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Abstract 

 

 raved the searching shaper absence of efforts of grammarian treats old Yemen about the 

Arabic library and the beaten cover removes, [wymyT] [aallthaam] about old 

grammarian Yemen and classified their and their grammatical explanations and their 

summaries, raved as to, and on the other side last side presents general restrictions in 

their efforts: Writers and explanations and summaries, and her names show and places 

presence of that investigations determine and as that places presence of that manuscript 

which realization after, and all that in trip one, and with regard to third expands the 

studious searching Haditha raved which the study took in old grammarian Yemen since 

origin of the studies grammatical old in Yemen to end horned fourteen the 

abandonments, and that from aspect secured and the way, just as treats the searching 

raved a lot from the grammatical errors [waalSrfyt] and linguistic and dictation 

[waale'rwDyt] which that studies Haditha spread in whether which efforts of 

grammarian took old Yemen or which efforts of grammarian took old Yemen in the 

investigation. 

 

Just as treats the searching raved a lot from the methodical problems which fell in her 

the researchers and classified and your the investigators for hill the studies Haditha in 

scientific way depend on the excuse and the proof leaning to Imam of the language and 

specialized in investigation the heritage. 

 Consequently losing was formed this thesis from three sections: The section first 

the grammatical studies Haditha specialized in which efforts of grammarian took old 

Yemen and fathers were in in: First grammatical taking the studies [aalzmaanyt], and 

second second taking the studies grammatical local and mothers of the section losing 

specialized in the grammatical investigations for efforts of grammarian old Yemen and 

formation from four chapters: First: Investigation of the writers grammatical to old 

Yemen went, and second: Investigation of explanations the enough characteristic in 

sculptor old Yemen, and the chapter third: Investigation of explanations the detailed 

characteristic in sculptor old Yemen, and fourth: Investigation of explanations the urgent 

expression and classified grammarian the last characteristic in sculptor old Yemen. 



As for the section third so he divided the general proofs (the indexes) where foot research 

proofs simplifies the returning in lefts to what needs him the generous reader from the 

thesis without hardship and effort of effort of the searching in her, where the proofs were 

formed from: 

 

Evidence of the miracles Quranic, and proof of the readings Quranic and Arabic 

languages, and proof of the witnesses hairy, and proof of the examples and the arbitrator, 

and proof of the questions grammatical [waalSrfyt], and evidence of the questions 

linguistic, and evidence of the questions dictation [waale'rwDyt], and evidence of the 

flags, and evidence of the tribes and the countries, and evidence of the beliefs and the 

thoughts, then evidence aims of the errors which this thesis happened in, and last 

evidence of the sources and the returns. 

So Allah asks to the generous reader finds the use and the use from this thesis [raajyaa] 

from him not to forgets me good blessing his prayer, and beautiful his observations. 

 

The researcher: Abdul-Rahman Ahmed Mohammed Ghalib Al Zhumor.   
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 ١

احلمد هللا رب العاملني الذي قدر فهدى، والذي علم اإلنسان مامل يعلم ، والصـالة والسـالم     

أدبنـي ريب فأحسـن تـأديبي، أي: عىل سيدنا حممد النبي األمي الذي علم املتعلمني والقائل 

 علمني فأحسن تعليمي.

 وبعُد:

ن أسباب اختياري ملوضوع رسالتي هذه فلعل أول مايتبادر إىل ذهن القارئ الكريم تساؤله ع   

ن ذلـك إواجلواب:  "املحدثني نيرسادعند الاليمن القدماء وية لنحاة نحالهود اجل "املوسوم بـ

مل يكن عن تعصب لليمنيني ولكني أردت أن أقدم موضوعا نحويا غـري مكـرور ومل يسـبق أن 

« أسباب التأليف، فقال بعضهم:تناوله باحث قبيل، انطالقا من الرشوط التي قدمها األوائل يف 

 . )١(»رشط املؤلف أن خيرتع معنى أو يبتكر مبنى

اليؤلف أحد كتابا إال يف أحد أقسام سبعة وال يمكن التأليف يف غريها، وهي إمـا « وقال آخر:

أن يؤلف يف يشء مل يسبق إليه وخيرتعه، أو يشء نـاقص يتممـه، أو يشء مسـتغلق يرشـحه، أو 

ن خيل بيشء من معانيه، أو يشء خمتلط يرتبه، أو يشء أخطـأ فيـه مصـنفه طويل خيترصه دون أ

 .)٢(»يبينه، أو يشء مفرق جيمعه

                                                   

 دار الفكر ، لبنان، د.ط.، ٤/٤١في أعیان القرن الحادي عشر للمحبي  خالصة األثر )١(

 . ٤/٤١المصدر نفسه  )٢(
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 ٢

ونحـاة  ( البرصيني والكـوفيني والبغـداديني)وكان قد لفت نظري أنه ُكتب عن نحاة العراق   

اللغـة عن  يكونوا بمعزل م ملأهن  مع، ومل ُيكتب عن نحاة اليمن )١(األندلس ونحاة مرص والشام

هم العرب العاربة (األصـالء) بعـد أن ُأبيـدت العـرب وأجدادهم العربية وقانوهنا النحوي؛ 

البائدة ( قوم عاٍد وثمود) فبعد هتدم سد مأرب العظيم أيام دولة سـبأ حـدثت هجـرة القبائـل 

املكرمـة  ، فهاجرت قبيلة جرهم العربية اليمنية القحطانيـة إىل مكـة)٢(العربية اليمنية القحطانية

وسكنت فيها بإذن السيدة هاجر أم إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم، فنشأ سـيدنا إسـامعيل 

بني أفراد قبيلة جرهم، وتعلم العربية منهم وَنِفس أهلها فيها ، أي: تفوق عليهم فيها بيانا وأدبا 

خواهلم اجلرمهيني وبالغة، كام تعلمها أوالده منه ومن أمهم السيدة ابنة مضاض اجلرمهية ومن أ

ومـنهم -املجاورين هلم بمكة أيضا، فلهذا قيل للعرب الذين هم مـن نسـل سـيدنا إسـامعيل 

ن جدهم غري عريب وهو سـيدنا إبـراهيم عليـه السـالم، وأن ألالعرب املستعربة نظرا  -عدنان

نـا ولده إسامعيل استعرب هو وبنوه حيث تعلموا لغة العرب وتكلموا هبا وفازوا فيها، ومن ه

 .  ) ٣(عامة العرب املستعربة قيل يف القبائل العدنانية

                                                   

 –انظر في ذلك: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو لمهدي المخزومي، مطبعة دار المعرفة، بغداد  )١(

م ، والمدرسة النحویة في ١٩٨٩مصر،  - النحویة للدكتور/ شوقي ضیف، دار المعارف، القاهرة  المدارسو  العراق،

لبنان،  -مصر والشام في القرنین السابع والثامن من الهجرة للدكتور/ عبد العال سالم مكرم، دار الشروق؛ بیروت 

  م.١٩٨٠، ١ط:

 نسبة إلى قحطان بن یشُجب بن یعُرب . )٢(

   .ت.د ٦ألبي بكر الجزائري، ص: انظر هذا الحبیب یامحب محمد رسول اهللا )٣(
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 ٣

تفرعت القبائل العربية العدنانية بعد ذلك وسـكنت مكـة ومـا حوهلـا مـن ديـار احلجـاز  ثم  

والبحرين، وأما بقية القبائل اليمنية القحطانية فبعضها بقيـت يف الـيمن وبعضـها توزعـت يف 

عضـها سـكنت املدينـة املنـورة ، ومهـا قبيلتـا األوس اجلزيرة العربية، وهي خزاعة وطيّـئ، وب

، وأما ) ١(واخلزرج اللتان ترجع أصوهلام إىل قبيلة األزد اليمنية القحطانية التي بقيّتها سكنت عامن

 ) ٢(قبيلة خلم اليمنية القحطانية فقد سكنت العراق وُعرفت بعرب املناذرة الـذين اختـذوا احلـرية

لة بني غسان فقد سكنوا الشـام وُعرفـوا بعـرب الغساسـنة، وبقيـة عاصمة ململكتهم، وأما قبي

 .)٣(القحطانية من جذام وكلب وعاملة الالئي نزلوا فلسطني، وعذرة نزلوا تيامء ووادي القرى

وبسبب أصالة اليمنيني يف العربية فقد كنُت أحس أنه البـد أن يكـون هلـم إسـهامات نحويـة 

بعد ذلك أن جهود  هود غريهم من نحاة العربية، فأدركُت ولعلها مغمورة ومل تِذع كام ذاعت ج

نحاة اليمن القدماء كثرية، فمنها مادرس ومنها مامل يدرس، وفيها دراسات وحتقيقات مكرورة 

 وامدقد ق نيحدثامل ينيالنحوي نيرسامن الد اكبري االختتلف عن بعضها كثريا، ووجدت أن عدد

اليمن ومرص والسعودية والعراق وسوريا وفلسطني باحثون من ال ، وهؤالءرسائل علمية هافي

والكويت وغريها، ولكن تلك الدراسات مبعثـرة هنـا وهنـاك يف دول عربيـة خمتلفـة كـاليمن 

والسودان ومرص والسعودية والعراق وسوريا، كام أن هنـاك دراسـات يف دوريـات كبحـوث 

                                                   

 .٣٠وٕالى أزد عمان ینتسب الخلیل بن أحمد الفراهیدي األزدي . انظر المدارس النحویة للدكتور شوقي ضیف  )١(

  . فتسمى اآلن مدینة النجف األشر  )٢(

 م. ١٩٧٧، ٨ط:  –القاهرة  -، دار المعارف، مصر٥٦الجاهلي للدكتور شوقي ضیف  رانظر العص )٣(
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 ٤

ميـدانا مـن  فاعتربهتا ةليست رسائل علميولكنها دراسات حديثة  أيضا علمية قصرية، وهناك

 ميادين البحث.

ومن خالل االطالع والبحث وجدت أن أغلب الدارسني واملتخصصني يف النحو واللغة ربـام 

مل يعرفوا إال القليل من تلك اجلهود  احلديثة التي ختصصت يف دراسة نحاة اليمن القدماء، وأنه 

مل حيقق؟ وبعد  وما الذيٌحقق منها مل يدرس؟ وما الذي  وما الذيالُيعرف ما الذي ُدرس منها 

وقويف عىل مضامني وأساليب بعض تلك الدراسات وجدت فيها بعضا من األوهـام اللغويـة 

والنحوية واإلمالئية وكذا أوهاما يف بعض املعلومات، ووجدت أن تلك األوهـام بحاجـة إىل 

احلديثة التـي  تصويبات، فاسترشت بعضا من األساتذة يف أن أقدم دراسة عن تلك الدراسات

، ومنهم األستاذ الدكتور عبد امللـك احلسـامي –تناولت جهود نحاة اليمن القدماء فشجعوين 

توكلت عىل اهللا تعاىل ، ووضعت صوب عيني ثم واألستاذ الدكتور/ عبـد الحمیـد الحسـامي، 

 األهداف التالية: 

وتقديمه يف سفر واحد يسـهل  سد اخلواء يف املكتبة العربية التي تفتقر إىل هذا املوضوع، -أوالً 

 الرجوع إليه واالستفادة منه.  

ْمجع الدراسات اخلاصة بجهود نحاة اليمن القدماء املتفرقـة يف أكثـر مـن دولـة عربيـة،  -ثانيا

 وتقديم تعريف هبا وبأصحاهبا من الدارسني املحدثني، وحتديد أماكنها.

 ترتيب ما اختلط منها وتقسيمها وتصنيفها.  -ثالثا
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 ٥

 التالية: ألسئلةإجابات عن ا إىل من خالهلا عا: الوصولراب

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 فتح آفاق جديدة لدراسات حديثة الحقة تتناول جهود نحاة الـيمن القـدماء مل يـتم -خامسا

 ِقبَل الدارسني املحدثني .من  ًقبْل طرقها من

من أهداف مرجّوة أكون قد حللت مشكلة للبـاحثني  -إن شاء اهللا تعاىل -ولعيل بام سأحققه    

واملهتمني بالرتاث النحوي اليمني بتقديم حرص بام درس ومـامل يـدرس خاصـة يف ظـل عـدم 

ث والدراسات يف جامعات الدول وجود شبكة بحوث جامعية يف شبكة اإلنرتنت جتمع البحو

العربية أو يف الـدوريات إال القليـل النـادر يف بعـض اجلامعـات السـعودية واألردنيـة، وكـذا 
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 ٦

التعريف بطبيعة الرتاث النحوي اليمنـي املـدروس ومـن أي اجلوانـب فتحـا آلفـاق جديـدة 

كل دراسـة إضافة إىل أين سأكون قد قدمت دراسة نقدية ملضمون وأسلوب  ،لباحثني الحقني

تناولتُها سواء أكانت دراسة جلهود نحاة اليمن القدماء أم حتقيقا ملصـنَّف نحـوي ألحـد نحـاة 

 اليمن القدماء، وبينت ماهلا وما عليها.        

 "وسـمته بــ فإليـه  اهللا وأخريا استخرت اهللا تعاىل يف عنوان أطروحتـي يف الـدكتوراه فهـداين 

لقيـت كـل الـدعم والعـون و "املحـدثني  نيدراسـال عندماء نحاة اليمن القدالنحوية ل هوداجل

واملساندة والتشجيع من الربوفيسور/ مصطفى حممد الفكـي املرشـف عـىل أطروحتـي هـذه، 

فكان بذلك قد قدم يل أعظم يشء حيتاجه الباحث من مرشفه ثـم كـان منـه التوجيـه والنصـح 

 واإلرشاد فشكر اهللا له وأجزل له الثواب عىل ماقدم .

تكونت  اء عىل األهداف التي وضعتها صوب عيني ورجوت حتقيقها يف هذه األطروحة فقدوبن

 كانت خطتها عىل النحو اآليت: من ثالثة أقسام و

 :لتايلمتهيد: حتدثت فيه عن ا

 ملحة جغرافية عن اليمن احلديث. -

 ملحة تارخيية عن اليمن بعد اإلسالم. -

 اإلسالم إىل القرن الرابع عرش اهلجري.دخول اليمن يف  ذاحلياة العلمية يف اليمن من -

 .  اجلهود النحوية املوجودة لنحاة اليمن القدماء -
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 ٧

 القسم األول: الدراسات، تكّون من بابني:

زمانية، وهي الدراسات التي درست نحـاة الـيمن الباب األول: الدراسات النحوية ال -

 القدماء يف فرتات زمنية خمتلفة، تكّون من فصلني:

دراسات ببلوغرافية، وهي التي تناولت نحاة اليمن القدماء وجهودهم  الفصل األول: -

منذ نشأة الدراسات النحوية قديام يف اليمن إىل القرن الرابع عرش اهلجري، تكـّون مـن 

 مبحثني: 

 املبحث األول: نشأة الدراسات النحوية واللغوية يف اليمن وتطورها. -

 املبحث الثاين: الرتاث اللغوي يف اليمن. -

 صل الثاين: دراسات حمدودة الزمان، تكّون من ثالثة مباحث:الف -

 هـ ٩-٦املبحث األول: موقف نحاة اليمن القدماء من اخلالفات النحوية من القرن  -

 املبحث الثاين: الدرس النحوي يف اليمن يف القرن التاسع اهلجري. -

 .رشاملبحث الثالث: الدرس النحوي يف زبيد من القرن السادس إىل القرن العا -

وهي الدراسات التي تناولت كل دراسة منها  الباب الثاين: الدراسات النحوية املكانية، -

 :شخصيًة نحوية يمنية أو مصنفا نحويا يمنيا، تكّون من فصلني

 ، تكّون من مخسة مباحث:القديمة الفصل األول: دراسة الشخصيات النحوية -

 وية واللغوية.املبحث األول: نشوان بن سعيد احلمريي وجهوده النح -
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 ٨

 املبحث الثاين: ابن يعيش الصنعاين وجهوده النحوية. -

 املبحث الثالث: ابن هطيل اليمني وجهوده النحوية. -

 املبحث الرابع: اإلمام أمحد بن حييى املرتىض نحويا. -

 املبحث اخلامس: اإلمام حييى بن محزة العلوي وجهوده النحوية. -

 لقديمة، تكّون من ثالثة مباحث:الفصل الثاين: دراسة املصنفات النحوية ا -

 املبحث األول: معجم املسائل النحوية والرصفية يف تاج العروس. -

 املبحث الثاين: منحة الواهب العلية رشح شواهد الكواكب الدرية. -

 املبحث الثالث: حتفة الطالب بإعراب منحة اإلعراب للحريري. -

 

 ن من أربعة فصول:القسم الثاين: التحقيقات، تكوّ                       

 الفصل األول: حتقيق املصنفات النحوية، تكّون من ثامنية مباحث: -

 هـ.  ٥٩٠املبحث األول: كشف املشكل لعيل بن سليامن احليدرة ت -

 هـ ).٦٣٠املبحث الثاين: تعليقة يف النحو البن مجهور ت( بعد -

 هـ. ٦٨٠املبحث الثالث: اجلزء األول من املحيط املجموع البن يعيش ت -

 هـ. ٦٨٠املبحث الرابع: اجلزء الثاين من املحيط املجموع البن يعيش ت -

 هـ. ٦٨٠املبحث اخلامس: اجلزء األول من املغني يف النحو البن فالح ت -
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 ٩

 هـ. ٧٠٢املبحث السادس: املحرر يف النحو للهرمي ت -

 هـ.      ٧٤٠املبحث السابع: ائتالف النرصة يف اختالف نحاة الكوفة والبرصة للرشجي  -

 هـ  ٨٤٠املبحث الثامن: تاج علوم األدب وقانون كالم العرب للمرتىض ت -

 الفصل الثاين: حتقيق رشوح الكافية، تكّون من مدخل وثامنية مباحث: 

اح الكافية. -  مدخل: ُرشّ

 هـ.٦٨٠املبحث األول: حتقيق اجلزء األول من رشح الكافية البن فالح ت  -

 ٧٤٩الصافية يف رشح املقدمة الكافية للعلـوي  املبحث الثاين: اجلزء الثاين من األزهار -

 هـ.

املبحث الثالث: اجلزء األول من األزهـار الصـافية يف رشح املقدمـة الكافيـة للعلـوي  -

 هـ. ٧٤٩

 .٨١٢املبحث الرابع: معونة الطالب عىل الكافية يف نحو ابن احلاجب البن هطيل ت -

 هـ. ٩٧٣رب البن صالح املبحث اخلامس: حتقيق مصباح الراغب ومفتاح حقائق املآ -

 هـ.٩٩٤املبحث السادس: حتقيق األرسار الصافية إلسامعيل بن عطية النجراين ت  -

املبحث السابع: حتقيق املواهب الوافية بمراد طالب الكافية للحسن بن أمحد اجلالل ت  -

 هـ. ١٠٨٤
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املبحث الثامن: حتقيق طرفة الراغب يف اإلعراب عـن مقدمـة ابـن احلاجـب للقاسـم  -

 هـ. ١٠٩٣اري ت الشه

 الفصل الثالث: حتقيق رشوح املفصل، تكّون من مدخل وثامنية مباحث: -

اح املفصل.     -  مدخل: ُرشّ

 هـ. ٧٤٩املبحث األول: حتقيق املحصل رشح أرسار املفصل للعلوي ت  -

 هـ.٨١٢املبحث الثاين: حتقيق اجلزء األول من التاج املكلل البن هطيل -

 لثاين من التاج املكلل البن هطيل.املبحث الثالث: حتقيق اجلزء ا -

 املبحث الرابع: حتقيق اجلزء الثالث من التاج املكلل البن هطيل. -

 املبحث اخلامس: حتقيق اجلزء الرابع من التاج املكلل البن هطيل. -

 املبحث السادس: حتقيق اجلزء اخلامس من التاج املكلل البن هطيل -

 ج املكلل البن هطيل املبحث السابع: حتقيق اجلزء السادس من التا -

 هـ. ٨٤٠املبحث الثامن: حتقيق املكلل بفرائد معاين املفصل للمرتىض ت -

الفصل الرابع: حتقيق رشوح ملحة اإلعراب ورشوح مصنفات نحوية أخرى، تكـّون  -

 من مدخل ومخسة مباحث:

اح ملحة اإلعراب. -  مدخل : ُرشّ

 .بن محزة  املنهاج اجليل يف رشح مجل الزجاجي ليحيى املبحث األول:  -
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املبحث الثاين: عمدة ذوي اهلمم عىل املحسبة يف علمي اللسـان والقلـم البـن هطيـل  -

 هـ. ٨١٢

املبحث الثالث: حتفة األحباب وطرفة األصـحاب يف رشح ملحـة اإلعـراب لبحـرق  -

 هـ. ٩٣٠ت

املبحث الرابع: منحة امللك الوهاب برشح ملحة اإلعراب للحريري البن دعسـني ت  -

 هـ. ١٠٠٦

 ة.اخلامت -

ثم كان القسم الثالث ، وهو قسم األدلة العامة (الفهارس) ، تكون من ثالثة عرش دليال      

 ، تسهل االستفادة من هذه األطروحة بيرس.

دراسـتي هـذه عـىل املـنهج  ترتيب مباحث كل فصل مـن فصـول ولقد اعتمدت يف   

اسة األسبق يف تاريخ التارخيي، فأما الدراسات فقد اعتمدت يف ترتيبها عىل البدء بالدر

حصول صاحبها عليها أو صدورها إن كانت ليسـت بحثـا علميـا، وأمـا الدراسـات 

التارخيية التي متت يف العام نفسه فأقدم التي حدود هنايتها قبل األخرى؛ فـالتي حـدود 

م عىل التي حـدود هنايتهـا القـرن العـارش وهكـذا، وقـد  ُقدَّ هنايتها القرن التاسع مثال ت

 الدراسات من حيث املضمون واألسلوب.درست تلك 
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وأما التحقيقات فقد اعتمدت يف ترتيبها عىل تاريخ وفيات مصنِّفيها ترتيبا تصـاعديا    

ق األسـبق يف تـاريخ صـدوره عـىل غـريه ولـيس عـىل الرتتيـب  مع تقديم اجلزء املحقَّ

تـب التسلسيل لألجزاء، وإن كانت قد متت حتقيقات بعض األجزاء يف عـام واحـد فأر

تلك األجزاء حسب تسلسلها، وقد درست تلك التحقيقات عىل نـوعني:األول منهـا 

دراسة التحقيقات اخلاصة باملصنفات النحوية لنحاة اليمن، حيث درست هـذا النـوع 

من التحقيقات من حيث مدى حتقيق العنوان واسم املصنِّف ونسبة الكتاب إليه ، ومن 

نص، أما النوع الثاين مـن دراسـة التحقيقـات ناحية أخرى مدى حتقيق املتن وخدمة ال

فهي التحقيقات اخلاصة برشوح نحـاة الـيمن للمصـنفات النحويـة ، ولكثرهتـا فقـد 

اقترصت يف دراستها عىل التعريف هبا وبينت ماهلا وما عليها بصـورة جمملـة ومـوجزة 

 خشية تضخم حجم البحث. 

ج الوصفي التحلييل واصفا وحملال كام اعتمدت يف إدارة كل دراسة أو حتقيق عىل املنه  

وناقدا، وقد تطول بعض املباحث وتقرص األخرى بحسـب مايسـتوقفني الكتـاب أو 

 . ، وبحسب ما تفرضه عيل طبيعة الدراسةالبحث موضوع كل مبحث

ولقد واجهتني مصاعب كثرية عىل طول الطريق املمتد من بدء تسجيل أطروحتي هذه 

عونه وتوفيقه، ومن تلك املصاعب تشتت مادة ومصادر إىل أن تم إنجازها بفضل اهللا و

البحث يف عدة دول عربية ويف أكثر من حمافظة وجامعة يف الـدول ذاهتـا األمـر الـذي 
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استدعى سفري إىل تلك الدول السيام التي حتظر جامعاهتا تصـوير الرسـائل العلميـة 

مـا العـراق كمرص والسعودية، أما السودان فهي موطن دراسـتي، والـيمن بلـدي، وأ

وسوريا فقد كفاين األخوان : الدكتور عبد احلميد احلسامي والدكتور عيل قائـد عبـده 

التـي سنان عناء ومشقة السفر بام وفراه يل من كتب وبحوث عن نحاة الـيمن القـدماء 

متت هناك فشكر اهللا هلام. ومن العوائق واملصاعب أيضا عدم مقدريت عىل الوقوف عىل 

التحقيقات اخلاصـة بنحـاة الـيمن القـدماء إمـا ألن أصـحاهبا بعض من الدراسات و

مازالوا يف طور اإلعداد ومل يتموا رسائلهم كدراسة للباحث حممـد صـالح عبـد اهللا يف 

جامعة عني شـمس بعنـوان خصـائص التـأليف النحـوي يف الـيمن وأخـرى بعنـوان 

ة العربية بجامعة يف كلية اللغ أدهم عبداهللا،  رصياملباحث لتنبيهات بحرق احلرضمي ل

، أو النتقال دار النرش إىل مكان غري معروف أو توقفها كدار زاهـد القـديس يف األزهر

مرص التي نرشت كتاب مصابيح املغاين يف حروف املعاين للمـوزعي املتـوىف يف القـرن 

التاسع اهلجري، أو لعدم القدرة عىل الوصول إليها أو مراسلتها كدار الفكر اللبناين يف 

ن التي نرشت كتاب التهذيب يف النحو البـن يعـيش الصـنعاين بسـبب األحـداث لبنا

، ومن الصعوبات أيضا الصـعوبات املاليـة املتمثلـة يف قيمـة الكتـب والرسـائل هناك

، ومـن إضافة إىل الرسوم الدراسية، العلمية املصورة وكذا تكاليف األسفار والطباعة 
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ة، حيـث مارسـت الطباعـة شخصـيا الصعوبات التي واجهتني أيضا مشاكل الطباعـ

  وصوال إىل تاليف األخطاء الطباعية مأمكن إىل ذلك سبيال.

واليعني هذا أين قد استوعبت كل الدراسات والتحقيقات التي عنيت بجهود نحاة     

اليمن القدماء لعدم اطالعي عليها، وإنام ذكرت ماانتهى إليـه علمـي منهـا، وربـام أن 

ا ذكرتـه، ولكـن إذا كانـت الغايـات الُتـدرك فاليسـري منهـا الذي تركته يكون أكثر مم

 الُيرتك.

وبعدُ : فإين أقدم هذا البحث وقد لقيت يف إعداده تعبا ونصبا، وال أدعي لنفيس فيه      

بلوغ الكامل، فإن الكامل هللا وحده، فإن كنت قد ُوفِّقُت فيام بـذلت مـن جهـد فـذلك 

أنني مل أدخر وسعا ومل آل جهدا يف سبيل  مارجوت وأملت، وإن كان غري ذلك فحسبي

الوصول إىل الغاية املنشودة يف تقديم دراسة تتسـم باجلـدة يف املوضـوع والتنـاول وإن 

 كنت أسري عىل غري مثال، فلعلها حتظى بالرضا وحتوز القبول.

أن يكون عميل خالصـا لوجهـه  -سبحانه وتعاىل -وقبل أن أترك مقامي هذا أسأل اهللا

هاما مني يف خدمة لغة القرآن الكريم، وإحياء لرتاثنـا العـريب الـذي حـاول الكريم إس

أعداؤنا طمسه وتارة تغريبه وأحيانا تشوهيه كي ينالوا منا بفصلنا عـن هويتنـا العربيـة 

اإلسالمية، كام أرجو أن يكون جزائي من هذا العمل ما رواه السيوطي يف البغيـة عنـد 
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بن جماهد : قال يل ثعلب: يا أبا بكر اشتغل اقال أبو بكر « : قال: ) ١(تعرضه لرتمجة ثعلب

أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، وأصحاب احلديث باحلديث ففازوا، وأصحاب الفقه 

بالفقه ففازوا، واشتغلت أنـا بزيـد وعمـرو، فليـت ِشـعري مـاذا يكـون مـن حـايل؟ 

أبـا العبـاس منـي تلـك الليلـة، فقـال يل: َأقـِرئ  النبي) ٢(فانرصفت من عنده فرأيت

 .)٣(»السالم، وقل له: أنت صاحب العلم املستطيل

 وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.      

 

 

                                                   

قصـره الزبیـدي علـى الطبقـة  داسمه أحمد بن یحیى بن زید سّیار مولى فارسي األصل وقـثعلب: لقب أبي العباس و  )١(

الخامسة، التقى بالریاشي ، وجالسه وناظره... وتولى تأدیب صاحب شرطة بغداد طاهر بن محمد بـن عبـد اهللا بـن 

ات ذلـك طبقـانظرف�ي ھ�ـ ،  ٢٩١طاهر، فحّصل بعض الجاه كمـا كتـب لـه مـن عطـاء السـلطان، مـات سـنة 

، نشــر محمــد ســامي أمــین الخــانجي، ١١٥)، هـــ٣١٩النحــویین واللغــویین للزبیــدي: أبــي بكــر محمــد بــن الحســن (ت

، ١٧٣ونزهة األلباء في طبقات األدباء ألبي البركات كمال الدین =عبدالرحمن بـن محمـد األنبـاري، ١٩٥٤، ١ط:
،  ١٥١  -١٣٨/ ١لـي بـن یوسـف القفطـي و إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة لجمـال الـدین ع،  ھـ١٢٩٤طبع سـنة 

 مطبعة دار الكتب .    –تحقیق األستاذ: محمد أبو الفضل 

  

  الضمیر یعود على أبي بكر بن مجاهد.   )٢(

 .  ١، مطبعة السعادة، ط:٣٩٦/ ١بغیة الوعاة في أخبار النحاة للسیوطي، )٣(
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ال بد من رسم صورة ذهنية جغرافيا لدى القـارئ وإعطائـه فكـرة خمترصـة عـن املوقـع 

ن معـزوالً كليـًا عـن العـامل اخلـارجي نتيجـة اجلغرايف لليمن؛ ألن اليمن عاش ردحًا من الزم

َّبعها أئمة اليمن يف القرن احلديث، ولقد وصفه الكتَّاب الغربيون وهم يدرسون  السياسة التي ات

:( بأنَّه إقليم ) ١().  .WBFisherاليمن من خالل رحالهتم الفردية فقط!! ومنهم عىل سبيل املثال: فيرش(

 ُمغلق).

يف القرون الوسطى يطلقون اسم( اليمن) عىل القسم اجلنويب مـن كان اجلغرافيون العرب 

، والناظر يف كتب املؤرخني املتقدمني أمثـال اهلمـداين  )٢(اجلزيرة العربية بكامله بام يف ذلك عامن

اخلالصـة « و» شـمس العلـوم«ونشـوان احلمـريي يف» اإلكليـل«و» صفة جزيـرة العـرب« يف

وغريهم... جيـد أنَّ حـدود الـيمن الطبيعيـة أو » بلدانمعجم ال«وياقوت احلموي يف» اجلامعة

اليمن العظمى متتد من البحر العريب جنوبًا إىل احلجاز شامالً، ومن البحر األمحر غربًا إىل اخلليج 

 العريب رشقًا.

                                                   

 م). ١٩٩٣(  ٤لنشر والتوزیع، ط، توزیع دار األمین ل١٦تكوین الیمن الحدیث: د. سالم، ص  )١(

، مركـــز الدارســـات والبحـــوث ١٤حركـــة المعارضـــة الیمنیـــة فـــي عهـــد األمـــام یحیـــى: د. أحمـــد قائـــد الصـــائدي، ص  )٢(

 .١الیمني، صنعاء، دار اآلداب، بیروت، لبنان، ط
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، ويلحـق هبـا )١(ه أيدي املـؤرخني القـدماءتتلك هي احلدود الطبيعية لليمن حسب ما كتب

البحر األمحر، وهي: جزر فرسان بموازة جيـزان، جـزر األرمـك بمـوازة  اجلزر املحاذية هلا يف

اللحية، جزر كمران بموازة الصليف، جزر جبل زمر، وكذلك جزر احلنيش الصغري واحلنيش 

 .)٢(الكبري

أما اليوم فقد انحرست هذه التسمية بسبب الظروف السياسية املتقلبة عـىل مـدى احلقبـة 

هناية النصف األول من القرن الرابع عرش اهلجري؛  إىلثالث اهلجري الزمنية املمتدة من القرن ال

ذلك أنَّ اليمن طوال هذه الفرتة مل تعش فرتة استقرار، إال فرتات حمددة للغاية تشوهبا القالقـل 

 الداخلية والرصاعات السلطوية املتكررة.

مى م، فهـي اآلن تسـ١٩٩٠م إىل١٩٦٢وكذلك فإن حدودها اليوم قد تغـريت مـا بـني 

اجلمهورية اليمنية بعد أن كانت مجهوريتني يف السابق، وحدودها اآلن ممتدة من الغرب: البحر 

 .)٣(األمحر إىل الرشق: ُعامن، ومن اجلنوب: البحر العريب إىل الشامل: اململكة العربية السعودية

                                                   

ح أحمـد محمـد . محمـد علـي الشـوكاني وجهـوده التربویـة: صـال١٤،١٥المرجع السابق: د. أحمد قائـد الصـائدي ص )١(

. مختصــر مــن تــاریخ الــیمن: عبــداهللا أحمــد الثــور، ٦٨، ٦٧م) ص١٩٨٩ط:( -الصــغیر نبیــل، دار الجیــل بیــروت

، ٩٠). صــفة جزیــرة العــرب: الحســن بــن أحمــد یعقــوب الهمــداني: صھ��ـ١٤٠٣( -م)١٩٨٣( ١، د.ن، ط١٢ص 

م)، الثنـاء الحسـن علـى ١٩٩٠ -ھ�ـ١٤٠١( ١تحقیق محمد بن علـى األكـوع الحـوالي، مكتبـة اإلرشـاد، صـنعاء، ط:

م). ١٩٩٠(٢، دار النـــدى للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، لبنـــان، ط٣٩أهـــل الـــیمن: محمـــد عبـــد الملـــك المرونـــي، ص 

، منشـورات دار مكتبـة الحیـاة، بیـروت ١٦الیمن وحضارة العرب مع دراسة جغرافیة كاملة: د. عدنان ترسیسـي، ص

 لبنان، ط( بدون).

ــل٢( ــت محــ ــیش: كانــ ــرة حنــ ــا  ) جزیــ ــ ـــین بالدن ــراع بـ ـــالً  -صــ ـــا أصـ ـــتحقة لهـ ــاریخ  -المســ ـــي تـــ ـــا فـ ـــة علیهـ ـــا المعتدیـ واریتریـ

) بــدافع مـن إســرائیل، وقــد تحولـت القضــیة إلـى تحكــیم دولــي، وأخیـرًا اســتقر التحكـیم علــى اســتحقاق ١٩٩٥دیسـمبر(

 م.٩/١٠/١٩٩٨بالدنا للجزر( أرخبیل حنیش) في 

 م). ١٩٨٦)ھـ١٤٠٦، دار الفكر دار الفكر، ط: (٧٦، ٧٥) رحلتي إلى الیمن: احمد مصفي زكریا، ص٣(
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 ١٩

ر هذا املوقع اجلغرايف جعل لليمن أمهية إسرتاتيجية بالغة، فمن ناحيـة هـي مـدخل البحـ

األمحر عن طريق مضيق باب املندب، ويف الوقت نفسه تطل عىل املحيط اهلندي، ولقد أكسـبها 

هذا منذ زمن بعيد شأنًا كبريًا يف التاريخ القديم، إذ جعل منها طريقـًا جتاريـًا يـربط بـني اهلنـد 

 والصني وغريمها من بالد الرشق وبالد الرافدين والشام ومرص وجزر البحر األبيض املتوسط

، وبتعبري آخر يتميَّز البحر األمحر بموقعـه الفريـد، إذ هـو ملتقـى القـارات )١(من ناحية الغرب

الثالث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، فهو يشكل حلقـة وصـل بـني تلـك القـارات وشـبه اجلزيـرة 

 ، وكان هلذه امليّزات التي اتسم هبا البحر األمحر جانبان مهامن:)٢(العربية

ني اشتغلوا بالوساطة التجارية بني بلدان احلضارات القديمة، مما وفر هلـم أّوهلام: أن اليمني

مستوى من الرخاء املعييش ومكنهم من االحتكـاك بشـعوب تلـك احلضـارات، فأسـهموا يف 

 .)٣(عملية التفاعل احلضاري بينها

مـن ثانيهام: أن التاريخ اليمني كان إىل حد كبري تاريخ السيطرة عىل ذلك املنفذ، إذ ثـارت 

حوله مطامع القوى اخلارجية التي حاولت السيطرة عليه، وكان يؤدي التحول عنه إىل تـدهور 

 .)٤(عام يف احلياة االقتصادية

                                                   

 .١٤،١٥حركة المعارضة الیمنیة: د. أحمد قائد الصائدي، ص )١(

 .٦٧) محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربویة: صالح محمد مقبل، ص٢(

 .١٥) حركة المعارضة: د. أحمد الصائدي٣(

 .١٥المرجع نفسه  )٤(
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ومن هنا تربز أمهية اليمن وموقعها اجلغرايف، وبحكم أهنا تطل عىل البحـر األمحـر، فقـد  

لنفطية التـي زادت مـن ، خاصة يف العرص احلديث بعد االكتشافات ا)١(أصبحت مطمعًا للغزاة

 .)٢(أمهية باب املندب ملرور ناقالت النفط عربه إىل الدول الغربية

متتاز اليمن من بني البلـدان التـي يف جزيـرة العـرب يف جـزء كبـري منهـا باعتـدال املنـاخ 

وخصوبة الرتبة وسقوط كمية كافية من األمطار، وقد نجم عن ذلـك أن عرفـت الـيمن منـذ 

 .)٣(حياة الزراعة واالستقرار والتحرض القدم

ويتأثر مناخها بعدة عوامل منها: قربه من مسطحات مائية عريضة مثل البحـر األمحـر يف 

ف، ٤الغرب والبحر العريب يف اجلنوب، فعىل اهلضبة تنخفض درجة حرارة الشتاء إىل أقل مـن 

ة احلـرارة للغـرب مـن خـط ويظهر اجلليد عىل املرتفعات الشاخمة، أما يف الصيف فرتتفع درج

االستواء، ولكن ليس بالدرجة التي تصل إليها يف باقي اجلزيرة العربية؛ بسـبب ارتفاعهـا مـن 

 .)٤(ناحية، ولوجود فصل مطري متميّز من ناحية أخرى

                                                   

 .٧الیمن الحدیث: د. سید مصطفى سالم  المرجع نفسه، وانظر كذلك: تكوین )١(

الوحـــدة الیمنیـــة حاضـــرًا ومســـتقبًال: خالـــد بـــن محمـــد القاســـمي، منشـــورات مجلـــة دراســـات الخلـــیج والجزیـــرة العربیـــة،  )٢(

 م).١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥الكویت، ( 

 .١٥حركة المعارضة الیمنیة، د. أحمد الصائدي  )٣(

 . ١٨تكوین الیمن الحدیث: د. سید سالم  )٤(
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وهناك فصالن هلطول األمطار: أحدمها يف شهور يوليو وأغسطس وسبتمرب، أما الفصـل 

رس مثل باقي بلدان الرشق األوسط، وال تسقط هذه األمطار إال الثاين لألمطار فهو يف شهر ما

يف املرتفعات، أما السهل الساحيل املتاخم للبحر األمحر فأمطاره قليلة جدًا، وأقىص ما يمكن أن 

 .)٢(، وتتأثر احلالة الزراعية تبعًا للتغريات املناخية)١(يرى منه يف فصل الشتاء

: 

م) بعـد أن باركهـا ١٩٩٠ن يف اخلريطة احلديثة حسب اإلحصائيات اجلديـدة لعـام(تقدر مساحة اليم

مليـون ٢٢، ويقـدر عـدد سـكاهنا بحـوايل ٢)كـم٥٤٦.٨٦٩م بــ(٢٢/٥/١٩٩٠اهللا بالوحدة التي متت يف 

م)، وعاصمتها صـنعاء، وهلـا عاصـمة جتاريـة واقتصـادية، هـي ٢٠٠٠نسمة حسب التعداد السكاين لعام(

 .)٣(املهرة -مأرب -املكال -صعدة -إب-ذمار -احلديدة -ا الرسمية: تعزأما أهم مدهن عدن.

 تقسم التضاريس السطحية لليمن إىل ثالث مناطق رئيسة هي: 

 منخفض يمتد عىل طول الساحل ويسمى هتامة.

 والثاين: اهلضبة ومرتفعاهتا الشاملية.

                                                   

 .١٨المرجع نفسه  )١(

 .١٨) المرجع نفسه ٢(

، وضع وٕاعداد جماعة من أساتذة الجغرافیا والتاریخ في لبنان والعالم العربـي، منشـورات دار ١أطلس العالم الجدید  )٣(

 م).١٩٩٠لبنان، ( -مكتبة الحیاة، بیروت
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 ٢٢

 .)١(فوالثالث: املنخفض الرشقي، يعرف باجلو

وسهل هتامة عبارة عن رشيط ضيِّق من الصحراء الرمليـة التـي يشـتد حرهـا، ويـرتاوح 

ميًال، أما اهلضبة فهي متيل نحو السهل الساحيل، وهبـا مسـاحة عريضـة  ٥٠ -٢٠عرضها بني 

آالف قدم، أي أهنا ليست جبلية وعرة، وهبا أعىل قمـة يف اجلزيـرة العربيـة،  ١٠-٧ترتاوح بني

ألـف  ١٤ميًال غرب صنعاء، ويقدر ارتفاعها بحوايل  ٣٠النبي شعيب عىل بعد وهي قمة جبل 

 قدم فوق سطح البحر.

وقد قطعت املجاري املائية سطح اهلضبة حيث توجد ظاهرة القنـوات املائيـة، ولكنهـا ال 

 .)٢(تستطيع عبور السهل الساحيل لتصل إىل البحر

ت اليمن تقبع حتت حكم النفوذ الفاريس حتى جاء اإلسـالم فـدخلت الـيمن يف اإلسـالم كان

احلكم عىل صنعاء وتتابعـت رسـل رسـول اهللا بقيادة واليها باذان الذي أسلم فواله الرسول

 املبعوثون إىل مهدان وهتامة األشاعر، واجلند وحرضموت ونجران واسـتقرت الـيمن كلهـا

                                                   

 .١٧( تكوین الیمن الحدیث) د. سید سالم  )١(

 .١٧أطلس العالم الجدید  )٢(
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يبعث العامل (األمراء) معلمـني   ة يف املدينة املنورة، فكان الرسولحتت حكم الدولة املركزي

وحكاما، وخيتار مواقعهم، ويعزل، ويويل القـائمني بشـؤون اإلدارة والقيـادة يف حرضـموت، 

واجلند، واألشـاعر، وصـنعاء، ونجـران دون وجـود أي هـاجس تشـطريي أو انفصـايل عـن 

احلال هكذا يف عرص اخللفاء األربعة الراشدين ريض  العاصمة املقدسة: املدينة املنورة، واستمر

 اهللا عنهم.

مروان بن "وانتهاء بـ "معاوية بن أيب سفيان "ودأب خلفاء بني أمية عىل النهج نفسه ابتداء من  

، وكانت سمة االستقرار السيايس يف اليمن هي الغالبة حتى هناية العرص العبـايس األول "حممد

 ظام احلكم املركزي يف بغداد.حيث كانت اليمن تابعة لن

ويف العرص العبايس األول توغلت الدعوة العلوية يف اليمن، واستوطنت شامل اليمن، وانترش    

الفكر العلوي احلسني يف الشامل ، والوسط، وانترش الفكر احلسيني يف غرب وجنـوب الـيمن، 

ت الداخليـة والتمـردات وكان العباسيون يرقبون األمر عن كثب نتيجة انشغاهلم بقمع الثـورا

الثورية، وملا آل األمر إىل املأمون بن هارون الرشيد وفد وجوه أهل اليمن عليـه، وكـان فـيهم 

بن أبيه، فضمن للخليفة محاية اليمن من العلـويني ودوام احممد بن زياد، ولُد عبيد اهللا بن زياد 

يمن بأرسه، وصارت زبيد حارضة الوالء للدولة العباسية بقيادة املأمون، فواله املأمون حكم ال

لليمن إبان حكم ابن زياد الذي ضم يف واليته املركزية دولة قويـة ضـاربة األطنـاب عـرف يف 
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وكذا الشحر وحرضموت، وديار كندة، ومن عدن  "يلملم"إىل  "ظفاروعامن "ظلها اليمن من 

م ابن زياد وعاشت إىل صنعاء التي كان حيكمها اليعفريون احلواليون احلمرييون، فخضعوا حلك

، وظلـت ) ١(اليمن وحدة كربى يف ظل آمٍر واحد وناهـٍ واحد وصار ابن زياد يف مرتبـة التبابعـة

اليمن موحدة حتى ظهر الفكر العلوي احلسني يف شكل معارضة سياسية، هتدف لقيـام دولـة 

 ونجران. الريس يف صعدة واجلوف "حييى بن احلسني بن القاسم"مستقلة بقيادة اإلمام اهلادي 

وانترش الفكر الفاطمي اإلسامعييل احلسيني يف غرب اليمن من بالد حجة عىل يـد احلسـن بـن 

حوشب امللقب باملنصور وانترشت الدعوة اإلسامعيلية أيضا يف جنوب اليمن عىل يد عـيل بـن 

الفضل القرمطي، ولكن هذه األفكار أطيح هبا بعد أن تكاتفت كل قوى املعارضة مـع النظـام 

اء عىل اإلسامعيليني ودعوهتم التي انتهت بموت ابن حوشب ومقتـل عـيل بـن الفضـل للقض

وذلك يف مطلع القرن الرابع اهلجري وعادت الوحدة اليمنية بشكل قوي حتى ضم الزيـاديون 

 ."اريرتيا"إىل بالد اليمن جزر دهلك التي تتبع اليوم 

لذين كونوا دولـة هلـم يف عهـد وبدعم من الدولة الفاطمية يف مرص قويت شوكة الصليحيني ا

الذي دان بالوالء السيايس والفكري للدولة الفاطمية اإلسامعيلية يف  "عيل بن حممد الصليحي"

 . )٢(مرص، وضم مكة املكرمة إليه وأجىل بني نجاح احلبيش، وكانوا أحباشا مماليك لبني زياد

                                                   

 ، د.ت.١، دار الجیل بیروت، ط: ١٢١تاریخ ابن زیاد ، عرض محمد زینهم محمد عزب  ص )١(

 بیروت، د.ط. -، دار الفكر ، لبنان ٢٨-١/٢٣ساعة حرب للدكتور عقید : عبد الولي الشمیري  ١٠٠٠انظر  )٢(
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ادويني ويف أبناء نجاح احلبيش ومتثلت املعارضة السياسية لعيل بن حممد الصليحي بأئمة من اهل

 الذين أجالهم عن زبيد واختذ صنعاء عاصمة له.

واجلدير بالذكر أن الدولة الزيادية كانت ُسنِّية تابعة لبغداد، وبنو نجاح كـانوا أيضـا سـنيني،    

فظل الرصاع السيايس عىل أشده بني اهلادويني ( الشيعة العلوية احلسنية) واملوالني للفاطميني ( 

صليحيني) والسنيني (بني نجاح احلبيش) ، وبعد وفـاة السـيدة أروى بنـت أمحـد الصـليحي ال

 وهنت الدولة الصليحية وانفصل بنو نجاح بدولة مستقلة يف هتامة.

واستمر الرصاع بني األئمة الزيدية يف شامل اليمن والصليحيني وسط اليمن والسنيني يف زبيد    

وسطا وجنوبا، كل إقليم حتكمه دولة معاديـة لألخـرى، وجنوب اليمن، وصار اليمن شامال و

صالح  "وكان أخا لـ "توران شاه بن أيوب "واستمر احلال يف رصاع إىل أن جاء شمس الدين   

حيث قدم من مرص يف جيش سني العقيدة، عبايس الوالء؛ لريبط اليمن بـأرسه  "الدين األيويب

هـ ، واستقرت اليمن يف ظل الدولة األيوبية ٥٧٤يف ظل احلكم األيويب الذي بدأ يف اليمن عام 

عمر بـن عـيل بـن  "يف اليمن التي استمرت زهاء نصف قرن من الزمان إىل أن استقل املنصور 

وكان نائبا لأليوبيني ومسـاعدا هلـم، ثـم اسـتقل بحكـم الـيمن سياسـيا مـع  )١(باجلند "رسول

 االعرتاف بالظل الرشعي للخلفاء العباسيني يف بغداد .

                                                   

، تصـحیح: محمـد بـن  ١-٣٦اللؤلؤیـة فـي تـاریخ الدولـة الرسـولیة للشـیخ/ علـي بـن الحسـن الخزرجـي،  العقودانظر  )١(

 لبنان، د.ط. –علي األكوع الحوالي، دار اآلداب، بیروت 
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هــ، وسـاعد عـىل بقائهـا وطوهلـا أن  ٨٥٩ -هــ  ٦٢٧استمرت الدولة الرسـولية مـن عـام  

الرسوليني آمنوا بالوحدة اليمنية يف شكل الفيدرالية املعروفة حاليا لكل أرجاء الـيمن املوحـد؛ 

ليحافظوا عىل وحدة اليمن وليقضوا عىل شهوة احلكم يف أقـاليم املعارضـة، فـأقر الرسـوليون 

العلويني وغريهم عىل شـؤون بلـداهنم حكامـا حمليـني يف ظـل الدولـة املركزيـة بعض األئمة 

الرسولية التي كانت أقوى دولة يف اليمن عرفها التاريخ، ثم ضعفت الدولة الرسولية وَخَلفتْها 

هـ، ولكنها مل ُحتْكِم قبضتها عىل اليمن كام  ٩٤٧ -هـ  ٨٥٨الدولة الطاهرية واستمرت من سنة 

عهد الرسوليني، حيث كثرت األطامع اخلارجية عىل اليمن ومنها احلملة الربتغالية كان احلال يف 

التي استولت عىل أهم جزرها وممراهتا البحرية، فهبَّ اجلراكسة ( املامليك) للـذود عـن الـيمن 

ضد الربتغاليني ومتكنوا من طرد الربتغاليني، ثم دب اخلالف بينهم وبـني الطـاهريني، فأطـاح 

، وأقاموا دولتهم يف اليمن إىل أن جاء العثامنيـون بعـد أن تكالـب  )١(لدولة الطاهريةاجلراكسة با

النفوذ الغريب عىل اليمن، فأحكموا قبضتهم عليه محاية من الغزاة الطـامعني ولكـن عارضـهم 

اليمنيون بقيادة األئمة الزيدية إىل أن ويل األمر إليهم يف عهد اإلمام حييى بن محيـد الـدين سـنة 

 ـ .        ه٩١٨

                                                   

 .٣١-١/٣٠ساعة حرب ١٠٠٠)١(
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: 

اليمن بلد يربط بني أفريقيا وآسيا يف التجارة العاملية بل يربط بني أفريقيا وآسيا مـن جهـة 

وأوروبا من جهة أخرى بام يتمتع به من موقع اسرتاتيجي وبام يرشف به عىل املضيق العـاملي ( 

خاته متنوعة وتضاريسه متنوعة أيضًا، وهذا يؤهله باب املندب) واليمن بلد أرضه خصبة ومنا

ألن يكون بلدا زراعيًا، وهو كام أسلفت آنفًا ممر للتجارة العاملية، وهلذا فهو بلد مهـم ومـرتبط 

بالعامل اخلارجي من حوله ارتباطًا واسعًا، وهلذا فقد كثر الرصاع والتنافس عىل هذا البلـد منـذ 

سيط حتى العرص احلديث، وهذا الرصاع والتنافس أدى إىل العصور القديمة مرورا بالعرص الو

دعم خارجي لفئات معينة من رشائح خمتلفة يف اليمن بقصد أن جتد تلك الدول اخلارجية ذات 

األطامع يدًا طوىل يف هذا البلد مما أدى إىل وجود رصاعات داخليـة خمتلفـة وكثـرية بـني فئـات 

عـدم اسـتقرار الـيمن عـرب التـاريخ، ولعـل عـدم املجتمع اليمني، وهذه الرصاعات أدت إىل 

االستقرار كان السبب الرئيس يف أن اليمن مل جيد تلك اخلظوة العلمية والشهرة الواسعة كام هو 

األمر يف العراق ومرص والشام، ولكن ال يعنـي هـذا أن الـيمن كـان مـن البلـدان واألمصـار 

لامء العامل العريب واإلسالمي أمثال اهلمـداين املتخلفة علميًا إذ جاء هذا البلد بكوكبة من كبار ع

وابن فالح اليمني وابن يعيش الصنعاين واإلمام حييى بن محزة العلوي صـاحب الطـراز وابـن 

 هطيل وغريهم من علامء اللغة العربية السيام علم النحو العريب. 
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احلكـام هلـا،  ومن الواضح أن احلياة العلمية يف بلد ما تتأثر بالسياسة واالقتصاد وتشجيع

وهذا كان منعدمًا إىل أن جاء عرص بني رسول يف اليمن الذين هنجوا هنج احلكـام األيـوبيني يف 

مرص والشام حيث إهنم كانوا عىل صلة هبم قبل أن يكّونوا دولة مستقلة عن الدولة األيوبية يف 

ر بنا من خالل أماعن تشجيع البحث العلمي فكام م« اليمن، يقول الدكتور فاروق أمحد حيدر: 

الدراسة أن دولة بني رسـول حرصـت عـىل تشـجيع البحـث العلمـي، وذلـك بتـوفري املـال 

واالستقرار واملناخ العلمي املناسب للعلامء سواء كانوا يف اليمن أو يف خارجها، مما جعل اليمن 

مـن  يف تلك الفرتة من البالد التي جذبت الباحثني من خمتلف البالد اإلسالمية بعـد أن كانـت

 )١(»البالد الطاردة للعلامء والباحثني اليمنيني يف الفرتات السابقة لدولة بني أيوب وبنـي رسـول

وساعد يف تشجيع بني رسول للحياة العلمية يف اليمن التنافس الشديد الذي كان بيـنهم وبـني 

وهـؤالء األئمة الزيدية الذين كّونوا هلم دولة يف شامل اليمن امتـدادًا مـن صـنعاء إىل صـعدة، 

األئمة كانوا يشجعون احلياة العلمية السيام علوم اللغة العربيـة واشـتهرت يف دولـتهم، هجـر 

جت علامء كبار  )٢(العلم ومعاقله بشكل كبري، وتلك اهلجر كانت مستقلة عن سلطة الدولة فخرَّ

 يف اللغة وغريها سامهوا يف إذكاء روح التنافس العلمي.

                                                   

، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة عـــین شـــمس بالقـــاهرة ١١٨التعلــیم فـــي الـــیمن فـــي عهـــد بنـــي رســـول لفـــاروق أحمــد حیـــدر  )١(

 م .١٩٩٢

 م.١٩٩٥، دار الفكر المعاصر بیروت، ط: ا،  راجع هجر العلم ومعاقله للقاضي إسماعیل بن علي األكوع) ٢(
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 ٢٩

ىل اليمن وكذا الرحالت العلمية منها وإليها فقد قصـدها ونتيجة للحركة التجارية من وإ

علامء كبـار يف اللغـة أمثـال أيب عمـرو بـن العـالء الـذي كـان لـه ملسـاته اللغويـة يف الـيمن، 

والفريوزآبادي، كام حدثت رحالت علمية إىل كل من مرص ومكة واملدينة حيث كانـت تلـك 

ومـن الطبيعـي أن تلـك )  ١(لميـة واسـعةاألمصار تزخر بعلامء اللغـة الكبـار وتشـهد حركـة ع

الرحالت العلمية أسهمت يف امتداد احلياة العلمية يف اليمن وبالذات يف زبيد وصنعاء وصعدة 

وذمار وعدن وحرضموت وتعز فظهر علامء يف اللغة والنحو هلم صيتهم أمثال املرتىض الزبيدي 

رتىضـ وغـريهم مـن علـامء صاحب تاج العروس وبحرق احلرضمي واإلمام أمحد بن حييى امل

 اللغة والنحو يف اليمن.

ومن هنا ندرك سبب عدم وجود حياة علمية نشطة قبل القرن السـادس اهلجـري نتيجـة 

الرصاعات السياسية والفكرية املسلحة وعدم االستقرار مع وجود حياة علمية بسـيطة ليسـت 

ة، حيث مل تفرز تلك القـرون ذات أثر وال تأثري يف القرون: الثالث والرابع واخلامس من اهلجر

 علامء كبار وال مصنفات إال اليسري والنادر الذي الحكم له.

وأما القرن األول والثاين من اهلجرة فكانت اليمن فيهام مسـتقرة دينيـا وفكريـا وسياسـيا 

خاضعة ألمر اخلليفة يف الدولة املركزية، وكان الوالة املبعوثون من الدولة املركزية هـم القـادة 

                                                   

، كلیــة ٩٢) راجــع نشــأة الدارســات النحویــة واللغویــة فــي الــیمن وتطورهــا، تــألیف: د. هــادي عطیــة مطــر الهاللــي ص١(

 م.١٩٨٤مطبعة جامعة البصرة،  قسم اللغة العربیة، دار آفاق عربیة للصحافة والنشر، بغداد -اآلداب
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 ٣٠

كام وهم املعلمون، فلم حيدث تنافس سيايس والفكري يستدعي وجود نشاط علمي، ومل واحل

تكن اليمن مركزا علميا يف تلك الفرتة؛ ألنه مازال ُيـتعلم ويؤخـذ مـن مراكـز العلـم يف مكـة 

 واملدينة والكوفة وبغداد والكوفة والبرصة.

ت الرصـاعات املسـلحة وأما من القرن العارش اهلجري إىل الرابع عرش اهلجري فقد عـاد

الداخلية، وكذا بني اليمنيني والغزاة اخلارجيني، فانحرست احلياة العلمية نوعا ما وقل اإلبداع 

 الفكري والعلمي وأصبحت املرحلة مرحلة اجرتار وتكرار وتقليد فحسب. 

 أما املؤسسات التعليمية يف اليمن فقد متثلت يف مخس: 

لعلمية حيث إهنا أخـذت تـؤدي دورهـا ، وكانت من أهم املؤسسات ااملساجد -١

منذ أن دخل معاذ بن جبل وفروة بن مسيك املرادي وأبان بن سعيد بن العاص 

، وكانت املساجد مكان تلقـي العلـم لطلبـة املرحلـة )١(ووبر بن خينس اخلزاعي

 العليا، واستمرت املساجد تؤدي دورها حتى بعد ظهور املدارس النظامية.

اصـطلح «رة كام يعرفها القايض إسامعيل بن عيل األكوع:جْ ، واهلِ َجر العلميةالهِ ِ -٢

علامء اليمن عىل تسمية القرية التي هياجر إليهـا مـن رغـب عـن سـكنى املـدن 

(هجرة) إضافة إىل اسمها العَلم ليجعلها دار إقامة له ويتخذ منها مكانـا لنرشـ 

                                                   

ـــا١( ــ ــ ـــر الحیـ ــ ــ ــة  ة) انظـ ــ ــ ــرحمالعلمیــ ــ ــ ـــد الــ ــ ــ ـــدكتور عبـ ــ ــ ــرة للـ ــ ــ ــن الهجــ ــ ــ ـــادس مــ ــ ــ ــامس والسـ ــ ــ ــرنین الخــ ــ ــ ــي القــ ــ ــ ــــیمن فــ ــ ـــي الــ ــ ــ  نفـ

 م .٢٠٠٤رسالة دكتوراه، جامعة صنعاء ، ٢٠٠المختارص
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بلـد يف ، وهذه اهلجر نظـام علمـي انفـرد بـه الـيمن وال يوجـد يف أي )١(»العلم

 .)٣(، وظهرت ألول مرة يف اليمن يف القرن الرابع اهلجري)٢(اإلسالم

يف أماكن انتشـار املـذهب الزيـدي يف الـيمن نتيجـة  -فيام يبدو -وانترشت هذه اهلجر    

، ويبدو أهنـا )٤(اخلالف الذي دب يف أوساط املذهب الزيدي إىل مطريف وحسيني وخمرتعي

نت كل فرقة تعارض األخرى هبجـرة معينـة، وربـام ظهرت ألسباب فكرية مذهبية، فكا

كانت بعض اهلجر تتعرض لالعتداء نتيجة التعصب وشـدة احتـدام الرصـاع بـني فـرق 

 الزيدية.

، وهي تقابل اهلجر العلمية وانترشت يف املناطق التي كان يوجـد القرى العلمية -٣

ه القرى هبا املذهب الشافعي يف ( خمالف اجلند وهتامة وحرضموت) ، وكان هلذ

العلمية شهرة واسعة متاثل املدن الكبرية ؛ ألهنا كانت تنشأ قرب املـدن الكبـرية 

أو لكون أحد كبار العلامء كان يتديرها، أي: يتخـذها دارا لـه، وإذا مـا احتـدم 

اخلالف بني تلك القرى فأقىص ماحيدث هـو املنـاظرات العلميـة؛ ألن سـكان 

                                                   

ــي األكــــوع ١( ــن علــ ــي إســــماعیل بــ ـــه للقاضــ ــم ومعاقلـ ــروت ١/٥) هجــــر العلــ ــر المعاصــــر بیــ ــان، ط: -، دار الفكــ ، ١لبنــ

  م .١٩٩٥
 . ١/٧) المرجع نفسه ٢(

 . ٦٩الهجرة  ني الیمن في القرنین الخامس والسادس م) الحیاة العلمیة ف٣(

، رسـالة دكتـوراه، ٨٠الشـجاع  ن) الحیـاة العلمیـة فـي الـیمن فـي القـرنین الثالـث والرابـع مـن الهجـرة للـدكتور عبـد الـرحم٤(

 جامعة األزهر، كلیة اللغة العربیة، غیر منشور.
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، وظهـرت هـذه القـرى )١(ا مساملنيخمالف اجلند وهتامة وحرضموت كانوا قوم

العلمية يف القرن الرابع اهلجري واستمرت حتى هناية القرن السـادس اهلجـري 

 . )٢(أو بعد

التـي أنشـأها امللـوك  املدارس اإلسـالمية( العلميـة) وهـي املـدارس النظاميـة -٤

، وظهرت يف اليمن متـأخرة وذلـك يف القـرن السـادس يف )٣(واألمراء والوزراء

هـ ، ويرى الدكتور عبد الرمحن املختار أن األيوبيني ٦٢٦-٥٦٩يويب العرص األ

مل يكونوا أول من قـاموا بإنشـائها وإنـام وجـدت مـن قبـل جميـئهم ودخـوهلم 

، حيث إن أول مدرستني بنيتا يف اليمن مها ( املدرسـة السـيفية) يف تعـز )٤(اليمن

يـة) يف زبيـد، وبناهـا امللـك األيـ ويب يف الـيمن (املعـز واألخرى (املدرسة املُعزِّ

إسامعيل بن طغتكني بن أيوب)، وانترشت هذه املدارس بشكل واسع النطـاق 

هـ واسـتمرت إىل قيـام ٦٢٦يف اليمن يف عرص دولة بني رسول التي قامت عام 

الدولة الطاهرية حيث سار ملوكها عىل ذلك النهج يف بناء املدارس إىل أن زالت 

ك) علــيهم واســتيالئهم عــىل عاصــمتهم دولــتهم بتغلــب اجلراكســة ( املامليــ

                                                   

 .٧٠الشجاع  نمن الهجرة للدكتور عبد الرحم)الحیاة العلمیة في الیمن في القرنین الثالث والرابع ١(

 . ٨١) المرجع نفسه ٢(

لبنــان،  –، مؤسســة الرســالة، بیــروت٦-٥اإلســالمیة فــي الــیمن للقاضــي إســماعیل بــن علــي األكــوع المــدارس  ) انظــر٣(

 .م٢،١٩٨٦ط:

 .٤٤٦ار  ) انظر الحیاة العلمیة في الیمن في القرنین الخامس والسادس الهجریین لعبد الرحمن المخت٤(
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ومعاقلهم، وملا امتد نفوذهم بنى بعض والهتم مدارس يف صنعاء وزبيد ولكنها 

قليلة ثم مل هيتم أحد بعد ذلك ببناء املدارس خاصة إبان احلرب العامليـة األوىل، 

 )١(ثم بنى اإلمام حييى بن محيد الدين مدرسة يف صنعاء وسّامها املدرسة العلميـة

 هـ.١٩١٨أن سلم له العثامنيون مابقي بيدهم سنة  بعد

حيـث مل تقترصـ  املكاتب ( مجع مْكتـب) ومنـازل العلـامء وقصـور السـالطني -٥

املؤسسات العلمية عىل املساجد واملدارس واِهلَجـر، وإنـام أيضـا كانـت هنـاك 

املكاتب ومنازل العلامء وقصور السالطني، وكلها كانـت تعتـرب بمثابـة أمـاكن 

 لبته.  للعلم وط

 

 

لقد أسهم علامء اليمن بجهد وافر يف الدراسات اللغوية : نحوها ورصفها وبالغتها ومعامجها   

وعروضها وقافيتها، ورشح غريبها، حيث بلغت مؤلفـاهتم اللغويـة املعروفـة إىل اآلن حـوايل 

 . )٢(أربعامئة مؤلف

                                                   

 رحیله من الیمن. ل) كان أصلها مقر الوالي العثماني في صنعاء قب١(

، ٢٣) انظــر التــراث اللغــوي فــي الــیمن للــدكتور عبــدالملك الحســامي، بحــث منشــور فــي مجلــة البحــوث جامعــة تعــز ٢(

 م.٢٠٠٦العدد الثامن 
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 ٣٤

ة اليمن يف التأليف النحوي مائتي مصنف وخمترص نحوي وهو نصـف وقد بلغت جهود نحا   

، ولكنها ليست موجودة كلها بل هناك عدد كبري منها مفقود ومل )١(مؤلفات علامء اليمن يف اللغة

 إال عىل اآليت: -حسب اطالعي –ُيعثَر منها إىل اآلن 

   

ق وسيأيت احلديث ٥٥٩امن احليدرة ت( كشف املشكل يف النحو لعيل بن سلي -١ هـ). ُحقِّ

 عنه.

