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المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ،سيدنا محمد

الصادؽ األميف ،كصحابتو الغر المياميف ،كمف تبعو بإحساف إلى يكـ الديف.

فقد شرفنا اهلل تعالى باإلسبلـ ،كأكرمنا بالقرآف ،كجعمو عمى خير لغة ،فمنذ أف ضعؼ

ىب نفر مف الغيكريف عمى القرآف الكريـ كلغتو؛ لكضع قكاعد
المساف العربي كانتشر المحف ٌ
يضبطكف مف خبلليا المساف العربي المبيف ،كيحافظكف عمى القرآف الكريـ كلغتو ،فكاف عمـ النحك.
ئيسا لفيـ كدراسة كثير مف العمكـ العربية كالدراسات اإلسبلمية ،كلقد
كيعد النحك العربي مدخبلن ر ن
تعددت المؤلفات النحكية بيف متكف كشركح كنظـ لتمؾ المتكف ،كمف المتكف التي احتفى بيا النحاة:

"ألفية ابف مالؾ في النحك الصرؼ".

كألىمية ىذا المتف فقد جاءت الشركح عميو تترل عبر األجياؿ ،كلكؿ شارح منيجو الخاص الذم

كثير ما كانت تعتمد عمى عمكـ شتى مف تفاسير ،كعمكـ،
يعكس آراءه كثقافتو؛ إذ إف ىذه الشركح نا
كقراءات ،كفقو ،كأصكؿ ،كتاريخ ،كحديث ،كلغة ،كمعاجـ ،كببلغة ،كبياف ...إلخ.

فجاء ابف عقيؿ أحد عمماء العربية في القرف الثامف اليجرم ،يشرح ألفية ابف مالؾ ،فطارت شيرة

شرحو في اآلفاؽ ،كدرسو كثير مف طبلب العمـ مف عربية كفقو.

كمعينا تتبلقح فيو األفكار ،كتتجمى فيو المذاىب النحكية
خصبا
ميدانا
كما أف ىذه الشركح كانت
ن
ن
ن
في مشيد فذ فريد يعكس جيكد عمماء أجبلء ال يممؾ الكاحد منا إال الدعاء ليـ كاالعتزاز بيـ بؿ
كالتأسي بسيرىـ العطرة بعد سيرة رسكؿ اهلل ( )كالسمؼ الصالح (رضكاف اهلل عمييـ)؛ كيؼ ال؟!

كقد كانكا جيابذة أتقياء كأكفياء بررة ،زىدكا في الدنيا كنأكا بأنفسيـ عف أبكاب السبلطيف ،كما
َّ (ٔ)
جابيكا الطغاة كالظممة ،فأعزىـ اهلل كرزقيـ العمـ بتقكاىـ اتَّقيكا المَّوى ىكيي ىعمِّ يم يك يـ الموي

)ُ)

سكرة البقرةِِٖ/ِ :
ٔ

كجعؿ ليـ لساف صدؽ في اآلخريف ،فجزاىـ اهلل عنا كعف العربية كأىميا خير الجزاء.

فكثير مف الكتب التراثية ال تزاؿ مخطكطات أسيرة عمى أرفؼ المكتبات العالمية ،تنتظر أصحاب
األيادم البيضاء ،كأىؿ العزـ ليشمركا عف ساؽ الجد ،لفؾ العاني الذم طاؿ انتظاره لفسحة الحرية

كعبيرىا ،فكقع اختيارم عمى فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ لمشيخ أحمد السجاعي بمساعدة

أستاذم الدكتكر محمكد العامكدم لتحقيقيا تحقيقنا عمميا مف باب الكبلـ كما يتألؼ منو حتى نياية
باب أعمـ كأرل ،كأخرجيا بحمتيا القشيبة.

كقد كاف شيخنا العبلمة أحمد السجاعي ،مف أكلئؾ العمماء األجبلء الذيف جادت ق ارئحيـ في

العربية ،فتجمت آثارىـ في بساتينيا الغنَّاء ،التي تنتثر فييا الدرر المكامع مف جكاىر العربية ،إف ما
تركو السجاعي مف تصانيؼ تنـ عف شخصية لغكية عممية رائدة في كؿ مجاؿ ،فآثاره لـ تنسى بؿ

مكردا لطبلب العربية بشكؿ خاص كالعمـ بشكؿ عاـ.
ال زالت تشكؿ ن

كانطبلقا مف طبيعة ما يقتضيو البحث العممي خصصت التمييد لترجمة ابف عقيؿ،

قت فييا إلى اسمو كنسبو كمكلده كنشأتو كصفاتو كأخبلقو كشيكخو كتبلميذه كأقكاؿ العمماء فيو
كتطر ي
قت فييا إلى اسمو
كمؤلفاتو كشعره ككفاتو ،كبعد ذلؾ
ترجمت لحياة الشيخ أحمد السجاعي ،كتطر ي
ي

كنسبو كمكلده كنشأتو كصفاتو كأخبلقو كثقافتو كمكانتو كشيكخو كتبلميذه كجيكده العممية كمؤلفاتو

ككفاتو.

ثـ قسمت البحث إلى قسميف ،ىما القسـ األكؿ الدراسة ،تناكلت فيو الحديث عف شرح ابف عقيؿ

كفتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ ،فجاء في فصميف ،الفصؿ األكؿ تناكلت فيو شرح ابف عقيؿ،

قت لمنيجو في شرحو لؤللفية كشكاىده كمصادره كاألصكؿ النحكية في شرحو كمذىبو النحكم.
فتطر ي
فبينت فيو سبب تسمية
حممت فيو فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ،
كفي الفصؿ الثاني
ي
ي
السجاعي الحاشية بيذا االسـ ،كمنيجو في حاشيتو كشكاىده كمصادره كاألصكؿ النحكية عنده
كمذىبو النحكم كحاشية السجاعي في الميزاف كبعد ذلؾ النتائج كالتكصيات.

ناكلت فيو كصؼ نسخ
كالقسـ الثاني يتعمؽ بتحقيؽ المخطكطة ىكٍف ى
ؽ الضكابط العممية ت ي
المخطكطة كحاشية "فتح الممؾ الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ" تكثيؽ كنسبة كصكر نسخ المخطكطة
قمت بعمؿ الفيارس الفنية البلزمة ،التي
كبعد ذلؾ جاء النص محققنا ،كبعد االنتياء مف التحقيؽ ،ي
اشتممت عمى فيارس اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كالشكاىد الشعرية كاألرجاز كاألمثاؿ كاألعبلـ
كالكتب الكاردة في المتف كالمصادر كالمراجع كالمكضكعات.

كىنا البد مف اإلشارة إلى صعكبات الدراسة مف صعكبة كغمكض كابياـ في في بعض المفاىيـ

كالمصطمحات ،كبخاصة أف حالتي الصحية يكتنفيا الكثير مف المخاطر كالصعكبات ،كلذلؾ

عمي بالكثير مف فيض عمميـ .
ي
اعتمدت عمى ثمة مف إخكاني كزمبلئي األفاضؿ الذيف جادكا ٌ
ٕ

كحسبي في ىذا الم ً
كؿ القاضي الفاضؿ عبد الرحيـ البيساني إلى العماد
أف أذ يك ىر قى ى
قاـ ٍ
ى
ى
ً
ه ً
كاف
ب
األصفيانيِّ " :إني رٍأي ي
إنساف ك ن
ت َّأنو ال ىيكتي ي
تابا في ىيك ًمو إال قاؿ  :في ىغده ،لك يغي ىِّر ىذا لى ى
أجم يؿ ،كىذا ًمف
كاف ى
أفض يؿ ،كلك تيًر ىؾ ىذا لى ى
كاف يي ٍستى ٍح ىس يف ،كلك قي ِّد ىـ ىذا لى ى
أحس يف ،كلك ًزٍي ىد ىكذا لى ى
ى
كاف ى
(ٔ)
ً
العبر ،كىك ىدلي هؿ عمىى استي ً
ً ً
الن ٍق ً
بلء َّ
الب ىشر" .
ص ىعمىى يجممىة ى
ى
أعظىـ ى

خالصا لكجيو ،كأف يعيننا عمى خدمة لغة قرآنو ،كأف يييئ لنا
فأسأؿ اهلل تعالى أف يجعمو
ن
رشدا ،فمنو أستمد الصكاب ،كالتكفيؽ إلى ما يي ٍحظيني لديو بجزيؿ الثكاب ،كاياه أسأؿ أف
مف أمرنا ن
يعصـ القمـ مف الخطأ كالخطؿ ،كالفيـ مف الزيغ كالزلؿ ،إنو أكرـ مسؤكؿ ،كأعظـ مأمكؿ.
أولً :أسباب اختيار البحث:

ُ .الكشؼ عف شخصية السجاعي النحكية.

ِ .بياف أىمية فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ لمسجاعي.

ّ .التعرؼ عمى المادة النحكية التي احتكتيا ىذه الحاشية ،كما بيا مف استدراكات كتعميقات عمى
ابف عقيؿ كغيره مف المغكييف.

ثانيا :أىمية البحث:
ً
ُ .الكشؼ عف الشخصية المغكية كالنحكية لمسجاعي كبياف معالميا.
ِ .تقديـ دراسة مستقمة حكؿ شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ.

ّ .تقديـ دراسة مستقمة حكؿ فتح الجميؿ شرح ابف عقيؿ لمسجاعي.
ْ .بياف قيمة ىذه الحاشية لمسجاعي.
ثالثًا :أىداف البحث:

ُ .رفد المكتبة العربية بنص محقؽ تحقيقنا عمميا عمى أسس التحقيؽ السميمة كعمؿ الفيارس
البلزمة لو.
ِ .التعرؼ عمى المنيج كالنظاـ الذم سار عميو السجاعي في فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ.

بحر.

ابعا :الدراسات السابقة:
رً
(حاشية السجاعي عمى قطر الندل) رسالة دكتكراه في جامعة عيف شمس لمدكتكر أحمد

خامسا :منيج البحث:
ً
سكؼ أتبع المنيج الكصفي التحميمي في دراسة مكضكع البحث ،كالمنيج التاريخي في
تحقيؽ المخطكطة.

(ٔ)

محاضرات األدباء كمحاكرات الشعراء كالبمغاء ،لؤلصفياني.ُِ/ُ :
ٖ

التمييد

المبحث األول
حياة ابن عقيل
ويشتمل ىذا المبحث عمى النقاط اآلتية:
ُ -اسمو كنسبو.

ِ -مكلده كنشأتو.

ّ -صفاتو كأخبلقو.
ْ -شيكخو.

ٓ -تبلميذه.
ٔ -أقكاؿ العمماء فيو.
ٕ -مؤلفاتو.
ٖ -شعره.
ٗ -كفاتو.

ٗ

التمييد

التمـــهيـــــد
أولً :ابن عقيل

حياة ابن عقيل:

ٔ -اسمو ونسبو:
أبك محمد

(ٔ)

بياء الديف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف محمد بف محمد بف عقيؿ بف

العقيمي
الديف اٍلحمىبًي(ٕ) القرشي الياشمي
عبد اهلل بف يم ىح َّمد بف بياء ٌ
ٌ
الشافعي،
م ،قاضي القضاة ،بياء الديف بف عقيؿ
ثـ
البالسي المصر ٌ
ٌ
ٌ

أبي طالب(ٗ).

(ٖ)
اليمذاني األصؿ،
اآلمدم
ٌ
كينتيي نسبو إلى عقيؿ بف

 -2مولده ونشأتو:

()ٙ

كلد يكـ الجمعة التاسع مف المحرـ سنة ثماف كتسعيف كستمائة(٘) في القاىرة ،ككاف مممقنا
فبلزـ ًاال ٍشتً ىغاؿ بعمكـ المغة إًلىى أىف مير( )7كنشأ كترعرع فييا ،كبيا تفقو( )8كسمع مف عممائيا
كعاش في أركقة عمماؤىا ،فارتشؼ العربية مف نحاتيا كالفقو مف شيكخيا.

()9
اف
ككاف بعض أسبلفو يقيمكف في ىمذاف أك آمد ،كلعميـ انتقمكا مف إحداىما إلى مصر  ،ىك ىك ى
اف يدرس بمدارس ىكثً ىيرة(ٓٔ) ،كلي قضاء القضاة بالديار المصرية في يكـ الخميس ثامف جمادل
ىك ىك ى
(ُ)

معجـ المؤلفيف ٔ. َٕ/

(ِ)

الدرر الكامنة ّ ِْ/كطبقات الشافعية شيبة ِ.ٗٔ/

(ّ)

األعبلـ ْ.ٗٔ /

(ْ)

انظر ترجمتو في  :الدرر الكامنة البف حجر ِ ،ِّٕ /حسف المحاضرة ،لمسيكطي ُ ّٕٓ /كطبقػات الشػافعية

لبلسنكم ُٖٗ ،كالكفيات البف رافع ِ ِّٕ/طبقات الشافعية البف قاضي شيبة ِ ٖٗ-ٗٔ/كغاية النياة طبقات
الق ػراء البػػف الجػػزرم ُ ،ِْٖ /طبقػػات النحػػاة البػػف قاضػػي شػػيبة ّّْ ،مفت ػػاح السػػعادة لطػػاش كبػػرل زاده ِ/
َُٗ ،النجػػكـ ال ازى ػرة ،لبننن تغػػرم بػػردم ُُ ََُ /كالمنيػؿ الصػػافي ٕ ٕٗ-ٗٔ/كالبػػدر الطػػالع ،لمشػػككاني ُ/
(ٓ)

ّٖٔ  ّٖٕ-كاألعبلـ ْ ٗٔ/كمعجـ المؤلفيف ٔ. َٕ/

طبقات المفسريف ،لمداكدم َِْ كاألعبلـ ْ ٗٔ/كمعجـ المؤلفيف ٔ َٕ/غاية النياية في طبقات القراء ُِْٖ/

بغية الكعاة ِْٖ/
()ٙ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(َُ)

تعني فقيرا.
الدرر الكامنة ّ. ِْ/
المنيؿ الصافي ٕ. ْٗ/

األعبلـ ْ.ٗٔ /

البدر الطالع ُ. ّٖٕ/
٘

القزكيني بالحسينية(ٕ) ،كعف العز بف
األكلى سنة تسع كخمسيف كسبعمائة(ٔ) ،كناب في الحكـ عف
ٌ
بف جماعة بالقاىرة ،فسار سيرة حسنة ،ثـ عزؿ لكاقع كقع منو في حؽ القاضي مكفؽ الديف الحنبمي
فتعصب صرغتمش(ٖ) لو ،فكلي القضاء األكبر ،كعزؿ ابف جماعة ،كلي قضاء الديار
في بحث،
ٌ
(ٗ)
يكما ،ككاف قكم النفس ،يتيو عمى أرباب الدكلة كىـ
المصرية مدة قصيرة فكانت ثمانيف ن
يخضعكف لو ،كيعظمكنو.

كقد درس بزاكية َّ
أخير كدرس بأماكف ًم ٍنيىا التَّ ٍف ًسير بالجامع الطكلكني ،كيقكؿ ابف
الش ًاف ًعي نا
ى
(٘)
ً
ً
ً
ً
ً
ثـ شرع مف أكؿ اٍلقي ٍرآف بعد ىذلؾ
حجر " :قمت :ختـ فيو اٍلقي ٍرآف تى ٍفسي ار في يم َّدة ثى ىبلث ىكع ٍشريف سنة َّ
ً
ً
فىم ى ً
اف ىعزلو ًفي
قطعة مف التَّ ٍفسير ىك ىك ى
ات في أثٍىناء ىذلؾ ىكشرح األلفية كالتسييؿ كىما معركفاف ىك ى
ى
ً
اف شرع ًفي كتاب مطكؿ ىس َّماهي تيسير االستعداد لرتبة ًاال ٍجتًيىاد ىك ىسماهي التأسيس
ىرىم ى
ضاف م ٍنيىا ىك ىك ى
َّ ً
اؿ ًف ً
يو َّ
الديف ٍابف
لم ٍذ ىىب ٍابف إً ٍد ًريس أىطى ى
مصر كالجيزة ىعف عز ٌ
النفس جدا" .ىكتى ىكلى ن ىي ىابة الحكـ بً ٍ
ى
ثـ ىعزلو ىلك ًاقع ىكقع ًم ٍنوي ًفي حؽ
اعة َّ
ِّدة َّ
ثـ ىناب ىعف عز ٌ
اعة ىك ىسار سيرة ىح ىس ىنة ىجي ى
جم ى
جم ى
الديف ٍابف ى
ى
ً
ً
ً
ً
أجبلسا بً ىجامع ٍاألى ٍق ىمر
الديف
اف ىسببو أىف القىاضي عمؿ ىلكلىده سراج ٌ
القىاضي مكفؽ ٌ
ي ىك ىك ى
ن
الديف اٍل ىح ٍنىبم ٌ
ًفي صفر سنة أربع كأربعيف كسبعمائة(.)ٙ

ً
الديف ك َّ
الديف ىحتَّى ٌأدل
الش ٍيخ بياء ٌ
فحضره أ ٍ
ىع ىياف اٍلم ىذاىب فىجرل اٍل ىب ٍحث ىبيف القىاضي مكفؽ ٌ ى
الديف لرفيقو كعزؿ َّ
إًلىى اٍل يخركج إًلىى ًٍ
الديف ىعف نيابتو ككالىا تىاج
الش ٍيخ بياء ٌ
اءة فى ىغضب عز ٌ
اإل ىس ى
ي
ً
ً
اعة ىكىذًل ىؾ ًفي ىي ٍكـ
م َّ
ٌ
جم ى
ثـ تعصب صرغتمش ال ٍب ًف عقيؿ فقرره في اٍلقى ى
الديف اٍل ىم ىن ًاك ٌ
ضاء كعزؿ ٍابف ى
ادل ٍاآل ًخرة سنة ٕٗٓ ىفمى َّما أمسؾ صرغتمش أ ً
الديف فى ىك ىانت يم َّدة
يعيد عز ٌ
اٍل ىخ ًميس ثامف عشر يج ىم ى
ى
ً
اف قكم َّ
النفس يتيو عمى أ ٍىرىباب الدكلة كىـ يخضعكف لىوي يعظمكنو
يف ىي ٍك نما ىك ىك ى
كىال ىية ٍابف عقيؿ ثى ىمان ى
كقد درس بالقطبية ك ىغيرىا كدرس بًج ً
اعة(.)7
امع القمعة كلي الزاكية الخشابية بعد عز ٌ
ى ى
جم ى
ى
الديف ٍابف ى
ى
م بالقمعة ،ككلي درس التفسير
كدرس بالخشابية بالجامع العتيؽ كبالقطبية العتيقة ،كالجامع الناصر ٌ
حياف(.)8
بالجامع
الطكلكني بعد شيخو أبي ٌ
ٌ

(ُ)
(ِ)

المنيؿ الصافي ٕ. ٗٓ /
الدرر الكامنةّ. ّْ/

ّ ىك األمير سيؼ الديف الناصرم رأس نكبة .كاف جميؿ الصكره ،كصفات الحسف فيو محصكلة محصػكره ،كمػات
كمات كىك في الطباؽ مف جممة آحاد الجمدارية .انظر :أعياف العصر.ٓٓٓ/ِ :

(ْ)
(ٓ)

غاية النياية في طبقات القراء ُ ِْٖ/كاألعبلـ ْ.ٗٔ /
الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنةِ. ْْ/

(ٔ)

المنيؿ الصافي ٕ. ٗٓ /

(ٖ)

طبقات المفسريف ،لمداككدم َِْ .

(ٕ)

الدرر الكامنةّ. ّْ/

ٙ

كلـ يزؿ في ازدياد منا لرفعة ،حتى كقع بينو كبيف القاضي المكفؽ الحنبمي المذككر بعد،
مباحثة أدت إلى فحاشة ،كأغمظ المكفؽ ،فأجابو بأشد مما بدأ بو حتى أفرط .فبمغ ذلؾ عز الديف

ابف جماعة فانتصر لرفيقو ،كأرسؿ نقيب الحكـ إلى ابف عقيؿ يمكمو.

فعندما كقع بصر ابف عقيؿ عمى النقيب ،فيـ الذم جاء بسببو ،فقاؿ  :يا نقيب ،قؿ البف

شيئا ،كانقبض عنو ،فراسمو بعد ذلؾ ،فأصر عمى االمتناع.
جماعة :عزلت نفسي ،كال أحكـ عنو ن
ص ٍرىغتٍ يمش ،فقاـ بأمره حتى قرره في قضاء الشافعية في آخر
كلـ يزؿ
ن
مجانبا لو حتى انتصر لو ى

يكما ،كصرؼ في أكؿ العشر
العشر األخير مف جمادل اآلخرة سنة تسع كخمسيف .فباشره ثمانيف ن
األخير مف شير رمضاف ،لما قيبض عمى صرغتمس .فأغيد ابف جماعة(ٔ).
كاشتير اسمو كعبل ذكره كناب ًفي الحكـ عف القى ً
ثـ ىعف عز َّ
اضي جبلؿ َّ
اعة
الديف َّ
جم ى
ى
الديف ٍابف ى
ٍ ى
كدرس بزاكية َّ ً ً
مصر ًفي آخر عمره كدرس بالقطبية العتيقة ىككلي درس التَّ ٍف ًسير بالجامع
الشافعي بً ٍ
ات
الطكلكني ىكختـ بً ًو اٍلقي ٍرآف تى ٍف ًس نا
ير ًفي يم َّدة ثى ىبلث ىكع ٍشريف سنة َّ
ثـ شرع ًفي أكؿ اٍلقي ٍرآف بعد ىذلًؾ فى ىم ى
ًفي أثٍىناء ىذلًؾ كدرس اٍل ًف ٍقو بًج ً
امع القمعة(ٕ).
ى
ً
اعة بأال ي ٍشيد ًفي
ضاة عز ٌ
جم ى
ىكتقدـ مرسكـ قىاضي اٍلقي ى
الديف عبد اٍل ىع ًزيز بف يم ىح َّمد بف ى
ً
الماؿ ،ىكًفي صدقىات ِّ
الن ىساء الَّتًي مبمغيا ىكبًير إً َّال أ ٍىرىب ىعة يشييكد ،ىكىال
المساطير المكتبة بمبمغ ىكبير مف ى
ً َّ
ضاة ٍاألىرىب ىعة ،أىك أحد نكاب َّ
الش ًاف ًعي .كفى ىي ٍكـ اٍل ىخ ًميس
ي ٍشيد عمى ىم ًريض بً ىكصيَّة إًال بًًإذف أحد اٍلقي ى
ٍ
ً
استقر
ضاة عز ٌ
ثامف ع ٍشريف يج ىم ى
اعة ىعف اٍلقى ى
جم ى
ادل اآلخر :صرؼ قىاضي اٍلقي ى
ضاء ىك ٍ
الديف بف ى
عكضو َّ
الر ٍح ىمف بف عبد اهلل بف عقيؿ اٍلعقيمً ٌي ،فى ٍأبطؿ ىما رسـ بً ًو
الديف عبد اهلل بف عبد َّ
الش ٍيخ بياء ٌ
مائة
لمشييكد ىكفرؽ مف ىماؿ الصَّدقىات ًفي اٍلفيقى ىراء ىن ٍحك السِّتيف ألؼ ًد ٍرىىـ ًفي أىيَّاـ كىال ىيتو ىكفرؽ اٍلفيقىيىاء ى
كخمسيف ألؼ ًدرىـ مف ك ً
صالح
صيَّة كاستناب زكج ٍاب ىنتو سراج ٌ
ٍى
الديف عمر بف ٍ
رس ىبلف بف نصير بف ى
ى
ى
(ٖ)
الديف بف ىسالـ ىك ىغيره مف أصياره .
البٍم ًقينً ٌي كتاج ٌ
ي
الخ َّشابًيَّة(ٗ) إلى أف مات في شير ربيع األكؿ سنة تسع
كاستمر ابف عقيؿ عمى تدريس ى
كستيف(٘) ،كحج ابف عقيؿ سنة ثماف كستيف كسبعمائة .اجتمع بو بمكة ثـ بالمدينة(.)ٙ
(ُ)

رفع اإلصر عف قضاة مصر َُٗ .

(ّ)

السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾْ. ِّٕ- ِّٔ/

(ِ)

(ٗ)

طبقات الشافعية ،ابف قاضي شيبو ِٕٗ/
إحدل مدارس جامع عمرك بف العاص ،كقفيا لمسطاف صبلح الديف يكسؼ بف أيكب .انظر :تاج العركس:

ِ.َّْ/

(ٓ)
(ٔ)

رفع اإلصر عف قضاة مصر َُٗ .
غاية النياية في طبقات القراء ُ. ِْٖ/
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ٖ -صفاتو وأخالقو:

تقي ىكًرع ،فقد
لقد حظي ابف عقيؿ بإجما ًع
ترج يمكا لو بأنو ثقةه ثخيف الكرع دي ه
الذيف ى
ى
ِّف ،بصير بالفقوٌ ،
ً
العمماء فيو ،فمف أقكاؿ العمماء فيو:
أخبلؽ
َّدت
ي
تى ىجس ٍ
 قاؿ ابف قاضي شيبة(ٔ)" :ك ىكاف ًف ًيو لثغة".
ى ى
)
ٕ
(
 يقكؿ ابف حجر العسقبلني نقبلن عف اإلسنكم " :قاؿ  :األسنكم ًفي الطَّىبقىات عرؼ َّالناس
مدة المطيفة ًم ٍق ىدار الرجمى ٍيف قاؿ  :ك ىك ى ً
ًفي تًٍم ىؾ اٍل َّ
اما ًفي اٍل ىع ىربيَّة كالمعاني ىكاٍل ىب ىياف ىكيتى ىكمَّـ
اف إ ىم ن
ى
ً
ً ً
اف غير ىم ٍح يمكد فى
يصكؿ ى
كبل نما ن
حسنا كتبل بالسبع عمى التقى ٍابف الصَّائغ ىك ىك ى
في اٍلف ٍقو ىك ٍاأل ي
صرفىات اٍل ىمالًيَّة حاد اٍلخمؽ".
التَّ ى
 كيقكؿ أيضا(ٖ)" :ك ىكاف يتعاني التأنؽ اٍلبالًغ ًفي ممبسو كمأكمو كمسكنو كمات كعمً ًيو ديف
ىى
ى
ن
ى ى
ىى
(ٗ)
مييبا ىال يتىىرَّدد إًلىى أحد
اف جك نادا ن
حمو اهلل" .كيقكؿ ن
أيضا  :ى"ك ىك ى
ىك ىك ى
اف ىال يبقي عمى ىش ٍيء ىر ى
ً ً
يعزؿ مف ىش ٍيء مف
جم ى
اعة لـ ٍ
ىكىال ىي ٍخميك مف كثير مف النَّاس يتىىرَّدد إلى ٍيو ،ىكلما عزؿ ٍابف ى
ضاء مف الجكالي ًفي كؿ شير بًأىلؼ ًد ٍرىىـ ،ىك ىجاء إًلىى
التداريس بؿ عكض ىعف ىم ٍعميكـ اٍلقى ى
القى ً
اءهي ٍابف عقيؿ بعد ىذلًؾ ًإلىى منزلو فى ىجمى ىس ىبيف ىي ىد ٍي ًو
الديف إًلىى منزلو ،فينأه َّ
اضي بياء ٌ
ثـ ىج ى

(٘)
ضاة قبمو أمركا أىف ىال
أيضا  :ى"كقاؿ ىش ى
اف اٍلقي ى
ىكقاؿ  :أىنا نائبؾ" .كيقكؿ ن
يخنا ٍابف اٍلفيىرات ىك ىك ى
صيَّة إً َّال بأذف القى ً
ي ٍكتب أحد مف الشيكد ك ً
اضي فى ٍأبطؿ ىذلًؾ ىكقاؿ  :إًلىى أىف يحصؿ ٍاإلذف،
ي ى
ً
ً
يف ألؼ ًد ٍرىىـ
قد ىي يمكت الرجؿ قاؿ ىكفرؽ عمى اٍلفيقى ىراء كالطمبة في كىال ىيتو ىم ىع قصرىىا ىن ٍحك ستِّ ى
آالؼ ًمثٍقاؿ ىذىبا ككقعت ًفي كىاليتو ك ً
صيَّة بً ًم ىائة ألؼ ىكخمسيف ألؼ
يككف أكثر مف ثى ىبلثىة ى
ى ى
ىن ى ى
ًدرىىـ ،ففرقيا كميا مف ًد ىينار ًإلىى عشرة كما بيف ىذلًؾ ،كذكره َّ
الذ ىىبً ٌي ًفي آخر طىىبقىات اٍلقيَّراء
ى ىى ى
ٍ
ى
ى
ً
ىص ىحاب التقي الصَّائًغ ًفي سنة ِٕٕق".
في أ ٍ
()ٙ
اف قكم َّ
النفس يتيو عمى أ ٍىرىباب الدكلة ،كىـ يخضعكف لىوي كيعظمكنو،
 يقكؿ الشككاني " :ك ىك ىإماما في اٍل ىع ىربيَّة كالمعاني ىكاٍل ىب ىياف مشارنكا ًفي اٍل ًف ٍقو كاألصكؿ ،ىع ًارفنا
كيعظمكنو ،ىك ىك ى
اف ن
مييبا ىال يتىىرَّدد إلى أحد مف أرباب الدكلة ىكمف
اف جك نادا ن
بالقراءات السَّبع" .كيقكؿ ن
أيضا :ى"ك ىك ى
ً
يف ألؼ ًد ٍرىىـ ىمعى أىف يم َّدة
كرمو ٌأنو فرؽ عمى اٍلفيقى ىراء كالطمبة في كىال ىيتو لٍمقى ى
ضاء ىن ٍحك ستِّ ى

(ُ)

طبقات الشافعية ،البف قاضي شيبة ِ. ٖٗ/

(ّ)

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنةِ. ْْ/

(ِ)

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنةِ. ْْ/

(ْ)

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنةِ. ْْ/

(ٔ)

البدر الطالع ُ. ّٖٕ- ّٖٔ/

(ٓ)

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنةِ. ْْ/

8

ات في ثىالًث ىكع ٍشريف
اف يدرس بمدارس ىكثً ىيرة ىحتَّى ىم ى
كىال ىيتو لٍمقى ى
ضاء ثى ىم يانكف ىي ٍك نما فىقىط ىك ىك ى
ً
يف ىك ىس ٍبعمائة لميجرة".
شير ربيع األكؿ سنة ٕٗٔ ق ،تسع ىكستِّ ى
ٗ -شيوخو(:)1

اعة مف أ ىكابًر يعمى ىماء عصره(ٕ) ،فأخذ كركل عنيـ كمف ىؤالء ،ما يمي ذكرىـ:
الزـ ابف عقيؿ ىج ىم ى
(ٖ)
اءات .كأخذ القراءات السبع عف الشيخ تقي الديف بف
قر ى
ٔ .التقي الصائغ  ،أخذ عنو اٍل ى
الصايغ(ٗ).

(ُ)

(ِ)
(ّ)

طبقػػات الشػػافعية ،ابػػف قاضػػي شػػيبو ِ ٕٗ/كطبقػػات المفس ػريف ،لمػػداككدم َِْ كالػػدرر الكامنػػة ّ ّْ/كبغيػػة
الكعاة ِ ْٖ/كالبدر الطالع ُ. ّٖٕ-ّٖٔ/
البدر الطالع ُ. ّٖٕ-ّٖٔ/
محمد بف أحمد بف عبد الخالؽ ابف عمي بف سالـ بف مكي شيخ القراء كمسندىـ تقي الديف أبك عبد اهلل المصرم

الشافعي ،المشيكر بالصائغ .تبل بعدة كتب عمى الكماؿ "الضرير كالكماؿ" بف فارس ،كالتقي الناشرم ،كسػمع مػف
ػالحا متكاضػ نػعا صػػاحب فنػػكف،
ػاىدا عاقػ نػدا خيػ نا
الرشػػيد العطػػار كجماعػػة .كأعػػاد بالطيبرسػػية كغيرىػػا .ككػػاف شػ ن
ػر صػ ن
صػػحب الرضػػي الشػػاطي مػػدة ،كتضػػمع مػػف المغ ػة ،كسػػمع مسػػمـ عػػف ابػػف البرىػػاف .ككػػاف يػػدرم الق ػراءات كعمميػػا،
كتفاصيؿ إعرابيا كجمميا ،يبحث كيناظر فييا ،كيعرؼ غكامض تكاجيييا كخكافييا .صنؼ خطبػان لمجمػع ،كأظيػر

فيو أنػو تعػب كجمػع ،كقػ أر عميػو األئمػة ،كفضػبلء األمػة ،كقصػد مػف أطػراؼ األرض ،كقػاـ بنقػؿ اإلتقػاف كالفػرض.

كلـ يزؿ عمى حالو إلى أف أصبح الصائغ فػي األحيػاء ضػائعان ،كأمسػى نشػر الثنػاء عميػو ضػائعان .كتػكفي  -رحمػو
اهلل تعػػالى  -فػػي ليمػػة األحػػد ثػػامف عشػػر صػػفر سػػنة خمػػس كعشػريف كسػػبع مئػػة .انظػػر :الػػديباج المػػذىب َُِّ/

كأعيػػاف العصػػر ْ َِٓ/كال ػكافي بالكفيػػات ِ َُّ/كالػػدرر الكامنػػة ّ ٔٔ/كغايػػة النيايػػة ِ ٔٓ/كالغصػػف الػػداني
(ْ)

ُُّ .

المنيؿ الصافيٕ. ٗٓ/
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الزيف الكتاني(ٔ) ،ىكأخذ عنو اٍل ًف ٍقو (ٕ).
الن ٍحك عمى َّ
ٕ .ىكقى ىأىر َّ
الش ٍيخ أبي ىحيَّاف(ٖ) ،كالزمو ًفي ىذلًؾ اثٍىنتى ٍي ع ٍش ىرة سنة أىخذ ىعنوي كتاب
ًس ىيب ىكٍي وو كالتسييؿ ىك ىشرحو(ٗ).
َّٖ .
الش ٍيخ ىع ىبلء َّ
الديف القكنكم(٘) كالزمو ىكأخذ عنو اٍل ًف ٍقو كاألصكؿ كالعربية كالمعاني ىكالتَّ ٍف ًسير
عركض ،ىكبًو تخرج كانتفع .كأخذ عنو األصكؿ كالخبلؼ كالمنطؽ ،كسمع مف التحصيؿ
ىكاٍل ي
جممة كبيرة ،كق أر عميو تمخيص المفتاح في المعاني كالبياف.
ً
ٗ .كأخذ عف القى ً
اضي جبلؿ َّ
أيضا كالفقو.
الديف اٍل ٍقزًكيني كالزمو ،كأخذ عنو العربية ن
ى
ى
()ٙ
٘ .ىكسمع مف الحجار ككزيره.

(ُ) ىك شيخ الشافعية زيف الديف عمر بػف أبػي الحػزـ الدمشػقي بػف الكتػاني ،شػيخ الشػافعية فػي عصػره باالتفػاؽ .كلػد
بالقػػاىرة سػػنة ثػػبلث كخمسػػيف كسػػتمائة ،كتفقػػو عمػػى التػػاج بػػف ً
الف ٍركػػاح ،كأفتػػى ككلػػي قضػػاء دميػػاط عػػف ابػػف دقيػػؽ
مييبػػا ،مػػائبلن إلػػى الحجػػة ،فيػػو قػػكة كزعػػارة .سػػمع جػػزء األنصػػارم كأبػػي أف
ذكيػػا ،ن
عالمػػا ،ن
العيػػد ،ككػػاف تػػاـ الشػػكؿ ،ن
يحػدث .كلػػي مشػػيخة المنصػػكرية كغيػر ذلػػؾ ،ككػػاف يػػذكر دركسػان مفيػػدة .سػػنة ثمػػاف كثبلثػيف كسػػبعمائة عػػف خمػ و
ػس
(ِ)
)ّ)

كثمانيف سنة .العبر ْ ُُُ/كشذرات الذىب ٖ َِٓ/كمرآة الجناف ْ ِِْ/كحسف المحاضرة ُ.ِْٓ/

الدرر الكامنة ّ ّْ/كطبقات الشافعية ،البف قاضي شيبة ِ ٗٔ /كطبقات المفسريف ،الداككدم صَِْ.

ىػػك محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف عمػػى بػػف يكسػػؼ بػػف حيػػاف الغرنػػاطي األندلسػػي أبػػك حيػػاف ،كلػػد سػػنة أربػػع كخمسػػيف

كستمائة كمات سنة خمػس كأربعػيف كسػبعمائة ،مػف كبػار عممػاء العربيػة كالتفسػير ،لػو مػف الكتػب الكثيػر ،أشػيرىا:
البحػػر المحػػيط ،كتحفػػة األديػػب ،كالممحػػة البدريػػة فػػي عمػػـ العربيػػة .انظػػر :الػػدرر الكامنػػة ْ َِّ/كبغيػػة الكعػػاة
(ْ)
(ٓ)

ُ َِٖ/كفكات الكفيات ْ ُٕ/كاألعبلـ ٕ.ُِٓ/
طبقات الشافعية ،البف قاضي شيبة ِ. ٗٔ/

ىك عمي بف إسماعيؿ بف يكسؼ القكنكم ،أبك الحسف ،عبلء الديف :فقيو ،مف الشافعية .كلد بقكنية ،نزؿ بدمشػؽ
سػنة ّٗٔ ق ،ػ كانتقػؿ إلػى القػاىرة ،فتصػكؼ ،كتمقػى عمػكـ األدب الفقػو .ثػـ كلػي قضػاء الشػاـ سػنة ِٕٕ ى ػ فأقػاـ
بدمشؽ إلى أف تكفي .لو "شرح الحاكم الصغير  -خ "فقو ،ك "االبتياج فػي النتخػاب المنيػاج  -خ" فػي شسػتربتي
(َُّٖ) ك "التص ػػرؼ ف ػػي التص ػػكؼ" ك "الطع ػػف ف ػػي مق ػػاؿ  :ة المع ػػف  -خ" رس ػػالة ت ػػكفي س ػػنة س ػػبعمائة كتس ػػع

كعشػريف .انظػػر :بغيػػة الكعػػاة ِّٗ كالبدايػػة كالنيايػػة ُْ ُْٕ /كالػػدرر الكامنػػة ّ ِْ/كاألعػػبلـ ْ ِْٔ/كمعجػػـ
(ٔ)

المؤلفيف ٕ. ّٕ/
ىػػك مسػػند الػػدنيا فػػي كقتػػو كرحمتيػػا شػػياب الػػديف أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف أبػػي طالػػب بػػف حسػػف البقػػاعي ابػػف نعمػػة
المعػػركؼ بالحجػػار الشػػيير بػػابف الشػػحنة كبالحجػػار ،الػػدير مقػػرم ،الدمشػػقي الصػػالحي الحجػػار ،المسػػند الرحمػػة

حجار بقمعة دمشؽ سنة ثبلث كأربعيف كستمائة ،ككاف فييا لمػا
نا
المعمر ،المكلد سنة نيؼ كعشريف كستمائة ،كخدـ
حاصػػرىا جنػػد ىكالكػػك كلػػـ يظيػػر لممحػػدثيف إًالَّ فػػي أثنػػاء سػػنة سػػت كسػػبعمائة كحػػدث بالجػػامع بضػ نػعا كسػػبعيف مػرة
بالبمػػد ،كبالصػػالحية ،كبالقػػاىرة ،كحمػػاه ،كبعمبػػؾ ،ككفػػر بطنػػا ،كحمػػص ،كاشػػتير اسػػمو كبعػػد صػػيتو،

كالحػػؽ

الصػػغار بالكبػػار ،كرأل العػػز كالتعظػػيـ ،كطمبػػو األميػػر أرغػػكف الػػدكادار الناصػػرم ،كسػػمع منػػو القاضػػي كػريـ الػػديف

الكبي ػػر ،نائ ػػب دمش ػػؽ األمي ػػر تنك ػػز ،كالقض ػػاة كاألئم ػػة ،كركل بإج ػػازة اب ػػف ركزب ػػة ،كاب ػػف بي ػػركز كاب ػػف القطيع ػػي،
كاألنجػب الحمػػامي ،كياسػػميف بنػت البيطػػار ،كجعفػػر اليمػداني ،كخمػػؽ كثيػػر ،كرحػؿ إًلىٍيػ ًػو مػػف الػببلد ،كسػػمع منػػو=
ٓٔ

كرًدم(ٔ).
 .ٙىكسمع مف حسف بف عمر اٍل ٍ
َّابكنًي(ٕ).
 .7كسمع مف الشرؼ ٍابف الص ي
 .8كالكاني(ٖ).

ىحمد بف يم ىح َّمد
 .9ىكسمع مف أبي اٍليدل أ ٍ
ٓٔ .ىك ٍابف الصاعد(٘).

(ٗ)

بداية اٍل ًي ىد ىاية لمغزالي.

ٔٔ .كست الكزراء(.)ٙ

أمػػـ ال يحصػػكف ،كتزاحمػكا عميػػو مػػف سػػنة بضػػع عشػرة كسػػبعمائة إلػػى أف تػػكفي سػػنة ثبلثػػيف كسػػبعمائة،
(ُ)
(ِ)

كنػػزؿ

الناس بمكتو درجة .انظر :الدرر الكامنة ُ ُِّ/المنيؿ الصافي ِ ِْٗ/كفيرس الفيارس ُ. ُّْ-َّْ/
لـ أقؼ لو عمى ترجمة.

ى ػػك محم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػكد ،أب ػػك حام ػػد ،جم ػػاؿ ال ػػديف المحم ػػكدم ،اب ػػف الص ػػابكني :م ػػف حف ػػاظ الح ػػديث،
العػػارفيف برجالػػو .مػػف أىػػؿ دمشػػؽ .قػػاؿ ابػػف ناصػػر الػػديف :اخػػتمط قبػػؿ مكتػػو بسػػنة أك أكثػػر كتػػكفي سػػنة سػػتمائة
كثمػانيف لميجػرة  .كشػػذرات الػذىب ٓ ّٔٗ/كالػكافي بالكفيػات ْ ُٖٖ /كمفتػاح السػػعادة ُ ُٕٓ /ككشػؼ الظنػػكف

(ّ)

َّْ كمعجـ المطبكعات َِٔ كاألعبلـ ٔ. ِِّ/
إبراىيـ بف محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد الشيخ برىػاف الػديف ،أبػك إسػحاؽ الػكاني .رئػيس المػؤذنيف بجػامع

بني أمية .سمع مف إبراىيـ بف عمر بف مضر الكاسطي ،كأيكب بف أبي بكر بف الفقاعي ،كابف عبد الػدائـ .ككػاف
مطاعا في قكمو ،مراعى في التقديـ عمييـ في ليمػو كيكمػو .أضػر قبػؿ
شيخان حسف الشيبة ،ظاىر الكقار ،كالييبة،
ن
مكتػػو بسػػنكات ،كفقػػد لفقػػد نظ ػره مػػف المرئيػػات الشػػيكات ،ككػػاف يطمػػع المئذنػػة كيػػؤذف بعػػد الجماعػػة كحػػده ،كيػػؤدم
و
بصكت ال تذكر نغمةي األكتار عنده ،كالناس يقكلكف :ىك يكدع األذاف ،كيكدع الدر صدؼ األذاف .كلـ يزؿ
األذاف

عمػػى ىػػذه الحػػاؿ إلػػى أف رأل ال ػكاني مػػف المػػكت ألك نانػػا ،كجػػاءه بعػػدما ت ػكانى ككػػاف صػػيتان طيػػب النغمػػة ،جيػػكرم
الصػػكت .قػػاؿ  :الصػػفدم :أجػػاز لػػي سػػنة ثبلثػػيف كسػػبعمائة ككتػػب عنػػو كلػػده .كتػػكفي رحمػػو اهلل تعػػالى فػػي ليمػػة
ً
ً و
ً
صفى ور ىسىنةى ىخ ٍم و
يف.انظر :معجـ الشػيكخ الكبيػر لمػذىبي ُُٓ
يف ىك ىس ٍب ًع م ىائة ىع ٍف ىس ٍب وع ىكثى ىمان ى
س ىكثىبلث ى
الخميس سادس ى
كأعياف العصر ُ ُِّ/كنكت الييماف ٓٔ .

(ْ)
ػي العباسػي الضػرير أحػد ركاة الحػديث .انظػر :ذيػؿ التقييػد فػي
ىك أبي اليدل أحمد بػف محمػد بػف الكمػاؿ بػف ىعم ٌ
ركاة السنف كاألسانيد ُ ُْٕ/الكفيات ،البف رافع ْْٕ .
(ٓ)
(ٔ)

لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
ىي عائشة بنت محمد بف عبد اليادم بف عبد المجيد بف عبد اليادم بف يكسػؼ بػف محمػد بػف قدامػة المقدسػي.
محدثػة .دمشػقية
ست الكزراء بنت عمر بف أسػعد ابػف
المنجػى التنكخيػة الحنبميػة ،أـ محمػد ،كتػدعى بػكزيرة :فقييػة ٌ
ٌ
المكلد كالكفاة .الصالحية الحنبمية سيدة المحدثيف بدمشػؽ ،سػمعت صػحيح البخػارم عمػى حػافظ العصػر المعػركؼ
بالحجػار .كركل عنيػػا الحػػافظ ابػػف حجػر كقػ أر عمييػػا كتبػػا عديػدة ،كانفػػردت فػػي آخػػر عمرىػا بعمػػـ الحػػديث ،ككانػػت
سيمة في تعميـ العمكـ ،لينة الجانب لمتعميـ أخذت صحيح البخارم عف أبي عبد اهلل الزبيدم كانت آخر مف حػدث
ػافعي ،فػػي دمشػػؽ ،ثػػـ بمصػػر سػػنة َٕٓىػ ػ عػػدة م ػرات .حفيػػدة
عػػف الزبيػػدم بالسػػماع ،كحػ ٌػدثت بػػو ،كبمسػػند الشػ ٌ
عرفيػػا المقريػػزم بالمسػػندة .كقػػاؿ ابػػف تغػػرم بػػردم :صػػارت ير ٍحمػػة زمانيػػا كرحػػؿ =
العبلمػػة كجيػػو الػػديف الحنبمػػي ٌ
إلييػا مػف األقطػػار .كقػاؿ ابػػف العمػاد :مسػندة الكقػػت ،كانػت عمػػى خيػر عظػيـ كتكفيػػت سػنة سػػبعمائة كسػت عشػػر.
ٔٔ

ٓ -تالميذه

(ٔ)

:

 ق أر عميو شيخ اإلسبلـ سراج الديف البمقيني(ٕ) ،كتزكج بابنتو فأنجب منيا قاضي القضاة جبلؿالديف ،كأخاه بدر الديف.

 ركل عنو سبطو جبلؿ الديف(ٖ). -كالجماؿ بف ظييرة(ٗ).

 كالشيخ كلي الديف العراقي(٘). -6وفاتو:

الر ٍحمف بف عقيؿ َّ
تيكفِّي َّ
الش ًاف ًعي ًفي ىي ٍكـ ٍاأل ٍىرىب ىعاء الثىالًث
الش ٍيخ بياء ٌ
الديف عبد اهلل بف عبد َّ ى
كالع ٍشريف شير ربيع األكؿ ،سنة تسع ك ًستِّيف كس ٍبعمائة بًاٍلقى ً
اى ىرًة ،ىكيدفف بالقرافة قى ًر نيبا مف قبر
ى ى ىى
(ٔ)
ضي اهلل عنو ،كمات كعًم ً
الش ًاف ًعي ر ً
َّ
يو ىد ٍيف .
ى ي ىى ىى
ى

انظػػر :كالسػػمكؾ ،لممقريػػزم ِ ُٔٗ/كالنجػػكـ ال ازى ػرة ٗ ِّٕ/كالبدايػػة كالنيايػػة ُْ ٕٗ /كشػػذرات الػػذىب َْٔ/
كالدرر الكامنة ُِِٗ/

(ُ) طبقات المفسريف لمداككدم صَِْ كبغية الكعاة ِ. ْٖ/
(ِ)

الديف عمػر بػف رسػبلف بػف نصػير بػف صػالح -كصػالح ىػذا أكؿ مػف سػكف بمقينػة -ابػف شػياب
ىك الحافظ سراج ٌ

الديف بف عبػد الخػالؽ بػف مسػافر بػف محمػد البمقينػي الكنػاني الشػافعي شػيخ اإلسػبلـ .كلػد ليمػة الجمعػة ثػاني عشػر
شػػعباف سػػنة أربػػع كعش ػريف كسػػبعمائة ،كحفػػظ الق ػرآف العظػػيـ كىػػك ابػػف سػػبع سػػنيف ،كحفػػظ "المحػ ٌػرر" فػػي الفقػػو ،ك
كأقدمو أبػكه
"الكافية" البف مالؾ في النحك ،ك "مختصر ابف الحاجب" في األصكؿ ،ك"الشاطبية" في القراءات،
إلػػى القػػاىرة كلػػو اثنتػػا عشػرة سػػنة ،فطمػػب العمػػـ ،كاشػػتغؿ عمػػى عممػػاء عصػره ،كأذف لػػو فػػي الفتيػػا كىػػك ابػػف خمػػس
حيػػاف،
عشػرة سػػنة ،كسػػمع مػػف الميػػدكمي كغيػره ،كقػ أر األصػػكؿ عمػػى شػػمس الػ ٌػديف األصػفياني ،ك ٌ
النحػػك عمػػى أبػػي ٌ

كأجػػاز لػػو مػػف دمشػػؽ الحافظػػاف المػ ٌػزم كال ػ ٌذىبي ،كغيرىمػػا ،كفػػاؽ األق ػراف ،كاجتمعػػت فيػػو شػػركط االجتيػػاد عمػػى

كجييػا ،فقيػؿ :إنػو مجػ ٌػدد القػرف التاسػع ،كمػػا رأل مثػؿ نفسػو ،كأثنػى عميػػو العممػاء كىػك شػػاب،

كانفػرد فػي آخػره

برئاس ػػة العم ػػـ كت ػػكفى س ػػنة ثمانمئ ػػة كخم ػػس .انظ ػػر :إنب ػػاء الغم ػػرٓ َُٕ /ك الض ػػكء البلم ػػع ٔ ٖٓ /ك طبق ػػات

(ّ)
(ْ)
(ٓ)

الشافعية ،البف قاضي شيبة ْ ِٓ -ِْ /كشذرات الذىب ٗ. َٖ/
لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
لـ أقؼ لو عمى ترجمة.
ىػػك الحػػافظ أبػػي زرعػػة كلػػي الػػديف الع ارقػػي ابػػف الحػػافظ زيػػف الػػديف أبػػي الفضػػؿ عػػالـ بالحػػديث كتػػكلي كلػػي الػػديف
الع ارقػػي الحكػػـ ،ثػػـ عػػزؿ فػػي ذم الحجػػة سػػنة خمػػس كعش ػريف كتػػكفى ثمػػاف مائػػة كسػػت كعشػػركف .انظػػر :حسػػف

المحاضرة ِ ُْٕ/كالحديث كالمحدثكف َُْ .

ٕٔ

 -ٚأقوال العمماء فيو:
إماما في العربية كالمعاني كالبياف كالتفسير ،يتكمـ في الفقو
 قاؿ اإلسنكم في ترجمتو" :كاف نحسنا"(ٕ).
كبلما ن
كاألصكؿ ن
 -قاؿ اإلسنكم في طبقاتو :كطرأت في تمؾ األياـ المطيفة أمكر غريبة عمـ الناس فييا مقدار

الرجميف ،ثـ قاؿ :ككاف الشيخ بياء الديف حاد المزاج كالخمؽ" .المنيؿ الصافي ٕٗٓ/
َّ ً
اإلس ىن ًكم ًفي طبقاتو" :ك ىكاف إًم ً
كبل نما
يصكؿ ىكاٍل ًف ٍقو ى
 قاؿ ًٍ ٍ ٌاما في اٍل ىع ىربيَّة ىكاٍل ىب ىياف ،ىكيتى ىكمـ في ٍاأل ي
ى ى ى ن
ً
مييبا ،ىال يتىىرَّدد إًلىى أحد"(ٖ).
ن
صرفىات اٍل ىماليَّة ،حاد اٍلخمؽ ،جك نادا ن
حسنا؛ ىك ىك ى
اف غير ىم ٍح يمكد التَّ ى
)
ٗ
(
ً
ً
َّ
ىص ىحاب
 كرد عميو ابف حجر العسقبلني بقكلو " :ذكره الذ ىىبً ٌي في آخر طى ىبقىات اٍلقيَّراء في أ ًٍ ً
ً
التقي الصَّائًغ ًفي سنة ِٕٕ ،فىقاؿ يىك ً
ي
اإل ىماـ بياء ٌ
ى
الديف ٍابف عقيؿ كقرأت ب ىخط القىاضي تىق ٌ
ًً
ً
اف ىال ينصفو ًفي
ٌ
الديف ٍاألىسدم ىما أنصؼ األسنكم ٍابف عقيؿ ،ىك ىك ىبلمو فيو تحامؿ؛ ألَّىنوي ىك ى
بما خرج ىعمى ٍي ًو ىكلو ًفي ىذًلؾ خبر ىك ىمات ًفي ثى ًالث عشرم ربيع األكؿ سنة ٕٗٔ ".
اٍل ىب ٍحث ،ىكير ى
كنقؿ ذلؾ الداككدم(٘) كالسيكطي(.)ٙ

(ٕ)
ً
ً
عمماء،
 كقاؿ ابف قاضي شيبة " :عبد اهلل بف عبد َّبلمة ىرئيس اٍل ى
الر ٍح ىمف بف عقيؿ ،اإل ىماـ اٍل ىع ى
كصدر َّ
الش ًاف ًعيَّة بالديار المصرية بياء َّ
ثـ
الديف أيىبك يم ىح َّمد اٍلعقيمً ٌي الطَّالًبًي البالسي اٍلحمىبًي َّ
ى
()8
ً
ً ً
أيضا " :ذكره ًٍ
م
م ،كلد سنة أىربع ىكتً ٍسعيف كستم ىائة ىكقيؿ سنة ىس ٍبعمائة" .كقاؿ ن
اٍل ٍ
اإل ٍس ىن ًك ٌ
مص ًر ٌ
ًفي طبقاتو كلـ يصفو كًفي ىك ىبلمو تحامؿ ىعمىٍي ًو ًألىف َّ
الش ٍيخ بياء َّ
اف ىال ينصفو ًفي
الديف ىك ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اف فيو لثغة" .طبقات الشافعية .وقاؿ :
بما خرج ىعمى ٍيو ىكلىيي ىما ح ىك ىاية في ىذلؾ ىك ىك ى
اٍل ىب ٍحث ىكير ى
()9
ً
َّماء أنحى مف ٍابف
ن
أيضا نقبلن عف أبي حياف قكلو" : :قاؿ  :أيىبك ىحيَّاف ىما تىحت أىديـ الس ى
عقيؿ".

)ُ)

طبقػػات الشػػافعية ،البػػف شػػيبة ِ ٖٗ/كطبقػػات المفس ػريف ،لمػػداككدم ِِْ كبغيػػة الكعػػاة ِ ْٖ/كالسػػمكؾ لمعرفػػة
دكؿ الممكؾ ْ. ِِّ/

(ِ)

رفع اإلصر عف قضاة مصر َُٗ .

(ْ)

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنةِ. ْْ/

(ّ)

بغية الكعاة ِ. ْٕ/

(ٓ)

طبقات المفسريف لمداككدم صَِْ.

(ٕ)

طبقات الشافعية ،ابف قاضي شيبو ِ. ٗٔ/

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

بغية الكعاة ِ. ْٖ/

طبقات الشافعية ،ابف قاضي شيبو ِ. ٖٗ/
طبقات الشافعية ،ابف قاضي شيبوِ. ٕٗ/
ٖٔ

 -كنقميا ابف حجر العسقبلني

(ٔ)

كالشككاني

(ٕ)

كالزركمي(ٖ).

(ٗ)
صار ي ٍشيد
 قاؿ ابف حجر العسقبلني " :كالزـ أبا ىحيَّاف ىحتَّى ىك ىاف مف أجؿ تبلمذتو ،ىك ىحتَّى ى
ً
ً
َّ
َّماء أنحى مف ٍابف عقيؿ".
لىوي بالميارة في اٍل ىع ىربيَّة ىحتى قاؿ  :ىما تىحت أىديـ الس ى
أيضا نقبلن عف
"نحكم الديار المصرية" .كقاؿ :
 قاؿ الداككدم في ترجمتو البف عقيؿ(٘):ن
ٌ

-

اإلسنكم في «طبقاتو» :ككاف إماما في العربية كالبياف ،كيتكمـ في
اإلسنكم قكلو" :)ٙ(:قاؿ :
ٌ
حسنا.
كبلما ن
في األصكؿ كالفقو ن
()7
ً
الديف عبد
ضاة عز ٌ
قاؿ  :المقريزم في سنة أربع كخمسيف كسبعمائة  :ى"كحج قىاضي اٍلقي ى
اعة ،ك َّ
الر ٍح ىمف بف عبد اهلل بف عقيؿ".
الديف عبد اهلل بف عبد َّ
الش ٍيخ بياء ٌ
اٍل ىع ًزيز بف ى
جم ى ى
عده السخاكم( )8مف أكابر العمماء كالبياء عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿ النحكم.
()9
ً
الديف بف عقيؿ َّ
الش ًاف ًعي".
ضاة ،بياء ٌ
قاؿ السيكطي " :قىاضي اٍلقي ى
قاؿ يكسؼ بف تغردم(ٓٔ)" :قاؿ  :األسنكم في طبقاتو :كطرأت في تمؾ األياـ المطيفة أمكر
غريبة عمـ الناس فييا مقدار الرجميف ،ثـ قؿ :ككاف الشيخ بياء الديف حاد المزاج كالخمؽ".

 كقاؿ يكسؼ بف تغردم(ٔٔ)" :الفقيو النحكم نزيؿ القاىرة .كالزـ الشيخ أبا حياف في ابتداء أمرهحتى صار مف أعياف تبلمذتو ،كشيد لو بالفضؿ حتى أنو قاؿ  :مرة :ما تحت خضراء

السماء أنحى مف ابف عقيؿ".

(ٕٔ)
عالما بالفقو كالعربية كالمعاني
إماما،
ن
 كقاؿ يكسؼ بف تغردم " :ككاف الشيخ بياء الديف نكالبياف كالتفسير كاألصكؿ ،قارنئا بالسبع ،حسف الخط ،إال أنو كاف قكم النفس ،فمذلؾ جرل

منو في حؽ مكفؽ الديف ما ذكرناه ،فمما عزؿ بياء الديف غضب لو األمير صرغتمش ككاله

(ُ)
(ِ)

الدرر الكامنة ّ. ِْ/
البدر الطالع ُ. ّٖٕ- ّٖٔ/

(ّ)

األعبلـ ْ. ٗٔ/

(ٓ)

طبقات المفسريف ،لمداككدم َِْ .

(ْ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الدرر الكامنة ّ. ِْ/

طبقات المفسريف ،لمداكدم َِْ .
السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ ْ. ُٖٕ/
التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ِ. َّٓ/

بغية الكعاة ِ. ْٖ/

(َُ)

المنيؿ الصافي ٕ. ٗٓ/

(ُِ)

المنيؿ الصافي ٕ. ٗٓ/

(ُُ)

المنيؿ الصافي ٕ. ْٗ/

ٗٔ

يكما كعزؿ ،كأعيد
القضاء كعزؿ ابف جماعة ،فباشر الشيخ بياء الديف القضاء نحك ثمانيف ن
ابف جماعة ،كذلؾ بعد أف أمسؾ األمير صرغتمش".
 قاؿ ابف الجزرم(ٔ) " :عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أبي الفتح بف محمد بف عقيؿالعقيمي الطالبي الياشمي ،اآلمدم األصؿ ،المصرم المكلد ،الشافعي ،اإلماـ ،العبلمة بياء

الديف شيخ الشافعية بالديار المصرية".
-

كقاؿ ابف الجزرم(ٕ)" :ق أر القراءات السبع عمى الصايغ ،كأتقف العمكـ ،كانفرد بالرئاسة ،كبرع

في العربية ،كالفقو ،كالتفسير ،كاألصكؿ".

(ٖ)
الر ٍح ىمف بف عقيؿ بف عبد اهلل بف يم ىح َّمد بف يم ىح َّمد الحمبي
 قاؿ الشككاني " :عبد اهلل بف عبد َّعمائة كقدـ اٍلقى ً
اىرة ،كلد سنة س ٍب ً
ً
اى ىرة ،فبلزـ ًاال ٍشتً ىغاؿ إلى أىف مير ،كالزـ أ ىىبا ىحيَّاف
ى
نزيؿ اٍلقى ى
ى
ً
ً
َّماء أنحى مف ٍابف عقيؿ".
فىقاؿ في ىحقو :ىما تىحت أىديـ الس ى
(٘)
فعا عف غشياف الناس
 كقاؿ الزركمي(ٗ)" :مف أئمة النحاة" .قاؿ :أيضا " :كاف ن
ن
مييبا ،متر ن

يما ،كثير العطاء لتبلميذه ،في لسانو لثغة".
كال يخمك مجمسو مف المتردديف إليو ،كر ن
 كقاؿ كحالة(" : )ٙعبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل المشيكر بابف عقيؿ (بياء الديف ،أبكمحمد) نحكم ،فقيو ،مفسر".

(ُ)
(ِ)
(ّ)

غاية النياية في طبقات القراء ُ. ِْٖ/
غاية النياية في طبقات القراء ُ. ِْٖ/
البدر الطالع ُ. ّٖٕ- ّٖٔ/

(ْ)

األعبلـ ْ. ٗٔ/

(ٔ)

معجـ المؤلفيف ٔ. َٕ/

(ٓ)

األعبلـ ْ. ٗٔ/

٘ٔ

 -ٛمؤلفاتو(ٔ):

ٔ« .التفسير» كصؿ فيو إلى أكاخر سكرة آؿ عمراف ،كقاؿ ابف قاضي شيبة(ٕ) :ى"كشرع ًفي
تى ٍف ًسير مطكؿ كصؿ ًف ً
يو إًلىى أثٍىناء ِّ
الن ىساء".
ٕ .ككتاب الذخيرة في تفسير القرآف ،كتب منو مجمديف عمى نحك حزب كنصؼ ،ثـ لخصو
كسماه اإلمبلء الكجيز عمى الكتاب العزيز.

ٖ .كلو آخر مختصر لـ يكممو سماه «بالتعميؽ الكجيز عمى الكتاب العزيز».
ٗ .ك«مختصر الشرح الكبير».

الرفعة كغيرىما،
٘ .ك«الجامع النفيس» في الفقو ،جامع لمخبلؼ كاألكىاـ الكاقعة لمنككم كابف ٌ
مبسكط جدا ،لـ يتـ ،كىذا الجامع النفيس عمى مذىب اإلماـ محمد بف إدريس كتب منو
ستة مجمدات إلى آخر االستطابة ثـ لخصو في إمبلء ،سماه تيسير االستعداد إلى رتبة
االجتياد .كقاؿ ابف ىرافع كبدا لي كتاب ًفي اٍل ًف ٍقو ىس َّماهي النفيس عمى ىم ٍذ ىىب ٍابف إً ٍد ًريس.
 .ٙمختصر شرح الرافعي لكجيز الغزالي في فركع الفقو الشافعي.
 .7شرح تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد البف مالؾ سماه المساعد في شرح التسييؿ.

 .8كعمى األلفية «شرنحا» أمبله عمى أكالد قاضي القضاة جبلؿ الديف القزكيني ،ىكقد كتبت
ؼ الص ً
اشية سماىاً الس ٍَّي ً
ً ً
َّقيؿ.
ىعمى ٍيو ىح ى
 .9كلو كتاب مطكؿ عمى «مسألة رفع اليديف» ثـ لخصو في كراس كاحد.
ٓٔ .ك«رسائؿ» عمى قكؿ :أنا مؤمف إف شاء اهلل.

ٔٔ .كالفتاكم.

(ُ)

طبقػػات الشػػافعية ،ابػػف قاضػػي شػػيبو ِ ٕٗ/كطبقػػات المفسػريف ،لمػػداككدم َِْ كغايػػة النيايػػة فػػي طبقػػات القػراء

(ِ)

طبقات الشافعية ،ابف قاضي شيبو ِ.ٕٗ/

ُ ِْٖ/كبغية الكعاة ِ ْٖ/كالبدر الطالع ُ ّٖٕ- ّٖٔ/كمعجـ المؤلفيف ٔ. َٕ/

ٔٙ

 -ٜشعره:
لـ يبؽ مف شعر ابف عقيؿ إال ما نقمو الداككدم كالسيكطي قكلو: )ٔ(:
ل ْمع ِ
ِع ْند
بد
ِم ْن فَضم ُك ْم
قسما ِب َما أوليتُ ْم
َ
ً
ِ
ِ
ضاعفَتْ ُو
بل
وثنائ ِو
وداد ِه
اء
غاص
َما
َم ُ
َ

)ُ)

طبقات المفسريف ،لمداككدم ِِْ كبغية الكعاة ِ. ْٖ/
ٔ7

قو ِ
ار ِع

ْاألَي ِ
َّام

حائب
ُ

ِ
اإلنعام

ثانيا
ً

المبحث الثاني
حياة السجاعي
ويشتمل ىذا المبحث عمى النقاط اآلتية:
ُ -اسمو كنسبو.

ِ -مكلده كنشأتو.

ّ -صفاتو كأخبلقو.
ْ -ثقافتو كمكانتو.
ٓ -شيكخو .
ٔ -تبلميذه.

ٕ -جيكده العممية.
ٖ -مؤلفاتو.
ٗ -كفاتو .

ٔ8

ثانيا :السجاعي:
ً
حياة السجاعي:

ٔ -اسمو ونسبو(ٔ):
ىك العبلمة الشيخ أحمد بف أحمد شياب الديف بف محمد السجاعي

(ٕ)

البدراكم.

ٕ -مولده ونشأتو:

كلد السجاعي بمصر

(ٖ)

المصرم الشافعي األزىرم

عالما،
كنشأ بيا ،كق أر عمى كالده الشيخ الصالح أحمد شياب الديف ،ككاف ن

كعمى كثير مف مشايخ األزىر ،كتصدر لمتدريس في حياة أبيو كبعد مكتو ،كصار مف أعياف

العمماء ،كالزـ الشيخ حسف الجبرتي(ٗ) .كالد المؤرخ عبد الرحمف
كشرحيا لمقاضي زاده( )ٙقراءةى و
بحث كتحقيؽ ،كما درس بالجامع األزىر ،كشارؾ في كؿ عمـ كفف
(٘)

كأخذ عنو عمـ الحكمة كاليداية

يسا.
تأليفنا كتدر ن
َّ
فتصد ىر لمتدريس في
كقد بمغ أحمد السجاعي مكانةن عالية في العمـ ،ككاف ذلؾ في حياة كالده،
األزىر ،كاستمر في ىذا أيضا بعد مكت كالده سنة ألؼ كمائة كتسعيف لميجرة ،كصار مف أعياف
(ُ)

انظػػر ترجمتػػو فػػي  :عجائػػب اآلثػػار ُ ُٕٓ-َٕٓ/كىديػػة العػػارفيف ٓ َُٖ-ُٕٗ/كايضػػاح المكنػػكف ّ، ِّ/

ُٕٔ ُٕٗ ، ّْٓ ، ِْٔ ، َِٗ ، ُْٕ ، َُٔ/ْ . ُٓٗ ، ُْٗ ،كالخطػ ػ ػ ػ ػ ػػط التكفيقيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ُِ ٗ/كمعجػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
المطبكعػػات العربيػػة كالمعربػػة ََُٓ ََُٕ-كمعجػػـ المػػؤلفيف ُ ُْٓ/كالقػػامكس اإلسػػبلمي ّ ِِٔ/ُِٔ/كاكتفػػاء

القنكع بما ىك مطبكع َّّ .

(ِ)

نسبو إلى (السجاعية إحدل القرل التابعة لمركز المحمة الكبرل بمحافظة الغربية .انظر :الخطط التكفيقيػة ُِٗ/

كالقامكس اإلسبلمي ّ.ُِٔ/

(ّ)
(ْ)

لـ تيشر كتب التاريخ كالتراجـ إلى سنة ميبلده.
ىك العبلمة حسف بف إبراىيـ بػف حسػف بػف عمػى الزيمعػي الجبرتػي العقيمػي الحنفػي ،كلػد سػنة عشػرة كمائػة كألػؼ

ىجرية ،كتكفى سنة ثماف كثمانيف كمائة كألػؼ ،كلػد عبػد الػرحمف الجبرتػي المػؤرخ المعػركؼ ،لػو مؤلفػات كثيػرة منيػا:
نزىػػة العينػػيف فػػي زكػػاة المعػػدنيف كالعقػػد الثمػػيف فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمكازيف كرسػػالة فػػي المكاقيػػت .انظػػر :عجائػػب اآلثػػار
ُ ْٔٔ-َْْ/كىدية العارفيف ُ ََّ/كاألعبلـ ِ. ُٕٖ/

(ٓ)

ىك عبد الرحمف بف حسف الجبرتػي ،كلػد سػنة سػبع كسػتيف كمائػة كألػؼ كتػكفي سػنة سػبع كثبلثػيف كمػائتيف كألػؼ.

مػػؤرخ مصػػر فػػي عص ػره ،جعمػػو نػػابميكف مػػف كتبػػة الػػديكاف لػػو :عجائػػب اآلثػػار فػػي الت ػراجـ كاألخبػػار ،كيعػػرؼ بتػػاريخ
الجبرتي ،كمذىب التقديس بذىاب دكلة القرنسيس .انظر :معجـ المطبكعات ٕٔٔ كاألعبلـ ّ.َّْ/

(ٔ)

ىػػك مكسػػى بػػف محمػػد بػػف القاضػػي محمػػكد الركمػػي ،صػػبلح الػػديف المعػػركؼ بقاضػػي زاده .تػػكفي سػػنة أربعػػيف

كثمانمائة ،عالـ بالرياضيات كالفمؾ كالحكمة ،لو مصنفات منيا :شرح التذكرة في الفمػؾ ،كشػرح الممخػص فػي الييئػة،

كحاشية عمى شرح اليداية في الحكمة .انظر :كشؼ الظنكف ُ َِِٗ ،َُٓ/كاألعبلـ ٕ ِّٖ/كمعجـ المطبكعات
ُْٖٖ.
ٔ9

ظا يمًمما بالمغة ،كلو تآليؼ
العمماء ،كشارؾ في معظـ العمكـ ،كتميَّز بالعمكـ الغريبة ،ككاف فقيينا حاف ن
كثيرة ،بارعة في و
تزكدنا المراجع التي
كس ٍب ًق ًو في العمـ .كلـ ِّ
كثير مف الفنكف ،تشيد بعمك مكانتو ،ى
ت لو بتفصيبلت كثيرة عف حياتو أك أسماء تبلميذه.
ترجم ٍ
ى

ٖ -صفاتو وأخالقو:
لقد عاش شيخنا السجاعي في جكار األزىر الشريؼ ،فاختمط بعممائو كطبلبو كمشايخو األمر الذم

أدبا ،كما تأثر بسيرة كالده الحسنة ،كصفاتو الحميدة كعممو الجـ .يقكؿ
عمما كخمقنا ك ن
أكسبو ن
الجبرتي(ٔ) عف كالده :العالـ العبلمة ،العمدة الفيامة ،كعبة األفضاؿ كقبة اإلجبلؿ ،مف تقصر عف
تعداد محاسنو كلك طكلت باعي مكالنا الشيخ أحمد السجاعي".

شرحا يتنافس في مثمو
نشأ حسف الخمؽ ،كريـ الفعاؿ ،كقد فتح اهلل عميو ،فشرح أسماء اهلل الحسنى ن
أنبؿ الفضبلء ،كأفضؿ النببلء؛ ألف اهلل –عز كجؿ – قد منحو أسرارىا ،فأظير أنكارىا كأكضح مف

كنز تتكؽ نفس كؿ طالب إليو كتيفك ركح كؿ مشتاؽ لو (ٕ).
معانييا ما خفي ،كمنح طبلبيا نا

(ُ)
(ِ)

انظر :عجائب اآلثار ُ. ُٕٓ/
عجائب اآلثار ُ.ُٕٓ/
ٕٓ

ٗ -ثقافتو ومكانتو:
مف خبلؿ اطبلعنا عمى مؤلفات شيخنا السجاعي يتضح لنا أنو كاف ذا ثقافة كاسعة في كؿ العمكـ

كشتى الفنكف ،فيك نحكم ،ببلغي ،ىعركضي ،شاعر ،خطيب ،مفسر ،محدث ،فقيو أصكلي،
صكفي ،مؤرخ ،لو باعه بعمـ الفمؾ كالنجكـ كالرياضيات ،كلو معرفة بالتكحيد كالجدؿ كالمنطؽ كالطب
كغيرىا مف العمكـ التي انتشرت في عصره ،كبيف عمماء زمانو ،فيك إذف بحؽ مكاكب لمعمكـ كالفنكف
أخذ مف كؿ فف بطرؼ .كما كاف شيخنا السجاعي مف أبرز عمماء األزىر الشريؼ في زمانو،

كتراثو العممي الضخـ الذم كرثو لنا في كؿ عمـ كفف شاىد حقيقي عمى مدل ما كصؿ إليو مف

مكانة سامية كمنزلة رفيعة.

يقكؿ الجبرتي عنو(ٔ)" :كصار مف أعياف العمماء ،كشارؾ في كؿ عمـ ،كتميز بالعمكـ الغريبة ،كلو
في تمؾ الفنكف تعاليؽ كرسائؿ مفيدة ،كلو براعة في التأليؼ كمعرفة بالمغة كحافظة في الفقو".

أيضا حيف رآه كىك صغير يؤلؼ الكتب(ٕ)" :كحيف لمحت عيني ما كتب مما حقو أف
كيقكؿ عنو ن
يرقـ بدؿ الحبر بالذىب ،عكذتو باهلل مف عيف كؿ حسكد ،كعممت أنو إف شاء اهلل سيسكد كتطأ

أخمصو أعناؽ األسكد".
٘ -شيوخو:

ٔ -العالمة حسن المدابغي:
ىك الشيخ المحدث الفقيو النحكم العبلمة حسف بف عمى بف أحمد بف عبداهلل الشافعي األزىرم

المعركؼ بالمدابغي – لسكنو بحارة المدابغ بالقاىرة– تتممذ باألزىر الشريؼ عمى عمماء عصره

كالشيخ منصكر المنكفي ،كمحمد الكزازم لو كتب ،منيا :حاشية عمى شرح األشمكني عمى األلفية،

كشرح عمى األجركمية ،كحاشية عمى شرح األربعيف النككية ،تيكفي سنة سبعيف كمائة كألؼ ىجرية،
كذكر الزبيدم أنو تيكفي سنة سبع كسبعيف كمائة كألؼ(ٖ) .ذكره السجاعي في حاشيتو عمى شرح

ابف عقيؿ بقكلو(" :)ٗ(:قكلو :كأسماء االستفياـ) أم الشرط كفي معناىما ما أضيؼ إلييما نحك:

غبلـ ىم ٍف عندؾ ،كغبلـ ىم ٍف يقـ أقـ معو ،فغبلـ في ىذا التركيب مبتدأ مستحؽ لمتصدر؛ الكتسابو
(م ٍف) كيقـ ىذه الجممة شرط لغبلـ ال لمف ،ككذا أقـ
الشرطية بإضافتو إلى اسـ الشرط
ن
كضعا ،كىك ى

أف اسـ الشرط صار في ىذا التركيب ىك المضاؼ ،كالجممتاف
معو جكاب لغبلـ ال لمف ،كالحاصؿ ٌ
(ُ)
(ِ)

انظر :عجائب اآلثار ُ. ُٕٓ-َٕٓ/
انظر :عجائب اآلثار ُ. ُٕٓ-َٕٓ/

(ّ)

انظػر :عجائػػب اآلثػػار ُ ِٖٗ-ِٕٗ/كىديػػة العػارفيف ِ ِٗٗ-ِٖٗ/كالخطػػط التكفيقيػػة ُِ َُ/كتػػاج العػػركس

)ْ)

انظر :قسـ التحقيؽ ُٔب .

(دبغك األعبلـ ِ.)َِٓ/

ٕٔ

قمت معو ،أم مع ذلؾ الغبلـ ذكره
لو ال لمضاؼ إليو فاعمـ ذلؾ ،فالمعنى إً ٍف يقـ غبلـ لشخص ي
الناصر فمف في ىذه الحالة مجردة عف االستفياـ كالشرط ككأنيا خمعت ذلؾ عف المضاؼ تأمؿ
نقمو شيخنا العبلمة المدابغي".
ٕ -الشيخ الحنفي:
ىك يكسؼ الحفني بف سالـ بف أحمد المعركؼ بالحفني ،أك الحفناكم نسبة إلى حفنا – قرية
بالشرقية ،ففيو شافعي ،كمف عمماء العربية ،تكفي بالقاىرة سنة ثماف كسبعيف كمائة كألؼ ،مف

مصنفاتو :حاشية عمى شرح األشمكني عمى األلفية ،كنظـ البحكر الميممة في العركض كشرحيا(ٔ).
ٖ -السيد البميدي:

ىك محمد بف محمد الحسني التكنسي المعركؼ بالبميدم ،مغربي األصؿ ،كلد سنة ست كتسعيف

كألؼ ىجرية ،كتكفي سنة ست كسبعيف كمائة كألؼ ىجرية ،عالـ بالعربية كالتفسير كالقراءات(ٕ).

ذكره السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ بقكلو(ٖ)" :فاألصؿ في الجمع بالكاك كالنكف ىك
الكصؼ ذكره شيخنا السيد البميدم ،كاحترز السالـ عف المكسر كىك ما تغير فيو بناء كاحدة كيند

كىنكد كنحك ذلؾ".
ٗ -المموي:

ىك أحمد بف عبد الفتاح بف يكسؼ بف عمر الممكم المجيرم ،أبك العباس شياب الديف الشافعي
األزىرم ،كلد سنة ثماف كثمانيف كألؼ ىجرية ،كمات سنة إحدل كثمانيف كمائة كألؼ ىجرية(ٗ).

(ُ)

انظػػر :عجائػػب اآلثػػار ُ َّّ-ِّٗ/كسػػمؾ الػػدرر ْ ِِْ-ُِْ/كىديػػة العػػارفيف ِٓٔٗ/كالخطػػط التكفيقيػػة

َُ ٕٓ/كاألعبلـ ٖ ِِّ/كمعجـ المؤلفيف ُّ. َِّ-َُّ/

(ِ)

)ّ)
(ْ)

انظر :سمؾ الدرر ْ ُُُ-َُُ/كعجائب اآلثار ُ ِّْ/كاألعبلـ ٕ. ٖٔ/
انظر :قسـ التحقيؽ ِِب .

انظر :سمؾ الدرر ُ ُٔٔ/كعجائب اآلثار ُ ّّٔ-ّّٓ/كاألعبلـ ُ. ُّٓ -ُِٓ/
ٕٕ

٘ -والده أحمد شياب الدين:
ىك العالـ الفاضؿ الشيخ الصالح أحمد شياب الديف بف محمد السجاعي كالد شيخنا السجاعي الذم

تتممذ عمى يديو ،تكفى سنة تسعيف كمائة كألؼ(ٔ).

ذكره السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ بقكلو (ٕ)" :لتقدميا رتبة قكلو :صمى اهلل عميو كسمـ
ما كدت جعمو غيره مف كبلـ عمر بف عبد العزيز رضي اهلل تعالى عنو ،كأجاب شيخنا الكالد حفظو

اهلل باإللطاؼ بأنو يحتمؿ أف عمر تكمـ بو فاشتير عنو".
 -ٙالعالمة السيد مرتضى الزبيدي:

ىك أبك الفيض محمد بف محمد بف عبد الرازؽ الحسيني الزبيدم اليماني الحنفي الشيير بالسيد

مرتضى كلد سنة خمس كأربعيف كمائة كألؼ ىجرية ،كتكفى سنة خمس كمائتيف كألؼ ىجرية ،نشأ
بببلد اليمف ،كارتحؿ إلى مكة كالطائؼ لطمب العمـ ،ثـ حضر إلى القاىرة سنة سبع كستيف كمائة

كألؼ ،فصار لو فييا شأف .يقكؿ الجبرتي(ٖ)" :سعى عمماء األزىر مثؿ الشيخ أحمد السجاعي
كالشيخ مصطفى الطائي كالشيخ سميماف األكراشي كغيرىـ لؤلخذ عنو "مف مؤلفاتو :تاج العركس

مف شرح جكاىر القامكس ،كشرح الصدكر في أسماء أىؿ بدر ،كرسالة في طبقات الحفاظ"(ٗ).
 -ٚالشيخ حسن الجبرتي:
ىك العبلمة حسف بف إبراىيـ بف حسف بف عمى الزيمعي الجبرتي العقيمي الحنفي كلد سنة عشرة
كمائة كألؼ ىجرية ،كتكفي سنة ثماف كثمانيف كمائة كألؼ ،كلد عبد الرحمف الجبرتي المؤرخ

المعركؼ ،لو مؤلفات كثيرة منيا :نزىة العينيف في زكاة المعدنيف ،كالعقد الثميف فيما يتعمؽ
بالمكازيف كرسالة في المكاقيت(٘).

كىكذا ،فقد تتممذ السجاعي عمى شيكخو الذيف انشغمكا بالدراسات النحكية كالمغكية كغيرىا ،كانكبكا

عمى كضع الشركح كالحكاشي عمى المشيكر مف مصنفات النحك ،كقد غرس ىذا االتجاه رغبة قكية
عند السجاعي في شرح المؤلفات النحكية كالصرفية كالببلغية كالتي سنتحدث عنيا بالتفصيؿ عند

الحديث عمى مؤلفاتو.

(ُ)
)ِ)
(ّ)

انظر :عجائب اآلثار ُ ُٕٓ-َٕٓ/كالخطط التكفيقية ُِ.َُ/
انظر :قسـ التحقيؽ ّٕب.
انظر :عجائب اآلثار ِ. َُٔ/

(ْ)

انظػػر ترجمتػػو فػػي :عجائػػب اآلثػػار ِ ُُْ-َُّ/كمعجػػـ المطبكع ػػات ُِٕٔ ،ُِٕٗ-كآداب المغػػة ّّٖٖ/

(ٓ)

انظر :عجائب اآلثار ُ ْٔٔ-َْْ/كىدية العارفيف ُ ََّ/كاألعبلـ ِ. ُٕٖ/

كاألعبلـ ٕ. َٕ/

ٖٕ

 -ٙتالميذه:
ُ -ابن الست:

ىك العبلمة محمد بف عبد ربو العزيزم المالكي المعركؼ بابف الست ،كلد سنة ثمانً ىي ع ٍشرةى كمائة
كألؼ ىجرية ،كتكفي سنة تسع كتسعيف كمائة كألؼ ىجرية ،كانت أمو يسِّريَّة ركمية ،فاشتير بيا،
أخذ العمـ عف الكثير مف عمماء عصره منيـ :الشيخ أحمد السجاعي ،كالمقاني كالنفراكم ،مف

مؤلفاتو :حاشية عمى شرح الحفيد عمى العصاـ ،كشرح عمى آية الكرسي ،كلو حكاش كشركح في

فقو المالكية كالتكحيد كالتفسير(ُ).
ِ-عمى البيسومي:

ىك الشيخ عمى بف سعد البيسكمي السطكحي األحمدم الشافعي األشعرم ،ألٌؼ رسالة في ترجمة
شيخو أحمد السجاعي ،كالنفحة الزكية في العمؿ بالجية الحبيبية ،فرغ منيا سنة أربع كثمانيف كمائة

كألؼ لميجرة(ٕ).

 -ٚجيوده العممية:
مف خبلؿ اطبلعي عمى مصنفات السجاعي المتنكعة ،كالتي اشتممت عمى كثير مف العمكـ
كالفنكف ،فقد تبيف أف عدد تمؾ المصنفات التي أمكنا الكقكؼ عمييا قد بمغت مائة كأربعة كخمسيف

مصنفنا ،معظميا شركح كحك و
اش ،كرسائؿ ،كمتكف في عمكـ الديف كالمغة كاألدب كالمنطؽ كالفمؾ،
ككاف لعمكـ المغة العربية النصيب األكبر منيا حيث بمغت ثبلثيف مؤلفنا ،كىذا يعني أف السجاعي قد

كبيرا ،كسخر جيده لخدمة العربية كطبلبيا.
اىتـ بالمغة
اىتماما ن
ن

(ُ)
(ِ)

انظر :عجائب اآلثار ُ َٔٓ-َْٔ/كىدية العارفيف ِ ّْْ-ِْْ/كاألعبلـ ٔ. ُٖٗ/
انظر :ىدية العارفيف ُ ٕٔٗ/كالخطط التكفيقية ُِ. ٗ/
ٕٗ

 -ٛمؤلفاتو(ٔ):
لقد ترؾ العبلمة السجاعي مؤلفات كثيرة في شتى العمكـ كالفنكف ،كلـ يكتؼ بالتصنيؼ في

المغة كالنحك فقط ،بؿ شارؾ بعقمو كقممو في فنكف أخرل ،حيث ألؼ في الفقو ،كالحديث،
كالتصكؼ ،كالتفسير ،كالببلغة ،كاألدب ،كالفمؾ ،كالرياضيات ،كالتكحيد ،كالمنطؽ ،كاألخبلؽ،

كالتاريخ ،كالفرائض ،كىذه مؤلفاتو عمى النحك التالي:

الم ىب َّرًزيف في و
كثير مف فنكف العمـ ،كلو مؤلفات كثيرة تدؿ
كاف أحمد السجاعي مف العمماء ي
المعكؿ في ترجمتو إال الشيء القميؿ
عمى ذلؾ ،كلـ يذكر ىم ٍف ترجـ لو كبخاصة الجبرتي الذم عميو
َّ

مف ىذه المؤلفات ،إال أ َّ
ىف أحد تبلميذ السجاعي ،كىك الشيخ عمي بف الشيخ سعد بف سعد
البيسكسي السطكحي الشافعي كتب رسالة ترجـ فييا لمسجاعي كذكر مؤلفاتو ،كقد أكردىا عمي باشا

مبارؾ في كتابو (الخطط التكفيقية) في أثناء ترجمتو لمسجاعي.

و
كأغمب مؤلفات السجاعي شركهح ،كحك و
و
كمنظكـ.
منثكر
كمتكف متنكعةه بيف
اش ،كرسائ يؿ،
ه
كاليؾ ىذه المؤلفات بحسب تصنيفيا عمميا:

ٔ -عموم القرآن:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

الب ًريَّات بتفسير كخكاص اآليات السبع الم ً
نج ىيات.
فتح رب ى
ي
رسالةه في الرسـ العثماني.
منظكمة في معنى الكركد في قكلو تعالى  :ىكًا ٍف ًم ٍن يك ٍـ إًالَّ ىك ًاريد ىىا.)ِ(
شرح المنظكمة السابقة.

ٕ -الحديث:

المسمى( :جمع النياية في بدء الخير
ٔ .شرح مختصر البخارم البف أبي جمرة (ٓٗٔ ىػ)،
َّ

سماه( :النكر السارم عمى متف مختصر البخارم) .لو نسخ خطية متعددة :منيا
كالغاية)َّ ،
خمس نسخ في المكتبة األزىرية ،ككاحدة في كؿ مف :مكتبة رامبكر باليند ،كالمكتبة
الكطنية بتكنس ،كجامعة الممؾ عبد العزيز ،كمكتبة مكة المكرمة ،كدار الكتب المصرية،

كالخزانة التيمكرية ،كمكتبة الككنجرس.

ٕ .حاشية عمى الجامع الصغير لمسيكطي.

و
نبي كنبيِّكـ) ،لو نسخة خطية في خزانة تطكاف بالمغرب،
ٖ .شرح حديث (في كؿ
أرض ٌّ
كأخرل في المكتبة الخديكية.

(ُ)

انظػػر :مؤلفاتػػو بالتفصػػيؿ فػػي عجائ ػب اآلثػػار ُ ُٕٓ/كالخطػػط التكفيقيػػة ُِ ُِ-َُ/كىديػػة العػػارفيف ُُٕٗ/

كتاريخ األدب العربي ُّ َِٗ-َِٔ/كمعجـ المطبكعات العربية ََُٓ ََُٕ-كاألعبلـ ُ. ّٗ/

)ِ) مريـ ُٕ .

ٕ٘

ٗ .شرح حديث (صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو) ،لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية.
ً
ناـ ىفٍم ىيتىىك َّ
ضأٍ) ،لو نسخة خطية في الخزانة التيمكرية.
٘ .شرح حديث (العيناف ككاء السَّو ،فى ىم ٍف ى
ٖ -العقيدة:
ٔ.

الدرة الفريدة بشرح العقيدة المسماة بًػ(الحفيدة) ،كىك شرح لكتاب العقيدة لمسنكسي (ٖٓٗ

ىػ) ،لو نسختاف خطيتاف في األزىرية ،كنسخة خطية في مركز الممؾ فيصؿ ،كأخرل في

مكتبة مكة المكرمة.
ٕ.
ٖ.

ظ هـ في بياف الرسؿ التي في القرآف كترتيبيـ.
ىن ٍ
فتح َّ
المناف ببياف الرسؿ التي في القرآف ،كىك ىش ٍرهح لمنظـ السابؽ ،لو نسختاف خطيتاف في
دار الكتب المصرية ،كأخرل في الخديكية ،كأخرل في األزىرية ،كنسختاف في التيمكرية.

كقد طبع ىذا الشرح.

ٗ .رسالةه في استخ ارج عدة األنبياء كالرسؿ مف اسـ ىنبًيِّو محمد.
الم ىشاعة بشرح نظـ أشراط الساعة ،لمعبلمة إبراىيـ ابف محمد اإلخنائي (ٕٕٕ
٘ .المقالة :ي
ىػ) ،لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية.
.ٙ

القكؿ األزىر فيما يتعمؽ بأرض المحشر ،لو نسخة خطية في المكتبة األزىرية.

.8

كسماىا( :المقصد الرفيع في نظـ
ضمنيا أنكاع البديع َّ
منظكمةه في أسماء اهلل الحسنى َّ

.9

سماه( :المقصد األسنى في شرح منظكمة أسماء اهلل الحسنى) ،لو
شرح المنظكمة السابقةَّ ،

لطيؼ لبياف أسماء اهلل الحسنى ،لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية .شرح
تقييد
.7
ه
ه
سماه( :القكؿ األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى).
التقييد السابؽَّ ،
أسماء اهلل البديع) ،منيا نسخة خطية في دار الكتب المصرية ،محفكظة ضمف مجمكعة
و
منظكمات لمسجاعي.
نسخة خطية في دار الكتب المصرية.

الم ىكفِّرات.
ٓٔ .منظكمةه في أصكؿ ي
ً
ً
و
و
و
مختمؼ
جمعه عميو أك بدعةه
ه
ٔٔ .مقدمةه في شرح أصكؿ تسعة ناشئة عف اعتقاد بعضيىا يك ه
فر يم ى
في كفر صاحبيا ،كىك شرح لممنظكمة السابقة ،لو نسخة خطية محفكظة في جامعة الممؾ
سعكد ضمف مجمكع.

ٕٔ .رسالةه في إثبات كرامات األكلياء ،ىس َّماىا( :السيـ القكم في نحر كؿ غبي كغكم) ،لو ست
نسخ خطية في المكتبة األزىرية ،كقد طبع الكتاب.
الرِّد عمى الشيخ عمر الطحبلكم في تكفيره لشمس الديف الحفناكم .منظكمةه في
ٖٔ .رسالةه في َّ
التكحيد.

ً
المنظكمة السابقة ،كىك الشرح الكبير عمييا ،لو نسخة خطية في المكتبة األزىرية.
ٗٔ .شريح
ٕٙ

سماه( :فتح المجيد شرح فريدة التكحيد).
٘ٔ .الشرح الصغير لممنظكمة السابقةَّ ،

 .ٔٙفتح الحميد بشرح عقيدة التكحيد ،كىك شرهح لمكتاب السابؽ ،لو نسخة خطية في المكتبة
األزىرية.
 .ٔ7الجكىر المنيؼ في خكاص اسمو تعالى "المطيؼ" ،لو نسخة خطية في دار الكتب
المصرية.

 .ٔ8منظكمةه في الخبلؼ في اسـ اهلل األعظـ ،اشتممت عمى ثبلثيف قكالن.
 .ٔ9شرح المنظكمة السابقة.

ٕٓ .رسالةه ممخصةه مف (شمس المعارؼ الكبرل) لئلماـ أحمد بف عمي البكني (ِِٔ ىػ) .

ٗ -الفقو:

ٔ .سؾ الحج.

ٕ .منظكمةه في شركط اإلماـ كالمأمكـ.

ٖ .فتح المطيؼ القيكـ بما يتعمؽ بصبلة اإلماـ كالمأمكـ ،كىك شرح كبير لممنظكمة السابقة.

صغير لممنظكمة السابقة.
ٗ .شرهح
ه
ً
ً
ً
الم ٍعفي ِّك مف
المنتض ىرة ،كىك شرح عمى منظكمة الدرة المنتض ىرة في ى
٘ .الفكائد المزى ىرة بشرح الدرة ي
النجاسات ،لشياب الديف أحمد الش يرٍنيببللي الشافعي ،لو نسختاف خطيتاف في جامعة الممؾ
سعكد كنسختاف في مكتبة مكة المكرمة ،كنسخة في المكتبة األزىرية كأخرل في دار الكتب

المصرية.

 .ٙحاشيةه عمى شرح الخطيب الشربيني (ٕٕٗ ىػ) عمى مختصر أبي شجاع (ّٗٓىػ) في
الفقو الشافعي

لطيؼ عمى خطبة الخطيب الشربيني (ٕٕٗ ىػ) في شرحو لمختصر أبي شجاع
 .7شرهح
ه
(ّٗٓىػ) في الفقو الشافعي.
ؽ كالتدقيؽ ،كىك تعميؽ عمى ً
ياض رضا التحقي ً
ىار ر ً
آخ ًر شرح الخطيب الشربيني (ٕٕٗ
 .8أز ي
ىػ) عمى مختصر أبي شجاع (ّٗٓ ىػ) في الفقو الشافعي ،لو نسخة خطية في المكتبة
األزىرية ،كأخرل في دار الكتب المصرية.

 .9شرح الستيف مسألة ،كىك شرح لممقدمة المنظكمة المعركفة بًػ(الستيف مسألة) لمشيخ أحمد بف
الخٍمع كأحكامو.
محمد الزاىد (ُٖٗ ىػ) ،لو نسخة خطية في المكتبة األزىرية .منظكمةه في ي

بالخٍمع عمى مذىب اإلماـ
ييد عمى المنظكمة السابقة َّ
ٓٔ .تق ه
سماه( :القكؿ النفيس فيما يتعمؽ ي
الشافعي ابف إدريس) .لو نسختاف خطيتاف في دار الكتب المصرية ،كنسختاف أخرياف في
المكتبة الخديكية.

ٔٔ .منظكمةه في أحكاـ االستحاضة.
ٕ7

ً
منظكمة أحكاـ االستحاضة السابقة ،لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية.
ٕٔ .شريح
ٖٔ .منظكمةه في شركط تكبيرة اإلحراـ.

ٗٔ .شرهح لمنظكمة شركط تكبيرة اإلحراـ السابقة.
شخص ك و
و
احد مع بياف الجائز
٘ٔ .منظكمةه تتعمؽ بالعقكد التي تككف مف شخصيف أك مف
كالبلزـ منيما.

 .ٔٙرسالةه في الرد عمى مف قاؿ  :بطيارة الفسيخ.
الحماـ.
 .ٔ7رسالةه في آداب َّ

 .ٔ8منظكمةه في دخكؿ المسمـ في يمٍم ًؾ الكافر.
 .ٔ9شرح المنظكمة السابقة.

٘ -الفرائض:

ٔ .منظكمةه في إً ٍر ًث ذكم األرحاـ.
سماه( :تحفة األناـ في تكريث ذكم األرحاـ) ،لو نسخة خطية في
ٕ .شرهح المنظكمة السابقة َّ
دار الكتب المصرية ،كأخرل في المكتبة الخديكية.

ٖ .منظكمةه في معنى ال ىكبللىة.
ً
المنظكمة السابقة.
ٗ .شريح
الم ًعيد بما يتعمَّؽ بقسمة التًَّرىك ًة عمى العبيد ،كىي حاشية عمى رسالة الشيخ
٘ .فتح القادر ي
َّ
الد ٍرًدير (َُُِ ىػ) في مخرج القيراط .
الش ٍن ىشكًريَّة ،كىك حاشية عمى (الفكائد ِّ
الربَّانًيَّة عمى الفكائد ِّ
الر ىحبًيَّة)
الش ٍن ىش ٍكًريَّة شرح َّ
 .ٙالنفحات َّ
ٍ
لمعبلمة ِّ
م (ٗٗٗ ىػ) ،لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية.
الش ٍن ىش ٍكًر ٌ

 -ٙاألدعية واألذكار:

ٔ .فتح القدير بشرح حزب قطب َّ
م الشيير ،لو نسختاف خطيتاف في مركز الممؾ فيصؿ،
الن ىكًك ٌ
كنسخة في مكتبة مكة المكرمة ،كنسخة في المكتبة األزىرية ،كنسخة خطية أخرل في
المكتبة الممكية في برليف ،كنسخة في مكتبة جاريت في برنستكف بأمريكا.

ٕ .فتح الغفَّار بمختصر األذكار لمنككم.

ٖ .بدء الكسائؿ في حؿ ألفاظ الدالئؿ ،كىك حاشية عمى (دالئؿ الخيرات كشكارؽ األنكار في

ذكر الصبلة عمى النبي المختار) ألبي عبد اهلل الجزكلي (َٕٖ ىػ) ،لو خمس نسخ خطية
في المكتبة األزىرية كنسختاف في دار الكتب المصرية ،أخرل في مكتبة بطرسبرج في

لينينغراد بركسيا.

ٗ .حاشية عمى (الحصف الحصيف مف كبلـ سيد المرسميف) البف الجزرم (ّّٖىػ) ،ق نسخة
خطية في دار الكتب المصرية.

ٕ8

ً
ً
العًميَّة ،كىي رسالة في اٍلم ىح ِّ
اؿ التي تيطمب فييا الصبلة عمى
نظـ الجكى ًرة السَّنيَّة في اٍلح ىكـ ى
ى
٘ .ي
النبي ،ألَّفيا منصكر بف محمد األريحاكم ،المتكفى بعد سنة ست عشرة كألؼ ىجرية.
العمًيَّة بشرح الجكىرة السنية.
 .ٙفتح ذم الصفات ى
 .7رسالةه في أذكار المساء كالصباح.
 .8رسالةه في أدعية َّأكؿ السنة كآخرىا كيكـ عرفة كيكـ عاشكراء.

 -ٚالمواعظ واإلرشاد:
ٔ .الفكائد اٍل ىجمًيَّة لمف أراد الخبلص مف كؿ ىبمًيَّة ،لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية
ٕ .رسالةه ممخصةه مف (مدخؿ الشرع الشريؼ) البف الحاج المالكي (ّٕٕ ىػ).

ٖ .قصيدةه في التكبة كاالستعاذة مف الذنكب ،ليا نسخة خطية في دار الكتب المصرية
و
منظكمات لمسجاعي.
محفكظة ضمف مجمكعة
ٗ .رسالةه ممخصةه مف كتاب (الفكائد كالصمة كالعكائد) لمشيخ أحمد بف أحمد الشرجي (ّٖٗ
ىػ).

 -ٛالتصوف:
ٔ .الفكائد المطيفة في شرح ألفاظ الكظيفة ،كىك شرهح عمى كظيفة السيد أحمد بف أحمد بف
الب ٍرين ًس ٌي المعركؼ ىبزركؽ (ٖٗٗ ىػ) ،لو ثبلث نسخ خطية في المكتبة
محمد بف عيسى ي
األزىرية ،كنسختاف في دار الكتب المصرية ،كنسخة في المكتبة الظاىرية.

ٕ .شريح ًكٍرًد قطب اإلماـ الشافعي.
م (ٕٓٔ
ٖ .فتح القكم بشرح صبلة القطب البدكم ،كىك شرهح عمى صبلة السيد أحمد ى
الب ىد ًك ٌ
ىػ) ،لو ثبلث نسخ خطية في المكتبة األزىرية.

م (ٕٓٔ ىػ).
ٗ .شرح حزب السيد أحمد ى
الب ىد ًك ٌ
كبير عمى صبلة القطب عبد السبلـ
٘ .الفتكحات العمية بشرح الصبلة المشيشيَّة ،كىك شرهح ه
بف مشيش (ِِٔ ىػ) ،لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية.
صغير عمى صبلة القطب عبد السبلـ بف مشيش،
 .ٙشرهح
ه

ٕ9

 -ٜالسيرة:

ً
الحزب الصغير لمقطب إبراىيـ بف أبي المجد الد يسكقي (ٕٔٔ ىػ).
ٔ .شريح
ٕ .حاشيةه عمى مختصر شيخو حسف بف عمي المدابغي (َُُٕ ىػ) عمى (بيجة السامعيف
لمغ ٍي ًطي (ُٖٗ ىػ) ،لو ثماني نسخ في المكتبة
كالناظريف بمكلد سيِّد َّ
األكليف كاآلخريف) ى

األزىرية ،كنسختاف في دار الكتب المصرية كنسخة في المكتبة الخديكية ،كنسخة في دار

مخطكطات البحريف.

ٖ .حاشيةه عمى (شرح الشمائؿ لمترمذم) لمعبلمة المناكم (َُُّ ىػ).
ً
الخصائص كالمعجزات النبكية لمسيكطي (ُُٗ ىػ).
ٗ .شريح
٘ .منظكمةه في أسماء النبي.

سماه( :فتح الرحيـ الغفار بشرح أسماء حبيبو المختار) ،لو نسخة
 .ٙشرح المنظكمة السابقة َّ
في مكتبة كقؼ آؿ ىاشـ في المدينة المنكرة ،كمنيا مصكرة فممية في الجامعة اإلسبلمية.

ثبلث قصائد في مدح النبي ،ليا نسخة في دار الكتب المصرية محفكظة ضمف مجمكعة
.7
ي
و
منظكمات لمسجاعي.
 .8قصيدةه في االستغاثة برسكؿ اهلل( ،منيا نسخة في دار الكتب المصرية محفكظة ضمف
و
منظكمات لمسجاعي).
مجمكعة
ٓٔ -فضائل آل البيت:
أبيات ثبلثةه في أكالد النبي.
ٔ.
ه
ً
سماه( :الركض النضير فيما يتعمؽ بآؿ بيت البشير النذير)،
ٕ .شريح
األبيات الثبلثة السابقة َّ
لو أربع نسخ خطية في المكتبة األزىرية(ُ) ،كنسختاف في دار الكتب المصرية كنسخة في
المكتبة الخديكية.

ٖ .تحفة ذكم األلباب فيما يتعمؽ باآلؿ كاألصحاب ،لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية.

)ُ) فيرس الكتب المكجكدة بالمكتبة األزىرية ٓ.ْٕٓ/
ٖٓ

ٔٔ -التاريخ:
ٔ .منظكمةه في أسماء مكة المكرمة كضبطيا كتحقيؽ معانييا.
ً
المنظكمة السابقة ،لو نسخة خطية محفكظة في المكتبة األزىرية.
ٕ .شريح
ٕٔ -المغة:

(القامكس المحيط) ،كاستخرج لًمى ٍفظ "العيف" ستة
َّع
ى
ٔ .منظكمةه في معاني لفظ "العيف" ،تىتىب ى
المككنة مف ثبلثة كعشريف بيتنا ،ليا أربع نسخ
كعشريف معنى ،جمعيا في ىذه المنظكمة
َّ
خطية في دار الكتب المصرية ،كنسخة في مكتبة كمية الدراسات الشرقية في بطرسبرغ

بركسيا.

ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

منظكمةه في األعضاء التي يجكز فييا التذكير كالتأنيث.
كي ىؤَّنث مف أعضاء اإلنساف ،كىك شرح لممنظكمة السابقة.
المَّناف بشرح ما يي ىذ َّكر ي
ي
فتح ى
ً
قصيدة ابف جابر (َٖٕ ىػ) فيما ييق أر بالضاد كالظاء.
شريح
و
قصيدة فيما ييق أر بالكاك كالياء.
شريح

 .ٙمنظكمةه في صفات حركؼ المعجـ.
 .7رسالةه في البئر.

 .8رسالةه في الفرؽ بيف الثٍَّكر كالتَّ ٍكر كالطَّ ٍكر.
ٖٔ -النحو:
ٔ .حاشيةه عمى شرح قطر الندل البف ىشاـ ،طبعت أكثر مف مرة.

سماىا( :فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ)،
ٕ .حاشيةه عمى شرح ابف عقيؿ أللفية ابف مالؾَّ ،
كىذه المخطكطة ىي التي بيف أيدينا كنحف بصدد تحقيقيا.

ٖ .شرح األزىرية في عمـ العربية.
ٗ .منظكمةه في أحكاـ «ال ًسيَّما».
٘ .أحكاـ «ال ًسيَّما» كما يتعمؽ بيا ،كىي رسالة ىش ىرىح فييا المنظكمة السابقة(ُ).
 .ٙمنظكمةه في إعراب فكاتح السكر القرآنية.

 .7الد ىرر في إعراب أكائؿ السكر ،كىك شرهح لممنظكمة السابقة ،لو ثبلث نسخ خطية في
المكتبة األزىرية ،كنسخة في الخزانة التيمكرية(ِ).
اب (أرأيت) ،لو نسخة خطية في جامعة اإلماـ محمد ابف سعكد اإلسبلمية.
 .8إعر ي
)ُ) حققيػػا الػػدكتكر حسػػاف بػػف عبػػد اهلل الغنيمػػاف األس ػتاذ المسػػاعد فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة بكميػػة المعممػػيف بالريػػاض
كنشرىا في جامعة أـ القرل – العدد ُٗ ،ِْ-جُْ ،صَُُ .

(ِ)

تحقيؽ الدكتكر حمدم عبد الفتاح مصطفي خميؿ – الطبعة األكلى ُٕٗٗـ.
ٖٔ

 .9منظكمةي البياف في اإلخبار بظرؼ الزماف كالمكاف.
ً
المنظكمة السابقة ،لو نسخة خطية محفكظة في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد
ٓٔ .شريح
اإلسبلمية.
فتح المالؾ فيما يتعمؽ بقكؿ الناس( :كىك كذلؾ) ،ىبيَّف فيو مرجع الضمير كاإلشارة في ىذا
ٔٔ .ي
القكؿ ،لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية ،كنسخة في المكتبة البمدية باإلسكندرية،
كأخرل في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،كأخرل في مكتبة كمية الدراسات

الشرقية في جامعة بطرسبرغ بركسيا ،كأخرل في مكتبة الككنجرس األمريكي.
ٕٔ .منظكمةه في األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ.
ً
المنظكمة السابقة.
ٖٔ .شريح
ٗٔ .رسالةه في إعراب قكؿ اإلماـ الشافعي ( :ىق َّؿ ىم ٍف ىج َّف إال كأ ٍىن ىزؿ).
٘ٔ .رسالةه في تصريؼ (أشياء).
 .ٔٙمنظكمةه في اعتراض الشرط عمى الشرط.
 .ٔ7شرح المية األفعاؿ البف مالؾ.

 .ٔ8فتح الرؤكؼ الرحمف بشرح ما جاء عمى مفعؿ كنحكه مف المصدر كاسـ الزماف كالمكاف،
و
ألبيات نظميا العبلمة الفارضي (ُٖٗ ىػ) في ذلؾ ،لو نسخة خطية في مركز
كىي شرهح
الممؾ فيصؿ ،كأخرل في جامعة اإلماـ محمد ابف سعكد اإلسبلمية ،كثالثة في دار الكتب

الكطنية التكنسية ،كرابعة في دار الكتب المصرية(ُ).

(ُ)

تحقيؽ الدكتكر جابر مبارؾ  ،الطبعة األكلى ُٖٗٗ .
ٕٖ

ٗٔ -البالغة:
ٔ .منظكمةه في أنكاع المجاز ،طيبعت.

ٕ .اإلحراز في أنكاع المجاز ،كىك شرهح لممنظكمة السابقة ،لو اثنتا عشرة نسخة خطية في
المكتبة األزىرية ،كخمس نسخ في دار الكتب المصرية ،كنسختاف في المكتبة الخديكية،
كنسختاف في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،كنسخة في المكتبة الممكية في

برليف.

سماىا( :عبلقات المجاز) ،ليا نسخة خطية في دار
ٖ .منظكمةه في عبلقات المجاز المرسؿَّ ،
الكتب المصرية .

ٗ .اإلعكاز في بياف عبلقات المجاز ،كىك شرهح لممنظكمة السابقة لو نسختاف خطيتاف في دار
الكتب المصرية ،كنسخة في المكتبة األزىرية ،كأخرل في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

اإلسبلمية.
ً
رسالة السمرقندم (ٔٓٓ ىػ) في االستعارة ،كقد طبع ىذا النظـ.
ظ يـ
٘ .ىن ٍ
 .ٙرسالةه في جكاز االقتباس مف القرآف أك الحديث.
 .7شرح شك ً
اىد التمخيص.
ي
العروض:
َ٘ٔ -

ٔ .فتح الككيؿ الكافي بشرح متف الكافي ،كىك شرهح لكتاب (الكافي في عممي العركض
كالقكافي) ألحمد بف عبَّاد ً
بالخ َّكاص (ٖٖٓ ىػ) ،لو ست نسخ خطية في
الق ىنائً ٌي المعركؼ ى
المكتبة األزىرية ،كثبلث نسخ في دار الكتب المصرية ،كنسخة في المكتبة البمدية

باإلسكندرية ،كنسخة في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،كأخرل في مكتبة
خدابخش باليند.

ٕ .منظكمةه مختصرةه في عممي العركض كالقكافي ،لو نسختاف في المكتبة األزىرية ،كنسختاف
أخرياف في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،كنسخة في المكتبة البمدية
باإلسكندرية ،كأخرل في الظاىرية .

ٖ .منظكمةه في ميمبلت البحكر الستة المستخرجة مف الدكائر الثبلث :دائرة المختمؼ ،كدائرة

المؤتمؼ ،كدائرة المجتمب ،شرحيا الشيخ حسف بف السيد عمي المقرم الشافعي البدرم

(ُُِْ ىػ) ،كمف ىذا الشرح نسخة خطية في دار الكتب المصرية.

سماىا( :قبلئد النحكر في نظـ البحكر).
ٗ .منظكمةه في أسماء البحكر َّ
ً
ضياء النحكر بشرح أسماء البحكر ،كىك شرهح لممنظكمة السابقة ،لو نسخة خطية في
لمعاف
٘.
ي
دار الكتب المصرية.

ٖٖ

 -ٔٙاألدب:

و
قصيدة مف كبلـ العرب ،كىك شرهح لقصيدة السمكأؿ البلميَّة ،طبع الكتاب
ٔ .بمكغ األ ىىرب بشرح
سنة (ُِّْىػ) ،مع شرك وح لغيره لقصائد أخرل(ُ).
سماه( :فتح الممؾ الجميؿ بشرح قصيدة امرئ القيس
ٕ.
مختصر شرًح معمقة امرئ القيسَّ ،
ي
ِّ
الضمِّيؿ) ،لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية ،كأخرل في المكتبة البمدية باإلسكندرية،
كثالثة في مكتبة جاريت في برنستكف بأمريؾ(ِ).

المنًيفىة ،كىك شرهح عمى القكؿ
ٖ .الفكائد المطيفة في تخريج قكليـ( ::أبك قرداف) عمى الطريقة ي
ضم ىنوي فكائد أدبية مستحبة ىكنكاتنا مستجادة،
ع فى َّداف)َّ ،
المشتير عمى األلسنة( :أبك ٍقرىداف ىزىر ى
لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية ،كأخرل في المكتبة الخديكية.

 -ٔٚعمم اآلداب:

ٔ .منظكمةه في عمـ اآلداب لو نسخة خطية في المكتبة الخديكية.
ٕ .فتح ً
الك َّىاب بشرح منظكمة عمـ اآلداب ،كىك شرهح لممنظكمة السابقة ،لو أربع نسخ
ى
الممؾ ى
خطية في المكتبة األزىرية ،كنسخة في مركز الممؾ فيصؿ.

ٖ .رسالةه في آداب السفر.

الم ٍرىداف.
ٗ .منظكمةه في حكـ صحبة النساء ك ي

(ُ)

ىنػػاؾ رسػػالة بعن ػكاف "بمػػكغ األرب فػػي شػػرح قصػػيدة السػػمكأؿ كىػػي مػػف كػػبلـ العػػرب" لؤلسػػتاذ الػػدكتكر محمػػكد

(ِ)

تحقيؽ أستاذنا الدكتكر محمكد العامكدم ،طُ ،دار المقداد – غزة ُٕٗٗـ.

العامكدم مجمة الجامعة اإلسبلمية – المجمد الرابع – العدد ِ – ُٔٗٗـ.
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 -ٔٛالحساب:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ

منظكمةه في الكسكر.
ً
المنظكمة السابقة ،لو نسخة خطية محفكظة في المكتبة األزىرية.
شريح
منظكمةه في اٍل ىكٍفؽ المثمث الخالي الكسط.
ً
المنظكمة السابقة ،لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية كأخرل في الخديكية،
شريح
كتكجد المنظكمة المشركحة في آخر ىذه النسخة.
ً
ظ ىـ أصكؿ الكفؽ الثمانية في اثني عشر بيتنا.
نظـ
أصكؿ األى ٍكفىاؽ ،ىن ى
ي
فتح الممؾ ا َّ
لرزاؽ بشرح نظـ أصكؿ األكفاؽ ،كىك شرح لممنظكمة السابقة ،لو نسختاف

خطيتاف في المكتبة الخديكية.
ً
المسماة بًػ(الدر كالتٌٍرىياؽ في عمكـ األكفاؽ).
القصيدة
 .7شريح
َّ
 -ٜٔالفمك:
ٔ .ىداية أكلي البصائر كاألبصار إلى معرفة أجزاء الميؿ كالنيار ،كىك شرهح لمنظكمة الشيخ
أحمد عيَّاد في الميقات ،لو نسختاف خطيتاف في المكتبة األزىرية ،كنسخة خطية في ٍّ
كؿ
مف مركز الممؾ فيصؿ ،كالمكتبة البمدية باإلسكندرية ،كالمكتبة الخديكية ،كدار الكتب

المصرية.

ٕ .فتح العميـ القادر بشرح لقط الجكاىر ،كىك شرهح عمى (لقط الجكاىر في تحديد الخطكط
كالدكائر) لسبط المارديني (ُِٗ ىػ) ،في الميقات ،لو نسخة خطية في المكتبة الخديكية،
كأخرل في الخزانة الحسينية في الرباط بالمغرب ،كثالثة في جامعة برنستكف ،كرابعة في

مكتبة جاريت في برنستكف.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ

المنظكمة الكبرل في ضبط منازؿ القمر.
ً
المنظكمة السابقة لو نسخة خطية في الخزانة العامة بالرباط.
شريح
منظكمةه في خمسة أبيات في أسماء منازؿ القمر.
ً
المنظكمة السابقة لو نسخة خطية محفكظة في المكتبة األزىرية.
شريح

ٖ٘

ٕٓ -المنطق والفمسفة:

ً
المنطؽ ،كىي رسالة في المنطؽ شرح فييا األبيات
الم ىكفِّؽ بشرح نظـ أشكاؿ
الك َّىاب ي
ٔ .فتح ى
الثبلثة لمشيخ أحمد الممكم (ُُُٖ ىػ) ،في ضركب أشكاؿ المنطؽ األربعة ،لو نسختاف
خطيتاف في المكتبة األزىرية ،كنسخة خطية في مركز الممؾ فيصؿ.

ٕ .منظكمةه في أنكاع المنافيات.
ً
المنظكمة السابقة ،لو نسخة خطية في دار الكتب المصرية.
ٖ .شريح
ٗ .نظـ المقك ً
الت العشر في الحكمة.
ي

٘ .الجكاىر المنتظمات في عقكد المقكالت ،كىك شرهح لمنظـ السابؽ ،كقد طبع الكتاب.
 .ٙشرهح عمى بيتيف في المقكالت كىك مطبكع.
كمف ىذا االستعراض الذم ال أحسبو أتى عمى جميع مؤلفات ىذا العالـ نممس كثرة مؤلفاتو؛ إذ

و
كتاب مستقؿ،
بمغت مائة كأربعة كخمسيف مصنفنا ،كقد شممت معظـ العمكـ ،كتنكعت ما بيف
و
و
و
كمنظكمة ،كشروح لمنظكمة ،كىذا ينبئ عف مكانة ىذا
كحاشية عمى كتاب ،كشروح لكتاب،
كرسالة،

العمىـ ً
العمميَّة كرسكخ قدمو في العمـ.
ى

ٖٙ

 -ٜوفاتو:
تيكفي شيخنا العبلمة السجاعي – رحمو اهلل– بعد حياة زاخرة بالعمـ كالتدريس كالبحث كالتأليؼ في
مصر ليمة اإلثنيف س ادس عشر مف صفر سنة سبع كتسعيف كمائة كألؼ ىجرية ،كصمى عميو في
الجامع األزىر الشريؼ ،كحضر جنازتو جمع غفير مف العمماء كاألعياف كالتبلميذ في مشيد عظيـ
كمككب مييب ،كدفف عند أبيو ببستاف العمماء بقرافة المجاكريف ،رحميما اهلل رحمة كاسعة كأسكنيما

فسيح جناتو(ُ).

ىذا ما اتفؽ عميو جميكر المؤرخيف كالمترجميف لمسجاعي ،إال حاجي خميفة فقد اضطرب في ذكر

كفاتو ،فمرة تبع الجميكر كقاؿ  :إنيا سنة سبع كتسعيف كمائة كألؼ ىجرية(ِ) ،كمرة قاؿ  : :إنيا

سنة تسع كسبعيف كمائة كألؼ ىجرية(ّ) ،كمرة قاؿ  :إنيا سنة اثنتيف كثمانيف كمائة ألؼ ىجرية(ْ)،

كمرة قاؿ  :إنيا سنة تسع كتسعيف كمائة كألؼ ىجرية(ٓ).

(ُ)
(ِ)

انظر ترجمتو في :عجائب اآلثار ُ ُٕٓ/كالخطط التكفيقية ُِ ٗ/كاألعبلـ ُ ّٗ/كمعجـ المؤلفيف ُ. ُْٓ/
إيضاح المكنكف ُِّ/كِْٖكٗٓكِ. َِٗ/

(ّ)

إيضاح المكنكف ِ. َُٔ/

(ٓ)

إيضاح المكنكف ُ. ُٕٔ/

(ْ)

إيضاح المكنكف ُ. ِِْ/
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القسم األول:
الدراسة

ٖ8

الفصل األول:

شرح ابن عقيل

"دراسة تحميمية"
ويشتمل ىذا الفصل عمى المباحث اآلتية:

ُ .منيج ابف عقيؿ في شرحو عمى األلفية.

ٕ .شكاىده.

ٖ .مصادره.

ٗ .األصكؿ النحكية في شرح ابف عقيؿ.
٘ .مذىبو النحكم.

ٖ9

ٔ -منيج ابن عقيل في شرحو عمى األلفية:

مف خبلؿ اطبلعنا عمى شرح ابف عقيؿ ،ييمكننا استشفاؼ المنيج العممي الذم يعتمد عمى
التأمؿ الذاتي في بكاطف المسائؿ كالذم سار عميو ابف عقيؿ في النقاط اآلتية:

 .1يذكر ابف عقيؿ بيتنا أك بيتيف أك أكثر مف أبيات ألفية ابف مالؾ ثـ يتناكلو بالشرح كالتحميؿ،
كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو(ُ):
ِ
َِ
ٍ
الم ِ
شعر َوقَ ْع
جاز في
ومع
صل
و
ُ
الحذف ْ
قد َيأتي ِبال فَ ْ
ضمير ذي َ
َ

كقد تحذؼ التاء مف الفعؿ المسند إلى مؤنث حقيقي مف غير فصؿ ،كىك قميؿ جدا ،حكى سيبكيو:
قاؿ فبلنة ،كقد تحذؼ التاء مف الفعؿ المسند إلى ضمير المؤنث المجازم ،كىك مخصكص
بالشعر ،كقكلو:
فَال

ُم ْزَن ٌة

َوَدقَت

َول

َو ْدقَ َيا

ْأرض

أَب َقل

إبقَاليا

 .2يذكر لغات اإلعراب ،كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو(ٕ)" :أم إذا ندب المضاؼ إلى ياء

المتكمـ عمى لغة مف سكف الياء قيؿ فيو (كا عبديا) بفتح الياء كالحاؽ ألؼ الندبة أك (يا
عبدا) بحذؼ الياء كالحاؽ ألؼ الندبة .كاذا ندب عمى لغة مف يحذؼ الياء أك يستغنى

بالكسرة ،أك يقمب الياء ألفنا كالكسرة فتحة كيحذؼ األلؼ ،كيستغنى بالفتحة أك يقمبيا ألفنا
كيبقييا ،قيؿ( :كا عبدا ليس إال) ،كاذا ندب عمى لغة مف يفتح الياء يقاؿ ( :كا عبديا ليس
إال) .فالحاصؿ أنو إنما يجكز الكجياف أعني كا عبديا ،كا عبدا عمى لغة مف سكف الياء

فقط كما ذكر المصنؼ".

 .3يكثر ابف عقيؿ مف اإلحاالت في المسائؿ النحكية ،كمف ذلؾ قكلو(ٖ)" :االسـ المتمكف إف

منقكصا لحقتو عبلمة التثنية مف غير تغيير ،فتقكؿ في رجؿ
كاف صحيح اآلخر ،أك كاف
ن
مقصكر فبل بد مف تغييره عمى ما
نا
كجارية كقاض رجبلف كجاريتاف كقاضياف .كاف كاف
نذكره اآلف كاف كاف ممدكدا فسيأتي حكمو" .كقكلو" :)ٗ(:كحكـ حرؼ االستعبلء في منع

اإلمالة يعطى لمراء التي ىي غير مكسكرة كىي المضمكمة نحك ىذا عذار كالمفتكحة نحك
ىذاف عذاراف بخبلؼ المكسكرة عمى ما سيأتي إف شاء اهلل تعالى".

)ُ)

شرح ابف عقيؿ ِ. ِٗ/

)ِ)

شرح ابف عقيؿ ّ. ِٖٔ/

)ْ)

شرح ابف عقيؿ ْ. ُٖٕ/

)ّ)

شرح ابف عقيؿ ْ. َُٓ/
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 .4يذكر الميجات في المسائؿ النحكية ،كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو" :)ٔ( :إذا اتصؿ بالفعؿ

المدغـ عينو في المو ضمير رفع سكف آخره فيجب حينئذ الفؾ ،نحك :حممت كحممنا

{م ٍف
كاليندات حممف ،فإذا دخؿ عميو جازـ جاز الفؾ ،نحك :لـ يحمؿ كمنو قكلو تعالى :ى
(ٕ)
ىي ٍحمً ٍؿ ىعمى ٍي ًو ىغ ى ً
{ك ىم ٍف ىي ٍرتىًد ٍد ًم ٍن يك ٍـ ىع ٍف ًدينً ًو}(ٖ) ،كالفؾ لغة أىؿ الحجاز كجاز
ضبي} كقكلو :ى

{ك ىم ٍف يي ىش ِّ
اؽ اهللى}(ٗ) ،كىي لغة تميـ كالمراد بشبو
اإلدغاـ نحك :لـ يحؿ ،كمنو قكلو تعالى :ى
الجزـ سككف اآلخر في األمر ،نحك :احمؿ ،كاف شئت قمت :حؿ ،ألف حكـ األمر كحكـ

المضارع المجزكـ".

 .5يبيف كبلـ المصنؼ كيكضحو ،كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو" :)٘(:كظاىر كبلـ المصنؼ أف

التنكيف كمو مف خكاص االسـ كليس كذلؾ بؿ الذم يختص بو االسـ إنما ىك تنكيف
التمكيف ،كالتنكير ،كالمقابمة ،كالعكض ،كأما تنكيف الترنـ كالغالي فيككناف في االسـ كالفعؿ

كالحرؼ".
 .6يعترض عمى النحاة ،كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو" :)ٙ(:وحكـ ىذا الجمع أف يرفع بالضمة
ىندات ،كمررت بي و
و
ندات ،فنابت فيو
ىندات ،كرأيت
كينصب كيجر بالكسرة ،نحك :جاءني
ه
الكسرة عف الفتحة ،كزعـ بعضيـ أنو مبني في حالة النصب كىك فاسد؛ إذ ال مكجب

لبنائو".
 .7يذكر المذاىب النحكية(" :)7يجكز في الضركرة صرؼ ما ال ينصرؼ كذلؾ كقكلو::
ِ ()8
صر َخمِيمي َىل تَرى ِمن ظَ َعائن
تََب َّ
أيضا صرفو لمتناسب ،كقكلو تعالى:
كىك كثير كأجمع عميو البصريكف كالككفيكف ،ككرد ن
{س ً
ىغبلالن ىك ىس ًعي انر}( ،)9فصرؼ سبلسؿ لمناسبة ما بعده".
بلسبل ىكأ ٍ
ى
)ُ)

شرح ابف عقيؿ ْ. ِّٓ/

)ِ)

طو ُٖ .

)ْ)

الحشر ْ .

)ّ)

)ٓ)

البقرة ُِٕ .

شرح ابف عقيؿ ُ. ُِ/

)ٔ)

شرح ابف عقيؿ ُ. ْٕ/

()8

الظعائف جمع ظعينة كىي المرآة في اليكدج .انظر :تاج العركس.ََِ/ٓ :

)ٗ)

اإلنساف ْ .

)ٕ)

شرح ابف عقيؿ ّ. ّّٗ/

ٔٗ

كقكلو" :)ٔ(:مذىب جميكر النحكييف أف الحاؿ ال تككف إال نكرة كأف ما كرد منيا معرفنا
الجماء الغفير ...كاجتيد كحدؾ ،ككممتو فاه إلى ًف َّي،
ظا ،فيك منكر معنى كقكليـ :جاءكا َّ
لف ن
ككحدؾ كفاه أحكا هؿ ،كىي معرفة لكنيا مؤكلة بنكرة ،كالتقدير :جاءكا
فالجماء كالعراؾ
ى
منفردا ،ككممتو مشافيةن .كزعـ البغداديكف كيكنس أنو يجكز
جميعا ،كأرسميا معتركةن ،كاجتيد
ن
ن

تعريؼ الحاؿ مطمقنا ببل تأكيؿ فأجازكا :جاء زيد الراكب .كفصؿ الككفيكف فقالكا :إف
تضمنت الحاؿ معنى الشرط صح تعريفيا كاال فبل ،فمثاؿ ما تضمف معنى الشرط :زيد

الراكب أحسف منو الماشي".
.8

سار عمى نظاـ األلفية في شرحو ،فكاف ترتيب األبكاب كالفصكؿ عمى النحك التالي:

"الكبلـ كما يتألؼ منو  -المبني كالمعرب  -النكرة كالمعرفة  -العمـ  -اسـ اإلشارة.
 المكصكؿ  -المعرؼ بأداة التعريؼ  -االبتداء  -كاف كأخكاتيا. -الحركؼ المشبية بميس  -أفعاؿ المقاربة  -إف كأخكاتيا.

 -ال التي لنفي الجنس  -ظف كأخكاتيا  -أعمـ كأرل  -الفاعؿ.

 النائب عف الفاعؿ  -االشتغاؿ  -تعدم الفعؿ كلزكمو  -التنازع في العمؿ  -المفعكؿالمطمؽ.

 -المفعكؿ لو  -المفعكؿ فيو  -المفعكؿ معو  -االستثناء  -الحاؿ  -التمييز.

 حركؼ الجر -اإلضافة – المضاؼ إلي ياء المتكمـ – إعماؿ المصدر – إعماؿ اسـالفاعؿ.

 -أبنية المصادر – أبنية اسـ الفاعؿ  -كاسـ المفعكؿ – الصفة المشبية – التعجب.

 النعت – التككيد – العطؼ – عطؼ النسؽ – البدؿ – النداء – االستغاثة – الندبة –الترخيـ.

 االختصاص – التحذير كاإلغراء – نكنا التككيد – ما ال ينصرؼ. إعراب الفعؿ – عكامؿ الجزـ – فصؿ في لك – أما كلكال كلكما – اإلخبار بالذم كاأللؼكالبلـ – العدد.

 كـ ككأم ككذا – الحكاية – التأنيث – المقصكر كالممدكد – كيفية تثنية المقصكركالممدكد.

 -جمع التكسير – التصغير – النسب – التصريؼ – اإلبداؿ – اإلدغاـ".

)ُ)

شرح ابف عقيؿ ِ. َِٓ-ِْٖ/
ٕٗ

 .9يخالؼ ابف عقيؿ المصنؼ أم ابف مالؾ في كثير مف المسائؿ النحكية ،كمف ذلؾ

قكلو" :)ٔ(:كأما كاد فذكر المصنؼ أنيا عكس عسى ،فيككف الكثير في خبرىا أف يتجرد
ً
أف ،كيقؿ اقترانو بيا ،كىذا بخبلؼ ما نص عميو األندلسيكف مف أف اقتراف خبرىا
م ٍف ٍ
كف}
كىا ىك ىما ىك ي
ػ(أف) مخصكص بالشعر ،فمف تجريده مف أف قكلو تعالى{ :فى ىذ ىب يح ى
بً ٍ
ادكا ىي ٍف ىعمي ى
اد ي ًزيغي يقميكب فى ًري و ً
ً
ً
ػ(أف) قكلوَّ َّ :
ؽ م ٍنيي ٍـ} ،كمف اقترانو بً ٍ
صمى الموي
ي
كقاؿ { : :م ٍف ىب ٍعد ىما ىك ى ى
ى
ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ" :ما كدت أف أصمي العصر حتى كادت الشمس أف تغرب".

 .11يناقش اآلراء النحكية في المسألة التي يتناكليا بيت األلفية ،كمف األمثمة عمى ذلؾ
أل

(ٕ)
يد" ،كقكلو::
حبذا ز ه
حبذا ز ه
يد ،كفي الذـ :ال ٌ
قكلو" : :يقاؿ في المدحٌ :
كرت َمي فال
غي َر َّأنو
الم َال
حب َذا أّى ُل
َّ
ْ
إذا ُذ َ
َ

ّح َّبذا

ِى َيا

كاختمؼ في إعرابيا ،فذىب أبك عمي الفارسي في البغداديات ،كابف برىاف ،كابف خركؼ ،كزعـ

أف (حب):
أف مف نقؿ عنو غيره فقد أخطأ عميو ،كاختاره المصنؼ إلى ٌ
أنو مذىب سيبكيو ،ك ٌ
فعؿ ماض ،ك(ذا) فاعمو ،كأما المخصكص فجكز أف يككف مبتدأ كالجممة قبمو خبره ،كجكز أف
و
لمبتدأ محذكؼ كتقديره "ىك زيد" ،أم الممدكح أك المذمكـ زيد ،كاختاره المصنؼ،
خبر
يككف نا
كذىب المبرد في المقتضب ،كابف السراج في األصكؿ ،كابف ىشاـ المخمي ،كاختاره ابف

صفيكر إلى أف حبذا :اسـ كىك مبتدأ ،كالمخصكص خبره أك خبر مقدـ ،كالمخصكص مبتدأ
يع ٍ
احدا".
اسما ك ن
مؤخر ،فركبت حب مع ذا كجعمتا ن

 .11انتصر ابف عقيؿ لمناظـ ابف مالؾ مف ابنو بدر الديف ،كمف األمثمة عمى ذلؾ،
ماضيا كمستقببلن كحاالن؛ لكقكعو
قكلو" :)ٖ(:إذا كقع اسـ الفاعؿ صمة لؤللؼ كالبلـ عمؿ
ن
حينئذ مكقع الفعؿ إذ حؽ الصمة أف تككف جممة ،فتقكؿ( :ىذا الضارب زيدا اآلف أك غدا
أك أمس) ىذا ىك المشيكر مف قكؿ النحكييف ،كزعـ جماعة مف النحكييف ،منيـ الرماني
ماضيا ،كال يعمؿ مستقببلن كال حاالن ،كزعـ بعضيـ أنو
أنو إذا كقع صمة ًلػ(أؿ) ال يعمؿ إال
ن
ال يعمؿ مطمقنا ،كأف المنصكب بعده منصكب بإضمار فعؿ ،كالعجب أف ىذيف المذىبيف

ذكرىما المصنؼ في التسييؿ ،كزعـ ابنو بدر الديف في شرحو أف اسـ الفاعؿ إذا كقع صمة
لؤللؼ كالبلـ ىع ًم ىؿ".
)ُ)

شرح ابف عقيؿ ُ. َّّ-ِّٗ/

)ّ)

شرح ابف عقيؿ ّ. َُُ/

)ِ)

شرح ابف عقيؿ ِ. َُٕ-ُٔٗ/

ٖٗ

 .12تميز ابف عقيؿ بحسف التبكيب كالتقسيـ في شرحو ،حيث يقكؿ في باب حركؼ الجر(ٔ):
"ىذه الحركؼ العشركف كميا مختصة باألسماء ،كىي تعمؿ فييا الجر ،..كقؿ ما ذكر

(كي ،كلعؿ ،كحتى) في حركؼ الجر .فأما (كي) فتككف حرؼ جر في مكضعيف،

أحدىما :إذا دخمت عمى (ما) االستفيامية ،نحك كيمو؟ أم :لمو؟ الثاني :قكلؾ :جئت كي
يدا ،كالتقدير :جئت كي إكراـ زيد ،أم إلكراـ زيد ،أكرـ :منصكب بأف المضمرة،
أكرـ ز ن
ك(أف الفعؿ) في محؿ جر".
 .13كقد أفاد ابف عقيؿ مف شرح شيخو أبي حياف ،كاستعرض الكثير مف آراء النحاة في
عرضو لممسائؿ النحكية ،كقد نكع في استخدامو لمشكاىد لمتدليؿ عمى رأيو في بعض

المسائؿ النحكية.

