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( توَّفَّ
 
ضافيًةفأكملصرًحاشّيدهأئمٌةزانواعليهاتقريراٍتمفيدةً-ه(1280ابجلامعاألزهروامل

ودراسةعلم العدوي كساب الشيخ تقريرات حتقيق يف فرغبت  صيت هم، فذاع وصانوه وزاهنم النحو
ماأضافهوأفادهيفصرحشروحاأللفية،وإخراجهللنورإضافةللمكتبةاإلسالميةأ جّليحىتمنهجه

عامة،واملكتبةاللغويةخاصة.
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ABSTRACT 
 

 

The scholars follow explanation of the Ibn Malik's alphabet in the Arabic grammar.The most 

prominent explanation was Al-Ashmouni explanation then came Sabban and wrote a footnote 

on it.These afootno became famous After that came our Shikh professor Kassab Al-Adawi he 

was teacher on El-Azhar mosque died year 1280H) Kassab wrote useful reports  with addition 

Scholars were famous because they interested with Arabic grammar.So;I want to achieve the 

reports of Shikh Kassab Al-Adawi and study the method.I try clear Shikh Kassab reports and 

additions.What he added and published in the interpretation of the millennium. and the light 

to the addition of the Islamic library general. and the library particular. 
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا الكرمي املبعوث ابلبيان القومي واللسان العريب املبني 

 امليامني وعلى من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. الغرّ وعلى آله الطيبني وصحابته 
فإن اللغة العربية قد شرفت وعظمت أبن حوت كتاب هللا لفظا وغاية كما وصفها شاعرها 

 :احلافظ إبراهيم
 )١(وما ِضْقُت عن آٍي به وِعظاتِ    وِسعُت ِكتاَب ِهللا َلفظًا وغاية ً 

 املطليب:  وهي كما قال اإلمام العلم احلجة يف العربية الشافعي
ولسان العرب: أوسع األلسنة مذهًبا، وأكثرها ألفاظًا، وال نعلمه حييط جبميع علمه إنسان غُري 

 عامتها، حىت ال يكون موجوًدا فيها من يعرفه.نيب، ولكنه ال يذهب منه شيء على 
والعلُم به عند العرب كالعلم ابلسنة عند أهل الفقه، ال نعلم رجًال مجع السنن فلم يذهب منها 

 .)٢(عليه شيءٌ 
 الكتاب هبذا اللسان العريب املبني يف غري ما آية: اوقد ذكر هللا تعاىل فضل هذ

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي﴿قال تعاىل: 

  .)٢-١: ت، اآل�يوسفسورة  ( ﴾خب

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن ﴿ وقال تعاىل: 

 .)١١٣سورة طه، اآلية: ( ﴾مئ هي

 مل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف ﴿ وقال تعاىل: 

 .)١٢سورة األحقاف، اآلية: ( ﴾مم خم حم جم  هل

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ﴿ وقال تعاىل: 

 .)٢٨-٢٧: تسورة الزمر، اآل�( ﴾حط مض خض حض جض  مص

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ وقال تعاىل: 

                                                           
  .١٩٨٧)، اهليئة املصرية العامة للكتاب ٢٥٣ديوانه () البيت من الطويل، لشاعر النيل حافظ إبراهيم، ١(

 ).١/٤٢، (١ط  الرسالة،الشافعي،  (٢)



 

٢ 

 .)٣-١ ، اآل�تفصلتسورة ( ﴾ من

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ﴿ وقال تعاىل: 

 .)٤-١: ، اآل�تالزخرفسورة ( ﴾مك لك  اك يق ىق يف ىف
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ﴿ وقال تعاىل: 

 .)٧، اآلية: الشورىسورة ( ﴾ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ﴿ وقال تعاىل: 

 مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي

 .)١٩٩-١٩٢: تسورة الشعراء، اآل�( ﴾حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج

 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ ﴿وقال تعاىل: 

 جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك

 .)١٠٣ -١٠٢ :تسورة النحل، اآل�( ﴾ جه  ين ىن من خن حن

 حص مس حسخس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت ﴿ وقال تعاىل: 

 مق حق  مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص

 .)٤٤سورة فصلت، اآلية: ( ﴾حك جك
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث ﴿ وقال تعاىل: 

 .)٣٧سورة الرعد، اآلية: ( ﴾زن رن مم ام يل ىل

 أَمَّا بـَْعُد...
فهذه آ�ت بينات حمكمات واضحات وضوح الشمس يف رابعة النهار أن امنت هللا على الربية 

 أبن جعل آخر عهده إليها كتااب عربيا غري ذي عوج لعلهم يفقهون، ولعلهم يعقلون ولعلهم يهتدون.
قدست  األرض لغةٌ ومن ّمث كانت العربية لغة خالدة خبلود القرآن الكرمي، وليس على وجه 

من نطق  وحفظت من التبديل والتغيري إال هذه اللغة املباركة الطيبة اليت نبت فيها خري البشر وأفصحُ 
م وعجمهم هبذا عامة جلميع الثقلني عرهبِ  ابلضاد عليه أفضل الصلوات وأمت التسليم فكانت هدايته 

Z Y X W V U T S ﴿فقال تعاىل:  الكتاب املبني وهبذه اللغة الواضحة اخلالدة 

_  ̂ ̀  e d c b a ﴿، وقال أيضا: )٩٢ ، اآلية:األنعامسورة ( ﴾] \ [ _
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h g f﴾ ) ٧: ، اآليةالشورىسورة(. 
فسماه مباركا وهو الكتاب العريب املصدق ما بني يديه من الكتب املنزلة من عند هللا جل وعال، لتنذر 

` ﴿� دمحم أم القرى ومن حوهلا من مجيع الورى، ألنك مرسل رمحة للعاملني كما قال سبحانه: 

d c b a﴾ ) ١٠٧: ، اآليةاألنبياءسورة(. 
الكرمي عليه صلوات ريب وتسليماته عليه رسالة ربه كما أمره سبحانه فبدأ أبم وقد بلغ رسولنا 

املكرمة) مث ثىن مبا حوهلا من القرى واملدن يف جزيرة العرب مث ثلث ببالد العجم، وذلك  (مكة القرى
د به ألسنة مجيع األمم، فيجعلهم أمة واحدة ابعتقاد  ابللسان العريب املبني الذي قضى هللا أن يوحِّ

 واحد وحتت ظل لغة واحدة جتمعهم وتؤلف بينهم؛ ليكونوا بنعمته إخواً�.
اده هللا جل يف عاله فدخل الناس يف دين هللا أفواجا وأذعنوا للغة دينهم كما وقد كان ما أر 

من نصف قرن حىت تكلم هبا  أذعنوا لعقيدته فسادت اللغة العربية وظهرت على اللغات كلها يف أقلَّ 
 القبط املصريون واحلبشة والرببر وسائر البالد اليت دخلها اإلسالم مل يفرق الداعون إىل اإلسالم وال
املدعوون بني كتاب رهبم ولغته العربية فأقبلوا إليها يزفون ويتعلمون ويتكلمون هبا كما لو كانت هي 
لغتهم األصل، وأقبل الداخلون يف دين هللا على لغة القرآن بباعث عقيدهتم وضرورة إقامة شعائر 

ا وعظموها فأصبحت دينهم والتزام فريضة رهبم من الصالة وسائر العبادات فنهلوا منها وتشبثوا هب
 اللغات يف العامل أبسره وكانت هي لغة العلم والفن واهلندسة والفلك وسائر العلوم. اللغة العربية سيدةَ 

 يقرر يف رسالته اليت دوت العامل أمجع: وهذا اإلمام العلم املطليب الشافعي
ىت َيْشَهد به أْن ال إله إال هللا، فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، ح"

وأنَّ دمحما عبده ورسوله، ويتلَو به كتاَب هللا، وينطق ابلذكر فيما افُرتِض عليه من التكبري، وأُمر به من 
... وما ازداد من العلم ابللسان، الذي جعله هللا لساَن َمْن َخَتم به )١(التسبيح، والتشهد، وغِري ذلك

آخر كتبه: كان خريًا له. كما عليه يـَتَـَعلَُّم  الصالة والذكر فيها، و�يت البيَت، وما أُِمر نُبوته، وأنـَْزَل به 
ه له. ويكون تبَـًعا فيما افُرتِض عليه، ونُدب إليه، ال متبوًعا  ."إبتيانه، ويتوجه ِلما ُوجِّ

وحمبوها فتعلم العربية فريضة ألداء ما افرتضه هللا على العباد ومن مث خطا علماء العربية 
خطوات راسية واثقة لتجنب اخلطأ والزلل يف كتاب هللا "ألنه ال يعلم من إيضاح مجل علم الكتاب 

                                                           
 ).٤٩-٤٧/ ١( ،١ط، لرسالةا ،لشافعيا(١) 
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 معانيه، وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه الشبهُ  وجوهه، ومجاعَ  أحد، جهل سعة لسان العرب، وكثرةَ 
  .)١(ا"اليت دخلت على من جهل لسا�َ 

يف  بية رأسا ومل يبلغ منها املبلغ األمسى وقد قرر الشاطيبوكيف يفهم مراد هللا من مل يرفع ابلعر 
موافقاته أن: "الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق 
الفهم؛ أل�ما سيان يف النمط ما عدا وجوه اإلعجاز، فإذا فرضنا مبتدائ يف فهم العربية فهو مبتدئ يف 

لغ درجة النهاية، فإن انتهى إىل فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط يف فهم الشريعة واملتوسط مل يب
كما كان فهم الصحابة وغريهم   درجة الغاية يف العربية كان كذلك يف الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجةً 

من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن مل يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة مبقدار 
 قوله فيها مقبوال. التقصري عنهم، وكل من قصر فهمه مل يعد حجة، وال كان

 ، واملازين، واجلرمي، واألخفش، وسيبويهفال بد من أن يبلغ يف العربية مبلغ األئمة فيها؛ كاخلليل
 .)٢("سنة أفيت الناس [يف الفقه] من كتاب سيبويه : "أ� منذ ثالثنيومن سواهم، وقد قال اجلرمي

 يف قصة وقعت بينه وبني دمحم بن احلسن يف معجم األدابء قول الفراء وذكر �قوت احلموي
 .)٣(أنه: قّل رجل أنعم النظر يف العربية وأراد علما غريه إّال سهل عليه

 يف قوله: -رمحه هللا  - وأشاَر الكاتب البليغ مصطفى صادق الرَّافعي
أما اللغة فهي صورة وجود األمة أبفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجوًدا متميزًا قائًما 

ية الفكر، تتحد هبا األمة يف صور التفكري وأساليب أخذ املعىن من املادة؛ والدقة خبصائصه؛ فهي قوم
يف تركيب اللغة دليل على دقة امللكات يف أهلها، وعمقها هو عمق الروح ودليل احلسن على ميل 
 األمة إىل التفكري والبحث يف األسباب والعلل، وكثرة مشتقاهتا برهان على نزعة احلرية وطماحها؛ فإن

 .)٤(روح االستعباد ضيق ال يتسع، ودأبه لزوم الكلمة والكلمات القليلة
إذن فهي ليست قسيًما للعلوم، بل هي ركن أصيل وأساٌس يف خمتلف العلوم والفنون، وهي 
القدر املشرتك بينها، ولو مل يكن يف بيان أمهيتها إال أن أهل العلوم كلها ال يعربون عن علومهم وال 

                                                           
 ).٥٠/ ١(، ١ط ،لرسالةا ،لشافعيا(١) 
 ).٥٣/ ٥( ،١ط، املوافقات ،الشاطيب(٢) 
 ).١٧/ ١( ،١، طإرشاد األريب إىل معرفة األديب ،احلموي(٣) 
 ).٢٧، ٢٦/ ٣( ،١، طوحي القلمالرافعي،  (٤) 
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 اإلابنة عن أغراضهم إال بلسا�ا لكفى.يفتنُّون يف 
 متهيد:

 علم النحو:
 وعلم النحو الذي حنن بصدده هو أهم ما ينبغي حتصيله، وقد قسم العلماء علوم العربية 

: اعلم أّن الّلغة يف املتعارف هي عبارة املتكّلم عن مقصوده. وتلك العبارة فقال ابن خلدون
عن القصد إبفادة الكالم فال بّد أن تصري ملكة متقّررة يف العضو الفاعل هلا وهو  فعل لساّين �شئ

الّلسان وهو يف كّل أّمة حبسب اصطالحاهتم. وكانت امللكة احلاصلة للعرب من ذلك أحسن امللكات 
 وأوضحها إابنة عن املقاصد لداللة غري الكلمات فيها على كثري من املعاين. مثل احلركات اّليت تعّني 

احلروف اليت تفضي ابألفعال أي احلركات إىل  عول من اجملرور أعين املضاف ومثلالفاعل [من] املف
 الّذوات من غري تكّلف ألفاظ أخرى. وليس يوجد ذلك إّال يف لغة العرب. 

وأّما غريها من الّلغات فكّل معىن أو حال ال بّد له من ألفاظ ختّصه ابلّداللة ولذلك جند  
 ن خماطباهتم أطول ممّا تقّدره بكالم العرب.كالم العجم م

 أوتيت جوامع الكلم واختصر يل الكالم«وهذا هو معىن قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
يف الّداللة على  واحلركات واهليئات أي األوضاع اعتبارٌ  . فصار للحروف يف لغتهم)١(»اختصارا

املقصود غري متكّلفني فيه لصناعة يستفيدون ذلك منها. إّمنا هي ملكة يف ألسنتهم �خذها اآلخر عن 
 .)٢(األّول كما أتخذ صبياننا هلذا العهد لغاتنا
اختالط غري العرب وامتزاجهم يف  -أال وهو علم النحو  -وكان الداعي هلذا العلم الشريف 

 فيقول: لعربية، ويوضح ذلك ابن خلدونالعرب حىت خشي على ا
فلّما جاء اإلسالم وفارقوا احلجاز لطلب امللك اّلذي كان يف أيدي األمم والّدول وخالطوا 
العجم تغّريت تلك امللكة مبا ألقى إليها الّسمع من املخالفات اّليت للمستعربني. والّسمع أبو امللكات 

ألقي إليها ممّا يغايرها جلنوحها إليه ابعتياد الّسمع. وخشي أهل العلوم منهم أن  الّلسانّية ففسدت مبا
تفسد تلك امللكة رأسا ويطول العهد هبا فينغلق القرآن واحلديث على املفهوم فاستنبطوا من جماري  

يلحقون كالمهم قوانني لتلك امللكة مطّردة شبه الكّلّيات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكالم و 
                                                           

 .)٥٢٣(أخرجه مسلم  (١) 
 ).٧٥٤، ٧٥٣/ ١( ،٢، طديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، ابن خلدون(٢) 
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األشباه ابألشباه مثل أّن الفاعل مرفوع واملفعول منصوب واملبتدأ مرفوع. ّمث رأوا تغّري الّداللة بتغّري 
حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسميته إعرااب وتسمية املوجب لذلك الّتغّري عامال وأمثال 

 .)١(اعة هلم خمصوصةذلك. وصارت كّلها اصطالحات خاّصة هبم فقّيدوها ابلكتاب وجعلوها صن
 كيف نشأ علم النحو؟

إن نشأة العلوم ارتبطت ارتباطا وثيقا بكتاب هللا وسنة رسوله الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص حىت رأينا نشأة علم النحو  
وظيفته محاية جناب لغة القرآن واحلفاظ عليها من  كان هلذا الغرض النبيل، فال غرو أن يكون علمٌ 

التبديل والتغيري أحرى ما يتعلمه اإلنسان وأوىل، إذ به يستقيم اللسان ويعتدل الفهم فال حييد وال 
 مييل.

 :ويف سبب تسميته ومن بدأ التصنيف فيه يقول ابن خلدون
من بين كنانة،  وأّول من كتب فيها أبو األسود الّدؤيلّ  ،"واصطلحوا على تسميتها بعلم الّنحو

 � ألنّه رأى تغّري امللكة فأشار عليه حبفظها ففزع  ويقال إبشارة عليّ 
 أن انتهت إىل اخلليل إىل ضبطها ابلقوانني احلاضرة املستقرأة ّمث كتب فيها الّناس من بعده إىل

بن أمحد الفراهيدّي أّ�م الّرشيد وكان الّناس أحوج ما كان الناس إليها لذهاب تلك امللكة من العرب 
فكّمل تفاريعها واستكثر من أدلّتها وشواهدها  فهّذب الّصناعة وكّمل أبواهبا وأخذها عنه سيبويه

 .)٢(املشهور اّلذي صار إماما لكّل ما كتب فيها من بعدهووضع فيها كتابه 
 أن فضل كتاب سيبويه واحلقيقة الغائبة عن كثريين وقد نبه عليها احملقق البارع ابن خلدون

مع عدم إغفال الدور العظيم الذي قام به  -بن أمحد الفراهيدي  راجع يف األساس ألستاذه اخلليل
فقد كان يسأله يف كل مسألة تعّن له حىت حكي أنه سأله يف الكتاب إما تصرحيا أو  -سيبويه 

 كتابه يف ) مرة  كما صرح بذلك علي النجدي �صف٥٢٢تلميحا مخسمائة واثنني وعشرين (
ا ) مرة، وهو قدر مل يرو مثله وال قريبً ٥٢٢مجلة ما روى عنه يف الكتاب ( "إمام النحاة": إن  "سيبويه

 .)٣(منه عن أحد من أساتذته"
 وُعّد أكثر من ذلك فيما حكاه كثري من الباحثني.

                                                           
 ).٧٥٤، ٧٥٣/ ١، (٢ط عاصرهم من ذوي الشأن األكرب،ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن ابن خلدون، (١) 
 ).٧٥٥، ٧٥٤/ ١( ،٢طديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، ابن خلدون، (٢) 
 .)٩٣( ٢، طإمام النحاة سيبويه ،�صف(٣) 
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 داللتني مهمتني:  على وهذا يدل
بن أمحد الفراهيدي من تبحر يف لغة العرب وأصوهلا، وما تفتق ذهنه  مدى ما متتع به اخلليل األوىل:

 الوقاد البارع يف هذا الفن ويف مرحلة مهمة يف اتريخ التدوين لعلوم العربية.
تلك الصفة العظيمة اليت حتلى هبا التلميذ، إذ ينسب القول ألستاذه ويصرح بذلك، وهذا من  الثانية:

 بركة العلم الذي أدى بكتابه أن يكون هو الكتاب.
 تتابع الدراسات النحوية: 

 وتتابعت املؤلفات والدراسات النحوية: 
كتبا خمتصرة للمتعلمني حيذون فيها حذو   اجسم الّزجّ وأبو القا "ّمث وضع أبو علّي الفارسيّ 

املصرين  والبصرة اإلمام يف كتابه مثّ طال الكالم يف هذه الّصناعة وحدث اخلالف بني أهلها يف الكوفة
القدميني للعرب وكثرت األدلّة واحلجاج بينهم وتباينت الطّرق يف الّتعليم وكثر االختالف يف إعراب  

 كثري من آي القرآن ابختالفهم يف تلك القواعد وطال ذلك على املتعّلمني. 
وجاء املتأّخرون مبذاهبهم يف االختصار فاختصروا كثريا من ذلك الّطول مع استيعاهبم جلميع 

يف كتاب الّتسهيل وأمثاله أو اقتصارهم على املبادئ للمتعّلمني، كما فعله  ما نقل كما فعله ابن مالك
يف األرجوزتني  لكيف املقّدمة له ورّمبا نظموا ذلك نظما مثل ابن ما يف املفّصل وابن احلاجب يّ الّزخمشر 

 يف األرجوزة األلفّية.  الكربى والّصغرى وابن معطي
وابجلملة فالّتآليف يف هذا الفّن أكثر من أن حتصى أو حياط هبا وطرق الّتعليم فيها خمتلفة 

واألندلسّيون خمتلفة  ،والبغداديّون ،والبصريّون ،والكوفّيون ،قّدمني مغايرة لطريقة املتأّخرينفطريقة املت
وقد كادت هذه الّصناعة تؤذن ابلّذهاب ملا رأينا من الّنقص يف سائر العلوم والّصنائع  ،طرقهم كذلك

 منسوب إىل مجال الّدين بن هشام بتناقص العمران ووصل إلينا ابملغرب هلذه العصور ديوان من مصر
وتكّلم على احلروف واملفردات واجلمل  ،مائها استوىف فيه أحكام اإلعراب جمملة ومفّصلةمن عل

وأشار إىل نكت إعراب  ،وحذف ما يف الّصناعة من املتكّرر يف أكثر أبواهبا ومسّاه ابملغين يف اإلعراب
القرآن كّلها وضبطها أببواب وفصول وقواعد انتظم سائرها فوقفنا منه على علم جّم يشهد بعلّو قدره 
يف هذه الّصناعة ووفور بضاعته منها وكأنّه ينحو يف طريقته منحاة أهل املوصل اّلذين اقتفوا أثر ابن 

وهللا يزيد يف  ،فأتى من ذلك بشيء عجيب داّل على قّوة ملكته واّطالعهواتّبعوا مصطلح تعليمه  جّينّ 
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 .)١("اخللق ما يشاء
 إشكالية الدراسة:

على األلفية"  على شرح األمشوين على حاشية الصبان املخطوط الذي حنن بصدده وهو "تقرير كساب
جزء  يف سلسلة متصلة هتدف إىل حل وبيان القواعد النحوية يف اللغة العربية واليت تبلورت واتزنت 

 . على يد ابن مالك
 -رمحه هللا-مكانة ال تنكر، وذيوع ال يدفع، ذلك أنه  فال غرو أْن كانت أللفية ابن مالك

استطاع مجع أغلب وأهم قواعد النحو العريب يف منظومة سهلة املأخذ سهلة احلفظ، وفوق كل ذلك 
 طريقته يف عرض قواعد النحو. 

" إضافة للدرس اللغوي وال سيما النحوي، ومن ّمث وجد الباحث إخراج "تقريرات كساب
 وخاصة ما أضافه من مسائل لغوية.

 :الدراسة أسئلة
 ضوء ما سبق ميكن أن تتحدد مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية:يف 
على شرح  على حاشية الصبان ما دواعي احلاجة لتحقيق ودراسة خمطوط " تقرير كساب -١

 على األلفية"؟ األمشوين
على  على شرح األمشوين على حاشية الصبان ما املقومات العلمية ملخطوط "تقرير كساب -٢

 األلفية"؟
 على شرح األمشوين على حاشية الصبان ما أهم الفوائد إلخراج وحتقيق ودراسة "تقرير كساب -٣

 على األلفية"؟

 :البحث فروض
 يفرتض البحث أن دراسة تقريرات كساب يضيف للمكتبة العلمية اللغوية إضافة جديدة مفيدة. -١
كما يفرتض أنه سّد ما من شأنه يتمم وكمل ما يف حاشية الصبان وشرح األمشوين من فوائد  -٢

 وقواعد.

                                                           
 ).٧٥٤، ٧٥٣/ ١( ،٢ط ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب،ابن خلدون، (١) 
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 يفرتض البحث أنه سيقدم منهجا يعني يف دراسة النحو العريب. -٣
 
 

 : أهداف الدراسة
 هتدف الدراسة إىل: 

على شرح  على حاشية الصبان بيان دواعي احلاجة إىل حتقيق ودراسة وإخراج "تقرير كساب -١
 على األلفية". األمشوين

على  على حاشية الصبان الكشف عن املقومات العلمية والفوائد املكنونة يف "تقرير كساب -٢
 على األلفية". شرح األمشوين

 فهم وتوظيف التقريرات يف شرح األلفية وحتديد مدى اإلفادة منها.  -٣
 التعريف هبذا العلم وهو العالمة منصور كساب العدوي. -٤
 النحوية واللغوية .دراسة تقريراته ووضعها يف موضعها الالئق هبا بني املؤلفات  -٥
إخراج البحث إكمال ما أمته وشيده كل من األمشوين والصبان يف خدمة ألفية ابن مالك  -٦

 خباصة، والنحو العريب بعامة.
 الشيخ كساب وطريقته يف تقريراته. منهجإظهار  -٧

 :أمهية الدراسة وسبب اختيارها
 تكتسب الدراسة أمهيتها من خالل:

" يف دراسة اللغة بعامة والنحو العريب خاصة، وال سيما كساببيان موقع خمطوط "تقريرات   -١
 .وألفية ابن مالك حاشية الصبان

 تقدمي شرح جديد ومفيد وإخراجه للنور مما يزيد املكتبة العربية. -٢
، على ألفية ابن مالك خدمة لشرح األمشوين ، اليت هيتوضيح جوانب مهمة يف حاشية الصبان -٣

 واليت من شأ�ا أن تؤثر يف عمق فهم مسائله.
ففيها علم غزير ينّم عن صاحبه ويدعو للبحث فيها، وهذا ما سيقوم الباحث بدراسته 

 وهللا املستعان. ،دراته وبيان مكنون جواهرهوكشف خم
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 أمهية البحث فيما يلي:وتكمن 
 وشروحها، وتشمل أمهية حتقيق ودراسة تقريرات كساب: أمهية دراسة ألفية ابن مالك

هي منظـومة علميـة تعليميـة، اختصرهـا من منظـومته الكربى "الكافية الشـافيـة"، : ألفية ابن مالك
على حبر الرجز الذي هو من أسهل البحور وأقرهبا إىل املنظومات وجعلها يف أرجوزة لطيفة، وهي 

من ألف بيت وبيتني، وإمنا اشتهرت ابأللفية، أل�ا ألف بيت  العلمية، وقد تكونت أرجوزة ابن مالك
 يف الرجز أوهلا:

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــن مال  قـــــــــــــــال دمحم هـــــــــــــــو اب
 

 أمحـــــــــــــــد ريب هللا خـــــــــــــــري مالـــــــــــــــك 
خالصة النحو، وأغلب مباحث الصرف، يف إجياز حمكم، مع اإلشارة أحياً� إىل  األرجوزةومجعت  

 مذاهب العلماء، وبيان ما خيتاره من آراء.
 شروح األلفية: 

" إىل الفرنسية، وطبعت مع نشرها كثريون "وترمجها املستشرق "بنتو مكانة ألفية ابن مالكلذيوع 
، وقد شرحها الكثري من النحاة. أبرزوا معانيها وأظهروا )م١٨٨٧(سنة  العريب يف األستانةاألصل 
 حماسنها.

عبد وقد كثرت شروح األلفية وخدمها علماء كثريون بني مقل ومستكثر حىت عّد دكتور 
يف مقدمة حتقيق شرح املرادي على األلفية  ،أستاذ اللغو�ت يف جامعة األزهر، الرمحن علي سليمان

) مخسني شرًحا من شروحها، وبعض الشروح لفية بن مالكأتوضيح املقاصد واملسالك بشرح (املسمى 
عليه حواٍش وتعليقات نفيسة، مما جعل أنظار العلماء والباحثني تتقلب بني أعطافها وتنهل من 

يف نظمها وأسلوهبا، حىت جاء شيخنا فقّيد تقييدات معينها، وتستلهم قواعد العربية منسابة متجددة 
  وقرر تقريرات أابن هبا عن حسن ما فيها ومتم ما شاده الصبان واألمشوين من صروحها.

 منها:" شروحها: 
 نفسه. صاحب األلفية شرح ابن مالك -١
اجلياين األندلسي الدمشقي  شرح ولده بدر الدين دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي -٢

، وهو شرح منفتح وهو املعروف بشرح ابن املصنف، خطأ والده )ه٦٨٦(املتوىف سنة  الشافعي
 .)هـ٦٧٦(يف بعض املواضع، وأورد الشواهد من اآل�ت القرآنية، فرغ من أتليفه يف حمرم سنة 



 

١١ 

 وعلى هذا الشرح:
 .)هـ٨١٩(املتوىف سنة  بن مجاعةاحاشية للشيخ عز الدين  -أ

 .)ه٨٥٥(املتوىف سنة  وحاشية للشيخ العالمة بدر الدين العيين -ب
 مساها "الدرر السنية". )هـ٩٢٨(املتوىف سنة  األنصاري وحاشية للقاضي زكر� -ج
 .بن قاسم العبادياوحاشية للشيخ  -هـ
املتوىف سنة  التعليق على الشرح: علق الشيخ جالل الدين عبد الرمحن أبو بكر السيوطي -و

 وصل فيها إىل أثناء اإلضافة ومساها "املشنف على ابن املصنف". )ه٩١١(
ومل يكمل هذا  )هـ٧٤٥(األندلسي النحوي املتوىف سنة  شرح العالمة أثري الدين أيب حيان -٣

 .الشرح، ومساه "منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك
النحوي املتوىف سنة  املصري املعروف اببن أم قاسم لعالمة املراديومن الشروح املشهورة شرح ا -٤

 هـ.٧٤٩
ومساه "أوضح املسالك إىل ألفية ابن  )هـ٧٦٢(النحوي املتوىف سنة  شرح العالمة ابن هشام -٥

 " مث اشتهر ابلتوضيح.مالك
 ومن الشروح عليه:

يف  ذكر أنه رأى ابن هشام مساه "التصريح مبضمون التوضيح" شرح الشيخ خالد األزهري
 منامه فأشار إليه بشرح كتابه فأجاب.

 وتعليقات كثرية. حواشٍ  على األوضح والتوضيحو 
وغريمها، وقد  والشام طبع يف مصر ،وهو من الشروح املشهورة ،بن عقيلاشرح قاضي القضاة  -٦

 .)١٨٥٢(سنة  ترجم هذا الشرح إىل األملانية وطبع يف برلني
 .حاشية اخلضريو  ،ابن امليت الدمياطيحواٍش للسيوطي، واألجهوري، و  وعلى هذا الشرح

 .)هـ٧٩٠(املتوىف سنة  الفقيه أيب إسحاق الشاطيبشرح اإلمام  -٧
  .)هـ٨٠٠(الفاسي املتوىف يف حدود سنة  شرح العالمة املكودي -٨
 . )هـ٨٩٣(احلنفي املتوىف سنة  شرح العالمة ابن العيين -٩

 تسع وعشرين وتسعمائة. )٩٢٩(املتوىف سنة  األمشوينشرح العالمة نور الدين أيب علّي بن دمحم  -١٠
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 ومن احلواشي عليه:

 .)هـ٩٩٤(، املصري املتوىف سنة العبادي حاشية ابن قاسم -أ

واملسماة "تنوير احلالك على منهج السالك إىل ألفية  )هـ١١٦٩(املتوىف سنة   حاشية األسقاطي -ب
 ".ابن مالك

 ، هو العالمة العارف ابهلل مشس الدين أمحد بن سامل بن أمحد املعروف ابحلفينحاشية احلفين -ج
 )١( على األلفية. على شرح األمشوين )هـ١١٩٠(املصري املتوىف سنة  الشافعي

احلنفي املتوىف  الشافعي ، وهو العالمة أبو العرفان دمحم بن علي املعروف ابلصبانحاشية الصبان -د
 .)هـ١١٩٣(هـ فرغ من أتليفها سنة ١٢٠٦سنة 

املالكي املتوىف سنة  املعروف ابلشيخ عليش هللا دمحم بن أمحد بن عليشحاشية أليب عبد  -هـ
 واملسماة "هداية السالك". )هـ١٢٩٩(

 ا:ويف إعراهب إعراب األلفية:

 "مترين الطالب يف صناعة اإلعراب". لشيخ خالد األزهريا -٢          .الرملي -١

 شرح شواهد شروح األلفية:

، مسي الكبري )ه٨٥٥(املتوىف سنة  يف شرح شواهد شروح األلفية كتاابن، كبري وصغري للشيخ العيين
ابملقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية، وقد اشتهر ابلشواهد الكربى مجعها يف شروح 

والقاف  ، ورمز إليها ابلظاء "البن الناظم"وابن عقيل  وشرح ابن املصنف وابن أم قاسمالتوضيح 
املستشهدة ألف ومائتان " وعدد األبيات " والعني "البن عقيل" واهلاء "البن هشام"البن أم قاسم

                                                           
يوسف بن سامل بن أمحد الشافعي القاهري  وحاشية احلفين اليت اعتمدها الصبان وتكلم عليها هي ألخي املرتجم عاليه، وهو(١) 

وحيث أطلقت شيخنا فمرادي به شيخنا العالمة املدابغي. قال عنه يف مقدمته:  وهو شيخ الصبان والذي الشهري ابحلفين 
أو قلت البعض فمرادي به الفهامة الفاضل سيدي يوسف  ،ي به شيخنا احملقق السيد البليديأو قلت شيخنا السيد فمراد

، )٣/ ١( ،١، طحاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالكينظر: الصبان، رمحهم هللا وجزاهم عنا خريا.  احلنفي
 .)٢٤١/ ٤( ،٣، طسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشرواحلسيين، 
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 .)١()هـ٨٠٦(وأربعة وتسعون، وفرغ من الشرح يف شوال سنة 

 

 :أمهية دراسة التقريرات

 :وشرح األمشوين وحاشية الصبان تقريرات كساب

املتوىف  دمحم بن عيسى األمشوينلعل من أهم شروح األلفية اليت حازت قدم السبق شرح الشيخ علي بن 
ه، حيث فك ألفاظها وحل ألغازها وشرح عباراهتا شرحا وافيا وبني أوجه النحو واإلعراب  ٩٢٩سنة 

 والصرف.

وكتبت حواٍش كثرية على هذا الشرح البديع، وقد ذكر�ها يف الكالم على األلفية، وخنصها 
 فمنها: تقريرات كسابابلذكر هنا ليحسن الكالم على 

 ومن احلواشي عليه:

 العبادي. حاشية ابن قاسم -أ

 .)هـ١١٦٩(املتوىف سنة  احلنفي حاشية للعالمة األسقاطي -ب

 بن سامل بن أمحد املعروف ابحلفين الشافعي يوسف، هو العالمة العارف ابهلل حاشية احلفين -ج
 وهي اليت تكلم عنها الصبان، ورمز إليه بــ ( البعض). )هـ١١٩٠(املصري املتوىف سنة 

احلنفي املتوىف  ، وهو العالمة أبو العرفان دمحم بن علي املعروف ابلصبان الشافعيحاشية الصبان -د
 .)هـ١١٩٣(، فرغ من أتليفها سنة هـ١٢٠٦سنة 

 املالكي واملسماة "هداية السالك". حاشية الشيخ عليش -هـ

 بعض احلواشي: ويزيد على ما مجعه دكتور عبد الرمحن علي سليمان

 على شرح األمشوين. حاشية املدابغي -و

                                                           
مى توضيح املقاصد على األلفية املس مقدمة حتقيق شرح املرادي ،عبد الرمحن علي، سليمان :بتصرف واختصار ينظر(١) 

 .)٥٩-٤٨/ ١( ،١، طلفية بن مالكأواملسالك بشرح 
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 على شرح األمشوين. حاشية الرافعي -ز

 :التعريف ابلعالمة الصبان

 .الشافعي هو اإلمام العالمة أبو العرفان دمحم بن علي الصبان

ولد مبصر وحفظ القرآن واملتون واجتهد يف طلب العلم وحضر أشياخ عصره وجهابذة مصره 
وشيوخه... وتوعك الشيخ املرتجم بعد ذلك ابلسعال وقصبة الرئة حىت دعاه داعي األكام وفجأه 

هر احلمام ليلة الثالاثء من شهر مجادى األوىل من السنة [سنة ست ومائتني وألف] وصلى عليه ابألز 
 ولده الفاضل الصاحل الشيخ علي هيف مشهد حافل ودفن ابلبستان تغمده هللا ابلرمحة والرضوان وخلف

 .)١(ابرك هللا فيه

 من تصانيفه الكثرية: 

 شرح على منظومته املسماة ابلكافية الشافية يف علمي العروض والقافية.  -
 بيته الطاهرين.سعاف الراغبني يف سرية املصطفى وأهل إ -
 حاشية على الشرح الصغري للملوي على السلم يف املنطق.  -
 الرسالة البيانية. -
 يف النحو. حاشية على شرح األمشوين -

 : حاشية الصبان

لأللفية حاشية، زاد يف  وجعل على شرح األمشوين وجاء اإلمام العلم أبو العرفان دمحم بن علي الصبان
يف حاشيته إىل اإلسهاب واإلطناب فاستطرد يف ذكر اآلراء النحوية  إيضاح املعاين ومال الصبان

ومذاهب النحويني، وأوجه النحو واإلعراب والتصريف، وأتى ابلشواهد من القرآن الكرمي واألشعار 
 العربية.

"والقارئ للحاشية يدرك أ�ا قد اشتملت على معارف وعلوم شىت، أبسلوب مسهب سهل 
على أسلوبه يف الشرح هي  –إذن  –غري خمل، فالكتاب يكاد يستوعب النحو كله... فالسمة الغالبة 

                                                           
حلية البشر يف اتريخ القرن  ،)، البيطار١٤٠ -١٣٧/ ٢( ، د.ط،اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخباراجلربيت، (١) 

 ).١٨/ ١١، د. ط، (معجم املؤلفني)، كحالة، ١٣٨٤(ص:  ،٢، طالثالث عشر
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 . )١(اجلمع والتحقيق، املتمثل يف حشد أقوال النحاة ومذاهبهم حىت غدا كتابه موسوعة حنوية"

فعليها تقريرات كثرية من علماء أجالء منها ما طبع وبعضها حبيس  ية الصبانوأما حاش
مكتبات ودور املخطوطات، وهذا املخطوط منها يرجو الباحث إخراجه ونشره حمققا حتقيقا علميا. 

 ت:وقد ذاع صيت احلاشية وتناقلها النحويون بتقريرات سنية وإفادات مرضية، ومن هذه التقريرا

 .( وهو أحد شيوخ األزهر الشريف) على حاشية الصبان تقريرات األنبايب -١

 .تقريرات الرفاعي املالكي -٢

 .وهو إمساعيل احلامدي تقريرات احلامدي -٣

 . وهذا الذي حنن بصدده.على حاشية الصبان تقريرات كساب -٤

 على األلفية: على شرح األمشوين على حاشية الصبان تقرير كساب

، إال أما مؤلفها الشيخ منصور بن دمحم كساب العدوي فلم أقف على ترمجة مفصلة خاصة به 
األزهر  مدرسي أحدمجعا من املؤرخني وأصحاب الرتاجم تذكره أبنه أحد كبار شيوخ املالكية و أننا جند 

 أنه أحد أبرز شيوخهم. الشريف، كما أن له تالمذة كبارا تُرجم هلم وذكر الشيخ منصور

) يف إحتاف أعالم الناس ١٣٦٥(املتوىف:  ونطالع ابن زيدان عبد الرمحن بن دمحم السجلماسي
العدوي من علماء املالكية الكبار  كساب  الشيخ منصور :أنيذكر  )٢(جبمال أخبار حاضرة مكناس

 فيقول: جنبا جبنب الشيخ عليش

صلة السلطان على اختالف مذاهبهم وطبقاهتم ... ومسى شيوخ اَألْزَهر الذين فرقت عليهم 
بعد أن عني للطبقة األوىل مثانية وأربعني ر�ال، وللثانية مخسة وأربعني، وللثالثة اثنني وأربعني وها نص 

 أمسائهم طبق ترتيبهم:

 مخسة وعشرون نفرا:  الطَّبقة الكربى من املالكية

، ، الشيخ َأْمحد منة هللا، الشيخ حممَّد كموةد املصورى، الشيخ حممَّ وهم: الشيخ حممَّد عليش
                                                           

 ).٢١،  ١٨( ،١، طيف حاشيته الفكر اللغوي عند الصبان ،أبو مسور(١) 
 ).٤١٤/ ٤( ، ١ط ،إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس ،ابن زيدان(٢) 
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، الشيخ ، الشيخ عمر الربطوسىالغزوىل، الشيخ عيسى ، الشيخ بوشىت التتائىالشيخ عمر فتح هللا
؛ الشيخ لي، الشيخ َأْمحد اإلمساعيكساب  ، الشيخ منصور، الشيخ عبد الغىن املكواتىحسن العدوى
، الشيخ حممود بن ، الشيخ حممَّد احلداد، الشيخ ظفر الدسوقيّ ، الشيخ عيسى مرزوقعلى الطهوىل
، الشيخ حممَّد ؛ عبد املنعم اجلرطاوى، الشيخ عبد هللا عليشحممَّد رابح التونسى ، الشيخالشيخ عليش

 .هللا الدسوقى، الشيخ عبد ، مصحح الطبع الشيخ حممود الفيومى مكرمقطة

إمساعيل بن  الفداء أيب عند ترمجة )١( وقال صاحب شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
الشيخ الفقيه العامل  : نسبة إىل احلامدية قرية من قرى صعيد مصرموسى بن عثمان الشهري ابحلامدي

هـ ١٢٦١املتضلع اِإلمام الصاحل األوحد املؤلف املطلع. حفظ القرآن ببلده مث جاور ابألزهر سنة 
 والربهان السقاء وأخذ عن أعالم العصر العلوم العقلية والنقلية وانتفع هبم منهم الشيخ حممَّد عليش

العدوي  كساب  والشيخ منصور املالكي والشيخ أمحد أبو السعود اإلمساعيلي والشيخ أمحد منة هللا
 املسراطي املالكي. والشريف الشيخ علي

 :أيضا: عند حديثه عن: مصطفى بن يونس الورداين )٢(طبقات املالكية  ويف شجرة النور الزكية يف

 احلمزاوي والزمهما وانتفع هبما. العدوي والشيخ حسن العدوي كساب  أخذ عن الشيخ منصور

: عند ترمجة أبو حممَّد حسن بن حممَّد بن داود )٣( ويف شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
الدروس ابعتناء على أعالم األزهر   اِإلمام العالمة الفقيه الفّهامة العامل احملقق العمدة املدقق تلقى

 .كساب  والشيخ منصور والشيخ حممَّد عليش كالشيخ أمحد كابوه

هـ)، قال عنه: مث حضر ١٣٢٣ - ١٢٥١( عند احلديث عن  علي الببالوي )٤(ويف معجم املؤلفني
 .واألنبايب ومنصور كساب إىل األزهر وأخذ عن دمحم الصاوي

 :وأما عن تقريرات كساب

                                                           
 ).٥٨٤/ ١، (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكيةخملوف، (١) 
 ).٥٨٥/ ١( املرجع السابق(٢) 
 ).٥٨٦/ ١، (املرجع السابق (٣) 
 ).١٨١/ ٧( ، د.ط،معجم املؤلفنيكحالة، (٤) 
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قد سار هبا الركبان وانتفع هبا كثري من األ�م وقرر عليها  على شرح األمشوين فحاشية الشيخ الصبان
العدوي عليه من هللا  بن دمحم كساب أئمة هذا الشان تقريرات بديعة حىت جاء الشيخ اهلمام منصور

علمه وعايل قدره يف هذا الشأن، الرمحات فكتب تقريرات فائقة الصنع غاية يف السبك توحي جبليل 
 وكأ�ا يف غزارة فوائدها حاشية فريدة مل ينسج على منواهلا منوال.

 ومع ذلك مل تظهر للنور لتقرأ ويستفاد منها ويستجاد، ووقع للباحث منها نسختان خطيتان: 

ألوىل: خبط املؤلف وعليها حواش كثرية (حلََق) كأنه حيشي (يلحق) فيها أوال أبول، وتقع يف ا
 لوحة من القطع الكبري. ٤٤٢

 ورقة ومل تكتمل. ١٠٠والثانية: منسوخة خبط ممتاز وتقع يف 

للغة العربية والسيما النحو  اونفع افرأى الباحث أن يف نشرها وحتقيقها حتقيقا علميا ودراستها خري 
 اليت أصبحت مقصد النحاة يف املشارق واملغارب. وهللا املستعان وعليه التكالن.  وابألخص ألفية ابن مالك

 هيكلة البحث:

 :وفصلني ومتهيد مقدمةيتكون البحث من 

 :لشميو املقدمة: 

وشروحها، وتقريرات الشيخ   أمهية دراسة ألفية ابن مالكعلم النحو وكيفية نشأته، وإشكالية الدراسة، 
، وتعريف ابلصبان، ومشكلة الدراسة أللفية ابن مالك وشرح األمشوين على حاشية الصبان كساب

اختيارها، والدراسات السابقة، وإثبات نسبة الكتاب ملؤلفه، وجمال وأهدافها، وأمهيتها وسبب 
 البحث، وصور املخطوط، ومنهج الدراسة، وهيكلة البحث.

 ، ويشتمل على مبحثني:وكتابه التقريرات الشيخ كساب الفصل األول:

 العدوي، ويشتمل مخسة مطالب: كساب  التعريف ابلشيخ منصوراملبحث األول: 

 ترمجة املؤلف. املطلب األول:

 يف ذكر شيوخه. املطلب الثاين:

 يف ذكر تالمذته. املطلب الثالث:
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 ثبت مؤلفاته. املطلب الرابع:

 توثيق عنوان املخطوط. املطلب اخلامس:

 ويشتمل على مطلبني:، والشيخ كساب منهج الصباناملبحث الثاين: 

 .على شرح األمشوين عرض موجز ملنهج حاشية الصبان املطلب األول:

 يف التقريرات. منهج الشيخ كساب املطلب الثاين:

 .النص احملقق الفصل الثاين:

)، وينتهي اجلزء ٢٦اللوحة ( ) إىل١(اللوحة وهو من أول املخطوط األصل ويرمز هلا ابلرمز (أ) من 
) إىل ١، وهو ما يقابله  يف النسخة الثانية ويرمز هلا (ب) من (اللوحة املثىناحملقق عند مبحث 

 . املثىن)، كما ينتهي اجلزء احملقق يف هذه النسخة عند مبحث ٣٣(اللوحة 

 وفيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.اخلامتة: 

 مث إتباع البحث ابلفهارس الفنية املتعارف عليها، وهي:الفهارس الفنية: 

 فهرس اآل�ت القرآنية.•  

 فهرس األحاديث واآلاثر.•  

 فهرس األعالم.•  

 فهرس األشعار.•  

 األماكن. فهرس•  

 فهرس املراجع واملصادر.•  

  فهرس املوضوعات.•  
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 املبحث الثاين: الدراسات السابقة

على حاشية  تناوله علم الباحث بعد عناء حبث وسؤال فإنه مل يسبق ملخطوط " تقريرات كسابفيما 
 " أن ُحقَِّق أو ُدِرَس.الصبان

 وألمهيته �مل الباحث يف إخراجه للنور، وإضافة للمكتبة العربية.
فعليها تقريرات كثرية من علماء أجالء منها ما طبع وبعضها حبيس  وأما حاشية الصبان

 مكتبات ودور املخطوطات، وهذا املخطوط منها يرجو الباحث إخراجه ونشره حمققا حتقيًقا علميًّا.
 ومن هذه التقريرات: 

 .( وهو أحد شيوخ األزهر الشريف) على حاشية الصبان تقريرات األنبايب -١
 .تقريرات الرفاعي املالكي -٢
 .وهو إمساعيل احلامدي تقريرات احلامدي -٣

 إثبات نسبة الكتاب ملؤلفه:

 على األلفية". على شرح األمشوين على حاشية الصبان املخطوط الذي بني أيدينا وهو "تقرير كساب

 ) وكذا يف هداية العارفني واخلطط التوفيقية، كما سيأيت.١٩/ ١٣نسبه إليه كحالة يف معجم املؤلفني (
 واملخطوط له نسختان يف املكتبة األزهرية منسوبتان للمؤلف، حتت عنوان (النحو):

 النسخة األوىل:
 على األلفية على شرح األمشوين على حاشية الصبان كساب  ) ـ تقرير٢٩٣٥٣برقم: (

 هـ). ١٢٨٠العدوي (ت  بن دمحم كساب املؤلف: العدوي، منصور
الذي  شرح األمشوينأوله: ملا من هللا علي مبطالعة قاموس النحو وصحاحه وخمتاره ومصباحه 

 هو مسلك كل.
آخره: براعة مقطع كما أن يف قول الشارح أوًال وآخرًا ذلك وهي أن �يت املتكلم يف آخر  

 كالمه مبا يشعر ابنتهائه.
 ، القياس: ٢٨، عدد األسطر: ٤٤٧اللغة: عريب، اخلط: معتاد، عدد األوراق: 
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 .١، عدد اجمللدات: ١٨×  ٢٥
 )، فهرس األزهر ١٩/ ١٣. معجم املؤلفني (٨٣٢٧حنو)  ١٠١٦احلفظ: ( أرقام

)١٣٣/ ٤.( 
 والنسخة الثانية: 

 على األلفية على شرح األمشوين على حاشية الصبان ) ـ تقرير كساب٢٩٣٥٤برقم (
 هـ). ١٢٨٠العدوي (ت  بن دمحم كساب املؤلف: العدوي، منصور

الذي  أوله: ملا من هللا علي مبطالعة قاموس النحو وصحاحه وخمتاره ومصباحه شرح األمشوين
املعىن املسند إىل يف متثيله للمشتق الدال على  أي معرتًضا على الفخر هو مسلك كل.آخره: السبكي

 الذات ابملنطلق أبل فقوكه.
، أوقف على طلبة العلم برواق الصعايدة ابجلامع األزهر، اتريخ الوقف: األوقاف: دمحم غزايل

 ، القياس: ٢٥، عدد األسطر: ٩٨اللغة: عريب، اخلط: نسخ، عدد األوراق:  هـ. ١٢٩٦
 .١، عدد اجمللدات: ١٦×  ٢٣
)، فهرس األزهر ١٩/ ١٣الصعايدة. معجم املؤلفني ( ٣٩٦٤٧حنو)  ٢٩٢٦احلفظ: ( أرقام

)١٣٣/ ٤.( 
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 : الفصل الثالث

 املبحث األول: منهج الدراسة

يستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف املخطوط وصفا دقيقا ونسخه 
الفروق دون تدخل أو تعسف، مث التحليل نسخا كما ُكتب ومقابلته على نسخته الثانية، مع إثبات 

املبين على التسلسل املنطقي لألفكار وحتليلها، وقد يستخدم الباحث املنهج النقدي وكذلك املقارن، 
 ".وذلك للرتكيز على جوانب القوة والضعف يف "تقريرات كساب

 

 املبحث الثاين: جمال البحث (حدود البحث)

) إىل اللوحة ١حتقيقه، وهو من أول املخطوط األصل ويرمز هلا ابلرمز (أ) من (اللوحة يبدأ اجلزء املرجو 
، وهو ما يقابله  يف النسخة الثانية ويرمز هلا (ب) من املثىنوينتهي اجلزء احملقق عند قوله مبحث  )٢٦(

 .املثىن) كما ينتهي اجلزء احملقق يف هذه النسخة عند قوله مبحث ٣٣) إىل (اللوحة ١(اللوحة 

)، ويقابلها يف النسخة الثانية (ب) ١٢رُقِّمت يف املخطوط األصل (أ) برقم ( )١١(اللوحة رقم : ملحوظة
 ).١٤اللوحة رقم (

 

 املبحث الثالث: عينة البحث
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 صور للمخطوط:
 )أخمطوط ( األوىلصور من النسخة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من النسخة (أ) األوىلصورة للوحة 
 

  



 

٢٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )أصورة للوحة األخرية يف اجلزء املرجو حتقيقه من النسخة (
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 صورة للوحة األخرية من النسخة (أ)
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 صور من النسخة الثانية خمطوط (ب)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بمن النسخة ( األوىلصورة للوحة 
  



 

٢٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 املرجو حتقيقه من النسخة (ب) صورة للوحة األخرية يف اجلزء
  



 

٢٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بصورة للوحة األخرية من النسخة (

 
  



 

٢٨ 

 
 الفصل األول
 وكتابه التقريرات الشيخ كساب

 
 مبحثني: يشتمل علىو 

 .العدوي كساب  التعريف ابلشيخ منصوراملبحث األول: 
 :مخسة مطالب ملتويش

 ترمجة املؤلف. املطلب األول:
 يف ذكر شيوخه. املطلب الثاين:

 .يف ذكر تالمذته املطلب الثالث:
 ه.ثبت مؤلفات املطلب الرابع:

 املخطوط.توثيق عنوان  املطلب اخلامس:
 .والشيخ كساب منهج الصباناملبحث الثاين: 

 :على مطلبني ملتويش
 .على شرح األمشوين عرض موجز ملنهج حاشية الصبان املطلب األول:
 .يف التقريرات منهج الشيخ كساب املطلب الثاين:
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 وكتابه التقريرات الشيخ كساب الفصل األول:
 العدوي كساب  التعريف ابلشيخ منصوراملبحث األول: 

 :املطلب األول: ترمجة املؤلف
 

قد جتود أقالم املرتمجني وأصحاب التواريخ والطبقات على علم من األعالم فيقرأ الناس أغلب جوانب 
حياته العلمية واالجتماعية والسياسية وغريها مما يبلور لدى الباحث فكرة كاملة ودراسة مستوعبة، إال 

العدوي الذي اعتىن املرتمجون بذكر تالميذه   كساب  قد تقصر هذه األقالم عن مثل الشيخ منصورأنه 
كلما عّن وظهر، ال تبخل كتب الرتاجم عن ذكره شيخا لعدد وفري من أهل العلم والفضل وشيوخ 

ليفيد منه بعد أن أخذ عنه قبل  مكةاألزهر الشريف، حىت أ�م ذكروا رحلة الشيخ املشاط إليه من 
وال يقلل أبدا من منزلته،  املكرمة، بيد أن ذلك ال يغض من فضل الشيخ منصور هجرته وسكناه مكة

فلقد عرفته أول ما عرفته حني حبثي يف طيات خمطوطات معهد املخطوطات التابع للجامعة العربية يف 
احلبيبة، إذ وقع على نظري إسناد حفظ شرح اجلامع الصغري لشيخ األزهر آنذاك وهو الشيخ  مصر

 العدوي. بن دمحم كساب ويف طرته حيفظ عند الشيخ منصور )١(املالكي اخلربتاوي
، وشرح األمشوين أحبث عن هذا الشيخ حىت وقعت على تقريراته على حاشية الصبان توأخذ

إلخراجها لعامل النور يفيد منها طالب وهي تقريرات �فعة متممة وفيها من الفوائد واللطائف ما يدعو 
 العلم وشداة املعرفة.

بيد أن ترمجة الشيخ تظهر جلية يف تالميذه وقد حفلت بعض كتب الرتاجم برتمجة خمتصرة له 
 رمحه هللا تعاىل.

العالمة واملفيد وحنو والذي يدعو للعجب أنك ترى وصفه يف كثري من كتب الرتاجم ابلشيخ 
تراجم تالمذته، ولعله قد سقطت ترمجته ولعل هللا يدخر له ذكرا عنده، إنه  ثناء ذكرأذلك، وذلك 

 مسيع جميب.
 وقد ترجم له صاحب هدية العارفني فقال:

وى املصري املالكي اْلمدرس ابألزهر الشهري ابلكساب ور بن اْلَعدْ الكساب الشَّْيخ َمْنصُ 
                                                           

، من دمحم بن أمحد بن دمحم اخلَرِبْتاوي البحريي: فقيه مالكي، له علم ابحلديث. نسبته إىل (خربتا) من قرى البحرية، مبصر )١(
حلية البشر يف اتريخ  البيطار،. راب األجروميةاملواهب العلية يف إع، الفتح املنري، بشرح اجلامع الصغري للسيوطيتصنيفاته 

 . )٢٢٩/ ٨معجم املؤلفني (كحالة،  )١٦/ ٦(األعالم  ،لزركلي، ا)١٤٠٨القرن الثالث عشر (ص: 
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 َمثَاِنَني َوِمائـَتَـْنيِ وألف. ١٢٨٠اْلُمَتوىفَّ سنة 
 لك.على ألفية اْبن َما . َحاِشَية الصبانَلُه تقريرات على شرح األمشوين

 .)١(رَِساَلة ِيف األشكال املنطقية
 ابلنحوي املنطقي وذكر مؤلفاته يف معجم املؤلفني، فقال: ووصفه رضا كحالة

العدوي،  كساب  م) منصور ١٨٦٣ - ٠٠٠هـ) ( ١٢٨٠ - ٠٠٠( كساب  منصور
 هـ، ودفن ببستان العلماء. ١٢٨٠تويف قبيل سنة  حنوي، منطقي، املصري، املالكي.

يف النحو، ورسالة  على ألفية ابن مالك وحاشية الصبان مشوينآاثره: تقريرات على شرح األمن 
 .)٢(شكال املنطقيةيف األ

وذكر ما هلذه القرية  )٣(يف اخلطط التوفيقية ضمن ذكر علماء بين عدي وترجم له علي مبارك
 من عظمة أهلها وبركة علمهم وسخاوة نفوسهم وأ�م قد ينسبون إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

 فقال: العدوي القرشي � وأرضاه، 
دّرس يف األزهر الكتب  للمشكالت. ًال كان حالَّ  العدوي. كساب  العالمة الشيخ منصور

 الكبرية، وأفاد وأجاد.
رسالة يف «، و»على ألفية ابن مالك حاشية الصبان«، و »تقريرات على شرح األمشوين«وله 

 ».األشكال املنطقية

                                                           
 ). ٤٧٦/ ٢د.ط، ( هدية العارفني،، البغدادي) ١(
 ). ١٩/ ١٣، د. ط، (معجم املؤلفني)كحالة، ٢(
هلا اتريخ عريق  مبديرية أسيوط حبافة بساط اجلبل غريب منفلوط إىل جهة قبلي،بين عدي: بلدة كبرية من قسم منفلوط ) ٣(

. أمثال الشيخ علي العدوي الصعيدي، والشيخ وخترج فيها علماء أجالء، اثر أهلها على الفرنسيني وحاربوهم، حافل
وحتتفل ، جدادي)(وهو أحد أ، والشيخ منصور كساب العدويحسن العدوي احلمزاوي، والشيخ دمحم قطة العدوي، 

لالحتالل الفرنسي عام  بين عديّ  أبريل من كل عام، يف ذكرى مقاومة أهل قرية ١٨حمافظة أسيوط بعيدها القومي يف 
  .( حنسبهم شهداء وهللا حسيبهم) قتيل ٣,٠٠٠، واليت راح ضحيتها م١٧٩٩

 ).٩/٩٤، (ه ١٣٠٦ببوالق مصر احملمية سنة الطبع ، املطبعة الكربى األمريية، اخلطط التوفيقية، علي مبارك، ينظر: مبارك
الناشر: دار اجليل ،  ريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبارات هـ)١٢٣٧عبد الرمحن بن حسن املؤرخ (املتوىف: ، اجلربيتو 

، مصر كم يفاتريخ احلركة القومية وتطور نظام احل، عبد الرمحن الرافعي، الرافعي.  و )٢٧٣/ ٢(، ٣عدد األجزاء: ، بريوت
 ). ٤٢٦ -٤٢٠/ ٢م، (١٩٢٩، مطبعة النهضة سنة الطبع ١ط



 

٣١ 

 .)١(ببستان العلماء بقرافة اجملاورينمثانني ومائتني وألف، ودفن  ١٢٨٠تويف قبيل سنة 
هـ) صاحب إحتاف أعالم الناس جبمال  ١٣٦٥ -هـ  ١٢٩٠(ت:  وعده املؤرخ املغريب السجلماسي

املالكي  علماء الطبقة األوىل يف املذهب املالكي، وقرنه ابلشيخ عليش ، منأخبار حاضرة مكناس
 .... قال: احملقق املشهور والشيخ دمحم قطة العدوي

وقد عّد يف كناشته حسبما وقفت عليه خبطه عدد املراحل اليت قطعوها وبعض الوقائع اليت 
القوها يف طريقهم، ومسى شيوخ اَألْزَهر الذين فرقت عليهم صلة السلطان على اختالف مذاهبهم 

 وطبقاهتم... وها نص أمسائهم طبق ترتيبهم:
 ا:الطَّبقة الكربى من املالكية مخسة وعشرون نفرً 

، الشيخ ، الشيخ َأْمحد منة هللا، الشيخ حممَّد كموة، الشيخ حممَّد املصورىوهم: الشيخ حممَّد عليش
، الشيخ حسن ، الشيخ عمر الربطوسى، الشيخ عيسى الغزوىل، الشيخ بوشىت التتائىعمر فتح هللا

؛ الشيخ على لي، الشيخ َأْمحد اإلمساعيكساب  الشيخ منصور، املكواتى، الشيخ عبد الغىن العدوى
، الشيخ حممود بن الشيخ ، الشيخ حممَّد احلدادالدسوقيّ ، الشيخ ظفر ، الشيخ عيسى مرزوقالطهوىل
، ، الشيخ حممَّد قطة؛ عبد املنعم اجلرطاوى، الشيخ عبد هللا عليش، الشيخ حممَّد رابح التونسىعليش

 .، الشيخ عبد هللا الدسوقىمصحح الطبع الشيخ حممود الفيومى مكرم
 . فذكرهم....:٢٢الطَّبقة الثَّانية من املالكية عددهم 

 فذكرهم. ...:٣٥عددهم الطَّبقة الثالثة من املالكية 
 مث ذكر شيوخ الشافعية على الطبقات.

 .)٢(.. إىل آخر ما قال رمحه هللا.فذكرهم ...الطَّبقة األوىل من الشافعية:
  

                                                           
فيض امللك الوهاب املتعايل أبنباء أوائل القرن الثالث عشر ، الصديقي)، ٩٧/  ٩، ( ١، طاخلطط التوفيقية) مبارك، ١(

 ). ٤١٦/  ٣، ( ١، طوالتوايل
 ). ٤١٥ - ٤١٣/ ٤( ،١، طإحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس، ابن زيدان) ٢(



 

٣٢ 

 املطلب الثاين: يف ذكر شيوخه
 

 ، فقال:أمثال الشيخ البوالقي واألمشوين ا من شيوخه أثناء شرحه وتقريره على الصبانوقد ذكر بعضً 
أنه كثريًا ما يستغرب  )٢(القويسين مرارًا  ينقل عن شيخه السيد )١(مسعت من فم شيخنا الشيخ البوالقي

 هذا الكالم من الشيخ احملشي، ويقول: إن املهااتة كثرة الكالم، وليس الكالم اآلن فيها. انتهى.
 :الشيخ البوالقي •

 مصطفى بن رمضان بن عبد الكرمي الربلسي البوالقي، أبو هـ) ١٢٦٣ - ١٢١٥مصطفى البوالقي (
أصله من الربلس (من غربية مصر) يقال له البوالقي ألنه ولد وتويف يف بوالق  حيىي: فقيه مالكي مصري.

(املنهل السيال  :واستمر إىل وفاته. من كتبه )هـ١٢٢٣تصدى لإلفتاء والتدريس ابألزهر (سنة  ابلقاهرة.
يف يف احلرام واحلالل) فقه، و (اخلطب السنية للجمع احلسينية) و (حاشية على شرح القويسين للسّلم) 

املنطق، و (ديوان خطب) و (السيف اليماين ملن قال حبل مساع اآلالت واألغاين) رسالة. وله رسائل يف 
 . )٣(اجلرب واملقابلة وحساب املثلثات، و (احلصن واجلنة على عقيدة أهل السنة)

 م) ١٨٨٢ - ١٨٠٢هـ =  ١٢٩٩ - ١٢١٧( :عليشالشيخ  •
هللا: فقيه، من أعيان املالكية. مغريب األصل، من دمحم بن أمحد بن دمحم عليش، أبو عبد هو 

يب اأهل طرابلس الغرب. ولد ابلقاهرة وتعلم يف األزهر، وويل مشيخة املالكية فيه. وملا كانت ثورة عر 
ابشا اهتم مبواالهتا، فأخذ من داره، وهو مريض، حمموال ال حراك به، وألقي يف سجن املستشفى، 

يفه (فتح العلّي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك) جزآن، وهو فتويف فيه، ابلقاهرة. من تصان
                                                           

 ). ١٠٨٨، (ص: ٢، طحلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشرالبيطار، يف النص احملقق. و  ١٥٨ينظر: صــ ) ١(
. نسبته إىل قويسنا (قرية أهل مصر، برهان الدين: فاضل من ِسين: حسن بن درويش بن عبد هللا بن مطاوع القويسين) الُقَويْ ٢(

هـ واعرتاه اجلذب يف آخر عمره. له رسالة يف (املواريث) و  ١٢٥٠مبركز اجلعفرية مبصر) ويل مشيخة اجلامع األزهر سنة 
الزركلي، األعالم، ط هـ).  ١٢٥٤سنة ( (شرح منت السلم) يف املنطق مساه (إيضاح املبهم من معاين السلم) تويف القويسين

 ). ٤٣/ ٣) كحالة، معجم املؤلفني، د. ط، (١٩٠/ ٢( ، ١٥
فيض امللك الوهاب املتعايل ) الصديقي، ٢٥٢/ ١٢) كحالة، معجم املؤلفني، د. ط، (٢٣٣/ ٧، (١٥، ط األعالمالزركلي،  )٣(

) يف ترمجة الشيخ ١٤ - ٢/١٠( ) وجاء يف ( فيض امللك الوهاب٣٩٤/ ٣، (١ط أبنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوايل،
وروى  العالمة الفاضل الفهامة اهلمام السيد دمحم صاحل الزواوي بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن أمحد احلسين.

السنوسي، والشيخ مصطفى البوالقي، كالمها عن  ا جلميعه عن السيد دمحمبرواية حيىي بن حيىي... ويرويه الراشدي مساعً » املوطأ«
 ا عن شيخه املذكور، والصاوي، والبوالقي إبجازة األول والثالث عن القويسين. حسن القويسين... ح ومساعً 



 

٣٣ 

  )١( وغريها.جمموع فتاويه، و (منح اجلليل على خمتصر خليل) أربعة أجزاء، 
 ٣٢) ، (ق: رسالة يف األشكال املنطقيةوقد قال عنه تلميذه منصور كساب العدوي يف خمطوطته ( 

جماميع): قد حضرت شرح الشيخ امللوي على منت السلم يف املنطق حباشية الشيخ الصبان، على 
شيخنا العمدة الشيخ دمحم بن عليش ذي احلذق والعرفان، وذلك سنة ألف ومائتني ومثانية ومخسني 

 )٢(من هجرة سيد املرسلني.أ.ه  
): ٣٢( ق:  )رسالة األشكال املنطقية( مقدمة وأخريًا، فخري من يعرف به هو نفسه الذي قال يف 

" أما بعد: فيقول أسري ذنوبه، وكثري العيوب، املقتفي أل�ج املسالك، ابالقتداء ابإلمام مالك، املتوكل 
على ربه املبدي املعيد، املنسوب إىل بين عدي، قرية من قرى الصعيد، الفقري إىل امللك الوهاب: 

  )٣(منصور بن دمحم كساب...". 
  

                                                           
 . )٥٥١/ ١( شجرة النور الزكية يف طبقات املالكيةخملوف،  ، )١٢/ ٩( معجم املؤلفنيكحالة، ،  ) ١٩/ ٦( األعالم ،الزركلي )١(
 ٩١١ـ أرقام احلفظ: () ٤٥٣٧٧، خمطوط (املنطقية رسالة يف األشكال ،منصور دمحم كساب العدوي، كساب العدوي) ٢(

 . )٤٠٣/ ٣. فهرس األزهر (٢خبيت، رسالة رقم:  ٤٦٠٦٤جماميع) 
 ) السابق نفسه. ٣(



 

٣٤ 

 املطلب الثالث: يف ذكر تالمذته
 

 : إمساعيل بن موسى بن عثمان الشهري ابحلامدي أبو الفداء •
الشيخ الفقيه العامل املتضلع اِإلمام الصاحل األوحد  نسبة إىل احلامدية قرية من قرى صعيد مصر

 هـ.١٢٦١املؤلف املطلع. حفظ القرآن ببلده مث جاور ابألزهر سنة 
والربهان  وأخذ عن أعالم العصر العلوم العقلية والنقلية وانتفع هبم منهم الشيخ حممَّد عليش 

 كساب  والشيخ منصور املالكي والشيخ أمحد أبو السعود اإلمساعيلي والشيخ أمحد منة هللا السقاء
 .)١( املسراطي املالكي... العدوي والشريف الشيخ علي

 :الورداينمصطفى بن يونس  •
الفقيه العامل  ااإلسكندري قرارً  : منشأ نسبة لقرية وردان ابجليزةمصطفى بن يونس الورداين

 االعالمة الفاضل الفّهامة شيخ املالكية يف وقته، كان فصيح العبارة يف تقريره واضح احلجة خافضً 
احلمزاوي  العدوي والشيخ حسن العدوي كساب  جناحه لكل سائل. أخذ عن الشيخ منصور

الشهري ابلشامي وغريهم وتصدر  والشيخ مصطفى عبدي والزمهما وانتفع هبما والشيخ إبراهيم ابشا
للتعليم فأقبل عليه الطالب من كل حدب وتلقوا عنه علوم الدين ونبغ عليه الكثري وصاروا من علماء 

 والشيخ يوسف أبو السعود املالكي والشيخ عمر بن خليفة هذا العصر منهم الشيخ موسى سعد هللا
. مولده بعد سنة والشيخ أمحد الطويل والشيخ حممَّد سعيد ابشا احلنفي والشيخ عبد السالم اللقاين

 .)٢(م]١٨٩٨هـ [١٣١٦هـ وتويف سنة ١٢٤٠
 : أبو حممَّد حسن بن حممَّد بن داود •

اِإلمام العالمة الفقيه الفّهامة العامل احملقق العمدة املدقق تلقى الدروس ابعتناء على أعالم 
 والشيخ حممَّد األمشوين كساب  والشيخ منصور والشيخ حممَّد عليش األزهر كالشيخ أمحد كابوه

 والشيخ املهدي بن سودة والشيخ مصطفى املبلط املالكي والشيخ املرصفي والشيخ إبراهيم جاد هللا
العدوي وغريهم حىت برع وتفنن وتصدر للتدريس ابألزهر  والشيخ حممَّد قطة والشيخ إبراهيم السقا

وأجازه إجازة لطيفة خبطه. تويف يف مجادى  ظافر وخترج عليه كثري من العلماء منهم الشيخ حممَّد البشري
                                                           

 ). ٥٨٥/ ١،  (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية) خملوف، ١(
  السابق نفسه.املرجع ) ٢(



 

٣٥ 

 .)١(م]١٩٠٢هـ[١٣٢٠األوىل سنة 
 : أبو العباس أمحد بن حمجوب الفيومي الرفاعي •

على  على قراءة احلديث دؤوابً  اوبه اشتهر العامل العالمة احملّدث الفقيه احملقق الفّهامة كان مواظبً 
 التدريس ال يعرف الكسل وال امللل جاور ابألزهر والزم أساتذة وأخذ عنهم كالشيخ حممَّد عليش

 والشيخ أمحد اإلمساعيلي والشيخ مصطفى املبلط والشيخ إبراهيم السقا والشيخ حممَّد الغلماوي
 كساب  والشيخ منصور والشيخ الدمنهوري املالكي والشيخ حممَّد األمشوين والشيخ أمحد منة هللا

 االعدوي وغريهم وبرع يف غالب الفنون وأقرأ العلوم ومكث مدرسً  والشيخ أمحد كابوه )٢(القروي
من ثالث ومخسني سنة حىت احنصر األزهر يف تالمذته وتالمذة تالمذته فكل األزهريني  اابألزهر حنوً 

مفيت الد�ر املصرية  والشيخ حممَّد خبيت عيال عليه يف العلم ومن أكرب تالمذته الشيخ حممَّد عبده
 والشيخ حممَّد النجدي الشرقاوي والشيخ حممَّد حسنني العدوي والشيخ حممَّد أبو الفضل اجليزاوي

وظافر وغريهم. له آتليف منها حاشية على شرح حبرق اليمين على الالمية  والشيخ حممَّد البشري
يف العروض وتقرير  وتقريرات على املطول للسعد واألمشوين ومجع اجلوامع وحاشية على منظومة الصبان

 .)٣(م]١٩٠٧هـ[١٣٢٥على املقوالت وغري ذلك. تويف يف صفر سنة 

 :محد بن معوض احلسيين املالكي الببالويأمحد بن دمحم بن أعلي بن دمحم بن  •

زهر ولد ببلدة ببالو (وفسرها صاحب اخلطط بدار سجد احلسيين وشيخه وأحد علماء األخطيب امل
) نشأ هبا وحفظ القرآن سيوطأمبديرية  وهي بلدة يسكنها السادة احلسينيون اتبعة ملركز ديروطالكتب 

 وتلقى بعض العلوم.

والشيخ  وحضر على كبار شيوخه كاإلمام الشيخ عليش ١٢٦٩زهر سنة مث حضر إىل األ
ز قصب السبق يف وغريهم وجد واجتهد حىت حا والشيخ األنبايب والسيد دمحم الصاوي كساب  منصور

 .)٤(.سائر العلوم..
                                                           

 ). ٥٨٦/ ١، (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية) خملوف، ١(
 ) لعلها: العدوي. وقد تكون صوااب على أنه ذكر أنه من قرية بين عدي يف رسالة األشكال املنطقية. ٢(
 ). ٥٨٧،  ٥٨٦/ ١( املرجع السابق) ٣(
جملة )، الز�ت، ٥٢٢،٥٢٣/ ٢معجم املطبوعات العربية واملعربة، ( سركيس،)، ١٨١/ ٧، د. ط،  (معجم املؤلفني) كحالة، ٤(

= 



 

٣٦ 

 املصري: حسن ابشا عبد الرزاق •

، ، والشيخ األمشوين، والشيخ نصر اهلوريينمن العائلة املصرية املعروفة... فحضر على الشيخ اخلضري
 .)١(كساب  والشيخ منصور

 املالكي: الشيخ سليم البشري •

 عن الشيخ منصور االدينية... وأخذ أيضً شيخ األزهر الشريف ورئيس اجمللس األعلى للمعاهد 
 .)٢(الكساب، وهو من الشيخ مصطفى البوالقي

  بن علي املشاط، املكي، املالكي: الشيخ عبد القادر املشاط •

النحوي، إمام املسجد احلرام، أحد ، املدّرس ابحلرم الشريف املكي، الفقيه اتقريبً  ١٢٤٨ولد سنة 
النبغاء والرؤساء الكرام، العالّمة األديب، الفاضل اهلمام، والنبيه الكامل، أحد الرؤساء الفخام، وأبوه  

مث جاور يف األزهر مبصر، فحضر  كان من التجارين املعتربين، وشهرهتم تضيء ملن للفضائل يغتنم...
املصري، ومجلة  املالكي، والشيخ أمحد كبوة كساب  املالكي، والشيخ منصور على الشيخ أمحد منة هللا

 من األفاضل. 

مث ذكره مرة اثنية: وقد قرأ املرتَجم على الواردين وأخذ عنهم مثل: الشيخ مهدي بن سودة 
  املالكي، والشيخ منصور وقرأ ابألزهر على العالمة أمحد منة هللا ، ورحل إىل مصراملري الفاسي

 .)٣(املصري العدويني وغريهم املالكي، والشيخ أمحد كبوة كساب
 بن حسن بن أيب زيد بن حسني بن دمحم بن علي املالكي: بن عبد الرزاقالشيخ هارون  •

املالكيني،  ، والشيخ أمحد أيب السعود، والشيخ أمحد منة هللاأخذ عن شيخ املالكية الشيخ دمحم عليش
  .)٤(العدوي كساب  والشيخ منصور

                                           
= 

 ).  ٢٦٥/ ١)،  اتريخ عظماء املصريني (٣٤/ ٥٢، (الرسالة
 ). ١/٣٢٩( ،١، طفيض امللك الوهاب املتعايل أبنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوايلالصديقي، ) ١(
 ). ٤٤٠، ١/٤٣٩(  املرجع السابق) ٢(
 ). ٣٥٢/ ٢) و ( ٢/٧٧( ،السابقاملرجع ) ٣(
 ). ٢٠/  ٤(  ،املرجع السابق) ٤(



 

٣٧ 

 هاملطلب الرابع: ثبت مؤلفات
 

 من املكتبة األزهرية، وخزانة الكتب وغريها.
 رسالة يف األشكال املنطقية:  -١

 :يف املكتبة األزهرية

 .العدوي يف األشكال دمحم كساب ـ رسالة منصور ٤٥٣٧٧

 هـ). ١٢٨٠العدوي (ت  بن دمحم كساب املؤلف: العدوي، منصور
على  على منت السلم يف املنطق حباشية الشيخ الصبان أوله: قد حضرت شرح الشيخ امللوي

 شيخنا العمدة الشيخ.
أمري الكالم فإن مت هذا فقد  يف هذه األبيات كالم وكالم األمري األمريآخره: أن للشيخ 

 اتضح املقام ومت الكالم.
، هـ، األوقاف: دمحم خبيت املطيعي ١٢٦٢، اتريخ النسخ: الناسخ: دمحم بن البشري بن سيد

 هـ. ١٣٤٨أوقف على طلبة العلم ابجلامع األزهر، اتريخ الوقف: 
×  ٢٢.٧، القياس: ١٩، عدد األسطر: ٤٧ - ٣١اللغة: عريب، اخلط: مغريب، عدد األوراق: 

١٥.٣. 
 ).٤٠٣/ ٣( . فهرس األزهر ٢خبيت، رسالة رقم:  ٤٦٠٦٤جماميع)  ٩١١أرقام احلفظ: (

* * * 
 .ا يف األزهريةوهلا نسخة اثنية أيضً 

 .العدوي يف األشكال دمحم كساب ـ رسالة منصور ٢٤٢٣٨

 هـ). ١٢٨٠العدوي (ت  بن دمحم كساب املؤلف: العدوي، منصور
على  على منت السلم يف املنطق حباشية الشيخ الصبان أوله: قد حضرت شرح الشيخ امللوي

 شيخنا العمدة الشيخ.
له يف هذه األبيات ابخلصوص كالم وكالم  آخره: من أعظم املؤلفات وبلغين أن الشيخ األمري

 أمري الكالم. األمري
، اتريخ هـ، التملكات: دمحم إمام السقا ١٣٢٧، اتريخ النسخ: الناسخ: دمحم إمام السقا



 

٣٨ 

 هـ. ١٣٢٧التملكات: 
، عدد ١٦.٥×  ٢٣، القياس: ١٩، عدد األسطر: ١٦اللغة: عريب، اخلط: معتاد، عدد األوراق: 

 .١اجمللدات: 
)، فهرس ١٩/ ١٣. معجم املؤلفني (٤سالة رقم: ، ر ٣٦٣٣٣منطق)  ١٠٦٣أرقام احلفظ: (

 ).٤٠٣/ ٣األزهر (
* * * 

 .ا يف األزهريةوالنسخة الثالثة أيضً 

 .العدوي يف األشكال دمحم كساب ـ رسالة منصور ٢٤٢٣٩ .املنطق

 هـ). ١٢٨٠العدوي (ت  بن دمحم كساب املؤلف: العدوي، منصور
على  على منت السلم يف املنطق حباشية الشيخ الصبان أوله: قد حضرت شرح الشيخ امللوي

 شيخنا العمدة الشيخ.
له يف هذه األبيات ابخلصوص كالم وكالم  آخره: من أعظم املؤلفات بلغين أن الشيخ األمري

 أمري الكالم. األمري
 هـ. ١٢٥٨، اتريخ النسخ: الناسخ: دمحم بن حسن عدوي

، ١٦×  ٢٠.٥، القياس: ٢٣، عدد األسطر: ١٤اللغة: عريب، اخلط: نسخ، عدد األوراق: 
 .١عدد اجمللدات: 

 ).٤٠٣/ ٣)، فهرس األزهر (١٩/ ١٣. معجم املؤلفني (١٣٥٢٢١منطق)  ٣١٦٥(أرقام احلفظ: 
 العدوي) بن دمحم بن موسى كساب ثبت امسه (منصور

 يف املكتبة األزهرية حتت (فقه مالكي) رقم:

 .على أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك ـ شرح الدردير ١٣٨٣٩

 هـ).١٢٠١بن أمحد العدوي املالكي (ت  ، أبو الربكات، أمحد بن دمحماملؤلف: الدردير
أوله: فهذا شرح لطيف على كتابنا املسمى أبقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك اقتصرت فيه 

 على بيان معاين ألفاظه.
 اكثريً   اأمجعني وسلم تسليمً  آخره: عنه وعلى مجيع األنبياء واملرسلني وعلى آهلم وصحبهم



 

٣٩ 

 واحلمد هلل رب العاملني.
 هـ. ١٢٤٩، اتريخ النسخ: بن دمحم بن موسى كساب الناسخ: منصور

، ١٦×  ٢١، القياس: ٢١، عدد األسطر: ٨٢٥اللغة: عريب، اخلط: معتاد، عدد األوراق: 
 .٢، عدد اجمللدات: ٢ - ١عدد األجزاء: 

 ).٣٥٢/ ٢)، فهرس األزهر (٢٤٤/ ١. األعالم (١٥٦٠٨فقه مالكي)  ١٠٥٢أرقام احلفظ: (
* * * 
 .)٩٥٢/ ١٠٥فهرس خمطوطات ( -خزانة الرتاث 

 .الفن: منطق - .١٠٦٤٢١الرقم التسلسلي: 
 .شكاليف األ ةعنوان املخطوط: رسال
 .شكالالعدوي يف األ ةعنوان املخطوط: رسال
 ، العدويبن دمحم كساب اسم املؤلف: منصور
 .اسم الشهرة: كساب - .اسم الشهرة: العدوي

 .هـ١٣قرن الوفاة:  - .هـ١٢٥٨اتريخ الوفاة: بعد 
  .اسم املكتبة: املكتبة األزهرية -  .[نسخه يف العامل]

 .ةاسم املدينة: القاهر  .اسم الدولة: مصر -
 .٤٦٠٦٤جماميع] خبيت  ٩١١، [٣٦٣٣٣] ١٠٦٣رقم احلفظ:  [

 .)٢٦٤/ ١٠٧فهرس خمطوطات ( -خزانة الرتاث 
 .الفن: حنو - .١٠٧٧٤٢الرقم التسلسلي: 

 على األلفية على شرح األمشوين على حاشيه الصبان عنوان املخطوط: تقرير كساب
 .، العدويبن دمحم كساب اسم املؤلف: منصور
 .اسم الشهرة: كساب

 .هـ١٣قرن الوفاة:  - .هـ١٢٥٨اتريخ الوفاة: بعد 
 .ةزهرياأل ةاسم املكتبة: املكتب -  .[نسخه يف العامل]
 .ةاملدينة: القاهر اسم  - .اسم الدولة: مصر

 .٣٩٦٤٧ة] صعايد٢٩٢٦، [٨٣٢٧] ١٠١٦رقم احلفظ:  [



 

٤٠ 

 :يف األزهرية
 . على األلفية على شرح األمشوين على حاشية الصبان تقرير كساب

      .)هـ ١٢٨٠العدوي (ت  بن دمحم كساب العدوي، منصور
 .٢٨ ٤٤٧   بدون بدون

بن دمحم   منصور ،العدوي  على األلفية على شرح األمشوين على حاشية الصبان تقرير كساب
      .)هـ ١٢٨٠العدوي (ت  كساب

 ٢٥ ٩٨   بدون بدون
 .)٢٦٤/ ١٠٧فهرس خمطوطات ( -ويف خزانة الرتاث 

 .الفن: حنو - .١٠٧٧٤٢الرقم التسلسلي: 

 .ةلفيعلى األ مشوينعلى شرح األ الصبان ةعلى حاشي عنوان املخطوط: تقرير كساب
 .، العدويبن دمحم كساب اسم املؤلف: منصور
 .اسم الشهرة: كساب

 .هـ١٣قرن الوفاة:  - .هـ١٢٥٨اتريخ الوفاة: بعد 
 .ةزهرياأل ةاسم املكتبة: املكتب -  .[نسخه يف العامل]
 .ةاسم املدينة: القاهر  - .اسم الدولة: مصر

 .٣٩٦٤٧] صعايده٢٩٢٦، [٨٣٢٧] ١٠١٦[رقم احلفظ:  
 املطلب اخلامس: توثيق عنوان الكتاب

 

كتب يف طرة النسخة األوىل وهي األصل واليت رمز هلا بـــ (أ) الذي اعتمد الباحث عليه وعنوان 
 املخطوط هو:

على حاشية  كساب  هذا تقرير املمنوح الوهاب شيخنا عالمة أهل عصره الشيخ منصور
 على منت األلفية البن مالك يف علم النحو.  على شرح األمشوين الفاضل الصبان

 على اجلميع سحائب الرمحة والرضوان.
 ) ما نصه:بوكتب على طرة النسخة الثانية واليت رمز هلا بـــ ( -

 يف علم النحو. وحاشية الصبان على األمشوين كساب  هذه تقريرات للشيخ منصور



 

٤١ 

وجعل مقرهم رواق السادة الصعايدة وقفا  دمحم الغزايل أوقف هلل تعاىل هذه الكراريس العشرة السيد
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿صحيحا شرعيا ال يباع وال يوهب وال يرهن 

Ï﴾  ١٨١ :، اآلية البقرة(سورة(. 
 . ألف ومائتني وستة وتسعني.ـه١٢٩٦وذلك يف شهر رجب األصب األصم سنة 

 أن عنوان املخطوط هو:  –وهللا أعلم  –والذي يظهر للباحث 
 "كساب  "تقرير املمنوح من الوهاب للشيخ منصور

 وذلك ألسباب منها:
 ب]: ٤٤١أن هذه النسخة خبط املؤلف نفسه، فقد كتب يف آخرها يف اللوحة [  -١

، وذلك على يد )١(ابلتاء الفوقية قبل السنيوكان إمتام تسويدها قبل ذلك بنحو تسع سنني 
. عفي عنه آمني. واحلمد رب العاملني وصلى هللا على بن دمحم كساب الفقري امللك الوهاب، منصور

 سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثريًا دائًما إىل يوم الدين. آمني آمني آمني.
الثانية �قصة فلم يعرف سنة كتابتها إال أ�ا منسوخة من النسخة اليت خبط املؤلف، أن النسخة  -٢

 ي سنة الوقف. هوأما السنة اليت ذكرت حتت عنوان املخطوط ف
) فيها سجع مشهور يف عناوين كساب  أن عنوانه ( تقرير املمنوح الوهاب للشيخ منصور -٣

الفقري نه متفق مع السجع الذي يف خامت املخطوط وهو قوله: (وذلك على يد املؤلفات، كما وأ
 ).بن دمحم كساب منصور، امللك الوهاب

وكذلك فإ�ا متوافقة مع الثانية من حيث إ�ا تقريرات، والز�دة يف النسخة األصل مقبولة، كما  -٤
 يقول علماء احلديث: ز�دة الثقة مقبولة. وهللا أعلم. 