 

 

هـ). حققه الباحث محيد  ٥٩٠خمترص احلسن بن إسحاق املعروف بابن أيب عباد ت (  -٢

أمحد إبراهيم يف كلية اللغة العربيـة بجامعـة أم القـرى بمكـة املكرمـة ومل أمتكـن مـن 

 احلصول عىل نسخة منه.

هور املتـويف يف القـرن السـابع اهلجـري ، وقـد تعليقة يف النحو جلمهور بن عيل بن مج -٣

 حققت وسيأيت احلديث عنها.

هـ) . ُحّقق اجلزء األول والثاين منه وبقي  ٦٨٠املغني يف النحو البن فالح اليمني ت (  -٤

 الثالث والرابع ، وسيأيت احلديث عنه.

                                                   

  ٠٧) نشأة الدراسات النحویة واللغویة ١(

 ات المصنِّفین.) تم ترتیبها حسب تاریخ وفی٢(
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 ٣٥

هــ.  ٧٠٩هـ) ، وقيـل قبـل سـنة  ٦٨٠التهذيب يف النحو البن يعيش الصنعاين ت(  -٥

ققه الدكتور فخر صالح قدارة ، والكتاب مطبوع ومل أمتكن من احلصول عىل نسخة ح

 منه.

 ٦٨٠الدرر املنظومة بالبيان يف تقويم اللسان لعيل بن حممد بن يعـيش الصـنعاين ت(  -٦

هــ بـاملتحف  ٦٤٣. خمطـوط سـنة )١( هـ)، وهي قصيدة يف األلغاز النحوية مـع رشح

 .)٢( )٣٨٢الربيطاين برقم (

هــ) . حقـق وسـيأيت  ٦٨٠ع يف األصول والفروع البن يعيش الصـنعاين ت( املجمو -٧

 احلديث عنه.

 ٦٨٠املستنهى يف البيان واملنار للحريان يف إعراب القرآن البن يعـيش الصـنعاين ت(  -٨

هـ). قيل حققه كاظم اخلالدي، وتوجد نسخة خمطوطة  منه باملتحف الربيطاين بـرقم 

 . )٣( ة باملدينة املنورة، وأخرى باملكتبة املحمودي ٣٨٦٢

 هـ).حقق وسيأيت احلديث عنه. ٧٠٢املحرر يف النحو لعمر بن عيسى اهلرمي ت(  -٩

                                                   

، نقـــل: عبـــدالتواب رمضـــان، عنایـــة  ٥/٣٠١، تـــاریخ األدب العربـــي لبروكلمـــان  ن) تـــاریخ األدب العربـــي لبـــر ولكمـــا١(

 الجامعة العربیة.

 .٣١٣) نشأة الدراسات النحویة ٢(

صـنعاء، غیـر  ، رسالة دكتـوراه، جامعـة١٢) موقف نحاة الیمن القدماء من الخالفات النحویة للدكتور شریف النجار ٣(

 منشورة.



���������������������������������������������������� �

 

 ٣٦

البستان يف إعراب مشكالت القرآن ألمحد بـن أيب بكـر املعـروف بـاألحنف ت(  - ١٠

 .)١(هـ). خمطوط بمكتبة اجلامع الكبري بصنعاء ٧٢٠

د اللطيف بن أيب بكر الرشـجي ائتالف النرصة يف اختالف نحاة الكوفة والبرصة لعب - ١١

 هـ). حقق وسيأيت احلديث عنه. ٧٤٠ت( 

هـ). ٨٢٥مصابيح املغاين يف حروف املعاين ملحمد بن عيل بن إبراهيم املوزعي ت (  - ١٢

، وقـد )٢(م١٩٩٥حققه الدكتور مجال طلبة ونرشته دار زاهد القـديس بالقـاهرة سـنة 

مل تعد موجودة؛ ولـذلك مل أمتكـن  بحثت عن الدار بالقاهرة القتناء نسخة منه ولكنها

 من احلصول عىل نسخة منه.

هــ). ٨٤٠تاج علوم األدب وقانون كالم العرب لإلمام أمحد بن حييى املرتىض ت ( - ١٣

 حقق وسيأيت احلديث عنه.

هــ). ٩٥٧مغني الطالب عن قواعد اإلعراب لعبد الرمحن بن إبراهيم اخلـريي ت( - ١٤

 نحو .٢خمطوط باجلامع الكبري برقم 

رة من السحاب يف معرفة مجل من قواعد اإلعراب إلبراهيم بن حييى السـحويل القط - ١٥

 . )٣(G ٥٦هـ). خمطوط باالمربوزيانا برقم ١٠٦٠ت( 

                                                   

 .٣١٠) نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن ١(

 .٢٢١) المرجع نفسه ٢(

 الیمن.-، دار القدس ، صنعاء٢٨٤) مصادر الفكر العربي اإلسالمي للحبشي ٣(
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 ٣٧

هــ). ١٠٨٤اإلغراب بتيسري اإلعراب يف النحو للحسـن بـن أمحـد اجلـالل ت     ( - ١٦

 ، وقد حققـه الباحـث)١(أصول فقه اللغة) ١١٨خمطوط بمكتبة اجلامع الكبري برقم (

م، والكتـاب ٢٠٠١أمحد مرشد القايض يف رسـالة ماجسـتري باجلامعـة اليمنيـة عـام

 . )٢(مطبوع ونرشته دار القدس بصنعاء

هـ). خمطوط باالمربوزيانا ١١٦٠خمترص يف النحو للحسن بن إسحق بن املهدي ت(  - ١٧

 .)٣(G ٦  برقم 

ية فيه هـ). حقق وكتبت عن املادة النحو١٢٠٥تاج العروس للمرتىض الزبيدي ت(  - ١٨

 دراسات وسيأيت احلديث عنها.

الدراري املضـيات يف املعربـات واملبنيـات لعبـد الواسـع بـن حييـى الواسـعي ت (  - ١٩

ويبدو أنه مل حيقق إىل اآلن، ومل أمتكن من احلصول  )٤(هـ). الكتاب طبع بالقاهرة١٣٧٩

 عىل نسخة منه. 

 ثانيا الرشوح:

                                                   

 .٣٠٩) نشأة الدراسات النحویة ١(

أحمـــد مرشـــد القاضـــي ، دار اإلیمـــان ) انظـــر اإلغـــراب بتیســـیر اإلعـــراب فـــي النحـــو للحســـن بـــن أحمـــد الجـــالل، ت: ٢(

 م.٢٠٠١الیمن،ط: -مصر، توزیع دار القدس ، صنعاء –للنشر،القاهرة 

 .٢٨٨) مصادر الفكر العربي اإلسالمي للحبشي ٣(

 .٢٩٦مصادر الفكر العربي اإلسالمي  )٤(
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 ٣٨

هـ). ١٢٠٥ن احليدرة ت        (رشح ملحة اإلعراب ونسخة اآلداب لعيل بن سليام -١

 .  )١(جماميع١٠باملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء  ١٠٣٠خمطوط رقم 

 هـ). حقق وسيأيت احلديث عنه.٦٨٠رشح الكافية البن فالح اليمني ت (  -٢

هـ).  ٧٤٥األزهار الصافية رشح املقدمة الكافية يف النحو لإلمام حييى بن محزة ت( -٣

 عنه. حقق وسيأيت احلديث 

هـ).  ٧٤٥احلارص لفوائد املقدمة يف حقائق علم اإلعراب لإلمام حييى بن محزة ت( -٤

 جامعة القاهرة وسيأيت احلديث عنه.ب كلية دار العلوم الكتاب حقق يف

هـ). الكتاب حقق  ٧٤٥املحصل يف كشف أرسار املفصل لإلمام حييى بن محزة ت(  -٥

 وسيأيت احلديث عنه. األزهريف جامعة 

هــ). الكتـاب  ٧٤٥اجليل رشح مجل الزجاجي لإلمام حييى بـن محـزة ت  (  املنهاج -٦

 وسيأيت احلديث عنه. كلية آلداب بجامعة بغداد يف حقق

هــ). حقـق  ٧٤٩األرسار الشافية واخلالصات الصافية إلسامعيل النجـراين ت  (  -٧

 وسيأيت احلديث عنه .

                                                   

 الیمن، د.ط. -) فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة، دار القدس، صنعاء١(
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 ٣٩

اذ ألمحد بن عـثامن بـن أيب رشح املقدمة املحسنية وقيل املحسبة يف النحو البن بابش -٨

هـ). خمطوط حمفوظ يف بطـر سـبورج بليننجـراد بـرقم  ٧٦٨بكر بن بصيبص ت ( 

 .)١(٩٤٣رابع 

رشح خمترص احلسن بن أيب عبـاد أليب السـعود ابـن فـتح . خمطـوط حمفـوظ يف دار  -٩

 . )٢(نحو ٧٥الكتب املرصية برقم 

هــ). ٨١٢ن هطيـل ت(التاج املكلل بجواهر اآلداب عىل املفصل لعيل بن حممد ب - ١٠

 حقق وسيأيت احلديث عنه.

عمدة ذوي اهلمم عىل املحسبة يف علمي اللسان و القلم لعيل بن حممد بن هطيل ت  - ١١

 هـ). حقق وسيأيت احلديث عنه.٨١٢( 

هـ). حقق ٨١٢معونة الطالب عىل كافية ابن احلاجب لعيل بن حممد بن هطيل ت ( - ١٢

 وسيأيت احلديث عنه.

د الضافية رشح الكافية لعيل بن حممـد بـن أيب القاسـم ت ( الربود الصافية والعقو - ١٣

 . )٣( ٦٩هـ  باألمربوزيانا حتت رقم  ٨٤٣هـ).  خمطوط عام ٨٣٧

                                                   

  ٥/٣٠٣ب العربي لبرولكمان ) انظر تاریخ األد١(

 ) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن وتطورها . ٢(

  .  ٣٨٩) مصادر الفكر ٣(
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 ٤٠

التاج املكلل بجواهر األدب الكاشف لغوامض كتاب املفصل يف صنعة اإلعـراب  - ١٤

هـ) وُعرف باملكلل بفرائـد  ٨٤٠لإلمام املهدي لدين اهللا أمحد بن حييى املرتىض ت(

عاين املفصل، والكتاب حقق يف رسالتني علميتـني: اجلـزء األول حققـه الـدكتور م

عبده مريش وسيأيت احلديث عنه، واجلزء الثـاين حققـه الـدكتور عبـد امللـك أنعـم 

احلسامي ومل أمتكن من احلصول عىل نسخة منه حيث إين مل أعثر عليه يف كلية اللغـة 

علمية بجامعة صنعاء وال يف مكتبة الرسائل العربية بالقاهرة واليف مكتبة الرسائل ال

ق مسافر خارج اليمن حيث يعمل يف جامعة الشارقة.  العلمية يف جامعة تعز، واملحقِّ

النجم الثاقب رشح كافية ابن احلاجب لإلمـام املهـدي صـالح بـن عـيل ابـن أيب  - ١٥

 هـ). الكتاب حقق وسيأيت احلديث عنه.٨٤٩القاسم ت ( 

عـيل  حممـد بـنين كافيـة ابـن احلاجـب ألمحـد بـن منهاج الطالب يف كشف معـا - ١٦

الرصاص تويف يف القرن التاسع اهلجري ومل يعرف تاريخ وفاته بالتحديـد. الكتـاب 

حققته الباحثة فطوم األهدل يف رسالة ماجستري بجامعـة صـنعاء وسـيأيت احلـديث 

 عنه.

هــ). ٨٨٠حتفة الراغب رشح كافية ابن احلاجب ألمحد بـن حممـد اخلالـدي ت  ( - ١٧

الكتاب حقق يف جزأين : اجلزء األول حققـه الباحـث أمحـد حممـد أمحـد الـيامين يف 
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 ٤١

واجلزء الثاين حققه الباحث صادق يسلم يف رسالة  )١(رسالة ماجستري باملدينة املنورة 

 .)٢(دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة أم درمان اإلسالمية

حمد بـن عمـر بحـرق حتفة األحباب وطرفة األصحاب برشح ملحة اإلعراب مل - ١٨

هــ). الكتـاب حقــق يف جامعـة اجلزيـرة السـودانية وســيأيت ٩٣٠احلرضـمي ت ( 

 احلديث عنه.

مصباح الراغب ومفتاح حقائق املآرب رشح كافية ابن احلاجـب ملحمـد بـن عـز  - ١٩

 هـ). الكتاب حقق وسيأيت احلديث عنه.٩٧٣الدين بن صالح ت ( 

هـ). ٩٩٦بن اخلاص بن عنقاء ت ( املنهل املري عىل رشح قواعد األزهري ملحمد - ٢٠

 . )٣(ضمن جمموعة ١٠٦٣خمطوط باملتحف الربيطاين حتت رقم 

 هـ).١٠٠٦منحة امللك الوهاب برشح ملحة اإلعراب البن دعسني ت          ( - ٢١

طرفة الراغب يف اإلعراب عن مقدمة ابن احلاجب للمنصور باهللا القاسم بن حممد  - ٢٢

 هـ). ١٠٢٩بن عيل الشهاري ت ( 

                                                   

 ا ، الهامش ، رسالة دكتوراة، كلیة اآلداب جامعة دمشق.٧) اإلمام أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ،١(

 بن الحاجب" . ) أثبته الباحث بـ"ببغیة الطالب الراغب في شرح كافیة ا٢(

 .   ٢٥١/ ٨) معجم المؤلفین ٣(
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 ٤٢

الطالب وزلفة الراغب إىل معرفة كافية ابن احلاجب ملحمد بن أمحد بن احلسن  حتفة - ٢٣

بغية الطالب ". خمطوطة بخزانة األوقاف بعنوان )١( هـ)١٠٦٢بن عيل بن داوود ت ( 

 هـ). ١٠٣٨وتسمى حتفة الراغب. تارخيها ( "رشح مقدمة ابن احلاجب

عبـد البـاقي النـزييل مصباح الدياجي رشح أجرومية الصنهاجي لعبد الرحيم بن  - ٢٤

احلكمي املتوىف يف القرن احلادي عرش اهلجـري . خمطـوط يف مكتبـة اجلـامع الكبـري 

 . )٢(نحو ٤٨جماميع ، وأخرى باملكتبة نفسها برقم  ٧٥غربية برقم 

هــ). خمطوطـة ١١٤٦رشح العوامل إلسامعيل بن صالح بن حممد بن أمري ت  (  - ٢٥

 .  )٣( ١٨٢٨باملكتبة الظاهرية بدمشق برقم 

الرمحاين والنَفس اليامين رشح مقدمة الصنهاجي لعبد اخلـالق بـن عـيل املزجـاجي  - ٢٦

 .)٤(هـ . خمطوط باألمربوزيانا١٢٠١املتوىف سنة

رشح طرفة األصحاب لنظم قسمي اخلطاب ملحمد بن حممد بـن حسـن األهـدل  - ٢٧

املتوىف يف القرن الثالث عرش اهلجري. وهو عبارة عن كتاب رشح منظومة أليب بكر 

 .)٥( بن أيب القاسم األهدل . خمطوط بمكتبة حممد عبد اجلليل الغزي بزبيد

                                                   

 .  ٣٨٩) مصادر الفكر ١(

 .  ١٠٧) فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة ٢(

 .  ٣٨٩) مصادر الفكر ٣(

 .   ٣٨٦) المرجع نفسه ٤(

 .  ١٤) نشأة الدراسات النحویة٥(
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 ٤٣

هــ). ١٢٠١الفتح الرباين رشح قطر ابن هشام لعبد اخلالق بن عيل املزجاجي ت ( - ٢٨

 .)١(١٨٢هـ باجلامع الكبري برقم  نحو ١٢٨٩خمطوط عام 

حاق السلك املغني جلميع مفردات املغني ملحسن بن عبد الكريم بن أمحد بـن إسـ - ٢٩

نحـو  ٣٢هـ). خمطوط باملكتبة الغربية باجلـامع الكبـري بصـنعاء بـرقم ١٢٦٦ت ( 

 .)٢(نحو ٤٧وأخرى برقم 

رشح السلك املغني ملحسن بن عبد الكريم سابق الذكر. خمطوطة باملكتبة الغربيـة  - ٣٠

 .)٣(١٩وأخرى برقم  ٢٦٨باجلامع الكبري بصنعاء برقم 

بييصـ عـىل الكافيـة ملحسـن بـن عبـد عدة املرشح يف حتقيق املوشح عىل رشح اخل - ٣١

 . )٤(الكريم سابق الذكر . خمطوط باملكتبة الغربية

الكواكب الدرية رشح متن األجرومية ملحمد بن أمحد بن عبدالباري  األهدل ت (  - ٣٢

 هـ). طبع يف مرص ثم تكررت طبعاته ولكنه مل حيقق إىل اآلن حسب علمي. ١٢٩٨

ربام يكون رشحا ملقدمة األجرومية وهـو  النفحة العطرية عىل مقدمة األجرومية . - ٣٣

ملحمد بن أمحد بن عبد الباري األهدل سابق الذكر. خمطوطة يف املكتبة الغربية برقم 

 . )١(نحو ١١٥

                                                   

 .  ٢٧١) نشأة الدراسات النحویة ١(

 ) فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة ٢(

 رجع نفسه. ) الم٣(

 .  ٣٣) فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة٤(
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 ٤٤

هــ). خمطـوط ١٣٥٥رشح مغني اللبيب ملحمد بن امحد بن عمـر بـن حييـى ت (  - ٣٤

 . )٢(باجلامع الكبري ٧٣جمموع برقم 

 احلروف ليحيى بن حممد بن عامر. سنة وفاتـه رشح عىل العوامل يف النحو ومعاين - ٣٥

 . )٣(١٢جمهولة يف املصادر. خمطوط بمكتبة اجلامع الكبري حتت رقم جمموع 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 .  ٣٣فهرس مخطوطات المكتبة الغربیة  )١(

 .  ٣٩٢ -٣٩١) مصادر الفكر العربي ٢(

 الیمن، د.ط. -) فهرس مخطوطات الجامع الكبیر، دار القدس، صنعاء٣(
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 تكون من بابني:

 

 الباب األول: الدراسات النحوية الزمانية

 

 

 الباب الثاين: الدراسات النحوية املكانية
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 ٤٦
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 ٤٧

 تكون من فصلني:

 

تعريفية الفصل األول: دراسات نحوية 

  (ببلوجرافية)بالكتب

 

 الفصل الثاين: دراسات نحوية حمدودة الزمان 
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 ٤٨
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 ٤٩

 تكون من مبحثني:

 

يف      : نشأة الدراسات النحوية واللغوية املبحث األول      

 اليمن وتطورها 

 

 وي يف اليمنــــراث اللغـ: التث الثاينـبحامل
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من بالد الرافدين والبوابة الرشـقية ألمتنـا  اهلاليلهذه الدراسة هي هلادي عطية مطر

رسالة دكتوراه تقدم هبـا الباحـث إىل  -فيام يبدو يل -وهذه الدراسة ،العربية واإلسالمية

جملس كلية اآلداب بجامعة البرصة حيث مل يذكر فيها ما يدل عىل طبيعتها، وبـام أنـه قـد 

لـه  هـاديسالة علمية، وبـام أن ذكر يف الغالف اسم الكلية واجلامعة فهذا يدل عىل أهنا ر

دارسة أخرى سابقة هلذه الدراسة وهي عبارة عن حتقيق لكتاب كشف املشكل للحيـدرة 

حمـور هـذا  -بنـاء عـىل ذلـك فـإن هـذه الدراسـةورسالة ماجسـتري،  احيث إهناليمني، 

رسالة دكتوراه ثـم صـارت كتابـًا مطبوعـًا صـدرت الطبعـة األوىل منـه عـام  -املبحث

 م.١٩٨٤

                                                   

قسـم  -طیـة مطـر الهاللـي، كلیـة اآلداب( نشأة الدارسات النحویة واللغویة في الـیمن وتطورهـا)، تـألیف د. هـادي ع )١(

 م.١٩٨٤اللغة العربیة، دار آفاق عربیة للصحافة والنشر، بغداد مطبعة جامعة البصرة 
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كنت طلبت نسخة من هذا الكتـاب مـن أخـي الـدكتور عبـد احلميـد احلسـام  وقد

فأحرضها معه من العراق بعد انتهائـه مـن حتضـري رسـالته العلميـة يف جامعـة املوصـل 

  .م٢٠٠٢وعودته ساملًا إىل اليمن قبيل اهلجمة الوحشية عىل عراقنا اجلريح عام 

مركز الدراسـات والبحـوث اليمنـي  نسخة منها يف مكتبة -حالياً  -وهذه الدراسة توجد

 ).٤١٠.٠) ورقم تصنيف(٧٧٦٩بصنعاء حتت الرقم العام(

 قامت هذه الدارسة عىل ثالثة فصول:

فأما الفصل األول فقد تناول فيه الباحـث بالدراسـة عوامـل نشـأة الدراسـات اللغويـة 

واللغوي يف مكة واملدينة املنـورة، وحتـدث  والنحوية يف اليمن، ثم بني املؤلف النشاط النحوي

عن رحلة فقهاء اليمن إىل مكة واملدينة والصلة بني اليمن والبرصة وبغداد، وأما الفصل الثـاين 

فقد تناول الباحث فيه بالدراسة اهلمداين عامل اجلزيرة العربية وأثره يف نشأة الدراسات النحوية 

امء العربية يف اليمن، وأما الفصـل الثالـث فقـد تنـاول واللغوية يف اليمن، ثم تناول مشاهري عل

الباحث فيه الرحلة العلمية لعلامء العربية وأثرها يف نشـأة الدراسـات اللغويـة وأهـم مصـادر 

 التأليف النحوي واللغوي: رشوحها وخمترصاهتا. 



���������������������������������������������������� �

 

 ٥٢

 

  

نشأة الدراسـات النحويـة  -بحثحمور هذا امل -كان من األحرى أن تسمى هذه الدارسة

والرصفية واللغوية والبالغية واألدبية والعروضية عند علامء اليمن األقدمني)؛ وذلك ألن هذا 

العنوان يتالءم مع مضـمون هـذه الدارسـة؛ لكوهنـا تناولـت الدراسـات النحويـة والبالغيـة 

دراسات القوايف، مـع واللغوية، وكذا الدراسات الرصفية واألدبية، والدارسات العروضية، و

 ذكر مصنفات علامء اليمن القدماء يف كل فن من الفنون املذكورة.

قد ُيقبل من الباحث ذكر الدراسات الرصفية؛ لكوهنا من ضـمن الدراسـات النحويـة يف 

املصطلح القديم حيث يقصد بالدراسات النحوية الدراسات النحوية والرصفية، وقد ُيقبل من 

الدراسات األدبية يف دراسته هذه؛ لكونه علـل ذلـك بتعليـل وجيـه  الباحث أيضًا ذكر بعض

ــــال: ــــث ق ــــة يف« حي ــــة واللغوي ــــر اآلراء النحوي ــــاء يف ذك ــــّني دور األدب ــــم نب                                                                                                                              ث

ذكـر  هـادي، ولكـن كيـف يقبـل مـن )١(»مؤلفاهتم األدبية فنختار احليمي من املتأخرين مـنهم

الدراســات البالغيــة والنقديــة والدراســات العروضــية ودراســات القــوايف، ومــا عالقتهــا 

بالدراسات النحوية األدبية وهي دراسات أدبيـة ختـتص بشـعبة الدراسـات األدبيـة أو قسـم 

دراسته هذه هكذا (نشأة الدراسـات النحويـة واللغويـة  هاديسمى  الدراسات األدبية؟! فلو

                                                   

  .٧نشأة الدراسات النحویة واللغویة وتطورها في الیمن )١(
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د  واألدبية عند علامء اليمن القدماء) لكـان أحـوط؛ ملـا ذكرتـه سـابقًا ولكـون العنـوان مل حيـدِّ

املقصود بالدراسات أهي القديمة أم احلديثة؟ أو كان باإلمكان أن يكون العنوان األكثر مالءمة 

النحوية واللغوية واألدبية القديمة يف اليمن: نشـأهتا وتطورهـا)،  هلذا املوضوع هو(الدراسات

أراد باللغوية مجيع فنون اللغة العربية فأقول: ملاذا ذكر يف عنوان دراسته هذه  هاديوقد يقال أن 

؟ أال "نشأة الدراسات النحويـة واللغويـة و يف الـيمن وتطورهـا"(النحوية واللغوية) ، فقال: 

راسات النحوية غري اللغوية يف هذه احلالة ؟! وبام أنه قد ذكـر يف العنـوان يدل ذلك عىل أن الد

 كلمة(النحوية) ثم كلمة(اللغوية) فكان عليه أن يذكر كلمة(األدبية) إىل جانب ذلك.

 

لرتاث النحـوي واللغـوي والبالغـي واألديب بـا تعريفيـةُتعد هذه الدراسـة أول دراسـة 

والعرويض يف اليمن، حيث إن املعلومات عن التأليف النحوي واللغوي والبالغي وغريذلـك 

يف اليمن مبثوثة يف بطون أمهات الكتب التي نقلت عن مصنفات اليمنيني أنفسهم التي حتـتفظ 

هبا املكتبة املتوكلية بصنعاء وغريها من املكتبات اخلاصة، حيث نقلت كتـب الـرتاجم وأخبـار 

بقاهتم عن تلك املصنفات حياَة الشخصيات اللغوية يف اليمن، وقد نقـل عـن تلـك العلامء وط

املصنفات اليمنية: القفطي، ابن خلكان، السيوطي، إضافة إىل الكتب التي ترمجت لعلامء اليمن 

ككتاب مصادر الفكر العريب واإلسالمي يف اليمن لعبـد اهللا حممـد احلبيشـ، وكتـاب األمثـال 

عىل األكوع، وكذا كتاب خمطوطات اجلامع الكبـري بصـنعاء للحبيشـ، وكـذا اليامنية ملحمد بن 
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فهرسـت املخطوطــات يف املكتبــات اخلاصــة يف الــيمن للحبيشــ أيضــًا وغريهــا مــن الكتــب 

 والدوريات التي َعنِيْت بذكر أسامء املخطوطات العربية يف خمتلف بلدان العامل.

خلـواء والفـراغ يف املكتبـة العربيـة، وتـزيح وتأيت أمهية هذه الدراسة أيضًا يف كوهنا تسد ا

جهـود النحـاة واللغـويني اليمنيـني القـدماء، وتـربز دورهـم ومهـاراهتم  عنالستار املسدول 

النحوية واللغوية والبالغية وغريها جنبًا إىل جنب مع إخواهنم علامء النحو واللغـة يف العـراق 

 ومرص والشام واملغرب العريب وبالد األندلس.

 

لقد خلط الباحث بني استعامل مصطلح علم العربية وعلم اللغة أو علوم العربية وعلـوم 

متحدثًا عن علامء اللغة العربية يف  هادياللغة، حيث استعمل املصطلحني بمعنى واحد، يقول 

الفقهية، وعلـم  ومل تقترص دراساهتم عىل علوم العربية وحدها، بل اهتموا بالدراسات« اليمن:

حيث ال نجد مجاعة معينة « ، ويقول يف موضع آخر:)١(»التفسري واحلديث وعلم التاريخ.... الخ

ست عنايتها بدراسة اللغة وعلومها...الخ  .)٢(»كرَّ

                                                   

 .٧نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن  )١(

 .٧المرجع نفسه )٢(
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استعمل مصطلح علوم العربية يف الـنص األول  هاديفاملالحظ للنصني السابقني جيد أن 

ها ورصفها وبالغتها وعلم اللغة بمعناه اخلاص الـذي هيـتم وأراد به علوم اللغة العربية: نحو

 بدراسة األلفاظ ودالالهتا.

  كــام نجــده قــد اســتعمل مصــطلح علــوم اللغــة يف الــنص الثــاين بمعنــى علــوم اللغــة 

  أي: دراســة علــوم اللغــة،ويعني    » دراســة اللغــة وعلومهــا« العربيــة جمتمعــة، حيــث قــال:

 لذكر.هبا علوم اللغة العربية سابقة ا

خيلط يف استعامل املصطلح فال يستقر عنده املصطلح بتسمية واحدة ما  هاديومما يؤكد أن 

 سيأيت يف النصني التاليني:

ونظن أنه يقصد علامء استقدموا الرصف عندما « معقبا عىل كالم اهلمداين: هادييقول  -

ء العربيـة مـن قال( استقدموا)، وال ندري أُهم علامء اللغـة يف القطـر الـيامين، أم علـام

  )١(»خارجه

اهلمداين عامل باللغة العربية..... ودليلنـا عـىل علـو كعبـه بعلـم اللغـة :« هاديويقول  -

معرفته بعلم الرصف...... ثم معرفته معرفه ثاقبة بالعروض...... وهو يوضح معاين 

 .)٢(»األلفاظ الغريبة

                                                   

 .٩٨واللغویة في الیمن  نشأة الدراسات النحویة )١(

 .١٠١المرجع نفسه  )٢(
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ء اللغة يف القطـر الـيامين أم وال ندري أُهم علام« الذي يقول فيه:  هاديإن املتأمل يف نص 

يالحظ أنه استعمل مصطلح علامء اللغة مرة ومصطلح علامء العربية » علامء العربية من خارجه

مرة أخرى، ويالحظ أنه يتساءل: آلذين استقبحوا بعض استعامل املفردات، أُهـم علـامء اللغـة 

هم علامء  هاديامء اللغة عند داخل اليمن أم علامء العربية خارج اليمن، وُيفَهم من ذلك أن عل

العربية وهم أنفسهم علامء اللغة العربية، كام يالحظ يف النص الثاين للدكتور هادي الذي يقول 

ودليلنا عىل علو كعبه بعلم اللغة معرفته بعلـم الرصـف...... ثـم معرفتـه معرفـة ثاقبـة « فيه:

لـم اللغـة مجيـع علـوم اللغـة أنه يقصد بع» بالعروض..... وهو يوضح معاين األلفاظ الغريبة

لها، وهكذا نجده يستعمل هذه املصطلحات دون تفرقة بينها، فعلم اللغة عنده  العربية كام فصَّ

هو علم العربية وهو نفسه علوم اللغة العربية، وعلامء العربية عنده هم أنفسـهم علـامء اللغـة، 

مية حمددة واضحة يف هـذه والذي أذهب إليه أن استعامل هذه املصطلحات اللغوية من غري تس

الدراسة ُحيدث لبسًا وتومها يف فهم املقصود، فمن املعلوم مثًال أن مصـطلح علـم العربيـة هـو 

مصطلح أطلقه املغاربة عىل علم النحو الذي كان مستعمًال عند املشارقة، يقول الدكتور حممود 

مصـطلح العربيـة يف  وهبذا يتضح أن املغاربة واألندلسيني كانوا يستخدمون« فهمي حجازي:

. ويـرى الـدكتور حجـازي أن )١(»الوقت الذي كان فيه املشارقة يميلـون إىل مصـطلح النحـو

استخدم عند بعض اللغويني املتأخرين وكان املقصود منه دراسة األلفاظ «مصطلح علم اللغة 

                                                   

 م. ١٩٩٠، ١بیروت ، ط:–، دار الفكر ، لبنان ٦٤علم اللغة العربیة لمحمود فهمي حجازي  )١(
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 ، كام يرى الدكتور حجـازي أن علـم اللغـة)١(»مصنفة يف موضوعات مع بحث دالالهتا...الخ

االسرتاباذي وأيب حيان وابن خلدون وغريهم دراسة املفـردات وتصـنيفها يف  «كان يعني عند 

، فإْن سلمنا جدال أن استعامل هذه املصطلحات اللغوية فيه خالف يف الداللة )٢(»معاجم وكتب

فعلم النحو عند سيبويه يدخل فيه الرصف واألصوات وبناء الكلمة، وبناء اجلملة، فكـل هـذا 

، ومصطلح النحو عند املشارقة كام أسلفت يعني )٣(»نده يف جمال واحد هو جمال النحو يدخل ع

بناء اجلملة، وعلم العربية عند املغاربة هو بناء اجلملة، وعلم النحـو عنـد أيب حيـان األندليسـ 

فه بقوله:  هو معرفة األحكام التي للكلم العربية، « بصفة خاصة يعني النحو والرصف فهو يعرَّ

وعلم العربية عند اإلمام أمحد بن حييى املرتىض اليمنـي  )٤(»هة إفرادها، ومن جهة تراكيبهامن ج

، ومصطلح( علوم األدب) عند ابن )٥(«العربية:اللغة والنحو والترصيف واملعاين« يعّرفه بقوله: 

فعلوم األدب: النحو واللغة والترصيف وعلم اجلدل وعلـم « األنباري يطلق عىل علوم اللغة، 

 .)٦(» أصول النحو باإلضافة إىل العروض والقوايف وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنساهبم

أعود فأقول: إذا ُسلِّم بأن املصطلحات اللغوية مل تستقر من علم آلخر فإن هذا ال يعني أن 

يستعملها الدارس يف دراسته احلديثة بتلك الدالالت القديمة املختلفة، إذ أن من األفضل ترك 

                                                   

 .٦٤)علم اللغة العربیة لمحمود فهمي حجازي ص١(

 .٦٤المرجع نفسه، ص )٢(

 .٦٤المرجع نفسه، ص )٣(

 .٦-٥-١البحر المحیط ألبي حیان،  )٤(

، تحقیـــق الـــدكتور فـــوزي حســـین ١٧٢-١/١٧١اج علـــوم األدب وقـــانون كـــالم العـــرب ألحمـــد بــن یحیـــى المرتضـــى) تــ٥(

 الهیتي.

 .٥١نزهة األلباء في طبقات األدباء البن األنباري، تحقیق: عطیة عامر، ص )٦(
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لدالالت املوروثة يف املايض للحديث يف تاريخ العلم واستخدام تسمية موحدة واضحة تلك ا

عىل جمال معني من جماالت البحث اللغـوي يف العرصـ احلـديث، بحيـث يسـتخدم املصـطلح 

. ال عىل أساس املصطلحات القديمة املختلف )١(اللغوي عىل أساس النظرية احلديثة لعلم اللغة

 يف دالالهتا.

ذكرُت من أمثلة عىل عدم دقة الدكتورهادي يف استخدام املصطلح اللغوي هـي وليس ما 

الوحيدة يف دراسته ولكنها مليئة يف طياهتا هبذا اخللط يف استخدام املصطلحات اللغويـة، ومـن 

ذلك عىل سبيل التمثيل اخللط بني مصطلح الشكل ومصطلح اإلعجام، حيـث ذكـر الباحـث 

، )٢( »هلم حقائق الشكل ذكرهم بذلك اخلليـل« تّاب صنعاء بأننصًا للهمداين يتحدث فيه عن كُ 

وأما الشكل فإعجام الكتـاب وإزالـة « فعّقب الباحث عىل ذلك موضحًا كالم اهلمداين بقوله:

وهؤالء( كتاب صنعاء) « ، ثم عاد يتحدث عن الشكل الذي فعله ُكتاب صنعاء بقوله:)٣( »لبسه

 .)٤(»ط اجلميلة احلسنة املضبوطة بالشكلال بد أن يقوموا بالكتابة ذات اخلطو

ومن النصني السابقني للدكتور هادي يتبني أنه مرة يبـني أن مـدلول الشـكل هـو إعجـام 

الكتاب وإزالة لبسه، ومرة أخرى يبني أن الشكل هو ضبط الكلامت بالشكل، ومن املعلـوم أن 

وف بـام هـو معـروف شكل احلروف يشء وإعجامها يشء آخر؛ إذ أن اإلعجام يعني نقط احلر

                                                   

 .٧٢انظر علم اللغة العربیة، ص )١(

 .٦٢انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة، ص )٢(

 ع نفسه.المرج )٣(

 .٦٣المرجع نفسه، ص )٤(
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بنقط احلروف وهو وضع النقاط عىل احلـروف، وهـذه النقـاط هـي نقـاط اإلعجـام ال نقـاط 

و(العجم) النقط بالسواد كالتاء عليها نقطتان، يقال: (أعجم) « الشكل( الضبط)، ويف املعجم: 

ة( ،  ومـاد) ١(»احلرف و(عّجمه) أيضًا تعجيام، وال يقال عجمه، و(أعجم) الكتاب ضـد أعربـه

،وباملالحظة ملا سبق يتضح أن أعجم ) ٢(»شكل الكتاب إذ قيده باإلعراب« ش.ك.ل) جاء عنها:

الكتاب: ضد أعربه، وشكل الكتاب إذ قيده باإلعراب، أي: إن الشكل هـو الضـبط بالشـكل 

بمعنى وضع عالمات اإلعراب، وأما إعجام الكتـاب بمعنـى وضـع النقـاط عـىل احلـروف، 

إلعجام وهذا يدل عىل خلطه بني مضمون مصطلح الشكل ومضمون هو ا هاديفالشكل عند 

 مصطلح اإلعجام.

إن املتأمل هلذه الدراسة يالحظ أهنا فتح علمي جديد بالنسبة ملوضوع الدراسات النحوية 

ثوثًا يف بطون واللغوية يف اليمن نشأهتا وتطورها، وتأيت جدة هذا املوضوع يف كونه مجع مشتتا مب

خمتلف املصادر واملراجع املختلفة وملّه يف سفر واحد جيمع يف طياته كل ما يمت بصـلة إىل هـذا 

 املوضوع.

                                                   

، مؤسســة الرســالة، د.ط، بیــروت ٤١٦مختــار الصــحاح لمحمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، تحقیــق: حمــزة فــتح اهللا، ص  )١(

 م.١٩٩٦

 .٣٤٤المرجع نفسه، ص )٢(
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إن موضوع الدراسات التي قدمها نحاة الـيمن ولغويوهـا وأدباؤهـا منـذ القـرن الرابـع 

تثناء القلـة اهلجري إىل القرن الثالث اهلجري موضوع يكاد يكون جمهوالً لـدى األكثـرين باسـ

القليلة من الباحثني املهتمني هبذا املوضوع الذين قد جيدون اسم خمطـوط نحـوي أو لغـوي أو 

أديب ألحد علامء اليمن األقدمني مدونًا هنا أو هناك يف املصنفات التي اهتمت بالرتاث اللغوي 

الـيمن أو  يف اليمن عىل وجه اخلصوص أو تاريخ اليمن أو مصادر الفكر العريب واإلسالمي يف

غريمها، لذلك فإن أغلب الظن أن هذا املوضوع مل يسبق بدراسة من هذا النـوع ال مـن قريـب 

وال من بعيد، فلذلك تعد هذه الدراسة يف الدراسات األصيلة، وقد تكون متـأثرة مـن حيـث 

فكرة املوضوع؛ ألن هناك دراسات تناولت املدرسة الكوفيـة وأخـرى حتـدثت عـن املدرسـة 

الثة تناولت املدارس النحوية ورابعة تناولت املدرسة النحوية يف مرص والشام وغري البرصية وث

بقدر ما كانت هتتم بإظهار مالمح وأسس ن تعريفية بالكتب ذلك، ولكن تلك الدراسات مل تك

ومرتكزات تلك املدارس، ولذلك فإن ما يميز هذه الدراسة أهنـا حاولـت اإلحاطـة بكـل مـا 

ة ولغوية وأدبيـة يف الـيمن، فتعتـرب بـذلك فتحـًا آلفـاق جديـدة يف من دراسات نحوي  ُصنف

 دراسات الحقة.



���������������������������������������������������� �

 

 ٦١

 

 

« تقوم طريقة الباحث عىل ذكر احلكم أّوالً عىل قضية ما ثم ذكر الدليل عليها كام يف قوله:

م اللغة يف اليمن صنعاء، ومدينة عـدن ودلينـا عـىل نرجح أن انطالق الرشارة األوىل لنشأة علو

، وقـد التـزم الباحـث هبـذه )١(»ذلك ما نص عليه احلسن بن أمحد اهلمداين عـن ُكتّـاب صـنعاء

 الطريقة يف بحثه كله.

ورغم الطريقة التي هنجها الباحث بذكر احلكم ثم تدعيمه بالدليل القاطع إال أن يل عليـه 

 لقضايا، ومنها ما ييل:بعض املآخذ يف حتليله بعض ا

إصداره أحكاما حاسمة يف قضايا خالفية كقضية وضع أبواب النحو أو بعض منها، حيـث  -أ

أمجعت املصادر عىل أن أبا األسود الدؤيل ونرص بن عاصم وعبد الرمحن بن هرمـز « يقول:

هم الذي أصلوا أصـوال للنحـو ووضـعوا لـه أبوابـًا، فـذكروا عوامـل الرفـع والنصـب، 

ض، واجلزم، ووضعوا باب الفاعل واملفعول والتعجب واملضاف، وكان أليب األسود واخلف

السابق أنـه جعـل قضـية  هادي ، فيالحظ عىل نص) ٢(»يف ذلك فضل السبق ورشف التقدم

نشأة النحو ووضع أبوابه أو بعض منها وذكر عوامله جعلها قضـية ُجتمـع عليهـا املصـادر 

                                                   

 .٦٢نشأة الدراسات النحویة واللغویة، ص )١(

 .٥٧المرجع نفسه، ص )٢(
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ه القضية خالفية عند املتقدمني واملتأخرين وكـذا والواقع حيكي خالف ذلك، حيث إن هذ

املحدثني، فاألنباري وهو من املتأخرين قد اعترب ما رواه الرواة عن نسبة وضع أيب األسـود 

الدؤيل ألبواب من النحو ووضع بعض مصطلحاته اعترب ذلك جمرد رواية ورفضها، وكـذا 

ن بن هرمز حيث يقول: وزعم رفض رواية نسبة وضع النحو لنرص بن عاصم أو لعبد الرمح

قوم أن أول من وضع النحو عبد الرمحن بن هرمز األعرج وزعم آخرون أن أول من وضع 

النحو نرص بن عاصم فأما من زعم أن أول من وضع النحو عبد الرمحن بن هرمـز أو نرصـ 

بن أيب طالـب ريض اهللا  عيلبن عاصم فليس بصحيح، والصحيح أن أول من وضع النحو 

، وقيل إن هنـاك روايـة ) ٢(ويذهب القفطي وهو من املتأخرين أيضا مذهب األنباري )١(»عنه

 تنسب وضع النحو لزياد بن أبيه؛ ألنه هو الذي أوعز أليب األسود هذا العلم.

وأمــا املحــدثني فبعضــهم أيــد نســبة وضــع النحــو أليب األســود ومــنهم الشــيخ حممــد 

من رفض الرواية التـي تنسـب وضـع النحـو أو  ، ومنهم) ٤(والدكتور طالل عالمة) ٣(الطنطاوي

الذي يرى أن واضع النحو هـو عبـد ) ٥(ضيف شوقيشيئًا من أبوابه أليب األسود الدؤيل ومنهم 

اهللا بن أيب إسحاق احلرضمي وأما أبو األسود فإنام وضع رسم إعراب القرآن ومل يضع النحـو، 

                                                   

 بیروت ، د.ط.-.ت، دار الفكر ، لبنان، د٥٦انظر نزهة األلباء لألنباري، )١(

 انظر أنباه الرواة للقفطي. )٢(

ــد الطنطـــاوي، ص )٣( ــهر النحـــاة للشـــیخ محمـ ــاریخ النحـــو وأشـ ــالم الكتـــب ١٧انظـــر تـ ــام، عـ ــق: محمـــد ســـعید اللحـ ، تعلیـ

 م.٢٠٠٥لبنان،  -بیروت

 بیروت. -ني، دار الفكر اللبنا٤٢انظر تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة، ص )٤(

 .٤٢المرجع نفسه، ص )٥(
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الذي اعترب عمل أيب األسود جمرد ) ١(أمنيوممن تزعم هذا الرأي أيضا من املحدثني األستاذ أمحد 

وضع رسم إعراب القرآن، وربام مل يعرف أبو األسود اسم النحو متامًا، وإنام الذي لـه الفضـل 

 األكرب يف ذلك اخلليل بن أمحد الفراهيدي.

يتضح مما سبق ذكره أن قضية وضع النحو خالفية بني النحاة املتقدمني منهم واملتـأخرين 

عطية مطر السيام أنـه أطلـق كلمـة املصـادر فقـال  هاديين اإلمجاع الذي زعمه واملحدثني فأ

أمجعت املصادر ومل حيددها بالقديمة عىل األقل، فإن قيل إنه يقصد باملصادر(مطلقة) القديمـة 

فذلك مردود؛ ألنه يف موضع آخر من دراسته هذه يذكر املصادر ويصفها بالقديمة وذلك أثناء 

هـ، ويرى ٣٣٤وجتمع املصادر القديمة عىل أن وفاته سنة « داين حيث قال:كالمه عن وفاة اهلم

 .) ٢( »هـ ٣٥٠بعض املحدثني أن وفاته سنة 

املصادَر يف النص السابق بالقديمة َلدليل عىل أن مصطلح املصـادر يطلـق  هاديإن تقييد 

أليب األسـود  عنده عىل القديمة واحلديثة، فكلها جممعة يف نظره عىل قضية نسبة وضـع النحـو

 خالف ذلك. -كام أثبتُّ  -الدؤيل والواقع

 هـاديالتوهم يف استنتاج بعض األحكام واجلزم فيها بام خيالف الواقع، ومن ذلـك جـزم  -ب

عىل رأس الطبقة الثانيـة التـي دونـت اآلراء النحويـة والرصـفية «عطية بأن اهلمداين يقف 

                                                   

 ، دار زاهد القدسي ، مصر القاهرة، د.ط.٩٨انظر ضحى اإلسالم لألستاذ أحمد أمین ص  )١(

 .٩٤ص  نشأة الدراسات النحویة واللغویة انظر )٢(
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عطية النظر لوجد أنه هو قد أثبت أن  هادي، ولو دقق )١(»واللغوية يف القرن الثالث اهلجري

 .) ٢(هـ ٢٨٠والدة اهلمداين كانت سنة 

نـت فـيهام اآلراء النحويـة  وبالرجوع إىل كتاَيب: اإلكليل وصفة جزيرة العرب اللـذين ُدوِّ

هـ) وصفة جزيرة العرب جاء ٣٢٠واللغوية فإنك ستجد أن اهلمداين أّلف كتاب اإلكليل سنة(

به (اإلكليل) يف كتابه (صفة جزيرة العرب) وأما مـا يؤكـد تأليفـه لإلكليـل بعده؛ ألنه ذكر كتا

 هـ) فالنص اآليت:٣٢٠سنة(

وقد ألف اإلكليل قبـل صـفة « يقول الشيخ محد اجلارس يف تقديمه لصفة جزيرة العرب: 

إىل أنـه ألفـه يف « معجم ما اسـتعجم« جزيرة العرب؛ ألنه ذكر مواضع منها، وأشار البكري يف

 .) ٤(»ألفنا كتابنا هذا -ويف تلقم قرص ريدة« وقال اهلمداين: ، )٣( ل)سنة(ش

هـ ٣٢٠ومما سبق ذكره يتضح أن تدوين اهلمداين لآلراء النحوية واللغوية إنام كان يف سنة 

وما بعده، وهذا جيعلني أذهب إىل أن اهلمداين دّون اآلراء النحويـة واللغويـة يف القـرن الرابـع 

عطية، وإذا اعتمدنا عىل الـدليل  هاديرن الثالث اهلجري حسب ما ذكره اهلجري وليس يف الق

العقيل فإن من غري املعقول أن يؤلف اهلمداين قبل سن العرشين، فإذا كانت والدة اهلمداين سنة 

                                                   

 .٧٣ص  نشأة الدراسات النحویة واللغویة انظر )١(

 .٧٤المرجع نفسه، ص  )٢(

 ، وقد جرت العادة أنهم یسمون بعض السنین ذات الحوادث بحادثة ما.٣٢٠یقصد بسنة شل أي: سنة  )٣(

 .٢٣انظر صفة جزیرة العرب للهمداني، مقدمة الشیخ حمد الجاسر، ص )٤(
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) سنة إىل تاريخ مولده فإن بدايـة تأليفـه سـتكون سـنة ٢٠هـ وأضفنا سن التأليف وهو(٢٨٠

الثالث اهلجري ولكنه مل يصلنا ما يدل عىل أنـه ألـف كتابـا يف هـذا هـ، أي يف هناية القرن ٣٠٠

يف  هـاديهـ كام بينُت سابقًا، فعالم اعتمـد ٣٢٠التاريخ أو قبله وإنام أول مؤلف ألفه كان سنة

إصداره حكًام بأن اهلمداين يقف عىل رأس الطبقة الثانية التي دونت اآلراء النحوية واللغوية يف 

 عىل ذلك؟! هاديي؟ وما دليل القرن الثالث اهلجر

إن مستوى لغة الباحث متوسط فليست اللغة بالعالية املحلقة وال هي بالضعيفة املهلهلـة 

غري املتامسكة، وهي إىل حد ما سليمة، ومع ذلك فإن يل عليها بعض املالحظات ومن ذلك مـا 

 ييل:

وكان هلروب العلامء إىل أماكن بعيدة سـواء « ث:اخللط بني استعامل ( أم و أو ) كقول الباح -أ

، فالصـواب أن يقـول: سـواء )١(»أكان ذلك داخل اليمن أو خارجها دور مهم يف التـأليف

 أكان ذلك داخل اليمن أم خارجها.

قسم يتعلق بأدبـاء كوكبـان، « اخللط يف االستعامل بني(يف والباء) ومن ذلك قول الباحث:-ب

 »نعاء وثالث يتعلق بأدباء شبام ورابع يتعلق يف سائر أدباء اليمنوقسم آخر يتعلق بأدباء ص

                                                   

 .١٨انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة ص )١(
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والصواب: ورابع يتعلق بسائر أدباء اليمن؛ ألن (سائر) ليس ظرف مكان للفعل يتعلـق ) ١(

ولكنه ملتصق بسائر، والباء تفيـد اإللصـاق أمـا يف فتفيـد الظرفيـة، والسـياق يـدل عـىل 

 اإللصاق وليس عىل الظرفية.

يف استعامل املصطلحات العلمية ومن ذلك استعامل مصطلح دماغ للداللة عىل  عدم الدقة-ج

ورسى هذا االدعاء يف أدمغة مؤرخي األدب العريب من أبناء هذه « العقل، كقول الباحث:

 .)٢( »األمة فسلموا هبذه الدعوة الباطلة، واعتقدوا وسعوا إىل نرشها

ن لـه دمـاغ فهـل لـه عقـل؟! وإن قيـل إن إن استعامل(دماغ) للعقل أمر فيه نظر، فاحليوا

استعامل الباحث إنام كان عىل سبيل املجاز املرسل حيث أطلق املحل وأراد احلال عىل اعتبار أن 

العقل موجود يف الدماغ فهذه املسألة غري صحيحة وفيها نظر؛ ألن القطع بأن العقل موجود يف 

لب وأراد به العقل، قال تعاىل: ﴿ هلم قلوب الدماغ مسألة مل تثبت علميًا، ثم إن القرآن ذكر الق

. فالفهم يكون بالعقل ومن ال عقل له فإنه ال يفهم، وقضية العقـل والقلـب )٣(ال يفقهون هبا﴾

وهل العقل يف الدماغ أم يف القلب أم العقل هو القلب قضية غيبية ومل حيسـمها العلـم إىل اآلن 

 فمن باب أوىل ترك القطع بام هو ليس قطعيًا.

                                                   

 .١٨انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة ص )١(

 ٧٦نشأة الدراسات النحویة، ص )٢(

 .١٧٩األعراف اآلیة  سورة )٣(
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يالحظ أيضًا يف نص الباحث السابق أنه عّدى الفعلني( اعتقدوا وسعوا) بحرف اجلر عـىل   -

والصواب أن يعدي الفعل(اعتقدوا) بحرف اجلر الباء، فيقـول: واعتقـدوا هبـا وسـعوا إىل 

 نرشها.

ومن املالحظات عىل الباحث أيضًا أنه عدى الفعل(يعصم) بحرف اجلر عن، وهذا عىل غري  -

قـال » فسدت السليقة عىل من ال عاصم يعصمه عن اخلطأ« قال الباحث:املستعمل، حيث 

، وكذلك ) ١( ﴿َقاَل َسآِوي إَِىل َجبٍَل َيْعِصُمنِي ِمَن املَاِء َقاَل الَ َعاِصَم اليَْوَم ِمْن َأْمِر اهللاَِّ﴾ تعاىل:

ونحـن هنـا « استعامل بعض األفعال عىل غري الفصيح، كالفعل ورد حيث قـال الباحـث: 

فالورود جاء بمعنـى احلضـور ) ٢(»رد من أقواهلم لندلل هبا عىل حرصهم عىل تعلم العربيةنو

، ومن تلك الشواهد استشـهادهم عىل ذلك كثرية شواهدوقد استدل علامء اللغة بعىل املاء، 

  )٣(عمرو بن كلثوم بقول الشاعر اجلاهيل

                                                   

 .٤٣سورة هود اآلیة  )١(

 .١٨انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة ص )٢(

  )عمرو بِن ُكلثوم٣( 

  م ٥٨٤ -ق. هـ / ؟  ٣٩ -؟ 

  عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب، أبو األسود، من بني تغلب.

  عة وتجّول فیها وفي الشام والعراق ونجد.شاعر جاهلي، من الطبقة األولى، ولد في شمالي جزیرة العرب في بالد ربی

كان من أعز الناس نفسـًا، وهـو مـن الفتـاك الشـجعان، سـاد قومـه (تغلـب) وهـو فتـىً وعّمـر طـویًال وهـو الـذي قتـل الملـك 

  عمرو بن هند.

  أشهر شعره معلقته التي مطلعها 

  (أال هبي بصحنك فاصبحینا ......)،      

بقـي منهــا مــا حفظـه الــرواة، وفیهـا مــن الفخــر والحماسـة العجــب، مـات فــي الجزیــرة  یقـال: إنهــا فـي نحــو ألــف بیـت وٕانمــا

  الفراتیة.
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َوإِن  واستعمل القرآن الكريم الفعل ورد عند ذكره دخول النار أو املرور هبا، قال تعاىل: ﴿

نُكْم إِالَّ   َوملََّا، وجاء الورود يف القرآن الكريم بمعنى احلضور إىل املاء قال تعاىل: ﴿ ) ١( َواِرُدَها﴾ مِّ

 .)٢(... اآلية﴾َوَرَد َماَء َمْدَينَ 

، قال الزجـاج: ِوْردًا﴾ َوَنُسوُق املُْجِرِمَني إَِىل َجَهنَّمَ ويف التنزيل العزيز﴿ « ل ابن منظور:قا

أي مشاة عطاشًا، وقيل إن العرب تقول: أورد الرجل القرب؛ ألن القرب كالبئر وإن مل يكن به ماء، 

 فيالحظ أن الورود مداره املاء فيام يظهر يل واهللا أعلم.

وقد دون  "فعال عىل غري الفصيح اعتامدا عىل لغة ضعيفة كقول الباحث: استعامل بعض األ -

 )٣( "ريض اهللا عنهام ما فرسوه من القرآن الكريم، ونقلوه أصحابه إىل اخللف التابع "ابن عباس

والفصيح أن يقول: وقد دّون ابن عباس ريض اهللا عنهام ما فرسه أصحابه من القرآن الكـريم 

                                                                                                                                                  

قال في ثمار القلوب: كان یقال: فتكات الجاهلیة ثالث: فتكة البراض بعروة، وفتكة الحارث بن ظـالم بخالـد بـن جعفـر، 

تهـب رحلـه وخزائنـه وانصـرف بالتغالبـة وفتكة عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند الملك، فتك به وقتله في دار ملكـه وان

  ٣/٤٦٧. انظر خزانة األدب للبغددي ،  إلى بادیة الشام ولم یصب أحد من أصحابه.
 

 .٧١سورة مریم اآلیة  )١(

 .٨٦سورة مریم اآلیة  )٢(

  ١٦٥) نشأة الدراسات النحویة واللغویة، ص١( 

 .٤٥٦/ ٣) لسان العرب البن منظور، ٢( 

 ٧٨صتاج علوم األدب،  )3( 

ـــــــفواً        ـــــــاَء َص ـــــــا امل ـــــــُب إِن َوَردن َوَنَرش

 

ـــــــَدراً َوطينـــــــا َوَيَرشـــــــُب َغريُ  َ  نـــــــا ك
  

 



���������������������������������������������������� �

 

 ٦٩

 "ما فرسوه من القرآن الكريم ونقلوه أصـحابه "ابع؛ ألن قول الباحث: ونقلوه إىل اخللف الت

وهي لغـة ضـعيفة الختصاصـها بلغـة  "عىل لغة أكلوين الرباغيث  "فرسوه  "جاء فيه الفعل 

وقد رد هذه اللغة بعض النحويني وخطؤوها؛ وذلك بحجـة أن الرباغيـث مؤنـث  ) ١( "ء طّي 

ضمريًا جلمع املؤنث غري العاقل فإهنا تسـتعمل التـاء غري عاقل، والعرب إذا أرادت أن تسند 

وليس الواو فتقول أكلتني الرباغيث وليس أكلوين؛ ألن إسناد واو اجلامعة إىل فعـل ال يكـون 

 . ) ٢(إال إذا كان الفاعل عاقًال، وممن ذهب إىل هذا الرأي اإلمام أمحد بن حييى  املرتىض

 رسها وذلك يف قول الباحث:مفتوحة يف موضع حقه ك(إن) استعامل مهزة  -

ومما ذكره أبو الطيب فإن الرجل وضع شيئا من النحو ثم أنه أفاد من رحلته إىل البرصـة « 

ومما ذكره أبو الطيب فإن الرجل وضع شيئًا من النحو ثم إنه أفـاد...  (والصواب أن يقول: ) ٣(»

 . )٤( )ُتبَْعثُونَ  ُثمَّ إِنَُّكْم َيْوَم الِقيَاَمةِ  والدليل عىل ذلك قوله:( )الخ

 

                          

                                                   

 ١٦٥نشأة الدراسات النحویة واللغویة، ص )4( 

 .١٦سورة المؤمنون اآلیة  )٥( 
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عبد الوهاب أنعم احلسامي األستاذ املشارك يف قسم اللغة العربية بكلية  هاديقام هبذه الدراسة 

عن بحث منشور يف العدد الثامن من جملة بحوث اآلداب بجامعة تعز،وهذه الدراسة عبارة 

م ،وهي عبارة عن دورية حمّكمة صادرة عن جامعة تعز يف اجلمهورية ٢٠٠٦جامعة تعز لعام 

 اليمنية، وتعنى باآلداب والعلوم اإلنسانية .

 وقع البحث يف عرشين صفحة .   

 مضمون الدراسة وأقسامها 

لباحث فيه أهم أهداف بحثه ، حيث ذكر أنه هيدف تكّون هذا البحث أّوالً من ملخص ذكر ا  

إىل إبراز اجلهد العظيم الذي أسهم فيه علامء اليمن يف الرتاث اللغوي نحوه ورصفه وبالغته 

 ومعامجه وعروضه وقافيته يف ستة مباحث هي :

عوامل نشأة الدراسات اللغوية يف اليمن وهي ثالثة :العامل الديني والعامل السيايس  -١

 العلمية . والرحالت
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املراحل التي مرت هبا الدراسات اللغوية يف اليمن وهي مخس: مرحلة النشأة ، مرحلة  -٢

تدوين بعض املسائل اللغوية ، مرحلة التطور، مرحلة االزدهار، مرحلة اجلمود 

 واالجرتار اللغوي .

أهم مصادر التأليف اللغوي يف اليمن مثل : كتاب سيبويه ومعجم العني للخليل  -٣

لزخمرشي وكافية ابن احلاجب والصحاح للجوهري والشافية البن احلاجب ومفصل ا

 واملفتاح للسكاكي ومقدمة طاهر بن بابشاذ وملحة احلريري ومتن األجرومية .

أهم املؤلفات اللغوية لعلامء اليمن مثل : نظام الغريب للربعي وشمس العلوم لنشوان  -٤

حو البن فالح واملحرر يف النحو احلمريي وكشف املشكل البن حيدرة واملغني يف الن

بيدي .  للهرمي والطراز يف البالغة البن محزة العلوي وتاج العروس للزَّ

اجلهود اللغوية حلكام اليمن وخصوصا اإلمامني : حييى بن محزة العلوي وأمحد بن  -٥

 حييى املرتىض .