)ُ)

شرح ابف عقيؿ ّ. ْ-ّ/
ٗٗ

ٕ -شواىده:

ٔ -القرآن الكريم وقراءاتو:
قديما كحديثنا عمى أف نصكص القرآف الكريـ ىي النبع الصافي ،كالمصدر
أجمع العمماء ن
األساس في تقرير القكاعد النحكية كتقعيد المغة ،كيؼ ال؟ كىك كتاب اهلل الذم أنزؿ بمغة عربية

َنزْل َناهُ قُ ْرآ ًنا َع َرِبيًّا.)ٔ(
سميمة فصيحة إِ َّنا أ َ
أساسا في االحتجاج كخاصة الككفيكف،
لذا فقد دأب النحاة عمى اتخاذ القرآف الكريـ كقراءاتو القرآنية
ن
أما البصريكف فقد كقفكا مكقؼ الحذر مف القراءات القرآنية ما دامت تخالؼ بعض أصكليـ

النحكية(ٕ)  ،كرغـ ىذا فإف عمماء المغة بصفة عامة يعتبركف القراءات القرآنية سكاء أكانت متكاترة،

آحادا ،أـ شاذة مما ال يجكز الجداؿ فيو كاف كانت القراءة مخالفة لمقياس(ٖ).
أـ ن
كيبدك أف ىذا االىتماـ مف العمماء بالنص القرآني يكاد يككف نظريا دكف تطبيؽ ،فأنت ترل قمة
االستشياد بالقرآف في كتبيـ رغـ ضخامتيا كاتساعيا ،مثؿ :المقتضب ،كالخصائص ،أما ابف عقيؿ

استشيادا بالقرآف الكريـ ،فقد بمغ عدد اآليات التي استشيد بيا في شرحو
فإنو يعد مف أكثر النحاة
ن
لؤللفية نحك :مائتيف كاثنتيف كخمسيف آية ،منيا تسع كثبلثكف آية مكررة .كمف األمثمة عمى
استشياده بالقرآف الكريـ ،قكلو" :)ٗ(:فاستعمؿ رأل فيو لميقيف كقد تستعمؿ رأل بمعنى ظف كقكلو

تعالى{ :إنيـ يركنو بعيدا}(٘) ،أم :يظنكنو".

كمف األمثمة عمى استشياده بالقراءات القرآنية ،قكلو" :)ٙ( :فأما لدف فبلبتداء غاية زماف أك

مكاف ،كىي مبنية عند أكثر العرب؛ لشبييا بالحرؼ في لزكـ استعماؿ كاحد ،كىك الظرفية كابتداء

الغاية ،كعدـ جكاز اإلخبار بيا ،كال تخرج عف الظرفية إال بجرىا بمف ،كىك الكثير فييا ،كلذلؾ لـ
ً ً
ً
ً
ترد في القرآف إال ً
بم ٍف كقكلو تعالىَّ :
يدا ًم ٍف
ٍسا ىشًد ن
{ك ىعم ٍم ىناهي م ٍف لى يدَّنا عٍم نما} ،كقكلو تعالى{ :ليي ٍنذ ىر ىبأ ن
ى
شديدا مف لدنو" لكنو أسكف الداؿ
بأسا
ن
لى يد ٍنوي} ،كقى ٍيس تعربيا ،كمنو قراءة أبي بكر عف عاصـ "لينذر ن
كأشميا الضـ".

)ُ)
)ِ)
)ّ)

يكسؼ ِ .
اإلنصاؼ ُ. ُِٕ-ُٔٓ/
االقتراح ْٖ .

)ْ)

شرح ابف عقيؿ ِ. ِٗ/

)ٔ)

شرح ابف عقيؿ ّ. ٕٔ/

)ٓ) المعارج ٔ .

٘ٗ

ٕ -الحديث الشريف:
يعد الحديث النبكم الشريؼ ىك األصؿ الثاني مف أصكؿ االستشياد بعد كتاب اهلل عز

كجؿ ،كمع ذلؾ فقد كثر فيو الجدؿ بيف النحاة بيف مؤيد كمعارض لبلحتجاج بو ،فكاف أكؿ مف
أكثر االستشياد بالحديث ىك ابف خركؼ ثـ تبعو بعد ذلؾ ابف مالؾ ،أما المانعكف مف

ىجكما
االستشياد بالحديث فكاف عمى رأسيـ ابف الضائع كأبك حياف الذم ىاجـ ابف مالؾ
ن

عنيفنا ،فقاؿ  :في شرح التسييؿ" :قد أكثر ىذا المصنؼ مف االستدالؿ في األحاديث عمى
أحدا مف المتقدميف كالمتأخريف كذا سمؾ ىذه
إثبات القكاعد الكمية في لساف العرب ،كما رأيت ن

الطريقة غيره"(ٔ).

كثير فيما ركل
أما النحاة القدماء فقد رفضكا االستشياد بالحديث عمى اعتبار أف المحف قد كقع نا
كجكزكا النقؿ بالمعنى دكف التقيد بالمفظ.
مف الحديث ،كألف نا
كثير مف الركاة كانكا مف األعاجـٌ ،
يقكؿ الدكتكر رمضاف عبد التكاب معمبلن سبب رفضيـ(ٕ)" :كلعؿ السبب الحقيقي في بعد

النحكييف األكائؿ عف االستشياد بالحديث إيثارىـ االبتعاد عف مكطف تزؿ فيو األقداـ بعد شيكع

الكضع في الحديث في العصكر اإلسبلمية األكلى ،ككثرة اتياـ بعض الناس لبعض بيذا الكضع".

ٔ .أما مكقؼ ابف عقيؿ مف مسألة االحتجاج بالحديث فيك مف أكلئؾ الذيف ذىبكا إلى صحة
االحتجاج بو ،كمف المكاضع التي استشيد فييا ابف عقيؿ في شرحو باألحاديث النبكية ،ىي

كما يمي مع ذكر أرقاـ الجزء كالصفحة- ُٖٖ/ّ - ّْ/ْ - ِٖٗ/ّ - ْٓ/ْ( :

َّّّ/ُ – َّٖ/ُ- ِٓ/ِ- ِِٔ/ِ-ِِٔ/ِ – ِّٗ/ِ – ِّٔ/ِ- ُِ/ّ – ُُٖ/
– ُ.)ٔٓ/ُ – ََّ/

)ُ)
)ِ)

االقتراح ِٓ .
فصكؿ في فقة المغة ،رمضاف عبد التكاب ٕٗ .
ٗٙ

ٖ -األمثال:

ال يكجد خبلؼ بيف النحاة حكؿ االحتجاج باألمثاؿ؛ ألنيا أقكاؿ مأثكرة عف فصحاء العرب ،قد

احتفظت بصيغتيا األصمية لغمبة الظف أف تمؾ الصيغة التي قاليا العربي دكف تغيير.

كشكاىد ابف عقيؿ مف النثر كاألمثاؿ كثيرة ،كمف ذلؾ قكلو" :)ٔ(:كالثالث كقكؿ ىذيؿ في جكزة
كبيضة كنحكىما جكزات كبيضات بفتح الفاء كالعيف ،كالمشيكر في لساف العرب تسكيف العيف

إذا كانت غير صحيحة".

كقكلو" :)ِ(:الجممة الكاقعة حاالن :إف صدرت بمضارع مثبت لـ يجز أف تقترف بالكاك بؿ ال تربط إال
بالضمير ،نحك :جاء زيد يضحؾ ،كجاء عمرك تقاد الجنائب بيف يديو ،كال يجكز دخكؿ الكاك فبل

تقكؿ :جاء زيد كيضحؾ.

فإف جاء مف لساف العرب ما ظاىره ذلؾ أيِّكؿ عمى إضمار مبتدأ بعد الكاك كيككف المضارع

خبر عف ذلؾ المبتدأ ،كذلؾ نحك قكليـ ::قمت كأصؾ عينو".
نا
(ٖ)
قياسا أف يككف
كقكلو" : :كأما ما صيغ مف المصدر ،نحك :مجمس زيد كمقعده ،فشرط نصبو ن
عاممو مف لفظو ،نحك :قعدت مقعد زيد ،كجمست مجمس عمرك ،فمك كاف عاممو مف غير لفظو
تعيف جره بفي ،نحك :جمست في مرمى زيد ،فبل تقكؿ :جمست مرمى زيد إال شذكنذا .كمما كرد مف

ذلؾ قكليـ :ىك مني مقعد القابمة ،كمزجر الكمب ،كمناط الثريا ،أم كائف مقعد القابمة ،كمزجر
الكمب ،كمناط الثريا ،كالقياس ىك مني في مقعد القابمة ،كفي مزجر الكمب ،كفي مناط الثريا ،كلكف

نصب شذكنذا ،كال يقاس عميو خبلفنا لمكسائي".

)ُ)

شرح ابف عقيؿ ْ. ُُّ/

)ّ)

شرح ابف عقيؿ ِ. ُٗٓ/

)ِ)

شرح ابف عقيؿ ِ. ِٕٗ/
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ٕ -الشواىد الشعرية:
ىناؾ ظاىرة معركفة عند النحاة المتقدميف كالمتأخريف في اعتمادىـ عمى الشعر كمصدر أساس
لبلستشياد بو ما عدا ابف مالؾ الذم اعتمد عمى الحديث ،كابف عقيؿ الذم كجو عناية خاصة

باالستشياد بالقرآف الكريـ ،فالشعر ىك ديكاف العرب ،كلمشعراء مكانتيـ المرمكقة بيف القبائؿ

العربية ،لذا فقد قسـ العمماء الشعراء إلى طبقات أربع:

الطبقة األكلى :الشعراء الجاىميكف ،كىـ قبؿ اإلسبلـ كامرئ القيس ،كاألعشى ،كزىير ،كطرفة،
كعمر بف كمثكـ.

الطبقة الثانية :المخضرمكف ،كىـ الذيف أدرككا الجاىمية كاإلسبلـ ىكمىبًيد ،كحساف ،ككعب بف زىير.
الطبقة الثالثة :المتقدمكف ،كيقاؿ ليـ اإلسبلميكف ،كىـ الذيف كانكا في صدر اإلسبلـ كجرير،

كالفرزدؽ ،كاألخطؿ.
الم ىكلَّ يدكف كيقاؿ ليـ المحدثكف ،كىـ يبدؤكف بالعصر العباسي ىك ىب َّشار بف برد ،كأبك
الطبقة الرابعة :ي
ين ىكاس(ٔ).
يقكؿ الدكتكر رمضاف عبد التكاب(ٕ)" :كقد أجمع عمماء المغة ،عمى أف شعراء الطبقتيف األيكلىىي ٍيف،

يحتج بشعرىـ بغير نزاع ،أما الطبقة الثالثة فمعظـ المغكييف يركف صحة األخذ بشعر ىذه الطبقة،

غير أف بعضيـ كاف يأبى االحتجاج بو ،كأما الطبقة الرابعة فقد رفض المغكيكف االحتجاج بشيء

مف شعرىا ،فيما عدا الزمخشرم أجاز ذلؾ".

مف خبلؿ دراستنا لشكاىد ابف عقيؿ في شرحو أللفية ابف مالؾ ،نراه أكثر مف االستشياد بأبيات

شاىدا شعرنيا.
الشعر فقد أكرد ثبلثمائة كسبعة كثبلثيف
ن

)ُ)
)ِ)

خزانة األدب ُٔ-ٓ/

.

فصكؿ في فقو العربية ،رمضاف عبد التكاب َُُ .
ٗ8

ٖ -مصادره:
تنكعت مصادر ابف عقيؿ ،كتعددت مشاربو ،حيث اعتمد عمى الكثير مف المصادر في النحك
كالمغة كالتفسير كالقراءات كالحديث كالفقو كالتصكؼ كالمعارؼ العامة.

كنقؿ ابف عقيؿ عف أعبلـ النحك كالمغة كالتفسير الذيف ينتمكف إلى المدارس النحكية المتعددة ،فمف

أبرز أعبلـ البصرة ،مثؿ :سيبكيو ،كاألخفش ،كالخميؿ ،كالمبرد ،كالزجاج ،كابف السراج ،كالسيرافي،

كأبك عمرك بف العبلء ،كما نقؿ مف أعبلـ مدرسة الككفة ،مثؿ :الكسائي ،كالفىَّراء ،كثعمب ،كاعتمد
أيضا عمى أعبلـ المدرسة البغدادية ،أمثاؿ :الزجاجي ،كالفارسي ،كابف جني ،كالزمخشرم،
ن
كاألنبارم ،كأبك البقاء الكعبرم ،أما المدرسة األندلسية فقد نقؿ مف أعبلميـ ،مثؿ :ابف مالؾ ،كابف

عصفكر ،كالشمكبيف ،كأبك حياف.

أما المصادر كالكتب التي اعتمد عمييا ابف عقيؿ كذكرىا باالسـ فمنيا :الكتاب لسيبكيو ،المسائؿ
ألبي الحسف األخفش ،كالتذكرة كالشي ارزيات كالبغداديات ألبي عمي الفارسي ،كشرح اإليضاح البف

عصفكر ،كشرح الكتاب لمخفاؼ ،كشرح الكتاب لمصفار ،كمسند أبي أمية الطرسكسي.

افيا ،مما حدا بطبلب العربية منذ القديـ حتى عصرنا
شرحا ك ن
إف ابف عقيؿ شرح األلفية ن
ىذا ينيمكف منو كيقتنكنو؛ ألنو مف ذخائر التراث العربي ،الذم يشتمؿ عمى المسائؿ النحكية الفريدة

بأسمكب شيِّؽ ،كمنيج قكيـ.

كقد حقؽ الكتاب شيخنا الفاضؿ محيي الديف عبد الحميد كأثراه بالتعمقات كالتحقيقات

كالشركح ،حتى صار شرحا كافيا كافيا.
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ٗ -األصول ال َّن ْح ِوَّية في شرح ابن عقيل:

اعتمد ابف عقيؿ في شرحو عمى أصكؿ نحكية ثابتة ،كىى :السماع ،كالقياس ،كالتعميؿ،

كالتأكيؿ ،كاإلجماع ،كىذه األصكؿ يعتمدىا عامة النحاة مع التفاكت فيما بينيـ في االعتماد عمى

أصؿ أكثر مف اآلخر ،فنجد عند ابف عقيؿ كؿ ىذه األصكؿ في ثنايا شرحو لؤللفية ،كبعد قراءتي

كسنعرج عمى كؿ منيا؛ لنعرؼ كيؼ
كجدت أف ىذه األصكؿ قد تفرقت في شرحو،
لشرح ابف عقيؿ
ِّ
ي
م ،كىى كما
اعتمد عمييا ابف عقيؿ في شرحو لؤللفية ،مع ذكر بعض األمثمة عمى كؿ أصؿ ىن ٍح ًك ٌ

يمي:

ٔ -السماع:
يقصد بو عند النحاة :ما ثبت مف كبلـ العرب الذم يكثؽ بفصاحتو ،كىذا يشمؿ القرآف الكريـ،
أف فسدت األلسنة بكثرة
ككبلـ النبي ( ،)ككبلـ العرب قبؿ البعثة في زمنيا كبعدىا إلى ٍ
الم ىكلًَّديف(ٔ) ،كقد كرد في الخصائص(ٕ)" :كحدثني المتنبي شاعرنا -كما عرفتو إال صادقنا -قاؿ:
ي
كنت عند منصرفي مف مصر في جماعة مف العرب ،كأحدىـ يتحدث .فذكر في كبلمو فبلة كاسعة

سر مف الجماعة بينو كبينو ،فيقكؿ لو :يحار
فقاؿ :يحير فييا الطرؼ ،قاؿ  : :كآخر منيـ يمقنو نا
يحار .أفبل ترل إلى ىداية بعضيـ لبعض ،كتنبييو إياه عمى الصكاب".
(ٖ)
َّ
أف ما جاء
كمف األمثمة التي استخدـ فييا ابف عقيؿ السماع ،قكلو " :كما ىشذ عمى نقؿ قصر إلى ٌ
مف تثنية المقصكر أك الممدكد عمى خبلؼ ما ذكر اقتصر فيو عمى السماع ،كقكليـ :في الخكزلي:
الخكزالف ،كالقياس :الخكزلياف ،كقكليـ :في حمراء :حمراياف ،كالقياس :حم اركاف".

مررت برجؿ جريح ،كامرأة جريح،
كقكلو(ٗ)" :ينكب فعيؿ عف مفعكؿ في الداللة عمى معناه ،نحك:
ي
كفتاة كحيؿ ،كفتى كحيؿ ،كامرأة قتيؿ ،كرجؿ قتيؿ ،فناب جريح ككحيؿ كقتيؿ عف مجركح كمكحكؿ
كمقتكؿ .كال ينقاس ذلؾ في شيء بؿ يقتصر فيو عمى السماع ،كىذا معنى قكلو ::كناب نقبلن عنو

ذك فعيؿ".

)ُ)

حكاشي جبلؿ الديف المحمي عمى قكاعد اإلعراب ٖٔ .

)ِ)

الخصائص ُ. َِْ/

)ْ)

شرح ابف عقيؿ ّ. ُّٖ/

)ّ)

شرح ابف عقيؿ ْ. َُٖ/

ٓ٘

ٕ -القياس:
مقركنا بتاريخ نشأة القكاعد العربية نفسيا ،كليذا يعزك البعض
إف تاريخ نشأة القياس يعد
ن
نشأة القياس إلى أبي األسكد ،كعمى الرغـ مف أف تمؾ الدعكل تفتقر إلى األدلة ،كما ال يمكف نسبة
أكلية عمـ مف العمكـ إلى إنساف بعينو ،فإف لذلؾ داللة كاضحة عمى قدـ القياس في تاريخ النحك

العربي(ٔ).

كعرفو ابف األنبارم عدة تعريفات بقكلو" :)ٕ(:كىك في عرؼ العمماء عبارة عف تقدير الفرع

اء حكـ األصؿ عمى الفرع ،كقيؿ :ىك
بحكـ األصؿ ،كقيؿ :ىك إلحاؽ فرع عمى أصؿ بعمة .كاجر ي
إلحاؽ الفرع باألصؿ الجامع .كقيؿ :ىك اعتبار الشيء بالشيء بجامع .كىذه الحدكد كميا متقاربة،
كال بد لكؿ قياس مف أربع أشياء :أصؿ كفرع كعمة كحكـ".

(ٖ)
ص عمى ذلؾ سيبكيو في
قياسا
مطردا ،ىن َّ
ن
قكلو" : :الفعؿ الثبلثي المتعدل يجيء مصدره عمى فى ٍعؿ ن
مكاضع ،فتقكؿَّ :
ض ٍرنبا ،كفيـ فى ٍي نما ،كزعـ بعضيـ أنو ال ينقاس كىك غير سديد".
رد ردا ،كضرب ى
(ٗ)
الزما يككف مصدره عمى في يعكلة أك عمى فى ىعالة فمثاؿ
قكلو" : :إذا كاف الفعؿ عمى فى يع ىؿ كال يككف إالٌ ن
األكؿ :ىسيي ىؿ يسييكلة ،كصعب صعكبة ،كعذب عذكبة ،كمثاؿ الثاني :جزؿ جزالة :كفصح فصاحة،

كضخـ ضخامة.

ِ
كس ِخطَ ِ
ورض َي
وما أتى مخالفًا ل َما مضى ُ ...
فبابو النقل ُ
يعني أف ما سبؽ ذكره في ىذا الباب ىك القياس الثابت في مصدر الفعؿ الثبلثي ،كما كرد عمى
طاً ،
و
ضا ،كذىب
خبلؼ ذلؾ فميس
بمقيس بؿ ييقتصر فيو عمى السماع ،نحك :ىس ًخ ى
كرض ىي ًر ن
ط ىس ىخ ن ى
شكرا ،كعظـ ىعظى ىمةن".
ن
ذىابا ،كشكر ن

)ُ)

أصكؿ النحك دراسة في فكر األنبارم ٕٓ .

)ِ)

لمع األدلة ّٗ .

)ْ)

شرح ابف عقيؿ ّ. ُِٔ/

)ّ)

شرح ابف عقيؿ ّ. ُِّ/

ٔ٘

ٖ -التعميل:
أف
التعميؿ ىك معرفة السبب أك العمة النحكية في كجو مف كجكه المسائؿ النحكية ،كذلؾ إما ٍ
يككف لغرض تعميمي أك لغرض جدلي ،كىك ما يسمى بعمة العمة(ُ).
فأحيانا يذكر العمة بمفظ صريح مف ألفاظيا،
كقد نكع ابف عقيؿ في استخدامو ألسمكب التعميؿ،
ن
أحيانا ال يشير إلييا بدالئؿ كاشارات ،كنفصؿ ذلؾ كما يمي:
ك ن
أ .إشارة ابن عقيل إلى تعميالتو بمفظ صريح من كممة العمة ومشتقاتيا ،ومن أمثمة ذلك:

ُ -قكلو(ٕ)" :ىذه ىي العمة الثانية التي تستقؿ بالمنع ،كىي الجمع المتناىي ،كضابطو كؿ
جمع بعد ألؼ تكسيره حرفاف أك ثبلثة أكسطيا ساكف ،نحك :مساجد ،كمصابيح ،كنبَّوى بقكلو:
مشبو مفاعبلن أك المفاعيؿ عمى أنو إذا كاف الجمع عمى ىذا الكزف منع ،كاف لـ يكف في أكلو
ميـ فيدخؿ ضكارب كقناديؿ في ذلؾ ،فإف تحرؾ الثاني صرؼ نحك صياقمة".

ِ -كقكلو(ٖ)" :يشير إلى أف االسـ ينقسـ إلى قسميف :أحدىما :المعرب كىك ما سمـ مف شبو
الحركؼ .كالثاني :المبني كىك ما أشبو الحركؼ ،كىك المعني بقكلو :لشبو مف الحركؼ مدني،

أم لشبو مقرب مف الحركؼ ،فعمة البناء منحصرة عند المصنؼ رحمو اهلل تعالى في شبو
ٍ
الحرؼ .ثـ نكع المصنؼ كجكه الشبو في البيتيف المذيف بعد ىذا البيت ،كىذا قريب مف مذىب
منحصر في شبو الحرؼ أك ما تضمف معناه ،كقد نص
نا
أبي عمي الفارسي حيث جعؿ البناء
سيبكيو رحمو اهلل عمى أف عمة البناء كميا ترجع إلى شبو الحرؼ".

ب .إشارة ابن عقيل إلى تعميالتو بمفظ ألن ،ومن أمثمة ذلك:


ٔ -قكلو(ٗ)" :كانما قاؿ  :المصنؼ يا أفعمي ،كلـ يقؿ ياء الضمير؛ ألف ىذه تدخؿ فييا ياء
المتكمـ ،كىي ال تختص بالفعؿ بؿ تككف فيو ،نحك :أكرمني ،كفى االسـ ،نحك :غبلمي،

كفى الحرؼ ،نحك :إني ،بخبلؼ ياء افعمي ،فإف المراد بيا ياء الفاعمة عمى ما تقدـ كىي
ال تككف إال في الفعؿ ،كمما يميز الفعؿ نكف أقبمف كالمراد بيا نكف التككيد خفيفة كانت أك

ثقيمة".

(٘)
ذف،
أف ،أك إ ٍ
ٕ -كقكلو " :ينصب المضارع إذا صحبو حرؼ ناصب ،كىك :لف ،أك كي ،أك ٍ
ذف أكرمؾ ،في جكاب مف قاؿ :لؾ
أف تقكـ ،كا ٍ
نحك :لف أضرب ،كجئت كي أتعمـ ،كأريد ٍ

أف بعد عمـ كنحكه مما يدؿ عمى اليقيف
إف كقعت ٍ
آتيؾ ،كأشار بقكلو :ال بعد عمـ إلى أنو ٍ

)ُ)
)ِ)

حاشية الحمكم عمى شرح القكاعد ُْ .
شرح ابف عقيؿ ّ. ِّٕ/

)ّ)

شرح ابف عقيؿ ُ. ِٖ/

)ٓ)

شرح ابف عقيؿ ْ. ْ/

)ْ)

شرح ابف عقيؿ ُ. ِّ/

ٕ٘

أف يقكـ ،التقدير :أنو
كجب رفع الفعؿ بعدىا كتككف حينئذ مخففة مف الثقيمة ،نحك:
ي
عممت ٍ
يقكـ ،فخففت أف كحذؼ اسميا كبقي خبرىا كىذه ىي غير الناصبة لممضارع؛ ألف ىذه
ككضعا".
كضعا ،كتمؾ ثنائية لفظنا
ثنائية لفظنا ،ثبلثية
ن
ن
ت .التعميل بمفظ كون ،ومن أمثمة ذلك:

ٔ -قكلو" :)ٔ(:فالكاك لمطمؽ الجمع عند البصرييف ،فإذا قمت ::جاء زيد كعمركَّ ،
دؿ ذلؾ عمى
اجتماعيما في نسبة المجيء إلييما ،كاحتمؿ ىك ٍك يف عمرك جاء بعد زيد ،أك جاء قبمو ،أك جاء
مصاحبا لو ،كانما يتبيف ذلؾ بالقرينة ،نحك :جاء زيد كعمرك بعده ،كجاء زيد كعمرك قبمو ،كجاء زيد
ن

كعمرك معو ،فيعطؼ بيا البلحؽ كالسابؽ كالمصاحب ،كمذىب الككفييف أنيا لمترتيب كرد بقكلو
َّ
كت ىكىن ٍح ىيا}".
تعالى{ :إً ٍف ًى ىي إًال ىح ىياتيىنا الد ٍن ىيا ىن يم ي
ِ -كقكلو(ٕ) " :يجب تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ إذا ًخيؼ التباس أحدىما باآلخر ،كما إذا خفي
اإلعراب فييما ،كلـ تكجد قرينة تبيف الفاعؿ مف المفعكؿ ،كذلؾ نحك :ضرب مكسى عيسى ،فيجب

ىك ٍك يف مكسى فاعبلن كعيسى مفعكالن".

)ُ)
)ِ)

شرح ابف عقيؿ ّ. ِِٔ/
شرح ابف عقيؿ ِ. ٗٗ/
ٖ٘

ٗ -التأويل:
إف التأكيؿ مف األصكؿ النحكية التي تتجمى فييا براعة النحكم عمى مقدرتو عف اإلفصاح

عف التركيب المغكم لمجممة ،كبياف الكجو الصحيح الذم ترتكف إليو.

(ٔ)
سيما نحك
كقد كضح ابف جني في الخصائص التأكيؿ بقكلو " :مف ذلؾ أف ترل رجبلن قد سدد ن
الغرض ثـ أرسمو فتسمع صكتنا ،فتقكؿ :القرطاس كاهلل ،أم أصاب ً
الق ٍرطاس .فىػ"أصاب" اآلف في
ى
ٍ
حكـ الممفكظ بو ألبتة ،كا ٍف لـ يكجد في المفظ ،غير أف داللة الحاؿ عميو نابت مناب المفظ بو.

يدا .فصارت شيادة الحاؿ بالفعؿ بدالن
أم اضرب ز ن
ككذلؾ قكليـ :لرجؿ يم ٍي وك بسيؼ في يده :ز ن
يداٍ ،
مف المفظ بو".
كقد استخدـ ابف عقيؿ التأكيؿ في شرحو ،كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو(ٕ)" :كاعمـ أف

المحصكر بًػ"إنما" ال خبلؼ في أنو يجكز تقديمو ،كأما المحصكر باإل ففيو ثبلثة مذاىب ،أحدىا:
كىك مذىب أكثر البصرييف كالفراء كابف األنبارم :أنو ال يخمك إما أف يككف المحصكر بيا فاعبلن أك

عمرا ،فأما قكلو:
مفعكالن فإف كاف فاعبلن امتنع تقديمو ،فبل يجكز :ما ضرب إال ز ه
يد ن
فمم ِ
جت لنا
يدر إلَّ اللُ ما َى َّي ْ

أف ما ىيجت مفعكؿ بفعؿ محذكؼ ،كالتقدير :ىد ىرل ما ىيجت لنا ،فمـ يتقدـ الفاعؿ
فىأ ِّيك ىؿ عمى ٌ
المحصكر عمى المفعكؿ؛ ألف ىذا ليس مفعكالن لمفعؿ المذككر ،كا ٍف كاف المحصكر مفعكالن جاز
يد".
ضرب إال نا
تقديمو ،نحك :ما
عمر ز ه
ى
كقكلو(ٖ)" :الجممة الكاقعة حاالن :إف صدرت بمضارع مثبت لـ يجز أف تقترف بالكاك بؿ ال تربط إال
بالضمير ،نحك :جاء زيد يضحؾ ،كجاء عمرك تقاد الجنائب بيف يديو ،كال يجكز دخكؿ الكاك ،فبل

تقكؿ :جاء زيد كيضحؾ .فإف جاء مف لساف العرب ما ظاىره ذلؾ أ ِّيك ىؿ عمى إضمار مبتدأ بعد
قمت كأصؾ عينو".
الكاك ،كيككف المضارع نا
خبر عف ذلؾ المبتدأ ،كذلؾ نحك قكليـ :ي

)ُ)

الخصائص ُ. ِٖٔ-ِٖٓ/

)ّ)

شرح ابف عقيؿ ِ. ِٕٗ/

)ِ)

شرح ابف عقيؿ ِ. َُْ/
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٘ -اإلجماع:

المبرد اإلجماع بقكلو" :)ٔ(:إجماع النحكييف يح ٌجة عمى مف خالفو منيـ" .كقاؿ ابف ًجٌن ٌي(ٕ):
ٌبيف ٌ
يده أالٌ يخالؼ المنصكص،
"اعمـ أف إجماع أىؿ البمديف إنما يككف يح ٌجة ،إذا أعطاؾ
خصمؾ ى
ي
ً
حجة عميو ،كذلؾ أنو لـ
كالمقيس عمى المنصكصَّ ،
إف لـ يعط يده بذلؾ فبل يككف إجماعيـ ٌ
فأما ٍ
النص عف رسكؿ اهلل
ىي ًرٍد ممف يطاع أمره في قرآف كال يسَّنة أنيـ ال يجتمعكف عمى الخطأ كما جاء
ٌ
تي ال تجتمع عمى ضبللة" .كانما ىك ًعٍمـ منتىىزع مف استقراء ىذه المغة".
يم ً
( )مف قكلو" :أ َّ
كقاؿ ابف الطػػيب الفاسي(ّ)" :كعند النحػكييف ما أشار إليو مف اتفاؽ أىؿ البمديف .كاهللي أعمـ".

كمف األمثمة عمى اإلجماع عند ابف عقيؿ ،قكلو(ْ)" :كانما قاؿ :المصنؼ كبلمنا ليعمـ أف التعريؼ
إنما ىك لمكبلـ في اصطبلح النحكييف ال في اصطبلح المغكييف ،كىك في المغة اسـ لكؿ ما يتكمـ

مفيدا كاف أك غير مفيد".
بو ن

(٘)
يؽ مسرعة ،أف المفعكؿ معو
كقكلو " :كيستفاد مف قكؿ المصنؼ في نحك :سيرم كالطر ى
مقيس فيما كاف مثؿ ذلؾ ،كىك كؿ اسـ كقع بعد كاك بمعنى مع كتقدمو فعؿ أك شبيو كىذا ىك

الصحيح مف قكؿ النحكييف".

كقكلو( :)ٙالجممة إلى رابط ألنيا نفس المبتدأ في المعف ،فيي مثؿ :نطقي اهلل حسبي ،كمثَّ ىؿ
تقدـ ذكره،
سيبكيو ىذه المسألةى بقكلوٌ :أكؿ ما أقكؿ أني أحمد اهلل ،كخرج الكسر عمى الكجو الذم ٌ
الزٌجاج
كىك أنو مف باب اإلخبار بالجمؿ ،كعميو جرل جماعة مف المتقدميف كالمتأخريف
كالمبرد ك ٌ
ٌ
افي كأبي بكر بف طاىر كعميو أكثر النحكييف.
كالسير ٌ

بدعا منيـ ،فقد اقتفى أثرىـ كبيـ اقتدل ،في استخدامو
ٌ
إف ابف عقيؿ كغيره مف النحاة كالشراح كليس ن
لؤلصكؿ النحكية في ثنايا شرحو.

)ُ)
)ِ)
)ّ)

المقتضب ِ. ِٕٓ/
الخصائص ُ. ُٖٗ/
فيض نشر االنشراح مف ركض طي االقتراح ِ. ٔٗٗ/

)ْ)

شرح ابف عقيؿ ُ. ُْ/

)ٔ)

شرح ابف عقيؿ ُ. ِّٔ/

)ٓ)

شرح ابف عقيؿ ِ. َِّ/

٘٘

٘ -مذىبو النحوي:

منحاز لمبصرييف كسيبكيو ،مف ذلؾ ذىاب ابف
نا
تكقؼ ابف عقيؿ إزاء كثير مف ىذه اآلراء،
مالؾ إلى أف األسماء الخمسة ،مثؿ" :أبكؾ" معربة بالحركؼ ،بينما ذىب سيبكيو إلى أنيا معربة

بحركات مقدرة عمى الكاك كاأللؼ كالياء ،كبرأيو أخذ ابف عقيؿ ناعتنا لو بأنو ىك الصحيح .ككاف ابف
مالؾ يختار اتصاؿ الضمير في مثؿ :يك ٍنتو ً
كنت ٌإياه،
كخٍمتىنيو ،كاختار سيبكيو االنفصاؿ ،فتقكؿ :ي
كخمتني إياه ،كيقكؿ ابف عقيؿ(ٔ)" :مذىب سيبكيو أرجح؛ ألنو ىك الكثير في لساف العرب عمى ما

حكاه سيبكيو عنيـ".

كيعرض آلراء النحاة في رافع المبتدأ كالخبر ،كيختار رأم سيبكيو كجميكر البصرييف كما

أف المبتدأ مرفكع باالبتداء ،كأف الخبر مرفكع بالمبتدأ ،كيقكؿ عمى ىى ٍد ًم أستاذه أبي
ذىبكا إليو مف ٌ
حياف" :كىذا الخبلؼ مما ال طائؿ فيو"(ٕ).
كقكلو :يرجح رأم سيبكيو ،فيقكؿ(ٖ)" :ككذلؾ المختار عند المصنؼ االتصاؿ في نحك :خمتنيو ،كىك
كؿ فعؿ تعدل إلى مفعكليف الثاني منيما خبر في األصؿ ،كىما ضميراف ،كمذىب سيبكيو أف

أيضا االنفصاؿ ،نحك :خمتني إياه ،كمذىب سيبكيو أرجح؛ ألنو ىك الكثير في
المختار في ىذا ن
لساف العرب عمى ما حكاه سيبكيو عنيـ كىك المشافو".

كممت ً
أمس" بدؿ مف كممتو،
أف عائد الصمة في مثؿ" :جاء الذم
ي
كيذكر رأم ابف مالؾ في ٌ
احد" بدؿ مف معطيكو ،كال يمبث أف يقكؿ" :كبلـ المصنؼ يقتضي
كمثؿ" :الذم أنا يمعطيؾ
كتاب ك ه
ه

أما الكصؼ فالحذؼ منو قميؿ"(ٗ) ،كعمى ىذا
أنو كثير كليس كذلؾ ،بؿ الكثير حذفو مف الفعؿ ،ك ٌ
كثير ما يقرف آراءه في األلفية بآرائو في التسييؿ كغيره.
كثير ما يراجع ابف مالؾ .ككاف نا
النحك نا

)ُ)

شرح ابف عقيؿ ُ. َُْ/

)ِ)

شرح ابف عقيؿ ُ. َُِ/

)ْ)

شرح ابف عقيؿ ُ. ُُٕ/

)ّ)

شرح ابف عقيؿ ُ. َُْ-َُِ/
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الفصل الثاني

فَتْح الجميل عنمى شنرح ابنن عقنينل لمسجاعي
"دراسة تحميمية"

ويشتمل ىذا الفصل ،عمى المباحث اآلتية:

ُ -سبب تسمية السجاعي الحاشية بيذا االسـ.
ِ -منيج السجاعي في فتح الجميؿ.

ٖ -شكاىده.

ٗ -مصادره.

٘ -األصكؿ النحكية في فتح الجميؿ.
 -ٙمذىبو النحكم.

 -ٚحاشية السجاعي في الميزاف.
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ٔ -سبب تسمية السجاعي الحاشي َة بيذا السم:

يقكؿ السجاعي في مقدمة حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ(ٔ)" :قد طمب مني بعض األحباب

أجزؿ اهلل لي كليـ الثكاب -المرةى بعد المرة أف أكتب حاشية عمى شرح قاضي القضاة بالديارالمصرية بياء الديف عبداهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿً ،م ٍف ىكلىًد عقيؿ بف أبي طالب ،يكلً ىد في محرـ
سنة ثماف كسبع كتسعيف كستماية ،كالزـ أبا حياف إلى أف قاؿ  : :ما تحت أديـ السماء أنحى مف

ابف عقيؿ ،كتكفي سنة تسع كستيف كسبعمائة ،كدفف قر نيبا مف ضريح إمامنا كامامو الشافعي فأجبتو
إلى ما طمب  -رجاء عكف اهلل كبمكغ األدب -سال نكا في ذلؾ االختصار ،كمعكالن عمى شرح العبلمة
األشمكني كما كتبو عميو مشايخنا األخيار ،كصمى خير ىذا كحكاشي ابف الناظـ لشيخ اإلسبلـ،

كنحك ذلؾ مما تراه مف فتح السبلـ وسميتيا :فَتْح الجميل عمى شرح ابن عقيل".
فيتضح مما سبؽ أف السجاعي ،تأسى بمف سبقو في تسميتو ليذه الحاشية ،فاختار عنك نانا
تجسد فيو ركح الببلغة العربية ،مما يجعمو يمفت االنتباه ،ككأف السجاعي أراد أف يبيف كيفتح ما

ض عمى الفيـ مف شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،كىذا ما حدا بو تسمية حاشيتو
استغمؽ ى
كغ يم ى
بيذا االسـ.

)ُ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِب .
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ٕ -منيج السجاعي في فتح الجميل:

ييعد كتاب "فتح الممؾ الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ" لمسجاعي مف أىـ الحكاشي
َّكء عمى منيجو الذم سار عميو ،في ىذه الحاشية،
كالمختصرات النحكية ،كفيما يمي نسمط الض ٍ

كىك كما يمي:

أ -المقدمة:

أ -البسممة ،كىذه عادة المؤلفيف خاصة ،كالمسمميف عامة أف يبدؤكا بالبسممة.

ب -بيف سبب تأليفو ليذه لحاشية عمى شرح ابف عقيؿ؛ فقاؿ " :)ٔ( :قد طمب مني بعض

أف أكتب حاشية عمى شرح
األحباب -أجزؿ اهلل لي كليـ الثكاب -المرةى بعد المرة ٍ
قاضي القضاة بالديار المصرية بياء الديف عبداهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿ".

ت -الدعاء إلى نفسو ،كألحبابو بأف يجزؿ اهلل ليـ في الثكاب كالمغفرة؛ فقاؿ " :)ٕ( :قد
طمب مني بعض األحباب ،أجزؿ اهلل لي كليـ الثكاب".

ث -ذكر اسـ ابف عقيؿ بشيء مف التفصيؿ كالدقة؛ فقاؿ " :)ٖ( :شرح قاضي القضاة
بالديار المصرية بياء الديف عبداهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿ مف كلد عقيؿ بف أبي
طالب كلد في محرـ سنة ثماف كسبع كتسعيف كستماية ،كالزـ أبا حياف إلى أف قاؿ :

 :ما تحت أديـ السماء أنحى مف ابف عقيؿ ،كتيكفي سنة تسع كستيف كسبعمائة ،كدفف
قر نيبا مف ضريح إمامنا كامامو الشافعي".
ج -بيَّف مذىبو الفقيي عندما تحدث عف كفاة ابف عقيؿ ،فقاؿ " :)ٗ( :كتكفي سنة تسع
كستيف كسبعمائة ،كدفف قر نيبا مف ضريح إمامنا كامامو الشافعي".
ح -ذكر بعض مصادره في مقدمتو؛ فقاؿ " :)٘( :كمعكالن عمى شرح العبلمة األشمكني،
كما كتبو عميو مشايخنا األخيار ،كصمى خير ىذا كحكاشي ابف الناظـ لشيخ اإلسبلـ،

كنحك ذلؾ مما تراه مف فتح السبلـ".

خٌ -بيف منيجو في مقدمة كتابو؛ فقاؿ " :)ٙ( :رجاء عكف اهلل كبمكغ األدب سال نكا في ذلؾ
االختصار".

)ُ)
)ِ)
)ّ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِب .
انظر :قسـ التحقيؽ ِب .
انظر :قسـ التحقيؽ ِب .

)ْ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِب .

)ٔ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِب .

)ٓ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِب .
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د -ينتقي السجاعي في حاشيتو مكاضع بعينيا؛ ليتناكليا بالشرح كالدراسة ،أما المكاضع
األخرل فبل يعرض أك يتعرض ليا ،كربما كاف السبب في ذلؾ أف ىذه المكاضع ىي

التي تستحؽ الشرح كالدراسة ،كأما المكاضع األخرل فمسمـ بيا بالنسبة إليو.

مبدكءا بمفظة (قكلو ،):ثـ
ذ -يبدأ السجاعي شرحو كتعميقو عمى ابف عقيؿ بدكف مقدمات،
ن
يسرد ما يريد شرحو .
ر -كيأتي السجاعي في شرحو بكممة أك بكممات مف المتف؛ ليبدأ بالشرح كاالستقصاء

كضرب األمثمة ،كقد يبدأ بشرح المعنى المغكم ،فيكتفي بذلؾ ،أك ينقؿ لمناقشة العبارة

مف جكانب أخرل قد تككف تفسيرية أك ببلغية أك ىن ٍح ًكيَّة ،كىك في كؿ ذلؾ يمزج
فيستدؿ بآية أك آيات ،كقد تككف قراءة شاذة.

ز -يكثر مف األقكاؿ كاآلراء النحكية لقدماء النحكييف كمشايخ عصره كأبنائيـ ،فيك ناقؿ
جيد كأميف؛ كىك في الغالب األعـ يعزك األقكاؿ كاآلراء إلى أصحابيا مف العمماء.

س -يشير إلى المصادر التي نقؿ عنيا ،كقد أكثر مف النقؿ عف ابف مالؾ مف كتابو
"التسييؿ" ك"المصباح" لمفيكمي ،ك"القامكس" لمفيركزآبادم ،ك"التصريح" لمشيخ خالد

األزىرم ،كقد أشرت في إحصائية شاممة في الفيارس الفنية ألسماء الكتب.

كثير ما يعرض اآلراء كاألقكاؿ في المسألة دكف تدخؿ أك تعميؽ؛ ليفسح
ش -إف السجاعي نا
معارضا أك قد ينتيي شرحو بقكلو:
مؤيدا أك
المجاؿ أماـ المتمقي ليعمؿ ذىنو كفكره ن
ن

َّو) ،كيؼ ال؟! كفييا استثارة االنتباه ،كتييئة الذىف ،كاثارة الدافع ،مما
(تأمؿ) أك(تنب ٍ
ٌ
نجد في سيرة السجاعي
يعكس سبب تأليؼ مثؿ ىذا الشرح ،فبل نعجب كنحف ي
كترجمتو الذاتية أنو تصدر التدريس في األزىر الشريؼ.

ص -لـ يسند السجاعي نسبة كؿ بيت إلى صاحبو ،بالرغـ مف أنو لـ يستشيد بأبيات
شعرية كثيرة  ،كالسبب يرجع إلى في ذلؾ إل ثقافتو الدينية فنشأ كترعرع بجكار الجامع
األزىر ،كألؼ العديد مف كتب الفقو كالعقيدة.

ض -السجاعي عند االعتراض يصرح قائبلن بمفظة "غمط" ،أك "زعـ" ،أك "خبلؼ" ،أك
يردد عبارة "فيو نظر".
"تكىـ" ثـ يذكر اسـ العالًـ ،أك ٌ
"خبلفنا" ،أك ٌ
ٓٔ -أبواب وفصول الحاشية:
أكد أف أشير إلى أف الحاشية تركز عمى بعض المسائؿ النحكية ،كذلؾ بشرحيا كتكضيحيا،
ثبلث ع ٍشرةى مسألة،
فاخترت تحقيؽ ىذه الحاشية إلى باب أعمـ كأرل ،كقد حصرىا السجاعي في
ى
ي
كذلؾ كما يأتي:
أ .المعرب كالمبني.

ب .النكرة كالمعرفة.

ٓٙ

ت .العمـ.

ث .اسـ اإلشارة.
ج .المكصكؿ.

ح .التعريؼ بأداة التعريؼ.
خ .االبتداء.

د .كاف كأخكاتيا.

ذ .فصؿ في ما كالت كاف المشبيات بميس.
ر .أفعاؿ المقاربة.
ز .إف كأخكاتيا.

س .ظف كأخكاتيا.
ش .أعمـ كأرل.

َُ -كاف يكثر مف االستشياد مف القرآف الكريـ كقراءاتو ،كمف أمثمة ذلؾ؛ قكلو:

(ٔ)

(":قكلو:

كقد قرئ كالمذاف إلخ) ق أر بو مف السبعة ابف كثير (قكلو :كقد قرئ  :ىرب ىَّنا أ ًىرىنا الٌم ىذ ٍي ًف ))ٕ( ق أر
أيضا كيق أر بسككف الراء مف أرنا".
بو ابف كثير ن

ككثير ما نراه ينقؿ عف صحاح الجكىرم
نا
ُُ -كاف يفسر الكثير مف ألفاظ المغة كيحمميا،
كالمصباح المنير لمفيكمي ،كالقامكس المحيط لمفيركزآبادم.
ُِ -كاف يكثر مف االستشياد بأقكاؿ مشايخو.

ُّ -يذكر تنبييات ،كمف األمثمة عمى قكلو(ٖ)(*" :تنبيو)* اإلشارة إف كانت حسية كاف اسـ
مجازا ،بتشبيو المعنكم بالحسي فيستعار لو اسـ اإلشارة
اإلشارة حقيقة ،كاف كانت معنكية كاف
ن
فيي استعارة تصريحية".

ُْ -لـ يعكؿ السجاعي عمى مصطمحات نحكية بعينيا ،كنراه يعرض جؿ مصطمحات

المدارس النحكية ،كمف األمثمة عمى سبيؿ المثاؿ ،قكلو(ٗ)(" :قكلو :كالفصؿ) أم كتصحب

كسماه
الفصؿ كىك الضمير المسمى عند الككفييف
عمادا؛ لبلعتماد عميو في تأدية المعنىَّ ،
ن
جميعا يعتمداف بو عمى الفصؿ بيف
نظرا ،إلى أف المتكمـ أك السامع أك ىما
ن
البصريكف فصبلن ن
الصفة كالخبر ،ككما يسمى عندىـ فصبلن يسمى عندىـ ضمير الشأف ،كضمير القصة ،قاؿ

ابف الخباز :كضمير األمر ،كضمير الحديث ،فيذه أربعة أسماء بصرية أفاده الشنكاني بخطو".
)ُ)

انظر :قسـ التحقيؽ ُْأ .

)ِ)

فصمت ِٗ .

)ْ)

انظر :قسـ التحقيؽ ٕٗب .

)ّ)

انظر :قسـ التحقيؽ ّٖأ .

ٔٙ

ُٓ -يذكر فكائد عممية ضمف سكقو الكبلـ عمى ابف عقيؿ كعرضو لمسألة لغكية أك غيرىا،

(ٔ)
أم عمـ مركب كاف في أكلو إلخ) فخرج
فمثاؿ ذلؾ قكلو(" : :قكلو :ما كاف في أكلو أب إلخ) ٍ
نحك :أبك زيد قائـ ،كأب لزيد قائـ ،إذا سميت بو/ما ألف اإلضافة في األكؿ لجزء العمـ ال لكمو

كفي الثاني ال إضافة *(فائدة) * يندب تكنية ذم الفضؿ كلك امرأة كاف لـ يكلد لو كيندب أف
يكنى ذك األكالد بأكبرىـ ذكر ذلؾ صاحب العباب".

ُٔ -يذكر تراجـ المغكييف ،كىذا يعد مف السمات التاريخية التي تضمنتيا حاشية السجاعي،

كمثاؿ ذلؾ ترجمتو لمنحاس ،بقكلو(ٕ)" :كأبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس النحكم

المصرم كاف مف الفضبلء ،كلو تصانيؼ مفيدة ،منيا :تفسير القرآف الكريـ ،كاعراب القرآف،
مقتر عمى نفسو ،تكفي بمصر سنة ثماف كثبلثيف كقيؿ سبع كثبلثيف
نا
كغير ذلؾ ككاف
كثبلثمائة ،ككاف سبب كفاتو أنو جمس عمى درج المقياس عمى شاطئ النيؿ في أياـ زيادتو كىك

شيئا مف الشعر ،فقاؿ :بعض العكاـ ىذا يسحر النيؿ حتى ال يزيد فتعمكا
بالعركض ن
يقطٌع ى
األسعار فدفعو برجمو في النيؿ فمـ يكقؼ لو عمى خبر .كالنحاس بفتح النكف كالحاء الميممة
المشددة نسبة إلى مف يعمؿ النحاس كأىؿ مصر يقكلكف لمف يعمؿ األكاني الصفرية النحاس اه

مف تاريخ ابف خمكاف".

ُٕ -يذكر كثير مف اإلشارات الببلغية ،كمثاؿ ذلؾ قكلو(" :)ٖ(:قكلو :كتقتضي) أم تطمب
كاسناد االقتضاء إلييا بيذا المعنى مجاز ألف الطالب حقيقة ،إنما ىك ناظميا أك تستمزـ؛ ألنيا
الشتماليا عمى المحاسف تستمزـ الرضى ،أم اعتقاد كماليا في الكاقع ،كبمعنى تدؿ فيك مف
قبيؿ نطقت الحاؿ بكذا ،أم دلت عمى جية االستعارة التبعية أك المجاز المرسؿ".

ُٖ -يشير إلى المشيكر كالفصيح في ثنايا حاشيتو.

ُٗ -ينظـ كثير مف الضكابط التي تتعمؽ بالمسائؿ النحكية ،كقكلو(" :)ٗ(:قكلو :كمنو) أشار بو
إلى عدـ االنحصار فيما ذكره ال مف المبني ما بني عمى ُٓ/أ /نائب المذككرات كبناء األمر
عمى الحذؼ ،أك بناء اسـ عمى ال ،كالمنادل عمى الحرؼ (قكلو :كأيف أمس حيث) فيو نشر

استفياما كًا ٍف كاف
عمى ترتيب األلؼ كبنى أيف لشبيو بالحرؼ في المعنى ،كىك اليمزة إف كاف
ن
شرطنا ،كبنى أمس عند الحجازييف؛ لتضمنو معنى حرؼ التعريؼ؛ ألنو معرفة بغير أداة
ظاىرة ،كانما يبقى عندىـ بشركط أف يراد بو معنى كأف ال يضاؼ كال تدخؿ عميو أؿ كال يكسر

)ُ)

انظر :قسـ التحقيؽ ّٓب .

)ِ)

انظر :قسـ التحقيؽ ّْأ .

)ْ)

انظر :قسـ التحقيؽ ُٓأ ُٔ-ب .

)ّ)

انظر :قسـ التحقيؽ ْب .

ٕٙ

إجماعا كما إذا تستعمؿ ظرفنا ،كقد نظمت ىذه
كال يصغر ،فإف فقد شرط إعراب كصرؼ
ن
الشركط فقمت::
ك ً
لىـ ىيكف ظى ٍرفا ثيَّـ ىج ٍمعا مكس ار
أردت ىمعينا
أمس كابنًو أىف قد
ي
كليس
ٍ

يمضافنا

ثيَّـ

غير

ىم ىع َّرؼ

يتحدث عف شركط بناء كممة (أمس) كىي(ٔ):

ىكسادسيا

أىف

ال

يككف
ي

صغ ار
يم ى

ُ .أف يراد بو معيف.
ِ .أف ال يضاؼ.
ّ .أف ال يصغر.

ْ .أال يككف جمعتكسير.
ٓ .أال يعرؼ بأؿ.

َ -يشير السجاعي إلى مصدره الذم يأخذ عنو ،كيبيف القكؿ المنقكؿ ،ثـ يشير إلى صاحب

المصدر ،كمثاؿ ذلؾ قكلو(" :)ٕ(:قكلو :أفعؿ فعبلء) كقكلو :فعبلف فعمى يق أر بكسر الـ أفعؿ
كنكف فعبلف؛ إلضافتيما إلى ما بعدىما".

كمف خبلؿ استعراضنا لمنيج السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ ،إننا نجد أف شخصية
كثير ما يعرض آلراء العمماء ،فيقرر كيكضح كينبو،
السجاعي ال تختفي في صفحات حاشيتو ،فيك نا
كيدعكنا إلى التأمؿ كاعماؿ الفكر.

(ٔ)

انظر :جاشة الصباف عمى األشمكني.ٗٓ/ُ :

)ِ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِِب .
ٖٙ

ٖ -الشواىد عند السجاعي:
ٔ -القرآن الكريم وقراءاتو:

قديما كحديثنا عمى أف نصكص القرآف الكريـ ىى النبع الصافي ،كالمصدر
أجمع العمماء ن
األساس في تقرير القكاعد النحكية كتقعيد المغة ،كيؼ ال؟ كىك كتاب اهلل الذم أنزؿ بمغة عربية

َنزْل َناهُ قُ ْرآ ًنا َع َرِبيًّا.)ٔ(
سميمة فصيحة إِ َّنا أ َ
فقد بمغ عدد اآليات التي استشيد بيا في شرح القطر ثبلث كثبلثيف كأربعمائة آية رغـ
صغر حجـ الكتاب ،كفي اعتقادم أف سبب كثرة اآليات التي ذكرىا ابف عقيؿ ىى عنايتو الفائقة
بالقرآف الكريـ ،كمف ثـ فقد ساؽ تمؾ اآليات لبلستشياد بيا عمى القاعدة النحكية في أغمب األحياف

دكف التعمؽ فييا.

أما السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ فقد ذكر خمسيف آية ،كيظير لي كمف خبلؿ تتبعي

كمفسرا ،كمف األمثمة
كمرجحا
ليذه اآليات أف السجاعي قد كقؼ عمى الكثير مف تمؾ اآليات معرنبا
ن
ن
عمى ذلؾ انظر الصفحات اآلتية عمى سبيؿ المثاؿّْ( :أ – ْٖأ – ُِأ – ُْأَّ -أ – ْْب
– ِّب – ِٕب – َُب – ُِأ – ٖٕأ – ٖٓأ – َٗب – ُٗب).

كمبينا ألكجو القراءات المتكاترة كالشاذة ،كمف األمثمة عمى ذلؾ انظر الصفحات التاليةَُ( :ب –
ن
ّْب – ْٕأ – َٓأ – ْٓأ – ٗٔأ – َٕأ – ٖٕأ – ٕٗب – ُٖأ).

)ُ)

يكسؼ ِ .
ٗٙ

ٕ .الحديث الشريف:
يعتبر الحديث النبكم الشريؼ ىك األصؿ الثاني مف أصكؿ االستشياد بعد كتاب اهلل عز

كجؿ ،كمع ذلؾ فقد كثر فيو الجدؿ بيف النحاة بيف مؤيد كمعارض لبلحتجاج بو ،فكاف أكؿ مف
أكثر االستشياد بالحديث ىك ابف خركؼ ثـ تبعو بعد ذلؾ ابف مالؾ ،أما المانعكف مف االستشياد

بالحديث فكاف عمى رأسيـ ابف الضائع كأبك حياف.

أما مكقؼ شيخنا السجاعي مف مسألة االحتجاج بالحديث فيك مف أكلئؾ الذيف ذىبكا إلى

صحة االحتجاج بو حيث استشيد في حاشيتو بثبلثة أحاديث ركل أكليما ابف عساكر عف ابف

عمر ،كثانييما ركاه عمر بف الخطاب عف النبي ( ،)كالحديثاف ىما كما يمي:

ُ .قكلو(ٔ) " :كالمعنى أف النسكة يخفف مف فتف بيف؛ ألنيف حبائؿ الشيطاف ،كقد أخرج ابف عساكر

عمي
عف ابف عمر () :)أف إبميس لقى مكسى – عميو الصبلة كالسبلـ -فقاؿ :يا مكسى إف لؾ ٌ
حقنا ،إياؾ أف تجالس امرأة ليست بمحرـ؛ فإف رسكليا إليؾ كرسكلؾ إلييا) (ٕ).
(ٖ)
أف
ِ .قكلو " :يحتمؿ ٌ
قيؿ في قنكت عمر بف

عمر تكمـ بو فاشتير عنو كاف كاف مف كبلمو صمى اهلل عميو كسمـ كما
مركم عف النبي صمى اهلل
الخطاب كىك( :المَّيي َّـ إًَّنا ىن ٍستى ًع يين ىؾ)(ٗ) مع أنو
ٌ
تأم ٍؿ".
عمر بوَّ ،

عميو كسمـ -لكف اشتير
ٖ .قكلو(٘) "" :كالمَّ ٍي بي المذككر في البيت ىك الذم زجر حيف كقعت الحصاة بصمعة عمر
ً
ً ً
يف ) (ٔ) ،
رضي اهلل تعالى عنو ،أم مقدـ رأسو فأدمتو كذلؾ في الحج فقاؿ ( :أي ٍشع ىر أم يير اٍل يم ٍؤ ًمن ى
الميبي بسككف الياء
كاهلل ال يحج بعد ىذا العاـ فكاف كذلؾ،
ن
كممغيا مف اإللغاء كىك السقكط ،ك ٍ

)ُ)

انظر :قسـ التحقيؽ ُْأ .

)ّ)

انظر :قسـ التحقيؽ ّٕأ .

)ٓ)

شرح ابف عقيؿ ِ. ِّٗ/

)ِ(
كب
الحديث في مصنؼ أبي شيبة برقـ (ُُّّٕ) ْ ُْ/ك(َُُٕٔ) ْ ُّْ/كركاه  ":ىح َّدثىىنا ٍاب يف يعمىَّيةى  ،ىع ٍف أىي ى
ىف تيقىبِّػ ىؿ أر ً
ً ً
ً
ٍسػي
ىحػب إلى َّ
ػي ًم ٍػف أ ٍ
 ،ىع ٍف ىي ًزٍي ًد بً ٍف يم ىعنًػؽ قػاؿ  : :قػاؿ ابػف يع ىم ىػر :أل ٍ
ىف يجعػؿ فػي ىأرٍسػي م ٍخ ىػيطه ىحتَّػى يخبػك أ ى
ى
ت بً ىم ٍح ىروـ" .كفيض القدير شرح الجامع الصغير ِ. ُٕٗ/
ام ىأرىةه لىٍي ىس ٍ
ٍ
)ْ)
ؾ ىكىال ىن ٍكفي يػر ى
ؾ ا ٍل ىخ ٍي ىػر يكمَّػوي ىكىن ٍشػ يك ير ى
ؾ  ،ىكينثٍنًػي ىعمىٍيػ ى
ؾ ىكىن ٍسػتى ٍغًف ير ى
ىذا جزء مف حديث كتمامػو" :الميي َّػـ إًَّنػا ىن ٍسػتى ًع يين ى
ؾ ىكىن ٍخمىػعي
ؾ
ؾ إً َّف ىعػ ىذ ىاب ى
ؾ ىكىن ٍخ ىشػى ىعػ ىذ ىاب ى
ؾ ىن ٍس ىعى ىكىن ٍحًف يد ىن ٍر يجػك ىر ٍح ىمتىػ ى
صمِّي  ،ىكىن ٍس يج يد ىكًالىٍي ى
َّاؾ ىن ٍعيب يد ىكلى ى
ؾ الميي َّـ إًي ى
ؾ ىم ٍف ىي ٍف يج ير ى
ىكىنتٍ ير ي
ؾ ين ى
بًا ٍل يكفَّ ً
ػؽ" .انظػر :الم ارسػيؿ (ٖٗ) ُُٖ كشػػرح معػاني اآلثػار (ُْٕٓ) ُ ِْٗ/كمصػنؼ أبػي شػػيبة (ٓٔٗٔ)
ػار يم ٍم ًح ه
ِ َُّ/كالسنف الكبرل لمبييقي (ُّْْ) ِ. ِٗٗ/
)ٔ)

الحػػديث لعمػػر بػػف الخطػػاب فػػي غريػػب الحػػديث ،البػػف سػػبلـ ِ ٔٔ/كغريػػب الحػػديث  ،البػػف الجػػكزم ُّْٓ/

كالفائؽ في غريب الحديث ِ َِٓ/كالنياية في غريب الحديث كاألثر ِ. ْٕٗ/
٘ٙ

منسكب إلى بني ليب ،كالمعنى أف بني ليب عالمكف بالزجر كالعيافة(ٔ) ،فبل تمغ كبلـ رجؿ ليبي

إذا زجر كعاؼ حيف تمر عميو الطير " .

ٖ -األمثال:

ال يكجد خبلؼ بيف النحاة حكؿ االحتجاج باألمثاؿ؛ ألنيا أقكاؿ مأثكرة عف فصحاء العرب ،قد

احتفظت بصيغتيا األصمية لغمبة الظف أف تمؾ الصيغة التي قاليا العربي دكف تغيير.
كشكاىد السجاعي مف األمثاؿ بمغت خمسة أمثاؿ ،كىى كما يمي:

ُ .قكلو(" :)ٕ(:قكلو :ال أبا حسف حبلال ليا) بميممة فنكنيف بينيما الفام رحمة ككقع

في بعض النسخ حيا بمثناة تحتية مف الحيكة ( )...أنو تصحيؼ إذ كيؼ يتقى

قطعا رضي اهلل عنيما ،قاؿ  :العبلمة ابف
عنو الحيكة كىك مكجكد في زمف عمر ن
الميت :كىذا مثؿ يضرب لكؿ متعسر".

ِ .قكلو" :)ٖ(:أشبو أباه فما ظمـ أمو"(ٗ).
ّ .قكلو" :)٘(:ذىب عير فعير"(.)ٙ

()7
أم مصكتنا،
أىر ذا ناب) أم جعؿ ذا الناب كىك الكمب نا
مير ٍ
شر ٌ
ْ .قكلو(" : :قكلوٌ :
الشر".
مصكتنا ،كىك مثؿ يضرب في ظيكر أمارات ٌ

ٓ .قكلو" :)8(:فبل يقاؿ حمك الرماف حامض ،كال حمك حامض الرماف؛ ألنو جرل
مجرل األمثاؿ".

(ٔ)

العيافة تعني زجر الطير ،كىي مف عاؼ يعيؼ .انظر :غريب الحديث البف سبلـ.ُِٗ/ْ :

)ِ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِٖأ .

)ّ)

انظر :قسـ التحقيؽ ُٗب .

(ٗ)

" مف أشبو أباه فما ظمـ" .مف أمثاؿ العرب انظر :شرح التصريح.ِٔ/ُ :

)ٓ)

انظر :قسـ التحقيؽ ٗٓب .

()ٙ
)ٕ)
)ٖ)

فعير في الرباط" .مف أ/ثاؿ العرب .انظر :شرح ابف عقيؿ:
عير ه
"إف ذىبف ه
انظر :قسـ التحقيؽ ٖٓأ .
انظر :قسـ التحقيؽ ْٔأ .
ٙٙ

ُ.ِِٓ/

ٗ -الشواىد الشعرية:
مف خبلؿ دراستنا لشكاىد السجاعي فقد الحظنا ما يمي:

ُ .لقد اىتـ السجاعي في حاشيتو عمى القطر باالستشياد بأبيات الشعر فقد أكرد مائة كستةن

شاىدا شعرنيا.
كعشريف
ن
ِ  .نقؿ عف بعض العمماء الذيف صنفكا حكاشي عمى األلفية كالكافية ،كىـ ابف غازم في

الصفحاتُُ( :أ – ّٖأ – ٖٗب) ،كالسيكطي في صفحةٕٖ( :أ) ،كالسندكبي في صفحة:
(َْب) ،كالشاطبي في صفحةِْ( :أ) ،كالدنكشرم في صفحةٔٓ( :أ) ،كالكافية البف الحاجب في
صفحةٓٓ( :أ – ُٔإٔٗ-ب) ،كالفارضي في صفحةُْ( :ب).

مكضعا أبياتنا؛ لبياف المسائؿ النحكية ،كذلؾ في الصفحات:
ّ .نظـ السجاعي في اثني ع ىش ىر
ن
(ُٓأُٔ -ب – ُٗب – ِّب – ِّأ – ِٔب – ِٖأ – ُْأ – ْٖب – ٔٓأ – ٖٓب –
ٓٔب – ٖٓأ) .

شاىدا شعريا إلى أصحابيا مف الشعراء ،كىى عمى النحك التالي:
ْ .نسب السجاعي خمسةى ع ىش ىر
ن
منظكر بف سحيـ في صفحةٖ( :أ) ،كامرئ القيس في صفحاتِّ( :أ – ِٓأ) ،كزيد الخيؿ في
صفحةّْ( :ب) ،كالفرزدؽ في صفحةْٔ( :ب) ،كجرير أربعة مكاضع في صفحةْٔ( :ب)،
كاألخطؿ في صفحةْٔ( :ب) ،كلبيد بف ربيعة العامرم في صفحةٔٗ( :ب) ،كالشيخ أحمد

الجرجاكم في صفحةُٓ( :أ) ،كمحمكد الكراؽ في صفحةَٕ( :أ) ،كالزمخشرم في صفحة:
(ٖٓأ).

مكضعا مف الحاشية ،فنسب الباحث
ٓ .لـ ينسب السجاعي األبيات الشعرية في ثبلثة كعشريف
ن
شاىدا لقائمييا ،كذلؾ بالرجكع إلى المراجع المختمفة ،فاألبيات لمشعراء اآلتية
منيا أحد عشر
ن
أسماؤىـ مع ذكر رقـ الصفحة ،في الجدكؿ التالي:
رقم مسمسل

اسم الشاعر

رقم الصفحة

ُ

األضبط بف قريع

(ُْب)

ِ

الحطيئة

(ّٔب)

ّ

العباس بف األحنؼ

(ِْأ)

ْ

أبك نكاس

(ِٓأ)

ٓ

حميد بف ثكر اليبللي

(ْٔأ)

ٔ

امرئ القيس

(ٗٓب)

ٕ

عرعرة بف عاصية

(ّٔب)

ٖ

األحكص

(ٕٕأ)
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ٗ

النعماف بف بشير

(ٖٔب)

َُ

حميد األقرط

(ٖٔب)

ُُ

محمكد الكراؽ

(َٕأ)

مكضعا الشاىد فييا مجيكالن ببل نسبة ،كذلؾ في الصفحات التاليةٗ( :ب –
كىناؾ ثبلثةى ع ىش ىر
ن
َِبِْ -ب – ِّأ – ْْب – َٓأ – ُٓأ – ٕٔب – َٕب – ّٕب ٕٖ -ب – ْٖأ –
ُٗب).

صدر بيتيف في صفحتيِِ( :ب – ُْب) ،كعجز بيت في صفحةُْ( :ب)،
ٔ .ركل السجاعي ٍ
كخمسة أبيات رجز لمبيد بف ربيعة العامرم في صفحةُْ( :ب).

ٕ .الشعراء الذيف استشيد بيـ السجاعي في حاشيتو أكثرىـ مف شعراء الطبقة األكلى كمف بينيـ:
امرئ القيس .كما نرل مف شعراء الطبقة الثانية لبيد بف ربيعة العامرم ،أما شعراء الطبقة الثالثة

فيـ اإلسبلميكف كجرير ،كالفرزدؽ ،كاألخطؿ ،كلـ يستشيد السجاعي لمطبقة الرابعة إالٌ ببيت كاحد
ألبي ين ىكاس ،كمحدثيف كمحمكد الكراؽ ،ك ًم ٍف أبناء عصره كالشيخ أحمد الجرجاكم.

ْ -مصادر السجاعي في حاشيتو عمى شرح ابن عقيل:

تنكعت مصادر السجاعي ،كتعددت مشاربو ،حيث اعتمد عمى الكثير مف المصادر في

النحك كالمغة كالتفسير كالقراءات كالحديث كالفقو كالتصكؼ كالمعارؼ العامة.

فقد بمغ جممة األعبلـ التي نقؿ عنيا ما يربك عمى مائة كثبلثيف مف أعبلـ النحك كالمغة

كالتفسير الذيف ينتمكف إلى المدارس النحكية المتعددة ،فمف أبرز أعبلـ البصرة مثؿ :سيبكيو،

كاألخفش ،كالخميؿ ،كالمبرد ،كالزجاج ،كابف السراج ،كالسيرافي ،كأبك عمرك بف العبلء ،كما نقؿ مف
أيضا عمى أعبلـ المدرسة البغدادية،
أعبلـ مدرسة الككفة ،مثؿ :الكسائي ،كالفراء ،كثعمب ،كاعتمد ن
أمثاؿ :الزجاجي ،كالفارسي ،كابف جنى ،كالزمخشرم ،كاألنبارم ،كأبك البقاء الكعبرم ،كابف يعيش،
الرضي ،كابف الحاجب ،أما المدرسة األندلسية فقد نقؿ مف أعبلميـ ،مثؿ :ابف مالؾ ،كابف
ك
ٌ
يعصفكر ،كابف الطراكة ،كأبك حياف.
كمف عمماء عصره كمشايخو ،أمثاؿ :الدنكشرم ،كابف السيد البميدم ،كالحفناكم ،كابف الميت،

كالجزكلي ،كالطببلكم ،كيحيى الشاكم ،كالشنكاني.

كتابا في
أما المصادر كالكتب التي اعتمد عمييا السجاعي كذكرىا باالسـ فيي تزيد عمى ثبلثيف ن
شتى العمكـ ،فمنيا ما ىك في النحك ،مثؿ :شرح الشنكاني الكبير عمى األجركمية ،كالتسييؿ كشرحو

كالمغني ،كالتصريح كشرحو ،كالبسيط ،كالمفصؿ ،كشرح المفصؿ ،كاليمع ،كالكافية الشافية كشرحيا،

كشرح الشكاىد لمعيني ،كشرح الخبلصة ،كالتمكيح ،كأمالي ابف الحاجب ،كحاشية يس.
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كمنيا ما ىك في المغة ،مثؿ :المصباح ،كالصحاح ،كالقامكس المحيط ،كالمزىر ،كالمعرب ،كشركح

الشفا.

كمنيا كتب التفسير ،مثؿ :الجبلليف ،كالكشاؼ.

كمنيا كتاب في عمكـ القرآف كىك اإلتقاف ،كمنيا في الحديث مثؿ :المنياج كالحمية ،كصحيح مسمـ،

كشرح الجامع الصغير ،كشركح البخارم.

كمنيا في الببلغة مثؿ :شرح التمخيص ،كعقكد الجماف.

كمنيا في الفقو مثؿ :النكت ،كشرح الشاطبية ،كمنيا في األدب ،مثؿ :شرح المعمقات السبع لمزكزني
كشرح البردة ،كمنيا في التراجـ مثؿ :كفيات األعياف ،كمنيا في المعارؼ العامة مثؿ :مجمع

األمثاؿ.

إف السجاعي أراد أف ييزِّيف حاشيتو بصكرة تميؽ بكتاب شرح ابف عقيؿ؛ لتصبح في مصاؼ
الحكاشي المرمكقة.
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٘ -األصول َّ
الن ْح ِويَّة في فتح الجميل عمى ابن عقيل:

اعتمد السجاعي في شرحو عمى أصكؿ نحكية ثابتة ،كىى :السماع ،كالقياس ،كالتعميؿ،

كالتأكيؿ ،كاإلجماع ،كىذه األصكؿ يعتمدىا عامة النحاة مع التفاكت فيما بينيـ في االعتماد عمى
أصؿ أكثر مف اآلخر ،فنجد عند السجاعي كؿ ىذه األصكؿ في ثنايا حاشيتو عمى شرح ابف

كسنعرج عمى
كجدت أف ىذه األصكؿ قد تفرقت في حاشيتو،
عقيؿ ،كبعد قراءتي لحاشية السجاعي
ي
ٌ
كؿ منيا؛ لنعرؼ كيؼ اعتمد عمييا السجاعي في حاشيتو عمى ابف عقيؿ ،مع ذكر بعض األمثمة
عمى كؿ أصؿ نحكم ،كىى كما يمي:
ٔ -السماع:
يقصد بو عند النحاة ما ثبت مف كبلـ العرب الذم يكثؽ بفصاحتو ،كىذا يشمؿ القرآف الكريـ،
أف فسدت األلسنة بكثرة
ككبلـ النبي ( ،)ككبلـ العرب قبؿ البعثة في زمنيا كبعدىا ،إلى ٍ
شاعرنا -كما عرفتو إال صادقنا -قاؿ : :
الم ىكلٌديف(ٔ) ،كقد كرد في الخصائص(ٕ) " :كحدثني المتنبي
ي
ي
 :كنت عند منصرفي مف مصر في جماعة مف العرب ،كأحدىـ يتحدث ،فذكر في كبلمو فبلة

سر مف الجماعة بينو كبينو فيقكؿ لو:
كاسعة ،فقاؿ :يحير فييا الطرؼ ،قاؿ  : :كآخر منيـ يمقنو نا
يحار يحار .أفبل ترل إلى ىداية بعضيـ لبعض كتنبييو إياه عمى الصكاب".
كمف األمثمة التي استخدـ فييا السجاعي السماع ،قكلو(" :)ٖ(:قكلو :كعمـ األشخاص) حاؿ عمـ

أم مثمو مف حيث المفظ ،كأما نصبو عمى نزع الخافض
كقكلو :لفظنا منصكب عمى التمييزٍ ،
فضعيؼ؛ ألنو مقصكر عمى السماع".

(ٗ)
أم في المعنى ال في المفظ فمك سميت رجبلن بنحك زينب كسعدم ،قمت:
كقكلو(" : :قكلو :لذكر) ٍ
زينبكف كسعدكف ،كما أنؾ إذا سميت مؤنثنا بنحك زيد جمعتو باأللؼ كالتاء ،فقمت :زيدات (قكلو:

عاقؿ) ال يرد عميو أسماء اهلل كصفاتو؛ ألنو مقصكر عمى السماع؛ لككنيا تكقيفية ،فبل يقاؿ اهلل

قياسا عمى ما كرد ىك ىك ًارثيكف،
رحيمكف ن
ىح ىد ىع ىشر ىكك ىكنبا ك َّ
الش ٍم ىس ىكاٍلقى ىم ىر
ىأرٍىي ي
ت أى
ى ٍ ى
جمعو ،أك يقاؿ ىذا ليس بجمع حقيقة

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)

كالمراد بالعاقؿ العاقؿ حقيقة أك تنزيبلن؛ ليدخؿ نحك :إًِّني
أرٍىيتييـ لًي س ً ً
يف )ٓ(لما كصفيا بصفات مف يعقؿ جمعيا
اجد ى
ى
ى يٍ
بؿ ممحؽ بو كما أفاده شيخ اإلسبلـ".

حكاشي جبلؿ الديف المحمي عمى قكاعد اإلعراب ٖٔ .
الخصائص ُ. َِْ/
انظر :قسـ التحقيؽ ّٖب .

انظر :قسـ التحقيؽ ُِأ.

)ٓ) يكسؼ ْ .
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ٕ -القياس:

(ٔ)
ضى عمى غير قياس ،كالقياس فتحيا،
قاؿ السجاعي (" :قكلو :رضى) بكسر الراء مصدر ًر ن
دفعا لتكىـ أنيا تطمب رضى ما كلك
كىك خبلؼ السخط ،كانما أتى بقكلو :بعد ذلؾ بغير سخط ن

بكجو كىك بضـ السيف كسككف الخاء مصدر يس ٍخط ،كقياسو فتحيما كالفى ىرح كفي كبلمو مف أنكاع
البديع المقابمة بيف الرضى كالسخط".

(ٕ)
مقصكر في
نا
إف أباىا إلخ) المجد ،كالعز ،كالشرؼ ،كالشاىد فيو استعماؿ األب
كقكلو (" :قكلوٌ :
األلفاظ الثبلثة؛ ألنو يمزـ عميو بحركات مقدرة خبلفنا لمف قصره عمى الثالث؛ ألنو يمزـ عميو التمفيؽ

في المغة الكاحدة ،أفاده بعض شيكخنا ،قاؿ  :العيني :كاستعمؿ المثنى في المغة باأللؼ في حالة

النصب ،فقاؿ  :غايتيا ككاف القياس أف يقكؿ :غايتييا ،انتيى .كبعضيـ جعؿ األلؼ لئلطبلؽ،
ث باعتبار ككنو صفة".
عائدا عمى المجد ،ك َّأن ى
فيككف الضمير ن

)ُ)
)ِ)

انظر :قسـ التحقيؽ ْب .
انظر :قسـ التحقيؽ َِأ .
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ٖ -التعميل:
التعميؿ ىك معرفة السبب أك العمة النحكية في كجو مف كجكه المسائؿ النحكية ،كذلؾ إما أف

يككف لغرض تعميمي أك لغرض جدلي ،كىك ما يسمى بعمة العمة(ُ).

فأحيانا يذكر العمة بمفظ صريح مف ألفاظيا،
كقد نكع السجاعي في استخدامو ألسمكب التعميؿ،
ن
أحيانا ال يشير إلييا بدالئؿ كاشارات ،كنفصؿ ذلؾ كما يمي:
ك ن
أ .إشارة السجاعي إلى تعميالتو بمفظ صريح من كممة العمة ومشتقاتيا ،ومن أمثمة ذلك:

 قكلو(ٕ)(" :قكلو :سالـ جمع في اآلخريف في ضميره كحذؼ؛ ألنو فضمة كاضافة سالـ إلىجمع مف إضافة الصفة لمكصكفيا أك اإلضافة عمى معنى مف كشرطيا مكجكد ،كالعمة في

جمع الكصؼ بالكاك كالحاؽ كاكه بكاك الجماعة في الفعؿ بجامع الداللة عمى الجمعية،
اسما ،ككاك الكصؼ حرفنا ،كالعمـ لتأكيمو بالمسمى
ككانت كاك الفعؿ أصبلن؛ لككنيا ن
كالكصؼ ،كما أفاده الشاكم ،فاألصؿ في الجمع بالكاك كالنكف ىك الكصؼ ،ذكره شيخنا
السيد البميدم ،كاحترز السالـ عف المكسر كىك ما تغير فيو بناء كاحدة كيند كىنكد كنحك

ذلؾ".

(ٖ)
اسما ال ينصرؼ ،كىك ما فيو عمتاف مف عمؿ تسع
 كقكلو (" :قكلو :ما ال ينصرؼ) أم نكأحسف أك كاحدة منيا تقكـ مقاميما كمساجد كصحراء كما سيأتي في بابو مفصبلن كحاصؿ

أقساـ ما ال ينصرؼ أحد عشر ،كىى :صيغة منتيى الجمكع ،كألؼ التأنيث مطمقنا ،كىاتاف
الع ٍج ىمة ،أك الكزف ،أك
ىما فيو عمة تقكـ مقاـ العمتيف ،كالعممية مع التأنيث ،أك التركيب ،أك ي

الع ٍدؿ ،أك زيادة األلؼ كالنكف ،كالكصفية مع الثبلثة األخيرة بمعنى أنو إذا اجتمع الكزف أك
ى
ما بعد مع العممية أك مع الكصفية يمنً ىع الصرؼ".
ب .إشارة السجاعي إلى تعميالتو بمفظ ألن ،ومن أمثمة ذلك:

(ٗ)
أف النكف نفس
 قكلو (" :قكلو :كاجعؿ لنحك يفعبلف النكف رفعا إلخ) ِٔ/ب /كالصريح في ٌالرفع ،كىك مكافؽ لمختار الناظـ مف أف اإلعراب لفظي ،كحينئذ فيؤكؿ قكلو :كحذفيا لمجزـ

كالنصب سمة بحمميما عمى المعنى المصدرم ،كالمعنى أف حذؼ المتكمـ النكف عبلمة

كمنصكبا ،فبل ينافي أف الحذؼ نفس الجزـ كالنصب
مجزكما
كدليؿ عمى ككف الفعؿ
ن
ن
بمعنى األثر ،كىذا أكلى لكجييف :مكافقة مذىب الناظـ في الكاقع ،كتأكيؿ الثاني ليكافؽ
تأم ٍؿ .كانما أعربكا ىذه األمثمة بالنكف؛ لمشابيتيا أحرؼ العمة التي
األكؿ إذ ىك المناسب َّ
)ُ)

حاشية الحمكم عمى شرح القكاعد ُْ .

)ِ)

انظر :قسـ التحقيؽ ُِب .

)ْ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِٔبِٔ-أ .

)ّ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِٔب .
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الحركات أبعاضيا؛ ألنيا تدغـ في الكاك كالياء ،كتبدؿ األلؼ مف النكف في الكقؼ عمى

إذف في
االسـ المنصكب المنكف عمى المشيكر ،كمف نكف التككيد الخفيفة ،كمف نكف ٍ
أيضا".
الكقؼ ن

 قكلو(ٔ)" :النكرة كالمعرفة :ىما في األصؿ اسما مصدريف لنكرتو كعرفتو بالتشديد ،كأما عمىالتخفيؼ مف نكرتو بكسر الكاؼ فيما مصدراف ،كبيذا جمع بيف القكؿ بأنيما مصدراف،

كالقكؿ بأنيما اسما مصدريف ،ثـ نقبلن كسمي بيما االسـ المنكر ،كاالسـ المعرؼ ،كقي ِّد ىـ
النكرة؛ ألنيا األصؿ إذ ال يكجد معرفة إال كلو اسـ نكرة كيكجد كثير مف النكرات ال معرفة
لو إذ الشيء أكؿ كجكده تمزمو األسماء العامة ،ثـ يعرض لو بعد ذلؾ األسماء الخاصة

كاآلدمي إذا يكلً ىد
النكرات مذككر،

كمكلكدا ثـ يكضع لو االسـ العمـ كالمقب كالكنية ،كأنكر
إنسانا
فإنو يي ىس َّمى
ن
ن
ثـ مكجكد ،ثـ محدث ،ثـ جكىر ،ثـ جسـ ،ثـ ناـ ،ثـ حيكاف ،ثـ إنساف،

ثـ رجؿ ،ثـ عالـ ،فكؿ كاحد مف ىذه أعـ مما تحتو كأخص مما فكقو".

ت  .التعميل بمفظ كون ،ومن أمثمة ذلك:

 قكلو(ٕ)(" :العمـ) مأخكذ مف العبلمة فيدخؿ فيو كؿ اسـ معرفة كاف أك نكرة ثـ نقمو النحاة إلىاالسـ اآلتي ،كىذا ىك النكع الثاني مف المعارؼ (قكلو :اسـ يعيف إلخ) ،األ ٍىكلىى جعؿ عممو مبتدأ
خبره اسـ إلخ ال العكس؛ ألنو ال يخبر عف النكرة بالمعرفة ،كألف العمـ ىك المخبر عنو كالمراد
عائدا عمى االسـ فاإلضافة
باالسـ ىنا ما قابؿ الفعؿ كالحرؼ كالضمير في عممو يجكز ككنو
ن
عائدا عمى المسمى فاإلضافة بمعنى البلـ االختصاصية
بمعنى أم العمـ مف نكع األسماء ،كككنو ن
ثـ ىذا التعريؼ عند المصنؼ خاص بالعمـ الشخصي؛ ألف الجنسي عنده نكرة فبل يتعيف فيو لكنو

يعـ الذىف".
يمكف تناكؿ التعريؼ لو كيراد بالتعييف ما ٌ
 كقكلو(" :)ٖ(:قكلة بً يمع ًربى األفعاؿ) مف إضافة الصفة إلى المكصكؼ أك اإلضافة عمىمعنى مف كال تككف في ماضي األفعاؿ إال في العطؼ نحك قكلة تعالى :إُِ ْاى َُص ِّذقِيِ
د ٗأ ْقشضُ٘ا ،)ٗ(فمفظ (أقرضكا) معطكؼ عمى مصدقيف؛ لككنو في تأكيؿ الفعؿ".
ٗ ْاى َُصذِّقب ِ

)ُ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِٖأ .

)ِ)

انظر :قسـ التحقيؽ ّٓأ .

)ْ)

الحديد ُٖ .

)ّ)

انظر :قسـ التحقيؽ ْٓب .
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ٗ -التأويل:
إف التأ كيؿ مف األصكؿ النحكية التي تتجمى فييا براعة النحكم عمى مقدرتو عف اإلفصاح

عف التركيب المغكم لمجممة ،كبياف الكجو الصحيح الذم ترتكف إليو.

(ٔ)
سيما نحك
كقد كضح ابف جني في الخصائص التأكيؿ بقكلو " :مف ذلؾ أف ترل رجبلن قد سدد ن
الغرض ثـ أرسمو فتسمع صكتنا ،فتقكؿ :القرطاس كاهلل ،أم أصاب القرطاس .فىػ"أصاب" اآلف في

حكـ الممفكظ بو ألبتة ،كاف لـ يكجد في المفظ ،غير أف داللة الحاؿ عميو نابت مناب المفظ بو.

يدا .فصارت شيادة الحاؿ بالفعؿ بدالن
أم اضرب ز ن
ككذلؾ قكليـ :لرجؿ يم ٍي وك بسيؼ في يده :ز ن
يداٍ ،
مف المفظ بو".
كقد استخدـ السجاعي التأكيؿ في شرحو ،كمف األمثمة عمى ذلؾ:

 قكلو(ٕ)(" :قكلو :كاألصؿ في المبني أف يسكف األصؿ بمعنى الراجح أك المستصحب مبتدأكأف يسكف في تأكيؿ مصدر خبره ،أم األصؿ في المبني تسكينو كأطمؽ الناظـ التسكيف كأراد

بو السككف مف إطبلؽ الممزكـ كارادة البلزـ؛ لككنو عبارة النحاة كألف كصؼ الكممة السككف ال

التسكيف إذ ىك فعؿ الفاعؿ ،كألنو يشعر بإزالة حركة مكجكدة كانما كاف السككف ىك األصؿ؛
لخفتو ،أك ألف األصؿ في اإلعراب الحركة ،فالمناسب أف يككف األصؿ في ضده ،كىك البناء

السككف (قكلو :كمنو) أشار بو إلى عدـ االنحصار فيما ذكره ال مف المبني ما بني عمى نائب

المذككرات ،كبناء األمر عمى الحذؼ ،أك بناء اسـ عمى ال كالمنادل عمى الحرؼ".

 -قكلو(ٖ) (" :قكلو :كاستعمؿ مسند مكاف إسناد) تقدـ أف ال يحتاج إلى ذلؾ بؿ يصح إبقاء

مصدر ال يحتاج إلى تأكيمو بإسناد إذ مصدر
نا
أف لك أريد بمسند ككنو
مسند بحالو عمى ٍ
مصدر أك اسـ مكاف أك
نا
جعمو
المزيد يستعمؿ ميميا ،نحك مدخؿ بضـ الميـ فإف يصح ٍ

زماف كما أفاده البيكتي".

)ُ)

الخصائص ُ. ِٖٔ-ِٖٓ/

)ّ)

انظر :قسـ التحقيؽ ٗأ .

)ِ)

انظر :قسـ التحقيؽ ُٓأ .
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٘ -اإلجماع:
المبرد اإلجماع بقكلو(ٔ)" :إجماع النحكييف يح ٌجة عمى مف خالفو منيـ" .كقاؿ ابف جني(ٕ):
ٌبيف ٌ
يده أالٌ يخالؼ المنصكص،
"اعمـ أف إجماع أىؿ البمديف إنما يككف يح ٌجة إذا أعطاؾ
خصمؾ ى
ي

حجة عميو ،كذلؾ أنو لـ
كالمقيس عمى المنصكصَّ ،
فأما إف لـ يعط يده بذلؾ فبل يككف إجماعيـ ٌ
النص عف رسكؿ اهلل
يرد ممف يطاع أمره في قرآف كال يسَّنة أنيـ ال يجتمعكف عمى الخطأ كما جاء
ٌ
يمتي ال تجتمع عمى ضبللة" .كانما ىك ًعٍمـ منتىزع مف استقراء ىذه المغة".
(" :)مف قكلو :أ َّ
(ٖ)
أعمـ".
كقاؿ ابف الطيب الفاسي " :كعند النحكييف ما أشار إليو مف اتفاؽ أىؿ البمديف .كاهلل ي

كمف األمثمة عمى اإلجماع عند السجاعي ،ما يمي:
 قكلو(ٗ)(" :قكلو :كسـ معتبلن إلخ) معتبلن مفعكؿ وثاف لً ىس ِّـ كاألكؿ ىك المكصكؿ ،كأصؿ معتؿ
بكسر البلـ سكنت البلـ األيكلى ،كأدغمت في الثانية ،كالمعتؿ في يع ٍرؼ النحاة ما آخره
آخر كالصحيح ىك
حرؼ عمة كفي يع ٍرؼ أىؿ الصرؼ ما فيو حرؼ عمة أكالن أك كسطنا أك نا
ما عدا ذلؾ".

(٘)
جكز اإللغاء في التكسط
 قكلو (" :قكلو :ال في االبتدا) ال عاطفة عمى محذكؼ أم ٌم
كالتأخر ال في االبتداء ،قاؿ ابف غازم كال إيطاء بيف االبتدا كابتدا؛ ألف األكؿ لي ىغ ًك ٌ

كمعرفة ،كالثاني اصطبلحي كنكرة ا.ق .بؿ فيو جناس تاـ ،كال يمنع مف ذلؾ كجكد أؿ في

أحدىما؛ ألنيا في نية االنفصاؿ كما ذكره عمماء البديع".

بدعا منيـ ،فقد اقتفى أثرىـ كبيـ اقتدل ،في استخدامو
إف ابف عقيؿ كغيره مف النحاة كالشراح ليس ن
لؤلصكؿ النحكية في ثنايا شرحو.

)ُ)
)ِ)

المقتضب ِ. ِٕٓ/
الخصائص ُ. ُٖٗ/

)ّ)

فيض نشر االنشراح مف ركض طي االقتراح ِ. ٔٗٗ/

)ٓ)

انظر :قسـ التحقيؽ ٖٕب .

)ْ)

انظر :قسـ التحقيؽ ِٕب .
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 -ٙمذىبو النحوي:

إف مف خبلؿ استقرائنا لحاشية السجاعي كمف خبلؿ مصادره كالكتب كالعمماء الذيف أخذ

عنيـ يتبيف لنا أف السجاعي ال يسير كفؽ مذىب نحكم بعينو – كاف كنت ترل بعض الميؿ
لمبصرييف ،كما ترل مبلمح المدرسة البغدادية كاضحة جمية ،كترل مبلمح المدرسة المصرية،

صحيحا أك صك نابا مف شتى المصادر ،كىك بذلؾ يبرىف عمى ما
كلكنو مع ذلؾ ال يأخذ إال ما يراه
ن
مستعينا بالتعميؿ أك التأكيؿ أك القياس ما استطاع إلى ذلؾ سبيبلن.
يذىب إليو
ن

 -ٚحاشية السجاعي في الميزان "ما لو وما عميو":

ال شؾ أف البشر معرضكف لمنقص كالزلؿ ،ككذلؾ أفعاليـ ال تصؿ إلى حد الكماؿ،

فالكماؿ ليس إال هلل – سبحانو كتعالى– كلذلؾ فإف شرح السجاعي ىك نتاج بشرم اعتراه بعض

النقص ،كعند متابعتنا النص كقراءاتو المرة تمك المرة برزت إيجابيات الحاشية ،ككذلؾ ظيرت بعض
سنبيف ما لمسجاعي أكالن ،ثـ ما عميو مف مآخذ كىى كاآلتي:
الزالت ،كلكضع ىذه النص في الميزاف ٌ
أولً :ما لو:

أ .صنع لحاشيتو مقدمة سجؿ فييا اسمو كترجـ البف عقيؿ كابف مالؾ ،فبيف اسـ الكتاب

المراد عمؿ عميو الحاشية ،كسمى حاشيتو باسـ لـ ييسـ مف ذم قبؿ ،كىك :الفتح الجميؿ
ي
عمى شرح ابف عقيؿ.

ة .كقؼ السجاعي عمى كبلـ ابف عقيؿ ،بكضعو بيف قكسيف ،كمف ثـ التعميؽ عميو.

د .أشرؾ القارئ معو في إعماؿ الفكر كتفتيح الذىف ،كتخييره في اختيار ما يشاء مف اآلراء،
ككذلؾ تنكيع األسمكب ما بيف الحكار ،كاألمر المقنع ،كالنيي المشفؽ ،كالنصح كاإلرشاد.

س .االستطرادات المقتضبة المفيدة في مسائؿ نحكية ،كفنكف ليغكية مختمفة ،مثؿ :الصرؼ
كالببلغة.

ج .الترجمة لبعض عمماء المغة ،مثؿ :األخفش ،كالنحاس.
ح .ضبط الكممات التي تحتاج إلى ضبط سكاء بالحركات أك باإلشارة إلى ذلؾ بالكبلـ.
خ .بدا الشارح في مكاضع كثيرة بأنو صاحب منطؽ ككبلـ.
د .اإلكثار مف االستشياد بالشعر كاآليات القرآنية.

ثانيا :ما عميو:
ً
أ .تقطيع الشكاىد سكاء أكانت قرآنية أك شعرية لكؿ كممة أك إعرابيا ،مما يبعث عمى تشتيت
ذىف القارئ.

ة .قمٌؿ السجاعي مف االستشياد بالحديث النبكم.
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د .يذكر في ح اشيتو معمكمات تاريخية كتراجـ ،كىذا ال داعي لذكره في ثنايا حاشية تيتـ
بكتاب نحكم.

كثيرا ،ما أقحـ شرحو إقحاما ال
المراد ،لكف ن
س .ال شؾ أف الحاشية تفيد في تكصيؿ كتكضيح ي
فائدة منو.

النتائج والتوصيات:
أولً :النتائج:

تمكنت من خالل البحث والدراسة والتحقيق من الوصول إلى النتائج اآلتية:
بحمد الل تعالى
ُ
قمت بتحقيؽ ًس ٍفر تراثي ميـ كدراستو لعالـ جميؿ طالما ،قبع ىذا المخطكط في غياىب
ٔ.
ي
سببا مع أستاذم الفاضؿ في أف
النسياف عمى مدل مئات السنيف حتى أذف اهلل أف أككف ن
يرل ىذا الكتاب النكر.

ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

نحكية ميمة لـ تدرس مف قبؿ مف ىذا الجانب.
فت بشخصية ٍ
ىع َّر ي
لقد اىتـ السجاعي ،بشكؿ كبير بالمصنفات المغكية.
كاف السجاعي يم ًقبلن مف الحديث الشريؼ ،كىك في ذلؾ يكافؽ جميكر النحاة.
القراءات القرءانية يحجة سكاء كانت متكاترة أـ شاذة.

 .ٙلقد كاف ىناؾ اىتماـ بمناقشة األمكر المغكية كالتفسيرية إلى جانب النحك.

 .7كضكح شخصية السجاعي في فتح الجميؿ عمى ابف عقيؿ ،إذ نراهي يدلي بدلكه في كافة
المسائؿ المغكية المتنكعة.
 .8سار السجاعي عمى ترتيب األبكاب النحكية عند ابف عقيؿ الذم سار عمى ترتيب أبكاب
األلفية ،لكف السجاعي زاد مف نقؿ الكثير مف اآلراء النحكية ،كاعتمد عمى كثير مف الكتب

كالمصنفات.

 .9عرج السجاعي في شرحو عمى بعض المسائؿ الببلغية كالصرفية كالمغكية لكف بقمة.

كخ ٍفض ،إلى جانب
ٓٔ .استخدـ السجاعي في حاشيتو مصطمحات ككفية ،مثؿ :نعت ،ى
المصطمحات البصرية ،مثؿ :صفة ،كجار كمجركر ،كغير ذلؾ.

77

ثانيا :التوصيات:
ً
ٔ .االعتزاز بالمغة العربية ،ألىؿ لغة القرآف الكريـ كتاب رب العالميف ،فحفظيا سبب مف
أسباب حفظ القرآف الكريـ مف التحريؼ.

ٕ .يجب دراسة تراث األمة اإلسبلمية كتحقيقو؛ لمكشؼ عف الدرر كالآللئ التي غرقت في
بحر النسياف ،كغياىب الظممات تنتظر مف يخرجيا مف أصدافيا.

كخصكصا النحكية منيا؛ ألنيا ىي العمكد الفقرم لكافة العمكـ؛
ضركرة دراسة الشخصيات العممية،
ن
لتككف ىذه الشخصيات القدكة الحسنة لطبلب العمـ؛ لتشحذ ىميـ كتقكم عزائميـ.
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القسم الثاني
التحقيق

ٔ .وصف نسخ المخطوطة.
ٕ .حاشية "فتح الممك الجميل عمى شرح ابن عقيل" توثيق ونسبة.
ٖ .صور نسخ المخطوطة.
 .3النص ُمحققًا.
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سخ المخطوطة:
ٔ -وصف ُن َ

اعتمدت في تحقيؽ حاشية "فتح الممؾ الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ" لمشيخ أحمد بف أحمد
لقد
ي
شياب الديف بف محمد السجاعي.
ليذه المخطوطة ثالث نسخ ،وىي كما يمي:

ٔ .النسخة األولى مكجكدة في دار الكتب المصرية تحت قسـ كرقـ

نحك ٖ َُّْ/كرمزت

ٕ .النسخة الثانية مكجكدة في دار الكتب المصرية تحت قسـ كرقـ

نحك "ِ "ُّْ/كرمزت

ليا بًػ " أ " ،كاتخذتيا النسخة األساسية؛ الكتماليا كعدـ كجكد نقص فييا.

ليا بًػ " ب".

ٖ .النسخة الثالثة مكجكدة في جامعة الممؾ محمد بف سعكد ،تحت قسـ كرقـ
كرمزت ليا بًػ "ج ".

ٓ8

نحك َّٖٔ

سبة:
ٕ -حاشية "فتح الممك الجميل عمى شرح ابن عقيل" توثيق وِن ْ

لدم األدلة الكافية التي تثبت أف حاشية "فتح الممؾ الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ"
لقد تكافرت ٌ
لمشيخ أحمد بف أحمد شياب الديف بف محمد السجاعي ،كىي:
ص السجاعي في كرقة العنكاف عمى أنيا حاشية عمى ابف عقيؿ ،كدعا لنفسو كالبف عقيؿ.
ٔ .ىن َّ
أيضا ،عمى اسـ الحاشية بقكلو(ٔ)" :كسميتيا فتح الجميؿ عمى شرح ابف
كن َّ
ٕ .ى
ص السجاعي ن
عقيؿ".

ٖ .نسبة أصحاب التراجـ الكتاب لمشيخ أحمد بف أحمد شياب الديف بف محمد السجاعي

كالجبرتي في عجائب اآلثار ُ ،ُٕٓ/كعمي مبارؾ في الخطط التكفيقية ُِ،ُِ-َُ/
كالبغدادم في ىدية العارفيف ُ ،ُٕٗ/كبرككمماف في تاريخ األدب العربي ّ،َِٔ/

كسركيس في معجـ المطبكعات العربية ََُٓ ،كالزركمي في األعبلـ ُ.ّٗ/

)ُ) انظر :قسـ التحقيؽ ِب .
ٔ8

8ٕ

8ٖ

8ٗ

ٖ  -صور نسخ المخطوطة .
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9ٓ

ٗ -النص محققًا:
ُ/أ/

ىذه حاشية الشيخ

ُّ
السجاعي علي ابن عقيل
نفعنا اهلل بيما
في الداريف
آميف
خاتـ

(دار الكتب المصرية)

ٔ9

ُ/ب /بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

كعز شأف مف انتصب فنصر دينو ،كاقامة
الحمد هلل الذم رفع قدر مف انخفض بربكبيتوٌ ،
يح ٌجتيف ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا كمكالنا محمد ذم الجاه الرفيع ،كصمى عمى آلو كأصحابو

أيكلًي القكة في الديف ،كالحصف المنيع ،كبعد:

فيقكؿ المرتجى شكر المساعي أحمد بف الشيخ أحمد السجاعي -حفظيما اهلل كالمسمميف

بالطاقة الحنفية ،كأسكنيما كمحبييما الغرؼ العمية -قد طمب مني بعض األحباب -أجزؿ اهلل لي

كليـ الثكاب -المرةى بعد المرة أف أكتب حاشية عمى شرح قاضي القضاة بالديار المصرية بياء الديف
عبداهلل بف عبد الرحمف بف عقيؿ(ٔ) مف كلد عقيؿ بف أبي طالب كلد في محرـ سنة ثماف كسبع

كتسعيف كستماية ،كالزـ أبا حياف إلى أف قاؿ  : :ما تحت أديـ السماء أنحى مف ابف عقيؿ ،كتكفي

كدفف قر نيبا مف ضريح إمامنا كامامو الشافعي ،فأجبتيو إلى ما طمب -
سنة تسع كستيف كسبعمائة ،ي
رجاء عكف اهلل ،كبمكغ األدب -سال نكا في ذلؾ االختصار ،كمعكالن عمى شرح العبلمة األشمكني كما
كتبو عميو مشايخنا األخيار ،كصمى عمى خير ىذا كحكاشي ابف الناظـ

(ٕ)

لشيخ اإلسبلـ ،كنحك

ذلؾ مما تراه مف فتح السبلـ كسميتيا فتح الجميؿ عمى شرح ابف عقيؿ .

تجكز ،فعبر عنو يقاؿ كىذه طريقة
نا
(قكلو :قاؿ محمد) نزؿ ما سيحصؿ منزلة الحاصؿ
النحاة ،فالتجكز في التنزيؿ ال في الفعؿ أك أنو شبو القكؿ في المستقبؿ بالقكؿ في الماضي،
كاستعار الفعؿ بالتبعية لذلؾ كىذه طريقة البيانييف ،فبل تنزيؿ عندىـ في الفعؿ خبلفنا لظاىر كبلـ
األشمكني(ٖ) ،كمحمد اسـ الناظـ ،ككنيتو أبك عبد اهلل كلقبو جماؿ الديف ،كىك إماـ في العربية
كالمغة مع ديانة كعفة ِ/ب /كصبلح متيف ،لو التآليؼ العديدة النافعة ،تكفي بدمشؽ الشاـ سنة

)ُ) ىك أبك محمد بياء الديف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بػف محمػد القرشػي اليامشػي ،مػف أئمػة النحػاة كمػف
شيكخو العبلء القكنكم كالقزكيني كالصايغ ،كق أر القراءات عمى التقي ،كاشػتير اسػمو كعػبل ذكػره ،كقػاؿ ابػف حيػاف :مػا
مترفعػا عػف غشػياف النػاس كال يخمػك مجمسػو مػف المتػردديف إليػو،
مييبػا،
تحت أديـ السماء أنحى مف ابف عقيؿ .كػاف ن
ن
يما ،كثير العطاء لتبلميذه ،في لسانو لثغة .كلي قضاء الديار المصرية مدة قصيرة ،كمف كتبو شرحو عمػى األلفيػة
كر ن
كالمساعد في تسييؿ الفكائد ،ككانت كفاتو في القاىرة في سنة تسع كستيف كسبعمائة مف اليجرة .انظر :البدر الطالع
ُ ّٖٔ/شذرات الذىب ٔ ُِّ/كاألعبلـ ْ. ٔٗ/

)ِ)

كىك محمد بف محمد بف عبداهلل بف مالػؾ ،أبػك عبػداهلل ،بػدر الػديف ىػك ابػف نػاظـ األلفيػة مػات سػنة سػت كثمػانيف

كسػػتمائة ،لػػو :شػػرح األلفيػػة يعػػرؼ بشػػرح ابػػف النػػاظـ ،كالمصػػباح فػػي المعػػاني كالبيػػاف ،كشػػرح الميػػة األفعػػاؿ .انظػػر:
النجكـ الزاىرة ٕ ّّٕ/كبغية الكعاة ُ ِِٓ/كشذرات الذىب ٓ ّٖٗ/كاألعبلـ ٕ. ُّ/

)ّ)

شرح األشمكني ُ. ُٔ/
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إحدل كاثنتيف كسبعيف بتقديـ السيف عمى المكحدة كستمائة كىك ابف خمس كسبعيف سنة ككفاه شرفنا
أخذ اإلماـ النككم(ٔ) عنو .
(قكلو :ابف مالؾ(ٕ)) أم بالكاسطة إذ أبكه حقيقة ىك عبد اهلل بف مالؾ كانما آثر النسبة إليو

الستشياده بو ،قاؿ  :الشاطبي(ٖ) :كقكؿ الناظـ ىك ابف مالؾ بالقطع كاظيار المبتدأ أتى بو كذلؾ
ألف الصفة التي ىي ابف مالؾ صفة بياف ،كذلؾ فييا جائز كاف كاف قميبلن كاني بيذه الجممة؛ ليميز

المصنؼ عف غيره لما في اسمو مف االشتراؾ .

(قكلو :أحمد ربى) مقتضى إليؾ محمد بياف الغيبة لكنو التفت إلى ضمير المتكمـ ،لفتنا

كاختار ىذة الصيغة لما فييا مف اإلشعار باالستمرار التجديدم المناسب لممقاـ ،بخبلؼ االسمية

كالماضكية؛ ألف األكلى كاف أشعرت باالستمرار لكف ال تفيد التجدد ،كالثانية كاف أفادت التجدد لكف
ال داللة ليا عمى االستمرار كما ىك ظاىر .

(قكلو :اهلل) بالتغيب عطؼ بياف ،كبدؿ مف ربي ،كىك مف قبيؿ األعبلـ الجزئية الشخصية،

عمما بالعمة خبلفنا لبعضيـ .
كاف كاف ال يعبر بذلؾ تا كبا كليس ن
(قكلو :خير) حاؿ الزمة أك منصكب عمى المدح بفعؿ الئؽ ىكا ٍم ىدح ال أعني؛ المتناع
التقدير بو عند المحققيف في غير نعت التخصيص ،كيجكز جعمو بدالن مما قبمو ىؿ مذىب غير

الجميكر ،كفى البيت جناس تاـ ،كىك اتفاؽ كممتيف لفظنا كخطنا مع اختبلؼ المعنى ىن ىع ٍـ ،فشيخ
طا؛ ألنو عمـ كثير االستعماؿ بخبلؼ الثاني؛ ألنو صفة
اإلسبلـ يجكز في مالؾ األكؿ حذؼ ألفو خ ن

.

(لقكلو :مصميا) كحاؿ مقارنة مف فاعؿ أحمد كمقارنة لفظ آلخر ،معناىا البعدية كليست

حاالن منكية لما يمزـ ِ/أ /عميو مف ترؾ الصبلة معناىا مف اهلل الرحمة ،كمف المبلئكة االستغفار،
ضرع كدعاء ،فيى مشتركة اشت ار نكا لفظيا كعيف كما فى المعنى معترض.
كمف غيرىـ تى ى

)ُ)

ىػػك يحيػػى بػػف شػػرؼ بػػف مػػرم بػػف حسػػف الح ازمػػي الحػػكراني النػػككم الشػػافعي أبػػك زكريػػا ،عبلٌمػػة بالفقػػو كالحػػديث

مكلػػده سػػنة إحػػدل كثبلثػػيف كسػػتمائة ،ككفاتػػو سػػنة سػػت كسػػبعيف كسػػتمائة ،لػػو تصػػانيؼ كثي ػرة منيػػا :تيػػذيب األسػػماء
كالمغػػات ،كالمنيػػاج فػػي شػػرح صػػحيح مس ػػمـ ،كريػػاض الصػػالحيف .انظ ػػر :النجػػكـ ال ازىػ ػرة ٕ ُٕٖ/كشػػذرات الػػذىب
ٓ ّٓٔ- ّْٓ/كمعجـ المؤلفيف ُّ َِِ/كاألعبلـ ٖ.َُٓ-ُْٗ/

)ِ)

ىك محمد بف عبد اهلل بف مالؾ جماؿ الديف ،إماـ العربية ،كلد سنة ستمائة كتكفي سػنة اثنتػيف كسػبعيف كسػتمائة.

لو مؤلفات كثيرة منيا :األلفية كالتسييؿ ،كالكافية الشافية .انظػر :بغيػة الكعػاة ُ َُّ/كغايػة النيايػة ِ َُٖ/كفػكات
الكفيات ّ َْٕ/كاألعبلـ ٔ.ِّّ/

عالمػػا بالحػػديث كالتفسػػير
)ّ) ىػػك القاسػػـ بػػف في ػرة بػػف خمػػؼ بػػف أحمػػد الرعينػػي ،أبػػك محمػػد الشػػاطبي ،كػػاف ض ػر نا
ير ن
كالمغة ،لو قصيدة في القػراءات تعػرؼ بالشػاطبية ،كلػد سػنة ثمػاف كثبلثػيف كخمسػمائة كتػكفي سػنة تسػعيف كخمسػمائة.
انظر :غاية النياية ِ َِ/ككفيات األعياف ُ ُٕ/كشذرات الذىب ْ َُّ/كاألعبلـ ٓ. َُٖ/
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(قكلو :عمى النبي) أم المرتفع عمى غيره أك المخير مف اهلل فعمى األكؿ مأخكذ مف النبكة

بمعنى المكاف المرتفع ،كعمى الثاني مف البناء الذم ىك الخبر كفى نسخة عمى الرسكؿ ،كال كراىة
فى ذلؾ؛ ألف السياؽ داؿ عمى التعظيـ .

(ٔ)
طاء ،كالكاك ألفنا؛ لتحير كما كانفتاح ما
(قكلو  :المصطفى) ،كأصمو مصتفى قمبت التاء ن
قبميا أم المختار .

(قكلو :كالو) أم بني ىاشـ كالمطمب كذا ذكره األشمكني ،كلعؿ كجو االقتصاد عمى ذلؾ

صحة كصفيـ بالمستكمميف أش ارفنا ذلكه فسره بمطمؽ اإلتباع لـ يأت باعتبار كصفيـ باإليماف بسيد
كلد عدناف صمى اهلل عميو كسمـ .
(قكلو :المستكمميف) كبمعنى الكامميف أم الناحيف الشرؼ كالشرفا بفتح الشيف أم لعاـ

مقبكؿ لقكلو :المستكمميف أك بعضيما جمع شريؼ كعظيـ كعظما كقكلو :كأستعيف أصمو أستعكف
نقمت حركة الكاك إلى الساكف قبميا فقمبت الكاك ياء أم اطمب منو اإلعانة في نظـ ألفية ،كانما
احتيج إلى تقدير ىذا المضاؼ ألف األلفية بمعنى المنظكمة كىى ال يستعاف عمييا كفي الكبلـ

استعارة تبعية حيث شبو االستعبلء المطمؽ الذم ىك متعمؽ معنى عمى ألف اإلعانة كما يصرؼ

منيا إنما تتعدل بعمي بالظرفية المطمقة ،كاستعار في بتبعية ذلؾ التشبيو ،كنقؿ في التمريف إف
تعديتو بقي لغة قميمة .

(قكلو :ألفيو) ذلؾ الجبلؿ عدتيا ألؼ بيت أك ألفاف بناء عمى أ ٌف كؿ شطر بيت كال يقدر
مع ذلؾ في النسبة كما قيؿ أم في نسبة ألفية إلى ألفيف تساكم ّ/ب /النسب إلى المفرد كالمثنى
كما سيأتي انتيى.

(قكلو :مقاصد النحك بيا محكيو) أم أغراضو كجؿ ميماتو مجمكعة فييا كخمط مف قاؿ :

أف مقاصد النحك اسـ كتاب نظمو في األلفية ،كالمراد بالنحك المراد لقكلنا عمـ العربية المطمؽ عمى

كبناء كما يعرؼ بو ذكاتيا صحة كاعتبلالن ال ما يقابؿ التصريؼ،
ما يعرؼ بيا أكاخر الكمـ إعرنابا
ن
(ٕ)
ياء؛ الجتماعيا مع الياء
كما أفاد الحافظ السيكطي كأصؿ محكية محككية قمبت الكاك الثانية ن
كسبؽ إحداىما بالسككف ثـ قمبت الضمة كسرة؛ ألجؿ الياء ،كالباء في بيا بمعنى في مف ظرفية

المدلكؿ في الداؿ ألف المقاصد و
معاف كاأللفية اسـ لؤللفاظ باعتبار داللتيا عمى المعاني .

)ُ)

كممة قكلو :ساقطة مف نسخة "ب" .

)ِ) ىك أبك عبد الرحمف بف أبي يكر بف محمد سابؽ الديف الخضرم السيكطي جبلؿ الديف إماـ حػافظ مػؤرخ أديػب،
و
مصنؼ مف أىميا :اإلتقاف في عمكـ القرآف ،كاألشباه كالنظائر ،كاالقتراح في أصكؿ النحػك ،كبغيػة
لو نحك ست مائة
الكعػػاة ،كىمػػع اليكامػػع ،كلػػد سػنة تسػػع كأربعػػيف كثمانمائػػة ،تػػكفي سػػنة إحػػدل عشػرة كتسػػعمائة .انظػػر :الضػػكء البلمػػع

ْ ٔٓ/كشذرات الذىب ٖ ُٓ/كاألعبلـ ّ. َِّ- َُّ/
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(قكلو :تقرب األقصى) نسبة التقريب إلييا مجاز عقمي مف إسناد الفعؿ إلى سببو العادم

لممبلبسة كاال فالمقرب حقيقة ىك اهلل تعالى كيمزـ عرفنا مف تقريب األقصى ،أم األبعد تقريب
البعيد ،كليس المزكـ عقميا ،فاندفع ما لبعضيـ .
لمفيـ

(ٔ)

سببا
(قكلو :بمفظ مكجز) أم بسبب لفظ مكجز ،قاؿ السيكطي  :كال بدع في ككف اإليجاز ن
كما في رأيت عبداهلل كأكرمتو دكف كأكرمت عبداهلل ،كيجكز أف تككف الباء بمعنى مع

(كالمكجز قميؿ الحركؼ كثر)

(ٕ)

المعنى أكالن عمى التحقيؽ .

(قكلو :كتبسط البذؿ) بالذاؿ المعجمة أم العطاء شبو األلفية في سرعة إيصاؿ معانييا

عند سماع ألفاظيا بإنساف يفي بما يعد عمى سبيؿ االستعارة المكنية ،كاثبات الكعد تخييؿ ،كاإلنجاز

كما بعده ترشيح كيحتمؿ

(ٖ)

غير ذلؾ(ٗ).

(قكلو :بكعد منجز) أم سريع الكفاء كبينو كبيف مكجز الجناس لبعد المخرج بيف الكاك

كالنكف ال مضارع خبلفنا لبعضيـ ،كانما قيد بالكعد مع أف اإلعطاء بدكنو أبمغ في المدح؛ ألف فيـ
المعاني منيا ال يحصؿ بمجرد كجكدىا بؿ ال بد مف االلتفات إلييا كتصكر ّ/أ /ألفاظيا كما أفاده
ابف قاسـ

(٘)

كالجيـ في منجز كمكجز يصح فتحيا ككسرىا .

(قكلو ::كتقتضي) أم تطمب كاسناد االقتضاء إلييا بيذا المعنى مجازاف الطالب حقيقة إنما

ىك ناظميا أك تستمزـ؛ ألنيا الشتماليا عمى المحاسف تستمزـ الرضى أم اعتقاد كماليا في الكاقع
كبمعنى تدؿ فيك مف قبيؿ نطقت الحاؿ بكذا أم دلت عمى جية االستعارة التبعية أك المجاز

المرسؿ .

رضا) بكسر الراء مصدر رضى عمى غير قياس كالقياس فتحيا ،كىك خبلؼ
(قكلو :ن
دفعا لتكىـ أنيا تطمب رضى ما كلك بكجو كىك بضـ
السخط كانما أتى بقكلو :بعد ذلؾ بغير سخط ن
السيف كسككف الخاء مصدر سخط ،كقياسو فتحيما كالفى ىرح كفي كبلمو مف أنكاع البديع المقابمة بيف
الرضى كالسخط .

)ُ)
)ِ)
)ّ)

ساقطة مف " ج" مكجكدة في " أ" ك" ب" .
انظر :حاشية الصباف ُ. ِٓ/

في "ب" احتمؿ .

ْ يبلحظ أف السجاعي يعالج شرح األلفية معالجة نحكية كلغكية كببلغية لمكصكؿ إلى مراد أبياتيا ،كيسدليـ ثقافتو
الدينية كالثقافية في بياف ىذا المراد.

)ٓ)

ىك أحمد بف قاسـ الصباغ العبادم المصرم الشافعي األزىرم تكفي بمكة سنة اثنتيف كتسعيف كتسػعمائة لػو عػدة

مصنفات ،منيا :حاشية عمى شرح جمع الجكامع في أصكؿ الفقو ،كشرح الكرقات إلماـ الحرميف ،كحاشية عمى شرح
المنيج ،كفيو كفاتو سنة أربع كأربعيف كتسعمائة .انظر :شذرات الذىب ٖ ّْْ/كاالعبلـ ُ. ُٖٗ/
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كمعنى ،كفيو
(قكلو :فائقة) اسـ فاعؿ مف فاؽ أم عبله بالشرؼ قاؿ ابف قاسـ فائقة لفظنا
ن
األكجو الثبلثة النصب عمى الحاؿ مف فاعؿ تقتضي ،كالرفع عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ كالحر
نعت أللفية .

(قكلو :ابف معط) ىك أبك الحسيف يحيى بف معطي(ٔ) ،قاؿ الشيخ يحيى الشاكم

(ٕ)

كاف

مالكيا كتفقو بالجزائر عمى أبي مكسى الجزكلي(ٖ) ،ثـ تشفع كابف مالؾ كأبي حياف(ٗ) ،حيف الخركج
مف الغرب لكف نقؿ بعضيـ أنو كاف حنفيا ،كيمكف الجمع بأنو تحنؼ بعد ذلؾ مات بالقاىرة سنة

ثماف كعشريف كستماية ،كدفف عمى شفير الخندؽ بقرب تربة اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو ،كمكلده
سنة أربع كستيف كخمسمائة .

)ُ)

ىك يحيى بف عبد المعطي بف عبد النكر الزكاكم ،أبك الحسيف ،زيػف الػديف :عػالـ بالعربيػة كاألدب ،كاسػع الشػيرة

زمن ػا ،كرغبػػو الممػػؾ الكام ػؿ
فػػي المغػػرب كالمشػػرؽ .نسػػبتو إلػػى قبيمػػة زكاكة (بظػػاىر بجايػػة فػػي إفريقيػػة) سػػكف دمشػػؽ ن
ىخػ ىذ
كدرس بيػا األدب فػي الجػامع العتيػؽ بالقػاىرة  ،كتػكفي فييػا ىكقى ٍػد أ ى
محمػد فػي االنتقػاؿ  :إلػى مصػر ،فسػافر إلييػا ٌ

ػي .أشػير كتبػو "الػدرة األلفيػة فػي عمػـ العربيػة  -ط" فػي النحػك ،طبعػت معػو ترجمػة ىكلنديػة
الج يزٍكًل ِّ
ىع ٍف :أىبًػي يم ٍك ىسػى ي
كتعميق ػػات ،ك"المثم ػػث" ف ػػي المغ ػػة ،ك"العق ػػكد كالقػ ػكانيف" ف ػػي النح ػػك ،ك"الفص ػػكؿ الخمس ػػكف  -خ" ف ػػي النح ػػك ،ك"ديػ ػكاف

خطػب" ،ك"ديػكاف شػعر" ،ك"أرجػػكزة فػي القػراءات السػػبع" ،ك"نظػـ ألفػاظ الجميػرة" ،ك"البػػديع فػي صػناعة الشػػعر  -خ"،
ػت ى و ً
ػات ًف ػػي ًذم القى ٍع ػ ىػد ًة ،ىس ػ ىػنةى ثى ىم ػ و
ػاف ىك ًع ٍش ػ ًػرٍي ىف ىك ًس ػ ِّ
ص ػ ىػر .انظ ػػر :معج ػػـ األدب ػػاء َِ ّٓ/ككفي ػػات األعي ػػاف
ىم ػ ى
مائ ػػة ،بًم ٍ
ٔ ِٕٗ/كالمختصر في أخبار البشر ّ ُُٓ/كالبداية كالنياية ُّ ُِٗ/كمرآة الجناف ْ ٔٔ/كاألعبلـ ٖ. ُٓٓ/
)ِ( يحيى بف محمد بف محمد بف عبد اهلل ،أبك زكرياء الشػاكم المميػاني الج ازئػرم :مفسػر ،مػف فقيػاء المالكيػة .قمػت::
لعمو يعني "تحرير الكبلـ في مسػائؿ االلتػزاـ" المطبػكع بفػاس ،كىػك لكالػد صػاحب الترجمػة "محمػد بػف محمػد" المتػكفي

سنة أربع كخمسيف كتسعمائة كما تقدـ في ترجمتو .كلد بمميانة كتعمـ بالجزائر .كأقاـ مدة بمصر في عكدتو مف الحج
سنة أربع كسبعيف كألؼ ،كتصدر لئلقراء باألزىر .ثـ رحؿ إلى سكرية كالركـ (تركيا) ،كمات في سفينة ،راحبلن لمحج،
كنقؿ جثمانو إلى القاىرة .لو حك و
اش كشركح ،منيا "تككيد العقد فيما أخذ اهلل عمينا مف العيد  -خ" ،حاشية عمى شرح
أـ البػػراىيف لمسنكسػػي ،كرسػػالة ف ػػي "أصػػكؿ النحػػك" ك"شػػرح التس ػػييؿ البػػف مال ػػؾ" كلػػو "المحاكم ػػات بػػيف أب ػػي حي ػػاف

كالزمخشػػرم  -خ" فػػي األزىريػػة ،كتػػكفي سػػنة ألػػؼ كسػػت كتسػػعيف .األعػػبلـ ٖ ٔٗ/كخبلصػػة األثػػر ُ َْْ/كالضػػكء
البلمع ٓ ُْْ/كمعجـ المؤلفيف ُّ. ِِٕ/

)ّ(

ىك عيسى بف عبد العزيز بف يممبخت الجزكلي البربرم المراكشي ،أبك مكسى :مف عمماء العربية .تصدر لئلقػراء

بالمرية ،ككلي خطابة مراكش ،كتكفي فييا .مف كتبو "الجزكلية  -خ" ،رسالة فػي النحػك ،ك"شػرح أصػكؿ ابػف السػراج"

ك"شػػرح قصػػيدة بانػػت سػػعاد  -ط" ،ك"األمػػالي" فػػي النحػػك ،ك"مختصػػر شػػرح ابػػف جنػػي لػػديكاف المتنبػػي" كتػػكفي سػػنة
ستمائة كسبع .انظر :تاريخ االسبلـ ّْ ِّٔ/كانباه الركاة ِ ّٕٖ/ككفيات األعياف ّ ْٖٖ/كاألعبلـ ٓ. َُْ/

)ْ)

ىػػك محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف عمػػى بػػف يكسػػؼ بػػف حيػػاف الغرنػػاطي األندلسػػي أبػػك حيػػاف ،كلػػد سػػنة أربػػع كخمسػػيف

كسػػتمائة ،كمػػات سػػنة خمػػس كأربعػػيف كسػػبعمائة ،مػػف كبػػار عممػػاء العربيػػة كالتفسػػير ،لػػو مػػف الكتػػب الكثيػػر ،أشػػيرىا:
البحر المحيط ،كتحفة األديب ،كالممحة البدرية في عمـ العربية .انظر :الدرر الكامنة ْ َِّ/كبغيػة الكعػاة َُِٖ/

كفكات الكفيات ْ ُٕ/كاألعبلـ ٕ.ُِٓ/
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كجكز ابف قاسـ جعؿ قكلو :يسبؽ
(قكلو :كىك بسبؽ) ،أم بسبب سبقو َّ
عمى فالباء لمسببيةٌ ،
خبر آخر عف قكلو :ىكام كىك متممس يسبؽ كيككف الغرض مف ىذه الجممة اإلشارة إلى فضيمة
السبؽ ،ثـ اإلشارة إلى فضيمة أخرل بقكلو :حائز تفضيبلن .

(قكلو :حائز تفضيبلن) حائز اسـ فاعؿ مف حاز الشيء بمعنى ضمو كجمعو أم حائز

سبب لمتفضيؿ أك أف مف إطبلؽ المسبب كارادة السبب؛ كذلؾ ألف التفضيؿ صفة لممفضؿ؛ لكسر
الضاد ْ/ب /ال البف و
حائز لو كقد عممت جكاب ذلؾ.
معط ،فكيؼ يككف نا

(قكلو :مستكجب) أم مستحؽ ثنائي الجميبل صفة مخصصة عمى القكؿ بأف الثناء في

غير الجميؿ أك دفع احتماؿ إرادة المجاز عمى القكؿ بأنو حقيقة في الجميؿ فقط (قكلو :كاهلل

معنى .
يقضي) ،أم يحكـ كيقدر ،كىذه خبرية لفظنا إنشائية ن
(قكلو :بيبات) جمع ىبة كىى العطية ،كتنكينيا لمتكثير كالتعظيـ( ،قكلو :كافره) قاؿ ابف
قاسـ :صح كصؼ الجمع كىك ىبات بالمفرد؛ ألف جمع ما ال يعقؿ يعامؿ معاممة المفرد في
كصفو كفعمو ،نحك :الجذكع انكسرت كمنكسرة ،كانما لـ يعبر بنعت الجمع إشارة إلى أنيا؛ لتناسبيا

في خكاصيا الجميمة كأنيا نكع كاحد.
واللُ

(قكلو :لي كلو) كاف األحسف أف يقكؿ كما قاؿ األشمكني:
ي ِ
َولَو
لِي
حمة
ضا
قضي
و َّ
بالر َ
َ
الر َ

ولِ َج ِمي ِع

األُ َمة

()1

(قكلو :في درجات اآلخرة) جمع درجة ،كالمراد بيا مراتب اآلخرة الحسية كالمعنكية بأف

يكثر اإلعطاء منيا كاقتصر عمى اآلخرة؛ ألنيا عند العاقؿ ،أك ألف ابف معطي

(ٕ)

سبؽ لمدار

اآلخرة ،فالدعاء بالنسبة إليو ال يظير إال فييا كقد أفردت الكبلـ عمى ىذه الخطبة بتأليؼ جمعت
فيو أنكاع الدرر كالمسائؿ الفرد فارجع إليو إف شئت.

(قكلو :الكبلـ كما يتألؼ منو) ما كاقعة عمى الكمـ كالضمير في الصمة عائد عمى الكبلـ،

بأف
فكاف الكاجب إبراز الضمير عند البصرييف؛ لككنيا صمة جرت عمى غير مف ىي لو كأجيب ٌ
البصرييف فصمكا في كجكب إبراز الضميريف ما إذا كاف المحتمؿ لمضمير كصفنا أك فعبلن فأكجبكه
في األكؿ دكف الثاني ،كذا نقمو الراعي في باب المبتدأ كالخبر كما أفاده البيكتي(ٖ) ،كمف الترجمة

)ُ) شرح األشمكني ُ ِِ/كحاشية الصباف ُ. ِٗ/
)ِ)
)ّ(

في "ج" ابف معط .

ىك منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتي الحنبمي :شيخ الحنابمػة بمصػر فػي عصػره.

نسبتو إلى (بيكت) في غربية مصر .لو كتب ،منيا( :الركض المربع شرح زاد المستقنع المختصر مػف المقنػع  -ط)
فقو ،ك(كشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمحجاكم  -ط) أربعة أجزاء ،فقػو ،ك(دقػائؽ أكلػى النيػى لشػرح المنتيػى  -ط)

بيػػامش الػػذم قبمػػو ،ك(إرشػػاد أكلػػي النيػػى لػػدقائؽ المنتيػػى  -خ) ،كتػػكفي سػػنة ألػػؼ ككاحػػد كخمسػػيف .انظػػر :األعػػبلـ
ٕ َّٕ/كمعجـ المؤلفيف ُّ. ِِ/
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خبر لمحذكؼ عمى تقدير مضافيف ،أم ىذا باب شرح الكبلـ كشرح ما يتألؼ منو ،كحذؼ ذلؾ

جائز عند الكضكح ،ففي التنزيؿ فقبضت قبضة مف أثر الرسكؿ(ٔ) ْ/أ /أم مف أثر حافر فرس
الرسكؿ كيقاس بذلؾ باقي التراجـ اآلتية مما يحتاج إلى تقدير مضاؼ أك أكثر فبل حاجة إلى
التصريح بذلؾ فيما يأتي .

(قكلو :كبلمنا) ،قاؿ ابف ىشاـ :ال ينبغي أف تجعؿ ىذه اإلضافة لبلحتراز ،إذ كؿ ذم فف إنما يتكمـ
اعتبار اصطبلح أىؿ فنو كدكره ابف قاسـ بأف ككنو إنما يتكمـ بيذا االعتبار ال يمنع االحتراز

المذككر؛ ألف االصطبلحات قد تتخالؼ فيقصد مف التنفيذ باإلضافة الحتراز كالتنبيو عمى ذلؾ
انتيى(ٕ).

(قكلو :الكمـ) في أعاريب منيا أف الكمـ مبتدأ خبره ما قبمو كمنيا إذا الكمـ مبتدأ أكؿ خبره

خير
تقديما كتأ نا
جممة كاحدة ،كممة كقكلو( :كاسـ كفعؿ ثـ حرؼ) خبر محذكؼ ،كأف في النظـ
ن
كحذفنا كاألصؿ الكمـ كاحدة كاسمو ،كىى اسـ كفعؿ كحرؼ ،لكف يرد عمى ىذا أف المراد بالكممة في
مخبر عنيا باالسـ إلخ ،المفيكـ
نا
قكلو :كاحدة كممة إلى صدؽ ،أم اإلفراد كالمراد بالكممة التي تقع
كحينئذ يتغاير الضمير كمرجعو ،قاؿ العبلمة البيكتي :إال أف يقاؿ :أف ىذا شبو االستخداـ كثـ في

قكلو( :ثـ) حرؼ بمعنى الكاك .

(قكلو :عما) ىك كغيره مف األلفاظ المشددة الكاقع في الشعر يجب تخفيفو كال يجكز الكقؼ

عميو بالتشديد؛ لئبل ينكسر الكزف كما أفاده ابف غازم

(ٖ)

كىك فعؿ ماضي بمعنى شمؿ ،أم شمؿ

لثبل ثة ثـ يحتمؿ أف المراد مطمؽ لمشمكؿ فبل يستمزـ انفراده عنيا في مادة ،سكاء أريد شمؿ الثبلثة

أم مجمكعيا كشمؿ كؿ كاحد منيا ،كيحتمؿ أف المراد شمميا شمكالن مطمقنا؛ فيستمزـ الثبلثة كاألكؿ
أكؿ مف حيث المفظ كالثاني أكؿ مف حيث المعنى؛ إلفادتو بأنو ينفرد عنيا في المركب االنفرادم،
كغبلـ زيد ألف أفعؿ التفضيؿ يقتضي المشاركة ،كزيادة بخبلؼ جعمو فعبلن كاسـ فاعؿ كأصمو عاـ

يحا بؿ
حذفت األلؼ لمضركرة أك لمتخفيؼ كما في بر كأصمو بار فإنو ال يفيد مع ذكر صر ن
بمبلحظة أف ىنا عاطفنا ٓ/ب /كمعطكفنا محذكفيف .
(قكلو :ككممة بيا كبلـ) كممة مبتدأ كتنكع االبتداء بو التنكيع ،ككبلـ مبتدأ ثاني كسكغو
ككنو نائب فاعؿ في المعنى ،كذا في المعرب ،كرده بعض مشايخنا بأنيـ لـ يذكركا ذلؾ مف

ُ سكرة طو.ٗٔ :

)ِ)

في ساقط مف " ب" .

)ّ) محمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف عمي بف غازم العثماني المكناسي .أبػك عبػد اهلل :مػؤرخ حاسػب فقيػو ،مػف
المالكيػػة ،مػػف بنػػي عثمػػاف قبيمػػة مػػف كتامػػة بمكناسػػة الزيتػػكف كلػػد بيػػا كتفقػػو بيػػا كبفػػاس ،كأقػػاـ زمنػػا فػػي كتامػػة ،كمػػف

تصانيفو لو الركض اليتكف كالفيرسة المباركة كشفاء الغميؿ كشرح أللفية ابف مالؾ كغيره ،كاستقر بفاس ،كتكفي سػنة
تسعة عشر كتسعمائة لميجرة .انظر :األعبلـ ٓ ّّٔ/كمعجـ المؤلفيف ٕ. ّٖ/
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المسكغات(ٔ) ،فاألظير كاألنسب جعؿ المسكغ إرادة الحقيقة ،كذلؾ كقكليـ( :ثمرة خير مف جرادة)
(ٕ) ،كجممة .