 
 

 
  

                                                           
 ه ألف ومائتني وستة وسبعني من هجرة سيد النبيني واملرسلني. ١٢٧٦) ألنه كتب قبل ذلك أنه أمتها سنة ١(



 

٤٢ 

 صورة من آخر النسخة (أ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بصورة عنوان النسخة (
 
 
 
  



 

٤٣ 

 صورة من آخر النسخة (أ)
 
 
 

 
 
 
 

 خمطوطة األشكال املنطقيةصورة من عنوان 
 
 
 
 
 
 

 
 

 صورة الورقة األوىل من خمطوطة األشكال املنطقية
 
 

  



 

٤٤ 

 والشيخ كساب منهج الصباناملبحث الثاين: 
 على شرح األمشوين عرض موجز ملنهج حاشية الصباناملطلب األول: 

 

شك فيه أن لأللفيِة حظًا كبريًا من الشهرة، إذ حظيت بشروح وتعليقات عديدة، سلكت طريق  مما ال
الشرح والتوضيح والز�دة والتعليق، وقد تنوعت أساليب هذه الشروح يف تناول َنص األلفية وتوضيحه، 

املعىن وجالئه، تبًعا لتباين مستو�هتا التعليمية من جهة؛ وقدرة املؤلف على صياغة الرتكيب مع إصابة 
 وحتقيق الغرض وتوضيحه من جهة أخرى، لذا مل تكن هذه الشروح مبنزلة واحدة، فشرح األمشوين
امتاز عن غريه بغزارة مادته العلمية، وقد  ُعّد أوىف كتب النحو مجًعا ملذاهِب النحاة، وتعليالهتم 

على ترتيب املصنف ألبواب األلفية وااللتزام  (احملافظة اهدهم على منط البسط والتفصيل معوشو 
 .)١(بعناوينها)

على اهتمام كثري من علماء اللغة والنحو، وكتبت حوهلا وعليها  حازت حاشية الصبان
تقريرات كثرية، وكلها تدل على جاللة هذه احلاشية، وممن كتب فأجاد وأحسن وزاد ما هو مفيد �فع 

العدوي صاحبنا يف رحلة املاجستري، فلقد فتح مغاليق يف احلاشية، واهتم مبا فات  هو الشيخ كساب
 رمحة هللا عليهم مجيعا. العالمة الصبان

أوّد أن نلقي نظرة على عجل يف منهج  وقبل أن أخوض يف ذكر مالمح منهج الشيخ كساب
 .)٢(العالمة الصبان وطريقة صاحب احلاشية
كثريًا عن منهج الشارح الرامي إىل الشرح   يف حاشيته على األمشوين الصبان مل خيتلف منهج

والتفصيل، أي: أن السمة الغالبة لصاحب احلاشية هي املتابعة للشارح، إذ التزم بتبويب الشارح 
 للموضوعات وترتيبه هلا. 

فصًال مهما  )٣(رمحه هللا يف نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة وقد عقد الشيخ دمحم الطنطاوي

                                                           
رسالة دكتوراة  )، ز�د دمحم سلمان أبو مسور، جامعة مؤتة،١٦، (ص ،١، طالفكر اللغوي عند الصبان يف حاشيتهأبو مسور، ) ١(

 م. ٢٠٠٦سنة 
الفكر اللغوي عند أبو مسور، ) وما بعدها، ٢٤٥، (ص: ١) ينظر يف ذلك الطنطاوي، نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة، ط٢(

 ) وما بعدها. ١٦(ص  ،١، طالصبان يف حاشيته
 ) وما بعدها. ٢٣٨(ص: ، ١، طنشأة النحو واتريخ أشهر النحاةالطنطاوي، ) ٣(



 

٤٥ 

 وحاشيته فقال: عن الصبان
يف مقدمة احلاشية اخلطة اليت سيتبعها فيها وأ�ا تقوم على ثالثة عناصر:  رسم الصبان

األفهام، ، وتنبيهه على ما وقع هلم من أسقام تلخيصه زبدة ما كتبه السابقون قبله على شرح األمشوين
وتعليقه مما فتح به هللا عليه فاهتدى إليه، كما رسم اصطالحا خاصا يف اإلشارة إىل أمساء السابقني 

 الذي التزم التعبري عن امسه بلفظ "البعض". ومنهم احلفين
 أما العنصر األول فالصبان فيه مواٍت موفق. -
 وأما العنصر الثاين: -
يف شدة  ، فإنه حتامل على احلفينده تبيان احلقيقة العلمية مع غري احلفينفإنه فيه عادل رائ 

وعنف ال سجاجة معهما، وأسرف يف التشهري به متجاوز العرف التقليدي يف رد العلماء بعضهم 
 إحصاء ملا وافق فيه على بعض حىت يف اهلنات اهلينات، وهلذا كثر ما تندر به وبكتابته، ولو أرد�

فيه جماهبة  ، وملا خالف فيه لتبني لنا موافقته له يف النزر اليسري مما مل يستطع الصباناحلفين الصبان
وما خالف فيه على ترتيب  الصحيح املسلم به، وهاك عشرة أمثلة للنوعني: ما وافق فيه الصبان

 .ـفيما خالف فيه.أ.ه الكتاب، مع ذكر العبارات النابية من الصبان
  ذكر أمثلته رحم هللا اجلميع وعفا عنا وعنهم مبّنه وكرمه]. مث اتبع حديثه فقال:مث[

يف القليل من وأما العنصر الثالث: فالصبان فيه حبق السابق اجمللي يف الكثري، إذ مل يسلم 
 التثريب واللوم يف أمور تتصل ابلناحية العلمية، وابالستطراد إىل غري النحو، وابخلطأ يف شرح الشواهد

 وسأذكر عن كل من الثالثة كلمة خاصة به غري مسرتسل يف التفصيل. -
 التعقيب عليه يف أمور ثالثة:

وقعت منه مسائل: منها عدم معرفته اصطالح املذهب الكويف يف تسميته "املنصرف"  األمر األول:
"األمثلة  يف بيان مذهب الفراء ابجملرى "وغري املنصرف" بغري اجملرى وذلك أنه كتب على قول األمشوين

 اليت تكون لألمساء واألفعال إن غلبت لألفعال فال جتره 
 يف املعرفة إخل" يف شرح قول الناظم: "كذلك ذو وزن خيص الفعال إخل". إن املنفي 

 هو اجلر ابلكسرة معتقدا أن الفعل "جتره" مفتوح التاء، والواقع أنه مضمومها، واملنفي هو الصرف.
من أمثلته الظاهرة ما كتبه يف ابب عطف النسق عند الكالم على "أم" فقد سطر قوله  األمر الثاين:

 ضافية فيما تستعار له اهلمزة، مث اجنر احلديث إىل غريها من األدوات.



 

٤٦ 

مستفيضة يف األبواب كلها، والصبان كثري  وهو خليق ابلعناية ألن شواهد األمشوين األمر الثالث:
والتخمني فيها، فقد يفسر البيت مبا يبدو له دون تنقيب عن أصله، وقد يقف دون بيانه  احلدس

معتذرا، وقد يردد االحتماالت اليت يستغرب التعرض هلا ودونك مقدارا كنموذج للباقي على ترتيب 
 الكتاب:

 :يف ابب "املعرب واملبين" مبحث املثىن شرح قول الفرزدق -١
  جـــــــد اجلـــــــري بينهمـــــــاكالمهـــــــا حـــــــني

 
 قـــــــــد أقلعـــــــــا وكـــــــــال أنفيهمـــــــــا رايب 

 وبعلها. مبا يفيد أنه يف وصف فرسني، واحلقيقة أنه للتندر يف ابنة جرير 
يف ابب "كان وأخواهتا" مبحث األفعال املوافقة "صار" معىن وعمال، ومنها "آض" شرح قول  -٢

 :فرعان بن األعرف
 َواِبْلمْخــــِض َحــــىتَّ آَض َجْعــــدا َعنْطَنطــــا

 
 إَذا قَـاَم َســاَوى غَـاِرَب اْلَفحــل َغارِبُــهْ  

مبا يفيد أنه يف وصف بعري، واحلقيقة أنه يف وصف "منازل" ابن الشاعر كما يف احلماسة  
 "ابب اهلجاء".

قول أيب  يف ابب "املفعول املطلق" مبحث ما حذف عامله وجواب وكان مفيدا التشبيه، شرح  -٣
 :كبري اهلذيل

 َمــــــــــــا إْن َميَــــــــــــّس اَألْرَض إالَّ َمْنِكــــــــــــبٌ 
  

ــــاِق َطــــيَّ اِملْحَمــــلِ   ــــُه َوَحــــْرُف السَّ  ِمْن
 ".مبا يفيد أنه يف وصف فرس، والواقع أنه وصف ربيب الشاعر "أتبط شرا 

 :بزنة اسم املفعول كتب على قول الراعي يف ابب "أبنية املصادر" مبحث ورود املصدر -٤
ـــــــــــــــــــــُر تْـ مل يَـ   احلًمـــــــــــــــــــــ هِ وا لعظاِمـــــــــــــــــــــُك

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوال لِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــعْ مَ  هِ ادِ ؤَ ُف  وًال ُق

 
 

ما يؤخذ منه عدم االطالع على أصل البيت، فظن أنه كامل خممس شذوذا، وتبعة اخلطأ 
 ، وقد نبهنا على ذلك يف ترمجته.على األمشوين

املذكورين سابقا على  ابب "عطف النسق" مبحث تقدم املعطوف شرح بييت ذي الرمة يف -٥
اليت طرأ عليها التغيري، مع التهافت يف الرد على بعض يف فهمه، وخفيت معامل  شواهد األمشوين

 احلقيقة يف غبار النقاش.
 :كتب على قول اهلذيل  يف ابب "أمساء األفعال" مبحث "رويد" -٦

 رويـــــــــد عليـــــــــا جـــــــــد ماثـــــــــدي أمهـــــــــم
 

ــــــــا ولكــــــــن بغضــــــــهم متمــــــــاين    إلين
 
 



 

٤٧ 

، ومن ١٢٤، ص١جـ ما نصه "مل أر من تكلم على هذا البيت" مع أن البيت من شواهد سيبويه
 .٤٠شواهد املفصل يف اجلزء الرابع ص

 :شرح قول ابن ميادة يف ابب "ما ال ينصرف" منتهى اجلموع -٧
ـــــــــــــا ـــــــــــــا بلقاحه  حيـــــــــــــدو مثـــــــــــــاين مولع

 
 حـــــــــــــىت مهمـــــــــــــن بزيغـــــــــــــة اإلراتج  

 مبا يفيد أن النياق طربت من احلداء، واحلقيقة أن البيت يف وصف محار اشتد شبقه على األتن. 
 :يف ابب "النسب" مبحث املركب اإلضاىف شرح قول ذي الرمة -٨

 ويســـــــــــــقط بينهـــــــــــــا املرئـــــــــــــي لغـــــــــــــوا 
 

ــــــــة احلــــــــوارا  ــــــــت يف الدي  كمــــــــا ألغي
 
 

مبا يضحك بعد تغيري الشطر الثاين من البيت مبا ال قرابة بينه وبني األول والواقع أن البيت 
 جلرير من أبيات أسعف هبا ذا الرمة يف ذمة املرئي.

 "ساسي".، واألغاين اجلزء السادس عشر ١٤١ص ٢كما يف األمايل للقايل جـ
 وما قدمناه من الشواهد فإنه قليل من كثري، ويضم إليها الشواهد اليت عقبنا على األمشوين

 فيها، فإن التحري على سالمتها من مستلزمات الكتابة عليها.
مفيدة علميا فحسب، وال يعتمد عليها يف شواهد النحو،  وصفوة املقال أن حاشية الصبان

، فإن النقاش النظر عن تتبع عثرات احلفين نعم وكانت اإلفادة العلمية أقوى وأقوم لو صرف الصبان
يف اجلزء  ترمجة الصبان يغيب يف عجاجه األبيض األزهر، ورمحة هللا على اجلميع، وقد بسط اجلربيت

هـ. أ.ه من نشأة النحو ١٢٠٦الثاين من اترخيه، تويف وصلي عليه ابألزهر يف حفل مهيب سنة 
 للشيخ دمحم الطنطاوي

 املقرر الشيخ كساب، لغرض معرفة ما أضافه وقد أطلت يف النقل عن الشيخ الطنطاوي
العدوي على احلاشية وما اعرتاه فيها من نقص أو غري ذلك مما ال خيلو عنه غري املعصوم صلى هللا 

 عليه وسلم.
  



 

٤٨ 

 يف التقريرات منهج الشيخ كساباملطلب الثاين: 
 

العدوي ما سيقوم به يف هذه التقريرات بعبارة موجزة تلخص ما يصبو إليه،  حّدد الشيخ كساب
 فيقول يف مقدمة كتابه:  

وأردت تتميم الفائدة، وإن مل أكن من أهل تلك املائدة، بفتح أبواب عبارات مغلقة من 
ت من احلاشية املذكورة، وتفسري كلمات لغوية منها مبراجعة بعض كتب اللغة املشهورة، وبعض عبارا

ي هلا مع أن املناسب الكتابة عليها، فجاءت حبمد هللا تسرُّ  الشرح وجهت مهيت إليها لرتك احملشِّ
 احملبِّني، وتسوء املبغضني.أ.ه من النص احملقق.

وجنده يكثر من شرح الغريب ويوضح ويعلل ال سيما مسائل صرفية ولغوية مهمة، بل ينّص 
 البحر الذي كتبت فيه.على توضيح الشواهد ويبني ما فيها حىت 

 ويتبني يف منهج صاحب التقريرات:  
على طريقة واحدة التزمها تقريبا يف غالب تقريراته يف النص على كالم  لقد سار الشيخ كساب أوًال:

 احملشي أو الشارح  أبن يرتك فراًغا ليدل على أن ما يلي الفراغ من كالم احملشي.
 ...لفراغ بقوله: رمحه هللا:الشارح يبتدأ بعد افإن كان من كالم 

 من خالل مراجعيت لنقوله فإنه كان أمينا يف نقله، ثقة ينقل ابلنص متاما.  اثنًيا:
 - أللفية ابن مالك على شرح األمشوىن وقد اعتمدت على املطبوع من حاشية الصبان

 الناشر:  - هـ)١٢٠٦(املتوىف:  الشافعي املؤلف: أبو العرفان دمحم بن علي الصبان
 .٣األجزاء:  عدد  -م ١٩٩٧-هـ  ١٤١٧الطبعة: األوىل  - لبنان - دار الكتب العلمية بريوت

 .أي: وحينئذ وقوله: (و ح~)ينّص على طريقة كتابته مثل:  اثلثًا:
وال سيما يف االستثبات من الشواهد النحوية، مما يعد مرجًعا  سّد املقّرِر ما فات العالمة الصبان رابعا:

معتمًدا يف الشواهد النحوية. السيما وقد وثق نسبة أكثر شواهده، فينسب الشاهد إىل قائله كما يف 
  :وأوهلا. مث يوثق النسبة ابلسابق والالحق، فيقول: )١( من قصيدة للنابغة الذبياين)١(والبيتقوله: 

                                                           
)١ ( 

ــــــــــــــــــــاأِزف  ــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــري أن ركابن  التـَُّرحُّ
 

ــــــــــــُزل برحالنــــــــــــا وكــــــــــــأْن قــــــــــــد     َلّمــــــــــــا تـَ
    
 
 

= 



 

٤٩ 

ــــــــِدي ــــــــٌح، أو ُمْغَت ــــــــةَ  رائ ــــــــَن آِل َمّي  أِم
    

 ذا زاٍد ، وغـــــــــَري مـــــــــزودِ  عجـــــــــالَن، 
 
 

 ومنها: 
ـــــــــــــه  ـــــــــــــا بغـــــــــــــٍد وال أهـــــــــــــًال ب  ال مرحًب

 
 كـــــــان تفريـــــــُق األحبـــــــِة يف غـــــــدِ إن   

 
 

 وبعد بيت الشارح:
ــــــــةٍ  ــــــــِر جاري ــــــــَك بَســــــــه )٢(يف إْث  ِمهارََمْت

  
 فأصـــاَب قلَبـــك ، غـــري أْن مل تـُْقِصـــدِ  

 
 

 وكما يف قوله:
بن حجر، وقيل:  مرئ القيسا البيت مطلعها وهي الكما يف بقية أبيات القصيدة اليت هذ

 ، ومنها:)٣(لرجل من اليمن يقال له ربيعة بن جشم

                                           
= 

)، أبو الفرج ١٤٢/ ١( ،١) السريايف، شرح كتاب سيبويه، ط٨٩يف ديوانه (ص  البيت من الكامل، وهو للنابغة الذبياين
شرح ) ابن مالك، ٨/ ١١( ١، طاألغاين ثم املرواين األموي القرشي،علي بن احلسني بن دمحم بن أمحد بن اهلياألصفهاين، 

البغدادي، خزانة األدب ) ٢٦٠، ١٤٦(ص  ،١املرادي، اجلىن الداين يف حروف املعاين، ط) ١٠٩/ ٤،  (١، طالتسهيل
 ..)٤٢٢/ ٢، (١يعقوب، املعجم املفصل يف شواهد العربية، ط )١٩٨، ١٩٧/ ٧(  ،٤ولب لباب لسان العرب، ط

 الغطفاّين املضري، أبو أمامة: شاعر جاهلي، من الطبقة ق هـ): ز�د بن معاوية بن ضباب الذبياينّ  ١٨اين (حنو ) النَّابَغة الذُّبـْيَ ١(
ارها. وكان فتعرض عليه أشعاألوىل. من أهل احلجاز. كانت تضرب له قبة من جلد أمحر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء 

األعشى وحسان واخلنساء ممن يعرض شعره على النابغة. وكان أبو عمرو ابن العالء يفظله على سائر الشعراء. وهو أحد األشراف 
يف قصيدة له ابملتجردة (زوجة النعمان) فغضب النعمان، ففر يف اجلاهلية. وكان حظيا عند النعمان بن املنذر، حىت شبب 

 النابغة ووفد على الغسانيني ابلشام، وغاب زمنا. 
ط) صغري. وكان أحسن شعراء العرب ديباجة، ال تكلف يف  -مث رضي عنه النعمان، فعاد إليه. شعره كثري، مجع بعضه يف (ديوان 

 ). ١٨٨/ ٤، د. ط، (معجم املؤلفني) كحالة، ٥٤/ ٣، (١٥، ط األعالمكلي، شعره وال حشو. وعاش عمرا طويال. ينظر: الزر 
 ) تروى: غانية. ٢(
. وقال: هي لربيعة بن رجل من أوالد النمر بن قاسط، وقد أنكر األصمعي أن تكون القصيدة المرئ القيس ) ربيعة بن جشم٣(

 واليت مطلعها:  ذلك أبو عمرو ابن العالء إىل أن القصيدة املنسوبة إىل امرئ القيسجشم النمري، وسبقه إىل 

ــــــــــــــر َكــــــــــــــَأينّ  َعمــــــــــــــروٍ  بــــــــــــــنُ  َأحــــــــــــــارِ   مخَِ
 

 َ�َمتِـــــــــــر مـــــــــــا املَـــــــــــرءِ  َعلـــــــــــى َويَعـــــــــــدو 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــكَ  ال ــــــــــــــــــــــــــــةَ  َوأَبي  العــــــــــــــــــــــــــــاِمرِ  ِابَن
 

 َأِفــــــــــــــــــر َأينّ  الَقــــــــــــــــــومُ  يَــــــــــــــــــدَّعي ال يِّ  
 
 ،١ط، فصل املقال يف شرح كتاب األمثالالبكري ، . ينظر: بن قاسط، يقال له ربيعة بن جشمهي لرجل من أوالد النمر  

) ، (ص: ٣٢٦(ص:  ،٧، طمصادر الشعر اجلاهلياألسد، ) ٦٣٥/ ٢( ،شرح شواهد املغينالسيوطي، ) ٣٨٣(ص: 
 ).٢١٩/ ١( على ألفية ابن مالك ابن عقيلمنحة اجلليل يف التعليق على شرح )، عبد احلميد، ٥٢٢، (ص: )٥٠٧



 

٥٠ 

َبلــــــــــُت زَْحًفــــــــــا علَــــــــــى الــــــــــرُّْكبَـتَـْنيِ   فَأقـْ
  

ـــــــــْواًب َأُجـــــــــرّ   ــــــــْواًب لبســـــــــت وثـَ  )١( فثـَ

 

 
 . قوله: (غري رشيد) املراد ليس فيه رشده.)٢(ويروى نسيت بدل لبست

 وغري ذلك كثري مما يدل على سداده يف توثيق الشاهد النحوي وسّد ما فات غريه.
  اللغة، وتصريفات الكلمة، وبيان ما حدث فيها من إعالل أو حنوه.خامًسا: أسهم يف شرح غريب 

واألعالم مجع علم: اجلبل، وما يستدل به على الطريق.  واخلَفق بفتح الفاء، وأصله مثل قوله: 
 السكون، مصدر خفق الربق: اضطرب. 

 .(َميُْن) بتخفيف النون وأصلها التشديد
 ومثل قوله: 

 القيس ئعري وهو من معلقة امر ، أي: مصريي راجلة، أي: ماشية على رجلي لعقر الب)٣(إنك مرجلي
 .املشهورة
  إعراب ما حيتاج إىل إعرابه وبيانه. سادًسا:

(َوَحاَجًة) عطف على (بعال) أرادت هبا الشهوة وما �فية، وإن زائدة، ومن آخر البيتني من مثل: 

                                                           
 : يسيف الكتاب قال امُرُؤ الق ) وكذا نسبها سيبويه١٥٩وهي يف ديوانه (ص  ) البيت من حبر املتقارب من قصيدة طويلة المرئ القيس١(

 فَأقْـَبلـــــــــــــــُت زَْحًفـــــــــــــــا عَلـــــــــــــــى الـــــــــــــــرُّْكبَـتَـْنيِ 
 

ـــــــــــــرّْ   ـــــــــــــْوٌب َأُج ـــــــــــــْوٌب لبســـــــــــــت وثـَ  فثـَ
 
 

فقال: مل يقل أجره ومل ينصب  ابلنصب، مفعول به للفعل بعده، وردها أبو سعيد السريايف» فثواب لبست«ويروى البيت 
أبو حيان ) ٣٨٠/ ١( ،١، طشرح كتاب سيبويهالسريايف، )، ٨٦، ٨٥/ ١( ،٣، طالكتابسيبويه، الثوب. ينظر: 

خزانة األدب ولب لباب لسان البغدادي، )، ٣٣٢/ ٣( ،١، طالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلاألندلسي، 
 ).٤٠١/ ١، (١، طشرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية)، شرّاب، ٣٧٣/ ١( ،٤، طالعرب

 ) ومعىن فثواب نسيت: أي ذهبت بفؤادي حىت نسيت ثويب. ٢(
)٣ ( 

ـــــــــَزةٍ   ويـــــــــوم دخلـــــــــُت اخلِـــــــــْدَر ِخـــــــــْدَر ُعنَـيـْ
 

ــــْت: لَــــَك الــــوْيالُت إنــــَك ُمرْ    ِجِلــــيفقال
 
 

 ) من حبر الطويل، من معلقته املشهورة اليت أوهلا قوله:١١يف ديوانه (ص البيت المرئ القيس
 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل...

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني األنباري، حيث صرف عنيزة ابلتنوين، وهو اسم ممنوع من الصرف للضرورة الشعرية. ينظر: 
)،  ٣٤٥/ ٩( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، ) و ٤٠٠/ ٢( ،١، طالنحويني البصريني والكوفيني

الوقاد ) ٤٤٩(ص:  مغين اللبيب عن كتب األعاريب)،  وبال نسبة يف ٧٦٦/ ٢(  د.ط. ،شرح شواهد املغينالسيوطي، 
ين، العي)، ٣٥٢/ ٢( ،١، طشرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحواجلرجاوّي األزهري، 

 .)١٨٥٠/ ٤( ،١، ط»شرح الشواهد الكربى«املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية املشهور بـ 



 

٥١ 

 ومين، وال خيفى ما يف الشعر من عيب السناد.بكسر امليم، أي: 
 ومثل قوله:

(وكسرت إذ اللتقاء الساكنني) وعليه فالتنوين للتمكني، ويوم مضاف لــــ إذ، وهو جمرور 
بكسرة ظاهرة، وعلى األول مبين على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال احملل حبركة التخلص من 

 .)١(التقاء الساكنني
املوجود يف عبارة غريه (يف طريق) بدل (يف وقت)، وهو أنسب،  FOE)سالمةيف وقت صاحب (

والتذكري يف (ذي) ابعتبار كون الطريق مسلًكا مثًال، هذا ويظهر يل عند عدم تعيني املقام هذا املعىن 
أن يقال أن (ذي) يف املثال اسم إشارة لـ(طريق) مثًال، والباء للظرفية، و(تسلم) جمزوم يف جواب 

 .هب يف هذا الطريق تسلم، وهو أقل تكلًفا، فتأمله(اذهب)؛ أي: اذ
  سابًعا: اهتمامه بعلم العروض وما يعرتي الشواهد من عيوب وزحافات وحنوها.

 :  مثل قوله يف بيت رؤبة
 َوَحاَجـــــــــًة َمـــــــــا ِإْن َهلـَــــــــا ِعْنـــــــــِدي َمثَـــــــــنْ 

 
ــــــــنْ     ــــــــُه َوِم ــــــــورًَة قضــــــــاؤها ِمْن  َميُس

 
 

 من عيب السناد. وال خيفى ما يف الشعر
/ب] ٦وقوله: والعروض والقافية وقرض الشعر الفرق بني هذه الثالثة كما يف حاشية [

آبخره، والثالث يعرف به  )٢(أن األول يعرف به وزن البيت، والثاين [يتعلق] )١(على األزهرية )٣(األمري
                                                           

متهيد القواعد بشرح تسهيل «متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (شرح التسهيل املسمى �ظر اجليش، ) ينظر: ١(
يح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح شرح التصر الوقاد اجلرجاوّي األزهري، )، ١٩٢٣/ ٤( ،١، ط»)الفوائد

 ). ٢٩٤/ ٧( ،١، طالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حيان األندلسي، ) ٢٦/ ١( ،١، طيف النحو
 ). ١١٠/ ١( ،١، طحاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالكالصبان، ) واملثال هو:  اذهب بذي تسلم. ٢(
ري، هو: دمحم بن دمحم بن أمحد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي األزهري، املعروف ابألمري: عامل ابلعربية، من فقهاء ) اَألمِ ٣(

ألن جده أمحد   هـ). اشتهر بـــ األمري ١٢٣٢املالكية. ولد يف �حية سنبو (مبصر) وتعلم يف األزهر وتويف ابلقاهرة، سنة (
حتاف االنسان يف شروح أشهرها من آتليفه الكثرية: إ. أكثر كتبه حواش و كانت له إمرة يف الصعيد، وأصله من املغرب

) يف العربية جملدان، ، (حاشية على مغين اللبيب البن هشاماملعلمني واسم اجلنس يف النحو، حاشية على رسالة الدردير
)، الزركلي، ٥٢٠/ ١، (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكيةومنها (اإلكليل شرح خمتصر خليل). ينظر: خملوف، 

 ). ٦٨/ ٩، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ٧١/ ٧، (١٥، ط األعالم
 وهي حاشية فائقة أتى فيها مبباحث رائقة حىت قيل فيها:

= 



 

٥٢ 

 كيفية إجياد الشعر.
 الشديد:اثمًنا اإلغضاء من نفسه والتواضع 

: فانشرح صدري لذلك ألمر يعلمه اخلبُري اللطيُف، وأردت تتميم الفائدة، وإن مل أكن من أهل يقولف
 تلك املائدة بفتح أبواب عبارات مغلقة من احلاشية املذكورة.

ويقول أيًضا: هذا وأرجو من الناظر يف عبارايت أن ال يبذل مهته يف التفتيش على غلطايت، بل 
 /أ] رأى صوااًب قَِبَله، وإن عثر على ضده رده على من غزله، ٣إذا [

 فإين يف هذه الصناعة قليل البضاعة، ومل أخل مع ذلك من مهوم الدنيا ساعة، ومل يكن 
 ما أرجع إليه إال يف نذر يسري ستقف إن شاء هللا تعاىل عليه، شعر: يل يف هذه الكتابة من املواد

ــــــل صــــــنعيت ــــــن أتم  جــــــزى هللا خــــــريًا م
 

 وقابـــل مـــا فيهـــا مـــن الســـهو ابلعفـــو 
 اتسًعا: االعرتاف ابلفضل لذوي الفضل:  

وتقدير ذوي اهليئات والعلم والفضل، فمن ذلك دفع هتمة عن الصحايب وهو دائم االعرتاف 
 ملحًدا. �، إذ يقول: وحاشا أن يكون ابُن الزبري اجلليل العَلم عبد هللا بن الزبري

لسيد� كما قال يف حسان �:  وإذا ذكر أحًدا من الصحابة عّظمه وقّدمه بقوله: سيد�.
 .حسان بن اثبت

 عاشًرا: اإلنصاف:
عليهما رحم هللا  من بعض حتامل الصبان ، وكذلك األمشوينواإلنصاف عزيز، فهو ينصف احلفين

 .)البعض(بــ  وتسميته  على احلفين اجلميع، كما ذكره غري واحد من حتامل الصبان
 فمن ذلك:

وعدم تسليم ما ذكراه هو املتبادر من عبارة الشارح،  )إخل ...فما ذكره شيخنا والبعضقوله: ( -

                                           
= 
ـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــه أزهـــــــــــــــــرت األزهري ـــــــــــــــــا من  لن
 

 أمـــــــــــــــري الكـــــــــــــــالم كــــــــــــــالم األمـــــــــــــــري 
 
 

 ولكنهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــات الرويـــــــــــــــــــة
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــك عـــــــــــــــروس جالهـــــــــــــــا لن  فتل
 
 

 .هـ١٢٨٦وقد طبعت مبطبعة بوالق ابلقاهرة سنة 
 هـ). ٩٠٥ األزهري، زين الدين املصري، وكان يعرف ابلوقاد (املتوىف: ) شرح األزهرية لــ خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن دمحم اجلرجاويّ ١(
 ». يتفلق«) يف (أ): ٢(



 

٥٣ 

عدم تسليمه إمنا هو مبالحظة االعتبار السابق الذي ادعى أنه كان ؛ ألن احملشي له حتامل منه عليهما
التكلم  )إخل ...مل يكنيما كتبناه على قوله: (على الشارح أن يزيده، وهو مل يزده، وقد تقدم لنا قريًبا ف

 ا إبنصاف.يف تعليل منع املساواة الالزمة عند عدم ز�دة ما ذكر، فتأمل جدًّ 
ويدل على ما ذكر�ه؛ أي من شدة  )خلإ ...علة لقوله وإمنا خصلشدة شذوذمها قوله: ( -

شذوذمها. يستحق هذا اإلعراب إن أراد أصالة ال إحلاًقا، فال بد له من دليل وإن أراد إحلاقًا كان 
) فيه أنه ال تلك اللغات ففيه) إىل قوله: (بل صرح املصنفمكابرة يف شذوذ امللحقات. وقوله: (

 فتدبر.يفيد القياسية، 
رمحة هللا عليهما  ومن إنصافه ومحل كالم أهل العلم على معىن صحيح ما أمكن، دفعه عن الصبان -

الظن ابحملشي أالَّ يقيد بذلك مبجرد ) أي يف حالة النقصوعلى علماء األمة مجيعا، يف قول: (
 . FNEًضا، أتمل، وإن كان يتأتى هذا اإلتباع مع التضعيف أيالتشهي من غري نقل

من  ، كما قال يف صاحب الصحاح حينما ذهب أن أويًسا القَرينومن ذلك حفظه ملقام العلماء -
ولعل هذا أنسب من تغليط ثقة، ورمبا كان ينزل بقرن اترة وبقرن أخرى،  واجلوهري قْرن املنازل، فقال:

 .هذا اإلمام
 .املعرب عنه بـــ: البعض احلفين دفاعه عن -
 ما وجد إىل ذلك سبيال، فمن ذلك: حماولة الدفع عن احلفين -
من أتمل كالم البعض مع جعل الشارح املعلل الفتح  )... إخلفسقط ما اعرتض به البعض وغريه(

، فانظر غريه أقوى مما أسقط به احملشيعلم أن اعرتاض البعض، وكذلك الذي الظاهر منه اخلصوص 
 ذلك وأتمله.

 دون وجه صحيح، فيقول: وجتده يدفع ما اعرتض على احلفين
 )لئال يتزايد الثقل( ،)٢(أي: حيث قالوا يدان ودمان من غري رد للياء )... إخلعدم مراعاهتم األصل(

... غري صحيح لوجود الطول وهذابقوله: ( احملشيفال يرد اعرتاض  أي: مع كثرة استعمال املثىن،
                                                           

 ) وهكذا ينبغي حفظ العامل والدفع عنه ما أمكن. ١(
): يَدان بدون َردِّ الالم احملذوفة، ألن هذه الالم مل ترد عند ١١٣/ ٤( شرح شافية ابن احلاجباألسرتاابذي يف  ) قال الرضي٢(

اإلضافة إذا قلت: يَُده قال ابن يعيش: وإذا مل يرجع احلرف الساقط يف اإلضافة مل يرجع يف التثنية، ومثاله يٌَد َوَدٌم، فإنك 
 ).٢٠٥/ ٣( شرح املفصلهو عند ابن يعيش يف تقول َدَماِن ويََداِن، فال ترد الذاهب، ألنه ال يرد يف اإلضافة. أ.ه و 



 

٥٤ 

 : إن حريف النسب إلدغامهما واحتاد صورهتما تسوهل فيهما، فتأمل،على أن للبعض أن يقول) إخل

)؛ ألن وصفه على حرفني اثنوي، أي: ألن النسب يف) عطف على قوله: (ويف تصغري يدقوله: (
 أصله موه.

 حادي عشر: االهتمام بصحة احلديث:
كان مطلعا على شيء من علم   كساب  يتضح من خالل دراسيت للتقريرات أن الشيخ منصور -

حفظ شرحه على اجلامع الصغري. ومن ذلك أيضا،  احلديث، ال سيما وقد أسند إليه الشيخ اخلربتاوي
قوله يف حديث "حبب إّيل  الطيب والنساء، وجعلت قرة عيين يف الصالة". يف الرواية اليت ذكر فيها 

  .لفظ الثالث، وختريج النحاة لتغليب املؤنث، فقال: على فرض صحته
 اثين عشر: االهتمام بعلم الصرف:

 ية، من شأ�ا أن تقوي كالمه وتزيد حجته، ومن ذلك قوله:وهو كثريًا ما يهتم مبسائل صرف
أي: كما  )اهلراوة أو كمناسبة هيخل) (إ... لكن استثقال االنتقالوحمط العلة يف كالمه قوله: (

أرادوا مناسبة هراوى الذي هو مجع هلراوة  الذي هو مفرد حيث أبدلوا اهلمزة يف هراءا اجلمع واًوا 
ليناسب مفرده يف أن كالًّ منهما فيه واو رابعة بعد ألف، وبيان ذلك أ�م قالوا: إن أصل هراوا هرائوا 

لتطرفها بعد كسرة، مث خفف بفتح بقلب ألف هراوة املفرد يف اجلمع مهزة مث هراء بقلب الواو �ء 
اهلمزة فصار هرائٌي، مث قلبت الياء ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وإن كان الفتح غري أصلي، فصار 
هرَاَءا هبمزة بني ألفني فكرهوا ذلك فأبدلوا اهلمزة واًوا للتشاكل بني اجلمع وواحده يف أن كالًّ منهما 

 الشرح عند قول املصنف: ويف مثل هراوة جعل واًوا، تنّبه.رابُعُه واو بعد ألف، وسيأيت هذا 
 وغريها كثري يف ثنا� تقريراته.
 اثلث عشر: حتري الدقة يف النقل: 

 فيقول:  
 وأيًضا املناسب لقوله انتهى أن ينقل العبارة بلفظها. -

ولعل )؛ ألن املعطوف ليس أجلى من املعطوف عليه  عطف تفسري لعل املناسب عطف مرادف( -
 هذا وجه نسبته لشيخه دون نفسه.



 

٥٥ 

 إال أن جيعل مثاًال ال شاهًدا؛ )١(والدليل مىت طرقه االحتمال سقط به االستدالل -
 .نصب خريهم على النعتية -إذا مل حتفظ الرواية  -ألن ينبغي 

 رابع عشر: ردوده العلمية:
 ته، وردوده املوثقة املتأنية، مثل:اثالعدوي من خالل مباح كساب  يظهر متكن الشيخ منصور

وهذا الرد غري متجه؛ ألنه إذا كان املقصود من الصفة إيضاح املوصوف، فال مانع من أن  -
 .تكون أعرف منه إىل آخر ما مرّ 

/أ] احلذف هنا ٤٨) أي: وما ذكر معه يسرع إليه اإلعالل أي: ومنه [على أن احملذوف يف إين( -
جيري يف (إّ�) بكسر اهلمزة وتشديد النون؛ أل�ا اسم أي: ضمري عمدة، ومنع الثاين أوفق ابلقافية 
لعلة من جهة أن يكون الشطر الثاين موافًقا لألول يف كون اثلث األجزاء فيهما فعل ابخلنب؛ ألنه يف 

 الثاين كما يقتضيه صرف قيس الثاين، أتمل.  األول دون
 والبيت من الرمل،  بغري نون أي: مع كسر الدال. -

 وغري ذلك من املسائل الدقيقة يف أثناء النص احملقق.
كما يف قوله تعاىل:   FOE) األوىل كتمر؛ ألن غنًما يؤنث ضمريهما جيب تذكري ضمريه كغنم( -
﴿q p o nm﴾  :٧٨(سورة األنبياء، األية.( 

 خامس عشر: تقعيده  قواعد عامة:
 وذلك حنو قوله رمحه هللا: 

يقول: ما خالف القياس النحوي، وهو الشاذ فيه قد يروى ابلتواتر، فال يكون شاًذا قرآنًيا كما هنا، 
 أي: يف القياس. )٤) (٣()قد جتمع السبعة على شاذوهذا هو معىن قوهلم: (

                                                           
): الفرع الثالث عشر: إذا دخل ٦٢، ط البريويت (ص: االقرتاح يف أصول النحويف  هذه قاعدة أصولية.  وذكرها السيوطي) ١(

أيضا: "إذا دخل الدليل االحتمال سقط به االستدالل". ورد به على  الدليل االحتمال سقط به االستدالل. وقال أبو حيان
 كثريا يف مسائل استدل عليها أبدلة تقبل التأويل.   ابن مالك

 جيد، تشهد له اآلية بعُد.  ) تعليل الشيخ كساب٢(
 ) مل أعثر على قائل له، مع صحة وقوة معناه. ٣(
ده يف أفصح الكالم وأبَيِنه، "وأئمة القراءة ال تعمل يف و كالم متني، إذ ما ثبتت روايته وصح نقله فهو عريب فصيح، لور هذا  ) ٤(

شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة، واألقيس يف العربية، بل على األثبت يف األثر، واألصّح يف النقل، والرواية إذا 
جامع البيان يف القراءات فشّو لغة؛ ألن القراءة سّنة متّبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها". الداين، ثبتت ال يرّدها قياس عربية وال 

= 



 

٥٦ 

 سادس عشر: ظهور أثر املنطق: 
 يظهر أثر علم املنطق عليه وحماولة دمج ذلك يف استدالالته مما يقوي به حججه وبراهينه، فمن ذلك:

 ؛ ألن الواحد ابلشخص ال )٢(: هذا يفيد أن النحو اسم ملاهية كلية)١(تعريف الفن
 حيد وحينئذ فينايف ما مر له حتقيقه من أن أمساء العلوم من قبيل علم الشخص، 
 وميكن أن يقال: إن النحو موضوع ملعىن، وهو جمموع القواعد، وحينئذ فهو علم 

 شخص لوضعه ملعني خمصوص، وعلى هذا حيمل ما مّر له، وموضوع أيًضا ملعىن أعم 
ٍء منها قليًال أو كثريًا، وهذا كلي وحينئذ حبيث يصدق على جمموع القواعد، وعلى كل جز 

 ، والثاين (ابحلد)، فتأمل.  فالنحو اسم جنس، وعلى هذا حيمل التعريف لفظًا، ومعىن األول بــ(أل)
 ومثل قوله:

 .)٣(أي: نسبة احملمول للموضوع )إخل ...متعلق مبعىن النسبة اليت( -
 .)٥(يشمل مجيع العلوم: الضروري منها والنظري )٤(العلم جنس

                                           
= 

): القراءة ال تتبع العربية بل ١٠٤(ص:  غيث النفع يف القراءات السبع). وقال الصفاقسي يف ٨٦٠/ ٢، (١، طالسبع
):... وليس ٥٠٢/ ٤( تفسري حماسن التأويلال القامسي يف العربية تتبع القراءة؛ أل�ا مسموعة من أفصح العرب إبمجاع. وق

 غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية، بل تصحيح قواعد العربية ابلقراءة.
خمتار الرازي، ) (الفن) واحد الفنون وهي األنواع. واألفانني األساليب. وهو: مجلة القواعد اخلاصة حبرفة أو صناعة. ينظر ١(

/ ٢( املعجم الوسيط(إبراهيم مصطفى/ أمحد الز�ت/ حامد عبد القادر/ دمحم النجار)، )، ٢٤٣(ص:  ،٥طالصحاح، 
 ). ٤٣٥/ ٤د.ط، ( ،معجم مقاييس اللغةابن فارس الرازي، )، ٧٠٣

 ) املاهية هي احلقيقة الكلية املعقولة. ١٩٦٣/ ٥( ،١، طاملهذب يف علم أصول الفقه املقارنالنملة، ) ٢(
، والقضية احلملية هلا طرفان ونسبة، فالطرفان »هي القضيَّة اليت ُحكم فيها بثبوت شيٍء لشيٍء أو نفيه عنه«ة: ) القضيَّة احلمليَّ ٣(

ومها املوضوع واحملمول (املسند إليه واملسَند أو احملكوم عليه واحملكوم به)، وأّما النسبة فهي اجلزء الثالث من القضية احلملية، 
حملموَل ابملوضوع، وليس هلا وجوٌد ُمستقلٌّ بل وجوُدها متقوٌِّم ابلطرفني، فلوال الطرفان ملا كان هلا وجوٌد وهي الرابطة اليتِّ تَرِبُط ا

 ال يف العني وال يف الذهن..
): أي: حمكوم عليه وحمكوم به. قالوا: والنحاة يسمو�ما املبتدأ واخلرب. ١٥٤/ ١، (١، طالبحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشيينظر: 

 قال املنطقيون: وال بد من نسبة توسط بني احملمول واملوضوع، وإال مل تكن قضية. واللفظ الدال على هذه النسبة يسمى رابطة. 
ابن عقيل، )، ٧٨،  (ص: ١، طالتعريفاتمن النوع. ينظر: اجلرجاين،  ) اجلنس: اسم دال على كثريين خمتلفني ابألنواع. واجلنس أعم٤(

 ). ٤٣/ ٦( ،٣، طلسان العربابن منظور، )، ١٧٢/ ١( ،١، طالواضح يف أصول الفقه
العلم ) العلم الضروري: هو ما اضطر العقل إىل التصديق به. أو: ما لزم نفس املخلوق لزوًما ال ميكنه االنفكاك منه وال اخلروج عنه. و ٥(

 ،١الباجي، احلدود يف األصول (مطبوع مع: اإلشارة يف أصول الفقه)، طالنظري: ما احتاج إىل تقدم النظر واالستدالل. ينظر: 
شرح خمتصر ) الطويف، ٨١، (ص: ١، طشرح الورقات يف أصول الفقه)،  احمللي، ٩(ص:  ،الورقاتاجلويين، )،  ٩٧(ص: 

= 



 

٥٧ 

 ؛)٧٢(سورة احلج: اآلية:  ﴾Ú Ù Ø × Ö ﴿) ال يرد عليه قوله تعاىل: ووعد للخري( :رمحه هللا
 ألن ضمري وعدها للنار، وهو املفعول األول، وهي حتب ذلك فهو خري ابلنسبة إليها 

﴿ Ê É]أ] ٧/Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾  :١()٣٠(سورة ق، اآلية(. 
 سابع عشر: منهجه العقدي:

يتضح من خالل أتويله لصفة القدم أنه مييل إىل ذلك، ولعل ما جعلين أرجح ذلك أن علماء 
ي رمحه عر شمييلون إىل التأويل على طريقة األ –رمحة هللا عليهم  –األزهر وال سيما علماء بين عدي 

 غفر هللا لنا وهلم وجلميع املسلمني، وهللا أعلم. و ، هللا تعاىل
واملراد بوضع قدمه الزمه وهو التجلي  )٢()حىت يضع رب العزة فيها قدمه( -يقول رمحه هللا: 

 .)٣(عليها بقهره وكرب�ئه

                                           
= 

خرب الواحد )، الشنقيطي، ٦٧/ ١، (٢، طتصر التحرير شرح الكوكب املنريخم) ابن النجار، ٨٠/ ٢،  (١، طالروضة
 ). ١١٢،  (ص: ١، طوحجيته

جّيٌد، ومل أجده لغريه فيما حبثُت. وجّوز أهل اللغة وعد للخري والشر إذا ذكرهَتما أما إذا مل يُذكرا فيفّرق.  ) تعليل الشيخ كساب١(
يف األساس أبن قوهلم وعدته شرا، وكذا قول هللا تعاىل:  يف اتج العروس من جواهر القاموس،: وصرح الزخمشري قال الزبيدي

من اجملاز، (فإذا أسقطا) أي اخلري والشر (قيل يف اخلري: وعد)،  )٢٦٨ ، اآلية: البقرة(سورة  }¥ ¦    ¤{
، وقال اللبلي يف شرح الفصيح: وهذا هو بال ألف، (ويف الشر: أوعد)، ابأللف، قاله املطرز، وحكاه القتييب عن الفراء

للتهدد، فلذلك استغىن معه عن ذكر الشر، إال املشهور عند أئمة اللغة... فأما أوعدته، ابأللف فال يكون إال للشر خاصة و 
أن تذكر الوعيد الذي هتددته به فتقول: أوعدته ابلقتل، أو ابلصلب، أو ابلقيد، أو احلبس، أو بكذا وكذا، مفسرا للشر، 

احملكم ) ابن سيده، ٣٠٧، ٣٠٦/ ٩(، اتج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي، الذي ال يعلم بقولك أوعدته. ينظر: 
النهاية يف ) ابن األثري، ٥٥١/ ٢،(٤، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية) اجلوهري، ٣٢٩/ ٢،(١، طواحمليط األعظم

، شرح الفصيحابن هشام، )، ٤٦٣ -٤٦٢/ ٣( ،٣، طلسان العربابن منظور، ) ٢٠٦/ ٥،(غريب احلديث واألثر
  ).١٥٧، (ص: تصحيح الفصيح وشرحه) ابن ُدُرْستَـَوْيه، ٨٩(ص:  ،١ط

)، وابن أيب عاصم يف ١٣٤٥٧ط الرسالة ( وأمحد يف املسند)، ٣٨) (٢٨٤٨( مسلم) أخرجه ٦٦٦١( البخاري) أخرجه ٢(
)، وغريهم. َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: ٧٧٢٥( "الكربى") ، والنسائي يف ٥٣١( "السنة"

َزوِ  ، َوتـَُقوُل: َقْط َي بـَْعُضَها ِإَىل بـَْعضٍ "َال تـَزَاُل َجَهنَُّم يـُْلَقى ِفيَها َوتـَُقوُل: َهْل ِمْن َمزِيٍد؟ َحىتَّ َيَضَع َربُّ اْلِعزَِّة ِفيَها َقَدَمُه، فـَيَـنـْ
 ْجلَنَِّة". هذا لفظ أمحد. َقْط، َوِعزَِّتَك وََكَرِمَك، َوَال يـَزَاُل ِيف اْجلَنَِّة َفْضٌل َحىتَّ يـُْنِشَئ هللا َهلَا َخْلًقا، فـَُيْسِكنَـُهْم َفْضَل ا

الوجه الالئق ابخلالق  على طريق السلف أعلم وأحكم وأسلم، وهو إثبات الصفة دون تعطيل وال متثيل، وبعد اإلثبات) ٣(
): واختلف يف ٥٩٦/ ٨( فتح الباريذلك خري من هذه التأويالت: قال احلافظ ابن حجر يف سبحانه، مع تنزيهه سبحانه، 

= 



 

٥٨ 

وكذلك يف استخدامه ملصطلحات . )١(وقيل: املراد بقدمه: ما قدمه هلا ملا ورد أنه خيلق هلا خلًقا
 املتكلمني ال سيما األشاعرة، ومنها:

ال يطلب، وقوله: (قال)، أي: يف شرح  -أي: القدمي  - ) أي: ألن األزيلوهذا ال يناسب الطلب(
 .)٣(، وضمري تقديره هلل عز وجل)٢(املواقف

  .  )٥(أي: القدمي لإلرادة )٤()التعلق التنجيزي(

                                           
= 

املراد ابلقدم فطريق السلف يف هذا وغريه مشهورة وهو أن متر كما جاءت وال يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم 
 النقص على هللا.

 العلماء مسالكُ  اختلفت: "م١٩٩٢ للرتاث األزهرية املكتبة ط الكوثري،: ت) بتصرف ٣٢ص(  النظامية العقيدة يف اجلويين وقال
 االنكفاف إىل السلف أئمة وذهب السنن، من َيصحُّ  وما الكتاب آي يف ذلك والتزم أتويَلها، بعُضهم فرأى... الظواهر، هذه يف

 األمَّة؛ سلف اتِّباع عقيدةً  به هللا ونَدين رأ�ً  نرتضيه والذي تعاىل، هللا إىل معانيها وتفويضِ  مواردها على الظواهر وإجراء التأويل عن
 بفروع اهتمامهم فوق به اهتماُمهم يكون أن ألوشكَ  حتماً  الظواهر هذه أتويلُ  كان فلو ُحجٌة، األمَّة إمجاعَ  أنَّ  على القاطع للدَّليل

 ه .أ".املتـََّبع الوجه هو ذلك كان التأويل عن اإلضراب على والتابعني الصحابة عصرُ  انصرم وإذا الشريعة،
خمتصر الفتاوى والبعلي،  )،بعدها وما ١٣٢ ص(    ،١ط ،الدين معامل يف التبصري الطربي،و  ) ينظر املصدر السابق،١(

) حيث قال: وقد غلط يف هذا احلديث املعطلة الذين أولوا قوله قدمه بنوع من اخللق كما قالوا الذين ٦٤٧، (ص: املصرية
لطهم من وجوه... فذكرها، مث قال: وقد يغلط يف قوله رجله يقال رجل من جراد وغتقدم يف علمه أ�م أهل النار حىت قالوا 

أن قدم الرب تدخل جهنم... وهذا جهل ممن تومهه أو نقله عن أهل السنة  يف احلديث قوم آخرون ممثلة أو غريهم فيتومهون
واحلديث، فإن احلديث حىت يضع رب العزة عليها ويف رواية فيها، فينزوي بعضها إىل بعض وتقول قط قط وعزتك. فدل 

والناس أمجعني فكيف  ذلك على أ�ا تضايقت على من كان فيها فامتألت هبم كما أقسم على نفسه أنه ليمأل�ا من اجلنة
 متتلىء بشيء غري ذلك من خالق أو خملوق وإمنا املعىن أنه توضع القدم املضاف إىل الرب تعاىل فتنزوي وتضيق مبن فيها. 

 اإلجيي يف علم الكالم.  ه) على مواقف العضد ٨١٦املتوىف سنة ( ) هو شرح للشريف اجلرجاين٢(
): واعلم أن قضاء هللا عند األشاعرة هو إرادته األزلية املتعلقة ابألشياء على ٣/٢٦١( املواقفاإلجيي يف  ) ونص كالم العضد٣(

نظر أيضا  الكفوي، ما هي عليه فيما ال يزال وقدره إجياده إ�ها على قدر خمصوص وتقدير معني يف ذواهتا وأحواهلا. وي
 )٧٠٦، (ص: الكليات

) للقدرة عند األشاعرة تعليقان: األول: تعلق صلوحي قدمي؛ وهو صالحيتها يف األزل إلجياد كل ممكن فيما ال يزال أي حني وجوده. ٤(
�ا صاحلة يف األزل الثاين: تعلق تنجيزي حادث؛ وهو إبرازها ابلفعل للممكنات اليت أراد هللا وجودها؟ تعلقها يف األزل أعم؛ أل

إلجياد ممكن على أي صفة كانت، خبالف تعلقها التنجيزي فإنه تعلقها ابملمكن الذي أراد هللا وجوده على أي صفة كانت. 
حاشية إبراهيم البيجوري على منت )، والبيجوري، ٩٨، (صحاشية الدسوقي على شرح أم الرباهنيينظر: الدسوقي، 

). وقال بعض احملققني: إن القدر عبارة عن تعلق القدرة واإلرادة إبجياد ٧٠٦، (ص: الكليات).] الكفوي، ١٩، (صالسنوسية
 مجيع األشياء التعلق التنجيزي الواقع فيما ال يزال، والقضاء عبارة عن تعلقها هبا التعلق املعنوي احلاصل يف األزل. 

 اإلرادة التنجيزي هو قدمي.  ) ال مفر إًذا من القول أبن تعلق٧٢١/ ١٠، (جملة املنار) رضا، ٥(



 

٥٩ 

 
 

 الفصل الثاين
 النص احملقق
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���﷽ 
 وبه ثقيت
 

لك احلمد � من وفقتنا للصواب، وفتحت لنا مغلق األبواب، ورفعت شأن العلماء األعالم، ومجَّْلَت 
ضمائرهم بفهم أسرار أبلغ الكالم، وجزمت شانيهم بعوامل اخلذالن، وخفضت معارضهم إىل 

املعارف، واملقطوع أبنه حضيض الذل واهلوان، والصالة والسالم على سيد� دمحم املوصول به أمجل 
يف حمبته، وسلكوا الطرق  FNEأكمل مصدر للفضائل واللطائف، وعلى آله وصحبه الذين بذلوا نفوسهم

الصعاب يف إعالء كلمته، ونشر ملته، ما حتلَّت عرائس املسائل بقالئد التحقيق، وجتلت ُخمَدَّراُت 
 األفهام يف ُحلل التنميق والتدقيق. 

 .FOEأما بعد
 : FPEبن دمحم كساب راجي عفو الكرمي التواب منصورفيقول 

، شرح FTEومصباحه FSEوخمتاره FREوَصَحاحه FQEلـمَّا منَّ هللا عليَّ مبطالعة قاموس النحو
، مع حاشية أستاذ كل أستاذ FNEالذي هو مسلك كل سالك أللفية اإلمام ابن مالك FUEاألمشوين

                                                           
 ». أنفسهم«) يف (ب): ١(
 مطموسة يف (ب). » أما بعد«) قوله: ٢(
 العدوي، املدرس ابجلامع األزهر، درَّس يف األزهر الكتب الكبرية، وأفاد  كساب  ) هو العالمة الشيخ منصور٣(

، وهو كتابنا هذا، ورسالة يف األشكال على ألفية ابن مالك وحاشية الصبان وأجاد، وله: تقريرات على شرح األمشوين
 هـ، وُدفن ببستان العلماء بقرافة اجملاورين. وتنظر ترمجته يف قسم الدراسة.١٢٨٠املنطقية، تُويف قبيل سنة 

، كأ�ا نعوت وأوصاف يقصد بقاموس النحو وصحاحه وخمتاره ومصباحه، هو شرح األمشوينأنه  –وهللا أعلم  –) يظهر يل ٤(
 يستحقها. وإال فرمبا يكون قاموس النحو هو الكتاب لسيبويه.

 هـ). ٣٩٣(املتوىف  ) إشارة إىل معجم (الصحاح: اتج اللغة وصحاح العربية) أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري٥(
 هـ). ٦٦٦) حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (املتوىف معجم (الرازي، خمتار الصحاح ) إشارة إىل٦(
 هـ). ٧٧٠) إشارة إىل معجم (املصباح املنري) ألمحد بن دمحم بن علي الفيومي (املتوىف حنو ٧(
ويعرف ابألمشوين، ُولد يف شعبان سنة مثان وثالثني  األصل مث القاهري الشافعي ) هو علي بن دمحم بن عيسى نور الدين األمشوين٨(

يف النحو،  وثالثني ومثامنائة، وتُوىف يوم السبت سابع عشر ذي احلجة سنة مثان عشرة وتسعمائة، له: شرح ألفية ابن مالك
)، ٥/ ٦( ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، وشرحه، ونظم مجع اجلوامع. ينظر: ونظم املنهاج يف الفقه، 

احلاج )، و ٧٤/ ٨( ،اخلطط التوفيقيةمبارك، )، و ٤٩١/ ١( ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابعالشوكاين، و 
= 
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، وذلك يف املسجد األنور املوسوم FOEومالذ كل مالذ، سيد أهل العرفان العالمة الشيخ الصبان
، اطلعت يف حال تلك املطالعة على أنوار لذلك الشرح وتلك احلاشية ساطعة، إال FPEابجلامع األزهر

ري مناسب أو مستقيم، وما أدري أذلك صحيح أم هو من أين رأيت فيها ما وقع يف نفسي أنه غ
على كل شيء من ذلك يف حمله، وقد اطَّلع على بعض  FRE؟ فصرُت أنبِّه وقت القراءةFQEفهمي السقيم

ذلك من هو من أهل عقد هذا املقام وَحلِّه، فاستحسنه وأشار عليَّ بكتابته مستقالًّ كالتأليف، 
خلبُري اللطيُف، وأردت تتميم الفائدة، وإن مل أكن من أهل تلك فانشرح صدري لذلك ألمر يعلمه ا

املائدة، بفتح أبواب عبارات مغلقة من احلاشية املذكورة، وتفسري كلمات لغوية منها مبراجعة بعض  
ي هلا مع أن املناسب  كتب اللغة املشهورة، وبعض عبارات من الشرح وجهت مهيت إليها لرتك احملشِّ

 ءت حبمد هللا تسرُّ احملبِّني، وتسوء املبغضني. الكتابة عليها، فجا
/أ] ٣هذا وأرجو من الناظر يف عبارايت أن ال يبذل مهته يف التفتيش على غلطايت، بل إذا [

البضاعة، ومل أخُل  ردَّه على من غزله، فإين يف هذه الصناعة قليلَ =رأى صوااًب قَِبَله، وإن عثر على ضده
مع ذلك من مهوم الدنيا ساعة، ومل يكن يل يف هذه الكتابة من املواد ما أرجع إليه إال يف نذر يسري 

 ستقف إن شاء هللا تعاىل عليه. شعر:

                                           
= 

)، ٤٥١( ،العربية واملعربة معجم املطبوعاتسركيس، )، ١٥٣/ ١( ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة، 
 )، وترمجته وافية يف قسم الدراسة.١٠/ ٥، (١٥، ط األعالمالزركلي، 

مذهًبا، اجلياين منشًأ، األندلسي  " الطائي نسًبا، الشافعي) هو اإلمام العالمة أبو عبد هللا، مجال الدين بن عبد هللا "ابن مالك١(
إقليًما، الدمشقي دارًا ووفاًة الثنيت عشرة ليلة خلت من شعبان عام اثنني وسبعني وستمائة، وهو ابن مخس وسبعني سنة. 

 لدراسة.)، وترمجته وافية يف قسم ا١٧/ ١( ،١، طشرح األمشوين أللفية ابن مالكاألمشوين، 
مة املتفنن أبو العرفان دمحم بن علي الصبان٢( هـ، وُصلِّي عليه ابألزهر يف ١٢٠٦املصري، املتوىف سنة  الشافعي ) هو اإلمام العالَّ

، واملسلسالتفهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات مشهد حافل وُدفن ابلبستان. عبد احلي الكتاين، 
 )، وترمجته وافية يف قسم الدراسة.١٧/ ١١، د. ط،  (معجم املؤلفني)، وكحالة، ٧٠٥/ ٢، (٢ط

وأشهرها يف العامل اإلسالمي، وهو جامع وجامعة عريقة عميمة النفع منذ أكثر من ألف سنة،  ) من أهم املساجد يف مصر٣(
 هـ وما زال منارة العلم يف اخلافقني. ٣٥٩أُنِشئ سنة 

 ) هضم النفس وانتقاص الفهم من شيم علماء اآلخرة، نرجو له ذلك. ٤(
 ». القراة«) يف (أ) و(ب): ٥(
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 هللا خــــريًا مــــن أتمــــل صــــنعيت FNEجــــزى
  

 FOEوقابل مـا فيهـا مـن السـهو ابلعفـو 
 
 

ي ، »قوله: «FPEوها أ� أشرع يف املقصود بعون امللك املعبود مشريًا إن شاء هللا بقويل للمحشِّ
، فأقول راجًيا القبول من القريب اجمليب، وما توفيقي إال ابهلل عليه »قوله رمحه هللا: «FQFEREوللشارح

 توكلت وإليه أنيب.
أي: على وجه احلصر املفاد إبمنا، يعين أ� ال نسلم أن  FTE)تلك اإلفادة ال نسلم: (FSEقوله

عبارة الشارح حمصورٌة يف إفادة سبق محد وصالة وسالم منه، بل كما تفيد السبق املذكور، وهو غري 
إخل)، غاية األمر أن إفادهتا  ألن القصد...مقصود، تفيد إنشاء احلمد، وهو املقصود، كما قال: (

ذكور أقرب من إفادهتا لإلنشاء املقصود، ولذلك توهم املعرتض احلصر فيها، هذا مراده وهللا للسبق امل
 أعلم، فتأمله.

... إخل) حاصله أنه ال ألن القصدإخل) جواب سؤال، وارٌد على قوله: ( محد هللا...وقوله: (
تركيب إضايف ليس ) مع أنه محد هللايفيد اإلنشاء إال تركيب اجلمل، فكيف يقصد من قول الشارح (

 ؟FUEمجلة
) أي: هبذا اللفظ الصادر مين فقد وقع من الشارح محد منشأ بنفس الصيغة منشأ للحمد(

 نظري ما قالوه يف قول القائل: (أتكلم) من أنه إخبار منه عن تكلم أنشأه هبذا اللفظ.
. FVE) أي: على وجه احلصرأب� سلمنا تلك اإلفادة(  ، كما مرَّ

                                                           
 ». جزا«) يف (أ) و (ب): ١(
 مل أعثر له على قائل، إمنا يذكر كثريًا يف مقدمات كتب السابقني. ) ٢(
 . ) وهو الصبان٣(
 . ) وهو األمشوين٤(
ي أو املصنِّف، إال أنه التزم: (رمحه هللا) للمصنف. ٥(  ) وكثريًا ما يرتك فراًغا، دليل على إيراده كالم احملشِّ
 ) مطموسة يف (ب). ٦(
ي على الشارح يف قوله: (أما بعد محد هللا... إخل)، مث أجاب عنه.٧(  ) هذا جواب على اعرتاض ذكره احملشِّ
) وميكن اجلواب عليه أيًضا أبن صدر الرتكيب اإلضايف مصدر صريح يُؤول بـ (أن أمحد هللا)، ولذلك قال احملشي: وإن مل يكن ٨(

 وحقيقة احلمدلة إنشائية وإن كانت صورهتا خربية؛ ألن الغرض إنشاء احلمد كصيغ العقود. يف قوة اجلملة،  فهومجلة 
قوله: (أي على وجه احلصر... إخل) املقصود حماولة تصليح عبارة احملشي فإ�ا بظاهرها غري ظاهرة؛ «) كتب يف حاشية األصل: ٩(

، وتعليله عدم التسليم بقوله: (ألن القصد... إخل) ال ظاهرة؛ ألن إفادة العبارة املذكورة السبق املذكور مسلمٌة ال شك فيها
= 
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 ) أي: صراحة أو ضمًنا.ًقاحصول احلمد مطل(
 إخل) يظهر رجوع اسم اإلشارة لكل من اجلوابني.  ومثل ذلك...(

 ، أتمل. FNEإخل) يرجع للجواب الثاين ابلنسبة للصالة والسالم بناء على أن...وقوله: (
فيه أن النكرة هنا موصوفٌة مبيَّنٌة مبا بعد، فلم أتِت على أصل  FOE(ألن النكرة هي األصل)

التنكري من الشيوع؛ لتعينها ابلوصف والبيان، وأيًضا مقام الثناء يناسب التعريف، وحينئٍذ فينبغي 
 ، أتمل.FPEترجيح األول

 إخل) (ويقوي هذا... قد يقال: إن الصفة أيًضا ال بد أن تكون معهودة، FQEعهد الصلة)( 
 هنا؛ أل�ا تكون معدية.  FREيضعُفه ضعُف تبعيضيَّة (من)
 .FSEو(منح) متعدٍّ بنفسه

 .FTFEUEوضعف مذهب األخفش

                                           
= 

يفيده؛ ألنه كثريًا ما يكون القصد واملراد من العبارة خالف مفادها، هذا هو الذي أحوجين حلمل عبارة احملشي على غري 
عفا عنه  كساب  ظاهرها، وتصليحي بقويل: (أي على وجه... إخل) حبسب ما ظهر يل، وهللا أعلم. انتهى. كاتبه منصور

 ».عفى هللا عنه، وعنا به كساب  مؤلفه منصور«يف (ب): » عفا عنه كساب  كاتبه منصور«قوله: ». آمني
 . ملسو هيلع هللا ىلص ) سيأيت الكالم على (الصالة والسالم على النيب)١(
نت ) النكرة هي األصل؛ أل�ا جمردة ال حتتاج إىل قرينة للداللة على املعىن الذي ُوِضَعت له، خبالف املعرفة فإ�ا حتتاج إىل قرينة فكا٢(

 وىل ابألصالة. املعرفة فرع، ولكل معرفٍة نكرة، وكثري من النكرات ال معارف هلا،كأمساء االستفهام، والشرط وغريها، واملستقل أ
 ) وهو أن (ما) موصول امسي يف قول املصنِّف (على ما منح من أسباب البيان). ٣(
األمشوين، ) قال الشارح: ويشرتط يف الصلة أن تكون معهودة... وإال مل تصلح للتعريف؛ فاملعهودة حنو: "جاء الذي قام أبوه". ٤(

 ).١٤٧/ ١( ،١، طشرح األمشوين أللفية ابن مالك
 ) يف نفس كالم املصنف السابق. ٥(
من األفعال املتعدية إىل مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب. (منحه) الشاة والناقة (كمنعه وضربه) يف ابب يـَْفَعُل  الفعل منح )٦(

لسان ظور، ابن من)، ١٥٤/ ٧، (اتج العروس من جواهر القاموسويـَْفِعُل: ميَنحه وميِنحه: أعاره إ�ها. ينظر: الزَّبيدي، 
 ). ٦٠٧/ ٢( ،٣، طالعرب

األخفش  ذهباجلر (ِمن) يف الرتاكيب، وم رفز�دة ح، احلروب، )١٠٥/ ١(، ١ط، القرآن معاين ،ألخفشينظر ا) ٧(
 . وما بعدها) ٣٢٦، د ط، (ص يف ز�دتِهِ  طاألوس

وهو أسنُّ منه،  اجملاشعّي، موىل بين ُجماشع، ُيكَىن أاب احلسن، أخذ عن سيبويه: هو أبو احلسن سعيد بن َمْسَعدة ) األخفش٨(
قـَْبل ُصْحبته لسيبويه، وكان ُمعلًِّما لوَلد الكسائّي،  ، وصحب اخلليلوالطريق إىل كتاب سيبويه وهو أحذق أصحاب سيبويه

= 
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/ب] ٣واحلمد على الفعل أمكن من احلمد على أثره، اختار بعضهم أن احلمد على األثر أقوى [
 معلًال أبن الذي ورد طلب ذكره والثناء عليه.

 .)٤٠(سورة البقرة، اآلية :  ﴾@FC  B  A ﴿) مبعىن املنَعم به: النعمةقوله: (
إخل) يعين: أن احلمد على الفعل محد على صفته  ألن احلمد على الفعل بال واسطة...(

تعاىل بال واسطة شيء، واحلمد على األثر محد على الصفة بواسطة األثر، واحلمد على ما كان بال 
 واسطة أمكن من احلمد على ما كان هبا.

إخل) هذه النكتة ال تتوقف على (ِمن) التبعيضية؛ ألن  أو تبعيضية نكتتها اإلشارة...(
عليه بدو�ا منح أسباب البيان، وفتح أبواب التبيان، وذلك بعض النعم ال كلها، ولو جعلت احملمود 

النكتة إشارة إىل أن هناك أسبااًب أخر وأبوااًب أخر مل متنح ومل تفتح، بدليل ما يكون يف اآلخرة عند  
 كشف احلقائق لكان ظاهرًا.

ن الفعل إذا كان َحْلِقي العني أو ؛ ملا قرروه من أFNE) ينبغي تعني األولواببه قطع وضرب(
وهي احلاء ـ . الالم جيب يف مضارعه فتح العني، وذلك كـ (سأل يسأل)، و(منع مينع)، والم الفعل هنا

                                           
= 

الراوية، وقد اشرتك يف لقب  ، ويُعَرف ابألخفش األوسط، وكان يقال له: األخفشوقرأ عليه الكسائيُّ كتاَب سيبويه
 " كثريون من خمتلف األمصار، أشهرهم ثالثة، هم:"األخفش

هـ، ١٧٧هـ، أو سنة ١٥٧األكرب، أو الكبري، النحوي البصري، املتوىف سنة  أبو اخلطاب عبد احلميد بن عبد اجمليد، األخفش -١
 .وكان من أكابر علماء العربية ومقدميهم، أخذ عنه أبو عبيدة معمر بن املثىن، كما أخذ عنه سيبويه

 هـ على أرحج األقوال.٢١٥األوسط، املتوىف سنة  أبو احلسن سعيد بن مسعدة اجملاشعي البلخي ـ صاحبنا ـ األخفش -٢
 هـ.٣١٥األصغر أو الصغري، املتوىف سنة  أبو احلسن علي بن سليمان، األخفش -٣

ط دون سواه؛ ألنه أشهر األخافش األوس " إذا أُطلق انصرف إىل األخفشوقد تعارف الباحثون على أن لقب "األخفش
على اإلطالق، فإطالقه عن القيد يغين لشهرته عن لزوم تقييده به دائًما، يف حني ال غىن عن تقييد غريه على وجه الدوام مبا 
ينبغي أن يُقيد به من خاص لقبه. وله من التصانيف: االشتقاق، األصوات، األوسط يف النحو، تفسري معاين القرآن، 

غنم وألوا�ا وعالجها وأسباهبا، العروض، القوايف، املسائل الكبري، املسائل الصغري، معاين الشعر، املقاييس، وقف صفات ال
(سلسلة  طبقات النحويني واللغوينياإلشبيلي، )، ٤٠، (ص:١، طأخبار النحويني البصرينيالتمام. ينظر: السريايف، 

/ ٣، (١طألدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب، معجم ا، احلموي)، ٧٤ـ ٧٢، (ص٢)، ط٥٠ذخائر العرب 
 ).٢٧٥، ٢٧٤/ ٣٨، (جملة البحوث اإلسالمية)، الرائسة العامة، ١٣٧٦

 ) أي: قطع. ١(
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 .FNEحرف حلق، كما ال خيفى
 .FOE)وشذ كسر اتء التبيان والتلقاء(

، )٨٩(سورة النحل، اآلية:  D C B﴾=FQE﴿على كسر  FPEهذا ال ينايف إمجاع السبعة
                                                           

): الثالثي إن كان على فعل بفتح العني ٦٨٨/ ٢( الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ) قال الفيومي يف ١(
فاملضارع إن مسع فيه الضم أو الكسر فذاك حنو يقُعد ويقُتل ويرِجع ويضِرب، وقد فتحوا كثريًا مما هو حلقي العني أو الالم 

الم فالفتح حنو يسَعى وميَنع... وإن مل يسمع يف املضارع بناء فإن شئت ضممت وإن شئت كسرت إال احللقي العني أو ال
): فعل يفعل بفتحهما ال ١٣٨/ ١( شرح شافية ابن احلاجباألسرتاابذي يف  للتخفيف وإحلاقا ابألغلب.أ.هـ. وقال الرضي

 بد أن يكون حلقيَّ العني أو الالم. 
لى التفعال بفتح التاء، مثل: التذكار، والتكرار، والتوكاف، ) التبيان: مصدر بنيَّ الرابعّي: وهو شاذ؛ ألن املصادر إمنا جتيء ع٢(

ومل جيئ ابلكسر إال حرفان، ومها التِّبيان والتِّلقاء، وقد زاد بعضهم متثاًال، وتنضاًال، وأنكر بعضهم املصدرية، وقال: إمنا تفعال 
ي ـ بكسر التاء ـ وهي قليلة، عّد منها: ابلكسر اسم وليس مصدرًا. وأما أمساء الذوات والصفات الواردة على هذه الزنة فه

الصحاح اتج اللغة يف نظم الفوائد إىل أربع عشرة كلمة. ينظر: اجلوهري،  متثال، وتنبال، للقصري. وأ�اها ابن مالك
اتج )، الزَّبيدي، ١٣٣١، (ص: ٨، ط القاموس احمليط)، الفريوزآابدى، ٢٠٨٤، ٢٠٨٣/ ٥،(٤، طوصحاح العربية

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد «التحرير والتنوير )، ابن عاشور، ٢٩٩/ ٣٤، (العروس من جواهر القاموس
 ).٢٥٣/ ١٤م (١٩٨٤، ط»من تفسري الكتاب اجمليد

 ) أمجع السبعة على كسر اتء تبياً�، وتلقاء. والقراء السبعة وهم:٣(
 . �فع بن عبد الرمحن، أيب نعيم املدين، أقرأ الناس نيًفا وسبعني سنة، وانتهت إليه ر�سة القراءة ابملدينة، مات سنة تسع وستني ومائة-
 يف القراءة، تُويف سنة عشرين ومائة.  عبد هللا بن كثري الداري، إمام أهل مكة-
 البصري، ليس يف القراء السبعة أكثر شيوًخا منه، مات سنة أربع ومخسني ومائة.  أبو عمرو بن العالء التميمي املازين  -
موالهم الكويف، شيخ اإلقراء ابلكوفة، وكان أحسن الناس صواًت ابلقرآن، تُويف سنة  عاصم بن أيب النَُّجود أبو بكر األسدي  -

 سبع وعشرين ومائة. 
حبيب الكويف التميمي موالهم الز�ت، ولد سنة مثانني، وكان شيخه األعمش إذا رآه مقبًال يقول: هذا حرب القرآن، محزة بن   -

 ُتويف سنة ست ومخسني ومائة. 
 موالهم أبو احلسن الكسائي، ُتويف سنة تسع ومثانني ومائة. علي بن محزة بن عبد هللا األسدي  -
أبو شامة، يف القراءة، ُتويف بدمشق يوم عاشوراء سنة مثان وعشرين ومائة. ينظر:  عامر اليحصيب، إمام أهل الشامعبد هللا بن   -

 ).٢٠٥، (ص: ١، طاملدخل إىل علوم القرآن الكرمي)، النبهان، ٧، ٦(ص:  ،إبراز املعاين من حرز األماين
وأمتك من أمر الدين، وهذا من اللفظ العام الذي أريد به اخلاص، وتبياً� مفعول ) أي: بّني لك فيه كل ما حتتاج إليه أنت ٤(

اتج ألجله، والتبيان مصدر دال على املبالغة يف املصدرية، مث أريد به اسم الفاعل فحصلت مبالغتان. ينظر: الزَّبيدي، 
املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد حترير «التحرير والتنوير )، ابن عاشور، ٢٩٩/ ٣٤، (العروس من جواهر القاموس

 ). ٢٥٣/ ١٤م(١٩٨٤، ط»من تفسري الكتاب اجمليد
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؛ ألن ما خالف القياس النحوي، وهو الشاذ فيه قد FNE) ٤٧سورة األعراف: اآلية (﴾g f e﴿و
شاذًّا قرآنيًّا كما هنا، وهذا هو معىن قوهلم: (قد ُجتمع السبعة على  يكونيروى ابلتواتر، فال 

  ؛FOFEPEشاذٍّ)
 أي: يف القياس.

وحيتمل أن جتري استعارة يف فتح أبن يشبه التسهيل ابلفتح،  FQE... إخل)استعارة فاألبواب(
 .FREويستعار الفتح له، ويشتق من الفتح مبعىن التسهيل فَتح مبعىن: سهل، استعارة تبعية

... إخل) وأما رفعهما على االعرتاض فبعيد، وأما رفعهما ابلعطف على جمروران عطفقوله: (
للجملة مع » بعد«لكونه يف قوة اجلملة ففيه مع بُعده أيًضا أنه يلزم عليه إضافة  محد هللا عطف مجلة

 ، فإن أُريد اللفظ فات الدعاء املقصود، وكذلك احلالية تفوته مع بعدها، أتمل.FSEأ�ا ال تضاف هلا
                                                           

: والتلقاء أيًضا مصدر مثل اللقاء، ومن اجملاز: ) تلقاء مصدر، وليس يف املصادر تفعال ابلكسر غريه وتبيان. وقال اجلوهري١(
لست تلقاءه؛ أي حذاءه. وقال اخلفاجي: قد توسعوا يف التلقاء فاستعملوه (توجه تلقاء النار وتلقاء فالن). ويف الصحاح: ج

/ ٣٩، (اتج العروس من جواهر القاموسظرف مكان مبعىن جهة اللقاء واملقابلة ونصبوه على الظرفية. ينظر: الزَّبيدي، 
، »تفسري الكتاب اجمليد حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من«التحرير والتنوير )، ابن عاشور، ٤٧٤، ٤٧٣

 ).٩٧/ ٢٠م (١٩٨٤ط
 ) مل أعثر على قائل له، مع صحة وقوة معناه. ٢(
) وهذا كالم متني، إذا ما ثبتت روايته وصح نقله فهو عريب فصيح، لورده يف أفصح الكالم وأبَيِنه، "وأئمة القراءة ال تعمل يف ٣(

العربية، بل على األثبت يف األثر، واألصّح يف النقل، والرواية إذا شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة، واألقيس يف 
جامع البيان يف القراءات الداين، ثبتت ال يرّدها قياس عربية وال فشّو لغة؛ ألن القراءة سّنة متّبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها". 

): القراءة ال تتبع العربية، بل ١٠٤ص: ، (غيث النفع يف القراءات السبع). وقال الصفاقسي يف ٨٦٠/ ٢( ،١، طالسبع
): وليس ٥٠٢/ ٤( تفسري حماسن التأويلالعربية تتبع القراءة؛ أل�ا مسموعة من أفصح العرب إبمجاع. وقال القامسي يف 

 غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية، بل تصحيح قواعد العربية ابلقراءة.
حذف املشبه: "واملراد أببوابه كل ما له دخل يف حصوله كاإلدراكات القوية وجودة ) االستعارة تصرحيية، حيث ذكر املشبه به و ٤(

 ).٤/ ١( ،١، طحاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالكالصبان، اللسان والقلب، فاألبواب استعارة مصرحة". 
ستعار مشتقًّا، ويدخل يف هذا: الفعل، واالسم ) فتكون االستعارة تصرحيية تبعية؛ ألن االستعارة التبعية: "ما كان فيها امل٥(

 ).٢٦٧،  (ص: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعاملشتّق، واحلرف". اهلامشي، 
) بعد: ضد "قبل"، وهي ظرف مبهم ال يفهم معناه إال ابإلضافة لغريه، وهو زمان مرتاٍخ عن الزمان السابق، فإن قرب منه قيل: ٦(

قيل: بعيد، وقد يكون للمكان، وله حالتان: اإلضافة إىل اسم عني فحينئذ يكون ظرف زمان، أو إىل اسم معىن فظرف 
 ). ٢٣٥(ص:  ، الكلياتالكفوي، )، ١٧٢/ ١( ،قواعد العربيةمعجم العبد الغين بن علي الدقر، مكان. ينظر: 
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) فيه أنه يلزم أنه حال من املضاف إليه مع عدم وجود شرطه إال أن جيري على أو حال منهما(
 .FNEمذهب من جيوز من النحاة جميء احلال من املضاف إليه من غري شرط

) مفرَّع على كون مراده التنازع املعنوي ال فسقط ما اعرتض به البعضقوله: (
أن املراد التنازع  FPE، واإلنصاف الذي يقتضيه النظر يف عبارة املصرح املذكورةFOEاالصطالحي

، وجياب عما اعرتض به أبنه مبين على جواز تنازع اجلوامد، وفيه FQEاالصطالحي كما فهم احلفين
. وأما تشبث املانع أبن اجلامد ال يضمر فيه مع أن التنازع االصطالحي ال بد له من FREخالف

اإلضمار يف أحد العاملني أو العوامل، ففيه أن اإلضمار مبعىن مطلق التقدير كما قالوه ال خصوص 
هذا، وجوَّز بعضهم كون اجلار واجملرور حاًال من الصالة والسالم، وقال: إ�ما مبعىن ما حتمل الضمري 

ليس مبضاف إليه؛ إذ املعىن مهما يكن من شيء أتخر عن احلمد والصالة والسالم، وفيه أن هذا 
 FSEالتأويل متأتٍّ يف كلِّ مضاف إليه فيسد ابب منع جميء احلال منه مع أ�م أطبقوا على املنع به

 املذكور.
) أي: تغليب األشياء اليت يبىن عليها غريها املسماة فيكون يف التعبري ابلقواعد تغليب(

 ابلقواعد على األشياء اليت ليست كذلك.
وممن وافق على ، وقوله: (FTE... إخل) ترقٍّ يف االعرتاض على البعضعلى أنه سيأيتقوله: (

                                                           
 ) سيأيت بيان اختالف النحاة يف جميء احلال من املضاف إليه والكالم عنه يف حمله من املخطوط. ١(
 حاشية الصبان على شرحالصبان، ) التنازع املعنوي الذي هو جمرد الطلب يف املعىن ال العملي. [أي: االصطالحي]. ينظر: ٢(

 ).٤/ ١( ،١، طاألمشوىن أللفية ابن مالك
 ». قد مت بدونه حيث زاد فيه قوله: (على سبيل التنازع) مع أن املراد على فهم احملشي مع الروداين«) بعده يف (ب): ٣(
 القاهري الشهري ابحلفين، أصله من حفنة (إحدى قرى بلبيس)، وهو  ) يوسف بن سامل بن أمحد الشافعي٤(

 "، اثمن شيوخ األزهر الشريف، له حواٍش وشروح، منها "حاشية على األمشوين أخو مشس الدين احلفين
"، وهي مشهورة يتنافس فيها الفضالء، و"حاشية على خمتصر السعد : وكتب حاشية عظيمة على األمشوينقال اجلربيت

سلك الدرر يف أعيان القرن املرادي، هـ. ينظر: ١١٧٨و"مقامتان"، ورسالة يف "علم اآلداب"، تُويف يف شهر صفر سنة 
)، الزركلي، ٣٣٠، ٣٢٩/ ١، د.ط، (واألخباراتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم )، اجلربيت، ٢٤١/ ٤( ،٣، طالثاين عشر

 ).٢٣٢/ ٨، (١٥، ط األعالم
 ) ستأيت يف ابب التنازع. ٥(
 ». املنع«يف (ب): » املنع به«) قوله: ٦(
 الدراسة. يف مقدمته، وهو كثري االعرتاض عليه كما بّينته يف قسم  " كما بّني الصبان) املقصود به "احلفين٧(
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 ) أي: وحينئذ.و حفيما سيأيت، وقوله: () أي: هناك ذلك البعض) أي: ذلك املراد (ذلك
... إخل) أي: كما وقع ذلك ال يدل ما سيأيت... إخل)، وقوله: (كان سيأيت أن املراد(

) أي: دون غريمها من بقية رجال النسب كما سيأيت ذكر معد وعد�ناالستدالل للبعض بقوله: (
 .FNEالشريف

 .FOEر نقطة أخرى لفظية، وهي مراعاة السجع... إخل) وللتأخري املذكو وإمنا أخر عد�نقوله: (
... إخل) بيان ذلك أن عد�ن له ولدان ألنه يلزم من كونه عليه الصالة والسالم منتخًبا(

، واآلخر يقال له: َعّك بفتح العني وتشديد الكاف، وهو أبو قبيلة أيًضا، ملسو هيلع هللا ىلصأحدمها معّد جدُّ النيب 
منتخًبا من لباب عد�ن كونه منتخًبا من خالصة معّد، كما قال احملشي  ملسو هيلع هللا ىلصويلزم من كون النّيب 

قد مت بدونه]،  [حيث زاد فيها قوله على سبيل التنازع مع أن املراد على فهم احملشي مع الروداين
من أوالد معّد ال من أوالد أخيه عّك، وهبذا  ملسو هيلع هللا ىلص/أ] لكن بواسطة ما عرف خارًجا من أن النيب ٤[

االستدراك يظهر وجه اللزوم، ويزول تنظري بعضهم فيه، وال يلزم من كون النّيب من خالصة معّد كونه 
معروف أنه ليس منه، بل من  ملسو هيلع هللا ىلصمن لباب عد�ن؛ الحتمال أن يكون عّك خالصة عد�ن، والنّيب 

وم املذكور ذكر الشارح عد�ن بعد معد، وألجل اللزوم املذكور قيل: مل يقدم معّد أخيه، ولعدم اللز 
 عد�ن على معد مع تقدمه عليه وجوًدا، فليتأمل.