 ملحوظات عامة عىل الرتاث اللغوي يف اليمن . -٦

   

ذات قيمة كبرية ، وتكمن أمهيتها يف  عبد امللك احلساميإن هذه الدراسة التي قام هبا   

كوهنا قدمت للقراء الدراسات النحوية يف اليمن بصورة موجزة متسلسلة تارخييا مستوفية 

أهم مراحلها، مبينة نشأهتا وبواكريها األوىل، كام أهنا طرحت املوضوع بصورة واضحة 
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ا وال لبس، وبدون إسهاب ممل وال إجياز خمل ، كام تكمن أمهيتها يف أسلوهبا الغموض فيه

املبسط اخلايل من التعقيد أو التكلف ، وكذا يف منهجها الواضح املتامسك املرتابط بحيث 

خيرج قارئ هذا املوضوع منه وقد أملَّ إىل حد ما بنشأة الدراسات النحوية يف اليمن وعوامل 

هم علامئها وجهودهم اللغوية بشكل عام وكذا مصادرهم اللغوية يف تطورها ومراحلها وأ

اليمن بدءا بكتاب سيبويه ومعجم العني للخليل بن أمحد وانتهاء بمصنفات ابن هشام 

النحوي وابن مالك وابن احلاجب ومفصل الزخمرشي وصحاح اجلوهري ومفتاح العلوم 

 األجرومية . للسكاكي ومقدمة طاهر بن بابشاذ وملحة احلريري ومتن

كام أن الدراسة أوضحت إسهامات حكام اليمن يف تلك الدراسات السيام حكـام الـيمن 

 الرسوليني والزيديني وخصوصا اإلمامني : حييى بن محزة العلوي وأمحد ابن حييى املرتىض.

  

: هـادي عطيـة مطـر إن هذه الدراسة قد تأثرت إىل حد كبـري بدراسـة الباحـث العراقـي  

اهلاليل،وذلك من حيث املنهج وطريقة عرض املعلومات ،ومن حيـث موضـوع الدراسـة 

ومعلومات الدراسة نفسها ، وقد رصح الباحث بتأثره بدراسـة هـادي اهلـاليل املوسـومة 

بنشأة الدراسات النحوية واللغوية يف اليمن وتطورها إضافة إىل تأثره بكتاب مصادر الفكر 
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 عبد امللك احلساميسالمي يف اليمن للمحقق اليمني: عبد اهللا حممد احلبيش، قال العريب اإل

: 

نشأة الدراسـات  "ومن أهم املراجع التي أفدت منها كثريا يف إعداد هذا البحث : كتاب « 

 "للدكتور العراقي : هـادي عطيـة اهلـاليل وكتـاب  "النحوية واللغوية يف اليمن وتطورها

إلسالمي يف اليمن للمحقق اليمني : عبـد اهللا حممـد احلبيشـ ، وقـد مصادر الفكر العريب ا

أوردت بأسلوب موجز أهم املعلومات التي تضمنها هذان الكتابان عـن الـرتاث اللغـوي 

 .)١(»اليمني إضافة إىل معلومات أخرى مهمة من مصادر ومراجع متعددة 

حمل هذه  –يف بحثه هذا  السابق أن الباحث قد بني أنه عبد امللك احلسامي يتضح من نص 

قد خلص بأسلوب موجز أهم املعلومات التي تضمنها كل مـن كتـاب الباحـث  -الدراسة

العراقي هادي اهلاليل وكتاب املحقق اليمني عبـداهللا حممـد احلبيشـ، وأضـاف معلومـات 

أخرى من مصادر ومراجع متعددة. إذن فإن بحث احلسامي قـد تضـمن مضـمون كتـايب 

، وذكر أهـم املعلومـات التـي ذكـرت فـيهام عـن الـرتاث اليمنـي ولكـن اهلاليل واحلبيش 

بأسلوب موجز ، واإلجياز بحد ذاته وملّ املتبعثر يعتربان إضافة علميـة جتعـل هـذا البحـث 

أصيال يف أسلوبه ، كام أن الباحث مل يقف عنـد ذلـك فحسـب ولكنـه أضـاف معلومـات 

مصادر ومراجـع خمتلفـة ، وهـذا أيضـا أخرى ووصفها بأهنا مهمة ، وبني أنه استقاها من 

                                                   

، بحث منشور في مجلة بحوث جامعـة تعـز ،  ٢٣) التراث اللغوي في الیمن لعبد الملك عبد الوهاب أنعم الحسامي ١(

 م .٢٠٠٦العدد الثامن 
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جيعل دراسة الباحث أصيلة باملعلومات القيمة املهمة التي أضافها ، فيكون بذلك قـد بـدأ 

من حيث انتهى اآلخرون ، وهلذا فإن بحثه هذا يعترب أصيال بمنهجه وأسلوبه ومعلوماتـه 

ت الناقصة التي ذكرهتا املركزة واإلضافية التي مجعها وكانت مشتتة هنا وهناك فأتم املعلوما

البحوث السابقة، ووضح املبهم منها وخلص املسهب ورشح الغـامض وصـحح ماتومهـه 

الباحثون من قبله ، فكان هذا البحث جديرا باألصالة ؛ لكونه مل يكن تكـرارا وإنـام اتسـم 

 باإلضافة العلمية .

لنصـل  اهلـاليلهادي وبحث  عبد امللك احلساميواآلن لنذهب إىل عقد موازنة بني بحث 

من منطلق  عبد امللك احلساميمن وراء ذلك إىل وضع أيدينا عىل مظاهر التجديد يف بحث 

علمي غري خاضع لالنجـرار وراء األحكـام املسـبقة أو الوقـوع حتـت سـيطرة الشـهرة ، 

فالباحث احلسامي أستاذ جامعي كبري يف جماله وخترج عىل يديه الكثري من البـاحثني  سـواء 

ات احلكومية اليمنية الكبـرية كجـامعتي صـنعاء وتعـز أو يف اجلامعـات اليمنيـة يف اجلامع

 اخلاصة كجامعة العلوم والتكنولوجيا أو يف اجلامعات العربية اإلماراتية أو السودانية .

 واآلن إىل املوازنة ، وهي عىل النحو اآليت :

 

ت اإلضـافية        وتوثيقهـا أوال : العنوان واملصطلحات املستعملة يف الدراسة واملعلومـا   

 والدقة واإلمجال
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نشـأة الدراسـات النحويـة واللغويـة يف الـيمن  "عنـوان دراسـته  هـادي اهلـاليلجعل     

 "الرتاث اللغـوي يف الـيمن  "فقد جعل عنوان بحثه  عبد امللك احلساميوأما  "وتطورها  

ضمون الدراستني يكـاد يكـون فإذا نظرنا إىل كال العنوانني وجدنامها خمتلفني يف حني أن م

شيئا واحدا ، ومع ذلك فإن عنوان دراسة احلسامي أدق يف داللته عىل املضمون حيث يفهم 

منه أن مضمونه يتناول الرتاث اللغوي كله يف الـيمن: نحـوه ورصفـه وعروضـه وقافيتـه 

ومعامجه وبالغته، ونالحظ أن الباحث يسـتخدم يف بحثـه مصـطلح الدراسـات اللغويـة 

فلقد أسهم علامء اليمن بجهد وافـر يف الدراسـات اللغويـة: نحوهـا « حها بقوله : ويوض

فإذا نظرنا إىل مضـمون  )١(»ورصفها وبالغتها ومعامجها وعروضها وقافيتها ورشح غريبها 

 كام ييل: )٢(دراسته وجدناه قد تطرق فيها إىل كل فروع اللغة ووضع أرقاما إمجالية لكل فرع

يف اليمن بامئتي مصنف نحوي ورشح، وأمجـل الـرتاث البالغـي يف  أمجل الرتاث النحوي

اليمن بثالثة ومخسني مصنفا وسبعة رشوح ، وأمجل الرتاث اللغوي يف الـيمن ( معجامهتـا 

ورشوحها) بسبعة وثالثني مصنفا ومخسة عرش رشحا ، وأمجل الـرتاث الرصـيف يف الـيمن 

منـي يف العـروض والقـوايف بعرشـين باثني عرش مصنفا وتسعة رشوح ، وأمجل الرتاث الي

مصنفا ، وأمجل جمموعة العلوم اللغوية يف الـيمن بأحـد عرشـ مصـنفا ، وأمجـل التفاسـري 

 اللغوية للقرآن الكريم بخمسة رشوح ، وكذا غريب احلديث النبوي بثالثة رشوح.

                                                   

   ٢٣)التراث اللغوي في الیمن ١(

   ٣٤بق نفسه ) انظر المرجع السا٢(
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تحديد الرقمي فأما إذا نظرنا إىل دراسة هادي اهلاليل املذكورة آنفا فإننا النجد هذه الدقة وال

 إال نزرا .

 كذلك فإن دراسة احلسامي عىل وجازهتا إال أهنا أكثر حتديدا وإمجاال من دراسة اهلاليل .  

كذلك فإن دراسة احلسامي تضمنت معلومات جديدة عن الـرتاث اللغـوي يف الـيمن مل   

 يل.                          تذكرها دراسة اهلاليل كذكرها مصنفات لغوية لليمنيني مل ترش إليها دراسة اهلال

    

 ثانيا: بعض اإلضافات اللغوية يف العبارات واأللفاظ

الحظت أن احلسامي كان يف دراسته يأخذ بعـض العبـارات مـن دراسـة اهلـاليل ولكنـه   

يصلح مافيها من أوهام لغوية دون أن يشري إىل تلك األوهام وكذا يوضح الغمـوض فيهـا 

مضة بألفاظ واضحة، ويعلل فيها أيضا مااحتـاج إىل تعليـل ، ومـن باستبدال األلفاظ الغا

 ذلك عىل سبيل التمثيل ال احلرص ما يأيت: 

وعـىل الـرغم مـن صـغر « قال اهلاليل يف دراسته متحدثا عن كتاب نظم الغريب للربعي:  

حجم كتابه وإغفاله مصادره يعد كتابه مصدرا مهام ، ومعجام قـيام إذ اكتفـى بالقليـل مـن 

 .)١(»سامء غريب ماذكرهأ

                                                   

  ١٧٢) نشأة الدراسات النحویة ١(
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وعىل الرغم من صغر حجم هذا املعجم وإغفاله مصـادره فإنـه « وقال احلسامي يف ذلك: 

 . )١(»يعد كتابا نافعا؛ ألنه خمترص يف أسامء الغريب يف العربية يسهل االنتفاع به

 وباملوازنة بني النصيني يتضح اآليت:

عـىل الـرغم مـن صـغر حجـم كتابـه إن عبارة اهلاليل تكونت من مجلتني : األوىل ( و -١

وإغفاله مصادره) والثانية ( يعد كتابه مصدرا مهام ... ) ، فـنالحظ أنـه الرابـط بـني 

اجلملتني ، هلذا ربط احلسامي اجلملتني يف دراسته بالفاء، ويسمي بعض النحـاة هـذه 

كان  ،وهي الفاء الواقعة يف جواب رشط مقدر، وتقديره: إذا )٢( الفاء بـ(فاء الفصيحة)

حجم كتابه صغريا وأغفل مصادره يعد ...  والربط بالفاء يف مثل هذا املوضـع جـائز 

وليس بواجب ؛ألن فعل جواب الرشط مضارع جمـرد؛أي: مل يسـبق  )٣(يف رأي النحاة 

بلن أوما النافيتني ، لذلك فإن عبارة اهلاليل من ناحية الرشط واجلواب ليست بخاطئة 

تباط اجلواب فيها بالفاء لكثرة الضامئر املذكورة فيهـا، ار -يف نظري -ولكن األفضل 

 وذلك لزيادة التأكيد وزوال اللبس .

ذكر اهلاليل الفاعل( كتابه)  رصحيا بعد الفعل ( ُيعد ) يف عبارتـه، ولعلـه أراد بـذلك  -٢

إزالة اللبس احلاصل إذا مل يؤَت بـ( كتابه) فيَُظن أن الضمري املسترت بعد ( ُيعـد) يعـود 

                                                   

  ٢٩) التراث اللغوي في الیمن ١(

   ٢٤) انظر تحفة الطالب بإعراب ملحة اإلعراب٢(

   ٤/٩٢) انظر معاني النحو ٣(
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لربعي ، ومع ذلك فعبارة احلسامي أوجز وأوضح يف إيصال املعنـى وأبعـد مـن عىل ا

 اللبس والغموض .

عبارة احلسامي أوضح ؛ ألهنا بينت أن الكتاب ذكر أسامء الغريب يف العربية أما عبارة  -٣

 اهلاليل فقد جعلت أسامء الغريب مبهمة.

اليل فقد استخدمت إذ عبارة احلسامي عللت نفع الكتاب فذكرت ( ألنه) أما عبارة اهل -٤

(الظرفية) وكأن كتاب نظم الغريب مهم وقيم حني اكتفى بالقليل من أسامء الغريـب 

ولو أكثر من ذلك ملا كان كذلك ، ثم الندري من الذي اكتفى بالقليل أهو الكتاب أم 

مصنف الكتاب ؟ أمـا عبـارة احلسـامي فهـي أكثـر حتديـدا ودقـة؛ لكونـه اسـتعمل 

 عىل الكتاب .  التي تدل  "خمترص"

 

 

 

 ثالثا : التجديد يف املنهج ( التقسيم والرتتيب)

قسم اهلاليل عوامل نشأة الدراسات النحوية واللغوية يف اليمن إىل أربعة عوامل هـي  -١

 : العامل الديني ، العامل السيايس ، الرحلة العلمية ، التعصب حلب اليمن واليامنيني .)١(

                                                   

 ١٤-١١) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن١(
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 ٧٩

: العامل الديني ، العامل السـيايس ،  )١(الثة أقسام هيأما احلسامي فقد قسم ذلك إىل ث 

 عامل الرحالت العلمية .

ويتضح من استبعاد احلسامي للعامل الرابع وهو عامل التعصب حلب اليمن واليامنيني 

أنه بذلك يعرتض عىل اهلـاليل؛ ألنـه حتامـَل يف العامـل الرابـع عـىل اليامنيـني ونعـتهم 

دامغة عىل ذلك، وأذهب مذهب احلسامي وليس ذلك  بالتعصب دون أن يكون له أدلة

من باب الدفاع عن اليامنيني ولكن استدالل اهلاليل عىل تعصب اليامنيني لليمن بجمـع 

نصوصا شعرية كثرية ألدبـاء الـيمن خـالل  "طيب السمر يف أوقات السحر"صاحب 

ية ، أقـول :إن القرنني احلادي عرش والثاين عرش، ويف ثنايا ذلك ذكر قواعد نحوية ولغو

ذلك ليس بحجة عىل ماذهب إليه ولكن قد تسـتدعي بعـض إيضـاحات ِشـعٍر مـا أن 

يذكرِ مثَْل تلك القواعد للتوضيح ال للتعصب لليمنيني ، وكذلك احلال بالنسبة ملافعلـه 

نشوان احلمريي يف نشوانيته وكذا اهلمداين يف قصيدته الدامغة ، ويبقى ذلك األمر حمـل 

 نظر.

إىل  –عـىل حـد تعبـريه  -يل املراحل التي مرت هبا الدراسة النحوية واللغوية قسم اهلال -٢

 : )٢(مرحلتني مها  

 األوىل : مرحلة النشأة .      

                                                   

 ) انظر التراث اللغوي في الیمن  ١(

  النحویة واللغویة في الیمن ) انظر نشأة الدراسات٢(
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الثانية : مرحلة التطور ، واعترب ابتداء مرحلة التطور يمثلها اهلمداين ، ومن جاءوا   

 بعده يعتربون امتدادا لذلك التطور .

 سم تلك املراحل إىل مخس مراحل هي: أما احلسامي فقد ق  

األوىل: مرحلة النشأة ، ومتت يف القرن الثاين اهلجري ، وتتمثل فيام دّونه علامء اليمن ( الفقهـاء 

ثون) من مالحظات أولية بسيطة وتدريسها ناشئة اليمن ، واستمرت هـذه املرحلـة إىل  واملحدِّ

 هناية النصف األول من القرن الثالث اهلجري .

ثانية : مرحلة تدوين مسائل نحوية ورصفية ولغوية ضمن كتابات      العلامء للعلـوم ال 

األخرى كعلم التاريخ واجلغرافيا ، وعلوم القرآن واحلديث النبـوي الرشـيف ، وهـذه 

املرحلة امتدت من منتصف القرن الثالث اهلجري إىل هناية القرن الرابع اهلجري ، ويعد 

 رحلة .اهلمداين عىل رأس هذه امل

الثالثة : مرحلة التطور: ، وكانت يف القرنني اخلامس والسـادس اهلجـريني، ومتثلـت يف 

املعاجم اللغوية واملصنفات النحوية التي ألفت يف هذه الفرتة الزمنية ويأيت يف مقـدمتها 

خمترص احلسن بن إسحاق وخمترص كتاب سيبويه إلبراهيم بن حممد بـن اسـحق ونظـام 

 س العلوم لنشوان احلمريي وكشف املشكل البن حيدرة . الغريب للربعي وشم

الرابعة: مرحلة ازدهار الدراسات اللغوية يف اليمن ، وهذه املرحلـة امتـدت مـن ابتـداء القـرن  

الرابع اهلجري إىل هناية منتصف القرن التاسع اهلجري ، ومتثلت يف املغني يف النحـو البـن فـالح 
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مصنفات الرشجي النحوية ومصـنفات اإلمـامني: حييـى بـن اليمني واملحرر يف النحو للهرمي و

 .  محزة وأمحد بن حييى املرتىض النحوية واللغوية

اخلامسة : مرحلة اجلمود واالجرتار اللغوي ، ومتتد من منتصف القرن التاسـع اهلجـري  

 إىل هناية القرن الرابع عرش اهلجري

 . )١( فيه الكفاية أثناء دراستي ملدى أصالة الدراسة أو تأثرهاسبق أن أوضحت ذلك بام

      

 . )٢(سبق أن أوضحت ذلك بام فيه الكفاية أثناء دراستي ملدى أصالة الدراسة أو تأثرها

 

حثه هذا مسلك اإلجياز بعد أن استوعب ماقاله السابقون عن الرتاث اللغوي يف سلك الباحث يف ب   

اليمن ، ومع ذلك فقد كان الباحث يوضح ماُأهبم ويفصل ما أمجل وجيمل ما فصل ويصوب خطأ أو 

ومها دون أن يشري إىل اخلطأ كام أنه كان يقسم وينظم ويرتب معلوماته بطريقة سلسة ومنطقية بعيدا 

                                                   

 انظر المبحث الثاني من هذا الفصل  ) ١(

   ) انظر المبحث الثاني من هذا الفصل٢(
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مطر اهلاليل ، كام أن الباحث كان يلخص كالمه بعد كل فقرة ومبحث هاديالذي وقع فيه  عن التكرار

 لكي يوصل للقارئ خالصة الكالم ومفاده إضافة إىل مالحظاته واستنتاجاته.

والباحث يمتلك قدرة عالية عىل التحليل والربط واالستنتاج الصحيح ، وذلك كان ديدنه يف بحثه  

 اآليت : عليه بعض مالحظات أفصلها يفكله ، ومع ذلك فإن يل 

أن ابتداء التدوين لقسم من قواعـد النحـو واللغـة كـان يف منتصـف القـرن  هادي اهلاليلذكر  -١

بكالم عام خاٍل من األمثلة لتلـك القواعـد دون أن  عبد امللك احلساميالثالث اهلجري وتابعه 

هو بذلك يعتـرب معتمـدا عـىل يثبت نصوصا لعلامء اليمن يف منتصف القرن الثالث اهلجري، و

أحكام جاهزة استقاها من اهلاليل دون أن ُيعمل فكره فيها و يوضحها بأمثلـة، واليشـء نفسـه 

فظهـر الباحـث مستسـلام  )١(فعله الباحث عندما حتدث عن نشأة الدراسات اللغويـة يف الـيمن

يـة يف الـيمن يشء آلراء اهلاليل رغم أهنا غري دقيقة ، حيث يلف مرحلة نشأة الدراسـات اللغو

من الغموض وكأن هناك حلقة مفقودة ، وما ذكره احلسـامي واهلـاليل إنـام كـان اعـتامدا عـىل 

ماقاله اهلمداين يف مصنفاته ، وما قاله اهلمداين إنام نقله عـن اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي، ومل 

 إىل مضاهنا. -التي ذكرها اخلليل -ينسب اهلمداين تلك األقوال عن ُكّتاب صنعاء وغريهم 

إذن فإن ماقيل عن مرحلة نشأة الدراسات اللغوية يف اليمن يدور يف حلقة مفرغة، وكأن هنـاك        

  فــــــــــــــــحلقة مفقودة ، وقد رأينا أن كثريا من النقاد ومنهم شوقي ضي

                                                   

 ) انظر التراث اللغوي في الیمن   ١(
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 ٨٣

سود الدؤيل أيب األيرفضون القول بأن وضع النحو العريب كان عىل يد اإلمام عيل بن أيب طالب أو 

 . )١(أو زياد بن أبيه عىل اختالف الروايات

إذن إذا كان هناك خالف يف قضية وضع النحو أي: نشأته فإين أختلف مـع مـن يقـول بـأن 

نشأة الدراسات النحوية يف اليمن كان عىل يد من سبقوا اهلمداين ؛ ألنه مل يصلنا مدونا عنهم 

يد اهلمداين ، وبالتايل فإن نشـأة الدراسـات يشء ، وأول دراسات مدونة وصلتنا كانت عىل 

كانت عىل يـد اهلمـداين ، فهـو أول مـن مجـع املالحظـات   -يف نظري  -النحوية يف اليمن 

اللغوية املشتتة هنا وهناك عن علامء اللغة واألدباء والشعراء من اليامنيني ، فام فعلـه سـابقوا 

قام بدراستها اهلمداين ، فُكتّـاب صـنعاء مـثال  اهلمداين من اليامنيني يعترب املادة اللغوية التي

كان هلم حقائق الشكل وكانوا جيّودون اخلط وهيذبون الرسائل والكتب ، فام فعلوه إنـام هـو 

(مادة لغوية) بحاجة إىل دراسة وليست هي الدراسة ، كام أن الدراسة اللغوية ينبغي أن تقوم 

 ق أو غريه. عىل أسس كتأليف أو رشح أو اختصار أو مجع ملتفر

ثانيـا : املراحـل التـي مـرت هبـا الدراسـات « عنوانا قال فيه:  عبد امللك احلساميذكر  -٢

                             )٢(»اللغوية يف اليمن منذ نشأهتا يف القرن الثاين اهلجري إىل يومنا هذا 

                                                   

 ) انظر المبحث األول من هذا الفصل    ١(

     ٢٩) التراث اللغوي في الیمن ٢(
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 ٨٤

ملرحلـة اخلامسـة وأمـا ا:« وملا فّصل تلك املراحل جعلها مخسـا فـاألخرية منهـا قـال عنهـا 

واألخرية فهي مرحلة اجلمود واالجرتار اللغوي، ومتتد هذه املرحلـة مـن منتصـف القـرن 

                             )١(»التاسع اهلجري إىل هناية القرن الرابع عرش اهلجري

فإذا وازنا بني نيص الباحث املذكورين فسوف نجد الـنص األول قـد حـدد هنايـة مراحـل  

اللغوية يف اليمن بـ(يومنا هذا) والنص الثاين حدد هناية تلك املراحـل بــ( هنايـة  الدراسات

القرن الرابع عرش اهلجري) ومل يذكر الباحث شيئا عام بعد ذلك  حيث انتقل إىل مبحث آخر 

فيالحظ عىل الباحث أنه مل يـربط بـني نصـيه  )٢(وهو(أهم مصادر التأليف اللغوي يف اليمن)

 ه وآخره.وال بني أول كالم

رّقم الباحث بحثه بأرقام ُحتدث إرباكا لقارئه ؛ لعدم وجـود تـرابط منطقـي بـني تلـك  -٣

األرقام والعناوين التي وضعت هلا ، حيث ذكر الباحث عنوانا هو (عوامل نشأة الدراسات 

فكان عنوان العامل األول(العامل الديني) وُترك دون أي رقم  )٣( اللغوية يف اليمن وتطورها)

) ، ثـم ذكـر عنـوان ١امه، ثم كان عنوان العامل الثاين (العامل السيايس) وُرقم بـالرقم (أم

) ، ثم ذكر عنوانا ووسمه بالصلة ٢العامل الثالث ( عامل الرحالت العلمية) وُرقم بالرقم (

) ، وهذا العنـوان لـيس عنوانـا لعامـل رابـع، ٣بني اليمن والبرصة وبغداد ، وُرقم بالرقم (

                                                   

    ٣١التراث اللغوي في الیمن  )١(

     ٣١اللغوي في الیمن لتراث ا )٢(

    ٢٤لتراث اللغوي في الیمن ا )٣(
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 ٨٥

باحث نفسه قد ذكر يف ملخص بحثه الذي بدأ به بحثه أن عوامل نشأة الدراسات حيث إن ال

ثم  )١(العلمية  اللغوية يف اليمن ثالثة هي : العامل الديني والعامل السيايس وعامل الرحالت

انتقل الباحث إىل مبحث آخر هو ( مراحل الدراسات اللغوية يف اليمن) وبعـد انتهائـه مـن 

ألخرية ذكر عنوانا آخر هو ( من أشهر اللغويني يف هذه املرحلة) وُرقم احلديث عن املرحلة ا

) ولست أدري أذلك التخبط يف منهجية الرتقيم وعدم الربط بني عنارص البحـث ٤بالرقم (

كان من ِقبل الطباع أم من قبل الباحث نفسه والظاهر يل أنه من قبل الطباع ولكن املسؤولية 

 تقع يف النهاية عىل الباحث.

اخللط يف حتليل املعلومة أحيانا والوهم وعدم الربط بني ماذكره عنها سابقا أو مايـذكره  -٤

 عنها الحقا، ومن ذلك عىل سبيل التمثيل مايأيت:

عّدد الباحث علامء اليمن الذين رحلوا إىل مكة فذكر احلسن بن أمحد اهلمداين، وطـاهر بـن 

 )٢(»هـ٩٥٠بن إسحاق املعروف بابن عباد ت واحلسن« حييى بن أيب اخلري العمراين ثم قال : 

ومن علامء اليمن: احلسن بن إسحاق املعـروف بـابن عبـاد اخترصـ « ويف موضع آخر قال: 

ويف موضع ثالث أثنـاء حديثـه عـن املرحلـة الثالثـة مـن  )٣(»كتاب سيبويه يف املسجد احلرام

ه املرحلـة: ابـن عبـاد ومن أشهر النحـاة يف هـذ« مراحل الدراسات اللغوية يف اليمن قال: 

                                                   

     ٢٢) المرجع السابق نفسه ١(

    ٢٥ -٢٤) المرجع السابق نفسه ٢(

    ٢٥)المرجع السابق نفسه ٣(



���������������������������������������������������� �

 

 ٨٦

احلسن بن إسحاق إمام النحاة يف اليمن يف عرصه ، ومن مؤلفاته : خمترصـ يف النحـو ، وهـو 

كتاب تعليمي مشهور يف اليمن ، وقد تويف يف القرن اخلامس اهلجري ، وال يعرف زمن وفاته 

 .)  ١(»عىل وجه التحديد

 اآليت :وباملوازنة بني النصوص الثالثة املذكورة آنفا يتبني 

هـ) ،  ٥٩٠أوال: حدد الباحث يف نصه األول تاريخ وفاة احلسن بن إسحاق بن عباد بعام (

ويف نصه الثالث ذكر أن ابن عباد احلسن بن إسحاق تـويف يف القـرن اخلـامس اهلجـري وال 

 يعرف زمن وفاته عىل وجه التحديد .

ه احلسن بن إسـحاق بـن عبـاد ثانيا : ذكر الباحث يف النص الثالث أن املخترص يف النحو ألف

وهو كتاب تعليمي مشهور يف اليمن ، ويف النص الثاين ذكر أن املخترص يف النحو الذي ألفـه 

احلسن بن إسحاق هو خمترص لكتاب سيبويه، وقد اخترصه احلسن بن إسحاق بـن عبـاد يف 

ة واللغويـة املسجد احلرام ، ثم أحال الباحث هذه املعلومة إىل كتاب نشأة الدراسات النحوي

يف اليمن للهاليل ، وملَّا حتققت من ذلك من كتاب اهلاليل املحال إليه وجدت اهلاليل ذكـر أن 

ومل يذكر أبدا يف كتابه كله أن خمترص ابن عبـاد هـو  )٢(ابن عباد ألف خمترصه يف الكعبة املرشفة

ن أخـي خمترص لكتاب سيويه ، وهذا األخري نسبه إلبراهيم بن حممـد بـن إسـحاق وهـو ابـ

 احلسن بن إسحاق حيث قال :                                                                    

                                                   

    ٢٩لتراث اللغوي في الیمن ا)١(

    ) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن٢(
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 ٨٧

وُعلم يف اليمن للكتاب خمترصا سمي خمترصـ سـيبويه ألفـه إبـراهيم بـن حممـد بـن أيب « 

قال وملا حتدث اهلاليل عن كتاب سيبويه كمصدر من مصادر التأليف اللغوي يف اليمن  )١(»عباد

فنالحظ من كالم اهلاليل عن خمترص كتاب سـيبويه أن اهلـاليل  )٢(»فاخترص أحدهم الدستور: « 

بالبناء للمجهول أو واخترص أحدهم وملا جـزم يف األمـر نسـبه   "علم"غري متأكد منه فيقول و

إلبراهيم بن حممد بن إسحاق ، وعندما عدد اهلاليل أسامء املخترصات النحوية يف الـيمن ذكـر 

امنية خمترصات منهـا خمترصـ احلسـن بـن إسـحاق ، وكـان اهلـاليل يوضـح ماهيـة معضـمها ث

ومضموهنا إال خمترص احلسن مل يذكر شيئا عن مضمونه ، وهذا املخترص التوجـد منـه نسـخة 

خمطوطة  يف اليمن حسب اطالعي ، وقد حققه يف جامعة أم القرى الباحث محيد أمحد إبـراهيم 

، وقد  )٣(كر يف فهرس الرسائل العلمية يف اململكة العربية السعوديةكرسالة ماجستري حسب ماذُ 

حاولت جاهدا أن أحصل عىل نسخة منه ولكني مل أوفق إىل ذلك رغم حصـويل عـىل رسـائل 

 أخرى من اجلامعة نفسها . 

إذن فمن أين عرف الباحث احلسامي أن املخترص يف النحو للحسن بن إسحاق هو خمترص 

أن يكون له أي دليل سوى التوهم يف االستنتاج ولعله وهـم ذلـك عنـدما  لكتاب سيبويه دون

ونظن أنه حذا حـذو الزجـاجي ، ألنـه سـلك طريقتـه عنـدما « قال اهلاليل عن خمترص احلسن 

                                                   

     ٢٧٩حویة واللغویة في الیمن  ) انظر نشأة الدراسات الن١(

     ٤٤) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن  ٢(

 ) انظر فهرس الرسائل العلمیة في الملكة العربیة السعودیة ٣(
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 ٨٨

فاهلاليل يقصد هنا أن الزجاجي كان كلام فّرغ بابا طـاف بالكعبـة سـبعا  )١(»صنف اجلمل بمكة

 حاق .ويظن أنه كذلك فعل احلسن ابن إس

التوهم يف ذكر االسم الصحيح لبعض األعالم ، ومن ذلك اسم ( احلسن بن إسحاق  -٥

أيب عبّاد ) حيث أطلق عليه الباحث ( احلسن بن إسحاق بن عباد )  وكذلك ابن أخيه 

إبراهيم بن حممد بن إسحاق أيب عباد ، حيث يسميه الباحث إبـراهيم بـن حممـد بـن 

 : عبد امللك احلساميصوص التالية التي ذكرها إسحاق بن عباد، وتتضح ذلك من الن

   )٢(»ومن علامء اليمن : احلسن بن إسحاق املعروف بابن عباد« 

   )٣(»ومن أشهر النحاة يف هذه املرحلة : ابن عباد احلسن بن إسحاق« 

 )٤(»وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إسحاق بن عباد« 

  )٥(»ونظم خمترص احلسن بن عباد يف النحو« ... 

وقد اخترصه أحد علامء اليمن يف القرن اخلامس اهلجري ، وهو إبـراهيم بـن حممـد بـن «  

  )٦(»إسحاق املشهور بابن عباد

                                                   

  ٣٢٠-٣١٩) نشأة الدراسات النحویة ١(

  ٢٥) التراث اللغوي في الیمن ٢(

  ٢٩) التراث اللغوي في الیمن ٣(

  ٢٩فسه ) المرجع ن٤(

  ٣١) المرجع نفسه ٥(

 ٣٢لتراث اللغوي في الیمن ا)٦(
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 ٨٩

إذن فقد وهم الباحث يف إبراهيم بن حممد واحلسن ابنا إسحاق أيب عباد ، حيث قـال : إسـحاق    

املصادر واملراجـع تثبتـه مـرة ( بن عباد والصواب: إسحاق أيب عباد ، وهذا الوهم كان بسبب أن 

، وكذلك إبراهيم بـن أخـي احلسـن ، فلعـل   )٢( ومرة ( احلسن ابن أيب عباد))١( احلسن بن إسحاق)

الباحث أراد أن يوفق بني تلك التسميات فوهم وظـن أن عبـاد هـو أٌب إلسـحاق والواقـع غـري 

حاق هو نفسه أبو عباد، وهلـذا ذلك، إذ أن الصواب : أبو عباد ، وأبو عباد هي كنية إسحاق ، فإس

تثبته املصادر أو املراجع مرة : احلسن بن إسحاق ومرة: احلسـن بـن أيب عبـاد ، ومـا زاد يف تـوهم 

، ومـا يؤكـد أن  )٣(الباحث أن اهلاليل ذكر إبراهيم فقال: إبراهيم بـن حممـد بـن إسـحاق أيب عبـاد

وُعلم يف الـيمن أن للكتـاب خمترصـا «  إسحاق هو نفسه أبو عباد نص اهلاليل اآليت الذي قال فيه:

،  )٤(»ألفه إبراهيم بن حممد بن أيب عباد إسـحاق اليمنـي النحـوي األديـب "خمترص سيبويه"سمي 

 . )٥(وقد وقع يف هذا الوهم أيضا باحثِون آخرون ومنهم الباحث عبد اهللا اليوسفي

الباحـث بلغتـه فخلـت مـن كثـري مـن األوهـام  إن مستوى لغة الباحث عال جدا ، حيث اهتم   

اللغوية التي وقع فيها بعض الباحثني ممـن وقفـت عـىل دراسـتهم ، ومل أقـف عـىل خطـأ لغـوي 

                                                   

 ٢٨، ونشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن ٥٠٠/ ١) انظر البغیة ١(

 ٤٤ونشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن  ٢٧) انظر المدارس اإلسالمیة ٢(

 ٢٧٩) انظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن ٣(

 ٢٧٩المرجع نفسه ) ٤(

 ) انظر نشأة الدرس النحوي في زبید لعبد اهللا الیوسفي  ٥(
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 ٩٠

 )١(»وقال املازين : من أراد أن يعمل كبريا يف النحـو بعـد سـيبويه فليسـتحي« للباحث سوى قوله: 

مة جزمه حذف حرف العلة ، وأعتقـد أن والصواب : فليستِح ؛ ألن الفعل جمزوم بالم األمر وعال

 مثل هذا اخلطأ إنام هو سهو من الباحث أو وهم من الطباع .

والصـواب : وغنـى  )٢(»مما يدل عىل وفـرة وغناهـا مصـادرهم:« وكذلك اخلطأ الطباعي يف قوله 

 مصادرهم .                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

  ٣٢) التراث اللغوي في الیمن ١(

  ٣٧) المرجع نفسه ٢(
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كريم النجار، وهي عبـارة عـن هذه الدراسة هي للباحث الفلسطيني رشيف عبد ال

رسالة دكتوراهـ حصل هبا الباحث عىل شهادة الدكتوراه يف النحو والرصـف مـن قسـم 

اللغة العربية يف كلية اآلداب بجامعة صنعاء عام ألف وتسعامئة وتسع وتسـعني ميالديـة 

املوافق عام ألف وأربعامئة وعرشين هجرية، وهي عبـارة عـن خمطـوط حمفـوظ باملكتبـة 

 كزية بجامعة صنعاء يف قسم الرسائل العلمية .املر
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 موضوع الدراسة وأقسامها 

 تعد هذه الرسالة العلمية دراسة ذات ثالثة أبعاد:

األول: املسائل اخلالفية النحوية كام هي يف مصنفات نحاة الـيمن أوال ثـم كتـب النحـاة 

 اآلخرين ثانيا. 

جيحاهتم، وإبراز آرائهم النحوية التي الثاين: موقف نحاة اليمن من هذه املسائل وبيان تر

 تفردوا هبا. 

الثالث: وجهة النظر الوصفية املعارصة من هذه املسائل حسب وجهة نظر الدكتور خليل 

عاميرة يف التحليل اللغوي، وقد قامت هذه الدراسة عىل قسمني: األول الدراسة، 

من متهيد وسـتة  والثاين: ملحق الدراسة، فأما القسم األول وهو الدراسة فتكون

فصول شملت مجيع أبواب النحو املعروفة، فأما التمهيد فقد تنـاول البحـث فيـه 

أبعاد الدراسة، حيث حتدث عن اخلالف النحوي ونشأته ومدارسه وتطوره، كـام 

قام الباحث بالرتمجة للشخصيات النحوية اليمنيـة املعروفـة يف القـرن السـادس 

مخسا وعرشين شخصية نحوية يمنيـة ممـن  والسابع والثامن اهلجري، التي بلغت

كان هلـا إسـهامات وجهـود نحويـة متميـزة وعاشـت يف تلـك القـرون الثالثـة 



���������������������������������������������������� �

 

 ٩٤

املذكورة، كام تطرق الباحث يف التمهيد إىل الدراسات اللغويـة الغربيـة يف القـرن 

العرشين وعرض لوجهة نظر بعض أصحاب النظريات احلديثة يف علم اللغة ثـم 

تور خليل عاميرة يف التحليـل اللغـوي وارتىضـ الباحـث عرض وجهة نظر الدك

 منهج الدكتور خليل عاميرة، وبني مسوغات هذا التوجه.

وأما الفصل األول فتناول الباحـث فيـه جمموعـة مـن املباحـث النحويـة واملسـائل 

اخلالفية يف املقدمات النحوية، مبينا من خالل ذلك موقف نحاة اليمن من تلـك املسـائل 

كام بني وجهة نظر الدكتور خليل عاميرة، وأما الفصل الثاين فتناول الباحث فيه  اخلالفية،

جمموعة من املسائل اخلالفية يف اجلمـل االسـمية، بحيـث أبـرز رأي نحـاة الـيمن فيهـا، 

ووجهة نظر علم اللغة املعارص، وأما الفصل الثالث فتنـاول الباحـث فيـه جمموعـة مـن 

علية بالطريقة نفسها يف الفصلني األول والثاين، وأما الفصل املسائل اخلالفية يف اجلملة الف

الرابع فتناول الباحث فيه بعض املسائل اخلالفية يف اجلار واملجرور واإلضـافة بالطريقـة 

نفسها، وأما الفصل اخلامس فقد تناول الباحـث فيـه جمموعـة مـن املسـائل اخلالفيـة يف 

ل السادس فقد تناول الباحث فيه بعضـًا مـن التوابع بالطريقة السابقة نفسها، وأما الفص

 .املسائل اخلالفية يف جمموعة من األساليب النحوية يف التوابع بالطريقة السابقة نفسها
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وأما القسم الثاين فهو ملحق الدراسة وهو عبارة عن املسائل اخلالفيـة التـي ذكرهـا 

موقف ذلك العامل اليمنـي الباحث ُمظهرا ما نقله العامل اليمني يف كل مسألة ُذكرت، وما 

فيها وبلغ عدد املسائل اخلالفية النحوية التي ذكرها الباحـث نقـال مـن مصـنفات نحـاة 

 اليمن تسعامئة وثالثا وتسعني مسألة.    

  

عنوان هذه الدراسة هو (موقف نحـاة الـيمن مـن اخلالفـات النحويـة مـن القـرن 

اسع)، وهذا العنوان يقتيض أن يكون البحـث كلـه ُمنَْصـبا يف كـل السادس إىل القرن الت

أبوابه وفصوله عىل بيان موقف نحاة اليمن من اخلالفات النحوية بحيث يتناول الباحث 

املسألة اخلالفية ويبني اخلالف احلاصل فيها، ثم بعد ذلك يبني موقف نحاة اليمن من هذا 

اعتمدها الباحث ميدانا لدراسته يف الفرتة  اخلالف، من خالل مصنفات نحاة اليمن التي

 الزمنية املحددة، وهي القرون: السادس و السابع والثامن. 

واملتأمل يف مضمون هذه الدراسة يالحظ أن الباحث قد خرج يف حمتوى دراسته عن 

 مضمون العنوان، وسأوضح ذلك فيام ييل:



���������������������������������������������������� �

 

 ٩٦

ك اخلالفات وبالذات منهج أوال: ركز الباحث عىل وجهة نظر علم اللغة احلديث من تل

الدكتور خليل عاميرة يف التحليل اللغوي، حيث مّهد لدراسته بتمهيـد حتـدث فيـه 

عن النظريات الغربية احلديثة يف التحليل اللغوي يف القرن العرشين واختار مـنهج 

الدكتور خليل عاميرة ليطّبقه يف حتليله لكل مسـألة خالفيـة تـم تناوهلـا بالدراسـة، 

ن الباحث يف منهجه يذكر املسألة اخلالفية، ثم يذكر رأي نحـاة الـيمن حيث نجد أ

فيها، ثم بعد ذلك يبني وجهة نظـره اسـتنادا إىل مـنهج الـدكتور خليـل عاميـرة يف 

التحليل اللغوي، وهذا هو حمور ومرتكز الدراسة الذي يسعى إليه الباحث، وأمـا 

رصـية فحسـب، ومـن هنـا رأي نحاة اليمن يف تلك املسألة فهي قضية تكميلية ح

فالذي يظهر يل أن العنوان املالئم هلذه الدراسة هو (نحاة اليمن من القرن السادس 

إىل القرن التاسع اهلجري وعلم اللغة املعارص وموقفهام من اخلالفـات النحويـة)؛ 

ألن العنوان الذي ذكره الباحث ال عالقة لـه بعلـم اللغـة املعـارص ووجهـة نظـر 

يرة من تلك اخلالفات، ومما يؤكد عىل أن الباحث لديه رغبـة يف الدكتور خليل عام

دراسة اخلالفات النحوية من وجهة نظر علم اللغة املعارص قوله متحدثا عن أحـد 
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الرغبة يف دراسة املسـائل النحويـة دراسـة لغويـة معـارصة « دوافع هذه الدراسة:

 . )١(»تعتمد عىل املعنى يف حتليل الرتاكيب اللغوية

ذكر الباحث يف العنوان ( موقف نحاة اليمن )، ولكنه مل يبني موقـف نحـاة الـيمن  ثانيا:

مجيعهم بل بّني موقف أشهر نحاة اليمن يف الفرتة الزمنية املحددة، حيـث إنـه ذكـر 

مخسَة عَرش مصنفا نحويا لعلامء اليمن واعتمدها يف دراسته، ونحاة اليمن يف الفرتة 

ٌر، والذين ذكرهم الباحث قلة، فلو قـال الباحـث: الزمنية التي حددها الباحث ُكثُ 

 (موقف أشهر نحاة اليمن) لكان أحوط.

ثالثا: الفرتة الزمنية املذكورة يف العنـوان هـي (مـن القـرن السـادس إىل القـرن التاسـع  

اهلجري)، فنالحظ أنه استخدم حرف اجلر (إىل) مما جعل العنوان غري حمدد بدقة؛ 

عىل املضمون، وبالنظر إىل مضمون دراسة الباحث فإننا  ألنه ال يدل داللة قاطعة

نجد أن الباحث قد تناول بالدراسة نحاة الـيمن يف القـرون: السـادس والسـابع 

والثامن، ومل يتناول أي نحوي من القرن التاسع اهلجري، وهذا يعنـي أن القـرن 

قاطعـة التاسع غري داخل يف الدراسة، واستعامل حرف اجلر( إىل) ال يـدل داللـة 

عىل ذلك؛ لعدم وجود قرينة دالة عىل خروج القرن التاسع من الدراسة، وهذا ما 

                                                   

 ، المقدمة، الصفحة ب) انظر موقف نحاة الیمن القدماء من الخالفات النحویة١(
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، والذي يبدو يل أنه كـان عـىل الباحـث أن جيعـل عنـوان )١(ذهب إليه أكثر النحاة

دراسته هكذا (موقف نحاة اليمن من اخلالفات النحوية من القـرن السـادس إىل 

، وقد )٢(وط وخروجا من إشكالية اخلالفهناية القرن الثامن اهلجري) عمال باألح

ذكر الباحـث نفسـه مسـألة اخلـالف النحـوي يف (إىل) مـن ضـمن مـا ذكـره يف 

اخلالفات النحوية، وارتأى أن (إىل) ال يدخل ما بعدها يف حكـم مـا قبلهـا؛ ألن 

معناها األصيل انتهاء الغاية سواًء أكانت زمانية أم مكانيـة، والغايـة ال تـدخل يف 

، وهذا الرأي الذي ذهب إليه الباحـث إنـام هـو تـرجيح ألحـد )٣(شيئني احلد بني

، والذي أذهب إليـه كـام ذكـرت سـابقا أن يكـون )٤(اآلراء النحوية القائلة بذلك

العنوان بعيدا عن االحتامل ورصحيا ال لبس فيه، لذلك البد مـن البعـد عـام فيـه 

لنبـي صـىل اهللا عليـه خالف واستخدام ما ال جيعل جماال لالحتامل عمـال بقـول ا

 .)٥(»َدْع َما َيِريُبَك إَِىل َماال َيِريُبَك « وسلم:

                                                   

 .١/٢٧) مغني اللبیب عن كتب األعاریب ١(

 ى ) في دراستي هذه ) انظر مسألة ( إلى، حت٢(

 .٣٣٥) انظر موقف نحاة الیمن القدماء من الخالفات النحویة ص ٣(

) في دخول ما بعد إلى في حكم مـا قبلهـا خمسـة آراء: األول أن مـا بعـدها یـدخل، والثـاني ال یـدخل، والثالـث االثنـان ٤(

، والخــامس القرینــة هــي التــي تــدل معــا، والرابــع إن كــان مــا بعــدها مــن جــنس مــا قبلهــا فإنــه یــدخل وٕان لــم فــال یــدخل

 .٣٣٦-٣٣٥على دخول ما بعدها من عدمه، انظر المرجع السابق نفسه ص 

  .١١/٩٧) الحدیث رواه ابن عمر وأخرجه الطبراني في المعجم الكبیر٥(
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حاول الباحث أن يقدم دراسة نحوية ملجموعة من املسائل اخلالفية مبينا موقف عدد 

ليمن من نحاة اليمن من تلك اخلالفات، كام أن هذه الدراسة حاولت أن تقف عند نحاة ا

ومصنفاهتم النحوية وإن كان بيان جهود نحاة اليمن والتعريف بمصـنفاهتم إنـام كـان يف 

الفرتة من القرن السادس إىل هناية القرن الثامن اهلجري، ومع ذلك فقد أماطت اللثام عن 

تلك املصنفات النحوية وعّرفت بأشهر النحاة اليمنيني يف هذه الفرتة الزمنية، كام أن هذه 

تطبيق ملنهج الدكتور خليل عاميرة حيث قّدمت رؤية جديدة يف ضوء علم اللغة  الدراسة

احلديث للدراسة النحوية، ففتحت الباب لدراسات الحقة مماثلة يف بقية الفرتات الزمنية 

 التي عقبت الفرتة الزمنية هلذه الدراسة.  

 

ابقة هلـذه الدراسـة هبـذا العنـوان املخصـص مل أقف عىل حد علمي عىل دراسة سـ 

لدراسة نحاة اليمن، وال حتى كعنوان فرعي لدراسة سابقة من الدراسات التي تناولـت 

نحويا يمنيا بعينه، أو دراسة مصنف نحوي يمني بعينه، لذلك فهذه الدراسة تتسم باِجلّدة 

تور خليـل عاميـرة، يف موضوعها واألصالة يف عنواهنا إال أن الباحث وقـع يف أرس الـدك

وتأثر تأثرًا بالغًا بمنهجه يف التحليل اللغوي، وأستسلم آلرائه، فكان الباحث يذكر رأيـه 
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يف املسألة اخلالفية ويؤيد رأيه برأي الدكتور خليل عاميرة وكأن الباحث ال رأي له ولكنه 

لـدكتور ينقل رأي الدكتور خليل عاميرة عىل لسانه شخصيًا، ومل يتأثر الباحـث بكتـاب ا

خليل عاميرة يف التحليل اللغوي فحسب بل تأثر به شخصيًا حيث رافقه يف رحلة البحث 

 ، وكام هو واضح يف الدراسة كلها. )١(من البداية إىل النهاية حسب ما أقر به الباحث نفسه

 

الرمـوز التـي  السـيام تلـك )٢(قدم الباحث دلـيال للرمـوز التـي ُذكـرت يف دراسـته

 يستعملها علم اللغة احلديث يف التحليل اللغوي للجملة العربية.

وأما املصطلحات فإن الباحث كان يستعمل بعضها دون أن تكون دالالهتا مضبوطة 

لديه، فيستخدمها كام استخدمها األقدمون بدالالهتا القديمة لدالالت حديثة، وهذا أمـر 

يثة؛ ألنه يسبب خلطًا يف مفهـوم وداللـة املصـطلح، غري مقبول يف البحوث العلمية احلد

 ومن تلك املصطلحات ما يأيت:

مصطلح (أبواب النحو)، فإنه ُيالَحظ عىل كتب النحو القديمـة أن كـل موضـوع مـن  -

املواضيع النحوية فيها يطلق عليه باب، فهناك باب الفاعل، وباب املفعول بـه، وبـاب 

                                                   

 الصفحة ح. ة،المقدم ، ) انظر موقف نحاة الیمن١(

 ) انظر موقف نحاة الیمن من الخالفات النحویة الصفحة ط.٢(
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صنفات القديمة نحويًة كانت أو غريها يسـتخدم املبتدأ، وباب اخلرب وهكذا، فمنهج امل

مصطلح الباب لكل موضوع، وقد سار املحـدثون يف مصـنفاهتم النحويـة عـىل ذلـك 

، وأما البحوث والدراسات العلمية احلديثة فإهنا ال تقسم البحث العلمي عـىل )١(النهج

أبـواب،  هيئة أبواب فقط، ولكنها تعمد إىل تقسيم البحث إىل أقسـام، وكـل قسـم إىل

وكل باب إىل فصول، وكل فصل إىل مباحث، وكل مبحث إىل مطالب، وهكـذا، فقـد 

يقوم البعض بتقسيم بحثه إىل فصول، وكل فصل إىل مباحث، ولكن العجب العجاب 

قـام بتقسـيم دراسـته يف القسـم  -حمل هذا املبحـث  –أن جتد الباحث يف دراسته هذه 

صل عدة أبواب، فالفصل الثالث مثًال قال األول إىل مخسة فصول، واندرج حتت كل ف

أما الفصل الثالث فتناول الباحث فيه املسائل اخلالفية يف اجلملة الفعلية، « الباحث عنه:

ويضم هذا الفصل كثريًا من األبواب النحوية، فهو يشتمل عـىل احلـديث عـن الفعـل 

فصـل مجيـع وفاعله ونائبه، وما يدخل عىل الفعل من نصب أو جزم، كام ضـم هـذا ال

املنصوبات... وقد ناقش يف كل باب من هذه األبـواب مسـألتني أو ثـالث مسـائل... 

  )٢(»الخ

                                                   

 ) نظر مثاال على ذلك كتاب النحو الوافي لعباس حسن. ١(

 و. - ھـ) انظر موقف نحاة الیمن القدماء من الخالفات النحویة المقدمة الصفحة ٢(
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طريقة الباحث سلسة، بحيث إنه يبدأ بحرص آراء النحاة يف مسألة نحوية ما ويـذكر 

اليمن الذين رّجحوا رأيا عـىل رأي، أو الـذين هلـم من بني أولئك النحاة بعضا من نحاة 

رأي مستقل أو خمالف آلراء النحاة، ثم ُيديل الباحث برأيه يف موقـف نحـاة الـيمن أهـو 

معهم أم خيتلف معهم فيام ذهبـوا إليـه ؟ ويسـتند الباحـث يف حكمـه عـىل نحـاة الـيمن 

املثال عىل ذلـك املسـألة وموقفهم عىل نظرية التحليل اللغوي للدكتور خليل عاميرة،    و

 اآلتية:

 )١(واو رب وفاؤها

و(بل) إذا وقعت بمعنى (رب)، فذهب البرصيون  )٢(اخُتلف يف واو (رب) وفاؤها«

 إىل أهنا ال تعمل بنفسها، وذهب الكوفيون إىل أهنا العاملة بنفسها.

                                                   

 .٣٤٥ - ٣٤٣) موقف نحاة الیمن القدماء من الخالفات النحویة ص ٢(

 ) الصواب: وفائها.٢(
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او فالبرصيون يرون أن العمل لـ(رب) املقدرة بعد الواو، واحتجوا عىل ذلك بأن الو

ــان  ــرف إال إذا ك ــل احل ــال يعم ــيئا، ف ــل ش ــف ال يعم ــرف العط ــف، وح ــرف عط ح

خمتصا،وحرف العطف غري خمتص فوجب أن ال يكون عامال، وإذا مل تكن عاملة وجـب 

 أن يكون العمل لـ(رب) املقدرة.

ويري الكوفيون أن الواو نابت عن (رب) فإذا كانـت (رب) تعمـل اجلـر فكـذلك 

هوا هذه الواو بواو الَقَسم ملا نابت عن الباء عملت اجلـر كالبـاء، الواو لنيابتها عنها، وشبّ 

 وهو رأي املربد من البرصيني.

ويذكر الريض توجيها آخر لرأي الكوفيني، فهم يرون أهنا كانت يف األصل حرف عطـف 

 ثم صارت قائمة مقام (رب) جارة بنفسها لصريورهتا بمعنى (رب).

يعيش الصنعاين، فعنده أن اجلر بمعنى (رب) املوجودة وهذا هو التوجيه الذي أخذ به ابن 

يف الواو والفاء...، أما اإلمام حييى بن محزة والنجراين فقد ذهبا إىل أن العمل هلا ولكن بواسطة 

(رب)، وهذا بناء عىل أن هذا الرأي للبرصيني، وأرى أن اإلمام انفرد هبذا التوجيه، فهذا الرأي 

وهو أقرب إىل الكوفيني القائلني بإعامهلا نائبة عن (رب)، والذي  ليس رأي البرصيني كام ُذكر،

يراه الباحث أن تعامل الواو والفاء وبل معاملة (رب) من حيث كوهنا عنارص تقليل من حيث 

الداللة دخلت عىل اجلملة إلفادة هذا املعنى فيها، أما احلركة اإلعرابية فهي ليسـت ناجتـة عـن 
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وإنام هي حركـة اقتضـاء لـدخول الـواو، وال دور هلـا يف معنـى  تسلط أحد العوامل النحوية،

 اجلملة.

 ومن األمثلة عليها قول امرئ القيس:

  وليل كمـوج البحـر أرخـى سـدوله

 

ـــتيل ـــوم ليب ـــأنواع اهلم ـــّيل ب   ع

 

 األصل التوليدي للشطر األول يف البيت:  

 سدوله  -ليل  -أرخي 

اإلخبار ثم قدم الشاعر الفاعل لألمهية  = ف + فا + مف = مجلة فعلية توليدية حتمل معنى

 فأصبحت اجلملة:  

 وليل كموج البحر أرخى سدوله  )١(                       

       

 

                                                   

  مفعول،  =ف فعل، م =فاعل، ف  =تتحول الجملة إلى، فا =   )١(

  فاعل مقدم لغرض التوكید                                                                      = فا    
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= مجلة فعلية حتويلية بعنرص الرتتيب ثم جيء بعد ذلك بعنرص التشبيه      (كمـوج البحـر 

 ة: )، وهو يف هذا املوضع يقع موقع الصفة للفاعل. فصارت اجلمل

 ليل كموج البحر أرخى سدوله                       

 + قيد ( عنرص تشبيه + مشبه به ) + ف + مف    فا= 

 

= مجلة فعلية حتويلية بعنرص الرتتيب والزيادة ثم ملا أراد الشاعر أن يعرب عـن معنـى القلـة 

 اجلملة: جاء بالعنرص الذي يفيد التقليل وهو الواو، وأدخلوا عىل الفاعل فأصبحت 

 وليل كموج البحر أرخى سدوله             

 + قيد ( عنرص تشبيه + مشبه به ) + فا +مف فا   عنرص تقليل + 

 

= مجلة فعلية حتويلية بعنارص الرتتيب والزيادة وفيها معنى القلة ويكون ترابط الكلامت يف 

 اجلملة كالتايل: 

ـــــــــى    لو ـــــــــر       أرخ ــــــــــوج    البح ـــــــــل          كم ـــــــــدوله   ي   س
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 » انتهى.

من الواضح يف أسلوب الباحث أنه متـأثر بطريقـة عبـد اللطيـف بـن أيب بكـر الرشـجي 

سلوب تناوله للمسائل اخلالفيـة الزبيدي اليمني املتويف سنة ثامنامئة واثنتني هجرية، وذلك يف أ

النحوية بني نحاة الكوفة والبرصة، وهذه املسألة ذكرها عبد اللطيف الرشجي يف كتابه (ائتالف 

النرصة يف اختالف نحاة الكوفـة والبرصـة) إال أن الباحـث قـدم ذكـر البرصـيني وآخـر ذكـر 

يعيش الصنعاين واألزهـار  ، ثم إن الباحث استعان بكتب نحاة اليمن كاملحيط البن)١( الكوفيني

، حيث تقّىص الباحث هـذه النجراين الصافية لإلمام حييى بن محزة واألرسار الشافية إلسامعيل

املسألة عند نحاة اليمن املذكورين يف كتبهم سابقة الذكر، ثم أدىل الباحـث برأيـه معتمـدا عـىل 

ه يف التحليـل للمسـائل وجهة نظر الدكتور خليل عاميرة يف النظريـة التحويليـة، وعـىل منهجـ

النحوية، ويؤخذ عىل الباحث هنا أنه نقل الكالم كام هو عند الرشجي دون أن يرشح أو يبسـط 

املسألة بيشء من التوضيح ليسهل فهمها، ومن ثم استيعاهبا، إذ أن أسلوب الرشـجي أسـلوب 

                                                   

، عـالم الكتـب، ١٤٥: طـارق الجنـابي ص ) انظر ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة للشـرجي، تحقیـق١(

 م.١٩٨٧، ١بیروت، ط
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يشـء خمترص يف عرض مسائل اخلالف النحوي وبحاجة إىل إيضاح ورشح، فلم يأت الباحث ب

فيها سوى النقل، ومن باب اإلنصاف فإن الباحث استقىص كتب النحاة اليمنيني التـي اعتمـد 

عليها يف معرفة وجهة نظرهم يف تلك املسائل اخلالفية، ثم بني رأيه بأن (الواو) و(الفاء) و(بل) 

امد املعنـى تفيد بنفسها معنى التقليل، فهي عاملة بنفسها ال بُِرّب املقّدرة، أي أنه ذهـب إىل اعـت

وهو رأي الكوفيني يف هذه املسألة، إن من الواضح أن نظرية التحليل اللغوي للـدكتور خليـل 

عاميرة تعتمد املعنى يف اجلملة وإن تغري املبنى، فكـل مجلـة اسـمية كانـت أو فعليـة هـي مجلـة 

ضـافة إىل توليدية، وعند تغري بنائها تتحول إىل مجلة حتويليـة تـؤدي داللـة اجلملـة التوليديـة إ

اكتساهبا دالالت إضافية عندما تصبح مجلة حتويلية، والذي يظهر يل أن هـذا املـنهج ال حيسـم 

اخلالف النحوي عندما نطبقه عىل املسائل اخلالفية حيـث إنـه يـذهب مـذهب اعـتامد املعنـى 

ا لف واعتباره يف اجلملة، ولكنه ال يمكن أن يفرس لنا ما ذهب إليه البرصيون يف هذه املسألة وم

لفها، ثم إن مـنهج النظريـة التحويليـة مل يـأت بجديـد فقضـية الـنظم قضـية طرحهـا الشـيخ 

عبدالقاهر اجلرجاين وبّني من خالهلا أن اختالف نظم اجلملة يؤدي إىل اختالف يف معناها، وأن 

داللتها ختتلف باختالف نظمها، وهذه مسألة بالغية ختتص بعلم املعاين الـذي وضـعه الشـيخ 

قاهر حيث إنـه مل يرشـ إىل اخلالفـات النحويـة ومل حيـاول أن يطبـق نظريتـه عـىل تلـك عبد ال

اخلالفات؛ ألن اخلالفات النحوية ال تنَْصـّب كلهـا عـىل اجلملـة ومعناهـا وتأثرهـا بالعوامـل 

الداخلة عليها، وإنام هناك خالفات يف أمور فلسفية منطقية عقلية تعتمد عىل احلجـة واإلقنـاع 
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ألصول النحوية املتفق عليها، ثم إن لُِلغتنا العربية ميِّزة عن سائر اللغات األخـرى، استنادا إىل ا

فهي لغة املعاين، ولذلك اختارها اهللا لتكون وعاء لكالمه سبحانه وتعاىل، وهي لغة غري اللغات 

ا، الغربية التي معانيها حمدودة وألفاظها حمدودة وتقبل تطبيق النظريات املنطقية والرياضة عليه

أما لغتنا العربية فهي لغة التفكري والعطاء واإلثراء واإلعجاز والتجدد يف املعاين واألرسار حتى 

تقوم الساعة، وأرى أن تطبيق نتائج الدراسات اللغوية الغربية عىل لغتنا العربية أمر غري مقبول 

ىل ذلك هـو سـؤايل وال معقول ملَِا بني تلك اللغات ولغتنا العربية من اختالف كبري، والدليل ع

عّام إذا كانت نظريـة الـدكتور خليـل عاميـرة التـي اعتمـد عليهـا الباحـث يف حسـم اخلـالف 

والوصول إىل نتائج مقنعة هل أوصلتنا إىل قناعات وأخرجتنا من تلك اإلشكاالت بني النحاة؟ 

قنعتنـا وهذه املسألة التي طرحتُها هنا حسبام طرحها الباحث ما الذي أفادته من جديد؟ وهل أ

 بأن الواو والفاء وبل عاملة بنفسها ال بـ(رب) املُقّدرة ؟!

اعتقد أهنا مل تقدم حال هلذا اخلالف، ونتيجة حتليل املسألة بطريقة الدكتور خليل عاميـرة مل 

تفرس لنا شيئا سوى أن اجلملة مرتبطة بعضها بـبعض، فـام الفـرق يف النتيجـة إن كـان عنرصـ 

 الواو أو بل ؟التقليل (رب) أو الفاء أو 

من املؤكد أن النتيجة واحدة، وبناًء عىل ذلك فإن ُلب اخلـالف مـا زال قـائام، وال عالقـة 

 لنتيجة التحليل اللغوي ملسألة واو رب وفائها بلب اخلالف بني البرصيني والكوفيني.      
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قد اعتنى الباحـث بلغتـه فلـم إن مستوى اللغة متوسط إىل حد ما، ولغة الباحث عادية و

 جيانبه الصواب إال يف بعض مواضع وهي قليلة، وذلك كام يأيت:

استعمل الباحث االسم املوصول (الذي) يف املوضع الذي حقه أن يقال فيه (التي) وذلك يف  - 

 العبارة التالية:

ولذلك اقترص الباحث يف هذه الدراسة عىل الشخصيات الذي كان هلا جهـد نحـوي «

والصواب (التي كان هلا جهد...)؛ ألن (التي) صفة للشخصيات، والشخصيات  )١(» متميز

مجعت عىل املؤنث السامل فلزم أن تطابق الصفة املوصوف يف التذكري والتأنيث، واحلكم عىل 

الكلمة بأهنا مؤنث أو مذكر إنام يكون بالرجوع إيل مفردها، ومفرد شخصيات شخصـية، 

 باللفظ ال باملعني. وشخصية مؤنث لفظي، والعربة

  تــوهم الباحــث فعــّرف العــدد (تســعامئة) تعريفــا خيــالف القواعــد النحويــة حيــث قــال:  - 

وقام الباحث بإخراج مجيع املسائل اخلالفية من كتـب نحـاة الـيمن املـذكورة، فتجـاوزت « 

، فعّرف العدد والصـواب أن يعـرف املعـدود؛ ألن تعريـف األعـداد  )٢(»(التسعامئة) مسألة 

                                                   

 ) موقف نحاة الیمن القدماء من الخالفات النحویة، المقدمة الصفحة د.١(

 ) المرجع نفسه الصفحة د.٢(
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، فكـان )١(ردة، واملائة واأللف ومضاعفاهتام إنام يكون بإدخال (أل) التعريف عىل املعـدوداملف

 عىل الباحث أن يقول: فتجاوزت تسعامئة املسألة، وال خالف يف ذلك بني النحاة.