(قد يؤـ) بمعنى يقصد خبر الثاني ،كالثاني كخبره خبر عف األكؿ ( ،قكلو :المصطمح

عميو) االصطبلح اتفاؽ طائفة عمى أمر بينيـ كأشار الشارح بيذا؛ لبياف المراد مف الضمير في

قكلو :الناظـ كبلمنا .

(قكلو :عبارة) ،أم معبر بو عف المفظ المراد بو ىنا الممفكظ ،كىك الصكت المعتمد عمى

مقطع أم مخرج ،قاؿ  :في النكت كىك أحسف مف قكؿ بعضيـ المشتمؿ عمى بعض الحركؼ؛
ألنو رد نحك كاك العطؼ مما ىك حرؼ كاحد؛ ألف الشيء ال يشتمؿ عمى نفسو ،كأيجيب بأف

المشتمؿ ىك الصكت كىك أعـ مف الحرؼ الكاحد فيك مف اشتماؿ الكؿ عمى جزئيو المادم ،قاؿ :

الشنكاني(ٖ) :كالمراد ىنا جنس ما يتمفظ بو يدخؿ في ذلؾ كممات اهلل ،ككممات المبلئكة ،كال ًجف إذ
ىك مف جنس ما ذكر كاف لـ يصدؽ عميو أصكات .

(قكلو :فائدة يحسف السككت عمييا) مراده بذلؾ بياف ما يطمؽ عميو المفيد ضدىـ ال ذكر

قاصرا ،تأ َّم ٍؿ كالمراد بالسككت سككت
قيد زائد عمى ما في المتف؛ لئبل يمزـ عميو ككف التعريؼ
ن
حسنا بأف ال يحتاج في استفادة المعنى مف المفظ إلى شيء
المتكمـ كبحسنو عمى المسامع إياه
ن

آخر؛ لككف المفظ الصادر مف المتكمـ مشتمبلن عمى المحككـ عميو كبو .

(قكلو :فالمفظ جنس ..إلخ)؛ كليذا لـ يخرج بو الدكاؿ كغيرىا؛ ألف مف شأف الجنس اإلدخاؿ

نظر الى انو اذا كاف بيف الجنس كفصمو عمكـ كخصكص
كعدـ اإلخراج كبعضيـ أخرج بو ما ذكر نا
كجيي جاز اف يخرج بكؿ منيما ما دخؿ في عمكـ فتأمؿ .
(قكلو :نحك إف قاـ زيد) كيمفظ بيذا فيقاؿ أم كبلـ إف نقص زاد كاف زاد نقص ٓ/أ /أم

إف زاد لفظو نقص معناه كبالعكس .

(كال يتركب الكبلـ اال مف اسميف) اعترض باف صكر الكبلـ شبو اسماف فعؿ كاسـ كمنو

نحكيا زيد الف يا نائبة مناب أدعك كىك فعؿ كاسـ كأما المنادم فيك زائد عمى ما يتحقؽ بو الكبلـ

)ُ)

خطأ في " ب" المسكغات بالسيف كالصكاب ما في "أ" المذككر.

)ِ) جامع الدركس العربية ِ. ِٕٓ/

)ّ) ىػك أبػػك بكػػر بػف إسػػماعيؿ بػػف شػياب الػػديف عمػػر بػف الشػػنكاني  ،نحػػكم تكنسػي األصػػؿ كلػػد فػي شػػنكاف بالمنكفيػػة
بمصر  ،لو كتب كميا شركح كحكاش عمى األجركميػة  ،كالشػذكر كالقطػر فػي النحػك منيػا  :ىدايػة مجيػب النػداء إلػى
شػرح القطػر  ،الػدرة الشػنكانية فػي شػرح األجركميػػة  ،المكاىػب الرحمانيػة لطػبلب األجركميػة المعػركؼ بالشػرح الكبيػػر

مع األجركمية  ،تكفي سنة تسع عشرة بعد األلؼ  .انظر  :كشؼ الظنػكف ٓ ِّٗ/كخبلصػة األثػر ُ ٕٗ/كاألعػبلـ
ِ. ّٔ/
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فعؿ كاسماف فعؿ كثبلثة أسماء فعؿ كأربعة أسماء جممة القسـ كجكابو كالشرط كجكابو فبل كجو

لمحصر كأجيب بأنو مبني عمى ما حققو بعضيـ مف أف أك أنو حصر إضافي أم بالنسبة الى
التراكيب الباقية أم ال يتركب مف فعميف أك حرفيف أك فعؿ كحرؼ أك حرؼ كاسـ فكأنو قاؿ :
يحصؿ منيما ال مف بقية األقساـ فبل يضر كجكد الكبلـ في مكاضع أخركما في الشرطية ككما في

االسـ كالجممة نحك زيد يقكـ أبكه تدبر .

(قكلو :كزيد قائـ اعترض بانو ثبلثة أسماء بالنظر إلى الضمير في قائـ كأجيب بأف

الكصؼ مع مرفكعة المستتر في حكـ المفرد بدليؿ اف الضمير المستتر فيو ال يبرز حاؿ التثنية
كالجمع بخبلؼ الفعؿ مع مرفكعة المستتر

(ٔ)

.

(قكلو :فاستغنى بالمثاؿ)ىذا مبني عمى جعؿ كما استقـ تتميما لمحد ال مثاال كذا قيؿ كفيو

نظر ألنو جعمو مثاال ال يستغنى بو عف التتميـ ال مف جممة أجزاء الحد كىك ظاىر أفاده البيكتي
كحينئذ يككف كبلـ جاريا عمى ما اعتمدكه مف انو لمجرد التمثيؿ تدبر .

(قكلو :النحاة) جمع ناح كقاض كقضاة ( ،قكلو :المغكييف) جمع لغكم منسكب الى لغة

العرب كىى ألفاظ كضعيا الكاضع يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ كالكاضع ىك اهلل تعالى بمعنى

انو خمؽ ألفاظا ككضعيا بإزاء المعاني كخمؽ عمما ضركريا في أناس بأف تمؾ األلفاظ مكضكعة
لتمؾ المعاني كقيؿ الكاضع البشر باصطبلح كتكافؽ بينيـ كقيؿ بالكقؼ لعدـ الدليؿ القاطع انتيى

حمبي ٔ/ب. /

(قكلو :في المغة اسـ لكؿ ...إلخ) أم فيك خاص باأللفاظ أفادت أـ ال كما ىك ظاىر قكؿ

المصباح(ٕ) :الكبلـ عبارة عف أصكات متتابعة لمعنى مفيكـ إذ ليس المراد بالمفيكـ في كبلمو
و
كحينئذ فإطبلؽ الكبلـ لغة عمى غير المفظ مجاز ،كما
المفيد ،كاال التحد مع االصطبلح النحكم،

(ٖ)
يحا في أنو حقيقة؛ ألنو ال يفرؽ في كبلمو
في القامكس مف أنو يطمؽ عمى غير القكؿ فميس صر ن
ىم ٍؿ.
بيف الحقيقة كالمجاز ،فكبلـ الشارح صحيح ال غبار عميو ،تىأ َّ

(قكلو :كالكمـ اسـ جنس) أم عمى المختار ،كقيؿ جمع ،كقيؿ اسـ جمع ،كعمى األكؿ

فالمختار أنو اسـ جنس جمعي ال إفرادم ،كالفرؽ بيف ىذه األمكر أف الجمع ما دؿ عمى إفراده

داللة تكرار الكاحد ،كاسـ الجمع ما دؿ عمى إفراده داللة الكؿ عمى أجزائو ،كقكـ كرىط ،كاسـ
الجنس اإلفرادم ما دؿ عمى الماىية المطمقة ،أم مف غير داللة عمى قمة أك كثرة ،كماء كتراب،

)ُ)

زيادة في " أ" .

)ّ)

القامكس َُُٓ  .كانظر :تاج العركس ٕ. ُٕٓ/

)ِ)

المصباح المنير ِ. ّٓٗ/

ٓٓٔ

كالجمعي ما دؿ عمى أكثر مف اثنيف ،ككمـ كتمر ،كال تنافي في قكليـ :اسـ جنس جمعي؛ ألنو

تأم ٍؿ
كضعا
لمماىية ،كاستعمؿ في الجمع فيك اسـ جنس
كضع
كجمعا استعماالن َّ
ٌ
ن
ن
أم دلت عمى معنى
(قكلو :دلت عمى معنى في نفسيا) لفظ في المكاضع الثبلثة لمسببيةٍ ،
(ٔ)

.

بسبب نفسيا ال بانضماـ غيرىا إلييا ،كقيؿ ىي لمظرفية ،أم معنى ثابت في نفسيا كفي غيرىا ،أم

حاصؿ في ؾ(مف) في أكمت مف الرغيؼ فإنيا تفيد معناىا ،كىك التبعيض في الرغيؼ ،كىك
متعمقيا بخبلؼ زيد مثبلن أفادت السيكطي في الجمع كىذا القيد أعني دلت ...إلخ ،أخرج الحرؼ
عمى ما سيأتي ،كقكلو :غير مقترنة بزماف يخرج الفعؿ ،كال يرد عمى ىذا أمس كاآلف ،كبيذا مما

مدلكلو نفس الزماف؛ ألنو ال يقاؿ فييا مقترنة بزماف حتى تدخؿ في الفعؿ ،بؿ مدلكليا الزماف كما

عرفت ككاف األكلى أف يزيد ىنا كفيما سيأتي كصفنا فيدخؿ في االسـ مع عرفت داللتو عمى الزماف
كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كيخرج ٔ/أ /عنو ما لـ يدؿ عميو مف األفعاؿ كعسى كليس.
عركضا،
(قكلو :كاف اقترنت بزماف) أم كصنعا كما تقدـ ليخرج بو ما دؿ عمى زماف
ن

عركضا كسعي ...إلخ .
كيدخؿ فيو ما إف انسمخ عف الزماف
ن
(قكلو :بؿ في غيرىا) أم فقط فتخرج أسماء الشركط كاالستفياـ كشبييا أال ترل أنؾ إذا

قمت :مف أبكؾ فقد دلت عمى معنى في غيرىا ،كىك االستفياـ عف األب ،لكنو غير قاصر عمى
قاصر عمى ذلؾ
نا
ذلؾ ،ككذا المكصكؿ نحك الذم فإنو يدؿ عمى معنى في غيره ،كىك الصمة كليس
كاعمـ أف الشارح اتبع النحكييف في ذلؾ ،كالذم حققو عمماء الكضع أف الحرؼ لو معنى جزئي في
نفسو؛ كليذا جعؿ عمماء البياف االستعارة فيو تبعية .

(قكلو :كالكممة ىي القكؿ) إف قيؿ كيؼ يصح تعريفيا مع ككف التاء فييا لمكحدة كبينيما

و
تناؼ ،أيجيب بأف التاء ليست نصا في الكحدة فيجكز تجريدىا عنيا عمى أنو ال منافاة بيف الجنس

فتأمؿ.
كالكحدة؛ لجكاز اتصاؼ الجنس بالكحدة كالكحدة بالجنسية،
ٍ

مجاز مرسبلن عف النحاة كالمغكييف عبلقتو الجزئية ،كقيؿ ىك استعارة
نا
(قكلو :إف القكؿ
تصريحية؛ ألف الكبلـ ارتبط بعضو ببعض حصمت لو حاشية عمى القطر أف الكممة تطمؽ لغةن
مجاز عمى الكبلـ كحقيقة عمى المفرد ،ك يك ٌّؿ مف النحكييف المغكييف ال يطمؽ الكممة
نا
اصطبلحا
ك
ن

كمجاز بيف إطبلؽ الكممة عمى الكبلـ
نا
مجازا ،فبل فرؽ في الكممة حقيقة
حقيقة إال عمى المفظ ال
ن
حقيقة لغكية .
(قكلو :كممة اإلخبلص) أم الكممة الدالة عمى إخبلص قائميا ،أم (قكلو :في الصدؽ) أم

صحة جمميما عمى شيء كاحد كما في المثاؿ المذككر فإنو يصح أف يقاؿ فيو :زيد قائـ كبلـ كىؿ
زيد إلخ .كمـ كىكذا .
)ُ)

ساقط مف " ب" .
ٔٓٔ

(قكلو :بالجر) عرفت بأنو الكسرة التي يحذفيا عامؿ الجر كأكردكا عمة أف فيو قصر داكد،

كذا أما األكؿ فالعدـ تناكلو ما ينكب عف الكسرة مف فتحة كغيرىا كأما الثاني فؤلخذه المعرؼ في
ؼ
التعريؼ المقتضي تكقؼ كؿ عمى اآلخر ،كأيجيب عف الثاني بأنو تعريؼ لفظي لمف ىع ىر ى
الطرفيف ،كجيؿ النسبة ،أك يقاؿ أف الجر ليس مف تماـ التعريؼ بؿ لبياف العامؿ كتعيينو كيمكف

فتأمٍموي.
الجكاب عف األكؿ بأنيـ جركا في ذلؾ عمى األغمب كالكثير َّ
اسما لنكف تمحؽ
(قكلو :كالتنكيف) ىك في األصؿ مصدر نكف أم أدخمت ن
نكنا ثـ نقؿ فجعؿ ن
ظا ال خطا لغير تككيد فقيد ال خطا فصؿ مخرج لمنكف في نحك ضعيفنا اسـ لمطفيمي،
اآلخر لف ن
كلمنكف البلحقة لمقكافي المطمقة كسيأتي مثالو في كبلـ آخر كلغير تككيد

(ٔ)

لنسفعا.
الثابتة في المفظ دكف الخط نحك:
ن

مخرج لنكف التككيد

(قكلػػو :النػػدل) بضػػـ النػػكف كالكسػػر مػػع المػػد كالقصػػر ضػػركرة سػػماعية ،مػػا عػػدا المػػد مػػع

الكسر ،فإنو قياسي فميس الكسر ضركرة خبلفنا لبعضيـ كالمراد بو الدعاء بيا أك إحدل أخكاتيا ،فػبل
كف ،)ِ(مما دخمت عميو ياء ،كلػيس اسػـ .قػاؿ شػيخ اإلسػبلـ :كحقيقػة
يرد نحك  :ىيا لى ٍي ى
ت قى ٍك ًمي ىي ٍعمى يم ى
مجاز عمى الصيغة التي يحصؿ بيا ذلػؾ ،كعمػى
نا
النداء طمب اإلقباؿ عمى كجو مخصكص ،كيطمؽ
ككف االسـ منادل بتمؾ الصيغة كيصح أف يرد ىنا كؿ منيا .

(قكلو :كمسند) أم محككـ بو مف اسـ أك فعؿ أك جممة نحك أنت قائـ كقمت نحك:إًَّنا ىن ٍح يف
(ٖ)
ً
ِّ
تبعا البف الناظـ المسند عمى اإلسناد إليو كال حاجة
ىن َّزٍل ىنا الذ ٍك ىر ىكًاَّنا لىوي لىحافظي ى
كف ، كجمؿ الشارح ن
لو إال ألف بقاءه عمى ظاىره و
كاؼ ،أم مف عبلمات اسمية الكممة أف يكجد معيا مسند فتككف ىي
مسند إلييا كال يسند إال إلى االسـ كما أكىـ خبلؼ ذلؾ فمؤكؿ كما أفاده األشمكني

(ٗ)

.

(قكلو :ذكر في ىذا البيت عبلمات االسـ) ال يخفى أف تقييده بالبيت يدؿ عمى أف مراده

بعبلمات االسـ العبلمات المذككرة فيو ال جميع العبلمات ،فاندفع قكؿ بعضيـ أف كبلـ ظاىرة ذكر
جميع العبلمات ،كالمراد بالعبلمات ،قاؿ شيخ :كالفرؽ بيف الخاصة كالتعريؼ أف التعريؼ يطرد
كينعكس ،كالخاصة تطرد كال تنعكس .

(قكلو :اإلضافة) ظاىرة أف اإلضافة ىي العامؿ ،كىك ضعيؼ ،إال أف يقاؿ إف مراده

جار عمى الصحيح مف أف العامؿ ىك المضاؼ ،ككذا يقاؿ في قكلو:
بسبب اإلضافة فيككف ا
كالتبعية إذا الصحيح أف العامؿ في التابع ىك العامؿ في متبكعو .

)ُ)

تأكيد في " ب" ك"ج" .

)ِ)

يسِٔ .

)ْ)

شرح األشمكني ُ. ّْ/

)ّ) الحجر ٗ.

ٕٓٔ

(قكلو :كىك أم الجر اشمؿ أم عما كقيؿ التعبير بحرؼ الجر أكلى؛ ألف مف األسماء ما

ال يعرؼ إال بدخكؿ حرؼ الجر عميو كعمى كعف ،إذ الجر ال يظير عمييف لكف يرد عميو ،نحك مف
أف تقكـ قاؿ  :مدخكؿ أداة الجر فيو ليس باسـ إال أف يراد دخكؿ األداة مف غيرنا ،كبؿ فيخرج ما
ذكر؛ الحتياجو إلى التأكيؿ .

أيضا
(قكلو :تنكيف التمكيف) مف إضافة الداؿ لممدلكؿ كيسمى تنكيف الصرؼ ن

(ٔ)

( ،قكلو:

كرجؿ) ،أشار بو إلى أنو يدخؿ المعارؼ النكرات خبلفنا لمف تكىـ أف التنكيف المنكر لمتنكير ،كرد
بأنو لك كاف كذلؾ لزاؿ بزكاؿ التنكير حيث سمي بو كالبلزـ باطؿ ،إال أف يمنع بأف تنكيف التنكير
زاؿ كخمفو تنكيف آخر ،عمى أنو ال منافاة بينيما فيك لممثميف؛ لككف االسـ منصرفنا ،كلمتنكير لككنو
مكضكعا لشيء ال بعينو .
ن

(قكلو :لؤلسماء المبنية) ،أم لبعضيا كالمراد بذلؾ العمـ المختكـ بً ىكٍيو ،كاسـ الفعؿ كاسـ
الصكت كىك قياسي ،في األكؿ كسماعي في األخرييف.
كمو
(قكلو :نحك مررت بسيبكيو) ىذا مثاؿ العمـ المختكـ بكيو كمثاؿ ٕ/ب/اسـ الفعؿ ى
صو ى
كمثاؿ اسـ الصكت ىغاؽ.
(قكلو :انو في مقابمة النكف ...إلخ) قاؿ  :الرضي معناه أنو قائـ مقاـ التنكيف الذم في

الكاحد في ككنو عبل مة لتماـ االسـ ،كما أف النكف قائمة مقاـ التنكيف الذم في الكاحد في ذلؾ
كمراده التنكيف ما يشمؿ الضـ كالمقدر؛ ليدخؿ في ذلؾ ما ال ينصرؼ ،كقيؿ معنى ككنو في

يد فيو حرفاف كفي المؤنث لـ يي ىزٍد إال حرؼ كاحد؛ ألف التاء
مقابمتيا أف جمع المذكر السالـ ًز ى
مكجكدة في مفرده فزيد لمتنكيف في ليقابؿ النكف في جمع المذكر ،كرد بأف التاء التي في المفرد
ليست ىي التي في الجمع ،كلك سمـ في ىذا الجمع ال يختص بما في مفرده التاء بؿ يككف فيما

مجرد عنيا كيندات كزينبات ،كفي المذكر كإسطببلت ،كالحكـ في الجميع كاحد .

(قكلو :حينئذ) ،ذىب بعضيـ إلى أف إضافة حيف كيكـ إلى زمف إضافة لحد المترادفيف

كبعض إال أنيا لبياف أم يكـ ىك كقت كذا .

الحمقكـ) بضـ أكلو ىك الحمؽ كميمو زائدة كيجمع حبلقيـ بالياء ،كيجكز حذفيا قاؿ
(قكلو :ي
 :الزجاج ىك مكضع النفس ،كفيو شعب مشعب منو ،كىك مجرل الشراب كالطعاـ أفاده في

المصباح

(ٕ)

.

(قكلو :كىك البلحؽ لكؿ) اعترض بأنو تنكيف تمكيف ،كأيجيب بأنو ال تنافي؛ ألنو تنكيف

عكض عف المضاؼ إليو كمع ذلؾ تنكيف صرؼ ،أم تمكيف ألف مدخكلو معرب بخبلؼ حينئذ
)ُ)
)ِ)

ساقط مف " ب" .
المصباح المنير ُْٔ .
ٖٓٔ

كيكمئذ فإف تنكينيما عكض ال غير؛ ألف مدخكلو ظرؼ مبني لككف إذ باقيو عمى البناء مع

اإلضافة لمجمؿ إذ اإلضافة في الحقيقة إنما ىي إلى مصادر تمؾ الجمؿ ،فكاف المضاؼ إليو
محذكؼ بخبلؼ كؿ كبعض إفادة الطببلكم

(ٔ)

.

(قكلو :كىك البلحؽ أرجكؾ)؛ لجرييا في البحر ثـ أطمؽ عمى المو تشبيينا بيا في جرييا
في إشغاؿ مالكيا كاألصؿ فييا الشابة؛ لخفتيا ثـ تكسع حتى سمك كؿ أمة جارية كاف كانت عجكز

إال تقدر عمى السعي ٕ/أ /تسمية بما كانت عمية أفاد في المصباح

(ٕ)

فإطبلؽ الجار عمى األمة

الشابة مجاز باالستعارة ،كعمى العجكز مجاز مرسؿ مبني عمى المجاز المتقدـ ،فيك فييا مجاز

عمى مجاز ،كىذا كاقع في كبلـ العرب فحفظو ثـ ال يخفى أف ما ذكر باعتبار األصؿ كاال فقد

تأم ٍؿ .
صار اآلف حقيقة عرفية فيما ذكر َّ
كغك و
اش) بفتح الغيف المعجمة جمع غاشية كىك ما ينزؿ بالشيء كيغشاه ( ،قكلو:
(قكلو :ى
نحكىما) أم مف الجمكع المعتمة اآلتية عمى كزف فكاعؿ كما ذكره مف أف التنكيف فيما ذكر عكض

(ٖ)

عف حرؼ مبني عمى أف اإلعبلؿ مقدـ عمى منع الصرؼ ،كىك المختار ألف اإلعبلؿ متعمؽ بذات
الكممة ،كمنع الصرؼ حاؿ مف أحكاليا فاصمة جكارم بالضـ كالتنكيف ،استثقمت الضمة عمى الياء،

تقديرا؛ ألف
فحذفت ثـ حذفت الياء؛ اللتقاء الساكنيف ،ثـ كجدت صيغة الجمع األقصى مكجكدة
ن
المحذكؼ لعمة كالثابت كليذا لـ يجر اإلعراب عمى الراء ،فحذفت تنكيف الصرؼ ثـ خافكا رجكع
الياء؛ لزكاؿ الساكنيف فعكضكا التنكيف مف الياء؛ لتنقطع طماعية رجكعيا.

كذىب بعضيـ إلى أف منع الصرؼ مقدـ عمى اإلعبلؿ فأصؿ جك وار جكارم ببل تنكيف

عكضا عنيا ثـ حذفت الياء؛ اللتقاء الساكنيف،
استثقمت :الضمة عمى الياء ،فحذفت كأتي بالتنكيف
ن
ككذا يقاؿ في حالة الجر كانما كانت الفتحة في حالة الجر؛ لنيابتيا عف ثقيؿ فيك الكسرة ،فعمى

عكضا عف حركة كىى الضمة كالفتحة النائبة عف الكسرة ال عف حرؼ ،كبذلؾ
ىذا يككف التنكيف
ن

شافعي مصرم ،غزير العمـ بالعربية كالببلغة .أصػمو
)ُ) منصكر الطببلكم ،سبط ناصر الديف محمد بف سالـ :فقيو
ٌ
ك(شرحيا
مجاز كاستعارة،
نا
مف إحدل قرل المنكفية ،مكلده ككفاتو بالقاىرة .مف كتبو (منظكمة  -ط) في الببلغة،
 خ) ،ك(شرح) عمى تصريؼ العزم لمتفتازاني ،ك(نظـ عقيدة السمفي  -خ) ،ك(السر القدسي في تفسير آية الكرسي -خ) ،ك(المسترضػى فػػي الكػبلـ عمػػى تفسػػير قكلػو :تعػػالى :كلسػكؼ يعطيػػؾ ربػػؾ فترضػى  -خ) ك(العقػػكد الجكىريػػة

في حؿ األزىرية  -خ) نحك ،ك(حسف ألكفا بزيارة المصطفى  -خ) ،ك(تحفة اليقظاف في ليمة النصؼ مف شػعباف -
خ) ،ك(منيج التيسير إلػى عمػـ التفسػير  -خ) ،ك(حاشػية عمػى شػرح المنيػاج  -خ) ،كتػكفي سػنة ألػؼ كأربعػة عشػر.
انظر :األعبلـ ٕ ََّ/كمعجـ المؤلفيف ُّ. ُٓ/

)ِ)
)ّ)

اىَصجبح اىَْيش ٔ. 97/
عكضا في " ج".
ن
ٗٓٔ

(ٔ)
أيضا عكض عف حرؼ بأف يقاؿ استثقمت الضمة عمى
صرح المبرد كالزجاج كقيؿ ىك عمة ن
كعكض
الياء فحذفت ثـ كجد في آخره مزيد ثقؿ؛ لككنو ياء مكسكرة ما قبميا فخفؼ بحذؼ الياء ٌ

عنيا التنكيف؛ لئبل يككف في المفظ إخبلؿ بالصيغة .

البيت

(ٕ)

(قكلو :يمحؽ القكافي) جمع قافية كىى عمى األصح مف المتحرؾ قبؿ الساكنيف إلى انتياء
ٖ/ب. /

(قكلو ):المطمقة أم أطمقت عف السككف فمـ تكف ساكنة بؿ متحركة ،كىى التي بعدىا ألؼ

أك كاك أك ياء ،فقكلو :بحرؼ عمة متعمؽ بالمطمقة أم المطمقة بسبب كجكد حرؼ العمة كحرؼ مفرد
مضاؼ فيعـ األحرؼ الثبلثة .

(قكلو :أقمي المكـ ...إلخ) أمر مف اإلقبلؿ كالمكـ كىك العذؿ ،كعاذؿ مرخـ عاذلة ،كقكلو:

لقد أصابف مقكؿ القكؿ كجكاب الشرط محذكؼ تقديره إف أصبت ال تعذلي كقكلي لقد أصاب ،كالتاء
في أصبت يجكز ضميا ككسرىا ،كالشاىد في كؿ مف قكلو :العتابف كأصابف ،كقكؿ بعضيـ إف
الشاىد في الثاني فقط؛ ألنو ىك القافية غير صحيح كذلؾ لما صرح عمماء العركض مف أف البيت
الممتزـ في التقفية منزؿ كؿ شطر منو منزلة البيت الكامؿ ،كليذا تجرم عمية أحكاـ البيتيف مف قبح

َّو .
اإليطاء كغيره فتنب ٍ
(قكلو :لترؾ الترنـ) أم ألف الترنـ ىذا الصكت بمدة تجانس الركم ،كىذا مبني عمى
التنكيف بدؿ مف الترنـ كعميو فالصكاب أف يقاؿ تنكيف ترؾ الترنـ ،كقيؿ يجكز أف يقاؿ تنكيف
الترنـ عمى حذؼ المضاؼ ،كذىب بعضيـ إلى القائد عمى ما لو مدعيا أف الترنـ يحصؿ بالنكف؛

ألنيا حرؼ عف

(ٖ)

.

ً
أيضا الترحؿ
(قكلة أزؼ الترحؿ) أم قرب الرحيؿ ،كيركم (أفد) يكسر الفاء معنى قرب ن
بالرفع فاعؿ لمفعؿ قبمو كالركاب اإلبؿ كلما تزؿ بمعنى لـ تزؿ كأصمو تزكؿ؛ ألنو مف زاؿ التامة
فمما حذؼ الجازـ حركة البلـ التقى ساكناف فحذفت الكاك؛ اللتقائيما كقكلو :برحالنا جمع رحؿ كىك

مسكف الرجؿ) مقترنة ككأف قد أم ككأف قد زالت كالمعنى قرب الرحيؿ لنا لكف أبمينا انزؿ مع
غرمينا عمى االنتقاؿ  ،قمت :كقكؿ بعضيـ في االستثناء منقطع غير ظاىر فاف قكلو :أزؼ الترحؿ

)ُ)
بميغػا ثقػة
يحا ن
ىك محمد بف يزيد بف عبد األكبر األسدل البصرم ،كاف إمػاـ العربيػة ببغػداد فػي زمانػو ،ككػاف فصػ ن
صاحب نكادر كظرافة ،كمعنػى المبػرد :المثبػت لمحػؽ ،سػماه بػذلؾ المػازني لػو :الكامػؿ فػي المغػة كاألدب ،كالمقتضػب

فػي النحػك ،مػات بالككفػة سػػنة مػائتيف كسػت كثمػانيف ىجريػة .انظػػر :البمغػة َِٓ كبغيػة الكعػاة ُ ِٔٗ/كانبػاه الػػركاة
ّ.ُِْ/

)ِ)
)ّ)

ساقط مف " ج" .
زيادة في " أ" .
٘ٓٔ

مجاز فدفع
نا
مفيدا؛ لقرب الرحيؿ حقيقة غير مانع مف أف يككف استعممو في الرحيؿ بالفعؿ
كاف كاف ن
ىذا بقكلوٖ/ :أ /غير .إلخ ككأف مخففة مف الثقيمة ،كالشاىد دخكؿ التنكيف في قد .
ساكنا غير حرؼ ليف ( ،كقكلو :كقاتـ
(قكلو :القكافي المقيدة) أم التي يككف ركايتيا
ن
األعماؽ ..إلخ) الكاك كاك رب مكاف قاتـ أم مظمـ األعماؽ جمع عمؽ بفتح العيف كضميا :ما بعد
مف أطراؼ المفازة ،كالخاكم بالخاء المعجمة أم الخالي المخترقف ،أم الممر الكاسع المتخمؿ

لمرياح ،كجكاب رب قكلو :في أبيات مف القصيدة قطعتو ..إلخ كما أفاده بعضيـ خبلفنا لما في
العيني(ٔ) مف أف الجكاب محذكؼ .
(قكلو :كظاىر كبلـ المصنؼ ..إلخ) كالجكاب عف ذلؾ أف إطبلؽ اسـ التنكيف عمى ىذيف

مجازم عمى سبيؿ المشاكمة فبل يرداف عمى الناظـ ،كاعمـ أنو بقي مف أقساـ التنكيف تنكيف الحكاية،
كأف يسمى رجبلن بعاقمة فإنؾ تحكي ىذا المفظ المسمى بو بتنكيف كتنكيف الضركرة كىك تنكيف
ً
مطر عمييا كتنكيف الشذكذ كما
صرؼ ما ال ينصرؼ كىذا كثير كتنكيف المنادل كقكلو:
سبلـ اهلل يا ه
ي
حكى ىؤالء قكمؾ اثنا عشر جمعيا بعضيـ في قكلو:
أقسام
ُ
مكن
ٌ

تنوينيم
ْ

وعوض
ٌ

عشر
ٌ

وقاب ٌل

عميك

بيا

المنكر
و ُ

زد
ْ

فن
ٌ

تحصيميا

ِ
خير
من

ما

حر از

رنم أو ِ
احك اضطرر ٍ
غال وما ىم از

()2

أقساـ تنكينيـ عشر عميؾ بيا * فإف تقسيميا مف خير ما حرز * مكف كعكض كقابؿ كالمنكر زد

* رنـ أكاحؾ اضطر تماؿ كما ىمرنا * .

)ُ)

ىػػك محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف مكسػػى بػػف احمػػد بػػف حسػػيف بػػف يكسػػؼ بػػف محمػػكد العينتػػابي ،الحمبػػي ثػػـ القػػاىرم،
الحنفػػي ،المعػػركؼ بػػالعيني (بػػدر الػػديف ،أبػػك الثنػػاء ،أبػػك محم ػد) فقيػػو ،أصػػكلي ،مفسػػر ،محػػدث ،مػػؤرخ لغػػكم،
نحػػكم ،بيػػاني ،ن ػػاظـ ،عركضػػي فصػػيح ب ػػالمغتيف العربيػػة كالتركيػػة .كلػ ػد فػػي درب كيكػػيف ف ػػي السػػابع عشػػر م ػػف
رمضػػاف ،كنشػػأ بعينتػػاب ،كحفػػظ الق ػرآف ،كتفقػػو عمػػى كالػػده كغي ػره ،كرحػػؿ إلػػى حمػػب ،كأخػػذ عػػف يكسػػؼ بػػف مكسػػى

الممطػػي كغي ػره،

كقػػدـ القػػدس فأخػػذ عػػف العػػبلء السػػيرافي ،ثػػـ صػػحبو معػػو إلػػى القػػاىرة كالزمػػو ،ككلػػي حسػػبة

القاىرة ،كعزؿ عنيا غيػر مػرة كاعيػد إلييػا ،ثػـ كلػي عػدة تػداريس ككظػائؼ دينيػة ،ككلػي نظػر االحبػاس ،ثػـ قضػاء
قضػاة الحنفيػة بالػديار المصػرية ،كأفتػى كدرس ،كقربػو الممػػؾ األشػرؼ برسػبام ،كتػكفي بالقػػاىرة فػي ال اربػع مػػف ذم
الحجة ،كدفف بمدرستو مف تصانيفو الكثيرة :كشرح الجامع الصحيح لمبخارم في كاحد كعشريف مجم نػدا سػماه عمػدة
القػػارم ،كعقػػد الجمػػاف فػػي تػػاريخ أىػػؿ الزمػػاف فػػي تسػػعة عشػػر مجمػ نػدا ،كالمقاصػػد النحكيػػة فػػي شػػرح شػكاىد شػػركح
األلفية البف مالؾ في النحك،

رمز الحقائؽ فػي شػرح كنػز الػدقائؽ فػي فػركع الفقػو الحنفػي ،كزيػف المجػالس فػي

ثمػػاف مجمػػدات كتػػكفي سػػنة ثمانمائػػة كخمػػس كخمسػػيف .شػػذرات الػػذىب ٕ ِٖٕ /ككشػػؼ الظنػػكف ُِٓ كاألعػػبلـ
ٕ ُّٔ/كمعجـ المؤلفيف ُِ. َُٓ/

)ِ) البيتاف ببل نسبة في الكميات ْْٗ .

ٔٓٙ

(قكلو :حصؿ االسـ تمييز) إشارة إلى أف لبلسـ متعمؽ بحاصؿ الكاقع نعتا لتمييز كبالجر

خبر عف المبتدأ الذم ىك تمييز كىذا الجر إعارم في البيت ،كيمزـ عميو تقديـ معمكؿ الضمة
،عني لبلسـ عمى المكصكؼ ،كىك تمييز كالصفة ال تتقدـ في مكصكفيا فمعمكليا أكلى بأف

المعمكؿ ظرؼ فيتكسع في أك أف ذلؾ ضركرة .

(قكلو :استعمؿ المكاف األلؼ كالبلـ ..إلخ)

(ٔ)

التعبير باؿ مبني عمى أنو ثنائي الكضع

كىمزتو ىمزة قطع كصمت ٗ/ب /لكثرة االستعماؿ فبل يحسف عمى ىذا غير التعبير بأؿ كعمى القكؿ

نظر لئلعداد بيا في
بأنو ثنائي كىمزتو ىمزة كصؿ زائدة معتد بيا في الكضع يجكز أف يعبر بأؿ؛ نا
الكضع كىك األقيس أف يعبر باأللؼ كالبلـ؛ لككنيا زائدة قد استعمؿ سيبكيو في كتابو(ٕ) العبارتيف
كعمى القكؿ لمف المعرؼ البلـ كحدىا ال يحسف إال التعبير باأللؼ كالبلـ أفاده المرادم

(ٖ)

كاعمـ أف

اآلؿ في كبلـ الناظـ بقطع اليمزة بنقميا إلى االسمية كاألخبار عنيا مراد لفظيا أفاده في شرح
الجامع

(ٗ)

كىى في كبلمو شاممة لممعرفة كالفرس ،كالزائدة كالحرث كطبت النفس كالمكصكلة

أؿ
أما االستفيامية فإنيا تدخؿ عمى الفعؿ نحك ٍ
كدخكؿ ىذه عمى المضارع ضركرة كما سيأتي ٌ
فعمت بمعنى ىؿ فعمت كلـ يستثنيا؛ لندرتيا.
(قكلو :كاستعمؿ مسند مكاف إسناد) تقدـ أف ال يحتاج إلى ذلؾ بؿ يصح إبقاء مسند بحالػو

مصدر ال يحتاج إلػى تأكيمػو بإسػناد إذ مصػدر المزيػد يسػتعمؿ ميميػا
نا
عمى أف لك أريد(٘) بمسند ككنو
مصدر أك اسـ مكاف أك زماف كما أفاده البيكتي .
نا
جعمو
نحك يمدخؿ بضـ الميـ فإنو يصح ٍ
مختكمػػا بػػألؼ ىػػذا جميػػع مػػا
بقصػػر تػػا؛ ألف مػػا كػػاف مػػف حػػركؼ اليجػػاء
(قكلػػو :بتػػا فعمػػت ٌ
ن
يػػأتي مػػف أمثالػػو كال تقمػػد المعػػرب كغيػره ممػػف يقػػكؿ أسػػماء ىػػذه الحػػركؼ منػ ٌػكف عمػػى حػػد شػربت مػػا
بالقصر كرد عميو عدـ تنكينيا؛ ألنيا مبنية لكضعيا كضع الحػركؼ كقػد عممػت مػا فػي طيػو كنحػكه

ػر مػػا يغمػػط فيػػو ٗ/أ /يقػػؿ كيػػاء الضػػمير
مػػف الف ػكاتح أفػػاده ابػػف غػػازم فتنبػ ٍػو ليػػذا فإن ػو كثيػ نا

)ُ)
)ِ)
)ّ)

()ٙ

أك يػػاء

ساقطة مف "أ" ك"ب" .
الكتاب ّ. ُْٗ/
كىػػك الحسػػف بػػف قاسػػـ بػػف عبػػداهلل الم ػرادم المصػػرم المعػػركؼ بػػابف أـ القاسػػـ ،مػػف كتبػػو :تفسػػير الق ػرآف ،كشػػرح

الشػػاطبية ،كشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ،كالجن ػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػاني ،مػػات سػػنة تسػػع كأربعػػيف كسػػبعمائة .انظػػر:
الدرر الكامنة ِ ِّ/كبغية الكعاة ُ ُٕٓ/كشذرات الذىب ٔ َُٔ/كاالعبلـ ِ. ُُِ/

)ْ)

ىك فيض القدير شرح الجامع الصغير لزيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمػي بػف زيػف

العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم (ت َُُّىػ).

)ٓ)
)ٔ)

أراد في " ج" ك"ب" .
الضماير في " ج" .

ٔٓ7

الفعػؿ كالحػرؼ نحػك م ٌػر بػي أخػي فػأكرمني كمػا أشػار
المتكمـ؛ ألنيمػا يشػتركاف فػي
لحكقيمػا االسػـ ك ٍ
ى
إليو لؾ .
(قكلػػو :كالمػراد بيػػا تػػاء الفاعػػؿ) كىػػى المضػػمكمة ..إلػػخ) قػػاؿ البيػػكتي  :الراكيػػة بفػػتح التػػاء

كالدراية تقتضػي الضػبط بالضػـ كالفػتح كالكسػر ،كىػذه طريقػة المحققػيف ،كخػالؼ المعػرب كاألشػمكني

نظر لؤلعرؼ الشرؼ كذلؾ ىك المتكمـ كالضـ .
الركاية كالدراية فقيَّداىا بالضـ كلعميما ىا
الساكنة) قاؿ الشنكاني :إنما سكنت؛ لفرؽ بيف تاء األفعػاؿ كتػاء األسػماء كلػـ يعكػس
(قكلوٌ :

الفعػؿ كمػراد السػاكنة أصػالة ليػدخؿ فيػو مػا تحركػت لعػارض نحػك:
لئبل ينضػـ تثقػؿ الحركػة إلػى ثقػؿ ٍ
يمةه .)ٔ(في قراءة كرش بالنقؿ .
ت أ َّ
قال ٍ
بالفعػؿ
(قكلو :كالمػر ياد بيػا نػكف التككيػد) فيػك مػف إطػبلؽ الخػاص كارادة العػاـ قكلػو :ينجمػي ٍ
ػر عػف قكلػو :فعػؿ كالمسػمكع لبلبتػداء التنكيػع؛
بتاء إلخ) أشار بو إلى أف بتا متعمؽ بينجمي الكاقع خب نا

ألنو نػكع مػف الكممػة كق ٍػد نكعػو عمػى ماضػي كمضػارع كأمػر ،كقػكؿ األشػمكني المسػكغ قصػد الجػنس
معترض كاعترض ما تقدـ بأنو يمزـ عميو تقديـ معمػكؿ مػا تقػدـ بأنػو يمػزـ عميػو تقػديـ معمػكؿ الخبػر
ٍ

الفعمي ،كأيجيب بما تقدـ في قكلو :تمييز حصؿ .

(قكلػو :سػػكاىما الحػػرؼ) سػػكل مبتػدأ كالحػػرؼ خبػػر كيجػػكز العكػس بنػػاء عمػػى أنػػو متصػػرؼ

كىػػذا أكلػػى؛ ألف الحػػرؼ مخبػػر عنػػو فػػي المعنػػى ثػػـ إف فائػػدة قكلػػو :سػكاىما الحػػرؼ بعػػد ذكػره االسػػـ
ائدا عمػى
كعبلمتو كالفعؿ كعبلمتو التمييد لتقسيمو إلى األقساـ الثبلثة فسقط ما قتؿ أنو لـ يفد نا
أمر ز ن
الجممػة كىػك تعريػؼ بػاألعـ
اىما ،فبل ترد ٍ
ما سبؽ كىذا التعريؼ لمكممة كأنو قاؿ  :الحرؼ كممة سك ى
الج ػػائز ذل ػػؾ عن ػػد المتق ػػدميف َُ/ب /إلفادت ػػو التميي ػػز ف ػػي الجمم ػػة ف ػػبل ي ػػرداف لن ػػا كمم ػػات ال تقب ػػؿ

العبلمات التسع كليست بحركؼ كنزاؿ كأخكاتو كقط .
(قكلو :كيشـ) بفتح الشيف مضارع ًش ٍمت الطيب كنحكه بالكسر مف باب عمـ يعمػـ كىػذه ىػي
الفصحى كفيو لغة أخرل مف باب نصر ينصر كمع ككف األ ٍىكلى ىي الفصحى فيي المستحسنة في

البيػػت؛ لمػػا يمػػزـ عم ػػى المغػػة الثانيػػة مػ ٍػف إس ػػناد التكجيػػو الػػذم ىػػك عي ػػب مػػف عيػػكب القافيػػة ق ػػاؿ :
العبلمػػة الفارضػػي(ٕ) فػػي شػػرحو :كيجػػكز أف يكػػكف يشػػـ مضػػارع شػػاـ البػػرؽ يشػػامو إذا رآه ،كمثػػؿ بػػو
ى
مجزكمػا
مجزكما ،فقاؿ  :كيشـ أم كقكلؾ في يشػاـ
الشيخ يعني الناظـ عمى ىيئتو التي يككف فييا
ن
ن
مجزكما انتيى(ٖ).
يشـ عمى الحكاية كما تقكؿ في يناؿ
ن

)ُ)

األعراؼ ُْٔ

)ِ)

ى ػػك محم ػػد الفارض ػػي الحنبم ػػي ،ش ػػمس ال ػػديف :ع ػػالـ ب ػػالفرائض ،ش ػػاعر ،ل ػػو :تعميق ػػو عم ػػى البخ ػػارم كالمنظكم ػػة

)ّ)

ساقط مف " ب" .
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(قكلو :كماضي األفعاؿ) مف إضافة الخاص لمعاـ أف أريد بو مطمؽ الفعػاؿ أك مػف إضػافة
الصفة لممكصكؼ أف أريد بػو نػكع خػاص منيػا ،كىػك مفعػكؿ مقػدـ بقكلػو :مفػر (قكلػو :بالتػ ً
أؿ فيػو
اء ٍ
ً
لمعيد الذكرل كال يجكز أف تككف لمجنس؛ لدخكؿ ً
باألسماء فيو اه يس(ٔ) .
التاء الخاصة
(قكلػػو :إف فيػػـ) فيػػو دكر ألخػػذه األمػػر فػػي تعريػػؼ فعػػؿ األمػػر كأيجيػػب بأنػػو تعريػػؼ لؤلمػػر

االصطبلحي باألمر المغكم ،كبأف المراد الثاني ما صدقو أم إفراده كبالكؿ مفيكمو .

(قكلو :فيـ) .أم مف المفظ أم مف صفتو فبل يرد المضارع المقركف ببلـ األمر؛ ألف داللتػو

ػاز
مػػف ال ػبلٌـ ال مػػف الصػػيغة كيػػدخؿ فػػي كبلمػػو مػػا اسػػتعمؿ مػػف صػػيغ األمػػر فػػي غيػػر األمػػر مجػ نا
الحسػػف أك ابػػف سػػيريف كالتيديػػد ،نحػػك :اعمم ػكا مػػا شػػئتـ(ٕ)؛ ألف اسػػتعماؿ
كالغباحػػة ،نحػػك :جػػالس
ى
فتأم ٍؿ .
م ال يمنع فيـ المعنى الحقيقي منو َّ
المفظ في معنى مجاز ٌ
(قكلو :أم آميف) أشار بيذا إلى أف مف في كبلـ المص فعؿ أمػر مػف مػاز يميػز ،مػف بػاب
باع بمعنى أفصمو عف غيره .

(قكلػو :كاألمػػر ...إلػػخ) األمػػر مبتػػدأ خبػره ىػػك اسػػـ كجػكاب َُ/أ /الشػػرط محػػذكؼ د ٌؿ عميػػو
الخبػػر كغمػػط مػػف قػػاؿ  :أف قكلػػو :ىػػك اسػػـ ج ػكاب الشػػرط ،كحػػذفت منػػو الفػػاء إذ القاعػػدة أنػػو متػػى
ً
صالحا لف تباشره األداة
بالفاء كلـ يكف
مقدما فإف لـ يقترف ما بعده
ن
اجتمع مبتدأ كشرط ككاف المبتدأ ن
ػالحا؛ ألف تباش ػره األداة جعػػؿ ج ػكاب
كػػاف خبػ نا
ػر كج ػكاب الشػػرط محػػذكؼ كاف اقتػػرف بالفػػاء ككػػاف صػ ن
الشرط ككاف الخبر محذكفنا ثـ أف في الكبلـ حذؼ مضاؼ تقديره كمنيـ األمر المراد ،األمر المغػكم
كىػػك الطمػػب إنمػػا احتػػيج إلػػى ىػػذا لينػػدفع التنػػافي بػػيف قكلػػو :المػػر كقكلػػو :بيػػذا ىػػك اسػػـ كال يػػرد الـ

كضعا ،لكنيا مستقمة عمى ما تدخؿ عميو ،كالكػبلـ إنمػا ىػك فػي مػا دؿ
األمر فإنيا دالة عمى الطمب
ن
عمى ذلؾ استقبلالن .
(قكلو :محؿ) أم حمكؿ فيك مصدر أك مكاف حمكؿ فيك اسـ مكػاف ففيػو عمػى األكؿ متعمػؽ

بو ،كعمى الثاني بمحذكؼ أم أعني فيو ألف أسماء المكاف ال تعمؿ .

(قكلػػو :نح ػك) بػػالرفع خبػػر محػػذكؼ تقػػديره كذلػػؾ نحػػك كبالنصػػب مفعػػكؿ لفعػػؿ محػػذكؼ أم

أعني أك أنحك .

)ُ)

ىػك العبلمػػة الشػيخ يػػس بػػف زيػف الػػديف العميمػي الحمصػػي ،كلػػد بحمػص كارتحػػؿ مػع أبيػػو إلػػى مصػر ،فتمقػػى عػػف

الشػػياب الغنيمػػي كالدنكشػػرم كغيرىمػػا ،ثػػـ بػػرع فػػي عمػػكـ متنكعػػة كألػػؼ فييػػا ،كمػػف مصػػنفاتو النحكيػػة حاشػػية "قطػػر
الن ػػدل كب ػػؿ الص ػػدل ،الب ػػف ىش ػػاـ" كحاش ػػية "مجي ػػب الن ػػدا إل ػػى ش ػػرح قط ػػر الن ػػدل كب ػػؿ الص ػػدل" لمف ػػاكيي ،كحاش ػػية

"التصريح" لمشيخ خالد األزىرم .كتكفي بالقاىرة سنة ألؼ ككاحد كستيف .انظر :خبلصة األثر ْ. ُْٗ/
ِ فصمت .َْ:
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(ٔ)
كدر ً
ً
اؾ ألف اسػمية مػا ذكػره
(قكلو :صو) بسككف الياء ،ككاف األى ٍكلىى أف يمثػؿ نحػك :نػزاؿ ى ى
معمكمة مما تقدـ؛ ألنيما يقببلف التنكيف .

(قكلػػو :ىحَّييىػؿ) معنػػاه أقبػ ٍػؿ ،كيتعػػدل بعمػػى أك قػػدـ كيتعػػدل بنفسػػو أك عجػػؿ ،كيتعػػدل باليػػاء
كمنو إذا ذكر الصػالحكف فحييػؿ بعمػر ،كالػبلـ فػي حييػؿ يحتمػؿ أف تكػكف سػاكنة فػي كػبلـ النػاظـ،

م(ٕ) ،كاالحتمػاؿ الثػاني بعيػد لمػا فيػو مػف الكقػؼ
كأف تككف مفتكحة منكنة كبػبل تنػكيف كمػا أفػادة الغ ىػز ٌ
عمػػى المنصػػكب المنػػكف بصػػكرة المرفػػكع كالمجػػركر كاعمػ ٍػـ؛ ألنػػو كمػػا ينتفػػي كػػكف الكممػػة الدالػػة عمػػى

الطمب فعؿ أمر عند انتفاء قىبكؿ النػكف ينتفػي كػكف الجممػة الدالػة عمػى معنػى المضػارع فػبل مضػارع
ؼ بمعنػى أتضػجر ،كينتفػي كػكف الكممػة الدالػة عمػى معنػى
عند انتفاء قىبكؿ لـ كػاكه بمعنػى أتكجػع كأي ٌ

اف
الماضػػي فع ػبلن ماضػ نػيا عنػػد انتفػػاء قىبػػكؿ التػػاء لغيػػر عػػارض كيى ٍييى ػات ُُ/ب /بمعنػػى ىب يع ػ ىد ك ىش ػتَّ ى
أيضا أسماء أفعاؿ قاؿ ابف غازم كلك شاء التصريح بالثبلثة لقاؿ:
بمعنى افترؽ ،فيذه ن
()3
ِ
يييات َووي َو َحييل
فاسم َك
غير مح ّل
يكن منيا لِذي
وما
ْ
ْ
ْ
فإف انتفى قىبكؿ الفعؿ التاء لعارض كما في أفعؿ التعجب كماعدا كماخبل كحاشا في االستثناء
كحَّب ىذا في المدح فإنيا أفعاؿ ماضية مع أنيا ال تقبؿ التاء لكف عدـ التاء عارض نشأ في استعماليا
ى
في التعجب كاالستثناء كالمدح بخبلؼ أسماء األفعاؿ ،فإنيا غير قابمة التاء لذاتيا.

(قكلو :كاف كانت صو بمعنى اسكت ...إلخ) جرل عمى الصحيح مف أف مدلكؿ اسـ الفعؿ

ىك الفعؿ كما سيأتي بيانو.

(المعرب والمبني):

ظهر؛ ألنو تكمٌـ في ىذا الباب أنو عمى المعرب كالمبني مف األفعاؿ
قاؿ  :بعضيـ مف االسـ كفيو ىن ى
إال أف يقاؿ ذكرىما ىنا استطرادم ،كالمعرب كالمبني مشتقاف مف اإلعراب كالبناء ،كلئلعراب م و
عاف
اصطبلحا ففيو مذىباف ،أحدىما :أنو لفظ كاختاره
في المغة منيا :اإلبانة كالتحسيف كاإلزالة ،كأما
ن
كعرفو في التسييؿ بأنو جيء بو لبياف مقتضى العامؿ مف حركة أك حرؼ أك سككف أك
الناظـٌ ،
حذؼ .كالثاني :أنو معنكم ،كاختاره كثيركف كعرفكه بأنو تغيير أكاخر الكمـ؛ الختبلؼ العكامؿ

تقديرا ،كالبناء في المغة كضع شيء عمى شيء عمى صفة يراد بيا الثبكت،
الداخمة عمييا لف ن
ظا أك ن
عرفو في التسييؿ بأنو ما جيء بو ال لبياف مقتضى العامؿ مف شبو اإلعراب
كفي االصطبلح ٌ
تخمصا مف سككنيف ،فعمى ىذا ىك لفظي كقيؿ ىك معنكم كعميو
كليس حكايةن كاتباعان أك نقبلن أك
ن

)ُ)
)ِ)

ساقط مف " ب" .
ىك محمد بف قاسـ بف محمد بف محمد أبك عبداهلل ،كيعرؼ بابف القاسـ كبػابف الغرابيمػي ،كلػد سػنة تسػع كخمسػيف

كثمانمائة ،كلد بغزة كتعمـ بالقاىرة ،مف كتبو :شرح ابف القاسـ عمى متف أبي شجاع ،كحاشػيتو عمػى شػرح التصػريؼ،
كتكفي سنة ثمانية عشر كتسعمائة .انظر :الضكء البلمع ٖ ِٔٔ/كاألعبلـ ٕ. ٔ/

)ّ(

البيت ببل نسبة في حاشية الصباف ُ. َُْ/
ٓٔٔ

سككنا لغير عامؿ أك اعتبلؿ ،إنما قدـ المصدر المعرب عمى
فيعرفاف لزكـ آخر الكممة حركةن أك
ن
اإلعراب اآلتي في قكلوُُ/ :أ /كالرفع كالنصب اجعمف إعرنابا ضركرة تقدـ المحؿ عمى ألحاف إذ

أيضا فبل ييتدم إلى معرفة الحكـ بقىبكؿ
اإلعراب عرض ال بد لو مف محؿ يقكـ بو ،كىك المعرب ،ك ن
األثر إالٌ بعد معرفة القابؿ كما إفادة بعض المحققيف .كقكلو :كاالسـ منو معرب أم بعضو معرب
عمى األصؿ كبعضو اآلخر مبني عمى خبلؼ األصؿ ،أفاده األشمكني كىذا الحصر مأخكذ مف

قرينة خارجية كاالٌ فالعبارة ال تفيد ذلؾ فعمـ أنو ال كاسطة بينيما عمى الصحيح كأف األسماء قبؿ
صفيكر
التركيب كفكاتح السكر ال تخرج عنيما خبلفنا البف يع ٍ
كال مبني ،كمذىب الناظـ كغيره أنيا مبنية؛ لشبييا بالحركؼ الميممة في أنيا ليست عاممة كال
(ٔ)

فإنو اختار أنيا قسـ ثالث ال معرب

فإف بعض مشايخنا َّ
عد ىذا الخبلؼ لفظي(ٕ) فإف ىم ٍف يقكؿ أنيا معربة معناه :إنيا
معمكلة قمتٌ :
قابمة لئلعراب كما أف مف يقكؿ بالبناء كذلؾ تأمؿ كأصؿ مبني قمبت الكاك ياء كأدغمت كقمبت
الضمة كسرة .

(قكلو :أم لشبو مقرب مف الحركؼ)؛ لقكتو كاالحتراز بذلؾ مف الشبو الضعيؼ ،كىك الذم

كأم فإنيا مف المكصكالت ،كأيعربت في بعض أحكاليا؛ لمزكميا
عارضو شيء مف خكاص االسـٌ ،
اإلضافة .

(قكلو :أبي عمي الفارسي(ٖ)) ىك الحسف بف أحمد ،مات سنة سبع كسبعيف كثمثمائة ،ذكره

السيكطي في المزىر(ٗ)( ،قكلو :أك ما تضمف معناه ،كذلؾ بأف يؤدم باالسـ معنى حقو أف يؤدل
بالحرؼ ،كىذا يقاؿ لو شبو معنكم فيك داخؿ في قكلو :في ىش ىبو الحرؼ فأما أف يختص بغير ما
تضمف المعنى أك يجعؿ مف باب عطؼ الخاص عمى العاـ أفاده بعض األعبلـ قمت :إال ظير
حمؿ شبو الحرؼ في كبلمو عمى المشبو الكضعي ،كقكلو :أك ما تضمف معناه عمى الشبو

حيث كاف مذىب الناظـ
المعنكم ،كأك بمعنى الكاك ،فقرب المذىبيف ،إنما ىك باعتبار ظاىر المفظ ي
عمة البناء ىي شبو الحركؼ ،كمذىب الفارسي شبو الحرؼ أك ما تضمف ...إلخ .كأما بحسب
)ُ)
صػفيكر ،يكلًػ ىد سػنة سػبع كتسػعيف كخمسػػمائة،
ىػك عمػى بػف مػػؤمف بػف محمػد األشػبيمي األندلسػػي ،المعػركؼ بػابف يع ٍ
الج ىمػؿ .انظػػر:
المقىػ َّػرب ،كالممتػػع ،كشػػرح ي
كمػػات سػػنة تسػػع كسػػتيف كسػػتمائة حامػػؿ لػكاء العربيػػة باألنػػدلس ،مػػف كتبػػو :ي

الكفىىيات ِ ّٗ/كبغية الكعاة ِ َُِ/كشذرات الذىب ٓ َّّ/كاألعبلـ ٓ. ِٕ/
فى ىكات ى
)ِ) ساقط مف " ب" .

)ّ(
ػي األصػؿ ،أبػك عمػي :أحػد األئمػة فػي عمػـ العربيػة .يكًلػد فػي فسػا (مػف
ىك الحسف بف أحمد بف عبد الغفػار الفارس ٌ
أعمػػاؿ فػػارس) ،كدخػػؿ بغػػداد سػػنة سػػبع كثػػبلث مائػػة ىجريػػة ،كتجػ ٌػكؿ فػػي كثيػػر مػػف البمػػداف .أخػػذ عػػف ابػػف الس ػراج

كالزجاج ،كأخذ عنو ابف جنى ،لو :التذكرة ،كالحجة ،كاإليضاح ،كالتكممة ،تكفي سػنة ثبلثمائػة كسػبع كسػبعيف .انظػر:

كفيات األعيػاف ِ َٖ/العبػر ّ ْ/كبغيػة الكعػاة ُ ْٗٔ/كشػذرات الػذىب ّ ٖٖ/كاألعػبلـ ِ ُٕٗ/كمعجػـ المػؤلفيف
ّ.ََِ/

)ْ)

المزىر ِ. ّٓٗ/
ٔٔٔ

المعنى فميس إال مذىب كاحد ثـ اعمـ أنو ال يرد عمى الحصر اإلضافة إلى مبني؛ ألنيا مجكزة
لمبناء ال مكجبة كالكبلـ في المكجب َّ
فتدب ٍر .
(قكلو :كقد نص سيبكيو) كلقب إماـ النحك ،كاسمو عمرك كمعناه بالفارسية رائحة التفاح

ُِ/ب /قيؿ أف أمو كانت ترقصو بذلؾ في صغره ،كقيؿ كاف مف يمقاه ال يزاؿ يشـ رائحة التفاح،
كقيؿ لقب بذلؾ لمطافتو؛ ألف التفاح مف لطيؼ الفكاكو ،كاإلضافة في لغة العجـ مقمكبة؛ ألف السبب

ىك التفاح ،ككيو رائحتو ،كالتقدير رائحة التفاح ،مات بشيراز كقيؿ بالبيضاء سنة ثمانيف كمائة،
عمره اثنتاف كثبلثكف سنة ،كقيؿ ينيؼ عمى األربعيف ،كقيؿ مات بالبصرة سنة إحدل كستيف ،كقيؿ

مات سنة ثماف كثمانيف ،كقيؿ يساكم سنة أربع كتسعيف ،كجممة مف لقب بيذا المقب أربعة كما

أفاده في المزىر

(ٔ)

.

تقديما لؤلكضح
(قكلو :كالشبو الكضعى) ،أم المنسكب إلى الكضع كقدمو عمى المعنكم
ن
اىتماما بو؛ لككنو في مظنة المنع .
كىك الحؽ ليرتقي منو إلى المعنكم أك
ن

(قكلو :في اسمى جئتنا أم كالشبو أك الكضع الكائف في أسمى ىذا المفظيف كأشار بقكلو:

فالتاء مف جئتنا إلى ما ىك التحقيؽ كىك أف تضع الحرؼ المختص بو إنما إذا كاف ثاني الحرفيف

حرؼ ليف ،كأما مف أطمؽ الكضع عمى الحرفيف ،كأثبت بو شبو الحرؼ فميس بإطبلقو بشديد كما

ذكره أبك إسحاؽ الشاطبي كىك خير المقرئ ،كانما أثرت مشابية االسـ لمحرؼ حتى بنى ،كلـ تؤثر
مشابية الحرؼ لبلسـ حتى يعرب؛ ألف الحرؼ ثبت استغناؤه عف اإلعراب ،فمك أعرب كاف

مانعا .
اإلعراب ن
(قكلو :كالمعنكم) أم ككالشبو المعنكم كىك أف يككف االسـ قد تضمف معنى مف في معاني
الحركؼ ال بمعنى أنو حؿ محبل ىك لمحرؼ كتضمف الظرؼ معنى في ،كالتمييز معنى مف بؿ إنو

خمؼ حرؼ في الداللة عمى معناه ،أم أدل بو معنى حقو أف يؤدم بالحرؼ باالسـ.

(قكلو :ككنيابو) أم ككالشبو الثابت في نيابة كيسمى ىذا شبينا استعماليا كأشار إلى الشبو
االفتقارم بقكلو :ككافتقار كأصبلن أم افتقار إلى جممة متأصؿ فخرج بالمتأصؿ ،نحك  :ىى ىذا ىي ٍكيـ
َّاد ًقيف ً
ً
و
مستغف عف الجممة في بعض التراكيب كخرج باالفتقار
ص ٍدقييي ٍـ)ٕ(؛ ألف يكـ ُِ/أ/
ىينفىعي الص ى

إلى مفرد ،نحك :سبحاف اهلل ،كعند عميـ مقتدر ،فاألكؿ منصكب عمى المصدرية ،كالثاني عمى

الظرفية؛ إلفادة الفارضي .

(كقكلو :ككافتقار أصبل) أم كشبو دم افتقار مؤصؿ كالمعنى كشبو االسـ كالحرؼ في

االفتقار المذككر كنظير ما سبؽ ،كأصبلن نعت الفتقار كفيو ضمير مرفكع عمى النيابة عمى الفاعؿ
)ُ)
)ِ(

المزىر ِ. ّْٔ/
المائدة ُُٗ .
ٕٔٔ

عائدا عمى نيابة ،كافتقار لصح كاستغنى
نا
يعكد إلى افتقار كاأللؼ فيو لئلطبلؽ كلك جعمت
ضمير ن
عف قكلو :ببل تأثر المسكؽ؛ إلخراج المصدر النائب عف فعمو؛ ألف نيابتو عنو عارضة في بعض
التراكيب دكف بعض كلذلؾ كاف معرنبا أفاده المعرب .
(قكلو :في الكضع في ككنو عمى حرؼ ...إلخ) الظاىر أف قكلو :في ككنو ...إلخ ،بدؿ
فتأم ٍؿ .
مف قكلو :في الكضع بإعادة العامؿ كقد رأيت بعضيـ يجعؿ في السببية َّ

(قكلو :ىنا) المراد بو أسماء اإلشارة فيك مف ذكر الخاص كارادة العاـ ( ،قكلو :فمـ يكضع)

ذىنا فقد كضعكا
أكرد عميو أنيـ صرحكا بأف البلـ العيدية مكضكعة ألف يشار بيا إلى معيكد ن
حيث قاؿ  :كاسـ
اسما،
ي
لئلشارة حرفنا كأيجيب بأف المراد اإلشارة الحسية كلـ يضعكا ليا حرفنا بؿ ن
االشارة ما كضع لمسمى كاشارة حسية إليو .
المشار
(قكلو :ألف اإلشارة معنى مف المعاني) بياف ذلؾ أف اإلشارة نسبة بيف المشير ك ي

الم ىنَّبو كما كاف كذلؾ ال يستقؿ بالمفيكمية فحقو أف يؤدم بالحرؼ ال
الم ىنِّبو ك ي
إليو ،كالتنبيو نسبة بيف ي
تأم ٍؿ .
باالسـ أك الفعؿ؛ ألف كبل منيما مستقؿ بالمفيكمية َّ
(قكلو :شبو لو في النيابة عف الفعؿ) أم شبو االسـ لو أم لمحرؼ كحاصمو أف أسماء

األفعاؿ تعمؿ نيابة عف األفعاؿ كال يعمؿ غيرىا فييا ،فأشبيت ليت كلعؿ ُّ/ب /مثبلن ،أال ترل
أنيما نائبتاف عف أتمنى كأترجى كال يدخؿ عمييما عامؿ .

(قكلو :كال يعمؿ فيو غيره) ظاىره أف العامؿ قد يدخؿ عمييا كال يعمؿ مع أف العكامؿ

المفظية ال تدخؿ عمى أسماء األفعاؿ اتفاقنا ،فكاف األى ٍكلىى أف يقكؿ كال يدخؿ عمييا عامؿ كأما قكؿ
زىير(ٔ) دعيت ىن ىز ً
اؿ ،فمف اإلسناد إلى المفظ أم دعيت ىذه الكممة أفاده في التصريح(ٕ) .
(قكلو :مبني عمى أف أسماء األفعاؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب) أم كىك الصحيح

(ٖ)

،

(قكلو :في ستة أبكاب أم كىى متفرقة عمى كجكه الشبو األربعة المذككرة ،فالمضمرات مبنية لمشبو
الكضعي؛ كأسماء الشرط؛ كاالستفياـ؛ كاإلشارة لمشبو المعنكم ،كأسماء األفعاؿ لمشبو االستعمالي،
كاألسماء المكصكالت لمشبو االفتقارم ،كذا في حاشية العبلمة شيخ شيكخنا ابف الميت

(ٗ)

كفيو

تأم ٍؿ .
ىنظىر؛ إذ المضمرات ليست كميا مبنية لمشبو الكضعي َّ
(ٔ)
ً
عيت نًز ً
ً
الذعر
اؿ كلى َّج في
الدرع أنت إذا
قاؿ زىير:
عـ ىح ٍش يك ٌ
يد ى
كلن ى
انظر :الكتاب ،ُِٕ/ّ :كالمقتضب ،َّٕ/ّ :كأمالي ابف الشجرم ،ُُُ/ِ :كاصبلح المنطؽ،ّّٔ :

.

كالخزانة:

)ِ)
)ّ)
)ْ(

ّ.ْٔ/

التصريح ُ. ْٓ/
زيادة في " أ" .

ىػػك محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد البػػديرم الحسػػيني ،الػػدمياطي األشػػعرم الشػػافعي ،أبػػك حامػػد :فاضػػؿ،

عارؼ بالحديث ،مف الشافعية ،كتيكفي سنة ألؼ كمائة كأربعيف لميجرة .انظر :األعبلـ ٕ. ٔٓ/
ٖٔٔ

(قكلو :كمعرب األسماء اإلضافة بمعنى مف كضابطيا مكجكد ،كىك أف يككف بيف المضاؼ

كالمضاؼ إليو عمكـ كخصكص كجيي أفاده ليس ،كفيو نظر؛ ألف مف شركط ىذا النكع كما ذكركا
في باب اإلضافة صحة حمؿ الثاني عمى األكؿ كخاتـ حديد ،كىذا غير ظاىر ىنا إال بتكمؼ
فاألحسف أف يككف مف إضافة الصفة لممكصكؼ أفاده شيخنا الحنفاكم

(ٔ)

.

(قكلو :ما قد سمما مف شبو الحرؼ) ما كاقعة عمى االسـ أم اسـ قد سمـ ...إلخ ،فاندفع ما

قيؿ أف التعريؼ شامؿ لمحرؼ إذ الشيء ال يشبو نفسو كاضافة شبو إلى الحرؼ مف إضافة
المصدر لمفعكلو بعد حذؼ فاعمو أم شبو االسـ الحرؼ كىى العيد الخارجي؛ ألف االضافة تأتي

خارجا ،ىك الشبو المدني أم الذم ُّ/أ /لـ يعارض بشيء مف خكاص
لما تأتي لو البلـ كالمعيكد
ن
األسماء فبل يرد نحك أم فإنيا إنما أعربت كاف أشبيت الحرؼ يككف الشبو عارضو لزكـ اإلضافة
كما مر.

(قكلو :خبلؼ المبني) مراده بالخبلؼ المغكم كىك مطمؽ المنافي إذ المراد بو الضد كليس

المراد بو المصطمح عميو؛ ألف الخبلؼ يمكف اجتماعيما كالقياـ كالضحؾ كالضداف ال يمكف فييما
معا في كما .
ذلؾ كالمعرب كالمبني اليجتمعاف ن
(قكلو :كسما) بكزف ىدل (قكلو :كفيو ست لغات) أكصميا بعضيـ إلى عشر كنظميا

الفارضي فقاؿ :
ِ
البدء في
ثمث

سما
َ

و َكذا

السم
ّ

وس ّم
َ

سم ُو

كذا سما بتثميت األول كميا

كبعضيـ إلى ثمانية عشر كجمعيا في قكلو :مف البسيط:

سم
ّ

سمة
ّ

اسم

ورد

اشر
َع َ

المُ ِ
غات

سماء

()2

()3

(قكلو :متمكف) اسـ في باب االسمية كفي اإلعراب فمـ شبو الحرؼ حتى بيني كال الفعؿ

فيمنع مف الصرؼ ،كقكلو :أمكف أم منصرؼ .

(قكلو :كىك قسماف متمكف ...إلخ) ىذا معمكـ مما سبؽ ( ،قكلو :بنيا) ألؼ لمتثنية إف رفع

مضى لحذؼ المضاؼ ،كىك فعؿ كاقامتو مقامو كلئلطبلؽ أف جرالف الضمير حينئذ راجع لمفعؿ

(قكلو :كأعربكا) الضمير لمعرب أك لمنحاة مضارنعا أم فعبلن مضارنعا ،أم نطقت بو العرب معرنبا أك
أطمقت النحاة عميو اسـ المعرب انتيى سنده بي .
)ُ( أحمد الحنفاكم (كاف حيا ُُّٖ ىػ) أحمد البشارل ،الحفناكم (شػياب الػديف) أديػب .لػو بغيػة الجمػيس كالمسػامر،
كنزىػػة األركاح ،كالخ ػكاطر فػػي األشػػعار كالن ػكادر ،فػػرغ منػػو سػػنة ثػػبلث كثمػػانيف كمائػػة كألػػؼ لميج ػرة .انظػػر :معجػػـ
المؤلفيف ُ. ُْٕ/

)ِ(
)ّ(

لـ أقؼ عميو.
لـ أقؼ عميو.

ٗٔٔ

(قكلو :عرنبا) بمعنى خبل كمضارعو يعرم مف باب تعب يتعب ،كأما ع ار بفتحيا فمعناه نزؿ
كمضارعو يعرك ،كمف باب قعد .
فال

تقدير كقكلو::
(قكلو :مباشر) أم كلك نا

ين
تُ ِي َ

الفقير
َ

عمَّ َك

تَْرَكعَ

َن
أْ

يوماً

َّى ُر
والد ْ

قد

َرفَ َع ْو

()1

فإف أصمو تييف بنكف التككيد الخفيفة (قكلو :كمف نكف إناث) (ٕ) ،ىذا الشمؿ مف تعبير غيره بنكف
النسكة لشمكلو مف يعقؿ كما ال يعقؿ كالكتب ُْ/ب /كالنكف المراد نكف اإلناث أصالة كاف

استعممت في الذككر كقكؿ الشاعر:
عيابيم
َّىنا
َي ُم ّرون
ِخفافاً
بالد ْ
ُ

ِ
الحقائب
دارين ُب ْج َر
من
ويرجعن ْ
َ
َ

( )3

الدىنا كداريف اسما مكضعيف كالعياب األكعية كبجر الحقائب ممتمثيا .

(قكلو :كيرعف) بفتح الياء مف راعني الشيء ركعا مف باب قاؿ  :بمعنى أفزعني فأصمو يركعف
بكزف يقتمف نقمت :حركة الكاك إلى الساكف قبميا ،كىك الراء ثـ حذفت الكاك؛ ألف الكاك اجتمت معيا

ساكنة مع العيف بعدىا كالمعنى أف النسكة يخفف مف فتف بيف؛ ألنيف حبائؿ الشيطاف ،كقد أخرج

ابف عساكر

(ٗ)

عف ابف عمر () :)أف إبميس لقى مكسى –عميو الصبلة كالسبلـ -فقاؿ  :يا

مكسى إف لؾ عمي حقا إياؾ أف تجالس امرأة ليست بمحرـ فإف رسكليا إليؾ كرسكلؾ إلييا)(٘).
)ُ(

البيػ ػ ػػت لؤلضػ ػ ػػبط بػ ػ ػػف قريػ ػ ػػع السػ ػ ػػعدم كالشػ ػ ػػعر كالشػ ػ ػػعراء ِِٔ ،البيػ ػ ػػاف كالتبيػ ػ ػػيف ّ ،ُّْ /كأمػ ػ ػػالي القػ ػ ػػالي:

)ِ)

ساقط مف " ب" .

)ّ(

)ْ(

َُُٖ/كاألغاني ُٔ ،ُٓٗ /كالمثؿ السائر ُ. َِٔ /

البي ػػت ب ػػبل نس ػػبة ف ػػي الكت ػػاب ُ ُُٓ/كديػ ػكاف األدب ِ ُِّ/كغري ػػب الح ػػديث ،لمخط ػػابي ُ ْْٓ/كالصػػػحاح
ٓ ُِٖٕ/كأساس الببلغة ُ ْٔ/كشمس العمكـ ٓ ّْٔٓ/كاإلنصاؼ ُ. ِّٕ/
عمي بف الحسف بف ىبة اهلل ،أبك القاسـ ،ثقة الػديف ابػف عسػاكر بالدمشػقي :المػؤرخ الحػافظ الرحالػة ،كػاف محػدث

َّم ىعاني (صاحب األنساب) في رحبلتو ،مكلده ككفاتو فػي دمشػؽ ،لػو" :تػأريخ دمشػؽ الكبيػر
الديار الشامية ،كرفيؽ الس ٍ
 خ" يعػػرؼ بتػػاريخ ابػػف عسػػاكر ،اختص ػره الشػػيخ عبػػد القػػادر بػػدراف ،بحػػذؼ األسػػانيد كالمكػػررات كسػػمى المختصػػرػي
"تيذيب تاريخ ابف عساكر  -ط" سػبعة أجػزاء منػو ،كال تػزاؿ بقيػة التيػذيب مخطكطػة ،كباشػر المجمػع العممػي العرب ٌ
بدمشؽ نشر األصؿ فطبع منو المجمػد األكؿ كنصػؼ الثػاني ،كالبػف عسػاكر كتػب أخػرل كثيػرة ،منيػا "اإلشػراؼ عمػى

معرفة األطراؼ  -خ" في الحديث ،ثبلث مجمدات ،ك"تبييف كذب المفترم في مػا نسػب إلػى أبػي الحسػف األشػعرم -
ط" ،ك"كشؼ المغطى في فضؿ المكطأ  -ط" ،كغيرىا تكفي سنة خمسػمائة ككاحػد كسػبعيف .انظػر :إيضػاح المكنػكف
ُ ُُٔ/كمعجـ المطبكعات ّٖٓ كاألعبلـ ْ. ِّٕ/

)ٓ( الحديث في مصنؼ أبي شيبة برقـ (ُُّّٕ) ْ ُْ/ك(َُُٕٔ) ْ ُّْ/كركاه " :ىح َّدثىىنا ٍاب يف يعمىَّيةى،
ً ً
ً
ِّؿ
ىف تيقىب ى
ىحب إلى َّي ًم ٍف أ ٍ
ىع ٍف ىي ًزٍي ًد بً ٍف يم ىعنًؽ قاؿ  : :قاؿ ابف يع ىم ىر :أل ٍ
ىف يجعؿ في ىأرٍسي م ٍخىيطه ىحتَّى يخبك أ ى
ت بً ىم ٍح ىروـ" .كفيض القدير شرح الجامع الصغير ِ. ُٕٗ/
لىٍي ىس ٍ

٘ٔٔ

ػكب،
ىع ٍف أىي ى
ً
ام ىأ
ػرىةه
ىأرٍسي ٍ

(قكلو :فذىب البصريكف) لـ يتقدـ ما يتفرع ىذا عميو فكاف األكلى حذؼ الفاء ( ،قكلو:

أصؿ في األسماء أم ألف االسـ ليس لو ما يغنيو عف اإلعراب؛ ألف معانيو مقصكرة عميو
عمرا ،فإنو يحتمؿ
كالمضارع يغنيو عف اإلعراب كضع اسـ مكانو كما في نحك تعف بالجفا كتمدح ن
المعاني الثبلثة في ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف كيغني عف اإلعراب في ذلؾ كضع االسـ مكاف

عمر
مادحا نا
كؿ مف المجزكـ كالمنصكب كالمرفكع فيقاؿ ال تعف بالجفا كمدح عمر كال تعف بالجفا
ن
كال تعف بالجفا كلؾ مدح عمر ،كانتيى األشمكني .

نظر إلفراد الفعؿ المضارع أك أف لمجنس كعمى كؿ
(قكلو :فرع في األفعاؿ) عبر بالجمع نا
تأم ٍؿ .
يندفع ما يقاؿ أف لمعرب مف األفعاؿ ىك المضارع عمى ما سيأتي َّ
(قكلو :ابف العمج) بكسر العيف الميممة كالبسيط اسـ كتاب ( ،قكلو :أصؿ في األفعاؿ...
إلخ) ىذا القكؿ ضعؼ األقكاؿ كقد عممكه لكجكده في الفعؿ مف غير سبب فيك لذاتو ُْ/أ /بخبلؼ

االسـ ،كىك تعمؿ باطؿ؛ ألف سبب اإلعراب فييما تكارد المعاني المختمفة المحتاجة في تمييز إلى

اإلع ارب .

تقدير ،كما في نحك
نا
(قكلو :مبني عمى الفتح) أم لفظنا كما في المثاليف المذككريف أك
ضربكا كانما بنى عمى حركة مع أف األصؿ في المبني أف يسكف؛ ألنو أشبو المضاؼ في كقكعو

كخبر كحاالن كشرطنا ،كانما كانت فتحة الثقؿ الضـ كالكسر مع ثقؿ الفعؿ .
صفة كصمة نا

(قكلو :كمعرب عند الككفييف)؛ ألنو عندىـ مقتطع مف المضارع المجزكـ فأصؿ اضرب
مثبلن عندىـ لً
تضرب فحذفت البلـ ثـ البناء؛ خكؼ االلتباس بغير المجزكـ كعند الكقؼ ثـ أتى
ٍ
باأللؼ كعندىـ مجزكـ ببلـ األمر تقدير .

(قكلو :ىؿ تضرباف) بتشديد النكف؛ ألنو ال يجكز دخكؿ الخفيفة في فعؿ االثنيف ككذا

جماعة النساء ،كسيأتي الكبلـ عمى ذلؾ في قكؿ الناظـ كلـ تقع حقيقة األلؼ لكف شديدة ككسرىا
ألؼ .

(قكلو :لتكالي األمثاؿ) أم كىك ممنكع عندىـ كأكرد عميو نحك النساء َّ
جنف ،فإف فيو ثبلث

جيب بأف الممنكع لتكالي األمثاؿ الزكائد عمى أصؿ الكممة كجنف ليس كذلؾ ،إذ الزائد فيو
نكنات ،كأي ي
األخيرة فقط ،كالنكناف قبميا مف أصؿ الكممة بخبلؼ نحك ىؿ تضرباف فإف األكلى فيو لمرفع
كاألخرياف لمتككيد فالثبلث فيو زكائد أفاده الشنكاني .

(قكلو :فحذفت الكاك اللتقاء الساكنيف) إف قمت :ال حاجة لحذفيا ألف التقاء الساكنيف عمى

حده ،قمت :ممنكع إذ اللتقاء عمى حده شرطو أف يككف األكؿ حرؼ مد كالثاني

(ٔ)

تأم ٍؿ .
كاحدة ،نحك دابة كالكاك ىنا بمنزلة كممة كما بعدىا بمنزلة كممة أخرل َّ
)ُ)

ساقط مف " ب" .
ٔٔٙ

مدغما في كممة
ن

(قكلو :فشرط ُٓ/ب /في إعرابو أف يعرل مف ذلؾ إلخ) قاؿ  :األشمكني كالضابط أف ما

كاف رفعو بالضمة إذ أكد بالنكف لـ يبف لعدـ تركبو معيا كقد نظمت ىذا الضابط فقمت:
ٍ
َّ
فال ِب َنا
بالنون
أكدتو
إذا
بضمة
كان
ما
َ
َ
َرفعٌ
أعربن
و ْ

ما

ٍ
بنون

وذا

َرفعا
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عن

الع ِ
رب
َ

أتَى

ُخ َذا
فاستَمعا
ْ

(قكلو :األخفش) ذكر السيكطي في المزىر

(ٔ)

أف الممقب بذلؾ مف النحاة أحد عشر نحكيا

منيـ األخفش الكبير أبك الخطاب عبد الحميد بف عبد المجيد أحد شيكخ سيبكيو ،كمنيـ األخفش
األكسط

(ٕ)

أبك الحسف سعيد بف مسعدة تمميذ سيبكيو مات سنة عشر كمائتيف كقيؿ بعدىا ،كمنيـ

المبرد كثعمب
األخفش األصغر أبك الحسف عمى بف سميماف مف تبلمذة ٌ
كثبلثمائة .

(ٖ)

مات سنة خمس عشرة

صفيكر بضـ أكلو (كقكلو :ككؿ حرؼ مستحؽ البًىنا) أكرد عميو أنو ال يمزـ مف
(قكلو :ابف يع ٍ
جيب بأف المراد مستحؽ البناء القائـ بو أك إف الكاضع حكيـ يعطي األشياء ما
االستحقاؽ الكجكد ،كأي ي
تستحقو ،كليذا قاؿ  :أف الحركؼ كميا مبنية .

(قكلو :كاألصؿ في المبني أف يسكنا األصؿ بمعنى الراجح أك المستصحب مبتدأ كأف يسكنا

في تأكيؿ مصدر خبره ،أم األصؿ في المبني تسكينو ،كأطمؽ الناظـ التسكيف كأراد بو السككف مف
إطبلؽ الممزكـ كارادة البلزـ؛ لككنو عبارة النحاة ،كألف كصؼ الكممة السككف ال التسكيف ،إذ ىك

فعؿ الفاعؿ ،كألنو يشعر بإزالة حركة مكجكدة كانما كاف السككف ىك األصؿ لخفتو أك ألف األصؿ
في اإلعراب الحركة ،فالمناسب أف يككف األصؿ في ضده كىك البناء السككف (قكلو :كمنو) أشار
بو إلى عدـ االنحصار فيما ذكره ال مف المبني ما بنى عمى ُٓ/أ /نائب المذككرات كبناء األمر

عمى الحذؼ أك بناء اسـ ال ،كالمنادل عمى الحرؼ (قكلو :كأيف أمس حيث) فيو نشر عمى ترتيب

طا كبنى أمس
األلؼ كبنى أيف لشبيو بالحرؼ في المعنى كىك اليمزة إف كاف
استفياما كاف كاف شر ن
ن
عند الحجازييف؛ لتضمنو معنى حرؼ التعريؼ ،ألنو معرفة بغير أداة ظاىرة كانما يبنى عندىـ
بشركط أف يراد بو معنى ،كأف ال يضاؼ ،كال تدخؿ عميو أؿ ،كال يكسر ،كال يصغر ،فإف فقد شرط

جماعا كما إذا تستعمؿ ظرفنا ،كقد نظمت ىذه الشركط فقمت:
أيعرب كصرؼ إ ن
و ِ
لَم َيكن ظرفًا ثُم َج ْمعا ُمكس ار
أردت َمعي ًنا
أمس ابنو إ ْن قد
ُ
معر ٍ
يكون م َّ
صغ ار
أن ل
ف
ّغير
ثم
ُمضافًا
وليس
َّ
َّ
ادسيا ْ
وس ُ
َ
َ
ُ ُ
كبنى حيث لبلفتقار البلزـ إلى جممة .

)ُ)

المزىر ِ. َّٔ/

)ِ) ىك أبك الحسف سعيد بف مسعدة األخفش األكسط ،مف أكابر النحػاة البصػرييف ،ككػاف أعمػـ مػف أخػذ عػف سػيبكيو،
لػػو كتػػب كثي ػرة فػػي النحػػك كالعػػركض كالق ػكافي .تػػكفي سػػنة مػػائتيف كخمػػس عش ػرة .انظػػر :أخبػػار النحػػكييف البص ػرييف
ٔٔ ٕٔ/كتاريخ العمماء النحكييف ٖٖ كنزىة األلباء ُّّ كبغية الكعاة ُ. َٓٗ/

)ّ)

كىك أحمد بف يحيى يسار ،أبك سيار الشيباني أبك العباس نحػكم ،كليغػكم إمػاـ الكػكفييف فػي النحػك كالمغػة كالفقػو،

لػػو مصػػنفات كثي ػرة ،منيػػا :معػػاني الق ػرآف ،كاخػػتبلؼ النحػػكييف ،كقكاعػػد الشػػعر ،كلػػد سػػنة مػػائتيف ،كتػػكفي سػػنة إحػػدل
كتسعيف كمائتيف .انظر :إنباه الركاة ُ ُٖٔ-ُّٕ/كبغية الكعاة ُ ّٗٔ/كشذرات الذىب ِ َِٔ/كاألعبلـ ِٕٔ .
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(قكلو :كالساكف كـ أم مثالو كـ كفي التعبير بكـ لطؼ الحتماؿ التمثيؿ كاإلشارة إلى كثرة أمثمة

الساكف؛ لككنو األصؿ كبنى كـ لتضمف كـ االستفيامية معنى اليمزة كالخبرية معنى رب التي

لمتكثير ،كاعمـ أف ما بنى مف األسماء عمى السككف فيو سؤاؿ كاحد لـ بنى كما بنى منيا عمى
حركة فيو ثبلثة أسئمة ،لً ىـ بنى؟ كلً ىـ حرؾ؟ كلً ىـ كانت الحركة كذا؟ كما بنى مف األفعاؿ أك الحركؼ
عمى السككف ال يسأؿ عنو كما بنى منيا عمى حركة فيو سؤاالف ،لً ىـ حرؾ؟ كلً ىـ كانت الحركة كذا؟
كلمبناء عمى الحركة أسباب منيا التقاء الساكنيف ،كأيف كمنيا ككف الكممة عمى حرؼ كاحد ،كبعض

المضمرات كأسباب البناء عمى الفتح منيا طمب الخفة كأيف كمجاكرة األلؼ كأٌياف كاإلتباع نحك
كيؼ بنيت عمى الفتح إتباعان لحركة الكاؼ؛ ألف ما بينيما ساكف غير حصيف كأسباب البناء عمى
الكسر منيا ككنو األصؿ عند التقاء الساكنيف كأمس كمجانسة العمؿ كباء الجر كاإلتباع نحك ذه

كتو بالكسر في اإلشارة لممؤنثة ُٔ/ب /كأسباب البناء عمى الضـ منيا أف ال يككف لمكممة في حاؿ
(ٔ)

بالضـ كمنيا مشابية الغايات أم الظركؼ المنقطعة

بعد"
اإلعراب ،نحك" :هلل األمر مف قب يؿ كمف ي
متمكنا في
أشبوى قبؿ كبعد قيؿ مف جية أف يككف
عف اإلضافة كقبؿ كبعد كذلؾ نحك :يا ز ي
ن
يد ،فإنو ى
حالة أخرل كقيؿ مف جية أنو ال تككف لو الضمة حالة اإلعراب كمنيا اإلتباع كمنذ .
و
معاف
(قكلو :ال يعتكرىا) مضارع اعتكره بمعنى تكارد كتداكؿ عميو (قكلو :ما تفتقر) أم

تخمصا مف سككنيف،
تفتقر ...إلخ( .قكلو :كالتقاء ساكنيف) اعترض بأف شرط البناء أف ال يككف
ن
جيب بأف ذلؾ فيما إذا كاف في كممتيف ،نحك :لـ يكف الذيف(ٕ) بخبلؼ الكممة كما ىنا (قكلو :كقاـ
كأي ي
صحيحا أك معتبلن. ،
كضرب) مثؿ لمفعؿ بمثاليف إشارة إلحانو ال فرؽ بيف ككنو
ن
(قكلو :كجير) بفتح الجيـ كسككف التحتية حرؼ جكاب بمعنى ىن ىع ٍـ ،قاؿ  :ق ابف الناظـ ،

(قكلو :كمنذ كىك حرؼ) زاد ابف الناظـ عمى لغة مف جر بيا كاحترز بذلؾ عف لغة مف رفع فإنيا
حينئذ اسـ .

(قكلو :كأجؿ) بفتح اليمزة كالجيـ حرؼ بمعنى نعـ (قكلو :ال يككف في الفعؿ أم لثقمو مع

اتباعا لمراء
ثقؿ الضـ كالكسر ،فتمثيؿ بعضيـ نجكش لمفعؿ المبني عمى الكسر نحك رد بضـ الداؿ
ن
لممبني عمى الضـ غير صحيح ،إذ األكؿ مبني عمى حذؼ حرؼ العمة ،كالثاني مبنى عمى سككف

أيضا كقفنا ،كأما ألقاب
مقدر ،كقد عمـ مف ىذا كمو أف ألقاب البناء ضـ كفتح ككسر كسككف ،كليس ن
كجر ،كجزـ ،كىذا ما عميو البصريكف فبل تستعمؿ
اإلعراب فيى ن
أيضا أربعة :رفع ،كنصبٌ ،

جكز الككفيكف ذلؾ فيسمكف الرفع ضما ،كنحك
حركات اإلعراب ،فكاف حركات البناء كعكسو كقد ٌ
ذلؾ أفاده ابف الميت .
(ٔ)

الركـ.ّ :

(ٕ)

البينة.ُ :
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(قكلو :لف أىابا) مضارع ىابو بمعنى المقصكر ُٔ/أ /كىك عربي جيد فبل قمب في عبارة

الناظـ خبلفنا لما ادعاه بعضيـ فبل يكجد الجر في الفعؿ .
مصكر كالضـ إف مذىبو أف اإلعراب لفظي أك ال منافاة بيف
فعا
(قكلو :فارفع بضـ) أم ر ن
ٌ
جعؿ ىذه األشياء إعرنابا،

العامؿ ،كعبلمات إعراب
عمى الظرفية االعتبارية،

حيث عمكـ ككنيا أثر يجمبو
كجعميا عبلمات إعراب؛ ألنيا إعراب مف
ي
(ٔ)
ككسر منصكباف
نا
فتحا
مف
ي
كسرا) ن
حيث الخصكص (قكلو :ن
فتحا كجر ن
أم كقت فتح ككسر ىذا أحسف مف نصبيما .عمى الحاؿ كعمى نزع

الخافض لف نصبيما كذلؾ مقصكر عمى السماع .
.

ض
(قكلو :كذكر اهلل عبده يسير) المعنى أف العبد إذا عمـ أف اهلل بذكره يسره ذلؾ انتيى فى ٍار ى
(قكلو :جاء أخك)

(ٕ)

بالقصر؛ ألف اليمزتيف إذا اتفقتا في الحركة يجكز حذؼ أحدىما كما

قي ًرئ بو في السبع فقكؿ بعضيـ بالقصر لمضركرة أك عمى لغة قميمة ممنكع .
(قكلو :نمر) بفتح النكف ككسر الميـ اسـ ألبي قبيمة مف قبائؿ العرب ( ،قكلو :أنكاع
اإلعراب أربعة) ىك أكلى مف قكؿ بعضيـ ألقابو؛ ألف حتى األلقاب المساكاة كؿ منيما البقية
كالممقب أف يطمؽ كؿ منيا عمى البقية كأف يقاؿ الرفع كالنصب كعمى الممقب كأف يقاؿ اإلعراب

الرفع ككؿ منيما ممتنع؛ الستمزاـ األكؿ حمؿ الشيء عمى مباينو ،كالثاني حمؿ األخص عمى األعـ
فثبت أف ىذه األمكر كاألنكاع داخمو تحت اإلعراب كىك جنس ليا ال أنيا ألقاب لو ،كىك ممقب بيا

شيخ اإلسبلـ .

(قكلو :كأما الجر فيختص باألسماء ...إلخ) أدخؿ الباء عمى المقصكر عميو ،كالناظـ

أدخميما عمى المقصكر كىك األى ٍكلىى كعمى كؿ حاؿ ليس في كبلـ ىذا الكبلـ تكرار مع قكلو :فيما
مر بالجر كالتنكيف؛ ألنو ذكر ثـ لبياف تعريؼ باالسـ ُٕ/ب /مف أنكاع اإلعراب انتيى زكريا .
ٌ
(قكلو :كأما الجزـ فيختص ...إلخ) ليككف ً
كالع ىكض مف الجر ( ،قكلو :في بني) أم ألنو
كآخر أف عبلمات اإلعراب قسماف:
ممحؽ بجمع المذكر السالـ ،كحاصؿ ما أشار إليو الناظـ أكالن نا
أصكؿ كفركع ،فاألصكؿ أربعة :الضمة لمرفع ،كالفتحة لمنصب ،كالكسرة لمخفض ،كالسككف لمجزـ،
كالفركع نائبة عف ىذه األصكؿ ،كىى عشرة :ثبلثة تنكب عف الضمة ،كىى :الكاك ،كاأللؼ ،كالنكف،

كأربعة عف الفتحة ،كىى :األلؼ ،كالكسرة ،كالياء ،كحذؼ النكف ،كاثناف عف الكسرة كالياء ،ككاحدة
نكنا كاف أك حرؼ عمة .
عف السككف ،كىى :حذؼ الحرؼ ن

)ُ)

(ٕ)

ساقط مف " ب" .
يكسؼ .ٖٓ:
ٕٓٔ

(قكلو :في مكاضع النيابة) كىى سبعة األسماء الستة كالمثنى كما لحؽ بو ،كجمع المذكر

السالـ كما ألحؽ بو ،كجمع المؤنث السالـ كما ألحؽ بو ،كاالسـ الذم الينصرؼ ،كاألمثاؿ الخمسة
كالمضارع المعتؿ انتيى "ابف الميت".

(قكلو :كارفع بكاك) كفي نسخة فارفع كىى أكلى؛ ألنو مفرع عمى ما قبمو قضية ىذا كقضية

كبلـ ()...

(ٔ)

أكالن اف ىذه األسماء معربة بالحركؼ لكنو صحيح بعد ذلؾ أنيا معربة بحركات مقدرة

ثانيا إلى الصكرة المعنكية كما يخص ما ذكركا في
عمييا ككاف النظر أكالن إلى الصكرة الظاىرة ،ك ن
إعرابيا عشرة مذاىب ،بينيا المرادم(ٕ) كغيره قاؿ  :كأقكاىا مذىباف ،أحداىما :كىك مذىب سيبكيو
كالفارسي كجميكر البصرييف

(ٖ)

 ،أنيا معربة بحركات مقدرة ...إلخ كالثاني أنيا معربة بالحركؼ قاؿ

الناظـ في تسييمو أف األكؿ أصحيا ،كفي شرحو أف الثاني أسيميا كأبعدىا عف التكميؼ .

(ما مف األسما أصؼ) بالقصر لمضركرة بعدـ اتفاؽ اليمزتيف في الحركة ،كقد نازعتو

األفعاؿ الثبلثة فاعممنا األخير كأضمر فيما قبمو ضمير ،كحذفنا لككنو فضمة ،كال يجكز ككنو
معمكالن لؤلكؿ أك الثاني؛ لكجكب إبراز الضمير ككسر الصاد ُٕ/أ /مضارع كصؼ بمعنى ذكر .

(قكلو :بحركات مقدرة) أم كاتبع فييا ما قبؿ اآلخر لآلخر (قكلو :مف ذاؾ أم الذم أصفو

مف األسماء ،قاؿ بعضيـ كانما أشار إليو بإشارة البعيد ألنيا ألفاظ سعدىـ بمجرد كالنطؽ بيا فيي
كبمنزلة البعيد انتيى .كالمجركر خبر مقدـ ،كذك مبتدأ مؤخر مرفكع بضمة مقدرة عمى الكاك منع مف

ظيكرىا الثقؿ ،فيك غير مرفكع بالكاك؛ ألف شرط إعرابو بيا اإلضافة إلى اسـ الجنس كألنو بمعنى
المفظ ال بمعنى صاحب قاؿ في شرح العمدة  :جعؿ أكليا ذك ألنو مختص بمبلزمة اإلعراب

أف
لمحركؼ ،كجعؿ ذك قريف فـ في الذكر؛ لتساكييما في لزكـ اإلضافة كاإلعراب بالحركؼ إال ٌ
(ذك) ال تضاؼ لياء المتكمـ كفـ تضاؼ إلييا فميذا انحط عف رتبة ذك كأخر عنو ،كاألب كاألخ
الحـ مستكية في اإلعراب بالحركؼ إذا أضيؼ لغير ياء المتكمـ ،فقرف بينيما بالذكر قبؿ اليف
ك ى
كآخر ليف؛ ألف إعرابو بالحركؼ قميؿ انتيى مف التصريح(ٗ) .
نا
ظاىر أك
نا
(قكلو :إف صحبة أبانا) مفعكؿ لمحذكؼ يفسره المذككر ألف أف ال يمييا إال الفعؿ

م لكمي أك الضمير مقدر عمى حدا ،فحكـ الجاىمية
نا
مقدر كاشتراطيـ ككف الشاغؿ
نا
ضمير أكثر َّ
يبغكف يس كاعمـ أف أصؿ ذك عند سيبكيو ذكم بكزف فعؿ محرنكا كعند الخميؿ(٘) ذكك بكاكيف،
)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)
)ٓ)

كممة مطمكسة .
تكضيح المقاصد ُ. ُّّ/
شرح ابف عقيؿ ُ ْْ/كتكضيح المقاصد ٔٗ ٖٔٗ/اىَذاسس اىْح٘يخ . ٖ٘ٙ
التصريح ُ. ٖٓ/

ىك أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بػف عمػر الفراىيػدم ،كلػد سػنة مائػة ،كلػـ يسػـ أحػد بأحمػد بعػد رسػكؿ اهلل –
ػاعرا ،اسػتنبط مػف العػركض ،كمػف عمػؿ النحػك =
صمى اهلل عميو كسػمـ– قبػؿ كالػد الخميػؿ ،ككػاف الخميػؿ ذكيػا ،ش ن
ٕٔٔ

أكالىما ساكنة بكزف فعؿ باإلسكاف ثـ كالتخفيؼ ،كبقيت الكاك حرؼ إعراب (قكلو :أف تككف بمعنى

صاحب) أم مضافة إلى اسـ الجنس؛ ألنو ذكر كصمة إلى الكصؼ بو؛ ألنؾ ال تقكؿ :مررت إلى

ماؿ مثبلن ،كش ٌذ إضافتو إلى الضمير كقكلو :إنما بعرؼ الفضؿ مف الناس ذككه .

(قكلو :جاءني ذك ماؿ) أصمو ذك ماؿ بكاك مضمكمة لمرفع ،كذاؿ مضمكمة لبلتباع ،ثـ

سكنت الكاك الستثقاؿ  :الضمة عمييا ُٖ/ب /كتقكؿ في النصب :رأيت ذا ماؿ بكاك مفتكحة
لمنصب كذاؿ مثميا ثـ قمبت ألفا؛ لتحركيا كانفتاح ما قبميا ،كتقكؿ في الجر :مررت بذم ماؿ،

أصمو بذك ماؿ بكاك مكسكرة لمجر ،كذاؿ مكسكرة لبلتباع ،ثـ قمبت ياء الستثقاؿ  :الكسرة عمييا،
أفاده ابف الناظـ كمثمو يقاؿ في بقية األسماء الستة ،كىك مبني عمى الصحيح مف أنيا معربة

بحركات مقدرة .

(قكلو :كاحترز بذلؾ مف ذك الطائية)

(ٔ)

صح االحتراز عنيا مع أنيا مبنية كالكبلـ في

المعربات؛ ألف الكبلـ مع المبتدئ الذم ال يفرؽ بيف المعرب كالمبني ،فإذا سمع لفظ ذك تكىـ أنيا

المبنية أفاده الشنكاني كقاؿ  :الشاكم إنما احترز عنيا؛ ألف ليا حالة إعراب إذ فييا كجياف:

اإلعراب كالبناء .

(قكلو :فإما كراـ مكسكركف ...إلخ) ىك مف قصيدة لمنظكر بف سحيـ

(ٕ)

حمؽ شعرىا كرفعتو إلى الكالي ،فجمده كاعتقمو فدفع جبتو كحماره إليو ،فأطمؽ كأكليا:

ذىبت
ُ

فأنقَذني

ِ
الشيطان

إلى

ِمنيا

بنتَو

ِ
باليا
فأ ْدخميا من َ
شقوتي في ح َ

وجبتي

خير
ًا
َج َزى الل
عمَى زادىم ْأب ِكي و ْأب ِكي العواليا

أخطب
ُ

ِحماري

ولست ِِىاج في القُرى أَىل َم ِ
نزل
ُ
ِ
وعرضي
فإما

ألقَى

ِ
ام
كر ٌ

ما

َذ ِخيرةً

َّ
ادخرت

ُمعسرون

قاليا في ام أرتو

وبطتي
واما

َعذرتيم

أطويو
لئام

ِجبتي

ِ
وح َماريا

كطي

ردائيا

فادخرت

حيائيا

()3

ما لـ يستنبط أحد ،كما لـ يسبقو إلى مثمو سػابؽ كىػك أسػتاذ سػيبكيو النحػكم ،مػف كتبػو :العػيف فػي المغػة ،كمعػاني
الحػركؼ ،كالػنقط كالشػػكؿ كغيرىػا ،تػكفي سػػنة سػبعيف كمائػػة .انظػر :طبقػات النحػػكييف كالمغػكييف ْٕ ْٗ-ككفيػػات
االعياف ِ ِْْ-كاألعبلـ ِ. ُّْ-

)ُ)

ساقط مف " ب" .

)ّ(

األبيػػات لمنظػػكر بػػف سػػحيـ الفقعسػػي فػػي شػػرح دي ػكاف الحماسػػة لمتبريػػزم ِ ِّ/كسػػمط الآللػػئ ِ َُٓ/كالعمػػدة

)ِ(
ػي الكػكفي شػاعر إسػبلمي مػف شػعراء (الحماسػة) مخضػرـ،
منظكر بػف سػحيـ بػف نكفػؿ بػف نضػمة األسػدم الفقعس ٌ
أدرؾ الجاىمية كاإلسبلـ ،كسكف الككفة .انظر :معجـ الشعراء ّْٕ كاألعبلـ ٕ. َّٖ/

ُ ُُِ/كشػػرح ديػكاف الحماسػػة لممرزكقػػي ُ ُّٖ/كالتصػريح ُ ّٔ /كشػػرح المفصػػؿ ُّّٖ /كىمػػع اليكامػػعُْٖ/
كالدرر المكامع ُ. ٓٗ /
ٕٕٔ

كاما كراـ مكسكركف ...إلخ) .

(قكلو :حيث الميـ منو بانا) ،حيث مستعممة في المكاف االعتبارم كىك التركيب كالمعني في

تركيػب فارقتػو فيػو المػيـ فػبل حاجػة إلػى دعػػكل اسػتعماؿ حيػث فػي الزمػاف عمػى رأم إفػادة اسػـ كبػػيف

بػػاف كأبػػاف الجنػػاس النػػاقص ،كقكلػػو :طرفػػي كطػػرؼ الػػنجـ فيػػؾ كبلىمػػا كسػػاىر فػإف لػػـ تػػزؿ ،إعػراب

بالحركات كفيو حينئذ عشر لغات :نقصو ،كقصره ،كتضعيفو مثمث الفاء فػييف ،كالعاشػرة اتبػاع فإنػو

منقكصا انتيى أشمكني ُٖ/أ /كقد نظمتيا فقمت:
ميمو كفصحاىف فتح فائو
ن
في ِي ًن
مثمو
وتضعيف
وقصر
نقص
ٌ
فاء واتباعٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ِ
بمم

حسن
ُ

(قكلو :أب ...إلخ) مبتدأ كالمراد لفظو فيك معرفة فبل حاجة إلى قيد الشيرة ،كأصؿ ىذه

األسماء أبك ،كأخك ،كحمك ،فكزنيا فعؿ بالتحريؾ ،كالماتيا كاكات بدليؿ تثنيتيا بالكاك ،كتقكؿ أبكاف

فعؿ باإلسكاف(ٔ) ،كرد بسماع الحـ أقارب
كأخكاف كحمكاف ،كىذا مذىب البصرييف ،كقيؿ كزنيا ٍ
الزكجة (قكلو :كىف) مبتدأ محذكؼ الخبر ،أم كذاؾ فيك مف عطؼ الجمؿ ،كىك كناية كمعناه

الشيء تقكؿ ىذا ىنؾ أم شيئؾ ،ذكره في الصحاح(ٕ) ،كفي المصباح(ٖ) اليى يف كناية عف ىنة
أيضا كناية عف اسـ الجنس ،كيكنى بيذا االسـ عف الفرج مف الرجؿ كالمرأة انتيى
كيجعؿ
ن
ممخصاه.

(قكلو :كالنقص) أم اإلعراب بالحركات الظاىرة (قكلو :كقصرىا) أم إعرابيا بالحركات

المقدرة عمى األلؼ في األحكاؿ الثبلثة كعصا كأفرد ىنا ،كأتى بصيغة الجمع فيما بعد إشعار بجكاز
ب إلى جمع الكثرة ،كىف إلى جمع القمة ،كقكلو :مف يقصيف
األمريف إال أف األكثر عكد لفظ أ ه
أشير ،يفيد أف النقص شيير ،كىك كذلؾ كال ينافيو قكلو( :كفي أب كتالييو يندر؛ ألف الشيرة ضد
الخفاء فبل تتنافى الندرة .

(قكلو :كىك محجكج) ،أم مقاـ عميو يح َّجة بما ذكر (قكلو :بابو اقتدل عدم في الكرـ) ىك
ابف حاتـ الطائي(ٗ) ،كاف مف الصحابة كالشاىد في البيت األكؿ بالكسرة كنصب الثاني بالفتحة،
كىك مقتبس مف المثؿ السائر مف أشبو أباه فما ظمـ أمو حيث لـ تزف بدليؿ مجيء الكلد عمى

)ُ)

بالسككف في " ج" .

)ِ)

الصحاح ٔ. ِّٓٔ/

)ْ)

ىػػك عػػدم بػػف حػػاتـ بػػف عبػػد اهلل بػػف سػػعد بػػف الحشػػرج الطػػائي ،أبػػك كىػػب كأبػػك طريػػؼ :أميػر ،صػػحابي،

)ّ)

المصباح المنير ِ. ُْٔ/
مػػف

طي وئ في الجاىمية كاالسبلـ .قاؿ ابػف األثيػر :خيػر مكلػكد فػي أرض ِّ
األجكاد العقبلء ،كاف رئيس ِّ
طيػئ كأعظمػو بركػة

عمػػييـ .ككػػاف إسػػبلمو سػػنة تسػػع ىجريػػة ،كشػػيد فػػتح العػراؽ ،ثػػـ سػػكف الككفػػة كشػػيد الجمػػؿ ،كصػػفيف ،كالنيػػركاف مػػع
عمي .كثؽ عنو المحدثكف ستة كستيف حديثنا ،عاش أكثر مف ًماىئة سػنة ،كىػك ابػف حػاتـ الطػائي الٌػذم يضػرب بجػكده
ٌ
المثؿ .انظر :خزانة األدب ُ ُّٗ/كاألعبلـ ُْ. َِِ/
ٖٕٔ

مشابية أبيو لكف يبعده تذكير الضمير العائد ُٗ/ب /عمى المؤنث المعمكـ مف المقاـ يبعده تذكير

الضمير العائد عمى المؤنث المعمكـ المقاـ .

مقصكر في
نا
(قكلو :إف أباىا ...إلخ) المجد العز كالشرؼ ،كالشاىد فيو استعماؿ األب
األلفاظ الثبلثة؛ ألنو يمزـ عميو بحركات مقدرة خبلفنا لمف قصره عمى الثالث؛ ألنو يمزـ عميو التمفيؽ

في المغة الكاحدة ،أفاده بعض شيكخنا قاؿ  :العيني ،كاستعمؿ المثنى في المغة باأللؼ في حالة
النصب ،فقاؿ  :غايتاىا ككاف القياس أف يقكؿ غايتييا انتيى .كبعضيـ جعؿ األلؼ لئلطبلؽ،
فيككف الضمير عائد عمى المجد ،ك ٌأنث باعتبار ككنو صفة ( ،)ٔ()......جعمو مف استعماؿ المثنى
(ٕ)
تأم ٍؿ (قكلو :ذا اإلعرابؽ) أم باألحرؼ الثبلثة في الكممات الست،
كالمفرد كىك ( )......ميـَّ ،

كالمقاـ صادؼ عف رجكع اسـ اإلشارة إلى أقرب مذككر ،كىك القصر كالمثاؿ شاىد صدؽ عمى

ذلؾ (قكلو :ال لمباء ال عاطفة عمى مجركر متعمؽ بيضفف ،كالتقدير أف يضفف لجميع األشياء

ظاىرىا كمضمرىا ال لمياء كالبلـ في قكلو :لمياء عيدية ،كالمعيكد ياء المتكمـ كلـ يحتج لتقييدىا
إلخراج ياء المخاطبة؛ ألنيا خاصة بالفعؿ نحك :فى يكمًي ىكا ٍش ىربًي. )ٖ(
(قكلو :ذا اعتبل) حاؿ مف المضاؼ ال مف المضاؼ إليو بمعنى عبل كقصره الكقؼ؛
لكقكعو قافية فبل ضركرة إلى دعكل لمضركرة .

إلخ.

يحا(ٗ) فبل ينافي قكلو :فيما سيأتي كيمكف أف يفيـ...
(قكلو :كلـ يذكر المصنؼ) أم صر ن
(قكلو :ال تستعمؿ إال مضافة) فشرط اإلضافة في كبلـ الناظـ ينصرؼ إلى ما ىك محتاج

إليو كىك ما عدا ذك بداللة العقؿ .

(قكلو :إلى اسـ جنس) أم نكرة أك معرفة ،كمف الثاني :كاهلل ذك الفضؿ العظيـ ،كانما

اختصت بذلؾ؛ ألف سبب كضعيا التكصؿ بيا إلى الكصؼ بأسماء األجناس كاضافتيا لغير ما
ذكر شاذة ،نحك :أنا اهلل ذك بكة ،كنحك :أذىب بذم تسمـ .

(قكلو :ظاىر) احترز بو الضمير العائد السـ الجنس فإنو ال يعامؿ معاممتو كاال ُٗ/أ/

ظاىر (قكلو :غير صفة المراد بيا ما أخذ مف المصدر لمداللة عمى معنى
نا
فاسـ الجنس ال يككف إال
كذات ،كانما لـ تضؼ إلييا ألف الغرض مف كصفيا كما عممت التكصؿ إلى الكصؼ بأسماء

األجناس ،كاذا كاف المضاؼ إليو كصفنا لـ يحتج إلييا ،كىذا القيد ال بد منو في إخراج الصفات؛
ألنيا أسماء أجناس خبلفنا لما ببعض حكاشي األشمكني .
)ُ) كممة مطمكسة.
)ِ) كممة مطمكسة.
)ّ) مريـ ِٔ .
)ْ)

صريح في " ب" .
ٕٗٔ

(قكلو :باأللؼ ارفع المثنى ...إلخ) مف المثنى قكؿ الشاعر أنا أنا عبيد اهلل في صحف داره؛

أيضا لقد قاؿ  :عبد اهلل قكال
ألف أتانا مثنى أتاف ،كىى أنثى الحمار مضاؼ إلى عبيد اهلل ،كمنو ن
عرفتو بفتح الداؿ ألنو مرفكع باأللؼ المحذكفة؛ اللتقاء ساكنيف ،كالمراد المثنى مطمقنا أضيؼ إلى
ظاىر أك مضمر أك لـ يضؼ كسكاء كاف تثنية مفرد مذكر كالزيديف ،أك مؤنث كالينديف ،أك صفة

كالمسمميف كالمسممتيف ،أك جمع تكسير كالجماليف أك اسـ جمع كالركبيف ،كالمثنى شركط جمعيا
بعضيـ في قكلو::

ش ْرطُ
َ
َمو ِافقًا

المثََّنى
ُ
في

َن
أْ

المَّ ْف ِظ

ون
َي ُك َ
الم ْع َنى
و َ

َو ُم ْف َرًدا

ُم ْع َرَبا

ُم َم ِاث ٌل

لَ ُو

لَ ْم

ُم َن َّك ًار

ُي ْغن

ما
َع ْن ُو

ُرك َبا

َغ ْي ُرهُ

()1

فبل يثنى المبني ،كأما نحك ذاف كالمتاف فميس بمثنى حقيقة كال المجمكع عمى حده ،كال الجمع الذم

ال نظير لو في اآلحاد ،كال يثنى العمـ باقنيا عمى عميتو ،بؿ إذا أريد تثنيتو نكر كال تركيب مزج عمى
األصح ،كأما المركب تركيب إضافة فيستغني بتثنية المضاؼ عف تثنية المضاؼ إليو ،كال مختمفنا
المفظ كأما نحك األبكيف لؤلب كاألـ فمف باب التغميب كال مختمفنا المعنى فبل يثنى الحقيقة كالمجاز،
الما ال ثاني لو في الكجكد،
كال يستثنى بتثنية غيره منو فبل يثنى سكاء لبلستغناء بتثنية يبنى عنو ك ن

فبل يثنى الشمس كال القمر كأما قكليـ القمراف فمف باب التغميب كاشتراط َِ/ب /اتفاؽ المعنى و
مغف
تأم ٍؿ.
عف اشتراط أف ال يككف لفظ كؿ كبعضَّ ،

(قكلو :مضافنا) حاؿ مؤكدة ألف كبل متى كصؿ بمضمر ال يككف إال مضافنا إليو (قكلو:
كصبلن) األلؼ لئلطبلؽ أم كادفع باأللؼ كبل إذا كصؿ بمضمر حاؿ ككنو مضاؼ إلى ذلؾ

المضمر حمبلن عمى المثنى الحقيقي .

(قكلو :كمتا كذاؾ) أم ككبل في ذلؾ ،كىما اسماف مبلزماف لئلضافة كلفظيما مفرد

كمعناىما مثنى ،كلذلؾ أجيز في ضميرىما اعتبار المعنى فيثنى كاعتبار المفظ فيفرد إال أف الثاني
ت أي يكمىيىا ،)ِ(فمما كاف لكبل ككمتا حظ مف اإلفراد
أكثر كبو جاء القرآف قاؿ تعالىً  :كٍمتىا اٍل ىجَّنتىٍي ًف آتى ٍ
كحظ مف التثنية أجريا في إعرابيما مجرل المفرد تارة ،كمجرل المثنى تارة أخرل ،كخص إجراؤىما

مجرل المثنى بحالة اإلضافة إلى المضمر؛ ألف اإلعراب بالحركؼ فرع مف اإلعراب بالحركات

كاإلضافة إلى الضمير فرع اإلضافة إلى الظاىر؛ ألف الظاىر أصؿ المضمر فجعؿ الفرع كاألصؿ
مع األصؿ لممناسبة كاألشمكني

(ٖ)

.

)ُ) البيتاف ببل نسبة في النحك الكافي ُ ُّّ/كضياء السالؾ ُ. ْٔ/
)ِ) الكيؼ ّّ .
)ّ)

شرح األشمكني ُ. ٕٓ/
ٕ٘ٔ

(قكلو :اثناف كاثنتاف) بالمثمثة اسماف مف أسماء التثنية كليسا بمثنييف حقيقة (قكلو :كتخمؼ

اليا ...إلخ) الياء فاعؿ كاأللؼ مفعكؿ .

اصطبلحا ،كأما لغةن فمعناه المعطكؼ مف ثنيت العكد إذا عطفتو ،
(قكلو :كحدهي لفظ) أم
ن
(قكلو :داؿ عمى اثنيف) أم كضعا كالمراد بقكلو :لفظ داؿ ..إلخ ،أم مف المعربات فبل يرد أنتما
كنحكه؛ ألنو مف المضمرات .

(قكلو :كعطؼ مثمو عميو) بالجر عطفنا عمى قكلو :لمتجريد أم كصالح لعطؼ مثمو عميو
قمت :ىذا يفيد أف المفظ الذم يدؿ عمى االثنيف ،كىك المثنى صالح لعطؼ مثمو عميو مع أنو ليس
بمراد كما يدؿ عميو كبلمو بعد ،كيمكف الجكاب بأف قكلو :صالح لعطؼ آلخره صفة لمفظ بدكف قيده

تأم ٍؿ.
كىك قكلو :داؿ عمى اثنيف آلخره فيرجع َِ/أ /األمر إلى أف المراد بذلؾ المفرد َّ

(قكلو :كالقمريف ،قاؿ ابف ىشاـ(ٔ) :الذم أراه أف النحكييف يسمكف ىذا النكع مثنى؛ لعدـ

ذكرىـ لو فيما حؿ عمى المثنى انتيى .كالذم صرح بو جمع منيـ المرادم

(ٕ)

أف ذلؾ ممحؽ بالمثنى

مما دؿ عمى اثنيف بزيادة) نحك القمريف كقكلو :أك شبييا كما في اثنيف ككبل .

(قكلو :كسيأتي ذلؾ) لعؿ مراده أنو يأتي في شرح قكلو :كنكف مجمكع كفي قكلو :كنكف ما

بدا .
ثنى آلخره لكنو لـ يذكر ذلؾ ىناؾ أ ن
(قكلو :كبيا) بالقصر لما تقدـ باجرر كمتعمؽ قكلو :ك ً
انصب بكسر الصاد محذكؼ؛ لداللة
ما تقدـ عميو التقدير كاجرر بيا كانصب بيا ،فيك مف باب الحذؼ ال التنازع؛ ألف الناظـ ال يراه في

المتأخر

(ٖ)

.

(قكلو :سالـ جمع في اآلخريف في ضميره كحذؼ؛ ألنو فضمة كاضافة سالـ إلى جمع مف

إضافة الصفة لمكصكفيا أك اإلضافة عمى معنى مف كشرطيا مكجكد كالعمة في جمع الكصؼ

بالكاك كالحاؽ كاكه بكاك الجماعة في الفعؿ بجامع الداللة عمى الجمعية ،ككانت كاك الفعؿ أصبلن

اسما ،ككاك الكصؼ حرفنا كالعمـ لتأكيمو بالمسمى كالكصؼ كما أفاده الشاكم فاألصؿ في
لككنيا ن
الجمع بالكاك كالنكف ىك الكصؼ ذكره شيخنا السيد البميدم(ٗ) ،كاحترز السالـ عف المكسر ،كىك ما
تغير فيو بناء كاحده ،كيند كىنكد ،كنحك ذلؾ .

)ُ)
)ِ)
)ّ)
)ْ)

مغني المبيب ُ. ََٗ/
تكضيح المقاصد ٔ. ٖٕ٘/
ساقط مف " ب" .
ىػك محمػد بػف محمػد الحسػني التكنسػي المعػركؼ بالبميػدم ،مغربػي األصػؿ ،كلػد سػنة سػت كتسػعيف كألػؼ كتػكفي

سنة ست كسبعيف كمائة كألؼ ىجرية ،عالـ بالعربية كالتفسير كالقراءات ،كمػف كتبػو :حاشػية عمػى تفسػير البيضػاكم،
كحاشية عمى شرح األلفية لؤلشمكني .انظر :سمؾ الدرر ْ ُُُ-َُُ/كعجائب اآلثار ُ ِّْ/كاألعبلـ ٕ. ٖٔ/
ٕٔٙ

(قكلو :عامر) أشار بو إلى العمـ الشخصي؛ ألف العمـ الجنسي يستعمؿ استعماؿ أسماء

األجناس أفاده المنكفي

(ٔ)

.

(قكلو :ثـ ذكر في ىذا البيت) أم كما عطؼ عميو؛ ألنو لـ يذكر في ىذا البيت ما حمؿ

عمما) اعترض بأف العمـ إذا جمع أك ثني زاؿ معنى العممية
عميو بؿ فيما بعده (قكلو :أف يككف ن
منو؛ ألف العمـ يدؿ عمى الكحدة ،كالتثنية كالجمع يدالف عمى التعدد ،كىما متنافياف؛ فبل معنى لذلؾ
جيب بأف ما ذكر مف العممية شرط لئلقداـ عمى الحكـ كزكاؿ معنى العممية شرط
االشتراط ،كأ ي
لثبكت ذلؾ الحكـ بالفعؿ ُِ/ب /كىذا ىك الجكاب عف لغز الدماميني(ٕ) المشيكر .
(قكلو :لذكر) أم في المعنى ال في المفظ فمك سميت رجبلن بنحك :زينب كسعدم ،قمت:

زينبكف كسعدكف ،كما أنؾ إذا سميت مؤنثنا بنحك :زيد ،جمعتىو باأللؼ كالتاء ،فقمت ::زيدات .
(قكلو :عاقؿ) ال يرد عميو أسماء اهلل كصفاتو؛ ألنو مقصكر عمى السماع؛ لككنيا تكقيفية

قياسا عمى ما كرد ىك ىك ًارثيكف كالمراد بالعاقؿ العاقؿ حقيقةن أك تنزيبلن ليدخؿ
فبل يقاؿ  :اهلل رحيمكف ن
الشمس كاٍلقىمر أرٍىيتييـ لًي س ً ً
َّ
يف )ّ(لما كصفيا بصفات مف
نحك :إًِّني ىأرٍىي ي
ت أى
اجد ى
ى
ىح ىد ىع ىش ىر ىك ٍك ىكنبا ىك ٍ ى ى ى ى ى ي ٍ
يعقؿ جمعيا جمعو أك يقاؿ ىذا ليس بجمع حقيقة ،بؿ ممحؽ بو كما أفاده شيخ اإلسبلـ.

خاليا مف تاء التانيث) قيد بيا ألف المؤنث باأللؼ كحبمى كحمراء عمميف لمذكر،
(قكلو :ن
يجمع ىذا الجمع بحذؼ المقصكرة كقمب الممدكدة كاك فيقاؿ حبمكف كحمراككف .
(قكلو :كمف التركيب) ،أم المزجي كمعد يكرب ،كأجاز بعضيـ جمعو كما سيأتي ،أك

اإلسنادم "كبرؽ نحره" باالتفاؽ ،كأما اإلضافي فإنو يجمع أكؿ المتضايفيف كيضاؼ لمثاني ،فيقاؿ
معا قمت :لعمو مقيد
عمما ،كعبداهلل غمماف زيد كعبداهلل ،كأجاز الككفيكف جمعيما ن
في نحك غبلـ زيد ن
بما يتأتى فيو ذلؾ ،ليخرج نحك :عبداهلل قاؿ  :في النكت كالتحقيؽ أنو ال حاجة إلى ىذا الشرط؛
ألنو شرط لصحة مطمؽ الجمع بؿ كالتثنية كال خصكصية بيذا الجمع .

)ُ) ىػػك إب ػراىيـ بػػف سػػعيد المنػػكفي :شػػاعر ،مػػف الكتػػاب ،لػػو معرفػػة بالطػػب ،مكلػػده ككفاتػػو بمكػػة ،كلػػي كتابػػة السػ ٌػر
لصاحبيا ،كزار اليند في سفارة لو ،ككلي اإلفتاء كىك ً
ذىنا (ربما شػرع فػي كتابػة سػكرة
كارهه ،ككاف مف أحضر الناس ن
معا) ،لو (السبع السنابؿ في مدح
تتما ن
مف القرآف ،كىك يتمك سكرة أخرل بقدرىا ،فبل يغمط في كتابتو كال قراءتو ،حتى ٌ
سيد األكاخر كاألكائؿ) مف شعره ،كرسالة في (الطب) تكفي سنة ألفنا كمائػة كخمػس كتسػعيف .انظػر :األعػبلـ َُْ/
كمعجـ المؤلفيف ُ. ْٗ/

)ِ)

ىك محمد بف أبي بكر بف عمر بف محمد المخزكمي القرشي ،المعػركؼ بػابف الػدماميني ،كلػد سػنة ثػبلث كسػتيف

كسبعمائة ،كمات سنة سبع كاثنتيف كثمانمائة ،عالـ بالشريعة كاألدب ،كلد باإلسكندرية ،كالزـ ابف خمدكف فػي القػاىرة،

كلػػي قضػػاء المالكيػػة فييػػا ،ثػػـ رحػػؿ إلػػى الػػيمف فػػي الينػػد ،مػػف أشػػير كتبػػو :تحفػػة الغريػػب ،كالعيػػكف الغػػامزة ،كشػػرح
تسييؿ الفكائد .انظر :بغية الكعاة ُ ٔٔ/كشذرات الذىب ُ ُُ/كاألعبلـ ٔ. ٕٓ/

)ّ) يكسؼ ْ .
ٕٔ7

و
حينئذ ألنو في
عمما ،كانما جمع
(قكلو :نعـ إف صغر) استدراؾ عمى قكلو :فإف لـ يكف ن
حكما
معنى الكصؼ فيك داخؿ في قكؿ الناظـ ،كمذنب بأف يراد بنحك مذنب ما ىك كصؼ كلك ن

أفاده سـ (قكلو :كأجاز ذلؾ) أم جمع طمحة كنحكه بالكاك كالنكف

(ٔ)

.

(قكلو :سيبكييكف) كمنيـ مف يحذؼ كيو فيقكؿ سيبكف (قكلو :كأجاز بعضيـ) أم جمع

المركب الذم نحك سيبكيو كىك المزجي ،كال يرد عميو اإلسنادم؛ ألنو ال يجمع اتفاقنا كال اإلضافي
بناء عمى أنو ال يجمع منو إال الجزء األكؿ مف (قكلو :خالية مف تاء التأنيث) أم المكضكعة ُِ/أ/

لو كاف استعممت في غيره ليصح إخراج عبلمة فإف تاءه لتأكيد المبالغة ال لمتأنيث (قكلو :أفعؿ
فعبلء) كقكلو :فعبلف فعمى يق أر بكسر الـ أفعؿ كنكف فعبلف ،إلضافتيما إلى ما بعدىما انتيى
منكفي ،كاإلضافة فيما ألدنى مبلبسة أم أفعؿ الذم مؤنثو عمى فعبلء كفعبلف الذم مؤنثو عمى

فعمى ،كمثؿ ىذا ما يأتي قاؿ  :شيخنا السيد كىينا تنبيو ميـ ،كىك أف الميزاف كفعؿ ،كيفعؿ،
كفاعؿ ،كمفعكؿ ،مف قبيؿ عمـ الجنس فبل يقبؿ أؿ .

كف
كف السَّابًقي ى
(قكلو :سابؽ صفة لفرس) ،خرج بو نحك  :ىكالسَّابًقي ى
لمعقبلء .

(ِ)

اآلية؛ ألنو كصؼ

(قكلو :نحك صبكر كجريح) األكؿ بمعنى فاعؿ ،كالثاني بمعنى مفعكؿ فإف جعبل عمميف

لمذكر جمع ىذا الجمع .

(قكلو :مف باب أفعؿ فعبلء) أم بفتح فاء فعبلء أما إذا ضمت فتجمع كأفضؿ فضمى

فيقاؿ أفضمكف .

(قكلو :كشبو ذيف) بالجر عطفنا عمى عامر كمذنب كقكلو :كبو متعمؽ بألحؽ ،كالياء راجعة
إلى الجمع السالـ .
(قكلو :كبو عشركنا ...إلخ) ىذا شركع فيما ألحؽ بالجمع ،كىك أربعة أنكاع أسماء جمكع
ً
عبلما كعمييف كجمكع
كعشريف كأكلى كجمكع لـ تستكؼ الشركط كأىميف كعالميف كجمكع جعمت أ ن
تكسير كأىر ً
ضيف كستيف ،كالمراد بباب عشريف الجارم عمى سننو كطريقتو مف أسماء األعداد
ى

المعربة بالكاك كالياء كالنكف .

(قكلو :ألحؽ) خبر المبتدأ كىك عشركف كما عطؼ عميو قاؿ  :المعرب ككاف حقو أف

يقكؿ ألحقا بالتثنية ،كلكنو أفرد عمى إرادة ما ذكر .

)ُ)

زيادة في " أ" .

)ِ) الكاقعة َُ .

ٕٔ8

قياسا ألسماء فإنو و
فاش كتخصيص أرضيف بالشذكذ لخركجو مف
(قكلو :كأرضكف شذ) أم ن
باب سنيف فحقو أف يذكر بعده لكنو قدمو لضركرة النظـ ،كىك بفتح الراء كقد تسكف ضركرة ،كش ٌذ

حاؿ منو أك خبر عنو أك خبر عف قكلو :أىمكف كما عطؼ عميو .

(قكلو :كالسنكف) بكسر السيف مبتدأ خبره محذكؼ أم شذ كفي شرح العمدة لممصنؼ ما

ممخصو أف عمميف كأىميف مستكياف في الشذكذ كاف ِِ/ب /أرضيف كسنيف أشذ منيما أفاده
السندكبي(ٔ) ثـ قاؿ  :كبقي
تعظيما ،نحك  :فىنً ٍع ىـ
نفسو
ن
شرح العمدة(ٗ) .

جمعا ما أخبر هلل تعالى عف
في الممحؽ بجمع المذكر السالـ كليس ن
(ِ)
ً
اسثُُ٘ ،)ّ(ككناية عمميف أفاده الناظـ في
كفّٗ ، حْ ُِ ْاى٘ ِ
اٍل ىماى يد ى

(قكلو :كمثؿ حيف قد يرد ذا الباب) أم باب سنة كمثؿ حاؿ مف ذا أك صفة لمحذكؼ ،أم

كردكا مثؿ كركد حيف .

جمعا لمزـ صحة إطبلؽ ثبلثيف مثبلن عمى تسعة؛
(قكلو :إذ ال يقاؿ عشر)؛ كألنو لك كاف ن
ألف المفرد عمى تقدير جمعيو ما ذكر ثبلثة كعشريف عمى ثبلثيف؛ ألف المفرد عمى تقدير ما ذكر
عشرة ،كذلؾ باطؿ .

(قكلو :ليس فيو الشركط) فميس بعمـ كال صفة كال يرد عمى ككنو غير صفة قكليـ ::الحمد

هلل أىؿ الحمد؛ ألنو بمعنى المستحؽ ال بمعنى ذم القرابة الذم الكبلـ فيو .

(قكلػو :ألنػو ال كاحػد لػػو) ،فيػك اسػـ جمػػع لػذم ،كقيػؿ جمػػع لػو عمػى غيػػر لفظػو قػاؿ تعػػالى:

(ٓ)
فع ػا،
 ىكلىػ ٍػك كػ ي
ػانكا أيكلًػػي قي ٍربػػى ، قػػاؿ السػػندكبي :ككتابت ػو بػػالكاك أم بعػػد اليم ػزة لمناسػػبتيا لمضػػمة ر ن
كجر .
نصبا ا
كلمفرؽ بينو كبيف (إلى) الجارة أم في الرقـ ن

جمعا غير مستكفي
(قكلو :عالـ كرجؿ ...إلخ) فيك غير عمـ كال صفة فيككف العالمكف
ن
بالشركط كقيؿ اسـ جمع لكاحد لو مف لفظو؛ ألف العالـ عمـ فيما سكل اهلل ،كالعالمكف خاص بمف

جمعا لعالـ فقاؿ  :العالـ اسـ لذكم العمـ مف المبلئكة كالثقميف ،كقيؿ
يعقؿ كرجح في الكشاؼ ككنو ن
)ُ)

ىك شػياب الػديف أحمػد بػف عمػي السػندكبي ،المصػرم ،الشػافعي مػف عممػاء األزىػر كمدرسػيو مػف تصػانيفو :شػرح

عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ ،كشػرح العنقػػكد فػي نظػـ العقػكد لممكصػمي فػي النحػػك ،كفػتح رب البريػة بشػرح القصػيدة المقريػػة،
كمنظكمة في مصطمح الحديث اإليجػاز فػي حسػف المجػاز بضػبط عبلقػات المجػاز ،كلػو أشػعار كثيػرة كتػكفي بمصػر

سنة سبع كتسعيف كألػؼ ،كعمػره ثم و
ػاف كسػتيف سػنة .انظػر :خبلصػة األثػر ُ ِٓٔ/كىديػة العػارفيف ُ ُْٔ/األعػبلـ
ُ ُُٖ/كمعجـ المؤلفيف ِ. ٗ-ٖ/

)ِ) الذاريات ْٖ .
)ّ) الحجر ِّ .