) أي: التصرحيية يف الرتكيب األول، واملكنية أو التصرحيية يف الثاين كما بينه أو من االستعارة(

                                                           
. معد وعد�ن: فأما معّد فهو ابن عد�ن، وهو اجلد التاسع عشر ملسو هيلع هللا ىلص) أي نسب أشرف اخللق وحبيب احلق دمحم بن عبد هللا ١(

هللا بن عبد املطلب بن هاشم ابن عبد  ملسو هيلع هللا ىلص، وعد�ن من ذرية إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم، ودمحم رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 
بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كنانة بن خزمية بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدِّ بن عد�ن، إىل هنا هو النسب الصحيح الذي ال اختالف فيه بني العلماء 

مجهرة )، ابن حزم، ١٣/ ١، (١، طأنساب األشراف. ينظر: البالذري،  ملسو هيلع هللا ىلصكان يعدُّ رسول هللا   ابألنساب، وإىل عد�ن
اجلوهرة يف نسب النيب وأصحابه البـُّرِي، )، ١، (ص: نسب عد�ن وقحطان)، املربد، ٩/ ١، (١، طأنساب العرب

 ).٢٣/ ١( ،١، طالعشرة
يف قول الشارح رمحه هللا: والصالة والسالم على من رفع مباضي العزم قواعد اإلميان، وخفض  ) لتوافق أواخر فواصل اجلمل٢(

حاشية الصبان على شرح الصبان، بعامل اجلزم كلمة البهتان، "دمحم" املنتخب من خالصة معد ولباب عد�ن. ينظر: 
 ). ٣/ ١( ،١، طاألمشوىن أللفية ابن مالك
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ألول أبن شبه يف النفس اللسان ابلرمح جبامع ، وترك احتمال املكنية يف الرتكيب اFNEابلتصوير بعد
 ختييًال. FOEالتأثري، وأضاف السنان إليه

) أي: كاخلفض واجلزم والعامل والكلمة واخلالصة وضمري القصة والشأن واملاضي وحنوها(
 .FPEواإلبراز

وقربه، وهو ) أي: قريًبا من بيان الفرق بني اجلناسني، ومن معىن بُعد املخرج ملا سيأيتقوله: (
 ... إخل).وكذا بنيتعليل لقوله: (

، وهي رجوع اسم FQEاجلرجاين ها السيدا) أي: السبعة املشهورة اليت أبدعلى أرجح األوجه(
 .FREاإلشارة لأللفاظ أو النقوش أو املعاين أو الثنني من هذه الثالثة، أو للثالثة

كجر��ا يف احلرف أبن يقال: شبه مطلق معقول مبطلق حمسوس، فسرى ) أي:  أو تبعية(
 التشبيه للجزئيات، فاسُتعري اسم اإلشارة من احملسوس اخلاص للمعقول اخلاص.

 ) أي: ابلنسبة لزمن التعليق.ال بد أن يكون مستقبًال (
 ) أي: ابلنسبة لزمن التعليق، بل هو حاصل قبله.غري مستقبلوقوله: (
 ) أي: ليكون مستقبًال ابلنسبة لزمن التعليق. بد من تقدير أقولفالوقوله: (

 ) أي: الذي هو الكشف واإليضاح. ابملعىن اللغوي(
                                                           

حاشية الصبان على شرح األمشوىن الصبان، ) لقول الشارح: وأبرزوا ضمري القصة والشأن بسنان اللسان ولسان السنان. ١(
 ). ٦/ ١( ،١، طأللفية ابن مالك

 ) مكررة يف (ب). ٢(
 ) فيما اشتملت خطبته على أنواع من البالغة والبديع. ٣(
، فيلسوف، من كبار العلماء ابلعربية، له حنو مخسني : هو علي بن دمحم بن علي، املعروف ابلشريف اجلرجاين) الشريف اجلرجاين٤(

 هـ. ٨١٦، تُويف سنة شرح مواقفو التعريفات،مصنًفا، منها: 
)، ٢١٦/ ٧، د. ط، (املؤلفني معجم)، كحالة، ١٩٦/ ٢، (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةينظر: السيوطي، 

 ). ٧/ ٥، (١٥، ط األعالمالزركلي، 
، أو مبا هو أخفى منه، أو ٢٦،  (ص: ١، طالتعريفات) اجلرجاين، ٥( ) اسم اإلشارة: ما وضع ملشار إليه، ومل يلزم التعريف دور�ًّ

). واألصل ١٢٣(ص:  فوي، الكليات، الكمبا هو مثله؛ ألنه عرف اسم اإلشارة االصطالحية ابملشار إليه اللغوي املعلوم. 
 }1 2{يف اسم االشارة أن يشار به إىل حمسوس مشاهد قريب أو بعيد، وإن ُأشري إىل ما يستحيل إحساسه حنو: 

 لتصيريه كاملشاهد.  )٦٣: ، اآلية مرمي(سورة  }Ï Î {]، أو إىل حمسوس غري مشاهد حنو: ٩٥األنعام: (سورة 
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 .FNE) ينبغي أن يراد ابالستلزام التقارن ال معناه احلقيقي، أتملجمرد استلزام شيء لشيء(
هنا كذلك،  ... إخل) لكن مع ترتب الثاين على األول، وليس ماوقد يكون يف املاضي(

 .FOEفليكن هذا منه، فيه أن التعليق يف املاضي إمنا يكون يف خصوص لو من أدوات الشروط
من عدم االحتياج إىل تقدير  FQE: استدراك على ما يدل عليه كالم الروداينFPEنعم قال يس

 أبمور ثالثة:  القول هنا، مث اعرتض احملشي على يس
 أنه مبين على أحد القولني، وإن كان األحسن.  أحدها:
 ... إخل). مع أن هذا اإلشكالما أشار إليه بقوله: ( واثنيها:
... إخل) أي: يندفع حيصل... إخل)، وقوله: (على أنه يرد/ب] بقوله: (٤ما أشار إليه [ واثلثها:

 مل يدع التعني املذكور، أتمل.  تقديره لكن يقال: أن يسكما يندفع بتقدير القول، فال يتعني يف اندفاعه 
                                                           

): املالزمة: لغًة امتناع ٢٢٩،  (ص: ١، طالتعريفات): (تقارن) الشيئان تالزما. اجلرجاين، ٧٣١/ ٢( املعجم الوسيط) ١(
): اللزوم: هو يستعمل مبعىن امتناع ٧٩٥، (ص: الكلياتانفكاك الشيء عن الشيء، واللزوم والتالزم مبعناه. الكفوي، 

يكون الشيء مقتضًيا لشيء آخر حبيث يكون هذا اآلخر نتيجة االنفكاك اصطالًحا، ومبعىن التبعية لغة، معىن االستلزام أن 
 حتمية لألول، ومعىن احلتمية أن يكون الشيء دليًال على غريه منبًئا به متضمًنا له. 

). ) لقول ابن مالك٢( ): أن تكون ٤٧/ ٤( ،٢٠، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل، : (َلْو َحْرُف َشْرٍط يف ُمِضيٍّ
شرح ألفية ابن مالك للشاطيب = الشاطيب، شرطية وال يليها غالبًا إال ماٍض معًىن، وهلذا قال: لو حرف شرط يف مضى. 

): (لو) إمنا تكون حرف شرط يف ١٧٩/ ٦(، ١، طاملقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)
 االستقبال، ولذلك قال الناظم: "حرف شرط يف مضي"؛ أي إ�ا خمالفة ألدوات الشرط يف ذلك.  املضي ال يف

، شيخ عصره يف علوم العربية، ولد حبمص وارحتل مع أبيه إىل بن زين الدين العليمي احلمصي الشافعي ) هو العالمة الشيخ يس٣(
، وحاشية جميب علوم متنوعة وألف فيها، ومن مصنفاته النحوية: حاشية قطر الندى وبل الصدى، البن هشام ، برع يفمصر

هـ. ١٠٦١الندا إىل شرح قطر الندى وبل الصدى، للفاكهي، وحاشية التصريح، للشيخ خالد األزهري، تويف ابلقاهرة سنة 
 ). ١٧٧/ ١٣، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ١٣٠/ ٨، (١٥، ط األعالمينظر: الزركلي، 

، املغريب، املالكي، نزيل احلرمني، أديب، حمدِّث مشارك يف ) دمحم بن دمحم بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي، الروداين٤(
الر�ضيات واهليئة والنحو واملعاين والبيان، ولد بتارودنت من قرى السوس األقصى، وتعلم ابملغرب، ورحل إىل الشرق، وجاور 

مع بني الكتب اخلمسة واملوطأ، مبكة واملدينة، وتويف بدمشق، من مؤلفاته: مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد يف اجل
صلة اخللف مبوصول السلف، هبجة الطالب يف العمل ابالسطرالب، حاشية على التسهيل يف النحو، خمتصر تلخيص املفتاح 

)، ١٥١/ ٦، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٢٢١/ ١١، د. ط،  (معجم املؤلفنييف املعاين والبيان وشرحه. ينظر: كحالة، 
إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث ابن سودة، )، ٢٩٨/ ٢( ،العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفنيهدية البغدادي، 

 ). ٢٠٤/ ٤( ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشراحمليب، )، ١٥/ ١( ،١، طعشر والرابع
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 ) أي: جمازًا ابالستعارة التبعية.جمازًا عن ما ال حيجب... إخل(
... إخل) قد يقال: سّهل ذلك هنا كون املصدر مبعىن اسم يلزم على هذا نعتقوله: (

، FOEوهو يتوسع فيه ما ال يتوسع يف غريه ، وأيًضا املعمول هنا ظرف،FNEالفاعل، كما قال مبعىن شارح
فتكون على استعارة تبعية أبن شبه مطلق اختصاص مبطلق استعالء، فسرى التشبيه للجزئيات 

 فاستعري عما من االستعالء اخلاص لالختصاص كذلك.
 ) أي: ولأللفية أيًضا.لبقية الشروح(
 ) أي: يف الشعر، ومثله السجع هنا.ما قبل الروي(
... إخل) أي غري املكنية املتقدمة يف التدقيق، كما ال خيفى، جتعل األبراج استعارةولك أن ( 
 ) عطف على استعارة.أو ختييًال وقوله: (

) أي: ألن للعبارات اليت هي األبراج تدقيًقا، وليس لألدراج وال حاجة إليه، كما ال خيفى(
فع ما قبل أن التدقيق للمعىن، فيحتاج حتقيًقا، ومىت دقت العبارة دق املعىن الذي هو اإلشارة، فاند

 للقلب لإلشارة إىل سر�نه لألبراج اليت هي العبارات، أتمل.
 ، أتمل. FPE) لعل األقرب تقدير (نفسي) بدل (أحًدا)والتقدير، ومل أمنع أحًدا(

)، لقصد الرتغيب) علة للمنفي أعين قوله برتكها، وعلة النفي قوله: (خوفًا من الر�ءقوله: (
 ).بتعيني متعلق ابلرتغيبله: (وقو 

 ) أي: مجلة احلكاية على البسملة أيًضا؛ أي: كما قدمها على احلمدلة. ومل يقدمها(
  

                                                           

 : فهذا شرح. ) أي: قول األمشوين١(
)، ابن مالك ١٢/ ٢) و(٣٦٨/ ١( ،١، طشرح التسهيلابن مالك، )، ٤٠٠/ ٢، (٤، طاخلصائص) ينظر: ابن جين، ٢(

ابن )، ٥٩٠/ ٢،  (١، طاللمحة يف شرح امللحة)، ابن الصائغ، ٤٠٥/ ١، (١، طشرح الكافية الشافيةالطائي اجلياين، 
تاسعة يف التوسع يف الظرف )، وقال: القاعدة ال١٦٠(ص:  ،١، طخمتصر مغين اللبيب عن كتاب األعاريبعثيمني، 

 واجملرور دون غريمها. 
 . وهللا أعلم. ): "ومل آُل جهًدا". فيكون تقدير "نفسي" أوىل كما قال الشيخ كساب٩/ ١) لقول الشارح (٣(
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 ]خطبة الكتاب[
ـــــــــــُن ما ـــــــــــٌد هـــــــــــو اْب ـــــــــــِك قـــــــــــاَل ُحممَّ  ل

 
ْ َهللا خـــــــــــــــَري مالـــــــــــــــكِ    أمحـــــــــــــــُد ريبِّ

) أي: عن دعوى وحاصل اجلواب( ،FNE) أي: مشعرًا أو ال، مصّدرًا أو الكائًنا ما كان( 
) أي: وليس اجلّر الذي يومهه صنيع الشارح كذلك؛ أي: صحيًحا موافًقا وليس كذلكالتحكم، (

 للواقع؛ ألنه يلزم عليه... إخل.
) أي: ووجوب حذف... إخل، وهو معطوف على تغيري مع أ�ا وحذف ألف ابنقوله: ( 

 (ابن) فيه ليس أاًب ملا قبله، بل جدًّا.واجبة الثبوت يف املنت؛ أي: ألن ما بعد لفظ 
... إخل) هذا ال يصلح جوااًب لإللباس، كما هو مقتضى صنيعه، بل هو وأيًضا فيها تفاؤل( 

 ، أتمل. FOFEPEنكتة للذكي
 ... إخل) أي: حيث قال: َوَشذَّ طاِئيٌّ سيأيت يف املنت أن قوهلم الطائيقوله: (

 .FQEَمُقوًال ابألَِلفْ 
 أي: يف عدم فائدة األعم املتأخر.) غري �فع(
) فيه أن عدم صحته يف اجلميع ال لعدم صحته يف اجلميع، (FRE) أي: ابلشامبسفح قاسيون(

يقتضي كونه غري حمول يف اجلميع، بل جيعل حموًال فيما يتأتى فيه التحويل كـ (نسًبا)، فإنه ميكن حتويله 
) أي: املنتسب وكذلك مذهًباأي: املنتسب لطي رجاله، ( بتأويله ابلرجال املنسوب إليهم؛

 مذهبه، تدبر. FSEللشافعي
                                                           

 ) أي: سواء أشعر االسم مبدح أو ذم؛ أو كان مصدَّرًا أبب أو أم. ١(
 ». للذكر«) يف (ب): ٢(
 ، وليس مالًكا إال جده. ): "وأيًضا فيها تفاؤل مبلكه رقاب العلوم". تعليًال لقول املنت: هو ابن مالك١١/ ١( احلاشيةيف  الصبان) لقول ٣(
توضيح ا". املرادي، ) ألنه منسوب إىل (طيئ)، فـ "قياسه طيئي كطيي، ولكن تركوا فيه القياس فقالوا: طائي إببدال الياء ألفً ٤(

 ). ١٤٥٢/ ٣( ،١، طاملقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك
ابن ) قاسيون: اجلبل املشِرف على مشال مدينة دمشق، فيه عدة مغاير، والصاحلية يف سفحه، يروى فيه أخبار الصاحلني. ٥(

سراج )، ٧٦/ ١ط دار الشرق العريب ( ،وعجائب األسفار)رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار يف غرائب األمصار بطوطة ، 
مراصد االطالع على أمساء القطيعي، )، ٢٨٨(ص:  ،١، طخريدة العجائب وفريدة الغرائبالدين أبو حفص عمر، 

 ). ١٠٥٧/ ٣( ،١، طاألمكنة والبقاع
 ) سيأيت الكالم عنه يف ابب النسب. ٦(
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... إخل) زاد لفظ (متام) هراًب مما تفيده اإلضافة اليت على معىن الالم من الصدق أي عام متام اثنني(
إىل متام مبعىن متمم  أبي عام كان من االثنني وسبعني وستمائة مع أن املراد آخرها، وإضافة عام

، وقد يقال: ال حاجة لز�دة ما ذكر؛ ألن املراد العام الذي يتحقق عنده (اثنان... إخل)، FNEبيانية
 وليس هو إال العام املتمم، فتأمل.

... إخل) هذا ظاهر على ما سيقوله الشارح من أن وهو غري صحيح؛ ألن مقتضى الظاهر(
/أ] املعرب من كونه حاًال من دمحم، ومقول القول ٥على ما جوزه [مجلة (أمحد... إخل) مقول القول ال 

عليه متجه، فالالئق محل قول املعرب هنا اباللتفات  FOE(الكالم وما يتألف منه... إخل)، فإن االلتفات
 على هذا، فال يرد عليه ما ذكر، أتمل. 

 =ن بقية كالمه.) أي: الفعل، وهو الرب مبعىن: املرّيب، كما يفهم موإمنا قدم األول(
وهو أوىل هنا  ) أي: أتويًال، وهو الرب مبعىن: املريب، (تعليق احلكم هو احلمد ابملشتق(

) أي: خريًا يف كالم املصنف، الذي هو ويظهر يل أنه) أي: ليكون حامًدا على الفعل أيًضا، (كذلك
 ... إخل).مأخوذ من اخلري مصدرًاأفعل تفضيل (

 .FPE... إخل) أي: بل على ما قاله تكون إضافته له بيانيةا بعدهوال يتعني كون إضافته إىل م(
) عطف على احلاصل، وضمري (به) لالستمرار، وضمري أو املوصوف به جتدده كذلك(

(جتدده) للحمد، وقوله: (كذلك) أي: مرة بعد أخرى، واملعىن أن االستمرار التجدُّدي هو الذي 
 الذي يوصف به جتدد احلمد مرة بعد أخرى.حيصل من جتدد احلمد مرة بعد أخرى، أو هو 

 مسية، وهي ثبوت احلمد له تعاىل.) أي: املعينة يف اإلاألعم من تلك الصفة(

                                                           
منها إيضاح األول وبيانه ابلثاين، وهي ما كانت على تقدير (من)، وضابطها أن  ) أي تكون اإلضافة بيانية، وهي اليت يقصد١(

)، ٤٢/ ٣،  (١٥، طالنحو الوايفيكون املضاف جنًسا للمضاف إليه، حنو: هذا ثوُب حريٍر. ينظر: عباس حسن، 
 ). ٢٠٦/ ٣، (٢، طجامع الدروس العربيةالغالييىن، 

) االلتفات: هو انصراف املتكلم عن املخاطبة إىل اإلخبار وعن اإلخبار إىل املخاطبة وما يشبه ذلك، ومن االلتفات االنصراف ٢(
املثل السائر يف أدب ابن األثري، )، ١٥٢(ص: ، ١، طالبديع يف البديعابن املعتز، عن معىن يكون فيه إىل معىن آخر. 

)، ١٢٣(ص:  ، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، العدواين)، ١٣٥/ ٢( ،الكاتب والشاعر
 ). ٣٩٢، (ص: هـ ١٤١٩، عام النشر: الصناعتنيالعسكري، 

 ) كما مرَّ آنفا. ٣(
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... إخل) هذا الدفع مبين على أن قول الشارح إنشائية معىن مراده به أ�ا وميكن دفعه أبن إشعارها(
االستمرار التجددي على ظاهره أن املراد تقلب لإلنشاء، فيصري مدلوهلا املطابقي، وأوىل منه ليبقى 

بقوله: (فيما �يت إنشائية) معىن أ�ا متضمنة ومستلزمة لإلنشاء، فهي خربية ابقية على اإلخبار، 
وذلك يستلزم أن هللا أهل ألن حيمد مرة بعد أخرى، فيكون حامًدا يف الكتاب تضمًنا واستلزاًما، 

 مل.فاملراد ابملعىن: املعىن اللزومي، فليتأ
 .FNE... إخل) تفريع على القيود الثالثة قبله على ترتيبهافال جيوز: جاء زيدقوله: (

) أي: يف القولة قبل هذه حيث أفاد فيها أن قوله: (وأيًضا فهو... كما علم مما مر آنًفا( 
 إخل) رجوع لتعليل االختيار. 

 .FPE�ئب فاعل ذُِكرَ  FOE) مقصود لفظهوشكًراقوله: (
 ) الضمري راجع حلمًدا كما أن ضمري بعده قبل كذلك؟ذكر وحدهإن قوله: ( 
 ) أي: يف إفادته). قوله: (وإطالق شيخنا لو فرعه ابلفاء لكان أنسبقوله: ( 

) أي: اليت خربها فعل... إخل). قوله: (ألن بقاء) يعين قوله: (التعليل السابقالدوام، قوله: (
... إخل) جواب سؤال تقديره إذا مل يكن اسم الظرفويكفي يف عمله يف أو ما يف حكمه كما هنا. (

فكان األخص الفعل هنا للحدوث، فما وجه عمله مع أن شرطه أن يكون للحدوث ال الثبوت، (
 . ) عبارة احلفينال ابلغلبة التقديرية) أي: واألوىل أيًضا؛ ألن ذكره يوهم خالف املراد (حذفه

... إخل) أي: ابلغلبة، إال أنه قبل حذف اهلمزة واإلدغام؛ أي: الذاتوهللا َعَلٌم على قوله: (
) أي: ابلغلبة وهللا أعلمقوله: ( FQEوالتفخيم غلبته حتقيقية، وبعد ذلك غلبته تقديرية، وعبارة املدابغي

                                                           
م الفاعل حال كلمة "أيًضا" أب�ا: مصدر (آض) إذا رجع، وهو إما مفعول مطلق حذف عامله. أو مبعىن اس  ) ملا قيد الصبان١(

حذف عاملها وصاحبها، فالتقدير هنا على األول أرجع إىل التعليل رجوًعا، وعلى الثاين أقول راجًعا إىل التعليل. وإمنا 
 ).١٤/ ١، (حاشية الصبانتستعمل مع شيئني بينهما توافق ويغين كل منهما عن اآلخر. الصبان، 

 ة ومعناه. ) أي: قصد ذكر اللفظ دون النظر إىل تقسيم الكلم٢(
 ) أي: للفعل: ذُِكَر، املبين ملا مل يسمَّ فاعله. ٣(
َدابِ ٤(

َ
، قال عنه  األزهري، الشهري ابملدابغي، فاضل من أهل مصرهـ): حسن بن علي بن أمحد املنطاوي الشافعيّ ١١٧٠غي () امل

يف "ألفية السند": ذو البحث والتحقيق واإلفادة... واحلفظ واإلتقان واإلجادة، من تصانيفه الكثرية: كفاية  احلافظ الزبيدي
فهرس الفهارس . ينظر: عبد احلي الكتاين، اللبيب يف حل شرح أيب شجاع للخطيب يف الفقه، حاشية على شرح األمشوين

)، ٢٤٨/ ٣، د. ط، (معجم املؤلفني)، كحالة، ٥٦٣/ ٢،(٢، طيخات واملسلسالتواألثبات ومعجم املعاجم واملش
 ). ٢٠٥/ ٢، (١٥، ط األعالمالزركلي، 



 

٧٥ 

ومل جتعل ذاته تعاىل مقصودة التقديرية إن ُجعل علًما على ذاته ابتداء، وابلغلبة التحقيقية إن ُروعي أصله، 
ابلوضع فيه لسبق استعماله يف غري ذات هللا تعاىل؛ ألن الغلبة التحقيقية هي غلبة اللفظ يف غري ما 

/ب] سبق له استعمال يف غري معىن العلمية، وأما الغلبة التقديرية فهي اختصاص اللفظ ٥اختص به أبن [
لكنه مل يُستعمل فيه، وحينئذ فال يطلق القول أب�ا غلبة مبعىن مع إمكان استعماله يف غريه حبسب الوضع 

 .FNEتقديرية أو حتقيقية؛ أل�ا ابلنظر ملا قبل العلمية حتقيقية وملا بعد العلمية تقديرية. انتهى
َيِني، ويعلم الفرق بني  وبذلك يعلم أن قول احملشي (ال ابلغلبة التقديرية) ردٌّ على هذين احملشِّ

 الغلبتني، فافهم.
كما يف ، (FPEأي: املستفاد من تعريف املبتدأ بـ (أل) اجلنسية FOE)هو وجه حصر احلمد(

                                                           
)، [ قال احلاج خليفة: وهي أعظم احلواشي فائدة ٢٦/ ١( ،حاشية شيخ زاده على تفسري البيضاويالقوجوي، ) ينظر أيًضا: ١(

 )].٩٩/ ٧، (١٥، ط األعالموأكثرها نفًعا وأسهلها عبارة. الزركلي، 
): والغلبة التحقيقية عبارة عن أن يُستعمل اللفظ أوًال يف معىن مث يغلب على آخر،  ٢٦/ ١حيث قال شيخ زاده يف حاشيته (

كالصعق، فإن الغلبة فيه حتقيقية، والتقديرية عبارة عن أن ال يستعمل من ابتداء وضعه يف غري ذلك املعىن، لكن يكون 
أن يستعمل يف غريه، ولفظ اجلاللة والثر� من هذا القبيل، إذ مل يستعمال من ابتداء وضعهما يف غري املعبود  مقتضى القياس

ابحلق، والكوكب املخصوص أصًال، لكن مقتضى القياس أن يستعمال يف غري ذلك أيًضا مما وجد فيه املعىن الوضعي الذي 
 هو مدلوهلما األصلي. 

 ).١١/ ١)، د.ط (على شرح املنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب حاشية اجلملوقال اجلمل يف ( 
، (وهللا (وهللا علم) أي ابلغلبة التقديرية عند مجٍع منهم صاحب الكشاف والقاضي، وابلغلبة التحقيقية عند مجع منهم ابن مالك

علم) أي ابلغلبة التقديرية إن ُجعل علًما على ذاته تعاىل، وابلغلبة التحقيقية إن ُروعي أصله وهو إله، ومل جتعل ذاته مقصودة 
ابلوضع منه لسبق استعماله يف غري ذات هللا تعاىل؛ ألن الغلبة التحقيقية هي غلبة اللفظ يف غري ما اختص به أبن سبق له 

عىن العلمية، وأما الغلبة التقديرية فهي اختصاص اللفظ مبعىن مع إمكان استعماله يف غريه حبسب الوضع لكنه مل استعمال يف غري م
 يستعمل فيه، حينئذ فال يطلق القول أب�ا غلبة تقديرية أو حتقيقية أل�ا ابلنظر ملا قبل العلمية حتقيقية وملا بعدها تقديرية. 

ص وحصر جنس احلمد به تعاىل إن محلت التعريف يف (احلمد) على اجلنس، فإن محل ) ألن الم االختصاص أفادت اختصا٢(
 التعريف على االستغراق، وهو أوىل، فتكون اختصاص مجيع أفراد احملامد به تعاىل. 

قصره (أل) على  زخمشريهذا اخلالف مشنًعا على ال ) قد حصل نزاع طويل يف كون (أل) للجنس أم لالستغراق، وحكى السيوطي٣(
): حاصله أنه ردد بني ١٦٤/ ١( على تفسري البيضاوي نواهد األبكار وشوارد األفكار = حاشية السيوطياجلنسية، فقال يف 

 األول، وَوهََّم من ذهب إىل الثاين. ، حيث قصرها علىكون الالم للجنس واالستغراق، منكرًا ابملعىن على الزخمشري
وقد قيل: إن ذلك منه نزعة اعتزالية، بناء على أن العبد موجد ألفعاله ابالستقالل، فيستحق بذلك بعض احلمد، فال يكون  

) حيث ٤٢، ٤١كل احلمد هلل. وسبقه يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قاعدة حسنة يف الباقيات الصاحلات (ص: 
كان احلمد كله له... خبالف ما إذا أثبت جنس احلمد من غري استغراق، فإن هذا ال يثبت خصائص الرب اليت قال: وإذا  

= 
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) أي: فإ�ا وإن كان وجودها واجًبا لكن ذلك الوجوب ليس احلوادث املتعلق علم هللا بوجودها
 لذاهتا، بل لغريها، وهو تعلق علم هللا بوجودها.

 على  FNFEOEأيت يف حاشية اجلمل... إخل) ر يف ألفني وثالمثائةقوله رمحه هللا: (
ما نصه:  FREيف كتابه املسمى بـ (جمموع العلوم ومطلع النجوم) FQEنقًال عن النسفي FPEاجلاللني

                                           
= 

هبا ميتاز عن غريه، فإن احلمد إذا كان للجنس أوجب أن يكون لغريه أفراد من أفراد هذا اجلنس كما تقوله القدرية. وأما أهل 
 السنة فيقولون: احلمد هلل كله.أ.هـ.

التحرير وميكن توجيه التعريف يف "احلمد" أ�ا الستغراق اجلنس كما وجهها املاوردي وشيخ زاده وكذا الطاهر ابن عاشور يف 
) حيث قال: غري ١٦٠/ ١م، (١٩٨٤، ط»حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد«والتنوير 

ن احلكم ابختصاص جنس احلمد به تعاىل لوجود الم تعريف اجلنس يف قوله: أن معىن االستغراق حاصل هنا ابملثال؛ أل
احلمد والم االختصاص يف قوله: هلل يستلزم احنصار أفراد احلمد يف التعلق ابسم هللا تعاىل؛ ألنه إذا اختص اجلنس اختصت 

 يتم معىن اختصاص اجلنس املستفاد من األفراد، إذ لو حتقق فرد من أفراد احلمد لغري هللا تعاىل لتحقق اجلنس يف ضمنه، فال
 الم االختصاص الداخلة على اسم اجلاللة، مث هذا االختصاص اختصاص ادعائي فهو مبنزلة القصر االدعائي للمبالغة.أ.هـ. 

جلمل، فاضل من أهل منية عجيل العجيلي األزهري، املعروف اب هـ): سليمان بن عمر بن منصور١٢٠٤(ت  ) سليمان اجلمل١(
، له مؤلفات منها: الفتوحات اإلهلية ، له حاشية نفيسة على تفسري اجلاللني(إحدى قرى الغربية مبصر)، انتقل إىل القاهرة
رس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات . عبد احلي الكتاين، فهأربع جملدات، حاشية على تفسري اجلاللني

)، الزركلي، ٦٩٢، (ص: ٢، طحلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر)، البيطار، ٣٠١/ ١،(٢واملسلسالت، ط
 ). ٢٧١/ ٤، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ١٣١/ ٣، (١٥، ط األعالم

 للدقائق اخلفية.  ) الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني٢(
)، واجلالالن مها: جالل الدين احمللي ) املقصود ابجلاللني: مها العاملان اللذان يُنسب هلما التفسري املشتهر بـ (تفسري اجلاللني٣(

فقد بدأ بتفسري سورة الكهف إىل آخر املصحف، هـ)، أما احمللي ٩١١املتوىف هبا سنة ( هـ)، وجالل الدين السيوطي٨٦٤(
بداية من البقرة إىل آخر سورة  مث ابتدأ ابلفاحتة، وقيل شرع يف البقرة، مث اخرتمته املنية قبل إكماله، مث أكمله تلميذه السيوطي

 اإلسراء. عليهما رمحة هللا. 
هـ)، ٥٣٧ـ  ٤٦١، أبو حفص الفقيه احلنفي (د بن إمساعيل بن دمحم بن على بن لقمان النسفي: عمر بن دمحم بن أمح) النسفي٤(

من أهل مسرقند، كان فقيًها فاضًال مفسرًا حمدِّاًث أديًبا متفنًنا، وقد صنف كتًبا كثرية منها: جممع العلوم، التيسري يف تفسري 
ر) عبد هللا بن أمحد. ينظر: الثقلني، وهو غري النسفي القرآن، العقائد، وكان يُلقَّب مبفيت اخلطيب البغدادي وغريه،  (املفسِّ

معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب،  )، احلموي،١٠٠ - ٩٨/ ٢٠ط العلمية ( اتريخ بغداد وذيوله،
نثل )، الوكيل، ٣٠٥/ ٧، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ٦٠/ ٥، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٢٠٩٨/ ٥(،  ١ط

 ). ٥٨٩/ ٢، (١، طالنبال مبعجم الرجال
 ) مل أجده مطبوًعا. ٥(
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 .FNEوعدد جالالت القرآن ألفان وستمائة وأربعة وستون. انتهى فانظره مع ما هنا
... إخل) وكأنه يقول ألنه هو املذكور يف السور الثالث فقط ورود اخلرب أبنهبل من حيث (

يف احلديث  » هو«) راجع لالسم األعظم، كما أن لفظ أبنه الضمري، وقوله: (FOEالواردة يف اخلرب
 .FPEكذلك

) أي: كما يدل على ذلك أي ابالسم األعظم) أي: ذلك اخلرب، (لكنه ال يردوقوله: (
 ) أي: كما يدل عليه حذف املعمول.أو بكل شيء( املقام، وقوله:

... إخل) أي: مع تعددمها بتعدد الضارب أال ترى أ�م جيعلون وضع الضرب والقتل(
) أي: أبن أمساء الكتب ومثلها الرتاجم من قبيل علم الشخص، وأمساء وإن اشتهر الفرقوالقاتل، (

 =العلوم من قبيل علم اجلنس.
) أي: وهو يف غاية البعدوهو علة لالستعمال يف الغري، قوله: ( FQEري) أي: الغلتنزيلهقوله: (

) خربان أيًضا FSEال يصح، وقوله: (FRE)البعض (واعرتاضالالزم املذكور، واعرتاضه عطف على قوله: 
) هكذا، فكان األوىل أن جيعل مقابًال والعكسخربان من كالم البعض، ومتام كالمه بعد قوله (

                                                           
: اتريخ القرآن وغرائب رمسه وحكمه أيضا ينظر، )٩/ ١( ، د. ط،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالباجلمل،  )١(

هـ. وتفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم ١٣٦٥سنة ) حملمد طاهر الكردي املكي اخلطاط، طبع جبدة ١٩٤(ص 
 ). ١١٠القرآن (املقدمة/ 

آِل ِعْمرَاَن، ، قَاَل: "ِإنَّ اْسَم هللا اْألَْعظََم َلِفي َثَالِث ُسَوٍر ِمَن اْلُقْرآِن: ِيف ُسوَرِة اْلبَـَقَرِة، وَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن النَِّيبِّ �َعْن َأِيب أَُماَمَة  )٢(
 : ، َوِيف )٢٥٥: ، اآلية البقرة(سورة  }y x w v u t s {َوطََه"، فَاْلَتَمْستُـَها فـََوَجْدُت ِيف ُسورَِة اْلبَـَقرَِة آيََة اْلُكْرِسيِّ

 }¾ ¿ Á À {، َوِيف ُسوَرِة طََه:  )٢: ، اآلية آل عمران(سورة  }# $ % & ' ) ({ُسوَرِة آِل ِعْمرَاَن: 
)، واحلاكم ١٧٦برقم ( مشكل اآلاثر)، والطحاوي يف ٨/٢٨٢( املعجم الكبري. رواه الطرباين يف )١١١: ، اآلية طه(سورة 

): َوِإْسَناده حسن، ١٥٣/ ١( التيسري بشرح اجلامع الصغري)، قال يف ١٨٦٦، ١٨٦١( املستدرك على الصحيحنييف 
 ). ٩٧٩حديث رقم (صحيح اجلامع َوقيل َصِحيح، وصححه األلباين يف 

 ) يقصد ما ذكره الشارح وعلق عليه احملشي، ولكن الرواية بـ (اسم هللا األعظم). ٣(
: وغري (أل) التعريف على كلمة (غري)، ومجهور النحاة ال جيّوِزون ذلك كو�ا متوغلة يف التنكري، قال سيبويه ) أدخل الشيخ كساب٤(

ا ال تكون إالَّ نكرة، وال جتمع، وال تدخلها األلف والالم.  / ٣( ،٣، طالكتابسيبويه، أيًضا ليس ابسم متمكَّن، أال ترى أ�َّ
 ). ٢٩٠/ ١( ،شرح شافية ابن احلاجبالرضي اإلسرتاابذي، )، ٢١٨/ ٤( ،١، طشرح كتاب سيبويهالسريايف، )، ٤٧٩

 ) "البعض": كما صرح يف مقدمته، ويعين يوسف بن سامل احلنفي، وقد مرَّت ترمجته. ٥(
 ». ال يصلح«) يف (ب): ٦(
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 لإليقاع، أتمل. انتهى.للتنزيل علة اثنية 
) أي: ألن املتبادر من القول املذكور قوة الظن، قوله: ما قوي عندهوقوله ال يناسب قوله: ( 

 ) أي: أو ذو نصب، فافهم.أي منصوب(
 =) يعين: أن املبدل منه مطروح حبسب عدم عمل عامل البدل فيه، تدبر.أو حبسب العمل(
) أي: حيث FNEابن هشام بل مقتضى كالماق، () أي: البدل املفهوم من السيأنه مستقل(

: فإ�ا ال تكون مشتقة، وال FOEقال يف مقام بيان حد النعت واملشتق واملؤول به خمرج لبقية التوابع
 ... إخل).على حد) أفاد ذلك الشارح بقوله: (أي الزمةمؤولة؛ أي: ومنها البدل، قوله: (

عن احملققني أن النعت املقطوع ال  FPEال (أعين) ملا نقله الدماميين ) أي:منصواًب بنحو أمدح(
 .FQEيقدر بـ (أعين) إال إذا كان للتخصيص، وهو هنا للمدح

                                                           
) عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا بن هشام األنصاري، الشيخ مجال الدين احلنبلي النحوي الفاضل، العالمة املشهور، أبو ١(

: ما زلنا وحنن ابملغرب نسمع أنه ظهر هـ). قال ابن خلدون٧٦١فعي مث حتنبل، تويف سنة (دمحم، مولده ووفاته مبصر، تفقَّه للشا
بغية . من تصانيفه: مغين اللبيب عن كتب األعاريب. ينظر: السيوطي، ) أحنى من سيبويهمبصر عامل ابلعربية يقال له (ابن هشام

 ،٣، ط»من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر«معجم املفسرين نويهض، )، ٦٨/ ٢، (الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة
 ،نظم العقيان يف أعيان األعيانالسيوطي، )، ١٣١/ ٧( ،املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايفابن تغري بردي، )، ٣٣٠/ ١(

)،  ١٤٧/ ٤،(١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٤٠٠/ ١( ،بعد القرن السابع البدر الطالع مبحاسن منالشوكاين، )، ١٢١(ص: 
 ).١٤٩/ ٢( ،١، طمعجم حفاظ القرآن عرب التاريخحميسن، )، ١٦٣/ ٦، د. ط،  (معجم املؤلفنيكحالة، 

 ). ٧٦٩/ ٢( ،١طالعرب، شرح شذور الذهب يف معرفة كالم اجلَوَجري، ) وقوله: (مشتق أو مؤول به) خمرِج ملا كان من التوابع بغريمها.  ٢(
) دمحم بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن دمحم بن سليمان بن جعفر القرشي املخزومي اإلسكندراين بدر الدين املعروف اببن ٣(

ففاق يف النحو ، املالكي النحوي األديب، ولد ابإلسكندرية سنة ثالث وستني وسبعمائة، وتفقَّه وعاىن اآلداب، الدماميين
والنظم والنثر واخلط ومعرفة الشروط، وشارك يف الفقه وغريه، و�ب يف احلكم، ودرس بعدة مدارس، وتقدم ومهر، واشتهر 

االنصاري يف  ذكره، وتصدر ابجلامع األزهر إلقراء النحو، من تصانيفه: شرح مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام
، ١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٦٦/ ١، (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةهـ). ينظر: السيوطي، ٨٢٧ويف (النحو، ت

 ). ١١٥/ ٩، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ٥٧/ ٦(
مدح أو ذم أو ) ما يقصد ابلقطع: وحقيقة القطع: أن جيعل النعت خربًا ملبتدأ، أو مفعوًال لفعل. فإن كان النعت املقطوع جملرد ٤(

أو ترحم وجب حذف املبتدأ والفعل؛ [ليكون وجوب احلذف دليًال على قصد إنشاء املدح أو الذم أو الرتحم]، كقوهلم: 
َسد(سورة  }l k j{"احلمد هلل احلميد" ابلرفع إبضمار "هو"، وقوله تعاىل: 

َ
ابلنصب  )٤: ، اآليةامل

إبضمار "أذم". وإن كان لغري ذلك جاز ذكره، تقول: "مررت بزيد التاجر" ابألوجه الثالثة، ولك أن تقول: "هو التاجر" 
 ). ٢٨٦/ ٣( ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكابن هشام، و"أعين التاجر". ينظر: 
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 ... إخل) هذا مناٍف ملا قبله؛ إذ حيث مل يكن وال يرد عليه وجوب حذف(
 النعت للمدح أو للذم أو للرتحم كان للبيان، فال يقطع كما قرره قبل إال أن يالحظ 
 أ�ا للبيان حقيقة، وال بيان هبا ادعاء، فمن حيث االدعاء قطع، ومن حيث احلقيقة 

أن القطع مع حذف العامل  FOEوالذي تفيده عبارة الشاطيب FNE/أ] [٦مل حيذف العامل هذا [
، ويكون قليًال FPEهو املشروط لكون املنعوت متعيًنا بدون النعت، أما مع ذكر العامل فال يشرتط ذلك

والكثري عدم القطع، وعليه فال حاجة ملا سبق من تلك األعاريب املتكلفة، ونص عبارته، وقول الناظم 
) صفة ـ ابلقطع، وإظهار املبتدأ أتى به كذلك؛ ألن الصفة اليت هي (ابن مالك FQE)ـ (هو ابن مالك

 =بيان، وذلك فيها جائز، وإن كان قليًال. انتهى، فتأمل.
ويلزم على هذا الوجه األول وقوع اإلنشاء حاًال، ال مانع من أن يقال حمل منعه إذا كان بلفظ 

 مؤول.اجلملة أما هنا، فهو مفرد 
                                                           

 ما بني املعكوفني، ليس يف (أ). ) من هنا إىل قوله: [استنباطه مل يكن قبل] في١(
) إبراهيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغر�طي الشهري ابلشاطيب، أبو إسحاق، حافظ ثقة، حمدِّث، مفسر، أصويل، من أئمة ٢(

، وقال فقهاء املالكية، من أهل غر�طة، أخذ عن الشريف السبيت والشريف التلمساين وغريمها، أثىن عليه علماء املغرب
هـ)، وهو ٧٩٠التنبكيت: له القدم الراسخ واإلمامة العظمى يف الفنون فقًها وأصوًال وتفسريًا وحديثًا وعربية وغريها. تُويف (

صاحب املوافقات ىف أصول الفقة، واجمللى شرح كتاب البيوع من صحيح البخارى، (شرح األلفية) مساه (املقاصد الشافية يف 
هـ) والنسخة نفيسة، قال التنبكيت: مل يؤلَّف عليها ـ أي ٨٦٢مخسة جملدات ضخام، كتبت سنة ( شرح خالصة الكافية)

من صدر اإلسالم وحىت العصر «معجم املفسرين نويهض،  على اخلالصة املعروفة ابأللفية ـ مثله، حبثًا وحتقيًقا، فيما أعلم.
)، ١١٨/ ١، د. ط،  (معجم املؤلفنيالة، )، كح٧٥/ ١، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٢٣/ ١( ،٣، ط»احلاضر

فهرس الفهارس واألثبات ومعجم )، عبد احلي الكتاين، ٣٣٢/ ١، (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكيةخملوف، 
، موقع وزارة األوقاف املصرية، )٧٥/ ١(، ١٥، ط األعالم)، الزركلي، ١٩١/ ١،(٢، طاملعاجم واملشيخات واملسلسالت

 ). ٢٩٨/ ١،  (المموسوعة األع
) عند الكالم على النعت املقطوع: الناصب لالسم ال ٦٨٧/ ٤( = املقاصد الشافية شرح ألفية ابن مالكيف  ) قال الشاطيب٣(

ُيضمر حىت يُعلم، كما أنه مل يُعنيَّ من األفعال نوًعا من نوٍع إحالًة على فهم السامع؛ ألن قصد الكالم يعنيِّ املراد، فإذا كان 
ا كان للرتحُّم فيقدر (أَْرَحُم) أو حنو ذلك، وال ينبغي املوضع للمدح فاملقدَّر (أَْمَدُح) وحنوه، وإذا كان للذم فاملقدر (أَُذمُّ)، وإذ

أن يقدَّر (أَْعِىن) ألنه ُقُصور يف موضع املبالغة، إال أن يكون املوضع خالًيا من معىن املدح والذم والرتحُّم، فهنالك يصلح 
يقدَّر؛ ألن املوضع يعيَّنه، فموضع املدح معنيَّ  تقدير (أَْعِىن) وحنوه. ومل يعنيِّ الناظم ما الذي يقدَّر، إمَّا اتَّكاًال على فهم ما

 لتقدير (أَْمَدُح)، وكذلك سائر املواضع معيَّنة ملا يقدَّر فيها، فلم َحيتج إىل النص عليه. 
 لِك. ) قاَل ُحممٌَّد هو اْبُن ما٤(
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(سورة اآلحزاب،  ﴾O N M L K J I﴿... إخل) يعين قوله تعاىل: واآلية ال تدل(
 .)٥٦اآلية : 

) أي: كون املهموز من الَنْبء بسكون الباء مصدر نـََبأ كَمَنع أوىل من كونه من النَـَبأ بل هذا(
 .FNEمنه االشتقاق خبالف املتحرك) أي: وهو الذي يكون لكون الساكن مصدرًاابلتحريك (

... إخل) أي: فعلى املأخذ األول املعلل ابلعلة األوىل، وعلى املأخذ فعلى األولرمحه هللا: (
الثاين املعلل ابلعلة الثانية، وبقولنا: (املعلل... إخل) يف احمللني يعلم أنه ال يصح غري ما قرره، وأما قول 

... إخل) فإمنا هو ابعتبار املأخذين من غري مالحظة اينيصح على كل من األول، والثاحملشي: (
 =تعليلهما، أتمل.

) هو فعيل مبعىن فعلى األولأي: احلذف من كل من قوله: ( FOE)ففي كالمه احتباك(
 =) مبعىن فاعل نظري ما أثبت يف اآلخر.على الثاينمفعول، و (

اض املذكورتني وهو أنه ـ أي: ... إخل) أي: ويف ذكر منوية لدفع االعرت FPEوفيه أنه حينئذٍ (
 املصنف ـ حني إذ اعتربت احلال منوية لدفع االعرتاض املذكور ال يكون... إخل.

) أي: الذي هو فعل ينىب عن تعظيم املنعم بسبب كونه منعًما سواء كان ذلك على العريف( 
مد على ما عدا القول الفعل قوًال ابللسان، أو اعتقاًدا ابجلنان، أو عمًال ابألركان؛ أي: فيحمل احل

 ابللسان، وحينئذ خيتلف املورد، فتتأتى املقارنة.
... إخل) مما يضعف هذا التوجيه أن الغالب أن اللسان إذا اشتغل ابحلمد تبعه وتوجيه كو�ا(

                                                           
 )،٥٣، (ص: ٨، ط القاموس احمليط) نـََبَأ كَمَنع، نـَْبًأ ونـُُبوءًا: اْرتـََفَع، وـ عليهم: طََلَع... والنـَّْبأَُة: الصَّْوُت اخلَِفيُّ. ينظر: الفريوزآابدى، ١(

 النهاية)، ابن األثري، ٣٠٣(ص: ، ٥طخمتار الصحاح، الرازي، )، ٤٤٦/ ١، (اتج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي، 
 ). ٣/ ٥،(يف غريب احلديث واألثر

) االحتباك: هو أن حيذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين، وحيذف من الثاين ما أثبت نظريه يف األول، أو احلذف من ٢(
/ ٣( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، األوائل لداللة األواخر، ومن األواخر لداللة األوائل. ينظر: 

)، ٥٤/ ٢) و (٣٤٧/ ١( ،١، طالبالغة العربيةامليداين، )، ١٢،  (ص: ١، طالتعريفات)، اجلرجاين، ٢٥٨، ٢٥٧
 ). ١٠٧(ص:  ،١، طعقود اجلمان يف علم املعاين والبيانالسيوطي، 

 ) خيتصرها املؤلف هكذا: (ح~) وقد نبهت عليها يف منهج املؤلف. ٣(
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 .FNE) أي: وال يتأدى هبا املطلوبال ثواب فيهاالقلب، فال تتأتى الصالة به. (
أي: والقرينة هنا على إرادة املعىن البعيد الذي هو اإلتباع يف العمل الصاحل عدم  FOE)التورية(

 =ذكر املصنف الصحب.
 ... إخل).بناء على القول... إخل) مقابله قوله: (أو يقال: إن املصنفني(
... إخل)، فكان أي: توصال) أي: أ�ا قلبت... إخل، هذا وارد على اجلواب بقوله: (مع أ�ا(
... ولعل وجههأن يورده بصورة ذلك؛ ألن تعبريه يُوهم خالف ذلك، وجوابه هو قوله: ( املناسب

 إخل)، أتمل.
) الضمري راجع للشرف، وقوله: (كذلك) أي: منصوب على التشبيه ابملفعول فهو كذلك(

 .FPEبه، أو على نزع اخلافض
                                                           

): قال القاضي: واختلفوا هل تكتب املالئكة ذكر القلب، فقيل: تكتبه وجيعل ١٦/ ١٧( ،شرح النووي على مسلم) النووي، ١(
هللا تعاىل هلم عالمة يعرفونه هبا، وقيل: ال يكتبونه؛ ألنه ال يطلع عليه غري هللا. قلت: الصحيح أ�م يكتبونه، وأن ذِكر 

/ ٨(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقاليناللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده، وهللا أعلم.  
): قال السهيلي: احلكمة يف اختتام كالم املصطفى هبذه الكلمة كو�ا تتضمن التوحيد والذكر ابلقلب حىت يستفاد ١٣٨

منه، الرخصة لغريه أنه ال يشرتط أن يكون الذكر ابللسان؛ ألن بعض الناس قد مينعه من النطق مانع فال يضره إذا كان قلبه 
): الذكر ابلقلب من: الذكر، بضم ١٧٩/ ٥، (عمدة القاري شرح صحيح البخاريمرًا ابلذكر. انتهى ملخًصا. العيين، عا

): (الثاين) الذكر ابلقلب فقط، فإن  ٥٦٦/ ١٠، (جمموع الفتاوىالذال، وابللسان من: الذكر، بكسر الذال. ابن تيمية، 
لألفضل. فلو قدر رجالن أحدمها ذكر الذكر الواجب ابلقلب فقط، كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرته فرتك 

والثاين بلسانه فقط، فإن األول ال جيزئه يف صالته بال نزاع، وإن قدر ذكر القلب أفضل؛ ألنه ترك الواجب املقدور عليه،  
 حده. كما أن اخلشوع هلل ابلقلب والبدن أكمل منه ابلقلب وحده، وهو القلب وحده أكمل منه ابلبدن و 

َدر ) التورية: أن يَذُكَر املتكّلم لفظًا مفرًدا له معنيان على سبيل احلقيقة، أو على سبيل احلقيقة واجملاز، أحدمها ظاهر قريٌب يـََتبا٢(
إليه إىل الذهن وهو غري مراد، واآلَخر بعيد فيه نوع خفاٍء وهو املعىن املراد، لكن يُورَّى عنه ابملعىن القريب، لَِيْسِبَق الذهن 

ل له أيًضا: ويـََتوّمهَه قبل التأّمل، وبـَْعَد التأّمل يـََتنبَّه املتَلقِّي فُيْدَرُك املعىن اآلخر املراد. وهو من فنون البديع املعنوي، ويقا
، ١، طالبديععلم )، عتيق، ٣٩/ ٢، ط األخرية (خزانة األدب وغاية األرب اإليهام والتوجيه والتخيري. ينظر: احلموي،

 ). ٣٧٣/ ٢( ،١، طالبالغة العربية امليداين،)، ١٢٢(ص: 
) املنصوب بنزع اخلافض: وهو أن "الفعل إذا تعدَّى حبرف اجلّر وكثر استعماله وصار ذلك معلوًما حذف اختصارًا حني علم أّن ٣(

حذف املبتدأ واخلرب وحنومها، وهذا هو أصل الكالم كذلك، كما حذفوا أشياء كثرية من الكالم حلصول العلم هبا ختفيًفا، ك
 املقتضبيف  ). ويقول املربد٨٨/ ٢، (الكناش يف فين النحو والصرفأبو الفداء، املسمَّى بـ (املنصوب بنزع اخلافض)".  

ألفعلن؛  ): واعلم أنك إذا حذفت حروف اإلضافة من املقسم به نصبته؛ ألن الفعل يصل فيعمل فتقول: هللا٣٢١/ ٢(
ألنك أردت أحلف هللا ألفعلن، وكذلك كل خافض يف موضع نصب إذا حذفته وصل الفعل فعمل فيما بعده كما قال هللا 

� :}° ̄  ؛ أي من قومه.)١٥٥(سورة األعراف، اآلية:  }» ¬ ® 
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) أي: ال تعلم لعلم... إخلوقد توقف ا، (FNE) أي: إذا رجع بقرابة وحنوهامن آل يؤولرمحه هللا: (
... إخل) إذ ال يوجد مصغر إال بعد توقف وجود، (FOEأصالة حرف يف املكرب إال إذا وجد يف املصغر

) املناسب شبهتهما بضمري التثنية إال أن يقال: اجلمع ابعتبارمها مع من لعل شبهتهموجود مكرب، (
واملفصح عنهم ) أي: يف الرتكيب الثاين، وهو قوله: (منع احلصر، (FQEكأيب بكر الزبيدي  FPEتبعهما

 ) وهو املستفاد من تعريف اجلزئني.الظاهر ال الضمري
والصحيح ) أي: املذكور من اإلضافة مثل هذا الضمري ضمري قوله: (فمنعه)، وقوله: (أنه(

 ... إخل).رادوامل... إخل) أنه ألنه ال مشاركة هنا، وهو علة لقوله: (جوازه؛ إذ ال يصدق
) أي: أو لالهتمام ابسم اجلاللة، وهو علة للمنفي أعين يقدم، وعلة النفي هي ليفيد احلصر(
» اقرأ«)، والبعض اآلخر أنه متعلق بـ على بعض التقادير... إخل)، كما ال خيفى (لالهتمامقوله: (

 .FREالثاين يف السورة ال األول

                                                           
اتج العروس من )، الزَّبيدي، ١٥٩/ ١( ، د.ط، اللغةمعجم مقاييس ابن فارس الرازي، ) آَل إليه يـَُؤوُل أَْوًال وَمآًال: َرَجَع. ١(

 ). ٣١/ ٢٨، (جواهر القاموس
اإلنصاف يف مسائل اخلالف األنباري، )، ٤٨٠(ص:  ،١، طعلل النحوابن الوراق، ) ألن التصغري يردُّ األشياَء إىل أصوهلا. ينظر ٢(

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح الوقاد اجلرجاوّي األزهري، )، ١٣/ ١( ،١، طبني النحويني البصريني والكوفيني
): اآلل: مقلوب من األهل، وُيصغَّر ٩٨(ص:  املفردات يف غريب القرآن). ويف ٤٨٨/ ٢( ،١، طمبضمون التوضيح يف النحو

 ريُه (أَُوْيٌل وأُهيٌل). ): وأْصُله أَْهٌل... وَتْصغِ ٣٧/ ٢٨، (اتج العروس من جواهر القاموسعلى (أَُهْيل).أ.هـ. ويف 
 ) ومها الكسائي والنحاس. ٣(
دمحم بن احلسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي، أبو بكر: عامل  هـ) ٣٧٩ - ٣١٦ر الزَّبِيِدي (أبو بك )٤(

) إىل ابللغة واألدب، شاعر. أصل سلفه من محص (يف الشام) ولد ونشأ واشتهر يف إشبيلية. وطلبه احلكم  (املستنصر ابهللَّ
) مث ويل قضاء إشبيلية، فاستقر، وتويف هبا. من تصانيفه (الواضح) يف  قرطبة، فأدب فيها وّيل عهده هشاما (املؤيد ابهللَّ
النحو، و (طبقات النحويني واللغويني) و (حلن العامة) و (خمتصر العني) يف اللغة و (االستدراك على سيبويه يف كتاب 

 . )٨٢/ ٦) الزركلي، األعالم (٨٤/ ١السيوطي، بغية الوعاة ( .)األبنية
. قال )٣ ، اآليةالعلق( سورة  }X W V{]، وقوله: ١ ، اآلية: العلق(سورة  }O N M L K{) وهي قوله تعاىل: ٥(

م ١٩٨٤، ط»حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد«التحرير والتنوير يف ابن عاشور، 
): وقوله ابسم ربك فيه وجوه: أوهلا: أن يكون افتتاح كالم بعد مجلة اقرأ وهو أول املقروء، أي قل: ابسم هللا، ٤٣٦/ ٣٠(

فتكون الباء لالستعانة فيجوز تعلقه مبحذوف تقديره: ابتدئ وجيوز أن يتعلق بــ اقرأ الثاين فيكون تقدميه على معموله 
 لالهتمام بشأن اسم هللا. 
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 االلتباس ابلنسبة للمفرد؛ ألنه ال يبالون به، كما سيأيت.) أي: وإن لزم جيب حذفها عند النسب(
 =) أي: والقصيدة يلتزم فيها ذلك.على حرف واحد) أي: األرجوزة، (بناء قوافيها(

: هو اقرتان الرَِّويِّ احملرَّك حبرف يقاربه خمرًجا يف قصيدة واحدة، حنو: نقصان وإحرام، األكف
 .FNEلقرب خمرج النون من خمرج امليم

: اقرتان الرَّوي حبرف بعيد منه خمرًجا، حنو: تدور وجتيب؛ إذ الباء بعيدة من الراء إلجازةوا
 .FOEخمرًجا

 .FPE: هو اقرتان حركة الرَّوي حبركة تقارهبا ثقًال، حنو: األسُد وغدٍ واإلقواء
بعيدة : اقرتان حركة الروي حبركة تبعد منها ثقًال، حنو: أحجار ورمحاً�؛ إذ الفتحة واإلصراف

 .FQEعن الضمة ثقًال 
) مبعىن على تقريرها، كما ال خيفى أن يقال: شبه مطلق استعال مبطلق ظرفية استعارة تبعية(

 فسرى؛ أي: التشبيه للجزئيات، فاسُتعري لفظ من الظرفية اخلاصة ملعىن على الذي 
حىت )، وقوله: (إخل) أي: ال معطوف على قوله: (ال على قولههو االستعالء اخلاص، (

 ) أي: فال حذف يف قياسيته، فهو األوىل بكونه ظاهرًا.دون البياين) أي: ذلك الغري، (يكون
) لعل فباطل من وجوه) أي: فيكون املرجع مجًعا مؤنثًا، (مراعاة ملعىن ما، وهو املتصرفات(

 .FREمن مجلتها أنه ليس للمصنِّف كتاب ُيسمَّى بذلك، فانظره
                                                           

املوشح يف مآخذ العلماء ، املرزابين) ٦٤، (ص: ٢، طقواعد الشعر)، ثعلب، ٧، (ص: القوايفينظر: األخفش األوسط، ) ١(
خزانة األدب ولب لباب لسان البغدادي، ) ٦٨(ص:  ،خاص اخلاصالثعاليب، )، ١٣)، (ص: ١٠، (ص: على الشعراء

 ). ١٠٣(ص:  ،١، طاخلليلأهدى سبيل إىل علمي ) حممود مصطفى، ٣٢١/ ١١( ،٤، طالعرب
الشعر )، ابن قتيبة، ٨٣(ص:  ،العيون الغامزة على خبا� الرامزة، الدََّماِميين)، ١٦٦/ ١) ينظر: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه (٢(

 ). ١٥١، (ص: يف الضرورة ما جيوز للشاعر، القزاز القريواين)، ٣٥٤/ ٦( ،١، طالعقد الفريدابن عبد ربه، )، ٩٨/ ١، (والشعراء
 ،١، طالعقد الفريد ابن عبد ربه،)، ٦٤(ص:  ،٢، طقواعد الشعرثعلب، )، ٩٦/ ١، (الشعر والشعراء) ينظر: ابن قتيبة، ٣(

 ). ٦٨(ص:  ،خاص اخلاصالثعاليب، )، ٤، (ص: املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء، املرزابين)، ٣٥٤/ ٦(
، العيون الغامزة على خبا� الرامزة، الدََّماِميين)، ١٠٣(ص:  ،١، طسبيل إىل علمي اخلليل أهدى) ينظر: حممود مصطفى، ٤(

 ). ٨٣(ص: 
احلاج )، ٢٢٥/ ٧) و(١٨٤/ ٧) و(٣٨/ ٧، د. ط،  (معجم املؤلفني) ال يُعرف لألمشوين كتاب هبذا االسم. ينظر: كحالة، ٥(

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر البغدادي، )، ١٥٢/ ١( ، الفنونكشف الظنون عن أسامي الكتب و احلاج خليفة، 
= 
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؛ ألن الواحد ابلشخص ال حيد، FOEالنحو اسم ملاهية كلية: هذا يفيد أن FNEتعريف الفن
وحينئٍذ فينايف ما مّر له حتقيقه من أن أمساء العلوم من قبيل علم الشخص، وميكن أن يقال: إن النحو 
موضوع ملعىن، وهو جمموع القواعد، وحينئٍذ فهو علم شخص لوضعه ملعني خمصوص، وعلى هذا 

ملعىن أعم حبيث يصدق على جمموع القواعد، وعلى كل جزٍء منها حيمل ما مرَّ له، وموضوع أيًضا 
، وعلى هذا حيمل التعريف لفظًا، ومعىن FPEقليًال أو كثريًا، وهذا كليٌّ، وحينئٍذ فالنحو اسم جنس

 األول بـ (أل) ، والثاين بـ (احلد) ، فتأمل. 
 متعلق بـ(يتوقف).) ضمري (عليها) يرجع لألمور، واجلار واجملرور على بصرية عليها(
 ) أما ظرف مستقرًّا... إخل.يف االصطالحي) أي: وقوله: (ويف االصطالح(
، وهي ثبوت كون العلم FQE... إخل) أي: نسبة احملمول للموضوعمتعلق مبعىن النسبة اليت(

 ) أي: نثبت ذلك يف االصطالح.هو النحواملستخرج... إخل (
النحو حادث ابالصطالح كامسه، وحينئٍذ فال ... إخل) ال خيفاك أن أي: اليت من شأ�ا(

حقيقة له إال بعد االصطالح، وبعده تكون تلك القواعد معلومة ابلفعل ال ابلشأن؛ أل�ا حينئٍذ قد 
                                           

= 
 ). ٧٣٩/ ١( ،املصنفني

خمتار الرازي، ) الفن: واحد الفنون، وهي األنواع، واألفانني األساليب، وهو: مجلة القواعد اخلاصة حبرفة أو صناعة. ينظر: ١(
 ). ٤٣٥/ ٤( ، د.ط، معجم مقاييس اللغةابن فارس الرازي، )، ٧٠٣/ ٢( املعجم الوسيط)، ٢٤٣(ص:  ،٥طالصحاح، 

) املاهية هي احلقيقة الكلية املعقولة. وقيل أيضا: الواقعة يف جواب ما هي أو ما هو. وبعبارة أوضح فاملاهية: بيان حلقيقة ٢(
) اجلرجاين، ١٩٦٣/ ٥(، ١، طاملهذب يف علم أصول الفقه املقارنالنملة، الشيء وذاته اليت متيزه عّما سواه.  ينظر: 

 ). ٨٩٢/ ٢( املعجم الوسيط) ١٩٥،  (ص: ١، طالتعريفات
) بقوله: اسم اجلنس: ما وضع ألن يقع على شيء، وعلى ما ٢٥،  (ص: ١، طالتعريفاتيف  ) وعرفه الشريف اجلرجاين٣(

 ، الكلياتالكفوي، أشبهه، كالرجل؛ فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غري اعتبار تعينه. وينظر أيضا: 
 ). ٨٧(ص: 

عنه، والقضية احلملية هلا طرفان ونسبة، فالطرفان ومها  ) القضيَّة احلمليَّة: هي القضيَّة اليت ُحكم فيها بثبوت شيٍء لشيٍء أو نفيه٤(
املوضوع واحملمول (املسند إليه واملسَند أو احملكوم عليه واحملكوم به)، وأمَّا النسبة فهي اجلزء الثالث من القضية احلملية، وهي 

ٌم ابلطرفني، فلوال الطرفان ملا كان هلا وجوٌد ال الرابطة اليت تَرِبُط احملموَل ابملوضوع، وليس هلا وجوٌد ُمستقلٌّ، بل وجوُدها متقوِّ 
): أي: حمكوم عليه وحمكوم به. قالوا: ١٥٤/ ١( ، ١، طالبحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي، يف العني وال يف الذهن.  

ال مل تكن قضية. واللفظ والنحاة ُيسمُّو�ما (املبتدأ واخلرب). قال املنطقيون: وال بد من نسبة توسط بني احملمول واملوضوع، وإ
 الدال على هذه النسبة ُيسمَّى (رابطة). 



 

٨٥ 

تعلق هبا علم املستنبطني هلا، وميكن أن يقال: إن وجه ما ذكره أن االسم يصدق مبا حيدث استنباط 
ابلشأن وهذا كاٍف يف ز�دة الشأن، لكن فيه أن ما حدث  بعد لو فرض، وهذا مل يعلم ابلفعل، بل

 . االستنباط من مسائل النحو، فتدبر.FNEاستنباطه مل يكن قبل]
 ) أي: حيث أطلق العلم على املعلوم، مث املعلوم على ما شأنه أن يعلم.فهو جماز على جماز(

و جماز على جماز كما ال )، فهصدر القولة... إخل) راجع لقوله: (واجملاز على اجملازقوله: (
) أي: تصوير العلم مبعىن القواعد الكلية؛ أل�ا عينه، ابملقاييس للتصويرخيفى، والباء يف قوله: (

، أو من ضمريه يف FOEوعليه: فاجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال من العلم املبتدأ عند من جيوزه
 ) أي: املعلومة الكلية.تلك القواعداملستخرج، قوله: (

يشمل  FPE... إخل) حاصل املقام أن العلم جنسوفيه ما فيه يظهر ابإلضراب بعد وخرج(
) ابملقاييس)، وقوله: (املستخرج خمرج لغري النظري، وقوله: (FQEمجيع العلوم: الضروري منها والنظري

 ) هو مبعىن املستخرج، والقصد املستنبطةهو تصوير للعلم، وقوله: (
هبذا التصوير أن املعلوم هنا قواعد مستنبطة ال ما يشمل الذوات احلسية املستخرجة من 

                                                           
 ) ما بني املعكوفني ليس يف (أ). ١(
 :)، واستشهد ببيت ذي الرمة١٢٣/ ٢( الكتابيف  ) وممن أجازه سيبويه٢(

ــــــــــــــا مســــــــــــــتِظلةً  ــــــــــــــواِىل يف الَقَن ــــــــــــــَت الّع  وَحتْ
 

ــــــــــــــاٌء أعارهتــــــــــــــا   ــــــــــــــوَن اجلــــــــــــــآذرُ ِظب  العي
 
 

 وقال اآلخر:
ــــــــــــه ــــــــــــا لــــــــــــو علْمِت ــــــــــــينِّ بـَيًِّن  وابِجلْســــــــــــم ِم
 

 ُشــــــــــحوٌب وإْن َتستشــــــــــِهِدى العــــــــــَني تشــــــــــهدِ  
 
 

َيََّة موِحًشا طلُل. وسيأيت مزيد بيان يف موضعه إن شاء هللا. 
 وقال ُكثّري: مل

ابن )، ٧٨،  (ص: ١، طالتعريفات) اجلنس: اسم دالٌّ على كثريين خمتلفني ابألنواع، واجلنس أعم من النوع. ينظر: اجلرجاين، ٣(
 ). ٤٣/ ٦( ، ٣، طلسان العربابن منظور، )، ١٧٢/ ١( ،١، طالواضح يف أصول الفقهعقيل، 

) العلم الضروري: هو ما اضطر العقل إىل التصديق به، أو ما لزم نفس املخلوق لزوًما ال ميكنه االنفكاك منه وال اخلروج عنه. ٤(
(مطبوع مع: اإلشارة يف أصول  احلدود يف األصولالباجي، والعلم النظري: ما احتاج إىل تقدم النظر واالستدالل. ينظر: 

)، ٨١(ص:  ،١، طشرح الورقات يف أصول الفقهاحمللي، )، ٩(ص:  ،الورقاتاجلويين، )، ٩٧(ص:  ،١الفقه)، ط
)، ٦٧/ ١( ،٢، طخمتصر التحرير شرح الكوكب املنريابن النجار، )، ٨٠/ ٢( ، ١، طشرح خمتصر الروضةالطويف، 

 ). ١١٢(ص:  ،١، طخرب الواحد وحجيتهالشنقيطي، 
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... إخل) خمرِج للعلوم النظرية ما عدا النحو والعروض واملعاين والبيان، FNEمن استقراءحماهلا، وقوله: (
 =أمل.... إخل) خمرِج ملا عدا النحو املعرف، فتاملوصلةوحنوها من علوم العربية، وقوله: (

=FO)ألصالة الياء األوىل( Eكأنه دفع هبذا توهم اهلمز كقالئدFPE فقال يف دفعه أنه كمعايش مع ،
أنه ال يتوهم كونه من هذا الباب أصًال؛ إذ (مقياس) ليس فيه مّد هو اثلث؛ إذ اثلثه �ء ال مّد فيها، 

 .FQEفهو كمفتاح، أتمل
التأويل؛ لتصريح الشارح بعد قوله إىل ... إخل) ال يصح هذا وإن أولت الكالم ابلكلمات(

) أتخريها عنه) أي: الذي هو أحوال، قوله: (حذف مضاف واحدمعرفة أحكام أجزائه، وقوله: (
 أي: أتخري األحوال عن االستنباط. 

املتوقفة على ... إخل)، وقوله: (لتوقف املعرفة على املقاييس هذا يؤخذ من قوله املوصلة(
 ... إخل)، تدبر. ملستنبطةاملعرفة يؤخذ من قوله ا

عرفت ، وهذا دفع اثٍن كما هو واضح، (FSEوالدَّور FRE) أي: ما ذكر من التناقضمع أن هذا(
                                                           

ي (قاعدة عامة). أو هو احلكم على كليٍّ بوجوده يف أكثر جزئياته. ) االستقراء: هو تتبع اجلزئيات للحصول على حكم كل١(
)، ١٢٦(ص:  ،١، طمعجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسومالسيوطي، )، ١٨،  (ص: ١، طالتعريفاتاجلرجاين، 

 ). ٧٢٢/ ٢( املعجم الوسيط
 ). ٧٧٠/ ٢( املعجم الوسيطاًسا. ينظر: ) ألن مفرده مقَياس، والياء فيه أصلية متحركة؛ ألنه من قاس يقيس قيًسا وقي٢(
 : ) قال ابن مالك٣(

 َواْلَمــــــــــــــــــــــدُّ زِيْـــــــــــــــــــــــَد اَثلِثًــــــــــــــــــــــا ِيف اْلَواِحـــــــــــــــــــــــدِ 
 

ِـــــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــــِل َكاْلَقالَئ ـــــــــــــــــــَرى ِيف ِمْث  َمهْـــــــــــــــــــًزا يـُ
 
 

وهو إذا وقعت (الواو ـ الياء ـ األلف) بعد ألف مفاعل أو شبه مفاعل، بشرط أن تكون يف املفرد مدة زائدة، تقلب مهزة، 
 الَقالَئِِد مفردها قالدة. 

ب ) ألن معاِيش بال مهز مجع املعيشة، إذا مجعتها على األصل، وأصلها مْعَيَشة، وتقديرها مفعلة، والياء أصلية متحركة فال تنقل٤(
املنصف، شرح كتاب ابن جين، )، ١٠١٣/ ٣،(٤، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةيف اجلمع مهزة.  اجلوهري، 
). قال ابن ٧٧٥/ ٢( ،شرح شافية ابن احلاجبالرضي اإلسرتاابذي، )، ٣٠٧(ص:  ،١، طالتصريف أليب عثمان املازين

): فإن مل تقع يف اجلمع على َحَسب ما اعتلَّت عليه يف املفرد، وال ٣٢٦(ص:  الكبري يف التصريفاملمتع يف  عصفور
 اكتنَف ألَف اجلمع حرفا علَّة، فإنك تُبقي العني على أصلها من واو أو �ء. 

الكافل بنيل ج الدين، سرا  ) التناقض: هو اختالف اجلملتني ابلنفي واإلثبات، حبيث يستلزم لذاته: صدق أحدمها كذب األخرى.٥(
، )١٤٠(ص:  ،١، طإجابة السائل شرح بغية اآلمل، أصول الفقهاألمري الصنعاين، )، ٦٠(ص:  ،السول يف علم األصول

 ). ٢٣٠(ص:  ،١، طقواعد الفقهالربكيت، )، ١٠٣(ص:  ،٥، طمذكرة يف أصول الفقهالشنقيطي، 
 )،٢٢٩/ ٧، (فتح القدير)، ابن اهلمام، ١٠٥،  (ص: ١، طالتعريفات) الدَّور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه. اجلرجاين، ٦(

= 



 

٨٧ 

) أي: وهو اختالف املعرفة ابختالف العارف) أي: فال حتتاج إىل موصل ملعرفتها، (عرفت بنطقهم(
 الصدر األول ابلنسبة لعلة املقاييس األوىل، ومن بعد ابلنسبة للثانية.

) أي: وهو أحكام أجزاء عني ما تلفظت به العرب ابلنسبة للعلة ابختالف املعروفوقوله: (
 األوىل، وأحكام أجزاء جنسه ابلنسبة للثانية، أتمل. 

 .FNE) أي: املشهور بني البصريني والكوفينييف اخلالف املذكور(
َُقرَّب بفتح الراء مشددة هو ابن عصفورتنبيه

... إخل) أي املراد به، قوله: (FOE: صاحب امل
) هذا يقتضي أن كالًّ منهما علم مستقل على حدته، والصرف واالشتقاقنعت لعلم العربية، قوله: (

وهو احلق؛ ألن موضوع كل منهما ميتاز عن موضوع اآلخر ابحليثية املعتربة يف موضوعات العلوم، 
فيقال يف تعريف علم الصرف: هو علم يبحث عن مفردات األلفاظ من حيث أصالة حروفها وز�دهتا 

                                           
= 

 ).٢٩٤(ص:  ،١، طقواعد الفقهالربكيت، 
 : ) لقول ابن مالك١(

ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــُث َت ـــــــــــــــــــًقا َحْي ـــــــــــــــــــِرزَْنُه ُمْطَل  َوأَْب
 

ـــــــــــا لَْيــــــــــــَس َمْعنَــــــــــــاُه لَــــــــــــُه    ُحمَصَّــــــــــــالَم
 
 

، ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان، )، ٢٠٧/ ١( ،٢٠، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل، ينظر: 
 ). ٤٦٤/ ١،  (١٥، طالنحو الوايف)، عباس حسن، ١١١٢/ ٣( ،١ط

بن عصفور أبو احلسن احلضرمي اإلشبيلي، حامل لواء  ) علي بن مؤمن بن دمحم بن علي بن أمحد بن دمحم بن عمر بن عبد هللا٢(
العربية يف زمانه ابألندلس، خترج على ابن الدابج، مث على الشلوبني، وكان بقية احلاملني للواء العربية ابملغرب، كثري املطالعة، 

كله، وأقام بتونس شاغًال للطلبة، وكان ُميلي  له تصانيف حسنة، منها: املقرب يف النحو، املمتع يف التصريف، طاف املغرب
، ٢١٨، (ص: ١، طالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغةمن صدره، تويف سنة تسع وستني وستمائة.  ينظر: الفريوزآابدى، 

)، كحالة، ٢٧/ ٥، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٢١٠/ ٢، (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة)، السيوطي، ٢١٩
 ).٢٨٢/ ١، (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية)، خملوف، ٢٥١/ ٧، د. ط،  (م املؤلفنيمعج

كتاب املقّرب على غرار املتون النحوية كالتسهيل واأللفية واملفصل   : أّلف ابن عصفورشارح املَقرَّب علي دمحم فاخروقال 
ا إال املقرب، فلم يشرح مرة واحدة منذ ألَّفه صاحبه  والكافية والشافية، والعجب أن هذه املتون قد شرحت شروًحا كثرية جدًّ

ملال ومل أضن عليه ابألعوام الطوال، ومل من سبعة قرون، ولقد أعانىن هللا فشرحته أحسن شرح وأفضله ومل أخبل عليه ابجلهد وا
إال فصَّلتها وعللتها ومثَّلت هلا، وكنت أنقد وأقارن وأرد وأعارض حىت كرب  أترك شاردة أو واردة تعرض هلا ابن عصفور

 املنصوابت، والثالث يف الكتاب وعظم كما ترى، فكان اجلزء األول وهو يف املرفوعات قسمني، والثاين إبذن هللا سيكون يف
اجملرورات، والرابع يف أبواب البناء وخمارج احلروف، واخلامس يف التصريف وضرائر الشعر.  نبذة املؤلف على كتاب املقّرب، 

 ، جامعة اإلمام دمحم بن سعود الر�ض.هـ ١٤١٤، ١ط
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 .FNEوصحتها واعتالهلا وهيئاهتا
 تعريف علم االشتقاق: هو علم يبحث عن مفردات األلفاظ من حيث انتساب ويقال يف

: وفيه أن FRE: قال الَفَنريFQEيف شرح املفتاح FPE. كذا ذكره السيدFOEبعضها إىل بعض ابألصالة والفرعية
يقال يف (قال) أصله (قول)، فإن هذا هذا منقوض ابلكلمات املغرية عن أصلها ابإلبدال وحنوه، كما 

مييل  من علم الصرف مع أن فيه البحث عن انتساب أحدمها إىل اآلخر ابألصالة والفرعية، فالفنري
 إىل القول أب�ما علم واحد، وهو مقابل احلق كما علمت. 

 FNEعلى األزهرية FSE/ب] األمري٦[والعروض والقافية وقرض الشعر الفرق بني هذه الثالثة كما يف حاشية 
                                                           

، الشافية يف علمي التصريف واخلط )، ابن احلاجب،٢٩٠(ص:  ،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصدابن مالك، ) ينظر: ١(
املنصف، شرح  ابن جين، )، ٢١٩/ ٢، (١، طاللباب يف علل البناء واإلعراب)، أبو البقاء العكربي، ٥٩، (ص: ١ط

 ) وما بعدها. ٢(ص:  ،١، طكتاب التصريف أليب عثمان املازين
) االشتقاق: نزع لفٍظ من آخر، بشرط مناسبتهما معًىن وتركيًبا، ومغايرهتما يف الصيغة، وهو ثالثة أنواع: االشتقاق الصغري: هو ٢(

أن يكون بني اللفظني تناسٌب يف احلروف والرتكيب، حنو: ضرب، من: الضرب. واالشتقاق الكبري: هو أن يكون بني 
الرتتيب، حنو: جبذ، من: اجلذب. واالشتقاق األكرب: هو أن يكون بني اللفظني اللفظني تناسٌب يف اللفظ واملعىن دون 

كشاف اصطالحات )، التهانوي، ٢٧،  (ص: ١، طالتعريفاتتناسٌب يف املخرج، حنو: نعق، من النهق. ينظر: اجلرجاين، 
 ). ٢٠٦/ ١، (١، طالفنون والعلوم

 مجته. ، تقدمت تر ) هو الشريف اجلرجاين٣(
والسعد تنازعا يف  ): مث إن السيد٢٦١(ص:  أجبد العلوم) واسم الكتاب: املصباح يف شرح املفتاح. وقال القنوجي يف ٤(

ـ رمحه هللا  أن السيد. مث قال: الثاين: ، أو من تتمة علم الصرف كما يقوله السعداالشتقاق: هل هو مستقل كما يقوله السيد
تعاىل ـ قال: لعلم األدب أصول وفروع. أما األصول فالبحث فيها إما عن املفردات من حيث جواهرها وموادها وهيئاهتا فعلم 
اللغة، أو من حيث صورها وهيئاهتا فقط فعلم الصرف، ومن حيث انتساب بعضها ببعض األصالة والفرعية فعلم االشتقاق، 

 أما عن املركبات على اإلطالق.و 
) دمحم بن محزة بن دمحم بن دمحم الرومي، العالمة مشس الدين بن الفنري نسبة إىل صنعة الفنيار، قال ابن حجر: كان عارفًا ابلعربية ٥(

بن عريب، واملعاين والقراءات، كثري املشاركة يف الفنون، وكان حسن السمت، كثري الفضل واإلفضال، غري أنه يعاب بنحلة ا
من تصانيفه الكثرية: فصول البدائع يف أصول الشرائع، تفسري سورة الفاحتة، أمنوذج العلوم، مات يف رجب سنة أربع وثالثني 

، ط األعالم)، الزركلي، ٩٨،  ٩٧/ ١، (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةهـ). ينظر: السيوطي، ٨٣٤ومثامنائة (
 ). ٤٣٦/ ١، (موسوعة األعالم)،  ٢٧٢/ ٩، د. ط، (ملؤلفنيمعجم ا)، كحالة، ١١٠/ ٦، (١٥

: هو دمحم بن دمحم بن أمحد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي األزهري، املعروف ابألمري، عامل ابلعربية، من فقهاء ) اَألمري٦(
)؛ ألن جده أمحد هـ)، اشتهر بـ (األمري١٢٣٢قاهرة سنة (املالكية، ولد يف �حية (سنبو) مبصر، وتعلم يف األزهر، وتويف ابل

، أكثر كتبه حواٍش وشروح أشهرها من آتليفه الكثرية: احتاف اإلنسان يف كانت له إمرة يف الصعيد، وأصله من املغرب
= 
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 آبخره، والثالث يُعرف به كيفية إجياد الشعر. FOEأن األول يُعرف به وزن البيت، والثاين [يتعلق]
) وهو آخر واحملاضرات واحد آخروقوله: (=)،وإنشاء اخلطب والرسائل هذا فن واحد(

بعد أن نسب  ، قال العالمة األمريFPE)ومنه التواريخقوله: (الفنون املذكورة، وإليه يعود الضمري يف 
، ومل يـَُعّد علم الوضع، ولعله اكتفى ابللغة والنحو ملا قيل: إنه كاجلزء FQEعدها اثين عشر للزخمشري

البديع منها، فقال: مث منها، مث توقف يف عدِّ التاريخ منها، ويف عد اإلنشاء والقرض مع عدم عّد 
اإلنشاء والقرض مع أنه  انظر ما معىن كون التاريخ من علوم العربية؟ وانظر كيف مل يعد البديع وعدّ 

 قد يدعي أ�ما مثرة غريمها من العلوم؟ انتهى.
                                           

= 
، اإلكليل شرح خمتصر ، حاشية على مغين اللبيب البن هشاماملعلمني واسم اجلنس يف النحو، حاشية على رسالة الدردير

)،  ٧١/ ٧، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٥٢٠/ ١، (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكيةخليل. ينظر: خملوف، 
 رائقة حىت قيل فيها:). وهي حاشية فائقة أتى فيها مبباحث ٦٨/ ٩، د. ط،  (معجم املؤلفنيكحالة، 

 لنـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــه أزهـــــــــــــــــــرت األزهريـــــــــــــــــــة
 

 أمـــــــــــــــري الكـــــــــــــــالم كــــــــــــــالم األمـــــــــــــــري 
 ولكنهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــات الرويـــــــــــــــــــة 

 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــك عـــــــــــــــروس جالهـــــــــــــــا لن  فتل

 هـ.١٢٨٦وقد طُبعت مبطبعة بوالق ابلقاهرة سنة  
 األزهري، زين الدين املصري، وكان يعرف بـ (الوقاد)، املتوىف ) شرح األزهرية خلالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن دمحم اجلرجاويّ ١(

 هـ. ٩٠٥سنة 
 ». يتفلق«) يف (أ): ٢(
 ) علوم اللغة وهي اثنا عشر علًما:٣(
 علم البيان. -٥علم املعاين.  -٤علم النحو.  -٣علم التصريف.  -٢علم اللغة.  -١
 علم قوانني الكتابة.   -٩علم القوايف.  -٨علم العروض.   -٧علم البديع.  -٦
 علم احملاضرات، ومنه التواريخ. -١٢علم إنشاء الرسائل واخلطب.  -١١علم قوانني القراءة.  -١٠ 

): يف علوم اللسان ٧٥٣/ ١( )، ويف اتريخ ابن خلدون٥٠١) و (ص: ٢٦٢(ص:  ،١، طأجبد العلومالِقنَّوجي، ينظر: 
 العريب: أركانه أربعة وهي: الّلغة والّنحو والبيان واألدب، ومعرفتها ضروريّة على أهل الّشريعة. 