الفعل (عرض) والفعل (تعّرض) يالحظ عىل الباحـث أنـه اسـتعملهام عـىل غـري الفصـيح  - 

حيانا من غري حرف جر وأحيانـا كـان يعّديـه بـالالم، قـال فالفعل (عرض) عّداه الباحث أ

فعرض يف دراسته آراء النحاة وأدلتهم وشواهدهم النحوية ثم عرض لرأي نحـاة « الباحث:

، فأمـا الفعـل تعـّرض )٣(»وعرض لرأي د. عاميـرة يف هـذه املسـألة « ، وقال أيضا: )٢(»اليمن 

، فحـني يقـول )٤(»ال تعرضـُت أسـأهلمو(تعّرض) لفالن تصدى لـه يقـ«فداللته يف املعجم 

فهو مل يتصد للنحاة ولكنه عـرض » ثم تعّرض ملوقف نحاة اليمن من آراء النحاة « الباحث:

وقولـه تعـاىل: ﴿َوَعَرْضـنَا » عرض اليشـء أي: أظهـره«آراءهم أي: أبرزها وأظهرها؛ ألن 

َكافِِريَن َعْرًضا﴾ أما استعامل الباحث الفعـل (عـرض) مـع   )٦(»أي أبرزناها )٥( َجَهنََّم َيْوَمئٍِذ لِْل

تعديته بالم اجلر فهو استعامل عىل غري الفصـيح ومل أجـد مثـل هـذا االسـتعامل يف املعـاجم 

العربية وال يف كالم العرب نثرهم وشعرهم عىل حـد علمـي وال حتـى يف القـرآن الكـريم، 

                                                   

مقـــرر الجمهوریــة الیمنیــة، منشــورات وزارة التربیـــة  ١٠٢) انظــر كتــاب النحــو والصـــرف للصــف الثالــث الثــانوي ص ١(

 م.٢٠٠٧والتعلیم 

 ) موقف نحاة الیمن القدماء من الخالفات النحویة، المقدمة الصفحة و.٢(

 ) المرجع نفسه الصفحة و.٣(

 .٤٢٦) مختار الصحاح، ص ٤(

 .١٠٠) الكهف آیة ٥(

 .٤٢٦) مختار الصحاح، ص ٦(
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 ١١١

وتعديته من غـري الم ويبدو يل أنه من اللحن يف  الكالم، والصواب استعامل الفعل (عرض) 

اجلر إذا كان يف سياق إبراز اليشء وإظهاره، أما تعرض فإنام يستعمل عند التصدي ليشء ما، 

  )١( قول املتنبي:ونستأنس ب

  وقـــد قفلنـــا تعـــّرض يل الســـحاُب 

ىِش ف  ْم يف الُقبّة املَلَِك املُرجَّ

  قفلُت إليـَك إّن معـي السـحابا  

 كاباَك بعدما عَزم انِس فأمَس       

هناك بعض األخطاء اإلمالئيـة ككتابـة الفعـل (تبـوأت) هكـذا (تبـؤات) وذلـك يف قـول  - 

فاهلمزة متطرفة وهي مفتوحة فتكتـب  )٢(»منذ أن تبؤات أفكار تشومسكي مكاهنا« الباحث: 

 عىل األلف، وال خالف يف ذلك.

                                                   

ـــوقي، ص ١( ــرحمن البرقــ ــ ـــد ال ـــع عبـ ــي، وضـ ـــوان المتنبـــ ــرح دیـ ـــر شــ ــروت ١٧٣) انظـ ــي بیــ ـــاب العربــ ـــا –، دار الكتـ ن، لبنــ

 م.٢٠٠٥

 ) موقف نحاة الیمن القدماء من الخالفات النحویة ٢(
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حسـن  عـيلهذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه، تقدمت هبـا الباحثـة اليمنيـة فطـوم 

األهدل إيل قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة صنعاء، للحصول عىل درجة الـدكتوراه يف 

لصـلوي م، وأرشف عليهـا الـدكتور إبـراهيم ا٢٠٠٣النحو والرصف، فحصلت عليها عـام 

واألستاذ الدكتور نوري اهليتي، وهي عبارة عن خمطـوط حمفـوظ يف املكتبـة املركزيـة بجامعـة 

 صنعاء.

قسمت الباحثة دراستها هذه إيل سبعة فصول ومتهيد، فأما التمهيدي فقد حتدثت فيه عـن 

نشأة النحو من بداياته وصوال إيل القرن التاسع اهلجري، وأمـا الفصـل األول فقـد خصصـته 

 اسة سرية أبرز نحاة اليمن يف القرن التاسع اهلجري، وهم:لدر

 هـ.٨٠٢رساج الدين عبد اللطيف بن أيب بكر الرشجي تويف سنة  -١

 هـ.٨١٢بن حممد بن هطيل اليمني تويف سنة  عيل -٢
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 ١١٣

 هـ.٨٢٥بن إبراهيم املوزعي تويف سنة  عيلحممد بن  -٣

 هـ.٨٣٧بن حممد بن أيب القاسم تويف سنة  عيل -٤

 لرصاص من علامء القرن التاسع اهلجري.امحد بن حممد ا -٥

 هـ.٨٤٠اإلمام املهدي امحد بن حييى املرتىض تويف سنة  -٦

 هـ.٨٨٠امحد بن حممد اخلالدي تويف سنة  -٧

وأما الفصل الثاين فقد خصصته للتعريف بآثار أبرز علـامء القـرن التاسـع اهلجـري، 

 ودرست فيه:

 اآلثار املطبوعة والتعريف هبا. -١

 التعريف هبا.اآلثار املخطوطة و -٢

 اآلثار املفقودة، واكتفت باإلشارة إليها يف أماكن وجودها. -٣

 والفصل الثالث حتدثت فيه عن مناهج علامء هذا القرن من خالل مؤلفاهتم      

 وعرضت:

 أثر العلوم العقلية يف منهجهم. -١

 منهجهم يف العقل والرتجيح لآلراء. -٢

 من سبقهم من العلامء. عىلردهم  -٣
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 املصطلح النحوي. -٤

وأما الفصل الرابع فقد خصصته للخالف النحوي، وموقف نحاة اليمن يف القرن التاسع 

 اهلجري من نحاة املدرستني فدرست فيه:

 طريقة تناوهلم ملسائل اخلالف. -١

 موقفهم من نحاة البرصة. -٢

 موقفهم من نحاة الكوفة. -٣

 التوجيهات التي مل يسبقوا إليها. -٤

 هد وأدلة الصناعة النحوية، فتحدثت عن:وخصصت الفصل اخلامس للشوا

 الشواهد النحوية من القرآن، واحلديث، والشعر، وأقوال العرب وأمثاهلم. -١

 القياس  -٢

 وخصصت الفصل السادس للعامل والعلة النحوية، فتحدثت عن: 

 نظرية العامل قديام وحديثا. -١

 موقفهم من العامل. -٢

 موقفهم من العلة. -٣

 لسابع ملصادر دراستهم وأثرهم فيمن بعدهم فتناولت بالدراسة:وخصصت الفصل ا
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 مصادرهم. -١

 توثيق النسبة. -٢

 النقل املبارش. -٣

 النقل بالواسطة. -٤

 أثرهم فيمن بعدهم. -٥

 

عنوان الدراسة (الدرس النحوي يف اليمن يف القرن التاسع اهلجري)، وهو عنوان متالئم 

نحاة اليمن يف القرن التاسـع، حيـث  عيلفقد ركزت الباحثة دراستها جدا مع موضوع البحث 

ذكرت سرية أشهرهم، وأظهرت مصنفاهتم النحوية ومنهجهم، وموقفهم من اخلالف النحوي 

بني املدرستني، وموقفهم من العامل ومن العلة النحوية، واملصطلح النحـوي عنـدهم، إال أن 

يث حتدثت الباحثة فيه عن آثار أبـرز علـامء القـرن الدراسة بدت مضطربة يف الفصل الثاين، ح

ْني يمنيني من القرن العـارش،  التاسع اهلجري من النحاة اليمنيني، فإذا هي أدخلت معهم نحويَّ

هـ) وهو صاحب كتاب رشح الكافيـة ٩٢٠ومها عبد اهللا بن حييى بن حممد الناظري تويف سنة (

هــ) ٩٧٣مد بن عز الـدين املفتـي تـويف سـنة (وكذا حم )١( البن احلاجب، وهذا الكتاب مفقود

                                                   

 .٣٨١) مصادر الفكر العربي وإلسالمي في الیمن ١(
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، وأدخلـت )١(صاحب كتاب مصباح الراغب ومفتاح حقائق املآرب رشح كافية ابـن احلاجـب

تسعة مصنفات نحوية لنحاة يمنني مـن القـرون احلـادي عرشـ والثـاين عرشـ والثالـث عرشـ 

السـادس والسـابع  ، كام أهنا قامت بذكر املصنفات النحويـة لنحـاة الـيمن يف القـرن)٢(اهلجري

، ومل يكن حظ مصنفات نحاة اليمن يف القرن التاسع سوى صـفحتني )٣(والثامن يف هذا الفصل

من هذا الفصل، ومعظم صفحات هذا الفصل تطرقت فيها الباحثـة للحـديث بإسـهاب عـن 

معظم مصنفات نحاة اليمن منذ النشأة حتى القرن الرابع عرش، والذي يبدو يل أن هذا الفصل 

متالئم مع عنوان الدراسة، وال مسـوغ خلروجهـا عـن اإلطـار الزمنـي املحـدد ملوضـوع غري 

البحث، وإن كان وال بد من ذكر مصنفات علامء اليمن منذ نشأة الدراسات النحوية إىل القرن 

 هـاديالتاسع اهلجري فمكان ذلك يف التمهيد، رغم أن هذا املوضوع قد حتدث عنه بإسـهاب 

كـام  )٤( ملوسومة بـ(نشأة الدراسات النحوية واللغوية يف اليمن وتطورها)عطية مطر يف دراسته ا

أفرد رشيف النجار متهيدا كامال حتدث فيه عن نحاة الـيمن ومصـنفاهتم النحويـة مـن القـرن 

السادس إىل القرن التاسع اهلجري يف دراسته املوسومة بـ(موقف نحـاة الـيمن مـن اخلالفـات 

 . )٥( القرن التاسع اهلجري) النحوية من القرن السادس إىل

                                                   

 ) هذا الكتاب حققه الدكتور عبد الملك عبد الوهاب أنعم الحسام.١(

 .٤٦، ٤٥، ٤٣) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع لفطوم األهدل، ص ٢(

 .٤٤-٤١ابق نفسه ص ) المرجع الس٣(

 الباب األول من           ) جعلت مبحثا مستقال لهذا الكتاب في دراستي هذه، انظر الفصل ٤(

 الباب األول  من           ) جعلت مبحثا مستقال لهذا الكتاب في دراستي هذه، انظر الفصل٥(
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إن من اإلنصاف أال هنضم حق أحد، بل البد من إظهار ما متيزت به دراسة الباحثـة عـن 

غريها، وإبراز أمهيتها وقيمتها، واحلق أن دراسة الباحثـة التـي نحـن بصـددها تتسـم باجلديـة 

باحثني السابقني، فلم تأت هذه الدراسة تكرارًا ملـا قـد درس يف واملتابعة ملَِا قد درس من ِقبَل ال

أغلب مضموهنا وإنام كشفت لنا وأبرزت الدرس النحوي يف اليمن يف القرن التاسع اهلجـري، 

مبينة أشهر نحاتة ومصنفاهتم النحوية (مؤلفات ورشوح) وموضحة جهودهم ومـوقفهم مـن 

لنحويـة بـني مدرسـتي الكوفـة والبرصـة، كـام املصطلح النحوي والعلة النحوية واخلالفات ا

أبرزت تأثرهم بمن سبقهم من النحاة وتأثريهم فيمن بعدهم، وإن كان من مأخذ يل هنـا فـإين 

آخذ عليها عدم وقوفها عند تاريخ هذا العرص وطبيعة احلياة فيه بنواحيها املختلفة؛ ألن ذلك له 

أهنا مل تتطرق للحيـاة العلميـة فيـه، فكـان طبيعة الدرس النحوي يف هذا العرص، كام  عىلتأثري 

عليها أن تقدم ذلك كله يف متهيد ثم تـدخل إىل احلـديث عـن نحـاة هـذا العرصـ وجهـودهم 

النحوية، ولكنها مهدت هلذه الدراسة باحلديث عن نشـأة الدراسـات النحويـة يف الـيمن مـن 

اليمن يف هذا العرص بالقدر  بداياهتا إيل القرن التاسع اهلجري، وهذا ال خيدم الدرس النحوي يف

 الذي كانت ستؤديه دراسة تاريخ العرص نفسه.
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إن هذه الدراسة أصيلة يف عنواهنا وأغلب موضوعاهتا وإن كـان فيهـا تـأثر فقـد تـأثرت 

مة املوسو هاديعطية مطر يف التمهيد حيث إن عنوان التمهيد مقتبس من دراسة  هاديبدراسة 

بـ(نشأة الدراسات النحوية واللغوية يف اليمن وتطورها)، وأغلب ما ذكرته الباحثة مأخوذ عن 

نشأة الدراسات النحوية، فتقدم شيئا يستحق الذكر  عىلهذا الكتاب، ومع ذلك مل تركز الباحثة 

ولكنها ذهبت تتحدث عن نشأة الدراسات اللغوية السيام املعاجم كالقاموس املحيط للفريوز 

آبادي وشمس العلوم لنشوان احلمريي، ومل تستطع أن حتدد نشأة الدراسات النحوية يف اليمن 

بدقة، فذلك مما تتطلبه طبيعة دراستها بعيدا عن الدراسات اللغوية ونشأهتا وبعيدا عن الكتـب 

اللغوية لكتاب غريب اللغة للربعي أحد الكتب الرئيسة يف علم اللغة التي ظهـرت بدايـة عنـد 

عطية مطر يف كتابه  هادي، وأسلوهبا يف الطرح يشبه إىل حد كبري أسلوب  )١(ء اللغة يف اليمنعلام

معينـة حتـدد نشـأة الدراسـات النحويـة ولكنهـا جزئية  عىلاملذكور سابقا، حيث إهنا ال تركز 

املصـنفات النحويـة  تتحدث عن نشأة الدراسات اللغوية بعيدا عن النحو، ثـم رسدت أسـامء

عىل التطور احلاصل يف التـأليف النحـوي حو ابتداء من القرن السادس دون أن تركز وعلامء الن

، بل مل تتطرق إيل قضية التطـور احلاصـل يف منذ القرن السادس مرورًا بالقرنني السابع والثامن

التأليف النحوي قط، وإذا رجعنا إيل هذا التمهيد عند الباحثة وجدنا أغلبه يتحدث عـن علـم 

                                                   

 .٩-١) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع التمهید، ص ١(
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ظ احلديث عن نحاة اليمن ومصنفاهتم منذ القـرن السـادس إىل القـرن التاسـع إال اللغة ومل حي

رشيف النجار دراسة  عىلبأربع صفحات بأسلوب خمترص وبطريقة الرسد، متكئة إيل حد كبري 

يف املوسومة بـ (موقف نحاة اليمن من اخلالفات النحوية) وبأسلوب الباحث نفسه، ومع ذلك 

يف اهلوامش لتكون من ضمن املراجع التي اعتمدت عليهـا، وال شـك مل ترش إىل هذه الدراسة 

عىل ذلك تأثرها به يف طريقة عـرض املعلومـات دراسة رشيف النجار والدليل  عىلأهنا وقفت 

، والدليل اآلخر أن دراستها عن الـدرس )١(سادس إيل القرن السابععن نحاة اليمن من القرن ال

ن التاسع وهو القرن الذي انتهت عند بدايته دراسة رشيف النحوي يف اليمن كانت حمددة بالقر

النجار سابقة الذكر، واجلدير بالذكر أن دراسة رشيف النجار املذكورة سبقت دراسـة الباحثـة 

م يف حـني نوقشـت دراسـة ١٩٩٩بأربع سنوات فقد نوقشت دراسة رشيف النجار قبيل عام 

 م.٢٠٠٣الباحثة قبيل عام 

ة فلم يتسم باألصالة والسبق حيث قـد سـبقت دراسـة الباحثـة وأما منهج دراسة الباحث

م، وكـذا بدراسـة سـعيدة ١٩٩٧بدراسة رشيف النجار عن ابن هطيل النحوي اليمنـي عـام 

عباس عبد القادر شهاب عن ابن يعيش الصنعاين وجهوده النحوية التـي نوقشـت قبيـل عـام 

ذه الفصول ومباحثها هي نفسها م، فكال الدراستني تكّونتا من عدة فصول، وعناوين ه١٩٩٩

حيث تشرتك هذه الدراسات الثالث  -موضوع هذا املبحث-عناوين ومباحث دراسة الباحثة 

                                                   

 ةقارن بین التمهید عند شریف النجار في ( موقف نحاة الیمن من الخالفات النحویة) والتمهید عند الباحث )١(
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يف املنهج من ناحية أقسام البحث وكذا يف عناوين الفصول واملباحث التي تم تناوهلا بالدراسة، 

ة أو سرية أشهر نحاة فقد تناولت هذه الدراسات الثالث: سرية العامل النحوي موضوع الدراس

القرن التاسع متناولة مجيعها االسم والنسب واملولد والنشأة واملكانة العلمية واملذهب النحوي 

وشيوخ كل عامل وتالميذه ووفاته ثم يف فصل آخر املصـنفات النحويـة لشخصـية الدراسـة أو 

يف فصل آخر املوقف لنحاة القرن التاسع اهلجري يف اليمن ثم يف فصل آخر املصادر والنقول ثم 

من اخلالفات النحوية ثم يف فصل آخر أدلة الصناعة النحوية ثـم يف فصـل آخـر املوقـف مـن 

 تطابقا شكليا كامالاملصطلح النحوي والعلة النحوية والعامل النحوي، وال يعني هذا أن هناك 

 عىليم فصل يف املنهج فإّن لكل باحث طريقته ومنهجه يف دراسة بعض املباحث املضافة أو تقد

فصل أو زيادة عدد الفصول أو نقصاهنا، ولكن مضمون عناوين فصول ومباحث املحتويـات 

 .)١(هي هي نفسها، وأقسام الدراسة هي هي نفسها

لقد تتبعُت مصطلحات الباحثة فوجدهتا دقيقة واضحة ليس فيها غمـوض ومل أقـف هلـا 

 ذا مما حيسب للباحثة يف دراستها هذه.أي مأخذ يف هذا، وه عىل

 

                                                   

والـدرس النحـوي فـي   ،) انظر ابن هطیل النحوي لشریف النجار ، وابن یعیش الصـنعاني لسـعیدة عبـاس عبـد القـادر١(

 الیمن في القرن التاسع الهجري.
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بسالسـة األسـلوب ووضـوح  -موضوع هذا املبحث-تتسم طريقة الباحثة يف دراستها 

رسد ونقل املعلومات وتنسـيقها، ومـع  عىلاألفكار وسهولة األلفاظ، و تعتمد طريقة الباحثة 

 فإهنا أحيانا ال تتأكد وال تتحقق من صحة املعلومات التي تذكرها، ومن ذلك:ذلك 

كتـاب  عـىلذكرت الباحثة مصنفات ابن هطيل، ومنها كتاب التاج املكلل بجـواهر اآلداب  -

ام إىل مخسة أجزاء يف األزهر لنيـل درجـة « املفصل يف صنعة اإلعراب، فقالت: وقد حققه مقسَّ

 املاجستري كل من:

 د اهللا النجدي عبد العزيز عب -١

 مصطفى إسامعيل عبد العال  -٢

 نبوي عشاموي حممد -٣
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    )١(»عيل أمحد الزين بن  -٤

رته الباحثة غري دقيق حيث إهنا ذكرت أنه ُحقق يف مخسة أجزاء، وهذا النص الذي ذك

ن وذكرت أربعة حمققني دون أن حتدد رقم اجلزء أو عدد األجزاء التي حققها كل حمقـق ممـ

أهنا مل تتحر الدقة يف املعلومات، وذلـك بسـبب عـدم الرجـوع إىل  ذكرت، وهذا يدل عىل

املصادر الرئيسة الستقاء املعلومات منها ولكنها رجعت إىل مراجع ناقلـة، فهـذه املعلومـة 

نقلتها من رسالة رشيف النجار املوسومة بـ(ابن هطيل اليمني وجهـوده النحويـة) حيـث 

 الرسائل املقدمة من:  )٢(اوقد ُأنجز منه« قال:

 عبد اهللا نجدي عبد العزيز

 مصطفى إسامعيل عبد العال

 نبوي عشاموي حممد 

 )٣(» أمحد الزين بن عيل

فهذا هو ما ذكره رشيف النجار ونقلت الباحثة منه تلـك املعلومـة كـام هـي، واملتأمـل يف 

ئل علمية يف كل مـن كليـة كالمهام جيد أنه خمالف للواقع إذا أن هذا الكتاب ُحقق يف ست رسا

                                                   

 .٤٣من في القرن التاسع الهجري، ص ) انظر الدرس النحوي في الی١(

 ) أي: ِمن الرسائل الخمس التي ذكرها.٢(

 .٣٧) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة، ص ٣(
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اللغة العربية بالقاهرة بجامعة األزهـر وكليـة البنـات بجامعـة األزهـر بمدينـة نرصـ، وتلـك 

 النحو اآليت:عىل الرسائل كانت 

اجلزء األول: حققته ألفت عبد املجيد بكلية البنـات بمدينـة نرصـ بجامعـة األزهـر عـام 

عبدالعزيز بكلية اللغـة العربيـة بالقـاهرة  م، واجلزء الثاين حققه الباحث عبداهللا نجدي١٩٨٩

م، وأما اجلزء الثالث فقد حققه الباحث مصطفى إسامعيل عبدالعال ١٩٨٦بجامعة األزهر عام 

م، وأما اجلزء الرابع فقد حققه الباحث ١٩٨٦بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة األزهر عام 

م، وأما اجلـزء ١٩٨٦قاهرة بجامعة األزهر عام العزاوي بكلية اللغة العربية بال الزين عيلأمحد 

اخلامس فقد حققه الباحث نبوي عشاموي حممد بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعـة األزهـر 

م، وأما اجلزء السادس فقد حققه الباحث حممد حييى إبراهيم مصطفى بكلية اللغـة ١٩٨٦عام 

 م.١٩٨٦بجامعة األزهر عام  بالقاهرةالعربية 

ن الباحثة مل تنقل املعلومة صحيحة، ومل ُتعِمل فكرها فيها، بمعنى أهنا مل تتعمـق فنالحظ أ

يف حتليل املعلومة التي تتحدث عنها بحيث تبسطها بوضوح، لذلك فإن أسلوب الباحثة يعتمد 

النقل، وال توجد قضايا حللتها ووصلت فيها إيل نتائج جديدة عـّربت فيهـا عـن  عىليف أغلبه 

حثة، فعملها عبارة عن ترتيب ومجع وتنظيم للمعلومات اعتامدا عىل التلخيص وجهة نظرها كبا

 والنقل من مصنفات نحاة اليمن يف القرن التاسع اهلجري موضوع دراستها.
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وإن َتعَجب فعجٌب نقلها من رسـالتها اخلاصـة باملاجسـتري املوسـومة بــ(حتقيق منهـاج 

وبعد ميض وقت ليس « ة قالت عنها:الطالب) للرصاص؛ حيث ذكرت يف تلك الرسالة معلوم

بالقصري عىل تسجيل املوضوع اكتشفت أن األستاذ ( أمحد بن عبد اهللا السامل) يف جامعة اإلمـام 

موضوع هـذا -، ويف دراستها )١(»حممد بن سعود بالرياض قد حقق املخطوط موضوع الرسالة

رسـالتني، إحـدامها وقـد ُحقـق يف « قالت متحدثًة عن (منهاج الطالب) للرصاص: -املبحث

، وباملقارنة ) ٢( »للدكتوراه يف جامعة اإلمام عبد العزيز يف جدة من قبل امحد بن عبد اهللا السامل...

بني النصني السابقني نالحظ أهنا تومهت فذكرت أن حتقيق منهاج الطالب للرصاص من ِقبـل 

صواب: يف جامعة اإلمام حممد امحد عبد اهللا السامل كان يف جامعة اإلمام عبد العزيز يف جدة، وال

 بن سعود بالرياض.

كذلك ذكرت من ضمن املؤلفات النحوية لنحاة اليمن يف القرن التاسـع اهلجـري كتـاب 

لإلمام املهدي، وجعلته رابع ثالثة مؤلفـات نحويـة أخـرى  )٣( (إكليل التاج وجوهرة الوهاج)

ثـم  ن هـذه املؤلفـات مجيعـًا،لنحاة اليمن يف القرن التاسع اهلجري، وقالت إهنا سـتتحدث عـ

، ومل تذكر عن الرابـع أي معلومـة سـوى اسـمه ونسـبته لإلمـام )٤(حتدثت عن الثالثة األخرى

                                                   

) انظر منهاج الطالب للرصاص، تحقیق: فطوم األهدل، المقدمة، الصفحة (د)، مخطوط محفوظ بالمكتبة المركزیة ١(

 .بجامعة صنعاء 

 .٤٥ – ٤٤ن في القرن التاسع الهجري، ص ) انظر الدرس النحوي في الیم٢(

 ) الصواب : وجوهرُه الوهاج.٣(

 .٨٦-٤٠)الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري ص ٤(
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املهدي، وملا فهرست املصادر واملراجع جعلته من ضمن املخطوطـات التـي اعتمـدت عليهـا 

ذكرتـه كمخطـوط كمصادر هلا ولكنها مل حتدد رقمه يف املكتبة الغربية بصنعاء، وال أدري ملـاذا 

اعتمدت عليه وهي مل ترجع إليه أصًال، ومل تذكر عنه شيئا، ومل تستق منه أي معلومة حتى رقم 

تصنيفه؟! كام أهنا ذكـرت يف فهـرس املصـادر واملراجـع أن خمطـوط (إكليـل التـاج وجـوهره 

 الوهاج) موجود يف املكتبة الغربية باجلامع الكبـري، وهـذا خـالف الواقـع، حيـث إن الكتـاب

)، ويبـدأ بالورقـة ٥١موجود يف املكتبة الرشقية باجلامع الكبري بصنعاء ضـمن جممـوع بـرقم (

)، ويسبقه يف املجموع كتاب (القسطاس املسـتقيم) يف املنطـق ١٧٥)، وينتهي بالورقة (١٤٦(

الباحثـة أن تقـف عليـه  عـىللإلمام املهدي نفسه، وهو عبارة عن خمترص لكتاب التاج، فكـان 

األقل ولكنها مل تفعل، بل ختبّطت يف بعض املعلومات مما جعل أسـلوهبا  عىلعنه وتعطي فكرة 

يتسم أحيانا بعدم الدقة يف نقل املعلومة وعدم التحقق من صحتها وعدم الرجـوع إىل منابعهـا 

 األصلية.

ال بالغامضـة إن مستوى لغة الباحثة متوسط؛ فألفاظ دراسـتها عاديـة ال هـي باملحلقـة و

 وجود بعض من األوهام اللغوية يف دراستها، وأمهها ما يأيت:نتيجة  وفيها شيئ من العامية
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من خالل املعطيات السابقة، نخلـص « التوهم يف استعامل كلمة (هام) حيث قالت الباحثة: - 

ما؛ والصواب أن يقال: (رأي مهم) وليس ها ،)١(»إىل رأي هام يرجح تأثر نحاة العربية باملنطق

ألن اهلام هو املحزن، يقال أمهني األمر فهو مهم أي أثار اهتاممي، وّمهني األمر فهو هام أي « 

 )٢(»أحزنني وأغمني 

سبيل املثال: نقلها شاهدا ذكره ابن هطيـل حيـث  عىلالتوهم يف نقل بعض الشواهد خطأ، و - 

 وال تقول: "أما ابن هطيل فيقول يف باب التحذير: « قالت:

 

ـــــاكف ـــــاك إي ـــــه إي ـــــراء فإن   امل

 

ـــب  ـــ جال ـــا وللرش ـــ دع   ) ٣(»إىل الرش

 

فال هي ضبطت الشاهد الشعري بالشكل وال هي نقلتـه صـحيحا حيـث قالـت فيـه 

، وقـد ذكـرت الباحثـة يف موضـع آخـر وضـبطته ضـبطًا خاطئـًا )٤( (دعا) والصواب َدّعاءٌ 

 .)٥( هكذا(َدَعا)

                                                   

 .٥٨) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ١(

ــد ٢( ــد عبــ ــا ( الــــیمن ) لمحمــ ــة العلــــوم والتكنولوجیــ ــات جامعــ ــة العربیــــة متطلبــ ــري، ص:  اهللا) اللغــ ــى ٢٠٩المحجــ ، األولــ

 م، د.ن.٢٠٠٠

 .٥٨) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ٣(

 ، وهو للفضل بن عبد الرحمن القرشي.٣١٠) انظر هذا الشاهد في معجم الشعراء ٤(

 .٢٣٣) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ٥(



���������������������������������������������������� �

 

 ١٢٧

البية آراء نحـاة العربيـة منـذ كانت موسوعات ضمت غ« إين ألختلف مع الباحثة يف قوهلا:  - 

؛ ألن حتى ال يقابل هبا ابتداء الغايـة (فمنـذ) يف »نشوء النحو وحتى القرن موضوع الدراسة

فإن أريد مقابلة ابتداء الغايـة اسـتعمل (إىل) قـال ابـن ) ١( نص الباحثة بمعنى (ِمن) االبتدائية

هـذا أوال، ثـم )  ٢(»ى الكوفة جيوز أن تقول رست من البرصة إىل الكوفة وال جيوز حت« هشام:

إن دخول الواو عىل حتى أشكل العبارة أكثر فإن أرادت الباحثة العطف، أي أن املوسوعات 

ضمت آراء نحاة العربية منذ نشأة النحو وضمته أيضا يف القرن التاسـع اهلجـري (موضـوع 

هبا بعضا مـن  الدراسة) فال جيوز ذلك؛ ألهنم اشرتطوا يف (حتى) العاطفة أن يكون املعطوف

والقرن التاسع اهلجري ليس من الفرتة الزمنية التي نشأ فيها النحو وال  ،)٣(املعطوف أو كبعضه

هو كبعضه، وإن اعتربت الباحثة (حتى) حرف جر ُأعيـد ذكـره بعـد عطـٍف فإنـه ال يوجـد 

ضمري جر تّم العطف عليه، وهو مذهب اجلمهور وأجاز ذلك الكوفيون واختاره ابن مالـك 

 قال: حيث

                                                   

" منـــذ لهـــا أحكـــام "مـــذ" وأوجههـــا وٕاعرابهـــا " وقـــال عـــن (مـــذ) مـــذ الجـــارة " وتكـــون بمعنـــى "مـــن"  ) قـــال إمیـــل یعقـــوب:١(

االبتدائیــة إذا كــان المجــرور ماضــیا معرفــة نحــو" مــا شــاهدتك منــذ یــوم األربعــاء " انظــر موســوعة النحــو والصــرف 

 .٥٠١ - ٥٣٢واإلعراب، ص 

 .١/١٢٤) مغني اللبیب ٢(

 بعضه نحو قولك: جاءت الجاریة حتى ابنها.، ك١/١٢٧) انظر المصدر نفسه ٣(



���������������������������������������������������� �

 

 ١٢٨

ــىل ــف ع ــدى عط ــافض ل ــْود خ   وَع

 

ــد جعــال ــض الزمــا ق ــمري خف   )١(ض

 

ــى ــد أت ــا إذ ق ــدي الزم ــيس عن   ول

 

  يف النثــر والــنظم الصــحيح مثبتــا

 

 

جيـب عودتـه لـدى  ) ٣(فال تقع خافضا)٢( كام أنَّ (حتى) ال جتر الضمري فهي ختتص بالظاهر

لباحثـة السـابق فلـَم ذكرتـه العطف، فإن كان ال مسوغ ملجيء (الواو) قبل حتى يف مثل قول ا

الباحثة قبل حتى ؟! فال الواو هذه (واو احلال)؛ ألنه ال يصح وقـوع (إذا) موقعهـا، وال هـي 

(واو ُرّب)؛ ألهنا مل تقع يف أول الكالم، وال هي (واو القسم)؛ ألهنا ال تدل عىل قسم، وال هي 

عية العاطفة)؛ ألنه مل تـذكر بعـدها (واو املعية)؛ ألنه مل ُيذكر بعدها اسم مفرد، وال هي (واو امل

مجلة فعلية فعلها مضارع ومل تسبق بنفي حمض وال طلب حمض، وال هي (واو العطف)؛ لعـدم 

وجود اشرتاك يف احلكم بني ما قبلها وما بعدها فام قبلها يدل عىل ابتداء الغايـة ومل تنتـه الغايـة 

                                                   

 م.١٩٨٥، ٢، تحقیق: محي الدین عبدالحمید، دار الفكر، دمشق، ط٣/٢٤٠) انظر شرح ابن عقیل ١(

ــدین عبــد الحمیــد، دار ١٤/  ٣) انظــر أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك البــن هشــام، ٢( ، تحقیــق: محمــد محــي ال

 الطالئع، القاهرة، د. ط.

 ل الجر كالمضاف أو حرف الجر.) أي عام٣(
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تصل بام قبلها، وال هي (اعرتاضـية)، وال بعد، وال هي (ابتدائية أو استئنافية)؛ ألن ما بعدها م

 .)٢( ،وال هي (زائدة))١(هي (واو اللصوق)؛ ألن اجلملة ليست نعتا ملنعوت

يغنـي « تومهت الباحثة يف كتابة كلمة (قارئها) حيث كتبتها هكذا (قارءها) وذلك يف قوهلـا:  - 

بعـد ألـف مـد وهـي ، ويبدو أن الباحثة تومهت فاعتربت اهلمزة متطرفة )٣(»قارءها، ويعيده 

ليست كذلك حيث إهنا متطرفة بعد حرف مكسور فتكتب عىل ياء (نربة)؛ ألن الياء تناسـب 

حركة الكرسة حيث يعتمد كتابة اهلمزة املتطرفة (آخـر الكلمـة) عـىل حركـة احلـرف الـذي 

 .)٤(قبلها

ء هكذا: تومهت الباحثة يف استعامل كلمة رئيس وأساس، حيث استعملتهام منسوبا إليهام باليا - 

وإنام كانت وسيلتهم لنقل هذه «(رئيسية وأساسية)، ومن ذلك عىل سبيل املثال قول الباحثة:

االعتامد عىل الشعر كمصدر أسايس مـن مصـادر «... ، وقوهلا )٥( »اآلراء مصادرهم الرئيسية 

، والصواب: مصـادرهم الرئيسـة، وكمصـدر أسـاس؛ ألن كلمـة (أسـاس) )٦(»االحتجاج 

كليهام ينسب إليهام من غري ياء؛ ألن أساس بمعنى ذي أسـاس أي صـاحب  وكلمة (رئيس)

                                                   

 المسؤولیة -وهو من هو  -) اعتراضیة نحو قولك: تحّمل احمد ١(

 .١/١٢٩) ألنه لم یثبت زیادتها عند النحاة، انظر مغني اللبیب ٢(

 .٦٢انظر مغني اللبیب ص  )٣(

 د.ط.لبنان،  –، دار القلم، بیروت ٥٦ - ٥٥) انظر في ذلك كتاب اإلمالء للشیخ حسن والي، ص ٤(

 .٣٠٨ص  ) انظر الدرس النحوي في الیمن٥(

 .٢٢٢ص  انظر الدرس النحوي في الیمن)٦(
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، )١(، وما كان كذلك فإنه ينسب إليه من غـري يـاء أساس، وكذا رئيس بمعنى صاحب رئاسة

ورئييس  ويرى األستاذ الدكتور مصطفى الفكي أن بعضهم أجاز أن يقال : رئيسية وأساسية

جـواز  عـدمإىل وأذهـب  امولكني أخالفه )٢(بيعقو إميلوهو هبذا يذهب مذهب وأسايس، 

كلمتي أساس ورئيس استعملتا يف أمهات املعاجم العربية منسوبا إليهام من غـري  نذلك ؛ أل

، وعلل ذلك بالتسـهيل لكثـرة اسـتعامهلا )٣(، ومل جيز استعامل رئيسة سوى املعجم الوسيط ياء

مـرا مـن شـأنه أن ينـدرج حتتـه أ عند كثري من الكتاب ولكن برشط أن يكون املنسوب إليـه

أفرادمتعددة ، والذي أذهب إليه أن نكتفي بام استعملته أمهات املعاجم العربية ، لكون اللغة 

 الفصيحة التؤخذ عن املتأخرين.

وعىل هذا النحو سـار اإلمـام « يل وجهة نظر يف استعامل الباحثة هذه العبارة التي قالت فيها: - 

إن الباحثة أرادت بقوهلا: (سـار عـىل هـذا النحـو) أي: كـان ، حيث )٤(»املهدي يف كل كتابه

اإلمام املهدي يف كتابه املكلل بجواهر املفصل يسري عىل طريقة فصل النحو عـن اللغـة، وإن 

جعلني أقف عند موقف املتسائل: ملاذا قالت:(يف كل كتابه)، ومل » يف كل كتابه« قول الباحثة:

عبارًة من قوهلا(يف كل كتابه) إال أن تكـون قصـدت  هنا أسلسإتقل: (يف كتابه كله)؛ حيث 

                                                   

) انظر المناهل الصافیة في شرح معاني الشافیة في علم الصرف للطف اهللا بن الغیاث، تحقیق: حسین عبد العزیز ١(

 ، رسالة دكتوراه ، كلیة اآلداب، جامعة صنعاء.

 واإلعرابانظر موسوعة النحو والصرف ) ٢(

 ، إصدار مجمع اللغة العربیة بالقاهرة.١/٢٢،٩انظر المعجم الوسیط ) ٣(

 .٧٠) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ٤(
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معنًى معينا ال تؤديه عبارة (يف كتابه كله)، فهل هناك فرق بني تقـدم (كـل) عـىل (كتابـه) أو 

 تأخرها بحيث تكون توكيدا معنويا ؟

وقد تقول: ما الفرق بينها إذا تقدمت، أو كانت مؤكدة، « جاء يف كتاب معاين النحو:      

 لطالب حرض) أو (حرض الطالب كلهم) ؟ نحو(كل ا

واجلواب هو أهنا إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء، ومل تـَدْع احـتامال لغـري اإلحاطـة، 

وإذا تأخرت وكانت مؤكدة احتمل الكالم العموم وغريه ثم جئت بام يرفـع احـتامل عـدم 

 .)١(»العموم 

تفيـد يف احلـالتني يتضح من النص السابق أن (كل) سواء تقـدمت أو كانـت مؤكـدة 

العموم ورفع احتامل عدمه إال أن الفرق أنك إذا قدمتها فقد أردت من بداية األمر العموم 

وإن جعلتها مؤكدة فقد رفعت احـتامل عـدم العمـوم بعـد أن كـان  -وهي مسألة قلبية  -

 الكالم بدوهنا حيتمل العموم أو غريه، واخلالصـة: إهنـا يف احلـالتني تفيـد العمـوم مـا دام

استعامهلا يصح قبل أو بعد االسم، وال يكون ذلك إال مع املعارف فقط أمـا النكـرات فـال 

، وذلك نحو قوله تعاىل﴿ ُكلُّ َنْفـٍس بِـَام )٢(تفيد (كل) معها معنى العموم إذا وقعت مؤكدة

، فلم يقل (نفس كلها بام كسبت رهينة)، وقال سـبحانه وتعـاىل: ﴿ َيـْوَم )٣( َكَسبَْت َرِهينٌَة﴾

                                                   

 .١٢٢ – ٤/١٢١) معاني النحو ١(

 .٤/١٢٢معاني النحو  )٢(

 .٣٨) المدثر آیة ٣(
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اِدُل َعْن َنْفِسَها َوُتَوىفَّ ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت َوُهْم ال ُيْظَلُمـوَن﴾ فلـم يقـل  )١(َتْأِيت ُكلُّ َنْفٍس ُجتَ

 (يوم تأيت نفس كلها).

والذي أراه يف تقدم (كل) أو تأخرها أنه إن انتفى معنى العموم عندما تكـون مؤكـدة 

تأخرهـا وأفـادت يف كـلٍّ العمـوم فـإن  فتقدمها أمر ال مناص منه، وإن صـلح تقـدمها أو

تأخرها لتكون ُمؤكدة هو األفضل وذلك إذا قصد هبا معنى العموم ومل يؤثر تأخرهـا عـىل 

 . )٢(سالمة العبارة وموسيقاها

اخللط يف االستعامل بني (مصـطلح) و(اصـطالح)، حيـث إن الباحثـة عّرفـت االصـطالح  - 

فالذي ذكرته الباحثة  ؛)٣(»عىل ظاهرة معينةواالصطالح لفظ حمدد يستخدم للداللة « فقالت:

إنام هو تعريف املصطلح وليس االصطالح؛ ألن االصطالح: مصدر اصطلح، وهـو اتفـاق 

 . )٤( طائفة عىل يشء خمصوص ولكل علم اصطالحاته

إذن فاملصطلح لفظ حمدد ُيستخدم للداللة عىل ظاهرة معينة أما االصطالح فهو اتفاق 

 مجاعة عىل يشء خمصوص.

                                                   

 .١١١) النحل آیة ١(

هـا السـمع، فهـي  ) هذا رأیي شخصـیا حسـب مـا یبـدو٢( لـي؛ ألن العبـارة حینئـٍذ تكـون أسـلس وأیسـر علـى اللسـان وال یُمجُّ

أفضل من غیرها إن كان غیرها ال یضیف شیئا جدیدا وملموسـا إلـى المعنـى، فاألسـلس فـي عبـارة الباحثـة أن ُیؤكـد 

 بكل فیقال: (فهكذا سار اإلمام المهدي في كتابه كله).  

 .٢٠رجع نفسه، ص ) انظر على سبیل المثال الم٣(

 .٣٤٦/  ١، والقاموس المحیط (صلح) ٥١٧/ ٢) انظر: لسان العرب (صلح) ٤(



���������������������������������������������������� �

 

 ١٣٣

، والصـواب اسـتعامل )١(»سواء أكان ذلك يف اختيار مصطلحاهتم أو آرائهم « قالت الباحثة:  - 

حرف العطف (أم) وليس (أو) مـع مهـزة التسـوية؛ ألن (أو) تعادهلـا فتسـمى (أم) املعادلـة 

 . )٢(ملعادلتها اهلمزة يف التسوية أو االستفهام

                                                   

 .  ٣٠٩) انظر الدرس النحوي في الیمن في القرن التاسع الهجري، ص ١(

 .٣/٢١٤) معاني النحو ٢(
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هذه الدارسة عبارة عن رسالة علمية تقـدم هبـا الباحـث اليمنـي عبـد اهللا عـيل مهيـوب 

اليوسفي إىل قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة عني شمس بالقاهرة، حيث حصل هبا عـىل 

م، وأرشف عليها كل مـن األسـتاذ الـدكتور/ ٢٠٠٣ف عام درجة املاجستري يف النحو والرص

 حممد الدسوقي الزغبي واألستاذ الدكتور عيل حممد هنداوي.

تقع هذه الدراسة يف ثالثامئة وتسع وعرشين صفحة وهي عبارة عـن خمطـوط حمفـوظ يف 

 .٤٥١.١/٤٠٤) ورقم التصنيف ١٧٣٦٦املكتبة املركزية بجامعه عني شمس حتت رقم القيد(

الباحث دراسته إىل مدخل ومخسة فصول رئيسة، فأما املدخل فكـان تارخييـًا حيـث  قسم

حتدث الباحث فيه عن مدينة زبيد: نشأهتا واحلياة السياسية فيها واالجتامعية والثقافية والفكرية 

 والعلمية ، ثم حتدث فيه عن نشأة الدرس النحوي واللغوي يف مدينة زبيد.
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الباحث فيه تصوراً عامًا عن نشأة الدرس النحوي يف اليمن وأما الفصل األول فقد أعطى 

حتى هناية القرن السادس اهلجري، وقد تكّون هذا الفصل من مبحثني اثنني مها: مرحلة انتقال 

( اهلمـداين ، الربعـي ،  األفكار النحوية إىل اليمن، والثاين: أعالم النحاة يف تلك الفـرتة وهـم: 

 نشوان احلمريى ، احليدرة ).

وأما الفصل الثاين فقد تناول الباحث فيه بالدراسة نشأة الدرس النحـوي يف زبيـد، وقـد 

قسم الباحث هذا الفصل إىل مبحثني مها: احلركة العلمية يف املدينة، ونشأة الدرس النحـوي يف 

زبيد وتطوره، فتحدث يف املبحث األول عن مدى تشـجيع احلكـام للعلـم والعلـامء، ومـدى 

كام يف احلياة العلمية يف املدينة، وحتدث عن التعلـيم وأثـره يف نشـوء الـدرس إسهام هؤالء احل

النحوي وتطوره، كام حتدث الباحث عن أهم املساجد واملدارس التي شهدت احليـاة النحويـة 

 ودفعت بمسرية النحو إىل األمام. 

وعالج أسباب وحتدث يف املبحث الثاين عن تاريخ انتقال األفكار النحوية إىل مدينة زبيد،  

تأخر نشأة الدرس النحوي يف املدينة، وحدد الباحث بداية التدوين النحوي فيها وأهم النحـاة 

 املتصدرين يف هذا املجال. 

وأما الفصل الثالث فقد خصصه الباحث حلركة الرحالت العلمية الوافـدة والقادمـة إىل  

 املدينة، وقد قسمه إىل ثالث نقاط رئيسة هي: 
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 ت الداخلة واخلارجة من زبيد إىل مرص. حركة الرحال  -

 حركة الرحالت الداخلية واخلارجة من زبيد إىل مكة واملدينة.  -

 حركة الرحالت الداخلة إىل زبيد من األقطار املختلفة.  -

 وقد حتدث الباحث عن أثر هذه الرحالت يف نشأة الدرس النحوي يف زبيد وتطوره. 

أهم مصادر الدرس النحوي يف مدينـة زبيـد،  وأما الفصل الرابع فقد عرض الباحث فيه

 وقد قسمه إىل ثالثة مباحث هي: 

 املبحث األول: وفيه أهم املصادر النحوية التي اقتناها علامء النحو يف زبيد. 

 املبحث الثاين: وفيه ذكٌر ألهم النحاة الذين جاء ذكرهم يف كتب نحاة زبيد.

املنظومات والرسائل واملخترصات لعلـامء املبحث الثالث: وفيه أهم الرشوح واملؤلفات و

 النحو يف مدينة زبيد يف الفرتة التي درسها الباحث فقط.

أما الفصل اخلامس فقد خصصه الباحث لدراسـة أعـالم النحـاة يف مدينـة زبيـد وهـم:  

اهلرمي، والرشجي، واملوزعي، وابن دعسـني، وقـد ابتـدأ الباحـث بدراسـة سـريهتم الذاتيـة 

، ثم مناهجهم، كام أجرى مقارنة بينهم وبني غـريهم مـن النحـاة، وانتهـى وجهودهم النحوية

 الباحث إىل خامتة توّصل من خالهلا إىل النتائج املهمة التي خرج هبا يف بحثه. 
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أوال: عنوان هذه الدراسة كام جاء يف صفحة العنوان ( الـدرس النحـوي يف زبيـد مـن القـرن 

، وهنا أتساءل: آلقرن العارش داخل يف الدراسـة أم )١(إىل القرن العارش اهلجري) السادس

 هو منتهى الدراسة ؟

واجلواب: إين ال أجد قرينة تدل عىل دخول القرن العارش يف حكم ما قبـل حـرف اجلـر 

(إىل)، وال توجد قرينة تدل عىل خروج القرن العارش من الدراسة، فقضية دخول ما بعد 

حكم ما قبله أو خروجه قضية خالفية بني النحاة املتقدمني واملتـأخرين، ولكـن (إىل) يف 

وتابعه يف ذلـك  )٢(األكثر يذهب إىل عدم الدخول كام قرره من النحاة املتأخرين ابن هشام

 .)٣(من املحدثني الدكتور فاضل السامرائي

مـا قبلهـا إال مـع أما الريض االسرتاباذي فريى أنه ال جيوز دخول ما بعد (إىل) يف حكـم 

، وبناء عىل ما رسدته من آراء النحاة يف مسألة دخول مابعد إىل )٤(وجود قرينة تدل عىل الدخول

يف حكم ماقبلها فإن القرن العارش يف رأي أكثر النحاة ال يدخل يف دراسة الباحث، وإن ُرّد عّيل 

نهم الـريض اشـرتطوا بأن املسألة فيها خالف فأقول: إن الذين جوزوا دخول مـا بعـد إىل ومـ

وجود قرينة تدل عىل الدخول، فأين القرينة الدالة عىل دخول القرن العارش يف دراسة الباحث؟ 

                                                   

 ) انظر الدرس النحوي في زبید من القرن السادس إلى القرن العاشر.١(

 .٧٥-١/٧٤كتب األعاریب البن هشام ) انظر مغني اللبیب عن ٢(

 .١/١٤) انظر معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي ٣(

 .٢/٣٥٩) انظر شرح الرضي على الكافیة ٤(
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، فـأقول إن )١(وإن قيل: هناك من جّوز دخول ما بعدها مطلقا من غري قرينة كام ذكره ابن هشام

 عند غريه.رأي ضعيف مل يرتجح عند الريض وال  -عنده-ابن هشام نفسه عّقب بأن ذلك 

فلامذا اختار الباحث هذه الصيغة لعنوان دراسـته وذهـب إىل اختيـار حـرف اجلـر (إىل)  

فجعل عنوان دراسته فيه تردد وتشكك ؟! وملاذا مل خيرج إىل صيغة بعيدة عن اللـبس، فيختـار 

 عنوانا واضحا يدل عىل املضمون من غري تردد وال احتامل وال خالف، وقد ُيردُّ عىل ما ذكرُتـه

بأن انتهاء الغاية هلا حرفان يف اللغة العربية مها: (إىل) و(حتـى)، فـإن مل خيـرت الباحـث احلـرف 

(إىل) فسوف خيتار احلرف (حتى)، ولكن رغم أن أكثر النحاة يـرون دخـول مـا بعـد حتـى يف 

حكم ما قبلها إال أن النحاة ال جييزون استعامل (حتى) حرف غاية إذا كان ابتداء الغاية بحـرف 

جلر (ِمن) كام قرره ابن هشام، حيث ذكر أنه جيوز أن تقول: رست من البرصة إىل الكوفـة وال ا

، وتابعهام )٣(وذلك لضعف (حتى) يف الغاية« ، وقال السيوطي معلال ذلك:)٢(جيوز: حتى الكوفة

، وبناء عىل ذلك فال يمكن للباحـث أن يسـتخدم (حتـى) )٤(يف ذلك الدكتور فاضل السامرائي

(إىل) يف قوله: من القرن السادس إىل القرن العارش اهلجري، وليس له إال أن يستخدم  بدال عن

 حرف اجلر (إىل).

                                                   

 .١/٧٤) انظر مغني اللبیب ١(

 .١/١٢٤) مغني اللبیب ٢(

 .٣/٣١) معاني النحو ٣(

 .٣/٣٠) معاني النحو ٤(



���������������������������������������������������� �

 

 ١٣٩

أعود فأقول: نعم ال جيوز أن يقال من القرن السادس حتى القـرن العـارش؛ ألن حتـى ال 

فاألفضـل أن يسـتخدم  -كـام يبـدو يل  -يقابل هبا ابتداء الغاية، وخروجا من اإلشـكال كلـه 

احث يف عنوان دراسته (حتى) من غري استعامل حرف اجلر (ِمن)، فيقول عىل سـبيل املثـال: الب

الدرس النحوي يف زبيد: نشأته وتطوره حتى القرن العـارش اهلجـري؛ وذلـك ألن (حتـى) ال 

تستعمل إال ملَِا كان آخرًا، فحني يقال: حتى القرن العارش فالعبارة تدل عىل أن القـرن العـارش 

لدراسة حتى آخر حلظة فيه، وهو ما يريده الباحث، أو يذكر قرينة مـع (إىل) فيقـول: داخل يف ا

  ).١(من القرن السادس إىل هناية القرن العارش اهلجري

ثانيا: لو نظرنا إىل مضمون دراسة الباحث، فإننا سنجد أن آخر نحوي من نحاة زبيد تم ذكـره 

دعسني)، وهذا النحـوي تـويف عـام ومتت دراسته يف دراسة الباحث هو (عبد امللك بن 

، والسؤال الـذي )٢(هـ) حسبام أثبت الباحث ذلك يف دراسته١٠٠٦ألف وستة للهجرة (

هــ) مـن نحـاة القـرن ١٠٠٦يطرح نفسه: أيعترب النحوي عبد امللك بـن دعسـني (ت: 

العارش أم من نحاة القرن احلادي عرش ؟! واجلواب: إنه يعترب من نحـاة القـرن احلـادي 

هلجري حسب املنهج العلمي املتبع عند الدارسـني، وعـىل ذلـك فـإن العنـوان ال عرش ا

يتالءم مع املضمون إن سلمنا جدال بصحة العنوان؛ ألن العنـوان ال يـدخل فيـه القـرن 

                                                   

الشــيء كــامال والنهایــة هنــا قرینـــة دالــة علــى دخــول القــرن العاشـــر ) ألن النهایــة هــي آخــر لحظــة أو آخــر جـــزء فــي ١(

 الهجري، وهذا ما یظهر لي خروجا من إشكالیة الخالف النحوي والتأویل وعمال باألحوط.

 .٣٠٩) انظر الدرس النحوي في زبید ص ٢(
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احلادي عرش اهلجري أصال، فيكون الباحث هبذا قد ادخـل يف مضـمون دراسـته مـا ال 

 يتالءم مع عنواهنا.

حد علمي مل َيسبق  عىلاحلديث يف رسالة علمية عن نحاة زبيد موضوع جديد بحد ذاته، و

هذا املوضوع دراسٌة ُأفردت لنحاة زبيد كدراسٍة متخصصة، ومع ذلك فإن هذه الدراسة متأثرة 

 بغريها من الدراسات السابقة، وسأوضح ذلك بام يأيت:

يـة مطـر املوسـومة بــ( نشـأة الدراسـات النحويـة عط هـاديتأثرت هذه الدراسة بدراسة  -

واللغوية يف اليمن وتطورها)، ويظهر هذا التأثر يف منهج البحث حيث أفرد الباحث الفصل 

األول للحديث عن هذا املوضوع ووسم هذا الفصل بـ( نشأة الـدرس النحـوي يف الـيمن 

دراسـة هـادي مطـر يف ، ويتضح تأثر هذه الدراسـة ب)١(حتى هناية القرن السادس اهلجري)

املبحث الثاين من الفصل الثاين املوسوم بـ(نشأة الدرس النحوي يف زبيـد وتطـوره)، فهـذا 

 هاديتصفحنا منهج دراسة مطر سابقة الذكر، وإذا ما  هاديالعنوان مقتبس من عنوان دراسة 

   مطر إمجاال فإننا سنجده قد حتدث فيها عن:

 .)٢(نشأة الدرس النحوية يف اليمن -١

                                                   

 ٧٥) نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن وتطورها ص ١(

 ٨٥) المرجع نفسه ص ٢(
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 .)١(الرحالت العلمية الداخلة إىل اليمن واخلارجة منها -٢

 .)٢(مصادر التأليف النحوي يف اليمن -٣

 ).٣(من مشاهري علامء العربية يف اليمن -٤

سنجدها قـد حتـدثت  -حمل هذا املبحث-وإذا ما تصفحنا دراسة األخ عبد اهللا اليوسفي 

 عن:

 .)٤(نشأة الدرس النحوي يف زبيد -١

العلمية الداخلة إىل زبيد واخلارجـة منهـا وأثرهـا يف نشـأة الـدرس حركة الرحالت  -٢

 .)٥(النحوي يف زبيد وتطوره

 .)٦(مصادر الدرس النحوي يف زبيد حتى هناية القرن العارش اهلجري -٣

 .)٧(أعالم النحاة يف زبيد -٤

وباملقارنة بني منهج كل من الدراستني سنالحظ االتفاق الواضـح بيـنهام مـع فـارق 

مطر تناولت بالدراسة النحو واللغة يف اليمن يف حني أن دراسة  هاديدراسة  بسيط وهو أن

                                                   

  ٨٧ المرجع السابق نفسه ص) ١(

  ٩٤ ) المرجع السابق نفسه ص٢(

 ٨٧) المرجع السابق نفسه ص ٣(

 ٩٨) الدرس النحوي في زبید ص ٤(

 ٦٩) المرجع نفسه ص ٥(

  ٥٧) المرجع نفسه ص٦(

 ٨٤ )الدرس النحوي في زبید ص٧(
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األخ عبد اهللا اليوسفي تناولت بالدراسة النحو يف اليمن فقط ونحاة زبيد فقط؛ وهلذا فـإن 

مطر، وال شـك أن كثـريًا  هاديدراسة اليوسفي متأثرة إىل حٍد كبري بمنهج وطريقة دراسة 

لها الباحث من تلك الدراسة وليس ذلك بعيب، ولكن ما يؤخـذ من اآلراء واملعلومات نق

عىل أي باحث هو عدم نسبة اآلراء إىل أصحاهبا وعدم اإلشارة إىل املراجع التـي نقـل آراًء 

عطية مطر ال من قريب وال مـن بعيـد،  هاديمنها أو تأثر هبا، فلْم يرش الباحث إىل دراسة 

  .)١(هوامشه وال يف فهرس مصادره ومراجعهومل تكن من ضمن املراجع التي ذكرها يف 

أول مصطلح الحظته يف دراسة الباحث هو مصطلح (احلركة) حيث ذكر الباحث احلركة 

العلمية يف زبيد واحلركة النحوية يف زبيد وحركة الرحالت العلميـة، فـام املقصـود بمصـطلح 

ه مرارا ؟ وهل يعـي الباحـث مضـمون وداللـة احلركـة (حركة) الذي ذكره الباحث يف دراست

النحوية واحلركة العلمية وحركة الرحالت العلمية ؟ ثم هل وضح الباحث وبّني املقصود مـن 

كل ذلك ؟! طبعا اجلواب: ال؛ ألن املبحث األول من الفصل الثاين كان حتت عنـوان (احلركـة 

حلركـة العلميـة التـي مل يبـّني فيهـا مقصـوده وأثناء حديث الباحث عـن ا )٢( العلمية يف املدينة)

بمصطلح احلركة العلمية أّوالً، ثم بعد ذلك يتحدث عنها، ولكنه أخذ يوضح مدلول مصطلح 

                                                   

 ) راجع نشأة الدراسات النحویة في الیمن وتطورها، فهرس المصادر والمراجع.١(

 .٧٤) الدرس النحوي في زبید ص ٢(
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الدرس النحوي يف زبيد، واملكان املناسب لبيان مدلول مصطلح (الدرس النحوي يف زبيد) هو 

وي يف زبيد، وبـدالً مـن بيـان املدخل أو املقدمة وذلك قبل أن يتحدث عن نشأة الدرس النح

داللة (الدرس النحوي يف زبيد) يف املبحث األول املوسـوم بــ(احلركة العلميـة والتعليميـة يف 

املدينة) كان عىل الباحث أن يبـّني تعريـف أو مفهـوم احلركـة العلميـة والتعليميـة ال الـدرس 

حـث ملصـطلح (الـدرس النحوي يف مدينة زبيد، ثم إن التعريـف أو املفهـوم الـذي ذكـره البا

النحوي يف زبيد) ليس بتعريف ملصـطلح (الـدرس النحـوي يف زبيـد) حيـث عّرفـه الباحـث 

أعني بالدرس النحوي يف زبيد اإلقبال عىل العلم، والتنافس والتسابق يف نيـل رشفـه، « بقوله:

وخاصة يف جمال النحو واللغة، وكثرة املصنفات والرشوحات واملخترصات واملنظومات التـي 

إىل األمام، وتشجيع احلكام هلذا الدرس النحـوي، ورصـد  )١( دفعت بمسرية (احلركة النحوية)

اجلوائز الكربى والثمينة لعلامئه واملجتهدين فيه، وتطور هـذا الـدرس عـىل أيـدي النـابغني يف 

 .)٢(»ميدانه... الخ 

ة) ال الدرس إن ما ذكره الباحث يف النص السابق إنام هو تعريف ملصطلح (احلركة النحوي

ذلك أن تعريف (الدرس النحوي) الذي نص عليـه الباحـث هـو نفسـه  عىلالنحوي، ودلييل 

وإذا قلـت: « تعريف (احلركة النحوية) الذي نص عليه الدكتور عبد العال سامل مكـرم بقولـه:

                                                   

 ) القوسین وضعتهما من عندي لإلشارة إلى استعمال الباحث لمصطلح (الحركة النحویة) التي سأناقشه في مدلوله.١(

 .٧٤) الدرس النحوي في زبید ص٢(
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احلركة النحوية فإنام أعني هبا التنافس يف طلب هـذا العلـم واإلقبـال عـىل تعلمـه، والنظـر يف 

كالته ومسائله، وكثرة التأليف فيه، ورصد اجلوائز للعلامء والنابغني، ومدى تطـور النحـو مش

فلم يرش الباحث إىل أنه أخذ هذا التعريف من الدكتور عبد العال  )١(»عىل يد البارزين يف ميدانه

والثامن سامل وكذا مل يرش إىل كتابه املوسوم باملدرسة النحوية يف مرص والشام يف القرنني السابع 

اهلجري، وال يمكن أن يكون التشابه احلاصل بني نص الباحث ونص الدكتور عبد العال سامل 

نقل داللة احلركة النحوية من الـدكتور عبـد  -أظنه-مكرم من قبيل املصادفة، ولكن الباحث 

العال سامل مكرم لتكون داللة للدرس النحوي يف زبيد وأدخل عليها بعضًا من اإلضافات التي 

ناسب الدرس النحوي يف زبيد حيث إن الدكتور عبد العال سامل كـان يتحـدث عـن احلركـة ت

النحوية بصفة عامة، ومقصوده من ذلك الوصول إىل نتيجة وهي وجود حركة نحوية يف مرص 

والشام يف القرنني السابع والثامن من اهلجرة، والسؤال الذي يطـرح نفسـه هنـا هـل ُوجـدت 

شاهبت من قريب أو مـن بعيـد احلركـة النحويـة يف  –ام ذكر الباحث ك -حركة نحوية يف زبيد 

مرص والشام يف القرنني السابع والثامن اهلجري، بحيث إهنا شكلت مدرسة نحوية قائمة بحد 

ذاهتا ؟! وهل أثبت الباحث ذلك أو استعان بدراسات سابقة وصلت نتـائج دراسـتها إىل أنـه 

 ه داللة حركة نحوية ؟وجدت حركة نحوية يف زبيد بكل ما تعني

                                                   

 ٧٦ مكـرم، ص:) المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابق والثامن من الهجرة للدكتور عبد العـال سـالم ١(

 م.١٩٨٠دار الشروق؛ بیروت، ط: األولى ، 
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لت مدينـة زبيـد مدرسـة نحويـة خالفـت  إن الباحث مل يثبت ذلك يف دراسته، فهل شـكَّ

مدرستي الكوفة والبرصة  كام هو احلال يف املدرسة النحوية يف مرص والشام التي جـاءت بـآراء 

ابـن جديدة ونحاة كبار ذاع صيتهم كابن مالك وأيب حيان وابن هشام، ومن قبلهم ابن بـري و

معط وابن احلاجب؟ فهؤالء عمد يف النحو هلم آراؤهم اخلاصة التي شـغلت النحـاة إىل اآلن، 

ومؤلفاهتم وكتبهم ومنظوماهتم النحوية وخمترصاهتم أخذت ما أخذته مـن الشـهرة والصـيت 

ودارت حوهلا الدراسات النحوية منذ عرصهم بالرشح والتعليق والنقد إىل يومنـا « واالنتشار 

، هذا هو ما يقصد باحلركة النحوية، وال أريد أن أكون متعصبا مع نحاة زبيد وجهودهم )١(»هذا 

النحوية وال مستخفا بام قدموه من إرث علمي كبري يف جمـال النحـو، واحلكـم بوجـود حركـة 

نحوية يف زبيد أو يف اليمن بحاجة إىل دراسة عميقة ومستقلة وفاحصة ومنصفة، ومن السـابق 

 يف هذه القضية؛ ألهنا بحاجة إىل بحث علمي دقيق.  ألوانه إصدار حكم

وأما إطالق الباحث مصطلح حركة علمية يف زبيد أويف اليمن فلـم أجـد مـن الدرسـني 

السابقني من أطلق هذا املصطلح، بل أطلقوا مصطلحات أخرى، كاحلياة العلمية يف اليمن إىل 

 )٣(ن يف القرنني اخلامس والسادس اهلجـرينيواحلياة العلمية يف اليم )٢(هناية القرن الرابع اهلجري

                                                   

 ٧٧)المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابق والثامن من الهجرة ص ١(

، وتوجـد ) هذا عنوان لدراسة علمیة قام بها األسـتاذ الـدكتور عبـد الـرحمن الشـجاع أسـتاذ التـاریخ اإلسـالمي وحضـارته٢(

 غة العربیة بجامعة األزهر، قسم الرسائل العلمیة.بمكتبة كلیة الل نسخة منها

) هــذه الدراســة نــال بهــا درجــة الــدكتوراه فــي جامعــة صــنعاء الــدكتور عبــد الــرحمن المختــار، وهــي مخطــوط محفــوظ ٣(

 بمكتبة كلیة اآلداب بجامعة صنعاء.
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، وهلذا فـإن )١(وكذا التعليم يف اليمن يف عهد بني رسول خالل القرنني السابع والثامن اهلجريني

 ما ذكره الباحث يبقى حمل نظر. 