)ْ) ساقط مف " ب" .
)ٓ)

التكبة ُُّ .
ٕٔ9

كؿ ما عمـ الخالؽ بو مف األجساـ كاألعراض ،فإف قمت :لـ جمع؟ قمت :ليشمؿ كؿ جنس مما

سمى بو فإف قمت :فيك اسـ غير صفة ،كانما يجمع بالكاك كالنكف صفات العقبلء أك ما في حكميما
مف األعبلـ قمت :ساغ ذلؾ لمعنى الكصفية فيو ،كىى الداللة عمى معنى العمـ ،انتيى .كال يضر

مساكيا لمفرده؛ ألف المجذكر إنما ىك ككف الجمع أقؿ أفر نادا مف المفرد .
ككف الجمع عمى ىذا
ن
(قكلو :اسـ ألعمى الجنة) ،كقيؿ اسـ كتاب بدليؿ قكلو تعالى ِِ/أٍٗ: /ب أ ْدساك ٍب
(ُ)
جيب بأنو عمى حذؼ مضاؼ أم محؿ كتاب ،كقيؿ جمع عمى التشديد اسـ
ِعيِّيُُّ٘ ِمزبة كأي ي

جمعا حقيقة كأيجيب بأنو عمى حذؼ مضاؼ أم لفي حفظ عمييف أم مبلئكة اسـ كؿ
ممؾ ،فيككف ن
عمى .
كاحد منيـ َّ

(قكلو :كأرضكف اسـ جنس جامد) أم فيك غير صفة كال عمـ ،كقكلو :مؤنث ىك مانع

آخر ،كىك أنو غير مذكر بدليؿ تصغيره عمى أريضة .

(قكلو :جمع سنة) أصمو ىس ىن ىك أك سنو؛ لقكليـ :في الجمع سنكات كسنيات ،كفي الفعؿ
سانيت كسانيت .
(قكلو :كىك ما حذفت المو) أم اسـ ثبلثي حذفت المو ( ،قكلو :لـ يكسر) أم لـ يغير

تغيير يؤدم إلى اإلعراب بالحركات (قكلو :كمائة) إنما رسمت اليمزة فيو ألفنا ،كاف كاف القياس
رسميا ياء لئبل يمتبس بصكرة منو إذا لـ تنقط أفاده بعضيـ .

(قكلو :ك ًم ىئتيف) بكسر الميـ؛ ألف ما كاف مف ىذا الباب مفتكحا ألفنا تكسر فاءه في الجمع
كسنيف كمكسكرىا ،نحك مائة ال يغير في الجمع كمضمكميا كثبة في جمعو كجياف الضـ كالكسر
أفاده في التصريح(ٕ) ،كقد نظمت ذلؾ فقمت :
في

الجمع

تكسر
ُ

فاء
ُ

ما

محذوفًا

كان

لم

ومفتوحا
ً

كنحو

سنو
(ٖ)

اكسر لدى المضموم نحو ثبو
اضمم أو
َأبوبو إن مفردا كس ار
الكسر
ْ
و ْ
و ُ
ثبو ،ما حذؼ مف البلمات أكثره كاك قاؿ في
كثبة ىي الجماعة كأصمو ثبك ،كقيؿ ثبي ،كاألكؿ أقكل

التصريح(ٗ) :كلـ يقع جمع ثبة في التنزيؿ إال باإللؼ كالتاء ،نحك :فانفركا ثبات(٘).

(قكلو :فإف كسر كشفو ...إلخ) محترز قكلو :لـ يكسر(ٔ) ،كأصؿ شفة شفيو ،حذفت البلـ

كىى الياء كعكض عنيا ىاء التأنيث ،أم قصد تعكيضيا .
)ُ) المطففيف ُٗ. َِ-
)ِ)

التصريح ٔ. 7ٔ/

)ْ)

بالصكط في "ج" .

)ّ) لـ أقؼ عمييما.
ٓ النساء.ُٕ :

ٖٓٔ

قياسا كاستعماالن فبل يرد أف باب سنيف شاذ؛ ألنو
(قكلو :لـ يستعمؿ كذلؾ إال شذكنذا) أم ن
فتأم ٍؿ( .قكلو :كظيىبة) قاؿ في التصريح :بكسر الظاء المعجمة ،كفتح
شاذ في القياس ال االستعماؿ َّ
المكحدة طرؼ السيؼ أك السيـ كأصميا ظبك ،لقكليـ ظبكتو إذا أصبتو بالظبة ،كنقؿ ِّ/ب /عف

القامكس الضـ فحينئذ يجكز في ظاء ظبة الضـ كالكسر .

(قكلو :عمى ظباء) بالضـ (قكلو :ظبكف كظبيف) بكسر أكليما( ،قكلو :في إحدل

كسني يكسؼ بسككف الياء مخففة ،كال يجكز تشديدىا إذ ال مقتضى لو
الركايتيف) ،كالركاية األخرل
ٌ
(قكلو :دعاني مف نجد ...إلخ) ،أم اتركاني مف ذكر نجد يخاطب بو الشاعر خميمو ،كمف عادة
العرب خطاب الكاحد بصيغة المثنى كما في قكؿ امرئ القيس(ٕ):
ِقفَا َن ْب ِك ِم ْن ِذ ْكرى َح ِب ٍ
يب َو َم ْن ِز ِل
...
...
َ

...

...

...

(ٖ)

كنجد بفتح النكف كسككف الجيـ اسـ لمببلد التي أعبلىا تيامة كاليمف ،كأسفميا العراؽ كالشاـ ،كأكليا
مف ناحية الحجاز ذات عرؽ إلى ناحية العراؽ ،كشيبا بكسر الشيف جمع أشيب ،كالشاىد في سنينو

أيضا عمى
حيث أعرب بالحركة الظاىرة عمى النكف ،كىى جمع سنة ،كمعناىا العاـ مطمقنا تطمؽ ن
العاـ المجدب كمنو ما في الحديث .
(قكلو :كنكف مجمكع) ،قاؿ البيكتي :يحتمؿ رفعو عمى االبتداء كال يضر اقتراف الخبر

بالفاء؛ ألنيا زائدة كال ككف الخبر طمبيا كال عدـ ذكر الرابط؛ ألنو يجكز حذفو كليس ذلؾ مختصا
بالضركرة خبلفنا لظاىر كبلـ أبي البقاء أك معمكؿ ال فتح بعده كاف قرف بالفاء التي تمنع مف عمؿ

مدخكليا فيما قبمو؛ ألنيا زائدة ،انتيى .ابف قاسـ .
(قكلوَّ :
و
بكسر نطؽ) أم مع الياء إذ لـ يحفظ ذلؾ بعد الكاك ،كيبعد أف يجكز؛
كقؿ مف
إلفراطو في الثقؿ .
)ُ)

زيادة في " ج" .

)ِ( ىك امرئ القيس بف عانس بف المنذر بف امرئ القيس بف السمط بف عمرك بف معاكية ،مػف كنػدة شػاعر مخضػرـ
مف أىؿ حضرمكت ،أسمـ عند ظيكر اإلسبلـ ككفد إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كثبت عمى إسبلمو حيف ارتدت
حضرمكت ،تكفي سنة خمس كعشريف كىك صاحب القصيدة المشيكرة كالتي أكليا:
ونام الخمي ولم ترقد

تطاول ليمك باألثمد

كمف الركاة مف ينسبيا إلى امرئ القيس بف حجر .انظر :المقاصد النحكية ِ ِّ-َّ/كاألعبلـ ِ. ُِ/

)ّ) البيت المرئ القيس في ديكانو ُُْ ،كعجزه:
ِب ِس ِ
بين الدَّخول فَ َح ْو َمل
قط المَّوى َ
كشػػرح المعمقػػات السػػبع ُْٕ كشػػرح قطػػر النػػدل َٖ كسػػر صػػناعة اإلع ػرابُِّ كصػػدره كركم (من ػزلف) َُِٓ/

كالجمؿ في النحك لمخميؿ ِٖٓ كاألصكؿ في النحػك ِ ّٖٓ/كدالئػؿ اإلعجػاز ِْٕ كاألغػاني ٗ ٖٓ/كالمثػؿ السػائر

ِ ِِٓ/كخزانة األدب كغاية األرب ُٗ .
ٖٔٔ

(قكلو :بعكس ذاؾ) أم النكف استعممكه قيؿ ىذا ال يتمشى عمى العكس المغكم كال

المنطقي؛ ألف المراد أف ىذا القسـ مف كسر فيو أكثر ممف فتح ،كاألكؿ مف فتح فيو أكثر ممف
كسر كلك قاؿ : :

ونون

ثني

من

وما

بو

َّ
وقل َمن بفتحو نطق
فاكسر

(ٔ)

التحق

لسمـ مف ذلؾ أفاده البيكتي (قكلو :فانتبو) أم لمفرؽ بيف النكنيف ِّ/أ. /

(قكلو :عرفنا جعفر ...إلخ) جعفر كبنك أبيو أكالد ثعمب بف يربكع ،كالزعانؼ جمع زعنفة بكسر
احدا ،كقيؿ ىـ الفرؽ بمنزلة
الزام كالنكف كىك القصير كأراد بيـ األدعياء الذيف ليس أصميـ ك ن
زعانؼ األديـ أم أطرافو ،كأخريف جمع آخر بفتح الخاء بمعنى مغاير ،قمت :كالشاىد فيو كسر نكف

العركض بيذا البيت عمى اإلصراؼ الذم ىك اختبلؼ حركة الراكم
أخريف ،لكف قد استشيد عمماء ى
المطمؽ قالكا :فالنكف فيو مفتكحة ،كفي البيت قبمو مكسكرة ،كىك قكلو:
من

وعرين
ٌ

ِ
عرين

ليس

(ٕ)

برئت إلي عرينو من عرين

منا

كحينئذ فبل شاىد فيو إال أف يقاؿ أنيما ركايتاف كىذه األمكر يكفي فييا االحتماؿ كعريف بكزف
أمير اسـ قبيمة كعرينو بضـ العيف بطف مف بجيمو كالمعنى تبرأف مف عريف منتييا إلى عرينو.

(قكلو :أكؿ الدىر) أم أفي كؿ الدىر حؿ بكسر الحاء ،أم حمكؿ كارتفاعو باالبتداء خبره

ما قبمو ،أك بالظرؼ قبمو لبلعتماد كال يقيني أم ال يحفظني الدىر ،فالضمير عائد عمى الدىر
كالضمير في يبقى ،كقكلو :كماذا تبتغي أم تطمب كجممة كقد جاكزت ...إلخ ،حالية كالشاىد في
كسر نكف األربعيف كاعترض عميو بأنو يحتمؿ أف تككف الكسرة كسرة إعراب باإلضافة عمى لغة مف

إعرب ذلؾ بالحركة كيجاب بما تقدـ مف أف ىذه األمكر يكفي فييا االحتماؿ :

(قكلو :كليس كسر ىالمغة) الذم جزـ بو الناظـ في شرح الكافية ،كحكاه في التسييؿ أنو

لغة ،كقاؿ ابف الناظـ إنو ضركرة كتبعو المكضح .

(قكلو :عمى أحكذييف ...إلخ) تثنية أحكذم بالياء المشددة ،كىك الخفيؼ في المشي لحذفو،

كقيؿ الراعي المشتير بالرعاية الحافظ لما كلي عميو ،كأراد بيما جناحي قطاة يصفيا بالخفة

كضمير استقمت :لمقطاة ،أم ارتفعت في اليكاء كعشية بالنصب عمى الظرفية ،كقكلو :فما ىي إال
لمحة أم ِْ/ب /ما مسافة رؤيتيا إال مقدار لمحة كاال بمعنى غير كتغيب معطكؼ عمى قكلو،:
ىي لمحة فيي جممة فعمية عطفت عمى اسمية ،كالمعنى تغيب بعدىا كالشاىد في فتح نكف

أحكذييف

(ٖ)

.

)ُ) لـ أقؼ عميو.
)ِ) لـ أقؼ عميو.
)ّ)

زيادة في " أ" .
ٕٖٔ

(قكلو :أعرؼ ...إلخ) الجيد بكسر الجيـ العنؽ ،كالعيناف بالنصب عطفنا عمى الجيد،
فميست األلؼ فيو لئلعراب بؿ ىي التي تمزـ المثنى في جميع أحكالو ،كىذا محؿ الشاىد كاأللؼ
األخيرة لئلطبلؽ كمنخريف أشبيا منخرم ظبيانا ،ثـ حذؼ المضاؼ كأقيـ المضاؼ إليو مقامو

فانتصب انتصابو .

(قكلو :مصنكع) أم مف كبلـ المكلديف كالصحيح كما نقمو العيني أنو مف شعر العرب كأنو

لرجؿ مف ضبة .

(قكلو :كما بتا) بالقصر كمف غير تنكيف كما تقدـ مستكفي عف ابف غازم كغيره( ،قكلو :قد

جمعا) أم تحققت جمعيتو بما ذكر فيك كصؼ لمجمع فسقط ما يقاؿ الذم جمع بالتاء كاأللؼ ىك
المفرد كىك ال يعرب ىذا اإلعراب ،كقدـ التاء عمى األلؼ لضركرة النظـ كىذا الجمع مقيس في

خمسة أمكر ،األكؿ :ما فيو تاء التأنيث مطمقنا ،الثاني :ما فيو ألؼ التأنيث كذلؾ ،الثالث :مصغر
مذكر ما ال يعقؿ كدرييـ ،الرابع :عمـ مؤنث ال عبلمة فيو كزينب ،الخامس :كصؼ غير العاقؿ

كأياـ معدكدات كنظميا الشاطبي ،فقاؿ : :
قسو ِفي ِذي التَّاء وَن ِ ِ
كري
َو ُ
َ
حو ذ َ
الع ِ
ووص ِ
َو َزَي ٍ
َغ ِ
اق ِل
ير
ف
نب
ََ ْ
َ

َوِدرَىٍم
ير
ُو َغ ُ

َذا

ص َّغ ٍر
ُم َ

سمَّ ٌم
ُم َ

ص َح ار
َو َ

لِ َّمن ِ
اق ِل

()1

كيستثنى مف األكؿ أربعة أسماء ال تجمع ىذا الجمع كاف كاف فييا التاء ،كىى امرأة كأمو كشاه
كشفة استغنى بتكسيرىا عف تصحيحيا ،كمف الثاني فعبلء أفعؿ كفعمي فعبلف لما لـ يجمع مذكرىما

ِْ/أ /بالكاك كالنكف لـ يجمع مؤنثيما باأللؼ كالتاء ،كأفاد ابف الناظـ أف ما عدا الخمسة مقصكر

عمى السماع ،كىك كذلؾ خبلفنا لبعضيـ .
(قكلو :يكسر في الجر ...إلخ) سكت عف الرفع؛ ألنو داخؿ في الكمية التي قدميا في قكلو:

فارفع بضـ ،كانما ذكر الجر كاف كاف داخبلن كالرفع فيما ذكر ليبيف أف النصب محمكؿ عميو ،كلذا

قدمو ألف النصب تابع لو ،انتيى .يس .

جميعا (قكلو :ألف أصمو قضية(ٕ)) فقمبت الياء لتحركيا كانفتاح ما قبميا ،
معا) أم
ن
(قكلو :ن
سببا في داللتو ...إلخ) أشار بيذا إلى أف الباء في كبلـ الناظـ لمسببية كاف ما كاقعة عمى
(قكلو :ن
سببا في جمعيتو .
الجمع ،أم كالجمع الذم كانت األلؼ كالتاء ن

)ُ) البيتػػاف لمشػػاطبي فػػي حاشػػية الصػػباف ُ ُّٕ/كفػػتح رب البريػػة فػػي شػػرح نظػػـ اآلجركميػػة ُِٕ كالنحػػك ال ػكافي
ُ. َُٕ/

ِ يقكؿ ابف عقيؿ فخركج نحك قضاة فغف ألفو غير زائدة بؿ ىي منقمبة عف أصؿ كىك الياء ألف أصمو قضية.
انظر :شرح ابف عقيؿ.ّٕ/ُ :
ٖٖٔ

(قكلو :فاندفع بيذا التعريؼ االعتراض ...إلخ) يحتمؿ أف مراده بالتعريؼ مصدر عرؼ

بمعنى بيف ككضح ،أم بيذا التبييف الذم ذكرتو مف أف الباء السببية ما كاقعة عمى الجمع ،كيحتمؿ
أف مراده التعريؼ المصطمح عميو يعني ما عرؼ بو المصنؼ جمع المذكر السالـ ،لكف تجعؿ الباء

تأم ٍؿ .ثـ رأيت في
بمعنى عف أم فاندفع عف ىذا التعريؼ بسبب التبييف المتقدـ االعتراض ...إلخَّ ،
كثير مف النسخ فاندفع بيذا التقرير كعميو فبل أشكاؿ .

(قكلو :كعمـ ال حاجة إلى أف يقكؿ بألؼ أك بتاء ...إلخ) فيو أنو ىك نفسو قد قرر كبلـ

الناظـ فيما سبؽ بذلؾ ،فيعترض عميو حينئذ بذلؾ كيجاب بأنو نظر فيما ذكر أكالن إلى ظاىر كبلـ

الناظـ ،كىناؾ إلى التحقيؽ َّ
فتدب ٍر .
(قكلو :كذا أيكالت) ،أم مثؿ ما جمع بألؼ كتاء في أنو يكسر في الجر كفي النصب

أكالت ،كىك اسـ جمع ال كاحد لو مف لفظو ،بؿ مف معناه كىك ذات ،انتيى .ابف قاسـ كقد زادكا(ٔ)،

في رسـ أكالت كاك تفريقا بينيما كبيف البلت جمع التي فإنيا تكتب ببلـ كاحدة .

عمما فبل يرد أف
اسما ن
مفردا بعد أف كاف ن
اسما ن
جمعا أك ن
(قكلو :كالذم اسما قد جعؿ) أم ن
اسما ككبلمو شامؿ لجعمو عمـ مذكر أك
جعؿ بمعنى صير كأذرعات لـ يكف غير اسـ ،ثـ صار ن

ِٓ/ب /مؤنث كما البف عقيؿ عمى التسييؿ .

(قكلو :كأذرعات) بذاؿ معجمة ،كراء مكسكرة كما في الصحاح(ٕ) ،كقد تفتح كما في

القامكس

(ٖ)

كىى قرية مف قرل الشاـ ،كأصميا جمع أذرعو ،كأذرعو جمع ذراع أفاده المصرم (قكلو:

تجرم مجرل) بفتح الميـ؛ ألنو مأخكذ مف الثبلثي بخبلؼ ما إذا كاف مف أجرل فإف ميمو تضـ.

(قكلو :كالممحؽ بو) بالجر أم كما سمى بو مف الممحؽ بو (قكلو :كال يحذؼ منو التنكيف)

قاؿ المرادم(ٗ) :كانما نكف عمى المغة المشيكرة مع أف حقو منع الصرؼ لمتأنيث كالعممية؛ ألف
تنكينو ليس لمصرؼ بؿ لممقابمة كما مر بيانو .

(قكلو :تنكرتيا مف أذرعات ...إلخ) ىك مف قصيدة طكيمة مف الطكيؿ أكليا:
ِ ( ٘)
ِ
الخال ِي
البالِي
صرَ َ
احا أَي َيا الطَّ َم ُل َ
ص َب ً
الع ُ
َو َى ْل َي ْن َع َم ْن َم ْن َكان في ُ
ألَ ا ْن َع ْم َ
الخالِي
َ
)ُ)

كقد زكدكا في " ب " .

)ّ)

القامكس المحيط . 7ٔ7

)ِ)

)ْ)

الصحاح ّ. ُُُِ/

تكضيح المقاصد ُ. ُٓٗ/

)ٓ) البيت المرئ القيس في ديكانو ِٕ كجميرة المغة ِ ُُّٗ/كخ ازنػة األدب ُ َٔ/كِ ُّٕ/كشػرح شػكاىد المغنػي
ُ ُْٖ/كشػػرح األشػػمكني ُ ٔٗ/كىمػػع اليكامػػع ِ ّٖ/كالصػػحاح ِ ّْٓ/كمقػػاييس المغػػة ْ ،ِْٕ/كبػػبل نسػػبة فػي
المغني ُ ِِٓ/كأكضح المسالؾ ُ. ُْٖ/
ٖٗٔ

كقكلو :تنكرتيا أم نظرت إلى نار المحبكبة بقمبي لفرط شكقي ،كقيؿ معناه نظرت إلى ناحية نارىا،
كىى مع أىميا بيثرب اسـ مدينة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،سميت باسـ مف بناىا مف

العمالقة ،كفي السنة منع إطبلؽ ىذا االسـ عمييا؛ ألنيا مف مادة التثريب كىك الحرج كأما قكلو
ب
تعالى  :ىيا أ ٍ
ىى ىؿ ىيثٍ ًر ى
إلى نارىا ،كىذا مثؿ ضربو؛ لشدة شكقو ،كجممة كأىميا بيثرب حالية ،كقكلو :أدنى دارىا ...إلخ،
(ٔ)

فحكاية عمف قاليا مف المنافقيف ،كأراد أف الشكؽ يخيميا إليو فكأنو ينظر

مبتدأ ،خبره نظر ،كعالي صفتو ،كفي الكبلـ حذؼ مضاؼ ،أم كيؼ أراىا كأقرب دارىا محؿ نظر
أك صاحب نظر و
عاؿ ،يعني إف أقرب دارىا بعيد فكيؼ بيا ،كدكنيا نظر مرتفع.
از كما ىك المغمكب
كجكبا كما ىك الغالب فيما ال ينصرؼ أك جك نا
(قكلو :كجر بالفتحة) أم
ن
فيو ،كمنو نحك ىند ،ككذا ما كسر لمضركرة أك التناسب فإف كسره جائز ال كاجب كما ىك الحؽ
ناصبا ما ال
الذم بينو شيخنا الشريؼ أفاده ابف قاسـ كجر بضـ الجيـ يحتمؿ أف يككف فعؿ أمر
ن
افعا(ٕ) ِٓ/أ /لو بالنيابة عف الفاعؿ يؤيد األكؿ
ينصرؼ عف المفعكؿ بو كأف يككف
ن
ماضيا مجيكالن ر ن

الحقة ،كالثاني سابقة ،كالمراد بالفتحة ما يشمؿ الظاىرة كأحمد كالمقدرة كمكسى .

اسما ال ينصرؼ كىك ما فيو عمتاف مف عمؿ تسع ،كأحسف أك
(قكلو :ما ال ينصرؼ) أم ن
كاحدة منيا تقكـ مقاميما كمساجد كصحراء ،كما سيأتي في بابو مفصبلن ،كحاصؿ أقساـ ما ال
ينصرؼ أحد عشر كىى صيغة منتيى الجمكع ،كألؼ التأنيث مطمقنا ،كىاتاف ىما فيو عمة تقكـ مقاـ
العمتيف كالعممية مع التأنيث ،أك التركيب ،أك العجمة ،أك الكزنف أك العدؿ ،أك زيادة األلؼ كالنكف

كالكصفية مع الثبلثة األخيرة بمعنى أنو إذا اجتمع الكزف أك ما بعده مع العممية أك مع الكصفية منع
الصرؼ كقد نظمت ىذه األقساـ ممثبلن ليا ،فقمت::
ٍ
جمع كما
لصرف منتيى
امنع
ٍ
ْ
و ِ
ألف

ِ
التأنيث

وعرفن

مؤنثًا

كذاك
وامنع

بالقصر

العجمي
ٍ
لوصف
مثل

والعدل

أو

غير
َ

كذا

أخر

بالمد

األلف

كزينب

والمركب

لتعريف

مساجد
َ

وكالمصابي ِح
كالحبمى
ُ

لدى

ِ
وزن

وعم ار

وزد

اء
وصحر َ

خذا

كما

ُعرف

وطمحة

كيوسف

أعمما

وبعمبك

يذىب

كأفضل

وأحمد

ىدى

كسكران

وعمران

َّ
اذك ار

(قكلو:ما لـ يضؼ) ما ظرفية مصدرية ،أم مدة ككنو غير مضاؼ ،كال تابع ألؿ ففاد

الكبلـ ىنا اشتراط نفي األمريف ال أحدىما فقط في الجر بالفتحة ،كىك المراد .
)ُ) األحزاب ُّ .
)ِ)

ساقط مف " ب" .
ٖ٘ٔ

(قكلو :بعد أؿ) خبر يؾ كقكلو :ردؼ ليس حشك إلى أف البعدية ال تستمزـ االتصاؿ ،قالو:

أبك حياف.

(قكلو :فاف أضيؼ جر بالكسرة ...إلخ) كىؿ إذا أضيؼ ما ال ينصرؼ أك دخمتو أؿ يسمى

منصرفنا فيو خبلؼ كالتحقيؽ أنو إف زالت إحدل عمتيو باإلضافة أك بأؿ فيصرؼ كأحدكـ كاال فغير
منصرؼ كأحسنكـ ككأؿ فيما ذكر بدليا كما صرح بو في التسييؿ ،أفاده شيخ اإلسبلـ.

(قكلو :كاجعؿ لنحك يفعبلف النكف رفعا ...إلخ) ِٔ/ب /كالصريح في أف النكف نفس الرفع

كىك مكافؽ لمختار الناظـ مف أف اإلعراب لفظي ،كحينئذ فيؤكؿ قكلو :كحذفيا لمجزـ كالنصب سمة
بحمميما عمى المعنى المصدرم ،كالمعنى أف حذؼ المتكمـ النكف عبلمة كدليؿ عمى ككف الفعؿ

كمنصكبا فبل ينافي أف الحذؼ نفس الجزـ كالنصب بمعنى األثر ،كىذا أى ٍكلى لكجييف
مجزكما
ن
ن
تأم ٍؿ ،كانما أعربكا ىذه
مكافقة مذىب الناظـ في الكاقع ،كتأكيؿ الثاني ليكافؽ األكؿ إذ ىك المناسب َّ
األمثمة بالنكف؛ لمشابيتيا أحرؼ العمة التي الحركات أبعاضيا؛ ألنيا تدغـ في الكاك كالياء ،كتبدؿ

األلؼ مف النكف في الكقؼ عمى االسـ المنصكب المنكف عمى المشيكر ،كمف نكف التككيد الخفيفة،
أيضا .
كمف نكف إذف في الكقؼ ن
(قكلو :كحذفيا) أم النكف كنصبو باجعؿ أى ٍكلى مف الرفع باالبتداء كخبره سمو ،كقدـ الحذؼ
لمجزـ؛ ألنو األصؿ كالحذؼ لمنصب محمكؿ عميو ،كانما ثبتت النكف مع الناصب في قكلو تعالى:
إل أُ ي ْعفُُ٘)ٔ(؛ ألنو ليس مف ىذه األمثمة ألف الكاك فيو الـ الفعؿ كالنكف ضمير النسكة كالفعؿ
مبني ،مثؿ :يتربصف ككزنو يفعمف ،بخبلؼ الرجاؿ يعفكف فإنو مف ىذه األمثمة إذ كاكه ضمير
ب لًمتَّ ٍق ىكل ،)ٕ(ككزنو تفعك
الفاعؿ كنكنو عبلمة الرفع يحذؼ لمجازـ كالناصب ،نحك  :ىكأ ٍ
ىف تى ٍعفيكا أى ٍق ىر ي
كأصمو تفعككا .

كجكبا بعدىا ،كالتقدير كقكلؾ:
(قكلو :لتركمي) البلـ لمجحكد كالفعؿ منصكب بأف مضمرة
ن
لـ تككني مريدة لركـ ...إلخ.
(قكلو :مظممو) بفتح البلـ عمى القياس ،كاألكثر الكسر ذكره المعرب كالكسر غير مقيس

مقيسا كما بيف في محمو .
أف أريد المصدر فإف أريد اسـ المكاف كاف ن
(قكلو :فإف لـ تفعمكا ...إلخ) جعمو بعضيـ مف تنازع الحرفيف كفيو إف الحرؼ ال يحذؼ

معمكلو ،فاألحسف جعؿ أف عاممو في محذكؼ ِٔ/أ /كلـ عاممو في مكجكد أم أف ثبت أنكـ لـ
تفعمكا فيما مضى؛ ألف أف تقتضى االستقباؿ كلـ تقتضي المضي فالمضي في عدـ الفعؿ
صُٔ قُذ ،)ٖ(فإف القد سابؽ عمى كقت
كاالستقباؿ في إثبات كجكده ،كقكلو تعالى :إِ ُْ مبُ ق َِي ُ
)ُ)

البقرة ِّٕ .

)ّ)

المصباح المنير ِ. ِّٓ/

)ِ)

البقرة ِّٕ .

ٖٔٙ

المحاكمة كاثباتو باألمارة مستقبؿ ىذا ما ذكره الشيخ ابف عرفة

(ٔ)

في تفسيره ،كقيؿ لـ عاممو في

مدخكليا كىى مع مدخكليا معمكلة؛ ألف محبلن نقمو العبلمة الشيخ يحيى رحمو اهلل كجكاب الشرط

محذكؼ ،أم فاترككا العناد كعبر عنو باتقاء النار تخكيفنا ليـ .
لسـ ،كاألكؿ ىك المكصكؿ ،كأصؿ معتؿ
(قكلو :كسـ معتبلن ...إلخ) معتبلن مفعكؿ ثاف ٌ
بكسر البلـ سكنت البلـ األيكلى ،كأدغمت في الثانية ،كالمعتؿ في يع ٍرؼ النحاة ما آخره حرؼ عمة،
آخر ،كالصحيح ىك ما عدا ذلؾ .
طا أك نا
كفي يع ٍرؼ أىؿ الصرؼ ما فيو حرؼ عمة أكالن أك كس ن

مكارما جمع مكرمة بضـ الراء تطمؽ عمى فعؿ
(قكلو :كالمرتقي) بكسر القاؼ ،كقكلو:
ن
الخير كما في المصباح(ٕ) منصكب عمى المفعكلية بالمرتقي أك حاؿ منو عمى تقدير مضاؼ

فييما ،كالتقدير عمى األكؿ درج مكارـ ،كعمى الثاني ذا مكارـ ،كقيؿ غير ذلؾ كتقدير البيت :كسـ

كائنا مف األسماء معتبلن ،ففيو تقديـ المفعكؿ
الذم استقر كالمصطفى كالمرتقي
مكارما حاؿ ككنو ن
ن
الثاني عمى األكؿ ،كتقديـ الحاؿ عمى صاحبيا ،ككبلىما جائز كما أفاده المعرب .
(قكلو :جميعو) بالرفع تككيد لمضمير المستتر في قدر كبالجر تككيد لمضمير المجركر

خاليا مف ضمير مسند إليو ،ككبلـ الناظـ كالصريح
بقي ،كيجكز أف يككف نائب فاعؿ بقدر يجعمو ن
في تقدير الكسرة ،كىك مقيد بغير ما ال ينصرؼ أما ىك فتقدر فيو الفتحة خبلفنا لمف قاؿ  :بتقدير
الكسرة فيو معمِّبلن(ٖ) بأنو ال ثقؿ مع التقدير .
(قكلو :كىك الذم قد قصرا) مف القصر ،كىك الحبس سمي بذلؾ؛ ألنو محبكس عف المد

أم الفرعي أك عف ظيكر اإلعراب (قكلو :كالثاني منقكص) ِٕ/ب /قاؿ  :الراعي

(ٗ)

فيو تكرية مف

أيضا ،كسمي بذلؾ لحذؼ المو لمتنكيف أك ألنو نقص منو ظيكر
جية أف لفظ الثاني منقكص ن
بعض الحركات .

)ُ)

ىػػك محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد اإلمػػاـ العبلمػػة الفقيػػو أبػػك عبػػد اهلل الػػكرغمي ،التكنسػػي ،المػػالكي ،إمػػاـ تػػكنس

كعالميػػا ،كخطيبي ػا فػػي عص ػره ،مكل ػػده ككفاتػػو فييػػا كصػػاحب المؤلفػػات الكثيػ ػرة :كالمبسػػكط فػػي الفقػػو ،كنظػػـ قػػراءة
يعقكب ،تكفي سنة ثبلث كثمانمائة .انظر :ديكاف اإلسبلـ ّ ِّّ/كاألعبلـ ٕ. ّْ/
)ِ)
)ّ)
)ْ)

يكسؼ ِٔ .
معمؿ في " ب" .

ى ػػك محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف محم ػػد بػ ػف إس ػػماعيؿ األندلس ػػي الغرن ػػاطي ،ث ػػـ الق ػػاىرم ،ش ػػمس ال ػػديف ،أب ػػك عب ػػداهلل،

المعركؼ بالراعي :نحكم ،كلد كعاش بغرناطة ،كحج كسكف القاىرة (سػنة خمػس كعشػريف كثمانمائػة) كتػكفي بيػا ،لػو
كت ػػب ،مني ػػا( :ش ػػرح األلفي ػػة) ،ك(النػ ػكازؿ النحكي ػػة) ،ك(الف ػػتح المني ػػر ف ػػي بع ػػض م ػػا يحت ػػاج إلي ػػو الفقي ػػر) ،ك(األجكب ػػة
المرضية عف األسئمة النحكية  -ط) ،ك(شرح األجركمية  -خ) ،ك(انتصار الفقير السالؾ لترجيح مذىب اإلماـ مالؾ

 خ) ،ك(مسػػالؾ األحبػػاب  -خ) فػػي النحػػك ،تػػكفي سػػنة ثمانمائػػة كثػػبلث كخمسػػيف .انظػػر :الضػػكء البلمػػع َِّٗ/كشذرات الذىب ٕ ِٕٖ/كاألعبلـ ٕ. ْٕ/
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عترض بأنو ال حاجة
تفننا قاؿ  :ألغزم كأ
كثانيا بًىي ٍن ًكم ن
ي
(قكلو :كرفعو ينكم) عبر أكالن بقدر ن
جيب بأف الناظـ قصد الرد عمى مف قاؿ  :ال
إلى قكلو :كرفعو ينكم مع مفيكـ قكلو :ظير ،كأي ي
و
قاض ال مكاف إظيارىا كما جاء في الضركرة فيي في
حاجة لتقدير حركة الرفع كالجر في نحك:

حكـ المكجكد فكما ال يقدر المكجكد ال يقدر ما في حكمو ،انتيى.

أيضا بجر) أم بكسر منكم أك ما ناب عنو كالفتحة في نحك جك وار كغك و
اش
(قكلو :كذا ن
(قكلو :الذم في آخره ألؼ) أم لينة فخرج الميمكزة نحك الخطأ.
جنسا في التعريؼ؛ ألف بينو كبيف فصمو
(قكلو :فخرج باالسـ الفعؿ) أخرج بو كاف كاف ن
اسما كفعبلن ،كلـ يخرج
عمكما
ن
كخصكصا كجيينا إذا االسـ يككف معرنبا كمبنيا كالمعرب يككف ن
ن
(ٔ)
جنسا في التعريؼ .
األشمكني بو شينئا؛ نا
نظر لككنو ن
(قكلو :في رفعة بالضمة) في لمسببية (قكلو :كعمـ مما ذكر ...إلخ) كجو عممو منو أف

المعتؿ ما آخره حرؼ عمة ،كقد قيد بككنو ألفنا الزمة أك ياء قبميا كسرة كيقابمو الصحيح فمك كجد
اسـ آ خره كاك قبميا ضمة ألدخمكه في المعتؿ فسككتيـ عنو دليؿ عمى عدـ كجكده في األسماء
تأم ٍؿ .
المعربة أصالةنَّ ،
(قكلو :كلـ يكجد ذلؾ في المعرب) قاؿ  :العبلمة األجيكرم(ٕ) في بعض تعاليقو ليس في

األسماء المعربة ما حرؼ إعرابو كاك الزمة ما قبميا ضمة ،كاحترزنا بقكلنا الزمة عف األسماء

الستة في حالة الرفع ،فمك كاف االسـ منقكالن مف الفعؿ ىك ىي ٍغ يزك أك مف كبلـ العجـ كسمند كاسـ بمده
ياء ،كمذىب الككفييف إق ارره قاليا :الغنيمي(ٖ) انتيى .كفي
فذىب البصريكف إلى قمب كاكه ن
القامكس

(ٗ)

سمند كقمعة بالركـ .

(قكلو :كأم فعؿ ...إلخ) أم شرط مبتدأ مضاؼ لقكلو :فعؿ ككاف بعد مقدرة يحتمؿ أف

تككف ثانية كىؿ ىي ناقصة أك تامة لككف الخبر ِٕ/أ /تفسير لبلسـ فكأنو ىك أك كاسطة أقكاؿ
ثبلثة ذكرىا الشيخ يحيى .

)ُ)
)ِ(

شرح األشمكنيِ. ُّٔ/
ىك عبد البر بف عبداهلل بف محمد األجيكرم :فقيو شافعي مصرم ،لو :منحة األلباب ،كحاشػية عمػى شػرح الغايػة

البػف القاسػػـ ،كفػػتح المجيػػد بشػػرح جػػكىرة التكحيػػد ،تػكفي سػػنة سػػبعيف كألػػؼ .انظػر :خبلصػػة االثػػر ِ ِٖٗ/كاألعػػبلـ
ّ.ِّٕ/

)ّ)

ىك أحمد بف محمد عمى شياب الديف الغنيمي األنصارم الخزرجي ،كلد سنة أربع كستيف كتسػعمائة .لػو :حاشػية

عمى شرح العصاـ في المنطؽ ،كابتيػاج الصػدكر فػي النحػك ،كحاشػية فػي التفسػير ،كتػكفي سػنة أربػع كأربعػيف كألػؼ.

انظر :خبلصة األثر ُ ُِّ/كاألعبلـ ُ. ِّٖ-ِّٕ/

)ْ)

القامكس المحيط . ٕ89
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كعمى الثاني جرل المككدم

(ٔ)

كاألشمكني

(ٕ)

حيث جعبل قكلو :آخر منو ألؼ جممة مف

مبتدأ كخبرىا مفسرة لمضمير المستتر فييا ،كمحميا النصب خبر كاف؛ ألنيا عمدة ،كأما قكليـ :أف
الجممة المفسرة ال محؿ ليا مف اإلعراب ،فيي الكاقعة فضمة قاؿ :

كالمرجح

(ٖ)

العبلمة الشيخ يحيى

ككنا
لتقدير كاف إف الككف كالثبكت أقرب إلى الفيـ ،كلذلؾ كاف متعمؽ الظرؼ المستقر ن

عاما ،كقكلو :أك كاك أك ياء معطكفاف عمى ألؼ ،كيحتمؿ أف تككف ناقصة غير شأنية فأخر اسميا
كألؼ خبرىا ككقؼ عميو بحذؼ األلؼ عمى لغة ربيعة ،كعرؼ جكاب الشرط كالفاء رابطة لجكاب

الشرط قاؿ الشيخ يحيى :كاألى ٍكلى جعمو معتبل مفعكالن بو ،كعرؼ عممية ألف القصد عمـ ككنو معتبل
معا ،كقيؿ جممة
ال معرفة ذاتو مقيدة بو كخبر المبتدأ جممة الشرط ،كقيؿ ىي كجممة الجكاب ن

الجكاب فقط ،كالمعنى أم فعؿ كاف آخره حرفنا مف األحرؼ المذككر فإنو يسمى معتبل .
(قكلو :فاأللؼ ًا ٍن ًك ...إلخ) األلؼ منصكب بمحذكؼ يفسره الفعؿ بعده تقدير ما ذكر األلؼ
كال يقدر انك؛ ألف األلؼ منكم فيو كليس ىك المنكم

(ٗ)

.

(قكلو :كأبد) بقطع اليمزة أم أظير( ،قكلو :كالرفع فييما انك ...إلخ) الرفع منصكب

كجازما حاؿ مف فاعؿ
بالمفعكلية النك ،كفييما متعمؽ بو جازما عمى أنو كفي كؿ ضمير ىك فاعمو
ن
احذؼ كثبلثيف مفعكؿ بو كالضمير في ثبلثيف ال حرؼ العمة ،كمعمكؿ الحاؿ محذكؼ كىك

جارما األفعاؿ الثبلثة المذككرة
األفعاؿ الثبلثة ،كالتقدير احذؼ أحرؼ العمة ثبلثيف حاؿ ككنؾ
ن
كيحتمؿ أف يككف ثبلثيف معمكالن لمحاؿ كالضمير لؤلفعاؿ كمعمكؿ الفعؿ محذكؼ كىك األحرؼ

جازما األفعاؿ ثبلثيف ،كتقض مجزكـ كفي جكاب
الثبلثة كالتقدير احذؼ أحرؼ العمة حاؿ ككنؾ
ن
كحكما مفعكؿ بو إف كاف تقض بمعنى تؤد كمفعكؿ مطمؽ ِٖ/ب /إف كاف بمعنى تحكـ.
احذؼ،
ن

(قكلو :تحذؼ في الجزـ) ظاىرة كالنظـ أف حرؼ العمة حذؼ بالجازـ قاؿ المرادم(٘) :

كالتحقيؽ أف الحذؼ عنده أم ألف المحذكؼ بو إنما ىك الضمة المقدرة كانما حذؼ الحرؼ
استتباعا كمناسبة كمحؿ ككف حرؼ العمة يحذؼ لمجازـ إذا كاف أصميا ،فإف كاف بدالن مف ىمزة
ن
كيق ار كيقرل كيكضك فإف كاف اإلبداؿ بعد دخكؿ الجازـ فيك قياسي ،كيمتنع ح و
ينئذ الحذؼ الستيفاء
)ُ)

ىك عبد الرحمف بف عمي بف صالح المككدم ،أبك زيد :عالـ بالعربية ،نسبتو إلى بني مككد قبيمة قرب فاس ككلػد

بف ػػاس ،كم ػػف تص ػػانيفو :ش ػػرح ألفي ػػة اب ػػف مال ػػؾ ف ػػي النح ػػك ،كش ػػرح مقدم ػػة اب ػػف آج ػػركـ ،كالبس ػػط كالتعري ػػؼ ف ػػي عم ػػـ
التصريؼ ،كشرح المقصكر كالممدكد ،البف مالؾ ،تكفي بفاس في سنة ثمانً ًماىئة كسبع لميجرة .انظر :األعبلـ ُْٗ/
كمعجـ المؤلفيف ٓ ُٓٔ/كمعجـ المطبكعات العربية ِ. ُٕٖٔ/

)ِ)

شرح األشمكني ُ. َٖ/

)ّ)

الراجح في "ج" .

)ٓ)

تكضيح المقاصد ٔ. ٖ٘ٓ/

)ْ)

زيادة في "أ" .

ٖٔ9

الجازـ مقتضاه ،كاف كاف قبمو فيك إبداؿ شاذ كيجكز مع الجازـ اإلثبات ،كالحذؼ لو بناء عمى
االعتداد بالعرض كعدمو كىك األكثر.

ٓٗٔ

النكرة والمعرفة:
اسما مصدريف لنكرتو كعرفتو بالتشديد ،كأما عمى التخفيؼ مف نكرتو بكسر
ىما في األصؿ ن
الكاؼ فيما مصد ارف ،كبيذا جمع بيف القكؿ بأنيما مصدراف ،كالقكؿ بأنيما اسما مصدريف ثـ نقبلن
كسمي بيما االسـ المنكر كاالسـ المعرؼ كقدـ النكرة؛ ألنيا األصؿ إذ ال يكجد معرفة إال كلو اسـ

نكرة كيكجد كثير مف النكرات ال معرفة لو إذا الشيء أكؿ كجكده تمزمو األسماء العامة ثـ يعرض لو

كمكلكدا ثـ يكضع لو االسـ العمـ كالمقب
إنسانا
بعد ذلؾ األسماء الخاصة كآدمي إذا كلد فإنو يسمى
ن
ن
كالكنية ،كأنكر النكرات مذككر ،ثـ مكجكد ،ثـ محدث ،ثـ جكىر ،ثـ جسـ ،ثـ ناـ ،ثـ حيكاف ،ثـ

إنساف ،ثـ رجؿ ،ثـ عالـ ،فكؿ كاحد مف ىذه أعـ مما تحتو ،كأخص مما فكقو كقد نظمت ىذه
المراتب ،فقمت:
مذكور
ٌ

موجود
ٌ

ان
والحيو ُ

ثم

ومحدث
ٌ
إنسان
ٌ

وجوىر
ٌ

كذا

وعالم
ٌ

رج ٌل

جسم
ٌ

ترتيب
ٌ

ونام

فخذا

تنكير
ٌ

كمل

(قكلو :نكرة قابؿ ...إلخ) نكرة مبتدأ كالمسكغ قصد الجنس أك ككنيا في معرض التقسيـ

كمؤثر حاؿ مف المضاؼ إليو كىك أؿ كشرط جكاز ذلؾ مكجكد ،كىك اقتضاء
نا
قابؿ (أؿ) خبر،
المضاؼ العمؿ في الحاؿ كصاحبيا كما ذكره الناظـ تعريؼ لمنكرة بالخاصة ،كأما بالحد فيي عبارة
عما شاع في جنس أم في إفراد جنس مكجكد أك ِٖ/أ /مقدر كرجؿ كشمس .

(قكلو :ما يقبؿ أؿ) أكرد عميو األسماء المتكغمة في اإلبياـ ،نحك :أحد كديار كغريب فإنيا

نكرات كال تقبؿ أؿ ،كأيجيب بأنيا كاقعة مكقع ما يقبؿ أؿ كىك مثبلن رجؿ أكحى أك ساكف .

(قكلو :ألنو معرفو قبؿ دخكليا) كانما دخمت عميو لممح الكصؼ ( ،قكلو :ذك التي بمعنى

صاحب) اعترض بأف صاحب اسـ فاعؿ كاألصح أف أؿ الداخمة عميو مكصكؿ اسمي فبل يككف ذك
صاحبا يستعمؿ استعماؿ
نكرة؛ ألف (اؿ) ليست مؤثرة كأجيب بأف
ن
االسمية كأؿ مؤثرة فيو حينئذ كاف لـ يقبؿ باعتبار المعنى الكصفي المراد مف ذك ،فالمراد أنو كاقع
(ٔ)

األكصاؼ التي غمبت عمييا

مكقع يقبؿ أؿ كلك في الجممة كما أفاده ابف قاسـ.

(قكلو :كغيره) أم غير ما يقبؿ أؿ المذككرة أك يقع مكقع ما يقبميا ،كانما كاف غير ما ذكر

معرفة؛ ألنو ال كاسطة .

(قكلو :كيـ ...إلخ) لـ يرتبيا في الذكر عمى حسب ترتيبيا في المعرفة لضيؽ النظـ كقد

رتبيا في التبكيب عمى ما ستراه فاعرفيا المضمر ،ثـ العمـ ،ثـ اسـ اإلشارة ،ثـ المكصكؿ ،ثـ
المحمى باأللؼ ،كالبلـ ،ثـ المضاؼ كاحدة منيا ،كالصحيح أف المضاؼ في رتبة المضاؼ إليو إال
المضاؼ إلى الضمير فإنو في رتبة العمـ ،ك ً
اعرؼ الضمائر ضمير المتكمـ ،ثـ المخاطب ،ثـ
)ُ)

استعماؿ في " ج" .
ٔٗٔ

الغائب السالـ عف اإلبياـ ،كما في التسييؿ يعني بأف يتقدمو اسـ كاحد معرفة أك نكرة كجعؿ الناظـ
ىذا في التسييؿ دكف العمـ .

(قكلو :فالذم ىغ ٍي ىبة) أم فأكضع لمفيكـ ذم غيبة ،فالمكضكع لو كمي كاف كاف ال يستعمؿ
كضعا
إال في جزئي ،كىذا ما جرل عميو السعد في المضمرات كأسماء اإلشارة مف أنيا كميات
ن
جزئيات استعماالن كيحتمؿ أف يككف التقدير ما كضع لما صدؽ ذم غيبة أم إلفراده فيككف

كضعا كاستعماالن كىك مختار السيد كتفصيؿ ِٗ/ب /ذلؾ في
المكضكع لو الجزئيات فيي جزئيات
ن
شرح الرسالة .
(قكلو :كأنت) جره بالكاؼ ألف المقصكد المفظ كالضمير ىك أف عند البصرم كالتاء زائدة،

كعند الككفي أصمية كىك بتمامو عند البصرم كالياء كحدىا عند الككفي .
(قكلو :بالضمير) بمعنى المضمر بفتح الميـ الثانية

مف أضمرتو إذا أخفيتو كسترتو

كاطبلقو عمى البارز تكسع كىك اصطبلح بصرم كالككفية يسمكنو كناية كمكنيا؛ ألنو ليس باسـ
صريح كالكناية تقابؿ الصريح .

(قكلو :المضمر ما دؿ عمى غيبة ...إلخ) يعني أف المضمر ما دؿ عمى نفس الغائب أك

كضعا؛ ألنو في مقاـ بيانو فيخرج االسـ الظاىر في نحك قكؿ مف اسمو زيد:
المخاطب أك المتكمـ
ن
زيد ضرب ،كقكلؾ لزيد :يا زيد افعؿ كذا ،كقكلؾ لزيد الغائب :زيد فعؿ كذا ،فإنو لـ يكضع ليدؿ
غائبا ،ككذا اسـ اإلشارة فإنو لـ يكضع
نا
عمى شيء مف ذلؾ بؿ ليدؿ عمى معيف
حاضر كاف أك ن
لمداللة عمى حضكر بؿ ليدؿ عمى معيف أعـ منو كىك الداللة عمى مشار إليو كانما جاء الحضكر
مف جية أف المشار إليو ال بد مف حضكره ىنا ،كبذلؾ يندفع ما قيؿ مف أف في كبلـ الناظـ إيياـ

إدخاؿ اسـ اإلشارة في المضمر ا .ق .شيخ اإلسبلـ .

(قكلو :كذك اتصاؿ ...إلخ) "ذك" مبتدأ خبره ما ال يبتدئ ك"ما" اسـ مكصكؿ صمتو يبتدئ

كالعائد محذكؼ أم بو كالياء في منو لمضمير (قكلو :كال يمي إال) أم كال يمي لفظا إال في اختيار.

(قكلو :سميو ما ممؾ) سمي فعؿ أمر ،كالياء فاعؿ ،كالياء مفعكؿ األكؿ ،كما ممؾ أم الذم

ممكو أك ممكو فما مكصكؿ اسمي أك حرفي .

(قكلو :المضمر البارز ...إلخ) المضمر ينقسـ إلى بارز كمستتر ،فاألكؿ ما لو صكرة في

المفظ كما قمت ،كالثاني ما ال صكرة لو في المفظ كالضمير المقدر في قـ ،كالمستتر عمى ىذا يعـ،
إف القسمةى ناقصةه ،كيفارؽ المستتر

اصطبلحا كالمحذكؼ ِٗ/أ /فبل يرد ما يقاؿ
المستتر
ن
اصطبلحا المحذكؼ بأنو مرفكع كعاممو لفظي كالمحذكؼ أعـ مف ذلؾ ،كجممة الضمائر البارزة
ن
ضمير؛ كذلؾ ألف البارز
نا
ستكف

)ُ)

(ٔ)

إما متصؿ أك منفصؿ ،فالمتصؿ مرفكع ،كمنصكب ،كمخفكض،

ساقط في " ج " .
ٕٗٔ

كالمنفصؿ مرفكع ،كمنصكب فقط ،فيذه خمسة أقساـ :ثبلثة لممتصؿ ،كاثناف لممنفصؿ ،كلكؿ مف

ظا ،كاحدة لممتكمـ كحده ،ككاحدة لجمع الذككر ،ككاحدة لجمع المؤنث،
ىذه الخمسة اثنتا عشرة لف ن
كخمس لمغائب ،كذلؾ كاذا ضربنا خمسة في اثني عشر خرج منيا ستكف كأمثميا في التصريح

(ٔ)

كغيره.

(قكلو :كالمتصؿ ...إلخ) كالمنفصؿ ىك الذم يبتدئ بو كيقع بعد إال ،كىؿ المتصؿ

كالمنفصؿ أصبلف أك األكؿ ىك األصؿ؛ ألف مبني الضمائر عمى االختصار كالمتصؿ أخصر

مف المنفصؿ قكالف .

(قكلو :أعكذ برب العرش ...إلخ) أم ألتجئ كأعتصـ برب العرش كمف فئة ىي الجماعة،

أم مف بغييـ كالبغي الظمـ ،كما بمعنى ليس ،كناصر اسميا كخبرىا إاله ،كفيو الشاىد حيث كقع

الضمير المتصؿ بعد إال ،كىك شاذ ،قاؿ  :العبلمة الفارضي كعكض ظرؼ الستغراؽ المستقبؿ
أبدا كال يككف إال بعد نفي كاذا قطع عف اإلضافة بني عمى ضـ أك فتح أك كسر ،نحك :ال
نظير ن
أبدا ،كمتى أضيفت أعربت ،فتنصب عمى الظرؼ ،نحك :ال أفعمو عكض
أفارقؾ عكض أم ن
العائضيف ،كما تقكؿ أبد اآلبديف ،كفي القامكس

(ٕ)

ا.ق.

ما رأيت مثمو عكض فاستعمميا في الماضي

(قكلو :كما نبالي ...إلخ) أم كما نكترث ،كجممة أف ال يجاكرنا في محؿ نصب مفعكؿ

نبالي ،كديار أم أحد فاعؿ يجاكر كأصمو ديكا ،كقمبت الكاك ياء كأدغمت الياء في الياء ،كالشاىد

في إالؾ بمعنى غيرؾ ،حيث أتى بالضمير المتصؿ بعد إال كالمعنى إذا كنت أيتيا َّ/ب/
المحبكبة جارة لنا ال نبالي أف ال يجاكزنا أحد غيرؾ ،ففيؾ الكفاية كحاصمة أنت المطمكبة(ٖ) فإذا

حصمت فبل التفات إلى غيرؾ .

(قكلو :ككؿ مضمر لو البنا ...إلخ) كؿ مبتدأ أكؿ ،كالبناء مبتدأ ثاف ،كجممة يجب خبر

المبتدأ الثاني ،كىك كخبره خبر األكؿ ،كفاعؿ يجب ىك الرابط بيف الثاني كخبره ،كالرابط بيف األكؿ
كخبره الضمير المجركر بالبلـ( ،قكلو :كلفظ ما جر) أم لفظ الذم جر مف المضمر كمفظ الذم

نصب منو في صاحبة ضمير الجر لمنصب كعكسو ،فبل يرد اختبلؼ الحركات في نحك أنو كبو .

خبر عف قكلو :نا كىك بفتح البلـ أفصح
(قكلو :لمرفع ...إلخ) متعمؽ بقكلو :صمح الكاقع نا
خركجا مف عيب السناد .
مف ضميا بؿ ربما تعيف ىنا
ن

(قكلو :كأعرؼ بنا) مف البيف أف عرؼ يتعدل إلى المفعكؿ بنفسو فتعديتو إليو ىنا بحرؼ،

إنما ىك عمى تضمينو معنى أشعر الذم بمعنى أعمـ كقد جمع الناظـ األقساـ الثبلثة في كبلمو،
)ُ) التصريح ُ. َُٓ/
)ِ)

)ّ)

القامكس المحيط . ٙٗ8
ساقط مف " ب" .
ٖٗٔ

أيضا في قكلو تعالىَّ  :رب ىَّنا إًَّن ىنا ىس ًم ٍع ىنا( ،)ٔ(قكلو :المنح) جمع منحة كسدرة كسدر
كقد اجتمعت ن
بمعنى العطية .
(قكلو :كانما لـ يذكر المصنؼ الياء كىـ ...إلخ) ىذه إشارة إلى الجكاب عف اعت ارض أبي

حياف عمى الناظـ ،كىك أف لفظ نا ال يختص بما ذكر بؿ يأتي في الياء كىـ ،كحاصؿ ما أشار إليو

مف الجكاب أف ياء المخاطبة غير ياء المتكمـ ،كالمنفصؿ غير المتصؿ .

(قكلو :كألؼ ...إلخ) ألؼ مبتدأ كسكغ االبتداء بو عطؼ المعرفة عميو ،كقكلو :لما

غاب ...إلخ خبر .

(قكلو :كقاما كاعمما) فيو نشر عمى ترتيب المؼ (قكلو :كيدخؿ تحت قكؿ المصنؼ ...إلخ)

كأيجيب عنو بأف الثبلثة لـ تكضع لممتكمـ فتعيف إرادة المخاطب بقكلو :كغيره أك بأف التمثيؿ دافع

لذلؾ َّ
فتدب ٍر .
(قكلو :كمف ضمير الرفع ما يستتر) أم مف ضمير الرفع ال النصب كالجر كما يستفاد ىذا
الحصر مف تقديـ الخبر الذم ىك قكلو :مف ضمير الرفع عمى المبتدأ َّ/أ /الذم ىك ما .

(قكلو :نغتبط) بالجزـ عطفنا عمى أكافؽ أك بدؿ منو كالغبطة بالغيف المعجمة ،كتمني مثؿ
مجاز كحديث ال حسد إال في
نا
حسدا إال
ما لغيرؾ مف غير إرادة زكالو عنو ،كىك جائز كال يسمى
ن

اثنيف(ٕ) ...إلخ .

(قكلو :إذ تشكر) مضارع مبني لممفعكؿ أك لمفاعؿ (قكلو :كالمراد بجائز االستتار ما

يحؿ ...إلخ) قاؿ  :في التكضيح ىذا تقسيـ ابف مالؾ كابف يعيش

(ٖ)

ظر ،إذ
كغيرىما كفيو ىن ى

االستتار في نحك زيد قاـ كاجب ،فانو ال يقاؿ قاـ ىك عمى الفاعمية ،كأما زيد قاـ أبكه أك ما قاـ إال

ىك ،فتركيب آخر كالتحقيؽ أف يقاؿ ينقسـ العامؿ إلى ما ال يرفع إال الضمير كأقكـ كالى ما

از بما يخمفو الظاىر أك
يرفعيما كقاـ ا.ق .كاعترضو العبلمة ابف قاسـ بأنو حيث فسر المستتر جك نا
الضمير المنفصؿ لـ يرد ىذا االعتراض كانما يرد لك فسر بما يجكز إب ارزه عمى الفاعمية كال يم ىش َّ
احة

في االصطبلح .

)ُ)

آؿ عمراف ُّٗ .

(ٕ)

الجمع بيف الصحيحيف ،ِِِ/ُ :كمشكاة المصابيح.ُّْٓ/ّ :

)ّ)

ىك يعيش بف عمى بف يعيش الحمبي النحكم مف أئمة العربية ،برع في النحك كالتصريؼ ،كتصدر لئلقراء بحمب،

لو :شرح المفصؿ كغيره ،تكفي سنة ستمائة كثبلث كأربعيف .انظر :مرآة الجناف ُ َْٔ/كاألعبلـ ٖ. َِٔ/
ٗٗٔ

(قكلو :الثالث الفعؿ المضارع الذم في أكلو النكف ...إلخ) عمـ مف ىذا أف المبدكء باليمزة

أك النكف ال يتصؿ بو البارز كقد عد الحريرم

(ٔ)

نحف نقكلكا مف لحف الخكاص ذكره شيخنا السيد.

(قكلو :ىذا ما ذكره المصنؼ مف المكاضع ...إلخ) كبقي منيا أفعاؿ االستثناء ،كأفعؿ في

التعجب ،كأفعؿ التفضيؿ ،كاسـ الفعؿ غير الماضي ككم كالمصدر النائب عف فعمو ،نحك :فضرب

الرقاب .

(قكلو :كما كاف بمعناه) أم بمعنى الفعؿ كىك الصفات المحضة ،نحك :زيد قائـ ،أك

مضركب ،أك ىح ىس هف ،كبقي مف مكاضع الجكاز اسـ الفعؿ الماضي ،نحك :ىييات .
(قكلو :كذك ارتفاع ...إلخ) ذك خبره مقدـ كقكلو :أنا ...إلخ ،مبتدأ مؤخر كىك أكلى مف
عكسو ،كىك معطكؼ (ٕ)عمى أنا بحذؼ العاطؼ كتسكيف كاك ىك لغة حكاىا الفارضي ال ضركرة

خبلفنا لبعضيـ .
(قكلو :كالفركع ال تشتبو) ،أم فركع ىذه الثبلثة ُّ/ب /ال تخفى عميؾ ،كالمراد أف ضمائر
الرفع المنفصمة ىي ىذه الثبلثة كفركعيا ،كال تقع في غير الرفع أصالة ،كأما نحك :ما أنا كانت كال

دائما استشكؿ بنحك :كاف
أنت كانا فيك عمى النيابة ،كما أفاده كبلـ الناظـ مف أف ىك ضمير رفع ن
زيد ىك الفاضؿ ،فإنو ليس لو محؿ إعراب ألبتة ال رفع كال غيره عند البصرييف ،كأيجيب بأنو ليس

بضميره عمى الصحيح كال ينتقض بو تعريؼ الضمير المتقدـ في قكلو :فالذم ىغيبة ...إلخ(ٖ)؛ ألف

خبر
ىذا ليس لذم غيبة بؿ لمغيبة فيك حرؼ كالياء مف إياه إذا لغرض منو األعبلـ بككف ما بعده نا
ال نعتنا ،فمـ يسؽ إال لمداللة عمى معنى في غيره فإطبلؽ الضمير عميو في قكليـ :ضمير فصؿ

عمادا كما تسمية البصريكف فصبلن .
أيضا
ن
تسمح ،أك جرل عمى مذىب الككفييف كيسمكنو ن
(قكلو :أنا لممتكمـ ...إلخ) المختار أف ألؼ أنا زائدة ،كاالسـ ىك اليمزة كالنكف ،كاختار

الناظـ كالككفييف أف االسـ مجمكع الثبلثة ،كأما أنت كفركعو ،فالضمير ىك أف عند البصرييف،

الفراء
كالمكاحؽ ليا حركؼ خطاب ،كذىب ٌ
الضمير ،كأما كىي ىك ،فالجميع ىك الضمير عند البصرييف ،كالياء كحدىا عند الككفييف ،كالكاك
(ٗ)

)ُ)

إلى أف أنت بكمالو ىك الضمير ،كقيؿ التاء ىي

ىك أبك محمد القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف البصرم الحريرم صاحب المقامات ،كنسب إلى عمؿ الحرير

أك بيعو ككاف ينسب إلى ربيعة الفرس ،كلد بقرية المشاف ،ككاف حامؿ لكاء الببلغة ،كفارس في الشعر كالنظـ ،تكفي
في سنة خمسمائة كثماف عشر .انظر :نزىة األلباء ِٖٕ ككفيات األعياف ّ ِِٕ/كشذرات الذىب ْ. َٓ/

)ِ)
)ّ)
)ْ)

ساقط في " ج " .
زيادة في " أ" .

ىػػك أبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد بػػف عبػػد اهلل األسػػممي ،إمػػاـ الكػػكفييف فػػي النحػػك كالمغػػة كاألدب ،لػػو :معػػاني الق ػرآف

كغيره ،تكفي سنة مائتيف كسبع لميجرة .انظر :بغية الكعاة ُّٕ كطبقات النحكييف ُّْ .

٘ٗٔ

كالياء إشباع ،كأما ىما فالياء ىي الضمير ،كقيؿ الضمير ىك الجميع ،كأما ىف فالياء كحدىا

كالنكف األكلى كالميـ في ىـ أم في الداللة عمى الجمعية ،كالثانية كالكاك في يى يمك ،كذكر الفارضي
أف األصؿ في أنتـ أف يككف بالكاك ،فحذفت تخفيفنا كليذا عادت في ضربتمكه؛ ألف الضمير يرد
األشياء إلى أصكليا .
خبر عف
(قكلو :كذك انتصاب في انفصاؿ ...إلخ) في انفصاؿ حاؿ مف مرفكع جعبل الكاقع نا

قكلو :ذك انتصاب ،كايام مفعكؿ ثاف لجعؿ ،كفي بعض النسخ ذا انتصاب باأللؼ؛ فيككف ىك
المفعكؿ الثاني لجعؿ ،كايام ىك األكؿ قائـ مقاـ الفاعؿ ،كاأللؼ ُّ/أ /لئلطبلؽ .

(قكلو :كالتفريع ...إلخ) أم فركعيا ليست مشكمة عميؾ ،كالصحيح أف أيا ىك الضمير،

الغيبة ،كقيؿ إنيا ضمائر ،كاختار الناظـ .
كلكاحقو حركؼ تدؿ عمى التكمـ ،كالخطاب ،ك ى
(قكلو :كفي اختيار ...إلخ) أشار بيذا إلى قاعدة ،كىي أنو متى تأتي اتصاؿ الضمير لـ
يعدؿ إلى انفصالو.

(قكلو :مع إمكاف اإلتياف بو متصبلن ...إلخ) ىذا ما ىك الصحيح مف أف الضركرة ما كقع

في الشعر ال ما ليس لمشاعر مندكحة .
إ ّني

(قكلو :بالباعث الكارث ...إلخ) الباء متعمقة بحمفت في البيت قبمو كىك:
()1
ف َناء ٍ
ٍ
الساعين معمور
بيت من
فند
َحمف عمى
َحمَفت َولم أ ْ
ّ

كالفىىند بفتحتيف الكذب ،كقكلو :فناء بالنصب عمى الظرفية ،كأراد بالبيت الكعبة ،كالباعث ىك الذم
يبعث األمكات ،كالكارث ىك الذم ترجع إليو األمبلؾ بعد فناء الممكؾ كاألمكات إما مجركر بإضافة

الباعث أك الكارث إليو عمى حد قكليـ::
...

...

...

...

...

بيف

...

ذراعي

ً
كجبية

ً (ٕ)

األسد

كشرط إضافة المحمى بأؿ مكجكد ،أك منصكب بالكارث عمى أف الكصفيف تنازعاه كأعمؿ الثاني،
كضمنت بكسر الميـ مخففة ،بمعنى تضمنت أم اشتممت عمييـ أك تكفمت بأبدانيـ ،كاياىـ مفعكؿ،

كالدىر الزماف كالدىارير بمعنى الشدائد مضاؼ إليو ،قاؿ في الصحاح

(ٖ)

 :دىر دىار يرل شديد،

قكليـ :ليمة لىٍيبلء ،كالشاىد في قكلو :إياىـ حيث فصؿ الضمير المنصكب؛ ألجؿ الضركرة.
)ُ( البيت لمفرزدؽ في ديكانو ِٔٔ كخزانة األدب ٓ ِِٖ/كٓ. َِٗ/
)ِ( البيت لمفرزدؽ في شرح ديكانو ُِٓ كصدره :

َيا َم ْن َأرَى َع ِ
ضا ُي َك ْف ِكفُ ُو
ار ً
كالكتاب ُ َُٖ/كالمقتضب ْ ِِٗ/كالمفصػؿ ََُ كشػرح المفصػؿ ّ ُِ/كشػرح أبيػات المفصػؿ كالمتكسػط ِٕٕ
كشرح ابف عقيؿ ّ ٖٓ/كخزانة األدب ِ ِْٔ/كمغني المبيب ِ. َّٖ/

)ّ)

الصحاح ِ. ُٔٔ/
ٔٗٙ

(قكلو :ك ً
صؿ أك افصؿ ...إلخ) ىذا إشارة إلى استثناء مسألتيف مف القاعدة المتقدمة،

كجكاز األمريف مشركط بشرطيف ،اختبلؼ رتبة الضميريف كتقدـ أعرفيما أخ نذا مف قكؿ الناظـ فيما

سيأتي ،كقدـ األخص ...إلخ ،كتقديـ الناظـ لمكصؿ يشعر بترجيح االتصاؿ ،قاؿ في التكضيح:
ثـ إف كاف العامؿ فعبلن غير ناسخ ،فالكصؿ أرجح  ،قاؿ اهلل تعالى :فى ىس ىي ٍك ًفي ىكيي يـ المَّوي ،)ٔ(كاف كاف
سخا ،نحك ِّ/ب /خمتنيو،
اسما ،فالفصؿ أرجح ،نحك عجبت مف حبي إياه ،كاف كاف فعبلن نا ن
ن
فاألرجح عند الجميكر الفصؿ ،كقكلؾ أخي حسبتؾ إياه ،كعند الناظـ كالرماني

(ٕ)

كابف الطراكة

(ٖ)

ممخصا .
الكصؿ ،انتيى.
ن
(قكلو :في كنتو الخمؼ ...إلخ) محؿ جكاز الكجييف في كاف كأخكاتيا في غير االستثناء،
أما فيو فكاجب الفصؿ ،نحك :زيد قاـ القكـ ليس إياه كال يككف إياه ،كال يجكز ليسو كال يككنو كما ال
يجكز إاله إذ ال يقع المتصؿ بعد إال فكذا ما كقع مكقعيا ا.ق .حفني

(ٗ)

.

(قكلو :يجكز اتصالو كانفصالو) أم اإلتياف بدلو الضمير منفصبلن ،كليس المراد أف لفظة ىا

كحجة الناظـ في ترجيح
تأتي مفصكلة إذا ال يمكف فصميا؛ ألنو مع كجكد االنفصاؿ ال كجكد ليا ،ي
االتصاؿ أنو األصؿ كقد أمكف .
(قكلو :خمتنيو أك رد عميو أف خاؿ يجب أف ينعقد مف مفعكليو مبتدأ كخبر ،كىنا ال يأتي

ذلؾ ،كأيجيب باالنعقاد غاية األمر أنو مثؿ شعرم ،كذلؾ جائز.

)ُ( البقرة ُّٕ .

)ِ(
متقن ػا لمفقػػو كالق ػرآف كالنحػػك كالمغػػة
ىػػك عمػػى بػػف عيسػػى بػػف عمػػى أب ػك الحسػػف النحػػكم المعػػركؼ بالرمػػاني ،كػػاف ن
كالكبلـ ،لو التصانيؼ المشيكرة في التفسير كالنحك كالمغة ،منيا :إعجاز القرآف .تكفي سنة أربع كثمانيف كثبلث مائة

ىجرية .انظر :إنباه الركاة ِ.ِْٗ/

)ّ(
النحكم ،نحكم ،أديػب ،نػاثر ،نػاظـ ،إمػاـ عظػيـ فػي
المالقي
بائي
ٌ
ىك أبك الحسيف سميماف بف محمد بف طراكة ٌ
ٌ
الس ٌ
النحػػك تفػ ٌػرد بيػػا ،قػ أر عمػػى أبػػي
النحػػك ،قػ أر عميػػو أكثػػر أىػػؿ األنػػدلس ،ككػػاف نحػػكم األنػػدلس فػػي عصػره ،كلػو آراء فػػي ٌ

الحجاج يكسؼ األعمـ ،كمات ككاف يعرؼ باألستاذ ،كذكركا أنو ال يمقب بالغرب باألسػتاذ إال النحػكم األديػب ،قػاؿ :
عنػػو ابػػف سػػمحكف :مػػا يجػػكز عمػػى الص ػراط أعمػػـ منػػو بػػالنحك ،مػػف كتبػػو الترشػػيح فػػي النحػػك ،المقػػدمات عمػػى كتػػاب

سيبكيو ،كمقاؿ  :ة في االسـ كالمسػمى ،كلػو شػعر ،تػكفي سػنة ثمػاف كعشػريف كخمسػمائة ،كعػاش ٌنيفنػا كتسػعيف سػنة.
انظر :انباه الركاه ِ ُُٓ/معجـ األدباء ّ َُِْ/كاألعبلـ ّ ُِّ/كمعجـ المؤلفيف ْ. ِْٕ/

)ْ(

ىػػك يكسػػؼ الحفنػػي بػػف سػػالـ بػػف أحمػػد المعػػركؼ بػػالحفني ،أك الحفنػػاكم نسػػبة إلػػى حفنػػا –قريػػة بالش ػرقية ،-فقيػػو

شػػافعي ،كمػػف عممػػاء العربيػػة ،تػػكفي بالقػػاىرة سػػنة ثمػػاف كسػػبعيف كمائػػة كأل ػػؼ ،مػػف مصػػنفاتو :حاشػػية عمػػى شػػرح
األشػمكني عمػى األلفيػػة ،كنظػـ البحػػكر الميممػة فػػي العػركض كشػػرحيا .انظػر :عجائػػب اآلثػار ُ َّّ-ِّٗ/كسػػمؾ

ال ػ ػػدرر ْ ِِْ-ُِْ/كىدي ػ ػػة الع ػ ػػارفيف ِ .ٓٔٗ/كالخط ػ ػػط التكفيقي ػ ػػة َُ ٕٓ/كمعج ػ ػػـ الم ػ ػػؤلفيف َُِّّ-َُّ/
كاألعبلـ ٖ.ِِّ/
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(قكلو :في لساف العرب) أم في لغتيـ ( ،قكلو :إذا قالت :ىح ىذ ًاـ(ٔ) ...إلخ) ىح ىذ ًاـ عمـ امرأة

تفخيما
ظاىر
نا
الشاعر ،كىك مبني عمى الكسر في محؿ رفع عمى الفاعمية ،كأعاده في آخر البيت
ن
كتعظيما ،كقكلو :فصدقكىا يركل فانصتكىا ،أم أنصتكا ليا ،كىذا البيت مف األبيات الجارية مجرل
ن
األمثاؿ ،يضرب لمف اشتير صدقو ،كقد أنشده الشارح لذلؾ ،كقبمو:

ولول

عجات
المز ُ

من

لما

الميالي

ترك
َ

القطا

طيب
َ

المنام
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(قكلو :كقدـ األخص ...إلخ) مف فكائد ىذا التنصيص عمى تقييد باب سمنيو بتقديـ

(ٖ)
يحا لجكاز أف ال يعتبر ذلؾ في كجو الشبو
األعرؼ ،فإف مجرد قكلو :كما أشبيو ال يفيد صر ن
(قكلو :أخص) أم اعرؼ .

كنا
ض ىريب ى
(قكلو :فإف اجتمع ضميراف منصكباف) خرج ما إذا رفع األكؿ ،فإنو ال يجب التقديـ ،ىك ى
فالكاك ضمير غائب ،كنا ضمير متكمـ .

(قكلو :في غريب الحديث) اسـ كتاب البف األثير(ٗ) ،كالغريب ِّ/أ /في اصطبلح

المحدثيف ما ركاه كاحد فقط .

كشيطانا مفعكؿ
(قكلو :أراىمني الباطؿ ...إلخ) الياء مفعكؿ أكؿ ألرل ،الياء مفعكؿ ثاف،
ن
شيطانا ،كالمعنى أرل الباطؿ القكـ أني
ثالث ،كالباطؿ فاعؿ أرل ،كاألصؿ أراىـ الباطؿ إيام
ن

شيطاف ،كىذا شاذ ،كفيو شذكذ و
ثاف ،كىك أف حقو إشباع الميـ ،نحك :رأيتمكىا ،قالو ابف األثير.

(قكلو :ألنو ال يعمـ ىؿ زيد ...إلخ) األى ٍكلىى أف يقكـ النعكس المعنى المقصكد ،إذ مف
المعمكـ أف زيد في قكلؾ زيد أعطيتؾ إياه ،ىك المأخكذ لكنو انعكس المقصكد حيث كاف المراد أنو
تأم ٍؿ .
اآلخذَّ ،

ٔ

انظر :الكتاب ،ُٗٗ/ُ :كالمقتضب.ْٗٗ/ّ :

)ِ( البيت ببل نسبة في شرح قطر الندل ُْ .
)ّ)
)ْ(

ساقط مف " ب" .
ىك المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ،أبك السعادات ،مجد الػديف :المحػدث

المغ ػكم األصػػكلي ،كلػػد كنشػػأ فػػي جزي ػرة ابػػف عمػػر ،كانتقػػؿ إلػػى المكصػػؿ ،فاتصػػؿ بصػػاحبيا ،فكػػاف مػػف أخصػػائو،

كأصيب بالنقرس فبطمت حركة يديو كرجميو ،كالزمو ىذا المرض إلى أف تكفي في إحدل قرل المكصؿ،

قيؿ :إف

تصػانيفو كميػػا ألفيػا فػػي زمػف مرضػػو إمػػبلء عمػى طمبتػػو ،كىػـ يعينكنػػو بالنسػػخ كالم ارجعػة ،كمػػف تصػانيفو :النيايػػة فػػي
غريب الحديث ،كاإلنصاؼ في الجمػع بػيف الكشػؼ كالكشػاؼ "فػي التفسػير" ،كالمرصػع فػي اآلبػاء كاألميػات كالبنػات،
كالشػافي فػػي شػرح مسػػند الشػافعي ،كالمختػػار فػي مناقػػب األخيػػار ،كتجريػد أسػػماء الصػحابة ،كمنػػاؿ الطالػب فػػي شػػرح

ط ػكاؿ الغ ارئػػب ،كتػػكفي سػػنة س ػتمائة كسػػت لميج ػرة .انظػػر :إنبػػاه الػػركاه ّ ِٕٓ/كفيػػات األعيػػاف ّ ِٖٗ/كطبقػػات
الشافعية الكبرل ٓ ّٓ/كشذرات الذىب ٓ ِِ/كاألعبلـ ٓ. ِِ/
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(قكلو :كفي اتحاد الرتبة ...إلخ) متعمؽ بباب سمنيو ،كباب خمتنيو أشار بو إلى أف جكاز

األمريف فييما مقيد باختبلؼ رتبة الضميريف ،كقكلو :ألزـ فصبلن أم لعدـ كجكد شرط االتصاؿ،

كىك ككف المتقدـ أخص إذ عند اتحاد الضميريف رتبة ال يتأتى ذلؾ .

(قكلو :كقد يبيح الغيب ...إلخ) أم ذك الغيب؛ ألف المبيح لمكصؿ ليس الغيبة بؿ كجكد

الغ ٍي ىبة ،كقد شرط الناظـ لجكاز ذلؾ اختبلؼ لفظ الضميريف كما في األمثمة اآلتية كاال
ضمير ذم ى
كجب الفصؿ ،نحك :ماؿ زيد أعطيتو إياه ،كقد اعتذر كلده عنو في عدـ ذكر ىذا الشرط ،بأف

قكلو :كصبل بمفظ التنكير عمى معنى نكع مف الكصؿ تعريض بأنو ال يستباح االتصاؿ مع االتحاد
الغ ٍي ىبة مطمقنا بؿ يفيد كىك االختبلؼ في المفظ .
في ى
(قكلو :كأف يككنا لمتكمميف ...إلخ) اعترض بأنو ليس إال متكمـ أك مخاطب أك غائب
كاحد ،فالصكاب لمتكمـ ،أك مخاطب ،أك غائب ،كقد يجاب بأف المراد أف كبل مف الضميريف صالح

لمداللة عمى المتكمـ ،أك المخاطب ،أك الغائب .

(قكلو( :نعـ) استد ارؾ عمى قكلو :كال يجكز اتصاؿ (قكلو :في الكافية) ىي المنظكمة

الكبرل لمناظـ .

شرحا لبيت الكافية ّّ/ب /فقط (قكلو :كقبؿ
(قكلو :كقد تقدـ ذلؾ) كانما أعاده الشارح ىنا ن
يا النفس) أم المتكمـ بقرينة قكلو ::كليس قد نظـ كليتني فشا ...إلخ ،كليس المراد بيا النفس المعنى

األعـ مف المتكمـ كالمخاطب كما أفاده سـ(ٔ).

جامدا ذكره في
أمر متصرفنا ،أك
ماضيا ،أك مضارنعا ،أك نا
(قكلو :مع الفعؿ أم سكاء كاف
ن
ن
شرح الجامع .
(قكلو :كليس قد نظـ) ليس مبتدأ خبره قد نظـ (قكلو :ألنيا تقي الفعؿ ...إلخ) عبارة

التصريح(ٕ)؛ ألنيا تقي الفعؿ أك شبيو مف نظير ما ال يدخمو كىك الكسر الشبيو بالجر كقي ما بنى
عمى األصؿ ،كىك السككف مف الخركج عف ذلؾ األصؿ ا.ق.

(قكلو :جاء حذفيا مع ليس) أم لشبييا بالحرؼ في عدـ التصرؼ (قكلو :عددت قكمي...
إلخ) العديد ىك العدد كالطَّتٍس بفتح الطاء الميممة ،كسككف المثناة تحت ،كفي آخر سيف ميممة،
الرمؿ الكثير كاذ ظرؼ زماف كما في العيني ،كنقؿ بعضيـ أنيا في البيت لممفاجأة ،كغرض
الشاعر مدح نفسو ،كالمعنى عددت قكمي فكانكا كعدد الرماؿ في الكثرة ،كمع تمؾ الكثرة ما فييـ
كجكبا ،عائد عمى البعض
كريـ غيرم ،كالشاىد حذؼ النكف في قكلو :ليسي ،كاسـ ليس مستتر فيو
ن
المفيكـ مف القكـ ،كياء المتكمـ المتصمة بو خبره .
)ُ)
)ِ)

زيادة في "ج" .
التصريح ٔ. ٔٔ٘/
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(قكلو :كاختمؼ في أفعؿ التعجب) أم بناءه عمى أنو اسـ ،أك فعؿ ،كاألصح الثاني (قكلو:

ما أفقرني إلى عفك اهلل) ىذا المثاؿ شا ٌذ؛ ألخذه مف افتقر ،كىك غير ثبلثي ،كأيجيب بأنو مف فقر
بكسر القاؼ بمعنى افتقر .

(قكلو :كليتني فشا) أم كثر لينني بالنكف ،كندر ببل نكف ،فندر في كبلمو بالداؿ الميممة،

بمعنى قؿ (قكلو :كمع لعؿ اعكس) ،اعكس الحكـ مع لعؿ .

تضمينا ،كىك
(قكلو :ككف مخب نرا) بفتح الياء ،كفي الباقيات متعمؽ بو ،كىذا يسمى عندىـ
ن
تعميؽ قافية البيت بما بعدىا ،كقد أجازه بعضيـ لممكلديف ،فبل قبح فيو .
(قكلو :بعض مف قد سمفا) بعض فاعؿ خففا ،كاأللؼ في خففا ،كسمفا لئلطبلؽ أم مف

ّّ/أ /تقدـ (قكلو :كنية جابر(ٔ) ...إلخ) قاؿ  :ق زيد الخيؿ الذم سماه النبي صمى اهلل عمية كسمـ

زيد الخيؿ ،كقبمو:
ِم ْزَي ٌد
تَ َم َّنى

َزْي ًدا

َخا
أً

فالقى

ِثقَ ًة

إِذا

ف
ْ
اختَمَ َ

الع َوالي
َ
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كاف مزيد كجابر يتمنياف لقاء زيد؛ لعداكة بينيما كبينو ،فمما التقياه طعنيما فيربا ،فقاؿ  :زيد حينئذ

كمنية بضـ الميـ التمني ،أم تمنى مزيد تمنيا كتمني جابر كاذ
تمنى ...إلخ ،كالعكالي الرماح ،ي
ظرؼ بمعنى حيف ،كضمير قاؿ  :لجابر ،كأصادفو بمعنى أجده ،كقكلو :كافقد أم كأنا أفقد ،فيك
خبر لمحذكؼ ،كركل بدلو كأتمؼ ركل ،كأغرـ كركل بدؿ بعض كؿ .

نكنا ،فيقاؿ لعف ،كلك لحقتيا نكف
(قكلو :فذكر أنيا بعكس ...إلخ) أم ألف الميا قد تبدؿ ن
الكقاية في ىذه الحالة لحصؿ االستثقاؿ  :بتكالي األمثاؿ ،ذكره الفارضي ،كيقؿ ثبكت النكف ،قاؿ

نادر كلعمني ضركرة .
ابف ىشاـ كغمط ابف الناظـ فجعؿ ليتي نا
(قكلو :فقمت :أعيراني ...إلخ)(ٖ) القدكـ بتخفيؼ الداؿ إال لو المعركفة ،كأراد بأخط أنحت،
كبالقبر الغبلؼ ،كباألبيض السيؼ ،كبالماجد العظيـ ،كالشاىد في لعمني ،حيث جاء بنكف الكقاية

كاألشير تركيا .

(قكلو :أييا السائؿ ...إلخ)(ٗ) أم عف القكـ المعركفيف عنده ،كقى ٍيس يركم بالصرؼ كعدمو
عمى إرادة القبيمة أك أبييا ،كىذا البيت مف بحر الرمؿ ،فقكؿ العبلمة العيني أنو مف المديد سيك.

ُ البيت :كمنية جابر إذا قاؿ ليتني

أصادفو كأتمؼ َّ
جؿ مالي

)ِ) البيت لزيد الخيؿ في خزانة األدب ِ ُِّ/المقتضب ُ ٓٔ/كركل بعده:
ض مالِي
كم ْن َي ِة َجا ِب ٍر إِ ْذ قال  :لَ ْي ِتي  ...أُصادفُو وأُ ْتمِف َب ْع َ
ُ
كشرح الرضي ِ. ّْٓ/
ّ البيت :فقمت أعيرني القدكـ لغمني
ْ البيت :أييا السائؿ عنيـ كعني

قبر األبيض ماجد
أخط بيا نا
لست مف و
قيس كال قيس مني
ٓ٘ٔ

(قكلو :كفي لدني ...إلخ)(ٔ) الجار متعمؽ بقكلو :قؿ ،كقكلو :لدني بتخفيؼ النكف مبتدأ

خبره قؿ ،كقكلو :كفي قدني ...إلخ متعمؽ بقكلو :قد يفي ،أك بالحذؼ فعمى األكؿ يمزـ تقديـ معمكؿ
الخبر الفعمي عمى المبتدأ ،كعمى الثاني إعماؿ المصدر المحمي بأؿ ،كتقديـ معمكلة عميو ،ككبلىما

خمص بالشعر .

(قكلو :قد يفي) مف الكفاء بمعنى يأتي كما في القامكس كضبطو بعضيـ نفي مف النفي

ظر ،إذ
(قكلو :كقراءة مف ق أر مف لدني بالتخفيؼ) ىك نافع مف السبعة ،قاؿ  :شيخ اإلسبلـ كفيو ىن ى
يجكز أف تككف النكف المذككرة نكف الكقاية ألف حذؼ نكف لدف لغة .

(قكلو :أم حسبي) تفسير لكؿ مف قدم كقطي احترز بو عف قد الحرفية ،كقط ّْ/ب/

أبدا في المستقبؿ ،فإنيما ال يتصؿ بيما ياء المتكمـ كعف قد
الظرفية نحك ما فعمتو قط ،كىى نظيرة ن
كقط اسـ فعؿ بمعنى يكفي ،إذ نكف الكقاية الزمة ليما حاؿ اتصاؿ ياء المتكمـ بيما ،كىي منصكبة
ال مخفكضة .

ٕ
بالخ ىب ٍي ىب ٍيف بضـ الخاء المعجمة ،بصيغة التثنية،
(قكلو :قدني مف نصر ...إلخ)( ) أراد ي
خبيب بف عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ ،كأباه عبداهلل؛ ألنو كاف يكنى بأبي خبيب ،كىك مف باب

مصعبا ،كيركل الخبيبًيف بصيغة الجمع عمى إرادة خبيب بف
التغميب ،كقيؿ أراد بيما عبد اهلل كأخاه
ن
أيضا ،كفي بعض نسخ الشارح تماـ البيت كىك ليس
عبد اهلل كمف كاف عمى رأيو ،كىك تغميب ن
اإلماـ بالشحيح الممحد أم بالبخيؿ المائؿ عف الحؽ ،كالشاىد في قدني ،كقدم حيث أثبت النكف في
األكؿ فيي لمكقاية ،كالياء مفعكؿ في محؿ نصب ،كحذفيا في الثاني كذا قاؿ ق الشارح كغيره قاؿ

ابف ىشاـ (ٖ)  :كلؾ أف تقكؿ ال شاىد فيو عمى ترؾ النكف ،كيككف أصمو قد بإسكاف الداؿ ،ثـ ألحؽ
ياء القافية ال ياء اإلضافة ،ككسر الداؿ؛ اللتقاء الساكنيف ال لمناسبة الياء ا.ق.
(العمَم)
َ

مأخكذ مف العبلمة ،فيدخؿ فيو كؿ اسـ معرفة كاف أك نكرة ثـ نقمو النحاة إلى االسـ اآلتي،
كىذا ىك النكع الثاني مف المعارؼ .

(قكلو :اسـ يعيف ...إلخ) األ ٍىكلىى جعؿ عممو مبتدأ خبره اسـ ...إلخ ال العكس؛ ألنو ال
يخبر عف النكرة بالمعرفة ،كألف العمـ ىك المخبر عنو ،كالمراد باالسـ ىنا ما قابؿ الفعؿ ،كالحرؼ،

عائدا عمى االسـ فاإلضافة بمعنى أم العمـ مف نكع األسماء ،كككنو
كالضمير في عممو يجكز ككنو ن
عائدا عمى المسمى فاإلضافة(ٗ) بمعنى البلـ االختصاصية ثـ ىذا التعريؼ عند المصنؼ خاص
ن
ُ البيت :كمف لدني لدني قؿ كفي
ِ البيت :قدني مف نصر الجبيف بيف قدم

)ّ)
)ْ)

أكضح المسالؾ ُ. ُِٕ/

قدني كقطني الحذؼ أيضا قد يفي
ليس األماـ بمشيخ الممحد

زيادة في "أ" .
ٔ٘ٔ

بالعمـ الشخصي؛ ألف الجنسي عنده نكرة فبل يتعيف فيو لكنو يمكف تناكؿ التعريؼ لو ،كيراد بالتعييف

ما يعـ الذىني .

(قكلو :مطمقنا) حاؿ مف فاعؿ يعيف (قكلو :ككاشؽ) قاؿ  :بعضيـ كافؽ المصنؼ اآلية
(ٔ)
الكريمة كىى قكلو تعالى  :كيقيكليكف س ٍبعةه كثى ً
ثامنا لؤلسماء التي
امينيي ٍـ ىكٍميبيي ٍـ فإف كاشقنا كقع ن
ىى ى ى ى ى
ذكرىا.
(قكلو :أك الغيبة) األكلى أف يقكؿ بدؿ ذلؾ كتقدـ المرجع ّْ/أ /ألف الغيبة ليست معينة،

ثـ إف ما ذكره الشارح أمثمة لمقرينة المعنكية ،كترؾ المفظية كأؿ كالصمة (قكلو :بأعبلـ األناسي بفتح
اليمزة جمع إنساف في المصباح

(ٕ)

.

(قكلو :فجعفر اسـ ...إلخ) منقكؿ عف اسـ النير الصغير(ٖ)( ،قكلو :كخرنؽ) بكسر الخاء

المعجمة كالنكف عمـ منقكؿ عف كلد األرنب كما في التصريح(ٗ) ،كىك ممنكع مف الصرؼ لمعممية
كالتأنيث؛ فاأللؼ فيو لئلشباع .

أيضا كما في القامكس
(قكلو :طرفة) بفتح الطاء الميممة كبفتح الراء ن
القاؼ كالراء كالى ىذه القبيمة نسب أكيس القرني( )ٙرضي اهلل عنو فقكؿ الجكىرم( )7إنو منسكب
(٘)

(قكلو :كقرف) بفتح

إلى قرف المنازؿ بسككف ال ارء سيك .

(قكلو :كعدف) بفتح العيف كالداؿ( ،قكلو :اسـ مكاف) أم بمد بساحؿ اليمف( ،قكلو :اسـ

فرس) أم لمعاكية رضي اهلل عنو .

)ُ)
)ِ)
)ّ)

الكيؼ ِِ .
المصباح المنير ِ. َْٔ/
ساقط في " ج " .

)ْ)

التصريح ِ. ِِٕ/

)ٔ)

ىك أكيس بف عػامر بػف جػزء بػف مالػؾ القرنػي ،مػف بنػي قػرف بػف ردمػاف بػف ناجيػة ابػف مػراد :أحػد النسػاؾ العبػاد

)ٓ)

القامكس المحيط ٖٔ. 8

المقدميف ،مف سادات التابعيف ،أصمو مف اليمف ،يسكف القفار كالرمػاؿ ،كأدرؾ حيػاة النبػي صػمٌى اهلل عميػو كسػمـ كلػـ

ػي ،كيػػرجح الكثيػػركف أنػػو قيتػػؿ فييػػا،
يػره ،فكفػػد عمػػى يع ىمػػر بػػف الخطػػاب ،ثػػـ سػػكف الككفػػة ،كشػػيد كقعػػة صػػفيف مػػع عمػ ٌ
كتكفي سنة سبع كثبلثيف .انظر :طبقات ابف سعد ٔ ُُُ/كاألعبلـ ِ. ِّ/

)ٕ)

ى ػك إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم ،مػػف أئمػػة المغػػة كاألدب ،أصػػمو مػػف فػػاراب رحػػؿ إلػػى الع ػراؽ تمقػػى العمػػـ مػػف

شػػيخيف ،ىمػػا أبػػك عمػػي الفارسػػي كأبػػك سػػعيد السػػيرافي ،كشػػافو العػػرب فػػي بػػبلد الحجػػاز ،كطػػاؼ بػػبلد ربيعػػة كمضػػر،
العػ ػركض ،كت ػػكفي س ػػنة س ػػت كثبلث ػػيف كتس ػػعيف
كم ػػف تص ػػانيفو :معج ػػـ الص ػػحاح ،كمقدم ػػة ف ػػي النح ػػك ،ككت ػػاب ف ػػي ى

كثبلثمائػػة .انظػػر :نزىػػة األلبػػاء ِِٓ كانبػػاه الػػركاة ُ ِِٗ/كمعجػػـ األدبػػاء ٔ ُُٓ/كالنجػػكـ ال ازى ػرة ْ َِٗ/كبغيػػة
الكعاة ُ ْْٔ/كالعبر ِ ُْٖ/كشذرات الذىب ّ ُِْ/ككشؼ الظنكف َُُٕ كاألعبلـ ُ. ُّّ/
ٕ٘ٔ

(قكلو :كشذقـ) بالذاؿ المعجمة كقيؿ بالميممة( ،قكلو :اسـ جمؿ) كاف لمنعماف بف المنذر

كاليو تنسب اإلبؿ الشذقية( ،قكلو :اسـ لشاة) أم لشاة مف المعز ،ففي التصريح إنيا عمـ لعنز
لبعض نساء العرب .

اسما حاؿ مف فاعؿ أتى الذم ىك العمـ( ،قكلو :كالمراد باالسـ
(قكلو :كاسما أتى ...إلخ) ن
ىنا ...إلخ) أم بخبلؼ ما تقدـ في التعريؼ فإف المراد بو ما قابؿ الفعؿ ،كالحرؼ ففي كبلـ

المصنؼ شبو استخداـ .

(قكلو :ما كاف في أكلو أب ...إلخ) أم عمـ مركب كاف في أكلو ...إلخ) فخرج نحك أبك

زيد قائـ ،كأب لزيد قائـ إذا سميت بيما؛ ألف اإلضافة في األكؿ لجزء العمـ ال لكمو كفي الثاني ال

إضافة *(فائدة)* يندب تكنية ذم الفضؿ كلك امرأة ،كاف لـ يكلد لو ،كيندب أف يكنى ذك األكالد
بأكبرىـ ،ذكر ذلؾ صاحب العباب .
(قكلو :أب أك أـ) زاد الرازم

(ٔ)

كتبعو الرضي أك ابف أك بنت كينبغي زيادة ما صدر بأخ أك

أخت كما أشار إليو بعضيـ؛ ألف إخ ارج ما ذكر عف الكنية ال يخمك عف شيء كعمى قياسو ال يبعد
أف يزاد ما صدر بعـ ،أك عمة ،أك خاؿ ،أك خالة ،فإف ذلؾ قد يغمب عمى بعض إفراد بؿ ذلؾ كاقع
كاال فالفرؽ ّٓ/ب /ا.ىػ .سـ .

(قكلو :ما أشعر) قاؿ شيخ اإلسبلـ :عبر بو دكف دؿ؛ ألف الكاضع إنما كضعو لتعييف

معا كال لممعنى المذككر ،كانتيى.
نا
الذات
معتبر معنى المدح كالذـ ال ليما ن
كالمراد أنو أشعر بحسب كضعو األصمي ال العممي ،كأكرد عميو أنو يدخؿ فيو بعض األسماء
بأف الفرؽ بيف األقساـ الثبلثة
جيب ٌ
كمحمد ،كصالح ،كبعض الكنى كأبي الخير ،كأبي ليب ،كأي ي
بالحيثية أك يقاؿ ما كضع أك ال اسـ مطمقنا ثـ ما صدر بأب كأـ كنية مطمقنا ثـ يعتبر اإلشعار كذا
ذكره ابف قاسـ ثـ قاؿ  :كاعمـ أف مقتضى تفسيرم الكنية كالمقب بما تقرر أف يككف بينيما عمكـ
كجيي لشمكؿ ما صدر بما ذكر لما أشعر بمدح أك ذـ كشمكؿ ما أشعر بذلؾ لما صدر بأب أك
غيره فيجتمعاف في نحك أبي الفضؿ ،كأـ الفضؿ ،كأبي الخير ،كأـ الخير ،كتنفرد الكنية في نحك

أبي بكر كينفرد المقب في نحك مظفر الديف كال مانع مف ذلؾ كليس في المنقكؿ ما يخالفو،

انتيى(ٕ).
)ُ)

ىك محمد بف عمر بف الحسف بف الحسػيف التميمػي البكػرم ،أبػك عبػداهلل فخػر الػديف الػرازم اإلمػاـ المفسػر ،أكحػد

زمانو فػي المعقػكؿ كالمنقػكؿ كعمػكـ األكائػؿ ،قرشػي النسػب ،أصػمو مػف طبرسػتاف ،كلػد سػنة أربػع كأربعػيف كخمسػمائة،
كتػػكفي سػػنة سػػت كسػػتمائة .لػػو تصػػانيؼ جمػػة ،منيػػا :مفت ػاح الغيػػب فػػي تفسػػير الق ػرآف الك ػريـ ،كالمحصػػكؿ فػػي عمػػـ
األصكؿ ،كشرح أسماء اهلل الحسنى .انظر :كفيات األعياف ٓ ُٖٔ/كطبقات الشػافعية ٖ ٗٔ- ُٖ/كالبدايػة كالنيايػة

ّ. ٓٓ/

)ِ)

زيادة في "ب" .
ٖ٘ٔ

(قكلو :كزيف العابديف) ىك لقب عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنيـ،

كمف مناقبو أنو كاف كثير البر بأمو ،حتى قيؿ لو إنؾ مف أبر الناس بأمؾ كلسنا نراؾ تأكؿ معيا

في صفحة ،فقاؿ  :أخاؼ أف تسبؽ يدم إلى ما سبقت عينيا إليو ،فأككف قد عققتيا ،يكًل ىد في
بعض شيكر سنة ثبلث كثبلثيف لميجرة ،كتكفي بالمدينة سنة أربع كتسعيف ،كدفف في البقيع في قبر
عمو الحسف بف عمى رضي اهلل عنيـ أجمعيف ذكره ابف ىخمِّ ىكاف(ٔ) .

(قكلو :كأنؼ الناقة) ىذا لقب جعفر بف قيىرٍيع ،تصغير قى ٍرع بفتح القاؼ كسككف الراء
كبالعيف الميممة ،كىك أبك بطمف مف سعد بف زيد مناة ،كسبب جرياف ىذا المقب عميو أف أباه ذبح

ناقة ،كقسميا بيف نسائو ،فبعثىتٍوي أمو إلى أبيو كلـ يبؽ إال رأس الناقة ،فقاؿ  :لو أبكه :شأنؾ بو،
فأدخؿ يده في أنؼ الناقة ،كجعؿ يجره فمقب بو ،ككانكا يغضبكف مف ىذا ّٓ/أ /المقب ،فمما مدحيـ

الشاعر ،بقكلو:

قَ ْوٌم

ُى ُم،

ْناب
واألَذ ُ

ف الناقَ ِة َّ
وم ْن يسوي بأَ ْن ِ
الذ َنبا
ََ ُ َ

َغ ْي ُرُى ُم

()2

مدحا ،كالنسبة إلييـ أبقى ،ذكره في التصريح
صار المقب ن
عم ػا إذا اشػػتير المقػػب فيقػػدـ عمػػى
(قكلػػو :إال قمػػيبلن) عبػػارة غي ػره ن
غالب ػا ،كاحتػػرز بػػو ٌ
االسػػـ ،كمػػا نػػص عميػػو ابػػف األنبػػارم(ٗ) ،كمنػػوً :إَّنمػػا اٍلم ًسػ ً
يسػػى ،)ٓ(كقػػكؿ الشػػاطبي كقػػالكا:
ى ى ي
ػيح ع ى
عيسى ،كانما كاف الغالب تػأخير المقػب عػف االسػـ؛ ألف الغالػب فػي المقػب أف يكػكف منقػكالن مػف اسػـ
(ٖ)

.

غيػػر إنسػػاف ،كبطػػة ،فمػػك قػػدـ لتػػكىـ السػػامع أف المػػراد مسػػماه األصػػمي ،كذلػػؾ مػػأمكف بتػػأخيره ،كألف

المقب يشبو النعت في إشعاره بالمدح ،أك الذـ ،كالنعت ،ال يقدـ فكذا ما أشبيو .

(قكلو :كمنو) أم مف القميؿ(( ،)ٙقكلو :بأف ذا الكمب ...إلخ)( )7الجار متعمؽ بقكلو:ا قبمو:

)ُ) ىػػك أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إب ػراىيـ بػػف أبػػي بكػػر بػػف خمِّ ىك ػاف اإلربمػػي ،يكلػػد سػػنة ثمػػاف كسػػتمائة ،كمػػات سػػنة إحػػدل
كثمػػانيف كسػػتمائة ،مػػؤرخ ،حجػػة ،أديػػب ،مػػاىر ،تػػكلى القضػػاء فػػي مصػػر كالشػػاـ ،مػػف أشػػير كتبػػو :كفيػػات األعيػػاف،
كأنباء أبناء الزماف .انظر :فكات الكفيات ُ ٓٓ/كالنجكـ ال ازىرة ٕ ّّٓ/كاألعبلـ ُ. َِِ/

)ِ) البيػػت لمحطيئػػة فػػي االشػػتقاؽ ّٖ كاألغػػاني ِ ُّٕ/كالبيػػاف كالتبيػػيف ُ ٕٕٓ/كثمػػار القمػػكب ّْٓ كالعقػػد الفريػػد
)ّ)

ِ ِّٖ/كخزانة األدب ُ. َّْ/
التصريح ٔ. ٖٕٔ/

)ْ) ىك أبك بكر ،محمد بف القاسـ بف محمد ،كلد سنة إحدل كسبعيف كمائتيف ،كتكفي سنة إحػدل كسػبعيف كثبلثمائػة،
مف أعمػـ أىػؿ زمانػو بػاألدب كالمغػة كمػف أكثػر النػاس حفظنػا لمشػعر كاألخبػار ،مػف مؤلفاتػو األضػداد ،كال ازىػر ،كشػرح

القصائد السػبع الطػكاؿ الجاىميػات .انظػر :إنبػاه الػركاة ّ َِٖ-َُِ/ككفيػات األعيػاف ْ ّّْ-ُّْ/كبغيػة الكعػاة

ُ ُِْ-ُِِ/كاألعبلـ ٔ. ّّْ/

)ٓ)
)ٔ)

النساء ُُٕ .

ساقط في " ج " .

حسبا
ٕ البيت :بأف ذا الكمب نا
عمر خيرىـ ن

ببطف ثرياف يعكم حكلو الذيب
ٗ٘ٔ

ابف عقيؿ.َُِ/ُ :

أبمغ

ىذيالً

وأبمغ

َم ْن

ع ّني

يبم ُغيا
ُ

وبعض
ُ

تكذيب
ُ

القول

()1

قاؿ  :تيما أخت عمر ،كالمذككر مف قصيدة ترثيو بيا ،كذا الكمب اسـ أف منصكب باأللؼ؛ ألنو

مف األسماء الخمسة ،كعمر أبدؿ منو أك عطؼ بياف ،كفيو الشاىد حيث قدـ المقب عمى االسـ،
كببطف شرياف في محؿ نصب عمى الحاؿ ،كىك بكسر الشيف المعجمة كفتحيا اسـ المكضع الذم

دفف فيو عمرك ،كالشرياف شجر يتخذ منو القسي (.قكلو :كيدخؿ تحت قكلو :سكاء االسـ...

إلخ) أم ألف سكل المقب يشمؿ االسـ الكنية ،فكأنو قاؿ  :كأخر المقب إف صحب االسـ أك الكنية،
فاألمر بتأخير المقب عف االسـ صحيح دكف االسـ مع الكنية ،كما أشار إليو ّٔ/ب /الشارح

بقكلو ،:كىك إنما يجب ...إلخ ،قاؿ  :الصائغ(ٕ) :لـ يتعرض ابف مالؾ الجتماع االسـ ،كالكنية،
فيفيـ جكاز تقديـ كؿ كتأخيره ،قاؿ  :كاألى ٍكلىى تقديـ غير األشير ،كقاؿ ابف ىشاـ

(ٖ)

في تعميقو :ال

أعمـ ليـ نصا في الكنية مع االسـ ،كالظاىر مف سككتيـ جكاز األمريف؛ ألنيما متكافئاف ،انتيى.
فسكت .

(قكلو :كىك أحسف ...إلخ) لـ يقؿ كىك الصكاب ،فيككف ذاؾ خطأ؛ ألنو يمكف تأكيمو بأف

يراد بسكاء االسـ ،كما أشار إليو األشمكني

(ٗ)

.

(قكلو :كا ٍف يككنا مفرديف فأضؼ محمو إذا لـ يكف في االسـ مانع مف اإلضافة ،كاال لـ
يضؼ ،نحك :الحرث كرز؛ لكجكد أؿ ،كالمراد بالمفرد ىنا كباب الكممة ما قابؿ المركب ،كأما في
)ُ) البيت لعرعرة بػف عاصػية فػي األغػاني ُِ َُّ/كجميػرة األمثػاؿ ِ ِٔ/كخ ازنػة األدب ْ ٔٓ/كحاشػية الصػباف
(ِ)

ُ. ِّٕ/

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد الخػػالؽ ابػػف عمػػي بػػف سػػالـ بػػف مكػػي شػػيخ الق ػراء ،كمسػػندىـ تقػػي الػػديف أبػػك عبػػد اهلل
المصرم الشافعي ،المشيكر بالصائغ ،تبل بعدة كتب عمػى الكمػاؿ "الضػرير كالكمػاؿ" بػف فػارس ،كالتقػى الناشػرم،

ػالحا متكاض نػعا صػاحب
ػاىدا عاق نػدا ىخِّي نا
كسمع مف الرشيد العطار كجماعة ،كأعاد بالطيبرسػية كغيرىػا .ككػاف ش ن
ػر ص ن
فنػػكف ،صػػحب الرضػػي الشػػاطي مػػدة ،كتضػػمع مػػف المغػػة ،كسػػمع مسػػمـ عػػف ابػػف البرىػػاف ،ككػػاف يػػدرم الق ػراءات
خطبػػا
كعمميػػا ،كتفاصػػيؿ إعرابيػػا كجمميػػا ،يبحػػث ،كينػػاظر فييػػا ،كيعػػرؼ غ ػكامض تكاجيييػػا كخكافييػػا ،صػػنؼ ن

لمجمػػع ،كأظيػػر فيػػو أنػػو تعػػب كجمػػع ،كق ػ أر عميػػو األئمػػة ،كفضػػبلء األمػػة ،كقصػػد مػػف أط ػراؼ األرض ،كقػػاـ بنقػػؿ
ػائعا.
اإلتقاف كالفرض ،كلـ يزؿ عمى حالو إلى أف أصبح الصائغ في األحياء
ضائعا ،كأمسى نشػر الثنػاء عميػو ض ن
ن
كتػػكفي -رحمػػو اهلل تعػػالى -فػػي ليمػػة األحػػد ثػػامف عشػػر صػػفر سػػنة خمػػس كعشػػريف كسػػبع ًمائػػة .انظػػر :الػػديباج
المػذىب ِ َُّ/كأعيػػاف العصػػر ْ َِٓ/كالػكافي بالكفيػػات ِ َُّ/كالػػدرر الكامنػػة ّ ٔٔ/كغايػػة النيايػػة ِٔٓ/

كالغصف الداني ُُّ .

)ّ)
عالمػا باألنسػاب كالمغػة
ىك عبد الممؾ بػف ىشػاـ بػف أيػكب الحميػرم المعػافرم ،أبػك محمػد البصػرم النحػكم ،كػاف ن
كأخبػػار العػرب ،كلػػو :السػػيرة النبكيػػة كىػػى مػػف أشػػير كتبػػو ،كأنسػػاب حميػػر كممككيػػا ،كالقصػػائد الحميريػػة ،تػػكفي سػػنة

ثماف ع ٍشرة ،كقيؿ ثبلث عشرة كمائتيف .انظر :بغية الكعاة ِ ُُٓ/ككفيات األعياف ُ َِٗ/كاألعبلـ ْ.ُٔٔ/

)ْ)

شرح األشمكني ُ. َُُ/

٘٘ٔ

باب اإلعراب فما قابؿ المثنى كالمجمكع كفي بابي النداء كال ما قابؿ المضاؼ كالشبيو بو ،كفي باب

المبتدأ كالخبر ما قابؿ الجممة .

حتما) مقتضى ما كتبو ىنا أف إضافة األكؿ إلى الثاني قياس ،فيعارض
(قكلو:
ٍ
فأضؼ ن
قكلو :في باب اإلضافة ،كأكؿ مكىـ إذا كرد ،كقد أجاب بعض مشايخنا عف ذلؾ بحمؿ ما ىنا عمى
حتما
ما يأتي ،فقكلو :أضؼ ن

(ٔ)

تأم ٍؿ.
أم أدـ اإلضافة مؤكالن لما ذكرَّ ،

مصطمحا عميو ،كأتبع ىذا جكاب الشرط كىك أف المدعمة في
إتباعا
(قكلو :كاالٌ أتبع) أم
ن
ن
ال ،كلـ يقرنو بالفاء لمضركرة .
تبعا ليغكيا ،فميس في الكبلـ تحصيؿ حاصؿ أصبلن (قكلو :كجب
(قكلو :ردؼ) بمعنى تبع ن
عند البصرييف اإلضافة) أم عمى تأكيؿ األكؿ بالمسمى ،كالثاني باالسـ ،كانما أكؿ األكؿ بالمسمى،

كالثاني باالسـ؛ ألف األكؿ ىك المعرض لئلسناد إليو ،كالمسند إليو إنما ىك المسمى ،فمزـ أف يقصد
بالثاني مجرد المفظ ،كالمراد بالبصرييف جميكرىـ كما عبر بو في التكضيح .

(قكلو :يك ٍرز) بضـ الكاؼ كسككف الراء الميممة ،كفي آخره زام ،كىك في األصؿ خرج
الراعي ،انتيى .تصريح ثـ أطمؽ عمى المئيـ كعمى الحاذؽ .

(قكلو :كأجاز الككفيكف اإلتباع) أم إتباع الثاني لؤلكؿ عمى أنو بدؿ منو أك عطؼ بياف،

كيجكز القطع إلى النصب بإضمار فعؿ كالى الرفع بإضمار مبتدأ .

مركبا،
مفردا كالثاني
(قكلو :كجب اإلتباع) ىذا صريح في امتناع اإلضافة إذا كاف األكؿ ن
ن
كالكجو خبلفو كفاقنا لمرضي ،حيث قاؿ  :كاف كانا مفرديف أك ليما جازت إضافة االسـ إلى المقب؛

مركبا ّٔ/أ /كغبلـ عبد اهلل بخبلؼ المضاؼ ،نقمو الشيخ
كذلؾ ألف المضاؼ إليو يجكز أف يككف ن
يس .
(قكلو :كيجكز القطع) ال يقاؿ ىذا م و
ناؼ لقكلو :كجب اإلتباع؛ ألَّنا نقكؿ مراده بكجكب
ي
اإلتباع امتناع اإلضافة ،فبل ينافي ما ذكر .
(قكلو :كمنو منقكؿ ...إلخ) أم كبعض العمـ منقكؿ أم مفرد منقكؿ ،كبيذا التقدير غاير

أف ال يقدر فيككف قكلو :كجممة مف عطؼ
قكلو :اآلتي ،كجممة إلى آخره ،فإنيا مف المنقكؿ ،كيصح ٍ
الخاص عمى العاـ ،كقكلو :كذك ارتجاؿ ،أم كبعضو اآلخر ذك ارتجاؿ كذا ذكره األشمكني(ٕ) ،كاف
زاد لفظ آلخره؛ ألنو ال كاسطة بينيما عمى المشيكر ،كقيؿ أف ما عمميتو بالغمبة ال منقكؿ كال

مرتجؿ ،كىك مأخكذ مف ارتجاؿ الخطبة ،كالشعر كىك ابتداء ىما مف غير تييؤ ليما قبؿ .

)ُ)
)ِ)

زيادة في " ج" .
شرح األشمكني ُ. ُُْ/
ٔ٘ٙ

(قكلو :كأدد) نازعة ابف ىشاـ فقاؿ  :إنو ليس بمرتجؿ بؿ منقكؿ مف جمع أده ،كىي فعمة

مف الكد ،كقربة كقرب ثـ أبدلت اليمزة ك ناكا؛ النضماميا كما في أجكه كأفنت ا.ق .نكت كقاؿ :
شيخ اإلسبلـ ،كىك عمـ رجؿ مشتؽ عند سيبكيو مف الكد ،كىك الحب ،فيمزتو بدؿ مف الكاك كعند
غيره مف إال بفتح اليمزة ككسرىا كىك العظـ.

(قكلو :كجممة ...إلخ) أم كمف المنقكؿ ما أصمو نقؿ منو جممة ا.ق .األشمكني (قكلو :كما

بمزج) أم كمف العمـ ما يمزج ...إلخ ،المزج في األصؿ ىك الخمط ،كالمركب المزجي كؿ كممتيف
نزلت ثانيتيما منزلة تاء التأنيث مما قبميا في أف ما قبميا مفتكح اآلخر ،ما لـ يكف ياء فيسكف كمعد

يكرب .

(قكلو :أعربا) أم بإعراب ما ال ينصرؼ) ىك كؿ اسميف نزؿ ثانييما منزلة التنكيف مما

قبمو في أف الجزء األكؿ جار بكجكب اإلعراب ،كالثاني مبلزـ لحالة كاحدة (قكلو :كعبد شمس...

إلخ) سيأتي في كبلـ الشارح نكتة تعداد المثاؿ ،كاألكؿ عمـ ألخي ىاشـ بف عبد مناؼ ،كالثاني
كنية عثماف كالد أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنيما ،كىك صحابي أسمـ عاـ الفتح ا.ق .ابف الميت

.

(قكلو :ما لـ يسبؽ لو) استعماؿ قبؿ العممية) أكرد عميو أنو غير جامع؛ لعدـ صدقو

ّٕ/ب /عمى ما كضع لمذات ابتداء ،كلـ يستعمؿ فييا ،كغير مانع لصدفو عمى عمـ الشخص
المنقكؿ مف عمـ الجنس كأسامة فكاف األى ٍكلىى أف يقكؿ كىك ما كضع لمشيء ،كلـ يسبؽ كضعو
لغيره ا.ق .حفني .
(قكلو :ما سبؽ لو استعماؿ) األى ٍكلىى التعبير بالكضع كما قاؿ في متف الجامع ،كما سبؽ لو
كضع آخر ،فنقكؿ قاؿ  :شارحو كشمؿ قكلو :ما سبؽ لو كضع ما استعمؿ في ذلؾ المكضكع،

كما لـ يستعمؿ فيو ا.ق .فإذا كضع كلـ يستعمؿ ثـ يسمى بو يسمي منقكالن .

(قكلو :في غير العممية) أؿ في العممية لمعيد الحضكرم ،كحينئذ فالحد متناكؿ لما استعمؿ

عمما الشخص فيك مف المنقكؿ (قكلو :كقاـ زيد) أم
قبؿ العممية الحاضرة في عممية أخرل كأسامة ن
مما أصمو الفعؿ كالفاعؿ ،كقكلو :كزيد قائـ أم مما أصمو مبتدأ كخبر ،لكنو لـ يرد عف العرب عمـ
منقكؿ مف جممة اسمية كالمثاؿ المذككر ،كلكف لك سمى بيا جاز فكبلـ الشارح فييا بالنسبة لمجكاز

ال لمكقكع .

عمما
(قكلو :نحك بعمبؾ) أصؿ بعؿ اسـ صتـ كبؾ اسـ رجؿ كاف يعبد ا.ق .فمزجا كجعبل ن

لبمده (قكلو :كمعد يكرب) اسـ رجؿ كمعناه عداه الفساد ا.ق .فارضي .

(قكلو :فتعربو إعراب ما ال ينصرؼ) أم عمى الجزء الثاني ،كأما األكؿ فبا و
ؽ عمى ما كاف

عميو مف فتح أك سككف كمعد يكرب .
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(قكلو :كمنيا ما ركب) أم كمف اإلعبلـ ...إلخ ،كالحاصؿ أف المركب ينقسـ إلى جممة،

تركيب مزوج ،كمضاؼ كال يرد عميو ما تركب مف حرفيف كأنما أك مف حرؼ كاسـ ،نحك :يا
كمركب
ى
زيد ،أك مف حرؼ كفعؿ ،نحك قد قاـ؛ ألنيا إذا سمى بيا حكيت كالجممة فالتحقت بيا ،كأما
المركب التكصيفي كزيد القائـ فممحؽ بالمفرد انتيى .شيخ اإلسبلـ .

(قكلو :كأف الجزء الثاني يككف منصرفنا كشمس ...إلخ) ىذا مبني عمى أف شمس عمـ صنـ
ممنكعا مف الصرؼ لمعممية كالتأنيث ،كما صرح بو في
قديـ ،كقيؿ المراد بيا النير فعميو يككف
ن

المصباح

(ٔ)

.

(قكلو :ككضعكا) أم العرب بناء عمى أف كاضع ّٕ/أ /المغة البشر ،كيحتمؿ أنو أسند

الكضع إلييـ لظيكره عمى ألسنتيـ فيككف جارنيا عمى الصحيح مف أف كاضع المغات ،ىك اهلل تعالى
فإف قمت :ما الطريؽ إلى عمميا عمى القكؿ الصحيح قمت :حكي ابف الحاجب(ٕ) فيو مذاىب،
أحدىا :بالكحي إلى بعض األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ،الثاني :يخمؽ األصكات في بعض
األجساـ ،كالثالث :بعمـ ضركرم خمقو في بعضيـ حصؿ بو أفاده المفظ لممعنى أفاده في المزىر(ٖ).

(قكلو :كعمـ األشخاص) حاؿ عمـ كقكلو :لفظنا منصكب عمى التمييز ،أم مثمو مف حيث

المفظ كأما نصبو عمى نزع الخافض فضعيؼ؛ ألنو مقصكر عمى السماع .

ماضيا ،أم عـ في المعنى كأما جعمو اسـ تفضيؿ
(قكلو :كىك عـ) األى ٍكلىى ككنو فعبل
ن
كاألصؿ أعـ ففيو نظر؛ القتضائو العمكـ في عمـ الشخص ،كليس كذلؾ ثـ اعمـ أف عمـ الشخص
ىك ما كضع لمعيف في الخارج كزيد ،كعمـ الجنس ما كضع لمعيف في الذىف ،أم لمحقيقة المعنية

في الذىف كأسامة ،كاسـ الجنس عند النحاة كجمع مف األصكلييف ما كضع لمحقيقة مطمقنا ،أم ببل
تعييف كأسد ،كعند جمع مف محققي األصكلييف ما كضع لشائع في جنسو ،كالنكرة ما كضع لمفرد

المبيـ ،ىذا ىك التحقيؽ كما في اليمع ،كشيخ اإلسبلـ فقكؿ الناظـ في عمـ الجنس إنو عـ مخالؼ
)ُ)
)ِ)

المصباح المنير ُ. ِّٖ/

ىك عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس ،أبك عمرك جماؿ الديف ابف الحاجب :فقيػو مػالكي ،مػف كبػار العممػاء

بالعربية ،كردم األصؿ ،كلد في أسنا (مف صعيد مصر) كنشأ في القاىرة ،كسكف دمشؽ ،كمات باإلسػكندرية ،ككػاف
حاجبا فعرؼ بو ،مف تصانيفو" :الكافية  -ط" في النحك ،ك"الشافية  -ط" في الصرؼ ،ك"مختصػر الفقػو  -خ"
أبكه
ن
العػركض،
استخرجو مف ستيف ن
كتابا ،في فقو المالكية ،كيسمى "جامع األميات" ،ك"المقصد الجميؿ  -ط" قصػيدة فػي ى

ك"األمػػالي النحكيػػة  -خ" ،ك"منتيػػى السػػكؿ كاألمػػؿ فػػي عممػػي األصػػكؿ كالجػػدؿ  -ط" فػػي أصػػكؿ الفقػػو ،ك"مختصػػر
منتيى السكؿ كاألمؿ  -ط" ،ك" اإليضاح  -خ" في شرح المفصؿ لمزمخشرم ،كاألمالي المعمقػة عػف ابػف الحاجػب -
خ" في الكبلـ عمى مكاضع مف الكتاب العزيز ،كعمى المقدمة ،كعمػى المفصػؿ ،كعمػى مسػائؿ كقعػت لػو فػي القػاىرة،
كعمى أبيات مف شعر المتنبي ،منو نسخة في مكتبة عابديف بدمشؽ ،كثانية في خزانة الرباط (َِٗ أكقاؼ) ،كتػكفي

سنة ست كأربعيف كستمائة .انظر :كفيات األعياف ُ ُّْ /كمفتاح السعادة ُ ُُٕ /كاألعبلـ ْ. ُُِ/

)ّ)

المزىر ُ. ِْ/
ٔ٘8

لما ذكر إذا الحقيقة المعنية ال عمكـ فييا إال أف يككف جارنيا عمى القكؿ بكجكد الحقيقة في ضمف
تأم ٍؿ (قكلو :أـ عريط) بكسر العيف الميممة كسككف
اإلفراد ،فيرجع األمر إلى العمكـ في اإلفرادَّ ،
الراء كفتح المثناة التحتية كنية لمعقرب ،كاسميا شبكة ،كمما ينفع لمدغيا كضع خنفساء بعد قتميا

عمى محؿ المدغة .

(قكلو :ثعالة) اسـ لمثعمب ككنيتو أبك الحصيف ،كىك مصركؼ في البيت لمضركرة (قكلو:

َّبرة) بفتح الباء ،كالمنع مف الصرؼ لمعممية كالتأنيث ،كالمبرة بفتح الميـ كالباء ّٖ/ب /المكحدة
بمعنى البر .

(قكلو :كذا فجار ...إلخ) فجار مبتدأ ،كعمـ خبره ككذا حاؿ ،كالفجرة بسككف الجيـ بمعنى

الفجكر ،كىك الميؿ عف الحؽ ،كالتاء لمتأنيث الحقيقية ال الكحدة .

(قكلو :يككف لمشخص) مراده بو األعياف ،كلك عبر بيا لكاف أكضح ،بدليؿ مقابمتو بالمعنى

في قكلو :كيككف لممعنى ...إلخ .

(اسم اإلشارة)

ىك ما كضع لمسمى كاشارة إليو أم إشارة حسية ،كال ىد ٍكىر في ىذا؛ ألف اإلشارة الكاقعة في
التعريؼ ليغكية *(تنبيو)* اإلشارة إف كانت حسية كاف اسـ اإلشارة حقيقة ،كاف كانت معنكية كاف
مجاز بتشبيو المعنكم بالحسي فيستعار لو اسـ اإلشارة ،فيي استعارة تصريحية
نا

(قكلػػو :بػػذا المفػػرد ...إلػػخ) الجػػار متعمػػؽ بقكلػػو :أشػػر كاعتػػرض مػػا ذكػره بقكلػػو تعػػالى حكايػػة

مشير إلى الشمس  ىى ىذا ىربِّي
نا
عف إبراىيـ عمى نبينا كعميو الصبلة كالسبلـ
باعتبار الخبر .

(ُ)

بأف التذكير
 ،كأيجيب ٌ

(قكلو :بذم) متعمؽ بقكلو :اقتصر (قكلو :إف األلؼ مف نفس الكممة) فيي ثنائية لفظنا،

كضعا ،كىؿ المحذكؼ عينو أك المو؟ كىؿ عينو كاك مف باب طكم أك ياء مف باب حي؟
ثبلثية
ن
كىؿ كزنو فعؿ باإلسكاف أك فعؿ بالتحريؾ؟ قكالف في الثبلثة أصحيما فييا الثاني ا.ق .شيخ
طا( ،قكلو :إلى
اإلسبلـ ،فأصمو ذم تحركت الياء ،كانفتح ما قبميا قمبت ألفنا ،كحذفت المو اعتبا ن
كضعا،
مذىبا ثالثنا لمسيرافي كغيره كىك أنيا ثنائية
كضعا ،كترؾ الشارح
أنيا زائدة) فيي كاحدة
ن
ن
ن
كاأللؼ أصمية كألؼ ما ليست منقمبة عف شيء(ٕ) .

(قكلو :كيشار إلى المؤنث بذم ...إلخ) جممة ما ذكره لممفرد المؤنث عشرة ،خمسة ،مبدكءة

بالذاؿ ،كخمسة مبدكءة بالتاء .

)ُ)
)ِ)

األنعاـ ٖٕ .
زيادة في " ب" .
ٔ٘9

(قكلو :باختبلس) ىك اختطاؼ الحركة مف الياء ،كاإلسراع بيا ال ترؾ اإلشباع ا.ق.

تصريح .

(قكلو :كذات) قاؿ:المكضح)ٔ) اإلشارة ذا ،كالتاء لمتأنيث ،كىى التاء في امرأة ،أم كالتاء

في امرأة ،كنحكه مما فيو تاء الفرؽ كليس بصفة ا.ق.

(قكلو :كذات تاف لممثنى ...إلخ) أم ذاف كتاف كائناف لممثنى ...إلخ ّٖ/أ /لكف األكؿ

لممذكر ،كالثاني لممؤنث ،كظاىره أنيما مثنياف حقيقة ،كالتحقيؽ أنيما غير مثنييف حقيقة بؿ ىما
كضعا لممثنى ،كانيما مبنياف لكجكد عمة البناء فييما ،كالمفرد كال يرد عمى أف ذيف لممثنى
لفظاف
ن
المذكر اإلشارة بو لميد كالعصا ،كىما مؤنثاف في قكلو :تعالي" :فذانؾ برىاناف"(ٕ)؛ ألنو ذكر
باعتبار الخبر .

(قكلو :اذكر تطع) أم تطع النحاة فيما رسمكه أك العرب فيما قالكه:

(قكلو :كالنصب بذيف) ،كأما نحك" :إف ىذاف لساحراف" مؤكؿ بأف المثنى باأللؼ مطمقنا في
لغة كنانة كغيرىا ،أك بأف إف بمعني نعـ كقكؿ ابف الزبير لمف قاؿ  :لو لعف اهلل ناقة حممتني إليؾ
ىذاف لىس ً
اح ىر ً
اف. )ٖ(
أف كراكبيا ،أك بأف فييا ضمير الشأف ،أم أف الشأف  ً ى
مذكر أك مؤنثنا عاقبلن كاف أك غيره *(فائدة)* يرسـ أكلى بكاك
(قكلو :مطمقنا) أم سكاء كاف نا
زائدة لئبل يمتبس بإليؾ جار كمجركر بخبلؼ إلى المكصكلة؛ ألنيا يمزـ معيا أؿ فتكفي في الفرؽ .
(قكلو :كالمد أى ٍكلىى)

قاؿ ابف يعيش المقصكر كالممدكد ضرباف مف ضركب األسماء

المتمكنة إذ الحركؼ كاألفعاؿ ال يقاؿ فييما ممدكد كال مقصكر ،ككذلؾ األسماء غير المتمكنة،
نحك :ما كذا ،ال يقاؿ فييا مقصكر ،كلعدـ التمكف كشبو الحرؼ ،كأما قكليـ :في ىؤالء ممدكد

كمقصكر فتسمع في العبارة مع ما في أسماء اإلشارة مف شبو الظاىر مف جية كصفيا ،كالكصؼ

بيا كتصغيرىا ا.ق .ذكره في النكت .

(قكلو :كلدل البعد) أم كفي حالة البعد (قكلو :كالبلـ إف قدمت ...إلخ) البلـ مبتدأ خبره

ممتنعة ،كجكاب الشرط محذكؼ دؿ عميو الخبر كىا بالقصر ال غير مفعكؿ قدمت ،كجكز المعرب
غير ذلؾ فراجعو ،كترسـ ىا مفصكلة عف قدمت لئبل يتكىـ أنيا ضمير .

(قكلو :ذـ المنازؿ ...إلخ)(ٗ) ميـ ذـ بالحركات الثبلثة الفتح لمتخفيؼ ،كالضـ لئلتباع،
كالكسر عمى األصؿ ،كىك األرجح ،كالمنازؿ جمع منزؿ أك منزلة كمساجد ،كالمِّكل بكسر البلـ اسـ

مكضع ،كالعيش بالنصب عطفنا عمى المنازؿ ّٗ/ب /أم ذـ المنازؿ بعد مفارقة المكل كالعيش في
ُ انظر :شرح التسييؿ.ُِْ/ُ :

ِ القصص.ِٖ :

)ّ)

طو ّٔ .

ْ البيت :ذـ المنازؿ بعد منزلو المكل

كالعيش بعد أكلئؾ األياـ
ٓٔٙ

انظر :ابف عقيؿ.ُِّ/ُ :

تمؾ األياـ الماضية ،كالشاىد في أكلئؾ حيث استعمؿ في غير العقبلء ،كاألياـ بالجر صفة أك

عطؼ بياف ،كيركل األقكاـ فبل شاىد فيو .

(قكلو :لو رتبتاف) سيأتي في كبلمو أنيا ثبلثة عند الجميكر (قكلو :حرؼ تنبيو الذم ىك

ىا) كيقاؿ فيو ىا التنبيو بألؼ مقصكرة؛ ألنو عمـ عمى الكممة المركبة مف ىاء ،كألؼ ببل ىمز ثـ
ن ٌكر ،كأضيؼ إلى التنبيو ليتضح المراد بو كال يصح أف يق أر باليمز إذ ليس لنا ىاء باليمز يككف

لمتنبيو كما أفاده الدماميني .

(قكلو :كرأيت بني غبراء ال يعرفكنني)(ٔ) كذا في نسخ الشارح ،كصكابو كما في الشكاىد

كغيرىا ،ال ينكركنني ،كأراد يبني غبراء لمصكص ،أك الفقراء ،أك األضياؼ ،أك أىؿ األرض؛ ألف

الغبراء بالمد ىي األرض كبنكىا أىميا ،كأىؿ بالرفع عطفنا عمى الكاك في ال ينكركنني ،كأراد بأىؿ
الطِّراؼ األغنياء ،كىك بكسر الطاء الميممة ،البيت مف األدـ أم الجمد ،كالممدد صفتو ،كقد اقتصر
الزكزني(ٕ) في شرح المعمقات عمى المعنى األخير في الغبراء قاؿ  :ككنى بتمديد ِّ
الطراؼ عف
عظمو ،كالمعنى لما أفرد تني العشيرة أم المذككركف في البيت قبؿ ىذا رأيت الفقراء الذيف لصقكا
باألرض مف شدة الفقر ال ينكركف إنعامي عمييـ ،كرأيت األغنياء ال ينكركنني الستطابتيـ

صحبتي ،كالمسراداف ىجرتني األقارب كصمتني إالباعد الفقراء كاألغنياء ،فيؤالء لطمب المعركؼ
كىؤالء لطمب العبل ا.ق .كالشاىد في ىذاؾ حيث ألحؽ الياء بالمقركف بالكاؼ

(ٖ)

.

(قكلو :فبل تقكؿ ىذا لؾ) قاؿ  :الناظـ في شرح تسييمو؛ لكراىة كثرة الزكائد ،كقاؿ  :غيره

ألنيا تدؿ عمى قرب المشار إليو ،كالبلـ عمى بعده ،كىك منتقض بالكاؼ ا.ق .شيخ اإلسبلـ .

(قكلو :كبينا ) أم المجرد مف ىا ّٗ/أ /التنبيو كقكلو :أك ىينا أم المسبكقة بيا التنبيو،

كىذا شركع مف الناظـ في ذكر ألفاظ مكضكعة ،لئلشارة إلى األمكنة كاألزمنة خاصة بيا فإف ىنا

قد يراد بو ،إذ بو الزماف ككذا ىناؾ كىنالؾ ،كما في التسييؿ لكف قاؿ ابف ىشاـ في الجامع قد

مكانا أك
زمانا أك ن
تستعار ىنالؾ كىنا لمزماف بخبلؼ األلفاظ األكلى ،فإنيا صالحة لكؿ مشار إليو ن
غيرىما.