غريب ، كان حنو�ًّ فاضًال، صنف كتبًا حسنة، منها: الكشاف عن حقائق التنزيل، الفائق يف ) أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري٤(
 احلديث، ربيع األبرار، أمساء األودية واجلبال، املفرد واملؤلف يف النحو، املفصل يف النحو، وكان يزعم أنه ليس يف كتاب سيبويه

باء يف نزهة األلمسألة إال وقد تضمنها هذا الكتاب، وتويف بقصبة خوارزم ليلة عرفة سنة مثان وثالثني ومخسمائة. ينظر: األنباري، 
)، ٢٦٨٧/ ٦( ،١طمعجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب، )، احلموي، ٢٩٠، (ص: ٣، ططبقات األدابء

، (ص: ١، طالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة)، الفريوزآابدى، ٢٦٥/ ٣، (١، طإنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي، 
 ). ١٧٨/ ٧، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٢٧٩/ ٢، (يني والنحاةبغية الوعاة يف طبقات اللغو )، السيوطي، ٢٩٠



 

٩٠ 

 ومجعها رمحه هللا تعاىل مع إبدال احملاضرات ابلتاريخ يف قوله:
 لغــــات املعــــاين حنــــو صــــرف اشــــتقاقهم

 
ــــبيـــان قـــواف قـــل عروًضـــا وقرضه   مـ

 FNEبديًعا ووصًفا فزت ابلعلم بعدهم  واـطـــط وأسقـــخ وخـــاريــاء تــشــوإن 
 

 

 ) أي: للمعاين والبيان.للبديع ذيًال  FOEوجعلوا( 
ألعطى؛ أي: معطا� واملصدر اإلعطاء، كما و اسم مصدر ه )٣٩سورة ص، اآلية : (  ﴾Ã Â ﴿قوله: 

 .FPEهو واضح
                                                           

علم أنَّ أصناف العلوم األدبية ترتقي إىل ا): ١٦، ١٥"؛ فقال: (ص: القسطاس يف علم العروضيف كتابه " ) ذكرها الزخمشري١(
علم االشتقاق. والرابع: علم اِإلعراب. واخلامس: علم اثين عشر صنًفا: األول: علم اللغة. والثاين: علم األبنية. والثالث: 

املعاين. والسادس: علم البيان. والسابع: علم العروض. والثامن: علم القوايف. والتاسع: إنشاء النثر. والعاشر: قرض الشعر. 
 واحلادي عشر: علم الكتابة. والثاين عشر: احملاضرات. ومجعها نظًما غُري واحٍد مثل قوله:

 رٌف عـــــــــــــــــــروٌض  مث قافيـــــــــــــــــــةٌ حنـــــــــــــــــــٌو وصـــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــرض وإنـــشـ ـــــــــــــــٌة قــ ـــــــــــــــا لـــغـــ  وبــــعـدهــ
 
 

 خـــــــــــــــــط بـــيــــــــــــــــاٌن معـــــــــــــــاٍن مـــــــــــــــْع مــــــــــــــــحاضرة
 

 و(االشــــــــــــــــــــتقاُق) هلــــــــــــــــــــا اآلداب أمســــــــــــــــــــاءُ  
 
 

): وقد مجع علوَم األدِب ٣٠، (ص: ١وقال َنْصر اهلُوريين، يف املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية، ط
 العالمُة ابن الطيِّب املغِرِىبّ  حمُِّشى (القاموس) يف قوله:

 ُخـــــــــــــْذ َنْظـــــــــــــَم آداٍب َتَضـــــــــــــوََّع َنْشـــــــــــــُرها
 

ـــــــوِر حـــــــني يضـــــــوعُ   ـــــــَذا املنث ـــــــوى َش  َفَط
 
 

َـــــــــــــْحُوها ـــــــــــــَغٌة وَصــــــــــــْرٌف واْشــــــــــــِتقاٌق ون  لُـ
 

ـــــــــعُ   ـــــــــاِن بـــديــــ ـــــــــى ابلبــيـ ـــــــــْلُم الـمــعـــانـ  ِعــ
 
 

 نـظمـــــــــــــــهاوَعــــــــــــروض قــافيـــــــــــــــة وإنشــــــــــــا 
 

 وكتــابــــــــُة الــتــاريـــــــــخ لــيـــــــس يــضـــيــــــــع   
 
 

 ونظمها آخر فقال:

ـــــــــــُرها ـــــــــــوََّع  َنْش ـــــــــــَم  آداٍب َتَض ـــــــــــْذ َنْظ  ُخ
 

 فطــــــوى شــــــذا املنثــــــور حــــــني َتُضــــــوعُ    
 
 

ــــــــــــْرٌف و(اشــــــــــــتقاٌق) َحنُْوهــــــــــــا ـــــــــــــَغٌة وَص  لُـ
 

ـــــــــاِن بَـــــِديــــــــــــعُ   ـــــــــْلُم اْلَمــَعـانِــــــــــي اِبْلبَـــَي  ِعـ
 
 

ـــــــــــــُروُض قَـاِفــــــــــــــَيٌة  وِإْنَشــــــــــــا َنْظُمهــــــــــــا  وَعـ
 

 كــتـابــــــــــُة الـــتـاريـــــــــــِخ لــــــــــيَس يَــِضــيـــــــــــعُ  
 
 

املطالع النصرية للمطابع املصرية يف ) َنْصر اهلُوريين، ١٦، ١٥(ص:  ،٢الزخمشري، القسطاس يف علم العروض، طينظر: 
أنوار الربيع يف الصرف )، املنزيل، ٢١، ٢٠( ،املتون العلمية الدليل إىلابن قاسم، ) ٣٠، (ص: ١، طاألصول اخلطية

 ). ٤، ٣ه (ص ١٣٢٢، مطبعة التقدم سنة ١، حملمود العامل املنزيل، طوالنحو والبيان واملعاين والبديع
 ». قوله: وجعلوا«) يف (ب): ٢(
) املصدر: اللفظ الدال على احلدث جمرًدا عن الزمان، متضمًنا أحرف فعله، حنو: (ذهب ذهااب). واسم املصدر: وهو ما ساوى ٣(

املصدر يف الداللة على معناه وخالفه خبلوه لفظًا وتقديرًا دون عوض من بعض ما يف فعله، حنو: الفعل (توضأ) مصدره: 
= 



 

٩١ 

... إخل) أو يقال: إمنا قدمه ألنه املراد من عبارة املصنف، وغريه ليس وأكثرها تداوًال القصد(
 =مراًدا، وتقدمي املراد أنسب.

 =كثرية.) أي: عاش سنني  قد أسن، قوله: (FNEيف القاموس دئل كعنب رمحه هللا: الديلي
 . FOE=FPE) جرى على هذا ابن الناظمأن املناسب جعل... إخل(
 ) أي: من حيث أن األلفية هي عني اللفظ املوجز.احتاد املصاحب واملصاحب(
) وما نقله البعض هنا... إخل) أي: املعرب عنه ابألقصر من املعاين، قوله: (أحد املتصاحبني املعىن(

أن املصاِحب بكسر احلاء األلفية، واملصاَحب بفتح احلاء  FQEالبعض هكذا، ونقل عن ابن القاسمنص عبارة 
 اللفظ الذي هو جزء األلفية، وعليه فال حاجة يف دفع االحتاد إىل تقدير ذلك املضاف. انتهى.

 قطًعا، بل هو هي.ن املصاحب ابلفتح هو مدخول الباء، وهو ليس جزء األلفية إوالذي 
 ) أي: الذي مل تعترب فيه هذه املعية.فهو أخص من االختصار(

هو ) أي: قول الشارح (وحيتمل أن هذا) أي: هلا ابلشيء املعطى، (أوًال البذل ابلعطاء(

                                           
= 

اشر) مصدره: (معاشرة) واسم مصدره: (عشرة). والفعل (تكلم) مصدره: (توضؤ) واسم مصدره: (وضوء). والفعل (ع
 )، ١٧٨/ ٢( ،١، طشرح التسهيلابن مالك، (تكلم) واسم مصدره: (كالم). 

 ). ١٥٦(ص:  ،٣ط ،املنهاج املختصر يف علمي النحو والصرفاجلديع، )، ٢٩٧/ ١( ،شرح شافية ابن احلاجبالرضي اإلسرتاابذي، 
): ودئلي، بكسرتني �در، ويف شرح "اللمع" لألصبهاين: أبو األسود ظامل بن ٩٩٧، (ص: ٨، ط س احمليطالقامو ) جاء يف ١(

يف  عمرو الدئلي، إمنا هو بكسر الدال وفتح اهلمزة، نسبة إىل دئل، كعنب، وهي قبيلة أخرى غري املتقدمة. وردَّ ذلك الزبيدي
): وهذا فيه خرق ملا أمجع عليه النسابة واملؤرخون، أبن أاب األسود إمنا هو ٤٦٤/ ٢٨، (اتج العروس من جواهر القاموس

 من قبيلة من كنانة... وأيًضا فليس هلم قبيلة تُعرف بـ (الدئل) كعنب إبمجاع النسابة. 
، أبو عبد هللا، بدر الدين، حنوي، هو ابن �ظم (األلفية)، من أهل ِظم: هو دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي) ابن النَّا٢(

هـ) عن نيِّف ٦٨٦)، تويف (دمشق مولًدا ووفاة، تصدَّر لإلقراء والتدريس، له (شرح األلفية ـ ط) يعرف بـ (شرح ابن الناظم
 ).٢٣٩/ ١١، د. ط، (معجم املؤلفني)، كحالة، ٣١/ ٧، (١٥، ط األعالموأربعني عاًما. الزركلي، 

 . )٤(ص:  ،١، طشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالكينظر: شرح ابن الناظم للبيت، ابن الناظم،  )٣(
املصري املولد اآلسفي النحوي اللغوي الفقيه البارع بدر الدين، املعروف اببن أم  ) احلسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي املرادي٤(

، وهي جدته أم أبيه، صنَّف وتفنن وأجاد، من تصانيفه: شرح املفصل للزخمشري يف النحو، شرح الشاطبية يف قاسم
القراءات، شرح التسهيل، شرح األلفية، اجلين الداين يف حروف املعاين، وشرح االستعاذة والبسملة، وكان تقيًّا صاحلًا، مات 

)، الزركلي، ٥١٧/ ١، (غية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةبهـ).  ينظر: السيوطي، ٧٤٩يوم عيد الفطر سنة (
 ). ٢٧١/ ٣، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ٢١١/ ٢، (١٥، ط األعالم



 

٩٢ 

 ، وهو مقابل التقدير املضاف.FNE... إخل)إشارة إىل ما متنحه
ذكور أن يؤول العطاء ابملعطي الباء مبعىن ... إخل) ميكن على االحتمال املوإن تفسريه أوًال (

 مع أو سببية ال خيفي أولوية األول.
... إخل) أي: املشبه ما ذكر ابلوعد على طريق االستعارة بل ال بد من االلتفات إليها(

 التصرحيية، كما يدل عليه ما بعد، أتمل.
 ) أي: ما ذكر من االلتفات إليها، وتصور ألفاظها.على ذلكقوله: (

 =أي: لبعد خمرج الواو من خمرج النون. FOE)جلناس الالحقا(
(سورة احلج،  ﴾ النار وعدها اللَّه الَّذين كَفَروا  ﴿) ال يرد عليه قوله تعاىل: ووعد للخريرمحه هللا: (

؛ ألن ضمري وعدها للنار، وهو املفعول األول، وهي حتب ذلك فهو خري ابلنسبة إليها: )٧٢اآلية 
﴿ Ê É]أ] ٧/ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾=٣٠ق، اآلية  (سور (=FPE. 
، واملوعد راجع لوعد؛ ألنه FNEأي: ألن اإليعاد راجع ألوعد؛ ألنه مصدره FQE)فيه لفٌّ ونشٌر مرتَّب(

                                                           
 ) ليس يف (ب). ١(
      ½   {) اجلناس الالحق: هو أن تتفق الكلمتان يف مجيع حروفهما إال يف حرفني ال تقارب بينهما، وهذا مثل قوله تعاىل: ٢(

 ¾    ¿   À  Á {  ٤٤، اآليةهود(سورة(  . ، / ٣( ،١، طحقائق اإلعجاز الطراز ألسرار البالغة وعلوماملؤيد ابهللَّ
 ). ٧٣/ ١، ط األخرية، (خزانة األدب وغاية األرب )، احلموي،١٣٨

جّيٌد، ومل أجده لغريه فيما حبثُت. وجّوز أهل اللغة وعد للخري والشر إذا ذكرهَتما، أما إذا مل يُذكرا فيفّرق.  ) تعليل الشيخ كساب٣(
 يف األساس أبن قوهلم وعدته شرًّا، وكذا قول هللا تعاىل: يف اتج العروس من جواهر القاموس،: وصرح الزخمشري قال الزبيدي

من اجملاز، فإذا أسقطا ـ أي اخلري والشر ـ قيل يف اخلري: (وعد) بال  )٢٦٨ ، اآلية:البقرة(سورة   }¦   ¥     ¤{
، وقال اللبلي يف شرح الفصيح: وهذا هو املشهور ألف، ويف الشر: (أوعد) ابأللف، قاله املطرز، وحكاه القتييب عن الفراء

عند أئمة اللغة... فأما (أوعدته) ابأللف فال يكون إال للشر خاصة وللتهدد، فلذلك استغىن معه عن ذكر الشر، إال أن 
لشر، الذي تذكر الوعيد الذي هتددته به فتقول: أوعدته ابلقتل، أو ابلصلب، أو ابلقيد، أو احلبس، أو بكذا وكذا، مفسرًا ل

احملكم )، ابن سيده، ٣٠٧، ٣٠٦/ ٩، (اتج العروس من جواهر القاموسال يعلم بقولك: (أوعدته). ينظر: الزَّبيدي، 
النهاية )، ابن األثري، ٥٥١/ ٢،(٤، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية)، اجلوهري، ٣٢٩/ ٢،(١، طواحمليط األعظم

، شرح الفصيحابن هشام، )، ٤٦٣، ٤٦٢/ ٣( ، ٣، طلسان العربر، ابن منظو )، ٢٠٦/ ٥،(يف غريب احلديث واألثر
 ). ١٥٧(ص:  ،تصحيح الفصيح وشرحهابن ُدُرْستَـَوْيه، )، ٨٩(ص:  ،١ط

لف ) اللَّفُّ والنَّْشُر: أن تَلفَّ بني شيئني يف الذِّكر مث أتيت بتفسريمها مجلة؛ ثقة أبن السامع يرد إىل كل واحد منهما ما له. وال٤(
= 



 

٩٣ 

 .FOEاسم مصدره، أو مصدره امليمي
أراد ابالقتضاء االستلزام على التجوز فيه أن كون تقتضي رضا مبعىن تستلزم الرضا؛ الشتماهلا 

) هذا القيد غري ألخذ الثأرعلى احملاسن، ال جتوز فيه؛ ألن االقتضاء هو االستلزام حقيقة، قوله: (
 .مراد هنا كما ال خيفى

وأحسن منه أن ، قوله: (FQEمن األندلس بلدة ابملغرب نسبة لزواوة FPEرمحه هللا الزواوي
 ؟FRE... إخل) فيه أن تعدد اخلرب فيه خالف فما وجه األحسنيةجيعله

                                           
= 

والنشر املرتب: يكون على ترتيب الّلف أبن يكون األول من الّنشر لألول من الّلف والثاين للثاين، وهكذا. ينظر: اجلرجاين، 
حتقيق الكرماين، )، ١٤٠٩/ ٢، (١، طكشاف اصطالحات الفنون والعلوم)، التهانوي، ١٩٣،  (ص: ١، طالتعريفات

 ).٤٠٣/ ٢( ،١، طالبالغة العربية امليداين،)، ٧٩٨/ ٢( ،١طالفوائد الغياثية، 
/ ٢(،٤، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية) اجلوهري، ٣٢٩/ ٢،(١، طاحملكم واحمليط األعظم) ينظر: ابن سيده، ١(

 ). ٣٤٢(ص:  ،٥، طخمتار الصحاحالرازي، ) ٥٥١
 ) ينظر: السابق نفسه. ٢(
، فاضل إمام يف العربية، أديب شاعر، مولده ابملغرب سنة أربع وستني بن معطي بن عبد النور زين الدين املغريب الزواوي ) حيىي٣(

فتوطن هبا وتصدَّر أبمر امللك الكامل القراء النحو واألدب  هبا زماً� طويًال، مث رحل إىل مصرومخسمائة، وقدم دمشق فأقام 
ابجلامع العتيق، ومن تصانيفه: الفصول اخلمسون يف النحو، وألفية يف النحو أيًضا، وحواٍش على أصول ابن السراج، ونظم 

دريد، واملثلث يف اللغة، وقصيدة يف العروض، وقصيدة يف القراءات السبع،  الصحاح للجوهري مل يكمله، ونظم اجلمهرة البن
فائقة ألفية ابن «يف ألفيته بقوله:  ، وهو صاحب األلفية اليت يشري إليها ابن مالك٦٢٨مبصر سنة  وكانت وفاة الزواوي

معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب، د نشره األستاذ حممود الطناحي.  احلموي، ، وكتابه الفصول ق»معطي
)، ٢٧٧/ ٦( ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةبن تغري بردي، ا)، ٣٨/ ٤)، إنباه الرواة (٢٨٣١/ ٦، (١ط

)، الزركلي، ٢٥٥/ ١، (١، طاحملاضرةحسن )، السيوطي، ٣٤٤/ ٢، (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةالسيوطي، 
 ). ٢٠٩/ ١٣، د. ط، (معجم املؤلفني)، كحالة، ١٥٥/ ٨، (١٥األعالم، ط 

 خلدون. رحلة ابن : بالد َزَواَوة من أطراف املغرب). وذكرها ابن خلدون١٥٥/ ٣) َزَواَوة: بلدة بني إفريقية واملغرب. معجم البلدان (٤(
): نسبته إىل قبيلة زواوة (بظاهر جباية يف إفريقية). ١٥٥/ ٨، (١٥، ط األعالميف الزركلي،  ). ويف ترمجة ابن معطي٥١(ص: 

، ٨، ط احمليط القاموس)، الفريوزآابدى، ٦٧٣/ ٢( ،١، طمراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاعالقطيعي، وينظر أيًضا: 
 ). ٣٧، (ص: اجلغرافيا)، املغريب، ٢٣٢/ ٣٨، (اتج العروس من جواهر القاموس)، الزَّبيدي، ١٢٩٣(ص: 

) اختلف يف جواز تعدد اخلرب ملبتدأ واحد على أقوال: أحدها ـ وهو األصح وعليه اجلمهور ـ: اجلواز كما يف النعوت سواء اقرتن ٥(
وكثري من املغاربة، وعلى هذا فما ورد من ذلك جعل فيه األول  املنع، واختاره ابن عصفوربعاطف أم ال... والقول الثاين: 

خربًا والباقي صفة للخرب، ومنهم من جيعله خرب مبتدأ مقدر. والقول الثالث: اجلواز إن احتدا يف اإلفراد واجلملة، فاألول كما 
= 



 

٩٤ 

                                           
= 

ه خارج. واملنع إن كان أحدمها مفرًدا واآلخر مجلة. والرابع: قصر اجلواز على ما كان تقدم، والثاين حنو: زيد أبوه قائم أخو 
املعىن منهما واحًدا، حنو: الرمان حلو حامض أي مر، وزيد أعسر أيسر أي أضبط، وهو الذي يعمل بكلتا يديه، وهذا النوع 

علي استعماله ابلعطف كغريه من األخبار املتعددة،  يتعني فيه ترك العطف؛ ألن جمموع اخلربين فيه مبنزلة واحد. وجوَّز أبو
فيقال: هذا حلو وحامض. قال صاحب البديع: وال جيوز الفصل بني هذين اخلربين وال تقدميهما على املبتدأ عند األكثرين، 

ا يف املنت. وال تقدمي أحدمها وأتخري اآلخر، وأجازه بعضهم. انتهى. ومن ذلك يتحصل يف التقدمي ثالثة أقوال كما حكيته
 ).٤٠٢، ٤٠١/ ١،  (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعينظر: السيوطي، 

هذا بيت مقيظ مصيف مشيت، حيث أخرب عن املبتدأ الواحد ـ وهو اسم اإلشارة ـ أبربعة أخبار، وجعل هذه األربعة أخبارًا 
ال يرى ذلك، بل كان يرى أنه إذا ورد ما ظاهره تعدد  خه اخلليل، وكان شيهلذا املبتدأ املذكور يف الكالم هو مذهب سيبويه

اخلرب للمبتدأ الواحد نظر، فإن كانت هذه األخبار جمتمعة تؤدي ما تؤديه الصفة الواحدة، وال جيوز حذف بعضها وإبقاء 
االثنان أو األكثر خربين أو أخبارًا عن  بعضها اآلخر حنو أن تقول: فالن أعسر أيسر، وأن تقول: الرمان حلو حامض، كان

املبتدأ الواحد، وإال يكن األمر كذلك كان أحدها خربًا عن املبتدأ املذكور، وقدرت لكل واحد مما عداه مبتدأ آخر، فتقول: 
  هذا بيت، هو مقيظ، هو مصيف، هو مشيت، ومن  العلماء من أجاز تعدد اخلرب للمبتدأ الواحد بشرط أن تكون األخبار

 كلها متحدة يف اإلفراد أو اجلملية، فاعرف هذا، وكن منه على ثبت.
): وجيوز أن يكو� خربين آخرين إال عند من منع تعدد ٥٦٢(ص:  ،٦، طمغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، 

خمتلًفا ابإلفراد واجلملة، وهو أبو علي، وعند من منع وقوع ، وعند من منع تعدده اخلرب مطلًقا، وهو اختيار ابن عصفور
 اإلنشاء خربًا، وهم طائفة من الكوفيني. أ.هـ.

): تعدد اخلرب للمبتدأ الواحد: واألصح جواز تعدد اخلرب، حنو: ٢٢٣/ ١( ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكابن هشام، 
ي تقدير "هو" للثين، أو أنه جامع للصفتني، ال اإلخبار بكل منهما.أ.هـ. قال معلقه: وذلك زيد شاعر كاتب، واملانع يدَّع

 ألن اخلرب حكم على املبتدأ، وقد حيكم على الشيء الواحد أبكثر من حكم، وأما حكم التعدد فهو:
لفظه ومعناه، ويصح االقتصار عليه يف  إذا كان املبتدأ واحًدا، وتعدد اخلرب لفظًا ومعىن، أبن كان كل واحد خمالًفا لآلخر يف -أ

اخلربية، جاز عطف الثاين، وما بعده على األول بواو العطف أو بغريها، حنو: املعري شاعر وحكيم ولغوي، وُيسمَّى كل 
 واحد معطوفًا، وإن كان خربًا يف املعىن، كما جيوز حذف الواو، وُيسمَّى كل واحد خربًا.

ط، أبن كانت األلفاظ املتعددة مشرتكة يف أتدية املعىن الواحد املقصود واملراد، وال يصح اإلخبار إذا تعدد اخلرب يف اللفظ فق -ب
ابلبعض عن املبتدأ، حنو: هذا الرجل طويل قصري، تريد أنه متوسط، فال جيوز العطف يف هذه احلالة؛ ألن اخلربين يف معىن 

لب؛ ألن املعطوف غري املعطوف عليه، ويُعرب كل منهما خربًا، خرب واحد من جهة املعىن، والعطف يقتضي املغايرة يف الغا
 وال يصح أن يفصل بينهما أبجنيب، وال أن يتأخر املبتدأ أو يتوسط.

وإذا كان املبتدأ متعدًدا حقيقة، أبنه كان مثىن أو جمموًعا، وتعدد اخلرب لفظًا ومعىن، حنو: احملمدان: مهندس وطبيب، وجب عطف 
اخلرب الثاين، وما بعده على األول بوساطة حرف العطف، ويُسمى كل واحد معطوفًا، وإن كان خربًا يف املعىن، وكما يكون التعدد 

الوقاد ن يف اجلملة، وزعم بعض النحويني أن اخلرب ال يتعدد إال إذا كان من جنس واحد، إفراًدا، أو مجلة. ينظر يف اخلرب املفرد، يكو 
 ).٢٢٢، ٢٢١/ ١( ،شرح األمشوين مع حاشية الصبان)، واألمشوين، ١٨٣، ١٨٢/ ١( شرح التصريح اجلرجاوّي األزهري،

= 
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املعىن، كما أشار إليه ابلتعبري مبرتبط دون متعلق، ) أي: من حيث مرتبط بكل من حائز ومستوجب(
 وأما من حيث اللفظ، فهو متعلق أبحدمها وحذف نظريه من اآلخر.

) ألن املراد التفضيل ممن يعتد بتفضيله) أي: على ذلك الغري، قوله: (يف نفسه عليهقوله: (
... إخل) بقوله: ردوال يأي: وهو ال يفضل إال من كان فاضًال يف نفسه، وهذا علة لقوله: (

 ).حائز) أي: كما هو مرتبط بقوله: (مستوجب أيًضا(
) أي: السابقني، ومها: هل الثناء خاص ابخلري ـ وهو قول على القولني يف الثناءقوله: ( 

) تقدير أو ثنائي، قوله: (FNFEOEاجلمهور ـ أو مشرتك بينه وبني الشر ـ وهو قول العز ابن عبد السالم
 للمحذوف الذي هو بدل.

قبل متام )، قوله: (هلذا املصدر)، وكذا قوله: (مصدروصف املصدر فيه ما كتبه على قول الشارح: (

                                           
= 

ـ وهللا أعلم ـ هذا اسم اشارة مبتدأ،  )١٥٥: ، اآليةاألنعام(سورة  }U T S V {وأشكل أيًضا: إعراب اآلية: 
 ، ومبارك صفة اثنية، ومصدق صفة اثلثة. » كتاب«وكتاب خربه، ومجلة أنزلناه يف حمل رفع صفة أوىل لـ 

العلماء، املعروف اببن ) عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقّي، عز الدين امللقب بسلطان ١(
)، فقيه شافعّي بلغ رتبة االجتهاد، وتويف ابلقاهرة، من مصنفاته: القواعد الكربى يف  عبد السالم (أو العز ابن عبد السالم

، شرح السول واألمل يف علمي األصول واجلدل، تفسري أصول الفقه، الغاية يف اختصار النهاية يف فروع الفقه الشافعي
)، ٣١٥/ ١( ،طبقات املفسرينالداوودي، )، ٨٧٣(ص:  ،طبقات الشافعينيابن كثري، هـ). ينظر: ٦٦٠القرآن، تويف (

 ).٢٤٩/ ٥، د. ط، (معجم املؤلفني)، كحالة، ٢١/ ٤، (١٥، ط األعالمالزركلي، 
(ص:  ،٥الرازي، خمتار الصحاح، ط): والثَناُء يف اخلري خاّصًة. ٢٥٠١/ ٦، (٤، طالعربيةالصحاح اتج اللغة وصحاح ) اجلوهري، ٢(

): يقال أثنيت عليه خريًا وخبري ٨٥/ ١): (أثىن) عليه خريًا واالسم (الثناء).  الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، (٥١
وأثنيت عليه شرًّا وبشر؛ ألنه مبعىن وصفته، هكذا نصَّ عليه مجاعة منهم صاحب احملكم وكذلك صاحب البارع وعزاه إىل 

... واقتصر مجاعة على قوهلم: أثنيت عليه خبري ومل ينفوا غريه، ومن هذا اجرتأ بعضهم فقال: ال يُستعمل إال يف احلسن، وفيه اخلليل
نظر؛ ألن ختصيص الشيء ابلذكر ال يدل على نفيه عما عداه، والز�دة من الثقة مقبولة ولو كان الثناء ال يُستعمل إال يف اخلري  

ثنيت على زيد) كافيًا يف املدح، وكان قوله: (وله الثناء احلسن) ال يفيد إال التأكيد والتأسيس أوىل، فكان يف كان قول القائل: (أ
قوله: احلسن احرتاز عن غري احلسن، فإنه يستعمل يف النوعني كما قال، واخلري يف يديك والشر ليس إليك... مث قال: وقال بعض 

اتج ديث لالزدواج، وهذا كالم من ال يعرف اصطالح أهل العلم هبذه اللفظة. الزَّبيدي، املتأخرين: إمنا استعمل يف الشر يف احل
): وعموم الثناء يف اخلري والشر هو الذي جزم به كثريون، واستدلوا ابحلديث: (من ٢٩٩/ ٣٧، (العروس من جواهر القاموس

 ر).أثنيتم عليه خريًا وجبت له اجلنة، ومن أثنيتم عليه شرًّا وجبت له النا
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 )، قد يقال: يفتقر يف املعمول الظرف.عمله
) أي: قال، وقوله: (FNE) أي: ألن األزيل ـ أي: القدمي ـ ال يطلبوهذا ال يناسب الطلب(

 .FPE عز وجل ، وضمري تقديره هللFOEواقفيف شرح امل
 . FREأي: القدمي لإلرادة FQE)التعلق التنجيزي(

هو مندفع حىت على هذا؛ ألن حمل الفرق إن ورد اجلمعان، وال يرد مجع  FSEالقرايف استشكال
 .FTEقلة لدرهم

                                                           
( وهللا يقضي هببات....) ابحلكم، ال يناسب املقام بقول  لقول ابن مالك ) الذي يظهر من هذه العبارة أن تفسري األمشوين١(

إرادته األزلية  -كما يف شرح املواقف-: فسر القضاء يف كالمه ابحلكم كما هو معناه لغة ألن معناه عند األشاعرة الصبان
حاشية الصبان على شرح الصبان، املتعلقة ابألشياء على ما هي عليه فيما ال يزال، وهذا ال يناسب الطلب. ينظر: 

 ). ٢٨/ ١( ،١، طاألمشوىن أللفية ابن مالك
 اإلجيي يف علم الكالم.  هـ) على مواقف العضد٨١٦املتوىف سنة ( ) هو شرح للشريف اجلرجاين٢(
): واعلم أن قضاء هللا عند األشاعرة هو إرادته األزلية املتعلقة ابألشياء على ٣/٢٦١( املواقفاإلجيي يف  ) ونص كالم العضد٣(

الكفوي، ما هي عليه فيما ال يزال، وقدره إجياده إ�ها على قدر خمصوص وتقدير معني يف ذواهتا وأحواهلا. وينظر أيًضا: 
 ).٧٠٦(ص:  ، الكليات

صلوحي قدمي، وهو صالحيتها يف األزل إلجياد كل ممكن فيما ال يزال أي حني  : األول: تعلقتعلقان) للقدرة عند األشاعرة ٤(
وجوده. الثاين: تعلق تنجيزي حادث، وهو إبرازها ابلفعل للممكنات اليت أراد هللا وجودها. تعلقها يف األزل أعم؛ أل�ا 

ها ابملمكن الذي أراد هللا وجوده على صاحلة يف األزل إلجياد ممكن على أي صفة كانت، خبالف تعلقها التنجيزي فإنه تعلق
حاشية إبراهيم  ،الباجوري)، ٩٨(ص ،حاشية الدسوقي على شرح أم الرباهني، الدسوقيأي صفة كانت. ينظر: 

): وقال بعض احملققني: إن القدر عبارة عن ٧٠٦(ص:  الكليات،الكفوي، ، )٢٠، (صالبيجوري على منت السنوسية
تعلق القدرة واإلرادة إبجياد مجيع األشياء التعلق التنجيزي الواقع فيما ال يزال، والقضاء عبارة عن تعلقها هبا التعلق املعنوي 

 احلاصل يف األزل. 
 إلرادة التنجيزي هو قدمي. ):  مفر إًذا من القول أبن تعلق ا٧٢١/ ١٠، (جملة املنار) رضا وآخرون، ٥(
هـ): أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايف، من علماء املالكية ٦٨٤) الَقرَايف (ت ٦(

) ابلقاهرة، وهو مصري املولد ) وإىل القرافة (احمللة اجملاورة لقرب اإلمام الشافعيّ نسبته إىل قبيلة صنهاجة (من برابرة املغرب
واملنشأ والوفاة، له مصنفات جليلة يف الفقه واألصول، منها: أنوار الربوق يف أنواء الفروق، اإلحكام يف متييز الفتاوي عن 

، د. ط،  معجم املؤلفني)، كحالة، ٩٤/ ١، (١٥، ط األعالماألحكام وتصرف القاضي واإلمام، الذخرية. ينظر: الزركلي، 
 ). ٤٤٢/ ١، (موسوعة األعالم)، ٢٧٠/ ١، (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية)، خملوف، ١٥٨/ ١(

، ٦٩٥/ ٢، (املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري) مجع درهم: دراهم، على وزن فعالل، وهو مجع كثرة.  قال الفيومي يف ٧(
و دراهم ود�نري، أو ثالثيًّا وليس له إال مجع واحد حنو أسباب وكتب، فجمعه ): فأما إذا كان زائًدا على الثالثة حن٦٩٦

= 



 

٩٧ 

... إخل) دفع بذلك ما اعرتض به بعضهم من أنه مل يشرح ما ال شك أنه شرح الكالم(
... إخل) دفع ملا يعرتض به على تقدير شرح فالشرح خمتلف ولإلشارةيتألف الكالم منه، وقوله: (

... إخل) ترقٍّ يف دفع هذا االعرتاض أبن قول الشارح على أنهالثانية من أنه ال حاجة إليها، وقوله: (
 =األصل كذا ليس تقدير إعراب، بل تقدير معىن، تدبر.

) أي: عند عدم إعادتهتعليل لكونه ليس تقدير إعراب، وقوله: (... إخل) ألن شرحوقوله: (
 ... إخل).متسلط) علة لقوله: (ألن الصحيحلفظ شرح معه؛ أي: مع املعطوف، وقوله: (

... إخل) مل يذكر اجلر؛ أي: انظر يف ابب... إخل وإن اشتهر؛ ونصبه على املفعولنيقوله: (
 .FNEألن حذف اجلار وإبقاء عمله شاذ

)، وهو جواب عما أو عن اخلرب واملضاف إليه... إخل) راجع لقوله: (ورفع لشرف(قوله: 
 يقال: مل رفع مع نيابته عن مرفوع وجمرور مًعا.

... إخل)، ولإلشارة إىل أن املصنف من جمتهدي النحاة على القولني) أي: املبتدأ، (بل هو(
 =طلق اإلتيان ابإلضافة، أتمل.هذا إمنا يصلح علة لإلضافة خلصوص (�) دون (هم) مثًال ال مل

                                           
= 

مشرتك بني القليل والكثري؛ ألن صيغته قد استعملت يف اجلمعني استعماًال واحًدا وال نص أنه حقيقة يف أحدمها جماز يف 
اللفظ إذا أُطلق فيما له مجع واحد حنو  اآلخر، وال وجه لرتجيح أحد اجلانبني من غري مرجح، فوجب القول ابالشرتاك، وألن

دراهم وأثواب توقف الذهن يف محله على القليل والكثري حىت حيسن السؤال عن القلة والكثرة، وهذا من عالمات احلقيقة، 
يل ولو كان حقيقة يف أحدمها جمازًا يف اآلخر لتبادر الذهن إىل احلقيقة عند اإلطالق، وقد نصوا على ذلك على سبيل التمث

فقالوا: وجيمع فعل على أفعل حنو رجل جتمع على أرجل ويكون للقليل والكثري. وقال ابن السراج: وقد جييء أفعال يف 
الكثرة، قالوا: قتب وأقتاب ورسن وأرسان، واملراد وقد يستعمل يف الكثرة كما استعمل يف القلة، وأما إذا كان له مجعان حنو 

ع أحد اجلمعني موضع اآلخر، وأما ماله مجع واحد فال حيسن أن يقال فيه ذلك؛ إذ أفلس وفلوس فههنا حيسن أن يقال وض
 ليس له مجعان وضع أحدمها موضع اآلخر، بل يقال فيه: إنه هنا مجع قلة أو كثرة. 

كف األصابع. وقال ): وال خالف يف شذوذ بقاء اجلر يف: أشارت كليب ابأل١٤٨/ ٢( شرح التسهيليف  ) قال ابن مالك١(
): وقد ُحيذف ـ أي اجلار ـ ويبقى اجلر شذوًذا.أ.هـ. قلت: ألن ١٥٨/ ٢( أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكيف  ابن هشام

أبو )، ٢٨٠(ص:  ،املنصوب على نزع اخلافض يف القرآنالبعيمي، عامل اجلر ضعيف وهو ال يعمل بعد حذفه.  ينظر: 
)، ١٦٠/ ٢( ،٣، طالكتابسيبويه، )، ٢٤/ ٧( ،١، طالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلحيان األندلسي، 

 ). ١٩٦/ ٣، (٢، طجامع الدروس العربيةالغالييىن، 



 

٩٨ 

) أي: مبعىن الكيفية املسموعة، (FNE) أي: مبعين صوت يصوتمصدر الصات يصوت(
احلاصلة مبحض خلق هللا تعاىل من غري أتثري لقلع وال قرع، وال لتموج اهلواء كما هو مذهب أهل 

 .FOEالسنة، خالفًا للحكماء
يقال: إن اهلواء ليس أثرًا للتصويت؛ لتحققه ) فيه أن اهلواء املتكيف ابلكيفية املسموعة(

 قبله، بل األثر احلاصل ابملصدر هو الكيفية، وحينئٍذ فاحلق األول، فليتأمل.
/ب] الصوت على املقيد؛ أي: وهو الصوت ٧) أي: وهو مطلق [كان من اشتمال املطلق(

يء على نفسه كما قد املقيد بكونه معتمًدا على مقطع كما هو تعريف احلرف، وليس من اشتمال الش
 .FPEيتوهم

) أي: ومن الصوت التحقيقي احملذوف، فليس من التقديري كالضمري املسترت هذا، ومن التحقيقي(
                                                           

وَأصاَت،  ) صات يصوت، كقال يقول. وصات يصات، كخاف خياف، صواًت، فيهما... َوَقْد صاَت َيُصوُت وَيصاُت َصواًت،١(
َويـَُقاُل: صاَت  وَصوََّت بِِه: كلُّه �َدى. َويـَُقاُل: َصوََّت ُيَصوُِّت تْصويًتا، فـَُهَو ُمَصوٌِّت، َوَذِلَك ِإذا َصوَّت إِبنساٍن َفَدَعاُه.

الفراهيدي، ُت: الصَّاِئُح. َيُصوُت َصواًت، فـَُهَو َصاِئٌت، َمْعَناُه َصاِئٌح. اْبُن السكني: الصوُت صوُت اِإلنسان َوَغْريِِه. والصائ
، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية)، اجلوهري، ٥٧/ ٢( ، ٣، طلسان العربابن منظور، )، ١٤٦/ ٧( ،العني

 ). ٥٩٧/ ٤، (اتج العروس من جواهر القاموس)، الزَّبيدي، ٢٥٧/ ١،(٤ط
). ورّد ١٣٥، (ص: ١، طالتعريفات: الصوت: كيفية قائمة ابهلواء حيملها إىل الصماخ. اجلرجاين، ) قال الشريف اجلرجاين٢(

) حيث قال: قالوا يف تعريف الصوت: هو كيفية قائمة ابهلواء حتدث ٥٦٢، (ص: الكلياتذلك أبو البقاء الكفوي يف 
واء وليس كذلك؛ إذ لو كان قائًما ابهلواء ملا بسبب متوجه ابلقرع أو القلع فتصل إىل الصماخ بسبب وصول حملها وهو اهل

مسع من قعر املاء وكذا من وراء جدار دق، وال يشرتط إلدراكه وصول اهلواء املقروع هلذين، وألنه يسمع من املكان العايل، 
ه فهو دندنة ال  واهلواء ال ينزل طبًعا وال قسرًا، والصوت أعم من النطق والكالم، وما مل يسمع من املتكلم من كان يقرب من

): الصوت: هو اهلواء املنضغط عن قرع جسمني. وينظر ٤٩٦كالم. وعرَّفه الراغب يف املفردات يف غريب القرآن (ص: 
). واحلق أن تعريف الصوت مرتبط أببعاده وموارده، ومتعني بتقييده ٧، (صأسباب حدوث احلروفأيًضا: ابن سينا يف 

 . الصوت اللغوي يف القرآن، مبراده. وينظر لإلفادة كتاب: الّصغري
): اعلم أن الصوت عرض خيرج من النفس مستطيًال متصًال، حىت يعرض له ١٩/ ١،  (١، طسر صناعة اإلعراب) ابن جين، ٣(

احلروف يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فُيسمَّى املقطع أينما عرض له حرفًا، وختتلف أجراس 
الضمري يف "له" راجع إىل الصوت، ويف "عرض" راجع إىل املقطع. وعلى هذا يكون  أ.ه حبسب اختالف مقاطعها له.

املؤلف قد مسَّى املقطع هنا حرفًا، واملعروف أن املقطع هو خمرج احلرف، ال احلرف، وابلتايل فكالمه ال يستقيم إال على 
احلال، كقولك: انصرف الديوان، واملراد هنا َمن فيه، مع مالحظة أن التجوز غري  ضرب من اجملاز من ابب تسمية احملل ابسم

 مستساغ يف التعريف؛ ألنه ينايف شروطه.



 

٩٩ 

والظاهر أن احملذوف وما بعده من الصوت التقديري ال التحقيقي كما قال؛ ألن الصوت أثر 
فيد التحقق املدعى، وإمنا يفيد ) بدًال يلتيسر النطقالتصويت، فال ميكن أن يوجد بدونه، وقوله: (

 قوة قربه منه، أتمل. 
 ) أي: امللفوظ.مقام اللفظ) أي: املعقول، (فأقيم) أي: تلفظنا، (قبل التلفظ به(
) أي: وذلك فيما إذا رجع الضمري إىل الواجب واجًبا) أي: املعقول، (بل اترة يكون(

أصًال، واترة يكون ممكًنا  FNEمن املقوالتالوجود، كـ(اللهّم ارمحين)؛ أي: أنت، وحينئٍذ فال يكون 
جسًما، وذلك فيما إذا رجع الضمري إىل جسم كـ(اضرب � زيد)، وحينئٍذ يكون من مقولة اجلوهر أو 
عرًضا، وذلك فيما إذا رجع لعرض كـ(محرتك أعجبتين)، وحينئٍذ يكون من إحدى مقوالت العرض 

 على حسب احلال.
) كداللة تكلم املتكلم من املفيد عقًال من مقولة الكيف، (واترة يكون من مقولة الصوت هي 

 .FOE) كداللة أّح على وجع ابلصدرأو طبًعاوراء حجاب على حياته، وقوله: (
 ... إخل) خربان قوله النسبة، وهذا ترقٍّ يف اندفاع ما ذكر.مع أن املراد(
خرج كالم النائم والساهي ال ) أي: فإنه ليس قيًدا الزًما. واملراد به قصد التلفظ؛ ليال القصد(

قصد املتكلم إفادة السامع، كما قيل؛ ألنه قد يوجد الكالم من اإلنسان يف خلوته، ولغري اإلفادة  
 ، ومع غري العاقل بعد تنزيله منزلته كقوله: FPEكاألذكار واألوراد

                                                           
) املُقوالت: هي اجلوهر والكم والكيف والزمان واملكان واإلضافة والوضع وامللك والفاعلية والقابلية. أو كما تسميها املتون ١(

)، ويضيف د. متام حسان: مث هي  ٣٠، (ص: ١، طدراسات يف فقه اللغةل. ينظر: الصاحل، العربية: أن يفعل وأن ينفع
كذلك أسس تفهم األشياء مبنية عليها، فللشيء جوهر وكم وكيف، وهو يف زمان ومكان، مث هو يفهم ابإلضافة إىل شيء 

)، ١٨، (ص: مناهج البحث يف اللغة، آخر، ويدرك يف وضع معني، وقد يكون مالًكا، أو مملوًكا وفاعًال أو قابًال. حسان
معجم اللغة العربية )، عمر، ٦٢٧(ص:  ، الكلياتالكفوي، )، ٩، (ص: ١، طشرح حدود ابن عرفةالرصاع، 
 ). ١٨٧٣/ ٣، (١، طاملعاصرة

، ١، طالتعريفات) أحَّ الَرُجل يـَُؤحُّ أحًّا: أي سعل. وَأحَّ: ِحَكايَة تنحنح أَو توجع، يدل على وجع الصدر. ينظر: اجلرجاين، ٢(
 ،١، طاحملكم واحمليط األعظم)، ابن سيده، ٣٥٣/ ١،(٤، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية)، اجلوهري، ١١(ص: 

)٣٩٤/ ٣.( 
 بل األذكار واألوراد تكون لنفسه، وميكن تنزيل مساع نفسه منزلة اإلفادة.  ) أي: غري إفادة السامع،٣(



 

١٠٠ 

 FNE...ابهلل � ظبيات القاع
 ) أي: الوضع.ال وجه لز�دتهإىل غري ذلك، قوله: (

... إخل) لو جعل الباء مبعىن عن لكان أوىل لضعف ما ذكره، فإن الفصل بعد إجرائه ملا كان(
 . FOEعلى اجلنس ال يتناول ما ليس من اجلنس حىت خيرج ابجلنس، أتمل

 =... إخل) تعليل لكون من الثانية تبعيضية.إذ ينطلق الكالم(
... إخل) علة الستلزامه ما اجلنسألن مدلول اسم ، قوله: (FPEاملركب التقييدي هو التوصيفي

 ).ال اسم اجلنس كما ال خيفى) عطف على قوله: (وال ابقذكر، وقوله: (
 ) أي: مبعىن احلركات والسكنات.ليس فعًال (

                                                           
) ١٣٠) البيت لعلي بن أمحد الغرييب، وهو حضري، ويقال امسه احلسني بن عبد الرمحن، ويروى للمجنون وهو يف ديوانه (ص١(

 [من البسيط]: 
ــــــــــــــا ــــــــــــــَن لن ْل ــــــــــــــاِع قـُ  اِبهلل َ� ظََبيــــــــــــــاِت الَق

 
ــــــنكنَّ َأم  ــــــْيالَي ِم ــــــن البَشــــــرِ  َل  لَيلَــــــى م

 
 

اتج )، الزَّبيدي، ٣٩٤/ ٢( ،١، طاإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفينياألنباري، ينظر: 
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح الوقاد اجلرجاوّي األزهري، )، ١٥٠/ ٧، (عروس من جواهر القاموسال

والشاهد هنا: يف ندائه ظبيات القاع  )، ونسبه لعبد هللا بن عمرو العرجي.٥١٥/ ٢( ،١، طمبضمون التوضيح يف النحو
  وهي ال تعقل منزهلا منزلة من يعقل، وهو دليل إلخراج قيد القصد يف الكالم.

، تعريفاتال) اجلنس: هو الكلي املنطبق على أنواع خمتلفة، مثل (احليوان) املنطبق على اإلنسان والطري والسمك. اجلرجاين، ٢(
): الفصل:  ١٦٧، (ص: ١، طالتعريفات): اجلنس: اسم دال على كثريين خمتلفني ابألنواع. واجلرجاين، ٧٨، (ص: ١ط

كلي حيمل على الشيء يف جواب أي شيء هو يف جوهره، كالناطق واحلساس، الفصل: وهو الكلي املميز للنوع عن األنواع 
نوع اإلنسان عن األنواع املشاركة يف جنس احليوان، كنوع األسد ونوع الطري ونوع املشاركة له يف اجلنس، مثل: الناطق املميز ل

 الفيل ونوع السمك. 
): واملفهوم من الضوء شرح املصباح أّن املرّكب ٤٢٤/ ١، (١، طكشاف اصطالحات الفنون والعلوم) جاء يف التهانوي، ٣(

إّما على وجه التعداد كخمسة عشر، أو اإلضافة حنو غالم التقييدي هو التوصيفي، حيث قال يف تعريف الكالم: التأليف 
ذكر املركب التقييدي  زيد، أو التقييد أعين التوصيف حنو الرجل الذاهب، أو غري ذلك. انتهى. وقد استحسن الشيخ الصبان

"وكان األحسن ذكر املركب التقييدي واملزجي مع اإلضايف"،   املركب اإلضايف فقال: واملزجي مع اإلضايف عندما ذكر األمشوين
، ١٥، عباس حسن، طالنحو الوايف  ). وجاء يف٣١/ ١( على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك حاشية الصبانكما يف 

): وأما املركب التقييدي، وهو املركب من صفة وموصوف مثل: دمحم الفاضل، أو من غريمها مما ال ٦٧٨/ ٤) و(١٤٦/ ١(
 يـَُعّد يف املركبات السابقة. 



 

١٠١ 

 ، وكذلك هنا.FNEرمحه هللا: ومل يذكر الرتكيب والقصد؛ أي: يف الكافية
مبعىن التصريح ببدله، أو ما جيري جمراها،   ) أي: فيكون التصريح ابلنسبة للرتكيبفلذكره بدله اإلسناد(

) أي: كما وقع ووقع اخلالف أيًضا يف الفضالت، (FOE) أي: اإلسنادفهو شرطكجملة أريد لفظها، (
 /أ]؟٨يف اإلسناد مبعىن النسبة: هل هو شرط يف حتقق الكالم خارج عنه أو جزء داخل فيه [

 .FPE[مثلها؛ أي: مجلة الصلة املفهومة من السياق]
) الضمري لألمساء، وكذا فليس هلا) أي: بعدم تسليمه، (وقد ينازع فيما استظهرهقوله: (

) أي: ما نسبه وال ينايف ذلكضمري فتكون هي الداللة على أمرين مها الرتكيب والقصد، قوله: (
) على املعىن الذي ذكر�ه، قوله: (FQEمن كون قوله: (كاستقم) تتميًما شارحنا الشارح ابن الناظم

 أي: بقولنا؛ ألن معناه أنه اكتفى... إخل.
 ) أي: املدفوع هبما املنافاة املذكورة.وعلى كال الوجهني(

) أي: وهو املراد هنا، وإال فقد يكون األعم مراًدا، فال يناسب ألن التأليف أخصرمحه هللا: (
 =االقتصار على األخص، تدبر.

) هو ما تركب على الكلم االصطالحيالضمري راجع للمعىن الواحد، () وهو معىن التأليف(
) أي: اليت يرتكب من جمموعها ال حيتاج للفظة جمموع هنا؛ إذ املركب منه فأكثرمن ثالث كلمات، (

جنس جزء الكلمة اخلارجي أ�ًّ كان ذلك اجلزء، ومل ندَِّع يف هذه القضية أن االسم والفعل واحلرف 
 كب منها حىت حيتاج لدفع إشكاله أبنه قد يكون من نوع إىل جمموع جوااًب، فتأمل.أجزاء للكلم يرت 

) ابعتبار جنس الكلمة) أي: مدلوهلا الذي هو القول املفرد، (ابعتبار مفهوم كلمةقوله: (
 أي: جنسها املتحقق يف كل فرد من أفرادها.

كلمة ال أ�م خيربون مبجموع ... إخل) ال يكون موافًقا للمألوف من أ�م يقسمون الأبن جتعل(
فال » كلم«) قد يقال ال استخدام، وال يؤنث الضمري اعتبارًا بلفظ وإال ألنثعن جمموع، وقوله: (

                                                           
 مسائل النحو والصرف، وبسطها، ورتب األبواب، وضبطها.  ) الكافية الشافية: أرجوزة سهلة ميسرة، مجع فيها �ظمها ابن مالك١(
 ) وذلك ألن أحد أجزاء الكالم هو احلكم؛ أي اإلسناد الذي هو رابطة. ٢(
 ) ما بني املعكوفني ز�دة من (ب). ٣(
 ). ٥(ص:  ،١، طالناظم على ألفية ابن مالكشرح ابن ابن الناظم، : فاكتفى عن تتميم احلد ابلتمثيل. ينظر: ) لقول ابن الناظم٤(



 

١٠٢ 

 =مالزمة، أتمل.
 ... إخل) فيه أنه خيالف املألوف، كما مّر.وهذا أوىلوقوله: (

الرأي، وإال فما بعده ... إخل) أي: ببادئ الكلمات االصطالحية هي املستعملة؛ لئال يتوهم عود(
) اسم اإلشارة راجع ملا ذكر من التأويلني، وضمري ألنه، وألنه بعد راجع وهذا أحسنيبطله، قوله: (

 هلذا.
) أي: الكلمة ذات الثاين؛ أي: صاحبته، مث إن اقتصاره على ما ذكره أي ذات الثاين(

 سب ما يناسب، أتمل.يقتضي أنه ال حيتاج لتقدير يف بقية الرتكيب مع أنه حيتاج إليه حب
... إخل) هذا رمبا يفيد تعني ما قاله دون تقدير املضاف قبل اسم وألن احلصر ال يصح عليه(

 إّن ال أحسنيته كما هو مّدعاه، أتمل.
... إخل) أي: ألن من أحواهلا اإلعراب والبناء، والصحة ألن حال الكلمة ال ينحصر(

 .) أي: اجلرجاينوفرق السيدواالعتالل، وغري ذلك، قوله: (
، خبالف الثاين فيه أن الثاين أيًضا ال بد فيه لصحة املعىن من ذلك،  (من غري تقدير أو أتويل)

أال ترى إىل قوهلم يف: عسى زيٌد أْن يقوَم. أن معناه: عسى زيد ذا أن يقوم، كما سيأيت، غايته أن األول 
 تستبشع النفس النطق به، ويظهر هلا فساده من غري ما ذكر مبجرد التلفظ به دون الثاين، فتأمل. 

 /ب]. ٨) أي: ماضًيا أو مضارًعا أو أمرًا [م الفعل مطلًقااس(
... إخل) أي: من أن الكالم ال يرتكب من أكثر من امسني، أو اسم وفعل، ما دل عليه قول(
) أي: يوافق ما اعتمده ويوافقه، وقوله: (FNFEOE... إخل) مقول قول ابن احلاجبأنه ال يتأتىوقوله: (

                                                           
، فقيه مالكي، من كبار العلماء ب: هو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب) ابن احلاجِ ١(

هـ)، ٦٤٦، وسكن دمشق، ومات ابإلسكندرية ()، ونشأ يف القاهرةصعيد مصرابلعربية، ُكردي األصل، ولد يف أسنا (من 
معرفة وكان أبوه حاجًبا فعرف به، من تصانيفه: الكافية، الشافية، خمتصر الفقه وُيسمَّى "جامع األمهات". ينظر: الذهيب، 

، ١، طالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة)، الفريوزآابدى، ٣٤٨، (ص: ١، طالقراء الكبار على الطبقات واألعصار
)،  ٢١١/ ٤، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ١٣٤/ ٢، (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة)، السيوطي، ١٩٦(ص: 

)، ٢٤١/ ١، (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية)، خملوف، ٢٦٥/ ٦، د. ط،  (معجم املؤلفنيكحالة، 
 ). ١١٨/ ١، (موسوعة األعالم

الكافية يف علم ) الكالم: ما تضّمن كلمتني ابإلسناد، وال يتأّتى ذلك إالَّ يف امسني، أو فعل واسم. ينظر: ابن احلاجب، ٢(
 ). ١١، (ص: ١، طالنحو



 

١٠٣ 

، ووافقه عليه ... إخل) استدراك على ما اعتمده ابن هشاملكن قال السيد، وقوله: (FNE=هشامابن 
) أي: عارضة هلا) ُروعي فيه معىن ما، وقوله: (وما عدامها) خرب قوله: (خارجة، قوله: (FOEالرضي
 الكالم.حلقيقة 

) أي: فيكون ذا زيد مركًبا من امسني وحرف ال امسني، ومعىن كونه حرف معىن FPE]ألن التنوين([
 .FRE) أي: ألنه ال صورة لهمبنع أنه حرف معىن، (FQEحرف معىن أنه يدل على معىن كالتنكري والتمكني

 بنظريه أبن ) أي: كما أورد النداء مبا قيل يف: � زيد؛ أي: وأورد أيًضا: أَال َماء(
 ، FTE. وماء فضلة زائد على حقيقة الكالمFSEيقال: أال �ئبة عن أمتىن، وهو فعل واسم

) يعين به ومبا للظرف) أي: الذي هو الظرف الواقع خربًا، قوله: (على عاملها املعنويقوله: (
ما حنن فيه من  ) أي: الذي هو اخلرب، فكذا االستقرار الذي تعلق به الظرف، (FUEبعده قوله: (ملّية)
، وما هو فيه هو قول ) أي: كالم الدماميينانتهى؛ ألن احملشي سيأيت يقول: (كالم الدماميين

 .FVEاملغين

                                                           
 ). ٣٤/ ١البن احلاجب ( على الكافية شرح الرضي.أ.هـ. وهو كذلك يف ) قوله: ويوافقه قول الرضي٣٦/ ١( حاشية الصبان) الذي يف ١(
قوله: وأقل ما يتألف الكالم من امسني: كـ "زيد قائم"، ومن فعل اسم، كـ"قام زيد"، ومنه  ) والذي اعتمده ابن هشام٢(

وحاول  ). والرضي إمنا استظهر قول ابن احلاجب٣٣/ ١( ،ابن مالكأوضح املسالك إىل ألفية ابن هشام، "استقم".أ.هـ. 
ـ: "وال يتأتى"؛ أي: ال يتيسر  بعُد، فقال: فظهر هبذا معىن قوله ـ أي: ابن احلاجب خترجيه مبا يتوافق مع ما ذكره ابن هشام

 ). ١/٣٤( على الكافية البن احلاجب، شرح الرضيإلسناد إال يف امسني، أو فعل واسم.  الرضي، ا
 ليس يف (ب). » ألن التنوين«) قوله: ٣(
 ) سيأيت الكالم على تنوين التنكري والتمكني وغريمها. ٤(
 ) ألن التنوين يظهر نطًقا ال خطًّا، كما سيأيت يف تعريفه. ٥(
 ) أي كلمة "أمتىن" فعل واسم، وهو الفاعل املسترت وجواًب تقديره "أ�". ٦(
 ) أي لكون "أال" بتقدير: أمتىن. ٧(
 ) [جمزوء الوافر]:٥٠٦) البيت لُكثريِّ عزة يف ديوانه (ص: ٨(

ــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   ِلَميَّــــــــــــــــــــــــــــــــة موِحًشــــــــــــــــــــــــــــــــا طََل
 

 يلــــــــــــــــــــــــــــــوُح َكأَنَّـــــــــــــــــــــــــــــــُه ِخَلـــــــــــــــــــــــــــــــلُ  
 
 

ابن )، ٢١١/ ٣( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، )، ١٢٣/ ٢( ،٣، طالكتابسيبويه، 
 ). ٢٤٩/ ١( ، د.ط.شرح شواهد املغينالسيوطي، )، ١/٢٦، (١، طأمايل ابن الشجري، جريالش

: )٢/٥٣٥، (١والدماميين، شرح الدماميين على مغين اللبيب، ط )٨٦٥) ونّصه يف مغين اللبيب عن كتب األعاريب (ص: ٩(
والكوفيون، والناصب  النكرة، وهو عنده مرفوع ابالبتداء، وليس فاعًال كما يقول األخفش سيبويه فإن صاحب احلال عند

= 



 

١٠٤ 

... إخل) يعين: أنه يقال يف قول املغين املذكور من جميء احلال من املبتدأ ما قيل الباب الثاين(
كون ) أي: على جميء احلال من املبتدأ (وغاية ما يلزم(ملية... إخل)، وقوله: (يف قول الشاعر: 

، كما مّر، والعامل يف املبتدأ صاحبها االبتداء، FNE... إخل) ألن العامل يف احلال االستقرارالعامل
 .FOE) أي: عند سيبويهعندهوقوله: (

 املوصول مع بعض صلته.) يعين: هو جواز حذف هذه الطريقةقوله: (
) هذه احليثية مستفادة من الشارح عند أتمله، وإن مل يصرح فيه أن هذا من حيث االنقسام(

 هبا، فال يصح االعرتاض عليه مبا يفيده، أتمل. 
 ) أي: اإلشعار املذكور.يف الشارح على ذلك) أي: من الرتتيب املذكور، (أن ُمثّ أدل(

على ابهبا للتنبيه » مث«، حيث جعل FPE.. إخل) رد على املرادي.ويكفي يف اإلشعاررمحه هللا: (
 .FQEعلى تراخي رتبة احلرف عن االسم والفعل. انتهى حفين

                                           
= 

 ). ٣٧/ ١يف حاشيته (  للحال االستقرار الذي تعلق به الظرف.أ.هـ. وهو كما نقله الصبان
 : ) كما قال ابن مالك١(

 َوَأْخبَــــــــــــــُروا ِبظَـــــــــــــْرٍف أْو ِحبَـــــــــــــْرِف َجـــــــــــــرْ 
 

ــــــــــــتَـَقرْ   ــــــــــــاِئٍن أِو اْس ــــــــــــَىن َك ــــــــــــَن َمْع  َ�ِوي
 
 

 

: هو عمرو بن عثمان بن قـَنـَْرب، موىل بين احلارث بن كعب، كنيته: أبو بشر، وسيبويه لقب ومعناه رائحة التفاح. وقال ) سيبويه٢(
طبقات النحويني هـ). اإلشبيلي، ١٨٠ـ  ١٤٨، تويف شاابًّ (عالمة، حسن التصنيف، أخذ عن اخلليل األزهري: كان سيبويه

)، ٥٤، (ص: ٣، طنزهة األلباء يف طبقات األدابء)، األنباري، ٦٦، (ص: ٢، ط)٥٠واللغويني (سلسلة ذخائر العرب 
إنباه الرواة على أنباه )، القفطي، ٢١٢٢/ ٥، (١ط  معرفة األديب،معجم األدابء = إرشاد األريب إىلاحلموي، 

بغية الوعاة )، السيوطي، ٢٢١، (ص: ١، طالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة)، الفريوزآابدى، ٣٤٦/ ٢، (١، طالنحاة
 ). ٨١/ ٥، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٢٢٩/ ٢، (يف طبقات اللغويني والنحاة

إيراد اعرتاض ورد عليه بنفسه، فال وجه للرد عليه هنا؛ إذ قال: "وأورد عليه أيًضا أن إدخال "مث" يف قوله:  املرادي) والذي عند ٣(
"مث حرف" ليس جبيد؛ ألن مث للرتاخي، وإذا قسمنا شيًئا إىل أشياء فنسبة كل واحد من األقسام إىل الشيء املقسم نسبة 

يف قوله: "مث حرف" جيوز أن يكون استعملها مبعىن الواو؛ أل�ا املعهودة يف مثل ذلك، وجيوز أن  واحدة. واجلوب: أن مث
تكون على ابهبا للتنبيه على تراخي مرتبة احلرف عن االسم والفعل؛ لكونه فضلة، وكل منهما يكون عمدة.أ.هـ. ينظر: 

 ). ٢٧٣/ ١( ،١، طتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالكاملرادي، 
 ) قلت: ال وجه للرد. وهللا أعلم. ٤(
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) أي: يكون يكون وقد، قوله: (FNE) أي: بقطع النظر عن األفرادعلى املاهية من حيث هي(
) أي: وغري الغالب قد يفرق بينهما ابلتاء غالًبا، قوله: (FOEالغالبله واحد من لفظه، وهو مقابل 
 .FPEابلياء كروم ورومي، وفرنج وفرجني

ينسب أي: ألن اجلمع موضوع لألفراد ال للماهية، فكيف  FQE)أن ذلك مناٍف لكونه مجعيًّا(
 مع اختالف املوضوع له فيهما. ايًّ مجعاسم اجلنس للجمع، ويقال: 

) أي: على جواب لكن يلزم) أي: فيما وضع له اجلمع، وهو األفراد، (اجلمعواستعمل يف (
 ) أي: يف دفع التجوز.وقد يقال، (FREالرضي

                                                           
حاشية شرح ابن ) اسم اجلنس اإلفرادي: هو ما يصدق على الكثري والقليل واللفظ واحد، كماء وذهب وخل وزيت. حمي الدين، ١(

 ). ٣٨/ ١( ،١، طالصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالكحاشية الصبان، )، ١٥/ ١( على ألفية ابن مالك عقيل
): فإن قلت: فإين أجد كثريًا ١٥/ ١( على ألفية ابن مالك حاشيته على شرح ابن عقيلي الدين عبد احلميد يف ي) قال حم٢(

من مجوع التكسري يفرق بينها وبني مفردها ابلتاء كما يفرق بني اسم اجلنس اجلمعي وواحده، حنو قرى وواحدة قرية، ومدى 
وواحدة مدية، فبماذا أفرق بني اسم اجلنس اجلمعي وما كان على هذا الوجه من اجلموع؟ فاجلواب على ذلك أن تعلم أن 

نوعني اختالفًا من وجهني: الوجه األول: أن اجلمع ال بد أن يكون على زِنة معينة من ز�ت اجلموع احملفوظة املعروفة، بني ال
فأما اسم اجلنس اجلمعي فال يلزم فيه ذلك، أفال ترى أن بقرًا وشجرًا ومثرًا ال يوافق زِنة من ز�ت اجلمع! والوجه الثاين: أن 

( * + {الضمري وما أشبهه يرجع إىل اسم اجلنس اجلمعي مذكرًا كقول هللا تعاىل:  االستعمال العريب جرى على أن

، فأما اجلمع )١٠ ، اآلية: فاطر(سورة  }¸ º ¹ « {، وقوله جل شأنه: )٧٠ ، اآلية:البقرة(سورة  },

 }À « ¼ ½ ¾ ¿{فإن االستعمال العريب جرى على أن يعود الضمري إليه مؤنثًا، كما جتد يف قوله تعاىل: 

̀  a{، وقوله سبحانه: )٢٠: ، اآلية الزَُّمر(سورة  _  ̂ ] \ [ Z Y X W V{ 
 ، وكقول الشاعر: )٥٨: ، الىية  العنكبوت(سورة 

ــــــــت ــــــــا الــــــــيت وجب  يف غــــــــرف اجلنــــــــة العلي
 

 هلــــــــم هنــــــــاك بســــــــعي كــــــــان مشــــــــكور. 
 
 

 

) اسم اجلنس اجلمعي: هو ما يدل على أكثر من اثنني، ويفرق بينه وبني واحده ابلتاء، والتاء غالًبا تكون يف املفرد كبقرة وبقر ٣(
وشجرة وشجر، ومنه كلم وكلمة، ورمبا كانت ز�دة التاء يف الدال على اجلمع مثل كمء للواحد وكمأة للكثري، وهو �در. 

حاشية شرح ابن )، حمي الدين، ٣٩، ٣٨/ ١( ،١، طاألمشوىن أللفية ابن مالك حاشية الصبان على شرحالصبان، 
 ). ١٥/ ١( على ألفية ابن مالك عقيل

 ): مجيًعا. والصواب: مجعيًّا. كما هنا. ٣٨/ ١( حاشية الصبان) يف ٤(
: اجملموع: ). قال ابن احلاجب١/٣٧٧، (شرح الكافية) أما اسم اجلنس فألنه هو الدال على املاهية من بني األمساء. الرضي، ٥(

ما دل على آحاد مقصودة حبروف مفرده بتغيري ما، فنحو: متر، وركب، ليس جبمع على األصح، وحنو فلك: مجع. قال 
= 



 

١٠٦ 

) أي: الستعماله فيما وضع له وهو حيوان �طق فحقيقة) أي: مبالحظتها، (يف ضمن أفرادوقوله: (
وموضعنا، وهو استعمال اسم اجلنس يف اجلنس؛ ) أي: وإن كان مبالحظة خصوصه، فمجازذكر، (

 أي: املاهية واحلقيقة مبالحظة األفراد من هذا القبيل.
 أي: ال خدش، وال حمذور فيه. FNE)وال ثَلم فيه مبثلثة مفتوحة قبل الالم(
) يعين: أنه يدل على بقيد الوحدة الشائعة) أي: من الكلمات، (أفراد/أ] ٩[ يف ثالثة(

 .FOE�ا متحدة يف الذهن شائعةاملاهية بقيد كو 

                                           
= 

: قوله: (ما دل على آحاد) يشمل اجملموع وغريه، من اسم اجلنس، كتمر وخنل، واسم اجلمع، كرهط ونفر، والعدد، الرضي
وكثالثة وعشرة... وخيرج أيًضا اسم اجلنس؛ أي الذي يكون الفرق بينه وبني مفرده إما ابلتاء حنو: مترة ومتر، أو ابلياء حنو: 

إذ اللفظ مل يوضع لآلحاد، بل ُوضع ملا فيه املاهية املعينة، سواء كان واحًدا أو  رومي وروم؛ وذلك أل�ا ال تدل على آحاد،
مثىن أو مجًعا، ولو سلمنا الداللة عليها فإنه ال يدل عليها بتغيري حروف مفرده، فإن قيل: أليس آحاده أخذت وغريت 

 فيقع التمر على التمرة والتمرتني والتمرات، حروفها حبذف التاء أو الياء؟ قلت: ليس... اسم اجلنس يقع على القليل والكثري
وكذا: الروم، فإن أكلت مترة أو مترتني، وعاملت روميًّا أو روميني، جاز لك أن تقول: أكلت التمر، وعاملت الروم، ولو كا� 

جلمع، فال يطلق مجعني، مل جيز ذلك، كما ال يقع رجال على رجل أو رجلني، بلى، قد يكون بعض األجناس مما اشتهر يف معىن ا
 ). ٣٦٧ـ  ٣/٣٦٥، (شرح الكافيةعلى الواحد واالثنني، وذلك حبسب االستعمال ال ابلوضع، كلفظ الكلم.  الرضي، 

ْكُسوِر.  ينظر: ابن سيده، ) ثـََلَم اإل�َء والسَّْيَف وحنَوه يـَْثِلُمه ثـَْلًما وثـَلََّمه فانـْثـََلَم وتـَثـَلََّم: َكَسَر َحْرَفه، والثـُّْلَمُة فـُْرَجُة ا١(
َ
حلَْرِف امل

الفريوزآابدى، )، ٨٣/ ١، (املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري)، الفيومي، ١٥٥/ ١٠، (١، طاحملكم واحمليط األعظم
 ). ٥٠(ص:  ،٥، طخمتار الصحاحالرازي، )، ١٠٨٤، (ص: ٨، ط القاموس احمليط

) فاسم اجلنس يغاير النكرة مفهوًما لوضعها للفرد املنتشر؛ أي للحقيقة ابعتبار وجودها يف فرد ما، وإن وافقها يف املاصدق، فكل من ٢(
ي اسم جنس، ومطلًقا عند األصوليني، أو بقيد الوحدة الشائعة مسُِّي نكرة، وعند أسد ورجل إن اعترب داللته على املاهية بال قيد مسُِّ 

حاشية اآلمدي وابن احلاجب إ�ما شيء واحد، وهو ما وضع للفرد املنتشر، وهو ظاهر عبارات كثري من النحاة.  اخلضري، 
تشنيف املسامع جبمع  ،الزركشينظر: )، وي١/١٤٠الكتب العلمية ( ١، طاخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

)، وقال حمقق الروضة: وقد مشى ١٠١/ ٢، (٢، طروضة الناظر وجنة املناظر، ابن قدامة، )٨١٠ ،٨٠٩ /٢( ،١، طاجلوامع
املصنف على أن املطلق والنكرة مبعىن واحد، كاملثال املتقدم، بينما ذهب كثري من األصوليني إىل التفرقة بينهما. فإن املطلق: هو 

صنف من احتاد املطلق والنكرة الدال على املاهية من حيث هي، والنكرة: هي الدالة على املاهية بقيد الوحدة الشائعة. وما قاله امل
هو اختيار بعض األصوليني، كابن احلاجب واآلمدي، وعليه عامة النحويني؛ ألن املوجود يف اخلارج هو الفرد، واملاهية الذهنية ال 

اإلحكام يف أصول  ،آلمدي)، ا٣٤٩/ ٢، (١، طبيان املختصر ،أبو الثناء اَألْصَبهاينوجود هلا يف اخلارج. وينظر أيضا: 
، البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي، )، ٣٢١/ ١، (١، طنثر الورود على مراقي السعود، الشنقيطي)، ١/ ٣، (األحكام

 ). ٥/ ٢( ،١، طإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولالشوكاين، )، ٦/ ٥( ، ١ط
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كما يف قوله تعاىل:   FNE) األوىل كتمر؛ ألن غنًما يؤنث ضمريهما جيب تذكري ضمريه كغنم(
﴿m q p o n﴾ ) :إخل) قد يقال: ميكن فالوجه أنه تفريعقوله: ( )٧٨سورة األنبياء، اآلية ...

... إخل) مع قول تفريع على قول املصنفقول البعض املذكور هلذا، أبن يقال: إن قوله: ( FOEترجيع
 الشارح سابًقا فاملختار... إخل، أتمل. 

) أي: يستعمل حباليته فيهما؛ أي: والتضعيف إلفادة التكثري فيهما، كما يف األجرام واملعاين(
 (مطلًقا) قطًعا، مث لو حذفه ما ضّر، أتمل. ) لعل املراد بقوله: واألجرام مطلًقايؤخذ مما بعد، (
لكونه ) األوىل أن يزيد وال يؤنث كما هو املراد هنا، وقوله: (مصدرًا ال يثىن وال جيمعقوله: (

إمنا ... إخل)، وقوله: (مل يؤنث) أي: اخلرب وهو تعليل للنفي، أعين قوله: (يف األصل مصدرًا
 ): كالتنوين.و ذلكحن... إخل) خرب قول البعض، قوله: (يستقيم

يف الكلمة للجنس؛ أل�ا » أل«... إخل) جواب سؤال تقديره والتاء يف الكلمة للوحدة(
الداخلة على احملدود جنسية مدخوهلا اجلنس واحلقيقة، وهذا ينايف وجود التاء اليت » أل«حمدودة و

 للوحدة يف ذلك املدخول.
هو وإن كان أهم كما قال: إال أن  ... إخل) قد يقال:وخص االصطالح ابلذكر؛ ألنه أهم(

الذكر يوهم خالف املراد، فاألوىل اإلسقاط لذلك، وحينئٍذ فيكون الدرك على البعض من حيث 
 =تعبريه ابلصواب املوهم أن الذكر خالف الصواب ال كما يؤخذ من احملشي، فتأمل.

 .هي وصف املنقول عنه FPE)عالقته الكليةقوله: (
 يف املثال. FQE=وهو امرؤ القيس

                                                           
 جيد، تشهد له اآلية بعُد.  ) تعليل الشيخ كساب١(
 ). ٨٦١/ ٢، (١، طمعجم اللغة العربية املعاصرة) ترجيع [مفرد]: ج ترجيعات. مصدر رجََّع.  عمر، ٢(
) أي: اجملاز املرسل وعالقته الكلية، وهو من إطالق الكّل وإرادة اجلزء. واجملاز املرسل كما ذكر البالغيون هو الكلمة املستعملة ٣(

جواهر املعنيني، مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي. ينظر: اهلامشي، يف غري ما وضعت له لعالقة غري املشاهبة بني 
 ).١٢٩/ ٢( ،١، طالبالغة العربية امليداين،)، ٢٧٤،  (ص: البالغة يف املعاين والبيان والبديع

اء العرب على اإلطالق، مياين ق هـ)، أشهر شعر  ٨٠ـ  ١٣٠بن حجر بن احلارث الكندي، من بين آكل املرار ( ) امرؤ القيس٤(
ابمللك الّضليل (الضطراب أمره  األصل، مولده بنجد، أو مبخالف السكاسك ابليمن، اشتهر بلقبه، ويُعرف امرؤ القيس

طول حياته)، وذي القروح (ملا أصابه يف مرض موته)، كان أبوه ملك أسد وغطفان، وأمه أخت املهلهل الشاعر وعنه أخذ 
نزهة األلباب )، العسقالين، ١٢٥/ ١، (هتذيب األمساء واللغات، النوويلشعر، وكتب األدب مشحونة أبخباره. ينظر: ا

= 



 

١٠٨ 

) وجتمع أيًضا) أي: خبالف الساكن الدال املنظر به فاسم النبق، وقوله: (فجمع لسدرة(
 .FNEأي: سدرة
 ) أي: هذا الرابع.حكاه) أي: ولو مل يدل على معىن، وقوله: (أنه مرادف للفظ(
 ويل قوله: () نعت لتشكيك كما هو ظاهر، واملراد بتشكيكه املذكور يف تصرحيه(

 ، وبّني وجه سقوطه، )، وهو أن يقال: إىل آخر ما نقله عنه احلفينهنا تشكيك
 . FOEفانظره إن شئت

 ) أي: للثالثة.قوله: الشامل هلا(
حلمله ... إخل)، وقوله: (ما يستفاد على جعل... إخل) بيان لقوله: (من كونه عم كال(

 ... إخل).وقرره على وجه... إخل) علة لقوله: (العموم
) أي: من كلمتني أو أكثر بدليل جعله بينه وبني هو عبارة عن املركب خاصةرمحه هللا: (

 =الكلم العموم املطلق.
مع ... إخل) أي: ألنه مرتب على هذه اإلرادة اليت ال قرينة عليها، (فسقط ما نقله البعض(
... إخل) ومع أن دعواه... إخل) هذا وما عطف عليه، وهو قوله: (ظهور، (FPE) أي: البهويتأن دعواه

 ) عطف على تعريف اجملرور ابلباء.وجمرد ابجلر، قوله: (ترقٍّ يف سقوط ما نقله البعض عن البهويت
... إخل) فيه أن جواز أحد شيئني ال يصلح علة لعدم تسليم جلواز كونه على هذا اإلعراب(

 =ئز اآلخر، بل لعدم تعينه، أتمل.اجلا
) أي: والقول الثالث املذكور يف احملشي، وهو أنه مرادف كالقولني اللذين حكامها الشارح(

                                           
= 

ابن )، ٣٢٠/ ٢، د. ط، (معجم املؤلفني)، كحالة، ١١/ ٢، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٣٠٢/ ١،(١، طيف األلقاب
 ). ٢٩٩/ ٣( ،١، طجممع اآلداب يف معجم األلقابالفوطي، 

 . ) إشارة إىل مجع "كلمة" كما ذكرها األمشوين١(
 ). ٤١/ ١( ،١، طحاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالكالصبان، ) أي: سقوط تشكيك صاحب التصريح.  ٢(
ذي احلجة  ١٩اخللويت املصري، احلنبلي، فقيه، مؤرخ، منطقي، بياين، شاعر، تويف مبصر يف  هويت) دمحم بن أمحد بن علي البُ ٣(

، حاشية على شرح عصام الدين على السمرقندية يف البالغة، التحفة هـ)، من آاثره: حاشية على شرح األمشوين١٠٨٨(
، د. معجم املؤلفنيرادات يف مجع املقنع، وله شعر. ينظر: كحالة، الظرفية يف السرية النبوية، حواٍش على كتاب منتهى اإل

 ).١٢/ ٦، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٢٩٤/ ٨ط،  (
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 =للكلمة.
... إخل)، لعل املناسب تفريعه ابلفاء، مث أقول: الظاهر أن اعرتاضه واعرتاض البعض تبًعاقوله: (

املذكور وجيه، وذلك أنه قال ما نصه: قوله على الصحيح األوىل إسقاطه إليهامه أنه على مقابليه، ومها 
 القول مبرادفة الكالم، والقول أبنه أعم مطلًقا منه، ومن الكلم ليس كذلك، أتمل. انتهى. 

ابألوىل دون الصواب، وعلل األولوية ابإليهام املذكور، وال شك أنه عند عدم  فأنت تراه عرب
إسقاطه يوهم ما ذكر، وأنه لو أسقطه ملا وجد ذلك اإليهام، وأن ما ال يوهم أوىل مما يوهم خصوًصا، 
والبعض الذي ذكر احملشي أنه احرتز بقوله على الصحيح عنه مل حيكه الشارح سابًقا، كما قال 

 نعم لو عرب البعض ابلصواب لرمبا توجه عليه ما قاله احملشي، فتأمل إبنصاف.  احملشي:
) أي: عن اعرتاض وميكن أن جياب) للضرورة؛ أي: أو للتوسع يف الظروف، (وهو هبا( 

... إخل) أي: فيكون نكرة فيحتاج إىل مسوغ أبن لفظ كلمة فرد، وقوله (FOEعلى املكودي FNEسم
... إخل) قد يقال: أن املصنف مل يرد أي فرد من فكأنه قال وفرد، وقوله: (كما قال املكودي  /ب]٩[

أفراد مسمى كلمة، بل أراد فرًدا خمصوًصا، وهو املركب من كاف والم وميم وهاء، فريجع للفظ، فيعود 
 أتمل. ، وال ينفعه هذا اجلواب،االعرتاض على املكودي

) عطف على (تبًعا) قوله: ال قصًدا) أي: بقول املصنف: واحده كلمة، قوله: (لكان أوفق(
)، فإن فيه منًعا إن سلمتقبله من جهة قوله: ( FPE... إخل) مقابلته ملذهب السعدوقال السيد(

                                                           
 هـ). ٩٩٢العبادي (ت  املرادي ) يعين ابن قاسم١(
املالكي، أبو زيد، حنوي، صريف، لغوي، نسبته إىل بين مكود (قبيلة قرب فاس)، ، الفاسي، ) عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي٢(

، البسط والتعريف يف التصريف، املقصورة يف مدحه ملسو هيلع هللا ىلص ، نظم املعرب ومولده ووفاته بفاس، من آاثره: شرح ألفية ابن مالك
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني هـ). ينظر: السيوطي، ٨٠٧ألعيان، تويف بفاس (واأللفاظ، وعمدة البيان يف معرفة فرائض ا

 ). ٣١٨/ ٣، (١٥)، الزركلي، األعالم، ط ١٥٦/ ٥، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ٨٣/ ٢، (والنحاة
عامل ابلنحو والتصريف واملعاين والبيان واألصلني  ، اإلمام العالمة) مسعود بن عمر بن عبد هللا الشيخ سعد الدين التفتازاين٣(

، شرح واملنطق وغريها، شافعي، تقدم يف الفنون، واشتهر ذكره، وطار صيته، وانتفع الناس بتصانيفه، وله: شرح العضد
الفقه، شرح العقائد، املقاصد يف التلخيص، وآخر خمتصر ـ شرح القسم الثالث من املفتاح، التلويح على التنقيح يف أصول 

الكالم، شرحه، شرح الشمسية يف املنطق، شرح تصريف العزي، اإلرشاد يف النحو، حاشية الكشاف مل تتم، وكان يف لسانه 
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني هـ). ينظر: السيوطي، ٧٩٣لكنة، وانتهت إليه معرفة العلوم ابملشرق، مات بسمرقند (

 ). ٢٢٨/ ١٢، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ٢١٩/ ٧، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٢٨٥ /٢، (والنحاة
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) أي: بل ابلتبع لداللتها على معانيها فليست ابلوضعقوله: (، ومن جهة مطو�ًّ مل يقل به السعد
 املوضوعة هي هلا فقط.

) أي: يف دفع التنايف بني ما تفيده العالقة وما اشتهر يف كالمهم، قوله: وقد يقالقوله: (
 =) بكسر النون منونة كقاٍض اسم فاعل من الفناء، وهو تفسري لذاهب قبله.فانٍ (

)، وفيه تسامح، فإن الشطر ليس هو اخلرب عن الواقعقوله: ( واخلرب عن أصدق عطف على
 .FNFEOEأصدق، بل هو بدل أو عطف بيان من اخلرب عنه، وهو كلمة لبيد

... إخل) ظاهره أنه راجع للشطر الثاين فقط، مع أنه متوجه على واعرتض أبن نعيم اجلنة(
شيء، وميكن أن املراد بكل شيء؛ أي: من األجرام، أتمل األول أيًضا؛ ألن نعيم اجلنة من مجلة كّل 

، ورأيت لبعضهم أن بعد هذا البيت سوى اجلنة العليا، فإن نعيمها يدوم ويبقى... إخل، وعليه FPEهذا
 فال يرد شيء، تدبر. 

) أي: تسليم حصوله) أي: فاستعري له لفظها استعارة تصرحيية، قوله: (أشبه الكلمةقوله: (
 =ذكور.اإلمهال امل
... إخل) قد يقال: ليس املقام لبيان ما ذكر عن أو أنه أراد بيان املعىن اللغوي اجملازي( 

 الثاين وعن األول أيًضا أبنه اقتصار على األصل، أتمل.
وهو األقرب كان الصواب االقتصار على  وال يرد عليه إن كان الضمري راجًعا البن هشام

قوله: من أن تقوم؛ ألنه هو الذي يتوهم وروده عليه، فدفعه، وأما يوم ينفع، فإمنا ينفع فيه الدفع 
... إخل) من جهة إيراد كون املدخول فيه غري اسم، فيدفع أبنه اسم ألن املدخولاملذكور بقوله: (

 مع كونه امسًا أتويًال، فال يدفعه ذلك الدافع، أتمل. أتويًال، وأما من جهة كونه ال حرف جر معه

                                                           
 ) البيت من الطويل، وهو بتمامه: ١(

 أال ُكــــــــــلُّ شــــــــــيٍء مــــــــــا َخــــــــــال هللا ابِطــــــــــلُ 
 

ـــــــــــــــلُ   ـــــــــــــــةَ  زاِئ  وكـــــــــــــــلُّ نعـــــــــــــــيٍم ال َحمال
 
 

 

خزانة األدب ولب لباب لسان البغدادي، )، ٣٨٢، (ص: جواهر األدب)، اهلامشي، ٢٥٦وهو للبيد يف ديوانه (ص: 
 ). ٢٥٧ـ  ٢٥٥/ ٢( ،٤، طالعرب

قاهلا الشاعر  : "أصدق كلمة ملسو هيلع هللا ىلص، قال النيب  �) من حديث أيب هريرة ٦١٤٧، ٣٨٤١) روى البخاري يف صحيحه برقم (٢(
 : أال كل شيء ما خال هللا ابطل". كلمة لبيد

 ) وهذا توجيه حسن، السيما إن قطعنا بعدم ارتباط الشطر الثاين ابألول يف املعىن. ٣(
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 =وإن كان راجًعا للمصنف مع ما فيه من البعد صح مجيع ما ذكره إيراًدا ودفًعا.
أي: إال البدل، فإنه على نية تكرار العامل على الصحيح  FNE)هو العامل يف املتبوع(
 =جلار املتوهم، وال ابجملاورة، بل جبار اجملاور.، فيه: أن الصحيح أنه ال جر ابلتوهم، بل ابFOEلندرهتما

) وسيأتيك عن الروداين... إخل)، قوله: (تلحق اآلخر) أي: عن التقييد بـ(املدخلة مطلًقا(
)، وقوله: والوقف... إخل) حمط التعليل قوله: (ألن الكتابةأي: قريًبا يف آخر هذه القولة، قوله: (

) أي: وكتابتها ال ترد على التعريف املذكور للتنوين كتبت األلفالتنوين، قوله: () أي: وهو يسقط(
 ... إخل)، أتمل. بعد واملرادأخًذا من قوله: (

) احرتز به عن يف الدرج... إخل) أي: فيكون تعريفه: التنوين غري جامع، وقوله: (حىت يرد(
 ليه، أتمل. الوقف، فإنه ال تنوين فيه، فال يضر خروجه، وعدم الصدق ع

) أي: التالزم بينه وبني العرف يف مبا ذكر) أي: طرد تعريف التنوين، (لكن يرد على طرده(
) أي: فيكون التعريف غري مانع، الدرج ففي... إخل)، (واملرادالوجود، وهو استدراك على قوله: (

 وأما يف الوقف فال نون فيه لفظًا، أتمل. 
آخره، وهو الفاء؛ أي: فأخرجوها بال خطأ، فضيف  ) أي: حلقتنظروا إىل أ�ا آخر ضيف(

قبل فإنه هبا، كـ (رعشن) مثال لنحو (ضيفن)، وذلك  /أ] الروداين١٠هنا بدون نون، خبالفه يف نظر [
، قوله: FPEروي القافية: هو احلرف الذي تنسب إليه القصيدة، وهو ما قبل املدة يف القافية املطلقة

 =) أي: على كون املراد روي القافية.عليهوال يرد (
) أي: وحلق التنوين هذه اهلاء عوًضا عن املد بعدها؛ أي: فلم ما إذا وصل ابهلاء حنو مقامه(

 =يلحق التنوين، روي القافية وهو امليم يف املثال.
 . FQE)، وقيل: واحدها ركوبةوال واحد هلا من لفظها(

                                                           
حاشية الصبان الصبان، ) لقوله يف احلاشية: ألن الصحيح أن التبعية ليست عاملة، بل العامل يف التابع هو العامل يف املتبوع. ١(

 ). ٤٥/ ١( ،١، طعلى شرح األمشوىن أللفية ابن مالك
 ) ومها: اجملاورة والتوهم. ٢(
) الرَِّويُّ: وهو آخر حرف صحيح يف البيت وعليه تنىب القصيدة وإليه تنتسب، فيقال: سينية ودالية وهكذا، وال يكون هذا ٣(

سمَّى مطلًقا إن كان متحرًكا ، وُيسمَّى مقيًدا إن كان ساكًنا. ينظر: حممود مصطفى، احلرف حرَف َمدٍّ وال هاًء. والروي يُ 
 ).١٣٦، (ص: علم العروض والقافية)، عتيق، ٩٢(ص:  ،١، طأهدى سبيل إىل علمي اخلليل

 ):٥٢٤/ ٢ِمْن لَْفِظَها. الزَّبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ( ) الرِّكاب: اْإلِِبل. واحدهتا: رَاِحَلة َوَمجعَها: رُُكب. َوَال َواِحَدَة َهلَا٤(
الرَُّكوبَُة َأَخصُّ ِمْنُه. ينظر َوَعن اْبن األَثري: َوقيل: الرُُّكُب َمجُْع رَُكوٍب، َوُهَو َما يـُرَْكُب من كّل َدابٍَّة، َفعوٌل ِمبَْعىن َمْفُعوٍل، قَاَل: و 

= 
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 ، وأوهلا: FOE=من قصيدة للنابغة الذبياين FNEوالبيت
ــــــــِدي ــــــــٌح، أو ُمْغَت ــــــــةَ  رائ ــــــــَن آِل َمّي  أِم

 
 عجــــــــــالَن، ذا زاٍد، وغــــــــــَري مــــــــــزودِ  

 
 
 
 

 ومنها: 
ـــــــــــــا بغـــــــــــــٍد وال أهـــــــــــــًال  ـــــــــــــهال مرحًب  ب

 
 إن كــــــان تفريــــــُق األحبــــــِة يف غــــــدِ    

 
 

 وبعد بيت الشارح:
ــــــــةٍ  ــــــــِر جاري ــــــــَهِمها FPEيف إْث ــــــــَك بَس  رََمْت

 
 فأصـــاَب قلبَـــك، غـــري أْن مل تـُْقِصـــدِ  

 
 

) لعل املراد ابلّرِحال هنا اخليم وهو املسكن) أي: مبعىن ذهب وانتقل، (مضارع زال التامة( 
... إخل) وجه االستدراك أنه رمبا أي لكن رحالنا مل تزلمبعىن من، (اليت ُحتمل على اإلبل، أو أن الباء 

يتوهم من قرب رحيلهم أ�م أرسلوا إبلهم قدامهم حاملة لرحاهلم، أو أرسلوها منها على االحتمالني 
 املارين، فدفع هذا التوهم ابالستدراك. 