اليمن يف القـرن  وقفُت عىل دراسة الباحثة فطوم األهدل املوسومة بـ(الدرس النحوي يف

يف دراسة  -موضوع هذا املبحث  -التاسع اهلجري) فوجدهتا قد اشرتكت مع دراسة اليوسفي 

شخصيتني نحويتني مها: املـوزعي وعبـداللطيف الرشـجي، فكانـت تلكـام الشخصـيتني مهـا 

املوضوع املشرتك بني الدراستني املذكورتني إال أن تناول األخ عبد اهللا اليوسـفي للشخصـيتني 

النجار املوسـومة بــ(موقف  رشيفاملذكورتني كان أوسع وأشمل، كام أين وقفُت عىل دراسة 

نحاة اليمن من اخلالفات النحوية من القرن السادس إىل القرن التاسع اهلجري) فوجـدت أنـه 

بـن مسـلم بـن  عـيلقد ذكر بعضا من نحاة زبيد كاهلرمي، وابن بصيبص، وحممد بن حييى بن 

نحوي اليمني الزبيدي إال أن ما ذكره رشيف النجار عبـارة عـن إشـارات موسى بن عمران ال

 خاطفة وملحات رسيعة.

لذلك فإن دراسة الباحث عبد اهللا اليوسفي ذات أمهية بالغة حيث إهنـا مجعـت موضـوع 

نحاة زبيد يف الفرتة الزمنية املحـددة للبحـث وترمجـت هلـؤالء النحـاة ترمجـة شـاملة وكاملـة 

                                                   

فـاروق أحمـد حیـدر، وقـد طبعتـه ) هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه من كلیة التربیة بجامعة عین شمس للدكتور ١(

 جامعة صنعاء من ضمن منشوراتها.
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الم النحاة يف زبيد، ومع ذلك فقد أغفل أعالمًا كبارًا كابن بصيبص الذي مل وموسعة السيام أع

يتناول أحد من الباحثني السابقني كتابه يف رشح الكافية، وكذلك حممد بن العنقاء، حيث أشار 

إليهم األخ اليوسفي إشارات خاطفة، ومهـا مـن كبـار أعـالم النحـاة يف زبيـد وممـن أغفلـت 

هتم الدراسات السابقة، فلو كان اليوسفي قد تناوهلم بالدراسة لكـان دراستهام ودراسة مصنفا

 متفردًا بذلك يف دراسته هذه.

ومما آخذه هنا عىل األخ الباحث عبداهللا اليوسفي إدخاله (بحرق احلرضـمي) كعَلـم مـن 

أعالم النحاة يف زبيد، وبحرق احلرضمي ليس من نحاة زبيد ال موطنًا وال تعلًام، فهو قد تعلـم 

 سيئون بحرضموت وتعلم علوم العربية يف عدن كام ذكر ذلك حمقق كتابـه املوسـوم بتحفـة يف

، واملصــادر التـي ترمجــت لبحــرق )١(األحبـاب وطرفــة األصـحاب يف رشح ملحــة اإلعـراب

احلرضمي مل تنسبه إىل زبيد ال موطنا وال تعلام، غري أهنـا ذكـرت أنـه تعلـم يف زبيـد التصـوف 

فتوهم اليوسفي أنه من نحاة زبيد، فلامذا ال يكون من نحاة عدن، فقد  واحلديث والتفسري فقط،

تعلم ودرس يف عدن ؟! وملاذا ال يكون من نحاة حرضموت فقد نشأ وترعـرع وتعلـم فيهـا ؟ 

فعالم اعتمد اليوسفي يف نسبة النحوي بحرق احلرضمي إىل زبيد واعتباره نحويا من نحاة زبيد 

لزبيدي) وعّرف بـ(بحرق احلرضمي) نسبة إىل حرضموت، حيث ؟!. وملاذا مل يعرف بـ(بحرق ا

                                                   

) انظـر تحفـة األحبـاب وطرفــة األصـحاب فـي شــرح ملحـة اإلعـراب للحریــري تصـنیف: أبـي المحــاس محمـد بـن عمــر ١(

 –، تحقیـــق: بشـــیر عبـــد اهللا المســـاري، دار بـــن حـــزم،  بیـــروت ٢٥ - ٢٣، ص  )ھ���ـ٩٣٠بحـــرق الحضـــرمي (ت: 

 م.٢٠٠٢ول لبنان، الصفحة األ
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يعترب من نحاة حرضموت وليس من نحاة زبيـد، ومل تـذكر املصـادر التارخييـة أن حرضـموت 

 كانت من ضمن مدينة زبيد عىل حد علمي.
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 ١٤٩

 

ا والرسد كام أن الباحث يكثر من التوهم يف نقل بعض للباحث طريقة تقوم عىل النقل غالب

 املعلومات، ومن ذلك:

أن تصـغري(متَْفعِّل) ال تصـغري (ُفَعـيْال) ولكـن  ١/٣١١ذكر اهلمداين يف كتابـه اإلكليـل 

 َفِعيال، فذكر اليوسفي خالف ذلك قائال: 

وهـذا خـالف مـا  )٢("فعيال"يصري  "متفعل"الرصفية أيضًا قوله أن تصغري  )١(ومن آرائه« 

فقـال  )٣(إن وزن الفعـيالت مثـل األصـيالت « ذكره اهلمداين، ومن ذلك أيضا قول اهلمـداين:

فقال اليوسفي إن اهلمـداين ذكـر  )٤( »اليوسفي: أن اهلمداين ذكر وزن الفعيالت مثل األصيالت

 .)٥(وزن الفعيالت مثل األصيالن

                                                   

 ) الهاء یعود على الهمداني.١(

 .٦٥) الدرس النحوي في زبید ص ٢(

ولـیس  ٨٨، وأشار الیوسـفي إلـى أن الكـالم جـاء فـي الصـفحة ٤٢) المشتبه في أسماء عرب الجنوب للهمداني، ص ٣(

 بصحیح.

 .٦٥) الدرس النحوي في زبید ص ٤(

 .٦٥) المرجع نفسه ص ٥(
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 ١٥٠

بنظام الغريب أن الربعي ذكر فيـه مـا  ذكر الدكتور اهلاليل نقال عن كتاب الربعي املوسوم

، ومل يرش اهلـاليل )١(جاء من غريب خللق اإلنسان وأجزائه وأعضائه، وما خيص فصاحته ووعيه

وما خيص فصاحته « إىل رقم الصفحة يف كتاب نظام الغريب، فذكر اليوسفي ذلك حيث قال: 

فتوهم اليوسفي  )٣(»ته ووعيِّهفصاح« ، فأراد الربعي عي الكالم وهي أمراضه، فقال: )٢(»ووعيه 

وقال: فصاحة اإلنسان ووعيه، وال عالقة بني الفصاحة والـوعي ولكـن العالقـة قائمـة بـني 

الفصاحة والعي، فلم يرش اليوسفي إىل رقم الصفحة يف كتاب الربعي، ومل يرش أيضا إىل كتـاب 

؛ ليبـّني أنـه نقلهـا عنـه، اهلاليل املوسوم بنشأة الدراسات النحوية واللغوية يف اليمن وتطورهـا

وهذا يدل عىل أن األخ عبداهللا اليوسفي مل يرجع إىل املصدر األصيل وهو نظام الغريب للربعي 

 مطر فتوهم اليوسفي كام توهم اهلاليل من قبل. هاديولكنه نقل هذه املعلومة عن 

) أن العـاين ١٨( يف الصـفحة )٤( أيضا ذكر اهلمداين يف كتابه (املشتبه من أسامء عرب اجلنوب) -

هو األسري، مأخوذ من العنوة وهو القرس، فقال اليوسفي أنـه اهلمـداين قـال: مـأخوذ مـن 

 ، والفرق واضح بني العرس والقرس. )٥(العنوة وهو العرس

                                                   

 .١٧١ویة، ص) نشأة الدرس النحویة واللغ١(

 .٦٧) الدرس النحوي في زبید، ص ٢(

  .٧٦ص انظر نظام الغریب للربعي ) ٣(

 .٤٥ص  المشتبه من أسماء عرب الجنوب) ٤(

 .٦٧) الدرس النحوي في زبید، ص ٤(
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ومن طريقة اليوسفي يف التحليل أنه يتحدث عن نحاة زبيد حتت عنـوان: أعـالم النحـاة يف  -

فصالً القول يف ذلك دون أن يشـري إىل فيتحدث عن الربع )١(هذه الفرتة ي وجهوده اللغوية ُم

كـان  هـاديعطيـة مطـر، ولكـن  هـاديأي جهد نحوي للربعي، فذهب يف ذلك مذهب 

يتحدث عن النحاة واللغويني يف اليمن فإذا ذكر الربعي وكتابه نظام الغريب ومـا جـاء فيـه 

نحـوي ؟! وإن قيـل إنـه  فذلك ألنه من ضمن اللغويني، فلامذا ذكره اليوسفي وموضـوعه

اليوسـفي أن يـربز جهـود الربعـي النحويـة ال اللغويـة؛ ألنـه  أيضا نحوي، فإن عىل األخ

 يتحدث عن الدرس النحوي يف زبيد ال اللغوي.

أيضا نلحظ االضطراب واضحا يف خطة بحث رسالة األخ عبد اهللا اليوسفي، حيـث نجـده  -

واللغوي ثم أفرد الفصل األول للحـديث أفرد مبحثا حتدث فيه عن نشأة الدرس النحوي 

عن نشأة الدرس النحوي يف اليمن حتى القرن السادس اهلجري، ثـم أفـرد الفصـل الثـاين 

للحديث عن نشأة الدرس النحوي يف زبيد: املبحث األول جعله بعنوان (احلركة العلمية يف 

حوي يف زبيد) ثم املبحث املدينة)، واملبحث الثاين بعنوان (التعليم وأثره يف نشأة الدرس الن

الثاين مرة أخرى بعنوان: نشأة الدرس النحوي يف زبيد وتطـوره، فـنالحظ أنـه يف املـدخل 

حتدث عن نشأة الدرس النحوي واللغوي ويقصد الباحث النشأة يف زبيـد، فتحـدث عـن 

                                                   

 ٦٦) المرجع نفسه٥(
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اهلرمـي وابـن بصـيبص، وعبـد اللطيـف الرشـجي، والفريوزبـادي  "وهـم  )١(علامء زبيـد

هــ)، وهـؤالء ال ٩٩٦ابن دعسني وحممد بن اخلاص بن العنقاء املتـوىف سـنة (واملوزعي و

يمثلون طور النشأة، كام مالحظ أن الباحث مل يلتزم املنهج التارخيي حيث ذكر ابن دعسـني 

هـ)، ثم هل مجيـع ٩٩٦هـ) ثم حممد بن اخلاص بن العنقاء املتوىف سنة (١٠٠٦املتوىف سنة (

ص والرشجي واملوزعي وابن العنقاء وابن دعسني يمثلـون من ذكرهم كاهلرمي وابن بصيب

طور نشأة النحو يف زبيد ؟! إن هؤالء النحاة ال يمثلون طور النشأة ولكنهم يمثلـون طـور 

التطور والنضج، فلامذا يذكرهم ويفصل القول يف هذا املوضع الذي ينبغي أن يكون حديثه 

هو (نشأة الدرس النحوي واللغـوي)،  فيه مقصور عىل طور النشأة فقط ؟  فعنوان املبحث

وطور النشأة للدرس النحوي واللغوي يف الـيمن أو يف زبيـد بشـكل خـاص إنـام كـان يف 

القرنني الرابع واخلامس من اهلجرة، ومن ذكرهم اليوسفي ليسوا من طور النشأة؛ ألهنم من 

لذلك فـإين أرى نحاة القرون: السابع والثامن والتاسع والعارش واحلادي عرش من اهلجرة، 

أن اليوسفي مل يكن واضحا يف طريقته وال يف منهجه وال يف خطته وكـأن التصـور الكامـل 

لبحثه غري واضح يف ذهنه فظهر متخبطا يف بعض من دراسته شكال ومضمونا، فـال اخلطـة 

واضحة ومل يكن ملتزمًا التسلسل التارخيي يف منهجـه إىل حـد مـا، ومل يكـن دقيقـا يف نقـل 

ت الصحيحة، واذكر مثاال هنا أبّني فيه كيفية اختالط املعلومات يف رسالته، وذلك املعلوما

                                                   

 .٤٣ -٤١الدرس النحوي في زبید ص )١(
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وعـدد « أثناء حديثة عن اجلهود النحوية لنشوان بن سعيد احلمريي، حيث قال اليوسـفي: 

، وذكـر أهنـا ال تـزاد بـرأي "عـىل"وبمعنى  "مع"وهي االنتهاء، وتأيت بمعنى  "إىل"معاين 

، فلـام )١(»التوكيـد  لغـرضيشء لغري معنى فالزيـادة عنـد املـربد   يزادالاملربد؛ ألنه يرى أنه 

دققت النظر يف هذا النص وعدت إىل شمس العلوم نفسه الحظت أن نشـوان احلمـريي مل 

يقل أبدا أن (إىل) ال تزاد برأي املربد ومل يتحدث عن زيادة (إىل) ولكنـه حتـدث عـن زيـادة 

ْهِن﴾ البـاء وكذلك « حرف اجلر (الباء) حيث قال:  فرس أبو عبيدة قوله تعاىل: ﴿َتنْبُُت بِالـدُّ

 زائدة، أي تنبت الدهن.

، (نباهتـا )٢(وقال حممد بن يزيد: الباء متعلقة باملصدر الذي دل عليه الفعل، أي إرادة بإحلـاد

، فيالحظ أن )٣( »وال جيوز أن تكون الباء زائدة، ألنه ال يزاد يشء بغري معنى.« بالدهن) قال: 

خ اليوسفي خلط كالم نشوان احلمريي عن احلـرف (إىل) بكالمـه عـن (حـرف البـاء) األ

وأصبح كحاطب ليل؛ ليقفز من موضوع إىل آخر وخيلط هذا بذاك، فهاهو يقول عن نشوان 

فام  )٤(»وذكر أنواع البدل وأكد إعراب الثاين يف مجيعها بإعراب األول« احلمريي مرة أخرى: 

ام رجعت إىل شمس العلوم لنشوان وجدت أن نشوان احلمريي قـد الثاين وما األول ؟!، فل

                                                   

 .٧) الدرس النحوي في زبید ص ١(

   ﴾َوَمْن ُیِرْد ِفیِه ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم  ﴿) إشارة إلى قوله تعالى: ٢(

د.  ١/٢٠٤) شـمس العلـوم لنشــوان الحمیـري، إشــراف وتصـحیح: القاضــي عبـد اهللا  بــن عبـد الكــریم الجرافـى الیمنــي، ٣(

 ت، عالم الكتب، بیروت، د.ط. كتاب الباء والیاء وما بعدهما.  

 .٧) الدرس النحوي في زبید ص ٤(
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ذكر أنواع البدل وعددها بمصطلحاهتا النحوية وهي بدل اليشء من اليشء وبـدل الـبعض 

من كل، وبدل االشتامل، وبدل الغلط ثم ذكر أن إعراب الثاين أي ( بدل البعض من الكل) 

 .)١(اليشء)يكون مثل إعراب األول أي مثل إعراب ( اليشء من 

                                                   

 كتاب الباء والدال وما بعد هما. ١/١٤٠) شمس العلوم ١(
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لغة الباحث سلسة متدفقة مرتابطة واضحة الفكرة، ومع ذلك مل تسلم من بعض مما تومهه 

فوقع يف بعض من األوهام اللغوية، ومن ذلك ما  -حمل هذا املبحث –الباحث يف رسالته هذه 

 ييل: 

وف قد ضمنها اهلرمي مقالتـه كام نجد احلر« جزم الباحث الفعل ( يبدو) يف العبارة التالية:  -

يف فصله الثالث، ويبـد أن اهلرمـي قـد بـذل جهـدا  بابشاذ السابقة يف حني نجدها عند ابن

، فام سبب اجلزم للفعل (يبدو)؟!، والدليل عىل أنـه جمـزوم حـذف )١(»مضنيا يف هذا املنهج 

قى فيه حـرف حرف العلة (الواو) منه، حيث اسم الفعل هكذا (ويبد)؛ ألن الفعل املعتل يب

العلة يف حالتي الرفع والنصب، وحتذف يف حالة اجلزم، وملا كتب الفعل من غـري واو العلـة 

هكذا (ويبد) دل ذلك عىل أن الفعل جمزوم؛ ألن حذف الواو من الفعل املعتـل هبـا عالمـة 

 جزم له كام هو ثابت عند النحاة.

أسأل: ما أداة جزمه ؟ فإن فإن علمنا أن الفعل (يبدو) جمزوم يف نص الباحث السابق ف

فرضنا أن العامل هو الواو التي هي استئنافية يف عبارة الباحث فليس ذلك بصحيح؛ ألنه مل 

يثبت عند النحاة أن الواو االستئنافية جازمة، وإن فرضنا أن الواو عاطفة ولعله عطف عىل 

                                                   

 .٢١٩) انظر الدرس النحوي في زبید ص ١(
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افية كـام أنـه ال فعل جمزوم قبله فليس ذلك بيشء؛ ألنه واضح من داللة الـواو أهنـا اسـتئن

؛ فإن قيل لعله جزم بأداة جـزم غـري ظـاهرة هلذه الواويوجد فعل جمزوم يف اجلملة السابقة 

ُقـْل لِِعبَـاِدي  األمر كقولـه تعـاىل ﴿ فال جيزم الفعل بأداة غري ظاهرة إال إذا سبقه قول عىل

الةَ  ِذيَن آَمنُوا ُيِقيُموا الصَّ ذهب « تور فاضل السامرائي: والتقدير: ليقيموا، يقول الدك )١(﴾الَّ

َوُقْل لِِعبَـاِدي بعض النحاة إىل أن الم األمر قد تضمر بعد قول هو أمر، نحو قوله تعاىل: ﴿ 

تِي ِهَي َأْحَسُن  ِذيَن آَمنُـوا ُيِقيُمـوا  ) وقوله تعاىل: ﴿٥٣﴾ (اإلرساء: َيُقوُلوا الَّ ُقْل لِِعبَاِدي الَّ

الةَ  وليس معنى ذلك أنـه بعـد  )٢(» قل هلم ليقولوا وليقيموا) واملعنى: ٣١﴾ ( إبراهيم: الصَّ

كل قول يدل عىل أمر يكون املحذوف الم األمر واألسلوب أسـلوب أمـر بـل قـد يكـون 

ُقوا  األسلوب أسلوبًا رشطيا، فإن املعنى هو احلاكم، نحو قوله تعاىل:﴿ ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

ُكمْ ٧٠دًا (اهللاََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِدي ُكْم َأْعَامَل فإن معناه الرشـط ولـيس األمـر؛  )٣("﴾  ) ُيْصلِْح َل

ألنك ال تستطيع تقدير الالم (ليصلح) إذ كيف يأمر اهللا نفسه؛ هلـذا فمعنـاه الرشـط عـىل 

تقدير (إن تتقوا اهللا وتقولوا قوال سديدا يصلح)؛ ألن الفعل (يصلح) وقع جوابا للطلب، 

تقدير الرشط، فيجزم الفعل بـأداة غـري ظـاهرة، فـأين الطلـب وجواب الطلب جيزم عىل 

                                                   

 .٣١) إبراهیم آیة ١(

 .٤/١٨) معاني النحو ٢(

 .٧١ – ٧٠) األحزاب آیة ٣(
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وجوابه يف عبارة الباحث السابقة ؟ بل أين القول الذي هو أمر يف عبارة الباحـث السـابقة 

 فتقدر الم األمر ؟ 

سهوا من الطباع أو خطأ إال أين  تحذفلتمس للباحث العذر وأقول لعل الواو أوقد 

النحو إن كان اخلطأ طباعيًا مؤثرًا عىل الداللـة النحويـة؛ أعود فأقول ال عذر ملتخصص يف 

فأين مراجعة الباحث لبحثه كلمة كلمه، فقد ُيعذر من ليس متخصصا يف النحو؛ إذ قـد ال 

 ليست بشائكة.يدرك اخلطأ خاصة يف األمور الواضحة التي 

مجلـة مـا ومـن «تعديته الفعل (يتسم) من غري واسطة حرف اجلر (الباء)، وذلك يف قولـه:  -

توصل إليه الباحث أنه كان يتسـم الـدرس النحـوي يف زبيـد الطـابع التعليمـي التطبيقـي 

فالفعل (اتسم يتسم فعل الزم وال يتعدى إال بحرف اجلر الباء فيقـال: الـدرس  )١("البحث 

 يتسم بالطابع التعليمي وال يقال: الدرس يتسم الطابع التعليمي. 

أما التدوين النحوي « اوعا للفعل (بدأ)، وذلك يف قوله:استعمل الباحث الفعل (ابتدأ) مط -

يف زبيد فقد ابتدأ يف القرن السادس اهلجري عىل يد حممد بن حييى ابن عمر القريش الزبيدي 

«)٢(. 

                                                   

 )الدرس النحوي في زبید١(

 .٣١٦) الدرس النحوي في زبید ص ٢(
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إن نص الباحث املذكور آنفا يبّني لنا أن بداية التدوين النحوي يف مدينة زبيد كانت يف 

بارة الباحث استعامله الفعل (ابتدأ)، فالفاعـل هلـذا القرن السادس اهلجري، ويالحظ يف ع

الفعل ضمري مسترت تقديره هو يعود عىل التدوين النحوي وتقدير الكـالم: ابتـدأ التـدوين 

القرن السادس اهلجري، فقول الباحث: ابتدأ التدوين النحوي فيه نظر؛ يف  النحوي يف زبيد

ن (ابتدأ) مطاوع للفعـل (بـدأ)، وكـأن ألن الباحث وصف التدوين باالبتداء عىل اعتبار أ

(بدأ) بمعنى (فعل) ومطاوعه افتعل (ابتدأ) حيث توهم الباحث أنه يقـال: بـدأت اليشـء 

فابتدأ، كقولك: (مددُت احلبل فامتد، ورددُت الطفل فارتد)؛ وكأن (بدأ) من باب (فعل) 

النحـاة التـدوين و (ابتدأ) من باب وصف اليشء بصفة االبتداء،وهذا يعني أنه يقال: بـدأ 

وال يقال: بدأ التدوين وإذا ماأريد ذلك فإنه يقـال: ابتـدأ التـدوين، فعـزف الباحـث عـن 

استعامل الفعل (بدأ)؛ ألنه من باب فعل أما إن أريد وصف التـدوين باالبتـداء فتسـتعمل 

صيغة (افتعل) فيقال: ابتدأ التدوين وال يقال: بدأ التدوين، ألن بدأ ليست بمعنـى ابتـدأ، 

والذي ذهب إليه الباحث فظنه تصحيحا لغويا بّني فيه الفرق بني معنى بدأ وابتدأ إنـام هـو 

َوْهم؛ ألن (ابتدأ) بمعنى (بدأ)، ذلك أن صيغة (افتعل) تكـون بمعنـى (فعـل) يف بعـض 

األفعال وتكون بمعنى حدوث صفة يف الفعل يف البعض اآلخر؛ جاء يف كتاب الصاجي يف 

 فقه اللغة: 
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ويكـون بمعنـى  "شـوى. واشـتوى "فتعل) فيكون بمعنى (َفَعـل)، نحـو: وأما (ا« 

 ."افتقر  "حدوث صفة فيه، نحو: 

شـويت اللحـم.  "و  "كرسـته. فانكرسـ  "وأما ( انفعل ) فهو فعل املطاوعة. نحـو: 

  ، قال:"فانشوى 

  شـــواؤنا املعســـبُل قـــد انشـــوى ِ "

 

  فـــاقرتبوا مـــن الغـــداء فكلـــوا 

 

عىل اعتبار أهنا فاعل وصـف باالنشـواء ، فيقـال:  "واؤناش"حيث رفع الشاعر كلمة 

 )١("شوى زيد اللحم واشتوى زيد اللحم أي: شوى أيضا وانشوى اللحم وال تقل اشتوى 

. 

إن ابن فارس يقصد بكالمه يف النص السـابق أن افتعـل تكـون بمعنـى فعـل، نحـو 

رع يكـون عـىل اشتوى تكون بمعنى شوى وعندما يكون األمر كذلك فـإن الفعـل املضـا

صيغة (انفعل) فتقول (انشوى) كام وضحها أيضا الرازي، وهذا يعنى أن افتعل إذا كانـت 

بمعنى فعل أي كان كالمها متعديا ملفعول واحد فإن الفعل الالزم (املطاوع) مـنهام يكـون 

عىل صيغة (انفعل) فيقال: انشوى اللحم وال يقال اشتوى اللحم وإذا ما طبقنا هذا الكالم 

الفعلني: ابتدأ (افتعل) وبدأ (فعل) سيتبني لنا أنه ال يقال ابتدأ التـدوين وإذا مـا أريـد  عىل

                                                   

 .٣٥٢) مختار الصحاح، باب الشيء، ص ١(
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قياسا: انبدأ التدوين؛ ألن ابتدأ بمعنى بدأ، وفاعل بدأ يدل عىل (من فعل   -ذلك فإنه يقال 

 الفعل) وليس عىل من اتصف به، وملّا كان ( ابتدأ بمعنى بدأ ) فإن ( ابتدأ ) فاعله يدل عىل

من فعل الفعل وال يدل عىل من اتصف بالفعل، فال يقال: ابتـدأ التـدوين مـثلام اسـتعمله 

الباحث يف نصه السابق. وقد يقال ما دلييل عىل أن ابتدأ بمعنى بدأ حتى ُيبنى عليـه ؟ ومـا 

الدليل عىل أن بدأ مل تستعمل بمعنى حدوث صفة البدء لفاعلها، كأن يقال: (بدأ التدوين) 

تدوين بالبدء ، فال يقال ابتدأ التدوين؛ ألن ابتدأ بمعنى بدأ، فلو استُعمل يف حيث وصف ال

 كالم العرب ( بدأ اليشُء) جلاز أن يقال: ( ابتدأ اليشُء) ؟ 

أما جواب السؤال األول وهو: ما الدليل عىل أن ابتدأ بمعنى بدأ ؟ فالدليل ما جاء يف 

ابتـدأ اليشـء « العلـوم، قـال نشـوان: املعاجم العربية، ومن ذلك ما جاء يف كتاب شـمس

وجـاء  )٢("(بدأ): به ابتدأ، و(وبدأه): فعله ابتداًء « ، ويف خمتار الصحاح:)١(»مهموز أي بدأه 

إذن ابتدأ بمعنـى بـدأ،  )٣("بدأ به كمنع يبدأ بدءا: ابتدأ مها بمعنى واحد  "يف تاج العروس: 

ل فيقال: بدأ أو ابتدأ النحاة التـدوين وبدأ بمعنى فعل، وعليه فإن (ابتدأ) تكون بمعنى فع

                                                   

 .١٤٣) شمس العلوم ص ١(

 .٤٣تار الصحاح ص ) مخ٢(

 .١٣/٣٢٦تاج العروس للزبیدي  )٣(
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أو بالتدوين وال يقال بدأ أو ابتدأ التدوين، فإن أريد التعبري عن املعنى األخري فإنه يقال عىل 

 التدوين يف كذا أو ابتداء التدوين. )١(ةءسبيل املثال: كانت بدا

ى حـدوث وأما جواب السؤال الثاين وهو: ما الدليل أن (بدأ) مل تستعمل أبضا بمعنـ

صفة البدء يف فاعله ؟ فاجلواب هو أن املعاجم العربية مل تذكر أن (بدأ) يأيت بمعنى حدوث 

صفة البدء يف فاعله، إضافة إىل ذلك ما نص عليه القـرآن الكـريم حيـث اسـتعمل الفعـل 

(بدأ) بمعنى فعل اليشء سواء تعدى بنفسه أو بواسطة حرف اجلر (الباء) قال تعاىل: ﴿ َكَام 

َل َخْلٍق ُنِعيـُدُه ﴾َبَدأْ   "أي:  )٣(، وقـال تعـاىل: ﴿ َفبَـَدَأ بِـَأْوِعيَتِِهْم َقبْـَل ِوَعـاِء َأِخيـِه﴾ )٢(َنا َأوَّ

بمعنى أن يوسف عليه السالم فعل التفتيش ألوعيتهم ابتداء قبل تفتـيش وعـاء  )٤("ففتشها

 أخيه. 

َعل اليشء فيقال: بـدأ إذن الفعل بدأ وابتدأ بمعنى واحد ومها يدالن عىل أن فاعلهام ف

َل َخْلٍق ُنِعيُدُه ﴾، ويقال بدأ باليشء نحو قوله تعـاىل:  اليشء نحو قوله تعاىل: ﴿ َكَام َبَدْأَنا َأوَّ

 ﴿ َفبََدَأ بَِأْوِعيَتِِهْم ﴾. 

                                                   

البدایة عامیة والصواب البداءة وهي فعالة من بدأ كالقراءة، أما البدایة فهي قیاسا على من قـال بـدیت وهـي لغـة ) « ٤(

 .١/٦٠انظر المغّرب في ترتیب المعّرب » في بدأت

 

 ١٠٤األنبیاء، آیة: ) ٢(

 ٧٦یوسف، آیة ) ٣(

 .٣١٤اللین، ) تفسیر الج٤(
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إذًا يقال بدأ باليشء وبدأه أو ابتدأ باليشء وابتدأه؛ ألن افتعل تكون بمعنى فعـل كـام 

 لفعالن املذكوران متعديان ويف الوقت نفسه الزمان. بّني ذلك ابن فارس، وا

فإن قلت: فإين أجـد يف اللغـة أفعـاال تتعـدى أحيانـا « قال حممد حمي الدين عبد احلميد: 

ُعّدى أحيانا بحرف اجلر، وهذا النوع ال يصدق عليه حـد الفعـل املتعـدى، وال حـد  بنفسها وت

يقولون: نصحته وشكرته، فينصـبون فإهنم  "شكرت"و  "نصحت"الفعل الالزم، وذلك نحو 

نصحت له، وشكرت له  "به هاء متيز املصدر، فيكون الفعل يف هذه الصورة متعديا، ويقولون: 

فيعدونه بحرف اجلر، فهل أجعل هذه األفعال من الفعل املتعدي نظرا إىل الصورة األوىل، أو  "

نتجه مما سـبق هـو أن اسـتعامل وخالصة ما نست )١(»أجعله من الالزم نظرا لوجود الصورتني فيه

(بدأ)، (وابتدأ) حلن إذا كان بمعنى حدوث صفه البدء يف فاعلهام، أعني اتصاف فاعلهام بالبدء؛ 

ألن ذلك االستعامل خمالف للقياس ومل يأت به السامع ولو ُسمع عـن العـرب ألثبتتـه املعـاجم 

 العربية.

 السـامع والقيـاس، فنجـده استعمل الباحث ظرف الزمان (بينام) عىل غري مـا جـاء يف -

« متوسطة بـني مجلتـني، ومـن ذلـك قولـه:  -مرارا يف دراسته هذه  -يستعمل (بينام) 

                                                   

، الهامش، وهـذه المسـألة اختلـف فیهـا النحـاة علـى ثالثـة آراء: الفریـق ٢/١٤٦) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ١(

ها كمـا اسـتعملها العـرب، والفریـق الثـاني یـرى و األول یرى أن االستعمالین استعمال عند العرب ونطقت بـه، فاسـتعمل

ر منصـوب علـى نـزع الخـافض، والفریـق الثالـث یـرى اعتبـار الفعـل متعـدیا اعتبـار الفعـل الزمـا فـي األصـل والمجـرو 

 في األصل وحرف الجر زائد.
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ذهب نحاة الكوفة إىل جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغـري الظـرف وحـرف 

اجلر للرضورة الشعرية، بينام ذهب نحاة البرصة إىل جواز ذلك بالظرف وحـرف اجلـر 

 ).١(»فقط 

نالحظ أن الباحث استعمل (بينام) متوسطة بني مجلتني فعليتـني عـىل غـري مـا أوجبـه       

 "، ويقـول: )٢("وهلـا أحكـام بينـا  "يعقوب بعد تبيينه أحكـام (بيـنام):  إميلالنحاة، يقول 

 .)٣("وغريه  "القاموس املحيط"واجبة الصدارة كام يف  "بينا"و

إال  "بينا"واجبة الصدارة أيضا؛ ألن هلا أحكام  "نامبي"يعقوب يعني أن  إميلإن كالم         

للغة، ولكني اختلف معه فيام ذهب إليه؛  ايعقوب يرى أن يف هذا الوجوب تضييق إميلأن 

ألن اللغة طيّعة يف مفرداهتا ودالالهتا ومشتقاهتا اجلديدة أما يف تراكيبها وسننها وأسـاليبها 

ب، فلو جاء استعامل يف لغة ما من لغات العـرب فإهنا تعتمد يف ذلك عىل ما نطقت به العر

السيام اللغات املشهورة غري الضعيفة فعلينا إتباع العرب يف سنن كالمها من غري أن نجدد 

لغرض دعوى التجديد ولغرض عدم تضييق اللغة، فقد وصـل العـرب إىل ذروة جمـدهم 

وهي  فيهنس ما تفّوقوا من ج ومبلغ علمهم يف اللغة والبيان مما جعل معجزة النبي حممد 

 القرآن الكريم.

                                                   

 .٢٨٥، ٢٦٧، ٢١٨، وانظر هذا االستعمال كثیرا عند الباحث في الصفحات: ٢٠٥) الدرس النحوي في زبید ١(

 .١٧١) موسوعة النحو والصرف واإلعراب ص ٢(

 .١٧٠) المرجع نفسه ص ٣(
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فننظـر كيـف   إذًا لِنَْرِجْع إىل كالم العرب وإىل القـرآن الكـريم وإىل حـديث املصـطفى 

استُعملت (بينام) ثم ننظر ما قاله النحاة يف استعامهلا، ثم نبحث عن سبب ذلك االسـتعامل دون 

تكون بني مجلتني يؤثر عىل املعني ؟ وبعد غريه، وهل َتغريُّ مكاهنا من صدارة الكالم إىل وسطه ل

 ذلك ُنصدر حكام.

فهل ما أوجبه النحاة من رضورة وجوب صدارة (بينام) يف الكالم كان ملعنًى يعتـرب تكلفـا 

 وتضييقا للغة العربية ؟

فإذا حلقتها األلف أو (مـا) أضـيفت إىل « إن (بينا) و (بينام) مها يشء واحد فأصلهام (بني) 

 .)١(»كون عند ذاك إال للزمان اجلمل، وال ت

إذًا فإن (بينام) ظرف زمان وال بد من إضافتها عند ذاك إىل اجلمـل؛ فهكـذا ُسـمعت عـن 

 العرب، نحو قول الشاعر: 

  وبيــنام النــاس يف األحيــاء مغتــبطٌ 

 

ـــرَّ  ـــو ال ـــريمْ إذا ه ـــوه األعاص   )٢(س تغف

 

  

 

                                                   

 .٢/١٨٠لنحو ) معاني ا١(

 لم أقف له على قائل.) ٢(
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 فام معناها ؟

) و(بيـنام) مهـا  لزمـان غـري حمـدود. (بينـا "جاء يف كتاب الصـاجي يف فقـه اللغـة:   

 "بينا نحـن عنـد زيـد أتانـا فـالن  "فإذا قلنا: "بيني وبينه قيد كذا  "واشتقاقهام من قولنا: 

 قال:  "وبني زمان آخر أتانا فالن  عند زيدفاملعنى بني أن حصلنا 

ـــــا ـــــه أتان ـــــن نرقب ـــــا نح   فبين

 

  )١(معلـــــــق شـــــــكوة وزنـــــــاد راع

 

  

 

 َبيْنَا َنْحُن ِعنَْد النَّبِيِّ « ديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: ومن شواهد احلديث النبوي ح

َجِر ملََا َبرَ  َم إِنَّ ِمْن الشَّ ِر َنْخَلٍة َفَقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّ َكِة املُْْسلِِم ُجُلوٌس إَِذا ُأِيتَ بُِجامَّ َكتُُه َكَربَ

ُه َيْعنِي النَّ  ـٍة َفَظنَنُْت َأنَّ َا َعاِرشُ َعَرشَ ْخَلَة َفَأَرْدُت َأْن َأُقوَل ِهَي النَّْخَلُة َيا َرُسوَل اهللاَِّ ُثمَّ اْلتََفتُّ َفإَِذا َأن

َكتُّ َفَقاَل النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلََّم ِهَي النَّْخَل  ومما سبق يتضح لنا أن (بـني)  )٢(»َأَنا َأْحَدُثُهْم َفَس

زمـان، و  اء واحد بيد أن (بني) ظرف للزمان أو املكـان أمـا (بينـا) و (بيـنام) ظرفـو (بينام) يش

ختتلف أيضا (بني) عن (بينا و بينام) يف أن (بني) تربط بني اسمني أما (بينام وبينام)  فريبطان بـني 

                                                   

 .١٥٠) هذا من شواهد الصاحبي في فقه اللغة ألحمد بن فارس ص ١(

، تحقیـق: د. مصـطفى دیـب البغـا، ٥/٢٠٧٥) الجامع الصحیح المختصر لمحمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخـاري، ٢(

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٣دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، ط



���������������������������������������������������� �

 

 ١٦٦

اىل: ﴿ مجلتني، ومل تأيت (بني) يف القرآن الكريم إال قبل االسمني الذين ربطتهام ال بينهام، قال تعـ

نَُكْم َوَبيْنَُهْم َرْدًما﴾ ٍة َأْجَعْل َبيْ كَّنِّي فِيِه َريبِّ َخْريٌ َفَأِعينُوِين بُِقوَّ وعـىل ذالـك القيـاس يف  )١(َقاَل َما َم

موقع (بينا و بينام) من اجلملتني اللتني ربطتامهـا عـدم التوسـط بـني تلكـام اجلملتـني؛ ألهنـام مل 

لعـرب حسـب مـا نقلـه عـنهم الـرواة يف كتـب النحـويني تستعمال ذلك االستعامل يف كـالم ا

واللغويني القديمة واحلديثة، ومل يثبت ذلـك االسـتعامل يف القـرآن الكـريم واحلـديث النبـوي 

 الصحيح.

أيضًا فإن املعنى الذي تدل عليه (بينا) و(بينام) هو لزوم مضـمون اجلملـة الثانيـة لـألوىل، 

رضورة جميء إذ أو إذا يف جواب (بينـا)  -هم الريض إضافة إىل ذلك فقد ذكر بعض النحاة ومن

وكـان « ، وجـاء يف كتـاب درة الغـواص يف أوهـام اخلـواص: )٢(و(بينام) لتأكيـد معنـى اللـزوم

جواب بينا وبينام لكثرة جميء جواهبام بدوهنام، والكثـرة ال  يف )٣(اماألصمعي ال يستنصح إال تركه

 .)٤("أن األكثر أفصح  تدل عىل أن املكثور غري فصيح بل تدل عىل

تلك إذن طريقة العرب يف استعامل (بينا و بينام) يف لغتها، ومل يثبت أهنـام اسـتعملنا يف لغـة 

من لغات العرب عىل غري ما ذكر، وذلك ما جاء به السامع حسب ما ذكره النحاة واللغويون يف 

                                                   

 .٩٥) الكهف آیة ١(

 .١٢٩ - ٢/١٢٨) شرح الرضي على الكافیة ٢(

 ) الضمیر یعود على إذ وٕاذا.٣(

 .٦٤ - ٦٣) درة الغواص في أوهام الخواص، ٤(
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هد السامع يف مصنفاهتم، كيفية استعامهلا يف اللغة الفصيحة واألفصح، وحسب ما أثبتوه من شوا

لزوم مضمون اجلملة الثانية للجملة األوىل، وقـد يقـال: هـل توسـطهام  )١(وقد بينُت أّن معنامها

عىل ذلك فيام يظهر  خالفا ملا جاء يف السامع يغري معنى اللزوم الذي أكد عليه النحاة ؟ واجلواب

ني مجلتني؛ ألن تركيب الكالم سـيتغري يل أن املعنى يتغري إذا استعملت (بينا) و (بينام) متوسطة ب

احلـق أنـه ال يكـون للجملتـني «فيتغري تبعا لذلك املعنى، يقـول الـدكتور فاضـل السـامرائي: 

املختلفتني معنًى واحد بل ال بد أن يكون بني التعبريين املختلفني اختالف يف املعنـى مهـام كـان 

 .)٢(»قد يفيد اآلخراالختالف ضئيال، إال إذا كان ذلك من لغتني خمتلفتني ف

فأما إذا تغري النظم فـال « ويؤكد ما ذهبت إليه ما ذكره الشيخ عبد القاهر اجلرجاين بقوله: 

 . )٣(»بد حينئذ من أن يتغري املعنى عىل ما مىض من البيان يف مسائل التقديم والتأخري 

 : 

 واز تقديم الفاعل عىل فعله ذهب نحاة البرصة إىل عدم جوازه.بينام ذهب نحاة الكوفة إىل ج -

 ذهب نحاة الكوفة إىل جواز تقديم الفاعل عىل فعله بينام ذهب نحاة البرصة إىل عدم جوازه. -

 

                                                   

 ) أعني (بینا) و (بینما).١(

 م.٢٠٠٤، ابن حزم، ط: األولى ١١٨) الجملة العربیة والمعنى للدكتور فاضل السامرائي، ٢(

 .٢٠٥ - ٢٠١) دالئل اإلعجاز ، ٣(
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 : 

إن معنى التعبري األول هو: (بني الزمان الذي ذهب فيه نحاة الكوفة إىل جواز تقدم الفاعل 

 فعله و زمان آخر ذهب نحاة البرصة إىل عدم جواز ذلك، فهذا املعنى يستند إىل ما ذكره ابن عىل

 فارس من معنى لـ(بينام) التي أصلها بني فحذف امليم كام ذكر األزهري. 

أما التعبري الثاين فمعناه: ( ذهب نحاة الكوفة إىل جواز تقدم الفاعل عىل فعله يف زمن واقع 

 ة البرصة إىل عدم جواز تقدم الفاعل عىل فعله وزمان آخر ).بني زمن ذهاب نحا

 فالفرق بني التعبريين واضح، وبيانه كام ييل: 

إن التعبري األول هو حتديد للزمن الذي ذهب فيه نحاة البرصة إىل عدم جواز تقدم الفاعل 

 زمـن عىل فعله، حيث حدد التعبري أن زمن ذلك كان يف زمن غري حمدد بدقة ولكنـه كـان بـني

ذهاب نحاة الكوفة إىل جواز تقدم الفاعل عىل فعله وزمان آخر، وهذا يعنـى أن زمـن ذهـاب 

د زمـان ذهـاب أهـل البرصـة إىل مـذهبهم  نحاة الكوفة إىل ما ذهبوا إليه معلـوم؛ ألن بـه ُحـدِّ

املخالف ملذهب أهل الكوفة، فلو قلت عىل سبيل املثال: كان زمن غزوة أحد يف الزمن الواقـع 

زمن غزوة بدر وزمان آخر فإن ذلك يعنى أنك عىل علم بزمن غزوة بدر، وقياسا عليه فهذا  بني

يعنى أن زمن ذهاب أهل الكوفة إىل رأهيم معلوم لدى قائل التعبري األول، فلو افرتضنا أن ذلك 

الزمن املعلوم هو شهر (شعبان) وأن الزمن اآلخر (معلوم) أيضا، فهذا يعنـى أن زمـن ذهـاب 
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رصة إىل مذهبهم كان يف زمن واقع بني شهر شعبان وبالزمن اآلخر (معلوم) وعىل ذلك أهل الب

فإن الزمن املراد حتديده يف التعبري األول سيكون واقعـا بـني الـزمن الواقـع بـني شـهر شـعبان 

والزمن اآلخر املعلوم؛ ألن من األمور البدهية أنك عندما حتدد زمنا جمهول التحديد فإنك جتعله 

 ني معلومي التحديد، فلو افرتضنا أن الزمن اآلخر هو شهر (شوال) فتكون املعادلة: بني زمن

 الزمن اآلخر  -زمن ذهاب أهل البرصة إىل مذهبهم  -زمن ذهاب أهل الكوفة إىل مذهبهم 

 [شوال]      [جمهول التحديد لدى القائل]       معلوم [شعبان]                

من ذهاب أهل البرصة إىل مذهبهم فسيكون زمن واقع بني شهر فإذا أردنا أن نحدد مثال ز

شعبان وشهر شوال، وهبذا ُيعلم أّن زمن ذهاب أهل البرصة إىل مذهبهم هو شهر رمضان؛ ألنه 

 واقع بني شعبان وشوال.

إذن فالزمن املجهول يف التعبري األول هو رمضان، فإذا مـا انتقلنـا إىل التعبـري الثـاين فهـل 

 الزمن هي نفسها أم ستتغري ؟ستبقى داللة 

إن التعبري الثاين هو حتديد للزمن الذي ذهب فيه نحاة الكوفـة إىل مـذهبهم حيـث حـدد  

بزمن واقع بني ذهاب نحاة البرصة إىل مذهبهم وزمن آخر، وهذا يعنى أن زمـن ذهـاب نحـاة 

لزمن املجهول هو البرصة معلوم لدى قائل التعبري الثاين وكذا فإن الزمن اآلخر أيضا معلوم، وا
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زمن ذهاب نحاة الكوفة إىل مذهبهم، فلو كتبنا املعادلة السابقة عىل اعتبار أن زمن ذهاب نحاة 

 الكوفة هو املراد حتديده بني زمنني معلومني فستكون املعادلة عىل النحو التايل: 

 آلخرالزمن ا - زمن ذهاب نحاة الكوفة إىل مذهبهم -   زمن ذهاب نحاة البرصة إىل مذهبهم

 رجب (استنتاجا)    - (شعبان) معلوم من خالل املعادلة األوىل - رمضان (معلوم)                

إذن يتضح من املعادلتني السابقتني أن الزمن يف التعبري األول هو شهر رمضان، والزمن يف 

بيـنام يف التعبري الثاين هو شهر شعبان، وهذا يعنى أن بينام يف التعبري األول تـدل عـىل رمضـان و

 التعبري الثاين تدل عىل شعبان، فهل بينام يف كل من التعبريين تدل عىل الزمن نفسه ؟ 

بـني  "بيـنام"اجلواب هو: ال. ومن هنا نخلص إىل أن مضمون اجلملة خيتلـف إذا ربطـت 

 مجلتني وكانت يف صدارة الكالم عّام إذا كانت متوسطه بني مجلتني. 

معنى اللزوم السابقني خمتلفة. ويبقى السؤال ُملحًا: هل يتغري  وهذا يعنى أن داللة التعبريين

   مجلتني ومل تأت يف الصدارة ؟ واجلواب عىل ذلك: "بينام"إذا توسطت 

بني مجلتني وكان هلـا الصـدارة يف الكـالم عـام إذا  "بينام"إن داللة الكالم تتغري إذا ربطت 

آنفا، ولكن معنى اللزوم الذي ذكـره الـريض ربطت بني مجلتني وكانت متوسطة بينهام كام بينتُه 

أعني لزوم مضمون اجلملة الثانية لألوىل إذا توسطت (بينام) مجلتـني ينتفـي ويصـبح مضـمون 

اجلملة األوىل مالزم للجملة الثانية كقولك: بينام هم جلوس طلع عليهم رجل، فطلوع الرجل 
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رجل فـاملعنى: جلوسـهم كـان  كان مالزما جللوسهم، أما قولك: هم جلوس بينام طلع عليهم

 مالزما لطلوع الرجل، فتالحظ كيف ينعكس املعنى: 

وبمعنى أوضح فإن (بينام) شبيهة بأداة الرشط فانظر إىل هذه اجلملة الرشطية قال تعاىل:﴿ 

ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزقًا﴾ َكِريَّ َام َدَخَل َعَليَْها َز  .)١(ُكلَّ

سابقة من اآلية الكريمة هو أن زكريا جيـد عنـدها رزقـا كلـام دخـل إن املعنى يف اجلملة ال

عليها، فوجود الرزق مالزم دائام لدخول زكريا، فلو قيل: دخل عليها زكريا املحراب كلام وجد 

عندها رزقا، فاملعنى: عندما جيد زكريا عندها رزقا يدخل، فدخول سيدنا زكريا عىل مريم هـو 

 س مضمون اجلملة األوىل.  املالزم لوجود الرزق، وهو عك

وما قيل عن (كلام) ينطبق عىل (بينام)، هلذا فإن هناك ترتيب يف مجلـة بيـنام بحيـث تـأيت يف 

صدارة الكالم لتكون رابطة بني اجلملتني التاليتني هلا بحيث تكـون اجلملـة الثانيـة مالزمـة يف 

إال بوجود اجلملة األوىل ،  مضموهنا للجملة األوىل، بمعنى أن مضمون اجلملة الثانية اليتحقق

وإنام رتب بينا، وبينام، وكلام، مع مجلتيهام ترتيـب كلـامت الرشـط، مـع الرشـط « قال الريض: 

 "إذا"واجلزاء، ملِا ذكرنا من بيان لزوم مضمون الثانية لألوىل لزوم اجلزاء للرشط، وهلذا أدخـل 

مون األوىل بالثانية مفاجأة بال تراخ للمفاجأة يف جواب بينا وبينام، ليدال عىل اقرتان مض "إذ"و

                                                   

 .٣٧آل عمران آیة  )١(
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، هلذا فقد توهم الباحـث عبـد اهللا اليوسـفي واسـتعمل بيـنام يف )١(»فيكون أكد يف معنى اللزوم

تعبريه خالفا ملا جاء يف السامع كام يف احلديث النبوي وشعر العرب، وأما يف القرآن الكريم فلـم 

 خمالفا للقياس. تأت بينام قط، كام أن استعامل الباحث كان أيضا 

مجلـة مـن فعـل وفاعـل "فتكـون  -أعني ( إىل بيـنام)  -أما نوع اجلملة التي تضاف إليها 

 .)٢("ومبتدأ وخرب

 

 

 

                                                   

 ، تعلیق: یوسف حسن عمر.١٩٨/  ٣) شرح الرضي على الكافیة ١(

محمـود محمـد الطنــاجي،  -، تحقیـق: طـاهر أحمـد ألــزادي ٤٥٤/ ١) النهایـة فـي غریـب الحــدیث واألثـر البـن األثیــر ٢(

ن فعلیــه مــن فعــل م، ویبــدو أن المقصــود هــو أن الجملــة المضــافة إلــى بینمــا تكــو ١٩٧٩المكتبــة العلمیــة، بیــروت، 

وفاعل أو اسمیة مكونة من مبتدأ وخبر وال یعنى أن تكون جملتـان األولـى فعلیـه والثانیـة اسـمیة إال أن الغالـب بعـد 

 بینما جملة اسمیة.
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 املبحث األول:  نشوان بن سعيد احلمريي وجهود اللغوية والنحوية 

 

 املبحث الثاين:  ابن يعيش الصنعاين وجهوده النحوية 

 

 املبحث الثالث:  ابن هطيل اليمني وجهوده النحوية 

 

 املبحث الرابع:  اإلمام أمحد بن حييى املرتىض نحويًا 

 

 حييى بن محزة العلوي وجهوده النحوية واللغوية املبحث اخلامس: اإلمام   
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هذه الدراسة قام هبا الباحث اليمني هادي عبد اهللا ناجي وهي عبارة عـن بحـث تكمـييل 

رتبية يف اجلامعـة املستنرصـية بـالعراق كجـزء مـن متطلبـات تقدم به الباحث إىل جملس كلية ال

احلصول عىل درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا، بإرشاف األستاذ الدكتور/ غالب فاضل 

 م.١٩٩٥املطلبي، وقد حصل عىل الدرجة عام 

وهذا البحث خمطوط وغري مطبوع، وتوجد نسخة منه حمفوظة يف املكتبة املركزية بجامعـة 

 نعاء يف قسم الرسائل العلمية.ص

تكونت هذه الدراسة من متهيد وثالثة فصول، فأما التمهيد فقد تناول الباحث فيه احلالة  

السياسية واالجتامعية والثقافية إبان عرص نشوان بن سعيد وهو القرن السادس اهلجري، وأمـا 

فتحدث عن حياته مـن  الفصل األول فقد تناول الباحث فيه حياة نشوان بن سعيد ومصنفاته،

حيث اسمه ولقبه وكنيته ووالدته وتنقالته ومنزلتـه العلميـة وعقيدتـه، وقحطانيتـه، وشـعره 
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ونثره، وأخريًا وفاته، ثم مصنفاته التي حرصها الباحث فبلغت اثنني وعرشـين مصـنفًا وهـي 

 حسب الرتتيب اهلجائي كام ييل: 

بيان مشكل الروي ورصاطه  -االعتقاد يف علم التوحيد  -أحكام صنعاء وزبيد  -١

التبيـان يف  -البرصة يف الدين للبرصين يف الرد عىل الظلمة واملنكرين  -السوي 

جـواب عـىل قصـيدة -التذكرة يف أحكام اجلواهر واألعـراض -تفسري القرآن 

خالصة السرية اجلامعة لعجائب أخبـار ملـوك  -اهللا عىل إلمام الزيدية املتوكل 

رسالة إىل شيخه أيب الغمر مسلم بن حممـد  -بن سعيد  ديوان نشوان -التبابعة 

شمس  -رسالة يف الترصيف  -رسالة احلور العني وتنبيه السامعني  -اللحجي 

 -صحيح االعتقاد ورصيـح االنتقـاد  -العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  

رآن مسك العدل وامليزان يف موافقة الق -القصيدة النشوانية  -الفرائد والقالئد 

كتـاب النقـائض بينـه  -ميزان الشعر وتثبيت النظـام  -املقامات  -املقاالت  -

 وصية نشوان بن سعيد لولده جعفر. -وبني القاسمتني أهل عيان واملدقة

ثم ذكر مصنفات نسبت لنشوان فبني الباحث عدم صحة نسبتها لنشوان ورد عىل مـن      

حتدث الباحث فيه عن اجلهود النحوية لنشوان  فقد )٢(، وأما الفصل الثاين)١(نسبوها لنشوان

                                                   

، مخطـوط محفـوظ فـي المكتبـة المركزیـة بجامعـة ٥٥ – ٥٤) انظر نشوان بن سعید وجهوده اللغویة والنحویـة، ص: ١(

 ).٥٤٥یف (صنعاء تحت رقم التصن

 .١٩٨ - ١٧١) انظر المرجع نفسه ٢(
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بن سعيد احلمريي، فبدأ هذا الفصل بتمهيد بّني فيه ميدان دراسته للجهود النحوية ومهـا 

كتايب نشوان: رسالة يف احلور العني وشمس العلوم، ثم بني الباحث أن نشوان كان خيترص 

بــل خلــط يف اســتخدام  املســائل النحويــة ومل يلتــزم مصــطلحا برصــيا أو كوفيــا بعينــه

املصطلحات، كام بّني الباحث أن شواهده مل خترج يف الغالب عـن شـواهد كتـايب سـيبويه 

واملربد، ثم بّني الباحث أن املادة النحوية تابع فيها نشوان من تقدموه ومل يأت بجديد تفرد 

لباحـث أن ، وذكر ا)١(به، وانحرص جهده يف اختيار اآلراء املشهورة وغالبا ما تكون برصية

معجم شمس العلوم قد اشتمل عىل مسائل نحوية كثرية، واملادة النحوية فيه كبرية إال أن 

الباحث اكتفى بطائفة منها وليس كلها لبيان ما يرمي إليه يف دراسته، وأنه هنج يف ترتيبهـا 

 هنج كتاب املفصل للزخمرشي فبدأ باألسامء ثم األفعال ثم احلروف. 

فقد خصصه الباحث للجهود الرصفية لنشوان بن سـعيد احلمـريي  )٢(وأما الفصل الثالث

حيث ذكر طائفة ال بأس هبا من املسائل الرصفية التـي اشـتمل عليهـا معجـم شـمس العلـوم 

 ورسالة احلور العني لبيان ما يرمي إليه الباحث وهو بيان جهود نشوان احلمريي الرصفية. 