(قكلو :أك بًثىٌـ) بفتح المثمثة ،كتشديد الميـ ،كال تمحقو الكاؼ ،كقكليـ :ثمؾ خطأ ،كال تتقدميا
الي ػػاء ،كال تخ ػػرج ع ػػف الظرفي ػػة إال إل ػػى م ػػا ل ػػو ش ػػبو بي ػػا ،نح ػػك جئ ػػت م ػػف ث ػػـ ،ألف الظ ػػرؼ كالج ػػار

ُ البيت :رأيت بني غبراء ال ينكركنني

كال أىؿ ذاؾ الطراؼ الممدكد

انظر :ابف عقيؿ.ُّْ/ُ :

و
قاض ،مػف أىػؿ زكزف (بػيف ىػراة كنيسػابكر) ،لػو:
)ِ(حسيف بف أحمد بف حسيف الزكزني ،أبك عبد اهلل :عالـ باألدب،
(شػػرح المعمقػػات السػػبع  -ط) ،ك(المصػػادر  -خ) ،ك(ترجمػػاف الق ػرآف  -خ) بالعربيػػة كالفارسػػية كتػػكفي سػػنة أربعمائػػة

كست كثمانيف .انظر :بغية الكعاة ُ ِِّ/كىدية العارفيف ُ َُّ/األعبلـ ِ ُِّ/كمعجـ المؤلفيف ّ. َّٗ/

)ّ)

ساقط في " ج " .
ٔٔٙ

(ُ)

مفعػػكؿ

ػت 
ػت ثىػ َّػـ ىأرٍىيػ ى
كالمجػػركر أخ ػكاف ،كليػػذا غمط ػكا مػػف زعػػـ أنيػػا فػػي قكلػػو تعػػالي  :ىكًاذا ىأرٍىيػ ى
ػار،
لرأيت ،بػؿ الصػكاب أنيػا ظػرؼ ل أريػت المتقدمػة عميػو ،كمفعػكؿ أريػت األكلػى محػذكؼ إمػا اختص نا

أم كاذا أريػت ثػػـ المكعػكد بػػو أك اقتصػار أم كاذا كقعػػت أم حصػمت رؤيتػػؾ فػي ذلػػؾ المكػاف كقعػػت
عمػػى نعػػيـ ،كممػػؾ كبيػػر ،كىػػي مبنيػػة عمػػى الفػػتح؛ لمتخفيػػؼ كلػػـ تكسػػر عمػػى أصػػؿ التقػػاء السػػاكنيف

الستثقاؿ الكسرة مع التضعيؼ ا.ق .مف شرح الجامع مع زيادة مف التصريح

(ٕ)

.

(قكلو :فو) أم نطؽ بضـ الفاء مف فاه يفكه (قكلو :أك ىنا) بفتح الياء التشديد كما في آخر

البيت بالكسر مع التشديد ،ففي كبلمو جناس محرؼ ،كىك ما اتفؽ ركناه حركفنا كاختمفا شكبلن .
(قكلو :إلى المكاف القريب) فيو إشارة إلى أف قكؿ الناظـ إلى داني المكاف مف إضافة

الصفة لمكصفيا (قكلو :كىنت) بفتح الياء كالنكف المشددة كسككف التاء ،كىي ىنا المفتكحة زيدت
عمييا التاء الساكنة فالتقى ساكناف حذفت ألفيا؛ اللتقاء الساكنيف كقد تكسر ىاؤىا ا.ق .تصريح(ٖ).
(الموصول)

ىك في األصؿ اسـ مفعكؿ مف كصؿ الشيء بغيره إذا جعمو مف تمامو قاؿ  :العبلمة الشيخ يحيى

كأؿ فيو معرفة ال مكصكلة؛ النسبلخ الكصفية َْ/ب /كصاحب ا.ق .كالمراد المكصكؿ االسمي ال

الحرفي؛ ألنو لـ يذكره .

(قكلو :مكصكؿ األسماء) قيد باألسماء لبياف المقصكد ال لبلحتراز إذا الكبلـ في المعارؼ

كالمعرفة مف المكصكالت ،إنما ىي األسمى أفاده في اليمع ،كمكصكؿ مبتدأ أكؿ ،كاألسماء بنقؿ
حركة اليمزة الثانية إلى البلـ قبميا مضاؼ إليو ،كالذم مبتدأ ثاف حذؼ خبره ،تقديره منو ،كالجممة

خبر األكؿ ،كاألنثى مبتدأ ،كالتي خبر ،كالجممة معطكفة عمى األكلى بعاطؼ محذكؼ ،كأؿ في
األنثى عكض مف الضمير أم كأنثاه التي أم أنثى الذم .

(قكلو :إف تيشدد) بكسر الداؿ األيكلى مبني لمفاعؿ ،كبفتحيا مبني لممفعكؿ ،كقكلو :فبل
مبلمة أم فبل لكـ في ذلؾ .
(قكلو :ذيف كتيف شددا) ىما مف أسماء اإلشارة المتقدمة (قكلو :كتعكيض ...إلخ) مبتدأ أك

المسكغ معنى الحصر إذا المعنى ما قصد بذاؾ إال تعكيض عمى حد شيء جاء بؾ أم ما جاء بؾ
إال شيء كخبره جممة قصد أك األلؼ فيو لئلطبلؽ

(ٗ)

.

أبدا إلى عائد ،أك خمفو كجممة
(قكلو :ينقسـ المكصكؿ إلى اسمي حده الناظـ بأنو ما افتقر ن
صريحة أك مؤكلة فخرج النكرة المكصكفة بجممة ،فإنيا تفتقر إلييا حالة كصفيا بيا فقط ،كبقكلو:

)ُ)

اإلنساف َِ .

)ِ)

التصريح ٔ. ٔٗ7/

)ْ)

ساقط في " ج " .

)ّ)

زيادة في "أ" .

ٕٔٙ

أبدا ،كقكلو :أك خمفو
إلى عائد "حيث" ك"إذ" ك"إذا" فإنيا ال تفتقر إلى عائد ،كاف افتقرت إلى جممة ن
إلدخاؿ ما كرد فيو الربط بالظاىر نحك :سعاد التي أضناؾ حب سعادا(ٔ) ،كأراد بالمؤكلة الظرؼ
كالمجركر كالصفة الصريحة كما سيأتي .

(قكلو :كجرفي) قاؿ  :في التكضيح كىك كؿ حرؼ أكؿ مع صمتو بالمصدر أم كلـ يحتج

إلى عائد .

سادسا ،كىك الذم كمثمو بنحك كخضتـ كالذم
(قكلو :كىي خمسة أحرؼ) زاد بعضيـ
ن
خاضكا(ٕ) ،أم كخكضيـ كمف أسقطو أكؿ ما ذكر بأف األصؿ كالذيف حذفت النكف عمى لغة أك
أف األصؿ كالخكض الذم خاضكه فحذؼ المكصكؼ كالعائد ،أك إف األصؿ كالجمع الذم خاضكا

فقاؿ  :الذم باعتبار َْ/أ /لفظ الجمع ،كقاؿ  :خاضكا باعتبار معناه ،كقيؿ غير ذلؾ ،كقد نظـ

الشياب السندكبي الخمسة ،بقكلو:
ِ
لت
بالمصاد ِر
ُح ُروفًا
وىاك
َ
أ ُّو ْ
َّدا
َن بالفَتْح أ َّ
َن ُم َ
َو َىا ِىي أ ْ
شد ً

ِ
أصح َك َما َرَو ْوا
وذكرى لَ َيا
خمسا َ
ً
يد َعمَ ْي َيا َك ْي فَ ُخذْىا َو َما ولَو
ِو ِز َ

()3

(قكلو :أف المصدرية) ال حاجة إلى الكصؼ بالمصدرية إذ الكبلـ في الحركؼ المصدرية،

كىي بفتح اليمزة كسككف النكف الناصبة لممضارع .

ماضيا كمضارنعا) أم اتفاقنا كأما األمر فعمى األصح (قكلو :أشرت
(قكلو :كتكصؿ بالفعؿ
ن
إليو بأف قـ) الباء متعمقة بالفعؿ فيي مف صمتو فإف جعمت إف تفسيرية بمعنى أم كجب التجرد مف

الباء ،كال تككف تفسيرية إال إذا سبقت بمعنى القكؿ دكف حركفو كما في المغني

(ٗ)

.

(قكلو :كمنيا إف) بفتح اليمزة كتشديد النكف ،كالمناسب لما سبؽ كأف يقكؿ ثانييا أف (قكلو:

كتكصؿ باسميا كخبرىا) كتؤكؿ بمصدر مف خبرىا مضاؼ إلى اسميا إف كاف خبرىا مشتغ نبل ،أك

جامدا ،أك جار ،أك مجركر ،أك حكـ المخففة مف الثقيمة حكـ
بالسككف المضاؼ إلى اسميا إف كاف
ن
المشددة في ذلؾ .
(قكلو :لكف اسميا يككف محذكفنا) ،نحك قكلو تعالى :فأْٗ حيْْب إِى ْي ِٔ أ ُِ اصْ ْ ِع ْاىفُ ْيل
ثِأ ْعيُِْْب )٘(إذا قدرت الباء قبؿ أف كاال كانت تفسيرية كما في المغنى .

ُ البيت :سعاد التي أضناؾ حب سعاد

كاعراضيا عنؾ استمر كزادا

ِ التكبة.ٔٗ :

)ّ(

)ْ)
)ٓ)

البيتاف ببل نسبة في دركس شرح األلفية ،الحازمي الدرس الرابع كالعشريف.
مغني المبيب ُ. ْْ/
طو ّٔ .
ٖٔٙ

األشمكني.ُِٔ/ُ :

تقدير (قكلو :مصدرية
نا
ظا أك
(قكلو :كي) أم الناصبة لممضارع ،كتقترف ببلـ التعميؿ لف ن
ظرفية) األكلى التعبير بزمانية بدؿ ظرفية لشمؿ نحك" :كمما أضاء ليـ مشكا فيو"(ٔ) فإف الزماف
المقدر ىنا مخفكض أم كؿ كقت إضاءة ،كالمخفكض ال يسمى ظرفنا أفاده في المغنى .
(قكلو :كتكصؿ بالماضي كالمضارع ) لك قاؿ  :تكصؿ بفعؿ متصرؼ غير أمر ،كبجممة
اسمية لـ تصدر بحرؼ ،كما قالو المكضح في الحكاشي لكاف أخصر كأفيد (قكلو :أطكؼ ما

أطكؼ ...إلخ)(ٕ) ىك لمحطيئة ييجك بو زكجتو ،كالتشديد في أطكؼ لمتكثير ،كما مصدرية،
كالشاىد فيو كصؿ ما بالفعؿ المضارع المثبت ،كىك قميؿ كلكاع بفتح البلـ ُْ/ب /كصؼ لممرأة

كيكصؼ المذكر بمكع كمعناه المئيمة ،أك الخبيثة ،أك الكسخة ،أفاده العيني( .قكلو :كتكصؿ

بالماضي كبالمضارع) أم المتصرفيف دكف األمر .

(قكلو :كددت ...إلخ) أشار بذكر كددت إلى أف أكثر كقكع لك المصدرية بعد كد ،أك يكد
(ّ)
ً
ً
ىح يد يى ٍـ لى ٍك يي ىع َّم ير )ْ(أم التعمير ،كقد تقع بدكنيا نحك ما
كف  ، ىي ىكد أ ى
نحك  :ىكدكا لى ٍك تي ٍدى يف فىيي ٍدىين ى
كاف ضرؾ لك مننت كما في المغني(ٓ)  ،ككددت بفتح الكاك ،ككسر الداؿ مف باب تعب ،بمعنى
أحببت ،كفتح الداؿ لغة كما في المصباح

()ٙ

.

(قكلو :فالذم لممفرد المذكر) كاف األى ٍكلىى أف يقكؿ لممفرد العالـ ليشمؿ ،نحك" :الحمد هلل
الذم صدقنا كعده" ،كأصمو لذم ثبلثي كذىب الككفيكف إلى أصمو كاحد ،كىك الذاؿ كما زعمكا ذلؾ

في اسـ اإلشارة ،فالبلـ كالياء زائدتاف كفي الذم ست لغات ،إثبات يائو ،كحذفيا ،فعمى اإلثبات إما
خفيفة فتككف ساكنة ،كاما مشددة فتككف مكسكرة ،أك مضمكمة ،كعمى الحذؼ فيككف الحرؼ الذم

ساكنا ،فيذه خمس لغات ،كالسادسة حذؼ أؿ
مكسكر ،كما كاف قبؿ الحذؼ ،كاما
نا
قبميا إما
ن
أيضا كقد نظمتيا فقمت:
كتخفيؼ الياء ساكنة ،كالستة تأتي في التي ن
ِ
مع التي يا صاح فأحف ْظ تحتذي
المغات في الذي
أتت من
ست
ْ
ٌ
إثبات
ٌ

يا

كذاك

تشديد
ٌ

وحذفُيا
ٍ
بكسر

مع

كسر

وحذفُيا

أو

ٍ
بضم

ِ
َّ
خف ياء قد ختم
وحذف أل مع

ُ البقرة.َِ :
ِ البت :أطكؼ ثـ أطكؼ ثـ أكم

)ّ)

القمـ ٗ .

)ْ)

البقرة ٔٗ .

)ٔ)

المصباح المنير ِ. ّٔٓ/

)ٓ)

إلى بيت قعيدتو لكاع

مغني المبيب ُ. َّٓ/

ٗٔٙ

مع

السكون

نادر

احدا ما مفرد مذكر ،أك مؤنث ،أك مثنى
ثـ اعمـ أف المكصكؿ عمى قسميف نص كىك ما مدلكلو ك ن
كذلؾ ،أك مجمكع كذلؾ ،كمشترؾ كىك ما يصمح لمكاحد كغيره ،كقد أشار لمثاني بقكلو :كمف كما...
إلخ .

(قكلو :باأللؼ في حالة الرفع) التحقيؽ أنيما لفظاف كضعا لممثنى (قكلو :كقد قرئ
كالمذاف ...إلخ) ق أر بو مف السبعة ابف كثير (قكلو :كقد قرئ  :ىرب ىَّنا أ ًىرىنا المَّ ىذ ٍي ًف ))ٔ(ق أر بو ابف كثير
أيضا كيق أر بسككف الراء مف أرنا .
ن

(قكلو :جمع الذم األلي ...إلخ) جمع مبتدأ ،خبره األلي ،كالذيف فحرؼ العطؼ محذكؼ،

كاآللي يكتب ببل كاك ،كما قالو المكضح ،كالذيف ببلـ كاحدة فرقنا بينو كبيف المذيف في التثنية
كلـُْ/أ /يعكس؛ ألف المثنى سابؽ الجمع فبقى عمى أصمو مف اجتماع البلميف ،كمطمقنا حاؿ مف

كجر ،كالمعنى أف األلي كالذيف جمعاف لمذم ،كىك اصطبلح
كنصبا ،ا
فعا،
ن
الذيف ،أم الذيف بالياء ر ن
ليغكم؛ ألف كبل منيما اسـ جمع ،فإطبلؽ الجمع عميو مجاز بالحذؼ ،كاألصؿ اسـ جمع أك
استعارة مصرحة بأف يشبو اسـ الجمع بالجمع بجامع الداللة عمى الجماعة في كؿ ككذا ،يقاؿ فيما

يأتي مف الجمكع .

خبر عف التي أم التي جمع عمى البلتي
(قكلو :بالبلت) بكسر التاء متعمؽ بجمع الكاقع نا
كالبلئي .
كنزر بالزام أم
(قكلو :كالبلء كالذيف ...إلخ) البلء مبتدأ خبره كقع ،ككالذيف متعمؽ بو ،نا
جمعا
قميبلن حاؿ مف فاعؿ كقع ،كىك الضمير المستتر كاأللؼ لئلطبلؽ ،كالمعنى أف البلء كقع
ن
لمذم قميبلن .

(قكلو :كتبمي األلي ...إلخ)(ٕ) بضـ التاء الفكقية مف اإلببلء بمعنى اإلفناء ،كالفاعؿ

مستتر فيو عائد عمى المنكف في البيت قبمو بمعنى المنية ،كقكلو :يستمئمكف أم يمبسكف الؤلمة في
الحرب ،كىي الدرع كالحدأ أجمع حدأة ،كعنب كعنبة ،كالقبؿ بضـ القاؼ كسككف الباء ،أم التي في

عينيا قبؿ بفتحتيف أم حكؿ ،كالمعنى كتفني المنية الذيف يمبسكف دركع الحرب حاؿ ككنيـ عمى

الس ٍير ،كشدة العدك ،كالشاىد في األلي
الخيكؿ التي تراىف في يكـ الحرب كأنيف حدأ لخفتيا في َّ
كثانيا(ٖ) عمى البلتي .
حيث أطمؽ أكالن عمى الذيف ،ن

(قكلو :كىـ بنك ىذيؿ) عبارة التكضيح كىي لغة ىذيؿ أك عقيؿ بالتصغير فييما أك لمشؾ

(قكلو :نحف المذكف ...إلخ)(ٗ) نحف مبتدأ ،خبره المذكف ...إلخ ،كقكلو :صبحكا الصباحا أم أتكىـ
)ُ)

فصمت ِٗ .

ِ البيت :كتبمي األلى يستمئمكف عمى األلى

تراىف يكـ الركع كالحد القبؿ

ْ البيت :نحف المذيف صبحكا الصباحا

يكـ التحيؿ غارة ممحاحا

)ٖ) ساقط في " ب " .

٘ٔٙ

انظر :ابف عقيؿ.ُِْ/ُ :
انظر :ابف عقيؿ.ُْْ/ُ :

في كقت الصباح مفعكؿ صبحكا محذكؼ ،كالصباح منصكب عمى الظرفية ،ككذا يكـ النخيؿ بضـ

النكف كفتح الخاء المعجمة تصغير نخؿ مكضع بالشاـ ،كغارة منصكب عمى التعميؿ أك حاؿ أم

مغيريف ،كالممحاح بكسر الميـ أم الدائـ مف ألح السحاب داـ مطره ،كالشاىد في المذكف حيث أجراه
مجرل جمع المذكر السالـ فرفعو بالكاك .

(قكلو :فما آباؤنا ...إلخ)(ٔ) ما بمعنى ليس كالباء زائدة في الخبر ،كىك قكلو :بأمف

كالضمير في منو لمممدكح كميدكا بتخفيؼ ِْ/ب /الياء ،كالحجك ار جمع حجر بفتح الحاء الميممة

امتنانا مف ىذا
ككسرىا ،اسـ لمقدـ الثكب ،كالمعنى ليس آباؤنا الذيف جعمكا حجكرىـ لنا ف ار نشا بأكثر
ن
الممدكح ،كالشاىد في البلء حيث أطمقو عمى جماعة الذككر إذ ىك صفة لآلباء (قكلو :كمف كما...

إلخ) ىذا شركع في المكصكؿ المشترؾ .

(قكلو :تساكم ما ذكر) أم مف المكصكالت (قكلوِّ :
طيئ) باليمز عمى المشيكر ،كال يتزف

البيت إال بو مف الطاء بكزف الطاعة ،كىى اإلبعاد في المرعى كما في الصحاح

(ٕ)

أيضا
كببل ىمز ن

كما في شرح مسمـ قاؿ السيكطي :قبيمة مف العرب مشيكرة سميت باسـ جدىـ طي ،كانما سمي

طيا؛ ألنو أكؿ مف طكم المنازؿ كاسمو جميمة ا.ق.

(قكلو :كمكضع البلتي ...إلخ) مكضع منصكب عمى الظرفية بأتي ،كذكات بالبناء عمى

الضـ فاعؿ أتى .

(قكلو :تستعمؿ ما في غير العاقؿ) األكلى العالـ (قكلو :كقد تستعمؿ في العاقؿ) األكلى

في العالـ؛ ألنو ال يقاؿ في اهلل تعالى عاقؿ ،كما كاقعة عميو في قكلو :سبحاف ما سخركف لنا
(قكلو :كمنو قكلو تعالى :فبّ ِنح ْ
ُ٘ا ٍب طبة )ٗ(إلخ) الذم في األشمكني حكاية ىذا بقيؿ ،كذكر

(ٖ)

أيضا في صفات العالـ ،نحك فانكحكا ...إلخ
قبمو أنو مستعمؿ في صفات العالـ ،فقاؿ  :كتستعمؿ ن
ا.ق .كيمكف الجكاب بأف المراد في ذكاتيـ ممحكظنا فييا حاؿ االستعماؿ الصفات ،كالمراد بالصفات

ما عدا الصمة كالبكارة ،كالثيكبة ،كاألصالة ،كالجيالة ،كاال لزـ أف يككف كؿ مكصكؿ استعمؿ في

العالـ كذلؾ ،نحك :جاءني مف قاـ ،ىكذا يفيـ مف كبلـ بعض مشايخنا في حكاشي األشمكني
(قكلو :بكيت عمى سرب القطا ...إلخ) بعدىا:
صن أر ٍ
ق ُغ ِ
فجاوَب ْني ِم ْن فَو ِ
اكة
َ

ُ اليت :فما أباؤنا بأمف منو

)ِ)

الصحاح ُ. ُٔ/

)ْ)

النساء ّ .

)ّ)

إل

عمينا البلء قد ميدكا الجحكد

ساقط في " ج " .

ٔٙٙ

ُكمنا

يا

ستعير
ُم
ُ

انظر :ابف عقيؿ.ُْٓ/ُ:

عير
ُن ُ

فأي

ٍ
قطاة

لم

رك
تُِع َ

فعاشت

جناحيا
َ

بذل

الجناح
و
ُ

كسير
ُ

()1

بكيت بفتح الكاؼ ال بكسرىا ،قاؿ  :في المصباح(ٕ)بكيتو ،كبكيت عميو ،كبكيت لو ،كبكيت

بالتشديد بمعنى ا.ق .فيك يتعدل بنفسو ،كبعمي كما ىنا كبالتشديد فبل حاجة إلى ما ذكره ِْ/أ/
العبلمة العيني مف التأكيؿ ،كسرب بكسر السف الميممة ،كسككف الراء أم جماعة القطا ،جمع

القطا ،جمع قطاة ،نكع مف الطيكر ،كقكلو :كمثمي بالبكاء جدير ،جممة معترضة بيف القكؿ ،كمقكلة
كىك أسرب ...إلخ ،كاليمزة لمنداء كىكيت بكسر الكاك مف باب عمـ يعمـ ،بمعنى أحببت ،كالشاىد

فيو إطبلؽ مف عمى غير العاقؿ؛ كذلؾ ألنو لما نادم سرب القطا كما ينادم العاقؿ ،كطمب منيا

إعارة الجناح ألجؿ الطيراف ،نحك :محبكبتو التي ىك متشكؼ إلييا ،كباؾ ألجميا نزليا منزلة
العقبلء ،كيركم ىؿ مف معير جناحو فبل شاىد فيو .

(قكلو :كاختمؼ فييا ...إلخ) محؿ الخبلؼ ما إذا لـ تكف لمعيد ،أما ىي فبل خبلؼ في

حرفيتيا كقكلؾ :جاءني ضارب فأكرمت الضارب .

(قكلو :إنيا حرؼ مكصكؿ) رده بعضيـ بأنيا لك كانت مكصكالن حرفيا ال كلت مع ما بعدىا

بمصدر عمبل باالستقراء كالبلزـ باطؿ .

(قكلو :أف تككف بمفظ كاحد ...إلخ) كالمشيكر عندىـ بناؤىا عمى السككف (قكلو :كمنيـ مف

يقكؿ في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت) يعني أف بعض طيء يقكؿ ذات لممفردة ،كذكات

لجمعيا مضمكمتيف عمى أنيما مكصكالف مستقبلف مرادفاف لمتي كالبلتي ،كما أشار إليو الناظـ

بقكلو :ككالتي ...إلخ ،كأما المذكر فيقاؿ فيو ذك قاـ .

(قكلو :كمنيـ مف يثنييا كيجمعيا ...إلخ) الضمير عائد عمى ذك ،يعني فتككف متصرفة

عمى ىذا كحاصؿ ما ذكره الشارح ،كصرح بو المكضح أف المشيكر في ذك بناؤىا ،كافرادىا كقد

تؤنث ،كتثنى كتجمع ،فيقاؿ ذات قامت ،كذكا قاما ،كذكاتا قامتا ،كذكك قامكا ،كذكات قمف ،كحكي
ذات لممفردة ،كذكات لجمعيا مضمكمتيف كىذا األخير ىك الذم أشار إليو الناظـ بقكلو :ككالتي...

تأم ٍؿ
إلخ ،فكاف األكلى لمشارح تأخير ىذا كما في التكضيح ليسمـ مف التعقيد ،كايياـ خبلؼ المرادَّ ،
.
(قكلو :كذكات في الجمع كىي مبنية عمى الضـ) يكىـ كبلمو أنيا ال تبنى إال في حالة

أيضا إذ لفظ ذات كذلؾ ،كليذا
أيضا إذا جعمت بمعنى البلتي ،كفيو قصكر ن
تصرفيا مع أنيا تبنى ن
قاؿ  :في التكضيح حكي ذات لممفردة ،كذكات لجمعيا مضمكمتيف ،ثـ قاؿ :كحكي إعرابيما
إعراب ذات كذكات ّْ/ب /بمعنى صاحبة كصاحبات ا.ق.

)ُ)
)ِ)

البيتاف لمعباس بف األحنؼ في سمط الآللئ ُ. ّّٖ/
المصباح المنير ُ. ٓٗ/
ٔٙ7

المصرم

(قكلو :بياء الديف بف النحاس) ىك أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس النحكم

(ٔ)

كاف مف الفضبلء ،كلو تصانيؼ مفيدة ،منيا :تفسير القرآف الكريـ ،كاعراب القرآف،

مقتر عمى نفسو ،تكفي بمصر سنة ثماف كثبلثيف ،كقيؿ سبع كثبلثيف كثبلثمائة،
كغير ذلؾ ككاف نا
ككاف سبب كفاتو أنو جمس عمى درج المقياس عمى شاطئ النيؿ في أياـ زيارتو ،كىك يقطع

شيئا مف الشعر ،فقاؿ  :بعض العكاـ ىذا يسحر النيؿ حتى ال يزيد فتعمكا األسعار،
بالعركض ن
ى
فدفعو برجمو في النيؿ فمـ يكقؼ لو عمى خبر ،كالنَّ َّحاس بفتح النكف كالحاء الميممة المشددة ،نسبة
إلى مف يعمؿ النحاس ،كأىؿ مصر يقكلكف لمف يعمؿ األكاني الصفرية النحاس ا.ق .مف تاريخ ابف
خمِّ ىكاف(ٕ) .
(قكلو :إف إعرابيا كإعراب ...إلخ) ظاىرة اختصاص اإلعراب بذكات ،كليس كذلؾ بؿ ىك

نكنا؛ لعدـ اإلضافة ،فتقكؿ:
قائؿ بإعراب كؿ مف ذات كذكات ،كما في التصريح ،كاذا أعربا ن
جاءتني ذات قامت ،كرأيت ذاتا قامت ،كمررت بذات قامت ،بالحركات الثبلث مع التنكيف ،كتقكؿ

جر
جاءتني ذكات قمف بالرفع ،كالتنكيف كرأيت ذكات قمف ،كمررت بذكات قمف بالكسر مع التنكيف ا

كنصبا قاؿ  :ق المكضح في الحكاشي ا.ق .تصريح .
ن
(قكلو :كاألشير في ذك أف تككف مبنية ...إلخ) ىذا عمـ مما سبؽ ،كأتى بو تكطئة لقكلو:
كمنيـ مف يعربيا بالكاك ...إلخ ،كلك قدـ ىذا عند قكلو :أف تككف بمفظ كاحد الستغنى عف اإلعادة

(قكلو :فأما كراـ ...إلخ)(ٖ) تقدـ الكبلـ عميو في مبحث المعرب كالمبني ،كالشاىد في ذم حيث
جاءت مكصكلة بمعنى الذم معربة .

(قكلو :كمنيـ مف يعربيا إعراب مسممات) الضمير في يعربيا لقكلو :ذكات ،فيك عائد عمى

المضاؼ إليو ،كال يصح عكده عمى ذات أصبلن ،إذ لـ يقؿ أحد بأنيا تعرب إعراب مسممات فاندفع
االعتراض عمى الشارح ،ل كف فيو مف التكرار كالقصكر ما ال يخفي لما تقدـ مف أف ذات كذكات

فتأم ٍؿ .
فييما مذىباف ،بناؤىما عمى الضـ كاعرابيما ّْ/أ /لكف ذكات كمسممات َّ

)ُ)

ىػػك أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف يػػكنس المػرادم المصػػرم ،المعػػركؼ بالنحػػاس (أبػػك جعفػػر) نحػػكم ،ليغػػكم،

مفسر ،أديب ،فقيو ،كرحؿ إلى بغػداد ،فأخػذ عػف المبػرد ،كاألخفػش ،كنفطكيػو ،كالزجػاج ،كغيػرىـ ،ثػـ عػاد إلػى مصػر
فأقػػاـ بيػػا ،إلػػى أف تػػكفي بيػػا ،فغػػرؽ فػػي النيػػؿ فػػي ذم الحجػػة ،مػػف كتبػػو :معػػاني الق ػرآف ،كأخبػػار الشػػعراء ،كالناسػػخ

كالمنسكخ ،كالكافي في النحك ،كتفسير القرآف ،تكفي سنة ثماف كثبلثيف كثبلثمائة .انظر :سير أعػبلـ النػببلء َُٗٗ/
كمرآة الجناف ِ ِّٕ/كالكافي بالكفيات ٔ ُّٗ/كشذرات الذىب ِ ّْٔ/كاألعبلـ ُ َِٖ/كمعجـ المؤلفيف ِِٖ/
)ٕ) كفيات األعياف ُ. ٗٗ/

ّ البيت :فإما كراـ مكسركف لقيتيـ

فحسبتني ذم عندىـ ما كفانيا

ُ.ُُٔ/
ٔٙ8

انظر :شرح التصريح:

(قكلو :كمثؿ ماذا ...إلخ) مثؿ خبر مقدـ ،كذا مبتدأ مؤخر ،كما مضاؼ إلى استفياـ ،كما

في شجر أراؾ ،كقكلو :أك مف معطكؼ عمى ما كحذؼ المضاؼ إليو لداللة ما تقدـ عميو أم أك
مف االستفياـ .

(قكلو :إذا لـ تمغ في الكبلـ) سيأتي أف معنى إلغائيا جعميا مركبة مع ما ،كىذا ما اختاره

الناظـ كقيؿ تقديرىا ،زائدة كعميو الككفيكف

(ٔ)

.

دفعا لتكىـ أف مف كجو الشبو
(قكلو :في أنيا تستعمؿ ...إلخ) قصر كجو الشبو عمى ذلؾ؛ ن
ككنيا لغير العاقؿ؛ ألنيـ صرحكا بأف ذا بعد مف لمعاقؿ .
(قكلو :أف تككف مسبكقة بما ...إلخ) أم كأف ال تمغى كما قاؿ لـ تمغ ...إلخ ،كأف ال تككف

مشار بيا نحك ماذا التكاني ،فالتكاني بدؿ مف اسـ اإلشارة أك عطؼ بياف كأف ال يمييا مكصكؿ كاال
نا
كانت ممغاة كقكلو تعالى  :ىمف ىذا الًَّذم ىي ٍشفىعي ًع ٍن ىدهي. )ٕ(
(قكلو :كىك خبر مف) كيجكز العكس (قكلو :كاحترز بقكلو ...:إلخ) كيظير أثر األمريف

في البدؿ مف اسـ االستفياـ ،كفي الجكاب فتقكؿ عند جعمؾ ذا مكصكالن :ماذا صنعت أخير أـ شر؟
شر؟ ألنو منصكب
أخير أـ ا
احدا ،ماذا صنعت :نا
اسما ك ن
بالرفع عمى البداية مف ما تقكؿ عند جعميما ن
ً
كف يق ًؿ اٍل ىع ٍف ىك )ٖ(ق أر أبك
كن ى
مقدما ،ككذلؾ تفعؿ في الجكاب ،نحك  :ىكىي ٍسأىلي ى
ؾ ىما ىذا يينفقي ى
عمى المفعكلية ن
عمرك برفع العفك عمى جعؿ ذا مكصكالن ،كالباقكف بالنصب عمى جعميا ممغاة كما ىي في قكلو

ىنز ىؿ ىرب يك ٍـ قالكٍا ىخ ٍي نار
تعالى  :ىما ىذا أ ى
ُج ُمو
فاج َم ْع
األُلَى
نح ُن
ْ
ْ
(ٗ)

(قكلو :ككميا يمزـ ...إلخ) قد تحذؼ لدليؿ كقكلو::
َع َك

أم نحف األلى عرفكا بالشجاعة .

ثم
َّ

وج ْي ُي ْم

إلَ ْينا

()5

(قكلو :بعده) أم عمى أثره ،فبل يجكز الفصؿ بينيما ،كذكر ابف ىشاـ جكاز الفصؿ بالجممة

االعتراضية نحك* :ذاؾ الذم كأبيؾ يعرؼ مال نكا*( )ٙكأفيـ قكلو :بعد مائة ال يجكز تقديـ الصمة
كال شيء منيا عمى المكصكؿ ،كأما نحكٗ :مبُّ ْ
٘ا فِي ِٔ ٍِِ اىزا ِٕ ِذيِ )7(ففيو متعمؽ بمحذكؼ دؿ

)ُ)

ساقط في " ج " .

)ِ)

البقرة ِٓٓ .

)ْ)

النحؿ َّ .

)ّ)

)ٓ)

البقرة ُِٗ .
البيػػت لعبيػػد بػػف األبػػرص فػػي تػػاج العػػركس َْ ُّٖ/كلسػػاف العػػرب ُٓ ّْٕ/كشػػرح الكافيػػة ُ ُِّ/كتكضػػيح

المقاصد ُ َْْ/كمغني المبيب ُ ُُٗ/كشرح األشمكني ُ ُْٕ/كىمع اليكامع ُ. ّْْ/

ٔ البيت :ذاؾ الذم كأبيؾ يعرؼ مالكا

)ٕ)

كالحؽ يدفع ترىات الباطؿ

يكسؼ َِ .
ٔٙ9

انظر :ىمع اليكامع.ُّْ/ُ :

عميو صمة أؿ ،كالتقدير كانكا زاىديف فيو مف الزاىديف كقكليـْْ/ :ب /ما ال يعمؿ ال يفسر عامبلن

خاص بباب االشتغاؿ .
ٌ
(قكلو :عمى ضمير ...إلخ) متعمؽ بقكلو :مشتممة الكاقع نعتنا ،لقكلو :صمة كبذكر االشتماؿ
عمى الضمير سقط ما قيؿ إف قكلو :ككميا يمزـ بعده ...إلخ يعـ المكصكالت االسمية كالحرفية عمى

أنو ال يرد؛ ألنو لـ يذكر المكصكالت الحرفية حتى يعكد الضمير عمييا .

(قكلو :يمزـ أف يقع بعدىا صمو) أم ألف المكصكؿ االسمي ليس معناه في غيره كال بسبب

غيره بؿ ىك مستقؿ ،كاف كاف أصؿ كضعو عمى اإلبياـ فاحتيج إلى رفع إبيامو بتعييف شخصو أك
جنسو بخبلؼ الحرفي ،فإنو داؿ عمى معنى في غيره ،أك بسبب غيره عمى الخبلؼ في ذلؾ؛ ألنو
نسبة ال تعقؿ بنفسيا ذكره الشيخ يحيى .

(قكلو :إف تشتمؿ عمى ضمير) كيسمى العائد كقد يخمفو الظاىر شذكذا ،نحك* :سعاد التي

أضناؾ حب سعادا*(ٔ) .

(قكلو :فيجكز حينئذ مراعاة المفظ) ىك األكثر نحك كمنيـ مف يستمع إليؾ(ٕ) ،كمراعاة

المعنى نحك كمنيـ مف يستمعكف إليؾ ،كمحؿ ذلؾ ما لـ يحصؿ مف مراعاة المفظ ليس فإف لزـ

ليس كجبت مراعاة المعنى ،نحك :أعط مف سألتؾ ،كال تقؿ مف سألؾ ،ككذا إذا لزـ قبح كاألخبار
بصيغة المؤنث عف صيغة المذكر ،نحك :مف ىي حمراء أمؾ

المفظ .

(ٖ)

إذ لك قمت :مف ىك ...إلخ لقبح

(قكلو :كجممة ...إلخ) جممة خبر مقدـ أك شبييا معطكؼ عميو ،كالذم كص مبتدأ مؤخر

(قكلو :كمف عندم ...إلخ) أم كقكلؾ مف عندم ،فمف مكصكلة مبتدأ ،كعندم صمة ،كالذم خبر،

كابنو مبتدأ ،ككفؿ خبره ،كالجممة صمة الذم ،كعائدىا الياء مف ابنو (قكلو :كنعني بشبو الجممة...

إلخ) فيو أف الظرؼ كالجار متعمقاف بفعؿ إذ ال يقدر المتعمؽ في ىذا الباب إال فعبلن فتككف الصمة
و
حينئذ جممة ،فبل حاجة لقكلو :أك شبييا كقد يقاؿ مراده بقكلو :كجممة الممفكظ بيا كشبييا الجممة
المقدرة أفاده الدماميني .

(قكلػػو :ثبلثػػة شػػركط) بقػػي مػػف الشػػركط أف ال تكػػكف معمكمػػة لكػػؿ أحػػد ،نحػػك :جػػاء الػػذم

حاجباه فكؽ عينيو ،كأف تككف معيكدة ليتميز ْْ/أ /بيا المكصكؿ إال في مقػاـ التيكيػؿ ،كالتعظػيـ،

ُ البيت :سعاد التي أضناؾ حب سعاد
ِ يكنس.ِْ :

كاعراضيا عنؾ استمر كزاد

)ٖ) زيادة في "أ" .
ٓٔ7

انظر :األشمكني.ُِٔ/ُ :

فيحسف إبياميا ،نحك :فى ىغ ًش ىييي ٍـ ًم ىف اٍل ىي ِّـ ىما ىغ ًش ىييي ٍـ ، )ُ(كنحك :فىأ ٍىكحى إًلى ىع ٍبًد ًه ىما أ ٍىكحى 
(قكلو :أف تككف خبرية) ىي المحتممة لمصدؽ كالكذب في نفسيا مف غير نظر إلى قائميا،
(ِ)

.

حكما معمكـ االنتساب إلى المكصكؿ،
كانما اشترط ما ذكر؛ ألنو يجب أف يككف مضمكف الصمة ن
كالجمؿ اإلنشائية ليست كذلؾ؛ ألنو ال يعمـ مضمكنيا إال بعد إيراد صيغتيا .
(قكلو :خالية مف معنى التعجب) قاؿ الشنكاني :لما في التعجب مف اإلبياـ المنافي

لمتعريفات ،ككجو اإلبياـ أف التعجب إنما يككف فيما خفي سببو .

(قكلو :كاحترز) بالبناء لممفعكؿ؛ ألف المحترز ىك الشارح ال الناظـ أك البناء لمفاعؿ؛

شخصا ،كككنو عائد عمى الناظـ باعتبار أنو مستفاد مف تمثيمو بعيد،
الحتماؿ أنو جرد مف نفسو
ن
تأم ٍؿ .
َّ
(قكلو :كىي الطمبية كاإلنشائية) ظاىرة تغاير الطمب كاإلنشاء ،كالصحيح أف الطمب قسـ

مف اإلنشاء ،كىك ما فازت لفظو معناه ،فالعطؼ في كبلمو مف عطؼ العاـ عمى الخاص .

(قكلو :جاءني الذم أضربو) ىذا مثاؿ لئلنشائية بحسب ظاىره كقكلو :جاءني الذم

ليتو ...إلخ مثاؿ لمطمبية ،ككاف األى ٍكلىى أف يزيد جاء الذم رحمو اهلل؛ ليككف إشارة إلى أنو ال فرؽ
معنى فقط خبلفنا لممازني في األخير .
كمعنى ،أك ن
في غير الطمبية بيف اإلنشائية لفظنا ن

(قكلو :كاف قمنا إنيا ...إلخ) أم ال تقع الجممة المذككرة صمة ،كلك جرينا عمى ما قالو

بعضيـ أنيا خبرية لما تقدـ .

(قكلو :كنعني بالتاـ ...إلخ) كفي التصريح(ٖ) :المراد بالتاـ ما يفيـ بمجرد ذكره ما يتعمؽ

ىك بو .

(قكلو :فبل تقكؿ جاء الذم بؾ ...إلخ) أم ألنو ال يتـ معناىما إال بذكر المتعمؽ خاص

مر بؾ ...إلخ .
جائز الذكر ،نحك :جاء الذم َّ

(قكلة كصفة صريحة ...إلخ) خبر مقدـ ،كقكلو :صمة المبتدأ مؤخر ،كالصفة الصريحة أم

الخالصة الكصفية التي لـ يغمب عمييا االسمية ،ألف فييا معنى الفعؿ .

(قكلو :بمعرب األفعاؿ) مف إضافة الصفة إلى المكصكؼ أك اإلضافة عمى معنى مف كال
د
تككف في ماضي األفعاؿ إال في العطؼ ،نحك قكلو تعالى :إُِ ْاى َُص ِّذقِيِ ٗ ْاى َُصذِّقب ِ
ٗأ ْقشضُ٘ا )ٗ(فمفظ أقرضكا معطكؼ عمى مصدقيف؛ لككنو في تأكيؿ الفعؿ .

)ُ)

طو ٖٕ .

)ِ)

النجـ َُ .

)ْ)

الحديد ُٖ .

)ّ)

التصريحِ. ّْ/

ٔٔ7

(قكلو :قؿ) محؿ ذلؾ مع المباشرة ألؿ فبل يرد أف يككف ،نحك :يعجبني الصائـ كيعتكؼ

قطعا
ليس قميبلن بؿ ىك كث ار؛ ْٓ/ب /لعدـ مباشرة أؿ لمفعؿ ،كىؿ جممة الصمة مع اؿ ليا محؿ ن
ضركرة أنو ال يصح حمكؿ المفرد محميا ،كأما صمة أؿ حيث تكصؿ بالفعمية ذات الفعؿ المضارع

فينبغي أف يككف ليا محؿ مف اإلعراب بحسب ما يقتضيو العامؿ في المفرد الذم يصح حمكليا

محمو في محؿ رفع في قكلو :أني لؾ الينذر ،كفي محؿ نصب في مثؿ قكلو :ال أحب اليركح لميك،
كفي محؿ جر في نحك :قكلو :الترضى حككمتو ،كىذا مف الغرائب أف تككف جممة ثابتة ليا ،أنكاع

اإلعراب ،كليست بخبر ،كال حاؿ ،كال مضاؼ إلييا ،كيثبت ليا بحسب محميا أنكاع إعراب االسـ
الثبلثة ،كيمكف أف يحاجي بيا ،كقد يعتذر عف تركيـ لذلؾ بأف ىذا ال يستعمؿ إال في الضركرة ،أك
فييا كفي قميؿ مف الكبلـ .

(قكلو :اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ) أم إذا أريد بيما الحدكث فإف أريد بيما الثبكت كالمؤمف
و
حينئذ .
كالصانع ،كانت أؿ الداخمة حرؼ تعريؼ؛ لككنيما صفة مشبية
(قكلة خبلؼ) راجحة أنيا حرؼ تعريؼ كما في المعنى (قكلو :كقد شذ كصؿ ...إلخ) ىذا

اختيار مع القمة،
نا
التعبير ال يناسب ما أسمكو الناظـ مف أف الكصؿ المذككر قميؿ فيفيد الجكاز
كلعمؾ أشار بمخالفتو ابتداء إلى ضعؼ ما ذىب إليو كالحاصؿ كما في التصريح(ٔ)  :أف المذاىب

اختيار كىك الككفيكف ،منع في غير الضركرة كىك لمجميكر ،كالجكاز
نا
في المسألة ثبلثة ،الجكاز
عمى قمة كىك لمناظـ كالمدرؾ مختمؼ ،فابف مالؾ يرل أف الضركرة ما يضطر إليو الشاعر ،كلـ

مخمصا ،كليذا قاؿ  :لتمكنو أف يقكؿ المرضى كالجميكر يركف أف الضركرة ما جاء في
يجد عنو
ن
ً
ئ في النثر سكاء اضطر إليو الشاعر أـ ال فمـ يتكاردا عمى محؿ كاحد(ٕ) .
الشعر كلـ ىيج ٍ
(قكلو :ما أنت بالحكـ ...إلخ)(ٖ) قائمو الفرزدؽ(ٗ) اسمو ىماـ أك يى ىم ٍيـ بالتصغير ،كسببو
أف رجبلن مف بني عذرة دخؿ عمى الممؾ بف مركاف يمدحو ،كعنده جرير ،كالفرزدؽ كاألخطؿ(٘) ،فمـ

)ُ)
)ِ)

التصريحِ. ُْٕ/

زيادة في " أ" .

ّ البيت :كما أنت بالحكـ لترضى حككمتو

كال البميغ كال ذم الرأم كالعدؿ

انظر :األشمكني:

ُ.َٕ/

)ْ)

ىك ىماـ بف غالب مف صعصعة التميمي الدارمي ،أبك فراس الشيير بالفرزدؽ ،تكفي سنة ع ٍشرة كمائة ،الشاعر

)ٓ)

ىك غياث بف غكث بف الصمت بف طارقة ابف عمرك ،مف بني تغمب ،أبك مالؾ :شاعر ،مصقكؿ األلفاظ ،حسف

قاعدا .انظر :الشػعر كالشػعراء
المعركؼ ،يقاؿ  :لكال شعره لذىب ثمث لغة العرب ،كاف ال ينشد بيف يدم الخمفاء إال ن
ْٖٕ كاألغاني ٗ ّٕٔ/ككفيات األعياف ٔ ُٖٔ/كاألعبلـ .
الديباجة ،في شعره إبداع ،اشتير في عيد بنػي أميػة بالشػاـ ،كأكثػر مػف مػدح ممػككيـ ،كىػك أحػد الثبلثػة المتفػؽ عمػى
أنيػػـ أشػػعر أىػػؿ عصػػرىـ :جريػػر ،كالفػػرزدؽ ،كاألخطػػؿ .نشػػأ عمػػى المسػػيحية ،فػػي أطػراؼ ً
الحي ػرة (بػػالعراؽ) كاتصػػؿ
معجب ػا بأدبػػو،
بػػاألمكييف فكػػاف شػػاعرىـ ،كتيػػاجى مػػع جريػػر كالفػػرزدؽ ،فتناقػػؿ الػػركاة شػػعره ،ككػػاف
ن
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اىػػا ،كثيػػر
ٌتي ن

يعرفيـ األعرابي ،فقاؿ  :لو عبد الممؾ :ىؿ ْٓ/أ /تعرؼ أىجى بيت قيؿ في اإلسبلـ؟ قاؿ : :

نعـ ،قكؿ جرير(ٔ):
ف ُغ َّ
ف إِ َّن َك
ض الطَّ ْر َ

ِم ْن

ُن َم ْي ٍر

فَالَ

َك ْع ًبا

ت
َبمَ ْغ َ

َوَل

فقاؿ :أحسنت ،فيؿ تعرؼ أمدح بيت قيؿ في اإلسبلـ؟ قاؿ :نعـ ،قكؿ جرير:
ِ
ون
ب المطايا
َخ ْي َر
ستُ ْم
وأَ ْن َدى ا ْل َعالمين ُبطُ َ
َم ْن َرك َ
أَلَ ْ

ِكالَ َبا

()2

اح
َر ِ

()3

فقاؿ :أصبت كأحسنت ،فيؿ تعرؼ أرؽ بيت قالتو العرب في اإلسبلـ؟ قاؿ :نعـ ،قكؿ جرير:

كف التَّي في طى ٍرفيا ىح ىكهر
إً َّف
العيي ى
ي

قىتٍمتىىنا

ثـ

لـ

يف
يي ٍحيً ى

قتبلىنا

(ٗ)

ير؟ قاؿ  :ال كاهلل ،كاني لًرؤيتو لىمشتاؽ ،قاؿ  : :فيذا جرير ،كىذا
قاؿ  : :أحسنت ،فيؿ تعرؼ جر نا
الفرزدؽ ،كىذا األخطؿ ،فيجا الفرزدؽ كاألخطؿ ،فأنشد الفرزدؽ:

يا

ما

أدغم
َ

اللُ

أنت

أنفًا

أنت

حاممُو

بالحكم

يا ذا الخنى ومقال  :الزور والخطل
...

إلخ

كأنشد األخطؿ:

شر َمن حممت ساق عمى قدم
يا َّ

...

...

...

...

( )5

ما مثل قولك في األقوام يحتمل

ػكر فػي دمشػؽ مقػر الخمفػاء مػف بنػي
العناية بشعره ،ينظـ القصيدة كيسقط ثمثييػا ثػـ يظيػر مختارىػا ،ككانػت إقامتػو ط نا
كحينا في الجزيرة حيث يقيـ بنك تغمب قكمو ،كأخباره مع الشعراء كالخمفػاء كثيػرة .لػو" :ديػكاف شػعر  -ط" كلعبػد
أمية ،ن
الػػرحيـ بػػف محمػػكد مصػػطفى "رأس األدب المكمػػؿ فػػي حيػػاة األخطػػؿ  -ط" ،كلف ػؤاد البسػػتاني "األخطػػؿ  -ط" ،كمثمػػو

لحنا نمر كتكفي سنة تسعيف .انظر :الغاني ٖ َِٖ/كالشعر كالشعراء ُٖٗ كشرح شكاىد المغني ْٔ كخ ازنػة األدب
ُ ُِٗ/كاألعبلـ ٓ.ُِّ/

)ُ)

ىػػك جريػػر بػػف عطيػػة بػػف حذيفػة الخطفػػي بػػف بػػدر الكمبػػي اليربػػكعي ،كلػػد سػػنة ثمػػاف كعشػريف ،كتػػكفي سػػنة عشػرة

ػعرا ،نقائضػػو مػػع الفػػرزدؽ مشػػيكرة.
كمائػػة .شػػاعر مشػػيكر مػػف بنػػي تمػػيـ ،كػػاف ىجػػاؤه يم ػ ار كىػػك مػػف أغػػزؿ النػػاس شػ ن
انظر :الشعر كالشعراء َّْ كاألغاني ٖ ٓ/كخزانة األدب ُ ٕٕ-ٕٓ/كاألعبلـ ِ. ُُٗ/

)ِ)

البيت لجرير في ديكانو ُِٖ كجميرة المغة ِ َُٗٔ/كالصػحاح ّ َُٗٓ/كخ ازنػة األدب ُ ِٕ/كالػدرر المكامػع

ٔ ِِّ/كش ػػرح المفصػ ػػؿ ٗ ُِٖ/كبػ ػػبل نسػ ػػبة فػ ػػي أكضػ ػػح المسػ ػػالؾ ْ ُُْ/كشػ ػػرح األشػ ػػمكني ّ ٕٖٗ/كالكتػ ػػاب
ّ ّّٓ/كالمقتضب ُ. ُٖٓ/

)ّ)

البيػػت لجريػػر فػػي ديكانػػو ٖٗ كالنيايػػة ٓ َُٕ/كشػػمس العمػػكـ َُ ْٕٔٗ/كالجمػػؿ فػػي النحػػك ٕٓ كالمقتضػػب

ّ ِِٗ/كحركؼ المعاني ُٗ كالخصائص ِ. ْٔٓ/

)ْ)

البيػػت لجريػػر فػػي ديكانػػو ِْٗ كشػػمس العمػػكـ ُ ِْٓ/كالجمػػيس الصػػالح ُّٖ كدي ػكاف المعػػاني ُ ِّ/كالمثػػؿ

السائر ُ ِٕٗ/كصبح األعشى ِ. َِٕ/

)ٓ)

البيتػػاف ليس ػا فػػي دي ػكاف الفػػرزدؽ ،كلػػو فػػي التص ػريح ُ ّٖ /كشػػرح ابػػف عقيػػؿُُٕٓ /كشػػرح األشػػمكنيُُٕ /

كخزانة األدبُ ُْ /كاإلنصاؼ ُِٓ .
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ِ
نيم سفل
في معشر أنت فييم إ ُ

إن الحكومة ليست في أبيك ول

()1

مغضبا كأنشد أبياتنا منيا:
فقاـ جرير
ن
َووضعكما
َرفعي
عمى
أتشتُماه

الس َف ُل
سفال أييا
َّ
ل ِزلتما في َ

()2

ثـ كثب فقبؿ رأس األعرابي ،كقاؿ  :يا أمير المؤمنيف جائزتي لو؛ ككانت خمسة عشر ألفنا ،فقاؿ
:عبد الممؾ كلو مثميا مف مالي ،فقبض ذلؾ كمو ،كما نافية ،كأنت مبتدأ ،خبره بالحكـ ،كالباء زائدة،
تقديرا )ٖ(،كيجكز جعميا في محؿ
كالترضى في محؿ رفع لككنيا صفة ،قكلو :بالحكـ إذ ىك مرفكع ن

جر باعتبار( ،)ٗ()...كالترضى عمى صيغة المجيكؿ ،كحككمتو نائب فاعؿ ،كاألصيؿ معطكؼ

عمى بالحكـ ،كذا أفاده العيني ،كبما تقدـ مف أف في صمة أؿ خبلفنا ىؿ ليا محؿ أك ال يسقط
حيث جعؿ ال لترضى محبلن ،كقد عممت أنو جاز عمى
االعتراض؟ عمى العيني بأنو غير صكاب
ي

الح ىكـ بفتحتيف المحكـ بيف الخصميف لمفصؿ بينيما ،كاألصيؿ الحسيب،
أحد االحتماليف فافيـ ،ك ى
الج ىدؿ بفتحتيف شدة الخصكمة ،كيجكز إدغاـ اؿ مف الترضى في التاء كعدمو بخبلؼ الحرفية،
ك ى
فإنو يجب إدغاميا تخفيفنا؛ لكثرة االستعماؿ ىذا ما نص عميو شيخ اإلسبلـ ،كىك المكافؽ لما في
حكاشي شرح الجزرية خبلفنا ْٔ/ب /لما كقع لبعضيـ ىنا .
٘
ىصمو مف القكـ الذيف رسكؿ اهلل منيـ ،كفيو الشاىد
(قكلو :مف القكـ الرسكؿ ...إلخ)( ) أ ٍ
حيث أدخؿ عمى الجممة االسمية ،كالرسكؿ مرفكع باالبتداء ،كمنيـ خبره ،كليـ بدؿ القكـ ،كمتعمؽ
ي
()ٙ
عد بفتح الميـ كتشديد الداؿ ىـ قريش .
بدانة ،بمعنى خضعت ،كرقاب فاعؿ دانت كبنك ىم ٌ

شاكرا)( )7مف مبتدأ خبره فيك حر ،كدخمت الفاء لتضمف المبتدأ معنى
(قكلو :ال يزاؿ
ن

كحٍّر بفتح
الشرط ،كالشاىد في قكلو :عمى ألمعو
ي
كصؿ أؿ بالظرؼ ،كأصمو عؿ الذم معو ،ى
حيث ى

)ُ)

لـ أقؼ عمى البيتيف في ديكانو .

)ٕ) لـ أقؼ عمى البيت في ديكانو .
ّ أكافؽ السجاعي في قكلو ":إف محؿ جممة(الترضي) في محؿ رفع لككنيا صفة غير دقيؽ كاألكلى أف )أؿ) في

قكؿ الشاعر(الترضي) مكصكؿ اسمي نعت لمحكـ مبني عمى السككف في محؿ جر الترضي كجممة صمة المكصكؿ

ال محؿ ليا مف اؿ‘راب :انظر :ابف عقيؿ.ُٕٓ/ُ :
)ٗ) كممة مطمكسة .
ٓ البيت  :مف القكـ الرسكؿ اهلل منيـ

ليـ دانت رقاب بني ِّ
معد

ٕ البيت :مف ال يزاؿ شاك ار عمى النعمة

فيك حر بعيشو ذات سعة انظر :شرح ابف عقيؿ.َُٔ/ُ :

) )ٙزيادة في " أ" .
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انظر :شرح ابف عقيؿ.ُٖٓ/ُ :

كسعة السيف ،كيجكز بفتح السيف ،كيجكز كسرىا ،كلبعضيـ كسعة
الحاء ككسر الراء ،بمعنى حقيؽ ى
بالفتح في الكزف كالكسر محكي عف الصاغاني(ٔ) .
(قكلو :أعربت) قاؿ ابف الناظـ ،كأعربت أم دكف أخكاتيا؛ ألف شبييا بالحركؼ في

االفتقار إلى جممة معارض بمزكميا في المعنى ،فبقيت عمى مقتضى األصؿ في األسماء ،أم مف

اإلعراب قاؿ  :العبلمة العز بف جماعة(ٕ) ،كفي ىذا اإلشارة إلى تحقيؽ نفيس كما تمقيناه مف
األشياخ مف أف محؿ قكؿ أئمة األصكؿ المانع مقدـ عمى المقتضي إذا لـ يتعدد المقتضي كاال
فالمقتضي مقدـ عمى المانع لسبلمة مف المانع ،ككاف المراد بالمقتضي ىنا االسمية ،كلزكـ

اإلضافة ذكره الشنكاني في حكاشي القطر .

(قكلو :ما لـ تضؼ) ما مصدرية ظرفية ،كقكلو :كصدر كصميا ...إلخ جممة مف المبتدأ،

كخبره في مكضع نصب عمى الحاؿ مف ضمير تضؼ أم أعربت مدة عدـ اإلضافة المقيدة بحذؼ
صدر الصمة بأف لـ تضؼ أصبلن ذكر صدد الصمة ،أك حذؼ ،أك أضيفت كلـ يحذؼ فالمنطكؽ

ثبلث صكر؛ ألف النفي إذا دخؿ عمى مقيد بقيد ما إف ينفي كمييما ،أك القيد فقط ،أك القيد فقط،
كىك الغالب .

(قكلو :مثؿ ما في أنيا ...إلخ) ،أشار بيذا إلى أف كجو الشبو ما ناقص ،كاال فما

مكضكعة لغير العاقؿ ،كأم ليما كما مبنية مطمقنا ،كأم مبنية في حالة معربة في غيرىا .

ػي الػديف :أعمػـ أىػؿ عصػره
)ٔ) ىك الحسف بف محمد بف الحسف بػف حيػدر العػدكم العمػرم الصػاغاني الحنفػي رض ٌ
كرحػؿ إلػى
في المغػة ،ككػاف فقيينػا محػدثنا ،كلػد فػي الىػكر (بالينػد) ،كنشػأ بغزنػة (مػف بػبلد السػند) ،كدخػؿ بغػداد،
الػػيمف ،كتػػكفي كدفػػف فػػي بغػػداد ،بػػداره بػػالحريـ الطػػاىرم ،ككػػاف قػػد أكصػػى أف يػػدفف بمكػػة ،فنقػػؿ إلييػػا كدفػػف بيػػا .لػػو

تصػػانيؼ كثيػرة ،منيػػا( :مجمػػع البح ػريف  -خ) مجمػػداف فػػي المغػػة ،ك(التكممػػة  -خ) سػػت مجمػػدات طبػػع ال اربػػع منيػػا،
ػي (كزيػر المستعصػـ) ،بقيػت منػو أجػزاء،
جعميا تكممة لصحاح الجكىرم ،ك(العباب) معجـ في المغة ألفو البف العمقم ٌ
ك(الش ػكارد فػػي المغػػات) ،ك(األضػػداد  -ط) ،ك(مشػػارؽ األن ػكار  -ط) فػػي الحػػديث ،كتػػكفي سػػنة سػػتمائة كخمسػػيف.
انظػ ػػر :تػ ػػاريخ اإلسػ ػػبلـ ْٕ ّْْ/كم ػ ػرآة الجنػ ػػاف ْ ُُِ/كال ػ ػكافي بالكفيػ ػػات ُِ َِْ/كاألعػ ػػبلـ ِ ُِْ/كمعجػ ػػـ
المؤلفيف ّ. ِٕٗ/

)ِ)

ىك عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ بف سعد اهلل ابف محمػد بػف إبػراىيـ بػف جماعػة الكنػاني ،الحمػكم ،المصػرم،

الشافعي (عػز الػديف ،أبػك عمػر) عػالـ مشػارؾ فػي بعػض العمػكـ ،كلػد بدمشػؽ فػي المحػرـ ،كدرس،

كأفتػى كتػكلى

القضاء ،مف تصانيفو :ىداية السالؾ إلى معرفة المذاىب األربعة في المناسؾ ،تساعيات فػي الحػديث ،نزىػة األلبػاب
فيما ال يكجد في الكتاب ،كمختصر السيرة النبكية .كتكفي بمكة في العشػر األكسػط مػف جمػادل اآلخػرة ،كمػات بمكػة
بعد المكلد في التي تمييا يكـ اإلثنيف حادم عشر جمادل اآلخرة سنة سبع كستيف كدفف بالمعبلؽ بجانب الفضيؿ بف

عياض -رحمو اهلل .-انظر :الدرر الكامنة ِ ّٕٖ/كذيؿ تذكرة الحفاظ ِٕ كمعجـ المؤلفيف ٓ. ِٕٓ/
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(قكلو :أف تضاؼ كيذكر صدر صمتيا) اعمـ أف أيا محتاجة إلى ما يعرؼ جنس ما

كقعت عميو ،كىك المضاؼ إليو ْٔ/أ /كالى ما يعرؼ عينو ،كىك الصمة بخبلؼ غيرىا مف
المكصكالت ،فإنيا إنما تفتقر إلى الثاني فقط فيي معرفة باإلضافة ،كبالصمة لكف بجيتيف مختمفتيف

فبل أشكاؿ ،كانما التزمكا ككف المضاؼ إليو معرفة لئبل يضاؼ ما أريد بو التعريؼ ،كىك أم إلى ما
ىك نكرة فيحصؿ تدافع في ( )...ذكره الدماميني .

(قكلو :كرأيت أييـ ...إلخ) جرل عمى ما ذكره الناظـ في تسييمو مف صحة عمؿ غير

حيث قاؿ  :كال يمزـ استقباؿ عاممو كال تقديمو خبلفنا لمككفييف ،فقكؿ بعضيـ أف أيا
لممستقبؿ فييا ي
ال يعمؿ فييا إال مستقبؿ مبني عمى المذىب الككفي .

(قكلو :إذا ما لقيت ...إلخ) ما زائدة ،كاذا فييا معنى الشرط ،فمذا دخمت الفاء في جكابيا،

كىك فسمـ كأم مكصكؿ مضاؼ إلى الضمير ،كحذؼ صدر الصمة ،كىك محؿ الشاىد ،كبيذا رد

طا ،كعمى مف شرط في بنائيا أف ال تككف
عمى مف زعـ أف أيا ال تككف إال ا
ستفياما ،أك شر ن
ن
مجركرة بؿ مرفكعة أك منصكبة .
و
حينئذ) أم لمشابيتيا الحرؼ في االفتقار ال يقاؿ ىذه المشابية
(قكلو :فإنيا ال تعرب
معارضة بما ىك مف خصائص األسماء ،كىك اإلضافة َّ
ألنا نقكؿ لما حذؼ صدر الصمة نزؿ عمى

ما ىي مضافة إليو منزلتو ،فكأنو ال إضافة كبيذا يعمـ كجو إعرابيا في الكجو الثبلثة المتقدمة ،أما
في األكؿ كاألخير فمكجكد صدر الصمة فبل يتأتى القكؿ بالتنزيؿ ،كأما الكسط فمكجكد اإلضافة

التقديرية المعارضة لمشبو مع ضعؼ المقدر عف التنزيؿ .

(قكلو :كبعضيـ) أم بعض النحاة أك العرب كما سيذكره ( )...بمعنى أنيـ نطقكا بيا

معربة (قكلو :مطمقنا) حاؿ مف مفعكؿ أعرب المقدر كىك لفظ أيا .
(قكلو :غير أم ...إلخ) خبر أم مبتدأ أك يقتفي خبره ،كأيا مفعكؿ مقدـ ،كفي تقديـ معمكؿ
الخبر الفعمي خبلؼ كاصؿ التركيب غير أم مف المكصكالت يقتفي أيا أم يتبعيا في جكاز حذؼ

صدر الصمة .

(قكلو :إف يي ٍستطؿ كصؿ بالبناء لممجيكؿ أم يعد طكيبلن أك بالبناء لمفاعؿ أم كأصؿ
تقدير كفي
كالسيف كالتاء زائدتاف ،كانما لـ يشترط الطكؿ في أم لمزكمو ليا بمزكـ إضافتيا لفظنا أك نا

كبلمو حذؼ جكاب الشرط مع ْٕ/ب /ككف فعؿ الشرط مضارنعا ،كىك ال يجكز إال ضركرة كما
قاؿ الشاكم (قكلو :فالحذؼ نزر) بالزام أم قميؿ (قكلو :كأبكاف يختذؿ) أم يقتطع كيحذؼ أم

امتنعكا مف الحذؼ (قكلو :مكمؿ) بكسر الميـ الثانية اسـ فاعؿ مف أكمؿ نعت لكصؿ أم مكمؿ

المكصكؿ (قكلو :كثير منجمي في عائد) يجكز أف يككف مف قبيؿ التنازع أف جعبل خبريف ،فإف
كثير امتنع التنازع ،كتعيف التعميؽ بمنجكي؛ ألف المكصكؼ ال يكصؼ
جعؿ قكلو :منجمي صفة نا
قبؿ العمؿ كذا بخط ابف ىشاـ يس .
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منصكبا
(قكلو :إف انتصب ...إلخ) حاصمو أنو يشترط في ىذا العائد المحذكؼ أف يككف
ن

كمتصبلن كناصبو فعؿ تاـ ككذا كصؼ غير صمة األلؼ كالبلـ كلـ يقيد الناظـ الفعؿ بالتاـ اكتفاء
بالتمثيؿ كما ىك عادتو ،كزاد بعضيـ شرطنا آخر ،كىك تعيينو لمربط كاال لـ يحذؼ ،نحك :جاء الذم

مجركر كما
نا
منصكبا كال
أكرمتو في داره ،كفيو نظر ،فإنو متى كاف العائد أحدىما ال بعينو ال يسمى
ن
يؤخذ مف التكضيح كشرحو قاؿ  :شيخ اإلسبلـ كانما تركو ( )...ككالده؛ ألنو ال يختصر بما ىنا
(قكلو :كقد قرئ) أم شذكنذا .

(قكلو :إال إذا كاف مبتدأ) أم غير منسكخ فبل يحذؼ في نحك :جاء المذاف كانا قائميف،

كىذا معتبر في أم كغيرىا ،ك ازد بعضيـ لحذفو أف ال يككف معطكفنا كال معطكفنا عميو كال بعد لكال
فبل يحذؼ في نحك :جاء الذم زيد كىك فاضبلف ،كال نحك :جاء الذم ىك كزيد كىك قائماف ،كال
نحك :الذم لكال ىك لكرمتؾ .

(قكلو :كال المذاف ضرب) ببناء الفعؿ لممفعكؿ ،كىذا مثاؿ لما كاف فيو العائد غير مبتدأ،

كلـ يمثؿ لما ليس خبره مفرد ،أك مثالو جاء الذم ىك يقكـ أك ىك في الدار فبل يحذؼ فييا؛ ألف
الخبر غير مفرد .

(قكلو :إال إف طالت الصمة) المراد بطكليا أف يذكر شيء مف متعمقاتيا كمعمكؿ الخبر أك

غيره سكاء تقدـ المعمكؿ عمى الخبر ،نحك" :كىك الذم في السماء إلو" ،أك تأخر ،نحك :ما أنا
سر  -قكلو :قراءة بالرفع) كىي شاذة ق أر بيا يحيى بف يعمر كابف أبي إسحاؽ .
بالذم قائؿ لؾ ا

(قكلو :كقد جكزكا في األسماء ...إلخ) ىذا مستثنى مف اشتراط الطكؿ في غير أؿ كاعمـ

أف ْٕ/أ /ما طؿ الكبلـ عمييا ىك أنو عف كقع بعدىا معرفة ،نحك :ال سيما زيد ،جاز فيو كجياف:
الرفع كالجر ،فاألكؿ عمى جعمو خبر محذكؼ ،كما مكصكلة ،أك نكرة مكصكفة ،كالثاني عمى جعؿ
ما زائدة ،كسي مضافة لو ،كفتحة سي فييما فتحة إعراب ،كاف كقع بعدىا نكرة نحك ال سيما يكـ
و
حينئذ بناء كعمى ىذه األكجو كميا
جاز فيو الكجياف المتقدماف ،كالنصب عمى التمييز ،كفتحتيا
فخبر ال محذكؼ أم مكجكد ،كيجكز كقكع الجممة بعد ال سيما ،كال تحذؼ ال منيا ،كيجكز عدـ

تشديدىا ،كليست مف أدكات االستثناء عمى الصحيح ،كقد نظمت ذلؾ فقمت::

وما

ل

يمي

سيما

إن

ارفع ثم نصبو اذك ار
فاجرر أو
ْ
ْ

ُنك ار

وصل ليا َق َّل أو تنكر وصف

في الجر "ما" زيدت وفي رفع ألف
وعند
َ

رفع
ِ

مبتدأ

قدر

رف ٍع

وفي

مميز وقل ل سيما
وانصب ًا
والنصب

أن

يعرف
َ

اسم

يوم
ٌ

وبعد

فامنعا
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ٍ
وجر

اعربن

سي

نفي

بأحو ٍال

ٍ
ثالث

فاعمما

شتى

جممة

فأوقعا

ذا

أجاز
َ
وامنع

الرضي
عمى

ول

تحذف

الصحيح

ل

من سيما وسي تُخفف تفضال

الستثنا

ثم الصالة لمنبي ذي البيا
بيا َّ

(قكلو :إذا رفع زيد) فإف ما زائدة (قكلو :أف تككف مكصكلة) مقابمة ككنيا نكرة مكصكفة (قكلو:
مقيس كليس بشاذ) أم ألنيـ نزلكا ال سيما منزلة إال االستثنائية فناسب أف ال يصرح بعدىا بجممة

كمحؿ استثنائيا مف طكؿ الصمة ما لـ تطؿ ( )...بالصمة بالصفة ،فإذا قمت :ال سيما زيد الصالح
فبل استثناء لطكؿ الصمة بالنعت ،ككقكلو :كال سيما يكـ بدارة جمجؿ(ٔ) فيمف رفع يكـ كالتقدير كال

سي الذم ىك يكـ كحسف حذؼ العائد طكؿ الصمة بصفة يكـ كىك بدارة كما في المعنى .
(قكلو :كبيذا يظير لؾ ما في كبلـ المصدر ...إلخ

) يمكف الجكاب عنو بأف

مجركر في أم كغيرىا
نا
منصكبا ،أك
فكعا ،أك
ن
المضمر راجع إلى العائد مطمقنا أعـ مف أف يككف مر ن
تأم ٍؿ.
فيككف في كبلميـ استخداـَّ ،
(قكلو :ذرني كمف خمقت ...إلخ)(ٕ) أم اتركني كالذم خمقتو فمف معطكؼ ْٖ/ب /عمى

المفعكؿ ،كمفعكؿ معو ،كالعائد محذكؼ ككحيد أحاؿ منو أم حاؿ ككنو منفرد ببل أىؿ كال ماؿ كىك
الكليد بف المغيرة كما في الجبلليف .

(قكلو :ما اهلل مكليؾ فضؿ ...إلخ)(ٖ) ما مكصكلة مبتدأ ،خبره فضؿ ،كاهلل مكليؾ ،مبتدأ

كخبر صمة المكصكؿ ،كالشاىد فيو حذؼ العائد المنصكب أم مكليكو ،كالفاء في فاحمدتو لمسببية،
نعـ ىي لمتعميؿ في قكلو :بعضيـ فما لدم غيره ...إلخ،
كقكؿ بعضيـ أنيا لمتعميؿ غير ظاىرٍ ،
كالباء في المسببية ،كالضمير فيو لمفضؿ أم ليس عند غير اهلل نفع حاصؿ ،كال ضرر بؿ النافع

كالضار حقيقة ىك اهلل كحده .

(قكلو :بؿ الكثير حذفو مف الفعؿ كقد أيجيب عف الناظـ بأنو لـ ينبو عمى ذلؾ لمعمـ بأصالة

الفعؿ؛ ألنو في العمؿ كالكصؼ فرع عنو ،كقد أرشد إلى ىذا بتقديـ الفعؿ كتأخير الكصؼ .

(قكلو :فاف كاف الضمير منفصبلن لـ يجز الحذؼ ،كأفاد ابف ىشاـ في الحكاشي أف محؿ

ذلؾ في المنفصؿ بسبب التقديـ أك الحصر ،نحك :جاء الذم إياه لـ أضرب ،كجاء الذم لـ أضرب

إال إياه ،فإف كاف بسبب آخر جاز حذفو كمف ذلؾ قكلو تعالى :مبُّ٘ا فِيٖب فب ِم ِٖيِ

(ٗ)

أم أتاىـ

إياه كال يقدر متصبلن لما مر مف أف اتصاؿ الضميريف المتحديف في الرتبة ممتنع في غير الغيبة

ُ البيت :أال ير َّ
ب يكـ صالح لؾ منيما
ِ المدثر.ُُ :
َّ
حمدنة بو
ّ البيت :ما هلل فض هؿ ما

)ْ)

الدخاف ِٕ .

يكـ بدارة حمجؿ
كال سيما ه
فما لدل غيره نفعه كال ضرر
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انظر :األشمكني.ِٓٗ/ُ :
انظر :شرح ابف عقيؿ.ُٔٗ/ُ :

شاذ فييا ،لكف قاؿ  :السميف

(ٔ)

في إعرابو :أف محؿ المنع عند التمفظ بذلؾ إذ ال قبح مع الحذؼ

منصكبا بغير فعؿ أك كصؼ) ال يرد عمى ىذا قكلو تعالى:
(قكلو :يمتنع الحذؼ أف كاف
ن
ً ًَّ
كف )ٕ(أنيـ عمى أف التقدير تزعمكف أنيـ شركاء؛ ألف فيو حذؼ
يف يكنتي ٍـ تىٍزيع يم ى
أ ٍىي ىف يش ىرىكائ ىي الذ ى
تبعا ،كال يجكز استقبلالن أفاده الشاكم .
منصكب الحرؼ معو كالممنكع حذفو كحده كرب شيء يجكز ن
(قكلو :كأنو زيد كجو منع حذؼ منصكب الفعؿ الناقص) أنو كالحرؼ ال سيما عمى قكؿ

البصرييف أنو ال حدث لؤلفعاؿ الناقصة فيي لمزماف فقط ،كمف ثـ منع كثير تعمؽ الجار بيا ،كاتفقكا
عمى أف متعمؽ الخبر المجركر ،كالظرؼ في نحك :زيد في الدار ،ككف عاـ فكاف المنصكب بالفعؿ

الناقص منصكب ْٖ/أ /بحرؼ كقد تقدـ أف حذؼ منصكب الحرؼ ممتنع شيخنا السيد (قكلو :ما
بكصؼ) أم عامؿ بأف يكف معنى الحاؿ ،كاالستقباؿ أخ نذا مف المثاؿ .

و
قاض ،فالجممة محكية بقكؿ مقدر ،كبعد متعمؽ
(قكلو :كأنت قاض) أم كقكلؾ :أنت

أيضا ،أم مأخكذ
المحذكؼ حاؿ ككف ذلؾ المفظ ن
كائنا بعد فعؿ أمر ،كمف قضى متعمؽ بمحذكؼ ن
مف مصدر قضى كيحتمؿ أف يككف قضى مصدر أقصره الكقؼ ال لمضركرة خبلفنا لبعضيـ .

(قكلو :ذا الذم جر ...إلخ) جر األكؿ بضـ الجيـ مبني لممفعكؿ ،كالثاني بفتحيا،

كالمكصكؿ بالنصب مفعكؿ بو مقدـ .

(قكلو :فيك بر) أم بار (قكلو :إال إذا دخؿ عمى المكصكؿ حرؼ ...إلخ) ال يرد عمى ىذا

(ٖ)
حيث حذؼ الضمير المجركر مع انتقاء جر
نحك قكلو تعالى :رىِل اى ِزي يُج ِّش ُش ّللاُ ِعجبدُٓ
ي
المكصكؿ؛ ألف ما ذكركه مف الشركط لمحذؼ القياسي كالحذؼ في ىذا سماعي ال قياسي .

كمعنى) قاؿ  :شيخ اإلسبلـ كالكجو جكاز الحذؼ فيما إذا اختمفت متعمقاتيما
(قكلو :لفظنا
ن
معنى ،نحك" :فاصدع بما تؤمر"(ٗ) ،كالمكصكؼ بالمكصكؿ كالمكصكؿ فيما ذكر فيجكز
لفظنا ال ن
حذؼ العائد المجركر في نحك :مررت بالرجؿ الذم مررت بو .

نائبا عف الفاعؿ كأف ال
فييما مادة) أم حركفنا زاد بعضيـ لحذفو ن
(قكلو :كاتفؽ العامؿ ى
مر
نا
يككف
محصكر فبل يحذؼ في نحك :مررت بالذم مررت بو في داره ،كال في نحك :مررت بالذم ٌ
)ُ)

ىػك أحمػد بػػف يكسػؼ بػػف عبػد الػػدائـ بػف محمػػد الحمبػي ،نزيػػؿ القػاىرة ،المعػػركؼ بالسػميف (شػػياب الػديف) نحػػكم،

مفسر ،فقيو ،مقرئ ،أديب .مف تصػانيفو :تفسػير القػرآف فػي عشػريف مجمػدة ،إعػراب القػرآف كسػماه الػدر المصػكف فػي
ثبلثػة أسػفار ،شػرح تسػييؿ الفكائػد كتكميػؿ المقاصػد البػف مالػؾ فػي النحػك ،شػرح الشػاطبية فػي القػراءات كسػماه العقػػد
النضػػيد فػػي شػػرح القصػػيد ،كالقػػكؿ الػػكجيز فػػي أحكػػاـ الكتػػاب العزيػػز ،كتػػكفي بالقػػاىرة سػػنة سػػبعمائة كسػػت كخمسػػيف.
انظر :األعبلـ ُ ِْٕ/كمعجـ المؤلفيف ِ. ُُِ/

)ِ)
)ّ)

القصصِٔ .

الشكرل ِّ .

ْ الحجر.ْٗ :
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بو ،كال في نحك :مررت بالذم ما مررت إال بو ،كترؾ ذلؾ الشارح

ىنا.

(ٔ)

كالناظـ؛ ألنو ال يختص بما

مشركبا ليـ ال ينقمب
منصكبا عمى معنى تشربكنو؛ ألف ما كاف
(قكلو :أم منو) لـ يقدره
ن
ن
مشركبا لغيرىـ ،كذا قيؿ كقد يقاؿ أنو صحيح عمى معنى تشربكف جنسو لكف ال يخفى أف في ىذا
ن
تأم ٍؿ.
تكمفنا بخبلؼ ذاؾ َّ
(قكلو :كقد كنت ...إلخ)(ٕ) سمراء بكزف حمراء ،اسـ محبكبتوً ،
كحقيبة بكسر الحاء الميممة

عاما ،كألف أصمو اآلف فحذؼ منو ْٗ/ب/
المدة الطكيمة ،كأصميا في المغة تطمؽ عمى ثمانيف ن
اليمزتاف كقيؿ أنو لغة كبح بضـ الباء بمعنى اظير ،كالشاىد فيو حذؼ العائد الذم جر بحرؼ
المكصكؿ.
مماثؿ لما جر
ي

(التعرف بأداة التعريف)

إف كانت الباء لمسببية فقكلو :أؿ حرؼ تعريؼ نفرع منو زائد عمى الترجمة ،كاف كانت بمعنى مع
فالترجمة مساكية (. )...

(قكلو :أؿ حرؼ تعريؼ) مبتدأ كخبر كالظف أـ خبر قكلو :أك البلـ محذكؼ ،قاؿ  :في

االرتشاؼ العرب تقكؿ :زيد قائـ كعمرك ،فتحذؼ خبر الثاني ،كأما إذا تأخر الخبر عنيما كلـ يكف

فأقكاؿ ثالثيا التخيير ،كتظير ثمرة الخبلؼ في قكلؾ :زيد كىند قائـ أك قائمة ،كىذا التفصيؿ كمو
(ّ)

في الكاك ،كاك التنكيعية؛ ألنيا بمعنى الكاك فتجب معيا المطابقة كالكاك كما في المغني
األبذم

(ٗ)

أفاده يس .

نقبلن عف

(قكلو :فقط) الفاء لتزييف المفظ كقيؿ لمداللة عمى شرط مقدر ،فيي عمى األكؿ اسـ بمعنى

حسب ،كعمى الثاني بمعنى أنتو .

(قكلو :فنمط ...إلخ) نمط مبتدأ ،سكغ االبتداء بو الكصؼ بما بعده كقؿ ...إلخ خبر،

كالنمط مقكؿ القكؿ كصح نصبو المفرد؛ ألف المراد لفظو أك لتضمنو معنى اذكر ،كانما احتج لذلؾ
(ُ)

كممة "الشارح" ساقطة مف نسخة " ج " .

ِ البيت :كقد كنت تخفي حب سمراء حقبة

فبح ألف منيا بالذم أنت بائح انظر :شرح ابف عقيؿ.ُٕٔ/ُ :

)ّ) مغني المبيب ُ. َٓٗ/
اعيؿ بػػف مح َّمػد بػػف يكسػؼ ،برىػػاف الػديف أىبػك إً ٍبػػر ً
)ْ) ىػك إًسػم ً
اىيـ األنصػارم ،األندلسػػيَّ ،
األبػذم .سػػمع بدمشػؽ مػػف:
يى
ي ى
ٍى
ػاعرا .ك ٌأب ػػذة بالب ػػاء المش ػ َّػددة،
يع ىمػػر ب ػػف طب ػ ٍػرزد؛ كبمك ػػة م ػػف جماع ػػة ،ك َّأـ بالص ػػخرة م ػػدة ،كك ػػاف فاضػ ػبلن ،ص ػ ن
ػالحا ،ش ػ ن

عام ػا .لػػو( :شػػرح
يب ٍميػػدة باألنػػدلس .كانتقػػؿ إلػػى القػػاىرة ،فػ ٌ
ػدرس بػػاألزىر ثػػـ بالباسػػطية إلػػى أف مػػات عػػف نحػػك سػػتيف ن
إيسػػاغكجي) ،ك(بيػػاف كشػػؼ األلفػػاظ التػػي البػػد لمفقيػػو مػػف معرفتيػػا  -خ) ،ك(الحػػدكد النحكيػػة  -خ) كبلىمػػا فػػي دار
الكتػػب ،تي ػ يكفي ًفػػي الثالػػث كالعش ػريف مػػف المحػػرـ بالق ػػدس فػػي سػػنة سػػتمائة كسػػت كخمسػػيف .انظػػر :تػػاريخ االسػػبلـ
ُْ ََٖ/كاألعبلـ ُ. ِِٗ/
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ألف القكؿ ال ينصب المفرد إال إذا كاف فيو معنى الجممة كقمت :قصيدة كما في التمريف ،كقكلو:
عرفت أم أردت تعريفو

(ٔ)

.

أيضا (قكلو :فاليمزة عند الخميؿ ىمزة قطع)
(قكلو :فقاؿ  :الخميؿ ...إلخ) نقؿ عف سيبكيو ن
أم كصمت لكثرة االستعماؿ كدليؿ ىذه األقكاؿ مبسكط في المطكالت .

(قكلو :تككف لمعيد ...إلخ) حاصؿ ما يقاؿ فييا أنيا قسماف عيدية كجنسية ،ككؿ منيما

ثبلثة أقساـ ،فالعيد إما ذكرم ،نحك :فعصى فرعكف الرسكؿ(ٕ) ،أك عممي كىك أف يتقدـ لمصحكبيا
عمـ ،نحك" :إذ ىما في الغار"(ٖ) ،أك حضكرم كىك أف يككف مصحكبيا حاضر ،نحك" :اليكـ

مجاز ،فيي لبياف الحقيقة مف حيث
نا
أكممت لكـ دينكـ"(ٗ) ،كالجنسية إف لـ تخمفيا كؿ ال حقيقة كال
ىي نحك" :كجعمنا مف الماء كؿ شيء حي"(٘) ،كاف خمفتيا كؿ حقيقة فيي لشمكؿ إفراد أم الجنس
جاز فيي لشمكؿ خصائص الجنس
اإلنساف ضعيفنا"( )ٙكاف خمفتيا كؿ ع نا
ؽ
كخمً ى
ْٗ/أ /نحك " :ي
ي
عمما لصح عمى جية المجاز عمى
عمما ،فإنو لك قيؿ :أنت كؿ رجؿ ن
مبالغة ،نحك :أنت الرجؿ ن

معنى أنؾ اجتمع فيؾ ما افترؽ في غيرؾ مف الرجاؿ مف جية كمالؾ في العمـ إذا عممت ىذا،
تبيف لؾ أف الشارح اقتصر عمى قسـ كاحد مف العيدية ،كىك الذكرل كعمى قسميف مف الجنسية،

كىما األكؿ كالثاني فيما تقدـ .

(قكلو :كلتعريؼ الحقيقة نحك الرجؿ ...إلخ) اعترض بأف حقيقة الرجؿ كالمرأة كاحدة فبل

تكصؼ بالخبرية بؿ الذم يكصؼ بيا اإلفراد ،نحك :زيد خير مف عمرك ،فاألكلى التمثيؿ بأف

اإلنساف نكع كالحيكاف جنس .

(قكلو :كقد تزدا) قد لمتقميؿ كالضمير في تزاد عائد عمى البلـ ال بقيد التعريؼ ،ففي الكبلـ

الزما كالزيد مصدر زاد .
الزما صفة محذكؼ أم ز ن
يدا ن
استخداـ ك ى
معنى،
(قكلو :كالبلت) فيو مع البلت آخر البيت الجناس التاـ؛ التفاقيما لف ن
ظا كاختبلفيما ن
كمثؿ بالبلت لما قارنت أؿ فيو الكضع مف اإلعبلـ كباآلف لما قارنتو مف أسماء اإلشارة ،كبالذيف
كالبلت لما قارنتو مف المكصكالت .

مجاز ،كقاؿ  :قكـ
نا
(قكلو :كاآلف) ىك عمـ عمى الزماف الحاضر ،كقد يستعمؿ في غيره
ىي محؿ لمزمانيف أم ظرؼ لمماضي كظرؼ لممستقبؿ ،كقد يتجكز بيا عما قرب مف أحدىما،
)ُ)
ٕ

زيادة في " أ" .

المزمؿ.ُٔ/ّٕ :

ّ التكبة.َْ/ٗ :
ْ المائدة.ّ/ٓ :

ٓ األنبياء.َّ/ُِ :
ٔ النساءؾ ْ.ِٖ/
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كقاؿ ابف مالؾ لكقت حضر جميعو ككقت فعؿ اإلنشاء حاؿ النطؽ بو أك بعضو ،نحك" :اآلف

رصدا"(ٕ) ،قاؿ  :كظرفيتو غالبة ال الزمة
شيابا
خفؼ اهلل عنكـ"(ٔ)" ،فمف يستمع اآلف يجد لو
ن
ن
ذكره السيكطي في اإلتقاف(ّ) .

السرم بفتح السيف بمعنى
(قكلو :يا قيس ...إلخ)(ٗ) ىك عمـ مفرد مبني عمى الضـ ،ك َّ

نظر لمفظ المنادم
الشريؼ نعت قيس ،كنعت المنادم المفرد إذا كاف فيو أؿ يجكز فيو الرفع نا
كالنصب مراعاة لمحمو كما في المعرب .
(قكلو :اسـ ضـ) كاف لثقيؼ الطائؼ كعف مجاىد كاف رجبلن يمت السكيؽ بالطائؼ ،ككانكا

كثنا ،ككانت تاءه مشددة فخففت ا.ق .تصريح .
يعكفكف عمى قبره فجعمكه ن
(قكلو :لتضمنو َٓ/ب /معنى الحرؼ ...إلخ) فيو غرابة إذ كيؼ يتضمف شيء ىك فيو

مكجكد لفظنا ،كقد ألغز بعضيـ بذلؾ:

أديت أحجي ًة
مولي أني قد
َ
ً

تخالُيا

قدرىا وىى حاصم ٌة
ما كمم ٌة
ُ

في المفظ موجودةٌ في النطق مفيومو

(قكلو :في قراء ممف ق أر ...إلخ) ىي قراءة شاذة

درر
ًا

()ٙ

في

ِ
السمك

منظومو
(٘)

(قكلو :في قكليـ :في بنات أك بر بنات

بنات األكبر) كاف األكلى االقتصار عمى البيت؛ ألف الكبلـ في زيادة أؿ في الضركرة ال في

تأم ٍؿ.
النثرَّ ،

(قكلو :كلقد جنيتؾ أكمؤا ...إلخ)( )7أصؿ جنيتؾ جنيت لؾ مف جنيت الثمرة أجنييا،

تكسعا ،كأكصؿ الفعؿ كأكمؤا بفتح اليمزة كسككف الكاؼ كضـ الميـ كفي آخره جمع
فحذؼ الجار
ن
كـء ،كفمس كعساقبل جمع عسو أكؿ بضـ العيف كسككف السيف الميممتيف ،كىي الكمأة لكار البيض
التي يقاؿ ليا شحمة األرض ،كأصمو عساقيؿ فحذفت المدة لمضركرة ،كبنات أك بر جمع ابف
األكبر كما يقاؿ في جمع ابف عرس بنات عرس ،كال يقاؿ بنك أك بر كال بنك عرس؛ ألنيا ال تعقؿ

كبنات أك بر كمأة صغيرة رديئة الطعـ ،كذكر بعضيـ أف بنات أك بر بنت صغير يطمع بأرض

الشاـ أبيض يؤكؿ يشبو القمقاس أك المفت يقاؿ لو الكمأة .

ُ األنفالؾ ٖ.ٔٔ/
ِ الجف.ٗ/ِٕ :

)ٖ) االتقاف في عمكـ القرآف ِ. ُُٗ/
ْ البيت :كال ضرر كبنات األبر

كذا كطبت النفس يا قيس السرل

ابف عقيؿ.ُٕٖ/ُ :

)٘) لـ أقؼ عمييما .
) )ٙزيادة في " أ" .

ٕ البيت :كلقد جنيتؾ :مؤا كعساقبل

كلقد نييتؾ عف بنات األكبر
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انظر :شرح ابف عقيؿُٖ/ُ :ا.

(قكلو :رأيتؾ لما أف عرفت ...إلخ)(ٔ) إف زائدة كأراد بالكجكه األنفس كالذرات ،كالمراد بيـ

أعياف القكـ ،كالمعنى أبصرتؾ حيز عرفت أعياننا صددت عنا كطابت نفسؾ مف قبمنا ،عف عمر
كصديقؾ الذم قتمناه ،أم طابت نفسؾ عف قتمو ،كالشاىد في النفس حيث زيدت فيو أؿ مع أنو

تمييز .

نظر
نظر إلى المفظ ،كأنت في قكلو :تزاد نا
(قكلو :دخبلن) الضمير فيو عائد عمى أؿ ،كذكر نا
إلى الكممة .
(قكلو :لممح) أم لمبلحظة كما اسـ مكصكؿ صفة لمحذكؼ ،كالضمير في كاف كفي نقبلن

عائد إلى البعض ،فالصمة جارية عمى غير مف ىي لو ،كلـ يبرز جر ما عمى المذىب الككفي ،أك

لما تقدـ مف أف محؿ كجكبو في الكصؼ .

(قكلو :كالفضؿ ...إلخ) قدـ الفضؿ عمى الحرؼ كىك عمى النعماف؛ ألف الداللة عمى

الكصؼ في المصدر كمطابقة في الحرؼ تضمف كفي النعماف التزاـ أك َٓ/أ /لسمكؾ الترقي؛ ألف

كبل منيا أقؿ مما بعده بحرؼ .

(قكلو :كالنعماف) بضـ النكف ،كتمثيمو بو لممنقكؿ معترض بأنو مثؿ بو في شرح تسييمف لما

جيب بأنو يحتمؿ أف
قارنت األداة نقمو؛ ألنيا عميو الزمة كعمى ما ىنا عارضة لككنيا لممح ،كأي ي
العرب سمكا بالنعماف فتككف األداة الزمة ،كسمكا بنعماف فتككف عارضة ا.ق .شيخ اإلسبلـ .
(قكلو :تفائبلن) باليمز كالفأؿ التيامف (قكلو :مما يكصؼ بو في الجممة) أم في بعض

األحكاؿ كىك ما إذا أكؿ باسـ الفاعؿ أك قدر مضاؼ أك قصد المبالغة .

يعا
(قكلو :ككذلؾ ن
أيضا ليس حذفيما ...إلخ) ىذا الزـ لما قبمو فمك قاؿ  :فميس بالفاء تفر ن
جيب عف الناظـ بأف مراده بقكلو :سياف مف حيث عدـ إفادة
عمى ما قبمو لكاف أنسب ،كقد كأي ي

التعريؼ فبل تفيد تعريفنا .
عمما) خبر يصير تقدـ عمى اسميا كمضاؼ بالرفع اسميا (قكلو :بالغمبة) ىي أف
(قكلو :ن
كضعا فيعرض لو بحسب االستعماؿ خصكص ثـ إف استعمؿ في غير ما غمب
يككف لبلسـ عمكـ
ن
عميو فغمبو تحقيقيو ،كاال فتقديرية فمثاؿ األكؿ لو بالتنكير ،كمثاؿ الثاني إاله بالتعريؼ ،كأما اهلل

فيك مف قبيؿ العمـ الجزئي ىذا ىك التحقيؽ في ذلؾ كما قرره المحققكف خبلفنا لما في بعض
العبارات .

ُ البيت :رأيتؾ لكا أف عرفت كجكىنا

صددت كطبت النفس يا قيس عف عمرك

ُ.ُّٖ/
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انظر :شرح ابف عقيؿ:

(قكلو :كالعقبة) ىي في األصؿ اسـ لكؿ طريؽ صاعد في الجبؿ ثـ اختص بعقبة منى

التي تضاؼ إليو الجمرة ،فيقاؿ فييا جمرة العقبة قاؿ  :ق الشاطبي كقيؿ عقبة أيمو (قكلو :كحذؼ
اؿ ذم) مفعكؿ مقدـ بأكجب .

(قكلو :في الصعؽ) ،ىك خكيمد بف نفيؿ ،سفت الرياح جفائو ،فسبيا فأصابتو صاعقة،

(قكلو :ىذا عيكؽ) بكزف فيعكؿ بمعنى فاعؿ كقيكـ بمعنى قائـ ،كاشتقاقو مف عاؽ يعكؽ ،كأنو عاؽ

ككاكب ،كرآه مف المجاكزة ،كيجكز أف يككف سمكه لذلؾ؛ ألنيـ يقكلكف الدبراف يخطب الثريا،
كالعيكؽ يعكقو عنيا السككنو بينيما ،قاؿ  :ق الفخر الرازم .

(قكلو :ابف مسعكد) قيؿ الصكاب ذكر ابف الزبير مكاف ابف مسعكد؛ ألف ابف مسعكد مات

قبؿ إطبلؽ اسـ العبادلة ،كىك مف الطبقة ُٓ/ب /األكلى قيؿ كىذا إنما يرد عمى مف قاؿ  :غمبت
تأم ٍؿ .كقد نظـ بعضيـ العبادلة في قكلو:
عمييـ العبادلة دكف مف قاؿ  :غمبت عمى العبادلةَّ ،
ٍ
عباس

أبناء
ُ

ٍ
وعمرو

ِ
ىم العبادلة الغرد
وابن
الزبير ُ

وعمر

()1

(البتداء)

خبر ففي الترجمة بو تأدية المقصكد مع
غالبا نا
عبر بو؛ ألف االبتداء يستدعي مبتدأ كىك يستدعي ن
االختصار .
(قكلو :مبتدأ زيد ...إلخ) زيد مبتدأ مؤخر ،كمبتدأ خبر مقدـ ،كقد الغز فيو كفي قكلو:

اآلني ،كالثاني فاعؿ صاحبنا األديب الشيخ أحمد الجرجاكم ،فقاؿ:

ما لفظُو فييا ابتدأ والمبتدا قبل الخبر

الدرر
ومن درى ألفية ابن مالك كنز
ُ
()2
ٍ
وفاعل ىو الخبر
ولفظة مبتدا

يا أييا النحوي من بحذقو عقمي بير
مجيبا لو:
كقمت:
ن
اب مبتدأ زيد بيا يا من سير
ىاك الجو َ

فمفظُ ٍ
الخبر
زيد مبتدأٌ ومبتدأُ ىو
ُ

أحمد مصميًّا عمى النبي المفتخر
و ُ

وفاع ٌل قد أخبروا بو عن الثاني اشتير

(قكلو :كأكؿ مبتدأ ...إلخ) أكؿ مبتدأ ،كصكغ االبتدائية ككنو قر نينا لمثاني المعرؼ (قكلو:
اغني ...إلخ) الجممة صفة فاعؿ .
(قكلو :و
أسار) مف سرل إذا سار ليبل ا.ق .غزل (قكلو :إف المبتدأ عمى قسميف ...إلخ) لـ

يعرفو الشارح كالناظـ اكتفاء بالمثاؿ كعرفو بعضيـ بأنو االسـ العارم عف العكامؿ المفظية غير

)ُ)
)ِ)

لـ أقؼ عمييما.
لـ أقؼ عمييما.
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خير لكـ"(ٔ) ،كالعارم عف
الزائدة ،كما أشبييا تشمؿ االسـ الصريح كالمؤكؿ ،نحك" :كأف تصكمكا نا
العكامؿ المفظية مخرج لمفاعؿ ،كنحكه كاسـ كاف كغير الزائدة كشبييا اإلدخاؿ ،نحك :بحسبؾ درىـ،
رب رجؿ كريـ قائـ

(ٕ)

.

(قكلو :كؿ كصؼ اعتمد ...إلخ) المراد بو اسـ الفاعؿ ،كاسـ المفعكؿ ،كالصفة المشبية،

كما جرل مجراىا كالمنسكب ،نحك :ما قرشي أبكؾ ،كأما أفعؿ التفضيؿ فميس مف ذلؾ؛ ألنو ال

يرفع إال الضمير المستتر أك الظاىر بشركط مذككرة في بابو ،كالضمير المستتر غير مكتفي بو،

مكتفيا بو ،كاذا رفع الظاىر بالشركط ال يككف مبتدأ ا.ق .شيخ اإلسبلـ
كشرط المرفكع ىنا أف يككف
ن
(قكلو :نحك :أقائـ الزيداف ...إلخ) كيككف كؿ مثاؿ مف ذالؾ جممة فيك مستثنى مف قكليـ :أف اسـ
ظاىر يسد مسد الخبر ُٓ/أ /ذكره الغزم .
نا
الفاعؿ مع فاعمة بمنزلة المفرد أم إال أف رفع
(قكلو :فيتـ الكبلـ) بالنصب في جكاب النفي (قكلو :كالزيداف فاعؿ سد مسد خبر ليس)

اعترض بأف ىذا خركج عف مكضكع المسألة ،إذ الكبلـ فالكصؼ الكاقع مبتدأ ،كىك في المثاؿ اسـ
لمناسخ ،كأيجيب بأنو مبتدأ بحسب األصؿ كفيو أغداء مرفكع عف منصكب ،كىذا و
كاؼ في التمثيؿ .
ي
(قكلو :غير اله عداؾ ...إلخ)(ٖ) مف بحر الخفيؼ كعداؾ فاعؿ اله أغنى عف خبر غير

السمـ بكسر السيف الصمح ،كاضافة عارض إليو مف إضافة الصفة لممكصكؼ ،ثـ ىذا كنحكه مما
ك ِّ
جيب بأنو لما كاف المضاؼ
يأتي معترض بأف الكصؼ لـ يقع مبتدأ بؿ ىك مضاؼ إليو ،كأي ي
ظا ،كىك في قكة
كالمضاؼ إليو كالشيء الكاحد كاف كأف الكصؼ مبتدأ أك بأف الكصؼ مخفكض لف ن

المرفكع باالبتداء ،فكأنو قيؿ ما اله ...إلخ ،كما قائـ بآخره فيك نظير ما مضركب الزيداف .

(قكلو :غير مأسكؼ عمى زمف ...إلخ)(ٗ) ىك مف المديد كقائمو أبك ين ىكاس بضـ النكف كفتح
الكاك مخففة سمي بذلؾ؛ ألنو كاف لو ذؤابتاف تنكساف أم تتحركاف عمى عاتقو ،كذا ضبطو ابف
ىشاـ في شرح بانت سعاد ،كقبؿ ىذا البيت:

إِ َّن َما

َي ْر ُجو

ا ْل َح َياة

اش
َع َ

فَتى

ِفي

أَمن

ِم ْن

األحن

()5

كاألحف جمع ً
أحنة بكسر اليمزة كىي الحقد ،كالمأسكؼ المحزكف ،كجممة ينقضي ...إلخ صفة زمف

(قكلو :كلده) بالرفع فاعؿ سأؿ ،كأبى الفتح مفعكلو .

(ٔ)
الح ٍي ىرة التي كقع فييا
(قكلو :فارتبؾ) في القامكس ربكو ألقاه في كحؿ فارتبؾ فيو ،فشبو ى
أبك الفتح باالرتباؾ ،كاستعارة ليا استعارة تبعية .

ُ البقرة.ُْٖ/ِ :

)ِ) زيادة في " أ" .
ّ البيت :غير و
اله عداؾ فاطرح اهلل
ْ البيت :غير مأسكؼ عمى و
زمف

كال تغتر بعارض س ٍمـ

ينقض باليـ كالحزف

شرح األشمكني.َُٖ/ُ :

شرح األشمكني.َٖ/ُ :

)ٓ( البيت ألبي ين ىكاس في شرح ابف عقيؿ ُ ِّ ُُٗ /كخزانة األدب ُ. ّْٓ /
٘ٔ8

قياسا ببل استحساف عند البصرييف إال
(قكلو :كقد يجكز نحك فائز ...إلخ) أم يجكز
ن
حسنا عند األخفش
األخفش(ٕ) فإف االعتماد شرط الستحساف االبتداء بالكصؼ،
كقياسا مست ن
ن
كالككفييف؛ ألنو يستحسف االبتداء بو عندىـ ،كاف لـ يعتمد ىذا ىك المأخكذ مف التسييؿ لكف الذم
يفيـ مف التكضيح ىك أف االعتماد شرط لجكاز االبتداء بالكصؼ ،فاف لـ يعتمد فيك خبر مقدـ كما

بعده مبتدأ مؤخر ،كالككفيكف ال يشترطكف االعتماد .

(قكلو :مف غير أف يسبقو نفي) كالمسكغ لبلبتداء بو مع أنو نكرة عممو كال يشترط في عممو

الم ىج ِّكًزيف (قكلو :كزعـ المصنؼ ...إلخ) قاؿ  :العيني ِٓ/أ /الصحيح عند سيبكيو
االعتماد عند ي
خبلؼ ذلؾ .

(قكلو :عمى ضعؼ) أم فيك سماعي (قكلو :فخير نحف ...إلخ)(ٖ) المثكب مف التثكيب،

تثكيبا لذاؾ ،أك أنو مف
كىك أف يجيء الرجؿ
ن
مستصرخا فيمكح بثكبو ليرل كيشتير،ف فسمي الدعاء ن
ثاب إذا رجع ،كقكلو" :يا" ال أصمو يا لفبلف ،كىك مقكؿ القكؿ فحذؼ فبلف ،ككقؼ عمى البلـ ،أك

أصمو يا قكـ ال فرار ،أك تفركا فحذؼ ما بعد ال النافية لمقافية ،كالداعي فاعؿ بمحذكؼ يفسره
المذككر ،أم إذا قاؿ  :الداعي .

مقدما ،كنحف مبتدأ
(قكلو :فخير مبتدأ كنحف فاعؿ) فإف قمت :ىؿ يجكز جعؿ خير نا
خبر ن
مؤخر ،قمت :ال يجكز لما يمزـ عميو مف الفصؿ بيف أفعؿ التفضيؿ ،كبيف مف بمبتدأ ،كىك أجنبي
مع أف أفعؿ كمف كمضاؼ كمضاؼ إليو بخبلؼ الفاعؿ ،كالبصريكف يجعمكف خير في البيت خبر

محذكؼ أم نحف خير ...إلخ ،أفاده العيني .
خبير بنك لً ٍي وب ...إلخ)(ٗ) بنك
(قكلو:
ه
تعرؼ بالعيافة ،كالزجر بتقديـ الزام ،قاؿ  :في

لً ٍيب بكسر البلـ كسككف الياء ،قبيمة مف األزد
المصباح(٘) العيافة زجر الطير كىك أف يرل غرنابا

كنحكه فيتطير بو ا.ق.
كالمِّيبي المذككر في البيت ىك الذم زجر حيف كقعت الحصاة بصمعة عمر رضي اهلل
ً
ً ً
يف ) (ُ)  ،كاهلل ال يحج
تعالى عنو ،أم مقدـ رأسو فأدمتو كذلؾ في الحج فقاؿ ( :أي ٍشع ىر أم يير اٍل يم ٍؤ ًمن ى

)ُ)
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)ِ( ىك أبك الحسف سعيد بف مسعدة األخفش ،مف أكػابر أئمػة النحػكييف البصػرييف ،ككػاف أعمػـ مػف أخػذ عػف سػيبكيو،
كتبػا كثيػرة ،منيػػا :معػػاني القػرآف كاالشػػتقاؽ ،تػػكفي سػػنة خمػػس عشػرة كمػػائتيف .انظػػر :معجػػـ األدبػػاء ُُِِْ/
ألػػؼ ن
كنزىة األلباب ُّّ كانباه الركاة ِ ّٔ/كبغية الكعاة ُ َٓٗ/كاألعبلـ ّ. َُِ-َُُ/
ّ البيت :مخير نحف عف الناس منكـ

خبير بني ليب فبل تؾ مميذا
ْ البيت :ه
)ٓ) المصباح المنير ِ. َْْ/

إذا الداعي المثكب قاؿ يا ال

مقالة ليبي إذا الطير مرت

ٔ8ٙ

شرح ابف عقيؿ.ُْٗ/ُ :

شرح ابف عقيؿ.ُٗٓ/ُ :

الميبي بسككف الياء منسكب إلى بني
بعد ىذا العاـ فكاف كذلؾ،
ن
كممغيا مف اإللغاء كىك السقكط ،ك ٍ
ليب ،كالمعنى أف بني ليب عالمكف بالزجر كالعيافة ،فبل تمغ كبلـ رجؿ ليبي إذا زجر كعاؼ حيف
تمر عميو الطير .

(قكلو :فخبير مبتدأ ...إلخ) َّ
بأف خبير خبر مقدـ ،كبنك مبتدأ مؤخر ،كصح
رده البصريكف ٌ
اإلخبار بو عف الجمع؛ ألنو عمى كزف فعيؿ ،كىك عمى كزف المصدر الذم يخبر بو عف المفرد

كالمثنى كالجمع ،فيك عمى حد كالمبلئكة بعد ذلؾ ظيير(ٕ) .

(قكلو :كذا الكصؼ ...إلخ) ذا اسـ إشارة في مكضع رفع عمى االبتداء ،كالكصؼ مرفكع

عطؼ بياف عميو ،كالخبر قكلو :خبر كقكلو :طبقنا بالنصب تمييز محكؿ عف الفاعؿ مقدـ عمى
عاممو المتصرؼ ،كاألصؿ إف استقر ِٓ/أ /طبقة أم مطابقتو كيصح قراءتو بالرفع عمى أنو فاعؿ
ً
بمحذكؼ يفسره المذككر عمى حد كًاف أ ً
جار ىؾ. )ٖ( 
ى ٍ ى
ىح هد م ىف اٍل يم ٍش ًرك ى
يف ٍ
استى ى
(قكلو :كىك قسماف) أم ما ال تطابؽ فيو قسماف (قكلو :فإف تطابقا إفر نادا ...إلخ) ىذا
مفيكـ النظـ .
(قكلو :جاز فيو كجياف ...إلخ) يستثنى مف التطابؽ في اإلفراد مسألتاف يتعيف فييما ،الكجو

مذكر ،كالمرفكع بعػده مؤنثنػا ،نحػك :أحاضػر القاضػي امػرأة ،فإنػو ال
األكؿ كاألكلى أف يككف الكصؼ نا
ػدما كاال لكجػب تأنيثػو كالفعػؿ ،الثانيػة :أف يتػأخر عػف المرفػكع معمػكؿ
يجكز؛ كػكف الكصػؼ خب نا
ػر مق ن
(ْ)

أنت ...إلخ
الكصؼ ،نحك :أر ه
اغب ى
سيذكره الشارح (قكلو :فيمزـ الكصؼ بػأجنبي) محمػو مػاذا لػـ يقػدر لمجػار كالمجػركر متعمػؽ كاال جػاز
األمراف.

 ،لمػا يمػزـ عمػى الكجػو الثػاني فيػو مػف الفصػؿ بػأجنبي كمػا

(قكلو :كاف تطابقا تثنيػة ...إلػخ) الحاصػؿ كمػا فػي التكضػيح أف الكصػؼ إف لػـ يطػابؽ مػا

بعده تعينت ابتدائيتو ،نحك :أقػائـ أخػكاؾ ،كاف طابقػو فػي غيػر اإلفػراد تعينػت خبريتػو ،نحػك :أقائمػاف
أخكاؾ ،كأقائمكف إخكتؾ ،كاف طابقو في اإلفراد احتمميما ،نحك :أقائـ أخكؾ .

(قكلو :كاف لـ يتطابقا ...إلخ) جكاب الشرط محذكؼ دؿ عميو المذككر ،كتقديره فتارة يككف

ممنكعا ،كالحاصؿ أف الصكر سبعة ،أقائماف الزيداف ،كأقائمكف الزيدكف،
جائز ،كتارة يككف
التركيب نا
ن
كحكميما كجكب التقديـ كالتأخير إال عمى لغة أكمكني البراغيث ،كأقائـ زيد ،كحكمو جكاز الكجييف
المتقدميف إف لـ يمنع مانع ،كأقائـ الزيداف ،كأقائـ الزيدكف ،كحكميما تعيف ككف المرفكع فاعبلن أغنى

)ُ)

الحػػديث لعمػػر بػػف الخطػػاب فػػي غريػػب الحػػديث ،البػػف سػػبلـ ِ ٔٔ/كغريػػب الحػػديث  ،الب ػف الجػػكزم ُّْٓ/
كالفائؽ في غريب الحديث ِ َِٓ/كالنياية في غريب الحديث كاألثر ِ. ْٕٗ/

ِ التحريـ.ْ/ٔٔ :

)ّ)
)ْ)

التكبة ٔ .

مريـ ْٔ .
ٔ87

عف الخبر ،كأقائماف زيد ،كأقائمكف زيد ،كىما تركيباف فاسداف ال يصح فييما اعتبار شيء مف

الكجييف

(ٔ)

.

(قكلو :كذاؾ رفع خبر ...إلخ) رفع مبتدأ كبالمبتدأ خبر ،ككذاؾ حاؿ كىذا أحسف مف جعؿ

مؤخر ،كبالمبتدأ متعمقنا بو
نا
مقدما ،كرفع مبتدأ
كذاؾ نا
خبر ن
(قكلو :مذىب سيبكيو كجميكر البصرييف ...إلخ) أشار بيذا إلى أف ضمير رفعكا عائد
(ٕ)

؛ ألف األكؿ أك في بالمقصكد .

عمى سيبكيو كمف كافقو ال لمعرب؛ ألنيـ لـ يقع منيـ حكـ كال لمنحاة؛ ألف ذاؾ لـ يحكـ بو جميع

النحاة ،كاعترض مذىب سيبكيو بأف الخبر قد يككف عيف المبتدأ في ّٓ/ب /المعنى ،نحك :زيد

افعا لنفسو بنفسو ،كرد بأف الرفع مف عكارض األلفاظ ،كالمفظاف
أخكؾ ،فمك رفع األخ بزيد كاف ر ن
أيضا؛ ألف مفيكـ األكؿ الذات فقط ،كمفيكـ الثاني ذات
مختمفاف عمى أنيما مختمفاف
مفيكما ن
ن
متصفة باإلخكةَّ ،
تدب ٍر .
(قكلو :كىك ككف االسـ مجرد ...إلخ) ىذا معنى اصطبلحي ،كأما المغكم فيك االىتماـ
بالشيء كجعمو أكالن ليسند إليو .

(قكلو :فبحسبؾ مبتدأ ...إلخ) حسب اسـ بمعنى كافي ،استعمؿ استعماؿ األسماء ،نحك:

"إ ٌف حسبؾ اهلل"(ٖ) ،كبيذا رد عمى مف زعـ أنو اسـ فعؿ؛ ألف العكامؿ المفظية ال تدخؿ عمى أسماء
األفعاؿ ،فإف كلي حسبؾ معرفة ،نحك :بحسبؾ زيد ،فقاؿ ابف مالؾ المبتدأ زيد؛ ألنو معرفة،
كبحسبؾ نكرة؛ ألنو ال يتعرؼ باإلضافة كاعترض بأنو كاف لـ يتعرؼ باإلضافة يتخصص بيا،
كالتخصيص مف مسكغات االبتداء بالنكرة ،كاف كاف الخبر معرفة ،كرده سـ بأنو ال يجكز اإلخبار

بالمعرفة عف النكرة ،كاف تخصصت إال فيما استثنى ،كقكليـ :كـ مالؾ؟ كخير منؾ زيد ،كلكف أكرد
عميو أف الباء ال تزاد في الخبر في اإليجاب ،كاعمـ أف حسب إف استعمؿ بحرؼ الجر كاف مفتكح

ائدا كما ىنا ،كاال سكف كالخالي عف الحرؼ أفاده بعضيـ .
السيف ما لـ يكف ز ن

(قكلو :العامؿ في المبتدأ كالخبر االبتداء)؛ كذلؾ ألف االبتداء رفع المبتدأ فيجب رفعو

و
مقتض ليما فيك كالفعؿ لما عمؿ في الفاعؿ عمؿ في المفعكؿ ،كرد بأف االبتداء
لمخبر؛ ألنو
عامؿ ضعيؼ ال يرفع شيئيف .

(قكلو :كالخبر مرفكع باالبتداء كالمبتدأ)؛ كذلؾ ألف االبتداء عامؿ ضعيؼ فقكم بالمبتدأ،

جيب بأف العمؿ منسكب
كرد بأف اجتماع عامميف معنكم كلفظي عمى معمكؿ كاحد ال يعيد ،كأي ي
لمجمكع األمريف لكؿ منيما فالعامؿ كاحد .

)ُ)
)ِ)

ساقط في " ج " .
زيادة في " أ" .

ّ األنفاؿ.ِٔ/ٖ :
ٔ88

(قكلو :كقيؿ ترافعا) ىذا لمككفييف كما عدا البصرييف ككجيو أف كبل منيما مفتقر إلى اآلخر

فكاف كؿ عامبلن في صاحبو كما أف أيا الشرطية عاممة في الفعؿ بعدىا ،كىك عامؿ فييا ،في نحك:
أيا ما تدعكا(ٔ) كرد بأف الجازـ في الحقيقة ما تضمنتو مف معنى إف كليس ىك المنصكب كفيو

فتأم ٍؿ .
ّٓ/أ /شيءَّ ،
(قكلو :كأعدؿ ىذه المذاىب مذىب سيبكيو) أم ألنو ال تكمؼ فيو( ،قكلو :مما ال طائؿ
تحتو) أم فيك لفظي ،لكف قاؿ  :بعض األفاضؿ بؿ ىك معنكم؛ ألنؾ إذا قمت :زيد قائـ كعمرك

صحيحا عمى القكؿ بأف العامؿ في الجزأيف االبتداء
جالس ،كأردت جعمو مف عطؼ المفردات يككف
ن
بخبلفو عمى بقية األقكاؿ؛ لمزكـ العطؼ عمى معمكلي عامميف .
(قكلو :كالخبر الجزء) لـ يكتؼ بما استفيد مف قكلو :السابؽ مبتدأ زيد ...إلخ مف اإلشارة

إلى تعريؼ الخبر كما اكتفى
لتقسيمو إلى مفرد كجممة .

(ٕ)

اىتماما بالخبر؛ لككنو محط الفائدة كتكطئة
بذلؾ في تعريؼ المبتدأ
ن

(قكلو :المتـ الفائدة) المراد بالفائدة ما حصؿ بسبب الكضع أك التأكيؿ فدخؿ باألكؿ ،نحك:

النار

(ٖ)

حارة ،كالثاني نحك :شعرم شعرم أم شعرم اآلف ىك شعرم الذم تعرفو .

(قكلو :كاأليادم شاىدة) قاؿ  :الفارضي المراد بيا ىنا النعـ ا.ق .كفي تقييد بينا إشارة

إلى أنيا تطمؽ بمعنى الجارحة خبلفنا لمف منع كما في المصباح(ٗ) ،كفيو ما يفيد أف إطبلؽ اليد
عمى النعمة مجاز مرسؿ عبلقتو السببية ،كاأليادم جمع كثرة ليد كجمع القمة و
أيد ا.ق .كفيو مخالفة
لقكؿ المككدم إف أيادم جمع أيد جمع يد ،فيك جمع الجمع عمى كبلمو .

(قكلو :كيرد عميو الفاعؿ) جكابو أف المراد بالجزء ىنا أف يككف مع المبتدأ؛ ألف الباب

معقكد لممبتدأ كالخبر ال لمفعؿ كالفاعؿ ،كليذا لـ يكتؼ بقكلو :الجزء المتـ ...إلخ ،بؿ مثؿ بقكلو:

اهلل ىبر بفتح الباء أم محف .
(قكلو :عرؼ الخبر بما يكجد فيو ...إلخ) حاصمة االعتراض عميو بأنو تعريؼ باألعـ ،كىك
ممتنع كجكابو مف كجييف ،األكؿ :ما تقدـ فبل نسمـ أنو تعريؼ باألعـ ،الثاني :عمى تسميمو أف

التعريؼ باألعـ أجازه متقدمك المناطقة .

كمفردا) حاؿ مف فاعؿ يأتي ،كالمراد بو ىنا ما ليس بجممة فيشمؿ المثنى كالجمع
(قكلو:
ن
كالمركب بأقسامو كالكصؼ مع مرفكعة إال ما استثني .

ُ االسراء.َُُ/ُٕ :

)ِ)

يكتفي في " ب" .

)ْ)

المصباح المنير ُ. ٗٓ/

)ّ)

ساقط في " ج " .
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(قكلو :يأتي جممة) أم كفعؿ مع فاعمو أك مبتدأ مع خبر كال يمتنع كقكع الجممة الخبرية

طمبية كال قسمية كال مصدرة بحرؼ التنفيس .

خبر لو (قكلو :كاف تكف ...إلخ)
(قكلو :معنى الذم ...إلخ) أم معنى المبتدأ الذم سقيت نا
خبر عف المبتدأ نفس المبتدأ في المعنى اكتفى بيا المبتدأ عف الرابط .
أم الجممة الكاقعة نا
(قكلو :كنطقي اهلل) أم منطكقي ...إلخ ،قاؿ المرادم(ٔ) :كالذم يظير في ىذا كنحكه أنو

ليس مف باب اإلخبار بالجممة بؿ بالمفرد؛ ألف الجممة في نحك ذلؾ إنما قصد لفظيا كما قصد

حيف أخبر عنيا في نحك :ال حكؿ كال قكة إال باهلل كنز مف كنكز الجنة ا.ق.

عمما عمى المفظ كىؿ ىك عمـ
كىك ظاىر ألف نطقي اهلل ...إلخ أطمؽ كأريد لفظو فيككف ن
جنس أك شخص قكالف كغاية االعتذار عف ذلؾ أنو نظر فيو لؤلصؿ؛ ألنو يطمؽ عميو جممة

باعتبار أنو مركب إسنادم إذ غايتو التجكز كىك جائز أفاده الشنكاني .

(قكلو :ككفى) فاعمو ضمير مستتر كىك مف باب الحذؼ كاإليصاؿ ْٓ/ب /كاألصؿ

حسيبا؛ ألف الكثير جر فاعؿ كفى بالباء الزائدة .
ككفى بو
ن
(قكلو :يربطيا) بكسر الباء المكحدة كضميا ،فيك مف باب ضرب كقتؿ كما في

المصباح(ٕ)(قكلو :السمف منكاف بدرىـ) السمف مبتدأ أكؿ ،كمنكاف مبتدأ و
ثاف ،كسكغ االبتداء بو
الكصؼ المقدر أم منكاف منو ،كبدرىـ خبر المبتدأ الثاني ،كىك كخبره خبر المبتدأ األكؿ ،كالرابط

(ٖ)
الم ىنا الذم يكاؿ بو السمف
بينيما الضمير المجركر بمف ،كالمنكاف تثنية منا قاؿ  :في المصباح
ى
أيضا .
كغيره ،كقيؿ الذم يكزف بو رطبلف ،كالتثنية مناف عمى لفظو ا.ق .أم كيقاؿ فيو منكاف ن

(قكلو :في قراءة مف رفع المباس)(ٗ) أم كأبي عمرك كحمزة مف السبعة فيك مبتدأ كذلؾ

مبتدأ و
ثاف ،خبره خبر كالجممة خبر األكؿ ،كالرابط اإلشارة ىكذا ذكره ابف مالؾ ،كيحتمؿ ككف اسـ

مفردا ،كجكز بعضيـ ككنو صفة كرد بأف الصفة ال تككف أعرؼ
بيانا فيككف الخبر ن
اإلشارة بدالن أك ن
مف المكصكؼ .

(قكلو :كأكثر ما يككف في مكاضع التفخيـ) أم التعظيـ فيككف في غيرىا قميبلن ،كذىب
سيبكيو إلى أنو في غيرىا مختص بالشعر بشرط أف يككف بمفظو األكؿ (قكلو :نحك  :ىما اٍل ىحاقَّةي ىكما
اؾ ىما اٍل ىحاقَّة )٘(ما مبتدأ ثاف ،خبره ما بعده ،كصح االبتداء بما كاف كانت نكرة عند الجميكر
أ ٍىدر ى

لعمكميا .
)ُ)
)ِ)

الجنى الداني َْٕ .
المصباح المنير ُ. ُِٓ/

)ّ)

المصباح المنير ِ. ِٖٓ/

)ٓ)

الحاقة ِ. ّ-

ْ األعراؼ.ِٔ/ٕ :
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(قكلو :أك عمكـ يدخؿ تحتو المبتدأ) نظر في ىذا بأنو يستمزـ جكاز ،نحك :زيد مات

الناس ،فاألكلى أف يخرج

(ٔ)

عمى أف أؿ في فاعؿ نعـ لمعيد ال لمجنس ،كقد أيجيب عف ذلؾ بأف

تأم ٍؿ .
في :زيد نعـ الرجؿ ارتباطنا بخبلؼ ْٓ/أ /زيد مات الناسَّ ،
(قكلو :زيد نًعـ الرجؿ) زيد مبتدأ ،كنًعـ الرجؿ خبره ،كالرابط بينيما العمكـ الذم في الرجؿ

الشامؿ لزيد .

(قكلو :إياه أم المبتدأ في المعنى) فيو إشارة إلى أف معنى في كبلـ الناظـ منصكب عمى

منصكبا عمى تمييز .
نزع الخافض ،كاألحسف جعمو
ن
(قكلو :كالمفرد ...إلخ) المفرد مبتدأ مقصكد بو الجنس ،كالجامد مبتدأ ثاف ،كفارغ خبر

الثاني ،كالجممة خبر األكؿ ،كالرابط محذكؼ أم الجامد منو ،كالضمير في يشتؽ عائد عمى المفرد
المقصكد بو الجنس قاؿ  :ق الشاطبي رحمو اهلل ،كىك أحسف ما قيؿ ىنا .

(قكلو :كا ف يشتؽ) بمعنى يصاغ مف المصدر ىذا ىك المشتؽ بالمعنى األخص كىك المراد
ىنا ،كأما المشتؽ بالمعنى األعـ ،كىك ما أخذ مف المصدر الداللة عمى ذات كحدث فيك غير مرواد
ىنا؛ ألنو يتناكؿ أسماء الزماف كالمكاف كاآللة .

(قكلو :فيك ذك ضمير) أم كاحد كما ىك المتبادر نعـ إف تعدد المشتؽ ،كجعؿ الخبر

خبر عمى حدتو ففي كؿ ضمير .
المجمكع ،ففيو خبلؼ كاف اعتبر كؿ كاحد نا
كجكبا إال لعارض يقتضي البركز كالحصر في نحك :زيد قائـ إال ىك
(قكلو :مستكف) أم
ن
كما عمـ مف باب الضمير ،كمذىب سيبكيو جكاز اإلبراز كما يؤخذ مف تجكيزه ،في نحك :مررت

برجؿ مكرمؾ ،ىك أف يككف فاعبلن كتككيد لمضمير المستتر .

(قكلو :فإف تضمف معناه ،نحك :زيد أسد أم شجاع ...إلخ) ظاىرة إف الجامد المؤكؿ

بالمشتؽ مف محؿ الخبلؼ بيف البصرم كالككفي ،كليس كذالؾ بؿ ىك محتمؿ لمضمير اتفاقنا ا.ق.
(قكلو :شجاع) بتثميث أكلو كما يؤخذ مف المصباح(ٕ) كالشجاعة ممكة تحمؿ صاحبيا عمى

اقتحاـ الميالؾ كخكض المعارؾ ،فميذا أخص العاقؿ بإطبلقيا عميو ،كيقاؿ في غيره جراءة كذا
قيؿ ،كلعمو اصطبلح كاال فالذم في المصباح ترادؼ الجراءة كالشجاعة ،حيث قاؿ  :ىش يجع بالضـ
قداما ا.ق.
شجاعة قكل قمبو كاستياف بالحركب جراءة كا ن

(قكلو :كاسـ الفاعؿ) ،نحك :زيد قائـ ،كاسـ المفعكؿ نحك :زيد مضركب ،كالصفة المشبية

كزيد ىح ىسف الكجو ،كاسـ التفضيؿ كزيد أحسف مف عمرك .

)ُ)
)ِ)

ساقط في " ب" .
المصباح المنير ُ. َّٓ/
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(قكلوً :مفتاح) بكسر أكلو (قكلو :ىم ٍف ىعؿ) بفتح أكلو كثالثو (قكلو :كانما يتحمؿ المشتؽ...
محترز لقكلوٓٓ/ :ب /ىذا إف لـ يرفع
نا
ظاىر ...إلخ؛ ليككف
نا
إلخ) كاف الظاىر أف يقكؿ فإف رفع
تأم ٍؿ .
نا
ظاىرَّ ،
(قكلو :كأبرزنو) الضمير عائد لقكلو :ضمير مستكف ،كقضيتو أف ذلؾ خاص بالضمير في

أيضا ،نحك :زيد عمرك ضربو ىك ،ألف
الخبر بالمفرد ،كليس كذلؾ بؿ يجب اإلبراز في الجممة ن
أيضا ،كفاعؿ تبل يعكد عمى الخبر ،كما مكصكلة صفة لمحذكؼ ،كالياء في
المحذكر مكجكد فيو ن
معناه عائد إلى ما عاد إليو فاعؿ تبل ،كىك الخبر كالضمير في لو يعكد عمى المبتدأ المكصكؼ،

بقكلو :ما ليس كالتقدير كأبرز الضمير مطمقنا إف تبل الخبر مبتدأ ليس معنى الخبر محصبلن لذلؾ
صادر مف ذلؾ المبتدأ ،قاؿ الفارضي :كفي
نا
المبتدأ ،كمحصبلن بفتح الصاد أم ليس معنى الخبر
ىذا البيت بعض تصؼ ،كبيتو في الكافية أسيؿ مف ىذا ،فإنو قاؿ : :

وزنب

ووصف

غير

وغير

العاقل

ثـ استحسف مذىب الككفييف فقاؿ(ٔ):

ِ
المذىب الكوفي شرطٌ ذاك أن
في

ذا

المسمم

لمناقل

ل يؤمن المبس ورأييم حسن

()2

(قكلو :قكمي ذ ار المجد ...إلخ)(ٖ) كجو التمسؾ بو أف قكمي مبتدأ أكؿ ،كذ ار المجد مبتدأ ثاف،
كبانكىا خبر الثاني ،كالجممة خبر األكؿ ،كالياء عائدة عمى ذ ار المجد ،كالعائد عمى المبتدأ األكؿ

مأمكنا فإف
مستتر في بانكىا ،فقد جرل الخبر عمى غير مف ىك لو كلـ يبرز الضمير؛ لككف المبس
ن
الذ ار مبنية ال بانية ،كلك برز لقيؿ عمى المغة الفصحى بانييا ىـ؛ ألف الكصؼ مثؿ الفعؿ يجب
جيب مف جية البصرييف
تجريده مف عبلمة التثنية كالجمع إذا أسند لظاىر أك ضمير منفصؿ ،كأي ي
بأف ذ ار يحتمؿ أف يككف معمكالن لكصؼ محذكؼ يفسره المذككر ،كاألصؿ بانكف ذ ار المجد بانكىا ال

و
ماض مجرد مف أؿ فبل يعمؿ ،كما ال يعمؿ ال يفسر عامبلن؛
يقاؿ يمنع مف ذلؾ أف بانكف كصؼ

أل ف نقكؿ ال مانع مف أف يراد بالكصؼ الدكاـ كاالستمرار فيككف بمنزلة ما أريد بو الحاؿ كاالستقباؿ

في صحة العمؿ ،كالذ ار جمع ذركة بتثميث الذاؿ المعجمة كىي أعمى الشيء ،كالمجد الكرـ ،كبانكىا

جمع و
باف اسـ فاعؿ مف بنى يبني ،كاألصؿ بانيكف أعؿ إعبلؿ قاضكف ،كقاؿ  :العيني مف البكف
بضـ الباء كىك الفضؿ كالمزية ،يقاؿ بانو يبكنو كبينو ،قاؿ في التصريح(ٗ) :فإف أراد أنو ٓٓ/أ/

جممة فعمية ماضية فالضمير ىك الكاك كفي بانكىا ،إذ ليس ثـ فاعؿ غيره حتى يبرز ،كاف أراد
)ُ)

التصريحُ. ََِ/

)ِ)

شرح الكافية الشافية ،البف مالؾ ُ. ّّٖ/

)ْ)

زيادة في " أ" .

ّ البيت :قكمي ذ ار المجد بانزىا كقد عممت

بكنو ذلؾ عدناف كقحطاف
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ابف عقيؿ َُُِ/

الكصؼ مف و
باف يبيف أك يبكف فقياسو بائف بيمزة بعد األلؼ بدالن مف عيف الفعؿ ،كالجمع بائنكف ال
بانكف.

(قكلو :فحذؼ الضمير ألمف المبس) تبع في ىذا ابف الناظـ قاؿ  :شيخ اإلسبلـ كىك ىس ٍي نكا

دؿ حذؼ فيو ،بؿ فيو كصؿ إذ لك فصؿ الضمير لقيؿ بانييا ىـ بإفراد الصفة؛ ألف بانييا ىـ

بمنزلة قائـ إخكتيـ ،فكما ال يقاؿ قائمكف إخكتيـ إال عمى لغة أكمكني البراغيث فكذا ال يقاؿ

ضمير بؿ عبلمة جمع،
نا
بانكىا ىـ إال عمى ىذه المغة ،كيجاب بأف المتصؿ باسـ الفاعؿ ليس
كالضمير مستتر فيو ا.ق.
(قكلو :كأخبركا بظرؼ) أم مكاني كما يؤخذ مف البيت بعده بشرط أف يككف تاما كما

يستفاد مف تعريؼ الخبر السابؽ

(ٔ)

فأخبر ،كمثؿ ذلؾ يقاؿ في المجركر.
ا
كمف قكلو :اآلتي كاف يفد

(قكلو :أك بحرؼ جر) أم مع مجركره فيك مف باب إطبلؽ اسـ البعض عمى الكؿ،

كاختار الرضي أف المحؿ لممجركر كحده كىك التحقيؽ؛ ألف الجار لتكصيؿ معاني األفعاؿ إلى

مجاز مرسبلن عبلقتو المجاكرة أفاده البيكتي .
نا
األسماء فيككف قد أطمؽ الجار كأراد بو المجركر

كائنا أك استقر أك ما في معناىما ال
(قكلو :ناكيف معنى كائف أك استقر) أم ناكيف ن
خصكص ىذا المفظ ،كمما يجب التنبو لو أنو إذا قدر في الظرؼ المستقر كائف أك كاف فيك مف
كاف التامة بمعنى حصؿ أك ثبت كالظرؼ بالنسبة إليو لغك ال مف كاف الناقصة كاال كاف الظرؼ

في مكضع الخبر فيقدر كاف ،كتتسمسؿ التقديرات ذكره الشمني

(ٕ)

عف السعد .

تبعا لجماعة الصحيح أف الخبر
جار
(قكلو :أنو يككف ظرفنا أك ا
كمجركرا) قاؿ ابف ىشاـ :ن
ن
مجاز ،كقد يقاؿ الخبلؼ لفظي؛
نا
في الحقيقة متعمقيما المحذكؼ ،كقاؿ غيره  :الصحيح أف الخبر

ألف القائؿ بأنو المحذكؼ نظر إلى العامؿ الذم ىك األصؤل كىك مقيد بقيد ال بد مف اعتباره،
كالقائؿ بأنو المذككر نظر إلى الظاىر الممفكظ بو ،كىك معمكؿ لعامؿ ال بد مف اعتباره كالقائؿ بأنو

مجمكعيما نظر إلى المعنى المقصكد .كاعمـ أف الظرؼ الشامؿ لمجار كالمجركر نكعاف مستقر

مصرحا بو فمغك ،كاال فمستقر ،كقيؿ المستقر ما كاف عاممو عاما كاجب
كلغك؛ ألنو إف كاف عاممو
ن
الحذؼ ،كالمغك ما كاف متعمقة خاصا ،سكاء كجب حذفو كيكـ الجمعة ٓٔ/ب /صمت فيو ،أك جاز
نحك :زيد راكب عمى الفرس ،كاألكؿ ىك المشيكر ،كقد نظمت ىذا الضابط فقمت:

الظرف
ُ
)ُ)

لغو
ٌ

إن

يكن

بعامل

مخصوصا
ً

لقد

أتى

منصوصا

ساقط في " ج " .