كما هو موضوع   FNEلغايليُروى ابلتنوين ا FQE... إخل)أحار بن عمرو كقوله:قوله رمحه هللا: (

                                           
= 

 ).١٢٧(ص:  ،٥، طخمتار الصحاحالرازي، )، ١٤/ ٧،(١، طط األعظماحملكم واحمليأيًضا: ابن سيده، 
 ) [الكامل]:٨٩يف ديوانه (ص:  ) البيت للنابغة الذبياين١(

ــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــري أن ركابنـــــــــــــــــــــا  أِزف التـَُّرحُّ
 

ـــــــــــد  ـــــــــــا وكـــــــــــأْن ق ـــــــــــُزل برحالن ـــــــــــا تـَ  َلّم
 
 

 

 )،٨/ ١١)، األغاين (٤٢٢/ ٢( ١، طاملعجم املفصل يف شواهد العربيةيعقوب، )، ١٤٢/ ١( ،١، طشرح كتاب سيبويهالسريايف، 
)، ٢٦٠، ١٤٦(ص:  ،١، طاجلىن الداين يف حروف املعايناملرادي، )، ١٠٩/ ٤( ،١، طشرح التسهيلابن مالك، 
 ). ١٩٨، ١٩٧/ ٧(  ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، 

بـْيَ ٢(  الغطفاّين املضري، أبو أمامة، شاعر جاهلي من ق هـ): ز�د بن معاوية بن ضباب الذبياينّ  ١٨اين (تويف حنو ) النَّابَغة الذُّ
الطبقة األوىل من أهل احلجاز، كانت تضرب له قبة من جلد أمحر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها، 
وكان األعشى وحسان واخلنساء ممن يعرض شعره على النابغة، وكان أبو عمرو بن العالء يفضله على سائر الشعراء، وهو 

د األشراف يف اجلاهلية، وكان حظيًّا عند النعمان بن املنذر، حىت شبَّب يف قصيدة له ابملتجردة (زوجة النعمان) فغضب أح
النعمان، ففرَّ النابغة ووفد على الغسانيني ابلشام، وغاب زمًنا، مث رضي عنه النعمان، فعاد إليه، شعره كثري، ُمجع بعضه يف 

لعرب ديباجة، ال تكلُّف يف شعره وال حشو، وعاش عمرًا طويًال. ينظر: الزركلي، ديوان صغري، وكان أحسن شعراء ا
 ). ١٨٨/ ٤، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ٥٤/ ٣، (١٥، ط األعالم

 ) تُروى: غانية. ٣(
 ) يُروى البيت لربيعة بن جشم وهو [املتقارب]:٤(

= 
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مرئ االستشهاد، ويُروى ابلسكون كما يف بقية أبيات القصيدة اليت هذا البيت مطلعها، وهي ال
 ، ومنها:FOEبن حجر، وقيل: لرجل من اليمن يقال له ربيعة بن جشم القيس

َبلــــــــــُت زَْحًفــــــــــا علَــــــــــى الــــــــــرُّْكبَـتَـْنيِ   فَأقـْ
 

ـــــــــْواًب لبســـــــــُت وثـَـــــــــْواًب َأُجـــــــــرّ   =FPEفثـَ

=

 
 ) املراد ليس فيه رشده.غري رشيد، قوله: (FQEويُروى (نسيت) بدل (لبست)

ابلكسر لدخول التنوين  ) أي: فإن اهلاء والذال أصلهما السكون، فُحرِّكاكما يف صٍه ويومئذٍ (
) أي: من حتريك ما قبله، قوله وهذا خالف ما أمجعوا عليهالساكن عليهما، وإن مل يكن غالًيا، (

                                           
= 

ــــــــــــــر ــــــــــــــَأّين مخَِ ــــــــــــــُن َعمــــــــــــــرٍو َك  َأحــــــــــــــاِر ب
 

 املَـــــــــــرِء مـــــــــــا َ�َمتِــــــــــــرَويَعـــــــــــدو َعلـــــــــــى  
 
 

 

حار: ترخيم حارث. اخلمر: الذي خامره داء أو وجع؛ أي خالطه. يعدو عليه: يصيبه وينزل به. ما �متر: أي ما يؤامر به نفسه، 
 فإذا ائتمر أمرًا غري رشيد عاد عليه.

: أي التغين، وهو التنوين الذي يلحق  )١( الغايل: من الغلو، وهو التنوين الذي يلحق القوايف املقيَّدة؛ أي الساكنة. تنوين الرتمنُّ
 القوايف املطَلقة؛ أي احملرَّكة أبي حركة سوى السكون بدًال من حروف اإلطالق. 

، وقال: هي لربيعة بن بن قاسط. وقد أنكر األصمعي أن تكون القصيدة المرئ القيس: رجل من أوالد النمر ) ربيعة بن جشم٢(
 واليت مطلعها:  جشم النمري، وسبقه إىل ذلك أبو عمرو بن العالء إىل أن القصيدة املنسوبة إىل امرئ القيس

ــــــــــــــر َكــــــــــــــَأينّ  َعمــــــــــــــروٍ  بــــــــــــــنُ  َأحــــــــــــــارِ   مخَِ
 

 َ�َمتِــــــــــــر مـــــــــــا املَـــــــــــرءِ  َعلـــــــــــى َويَعـــــــــــدو 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــةَ  َوأَبيـــــــــــــــــــــــــــــكَ  ال  العـــــــــــــــــــــــــــــاِمرِ  ِابَن
 

ـــــــــــــــــدَّعي ال يِّ   ـــــــــــــــــومُ  َي ـــــــــــــــــر َأينّ  الَق  َأِف
 
 

(ص:  ،١ط، فصل املقال يف شرح كتاب األمثالالبكري ، .ينظر: هي لرجل من أوالد النمر بن قاسط، يقال له ربيعة بن جشم
)، (ص: ٣٢٦(ص:  ،٧، طمصادر الشعر اجلاهلياألسد، )، ٦٣٥/ ٢( د.ط.، شرح شواهد املغينالسيوطي، )، ٣٨٣
 ).٢١٩/ ١( ،على ألفية ابن مالك منحة اجلليل يف التعليق على شرح ابن عقيل)، حمي الدين، ٥٢٢)، (ص: ٥٠٧

يف الكتاب قال  )، وكذا نسبها سيبويه١٥٩، وهي يف ديوانه (ص: ) البيت من حبر املتقارب من قصيدة طويلة المرئ القيس٣(
 : يسامُرُؤ الق

 فَأقْـَبلـــــــــــــــُت زَْحًفـــــــــــــــا عَلـــــــــــــــى الـــــــــــــــرُّْكبَـتَـْنيِ 
 

 فثـَــــــْوٌب لبســــــت وثـَـــــــْوٌب َأُجــــــّر .أ.هــــــــ 
 
 

فقال: مل يقل: أجره، ومل ينصب  للفعل بعده، وردَّها أبو سعيد السريايفابلنصب مفعول به » فثواًب لبست«ويُروى البيت 
أبو حيان )، ٣٨٠/ ١( ،١، طشرح كتاب سيبويهالسريايف، )، ٨٦، ٨٥/ ١( ،٣، طالكتابسيبويه، الثوب. ينظر: 

خزانة األدب ولب لباب لسان البغدادي، )، ٣٣٢/ ٣( ،١، طالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلاألندلسي، 
 ).٤٠١/ ١( ،١، طشرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحويةشرّاب، )، ٣٧٣/ ١( ،٤، طالعرب

 ) ومعىن فثواًب نسيت: أي ذهبت بفؤادي حىت نسيت ثويب. ٤(



 

١١٤ 

 وبعده:  FNFEOE... إخل) هو لرؤبة بن احلجاجوقامت األعماقرمحه هللا: (
 ُمْشَتِبِه اَألْعَالِم لَـمَّاِع اخلََفق

واألعالم مجع علم: اجلبل، وما يستدل به على الطريق. واخلَفق بفتح الفاء، وأصله السكون، مصدر 
 خفق الربق: اضطرب. 

 ، وقبله:، قيل: هو لرؤبةFPE... إخل)قالت بنات العمقوله رمحه هللا: وقوله: (
 قَالـــــْت ُســـــَلْيَمى: لَْيـــــَت ِيل بـَْعـــــًال َميُـــــنْ 

 
 

ــــــــيِين احلَــــــــَزنْ   ــــــــِدي ويـُْنِس ــــــــُل ِجْل  يـَْغِس
 

 

 

 

 َوَحاَجـــــــــًة َمـــــــــا ِإْن َهلـَــــــــا ِعْنـــــــــِدي َمثَـــــــــنْ 
 

 

ــــــــــــنْ مَ   ــــــــــــُه َوِم  يُســــــــــــورًَة قضــــــــــــاؤها ِمْن
 

 
 

 

ًة) عطف على (بعًال) أرادت هبا الشهوة وما جَ التشديد، (َوَحايف النون وأصلها (َميُْن) بتخف
�فية، وإن زائدة، (ومن) آخر البيتني بكسر امليم؛ أي: ومين، وال خيفى ما يف الشعر من عيب 

 .FQEالسناد
 صلة التعليل. ا) أي: قيد ال خطًّ إلخراجه)، وقوله: (تنظريًايف قوة التعليل نعت؛ لقوله: (

                                                           
، راجز من الفصحاء املشهورين، ومن خمضرمي الدولتني األموية بن عبد هللا العجاج التميمي السعدي ) هو أبو اجلحاف رؤبة١(

والنسابة البكري، وعداده يف التابعني أخذ عنه أعيان أهل اللغة، كان رأًسا يف اللغة وكانوا  �والعباسية، مسع من أيب هريرة 
هـ).  ينظر: احلموي، ١٤٥: دفنا الشعر واللغة والفصاحة (ت حيتجون بشعره، مات ابلبادية وقد أسنَّ، وملا مات قال اخلليل

)، كحالة، ٣٤/ ٣، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ١٣١١/ ٣، (١ألديب، طمعجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة ا
 ). ١٧٣/ ٤، د. ط،  (معجم املؤلفني

ابن )، ٣٥٣/ ٢( ،شرح أبيات سيبويه)، السريايف، ١٠٤(ص:  ) هذا البيت مطلع أرجوزة لرؤبة يف وصف املفازة. ديوان رؤبة٢(
)، أبو الفرج ٧٨٢، ٧٦٤/ ٢(، د.ط. شرح شواهد املغينالسيوطي، )، ١٥٤/ ٥( ،١ط، ، شرح املفصليعيش

)، السيوطي، ٢٥/ ١٠( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، )، ١٥٨/ ١٠، (األغايناألصفهاين، 
 ). ٣٥/ ٢، (١، طاألشباه والنظائر

 [الرَّجز]:)، ومتامه ١٨٦) البيت لرؤبة يف ملحقات ديوانه (ص: ٣(
ـــــــــْلَمى، َوِإنْ  : َ� َس ـــــــــمِّ ـــــــــاُت الَع ـــــــــْت بـََن  قَاَل

 
ـــــــــْت: َوِإنْ   ـــــــــًرا ُمْعـــــــــِدًما؟ قَاَل  َكـــــــــاَن َفِقيـْ

 
 

 

)، ابن عصفور، ٢٦٤/ ٣( ،١، طشرح كتاب سيبويهالسريايف، )، ١٥٩(ص:  ،٥، طاجلمل يف النحوالفراهيدي، ينظر: 
، »شرح الشواهد الكربى«املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية املشهور بـ العيين، )، ٤٤٥/ ١( ،شرح اجلمل

 وه، ومل أجده يف ديوانه.بن العجاج، كذا ذكر  ). وقال: قائله هو رؤبة١٦٩/ ١( ،١ط
 ) السناد: هو اختالف ما يراعى قبل الرَِّوي من احلروف واحلركات، وهو مخسة: اثنان ابعتبار احلروف، وثالثة ابعتبار احلركات. ٤(



 

١١٥ 

يقول: حلقتا خطًّا، ما ذكره الشارح كناية عن هذا، فإن اخلط اتبع للوقف، كان الصواب أن 
 =فقوله: زيدات وقًفا يستلزم اللحاق خطًّا، أتمل.

... إخل) حالة ز�دهتما بيان... إخل)، (اجته عليه... إخل) تفريع على قوله: (فاملناسب أن يكون(
: فقد علمت من ذكر هذه األبيات أن هذين احلالة كو�ما يزادان يف الوقف فقط، وكأن الشارح قال

 النونني إمنا يزادان يف الوقف ال يف الوصل.
) أي: حيث مع علمه من تعريف التنوين) أي: فيحمل ما ورد منه على الشذوذ، (ال يؤتى به وقًفا(

) املناسب فيه حذف أيًضا، وله أن �يت يعلم أيًضا من التعريفأخرجهما بقيد منه، فقوله بعد: (
 =دهلا بقوله كما مّر، أتمل.ب
... إخل) قد يقال: يعلم كونه إذ ال يعلم... إخل)، قوله: (فال يصح) أي: قوله: (وهذا إمنا يتجه(

 واقًفا بسكوته، وعدم ذكر شيء بعده.
 .FNEوالصورة عطفها على الشكل تفسري 
أي: مصريي  FOE) متامه: (فقالت: لك الويالت إنك مرجلي)ويوم دخلُت اخلدر خدر عنيزةقوله: (

سالم هللا � قوله: ( .املشهورة راجلة؛ أي: ماشية على رجلي لعقر البعري، وهو من معلقة امرؤ القيس
شاعر جميد مدين يف الدولة  FNE، وهو لألحوصFPE)) متامه: (وليس عليك � مطُر السالممطٌر عليها

                                                           
الصبان،  ه.) كما يف احلاشية: قوله: "جماز" أي ابالستعارة عالقته املشاكلة اليت هي املشاهبة يف الشكل والصورة كما بني يف حمل١(

 ). ٤٩/ ١( ،١، طحاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك
 ) [حبر الطويل]، من معلقته املشهورة اليت أوهلا قوله:١١يف ديوانه (ص:  ) البيت المرئ القيس٢(

ــــــِزلِ  ــــــِك مــــــن ِذْكــــــرى َحبيــــــٍب وَمْن  ِقفــــــا نـَْب
 

ــــوى   ــــلِ بِســــْقِط اللِّ ــــْنيَ الــــدَّخوِل فَحْوَم  بـَ
 
 

اإلنصاف يف مسائل اخلالف األنباري، حيث صرف (عنيزة) ابلتنوين، وهو اسم ممنوع من الصرف للضرورة الشعرية. ينظر: 
/ ٩( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، )، ٤٠٠/ ٢( ،١، طالنحويني البصريني والكوفينيبني 

املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية العيين، )، ٧٦٦/ ٢( ، د.ط.شواهد املغينشرح السيوطي، )، ٣٤٥
مغين اللبيب عن  ، وبال نسبة يف )١٩٠٠/ ٤( )١٨٥٠/ ٤و ( )١١٧٩/ ٣( ،١، ط»شرح الشواهد الكربى«املشهور بـ 

صريح مبضمون التوضيح شرح التصريح على التوضيح أو التالوقاد اجلرجاوّي األزهري، )، ٤٤٩(ص:  كتب األعاريب
 ).٣٥٢/ ٢( ،١، طيف النحو

) البيت من قصيدة األحوص األنصاري، عبد هللا بن دمحم، من حبر [الوافر]، والشاهد يف: � مطٌر، حيث نوَّن املنادى املفرد العلم ٣(
)، ١٧٣وأبقاه على الضم حني اضطر إلقامة الوزن. وعلل غري واحد أبنه حلقه التنوين كما حلق ما ال ينصرف. الديوان (ص: 

= 



 

١١٦ 

 قوله: FPEيف سلمى أخت زوجته، وكانت مجيلة ومطر زوجها وخشي، ومن مجلة األبيات FOEاألموية
ــــــــــالكَني  كـــــــــــأنّ   ســــــــــلَمى حَ ا ِنكــــــــــامل

 
 

 َمطَــــــــــــــٌر نِيـــــــــــــــامُ غــــــــــــــداَة نكاِحهـــــــــــــــا  
 

 

ـــــــلَّ شـــــــيءٍ   فـــــــإْن يكـــــــِن النكـــــــاُح َأَح
 

 

 فـــــــــــــــإنَّ نكاَحهـــــــــــــــا َمطَـــــــــــــــٌر حـــــــــــــــرامُ  
 

 

 

ـــــــــــــَال غفـــــــــــــر اإللـــــــــــــُه ملنِكِحيهـــــــــــــا  َف
 

 

 ذنــــــــــــوبـَُهُم ولــــــــــــو صــــــــــــلُّوا وصــــــــــــاموا 
 

 

ــــــــــــــــــو مل يُنِكحــــــــــــــــــوا إال َكِفيًّــــــــــــــــــا  فل
 

 

ـــــــــــــُك اهلمـــــــــــــامُ    لكـــــــــــــاَن كفيَّهـــــــــــــا املل
 

 

 ... إخل)، فهو ترقٍّ يف عدم الورود ابلنسبة لألولني.فال يردمع أن بعضهم راجع لقوله: (
) أي: عدم ذلك وال ينايف) أي: تنوين احلكاية وتنوين الضرورة بنوعيه، (أدخل األولني(

 ) أي: التمكني يف لفظ احلكاية. الصرفوجود تنوين، (
 .FQEإن أثر العلتني هو عدم التنوين، والعلتان يف مثال (عنيزة) العلمية والتأنيث

                                           
= 

)، ابن ٢١٤/ ٤(، املقتضباملربد، )، ٢٠٢/ ٢( ،٣، طالكتابسيبويه، )، ٨٢(ص:  ،٥، طاجلمل يف النحوالفراهيدي، 
 . )١٥٢/ ٢( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،لبغدادي)، ا٣٤٤/ ١، (األصول يف النحوالسراج، 

عر هجَّاء، صايف الديباجة، من هـ): عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا بن عاصم األنصاري، من بين ضبيعة، شا١٠٥) اَألْحوص (ت ١(
 طبقة مجيل بن معمر ونصيب، كان معاصرًا جلرير والفرزدق، وهو من سكان املدينة، وفد على الوليد بن عبد امللك يف الشام
فأكرمه الوليد، مث بلغه عنه ما ساءه من سريته، فردَّه إىل املدينة وأمر جبلده، فُجِلد ونُِفي إىل "دهلك"، وهي جزيرة بني اليمن 
واحلبشة، كان بنو أمية ينفون إليها من يسخطون عليه، فبقي هبا إىل ما بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، وأطلقه يزيد بن عبد 

ت فيها، وكان محاد الراوية يقدمه يف النسيب على شعراء زمنه، وُلقِّب ابألحوص ألنه كان أحوص امللك، فقدم دمشق فما
هـ)  ٣٠٣العينني. واحلوص: ضيق يف مؤخر العني. له ديوان شعر وأخباره كثرية، والبن بسام احلسن بن علي املتوىف سنة (

/ ٤، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٦٢/ ١،(١، طبنزهة األلباب يف األلقاكتاب "أخبار األحوص". ينظر: العسقالين، 
)، ابن قتيبة ، ٧٦٨/ ٢( ، د.ط.شرح شواهد املغينالسيوطي، )، ٥٨ـ  ٤٠/ ٤، (األغاين)، أبو الفرج األصفهاين، ١١٦

 ). ٢٣٢/ ١( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، )، ٢٠٤، (الشعر والشعراء
): َوالنِّْسَبُة ٢٥/ ١بفتح اهلمزة (اَألَموِيِّة). جاء يف  الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ( ) ضبطها الشيخ كساب٢(

 ُهْم. إَىل أَُميََّة أَُمِويٌّ ِبَضمِّ اْهلَْمزَِة َعَلى اْلِقَياِس َوبَِفْتِحَها َعَلى َغْريِ اْلِقَياِس َوُهَو اْألَْشَهُر ِعْندَ 
 ):١٧٣ت كما يف الديوان (ص: ) واألبيا٣(

 َكــــــــــــَأنَّ املــــــــــــاِلكَني ِنكــــــــــــاَح َســــــــــــلمى
 
 

ــــــــــــــــــــــــــامُ   ــــــــــــــــــــــــــٌر نِي ــــــــــــــــــــــــــداَة يَروُمهــــــــــــــــــــــــــا َمَط  َغ
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــو َمل يُنِكحــــــــــــــــــــوا ِإال َكفيًّــــــــــــــــــــا َل  فـَ
 
 

ـــــــــــــــــــــــــُك اهلُمـــــــــــــــــــــــــامُ    كـــــــــــــــــــــــــاَن َكفيَّهـــــــــــــــــــــــــا املَِل
 
 
 
 

 طَّلقهـــــــــــــــا فـََلســـــــــــــــَت َهلـــــــــــــــا أبَِهـــــــــــــــلٍ 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــَك اُحلســــــــــــــــــــــــــــــــامُ    َوِإال َشــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ َمفرَِق
 
 

 

 ) أي: يف املنع من الصرف. ٤(



 

١١٧ 

=FN/ب]١٠[ ويريدون( Eإخل) أي: املراد ابلصرف يف قوهلم: (جيوز صرف... به ما هو أعم ...
 .FOEإخل) مطلق التنوين

زاعًما يف القسم  أو القبله عطف على قوله: ( ... إخل) هو وماوزاعًما يف النوع الثاينقوله: (
) أي: فيكون مدخول ذلك اإلعراب أابحت)، وهو حال من بعضهم كما ال خيفى، قوله: (األول

) هو األمكنية  ابالسم األولالتنوين معراًب كما هو قاعدة تنوين الصرف فيكون تنوين صرف، قوله: (
 كما ال خيفى. 

 الضرورة داعية إىل... إخل.) أي: بل بل إىل جمرد التنوين(
) أي: بواسطة اتكاًال على ظهور املراد... إخل) مثله قوله: فيمنع (منصوب أبن مضمرة(

 االشتهار فيما ذكر، أتمل.
) أي: هذه اللفظة يف البعض، يفهم من هذا أنه لوال إرادة ما ذكره ابلبعض فلم تدخل هؤالء(
)؛ أل�ا اسم يف حال تنكريه، بل هي خارجة بقوله: (... إخل) لدخلت وليس كذلكيعين العلمبقوله: (

)  ليدل على التنكريإشارة معرفة دائًما، ولو مع التنوين؛ إذ تنوينها شاذٌّ كما مّر، وليست خارجة بقوله: (
 =كما توهم خلروجها مبا قبله، كما قلنا، وإمنا زيد ليبني به وجه تسمية التنوين تنوين تنكري، فتأمل.

) علم له) أي: اسم الفعل الغري املنون كأنه بناء على أن مدلوله الفعل، (نهفال يشك يف أ(
أي: للفظ الفعل املخصوص، وهو (زد) يف املثال، فيكون تعريف اسم الفعل الغري املنون ابلعلمية، فلم 

 وأما على القول... إخل).، (FPEيتم قول املصرح
اسم الفعل لفظ الفعل، فيكون  ) أي: القول أبن مدلولصاحلة حلملها على هذا القول(

على القول أبن مدلوله احلدث،  لهامحل) أي: كما أ�ا صاحلة أيًضا، وقوله: (معرفة ابلعلمية، كما مرّ 
 ) أي: بسبب التنوين الدال على التنكري.كيف جعل املنون نكرة(

 =... إخل) هذا روح التخلص، أتمل.وإن معىن كون الثاينقوله: (

                                                           
  .)١٤)، ويقابلها يف النسخة الثانية (ب) اللوحة رقم (١٢) هذه اللوحة رُقِّمت يف املخطوط األصل (أ) برقم (١(
 ) سواء كان تنوين متكني أو غريه. ٢(
، للعالمة خالد شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو) يقصد به صاحب التصريح املسمى: ٣(

 هـ). ٩٠٥ األزهري، زين الدين املصري، وكان يعرف ابلوقاد (املتوىف: بن عبد هللا بن أيب بكر بن دمحم اجلرجاويّ 



 

١١٨ 

 =... إخل) أي: بل قالوا أن مجيع األفعال نكرات.تعريف والتنكري يف الفعلوإمنا مل يعترب ال(
 ) أي: مثل ما اعترب يف اسم الفعل.ويعترب مثل ذلك(
) أي: اليت يف إضافة تنوين إىل التعويض، كـ (عواٍد) أشهر من إضافة املسبب إىل السبب(

الوصفية ووزن  FNEمنع صرف (أَُعيٍم) هو ممنوع الصرف لصيغة منتهى اجلموع، كـ (جواٍر وغواٍش)، وعلة
لتخفيف عطف على ) نعت لغري املنصرف، أو لاملستثقل لفظًا ومعىنالفعل؛ ألنه بوزن ادحرج، (

... إخل)، واستشهدوا لذلك بلغة من ومنع الصرف مقدمالساكنني، ( )٢(اللتقاءقوله صدر القولة 
أن التنوين فيما ذكر عوض  ي قول سيبويه) هعلى األقوال الثالثةأثبت الياء مفتوحة حال اجلر، (

) إنه عوض عن الياء احملذوفة، وقوله: ()٣(عن الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني بناء على الراجح
، أنه عوض عن حركة الياء، مث إنه بقي قول رابع لألخفش FQEاملربد قولللتخفيف بناء على مقابله، و 

وهو أن تنوين حنو (جواٍر) تنوين متكني؛ ألن صيغة مفاعل قد زالت حبذف الياء، فصار بوزن سالم 
 .FREوكالم

                                                           
د ) تصغري أعمى؛ ألن التصغري يرد األشياء إىل أصوهلا، فإّن (األعمى) األلف يف آخره أصلها الياء؛ ألنه من (عِمي)، فتعاد عن١(

 تصغريه �ًء على األصل؛ أي (اُألَعْيِمي)، فإذا نّكرت حذفت الياء ونّونت قلت: (أَُعْيٍم). 
 . )١٢٦/ ٣( ،١، طالتعليقة على كتاب سيبويهينظر: الفارسي،  )٢(
 . يف (أ) لاللتقاء، ويف (ب) للتقاء. والصواب ما أثبتناه) ٣(
بن يزيد بن عبد األكرب بن ُعَمْري بن حسان. قال عبد هللا بن احلسني بن سعد الكاتب، وأبو بكر بن : هو دمحم ) أبو العباس املربد٤(

أيب األزهر: كان أبو العباس دمحم بن يزيَد من العلم وغزارة األدب، وكثرة احلفظ، وحسن اإلشارة، وفصاحة اللسان، وبراعة 
غة املكاتبة، وحالوة املخاطبة، وَجْودة اخلط، وصحَّة القرحية، وقـُْرب اإلفهام، ووضوح البيان، وُمُلوِكيَّة اجملالسة، وَكَرم الِعْشرة، وبال

الشرْح، وُعذوبة املنطق... على ما ليس عليه أحد ممَّن تقدَّمه أو أتخَّر عنه. مسعت إمساعيل بن إسحاق القاضي يقول: مل يَر 
)، ٥٠يوىف بعَده مثُله. ينظر: اإلشبيلي، طبقات النحويني واللغويني (سلسلة ذخائر العرب د مثَل نفسه ممَّن كان قبَله، وال املربّ 
معجم األدابء = إرشاد )، احلموي، ١٦٤، (ص: ٣، طنزهة األلباء يف طبقات األدابء)، األنباري، ١٠١،  (ص: ٢ط

 ). ٢٤١/ ٣، (١، طحاةإنباه الرواة على أنباه الن)، القفطي، ٢٦٧٨/ ٦( ،١األريب إىل معرفة األديب، ط
توضيح املقاصد )، املرادي، ٢٩٤/ ٧( ،١، طالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حيان األندلسي، ) ينظر: ٥(

). ويف ٣١/ ١( ،١، طشرح األمشوين أللفية ابن مالكاألمشوين، )، ١٢٢٤/ ٣( ،١، طواملسالك بشرح ألفية ابن مالك
أن كسرة (إذ) كسرة إعراب ابإلضافة، وأظن حامله على  ): وزعم األخفش٢٠٨، ٢٠٧/ ٢البن مالك ( شرح التسهيل

ذلك أنه جعل بناءها �شًئا عن إضافتها إىل اجلملة، فلما زالت من اللفظ صارت معربة. ورّد بعض النحويني عليه بقول 
 هذا، بل ذكره وأنشد: ، ومل يغفل األخفشالعرب: كان ذلك إٍذ، ابلكسر دون مضاف إىل (إذ)

= 



 

١١٩ 

أنه  FOEأي: ابملنع من الصرف لصيغة منتهى اجلموع، واختار يف املغين FNE)واألصل جنادل(
للصرف يظهر أنه مبين على أن اإلعالل مقدم على منع الصرف، وإن حذف األلف للتخفيف، فلم 
 توجد صيغة منتهى اجلموع ال لفظًا وال تقديرًا، ويظهر أنه ينطق حال اجلر على قول ابن مالك

 .FPE/أ]١١ابللفظ [
 .FQEف مقدًما على اإلعالل كما يف جواٍر، أتمل[منوً� مع الفتحة ملنع الصرف، إذا كان منع الصر 

للبيان  ، وقوله: (FRE) أي: وسوغها اختالف اللفظنيمن إضافة أحد املرتادفني إىل اآلخر(
                                           

= 
 نـَْهيتــــــــــــــَك عــــــــــــــن ِطالبِــــــــــــــَك أمَّ َعْمــــــــــــــرو

 
ــــــــــــــــــــت إٍذ صــــــــــــــــــــحيحُ   ــــــــــــــــــــٍة وأن  بعافي

 
 

؛ ألن املضاف ال ُحيذف ويبقى اجلر به  مث قال: أراد (وأنت حينئٍذ صحيح)، فحذف املضاف وأبقى اجلر. وهذا منه غري مرضيٍّ
إال إذا كان احملذوف معطوفًا على مثله، كقوهلم: ما مثل أبيك وأخيك يقوالن ذلك، وما كل بيضاَء شحمة، وال سوداء مترة، 

(كل) املضاف إىل (سوداء) لداللة ما قبلها عليها... وأيًضا فإن حذف املضاف فحذف (مثل) املضاف إليه (أخيك)، و
وإعراب املضاف إليه إبعرابه أكثر من حذف املضاف وجّر املضاف إليه... ومعلوم أن (إذ) من قولك: حينئذ، صاحل ملا يصلح 

املضاف إىل (إذ) قد يبىن كقراءة �فع: (وهم له حني، فال جيوز فيهما احلذف املذكور كما ال جيوز يف: غالم زيد. وأيًضا فإن 
 ِمن فـَزَِع يومئٍذ آمنوَن)، وال علة لبنائِه إال إضافته إىل مبين، فبطل قول من قال: إن كسرة (إذ) كسرة إعراب. 

واحمليط احملكم )، ابن سيده، ٢٠٦/ ٦( ،العنيالفراهيدي، ) اجلَندل: احلجارة قدر ما يرمى ابملقذاف. وهو اجلِلمد أيًضا. ١(
: ويقول بعضهم: جندٌل وذلذٌل، حيذف ألف جنادل وذالذل وينونون، جيعلونه ). وقال سيبويه٥٩١/ ٧،(١، طاألعظم

 ). ٢٠٧/ ٢( ،١، طشرح التسهيلابن مالك، )، ٢٢٨/ ٣( ،٣، طالكتابسيبويه، عوًضا من هذا احملذوف. 
): والثاين كجندل فإن تنوينه عوض من ألف ٤٤٦(ص:  ،٦، طمغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، ) قال يف ٢(

، والذي يظهر خالفه، وأنه تنوين الصرف، وهلذا جير ابلكسرة، وليس ذهاب األلف اليت هي علم جنادل. قاله ابن مالك
 اجلمعية كذهاب الياء من حنو جواٍر وغواٍش. 

 ) من هنا إىل قوله: (ونصب لفظ اجلاللة على]) ليس يف (أ). ٣(
يف شرح الكافية: وال خالف يف النصب أنه جواري وأنه غري منصرف. مث اختلفوا يف كون جوار، رفعا وجرا،  ) قال الرضي٤(

عالل مقدم على منع الصرف ألن اإلعالل سبب اإل : إن تنوينه للصرف، وذلك أنمنصرفا أو غري منصرف. فقال الزجاج
، واخلليل: إن التنوين : التنوين عوض من حركة الياء، ومنع الصرف مقدم على اإلعالل، وقال سيبويهقوي... وقال املربد

 ، وهو احلق، قول سيبويهوفسر السريايفعوض من الياء، ففسر بعضهم هذا القول أبن منع الصرف مقدم على اإلعالل،  
 ). ١٥٣/  ١، ( شرح الكافيةابن أصله جواري ابلتنوين واالعالل مقدم على منع الصرف ملا ذكر�.  الرضي، 

 : شارًحا قول ابن مالك ) قال ابن عقيل٥(
 ملـــــــــــــا بـــــــــــــه أحتـــــــــــــدوال يضـــــــــــــاف اســـــــــــــم 

 
 معـــــــــــــــــــــــــــىن وأول مومهـــــــــــــــــــــــــــا إذا ورد 

 
 

شرح ابن ابن عقيل، وال يضاف اسم ملا به احتد يف املعىن كاملرتادفني وكاملوصوف وصفته... وما ورد مومهًا لذلك مؤول.  
= 
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 =) أي: من إضافة األعم لألخص.كشجر أراك
... إخل) يعين أن اإلضافة على أو كان املراد منه... إخل)، (وما ذكراه ظاهر إن كان املراد(

إن مل يعترب تقييد (إذ) مبا تضاف إليه، كما  FNEاالحتمالني من إضافة أحد املرتادفني إىل اآلخرهذين 
 .FPEإن اعترب ما ذكر كما هو قول الدماميين FOEهو قول املصنف، ومن اإلضافة اليت للبيان

إليه أم ال، وأما قوله: ) أي: سواء اعترب تقييد (إذ) مبا تضاف فاإلضافة للبيان مطلًقا(
) اآليت بعده، فيحتمل أن يفسر بذلك أيًضا، وحيتمل أن يكون معناه عموًما وخصوًصا مطلًقا(

 ) ما ضّر، أتمل.حينئذمطلًقا، هذا ولو حذف هذا الثاين، وأتى بدله بقوله: (
 ... إخل) مها احتماالن، تدبر. كإضافة يومئٍذ إذا أريد(
) أي: لدفع التقائهما اللتقاء الساكننيض تنوينها عن مجلة، () أي: يف تعويومثل إذ إذا(

 املمنوع، ومها األلف والتنوين.

                                           
= 

 ). ٤٩، ٤٨/ ٣( ،٢٠، طعقيل على ألفية ابن مالك
): اعلم أ�م قد أضافوا املسمى إىل االسم مبالغة يف البيان؛ ألن اجلمع بينهما ١٧٠/ ٢( شرح املفصل) قال ابن يعيش يف ١(

آَكُد من إفراد أحدمها ابلذكر، ويف ذلك دليٌل من جهة النحو أّن االسم عندهم غُري املسمى؛ إذ لو كان إّ�ه َلَما جاز 
املعلَُّق على احلقيقة، عيًنا كانت تلك احلقيقُة أو معىن، إضافُته إليه، وكان من إضافة الشيء إىل نفسه، فاالسم هو اللفُظ 

متييزًا هلا ابللقب ممن ُيشاركها يف النوع، واملسمى تلك احلقيقُة، وهي ذاُت ذلك اللقب؛ أي: صاحُبه. فمن ذلك قوُهلم: 
َلة"، و"مررُت به ذاَت يوم"، و"داره ذاَت  "لقيُته ذاَت مرة"، واملراد الزمُن املسّمى هبذا االسم الذي هو مرة. ومثُله "ذاَت لَيـْ

الشمال"، و"ِسْر� ذا صباح". كل هذا معناه وتقديرُه: دارُه مشاًال، وسر� صباًحا ابلطريق اليت ذكر�ها، إّال أن يف قولنا: "ذا 
وله: وهذا  ) بق٤٤/ ٣،  (١٥، طالنحو الوايفصباٍح"، و"ذاَت مرة" تفخيًما لألمر.أ.هـ. هذا وعلق العالمة عباس حسن يف 

كالم جليل يف إيضاح تلك األساليب اليت أضيف فيها املسمى إىل االسم؛ لتحقيق غرض بالغي هام، كاإليضاح مع 
التوكيد. ومن أمثلتها الواردة أيًضا قوهلم: "اذهب بذي تسلم. اذهبا بذي تسلمان. اذهبوا بذي تسلمون..."؛ أي: اذهب 

 سالمتكما. اذهبوا بسالمتكم". بسالمتك اليت تالزمك وال تفارقك. اذهبا ب
) اإلضافة البيانية: ما كانت على تقدير "ِمن". وضابطها أن يكون املضاف إليه جنًسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعًضا ٢(

، جامع الدروس العربيةمن املضاف إليه، حنو "هذا ابب خشب. ذاك سوار ذهب. هذه أثواب صوف". ينظر: الغالييىن، 
 ). ١٨/ ٣،  (١٥، طالنحو الوايفعباس حسن،  )،٢٠٦/ ٣، (٢ط

): ٢٦/ ١قال يف شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو ()، و ١/٣١١الدماميين، شرح املغين، () ٣(
األخص،  وليست اإلضافة يف "يومئذ" وحنوها من إضافة أحد املرتادفني لآلخر، خالفًا البن مالك، بل من إضافة األعم إىل 

 كـ"شجر أراك" وفاقًا للدماميين. 
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) وعليه وكسرت إذ اللتقاء الساكننيهو مقابل قوله: ( )١()وزعم األخفشرمحه هللا: (
على سكون  فالتنوين للتمكني، ويوم مضاف لـ (إذ)، وهو جمرور بكسرة ظاهرة، وعلى األول مبين

 .FOEمقدر منع من ظهوره اشتغال احملل حبركة التخلص من التقاء الساكنني
... إخل) ورد أيًضا أبن سبق له حكم البناء، وأب�ا كسرت... إخل)، (ورد مبالزمتهارمحه هللا: (

فيستصحب إىل أن يقوم دليل على خالفه، وأبن العرب بنت ما أضيف إليها، وال علة للبناء إال 
اإلضافة ملبين؛ لعدم وجود شبه احلرف، وأب�م قالوا: (يومئذ) بفتح الذال منوً�، وهو مضاف إليه 

على الكسر اللتقاء الساكنني، وعلى  FPEحكمه اجلر، فلو كان معراًب مل يفتح، فدل على أنه ورد بناءه
 .الفتح مرة أخرى للتخفيف. انتهى حفين

)؛ أل�ا ظرف، والبيت من إذا وأنتأي: فلو كانت معربة لنصبها، وقال: ( FQE)�يتكرمحه هللا: (
 ، وأوهلا: FRE=مقطوعة أليب ذؤيب اهلذيل

                                                           
 . )٥٠٠/ ٢( معاىن القرآن ،ألخفشينظر: ا )١(
متهيد القواعد بشرح تسهيل «متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (شرح التسهيل املسمى �ظر اجليش، ) ينظر: ٢(

ح أو التصريح مبضمون التوضيح شرح التصريح على التوضيالوقاد اجلرجاوّي األزهري، )، ١٩٢٣/ ٤( ،١، ط»)الفوائد
 ). ٢٩٤/ ٧( ،١، طالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حيان األندلسي، )، ٢٦/ ١( ،١، طيف النحو

 ، والصواب ما أثبتناه. وهللا أعلم. »بنائه«) يف األصل و(ب): ٣(
 ):٣٧٦/ ٢،  (٤، طاخلصائصيف ابن جين،  ) البيت من [الوافر]، وهو أليب ذؤيب اهلذيل٤(

ـــــــــــــَك ُأّم َعْمـــــــــــــٍرو ـــــــــــــَك َعـــــــــــــْن ِطالَِب ُت  نـََهيـْ
 

ــــــــــــــــــــِحيحُ   ــــــــــــــــــــَت إٍذ َص ــــــــــــــــــــٍة َوأَْن  ِبَعاِفَي
 
 

/ ٦( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، )، ٣١/ ٩) و(٢٩/ ٣( ،١ط، ، شرح املفصلابن يعيش
 ). ٢٦٠(ص ، د.ط.شرح شواهد املغينالسيوطي، )، ١٧١/ ١،  (شرح أشعار اهلذليني)، السكري، ٤٥٥، ٥٤٣، ٥٣٩

): خويلد بن خالد بن حمّرث، أبو ذؤيب، من بين هذيل بن مدركة، من مضر، شاعر فحل، ٢٧يل (تويف حنو ) أبو ُذَؤْيب اهلُذَ ٥(
ومل يره وسكن املدينة، واشرتك يف الغزو والفتوح، وعاش إىل أ�م  ملسو هيلع هللا ىلصخمضرم، أدرك اجلاهلية واإلسالم، وأسلم على عهد النيب 

هـ) غازً�، فشهد فتح إفريقية وعاد مع عبد هللا بن ٢٦عثمان فخرج يف جند عبد هللا بن سعد بن أيب سرح إىل إفريقية (سنة 
، فلما كانوا مبصر مات أبو ذؤيب فيها، وقيل مات إبفريقية، أشهر شعره  �ومجاعة حيملون بشرى الفتح إىل عثمان  الزبري

عينية رثى هبا مخسة أبناء له أصيبوا ابلطاعون يف عام واحد، مطلعها: (أِمن املنوِن وريبه تتوجُع). قال البغدادي: هو أشعر 
وهو مسّجى وشهد دفنه، له (ديوان أيب ذؤيب) اجلزء األول  ليلة وفاته، فأدركه ملسو هيلع هللا ىلصهذيل من غري مدافعة، وفد على النيب 

شجرة النور )، خملوف، ١٢٧٥/ ٣( ،١معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب، طمنه. ينظر: احلموي، 
 ).٣٢٥/ ٢، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ١١٦/ ٢، (١، طالزكية يف طبقات املالكية
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ـــــــــكَ  ـــــــــريحُ  )١(حنات ـــــــــُب الق ـــــــــا القل  أيه
 

ــــــــــن حتــــــــــبُّ فتســــــــــريحُ    ســــــــــتلقى م
 عليه ما بعده.... إخل) أي: فهو حال أيًضا، وهي مؤكدة لألوىل كما يدل وكذا وأنت( 

، وقيل: معىن كونه يف مقابلتها أن مجع املذكر السامل زيد فيه حرفان، ويف FOE... إخل)قال الرضي(
املؤنث مل يزد إال حرف واحد؛ ألن التاء موجودة يف مفرده، فزيد التنوين ليوازي النون يف مجع املذكر، ورد 

اليت يف اجلمع، ولو سلم، فهذا اجلمع ال خيص مبا يف مفردته التاء، بل أبن التاء اليت يف املفرد ليست هي 
 . يكون فيما جترد عنها كهندات وزينبات، ويف املذكر كاصطبالت، واحلكم يف اجلميع واحد. انتهى حفين

نب) وقد جياب أبن حنو (اصطبل) يف حكم املؤنث لعدم العقل، ففيه التاء حكًما، وإن حنو (زي
 موجودة فيه التاء تقديرًا، تدبر.

)، ومعىن كونه جامًعا ألقسام التنوين أنه قائم) متعلق بقوله: (يف املعىن اجلامع ألقسام التنوين(
 )، واسم اإلشارة راجع للمعىن اجلامع... إخل.قاعة) متعلق بقوله: (يف ذلكموجود يف مجيعها، وقوله: (

... إخل) يعارض أبن مجع املذكر السامل قد ال قد ال يكونيرد عليه أن اجلمع ابأللف والتاء (
 يكون مفرده منوً� كإمساعيلون إال أن يقال: املمنوع من مفرد مجع املؤنث أكثر، فاعترب.

) األوىل من املقابلة املذكورة؛ أل�ا هي املعرب هبا بني تنوين مجع وال يلزم من القيام املذكور(
القيام، فإنه إمنا عرب بني تنوين مجع املؤنث مع تنوين مفرده، وبني نون املؤنث، ونون مجع املذكر دون 

 ) أي: تنوين مجع املؤنث يف رتبتها؛ أي: نون مجع املذكر.كونهمجع املذكر مع تنوين مفرده، وقوله: (
... إخل) ميكن رده أب� ال نسلم هذا التوزيع، وإن ذكروه، بل ويل فيه حبث؛ ألن من ينون(

صوص هذا منظور فيها كلها للحالة الراهنة، وال ضرر يف اجلر ابلكسرة مع التنوين،  هي لغات يف خ
 كما ال ضرر يف اجلر هبا من غري تنوين مع اإلقرار من املوزعني أبنه منظور للحالة الراهنة، تدبر. 

                                                           
، ديوان اهلذلينيخة الثانية، وهذه القطعة ليس موجودة يف (النسخة األصل ( أ ) ) والذي يف ) من النس١٥) هكذا يف (الوحة ١(

 ،شرح أشعار اهلذليني. وكذا يف جتمَّلى واذكرى َمجاَلكِ . أي: َمجاَلكَ : )٦٨/ ١ترتيب وتعليق: حمّمد حممود الشنقيطي (
 . العروبة )، صنعة أيب سعيد احلسن السكري، حققه عبد الستار فراج، مكتبة دار١٧٢-١/١٧١(

) فالنون يف مجع املذكر قائم مقام التنوين اليت يف الواحد، يف املعىن اجلامع ألقسام التنوين فقط، وهو كونه عالمة متام االسم، ٢(
ة، فكذلك التنوين اليت يف مجع املؤنث السامل عالمة لتمام االسم وليس يف النون شيء من معاين األقسام اخلمسة املذكور 

فقط، وليس فيها أيًضا، شيء من تلك املعاين، لكنهم حطوها عن النون بسقوطها مع الالم ويف الوقف دون النون؛ ألن 
 ). ١/٤٦( ،على كافية ابن احلاجب شرح الرضيالنون أقوى وأجلد بسبب حركتها. الرضي، 
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وحيذف ... إخل) حاصل ما ذكره من هنا إىل قوله: (حيذف التنوين لزوًما؛ لدخول (أل)(
 ) سبعة أشياء أو مثانية ابعتبار عدِّ البناء.لساكننياللتقاء ا
) هذا صريح يف وجوب حذف التنوين لذلك، وهو غري ظاهر؛ ولشبهها حنو: ال مال لزيد(

 إذ ال مانع من قولك: ال ماًال لزيد ابلنصب، والتنوين على حد ال طالًبا جبًال.
) مقابلها لغة املشهورةعلى اللغة ) أي: بني املتضايفني، (وإن قدرت الالم مقحمة(

) أي: بل الكاف فيمن قال: إنه غري مضاف، وهي حذفه من غري إبدال كالرفع واجلر، (FNEربيعة
 =مفعول يف حمل نصب؛ أي: وأما عند من قال أنه مضاف، فحذف التنوين لإلضافة، كما هو واضح.

من به، ( ... إخل) بيان ملا اتصلمن ابن) عطف على اتصل، وقوله: (وأضيف إىل علم(
 .FPE) برتك تنوين ذاكر، ونصب لفظ اجلاللة على]وال ذاكر هللاَ ، (FOE) بتنوين قيسقيس بن ثعلبة

                                                           
 ) ويف الوقف على املنون ثالثة لغات:١(

إحداها: لغة ربيعة، وهي أن يُوقف عليه حبذف التنوين، وسكن اآلخر ـ مطلًقا ـ كقولك: "هذا زيْد" و"مررت بزيْد" و"رأيت 
 زيْد". ومن شواهد هذه اللغة قول الشاعر: 

 أال حبـــــــــــــذا غـــــــــــــنم وحســـــــــــــن حـــــــــــــديثها
 

ـــــف.لقـــــد تركـــــت قلـــــيب   ـــــا دن  هبـــــا هائًم
 
 

والثانية: لغة األزد، وهي أن يوقف عليه إببدال التنوين ألًفا بعد الفتحة، وواًوا بعد الضمة، و�ًء بعد الكسرة كقولك: "رأيت 
 زيدا" و"هذا زيدو" و"مررت بزيدي".

 والثالثة: لغة سائر العرب، وهي أن يوقف على املنصوب واملفتوح إببدال التنوين ألًفا، وعلى غريمها ابلسكون وحذف التنوين بال بدل. 
 يف ألفيته: وقال ابن مالك

 تنوينــــــــــــــا إثــــــــــــــر فــــــــــــــتح اجعــــــــــــــل ألفــــــــــــــا
 

ــــــــو غــــــــري فــــــــتح احــــــــذفا     وقفــــــــا، وتل
 
 

شرح شافية الرضي اإلسرتاابذي، )، ١٩٨١، ١٩٨٠/ ٤، (١، طشرح الكافية الشافيةينظر: ابن مالك الطائي اجلياين، 
 ). ١٦٧، ١٦٦/ ٤( ،٣، طالكتابسيبويه، )، ٣١٦/ ٢) و (٣٠١/ ٢( ،ابن احلاجب

 ) هذا من رجز يُنسب لألغلب العجلي من أرجوزة يذكر فيها امرأة كان يهاجيها تسمى "كلبة"، وقد عناها بقوله "جارية" فقال: ٢(
ــــــــــــٌة مـــــــــــــن قيــــــــــــٍس بـــــــــــِن ثـــــــــــــعلبة  جـــاريــــ

 
ـــــــــــــــة    ـــــــــــــــرَّة ُمــَقــعَّـــبـ ـــــــــــــــاُء ذاُت ُســـــ  قَــبّـــ

 
 

ـــــــــــــــــــة  َممْكـــــــــــــــــــورُة األعلـــــــــــــــــــى رداح اَحلَجَب
 

ـــــــــــــة     ـــــــــــــُة ســـــــــــــيٍف ُمْذَهب  كأ�ـــــــــــــا حلي
 
 

َا حرك اللتقاء الساكنني.  / ٣( ،١، طشرح التسهيلابن مالك، وقد نون املنعوت اببن يف غري النداء اضطرارًا، وقيل: ِإمنَّ
 ). ٦٣،  (ص: ١، طاملفصل يف صنعة اإلعراب)، الزخمشري، ٢٣٨(ص:  ،٥، طاجلمل يف النحوالفراهيدي، )، ٣٩٥

 ) ما بني املعكوفني ليس يف (أ). ٣(



 

١٢٤ 

(ليتماثل ، وقوله: FNE) أي: أبن يقرأ (ذاكر) إبضافته إىل لفظ اجلاللةحذفه لإلضافة(
يف ترك ) أي: عند إضافته، (الحتمال ذاكر املضي) أي: ذاكر ومستعتب، وقوله: (املتعاطفان

) واألصل يف حتريكه) أي: الفتحة يف القمر والنهار، (ويف احلركة) أي: عدم وجوده، وقوله: (التنوين
 .FOEأي: التنوين

) أي: مطلًقا مقصورًا أو ممدوًدا، أبن املضموم)، قوله: (األصل) خرب قوله: (الكسروقوله: (
أي: علم وضع له ال مصدر ملادة �وى حبيث جييء اثلثًا ) أي: اسم للدعاء؛ اسم ال مصدروقوله: (

) أي: السري ليًال، بل على السَُّرى) أي: ابألداة واجلار متعلق بطلب قوله: (هبا، قوله: (FPEيف تعريفها
 .FQEعلى حنو كفه هذا صرح به الشاعر يف بقية البيت، وهو قوله: (إال ذراَع العيِس أو كّف اليد)

اة، إمنا ) أي: لكو�ا ليست منادترخيم مية للضرورةلع على تلك البقية، (وكأن احملشي مل يط
 .FREاملضاف إليها، ومتام البيت: (وال زال منهًال جبرعائك القطر)، كما هو مشهور ىاملناد

                                                           
 ): وحيذف اللتقاء الساكنني قليًال كقوله:٨٤٤(ص:  مغين اللبيب عن كتب األعاريب) جاء يف ١(

ــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــري مســــــــــــــــــــــــــــتعتب  فألفيت
 

 وال ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــر هللا إال قلـــــــــــــــــــــــــــــــــيال 
 
 

 

شرح شافية ابن األسرتاابذي يف  وإمنا آثر ذلك على حذفه لإلضافة إلرادة متاثل املتعاطفني يف التنكري. وذكر الرضي
 ) شاهًدا آخر حلذف التنوين للساكنني يف قوله: َوَحاِمتُ الطَّاِئيُّ َوهَّاُب املى. وهو ضرورة. ٢٣٤/ ٢( احلاجب

شرح شافية ابن )، والرضي األسرتاابذي يف ٨٤٤(ص: ، ٦، طمغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، ) ينظر: ٢(
): إال أن حيمل على أن (ابن) بدل ال ٥٦/ ٢،  (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع). وقال يف السيوطي، ٢٣٤/ ٢(

 ] فيمن نون (عزيزا) ألن (ابن) خرب. ٣٠[التوبة:  }o n m l k{صفة كما يف قوله تعاىل: 
 ) ألن املصدر هو التصريف الثالث للفعل كما عرفه غري واحد. وقد مّر. ٣(
 ) البيت من [مشطور الرجز]، ومتامه:٤(

 � رب ســــــــــــــــار ســــــــــــــــار مــــــــــــــــا توســــــــــــــــدا
 

ـــــــــــــدا   إال ذراع العـــــــــــــيس أو كـــــــــــــف الي
 
 

/ ٤( ،١كتاب سيبويه، طالسريايف، شرح  (اليدا) لغة يف (اليد) وجاء متمًما على فعل على لغة من بناه مفرًدا مقصورًا. قال يف  
): ولو قال قائل: إن (يدا) فعل، وإن (أيدي) أفعل، كما قالوا (زمن) و (أزمن) مل يكن ذلك ابلبعيد عندي إذا صح ٣٢٥

 اخلزانة)، ١٤٢/ ١،  (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعما روي مما أنشده بعض أهل اللغة. مث أنشده. ينظر: السيوطي، 
 ». يدي«، مادة اللسان)، وابن منظور، ٤٧٧/ ٧(

 )، ومتامه:٥٥٩) البيت من [الطويل] لذي الرمة يف ديوانه (ص: ٥(
ـــــــى ـــــــى الِبل ـــــــّي عل  أال � اســـــــلمي � داَر م

 
 وال زال ُمــــــــــــْنهًال جبرعائــــــــــــك الَقْطـــــــــــــرُ  

 
 

= 
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 ) أي: يف قول املصنف: (ويف اسم است... إخل).غري املستثناة(
إذا كانت موضوعة على حرف واحد ... إخل) أي: ألن الكلمة وهذا التعبري هو الالئق(

أصالة ينطق ابالسم ال ابملسمى، فيقال يف (جه) جيم، ويف (قه) قاف، ويف املتصل ابلفعل يف حنو 
ضربت التاء فاعل، وال يقال (ت) فاعل، وأما ما كان على حرف واحد عروًضا ال أصالة حنو (ِق 

ر، وال يقال القاف فعل أمر، وإذا كانت نفسك)، فإنه يعرب عنه بلفظه ال ابمسه، فيقال (ِق) فعل أم
 .FNEعلى أكثر من حرف ينطق مبسماها، وإال قيس عطف على قوله الالئق

... إخل) مقابل وجيوز على الثاين) أي: بل مخاسيًّا اعتبارًا للهمزة، وقوله: (حيث ال يعد رابعيًّا(
نائي وضًعا، ومهزته وصل زائدة، األقيس، واملراد ابلثاين القول الثاين يف حرف التعريف، وهو أنه ث

) حرف تعريف... أل... إخل) قول اثلث وسيأيت كل ذلك يف قول املصنف: (أما على القولوقوله: (
 إخل.

وحاصل ما قاله احملشي أنه على القول أبن حرف التعريف ثنائي وضًعا مهزته مهزة قطع،  
لقول أبنه أحادي وضًعا، وأن املعرِّف الالم فاملتعنيَّ والالئق التعبري ابملسمى ـ أعين (أل) ـ وعلى ا

وحدها، فاملتعني والالئق التعبري ابالسم ـ أعين األلف والالم ـ وعلى القول أبنه ثنائي وضًعا، ومهزته 
مهزة وصل، فيجوز فيه األمران، إال أن األقيس التعبري ابملسمى كالقول األول، وغري األقيس التعبري 

 ابالسم كالثاين.
                                           

= 
)، ١٨٥/ ١، (شرح التصريح)، الوقاد، ٢٧٨/ ٢،  (٤، طاخلصائص)، ابن جين، ١٠٠/ ١ينظر: األنباري، اإلنصاف، (

، ثعلب)، ٢٣٢، (ص: ١، طالصاحيب يف فقه اللغة)، ابن فارس، ٦١٧/ ٢( ، د.ط.شرح شواهد املغينالسيوطي، 
 ). ٣٨٩/ ٣( ،١، طشرح التسهيلابن مالك، )، ٩(ص  جمالس ثعلب

): وحنو اهلاء املزيدة، فيما كان من األفعال على حرف واحد، ١٣٩(ص:  ، ١، طاملمتع الكبري يف التصريفابن عصفور، ) ١(
الرضي يف الوقف، حنو: ِفْه، وِعْه. فِإنه ال ميكن النُّطق حبرف واحد؛ إذ ال أقلَّ من حرٍف يُبتدأ به، وحرٍف يُوَقُف عليه. 

 شرح نظم اآلجرومية (ص: ): على حرف واحد فتح رب الربية يف٢٩٦/ ٢( ،شرح شافية ابن احلاجباإلسرتاابذي، 
أبو حيان، ): والقاعدة عند أهل اللغة أن ما كان على حرف واحد حكي ابمسه، وما كان على حرفني حكي ابملسمى. ٦٣

، (ص: ٥). حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط٩٠٥/ ٢) و (٨٩٣/ ٢( ،١، طارتشاف الضرب من لسان العرب
الضمائر تدل داللة وظيفية على مطلق غائب أو حاضر، فهي ال تدل على مسمَّى  ): من حيث املسمَّى: ذكر� أن ١١٣

كما تدل األمساء، فإذا أريد هلا أن تدل عليه فتنقلب داللتها من وظيفية إىل معجمية كان ذلك بواسطة املرجع، فداللتها 
 على املسمَّى ال تتأيت إّال مبعونة االسم. 



 

١٢٦ 

، والنادر كالعدم، فقد FNE) أي: كما يف: الرتضى حكومتهوهلا على الفعل ضرورةوإن دخ( 
 .صرحوا أبنه ال يرد نقًضا، فال حاجة الستثنائه. انتهى حفين

حىت ) يعين: الرتكيب الذي استعملت فيه يف معناها، (يف الرتكيب املستعمل يف معناه(
 مل �ِت يف املثال األول، كما هو صريح احملشي لكن طرد الباب.... إخل) هذا االعرتاض وإن يعرتض

... إخل) تسميته كما صح) أي: معناه الذي وضع له اللفظ تبًعا، (معىن اللفظ الواقع فيها(
 =... إخل).ويصح تسميتهمرتبط بقوله: (

قبل، فال  ) هبذا خرج حنو على املمثل هبااثين الكلمة) كالتعذر يف مثاله، قوله: (مانعقوله: (
 =تضاعف، فافهم.

 ) مراده حرف العلة مطلًقا ال ما كان قبله حركة جمانسة فقط، بدليل التمثيل بـ (لو).حرف لني( 
فيما جعل من ذلك علًما لغري ... إخل)، (جاز لك... إخل) مقابل قوله: (وجاز لكقوله: (

تقول يف احلكم عليهما:  ) أي: أبن جعل لفظ (من ويف) مثًال علمني لشخصني مثًال، فإنكاللفظ
من قام ابلرفع والتنوين من غري تضعيف، ويف قائم ابلرفع من التنوين والتضعيف، واجملعول علًما للفظ  

 كـ(من) حرف جر، و(يف) حرف جر، وهو املراد هنا. 
... إخل) فيه/ب] اإلنشاء واألخبار، (١١) أي: [أعم من كل منهما) أي: اإلسناد (فهو(

) أي: يوجد فيه اإلسناد ولو عرب بذلك مسنًدا يكون، قوله: (كما يف احلفين  يتهذا البحث للبهو 
 لكان أوىل، تدبر.

) انظر ما ال يؤثر) أي: ومن التعريف ابخلاصة كالعالمة هنا، وقوله: (يف مقام التعريفقوله: (

                                                           
 ، من أبيات قاهلا يف هجاء رجل من بين عذرة كان قد فضل جريرًا عليه، ومتامه:) البيت من [حبر البسيط] للفرزدق١(

ــــــــهُ  ــــــــم اْلْرتَضــــــــى ُحُكوَمُت ــــــــَت اِبحلََك ــــــــا أَن  َم
 

ــــــيِل َوال ِذي الــــــرَّْأِي َواجلَــــــَدلِ    وال اَألِص
 
 

األمشوىن حاشية الصبان على شرح الصبان، )، ١٤/ ١( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، ينظر: 
)، ابن مالك الطائي ٤٥٩/ ٣٣، (اتج العروس من جواهر القاموس)، الزَّبيدي، ٢٢٧/ ١( ،١ط أللفية ابن مالك،

، املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية)، َنْصر اهلُوريين، ١٢٤/ ١، (١، طشرح الكافية الشافيةاجلياين، 
، (ص: ١، طإلنصاف)، ابن األنباري، ا٣٣٢/ ١،  (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع)، السيوطي، ١١٨، (ص: ١ط

م على تـُْرضى، َوُهَو ِفْعٌل ُمْستَـْقَبٌل َعَلى ِجَهِة ٥٦٥/ ١٢) و (٩/ ٦( لسان العرب). وجاء يف ٥٢١ ): فَأدخل األَلف والالَّ
 اِالْخِتَصاِص اِبحلَِْكايَِة. 
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 وجهه.
اإلطالق مما بعده، بشرط كون املسند قلبيًّا هو ظهر يف ) يعلم تفسري إىل اجلملة مطلًقاقوله: (
وجعلوا ) أي: عن العمل يف اللفظ، وهو مهزة االستفهام يف املثال، (واقرتانه مبعلقاملثال، وقوله: (

ال يسند إال ) أي: الصحيح من أنه (على األول) أي: من اإلسناد إىل اجلملة ابلشرط املذكور، (منه
، وتكون حكاية التفاتية حسن )٣٥اآلية:  سورة يوسف( ﴾¡﴿) أي: قالوا: إىل االسم

 ابلتكلم، أتمل.  ﴾لنسجننه﴿االلتفات فيها حذف قالوا، وإال فكان املناسب 
؛ إذ تصغري معّد ) أي: احلرفني الشديدين، ومها الداالنبني الشديدين كذا يف بعض النسخ(

ي اجتمع ما ذكر، ويف بعض النسخ التشديدين ابملثناة الفوقية دمعيد ، فإذا قيلدمشدد الدال معيد
قبل الشني املعجمة، واملراد تشديد الدال، وتشديد �ء النسب، أي: مع تشديد الدال يؤدي إىل 

 التقاء ساكنني، أتمل.
) أي: ألن إضمارها إمنا ينقاس بعد حىت وكي، والم كي، وبعد أو، والفاء، والواو شاذقوله: (

 .FNEلواقعات يف اجلواب، كما سيأيتا
 ... إخل) كذلك.وأما تسمع... إخل) أي: كما أن قوله: (هذا وارد على قوله: وال يسند(

إىل ... إخل)، وكذا يقال يف قوله: (إىل نسبة... إخل) أي: املوصلة له، (إىل نسبة الكذب(
س املراد أ�ا وصلت الكاذب،  ... إخل) أي: اليت وصلت احلاكي إىل حكاية (إخل)، وليحكاية القول

 كما يومهه تعبريه؛ ألن زعموا الذي هو املطية املوصلة من كالم احلاكي ال الكاذب.
... إخل)، وحيتمل أن [الكالم على حذف مضاف، أي: أثر متييز، أي: متيز ألنه الثابت(

 متييز مصدر املبين للمفعول. FOEوذلك األثر هو التميز، وحيتمل أن]
) لعل املسوغ على هذا قصد اإلهبام، ويف هذا الوجه تقدمي كون اخلرب اجلملةومنها أن ي(

 معمول اخلرب الفعلي على املبتدأ، وفيه خالف إال أن يتوسع يف الظرف. 
 إن أردت. انظر ذلك يف احلفين FPE... إخل)وأوصلها أرابب احلواشي(

                                                           
 بني املعكوفني ليس يف (أ).  ) ما١(
 ) ما بني العكوفني ليس يف (أ). ٢(
 ) ليس يف (ب). ٣(
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املعمول كما ال خيفى الفصل بني املنعوت والنعت ... إخل) علة ملنع تقدمي ألن الصفة متأخرة(
 أبجنيب؛ أي: وهو قوله على املوصوف املتعلق بقدم.

... إخل) احتاج إىل هذا؛ ألن التنوين ليس له معان أربعة، بل معىن واحد، أي: احلكم(
ينئٍذ إمنا اختص واألربعة السابقة أنواع له، فإن أريد مبعانيه أنواعه كان الدليل عني الدعوى؛ إذ املعىن ح

التنوين ابالسم الختصاص أنواعه ابالسم إال أن يكون استدالًال على اختصاص اجلنس ابختصاص 
أنواعه، لكن فيه أن اجملعول عالمة ليس اجلنس، بل جزئيات أنواعه، فحوله الشيخ إىل االستدالل 

 .ابختصاص هذه ابختصاص مثراهتا، أتمل، ومثله للحفين
، ) أي: معاين أنواعه؛ أي: حكمها، فظاهر اثن عبارة احلفينمضاف فاإلضافة على تقدير(

أما األمكنية فألن معناها كون مدخول التنوين أمكن؛ أي: مل يشبه احلرف فيبىن، وال الفعل فيمنع من 
الداللة على كون  /أ] وذلك خمتص ابالسم، كما هو ظاهر، وأما التنكري فألن معناه١٢الصرف، [

 مدخوله منكرًا، وذلك املعىن ال يكون إال يف االسم. 
... إخل) املناسب أن يقول: إمنا يكون من االسم املمنوع... إخل؛ ليشمل إمنا هو آخر االسم(

 تنوين جندل الذي هو عوض عن ألف جنادل على ما مّر.
 لفظًا، كما أنه مفعول به معًىن.... إخل) توجيه لكونه مفعوًال به به قالوا: املنادي مفعول(

أن ) أي: لتعويض أداة النداء عنه، وال جيمع بني العوض واملعوض، (لفعل واجب احلذف( 
 ... إخل) على هذا، املنادى مفعول به لفظًا ومعىن أيًضا.بعضهم ذهب إىل أن

به، وهو الظاهر  التعريف مبطلق املفعولية ال خبصوص النداء إن كان املراد املفعولية املقيدة بلفظ
لكونه الالئق مبوضوع كالم الشارح حيث قال: مفعول به، واملفعول به ال يكون إال امسًا، فال يظهر 

فيه، وإن كان املراد املفعولية من غري تقييد ظهر  FOE، ويظهر حبث ابن قاسمFNEخبفائها جواب ابن هشام
فيه؛ وذلك ألن املفعولية لتكثر أنواعها خفية ال يدركها  ، ومل يظهر حبث ابن قاسمجواب ابن هشام

 املبتدي لشموهلا عند عدم التقييد للمفعول املطلق واملفعول به، وفيه، وله، ومعه، فليتأمل ذلك.
وضع الفعل على  ألنأراد (أو كون مدلوهلا ابلنصب عطف على جمرد الذي هو مفعول 

                                                           
 ). ٢٧/ ١،  (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع) ينظر: السيوطي، ١(
ومجهور  ) وقال: ومذهب سيبويه٢٨٤) ، ٢٨٣/ ١( ،١، طتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك) املرادي، ٢(

 البصريني أن املنادى مفعول من جهة اللفظ واملعىن. 
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) أي: واملقصود من (أل) تعيني املدلول، وذلك يقتضي مالحظته ابلذات، وال يصلح لذلك التنكري
غري االسم. إن قلت: مدلول الفعل التضمين وهو احلدث مالحظ ابلذات، فِلَم مل تدخل عليه (أل) 

لفعل حدث مبهم، فلو عني خرج لتعيينه كما دخلت على املشتقات، لذلك قلت: املعترب يف مفهوم ا
 عن أصل وضعه، خبالف املشتقات على أن امللحوظ فيها أوًال الذات، أتمل.

 .) أي: فال يقال فيه تعريف وال تنكريواحلرف غري مستقل(
 .)إن مل تالحظ قرينة مانعة) أي: (الكناية على طريق(

 .) أي: إن لوحظتأو اجملاز املرسلوقوله: (
) أي: فاملقصود بـ(�ء افعلي) �ء املخاطبة مطلًقا ال افعلي، ونون أقبلنومثل ذلك يف �ء (

خصوص الالحقة لألمر، واملقصود بـ(نون أقبلن) نون التوكيد مطلًقا ال خصوص الثقيلة الالحقة 
من وجد /ب] التاء الدالة... إخل، قد اخرتع للفاعل معىن بقوله: (١٢لألمر، مث املراد بـ(اتء الفاعل) [

، وهذا املعىن مل يوافق اللغة وال االصطالح، ومثل FPE، والدورFOEليدفع القصور FNE... إخل)لفعلمنه ا
هذا االخرتاع ال ينبغي على أ� ال نسلم ضرر القصور الذي سيبينه بعد؛ إذ غالب العالمات قاصر، 

لفاعل ال يعم فإن قبول االسم اجلر أو (أل) مثًال ال يعم سائر األمساء، وكذلك قبول الفعل اتء ا
األفعال كلها، ولو فسر الفاعل ابملعىن الذي اخرتعه، أال ترى أن األمر يعرف بغري هذه التاء، سلمنا 

 الضرر، لكن ميكن دفع القصور جبعل املراد ابلفاعل كل ما يطلق عليه فاعل حقيقة، أو جمازًا، أتمل.
وأما الدور فيمكن دفعه أبن املخاطب من يعرف أن التاء يف حنو (ضربت) يقال هلا اتء الفاعل، 

                                                           
): حيث عّرف الفعل هنا بقبول اتء الفاعل، وعرف الفاعل يف اببه أبنه االسم املسند إليه ٥٩/ ١( حاشية الصبان) الذي يف ١(

 لتاء يف حنو: ما ضربت ومت. فعل، وال الفاعل اللغوي وهو من حصل منه الفعل خلروج ا
 ) أي: قصور التعريف. ٢(
) عّرف الّدور أنه: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى: الدور املصرح، كما يتوقف "أ" على "ب"، وابلعكس. أو ٣(

مبراتب، ويسمى: الدور املضمر، كما يتوقف"أ" على "ب"، و "ب" على "ج"، و "ج" على "أ" . ينظر: اجلرجاين، 
اتج العروس من لطيفة يف الزَّبيدي،  ). وذكر الزبيدي٤٤٧(ص:  ، الكلياتالكفوي، ). و ١٠٥، (ص: ١، طالتعريفات

 ): ١٧٠/ ٣، (جواهر القاموس
ــــــــــــــــــــــــــــــدور جــــــــــــــــــــــــــــــرت  مســــــــــــــــــــــــــــــألة ال

 
ـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــين وب  بي

 
 

 لـــــــــــــــــــــــوال مشـــــــــــــــــــــــييب مـــــــــــــــــــــــا جفـــــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــــاه مل أشـــــــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــوال جف  ول
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 =وال يعرف أن (ضرب) يقال له فعل يف االصطالح، وكذا يقال يف اتء أتنيث الفاعل، تدبر هذا.
 =، فليتأمل.ليستولو قال الشارح: بتاء الضمري، ألغناه عن هذه التكلفات وملا بقي عليه اتء 

... إخل)؛ ألن الفاعل التاء الدالة) أي: وذلك الدور ينتفي بقوله: (ولزوم الدورقوله: (
املذكور يف عالمة الفعل هو من وجد منه الفعل؛ أي: احلدث، أو قام به، أو نُفي عنه، وليس املراد به 

 =الفاعل االصطالحي الذي أخذ يف تعريف الفعل.
 ميَّزه وعلَّمه مبا ذكر. ... إخل) أي:حيث عرف الفعل هنا بقبول(

) عطف وعلم أيًضا) عطف على الفاعل االصطالحي، قوله: (وال الفاعل اللغويقوله: (
... إخل) علة للسقوط أو علمه، قوله: ليست أل�ا... إخل)، وقوله: (وهبذا علمعلى علم من قوله: (

على ... إخل)، قوله: (مل تدخل... إخل) علة لقوله: (ال يصدق إذ)، وقوله: (بلحاق متعلق برد(
 ). من وجد منه الفعل) أي: الذي هو املراد ابلفعل يف قوله: (احلدث

... إخل) أي: فالتاء يف (لست) اتء من نفي عنه مدلول اخلرب، إال أن يراد ابلفعل ما يشمل(
) و�اعلى لغة سكفظاهر هذا إذا كانت التاء اتء املتكلم ال غري، كما سيتضح من القولة بعُد فتنبه، (

 =أي: وأما على لغة فتحها فهي خارجة بقيد الساكنة.
) أي: من وجد منه الفعل... إخل، أتنيث الفاعل ابملعىن املتقدم) أي: مع كون املراد (نعم يردقوله: (

) أي: لنظري ما مّر، ملا مرّ ) إمنا هو أيًضا معطوف على هذا الفاعل ابملعىن املتقدم، (بعد ويردوقوله: (
... إخل)، فيقال هنا: إذ ال يصدق عليها يصدق عليها أ�ا اتء من وجد إذ الهو قوله: (والذي مّر 

) أي: بنظريه، والذي مّر هو قوله: إال أن جياب مبا مرّ أ�ا اتء أتنيث من وجد... إخل، وقوله: (
يف  وقوله... إخل)، فيقال: هنا اتء أتنيث من نفي عنه مدلول اخلرب، (اللهم إال أن يراد ابلفعل(

اللهم إال أن أي: يف ليس؛ أي: بنظريه كما سبق، والذي مّر هو قوله: (عسى إال أن جياب مبا مّر) 
 ... إخل)، فيقال: هنا اتء أتنيث من وجد منه مدلول اخلرب هذا مراده، وهللا أعلم. يراد

رتجى، /أ] إمنا هو م١٣وقد يقال: إن هند يف املثال مل يوجد منها مدلول اخلرب وهو القيام، [
 اللهم إال أن يقال: أنه للطمع يف حصوله منزل منزلة احلاصل ابلفعل، أتمل.

) أي: من أن معناها عند من جعلها فعًال ثبت انتفاء وصف ما ال على ما �يت عن السيد(
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 .FNEأسندت إليه؛ أي: أل�ا على ما ذكر ليست للنفي، بل لثبوت االنتفاء، وأتمل
) يعين: وكذا اتء نعمت وبئست، قوله: () أي: قريًبا عن السيدقارب كما �يتيف األصل (

 إال أن اتءمها مثل التاء الالحقة لعسى يف ورود عدم الدخول، أتمل.
... إخل) من أتمل كالم البعض مع جعل الشارح املعلل فسقط ما اعرتض به البعض وغريه(

علم أن اعرتاض البعض، وكذلك غريه أقوى مما أسقط به احملشي، الفتح الذي الظاهر منه اخلصوص 
 =فانظر ذلك وأتمله.

وإن  ) أي: أبن قوله: (فال اعرتاض على متثيله) أي: وربت ومثت، قوله: (كما يف قوة(
... إخل) مبتدأ خرب ومها والت) أي: أبن كانت حركة بناء والتمثيل ينافيه، قوله: (كانت غري إعراب

 ... إخل).ن احلروفليس مقوله: (
... إخل) أي: فقد أشبهت الفعل يف اللفظ واملعىن يف كو�ا على ثالثة أحرف، ومبعىن(

) أي: فهي على ثالثة أحرف، ومبعىن قـَُرب وترفع وتنصب، ومثله جيري يف عسىوالعمل، قوله: (
فتكون قد دلت ) أي: ألن النفي معىن يف اإلسناد، ()٢() أي: على جعلها فعًال وعليه اجلمهور(

) أي: الذي هو فهي للرتجيعلى معىن، وهو النفي يف غريها، وهو اإلسناد، وهذه طبيعة احلرف، (
 =معىن يف غريه، وهو اإلسناد كما هو طبيعة احلرف.

... إخل) ال نسلم قصر ألن غاية ما فيه... إخل) مع قوله: (ورد أبن هذا ليس من إثبات(
، وال صالحية ذلك لتلك العالمة، وإال دخلت على حنو حلفينالقياس على ما ذكره، وإن قرره ا

                                                           
، وتبعه ابن السراج: ليس، للنفي مطلًقا، ): (وليس لنفي مضمون اجلملة) قال سيبويه٤/١٩٩( شرح الكافيةيف  ) قال الرضي١(

تقول: ليس خلق هللا مثله يف املاضي، وقال تعاىل: (أال يوم �تيهم ليس مصروفا عنهم)، يف املستقبل، ومجهور النجاة على 
، كما أ�ا لنفي احلال. قال األندلسي وأحسن، ليس بني القولني تناقض؛ ألن خرب ليس، إن مل يقيد بزمان ُحيمل على احلال

حيمل اإلجياب عليه يف حنو: زيد قائم، وإذا قـُيِّد بزمان من األزمنة فهو على ما قيد به، هذا قوله، وحكم (ما) كحكم 
(ليس)، يف كو�ا عند اإلطالق لنفي احلال، وعند التقييد، على ما قيدت به... قال أبو علي: وأما إحلاق الضمري به يف: 

عل، لكونه على ثالثة، ومبعىن (ما) وكونه رافًعا فناصًبا... وهي ال تتصل بغري صريح لست ولستما ولستم، فلتشبيهه ابلف
 الفعل إال �درًا، كما ذكر� يف هاء. أ.هـ. 

وأما عسى فشاركت ليس  )٣٥٣/ ١( شرح التسهيل ،ابن مالك، وقال )٢٦٩/ ٢( التعليقة على كتاب سيبويهالفارسي،  )٢(
مع عليها، وفعلية إن فعليتها جم مظهراهتا ومضمراهتا، ومعارفها ونكراهتا، وتفوقها أبشياء منها:يف إعماهلا يف األمساء كلها، 

 . ليس خمتلف فيها
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(خال) يف: قام ابين خال هنًدا، فإن غاية ما فيه إدخال عالمة على صاٍحل هلا على ما قاله، وما هذا 
إال قياس فعل على فعل جبامع أن كال ماٍض، فإن منع عدم السماع يف (خال)، فكذا هنا على أ� لو 

، وإال لتوقف حلاق التاء سلمنا أن هذا ليس قياًسا نقول يف حكم القياس، وهبذا يندفع قول احلفين
لكل جزء من جزئيات الفعل على السماع، تدبر انتهى من بعض الكتاابت.  (ألنه) أي إثبات اللغة 

القصر للوزن، وإال فيجوز يف  ) يعين: أنه يتعنيبقصر � للوزنابلقياس (وضع اسم معىن... إخل)، (
) أي: بدليل قبوهلما �ء أ�ما فعال أمرمثل ذلك القصر واملد، كما مّر قريًبا للمحشي، قوله: (

 =� هند، بكسر التاء مع �ء املخاطبة، وتعاَيل � هند، بفتح الالم معها. FNEاملخاطبة تقول: هايت
حال من  ا مبعىن مسلًما كما يف احلفين... إخل) أشار إىل أن حنيفً حال كوين حنيًفا منكم(

الياء يف شعري، وإن منكم كان نعًتا حلنيًفا، فقدم فيكون حاًال منه على قاعدة نعت النكرة إذا تقدم 
عليها، وأن االستفهام مفعول شعري مبعىن علمي بتقدير جواب هذا االستفهام، هذا وال يبعد 

 .FOEالياء يف شعري أيًضا، أتمل/ب] كون منكم حاًال من ١٣[
فهذا ترقٍّ يف االعرتاض على البعض، وحمطة قوله: ( )٣(=... إخل)على أن الرضي(

                                                           

]؛ َأي: ايُتوا. ٢٤[األنبياء:  }Ï Î Í{) َهاِت معناُه: أَْعِطِين َمْكُسوَرة التَّاء، مثل: رام وعاط فَال�، قَاَل هللا تـََعاَىل: ١(
َا يـَُقال لْلَواِحد واالثنني وللجمع وللمرأة: َهاِيت، ولالثنتني: َهاتني، َوتقول: أَْنت َما أهاتيك:قَاَل اْلفرا  ء: َومل نْسمع هاتيا، ِإمنَّ

 ولـــــــــــــيس منهـــــــــــــا مـــــــــــــا يـــــــــــــرى حمـــــــــــــتمال
 

 ضـــــــــــــــــــــمري رفـــــــــــــــــــــع ابرزا متصـــــــــــــــــــــال 
 
 

فعالن غري متصرفني، والدليل على فعليتهما وجوب وذلك أن من النحويني من جعل من أمساء األفعال (هات) و(تعال)، وإمنا مها 
 اتصال ضمري الرفع البارز هبما كقولك لألنثى: هايت وتعايل، ولالثنني والثنتني: هاتيا وتعاليا، وللجماعتني: هاتوا، وتعالوا، وهاتني،

وهلا كمدلوالت األفعال، فهما ابلفعلية وتعالني. فعومال هذه املعاملة اخلاصة ابألفعال مع أ�ما على وزنني خمتصني ابألفعال، ومدل
أحق من (عسى) و(ليس)؛ ألن مدلوليهما كمدلويل: (لعل) و(ما)، وقد أحلقا ابألفعال التصال الضمائر هبما. على أن بعض 

، ١، طالصفاتحروف املعاين و ، الزجاجي. ينظر: العرب يصرف (هات)، فيقول: هاتى، يهايت، مهااتة، ذكر ذلك  اجلوهري
، (ص: ١، طاملسائل السفرية ،ابن هشام)، ١٣٨٩/ ٣، (١، طشرح الكافية الشافية)، ابن مالك الطائي اجلياين، ٧٣(ص: 

 ). ٣٢(ص:  ، ١١، طشرح قطر الندى وبل الصدىابن هشام، )، ٣٧
 : ) قال ابن مالك٢(

ــــــــــــــــــا ذو احلــــــــــــــــــال،   إنومل ينكــــــــــــــــــر غالًب
 

ــــــــــــــني  ــــــــــــــأخر، أو خيصــــــــــــــص، أو ب  مل يت
 
 

 ). ١٠/ ٢( ،١األمشوين، شرح األمشوين أللفية ابن مالك، ط
 . )٣٧٨/ ٤، (شرح الكافيةالرضي،  )٣(



 

١٣٣ 

) لفظًا ومعىن) هو مجع، (صدر القولةمفرع على قوله: ( FNE)فأصله أشاهرون... إخل) (االستفهام
 =أي: يف الوزن ويف صالحيته للحال واالستقبال.