 

 

                                                   

 .١٧١) انظر المرجع نفسه ١(

 .٢٣٠ - ١٩٩)انظر نشوان بن سعید وجهوده اللغویة والنحویة ٢(
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 العنوان ومدى مالءمته للموضوع

هذه الدراسة التي هذا املبحث بصددها قد تناول بالدراسة كـام ذكـرت آنفـا إن موضوع 

حياة نشوان بن سعيد احلمريي وُمصنفاته يف خمتلـف العلـوم بصـورة جمملـة، كـام تنـاول فيـه 

الباحث جانبًا من جهوده اللغوية والنحوية يف شمس العلوم ورسـالة احلـور العـني، واملتأمـل 

ُوسم بـ ( نشوان بن سعيد احلمريي وجهوده اللغوية والنحوية)،  لعنوان هذه الدراسة جيده قد

 املضمون بدقة ومتالئم جدًا مع موضوع الدراسة. أي أن العنوان دال عىل

لغوي ونحـوي  عنتعترب هذه الدراسة ذات أمهية بالغة حيث إهنا رفعت الستار املسدول 

ي ال يمكن جتاهلها، بل لفتت األنظار إىل أهم مصـنَفني لغـويني ونحـويني كبري له إسهاماته الت

لنشوان احلمريي إضافة إىل إظهار مصنفاته املختلفة يف خمتلـف صـنوف املعرفـة كـام أسـلفت 

بذكرها سابقا، وقد أبرزْت هذه الدراسة اجلهود النحويـة لنشـوان احلمـريي، ومجعـت املـادة 

ن نحويا إىل جانب كونه لغويا، حيث اشتهر وعـرف لغويـا ومل النحوية املتبعثرة وأظهرت نشوا

يعرف من قبل نحويا، وهذه إضافة علمية إىل الزخم العلمـي املـرتاكم الـذي هـو بحاجـة إىل 

 إظهار وإبراز النوع والكيف قبل الكم. 
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حتقيق إىل فرتة قريبـة، مما الشك فيه أن معجم شمس العلوم لنشوان احلمريي ظل بدون  

والنسخة املطبوعة التي طبعت ونرشت كانت تفتقد إىل التحقيق وهي نسخة مهذبـه ومنظمـة 

أمر بطبعها اإلمام امحد بن حييى محيد الدين، وُحقـق هـذا الكتـاب وخـرج إىل النـور يف عهـد 

حققته جلنـة عبد اهللا صالح رئيس اجلمهورية اليمنية، وكان هو اآلمر بتحقيقه، ف الرئيس/ عيل

م. وكان هذا التحقيق أول دراسة لكتاب لغوي ١٩٩٩من أساتذة اجلامعات الكبار وذلك عام 

بـد اهللا نـاجي، وحسـب هـادي عصنفه العامل اللغوي واإلخباري نشوان احلمريي بعد دراسة 

ذا بداهللا هبهادي ععلمي الفقري إىل زيادة من املوىل عّز وجّل فإين مل أقف عىل دراسة قبل دراسة 

العنوان، بل إن هذه الدراسة أَثرت يف دراسات الحقة، حيث إين وقفـت عـىل دراسـة الحقـة 

بعنوان القضايا النحوية والرصفية يف معجم شمس العلـوم ودواء كـالم العـرب مـن الكلـوم 

للسيد الرشـبيني، كـام أهنـا عبـارة عـن رسـالة  -لنشوان احلمريي، وهي دراسة وحتليل ونقد 

يها يف كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وهي عبارة عن خمطـوط حمفـوظ يف ماجستري وقفت عل

) وقد حصل الباحث عىل درجة ١٥٦٢مكتبة دار العلوم بجامعة القاهرة حتت رقم التصنيف (

بد اهللا نـاجي التـي هادي عم، أي بعد حوايل تسعة أعوام من دراسة ٢٠٠٤املاجستري فيها عام 

 موضوع هذا املبحث. م والتي هي ١٩٩٥كانت يف عام 
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 وأهم الفروق بني الدراستني السابقتني تتلخص يف اآليت: 

دراسة الباحث اليمني هادي عبد اهللا ناجي عبارة عن بحث تكمييل يصل عدد صفحاته  -١

إىل مائتي صفحة تقريبًا يف حني أن دراسة الباحث املرصي السيد الرشـبيني عبـارة عـن 

  أربعامئة وأربع وثالثني صفحة.رسالة ماجستري وصل عدد صفحاهتا إىل

بد اهللا ناجي تناولت شخصية نحوية ولغوية حيث إهنا بعنوان نشوان بـن هادي عدراسة  -٢

سعيد احلمريي وجهوده النحوية واللغوية يف حني أن دراسة الباحـث السـيد الرشـبيني 

تناولت كتابًا نحويًا واحدًا وهـو شـمس العلـوم لنشـوان احلمـريي ودرسـت املسـائل 

 نحوية والرصفية فيه. ال

بد اهللا ناجي لغوية نحوية أما دراسة الباحث الرشبيني فهي دراسة نحوية هادي عدراسة  -٣

يف  ارصفية، وإن كان هناك بعض التشابه يف منهج وخطة الدراستني إال أن هناك اختالفـ

املضمون، وهلذا فإن دراسة الرشبيني ليست تكرارًا ملوضوع تـم تناولـه ولكنهـا دراسـة 

تلفة إىل حد كبري ورؤية علمية جديدة إال أن الباحث مل يرش إىل الدراسات السابقة التي خم

تناولت نشوان ابن سعيد وكتابه شمس العلوم وإن كانت متأثرة إىل حد كبري يف الفصـل 

بد اهللا ناجي رغم اختالف بلد الدراسة هادي عاألول منها ويف منهجها وخطتها بدراسة 

 لكل منهام.
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أخذ الباحث يعرض اجلهود النحوية لنشوان احلمريي ذاكرًا كل ما تعرض له نشـوان بـن 

سعيد يف كتابه شمس العلوم للحدود واملسائل النحوية بحيث يذكر ما ذكره نشوان بن سـعيد 

ملـن ذلـك احلـد، ومـن ذلـك قـول الباحـث: ه ذكر ذلك احلد و مل ينسبه، بمعنى أنه مل يذكر أن

هذا االختالف لدى املؤلـف الـذي  ىاالسم: من األمور التي اختلف فيها العلامء ونجد صد«

ذكر له ثالثة حدود، أوهلا قوله: (االسم: كلمة تدل عىل املسمى داللة إشارة)، ومل يبني ملن هذا 

وقـد نسـبه «يق عىل ذلـك احلـد بقولـه: ثم نجد الباحث يقوم بالتعل )١(...»احلد ومل يعلق عليه 

 . )٣(»، ورده؛ ألن من األسامء ما ال يدل داللة إشارة نحو: أين وكيف)٢(بن عيسى املجاشعي لعيل

 املجاشعي نسبه لعيل أننالحظ أن الباحث اكتفى بام جاء يف كتاب الصاحبي يف فقه اللغة 

االسم بأن من األسامء ما ال يدل  هذا احلد، وعلل ذلك الرد حلد -املجاشعي –بن عيسى، ورّد 

داللة إشارة نحو: أين وكيف، فكان عىل الباحث أن يوّضح املقصود بداللة اإلشارة؛ ألن هذا 

                                                   

، والمقصـود بداللـة إشـارة أي: أنـك تسـتطیع أن تشـیر ١٧١) نشوان بن سعید الحمیري وجهوده اللغویة والنحویة ص ١(

 ل مثًال: محمُد، وتقول مشیرًا إلیه: هذا محمد وهكذا.إلیه بأحد أسماء اإلشارة؛ فتقو 

 ) یقصد علي بن عیسى الرماني صاحب كتاب حروف المعاني.٢(

 .٥١-٤٩) ذكره صاحب كتاب الصاحبي في فقه اللغة ص ٣(
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هو عمله، ولكنه مل يفعل، ومىض منتقًال إىل احلد اآلخر الذي ذكره نشوان بن سعيد، ونشـوان 

 ينسبه، وأحيانًا أخرى يذكر احلـد وال ُيعلق عليه، وال يرده، وال -أحياناً -بن سعيد يذكر احلد 

ويعلق عليه وقد يرده، فهل عدم رّد نشوان حلٍد ما دليٌل عىل موافقته عليه أم أن ذلك له تفسـري 

 ، وهذا مما كان جيب عىل الباحث أن يبيّنه ولكنه مل يفعل ذلك.)١(آخر ؟ فام هو ؟

لتي ذكرها نشوان بن سعيد وللباحث قدرة عالية عىل التحليل؛ فهو يذكر املسألة النحوية ا

كجهد من جهوده النحوية، ونشوان ذكر تعريف املصطلح النحـوي كمصـطلح اجلـزم حيـث 

اجلزم يف اإلعراب هو: حذف حـروف املـد واللـني واحلركـات يف الفعـل املضـارع ... «قال: 

 وحذف النون من فعل االثنني واجلمع واملؤنث ... وحروف اجلزم جيمعها قوله: 

ـــال يف ـــزم ب ـــم اج ـــزم بل ـــي واج   النه

 

  )٢(واجــزم بــالم األمــر للغائــب

 

                                                   

نـي ) كان لرضي الدین االستراباذي أربعة طرق في التعامل مع الحدود ومنها: ذكر الحد دون التعلیق علیه، وهذا یع١(

أنه غیر معترٍض علیه، ولكنه ذكـره لیشـرحه، انظـر الحـدود النحویـة عنـد رضـي الـدین االسـتراباذي فـي شـرحه علـى 

، بحــث تكمیلــي للحصــول علـــى ١٧-١٦كافیــة ابــن الحاجــب، إعــداد: عبـــدالرحمن أحمــد محمــد غالــب الزمـــر، ص 

 وع.م، غیر مطب٢٠٠١كلیة التربیة بحنتوب،  –درجة الماجستیر، جامعة الجزیرة 

  ) البیت من ألفیة ابن مالك ٢(

  م ١٢٧٤ - ١٢٠٣هـ /  ٦٧٢ - ٦٠٠

  محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجیاني، أبو عبد اهللا، جمال الدین.

  أحد األئمة في العلوم العربیة.

  ولد في جیان (بأندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فیها.

ط) أرجـوزة فــي نحـو ثالثــة آالف -العـرب)، و(الكافیـة الشــافیة ط) فـي النحــو، و(الضـرب فــي معرفـة لســان -له:(األلفیـة 

خ) -ط)، و(إیجــاز التعریــف -ط) نحــو، و(المیــة األفعــال -ط)، و(ســبك المنظــوم وفــك المختــوم -بیــت، و(شــرحها 

رسـائل، و(تحفـة  ١٠خ) فیـه -ط)، و(مجمـوع -ط)، و(إكمال اإلعمـال بمثلـث الكـالم -صرف، و(شواهد التوضیح 
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... ومل جيزم هبا وبام اشتق منها مثل: ملّا، وأملا، وأوملا، وأفلم، وأفلام، وأصلها مل ... وخرج 

 قول عبد يغوث: 

                                                                                                                                                  

-خ)، و (االعتضـاد فـي الفـرق بـین الضـاء والضـاد -ط) منظومـة، و(العـروض -قصـور والمـودود المودود في الم

 م٢٠٠٣-١٩٩٧انظر الموسوعة الشعریة، سیدي مضغوط.إصدار المجمع الثقافي  خ) وغیر ذلك.
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ـي َشــيْخٌة عبْشــميٌة  َْضــَحُك ِمنـِّ   وت

 

ـــاً  ـــريًا يامني ـــبيل أس ـــرى ق ـــأن مل ت   )١(ك

 

 : )٢(الصحيح مستشهدًا بقول قيس بن زهري عىل لغة من ُجيري املعتل جمرى

ـــــى أ ـــــاُء َتنْم ـــــَك واألنب   َملْ يأتِيْ

 

ــادِ  ــي ِزي ــوُن بن ــت َلبُ ــام الق   )٣(ب

 

                                                   

  عبد یغوث الحارثي)١(

  م ٥٨٠ -ق. هـ / ؟  ٤٣ -؟ 

  عبد یغوث بن صالءة، وقیل عبد یغوث بن الحارث.

رث بـن كعـب وكـان قائـدهم فـي یـوم الُكـالب الثـاني. وهـو اي یماني وفـارس شـجاع وسـید لقومـه مـن بنـي الحـشاعر جاهل

مـن أهــل بیـت عریــق فـي الشــعر فـي الجاهلیــة واإلسـالم مــنهم: اللجـالج الحــارثي، ومسـهر بــن یزیـد بــن عبـد یغــوث، 

  وجعفر بن علبه.

  ما بیا.وهو صاحب القصیدة التي مطلعها: أال ال تلوماني كفى اللوم 

ویقال إنه أسر یـوم الكـالب الثـاني وخیـر كیـف یرغـب أن یمـوت فاختـار أن یشـرب الخمـر صـرفًا ویقطـع عرقـه األكحـل، 

 فمات نزفًا.

  قیس بن زهیر) ٢(

  م ٦٣١ -هـ / ؟  ١٠ -؟ 

  قیس بن زهیر بن جذیمة بن رواحة العبسي.

هو أمیر عبس وأحـد السـادة القـادة فـي عـرب العـراق كان فارسًا شاعرًا داهیة یضرب به المثل (فیقال: أدهى من قیس) و 

كان یلقب بقیس الرأي لجودة رأیه وله شعر جید فحل زهـد فـي أواخـر عمـره فرحـل إلـى ُعمـان ومـا زال إلـى أن مـات 

  فیها.

وهو صاحب الحـروب بـین عـبس وذبیـان وأصـلها أن قیسـًا تـراهن علـى السـباق بفرسـه داحـس مـع حذیفـة بـن بـدر فجعـل 

  كمینا، فلطموا داحسًا وأخذوا رهان اإلبل فقالت عبس أعطونا جزورًا فإنا نكره القالة في العرب فأبوا ذلك.بنو فزارة 

ثـم اشـتعلت الحـرب سـنین طویلـة حتـى … فما هـي إال أیـام حتـى أغـار قـیس علـیهم فلقـي عـوف بـن بـدر فقتلـه وأخـذ إبلـه

 ضرب بها المثل.

، وهـامش شـرح ٣/٣١٥مى كمـا ُذكـر فـي هـامش كتـاب شـمس العلـوم )البیت لقیس بن زهیر ولـیس لزهیـر بـن أبـي سـل٣(

 .١/١٧٩، وهامش همع الهوامع ٨/٢٤المفصل البن یعیش الحلبي 
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حيث أبقى الياء مع اجلازم، وأشار إىل أن من العرب من يقول: يأتيُك بضم الياء فحذف  

 .)١(الضمة للجزم

ا قاله نشوان بن سعيد بإجيـاز فمام سبق نجد أن الباحث قد اقترص حتليله عىل جمرد ذكره م

حيتاج إىل توضيح وحتليل؛ ليتبني الفكر النحوي عند نشـوان بـن سـعيد، وإن كـان يف األصـل 

لغويًا تطغى عليه النزعة اللغوية التي تستدعي اإلجياز واالختصار لكن كـان عـىل الباحـث أن 

سـامع (شـعرًا أو يوضح مثل هذه القضية سابقة الذكر، وهي قضية جميء بعـض األفعـال يف ال

نثرًا) مسبوقًة بأداة اجلزم (مل) ولكنها ال تكـون جمزومـة؛ فأمـا جمـيء بعـض القـراءات خمالفـة 

للقاعدة النحوية كقراءة ابن كثري وحده (إنه من يتقي) بياٍء يف الوصل والوقف، وقراءة البـاقي 

ٍه مـن وجـوه العربيـة؛ ، ومعنى شاذة أهنا ليست علة وج)٢((من يتِق) بغري ياء فقد ذكر أهنا شاذة

بمعنى أهنا ليست عىل لغٍة أو هلجٍة من اللهجات العربية املشهورة واملعروفة قـديًام، وقـد ذكـر 

أن  )٣(بعضهم أنه جيوز ذلك يف الشعر كرضورٍة شعرية، وقال بعضهم ومنهم مكّي بن أيب طالب

ي املعتـل جمـرى قراءة ابن كثري هي عىل وجٍه من وجوه العربية حيث إن من العـرب مـن جيـر

 الصحيح فيجزمه بالسكون وهو كثري يف كالمهم، واستشهد بقول الشاعر: 

                                                   

 .١٨٢-١٨١) نشوان بن سعید الحمیري وجهوده اللغویة والنحویة ص ١(

الدولیــة،  ، مؤسســة حــورس٩٣-٩٢) انظــر القاعــدة اللغویــة والقــراءات المخالفــة للــدكتور/ مجــدي محمــد حســین ص ٢(

 م.٢٠٠٦اإلسكندریة، 

 ،مؤسســة الرســـالة، تحقیــق: د. حـــاتم صــالح الضـــامن، ١/٤٣٤) انظــر مشـــكل إعــراب القـــرآن لمكــي بـــن أبــي طالـــب ٣(

 .هـ١٤٠٥، ٢ط ، بیروت
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ـــــى ـــــاُء َتنْم ـــــَك واألنب   أ َملْ يأتِيْ

 

ـــوُن بنـــي ِزيـــادِ    بـــام القـــت َلبُ

 

والذي يبدو يل أن الرضورة الشعرية ال تعني خمالفة أحد أوجه العربية وإنام الرضورُة هـي 

ة أو شاذة؛ ألن اختيار الشاعر لغري ذلك سيؤدي إىل تضـحية جلوء الشاعر إىل اختيار لغة ضعيف

بالصورة التعبريية أو بالوقع املوسيقي وأثره عىل السمع، ولذلك يضطر الشاعر وال يكـون لـه 

، فعندئٍذ خيتار وجهًا ضـعيفًا مـن وجـوه )١(مندوحة أو اختيار وال يقدر عىل التغيري وال التبديل

ن الرضورة الشعرية توافق وجهًا مـن وجـوه العربيـة وإن كـان العربية اضطرارًا، وهذا يعني أ

 ضعيفًا أو شاذًا.

إذًا ذلك هو أسلوب الباحث يف حتليل املسائل النحوية الذي اتسم باإلجياز وعدم توضيح 

 املبهم أو رشح ما حيتاج إىل توضيح كالذي وضحته ورشحته ولكٍل أسلوبه.

لغًة عاليًة وراقية، وحملقة، ومرتابطة، ومتامسكة، وتعكس شخصية لغويـة إن لغة الباحث 

ومل يتمسـك بمصـطلحات معينـة بـل اسـتخدم «فّذة، ومن تعابري الباحث التـي اسـتوقفتني:

                                                   

، مطبعــة ١٣٣-١٣٢) انظــر الضــرورة الشــعریة دراســة لغویــة نقدیــة للــدكتور/ عبــدالوهاب محمــد علــي العــدواني ص ١(

 م.١٩٩٠جامعة الموصل، التعلیم العالي، 
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، وكذا قوله: )١(»املصطلحات البرصية والكوفية من غري تفريٍق بينها أو جنوٍح إىل مدرسٍة بعينها

، وتعبريه عـن حـد )٢(» (رسالة احلور العني) مما يستحق اإلملاع إليههناك إشارات إىل ما ورد يف«

هـذا االخـتالف لـدى  صدىحد االسم من األمور التي اختلف فيها العلامء، ونجد «االسم: 

 . )٣(»املؤلف

فاملالحظ عليه أنه استعمل تعابري راقية وعالية املستوى ومصّورة، ومن ذلك أيضًا قوله:  

وقفه من هذا بل ترك األمر من غري تفصيل أو توضيح لغلبة الروح املعجمية ومل يبني املؤلف م«

. ومع ذلك فقد كان الباحث يقع يف بعض اهلفوات أو األوهـام اللغويـة، ومـن ذلـك ) ٤(»عليه

فقد ذكر سيبويه واملربد العديد من املواضع التـي تكرسـ فيـه مهـزة (إن) بلغـت لـدى « قوله: 

الصواب أن يقول: (املواضع التي تكرس فيها)؛ ألن الضمري اهلاء يف ، و )٥(»سيبويه تسعة مواضع

(فيها) يعود عىل املواضع، واملواضع مجع تكسري وليست مفردًا، ومجع التكسري يعامـل معاملـة 

 املؤنث يف عودة الضامئر عليه.

 كام تشيع بعض األخطاء اإلمالئية يف دراسة الباحث ككتابة اهلاء تاًء 

                                                   

 .١٧١) نشوان بن سعید الحمیري وجهوده اللغویة والنحویة ص ١(

 .١٧١) المرجع نفسه ٢(

 .١٧٢) المرجع نفسه ٣(

 .١٨٠) المرجع نفسه ٤(

 .١٩٤) المرجع نفسه ٥(
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، كام يالحظ عدم الدقة )٣(، وكتابة مهزة القطع مهزة وصل)٢(بة الياء ألفًا لينة، وكتا)١(مربوطة

يف استعامل عالمات الرتقيم، وحدوث بعض األخطاء يف استعامل اهلمزة املتوسطة ككتابة كلمة 

، حيث إهنا تكتب عىل وجهـني: أحـدمها هكـذا (مسـئول) واآلخـر  )٤( مسئول هكذا (مسؤل)

 (مسؤول).

صون يف اللغة بتلـك األمـور تكان من األحرى أن تنعدم، وإن مل هيتم املخ فتلك األخطاء

 اللغوية الدقيقة ويصلحوها فمن سيصلحها؟ وكأن لسان احلال يقول:

ــدْ  ــَح البل ــا مل ــِم ي ــاَل العل ــا رج   ي

 

  )٥(من ُيصلُح امللَح إذا امللُح فسدْ 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 .١٩٣) نشوان بن سعید الحمیري وجهوده اللغویة والنحویة ١(

 .١٧٤، ١٩٨، ١٩٥) المرجع نفسه ٢(

 .١٩٦جع نفسه ) المر ٣(

 ) المرجع نفسه٤(

  ) البیت مجهوٌل قائله، وسمعته من الشیخ عبد الحمید كشك رحمه اهللا من محاضرة له في شریط مسجل.٥(
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تقدمت هبا الباحثـة اليمنيـة سـعيدة عبـاس عبـد  دكتوراههذه الدراسة عبارة عن رسالة 

بجامعة صـنعاء، فحصـلت عـىل  -قسم اللغة العربية  -القادر شهاب إىل جملس كلية اآلداب 

غالب  عيلبد اهللا والدكتور نجم ع طارقم وأرشف عليها كل من: ١٩٩٩درجة الدكتوراه عام 

 املخاليف.

وهذه الدراسة عبارة عن خمطوط حمفوظ باملكتبة املركزيـة بجامعـة صـنعاء ، وتقـع هـذه 

 الدراسة يف أربعامئة وثالث عرشة صفحة.

 قسمت الباحثة رسالتها هذه إىل أربعة فصول فقط ومل تسبقها بتمهيد.

الصنعاين، نشـأته العلميـة  يعيشرية ابن فأما الفصل األول: فقد تناولت فيه بالدراسة: س

 وأساتذته وتالمذته، إضافة إىل مؤلفاته النحوية ومنهجه النحوي.
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وأما الفصل الثاين: فقد تناولت فيه بالدراسة: مصادر ابن يعيش ونقوله وتضمن مصادره 

لنحـوي األولية التي بنى عليها مادته النحوية، منهجه يف التعامل مع هذه املصادر، املصـطلح ا

 والفقهي واملنطقي ومنهجه فيها.

وأما الفصل الثالث: فقد حتدثت الباحثة فيه عن موقف ابن يعيش من النحاة: البرصـيني 

 والكوفيني، واملتقدمني، واملتأخرين، ثم ترجيحاته وآراؤه النحوية ومذهبه النحوي.

د ابـن يعـيش، : فقد تناولت فيه الباحثة أدلة الصناعة النحوية عنـوأما الفصل الرابع

حيث تضمن هذا الفصل: احتجاجه وموقفه مـن الشـواهد، شـواهده النثريـة والشـعرية 

 ومنهجه فيها، األصول النحوية من قياس وعلة وعامل وإمجاع، وموقفه من هذه األصول.

 

املتأمـل عنوان هذه الدراسة هو (ابن يعـيش الصـنعاين وجهـوده النحويـة واللغويـة)، و

ملضمون هذه الدراسة يالحظ أن الباحثة تناولت بالدراسة جهود ابن يعيش الصنعاين النحوية، 

فتطرقت إىل جهوده اللغوية ونسبت البن يعيش مصنفًا نحويًا ولغويًا، وهو املستنهى بالبيان يف 

ا إعراب القرآن، حيث أظهرت من خالله مقدرة ابن يعيش اللغويـة وبالغتـه وتطرقـه يف هـذ

، فمن املوضوعات اللغوية: االشتقاق، ومعاين )١(الكتاب إىل قضايا وموضوعات لغوية وبالغية

                                                   

 .٨٦ - ٦٧) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة والبالغیة ص ١(
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 ١٩١

اللغة، والصيغ اللغوية، ومن املوضوعات البالغية: املجاز، والتشـبيه، واإلطنـاب، واإلجيـاز، 

 والتقديم وأغراضه البالغية، والذكر واحلذف وبالغتهام، ومراعاة املعنى لإلعراب.

بن يعيش جهودا نحوية وجهودا لغوية وأيضا جهودا بالغية، والعنوان ال يشري إذن فإن ال

إال إىل اجلهود النحوية واللغوية، فإن قصدت الباحثة أن اجلهود اللغويـة تـدخل فيهـا اجلهـود 

مل أقف  -عىل حد علمي-البالغية عىل اعتبار أن مصطلح اللغة تندرج حتته البالغة فهذا تقسيم 

 هـاديعليه علامء اللغة، وقد ناقشت هذه القضية يف حـديثي عـن مصـطلحات عليه، ومل يرس 

، وبينت أن النحو )١(عطية مطر يف دراسته املوسومة بنشأة الدراسات النحوية واللغوية يف اليمن

جزء من اللغة، فإن أرادت بالدراسات اللغوية كل ما تتضمنه فروع اللغة العربية فكـان عليهـا 

لنحوية عىل اعتبار أن النحو فرع من فروع اللغة، وباملثل فإن عىل الباحثـة أال تذكر الدراسات ا

أن تقول يف عنوان دراستها هذه: ابن يعيش الصنعاين وجهوده النحويـة واللغويـة والبالغيـة، 

شُكل فهمها عنـد القـارئ، ولـو أهنـا فصـلت  وأن تكون دقيقة يف استعامل املصطلحات التي َي

 وجهوده النحوية واللغوية والبالغية لكان أدق؛ ألن السياق يـدل فقالت: ابن يعيش الصنعاين

عىل أن اجلهود اللغوية هي اخلاصة بعلم اللغة وكل ما يتعلق به من املباحـث اللغويـة املعروفـة 

غري البالغية، أو كان بإمكاهنا أن ترتك التفصيل وتقول: ابن يعيش الصنعاين وجهوده اللغوية؛ 

                                                   

  ) انظر دراستي هذه             ١(
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 ١٩٢

جهوده اللغوية، فالعنوان البد أن يكـون دقيقـا وواضـحا ويـدل عـىل فيكون النحو جزًءا من 

 املضمون داللة واضحة ال لبس فيها.

فيه عـدم دقـة مصـطلح (اجلهـود اللغويـة)،  أنكام ذكرُت آنفا عن عنوان دراسة الباحثة 

داللتهـا، ومـن تلـك  كذلك فإن للباحث أيضا بعض املصطلحات أو الرمـوز التـي مل تضـبط

)، حيـث أقحمـتهام الباحثـة دون سـابق توضـيح لـداللتهام vsso) و (vsoاملصطلحات مصطلح (

ويرى أن هذه القبيلة التـي تتحـدث هبـذه اللغـة كانـت تـذكر « وللمقصود هبام حيث قالت: 

الفاعل بعد الفعل فإذا أرادت أن تؤكده فال بد من تكراره لفظا أو عىل صـورة ضـمري فتكـون 

تتحول إىل أكل الرباغيث  vsoاجلملة التوليدية التي تتضمن املعنى القريب: أكل الرباغيث إياي، 

  )١(»vssoإياي 

إن موضوع (ابن يعيش الصنعاين وجهوده النحوية واللغويـة) موضـوع جديـد مل يسـبق 

نجـم عبـد اهللا يف  طـارقبمـنهج وطريقـة  لباحث أن تناوله بالدراسة لكن يظهر تأثر الباحثـة

 دراسته املوسومة بالتهذيب يف النحو دراسة يف املنهج واملضمون.

                                                   

 .٢١٧) ابن یعیش الصنعاني وجهوده ١(
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 ١٩٣

تكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا أبرزت لنا شخصـية نحويـة يمنيـة كبـرية، وأظهـرت 

لنا آراء ابن يعيش النحوية التي تفـرد القيمة العلمية ملصنفاته ووقفت عند مضامينها، كام بينت 

هبا وردوده وموقفه من النحاة املتقدمني واملتأخرين والكوفيني والبرصيني، وكـذا موقفـه مـن 

 املصطلح النحوي، كام أظهرت لنا أسلوبه يف معاجلة املسائل النحوية. 

 األخطاء، ومنها ييل:  اللغة إىل حد ما سليمة، ولكنها مل ختل من بعض  

عدم جواز أن ُيصاغ للتعجب اخللق الثابتة، « وجود بعض األخطاء النحوية، كقول الباحثة: - 

، )١(»"مـا أيـدي زيـدا"؛ ألنه ليس أفعاالً مترصفة فال يقال: "رأس"و  "رجل"، و"يد"نحو 

) يعـود عـىل والصواب أن ُيقال: ألهنا ليست أفعاالً مترصفة؛ ألن الضمري (اهلـاء) يف (ألهنـا

اِخلَلق، وهي مجع خلقة، أي: إن الضمري يعود عىل مجـع تكسـري ملؤنـث غـري عاقـل، ومجـع 

، ويف العبـارة خطـأ )٢(التكسري لغري العاقل يعامل معاملة املفردة املؤنثة يف عودة الضمري عليه

                                                   

  . ٣٣٤) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة ص ١(

  م. ٢٠٠٠، ١لبنان، ط –، تحقیق: إمیل بدیع یعقوب، دار الفكر، بیروت ١/١٤٠) انظر شرح الرضى على الكافیة ٢(
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 ١٩٤

معنوي ، فالصواب أن يقال : (ألهنا أسامء)، ولـيس: ألهنـا ليسـت أفعـاال مترصـفة، فاليـد 

 والرجل والرأس كلها أسامء.

وهي قولة ضـعيفة « ويتكرر اخلطأ نفسه أيضًا عند الباحثة يف موضع آخر حيث تقول:    

، والصواب أن يقال: ألهنا تؤدي، وال )١(»جدًا؛ ألنه يؤدي إىل أن يكون الفعل ملِا مل ُيَسّم فاعله

شأن يعـود عـىل مابعـده يمكن أن يقدر الضمري اهلاء يف (ألنه) بضمري الشأن ؛ ألن ضمري ال

 وليس عىل ماقبله، وسياق كالم الباحثة يدل عىل أن الضمري اهلاء يف (ألنه) يعود عىل ماقبله.

ومن ثم « استعامل الباحثة بعض الرتاكيب عىل غري الفصيح، وغري املستعمل، كقول الباحثة: - 

عامل فيـه نظـر؛ ألن اسـت ، فهـذا)٢(»انترش يف بقية األقطار اإلسالمية، فإذا به مـذاهب خمتلفـة

الفصيح املستعمل أن يقال: فإذا هو مذاهب خمتلفة، قال تعاىل: ﴿ َفَأْلَقاَها َفإَِذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى 

، فـ(إذا) يف نص الباحثة فجائية، و إذا الفجائية ختتص بالدخول عىل اجلملة االسمية وال )٣( ﴾

تقع يف ابتداء الكالم، وتلزمها الفاء الزائدة حتتاج إىل جواب كام هو احلال يف إذا الرشطية، وال 

نحو اآلية ﴿ َفَأْلَقاَها َفإَِذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى  )٤(أو االستئنافية، واالسم املرفوع بعدها يعرب مبتدأ

 .﴾ 

                                                   

  . ٢٧٩ – ٢٧٨) انظر ابن یعیش وجهوده النحویة واللغویة ص ١(

  .  ٢٧٩) المرجع  نفسه ص ٢(

  .٢٠) طه آیة ٣(

  . ٢٩) انظر موسوعة النحو والصرف واإلعراب إلمیل یعقوب، ص ٤(
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عدم اهتاممها بصحة وسالمة بعض الشواهد القرآنية والشعرية، كاستشهادها عىل أن الفعل  - 

، )١(»كقوله تعاىل: (ثم عموا وصموا كثريًا مـنهم)« الدليل فقالت:ال ُجيمع، حيث أخطأت يف 

َكرْته، قال تعـاىل: ﴿ وا َكثِـٌري ِمـنُْهمْ واآلية جاءت عىل غري ما َذ ، فرْسـم )٢( ﴾ُثـمَّ َعُمـوا َوَصـمُّ

قال صـاحب  ومل ترد لكلمة كثري قراءة أخرى،املصحف (كثٌري) بالرفع ال (كثريًا) بالنصب، 

فعموا وصموا هذا هو املشهور ويقرأ بضـم العـني « القرآن عن هذه اآلية: التبيان يف إعراب

خربًا ملحذوٍف، أي: العمى والصم كثري، وقيل هو بدل  "كثريٌ "وأعرب » )٣(وهو من باب زكم

، ومـن )٤(من ضمري الفاعل يف صموا، وقيل هو مبتدأ واجلملة قبله خرب عنه، أي: كثٌري منهم 

 د الشعري اآليت:ذلك أيضًا اخلطأ يف الشاه

  

ــو ولــدت َفقــريُة جــرو كلــٍب    ول

 

ـــا ـــر  والكالب ـــذلك اجل   )٥(لســـّب ب

 

 فاملالحظ عىل الباحثة يف الشاهد أهنا أخطأت يف رسم بعض كلامته وهي: 

                                                   

 ) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة ١(

  . ٧١) المائدة آیة ٢(

  ) التبیان في إعراب القرآن للنحاس           ٣(

  ) المصدر نفسه     ٤(

   هذا البیت من قصیدة لجریر یهجو بها الفرزدق، مطلعها:) ٥(

  أقلي اللوم عاذل والعتابا ... وقولي إن أصبت لقد أصابا
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، فيظهر الواو كأنه حرف عطف بني بذلك اجلر  والكالبا، والصواب: بذلك اجلرِو الكالبا

 اجلر والكالب، وليس ذلك بشيئ.

 أخطأت يف كلمة (َفِقريُة) والصواب ُقفريُة.وكذلك 

ويتضح أن يف الشاهد خطأين: األول يبدو أنـه مـن أخطـاء الطباعـة وهـو (بـذلك اجلـر  

 والكالبا) ولكنه غريَّ املعنى متامًا، والثاين فيه خطآن: 

أوهلام: لغوي، حيث ذكرته الباحثة (َفقرية)، والصواب ُقفرية، فهكـذا جـاء الشـاهد يف ديـوان 

 شارحًا له.  )٣(، وهكذا ذكره البغدادي)٢(، وهكذا نقله الريض االسرتاباذي)١(الشاعر

وثانيهام: رصيف، حيث فتحت الباحثة احلرف األول من غري تصغري، والصـواب ضـم احلـرف 

األول لغرض التصغري، (ُقفرية) وهو اسم أم الفرزدق حسب ما كـام رشحـه الـدكتور 

أراد بالتصغري التحقري؛ ألنه يف مقام هجـاء  ريرج، ولعل )٤(يوسف حسن عمر وضبطه

 الفرزدق. 

كذلك نجد كلمة (املرء) جاءت مرسومة خطأ يف الشاهد اآليت الذي ذكرته الباحثـة، حيـث  - 

 ُرسمت كلمة (املرء) فيه هكذا : 

                                                   

  ) انظر دیوان جریر. ١(

  ، تصحیح وتعلیق: یوسف حسن عمر، لیبیا.١/٢٥١) انظر شرح الرضي على الكافیة، ٢(

  ) انظر خزانة األدب للبغدادي. ٣(

  .  ١/٢٢١) شرح الرضي على الكافیة ص ٤(
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ـــم ـــائر الكل ـــى س ـــى ويبق   املـــرؤ يفن

 

 )١(وقد يالم الفتى يوما ومل ُيلمِ  

الباحثة استعامل بعض املفردات عىل غـري معناهـا وداللتهـا،  أيضًا من األخطاء اللغوية عند - 

ومل تنص كتب الرتاجم عىل أولوية كتاب التهذيب عىل املحـيط إال « ومن ذلك قول الباحثة:

 ». أهنا صدرته يف مقدمة كتبه

إن النص السابق ُيراد به التأكيد عىل أن كتاب التهذيب قد يكون قبل كتاب املحيط، ولكن 

د عىل أسبقيته يف زمن تأليفه، ويؤكد النص اآليت ما ذهبُت إليه، حيث قالـت  ال يوجد نص يؤكَّ

قـال صـارم الـدين: ولـه تصـانيف كثـرية يف النحـو وغـريه، كالتهـذيب والياقوتـة « الباحثة:

ويف نص صارم الدين ما يشري إىل أن املحـيط « ثم عّقبْت عىل هذا النص بقوهلا: )٢( »واملحيط...

 .)٣(»تاٍل للتهذيب

إن الباحثة تريد احلديث عن األسبقية الزمنية يف تأليف كتاب التهذيب يف النحو عىل كتاب 

املحيط املجموع يف األصول والفروع، والتعبري عن األسبقية الزمنية بكلمة (أولوية) فيه نظـر؛ 

ٌم مـن ناحيـة  ألن األولوية ال تعني األسبقية الزمنية، ولكنها تعنـي أسـبقية أفضـلية، أي: َتَقـدَّ

األفضلية واألمهية، وإن قيل هي مل تنسب إىل (َأّول) ولكنها نسبت إىل (ُأوىل) فأرادت (ُأوَلوية) 

                                                   

  . ٤٢) انظر ابن یعیش الصنعاني ص ١(

 )انظر ابن یعیش الصنعاني ٢(

  ) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة، ٣(
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وليس (َأْولوية) فذلك مردود؛ ألنه ال يستقيم الكالم؛ ألهنـا لـو أرادت ذلـك فهـذا يعنـي أن 

 حديثها هو عن مؤنث أو مجع تكسري، وليس ذلك مطابقـًا للسـياق، حيـث إهنـا حتـدثت عـن

كتاب، والكتاب مذكر، فال يقال الكتاب األُوىل ولكن الكتاب األَّول، ويقال الصـحيفة األُوىل 

ُحِف ا  . )١( وَىل﴾ألوالصحف األُوىل، قال تعاىل: ﴿إِنَّ َهَذا َلِفي الصُّ

أعود فأقول: إّن استعامل كلمة (أولوية) ال يتناسب مـع السـياق، فكـان عـىل الباحثـة أن 

الرتاجم عىل َأّوليّة كتاب التهـذيب) نسـبة إىل (أّول)، ولـيس (ُأولويـة)  تقول: (ومل تنص كتب

نسبة إىل (ُأْوىل)، وليس (َأْولوّية) نسبة إىل (َأْو ىل)؛ ألن كالمها عن كتاب التهذيب وليس عـن 

 ُكتب. 

ويف هـذا املبحـث أتنـاول « ومما يؤكد قطعيًا أن الباحثـة أرادت األسـبقية الزمنيـة قوهلـا:

هذه الكتب ومنهجية مؤلفها مرتبة هذه الكتب ترتيبًا زمنيـًا بحسـب أولويتهـا يف  احلديث عن

، فاستعامل (أولويتها) يف هذا النص يستقيم مع السياق إذا ُضّمت مهزة (ُأولويتهـا)؛ )٢(»التأليف

ألن الضمري (اهلاء) يف ُأولوية يعود عىل الكتب، وهي مجع تكسري، فيجوز معاملة مجع التكسـري 

قال كتب كثرية أو ُكثُر، وقياسًا يقال: ُكتب أوىل  معاملة املفردة املؤنثة يف نعتها أو اإلخبار عنها، ُي

كام يقال: صحيفة ُأوىل، وُصـحف ُأوىل، ومـن هنـا نخلـص إىل أن قوهلـا يف  )٣(أو ُأَول مجع أوىل

                                                   

  .١٨) األعلى  آیة ١(

  . ٣٣) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة، ص ٢(

  . ٤٣یوسف آیة  ، ﴾ ... ﴿ َوَسْبَع ُسْنُبَالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َیاِبَساتٍ ) كأخرى التي تجمع على ُأَخر، قال تعالى: ٣(
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هلا يف غري صحيح، وأما قو» مل تنص كتب الرتاجم عىل أولوية كتاب التهذيب...« النص األول:

فجـائز عـىل وجـٍه، وذلـك إذا » مرتبة هذه الكتب بحسب أولويتها يف التأليف« النص اآلخر:

 ُضمت مهزة (ُأولويتها)؛ ألن كالمها حينئٍذ سيكون عن الكتب وليس عن الكتاب. 

إذن فاالستعامل السابق جاء عىل غري الفصيح، ومل يِرد بـه السـامع وال القيـاس عـىل حـد 

 علمي. 

وآخـر األمـر أن املـنهج العلمـي الـدقيق « ء النحويـة أيضـًا قـول الباحثـة:ومن األخطا

، والصواب: إما أن تقول: (يقتيض) عىل اعتبار أن كلمة (العلمي) وكلمة (الدقيق) )١( »يقتضيان

صفتان أوىل وثانية للمنهج، وبالتايل فإن الفعل املناسب هلام هو (يقتيض)؛ ألن الفاعـل ضـمري 

يعود عىل املنهج، أو تفصل بني كلمة (العلمي) وكلمـة (الـدقيق) بحـرف مسترت تقديره (هو) 

العطف (الواو) فتقول: (وآخر األمر أن املنهج العلمي والدقيق يقتضيان)؛ ألن العطف يعنـي 

االشرتاك يف حكم واحد، فالعلمي والدقيق مشرتكان يف املنهج، فكأهنا قالت: املـنهج العلمـي 

هجني ال منهجًا واحدًا، وبالتايل فالفعل املناسب هو يف هذه احلالـة واملنهج الدقيق، فيكونان من

 يقتضيان؛ ألن ألف االثنني يف الفعل يقتضيان يعود عىل املنهجني: العلمي والدقيق. 

                                                   

  . ٢٩٦) انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة، ص ١(
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ههنـا معرفـة بالعلميـة، ولـيس  "جاريـة"فـ« وكذلك من األخطاء النحوية قول الباحثة:

والصواب: (وليست بنكرة)؛ ألن الباحثـة قالـت بعـد ، )١(»بنكرة؛ ألهنا لو كانت نكرة مل ترخم

ذلك: (ألهنا)، والضمري (اهلاء) يعود عىل مؤنث وليس عىل مذكر؛ حيـث إن الضـمري (اهلـاء) 

يعود عىل (جارية) أو (كلمة جارية) أو (لفظة جاريـة)، ويف كـل الوجـوه املقـدرة ال بـد مـن 

ه مـن غـري تأنيـث يف نـص الباحثـة التأنيث للفعل (ليس) فيكون (ليست)، وال مسـّوغ ملجيئـ

املذكور آنفًا؛ ألن اسم (ليست) ضمري مسترت تقديره (هي) يعود عىل (جارية) أو كلمة (جارية) 

 أو لفظة (جارية).

حمـل هـذا -وخالصة القول: إن ما ذكْرته من أخطاء أو أوهام لدى الباحثـة يف دراسـتها 

املستوى، وما ذكرُته من أخطاء مل أقصد جعل يف لغة دراستها شيئًا من الركة وضعف  -املبحث

به االنتقاص من قدر الدراسة بقدر ما أردت هلا القرب من الدقة والّسمو هبا إن ُأصلحْت تلك 

 األخطاء وما لفَّ لفها. 

الدراسة كأن تقول: دراسة  مل تذكر الباحثة يف عنوان دراستها نوع املنهج املستخدم يف هذه

وصفية حتليلية تارخيية، ولكنها أشارت إىل أهنا ستتحدث عن كتب ابـن يعـيش متبعـة املـنهج 

                                                   

  ) المرجع السابق نفسه ١(
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ويف « التارخيي وذلك يف بداية املبحث الذي تناولْت فيه كتب ابن يعيش بالدراسة، حيث قالت:

كتـب ترتيبـًا زمنيـًا هذا املبحث أتناول احلديث عن هذه الكتب ومنهجية مؤلفها مرتبة هـذه ال

 . )١( »بحسب أولويتها يف التأليف 

وقد التزمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل التارخيي يف دراستها متتبعة القضايا النحوية 

 من حيث آراء السابقني وصوالً إىل آراء ابن يعيش أو ردوده، وذلك يف مجيع نقاط بحثها. 

دت الباحثة عىل الطريقة القياسية، حيث إهنا تبدأ بذكر احلكم ثم تدلل عليه باألمثلة، اعتم

 ومن أمثلة ذلك قوهلا يف طريقة عرض ابن يعيش يف كتابيه: التهذيب واملحيط: 

تأثر ابن يعيش الصنعاين بطريقة وأسلوب ابن حيدرة يف العرض وإخراج الكتاب، ومن « 

ل بأسـئلة حتـيط بموضـوعاهتا، وتعـد كفهـرس تفصـييل ملـا ذلك: التقديم لألبواب والفصـو

باب الكالم، ويسـأل فيـه "سيتضمنه املبحث من مسائل وقضايا، ومنه، قال صاحب املشكل: 

 . )٢( »"عن ثالثة أسئلة: ما الكالم؟ ومل سمي كالمًا؟ وعىل كم ينقسم؟...

ثـم تبـدأ بتحليلهـا  وأحيانًا تستخدم الباحثة طريقة االستقراء، فتـذكر نصـًا أو نصوصـاً 

  .واملقارنة بينها، وتصل يف النهاية إىل حكم ُمعني

                                                   

  . ٣٣)انظر ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة ص ١(

  . ٤٢، ٤١) ابن یعیش الصنعاني وجهوده النحویة واللغویة، ص ٢(
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 وأحيانًا متزج بني الطريقتني، إال أن الطريقة القياسية هي الغالبة يف معظم دراستها. 

متتلك الباحثة مقدرة عاليـة عـىل التحليـل واالسـتنتاج والوصـول إىل األحكـام، ولكـن 

تكئة كثريًا عىل كتاب التهذيب يف النحو دراسة يف املنهج واملضمون للـدكتور طـارق الدراسة م

 .)١(نجم عبداهللا ، وذلك يف كثٍري من األحكام اجلاهزة التي نقلتها الباحثة عنه

وعندما تقف الباحثة وحدها لتحليل قضية مـا فإهنـا تقـع أحيانـًا يف بعـض األخطـاء يف 

صارم الدين: وله تصانيف كثرية يف النحو وغريه، كالتهـذيب قال « التحليل، ومن ذلك قوهلا:

صاحب التصانيف املفيدة منها التهذيب، والياقوتة، واملحيط "والياقوتة واملحيط، وقال زبارة: 

ولـه تصـانيف كتبهـا يف  "ويف نص صارم الدين ما يشري إىل أن املحيط تاٍل للتهـذيب، قـال:  "

 .)٢( » "بسطه كاملحيط النحو وغريه كالتهذيب والياقوتة و

أن الضـمري يف بسـطه  –واهللا أعلـم  –والظـاهر « ثم عّقبت عىل نص صارم الدين بقوهلا:

 ». عائد إىل التهذيب، مما يشري إىل أن املحيط ربام يكون رشحًا وتعقيبًا عىل التهذيب 

                                                   

ش الموسوم بالتهـذیب فـي النحـو فـي هـوامش دراسـة الباحثـة وال مـن بـین ) الدلیل على ذلك أنك ال تجد كتاب ابن یعی١(

ــة  ــد دراســ ــة مصــــادرها ولكنــــك تجــ ــارققائمــ ــة فــــي المــــنهج  طــ ــ( التهــــذیب فــــي النحــــو دراســ ــداهللا الموســــومة بـــ ــم عبــ نجــ

والمضمون )، وٕاذا رجعـت إلـى تلـك األحكـام التـي اسـتنتجتها الباحثـة فسـوف تجـد أنهـا للـدكتور طـارق نجـم عبـداهللا، 

انظر التهذیب في النحو دراسة في المنهج والمضمون للدكتور طارق نجم عبداله، بحث منشور في كتاب دراسـات 

  في النحو العربي ... 

  . ٣٣) انظر ابن یعیش الصنعاني، وجهوده النحویة واللغویة، ص: ٢(
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 إن الذي ُيفَهم من نص صارم الدين الذي ذكرتـه الباحثـة أن كتـاب التهـذيب يف النحـو

بسطه ابن يعيش مثل بْسطه لكتاب املحيط، وليس يف النص ما يـدل عـىل اسـتنتاج الباحثـة أن 

املحيط رشح وتعقيب للتهذيب، بل إن سياق النص إن كان يدل عىل ترتيب فإنـه يشـري إىل أن 

املحيط ُبِسَط أّوالً ثم ُبِسط بعده كتاب التهذيب عىل غراره، وهو عكس ما ذكرته الباحثة، ثم إن 

تنتاج الباحثة قائُم عىل (ربام) و(اهللا أعلم) و(الظاهر)، وهذه أمور تدل عىل الشك واالحتامل اس

وعدم تأكدها من صحة رأهيا أو قربه من الصحة يدل عىل أنه احتامل،  ولو سلمنا أنه احـتامل، 

فاالحتامل يقوم عىل قرينة حالية أو لفظية، ويف نص صـارم الـدين ال توجـد قرينـة حاليـة وال 

لفظية تدل عىل ما ذهبْت إليه الباحثة وهو أن املحيط رشح وتعقيب عىل التهذيب، حيـث قـال 

فسياق الكالم يف هذا النص يدل عىل أن كتاب املحـيط ُبِسـط  "وبسطه كاملحيط "صارم الدين 

أوالً ثم بسط عىل غراره كتاب التهذيب، وهذا يعني أن التهذيب تاٍل للمحـيط ، وهـو عكـس 

 ».ويف نص صارم الدين ما يشري إىل أن املحيط تاٍل للتهذيب« لباحثة، حيث قالت:مااستنتجته ا

وبام أنه ال ُيوجد دليل قطعي عىل رأٍي ما أو احتامل مبني عىل قرينـة واضـحة فـال داعـي 

 للخوض فيه واالستنتاج. 
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هذه الدراسة هي للباحث رشيف عبد الكريم النجار، فلسطيني اجلنسية، وهي عبارة عن 

جامعة صنعاء، فحصل هبـا  -بكلية اآلداب  –قسم اللغة العربية  –رسالة تقدم هبا الباحث إىل 

 م.١٩٩٧عىل شهادة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا، ختصص: نحو ورصف عام 

سة يف أربعامئة وتسع عرشة صفحة، وهي عبـارة عـن خمطـوط حمفـوظ يف تقع هذه الدرا

 ، دكتوراه). ٦١٨املكتبة املركزية بجامعة صنعاء برقم (

قسم الباحث دراسته إىل مخسة فصول، سبقتها مقدمة، وتلتها خامتـة، إال أن اخلامتـة غـري 

 سهوًا.موجودة يف دراسة الباحث، ولعلها سقطت أثناء الطباعة 
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فأما الفصل األول فقد تكون من مبحثني: األول منهام أفرده لدراسـة حيـاة ابـن هطيـل، 

 والثاين لعرص ابن هطيل. تكون الفصل األول من مخس وعرشين صفحة. 

، واألحرى أن يسميها مدخًال أو توطئة؛ ألن املقدمة )١(وأما الفصل الثاين فقد بدأه بمقدمة

تكون إال يف بداية الدراسة، ووظيفتها ختتلف عـن وظيفـة املـدخل.  يف الدراسة فيام يبدو يل ال

تكون الفصل الثاين من مخسة مباحث، وبلغ عدد صفحاته تسع وتسعون صـفحة، وباملوازنـة 

بني عدد مباحث الفصل األول وصفحاته، وعدد مباحث الفصل الثاين وصفحاته ُيالحـظ أن 

 الفصلني غري متوازنني.

د تكون من أربعة مباحث، وبلغ عـدد صـفحاته إحـدى ومخسـني وأما الفصل الثالث فق

 صفحة. 

وأما الفصل الرابع فقد تكون من مخسة مباحث، وبلغ عدد صفحاته مائة وثامَين وثالثـني 

 صفحة. 

وأما الفصل اخلامس واألخري فقد تكون من أربعة مباحث، وبلـغ عـدد صـفحاته ثامنيـة 

 وأربعني صفحة. 

                                                   

ــریف النجـــار، ص ١( ــل وجهـــوده النحویـــة لشـ ــن هطیـ اء، كلیـــة اآلداب، ، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة صـــنع٣٢) انظـــر ابـ

  ).  ٦١٨م، مخطوط محفوظ في المكتبة المركزیة بالجامعة، قسم الرسائل الجامعیة برقم (١٩٩٧
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والفصل  –من حيث عدد الصفحات-الثالث واخلامس من جهة وباملوازنة بني الفصلني 

 الرابع من جهة أخرى ُيالحظ أهنا غري متوازنة نسبيًا. 

اجلدير بالذكر أن الباحث مل يطلق مصطلح مبحث عىل مباحثه، حيث إنه ُيعنْوهنا أحيانًا بـ 

، وأحيانًا )١( ) -هكذا ( ثانيًا، وهكذا كام يف الفصلني األول والثاين، وأحيانًا يضع رشطة  –أوالً 

 .)٢( )•أخرى يضع عالمة للمبحث نقطة كبرية هكذا (

  موضوع الدراسة وميداهنا 

إن موضوع هذه الدراسة يتناول ابن ُهطيل اليمني النحـوي: حياتـه، مصـنفاته النحويـة 

 وهي: عمدة ذوي اهلمم عىل املقدمة املحسبة البن بابشاذ، التاج املكلـل بجـواهر اآلداب عـىل

 كتاب املفصل يف صنعة اإلعراب، ومعونة الطالب عىل الكافية البن احلاجب. 

وقد حتدث الباحث يف الفصل األول عن حياة ابن هطيل يف مبحثني: األول منهام حتـدث 

فيه عن عرص ابن هطيل متعرضًا للحياة السياسية يف اليمن من خالل عرض ألهـم األحـداث 

عاش فيه هذا العامل، كام تضمن هذا املبحث احلديث عـن السياسية التي جرت يف العرص الذي 

 احلياة االجتامعية والعلمية يف ذلك العرص. 

                                                   

  . ٣٧٥، ١٨٤)انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ١(

  .  ٢٣٥) انظر المرجع السابق نفسه ص ٢(
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وحتدث الباحث يف الفصل الثاين عن سرية ابن هطيل، متناوالً: اسمه وكنيته نسبه، مولده، 

 نشأته، تنقله، مذهبه، شيوخه وتالميذه، شعره، وفاته. 

الثاين آثار ابن هطيل، وقدم هلذا الفصل بمقدمة عـن  وتناول الباحث بالدراسة يف الفصل

 اهتامم علامء اليمن باملخترصات النحوية وهي: 

املقدمة املحسبة البن بابشاذ، واملفصل يف علم العربية للزحمرشي، والكافية يف النحو البن 

احلاجب، واجلمل يف النحو للزجاجي، وهي الكتب التي رشحها ابن هطيل، ثم فصل الباحث 

 احلديث عن مصنفات ابن هطيل متناوالً كل مصنف عىل حده. 

وأما الفصل الثالث فقـد تنـاول فيـه الباحـث (مصـادر ابـن هطيـل ونقولـه واملصـطلح 

النحوي)، حيث رصد فيه مجيع املصادر التي اعتمد عليها ابن هطيل يف رشحـه، وحرصـها يف 

در خمتلفة، ثم حتدث بعـد ذلـك عـن ثالثة أنواع هي: املصادر النحوية، املصادر اللغوية، مصا

منهج ابن هطيل يف النقل من تلك املصادر، ثم حتدث عن موقـف ابـن هطيـل مـن املصـطلح 

 النحوي. 

وأما الفصل الرابع فقد حتـدث فيـه الباحـث عـن موقـف ابـن هطيـل مـن آراء النحـاة: 

 املتقدمني، املتأخرين، البرصيني، الكوفيني. 
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لباحث عن أدلة الصناعة النحوية عند ابن هطيل وهـي: أما الفصل اخلامس فتحدث فيه ا

الشواهد القرآنية، احلديث النبوي الرشيف، كالم العرب: شعره  ونثره، وكذلك القياس، العلة 

 النحوية، العامل. 

 أما ميدان دراسته فهي مصنفات ابن هطيل النحوية التي سبق اإلشارة إليها. 

الباحث إىل حد ما يف عنوان موضوع دراسته، حيث إن العنـوان مالئـم  للموضـوع وفَّق 

نوعًا ما، فالعنوان هو: ابن هطيل اليمني وجهوده النحوية، واملوضوع قد فصـلُت فيـه القـول 

م بـني بعـض املباحـث وعنـوان ؤسابقًا، ومع ذلك فالظاهر يل أن هناك بعضًا مـن عـدم الـتال

، ومجيع فصول البـاب نفسه مباحث الفصل الواحد ُتفيض إىل الفصلاملوضوع، إذ ُيْفَرتض أن 

واألبواب جمتمعة تفيض إىل عنوان الدراسة، ولكن احلاصـل يف  نفسه، الواحد ُتفيض إىل الباب

 بعضها غري ذلك، ويتضح ذلك فيام ييل: 

ئًا مـن إذا نظرنا إىل الفصل الذي عنوانه (مصادر ابن هطيل ونقوالته) الثالث فإننا نلمس شي -

التفكك يف بعض مباحثه، فام عالقة بحث املصطلح النحوي مع املصادر ونقوالتـه لتشـكل 

كلها عنوانًا للفصل الثالث؟! كام أن الباحث أفـرد يف الفصـل نفسـه مبحثـًا للحـديث عـن 

نقوالت علامء اليمن عن ابن هطيل، وعنـوان الفصـل يقـول: نقوالتـه، أي: نقـوالت ابـن 
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ال يشري إىل تناول من نقلوا عـن ابـن هطيـل، وبالتـايل كـان العنـوان هطيل، فعنوان الفصل 

املناسب للفصل الثالث من وجهة نظري هو: (تأثر ابن هطيل وتأثريه) فيتحدث عن املصادر 

، ثم يتحدث عمن تأثروا بـه ونقلـوا عنـه، وأمـا منها التي تأثر هبا ونقل منها، وطريقة النقل

كـون يف مكـان يأن  هيف الفصل الثالث إقحامًا، وحق ه الباحثاملصطلح النحوي فقد أقحم

 آخر. 

شـيئًا مـن التهلهـل، فسـتالحظ  إذا نظرَت إىل الفصل الثاين، الذي عنوانه: (آثار ابن هطيل) -

للفصـل وهـو: مصـنفات ابـن  اجديـد اذا الفصل مقدمة، ثم عنوانـهلحيث جعل الباحث 

هطيـل، فهـل املقدمـة  تحدث يف كل مبحث عن مصنف واحد من مصـنفات ابـنفهطيل، 

واملصنفات تفيض إىل آثار ابن هطيل؟ وما الفرق بني مصنفات ابن هطيل وآثار ابـن هطيـل 

 ليكون كل منهام عنوانًا مستقالً؟! وكم هي املقدمات يف هذه الدراسة؟.

كان عىل الباحث أن يستبدل مصطلح (مدخل) أو (توطئة) بمصطلح (مقدمة)؛ وذلك و

عن غريها من املداخل اخلاصة باألبواب أو الفصول، ولكي ال يكون يف لتمييز مقدمة الدراسة 

الدراسة عدة مقدمات؛ ألن املقدمة هلا وظيفة معلومـة عنـد الدارسـني. ثـم بعـد ذلـك يبـدأ 

باملباحث مبحثًا مبحثًا من غري حاجة لعنوان آخر وهو مصنفات ابن هطيل، إذ قد جعل ذلـك 

 الذي ّسامه (مقدمة). عنوانًا للفصل كله بام فيه املدخل 
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وبشكل عام فإن عنوان الدراسة هو (ابن هطيل اليمني وجهوده النحوية)، فإذا نظرنـا إىل 

املضمون نجد الباحث قد حتدث فيه عن حياة ابن هطيـل وسـريته وعرصـه، وهـذا يـدخل يف 

حويـة الشق األول من عنوان الدراسة وهو (ابن هطيل اليمني)، أما الشق الثاين فهو جهوده الن

أي: مصنفاته، ولو كان العنوان: ابن هطيل اليمني: حياته، آثاره، موقفه من القضايا النحويـة، 

لكان أشمل؛ ألنه يف أغلب الفصول واملباحث أخذ يبني موقفه من املصطلح النحوي، والعلـة 

النحوية، والشواهد، والعامل، وموقفه من آراء النحاة (اخلالفـات النحويـة)، فهـذه العنـارص 

 كلها تندرج حتت موقف ابن هطيل من القضايا النحوية.

تأيت أمهية هذه الدراسة يف كوهنا أول دراسة تناولت شخصية نحويـة يمنيـة بالدراسـة يف 

 ِسْفر واحد، حيث مجعت ما تشتت يف بطون خمتلف املصادر. 

ول بالدراسة شخصية نحوية كبرية هلا جهـود كذلك تأيت أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تتنا

جبارة يف ترسيخ أركان النحو والدراسة النحوية يف اليمن، وهذه الشخصية مشهورة أشهر من 

. كام أن هذه الدراسـة فتحـت البـاب لدراسـات )٢(حيث ُعرفت بسيبويه اليمن )١(شمس النهار

                                                   

  . ٢٩) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص: ١(

  .  ٢٩) انظر المرجع نفسه ص: ٢(
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ا فكرة عن آراء ابن هطيل النحوية الحقة يف هذا االجتاه من الدراسات، إضافة إىل كوهنا أعطتن

 اخلاصة به التي خالف هبا مذهب النحاة. 

إن هذه الدراسة تتسم باألصالة، حيث إهنا مل ُتسبق بدراسة سابقة، فلـم أقـف عـىل حـد 

ول علمي عىل دراسة سابقة هلذه الدراسة عن ابن هطيل وجهـوده النحويـة، إال أهنـا ليسـت أ

دراسة تتحدث عن نحوي يمني، وجهوده النحوية، إذ أن هذا االجتاه من الدراسـات اخلاصـة 

بنحاة اليمن قد ُسبق بدراسة كتمهيد لتحقيق كتاب احلارص يف فوائد املقدمة لإلمـام حييـى بـن 

إىل جامعة القـاهرة، بكليـة دار  محزة، وهي عبارة عن دراسة تقدم هبا الباحث زكريا حممد عيل

م، أما دراسة رشيف ١٩٩٣وم لنيل درجة الدكتوراه يف النحو، وهذه الدراسة متت يف عام العل

م إال أن دراسة رشيـف النجـار ١٩٩٧النجار عن ابن هطيل فقد كانت الحقة، وذلك يف عام 

 دراسة موسعة وشاملة. 

صطلحات التي ُذكرْت يف دراسته، إن مما يميز هذه الدراسة هو ضبط الباحث ملضمون امل

 وإن كان يل عىل الباحث مآخذ هنا فهي قليلة، وأمهها ما ييل: 
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 . )١(اخللط بني داللة مصطلح مقدمة، وتوطئة أو مدخل كام بينُت سابقاً  -

 . )٢(اخللط بني داللة مصطلح مرجع، ومصدر، كام بينُت سابقاً  -

، واملصدر أو املرجع نفسه، كام بينُت اخللط بني داللة مصطلح املصدر أو املرجع السابق -

 .)٣(سابقاً 

 بالنسبة لألهداف فيل عليها مأخذ واحد وهو: 

قال الباحث بأنه هيدف يف دراسته من ضمن ما هيـدف إىل التعـرف عـىل طبيعـة الـدرس 

بن هطيل مـن آثـار، من خالل ما تركه ا )٤(النحوي يف اليمن يف القرنني الثامن والتاسع اهلجري

وهذا اهلدف ال أظنه يتحقـق هبـذه الدراسـة، حيـث إنـه ال يمكـن معرفـة ذلـك إال بدراسـة 

متخصصة شاملة لكل نحاة اليمن يف العرصين، وفعًال فقد جاءت دراسة الحقة هلذه الدراسة 

ث ، كـام أن الباحـ)٥(بعنوان: الدرس النحوي يف اليمن يف القرن التاسع اهلجري لفطوم األهدل

نفسه قد َسبَق دراسة فطوم األهدل املـذكورة بدراسـة لـه بعنـوان: موقـف نحـاة الـيمن مـن 

اخلالفات النحوية من القرن السادس إىل القرن التاسع اهلجري، فشـملت ثالثـة قـرون هـي: 

                                                   

  نظر دراستي هذه ) ا١(

  ) انظر المصدر نفسه ٢(

  ) انظر المصدر نفسه ٣(

  )انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ٤(

  ) سیأتي الحدیث عن هذا المصنف في مبحث مستقل، انظر دراستي هذه٥(
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، )١(السادس، السابع، الثامن من اهلجـرة، وكانـت هـذه الدراسـة عبـارة عـن رسـالة دكتـوراه

ه عن ابن هطيل، فمن خالل هاتني الدراستني يمكن الوصول إىل حتقيق وجاءت الحقة لدراست

 هدف الباحث املذكور.

 

إن مستوى اللغة يف دراسة الباحث متوسط، فال هو بالعايل وال هو باملتدين، حيث يشوب 

لضامئر مع ما تعود عليـه، ومـن ذلـك لغة الباحث بعض التفكك يف الروابط، وعدم انسجام ا

مثًال قول الباحث: (وحتدثُت يف الفصل الرابع عن موقفه من آراء النحـاة مـن خـالل عـرض 

ملسائل نحوية، فاشتمل عىل موقفه من آراء البرصيني والكوفيني مبينًا أن النزعـة البرصـية هـي 

 الغالبة عليه). 

                                                   

  ) سیأتي الحدیث عن هذا المصنف الحقا، انظر دراستي هذه١(
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صود، إال بعد إعامل الفكـر والتأمـل، وذلـك فاملتأمل هلذه العبارة جيد صعوبة يف فهم املق

لكثرة الضامئر املسترتة واملتصلة يف عبارة الباحث املذكورة، ولبُعد األسامء العائدة عليهـا تلـك 

 الضامئر. 

إن القاعدة األصولية النحوية تقول: (الضمري يعود عىل أقرب مذكور) فالضـمري املسـترت 

الرابع، والفصل الرابع ليس أقرب مذكور إىل هذا  (هو) بعد الفعل (اشتمل) يعود عىل الفصل

الضمري، ولكن أقرب مذكور إليه هو املصدر (عرض)، وال جيـوز عـودة الضـمري عـىل أبعـد 

ٌة ِمْن َقْوِمهِ  مذكور إال إذا دل عليه السياق، كقوله تعاىل: ﴿ يَّ  .)١(﴾َفَام آَمَن ملُِوَسى إِالَّ ُذرِّ

ٌة ِمْن َقْوِمهِ  فالضمري يف قوله: ﴿« ابقة: قال ابن كثري يف تفسري اآلية الس يَّ عائد عىل ﴾ إِالَّ ُذرِّ

فرعون؛ ألن السياق يدل عليـه، وقيـل عـىل موسـى لقربـه، واألول أظهـر كـام هـو مقـرر يف 

  ، لذلك فمن األفضل أن يقول الباحث: فاشتمل الفصل الرابع عىل موقفه...الخ.»التفسري

سته فإهنا سليمة إىل حد ما، ولكنها مل ختل من بعض ومن حيث سالمة لغة الباحث يف درا

 األخطاء، ومن ذلك: 

، »مـررُت بزيـدوك« التوهم اإلمالئـي املـؤثر عـىل فهـم املعنـى، وذلـك يف قـول الباحـث: -

والصواب: مررُت بزيٍد َو ك، فلم يفصل ويضع عالمة تدل عىل أن الواو هنا حرف معنى ال 

                                                   

 .٨٣) یونس آیة ١(
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أصـل كلمـة (زيـدوك) وال يتعـني املقصـود، إذا أن  مبنى؛ ألن هذا التوهم جيعل الواو مـن

 . )١(الباحث يريد التمثيل لعطف الضمري عىل االسم املجرور

، حيث جاءت كلمـة ابـن يف بدايـة )٢( التوهم اإلمالئي يف كتابة الباحث لـ (حممد بن عبداهللا) -

البـن ولكنـه السطر التايل للسطر الذي يف هنايته كتبت كلمة حممد، فلم يكتب الباحث ألفـًا 

 تركها بدون ألف، وهذا غري صحيح يف هذه احلالة. 