)ِ) أحمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حسػػف ابػػف عم ػي الشػػمني القي ىسػ ٍػنطيني األصػػؿ ،اإلسػػكندرم ،أبػػك العبػػاس ،تقػػي الػػديف :محػ ٌػدث
مفسر نحكم ،كلد باإلسكندرية ،كتعمـ كمات فػي القػاىرة .مػف كتبػو( :شػرح المغنػي البػف ىشػاـ  -ط) ،ك(مزيػؿ الخفػا عػف ألفػاظ
الشفا  -ط) ،ك(كمػاؿ الد اريػة فػي شػرح النقايػة  -خ) فػي فقػو الحنفيػة ،كتػكفي سػنة ثمػاف مائػة كاثنتػيف كسػبعيف .انظػر :األعػبلـ

ُ َِٖ/كمعجـ المؤلفيف ِ. ُْٗ/
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ومستقر
ٌ
وقيل
َ

ومستقر
ٌ

أن
لغو
ٌ

يكن
أن

أن

يكن
يكن

فقد

واحذف

عما
َّ

مخصوصا
ً

ٍ
بعامل

ُحذفا

عاممُو

قد

(قكلو :يجكز أف يجعبل مف قبيؿ المفرد)

(ٔ)

ليذا

دون
َ

ذاك
َ

مصرح
ذا

باشتيار

حتما
تحقَّقا
َعرفا

قاؿ في المغني(ٕ) :الحؽ عندم أنو ال يترجح تقديره

اسما كال فعبلن ا.ق .كاليو يرشد قكؿ الناظـ كأخبركا بظرؼ ...إلخ .
ن
(قكلو :في الشي ارزيات) اسـ كتاب أمبله بشيراز كقد نقؿ عف الحافظ السيكطي أنو قاؿ :
راجعت الشيرازيات ،فمـ أر فييا ذلؾ .

(قكلو :لؾ العز إف مكالؾ ...إلخ)(ٖ) ،أراد بالمكلي الحميؼ كالناصر ال اهلل عز كجؿ كما

قد يتكىـ كجكاب أف في المكضعيف محذكؼ ،أم أف عز مكالؾ فمؾ العز كاف ييف فأنت مياف

كبيف مبني لممفعكؿ ،كنائب الفاعؿ ضمير المكلي كبحبكحة كؿ شيء بضـ الباء المكحدة كسطو،

يز ،كلؾ الذؿ إف كاف ذليبلن .
كالييكف بضـ الياء الذؿ كاليكاف ،كالمعنى لؾ العز إف كاف مكالؾ عز نا
(ٗ)
(قكلو :كأما الصفة كالحاؿ فحكميما ...إلخ) ،كأما نحك قكلو تعالى :فيَب سآُٓ ٍُسْزقِ ًّّشا
عنده فالصكاب فيو ما قالو أبك البقاء كغيره مف أف ىذا االستقرار معناه عدـ التحرؾ ال مطمؽ

الكجكد كالحصكؿ ،فيك ككف خاص ذكره في المغني

(٘)

.

نظر لمغائب مف أف
خبر ...إلخ) إنما قيد باسـ الزماف كالجثة نا
(قكلو :كال يككف اسـ زماف نا
اسـ الزماف ال يفيد اإلخبار بو عف الجثة ،كيفيد عف المعنى كأف ظرؼ المكاف يفيد اإلخبار بو عف

حينا أك بالمكاف عف الجثة،
زمانا أك ن
كمييما ،فإف لـ يفد اإلخبار بالزماف عف المعنى ،نحك القتاؿ ن
مكانا امتنع ،فالمدار عمى الفائدة ىذا محصؿ ما في الشاطبي ،كمف
أك المعنى نحك :زيد أك القتاؿ ن

خبر عف اسـ المعنى مطمقنا،
المعنى الزماف نحك :اليكـ الجمعة ،قاؿ الرضي :كيككف ظرؼ الزماف نا
غالبا ،نحك:
بشرط حدكثو ثـ إف استغرؽ ذلؾ المعنى جميع الزماف أك أكثره ،ككاف الزماف نكرة رفع ن

يكما ،فإف كاف
الصكـ يكـ ،كالسير شير في أكثره ،كيجكز نصبو كجره بقي نحك الصكـ يكـ أك ن
الزماف معرفة نحك :الصكـ يكـ الجمعة أك نكرة كلـ يستغرقو المعنى كلـ يكف أكثره فالغالب النصب

)ُ)

زيادة في " أ" .

)ٕ) مغني المبيب ُ. ْٖٓ/

ّ البيت" لؾ العز إف مكالؾ َّ
عز كاف ييف

فأنت لدل بحبكحة اليكف كائف

)ٗ) مغني المبيب ُ. ُٖٓ/

)ٓ)

مغني المبيب ُ. ْٖٓ/
ٗٔ9

أك الجر ،نحك :الخركج يكما أك في و
يكـ ،كقد يرفع نحك" :الحج أشير معمكمات"(ٔ)؛ كذلؾ ألف
ن
دعاء الناس إلى االستعداد لمحج فييا حتى كأف أفعالو مستغرقة لجميع األشير الثبلثة ،كاذا كاف
خبر عف اسـ عيف سكاء كاف اسـ مكاف أـ ال فإف كاف غير متصرؼ ،نحك :زيد
ظرؼ المكاف نا
عندؾ فبل كبلـ في امتناع رفعو كاف كاف متصرفنا ،كىك نكرة فالرفع راجح ،نحك :أنت مني ٓٔ/أ/

ذك مكاف قريب ،كاف كاف معرفة فالرفع مرجكح ،نحك :زيد خمفؾ ا.ق.

قائما ،فالصكاب أف
(قكلو :عف جثة) اعترض بأف الجثة الجسـ ن
قاعدا كما أف القامة الجسـ ن
يقكؿ ال يخبر بأسماء الزماف عف األجساـ ،كيمكف الجكاب بما أفاده في شرح الجامع مف أف الذات
كالجكىر كالعيف كالجثة ألفاظ متقاربة ،كالمراد بيا ما يقابؿ المعنى .

(قكلو :الميمة اليبلؿ ...إلخ) بنصب الميمة عمى الظرفية أم حدكث اليبلؿ ،كىذا مذىب

البصرييف ،كذىب بعضيـ إلى أنو ال تقدير فيو؛ ألنو يشبو المعنى في الحدكث كقتنا دكف كقت،
فأفاد اإلخبار عنو كاليو ذىب في التسييؿ(ٕ) .
(قكلو :أكؿ) أم بتقدير مضاؼ ظاىره سكاء أشبيت العيف المخبر عنيا بالزماف المعنى في

تجددىا كقتنا فكقتنا ،كقكليـ" :الرطب شيرم ربيع" أكالن كقكليـ" :اليكـ خمر" ،كالحؽ أف األكؿ ال يقدر
فيو مضاؼ بخبلؼ الثاني ،فانو يقطع فيو بتقدير المضاؼ ،كعميو يحمؿ كبلـ الناظـ في تسييمو،
كالحاصؿ أف الفائدة تحصؿ بأحد أمكر ثبلثة ،األكؿ :كصؼ الزماف أك إضافتو مع جره بفي كنحف

في شير كذا ،أك في يكـ طيب ،الثاني :أف تككف الذات مشبية لممعنى في تحددىا كقتنا فكقتا،
كقكليـ :الكرد في أيار اسـ لشير ركمي ،الثالث :تقدير مضاؼ ىك معنى كقكليـ :اليكـ خمر أم
اليكـ شرب خمر .

(قكلو :كذىب قكـ منيـ المصنؼ إلى جكاز ذلؾ مف غير شذكذ ...إلخ) ىذا معمكـ مما

سبؽ فيك قميؿ الجدكل (قكلو :كال يجكز االبتداء بالنكرة) أم ألف معناىا غير معيف ،كالمبتدأ مخبر
عنو كاإلخبار عف غير معيف ال يفيد إال إذا اقترف بو ما بو يحصؿ نكع فائدة كالعيدية في المحمى

بأؿ الذىبية .

(قكلو :ما لـ تفد) أم مدة عدـ أفادتيا فما مصدرية ظرفية (قكلو :ىن ًمرة) بفتح النكف ككسر
الميـ كساء فيو خطكط بيض كسكد تمبسو األعراب ،قاؿ  :ق ابف األثير كالجمع نً ىمار ا.ق مصباح
.
(قكلو :فما ًخ ٌؿ) بكسر الخاء المعجمة أم صديؽ أك محب (قكلو :كرجؿ مف الكراـ عندنا)

ىذا ىك المسكغ الرابع الذم ىك الكصؼ ،كىك إما مذككر نحك :رجؿ مف الكراـ ...إلخ ،أك مقدر:

ُ البقرة.ُٕٗ/ِ :

)ِ)

زيادة في " أ" .
٘ٔ9

ىك ىش ٌر أى ىى ٌر ...إلخ(ٔ) عمى أحد التقديريف ،ككذا إف كاف فييا معنى الكصؼ ،نحك :ير ىجٍيؿ عندنا أم
رجؿ حقير ،ككاف خمفنا مف مكصكؼ كمؤمف خير مف كافر ،ذكره الخطيب كغيره كبو يعمـ ما في

كبلـ الشارح قيؿ أف ٕٓ/ب /المصنؼ قصد بقكلو :كرحؿ مف الكراـ اإلماـ النككم فإنو كاف تممي نذا

فخر تمم ىذةي النككم لو ،نفعنا اهلل بيما.
لو كيكفي ابف مالؾ نا
(قكلو :كعمؿ َّبر يزيف) بفتح الياء المثناة أك لو مضارع زانو كباع يبيع ضد شاف (قكلو:
كليفس ما لـ يقؿ)(ٕ) ال حاجة إليو مع كاؼ التمثيؿ في قكلو ::كعند زيد ىن ًم ىرة ،كيجاب بأف الكاؼ
ضمنا ،كأشار بيذه الجممة إلى
إشارة إلى ما عدا ىذه األمثمة مف أفراد األنكاع المذككرة في النظـ
ن
بقية األنكاع التي تتحقؽ معيا اإلفادة أفاده سـ .

(قكلو :أف يتقدـ الخبر عمييا كىك ظرؼ ...إلخ) أشار بيذا إلى ما ىك الحؽ مف أف لمتقديـ

مدخبلن في التسكيغ كما يؤخذ مف قكؿ الجامي ،كنحك :في الدار رجؿ ،لتخصيصو بتقديـ الخبر؛
ألنو إذا قيؿ في الدار عمـ أف ما يذكر بعده مكصكؼ باالستقرار في الدار ،فيك في قكة التخصيص

بالصفة .

(قكلو :نحك في الدار رجؿ) قيؿ إنما جاز في الدار رجؿ؛ ألف المبتدأ فيو تخصيص

بتقديـ حكمو عميو فصار كالمكصكؼ ال يقاؿ ىذا مكجكد في نحك :قائـ رجؿ ،مع أنو ممتنع؛ ألف

نقكؿ أنيـ يتسعكف في الظركؼ ما ال يتكسعكف في غيرىا أك ألف المقدـ إذا كاف ظرفنا تعيف لمخبرية
بخبلؼ قائـ رجؿ كذا أفاده الكيبلني(ٖ) في حاشيتو عمى كافية ابف الحاجب .
(قكلو :أف تكصؼ) أم بكصؼ مخصص كالمثاؿ المذككر كاال لـ يجز ،نحك :رجؿ مف

الناس جاءني ،لعدـ الفائدة كاستشكؿ اعتبار الكصؼ بأنو يمزـ منو جكاز قكلؾ حيكاف آدمي في

الدار؛ ألف المبتدأ مكصكؼ كامتناع آدمي في الدار كانساف في الدار ،لعدـ كصؼ المبتدأ مع أنو

بمعنى ذاؾ المكصكؼ ،كمتضمف لمعناه مع صفتو كال فرؽ بينيما إال بتعدد المفظ في أحدىما،

جيب بأف المكصكؼ مظنة الفائدة بخبلؼ غيره كاف كافؽ المكصكؼ في
كاتحاده في اآلخر ،كأي ي

"شر أىر ذا ناب" كيطمؽ عند ظيكر أمارات الخكؼ .انظر :حاشية الصباف ،َُّ/ُ :كالمساف :مادة
ُ المثؿ :ه
ىر
َّ

)ِ)
)ّ)

زيادة في " ب" .

ػاكر بالمدينػػة،
محمػػكد بػػف حسػػيف األفضػػمي الحػػازقي الكيبلنػػي الشػػيير بالصػػادقي :مفسػػر مػػف الشػػافعية ،كػػاف مجػ نا

كتػػكفي بيػػا .لػػو كتػػب ،منيػػا( :الرسػػالة القدسػػية) فػػي الحكمػػة ،ك(شػػرح الكافيػػة) البػػف الحاجػػب ،كحاشػػية عمػػى تفسػػير
اكم  -خ) فػػي األزىريػػة ،فػػرغ مػػف تأليفيػػا سػػنة تسػػع مائػػة كثػػبلث كخمسػػيف مػػف سػػكرة
البيضػػاكم سػػماىا (ىداي ػة ال ػر ٌ
األعػ ػ ػراؼ إل ػ ػػى آخ ػ ػػر القػ ػ ػرآف ،كت ػ ػػكفي س ػ ػػنة س ػ ػػبعيف كتس ػ ػػعمائة لميجػ ػ ػرة .انظ ػ ػػر :كش ػ ػػؼ الظن ػ ػػكف ُ ُٖٗ/كىدي ػ ػػة
العارفيفّ َِٕ/كاألعبلـ ٕ.ُٖٔ/
ٔ9ٙ

المعنى قاؿ  :الصفكم

(ٔ)

إف العرب اعتبركا التعريؼ كالتخصيص لنكتة تكجد في بعض المكاضع

كحكمكا باطراد الحكـ لتمؾ النكتة ،كاف لـ يظير أثرىا في بعض المكاضع كعمى ىذا اندفع اإليراد؛

أل ف الحكـ بعدـ صحة إنساف كصحة حيكاف ناطؽ ال ألمر معنكم فييما بؿ لقاعدة حكمكا بيا

فافيموي؛ فإنو ينفعؾ في مكاضع أفاده سـ .
طردا لمباب
لنكتة يظير أثرىا في مكضع آخر ن
ٍ
نصبا نحك رغبة ٕٓ/أ /في الخبر؛ ألف المجركر كمحمو
(قكلو :أف تككف عاممة) إما
ن

جر نحك عمؿ بريزيف فالمسكغاف يرجعاف لشيء كاحد كما في األشمكني
النصب أك ا

(ٕ)

.

(قكلو :إلى نيؼ) بتشديد الياء ،كتخفؼ مف ناؼ ينكؼ ،كىك كؿ ما زاد عمى العقد إلى أف

يبمغ العقد الثاني ،كذكر بعضيـ أنيا ترجع إلى شيئيف العمكـ كالخصكص ،كقد عدىا األشمكني

( ٖ)

خمسة عشر ،كقد نظمتيا فقمت :

بذي

التنكير

عموم
ٌ

أو
ِ
الفعل

فاعمم

وبعد
َ

لفظ

لول

وكم

أيضا
ً

األخبار
تأتي
ُ
ِ
ِ
الحال
الذات

خرقًا

لعادة

أو

حقًّا

فذي

قطعا
ً

ومعنى
البتدا

كذلك

أن

وفي

بدء

ٍ
عشر
ٍ
كوصف

اختصاص
و
ٌ

واعما ٌل
ولم
ُ

فابدأْ

عند

ٍ
وخمس مثل حسنى قد أُجيدت

أو

ٍ
وعطف

قد

أُريدت

والحقيق ُة
إذا

مفاجأة

أُنيبت

وابيام

أُعيدت
قد

أُفيدت

جواب

باألشموني

أُيطت

(قكلو :فأقبمت زحفنا ...إلخ)(ٗ) زحفنا مصدر بمعنى زاحفنا حاؿ مف فاعؿ أقبمت ،يريد أنو اجتيد في
الكصكؿ إلييا ،كقاسى شدة مف رقبائيا ،فزحؼ عمى ركبتيو حتى كصؿ إلييا ،كنسي بعض ثيابو
عندىا؛ ألنيا ذىبت بفؤاده ،فمـ يدر كيؼ خرج مف عندىا؟ كقكلو :فثكب ليست في ركاية نسيت أم
نسيتو عند المحبكبة(٘) ،كقكلو :كثكب أجر عمى األرض؛ ليختفي األثر عمى القيافة .

)ُ)

ىػػك عيسػػى بػػف محمػػد بػػف عبػػداهلل ،أبػػك الخيػػر ،قطػػب الػػديف الحسػػني الحسػػيني ،المعػػركؼ بالصػػفكم ،كلػػد سػػنة

تسعمائة ،كتكفي سنة ثبلث كخمسيف كتسعمائة .لو كتب ،منيػا :شػرح الكافيػة البػف الحاجػب ،كمختصػر النيايػة البػف
األثير .انظر :شذرات الذىب ٖ ِٕٗ/كاألعبلـ ٓ.َُٖ/
)ِ)

شرح األشمكني ُ. ُّٗ/

)ّ)

شرح األشمكني ُ. ُِٗ/

)ٓ)

زادة في " أ" .

ْ البيت :فأقبمت زحفا عمى الركبتيف

فثكب نسيت كثكب أجرت ابف عقيؿ.ُٕٕ/ُ :
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(قكلو :الحادم عشػر أف تكػكف دعػاء) أم لشػخص أك عميػو ،فػاألكؿ :ذكػره الشػارح ،كالثػاني
نحك :كٍي هؿ لًٍمم ى ً
يف )ُ(كىذا كما بعده يرجعاف لشيء كاحد ،كىك ككف النكرة في معنػى الفعػؿ كمػا
طفِّف ى
ي
ى
عبر بو األشمكني ،أم ممتبسة بمعناه التضمني مف التباس الداؿ بالمدلكؿ ،قاؿ الرضي :كانما تأخر

الخبػػر فػػي نحػػك :سػػبلـ عميػػؾ؛ لتقػػدـ األىػػـ كالتبػػادر إلػػى مػػا ىػػك المػراد ،إذ لػػك قػػدمت الخبػػر كقمػػت::
عميػػؾ ،فقبػػؿ أف تقػػكؿ سػػبلـ ربمػػا يػػذىب الػػكىـ إلػػى المعنػػة فػػيظف أف المػراد عميػػؾ المعنػػة ا.ق .كعمػػى

قياسػػو يقػػاؿ لػػك قػػدـ الخبػػر فػػي نحػػك" :كيػػؿ لػػو" كقيػػؿ لػػو فقبػػؿ أف يقػػاؿ كيػػؿ ربمػػا يػػذىب الػػكىـ إلػػى
النحاة مثبل أفاده الشنكاني .

(قكلو :الثالث عشر ...إلخ) ىك كما بعده داخبلف في الكصؼ كما عمـ مما تقدـ (قكلو:

شر أىر ذا و
مير أم مصكتنا ،كىك مثؿ يضرب في ظيكر
ناب) أم جعؿ ذا الناب كىك الكمب نا
ٌ ٌ
أمارات ال ٌش ٌر .

(قكلو :سرينا كنجـ قد أضاء ...إلخ ٖٓ/ب )ٕ()/سرينا مف السرم ،كأضاء بمعنى أنار،

الم ىحَّيا الكجو الشارؽ ،النجـ كؿ مضيء ،كالشاىد كقكع النكرة بعد كاك الحاؿ في قكلو:
كبدا ظير ،ك ي
كنجـ.
(قكلو :السابع عشر أف تككف ...إلخ) ىذا كالمذاف بعده ترجع إلى مسكغ كاحد ،كىك

العطؼ بشرط أف يككف أحد المتعاطفيف يجكز االبتداء بو ،كما عير بو األشمكني

(ٖ)

أم بأف يككف

أحدىما معرفة أك نكرة مسكغة .

(قكلو :نحك زيد كرجؿ قائماف) اعترض بأنو إذا امتنع رجؿ قائـ فأم أثر لعطفو عمى ما

جيب بأف حرؼ العطؼ لما
يجكز االبتداء بو ،أك عطؼ ذلؾ عميو في تجكيزه مع قياـ المانع ،كأي ي
كاف مشرنكا جعؿ المتعاطفيف كالشيء الكاحد ،فالمسكغ في أحدىما مسكغ في اآلخر ،كال نسمـ قياـ
المانع؛ ألف صيركرة الكبلـ كالشيء الكاحد اقتضت جكاز ذلؾ مع أكؿ األمر ال أف رجؿ قائـ امتنع

ثـ بالعطؼ جاز ذكره الشمني

(ٗ)

.

(قكلو :أف تككف مبيمة) أكرد عميو أف إبياـ النكرة ىك المقتضى لعدـ صحة االبتداء بيا،

جيب بأف المراد مقصكد إبياميا ،كقصد اإلبياـ مف جممة مقاصد البمغاء،
فكيؼ يككف
ن
مسكغا؟ كأي ي
فإذا كجد في كبلميـ نكرة مبتدأ بيا كلـ يظير ليا مسكغ ،جعؿ المسكغ قصد اإلبياـ ا.ق.

سعة بضـ الميـ ،كفتح الراء ،كبالعيف الميممة ،كفتح
الم ىر ى
(قكلو :مرسعة بيف أرساغو ...إلخ) ي
مرسعا معاذة؛
سير
السيف ،قاؿ  :األعمـ المرسعة مثؿ المعاذة كاف الرجؿ مف جيمة العرب يعقد نا
ن
)ُ)

المصطففيف ُ .

ِ البيت :سربنا كنجـ قد أضاء مذ بدا

)ّ)

)ْ)

ساقط في " ج " .

محيَّاؾ أخفى ضكؤه َّ
كؿ شارؽ
ي

زيادة في " أ" .
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شرح ابف عقيؿ.ٕٗ/ُ :

مخافة أف يمكت أك يصيبو ببلء ،كيقاؿ مرسعة كمرصعة كالمرسع أف يخرؽ سير ثـ يدخؿ فيو

طرؼ سير ،كما تسكل سيكر المصاحؼ ،كاألرساغ جمع رسغ بالغيف المعجمة كىك مف اإلنساف
مفصؿ ما بيف الكؼ كالساعد ،كالعسـ بالعيف الميممة اعكجاج في الرسغ ،كييس يبتغي أم يطمب

أر ننب ا ىك الحيكاف المعركؼ تزعـ العرب أف مف عمؽ كعبو عميو لـ يضره عيف كال سحر؛ ألف الجف
ض ىف ،كقكلو :مرسعة مبتدأ ،خبره بيف أرساغو كساغ االبتداء بيا إال أنيا
تجتنب األرانب؛ ألنيف ىي ًح ٍ
بكىة في البيت
لـ يرد بيا معيف ،كىك محؿ االستشياد ،كالجممة في محؿ نصب صفة ثانية لقكلو :ي

قبمو ،كىك:
ٍ
ىند
أبا

ل

تنكحي

عميو

ُبوىة

تو
عقيقُ ُ

أحسبا

()1

البكىة بضـ الباء الرجؿ األحمؽ الذم ال خير فيو كقكلوٖٓ/ :أ /عميو عقيقتو أم
مرسعة ...إلخ ،ك ي
شعره الذم نزؿ بو مف بطف أمو ،فيك ال يتنظؼ كال يحمؽ رأسو ،كقكلو :أحسبا بالحاء كالسيف
الميممتيف مف الحسبة ،كىي صيبة تضرب إلى الحمرة ،مذمكمة عند العرب ،كقكلو :بو عسـ...

إلخ صفة ثالثة يلبكىة ،كقكلو :يبتغي أر ننبا ...إلخ ،يعني أنو قصير الذراع يصيد األرنب ،كالحاصؿ
أف المراد ذـ ذلؾ الرجؿ بأنو ال خير فيو ،كال نظافة ،كال حسف لكف بو ،كأنو جباف ،إذ لك كاف
شجاعا لما كضع عميو المرسعة ،كأنو ال يصمح إال لصيد األرنب؛ لقصر ذراعو ،كبعد ىذا البيت:
ن
()2
ِ
ِ
ِ
يعطبا
أن
المني َة
حذار
كعبيا
ساقة
في
ليجعل
َ

(قكلو :لكال اصطبار ...إلخ)(ٖ) أم لكال اصطبار مكجكد ،فالخبر محذكؼ ،كأكدل ىمؾ ،ك ً
المقىة
مسكغا؛ لحصكؿ الفائدة
ب ،كاستقمت :مضت ،كالظعف الرحيؿ(ٗ) ،كانما كاف ما ذكر
ن
الح ٌ
بكسر الميـ ي
بتعميؽ امتناع الجكاب عمى كجكد الشرط .

)ُ)

البيػػت المػػرئ القػػيس فػػي ديكانػػو ُِٖ كالتنبيػػو كاإليضػػاح ُ ْٔ/كجمي ػرة المغػػة ُ ِٕٕ/كالجػػيـ ُ َُِ/كمجمػػؿ

المغة ُ َّٓ/كببل نسبة في المخصص ٖ. ُُٔ/

)ِ) البيت المرئ القيس في ديكانو ُِٖ كتيذيب المغة ِ ِٗ/كالصحاح ُُِّٗ/كببل نسبة في العيف ُ.ّّٔ/
ّ البيت :لكال اصطبار ألكدل ٌّ
لما استقمت مطاياىف لطعف
كؿ مقو
)ْ)

ساقط في " ج " .
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الع ٍير بفتح العيف الميممة ،كسككف التحتية ،المراد بو
(قكلو :إف ذىب عير فعير ...إلخ) ى
ىنا السيد قاؿ  :في الصحاح(ٔ) ىع ٍير القكـ سيدىـ ،أم إف ذىب مف الرٍىط سيد ،رٍىط الرجؿ
بسككف الياء أفصح مف فتحيا قكمو كعشيرتو ،كيطمؽ عمى ما دكف العشرة مف الرجاؿ ،كيركم

فعير في الرباط كالمراد بو حينئذ الحمار ،أم أف مضى عير فعندنا غيره ،فبل حاجة لنا بو ،كقد

اقتصر عمى ىذه الركاية العبلمة الميداني في كتاب األمثاؿ(ٕ) ،فقاؿ  :الرباط ما تشد بو الدابة،
كىك مثؿ يضرب في الرضا بالحاضر ،كترؾ الغائب كأصمو ،يقاؿ لمصائد إف ذىب عير فمـ يعمؽ

في الحبالة فاقتصر عمى ما عمؽ ا.ق .بالمعنى كىذا ىك الذم ينبغي أف يعكؿ عميو .

ير كالفىدعاء
(قكلو :كـ عمة لؾ يا جرير ...إلخ)(ٖ) ىك مف قصيدة لمفرزدؽ ييجك بيا جر نا
بفتح الفاء كبالمد ىي التي اعكجت أصابعيا مف كثرة حمبيا المبف ،كقيؿ ىي التي أصاب رجمييا
فىدعه مف كثرة المشي ،ك ً
العشار بكسر العيف جمع عشراء بضميا مع المد ىي الناقة التي أتى عمييا
مف زمف حمميا عشرة أشير ،كعمة ركم بالحركات الثبلث ،فالجر عمى أف كـ خبرية ،كعمة مميزة

ليا ،كالنصب عمى أف كـ استفيامية كىي مميزة ليا ،كاالستفياـ عمى سبيؿ االستيزاء كالتيكـ ،ككـ
عمييما ٓٗ/ب /في محؿ رفع عمى االبتداء خبره قد حمبت كالرفع عمى أف عمة مبتدأ ،كفيو الشاىد
كصفت بقكلو :لؾ كخبره قد حمبت ،ككـ عمى ىذا في محؿ نصب ،كالعامؿ فيو قد حمبت ،كمميزىا

محذكؼ كىك مجركر ،إف جعمت خبرية ،كمنصكب إف جعمت استفيامية ،كانما قاؿ  :حمبت عمى
كلـ يقؿ حمبت لي إشارة؛ لكراىتو ذلؾ منيف؛ ألف منزلتيف أدنى مف ذلؾ ،كالضمير في حمبت عائد

عمى كؿ ،أم حمبت كؿ مف العمة كالخالة كلذا لـ يقؿ حمبتا ،أك أنو حذؼ كصؼ عمة لداللة
تأم ٍؿ .
كصؼ خالة عميوَّ ،
(قكلو :كقد أنيى بعض المتأخريف ...إلخ) ال حاجة ليذا لذكره لو فيما سبؽ إال أف يقاؿ

أعاد تكطئة لقكلو :كما لـ أذكره إلخ .

(قكلو :كاألصؿ في اإلخبار إف تؤخرا) أشار بذلؾ إلى أف لمخبر في نفسو حالتيف ،التقدـ

جائز أك باعتبار ذلؾ
اجبا أك نا
كالتأخر ،كاألصؿ منيما التأخر مف حيث ىك بقطع النظر عف ككنو ك ن
يككف لو ثبلثة أحكاؿ ،كجكب التقديـ ،ككجكب التأخير ،كجكازىما ،كقد أشار إلى الجكاز بقكلو:
كجكزكا التقديـ إذ ال ضرر كالى كجكب التأخير بقكلو :فامنعو ...إلخ ،كالى كجكب التقديـ بقكلو:
كنحك عندم درىـ ..إلخ .

)ُ)
)ِ)

مجمع األمثاؿ ُ. ِٓ/
الصحاح ِ. ّٕٔ/

ّ البيت :كـ عمة لؾ يا جرير كخالة

فدعاء قد حمبت عمى تد عشارم
ٕٓٓ

شرح ابف عقيؿ.ُِٖ/ُ :

(قكلو :كجكزكا التقديـ) أم لـ يمنعكه ،كليس المراد بالجكاز استكاء الطرفيف لما عممت مف

أف التأخير ىك األصؿ (قكلو :إذا لـ يحصؿ ...إلخ) أشار بو إلى أف إذ في النظـ ظرفية أم حيث
ال ضرر ،كيحتمؿ أف تككف تعميمية أم ألنو ال ضرر .

(قكلو :كفيو يحث) لعؿ كجيو أنو بتسميـ صحة نقؿ اإلجماع عمى جكاز ىذا المثاؿ يمكف

فصح نقؿ المنع في غيره عف الككفييف ،كقاؿ
أف يقاؿ أنو يغتفر في المجركر ما ال يغتفر في غيره
ٌ
 :بعضيـ يحتمؿ أف كجيو ىك أف المجكز رآه في بعض الكتب(ٔ) ،كمف منع لـ يره كمف حفظ
يح ٌجة عمى مف لـ يحفظ كفيو ما فيوَّ ،
فتدب ٍر .
(قكلو :مشنكء مف يشنؤؾ) أم مبغكض مف يبغضؾ (قكلو :قد ثكمت أمو مف كنت...
ثكمت بكسر الكاؼ ،مف باب ً
إلخ)(ٕ) ً
تعب أم فقدت ،ككاحدة بالنصب خبر كنت ،كمنتشنبا أم

كب رثف بضـ الباء المكحدة كزاف بندؽ كبالثاء المثمثة مف السباع كالطير الذم ال يصيد
متعمقنا ،ي
ٓٗ/أ /بمنزلة الظفر مف اإلنساف ذكره في المصباح(ٖ) فما ذكره بعضيـ مف أنو برتف بالتاء الفكقية
غير صكاب.

(قكلو :إلى ممؾ ما أمو ...إلخ)(ٗ) الجار متعمؽ بقكلو :أسكؽ مطيتي في البيت قبمو ،كأراد

اسما قبيمتيف ،كالمصاىرة
بالممؾ الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف ،كمحارب ك يكميب بضـ أكليما ن
بمعنى التزكج ،قاؿ  :في المصباح(٘) صاىرت إلييـ إذا تزكجت منيـ .
(قكلو :فأبك مبتدأ مؤخر ...إلخ) ،كالمعنى ليس أبك أمو مف محارب (قكلو :كقد قدمنا

نقؿ ...إلخ) إف كاف المراد بو قكلو :فإف بعضيـ نقؿ اإلجماع مف البصرييف كالككفييف ..إلخ ،فبل
يبلئـ ىذا؛ ألنو إنما نقؿ الجكاز في المجركر فيككف الخبلؼ فيو فقط ،كاف كاف المراد بو قكلو :نعـ

منع الككفيكف ..إلخ ،فميس في ىذا ذكر خبلؼ عندىـ ،كانما ىك حكاية مذىبيـ ثـ رده بقكلو:
كالحؽ الجكاز كذا ذكره ابف الميت ،كقد أجاب بعضيـ عف ذلؾ بأف المراد بذلؾ قكلو :نعـ منع...

إلخ ،كمعنى ذكر الخبلؼ فيو أنيـ مخالفكف لمبصرييف ال بمعنى أف الككفييف مختمفكف فيما بينيـ،
إذ ليس ىذا مر نادا .
اسما
(قكلو :يع ٍرفنا ي
كن ٍك نرا) قاؿ  :األشمكني أم في التعريؼ كالتنكير ،كأشار بذلؾ إلى أنيما ن
مصدريف بمعنى التعريؼ كالتنكير ،كأنيما منصكباف عمى نزع الخافض ،كفيو أف ىذا مقصكر عمى

السماع ،فالحؽ جعميما منصكبيف عمى التمييز المحكؿ عف المضاؼ ،كاألصؿ حيف يستكم عرؼ
)ُ)

ساقط في " ج " .

أمو مف كنت كاحده
ِ البيت :قد ثكمت َّ

منتشيا في برثف األسد
كبات
ن

ْ البيت :إلى ممؾ ما أمو مف محارب

أبكه كال كانت كميب تصاىره

)ّ)

المصباح المنير ُ. ّّٕ/

)ٓ)

المصباح المنير ُ. ّْٗ/
ٕٔٓ

شرح انف عقيؿ.ُْٖ/ُ :
شرح ابف عقيؿ.ُْٖ/ُ :

الجزيف كنكرىما كالمراد باستكائيما في التعريؼ أف يستكيا في مطمقو ،كاف كاف أحدىما اعرؼ مف
ٍأى
اآلخر ،كلك كاف األعرؼ ىك الخبر ،كالمراد باستكائيما في التنكير أف يككف كؿ منيما نكرة محضة
أك نكرة مسكغة .

(قكلو :عادمي بياف) حاؿ مف الفاعؿ ،كىك يج ٍزءاف ،كالبياف بمعنى المبيف أم يستكم

الجزءاف في التعريؼ كالتنكير في حاؿ عدـ البياف لممبتدأ منيما كالخبر

(ٔ)

.

(قكلو :إذا ما الفعؿ) أم الفعؿ المعيكد كىك الرافع لمضمير المستتر ،فخرج الرافع لمبارز،

قاما ،كالمنفصؿ نحك :زيد ما قاـ إال ىك ،كقد نبو عمى ىذا الشرط في الكافية الكبرل
نحك :الزيداف ى
فيقيد بو كبلمو ىنا كيندفع بو اعتراض الشارح قاؿ المعرب كفي ىذا التركيب حذؼ لدليؿ ،كحذؼ

لغيرَٔ/ب /دليؿ كقمب ،أما األكؿ فيك حذؼ جكاب إذا لداللة الكبلـ عميو ،كأما الثاني فحذؼ
نعت الفعؿ ،كأما الثالث فؤلف المحدث عنو الخبر ،ككاف حقو أف يقكؿ كذا ،إذا ما الخبر كاف

الفعؿ ،كىك خاص بالشعر كأصؿ التركيب كذا إذا ما الخبر كاف الفعؿ المسند إلى ضمير المبتدأ
المفرد فامنع تقديمو عمى المبتدأ ا.ق.

(قكلو :كاف الخبر) أم كاف الخبر بحسب الصكرة المحسكسة ال بالنظر لنفس األمر كاال

فالخبر حقيقة ،إنما ىك الجممة مف الفعؿ كالفاعؿ ال الفعؿ كحده .
الياء
إًلى ٍي ًو

منحصر فيو كىك حاؿ مف
نا
منحص نرا) بفتح الصاد اسـ مفعكؿ حذفت صمتو ،كالتقدير
(قكلو:
ى
في استعمالو ،كسكغ مجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو ككف المضاؼ عامبلن في الحاؿ ،نحك:
ىم ٍرًج يع يك ٍـ ىج ًميعان .)ِ(
(قكلو :أك كاف مسندا) أم أك كاف الخبر مسند المبتدأ لذم الـ ...إلخ ( ،قكلو :أك الزـ)

بالجر عطفنا عمى ذم عمى تقدير مكصكؼ أم مسند المبتدأ الزـ ...إلخ (قكلو :كأفضؿ مف زيد...
مسكغا ،كىك ككنو كصفنا لمحذكؼ أك عمؿ
إلخ) مثاؿ الستكائيما في التنكير؛ ألف لكؿ مف النكرتيف
ن
النصب في محؿ المجركر ،كيختمؼ المعنى باختبلؼ الغرض .

ٖ
(قكلو :بنكنا بنك أبائنا ...إلخ)( ) أصمو بنكف لنا فحذؼ النكف لئلضافة كمراده أف أكالن

البنات ال ينتسبكف إلييـ بؿ إلى آبائيـ بخبلؼ أكالد البنيف ،كقكلو :بناتنا بنكىف ..إلخ ،بناتنا مبتدأ،
كبنكىف مبتدأ ثاف ،كأبناء الرجاؿ خبر عف الثاني ،كالجممة خبر األكؿ ،كاألباعد صفة الرجاؿ جمع

أبعد.

(قكلو :يقتضي كجكب تأخير ...إلخ) قد عممت جكابو مما سبؽ (قكلو :كقد جاء التقديـ مع
إال شذكنذا) مصدر ىش َّذ بمعنى انفرد أم جاء التقديـ حاؿ ككنو شاذا .
)ُ)
)ِ)

زيادة في " أ" .

يكنس ْ .

ّ البيت :بنكنا بنك أبنائنا كبناتنا

بنكىف أبناء الرجاؿ األباعد
ٕٕٓ

شرح ابف عقيؿ:

ُ.ُٕٖ/

(قكلو :فيارب ىؿ إال بؾ النصر ...إلخ)(ٔ) يبتغي أم يطمب ،كفي نسخة يرتجي كالمعكؿ

االعتماد ،كالمعنى ما النصر عمى األعداء يرتجى إال بؾ كال االعتماد في األمكر إال عميؾ (قكلو:
كقد جاء التقديـ شذكنذا) أم أك مؤكالن بأف البلـ زائدة أك البلـ داخمة عمى المبتدأ محذكؼ أم ليك

أنت كقيؿ غير ذلؾ .

(قكلو :خالي ألنت ...إلخ)(ٕ) خالي خبر مقدـ ،كألنت مبتدأ ،كفيو الشاىد كقكلو :مف جرير

خالو يحتمؿ أف مف شرطية ،كفعؿ الشرط كاف محذكفة شانية ،كاسميا مستتر ،كجرير مبتدأ خبر
خالو ،كالجممة خبر كاف ،كنيؿ جكاب الشرط فيك مجزكـ ،كأصمو يناؿ فمما أسكنت البلـ لمجازـ
حذفت األلؼ كحركت بالكسر َٔ/أ /عمى أصؿ التقاء الساكنيف ،كيكرـ معطكؼ عميو ،كيجكز في
العبلء بفتح العيف ممدكد بمعنى الشرؼ ،كفي كثير مف النسخ
ىذا الرفع عمى تقدير ،كىك يكرـ ك ى
ضبطو بضميا ،كىك بمعنى الرفعة فيككف مده لمضركرة .
(قكلو :كأسماء االستفياـ) أم الشرط كفي معناىما ما أضيؼ إلييما ،نحك :غبلـ مف

أقـ معو ،فغبلـ في ىذا التركيب مبتدأ مستحؽ لمتصدر؛ الكتسابو الشرطية
يقـ ٍ
عندؾ ،كغبلـ مف ٍ
كضعا كىك مف كيقـ ،ىذه الجممة قرط لغبلـ ال لمف ككذا أقـ معو جكاب
بإضافتو إلى اسـ الشرط
ن

لغبلـ ال لمف(ٖ) ،كالحاصؿ أف اسـ الشرط صار في ىذا التركيب ىك المضاؼ ،كالجممتاف لو ال

فاعمـ ذلؾ فالمعنى إ ٍف ىيقي ٍـ غبلـ لشخص قمت معو ،أم مع ذلؾ الغبلـ ذكره
لمضاؼ إليو،
ٍ
تأم ٍؿ
الناصر ،فمف في ىذه الحالة مجردة عف االستفياـ كالشرط ،ككأنيا خمعت ذلؾ عف المضاؼ َّ
نقمو شيخنا العبلمة المدابغي

(ٗ)

.

ممتزـ بفتح الزام" ،كتقدـ" بالرفع نائب فاعؿ
(قكلو :كنحك عندم ...إلخ) نحك مبتدأ ،خبره ى
مؤخر ،كممتزـ خبر مقدـ ،كالجممة خبر نحك ال يقاؿ يمزـ عمى ىذا
نا
ممتزـ كيجكز جعؿ تقدـ مبتدأ

تقدـ معمكؿ المصدر عميو ،كىك ممتنع ألنا نقكؿ محاه إذا عمؿ فيو بالحمؿ عمى الفعؿ أما مف

حيث ككنو مبتدأ فبل أفاده المعرب .
ُ البيت :كيا رب ىؿ إال بؾ النصر يبتغى
ِ البيت :حناني ألنت كمف جرير خالو

)ّ)
)ْ)

المعكؿ
عمييـ كىؿ إال إليؾ
َّ

ينؿ العبلء كيكرـ األخكاال

شرح ابف عقيؿ.ُٖٗ/ُ :
شرح ابف عقيؿ.َُٗ/ُ :

ساقط في " ج " .

ىػػك الشػػيخ المحػػدث الفقيػػو النحػػكم العبلمػػة حسػػف بػػف عمػػى بػػف أحمػػد بػػف عبػػداهلل الشػػافعي األزىػػرم المعػػركؼ

بالمػػدابغي – لسػػكنو بحػػارة المػػدابغ بالقػػاىرة– تتممػػذ بػػاألزىر الشػػريؼ عمػػى عممػػاء عص ػره كالشػػيخ منصػػكر المنػػكفي،
كمحمػػد الػػكزازم .لػػو كتػػب ،منيػػا :حاشػية عمػػى شػػرح األشػػمكني عمػػى األلفيػػة ،كشػػرح عمػػى األجركميػػة ،كحاشػػية عمػػى
شػػرح األربعػػيف النككيػػة ،تػػكفى سػػنة سػػبعيف كمائػػة كألػػؼ ىجريػػة ،كذكػػر الزبيػػدم أنػػو تػػكفي سػػنة سػػبع كسػػبعيف كمائػػة

كألػػؼ .انظػػر :عجائػػب اآلث ػار ُ ِٖٗ-ِٕٗ/كىديػػة العػػارفيف ِ ِٗٗ-ِٖٗ/كالخطػػط التكفيقيػػة ُِ َُ/كاألعػػبلـ
ِ. َِٓ/
ٖٕٓ

(قكلو :كنحك عندم درىـ ...إلخ) ال يقاؿ ىذا مكرر مع ما سبؽ في قكلو :كعند زيد ىن ًم ىرة؛

يحا في أف المسكغ التقديـ بؿ يحتمؿ أف المسكغ االختصاص أك ما تقدـ
ألٌنا نقكؿ ما تقدـ ليس صر ن
ال يفيد كجكب التقديـ كما ىنا أفاده كما ذكره سـ .
(قكلو :كلي كطر) قاؿ في المصباح

(ٔ)

كال يبني منو فعؿ ا.ق .أم ال يصاغ منو فعؿ .

 :الكطر الحاجة ،كالجمع ٍأكطار مثؿ سبب كأسباب

(قكلو :كذا إذا عاد ...إلخ) كذا متعمؽ بمحذكؼ أم يمتزـ تقدـ الخبر ،كاذا ظرؼ مضمف

معنى الشرط ،كعميو متعمؽ بعاد كالضمير عائد عمى الخبر بتقدير مضاؼ أم مبلبسة ،كمضمر
فاعمو كمما متعمؽ بعاد ،كما نعت لمحذكؼ أم مبتدأ كبو كعنو متعمقاف بخبر ،كالياء مف بو تعكد

مفسر حاؿ مف الياء في بو ،كجكاب إذا
نا
كمبينا بتخفيؼ الياء أم
لمخبر ،كمف عنو إلى ما،
ن
محذكؼ ،كالمعنى أنو يجب تقديـ الخبر إذا عاد عميو ضميره مف المبتدأ قاؿ  :السيكطي ُٔ/ب/
كأنت ترل ما في عبارة المصنؼ مف القبلقة ،ككثرة الضمائر المقتضية لمتعقيد كعسر الفيـ ،ككاف
يمكنو أف يقكؿ كما في الكافية:
عد
َي ْ

وأن

أيضا لك قاؿ : :
ك ن
إذا عاد
كذا

ٍ
لخبر

عيو

يوجب لو التأخير
من مبتدأ
ُ

ضمير
ٌ

()2

من

مضمر

مبتدأ

أو

حقَّو

التصدر

لكاف أخصر كأحسف كأجمع منو ذكره الخطيب ،كانما كاف أخصر كأحسف كأجمع؛ ألنو يغني عف

أيضا .
البيت بعده ن
(قكلو :كذا إذا يستكجب) أم يستحؽ الخبر التصدير إما لذاتو كمثاؿ الناظـ أك لغيره نحك
صبيحة أم يكـ سفرؾ ،كالمراد التصدير في جممتو فبل يرد نحك زيد أيف مسكنو

(ٖ)

التقييد بالمفرد .

كال يحتاج إلى

(قكلو :كخبر المحصكر) مفعكؿ مقدـ بقكلو :قدـ أم قدـ خبر المبتدأ المحصكر فيو (قكلو:

كما لنا إال اتباع أحمدا)أم نحف مقصكركف عمى اتباع أحمد صمى اهلل عميو كسمـ ال نتجاكزه إلى
غيره ،كليس المراد أف أتباعو صمى اهلل عميو كسمـ مقصكر عمينا إذ ىك نبي األنبياء عمييـ الصبلة

كالسبلـ .

)ُ)

المصباح المنير ِ. َّٕ/

)ّ)

ساقط في " ج " .

)ِ)

شرح الكافية ،البف مالؾ ُ. َّٕ/

ٕٗٓ

بدا) فمثميا مبتدأ مؤخر ،كعمى التمرة بالتاء الفكقية خبر مقدـ،
(قكلو :عمى التمرة مثميا ز ن
بيانا أك مبتدأن أك فاعبلن بالظرؼ كعمييما ،فمثؿ
كز ن
بدا منصكب عمى التمييز ،كيجكز رفعو بدالن أك ن
منصكب عمى الحاؿ مف النكرة كفتحتو فتحة إعراب أك بناء ا.ق.
ٔ
شاعر إسبلميا
نا
سكد
عبدا أ ى
(قكلو :أىابؾ إجبلالن ...إلخ)( ) قالو ينصيب بضـ أكلو ،ككاف ن
تعظيما مفعكؿ ألجمو ،كالمعنى أىابؾ ال القتدارؾ عمى
عفيفنا لـ يتسبب قط إال بأمر أنو كاجبلالن أم
ن
عظاما لقدرؾ؛ ألف العيف تمتمئ بمف تحبو فتحصؿ الميابة ،كالشاىد في مؿء عيف حبيبيا
بؿ إ ن

حيث كجب فيو تقديـ الخبر .

(قكلو :في جكاز ضرب غبلمو ...إلخ) أم فيما إذا عاد ضمير في الفاعؿ عمى مفعكؿ

فميتأم ٍؿ ظيكره ،فإنو
بعده (قكلو :كىك ظاىر ...إلخ) الضمير راجع إلى الفرؽ أم الفرؽ ظاىر،
َّ
يظير بالتأمؿ كذا قيؿ كلعؿ األكلى رجكع الضمير إلى التكقؼ أك السؤاؿ المفيكـ مف المقاـ بدليؿ

األمر بالتأمؿ إذ لك كاف الفرؽ ظاىر لـ يحتج األمر بوَّ ،
فتدب ٍر .
ظاىر فالفرؽ ...إلخ ،فيك جكاب سؤاؿ مقدر
نا
(قكلو :كالفرؽ ...إلخ) أم كاذا كاف ما ذكر

محصكرا) أم فيو ُٔ/أ. /
(قكلو :مختمؼ) أم كىك االبتداء كالجار (قكلو:
ن
جيب
(قكلو :كما تقكؿ زيد ...إلخ) اعترض بأف المناسب تقكالف؛ ليكافؽ مف عندكما ،كأي ي
باحتماؿ أف أحد المسؤكليف يجيب كيسكت اآلخر .
(قكلو :كيؼ زيد) اعمـ أف الضابط في كيؼ أنيا إف كقعت قبؿ ما ال يستغني عنيا فمحميا

بحسب االفتقار إلييا فمحميا في كيؼ أنت رفع؛ ألنيا خبر كفي كيؼ كنت نصب أف جعمت كاف
ثانيا ،كاطبلؽ بعضيـ الخبرية عمييا في ىذا النكع
ناقصة كفي كيؼ ظننت ز ن
يدا نصب مفعكالن ن
اعتبر فيو األصؿ قبؿ الناسخ ،كاف كقعت قبؿ ما يستغني عنيا فمحميا النصب ،أما عمى الحاؿ،
نحك :كيؼ جاء زيد؟ ككيؼ كاف زيد؟ إف جعمت كاف تامة أك مفعكالن مطمقنا نحك" :كيؼ فعؿ ربؾ"؛
القتضاء المقاـ ذلؾ أفاده سيدم عمى األجيكرم في شرح مختصر البخارم .

(قكلو :دنؼ) قاؿ في المصباح(ٕ) دنؼ دنفنا مف باب تعب فيك دنؼ إذا الزمو المرض
ا.ق .فقكلو :بعضيـ الدنؼ المريض مف الحب أخذه مف المقاـ أك نحكه .
(قكلو :نحف بما عندنا ...إلخ)(ٖ) ىك مف المنسرح كجممة كالرأم مختمؼ اسمية كقعت

حاالن ،كالشاىد قكلو :نحف بما عندنا راضكف .

(قكلو :التقدير نحف بما عندنا راضكف ...إلخ) تكمؼ قكـ فقاؿ  :كا نحف لممعظـ نفسو،

كراض خبر عنو ،كفيو ىنظىهر؛ إذ ال يحفظ مثؿ :نحف قائـ ،بؿ تجب المطابقة نحك" :كانا لنحف
ُ البيت :أىابؾ إجبلال كما بؾ قدرة

)ِ)

المصباح المنير ُ. َُِ/

عمي كلكف كؿء عيف حبيبيا
َّ

ّ البيت :نحف راضكف بما عندنا كأنت بما

شرح ابف عقيؿ.ُْٗ/ُ :

عندؾ راض كالرأم مختمؼ
ٕ٘ٓ

شرح ابف عقيؿ.ُٗٔ/ُ :

الصافكف"" ،كانا لنحف المسبحكف"

(ٔ)

نعـ ،في جكاب :أزيد قائـ؟ .

(قكلو :لكقكعيما مكقع المفرد) تعميؿ غير صحيح؛ بدليؿ قكلؾ:

(قكلو :كالظاىر أف المحذكفتعميؽ عمى قكلو تعالى :كالبلئي يئسف مف المحيض مف نسائكـ"

مفرد) إنما لـ يجعؿ البلئي معطكفنا عمى البلئي قبمو ،كما بينيما خبر؛ القتراف الخبر بالفاء مع أف

أيضا لك جاز ذلؾ
الخبر المقركف بيا يجب تأخيره؛ لتنزيمو مف المبتدأ منزلة الجكاب مف الشرط ،ك ن
الستدعى جكاز زيد قائماف كعمرك ،مع أنو ال يجكز لمقيبح المفظي .

از مف التحضيضية ،فإنيا ال يمييا المبتدأ ،كقكلو:
(قكلو :كبعد لكال) أم االمتناعية احترنا
ككنا مطمقنا ،نحك :لكال زيد أم مكجكد ،فيذا متحتـ
غالبا أم في غالب أحكاليا ،كذلؾ إذا كاف الخبر ن
ن
مقيدا ،نحك :لكال زيد محسف ليمكت ،فإف ىذا إف دؿ عميو دليؿ جاز
ككنا ن
الحذؼ ،فخرج ما إذا كاف ن
حذفو كاال كجب ذكره ،فالغمبة في كبلـ الناظـ مضبكطة فيتعيف محؿ الكجكب فبل يقاؿ إف في

غالبا ثـ قاؿ  :حتـ ،تأ َّم ٍؿ .
تنافيا حيث قاؿ ِٔ/ :ب /ن
كبلـ الناظـ ن
(قكلو :عينت مفيكـ مع)(ٕ) أم كانت ظاىرة في إفادة المعية إذ الكاك فيما ذكره تحتمؿ
غير المعية ،كأف يقاؿ  :كؿ صانع كما صنع مخمكقاف أك معمكماف (قكلو :كمثؿ) الكاؼ زائدة
(قكلو :أضمرا) أم حذؼ (قكلو :منكطنا) أم متعمقنا (قكلوً :
بالح ىكـ) بكسر الحاء كفتح الكاؼ متعمؽ
بمنكطنا جمع ًح ٍك ىمة كىى كضع الشيء في محمو ضد الحمؽ (قكلو :لكال أبكؾ كلكال قبمو ...إلخ)(ٖ)
الخطاب البف يزيد بف عمر بف ىبيرة كقد ركل:

بمو عمرو
يزيد ولول قَ ُ
لول ُ
المعنى :لكال أبكؾ قد ظمـ الناس في كاليتو كقبمو عمرك جدؾ كذلؾ لكانت قبيمة معد أطاعكؾ
كمعد بفتح الميـ
كأمركؾ ،كلكنيما لما ظمما الناس خافكا أف تسير مثؿ سيرىما في الكالية فترككؾ ى
أبك العرب كىك معد بف عدناف ،كالمقاليد المفاتيح جمع إقميد عمى غير قياس ،كىك بكسر اليمزة
كقيؿ ليس لو مفرد مف لفظو ذكره العيني .

(قكلو :ىي طريقة لبعض النحاة ...إلخ) ما اقتضاه كبلمو مف أف الطرؽ ثبلث لـ يذكره

أحد مف شراح األلفية كال غيرىا فيما عممت بؿ اقتصركا عمى طريقتيف ،كىما الثانية كالثالثة كحممكا
كبلـ الناظـ عمى الثالثة؛ كذلؾ ألنيا مراده كما صرح بو السيكطي في النكت ،حيث قاؿ  :التقييد

مقيدا كال دليؿ
ككنا ن
بالغالب ذكره في سائر كتبو مر ن
يدا بو إذا كاف الخبر الككف المطمؽ فإف كاف ن
مقيدا كعميو دليؿ جاز اإلثبات كالحذؼ كذا في شرح الكافية ا.ق.
عميو لـ يجز الحذؼ ،كاف كاف ن

)ُ)

زيادة في " أ" .

ِ قاؿ ابف مالؾ :كبعد غرك عينؾ مفيكـ مع
ّ قاؿ ابنـ مالؾ :لكال ابكؾ كالكال قبمة عمر

كمثؿ كؿ صانع كما صنع

ألقت إليؾ ٌّ
معد بالمقاليد
ٕٓٙ

ممخصا كلـ يذكر في النكت غير الطريقتيف المذككرتيف ،كنسب األكلى لمجميكر ،كالثانية لمرماني
ن
(ٔ)
كابف الشجرم كالشمكبيف إذا فيمت ىذا عممت أف المتعيف حمؿ كبلـ الناظـ عمى الطريقة الثالثة؛
لتصريحو بيا في شرح الكافية فكاف األكلى لمشارح حذؼ الطريقة األكلى؛ ألنيا إما أف ترجع لمثالثة

فتأم ٍؿ كعمى اهلل السداد .
أك ىي عينيا ،لكنيا تكىـ خبلؼ المرادَّ ،
(قكلو :مؤكؿ) أم بجعؿ الككف المقيد مبتدأ ،كىذا مذىب الجميكر كلحنك المعرم (قكلو:
مقيدا
ككنا ن
ككنا مطمقنا) المراد بالككف الكجكد كباإلطبلؽ عدـ التقييد بأمر زائد عمى الكجكد ،كقكلو :ن
ن
المراد بو معنى زائد عمى الكجكد .
(ٕ)
الم ىعِّرم بفتح الميـ ،كالعيف الميممة،
(قكلو :أبي العبلء المعرم ) أبك العبلء بالمد كنيتو ك ى
كتشديد الراء ِٔ/أ /نسبة إلى معرة النعماف بمدة الشاـ ،منسكبة إلى النعماف بف بشير األنصارم -

رضي اهلل عنو-؛ ألنو قد نزليا كاسـ أبي العبلء أحمد بف عبد اهلل لو تصانيؼ كثيرة ،كلد سنة ثبلث
كستيف كثبلثمائة بالمعرة كعمي في صغره كتكفي بيا سنة تسع كأربعيف كأربعمائة ذكره ابف

ىخمٌكاف(ٖ).

(قكلو :يذيب الرعب ..إلخ)(ٗ) مقصكده كصؼ السيؼ بذلؾ يذيب أم يسيؿ ،كالرٍعب

ضب مفعكؿ كىك بعيف ميممة
بضـ الراء كسككف العيف الميممة الخكؼ فاعؿ يذيب ،ككؿ ىع ٍ
مفتكحة ،فضاد معجمة ساكنة فمكحدة كىك السيؼ القاطع ،ك ً
الغ ٍمد بكسر الغيف المعجمة غبلؼ

ضب ،قاؿ ابف ىشاـ(٘):
السيؼ ،كاإلسالة إيجاد السيبلف ،كالياء في يمسكو عائدة عمى كؿ ىع ٍ
كالمعنى أف ىذا السيؼ تفزع منو السيكؼ فمكال أف أغمادىا تمسكيا لسالت مف ذكبانيا مف فزعيا

)ُ(

ىك ىبة اهلل بف عمي بف محمد الحسني ،أبك السعادات ،الشريؼ ،المعركؼ بػابف الشػجرم :مػف أئمػة العمػـ بالمغػة

ػزيف،
كاألدب كأح ػكاؿ العػػرب ،مكلػػده ككفاتػػو ببغػػداد ،كػػاف نقيػػب الطػػالبييف بػػالكرخ ،مػػف كتبػػو" :األمػػالي  -ط" فػػي جػ ٍ أى

كشرح الممع ،كتػكفي سػنة خمسػمائة كاثنتػيف كأربعػيف .انظػر :نزىػة األلبػاء ِٗٗ كتػاريخ اإلسػبلـ ّٕ ُِٖ/كالمنػتظـ
َُ َُّ/البمغة ِّٓ كبغية الكعاة ِ ِّْ/كاألعبلـ ٖ. ْٕ/

)ِ(
ػكخي المعػرم :شػاعر فيمسػكؼ ،كلػد كمػات فػي معػرة النعمػاف ،كػاف نحيػؼ
ىك أحمػد بػف عبػد اهلل بػف سػميماف ،التن ٌ
م صغي نار فعمي فػي السػنة الرابعػة مػف عمػره ،كقػاؿ  :الشػعر ،كمػف كتبػو :ك(رسػالة الغفػراف -
الجسـ ،أصيب بالجدر ٌ

ط) مف أشير كتبو ،ك(ممقػى السػبيؿ (ُ)  -ط) رسػالة ،ك(مجمػكع رسػائمو  -ط) ،ك(خطبػة الفصػيح) ض ٌػمنيا كػؿ مػا
حكاه فصيح ثعمب ،ك(الرسائؿ اإلغريقيػة  -خ) ،ك(الرسػالة المنبجيػة  -خ) ،ك(الفصػكؿ كالغايػات  -ط) الجػزء األكؿ

من ػػو ،ك(البلم ػػع العزي ػػزم  -خ) ،كت ػػكفي س ػػنة أربعمائ ػػة كتس ػػع كأربع ػػيف .انظ ػػر :األع ػػبلـ ُ ُٕٓ/كمعج ػػـ الم ػػؤلفيف
ُ. َِٗ/

)ّ)

كفيات األعياف ُ. ُُّ/

)ٓ(

مغني المبيب ُ. َِٕ/

ْ البيت :يذيب الرعب منو كؿ غضب

فمكال الغمد يمسكو لساال

ٕٓ7

شرح ابف عقيؿ.َُِ/ُ :

خبر عف الغمد كىك ككف مقيد باإلمساؾ ،كالمبتدأ داؿ عميو إذ
منو ا.ق .كالشاىد فيو كقكع يمسكو نا
مف شأف غمد السيؼ إمساكو .
(قكلو :كقد اختار المصنؼ ...إلخ) كحينئذ فينبغي حمؿ كبلمو ىنا عمييا كىك مذىب

الركماني ،قاؿ  :الشياب السندكبي كىك الحؽ الذم ال محيد عنو ،كشكاىده كفمؽ الصبح (قكلو:
لعمرؾ) بفتح العيف؛ ألنو المستعمؿ مع البلـ لكثرة استعماؿ القسـ ،فيناسبو التخفيؼ ،كأما المضمكـ

زمنا طكيبلن
كاف كاف بمعنى المفتكح لكف ال يستعمؿ مع البلـ مف عمر الرجؿ بكسر الميـ إذا عاش ن
ثـ استعمؿ في القسـ مر نادا بو الحياة أم كحياتؾ .
(قكلو :قيؿ كمثمو يميف ...إلخ)(ٔ) قائمو ابف الناظـ ،كقد أشار الشارح لرده بقكلو :كىذا ال

يتعيف أف يككف ...إلخ كقد أجاب سـ عنو بأنو لـ يدع التعيف كالمثاؿ يكفيو االحتماؿ كاإلمكاف

(قكلو :لجكاز ككنو مبتدأ ...إلخ) قاؿ  :سـ كلعؿ الحذؼ غير كاجب إذ لـ يسد الجكاب مسده .

(قكلو :نحك عيد اهلل) إنما لـ يكف نصا فيما ذكر؛ لككنو غير مبلزـ لمقسـ إذ يستعمؿ في

غيره نحك عيد اهلل يجب الكفاء بو ،كال يفيـ منو القسـ إال بذكر المقسـ عميو كعيد اهلل ،ىك إيحاؤه
ككبلمو الذم يكجيو إلى عباد مف إطبلؽ المصدر عمى المفعكؿ ،فيك مف إضافة المصدر لفاعمو،

كقد يجعؿ مف عاىدت اهلل أم أقسمت بعيده فيككف مف إضافة المصدر لمفعكلو .

(قكلو :نص في المعية) ىي المسماة كاك المصاحبة (قكلو :كؿ رجؿ ...إلخ)(ٕ) في مثؿ

ىذا التركيب سؤاؿ مشيكر كىك أف ضمير ضيعتو ال يصح أف يعكد إلى كؿ كال إلى رجؿ ،أما

األكؿ فؤلنو يصير المعنى كؿ رجؿ كضيعة كؿ رجؿ مقترناف ،كأما ّٔ/ب /الثاني فؤلنو

(ٖ)

يصير

المعنى كؿ رجؿ كضيعة رجؿ مقترناف ،كىك ال يمكف كدفع بأنو كما أف كؿ رجؿ نائب عف أسماء
كثيرة كذلؾ ضميره نائب عف ضمائر كثيرة ،فكؿ رجؿ جمع في المعنى كضميره أيضا في معنى

الجمع كمقابمو الجمع بالجمع تقتضي انقساـ اآلحاد باآلحاد ،فكأنو قيؿ زيد كضيعتو مقترناف،
كعمرك كضيعتو مقترناف ،كىكذا نحك :ركب القكـ كدكابيـ ذكره الشنكاني .

(قكلو :كضيعتو) بفتح الضاد المعجمة أم حرفتو ،قاؿ  :شيخ اإلسبلـ سميت ضيعة؛ ألنو

إذا تركيا ضاعت أكضاع ىك كتطمؽ الضيعة عمى الثكب كالعقار كالكؿ صحيح ىنا ا.ق( .قكلو:
كقيؿ ال يحتاج إلى تقدير)

(ٗ)

قائمو الككفيكف كاألخفش كرد بأف ككف الكاك بمعنى مع ال يستمزـ

ككنيا بمنزلتيا ألف مع ظرؼ يصمح لئلخبار بو بخبلؼ الكاك .

ُ "يميف اهلل ألفعمف"
ِ " كؿ رجؿ كضيعتو"

)ّ)
)ْ)

فؤلنو في " ب" ك"ج" .
زيادة في " أ" .
ٕٓ8

خبرا) أم لجريانيا في المعنى عمى غيره ،كالمراد ال تصمح
(قكلو :كىك ال تصمح أف تككف ن
خبر بالنظر لذاتيا كالمثاؿ األكؿ أك لقصد المتكمـ كالمثاؿ الثاني ،فإف المقصكد جعمو حاالن مف
نا
الحؽ فاندفع إيراد أف المثاؿ الثاني في كبلـ الناظـ يصمح الحاؿ فيو لمخبرية .

(قكلو :كقد عدىا في غير ىذا الكتاب أربعة) الحصر إضافي أم بالنسبة لعد المصنؼ كاال

كجكبا ،أحدىما :ما أخبر عنو باسـ كاقع بعد ال سيما نحك:
فقد بقي مكضعاف يحذؼ فييما المبتدأ
ن
أكرـ العمماء السيما زيد ،ثانييما :ما أخبر عنو بمبيف فاعؿ(ٔ) أك مفعكؿ المصدر الكاقع بدالن مف

عيا لؾ ،فمؾ خبر محذكؼ ،كجك باليمى الفاعؿ أك المفعكؿ في المعنى
سقيا لؾ ،ر ن
الفعؿ ،نحك :ن
المصدر كما كاف يمي الفعؿ .
(قكلو :النعت المقطكع) إنما كجب الحذؼ ليعمـ أنو كاف نعتنا في األصؿ فقطع؛ لقصد
إنشاء المدح أك الذـ أك الترحـ .
(قكلو :في مدح ..إلخ) خرج بو ما إذا كاف النعت لئليضاح أك لمتخصيص فإنو إذا قطع

إلى الرفع جاز ذكر المبتدأ كحذفو كإظيار الناصب كاضماره .
(قكلو :مخصكص نً ٍع ىـ أك بًٍئ ىس) أم أك ما كاف بمعناىما في إفادة المدح أك الذـ (قكلو:
نحك نً ٍعـ الرجؿ زيد ...إلخ) أشار بذلؾ إلى أف محؿ ما ذكر إذا تأخر المخصكص عنيما كجعؿ
خبر المبتدأ محذكفنا ،فإف تقدـ المخصكص نحك :زيد نعـ الرجؿ ،فيك مبتدأ ال غير كالجممة بعده

خبر ،كالرابط بينيما العمكـ الذم في الرجؿ ،كاف قدر مبتدأ ،كخبره الجممة أك محذكؼ فميس مما

كسد َّ
مسده؛ ألف المبتدأ
فعمف) إنما كجب الحذؼ لداللة الجكاب عميوٌ ،
نحف فيو (قكلو :في ذمتي أل ٌ
فيو كاجب التأخير ّٔ/أ /فالجكاب حاؿ محمو ،كلـ يعتبر ىنا الصراحة في القسـ بداللة المثاؿ فكاف

يحا ،كمعناه في ذمتي متعمؽ ىع ٍي هد أك
الصكاب إسقاط قكؿ الشارح ،كىك ما كاف الخبر فيو صر ن
ميثاؽ ،كىك مضمكف الجكاب؛ ألنو الذم يستقر في المة ال نفس العيد كالميثاؽ(ٕ) .
(قكلو :ىكيي ٍـ ىسراة ...إلخ) ،ىـ مبتدأ ،ىك ىسراة بفتح السيف جمع سرل بمعنى شريؼ ،كقد تضـ
كشعر خبر و
ثاف ،كأصمو سرية قمبت الياء ألفنا؛ لتحركيا كانفتاح ما قبميا ،كىك جمع عمى
نا
خبر أكؿ،
غير قياس؛ ألف فعيبلن ال يجمع عمى فعمو بؿ عمى فعبلء نحك كريـ ككرماء ،كقاؿ  :السييمي

(ٖ)

إنو اسـ جمع .

ُ يمكف أف نعبر عف ىذا المكضع بقكلنا :بعد المصدر النائب عف فعمو الذم بيف فاعمو أك مفعكلو بحرؼ جر.

)ِ)
)ّ)

ساقط في " ج " .
ىك عبد الرحمف السييمي عبد الرحمف بػف عبػد اهلل بػف أحمػد بػف إصػبغ الخثعمػي ،السػييمي ،األندلسػي ،المػالكي،

الضػرير (أبػػك القاسػػـ ،أبػػك زيػػد ،أبػػك الحسػػف) مػػؤرخ ،محػدث ،حػػافظ ،نحػػكم ،ليغػػكم ،مقػػرئ ،أديػػب .يكًلػد بسػػييؿ ،كأخػػذ
عػػف ابػػف العربػػي كغيػره كنمػػي خبػػر نبكغػػو إلػػى مػراكش ،فطمبػػو كالييػػا كأحسػػف إليػػو كأقبػػؿ عميػػو ،كأقػاـ بيػػا نحػػك ثبلثػػة

أعكاـ ،كتكفي بيػا فػي شػعباف .مػف كتبػو :التعريػؼ كاألعػبلـ فيمػا أيٍب ًيػ ىـ فػي القػرآف مػف األسػماء كاألعػبلـ ،كالقصػيدة=
ٕٓ9

(قكلو :يمز) بضـ الميـ كما في القامكس
الصرفتيف ،كليس في الزماف طعـ الحبلكة كطعـ الحمكضة؛ إذ ىما ضداف ال يجتمعاف ،كانما
(ٔ)

كالم اززة كيفية متكسطة بيف الحبلكة كالحمكضة

المكجكد طعـ بيف كال إشكاؿ أف ىذا المعنى يغاير معنى "زيد كاتب شاعر" مف أنو جامع بيف

الصفتيف إذ كؿ مف الصفتيف الصرفتيف مكجكد فيو ذكره الشنكاني ،قاؿ في التصريح(ٕ) :كىؿ في

كؿ منيما ضمير أك ال ضمير فييما ،أك في الثاني فقط اختار أبك حياف ،أكليا :كصاحب البديع،
ثانييا :كالفارسي ،ثالثيا :كتظير ثمرة الخبلؼ في تحمميما أك تحمؿ أحدىما في نحك :ىذا البستاف

ضمير تعيف رفع رمانو بالثاني ،كاف قمنا أنو يتحمؿ
نا
حمك حامض رمانو ،فإف قمنا ال يتحمؿ األكؿ
فيجكز أف يككف مف التنازع في السببي المرفكع عمى القكؿ بو .
(قكلو :أـ لـ يككنا كذلؾ كالمثاؿ األكؿ) أشار بيذا إلى أف تعدد الخبر عمى ضربيف ،األكؿ

تعدد في المفظ كالمعنى ،كمثاؿ الناظـ كالمثاؿ المتقدـ في الشارح ،كىذا الضرب يجكز فيو العطؼ

كتركو ،كالثاني تعدد في المفظ دكف المعنى ،كضابطو أف ال يصدؽ األخبار ببعضو عف المبتدأ،
نحك :ىذا حمك حامض ،كىذا الضرب ال يجكز فيو العطؼ؛ ألف العطؼ يقتضي المغايرة كال

يتكسط المبتدأ بينيما كال يتقدماف عمى المبتدأ ،فبل يقاؿ  :حمك الرماف حامض ،كال حمك حامض

الرماف؛ ألنو جرل مجرل األمثاؿ كىي ال تغير فكذا ما جرل مجراىا كزاد بعضيـ ضرنبا ثالثنا ،كىك
أف يتعدد لتعدد صاحبو ،نحك :بنكؾ كاتب كشاعر كفقيو ،كال يستعمؿ ىذا دكف عطؼ ،كما كاف
مف الضرب األكؿ صح أف يقاؿ فيو خبراف كثبلثة بحسب تعدده ،كما كاف مف الضرب الثاني

كالثالث فبل يعبر فيو بغير لفظ الكاحد إال مجاز كما أفاده الدماميني .

(قكلو :مف لساف العرب) أم لغتيـ (قكلو :مف يؾ ذا ٍّ
بت ...إلخ)(ٖ) مف شرطية ال

مكصكلة خبلفنا لمعيني كجممة فيذا بتي جكاب الشرط كالبت الكساء الغميظ ْٔ/ب /المربع كمقيظ
كما بعده عمى صيغة اسـ الفاعؿ إخبار عف قكلو :ىذا ،كالمراد مف يؾ ذابت فأنا مثمو؛ ألف ىذا

البت يكفيني لقيظي

(ٗ)

كىك شدة الحر ،كلمصيؼ كلمشتاء فحذؼ المسبب ،كأناب عنو السبب .

(قكلو :يناـ بإحدل ...إلخ) أم الذئب يناـ بإحدل عينيو ،كالمنايا جمع منية ،كيركم

األعادم ،كىذا إشارة إلى ما تزعمو العرب مف أف الذئب يناـ بإحدل عينيو ،كاألخرل يقظى حتى
العينيػة ،كالػػركض األنػػؼ فػػي شػػرح تفسػػير مػػا اشػػتمؿ عميػػو حػػديث السػػيرة النبكيػة البػػف ىشػػاـ ،كنتػػائج النظػػر ،كمسػػألة

رؤية اهلل عز كجؿ في المناـ كرؤية النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كشرح الجمؿ لمزجاجي في النحك لـ يتـ ،كلو أشعار
كثيرة ،كتكفي خمسمائة كاحدل كثمانيف .انظر :األعبلـ ّ ُّّ/معجـ المؤلفيف ٓ. ُْٕ/
)ُ)

القامكس المحيط ٕ٘٘ .

)ٕ) التصريحُ. ِِّ/

ّ مف يؾ ذا ٍّ
بت فيذابتي

)ْ)

شرح ابف عقيؿ.َِٔ/ُ :

مقيط مضيَّؽ مشتى

القيظ في "ج" .
ٕٓٔ

تكتفي العيف النائمة مف النكـ ثـ يفتحيا كيناـ باألخرل؛ ليحرس باليقظى كيستريح بالنائمة ،كالشاىد

فيو تعدد الخبر في قكلو :يقظاف ...إلخ ،كالمناسب لمقصيدة ىاجع كقد ركل كذلؾ؛ ألنيا كميا
عينية ،كقبؿ ىذا البيت:

وبت كنوم الذئب في ذي حفيظة

نو
كمت
دو ُ
أ ُ
وىو جائعُ
طعاما ْ
َ
ً

()1

فكاف مف ركم نائـ لـ يطمع عمى القصيدة أفاده العيني .

(قكلو :كيقع في كبلـ ...إلخ) شركع في رد ىذا الزعـ (قكلو :لجكاز ككنو حاالن) الصكاب

خبر أف يقدر صفة لحية؛ ألف تسعى جممة بعد نكرة ال مسكغ لمجيء الحاؿ منيا ا.ق.
إذا لـ يجعؿ نا
إسقاطي

)ُ(البيت لحميد بف ثكر اليبللي في حياة الحيكاف الكبرل ُ ََٓ/كنياية األرب ٗ. ِِٕ/
ٕٔٔ

(كان وأخواتيا)
أم نظائرىا كاطبلؽ األخكات عمييا مجاز عمى جية االستعارة المصرحة ،كعطؼ األخكات

عمى كاف إشارة لي أنيا أـ الباب .

فعا غير األكؿ فاندفع ما قيؿ يمزـ
(قكلو :نرفع كاف المبتدأ) أم تجدد بدخكليا عميو ر ن
فكعا قبؿ دخكليا كىذا مذىب البصرييف ،كأؿ في المبتدأ
تحصيؿ الحاصؿ؛ ألف المبتدأ كاف مر ن
لمجنس؛ ألنيا ال تدخؿ عمى كؿ مبتدأ بؿ عمى ما كجدت فيو شركط خمسة عدـ لزكـ التصدير
كالحذؼ كعدـ التصرؼ كاالبتدائية بنفسو أك غيره ،فاألكؿ كاسـ الشرط كالثاني كالمخبر عنو بنعت

مقطكع ،كالثالث نحك طكبى لممؤمف ،كمعنى لزكمو عدـ التصرؼ أنو ال يثني كال يجمع ،كالرابع
نحك أقؿ رجؿ يقكؿ ذلؾ ،كالخامس كمصحكب إذا الفجائية .

يدا اضربو كأما قكلو:
(قكلو :كالخبر تنصبو) أم بشرط أف ال يككف جممة طمبية ،نحك :ز ن

مفردا طمبيا في داـ كفي المنفى بما مطمقنا
*كككني بالمكارـ ذكريني* فشا ٌذ أك مؤكؿ كأف ال يككف ن
فبل يجكز كممت أيف ما داـ زيد أك أيف ما زاؿ زيد أك أيف ما يككف زيد؛ ألف المصدرية كالنافية ليما
أيضا فيتعارض أمراف لكؿ منيما
الصدارة فيمتنع ْٔ/أ /تقديـ الخبر عمييما ،كىك الزـ الصدارة ن
الصدارة بخبلؼ غير المنفي ،كالمنفي بغير ما ،نحك :أيف ال يزاؿ زيد ،كأيف ال يككف عمرك ،كأيف

ماضيا في صار كما بمعناىا ،كفي داـ كزاؿ كأخكاتيا فبل يقاؿ
أيضا أف ال يككف
ن
كاف بكر ،يشترط ن
صار زيد عمـ ...إلخ بخبلؼ بقية أفعاؿ الباب ،قاؿ تعالى :إُِ ُم ُ
ْذ قيزُٔ فق ْذ عيِ َْزُٔ ،)ٔ(إُِ مبُ
صُٔ قُذ )ٕ(قمتو إلى غير ذلؾ مف اآليات أفاده شارح الجامع .
ق َِي ُ
(قكلو :ككاف ظؿ ...إلخ) ككاف خبره مقدـ ،كظؿ مبتدأ مؤخر

(ٖ)

(قكلو :زاؿ) أم ماضي

متعد إلى مفعكؿ كمعناىا نقكؿ زؿ ضأنؾ
از مف ماضي يزيؿ بفتح الياء ،فإنو فعؿ تاـ
يزاؿ احترنا
ٌ
مف معزؾ ،أم ميز بعضيا مف بعض كمصدره َّ
الزيؿ بفتح الزام؛ ألنو مف باب ضرب يضرب،
تاـ قاصر ،كمعناه االنتقاؿ  ، :كمنو "إف اهلل يمسؾ السمكات كاألرض
كمف ماضي يزكؿ فإنو فعؿ ٌ
أف تزكال كلئف زالتا"(ٗ) ،كمصدره الزكاؿ ،كقد نظمت الفرؽ بيف الثبلثة ،فقمت:

يزال ارفع َّن لممبتدأ أو انصب َّن بو
خالف

الذي

ماضي

يزول

ككان
فذا

لنقمو

فافيمن
امتاز معناه
وماضي ُيزي ُل
َ
ْ
)ُ)
)ِ)
)ّ)

تعدى

المائدة ُُٔ .
يكسؼ ِٔ .

زيادة في " أ" .

ْ فاطر.ُْ/ّٓ :
ٕٕٔ

لو

نس ٌخ

أتاك

مقر ار

قاصر
ٌ

عند

النحاة

تحر ار

لمفعول

أمنت
ُ

من
َ

الم ار

(قكلو :فتئ) بتثميث التاء كره (َََ).

(قكلو :لشبو نفي) قدـ شبو النفي عمى النفي ليقكل إذ ىك ضعيؼ (قكلو :متبعو) اسـ

تابعا .
مفعكؿ مف أتبعو أم جعمو ن
ً
ىما) مفعكؿ أعط األكؿ محذكؼ أم أعط المحتاج،
كأعط ما دمت
(قكلو:
ن
مصيبا در ن
ىما مفعكلو الثاني ،كدمت أصمو دكمت بضـ الكاك لنقمو مف باب فعؿ المفتكح العيف إلى
كدر ن
مضمكميا عند إرادة اتصاؿ الضمير البارز بو نقمت :ضمة الكاك إلى الداؿ بعد سمب حركتيا ،ثـ

ىما ما
حذفت الكاك اللتقاء الساكنيف،
كمصيبا أم ك ن
ن
اجدا لو حذؼ متعمقة ،كاألصؿ أعط المحتاج در ن
مصيبا لو ففي الكبلـ تقديـ كتأخير كحذؼ .
دمت
ن

مجاز؛
نا
اسما ليا حقيقة اصطبلحية كفاعبلن
(قكلو :كيسمى المرفكع بيا) أم بيذه النكاسخ ن
قائما ثبت قياـ زيد في
نا
ألف الفاعؿ في الحقيقة
مصدر لخبر مضافنا إلى االسـ فمعنى كاف زيد ن
مجاز .
خبرا) أم حقيقة كمفعكالن نا
الماضي (قكلو :كالمنصكب بيا ن
(قكلو :أف يسبقو نفي) إنما اشترطكا فييا ٔٓ/ب /ذلؾ ألنيا بمعنى النفي فإذا دخؿ عمييا

قائما ،ىك قائـ فيما مضى ،كالدليؿ عمى انقبلبو أنو ال يجكز
النفي انقمبت إثباتنا فمعنى ما ازؿ زيد ن
قائما .
قائما كما يجكز ما كاف زيد إال ن
ما زاؿ زيد إال ن

(قكلو :إال بعد القسـ) أم بشرط ككف الفعؿ مضارنعا ،كككف النافي ال فالشركط ثبلثة
نظميا الدنكشرم(ٔ) في قكلو(ٕ):
ٍ
ٍ
ٍ
المضارع في قسمِ
قبل
ثالثة
شروط
ناف مع
ويحذف
ِ
كان ل َ
إذا َ
(قكلو :أم صاحب نطاؽ) بكسر النكف كجمعو نطؽ ،مثؿ كتاب ككتب ،كىك ما يشد بو
الكسط كالحياصة كنحكىا ،كيقاؿ جاء فبلف منتطقنا فرسو إذا جانبو كلـ يركبو .
ذكر كاف أك أنثى ،كما في المصباح(ٖ)،
كجكاد) بفتح الجيـ يطمؽ عمى الفرس نا
(قكلو :ى
جيدا بضـ الميـ ،كبحمد اهلل متعمؽ بقكلو :أبرح .
كم ن
ي
(قكلو :كىذا أحسف ما حمؿ عميو البيت) يحتمؿ أف تككف اإلشارة إلى اإلعراب كأف تككف

إلى المعنى فإف مقابؿ األكؿ ما قالو بعض النحاة مف أف أبرح غير منفي ال في المفظ ،كال في
مجيدا "ما أداـ اهلل قكمي" ألنيـ يكفكنني
التقدير ،كالمعنى عنده أزكؿ بحمد اهلل عف أف ككف منتطقنا
ن
)ُ)
ػافعي :فقي ػو مص ػػرم ،عػػارؼ بالمغػػة كالنحػػك .نسػػبتو إلػػى
ىػػك ىع ٍبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي الدنكشػػر ٌ
م الشػ ٌ
"دنكشر" غربي المحمة الكبرل (بمصر) .لو" :حاشية عمى شرح التكضيح لمشيخ خالد  -خ" نحك ،في األزىريػة ،كىػك

فيي ػػا " ىع ٍبػػػد اهلل ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف عبػػػد ال ػػرحمف" ،كل ػػو "رس ػػائؿ" ،ك"تعميقػػػات" كنظ ػػـ .انظػػػر :خبلص ػػة األث ػػر ّّٓ /
كاألعبلـْ. ٕٗ/

)ِ)

)ّ)

زيادة في " أ" .

المصباح المنير ُ. ُُّ/
ٖٕٔ

ذلؾ ،كعمى ىذا فبل شاىد فيو ،كمقابؿ الثاني أف منتطقنا معناه قائؿ قكالن يستجاد في الثناء عمى
قكمي ،كما أفاده العيني .
(قكلو :كالمراد بو النيي كالدعاء) أم ببل خاصة كما في االرتشاؼ كانما كانا شبيييف بالنفي

ألف المطمكب بكؿ الترؾ ،كقيؿ ألف المطمكب بكؿ غير محقؽ الحصكؿ .
(ٔ)

ىك مف الخفيؼ ،كصاح َّ
مرخـ صاحب عمى غير قياس؛

(ٕ)

أال حرؼ استفتاح ،كيا حرؼ نداء ،كالمنادم محذكؼ أم يا

صاح ىش ِّم ٍر ...إلخ)
(قكلو:
ً
كجكبا ،تقديره أنت ،كذاكر
ألنو ليس بعمـ ،كشمر بكسر الميـ أمر كال ناىية كاسـ تزؿ مستتر فيو
ن
المكت خبره ،أم استعد لممكت كال تنس ذكره ،فإف نسيانو ضبلؿ ظاىر .
(قكلو :أال يا اسممي ...إلخ)

ىذه ،أك حرؼ تنبيو مؤكد ال االستفتاحية لما فييا مف معنى التنبيو ،كاسممي فعؿ أمر مف السبلمة
كىي البراءة مف العيكب كمعناه الدعاء لدار مي بالسبلمة ،كمي اسـ امراة كليس ترخيـ مية ،كما قد

مقصكر مصدر بمى الثكب يبمي مف باب تعب ،بمي بالكسر كالقصر
نا
يتكىـ كعمى البًمىى بكسر الباء
كيفتح مع المد بمعنى خمًؽ أم انتيى مع ٔٓ/أ /ببلئؾ أك بمعنى مف ببلئؾ ،فعمى بمعنى مع أك
منسكبا ،كالجرعاء بالمد تأنيث األجرع كىي رممة
مف كقكلو :يمنيبل بضـ الميـ كتشديد البلـ أم
ن
شيئا ،كالقطر المطر ،كقد عيب عمى الشاعر عدـ االحتراس(ٖ)؛ ألنو أراد يدعك ليا
مستكية ال تنبت ن
جيب بأنو قدـ االحتراس في قكلو :اسممي .
فدعا عمييا إذ دكاـ المطر يؤدم إلى ىبلكيا ،كأي ي
اعتمادا عمى
(قكلو :ما المصدرية الظرفية) قيد بذلؾ إشارة إلى أنو مراد الناظـ كانما أطمؽ
ن

المثاؿ ،فمك كانت ما مصدرية غير ظرفية لـ تعمؿ داـ بعدىا العمؿ المذككر فإف كلي مرفكعيا
صحيحا ،كلك لـ تذكر ما
صحيحا ،أم يعجبني دكامؾ
منصكب ،فيك حاؿ نحك :يعجبني ما دمت
ن
ن
كصحيحا
صحيحا ،فداـ فعؿ تاـ ،بمعنى بقى كزيد فاعمو،
أصبلن ،فأحرل بعدـ العمؿ ،نحك :داـ زيد
ن
ن
حاؿ

(ٗ)

.

جيب بأنو جار عمى
(قكلو :دكامؾ) اعترض بمناماتو لما يأتي مف أف داـ ال يتصرؼ ،كأي ي
القكؿ بالتصرؼ أك أنو مصدر داـ التامة .
(قكلو :كمعنى ظؿ) أم مع معمكلييا ،كقكلو :بالخبر أم بمضمكنو ،كمدلكلو التضمني

ماضيا ،ككذا يقاؿ فيما بعده .
نيار أم
كقكلو :نا
ن

(ٔ)
(ٕ)
)ّ)
)ْ)

البيت :صاح شمر كال تزاؿ ذاكر المكت
مي عمى البمى
البيبت :اال يا اسممي يا دار ٍّ

فنسيانو ضبلؿ مبيف

شرح ابف عقيؿ.ُِِ/ُ :

كال زاؿ منيبل بجرعائؾ القطر

ساقط في " ج " .
زيادة في " أ" .

ٕٗٔ

شرح ابف عقيؿ.ُِّ/ُ :

(قكلو :كمعنى صار التحكؿ) أكرد عميو أف التحكؿ الزـ لمحدث الذم دؿ عميو غيرىا ،فأم

فرؽ كأجاب سـ بأنو فييا مدلكؿ كفي غيرىا الزـ المدلكؿ .

(قكلو :لنفي الحاؿ) أم لنفي الحدث في الحاؿ ،كىذا بمعنى قكؿ بعضيـ لنفي مضمكف

الجممة في الحاؿ (قكلو :مبلزمة الخبر) أم مضمكنو كمدلكلو .

(قكلو :عمى حسب ما يقتضيو الحاؿ) أم مبلزمة جارية عمى ما ذكر ،كالمعنى عمى ما

عالما ،أم منذ صمح
يطمبو الحاؿ مف استمرار خبرىا السميا مف منذ قبؿ ،نحك :ما زاؿ زيد
ن
عالما ،كنحك :ما زاؿ زيد ضاح نكا ،أم مدة كجكد سبب
لمعالمية بشيادة الحاؿ أنو قبؿ ذلؾ لـ يكف ن

الضحؾ فيو كىك التعجب .

(قكلو :مثمو) الركاية بالنصب ،كما في الفارضي ،كىك إما حاؿ مف فاعؿ عمؿ مقدـ عميو؛

ألنو فعؿ متصرؼ لكف قاؿ  :بعضيـ إف الفعؿ المقركف بقد ال يعمؿ فيما قبمو كاما نعت لمصدر
محذكؼ كما في المككدم أم عمبلن مثؿ عمؿ الماضي .

(قكلو :استعمبل) أم جاز استعمالو بأف لـ يعمـ أنيـ منعكه كاف لـ يستعممكه بالفعؿ (قكلو:

كىك ليس أم اتفاقنا كداـ أم عمى األرجح .
(قكلو :كما كؿ مف يبدم ...إلخ)(ٔ) يبدم بمعنى يظير كالبشاشة طبلقة ٔٔ/ب /الكجو
كمنجدا بالجيـ مفعكلو
كتمفو بالفاء بمعنى تجده متعد الثنيف كفي التنزيؿ" :ألفكا آباءىـ ضاليف"،
ن

كائنا أخاؾ ،فإنو اسـ فاعؿ مف كاف كفيو ضمير
الثاني ال حاؿ حبل فالعيني ،كالشاىد في قكلو :ن
مستتر ىك االسـ ،كأخاؾ بالنصب خبر .
(قكلو :كالمصدر) سكت عف اسـ المفعكؿ؛ ألف فيو خبلفنا ،كاعمـ أف مصدر كاف الككف
كالكينكنة ،كمصدر أضحى كأصبح كأمسى اإلضحاء كاإلصباح كاإلمساء ،كمصدر صار

الصيركرة ،كمصدر بات البيات كالبيتكتة ،كمصدر ظؿ الظمكؿ ،أفاده أبك حياف .
(قكلو :يبذؿ كحمـ ...إلخ)

(ٕ)

الجار متعمؽ بساد كالبذؿ بالمعجمة اإلعطاء ،كالضمير في

إياه كفي قكمو لمعتى ،كككنؾ مبتدأ ،كىك مصدر مضاؼ إلى اسمو ،كىك كاؼ المخاطب ،كاياه
خبر مف جية نقصانو ،كاألصؿ كككنؾ فاعمو فحذؼ المضاؼ كانفصؿ الضمير ،كيسير خبره مف

جية ابتدائيتو ،كالمعنى أف الرجؿ يسكد قكمو ،يبذؿ الماؿ كالحمـ كىك يسير عميؾ إف أردت أف

تككف مثمو .

(ٔ)

البيت :كما كؿ مف يبدم البشاشة كائنا

أخالؾ إذا لـ تمفو لؾ منجدا

شرح ابف عقيؿ.ُِٓ/ُ :

ُ.ُِٓ/

(ٕ)

البيت :ببذؿ كحمـ ساد في قكمو الفتى

كككنؾ إياه عميؾ يسير
ٕ٘ٔ

شرح ابف عقيؿ.ُِٔ/ُ :

(قكلو :ال يستعمؿ منو أمر كال مصدر) ىذا خبر عف قكلو :كما ال يتصرؼ كىذا يقتضي

تسكية التصرؼ بيف ليس كداـ كغيرىما فيفيد أف لميس كداـ مضارنعا مع أنو ليس كذلؾ ،فكاف
خبر عما قبمو ،أم ما ال يتصرؼ أصبلن ىك داـ...
األكلى حذؼ الكاك مف قكلو :كىك داـ ليككف نا
إلخ ،كقكلو :ال يستعمؿ خبره كذا قيؿ كفيو ىنظىر ،إذ مع حذؼ الكاك يككف ذكر القسـ األكؿ تك ار ار
خبر عف قكلو :ما ال يتصرؼ كال يضر تسكية
لذكره إياه فيما تقدـ فاألكلى جعؿ قكلو :ال يستعمؿ نا
التصرؼ بيف ليس كداـ كغيرىما؛ ألف المراد أف ىذه المذككرات ال يستعمؿ منيا مصدر كال أمر فبل
تأم ٍؿ .
ينافي أف بعضيا يزيد بأنو ال يستعمؿ منو مضارع كال غيرهَّ ،

(قكلو :كفي جميعيا ...إلخ) متعمؽ بآخر كتكسط معمكلو ،ككؿ مبتدأ ،خبره حظر ،أم منع

كسبقو بالنصب مفعكؿ حظر ،كىك مصدر مضاؼ لفاعمو ،كداـ مفعكلو كالمعنى منع كؿ النحاة أك

العرب أف يسبؽ الخبر ٔٔ/أ /داـ .

(قكلو :فبل يجكز تقديـ االسـ عمى الخبر) ىذا صريح في أف المراد امتناع تقديـ االسـ عمى

خر عنيا فميس في عبارتو ما يدؿ عمى خبلؼ ىذا
مقدما عمى كاف أك متأ نا
الخبر سكاء كاف الخبر ن
حتى يعترض عميو َّ
فتدب ٍر .
(قكلو :سمي إف جيمت ...إلخ)

(ٔ)

سمي أمر لممؤنث ،ككاف ىذا الشاعر قد خطب امرأة

كخطبيا غيره ،ككانت قد أنكرت عميو فخاطبيا بيذا البيت مف جممة قصيدة ،كالمعنى سمي الناس
عنا كعنيـ إف جيمت حالنا كحاليـ فميس العالـ بالشيء كالجاىؿ بو سكاء ،فقكلو :الناس مفعكؿ

سمي ،كسكاء بالنصب خبر ،كصح اإلخبار بو عف عالـ كجيكؿ؛ ألنو مصدر بمعنى مستك

(ٕ)

(ٖ)

.

العيش المعيشة" ،كمنغصة" "مكدرة" كلذاتو جمع لذة كىي

(قكلو :ال طيب لمعيش ...إلخ)
ما يتمذذ بو ،كقكلو :باد كارام َّ
تذك ٍر ،كأصمو اذتكار قمبت التاء داالن ميممة ثـ قمبت الذاؿ المعجمة
داال ميممة ،كأدغمت الداؿ في الداؿ ،كما سيأتي إف شاء اهلل آخر الكتاب كاليرـ الكبر ،كالضعؼ،
كالمعنى ال طيب لعيش بني آدـ ما دامت لذاتو مكدرة بتذكر المكت كالكبر كالشاىد تقديـ منغصة

الذم ىك خبر دامت عمى اسميا ،كىك لذاتو ففيو رد عمى ابف معطي كمما يستشيد بو عمى ذلؾ
قكؿ الشاعر:
ما َدام ح ِ
قت بو
افظَ ودي َم ْن َوِث ُ
َ َ
َ

(ٔ)

البيت :سمي إف جيمت الناس عنا كعنيـ

)ِ)

مستكم في " ب" .

(ٖ)
)ْ)

البيت :ال طيب لمعيش ما دامت منفضة

ست عنو ر ِ
اغ ًبا َأب ًدا
في َو الذي لَ ُ
ُ
َ

فميس سكاء عالـ كجيكؿ
لذاتو بادكار المكت كاليرـ

البيت ببل نسبة في االرتشاؼ ِ ٖٔ-ٖٓ /كالتصريحُ. ِّْ/
ٕٔٙ

()4

شرح ابف عقيؿ.ُِٖ/ُ :
شرح ابف عقيؿ.ُِٗ/ُ :

(قكلو :فمسمـ) كىذا ىك الظاىر مف كبلمو كما يؤخذ ذلؾ مف التشبيو في قكلو :كذاؾ سبؽ ...إلخ

ككجو تسميـ ما ذكر إف "ما" مكصكؿ حرفي ،كالجممة بعده صمتو كبتقديـ الخبر يمزـ تقديـ بعض

قائما ما داـ زيد .
أجزاء الصمة عمى المكصكؿ ،كىك ممنكع فبل يقاؿ ن
(قكلو :كذاؾ سبؽ ...إلخ) سبؽ خبر مصدر مضاؼ لفاعمو ،كما النافية مفعكؿ المصدر
كالتشبيو في كذاؾ في أصؿ المنع دكف كصفة ألف في ىذا خبلفنا دكف ما تقدـ .
(قكلو :فجيء بيا متمكه ال تاليو) قبؿ أنو حشك ال فائدة فيو ،كرد بأنو تنبيو عمى عمة الحكـ

كىك أف ما ليا صدر الكبلـ فتككف متبكعة حتى يشمؿ الحكـ كؿ ما نفى بيا مف سائر األفعاؿ في

ىذا الباب ا.ق .نكت .

(قكلو :كمنع سبؽ ...إلخ) منع رفع باالبتداء مضاؼ لمفعكلو ،كىك سبؽ كالفاعؿ محذكؼ

كسبؽ مصدر مضاؼ إلى فاعمو كىك خبر ،كقكلو :اصطفى خبر عف منع كليس في محؿ نصب

ٕٔ/ب /بالمفعكلية ،كالتقدير منع مف منع أف يسبؽ الخبر ليس اختير كعمـ مف قكلنا ليس في محؿ

نصب بالمفعكلية أف خبر في كبلمو منكف كليس مضافا إلى ليس كاال تكالى خمس حركات ،كذلؾ

ممنكع في الشعر صرح بو األشمكني

(ٔ)

كغيره ،كبو تعمـ رد اعت ارض الشيخ شعباف في ألفية

العركض بأف الناظـ سيا حيث تكالى في كبلمو خمس حركات بناء عمى عدـ تنكيف خبر ،كقد
عممت بطبلنو .

كدائما حاؿ مف ضميره العائد
(قكلو :كالنقص ...إلخ) النقص مبتدأ خبره قفى بمعنى انبع
ن
عمى النقص (قكلو :كابف برىاف(ٕ)) بفتح الباء المكحدة ،كسككف الراء كبعد الياء كاأللؼ نكف ىك أبك
متبحر في األصكؿ كالفركع صنؼ كتاب الكجيز في أصكؿ
نا
الفتح أحمد بف عمي كاف فقيينا شافعيا
الفقو مات سنة عشريف كخمسمائة ببغداد رحمة اهلل تعالى ذكره ابف خمٌكاف(ٖ) (قكلو :كتقريره) برائيف
أم تقرير الدليؿ منو .

جيب بأف المعمكؿ ظرؼ فيتسع فيو أك بأف يكـ معمكؿ
(قكلو :كقد تقدـ عمى ليس) أي ي
لمحذكؼ تقديره يعرفكنو يكـ يأتييـ كجممة ليس مصركفنا حالية مؤكدة أك مستأنفة قاؿ  :الناصر

كالحؽ الجكاز؛ ألنو ال مانع منو إذ ىي تدؿ عمى الحدث عند المحققيف كيدؿ لو قكؿ الرضي إنو ال

مانع مف تعمؽ يكـ في اآلية بميس تأ َّم ٍؿ .
)ُ)
)ِ)

ساقط في " ب" .
ىك أحمد بف عمي بف برىاف ،أبك الفتح :فقيو بغدادم ،غمب عميو عمػـ األصػكؿ ،كػاف يضػرب بػو المثػؿ فػي حػؿ

اإلشػػكاؿ .مػػف تصػػانيفو( :البسػػيط) ،ك(الكسػػيط) ،ك(الػػكجيز) فػػي الفقػػو كاألصػػكؿ .ككػػاف يقػػكؿ :إف العػػامي ال يمزمػػو
أيضا .مكلده ككفاتػو ببغػداد
بالنظامية نا
كدرس
التقيد بمذىب معيفَّ .
يكما ك ن
شير ك ن
ٌ
احدا كعزؿ ن
احدا كعزؿ ،ثـ تكالىا ن
ثانيا ن
سنة ثماف عشر كخمسمائة .انظر :شذرات الذىب ْ ُٔ/كاألعبلـ ُ. ُّٕ/

)ّ)

كفيات األعياف ُ. ٗٗ/
ٕٔ7

يدا لف أضرب،
غالبا فبل يرد نحك :ز ن
(قكلو :كال يتقدـ المعمكؿ إال حيث يتقدـ العامؿ) أم ن
فإنو يجكز تقديـ المعمكؿ كال يجكز تقديـ عاممو كىك الفعؿ لضعؼ لف .
(قكلو :كاف كجد ذك عسرة)

(ٔ)

جعؿ كاف تامة في اآلية قكؿ سيبكيو كأبى عمى كأجاز

الككفيكف النقصاف عمى تقدير ،كاف كاف غرمائكـ ذك عسرة فحذؼ المجركر الذم ىك الخبر ،كرد

اختصار أفاده أبك حياف في البحر (قكلو :ما دامت
نا
اقتصار كال
نا
بأف البصرييف ال يجكزكف حذفو
السمكات كاألرض) أم ما بقيت .
(قكلو :حيف تمسكف ...إلخ)

(ٕ)

أم حيف تدخمكف في المساء كحيف تدخمكف في الصباح

(قكلو :كال يمي العامؿ ...إ لخ) أصؿ تركيب النظـ كال يمي معمكؿ الخبر العامؿ فقدـ المفعكؿ ،كىك

العامؿ كأخر الفاعؿ كىك معمكؿ الخبر لمراعاة النظـ كليعكد الضمير مف قكلو :إال إذا ظرفنا أتى...
إلخ إلى اقرب ٕٔ/أ /مذككر .
(قكلو :جا از يبلؤه ع ند البصرييف ككذا الككفييف) أم ككذا عند الككفييف فيك باتفاؽ (قكلو:

كمضمر الشأف) مف إضافة الداؿ لممدلكؿ أم الضمير الداؿ عمى الشأف (قكلو :مكىـ) بالرفع فاعؿ
كقع كاستباف بمعنى ظير .

(قكلو :قنافذ)(ٖ) جمع قيٍنفيذ بالذاؿ المعجمة كضـ الفاء كفتحيا ،كىك خبر مبتدأ محذكؼ،
كى َّداجكف جمع ىى َّداج بتشديد الداؿ كفي آخره جيـ مف اليدجاف كىك مشية الشيخ،
أم :ىـ قنافذ ى
كعطية أبك جرير ،كأراد الفرزدؽ بيذا البيت ىجكه جرير ،كشبييـ بالقنافذ في مشييـ بالميؿ فيك
استعارة مصرحة فقكؿ التصريح

(ٗ)

 :كالعيني بالكناية سيك عمى أنو ال استعارة أصبلن عمى تقديره

تأم ٍؿ
خبر محذكؼ إال عمى رأم السعد في نحك :زيد أسدَّ ،
(قكلو :فأصبحكا كالنكل ...إلخ)( )ٙالنكل مبتدأ كىك جمع نكاة ،كخبره عالي يم ىع ٌرسيـ بضـ
الميـ كفتح العيف الميممة كتشديد الراء مفتكحة ،كىك مكضع نزكليـ ،كالجممة حاؿ مف ضمير
(٘)

.

أيضا ،كالتقدير أصبحكا كعندىـ نكل كثيرة
أصبحكا ،كالكاك في قكلو :كليس كؿ النكل ...إلخ لمحاؿ ن
كالحاؿ إنيـ يمقكف بعض النكل ،كال يمقكف كميا؛ البتبلعيـ لو مف قرط جكعيـ فدؿ عمى كثرة ما

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
)ْ)

اآلية" كاف كاف ذك عسرة فنظرة إلى ميسرة"

البقرة.َِٖ/ِ :

اآلية" :فسبحاف اهلل حيف تمسكف كحيف تصبحكف"
اىجيذ :قْبفز ٕذاجُ٘ ح٘ه ثي٘رٌٖ

الركـ.ُٕ :

ثَب مبُ إيبٌٕ عطيخ ع٘دا

ششح اثِ عقيو.ٕٕ٘/ٔ :

التصريحُ. ِْٖ/

)٘) ساقط في " ج " .

()ٙ

البيت :فأصبحكا ك َّ
النكل عالي معرسيـ

كليس كؿ النكل ييمقى المساكيف
ٕٔ8

فرط ليـ مف التمر ،كقائؿ ىذا البيت حميد بف ثكر ،أحد البخبلء المشيكريف ككاف ىجاء لمضيؼ،
كمراده بيذا البيت كبقية القصيدة ىجاؤىـ؛ كذؾ لكثرة أكميـ ،كأكليا:
كأنيم

مرحبا بوجوه القوم إذ حضروا
ل
ً

أناخوىا

إذ

الشياطين

()1

(قكلو :إذا قرئ بالتاء) أشار بيذا إلى أنو لـ يركييا كانما ركل بالياء التحتية فقط ،كما صرح بذلؾ

العيني في الشكاىد الكبرل ،ثـ قاؿ  :كاسـ ليس في ىذا البيت ضمير الشأف عند البصرييف
جميعا؛ ألنو عمى ىذا ال يجكز جعؿ المساكيف اسـ ليس ألنو يكجب أف يككف يمقى خبرىا
كالككفييف
ن
كلك كاف خبر الكاجب أف يقاؿ يمقكف ،فتعيف أف يككف المساكيف فاعبلن بو كىك خاؿ مف الضمير

ممخصا .
ا.ق.
ن
(قكلو :بعض ما قيؿ في البيتيف) تقدـ ما قيؿ في الثاني ،كأما األكؿ فقيؿ فيو زيادة عمى ما
سبؽ في كبلـ الشارح إ ف كاف زائدة بيف المكصكؿ كصمتو فحينئذ ال اسـ كال خبر ،كقيؿ إف ما
كعكد خبره ،كاياىـ مفعكؿ مقدـ،
مكصكلة كاسـ كاف ضمير مستتر يرجع إلى ما ،كعطية مبتدأَّ ،

كالعائد محذكؼ ألنو ضمير منصكب ٖٔ/ب /متصؿ ،كالتقدير بالذم كاف عطية عكدىمكه ،كقيؿ

إف ىذا ضركرة فبل اعتبارية أفاده العيني .

(قكلو :كقد تزاد كاف ...إلخ) ل يس المراد أنيا ال تدؿ عمى معنى ألبتة بؿ إنو لـ يؤت بيا

لئلسناد كا ال فيي دالة عمى المضي كالتقميؿ المستفاد مف قد بالنسبة لي عدـ زيادتيا فبل ينافي
كثرتيا في نفسيا ،كال داللة ليا حينئذ عمى أكثر مف الزماف اتفاقنا ،كاختمفكا في عمميا في المرفكع

فقيؿ ليا مرفكع ،كقيؿ ال مرفكع ليا كقيؿ غنيا رافعة لضمير مصدرىا أم الككف (قكلو :كما كاف

أصح ...إلخ) ما تعجبية ،ككاف زائدة كأصح فعؿ تعجب كعمـ مفعكؿ

(ٕ)

.

(قكلو :بيف الشيئيف المتبلزميف) أم غير الجار كالمجركر أما بينيما فشاذ كما في التكضيح

كغيره (قكلو :كانما تنقاس ..إلخ) فيو ىنظر إذ المصرح بو في التكضيح كاألشمكني كغيرىما القياس
فيما عدا الجار كالمجركر .

(قكلو :األىنمارية) بفتح اليمزة نسبة إلى األنمار قبيمة مف العرب (قكلو :ال ىك ىممىة) بالنصب
جمع كامؿ ،مفعكؿ كلدت أم كلدت فاطمة األكالد ال ىك ىممىة .
(قكلو :مف بني عبس) قاؿ في الصحاح

بغيض (قكلو :فكيؼ إذا مررت ...إلخ)
)ُ)
)ِ)
)ّ)

(ٗ)

(ٗ)

(ٖ)

 :عبس أبك قبيمة مف قيس ،كىك عبس بف

كيؼ لبلستفياـ غير الحقيقي

(ٔ)

خرجت مخرج التعجب،

البيت لحميد األرقط في العقد الفريد ٕ َِٖ/كٖ ُٓ/كفرحة األديب ٓ .
زيادة في " أ" .
الصحاح ّ. ْٗٓ/
البيت :فكيؼ إذا مررت بدار قكـ

كجيراف لنا كانكا كراما
ٕٔ9

شرح ابف عقيؿ.ُِّ/ُ :

التعجب ،كما في "كيؼ تكفركف باهلل" ،كمحؿ الشاىد زيادة كانكا بيف المكصكؼ كىك جيراف كصفتو
كىك كراـ ،كقد اعترض بأف عمميا الرفع في الضمير المتصؿ بيا مانع مف الزيادة رد بعدـ منعو ز

السراة بفتح السيف جمع سرل بمعنى شريؼ ،كيركل جياد جمع
(قكلو :ىسراة بني ...إلخ)(ٕ) َّ
جيد ،كتسامي أصمو تتسامى حذفت منو إحدل التاءيف مف السمك كىك العمك ،كالمسمكمة بفتح الكاك
اسـ مفعكؿ مف الكسـ ،كىك العبلمة ك ً
العراب بكسر العيف الميممة نعت المسكمة أم الخيؿ العربية
التي جعمت عمييا عبلمة كتركت في المرعى ،كفي ركاية المطيمة الصبلب أم التامة القكية .

(قكلو :في قكؿ أـ عقيؿ) بكزف ككيؿ ىك أخك عمى رضي اهلل عنيما كانت تقكؿ ذلؾ كىي

ترقصو في صغره .

(قكلو :أنت تككف ...إلخ) الماجد الكريـ ،كالنَّبًيؿ بفتح النكف ككسر المكحدة مف النبالة
كبمًيؿ
كىي الفضؿ كجمعو نببلء ،كشريؼ كشرفاء ،كتييب بضـ الياء ٖٔ/أ /شذكنذا كقياسو الكسر ،ى
بفتح المكحدة أكلو ككسر البلـ بكزف قتيؿ بمعنة مبمكلة .
(قكلو :كبعد إف كلك) أم الشرطيتيف؛ ألنيا مف األدكات الطالبة لفعميف فيطكؿ الكبلـ

فيخفؼ بالحذؼ ،كخص ذلؾ بأف كلك دكف بقية أدكات الشرط ألف أف أـ أدكات الشرط الجازمة،
كلك أـ أدكات الشرط غير الجازمة كما أف كاف أـ بابيا ،كىـ يتكسعكف في األميات ما لـ يتكسعكف

في غيرىا ا.ق .تصريح .

(قكلو :قد قيؿ ما قيؿ ...إلخ)

(ٖ)

قالو النعماف بف المنذر

(ٗ)

أحد ممكؾ العرب حيف قدـ عميو

جميسا لو كيؤاكمو ،فقاؿ  :لبيد
بنك جعفر كقد أعرض عنيـ لسعي الربيع بف زياد فييـ عنده ككاف
ن
ىاجيا لو قصيدة ،منيا:
صغير
نا
ىك شاعر بني جعفر ككاف آنذاؾ
ن
َم ْيالً

إن
َّ

وأ َن ُو

ُي ْولِ ُجيا

)ُ)

(ٕ)
(ٖ)

عن
المّ َ

ت
َأب ْي َ

أستَ ُو
ْ

ُي ْوِل ُج

ِم ْن

حتى

ل

تأكل
ْ

َب َر ٍ
ص

ِ
ييا
ف َ

ُيواري

مع ْو
َ

ُممَ َّم َع ْو

أص َب َع ْو
ْ
ش َج َع ْو
أْ

ساقط في " ج " .
البيت :سراة بني أبي بكر تسامى

عمى كؿ المسكمة العرابيب

البيت :قد قيؿ ما قد قيؿ إف صدقا كاف كذبا

شرح ابف عقيؿ.ِِّ/ُ :

فما اعتذارؾ مف قكؿ إلى قيؿ

شرح ابف عقيؿ:

ُ.ِّْ/

)ْ) ىك النعماف بػف المنػذر بػف امػرئ القػيس المخمػي ،أبػك قػابكس ،مػف أشػير ممػكؾ ً
الحيػرة فػي الجاىميػة ،أقػره كسػرل
عمى ً
الحيػرة ،ثػـ عزلػو كنفػاه ثػـ قتمػو ،مدحػو النابغػة الػذبياني كحسػاف بػف ثابػت ،تػكفي سػنة خمػس عشػرة قبػؿ اليجػرة.
انظر :الكامؿ ُ ٓٔٓ- ٓٓٗ/كالصحاح ٓ َِْْ/كخزانة األدب ُ ّٖٔ-ّْٖ/كاألعبلـ ٖ. ّْ/
ٕٕٓ

كأ ّنما

يئا
َ
شً

ب
َي ْطمَ ُ

َّع ْو
ّ
ضي َ

()1

كقكلو :مممعة أم ممكنة ،كاألشجع أصكؿ اإلصبع التي تتصؿ بعصب ظير الكؼ ،فالتفت النعماف

إلى الربيع كقاؿ  :أذاؾ أنت يا ربيع ،فقاؿ :ال كاهلل ،لقد كذب ابف المئيـ ،فقاؿ  :النعماف :أؼ
قيؿ ...إلخ
ليذا
طعاما ،كقاـ الربيع كانصرؼ إلى منزلو ،فقاؿ  :فيو النعماف أبياتنا منيا قد قيؿ ما ى
ن
.
(قكلوً :م ٍف لى يد ىش ٍكالن ...إلخ)(ٕ) ىذا تقكلو :العرب فيما بينيـ مثؿ المثؿ ،كىك مف الرجز ،ىكلى يد
بفتح البلـ كضـ الداؿ أحد لغات لى يدف ،ك ىش ٍكالن بفتح الشيف المعجمة كسككف الكاك في آخره الـ،
مصدر شالت الناقة بذنبيا رفعتو لمضراب ،فيي شائؿ ،كجمعيا شكؿ(ٖ) ،كراكع كركع ،كقيؿ إف

شكالن اسـ جمع مفرد مشائمة عمى غير قياس ،كىي الناقة التي جؼ لبنيا كارتفع ضرعيا كأتى عمييا
مف نتاجيا سبعة أشير أك ثمانية ،كقكلو :إًتٍبلئيا بكسر اليمزة ،كسككف التاء الفكقية مصدر أتمت
الناقة إذا تبلىا كلدىا أم تبعيا أفاده العيني .

(قكلو :مف لى يد أف كانت) في لى يد ٍف لغات إحدل عشرة فتح البلـ كتثميث الداؿ مع نكف ساكنة
مقصكر ،كلد مثمث البلـ مع سككف
نا
كضـ البلـ كفتحيا مع سككف الداؿ ككسر النكف كلدل بفتحتيف

الداؿَّ ،
كلدنا بفتح البلـ كسككف الداؿ كبعد النكف ألؼ ىكلى يد بفتح البلـ كضـ الداؿ ،كما في البيت
ذكره العيني ،كانما قدر الشارح كغيره إف كانت ألف الغالب عمى ٔٗ/ب /لدف أف تضاؼ إلى
المفرد ،كالتقدير مف لى يدف مف ككنيا شكالن؛ ألف لى يد يككف بعدىا أسماء الزماف (قكلو :كاألصؿ ألف
بر ...إلخ) أم األصؿ الثاني ،كأما األكؿ فيك اقترب ألف كنت ب ار قدمت البلـ كما بعدىا
كنت ا
عمى اقتراب لبلختصاص أم لبرؾ ألبر غيرؾ اقترب بمعنى تقرب (قكلو :فصار أما أنت ...إلخ)

أم بعد إدغاـ النكف في الميـ لمتقارب .

(قكلو :أبا يخ ىراشة)(ٗ) أم يا أبا يخ ىراشة
األلؼ شيف معجمة ،كنية خفاؼ بف ندبة اسـ أمو ،كىك صحابي جميؿ ،كالنفر الجماعة ،كىك في
(٘)

)ُ)

بضـ الخاء المعجمة كتخفيؼ الراء الميممة ،كبعد

الرج ػػز لمبيػ ػػد ب ػػف ربيعػ ػػة الع ػػامرم فػ ػػي ديكان ػػو َٔ كالمحكػ ػػـ ِ ُِٖ/كالحيػ ػكاف ُ ُِٔ/كعيػ ػػكف األخبػ ػػار ْٔٓ/

كالبصائر كالذخائر ٔ. ِّٗ/

(ٕ)
)ّ)

المثؿ :مف كد شكال فإني إكبلئيا

شرح ابف عقيؿ.ِّٓ/ُ :

ساقط في " ج " .

ْ البيت :أبا خراشة أما أنت ذا نفر

فإف قكمي لـ تأكميـ الضبع

شرح ابف عقيؿ .ِّٔ/ُ:

)ٓ)
ػممي ،مػف مضػر ،أبػك خ ارشػة :شػاعر فػارس ،مػف أغربػة العػرب.
ىك خفاؼ بف عميػر بػف الحػارث بػف الشػريد الس ٌ
زمنػا فػي الجاىميػة ،كلػو أخبػار مػع العبػاس بػف مػرداس كدريػد بػف
كاف أسكد المكف (أحذ السػكاد مػف أمػو ندبػة) كعػاش ن
الصمة .كأدرؾ اإلسبلـ فأسمـ ،كشيد فتح مكة ككاف معو لكاء بني سػميـ ،كشػيد يحىن ٍيننػا كالطػائؼ ،كثبػت عمػى إسػبلمو

ػردة ،كمػػدح أبػػا بكػػر كبقػػي إلػػى أيػػاـ عمػػر .أكثػػر شػػعره مناقصػػات لػػو مػػع ابػػف مػػرداس ،ككانػػت قػػد ثػػارت بينيمػػا
فػػي الػ ٌ
ٕٕٔ

األصؿ اسـ لما دكف العشرة ،ك َّ
الضيبع بفتح الضاد المعجمة كضـ الباء المكحدة اسـ لمسنيف المجدبة
كنت ذا و
يز فييـ فخرت فإف قكمي مكفركف
كبير كعز نا
نفر نا
عمى التشبيو ،كالمعنى :يا أبا خراشة ألف ى

لـ تأكميـ السنيف المجدبة مف القمة كالضعؼ (فائدة) تحذؼ كاف مع معمكلييا بعد إً ٍف المكسكرة
اليمزة في قكليـ :افعؿ ىذا لما ال ،أم إف كنت ال تفعؿ غيره فـ أعكض كال النافية لمخبر(ٔ) .
(قكلو :كمف مضارع لكاف ...إلخ) الحاصؿ أف الحذؼ لو شركط أف يككف الفعؿ مضارع

كمجزكما بالسككف غير متصؿ بضمير نصب كال بساكف ،كأف يككف ذلؾ في حاؿ الكصؿ .
كاف
ن
(قكلو :كىك حذؼ ما التزـ) أم لـ يمتزـ فما نافية كقكلو( :صمى اهلل عميو كسمـ) لعمر أم
صاؼ بالميممة كبالفاء المضمكمة مرٌخـ
لما طمب قتؿ ابف صياد حيف أخبر بأنو الدجاؿ كاسمو
ي
كاىنا ،ككانت
صافي بالياء ،كقد يكقؼ عمى الياء كالقاضي ،كقيؿ اسمو عبداهلل ،ككاف ييكديا
ن

إحدل عينيو ممسكحة ،كاألخرل ناتئة ،كادعى النبكة ،كفي الكرماني(ٕ) أنو صمى اهلل عميو كسمـ إنما

(ٖ)
تزكج
قاؿ  :إف يكنو ...إلخ؛ ألنو إذ ذاؾ لـ يكف قد اتضح لو أمره ،كفي القسطبلني  ،أف ىذا ٌ
مسمما بالطائؼ ،أم فيك غير الدجاؿ اآلتي آخر الزماف
ككلد لو كدخؿ مكة كالمدينة كأسمـ كمات
ن

كالكبلـ عمى ىذا مبسكط في شركح البخارم كما أفاده ابف الميت في باب الضمائر .

ؾ ىح ىس ىنةن ))ٗ(أم قراءة سبعية ،ككجو الشبو إف كبل لمنفي كككف
(قكلو :كقد قرئ  :ىكًا ٍف تى ي
النفي لمحاؿ عند اإلطبلؽ كدخكليا ٔٗ/أ/
حركب في الجاىمية ،كلو يقكؿ العباس بف مرداس( :أبا خراشة أما أنت ذا نفر  -البيت) قاؿ  :األصػمعي :خفػاؼ،

كدريد بف الصمة ،أشعر الفرساف .كلمدكتكر نكرم حمكدم القيسي (شعر خفاؼ بف ندبة  -ط) جمع كتحقيؽ .كتكفي
سنة عشريف لميجرة .انظر :األغاني ُُّّٔ/كالشعر كالشعراء ُِِ كخزانة األدب ُ ُٖ/ك ِْٕ كاألعبلـ َِّ/

)ُ)
)ِ)

زيادة في " أ" .
ىك عبد الرحمف بف محمػد بػف أميركيػو ،أبػك الفضػؿ الكرمػاني :فقيػو حنفػي انتيػت إليػو رياسػة المػذىب بخ ارسػاف.

مكلػػده بكرمػػاف ككفاتػػو بمػػرك ،مػػف كتبػػو( :التجريػػد) فػػي الفقػػو ،ك(اإليضػػاح فػػي شػػرح التجريػػد  -خ) ثػػبلث مجمػػدات،
ك(شػػرح الجػػامع الكبيػػر) ،ك(الفتػػاكم) ،كتػػكفي سػػنة خمسػػمائة كثػػبلث كأربعػػيف .انظػػر :كشػػؼ الظنػػكف ُ ّْٓ/كمفتػػاح

السعادة ِ ُْْ /كاألعبلـ ّ. ِّٕ/

)ّ)

ىػك أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػي بكػػر بػػف عبػػد الممػؾ بػف احمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػد بػػف حسػػيف بػػف عمػػي القسػػطبلني

األصػػؿ المصػػرم ،الشػػافعي ،كيعػػرؼ بالقسػػطبلني (شػػياب الػػديف ،أبػػك العبػػاس) محػػدث ،مػػؤرخ فقيػػو ،كمقػػرئ .يكلً ػ ىد
بمصػػر فػػي ذم القعػػدة ،كنشػػأ بيػػا ،كقػػدـ مكػػة ،كتػػكفي بالقػػاىرة فػػي المحػػرـ .مػػف كتبػػو :إرشػػاد السػػارم عمػػى صػػحيح
البخػارم ،فػػي نحػػك عشػرة أسػػفار كبػػار ،كالمكاىػػب المدنيػػة بػػالمنح المحمديػػة ،كفػػتح الػػداني فػػي شػػرح حػػرز األمػػاني فػػي
القراءات ،كمنياج االبتياج بشرح مسمـ بف الحجاج في ثمانية أجزاء كبار ،كمنحة مف منح الفػتح المػكاىبي تنبػئ عػف
لمحػػة مػػف سػػيرة أبػػي القاسػػـ الشػػاطبي .انظػػر :شػػذرات الػػذىب ٖ ُُِ /كفيػػرس الفيػػارس ِ ُّٖ /ككشػػؼ الظنػػكف

ُ ٔٗ/كاألعبلـ ُ ِِّ/كمعجـ المؤلفيف ِ. ٖٓ/

)ْ)

النساء َْ .
ٕٕٕ

ولت ،وِا ْن ،المشبيات بميس)
(فصل في ما ،ولَ ،
عمى المبتدأ كالخبر (قكلو :إعماؿ ليس أعممت ...إلخ) أم أعممت كأعماؿ ليس كذلؾ عند

البصرييف ،كأما الككفيكف فجعمكا المرفكع بعدىا مبتدأ ،كالمنصكب خبره ،كنصبو بنزع الخافض،
كأىمميا التميميكف كما أىممكا ليس حمبلن عمييا .

(قكلو :مع بقاء النفي) عبارة التكضيح إف ال ينتقض نفي خبرىا ،كفيو إشارة إلى أنو ال

يضر انتقاض نفي معمكؿ خبرىا ككجيو ظاىر؛ ألنو غير معمكؿ ليا فبل يحتاج لبقاء نفييا بالنظر
إليو (قكلو :كف) أم عمـ مف قكلو :في باب المبتدأ ،كاألصؿ في اإلخبار أف تؤخ ار بأؿ االستغراقية،

فإنو عمـ منو أف حؽ المبتدأ التقديـ ،كالخبر التأخير .

(قكلو :كسبؽ) مصدر مضاؼ لفاعمو منصكب بالمفعكلية ألجاز كمفعكلو محذكؼ تقديره

مدخكلي كما قدره األشمكني أم اسميا كخبرىا كدفع بذلؾ المقدر إيياـ أف المراد سبؽ ذلؾ عمى ما

مع امتناعو؛ ألف ما ليا الصدارة .
وأنا

(قكلو :أبناؤىا متكنفكف ...إلخ)(ٔ) ىك مف الكامؿ ،كقبمو:
()2
ٍ
إليكم أ ْقوادىا
الجيوش
تص ُل
مسودة
بحرٍة
النذير
ُ
ُ
ُ

الحرة بفتح الحاء الميممة المراد بيا ىنا الكتيبة المسكدة كاألقكاد(ٖ)جمع قى ٍكد بفتح القاؼ كسككف
ك ى
الكاك الجماعة مف الخيؿ ،كأبناؤىا مبتدأ أم أبناء الكتيبة كأراد رجاليا ،خبره متكنفكف ،أباىمك أم
محدقكف بيـ ،كأراد باآلباء الرؤساء لقياـ األمر بيـ ،قاؿ  :العيني كأبا ىمك كبلـ إضافي ،كأصمو
آباءىـ ،كقكلو :حنقكا الصدكر خبر ثاف عف المبتدأ ،كىك جمع ىحنًؽ بفتح الحاء الميممة ككسر
النكف مف الحنؽ بفتحتيف كىك الفيظ ،كقكلو :كما يى يـ أكالدىا أم ليسكا أكالد الكتيبة حقيقة بؿ ذلؾ
مجاز عمى حد قكؿ العرب بنك فبلف بنك الحرب .

ضمنا في قكلو ،:كسبؽ حرؼ جر فإنو
(قكلو :ذكر المصنؼ منيا أربعة) أم ثبلثة صراحة ،كالرابع
ن
تضمف إف شرط عمميا أف ال يتقدـ معمكؿ خبرىا ،كىك غير ظرؼ عمى اسميا ،كانما سكت
الناظـ عف الخامس كالسادس ،كىك عدـ تكرر ما داخؿ في الثاني كالسادس مبني عمى ضعيؼ.

(قكلو :أف ينتقض النفي) أم نفي خبرىا فإف انتقاض نفي معمكؿ خبرىا َٕ/ب /ال

يضر؛ ألنو غير معمكليا ،كأفاد قكلو :باالن أنو إذا انتقض النفي بغيرىا لـ يؤثر ،كىك كذلؾ فيجب

النصب عند البصرييف ،في نحك قكلؾ :ما زيد غير قائـ .

(ٔ)
)ِ)
)ّ)

البيت :أبناؤىا متكنفكف أباىـ

حنقكا الصدكر كما ىـ أكالدىا

لـ أقؼ عميو .
القكاد في " ج " .
ٖٕٕ

(قكلو :كمف لـ يجعميا عاممة) ىذا ىك الحؽ الذم عميو جميكر النحاة

(ٔ)

(قكلو :إف ال يتقدـ

معمكؿ الخبر ...إلخ) أم ألف ىذه األحرؼ ضعيفة العمؿ كمنو يؤخذ منع تقديـ معمكؿ الخبر عمى
ضارب
يدا
الخبر نفسو ،كمنع تقديـ معمكؿ االسـ عميو ،فبل يقاؿ  :ما زيد طعامؾ أكبلن ،كال :ما ز ن
ه
قائما؛ لمزكـ الفصؿ بينيا كبيف معمكليا باألجنبي يس .
ن
(قكلو :إف ال تتكرر ما) أم ألف تكرارىا يبعد شبييا بميس ىذا إف جعمت زائدة ،فإف جعمت
نافية مؤكدة لؤلكلى صح عمميا كتقدـ أف ىذا الشرط مستغني عنو بالثاني .
(قكلو :ما زيد بشيء ...إلخ)

(ٕ)

ما نافية ،كزيد مبتدأ خبره بشيء ،كالباء زائدة فيو لما سيأتي

أنيا تزاد بعد ما كاال شيء بالرفع بدؿ مف شيء المجركر باعتبار محمو بناء عمى إىماؿ ما كذا
قيؿ ،كىك مبني عمى أنو ال يشترط في اإلتباع عمى المحؿ ،كجكد المحرز أم الطالب لذلؾ المحؿ،
كالتحقيؽ اشتراطو فاألحسف جعؿ شيء خبر مبتدأ محذكؼ ،أم ىك شيء ...إلخ ،فإف أعممت كاف

المجركر في محؿ نصب كقكلو :إال شيء خبر محذكؼ أم إال ىك شيء ،كجممة ال يعبأ بو صفة

لشيء الثاني عمى كبل اإلعرىاب ٍيف ،كمعنى ال يعبأ بو ال يقكؿ عميو كال يمتفت إليو .
خبر
(قكلو :راجع إلى االسـ الكاقع ...إلخ) أم كىك لفظ شيء المجركر بالباء الزائدة الكاقع نا
عف زيد فميس مراده باالسـ اسـ ما ،كما ىك ظاىر كقكلو :كقاؿ  :قكـ ىك راجع إلى االسـ الكاقع
أم ٍؿ .
بعد إال ،أم كىك لفظ شيء الكاقع بعدىا ،فت َّ

(قكلو :كترجيح المختار ...إلخ) يصح قراءتو بالرفع عطفنا عمى تكجيو ،كالخبر عنيما قكلو:
ال يميؽ بيذا المختصر أم ال يميؽ كؿ منيما كفيو أف اإلخبار بأف المختار راجح ،ال تطكيؿ فيو

فيك الئؽ بيذا المختصر إال أف يقاؿ انو أراد ترجيحو مع بياف أدلتو ،كيجكز أف يق أر بالنصب عمى
جعؿ الكاك لممعية كعمـ مف قكلو :أف المختار ىك الثاني رد الشرط السادس ،كىك كذلؾ كلعمو إنما

ذكره ليبيف كجو أخذه مف كبلـ سيبكيو ،كيبيف رده َّ
فتدب ٍر
(قكلو :كرفع معطكؼ) مصدر منصكب بالمفعكلية اللزـ مضاؼ إلى مفعكلو ،كالفاعؿ
محذكؼ كالتقدير الزـ رفعؾ معطكفنا بًمى ًك ٍف أك بًىب ٍؿ ...إلخ .
(قكلو :عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ) يعمـ مف ىذا أف تسمية ما بعد بؿ كلكف معطكفنا
مجاز؛ ألنو ليس بمعطكؼ بؿ خبر محذكؼ كلكف كبؿ حرؼ ابتداء كما في األشمكني ،كىذا
(ٖ)

.

المجاز عبلقتو المشابية الصكرية ،كقكلؾ :ىذا فرس لصكرة فرس منقكشة عمى جدار .

)ُ)

زيادة في " أ" .

(ٕ)

ما زيد بشيء إال بشيء ال يعبأ بو

)ّ)

ساقط مف "ج" .

شرح ابف عقيؿ.ِْْ/ُ :

ٕٕٗ

تباعا عمى
(قكلو :ال تعمؿ في المكجب) بفتح الجيـ أم المثبت (قكلو :جاز الرفع) أم إ ن
المحؿ كذا قيؿ ،كفيو أف الرفع منسكخ فبل محؿ لمرفع ،كلذا قاؿ  :السيكطي كال قاعدة عمى إضمار
تباعا عمى المفظ .
ىك اسـ كقكلو :كالنصب أم إ ن
(قكلو :جر الباء ...إلخ) جر فعؿ ماض ،فاعمو الباء ،كقصره؛ ألنو يجكز ذلؾ كما تقدـ

شيئا ال يعبأ
أكؿ الكتاب ،كشرط جره بالباء ككف الخبر منفيا ،كمف ثـ امتنع :ليس زيد بشيء إال ن

أحدا كككف ليس غير استثناء فبل يقاؿ  :قامكا ليس
بو ،كككنو يقبؿ اإليجاب فيخرج ليس مثمؾ ن
بزيد؛ ألف مصحكبيا مصحكب إال ،فكما يقاؿ  :ما زيد إال بقائـ ال يقاؿ قامكا ليس بزيد *(تنبيو)*

ىف تيىكلكا
كرد الباء عمى اسـ ليس إذا تأخر إلى مكضع الخبر كقراءة بعضيـ :لى ٍي ىس اٍلبًَّر أ ٍ
كى يك ٍـ )ُ(بنصب البر ،كقكؿ الشاعر:
يك يج ى
ِ (ٕ)
يصاب ِب َب ْعض األذى ِفي َي َد ْيو
ا ْلفَتى
َن
عجيبا
س
ِبأ ْ
ً
أَلَ ْي َ
(قكلو :كنفي كاف) أم كاف المنفية (قكلو :كما رب ىؾ بً ً
غاف وؿ  ،)ّ(ىكما ىرب ىؾ بًظىبلَّوـ ))ْ(قيؿ محؿ
ى ى
(ٔ)
المجركر إما نصب عمى الحجازية(٘) ،أك رفع عمى التميمية قاؿ  :في المغني كالصكاب األكؿ؛
يمياتً ًي ٍـ. )ٕ(
مجردا مف الباء إال
ألنو لـ يقع في القراف
منصكبا نحك :ىما يى َّف أ َّ
ن
ن
شفيعا ...إلخ)( )8الخطاب مف سكاد بف قارب الصحابي رضي اهلل عنو
(قكلو :فكف لي
ن
لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كالفىتًيؿ بفتح الفاء ككسر المثناة الفكقية ىك الخيط األبيض الذم في
شيئا قميبلن ،كاألصؿ قدر فتيؿ ،كقكلو :عف سكاد ...إلخ أصمو ىع ىنى ،لكنو
شؽ النكاة ،كالمراد ىنا ن
أقاـ المظير مقاـ المضمر ،كالشاىد في قكلو :بمغف حيث دخمتو الباء كىك خبر ال .
(قكلو :كاف مدت األيدم ..إلخ)

()9

األيدم جمع يد ،كالزاد الطعاـ ،كقكلو :بأعجميـ أم

بعجميـ فأفعؿ التفضيؿ ليس عمى بابو بخبلؼ الذم في آخر البيت ،كاذ ظرؼ بمعنى حيف ،كذا

)ُ)
)ِ)

البقرة ُٕٕ .
البيػػت لمحمػػكد الػػكراؽ فػػي مغنػػي المبيػػب ُ ُْٗ/كالتص ػريحُ ِِٕ/كالبيػػاف كالتبيػػيف ّ ُّْ/كالكامػػؿ ُِِٗ/

كالعقد الفريد ِ ُّٔ/كربيع األبرار ّ. َْ/

)ّ)
)ْ)
)ٓ)

االنعاـ ُِّ .
فصمت ْٔ .