... إخل)، قد يقال: إن السقوط مبا ذكر مسلم، لكن بقولنا يف ضمن أفراد ما قيلفسقط (
يصري حاصله أن املتميز هو اإلفراد،؛ ألن احلكم على شيء ابعتبار شيء آخر حكم على ذلك 
اآلخر يف احلقيقة، وحينئٍذ فال دخل للجنس يف التسويغ، ومثل ذلك يقال يف املنظر به، وهو قوهلم: 

؛ ألن احملكوم عليه فيه ابخلريية إمنا هو اإلفراد يف احلقيقة، أتمل، وحينئٍذ فالالئق FOEجرادة مترة خري من
أن املسوغ هنا التنويع؛ ألنه نوع من أنواع الكلمة، ولعل هذا هو مراد املعرب جيعله املسوغ كونه 

 قسيًما للمعرفة، يعين: االسم واحلرف، أتمل. 
هذا املقول يظهر معناه مبالحظة قول الشارح من ابب ... إخل) ما قيل: إن اجلنس يوجد(

 احلكم ابجلميع؛ أي: بكل فرد ال ابجملموع، أتمل.
) أي: وإن كان هو يوجد مع غريها من العالمات الغري املذكورة فال توجد مع غريهرمحه هللا: (

هي حمكوم هبا ) أي: فمتعلقة ابحملكوم به) أي: يف قول الشارح ابجلميع (لكون الباءهنا، قوله: (

                                                           
 )، ومتامه:١٧٩) والبيت من حبر [الرجز]، وهو لرؤبة يف ملحق ديوانه (ص: ١(

ــــــــــــــــــــــــــُيوفَا ــــــــــــــــــــــــــَدَ� السُّ  َأَشــــــــــــــــــــــــــاِهُرنَّ بـَْع
 

ــــــــــت شــــــــــعري مــــــــــنكم حنيفــــــــــا     � لي
 
 

املقاصد النحوية يف شرح العيين، )، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢/ ١١( ،٤، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، 
، مجهرة اللغة ،بن دريد)، وبال نسبة يف ا١٢٢/ ١( ،١، ط»شرح الشواهد الكربى«شواهد شروح األلفية املشهور بـ 

ابن )، ٤٤٢/ ٢،  (١، طسر صناعة اإلعراب، )، ابن جين١٤٢، (ص: ١، طاجلين الداين)، املرادي، ٦٧٣(ص: 
 ). ١٧٦/ ١٢، (اتج العروس من جواهر القاموس)، الزَّبيدي، ٤٣٣/ ٤( ،٣، طلسان العربمنظور، 

): ومثال النكرة املبدوء هبا ألجل العموم، وما روي ٢٩٣/ ١( شرح التسهيلكما يف   ) يف مسوغات االبتداء ابلنكرة قال ابن مالك٢(
من قول ابن عباس رضي هللا عنهما: "مترة خري من جرادة"، ومن كالم العرب: ُخَبأَُة ِصْدق خٌري من يـََفعة َسْوء.أ.هـ. وقال السهيلي 

البتداء سوى ما ذكر�ه، ولكن ملعان ): ويف العربية أبواب رفعت فيها النكرة اب٣١٦، ٣١٥(ص:  نتائج الفكر يف النحويف 
 مازجت الكالم، وقرائن أحوال حسنت النظام، من ذلك التفضيل حنو قول عمر �: "مترة خري من جرادة "، وحنو ما قدر سيبويه

)؛ أي: طاعة أمثل، ومل يقل: مثيلة وال حسنة؛ ألن النكرة ال خيرب ٢١(سورة دمحم، اآلية:  }@ B A {من قوله تعاىل: 
عنها كما تقدم إال على الشروط املذكورة أو تريد التفضيل فتقول: مترة أفضل من كذا، أو: طاعة أفضل؛ ألنك حني قلت: أفعل 

هذا املعىن، فخرجت النكرة عن أن تكون مبتدأ حمًضا وخمربًا عنه  من كذا، علم أنك تريد أن تقول: أفضل مترة مل وأوثر طاعة، وحنو
مغين ابن هشام، )، ٣٦٥/ ١، (١، طشرح الكافية الشافيةحقيقة، وهللا تعاىل أعلم.أ.هـ. وينظر: ابن مالك الطائي اجلياين، 

 ). ٣٨٢/ ١،  (ح مجع اجلوامعمهع اهلوامع يف شر )، السيوطي، ٦١٢(ص: ، ٦، طاللبيب عن كتب األعاريب



 

١٣٤ 

) أي: من غري مالحظة اللفظ واألوفق مبالحظة اللفظ أن املعىن بيان حلاصلبواسطة ذلك التعلق، (
 يقول كما قال احملشي؛ أي: الفعل ينجلي... إخل.

) احلرف عند عدم التقدير ال سوامها... إخل) أي: فيكون قوله: (فإنه قد علم من قوله(
) أي: قول املصنف: سوامها احلرف ال يقال هذاسبق، قوله: (فائدة فيه زائدة على ما علم مما 

 ابلتقدير املذكور.
 =).بقوله متعلق بتعريفه... إخل) لفظ جنس مبتدأ خربه لفظ كلمة، وقوله: (جنس تعريفه احلرف(
) أي: كالتنوين و(أل) يف االسم، واتء التأنيث ونون التوكيد يف وإن كان بعضها حروفًا(
) يعين: بل جعلت عالمات مع التعبري عنها أبلفاظ معينة  كو�ا ألفاظًا معينة  بل بعنوانالفعل، (

 =كلفظ التنوين، ولفظ (أل) ال مع التعبري عنها ابحلروف حىت يلزم الدور، أتمل لتفهم املراد.
... إخل) وحينئٍذ فهو داخل يف تعريف احلرف، فيكون تعريفه األمساء ما ال يقبل FNEأن من(

 /أ].١٤) أي: كهيهات مبعىن بُعد، وشتان مبعىن: افرتق [ض اسم الفعلوبعغري مانع، (
) معناه أي: حقيقة ال ادعاء، فاندفع تنظري بعضهم يف اجلواب املذكور أبنه يلزم أو مبعىنقوله: (

عليه أن كل شيء اسم؛ ألن للشخص أن يدعي أن إىل مثًال اسم؛ أل�ا تقبل اإلسناد إليها مبدلول 
 =مدلوهلا: انتهيت، ومدلول انتهيت االنتهاء، وهكذا كل حرف، وكل فعل، انتهى.مدلوهلا؛ ألن 

) جمرد دعوى غري صحيحة، كما ال خيفى وهو الوقت املاضي ألن مدلوهلا انتهيتفقوله: (
والوقت املستقبل واملكان، فهذه تقبل اإلسناد إليها، فيقال: الوقت املاضي، أو الوقت املستقبل، أو 

 =فيه اخلري. املكان حصل يل
املعىن ) أي: أبن يقال ابلنسبة هليهات البعد لفظ صحيح مثًال، (أما مبرادفه وهو املصدر(

) أي: وهو احلدث أو الزمان، فيقال يف اإلسناد إىل حدث بعد الذي هو معىن التضمين ملعناه
 ًال، فافهم. هليهات البـُْعُد َأضرَّ يب مثًال، ويف اإلسناد إىل زمانه زمن البعد طال عليَّ مث

) أي: ألنه عدم مقيد وما هنا) أي: تصرحيهم أبن العدم... إخل، وقوله: (وأجيب أبن ذلك(
... إخل) يقال: إنه ال يلزم يف اإلشارة املذكورة ذكر مجيع لكن يرد على هذا تركعدم العالمة، (
 األقسام، أتمل.

) أي: الذي هو الرفع والنصب وعامله، مثل: إن وأخواهتا، قوله: بل العامل العمل املشرتك( 

                                                           
 ». مع«) يف (ب): ١(



 

١٣٥ 

هي أصناف حمله، إذا كان ما حتتها أفراًدا كما هنا، وإال فقد تكون الكليات املندرجة حتت النوع 
أنواًعا لكونه نوًعا إضافيًّا، فيكون جنًسا، وذلك كاحليوان، فإنه نوع ابلنسبة للجسم، وجنس حتته 

 =ان والفرس، كما هو مقرر يف حمله.أنواع كاإلنس
... إخل) فيه أن اآليت يف ابب االشتغال أن وجب النصب وامتنع الرفعقوله رمحه هللا: (

 .FNEالنصب يف حنو: هل زيًدا أكرمته؟ راجح ال واجب
... إخل) فيه تناٍف؛ ألن الغافل عن الشيء ليس قاصًدا تركه، خبالف أي: غافلة عنه ترًكا له(
يف مقابلة تركه، فإنه قاصد لذلك الرتك مكافأة، إال أن يقال: أن معىن غافلة متكلفة للغفلة  التارك له

 لقصد املكافأة ال غافلة حقيقة، أتمل.
) أي: على تقييده وال ترد الزائدة) أي: ذلك العلم؛ أي: قصد تنكريه، (فنكرقوله: (

/ب] موصوليتهما رمبا متنع ١٤ن [... إخل) قد يدفع أب»وكي» «أن«أورد عليه بعضهم ابملعرفة، (
 =تنزيلهما منزلة اجلزء؛ ألن آلة السبك غري املسبوك ال مبنزلة جزئه، أتمل.

... إخل) عدم عمل وعلل، (FOE) أي: واملوصول وصلته كالشيء الواحدأل�ما موصولتان(
قوله: ) أي: املذكورة يف الشارح، و احلروف تلكعلل عطف على أورد، فضمريه لبعضهم، وقوله: (

 املصدريتني يف املضارع، أتمل. » كي«و» إن«... إخل) أي: وحينئٍذ ال يرد عمل أب�ا خمصصة(
)، ولسبق االستقبال على املعىن فيه أن هذه العلة جيري من شبهعطف على قوله: (ومن نيابة) قوله: (

عدم ز�دة هذا  األوىل للمحشينظريها يف األمر مع املاضي، فهال قدم عليه أيًضا، وحينئٍذ فكان 
 =التعليل لكفاية تعليل الشارح يف املراد، فتأمل وهللا ويل السداد.

فال يرد األمر ) عطف على لفظًا (بعد ومعىن) راجع لقوله: مبضارعته، وقوله: (لفظًاقوله: (
) أي: كاإلابحة والتخيري، وحنو ذلك، فيجوز يف غري الطلب) أي: صيغته املستعملة، (املستعمل

                                                           
): هذا واملثال بعده يدالن على أن هل جيوز أن يليها لفظًا اسم بعده فعل ٦٥/ ١( حاشية الصبان) ذكر اخلالف يف (هل) يف ١(

أن  اختيارًا مرفوًعا كان أو منصواًب، وأنه يكفي يف هذه الصورة أن يليها تقديرًا فعل، وهو مذهب الكسائي، ومذهب سيبويه
 يف االختيار، وأنه ال يكفي حينئٍذ أن يليها تقديرًا فعل. الفعل مىت وجد يف حيزها ال جيوز أن يليها لفظًا اسم 

 ) إذ ال يتم معناه والفائدة من االسم املوصول إال بذكر صلته. ٢(



 

١٣٦ 

وتعالني، قد يقال: ال يلزم من القبول الذايت لشيء جواز دخول ذلك الشيء املقبول ابلفعل، هاتني 
 .FNEفقد ال جيوز ذلك لعدم السماع كما هنا، وذلك كنظائره اآلتية يف الشارح، أتمل

 .FOE) أي: الم الكلمة وهي الياء فيهماإبعادة الالم(
.. إخل)، لكن كان األنسب ذكره بعد قول .واألمر إن مل يك) أي: بقوله: (كما تكلمقوله: (

املصنف: (إخل)؛ أي: ليكون ترتيب املفهوم كرتتيب املنطوق يف املصنف، وليكون كالم الشارح تتميًما 
... إخل) قد مينع اللزوم فيختار أن الكالم يف األعم وإال كان عليهلكالم املصنف يف أخذ املفهوم، (

 واذ، بل ما فيه التوهم منها ملشاهبته األمر يف الصورة، تدبر.من القياسي، وليس عليه ذكر مجيع الش
 ) أي: غري فعل التعجب، وإال فهو أيًضا من مجلة املاضي على واملاضي(

 املناسب أن يقول: ما عينه، تدبر.  FPE)ما جوزه البعضاألصح، ومقابله أنه فعل أمر حقيقة، قوله: (
) ومن جعلمنعه؛ أي: البعض هنا بقوله: () أي: وجوز ما وما منعه عطف على ما جوزه(

يف قول ابن عن قوهلم: إخل، وقوله: ( FQEهو اسم جزاء الشرط حذفت منه الفاء للضرورة سها
) يعين قوهلم: فإن مل يقرتن... إخل، وقوله: يف احلالة األوىل)، وقوله: (جوزمتعلق بقوله: ( FRE)معطي

يف قول  )٦(حذف فاء اجلزاء للضرورة كما هنا، هذا وجتويز صاحب املغين) أي: جلواز على السعة(
؛ FTE، وما هنااملذكور ما منعه البعض هنا ال حيسن الرد به عليه للفرق بني بيت ابن معطي ابن معطي

تلزمه الضرورة على كال احلالتني؛ ألن مجلة (هو الكالم) إن جعلت  FUEوذلك ألن بيت ابن معطي
                                                           

 ) وهذا تعليل وجيه؛ إذ األصل يف أخذ اللغة السماع، والقياس قد يتخلف ملانع وحنوه. وهللا أعلم. ١(
 ) يف (هات، وتعال). ٢(
 ». واملراد ابجلواز ما قابل املنع هو صادق ابملوجوب. انتهى شيخنا«) كتب يف حاشية (ب): ٣(
 ) كتبت يف النسختني ابلياء هكذا (سهى). ٤(
 : ) قال ابن معطي٥(
ـــــــــــالم   ـــــــــــو الكـــ ـــــــــــد هــــ ـــــــــــفظ إن يـــفـــ  اللــ
 

ـــــــوم وهــــــم كــــــرام    ـــــــو مضــــــى الــقـــ  نــحـ
 
 

ـــــــــــك للنـــــــــــون حمـــــــــــل واألمـــــــــــر إن  لــــــــــــم ي
 

 فيــــــه هــــــو اســــــم حنــــــو صــــــه وحيهــــــل   
 
 

 

 . )٨٠(ص:  ،مغين اللبيب عن كتب األعاريبينظر: ابن هشام،  )٦(
 : ) وهو قول ابن مالك٧(

 واألمـــــــــــــــر إن مل يـــــــــــــــك للنـــــــــــــــون حمـــــــــــــــل
 

ـــــــه هـــــــو اســـــــم حنـــــــو صـــــــه وحيهـــــــل   في
 
 

 

 ) املذكور آنًفا. ٨(
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خربًا كان فيه ضرورة حذف اجلواب؛ إذ شرط حذفه اختيارًا كون فعل الشرط ماضًيا لفظًا، أو 
/أ] معىن أبن يكون مضارًعا منفيًّا بـ(مل)، كما سيأيت، وإن جعلت جزاء كان فيه ضرورة حذف ١٥[

ا، خبالف ما هنا؛ ألن حذف اجلواب فيه اختياري لكون شرطه ماضيًا الفاء، وال مرجح ألحدمه
معىن، فال يعدل عنه إىل االضطراري، فما قاله البعض من منع جعل هو اسم جزاء الشرط حذف منه 

 =الفاء للضرورة متعني، فتأمل ترشد.
معه، مث ... إخل) أي: حنو: من يقم أقم وبقي حالة اثلثة وهي أن يكون املبتدأ اسم الشرط(

املناسب حذف هذا؛ ألنه من غري املوضوع السابق الذي هو اجتماع مبتدأ وشرط، واملبتدأ مقدم إال أن 
 =يعترب يف املوضوع السابق جمرد اجتماع مبتدأ أو شرط من غري مالحظة تقييده بكون املبتدأ مقدًما، تدبر.

مدلوله لفظ الفعل، وحمل ... إخل) استدالل على الراجح من كون FNEسعد الدينقال: (
... إخل) من حيث داللته على ذلك االسم... إخل؛ وقد اتفق، قوله: (االستدالل من كالم السعد

) أي: اليت هي األلفاظ الدالة على األعالم املذكورة كما يفأي: املوجود يف تركيب آخر كما مّر، (
 األلفاظ الكائنة يف تراكيب أخر، كما مر.

 =) اجلار واجملرور صفة لـ(اسكت) املضاف إليه (خالف). قولك: اسكتيف(
... إخل) الظاهر أن هذه اللغة يف املنصوب من املعرابت كما يقتضيه على املنصوب املنون(

تعبريهم بعنوان املنصوب، وحينئٍذ فال يشمل ما حنن فيه لبنائه، وإال فكان الصواب التعبري هنا ابملفتوح 
 =أتمل.ال املنصوب، 

) ضمري التثنية راجع للمصدر واسم الفعل املمثل له ابملثالني وال حمل للنون فيهماقوله رمحه هللا: (
) أي: للكاف منه، كما هو ظاهر جر الثالثة ونصبها الثالثة أتكيد لقوله: كمااملذكورين، قوله: (

 =.على كل ابعتبار النوع ال الشخص، وإال فاألمساء كاألفعال أكثر من ثالث
 ) أي: فهي ملزومة لكو�ا مساوية لالزم) أي: من قوله: (كما يعلم مما بعده(

أال  الزمة، فتلخص أ�ا ملزومة دائًما كانت أخص أو مساوية ال الزمة غالًبا؛ أي أن الغالب
تكون الزمة، وذلك إذا كانت أخص، وقد تكون الزمة، وذلك إذا كانت مساوية، وهذا يف قوة الزمة 

                                                           
 . )١٠٩(ص  )، تقدمت ترمجتهاملشهور بـ (السعد ) أي: التفتازاين١(
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) مبعىن: ال يلزم لزوم العدم لعدمها من حيث دائًما، بل إن ساوت انعكاسها وال يلزمفقوله: (دائًما، 
لزم لزوم العدم لعدمها، وإن مل تساِو مل يلزم هذا اللزوم، بل ال حيصل هذا اللزوم هنا أصًال؛ ألن 

و ساوت مع أن الفرض أخصيتها، فلو قال: وال تنعكس لورد عليه أنه يفيد أ�ا ال تنعكس دائًما، ول
 انعكاسها الزم واجب إذا كانت كذلك، فتدبر.

... إخل) هذا بيان لوجه احلزازة، أي: فكأنه قال: وال يلزم استلزام ملا علمت من أنقوله: (
 العدم للعدم مع أن املراد: وال يلزم من عدمها العدم، كما قال الشارح بعد.

 الزمه، وال أعم منه./ب] ليس أخص من ١٥) أي: الذي [وامللزوم املساوي(
يعين: أنه وجه الداللة اليت يف الشارح بوجه آخر غري توجيه  FNE)ابن قاسم وأجابقوله: (

  =... إخل)، وهو أن قبول ذلك... إخل.لكو�ا مساويةالشارح هلا بقوله: (

                                                           
): فقد تساوت (حيهل وأقبل وقدم ٢٩٤/ ١( ،١، طتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالكيف  املرادي ) قال ابن قاسم١(

 وعجل) يف إفهام معىن األمر، ولكن هذه الثالثة تقبل النون فهي أفعال، و(حيهل) ال تقبلها فهي اسم فعل مبعىن املاضي. 
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 :املعرب واملبين
... إخل)، وميكن أن حرف وكلبقوله: () أي: واحلرف لذكره أيًضا قوله: أي من االسم والفعل(

... إخل) استطرادي وفعل أمر ومضى بنيا وأعربوااقتصاره على الفعل لدفع توهُّم أن ذكره بقوله: (
 خبالف احلرف، فال يتوهم فيه ذلك، فتأمل. 

ذكر عني ما يف حمشينا مستظهرًا به على  احلفين ) فيه أن السيدوتبعه البعضقوله: (
=FNالشنواين E الذي قصر كالم املصنِّف على االسم، ومل يذكر االستطرادية إال على وجه اجلواب عن
 ... إخل)، فراجعه.إال أن يقالواستبعدها حيث عرب بقوله: ( الشنواين

إخل) واالستخدام خالف األصل، وال وضوح فيه، وإعادة املعرفة ... مل يضمر؛ ألن الرتمجة(
معرفة ال يقتضي العينية إال عند عدم قرينة الغريية، كالعدول عن الضمري هنا إليهام العينية، وإال فهو 

 =أخص، أتمل.
 ) أي: اإلعراب والبناء. إلجرائهما) عطف على سبب، قوله: (وضابطه ابجلرقوله: (

 ) أي: ألن اإلعراب عرض ال بد له من حمل يقوم به، وهو املعرب.احملل على احلالنظرًا إىل تقدم (
... إخل) بقوله: فوجب) بل هي صحيحة، حيث أعقب الشارح قوله: (ودعواه اإليهام ممنوعة(

 =).أجاهلا... إخل) عطف تفسري على قوله: (مكان ونقلها من... إخل) كما يظهر للمتأمل، (فاإلعراب(
) أي: أبيض ُمْشَرب ُحبمرة، كما هو لون العرب، خبالف لون العجم، عريب اللون(رمحه هللا: 

 .FOE) أي: أبواها عربيانخيل عرابفإنه بياض ُمشرب بُصفرة، وهو لون أهل اجلنة، وقوله: (
) أي: وليس املراد هبا اخلاصة، وهي ما بني املتضايفني، وقوله: واإلضافة العامة ملا يف احلرف(

                                                           
، عامل ابلنحو والصرف، تونسّي األصل، هـ): أبو بكر بن إمساعيل بن شهاب الدين عمر بن علي الشنواين١٠١٩اين () الشََّنو ١(

وهبا وفاته، له كتب كلها شروح وحواٍش علي (األجرومية) و (الشذور) و  ولد يف شنوان (ابملنوفية ـ مبصر)، وتعلم يف القاهرة
)، كحالة، ٦٢/ ٢،  (١٥، ط األعالم(القطر) يف النحو، منها: هداية جميب الندا إىل شرح قطر الندى. ينظر: الزركلي، 

 ). ٤١٩/ ١،  (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية)، خملوف، ٥٩/ ٣، د. ط،  (معجم املؤلفني
عِرب: الذي له خيٌل ِعراب. وقال الزبيدي٢(

ُ
يف اتج العروس من جواهر القاموس،: ويقال: (هذه خيل عراب) ابلكسر، ويف  ) وامل

حديث سطيح (تقود خيًال عرااًب) أي عربية منسوبة إىل العرب. وفرقوا بني اخليل والناس فقالوا يف الناس: عرب وأعراب. ويف 
)، ابن سيده، ١٧٠٧/ ٤) و (١٧٩/ ١، (٤، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاخليل: ِعراب. ينظر: اجلوهري، 

اتج العروس )، الزَّبيدي، ١١٣، (ص: ٨، ط القاموس احمليطدى، )، الفريوزآاب١٢٧/ ٢،(١، طاحملكم واحمليط األعظم
 ).٣٣٥/ ٣، (من جواهر القاموس
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 =ابلعامة. ) متعلقملا(
) أي: بل هو أغليب وليس كذلك) أي: حبركات أو ما �ب عنها، (الرفع والنصب واجلر(

) أي: أو إال أن جيعل التعريف لفظيًّا) ضمريمها للبناء، (وحرفه وحذفه، (FNEفهذا تعريف لألغلب
 ) ليس من التعريف، وإمنا أتى به املقتضي لإلعرابيقال: إن قوله: (

 ... إخل) أي: فسر ابلطالب ألثر خمصوص مل يلزم فإنمّر نظريه، ( لتمام املعىن، كما
 ... إخل) أي: مع أ�ما كو�ما لفظيني إمنا هو(=وال يكون التعريف لألغلب، كما تقدم،

) علم هبما) أي: اللفظ ملتبًسا بنقص... إخل، وقوله: (ألن من مسعهعدم احلركة واحلرف؛ (
، FPEابلنصب عطف على قول املورد FOEذف، وأتويل اجمليبأي: استشعر هبما؛ أي: ابلسكون واحل

 =).أبن اإلعراب متعلق ابستشكلوقوله: (
... قول النحاة هذا/أ] أي: على كون اإلعراب وصًفا للفاعل، (١٦) [يدلك على هذا(

املعرُب له كان اإلعراب وصًفا للفاعل  FQEإخل) أي: فحيث قيل: معَرب بصيغة املفعول مبعىن أعربه
 الذي هو املعِرب للفظ.

... إخل) أي: فحيث كان اإلعراب يف اللغة مصدر أعرب مبعىن وقد صرحوا أبن األصل( 
، فليكن يف االصطالح أيًضا وصًفا للفاعل، ويكون  غّري، فيكون وصًفا للفاعل املعِرب؛ أي: املغريِّ

يري املخصوص أبواخر الكلم عمًال بذلك األصل ال وصًفا للكلمة حىت املراد منه اإلعراب مبعىن التغ
 يكون مبايًنا.

 =... إخل) هذا معارضة للدليل مبثله.على هذا البعض قول النحاة هذا يرد(
                                                           

) تعليًقا على قول الشارح يف قوله: "لبيان مقتضى العامل": أي مطلوبه، فالعامل كـ (جاء ٧٢/ ١( احلاشيةيف  ) لقول الصبان١(
ورأى والباء)، واملقتضى الفاعلية واملفعولية واإلضافة العامة ملا يف احلرف، واإلعراب الذي يبني هذا املقتضى الرفع والنصب 

أعين املقتضى واإلعراب والعامل مع كل معرب، وليس كذلك، بل هو واجلر، لكن هذا التعريف يقتضي اطراد وجود الثالثة، 
 أغليب فقط لعدم حتقق املقتضى يف حنو: مل يضرب زيد. 

حاشية الصبان الصبان، ) وأجيب عن اإليراد: أبن املراد به املعىن احلاصل ابملصدر، وهو التغري أو هو مصدر املبين للمفعول. ٢(
 ). ٧٢/ ١( ،١، طالكعلى شرح األمشوىن أللفية ابن م

) واإليراد على قوله: "تغيري أواخر الكلم" أورد عليه أن التغيري فعل الفاعل فهو وصف له، فال يصح محله على اإلعراب الذي ٣(
 ). ٧٢/ ١( ،١، طحاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالكالصبان، هو وصف للكلمة.  

 ». إعرابه«) يف (ب): ٤(
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) أي: منه بقرينة أن مقابله، وهو البناء كذلك) أي: ابللزوم ال ابإللزام، (بدليل تعريفهم له(
 مستعمًال اصطالًحا يف وصف الكلمة، وهو اللزوم. 

 ... إخل) جواب سؤال نشأ مما قبله حاصله إذا كان اإلعراب واجلريوقوله: (
منقوًال اصطالًحا إىل وصف الكلمة صار معناه التغيري، واملعىن اللغوي: التغيري، فيتباين 

 .FNEحي عن اللغوي ال تباينهما، وهللا أعلماملعنيان، وقد قالوا: األصل أخصية املعىن االصطال
... إخل)، وقد صرحوا أبن األصل: (... إخل) رد قول احلفينواجلريومقصود احملشي بقوله: (

 =فافهم.
) أي: على خالف ذلك األصل من املباينة، كما هنا، والقرينة إذا مل تقم قرينة على خالفه(

) أي: من كون ابعتبار حال ما قبل النقل... إخل)، (قرينة أن مقابلههنا هي املذكورة بقوله: (
 .اإلعراب والبناء وصفني للفاعل، مث نقال إىل وصف الكلمة

) أي: نقول بذلك االعتبار كما قلنا ابلنقل، وابعتبارهم عطف كما نقول ابلنقلوقوله: (
 .) قبلهابلنقلعلى (

النقل من املعىن اللغوي الذي هو التغيري ابلنسبة ) املراد ما قبل حال ما قبل النقلوقوله: (
لإلعراب، والوضع ابلنسبة للبناء، إىل املعىن االصطالحي على القول أب�ما لفظيان الذي هو ما جيء 

 =به لبيان مقتضى العامل أوًال لبيانه، وهذا وصف للكلمة، فافهم وهللا أعلم.
) هذه الكلمة منوَّنة كقوهلمظائر، وقوله: () أي: االعتبار حال ما قبل النقل نولذلك نظائر(

مثال لبعض النظائر، وبيان ذلك أن قوهلم: (منونة) مبعىن مدخل فيها النون، وال شك أن هذا 
االشتقاق هبذا املعىن إمنا هو ابعتبار املعىن اللغوي للتنوين الذي هو إدخال النون قبل نقله إىل معناه 

 =االصطالحي الذي هو النون املخصوصة.
) أي: لتوافقهما) أي: ومت استشكاله لإليراد قبل قوله: (اندفع عن هذا البعض اإليراد(

 .) أي: بناء عليه؛ أي: على ما قدمناه، وهو علة للتناسب والتوارد املذكورينالقولني عليه(
... إخل) متعلق بتوافقهما، وكون كل منهما وصًفا للكلمة هو احملل على أن كالوقوله: (

                                                           
) بل ال بد من وجود صلة قوية بني املعىن اللغوي واالصطالحي لكل مادة؛ إذ األصل يف االستعمال هو اللغة، مث جيري نقل ١(

 اللفظ إىل االصطالح إذ ُروِعَي فيها ملح األصل املنقول عنه. 



 

١٤٢ 

 =ذي تواردا عليه.الواحد ال
أو /ب]، قوله: (١٦) أي: فيصدق بتغيري آخر واحد [واإلضافة يف أواخر الكلم للجنس(

)، وقد صّور احملشي كالًّ من تغيري الذات وتغيري الصفة ابلتبديل حقيقة ذااتً ) عطف على قوله: (صفةً 
 أو حكًما، كما ترى.

وجعل التغيري لفظيًّا وتقدير�ًّ ( ) أي: فيصدق ابلعامل الواحد،و(أل) يف العوامل للجنس(
 .... إخل) أي: مع أنه معنوي ال يلفظ بهابعتبار

) أي: تقدير مضاف هو تغيري على رجوعهما لتغيري أو اختالف على رجوعهما تقدير على(
 =الختالف.
) املغايرة هنا أبن) أي: بني الشيء اختالف على رجوعهما الختالف، (أبن املغايرة هنا(
 =الشيء واألقرب إليه.أي: بني 

 ) متعلق هبذا التأويل) متعلق ابعرتاض، وضمريه للثاين، وقوله: (عليهقوله: (
 ابندفاع. 

 ) أي: أو غريه كما مر له يف حنو: سبحان، أي: االنتقال من الوقف إىل الرفع(
 إليهامه الدوام) أي: واملعهود ثبوت خمصوص، وهو ما كان يف مدة طويلة، (فـ (أل) للعهد(
)، على فرض متعلق بلزومقوله: ( .) أي: وليس مراًدا، بل املراد الثبوت مدة طويلة كما مرّ احلقيقي
 =... إخل) وبذكر السؤال واجلواب بعد ذلك.فندفع، أي: بقولنا، ومل يعرب ابلثباتوقوله: (

) أي: لإلعراب هذا التفسري أنسب ابلضبط األول. كان األوىل إسقاط آخر فيه أي مشاهبة(
 =ن اآلخر لغة ما ليس بعده شيء، وال يستدعي أوًال ووسطًا، فال حاجة هلذا، أتمل.أ

... إخل) ظاهره أن دفع اإليراد توقف على هذا املراد، وليس كذلك؛ ألن أصحاب فال يرد(
) أي: تلك األمور اخلارجة، ومتعلق فإن لزومهاكل لغة حيث عنده الزمة حلالة واحدة، فتأمل قوله: (

الثاين قد يتوقف يف هذا أبن لزوم الظرف النصب على الظرفية ليس للعامل الذي هو الظرف يف 
 املتعلق، بل لعدم تصرفه، تدبر.

) إىل األمرين، انظر ما الذي لغري عامل) أي: الظاهر، واألوىل رجوع قوله: (وداخًال حبسبه(
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هو  FNEعن الشيخ حيىي السيد خيرج ابلسكون لغري عامل، فإنه ليس َمثَّ ساكن لزوًما لعامل، فما نقله
املتعني، وأما (لدى) على القول إبعراهبا، فهي منصوبة على الظرفية بفتحة مقدرة وسكو�ا سكون 

 =بنية ال إعراب أو بناء، فهي كالفىت، أتمل.
ما بتقدير اآلخر، () أي: كون التقسيم للحصر الذي أفاده الشارح والدليل على ذلك(
... ويعلم ذلك... إخل)، مث إن هذا الدليل ذكره الشارح بقوله: (من أن) أي: املصنف، (سيذكره

إخل)، ومتمه احملشي بعد تنبه مدخول هلا فيه مساحمة؛ ألن املعرب واملبين ليسا مدخولني ملن، بل 
 مدخوهلا ضمري االسم.

بتفرع، فرتك التفريع هذا، وقد ميكن أنه ) أي: الذي ال إال أنه راعى قوله على األصح(
تعليل؛ أي: إمنا محلت املنت بسبب هذا التقدير على احلصر ألنه ال واسطة على األصح، وقوله: 

 =) أي: دون قوله اآلخر املفيد عدم الواسطة.فقط(
... إخل) جعله بعضهم واسطة، ومساه خصًيا، إىل أن األمساء وقيل: املضاف إىل �ء املتكلم(

/أ] ال معربة وال مبنية، قد يقال: إن هذا ليس قوًال ابلواسطة؛ ألنه ميكن محله على ١٧ل الرتكيب [قب
يف األعداد املسرودة أ�ا معربة حكًما؛ أي: قابلة  FOEأن املراد غري معربة ابلفعل، فيوافق قول الزخمشري

                                                           
بن الفقيه أيب عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن عيسى النائلي، نسبة  الشاوي: هو فخر اجلزائر أبو زكر�ء حيىي ) الشيخ حيىي١(

، ١٠٩٦إىل قبيلة أوالد �ئل ابلقطر اجلزائري، امللياين الشاوي تسمية ال نسًبا، اجلزائري املالكي املتوىفَّ على ظهر البحر عام 
فدفن هبا مبقربة املالكية. قال احمليب: كانت حافظته مما يقضى منها ابلعجب. تصدر لإلقراء ابألزهر، رحل  نُقل إىل مصرمث 

إىل سورية والروم (تركيا) ومات يف سفينة، راحًال للحج. له حواش وشروح، منها: توكيد العقد فيما أخذ هللا علينا من العهد، 
 م الرباهني للسنوسي، ورسالة يف أصول النحو، وشرح التسهيل البن مالك، واحملاكمات بني أيب حيانحاشية على شرح أ
هدية العارفني أمساء البغدادي، )، و ٤٨٦/ ٤(، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشراحمليب، والزخمشري. ينظر: 

/ ١٣، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ١٦٩/ ٨، (١٥، ط ألعالما)، الزركلي، ٥٣٣: ٢(  ،املؤلفني وآاثر املصنفني
)، ١١٣٢/ ٢،(٢، طفهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت)، عبد احلي الكتاين، ٢٢٧

 ). ٤٥٨/ ١،  (١، طشجرة النور الزكية يف طبقات املالكيةخملوف، 
): واعلم أن هذه األمساء مبنية على السكون؛  أل�ا مل تقع موقع األمساء، فتكون ١٢٤/ ١( شرح املفصل) قال ابن يعيش يف ٢(

فاعلة أو مفعولة أو مبتدأة؛ واإلعراب يف أصله إمنا هو للفرق بني امسني معىن كل واحد منهما خيالف معىن اآلخر، فلما مل 
مبنزلة صوت تصوته، حنو: "صه"، و"مه"، فإن  تكن هذه األمساء على احلد الذي يستوجب به اإلعراب سكنت، وصارت

أوقعتها موقع األمساء أعربتها، وذلك قولك: "مثانية ضعف أربعة، وأربعة نصف مثانية"، فأعربت هذه األمساء، ومل تصرفها للتعريف 
؛ ألن أمساء العدد  والتأنيث. وقال يف موضع آخر: ووجود هذه األلف يف اسم العدد من حنو "اثنان" دليل على أ�ا ليست إعراابً 

 ). ١٨٩/ ٣، (١، طشرح املفصلكلها مبنية، حنو: "ثالثه، أربعه، مخسه"؛ أل�ا كاألصوات موقوفة اآلخر. ابن يعيش، 



 

١٤٤ 

ا ابلعوامل إذا دخلت عليها، ومقابل قول لإلعراب إذا ركبت لسالمتها من شبه احلرف، وأتثره
 .FNEببنائها لشبهها اآلن ابحلروف املهملة يف كو�ا ال عاملة وال معمولة املذكور قول الناظم الزخمشري
... إخل) وإمنا قدر الشارح... إخل) املناسب أتخري هذا عن قوله: (أي: الواجب، فال يرد(

يقول بعده: واملراد البناء الواجب، فال يرد... إخل؛ وذلك ألنه مرتب على إفادة الرتكيب احلصر  أبن
، والضمري FOE) علة لعدم الورودأل�ا جموزةالذي هو من مجلة قوله: (وإمنا قدر الشارح... إخل)، قوله: (

... إخل)، واإلضافة لى حدع... إخل) راجع لقوله: (ألن اإلضافة أتيتراجع لإلضافة إىل مبين، قوله: (
 ).وبناؤههنا هي ما يف قوله: (

) أي: إحلاقه به يف حكمه الذي هو البناء مع أن الالئق وإال لزم محل االسم على احلرف(
 =متعلق بـ(يقتضي).

) هذا يقتضي أن احلرف وإن أتخر وضًعا لكنه تقدم حكًما، مث حيكم لالسم حبكم احلرف(

                                                           
، ومثَّل له نوًعا خامًسا مساه "الشبه اإلمهايل"، وفّسره أبّن: االسم يشبه احلرف يف كونه ال عامًال، وال معموًال  ) زاد ابن مالك١(

أبوائل السور، حنو: امل~، ق~، ص~. وهذا القول مبين على أن فواتح السور ال حمل هلا من اإلعراب؛ أل�ا من املتشابه 
إخل، … الذي ال يُدرك معناه. وجعل بعضهم من هذا النوع األمساء قبل الرتكيب، وأمساء اهلجاء املسرودة كألف، ابء، اتء 

 و: واحد، اثنان، ثالثة.. إخل. وأمساء العدد املسرودة حن
): ومما يشكل أمره من األمساء املبنية ما بين قبل الرتكيب كحروف التهجي املسرودة، وهي ٣٨/ ١( شرح التسهيلوجاء يف 

أيًضا غري خالية من شبه احلرف؛ أل�ا كلها غري عاملة يف شيء وال معمولة لشيء، فأشبهت احلروف املهملة كـ"هل ولو 
امتنع بعض النحويني من احلكم عليها ابلبناء وقال: لو كانت مبنية مل تسكن أواخرها وصًال بعد ساكن حنو: سني ولوال". و 

قاف؛ إذ ليس يف املبنيات ما يكون كذلك، وال يلزم أصًال من عدم اإلعراب لفظًا عدمه حكًما، ولو لزم ذلك مل يقل يف 
ح ما قبل آخره، مع حتركه أو تقدير حتركه، ولكان املوقوف عليه مبنيًّا، وكذا اإلفراد: فىت وحنوه؛ ألن سبب اإلعالل يف مثله فت

 احملكي واملتبع، وهذا القول غري بعيد من الصواب. 
): فاختار املصنف أ�ا ١٣٥/ ١( التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلاألندلسي يف  وعلق عليه شارحه أبو حيان

مبنية على السكون لشبهها ابحلرف؛ أل�ا كلم غري عاملة يف شيء وال معمولة لشيء فأشبهت احلروف املهملة كـ "هل" 
و"لو". وذهب غريه إىل أ�ا ليست مبنية وال معربة... مث قال: وما ذهب إليه ليس جبيد؛ ألن احملكي واملتبع واملوقوف عليه 

عامل يطلب اإلعراب لفظًا أو حكًما، وأما هذه األمساء فلم تركب مع عامل، فيستحيل أن يتخل فيها اإلعراب  مركب مع
حكًما، وإمنا قلنا به يف تلك لدخول العامل. وأما "فىت" فهو مما وضع يف أول أحواله متحرك اآلخر، فلذلك أُِعلَّ، وهو قبل 

ذلك انقلبت �ؤه ألًفا لتحركها مع انفتاح ما قبلها. ينظر أيًضا: اخلفاجي، الرتكيب موضوع على حركة أو تقدير احلركة، فل
 ).٦١٥، (ص: ١، طشرح درة الغواص

 ) ألنه مل يذكرها هنا وذكرها يف اإلضافة بعُد. ٢(
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 =االسم.وهذا أيًضا ال يليق بشرف 
... إخل) أي: مث وضع بعد ذلك مقدًما لالسم لشرفه، فيما يقتضيه وحكم ابستحقاق(

 الضمري للبعض اجملرور بـ (على).
) أي: وجه الوضع؛ أي: اللفظ، ووجه املعىن وغريمها من وجه الشبه املذكورة من وجه واحد(

ذلك أال يـَُقرِّب االسم منه إال يف املنت من احلرف الذي ليس بينه وبينه مناسبة، قد يقال: مقتضى 
 جهتان فأكثر ال جهة واحدة، فتأمل.

) معطوفة على شبه اجملرور والرتكيب)، وقوله: (والوقوع) شبه الفعل، وقوله: (وشبه(
وكل هذه يف التحقيق ، (FNEولفظ (ِشْبه) الثاين بكسر الشني وسكون املوحدة مبعىن مشابه=ابلكاف،

، وكـ (نزاِل) FOEة كاسم (ال)، فإنه ُبِين لتضمنه معىن من االستغراقية) أي: مباشر ترجع لشبه احلرف
كما �يت يف قول املصنف، =الذي هو من مجلة أمساء األفعال املبنية لشبهها ابحلرف يف النيابة،

وتعريًفا وخطااًب، وهو مشبه =... إخل) أو بواسطة كاملنادى، فإنه أشبه ضمري أدعوك إفراًدا،وكنيابة(
طاب لفظًا ومعىن يف حنو ذلك، وكـ (حذاِم)، فإنه أشبه شبه احلرف، وهو (نزاِل) وزً� وعدًال لكاف اخل

 .FQE، وقيل: بناء (حذام) لتضمنه معىن هاء التأنيث، فهو من الشبه املعنوي بال واسطةFPEوتعريًفا
حترك ) أي: وجه الشبه، (إىل وجهه) أي: يف االقتصار، (للحرف/ب] ١٧[ مشاهبة(

... إخل) راجع قطع على حد... إخل) أي: فليس بساكن حىت يتوصل إىل النطق به بغريه، (اآلخر
... إخل) أي: كما يف خامت حديد؛ ألن املراد فيما إذا كان املضاف إليه، (FREلإلضافة، كما ال خيفى

                                                           
ْبه مثل: ِمحْل، املشابه وشبَّهت الشيء ابلشيء: أقمته مقامه لصفة جامعة بينهما.  الفيومي، املصباح امل١( نري يف غريب الشرح ) الشِّ

شابِه) األشباه مجع شبه (على٣٠٣/ ١الكبري، (
َ
ْبُه والشََّبه والشَّبِيه: اْلمثل، واجلمع أْشباٌه و(امل  ). وِشْبٌه َوَشَبٌه لغتان مبعًىن... والشِّ

صحاح اتج اللغة ال)، اجلوهري، ١٩٣/ ٤،(١غري قياس) يقال فيه مشابه من فالن. ينظر: ابن سيده، احملكم واحمليط األعظم، ط
 ). ١٦١(ص:  ،٥، طخمتار الصحاحالرازي، )، ٤٧١/ ١( املعجم الوسيط)، ٢٢٣٦/ ٦،(٤، طوصحاح العربية

 ) سيأيت يف ابب (ال) النافية للجنس. ٢(
/ ١(،  ٤، طاخلصائص) قال ابن جين: مث شبهت (حذام وقطام ورقاش) ابملثال والتعريف، والتأنيث بباب (دراك ونزال). ابن جين، ٣(

 ). ٨٩٢(ص:  ،٦، طمغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، )، ١١٦، (ص: شرح شذور الذهب )، ابن هشام،١٨١
فرباِح مبعىن ابرِحًة، كما ) َحذاِم: ويُقال للشمس إذا َغرََبت: َدَلَكْت بَراِح، � هذا، على فـََعاِل: املعىن أَ�ا زالت وبَرَِحْت حني َغرََبت، ٤(

 )،٤٠٩/ ٢( ، ٣، طلسان العربابن منظور، ، مبعىن كاِسبٍة، وكذلك حذاِم، مبعىن حاِذمٍة. ينظر: قالوا لكلب الصَّيد: كسابِ 
): ومما يدلَّك على أن (فعال) ٢٧٩/ ٣( الكتابيف  ). وقال سيبويه٣١٢/ ٦، (اتج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي، 

 مؤنثة قوله: دعيت نزال، ومل يقل: دعي نزال، وأ�م ال يصرفون رجًال مسوه (رقاش وحذام)، وجيعلونه مبنزلة رجل مسوه (يضق). 
التنوين ال وانظر مل ال جيوز التنوين. انتهى، ولعله للفرق فإنه على اإلضافة رسم بدون ألف، ويف «) كتب يف حاشية (ب): ٥(

 ». يرسم ابأللف إال على لغة ربيعة
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 ... إخل) ألن املراد امسيوقوله بعد: (=)،مل يصححينئٍذ علة لقوله: (
 ) الضمري راجع جئتنا وهووقوله: (=) ال ملا قيل: (إخل)،إليضاحلز�دة اعلة لقوله: (

)، وحاصله ـ أي مسمى جئتنا) عطف على قوله: (ال نفس جئتناوقوله: (=ملسمى جئتنا،
 =).مع قلبها واًوا) راجع لقوله: (يف النسب) أي: فيهما، وقوله: (فأعادوا الياءقوله: (. اجلواب

لئال ، (FNEحيث قالوا: يدان ودمان، من غري رد للياء... إخل) أي: عدم مراعاهتم األصل(
وهذا غري صحيح لوجود فال يرد اعرتاض احملشي بقوله: (=) أي: مع كثرة استعمال املثىن،يتزايد الثقل

... إخل) على أن للبعض أن يقول: إن حريف النسب إلدغامهما واحتاد صورهتما ُتسوِهل فيهما، الطول
) أي: ألن وضعه على حرفني اثنوي)، (يف النسب) عطف على قوله: (يدويف تصغري قوله: (=فتأمل،

) هذا أوىل مما سينقله بعُد عن أي املعربة) أي: يف شبه احلرف، (فال يعتد به، وقوله: (FOEألن أصله موه
 ، فإنه يرد عليه حنو (�) الضمري، فتأمل.ألنه ال يرد عليه شيء، خبالف ما قاله الدماميين )٣(؛الدماميين
... ووصفه) أي: كالزمان يف (مىت)، ولكون وصفه له أوًال وابلذات، (ز�دة على معناه األصلي(

على ما وهو بيان ملا يف قوله: (=إخل) أي دون العكس من أن معاين احلروف الصواب إسقاط لفظ معاين،
) أي: متعلق املعىن الذي هو كلية، أنه، () أي: الروداينولعل وجه ما ذكره، (FQE)اختاره العضد

                                                           
): يَدان بدون َردِّ الالم احملذوفة؛ ألن هذه الالم مل ترد عند ١١٣/ ٤( شرح شافية ابن احلاجباألسرتاابذي يف  ) قال الرضي١(

اإلضافة إذا قلت: يَُده. قال ابن يعيش: وإذا مل يرجع احلرف الساقط يف اإلضافة مل يرجع يف التثنية، ومثاله: يٌَد َوَدٌم، فإنك 
 ).٢٠٥/ ٣( شرح املفصلو عند ابن يعيش يف تقول: َدَماِن ويََداِن، فال ترد الذاهب؛ ألنه ال يرد يف اإلضافة. وه

). وأصل ماء [موه] وهو: الذي يُْشَرُب، واهلمزُة فيه ُمْبَدَلٌة من ٧٨/ ١( حاشية الصبان) شربت ما.  ابلقصر والوقف.  كما يف ٢(
اهلاء يف موضع الالم، وأصله َمَوٌه ابلتحريك، ألنَّه جيمع على أْمواٍه يف القلة ومياه يف الكثرة، مثل مجل وأمجال ومجال. 

، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةل ماعة. اجلوهري، والذاهب منه اهلاء، الن تصغريه ُمَوْيٌه، فإذا أَنَّثَتُه قلت ماءٌة مث
 ). ٥٠٦/ ٣٦، (اتج العروس من جواهر القاموس) وينظر أيضا: الزَّبيدي، ٢٢٥٠/ ٦،(٤ط

 . )٣٢٩، ٩١/ ١ينظر: الدماميين، شرح املغين ( )٣(
الدين اإلجيي، يعرف ابملطرزي هـ): عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، أبو الفضل، َعُضد ٧٥٦) َعُضد الدين اِإلجيي(٤(

القاضي، عامل ابألصول واملعاين والعربية، من أهل إيج (بفارس)، ولد ابيج من نواحي شرياز، وتويف مسجوً� بقلعة در مييان، 
ويل القضاء، وأجنب تالميذ عظاًما، وجرت له حمنة مع صاحب كرمان، فحبسه ابلقلعة، فمات مسجوً�، من تصانيفه: 

، الفوائد الغياثية، أشرف التواريخ، عقائد العضدية، الرسالة العضدية، جواهر الكالم، شرح خمتصر ابن احلاجباملواقف، ال
)،  ٢٩٥/ ٣، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٤٢٠/ ١، (موسوعة األعالماملدخل يف علم املعاين والبيان والبديع. ينظر: 

 ). ٤١١/ ١( ،١، طجممع اآلداب يف معجم األلقابابن الفوطي، )، ١١٩/ ٥، د. ط،  (معجم املؤلفنيكحالة، 
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... إخل)، مث إن هذا ليس وجًها معتربًا، فإ�م يعربون به يف بيان معىن احلرف مع أن معناه جزئي، املتبادر(
 ) أي: التضمن. ألنهوقوله: (=الشارح،) ابلبناء للفاعل، وفاعله ضمري وإمنا نفىفكذا ما أشبهه، قوله: (

 تعداد املثال. FNE... إخل) أي: ودخول على مثايل املنت، وإشارة لنكتةتعميم يف قوله(
رمحه هللا: فما فعلوا فيه أنه يلزم عليه أن الواضع أخلَّ مبا من حقه أن يفعله، وهذا اإلخالل ال 

فاألوىل أن يقول: أل�ا تضمنت معىن حرف مل  ،FOEيليق ابلواضع السيما على القول أبن الواضع هللا
، وحينئٍذ فكل معىن وضع له لفظ يدل عليه لكن اترة يعثر عليه، واترة ال. انتهى من FPEيعثر عليه

 .FQEبعض اهلوامش
اإلشارة احلسية هذه ليست بنفسها نسبة، وإن أفادت نسبة، وهي كون املشري قاصًدا للمشار 

 به ذلك املعىن اجلزئي بواسطة اإلشارة، تدبر.إليه، نعم اسم اإلشارة أدى 
... إخل) قد عرفت نسبة لكونه(=)) أي: ألن هنا معناها املكان القريب،أل( لتضمنها معىن(

) املناسب حذف (مثًال)؛ ألن احملكوم عليه أبنه نسبة كما أن اخلطاب مثًال أنه ليس نسبة تفطن، (
 =ريه، أتمل.بني املخاِطب واملخاَطب إمنا هو اخلطاب ال غ

) الوضعي، كما تقدم أن النسبة يف قول املصنف: (FRE) اإلضافة للوجهنيابة/أ] ١٨[ كشبهو(
إخل) أي:  ...:ومثله يقال: يف قولهوقوله: (=)،أي: شبه يف نيابةللوجه، وقد أشار إىل ذلك بقوله: (

=)زاد يف التصريح، واملعىنواإلضافة للوجه، أي: وكشبه يف افتقار، (=فيقال: أن املعىن وكشبه افتقار،

                                                           
 ». إىل نكتة«) يف (ب): ١(
) اختلف العلماء اختالفًا كبريًا يف بيان واضع اللغة؛ فقيل: إ�ا كلها وحي وتوقيف، وقيل: إ�ا وضع واصطالح، وقيل: القدر ٢(

يثبت توقيًفا وما عداه جيوز أن يثبت بكل واحد من الطريقني، وقيل: أصول الذي يدعو به اإلنسان غريه إىل التواضع 
يف كتابه الرائع (املزهر) مسألة بيان  اللغات توقيف مث تواضع الناس واصطلحوا على ما دعتهم احلاجة. وقد خصص السيوطي

ل العلماء السابقني كابن فارس وابن جين واجلويين واضع اللغة: أتوقيف هي ووحي، أم اصطالح وتواطؤ، ونقل فيها أقوا
، املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاوالرازي واإلسفرايين وغريهم كثري. واملسألة من املباحث اللغوية املعاصرة. ينظر: السيوطي، 

، معجم رضا)، ٩٣٤(ص:   الكليات،الكفوي، )، ٦٩، (ص: البلغة إىل أصول اللغة، الِقنَّوجي)، ٢٤ـ  ١٢/ ١،  (١ط
 ). ١٩٤، (ص: دراسات لغوية يف أمهات كتب اللغة، أبو سكني)، ١٤/ ١منت اللغة، (

 ) وهذا أتداًب ولئال يفتئت على واضعها. وهللا أعلم. ٣(
 ) مل أعثر عمن نقل عنهم. ٤(
 ) أي: وجه الشبه. ٥(
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لعل نكتة عدم ز�دة شارحنا ذلك كون النيابة يف املعىن ال دخل هلا يف البناء هنا؛ ألن ذاك قد  )١(
 تقدم يف الشبه املعنوي، أتمل. 

 ) كما حبسب وضعه) ومعناه: لعل املناسب االقتصار على قوله: (حبسب وضعه(
) أي: ألن معىن ينبين ال يقبل اإلعراب، فتملا فيه من التهايف بعض العبارات، أتمل، (

 وإن =فكأنه قال: ال يقبل االسم اإلعراب لعدم قبوله اإلعراب، هذا مراده، وهللا أعلم.
ملا ... إخل) عطف على قوله: (وألن عدموقوله: ( =،FOEكان مثل هذا يعرب عنه ابملصادرة

 ... إخل).فيه
 حبسب وضعه.) أي: كما أجبنا أوًال بقولنا وأجيب أيًضا(
 =) أي: فهو مسبَّب عنه، كعدم التأثر املار، فيعود التنايف السابق.فرع البناء(
) أي: أبنه قد يوجد عدم تسلط العامل بدون بناء كما يف األمساء قبل ولك أن متنع الفرعية(

 =الرتكيب، تدبر.
 =) أي: ملنع حركة النقل من ظهوره.وتقدير إعراب أتثرقوله: (

 =كأمامك وقدامك مبعىن تقدم.  FPEأي: مبعىن أتخر وحنوه) حنو وراءك(
... إخل) ظاهره أنه اسم فعل معرب لفظًا وهو خيالف ما يف جعله FQEالبن خروف خالفًا(

                                                           
 . )٤٤/ ١ينظر: األزهري، التصريح ( )١(
) املصادرة من املطلوب: هي اليت جتعل النتيجة جزء القياس، أو تلزم النتيجة من جزء القياس، كقولنا: اإلنسان بشر، وكل بشر ٢(

ضحاك، ينتج أن اإلنسان ضحاك، فالكربى ههنا واملطلوب شيء واحد؛ إذ البشر واإلنسان مرتادفان، وهو احتاد املفهوم، 
)، وينظر أيًضا: يف تعريف (املغالطة) ٢١٦، (ص: ١،  طالتعريفاتا. اجلرجاين، فتكون الكربى والنتيجة شيًئا واحدً 

 ). ٢٢٢، (ص: ١،  طالتعريفاتاجلرجاين، 
/ ٦،(٤) وقوهلم: "وراءك أوسع لك" ُنِصَب ابلفعل املقدَّر، وهو أتخر. ينظر: اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، ط٣(

 ). ١٩٤/ ٤٠، (ن جواهر القاموساتج العروس م)،  الزَّبيدي، ٢٥٢٣
األندلسي النحوي، حضر من إشبيلية، وكان  : علي بن دمحم بن علي بن دمحم نظام الدين أبو احلسن ابن خروف) ابن خروف٤(

إماًما يف العربية، حمقًقا مدقًقا، ماهرًا مشارًكا يف األصول، وكان خياطًا، أخذ النحو عن ابن طاهر املعروف ابخلدب، مل يتزوج 
سهيلي، قط، وكان يسكن اخلا�ت، أقرأ النحو بعدة بالد، وأقام حبلب مدة، واختل يف آخر عمره، وله مناظرات مع ال

، كتااًب يف الفرائض. مات سنة تسع وستمائة، وقيل مخس، وقيل ، شرح اجلملصنَّف العديد من الكتب منها: شرح سيبويه
، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةعشر، وقال �قوت: سنة ست إبشبيلية عن مخس ومثانني سنة. ينظر: السيوطي، 

إنباه الرواة )، القفطي، ١٩٦٩/ ٥، (١ط معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب،)، احلموي، ٢٠٣ /٢(
= 
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... إخل) من أن إعراب أمساء األفعال حملي فيما سيذكره يف مقابل وانظر ما علة البناءقوله: (=يفيده
=فكان املناسب أتخري ذكر هذا عند ذكر مقابل الصحيح، فيكون مقابله أقواًال ثالثة، الصحيح قريًبا،

يقول ابإلعراب اللفظي يف خصوص حنو: (وراءك) من أمساء  وانظر هل يقال: إن ابن خروف
. FNEرهاألفعال، ويكون موافًقا للصحيح، أو ألحد مقابليه يف ابقيها، فيكون مذهبه التفصيل؟ حر 

 =وانظر ما املانع على الصحيح من جعل فتحة (وراءك) فتحة بناء ال حكاية، فتدبر.
 .FPEفإن (نزال) فيه �ئب فاعل (دعيت)، فقد دخل عليه العامل FOE... إخل)زهري وال يرد قول(

                                           
= 

 ). ١٩٢/ ٤، (١، طعلى أنباه النحاة
): فإن قيل: خيرج عن هذا على رأيه "دونك" و ٨١/ ١( املقاصد الشافيةاملسماة  يف شرح ألفية ابن مالك ) قال الشاطيب١(

، وإن نصبها "وراءك" و "أمامك" وحنوها، فإنه قد عدها يف أمساء األفعال مع أ�ا معربة ابتفاق على ما نقل ابن خروف
مل ووجود ذلك فيها، فكيف جيتمع ابألفعال اليت �بت عنها كضراب زيًدا فهي خارجة بقوله: (بال أتثر) لصحة أتثرها للعا

هذا مع دعوى أ�ا من أمساء الفعل؟ فاجلواب: أ�ا على رأيه أيًضا مبنية، لقوله يف ابب أمساء األفعال واألصوات ـ بعد ذكر 
ما "دونك" وشبهه ـ : (والزم بنا النوعني فهو قد وجب)، وما ظهر يف أواخرها ليس بتأثري العامل وال هي قابلة ألن تتأثر، و 

 من االتفاق ال يثبت. نقل ابن خروف
وقال الشيخ خالد: وذهب بعضهم إىل أن أمساء األفعال كلها معارف، ما نـُوِّن منها وما مل ينوَّن، وأ�ا أعالم أجناس معنوية  

شرح التصريح على التوضيح رجاوّي األزهري، الوقاد اجل. ينظر: كـ (سبحان). قال يف البسيط: وهو ظاهر قول ابن خروف
متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (شرح �ظر اجليش، )، ٢٩٤/ ٢( ،١، طأو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو

 ). ٣٩٠٨/ ٨( ،١، ط»)متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«التسهيل املسمى 
 بن أيب سلمى يف مدح اهلرم بن سنان [الكامل]: ) قال زهري٢(

 ولَــــــــــــــِنْعَم َحْشـــــــــــــــُو الـــــــــــــــدَّرْع أَنْـــــــــــــــَت إَذا
 

ـــــــــــــــذُّْعرِ     ـــــــــــــــَزاِل وَجلَُّ يف ال ـــــــــــــــْت نـَ  ُدِعَي
 
 

، ابن الشجري)، ٣٧٠/ ٣(، املقتضباملربد، ) قال: ويقال: نزال؛ أي: انزل. وينظر ٢٧١/ ٣( الكتابيف  وذكره سيبويه
 ). ٤٧،  ٤/ ٣،  (١، طشرح املفصل)، ابن يعيش، ١١١/ ٢، (١، طابن الشجريأمايل 

، فهي مرفوعة بضمة مقدرة على ) (نزاِل) يف هذا البيت مقصود هبا اللفظ، ولذلك وقعت �ئب فاعل، كما قال الشيخ كساب٣(
 آخرها منع من ظهوها اشتغال احملل حبركة البناء األصلي. 

): واعلم أن هذه األمساء، وإن كان فيها ضمٌري تستِقل به، فليس ذلك على ٤/ ٣( شرح املفصل كما يف  يشابن يع قال
حّده يف الفعل، ما فيها أال ترى الفعل يصري مبا فيه من الضمري مجلًة، وليست هذه األمساُء كذلك، بل هي مع ما فيها من 

املفعول والظرِف؟ والذي يدل على أن هذه األلفاظ أمساء مفردة إسناُد الضمري أمساٌء مفردٌة على حّده يف اسم الفاعل، واسم 
 الفعل إليها. قاَل ُزَهْري: ولَِنْعَم َحْشُو الدِّرِْع أْنَت إذا  ُدِعَيْت نَزاِل وجلَُّ يف الذْعرِ 

ل ال يصح كوُن شيء منها فلو كانت "نَزاِل" مبا فيها من الضمري مجلة، َلما جاز إسناُد "ُدِعَيْت" إليها من حيث كانت اجلم
= 
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) أي: وأما على مقابله الذي فيهاوال يعمل غريها ) مرتبط بقوله: (بناء على الصحيحرمحه هللا: (
أو الفعل احملذوف ابعتبار حمله =ذكره احملشي فقد وجه فيه التأثر ابلعامل الذي هو االبتداء،

أو مفعول مطلق حملذوف وجواًب، ويظهر أن املرفوع بعد اسم الفعل على هذا كالعقيق يف: =/ب]،١٨[
 (هيهات العقيُق) فاعل ابلفعل احملذوف، وحرر. 

) فهيهات مفعول مطلق لـ (بـَُعَد) احملذوف وجواًب، وهكذا. وانظر ما علة هلا يف املعىن موافق(
ومحل الباقي عليه كما رأيته =البناء على هذين القولني، ميكن أ�ا تضمن أكثرها معىن الم األمر،

 =مكتواًب، وميكن أ�ا الشبه اجلمودي، فتدبر.
 =... إخل).تعمل نيابة فإ�ااألفعال مفرع على قوله: () أي: أمساء فأشبهتقوله رمحه هللا: (

) منه يعلم أن املدار هنا يف استحقاق البناء على النيابة فهو �ئب عن الفعل معىن ال عمًال (
 يف العمل ال املعىن كما تقدم لنا اإلشارة إليه، فتفطن.

ابلنائب بكون فرض كالمه قد يقال: إمنا قيد =... إخل)وإمنا قيد ابلنائب؛ ألنه العامل لزوًما(
 االحرتاز ابنتفاء التأثر مع وجود النيابة، فالنيابة موضوع كالمه، فتأمل.

 .FNE) كاملؤكد واملبني للعددواترة ال) كاملبني للنوع، (اترة يعمل(
... إخل) أي: ولكنه مل جيعلها كذلك بقرينة ذكره ضمري تثنية) أي: املصنف، (ولو جعلها(

 =) أي: اليت �ب فيها عن فعله.عارضة يف بعض الرتاكيبستغناء عنه، (بال أتثر، وعدم اال
) أي: فاملراد نوع من االفتقار وهو االفتقار إىل للتنويع) أي: املنسوب إليه الشبه، (افتقار(

) أي: اسم امللزوم، وذلك امللزوم من إطالق) أي: الشارح قوله: (على كالمهقوله: ( =،FOEاجلملة
أو شبه ) متعلق ابلالزم، قوله: (حبسب الشأنوقوله: (=العارض وامسه هو لفظ املؤصل،امللزوم هو غري 

 .FPE) أي: كامسي الفاعل واملفعولاألفعال
                                           

= 
فاعًال. وإمنا مل يصّح أن تكون اجلملُة فاعًال؛ ألّن الفاعل يصّح إضمارُه، واجلملة ال يصّح إضمارها؛ ألن املضمر ال يكون إالَّ 

فع معرفًة، واجلمل ممّا ال يصح تعريُفها من حيث كانت معاين اجلمل مستفادة. ولو كانت معرفة، مل تكن مستفادًة، فلما َتدا
 األمران فيها  وتَنافيا، مل جيتمعا.

 ) أي: املفعول املطلق. ١(
 ) وهي مجلة الصلة. ٢(
) مشاهبة اسم الفاعل للفعل املضارع والعكس يف ِوزانِه، فهما يف توايل احلركات والسكون متضارعان؛ أي متساو�ن، أتمل: ٣(

 تشبه الفعل يف العمل بشروط. (يـُْرِشد) يضارع (ُمْرِشد)، حركة فسكون فحركة فحركة، وأل�ا 
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 .FNEالفاخر ابخلاء املعجمة ال ابجليم، كما يدل عليه صدر البيت، وهو: أقول إذا جاءين فخره
هللا، حذف الفعل ) أي: لفظ (سبحان) من قولك: سبحان سبحان نصب على املصدر(

وجواًب لقصد الدوام، تقدم يف الشارح واحملشي أن الدال على الدوام إمنا هو العدول ابملصدر إىل الرفع 
 .)٢(ال جمرد حذف الفعل، راجع ما كتبناه على احلمد

) أي: املنزه واملبَعد ابلفتح كسبحان هللا، وجيوز أن يكون ضمري يكون لـ وأضيف إىل املفعول(
) أي: أبعد من السوء، لعله ابلبناء وال جيوز أن يكونن: سبحان هللا، ومثله قوله اآليت: ((سبحان) م

) عطف على أو من إدراكوقوله: (=للفاعل مبعىن بُعد بضم العني وحرر.  وهو تفسري لـ (سبحان هللا)،
 من السوء).  قوله: (

هللا، فقد أخذ يف ) أي: ألنه يصري معىن (سبحان) على هذا قول: سبحان (للزوم الدور
) وجهه ـ وهللا أعلم ـ توقف حتقق للزوم الدورتعريف نفسه، أتمل، ورأيت لبعضهم ما نصه قوله: (

مدلوله على النطق به حينئٍذ، والنطق به متوقف على حتقق مدلوله؛ إذ هو حكاية له وإخبار عنه، 
عن كالم حاصل بنفس قولك:  وميكن التخلص أبنه إخبار عما حتقق به، كما يف قولك: أتكلم، خمربًا

                                                           
ومدح ابن عمه عامر بن الطفيل،  �) البيت من [السريع] من قصيدة لألعشى ميمون هجا هبا علقمة بن عالثة الصحايب ١(

 ومتامه:
 أقـــــــــــــــــــــوُل ملـّــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاءين فْخـــــــــــــــــــــُره

 
ـــــــــــــْن َعْلَقَمـــــــــــــَة الفـــــــــــــاِخرِ    ُســـــــــــــْبَحاَن ِم

 
 

عامر. وسبحان: براءة من فخره وتكربه. يقول األعشى: ملا مسعت أن علقمة يفاخر وقوله: فخره: املقصود به فخر علقمة على 
عامرًا أعظمت هذا. وسبحان: يريد تربأت من قبح ما فعل علقمة تربوا، يقول: مل أرَض به وأنكرته. والشاهد فيه نصب "سبحان" 

علت علًما للتسبيح، فجرت جمرى عثمان. على املصدر ولزومها للنصب غري منون؛ وهي مصدر جامد، ومنعت الصرف أل�ا ج
وقيل: وال تنون إن نُويت اإلضافة، أراد: سبحان هللا، فحذف املضاف إليه وترك املضاف هبيئته اليت كان عليها قبل احلذف. 

هنا. ينظر: ديوان  ووردت يف بعض الروا�ت: الفاجر: املنقاد للمعاصي. ورواية األصل (فخره، الفاخر) كما رجحه الشيخ كساب
شرح )، ابن يعيش، ١٠٩/ ١( ،شرح أبيات سيبويه)، السريايف، ٣٢٤/ ١( ،٣، طالكتابسيبويه، )، ٩٤األعشى (ص: 

متهيد القواعد بشرح «متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (شرح التسهيل املسمى �ظر اجليش، )، ١١٩/ ١، (١، طاملفصل
املرجتل يف شرح )، ابن اخلشاب، ٢٥٠/ ٢) و (٣٤٧/ ١( أمايل الشجري)، الشجري، ١٨٣٧/ ٤( ،١ط ،»)الفوائدتسهيل 
)، ابن مالك الطائي اجلياين، ١٩٩/ ٢،  (٤، طاخلصائص)، ابن جين، ٢١٨/ ٣(  املقتضب،املربد، )، ٢٩١(ص:  ،اجلمل

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون اجلرجاوّي األزهري، الوقاد )، ٩٥٩/ ٢، (١، طشرح الكافية الشافية
 ). ١٨٥/ ٢( ،١، طشرح التسهيلابن مالك، )، ٤٧/ ١( ،١، طالتوضيح يف النحو

 . وما بعدها من النص احملقق ٦٢ينظر: ص  )٢(



 

١٥٢ 

 خالف) يدل لكونه علم جنس عدم صرفه يف البيت./أ] (١٩أتكلم، أو أبنه إنشاء. انتهى. [
) أي: يوجد املعارض فلم... إخل) أي: فلم يعارض شبهها املعنوي، (فخرج ابللزوم كم، فإ�ا(

ك يف (قد) إن مل يعترب فلذلك بنيت هذه اخلمسة، مث الظاهر أن الشبه يف (لدن) هو اجلمودي، وكذل
 وضعًيا، فتأمل. 
) قد يقال: إن (لدن) متحتمة البناء عند أرابب لغة بنائها قد ال مينع إال حتتم البناءقوله: (

مع وجود املعارض، وليس اختالف اللغات يف شيء كجواز أمرين فيه حبيث يقابل ابلتحتم والوجوب 
   )١(=مثله، فليتأمل.

إيراد (قد)  عن... إخل)، وقوله: (فاإلعراب لغة واملعارضبه قوله: () املراد وهبذا األخري(
 =، فإ�ا وجد فيها املعارض، وهو اإلضافة إىل املفرد، وقد بنيت.FOE) أي: اليت مبعىن (حسب)مسيةاإل

) ضمري كان للشأن، كان كأ�ا) أي: بقلب األلف �ء كـ (فتيان)، كما سيأيت، (ذ�ن وتيان(
                                                           

 علل النحو، ابن الوراق، )٥٨٨/ ٢( اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفينيينظر: األنباري،   )١(
 . )٢٣٦، ٢٣١(ص: 

: ومن دالئل االمسية موافقة اثبت االمسية يف معناه دون معارض، كموافقة "قد" لـ"حسب" يف قوهلم: َقْدك، وَقْد ) قال ابن مالك٢(
زيٍد درهٌم، فـ"قد" مبعىن "حسب" دون معارض، و"حسب" اثبت االمسية متمكن فيها، فوجب كون "قد" امسًا. ابن مالك، 

 ).١٣/ ١( ، ١، طشرح التسهيل
): فصل: ص: تكون "قد" امسا لـ"كفى"، فتستعمل ١٠٦/ ٤( ،١، طشرح التسهيلابن مالك، وقال يف موضع آخر: 

استعمال أمساء األفعال، وترادف "حسبا" فتوافقها يف اإلضافة إىل غري �ء املتكلم، وتكون حرفًا فتدخل على فعل ماض متوقع 
ف تنفيس لتقليل معناه، وعليهما للتحقيق، وال ال يشبه احلرف لتقريبه من احلال، وعلى مضارع جمرد من جازم و�صب وحر 

تفصل من أحدمها بغري قسم، وقد يغين عنه دليل فيوقف عليها. ش: تكون "قد" يف الكالم امسًا وحرفًا، فإذا كانت امسًا فهي 
، وال يربز على ضربني: أحدمها: اسم فعل ماض مبعىن "كفى"، فتستعمل استعمال أمساء األفعال، فيتم هبا الكالم مع الفاعل

معها ضمريه، وتنصب املفعول، كقولك: قْد زيًدا درمهان، والدرمهان قد زيًدا، وال جيوز "قدا" كما جيوز "كفيا"؛ ألن "قد" اسم 
فعل. والثاين: أن تكون مبعىن "حسب"؛ أي "كاف"، فتوافقها يف اإلضافة إىل املفعول، ويف لزوم استعمال أحد جزأي االبتداء،  

درهٌم، كما تقول: َحْسُب زيٍد درهٌم، فـ"قد" يف هذا اسم ملرادفتها ملا ثبتت امسيته معىن واستعماًال، وهي مبتدأ،  كقولك: قْد زيدٍ 
 ودرهم اخلرب، ولكنها مبنية على السكون لوضعها على حرفني، وشبهها بـ"قد" احلرفية، فلم يظهر فيها الرفع.

معناه أن "قد" تضاف إىل كل ما تضاف إليه "حسب"، إال أن "حسبا"  وقوله: فتوافقها يف اإلضافة إىل غري �ء املتكلم،
تضاف إىل �ء املتكلم جمردة عن نون الوقاية كقوله: فحْسِيبَ ِمْن ذي عندهم ما َكفانيا، و"قد" تضاف إىل الياء جمردة، ومع 

ين قال ابهلل َحْلَفة)، وقول الراجز: نون الوقاية، كما سبق االستشهاد عليه يف ابب املضمر، حنو قول الشاعر: (إذا قال َقدْ 
 (َقْدِينَ ِمْن نصِر اخلُبَـْيبني َقِدي). وإذا كانت حرفًا فهي على ثالثة أضرب.أ.هـ. 



 

١٥٣ 

) فيه إشارة إىل أن (نية) يف كالم الشارح مبعىن تقديرًا ال معىن لتقدير املضاف إليهللتثنية، (وضمري كأ�ا 
 =ابلنسبة لقطعها عن اإلضافة نية، بل ذلك أمر حمقق. FNE) أي: فال كأَنيَّةمنقطعة عن اإلضافة نية حتقيًقا(
وبقي هلا حالة رابعة تُعرب فيها، )، هذا وبنصبها) أي: املشار إليها يف الشارح آنًفا بقوله: (على لغة(

 .FOEوهي ما إذا أضيفت، وذكر صدر الصلة كما �يت
) أي: العثماين، الضمري متصًال، قد تقدم غري مرة أن رسم ورد برسم املصحفرمحه هللا: (
 .FPEاملصحف ال حيتج به

، فإنه متبادر ) املعلل أبنه أخصألنه مل جيِر على سنن اجلموع) رمبا ينافيه قوله: (أي اللغوي(
 يف أن املراد اجلموع االصطالحي، أتمل.

... إخل)، ألن قياس ما كان) أي: قريًبا للمحشي يف قوله: (على سنن التثنية ملا مرَّ (
) هي ما ذكره الشارح بقوله: معنوية) هي كون اللفظ خمالًفا للقياس كما مر، وقوله بعد: (لفظية(
) من النسبة إىل الوجه،  اإلمهايل) أشار بذلك إىل أن قوهلم: (لهيف إمها... إخل)، قوله: (ألنه مل جير(

) انظره مع نقل يف الشبه املعنوي ابن مالك وأدخلهقوله: (=)،الوضعي واملعنويكما يف قوهلم: (
. FQEالشارح عنه أنه عده يف شرح الكافية  شبًها مستقالًّ

                                                           
 ) هكذا كتبت يف النسختني ومل يتضح يل وجهه. وهللا أعلم. ١(
بناء، وبنصبها أل�ا ملا حذفت  ] قرئ بضم أيُّ ٦٩َشّد} [مرمي: {ُمثَّ لَنَـْنزَِعنَّ ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيـُُّهْم أَ . واآلية:" ) يف ابب املوصول٢(

صدر صلتها نزل ما هي مضافة إليه منزلته فصارت كأ�ا منقطعة عن اإلضافة لفظًا ونية مع قيام موجب البناء، فمن الحظ 
يف كل. وزعم ابن  ذلك بىن ومن الحظ احلقيقة أعرب. فلو حذف ما تضاف إليه أعربت أيًضا لقيام التنوين مقامه كما

الطراوة أن أيهم مقطوعة عن اإلضافة فلذلك بنيت، وأن هم أشد مبتدأ وخرب. ورد برسم املصحف الضمري متصًال، واإلمجاع 
 . )٨٣/ ١( حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالكالصبان،  ."على أ�ا إذا مل تضعف كانت معربة

ْصحفى يف كل ما كتبوه ولو مل يكن قرآً� وال حديثًا، ٣(
ُ
) كان أكثر الصحابة وَمن وافـََقهم من التابعني وأتباعهم يوافقون الرسم امل

ويكرهون خالفَه، ويقولون: ال خنالف "اإلمام"، يريدون بذلك املصحف الذي ُكِتَب أبمر اإلمام عثمان، فإ�م كانوا يسمونه 
عه َرْمسًا وغريه، واستمر األمر على ذلك إىل أن ظهر علماء املِْصرَْين وأسسوا هلذا الفن ضوابَط وروابط بـَنَـْوها "اإلمام" من حيث اتبا

على أَْقِيَسِتهم النحوية وأصوهلم الصرفية، ومسوها "علم اخلط القياسى" أو "االصطالحى" املخرتع، ومسُّوا رسم املصحف بـ "اخلط 
نَّة ُمتَّبعة مقصورة عليه، فال يُقاس، وال يُقاس عليه. ومثله من حيث عدم القياس: خطُّ الَعُروِضّيني، ولذا املتَّبع"، وقالوا: إن رمسه سُ 

الكفوي، )، ٨٤، (ص: ١، طاملطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةقيل: َخطَّان ال يُقاسان. ينظر: َنْصر اهلُوريين، 
 ): اخلط العثماين ال يقاس عليه. ١٢/ ١( على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك ة الصبانحاشي). وجاء يف ١٣/  ١( ، الكليات

 ) وما بعدها. ٢٢٠/ ١، (١ط شرح الكافية الشافية،) ينظر: ابن مالك الطائي اجلياين، ٤(



 

١٥٤ 

، أو استعماًال لكونه عامًال غري معمول FNEعن ابن هشاميف االستعمايل يف بعض العبارات، نقًال 
 =، أو مفتقرًا لإلضافة جلملة كـ(الذي).FPE، أو ال عامًال وال معموًال كـ (حا ميم)FOEكـ(هيهات العقيق)

إمهاًال، ) أي: أبن يقال الشبه املعنوي هو أن يكون االسم كاحلرف يف معناه إفادة أو بل أريد األعم(
 واالستعمال أن يستعمل استعمال احلروف، ولو مهملة، أتمل.

 =) أي: أبن يراد أن االسم يستعمل استعمال احلروف ولو جامدة.مبعىن يشمله(
 FRE)وكال مبعىن حقًّا/ب]، (١٩[ FQE) أي: بـ(حاشا) اليت هي حرف جرلشبهها ابحلرفية(

) أي: واخلرب وإن حملها رفع ابالبتداءجر، (أي: فقد أشبهت لفظًا (كال) اليت هي حرف ردع وز 
) فيه أن حذف اجلار أو جر حبرف القسم املقدر) أي: ملبتدأ حمذوف، (أو اخلربيةحمذوف، وقوله: (

) أي: املبين للشبه فليست من هذا النوع، فال ينبغي محل القرآن عليه، (FSEوإبقاء عمله ضعيف
                                                           

): الشبه االستعمايل وضابطه: أن يلزم االسم طريقة من طرائق ٥٧/ ١( أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك) جاء يف ١(
 احلروف، كأن ينوب عن الفعل وال يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، وكأن يفتقر افتقارًا متأصًال إىل مجلة. 

امل فتتأثر به، ) "هيهات، وصه، وأوَّه"، فإ�ا �ئبة عن "بُعد واسكت وأتوجع"، وال يصح أن يدخل عليها شيء من العو ٢(
 ). ٥٧/ ١( ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكابن هشام، فأشبهت "ليت ولعل" مثًال. 

 ). ٢١٩/ ١، (١ط شرح الكافية الشافية،) أمساء احلروف اليت افتتح هبا غري مؤثرة، وال متأثرة كاحلروف املهملة. ابن مالك الطائي اجلياين، ٣(
يف "حاشا" االمسية أ�ا بنيت  ): ذكر ابن مالك٧٠/ ١،  (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعيف السيوطي،  السيوطي) وقال ٤(

وأكثر  مذهب سيبويه. و(حاشا) لشبهها بـ"حاشا" احلرفية يف اللفظ ومثلها على االمسية، وكال مبعىن حقا ذكرمها ابن احلاجب
اجلىن الداين يف املرادي، النصب هبا؛ ألنه مل يبلغه. ينظر:  البصريني أ�ا حرف خافض، دال على االستثناء كـ(إال)، وال جييز سيبويه

الوقاد )، ٢٠٦/ ١( ،١ط توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك،)، املرادي، ٥٦١(ص:  ،١، طحروف املعاين
 ). ٥٣٨/ ١( ،١، طشرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحواجلرجاوّي األزهري، 

) مبعىن (حقًّا)، واستشهد بقول الشاعر: ٥(  ) ذكرها ابن األنباري أن (كالَّ
 ألــــــــــــــيس قلــــــــــــــيًال َنظْــــــــــــــَرٌة إن َنَظْرتـَُهــــــــــــــا

 
ـــــــلُ     ـــــــك قلي ـــــــيس من ـــــــالَّ ل ـــــــِك؟ وَك  إلي

 
 

). وهي عند الكسائي: قد خيرج (كال) عن الردع والزجر ١٣٤٠وروى هذا البيت أبو متام يف احلماسة. ينظر: شرح املرزوقي (ص:
) عند سيبويه بَـرِّد والزجاج وأكثر البصريني قالوا: إن (كال) حرف معناه الردع والزجر، ال  فيكون مبعىن (حقًّا). و(كالَّ

ُ
واخلليل وامل

)، ٣٣٢/ ١( ،١، طاإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفينياألنباري، معىن له عندهم إال ذلك. ينظر: 
)، ١٧١، (ص: ٢، طشرح كتاب احلدود يف النحو، الفاكهي)، ٧٠/ ١،  (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعالسيوطي، 

 ). ٢٥٧/ ٣، (٢، طجامع الدروس العربية)، الغالييىن، ٢٢، (ص: دليل الطالبني لكالم النحوينيالكرمي، 
/ ٣افية (يف املقاصد الش ): وال حيسن حذف اجلار، وتبقية عمله. وقال الشاطيب١٩٧/ ٢( شرح املفصل) يقول ابن يعيش يف ٦(

مهع اهلوامع يف شرح مجع يف السيوطي،  ): مل يقو اجلار أن حيذف ويبقى عمله، كما قوي الفعل. ونقل السيوطي٧٠١/ ٣(
= 



 

١٥٥ 

كما إذا قلت: هذه صاد، وقرأت صاد، أو = غري القرآن... إخل) أي: يفجاز إعرابه لفظًااإلمهايل، (
تفكرت يف صاد، فإما أن تعرب حبركات ظاهرة أو مقدرة منع منها سكون احلكاية، وأما يف القرآن 

إخل، فإما أن يكون مرفوًعا )١سورة ص، اآلية : ( ﴾ ...! " #﴿فال جيوز إال الثاين، كما يف: 
، وهذا يقتضي FNE) أي: للسور مثًال، كما مرحلاله قبل العلميةمنصواًب أو جمرورًا كذلك، (تقديرًا أو 

أ�ا على هذا القول مل ُتوضع من أول األمر علًما على السور مثًال، وانظره ابعتبار تذكري املسمى؛ 
 =سورة مثًال. ) أي: ابعتبار كونهوأتنيثهأي: ابعتبار كون املسمى مذكرًا كاملقروء مثًال، وقوله: (

 .FOE) أي: أبن يسكن على ما مرجيوز فيه احلكاية(
فيه أن هذا يقتضي أن الرتكيب اإلضايف خيرج اجلزئني عن =)ما يشمل اإلسنادي واإلضايف(

البناء، وليس كذلك، بل اجلزء الثاين فقط، وال يقال يف اجلزء األول: أنه واسطة، فخرج منه البناء؛ 
، وعليه فهو املضاف لياء املتكلم، واألمساء قبل الرتكيب ال غري، وكالمنا ألن القول ابلواسطة ضعيف

ال اآلن يف مذهب من يقول ببناء تلك األمساء، فالظاهر أن املراد اإلسنادي فقط، وقول الشارح: (
) أي: العمل احملمول على عمل الفعل، فإن كانت معمولة، كمعمول الفعل، أو عاملة وال معمولة

 =أعربت، وذلك يشمل املضاف إليه ال املضاف، فتدبر.عاملة كعمله 
) أي: وعدم التسمية بذلك  وعدمها) أي: بلفظ معربة كالقول الثاين، (إمنا هو يف التسمية(

 ) أي: الشبه اإلمهايل كما يف الشارح.لشبهها ابحلرفكالقول األول، (
 =ولو عرب به لكان أوىل.) املراد به: التغيري؛ أي: تغيري أواخر الكلم، املتصف ابالختالف(
) املراد به هنا: املعرب ابملعىن الثاين؛ أعين مقابل املبين؛ أي: غريه، وامللكة املراد تقابل العدم(

                                           
= 

 فقال:  : ال جيوز حذف اجلار وإبقاء عمله إال إذا عوض منه. وأما ابن مالك) عن أيب حيان٤٧١/ ٢(  اجلوامع،
 وقد جير بسوى (رب) لدى حذف وبعضه يرى مطردا

بقوله: يعين أن هذا احلكم املذكور يف (رب)، وهو اجلر مع حذف احلرف قد يوجد يف غري (رب) من  وشرحه الشاطيب
ى وجهني: مطرد، حروف اجلر، لكن ذلك على اجلملة قليل، دل على قلته قوله: (وقد جير)، وهذا احلذف على قلته عل

 ). ٧٠٧/ ٣، (املقاصد الشافيةالشاطيب، *وغري مطرد.
 ). ٢٤/ ٤( ،١، طشرح كتاب سيبويهالسريايف، ) ينظر: ابب أمساء السور يف ١(
) وكذلك (طا سني) و (� سني) إذا جعلت امسًا جرت جمرى (حم)، فإن أردت احلكاية جعلته وقًفا على حاله؛ أل�ا حروف ٢(

 ). ٢٦/ ٤( ،١، طشرح كتاب سيبويهالسريايف، مقطعة مبنية. ينظر: 



 

١٥٦ 

هبا املبين، ولعل املراد كتقابل العدم وامللكة؛ ألن امللكة معناها الصفة القائمة مبحلها كالبصر، والعدم 
ا يتأتى هنا إذا قابلنا بني البناء الذي هو ملكة مبعىن /أ] إمن٢٠عدم تلك امللكة كالعمى، وذلك [

الصفة القائمة ابملبين، وبني اإلعراب الذي اشُتقَّ منه معرب ابملعىن الثاين، وهو عدم تلك امللكة؛ ألنه 
على املعىن الثاين للمعرب يكون معناه عدم البناء، ال إذا قابلنا بني املعرب واملبين اللذين مها املوصوف 

 عراب، والبناء كما هو الفرض هنا، فتأمل. ابإل
) أي: ألن املعرب ابملعىن األول، أعين املتصف بتغيري آخره ابلفعل، يضاد املبين تقابل التضاد(

القابل لإلعراب، والضدان ال جيتمعان، وقد يرتفعان كما بني البياض والسواد،  FNEالذي هو اللفظ الغري
 أي: كما يف اللفظ القابل لإلعراب غري املتصف به ابلفعل. )ولذا جاز ارتفاعهماولذلك قال: (

) أي: بني صاحب وليس النزاع... إخل) أي: وهو احلرف، (أي: املبين الذي هو أصل(
املعرب عنه ابملصنِّف؛ أي: النزاع بينهما يف  الكشاف املعرب عنه فيما �يت ابلعالمة، وبني ابن احلاجب

... إخل) الذيالذي يطلق عليه لفظ معرب ما هو املبين على نزاعهما يف تفسريه، وقوله يف املعرب: (
يعين: أن املعرب املذكور، وهو الذي اتصف بتغيري آخره ابلفعل اتفقا على أنه يطلق عليه لفظ 

للفظ على املستحق لإلعراب، وهو االسم املوجود يف (معرب)، وكذلك اتفقا على إطالق هذا ا
الرتكيب قبل إجراء اإلعراب على آخره، واحلاصل: أن صاحب الكشاف عرف املعرب ابلصاحل 
الستحقاقه اإلعراب، وعليه فيصدق ابألمساء قبل الرتكيب؛ أل�ا حينئٍذ صاحلة ألن تستحق اإلعراب؛ 

يصدق ابألمساء بعد الرتكيب أيًضا قبل إجراء اإلعراب أي: إجراءه على آخرها ابلفعل إذا ركبت، و 
 على آخرها؛ أل�ا مستحقة ابلفعل لإلعراب ز�دة على صالحيتها لذلك االستحقاق. 