التوهم اإلمالئي يف وضع عالمة ليست ذات أصل يف عالمات الرتقيم العربية، وهي الرشطة  -

وانقسـمت سـتة « )، ومـن ذلـك قـول الباحـث: -بعد النقطتني اللتني فوق بعض هكذا (:

 . )٣(»-أقسام، هي:

لنادرة االستعامل، وتركه كثرية االستعامل، ومن ذلك قولـه استعامل الباحث بعض األلفاظ ا -

وقـد أَكـّب النـاس عـىل هـذا الرشـح، وتـداولوه يف « واصفا كتاب الـريض االسـرتاباذي:

« ، ومعنى أَكّب هنا انكب، وأكّب فالن عىل كذا أي: أخذ يفعله، قال اجلـوهري: »حلقاهتم

، ومنه قولك مثًال: (كبه اهللا لوجهه) من بـاب رد أي: رصعـه (فأكـّب هـو عـىل  ويقال كّب

فـيالحظ أن أكـّب يف قـول  )٤(»وجهه) وهو من النوادر أن يكون َفَعل متعديًا وأْفَعـَل الزمـاً 

                                                   

  . ٢٤٦یة ص ) انظر ابن هطیل وجهوده النحو ١(

  . ١نفسه ص  ع) انظر المرج٢(

  . ١٦) المرجع نفسه ص ٣(

ـــین، ط٢/١٢١) تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة للجـــوهري، ج٤( ــم للمالی ــار، دار العلـ ـــدالغفور عطـ ــد عب ــق: أحمـ ، ٢، تحقیـ

  م. ١٩٧٩بیروت، 
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جـاء الزمـًا، وهـو عـىل وزن أْفَعـَل، وهـذا نـادر » أكب الناس عىل هذا الرشـح« الباحث: 

أفضـل وأفصـح؛  االستعامل كام قرره اجلوهري، ولو استعمل الباحث لفظة (انكب) لكـان

 ألهنا شائعة وكثرية االستعامل. 

ابـن هطيـل  )١(فقد بسط فيـه« هناك ركة يف تركيب بعض اجلمل، ومن ذلك مثًال قوله: -

ــ  ــي واألندليس ــاة كالزخمرش ــن النح ــأخرين م ــول للمت ــه مي ــر في ــاة، وظه آراء النح

 . )٢(»واخلوارزمي

ألن اهلاء يعود عىل كتـاب إن مجلة (وظهر فيه ميول للمتأخرين من النحاة) فيها نظر؛ 

التاج، فإن كان فاعل الفعل ظهر هو كلمة (ميول) فسيكون املعنى أن كتاب التاج ظهر فيه 

ميول للنحاة، والكتاب ال يميل إىل النحاة ولكنه يميل إىل كتب النحـاة، وإن كـان الفاعـل 

هـر يف ضمري مسترت تقديره (هو) يعود عىل ابن هطيل، فسـيكون املعنـى أن ابـن هطيـل ظ

كتاب التاج مائًال للمتأخرين من النحاة كالزخمرشي وغريه، وعىل هذا فإن اسـتعامل كلمـة 

(ميول) ال يستقيم تركيبها مع املعنى، ويبدو أن لدى الباحث إشكالية يف عودة الضـامئر إذ 

 .)٣(تأيت كثريًا عنده فيها لبس كام بينُت سابقاً 

                                                   

  ) الهاء یعود على كتاب التاج البن هطیل. ١(

  . ٣٣٢) انظر ابن هطیل وجوده النحویة ص ٢(

  ) انظر دراستي هذه. ٣(
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لتالية للباحـث التـي نـص عليهـا يف دراسـته ولتأكيد ما ذهبُت إليه سأتناول العبارة ا

، )١(»وعند التحقيق جتد أن هذا النص مع الرتجيح املوجود فيه البـن احلاجـب« حيث قال:

وعند التحقيق جتد أن هذا النص مع الرتجيح املوجـود فيـه هـو البـن « فلو قال الباحث: 

 أن مل يأت بعد، وهلذا لكان أبعد من اللبس؛ ألنه ُيظن أن العبارة ناقصة وأن خرب» احلاجب

 فإن عليه أن يفصل بني اسم أّن وخربها بضمري الفصل (هو). 

ولـذلك اخـرتُت أن أحتـدث عـن « وانظر إىل هذه العبارة، حيث يقول الباحث فيهـا: -

موقف ابن هطيل من شخصيتني تأثر هبام تأثرًا فاق تأثره بأي شخصية من الشخصيات 

موقف ابن «... ، ولو قال الباحث:)٢(»السرتاباذيالنحوية، ومها ابن احلاجب والريض ا

هطيل من شخصيتني نحويتني تأثر هبام تأثرًا فاق تأثره بأي شخصية من الشخصـيات 

لكان أوضح لدى القارئ؛ ألن نص الباحث يدل عىل أن ابن هطيل  "النحوية األخرى

 الواقع.  تأثر بشخصيتني غري نحويتني أكثر من تأثره بأي شخصية نحوية، وهذا خالف

وقـد ورد يف «عدم دقة الباحث يف استعامله للفصل والوصل، ومن ذلك قول الباحث: -

التاج حتقيقه لعدد من أحاديث املفصل، من ذلـك مـا ورد عـىل شـاهد املفصـل وهـو 

، فيُالحظ انتقال الباحـث مـن اجلملـة )٣(»ومنه: ليس من امرب أمصيام يف امسفر« قوله:

                                                   

  . ٣٣٣) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ١(

  . ٣٨٧) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ٢(

  . ٣٣٣) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ٣(
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من غري استعامل الواو، حيث قال: من ذلـك، ومل يقـل: ومـن األوىل إىل اجلملة الثانية 

ذلك، رغم أن ابن هطيل يف الشاهد الذي جاء به الباحث يستعمل الـواو يف مثـل هـذا 

 ». ومنه: ليس من امرب يف أمصيام يف امسفر« األسلوب، حيث قال ابن هطيل:

وذلـك يف ويف الصفحة نفسها جتد الباحث يسـتعمل األسـلوب نفسـه فيـأيت بـالواو،  -

ويشري يف حتقيقـه إىل اخـتالف الروايـة، ومـن ذلـك مـا جـاء يف رشحـه لقـول «قوله:

، وبالتايل فإن املتأمل لعبارات الباحـث جيـد التـوهم يف ربـط الكـالم )١( »الزخمرشي...

 وصال وفصًال. 

هناك مواضع تكون اهلمزة فيها مهزة قطع، فتكتب عند الباحث مهزة وصل، ومن ذلك  -

َقـْد َأْفَلـَح قال: وذلك كام يف قوله تعاىل: ﴿« آليت حيث يقول فيه الباحث:مثًال النص ا

اَها كَّ ، ويمكن ضم تطويل الصوت إىل هـذه العلـة، وقـد »﴾ ألنه قد طال الكالمَمْن َز

وذلـك الن غرضـهم تطويـل « أشار إليها كعلة لزيادة األلف يف آخر املنـدوب، قـال:

 . )٢(»لف واىل، ألهنا أخف وزيادهتا أكثرالصوت فجوزوا الزيادة لذلك، وكانت اال

إن النص السابق ميلء باألخطاء يف رسم اهلمزات، فإن كان النص هكذا ورد عند ابن 

هطيل فنقله الباحث كام هو ففيه نظر؛ ألن األمانة العلمية ال تعني ترك الشكل والنقط كـام 

                                                   

  .  ٣٨٧) انظر المرجع نفسه ص ١(

  .  ٣٨٧نفسه ص  ع) انظر المرج٢(
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اء تعرُف بالبدهية وتظهر هو يف النص املنقول عنه، بل جيب إصالح تلك األمور؛ ألهنا أخط

 للعيان من أول وهلة.  

وهـذا « عدم دقة الباحث يف التفرقة بني ( أم ) و( أو ) يف االستعامل، كقـول الباحـث: -

، والصـواب )١(»منهج ابن احلاجب، وهو االهتامم بالعلة سواًء أكانت نحوية أو جدليـة

ابـن احلاجـب، وهـو استعامل مهزة التسوية وحرف العطف (أم)، فيقول: وهذا منهج 

ْم َأْم َملْ االهتامم بالعلة سواء أكانت نحوية أم جدلية، قال تعاىل: ﴿  َوَسَواٌء َعَليِْهْم َأَأنَذْرَهتُ

َنا، وقال تعاىل: ﴿)٢( ﴾ُتنِذْرُهمْ   .)٣(﴾َسَواٌء َعَليْنَا َأَجِزْعنَا َأْم َصَربْ

  

يرصح الباحث بمنهجه املستخدم يف مقدمة دراسته، وإنام يتضح ذلك من خالل النظـر مل 

إىل الدراسة حيث يالحظ أن املنهج املستخدم هـو املـنهج الوصـفي التحلـييل التـارخيي، فهـو 

ـ إىل  يصف وحيلل متبعًا التسلسل التارخيي يف دراسة حياة ابن هطيل ومصنفاته، إال أنـه مل ُيِرشْ

ذا املصنّف عىل ذاك، ومل يرش إىل تاريخ تأليف ابن هطيل ملصـنّفاته، وهـذا أمـر سبب تقديمه ه

 يؤخذ عليه منهجيًا. 

                                                   

  . ٣٣٦)انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ١(

  .١٠) یس آیة ٢(

  . ٢١) إبراهیم آیة ٣(
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يستخدم الباحث الطريقة القياسية يف تناول املسائل النحوية بالدراسة، فيبدأ بـاحلكم ثـم 

يل يف تلك املسألة، ومن ذلك قوله يف تنـاول يدلل عليه من أقوال العلامء، ثم يبني رأي ابن هط

ذهب األخفش األوسط إىل أنه يشرتط يف املفعول معه جواز عطفـه مـن :« معه مسألة املفعول

وقد زعم األخفش وغريه أنه ال جيوز النصـب إال حيـث جيـوز "حيث املعنى، قال ابن هطيل:

واسـتند  "الشـمس العطف يف املعنى، فال يقـال: جلـس زيـد والسـارية وال ضـحك وطلـوع

وإنام ذلـك عنـده "األخفش يف هذا إىل أصل الواو، فهي منقولة من باب العطف، قال الريض: 

وأكثر النحاة عىل جواز ما منعه األخفش، ومنهم ابن هطيـل،  "مراعاة ألصل الواو يف العطف

 . )١(»"واألكثر عىل خالفه"قال يف التاج: 

إىل حد ما، حيث نجده أحيانًا مزاجيا، فيتحدث  تلك هي طريقة الباحث ولكنه مل يلتزم هبا

عن قضية أو مسألة معينة، ويركز عليها، فيحشد هلا املعلومات من أكثر من مصـدر للحـديث 

عنها تاركًا ما هو أهم منها، وهو موقف ابن هطيل من تلك القضـية أو املسـألة النحويـة، فـال 

يستقيص موقف ابن هطيـل، ودون أن يتحدث عن ذلك إال يف سطور معدودة إمجاالً، دون أن 

يدلل عىل رأي ابن هطيل بنصوص من أقواله إال أحيانًا، ومن ذلك مثال وقوف الباحـث عنـد 

قضية املصطلح النحوي عند ابن هطيـل، حيـث يالحـظ أن الباحـث أخـذ يقـف مـع تـاريخ 

                                                   

  . ٣٠١) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ١(
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لنسـبة املصطلح عند العرب قبل نشوء النحو إىل أن استقر، ثـم أخـذ يبـني أمهيـة املصـطلح با

للنحو، ثم بعد ذلك وضح موقف علامء اليمن من املصطلح، وأخريًا أشار إىل أن ابن هطيل له 

 منهجه يف استعامل املصطلح، حيث استعمل للداللة عىل املصطلح عدة ألفاظ: 

. فـاألَوىل )١( »التعبري -٦العبارة  -٥اللقب  -٤التسمية  -٣الرتمجة  -٢االصطالح   -١«

إيراد النصوص املؤيـدة هلـذا احلكـم الـذي ذهـب إليـه، وذلـك مـن خـالل أن يبدأ الباحث ب

االستشهاد بنصوص من آثار ابن هطيل، ويشري إىل مواضعها، ولكنه مل يفعل، فأصبح حكمـه 

بدون دليل، وبدالً من أن يتحدث الباحث عن اتفاق أو اختالف ابن هطيـل يف املصـطلح مـع 

تالف النحاة يف املصطلح مـع بعضـهم الـبعض غريه من النحاة، ذهب يتحدث عن اتفاق واخ

بعيدًا عن ابن هطيل وموقفه من املصطلح، فلم يركز الباحث عىل ابن هطيل أثناء حديثـه عـن 

املصطلح، فكانت املزاجية منهج الباحث يف حتليله للقضايا واملسائل النحوية، حيـث ال نجـده 

 يلتزم طريقة معينة ثابتة يسري عليها. 

يمتلك الباحث قدرة ال بأس هبا عىل التحليل، فهو يذكر قضية ما، أو مسألة مـا، ويـذكر 

 وجهة نظر أو رأي النحاة فيها، وأقواهلم، ثم يذكر رأي ابن هطيل فيها. 

                                                   

  .  ٢٠٧) انظرالمرجع السابق، ص ١(
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وقد وجدته ناقال إىل حد كبري، وذلك من خالل وقويف عـىل مناقشـة الباحـث للمسـائل 

ا يف دراسته ؛ فهو ينقل رأي ابن هطيل يف مسـألة مـا، ويبـني رأي والقضايا النحوية التي ذكره

ولكنك ال جتد للباحث رأيا خاصا بـه إال نـزرًا،  )١(النحاة فيها، فيحيط املسألة من مجيع جوانبها

فال يناقش ابن هطيل وال يبدي وجهة نظره هو كباحث، وال يناقش آراء النحاة، فكان أسلوب 

، وال يتعدى جهده جمرد التلخيص، فكأنام حيكي ما قـرأه أو مـا الباحث أسلوب الناقل األمني

، وكأن الباحث متأثر بأسلوب ابن هشام املرصي عنـد )٢(سمعه دون أن يكون له أي وجهة نظر

رأيه ويـُرد علـيهم  –بعد ذكر آراء النحاة  –إال أن ابن هشام يذكر  )٣(مناقشته للمسائل النحوية

 بالدليل واحلجة. 

باحث برأيه أحيانا معرتضًا عىل رأي ابن هطيل أو رأي نحوي غـريه ولكنـه ال وقد يأيت ال

يدعم رأيُه بالدليل والربهان، ومن ذلك مثًال ما ذكـره الباحـث عـن موقـف ابـن هطيـل مـن 

وذكر أن السامع مل يرد بذلك، والصحيح ورود عدد كبري مـن الشـواهد « السامع، قال الباحث:

، فنجد أن الباحث يناقش مسألة جـواز تقـديم احلـال عـىل )٤(»ألةعىل تقديم احلال يف هذه املس

صاحب احلال، ويبني أن ابن هطيل ذكر أن السامع مل يرد بذلك، ثم بّني الباحث أن السامع ورد 

                                                   

  . ٣٩٩)انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص: ١(

  .  ٣٧٤ - ٢٣٦(مسألة القیاس)، موقف ابن هطیل من آراء النحاة، ص  ٣١٨) انظر المرجع نفسه، ص ٢(

نحویــة عنـــد ابـــن هشــام فـــي شـــذور الــذهب وقطـــر النـــدى البــن هشـــام المصـــري، ) انظــر فـــي ذلــك مناقشـــة المســـائل ال٣(

  تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید. 

  . ٣٧٣) انظر ابن هطیل وجهوده النحویة ص ٤(
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بذلك، ولكنه مل يذكر أين ذكرت تلك الشواهد؟، وما هي؟ ليؤكد خمالفته البن هطيل بالـدليل 

 بدون دليل، ومىض منتقًال إىل مسألة أخرى.والربهان، بل اكتفى بذكر رأيه، 
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هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه يف النحو ، مقدمة من الباحث عيل قائد عبده سنان ، 

والعلوم اإلنسانية بجامعة دمشق، وقد حصل  وقد تقدم هبا الباحث إىل جملس كلية اآلداب

 هـ.١٤٢٧م املوافق  ٢٠٠٦عىل درجة الدكتوراه عام 

املعرّي ، وقد حصلت عىل نسخة من هذه  شوقيقام باإلرشاف عىل هذه الرسالة األستاذ     

الدراسة من الباحث ـ شكر اهللا له ـ بعد أن علمت أنه قـد أنجزهـا يف اجلمهوريـة العربيـة 

  السورية.

قسم الباحث دراسته هذه إىل ستة فصول، فأما الفصل األول فقد حتدث فيه عـن عرصـ     

ابن املرتىض وحياته ومصنفاته غري النحوية، ومعارصيه يف اليمن، وكان ذلـك عـىل أربعـة 
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ة ابن مباحث : املبحث األول منها كان عن عرص ابن املرتىض، واملبحث الثاين كان عن حيا

املرتىض، والثالث كان عن مصنفات ابن املرتىض غري النحوية، والرابع عن معارصيه، وأما 

الفصل الثاين فقد كان عن مصنفات ابن املرتىض النحوية وثقافته ووقع يف مبحثـني: األول 

 تناول مصنفات ابن املرتىض النحوية، والثاين تناول ثقافة ابن املرتىض وأثرها يف نحوه.

ا الفصل الثالث فكان عن مصادر ابن املرتىض ونقوله واملصطلح النحوي عنده، وقد وأم   

 أدار الباحث هذا الفصل يف ثالثة مباحث :

األول منها تناول مصادر ابن املرتىض التـي اعتمـد عليهـا وقسـمها إىل مصـادر نحويـة ( 

 مبارشة وغري مبارشة) ومصادر أخرى (لغوية ورصفية).

ين نقول ابن املرتىض عن سابقيه ، وأبان الباحث فيـه صـور منهجـه يف وتناول املبحث الثا

 النقل ، وأردفه بنقول اآلخرين من علامء اليمن عنه. 

وتناول املبحث الثالث املصطلح النحوي عند ابن املرتىض ، وعّرج فيه الباحـث إىل بيـان    

 موقفه من املصطلحات اخلالفية .

يه الباحث عن موقف ابن املرتىض من املذهبني البرصـي وأما الفصل الرابع فقد حتدث ف   

 والكويف ونحاهتام، وقد جعله الباحث يف ثالثة مباحث :
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تناول املبحث األول موقف ابن املرتىض من املذهبني البرصي والكويف ، وتناول املبحـث   

الفاريس) الثاين موقف ابن املرتىض من نحاة املذهب البرصي ( سيبويه ، األخفش ، املربد ، 

. 

وتناول يف املبحث الثالث موقف ابن املرتىض من نحاة املذهب الكويف( الكسائي والفـراء   

. ( 

وأما الفصل اخلامس فقـد جعلـه الباحـث للحـديث عـن موقـف ابـن املرتىضـ      مـن   

 املتأخرين واختياراته واجتهاداته، وقد أداره الباحث يف مخسة مباحث:

قف ابن املرتىض من املتأخرين ( الزخمرشي ، ابن احلاجـب ، ابـن تناول املبحث األول مو  

 مالك ).

 وتناول املبحث الثاين اختيارات ابن املرتىض وتصحيحاته.  

وتناول املبحث الثالث املسائل التي تفرد فيها بآرائه وخالف اجلمهـور         وأمـا املبحـث 

  النحوي .    الرابع فقد تناول التطور الذي حصل يف فكر ابن املرتىض

وأما املبحث اخلامس فقد خصصه الباحث للحديث عن سهو ابن املرتىض وومهه يف عديد 

 من املسائل وأسباب ذلك .
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السـامع ، وأما الفصل السادس فكان عن موقف ابن املرتىض من األصول النحويـة وأدلـة 

 مباحث : ووزعه الباحث عىل ثالثة

من األصول النحوية ( القياس ، السامع ، اإلمجاع  تناول املبحث األول موقف ابن املرتىض

 ) وأما املبحث الثاين فقد تناول موقف ابن املرتىض من العلة النحوية والعامل النحوي .

 وأما املبحث الثالث فكان عن أدلة السامع والنقل وهي : 

ى القرآن الكريم ، احلديث الرشيف ، كالم العرب شعره ونثره ، حيـث بـّني الباحـث مـد

 اعتامد ابن املرتىض عىل كل دليل منها ومنهجه يف االستشهاد به .

 

عنوان هذه الدراسة هو ( اإلمام املهدي أمحد بن حييى املرتىض نحويـا ، وإذا مـا نظرنـا إىل 

مضمون هذه الدراسة فإنا سنجد الباحث قد تناول اإلمام أمحـد بـن حييـى املرتىضـ ، وإن 

تطرق الباحث إىل ثقافته ومصنفاته غري النحوية فمن باب بيان مدى تأثري ذلك عـىل نحـو 

اإلمام أمحد بن حييى املرتىض ، وهلذا فإن العنوان متالئم جدا مع موضوع هـذه الدراسـة ، 

 وحيسب هذا للباحث) .
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ث إهنا مل تسبق بدراسة مستقلة عن اإلمام أمحد تعترب هذه الدراسة أصيلة بموضوعها ، حي  

بن حييى املرتىض ، وقد أشار الباحـث إىل الدراسـات السـابقة التـي درسـت اإلمـام ابـن 

املرتىض وبني أن ذلك التناول كان من الناحية الفكرية، كام أن الباحـث أشـار إىل الدراسـة 

ء األول من ( املكلل بجـواهر التي قدمها الدكتور عبده مريش وكانت سابقة لتحقيقه اجلز

وقـد تنـاول الباحـث بالدراسـة  )١(املفصل)  البن املرتىض ، ومل يزد الباحث شيئا عىل ذلك

كتاب تاج علوم األدب ، وقد وجدت أن الباحث متأثر يف ذلك بالباحـث نـوري حسـني 

اهليتي الذي درس كتاب تاج علوم األدب وقانون كالم العرب للمرتىض وذلك يف القسـم 

، ودراسة املحقق نوري اهليتي سبقت دراسة الباحث عيل قائد  )٢(األول من حتقيقه للكتاب

ويالحظ تأثر الباحث بدراسة نوري اهليتي يف طريقـة وصـف نسـخ  –حمل هذا املبحث  –

الكتاب ويف طريقـة دراسـة مـنهج املرتىضـ يف التـاج وذكـر سـامته وذلـك التـأثر شـكال 

باحث إشارة خاطفة يف هامش دراسته إىل حتقيـق نـوري ومضمونا، ومع ذلك فقد أشار ال

 ، وهذا حيسب للباحث من باب األمانة العلمية . )٣(اهليتي لكتاب التاج للمرتىض

                                                   

كلیــة اآلداب _  -) انظــر اإلمــام المهــدي أحمــد بــن یحیــى المرتضــى نحویــا لعلــي قائــد عبــده ســنان ، رســالة دكتــوراه ١(

  ، مخطوط محفوظ بالمكتبة المركزیة بجامعة دمشق.م٢٠٠٦جامعة دمشق 

، تحقیـــق :الـــدكتور نـــوري  ٩٢ -٨١) انظـــر تـــاج علـــوم األدب وقـــانون كـــالم العـــرب ألحمـــد بـــن یحیـــى المرتضـــى ، ٢(

 حسین الهیتي 

 ٥٠) اإلمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا  ٣(
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ويبدو يل أن الباحث عيل قائد يف دراسته لكتاب تاج علوم األدب مل يقدم جديدا عـام قالـه 

ي قد درس كتاب التاج وخلص الباحث نوري اهليتي، ولو أشار الباحث إىل أن نوري اهليت

إىل كذا وكذا ثم عقب الباحث وأضاف خالصة دراسته هو من وجهـة نظـره اخلاصـة بـه 

ذاكرا ما استوقفه يف الكتاب لكان أفضل ولكان بدأ من حيث انتهى اآلخرون ولكنه درس 

خمطوط التاج دون تقديم أي جديد بل قال ماقاله السـابقون ، وهـذا يف نظـري يقلـل مـن 

الدراسة إىل حد ما ، واالعتامد عىل الدراسات السابقة اليقلل من أصالة أي دراسـة  أصالة

برشط أن يشار إليها وتذكر خالصة تلك الدراسات ثم يضاف عليها، ومع ذلك فقد كانت 

الدراسة أصيلة فيام قدمته من جديد ، وسيتضح ذلك يف حديثي عن أمهية الدراسة وقيمتها 

 العلمية.

  

شخصـية  املسدول عـنتكمن األمهية والقيمة العلمية هلذه الدراسة يف أهنا كشفت الستار 

نحوية يمنية كبرية هي شخصـية اإلمـام أمحـد بـن حييـى املرتىضـ، وعّرفـت بـه وبنحـوه 

فأوضحت عن شخصية نحوية فذة أّثرت يف نحاة كبار جاءوا من بعـده يف الـيمن ، ومـن 

 عز الدين بن صالح. حممد بنحاة : أمحد بن حممد اخلالدي وأولئك الن
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كام أن الدراسة غاصت يف أعـامق ثقافـة املرتىضـ وأبانـت مـدى تـأثري ثقافتـه املعتزليـة    

والشيعية واملنطقية يف فكره النحـوي وأمثلتـه النحويـة وطريقتـه يف دراسـة املوضـوعات 

يف نظري بتأثري الفكر واملعتقـد والثقافـة النحوية ، وهذا يفتح جماال لدراسات الحقة تعنى 

 عىل نحاة اليمن وفكرهم النحوي.  

جاءت بكثري من درر النحو ومعانيـه التـي  -هذا املبحث -كام أن هذه الدراسة موضوع    

وقف عندها اإلمام أمحد ابن املرتىض ، وردت عىل الدارسني حماوالهتم التي الجدوى منها 

الرابع اهلجري إىل برصيني أو كوفيني ، إذ أن النزعـة البرصـية  يف تصنيف النحاة بعد القرن

كانت هي الغالبة لكثرة املصنفات النحوية البرصية ، وألن النحاة بعد القرن الرابع اهلجري 

 تعلموا النحو الكويف من مصنفات نحاة البرصة .

            

ا ته التي استخدمها يف دراسـته إال نـزرا ، حيـث اسـتخدم كان الباحث دقيقا يف مصطلح  

الباحث مصطلح ( النقد) بداللة أقل شموال، بل اجتزأ داللته اجتزاء حيث نجد أن داللـة 

« مصطلح ( نقد) تعني عنده معارضة اليشء وإبانة مساوئه فقط، ويتضح هذا مـن قولـه : 

دين عىل قناعاهتم اخلاصة القائمة عىل وسار كثري من النحويني عىل األخذ من املذهبني معتم
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ونجد الباحث يؤكد عىل مضـمون  )١(»النظرة املوضوعية تأييدا أو نقدا هلذا املذهب أو ذاك 

كان يبدي رأيه نحو مـا « بقوله يف موضع آخر متحدثا عن املرتىض: -كام بيّنته –النقد عنده 

النصـني السـابقني أن النقـد عنـد  فيتضـح مـن )٢(»ينقله يف كثري من األحيان تأييدا أو نقدا 

ناقشه يف  الباحث يعني املعارضة وليس ذلك بيشء ؛ ألن نَقد لغًة أخرج منها الزيف وناقده

.                                                                                                 والنقــــــد اصــــــطالحا إظهــــــار اجليــــــد مــــــن الــــــرديء )٣(األمــــــر

                                                                                                                                                                                                                                                                                     ن

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                   

 ٢٤٥) اإلمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ١(

 ١٤١إلمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ) ا٢(

 ٦٧٤) مختار الصحاح ٣(
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لقد قرأت هذه الرسالة وأرجعت البرص فيها كرتني ووجدت أهنا تعد يف مصاف الدراسـات 

أسلوبا ولغة و طريقة ويمتلك الباحث فيها قدرة عالية عىل التحليل واملناقشة للقضايا املمتازة 

واملسائل النحوية بطريقة منطقية تعتمد عرض املسائل ثم حتليلها والتـدليل عليهـا واسـتنتاج 

أحكام منها ومل أقف عىل مأخذ للباحث يف هذا اجلانب عىل يشء يذكر سوى أنـه كـان يـذكر 

ة ما ويرسد عددا منها ولكنه اليديل برأيه كباحث أهو مع من أيد تلك القضية أم اآلراء يف قضي

مع من عارضها ، وما حجته يف ذلك ؟ ومن ذلك ذكره قضية استعامل املنطق يف النحو العريب 

حيث ذكر أن هناك من عاب هذا األمر عىل النحاة وهناك من استحسنه ، ومل يبد الباحث رأيه 

 وما رضر ذلك عىل النحو العريب أو نفعه ؟  يف ذلك ومع من هو؟

فالباحث حني يرسد األراء وال يرجح أيّا منها وال يبدي مسوغات مارجحه فإن ذلـك يقلـل 

من مدى قدرته عىل التحليل إىل حد ما ، ومع ذلك فإن الباحـث مل يكـن كـذلك يف القضـايا 

 األخرى فقد كان يرجح فيها رأيا ويديل برأيه .
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لقد كانت لغة الباحث يف دراسته هذه لغة عالية حملقة رفيعة املستوى بألفاظها املنمقة املنتقاة 

وعباراهتا البليغة الفصيحة التي أوضحْت عن لغة راقية فخمة األسلوب سلسة العبارة عذبة 

 األلفاظ ، ومل أقف عىل أخطاء لغوية للباحث إال بعض أوهام أخلصها يف آليت :

 

ع الباحث يف وهم لغوي يف البيتني الشعريني الذين ذكرمهـا يف دراسـته ومهـا مـن شـعر وق -

اإلمام أمحد بن حييى بن املرتىض الَذين مدح هبام كتابه املوسوم بـ (تاج علـوم األدب وقـانون 

 كالم العرب) حيث أثبتهام الباحث كام يأيت:

 لِم ِمعراجاَأكِرم به لسامِء الع تعّلم التاَج تضَح يف الورى تاجا

 )١(فْليجعل التاَج للمطلوِب منهاجا  َمن يطلب النحَو يستقِص فوائدهُ 

 إن الناظر إىل الفعل تضح يالحظ أن الباحث قد وهم فيه ومهني :

َْضـَحى ، وهـذا غـري  األول: رصيف ، حيث جعل املضارع من الفعـل (أضـحى) َيْضـَحى وت

ويف احلديث أن ابن :«ِحي ، قال الرازي صحيح ؛ ألن تضحى باأللف اللينة مضارع الفعل َض 

كـذا يرويـه  "أْضِح ملـن أحرمـت لـه "عمر ريض اهللا عنه رأى رجال حمرما قد استظل فقال: 

                                                   

 ٥٢) اإلمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ١(
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املحدثون بفتح اهلمزة وكرس احلاء من أضحى . وقال األصـمعي: إنـام هـو (اْضـَح)، بكرسـ 

وأنـك "ومنـه قولـه تعـاىل اهلمزة و فتح احلاء من (َضِحَي) ألنه إنام أمره بـالربوز للشـمس . 

وجـاء يف  )٢(». وأضحى فالن يفعل كذا كام تقول ظل يفعـل كـذا )١("التظمأ فيها وال تضحى

وال تضحى: الحيصل لـك :«  "وأنك التظمأ فيها وال تضحى  "تفسري اجلاللني لقوله تعاىل: 

 والقيـاس يف ترصـيف الفعـل املضـارع مـن )٣(»حر شمس الضحى النتفاء الشمس يف اجلنـة

أن ُيزاد يف أوله أحد أحرف املضارعة مضموما يف الرباعي كيدحرج ، مفتوحا يف غريه « املايض

  )٤(»كيكُتب وينطلق ويستغفر

ويرى صـاحب الفـاموس  )٦(اضح )٥(فمام سبق يتضح أن هناك فعالن ، األول: َضِحَي َيْضَحى

وضـحا « ال : املحيط أن الربوز للشمس هو معنى الفعل ( ضحا ) بـاأللف العصـا حيـث قـ

ا وُضِحيَّا برز للشمس وكسعى وريض وقوله : كسعى وريض أي : قياسـه  )٧(»َضْحوا وُضُحو�

 يف املضارع كسعى يسَعى  وريض يرَىض ، وهذا يعني: ضحا يْضَحى.

                                                   

 ١١٩) طه آیة ١(

 ٣٧٨) مختار الصحاح للرازي ٢(

 ٤١٩) تفسیر الجاللین ٣(

 ٤٦) شذا العرف في فن الصرف ٤(

 ) فتحت یاء مضارعه على القیاس ألن أصله ثالثي ٥(

 ) هذا هو فعل األمر من ( َضِحَي ) كما ذكر األصمعي ونقله الرازي٦(

 ٤/٣٥٤) القاموس المحیط للفیروزآبادي ٧(
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وعـىل  –عىل خالف  -وعىل هذا فإن الفعل املضارع تضَحى ويضَحى من ضحا أو َضِحَي    

للشمس ، وعليه فإن تضـحى هـو ترصـيف املضـارع مـن الثالثـي اتفاق بأن املعنى : الربوز 

 ضِحي أو َضحا بمعنى : برز للشمس .

كـام  –وأما الفعل الثاين فهو( أضحى ) وهو ربـاعي واملضـارع منـه ُيْضـحي ؛ ألن القيـاس 

يف ترصيف املضارع من الرباعي أن يضم حـرف مضـارعه ويفـتح يف غـري  –وضحت سابقا 

اميس والسدايس وبناء عىل مـاد للـت بـه آنفـا عـىل ترصـيف الفعـل ( الرباعي كالثالثي واخل

تضحى) بأنه مضارع من الثالثي َضِحَي أو ضحا فإن الباحث قد وهـم رصفيـا حـني ضـبط 

َْضَح) بفتح تاء املضارعة وفتح احلاء التي تدل عىل أن المه ألف لينـة ، والصـواب   -الفعل (ت

ُْضِحي) بضم تاء املضارعة وكرس احلـاء ؛ ألنـه مـن  أن ُيْضبَط الفعل هكذا:( –فيام يظهر يل  ت

أضحى( فعل ناقص) كأصبح وأمسى الذين مضارعهام يصبح ويميس، وما يؤكد جميء الفعل 

ُْضحي مضارعا للفعل الرباعي الناقص (أضحى) قول  )١( إمرئ القيس: ت

                                                   

  امرؤ الَقیس)١(

  م ٥٤٤ - ٤٩٦ق. هـ /  ٨٠ - ١٣٠

  = امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي

ه ملـك أسـد وغطفـان وأمـه أخـت شاعر جاهلي، أشهر شعراء العرب على اإلطالق، یماني األصل، مولده بنجد، كان أبو 

  المهلهل الشاعر.

قال الشعر وهو غالم، وجعل یشبب ویلهو ویعاشر صـعالیك العـرب، فبلـغ ذلـك أبـاه، فنهـاه عـن سـیرته فلـم ینتـه، فأبعـده 

  إلى حضرموت، موطن أبیه وعشیرته، وهو في نحو العشرین من عمره.

العـرب، یشـرب ویطـرب ویغـزو ویلهـو، إلـى أن ثـار بنــو  أقـام زهـاء خمـس سـنین، ثـم جعـل ینتقـل مـع أصـحابه فــي أحیـاء

  أسد على أبیه فقتلوه، فبلغه ذلك وهو جالس للشراب فقال:
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َنتَطِق َوُتضحي َفتيُت املِسِك َفوَق فِراِشها        لِ  َنؤوُم الُضحى َمل ت   َعن َتَفضُّ

 

َْضَح  "أما الوهم الثاين الذي وقع فيه الباحث فهو نحوي وذلك يف الفعل  - نفسه  "ت

حيث ضبطه الباحث جمزوما وحذف حرف العلة (األلف) كعالمة عىل جزمه ، فإذا ما 

تأملنا الفعل ( تضح) وتساءلنا عن سبب جزمه سيتبادر إىل الذهن أن السبب هو جميء 

 لب ( فعل األمر تعّلم ) حيث قال املرتىض :الفعل جوابا للط

َْضَح  " التاَج  تعّلمِ   معراجا العلمِ  به لسامءِ  أكرمْ         يف الورى تاجا    )١("ت

من النقاد ينتقـدون سـيبويه ومـن  اولكن الشعر له قواعده اخلاصة به، األمر الذي جعل كثري

ىل شعر العرب الذي حيتج به ؛ ألنـه إذا بعده من النحويني يف بناء قواعدهم النحوية اعتامدا ع

فقـدان  -أحيانـا-جعلت القاعدة النحوية حجة عىل الشعر وأخضع الشعر هلـا فهـذا يعنـي 

الشعر لبعض مجالياته ورونقه ووقعه املوسيقي، ويالحظ يف البيت الشعري السابق الذي أثبته 

                                                                                                                                                  

رحم اهللا أبي! ضیعني صغیرًا وحملني دمه كبیرًا، ال صحو الیوم وال سكر غدًا، الیوم خمر وغدًا أمر. ونهـض مـن غـده 

  كثیراً  فلم یزل حتى ثأر ألبیه من بني أسد، وقال في ذلك شعراً 

كانــت حكومــة فــارس ســاخطة علــى بنــي آكــل المــرار (آبــاء امــرؤ القــیس) فــأوعزت إلــى المنــذر ملــك العــراق بطلــب امــرئ 

  القیس، فطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصاره، فطاف قبائل العرب حتى انتهى إلى السموأل، فأجاره ومكث عنده مدة.

لكــي یســتعین بـالروم علــى الفــرس فسـیره الحــارث إلــى قیصــر  ثـم قصــد الحــارث بـن أبــي شــمر الغسـاني والــي بادیــة الشـام

الروم یوستینیانس في القسطنطینیة فوعده وماطلـه ثـم واله إمـارة فلسـطین، فرحـل إلیهـا، ولمـا كـان بـأنقرة ظهـرت فـي 

 جسمه قروح، فأقام فیها إلى أن مات.

 ) كما أثبته الباحث. ١(
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ة تطبيقـا للقاعـدة الباحث يف دراسته أنه لو ُجزم الفعل ( تضـح) وحـذف منـه حـرف العلـ

النحوية فإن البيت يستقيم وزنه العرويض، وإن مل حيذف حرف العلة فإن البيت أيضا يستقيم 

 وزنه العرويض ؛ ألن البيت من بحر البسيط الذي تفعيلته :

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   

ساكن الثاين يف السبب وذلك يف مستفعلن ومن زحافات هذا البحر : اخلبن ، وهو سقوط ال

فتصبح متفعلن ، فإن كتب الفعل ( تضح) حتولت مستفعلن إىل متفعلن وهلذا إذا جزم الفعل 

 (تضح) فإن وزن البيت سيكون هكذا:

 مستفعلن َفِعُلن مستفعلن َفْعـُلن متفعلن  فاعلن متفعلن َفْعـُلن

مـن الفعـل ، وهـو صـحيح نحويـا والذي أثبته الباحث هو اجلزم وحذف حـرف العـة 

وعروضيا ، ولكن املرتىض أثبت الفعل من غري حذف حرف العلة حسب مـا ثبـت يف النسـخ 

املخطوطة التي اعتمد عليها حمقق الكتاب وأثبت الفعل هكذا (تضحي) من غري حذف حرف 

قى أكثر موسيقيا؛ ألن اإلشباع جيعل املوسي  -يف نظري -، وهو جائز نحويا واألفضل )١("العلة

رونقا ومجاال وليس يف اإلشباع إخالل بوزن البيت حيث ستأيت متفعلن الثانية املخبونة يف صدر 

 البيت مستفعلن غري خمبونة ، وذلك وارد يف البسيط التام ( املثمن) .

                                                   

  ١٦٥/ ١) تاج علوم األدب ١(
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جميء الفعل (ُتضحي) من غري حذف حرف علته عالمة عىل اجلزم موافق لوجـه مـن وجـوه و

ه يف القرآن الكريم من غري جزم يف موضع حقه أن جيزم ، وذلك يف قولـه العربية ، وقد جاء مثل

ْب َهلُْم َطِريقًا ِيف اْلبَْحـِر َيبَسـًا الّ َختَـ اُف تعاىل:   ﴿ َوَلَقْد َأْوَحيْنَآ إَِىلَ ُموَسَى َأْن َأْرسِ بِِعبَاِدي َفاْرضِ

َْشَى ﴾   )١(َدَركًا َوالَ َخت

اف حال من الضمري يف فارضب وقرئ الختف ، وقـرأ أبـو الخت:« قال الزخمرشي يف هذه اآلية 

 حيوة دركا ، ويف (الختشى) إذا قرئ (الختف) ثالثة أوجه:

 أن يستأنف كأنه قيل : وأنت الختشى ، أي : ومن شأنك أنك آمن وأنت الختشى . -١

أن تكون األلف منقلبة عن ياءالكلمة التي هي الم الفعل ، ولكن األلف هـذه زائـدة  -٢

وتظنـون بـاهللا "و "فأضـلونا السـبيال "ومن أجل الفاصلة ، كقولـه تعـاىل  لإلطالق،

 .  "الظنونا

 أن يكون مثل قول الشاعر:  -أ  -٣

 كأن مل ترى قبيل أسريا يامنيا وتضحك مني شيخة عبشمية   

 

وقيل إهنا عني الفعل وأصله ترأى حذفت المـه للجـزم وإنـام املوجـود عـني   -  ب

                                                                            .                       فصارت ترا بعد أن كانت ترأَ الكلمة وهي اهلمزة ثم حدث نقل 

                                                   

  ٧٧) طه آیة ١(
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 وقد ُحكي إمهال ( مل ) عند بعض العرب كقول الشاعر: -ج    

 . )١(»يوم الصليفاء مل يوفون باجلار      

ن جميء املجزوم أحيانا من غري جزم يوافق وجها من يالحظ من كالم الزخمرشي السابق أ 

 وجوه العربية وما ذكره الزخمرشي  هي التخرجيات .

ونخلص مما سبق أن جميء الفعل ( تضَح ) جوابا للطلب غري حمـذوف منـه حـرف العلـة 

التـي هـي الم الفعـل فحـذفت  ضـحييـاء الجائز، وختريج ذلك أن األلف تكون منقلبة عن 

لغـرض اإلشـباع  "فأضـلونا السـبيال "لف هذه فزائدة لإلطالق كقوله تعـاىل للجزم وأما األ

 حفاظا عىل الرونق املوسيقي للبيت .

إن الفعل (تضحى) جاء يف النسخ املخطوطة من غري حذف  ، فإن كـان اخلطـأ يف ضـبطه 

عن الناسخ فسيتضح يف نسخة أخرى وإن كان التوهم من املصنف لوجوده خطـأ يف كـل تج نا

املعتمدة يف التحقيق فيرتك اخلطأ كام هو يف املتن بني معكـوفتني ويشـار إىل الصـواب يف  النسخ

اهلامش ، وهلذا فإن الدراسة لشخصية نحوية ما ينبغي أن تكون معتمدة عىل املخطوط املحقق 

إذا كان الكتاب قد حقق تالفيا للوقوع يف مثل هذه األخطاء اللغوية نحويـة كانـت أو رصفيـة 

 .وغري ذلك

                                                   

   ١/٣٤٩الكشاف للزمخشري  )١(
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ومما سبق يتبني أن الباحث مل يثبت البيت كام أراده املصنف عـىل وجـه آخـر جـائز عنـد   

عـىل املؤلـف يؤخـذ عـىل  االنحاة ولكنه أثبته عىل الوجه الذي يريده هو، وهـذا يعتـرب عـدوان

 الباحث.

يف صدر البيت املذكور حيث إن  )١(وآخذ عىل الباحث أيضا عدم تعليقه عىل كلمة ( تاجا ) 

الكلمة عىل وزن (فاعل) وتتحول إىل فْعـلن حمذوفة احلرف األخـري مـن الوتـد املجمـوع  هذه

ن احلرف الذي قبله ، وهذا يسمى يف العروض قطعا ، والبسـيط املـثّمن التـأيت عروضـه  وسكِّ

وهلـا رضبـان: األول خمبـون والثـاين  )٢(عـروض واحـدة خمبونـة«مقطوعة أبدا ولـيس لـه إال 

  )٣(»مقطوع

كتابة الفعل (تدعو)  بألف بعـد  -حمل هذا املبحث –ه الباحث أيضا يف بحثه ومما تومه -

وهذا تكلف من الزخمرشي، وادعاء إضامر ال رضورة :« الواو ( تدعوا) وذلك يف قوله 

والصواب (تدعو) من غري ألف بعد الواو ؛ ألن الواو ليست واو مجاعة    )٤(»تدعوا إليه

مسة جمزوما أو منصوبا ولكنهـا حـرف علـة مـن (ضمريا) حلقت فعال من ألفعال اخل

 أصل الفعل تدل عىل أن الفعل معتل. 

                                                   

 ١٦٥) ولم یعلق محقق كتاب التاج أیضا على مجيء عروض البیـت مقطوعـة ، انظـر تـاج علـوم األدب للمرتضـى ١(

، ت:نوري الهیتي . وبعض الفضالء كما قال السكاكي یلحقون الشعر المخالف للوزن باالنثر، انظر مفتاح العلـوم 

 ٥٣٣للسكاكي 

 الساكن فتتحول فاعلن إلى فِعلن  ) الخبن : إسقاط الثاني٢(

 ، اإلمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا . ٥٣٣) مفتاح العلوم للسكاكي ٣(

 ) إلمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا.٤(
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ولـد « ومما توهم فيه الباحث أيضا إثبات كلمة ( ابن) من غـري ألـف ، وذلـك يف قولـه  - 

والصواب أن يقال: ( ولد اإلمـام املهـدي   )١(»اإلمام املهدي أمحد بن املرتىض يف أهلان آنس

؛ ألن املرتىضـ لـيس أبـا مبـارشا ألمحـد ولكنـه أب أعـىل ، وقـد بـني أمحد ابن املرتىضـ) 

إهنم حيذفون األلف من(ابن) يف كل موضع «القسطنطيني مواضع حذف ألف (ابن) فقال:

 يقع بعد اسم أو لقب أو كنية وليس ذلك بمطرد بل جيب إثباهتا يف مخسة مواطن:

الثـاين أضـيف إىل غـري أبيـه أحدها إذا أضيفت ابن إىل مضمر كقولك: هذا زيد ابنك، و

كقولك املعتضد باهللا ابن أخي املعتمد والثالث إذا أضيف إىل األب األعىل كقولك : احلسن ابن 

املهتدي باهللا والرابع إذا عدل به عن الصفة إىل االستفهام كقولك: هل متيم ابن مر؟ واخلـامس 

 إذا عدل به عن الصفة إىل اخلرب كقولك إن كعبا ابُن لؤي . 

أحلق الصفدي موضعني آخرين : أحدمها أن يقع (ابن) أول السطر والثاين أن يقـع بـني و

   )٢(»وصفني دون علمني كقولك : الفاضل ابن الفاضل

إذن يتبني من النص السابق أن ( ابن) إذا أضيف إىل األب األعىل، أي: اجلد وما فوقه فإن 

رة الباحث فإننا سنجد الباحث قد وهم ألفه يثبت وال يسقط، وإذا طبقت هذه القاعدة عىل عبا

 فحذف ألف ( ابن ) رغم إضافتها إىل املرتىض، واملرتىض أب أعىل ألمحد.                                            

                                                   

 .١٩) اإلمام المهدي أحمد بن یحیى المرتضى نحویا ١(

 -ت: د. حـاتم صـالح الضـامن ، مؤسسـة الرسـالة  ، ١٦) خیر الكالم فـي التقصـي عـن أغـالط العـوام للقسـطنطیني ٢(

 م١٩٨٣،  ٢بیروت ، ط :
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هذا البحث عبارة عن رسالة ماجستري تقدمت به الباحثة أزهار حممد لطف فايع إىل جملس كلية 

م ، حيث ٢٠٠٣وحصلت عىل الدرجة عام  –قسم اللغة العربية  –اآلداب بجامعة صنعاء 

 أرشف عليها الدكتور نوري ياسني اهليتي، وهذه الدراسة عبارة عن دراسة وصفية حتليلية كام

 ) .٧٨أهنا عبارة عن خمطوط حمفوظ بمكتبة كلية اآلداب بجامعة صنعاء حتت الرقم التسلسيل ( 

 قسمت الباحثة دراستها هذه إىل متهيد وبابني رئيسني، فأما التمهيد فقد تكون من ثالثة فصول: 

 الفصل األول: ملحة عن الدرس النحوي يف اليمن.

اة حييى بن محزة العلوي: اسمه، لقبه، أرسته، مولده، نشأته، دعوته لإلمامة، الفصل الثاين:حي

 منزلته العلمية، أقوال العلامء فيه، وفاته.
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 الفصل الثالث: آثار اإلمام حييى ين محزة.

 وأما الباب األول فقد جعلته الباحثة يف مخسة فصول:

 الفصل األول: موقفه من السامع. 

 القياس. الفصل الثاين: موقفه من

 الفصل الثالث: موقفه من اإلمجاع واالستصحاب.

 الفصل الرابع: موقفه من العامل النحوي.

 الفصل اخلامس: موقفه من العلة النحوية.

 وأما الباب الثاين فقد جعلته الباحثة يف سبعة فصول:

 الفصل األول: اختياراته من آراء النحاة.

 الفصل الثاين: اعرتاضاته عىل النحاة.

 صل الثالث: آراؤه النحوية.الف

.  الفصل الرابع: ظاهرة تغري آرائه النحوية واختالف اختياراته ومدى قدرته عىل اإلقناع يف كلٍّ

 الفصل اخلامس: نقوالت العلامء عنه.

الفصل السادس: أثر ثقافاتـه األخـرى: املنطقيـة والبالغيـة واللغويـة والكالميـة يف دراسـته 

 النحوية.
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اهه النحوي ( برصيته) ، حيث حتدثت الباحثة يف هذا الفصل عن مكونات الفصل السابع: اجت

ثقافته النحوية ، واملصطلح الذي استعمله ، ومن خالل ذلك احلكم ييرصـيته بحياديـة العـن 

 تعصب.

 وأخريا كانت اخلامتة.

وموضوع الدراسة مل خيرج  "العلوي  اجلهود النحوية لإلمام حييى بن محزة "عنوان الدراسة هو 

 عن هذا العنوان ومل يقرص عنه، هلذا فإن العنوان مالئم جدا للموضوع وليس عليه يشء.      

إن احلديث عن األصالة يعني االبتكار يف التأليف معنـى أو مبنـى، والشـك أن أي عمـل قـد 

 -حمل هذا املبحـث -بتكرا وبعضه مقلِّدا، وهذه الدراسة يكون كله مبتكرا وقد يكون بعضه م

 جاءت مبتكرة يف بعضها ومقلدة يف البعض اآلخر.

أما االبتكار فيكمن يف تقديم دراسة مستقلة يف ِسْفر واحد مل يسبق من قبل عـن العـامل اليمنـي 

ها من صنوف الكبري اإلمام حييى بن محزة العلوي الذي بلغت مصنفاته اللغوية والنحوية وغري

املعرفة مائتي مصنف ، ومع ذلك فمعضمها مغمور، وربام يرجع ذلك ألسباب مذهبية ؛ كون 

اإلمام حييى بن محزة العلوي حسني، وليس حسينيا ، وكان للحسينيني يف اليمن حضـور كبـري 
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ونفوذ غري عادي مما أدى إىل رواج وشهرة مصنفاهتم وقّل ذلك بالنسبة للحسنيني، وهلـذا فـإن 

ظهار اجلهود النحوية  لعامل جهبذ كاإلمام حييى بن محزة يعترب إكامال حللقة تكاد تكون مفقودة ، إ

حيث إن هذه الدراسة مل تسبق من قبل، وإن كانت قد ُذكرت عنه بعض اجلهود العلمية بصـفة 

عامة واللغوية أو النحوية بصفة خاصـة فـذلك يشء يسـري ويف ثنايـا حتقيـق بعـض مصـنفاته 

،  )٣(، وحتقيق كتاب احلارص لفوائد املقدمة )٢(وحتقيق كتاب املنهاج اجليل )١(كتاب الطرازكتحقيق 

، وحتقيـق كتـاب املحصـل يف كشـف  )٤(وحتقيق كتاب األزهار الصافية يف رشح املقدمة الكافية

 .    )٥(أرسار املفصل

دة من تلك التحقيقات يف األخذ واالستفا –حمل هذا املبحث  –ويأيت التقليد يف دراسة الباحثة  

 التي أرشت إليها آنفا يف بعض من منهج ومضمون دراستها وإن مل ترش إىل ذلك.

مل تقف الباحثة عند بيان أمهية دراستها واحلاجة إليها وقيمتهـا العلميـة تلـك الوقفـة املطلوبـة 

عن جهد نحوي جمهول ألحد علـامء العربيـة يف  ولكنها بينت أن دراستها مهمة لكوهنا تكشف

                                                   

) حقـق كتــاب الطـراز كدراســة لغویـة وصــرفیة ونحویـة الباحــث/ حسـن جعفــر صـادق، فــي كلیـة التربیــة بجامعـة بغــداد ١(

 م.١٩٨٧

 م .١٩٩٩ناجي في كلیة آلداب بجامعة بغداد عام  ) حققه الباحث / هادي عبد اهللا٢(

 باحث زكریا محمد علي في كلیة دار العلوم بجامعة القاهرة.) حققه ال٣(

) حقق الجزء األول منه الباحث/ محمد علي العطاونـة والجـزء الثـاني حققـه الباحـث / عبـد الحمیـد مصـطفى السـید ، ٤(

 والجزءان في كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر

دیــة والجــزء الثــاني حققــه الباحــث / یوســف محمــد محمــود )حقــق الجــزء األول منــه الباحــث/ خالــد عبــد الحمیــد أبــو جن٥(

 عبد الغني، والجزءان أیضا في كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر
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اليمن ، فقامت بتناوله وعرض مؤلفاته، ومنهجه وأسلوبه، مربزة آراءه واختياراته وترجيحاته 

فة بالتفكري النحوي لدى علامء اليمن ، قاصدة من  بحيث إهنا كشفت عن اجتاهه النحوي ، معرِّ

ولـون مواصـلة للفكـر والـرتاث كل ذلك إضـاءة الـدرس النحـوي احلـديث بـام أنجـزه األ

 .)١(اإلنساين

التوجد مصطلحات أو رموز استخدمتها الباحثة يف دراسة حتتـاج إىل ضـبط دالالهتـا وبيـان 

 مضموهنا ، ولذلك مل تقف الباحثة عندها ومل أقف عىل مأخذ عليها يف ذلك.

                                                   

 ٣) الجهود النحویة لإلمام یحیى بن حمزة العلوي ١(
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 لقد اعتنت الباحثة بلغتها عناية كبرية ، ومل أقف هلا عىل أوهام لغوية وقعت فيها عدا مايأيت:    

وكذلك استشهد يف باب أسامء « قالت الباحثة متحدثة عن اإلمام حييى بن محزة: -١

 )١(»األفعال بقـول ربيعـة الرقـي وهـو مـن املحـدثني الـذي الحيـتج بشـعرهم

ن املحـدثني الـذين الحيـتج بشـعرهم؛ ألن (الـذي) يـأيت والصواب : وهو مـ

وهو وجه حكاه أبو عيل الفاريس ويونس بن حبيب كام ذكـره  )٢(موصوال حرفيا

 )٤(وموصـوال اسـميا ويسـتعمل للمفـرد املـذكر )٣(حممد حميي الدين عبد احلميد

للعاقل وغريه ، فإن ُرد عّيل بأن (الذي) جيوز استعامله للجمع عىل لغـة بعـض 

العرب ، وهو ماحكاه الفاريس ويونس بن حبيب ، وعىل تلك اللغة تم ختـريج 

                                                   

 ٥٥) الجهود النحویة لإلمام یحیى بن حمزة العلوي ١(

  ﴾وخضتم كالذي خاضوا  ﴿) كقوله تعالى:٢(

 ١٢٦ة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك ) انظر عد٣(

 ١٢٦/ ١) انظرأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ٤(
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فـأقول : تلـك لغـة بعـض العـرب  )١(قوله تعاىل: ﴿ وخضتم كالذي خاضوا﴾

 الذين حيذفون النون من (الذين) كام حذفت يف قول الشاعر :

ــاؤهْم       ــِف َْلِج ِدم ــت ب ــذي خاَن وإنَّ ال

 

ـــا أمَّ  ـــوم ي ـــلُّ الق ـــوُم ك ـــُم الق ـــدِ ه   )٢(خال

 

 "أقول : تلك لغة ، كام أنه جيـوز يف الشـعر مـاالجيوز يف النثـر ، وأمـا ختـريج اآليـة 

فلها ختـريج ثـاٍن وهـو اعتبـار (الـذي) صـفة ملوصـوف  "وخضتم كالذي خاضوا

حمذوف وتقدير الكالم : خضتم خوضا كاخلوض الـذي خاضـوا، والعائـد ضـمري 

 حمذوف منصوب يف خاضوا، أي: خاضوه.

ذكر الظرف ( بني) يف حالة إضافته إىل يشء مـا ثـم عطـف عليـه كقـول إعادة  -٢

حكي عن الفاريس واخلـوارزمي أهنـام اليفرقـان بـني كـون الظـرف « الباحثة:

فالصواب: أال يعاد الظـرف( بـني)؛ ألن  )٣(»متسعا فيه وبني كونه غري متسع فيه

دما يعـاد ، واليشء اليكون له وسطني بل وسط واحد، فعن )٤(معنى (بني) وسط

ذكر الظرف ( بني) يكون لليشء وسطان، فإذا قلت : مشيت بني الصفا واملروة 

هام وليس وسط كلٍّ منهام ، ويرى الريض أن معنـى (بـني) يفهذا يعني وسط كل

                                                   

                                                    ٦٩) التوبة آیة ١(

 ) البیت لألشهب بن رمیلة ٢(

  ١٦٨) الجهود النحویة لإلمام یحیى بن حمزة العلوي ٣(

 ١٧٠رف واإلعراب ) انظر موسوعة النحو والص٤(
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، فمعنى جلست بني حممـد وعـيل أي: مكـان فـراقهام، وبـني العيـدين  )١(فِراق

                                                 شهران وكذا أي: زمان فراقهام شهران وكذا.    

                                                   

 ١/١٢٧) انظر شرح الرضي على الكافیة ١(
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 املبحث األول: منهج الزبيدي يف تاج العروس، املسائل النحوية والرصفية.  

 

 

 املبحث الثاين: منحة الواهب العلية، رشح شواهد الكواكب الدرية. 

 

 

 طالب بإعراب ملحة اإلعراب. املبحث الثالث: حتفة ال
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هذه الدراسة قام هبا الباحث شوقي املّعري من اجلمهورية العربية السورية، وهـي عبـارة 

ىل قسم اللغة العربيـة بكليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية عن رسالة دكتوراه تقدم هبا الباحث إ

 م.١٩٩٢بجامعة دمشق، فحصل هبا عىل درجة الدكتوراه عام

توجد نسخة من هذه الدراسة يف املكتبة املركزية بجامعة عني شمس بالقاهرة، وقد طبعت 

 ) .١(هذه الدراسة عىل شكل كتاب بعنوان معجم مسائل النحو والرصف يف تاج العروس

لقد وقفت عىل هـذه الدراسـة يف املكتبـة املركزيـة بجامعـة عـبن شـمس عنـدما زرهتـا  

 اقتنيت نسخة من هذا املعجم.، م ٢٠٠٦عام

                                                   

لبنــان، ط:  -بیــروت -راجـع معجــم مســائل النحـو والصــرف فــي تـاج العــروس للــدكتور شـوقي المعــري، مكتبــة لبنـان )١(

 م.١٩٩٦األولى 
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لقد قسم الباحث دراسته هذه إىل مقدمة حتدث فيها عن تاج العروس وبّني أمهيته من بني 

ن تاج العروس ُيعترب من أشهر املعاجم العربيـة وأكربهـا، املعاجم العربية األخرى حيث ذكر أ

حاح والتهـذيب واملحكـم  ويتميز بأن الزبيدي قد اعتمد فيه عىل أمهات املعاجم العربية كالصَّ

ولسان العرب وغريها وعىل خمتلف املراجع العلمية والفنية السيام كتب علوم القـرآن، وكتـب 

واجلغرافيا واألمثال والطب، وهلذا فإنه ُيعتـرب موسـوعة الرتاجم والطبقات والتاريخ والبلدان 

 فكرية وعلمية أكثر من كونه معجًام لغويا.

كام اشتملت هذه الدراسة عىل ثالثة أبواب، فأما البـاب األول فقـد تكـون مـن فصـلني 

 األول: (حياة الزبيدي ومؤلفاته، والثاين: دراسة منهج الزبيدي يف رشح القاموس املحيط).

لباب الثاين فكان بعنوان: (املسائل النحوية، وتكـون مـن فصـلني: الفصـل األول: وأما ا

حروف املعاين، والفصل الثاين: املمنوع من الرصف، واملفعول به، وأسامء األفعـال، واألفعـال 

 الناقصة، واملفعول املطلق).

أما الفصل وأما الباب الثالث فكان بعنوان: ( املسائل الرصفية، وتكون من ثالثة فصول: ف

األول فقد حتدث فيه عن الفعل، وأما الفصل الثاين فقد حتدث فيه عن األسامء، وأمـا الفصـل 

 الثالث فقد حتدث فيه عن الترصيف املشرتك ثم اخلامتة والفهارس).

 هـ).١٣٠٥أما ميدان هذه الدراسة فهو كتاب تاج العروس للزبيدي ت(
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املسـائل « عنوان هذه الدراسـة وجـدناه( مـنهج الزبيـدي يف تـاج العـروس إذا نظرنا إىل

، وبالنظر إىل املضمون أو موضوع الدراسة فإننا نجد الباحث قـد حتـدث »)النحوية والرصفية

فيه عن الزبيدي وحياته ومنهجه يف رشح القاموس وذلـك يف البـاب األول مـن دراسـته، ويف 

ل النحوية والرصفية التي جاءت يف تاج العروس، والظاهر يل الباب الثاين والثالث درس املسائ

أن العنوان غري مرتابط وال متامسك، فالشق الثـاين مـن العنـوان نجـده موضـوع بـني قـويس 

تنصيص، ويعني بدراسة املسائل النحوية والرصفية يف تـاج العـروس، فـام عالقـة هـذا الشـق 

م قد نتساءل هل املراد بيان منهج الزبيدي يف بالشق األول من العنوان وهو منهج الزبيدي؟!، ث

تناول املسائل النحوية والرصفية أم املراد دراسة منهج الزبيدي يف تاج العروس بشكل عـام ملِـا 

تناوله الباحث من مسائل لغويـة وغريهـا أم أن الباحـث يريـد بيـان مـنهج الزبيـدي يف رشح 

ة والرصـفية التـي ذكرهـا الزبيـدي يف القاموس املحيط وكذا تقديم دراسـة للمسـائل النحويـ

 التاج؟!. 