الحجازية في " ب" ك"ج" .

)ٔ)

مغني المبيب ُ. َٕٖ/

()8

البيت :ككف لي شفيعا يكـ ال ذك شفاعة

بمغف فتيبل عف سكاد بف قارب

()9

البيت :كاف مدت األيادم إلى ازاد أكف

بأعجميـ إذا أشجع الناس أعجؿ

)ٕ)

المجادلة ِ .

ٕٕ٘

شرح ابف عقيؿ .ِْٕ/ُ :
ابف عقيؿ.ِْٕ/ُ :

قاؿ  :العيني قاؿ  :شيخ اإلسبلـ كاألكجو أنيا تعميمية ،كأجشع بالجيـ كالشيف المعجمة أفعؿ مف

حرصا عمى األكؿ كنحكه .
الجشع أم أشد
ن
(قكلو :في النكرات ...إلخ) الجار متعمؽ بأعممت كال نائب فاعؿ ،ككميس حاؿ مف ال ككجو
اختصاصيا بالنكرات أنيا النفي الجنس برجحات كالكحدة بمرجكحيو ،ككؿ منيما بالنكرات أنسب

كانما تعمؿ ال بشرط بقاء النفي كالتركيب كأف ال يفصؿ بينيا كبيف مرفكعيا بغير مرفكعيا بغير

معمكؿ الخبر الظرؼ أك الجار كالمجركر كما في ما .

(قكلو :كقد تمي الت ...إلخ) تمي مف كلى الشيء كالية إذا تكاله ،كالمراد أف الت يككف ليا

كالية عمؿ ليس ،كذكر الناظـ مف شركط إعماليا شرطيف أف يككف معمكالىا اسمي زماف ،كاف
يحذؼ أحدىما كيزاد عمى ذلؾ الشركط المتقدمة في ما إال الشرط األكؿ؛ ألف أف ال تزاد بعده

أصبلن ،فبل معنى الشتراطو كقد لمتحقيؽ بالنسبة لبلت فبل ينافي قكؿ التكضيح كعمميا إجماع مف
العرب ،كىذا مبني عمى جكاز استعماؿ المشترؾ في معنييو أك يقاؿ اإلجماع عمى الجكاز دكف
الكجكب فبل ينافي القمة

(ٔ)

.

(قكلو :كاف) أم بشرط َٕ/أ /بقاء النفي كالترتيب كعدـ تقدـ معمكؿ الخبر إذا كاف غير

ظرؼ أك جار كمجركر .

(قكلو :ذا العمبل) ربما يشعر باشتراط تنكير المعمكليف فييما ،كىك كذلؾ في الت دكف إً ٍف؛

ألنيا تعمؿ في المعارؼ كالنكرات ،بؿ قاؿ  :بعضيـ إنيا ال تعمؿ إال في معرفة .
(ٕ)

(قكلو :تعز فبل شيء ...إلخ)

تعز مف العزاء ،كىك الصبر كالتسمي ،كال في المكضعيف

بمعنى ليس ،فالشاىد في المكضعيف ،كقيؿ ال شاىد في األكؿ؛ الحتماؿ أف يككف قكلو :عمى

كباقيا حاؿ ،كالكزر الممجأ ،كالكاقي الحافظ أم اصبر عمى ما أصابؾ فإنو ال يبقى
خبر،
األرض نا
ن
شيء عمى كجو األرض كال ممجأ يقي الشخص مما قضاه اهلل تعالى كقدره عميو .
(قكلو :نصرتؾ إذ ال صاحب ...إلخ)

(ٖ)

خاذؿ مف الخذالف بالخاء كالذاؿ المعجمتيف كىك

ترؾ النصر ،كقكلو :بكئت أم أسكنت مف بكأه اهلل منزالن أم أسكنو إياه ،كال يك ىماة بضـ الكاؼ جمع
كحصنا مفعكؿ ثاف لبكئت ،كمفعكلو األكؿ
كمي كىك الشجاع المتكمي في سبلحو أم المتغطي بو،
ن

حصنا كبال يكماة متعمؽ بقكلو :نصرتؾ كالباء
كحصينا صفة لقكلو:
ىك التاء النائبة عف الفاعؿ،
ن
ن
لمسببية أك لبلستعانة .

)ُ)

زيادة في " أ" .

(ٕ)

البيت :تعز فبل شيء عمى األرض باقيا

(ٖ)

البيت :نصرتؾ إذ ال صاحب غير خاذؿ

كال كزر مما قضى اهلل كاقيا

ابف عقيؿ.ِْٗ/ُ :

فبكئت حضابا لكمات حصينا ابف عقيؿ.َِٓ/ُ:
ٕٕٙ

(قكلو :كأنشد لمنابغة) أم أنشد ذلؾ البعض بيتنا لمنابغة يستدؿ بو عمى دعكاه كالمراد بو
النابغة الجعدم(ٔ) كاسمو قيس بف عبداهلل ،كقيؿ عبداهلل بف قيس ،كقيؿ حباف بف قيس ،كانما قيؿ لو
النابغة بالغيف المعجمة؛ ألنو قاؿ الشعر في الجاىمية ثـ أقاـ مدة نحك ثبلثيف سنة ال يقكؿ الشعر
ثـ نبغ فيو فقاؿ  :ق فسمي النابغة ،ىكفى ىد عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كطاؿ عمره في الجاىمية
كاإلسبلـ ،قيؿ عاش مائة كثمانيف سنة كقيؿ مائتيف كأربعيف سنة كزيادة عمى ذلؾ ،أفاده العيني في

الشكاىد الكبرل .

(ٕ)
حب كبقت بتشديد القاؼ
(قكلو :بدت) أم أظيرت المحبكبة فعؿ ذم كد بتثميث الكاك أم ٌ
معطكؼ عمى تكات كسكاد القمب مفعكؿ حمت ُٕ/ب /أم فيو كسكاد القمب كسكيداؤه كسكداؤه

انيا .
حبتو،
اخيا أم متك ن
طالبا ،كمتر ن
كباغيا أم ن
ن
(ٖ)
كباغيا نصب عمى الحاؿ تقديره:
فكعا بفعؿ محذكؼ،
ن
(قكلو :أنو مؤكؿ) أم بجعؿ أنا مر ن
باغيا بالبناء لممفعكؿ مف رأل البصرية فحذؼ أرل فبرز الضمير الذم كاف فيو ،كىك أنا
ال أرل ن

باغيا .
باغيا عمى الحاؿ أم ال أنا أرل ن
أك يجعؿ أنا مبتدأ خبره فعؿ مقدر ناصب ن
كليا ...إلخ)(ٗ) ىك مف المنسرح فقكؿ العيني إنو مف الكافر سيك كقكؿ
(قكلو :إً ٍف ىك مست ن
الشاعر إال عمى أضعؼ المجانيف يركل إال عمى حزبو المبلعيف ،كالشاىد في أكؿ البيت حيث

أعمؿ إف عمؿ ليس ،كفيو شاىد آخر كىك أف انتقاض النفي بالنسبة إلى معمكؿ الخبر ال يضر
كىك كذلؾ .

(قكلو :إف المرء ميتنا ...إلخ) أم ليس المرء ميتنا بانقضاء حياتو ،كلكف إنما يمكت إذا بغى
عميو فيخذؿ عف النصر كالمعكنة ،كمحؿ الشاىد قكلو :إف المرء ميتنا حيث عممت إف عمؿ ليس.

(قكلو :في المحتسب) اسـ كتاب (قكلو :إف الذيف ...إلخ) أم بتخفيؼ إف عمى أنيا نافية،

كعبادا خبرىا قاؿ الناظـ في شرح الكافية :كالمعنى ليس األصناـ الذيف تدعكف
كالمكصكؿ اسميا،
ن

)ُ)
ػدم العػػامرم ،أبػػك ليمػػى :شػػاعر مفمػػؽ ،صػػحابي :مػػف المعمػريف.
ىػػك قػػيس بػػف عبػػد اهلل بػػف يعػ ىػدس بػػف ربيعػػة الجعػ ٌ
اشػػتير فػػي الجاىميػػة .كسػػمي "النابغػػة"؛ ألن ػو أقػػاـ ثبلثػػيف سػػنة ال يقػػكؿ الشػػعر ثػػـ نبػػغ فقػػاؿ  :ق .ككػػاف ممػػف ىجػػر

األكث ػػاف ،كني ػػى ع ػػف الخم ػػر ،قب ػػؿ ظي ػػكر اإلس ػػبلـ .ككف ػػد عم ػػى النب ػػي ص ػػمى اهلل عمي ػػو كآل ػػو فأس ػػمـ ،كأدرؾ ص ػػفيف،

فشيدىا مع عمي ،ثـ سكف الككفة ،فسيره معاكية إلى أصبياف مع أحد كالتيا ،فمات فييا كقد كؼ بصره،

كجاكز

المئػة ،كأخبػػاره كثيػرة ،تػػكفي سػػنة خمسػػيف .انظػر :سػػمط الآللػػي ِْٕ كطبقػػات فحػػكؿ الشػػعراء َُّ كالكسػػاطة ُُٗ
كمعجـ الشعراء ُِّ .كاألعبلـ ٓ. َِٕ/
(ٕ)

شرح ابف عقيؿ رقـ َٖ.

(ٖ)

شرح ابف عقيؿ رقـ ُٖ.

)ْ)

ساقط مف " ب" .
ٕٕ7

عباد ا أمثالكـ في االتصاؼ بالعقؿ فمك كانكا مثمكـ فعبدتمكىـ لكنتـ بذلؾ مخطئيف فكيؼ حالكـ في
ن
عبادة مف ىك دكنكـ بعدـ الحياة كاإلدراؾ فارض .
(قكلو :حيف مناص) أم فرار (قكلو :كالت الحيف حيف ...إلخ)

(ٔ)

إف قمت :تقدير االسـ

ظاىر دكف
نا
معرفة مناؼ لما تقدـ مف أنيا ال تعمؿ إال في نكرة قمت :محمو إذا كاف ما تعمؿ فيو
المقدر كما يدؿ عميو قكلو :في شرح الكافية أنيا ال تعمؿ في معرفة ظاىرة إذ مقتضاه أنيا تعمؿ
في معرفة مقدرة ،كيؤيده قكلو :في محؿ آخر ال بد مف تقدير المحذكؼ معرفة؛ ألف المراد نفي ككف
حينا ينكصكف فيو أم ييربكف كليس المراد نفي جنس الحيف .
الحيف الخاص ن
فكائنا صفة الخبر المحذكؼ؛ ألف شرط عمميا ككف
كائنا ليـ ،ن
حينا ن
كائنا ليـ) يعني ن
(قكلو :ن
معمكلييا اسمي زماف كما عرفت .

(قكلو :ال تعمؿ إال في أسماء الزماف) ىذا ىك الحؽ ،ككبل الناظـ محتمؿ لممذىبيف بأف

يراد بالحيف لفظة أك يقدر مضاؼ أم سكل اسـ حيف أم اسـ داؿ ُٕ/أ /عمى الحيف .

الم ٍن ىدـ بفتح األكؿ كالثالث مصدر رسمي بمعنى
(قكلو :ندـ البغاة ...إلخ) البغاة جمع و
باغ ك ى
أيضا مكاف الرتع أم الرعي ،كمبتغيو أم طالبو ،كقكلو :كخيـ بالخاء
الندـ ،كالمرتع بفتح أكلو كثالثو ن

كمعنى ،كالمراد بو سكء العاقبة ،كالمعنى أف البغي محؿ طالبو ثقيؿ ،عاقبتو
المعجمة كثقيؿ لفظنا
ن
خبر ليا كاالسـ
سيئة ،كالشاىد في قكلو :الت ساعة ،حيث عممت الت في ساعة النصب بجعمو نا
محذكؼ أم كليست الساعة ساعة ندـ(ٕ).

(أفعال المقاربة)

إنما لـ يقؿ كاد كأخكاتيا عمى قياس ما سبؽ؛ ألف ىذه العبارة تدؿ عمى أف كاد أـ الباب
كال دليؿ عميو ،بخبلؼ كاف فإف الدليؿ دؿ عمى أنيا أـ بابيا؛ ألف حدث أخكاتيا داخؿ تحت

حدثيا ،كليا مف التصرفاف ما ليس لغيرىا ،كالمقاربة مفاعمة مف قارب كالمراد بيا أصؿ الفعؿ كافر

سـ .

(قكلو :ككاف ...إلخ) ككاف خبر مقدـ عف قكلو :كاد ..إلخ ،كألفو منقمبة عف ياء ،كقيؿ عف

ككدا ا.ق .شيخنا البميدم .
كيدا ،ككاد يككد ن
كاك ،فيقاؿ  :كاد يكيد ن
جيب بأف المراد
(قكلو :كأخكاتيا) اعترض بأف األكلى حذفو؛ لتسميتيا كميا تاء الفاعؿ ،كأي ي
بأخكاتيا تاء الفاعميف ،كتاء التأنيث ،نحك :عست ىند أف تزكرنا .

(ٔ)

ص.ُْ/ّٓ :

)ِ)

زيادة في " أ" .
ٕٕ8

(قكلو :عمى الرجاء) بالمد (قكلو :عمى اإلنشاء) أم الشركع في العمؿ (قكلو :كىي جعؿ

كطفؽ ...إلخ) حصره الثالث فيما ذكره تبع فيو ابف الناظـ ،كىك ممنكع ،كمف ثـ قاؿ ابف ىشاـ(ٔ):
في الثالث ،كىك كثير ،كمنو :أنشأ كطفؽ .إلخ ،قاؿ في التصريح

(ٕ)

كعشريف فعبلن ،كأما حصر األكليف فيما ذكره فصحيح .

 :كانيا بعضيـ إلى نيؼ

(قكلو :مف باب تسمية الكؿ باسـ البعض) صكابو أنو مف قسـ التغميب؛ ألف تسمية الكؿ

باسـ جزئو عبارة عف إطبلؽ اسـ الجزء عمى ما تركب منو ،كمف غيره كتسمية المركب كممة

(ٖ)
تغميبا كالعمريف ،أفاده الناصر
كتسمية األشياء المجتمعة مف غير تركب باسـ بعض منيا يسمى ن
المقاني(ٗ) .

لح
(قكلو :أكثرت في العذؿ ...إلخ) العذؿ بالذاؿ المعجمة المكـ ،كممحا ِٕ/ب /مف أ ٌ
كدائما صفتو كمحؿ
اظبا ،كىك منصكب عمى الحالية،
الرجؿ عمى الشيء إذا أقبؿ عميو مك ن
ن

صائما بفتح السيف ككسرىا كما سيذكره المصنؼ .
االستشياد قكلو :عسيت
ن
(قكلو :فأبت إلى فيـ ...إلخ) أيبت بضـ اليمزة بمعنى رجعت ،كفى ٍيـ بفتح الفاء كسككف

اجعا ،كىذا محؿ االستشياد كقكلو :ككـ مثميا ..إلخ ،كـ خبرية
الياء اسـ قبيمة ،كما كدت ن
آيبا أم ر ن
أم كثير ،كالخبر قكلو :فارقتيا كمثميا بالجر تمييز ،كجممة "كىى تصفر" حالية كىك بفتح الفاء
مضارع صفر يصفر مف باب تعب إذا خبل أك بكسرىا مع ضـ أكلو مف أصفر كما في

المصباح(٘).

(قكلو :لكف في قكلو :غير مضارع إيياـ) قكلو :كلـ يندر مجيء ىذه كميا ..إلخ) كظاىر

نادر مع أنيا لـ ترد أصبلن ،كقد أشار الشارح األشمكني إلى الجكاب عف ذلؾ بقكلو:
النظـ كركدىا نا
غير مضارع ليذيف كأخكاتيما كال شؾ في كركد االسمية كالماضكية فييا كذلؾ نحك ما ركل عف
ابف عباس فجعؿ الرجؿ اذا لـ يستطع أف يخرج أرسؿ رسكال.

(قكلو :كككنو بدكف أف بعد عسى الخ) الحاصؿ أف خبر ىذه االفعاؿ بالنسبة الى اقترانو

بأف كتجرده منيا أربعة أقساـ ما يجب فيو االقتراف كىك حرم كاخمكلؽ كما يجب تجرده مف أف كىك
)ُ(

أكضح المسالؾ ُ. َِٗ/

)ِ)

التصريحٔ. ٕ77/

)ْ)

ىػػك إب ػراىيـ بػػف إبػػراىيـ بػػف حسػػف المقػػاني أبػػك اإلمػػداد ،برىػػاف الػػديف ،فاضػػؿ متصػػكؼ مصػػرم ممكػي نسػػبتو إلػػى

)ّ)

تسمى في " ج " .

(لقانػػو) مػػف البحي ػرة بمصػػر ،تػػكفي سػػنة إحػػدل كأربعػػيف كألػػؼ ،لػػو كتػػب منيػػا :جػػكىرة التكحيػػد ،كقضػػاء الػػكطر،
كمنظكمػػة فػػي العقائػػد .انظػػر :خبلصػػة األثػػر ُ ٔ/ككشػػؼ الظنػػكف ُ َِٔ/كفيػػرس الفيػػارس ُ َُِ/كاألعػػبلـ

)ٓ)

ُ. ِٖ/

المصباح المنير ُ. ِّْ/
ٕٕ9

أفعاؿ الشركع كما يجكز فيو األمراف كالغالب االقتراف كىك عسى كأكشؾ كما يجكز فيو األمراف،

كالغالب فيو التجرد كىك كاد ككرب ا.ق .خالد

(ٔ)

.

(قكلو :نزر) أم قميؿ (قكلو :عسى الكرب ...إلخ) قائمو ىدبو كىك مسجكف بالمدينة مف

أجؿ قتيؿ قتمو ،كال ىك ٍرب بفتح الكاؼ كسككف الراء الحزف يأخذ بالنفس ،كيركم بدلو اليـ ،كىك اسـ
تبعا لميمني الركاية بفتح التاء عمى
عسى كجممة يككف ..إلخ خبرىا ،كأمسيت قاؿ  :المكضح ن
شخصا كخاطبو كفرج ِٕ/أ /بالجيـ كشؼ الغـ ،كىك مبتدأ فقدـ
الخطاب فيككف قد جرد مف نفسو
ن
خبره في الظرؼ قبمو ،كالجممة في محؿ نصب خبر يككف كاسميا مستتر فييا عائد عمى الكرب
كقريب نعت فرج

(ٕ)

.

مجردا مف
خبر لعسى
(قكلو :عسى فرج ...إلخ) الشاىد في قكلو :يأتي بو اهلل حيث كقع نا
ن
أف كاسـ إف في قكلو :أنو ضمير الشأف كخبره الجممة بعده ،كأمر مبتدأ ،خبره لو ،ككؿ منصكب
عمى الظرفية ،كالخميقة بمعنى الخبلئؽ .

(قكلو :أىؿ األندلس) بفتح اليمزة كالداؿ إقميـ بالمغرب كما في شركح الشفاء "فذبحكىا كما
(ٖ)

كادكا يفعمكف"

ىذا كبلـ يتضمف كبلميف كؿ منيما في غير كقت اآلخر ،كالتقدير فامتنعكا مف

ذبحيا في زمف ثـ بدا ليـ بعد ذلؾ ذبحيا ،فيك عمى حد قكلؾ :كلدت ىند كلـ تكد تمد ،فبل تناقض

في اآلية مثبلن ،ككىـ بعضيـ في كاد فظف أف إثباتيا نفي كعكسو كالمغز في ذلؾ ،فقالت:
وردت في جرِىم وجمود
لقد
نحوي ىذا العصر ما ىي كمم ٌة
ْ
النفي أثبتت
استعممت في صورِة
إذا
ِ
َ

وان

أثبتت
ْ

قامت
ْ

مقام
َ

حجود

نفيا ،كثابت إذا لـ تصحبو،
كليس بشيء إذ حكميا كحكـ سائر األفعاؿ ،فمعناىا منفي إذا صحبت ن
و
منتؼ كاذا قمت ::ما كاد زيد يقكـ ،فالمقاربة
فإذا قمت :كاد زيد يقكـ ،فمقاربة القياـ مكجكدة ،كالقياـ
و
منتؼ بعد مف انتفائو في المثاؿ األكؿ أفاد ذلؾ شركح النظـ نقبلن عف )ٗ(...كقد قمت:
منتفية كالقياـ

مجيبا عف المغز:
ن
ألغاز
ًا
لقد رمت

بكاد

وليس

ِ
لدى حذا ِ
ق أىل وجود
صحيحا
ً

ذا

نفيا فصفيا باالنتفاء فبل إثبات دكف جحكد مف بعد ما كاد تزيغ ()......
بؿ إف تصحبت ن
البيضاكم(ٔ) في كاد ضمير الشأف أك القكـ أم العائد عميو الضمير في منيـ ا.ق .كيصح جعؿ

(٘)

)ُ)

ساقط مف " ب" .

)ٕ) زيادة في "ج" .

(ٖ)
(ٗ)

البقرة.ُٕ/ِ :
كممات مطمكسة

)ٓ) كممة مطمكسة .
ٖٕٓ

اجعا لمقمكب ّٕ/ب/
قمكب بدالن مف الضمير في كاد بجعمو عائد إلى القكـ ،كفاعؿ تزيغ ضمير ر ن
لتقدميا رتبة قكلو :صمى اهلل عميو كسمـ ما كدت جعمو غيره مف كبلـ عمر بف عبد العزيز رضي
اهلل تعالى عنو ،كأجاب شيخنا الكالد حفظو اهلل باإللطاؼ(ٕ) بأنو يحتمؿ أف عمر تكمـ بو فاشتير
عنو ،كاف كاف مف كبلمو صمى اهلل عميو كسمـ كما قيؿ في قنكت عمر بف الخطاب كىك( :المَّيي َّـ إًنَّا
(ٖ)
تأم ٍؿ .كادت النفس
ىن ٍستى ًع يين ىؾ) مع أنو مركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لكف اشتير عمر بو َّ

(ٗ)
فيضا خرجت كاألفصح فاض بالضاد المعجمة مف غير
أف تفيض في المصباح  ،فاضت نفسو ن
ذكر النفس يغيظ ،كمنيـ مف لـ يجر غيرىا ،كفي العيني فمفظ الميت بالظاء ،كفاضت نفسو

بالضاد ،كاذ ظرؼ بمعنى حيث ،كالعامؿ فيو تفيض ،كالربطة بفتح الكاك يجمع عمى رباط ،مثؿ:
البركد بضـ الباء جمع برد
كمبة ككبلب كؿ مبلة ليس قطعتيف ،كقد يسمف كؿ تكب رقيؽ ربطة ك ي
نكع مف الثياب ،كالمراد أنو في الغيابة فإف الشاعر يرثي بيذا رجبلن مات كادرح في أكفانو ،مثؿ:

حرل ،مثؿ :منصكب عمى الحاؿ مف اخمكلؽ أك نعت لمصدر محذكؼ مع تقدير مضاؼ أم
اما ،مثؿ إلزاـ حرل بعد أكاخمزلؽ الظرؼ متعمؽ بنزر كانتفا مبتدأ ،كقصر لمكزف مضاؼ إلى أف،
إلز ن
كنزر بضـ الزام بمعنى قؿ في مكضع رفع ،خبره كاأللؼ لئلطبلؽ ،كلك سيؿ الناس ..إلخ المعنى
ي

إف مف طبع الناس إنيـ لك سئمكا أف يعطكا ترنابا ،كقيؿ ليـ ىاتكا التراب منعكا كحممكا أم سئمكا،
كالتراب مفعكؿ و
ثاف لسئؿ كال كشككا جكاب الشرط كالضمير فيو اسمو كخبره أف يممكا كىك محؿ
الشاىد ،كيركم فيمنعكا بالفاء يكشؾ مف فر إلخ ىك ّٕ/أ /المنسرح ،كالفراة جمع فرة ،كىي القفمة
أم يكشؾ مف مر مكتو في الحرب أف يقع فيو عمى غفمة فيمكت ،كالشاىد فيو ظاىر يحذكا ،ىك
(٘)
حذكا ()......
بالحاء الميممة قاؿ  :في المصباح حذكت باإلبؿ أخذكا ن
مثؿ عزاب كىك الفناء ا.ق .كطفؽ بكسر الفاء كفتحيا ،كيقاؿ طبؽ بالباء المكحدة المكسكرة كزعـ
()ٙ

)ُ)

عمى السير بالحذاء،

ىك عبداهلل بف عمر بف محمد بف عمى الشػيرازم ،أبػك سػعيد ،أك أبػك الخيػر ،ناصػر الػديف البيضػاكم ،تػكفي سػنة

خمس كثمػانيف كسػتمائة ،مػف تصػانيفو :أنػكار التنزيػؿ كأسػرار التأكيػؿ ،المعػركؼ بتفسػير البيضػاكم ،كطكالػع األنػكار،

كمنياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ .انظر :البداية كالنياية البف كثير الحافظ ُّ َّٗ/كاألعبلـ ْ. َُُ/

)ِ)

ىػػك العػػالـ الفاضػػؿ الشػػيخ الصػػالح أحمػػد شػػياب الػػديف بػػف محمػػد السػػجاعي ،كالػػد شػػيخنا السػػجاعي ،الػػذم تتممػػذ

عمى يديو ،تكفي سنة تسعيف كمائة كألؼ .انظر :عجائب اآلثار ُ ُٕٓ-َٕٓ/كالخطط التكفيقية ُِ.َُ/
)ّ)
ؾ ،ىكىال ىن ٍكفي يػر ى
ػؾ ا ٍل ىخ ٍي ىػر يكمَّػوي ىكىن ٍشػ يك ير ى
ؾ ،ىكينثٍنًػي ىعمىٍي ى
ؾ ىكىن ٍستى ٍغًف ير ى
ىذا جزء مف حديث كتمامو" :الميي َّـ إًَّنا ىن ٍستى ًع يين ى
ؾ ،ىكىن ٍخمىػعي
ؾ ،إً َّف
ؾ ،ىكىن ٍخ ىشػػى ىع ػ ىذ ىاب ى
ؾ ىن ٍسػ ىػعى ىكىن ٍحًفػ يػد ،ىن ٍر يجػػك ىر ٍح ىمتىػ ى
ػج يد ىكًالىٍي ػ ى
ؾ ىن ٍعيبػ يػد ىكلىػ ى
ؾ ،المييػ َّػـ إًَّيػػا ى
ؾ ىمػ ٍػف ىي ٍف يجػ يػر ى
ىكىنتٍػ يػر ي
صػػمِّي ،ىكىن ٍسػ ي
ػؾ ين ى
ؾ بًا ٍل يكفَّػ ً
ػؽ" .انظػػر :الم ارسػػيؿ (ٖٗ) ُُٖ كشػػرح معػػاني اآلثػػار (ُْٕٓ) ُ ِْٗ/كمصػػنؼ أبػػي شػػيبة
ىع ػ ىذ ىاب ى
ػار يم ٍم ًحػ ه
(ٓٔٗٔ) ِ َُّ/كالسنف الكبرل لمبييقي (ُّْْ) ِ. ِٗٗ/

)ْ)
)ٓ)

المصباح المنير ِ. ْٖٓ/

ساقط مف "ج".

)ٔ) كممة مطمكسة.

ٖٕٔ

المصنؼ ،قاؿ  :فإف الزعـ يستعمؿ في القكؿ ،كنقؿ الطببلكم في شرحو لمف ار عف النككم فر

كثير ما يؤيد بيا مف التخصيص ال التمريض ا.ق .كىى فائدة حسنة
شرح مسمـ أف صيغة الزعـ نا
اش ،كقضاة كق و
كرب القمب ..إلخ ،الجكم بالجيـ شده الكجد ،كالكشاة جمع ك و
اض ،كىك النماـ

كغضكب فعكؿ يستكم فيو المذكر ،كغيره كالمعنى :كاد القمب يذكب مف شدة شكقو ،حيث قاؿ :

المئيـ "ىند غضكب" "عميؾ سقاىا" ..إلخ الضمير في سقاىا راجع لمعركؽ بالعيف الميممة كبالقاؼ
أخره أم ( ،)ٔ()......كىي الخفيفة لحـ العارضيف ،كىك صفة مدح في الخيؿ كاألحبلـ العقكؿ
كبخبل بفتح السيف الميممة الدلك إذا كاف فيو ما كيقاؿ ككبل) كالدلك كالفرؽ كزنا ،كمعنى قكلو :عمى

الظما بفتح أكلو ،كثانيو متعمؽ بسقاىا ،أم ألجؿ العطش أك لمذؿ التي ( ،)ٕ()......ىي فيو فتح

الكاك كىك أفصح دماميني

(ٖ)

كاستعممكا أم العرب ال غير قاؿ )......( :

(ٗ)

ال عاطفة عطفت

غير عمى أكشؾ ككاد ال غيرىما فمكشكو أرضنا ..إلخ ،مكشكو اسـ فاعؿ أكشؾ كارضنا اسمو،
كأف تعكد خبره كقكلو :خبلؼ بمعنى بعد كما في قكلو تعالى:ف ِشح ْاى َُخيفُُ٘ ثَِ ْقع ِذ ِٕ ٌْ ِخالف

سسُ٘ ِه ّللاِ ،)٘(فيك منصكب عمى الظرفية ْٕ/ب /حكشا بضـ الكاك ،كجمع كحش ،يقاؿ بمد

كحش ،كما يقاؿ ( ،)ٙ()......فييما متكازياف مترادفاف أك بفتحيما صفة عمى فعكؿ كصبكر بمعنى

بمعنى متكح نشا ( )7()......بفتح الياء التحتية بعدىا مكحدتاف بينيما ألؼ أم خرنابا بؿ قد كرد
استعمالو كقكلو :أمكت اشي ..إلخ ،رده في التكضيح بأف الصكاب أف كابد بالمكحدة مف المكابدة
مف المكابدة ،لكف قاؿ في التصريح( :)8أنو ثبت عف المكضح رجكعو إلى قكؿ الناظـ آخر فقاؿ في

في شرح الشكاىد الكبرل  :كالظاىر ما أنشده الناظـ :كقد كنت أقمت مدة عمى مخالفتو ،كذكرت
ذلؾ في تكضيح الخبلصة ثـ اتضح لي أف الحؽ معو ا.ق.

كاألسى بالقصر الحزف ،كالرجاـ بالجيـ اسـ مكضع ،كيقينا مفعكؿ مطمؽ ،كرىف بمعنى

مرىكف خبر أف عسى يعسي ،كزعـ بعضيـ أنو يقاؿ عسى يعسكا ،كعسى يعسي فيككف مما
اعتقبت الكاك الياء عمى المو قاؿ  :ق المكضح مضارع طفؽ بفتح الفاء ككسرىا في الماضي(،)9
)ُ) كممة مطمكسة.

)ِ) كممة مطمكسة .
)ّ)

زيادة في " أ" .

)ٓ)

التكبة ُٖ .

)ْ) كممة مطمكسة .
)ٔ) كممة مطمكسة .
)ٕ) كممة مطمكسة .
)ٖ)
)ٗ)

التصريح ٔ. ٕ89/

ساقط مف " ج" .
ٕٖٕ

يقاؿ طفؽ يطفؽ ،كضرب يضرب ،كطفؽ يطفؽ ،كعمـ يعمـ ،كفرح يفرح مضارع جعؿ جمع إف

البعير لييرـ حتى يجعؿ إذا ( ،)ٔ()......أكشؾ قد ينبغي أف ينطؽ بعد الشيف مف أكشؾ بقاؼ

مشددة؛ ألف الكاؼ مف أكشؾ مدغمة في القاؼ بعد قمبيا قافنا فاألجؿ استقامة الكزف ذكره المككدم
جزييا ،كالذم صرح بو
غنى بأف يفعؿ ظاىر ىذه العبارة إنيا أفعاؿ ناقصة سدت أ ٍف كصمتيا مسد أ
القكـ أنيا أفعاؿ تامة كما ذكره الشمكبييف ،فبل حاجة إلى القكؿ بأنيا استغنت عف الج أزيف كخالؽ

الناظـ القكـ فقاؿ  :عندم أنيا ناقصة ،دائ نما أما في عسى زيد أف يقكـ فظاىر ،كأما في عسى أف
يقكـ زيد فقد سدت أف كصمتيا مسد الجزأيف ،كما في قكلو" ::الـ * أحسب الناس أف يترككا" ،إذا لـ
يقؿ أحد أف حسب خرجت في ذلؾ عف أصميا إذا عممت ذلؾ فظاىر عبارة ()......

فقكؿ ()......

(ٖ)

(ٕ)

مراد لو

كأما ْٕ/أ /التامة كقكؿ األشمكني ،كتسمى تامة حمؿ كبلـ الناظـ عمى غير

مراده َّ
تدب ٍر ،لكف يمزـ عمى مذىب الناظـ كأف كالفعؿ في محؿ رفع كنصب ،كقد يقاؿ ال مانع مف
ذلؾ؛ ألف إثبات محميف مختمفيف لشيء كاحد باعتباريف ال مانع منو فإف قمت :لـ قاؿ  :عف و
ثاف
ككنا مغنية عنو
بأف أ ٍف كالفعؿ كما حؿ في محؿ األكؿ كاف ن
جيب ٌ
أيضا أي ي
فقد كلـ يقؿ كعف األكؿ ن
اضحا أفاده سـ الشمكبيف بفتح الشيف المعجمة كضـ البلـ ،كقد تفتح ،كما بعد الكاك ينطبؽ بو
نا
أمر ك ن

أخدا ،كرد عميو أنو يمزـ
بيف الفاء كالباء المكحدة ،كىك لفظ أعجمي ذكره الدماميني كتجكيز كجو ن
عميو التباس اسـ عسى بفاعؿ الفعؿ بعدىا ،كقد منعكا في باب المبتدأ تقديـ الخبر الفعمي عميو؛

جيب بأف المبس ىنا ال محذكر فيو؛ ألنو ال
لئبل يمتبس بالفاعؿ فمقتضى ذلؾ امتناع ما ذكر ىنا كأي ي
يخرج الجممة عف ككنيا فعمية بخبلفو ىناؾ فإنو يخرج الجممة مف االسمية إلى الفعمية .
(قكلو :كجردف عسى ...إلخ) التجريد أجكد مف الذم بعده كما في النكت (قكلو :عسى) كذا

اخمكلؽ كأكشؾ كما نص عميو المرادم
كاف الصكاب حذفو .

(ٗ)

كاألشمكني كغيرىا ،فقكؿ الشارح اختصت عسى ..إلخ

(قكلو :كانتقا) بالقاؼ أم اختيار (قكلو :زكف) أم عمـ مف تقديمو الفتح عمى الكسر ،أك مف

خارج؛ لشيرتو شرح الخطيب(٘).

)ُ) كممة مطمكسة .
)ِ) كممة مطمكسة .
)ّ) كممة مطمكسة .
)ْ)
)ٓ)

تكضيح المقاصد ُ. ُٓٔ/
زيادة في " أ" .
ٖٖٕ

(إن وأخواتيا)
مذككر كغير
نا
اسما ليا اتفاقنا بشركط أف يككف
أم ىذا باب إف كأخكاتيا كتنصب المبتدأ ن
كاجب االبتداء كغير كاجب التصدير إال ضمير الشأف ،فمك كاف المبتدأ محذكفنا ،نحك :الحمد هلل

الحميد ،برفع الحميد عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ أك كاجب االبتداء كايمف ،أك كاجب التصدير كأم

ككـ لـ تنصبو ىذه األحرؼ ،كترفع الخبر عند البصرييف بشرط أف ال يككف طمبيا ،فمك كاف طمبيا،

يدا ضرىبو ،لـ ترفعو كما في التصريح
نحك :ز ن
(قكلو :عكس) أم مخالؼ ا.ق .سـ كأشار المصنؼ ٕٓ/ب /بقكلو :عكس ..إلخ إلى ما
(ٔ)

.

معككسا ليككنا
ليذه األحرؼ مف الشبو بكاف في لزكـ المبتدأ كالخبر كاالستغناء بيما ،فعممت عمميا
ن
معيف كمفعكؿ قدـ كفاعؿ أخر .
(قكلو :كؼء) أم مماثؿ(ٕ) (قكلو :ذك ً
ض ٍغف) بكسر الضاد كسككف الغيف المعجمتيف

بمعنى حقد (قكلو :ألف أصميا إف المكسكرة) أكرد في شرح التسييؿ أنو ينبغي أف ال يعد كأف؛ ألف

أصميا أف كالكاؼ ،كأجاب بأنو أصؿ منسكخ الستغناء الكاؼ عف متعمؽ بخبلؼ أف ،فميس ليا
أصؿ منسكخ بدليؿ جكاز العطؼ بعدىا عمى معنى االبتداء كما يعطؼ بعد المكسكرة .

أف لمتككيد) البلـ زائدة أم معناىما التككيد ،أك المراد معنى إف كأف
إف ك ٌ
(قكلو :كمعنى ٌ
جزئي مخصكص منسكب لمتككيد الكمي ،ككذا يقاؿ فيما بعده (قكلو :لمتككيد) أم تككيد النسبة

كتقريرىا في ذىف السامع بحيث ال يتطرؽ إليو شؾ كال إنكار سكاء كانت النسبة إيجابية أك سمبية
كقكلو تعالى :إُِ ّللا ل ي ْ
ظيِ ٌُ اىْبس ش ْيئًّب. )ٖ(
(قكلو :كلكف لبلستدراؾ) كىك تعقيب الكبلـ برفع ما يي َّ
تكىـ ثبكتو أك نفيو مثاؿ األكؿ :زيد
شجاع ،فيتكىـ أنو كريـ فيرتفع ،كيقاؿ لكنو بخيؿ ،كمثاؿ الثاني :ما زيد شجاع ،فيتكىـ ثبكت نفي

الكرـ ،فيقاؿ لكنو كريـ ،فقكلو :أك نفيو عطؼ عمى الضمير في ثبكتو أم ثبكت كجكده أك ثبكت
نفيو أفاده بعضيـ ،كجكز الحمبي جعمو معطكفنا عمى ثبكتو بتقدير مضاؼ أم أك برفع نفي ما يتكىـ
تأم ٍؿ .
نفيو؛ ألف رفع النفي إثباتَّ ،
(قكلو :كفي غير الممكف) معطكؼ عمى في الممكف كحاصمو أف التمني يككف في الممتنع

غدا يجيء .
كالممكف ،كال يككف في الكاجب ،فبل يقاؿ  :ليت ن

)ُ)

التصريح ٔ. ٕ9ٖ/

)ّ)

يكنس ْْ .

)ِ)

ساقط مف "ب" .

ٖٕٗ

(قكلو :كاإلشفاؽ) ىك لغة الخكؼ يقاؿ  :أشفقت عميو ،بمعنى خفت كأشفقت منو بمعنى
خفت منو ،قاؿ  :الفارضي اإلشفاؽ في المكركه يتعدل بمف كقكلو تعالى  :ىكأى ٍشفى ٍق ىف ًم ٍنيىا )ٔ(أم
ًخ ٍف ىف كفي غيره يتعدل ٕٓ/أ /بعمى كأشفقت عميو .
(قكلو :لعؿ العدك ي ٍقًدـ) ،كأما تمثيؿ بعضيـ بمعؿ العدك ىالؾ ،فيك غير صحيح ألف ىبلؾ

العدك محبكب ال مكركه .

(قكلو :كذىب الككفيكف ...إلخ) ينبني عمى الخبلؼ ما لك عطؼ بالرفع عمى اسـ إف قبؿ

استكماؿ الخبر فمف قاؿ  :باألكؿ منع العطؼ لئبل يتكارد عامبلف عمى معمكؿ كاحد؛ ألف الناسخ
أيضا عامؿ في الخبر فيجتمع عمى الخبر الكاحد عامبلف
عامؿ في الخبر ،كالمعطكؼ مبتدأ ،كىك ن
عمبل كاحد ،كذلؾ ممتنع ،كمف قاؿ  :بالثاني جكزه؛ النتفاء ذلؾ ألف الرافع ىك المبتدأ ال غير .
اع ذا الترتيب) أم المعمكـ مف األمثمة السابقة؛ لضعؼ العمؿ بالحرفية كاالستثناء
(قكلو :كر ً

المذككر مف مقدر أم في كؿ مكضع إال في الذم ..إلخ .

كمجركر كبينا إليو إذا
نا
جار
(قكلو :كميت فييا ..إلخ) أشار بمفظ فييا إلى الخبر إذا كاف ا
كاف ظرفنا إف قمت :أف ىذا الظرؼ كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ ىك الخبر ،كىك كاجب التأخير
فالمتقدـ حينئذ إنما ىك معمكؿ الخبر فبل كجو لبلستثناء أيجيب بأنيما خبر في الظاىر ،أك إنو
تأم ٍؿ .
مبني عمى القكؿ بأنيما ىما الخبر ال المتمؽ َّ
(قكلو :غير البذم) قاؿ في المصباح

(ٕ)

" :بذا عمى القكـ يبذكا بذاء" المد كالفتح سفو

كأفحش في منطقة ،كاف كاف صادقنا فيك بذم عمى فعيؿ ا.ق .فتفسير الشارح لو بالكقح غير
الكًق ح بفتح الكاك ككسر القاؼ قميؿ الحياء اسـ فاعؿ مف كقح بالضـ ،كقاحة بالفتح
مطابؽ ،إذ ى

غالبا تنشأ مف قمة
نا
بمعنى قمة الحياء كما في المصباح ،إال أف يككف
تفسير بالممزكـ؛ ألف البذاءة ن
الحياء .

(قكلو :ككذا إف كاف المعمكؿ ..إلخ) الصحيح أنو يجكز تقديـ معمكؿ الخبر إذا كاف ظرفنا
كمجركر(ٖ) .
نا
جار
أك ا
(قكلو :فبل تمحني فييا ..إلخ) ال تمحني أم ال تممني مف لحيت الرجؿ الحاء بمعنى لمتو،

كىك مف باب فعؿ يفعؿ بفتح العيف فييما ،كقكلو :فييا أم لمحبكبو كجـ بفتح الجيـ كتشديد الميـ،

أم عظيـ ببلبمو أم كساكسو ،كالشاىد في قكلو :بحبيا حيث تعمؽ بخبر إف الذم ٕٔ/ب /ىك
مصاب القمب .

)ُ)

األحزاب ِٕ .

)ّ)

مستقر في " ب" .

)ِ)

المصباح المنير ُ. ُْ/

ٖٕ٘

از ،فيؤخذ مف
كجكبا كجك نا
كبا كقكلو :كفي سكل ذاؾ كسر أم
ن
(قكلو :كىمز إف افتح) أم كج ن
كبلـ الناظـ األحكاؿ الثبلثة .
جامدا
(قكلو :لسد مصدر) أم مف لفظ خبرىا إف كاف مشتقنا أك مف لفظ الككف إف كاف
ن
يدا عندؾ أك في الدار ،أم
كبمغني إف ىذا زيد مف االستقرار في الظرؼ ،نحك :بمغني أف ز ن

استق ارره

(ٔ)

.

يسد) بضـ السيف مف باؿ رد ييرد (قكلو :في االبتداء) أم ابتداء الكبلـ (قكلو:
(قكلو :قد ي
كحيث إف ..إلخ) حيث معطكؼ عمى محؿ الجار كالمجركر أعني قكلو :في االبتداء .
(قكلو :أك حكيت) فعؿ مبني لممفعكؿ كنائب الفاعؿ ضمير إف كالجممة معطكفة عمى

مدخكؿ حيث (قكلو :ذك أمؿ) أم رجاء فيو .
(قكلو :كاعمـ إنو ..إلخ) ًاعمـ فعؿ أمر ،كاف حرؼ تككيد كنصب كالياء اسميا ،كالبلـ في
لذك أم صاحب الـ االبتداء كتسمي البلـ المزحمقة ،كذك خبر إف ،مضاؼ إلى تقي ،كجممة إف كما
بعدىا في محؿ نصب معمؽ عنيا العامؿ بالبلـ ،كلكال البلـ لفتحت كسدت مع ما بعدىا مسد

اعمـ .
مفعكليٍ ،
حشكا ،نحك :جاء الذم عندم ،أنو فاضؿ فيجب
(قكلو :صدر صمة ..إلخ) خرج الكاقعة
ن
فتحيا؛ ألنيا مع معمكلييا مبتدأ تقدـ خبره في الظرؼ قبمو ،كالمبتدأ كخبره صمة الذم .
ً
ص ىب ًة )ِ(أم لتثقميا ،فما اسـ
(قكؿ ما إف مفاتحو ..إلخ) أم أعطيناه الذم  ىما إً َّف ىمفات ىحوي لىتىينكأي بًاٍل يع ٍ
مكصكؿ بمعنى الذم مفعكؿ و
ثاف ،ألتينا كما بعده صمتو ،كذىب بعضيـ إلى أنو جكاب قسـ مقدر،
كالقسـ كجكابو صمة المكصكؿ .

(قكلػػو :جك ناب ػا لمقسػػـ) أم الػػذم لػػـ يػػذكر فعمػػو أك ذكػػر كجػػاءت الػػبلـ فكػػاف األكلػػى لمشػػارح
حذؼ قكلو :كفي خبرىا البلـ؛ ألنو يكىـ أنو قيػد فيمػا إذا حػذؼ فعػؿ القسػـ مػع إنػو إذا حػذؼ تكسػر
(ّ)
مطمقن ػا ذكػػرت الػػبلـ أـ ال ،نحػػك :ك ً
الم ػو إف زيػػد القػػائـ ،كنحػػك :حػػـ كاٍل ًكتػ ً
ػاب اٍل يمبًػ ً
ػيف إًَّنػػا أ ٍىن ىزٍلنػػاهي 
ى
تأم ٍؿ .
كالتفصيؿ بيف ذكرىا كحذفيا محمو ٕٔ/أ /عند التصريح بفعؿ القسـَّ ،
(قكلو :فإف لـ تحؾ بو بؿ أجرل ...إلخ) ككذا لك لـ تحؾ بو بأف أريد بيا التعميؿ فتكسر،

نحك :أخصؾ بالقكؿ أنؾ فاضؿ أم ألنؾ فاضؿ .

(قكلو :في مكضع الحاؿ) سكاء كانت مقركنة بالكاك كما مثؿ أـ ال ،نحك :جاء زيد إنو فاضؿ ،كلـ
تفتح إف فييما ،كاف كاف األصؿ في الحاؿ اإلفراد؛ ألف إف المفتكحة مؤكلة بمصدر معرفة كشرط

)ُ)

زيادة في " أ" .

)ّ)

الدخاف ُ؛ِ .

)ِ)

القصص ٕٔ .

ٕٖٙ

َّ
الحاؿ التنكير كأما كما أىرسٍمنا قىٍبمى ىؾ ًمف اٍلمرسمً َّ
عاـ )ُ(فإنما كسرت ألجؿ
يف إًال إًَّنيي ٍـ لىىي ٍأ يكمي ى
ى يٍ ى ى
ى ٍى
كف الط ى
(ٕ)
البلـ ال لكقكعيا حاالن عمى أف ابف الخباز قاؿ  :يجب كسر إف بعد أال ،نحك :ما يعجبني فيو
إال أنو يق أر القرآف ا.ق .تصريح .

(قكلو :ما أعطياني ..إلخ)

(ٖ)

ىك مف قصيدة مف المنسرح كالحاجز بالزام

(ٗ)

مف الحجز

كىك المنع ،ككرمى فاعؿ باسـ الفاعؿ الذم ىك حاجز ،كالضمير المرفكع في أعطياني كالمنصكب
في سألتيما يرجع إلى الخميميف المذككريف فيما قبمو ،حيث قاؿ :

اذكر خميمتَك من بني الحكم
و ْ

مطمبيا
سممى إذ فات
دع
َ
ْ
ُ
عنك َ

(قكلو :ىذا ما ذكره ..إلخ) اإلشارة إلى األقساـ الستة التي ذكرىا الناظـ

()ٙ

ِ()5

.

(قكلو :بعد حيث نحك اجمس ..إلخ) قاؿ  :بعضيـ كقد أكلع عكاـ الفقياء كغيرىـ بالفتح

بعد حيث كلحنيـ أبك حياف كغيره تمس نكا؛ بأنيا ال تضاؼ إال إلى الجممة كعمى لزكـ الفتح اقتصر

ابف الحاجب كغيره كاال كجو جكاز الكجييف الكسر باعتبار ككف المضاؼ إليو جممة ،كالفتح

باعتبار ككنو في معنى المصدر ،كلزكـ إضافتيا إلى الجممة ال يقتضي كجكب الكسر ألف األصؿ

مفردا ،كامتناع إضافتيا إلى المفرد إنما ىك في المفظ ال في المعنى
في المضاؼ إليو أف يككف ن
عمى أف الكسائي( )7جكز إضافتيا إليو كمف ثـ قاؿ المرادم( :)8كيتخرج الفتح عمى مذىب الكسائي

أيضا في إف الكاقعة بعد إذ كيؤيده جكازىما في إذا
الكسائي كعمى ذلؾ ينبغي جكاز الكجييف ن
الفجائية مع اختصاصيا بالجمؿ ا.ق .شيخ اإلسبلـ .
(قكلو :ىي خبر عف اسـ عيف)؛ ألف المصدر ال يخبر بو عف أسماء الذكات إال بتأكيؿ

كذلؾ ممتنع مع إف ٕٕ/ب. /

)ُ)

الفرقاف ُِ .

)ْ)

زيادة في "ب" .

)ٔ)

زيادة في " أ" .

)ِ) ىك أحمد بف الحسيف بف أحمد اإلربيمي المكصمي ،أبك عبد اهلل شمس الديف ابف الخباز ،تكفي سنة تسع كثبلثيف
كستمائة نحكم فريد ،لو :النياية في النحك ،كشرح ألفية ابف يم ٍع وط .انظر :بغية الكعاة ُ َّْ/كاألعبلـ ُ. ُُٕ/
(ٖ)
انظر :شرح ابف عقيؿ.ٗٔ :
)ٓ)

البيت لؤلحكص في المكشح ِْْ كشرح ابف عقيؿ ُ. ّّٓ/

)ٕ)
إمامػا فػي المغػة كالنحػك كالقػراءة ،أحػد القػراء السػبعة ،لػو مػع سػيبكيو
ىك أبك الحسف عمى بف حمزة الكسػائي ،كػاف ن
مجالس كمناظرات ،لو تصانيؼ كثيرة ،منيا :معاني القرآف ،كالمصادر ،كالحركؼ ،كما يمحف فيو العامػة ،تػكفي سػنة

تسع كثمانيف كمائة .انظر :طبقات النحكييف كالمغكييف ُِٕ ُِٖ-ككفيات األعياف ّ ِٗٓ/كاألعبلـ ْ.ِّٖ/

)ٖ)

تكضيح المقاصد ٔ. ٕ٘7/
ٕٖ7

(قكلو :كال يرد عميو شيء ..إلخ) حاصمو أف قكؿ الناظـ فاكسر في االبتداء عاـ في

الحقيقي كغيره .

(قكلو :بعد إذا) الظرؼ متعمؽ بنما آخر البيت بمعنى نسب كالضمير إليو عائد إلى ىمز

أيضا ب(نمى) كاضافة إذا إلى فجائية مف إضافة الداؿ إلى المدلكؿ ،كىي
إف كبكجييف متعمؽ ن
بضـ الفاء كالمد البغتة تقكؿ فاجأني كذا إذا ىجـ عميؾ بغتة ،كالغرض مف اإلتياف بيا الداللة عمى
أف ما بعدىا يحصؿ بعد كجكد ما قبميا عمى سبيؿ المفاجأة ،كفي اإلتقاف

(ٔ)

نقبلن عف ابف الحاجب

معنى المفاجأة حضكر الشيء معؾ في كصؼ مف أكصافؾ الفعمية تقكؿ :خرجت فإذا األسد
بالباب ،كمعناه حضكر األسد معؾ في زمف كصفؾ بالخركج أك في مكاف خركجؾ كحضكر معؾ

في مكاف خركجؾ ألصؽ مف حضكره في زمف خركجؾ؛ ألف ذلؾ المكاف يخصؾ دكف ذلؾ الزماف،

ككمما كاف ألصؽ كانت المفاجأة فيو أقكل .

(قكلو :أك قسـ ...إلخ) أم أك فعؿ قسـ ظاىر كبيذا حصؿ التغاير بيف ما ىنا كما تقدـ

(قكلو :مع تمك ...إلخ) مع معطكؼ بإسقاط العاطؼ عمى بعد "كتمك مضاؼ إلى فا" ،كىك بالقصر
لما سبؽ أكؿ الكتاب ال ضركرة .
(قكلو :كذا يطٌرد)

(ٕ)

اإلشارة إلى جكاز الكجييف (قكلو :فتح أف ككسرىا إذا كقعت بعد إذا..

إلخ) قاؿ الناظـ :كالكسر أكلى؛ ألنو ال يحكج إلى تقدير ا.ق .كىك مبني عمى أف إذا حرؼ ،أما إذا
جعمت ظرفنا فتككف ىي الخبر فبل يقدر شيء فيستكم األمراف ،كما قالو المرادم
(قكلو :أم ففي الحضرة ...إلخ)(ٗ) ىذا مبني عمى أف إذا الفجائية ظرؼ مكاف (قكلو:
(ٖ)

.

يدا ،كالثاني
ككنت أرل زيد ..إلخ) أرل بضـ اليمزة عمى المشيكر بمعنى أظف ،كمفعكلو األكؿ ز ن
سيدا كما بينيما اعتراض ،كما مصدرية أم كقكؿ الناس فيو ذلؾ ،كالميازـ جمع لًيزمة بكسر البلـ
ن

كبالزام كىي طرؼ الحمقكـ ،كقيؿ مضغة تحت األذف ،كالمعنى كنت أظف سيادتو فمما نظرت إلى

سيدا كما قيؿ فإذا ىك ذليؿ
قفاه كليا ليزمة تبيف لي عبكديتو ،كقيؿ المعنى كنت أظنو ٕٕ/أ /ن
خسيس عبد البطف ،كخص ىذيف بالذكر؛ ألف القفا مكضع الصفع كالميازـ مكضع المكز .
(٘)

(قكلو :لتقعدف ..إلخ)

ىك مف الرجز المقطكع ،فيك مف مشطكر الرجز كالبلـ لمقسـ،

كالفعؿ مرفكع كرفعة النكف المحذكفة؛ لتكالي األمثاؿ كحذفت ياء الفاعمة؛ اللتقاء الساكنيف ،ككسرت

الداؿ؛ لتدؿ عمى الياء المحذكفة ،كمقعد منصكب عمى أنو مفعكؿ مطمؽ بمعنى القعكد أك مفعكؿ
)ُ)
)ِ)
)ّ)

(ٗ)
(٘)

االتقاف في عمكـ القرآف ِ. ُٕٓ/
ساقط مف " ج" .

تكضيح المقاصد ٕ. ٙ٘٘/
انظر :شرح ابف عقيؿ شٕٗ.
انظر :شرح ابف عقيؿ شٖٗ.
ٕٖ8

فيو بمعنى في مقعد القصي ،كقكلو :القصي أم البعيد ،كقكلو :ذم القاذكرة صفة لمقصي ،أم الذم

يبعد عنو الناس لسكء خمقو ،كالمقمي أم المبغكض ،كقكلو :أك تحمفي ،أك بمعنى إلى ،فمذلؾ نصب

الفعؿ بإضمار أف بعدىا كقكلوَّ :
الصبي بدؿ ،الشاىد في إني ،حيث ركل
ذيالؾ تصغير ذا ،كقكلو:
ٌ
بالكجييف يركل أف قائميما قدـ مف سفره فكجد امرأتو أنيا قد كلدت ،فأنكر الكلد ،كقاؿ  :ىذيف

البيتيف ،فقالت مجيبة لو:
َيا
َّك
َوالَِّذي
َل
َرد َ
و ٍ
ُغ ٍ
ِ
احد
الم
غير
وآخ َرْي ِن
َ
ِ
وستَّ ٍة

ِم ْن

َبني
َمعَ

جاؤوا

ص ِفي
ّ

َما

َع ِدي

س ٍة
َ
وخ ْم َ

َب ْع َد

فَتى
الع ِشي
َ

ِ
وغير

سني
َم َّ

ام أر َْي ِن

َب ْع َدك

ِم ْن

َكا ْنوا

تُْرِك ٍّي

ِم ْن

أ ْن ِس ِى

َبني

لَؤي

َعمَى

فقاـ زكجيا ليضربيا ،فقيؿ لو في ذلؾ ،فقاؿ  :متى تركتيا عدت ربيعة كمضر .

الطَّ ِو ِ
ى

ص َراني
وَن ْ

()1

(قكلو :أك غير ممفكظ بو) ىذا كما بعده ليسا مراديف ،إنما المراد األكؿ كما عممت كاف كاف

يدا قائـ ،فيو تقرير أف
إطبلؽ المصنؼ يكىـ التعميـ ثـ تمثيمو لغير الممفكظ بو بقكلو :كاهلل إف ز ن
الفعؿ مقدر ،كأف الجممة المذككرة فعمية؛ ألف الكاك حرؼ قسـ كجر ،كالجار ال بد لو مف متعمؽ،
كالفعؿ ىك األصؿ

(ٕ)

.

(قكلو :أك عمى جعميا خبر المبتدأ محذكؼ) كاذا دار األمر بيف حذؼ أحد الجزأيف فحذؼ

ٕٖ/ب /المبتدأ أىكلى؛ ألنو المعيكد في الجممة الجزائية كما قاؿ تعالى :كًاف َّمسَّوي َّ
كس
الشر فىىي يؤ ه
ى
أم فيك يؤس .

(ٖ)

طا ثالثنا ،كىك أف القائؿ كاحد ،فإف تعدد تعيف الكسر،
(قكلو :كخبر إف قكؿ ..إلخ) أسقط شر ن
يدا يحمد اهلل" ،ككذا لك انتفى ،القكؿ الثاني نحك :قكلي "إني مؤمف" فالقكؿ بمعنى
نحك :قكلي "إف ز ن

المقكؿ مبتدأ ،كجممة إني مؤمف خبره ،كىي نفسو في المعنى فبل تحتاج لرابط كال يصح الفتح؛ ألف

اإليماف ال يخبر بو عف القكؿ؛ الختبلؼ مكردييما ،فإف اإليماف مكرده الجناف ،كالقكؿ مكرده

كجكبا ،نحك :عممي أني أحمد اهلل؛ ألنيا خبر عف اسـ معنى
المساف ،كلك انتفى القكؿ األكؿ فتحت
ن
غير قكؿ كالتقدير عممي حمد اهلل .
(قكلو :خير القكؿ ...إلخ) كجو ككف المبتدأ في ىذا المثاؿ قكالن إف خير أفعؿ تفضيؿ

مضاؼ إلى القكؿ ،كىك بعض ما
)ُ)

األبيات ببل نسبة في الحمؿ ُ ّٔ/كلساف العرب ُٓ َْٓ/كتاج العركس َْ. ِّْ/

)ِ)

ساقط في " ج " .

)ْ)

مما في " ب" ك"ج" .

)ّ)

(ٗ)

يضاؼ إليو .

فصمت ْٗ .

ٕٖ9

(قكلو :كالسيرافي(ٔ)) بكسر السيف الميممة (قكلو :كبعد ذات الكسر تصحب الخبر الـ

و
ماض ،كغير
از كذلؾ بشركط أربعة تأخر الخبر عف االسـ ،كككنو مثبتنا ،كغير
ابتداء) أم جك نا
جامدا أك ظرفنا أك
جامدا أك مضارنعا متصرفنا أك
مفردا مشتقا أك
ن
ن
جممة شرطية ،كذلؾ بأف يككف ن
مجركر أك جممة اسمية .
نا
(قكلو :إني لكزر) بفتح الزام يعني ممجأ (قكلو :بيف حرفيف لمعنى) قد يقاؿ ككنيما لمعنى

كاحد يقتضي صحة التأكيد المفظي ،كىك ليس بمكركه إال أف يقاؿ مدار المفظي عمى تكرار المفظ

فميتأم ٍؿ أفاده سـ .
بعينو أك بمرادفو ،كالمرادفة ىنا ممنكعة
َّ

(قكلو :فاخركا البلـ إلى الخبر) لـ يعكسكا فيقدمكا البلـ كيؤخركا إف؛ ألنيا عامؿ كحؽ

العامؿ التقدـ ال سيما كىك عامؿ ضعيؼ ال يقكل عمى العمؿ مع تأخره ا.ق .سـ .

(قكلو :يمكمكنني في حب ليمى عكاذلي* كلكنني ...إلخ)(ٕ) اقتصر العيني عمى شطره

األخير ناقبلن عف متأخرم النحاة أف ىذا الشطر ال يعرؼ كال يحفظ لو تتمة ا.ق .كقد عممت مف
كبلـ الشارح تتمتو ،كعميد مف عمدة العشؽ بكسر الميـ ا.ق .كىك محؿ الشاىد حيث دخمت البلـ

في خبر لكف كىك مذىب ككفي ،كأكلو البصريكف بات األصؿ لكف أنا فحذفت اليمزة كأدغمت النكف

في النكف ،قيؿ كىك بعيد كأكلو الزمخشرم

(ٖ)

بأف األصؿ لكف إنني فالبلـ داخمة في خبر إف ،ثـ

نقمت :حركة اليمزة إلى نكف لكف ،ثـ حذفت اليمزة فاجتمع نكنات فحذفت األيكلى ،فصار لكنني كقد

ذكر الشارح تأكيبلن آخر ،كىك ككف البلـ زائدة .

(قكلو :مركا يعجالىى ...إلخ)(ٗ) عجالى بضـ العيف جمع عجبلف كسكارم جمع سكراف كىك

حاؿ بمعنى مستعجميف ،كالشاىد في قكلو :لمجيكدا حيث زيدت البلـ شذكنذا في خبر أمسى ،كىك

مف جيده األمر بفتح الياء إذا بمغ منو المشقة ،كسألكا بفتح السيف مبنى لمفاعؿ أم مف سألكه ،كىك
الركاية كما أفاده بعض المحققيف مف مشايخنا .

٘
الحمى ٍيس بضـ الحاء الميممة كفتح البلـ كسككف الياء
الحمى ٍيس لىعجكز ...إلخ)( ) ي
(قكلو :أـ ي
التحتية كآخره سيف ميممة ،كالعجكز المرأة المسنة قاؿ ابف السكيت كال يؤنث بالياء كقاؿ ابف

)ُ) ىك الحسف بف عبداهلل بف المرزباف ،أبك سعيد السيرافي ،إماـ في النحك كالفقو كالمغة كالشػعر ،لػو تصػانيؼ كثيػرة،
منيا :شرح كتاب سيبكيو ،تكفي سنة ثبلثمائة كثماف كستيف .انظر :معجـ األدباء ٖ ُْٓ/كتاريخ بغداد ٕ.ُّْ/

ِ البيت :يمكمكنني في حب ليمي عكاذلي

كلكنني مف حبيا لعميد

شرح ابف عقيؿ.ّّٔ/ُ :

)ّ)
أسػا فػي الببلغػة ،كلػو نظػـ جيػد
ىك أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر بف محمد الزمخشرم ،كاف ليغكيا بارنعػا كر ن
أخذ عنو الثعالبي كالشقاني ،كمف كتبو :الكشاؼ :كالفائؽ فػي غريػب الحػديث :كالمفصػؿ كغيرىػا :تػكفي سػنة ثمػاف

كثبلثيف كخمسمائة .انظر :نزىة األلباء َِٗ كالعبر ِ ْٓٓ/كشذرات الذىب ْ ُُٖ/كاألعبلـ ّ.ْٗ/

ْ البيت :مركا عجالي فقالكا :كيؼ سيدكـ
ٓ البيت :أـ الحميس لعجكز شيربو

فقاؿ مف سألكا :أمسى لمجيكد

ترضى مف المحـ عظـ الرقبة
ٕٓٗ

شرح ابف عقيؿ.ّٔٓ/ُ :

شرح ابف عقيؿ.ّٔٔ/ُ :

االنبارم كيقاؿ

أيضا عجكزة بالياء؛ لتحقيؽ التأنيث كالجمع عجائز ،كذكره في المصباح(ٔ)،

ك َّ
أيضا
الش ٍي ىرىبة بفتح الشيف المعجمة كسككف الياء كفتح الراء كالباء المكحدة كفي آخره ىاء كيقاؿ
ن
شييرة ،قاؿ ابف األنبارم الشييرة كالشيربة الكبيرة الفانية ،ك ًم ٍف تبعيضية إف قدر مضاؼ في عظـ

الرقبة ،أم ترضى بمحـ عظميا كاال فبدلية أم ترضى بدؿ المحـ بعظـ الرقبة ،كمحؿ االستشياد
زيادة البلـ في لعجكز أك أنيا خبر محذكؼ أم ليي

(ٕ)

عجكز .

(قكلو :قرئ شاذا إال إنيـ ...إلخ)(ٖ) ال يقاؿ إف ىذه الجممة كقعت حاالن عمى قراءة
ٌّ
نقضا أفاده سـ .
الكسر ،فيجب الكسر ألنا نقكؿ أف الفتح شاذ فبل يرد ن
أيضا عمى زيادة البلـ) يحكى أف الحجاج سبؽ لسانو ففتح ىمزة إف مف "أف
(قكلو :كيتخرج ن
ربيـ بيـ يكمئذ لخبير" فأسقط البلـ مخافة أف ينسب إليو لحف ،قاؿ  :السميف كيحكي عف الخبيث
الركح الحجاج كذكر ذلؾ ثـ قاؿ  :كىذا إف صح كفر ،قاؿ  :الزمخشرم في المفصؿ كىك مف

جراءة الحجاج عمى اهلل ا.ق .فارضي .

(قكلو :كال يمي ذم البلـ ...إلخ) ذم مفعكؿ بيمي كالبلـ عطؼ بياف أك بدؿ أك نعت كما
في قكلو :ما قد نفيا فاعؿ بيمي ،كمستحكنذا حاؿ مف الضمير في سما ،كمعناه مستكليا ك ً
العدا بكسر
ن
ن
العيف الميممة كقد تضـ ىك يس ىكل ،كسكل جمع عد ككما في المصباح .
(قكلو :ماكر ضيا) أم مف كؿ فعؿ ماض متصرؼ غير مقركف بقد (قكلو :كقد يمييا...

إلخ) أم يمييا مع قمة ،كانما كلييا مع قد؛ ألنيا تقرب الماضي مف الحاؿ فأشبو حينئذ المضارع.

تسميما ...إلخ) أم أعمـ كأحزـ أف التسميـ عمى الناس كتركو ليسا مستكييف
(قكلو :كأعمـ أف
ن
كال قريبيف مف السكاء ،ككاف مف حقو أف يقكؿ ال سكاء كال متشابينا ،فقمب لمضركرة ،كقيؿ إف معناه

تسميـ األمر لكـ كتركو ليسا متساكييف كال متشابييف ،كالسكاء في األصؿ مصدر بمعنى المساكاة،

تسميما ...إلخ ،مكسكرة؛ لدخكؿ البلـ في خبر
خبر عف متعدد ،كاليمزة في إف
فمذلؾ صح كقكعو نا
ن
إف ،كالشاىد في قكلو :لبل متشابياف )ٗ(،حيث زيدت البلـ في الخبر المنفي كىك شاذ(٘) .
(قكلو :فإف كاف الفعؿ مضارنعا دخمت عميو البلـ ...إلخ) كىؿ يبقى المضارع بعدىا
صالحا لمحاؿ كلبلستقباؿ كما كاف قبميا أك تعينو لمحاؿ قكالف ،كظاىر كبلـ سيبكيو الثاني كجزـ
ن
يدا لىسكؼ
بعضيـ بأنيا مع حرؼ التنفيس الـ قسـ ال الـ ابتداء ،فيككف التقدير في نحك :إف ز ن
يدا ك ً
اهلل لىسكؼ يقكـ أفاده الفارضي .
يقكـ :إف ز ن

)ُ)
)ِ)

المصباح المنير ِ. ّّٗ/
ىى في "ج" .

ّ الفرقاف.َِ/ِٓ :

ْ البيت :كاعمـ أف تسميما كتركا

)ٓ)

ال متشابياف كال سكاء

زيادة مف " ب" .
ٕٔٗ

شرح ابف عقيؿ.ّٖٔ/ُ :

يدا لينذر ...إلخ)
(قكلو :كغير المتصرؼ نحك :إف ز ن
ظر؛ إذ قد استعمؿ الماضي كالمصدر مع قمة نحك كذرتو كذ ار
ماضي يذر كمصدره كذا قيؿ ،كفيو ىن ى
(ٕ)
تأم ٍؿ .
كما في المصباح الميـ إال أف يقاؿ إف ذلؾ لما كاف قميبلن لـ يمتفت إليو َّ
(ٔ)

أم يترؾ كذلؾ ألف العرب أماتت

(قكلو :كتصحب الكاسط) أم االسـ المتكسط بيف اسـ إف كخبرىا ،كلك مع تقدـ الخبر عمى

يدا ،كىذا إشارة إلى شرط أكؿ ،كأشار الشارح لشرط ٕٖ/أ /و
ثاف
االسـ نحك :إف عندم لىفي الدار ز ن
و
حينئذ مما يصح ...إلخ كالى ثالث بقكلو :كأشعر قكلو :بأف البلـ إذا
بقكلو :كينبغي أف يككف الخبر

دخمت ...إلخ ،كبقي رابع كىك أف ال يككف ذلؾ المعمكؿ حاالن ،فإف كاف حاالن يجز دخكليا عميو فبل
اكبا منطمؽ .
يجكز إف زيدا لىر ن
(قكلو ::معمكؿ الخبر بالنصب بدؿ مف الكاسط الكاقع مفعكالن) لتصحب كال إيطاء في

البيت؛ ألف اإليطاء تكرار القافية كىذا تكرير آخر النصؼ األكؿ كما ذكره الدماميني في شرح
الخزرجية ا.ق .فارضي .

عمادا لبلعتماد
(قكلو :كالفصؿ) أم كتصحب الفصؿ كىك الضمير المسمى عند الككفييف
ن
جميعا
نظر إلى أف المتكمـ أك السامع أك ىما
ن
عميو في تأدية المعنى ،كسماه البصريكف فصبلن؛ ن
يعتمداف بو عمى الفصؿ بيف الصفة كالخبر ،ككما يسمى عندىـ فصبلن ،يسمى عندىـ ضمير الشأف

كضمير القصة ،قاؿ ابف الخباز كضمير األمر كضمير الحديث ،فيذه أربعة أسماء بصرية أفاده
الشنكاني بخطو .

(قكلو :كشرط ضمير الفصؿ أف يتكسط بيف المبتدأ ...إلخ) كقد أجاز بعضيـ كقكعو قبؿ

المضارع ،نحك" :كمكر أكلئؾ ىك يبكر"(ٖ) كقيؿ بجكازه قبؿ الماضي كجعؿ منو "كأنو ىك أضحؾ
كأبكى"(ٗ) كبجكازه قبؿ الحاؿ كجعؿ منو " يى َّف أطير لكـ"(٘) في قراءة مف نصب أطير شذكنذا عمى
عمى الحاؿ مف الضمير المجركر أك حاالن مف بناتي كأجاز بعضيـ كقكعو بيف نكرتيف ،نحك :ما

خير منؾ * كاعمـ أنو ال يجب تذكير ضمير الفصؿ عند البصرييف؛ كليذا قاؿ :
أحدا ىك نا
أظف ن
()ٙ
كخطابا كغيبةن كافر نادا
تكمما
ن
السيكطي في اإلتقاف ىك ضمير بصيغة المرفكع مطابؽ لما قبمو ن
خبر ال صفة ،فأشبو
كغيره ا.ق .كال محؿ لو مف اإلعراب؛ ألف المراد بو اإلعبلـ بككف ما بعده نا

)ُ)
)ِ)

زيادة مف " أ" .
المصباح المنير ُ. َِٕ/

ّ فاطر.َُ/ّٓ :
ْ النجـ.ّْ/ّٓ :
ٓ ىكد.ٕٖ/ُُ :

)ٔ)

االتقاف في عمكـ القرآف ِ. ّّٗ/
ٕٕٗ

الحرؼ لمجيئو لمعنى في غيره ،كلذا قيؿ أنو حرؼ كالياء في إياه ،كعف الخميؿ أنو اسـ ،قاؿ :

في الكافية:

وما

لذا

محل

إعر ٍ
اب

تجعمو

وان

ٍ
حرفية

ذا

فيو

قَمن

()1

مكضعا مف اإلعراب ،فمو عند الفراء ما لما قبمو ،كالكسائي ما لما
كذىب الكسائي كالفراء إلى أف لو
ن
بعده ،فزيد ىك القائـ ٕٗ/ب /مكضعو رفع عمى قكليـ:ا ككاف زيد ىك القائـ رفع عند الفراء كنصب
يدا ىك القائـ عكس ذلؾ كبعض العرب كتميـ
عند الكسائي كاف ز ن
كانكا أ ٍىنفيسيـ ي ًٍ
كقراءة ابف مسعكد :ك ً
كف )ٖ(عمى إف ىـ مبتدأ ،كالظالمكف خبره ذكر ذلؾ
لك ٍف ي
ى يٍ ى
ظم يم ى
ى
كمو الفارضي .
(ٕ)

يرفع ما بعده عمى الخبرية

(قكلو :ككصؿ ما) أم الزائدة؛ ألنيا تزيؿ اختصاصيا باألسماء كتييئيا لمدخكؿ عمى الفعؿ

فكجب إىماليا لذلؾ .

(قكلو :كقد يبقى العمؿ) أم كنجعؿ ما ممغاة ،كذلؾ مسمكع في ليت ،كأما غيرىا فذىب

قياسا ككافقيـ الناظـ كلذلؾ أطمؽ في قكلو :يبقى العمؿ كمذىب
الزجاج كابف السراج إلى جكاز فييا ن
سيبكيو المنع .
(قكلو :غير المكصكلة) كىى الزائدة كما تقدـ كالمراد بالمكصكلة االسمية كالحرفية كما

سيذكره الشارح .

اسما
(قكلو :جائز) أم
ن
إجماعا كىك خبر مقدـ ،كرفعؾ مبتدأ مؤخر ،كالتقدير كرفعؾ ن
معطكفنا عمى منصكب أف بعد استكماليا الخبر جائز .
(قكلو :عمى منصكب إف) أم المكسكرة(ٗ) (قكلو :معطكؼ عمى محؿ اسـ إف) ىذا جار
عمى قكؿ بعض البصرييف الذيف ال يشترطكف كجكد المحرز أم الطالب لذلؾ المحؿ ،كىك مردكد
بأف محؿ االسـ االبتداء ،كقد زاؿ بدخكؿ الناسخ ،كالمحققكف مف البصرييف عمى أنو مبتدأ حذؼ

خبره أك معطكؼ عميو ،نحك :أنؾ كزيد ذاىباف ،كأف ىذا كعمر كعالماف .

(قكلو :كألحقت بأف) أم المكسكرة (كقكلو :كاف) أم المفتكحة (قكلو :مف دكف) لفظ مف زائد

(قكلو :كأجاز الفراء الرفع) أم بشرط خفاء اإلعراب .

(قكلو :األحرؼ الثبلثة) ىي ليت كلعؿ ككأف (قكلو :إذا ما تميؿ) ما زائدة (قكلو :كربما

استغنى عنيا) أم البلـ ،ىكير َّ
ب لمتقميؿ .

)ُ) البيت في شرح الكافية ،البف مالؾ ُ. ِّٗ/
)ِ)

ساقط في " ج " .

)ْ)

ساقط مف "ب" .

)ّ) البقرة ٕٓ .

ٖٕٗ

(قكلو :إذا بدا ما ناطؽ ...إلخ) أف شرطية كبدا فعؿ الشرط ،فاعمو ما ،كناطؽ مبتدأ ،سكغ
االبتداء بو ككنو فاعبلن في المعنى ،كجممة أراده خبره ،كم ً
عتم ندا بكسر الميـ حاؿ مف فاعؿ أراد أم
ي
ً
إف الحؽ ال يخفى عمى ذم بصيرة * ٕٗ/أ /أك معنكية
معتم ندا عمى قرينة إما لفظية كقكلوٌ * :
كقكلو :أنا ابف أباة ...إلخ .

(قكلو :كنحف أباة الظمـ ...إلخ)(ٔ) كذا في نسخ الشارح ،كالذم في الشكاىد كغيرىا أنا ابف

أباة ..إلخ ،كلعميما ركايتاف ،كأباة جمع و
و
قاض ،مف أبى إذا امتنع ،كالضيـ الظمـ،
آب ،كقضاة جمع
كمالؾ األكؿ اسـ أبي القبيمة ،كالثاني القبيمة ،كلذلؾ قاؿ  :كانت كصرفيا مراعاة لمحمى ،كصرؼ

المعادف؛ لدخكؿ أؿ عميو ال لمضركرة

(ٕ)

كما قيؿ كمف آؿ مالؾ يدؿ مف قكلو :أباة الضيـ أك في

محؿ نصب عمى الحاؿ كالقرينة لجكزة لحذؼ البلـ أف القصد اإلثبات ال النفي إذا المعنى أنا ابف

األقكاـ الذيف يمنعكف الضيـ فالقصد المفاخرة .

(قكلو :أكجب كسر أف) إم ألف الـ االبتداء تعمؽ فيجب كسرىا بعد فعؿ عمؽ ببلـ ابتداء،

كما قاؿ الناظـ :ككسركا مف بعد فعؿ عمقا بالبلـ ...إلخ ،اسـ .

غالبا حاؿ مف الياء التي ىي المفعكؿ األكؿ لتمغيو،
(قكلو :فبل تمفيو) أم تجده ،كقكلو :ن
قاؿ ابف أـ قاسـ  :كينبغي تعمقو بالنفي؛ ليككف حاؿ مف المفيكـ أف اتصاؿ الناسخ بيا لـ يمتؼ في

غالبا ،كلك جعؿ متعمقنا بالنفي؛ ألفاد المفيكـ أف
الغالب فيصدؽ بالكثرة كال يمزـ أف يككف االتصاؿ ن
اتصاؿ الناسخ بيا غالب مع أف الشارح كغيره إنما ذكركا الكثرة .

بمكصبل بفتح الصاد ،كىك المفعكؿ الثاني لتمفيو ،كقكلو:
(قكلو" :بأف") بكسر اليمزة متعمؽ
ى
ذم اسـ إشارة بدؿ مف أف أك نعت ليا .
(قكلو :نحك كاف كأخكاتيا ،كظف كأخكاتيا ،ككاد كأخكاتيا) كذا في بعض النسخ فنحك عمييا

مستدركة إذ ليس مف األفعاؿ نكاسخ غير المذككرات ،كفي بعض النسخ إسقاط كاد فذكر نحك
عمييا ظاىر .

(قكلو :إف يزينؾ لنفسؾ كاف يشينؾ لييـ) كؿ مف يزيف كيشيف مرفكع بضمة ظاىرة عمى

النكف ،كبفتح حرؼ المضارعة ،مف زاف كشاف كالذيف نقيض الشيف ،كقد عمـ مف ىذا أف النفس

متعددة باعتبار كصفاتيا ،فالتي تزيف صاحبيا ىي المحمكدة كالمطمئنة كالتي تشينو أم تعيبو ىي

المذمكمة َٖ/ب /كىي األمارة بالسكء أفاده ابف الميت .

(قكلو :إف َّ
قنعت كاتبؾ ...إلخ) قنعت بتشديد النكف كالسكط ما يضرب بو ،كالمعنى أنؾ

ضربت كاتبؾ بالسكط(ٖ) ،كجعمتو كالقناع لو ،كالقناع ىك ما تمبسو المرأة فكؽ الخمار .
ٔ اىجيذّٗ :حِ أثبح اىظيٌ ٍِ آه ٍبىل
)ِ)
)ّ)

ٗإُ ٍبىل مبّذ مشاً اىَعبدُ

زيادة في "ج" .
بالصكط في "ج" .
ٕٗٗ

ششح اثِ عقيو.ٖ79/ٔ :

(قكلو :شمت يمينؾ(ٔ) قائمو عاتكة بنت زيد بف عمرك بف نفيؿ ابنة عـ عمر بف الخطاب

(رضي اهلل تعالى عنو) يجتمعاف في نفيؿ كانت مف المياجرات إلى المدينة ،تزكجيا الزبير بف
العكاـ ،ثـ قتؿ عنيا كالخطاب لقائمو عمرك بف يجرمكز عميو ما يستحؽ مف العذاب كىك بضـ الجيـ
كبالزام آخره ،فما في بعض النسخ التصريح(ٕ) مف الشيف المعجمة بدؿ الجيـ تحريؼ ،ك ىشمت بفتح
الشيف المعجمة أفصح مف ضميا ،أخبار كمعناه الدعاء أم أشؿ اهلل يده ،كالشمؿ فساد عركؽ اليد

فتبطؿ حركتيا ،كحمت أم نزلت ،كيركل بدلو كجبت كىك بمعناه ،كالشاىد في أف قتمت أسمما حيث
كلي أف فعؿ كليس مف نكاسخ االبتداء ،كىك نادر .

(قكلو :كاف تخففاف) أم المفتكحة كخصت ببقاء عمميا حينئذ؛ ألنيا أشبو بالفعؿ مف

المكسكرة؛ ألف لفظيا كمفظ عض مقصكد بو المضي أك األمر كالمكسكرة ال تشبو إال األمر كجد

أيضا فيك
(قكلو :استكف يعني حذؼ مف المفظ
كجكبا كنكل كجكده ال أنيا محتممة؛ ألنيا حرؼ ك ن
ن
ضمير نصب كضمائر النصب ال تستكف .
(قكلو :كالخبر اجعؿ جممة) أم أف حذؼ االسـ سكاء كاف ضمير شأف أـ ال ،عمى مذىبو

مفردا كقد اجتمعا في قكلو :بأنؾ
أما إذا ذكر االسـ جاز في الخبر أف يككف جممة كاف يككف ن
ربيع ...إلخ) (قكلو :مف بعد أف) كضع الظاىر مكضع الضمير لمضركرة .

(قكلو :ال يككف اسميا إال ضمير الشأف أم فقط عند ابف الحاجب كأما الناظـ فبل يشترط

ذلؾ فكاف ينبغي لمشارح أف يجرم عمى مذىبو .

(قكلو :فمك أنؾ في يكـ الرخاء ...إلخ)(ٖ) الخطاب لمؤنث فقكلو :صديؽ عمى تأكيؿ أنت

إنساف صديؽ أك عمى تنزيؿ فعيؿ بمعنى فاعؿ ،منزلة فعيؿ بمعنى مفعكؿ أفاده العيني ،قمت:

(ٗ)
أيضا .
َٖ/أ /كال حاجة إلى ىذا التنزيؿ ،فقد قاؿ في المصباح  :امرأة صديؽ كصديقة ن
(قكلو :كاف يكف) أم الخبر (قكلو :دعا) بالقصر لمكزف أك لمكصؿ بينو الكقؼ أم ذا دعاء

يعني مشتمبلن عميو .

(قكلو :فاألحسف الفصؿ) أم لمفرؽ بيف المخففة ،كالناصبة لممضارع ،كلما كانت المصدرية

جامدا كدعاء لـ يحتج إلى فاصؿ إذا
ال تقع بعدىا االسمية كال الفعمية الشرطية كال التي فعميا
ن
كقعت ىذه األمكر بعد المخففة .

كثير في لساف العرب
(قكلو :كقميؿ ذكر لك) أم كقميؿ في كتب النحاة(ٔ) ذكر لك كأف كاف نا
(قكلو :فيفصؿ بينيما كقكلو :أف ال إلو ...إلخ) نظر فيو بعض مشايخنا بأف النافي مف جممة الخبر
ُ البيت :شمت يمينؾ إف قتمت لمسمما

)ِ)

التصريح ُ. ِّٖ/

)ْ)

المصباح المنير ُ. ّّٓ/

ّ البيت :فمك أنؾ في يكـ الطبلؽ سألتني

حمت عميؾ عقكبة المعتمد

شرح ابف عقيؿ.ِّٖ/ُ :

طبلقكمـ أبخؿ كأنت صديؽ

ٕ٘ٗ

شرح ابف عقيؿ.ّٖٔ/ُ :

فبل يككف فاصبلن( .قكلو :في قراءة مف ق أر غضب(ٕ)) ىي قراءة سبعية خبلؼ التصريح

(ٖ)

( ،قكلو:

فقاؿ  :قكـ يجب أف يفصؿ بينيما كعميو جرل في التكضيح .

(قكلو :كقالت فرقة منيـ "المص" يجكز الفصؿ ...إلخ) قاؿ العبلمة السندكبي :كذلؾ كقد

قبيحا .
يقاؿ المراد مف قكلو :فاألحسف أصؿ الفعؿ فيككف غيره ن
(قكؿ حرؼ التنفيس) قدمو الشرط عمى النفي خبلؼ ما فعؿ المصدر؛ ألف السيف كقد
يشتركاف في دخكليا عمى المثبت ،كىك أشرؼ مف المنفى .

(قكلو :كاعمـ فعؿ المرء ...إلخ)(ٗ) جممة فعمـ المرء بنفعو معترضة بيف أعمـ كقكلو :أف

سكؼ يأتي كأف مخففة مف الثقيمة ،كىك محؿ الشاىد في محؿ نصب؛ ألنيا مع اسميا كخبرىا
سدت مسد مفعكلي اعمـ ،كقكلو :كؿ ما بالرفع فاعؿ يأتي كألؼ قدر لئلطبلؽ .

(قكلو :الثالث النفي أم ببل أك لف أك لـ فقط ،قاؿ  :أبك حياف كلـ يحفظ في ما كال في لما

فينبغي أف ال يقدـ عمى الجكاز حتى يسمع اسـ .

(قكلو :عممكا أف يؤممكف ...إلخ)(٘) يؤممكف مبني لممجيكؿ مف التأميؿ كىك الرجاء ،كجادكا

بمعنى تكرمكا ،كيسألكا مبني لما لـ يسـ فاعمو كالسؤاؿ بضـ السيف الميممة بمعنى المسؤكؿ ،كيجكز
فيو اليمز كتركو ،كالمعنى كال أحك جدىـ إلى المسألة بؿ ابتداؤىـ بالعطاء ،كتكرمكا عمييـ قبؿ أف

يسألكىـ كبذلكا ليـ أعظـ ُٖ/ب /ما يسأؿ السائمكف ككاف األصؿ عممكا أف سيؤممكف بالفصؿ،

أف مخففة مف الثقمية كمصدرة بفعؿ مضارع مف غير فصؿ،
كىذا محؿ االستشياد حيث جاءت ٍ
أيضا مفعكؿ مطمؽ (قكلو :كثابتنا) حاؿ مف مرفكع ركل .
قكلو :ن

ب ،كأف تزؿ بضـ الزام
(قكلو :أفد الترحؿ) تقدـ أنو يركل بدلو أزؼ ككبلىما بمعنى قىير ى
مضارع زاؿ ،كالشاىد في قكلو :ك"كأف قد" فإف كأف مخففة مف الثقيمة ،كاسميا محذكؼ ،كأخبر منو
بجممة مصدرة بقد ،فإف أصمو ككأنو قد زالت .

(قكلو :كىك ضمير الشأف) عبارة التسييؿ فتعمؿ في اسـ كاسـ أف المفتكحة كمذىب

()...

()ٙ

في أف المفتكحة أف اسميا المضمر ال يجب ككنو ضمير شأف فما ذكره()...

لمختار "المصنؼ" اسـ .

)ُ)

زيادة في "أ" .

)ّ)

التصريح ُ. ُّّ/

ِ النكر.ٗ/ِْ :
ْ البيت :كاعمـ فعمـ المرء ينفعو
ٓ البيت :عممكا أف قد يأممكف فجادكا

)ٔ)
)ٕ)

كممة مطمكسة.

كأف يأتي كؿ ما ِّ
قدر

شرح ابف عقيؿ.ّٖٕ/ُ:

قبؿ أف يسألكا أعظـ سؤاؿ

شرح ابف عقيؿ.ّٖٖ/ُ:

كممة مطمكسة.
ٕٗٙ

()7

مخالؼ

(قكلو :كصدر مشرؽ النحر)(ٔ) كيركل بد النحر المكف ،كيركل كنحر مشرؽ المكف أم

ثديا صاحبو
مضى العنؽ أك مضيء المكف كفي الكبلـ حذؼ مضاؼ عمى ىذه الركاية أم كاف ن
كحقٌاف ببل تاء تثنية يحقة بضـ الحاء الميممة ،كبالتاء أم كأنيما حقاف في
دكف بقية الركايات ،ي

االستدارة كالصغر ،كالبيت مف اليزج كدخمو الكؼ كالكاك في .

و
كصدر) كاك رب ىكذا نص أكثر النحاة ،كقاؿ ابف ىشاـ(ٕ) :إنو مرفكع باالبتداء،
(قكلو( :

أيضا أفاده العيني (خاتمة) سكت
كالخبر محذكؼ تقدير كليا كجو أك صدر كىذا الكبلـ لو كجو ن
كجكبا ،نحك" :كلكف اهلل قتميـ"(ٖ) كعف يكنس كاألخفش جكاز
عف لكف كحكميا أنيا تخفؼ فتيمؿ
ن

إعماليا شيخ اإلسبلـ

(ٗ)

.

(ال التي لنفس الجنس) أم لنفي الخبر عف إفراد الجنس فيي مفيدة أم التي ىي مفيدة

لمتنصيص عمى نفي الخبر عف جنس االسـ ،أم مفيكمة الكمى المستمزـ نفيو كؿ فرد مف أفراده
فيي مفيدة لبلستغراؽ نصا ،كتسمى ال التبرئة؛ ألنيا لما نفت جميع أفراد الجنس دلت عمى البراءة
منو ،كنسبة النفي إلى الجنس مجاز؛ ألف النفي في الحقيقة ،إنما ىك لحكـ الجنس ال لو لتعميؽ

بالنسب دكف الذكات ،فإذا قمت" :ال رجؿ في الدار" ،فالنفي إنما ىك لبلستقرار الذم ىك حكـ الجنس
عمى ال النافية كائنة ُٖ/أ /ما كانت؛ ألف التبرئة فييا أمكف منيا في غيرىا لمتنصيص عمى العمكـ
فييا بخبلؼ ال العاممة عمؿ ليس ،فإنيا كاف نفت الجنس لكف عمى سبيؿ الظيكر كال تختص بنفي

الكحدة خبلفنا لمف تكىمو انتيى ،مف حكاشي األشمكني .
(قكلو :عمؿ إف اجعؿ لًبل ..إلخ) أم بشركط سبعة ،أربعة راجعة إلييا ،كاثناف إلى اسميا،
ككاحد إلى خبرىا ،كىي أف تككف نافية ،كأف يككف المنفي الجنس كأف يككف نفيو نصا ،كأف ال يدخؿ

أيضا نكرة ،نحك :ال غبلـ سفر
جار ،كأف يككف اسميا نكرة متصمة بيا ،كأف يككف خبرىا ن
عمييا ٌ
أيضا تأخير خبرىا كلك ظرفنا؛ لضعفيا كما ذكره الناظـ بقكلو:
حاضر ،كما في التكضيح كيجب ن
كبعد ذاؾ الخبر اذكر رافعو شيخ اإلسبلـ (قكلو :مفردة ...إلخ) بالنصب عمى الحاؿ مف فاعؿ
جاءتؾ الذم ىك لبلسـ كمكررة معطكفة عمى مفردة (قكلوً :
انؼ الجنس أم جنس اسميا مف حيث
اتصالو بالخبر كاال فميس النفي االسـ بؿ الخبر أيسر (قكلو :استغ ارؽ النفي لمجنس) أم إلفراده

اسما ليا ...إلخ) قاؿ ابف مالؾ في شرح الكافية إذا قصد ببل نفي الجنس
(قكلو :فتنصب المبتدأ ن
عمى سبيؿ االستغراؽ اختصت باالسـ؛ ألف قصد االستغراؽ عمى سبيؿ التنصيص يستمزـ كجكد

معنى ،كال يميؽ ذلؾ إال باألسماء النكرات فكجب "لبل" عند ذلؾ القصد عمؿ فيما يميو
مف لفظنا أك ن
ُ البيت :كصدر مشرؽ النحر

)ِ)

أكضح المسالؾ ُ. ّْٔ/

)ْ)

ساقطة مف "ج".

كأف ثدييو حقاف

شرح ابف عقيؿ.ُِٗ/ُ :

ٖ األّفبه.ٔ7/8 :

ٕٗ7

جر لئبل يعتقد أنو بمف فإنيا في حكـ المكجكدة لظيكرىا في بعض األحياف كال
كال يمكف أف يككف ا

فعا لئبل يعتقد أنو باالبتداء فتعيف النصب باختصار (قكلو :قضية كال أبا حسف ليا ىذا (مف كبلـ
رن
عمر رضي اهلل تعالى عنو أم قضية كليس أبك حسف كىك عمي رضي اهلل عنو ليا فيقضيا كما في
شرح الجامع ،كىذا نثر كقيؿ نظـ مف الكامؿ كدخؿ الكقصف حزينة األكليف (قكلو :كال مسمى بيذا

االسـ) اعترضو ابف مالؾ بأف مف األعبلـ ما لو مسميات كثيرة فتقديره بما ذكر كذب ،قاؿ :
الرضي :كاعمـ أنو قد نؤكؿ العمـ المشيكر ببعض الخبلؿ بنكرة فينصب ببل التبرئة ،كتنزع منو الـ

التعريؼ إف كانت فيو نحك ألحسف في الحسف البصرم كتأكيمو

(ٔ)

بالنكرة كجياف ،أحدىما أف يقدر

مضاؼ ِٖ/ب /ىك مثؿ فبل يتعرؼ باإلضافة لتكغمو في اإلبياـ ،كاما أف يجعؿ العمـ؛ الشتياره

بتمؾ الخمة كاف اسـ جنس مكضكع؛ إلفادة ذلؾ المعنى فمعنى كال أبا حسف ليا كال فيصؿ ليا كعمى

ممخصا كاعترض تقدير مثؿ بأف المتكمـ إنما يقصد مسمى العمـ المقركف
ىذا يمكف كصفو بالتكرار
ن
ببل ،فتقدير مثؿ خبلؼ المقصكد فالصحيح كما قالو بعضيـ إنو ال يقتصر عمى تقدير كاحد بؿ

يقدر في كؿ مكضع ما يميؽ بو (قكلو :ال أبا حسف) حنا ناليا بميممة فنكنيف بينيما الفاء رحمة،

ككقع في بعض النسخ حيا بمثناة تحتية مف الحيكة ( )...أنو تصحيؼ إذ كيؼ يتقى عنو الحيكة

قطعا رضي اهلل عنيما؟! قاؿ  :العبلمة ابف الميت :كىذا مثؿ يضرب
كىك مكجكد في زمف عمر ن
لكؿ متعسر (قكلو :ال فييا غكؿ)(ٕ) أم ما يغتاؿ عقكليـ :أم يذىبيا (قكلو :أك مضارعو) أم
مشابيو (قكلو :كبعد ذاؾ) بعد متعمؽ باذكر كالخبر مفعكؿ الذكر ،كرافعو حاؿ مف إضافة الكصؼ

إلى مفعكلو (قكلو :كركب ...إلخ) فائدة ذكر التركيب اإلشارة إلى عمة البناء (قكلو :ك ً
الثاف اجعبل)

ً
الثاف بحذؼ الياء كاالكتفاء بالكسرة مفعكؿ أكؿ باجعبل ،كاجعبل فعؿ أمر مؤكد بالنكف الخفيفة

فكعا) مفعكؿ و
مركبا معطكفاف عمى
ثاف باجعبل ،كاك منصكنبا أك
ن
أبدلت في الكقؼ ألفنا( ،كقكلو :مر ن
مرفكعا كاك لمتخيير.
(قكلو :كما يبني رجؿ لتركبو) قاؿ  :في التكضيح قيؿ عمة البناء تضمف معنى مف بدليؿ ظيكرىا

في قكلو :كقاؿ ( :إال ال مف سبيؿ إلى ىند) كقيؿ تركيب االسـ مع الحرؼ كخمسة عشر (قكلو:
كذىب الككفيكف ...إلخ) ضعيؼ

(ٖ)

(قكلو :أف الشباب ...إلخ)(ٗ) كيركل الشباب أم فتى كقكلو:

الذم مجد أم ىك مجد فتجد خبر المبتدأ محذكؼ ،أك خبر مقدـ ،كعكاقبو مبتدأ مؤخر ،كجاز

اإلخبار مع عدـ المطابقة؛ ألف مجد مصدر يعني إذا انعقبت أمكر الشباب كجو في الشيب إال
اليرـ كالعمؿ ،كقكلو :فيو نمذ بفتح البلـ مضارع لذ مف باب تعب يتعب كلذات جمع لذة ،كالشيب
)ٔ) تأكيمو في "ب" .
ِ الصافات.ْٕ/ّٕ :
)ٖ) سبقط في "ج".
ٗ اىجيذ :إُ اىشجبثب اىزي ٍجذ ع٘اقجٔ

فئ ّيز ٗل ىيزاد ىيشيت
ٕٗ8

ششح اثِ عقيو.9/ٕ :

بفتح الشيف عمى حذؼ مضاؼ أم لذات الشيب ِٖ/أ /أك بكسرىا أجمع أشيب ،كالشاىد في قكلو:
ال لذات حيث يجكز في لذات البناء عمى الفتح كالبناء عمى الكسر( ،قكلو :كذىب األخفش) ىذا

ىك الذم عميو جميكر النحاة( .قكلو :ال نسب اليكـ ...إلخ)(ٔ)الخمة الصداقة ،اليكـ ظرؼ في
لغكا،
مكضع الخبر ،لبل األكلى كخبر ال الثانية محذكؼ أم مكجكدة ،كيحتمؿ أف يككف اليكـ ظرؼ ن
كخبرىا محذكؼ تقديره مكجكد أف كقكلو :عمى الرفع يركل عمى الفاتؽ ،كىما مف أبيات مركية عمى

القاؼ كعمى العيف فيحتمؿ أف يككنا مف قائؿ كاحد ،كأف يككنا مف قائميف ،أما عمى تكارد الخكاطر
كالسرقة الشعرية ،كالمعنى ال نسب كال قرابة اليكـ بيننا ،كقد تفاقـ األمر بحيث ال يرجى خبلصو
فيك كالخرؽ الكاسع في الثكب ال يقبؿ رفع الرافع ككفتؽ كاسع ال يقدر أحد أف يرفعو ،كاالستشياد

في قكلو :كال خمة حيث نصب عمى تقدير ككف ال زائدة لمتأكيد( ،قكلو :عمى محؿ ال كاسميا) قد

يقاؿ قضيتو إف ال مف جممة المعطكؼ عميو فبل يككف المعطكؼ في حيزىا ،فكيؼ تككف ال الثانية

زائدة لتأكيد النفي؟ الميـ أف يككف في الكبلـ نسخ ،كالكجو أف المراد العطؼ عمى االسـ باعتبار
محؿ مع ال اسـ ،قاؿ  :بعض مشايخنا االسـ كحده ال محؿ لو فبل يصمح لعطفنا لمرفكع عميو

فاإلشكاؿ با و
ؽ.

(قكلو :ىذا العمر كـ الصغار ...إلخ)(ٕ) الصغار بالفتح الذؿ كاليكاف خبر ىذا كخبر عمر

كجكبا لما تقدـ ،ىذا كجدكـ بفتح الجيـ كىك الخط كالكاك لمقسـ ،كالشاىد في كال أب حيث
محذكؼ
ن
رفع عطفنا عمى اسـ ال .

(قكلو :كأف نصب المعطكؼ عميو جاز ...إلخ) ىذا مفيكـ مف كبلـ المصنؼ كذلؾ ألف

قكلو :كاف رفعت أكالن ال تنصبا مفيكمو أنؾ إذا نصبت األكؿ ال يمتنع نصب الثاني فيككف فيو
األكجو الثبلثة .

(ّ)
ً
ً
تبعا لغيره كىك
يـ فييا كما فا ىك ...إلخ) كذا ذكره المصنؼ ن
(قكؿ ال لى ٍغ هك فييا ىكال تىأٍث ه
تحريؼ فإنيـ قد ركبكا صدر بنيت عمى عجز آخر ،كصكابو كما في ديكاف الشاعر كىك أمية بف

أبدا
الصمت .ك"ال لغك كال تأثيـ" فييا كال حيف كال فييا مميـ ،كفييا لحـ ساىرة كبحر كما فاىكا بو ن
مقيـ ،كىما مف قصيدة يذكر فييا الجنة كأىميا كأحكاؿ ّٖ/أ /يكـ القيامة ،كالمغك القكؿ الباطؿ،
الجيف بالفتح اليبلؾ ،كالساىرة أرض يجددىا اهلل يكـ القيامة،
كالتأثيـ مف أتمتو إذا قمت :لو أتمت ،ك ى
أبدا ،كاالستشياد
كيركل كفييا لحـ ساىرة كطير ،كالميـ البلئـ كما فا ىك أم ،كالذم نطقكا أف عقيـ ن

ُ البيت :ال نسب اليكـ كال خمة

ِ البيت ىذا لعمر اهلل الصغار بعينو

)ّ)

اتسع الخؿ عمى الراقع

شرح ابف عقيؿ.ُُ/ِ :

ال أـ لي إف كاف ذاؾ كال أب

الطكر ِّ .
ٕٗ9

شرح ابف عقيؿ.ُْ/ِ :

في قكلو :فبل لغك كال تأثيـ ..إلخ ،حيث ألغيت ال األكلى ،كرفع االسـ بعدىا كجاء الفتح في قكلو:
كال تأثيـ عمى إىماؿ ال الثانية ،أفاده في الشكاىد الكبرل .

مفردا مفعكؿ بو الفتح؛ ألف فاء زائدة لمتحسف فبل تمنع مف
(قكلو :كمفردا نعتا ...إلخ)
ن
عمؿ ما بعدىا فيما قبميا كنعت عطؼ بياف أك بدؿ كلمبني نعت أك جممة يمى صفة ثانية .

(قكلو :لتركبو مع اسـ ال) أم لتركبيا قبؿ مجيء ال كصاب ،الكصؼ كالمكصكؼ كالشيء

الكاحد ثـ دخمت عمييا ال (قكلو :لمحؿ اسـ ال) أم ألنو في محؿ نصب ببل (قكلو :ألنيا في

مكضع رفع) أم باالبتداء لصيركرتيما بالتركيب كشيء كاحد فحكمكا عمى محميا بالرفع كجعمكا
النعت مجمكع (قكلو :كغير ما يمي) غير مفعكؿ تبف المنفى ببل تقدر عميو كغير عطؼ عميو ،قاؿ

ابف غازم لك قاؿ المصنؼ:

ٍ
اسم ل
نعت
انصب مطمقًا
ارفع أو
َ
ْ
و ْ
لكاف أكضح كأخصر

(ٔ)

الفتح
و ُ

ازدان
َ

أفردا

أو

اتَّصال

.

[(قكلو :حكى األخفش ال رجؿ كامرأة) رد بأف الكاك فاصمة فتمنع مف التركيب ،كأكلو ابف

عصفكر كالمصنؼ عمى أف التقدير كال امرأة ،فحذفت ال كنكيت]
ً
(قكلو :ك ً
ألعط ،كمع خاؿ منو كما اسـ مكصكؿ مفعكؿ و
ثاف أم
أعط ...إلخ) ال مفعكؿ أكؿ
(ٕ)

العمؿ الذم تستحقو ،كدكف حاؿ منو كليس بيف استفياـ كاستفياـ إبطاء؛ الختبلؼ المفظ تعريفنا
كتنكير قاؿ ابف قاسـ كيمكف إطبلؽ ال فتشمؿ العاممة عمؿ إف كالعاممة عمؿ ليس .
نا
(قكلو :كفي كؿ ذلؾ تفضيؿ) عبارة األشمكني كأكثر ما يككف ذلؾ أم إثبات األحكاـ

المتقدمة ليا مع اليمزة إذا قصد باالستفياـ التكبيخ ،كيقؿ إذا كاف مجرد استفياـ عمى النفي حتى
تكىـ الشمكبيف

(ٖ)

أنو غير كاقع أما إذا قصد باالستفياـ التمني كىك كثير فعند الخميؿ كسيبكيو أف

إال ىذه بمنزلة أتمنى فبل خبر ليا ،كبمنزلة ليت فبل يجكز مراعاة محميا مع اسميا كال إلغاؤىا

ممخصا .
ّٖ/أ /إذا تكررت ،كخالفيما المازني كالمبرد
ن
(قكلو :التكبيخ) أم المكـ كالعتب كما في المصباح(ٗ)  ،كقاؿ الجكىرم(ٔ) :التكبيخ التيديد
أم التكبيخ عمى الفعؿ الماضي .

(ُ)

في "ج" أقصر بدؿ أخصر.

)ّ)

كىك عمرك بف محمد بف عمر بف عبداهلل األزدم ،أبك عمى الشمكبيف ،كلػد سػنة اثنتػيف كسػتيف كخمسػمائة ،كمػات

(ِ)

ساقطة في "ج".

سػػنة خمػػس كأربعػػيف كسػػتمائة ،مػػف كبػػار العممػػاء بػػالنحك كالمغػػة مكلػػده ككفاتػػو بإشػػبيميو .مػػف مؤلفاتػػو :شػػرح المقدمػػة
الجزكلية ،كحكاش عمى كتاب المفصؿ كالقكانيف .انظػر :إنبػاه الػركاة ِ ِّٓ-ِِّ/ككفيػات األعيػاف ّ ُْٓ/كبغيػة

الكعاة ِ ِِٓ-ِِْ/كاألعبلـ ٓ. ِٔ/

)ْ)

المصباح المنير ُ. َُْ/
ٕٓ٘

(قكلو :إال ارعكاء ...إلخ)(ٕ) اليمزة لبلستفياـ التكبيخي ،كال نافية لمجنس ،كادعكاه اسميا،

كالخبر المحذكؼ أم مكجكد ،كىذا محؿ الشاىد كاالرعكاء االنكفاؼ عف القبيح ،كقكلو :لمف كلت
خبر كالشبيبة الشباب ،قاؿ  :في
لغكا لممصدر ،كالخبر محذكؼ ،كأف يككف نا
يحتمؿ أف يككف ظرفنا ن
شبابا كشبيبتو كىك شاب ،كذلؾ سف قبؿ الكيكلة
المصباح شب الصبي يشب مف باب ضرب ن
كأذنت أعممت ،كاليى ًرـ الكبير ،قاؿ في المصباح(ٖ)  :ىرـ ييرـ فيك ىى ًرهـ مف باب تعب كضعؼ.
(قكلو :إال اصطبار لسممى ...إلخ)(ٗ) المضمرة لبلستفياـ ،كال لنفي الجنس كاصطبار

اسمو كخبره محذكؼ ،كىك حاصؿ أك مكجكد ،كىذا محؿ االستشياد دكاـ عاطفة اسمية مثبتة عمى
مثميا منفية ،كاذا ظرؼ ،كالذم مفعكؿ أالقي كأمثالي فاعؿ القاه كالمعنى ليت شعرم إذا القيت ما
القاه أمثالي مف المكت ينتفى الصبر عف ىذه المرأة أـ ليا تثبت كجمد ككنى عف المكت بما ذكر

تسمية ليا

(٘)

.

(قكلو :إنيا يبقى ليا عمميا في االسـ) أم كال خبر ليا؛ ألف أال ىذه بمنزلة أتمني كىك ال

خبر لو فكذا ما ىك بمعناه .

باردا) يجكز في ماء الثاني الفتح عمى أنو مركب مع األكؿ ،كالرفع
(قكلو :أال ماء ماء ن
مراعاة لمحميا مع ال ،كالنصب مراعاة لمحؿ النكرة كىذا عف النعت المكطأ ،قاؿ في التكضيح:
كالقكؿ بأف ماء الثاني تككيد أك بدؿ خطأ أم ألنو لما كصؼ خرج عف ككنو مرادفنا فبل يصح ككنو
تككيدا أكال ال بدالن؛ لعدـ مساكاتو لؤلكؿ .
ن
(قكلو :إال عمر كلى ...إلخ)( )ٙإال لمقنا كعمر اسميا مبني عمى الفتح ،كجممة كلى بمعنى

أدبر صفة عمر ،كمستطاع خبر مقدـ ،كرجكعو مبتدأ مؤخر ،كالجممة صفة ثانية لعمر ،كال خبر ال
كي ٍرأب
عند سيبكيو كالخميؿ خالؼ المازني كالمبرد فيككف الخبر عندىما ىك جممة مستطاع رجكعو ،ى

بالنصب جكاب التمني كىك بفتح الياء التحتية كسككف الراء كفي آخره باء مكحدة قبميا ىمزة بمعنى

يصمح كفاعمو ضميرْٖ/ ،ب /العمر الذم بمعنى المدة ،كأثاث بمثمثة بعد اليمزة األكلى أم

أفسدت ،كيد المغفبلت مف باب المكنية كالتخييؿ كما في يد الشماؿ ،كالشاىد في قكلو :ال عمر
حيث أريد باالستفياـ مع ال مجرد التمني .

)ُ)

الصحاح ُ. ّْْ/

ِ البيت :أال ارعكاء لمف كلت شبيبتو

)ّ)

المصباح المنير ِ. ّٕٔ/

ْ البيت :أال اصطبار لسممى أف ليا جمد

)ٓ)
ٙ

كآذنت بمشيب بعده ىرـ

شرح ابف عقيؿ.ُِ/ِ :

ساقط مف "ب" .

البيت :أال عمر كلي مستطاع رجكعو

إذا أالقي الذم القاه أمثالي
فيرأب ما أنشأت يد الغافبلت
ٕٔ٘

شرح ابف عقيؿ.ِِ/ِ :
شرح ابف عقيؿ.ِّ/ِ :

(قكلو :إذ المراد) في بعض النسخ بإذ التعميمية ،كفي بعض آخر بإذ الشرطية قاؿ ابف

غازم كيشترط أبيف أم ألف التعميؿ يكىـ ظيكر المراد في كؿ تركيب كقعت فيو ال كليس كذلؾ بؿ
قد يظير كقد ال تدير .

(قكلو :إذ أدؿ دليؿ) أم قرينة مقالية كذكره في السؤاؿ أك حالية بأف دؿ عمييا السياؽ نحك:

فبل فكت أم ليـ كقاؿ  :كا إال ضير أم عمينا(ٔ) .

أحدا غير مف اهلل) قاؿ في المصباح(ٕ) :غار الركح عمى امرأتو غضب مف
(قكلو :ال ن
الس ِّكيت :كال يقاؿ غير
فعميا ،كالمرأة عمى زكجيا تغار مف باب تعب غير أك غيرة بالفتح قاؿ ابف ِّ
غضبا مف اهلل تعرض ألحبابو كأصفيائو
كغيرة بالكسر كالمعنى أنو ال أحد أشد
ن
عمى زكجتو .

(ٖ)

كما يغار الزكج

ٗ
تبعا لغيره مصدره كرد جازرىـ
(قكلو :كال كريـ مف الكلداف مصبكح)( ) جعؿ ابف الناظـ ن
حرفنا مصرمة ،كىك خبلؼ الصكاب ،كالصكاب أنو صدر بيت آخر ،كنص البيتيف ىكذا ككرد
جازرىـ حرفنا مصرمة:

في الرأس منيا وفي األصالء تممج

المقاح غدت ممقى أصرتيا
إذا
ُ

مصبوح

اإلبل

ول

كريم

من

الوالدان

الجازر

الذي

ينحر

صرىمة بضـ
كم ٌ
كالحرؼ بالحاء الميممة ،كسككف الراء آخره فاء ىي الناقة شبيت بحرؼ الجبؿ ،ي
الميـ كال ارء المشددة كبميـ مفتكحة ،صفة حرفنا يقاؿ ناقة مصرمة إذا قطعت أخبلفيا جمع ًخمؼ
بكسر الخاء المعجمة ىك ًح ٍمؿ كأحماؿ ،كىك المذات الخؼ كالثدم لئلنساف كيركل مضمرة أم ميزكلة
كاألصبلء جمع صبل ،كىك ما حكؿ الذنب ،كالتمميج أم شيء مف ممح أم شحـ كأطمؽ الممح عميو

تشبيينا لو بو كالمقاح جمع لىقكح كصبكر ،كىى الناقة الحمكب ،كاألصرة جمع صرار بكسر الصاد
الميممة كىك خيط يشد بو ضرع الناقة؛ لئبل يرضعيا كلدىا ،كانما يمقى إذا لـ يكف ثـ در كالكلداف
بالتخفيؼ إذا سقيتو الصبكح مف صبحتو بالغداة ْٖ/أ /يصؼ الشاعر بيذا سنة شديدة الجدب قد

ذىبت بالمرتفؽ فالمبف عندىـ متعذر ال يسقاه الكلد الكريـ فضبلن عف غيره فجازرىـ يرد عمييـ مف

المرعى ما ينحركف لمضيؼ إذ ال لبف عندىـ.

ُ الشعراء.َٓ/ِٔ :

)ِ)
)ّ)

المصباح المنير ِ. َِٕ/
أصفائو في "ج" .

ْ الرجز :كال كريـ مف الكلداف مصبكح

شرح ابف عقيؿ.ِٓ/ِ :
ٕٕ٘

*ظن وأخواتيا*
(قكلو :بفعؿ القمب) مصدر مضاؼ فيعـ ،كلما كانت جميع أفعاؿ القمكب ليست متعدية

ؼ كفى ًي ىـ ،كمنيا الزـ نحك :ىجيب ىف
احدا ،نحك :ىع ىر ى
إلى مفعكليف بؿ منيا ما ال ينصب إال مفعكالن ك ن
كح ًزىف ،قاؿ  :أعنى رأم ...إلخ .
ى
(قكلو :جزأم ابتدا) أم جزأم جممة ذات ابتداء فإلي اإلضافة ألدنى مبلبسة

(ٔ)

.

(قكلو :مع عد) بتشديد الداؿ كسكف في البيت لمكزف ،كىك حاؿ مف مفعكؿ أعني كقاؿ :

في التمريف متعمؽ بو .

از مف جعؿ بمعنى صير
(قكلو :الذم كاعتقد) صفة جعؿ أم جعؿ الذم معناه اعتقد احترنا
كستأتي .

از عف ىب أمر مف اليبة فإنو متصرؼ
ظف احترنا
(قكلو :كىب) أم الذم بمفظ األمر بمعنى ٌ
كيقؿ استعمالو مع أف كصمتيا حتى زعـ الحريرم أنو مف لحف الخكاص كيرده ىب أف أبانا كاف

حمار كما في شرح الجامع .
نا
أيضا مفعكؿ مطمؽ كقكلو:
(قكلو :كالتي كصي ار ...إلخ) التي مبتدأ ككصير صمة التي ،ك ن
بيا أم بأفعاؿ القمكب كجممة انصب ...إلخ خبر التي .

(قكلو :فتنقسـ إلى قسميف ...إلخ) ال يناؼ ىذا جعؿ األشمكني ليا أربعة أنكاع؛ ألف

الشارح نظر إلى االستعماؿ الغالب كما يفيـ مف قكؿ األشمكني أف أفعاؿ القمكب المذككرة عمى

رجحانا كىك
يقينا كىك كجد كتعمـ كدرل ،كالثاني :ما يفيد فيو
ن
أربعة أنكاع ،األكؿ :ما يفيد في الخبر ن
ب ،كالثالث :ما يرد لؤلمريف كالغالب ككنو لميقيف كىك اثناف رأل
خمسة جعؿ كجحا كعد كزعـ ىك ىى ٍ
كعمـ ،كالرابع :ما يرد ليما كالغالب ككنو لمرجحاف كىك ثبلثة ظف كخاؿ كحسب ،انتيى .فادخؿ

لشارح القسـ الثالث في األكؿ كالرابع في الثاني كلـ ينظر لبلستعماؿ المرجكح
ذلؾ التقسيـ فقمت:

ثالث ٌة
لذين

قد

وخمس ٌة
والغالب

)ُ)
)ِ)

يقي ًنا

أني
تفيد
ُ

قد

أَني

لن

وجدت
ُ

ُينك ار

محبوبي
ْ

(ٕ)

فييما ،كقد نظمت

مت
تعمَّ ُ

درى

رأى

وعمما

وخال ظن ٛ٘/ب /مع حسبت فافيما

رجحا ًنا

جعل

َّ
وعد زعمت ىب يا ذا كمل
حجا

رأى

وعمما

عمم

ولمثالث

ساقط مف "ج" .
الراجح في " ب" .
ٖٕ٘

بعد

رجحان

(قكلو :رأل) ال بمعنى أبصر ،أك أصاب الرئة ،أك بمعنى الرأم أم المذىب ،فإف كانت بمعنى
يدا أم أصبت رئتو ،كرأل أبك حنيفة ىح َّؿ كذا،
شيء منيا تعدت لكاحد ،نحك :رأيت
ى
اليبلؿ ،كرأيت ز ن
كال بد مف ككف رأل مبنيا لمفاعؿ ،أما المبني لممفعكؿ فقاؿ الرضي :يستعمؿ أرل الذم لـ يي ىس َّـ

فاعمو مف رأل عامبلن عمؿ الظف الذم ىك بمعناه ،كلـ يستعمؿ بمعنى اعمـ كاف كاف أريت بمعنى

أعممت أفاده المقاني .

(قكلو :رأيت اهلل)ٔ( ...إلخ)

(ٕ)

محاكلة منصكب عمى التمييز أم مف حيث المحاكلة أم

جنكدا .
القدرة ،ككذا
ن
(قكلو :تستعمؿ رأل بمعنى ظف كقكلو تعالىً :إَّنيي ٍـ ىي ىرٍكىنوي ..)ٖ(إلخ) فقد اجتمع في ىذه
اقعا؛ ألف
بعيدا أم
اآلية رأل بمعنى ظف ،كبمعنى عمـ ،أم يظنكف البعث ن
ممتنعا كنعممو قر نيبا أم ك ن
ن
الب ٍعد فيما يراد نفيو ،كالقرب في الكقكع .
العرب قد تستعمؿ ي
ؼ
(قكلو :عمـ) أم لغير عرفاف أك عممة ،كىك انشقاؽ الشفة العميا فإف كانت بمعنى ىع ىر ى
تعدت لكاحد أك بمعنى العممة كانت الزمة ،كأما األفمح فيك مشقكؽ الشفة السفمى ،كمما يركل
لمزمخشرم:

وأخرني
وم ْذ

دىري

أفمح
َ

الجيال

وقدم
أعمم
ُ

معشر
ًا

َّأنيم

عمى
أنا

أنني

الميم

ل

يعممون

واأليام

أفمح

وأعمم
أعمم
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كمف المعمكـ أف الميـ شفيية فبل ينطؽ بيا األفمح األعمـ .

(قكلو :عممتؾ الباذؿ ...إلخ)(٘) الباذؿ مف البذؿ بالذاؿ المعجمة ،كىك الصرؼ،

كالمعركؼ اسـ جامع لكؿ ما عرؼ مف طاعة كاحساف ،كانبعثت أم ذىبت ،كالكاجفات الدكاعي،

كاألمؿ الرجاء ،كالشاىد في صدره ،فإف الكاؼ مفعكؿ أكؿ ،كالباذؿ مفعكؿ و
ثاف ،كالمعركؼ

منصكب عمى المفعكلية ،كيجكز جره بإضافة الكصؼ إليو .

(قكلو :كجد) ال بمعنى أصاب أك استغنى أك حقد أك حزف ،فإف كانت بمعنى أصاب تعدت

لكاحد ،كاف كانت بمعنى البقية كانت الزمة كمصدر األكؿ الكجداف ،كالثاني الكجد مثمث الكاك،
كالثالث كجد بفتحيا كالرابع مكجدة .

ُ البيت :رأيت اهلل أكبر كؿ شيء

)ِ)

محاكلة كأكثرىـ جنكدا

شرح ابف عقيؿ.ِٗ/ِ:

ساقط مف "ب" .

)ّ) المعارج ٔ .

)ْ) البيتاف لمزمخشرم في نياية األرب ٕ َُُ/كضياء السالؾ ُ. َْٓ/
ٓ البيت :عممت الباذؿ المعركؼ فانبعثت

إليؾ بي كاجفات الشكؽ كاألمؿ
ٕٗ٘

شرح ابف عقيؿ:

ِ.َّ/

(قكلو :درل) ال بمعنى تحيؿ كاال تعدل لكاحد فقط ،نحك :درل الذئب ٖٓ/أ /الصيد أم

تحيؿ ليفترسو .

(قكلو :دريت الكفي ...إلخ)(ٔ) الشاىد في أكلو ،فالتاء نائب الفاعؿ ىي المفعكؿ األكؿ،

كالثاني الكفي ،كيجكز خفض العيد باإلضافة ،كنصبو بالتشبيو بالمفعكؿ بو ،كرفعو بالفاعمية ،كعرك
مرخـ عركة ،كفاغتبط جكاب الشرط تقديره إذا دريت ذلؾ فاغتبط مف ً
الغ ٍبطىة كىك أف يتمنى مثؿ
حاؿ المغبكط مف غير أف يريد زكاليا عنو ،بخبلؼ الحسد ،كبالكفاء متعمؽ بما بعده ز

(قكلو :تعمـ بمعنى اعمـ) كال تتصرؼ فبل تستعمؿ إال بصيغة األمر ،فإف لـ تكف بمعنى

أمر مف تعممت الحساب كنحكه تعدت لمفعكؿ كاحد كتصرفت .
اعمـ بؿ كانت نا
(قكلو :تعمـ شفاء النفس ...إلخ)(ٕ) الشاىد في تعمـ حيث نصب مفعكليف مثؿ :اعمـ
أحدىما شفاء النفس ،كاآلخر قير عدكىا ،كالمكر الخديعة .

(قكلو :خمت) أم ال بمعنى تكبر كال بمعنى ظمع الفرس كنحكه إذا غمز في مشية كاال

كانت الزمة .

(قكلو :دعاني الغكاني)(ٖ) جمع غانية كىى المرأة التي عنيت بحسنيا كجماليا ،كيركم

العذارل جمع عذراء كىى البً ٍكر ،كىك فاعؿ دعا بمعنى سمى كحذؼ تاء التأنيث مف الفعؿ؛ لككف
مكسر ،كىك يجكز معو األمراف ،كما سيأتي في كبلـ الناظـ فما في الشكاىد الكبرل
نا
جمعا
الفعؿ ن
نادر حيث قاؿ إنو كقكلو :قاؿ  :فؤلنو سيك كالياء في دعاني مفعكلو األكؿ ،كعميف
مف جعمو نا

مفعكلو الثاني كقد يتعدل إليو بالباء ،كالشاىد في قكلو :كخمتني أم عممتني فالياء مفعكؿ أكؿ،
كجممة لي اسـ ىك المفعكؿ الثاني ،كقكلو :كىك أكؿ جممة حالية مف الضمير المجركر ،أم يتقنت

اسما كنت أدعي بو ،كأنا شاب فمـ ال أدعي بو اآلف ،كحاصمو أنو أنكر عمييف
في نفسي أف لي ن
دعاءىف لو بالعـ؛ ألنو إنما يدعى بو الشيكخ كال تدعك النساء بذلؾ إال مف ال التفات ليف إليو ألف
األغمب ميميف إلى الشباب

(ٗ)

.

(قكلو :كظننت) ال بمعنى اتيـ كاال تعدت لكاحد (قكلو :كحسبت) ال بمعنى صار أحسب

أم ذا شقرة أك حمرة أك بياض كالبرص كاال كانت الزمة .

ُ البيت :دريت الكؼ العيد يا عرك فاغتبط
ِ البيت :تعمـ شفاء النفس قير عدكىا

ّ البيت :دعاني الغكاني عميـ كخمتي

)ْ)

فإف اغتباطا بالكفاء حميد
فبالغ بمطؼ في التحيؿ كالمكر

لي اسـ فبل ادعي بو كىك أكؿ

ساقط مف "ب" .
ٕ٘٘

شرح ابف عقيؿ.ُّ/ِ :
شرح ابف عقيؿ.ِّ/ِ :

شرح ابف عقيؿ.ّّ/ِ :

ٔ
تمييز أم مف حيث
نا
ياحا منصكب
(قكلو :حسبت التقي ...إلخ)( ) الشاىد فيو ظاىر كر ن
الربح كالفائدة كما زائدة كأراد بثاقبل ميتنا؛ ألف البدف يخؼ بالركح فإذا مات اإلنساف صار ثقيبلن

كالجماد.

(قكلو :زعـ) ال بمعنى كفؿ أك سمف أك ىزؿ ببنائو لممفعكؿ ضد السمف كمصدره اليزؿ،

الجد ،قالو الجكىرم فإف كانت بمعنى كفؿ تعدت إلى
كأما ىزؿ ببنائو لمفاعؿ ييزؿ ىزالن فيك ضد ٌ
كاحد تارة بنفسيا كتارة بحرؼ الجر كمثميا إذا كانت بمعنى رأس ،كاف كانت بمعنى سمف أك ىزؿ

كانت الزمة .

(قكلو :فإف تزعميني ...إلخ) الشاىد في أكلو حيث تعدل الفعؿ إلى مفعكليف ،أحدىما :ياء

المتكمـ ،كاآلخر :الجممة بعده كباء بالجيؿ لممقابمة أم استبدلت الحمـ بعد فراقؾ بالجيؿ ،أراد أنو
ترؾ الجيؿ كالزـ الحمـ كاألكثر في ىذا الفعؿ كقكعو عمى أف أك أف كصمتيما ،نحك" :زعـ الذيف

كفركا أف لف يبعثكا" ،قاؿ  :السيرافي كالزعـ قكؿ يقترف بو اعتقاد صح أك لـ يصح كقاؿ  :السعد
التفتازاني زعـ مف أفعاؿ القمكب ،كأجيؿ فعؿ ،كقد يتكىـ أنو أفعؿ تفضيؿ ،فيركل بالنصب كما

تكىـ أف الزعـ ىنا بمعنى القكؿ ،أك بمعنى الكذب ،أك الطمع ،انتيى .نقمو شيخ اإلسبلـ .

(قكلو :عد) أم ال بمعنى حسب بفتح السيف نحك عددت الماؿ أم حسبتو أحسبو بضـ

السيف في المضارع كاال تعدت لكاحد .
كقبمو:

(قكلو :فبل تعدد المكلى شريكؾ ...إلخ)(ٕ) ىك لمنعماف بف بشير الصحابي رضي اهلل عنو،

واني ألعطي الما َل َمن كان سائالً
واني

مني

ما

ت ْمفني

صار

واغفر

مالُو

لممولى

ِ
المجاىر

بالظمم

فما بيننا عند الشدائد من صرم
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فبل تعدد المكلى ...إلخ ،كالمراد المكلى ىنا الحميؼ أك الصاحب كالصرـ بالصاد الميمة القطع،
الع ٍدـ بضـ العيف كسككف الداؿ الميممتيف
ك ي
كنصب مفعكليف ،أكليما المكلى ،كثانييما شريكؾ .
(ٗ)

الفقر ،كالشاىد في ال تعدد حيث جاء بمعنى الظف

(قكلو :حجا) بمعنى ظف ال بمعنى غمب في المحاجاة ،أك قصد ،أك رد ،أك أقاـ ،أك بخؿ،

قاؿ المرادم(٘) :أك ساؽ ،أك كتـ فإف كانت بمعنى أقاـ ،كمكث ،أك بخؿ ،أك كقؼ ،كانت الزمة أك
ُ البيت :حسبت التقى كالجكد خير تجارة

رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقبل

شرح ابف عقيؿ:

ِ البيت :فإف تزعميني كنت أجيؿ فيكـ

إلني شريت الحمـ بعدؾ بالجيؿ

شرح ابف عقيؿ.ّٓ/ِ :

)ّ) البيتاف لمنعماف بف بشير في عيكف األخبار ّ. َُُ/
)ْ)
)ٓ)

ساقط في "ج".

تكضيح المقاصد ُ. َُٔ/
ٕ٘ٙ

ِ.ٖٗ/

بمعنى شيء مف البقية تعدت إلى كاحد ،كالمحاجاة المغالبة مف حاجيتو في كذا فجعكتو إذا غمبتو

فيو .

(قكلو :قد كنت أحجك ...إلخ)(ٔ) أبا عمر ،كمفعكؿ أكؿ ،كأخا مفعكؿ ثاف مضاؼ إلى

ثقة ،كيصح نصب ثقة نعتا لو ،كألمت نزلت كألمممت الحكادث التي تنزؿ بالشخص كالمعنى كنت

يكما نكازؿ .
أظف أبا عمر كصاحب ثقة إلى أف نزلت بنا ن
(قكلو :فقمت :أجرني ...إلخ)(ٕ) الشاىد في قكلو :فيمني ..إلخ ،فإنيا نصبت مفعكليف

أحدىما :الياء ،كثانييما :أمر أك ىال نكا صفتو ،كالمعنى أجرني أم أغثني يا أبا خالد ،كاف لـ تجرني
فظنني رجبلن ىال نكا .

يدا
(قكلو :أصميما المبتدأ كالخبر) أكرد عميو نحك صيرت الطيف إبريقنا كنحك :حسبت ز ن
عمر ،كأيجيب بأنو ليس في العبارة أف ىذه األفعاؿ ال تدخؿ إال عمى المبتدأ كالخبر ،أك بأف أصؿ
نا
المفعكليف فيما ذكر المبتدأ أك الخبر لكف اإلخبار في األكؿ باعتبار األكؿ ،كفي الثاني باعتبار

تأم ٍؿ .
اعتقاد أف المسمى باالسميف كاحدَّ ،

(قكلو :كىبني اهلل ...إلخ) الياء مفعكؿ أكؿ ،كفداؾ و
ثاف ،ككىب ىذا مبلزـ لممضي؛ ألنو

إنما سمع في مثؿ كاألمثاؿ ال يتصرؼ فييا ،كفي المختار الفداء بالكسر يمد كيقصر كبالفتح
يقصر ال غير ،انتيى(ٖ).

العاؽ لو ،كالكاك لمعطؼ
(قكلو :كربيتو حتى إذا ما تركتو ...إلخ)(ٗ) قالو فرعاف في ابنو
ٌ
عمى قكلو::

تغمد

حقي

ظالما

ولوي

يده اللُ الذي ىو غالبو
لوى َ

يدي

تغمد بالغيف المعجمة أم ستر ،كحتى ابتدائية ،كما ٖٔ/ب /زائدة ،كاذا في مكضع نصب ،كالعامؿ

فيو جكابو ،كالتقدير حتى إذا تركتو أم صيرتو أخا القكـ تغمد ،كشاربو بالرفع فاعؿ استغنى ،كىذا
كبير غير محتاج إلى خدمة أحد ،كذلؾ ألف الصغير إذا أكؿ الطعاـ يحتاج إلى
كناية عف ككنو نا
مف يمسح فمو فإذا كبر استغنى عف ذلؾ ،كأراد مكاضع شكار بو كىى حكالي الفـ مف الجانب
األعمى .

(قكلو :رمى الحدثاف ...إلخ)(٘) الحدثاف بفتحتيف ىك تجدد المصايب ،كقاؿ العيني الميؿ

كالنيار كقاؿ  :أيضا كسمدف بصيغة المجيكؿ أم حزف كالسامد الساكت ا.ق .كفي المختار
ُ البيت :قد كنت أحجك أب عمرك أخا ثقة

حتى ألت بنا يكما مممات

ِ البيت :فقمت أجرني أبا مالؾ كاال فيبني ام أر ىمكا

)ّ)

زيادة في "أ".

ْ البيت :كربيتو حتى إذا ما تركتو
ٓ البيت :رمى الحدثاف نسكة آؿ حرب

شرح ابف عقيؿ.ّٖ/ِ:

شرح ابف عقيؿ.َْ/ِ :

أخا القكـ كاستغنى عف المسح شاربو
بمقدار سمدا لو سمكدا
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شرح ابف عقيؿ:

شرح ابف عقيؿ.ِْ/ِ :

ِ.ُْ/

السامد بمعنى البلىي ،كالفعؿ مف باب دخؿ ،كفي القامكس

(ٔ)

السمكد يطمؽ عمى الحزف كعمى

السركر فيك مف األضداد(ٕ) ،كالمراد في البيت األكؿ ،كالمعنى رمى تجدد المصايب نسكة آؿ حرب

بمقدار مف المصايب أك عف مقدار أم رتبة ليف كقد لييف أم شغمف ألجؿ ذلؾ الرمي شغبلن،

كضمير رد لمحدثيف ،كقكؿ ابف الميت لممقدار غير ظاىر ،كىذا عمى عادة العرب مف كصؼ

المصايب بأنيا تجعؿ الشعر األسكد أبيض كالكجو األبيض أسكد ،قاؿ ابف الميت :كفي البيت مف

ي
فف البديع العكس كالتبديؿ كىك أف تقدـ في الكبلـ ج أز ثـ تؤخره في آخر ،كمنو قكلو :يي ٍخ ًريج اٍل ىح َّ
ًمف اٍلمي ً
ِّت ًم ىف اٍل ىح ِّي. )ٖ(
ِّت ىكيي ٍخ ًريج اٍل ىمي ى
ى ى
(قكلو :كخص بالتعميؽ) خص أما فعؿ أمر بمعنى اخصص ،كأما فعؿ ماض مبني

لممفعكؿ كيؤيد األكؿ ،كأف ضمير الشأف ،كالثاني كاألمر ىب قد ألزما ا.ق .يس كالتخصيص
بالنظر إلى المجمكع مف التعميؽ كاإللغاء أك ىك إضافي بالنظر ليب كما بعده فبل يرداف التعميؽ

يجرم في فكر كأبصر ا.ق .سـ .