عرفه ابملستحق ابلفعل لإلعراب، وإن مل يصرح بذلك، بل أشار إليه فقط،  وابن احلاجب
، وعليه فال FPE: فاملعرب هو املركب الذي... إخلFOE كافيتهبذكر الرتكيب يف تعريفه حيث قال يف

                                                           
 الكالم على دخول األلف والالم على (غري) فيما تقدم.  -فضًال  –) يُنظر ١(
على  شرح الرضي، الرضي: وهو معرب ومبين، فاملعرب: املركب الذي مل يشبه مبين األصل. ينظر: ) قال ابن احلاجب٢(

 ). ١/٥١، (الكافية
فقال: وإمنا ذكر يف حد املعرب الرتكيب، وكونه غري مشابه ملبين األصل احرتازًا من قسمي املبين؛ وذلك  ) وشرح ذلك الرضي٣(

ألن االسم إما أن يُبىن لعدم موجب اإلعراب؛ أعين املعاين املتعاقبة على االسم الواحد كالفاعلية واملفعولية واإلضافة، وهو 
: واحد اثنان ثالثة، وأمساء حروف التهجي، حنو: ألف، اب: ات، اث، وحنو: زيد، األمساء املعددة تعديًدا، كأمساء العدد، حنو

عراب إمنا حتدث يف االسم عند تركيبه مع العامل، فالرتكيب شرط كنخ، وهدع، واملعاين املوجبة لإل  بكر، عمرو واألصوات،
ج هذه األمساء اجملردة عن السبب، حصول موجب اإلعراب، فلهذا قال: املركب؛ أي االسم الذي فيه سبب اإلعراب، فتخر 

= 



 

١٥٧ 

يصدق إال ابلقسم الثاين من القسمني اللذين صدق عليهما تعريف صاحب الكشاف دون األول، 
 فال يقال له عنده معرب، وأما املتصف بتغيري آخره ابلفعل، 

 فهذا مل خيالف أحد منهما، وال من غريمها يف تسميته معراًب هذا حتقيق املقام، وعليك السالم. 
/ب] الشيخني فيما يُطلق عليه لفظ ٢٠) أي: بل النزاع بني [بل يف املعرب اصطالًحا( 

(معرب) يف االصطالح ما هو، واعترب املصنف مع الصالحية حصول االستحقاق ابلفعل فيه أن 
ه االستحقاق ابلفعل، ال يقال فيه: أنه صاحل لذلك االستحقاق، بل ال يوصف ابلصالحية احلاصل ل

 لالستحقاق إال الذي مل يستحق ابلفعل، أتمل. 
) أي: بل يُسمى اللفظ (معراًب)، ولو مل يوجد فيه اإلعراب ابلفعل؛ أي: وإمنا فلم يعتربه أحد(

صدق بصورتني كما هو قول صاحب الكشاف، وإما املعترب يف ذلك إما جمرد الصالحية لالستحقاق، في
، كما مر حصول االستحقاق ابلفعل مع الصالحية، فيصدق بصورة واحدة، كما هو قول ابن احلاجب

مل ) أي: وألجل عدم اعتبار وجود اإلعراب ابلفعل يف كون االسم معراًب يقال: (ولذلكموضًحا، وقوله: (
) أي: واحلال أ�ا معربة الستحقاقها اإلعراب أو وهي معربةمل يغري آخرها ابلفعل، ( ) أي:يعرب الكلمة

صالحيتها لذلك االستحقاق على ما مّر، فقد نُفي عنها يف هذا القول اإلعراب ابلفعل مع تسميتها 
 ) حال من الكلمة، وهو من مجلة املقول، فتنبه. وهي معربةمبعربة، فقوله: (

 ) أي: والشبه اللفظي املتقدم يف احلاشية. جلموديوعن غريه كالشبه ا(
) الذي هو أشار خالفه؛ أي: من عامله FNEألجل) أي: قوله: (وإن أوهم تقدميه الظرف(

 احلصر يف هذا النوع؛ أي: الشبه اإلمهايل، أتمل.
... إخل) فرع البعض على االعرتاض بعد قوله، وهذا غري ظاهر هنا إال واعرتاض البعض(

 بتكلف قوله، فاألحسن أن يكون من إضافة الصفة للموصوف، فانظره. 
... إخل) ال خيفى أن ما مر أنه إمنا يكون شرطًا فيما كان فيه الثاين جنًسا مدفوع مبا مر(

لألصل الذي هو الغالب موضع أصًال؛ إذ موضوع  لألول ال لغلبة، وعلى فرض اعتبار الغلبة ال يصري

                                           
= 

شرح الرضي، وجييء يف التصريف يف ابب التقاء الساكنني، حتقيق الكالم يف األمساء املعددة تعديًدا، إن شاء هللا تعاىل. 
 ). ٥٣/ ١( ،الرضي على الكافية

 ». على«) هنا يف (أ): ١(



 

١٥٨ 

اإلضافة املذكورة أن يكون بينهما عموم وخصوص وجهي، كخامت حديد، واإلخبار أبن اخلامت حديد 
إخبار عن خامت خمصوص، فكذا هنا املعرب من األمساء؛ أي: املعرب املخصوص، فإن أريد العام يف 

بدون ارتكاب تكلف ما قاله مما يفيد تسليم عدم صحة االثنني مل يصح اإلخبار، فاندفع االعرتاض 
احلمل هنا، وصحته يف خامت حديد إال أن يقال أن األمساء للتعدد فيها ال تصلح جنًسا، وال حتمل 

/أ]، ٢١على املعرب املخصوص، خبالف احلديد، فإنه جنس يصلح للمحل على اخلامت املخصوص [
د، فاحلمل فيه محل هو ذو هو، أي: اخلامت املخصوص فاحلمل هنا من محل هو هو خبالف خامت حدي

 ذو حديد؛ ألنه منه، تدبر. 
... إخل) أي: مع ضميمة ما قدره الشارح آنًفا من قوله، وبناؤه مع انفهامه من قوله: ومبين(

... إخل) أي: للتمثيل لقسميه توطئة لتقسيمهاملفيد للحصر، كما مر بيانه يف احملشي، تنبه، (
 مها ظاهر اإلعراب ومقدره. FNE[اللذين]
) الشعر FOEهو هذا) أي: فال يكون التعريف مانًعا، قوله رمحه هللا: (وصادق على احلرف(

) أي: حمذوف مهزه أو ذو حذف مهزه وحذف... إخل)، وقوله: (اسمأي املذكور بعد هذا بقوله: (
) أي:  ملبتدأ حمذوفعشر خرب) أي: املقصور أو ذو القصر، وقوله: (والقصرمهزه، ومثله قوله: (

 فهذه عشر.
 ) معرب ومبين. واالسم منه) أي: يف قوله: (أي: ذكر قسمي االسم(
... إخل) قد يقال: املراد الذكر مطلًقا ما ولو قال: يف التقسيم، لكان أوضح؛ إذ الذكر(

 عدى ما يف التعليل بدليل املقابلة ليشمل الذكر يف التقسيم ويف الرتمجة، أتمل.
 ) أي: يشعر بعلية مأمنه االشتقاق. يؤذن ابلعليةوهو سلًما، ( )ابملشتق(

) أي: موصوف معلوهلا، كما مر يف نظريه، وكذا يقال يف قول ليبني أفراد معلوهلارمحه هللا: (
 ).أفراد معلول علة البناءاحملشي: (
 ... إخل)، وقوله:لكون علته وجودية... إخل) أي: بقوله: (مع أنه أسلف تعليل تقدمي(

) األوىل اإلضمار تقدمي علة البناء... إخل)، وهذا ترقٍّ يف توجيه أولوية احلذف، وقوله: (وأيًضا فألن(

                                                           
 ». الذين«) يف (أ): ١(
 ». وهو هذا«يف (ب): » وهذا هو«) قوله: ٢(



 

١٥٩ 

 أبن يقول: تقدميها، تدبر. 
 ) أي: الذي هو عبارة عن نفس الفعل. لكن �يت قريًبا أو على أنه مبعىن ماض(

ا يريد أن حمله جزم ابلسكون،  ما يؤيده فيه، أنه ال �يت له إال ما يؤيد أنه يف حمل جزم ال م
 كما هو الفرض، فتفطن. 

... إخل) أي: وأجاب بعضهم عن األولني أيًضا أبن... إخل، وقوله: وبعضهم أبن املراد(
 ) أي: يف املضارع.بقطع النظر عن اللواحق(

 من ) أي: على جوابه، جيعل كالمه أغلبيًّا األوىلالبعض الثاين) أي: على ذلك، (ويرد عليهوقوله: (
هذا أن يقال: أن املراد أن املضارع إذا كان معراًب يُبىن أمره على ما ُجيزم به، أما إن كان مبنيًّا فهو 

 مثله، أو أن املراد مبا جيزم به ما يكون فيه مع اجلازم، ولو مل يكن جزًما، بل بناء، فتدبر. 
 مرارًا ينقل عن شيخه السيد FOEمسعت من فم شيخنا الشيخ البوالقي FNE... إخل)هايت يهايت(
أنه كثريًا ما يستغرب هذا الكالم من الشيخ احملشي، ويقول: إن املهااتة كثرة الكالم،  FPEالقويسين

 وليس الكالم اآلن فيها. انتهى.

                                                           
): هـ ي ت: (هيت) لك: أي هلمَّ. و (هات) � رجل بكسر التاء: أي ٣٣٠(ص:  ،٥، طخمتار الصحاح) قال الرازي يف ١(

 أعلم. أعطين، ولالثنني هاتيا بوزن آتيا، وللجمع هاتوا، وللمرأة هايت ابلياء، وللمرأتني هاتيا، وللنساء هاتني مثل عاطني. وهللا
/ ٣، (١، طشرح الكافية الشافيةيف ابن مالك الطائي اجلياين،  ، (هيت). وقال ابن مالكاللسانوانظر: ابن منظور، 

): على أن بعض العرب يصرف "هات"، فيقول: هاتى، يهايت، مهااتة. ووزن (َهاِت) فَاِع واأللف الوسطى فيه زائدة، ١٣٨٩
م يف (َهاِت) للجزم.   وهو يف األصل: (َهاَتى يـَُهاِيت) على وزن (فَاَعل) ومثله يف املعتّل: َعاَطى يـَُعاِطي، وقد ُحذفت الالَّ

حيىي: فقيه مالكي  مصطفى بن رمضان بن عبد الكرمي الربلسي البوالقي، أبو هـ) ١٢٦٣ - ١٢١٥ي (مصطفى البوالق )٢(
تصدى لإلفتاء والتدريس  أصله من الربلس (من غربية مصر) يقال له البوالقي ألنه ولد وتويف يف بوالق ابلقاهرة. مصري.

ال يف احلرام واحلالل) فقه، و(اخلطب السنية للجمع (املنهل السي :واستمر إىل وفاته. من كتبه )هـ١٢٢٣ابألزهر (سنة 
احلسينية) و (حاشية على شرح القويسين للسّلم) يف املنطق، و (ديوان خطب) و(السيف اليماين ملن قال حبل مساع اآلالت 

ينظر: الزركلي،  ).واألغاين) رسالة. وله رسائل يف اجلرب واملقابلة وحساب املثلثات، و (احلصن واجلنة على عقيدة أهل السنة
 .)٣٩٤/ ٣( ،فيض امللك املتعايلالبكري، ) ٢٥٢/ ١٢، د. ط،  (معجم املؤلفني) كحالة، ٢٣٣/ ٧، (١٥، ط األعالم

، نسبته إىل قويسنا (قرية ، برهان الدين، فاضل من أهل مصرِسين: حسن بن درويش بن عبد هللا بن مطاوع القويسين) الُقَويْ ٣(
هـ، واعرتاه اجلذب يف آخر عمره، له رسالة يف (املواريث) و ١٢٥٠مبركز اجلعفرية مبصر)، ويل مشيخة اجلامع األزهر سنة 

، ١٥، ط األعالمهـ). ينظر: الزركلي، ١٢٥٤(شرح منت السلم) يف املنطق مساه (إيضاح املبهم من معاين السلم)، تويف سنة (
 ). ٤٣/ ٣، د. ط،  (معجم املؤلفني)، كحالة، ١٩٠/ ٢(
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أن أصل (هايت يهايت مهااتة) (آتى يؤايت مؤااتة)،   FNEعلى الفاكهي مث رأيت بعد مدة يف يس
، وحينئٍذ فكالم احملشي يف حمله، وال استغراب FOEكعاطي يعاطي معاطاة، فأُبدلت اهلمزة هاء

 /ب]. ٢١[
ال يقال: أن هذا تعميم يف سكون األمر بدليل املثال، وقول الشارح:  (أي ظاهر أو مقدر)

)، فال يناسب كتابة على ما جيزم به مضارعهأي: للمضارع؛ ألنه بيان ملا يف قوله: ( (من سكون)
هذا التعميم على قول الشارح من سكون املذكور؛ أل� نقول: ما جيزم به مضارعه املبني مبا ذكر هو 

 بعينه الذي يبىن عليه األمر، فكتابة احملشي هذا التعميم هنا يف حملها، فتأمل. 
) هبمزة مكسورة بعد (قل) الساكن أصله قل) بكسر الالم، وقوله: (يف: قلكما قوله: (

=FQفعل أمر آخر مقول القول من (وَءى) FPEالالم، فلفظ (قل) فعل أمر، ولفظ (ِإ) E مبعىن وعد، كما
=FRفّسر احملشي لفظ (ِإ) E) :أي اهلمزة اكتفاء، وبكسرهتا اليت على حذفت)، وقوله: (أي عدبقوله (

 ا.الالم قبله
... إخل) فيه أن رفضهم ذلك إمنا هو يف األمساء العربية كما سيأيت، لرفضهم الواو املتطرفة(

)، فهو إيراد آخر، ويرد عليه... إخل) راجع لقوله: (وأيًضا جعل، قوله: (FSEوقلنسوة لفظ أعجمي
                                                           

املكّي، مجال الدِّين، عامل ابلعربية، من فقهاء الشافعية،  ي: عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا بن أمحد ابن علي الفاكهي) الفاِكه١(
هـ)، من كتبه: الفواكه اجلنية على متممة األجرومية، جميب الندا إىل شرح قطر ٩٧٢أقام مبصر مدة، مولده ووفاته مبكة سنة (

ط حدوًدا للنحو الندى، حسن التوسل يف آداب ز�رة أفضل الرسل، كشف النقاب عن خمدرات ملحة اإلعراب، واستنب
)، كحالة، ٦٩/ ٤، (١٥، ط األعالممجعها يف كراسة مث شرحها، ومساها "احلدود النحوية" يف جزأين. ينظر: الزركلي، 

 ). ٢٩٦/ ١، د. ط،  (معجم املؤلفني
ها أصلية، ويقال: ) جاء يف اتج العروس من جواهر القاموس، ما نصه: املهااتة: مفاعلة منه، يقال: هاتى يهايت مهااتة، اهلاء في٢(

بل مبدلة من األلف املقطوعة يف آتى يوايت، لكن العرب قد أماتت كل شيء من فعلها غري األمر يف هات، وال يقال منه: 
، اتج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي،  ،)٣٥٢/ ١٥، (٣ابن منظور، لسان العرب، ط هاتيت، وال ينهى هبا. ينظر:

)٢٧٧/ ٤٠( . 
 ». ءِ «خ املخطوط على السطر هكذا: ) كتبت يف نس٣(
 ». وَءا«) كتبها يف نسخ املخطوط هكذا: ٤(
 ». ءِ «) كتبت يف نسخ املخطوط على السطر هكذا: ٥(
ساة، ) مل أجد خالل حبثي يف املعاجم َمن نصَّ على أن قـََلْنُسَوٍة أعجمي، وإمنا الُقَلْنِسَيُة، والقلسوة، والقلساة، والقلنسوة، والقلن٦(

والقلنسية والقلنسية: من مالبس الرؤوس، َمْعُروف. والواو يف "قلنسوة" للّزِ�دة، غري اإلحلاق وغري املعىن. أما اإلحلاق فليس 
= 
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يعين: ومن أجل هذين ) ومن مث، وقوله: (FNE) أي: مع أن هذا الثاين أوىل ابجلعل املذكورحتكموقوله: (
اإلرادين اللذين ّمت هبما االستشكال بنحو شجرة على تعليل السكون ابلكراهة املذكورة، واألصلية 

) أي: بني ضراًب وغالمي، مث ما ذكره من الفرق بينهم يؤول عند أتمله والفرقذهبت من مجلة املنفي، (
 ، فلم يظهر كونه فرقًا، فتأمل.إىل أن املعترب فيهما شيء واحد، وهو استصحاب األصل فيهما

) أي: أبن يستثنوها، ولعله لقوهتا عن غريها من اجلوازم بسبب وهلم منع ذلك يف الم األمر(
 =نقلها الفعل إىل اإلنشائية، فلم يضعف عملها حمذوفة كغريها، أتمل.

 ... إخل) أي: ومحل املعتل) أي: مع أن املراد الطليب، (للبس ابملضارع اخلربي(
أي نسيب ) أي: الذي ذكره احملشي بقوله: (وإمنا حذف النعتاللبس فيما ذكر، ( لعدم

هذه املعية ال تفيده االستقالل، فهو غري مستقل، كما قرره الشارح  )لكونه مع احلدث(... إخل). بني
، أتمل. عن ابن هشام  إال أن يقال: ابنضمامه للمستقل صار مستقالًّ

 ... إخل).ومها ال يكو�ن... إخل) حمط السؤال قوله: (قلت: ذكروافإن قوله: (
) أي: الذي اإلضافة على معناه، واملراد ابلتخصيص هنا احلاصل احلاصل ابحلرف املقدر(

                                           
= 

مساء مثل: "فعللة"، وأما املعىن فليس يف "قلنسوة" أكثر ممّا يف "قلساة". ومجع القلنسوة والقلنسية والقلنساة: قالنس، يف األ
/ ٦( ، ٣، طلسان العربابن منظور، )، ٢٣٣/ ٦،(١، طاحملكم واحمليط األعظموقالس، وقلنس. ينظر: ابن سيده، 

، (ص: تصحيح الفصيح وشرحه) ابن ُدُرْستَـَوْيه، ٣٩٣/ ١٦(، اتج العروس من جواهر القاموس)، الزَّبيدي، ١٨١
 ).٣٩٢/ ١، (١، طاملخصص ،بن سيده) ا٤٥٨

) حيتمل كو�ا أعجمية يف قوله: ألنه ليس يف الكالم مثل سفرُجلة ٣٦١/ ٤( شرح كتاب سيبويهمث وجدت كالما للسريايف يف 
، ويف مجع (حبنطى) و (قلنسوة) وتصغريمها " حبانيط " و " قالنيس " و (حبينيط) فتكون هذه ملحقة هبا وإىل هذا ذهب سيبويه

كقوهلم (ز�دقة) و (جحاجحة) واألصل (ز�ديق) و (جحاجيح)؛ ألنه مجع (زنديق) و   واهلاء تكون عوضا عن الياءو (قلينيس) 
أن اهلاء عوض عن الياء فتكون اهلاء يف هذه اجلموع عوضا مما حذف من  (جحجاج) وحقه أن يكون ابلياء وذكر سيبويه

 .أ.ه. ويكون األعجمي خمصوصا بدخول اهلاء لتوكيد التأنيث يف اجلمع املكسر والداللة على أنه أعجميأحدمها. 
م وعنه: ١٩٨٨) ط الثانية الناشر دار العرب للبستاين ١٢٨( ص  األلفاظ الفارسية املعربةاّدي شري يف كتابه  وذكر السيد

و حيتمل أن تكون   Calantica: أن "قلنسوة معربة عن الرومى  ٩٣األلفاظ األعجمية ىف األمثال العربية القدمية ص 
يقال: إن القلنسوة معربة عن الفارسى َكلَّه بُوش، وهو مركب من َكلَّه، أى رأس، و من بُوش، أى غطاء. ولعل األجدر أن 

 ، وعن الفارسى ُكالَه. ". Calotteلغة يف الَقلُّوَسة كما تقول العامة، و أن القلوسة مأخوذة عن الفرنسى  
 غري واضح يف (أ). » مع أن هذا الثاين أوىل ابجلعل املذكور«) قوله: ١(
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 ) الضمري لألحد كضمري عليه بعد. حبيث يتبادرابلقرينة كما مر، قوله: (
وضارب مثال الختالف احملل  )، كما يف يضربلرتجح) عطف على قوله: (وألن املناسب(

 ) مثال الختالف الشخص فقط، كما ال خيفى.وينطلق ومنطلقوالشخص مًعا، وقوله: (
أن املدار على  لكنها غري الم االبتداء، بل زائدة، وقد يقال: ال يسلم ابن مالك (يقبل الالم)

الم االبتداء خبصوصها، كما �يت أنه ال يسلم أن علة إعراب االسم توارد املعاين اليت ال مييزها إال 
فكأنه فهم أن إضافة الم االبتداء لبيان الواقع، وأن املدار على قبول أّي الٍم ال خصوص =اإلعراب،

ال بقيد توقفها عليه فقط، وإن وصفها ابليت  الم االبتداء، وأن املدار على توارد معان مييزها اإلعراب
ال مييزها إال اإلعراب ليس لالحرتاز، بل لبيان الواقع، وإن صرح يف كالمه أبن املعاين اليت يف االسم ال 

 ).لوال اإلعراب اللتبستمييزها إال اإلعراب، حيث قال: (
، واملدار على مقيدمها واحلاصل: إنك إن جعلت اإلضافة هنا والوصف فيما �يت لبيان الواقع

 /أ] ٢٢[=... إخل)، فتأمل.وبتقدير، وإن جعلتهما لالحرتاز مل يتم، وهلذا قال: (دو�ما، مت ما قاله ابن مالك
) أي: الذي هو اسم فاعل أو مصدر، كما يدل عليه التمثيل بعد، فاملاضي قد جيري على االسم(

على اسم الفاعل، واألخريين جلر�نه على املصدر، وقد يقال: املراد اجلر�ن على فإن املثالني األولني جلر�نه 
اسم الفاعل الذي يقول فيه املصنف: وزنة املضارع على اسم فاعل ال املصدر، وال اسم الفاعل الذي بوزن 

 =فعل، فال يرد ما ذكر وإرادة اجلر�ن على اسم الفاعل ال املصدر صريح كالم الشارح، أتمل.
... إخل) فيه أن املضارع دائًما جار، فاملاضي قد جيري رأيت كتابة لبعضهم نصها قوله: (مث

 وهذا هو املوجب، أتمل. انتهى.
) ولو سلم... إخل) وذلك كـ (يعد) مثًال إن اعترب الظاهر، وقوله: (فقد ال جيري املضارع(

 أتمل.أي: اجلر�ن املذكور أبن اعترب األصل والتقدير يف حنو (يعد)، 
ال ) أي: ليصار لقياس الشبه، ودعوى مبتدأ خربه قوله: (ودعوى أن قياس العلة متعذر(

... إخل) علة للتعذر، وقوله: ألن علة)، وقوله: (وهو ممكن هنا)، وهذا راجع لقوله: (يسلمها املصنف
يزها اإلعراب وغريه ) أي: اليت ميتوارد املعاين مطلًقا) أي: ال نقول أن علة اإلعراب االسم، (ال مطلًقا(

أي: أبن يقول هذا احلصر، وإن مل يكن  FNE)ال يسلمها املصنفحىت يشمل ذلك املضارع، وقوله: (
                                                           

 ليس يف (ب). » ال يسلمها املصنف)وقوله: («... إىل قوله: » وهذا راجع لقوله: (وهو ممكن هنا)...«) قوله: ١(
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يف املضارع، كما قلت: أيها املعرتض، لكن يكفي وجود توارد املعاين يف االسم واملضارع، وإن كانت يف 
اسم مكانه، وعلى هذا فقد ينازع يف قوله:  االسم ال مييزها إال اإلعراب، ويف املضارع مييزها أيًضا وضع

)، إال أن يقال: هذا الوصف لوال اإلعراب اللتبست) أب�ا املتبادرة من قوله: (يسلمها املصنف ال(
 =لبيان الواقع ال لالحرتاز، كما مر، وحينئٍذ يتم عدم التسليم، فتدبر.

حنو هذا املثال، فإنه حيتمل ) أي: يف (زيد) يف يف حنو: ما أحسن زيد) نعت لقبول (املشابه(
أن يكون فاعًال بـ(أحسن)، و(ما) �فية، وحيتمل أن يكون مفعوًال لـ(أحسن) الذي هو فعل تعجب، 
واجلملة خرب ما التعجبية، وحيتمل أن يكون مضافًا إليه لفظ (أحسن) ابلرفع الذي هو خرب ما 

 =ملثال يف احملشي بسكون النون والدال.االستفهامية، واملعىن: أي أجزاء زيد أحسن، وحينئٍذ فيقرأ ا
، ونصها وذكر الشبه  )١(... إخل) رأيت عبارته يف بعض اهلوامشالدماميين فسقط اعرتاض(

/ب] ال شبهه، فإن الذي أوجب إعراب االسم ٢٢هنا فاسد، بل اجلائز هنا هو عني الواجب هناك [
على ما ذكره هو القبول للمعاين املختلفة بصيغة واحدة، وذلك اثبت للفعل إال أن الوجود شبهه، 

 وإمنا يصح لو نص على تلك املعاين املختلفة أبمسائها. انتهى. 
 هذا االعرتاض ابالعتبار الثاين يف كالم احملشي ال األول، أتمل. وسقوط

... إخل) جعل هذا القابل يف العبارة تسمًحا جبعل كالم الشارح من قبيل وسقط ما قد يقال(
 =وصف السبب بوصف املسبب، والسقوط ببيان معىن وجوب القبول وجوازه.

) أي: شرب زيد املاء: حنو�در أيًضا، ( ) لعل وجهه أن توارد املعاين على املضارعوفيه حبث(
فزيد هو الشارب، واملاء هو املشروب، سواء رفعت األول ونصبت الثاين، كما هو الالئق، أو 

... إخل) أي: فهو مثل اللبس يف ذلك فسماه ابمسه واشتق التبست مبعىن يتحاشونعكست، (
 =انبهمت وأمجلت، أتمل.
احملشي على أن ضمري (عليه) يعود على االسم، حيث  ) محلهمقصورة عليهقوله رمحه هللا: (

) أي: مقصور، واملعىن مقصورة... إخل)، وحيتمل أن يعود على اإلعراب، (ال حتصل أي:قال: (
 ) أي: على اإلعراب، مبعىن أنه يتعني طريًقا لبيان املعاين.متيزها عليه(

) هي النهي عن كل منهما، وعن ... إخلفإنه حيتمل املعاين الثالثة يف: ال أتكلرمحه هللا: (

                                                           
 . مل أعثر عليه) ١(
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 =.األول مصاحًبا للثاين، وعن األول فقط مع إابحة الثاين. انتهى حفين
... إخل) أي: فيقال: ال يكن منك أكل مسك ومثل ذلك يقال يف: ال أتكل السمك(

ملصاحبة، أو لك وشرب لنب عند إرادة النهي عن كل منهما، أو مع شرب اللنب عند إرادة النهي عن ا
 =.شرب اللنب عند إرادة النهي عن األول فقط. انتهى حفين

  FOE، أو املنسرح، إن مل يكن قبله أو بعدهFNE... إخل) هو من اخلفيفال هتني الفقري(
فريع  من األبيات ما يعني أحدمها فآخر شطره الراء من (تركع) ال النون كما قد يتوهم، وقائله األضبط بن

 .FPEمن شعر الدولة األموية، وقيل بل جاهلي قدمي قبل اإلسالم بنحو مخسمائة سنة السعدي
)، أي خيفنحذفت اللتقاء الساكنني فيه إن حذفها يفوت املقصود منها، قوله رمحه هللا: (

، هذا ما وعد أبنه  يؤيد ما سبق، وقد مر وقيل: (أن يرعن) من راع مبعىن: أعجب، وهو معرب حمالًّ
 =لنا ما فيه، فتنبه.

على طريق االستظهار  ... إخل) قصده هبذا بيان أن ما قرره شيخه السيدمث رأيت شيخنا(
منقول، وأن ما أشار إليه بقوله: إال أن يقال: هو ما احنط عليه ممن قبله املقال، هذا ورأيت لبعضهم 
ما نصه: إن قلت إن االبتداء أيًضا ضعيف؛ ألنه عامل معنوي مع أن معموله الذي هو املبتدأ إذا  

عندي، قلت: ملا كان اإلعراب أصًال يف االسم دون املضارع   كان مبنيًّا يف حمل رفع به حنو: سيبويه
 كان للمبتدأ حمل رفع خبالفه. انتهى.

                                                           
 ) هذا البيت من [حبر املنسرح]، وهو من قصيدة لألضبط بن قريع، ومتامه:١(

ـــــــــــــــــــــري؛ َعلَّـــــــــــــــــــــَك َأنْ   وال هُتِـــــــــــــــــــــَني الَفِق
 
 

ـــــــــــــــهْ   َع ـــــــــــــــدهر قـــــــــــــــد َرفـَ ـــــــــــــــا وال  تركـــــــــــــــع يوًم
 
 

وآخر الشطر األول قوله: (علك أن)، وقد حذف من أوله سبب خفيف، وقوله: (وال هتَُِني) َأي ال هُتِيَنْن، فُحذفت الّنون 
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني األنباري، اخلفيفة ملَّا استقبلها ساكن، وبقيت الفتحة دليًال عليها. ينظر: 

)، ١٦٠/ ٤)، (٢٣٢/ ٢( ،شرح شافية ابن احلاجبالرضي اإلسرتاابذي، )، ١٧٩/ ١( ،١ط البصريني والكوفيني،
)، ٤٥٩، (ص: ١، طاملفصل يف صنعة اإلعراب)، الزخمشري، ٤٨٦/ ٢٠، (اتج العروس من جواهر القاموسالزَّبيدي، 

 ). ٣٧٠/ ١( املعجم الوسيط)، ٣١، (ص: منازل احلروف، الرماين
 ). ٢٩وحة ) غري واضحة يف ( أ ) واملثبت من ( ب ل٢(
، من عوف بن كعب، من رهط الزبرقان بن بدر، ورهط أنف الناقة، جاهلي قدمي، وهو الذي أساء ) هو األضبط بن قريع السعدي٣(

 قومه جماورته فانتقل عنهم إىل آخرين ففعلوا مثل ذلك فقال: أينما أوجه ألق سعًدا، وقال: بكل واٍد بنو سعد، فذهبتا َمثـََلْني. ينظر:
 ). ٣٣٤/ ١، (١٥، ط األعالم)، الزركلي، ٣٨٢/ ١، (ر والشعراءالشع)، ابن قتيبة ، ٤٥٥/ ١١، (اخلزانةالبغدادي، 



 

١٦٥ 

) أي: ألن معناها يف احلدث؛ إذ أتكده وقوته إال أن يقال: تنزل نون التوكيد أقوى وأمت(
سوة مع /أ] فإنه الفاعل اخلارج عنه، لكن فيه أن ترك نون الن٢٣صفة من صفاته، خبالف معىن الياء [

البناء معها، والياء تشبهها، وال يتأتى فيها ما ذكر إال أن يقال أن نون النسوة ملحقة بنون التوكيد 
 جبامع النونية، فتم تنزهلا دون الياء، فتأمل هذا.

ولو أجاب أبن �ء الفاعلة يف حنو (تضربني) ليست آخرًا لوجود نون الرفع بعدها، فهي واقعة 
 اآلخر لكان أوىل، تدبر. يف احلشو ظاهرًا ال يف

... إخل) عطف بـ(ال) ال؛ ألن الرتكيب... إخل)، وقوله: (ملعارضة) أي: بقوله: (ألنه ذكره(
... ألن املراد هنا)، وقوله: (يصلح ال) مرتبط بقوله: (بدليل)، وقوله: (ألنه ذكرهالنافية على قوله: (

... إخل) هذا ملا مر من أن األصل األصيل... إخل)؛ (الرتكيب ال؛ ألنإخل) علة للنفي يف قوله: (
صريح يف أن املاضي مع النون مبين على السكون ال على فتح مقدر؛ ألنه لو مل يكن هذا السكون 
سكون البناء ملا كان أصليًّا فيه، فينايف ما مر من أنه مبين على الفتح كما درج عليه شيخ احملشي، 

خر لفظًا ال يف البناء على السكون ال يفيد مع قوله: ) أي: يف كون كل ساكن اآلفيما مروقوله: (
 )، فتدبر.مستو�ن يف أصالة السكون(

) ال يقال: قد يدعي أن املوجودة نون الرفع؛ أل� نقول املوجودة مشددة لوجود الدليل عليها(
فهمه أو ساكنة، وال تكون نون الرفع كذلك خمالًفا ملا أسلفه فيه أن ما مر ميكن أن خيالف فيه ما 

احملشي هناك، وجيعل علة ألصل البناء، حيث كان املوافق للنقل عن الكافية ذلك، ويكون ذلك 
تفصيًال ملعارضة شبه االسم، فكأنه يقول خصوصية الفعل الرتكب مع النون، فُبين ألجلها، والواقع أن 

قول خصوصية الفعل بناءه على الفتح للخفة، فيتفق كالم الشارح هذا ابلنسبة لنون التوكيد، وكأنه ي
سكون مع نون النسوة، فبين لوجودها سواء كان سكون بناء أو مناسبة، والواقع أن املضارع مبين على 

 السكون خلفته، أو أصالته يف البناء، فليس تعليًال خلصوص السكون، أتمل.
وأتثريها فيما دخلت أن (ال) لعملها  وجهه كما يف احلفين=)غريه" ال" وال يقاس على ابب(

القول ابلرتكيب،  FOE، كما قالوا يف الفعل مع فاعله الضمري، فساغFNEعليه صارت معه كالشيء الواحد
                                                           

فهو معها   به لرتكبه مع ال وصريورته معها كالشيء الواحديف ال وامسها: وحكمه البناء على ما كان ينصب  ) وقال ابن عقيل١(
 ). ٨/ ٢( ،٢٠، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل، كخمسة عشر.

 ». فسماع«) يف (ب): ٢(
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 ) أي: حركة املناسبةوال كذلك نون التوكيد ابلنسبة ملا دخلت عليه (
 /ب] أو كسرة أتى هبا ملناسبة ٢٣احلركة اليت هي ضمة أتى هبا ملناسبة الواو احملذوفة [

 ... إخل)، ويظهر أن الفعل مع غري لكنه يف املباشرة مقدرقوله: (=الياء احملذوفة،
، قوله: FNEاملباشرة معرب ابلنون احملذوفة لتوايل األمثال، كما هو على القول املشهور املفصل

 ) أي: ما أسلفه الشارح.ألنه... إخل)، وقوله: (ابعتبارهو مبتدأ خربه قوله: (السكون)  وجعل(
... إخل) مييز بينها لكن ال) أي: ال توجد إال مع اللفظ املركب، وقوله: (معان تركيبية أي(

املعاين الرتكيبية، وخرجت أيًضا بوصف ما بقوله:  FOEأي: فاملعاين اإلفرادية خرجت إبيقاع ما على
 ... إخل)، أتمل.حيتاج(

عليها  FPEن ملا مقدممث إن احملشي لو كتب هذا على قول الشارح من املعاين الذي هو بيا
 لكان أنسب، أتمل.

ألنه عبارة ) أي: ألن األصل عدم احلركات عند وضع املفردات، قوله: (أو املستصحب(
 قبل ذكره التعليل الذي نفاه احملشي �سًبا له تومهه، فانظره. احلفين ) هذا التعليل صدر به السيدالنحاة

... إخل) فرمبا توهم عدم ذلك لتأوله العلة للنفي يف قوله: (=... إخل)به املؤول ألن املصدر(
هنا، قد يقال: إنه ليس املراد من الضم الضمة، ومن الفتح الفتحة، ومن الكسر الكسرة حىت يرد ما 
ذكر، بل املراد من الضم والفتح والكسر والسكون الضمة وما �ب عنها والفتحة كذلك، والكسرة  

، والسكون كذلك، واملثال يف كالمه ال خيصص، ورمبا يشري إىل ذلك قوله فيما كتبه على قول كذلك
 =... إخل)، أتمل.ومنه أشار به إىل عدم االحنصاراملصنف: (
َلة( هذا صريح يف أنه مبين على األلف، واحلق أنه مبين على  FQE)واأللف يف: ال ِوْتران يف لَيـْ

، وعلى هذه اللغة يقدر إعرابه مجيعه عليها،  FREمن يلزم املثىن األلف فتحة مقدرة؛ ألنه جاء على لغة

                                                           
ل. بصاد. ١(  ) كتبها كما يف (أ) املفصِّ
 ). ٣٠غري واضحة يف (أ) واملثبت من (ب لوحة » خرجت إبيقاع ما على«) قوله: ٢(
 ) هكذا يف النسختني. ولعلها وهللا أعلم: تقدم. ٣(
)، والنسائي يف الكربى ٤٧٤)، والرتمذي (١٤٣٩رنؤوط ()، وأبو داود ت األ١٦٢٩٦)، (١٦٢٨٩) أخرجه أمحد يف املسند (٤(

 )، وإسناده حسن. وقال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب. ٢٤٤٩)، وصحيح ابن حبان (١٣٩٢(
) لغة من يُلزِم املثىن األلف يف كل حال، وهي لغة كنانة وبين احلارث وبىن العنرب وبىن هجيم، وهبذه اللغة قرأ �فع وابن عامر ٥(

مع  األمشوين)، ٦٨/ ١( التصريح. ينظر: الوقاد، )٦٣: ، اآلية طه(سورة  }Â Á À{والكوفيون إال حفًصا: 
= 
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، فكذا بناؤه اسم (ال) يبىن على ما ينصب به، ولو جاء على اللغة الفصيحة لقيل: (ال FNEكاملقصور
نظر، وجهه أنه مل يعهد فيه  FOEوترين) ابلياء، وفيما ذكره من نيابة الفتح عن الكسر يف حنو (سحر)

استحقاق لكسر بناء حىت ينوب عنه فيه الفتح؛ ألن ما ال ينصرف ال يُبىن إال لكونه منادى، أو اسم 
 =(ال)، وال شيء منهما مكسور، فال ينوب الفتح عن كسر البناء أصًال، فتأمل.

أخذ يف تعليل ثقل   ... إخل)والفتقار) علة عامة لثقل كل مبين، وقوله: (للزومه حالة واحدة(
) هي مدخوله، وكذا متعلقه إن كان والفتقار احلرف إىل ضميمةكل نوع من املبنيات على حدته، (

 من حروف اجلر األصلية.
 =) أي: االسم املبين، مع أن فيها الفتح والكسر أيًضا.وأما تعليل ثقله(

كذلك، والضم كذلك، احلاصل أن فيها عشر لغات: الفتح مع الياء واأللف والواو، والكسر  
 والعاشرة حث بسكون املثلثة بعد احلاء، وما أرق قول بعضهم يهجو خبيًال:

ــــــــــــــــه خصــــــــــــــــال ــــــــــــــــا خليــــــــــــــــل ل  لن
 

 

 تنبيــــــــــــك عــــــــــــن أصــــــــــــله األخــــــــــــس 
 

 

 

 كــــــــــان لـــــــــــه مثــــــــــل حيـــــــــــث كـــــــــــف
 

 

ـــــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــأمس  =FPEوددت ل

=
 

 

 =؛ أي: له كف مضمومة عن اإلحسان أحببت أن تكون مكسورة./أ] انتهى من احلفين٢٤[
) أي: ويبنيه على الكسر يف غريها) أي: الفكني األعلى واألسفل، (إبعمال العضلتني(

للتضمن املذكور يف الشارح، ويؤخذ من كالم احملشي أن يف مفهوم قول الشارح عند احلجازيني 
 =تفصيًال، فال يعرتض به.

                                           
= 

 ). ١٤٥/ ١،  (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع)، السيوطي، ٧٩/ ١( حاشية الصبان
 : "ال وتران يف ليلة". ومنه قول الشاعر:ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله }Â Á À{) وعليه خرج قوله تعاىل: ١(

 تـــــــــــــــــــــــزوَّد منَّــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــني أذ�ه طعنــــــــــــــــــــــــة
 

ــــــــــرتاب عقــــــــــيم    ــــــــــه إىل هــــــــــايب ال  دعت
 
 

 ).٧٩/ ١( مع حاشية الصبان األمشوين)، ٦٨/ ١( التصريح، الوقاد،
) سحر: إذا أردت به وقًتا معروفًا حمدًدا بيوم أو اتريخ، كأن تقول: (جئتك يوم اجلمعة سحر)، ُمِنع من الصرف، فإذا مل حتدد ٢(

): فأما (سحر) فإنه معدول ـ إذا أردت به ٣٧٨/ ٣( املقتضبيف  ]، قال املربد٣٤[القمر:  }T S{انصرف: 
األصول يف يومك ـ عن األلف والالم؛ فإن أردت سحرًا من األسحار صرفته؛ ألنه غري معدول. وينظر أيضا: ابن السراج، 

 ). ١٩٠/ ١، (النحو
 ) مل أعثر له على قائل. ٣(
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وقوله مع الثانية هو ) أي: غري معهود َولَِيه يومك أم ال، قوله: (صادقًا على كل أمس(
 ) عطف على قول الشارح.ابلرفع

: مل سكن، وقول احملشي فيما أخذه ... إخل) ما ذكر هو قول احلفينويرد على ما ذكر أنه(
ويسأل عن ... إخل) راجع لألول، وقوله: (أنه ال يسأل)، وقوله: (وأنه ال يسأل عن حتريكهمنه: (
 ) راجع للثاين، أتمل.حتريكه

) أي: السؤال عن سبب سكونه، وعدم السؤال عن ال شعار ذلك) أي: األمساء، (مع أ�اوقوله: (
 =سبب حتريكه.

... إخل) اإليراد هو أنه جعل حركته ليست بناء يف قوله: وأورد هنا إيراًدا أسلفناه مع جوابه(
)، فمقتضى ما هناك أ�ا ليست حركة بناء، أو ختلصا من سكونني)، إىل أن قال: (جيء بهما (

واجلواب أن ما هناك فيما إذا كان الساكنان من كلمتني، وما هنا فيما =ومقتضى ما هنا أ�ا حركة بناء،
 =إذا كان من كلمة واحدة، واإليراد واجلواب �تيان أيًضا يف حركة االتباع كما مر.

) أي: الكلمة اليت شاهبت املعرب، ألن بناءها) هو احلكمة والداعي، قوله: (من ذلك أعم(
 وهذا توجيه جلعل مشاهبة املعرب سبًبا للحركة.

... إخل) هذا اإليراد مدفوع أبن هذه حكمة التمست بعد الوقوع، أو وأورد عليه أن الفرق(
جواب آخر غري جواب احملشي، وهو أن يقال: هو إيراد على االستعمال ال على التعليل، مث ميكن 

املستغاث مطلوب منه الفتح والنصر، فناسبه فتح الالم، واملستغاث منه مطلوب كسره، فناسبه  
ألن كسرها، وكون الفتح يف كل عطف على العكس واألمران اإلتباع والتخفيف، وقوله: (

) علة ألصالة الكسر يف ... إخلألن الكسرة ال تلتبس... إخل) علة للمعطوف، قوله: (األسباب
... إخل)، وقال بعضهم: وإمنا كانت الكسرة أصًال؛ وإمنا كان األصل يف ذلك الكسرالتخلص، (

 أل�ا ضد السكون الختصاص كل بقبيل، وإمنا يتخلص من الشيء بضده، أتمل.
وامتنع ) أي: بني اجلر وبني اجلزم الذي أصله السكون، وقوله: (فلما ثبت بينهما التعارض(

وال يلتقيان يف الوصل إال ) أي: وهو التقاؤه مع ساكن آخر، (السكون يف بعض املواضع
أبن يكو� يف كلمة،  (متصل)/ب] على حده. ٢٤... إخل) هذا هو املسمى اباللتقاِء الذي [وأوهلما

 ال أبن ال يفصل بينهما فاصل، أتمل. 
 لواو.) أي: أبلف التثنية بعد احذف األول حنو: دعوا هللاقوله: (



 

١٦٩ 

 ).حذف األول) أي: األول مقابل قوله: (ورمبا ثبت(
... نقض بكاف التشبيه) أي: الذي أبدلت فيه األلف مهزة، (وال ينقاس شيء من ذلك(

إخل) فيه أ� مل ندع أن كل حرف ال بد فيه من جمانسة العمل، بل ادعينا أن من أسباب الكسر؛ أي: 
 عِلِله وِحِكِمه ذلك، تدبر.

... إخل) ال يرد واعرتض كالمه أبن الفرق.. إخل) وأيًضا يف أن الصورة واحدة، (.يف أن كال(
هذا إال إذا ادعينا أن كل الم جر تكسر للفرق، وحنن مل ندِع ذلك، وإمنا قلنا أن من احلكم يف الكسر 

 .FNEالفرق... إخل، واحلكمة ال يلزم إطرادها
مغايرته ملا وأضيف حنو: � زيد�، ( ) أي: وهو منادى كما إذا نكرأي حالة يف اإلعراب(

) أي: ألن امللحوظ يف األول جهة كونه متمكًنا معراًب بقطع النظر عن كون الضمة اثبتة له حال قبله
 =اإلعراب أم ال، وامللحوظ يف الثاين كون الضمة ليست اثبتة له حال اإلعراب.

أخص من األول العتباره حالة النداء،  ل السريايفيظهر أن قو  FOE)السريايف املتحد مع قول(
حيث قال: إذ نّكر وأضيف، واعتبار األول حالة إعراب، وحالة بناء، وحالة اإلعراب تصدق إبعرابه 

 .FPEيف غري النداء
                                                           

يلزم اطرادها.  وهي قاعدة مدونة يف كتب الفقه وأصوله. ينظر:  ) ألن احلكم يدور مع العلة وجودا وعدما، واحلكمة ال١(
َرِميّ  / ٣) (٣٦٥/ ٣) (٢١/ ٣) (٩٧/ ٢، (حاشية البجريمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ،الُبَجيـْ

َرِمّي،)، و ٣٧٨ حتفة ، رهوينال)، ٣٦٦/ ٣) (٤٢٩/ ١( حاشية البجريمي على شرح املنهج = التجريد لنفع العبيد الُبَجيـْ
 ). ٤٨/ ٤، (١، طاملسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول

ْرُزابن، وهو الذي فسَّر كتاب سيبويه) أبو سعيد الّسريايفّ ٢(
َ
، وينتحُل العلَم ابجمَلْسِطي وإقليدس واملنطق، : هو احلسن بن عبد هللا بن امل

معتزيلٌّ من أصحاب اجلُبَّائي، وكان ينزل الرُّصافة، وسرياف بليد على ساحل البحر من أرض فارس، ويتفقَّه أبيب حنيفة، وهو 
، أخبار النحاة البصريني، اإلقناع يف وكان أبوه جموسيًّا امسه هبزاد فسّماه (أبو سعيد عبد هللا)، ومن تصانيفه: شرح كتاب سيبويه

ه ولده يوسف)، ألفات الوصل والقطع، ومات يوم االثنني اثين رجب سنة مثان وستني وثالمثائة النحو (مات ومل يكمله فكّمل
،  ١٢)، ط٥٠(سلسلة ذخائر العرب  طبقات النحويني واللغوينييف خالفة الطائع، ودفن يف مقابر اخليزران. ينظر: اإلشبيلي، 

معجم األدابء = إرشاد األريب إىل )، احلموي، ٢٢٧، (ص: ٣، طنزهة األلباء يف طبقات األدابء)، األنباري، ١١٩(ص: 
 ). ٣٤٨/ ١، (١، طإنباه الرواة على أنباه النحاة)، القفطي، ٨٧٦/ ٢، (١ط معرفة األديب،

): قبل وبعد يشبهان االسم املنادى املفرد، والشبه بينهما أن املنادى املفرد مىت ٦٨/ ١( شرح كتاب سيبويهيف  ) قال السريايف٣(
ُنكِّر أو ُأضيف أُعرب، كقولك: "� راكبا" و "� عبد هللا"، وإذا أُفرد ُبين إذا كان معرفة وقد كان متمكًنا قبل أن يُبىن، 

غري نكرتني بُنيا، فلما أشبها املنادى املفرد ابلشبه الذي ذكر�ه وكان فكذلك قبل وبعد إذا ُأضيفا أو نُكرا أعراب، وإذا أُفردا 
= 
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واحلاصل: أن له حاليت إعراب وبناء بعد النداء، كما أن له حالة إعراب فقط قبل النداء، 
وحنو (بعد) له حالتا إعراب وبناء يف القطع عن اإلضافة، وحالة إعراب فقط مع اإلضافة، والظاهر 
من القول األول مقابله البناء يف (زيد) يف حال ندائه لإلعراب فيه يف حايل ندائه وعدمه كما ُقوبل 

 ن قول السريايفالبناء يف (بعد) يف حال قطعه عن اإلضافة ابإلعراب فيه يف حايل قطعه وعدمه، وم
مقابلة البناء يف (زيد) يف حال ندائه لإلعراب فيه يف هذا احلال فقط دون حال عدم ندائه والوسط 

 =خيالف كالًّ منهما، فاألقوال ثالثة ال ترجع الثنني، فليتأمل.
الداعي هنا منادى؛ إذ  FNE... إخل) ال يفيد هنا تقييد القول األول ابلكونحالة اإلعراب(

 تصحيح عدم الضمة حالة اإلعراب، خبالف اختالف احلالني، فإنه ال داعي فيه، تدبر.
 ) قد علمت ما فيه، تنبه.هذا عني القول األولقوله: (

) اجلمع ابعتبار اللفظ يف الظاهر أو ملا فوق الواحد، وإال فهما جهتان ليس من اجلهات(
 معىن على ما مر.

... إخل) أي: وإن كانت الضمة يف (حنن) ضمة بناء، فهو مبين ونأي يف كون كل يكقوله: (
 ليست حرف بناء، فهو مبين على السكون. FOEعلى الضم والواو يف (محو)

 =) أي: ألن الواو بنت الضمة.ومن واد واحد(
/أ] كـ(إذ ٢٥) ال لإلضافة إىل املفرد، وأخواهتا [مستحقة) راجع لقوله: (كسائر أخواهتارمحه هللا: (

 ) أي: مطلقها.وبعد اإلضافة) أي: اإلضافة للمفرد، كما منعت قبل، (فمنعت ذلكوحني)، وقوله: (
ملا تضمن أي: حنن  FNE، وثعلبFPEهو مذهب بعض النحاة، وقال الفراء أحد أقوال يف احلفين

                                           
= 

 املنادى مضموًما ضما كما ضم. 
 ) هكذا يف النسختني، ولعلها بكونه. وهللا أعلم. ١(
ريني؛ ألن ) احلم: أبو زوج املرأة وغريه من أقاربه، هذا هو املشهور، وقد يطلق على أقارب الزوجة. وأما حم: فمثلهما عند البص٢(

متهيد �ظر اجليش، )، ٤٤/ ١( ،١، طشرح التسهيلابن مالك، : محو إبسكان امليم. يظر: مجعها أمحاء، وقال الفراء
 ). ٢٧٧/ ١( ،١، ط»)متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«القواعد بشرح تسهيل الفوائد (شرح التسهيل املسمى 

ة ، وكان أبرع الكوفيني يف علمهم، وتويف يف طريق مكَّ الدَّيْلمّي الفراء بن ز�د بن عبد هللا بن منصور : هو أبو زكر�ء حيىي) الفراء٣(
ملا كانت اللغة؛ ألنه خلصها وضبطها، ولوال  أنه قال: لوال الفراء ثعلب سنة سبع ومئتني. وحيكى عن أيب العباس أمحد بن حيىي

لسقطت العربية؛ أل�ا كانت تنازع ويدعيها كل من أراد، ويتكلم الناس على مقادير عقوهلم وقرائحهم فتذهب. ينظر:  الفراء
= 
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: حنن جلماعة، ومن عالمة FOEاحلركات، وهو الضمة، وقال الزجاجـ معىن التثنية، واجلمع قوي أبقوى 
: حنن للمرفوع، فحرك ابلتشبيه للرفع، FPEالصغري اجلمع الواو، والضمة من جنس الواو، وقال األخفش

اإلخبار عن اثنني، وقال هشام: األصل : تشبيًها بقبل وبعد؛ أل�ا متعلقة بشيء، وهو وقال املربد
 .FQE(حنن) بضم احلاء وسكون النون نقلت ضمة احلاء إىل النون، فسكنت احلاء. انتهى

 ) أي: من مهزة (ادعوا) عطف على (اتباًعا).ال نقًال (
وأورد على الشارح أن ضمة الواو ملناسبتها متعلق بـ(أرادوا)، قوله: (عند اتصال) قوله: (

                                           
= 

 معجم األدابء = إرشاد)، احلموي، ١٣١،  (ص: ٢)، ط٥٠(سلسلة ذخائر العرب  واللغوينيطبقات النحويني اإلشبيلي، 
 ). ٨١، (ص: ٣، طنزهة األلباء يف طبقات األدابء)، األنباري، ٢٨١٢/ ٦، (١ط األريب إىل معرفة األديب،

النحوي بن يزيد، موىل بين شْيبان، املعروف بثعلب، فاق َمن تقدَّم من الكوفيني وأهل عصره منهم،  : هو أمحد بن حيىي) ثعلب١(
: وحدثين أبو بكر دمحم بن القاسم بن دمحم بن بشار األنباري قال: نظر وكان قد �ظر أصحاَب الفرَّ  اء وساواهم. قال أبو عليٍّ

يف النحو وله مثان عشرة سنة، وصنَّف الكتب وله ثالٌث وعشرون سنة، وكان ثقًة صدوقًا  ثعلب أبو العباس أمحد بن حيىي
ا ابملعاين. كان ثعلب

ً
من احلفظ، والعلم، وصدق اللهجة، واملعرفة ابلغريب، ورواية الشعر القدمي، ومعرفة  حافظًا للُّغة عامل

اء وكتب الكسائي درًسا، ومل يكن يعلم ى مذهب الكوفيني... على ما ليس عليه أحٌد. وكان يدرس كتَب الفرَّ النحو عل
طبقات مذهب البصريني، وال مستخرًجا للقياس وال مطالًبا له. وتويف سنة إحدى وتسعني ومئتني. ينظر: اإلشبيلي، 

، ٣، طنزهة األلباء يف طبقات األدابء)، األنباري، ١٤١،  (ص: ٢)، ط٥٠(سلسلة ذخائر العرب  النحويني واللغويني
 ). ٥٣٦/ ٢، (١ط معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب،)، احلموي، ١٧٣(ص: 

اج، وكان ندميًا للمكتفي. من أكابر أهل العربية، وكان : هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزَّجَّ ) أبو إسحاق الزجاج٢(
حسن العقيدة، مجيل الطريقة. وصنف مصنفات كثرية؛ منها كتاب املعاين يف القرآن، وكتاب الفرق بني املؤنث واملذكر، وكتاب 

ببغداد  تيار علمي النحو والعروض. وتويف الزجاجيف الفصيح؛ إىل غري ذلك. وكان صاحب اخ فعلت وأفعلت، والرد على ثعلب
،  ٢)، ط٥٠(سلسلة ذخائر العرب  طبقات النحويني واللغوينيسنة ست عشرة وثالمثئة، وقد أ�ف على الثمانني. اإلشبيلي، 

إىل  إرشاد األريب معجم األدابء =) احلموي، ١٨٣، (ص: ٣، طنزهة األلباء يف طبقات األدابء) األنباري، ١١١(ص: 
 ). ٥١/ ١، (١ط معرفة األديب،

األكرب وهو أبو  الصغري، وهناك األخفش أبو احلسن، وهو األخفش الصغري: علي بن سليمان بن الفضل األخفش ) األخفش٣(
اخلطاب عبد احلميد، واألوسط وهو أبو احلسن سعيد بن مسعدة، وقد مّرت ترمجته، وهناك أخفش آخر وهو عبد العزيز بن 

 ، وكان موتهأمحد املغريب األندلسي، وقد ذُكر يف اببه أيًضا، وغريهم. له من التصانيف: األنواء، التثنية واجلمع، شرح سيبويه
معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة يف شعبان سنة مخس عشرة وثالمثائة، ودفن مبقربة قنطرة الربدان. ينظر: احلموي، 

 ). ٢٧٦/ ٢، (١ط إنباه الرواة على أنباه النحاة،)، القفطي، ١٧٧٠/ ٤، (١ط األديب،
ارتشاف الضرب أبو حيان، ). وينظر أيضا: ٢٣٩/ ١،  (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع) النص حبروفه يف: السيوطي، ٤(

 ). ٩٢٧/ ٢( ،١، طمن لسان العرب
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(اخشوا) فعل أمر مبين على حذف النون، والواو املضمومة للمناسبة فاعل، و(قل): مبين فـأي: ) هلا
 على السكون مقدر منع من ظهوره ضمة االتباع.

 ) فيطلق كل منها على ملقبها، وعلى البقية مع امتناع أن يقال: احتادها معىن( 
الضم، أو الضم هو الفتح هنا البناء هو الضم، أو هو الفتح... إخل، أو يقال: الفتح هو 

الستلزام األول محل األخص على األعم، والثاين حل املباين، فبتقدير أنواع مع توزيع األلقاب عليها 
 .FNEاملأخوذ من مقابلة اجلمع ابجلمع اندفع ذلك االعرتاض، ومثل ذلك يقال يف ألقاب اإلعراب

 غري الكسر، وهكذا كما ال خيفى.) أي: ألن الضم غري الفتح، والفتح واألمر هنا ليس كذلك(
) أي: واندفع ابألصلية االعرتاض أبن... إخل، قد يقال: ال حاجة هلذا القيد؛ ألن وابألصلية(

 املراد من الضم الضمة، وما �ب عنها، وهكذا إىل آخر ما مر يف نظريه، فتنبه.
 =احلال والتمييز.) أي: كاملفاعيل واملستثىن و فإن أنواعه أكثر) أي: أو وقًفا، (وسكو�ً (

 والناظم، قوله: (FPEهو بدون مهز كاملازري ابلراء الفقيه املالكي FOE)عن املازينرمحه هللا: (
 ) أي: منع التقدمي للمعمول املفهوم مما قبل.وعلله) أي: التقدمي، وقوله: (مشى على ذلك
اهتماًما به، فيه أن أتكيده تقوية حلدثه وإشارة إىل أنه ) يقتضي أبن أتكيد الفعلوقوله: (

حاصل ألبتة، وذلك ال يقتضي تقدميًا له وأتخريًا ملعموله، بل قد يوجد داٍع لتقدمي املعمول مع أتكيد 
ورمبا جعل ما هنا من هذا القبيل، فاملعىن: والرفع والنصب ال غريمها اجعلهما ألبتة مشرتكني =عامله،

 فعل، ولعله هلذا قال: إن سلم، أتمل.بني االسم وال
 ).أي: فال يوجد يف الفعل) داخلة على املقصور، قد أشار إىل ذلك الشارح بقوله: (الباءقوله: (

) أي: فال حاجة إىل ما ادعاه بعضهم من القلب لالختالف يف قبوله، وإن كما هو األكثر(
ى اختصاص اجلر ابالسم حىت كان /ب]، وهو املبالغة يف دعو ٢٥تضمن معىن لطيًفا، كما هنا [
                                                           

 ) ألقاب اإلعراب وهي أنواعه. ١(
 ) تقدمت ترمجته. ٢(
جبزيرة هـ): دمحم بن علي بن عمر التَِّميمي املازري، أبو عبد هللا، حمدث، من فقهاء املالكية، نسبته إىل (مازر) ٥٣٦) املاَزري (٣(

 ٤٩٩صقلّّية، ووفاته ابملهدية، له (املعلم بفوائد مسلم) يف احلديث، وهو ما علق به على صحيح مسلم حني قراءته عليه سنة 
وقيده تالميذه، فمنه ما هو حبكاية لفظه وأكثره مبعناه، ومن كتبه (التلقني) يف الفروع، و (الكشف واإلنباء) يف الرد على 

ضاح احملصول يف األصول)، وكتب يف األدب، وصنف حسن حسين عبد الوهاب: (اإلمام املازري) يف اإلحياء للغزايل، و (إي
 ،اإلمام املازري ،الصُّمادحي سريته، وتسلسل السند العلمي إبفريقية، من لدن العهد العرّيب إىل القرن الثامن للهجرة. ينظر:

 ). ٢٧٧/ ٦، (١٥ط  األعالم،، الزركلي، )٢٨٥/ ٤( ،وفيات األعيان ،ابن خلكان، )وما بعدها ٤٩(ص: 
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 االسم مقصورًا عليه، وكما يف قوله: 
ـــــــــــــــــــــــَربٍة َأْرَجـــــــــــــــــــــــاُؤهُ   وَمْهَمـــــــــــــــــــــــٍه ُمْغ

 
 )١( كــــــــــــأنَّ لــــــــــــْوَن أرِضــــــــــــه َمسَــــــــــــاُؤهُ     

 

 
 .حفين .انتهى

 ) متعلق ابلنصب، ولو قدمه عنده لكان أوىل. إبضمار إنقوله: (
) الباء سببية متعلقة بقوله: ابالستقالل) أي: على فرض أن لو وجد اجلر يف الفعل، (لو كان(

) أي: الذي هو االجنزام أطلق الالزم) ملناسبة الرفع، األنسب جعلها علة اثنية بواو العطف، (لقوة(
ي: الذي هو اجلزم الذي هو صفة الفاعل؛ أي: اجلازم، ) أوأراد امللزومالذي هو صفة الكلمة، (

 وهذا اإلطالق ملناسبة الرفع... إخل، وقولنا: الذي هو صفة الفاعل، هو املعىن األصلي للجزم، تنبه. 
) أي: اجلزم، ابستقالل عاملهبطريق النيابة، ( الشروط) أي: واجلزم أبمساء أصالة احلرف(

) أي: للجر، أبن له)، (يرد) ابلنصب عطف على (فيجاباملنفي، () شرفوالباء سببية متعلقة بـ(
 ) أي: خبالف اجلزم، فإنه عدم احلركة، أو احلرف.وهي كونه ثبوتيًّا) أي: على اجلزم، (جهة رجحان(

) أي: وكان القياس يف االسم خفض املضارع... إخل) عطف على قوله: (وجزم االسم(
خل عليه جازم، فيجزمه لذلك الشبه من جهة واحدة، هي املمنوع من الصرف لشبهه ابلفعل أن يد

 هنا الشبه ابلفعل.
) أي: الذي هو الضم املراد منه الضمة بصنفه) أي: الذي هو الرفع، (من تصوير النوع(

خبصوصها ال هي مع ما �ب عنها حىت يكون من تصوير الشيء بتمامه، بدليل أن الكالم اآلن يف 
)، وكذا يقال يف الفتح والكسر وغري ما ذكر ينوبلنائب يف قوله: (األصل، وسيأيت الكالم على ا

 والسكون، أتمل.

                                                           
) البيت من [الرجز املشطور]، وهو لرؤبة بن العجاج يصف صحراء عظيمة، ومعىن البيت: كأن لون مسائه لغربهتا لون أرضه، ١(

)، ٣(ص:  فعكس التَّشبيه مبالغة وحذف املضاف، وحذف (رب) بعد الواو يف قوله: (ومهمٍه) وذلك كثري. ينظر: ديوان رؤبة
شذا  )،٦١٩/ ٢( ،١، طشرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحوالوقاد اجلرجاوّي األزهري، 

برهان الدين ابن )، ٩١٢(ص: ، ٦، طمغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، )، ١٥٨العرف يف فن الصرف (ص: 
املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح العيين، )، ٩٥٩/ ٢( ،١ط ،إىل حل ألفية ابن مالك إرشاد السالكالقيم، 

شرح شذور الذهب يف معرفة كالم اجلَوَجري، )، ٢٠٧٥/ ٤( ،١، ط»شرح الشواهد الكربى«األلفية املشهور بـ 
 ). ٥٦٢/ ٢( ،١طالعرب، 
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) أي: من كون اإلعراب معنو�ًّ ) أي: يف التنبيه اآليت قريًبا، (وسيأيت للشارح كالم آخر(
ملا هو وهو التغيري املخصوص واحلركات دالئل عليه، وعالمات له، و(من) بيان لظاهر، وقوله: (

 ).منافاةاملصنف متعلق بقوله: ( ) أي:مذهبه
 ... إخل) أي: ال كما هو) أي: من خارج، وقوله: (كما هو مذهب املصنف(

... اجعلن إعرااًب؛ ألن جعل... إخل) أي: ليس مأخوًذا من قوله: (كما هووليس جعلها إعرااًب، (
 إخل).

عه قطًعا على كال ) أي: أل�ما من أنواألن جعل الرفع والنصب إعرااًب جار على املذهبني(
املذهبني، كما أن اجلر والسكون كذلك، واخلالف إمنا يظهر يف الضمة هذا يقتضي أن الضم مبعىن 

وميكن أن يقال يف عبارة ) إىل أن قال: (بقي شيء آخر/أ] الباقي، لكن قوله: (٢٦الضمة، وكذا [
تضي أن الضم هنا غري ... إخل) يقفتكون الضمة... إخل)، (املصنف مساحمة واألصل: فارفع بضمة

) يفيد لك، فكأنه يقول: إما أن الضم مبعىن الضمة، وإما أن قال شيخنا السيدالضمة، وقوله: (
 الضم الذي هو لقب البناء يطلق على عالمات اإلعراب، فافهم. 

فيما كتبه على قول الشارح ... إخل) هذا خيالف ما قاله قريًبا البصريون: وقال شيخنا السيد(
أن ألقاب البناء... إخل، من أنه ال يطلق اسم نوع من أنواع أحدمها على نوع من أنواع اآلخر، فتنبه. 

: التمييز بني حركات اإلعراب FNEيف شرح الكافية مث رأيت ببعض اهلوامش ما نصه عبارة الرضي
مجيع البصريني، وأما الكوفيون فيطلقون هذه على هذه، وال وحركات البناء وسكو�ما يف اصطالح 
 يفرقون بينهما. انتهى، فانظره مع ما هنا.

... إخل) فهو مفرع فينوب عن الضمة) هذا صريح قول الشارح، (أي: على طريق التوزيع(
اآليت ذكره آخر =... إخل)، وإمنا ذكره احملشي ألن هو الذي يندفع به اعرتاض البهويتفرععلى قوله: (

... إخل) على ما قبله يندفع فينوبالقولة، وكان يغنيه عن ذلك تنبيهه على أن تفريع الشارح قوله: (
 لداللته على التوزيع، فتأمل.  به اعرتاض البهويت

                                                           
: وإذا أطلق الضم والفتح والكسر يف عبارات البصرية فهي ال تقع إال على حركات غري إعرابية، الكافيةشرح يف  ) قال الرضي١(

بنائية كانت، كضمة "حيث"، أو ال، كضمة قاف "قفل"، ومع القرينة تطلق على حركات اإلعراب أيًضا، كقول املصنف: 
 ). ٧١/ ١، (شرح الكافيةمطلًقا. ينظر: الرضي، ابلضمة رفًعا، والكوفيون يطلقون ألقاب أحد النوعني على اآلخر 
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 ) انظر ماذا يلزم على جعله حل إعراب من الضرر مع وليس هذا حل إعراب(
عدم التغيري للفظ املنت، ولعل مراده بذلك أن قول الشارح فرع عما ذكر غري زائد على 
املصنف، بل هو مفهوم منه؛ ألن معىن (ينوب) أنه فرع، فليس املقصود به اإلعراب، وإن كان ال 

 ضرر فيه، بل حل معىن كالم املصنف، ويدل على أن مراده ذلك اإلضراب بعد، فتأمل. 
، وهذا يقتضي أنه مفعول مطلق حملذوف، وال يتعني بل ميكن أن يكون مفعوًال به )أي: احذ احلذو(

 حملذوف؛ أي: اجر القياس على هذا، أتمل. 
 =)، وهو احلروف األصل، وهو احلركات.ليجانس الفرع(

... إخل) يؤخذ من هذا أن املناسب فإن األول جاء على األصل يف اجلر والثاين جاءقوله: (
 جلمع على املثىن عكس ما فعل، أتمل. للمصنف تقدمي ا
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 اخلامتة

 

لقد طّوف البحث مع أئمة حفظوا لنا وعاء القرآن غضًّا طر�ًّ من اإللباس أو الضعف أو الضياع، بل 
حاولوا دراسته دراسة وافية، وها حنن مع أربعة من أئمة النحو يف ثالثة كتب قائمة على التحقيق 

النحو مما يُثري الباحث اللغوي ويزيل اللبس واإليهام حىت شرحوا لنا والتدقيق والغوص يف معاين 
دقائق األلفاظ ومشكالت العبارات، وكان متقدمهم واملعول عليه يف القرون األخرية اإلمام العَلم ابن 
مالك اجلياين يف ألفيته املشهورة اليت نسج على منواهلا الشراح وأصحاب احلواشي وغريهم حىت كان 

 فشرحها شرًحا استوعب فيه من تقدمه مث جاء العالمة الصبان فعلق عليه وحّشى وسّد ما األمشوين
من شأنه يفيد الدارس ويزيد من أمهية شرح األمشوين، مث جاء الشيخ منصور بن دمحم بن موسى كساب 

يدة )، فعلق تعليقات مفألزهر الشريف وكان مشهورا بـــ (الكساب العدويالعدوي املدّرس ابجلامع ا
وقّرر تقريرات بديعة سّد ثغرة وأزال فجوة فيما تركه كّل من األمشوين والصبان، حىت يبدو الكتاب 

 إن شاء هللا . –بثالثيته شامال مستوعبا مسددا 
ورده على الصبان يف جمملها مفيدة �فعة فيما أ جاءت تقريرات كساب العدوي رغم أنو 

ين والصبان ودورمها يف شرح وبيان وتوضيح األلفية، وأن كل ما يغفل مكانة األمشو  أنه ملإال واألمشوين، 
 جاء بعدمها إمنا يسّد ويبّني ما من شأنه إفادة هذا البحث اللغوي الثّر، وميكن إمجال ذلك فيما يلي

 :من توصيات
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 التوصيات

الصواب امتازت تقريرات كساب ابملوضوعية واإلنصاف فكان يوازن بني األقوال ويبّني وجه  -١
 واخلطأ مما يزيد الباحث بصرية وطمأنينة.

كما وأنه عاجل ما فات الصبان من حتشية على األمشوين، فجاءت تقريراته مكملة حلاشية  -٢
 الصبان.

) بل زاد ثنا� احلاشية وكذلك يف املنت (شرح األمشوين وأيضا كّمل عزو الشواهد الشعرية املبثوثة يف -٣
 هنة على وفور مادته وغزارهتا.عليها شواهد شافعات للقاعدة مرب 

ومما يستفاد من هذه التقريرات تقريره للمسائل البالغية وكذلك املنطقية اليت كثرت يف شراح هذه  -٤
 احلقبة مما يفتح ابب الفهم واملدارسة هلذه الفرتة يف جمال البحث والتأليف.

شراح األلفية مما يزيد املكتبة كما يوّثق لنا الشيخ منصور يف تقريراته النقوَل النحوية عن عدد من  -٥
 العلمية مبصدر جديد يف توثيق النقول والشواهد.

كما وأنه يفتح لنا ابب البحث عن مؤلفات شيوخ ومدرسي اجلامع األزهر الشريف ممن أدلوا  -٦
 بدلوهم يف جماالت البحث العلمي والسيما اللغوي الذي امتاز به شيوخ األزهر امتيازا مشهورا.

يرات كساب مهتمة ابجلانب اللغوي يف شرح غريب أو بيان مسألة لغوية، مما يؤكد وأيضا جند تقر  -٧
االرتباط الوثيق بني علوم اللغة العربية، ويدفع عن الدارس اإليهام احلاصل من فصل هذه العلوم 
بعضها عن بعض، بل مما يزيد أمهية التقريرات أ�ا فتحت اباب يف دراسة النحو كان مغلقا وهو 

 نحوي مبسائل النحو ال يتعداها، مما أغلق الفهم على طالب النحو خباصة والعربية بعامة.تقييد ال
كما يستفاد منه أن الدرس النحوي درس داليل يف أعلى مقامته كما ال يستغىن عن الدرس  -٨

الدرس كن تدرجها يف مضمار واحد هكذا (الدرس الصريف) مث (الدرس النحوي) مث (الصريف. ومي
 ه اجملاالت تنصهر يف مضمار واحد لتؤدي الغرض احلقيقي من دراسة اللغة.الداليل) وهذ

ويف آخر التطواف فأمحد هللا تعاىل على التمام كما محدته على االبتداء، فاللهم اجعله حبثا 
 �فعا مفيدا يل ولدارسي العربية وللمسلمني أمجعني.  

 وآخر دعوا� أن احلمد هلل رب العاملني.
  .ومن فتق لسانه جبوامع الكلم، على أفصح العرب وصلى هللا وسلم



 

١٧٨ 

 
 الفهارس الفنية

 
 القرآنية  فهرس اآل�ت •
 واآلاثر فهرس األحاديث •
 فهرس األعالم •
 األشعارفهرس  •
 األماكنفهرس  •
 فهرس املصادر واملراجع •
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 فهرس اآل�ت القرآنية
 

 الصفحة السورة والرقم اآلية

} FEDC  B  A@{  :٦٤ ٤٠البقرة 

}Ã Â Á Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä{  :٤٠ ١٨١البقرة 

} y x w v u t s{  :٧٧ ٢٥٥البقرة 

 ٩٢، ٥٧ ٢٦٨البقرة:   }¥ ¦    ¤{
 ٧٧ ٢آل عمران:   }# $ % & ' ) ({

} _  ̂] \ [ Z Y X W V U T S{  :٢ ٩٢األنعام 

} g f e{  :٦٦ ٤٧األعراف 

}   ½       ¾    ¿   À  Á {  :٩٢ ٤٤هود 

 ١ ١يوسف:  } جئ يي ىي ني زيمي {

 ١ ٢يوسف:  } خب حب  جب هئ مئ خئ {

 ١٢٦ ٣٥يوسف:  }¡{

 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث  { 

 }زن رن مم ام يل ىل مل
 ٢ ٣٧الرعد: 

}D C B{  :٦٥ ٨٩النحل 

 حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ {

 }مك لك خك
 ٢ ١٠٢النحل: 

 يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  {

 } جه  ين ىن من خن حن جن
 ٢ ١٠٣  النحل:

 ١ ١١٣طه:  حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن  { 
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 الصفحة السورة والرقم اآلية

 } مئ هي مي خي

} Á À ¿ ¾{  :٧٧ ١١١طه 

} o nmq p{  :٧٨األنبياء 
٥٥ ،

١٠٦ 
} d c b a `{  :٣ ١٠٧األنبياء 

} Ú Ù Ø × Ö{  :٩٢، ٥٧ ٧٢احلج 

 ٢ ١٩٢الشعراء:  } ىل مل يك ىك  { 

 ٢ ١٩٣ الشعراء: } زن  رن مم ام {

 ٢ ١٩٤الشعراء: } ري ٰى ين ىن نن {

 ٢ ١٩٥ الشعراء: } ىي  ني مي {

 ٢ ١٩٦الشعراء: } مئ خئ حئ جئ {

 ٢  ١٩٧الشعراء: } مت خت حت  جت هب مب خب حب جب {

 ٢ ١٩٨الشعراء: } مح جح مج حج مث {

 ٢  ١٩٩الشعراء: } حص مس خس حس جس مخ {

}O N M L K J I{  :٨٠ ٥٦األحزاب 

 ١٥٤ ١ص:  }...! " #{

} Ã Â{  :٩١ ٣٩ص 

 ١ ٢٧الزمر:   } مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث  { 

 ١ ٢٨الزمر:   } حط مض خض حض جض  مص خص { 

 ١ ١فصلت:  } خل  { 

 ١ ٢فصلت:  } حم جم يل ىل { 

 ١ ٣فصلت:  } من خن حن جن يم ىم مم  {
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 الصفحة السورة والرقم اآلية

  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت  { 

 مع جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص حص مس حسخس

 } حك جك مق حق  مف حفخف جف مغ جغ

 ٢ ٤٤فصلت: 

 مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  { 

 }ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن
 ٢ ٧الشورى: 

 ٢ ١الزخرف:  } رت  { 

 ٢ ٢الزخرف:  } نت مت  { 

 ٢ ٣الزخرف:  } ىث نث  مث زث رث يت {

 ٢ ٤الزخرف:  }مك لك  اك يق ىق يف ىف {

 حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف  { 

 } مم خم حم جم  هل مل خل
 ١ ١٢األحقاف: 

}Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É{  :٩٢، ٥٧ ٣٠ق 
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 فهرس األحاديث واآلاثر
 الصفحة أو األثر احلديث

 ١١٠ خال هللا ابطل): أال كل شيء ما (أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد

ِإنَّ اْسَم هللا اْألَْعَظَم َلِفي َثَالِث ُسَوٍر ِمَن اْلُقْرآِن: ِيف ُسورَِة اْلبَـَقَرِة، َوآِل ِعْمَراَن، (
: x w v u t s { َوطََه"، فَاْلَتَمْستـَُها فـََوَجْدُت ِيف ُسورَِة اْلبَـَقَرِة آيََة اْلُكْرِسيِّ

y{  َوِيف ُسورَِة آِل ِعْمَراَن:، )٢٥٥: ، اآليةالبقرة(سورة } ( ' & % $ #

 }¾ ¿ Á À {، َوِيف ُسورَِة طََه: )٢: ، اآليةآل عمران(سورة  }(
 ))١١١: ، اآليةطه(سورة 

٧٧ 

َلة)  ١٦٥ (ال ِوْتران يف لَيـْ
 

  



 

١٨٣ 

 فهرس األعالم:
 

 الصفحة العلم الصفحة العلم

 ٩٣ الزواوي،  ٣٥، ٣٤ إبراهيم السقا، 

 ٣١، ١٥ السجلماسي،  ٣٤ إبراهيم ابشا، 

 ١٣٦، ١٠٩ السعد،  ٣٤ إبراهيم جاد هللا، 

 ١٦٣ السعدي،  ١٥٦، ١٥٥، ١٠٢، ٧ ابن احلاجب، 

 ٣٦ سليم البشري،   ابن العيين، 

 سيبويه،  ٩١ ابن القاسم، 
١١٨، ١٠٤، ٤٧، ٦ ،

١٦٣ 
 ١٦٨ السريايف،  ١١ ابن امليت الدمياطي، 

 ١٨٣ السيوطي،  ١٠١، ٩١، ١٢ ابن الناظم، 

 ٧٩، ٤ الشاطيب،  ١٢، ١١ ابن أم قاسم، 

 ٣، ١ الشافعي،  ١٠ ابن مجاعة، 

 ١٢ مشس الدين بن زين الدين،  ٧ ابن جّينّ، 

 ١٣٨ الشنواين،  ١٤٨، ١٤٧ ابن خروف، 

 ٣٨، ٣٧ الشيخ األمري،  ٦، ٥ ابن خلدون، 

 ٣٤، ١٦، ١٤، ١٣ الشيخ علي،  ٨٧ ابن عصفور، 

 الصبان،  ١٢، ١١ ابن عقيل، 

٣٦، ٣٥، ١٧، ٩، ٨ ،
٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧ ،
٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١  ،

٦١، ٥٣، ٥٢ 
 ١٥ ظفر الدسوقّي،  ١٣، ١١ ابن قاسم العبادي، 

 ١٣، ١٠ عبد الرمحن علي سليمان،  ١٠، ٩، ٨، ٧ ابن مالك، 
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١٨٩ 

 فهرس األشعار
 

 الصفحة األبيات

ــــــــــر ــــــــــَأّين مخَِ ــــــــــُن َعمــــــــــرٍو َك  َأحــــــــــاِر ب

 

ـــــــــى   ـــــــــدو َعل  املَـــــــــرِء مـــــــــا َ�متَِـــــــــرَويَع

 

٤٨ 

ــــــــــــــل غــــــــــــــري أن ركابنــــــــــــــا  أِزف التـَُّرحُّ

 

ـــــــــُزل برحالنـــــــــا وكـــــــــأْن قـــــــــد   َلّمـــــــــا تـَ

 

٤٧ 

ـــــــــــــــــــد� الســـــــــــــــــــيوفا  أشـــــــــــــــــــاهرن بغ

 

 � ليـــــــــت شـــــــــعري مـــــــــنكم حنيفـــــــــا 

 

١٣٢ 

 أقــــــــــــــــوُل ملـّـــــــــــــــا جــــــــــــــــاءين فْخــــــــــــــــُره

 

ــــــــــَة الفــــــــــاِخرِ   ــــــــــْن َعْلَقَم ــــــــــْبَحاَن ِم  ُس

 

١٥٠ 

ــــــلُ  ــــــال هللا ابِط ــــــا َخ ــــــلُّ شــــــيٍء م  أال ُك

 

ــــــــــــلُ وكــــــــــــلُّ   ــــــــــــةَ  زاِئ  نعــــــــــــيٍم ال َحمال

 

١١٠ 

 أال � اســـلمي � داَر مـــّي علـــى الِبلـــى

 

 وال زال ُمـــــــــْنهًال جبرعائـــــــــك الَقْطـــــــــرُ  

 

١٢٤ 

 أِمـــــــَن آِل َميّـــــــةَ  رائـــــــٌح، أو ُمْغتَـــــــِدي

 

 عجـــــــــــالَن، ذا زاٍد، وغـــــــــــَري مـــــــــــزودِ  

 

٤٩ 

ــــــــا ــــــــت لن ْل ــــــــاِع قـُ ــــــــاِت الَق  اِبهلل َ� ظََبي

 

 البَشــــرِ لَــــْيالَي ِمــــنكنَّ َأم لَيلَــــى مــــن  

 

١٠٠ 

 جـــاريــــــــــــٌة مـــــــــن قيــــــــٍس بـــــــِن ثـــــــــعلبة

 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــرَّة ُمــَقــعَّـــبـ ـــــــــــــاُء ذاُت ُســـــ  قَــبّـــ

 

١٢٣ 

 جــــــزى هللا خــــــريًا مــــــن أتمــــــل صــــــنعيت

 

 وقابـــل مـــا فيهـــا مـــن الســـهو ابلعفـــو 

 

٥٢ 

 حناتـــــــــــَك أيهـــــــــــا القلـــــــــــُب القـــــــــــريحُ 

 

 ســـــــــــتلقى مـــــــــــن حتـــــــــــبُّ فتســـــــــــريحُ  

 

١٢١ 

ــــــــدي  ــــــــا جــــــــد ماث ــــــــد علي ــــــــمروي  أمه

 

 إلينــــــــــا ولكــــــــــن بغضــــــــــهم متمــــــــــاين 

 

٤٦ 

 ســــــــــــــــــالم هللا � مطــــــــــــــــــٌر عليهــــــــــــــــــا 

 

ــــــــك � مطــــــــُر الســــــــالم  ــــــــيس علي  ول

 

١١٥ 

َبلــــــــــُت زَْحًفــــــــــا عَلــــــــــى الــــــــــرُّْكبَـتَـْنيِ   فَأقـْ

 

ــــــــــــْواًب َأُجـــــــــــــرّ   ــــــــــــْواًب لبســـــــــــــُت وثـَ  فثـَ

 

٥٠ 

 فـــــــإْن يكــــــــِن النكــــــــاُح َأَحــــــــلَّ شــــــــيءٍ 

 

 فـــــــــــــإنَّ نكاَحهـــــــــــــا َمطَـــــــــــــٌر حـــــــــــــرامُ  

 

١١٤ 

ـــــــــــــُه ملنِكِحيهـــــــــــــا ـــــــــــــَال غفـــــــــــــر اإلل   َف
 

ــــــــــو صــــــــــلُّوا وصــــــــــاموا   ذنــــــــــوبـَُهُم ول

 

١١٤ 



 

١٩٠ 

 الصفحة األبيات

 فلـــــــــــــــــــو مل يُنِكحـــــــــــــــــــوا إال َكِفيًّـــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــُك اهلمـــــــــــامُ   ـــــــــــا املل  لكـــــــــــاَن كفيَّه

 

١١٤ 

 يف إثْـــــــــِر جاريـــــــــٍة رََمْتـــــــــَك بَســــــــــَهِمها

 

ــــدِ   ــــك، غــــري أْن مل تـُْقِص  فأصــــاَب قلَب

 

٤٩ 

ــــــــــُن مالــــــــــكِ  ــــــــــٌد هــــــــــو اْب ــــــــــاَل ُحممَّ  ق

 

ــــــــــــــــكِ   ْ َهللا خــــــــــــــــَري مال  أمحــــــــــــــــُد ريبِّ

 

٧٢ 

: َ� َســـــْلَمى، َوِإنْ   قَالَـــــْت بـََنـــــاُت الَعـــــمِّ

 

ــــــْت: َوِإنْ   ــــــِدًما؟ قَاَل ــــــًرا ُمْع ــــــاَن َفِقيـْ  َك

 

١١٤ 

ـــــَت ِيل بـَْعـــــًال َميُـــــنْ   قَالـــــْت ُســـــَلْيَمى: لَْي

 

ـــــــِدي ويـُْنِســـــــيِين احلَـــــــَزنْ    يـَْغِســـــــُل ِجْل

 

١١٤ 

ـــِزِل  ـــٍب وَمْن ـــِك مـــن ِذْكـــرى َحبي  ِقفـــا نـَْب

 

ــلِ   ــْنيَ الــدَّخوِل فَحْوَم ــوى بـَ  بِســْقِط اللِّ

 

١١٥ 

 كــــــــاحلوت ال يـُْرويــــــــِه َشــــــــيٌء يَلَهُمــــــــهْ 

 

 ُيْصــــــــِبُح َظْمــــــــآَن َوِيف اْلَبْحــــــــِر َفُمــــــــهْ  

 

١٨٢ 

 كــــــــــــأنِّ املـــــــــــالكَني ِنكـــــــــــاَح ســـــــــــلَمى

 

 غـــــــــــــداَة نكاِحهـــــــــــــا َمطَـــــــــــــٌر نِيـــــــــــــامُ  

 

١١٤ 

 كـــــــــــان لـــــــــــه مثـــــــــــل حيـــــــــــث كـــــــــــف

 

ـــــــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــأمس   وددت ل

 

١٦٤ 

ــــــــــــه ــــــــــــٍد وال أهــــــــــــًال ب ــــــــــــا بغ  ال مرحًب

 

ــــــــِة يف غــــــــدِ   ــــــــُق األحب  إن كــــــــان تفري

 

٤٩ 

 لغـــات املعـــاين حنـــو صـــرف اشــــتقاقهم

 

 مــــــبيـــان قـــواف قـــل عروًضـــا وقرضه 
 

٩٠ 

ـــــــــــــــــــــه حلمـــــــــــــــــــــا  مل يرتكـــــــــــــــــــــوا لعظام

 

 وال لفــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده معقــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 

 

٤٤ 

 ِلَميَّــــــــــــــــــــــــة موِحًشــــــــــــــــــــــــا طََلــــــــــــــــــــــــلُ 

 

ــــــــــــــــــــــــــلُ    يلــــــــــــــــــــــــــوُح َكأَنَّــــــــــــــــــــــــــُه ِخَل

 

١٠٣ 

 لنـــــــــــــــــا خليـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــال

 

ـــــــــــك عـــــــــــن أصـــــــــــله األخـــــــــــس   تنبي

 

١٦٤ 

 مــــــــــا إن ميـــــــــــس األرض إال منكـــــــــــب

 

 منـــــه وحــــــرف الســـــاق طــــــي احملمــــــل 

 

٤٤ 

 َمـــــا أَنـــــَت اِبحلََكـــــم اْلْرتَضـــــى ُحُكوَمتُـــــهُ 

 

ـــرَّْأِي َواجلَـــَدلِ    وال اَألِصـــيِل َوال ِذي ال

 

١٢٥ 

 �يتــــــــــك عــــــــــن طالبــــــــــك أم عمــــــــــرو

 

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــت إذ صــــــــــــــــحيح بعافي  وأن

 

١١٨ 

 واـطــــــــط وأسقـــــــخ وخــــــــاريــاء تــــــشــوإن

 

 بـــديًعا ووصــــًفا فــــزت ابلعلــــم بعــــدهم 

 

٩٠ 



 

١٩١ 

 الصفحة األبيات

 وابملخــــض حــــىت آض جعــــدا عنطنطــــا

 

ــه   إذا قــام ســاوى غــارب الفحــل غارب

 

٤٤ 

َــــــــنْ  ــــــــِدي َمث َــــــــا ِعْن ــــــــا ِإْن َهل  َوَحاَجــــــــًة َم

 

ـــــــــــُه َوِمـــــــــــنْ    َميُســـــــــــورًَة قضـــــــــــاؤها ِمْن

 

٥١ 

 ِهللا َلفظًـــــــــا وغايـــــــــةوِســـــــــعُت ِكتـــــــــاَب 

 

 ومـــــا ِضـــــْقُت عـــــن آٍي بـــــه وِعظـــــاتِ  

 

١ 

 وال هُتِــــــــــــــــَني الَفِقــــــــــــــــري؛ َعلَّــــــــــــــــَك َأنْ 

 

ــــــــهْ   َع  تركــــــــع يوًمــــــــا والــــــــدهر قــــــــد رَفـَ

 

١٦٣ 

ــــــــــَت إَذا ــــــــــِنْعَم َحْشــــــــــُو الــــــــــدَّرْع أَْن  وَل

 

ـــــــــــــَزاِل َوجلَُّ يف الـــــــــــــذُّْعرِ   ـــــــــــــْت نـَ  ُدِعَي

 

١٤٨ 

ــــــــــــــــــــــَربٍة َأْرَجــــــــــــــــــــــاُؤهُ   وَمْهَمــــــــــــــــــــــٍه ُمْغ

 

ــــــــــــــْونَ    أرِضــــــــــــــه َمسَــــــــــــــاُؤهُ  كــــــــــــــأنَّ ل

 

١٧١ 

 ويســـــــــــــقط بينهـــــــــــــا املرئـــــــــــــي لغـــــــــــــوا

 

 كمـــــــــا ألغيـــــــــت يف الديـــــــــة احلـــــــــوارا 

 

٤٧ 

 ويــــــوم دخلــــــُت اخلــــــدر خــــــدر عنيــــــزة

 

 فقالــت: لــك الــويالت إنــك مرجلـــي 

 

٥٠ 

 � رب ســـــــــــار ســـــــــــار مـــــــــــا توســـــــــــدا 

 

 إال ذراع العــــــــــيس أو كــــــــــف اليــــــــــدا 

 

١٢٤ 

 حيــــــــــــدو مثــــــــــــاين مولعــــــــــــا بلقاحهــــــــــــا

 

 بزيغـــــــــــــــة اإلراتج حـــــــــــــــىت مهمـــــــــــــــن 

 

٤٧ 
 

  



 

١٩٢ 

 :األماكنفهرس 
 

 رقم الصفحة املكان رقم الصفحة املكان
 ٣٥ ، ديروط ١٠ ، األستانة
 ٩٣ ، زواوة ٣٥ ، أسيوط

 ٤٠، ٣٩، ٣٢ ، القاهرة ٣ ، أم القرى
 ٧ ، الكوفة ٩٣، ٧ ، األندلس

 ٤٨ ، لبنان ١١ ، برلني
، ١١، ٧، ٣ ، مصر ٧ ، البصرة

٢٩، ١٦، ١٣ ،
٣٦ ،٣٤، ٣٢ ،

٤٠، ٣٩ 
 ٩٣ ، املغرب ٤٨ ، بريوت
 ١٥ ،مكناس ٣٤ ، اجليزة

 
 

  



 

١٩٣ 

 فهرس املصادر واملراجع
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١٩٤ 

، (د. ١ط ،، احملقق: دمحم مرعبإصالح املنطقابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق،  -١٠
 . )م٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٣دار إحياء الرتاث العريب، م، 

، أمايل ابن الشجري ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة هللا بن علي بن محزة، -١١
 .)م١٩٩١ -هـ ١٤١٣مكتبة اخلاجني،  القاهرة،، (١ط ،احملقق: الدكتور حممود دمحم الطناحي

، احملقق: اللمحة يف شرح امللحة دمحم بن حسن بن ِسباع بن أيب بكر اجلذامي، ابن الصائغ، -١٢
عمادة البحث العلمي  املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية،، (١ط ،إبراهيم بن سامل الصاعدي

 .)م٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٤ابجلامعة اإلسالمية، 
، جممع اآلداب يف معجم ابن الفوطي، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد الشيباين -١٣

وزارة الثقافة  إيران، -مؤسسة الطباعة والنشر، (د. م، ١ط ،، احملقق: دمحم الكاظماأللقاب
 .)هـ١٤١٦واإلرشاد اإلسالمي، 

سراج القارئ املبتدي وتذكار ابن القاصح، علي بن عثمان بن دمحم بن أمحد بن احلسن،  -١٤
(وهو شرح منظومة حرز األماين ووجه التهاين للشاطيب)، راجعه شيخ املقارئ  املقرئ املنتهي

 .)م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣ -مطبعة مصطفى البايب احلليب ، (مصر، ١ط ،املصرية: علي الضباع
، احملقق: د. دمحم تصحيح الفصيح وشرحه ،أَبُو دمحم عبد هللا بن جعفر بن دمحم بن ُدُرْستَـَويْه ابن املرزابن، -١٥

 .)م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،، القاهرة( ، د.ط،بدوي املختون
تصم ابن الرشيد العباسي، ابن املعتز، أبو العباس عبد هللا بن دمحم املعتز ابهلل ابن املتوكل ابن املع  -١٦

 .)م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠- دار اجليل ، (بريوت،١ط، البديع يف البديع
، ٣ط ،، احملقق: عبد الستار أمحد فراجطبقات الشعراء ابن املعتز، عبد هللا بن دمحم العباسي، -١٧

 د. ت). ،دار املعارف، القاهرة(
دار (القاهرة،  د. ط،، القدير فتحكمال الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي، ، ابن اهلمام -١٨

 ، د.ت).الفكر
 ،، احملقق: حممود جاسم دمحم الدرويشعلل النحوابن الوراق، دمحم بن عبد هللا بن العباس،  -١٩



 

١٩٥ 

 .)م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -السعودية، مكتبة الرشد  -الر�ض، (١ط
يدة ، خريدة العجائب وفر ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص عمر بن املظفر البكري القرشي -٢٠

مكتبة ، القاهرة( ،١ط ،كلية الرتبية، جامعة عني مشس  -، احملقق: أنور حممود ز�يت الغرائب
 .)م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨الثقافة اإلسالمية، 

رحلة ابن بطوطة (حتفة النظار  ابن بطوطة، دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم اللوايت الطنجي، -٢١
 -أكادميية اململكة املغربية ، لرابطاد.ط، (، يف غرائب األمصار وعجائب األسفار

 .)هـ١٤١٧
املنهل الصايف واملستوىف بعد ابن تغري بردي، أبو احملاسن يوسف بن عبد هللا الظاهري احلنفي،   -٢٢

، تقدمي: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ،، حققه ووضع حواشيه: دكتور دمحم دمحم أمنيالوايف
 .، د.ت)للكتاباهليئة املصرية العامة (القاهرة،  د.ط،

النجوم الزاهرة يف  ابن تغري بردي، يوسف بن عبد هللا الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين -٢٣
 د.ت).وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، (مصر،  د.ط، ،ملوك مصر والقاهرة

عبد الرمحن بن دمحم ، احملقق: جمموع الفتاوىابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين،  -٢٤
جممع امللك فهد لطباعة املصحف ، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية( ، د.ط،بن قاسم
 ).م١٩٩٥هـ/ ١٤١٦ -الشريف

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن  -٢٥
، احملقق: أبو دمحم أشرف بن قاعدة حسنة يف الباقيات الصاحلات دمحم احلراين احلنبلي الدمشقي،

  ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢مكتبة أضواء السلف، ، (د. م، ١ط ،عبد املقصود
 ).، د.تاهليئة املصرية العامة للكتابالقاهرة، (، ٤، طاخلصائصابن جين، أبو الفتح عثمان املوصلي،  -٢٦
، ١ط، رح كتاب التصريف أليب عثمان املازيناملنصف، شابن جين، أبو الفتح عثمان املوصلي،  -٢٧

 .)م١٩٥٤أغسطس سنة  -هـ ١٣٧٣دار إحياء الرتاث القدمي، يف ذي احلجة سنة (د.م، 
دار الكتب  بريوت،، (١، طسر صناعة اإلعراب ابن جين، أبو الفتح عثمان املوصلي، -٢٨



 

١٩٦ 

 . )م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -العلمية 
، احملقق: الدكتور صبيح التميمي علل التثنيةابن جين، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي،  -٢٩

 .د. ت)–مكتبة الثقافة الدينية ، مصر(
مشاهري علماء  ،ابن حبان، أبو حامت دمحم بن حبان بن أمحد بن معاذ بن َمْعبَد الُبسيت -٣٠

، ١ط ،ق على ابراهيم، حققه ووثقه وعلق عليه: مرزو األمصار وأعالم فقهاء األقطار
 .)م١٩٩١ -هـ ١٤١١–دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  ،املنصورة(

صحيح ابن حبان برتتيب ابن دمحم بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  ابن حبان، أبو حامت، -٣١
 .)١٩٩٣ – ١٤١٤–مؤسسة الرسالة ، بريوت( ،٢ط ،، احملقق: شعيب األرنؤوطبلبان

احملقق:  خزانة األدبتقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد هللا احلموي األزراري، ابن حجة احلموي،  -٣٢
 .)م٢٠٠٤ -دار البحار  بريوت، -دار ومكتبة اهلالل  بريوت،( ، األخرية،ط ،عصام شقيو

مطبعة (اهلند،  ،١ط، هتذيب التهذيبابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد،  -٣٣
 .)هـ١٣٢٦ -دائرة املعارف النظامية

، حتقيق: مجهرة أنساب العربابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري،  -٣٤
 م).١٩٨٣/ ١٤٠٣ -دار الكتب العلمية ، بريوت( ،١ط ،جلنة من العلماء

مسند اإلمام أمحد بن  ابن حنبل الشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد، -٣٥
عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن  -احملقق: شعيب األرنؤوط ، حنبل

 م). ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ -مؤسسة الرسالة، بريوت( ،١الرتكي ط
، احملقق: أمحد عبد الغفور ليس يف كالم العربابن خالويه، أبو عبد هللا، احلسني بن أمحد،  -٣٦

 .م)١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -د. ن  مكة املكرمة،( ،٢عطار ط
، عارضها أبصوهلا وعلق رحلة ابن خلدون عبد الرمحن بن دمحم بن دمحم أبو زيد،، ابن خلدون -٣٧

 م).٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ -دار الكتب العلمية(بريوت،  ،١ط ،حواشيها: دمحم بن اتويت الطَّنجي
اتريخ ابن عبد الرمحن بن دمحم بن دمحم، أبو زيد، ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي،  ابن خلدون، -٣٨



 

١٩٧ 

، املسمى: ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي خلدون
 م).١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، دار الفكر، بريوت( ،٢احملقق: خليل شحادة، ط ،الشأن األكرب

وفيات ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن دمحم بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي،  -٣٩
 د.ت) –دار صادر ، بريوتد.ط، ( ، احملقق: إحسان عباس،األعيان وأنباء أبناء الزمان

 ،١ط ،احملقق: رمزي منري بعلبكي، اللغة مجهرةابن دريد، أبو بكر دمحم بن احلسن األزدي،   -٤٠
 م).١٩٨٧ -دار العلم للماليني  ،بريوت(

، احملقق: دمحم العمدة يف حماسن الشعر وآدابهابن رشيق، أبو على القريواين، احلسن األزدي،  -٤١
 م).١٩٨١ -هـ ١٤٠١دار اجليل (د.م،  ،٥حميي الدين عبد احلميد ط

إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة ابن زيدان، عبد الرمحن بن دمحم السجلماسي،  -٤٢
) حتقيق الدكتور علي عمر بقسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية ٤١٥ - ٤١٣/ ٤( مكناس

، القاهرة( ،١ط ».سابقا«جبامعة املنيا واإلمام ابلر�ض ومن الباحثني مبركز حتقيق الرتاث 
 ).م ٢٠٠٨ -مكتبة الثقافة الدينية، هـ 

 بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري البغدادي، الطبقات الكربى، ابن سعد، أبو عبد هللا دمحم -٤٣
 املدينة املنورة،( ،٢القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم، احملقق: ز�د دمحم منصور، ط

 هـ).  ١٤٠٨ -مكتبة العلوم واحلكم 
، إحتاف ابن سودة، عبد السالم بن عبد القادر بن دمحم بن عبد القادر بن الطالب بن دمحم -٤٤

دار ، بريوت( ،١ط ،، احملقق: دمحم حجياملطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع
 م).١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ -الغرب اإلسالمي

، احملقق: عبد احلميد ، احملكم واحمليط األعظمابن سيده املرسي، أبو احلسن علي بن إمساعيل -٤٥
 م).٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ -دار الكتب العلمية  ،بريوت( ،١هنداوي، ط

، احملقق: عبد هللا بن احلسني الناصر/ العدد يف اللغة ،ابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي -٤٦
 م).١٩٩٣هـ ١٤١٣ (د.م، د.ن، ،١عد�ن بن دمحم الظاهر ط



 

١٩٨ 

، بريوت( ،١ط ،، احملقق: خليل إبراهم جفالاملخصصابن سيده، علي بن إمساعيل املرسي،  -٤٧
 م).١٩٩٦هـ ١٤١٧ -العريب دار إحياء الرتاث 

حترير املعىن «التحرير والتنوير  ابن عاشور، دمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر التونسي، -٤٨
الدار التونسية ، تونس( د.ط، ،»السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد

 ).هـ١٩٨٤ -للنشر 
دمحم بن عبد ربه ابن حبيب ابن أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن  ابن عبد ربه األندلسي، -٤٩

 هـ).١٤٠٤ -دار الكتب العلمية  بريوت،( ،١، طالعقد الفريدحدير بن سامل، 
، (د.م، ١، طخمتصر مغين اللبيب عن كتاب األعاريب ابن عثيمني، دمحم بن صاحل بن دمحم، -٥٠

 هـ).١٤٢٧ -مكتبة الرشد
، احملقق: د حامت صاحل الضامن ،االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعرابابن عدالن،  -٥١

 م).١٩٨٥هـ ١٤٠٥–مؤسسة الرسالة ، بريوت، (٢ط
، ١، طاملمتع الكبري يف التصريف ابن عصفور، علي بن مؤمن بن دمحم اَحلْضَرمي اإلشبيلي، -٥٢

 .م)١٩٩٦ -مكتبة لبنان(د.م، 
، احملقق: الدكتور يف أصول الفقه ، الواضحالبغدادي الظفري، ابن عقيل، أبو الوفاء علي بن دمحم -٥٣

حسن الرتكي ط
ُ
 م).١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -مؤسسة الرسالة، بريوت، (١َعبد هللا بن َعبد امل

، على ألفية ابن مالك شرح ابن عقيلابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري،  -٥٤
دار مصر للطباعة، ، (د.م، ٢٠القاهرة، ط -الدين عبد احلميد دار الرتاث احملقق: دمحم حميي 

 م).١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠سعيد جودة السحار وشركاه 
، احملقق: عبد ، معجم مقاييس اللغةابن فارس الرازي، أبو احلسني أمحد بن زكر�ء القزويين -٥٥

 م).١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ دار الفكر،(د.م،  ، د.ط،السالم دمحم هارون
الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن ابن فارس، أمحد بن زكر�ء القزويين الرازي،  -٥٦

 م).١٩٩٧-هـ١٤١٨ -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١، طالعرب يف كالمها
اململكة العربية  -الر�ض ، (١، طالدليل إىل املتون العلمية ابن قاسم، عبد العزيز بن إبراهيم، -٥٧



 

١٩٩ 

 م).٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ -ميعي للنشر والتوزيعدار الص، السعودية
روضة الناظر وجنة املناظر أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن دمحم،  ابن قدامة املقدسي، -٥٨

مؤسسة الرّ�ن للطباعة ، (د.م، ٢، طيف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
 م).٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،والنشر والتوزيع

، إرشاد السالك إىل حل رهان الدين إبراهيم بن دمحم بن أيب بكر بن أيوبابن قيم اجلوزية، ب -٥٩
 -أضواء السلف ، الر�ض، (١ط ،،احملقق: د. دمحم بن عوض بن دمحم السهليألفية ابن مالك

 م). ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣
يف هدي خري زاد املعاد ابن قيم اجلوزية، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين،  -٦٠

 -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت -مؤسسة الرسالة ، بريوت، (٢٧، طالعباد ابن القيم
 م).١٩٩٤هـ/ ١٤١٥

، حتقيق: د أمحد عمر طبقات الشافعينيابن كثري، إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي،  -٦١
 م).١٩٩٣ -هـ ١٤١٣مكتبة الثقافة الدينية ، د.ط، (د.م، هاشم، د دمحم زينهم دمحم عزب

، احملقق: عبد املنعم أمحد شرح الكافية الشافية ابن مالك الطائي اجلياين، دمحم بن عبد هللا، -٦٢
مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي  ، مكة املكرمة، (١ط ،هريدي جامعة أم القرى

 .د.ت) -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
،، احملقق: د. عبد الرمحن شرح تسهيل الفوائد دمحم بن عبد هللا،، ابن مالك، أبو عبد هللا الطائي -٦٣

 د.ت). – هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، (د.م، ١السيد، د. دمحم بدوي املختون، ط
، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ابن مالك، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا، الطائي اجلياين، -٦٤

دار الكتاب العريب للطباعة والنشر (د.م،  ، د.ط،كامل بركاتمجال الدين، احملقق: دمحم  
 م).١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧

، السبعة يف القراءاتابن جماهد، أبو بكر البغدادي، أمحد بن موسى بن العباس التميمي،  -٦٥
 هـ).١٤٠٠ -دار املعارف ، (مصر، ٢ط ،احملقق: شوقي ضيف

تثقيف اللسان وتلقيح ابن َمكِّي، أبو حفص عمر بن خلف الصقلي النحوي اللغوي،   -٦٦
دار ، (بريوت، ١ط ،، قّدم له وقابل خمطوطاته وضبطه: مصطفى عبد القادر عطااجلنان
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 م). ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ -الكتب العلمية
إلفريقي، األنصاري الرويفعي ا ،ابن منظور، أبو الفضل دمحم بن مكرم بن على، مجال الدين -٦٧

 هـ).١٤١٤ -دار صادر ،بريوت( ،٣ط لسان العرب،
ابن �صر الدين، مشس الدين دمحم بن عبد هللا أيب بكر بن دمحم ابن أمحد بن جماهد القيسي  -٦٨

، توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهمالدمشقي الشافعي، 
 م).١٩٩٣–سسة الرسالة مؤ  بريوت،( ،١، طاحملقق: دمحم نعيم العرقسوسي

، خمطوط، شرح العلوي على اجلامع الصغريإمساعيل بن إبراهيم بن إمساعيل،  ابن هشام، -٦٩
 ).خ٤١٦(مصدر املصورة ورقمها: مكتبة األوقاف ابلكويت رقم 

ختليص الشواهد ابن هشام، مجال الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف اللخمي األنصاري،  -٧٠
، (د.م، ١بغداد) ط -د. عباس مصطفى الصاحلي (كلية الرتبية ، احملقق: وتلخيص الفوائد
 م).  ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -دار الكتاب العريب

ابن هشام، مجال الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف اللخمي،  -٧١
 م).١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩-، (د.م، د.ن ١ط ،، احملقق: د. مهدي عبيد جاسمشرح الفصيح

 هشام، مجال الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف اللخمي،ابن  -٧٢
، ٦ط ،، احملقق: د. مازن املبارك/ دمحم علي محد هللامغين اللبيب عن كتب األعاريب

 .)١٩٨٥ -دار الفكر  ،دمشق(
ابن هشام، مجال الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف اللخمي،  -٧٣

، القاهرة، (٢١ط، احلميد ، احملقق: دمحم حمىي الدين عبدشرح قطر الندى وبل الصدى
 .هـ)١٣٨٣ -د.ن

 ، ابن يوسف اللخميابن هشام، مجال الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا -٧٤
مؤسسة الرسالة ، (بريوت، ١، احملقق: د. حامت صاحل الضامن طاملسائل السفرية يف النحو

 م).١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -
ابن هشام، مجال الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا بن يوسف اللخمي،  -٧٥

دار (د.م،  د.ط، البقاعي ، احملقق: يوسف الشيخ دمحمأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك
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 .د.ت) – الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 ابن هشام، مجال الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا بن يوسف اللخمي، -٧٦

الشركة  ،سور�( ، د.ط،، احملقق: عبد الغين الدقريف معرفة كالم العربشرح شذور الذهب 
 .د.ت) –املتحدة للتوزيع 

د، أمحد بن دمحم -٧٧ ، دراسة االنتصار لسيبويه على املربد التميمي النحوي، أبو العباس، ،ابن َوالَّ
 م).١٩٩٦ -هـ ١٤١٦مؤسسة الرسالة ، (بريوت، ١وحتقيق: د. زهري عبد احملسن سلطان ط

، قدم له: فصل البن يعيششرح امل يعيش بن علي ابن أيب السرا� دمحم بن علي،، ابن يعيش -٧٨
 م).٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢-دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١ط ،الدكتور إميل بديع يعقوب

، احملقق: عبد معاين القرآن وإعرابه للزجاجأبو إسحاق الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل،  -٧٩
 م).١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -عامل الكتب  بريوت،، (١ط ،اجلليل عبده شليب

اللباب يف علل البناء أبو البقاء العكربي، عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا البغدادي،  -٨٠
 م).١٩٩٥هـ ١٤١٦ -دار الفكر  دمشق،، (١ط ،، احملقق: د. عبد اإلله النبهانواإلعراب

، إعراب ما يشكل البغدادي حمب الدين ،أبو البقاء العكربي، عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا -٨١
، ١، احملقق: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد احلميد هنداوي طحلديثمن ألفاظ ا

 م).١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠–مؤسسة املختار للنشر والتوزيع  ،القاهرة -مصر(
، التبيني عن مذاهب النحويني البغدادي ،عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا أبو البقاء العكربي، -٨٢

دار الغرب اإلسالمي ، (د.م، ١محن العثيمني ط، احملقق: د. عبد الر البصريني والكوفيني
 م). ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

شرح إعراب ما يشكل من البغدادي،  ،عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا، أبو البقاء العكربي -٨٣
، ١ط ،، احملقق: حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد احلميد هنداويألفاظ احلديث

 م).١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لتوزيع مؤسسة املختار للنشر وا ،القاهرة -مصر(
، احملقق: شرح ديوان املتنيبالبغدادي،  ،أبو البقاء العكربي، عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا -٨٤

 .د.ت)–دار املعرفة ، بريوت( ، د.ط،مصطفى السقا/ إبراهيم األبياري/ عبد احلفيظ شليب
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بيان املختصر شرح أبو الثناء اَألْصَبهاين، حممود بن عبد الرمحن أيب القاسم ابن أمحد بن دمحم،  -٨٥
هـ/ ١٤٠٦ -دار املدين ،السعودية، (١، احملقق: دمحم مظهر بقا طخمتصر ابن احلاجب

 م). ١٩٨٦
حملدثني طبقات ا ،أِبو الشيخ األصبهاين، أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حيان األنصاري -٨٦

بريوت، ، (٢، احملقق: عبد الغفور عبد احلق حسني البلوشي، طأبصبهان والواردين عليها
 م).١٩٩٢ – ١٤١٢–مؤسسة الرسالة 

أبو الفداء، عماد الدين إمساعيل بن علي بن حممود بن دمحم ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب،  -٨٧
دراسة وحتقيق: الدكتور ر�ض ، الكناش يف فين النحو والصرفامللك املؤيد، صاحب محاة، 

 م).٢٠٠٠ -املكتبة العصرية للطباعة والنشر ،لبنان –بريوت ( ، د.ط،بن حسن اخلوام
، التذييل والتكميل يف دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ،أبو حيان األندلسي -٨٨

إىل  ١(من  -م دار القل ،دمشق( ، د.ط، ، احملقق: د. حسن هنداويشرح كتاب التسهيل
 .، د.ت)دار كنوز إشبيليا، (د.م، ١)، وابقي األجزاء: ط٥

ارتشاف الضرب من  أثري الدين األندلسي، ،أبو حيان، دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف -٨٩
، ١، حتقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان دمحم مراجعة: رمضان عبد التواب طلسان العرب

 م).١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ مكتبة اخلاجني لقاهرة،(ا
البحر احمليط يف  أثري الدين األندلسي، ،دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف أبو حيان، -٩٠

 هـ).١٤٢٠ -دار الفكر  بريوت،د.ط، (، احملقق: صدقي دمحم مجيل التفسري
 أبو زيد، بكر بن عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا بن بكر بن عثمان بن حيىي بن غيهب بن دمحم، -٩١

 م).١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار الرشد،  ،الر�ض، (١، ططبقات النسابني
 ت).د. ن، د. د.ط، (د.م،  ،دراسات لغوية يف أمهات كتب اللغةأبو سكني، إبراهيم دمحم،  -٩٢
، ١)، ط١٦، (ص الفكر اللغوي عند الصبان يف حاشيتهأبو مسور، ز�د دمحم سلمان،  -٩٣

 م). ٢٠٠٦ ،جامعة مؤتة، رسالة دكتوراة(
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 شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي،أبو  -٩٤
 .، د.ت)-دار الكتب العلمية  ،بريوت( د.ط، ،إبراز املعاين من حرز األماين

، حلية أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران -٩٥
مث صورهتا عدة  )،م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤–السعادة دار  ،مصر(، األولياء وطبقات األصفياء

دار الفكر للطباعة والنشر  بريوت، - ٢–دار الكتاب العريب ، بريوت – ١دور منها: 
 هـ).١٤٠٩ -دار الكتب العلمية ،بريوت -٣والتوزيع. 

دستور العلماء = جامع العلوم يف  األمحد نكري، القاضي عبد النيب بن عبد الرسول، -٩٦
دار الكتب  ،بريوت( ،١ط ،، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحصفنوناصطالحات ال

 م).٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -العلمية 
األمحدي، نصر أبو الوفاء ابن الشيخ نصر يونس الوفائي اهلوريين األزهري األشعري احلنفي  -٩٧

طه  ،، حتقيق وتعليق: الدكتوراملطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطيةالشافعّي، 
 م).٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ -مكتبة السنة القاهرة،، (١ط ،عبد املقصود

 .)١٩٨٨ -دار املعارف، مصر، (٧، طمصادر الشعر اجلاهلياألسد، �صر الدين األسد،  -٩٨
 طبقات النحويني واللغويني اإلشبيلي، أبو بكر، دمحم بن احلسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي األندلسي، -٩٩

 ، د.ت).دار املعارف، (د.م، ٢، احملقق: دمحم أبو الفضل إبراهيم ط)٥٠(سلسلة ذخائر العرب 
، ١، طشرح األمشوين أللفية ابن مالكاألمشوين، أبو احلسن، علي بن دمحم بن عيسى،   -١٠٠

 م).١٩٩٨ -هـ١٤١٩ -دار الكتب العلمية  ،بريوت(
، احملقق: غريد ديوان احلماسة ، شرحاألصفهاين، أبو على أمحد بن دمحم بن احلسن املرزوقي -١٠١

 -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١ط ،الشيخ وضع فهارسه العامة: إبراهيم مشس الدين
 م).٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

، احملقق: امحد األصمعياتاألصمعي، أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع،  -١٠٢
 م).١٩٩٣ -دار املعارف  مصر،، (٧ط ،عبد السالم دمحم هارون -دمحم شاكر 
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، صحيح اجلامع الصغري وز�داتهاأللباين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري،  -١٠٣
 .، د.ت)املكتب اإلسالميد.ط، (د.م، 

نور األنوار يف شرح املنار (وهو شرح على منار  األميتوي، أمحد بن أيب سعيد احلنفي، -١٠٤
 م). ٢٠١٧ -دار الكتب العلمية  ،بريوت( د.ط، )،األنوار

إجابة السائل شرح بغية اآلمل، مري الصنعاين، دمحم بن إمساعيل بن صالح بن دمحم احلسين، األ -١٠٥
)، احملقق: القاضي حسني بن أمحد أصول الفقه املسمى (إجابة السائل شرح بغية اآلمل

 .)١٩٨٦–مؤسسة الرسالة ، بريوت، (١ط ،السياغي والدكتور حسن دمحم مقبويل األهدل
 ، نزهة األلباء يف طبقات األدابء،الربكات عبد الرمحن بن دمحم بن عبيد هللا األنصارياألنباري، أبو  -١٠٦

 م).١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مكتبة املنار،  األردن، -الزرقاء ، (٣ط ،احملقق: إبراهيم السامرائي
اإلنصاف يف مسائل كمال الدين عبد الرمحن بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري،  أبو الربكات ،األنباري -١٠٧

 م).٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤املكتبة العصرية ، (د.م، ١، طالف بني النحويني البصريني والكوفينياخل
بن  األنباري، دمحم بن القاسم بن دمحم بن بشار بن احلسن بن بيان بن مساعة بن َفروة بن َقَطن -١٠٨

، احملقق: دمحم عبد اخلالق عضيمة مراجعة: د. رمضان عبد التواب املذكر واملؤنثدعامة، 
جلنة  –اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  -وزارة األوقاف  -مجهورية مصر العربية ( د.ط،

 م).١٩٨١ -هـ ١٤٠١إحياء الرتاث 
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب ، الباجي -١٠٩

دمحم  (مطبوع مع: اإلشارة يف أصول الفقه)، احملقق: دمحم حسن احلدود يف األصولاألندلسي، 
 م).٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١ط ،حسن إمساعيل

دار ، (١، طمباحث يف علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص الباز، دمحم عباس،  -١١٠
 م).٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥القاهرة  -الكلمة 

، ١ط ،، احملقق: عبد القدوس أبو صاحلديوان ذي الرمةالباهلي، أبو نصر أمحد بن حامت،  -١١١
 هـ).١٤٠٢ -م ١٩٨٢ -مؤسسة اإلميان جدة،(
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َرِمّي، سليمان بن دمحم بن عمر املصري الشافعي، -١١٢ حاشية البجريمي على اخلطيب = حتفة  الُبَجيـْ
 م).١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ دار الفكر،د. ط، (د.م، ، احلبيب على شرح اخلطيب

َرِمّي، سليمان بن دمحم بن عمر املصري الشافعي،  -١١٣ على شرح املنهج  حاشية البجريميالُبَجيـْ
 م).١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩ مطبعة احلليب،(د.م،  د. ط، ،= التجريد لنفع العبيد

، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي، البخاري -١١٤
إبضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد  ،، احملقق: دمحم زهري بن �صر الناصررسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأ�مه

 هـ).١٤٢٢مصورة عن السلطانية  دار طوق النجاة،، (د.م، ١ط ،الباقي
 -الصدف ببلشرز  كراتشي،، (١، طقواعد الفقهالربكيت، دمحم عميم اإلحسان اجملددي،   -١١٥

١٩٨٦ – ١٤٠٧(. 
تقدمي: َفضيلة  إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن اهلجري،الربماوي،  -١١٦

دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، ، (د.م، ١املقرئ الشيخ حممَّد متيم الّزعيب، ط
 م). ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١

اجلوهرة يف نسب النيب البـُّرِي، دمحم بن أيب بكر بن عبد هللا بن موسى األنصاري التِّلمساين،  -١١٧
، ١ط ،التوجني، األستاذ جبامعة حلب، نقحها وعلق عليها: د دمحم وأصحابه العشرة

 م).١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع  الر�ض،(
 .د. ن)دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، (د.م، ، دراسات يف علم اللغة بشر، كمال بشر، -١١٨
الفتاوى املصرية البن ، خمتصر البعلّي أبو عبد هللا بدر الدين،دمحم بن علي بن أمحد بن عمر -١١٩

 ،بريوتد.ط، ( –دمحم حامد الفقي مطبعة السنة احملمدية  -، احملقق: عبد اجمليد سليم تيمية
 د.ت). -دار الكتب العلمية 

اجلامعة  ،املدينة املنورة(، املنصوب على نزع اخلافض يف القرآن البعيمي، إبراهيم بن سليمان، -١٢٠
 م).٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢، ٣٤، السنة ١١٦العدد  ،اإلسالمية

اتريخ بغداد البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب،   -١٢١
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املختصر احملتاج إليه من اتريخ ابن  -٢اتريخ بغداد، للخطيب البغدادي.  -١وذيوله. 
ن اتريخ بغداد، املستفاد م - ٤ذيل اتريخ بغداد، البن النجار.  - ٣الدبيثي، للذهيب. 
دراسة وحتقيق: مصطفى  ،الّرد على أيب بكر اخلطيب البغدادي -٥البن الدمياطي. 

 هـ). ١٤١٧ -دار الكتب العلمية ، بريوت، (١ط ،القادر عطا عبد
هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر البغدادي، إمساعيل بن دمحم أمني بن مري سليم الباابين،  -١٢٢

أعادت  ١٩٥١ناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول طبع بع( د.ط، ،املصنفني
 .د. ت) – دار إحياء الرتاث العريب لبنان، –طبعه ابألوفست: بريوت 

، حتقيق وشرح: خزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، عبد القادر بن عمر،  -١٢٣
 م).١٩٩٧ -هـ ١٤١٨مكتبة اخلاجني  القاهرة،، (٤السالم دمحم هارون ط عبد

معامل التنزيل يف تفسري  البغوي، أبو دمحم احلسني بن مسعود بن دمحم بن الفراء الشافعي، -١٢٤
دار إحياء الرتاث  بريوت،، (١ط ،، احملقق: عبد الرزاق املهديالقرآن = تفسري البغوي

 هـ).١٤٢٠ -العريب 
، زيل يف تفسري القرآنتفسري البغوي = معامل التنأبو دمحم احلسني بن مسعود، ، البغوي -١٢٥

سليمان مسلم  -عثمان مجعة ضمريية  -احملقق: حققه وخرج أحاديثه دمحم عبد هللا النمر 
 م). ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧دار طيبة للنشر والتوزيع ، (د.م، ٤ط ،احلرش

فيض امللك البكري الصديقي اهلندي، أيب الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب احلنفي،  -١٢٦
)، دراسة وحتقيق: أ. ٤١٦/  ٣( اء أوائل القرن الثالث عشر والتوايلالوهاب املتعايل أبنب

هـ، ١٤٢٧-مكتبة األسدي  مكة املكرمة،( ،١د. عبدامللك بن عبدهللا بن دهيش، ط
 م). ٢٠٠٦

، فصل املقال يف شرح كتاب البكري، أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم األندلسي -١٢٧
 م). ١٩٧١ -مؤسسة الرسالة، بريوت( ،١، احملقق: إحسان عباس طاألمثال

معجم ما استعجم من امساء البالد  البكري، عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم األندلسي، -١٢٨
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 هـ).١٤٠٣ -عامل الكتب، (بريوت، ٣، طواملواضع
، حتقيق: سهيل زكار ور�ض أنساب األشرافالَبَالُذري، أمحد بن حيىي بن جابر بن داود،  -١٢٩

م). مواصفات طبعة اجمللدات ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -دار الفكر ، بريوت، (١ط ،الزركلي
(د.م،  د.ط، أنساب األشراف، البالذري، حتقيق دمحم محيد هللا، مصر، -١اخلمس األول: 
 ،١أنساب األشراف، البالذري، حتقيق دمحم ابقر احملمودي، ط -٢. م)١٩٥٩دار املعارف، 

 . )م١٩٧٤/ ه١٣٩٤ -بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات(
احملقق: أنس  إحتاف فضالء البشر،البناء، أمحد بن دمحم بن أمحد بن عبد الغين الدمياطّي،  -١٣٠

 هـ).١٤٢٧ -م ٢٠٠٦ -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (٣ط ،مهرة
الكافل بنيل هبران، سراج الدين، دمحم بن حيىي بن دمحم بن أمحد، التميمي النسب، البصري،  -١٣١

 د.م،(، د.ط، . د/ الوليد بن عبد الرمحن بن دمحم آل فر�ن، حتقيق: أالسول يف علم األصول
 ).، د.تدار عامل الفوائد

، حلية البشر يف اتريخ القرن البيطار، عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم امليداين الدمشقي -١٣٢
دار  ،بريوت، (٢، حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: دمحم هبجة البيطار، طالثالث عشر

 م). ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣-صادر
(ديوان احلماسة:  شرح ديوان احلماسةالتربيزي، حيىي بن علي بن دمحم الشيباّين، أبو زكر�،  -١٣٣

 . ، د.ت)بريوت –دار القلم د.ط، (هـ). ٢٣١اختاره أبو متام حبيب بن أوس ت 
، حتقيق وتعليق: ، سنن الرتمذيالرتمذي، دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك -١٣٤

 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ، (مصر، ٢، ط)٢، ١د دمحم شاكر (جـ أمح
 .)م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

، عين بتحقيقه رسالة املالئكةالتنوخي، أبو العالء أمحد بن عبد هللا بن سليمان املعري،  -١٣٥
 بريوت،( ، د.ط،وشرحه وضبطه ومعارضته: دمحم سليم اجلندي، عضو اجملمع العلمي العريب

 م).. ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ -صادر  دار
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كشاف   التهانوي، دمحم بن علي ابن القاضي دمحم حامد بن حمّمد صابر احلنفي الفاروقي، -١٣٦
، تقدمي وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم حتقيق: د. علي دحروج اصطالحات الفنون والعلوم

، ١ط ،د. جورج زينايننقل النص الفارسي إىل العربية: د. عبد هللا اخلالدي الرتمجة األجنبية: 
 م)..١٩٩٦ -مكتبة لبنان �شرون ، بريوت(

د. ط،  ،، احملقق: حسن األمنيخاص اخلاصالثعاليب، أبو منصور عبد امللك بن دمحم بن إمساعيل،  -١٣٧
 .د. ت) -دار مكتبة احلياة  ،بريوت(

التواب ، احملقق: رمضان عبد قواعد الشعر ثعلب، أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار الشيباين، -١٣٨
 م).١٩٩٥ -مكتبة اخلاجني ، (القاهرة، ٢ط

 د.ط، ،اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار املؤرخ، اجلربيت، عبد الرمحن بن حسن  -١٣٩
 . د.ت) -دار اجليل ، بريوت(

املنهاج املختصر يف علمي  اجلديع، عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب العنزي، -١٤٠
 م).٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ -مؤَسَسة الر�َّن للطباعة والنشر والتوزيع، (بريوت، ٣، طالنحو والصرف

، احملقق: ضبطه وصححه مجاعة التعريفات علي بن دمحم بن علي الزين الشريف،اجلرجاين،  -١٤١
 م).١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -لعلمية دار الكتب ا ،بريوت، (١من العلماء إبشراف الناشر ط

الكرمي  اجلزري، ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات، املبارك بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد -١٤٢
حممود دمحم  -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى  ،، النهاية يف غريب احلديث واألثرالشيباين اجلزري

 .)م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ –املكتبة العلمية د.ط، (بريوت،  الطناحي
على شرح املنهج =  حاشية اجلمل اجلمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، -١٤٣

 ، د. ت).دار الفكرد. ط، (د.م، ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب
، شرح شذور الذهب يف اجلَوَجري، مشس الدين دمحم بن عبد املنعم بن دمحم القاهري الشافعي -١٤٤

املدينة املنورة، اململكة العربية ، (١، احملقق: نواف بن جزاء احلارثي طالعربمعرفة كالم 
عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، (أصل الكتاب: رسالة ماجستري  ،السعودية
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 م). ٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٣للمحقق) 
 ، حتقيق:الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب،  -١٤٥

 م).١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧بريوت  -دار العلم للماليني ، (٤ط ،أمحد عبد الغفور عطار
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني  ،اجلويين -١٤٦

 .)، (د.ط، د.ن، د.ت، احملقق: د. عبد اللطيف دمحم العبدالورقات
كشف الظنون عن أسامي احلاج خليفة، مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين،  -١٤٧

بغداد (وصورهتا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا،  -مكتبة املثىن  د.ط، ،الكتب والفنون
 م).١٩٤١مثل: دار إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية) 

، درة الغواص يف أوهام اخلواصالقاسم بن علي بن دمحم بن عثمان،  البصري، احلريري، أبو دمحم -١٤٨
 هـ). ١٩٩٨/ ١٤١٨ -مؤسسة الكتب الثقافية ، (بريوت، ١ط ،احملقق: عرفات مطرجي

 -عامل الكتب، (بريوت، ٥، ط، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، متام حسان عمر -١٤٩
 م).٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

 .د.ت) -مكتبة األجنلو املصرية(القاهرة،  د.ط، ،مناهج البحث يف اللغةحسان، متام حسان،  -١٥٠
، احملقق: نصر هللا عبد الرمحن نصر شذا العرف يف فن الصرف احلمالوي، أمحد بن دمحم، -١٥١

 .د.ت) -مكتبة الرشد الر�ض(د.م،  ، د.ط،هللا
معجم األدابء = إرشاد  لرومي،احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا �قوت بن عبد هللا ا -١٥٢

دار الغرب اإلسالمي،  ،بريوت، (١احملقق: إحسان عباس، ط، األريب إىل معرفة األديب
 م).١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

، ٢، طمعجم البلداناحلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا �قوت بن عبد هللا الرومي،  -١٥٣
 م).١٩٩٥ -دار صادر ،بريوت(

الكتب ، (د.م، ١، طحاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكاخلضري،  -١٥٤
 ، د.ت).العلمية
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(جدة،  د.ط،، اتريخ القرآن وغرائب رمسه وحكمه دمحم طاهر الكردي املكي، اخلطاط، -١٥٥
 هـ). ١٣٦٥ -د.ن

 ،لي علي قرين، احملقق: عبد احلفيظ فرغشرح درة الغواصاخلفاجي، أمحد بن دمحم املصري،  -١٥٦
 م).١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -دار اجليل ، بريوت، (١ط

، جامع البيان يف القراءات السبععثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو،  ،الداين -١٥٧
أصل الكتاب رسائل ماجستري من جامعة أم القرى ومت  -جامعة الشارقة  اإلمارات،( ،١ط

 م).٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ ،التنسيق بني الرسائل وطباعتها جبامعة الشارقة
راجع -دار الكتب العلمية  ،بريوت( د.ط، ،طبقات املفسرينالداوودي، دمحم بن علي بن أمحد،  -١٥٨

 .، د.ت)النسخة وضبط أعالمها: جلنة من العلماء إبشراف الناشر
 ٧٦٣، (تعليق الفرائد على تسهيل الفوائدالدماميين، دمحم بدر الدين بن أيب بكر بن عمر،  -١٥٩

م) حتقيق: الدكتور دمحم بن عبد الرمحن بن دمحم املفدى أصل  ١٤٢٤ - ١٣٦٢هـ = ٨٢٧ -
 م).١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -، (د.م، د. ن١هذا الكتاب: رسالة دكتوراة ط

-دار احلديث ، القاهرة( د.ط، ،الشعر والشعراء الدينوري، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، -١٦٠
 هـ).١٤٢٣

، احملقق: ، سري أعالم النبالءهللا دمحم بن أمحد بن عثمانالذهيب، ابن قَاْمياز، مشس الدين أبو عبد  -١٦١
 -مؤسسة الرسالة، بريوت، (٣جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األر�ؤوط ط

 م).١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥
، معرفة القراء الكبار الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز -١٦٢

 م).١٩٩٧ -هـ١٤١٧ -دار الكتب العلمية  ،بريوت( ،١ط على الطبقات واألعصار،
أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي  الرازي، -١٦٣

 هـ).  ١٤٢٠ -دار إحياء الرتاث ، (بريوت، ٣، طمفاتيح الغيب = التفسري الكبريخطيب الري، 
، خمتار الصحاحالرازي، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي،  -١٦٤

 -الدار النموذجية -املكتبة العصرية  ،صيدا –بريوت ، (٥ط ،احملقق: يوسف الشيخ دمحم
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 م).١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠
تفسري  ي،الرازي، فخر الدين خطيب الري، أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن احلسن بن احلسني التيم -١٦٥

 هـ). ١٤٢٠ -دار إحياء الرتاث ، (بريوت، ٣، طالرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري
، احملقق: صفوان عد�ن املفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاىن، احلسني بن دمحم،  -١٦٦

 هـ).١٤١٢ -دار القلم، الدار الشامية  ،بريوت /دمشق، (١ط ،الداودي
-هـ١٤٢١-دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١ط ،وحي القلم الرافعي، مصطفى صادق، -١٦٧

 م).٢٠٠٠
االنتخاب لكشف األبيات املشكلة  الربعي، علي بن َعْدالن بن محاد بن علي املوصلي، -١٦٨

 م).١٩٨٥هـ ١٤٠٥ -مؤسسة الرسالة ، (بريوت، ٢، احملقق: د حامت صاحل الضامن طاإلعراب
اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الرصاع، دمحم بن قاسم األنصاري،  -١٦٩

 هـ).١٣٥٠املكتبة العلمية ، (د.م، ١)، طالوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع
 ،معجم منت اللغة (موسوعة لغوية حديثة)رضا، أمحد رضا، (عضو اجملمع العلمي العريب بدمشق)  -١٧٠

م جـ ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧/ ٢و  ١هـ] جـ ١٣٨٠ - ١٣٧٧[ -مكتبة احلياة  دار، بريوت( د.ط،
 م).١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠/ ٥م جـ ١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩/ ٤م جـ ١٩٥٩ -هـ ١٣٧٨/ ٣

، حققهما، وضبط شرح شافية ابن احلاجبجنم الدين دمحم بن احلسن، ، الرضي اإلسرتاابذي -١٧١
املدرس يف ختصص كلية اللغة العربية دمحم  - نور احلسن غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتذة: دمحم

املدرس يف ختصص كلية  -املدرس يف كلية اللغة العربية دمحم حمىي الدين عبد احلميد  -الزفزاف 
 م). ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ -دار الكتب العلمية  ،بريوت، د.ط، (اللغة العربية

 الرعيين، أبو جعفر األندلسي، أمحد بن يوسف بن مالك الرعيين الغر�طي مث البريي،  -١٧٢
 -، حتقيق: عبد هللا حامد النمري هي رسالة ماجستري اقتطاف األزاهر والتقاط اجلواهر

 .م) لرسالة املاجستري١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢بكلية الشريعة جامعة أم القرى (
، ، احملقق: إبراهيم السامرائيمنازل احلروف، الرماين، علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا -١٧٣



 

٢١٢ 

 د.ت).–دار الفكر ، عماند.ط، (
، احملقق: جـ حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السولالرهوين، أبو زكر� حيىي بن موسى،  -١٧٤

 -ديب، (١/ يوسف األخضر القيم ط٤، ٣/ الدكتور اهلادي بن احلسني شبيلي جـ ٢، ١
 م). ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ -راسات اإلسالمية وإحياء الرتاث دار البحوث للد ،اإلمارات

، جملة البحوث اإلسالمية الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، -١٧٥
 .)جملة دورية تصدر عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد(

، اتج العروس من جواهر القاموس ّمد بن عبد الرزّاق احلسيين،الزَّبيدي، أبو الفيض حمّمد بن حم -١٧٦
 .)د.ت -دار اهلدايةد.م، (د.ط،  ،احملقق: جمموعة من احملققني

، احملقق: مازن الالمات الزجاجي، عبد الرمحن بن إسحاق البغدادي النهاوندي أبو القاسم، -١٧٧
 م).١٩٨٥هـ ١٤٠٥ -دار الفكر  ،دمشق، (٢املبارك ط

حروف املعاين  الرمحن بن إسحاق البغدادي النهاوندي، أبو القاسم،الزجاجي، عبد  -١٧٨
 م).١٩٨٤ -مؤسسة الرسالة ، (بريوت، ١ط ،، احملقق: علي توفيق احلمدوالصفات

، ، البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر -١٧٩
 م).١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الكتيب ، (د.م، ١ط

د.م، (، ١٥، طاألعالمالزركلي، خري الدين بن حممود بن دمحم بن علي بن فارس الدمشقي،  -١٨٠
 م)  ٢٠٠٢أ�ر / مايو  -دار العلم للماليني، 

تفسري الزخمشري = الكشاف  الزخمشري، أبو القاسم جار هللا حممود بن عمرو بن أمحد، -١٨١
 هـ).١٤٠٧ -دار الكتاب العريب  ،بريوت( ،٣ط ،عن حقائق غوامض التنزيل

، احملقق: القسطاس يف علم العروضالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  -١٨٢
 م).١٩٨٩هـ ١٤١٠ -مكتبة املعارف ، (بريوت، ٢الدكتور فخر الدين قباوة ط

، احملقق: د. املفصل يف صنعة اإلعرابالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  -١٨٣
 .م)١٩٩٣ -مكتبة اهلالل ، (بريوت، ١ط ،و ملحمعلي ب

سفر  السخاوي، علم الدين أبو احلسن علي بن دمحم بن عبد الصمد اهلمداين املصري الشافعي، -١٨٤



 

٢١٣ 

، احملقق: د. دمحم الدايل تقدمي: د. شاكر الفحام (رئيس جممع دمشق) السعادة وسفري اإلفادة
 م).١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار صادر ، (د.م، ٢ط

الضوء الالمع ألهل  دمحم بن عبد الرمحن بن دمحم بن أيب بكر بن عثمان بن دمحم،السخاوي،  -١٨٥
 .د.ت)–منشورات دار مكتبة احلياة (بريوت،  د.ط، ،القرن التاسع

(مصر،  د.ط، ،معجم املطبوعات العربية واملعربةسركيس، يوسف بن إليان بن موسى،  -١٨٦
 م).١٩٢٨ -هـ ١٣٤٦ -مطبعة سركيس 

 ،بريوت، (١، طنتائج الفكر يف النحوم عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد، السهيلي، أبو القاس -١٨٧
  ).م١٩٩٢ - ١٤١٢ -دار الكتب العلمية 

، احملقق: عبد السالم دمحم الكتابأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء،  سيبويه، -١٨٨
 م).١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -مكتبة اخلاجني، (القاهرة، ٣ط ،هارون

 م).١٩٨٨ -دار العرب للبستاين، (د.م، ٢، طاأللفاظ الفارسية املعربة شري،السيد اّدي  -١٨٩
، احملقق: طه ، أخبار النحويني البصرينيالسريايف، أبو سعيد احلسن بن عبد هللا ابن املرزابن -١٩٠

مصطفى د. ط، (د.م، املدرسني ابألزهر الشريف  -دمحم الزيين، ودمحم عبد املنعم خفاجي 
 م).١٩٦٦ -ـ ه١٣٧٣ البايب احلليب،

، احملقق: أمحد حسن شرح كتاب سيبويهالسريايف، أبو سعيد احلسن بن عبد هللا ابن املرزابن،  -١٩١
 م).٢٠٠٨ -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١ط ،مهديل، علي سيد علي

، شرح أبيات سيبويه السريايف، يوسف بن أيب سعيد احلسن بن عبد هللا بن املرزابن أبو دمحم، -١٩٢
 احملقق: الدكتور دمحم علي الريح هاشم راجعه: طه عبد الرءوف سعد مكتبة الكليات األزهرية،

 م).١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر –القاهرة ( د.ط،
، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر -١٩٣

 .د.ت)–املكتبة العصرية ، صيدا -لبنان( د.ط، بو الفضل إبراهيم،احملقق: دمحم أ
دار  ،بريوت، (١، طاألشباه والنظائر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ،السيوطي -١٩٤

 م).١٩٩٠ -هـ ١٤١١ -الكتب العلمية 
، حققه وشرحه: االقرتاح يف أصول النحوالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -١٩٥



 

٢١٤ 

 -دار القلم، (دمشق، ١حممود فجال، ومسى شرحه (اإلصباح يف شرح االقرتاح) طد. 
 م).١٩٨٩ - ١٤٠٩

، ضبطه وعلق . االقرتاح يف أصول النحوالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -١٩٦
 -البريويتدار ، دمشق، (٢ط ،عليه: عبد احلكيم عطية راجعه وقدم له: عالء الدين عطية

 م).٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧
، احملقق: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، -١٩٧

 م).١٩٩٨هـ ١٤١٨ -دار الكتب العلمية ، (بريوت، ١ط ،فؤاد علي منصور
، حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -١٩٨

عيسى البايب احلليب  -دار إحياء الكتب العربية ، (مصر، ١ط ،ق: دمحم أبو الفضل إبراهيماحملق
 م). ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧ -وشركاه 

، ، عقود اجلمان يف علم املعاين والبيانالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر -١٩٩
 -لنشر والتوزيعدار اإلمام مسلم للطباعة وا القاهرة،، (١ط ،حتقيق وضبط: عبد احلميد ضحا

 م).٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣
، معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسومالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -٢٠٠

 م).٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ -مكتبة اآلداب  ،مصر -القاهرة، (١ط ،احملقق: أ. د دمحم إبراهيم عبادة
، احملقق: أعيان األعياننظم العقيان يف السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -٢٠١

 د.ت).–املكتبة العلمية (بريوت،  ، د.ط،فيليب حيت
، نواهد األبكار وشوارد األفكار = حاشية السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر -٢٠٢

كلية   -جامعة أم القرى ، اململكة العربية السعودية، د.ط، (على تفسري البيضاوي السيوطي
 م).٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٤رسائل دكتوراة)  ٣وأصول الدين ( الدعوة

، احملقق: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  -٢٠٣
 . د.ت)–املكتبة التوفيقية ، د.ط، (مصر، عبد احلميد هنداوي

طبعه  ، وقف علىشرح شواهد املغينالسيوطي، جالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر،  -٢٠٤



 

٢١٥ 

وعلق حواشيه: أمحد ظافر كوجان مذيل وتعليقات: الشيخ دمحم حممود ابن التالميد الرتكزي 
 ).م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ جلنة الرتاث العريب،(د.م، ، د. ط ،الشنقيطي

، احملقق: أبو عبيدة مشهور املوافقاتإبراهيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغر�طي، ، الشاطيب -٢٠٥
 م).١٩٩٧هـ/ ١٤١٧، دار ابن عفانم، ، (د.١ط بن حسن آل سلمان،

للشاطيب =  شرح ألفية ابن مالكأبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغر�طي، ، الشاطيب  -٢٠٦
، احملقق: املقاصد الشافية. املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)

اجلزء الثاين/ د. دمحم • عبد الرمحن بن سليمان العثيمني اجلزء األول/ د. • جمموعة حمققني وهم: 
اجلزء الرابع/ د. دمحم إبراهيم البنا/ د. عبد • اجلزء الثالث/ د. عياد بن عيد الثبييت. • إبراهيم البنا. 

اجلزء السادس/ د. عبد اجمليد قطامش. • اجلزء اخلامس/ د. عبد اجمليد قطامش. • اجمليد قطامش. 
اجلزء الثامن/ • ع/ د. دمحم إبراهيم البنا/ د. سليمان بن إبراهيم العايد/ د. السيد تقي. اجلزء الساب• 

معهد البحوث  ،مكة املكرمة، (١ط ،اجلزء التاسع/ د. دمحم إبراهيم البنا• د. دمحم إبراهيم البنا 
 م)..  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ -العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى 

املقاصد الشافية. املقاصد الشافية يف شرح و إسحق إبراهيم بن موسى، الشاطيب، أب -٢٠٧
اجلزء األول/ د. • ، احملقق: جمموعة حمققني وهم: اخلالصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)

اجلزء الثالث/ د. عياد • اجلزء الثاين/ د. دمحم إبراهيم البنا. • عبد الرمحن بن سليمان العثيمني 
اجلزء اخلامس/ • اجلزء الرابع/ د. دمحم إبراهيم البنا/ د. عبد اجمليد قطامش. • بن عيد الثبييت. 

اجلزء السابع/ د. دمحم • اجلزء السادس/ د. عبد اجمليد قطامش. • د. عبد اجمليد قطامش. 
اجلزء الثامن/ د. دمحم إبراهيم • إبراهيم البنا/ د. سليمان بن إبراهيم العايد/ د. السيد تقي. 

معهد البحوث العلمية وإحياء  مكة املكرمة،، (١ط ،اجلزء التاسع/ د. دمحم إبراهيم البنا• البنا 
 م).. ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ -الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى 

)، ٤٢/ ١، (الرسالةأبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع،  الشافعي، -٢٠٨
 م).١٩٤٠هـ/١٣٥٨ -احلليبمكتبة  مصر،، (١احملقق: أمحد شاكر، ط

، دمشق، بريوت( د.ط، ،املعامل األثرية يف السنة والسرية ُشرَّاب، دمحم بن دمحم حسن ُشرَّاب،  -٢٠٩
 .د.ت) -الدار الشامية بريوت  -دار القلم

ألربعة «شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية ُشرَّاب، دمحم بن دمحم حسن،  -٢١٠



 

٢١٦ 

 م). ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧ -مؤسسة الرسالة ،بريوت، (١، ط»آالف شاهد شعري
املدينة املنورة، ، (١، طخرب الواحد وحجيتهأمحد بن حممود بن عبد الوهاب،  الشنقيطي، -٢١١

 م).٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢ -عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية اململكة العربية السعودية،
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم  الشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا اليمين، -٢١٢

كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل امليس   -، احملقق: الشيخ أمحد عزو عناية، دمشق األصول
 م).١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ دار الكتاب العريب،، (د.م، ١ط ،والدكتور ويل الدين صاحل فرفور

حاسن من بعد القرن البدر الطالع مبالشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا اليمين،  -٢١٣
 .د.ت)–دار املعرفة ، بريوتد.ط، (، السابع

املدينة ، (١، طتداخل األصول اللغوية وأثره يف بناء املعجم الصاعدي، عبد الرزاق بن فراج، -٢١٤
 م).٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية  ،ة العربية السعوديةكاملنورة، اململ

هـ ١٣٧٩دار العلم للماليني ، (د.م، ١، طدراسات يف فقه اللغةالصاحل، صبحي إبراهيم،  -٢١٥
 م).١٩٦٠ -

، على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك ، حاشية الصبانالصّبان، أبو العرفان دمحم بن علي -٢١٦
 م).١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١ط

 . د.ت) -دار املورخ العريب، بريوت( د.ط، ،الصوت اللغوي يف القرآن الّصغري، دمحم حسني علي، -٢١٧
، غيث النفع يف القراءات السبعالصفاقسي، أبو احلسن النوري، علي بن دمحم بن سامل،  -٢١٨

 -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١احملقق: أمحد حممود عبد السميع الشافعي احلفيان ط
 م).٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

، احملقق: أمحد الوايف ابلوفيات الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا، -٢١٩
 م).٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ -دار إحياء الرتاث (بريوت،  ، د.ط،األر�ؤوط وتركي مصطفى

الصُّمادحي، َحسن ُحسين (اسم مركب) بن صاحل بن عبد الوهاب بن يوسف التجييب  -٢٢٠
 د. ت).–دار الكتب الشرقية ، تونس(، ، د. طالتونسي، اإلمام املازري

، احملقق: املعجم الكبريالطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي،  -٢٢١



 

٢١٧ 

 .د.ت)–مكتبة ابن تيمية ، (القاهرة، ٢محدي بن عبد اجمليد السلفي ط
تفسري الطربي = جامع الب اآلملي، الطربي، أبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد بن كثري بن غ -٢٢٢

، حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ابلتعاون مع البيان عن أتويل آي القرآن
، ١ط ،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة

 م).٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -دار هجر  مصر،(
ر أمحد بن دمحم بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة ، أبو جعفشرح مشكل اآلاثرالطحاوي،  -٢٢٣

 - مؤسسة الرسالة، بريوت، (١ط ،األزدي احلجري املصري، حتقيق: شعيب األرنؤوط
 م).١٤٩٤هـ، ١٤١٥

، رمحه هللا احملقق: أيب ، نشأة النحو واتريخ أشهر النحاةالطنطاوي، الشيخ دمحم الطنطاوي -٢٢٤
-م٢٠٠٥مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي ، (د.م، ١ط ،دمحم عبد الرمحن بن دمحم بن إمساعيل

 هـ).١٤٢٦
، احملقق: شرح خمتصر الروضةسليمان بن عبد القوي بن الكرمي، ، الطويف، أبو الربيع الصرصري -٢٢٥

 م). ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧ -مؤسسة الرسالة، بريوت، (١ط ،عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
 ، د.ت).رفدار املعا، (د.م، ١٥، طالنحو الوايفعباس حسن،  -٢٢٦
، فهرس الفهارس عبد احلي الكتاين، دمحم َعْبد اَحلّي بن عبد الكبري ابن دمحم احلسين اإلدريسي -٢٢٧

 ،بريوت، (٢، احملقق: إحسان عباس طواألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت
 .)١٩٨٢ ٥٧٨٧/ ١١٣ص. ب:  -دار الغرب اإلسالمي 

 ).د.ت -د.م، د.ن(، ، د.طالعربيةمعجم القواعد عبد الغين بن علي الدقر،  -٢٢٨
لبنان، دار النهضة العربية للطباعة  –بريوت د. ط، (، علم البديع عتيق، عبد العزيز عتيق، -٢٢٩

 .د. ت) -والنشر والتوزيع
 .د.ت)دار النهضة العربية ، بريوت( د.ط، ،، علم العروض والقافيةعتيق، عبد العزيز -٢٣٠
حترير  بن أيب اإلصبع البغدادي مث املصري،العدواين، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ا -٢٣١



 

٢١٨ 

، تقدمي وحتقيق: الدكتور حفين دمحم التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن
جلنة إحياء  -اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  -اجلمهورية العربية املتحدة د.ط، (شرف 

 . د.ت) – الرتاث اإلسالمي
نزهة األلباب يف ل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد، العسقالين، ابن حجر أبو الفض -٢٣٢

 -مكتبة الرشد ، (الر�ض، ١، احملقق: عبد العزيز دمحم بن صاحل السديري طاأللقاب
 م).١٩٨٩-هـ١٤٠٩

، فتح الباري شرح صحيح أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، العسقالين -٢٣٣
الباقي قام إبخراجه وصححه وأشرف على رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: دمحم فؤاد عبد  البخاري

 ، د.ط،طبعه: حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
 ).١٣٧٩ -دار املعرفة  (بريوت،

مجهرة العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران،  -٢٣٤
 . د.ت)–دار الفكر ، بريوت( د.ط، ،األمثال

، احملقق: علي الصناعتنيالعسكري، احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران،  -٢٣٥
 هـ).١٤١٩، د.ن، ريوت(ب –املكتبة العنصرية  ، د.ط،دمحم البجاوي ودمحم أبو الفضل إبراهيم

العيىن، أبو دمحم حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين،  -٢٣٦
، حتقيق: دمحم حسن دمحم حسن إمساعيل، مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر

 م). ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧ -دار الكتب العلمية ،بريوت، (١ط
عمدة  العيىن، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني احلنفى بدر الدين الغيتاىب، -٢٣٧

 .د.ت) -دار إحياء الرتاث (بريوت،  د.ط، ،القاري شرح صحيح البخاري
، املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية العيين، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى -٢٣٨

، حتقيق: أ. د. علي دمحم فاخر، أ. د. أمحد دمحم توفيق »شرح الشواهد الكربى«املشهور بـ 
دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة،  ،القاهرة، (١ط ،السوداين، د. عبد العزيز دمحم فاخر



 

٢١٩ 

 م).٢٠١٠ -هـ ١٤٣١
املكتبة  ،بريوت –صيدا ( ،٢٨، طجامع الدروس العربيةالغالييىن، مصطفى بن دمحم سليم،  -٢٣٩

 م). ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ -العصرية
، احملقق: د. حسن املسائل احللبياتالفارسّي، أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار،  -٢٤٠

، ١ط ،، األستاذ املشارك يف جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية فرع القصيمهنداوي
 -دار املنارة للطباعة والنشر والتوزيعبريوت،  –دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع  دمشق،(

 م).. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
 العريب، املسائل العسكر�ت يف النحو الفارِسي، أَبُو َعِلي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، -٢٤١

(عمان د.ط، احملقق: د. علي جابر املنصوري (أستاذ النحو العريب ورئيس الدراسات العليا)، 
 م).٢٠٠٢ -الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن –

، احملقق: د. التعليقة على كتاب سيبويهالفارسّي، أبو علي، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار،  -٢٤٢
 م).١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، (د.م، د.ن، ١بن محد القوزي (األستاذ املشارك بكلية اآلداب) ط عوض

، احملقق: بدر احلجة للقراء السبعة الفارسّي، أبو علي، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، -٢٤٣
، ٢الدقاق، طأمحد يوسف  -بشري جوجيايب راجعه ودققه: عبد العزيز رابح  -الدين قهوجي 

 م).١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ -دار املأمون للرتاث  ،بريوت -دمشق(
، احملقق: د. املتويل شرح كتاب احلدود يف النحوالفاكهي، عبد هللا بن أمحد النحوي املكي،  -٢٤٤

جامعة األزهر، واألستاذ  -رمضان أمحد الدمريي، املدرس يف كلية اللغة العربية ابملنصورة 
 -مكتبة وهبة ، (القاهرة، ٢ابملدينة املنورة جامعة امللك عبد العزيز، ط املساعد يف كلية الرتبية

 م).١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
، احملقق: أمحد معاين القرآن للفراءالفراء، حيىي بن ز�د بن عبد هللا بن منظور الديلمي،  -٢٤٥

دار املصرية  ،مصر، (١يوسف النجايت/ دمحم علي النجار/ عبد الفتاح إمساعيل الشليب، ط
 د.ت). –يف والرتمجة للتأل

، يف النحو اجلمل الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري، -٢٤٦
 م).١٩٩٥هـ ١٤١٦ ، (د.م، د.ن،٥احملقق: د. فخر الدين قباوة ط



 

٢٢٠ 

د ، احملقق: د مهدي املخزومي، العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري،  -٢٤٧
 .، د.ت)دار ومكتبة اهلالل(بريوت،  د.ط، إبراهيم السامرائي،

، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغةجمد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب،  الفريوزآابدى، -٢٤٨
 م).٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ،دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، (د.م، ١ط

، حتقيق: مكتب حتقيق لقاموس احمليطاالفريوزآابدى، جمد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب،  -٢٤٩
 -مؤسسة الرسالة، بريوت، (٨ط ،الرتاث يف مؤسسة الرسالة إبشراف: دمحم نعيم العرقُسوسي

 م).٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
 د.ط، ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، أبو العباس أمحد بن دمحم بن علي،   -٢٥٠

 .د.ت) –املكتبة العلمية (بريوت، 
، احملقق: دمحم تفسري حماسن التأويلدمحم مجال الدين بن دمحم سعيد بن قاسم احلالق، القامسي،  -٢٥١

 هـ).١٤١٨ -دار الكتب العلميه  ،بريوت، (١ابسل عيون السود، ط
، الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبعالقاضي، عبد الفتاح بن عبد الغين بن دمحم،  -٢٥٢

 م).١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ -مكتبة السوادي للتوزيع، (د.م، ٤ط
، الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبعالقاضي، عبد الفتاح بن عبد الغين بن دمحم،  -٢٥٣

 م). ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ -مكتبة السوادي للتوزيع، (د.م، ٤ط
، القايل، أبو علي إمساعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن دمحم بن سلمان -٢٥٤

، عين بوضعها وترتيبها: دمحم عبد اجلواد شذور األمايل = النوادر)(األمايل = ، أمايل القايل
 د.ت). -دار الكتب املصرية(القاهرة،  د.ط،األصمعي، 

 قسطنطينية،، (١، طالشعر نقد قدامة، أبو الفرج، قدامة بن جعفر بن ز�د البغدادي، -٢٥٥
 .)١٣٠٢ -مطبعة اجلوائب 

اإلحكام يف متييز  بن عبد الرمحن املالكي،القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس  -٢٥٦
، ٢، اعتىن به: عبد الفتاح أبو غدة، طالفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام

 م).١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ -دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان –بريوت (



 

٢٢١ 

، ١، طاألمكنة والبقاعمراصد االطالع على أمساء القطيعي، عبد املؤمن بن عبد احلق،  -٢٥٧
 هـ).١٤١٢ -دار اجليل ، بريوت(

، احملقق: دمحم إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي، مجال الدين أبو احلسن علي بن يوسف،  -٢٥٨
–ومؤسسة الكتب الثقافية  بريوت، -دار الفكر العريب  القاهرة،، (١أبو الفضل إبراهيم، ط

 م).١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦
الِقنَّوجي، أبو الطيب دمحم صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين البخاري،  -٢٥٩

 م).٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ - دار ابن حزم، (د.م، ١، طأجبد العلوم
 الِقنَّوجي، أبو الطيب دمحم صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين البخاري، -٢٦٠

محد السامرائي (رسالة ماجستري من كلية ، احملقق: سهاد محدان أالبلغة إىل أصول اللغة
جامعة تكريت إبشراف األستاذ الدكتور أمحد خطاب العمر) رسالة جامعية  -الرتبية للبنات 

 ).د.ت-جامعة تكريت، (الرسالة اجلامعية -
حاشية شيخ زاده على تفسري  القوجوي، دمحم حميي الدين بن مصطفى مصلح الدين،  -٢٦١

 هـ).١٤١٩ - مكتبة احلقيقة، تركيا-ست، إستنبولتصوير أوف( د.ط، ،،البيضاوي
، حققه ما جيوز للشاعر يف الضرورة القريواين، أبو عبد هللا التميمي، دمحم بن جعفر القزاز، -٢٦٢

 د.ط، وقدم له وصنع فهارسه: الدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صالح الدين اهلادي،
 .د.ت)حى إبشراف دار الفص، القاهرة -دار العروبة، الكويت (

بن  ، دراسة وحتقيق: الدكتور دمحمإيضاح شواهد اإليضاح أبو علي احلسن بن عبد هللا، ،القيسي -٢٦٣
 م).١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -دار الغرب اإلسالمي ،لبنان –بريوت، (١ط ،محود الدعجاين

سلم الوصول إىل طبقات كاتب جليب، مصطفى بن عبد هللا القسطنطيين العثماين،  -٢٦٤
حممود عبد القادر األر�ؤوط إشراف وتقدمي: أكمل الدين إحسان أوغلي ، احملقق: الفحول

مكتبة إرسيكا، ( ، د.ط،تدقيق: صاحل سعداوي صاحل إعداد الفهارس: صالح الدين أويغور
 م).٢٠١٠تركيا  -إستانبول 

 بريوت،( د.ط، ،معجم املؤلفنيكحالة، عمر بن عبد الغين، عمر بن رضا بن دمحم راغب،  -٢٦٥
 .د.ت) -دار إحياء الرتاث العريب  - مكتبة املثىن



 

٢٢٢ 

، حتقيق حتقيق الفوائد الغياثية الكرماين، مشس الدين دمحم بن يوسف بن علي بن سعيد، -٢٦٦
اململكة العربية  -املدينة املنورة ، (١ط ،ودراسة: د. علي بن دخيل هللا بن عجيان العويف

 هـ).١٤٢٤ -مكتبة العلوم واحلكم ،السعودية
دليل الطالبني لكالم الكرمي، مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد املقدسي احلنبلى،  -٢٦٧

 م).٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ -إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية د.ط، (الكويت،  ،النحويني
معجم يف  ، الكليات،الكفوي، أبو البقاء احلنفي، أيوب بن موسى احلسيين القرميي -٢٦٨

مؤسسة ، بريوت( ، د.ط،دمحم املصري -احملقق: عد�ن درويش  املصطلحات والفروق اللغوية،
 .د.ت) -الرسالة

، من بين آكل املرار اعتىن ديوان امرئ القيس الكندي، اْمُرُؤ الَقْيس بن حجر بن احلارث، -٢٦٩
 م).٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ -دار املعرفة ، بريوت، (٢به: عبد الرمحن املصطاوي، ط

املطبعة الكربى األمريية  ،مصر -بوالق( د.ط، ،اخلطط التوفيقيةمبارك، علي ابشا مبارك،  -٢٧٠
 ).ه١٣٠٦

، احملقق: دمحم عبد اخلالق املقتضب املربد، دمحم بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي، -٢٧١
 .د.ت) -عامل الكتب(بريوت،  د.ط، عظيمة،

وحواشي العقائد النسفية ألهل السنة واجلماعة (األشاعرة ، شروح جمموعة من العلماء -٢٧٢
 م).٢٠١٣ -دار الكتب العلمية  ،بريوت( د.ط، ، حتقيق: أمحد فريد املزيدي،واملاتريدية)

خالصة األثر يف أعيان القرن  احمليب، دمحم أمني بن فضل هللا بن حمب الدين بن دمحم احلموي، -٢٧٣
 ..ت)د–دار صادر ، بريوت( د.ط، ،احلادي عشر

دار ، بريوت، (١، طمعجم حفاظ القرآن عرب التاريخحميسن، دمحم دمحم دمحم سامل حميسن،   -٢٧٤
 م).١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ -اجليل 

، ١ط ،، مبساعدة فريق عملمعجم اللغة العربية املعاصرةخمتار، أمحد خمتار عبد احلميد عمر،  -٢٧٥
  م).٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ -عامل الكتب(بريوت، 



 

٢٢٣ 

، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية عمر بن علي ابن سامل، خملوف، دمحم بن دمحم بن -٢٧٦
 م).٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١علق عليه: عبد اجمليد خيايل، ط

، سلك الدرر يف أعيان القرن املرادي، أبو الفضل دمحم خليل بن علي بن دمحم بن دمحم مراد احلسيين -٢٧٧
 م).١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨دار ابن حزم ، (د.م، ٣مية، ط، دار البشائر اإلسالالثاين عشر

توضيح  املرادي، أبو دمحم بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املصري املالكي، -٢٧٨
، شرح وحتقيق: عبد الرمحن علي سليمان، أستاذ املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك

 م).٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨ -يبدار الفكر العر ، (د.م، ١اللغو�ت يف جامعة األزهر، ط
اجلىن الداين يف حروف املرادي، أبو دمحم بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي،  -٢٧٩

دار الكتب  ،بريوت، (١األستاذ دمحم ندمي فاضل، ط-، احملقق: د فخر الدين قباوة املعاين
 م).١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ -العلمية 

. املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراءاملرزابين، أبو عبيد هللا بن دمحم بن عمران بن موسى  -٢٨٠
  .)د.ط، د.ن، د.ت(د.ط، 

، ٢، بتصحيح وتعليق: األستاذ الدكتور كرنكو، طمعجم الشعراءاملرزابين، دمحم بن عمران،  -٢٨١
 م).١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ -دار الكتب العلمية  ،بريوت(

احملقق:  ،احلماسة. املؤلف: أبو على أمحد بن دمحم بن احلسن األصفهايناملرزوقي، شرح ديوان  -٢٨٢
 -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١غريد الشيخ وضع فهارسه العامة: إبراهيم مشس الدين، ط

 م).٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
املسند الصحيح =  ، صحيح مسلمبن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، مسلم -٢٨٣

 ، د.ط،، احملقق: دمحم فؤاد عبد الباقين العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصاملختصر بنقل العدل ع
 .د.ت) -دار إحياء الرتاث (بريوت، 

 د. ط،، املعجم الوسيط ،دمحم النجار، /حامد، عبد القادر /أمحد، الز�ت /إبراهيم، مصطفى -٢٨٤
 .د. ت) جممع اللغة العربية،(القاهرة، 

مكتبة املعارف ، (بريوت، ١، طسبيل إىل علمي اخلليلأهدى مصطفى، حممود مصطفى،   -٢٨٥



 

٢٢٤ 

 م).٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ -
عين بتحقيقه  رسالة املالئكة،املعري، أبو العالء أمحد بن عبد هللا بن سليمان التنوخي،  -٢٨٦

 بريوت،( د.ط، وشرحه وضبطه ومعارضته: دمحم سليم اجلندي، عضو اجملمع العلمي العريب،
 .م) ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢–دار صادر 

 ،بريوت( ،١ط ،،، حتقيق عبد العزيز امليمين (بدون ترقيم)رسالة املالئكة املعري، أبو العالء، -٢٨٧
 م). ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤ -دار الكتب العلمية

 ).د.م، د.ن، د.ت(، د.ط، اجلغرافيااملغريب، أبو احلسن على بن موسى بن سعيد،  -٢٨٨
شرح املكودي على األلفية يف علمي  صاحل،املكودي، أبو زيد عبد الرمحن بن علي بن  -٢٨٩

، مجال الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي اجلياين األندلسي املالكي. النحو والصرف

احملقق: الدكتور عبد احلميد هنداوي (مدرس البالغة والنقد األديب واألدب املقارن بكلية دار 

 ).٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ -املكتبة العصرية، لبنان -بريوت ( د.ط، جامعة القاهرة) -العلوم 

، حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم -٢٩٠ ، ، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازاملؤيد ابهللَّ

 هـ).١٤٢٣ -املكتبة العنصرية ، بريوت، (١ط

، -دار القلم، (دمشق، ١،، طالبالغة العربيةعبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّكة الدمشقي،  امليداين، -٢٩١

 م).١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -الدار الشامية -بريوت

، متهيد القواعد بشرح �ظر اجليش، دمحم بن يوسف بن أمحد، حمب الدين احلليب مث املصري -٢٩٢
، دراسة »متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«، شرح التسهيل املسمى تسهيل الفوائد

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة، (١ط ،وحتقيق: أ. د. علي دمحم فاخر وآخرون
 هـ).١٤٢٨والرتمجة، 

 -دار عامل القرآن  حلب،، (١، طاملدخل إىل علوم القرآن الكرمي النبهان، دمحم فاروق، -٢٩٣
 م).٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

مؤسسة ، بريوت، (١، طضياء السالك إىل أوضح املسالك النجار، دمحم عبد العزيز، -٢٩٤



 

٢٢٥ 

 م).٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ -الرسالة
، عمدة الكتاب النَّحَّاس، أبو جعفر أمحد بن دمحم بن إمساعيل بن يونس املرادي، النحوي، -٢٩٥

اجلفان واجلايب للطباعة  -دار ابن حزم ، (د.م، ١ط ،احملقق: بسام عبد الوهاب اجلايب
 م).٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،والنشر

حققه وخرج ، ، السنن الكربىالنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين -٢٩٦
أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب أشرف عليه: شعيب األر�ؤوط قدم له: عبد هللا بن عبد 

 م). ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ -مؤسسة الرسالة ، (بريوت، ١احملسن الرتكي، ط
، الر�ض، (١، طاملهذب يف علم أصول الفقه املقارنالنملة، عبد الكرمي بن علي بن دمحم،  -٢٩٧

 م).١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠–مكتبة الرشد 
عنيت بنشره  د.ط، ،هتذيب األمساء واللغاتأبو زكر� حميي الدين حيىي بن شرف، ، النووي -٢٩٨

وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية يطلب 
 .د.ت) -دار الكتب العلمية ،بريوت(من: 

، »من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر«املفسرين معجم نويهض، عادل نويهض،   -٢٩٩
مؤسسة  :لبنان –بريوت ، (١قدم له: ُمفيت اجلمهورية اللبنانية الشَّْيخ حسن خالد، ط

 م).١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، 
– مكتبة األجنلو املصرية(القاهرة،  د.ط، ،، قواعد اإلمالءهارون، عبد السالم دمحم -٣٠٠

 .م)١٩٩٣
، اشرفت جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرباهلامشي، أمحد بن إبراهيم بن مصطفى،  -٣٠١

 .د.ت) -مؤسسة املعارفد.ط، (بريوت، على حتقيقه وتصحيحه: جلنة من اجلامعيني، 
، ضبط وتدقيق جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع اهلامشي، أمحد بن إبراهيم بن مصطفى، -٣٠٢

 .د.ت) -املكتبة العصرية(بريوت،  د.ط، وتوثيق: د. يوسف الصميلي،
تفسري حدائق الروح والرحيان يف  اهلرري، دمحم األمني بن عبد هللا األرمي العلوي الشافعي، -٣٠٣

، ١، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم دمحم علي بن حسني مهدي، طروايب علوم القرآن
 م).٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ -دار طوق النجاة ،لبنان –بريوت (



 

٢٢٦ 

، احملقق: الدكتور عبد اجمليد األمثالاهلروي، أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا البغدادي،  -٣٠٤
 م). ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠، دار املأمون للرتاث، (د.م، ١، طقطامش

 (التوضيح لشرح اجلامع الصحيح) املسائل النحوية يف كتاباهلوميل، داود بن سليمان،  -٣٠٥
لقِّن، إشراف: د. سليمان يوسف خاطر (أستاذ النحو والصرف املشارك)، رسالة 

ُ
البن امل

  -مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على درجة ماجستري اآلداب يف الدراسات اللغوية 
اململكة العربية (كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية (قسم اللغة العربية وآداهبا)، 

 هـ). ١٤٣٨/ ١٤٣٧العام اجلامعي:  -ة القصيم جامع السعودية،
شرح األزهرية الوقاد اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املصري خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن دمحم،  -٣٠٦

 -املطبعة الكربى، القاهرة -بوالقد.ط، (،  األزهريخلالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن دمحم اجلرجاويّ 
 .د.ت)

شرح التصريح  الوقاد اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املصري خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن دمحم، -٣٠٧
 -دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١، طعلى التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو

 م).٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
الذين ترجم هلم فضيلة الشيخ  ،نثل النبال مبعجم الرجالالوكيل، أبو عمرو أمحد بن عطية،  -٣٠٨

احملدث أبو إسحاق احلويين ُمجع من كتب: الشيخ أيب إسحاق احلويين مجعه ورتبه: أبو عمرو 
 م).٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ -دار ابن عباس، (مصر، ١أمحد بن عطية الوكيل، ط

دار الكتب العلمية  ،بريوت، (١، طاملعجم املفصل يف شواهد العربيةيعقوب، إميل بديع،  -٣٠٩
 م). ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -

، مجعه ورتبه ووقف على طبعه: بشري شاعرات العرب يف اجلاهلية واإلسالم ميوت، بشري، -٣١٠
 م).١٩٣٤-هـ ١٣٥٢ -املكتبة األهلية، بريوت، (١ميوت، ط

، احملقق: د دمحم زهر األكم يف األمثال واحلكماليوسي، نور الدين احلسن بن مسعود بن دمحم،  -٣١١
 -دار الثقافة، الدار البيضاء  -الشركة اجلديدة ، (املغرب، ١ط ،حجي، د دمحم األخضر

 م).١٩٨١ -هـ ١٤٠١



 

٢٢٧ 

a. http://www.alukah.net/library/0/77120/#ixzz5Chy6HUd4. 
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