ب
(قكلو :كاألمر ىب) قاؿ  :األشمكني منصكب بالمفعكلية بالزما الكاقع نا
خبر عف قكلو :ىى ٍ
ب مبتدأ
كفيو أنو يمزـ تقديـ معمكؿ الخبر الفعمي عمى المبتدأ فاألكلى رفع األمر عمى االبتداء ،ىك ىى ٍ

و
ثاف ،كالرابط محذكؼ أم الزمو (قكلو :كذا تعمـ) أم بمعنى اعمـ فخرج تعمـ أمر بالتعمـ ،فإنو ال
يمزـ األمر ا.ق .سـ .

(قكلو :كلغير الماض) مفعكؿ و
ثاف ألجعؿ

(ٗ)

ٖٔ/أ /كمف سكاىما حاؿ مف غير ككؿ

مفعكؿ أكؿ ألجعؿ ،كما مكصكؿ ،أك نكرة مكصكفة ،كما بعدىا صمة أك ضفة

(٘)

كالياء مف

كائنا
الماضي محذكفة أم اجعؿ كؿ األحكاـ التي عممت لمماضي ثابتة لغير الماضي حاؿ ككنو ن
ب كتى ىعمَّ ٍـ .
مف سكل ىى ٍ
(قكلو :كىك المضارع) نبو بالحصر المستفاد مف قكلو :كىك ...إلخ ،عمى خركج الصفة
المشبية ،كأفعؿ التفضيؿ ،كأفعؿ التعجب؛ ألف األكلى إنما تصاغ مف فعؿ الزـ كاألخيريف ال
يصاغاف مف فعؿ قمبي أفاده البيكتي .

ظاف ،فالضمير الذم في ظاف راجع إلى ىذا المكصكؼ كال
(قكلو :أنا ظاف) أم أنا رجؿ ٌ
يقدر أنا ألف اسـ الفاعؿ يعكد ضميره عمى الغائب كذا قالو بعض المحققيف .

)ُ)

القامكس المحيط . ٕ89

)ِ)

الضد في "ب".

)ْ)

ساقط مف "ج".

)ّ) الركـ ُٗ .
)ٓ)

صفة في "أ" ك"ب".
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(قكلو :تعمَّ ٍـ شفاء ...إلخ)(ٔ) ذكره كالبيت بعده استدالالن؛ لككف تعمـ كىب ال يستعمبلف إال
أمر (قكلو :فالتعميؽ ىك ترؾ العمؿ ...إلخ) سمى بذلؾ ألف العامؿ ممغى في المفظ عامؿ في
نا
المحؿ فيك عامؿ ال عامؿ شبو بالمرأة المعمقة ال مزكجة كال مطمقة .

(قكلو :لمانع) كىك اعتراض ما لو صدر الكبلـ ،كعبارة التكضيح التعميؽ إبطاؿ العمؿ لفظنا

ال محبل؛ لمجيء عمالو صدر الكبلـ بعده (قكلو :ال لمانع) أم ال لمانع يحصؿ في الكبلـ كالبلـ
كانما ىك لضعؼ العامؿ بتكسطو أك تأخره (قكلو :ال في االبتدا) ال عاطفة عمى محذكؼ أم جكز

اإللغاء في التكسط كالتأخر ال في االبتداء ،قاؿ ابف غازم :كال إيطاء بيف االبتدا ،كابتدا ألف األكؿ:

م كمعرفة ،كالثاني :اصطبلحي كنكرة ا.ق .بؿ فيو جناس تاـ كال يمنع مف ذلؾ كجكد أؿ في
لي ىغ ًك ٌ
أحدىما؛ ألنيا في نية االنفصاؿ كما ذكره عمماء البديع .
(قكلو :قبؿ نفى ما) مف إضافة الصفة لممكصكؼ كما أشار إليو الشارح ،كفي شرح المباب

تخصيص ذلؾ بالتي لنفي الجنس .

(قكلو :الـ ابتداء) مرفكع باالبتداء ،كقسـ مجركر عطفنا عمى ابتداء ،أك مرفكع بعد حذؼ
المضاؼ كاقامتو مقامو عطفنا عمى الـ ككذا خبر المبتدأ أم كنفي ما ...إلخ ،كيحتمؿ جر الـ
عطفنا عمى نفي ،كجعؿ كذا حاالن .
(قكلو :ذا لو) اإلشارة راجعة لمحكـ كىك التعميؽ ( ،قكلو :اإلعماؿ كاإللغاء سياف) أم ألف
ضعؼ العامؿ بالتكسط سكغ مقاكمة االبتداء لو فمكؿ منيما مرجح .

(قكلو :كقبؿ اإلعماؿ أحسف) أم أقكل؛ ألف العامؿ المفظي أقكل مف المعنكم كرجحو في

التكضيح (قكلوٖٕ/ :ب /أكؿ عمى إضمار ضمير الشأف كقكلو :أرجك ...إلخ) ظاىر كبلـ الشارح
تعيف اإلضمار في البيت األكؿ ،كالتعميؽ في الثاني كليس كذلؾ بؿ يجكز في كؿ اإلضمار
كالتعميؽ ،فعمى األكؿ التقدير أ نخا لو كرأيتو أم الشأف ،كعمى الثاني لمدينا كلمبلؾ فالفعؿ عامؿ

عمى التقديريف كما ذكره األشمكني .

ٕ
آمؿ بمد اليمزة كضـ الميـ عطؼ عمى أرجكىما ،بمعنى
كآمؿ ...إلخ) ( ) ي
(قكلو :أرجك ي
كجاز العطؼ الختبلفيما لفظنا ،كمثؿ ىذا العطؼ مختص بالكاك كسكف الكاك مف تدنك لمضركرة

كقكلو* :أبى اهلل أف أسمك بأـ كال أب* كالضمير في مكدتيا لسعاد كىك فاعؿ تدنك كالمكدة خبلؼ

العداكة كما إخاؿ بكسر اليمزة عمى األفصح كيجكز فتحيا كىى لغة شاذة ،أم كما أظف لدينا أم
عندنا ،كالتنكيؿ العطاء ،كالمراد ىنا الكصؿ كانما ساغ لو نفي حصكؿ المكدة بقكلو :كما إخاؿ لدينا
منؾ تنكيؿ بعد قكلو :أرجك كيأمؿ أف تدنك مكدتيا؛ ألف المكدة كالتنكيؿ شيئاف ال شيء كاحد ،كال

ُ البيت :تعمـ شفاء النفس قير عدكىا
ِ البيت :آرجك كأمؿ أف تدنك مكدتيا

فبالغ بمطؼ في التحيؿ كالمكر
كما إخاؿ لدينا منؾ تنكيؿ
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شرح ابف عقيؿ.ْْ/ِ :
شرح ابف عقيؿ:

ِ.ْٓ/

يمتنع أف تكده بقمبيا ،كتمنعو مف نكاليا ،أك أنو نفي حصكؿ التنكيؿ مف حيث بعدىا كبعد أرضيا
عنو ،كما أفاده السيكطي في شرح القصيدة .

أكنيو

(قكلو :كذاؾ أدبت حتى صار ...إلخ) كقبمو:
حين

أناديو

أل كرمو

ول

بو
ألق ُ

السوأة
و َّ

المقب
ُ

كقكلو :كذاؾ أم مثؿ األدب المذككر أدبت كمبلؾ الشيء بكسر الميـ كفتحيا ما يقكـ بو ،كالشيمة
بالكسر الخمؽ ،كىك مبتدأ خبره األدب كركل بدؿ

(ٔ)

البلـ؛ ألنيا إذا ألغيت كجب تكرارىا .

رأيت كجدت (قكلو :ال زيد قائـ كال عمرك) أفاد

(قكلو :كلـ يعدىا جماعة مف النحكييف مف المعمقات) بكسر البلـ اعترض عدىا مف

المعمقات بأف جكاب القسـ ال محؿ لو مف اإلعراب ،كمقتضى ككنو معمقنا أف لو محبل مف اإلعراب،
جيب عف ذلؾ بأف الذم لو محؿ ىك مجمكع القسـ كجكابو فبل ينافي أف الجكاب كحده ال محؿ لو
كأي ي
عمى أف بعضيـ صرح بأنو ال مانع مف ككنو لو محؿ كليس لو محؿ باعتباريف .

(قكلو :اسـ استفياـ ..إلخ) محؿ ككف االستفياـ ال يعمؿ فيو ما قبمو ما لـ يكف العامؿ

حرفنا ،نحك :ممف أخذت؟ كعـ تسأؿ؟ .
(قكلو :لعمـ) ٖٕ/أ /كسر العيف كسككف البلـ مضاؼ إلى عرفاف مف إضافة الداؿ إلى

المدلكؿ ،كالمعنى لمفظ العمـ الداؿ عمى العرفاف ،كلفظ الظف الداؿ عمى التيىمة بفتح الياء ،كال
يجكز أف تككف اإلضافة بانية أف أريد بالعمـ أك الظف لفظيما ،كذلؾ ظاىر ككذا إف أريد المعنى في

تأمؿ ا.ق.
الثاني لممباينة بيف الظف كالتيمة بخبلفو في األكؿ؛ ألف العمـ يككف عر ن
فانا؛ ألف المعرفة ٌ
كقد عمـ مما سبؽ أف بقية أفعاؿ القمكب قد تتعدل إلى غير مفعكليف كانما خص المصنؼ عمـ

أيضا فغيرىما
كظف بالتنبيو؛ ألنيما األصؿ إذ غيرىما ال ينصب المفعكليف إال إذا كاف بمعناىما ك ن
غالبا بخبلفيما .
عند عدـ نصب المفعكليف يخرج عف القمبية ن
(قكلو :تعدية لكاحد ...إلخ) تعدية مبتدأ مؤخر ،كسكغ االبتداء تقديـ خبرىا ،المجركر عمييا

أعني لعمـ أك تعمؽ لكاحد بيا أك نعتيا بممتزمة بفتح الزام اسـ مفعكؿ كلك قاؿ  :تعدية لكاحد
ممتزمة لعمـ عرفاف ...إلخ

(ٕ)

لكاف عمى الترتيب .

يدا
(قكلو :بمعنى اتيـ (معنى االتياـ جعؿ الشخص مكضع الظف السيئ ،تقكؿ :ظننت ز ن

سيئا ا.ق .شرح الجامع .
أم ظننت بو فعبلن ن
(قكلو :كلرأل الرؤيا)(ٔ) البلـ حرؼ جر ،كرأل مجركر بيا ،كىك مضاؼ إلى الرؤيا إضافة
تخصيص أم رأل المختصة برؤيا النكـ ،كما مكصكؿ صمتو انتمى بمعنى انتسب في مكضع

)ُ)
)ِ)

في "ب" بدالن مف .

ساقط في "ج".

ٕٓٙ

نصب مفعكؿ؛ ألف بمعنى انسب ،كطالب حاؿ مف عمـ ،كالرأم متعمؽ بانـ ،كلعمـ متعمؽ بانتمى،
ككذلؾ مف قبؿ كالتقدير انسب لرأل التي مصدرىا الرؤيا الذم انتسب ؿ( ىعمًـ) متعدية إلى مفعكليف
مف األحكاـ .

أيضا كبضـ البلـ ،كتسكف تخفيفنا،
لمحميـ بضميا ن
(قكلو :يحميمية) بضـ الحاء الميممة نسبة ي
قاؿ في المصباح(ٕ) :حمـ ىي ٍحميـ مف باب قتؿ يحمي نما بضمتيف ،كاسكاف الثاني تخفيفنا ،كاحتمـ رأل في
منامو رؤيا ا.ق.

(قكلو :تعدت إلى مفعكليف) كال يدخؿ الحممية إلغاء كال تعميؽ خبلفنا لبعضيـ ،كيفيـ ذلؾ
عمما ،كالتقدير
مف المتف فعدـ التعميؽ يفيـ ٖٖ/ب /مف قكلو :طالب مفعكليف ،ألنو حاؿ مف قكلو :ن
قائما،
انسب لرأل الحممية ما انتسب ؿ( ىعمً ىـ) حاؿ ككف عمـ طالب مفعكليف صريحيف كعممت ز ن
يدا ن
أيضا يعني في
عمما ن
كحينئذ ال تعميؽ كعدـ اإللغاء يفيـ مف قكلو :مف قبؿ؛ ألنيا حاؿ ثانية مف ن
حالة االبتداء بيا قبؿ المفعكليف كقد عمـ أنو ال يجكز اإللغاء مع االبتداء بيا عمى الصحيح ا.ق.

الفارضي كىك حسف كاف لـ يعرج عميو الشراح(ٖ)؛ ألنيـ جعمكا مف قبؿ مر نادا بو ما قبؿ عمـ
العرفانية كفيـ ىك أف المراد قبؿ المفعكليفَّ ،
تدب ٍر .
(قكلو :فالمشيكر ككنيا مصدر ..إلخ) جكاب عما يقاؿ ليس في قكلو :الرؤيا نص عمى

المراد إذ الرؤيا تستعمؿ لرأل مطمقنا يحممية كانت أك يقظية ،كحاصؿ الجكاب أف الغالب كالمشيكر
ككنيا مصدر لمحممية ،فاعتمد الناظـ عمى ذلؾ االشتيار .

(قكلو :أبك ىح ىنش ...إلخ) قاؿ ىا الشاعر مف قصيدة يذكر فييا جماعة مف قكمو لحقكا
بالشأـ ،فصار يراىـ إذا أتى أكؿ الميؿ ،كأبك ىح ىنش بفتح الحاء كالنكف كبالشيف المعجمة اسـ رجؿ،

كعمار بتشديد الميـ ،كأيثىاالن بضـ اليمزة كفتح المثمثة مرخـ
ككذا طىٍمؽ بفتح الطاء كسككف البلـَّ ،

كمعنى ،فاصمو آكنة بيمزتيف قمبت ثانيتيما ألفنا؛
أثالة )ٗ(،كآكنة جمع أكاف كأزمنة جمع زماف لفظنا
ن
لسككنيا ،كأبك حنش مبتدأ ،خبره جممة يؤرقني مف أرؽ بمعنى أسير ،كبقية األسماء معطكفة عميو،
كفصؿ بيف المعطكؼ األخير ،كما قبمو بالظرؼ أعني آكنة كىك منصكب عمى الظرفية ،كيصح أف

تككف الكاك بمعنى الياء كما في قكليـ" :أنت أعمـ كمالؾ أم" بما لؾ أك بمعنى مع ،كالمعنى في

آكنة أم أزمات كحتى ابتدائية كاذا ظرفية كيجكز أف تككف حتى جارة ،كاذا بجممتيا في محؿ جر،
كتجافى أم انطكل ،كانخزؿ بالخاء المعجمة كالزام بمعنى انقطع ،كاذا الثانية لممفاجأة ،كالبلـ في

قكلوً :لكرد بكسر الكاك لمتعميؿ أم ألجؿ الكركد إلى الماء ،كقكلو :إلى آؿ متعمؽ بيجرم كىك ما
ُ البيت :كلرأم الرؤيا انـ ما لعمما

)ِ)
)ّ)

طالب مفعكليف مف قبؿ انتمي

المصباح المنير ُ. ُْٖ/

الشارحكف في "ب".

ْ كىك اسـ رجؿ
ٕٔٙ

شرح ابف عقيؿ.ْٕ/ِ :

يرل كسط النيار ماء ،كليس كذلؾ كيسمى بالسراب ،كقكلو :ببل ال بكسر المكحدة أم ببل كالمراد ما
يبؿ ٖٖ/أ /حمقو مف الماء .

(قكلو :فالياء كالميـ في أراىـ ...إلخ) فيو مسامحة إذ الياء ىي المفعكؿ فقط ،كأما الميـ

فحرؼ داؿ عمى الجماعة .

اختصار
نا
اقتصار ،كلمدليؿ يسمى
نا
(قكلو :كال تجز ...إلخ) الحذؼ لغير دليؿ يسمى
كالحاصؿ أنو يجكز حذفيما لمقرينة باإلجماع كلغير القرينة بخمؼ ،كيجكز حذؼ أحدىما لمقرينة

خبلفنا البف ممككف كال يجكز لغير قرينة بإجماع ،انتيى .فارضي
(قكلو :ىنا) أم في ىذا الباب بخبلؼ أفعاؿ غير ىذا الباب فيجكز حذؼ معمكالتيا،
(ٔ)

كالفرؽ بينيما أف الحذؼ

(ٕ)

.

ىنا تنعدـ معو الفائدة إذ ال يخمك أحد مف ظف أك عمـ بخبلؼ ،نحك:

أعطيت ككسكت كضربت ،إذ قد يقصد اإلخبار بمطمؽ إيجاد اإلعطاء كالكسكة كالضرب ا.ق.
أرض .

(قكلو :ببل دليؿ) أم بحسب الظاىر فبل ينافي أف الحذؼ ال بد لو مطمقنا مف دليؿ ا.ق.
مدابغي .
(قكلو :بأم كتاب ...إلخ)(ٖ) قاؿ  :ق الكميت بمدح بو أىؿ البيت ،كالعار كؿ شيء يمزـ

منو عيب أك سبو قاؿ ق في المصباح

(ٗ)

.

(قكلو :كلقد نزلت ...إلخ)(٘) قاؿ  :العيني الكاك لمقسـ ،كالبلـ لمتأكيد ،كجكاب القسـ قكلو:
فبل تظني كنز ً
لت بكسر التاء خطاب لممؤنث ،كمني يتعمؽ بو ،كالباء في بمنزلة بمعنى في،
المكرـ بفتح الراء فيما عمى صيغتي اسـ المفعكؿ ،نزلت مني في منزلة
ك ى
المحب بفتح الحاء ،ك ى
الشيء المحبكب المكرـ .

(قكلو :ككتظف اجعؿ تقكؿ ...إلخ) تقكؿ مفعكؿ أكؿ باجعؿ ككتظف مفعكلو الثاني أم

كمعنى .
اجعؿ جك نا
از ،تقكؿ كتظف عمبلن ن
مستفيما بو ...إلخ) أكرد عمى الناظـ أمكر منيا أنو لـ ينبو عمى جكاز
(قكلو :إف كلي
ن
الحكاية مع تكفر الشركط ،كمنيا أف قكلو :كاف ببعض ذم فصمت ...إلخ ،حشك ال زيادة فيو عمى

ما قبمو ،كمنيا أف قكلو :ككتظف اجعؿ تقكؿ ...إلخ ،ظاىرة أنو مثمو في جميع األحكاـ حتى التعميؽ

)ُ)
)ِ)

ساقط في "ج".
ساقط مف "ج".

ّ البيت :بأ م كتاب أـ بام سنة

)ْ)

المصباح المنير ُ. ِِٔ/

ٓ البيت  :كلقد نزلت فبل تظني غيره

عمي كتحسبا؟
ترل حبيـ عا ار َّ

شرح ابف عقيؿ.ٓٓ/ِ :

مني بمنزلة المحب المكرـ شرح ابف عقيؿ.ٓٔ/ِ :
ٕٕٙ

كاإللغاء كىك خبلؼ قكلو:

(ٔ)

في التسييؿ ،كالحاقة في العمؿ بالظف ...إلخ ،حيث قصر اإللحاؽ

عمى العمؿ ،كليذا قاؿ العبلمة ابف غازم :لك قاؿ  :مثبلن بعد قكلو:
ِ
ٍ
مل
كى مع
ومن َح ٍ
ظرف أو كظرفٍ أو عمل
بغير
الشروط ُيحتَ ْ
ٍ
ٍ
سميم أطمقا
قيد عن
وكل
تعميقا
ول
ألفا
ول
نعم
لتخمص مف ذلؾ .

(قكلو :كاف ٖٗ/ب /ببعض ذم فصمت ..إلخ) ينبغي أك بكميا؛ ألف األصؿ في ضـ

يما في
الجائز إلى الجائز الجكاز قالو سـ كقاؿ الفارضي :يجكز الفصؿ بالثبلثة
ن
نحكا كر ن
جميعا ن
يدا ا.ق .لكف قاؿ  :بعضيـ إنو غير جائز كاال لـ يكف لقكؿ الناظـ كاف
القكـ عندؾ تقكؿ ز ن
ظهر.
ببعض ذم فصمت فائدة ا.ق .كفيو ىن ى

(قكلو :يمجرل الظف) بضـ الميـ؛ ألنو مأخكذ مف أجرل( ،قكلو :أربعة) بالجر صفة لشركط
أك بالرفع خبر محذكؼ أم ىي أربعةً ،
مقصكدا
يد شرطاف آخراف أف ال يتعدل بالبلـ كأف يككف
ن
كز ى

بو الحاؿ

(ٕ)

.

ٖ
القميص بضـ القاؼ كالبلـ مخففة جمع قمكص كىى
القميص ...إلخ)( ) ي
(قكلو :متى تقكؿ ي

الشابة مف النكؽ ،كالركاسما جمع راسمة مف الرسيـ بالسيف الميممة كىك نكع مف سير اإلبؿ ،كمتى

القميص مفعكؿ أكؿ ،كالركاسما صفتو ،كجممة يحممف في محؿ نصب مفعكؿ و
ثاف ،كىذا
لبلستفياـ ،ك ي
محؿ الشاىد ،كالبيت ليدبة ابف عـ زيادة تغزؿ بو ىدبة(ٗ) في أخت زيادة حيف جمعيما سفر مع

َّ
سببا
شر ،فكاف ذلؾ ن
الحجاج ،كقد كاف زيادة تغزؿ في أخت ىدبة فغضب كؿ منيما ،ككقع بينيما ٌ
كحازما؛ ألف أـ حازـ ىي أخت
أدل ىدبة إلى قتؿ زيادة ،ثـ قتؿ ىدبة قيؿ ،كالصكاب أـ حازـ
ن
زيادة كحازـ ابنيا .

(قكلو :أجياالن تقكؿ بني لؤم ...إلخ)(٘) قالو الكميت مف شعراء مضر يمدح مضر،

كيقدميـ عمى أىؿ اليمف ،كأراد ببني لؤم قري نشا ،كالمعنى أتظف بني لؤم جياالن أـ متجاىميف حيث
)ُ)

خبلفان لقكلو :في "ج".

)ٕ) ساقط مف "ب".

ّ البيت :متى تقكؿ التقمص الركاسما

)ْ)

يحممف أـ قاسـ كقاسما

شرح ابف عقيؿ.ٓٗ/ِ :

ىك ىدبة بف الخشرـ بف كرز بف أبي حية بف الكاىف ،كىك سممة بف أسحـ بف عامر بف ثعمبة بف قرة بف خنبش

بف عمرك بف ثعمبة بف عبد اهلل بف ذبياف بف الحػارث بػف سػعد ،كىػك ىػذيـ بػف مسػعد بػف الحػارث بػف سػعد كىػك أخػك
عذرة بف سعد .كىدبة يكنى أبا سميماف ،كىك شاعر مفمؽ ،كثير األمثاؿ في شعره ،كىك قاتؿ ابػف عمػو زيػادة بػف زيػد

العذرم في أياـ معاكية ،فحبسو سعيد بف العاص -كىك عمػى المدينػة -خمػس سػنيف أك سػتا إلػى أف بمػغ المسػكر بػف
صغير فقتمو بأبيو .انظر :معجـ الشعراء ّْٖ كشعراء النصرانية ٖ. ٗٔ/
نا
زيادة ككاف
ىعَش أثيل أً ٍزجبٕييْب ششح اثِ عقيو.ٙٔ/ٕ :
٘ اىجيذ :أجٖبل رق٘ه ثْي ىؤي
ٖٕٙ

استعممكا

(ٔ)

أىؿ اليمف عمى أعماليـ ،كآثركىـ عمى المضرييف مع فضميـ عمييـ ،كالمتجاىؿ الذم

يظير الجيؿ كليس بجاىؿ كلعمر أبيؾ مبتدأ ،خبره محذكؼ أم قسمي ،كالجممة معترضة بيف

المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،فإف قكلو :أـ متجاىميف معطكؼ عمى قكلو :أجياالن كأـ معدلة لميمزة،

كاأللؼ لئلشباع( ،قكلو :يسميـ) بضـ السيف الميممة .
(قكلو :قالت :ككنت ...إلخ)(ٕ) ٖٗ/أ /قالو أعرابي صاد ضبا كأتى بو إلى امرأتو فقالت:
ىذا لعمر اهلل إسرائينا ،أم ما مسخ مف بني إسرائيؿ كاسرائيف بالنكف لغة في إسرائيؿ ،كىك لقب
يعقكب عمى نبينا كعميو الصبلة كالسبلـ ،كمعناه عبداهلل ،كقيؿ غير ذلؾ ،كالفطيف مف الفطنة كىى

الحذؽ كالذكاء ،كقكلو :إسرائينا مفعكؿ و
ثاف ،كىك في األصؿ عمى حذؼ مضاؼ أم ممسكخ
إسرائيؿ أم بني إسرائيؿ ،كلعمر اهلل مبتدأ ،خبره محذكؼ ،كالجممة معترضة ،قاؿ:العبلمة الفارضي

باقيا عمى معناه أك يككف بمعنى الظف خبلؼ ،كال يصح
كىؿ إذا أجرل القكؿ مجرل الظف يككف ن
حمؿ ىذا الشاىد إال عمى األكؿ إذ ال معنى لمظف ىنا ،كعمى القكؿ الثاني تفتح أ ٌف المشددة بعد

القكؿ ،كمنو قكلو :إذا قمت :أني آيب ،كقيؿ مذىب الجميكر إجراؤه مجرل الظف في المعنى كالعمؿ
ا.ق.

)ُ)

يستعممكف في "ب".

ِ البيت :قالت ككنت رجبل فطينا

ىذا لعمر اهلل إسرائيؿ
ٕٗٙ

شرح ابف عقيؿ.ّٔ/ِ :

*(اعمَ َم َوأََرى)*
ْ
اعمى ىـ كىى أحسف؛ ألنو قدـ أرل في الباب ،فكذلؾ في الترجمة كذا قيؿ
في نسخة أرل ك ٍ
قمت :لعؿ الناظـ قصد عدـ المطابقة ليككف لكؿ كاحدة منيما حظ في التقديـ ففي الترجمة الحظ
تأم ٍؿ.
ألعمـ كفي الباب ألرلَّ ،

(قكلو :إلى ثبلثة رأل) قاؿ ابف غازم :يدخؿ في أرل العممية كالحممية كقكلو تعالى:إً ٍذ
ي ًري ىكيـ المَّو ًفي م ىن ً
ير )ٔ(انتيى ،يس .
ىر ىكيي ٍـ ىكثً نا
ؾ ىقمًيبلن ىكلى ٍك أ ىا
ام ى
ي يي ي
ى
(قكلو :رأل) مفعكؿ مقدـ بقكلو :ع َّدكا كىك بفتح الداؿ كسككف الكاك ،كأصمو عديكا،

استثقمت :الضمة عمى الياء فحذفت فاجتمع ساكناف الياء كالكاك ،فحذفت الياء ،كاف استثقمت:
تحركت الياء كانفتح ما قبميا قمبت ألفنا ثـ حذفت؛ اللتقاء الساكنيف .
(قكلو :ىمزة النقؿ) دخكؿ ىمزة النقؿ مختص بالفعؿ الثبلثي ،نحك :عمـ كرأل ،أما الرباعي

فبل تدخمو ىمزة النقؿ .

(قكلو :كما لمفعكلي عممت ...إلخ) ما مبتدأ ،خبره حققا ،الكاقع آخر البيت ،كلمفعكلي

ً
كلمثاف كالثالث متعمقاف بحققا ،كمطمقنا حاؿ مف
متعمؽ بمحذكؼ صمة ما أم كالذم حقؽ لمفعكلي
اء التقكل كالصبلح العارفكف
مرفكع الصمة (قكلو :مع َٗ/ب /األكابر) جمع أكبر ،كالمراد بيـ كبر ي
بربيـ المكصكفكف بالفبلح .

(قكلو :تكصبل) يحتمؿ أف يككف فعؿ أمر كألفو منقمبة عف نكف التككيد الخفيفة ،كيحتمؿ أف

ماضيا ،كألفو ضمير المثنى يعكد عمى عمـ كرأل .
يككف فعبلن
ن
(قكلو :كالثاني منيما كثاني ...إلخ) خص الثاني بالذكر كاف كاف األكؿ مثمو؛ ألف المفعكؿ
الثاني قد يككف جممة بسبب التعميؽ كما قيؿ كلما لـ يكف األمر كذلؾ في األكؿ ،اقتصر عمى

نفيا؛ الحتماؿ ككنو جممة .
التشبيو بثاني مفعكلي (كسا) ن
(قكلو :فيك بو في كؿ حكـ ذك كال ائتسا) أم افتدا ،كلك حذؼ ىذا الشطر الستغنى عنو
بما قبمو كلك قاؿ* :كمف يعمؽ ىينا فما آسا* ألفاد أف التعمؽ جائز ىنا دكف باب (كسا) (قكلو:

"حتى يعطكا الجزية")(ٕ) أم يعطككـ الجزية .

(قكلو :ككأرل السابؽ نبأ ..إلخ) كأرل خبر مقدـ ،كالسابؽ نعتو ،كنبأ مبتدأ مؤخر (قكلو:

كخبر كأخبر لـ تقع تعديتيا إلى ثبلث مفاعيؿ
نبأ أخبرا) قاؿ شيخ اإلسبلـ :اعمـ أف ٌنبأ كأنبأ ٌ
كحدث ٌ
في كبلـ العرب إال كىى مبنية لممفعكؿ ا.ق .كاعترض بقكلو تعالى  :يي ىنبيِّئ يك ٍـ إً ىذا يمِّزٍقتي ٍـ يك َّؿ يم ىم َّز و
ؽ

)ُ) األنفاؿ ّْ .
ِ التكبة.ِٗ/ٗ :
ٕ٘ٙ

إًَّن يك ٍـ لىًفي ىخٍم و
ؽ ىجًد ويد
أنكـ لفي خمؽ جديد في محؿ نصب سدت مسد المفعكؿ الثاني ،كالثالث لكجكد المعمؽ ،قمت :يمكف
(ٔ)

فإنو مبني لمفاعؿ كتعدل إلى ثبلث مفاعيؿ ،فالضمير مفعكؿ أكؿ ،كجممة

مصرحا بيا إال كىى مبنية
الجكاب عنو بأف يراد أنو لـ يقع تعديتيا إلى ثبلث مفاعيؿ مفردة
ن
تأم ٍؿ.
لممفعكؿ ،فبل ينافي أنيا قد تتعدل إلييا مع البناء لمفاعؿ إذا لـ تكف مفردة كاآليةَّ ،

قائما) ذكر الشارح الثبلثة مفاعيؿ بعد تاء الفاعؿ الصريح في بناء
أت ز ن
(قكلوَّ :نب ي
يدا ىع ٍم نار ن
أيضا
نبأ لمفاعؿ ،كىك مخالؼ لما تقدـ عف شيخ اإلسبلـ ،كقد خالؼ الشارح في أمثمتو اآلتية ن

(قكلو :نبئت زرعة ...إلخ)(ٕ) قالو النابغة الذبياني

(ٖ)

كاسمو زياد مف قصيدة ىجا بيا زرعة بف

عمرك بف خكيمد كذلؾ أنو لقيو بعكاظ اسـ مكسـ مف مكاسـ العرب ،فأشار عميو إلى الغدر ببني

أسد كنقض َٗ/أ /حمفيـ فأبى النابغة الغدر كبمغو أف زرعة يتكعده ،فقاؿ  :ييجكه نبئت ...إلخ،
كالشاىد في نصبو ثبلث مفاعيؿ التاء النائبة عف الفاعؿ كزرعة كجممة ييدل بضـ الياء مف

اإلىداء كالغرائب منصكب بييدم ،كالسفاىة سفو ،قاؿ في المصباح(ٗ) :كالسفو نقص في العقؿ
كأصمو ً
الخفَّة ،كمعنى قكلو :كالسفاىة كاسميا أم مسمى السفاىة قبيح كاسميا كىك جممة مف مبتدأ،
كخبر معترضة بيف المفعكؿ الثاني ،كالثالث كقكلو :ييدم إلى غرائب األشعار يعنى أنو مشيكر

بالشعر كال منسكب إليو ،فالشعر مف قبمو غريب إذ ليس مف أىمو .

(قكلو :كما عميؾ إذا أخبرتني ...إلخ)(٘) أيخبرتني بضـ اليمزة مبني لممفعكؿ ،كىك خطاب

مبلزما ،كما نافية عاممة عمؿ ليس ،كاسميا محذكؼ
مرضا
يضا
ن
لمؤنث ،كدنفا بكسر النكف أم مر ن
ن
أم ليس بأس حاصبلن عميؾ ،كقيؿ ما استفيامية ،كعميؾ خبر ،كاذا متعمقة بالخبر ،ككذا أف
تعكديني؛ ألف أصمو في أف تعكديني أم ال بأس عميؾ في ىذا الكقت أف تعكديني ،كقد غاب بعمؾ

إذا أخبرت أنى دنؼ ،فجممة كغاب بعمؾ خالية ،كالشاىد في أخبرت نصب ثبلثة مفاعيؿ ،التاء

النائبة عف الفاعؿ ،كالياء ،كدنفنا .

)ُ) سبأ ٕ .
ِ البيت :نبئت زرعة كالسفاىة كاسميا

)ّ)

ييدم إلي غ ارئب األشعار

شرح ابف عقيؿ.ٖٔ/ِ :

ىك زياد بف معكية بف ضباب الذبياني الغطفاني المضرم ،أبك أمامة ،شاعر جاىمي تكفي سنة ثماني عشرة قبؿ

اليج ػرة ،كػػاف الشػػعراء يقصػػدكنو فػػي سػػكؽ عكػػاظ يعرضػػكف أشػػعارىـ عميػػو ،لػػو دي ػكاف شػػعر مطبػػكع .انظػػر :طبقػػات
فحػػكؿ الشػػعراء ُ ٓٔ/كالشػػعر كالشػػعراء ّٖ ٖٔ-كاألغػػاني ُ ٖٕ- ُٔ/كشػػرح شػكاىد المغنػػي ُ ُٖ- ٕٖ/كخ ازنػػة
األدب ِ ُّٓ/كاألعبلـ ّ. ْٓ/

)ْ)

المصباح المنير ُ. َِٖ/

ٓ البيت :كماذا عميؾ إذ أخبرتني دنفا

كغاب بعمؾ يكما أف تعكدني
ٕٙٙ

شرح ابف عقيؿ.َٕ/ِ :

(قكلو :أك منعتـ ما تسألكف ...إلخ)(ٔ) تسألكف مبني لممفعكؿ مف استفياـ بمعنى النفي،
ً
كب إًالَّ المَّويَّ ،)ٕ(
كحدثتمكه عمى صيغة المجيكؿ ،كالعبلء
كما في قكلو تعالى  :ىك ىمف ىي ٍغف ير الذين ى
بالعيف الميممة أم الرفعة كالشرؼ ،كما في العيني كغيره ،فما في نسخ الشارح مف أنو الكالء بالكاك،
كتحريؼ ،كأكفى البيت عاطفة عمى قكلو :في بيت قبمو :أك سكتـ عنا ...إلخ ،كالشاىد في حدث

حيث نصب ثبلثة مفاعيؿ الضمير النائب عف الفاعؿ ،كالياء كجممة لو عمينا الكالء كالمعنى أك

أحدا اعتبلنا أك قيرنا حتى تطعمكا
منعتـ ما تسألكنو مف النصفة فيما بيننا كبينكـ ،فمف بمغكـ أف ن
في ذلؾ منا .
قيسا ...إلخ)(ٖ) قائمو األعشى كىك ميمكف بف قيس مدح بو قيس بف معد
(قكلو :ك ٍأنبًثت ن
كقيسا كخير
يكرب كالشاىد في أنبثت حيث ُٗ/ب /نصب ثبلثة مفاعيؿ ،التاء النائبة عف الفاعؿ ،ن

بمكا إذا جربتو كاختبرتو ،ككما زعمكا
أىؿ اليمف ،كقكلو :كلـ أبمو حاؿ أم ،كلـ أختبره مف بمكتو ن
صفة لمصدر محذكؼ أم بمكا مثؿ الذم زعمكا ،كما مكصكلة أم كالذم زعمكا فيو مف أنو خير

أىؿ اليمف أك مصدرية أم كزعميـ فيو ذلؾ .

(قكلو :كخبرت سكداء الغميـ ...إلخ) قالو العكاـ بف عقبة بف كعب بف زىير
الغ ًميـ بفتح الغيف المعجمة ككسر الميـ اسـ مكضع في ببلد الحجاز،
كلقبيا سكداء ،كانت تنزؿ ى
(ٗ)

في ليمى،

كاف عقبة بف كعب يتشبب بيا ،ثـ عمقيا بعده ابنو العكاـ ككمؼ بيا ،فخرج إلى مصر في ميرة ،أم
بسبب طعاـ فبمغو أنيا مريضة فترؾ ميرتو ،كأتى إلييا كأنشأ يقكؿ :كخبرت سكداء ...إلخ ،كمنيا:
()5
ِ
ِ
وسودىا
البالد
أنعام
مر
نظرت إلييا نظرةً ما يسرني
ُ
ُ
بيا ُح ُ

عممت عمتؾ
عائدا حيف
أف ما جاء بؾ؟ فقاؿ :جئت
ن
ي
فمـ يزؿ يتمطؼ حتى رأتو كرآىا ،كأكمأت ٍ
تتأكه إليو ،حتى ماتت ،كالشاىد في
فأشارت إليو أف ارجع فإني في عافية ،فرجع إلى ميرتو ،فجعمت ٌ

( يخبرت) حيث نصبت ثبلثة مفاعيؿ ،التاء النائبة عف الفاعؿ ،كسكداء كمريضة (كبمصر) صفة
ُ البيت :أك منعتـ ما تسألكف فما حد

)ِ) آؿ عمراف ُّٓ .

ّ البيت :كأنبئت قبسا كلـ أبمو

)ْ)
)ٓ)

ثتمكه لنا عميؾ الببلء
كما زعمكا خير أىؿ اليمف

شرح ابف عقيؿ:

ِ.َٕ/

شرح ابف عقيؿ.ِٕ/ِ :

البيت ألعرابي في أمالي القاؿ  :م ُ ّْ/كحماسة الخالدييف ْٓ كسمط البللئ ُ ّْٕ/كالحماسة ِ. ُّٗ/
ىػػك العػكاـ بػػف عقبػػة بػػف كعػػب بػػف زىيػػر ابػػف أبػػي سػػممى :شػػاعر مجيػػد،

مػػف أىػػؿ الحجػػاز كنبػػغ فػػي العصػػر

األمػػكم ككزار مصػػر كاشػػتير مػػف شػػعره مػػا قػػاؿ  :ق فػػي " غطفانيػػة " اسػػميا ليمػػى،

كلقبيػػا السػػكداء،

أحبيػػا

كأحبتػػو.كمف أبيػػات لػػو فييػػا " :ف ػكاهلل مػػا أدرم إذا أنػػا جئتيػػا أأبرئيػػا مػػف سػػقميا أـ أزيػػدىا " كىػػك مػػف بيػػت عريػػؽ فػػي
الشعر :كاف أبكه كجده كأبك جده شعراء  .انظر :سمط الآللئ ّّٕ كتكضيح المشتبو ٖ ُٖٖ/كاألعبلـ ٓ. ّٗ/
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مقدر
أقبمت نا
أقبمت ،كىك مف األحكاؿ المقدرة ،يعني
ألىمي ،كأعكدىا جممة حالية مف الضمير في
ي
ي
عيادتيا ُٗ/أ/
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الفيارس الفنية

 فيرس اآليات القرآنية . فيرس األحاديث النبكية . فيرس الشكاىد الشعرية . فيرس األرجاز . -فيرس األمثاؿ .

 فيرس األعبلـ . فيرس الكتب الكاردة في المتف . فيرس المصادر كالمراجع . -فيرس المكضكعات .
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فيرس اآليات القرآنية
م.
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ
ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ
َِ
ُِ
ِِ
ِّ
ِْ

اآلية

كانكا أ ٍىنفيسيـ ي ًٍ
كً
كف 
لك ٍف ي
ى يٍ ى
ظم يم ى
ى
ىح يد يى ٍـ لى ٍك يي ىع َّم ير
 ىي ىكد أ ى
ً
كف يق ًؿ اٍل ىع ٍف ىك
كن ى
 ىكىي ٍسأىلي ى
ؾ ىما ىذا يينفقي ى
َّ
كف
إىال أىف ىي ٍعفي ى
ب ًلمتَّ ٍق ىكل
 ىكأ ٍ
ىف تى ٍعفيكا أى ٍق ىر ي
 ىمف ىذا الًَّذم ىي ٍشفىعي ًع ٍن ىدهي 
كى يك ٍـ
ىف تيىكلكا يك يج ى
لى ٍي ىس اٍلبًَّر أ ٍ
ً
كب إًالَّ المَّوي
 ىك ىمف ىي ٍغف ير الذين ى
َّ رب ىَّنا إًَّن ىنا ىس ًم ٍع ىنا
ً
ابً 
فىانك يحكٍا ىما طى ى
ؾ ىح ىس ىنةن
 ىكًا ٍف تى ي
إًَّنما اٍلم ًس ً
يسى
ى ى ي
يح ع ى
َّاد ًقيف ً
ً
ص ٍدقييي ٍـ
 ىى ىذا ىي ٍكيـ ىينفىعي الص ى
نت قمتوي فىقى ٍد ىعمً ٍمتىوي
إًف يك ي
 ىى ىذا ىربِّي
 كما رب ىؾ بً ً
غاف وؿ
ى ى
يمةه 
قالت أ َّ
ٍ 
 إً ٍذ ي ًري ىكيـ المَّو ًفي م ىن ً
ؾ ىقمًيبلن
ام ى
ي يي ي
ى
ير
ىر ىكيي ٍـ ىكثً نا
ىكلى ٍك أ ىا
َّ
ؼ
كف بً ىم ٍق ىعًد ًى ٍـ ًخبلى ى
 فى ًرىح اٍل يم ىخمفي ى
رس ً
كؿ المَّ ًو
ىي

كانكا أيكلًي قي ٍربى
 ىكلى ٍك ي
ظمً يـ َّ
اس ىش ٍينئا 
 إً َّف المَّوى الى ىي ٍ
الن ى
ىح ىد ىع ىشر ىكك ىكنبا ك َّ
الش ٍم ىس
إًِّني ىأرٍىي ي
ت أى
ى ٍ ى
كاٍلقىمر أرٍىيتييـ لًي س ً ً
يف
اجد ى
ى
ى ى ى ى يٍ
يو ًمف َّ ً ً
 ك ىك يانكٍا ًف ً
يف
الزاىد ى
ى
ى
إًف ىك ً
يصوي قي َّد
ى
اف قىم ي
ٕٓ7

رقم اآلية

الصفحة

السورة

ٕٓ

ِّٗ

ٔٗ

ُْٔ

ُِٗ

ُٗٔ

ِّٕ

ُّٕ

ِّٕ

ُّٕ

ِٓٓ

ُٗٔ

ُٕٕ

ِِِ

آؿ

ُّٓ

ِِٔ

عمراف

ُّٗ

ُْٓ

ّ

ُٕٔ

َْ

َِِ

ُٕ

ُٓٓ

ُُٗ

ُُّ

ُٔٔ

َُِ

ٖٕ

َُٔ

ُِّ

ِِِ

األعراؼ

ُْٔ

َُٗ

األنفاؿ

ّْ

ُِٔ

التكبة

ُٖ

ِِٗ

ُُّ

َُّ

ْْ

ُِّ

ْ

ُِٖ

َِ

َُٕ

ِٔ

ُّٕ

البقرة

النساء
المائدة
األنعاـ

يكنس
يكسؼ

ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ
ُّ
ِّ
ّّ
ّْ
ّٓ
ّٔ
ّٕ
ّٖ
ّٗ
َْ
ُْ
ِْ
ّْ
ْْ
ْٓ
ْٔ
ْٕ
ْٖ

 إًَّنا ىن ٍحف ىن َّزٍل ىنا ِّ
الذ ٍك ىر ىكًانَّا لىوي
ي
ً
كف
لىحافظي ى

ىنز ىؿ ىرب يك ٍـ قاؿ  :كٍا ىخ ٍي نار
ىما ىذا أ ى
 كيقيكليكف س ٍبعةه كثى ً
امينيي ٍـ ىكٍميبيي ٍـ
ىى ى ى ى ى
ت أي يكمىيىا
ً كٍمتىا اٍل ىجَّنتىٍي ًف آتى ٍ
فى يكمًي ىكا ٍش ىربًي

الحجر

ٗ

َُّ

النحؿ

َّ

َُٕ

الكيؼ

ِِ

ُِٓ

ّّ

ُِٔ

ِٔ

ُِٓ

ّْ

ُٖٔ

ُِ

ِّّ

َْ

ُّٗ

ِٔ

ُٖٕ

ٕٔ

ِّّ

ُٗ

ِْٓ

ُّ

ُّٔ

ِٕ

ِِّ

ٕ

ُِٔ

ِٔ

َُّ

ّٔ

ُُٔ

ٓٔ

ُْٔ

ٖٕ

ُُٕ

ِٗ

ُٗٔ

ّْ

ِّٔ

ْٔ

ِِِ

الشكرل

ِّ

ُٕٗ

الدخاف

ُِ-

ِّّ

ِٕ

ُٖٕ

مريـ

أنت ...إلخ
أر ه
اغب ى
ً
ً
يف إً َّال الفرقاف
 ىكما أ ٍىر ىسٍمنا قىٍبمى ىؾ م ىف اٍل يم ٍر ىسم ى
َّ
عاـ
إًَّنيي ٍـ لىىي ٍأ يكمي ى
كف الط ى
النمؿ
 ىفمى َّما ىرآهي يم ٍستىًق ار
ً ًَّ
كف القصص
يف يكنتي ٍـ تىٍزيع يم ى
أ ٍىي ىف يش ىرىكائ ىي الذ ى
ً
ص ىب ًة
 ىما إً َّف ىمفات ىحوي لىتىينكأي بًاٍل يع ٍ
 ي ٍخ ًرج اٍلح َّي ًمف اٍلمي ً
الركـ
ِّت ىكيي ٍخ ًريج
ي ي ى
ى ى
ِّت ًم ىف اٍل ىح ِّي
اٍل ىمي ى
ب
 ىيا أ ٍ
ىى ىؿ ىيثٍ ًر ى
 ىكأى ٍشفى ٍق ىف ًم ٍنيىا 
 يي ىنبيِّئ يك ٍـ إً ىذا يمِّزٍقتي ٍـ يك َّؿ يم ىم َّز و
ؽ إًَّن يك ٍـ
لىًفي ىخٍم و
ؽ ىجًد ويد 

كف
 ىيا لى ٍي ى
ت قى ٍك ًمي ىي ٍعمى يم ى
ىذاف لىس ً
اح ىر ً
اف
 ً ى
فىأ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلى ٍي ًو أ ً
اص ىن ًع اٍل يفٍم ىؾ
ىف ٍ
ىعيينًىنا 
بًأ ٍ
فى ىغ ًش ىييي ٍـ ًم ىف اٍل ىي ِّـ ىما ىغ ًش ىييي ٍـ
 ىرب ىَّنا أ ًىرىنا الَّ ىذ ٍي ًف
 كًاف َّمسَّوي َّ
كس
الشر فىىي يؤ ه
ى
َّ
و
 ىكما ىرب ىؾ بًظىبلـ
ادهي
 ىذلً ىؾ الًَّذم يي ىب ِّش ير المَّوي ًع ىب ى
حـ كاٍل ًك ً
تاب اٍل يمبً ً
يف إًَّنا أ ٍىن ىزٍلناهي 
ى
ً
ً
يف
 ىك يانكا فييىا فىاك ًي ى
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األحزاب
سبأ

يس

فصمت

ْٗ
َٓ
ُٓ
ِٓ
ّٓ
ْٓ
ٓٓ
ٔٓ
ٕٓ
ٖٓ

ً
ً
يـ
ال لى ٍغ هك فييا ىكال تىأٍث ه
فىأ ٍىكحى إًلى ىع ٍبًد ًه ىما أ ٍىكحى 

كف
كف السَّابًقي ى
 ىكالسَّابًقي ى
َّدقى ً
إً َّف اٍلمص ِّ ً
يف ىكاٍل يمص ِّ
ات
َّدق ى
ي
ضكا
ىكأى ٍق ىر ي
يمياتً ًي ٍـ
 ىما يى َّف أ َّ
ً
ً
كف
 ىكدكا لى ٍك تي ٍدى يف فىيي ٍدىين ى
اؾ ىما اٍل ىحاقَّة
 ىما اٍل ىحاقَّةي ىكما أ ٍىدر ى
 إًَّنيي ٍـ ىي ىرٍكىنوي 
ت
ت ثىَّـ ىأرٍىي ى
 ىكًاذا ىأرٍىي ى
ً ِّ
اب
 ىك ىما أ ٍىد ىر ى
كف ًكتى ه
اؾ ىما عمي ى
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الطكر

ِّ

ِْٔ

النجـ

َُ

ُُٕ

الكاقعة

َُ

ُِٗ

الحديد

ُٖ

ُِٕ

المجادلة

ِ

ِِِ

القمـ

ٗ

ِْٔ

الحاقة

ِ

َُٗ

المعارج

ٔ

َِٓ

اإلنساف

َِ

ُّٔ

المطفييف

ُٗ

ُُّ

فيرس األحاديث النبوية
م.

الحديث

رقم الصفحة

ُ

أخرج ابف عساكر عف ابف عمر ( ): )أف إبميس لقى

ُُٔ-

مكسى – عميو الصبلة كالسبلـ -فقاؿ  :يا مكسى أف

ٓٔ

رسكليا إليؾ كرسمكؾ إلييا)
ً
ً ً
يف )
(أي ٍشع ىر أم يير اٍل يم ٍؤ ًمن ى

ُٖٔٔٔ-

لؾ عمي حقان إياؾ أف تجالس امرأة ليست بمحرـ فإف

ِ
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فيرس القوافي الشعرية
رقم متسمسل

القافية

القائل

رقم الصفحة

ُ

سماء

الفارضي

ُُٓ

ِ

الحقائب

ببل نسبة

ُُٔ

ّ

ركبا

ببل نسبة

ُِٔ

ْ

كبلبا

ببل نسبة

ُّٕ

ٓ

أحسبا

ببل نسبة

ُُِ

ٔ

يعطب

البف الحاجب

ُُِ

ٕ

أحسبا

المرئ القيس

ُٖٗ

ٖ

ليعطبا

المرئ القيس

ُٖٗ

ٗ

أجيدت

السجاعي

ُٔٗ

َُ

أريدت

السجاعي

ُٔٗ

ُُ

أنيبت

السجاعي

ُٔٗ

ُِ

أعيدت

السجاعي

ُٔٗ

ُّ

أفيدت

السجاعي

ُٔٗ

ُْ

أنيطت

السجاعي

ُٔٗ

ُٓ

أجيدت

السجاعي

ُٔٗ

ُٔ

راح

ببل نسبة

ُّٕ

ُٕ

أبدا

ببل نسبة

ُِٓ

ُٖ

جمكد

ببل نسبة

ِِٕ

ُٗ

جحكد

ببل نسبة

ِِٕ

َِ

كجكد

السجاعي

ِِٕ

ُِ

الغرد

ببل نسبة

ُّٖ

ِِ

ىدل

السجاعي

ُّٔ

ِّ

خذا

السجاعي

ُُٖ

ِْ

فخذا

السجاعي

ُِْ

ِٓ

خذا

السجاعي

ُّٔ

ِٔ

تحتذل

السجاعي

ُْٔ

ِٕ

اذك ار

السجاعي

ُٕٕ
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ِٖ

صح ار

ببل نسبة

ُِْ

ِٗ

مك ار

السجاعي

ُُٗ

َّ

الدرر

الجرجاكم

ُّٖ

ُّ

الخبر

الجرجاكم

ُّٖ

ِّ

المفتخر

السجاعي

ُْٖ

ّّ

التأخير

ابف الحاجب

َِّ

ّْ

التصدر

السجاعي

َِّ

ّٓ

مصغ ار

السجاعي

ُُٗ

ّٔ

مقر ار

السجاعي

َُِ

ّٕ

تحر ار

السجاعي

َُِ

ّٖ

الم ار

السجاعي

َُِ

ّٗ

الدرر

الجرجاكم

ُّٖ

َْ

نعير

ببل نسبة

ُٕٔ

ُْ

كسير

ببل نسبة

ُٕٔ

ِْ

جرير

ببل نسبة

ُّٕ

ّْ

اذك ار

السجاعي

ُّٔ

ْْ

فادر

السجاعي

ُٓٔ

ْٓ

حر از

ببل نسبة

َُٕ

ْٔ

ىم از

ببل نسبة

َُٕ

ْٕ

أنس

ببل نسبة

ِّٔ

ْٖ

منصكصا

السجاعي

ُّٗ

ْٗ

رفعو

ببل نسبة

ُُٔ

َٓ

فاستمعا

السجاعي

ُُٖ

ُٓ

فأكقعا

السجاعي

ُٕٕ

ِٓ

جائع

ببل نسبة

َِٗ

ّٓ

عرفا

السجاعي

ُّٗ

ْٓ

عرؼ

السجاعي

ُّٔ

ٓٓ

كصؼ

السجاعي

ُٕٕ

ٔٓ

تحققا

السجاعي

ُّٗ

ٕ٘7

ٕٓ

أطمقا

السجاعي

ِٖٓ

ٖٓ

نطؽ

ببل نسبة

ُّّ

ٗٓ

حييؿ

ببل نسبة

ُُُ

َٔ

فحكمؿ

امرئ القيس

ُِّ

ُٔ

الخالي

المرئ القيس

ُّْ

ِٔ

كمؿ

ببل نسبة

ُِْ

ّٔ

الخطؿ

الفرزدؽ

ُّٕ

ْٔ

السفؿ

ببل نسبة

ُْٕ

ٓٔ

تفضبل

السجاعي

ُٕٕ

ٔٔ

كمؿ

السجاعي

ِْٗ

ٕٔ

عمؿ

السجاعي

ِْٗ

ٖٔ

يحتمؿ

السجاعي

ِٖٓ

ٗٔ

اتصبل

البف مالؾ

ِْٔ

َٕ

االبؿ

ببل نسبة

ِْٖ

ُٕ

بعضيـ

ببل نسبة

َُٔ

ِٕ

أعمما

السجاعي

ُّٓ

ّٕ

المناـ

ببل نسبة

ُْٖ

ْٕ

ختـ

السجاعي

ُٓٔ

ٕٓ

منظكمو

ببل نسبة

ُٕٓ

ٕٔ

مفيكمو

ببل نسبة

ُٕٔ

ٕٕ

الحكـ

ببل نسبة

ِّْ

ٖٕ

فاعمما

السجاعي

ُٕٕ

ٕٗ

قسـ

الدنكشرم

ُِٓ

َٖ

فافيما

السجاعي

ِْٗ

ُٖ

أعمـ

الزمخشرم

َِٓ

ِٖ

أعمـ

الزمخشرم

َِٓ

ّٖ

لمظمـ

النعماف بف بشير

ِٓٓ

ْٖ

صرـ

النعماف بف بشير

ِّٓ

ٖٓ

حتما

السجاعي

ُّٗ

ٕ7ٙ

ٖٔ

حسف

السجاعي

ُِْ

ٕٖ

سنو

السجاعي

ُُّ

ٖٖ

قتبلنا

ببل نسبة

ُّٕ

ٖٗ

األحف

ببل نسبة

ُٖٓ

َٗ

حسف

ببل نسبة

ُُٗ

ُٗ

الشياطيف

ببل نسبة

ُِٓ

ِٗ

نصراني

ببل نسبة

ِّٔ

ّٗ

قمف

البف الحاجب

ِْٔ

ْٗ

غالبو

ببل نسبة

ِّٓ

ٓٗ

كليا

ببل نسبة

ُُٓ

ٔٗ

غيره

ببل نسبة

ُِٔ

ٕٗ

ثبو

السجاعي

ُُّ

ٖٗ

النيا

السجاعي

ُٕٕ

ٗٗ

أفكادىا

ببل نسبة

َِِ

ََُ

يديو

ببل نسبة

ِِِ

َُُ

كسكدىا

ببل نسبة

ِّٔ

َُِ

اصرتيا

ببل نسبة

ِْٖ

َُّ

الطكل

ببل نسبة

ِّٔ

َُْ

رككا

ببل نسبة

ُْٔ

َُٓ

كلك

ببل نسبة

ُْٔ

َُٔ

لؤم

ببل نسبة

ِّٔ

َُٕ

حباليا

السجاعي

ُِّ

َُٖ

حماريا

السجاعي

ُِّ

َُٗ

العكاليا

السجاعي

ُِّ

َُُ

ردائيا

السجاعي

ُِّ

ُُُ

حيائيا

السجاعي

ُِّ

ُُِ

نفي

السجاعي

ُٕٕ

ُُّ

العكالي

زيد الخيؿ

ُُٓ

ٕ77

فيرس األرجاز
رقـ متسمسؿ

القافية

القائؿ

ُ

معو

لبيد بف ربيعة

ُِٖ

ِ

مممعو

لبيد بف ربيعة

ُِٖ

ّ

أصبعو

لبيد بف ربيعة

ُِٖ

ْ

أشجعو

لبيد بف ربيعة

ُِٖ

ٓ

ضيعو

لبيد بف ربيعة

ُِٖ

ٕ78

رقـ الصفحة

فيرس األمثال
رقم مسمسل

المثل

رقم الصفحة

ُ

أشبو أباه فما ظمـ أمو

ٔٔ

ِ

ذىب عير فعير

ٔٔ

ّ

شر أىر ذا ناب

ٔٔ

ْ

حمك الرماف حامض

ٔٔ

ٕ79

فيرس األعالم
رقـ

االسـ

الصفحة

متسمسؿ
ُ

ابف األثير

ُْٗ

ِ

األجيكرم

ُّٗ

ّ

األخفش

ُٖٓ

ْ

األخطؿ

ُّٕ

ٓ

األخفش األكسط

ُُٗ

ٔ

أحمد النحاس

ُٖٔ

ٕ

األشمكني

ُٔٓ

ٖ

امرئ القيس

ُِّ

ٗ

ابف األنبارم

ُٓٓ

َُ

أكيس القرني

ُّٓ

ُُ

ابف برىاف

ُِٓ

ُِ

أبك البقاء

ُّٗ

ُّ

البيكتي

ٖٗ

ُْ

البيضاكم

ِِٕ

ُٓ

ثعمب

ُُٗ

ُٔ

جرير

ُّٕ

ُٕ

الجرجاكم

ُّٖ

ُٖ

الجزكلي

ٕٗ

ُٗ

الجكىرم

ِْٕ

َِ

ابف الحاجب

ُٗٓ

ُِ

الحريرم

ُْٓ

ِِ

الحمبي

ُٖٕ

ِّ

الحنفاكم

ُُٓ

ِْ

أبك حياف

ُُٕٗ-

ِٓ

ابف الخباز

ِّْ

ٕٓ8

ِٔ

خفاؼ بف ندبة

ُِٗ

ِٕ

ابف خمكاف

ُْٓ

ِٖ

الخميؿ

ُِِ

ِٗ

الدماميني

ُِٖ

َّ

الدنكشرم

ُُِ

ُّ

الرازم

ُْٓ

ِّ

الراعي

ُّٖ

ّّ

الرضي

ُْٓ

ّْ

الرماني

ُْٖ

ّٓ

الزجاج

َِْ

ّٔ

الزمخشرم

ِّٕ

ّٕ

زيد الخيؿ

ُُٓ

ّٖ

الزكزني

ُِٔ

ّٗ

السميف الحمبي

ُٖٕ

َْ

السندكبي

ُِٗ

ُْ

سيبكيو

ِْٖ

ِْ

السيد البميدم

ُِٕ

ّْ

السيرافي

ِّٕ

ْْ

السيكطي

ٓٗ

ْٓ

الشاطبي

ْٗ

ْٔ

ابف الشجرم

َِٓ

ْٕ

الشمكبيف

ِْٕ

ْٖ

الشمني

ُِٗ

ْٗ

الشنكاني

ََُ

َٓ

الصائغ

َُُٓٔ-

ُٓ

الصاغاني

ُْٕ

ِٓ

الصفكم

ُٔٗ

ّٓ

الطببلكم

َُٓ

ْٓ

ابف طراكة

ُْٖ

ٕٔ8

ٓٓ

عدم بف حاتـ الطائي

ُِْ

ٔٓ

ابف عرفة

ُّٖ

ٕٓ

العز بف جماعة

ُٕٓ

ٖٓ

ابف عساكر

ُُٔ

ٗٓ

ابف عصفكر

ُُِ

َٔ

العكاـ بف عقبة

ِّٔ

ُٔ

العيني

َُٕ

ِٔ

ابف غازم

ٗٗ

ّٔ

الغزم

ُُُ

ْٔ

الغنيمي

ُّٗ

ٓٔ

الفارسي

ُُِ

ٔٔ

الفارضي

َُٗ

ٕٔ

الفراء

ُْٔ

ٖٔ

الفرزدؽ

ُِٕ

ٗٔ

ابف قاسـ

ٔٗ

َٕ

القسطبلني

ُِٗ

ُٕ

كعب بف زىير

ِّٔ

ِٕ

الكرماني

ُِٗ

ّٕ

الكسائي

ِّْ

ْٕ

الكيبلني

ُٓٗ

ٕٓ

المقاني

ِِٔ

ٕٔ

ابف مالؾ

ّٗ

ٕٕ

المبرد

َُُُٔٗ-

ٖٕ

المرادم

َُٖ

ٕٗ

المعرم

َِٔ

َٖ

ابف معطي

ٕٗ

ُٖ

المككدم

َُْ

ِٖ

ابف الميت

ُُْ

ّٖ

المنكفي

ُِٖ

ٕٕ8

ْٖ

منظكر بف سحيـ

ُِّ

ٖٓ

النابغة الجعدم

ِِْ

ٖٔ

النابغة الذبياني

ِِٔ

ٕٖ

الناظـ

ّٗ

ٖٖ

ابف الناظـ

ّٗ

ٖٗ

النعماف بف المنذر

ُِٖ

َٗ

النككم

ْٗ

ُٗ

ىدبة بف الخشرـ

ِٗٓ

ِٗ

ابف ىشاـ

ُٔٓ

ّٗ

يحيى الشاكم

ٕٗ

ْٗ

يس

َُُ

ٓٗ

ابف يعيش

ُْٓ

ٖٕ8

فيرس الكتب الواردة في المتن
رقم مسمسل

اسم الكتاب

رقم الصفحة

ُ

اإلتقاف لمسيكطي

ُُٖ

ِ

اإلرتشاؼ

ُِّ

ّ

البديع لمزكي

َِٗ

ْ

البسيط

ٗٔ

ٓ

تاريخ ابف خمكاف

ِٔ

ٔ

التسييؿ كشرحو البف مالؾ

ُٕ

ٕ

التصريح

َٔ

ٖ

الجبلليف لمسيكطي

ُٖٕ

ٗ

حاشية ابف الميت

ََِ

َُ

الحريرم أنو مف لحف الخكاص

ُْٓ

ُُ

حكاشي شرح الجزرية

ُْٕ

ُِ

السميف في إعرابو

ُٕٗ

ُّ

شرح األشمكني

ُِّٗ-

ُْ

شرح التسييؿ ألبي حياف

َُ

ُٓ

شرح التصريح

ٗٔ

ُٔ

شرح الجامع لممناكم

ُِْْْٗ-

ُٕ

شرح العمدة

َُُِِّ-

ُٖ

شرح الكافية البف مالؾ

ِْٓ

ُٗ

شرح الكافية لمشاطبي

ِِٓ

َِ

شرح المعمقات السبع لمزكزني

ُِّ

ُِ

شرح مسمـ

ُِِ

ِِ

شرحو لمف ار عف النككم شرح مسمـ اف

ِِٗ

ِّ

شركح البخارم كما افاده ابف الميت

ُِِ

ِْ

الشنكاني في حكاشي القطر

ُٕٓ

ِٓ

الشكاىد الكبرل لمعيني

ُِٕ

ِٔ

الصحاح لمجكىرم

ُِٔ

ٕٗ8

ِٕ

القامكس لمفيركزآبادم

َٔ

ِٖ

العباب

ُٕٓ

ِٗ

الكافية البف الحاجب

ُٔٗ

َّ

الكتاب

ْٗ

ُّ

كما البف عقيؿ عمى التسييؿ

ُّٓ

ِّ

الكيبلني في حاشيتو عمى كافية ابف الحاجب

ٜٔٙ

ّّ

مجمع األمثاؿ لمميداني

ََِ

ّْ

المحتسب

ِِٓ

ّٓ

المزىر لمسيكطي

ُُِ

ّٔ

المصباح لمفيكمي

َٔ

ّٕ

المعرب

ُّٖ

ّٖ

مغني المبيب البف ىشاـ

ُِٕ

ّٗ

المفصؿ لمزمخشرم

ُٗٓ

َْ

مقاصد النحك البف معطي

ٓٗ

ُْ

ابف ىشاـ في شرح بانت سعاد

ُٖٓ

ِْ

ىمع اليكامع

ٓٗ

ّْ

النكت لمسيكطي

َِٓ

ْٓ

النياية البف األثير

ُٔٗ

ٕ٘8

قائمة املصادر واملراجع
ٔ.

ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف لسػػاف العػػرب ،ألبػػي حيػػاف األندلسػػي (تْٕٓىػ ػػ) – تحقيػػؽ :رجػػب

عثمػػاف كمراجعػػة :رمضػػاف عبػػد التػكاب – مكتبػػة الخػػانجي – الطبعػػة األكلػػى – ُُْٖق –

ُٖٗٗـ .
ٕ.

أساس الببلغة ،لجار اهلل أبػي القاسػـ محمػكد بػف عمػر الزمخشػرم(تّٖٓىػػ) – تحقيػؽ:

محمػػد باسػػؿ عيػػكف السػػكد -دار الكتػػب العمميػػة – الطبعػػة األكلػػى  -بيػػركت ُُْٗ ىػ ػ -
ُٖٗٗ ـ .
ٖ.

االشػػتقاؽ ،ألب ػػي بكػػر محم ػػد بػػف الحس ػػف ب ػػف دريػػد (تُِّىػ ػ ػػ) – تحقيػػؽ كش ػػرح  :عب ػػد

ٗ.

أص ػػكؿ النح ػػك د ارس ػػة ف ػػي فك ػػر األنب ػػارم  ،محم ػػد س ػػالـ ص ػػالح – دار الس ػػبلـ – الطبع ػػة

٘.

األصكؿ في النحك ،أبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج النحػكم البغػدادم(تُّٔ ىػ ػػ) -

.ٙ

األغ ػػاني ،ألب ػػي الف ػػرج األص ػػفياني(تّٔٓى ػ ػػ) – تحقي ػػؽ :س ػػمير ج ػػابر – دار الفك ػػر –

السبلـ ىاركف – الطبعة األكلى – دار الجبؿ – بيركت ُُُْىػ ػ ُُٗٗ -ـ .
األكلى – القاىرة ُِْٕىػ ػ ََِٔ -ـ .

تحقيؽ  :عبد الحسيف الفتمي  -مؤسسة الرسالة  -الطبعة الثالثة  -بيركتُٖٖٗـ .
الطبعة الثانية – بيركت .
.7

اإلغ ػراب فػػي جػػدؿ اإلع ػراب كلمػػع األدلػػة فػػي أصػػكؿ النحػػك ،ألبػػي البركػػات ابػػف األنبػػارم

(تٕٕٓىػ ػػ) – تحقي ػػؽ  :س ػػعيد بػ ػػف محم ػػد ب ػػف أحم ػػد األفغ ػػاني (ت ُُْٕىػ ػػ) – مطبعػػػة
الجامعة السكرية – دمشؽ ُّٕٕى ػ ُٕٗٓ -ـ .

.8

األعػػبلـ قػػامكس ت ػراجـ ألشػػير الرجػػاؿ فػػي النسػػاء مػػف العػػرب كالمسػػتعربيف المستش ػرقيف،

لخيػ ػػر ال ػ ػػديف الزركم ػ ػػي(تُّٔٗىػػ ػػ) – دار العم ػ ػػـ لممبلي ػ ػػيف ل الطبع ػ ػػة الثامن ػ ػػة – بي ػ ػػركت
َُْٗىػُٖٕٗ-ـ.

.9

أعياف العصر كأعكاف النصر ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصػفدم (ت ْٕٔىػػ)تحقيؽ:

عمي أبك زيد كآخركف  -قدـ لو :مازف عبػد القػادر المبػارؾ  -الطبعػة األكلػى  -دار الفكػر

المعاصر ،بيركت ُُْٖ ىػ  ُٖٗٗ -ـ .
ٓٔ.

االقت ػراح فػػي عمػػـ أصػػكؿ النحػػك ،جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي (تُُٗى ػػ) – تحقيػػؽ كتعميػػؽ :

ٔٔ.

األمػػالي ،ألبػػي عمػػي إسػػماعيؿ بػػف القاسػػـ القػػاؿ  :م البغػػدادم (تّٔٓىػ ػػ) – دار الكتػػب

حمدم خميؿ كأحمد قاسـ – الطبعة الثانية – القاىرة ُِِْىػ ػ ََُِ -ـ .
العممية – بيركت .

ٕ8ٙ

ٕٔ.

إنب ػػاء الغم ػػر بأبن ػػاء العم ػػر ،أب ػػك الفض ػػؿ أحم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف حج ػػر

العسقبلني (ت ِٖٓىػ)  -المحقؽ :حسػف حبشػي  -المجمػس األعمػى لمشػئكف اإلسػبلمية -
لجنة إحياء التراث اإلسبلمي  -مصرُّٖٗىػُٗٔٗ -ـ .
ٖٔ.

إنباه الركاة عمى أنبػاة الػركاة ،ألبػي الحسػف عمػي بػف يكسػؼ القفطػي(تِْٔىػػ) -تحقيػؽ:

محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػراىيـ  -دار الفكػػر العربػػي كمؤسسػػة الكتػػب الثقافيػػة– الطبعػػة األكلػػى-
القاىرة كبيركت َُْٔىػُٖٗٔ -ـ .
ٗٔ.

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحػكييف البصػرييف كالكػكفييف ،عبػد الػرحمف بػف محمػد

بػ ػػف عبيػ ػػد اهلل األنصػ ػػارم ،أبػ ػػك البركػ ػػات ،كمػ ػػاؿ الػ ػػديف األنبػ ػػارم (ت ٕٕٓى ػ ػػ)  -المكتبػ ػػة

العصرية  -الطبعة األكلى – صيدا ُِْْىػََِّ -ـ .
٘ٔ.

أكضح المسالؾ إلى ألفية إبػف مالػؾ ،أبػك محمػد عبػداهلل جمػاؿ الػديف بػف يكسػؼ بػف أحمػد

بف عبداهلل بف ىشاـ األنصارم(ُٕٔىػػ)  -دار الجيؿ -الطبعة الخامسة – بيركت ُٕٗٗـ

.
.ٔٙ

إيضاح المكنكف فػي الػذيؿ عمػى كشػؼ الظنػكف  -إسػماعيؿ بػف محمػد أمػيف بػف ميػر سػميـ

الباب ػػاني البغ ػػدادم (ت ُّٗٗىػ ػػ)  -عن ػػى بتص ػػحيحو كطبع ػػو عم ػػى :محم ػػد ش ػػرؼ ال ػػديف
بالتقايا ،كرفعت بيمكو الكميسى  -دار إحياء التراث العربي-بيركت .

.ٔ7

البدايػػة كالنيايػػة ،لعمػػاد الػػديف أبػػي الكفػػاء إسػػماعيؿ عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي (تِٕٕى ػػ)-

.ٔ8

الب ػػدر الط ػػالع بمحاس ػػف م ػػف بع ػػد الق ػػرف الس ػػابع ،محمػ ػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل

.ٔ9

البص ػػائر كال ػػذخائر ،أب ػػك حي ػػاف عم ػػي ب ػػف محم ػػد ب ػػف العب ػػاس التكحي ػػدم (ت ََْىػ ػػ) -

تخريج كتحقيؽ :أحمد جاد – دار الحديث – القاىرة ُِْٕىػ ََِٔ -ـ .
الشككاني اليمني (تَُِٓىػ) -دار المعرفة – بيركت .

تحقيؽ :كداد القاضي  -دار صادر  -الطبعة األكلى – بيركت َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ .
ٕٓ.

بغيػػة الكعػػاة فػػي طبقػػات النحػػاة ،لجػػبلؿ الػػديف السػػيكطي (تُُٗى ػػ) -تحقيػػؽ :محمػػد أبػػك

الفضؿ إبراىيـ – المكتبة العصرية – بيركت .
ٕٔ.

بمػػكغ األرب فػػي شػػرح قصػػيدة السػػمكأؿ كىػػي مػػف كػػبلـ العػػرب ،محمػػكد العػػامكدم  -مجمػػة

ٕٕ.

البمغة في تراجـ أئمة النحػك كالمغػة ،مجػد الػديف أبػك طػاىر محمػد بػف يعقػكب الفيركزآبػادل

ٖٕ.

البيػػاف كالتبيػػيف ،أبػػي عثمػػاف عمػػرك بػػف بحػػر الجػػاحظ (تِٓٓى ػػ)  -تحقيػػؽ  :المحػػامي

الجامعة اإلسبلمية – المجمد الرابع – العدد ِ – ُٔٗٗـ .

(ت ُٕٖىػ)  -دار سعد الديف لمطباعة  -الطبعة األكلى – الككيت ُُِْىػَََِ -ـ.
فكزم عطكم  -دار صعب  -الطبعة األكلى – بيركت ُٖٔٗـ .
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ٕٗ.

تاج العركس مف جكاىر القامكس ،لمحمد مرتضى الزبيدم (تَُِٓىػ) – تحقيؽ  :عبد

ٕ٘.

تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة ،إلسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم(تّّٗىػػ) -تحقيػػؽ  :أحمػػد

.ٕٙ

تػػاريخ األدب العربػػي ،لكػػارؿ برككممػػاف -نقمػػو إلػػى العربيػػة  :عبػػد الحمػػيـ النجػػار كآخػريف-

الستار أحمد فراج كآخريف – مطبعة حككمة الككيت – الككيت ُّٖٓىػ ُٗٔٓ -ـ.

عبد الغفكر عطار  -دار العمـ لممبلييف -الطبعة الرابعة  -بيركتَُْٕ ىػ ُٖٕٗ -ـ.
دار المعارؼ – الطبعة الخامسة – القاىرة .
.ٕ7

ت ػػاريخ اإلس ػػبلـ ككفي ػػات المش ػػاىير كاألع ػػبلـ ،لش ػػمس ال ػػديف محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف عثم ػػاف

الػػذىبي (ت ْٖٕىػػ) – تحقيػػؽ :عمػػر عبػػد السػػبلـ تػػدمرم – دار الكتػػاب العربػػي – الطبعػػة
األكلى – بيركت ُُّْىػ ػ ػ ُّٗٗ -ـ .

.ٕ8

تاريخ بغداد ،أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمػد بػف ميػدم الخطيػب البغػدادم (ت

ّْٔىػ)  -المحقؽ :الدكتكر بشار عكاد معركؼ  -دار الغرب اإلسبلمي  -الطبعة األكلى
 -بيركتُِِْىػ  ََِِ -ـ .

.ٕ9

تاريخ العمماء النحكييف مف البصرييف كالككفييف كغيرىـ ،أبك المحاسف المفضؿ بػف محمػد

بػػف مسػػعر التنػػكخي المعػػرم (ت ِْْى ػػ)  -تحقيػػؽ :الػػدكتكر عبػػد الفتػػاح محمػػد الحمػػك -
ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف -الطبعة الثانية – القاىرة ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ .

ٖٓ.

التحفة المطيفة في تاريخ المدينػة الشػريفة ،شػمس الػديف أبػك الخيػر محمػد بػف عبػد الػرحمف

بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عثمػػاف بػػف محمػػد السػػخاكم (ت َِٗى ػػ)  -الكتػػب العمميػػو –
الطبعة األكلى – بيركت ُُْْىػُّٗٗ-ـ .
ٖٔ.

التذكرة الحمدكنية ،أبك المعالي بياء الديف محمد بف الحسػف بػف محمػد بػف عمػي البغػدادم

ٕٖ.

التنبيػػو كاإليضػػاح عم ػػا كقػػع فػػي الص ػػحاح ،عبػػد اهلل ب ػػف بػػرم بػػف عب ػػد الجبػػار المقدس ػػي

(ت ِٔٓىػ)  -دار صادر  -الطبعة األكلى -بيركت ُُْٕ ىػ .

(ِٖٓىػ ػ ػػ) – تحقيؽ :مصطفى حجازم كآخريف – منشكرات مجمػع المغػة العربيػة – الطبعػة
الثانية – القاىرة َُٖٗـ .
ٖٖ.

تيػػذيب المغػػة ،ألبػػي منص ػكر محمػػد بػػف أحمػػد األزىػػرم (ت َّٕى ػ ػ ػػ) – المحقػػؽ :محمػػد

ٖٗ.

تكضيح المقاصد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾ ،الحسػف بػف قاسػـ المػرادم (تْٕٗىػ ػػ)

عكض مرعب  -دار إحياء التراث العربي -الطبعة األكلى – بيركت ََُِـ .

شػ ػػرح كتحقيػ ػػؽ  :عبػ ػػد الػ ػػرحمف عمػ ػػي سػ ػػميماف  -دار الفكػ ػػر العربػ ػػي  -الطبعػ ػػة األكلػ ػػى –
السعكدية ُِْٖىػ ََِٖ -ـ .
ٖ٘.

تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ ،محمد بف عبد اهلل (أبي

بكر) بف محمد ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشػافعي ،شػمس الػديف ،الشػيير بػابف
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ناصر الديف (ت ِْٖىػ)  -لمحقؽ :محمد نعػيـ العرقسكسػي  -مؤسسػة الرسػالة – الطبعػة

األكلى  -بيركتُّٗٗـ .
.ٖٙ

ثمػػار القمػػكب فػػي المضػػاؼ كالمنسػػكب ،أبػػي منصػػكر عبػػد الممػػؾ بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ

الثعالبي  -تحقيؽ  :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  -دار المعارؼ – الطبعػة األكلػى – القػاىرة
ُٓٔٗـ .

.ٖ7

جػػامع ال ػػدركس العربي ػػة  ،مصػػطفى ب ػػف محم ػػد سػػميـ الغبليين ػػى (ت ُّْٔىػ ػػ)  -المكتب ػػة

.ٖ8

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسػمـ كسػننو كأيامػو

العصرية  -الطبعة الثامنة كالعشركف – صيدا ُُْْ ىػ  ُّٗٗ -ـ .

المعركؼ بصحيح البخارم ،محمد بػف إسػماعيؿ أبػك عبػد اهلل البخػارم الجعفػي(تِٔٓى ػػ)

 تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر  -دار طكؽ النجاة – الطبعة األكلى – السعكديةُِِْىػ .
.ٖ9

الجميس الصالح الكافي كاألنػيس الناصػح الشػافي ،أبػك الفػرج المعػافى بػف زكريػا بػف يحيػى

الجريرل النيركاني (ت َّٗىػ) – تحقيؽ :عبد الكريـ سامي الجندم  -دار الكتػب العمميػة
– الطبعة األكلى – بيركت ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ .

ٓٗ.

جمي ػرة األمثػػاؿ ،أبػػي ىػػبلؿ العسػػكرم (تََْىػ ػػ)  -تحقيػػؽ  :محمػػد أبػػك الفضػػؿ إب ػراىيـ

كعبد المجيد قطامش -دار الفكر  -الطبعة الثانية – بيركت ُٖٖٗـ .
ٔٗ.

الجمػػؿ فػػي النحػػك ،الخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدم  -تحقيػػؽ  :فخػػر الػػديف قبػػاكة  -الطبعػػة

الخامسة ُٓٗٗـ .
ٕٗ.

جميرة المغة ،ألبي بكر محمد بف الحسف بػف دريػد (تُِّى ػ ػػ) – حققػو كقػدـ لػو  :رمػزم

ٖٗ.

الجنى الػداني فػي حػركؼ المعػاني  ،أبػك محمػد بػدر الػديف حسػف بػف قاسػـ بػف عبػد اهلل بػف

منير بعمبكي – الطبعة األكلى – دار العمـ لممبلييف – بيركت ُٕٖٗـ .

ػي الم ػرادم المص ػػرم المػػالكي (ت ْٕٗىػ ػػ) – تحقيػػؽ  :فخ ػػر الػػديف قب ػػاكة كمحمػػد ن ػػديـ
عمػ ٌ
فاضؿ  -دار الكتب العممية  -الطبعة األكلى – بيركت ُُّْ ىػ  ُِٗٗ -ـ .

ٗٗ .الجيـ ،أبك عمرك إسحاؽ بػف م ٌػرار الشػيباني (ت َِٔىػػ)  -تحقيػؽ :إبػراىيـ األبيػارم -
راجعػو :محمػد خمػػؼ أحمػد  -الييئػػة العامػة لشػػئكف المطػابع األميريػػة -القػاىرة ُّْٗ ى ػ -
ُْٕٗ ـ .
٘ٗ.

حاشػػية الحمػػكم عمػػى شػػرح القكاعػػد لمحمػػد بػػف عبػػد العزيػػز الحمػػكم – د ارسػػة كتحقيػػؽ :

خضر األسػطؿ – ُِْٕق – ََِٔـ ،كىػى رسػالة ماجسػتير فػي قسػـ المغػة العربيػة فػي
الجامعة اإلسبلمية بغزة .
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.ٗٙ

حاشػية الصػػباف عمػػى شػػرح األشػمكني عمػػى أللفيػػة بػػف مالػػؾ ،أبػك العرفػػاف محمػػد بػف عمػػي

الصباف الشافعي (ت َُِٔىػ)  -دار الكتب العممية – الطبعة األكلى – بيركت ُُْٕ
ىػ ُٕٗٗ-ـ .
.ٗ7

الحديث كالمحدثكف ،محمد محمد أبك زىك رحمو اهلل  -دار الفكر العربي – الطبعة الثانية

.ٗ8

حركؼ المعاني ،ألبي القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي(تَّْى ػ ػػ) – حققػو كقػدـ

– القاىرة ُّٖٕىػ .

لػػو  :عمػػي تكفيػػؽ الحمػػد – مؤسسػػة الرسػػالة كدار األمػػؿ – الطبعػػة الثانيػػة – بيػػركت كعمػػاف
َُْٔىػ ػ ػ ػ ُٖٗٔ -ـ .
.ٗ9

حس ػػف المحاضػ ػرة ف ػػي ت ػػاريخ مص ػػر كالق ػػاىرة ،عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أب ػػي بك ػػر ،ج ػػبلؿ ال ػػديف

السيكطي (ت ُُٗىػػ)  -المحقػؽ  :محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ  -دار إحيػاء الكتػب العربيػة
 عيسى البابي الحمبي كشركاه – الطبعة األكلى  -مصرُّٕٖ ىػ  ُٕٗٔ -ـ .ٓ٘.

الحمػػؿ فػػي شػػرح أبيػػات الجمػػؿ ،أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف السػػيد البطميكسػػي (ت

ُِٓى ػ ػػ) – تحقي ػ ػػؽ :مص ػ ػػطفى امػ ػػاـ  - -ال ػ ػػدار المص ػ ػرية – الطبعػ ػػة األكل ػ ػػى – الق ػ ػػاىرة

ُّٗٗق – ُٕٗٗـ .
ٔ٘.

حكاشػػي جػػبلؿ الػػديف المحمػػي عمػػى قكاعػػد االعػراب – د ارسػػة كتحقيػػؽ :عبػػد الفتػػاح بػػدكم –

ُِْٗق – ََِٖـ كىػػى رسػػالة ماجسػػتير فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية

بغزة .
ٕ٘.

حي ػػاة الحيػ ػكاف الكب ػػرل ،كم ػػاؿ ال ػػديف محم ػػد ب ػػف مكس ػػى ال ػػدميرم (ت َٖٖق) كبيامش ػػو

عجائب الخمكقات كالحيكانػات كغ ارئػب المجػكدات ،لزكريػا بػف محمػد القزكينػي – دار الفكػر

– بيركت .
ٖ٘.

الحيكاف ،ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ (تِٓٓى ػػ) – تحقيؽ كشرح  :عبػد السػبلـ

ىػػاركف – مكتبػػة مصػػطفى البػػابي الحمبػػي كأكالده – الطبعػػة الثانيػػة – القػػاىرة ُّْٖىػ ػ ػ -
ُٓٔٗـ .
ٗ٘.

خ ازنػػة األدب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب ،عبػػد القػػادر بػػف عمػػر البغػػدادم(تَُّٗىػ ػ ػ ػػ) –

تحقيؽ كشرح  :عبد السبلـ ىاركف – مكتبة الخانجي – الطبعة الرابعة – القاىرة ُُْٖىػ ػ ػ
 ُٕٗٗـ .٘٘.

خ ازنػػة األدب كغايػػة األرب ،تقػػي الػػديف أبػػي بكػػر عمػػي بػػف عبػػد اهلل الحمػػكم األزرارم -

تحقيؽ  :عصاـ شعيتك  -دار كمكتبة اليبلؿ  -الطبعة األكلى  -بيركت ُٕٖٗـ .
.٘ٙ

الخص ػػائص ،ألب ػػي الف ػػتح عثم ػػاف ب ػػف جن ػػي(ت ِّٗىػ ػػ) – تحقي ػػؽ :محم ػػد النج ػػار -دار

اليدل -الطبعة الثانية – بيركت .

ٕٓ9

.٘7

الخطػ ػػط التكقيفيػ ػػة الجديػ ػػدة ،عمػ ػػي مبػ ػػارؾ – الييئػ ػػة المص ػ ػرية العامػ ػػة لمكتػ ػػاب – القػ ػػاىرة

.٘8

خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشػر ،محمػد أمػيف بػف فضػؿ اهلل بػف محػب الػديف

.٘9

ال ػػدرر ف ػػي إعػ ػراب أكائ ػػؿ الس ػػكر ،لمش ػػيخ أحم ػػد الس ػػجاعي – تحقي ػػؽ :مص ػػطفى خمي ػػؿ –

ُّٗٔق – ُٗٔٗـ .

بف محمد المحبي الحمكم األصؿ ،الدمشقي (ت ُُُُىػ)  -دار صادر – بيركت .
الطبعة األكلى ُُْٕق – ُٕٕٗـ .
ٓ.ٙ

الدرر المكامع عمى ىمع اليكامػع شػرح جمػع الجكامػع ،ألحمػد الشػنقيطي – دار المعرفػة –

الطبعة الثانية – بيركت ُّّٗق – ُٕٗٗـ .
ٔ.ٙ

الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمػد بػف أحمػد بػف

حجػػر العسػػقبلني (المتكفػػتِٖٓى ػ ػػ) – تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد المعيػػد ضػػاف  -مجمػػس دائ ػرة
المعارؼ العثمانية – الطبعة الثانية – اليند ُِّٗىػ ُِٕٗ -ـ .
ٕ.ٙ

دركس شرح األلفية ،أبك عبد اهلل أحمد بف عمر بف مساعد الحازمي – ُّٖدرسان نحكيػان

ٖ.ٙ

دالئؿ اإلعجاز ،أبك بكر عبدالقاىر بف عبدالرحمف بف محمد الجرجاني  -تحقيؽ  :محمد

ٗ.ٙ

ال ػػديباج الم ػػذىب ف ػػي معرف ػػة أعي ػػاف عمم ػػاء الم ػػذىب ،إبػ ػراىيـ ب ػػف عم ػػي ب ػػف محم ػػد ،اب ػػف

.

التنجي -دار الكتاب العربي  -الطبعة األكلى – بيركت ُٓٗٗـ .

فرحكف ،برىاف الديف اليعمرم (تٕٗٗىػ)  -تحقيؽ كتعميؽ :محمد األحمػدم  -دار التػراث
لمطبع كالنشر -القاىرة .
٘.ٙ

ديػكاف األدب ،أبػػك إبػراىيـ إسػػحاؽ بػػف إبػراىيـ بػػف الحسػػيف الفػػارابي(تَّٓىػػ)  -تحقيػػؽ:

دكتػػكر أحمػػد مختػػار عمػػر  -مراجع ػػة :إب ػراىيـ أنػػيس  -مؤسسػػة دار الشػػعب لمص ػػحافة –
القاىرة ُِْْ ىػ  ََِّ -ـ .
.ٙٙ

ديكاف امرئ القػيس ،حققػو كبكبػو كشػرح كضػبطو  :حنػا الفػاخكرم – دار الجبػؿ – الطبعػة

األكلى – بيركت َُْٗق – ُٖٗٗـ .
.ٙ7

ديكاف اإلسبلـ ،شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبػد الػرحمف بػف الغػزم (ت ُُٕٔىػػ)

 المحقؽ :سيد كسركم حسف  -دار الكتب العممية – الطبعة األكلى – بيػركت ُُُْ ى ػ َُٗٗ ـ ..ٙ8

ديػ ػكاف جري ػػر ب ػػف عطي ػػة اليرب ػػكعي (تَُُى ػ ػػ) – تحقي ػػؽ  :نعم ػػاف ط ػػو – دار المع ػػارؼ

كصادر – الطبعة الثالثة – القاىرة كبيركت .
.ٙ9

دي ػكاف المعػػاني ،أبػػك ىػػبلؿ الحسػػف بػػف عبػػد اهلل بػػف سػػيؿ بػػف سػػعيد بػػف يحيػػى بػػف مي ػراف

العسكرم (ت ّٓٗىػ) -دار الجيؿ – بيركت .
ٕٔ9

ٓ.7

ذيػػؿ التقييػػد فػػي ركاة السػػنف كاألسػػانيد ،محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عمػػي ،تقػػي الػػديف ،أبػػك الطيػػب

المكي الحسني الفاسي (ت ِّٖىػػ)  -تحقيػؽ :كمػاؿ يكسػؼ الحػكت  -دار الكتػب العمميػة
– الطبعة األكلى – بيركت َُُْىػَُٗٗ-ـ .
ٔ.7

ذي ػػؿ ت ػػذكرة الحف ػػاظ ،ش ػػمس ال ػػديف أب ػػك المحاس ػػف محم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف الحس ػػف ب ػػف حمػ ػزة

الحسيني الدمشقي الشافعي (ت ٕٓٔىػػ)  -دار الكتػب العمميػة – الطبعػة األكلػى – بيػركت
ُُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ .
ٕ.7

ديػ ػكاف لبي ػػد ب ػػف ربيع ػػة الع ػػامرم (تُْى ػ ػ ػػ) – تحقي ػػؽ :إحس ػػاف عب ػػاس – ك ازرة اإلع ػػبلـ –

الطبعة الثانية – الككيت ُْٔٗـ .
ٖ.7

ربيػ ػػع األب ػ ػرار كنصػ ػػكص األخيارجػ ػػار اهلل الزمخشػ ػػرم(تّٖٓ ى ػ ػػ)  -مؤسسػ ػػة األعممػ ػػي-

الطبعة األكلى  -بيركتُُِْ ىػ .
ٗ .7رسػػالة أحكػػاـ «ال ًسػػيَّما» كمػػا يتعمػػؽ بيػػا ،حسػػاف بػػف عبػػد اهلل الغنيمػػاف – مجمػػة جامعػػة أـ
القرل – العدد ُٗ. ِْ-

٘.7

رفع اإلصػر عػف قضػاة مصػر ،أبػك الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر

العسػػقبلني (تِٖٓى ػػ)  -تحقيػػؽ :الػػدكتكر عمػػي محمػػد عمػػر -مكتبػػة الخػػانجي – الطبعػػة
األكلى – القاىرة ُُْٖ ىػ  ُٖٗٗ -ـ .

.7ٙ

سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر ،محمد خميؿ بف عمػي بػف محمػد بػف محمػد مػراد

الحسػػيني ،أبػػك الفضػػؿ (ت َُِٔىػػ)  -دار البشػػائر اإلسػػبلمية،ك دار ابػػف حػػزـ  -الطبعػػة
الثالثة -القاىرة َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ .
.77

سمط الآللي في شرح أمالي القاؿ  :م كذيػؿ الآللػي ،ألبػي عبيػد عبػد اهلل بػف عبػد العزيػز

البكػػرم األندلسػػي (تْٖٕى ػ ػػ) – تحقيػػؽ  :عبػػد العزيػػز الميمنػػي – دار الحػػديث – الطبعػػة
الثانية – بيركت ُْٖٗـ .
.78

الس ػػمكؾ لمعرف ػػة دكؿ المم ػػكؾ ،أحم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف عب ػػد الق ػػادر ،أب ػػك العب ػػاس الحس ػػيني

العبيدم ،تقي الديف المقريزم (تْٖٓىػ) – تحقيؽ :محمد عبد القػادر عطػا  -دار الكتػب

العممية – الطبعة األكلى  -بيركت ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ .
.79

السػػنف الكبػػرل ،أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى الخ ارسػػاني البييقػػي (ت

ْٖٓىػ ػػ)  -تحقي ػػؽ :محم ػػد عب ػػد الق ػػادر عط ػػا  -دار الكت ػػب العممي ػػة – الطبع ػػة الثالث ػػة -
بيركت ُِْْ ىػ  ََِّ -ـ .

ٓ.8

سر صناعة اإلعراب ،ألبي الفتح عثماف بف جني(ت ِّٗىػ) -تحقيؽ :حسف ىنداكم –

دار القمـ – دمشؽ ُٖٓٗـ .

ٕٕ9

ٔ.8

سػػير أعػػبلـ النػػببلء ،لشػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي (ت ْٖٕى ػػ) –

تحقيؽ :حسيف األسد كشعيب األنؤكط – مؤسسة الرسالة – الطبعة الحػادم عشػرة -بيػركت
ُِِْىػ ََُِ -ـ .
ٕ.8

ش ػ ػ ػ ػػذرات ال ػ ػ ػ ػػذىب ف ػ ػ ػ ػػي أخب ػ ػ ػ ػػار م ػ ػ ػ ػػف ذى ػ ػ ػ ػػب،ألبي الف ػ ػ ػ ػػبلح عب ػ ػ ػ ػػد الح ػ ػ ػ ػػي اب ػ ػ ػ ػػف العم ػ ػ ػ ػػاد

ٖ.8

شػػرح ابػػف عقيػػؿ ،لبيػػاء الػػديف بػػف عقيػػؿ المصػػرم اليمػػذاني (ت ٕٗٔى ػػ) -عمػػى ألفيػػة بػػف

الحنبمي(تَُٖٗىػ) -دار اآلفاؽ الجديدة – بيركت .

مالػػؾ كمعػػو منحػػة الجميػػؿ – بتحقيػػؽ :محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد(تُِّٗى ػ ػػ) – دار
التراث –القاىرة ََُْىػَُٖٗ -ـ .
ٗ.8

ش ػػرح أبي ػػات المفص ػػؿ كالمتكس ػػط ،لعم ػػي ب ػػف محم ػػد ب ػػف عم ػػي الجرج ػػاني (ت ُٖٔى ػ ػػ) –

تحقيػ ػػؽ :عبػػػد الحميػػػد الكبيسػ ػػي – دار البشػػػائر – الطبعػ ػػة األكلػػػى – بيػ ػػركت ُُِْى ػػ ػ -
َََِـ .
٘.8

شػػرح األشػػمكني عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ،أبػػك الحسػػف نػػكر الػػديف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عيسػػى

األي ٍشػ ػ ػ يػمكني الشػ ػ ػػافعي (تََٗى ػ ػ ػػ)  -دار الكتػ ػ ػػب العمميػ ػ ػػة – الطبعػ ػ ػػة األكلػ ػ ػػى – بيػ ػ ػػركت
ُُْٗىػُٖٗٗ -ـ .
.8ٙ

شرح التصػريح عمػى التكضػيح أك التصػريح بمضػمكف التكضػيح فػي النحػك ،خالػد بػف عبػد

ػاكم األزىػػرم ،زيػػف الػػديف المصػػرم ،ككػػاف يعػػرؼ بالكقػػاد
اهلل بػػف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد الجرجػ ٌ
(تَٓٗىػ)  -دار الكتب العممية – الطبعة األكلى – بيركت ُُِْىػَََِ -ـ .
.87

الشيباني التبريزم(ت َِٓىػ) -
شرح ديكاف الحماسة ،أبك زكريا يحيى بف عمي بف محمد
ٌ

.88

شػػرح دي ػكاف الحماسػػة ،أبػػك عمػػى أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحسػػف المرزكقػػي األصػػفياني (ت

دار القمـ – بيركت .

ُِْ ىػ) – تحقيؽ  :غريد الشيخ كضع فيارسو العامة :إبػراىيـ شػمس الػديف  -دار الكتػب

العممية – الطبعة األكلى  -بيركت ُِْْىػ  ََِّ -ـ .
.89

شػرح ديػكاف الفػرزدؽ ،جمػع كتعميػؽ :عبػد الصػاكم –مطبعػة الصػاكم – الطبعػة األكلػػى –

ٓ.9

شػػرح ديػكاف المتنبػػي ،أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الكاحػػدم النيسػػابكرم

القاىرة ُّٔٓى ػ ُٕٖٗ -ـ .

الشافعي (المتكتْٖٔىػ) – دار الكتب العممية – بيركت .
ٔ.9

شرح الرضػي عمػى الكافيػة ،محمػد بػف الحسػف الرضػي االسػتراباذم(تٖٔٔى ػػ) – تحقيػؽ:

عمر يكسؼ – منشكرات جامعة قار يكنس – ليبيا ُّٖٗى ػ ُٕٖٗ -ـ .

ٖٕ9

ٕ.9

شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب ،حسػػف بػػف محمػػد بػػف شػػرؼ شػػاه الحسػػيني األسػػتراباذم ،ركػػف

الديف (ت ُٕٓىػ) – تحقيػؽ :عبػد المقصػكد محمػد عبػد المقصػكد  -مكتبػة الثقافػة الدينيػة
 الطبعة األكلي – القاىرة ُِْٓ ىػََِْ -ـ .ٖ.9

شرح شكاىد المغني ،لجبلؿ الديف السيكطي (تُُٗىػػ) – منشكرات دار مكتبػة الحيػاة –

بيركت .

ً
ػيباني التبريػػزم(تَِٓىػػ)  -عنيػػت
ٗ .9شػػرح القصػػائد العشػػر ،أبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف عمػػي الشػ ٌ
بتصحيحيا كضبطيا كالتعميؽ عمييا لممرة الثانية  -إدارة الطباعة المنيرية – القاىرة ُِّٓ
ىػ .
٘.9

شػػرح قطػػر النػػدل كبػػؿ الصػػدل  -أبػػك محمػػد عبػػد اهلل جمػػاؿ الػػديف بػػف ىشػػاـ األنصػػارم -

تحقيػػؽ  :محمػػد محيػػى الػػديف عبػػد الحميػػد -دار الفكػػر  -الطبعػػة الحاديػػة عش ػرة – القػػاىرة
ُّّٖق .
.9ٙ

ش ػػرح الكافي ػػة الش ػػافية ،أب ػػك عب ػػد اهلل جم ػػاؿ ال ػػديف محم ػػد بػ ػف عب ػػد اهلل اب ػػف مال ػػؾ الط ػػائي

الجيػاني(ت ِٕٔىػػ)  -تحقيػؽ :عبػد المػنعـ أحمػد ىريػدم  -جامعػة أـ القػرل مركػز البحػػث

العممػػي كاحيػػاء الت ػراث اإلسػػبلمي كميػػة الش ػريعة كالد ارسػػات اإلسػػبلمية – الطبعػػة األكلػػى -

مكة المكرمة .
.97

شرح معاني اآلثار ،أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممػؾ بػف سػممة األزدم

الحجػػرم المصػػرم المعػػركؼ بالطحػػاكم (تُِّىػػ)  -حققػػو كقػػدـ لػػو :محمػػد زىػػرم النجػػار
كمحمد سيد جاد الحؽ  -راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي
 -عالـ الكتب  -الطبعة األكلى – القاىرة ُُْْ ىػ  ُْٗٗ -ـ .

.98

شرح المعمقات السبع ،عبد اهلل الحسف بف أحمد الزكزني (تْٖٔىػ) – حققو كأتػـ شػرحو:

محمد الفاضمي  -المكتبة العصرية – الطبعة األكلى – بيركت ُِِْىػ ََُِ -ـ .
.99

شرح المفصؿ ،لمكفؽ الديف بف يعيش بف عمي بف يعػيش (ت ّْٔىػػ) -مكتبػة المتنبػي –

القاىرة .

ٓٓٔ .الشػعر كالشػعراء ،ألبػي محمػػد عبػد اهلل بػف مسػمـ بػػف قتيبػة (تِٕٔى ػ ػػ) – دار الحػػديث-
القاىرة ُِّْ ىػ .

ٔٓٔ .ش ػػعراء النصػ ػرانية ،جمع ػػو ككق ػػؼ عم ػػى طبع ػػة كتص ػػحيحو :رزؽ اهلل ب ػػف يكس ػػؼ ب ػػف عب ػػد

المسػ ػ ػػيح بػ ػ ػػف يعقػ ػ ػػكب شػ ػ ػػيخك (ت ُّْٔى ػ ػ ػػ)  -مطبعػ ػ ػػة اآلبػ ػ ػػاء المرسػ ػ ػػميف اليسػ ػ ػػكعييف-
بيركتَُٖٗ ـ .

ٕٓٔ .شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ ،نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني (ت ّٕٓىػ)
 حسػػيف بػػف عبػػد اهلل العمػػرم  -مطيػػر بػػف عمػػي اإلريػػاني كيكسػػؼ محمػػد عبػػد اهلل  -دارٕٗ9

الفكػػر المعاصػػر كدار الفكػػر  -الطبعػػة األكلػػى – بيػػركت كدمشػػؽ َُِْ ىػ ػ  ُٗٗٗ -ـ
.ص ػػبح األعش ػػى ف ػػي ص ػػناعة اإلنش ػػاء ،أحم ػػد ب ػػف عم ػػي ب ػػف أحم ػػد الفػ ػزارم القمقش ػػندم ث ػػـ

القاىرم (ت ُِٖىػ)  -دار الكتب العممية -بيركت .

ٖٓٔ .ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾ ،محمد عبد العزيز النجار -مؤسسة الرسػالة – الطبعػة
األكلى – بيركت ُِِْىػ ََُِ -ـ .

ٗٓٔ .الضػػكء البلمػػع ألىػػؿ القػػرف التاسػػع ،شػػمس الػػديف أبػػك الخيػػر محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف
محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عثمػػاف بػػف محم ػد السػػخاكم (ت َِٗى ػػ)  -منشػػكرات دار مكتبػػة

الحياة – بيركت .

٘ٓٔ .طبقات الشافعية ،جماؿ الديف اإلسنكم (تِٕٕىػػ) – إشػراؼ :مكتػب البحػكث كالد ارسػات
كدار الفكر – الطبعة األكلى – بيركت ُُْٔىػ ُٗٗٔ -ـ .

 .ٔٓٙطبقػات الشػافعية ،أبػك بكػػر بػف أحمػد بػػف محمػد بػف عمػر األسػػدم الشػيبي الدمشػقي ،تقػػي

الديف ابف قاضػي شػيبة (ت ُٖٓىػػ) – تحقيػؽ :الحػافظ عبػد العمػيـ خػاف  -عػالـ الكتػب –

الطبعة األكلى – بيركت َُْٕ ىػ .

 .ٔٓ7طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل ،تػػاج الػػديف عبػػد الكىػػاب بػػف تقػػي الػػديف السػػبكي (ت ُٕٕىػػ) -
المحق ػػؽ :محم ػػكد محم ػػد الطن ػػاحي كعب ػػد الفت ػػاح محم ػػد الحم ػػك  -ىج ػػر لمطباع ػػة كالنش ػػر
كالتكزيع  -الطبعة الثانية – القاىرة ُُّْىػ .

 .ٔٓ8طبق ػػات فح ػػكؿ الش ػػعراء ،الب ػػف س ػػبلـ الجمح ػػي (تُِّى ػ ػػ) – ش ػػرح  :محم ػػكد ش ػػاكر –
مطبعة المدني – الطبعة األكلى كالثانية – القاىرة َُِْى ػ ُِٖٗ -ـ .

 .ٔٓ9الطبقات الكبرل ،أبك عبد اهلل محمد بػف سػعد بػف منيػع الياشػمي البغػدادم المعػركؼ بػابف
س ػػعد (ت َِّىػ ػػ)  -تحقي ػػؽ :محم ػػد عب ػػد الق ػػادر عط ػػا  -دار الكت ػػب العممي ػػة – الطبع ػػة
األكلى  -بيركت َُُْ ىػ  َُٗٗ -ـ .

ٓٔٔ .طبقػػات المفس ػريف ،لشػػمس الػػديف محمػػد بػػف عمػػي الػػداكدم (تْٓٗى ػػ)  -تحقيػػؽ :عمػػي
محمد عمر – مكتبة كىبة – الطبعة الثانية – القاىرة ُُُْٓىػ ُْٗٗ -ـ .

ٔٔٔ .طبقػػات المفسػريف ،أحمػػد بػػف محمػػد األدنػػركم (َُٖٗى ػػ) – تحقيػػؽ :سػػميماف بػػف صػػالح

الخزعي – مكتبة العمكـ كالحكػـ – الطبعػة األكلػى – المدينػة المنػكرة ُُْٕىػ ػ ػ ُٕٗٗ -ـ

.

ٕٔٔ .طبقات النحاة كالمغػكييف ،لتقػي الػديف ابػف قاضػي شػيبة األسػدم الشػافعي (ت ُٖٓىػػ) –
تحقيؽ :محسف غياض – مطبعة النعماف – النجؼ ُّٕٗـُْٕٗ-ـ .

ٖٔٔ .طبقػػات النحػػكييف كالمغػػكييف ،ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف الزبيػػدم(تّٕٗى ػػ) -تحقيػػؽ:
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ – دار المعارؼ -الطبعة الثانية – القاىرة َُْْىػُٖٗٓ -ـ.
ٕ٘9

ٗٔٔ .العبػػر فػػي خبػػر مػػف غبر،لشػػمس الػػديف الػػذىبي (تْٖٕى ػػ) -تحقيػػؽ :أبػػك ىػػاجر محمػػد

كالسػ ػػعيد بسػ ػػيكني زغمػ ػػكؿ – دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة – الطبعػ ػػة األكلػ ػػى – بيػ ػػركت َُْٓىػ ػ ػ-
ُٖٓٗـ.

٘ٔٔ .عجائػ ػػب اآلثػ ػػار فػ ػػي الت ػ ػراجـ كاألخبػ ػػار ،عبػ ػػد الػ ػػرحمف بػ ػػف حسػ ػػف الجبرتػ ػػي المػ ػػؤرخ (ت
ُِّٕىػ)  -دار الجيؿ – بيركت .

 .ٔٔٙالعقد الفريد ،أبك عمر ،شياب الػديف أحمػد بػف محمػد بػف عبػد ربػو ابػف حبيػب ابػف حػدير
بػػف سػػالـ المعػػركؼ بػػابف عبػػد ربػػو األندلسػػي (ت ِّٖى ػػ)  -دار الكتػػب العمميػػة – الطبعػػة

األكلى – بيركت َُْْ ىػ .

 .ٔٔ7العمػ ػػدة ف ػ ػػي محاسػ ػػف الش ػ ػػعر كآدابػ ػػو كنق ػ ػػده ،ألبػ ػػي عم ػ ػػي الحسػ ػػف ب ػ ػػف رشػ ػػيؽ القيركان ػ ػػي
(تْٔٓىػػ) – حققو كفصمو كعمؽ عميو  :محيي الديف عبد الحميد – دار الجبؿ – الطبعػة

الخامسة – بيركت َُُْىػ ػ ُُٖٗ -ـ .

 .ٔٔ8الع ػػيف ،لمخمي ػػؿ ب ػػف أحمػػػد الفراىي ػػدم (َُٕىػ ػػ) – تحقيػ ػػؽ  :مي ػػدم المخزكم ػػي كاب ػ ػراىيـ
السامرائي– دار كمكتبة اليبلؿ – القاىرة .

 .ٔٔ9غاية النياية في طبقات القراء ،شمس الديف أبك الخير ابػف الجػزرم ،محمػد بػف محمػد بػف
يكسؼ (ت ّّٖىػ) – عني بنشره  :برجستراشر  -مكتبة ابف تيمية – القاىرة ُُّٓىػ .

ٕٓٔ .غريب الحديث ،أبك سميماف حمد بف محمػد بػف إبػراىيـ الخطػابي البسػتي  -تحقيػؽ  :عبػد
الكريـ إبراىيـ العزباكم  -جامعة أـ القرل  -مكة المكرمة َُِْق.

ٕٔٔ .عيكف األخبار ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (ت ِٕٔىػ)  -دار الكتب
العممية –بيركت ُُْٖ ىػ .

ٕٕٔ .غريب الحػديث  ،أبػك يعبيػد القاسػـ بػف سػبلٌـ بػف عبػد اهلل اليػركم البغػدادم (ت ِِْىػػ) –
تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد المعيػػد خػػاف  -مطبعػػة دائ ػرة المعػػارؼ العثمانيػػة  -الطبعػػة األكلػػى –
حيدر آباد ُّْٖ ىػ  ُْٗٔ -ـ .

ٖٕٔ .غريػػب الحػػديث  ،جمػػاؿ الػػديف أب ػػك الف ػرج عبػػد الػػرحمف ب ػػف عمػػي بػػف محمػػد الج ػػكزم (ت

ٕٗٓىػ) – تحقيؽ :عبد المعطي أميف القمعجي  -دار الكتػب العمميػة  -الطبعػة األكلػى –
بيركت َُْٓق – ُٖٓٗـ .

ٕٗٔ .الغصػػف الػػداني فػػي ترجمػػة كحيػػاة الشػػيخ عبػػد الػػرحمف التنبلنػػي ،أبػػك عبػػد اهلل محمػػد عبػػد
القادر بف محمد بف المختار بف أحمػد العػالـ القبمػكم الج ازئػرم المػالكي الشػيير بالشػيخ بػام

بمعالـ (تَُّْىػ)  -مطبعة دار ىكمو – الجزائر ََِْـ .
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ٕ٘ٔ .الفائؽ في غريب الحديث كاألثر  ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمػد ،الزمخشػرم جػار

اهلل (ت ّٖٓىػ) -تحقيؽ  :عمي محمد البجػاكم كمحمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ  -دار المعرفػة
– الطبعة الثانية – بيركت .

 .ٕٔٙفػػتح رب البريػػة فػػي شػػرح نظػػـ اآلجركميػػة ،أحمػػد بػػف عمػػر بػػف مسػػاعد الحػػازمي  -مكتبػػة
األسدم – الطبعة األكلى  -مكة المكرمة ُُّْ ىػ  ََُِ -ـ .

 .ٕٔ7فتح الرؤكؼ بشرح ما جاء عمى مفعػؿ كنحػكه مػف المصػادر كاسػـ الزمػاف كالمكػاف ،لمشػيخ

أحمد السجاعي – تحقيػؽ :جػابر المبػارؾ – مطبعػة الحسػيف – الطبعػة األكلػى – َُُْق
– ُٖٗٗـ .

 .ٕٔ8فػػتح الممػػؾ الجميػػؿ شػػرح قصػػيدة امػػرئ القػػيس الضػػميؿ ،لمشػػيخ احمػػد السػػجاعي – تحقيػػؽ:
محمكد العامكدم – مطبعة المقداد – الطبعة األكلى – غزة ُُْٔى ػ ُٗٗٔ -ـ .

 .ٕٔ9فرحػػة األديػػب فػػي الػػرد عمػػى ابػػف السػػيرافي شػػرح أبي ػات سػػيبكيو (يتعقػػب المؤلػػؼ عمػػى ابػػف
الس ػػيرافي (ت ّٖٔ ىػػػ) ف ػػي ش ػػرحو ل ػػبعض أبي ػػات كت ػػاب س ػػيبكيو (ت َُٖ ىػػػ)  -ألب ػػك
محمػػد الحسػػف بػػف أحمػػد األع اربػػي الممقػػب باألسػػكد الغنػػدجاني (ت َّْى ػػ) – دار نيضػػة

مصر – القاىرة .

ٖٓٔ .فصكؿ في فقػة العربيػة ،رمضػاف عبػد التػكاب(تُِِْى ػ ػ ػ ػػ) – مكتبػة الخػانجي – الطبعػة
الثالثة – القاىرة َُْٖى ػ ُٖٕٗ -ـ .

ٖٔٔ .ف ػػيض الق ػػدير ش ػػرح الج ػػامع الص ػػغير ،زي ػػف ال ػػديف محم ػػد الم ػػدعك بعب ػػد ال ػػرؤكؼ ب ػػف ت ػػاج
العػػارفيف بػػف عمػػي بػػف زيػػف العابػػديف الحػػدادم ثػػـ المنػػاكم القػػاىرم (ت َُُّىػػ) -المكتبػػة

التجارية الكبرل  -الطبعة األكلى  -مصر ُّٔٓى ػ .

ٕٖٔ .فكات الكفيات ،محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف بػف شػاكر بػف ىػاركف بػف شػاكر
الممقػػب بصػػبلح الػػديف (ت ْٕٔى ػػ)  -المحقػػؽ :إحسػػاف عبػػاس  -دار صػػادر  -الطبعػػة

األكلى – بيركت ُّٕٗـ .

ٖٖٔ .فػػيض نشػػر االنش ػراح مػػف ركض طػػي االقت ػراح ،أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف الطيػػب الفاسػػي
(تَُُٕىػ ػ ػ ػػ) كفػػي أعػػبله  :االقتػ ػراح فػػي أصػػكؿ النحػػك كجدل ػػو ،جػػبلؿ الػػديف الس ػػيكطي
(تُُٗىػ)  -تحقيػؽ كشػرح  :محمػكد يكسػؼ فجػاؿ – دار البحػكث لمد ارسػات اإلسػبلمية
كاحياء التراث – الطبعة الثانية – اإلمارات العربية المتحدة ُِْْىػ ػ ػ ػ ََِِ -ـ .

ػي بػف
ٖٗٔ .فيرس الفيارس كاألثبات كمعجػـ المعػاجـ كالمشػيخات كالمسمسػبلت ،محمػد ىع ٍبػد ى
الح ٌ
عبػػد الكبيػػر ابػػف محمػػد الحسػػني اإلدريسػػي ،المعػػركؼ بعبػػد الحػػي الكتػػاني (ت ُِّٖىػػ) -
المحقؽ :إحساف عباس  -دار الغرب اإلسبلمي – الطبعة الثانية  -بيركت ُِٖٗـ .
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ٖ٘ٔ .الق ػػامكس المح ػػيط ،مج ػػد ال ػػديف محم ػػد ب ػػف يعق ػػكب الفيركزآب ػػادم (تُٕٖى ػ ػ ػػػ) – تحقي ػػؽ:
قسكسػػي  -مؤسسػػة
مكتػػب تحقيػػؽ الت ػراث فػػي مؤسسػػة الرسػػالة  -بإش ػراؼ :محمػػد نعػػيـ العر ي
الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -الطبعة الثامنة  -بيركت ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ .

 .ٖٔٙالكامػػؿ ف ػػي المغػػة كاألدب ،ألب ػػي العب ػػاس محمػػد ب ػػف يزي ػػد المبػػرد (تِٖٓىػػػ)  -تحقي ػػؽ:

محم ػػد أب ػػك الفض ػػؿ إبػ ػراىيـ  -دار الفك ػػر العرب ػػي – الطبع ػػة الثالث ػػة – الق ػػاىرة ُُْٕىػ ػ ػ ػ -
ُٕٗٗـ .

 .ٖٔ7الكتػاب  ،ألبػي بشػر عمػرك بػػف عثمػاف بػف قنبػر سػػيبكيو(ت َُٖىػػ) -تحقيػؽ كشػرح :عبػػد
السبلـ ىاركف – مكتبة الخانجي -الطبعة الثالثة – القاىرة َُْٖىػُٖٖٗ -ـ .

 .ٖٔ8كشػػؼ الظنػػكف عػػف أسػػامي الكتػػب كالفنػػكف ،لحػػاجي خميفػػة (تَُٕٔى ػ ػػ) – دار الكتػػب
العممية – بيركت ُُّْى ػ ػ ُِٗٗ -ـ .

 .ٖٔ9الكنػػز المغػػكم فػػي المى ىسػػف العربػػي ،أبػػك يكسػػؼ يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ المعػػركؼ بػػابف السػػكيت
(تِْْىػ)  -تحقيؽ :أكغست ىفنر  -مكتبة المتنبي – القاىرة .
ٓٗٔ .الكميػػات ،ألبػػى البقػػاء الكفػػكمى  -تحقيػػؽ :عػػدناف دركيػػش  -محمػد المصػػرم -مؤسسػػة
الرسالة  -بيركت ُُْٗ -ىػ ُٖٗٗ -ـ.

ٔٗٔ .لسػػاف العػػرب ،أبػػك الفضػػؿ محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػػى جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػكر األنصػػارم
اإلفريقي (تُُٕى ػػ) –دار صادر – الطبعة الثالثة  -بيركتُُْْ ىػ .

ٕٗٔ .المثػػؿ السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر ،أبػػي الفػػتح ضػػياء الػػديف نصػػر اهلل بػف محمػػد بػػف
محمػػد بػػف عبػػد الك ػريـ المكصػػمي  -تحقيػػؽ  :محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد  -المكتبػػة

العصرية  -بيركتُٗٗٓ ،ـ .

ٖٗٔ .مجػػالس ثعمػػب ،ألبػػي العبػػاس أحمػػد بػػف يحيػػى ثعمػػب(ت ُِٗى ػػ) – تحقيػػؽ :عبػػد السػػبلـ
ىاركف – دار المعارؼ -الطبعة الثانية – القاىرة ُّٕٖىػ ُٗٔٗ -ـ .

ٗٗٔ .مجمع األمثاؿ أبك الفضػؿ أحمػد بػف محمػد بػف إبػراىيـ الميػداني النيسػابكرم (تُٖٓىػػ) -
تحقيؽ :محمد محيى الديف عبد الحميد دار المعرفة – بيركت .

٘ٗٔ .مجم ػػؿ المغ ػػة ،ألب ػػي الحس ػػيف أحم ػػد ب ػػف ف ػػارس ب ػػف زكري ػػا الػ ػرازم (تّٓٗى ػ ػ ػ ػ ػػ) – د ارس ػػة

كتحقيؽ  :زىير سمطاف – مؤسسة الرسالة – الطبعة الثانية – بيركت َُْٔى ػ ػ ُٖٗٔ -ـ

.

 .ٔٗٙالمختصر في أخبار البشر ،لمممؾ المؤيد عماد الديف إسماعيؿ أبػي الفػداء (تِّٕىػػ) –
دار المعرفة – بيركت .
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 .ٔٗ7المخصػػص ،أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيده المرسػػي (ت ْٖٓىػػ) – تحقيػػؽ: :
خميػػؿ إب ػراىـ جفػػاؿ  -دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي – الطبعػػة األكلػػى  -بيػػركت ُُْٕىػ ػ
ُٔٗٗـ .

 .ٔٗ8المحكػػػـ كالمحػػػيط األعظػػػـ ،ألبػ ػػي الحسػػػف عمػ ػػي بػػػف إسػػػماعيؿ ب ػػف س ػػيده األندلسػ ػػي (ت
ْٖٓىػ ػػ) – تحقيؽ :عبػد الحميػد ىنػداكم – دار الكتػب العمميػة – الطبعػة األكلػى – بيػركت

ُُِْى ػ ػ َََِ -ـ .

 .ٔٗ9المدارس النحكية  ،أحمػد شػكقي عبػد السػبلـ ضػيؼ الشػيير بشػكقي ضػيؼ (ت ُِْٔىػػ)
 -دار المعارؼ – القاىرة .

ٓ٘ٔ .مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة مػا يعتبػر مػف حػكادث الزمػاف ،عبػد اهلل بػف سػعد بػف
عمي بف سػميماف اليػافعي (تٖٕٔىػ ػػ) – دار الكتػاب اإلسػبلمي – الطبعػة الثانيػة – القػاىرة

ُُّْى ػ ػ ُّٗٗ -ـ .

ٔ٘ٔ .المراسيؿ ،أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسػحاؽ بػف بشػير بػف شػداد بػف عمػرك األزدم
الس ً
ِّج ٍستاني (ت ِٕٓىػ)  -المحقؽ :شعيب األرناؤكط  -مؤسسة الرسالة – الطبعػة األكلػى
– بيركت َُْٖق .

ٕ٘ٔ .المزىػػر فػػي عمػػكـ المغػػة كأنكاعيػػا  ،عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر ،جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي (ت
ُُٗى ػػ) – تحقيػػؽ :ف ػؤاد عمػػي منصػػكر  -دار الكتػػب العمميػػة – الطبعػػة األكلػػى -بيػػركت

ُُْٖىػ ُٖٗٗ -ـ .

ٖ٘ٔ .المصباح المنير في غريب الشرح الكبيػر  ،أحمػد بػف محمػد بػف عمػي الفيػكمي ثػـ الحمػكم،
أبك العباس (ت َٕٕىػ)  -المكتبة العممية – بيركت .

ٗ٘ٔ .المصنؼ في األحاديث كاآلثار ،أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمػد بػف إبػراىيـ بػف
عثماف بف خكاستي العبسػي (ت ِّٓىػػ)  -المحقػؽ :كمػاؿ يكسػؼ الحػكت  -مكتبػة الرشػد

 -الطبعة األكلى  -الرياضَُْٗق .

٘٘ٔ .المعػػاني الكبيػػر فػػي أبيػػات المعػػاني ،أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة الػػدينكرم (ت

ِٕٔىػ ػػ) – تحقي ػػؽ :س ػػالـ الكرنك ػػكم (ت ُّّٕىػ ػػ)  -عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف يحي ػػى ب ػػف عمػ ػي

اليمػػاني (تُّٖٔى ػػ)  -مطبعػػة دائ ػرة المعػػارؼ العثمانيػػة ك دار الكتػػب العمميػػة  -الطبعػػة
األكلى – اليند ربيركت َُّٔىػ ُْٗٗ -ـ .

 .ٔ٘ٙمعجػـ األدبػػاء ،ألبػػي عبػػد اهلل شػػياب الػػديف يػاقكت بػػف عبػػد اهلل الحمػػكم الركمػػي البغػػدادم
(تِٔٔىػ)  -دار الفكر  -الطبعة الثالثة  -بيركت ََُْىػَُٖٗ-ـ .

ٕ99

 .ٔ٘7معجـ الشعراء ،لئلماـ أبي عبيد اهلل محمد بف عمراف المرزباني (تّْٖ ىػ)  -بتصػحيح
كتعمي ػػؽ  :األس ػػتاذ ال ػػدكتكر ؼ  .كرنك ػػك  -مكتب ػػة القدس ػػي كدار الكت ػػب العممي ػػة – الطبع ػػة

الثانية  -بيركت َُِْ ىػ  ُِٖٗ -ـ .

 .ٔ٘8معجػػـ الشػػيكخ الكبيػػر ،شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قى ٍايمػػاز
الذىبي (ت ْٖٕىػػ) -المحقػؽ :الػدكتكر محمػد الحبيػب الييمػة  -مكتبػة الصػديؽ – الطبعػة
األكلى  -الطائؼَُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ .

 .ٔ٘9معجـ المطبكعات العربية كالمعربة ،يكسؼ بف إلياف بف مكسى سركيس (ت ُُّٓىػ) -
مطبعة سركيس  -مصر ُّْٔ ىػ  ُِٖٗ -ـ .

ٓ .ٔٙمعجػـ المػػؤلفيف تػراجـ مصػػنفي الكتػب ،عمػػر رضػا كحالػػة (َُْٖىػػ)  -دار إحيػػاء التػراث
العربي -بيركت .

ٔ .ٔٙمعرفة السنف كاآلثػار ،أبػك بكػر أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػي بػف مكسػى الخ ارسػاني البييقػي

(ت ْٖٓىػ ػػ) – تحقيػ ػػؽ :عبػػػد المعطػ ػػي أم ػػيف قمعجػػػي  -دار الكفػ ػػاء – الطبعػ ػػة األكلػػػى –
المنصكرة ُُِْىػ ُُٗٗ -ـ .

ٕ .ٔٙمغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب ،جمػػاؿ الػػديف أبػػك محمػػد عبػػداهلل بػػف يكسػػؼ بػػف ىشػػاـ
األنصارم(ُٕٔىػػ)  -تحقيؽ  :مازف المبارؾ كمحمد عمي حمداهلل  -دار الفكر  -الطبعة

السادسة – بيركت ُٖٓٗـ .

ٖ .ٔٙمفتػػاح الس ػػعادة كمصػػباح الس ػػيادة فػػي مكض ػػكعات العمػػكـ ،ألحم ػػد بػػف مص ػػطفى الش ػػيير
بطاش كبرم زاده (ٖٔٗىػ)  -دار الكتب العممية – الطبعػة األكلػى – بيػركت َُْٓى ػ -

ُٖٓٗـ .

ٗ .ٔٙالمفصػػؿ فػػي صػػنعة اإلع ػراب ،أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك الزمخشػػرم (ت ّٖٓى ػػ) -
تحقيؽ :عمي بك ممحـ  -مكتبة اليبلؿ – الطبعة األكلى – بيركت ُّٗٗـ .

٘ .ٔٙالمقاصػػد النحكيػػة فػػي شػػرح ش ػكاىد األلفيػػة المشػػيكر بشػػرح الش ػكاىد الكبػػرل لمعينػػي – دار
صادر – الطبعة األكلى – بيركت .

 .ٔٙٙمقػػاييس المغػػة ،ألبػػي الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا الػرازم (تّٓٗى ػ ػ ػ ػػ)  -تحقيػػؽ :
عبد السَّبلـ محمد ىى ياركف  -اتحاد الكتاب العرب – القاىرة ُِّْ ىػ ََِِ -ـ.
 .ٔٙ7المقتض ػػب ،ألب ػػي العب ػػاس محم ػػد ب ػػف يزي ػػد المب ػػرد (تِٖٓىػ ػػ) – تحقي ػػؽ  :عب ػػد الخ ػػالؽ

عظيمة – المجمس اإلسبلمي األعمػى لمشػئكف اإلسػبلمية ك ازرة األكقػاؼ – بغػداد ُّٗٗى ػ-

ُٕٗٗـ .
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 .ٔٙ8المنػػتظـ فػػي تػػاريخ الممػػكؾ كاألمػػـ ،ألبػػي الفػػرج عبػػد الػػرحمف ابػػف الجػػكزم (تٕٗٓىػ ػػ) –
د ارس ػػة كتحقي ػػؽ  :محم ػػد عط ػػا كمص ػػطفى عط ػػا -راجع ػػو كص ػػححو  :نعػ ػيـ زرزكر – دار

الكتب العممية – بيركت ُُِْى ػ ػ ُِٗٗ -ـ .

 .ٔٙ9المنيػػؿ الصػػافي كالمسػػتكفى بعػػد ال ػكافي ،يكسػػؼ بػػف تغػػرم بػػردم بػػف عبػػد اهلل الظػػاىرم
الحنفػػي ،أبػػك المحاسػػف ،جمػػاؿ الػػديف (ت ْٕٖى ػػ)  -حققػػو ككضػػع حكاشػػيو :دكتػػكر محمػػد
محمد أميف تقديـ :سعيد عبد الفتاح عاشكر  -الييئة المصرية العامة لمكتاب – القاىرة .

ٓ .ٔ7المكشػػح فػػي مآخػػذ العممػػاء عمػػى الشػػعراء ،أبػػك عبيػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عم ػراف بػػف مكسػػى
المرزباني (ت ّْٖىػ) – مؤسسة الرسالة – بيركت .

ٔ .ٔ7نثػػر الػػدر فػػي المحاضػرات ،منصػػكر بػػف الحسػػيف الػرازم ،أبػػك سػػعد اآلبػػى (ت ُِْىػػ) -
المحقػ ػػؽ :خالػ ػػد عبػ ػػد الغنػ ػػي محفػ ػػكط  -دار الكتػ ػػب العمميػ ػػة – الطبعػ ػػة األكلػ ػػى – بيػ ػػركت
ُِْْىػ ََِْ -ـ .

ٕ .ٔ7النجػكـ ال ازىػرة فػػي ممػكؾ مصػػر كالقػػاىرة ،لجمػاؿ الػػديف يكسػػؼ بػف تغػػردم بػػردم األتػػابكي
(ت ْٕٖىػ ػػ) -ق ػػدـ ل ػػو كعم ػػؽ عمي ػػو :محم ػػد حس ػػيف ش ػػمس ال ػػديف – دار الكت ػػب العممي ػػة –
الطبعة األكلى – بيركت ُُّْىػُِٗٗ -ـ.

ٖ .ٔ7النحك الكافي ،عباس حسف (تُّٖٗىػػ) – دار المعارؼ – مصر .
ٗ .ٔ7نزىػػة األلبػػاء فػػي طبقػػات األدبػػاء ،ألب ػػي البركػػات ابػػف األنبػػارم (تٕٕٓى ػػ) – تحقي ػػؽ :
إبراىيـ السامرائي – الطبعة الثالثة – مكتبة المنار – عماف َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ .

٘ .ٔ7نزىة األلباب في األلقاب ،ألحمد بف عمي المشيكر بػابف حجػر العسػقبلني (تِٖٓىػػ) –
تحقي ػػؽ :عب ػػد العزي ػػز الس ػػديدم – مكتب ػػة الرش ػػد – الطبع ػػة األكل ػػى – الري ػػاض َُْٗى ػ ػ -

ُٖٗٗـ .

 .ٔ7ٙنكػػت اليميػػاف فػػي نكػػت العميػػاف ،صػػبلح الػػديف خميػػؿ بػػف أيبػػؾ الصػػفدم (ت ْٕٔى ػػ)-
عمػػؽ عميػػو ككضػػع حكاشػػيو :مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا  -دار الكتػػب العمميػػة – الطبعػػة

األكلى – بيركت ُِْٖ ىػ  ََِٕ -ـ .

 .ٔ77نياية األرب في فنكف األدب ،شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ
القرش ػػي التيم ػػي البك ػػرم الن ػػكيرم (ت ّّٕىػ ػػ)  -دار الكت ػػب كالكث ػػائؽ القكمي ػػة  -الطبع ػػة
األكلى – القاىرة ُِّْ ىػ .

 .ٔ78النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر ،ألبػػي السػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد الجػػزرم المعػػركؼ
بػػابف األثيػػر(تَٔٔىػػ) – تحقيػػؽ :طػػاىر الػزاكم كمحمػػكد الطنػػاحي – دار إحيػػاء التػراث –
بيركت .
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 .ٔ79ىديػػة العػػارفيف فػػي أسػػماء المػػؤلفيف كآثػػار المصػػنفيف مػػف كشػػؼ الظنػػكف ،إلسػػماعيؿ باشػػا
البغدادم – دار الكتب العممية – بيركت ُُّْى ػ ػ َُٖٗ -ـ .

ٓ .ٔ8ىمػع اليكامػػع فػي شػػرح جمػع الجكامػػع ،عبػػد الػرحمف بػػف أبػي بكػػر ،جػبلؿ الػػديف السػػيكطي
(ت ُُٗىػ)  -المحقؽ :عبد الحميد ىنداكم المكتبة التكفيقية – مصر .

ٔ .ٔ8الكفيػػات ،تقػػي الػػديف محمػػد بػػف ىجػػرس بػػف ارفػػع السػػبلمي (تْٕٕى ػػ) – تحقيػػؽ :صػػالح
ميدم عباس كبشار عكاد معركؼ  -مؤسسة الرسالة – الطبعة األكلى -بيركت .

ٕ .ٔ8كفيات األعياف كأنباه أبناء الزماف ،ألبي العباس شمس الديف أحمد بف محمد أبي بكر بف
خمكاف(ت ُٖٔىػ) -حققو:إحساف عباس-دار صادر -بيركت.

ٖ .ٔ8ال ػكافي بالكفيػػات ،صػػبلح الػػديف بػػف أبيػػؾ الصػػفدم (تْٕٔى ػػ) – تحقيػػؽ كاعتنػػاء :أحمػػد

األرنػػاؤكط كتزكػػي مصػػطفى – دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي – الطبعػػة األكلػػى – َُِْىػ ػ -
َََِـ .
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