إن العنوان ال يدل داللة واضحة عىل يشء مما ذكرُت بـل فيـه غمـوض جيعلنـا نحتـار يف 

داللته، فإذا نظرنا إىل املوضوع وجدنا الباحث قد تناول يف الباب األول حياة الزبيدي ومنهجه 

احث يف البابني الثاين والثالث دراسة يف رشح القاموس املحيط بشكل عام وخمترص، ثم قدم الب

للمسائل النحوية والرصفية دون أن يتوسع يف دراسة منهج الزبيدي يف كتابه تاج العـروس إال 
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يف فصل واحد، وهو الفصل الثاين الذي هو واحد من سبعة فصول هي فصول هذه الدراسـة، 

 حتدث عن طريقة الزبيـدي يف ثم إنه ملَّا حتدث عن منهج الزبيدي يف رشح القاموس املحيط إنام

رشحه للقاموس املحيط، والطريقة ليست املنهج، وهلذا فإن العنوان ليس نصًا دقيقـًا داالً عـىل 

موضوع الدراسة بشكل عام ومتكامل، فاحلديث عن منهج الزبيدي يف تاج العروس حيتاج إىل 

دراسـة منهجـه اللغـوي  دراسة املصادر التي اعتمد عليها الزبيدي ومنهجه يف األخذ منها ثـم

واملستوى اللغوي داخل التاج من حيث اعتامده عىل الفصحى والعامية ودراسة املصطلحات، 

ثم دراسة القضايا النحوية والرصفية والصوتية والداللية واملعجمية داخل التاج بمعنـى مـثًال 

بالسياق (تفسريا)؟ ثم ملاذا قدم االسم عىل الفعل(ترتيبا)؟ وملاذا فرس الكلمة بأكثر من كلمة أو 

تقديم عرض تقويمي للتاج يف ضوء املتطلبات املعجمية احلديثـة، وهـذا األمـر هـو املقصـود 

بدراسة املنهج يف تاج العروس وهذا هو ما فعله الباحث عـالء الـدين حممـد احلنيفـي حممـود 

م وهي دراسة الحقة ملوضوع هذا املبحـث الـذي نحـن ١٩٩٩حيث قدم رسالة دكتوراه عام

بصدده، وتقدم الباحث هبذه الدراسة إىل قسم علم اللغة والدراسات السامية والرشقية بكليـة 

اآلداب بجامعة عني شمس بالقاهرة وكـان عنـوان هـذه الدراسـة:( مـنهج الزبيـدي يف تـاج 

، ورغم أن هـذه الدراسـة قـد أثـارت ) ١( هـ)١٣٠٥العروس من جواهر القاموس للزبيدي تـ(

السابقة إال أهنا مل ترش إىل رسالة شوقي املعري موضوع هذا املبحـث، وال  كثريًا من الدراسات

                                                   

دكتـوراه فـي انظر منهج الزبیدي في تاج العروس من جـواهر القـاموس لعـالء الـدین محمـد الحنیفـي محمـود، رسـالة  )١(

 م محفوظ في المكتبة المركزیة بجامعة عین شمس.١٩٩٩علم اللغة، كلیة اآلداب جامعة عین شمس 
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املوضوع وهي دراسة الباحث ياسني إبراهيم  اإىل دراسة أخرى يف األزهر الرشيف تناولت هذ

عفيفي أبو زيد بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة األزهر التي هي بعنوان( القضـايا النحويـة 

 العروس للزبيدي).والرصفية يف تاج 

إن كل دراسة تكمن أمهيتها وقيمتها العلمية فيام تقدمه من خدمة لطالب العلم وللباحثني 

وللبحث العلمي عامة، وكذا يف تقديم معلومات موثقة يطمئن إليها العلم، مع تقديم املعلومة 

وع إليهـا واالسـتفادة منهـا، وكـذا تقـديم املعلومـة ل الرجسهُ يَ بطريقة جديدة منظمة ومرتبة 

متكاملة وجمموعة بعد أن كانت ُجمَّزاة ومتفرقة يف ثنايا الكتب املختلفة وغري ذلك مـن األمـور 

 صني.تالتي تعطي للدراسة أمهية بالغة لدى الدارسني والباحثني واملخ

لنا مجيع املسائل النحوية إن هذه الدراسة موضوع هذا املبحث هلا أمهية كبرية، فقد مجعت 

والرصفية التي اشتمل عليها تاج العروس للزبيدي، وهي واسعة، حيث رتَّـب الباحـث هـذه 

املسائل معتمدًا عىل الرتتيب اهلجائي مما سهل الرجوع إليها وخاصـة يف املعجـم الـذي صـنفه 

أبواهبا بحسب ترتيبها، استنادًا إىل هذه الدراسة. كام أن الباحث وّزع فروع املسألة الواحدة عىل 

ولكنه أشار إىل ذلك يف العنوان الرئيس من زاوية ملّ ومجع ما تبعثر. كام أن الباحـث اسـتطاع أن 
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 ٢٥٧

حيافظ عىل األبواب والدروس واملسائل بطريقة حترتم التصنيف املتبع يف توزيـع قضـايا النحـو 

معـاجم سـابقة قـدمت املعري بجديد، فهنـاك  شوقيالعريب، وقد يقال ليس ما فعله الباحث 

دراسات نحوية ورصفية وملّت مجيع املوضوعات واملسائل النحوية والرصفية بطريقة معجميـة 

حسب ترتيب احلروف، ومن تلك املعاجم موسوعة النحو والرصف واإلعراب الذي قـام بـه 

يـة ، ولكن ما يميز هذا املعجم عن غريه وجيعله ذا قيمة علمية كبـرية وأمه) ١(بديع يعقوب إميل

بالغة أن تلك املسائل النحوية والرصفية التي درسها الباحث كانت عىل شكل أبحاث قصـرية 

يف كل جزئية من جزئيات املسألة النحوية التي اعتمد فيها الزبيدي عـىل نحـاة ولغـويني كبـار 

رجع إىل مصنفاهتم وذكر ما قالوه عـن كـل جزئيـة ثـم أدىل برأيـه فيهـا ووضـحها ورشحهـا 

املعري عىل ذلك أن قام بتوثيق الشواهد القرآنيـة  شوقيومبسط، وزاد الباحث بأسلوب سهل 

والشعرية وشواهد احلديث النبوي وخترجيها مجيعًا، وكذا حتقيق ما أحال إليه الزبيدي من أقوال 

وآراء للنحاة، حيث ذكر الباحث يف اهلامش اسم املصنف النحوي أو الرصيف ورقم اجلزء ورقم 

تح آفاقًا كبرية للرجوع إىل تلك املصادر النحوية والرصفية ملـن أراد التوسـع الصفحة، وهذا يف

واالستزادة منها بسهولة ويرس، كام أن الباحث وضح ما حيتاج إىل إيضاح ورشح مـا حيتـاج إىل 

رشح، وهذا َجهد كبري ُيشكر عليه الباحث، ورؤية علمية جديدة يف ضـوء البحـوث النحويـة 

 عثرة هنا وهناك.والرصفية القديمة املب

                                                   

 .١بیروت، ط: -انظر موسوعة النحو والصرف واإلعراب إلمیل یعقوب، دار المالیین لبنان )١(
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 ٢٥٨

كان أول ما ينبغي عىل الباحث أن يفعلـه هـو ضـبط مصـطلح(منهج) يف قولـه: (مـنهج 

الزبيدي) حتى يتسنى له بعد ذلك السري وفق داللة هذا املصطلح فيكون بحثه واضحًا حمـددًا، 

ل يريد بذلك الطريقـة التـي سـار ولكن الباحث مل يقف عند داللة املنهج، وما املقصود به؟ فه

عليها الزبيدي يف تناوله املسائل النحوية والرصفية أم يريد غري ذلك؟ وهلذا فإين آخذ عليه عدم 

وقوفه عند داللة مصطلح منهج، وقد بينت املقصود باملنهج عندما حتدثت يف هذا املبحث عن 

 .) ١(العنوان ومدى مالءمته للموضوع

لقد سبق أن بينت أن موضوع معجم املسائل النحوية والرصفية موضوع قد ُطرق من قبل 

حمل  -ولكن اجلديد يف هذا املعجم) ٢(بديع يعقوب يف موسوعته إميلعند أكثر من باحث ومنهم 

هو عدم اجتزائه لبعض اآلراء النحوية يف مسألة ما، بل رسد كل ما جاء فيها من  -هذا املبحث

ــايا  ــفية ال بالقض ــة والرص ــائل النحوي ــه باملس ــن يف ختصص ــه تكم ــام أن ِجّدت ــوال وآراء ك أق

يف  إميـليعقـوب حيـث إن جهـد  إميـلواملصطلحات النحوية، وهو هنـا خيتلـف عـام فعلـه 

موسوعته أشمل ولكنه خمترص وجيتزئ بحث املسائل النحوية والرصفية، فهو موسوعة حيث مل 

                                                   

 انظر دراستي هذه )١(

 سبقت اإلشارة إلیها في هذا المبحث في الصفحة السابقة. )٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٢٥٩

بالنحو والرصف إال ذكرها مسألة كانت أو مصطلحاً أو قضية أو  يرتك شاردة وال ورادة ختتص

غري ذلك، ولعل دراسة الزبيدي للمسائل الرصفية والنحوية جديد يف طريقة تناوله، ويف طرقه 

ألمور قد ال يتطرق هلا كثري من املصنفني يف هذا الفن فهو عىل سبيل املثال ال يذكر كلمة حتتـاج 

كر نوعها من حيث كوهنا مذكرًا أو مؤنثا أو حتتمل األمرين معا، ويذكر إىل بيان داللتها إال ويذ

ما يف ذلك من خالف بني النحاة، ونأخذ مثاال عىل ذلك كلمة(القفا). جاء يف معجـم املسـائل 

القفا: نقل قول أيب حاتم من أن األصمعي زعم أن القفا « النحوية والرصفية يف تاج العروس: 

 قوب أنشدنا الفراء:مؤنثة ال تذكر، وقال يع

  ت قفــــاهُ رَضــــعَ  ومــــا املــــوىل وإنْ 

 

ــــَل  ــــالومِ  بأمح ــــارِ  للم ــــن مح   م

 

 أما عند غريه كاللحياين فيذكر ويؤنث، كام جيوز عند ابن جني أن يمد قفاء وأنشد:

  حتـــى إذا ُقْلنـــا َتيَّفـــَع مالـــٌك 

 

ــه ــا لَقفائ ــُة مابك ــلَفْت رقي   َس

 

 )١(»أ.هـ

                                                   

 .١٧٦انظر المعجم ص )١(
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 ٢٦٠

يه ضبطا كامالً ودقيقا، وهذا ما ال نجده يف املعاجم كام أن هذا املعجم مضبوطة كل كلمة ف

األخرى، هلذا فهو أصيل بام جاء فيه موثقا مضبوطا حمققا جامعًا، وإن كان متأثرا بفكرة املعجم 

بموسوعة النحو والرصف واإلعراب إلميل بديع يعقوب التـي كانـت سـابقة هلـذه الدراسـة 

القديمة واحلديثة من حيث فكـرة املعجـم القـائم  ومشهورة، إضافة إىل تأثره باملعاجم اللغوية

عىل الرتتيب، وال استطيع اجلزم بأن دراسة الباحث شوقي املعري املوسومة بمنهج الزبيدي يف 

تاج العروس متأثرة يف عنواهنا أو يف فكرة العنوان بدراسة سابقة هلـا بعنوان(القضـايا النحويـة 

ي حصل هبا الباحث يسني إبراهيم عفيفي أبو زيد عىل الت) ١( والرصفية يف تاج العروس للزبيدي)

م؛ وذلك ألن الباحث مل يرش إليها ولكوهنا متقاربة يف تارخيهـا مـع ١٩٩١درجة الدكتوراه عام

م، ويبدو أن الدراستني كلـيهام كانتـا ١٩٩٢تاريخ دراسة الباحث شوقي املعري التي متت عام

دراسة، حيـث إن دراسـة الباحـث شـوقي تسريان يف وقت واحد رغم اختالف مكان وبلد ال

املعري كانت يف جامعة دمشق يف حني أن دراسة ياسني إبراهيم عفيفي كانت يف جامعة األزهر 

بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وختتلف الدراستني املذكورتني من ناحية العنوان وذلك أن دراسة 

تاج العروس أما دراسة ياسني عفيفي شوقي املعري كانت بعنوان املسائل النحوية والرصفية يف 

فهي بعنوان القضايا النحوية والرصفية يف تاج العروس ولكن املضمون هو نفسـه، بمعنـى أن 

القضايا النحوية والرصفية هي نفسها املسـائل النحويـة والرصـفية، وإن كنـُت ألختلـف مـع 

                                                   

انظـر القضـایا النحویــة والصـرفیة فـي تــاج العـروس للزبیــدي لیسـین إبـراهیم عفیفــي أبـو زیـد رســالة دكتـوراه مخطــوط  )١(

 ) .٥٥٧٩) ورقم تصنیف(٣٠٦٥محفوظ بمكتبة كلیة اللغة العربیة بالقاهرة جامعة األزهر تحت الرقم العام(
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 ٢٦١

ئل النحوية والرصفية، فقضايا القضايا النحوية والرصفية هلا داللة غري داللة املسا يف أنالباحث 

النحو والرصف تعني مشكالهتام التي ثار فيها جدل وخالف كبري بني علـامء النحـو والرصـف 

كقضية املصطلح النحوي وقضية نشأة النحو وقضية العامل والعلة النحوية وقضـية املعنـى يف 

مل ُيِرْده الباحث عفيفـي النحو وقضية تأثر النحو باملنطق وغريها من القضايا النحوية، وهذا ما 

حيث إنه درس املسائل النحوية والرصفية يف تاج العروس ورّتب املسائل النحوية ترتيـب ابـن 

مالك يف ألفيته، وكذا رتب املسائل الرصفية يف دراسته وفق ترتيـب نجـم األئمـة ريض الـذين 

 االسرتاباذي يف رشح الشافية.

ت دراسة الباحث ياسني عفيفـي خمتلفـة يف وقد وازنت بني الدراستني املذكورتني فوجد

منهجها وأقسامها، حيث تكونت من قسمني: أما القسم األول منها فقد عني بالدراسة وكـان 

 يف أربعة فصول:

الفصل األول: تناولت التعريف بالفريوزابادي وحياته وكذا التعريف بالزبيدي وحياتـه، 

حه ثم التعريف بالتاج(تاج العروس)، وأما وأما الفصل الثاين فقد تناول القاموس املحيط ورش

الفصل الثالث فقد تناول اجتاه الزبيدي النحوي واللغوي، وأما الفصل الرابع فكان عبارة عن 

 موازنة بني رشح الزبيدي ورشح ابن الطيب الفايس عىل القاموس ثم نقد للتاج.



���������������������������������������������������� �

 

 ٢٦٢

ئل) التي تناوهلا الزبيـدي وأما القسم الثاين فكان لدراسة القضايا النحوية والرصفية(املسا

 يف تاج العروس.
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 ٢٦٣

للباحث طريقة يف مناقشة مسألة ما: نحوية أو رصفيه تعتمد عىل وضع املصطلح النحوي 

لتاج أو الرصيف، ثم يبحث الباحث يف التاج بجميع أجزائه ومواده، بحيث يذكر كل ما جاء يف ا

عن هذا املصطلح مشريًا يف اهلامش إىل رقم كل صـفحة يف التـاج ورقـم كـل جـزء، ويضـيف 

معلومات مل ُتذكر يف التاج وذكرت يف غريه كاللسـان أو الصـحاح أو التهـذيب أو الكتـاب أو 

غريها مما جيعل املعلومة تامة وواضحة ال لبس فيها، كام يفرس ويوضح يف اهلامش ما حيتـاج إىل 

 أو تفسري أو ختريج أو غري ذلك.توضيح 

 أما طريقة الباحث يف تنظيم معجمه فقد روعي فيها ما ييل:

ُرتبت األبواب عىل حروف اهلجاء، فكان هناك باب اهلمـزة (األلـف) فالبـاء، فالتـاء،  -١

 حتى الياء ومل تعترب (ال) التعريف يف أول الكلمة.

 ة الواحدة.عومل احلرف املشدد معاملة احلرف الواحد، ضمن الكلم -٢

 اعترب املد مهزتني، وُعوملت اهلمزة معاملة األلف. -٣
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 ٢٦٤

إذا كان الباب يبدأ باحلرف املفرد كان يوضـع احلـرف مفـردًا أوالً ثـم بقيـة األبـواب  -٤

املتصلة به، حسب حروف اهلجاء، فمثًال توضع اهلمزة ثم اهلمـزة الزائـدة ثـم اهلمـزة 

 املبدلة، وهكذا.

دد من الفقرات الفرعية كانت توزع ضمن ترتيبها، ويشار إذا كان يف املسألة الواحدة ع -٥

إليها يف العنوان الرئيس، مثل املمنوع من الرصف، إذ جتده يف امليم، وجتد مثالً التأنيث، 

 والرتكيب، والعدل... يف أماكنها اخلاصة هبا.

ولكن هناك أبواب قسمها الرصفيون خاصة ضمن أبـواب معروفـة فرتكهـا الباحـث  -٦

رئيس، مثل املذكر واملؤنث؛ ألن ما تضمنه هذا الباب كـان يف كلـامت ال ضمن عنوان 

مسائل وكذلك مجوع التكسري، فلم تفرد األوزان يف (الواو) وكـذلك املجـرد واملزيـد 

 واملصادر.

روعي يف ترتيب بعض األدوات حركات اإلعراب فكانت السـكون أوالً ثـم الفـتح،  -٧

 ) قبل (لكّن) وهكذا.فالضم، فالكرس و(أْن) قبل (أّن) و(لكنْ 

أما عن مدى قدرة الباحث عىل التحليل فإن احلكم عىل ذلك بحاجة إىل دليل حتى يتسـم 

بالعلمية واحليادية، وهلذا سوف أعرض هنا مسألة نحوية من تلك املسائل النحوية التي اشتمل 

 وهذه املسـألة سيتضـح مـن خالهلـا مـدى قـدرة -موضوع هذا املبحث -عليها هذا املعجم 
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 ٢٦٥

الباحث عىل التحليل، وسأعرض متن هذه املسألة النحوية يف املتن وهامشها يف اهلامش، وهذه 

 ) .    ١( املسألة يف باب الفاء عن احلرف(يف)

، وللوعـاء ) ٣(: حرف من حروف اإلضافة، للوعـاء كـام نقـل سـيبويه) ٢(يف« قال الباحث:  

 مني واملكاين.، أما الظرف فنوعان الز) ٤(والظرف كام عند اجلوهري

 ومن ثم يعدد معانيها، فمنها:

أي معه، والتعليل، ) ٥(املصاحبة، وقال إن املصنف تبع اجلمهور فيها يف قوله: اهبطوا بسالم

نَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخِل﴾﴿  واالستعالء، كقوله تعاىل: بَ . ومرادفة لـ(الباء) كقولـه تعـاىل: )٦(ألَُصلِّ

ُكْم فِيِه)(  .)٨(أي يكثركم به، نقله الفراء. )٧( َيْذَرُؤ

 وأنشد:

  وأْرْغــُب فيهـــا عـــن َعبيـــد ورهطـــه

 

  لسـت أرغـُب  سٍ نبَ ولكن هبا عن َسـ

 

                                                   

 .١٢٢-١٢٠یة، ص انظر معجم المسائل النحویة والصرف )١(

 /ذ.١/٣٨٥التاج  )٢(

 .٤/٢٢٦الكتاب  )٣(

 .٦/٢٤٥٨الصحاح  )٤(

 /ذ.١/٣٨٦التاج  )٥(

 .٧١طه آیة  )٦(

 .١١الشورى آیة  )٧(

 وقوله "اآلیة" معنى فیه، أي به، واهللا أعلم ولم یستشهد بالشعر. ٣/٢٢معاني القرآن  )٨(
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واستشهد الزبيدي بأبيات شعرية كثرية.... إىل قوله: ومن معانيها أيضًا أهنا تـأيت مرادفـة 

 . )٢(. وتأيت كذلك للمقايسة)١(لـ(إىل) و(ِمن) و(مع) واستشهد بثالثة أبيات

ْنيَا ِيف ي التي تدخل بني مفصول سابق وفاصل الحق كقوله تعاىل: ﴿وه َفَام َمَتاُع احلَيَاِة الدُّ

« . وللتوكيد، والتعويض وهي الزائدة عوضًا عن أخرى حمذوفـة كقولـه: )٣( اآلِخَرِة إِالَّ َقلِيٌل ﴾

 أ.هـ )٤(»َرضْبُت فيمن رَغبَْت ، أي: رضبُت من رغبت فيه

ث يف حتليله املسائل النحوية والرصفية، فإذا ذهبنا لنحكم عليه فإننـا هذه هي طريقة الباح

نجده ناقًال أكثر منه حملًال، وحمققًا أكثر منه شارحًا وإذا ما أراد حتليل جزئية ما توهم ووقـع يف 

اخلطأ، ونجده كذلك حيلل ويوضح ما ال حيتاج إىل توضيح أحيانًا وال حيلل ما حيتاج إىل حتليل 

 ي فيه، وسأوضح ذلك فيام ييل:وإبداء رأ

أوالً: كان عىل الباحث قبل البدء بعرض ما جاء عن معاين احلرف(يف) واسـتعامالته أن حيرصـ 

تـأيت لكـذا معنـى حسـب مـا  معانيها بعدد معني تسهيًال الستيعاب معانيها؛ فيذكر أهنا

وحرصـه،  يطمئن إليه الباحث؛ ألن الباحث إنام أراد بـاملعجم التسـهيل ومجـع املتفـرق

 ولذلك فإن ذلك يقلل فيام يبدو يل من قدرة الباحث عىل حتليل املسائل.

                                                   

 ثرتها لم أذكرها هنا.ذكر صاحب المعجم بعض شواهد الزبیدي الشعریة ولك )١(

 .١/٢٢٥مغني اللبیب  )٢(

 .٣٨التوبة آیة  )٣(

 .١/٢٢٥مغني اللبیب  )٤(
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 ٢٦٧

ثانيا: ذكر الباحث أن الزبيدي ذكر أن من معاين (يف) املصاَحبة، ثـم ذكـر أن الزبيـدي قـال إن 

املصنف (الفريوزبادي) صاحب القاموس املحـيط تبـع اجلمهـور فيهـا يف قولـه تعـاىل: 

ي معه، ومىض دون أن حيلل هذه اجلزئية ويوضحها رغم أن الزبيدي أ )١(﴾اْهبِْط بَِسالمٍ ﴿

وضحها عىل غري ما فهمه الباحث حيث ذكر الزبيدي أهنا تفيد معنى (مع) وذكر لـذلك 

ةِ  وقولـه تعـاىل: ﴿ )٢(﴾اْدُخُلوا ِيف ُأَممٍ  مثاال وهو قوله تعاىل: ﴿ أي  )٣(﴾ِيف َأْصـَحاِب اْجلَنـَّ

(يف) من معانيها أيضا (املصاحبة) عىل اعتبار أن معنى (مـع) ثم ذكر الزبيدي أن  )٤(معهم

خيتلف عن معنى (املصاحبة) يف رأيه ، فأما اجلمهـور فـريون أن معنـى املصـاحبة يعنـى 

(مع) وأما الزبيدي فرأيه أن معنى (مع) غري معنى (املصاحبة)؛ فاملصاحبة معناهـا (بـاء 

﴾، اْهبِْط بَِسالمٍ ملصاحبة كقوله تعاىل: ﴿املصاحبة) حيث إن باء املصاحبة تعنى استدامة ا

وأما (مع) فتعني ابتداء املصاحبة فقط من غـري اسـتدامة، وهلـذا فـإن الزبيـدي قـال إن 

املصنف (الفريزابادي) تبع اجلمهور يف هـذا، وهـذا يعنـي أن الفريوزابـادي يـرى رأي 

حبة يشء واحـد اجلمهور وهو أن (يف) بمعنى املصاحبة أي: بمعنى (مع) فـ(مع) واملصا

يف رأي اجلمهور وتبعهم الفريوزابادي، ومع ذلك مل يستشهد الزبيدي بشاهد عىل معنى 

املصاحبة يف رأيه بل ذكر أهنا تأيت بمعنى املصاحبة ومل يستشـهد، وهـذا مـا فعلـه أيضـا 

                                                   

 .٤٨) هود آیة ١(

 .٣٨) األعراف آیة ٢(

 . ١٦) األحقاف آیة ٣(

 /ذ.١٠/٣٨٦) انظر تاج العروس للزبیدي: ٤(
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 ٢٦٨

فكان عىل الباحث أن يرصد آراء الزبيدي أو فكره النحوي، أما أن يذكر  ،)١(الفريوزابادي

م عىل غري ما أراده الزبيدي ويكتفي بأّن (يف) تـأيت بمعنـى املصـاحبة، وال يكلـف الكال

نفسه البحث عن شاهد عىل ذلك أو يبني أنه خيالف الزبيدي فيذكر حججـه عـىل ذلـك 

 فهذا فيه نظر، ويقلل من مدى قدرة الباحث عىل التحليل. 

ُكْم فِيهِ  ﴿ثالثا: ذكرالباحث أن الفراء نقل معنى (فيه) يف قوله تعاىل:   وانشد:  ﴾ أي (به)َيْذَرُؤ

   

  وأْرْغــُب فيهـــا عـــن َعبيـــد ورهطـــه

 

  لسـت أرغـُب  سٍ نبَ ولكن هبا عن َسـ

 

ويف اهلامش ذكر الباحث أنه مل يستشهد بالشعر، وال أدري عىل من يعود الضمري، فإن كان عىل 

م قال الباحـث الفراء فإن ما ذكره الزبيدي عن الفراء هو أن الفراء أنشد، وذكر البيت، ث

واستشهد الزبيدي بأبيات كثرية، فنالحظ عدم وضوح الفكرة لدى الباحث مما يدل عىل 

ُكْم فِيهِ  ﴿ التحليل إىل حد ما، كام أن استشهاد الفراء باآلية قلة قدرته عيل ﴾ ليس كام َيْذَرُؤ

                                                   

 ، د.ت، دار الكتاب العربي. د.ط.٤/٣٧٥) انظر القاموس المحیط للفیروزابادي: ١(
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 ٢٦٩

آليـة للسـببية ُذكر أن (يف) يف اآلية مرادفة للباء عىل حد قول ابن هشام أنه زْعٌم وأهنا يف ا

 ، واستشهد عىل مرادفة (يف) للباء بقول الشاعر: )١(وليست مرادفة للباء

  منــا فــوارٌس  الــروعِ  يــومَ  ويركـُب 

 

ـــــاهرِ  ـــــن األب ـــــريون يف طع   )٢(ىل والُكـــــ بص

 

، أي: )٣(ويرى الريض االسرتاباذي أن األَوىل أن تكون (يف) يف الشاهد السابق بمعناها   

اضل السامرائي فريى أن معنى قوهلم مرادفة للباء إنـام هـو بمعنى (يف)، أما الدكتور ف

. فهذه اآلراء مل يرش إليها الباحث ومل يذكرها، فعىل األقل كان )٤(توسع يف معنى الظرفية

 عليه أن يذكر أن يف ذلك القول خالف، ثم يشري إىل املصادر للرجوع إليها.

يدي وينسبه لصاحب مغني اللبيب كذكره رابعا: يذكر الباحث أحيانًا كالم صفحٍة ال حقه للزب

نصـًا ونقلـه  )٦( )٥(أن (يف) تأيت للمقايسة، ثم ُيعّرف املقايسة، وهذا الكالم ذكـره الزبيـدي

                                                   

 / خ.١٠/٣٨٦) انظر تاج العروس ١(

 ) البیت مجهول قائله ٢(

 .٢/٣٦٢) شرح الرضي على الكافیة ٣(

 .٣/٥٠) معاني النحو ٤(

  / خ.  ٣٨٦/  ١٠) النظر تاج العروس ٥(

  .  ٣٧٥/  ٤) انظر القاموس المحیط  ٦(
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 ٢٧٠

فنسبه الباحث يف هامشه البن هشام، وكأن الباحـث  )٢(، )١(عن الفريوزابادي من قاموسه

 ابادي وال رضورة لذلك. اجتهد وأضاف هذا املعنى عىل ما ذكره الزبيدي والفريوز

خامسا: كان منهج الزبيدي يقوم عىل مناقشة بعض آراء الفريوزابادي ورفض بعضـها، حملـًال 

، وبعض اآلراء )٣(املسألَة كرفضه رأي الفريوزابادي القائل بأن (يف) تأيت بمعنى التعجب

ويض يذكرها الباحث دون نقد وينسبها البن هشام كقـول الزبيـدي أن (يف) تفيـد التعـ

كقولك: َرضْبُت فيمن رغبَت،  أي: رضبُت من رغبَت فيـه، َفــ(يف) عـوض عـن (يف) 

األخرى، وهي زائدة للتعويض، واحلق أقول إنه كان عىل الباحث أن يناقش هذا القـول 

حيث إنه ضعيف، وال يستند إىل شاهد منقول حيتج به، حيث إن املثال هو كـالم عـادي 

االحتجاج وال َمثٌَل وال حديث وال آية قرآنيـة وال  وليس بشاهد، فال هو نٌص من عرص

بيَت شعٍر ُحيتج به، ثم إن ابن هشام نفسه ملّا ذكر أن بعضهم يرى أن (يف) تفيد التعويض 

، وذكر أنه ذكره ابـن مالـك وحـده وقـاس )٤(»فيه نظر« رفض هذا القول وناقشه وقال: 

 شاهده املذكور قياسًا عىل الباء يف قول الشاعر:

                                                   
 
 
 

  

 /خ. ١٠/٣٨٧) انظر التاج ٣(

 .١/٢٢٥) انظر مغني اللبیب ٤(
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 ٢٧١

ــدٍث  وال ــن ح ــاب م ــيام ن ــك ف   يؤاتي

 

  )١(إال أخــــو ثقــــة فــــانظر بمــــن تثــــق

 

سادسا: بعض املعاين بحاجة إىل البحث عن شاهد هلا كذكر الباحث نقال عن الزبيدي أهنا أيضا 

وقد ذكـر ابـن هشـام أن  ومل يذكر هلا مثاال يستشهد به، )٣(فذكرها الباحث )٢(تفيد التوكيد

 الرضورة واستشهد بقول الشاعر: هذا الرأي ذكره الفاريس ولكن يف 

ـــا ـــل دج ـــعد إذا اللي ـــو س ـــا أب   أن

 

ــــــ ــــــدجاُخي ــــــواده يرن   )٤(ال يف س

 

 فالتقدير: خيال سواده.

                                                   

عبد اهللا بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفـان األمـوي القرشـي، أبـو  ] وهوم٧٣٧ -هـ  ١٢٠[ت:  جيلَعرْ ) البیت ل١(

شـــاعر، غـــزل مطبـــوع، ینحـــو نحـــو عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة، كـــان مشـــغوفًا بـــاللهو والصـــید، وكـــان مـــن األدبـــاء ، عمـــر

ض الــروم، وأبلـى معــه الظرفـاء األسـخیاء، ومــن الفرسـان المعــدودین، صـحب مســلمة بـن عبـد الملــك فـي وقائعــه بـأر 

البالء الحسن، وهو من أهل مكـة، ولقـب بـالعرجي لسـكناه قریـة (العـرج) فـي الطـائف. وسـجنه والـي مكـة محمـد بـن 

هشام في تهمة دم مولى لعبد اهللا بـن عمـر، فلـم یـزل فـي السـجن إلـى أن مـات، وهـو صـاحب البیـت المشـهور، مـن 

  قصیدة:

  =سداد ثغرأضاعوني وأي فتى أضاعوا    لیوم كریهة و 

  انظر دیوان العرجي 

وقال ابن هشام معلقًا على الشاهد: إن ابن جني قال إن األصل: فانظر بمن تثق بـه، ویـرى ابـن هشـام أن المعنـى 

 .١/١٤٤فانظر بنفسك ثم استأنف االستفهام بمن تثق ؟ انظر مغني اللبیب:

 /خ١/٣٨٦) انظر تاج العروس ٢(

 .١٢٢صرفیة ص ) انظر معجم المسائل النحویة وال٣(

سوید بن أبي كاهل، واسمه غطیف بن حارثة بن حسل بن مالك بن عبد سعد بن عدي بن جشم بـن ذبیـان ) البیت ل٤(

  بن كنانة بن یشكر بن بكر بن وائل. ویكنى أبا سعد، وفي ذلك یقول:

       أنا أبو سعٍد إذا اللیل دجا ... دخلت في سرباله ثم النجا

وهــو شـــاعٌر مقــدم مخضـــرم، أدرك الجاهلیــة واإلســـالم. عــده ابـــن ســالٍم الجمحـــي فــي الطبقـــة ویقــال اســـم والــده شـــبیب.  

 .٢/٣٠٨للبغدادي،  خزانة األدب، انظر  السادسة، وقرنه بعنترة العبسي
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 ٢٧٢

وقال إن (يف) يف قول الشاعر السابق زائدة للتوكيد، أما الزبيـدي فقـد مثـل للتوكيـد بـام 

َكبُوا فِيَهااستشهد به الفريوزابادي وهو قوله تعاىل: ﴿ تقدير واهللا أعلـم: اركبوهـا ﴾ والَوَقاَل اْر

 و(يف) للتوكيد عىل حد قول الفريوزابادي والزبيدي.

كام أن الباحث ترك داللة (يف) عىل الظرفية املكانية والزمانية بدون شاهد، وكذا التعليـل، 

واألصل أن يركز عىل الداللة ويأيت هلا بشاهد فهذا ُجّل عمله ولكنه كان هيتم أحيانا بـام لـيس 

ك ما هو مهم، وماهو من صميم عمله، وهذا ال يدل عىل مقدرته العاليـة يف التحليـل مهام ويرت

واجلمع واالستنتاج ليكون جهده جامعًا مانعًا وال يتعارض ذلك مـع االختصـار ولـو بـدون 

 رشح وإسهاب، وإن كان غري مقتنع بجزئية ما فليقل: واألمر حمل للنظر.

الباحث ال يمتلك مقدرة عالية عىل التحليل ولكنه  ومن خالل املسألة السابقة يتبني لنا أن

 يعمد إىل النقل واملزاجية بعيدًا عن املنهجية إىل حد ما. 

لقد بذل الباحث جهدًا كبريًا يف ضبط اللغة، أعني لغة معجمه فام ِمن كلمة يف معجمه إال 

ء يف الضبط وعىل وجه اخلصـوص وضبطها والسيام الشواهد، ومع ذلك فقد كان يقع يف أخطا

يف ضبط بعض الشواهد القرآنية ولكنها قليلة، ومن ذلك للتمثيل ال للحرص اخلطأ اإلمالئي يف 



���������������������������������������������������� �

 

 ٢٧٣

ْنيَا ِيف اآلِخَرِة إِالَّ َقلِيٌل  كتابة قوله تعاىل: ﴿ حيث كتبـت كلمـة (اآلخـرة)   )١(﴾َفَام َمَتاُع اْحلَيَاِة الدُّ

َوآَتى املَْـاَل  ، وكذا اخلطأ اإلمالئي يف كتابة قوله تعاىل: ﴿)٢(رة)خطأ باهلمزة ال باملد هكذا (األخ

وربـام  "حبه"بإدخال حرف الواو قبل )٤( حيث كتبت هكذا (وآتى املال عىل وحبه) )٣(﴾َعَىل ُحبِّهِ 

كان ذلك من قبل الطباع ولكن املسئولية تقع يف آخر األمر عىل صاحب الدراسة، وكلمة حـق 

ن دقيقا يف لغته ومل أقف له عىل خطأ آخر عىل حد علمي، وهذا حيتسب له تقال: إن الباحث كا

 وُيعترب من إجيابيات هذه الدراسة.

                                                   

 .٣٨) التوبة آیة ١(

 .١٢٢) معجم مسائل النحو والصرف ص ٢(

 .١٧٧) البقرة آیة ٣(

 .١١٤) معجم مسائل النحو والصرف ص ٤(
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 ٢٧٤

 

ـعبِي اليمنـي، والدة ومنشـأ هذا الرشح قام به العالمة عبد اهللا بن عبـد اهللا بـن حييـى ال شُّ

بتكليف من العالمة أمحد حممد عامر وبإرشاف من العالمة حممد بن عـوض مـنقش الزبيـدي 

 وطنًا املكي مهاجرًا وإقامة.

وهذا الرشح هو رشح لشواهد الكواكب الدرية الذي هو رشح ملتممة األجرومية رشحـه 

 أعيان القرن الثالث عرش اهلجري. الشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل اليمني من

إن هذا الرشح لشواهد الكواكب الدرية جاء عىل هيئة حتقيق ورشح هلذه الشواهد وختريج 

، ومع ذلك فإنـه يعتـرب عمـًال  هلا ثم إعراهبا، وهو عمل ليس أكاديميًا أي: إنه ليس بحثًا علميًا

يم قام به نحوي يمني وهـو وجهدا نحويًا يدخل يف إطار الدراسات احلديثة ملصنف نحوي قد

الشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل اليمني من أعيان القرن الثالث عرش اهلجـري كـام 

 ذكرت آنفًا.
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 ٢٧٥

وهذه الدراسة قام هبا العالمة الشعبي اليمني، وهي دراسة حديثة، ويبدو أنه تم االنتهـاء 

لرشـحه لشـواهد الكواكـب  )١(هـ حسب ما جاء مدونًا يف آخر مقدمة الشعبي١٤٠٢منها عام 

 الدرية.

إن هذه الدراسة التي هذا املبحث بصددها تشكل جهدًا متميزًا؛ وذلك ملا قام به صاحبها 

 من تنظيم لكتاب الكواكب الدرية حيث إن الشارح نّظم هذا الكتاب عىل ثالثة كتب هي:

شيخ حممد بن حممد العيني الشهري باخلطاب حيـث جعلـه متممة األجرومية التي قام هبا ال .١

املصنف(الشعبي) متنًا ووضع حتته خطني هكذا (=)، ثم حتت اخلطني ذكر املصـنف رشح 

، ثم حتت هذا اخلط -األهدل ملتممة األجرومية ووضع حتت هذا الرشح خطًا واحدًا هكذا

ل كالم الرعيني الشهري كتب رشحه لشواهد الكواكب الدرية لألهدل، كام أن املصنف جع

باخلطاب مميزًا عن كالم األهدل يف رشحه وذلك بأن جعل كالم الرعيني باللون األمحـر و 

(ْرشح) األهدل باللون األسود وذلك يف املتن نفسه الذي هو للمتممة، كام أنه جعل كالم 

 الرعيني باللون األمحر بني قوسني معكوفتني هكذا[   ].

                                                   

، ١/١٥نظــر الكواكــب الدریــة علــى متممــة األجرومیــة لألهــدل ویلیــه منحــة الواهــب العلیــة شــرح الكواكــب الدریــة، ا )١(

 ، د.ت.١لبنان، ط:  -مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت
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 ٢٧٦

برتك هامش سفيل حييـل بـه القـارئ أحيانـًا إىل الرجـوع إىل  كام قام املصنف الشعبي

بعض املراجع واملصادر، ويعلق أو يوضح بعض األمور التي حتتاج إىل توضيح كـام يفعـل 

املحققون، وإن كان العمل ليس حتقيقًا بام يعنيه التحقيق كمصطلح علمـي حـديث يقـوم 

وتوضيح لكالم املصـنف نفسـه  عىل أسس علمية معروفة؛ ألن هذا اهلامش السفيل تعليق

 أعني(الشعبي) صاحب هذه الدراسة وليس توضيحًا ورشحًا لكالم غريه.

تأيت أمهية هذه الدراسة يف كوهنا أخرجت كتاب الكواكب الدريـة يف لبـاس أنيـق وخـط 

ن القارئ من االستفادة منه بسهولة ويرس عىل عكس اال مكِّ ستفادة القليلة من اخلطوط واضح َي

أو من تلك الطبعة الصادرة عن دار القلم ببريوت التي أرشف وعلق عليها الشيخ خليل املَيْس 

 هـ.١٤٠٦مدير أزهر لبنان والتي صدرت عام 

لقد متيزت هذه الطبعة بمقدمة ترمجت لألهدل مصنف الكواكب الدرية، وكـذا ترمجـت  

مـتن اآلجروميـة إال أهنـا مل تقـدم ترمجـة للرعينـي  للصنهاجي املشهور بابن آجروم صـاحب

 املشهور باخلطاب صاحب متممة األجرومية.

هـ، بمعنى ١٤٠٦والذي يبدو أن هذه الدراسة التي هذا املبحث بصددها جاءت بعد عام 

أهنا طبعت وخرجت إىل حيّز الوجود بعد التاريخ املذكور آنفـًا؛ وذلـك ألن طبعـة دار القلـم 
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 ٢٧٧

، ومل ُتٍرش إىل هذه الطبعة ) ١(م١٩٣٨طبعة سابقة هلذه الطبعة هي طبعة مرص سنة ذكرت أن هناك 

ـ كام هو مدون ١٤٠٥التي نحن بصددها، ويؤكد ذلك أن آخر تقديم هلذا الكتاب كان يف عام  ه

 .) ٢(يف الدراسة

وكذلك مل يرد يف هذه الطبعة ما يشري إىل تارخيها إال أهنا طبعـة جديـدة وملونـه ومنظمـة 

هـ سابقة الذكر، كام تأيت قيمة الدراسة يف كوهنـا صـنفت ١٤٠٦ذا يدل عىل أهنا تالية لطبعة وه

وفهرست للشواهد الشعرية التي ذكرت يف الكواكب الدرية عىل متممة اآلجرومية، وكان هذا 

الرتتيب وفق الرتتيب األلفبائي باعتبار حرف الـروي لكـل شـاهد، ومـع ذلـك يبقـى كتـاب 

ق بعد.الكواكب الدرية   عىل متممة اآلجرومية بحاجة إىل حتقيق علمي؛ لكونه إىل اآلن مل حيقَّ

 

عنوان هذه الدراسة هو منحة الواهب العلية رشح شواهد الكواكب الدرية، فيالحظ عىل 

اهد العنوان أنه يدل عىل أن هذا الكتاب رشح جلميع شواهد الكواكب الدريـة بـام فيهـا الشـو

الشعرية والشواهد القرآنية وشواهد احلـديث النبـوي واألمثـال وغريهـا، فـإذا مـا نظرنـا إىل 

مضمون الكتاب وجدناه رشحًا لشواهد الكواكب الدرية الشعرية فقط، وهبذا فإن العنـوان ال 

يدل داللة قاطعة جلية عىل مضمون الكتاب حيث إن صاحب الكواكب الدرية قـد استشـهد 

                                                   

 -بیــروت -انظــر الكواكــب الدریــة علــى متممــة األجرومیــة، المقدمــة، إشــراف وتقــدیم الشــیخ خلیــل المــیس، دار القلــم )١(

 لبنان.

 .١٢انظر الكواكب الدریة على متممة األجرومیة وعلیه شرح شواهدها للشُّعبي، ص )٢(
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 ٢٧٨

مصنف هذه الدراسة التـي نية واألحاديث النبوية واألمثال العربية ومل يقف عندها باآليات القرآ

 هي موضوع هذا املبحث، فلم يرشحها ومل يبني الشاهد فيها ولكن اقترص عىل الشواهد الشعرية فقط.

 

املصـطلحات النحويـة ال توجد مصطلحات يف هذه الدراسة حتتاج إىل ضبط ملضموهنا غري تلك 

 املعروفة كاللغة، واملعنى، والشاهد، واإلعراب، فعليها تقوم هذه الدراسة التي هذا املبحث بصددها.

إن دراسة الشواهد لغة ومعنى وبيانًا ملوضوع الشاهد فيها وإعراهبـا ليسـت باملوضـوع اجلديـد، 

عدا بعض املصنفات النحويـة التـي مل ُحتقـق  -له دراسة من هذا النوعوما من كتاب نحوي قديم إال و

ابتداء بكتاب سيبويه وما جاء بعده مـن كتـب نحويـة عربيـة لعلـامء مـن  -أو يُقدم دراسة لشواهدها

اليمن أو من غريه، ولكن اجلديد يف هـذه الدراسـة هـو تناوهلـا لكتـاب الكواكـب الدريـة بالدراسـة 

كتاب مهم حيث إن متممة األجرومية مل ُترشح رشحًا كهـذا الرشـح عـدا مـا لشواهده، وهذا الكتاب 

قام به الفاكهي من رشح خمترص هلذا الكتاب سـامه الفواكـه اجلنيـة رشح الكواكـب الدريـة وذلـك يف 

شارة إليه أن الرشح الذي قام به صاحب هذه الدراسة هـو رشح جتدر اإل. ومما )١(القرن العارش اهلجري

به صاحب الدراسة معتمدًا عىل اجتهاده ولكن مجعه من مصادر خمتلفة وقام بتوثيق تلـك علمي مل يقم 

املصادر التي رجع إليها، وذلـك يزيـد هـذا العمـل قيمـة وتوثيقـا، إال أن هـذا مل يكـن سـمة يف كـل 

الشواهد. أما الطريقة التي هنجها صاحب هذه الدراسة فهي الطريقة نفسها التي سار عليها حممد حمـي 

                                                   

 بیبروت، د.ط.–لبنان –انظر الفواكه الجنیة شرح الكواكب الدریة للفاكهي ، دار الفكر اللبناني  )١(
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 ٢٧٩

اح ا لدين عبد احلميد يف رشحـه لشـواهد مصـنفات ابـن هشـام املرصـي وغـريه مـن املحققـني وُرشّ

الشواهد، وهذا يعني أنه ال جديد يف الطريقة بل سـارت هـذه الدراسـة متـأثرة بالدراسـات السـابقة 

للشواهد النحوية، وإن كان هناك بعض الفروق فسأوضحها فـيام سـيأيت يف املطلـب الثـاين مـن هـذه 

شارة إليه أن الباحث قد جهد يف هذه الشواهد من حيث مجعه هلا وتقسـيمها إىل جتدر اإلاسة. ومما الدر

شواهد املرفوعات وشواهد املنصوبات وشواهد املجرورات، وهكذا إضافة إىل رشحـه وإعرابـه ملـا مل 

 ُيرشح ومل يعرب منها.
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 ٢٨٠

تقوم طريقة الباحث عىل كتابة الشاهد الشعري النحوي أوالً مع وضع رقم له أمامه مـن 

ناحية اليمني باللون األمحر، ويالحظ عىل الباحث أمر سلبي سار عليه يف كتابته للشواهد حيث 

نجده يكتبها كام جاءت يف متن الشارح دون أن يضبطها نحويًا وال رصفيًا إال نزرا، وهذا مأخذ 

 عليه. يؤخذ

وبعد كتابة الباحث للشواهد يقوم بذكر البحر الشعري الذي ينتمي إليه الشاهد، ثم يذكر 

قائله، وإن مل يقف عىل قائله يقول: مل أقف عىل قائل له، ثم يبني غرض القصيدة الشعرية التـي 

 ينتمي هلا الشاهد ومناسبتها ذاكرا مطلعها.

ر وهو(اللغـة)؛ حيـث يبـني املعنـى اللغـوي وبعد ذلك يضع عنوانًا جانبيًا بـاللون األمحـ

 ملفردات الشاهد التي بحاجة إىل تفسري وبيان لداللتها اللغوية واملقصود يف الشاهد.

ثم ينتقل إىل عنوان جانبي آخر وهو(املعنى)، فيكتبه باللون األمحر؛ حيث يبني فيه املعنـى 

 املقصود للشاهد كله.
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 ٢٨١

األمحر وهو(اإلعراب)؛ حيث يقوم بإعراب الشاهد ثم ينتقل إىل عنوان آخر يكتب باللون 

ويوثق يف اهلامش مصدر هذا اإلعراب وأحيانًا ال يشري إىل مصدر ذلك اإلعراب ولعله جيتهـد 

 فيه.

ثم بعد ذلك يضع عنوانًا وهو(الشاهد فيه قوله) بـاللون األمحـر، فيبـني موضـع الشـاهد 

 التي تعني انتهى وينتقل إىل الشاهد اآلخر. ، ثم خيتم بالعالمة(أ.هـ))١(ويوضحه بالرشح الوايف

إذًا للباحث طريقة واضحة يف رشح وإعراب الشواهد تعتمد عىل النقل ملَِا جاء من شواهد 

يف متن الكواكب الدرية رشح متممة اآلجروميـة معتمـدًا عـىل االختصـار ملـا ذكـره الشـارح 

وع من الشواهد أي: التي قد رشحهـا األهدل بطريقة منظمة كام بينُت سابقًا، ويذكر يف هذا الن

األهدل، يذكر أن هذا الشاهد هو من شواهد املتن، وأما النوع الثاين مـن الشـواهد فهـي التـي 

ُذكرت يف متن الكواكب الدرية ولكنها مل ترشح، فيقوم الباحث برشحها عـىل نحـو مـا بينـت 

ك الشـواهد، ومـا مل ترشـحه سابقًا معتمدًا عىل املصادر املختلفة التي تعرضْت بالدراسـة لتلـ

املصادر ومل تعربه فإن الباحث يقوم برشحها وإعراهبا معتمدًا عىل اجتهاده ومسـتعينا بمشـاخيه 

، وإذا ما أردنا أن نتبني مدى قدرة الباحث عىل التحليل فإننا )٢(وأساتذته كام ذكر ذلك يف مقدمته

                                                   

، ٢٤٠) ص٧٧رقــم (لـم یلتــزم الباحـث بهــذا المـنهج فــي كـل الشــواهد، فأحیانــا ال یتطـرق إلــى اللغـة كمــا فـي الشــاهد  )١(

وهذا مـا نجـده أیضـًا  ٢٦) ص٨٩، والشاهد رقم (٢٣٨) ص٧٤وأحیاًنا ال یتطرق إلى المعنى كما في الشاهد رقم (

عند محمد محي الدین عبد الحمید ولعل الباحث ینقل نقـًال دون أن یلتـزم منهجـًا یختطـه لنفسـه، انظـر عـدة السـالك 

 هرة، د.ت. د.ط.إلى تحقیق أوضح المسالك، دار الطالئع، القا

 .١/١٥انظر الكواكب الدریة ویلیه منحة الواهب العلیة للشعبي، )٢(
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 ٢٨٢

الدريـة وال يف غـريه مـن  سنقف عند ذلك النوع مـن الشـواهد غـري املرشـوحة يف الكواكـب

املصادر، والتي اجتهد فيها الباحث، وليس القصد تقديم إحصائية هبا ولكنني سأقف عند َعيِّنٍة 

 منها بام ُحيقق يل اإلدالء بحكم عىل مقدرة الباحث عىل التحليل وذلك فيام ييل:

د الباحث إىل نقل ما يذكر يف املصنفات التي رشحت الشواهد النحوية نقًال   بترصف، يعَم

ولكنه ال خيرج عام ُذكر من رشح للشاهد النحوي، فإن ُذكرت اللغة واإلعراب والشـاهد فيـه 

ذكره الباحث كام هو دون أن جيهد نفسه يف السري وفق منهج معني بدءا بالبحر الشـعري الـذي 

لغـة ينتهي إليه الشاهد والقائل ومطلع القصيدة التي جاء فيها ذكر الشـاهد ومناسـبتها، ثـم ال

فاملعنى فاإلعراب فالشاهد فيه، وهذا ما نجده قد سار عليه الباحث يف بعض الشواهد  حسب 

 ما درَستها تلك املصنفات النحوية التي عنيت بتلك الشواهد.

وعندما يقف الباحث عند شاهد نحوي مل تقف عنده املصادر التي عنيت برشح الشواهد 

الشاهد، وقد يذكر أحيانًا قائله فقـط وأحيانـًا يكتفي باإلعراب للشاهد النحوي وذكر موضع 

) مـن شـواهد ٣٩يذكر البحر الشعري للشاهد، وذلك كام يف الشاهد النحوي الشـعري رقـم(

 . )١(الفاعل

                                                   

 .١/١٥٥انظر منحة الواهب العلیة شرح شواهد الكواكب الدریة  )١(
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 ٢٨٣

، حيث ال نجده حملالً الشاهد بالتفصيل، ) ١() من شواهد ظن وأخواهتا١١٧والشاهد رقم(

تمي إليها الشـاهد النحـوي، وال باحثـًا عـن وال جاهدًا نفسه يف معرفة مطلع القصيدة التي ين

مناسبة القصيدة وقائل الشاهد أو عرصـه، وال نجـده دارسـًا مـدى صـحة االستشـهاد هبـذا 

الشاهد، فلربام كان قائله من العصور التي ال حيتج بشعرائها حسب ما اتفـق عليـه الدارسـون 

حتقق لتكتمل الدراسة، كام أن الذين عنوا بشواهد النحو الشعرية، فكل هذه األمور بحاجة إىل 

الباحث ال يقف عند لغة الشاهد وال معناه ولسـت أدري مـا املـانع إذا مـا رجـع إىل املعـاجم 

والقواميس العربية فيبحث عن املعنى املقصـود بـالرجوع إىل رشوح القصـائد إذا كـان معنـى 

ن بيان معنـى الشـاهد الشاهد غامضًا؟ أو بيان معناه من خالل االجتهاد معتمدًا عىل اللغة؟ أل

مرتبط باإلعراب فاإلعراب لغة: اإلبانة عن املعنى، وهلذا فإن بيان معنى الشـاهد يّسـهل عـىل 

القارئ أو املستمع فهم اإلعراب واستيعابه، وكام قيل: فهم املعنـى مفتـاح اإلعـراب، فيكـون 

ويكون بـذلك قـد بذلك قد سار عىل املنهج العلمي التحلييل الذي سار عليه ُرشاح الشواهد؛ 

قدم إضافة علمية تستحق الذكر ولكنه مل يفعل ذلك، وبذلك نخلص إىل أن أسلوب الباحـث 

هو أسلوب النقل والتجميع ال النقد والتحليل للشواهد السيام تلك التي استشهد هبا صاحب 

الكواكب الدرية والتي ليست من عرص االحتجاج الشعري وتعّدت الشاعر إبراهيم ابن هرمة 

                                                   

 .١/٣١١انظر منحة الواهب العلیة شرح شواهد الكواكب الدریة )١(
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من شعراء املدن أو تعدت القرن الرابع اهلجري وهـو   هـ  آخر من ُحيتج بشعره١٤٠توىف عام امل

 آخر عرص حيتج بشعرائه من أهل البوادي.

إذًا فإن قضية شواهد الكواكب الدرية لألهدل بحاجة إىل تقديم دراسة هلا ومناقشـتها يف 

 نجده يف هذه الدراسـة حمـل مقدمة أو مدخل أو مبحث مستقل يسبق هذه الدراسة، وهذا مامل

 هذا املبحث.

لقد اهتم الباحث اهتامما بالغًا باللغة، فندرت األخطاء اللغوية نحوية كانت أو إمالئية أو 

رصفية أو غري ذلك عدا خطـأ إمالئـي تكـرر ألكثـر مـن مـرة ويتمثـل يف كتابـة كلمة(تسـأل) 

الباحث شاهدًا من شواهد الكواكب الدريـة وهـو  خطأ،حيث ُكتبْت(تسئل)، وذلك حينام ذكر

 ) فكتب هكذا:١٢٧الشاهد رقم(

  جوابـــًا بـــه تنجـــو اعتمـــد فـــوربام

 

  )١(لَعــْن عمــل أســلفت ال غــري تســئل

 

فــال مســّوغ ) ٢(» (تســئل) فعــل مضــارع مبنــي للمجهــول.... « ثــم قــال يف اإلعــراب: 

 تكتب عىل ألف هكذا: تسأل.ملجيء(تسئل) كذلك؛ لكون اهلمزة مفتوحة وما قبلها ساكن ف

                                                   

 .١/٣٣٧انظر منحة الواهب العلیة،  )١(

 .١/٣٣٨انظر المصدر نفسه،  )٢(
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هذه الدراسة هي دراسة حديثة ، وليست بأكاديمية ولكنها تعترب دراسة لكتـاب نحـوي 

 –هذا املبحـث صاحب هذه الدراسة حمل  –قديم ، وإن كان مصنفه ليس يمنيا إال أن الدارس 

سار عىل منوال دراسة لنحوي يمني قديم وهو حممد بن عنقاء احلسني اليمنـي النحـوي ( مـن 

 . )١(علامء مدينة إب يف اليمن تويف يف أوائل القرن احلادي عرش اهلجري يف مدينة إب)

قام العالمة النحوي حممد بن عنقاء احلسني اليمني بإعراب منظومة احلريـري يف النحـو  

ألحد أن أعرب امللحة من قبلـه يف  –عىل حد علمي  –سومة بـ( ملحة اإلعراب) ومل يسبق املو

مصنف ، ولكن عمله هذا مل يكتمل ، حيث أعرب امللحة إىل هناية البيت رقم عرشين الذي نصه 

     : 

ـــْد)فمـــن ُيـــِرْد         "أْل  "وآلـــُة التعريـــِف  َكبِ ـــاَل: ( اْل ـــبهٍم ق ـــٍد ُم ـــَف َكبْ   تعري

                                                   

عبـــد القـــادر المعلمـــي ، تقـــدیم   ن، إعـــداد : عبـــد الـــرحم ٨  ي) انظـــر تحفـــة الطـــالب بـــإعراب ملحـــة اإلعـــراب للحریـــر ١(

 م .٢٠٠٥مصر ،  –فضیلة الشیخ محمد الصادق مفلس ، دار اإلیمان ، اإلسكندریة 
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رشح ملحة احلريري رشاح ُكثُر، ومل يقم بإعراهبا من القدماء سوى حممد بن عنقـاء ،  لقد

فأكمل إعراهبا فضيلة الشيخ عبد الرمحن عبد القادر املعلمي، حيث بلغت أبياهتا ثالثامئة وثامنية 

 وسبعني بيتا.

 وهذا اإلعراب مللحة احلريري عبارة عن كتاب مطبوع .

د نّظم الدارس جهده حيث رقم دراسته من جهة اليمني فوضع أمام كـل بيـت رقمـه لق

] ، وجعل لون اخلط املكتوب به كل بيت اللوَن األمحـر ، ٣٧٨] وانتهاء بالرقم [١بدءا بالرقم [

وأما اإلعراب فباللون األسود، وقسم األبيات تقسيام يعتمد عىل وضع عنـوان بـاللون األمحـر 

تندرج حتت عنوان ما، فهناك خطبة الناظم وحتت هذا العنوان ثالثة أبيات ثم  لكل األبيات التي

أقسام الكالم ، وحتته بيتان ، وباب حد الكالم وتضمن بيتني ، وباب االسم تضمن أيضا بيتـني 

 وهكذا...  

 العنوان ومدى مالءمته ملوضوع الدراسة

وضـوع الدراسـة إعـراب وم "فهو حتفة الطالب بإعراب ملحة اإلعـراب "أما العنوان 

 امللحة، وهلذا فالعنوان مالئم للموضوع وليس عليه يشء.
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بدراسة سابقة عـدا ماقـام بـه  -عىل حد علمي –سبق أن بينُت أن هذه الدراسة مل تسبق 

ل أن العالمة حممد بن عنقاء من إعراب لعرشين بيتا من ملحة اإلعراب للحريري ولعله تويف قب

يتم إعراهبا أو شيئا من ذلك، وهذا العمل الذي أتم به الشيخ عبد الرمحن املعلمي إعراب ملحة 

اإلعراب يعد يف الدراسات الفريدة التي أكملت حلقة مفقـودة وهـي إعـراب منظومـة ملحـة 

عـىل حـد -اإلعراب التي ُرشحت منِ قبَل رشاح كثر من اليمنيني وغـريهم ولكنهـا مل تعـرب 

 اآلن ومل ُيعتَن بأبياهتا رغم أهنا أقدم املنظومات االنحوية التي وصلتنا مع علمنا بـأن إىل -علمي

هـ هي أقدم املنظومات وتزيد عىل ألفي بيت ولكنهـا ٣٧٠منظومة أمحد بن منظور اليشكري ت

هـ وكـذا ألفيـة ابـن مالـك ت ٦٢٨، وقد تم إعراب ألفية ابن معٍط ت )١(مفقودة ومل تصل إلينا

لذلك فمنظومة احلريري أقدم املنظومات النحوية؛ ألن احلريري تويف قبل ابـن معـط هـ ، ٦٧٢

هـ، ومن هنا فإن إعراب ملحة احلريـري يعتـرب عمـال أصـيال، ٥١٦وابن مالك وذلك يف عام 

وتكمن أصالته يف أنه عمل جديد مل يسبق من قبل عدا تلك العرشين بيتا التـي أعرهبـا العالمـة 

 ي اليمني كام بينت سابقا.حممد بن عنقاء احلسن

 

                                                   

،  دار األمـل للنشـر ٢٣یري ) انظر القسم األول من تحقیق الدكتور فائز فارس على كتاب شرح ملحة اإلعراب للحر ١(

 م   ١٩٩١، ١األردن ، ط : -إربد 
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إن اإلعراب هو الدراسة التطبيقية للنحـو العـريب، وإعـراب املنظومـات الشـعرية يبـني 

 لكل أبياهتا. -إن وجدت  -معناها والوجوه اإلعرابية املمكنة 

 خمترص، كام أنه يقدم إذن فإعراب امللحة هذا يرشح معنى أبياهتا من ناحية بأسلوب إعرايب

امللحة يف لباس مجيل حمبب إىل النفس بتمييزها بلون مميز يسهل الفصل بينها وبني إعراهبا ، وهذا 

اإلعراب عمل عظيم من صاحبه ؛ ذلك أن النحو العـريب بحـر مـتالطم األمـواج ولـيس مـن 

نـي، واسـتوثق السهل اقتحامه إال من عامل متمكن أو باحث متمرس بنى إعرابه عـىل علـم يقي

بمراجع متخصصة وعلامء ذوي اختصاص وخربة ، ومن هنا كانت أمهية هذه الدراسة وقيمتها 

العلمية ألبناء العربية الطاحمني إىل الوصول إىل الفهم السليم للغتهم التي رشفهـا اهللا تعـاىل مـن 

فعـا لشـأهنا بني سائر اللغات لتكون وعاء لكتابه الكريم، وجعلهـا لغـة أهـل اجلنـة يف اجلنـة ر

 وتعظيام ألهلها واملنتمني هلا .

  

التوجد مصطلحات استخدمها الباحث بحاجة إىل ضبط ملضموهنا حيث إنـه اسـتخدم تلـك 

املصطلحات أو ألقاب اإلعراب املعروفة يف كتب النحو احلديثـة التـي بعضـها كـويف واآلخـر 
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يني وطريقتهم يف اإلعراب  ومما استوقفني استخدامه برصي مع جنوحه إىل مصطلحات البرص

مصطلح (فاء الفصيحة) ومل أقف عىل هذا املصطلح يف املصنفات النحوية التي وقفـت عليهـا 

، ومل يضـبط  -حمـل هـذ املبحـث  -سواء القديمة أو احلديثة سوى عنـد الباحـث يف دراسـته 

صطلح ( فـاء الفصـيحة) عـىل مضمون هذا املصطلح النحوي ، وقد وجدت الباحث يطلق م

 الفاء الواقعة يف جواب رشط حمذوف كقول الناظم :

  "أمـــسِ "فكـــلُّ مايصـــلُح فيـــه 

 

ـــــبْسِ  ـــــري ل ـــــاٍض) بغ ـــــه (م   )١(فإن

 

الفـاء فـاء الفصـيحة يف جـواب رشط « حيث أعرب الباحث الفاء التي سبقت ( كل)  فقال:   

                             )٢(»حمذوف تقديره ( إذا أردت معرفة ذلك) 

ويبدو أن الباحث غلط يف قوله يف موضع آخر عن فاء الفصيحة أهنـا واقعـة يف جـواب سـؤال 

فاحفظ كالمي : الفاء فاء الفصـيحة واقعـة يف جـواب سـؤال حمـذوف « حمذوف ، حيث قال:

فقد أراد أن يقول :  جواب رشط حمذوف  )٣(»تقديره: إذا أردت أن تعرف النحو فاحفظ كالمي 

جـواب  "وقال : جواب سؤال حمذوف ؛ ألن ماقّدره رشط وليس سؤاال ، وألن قولـه:  فغلط

 ."جواب رشط حمذوف "مل يتكرر يف دراسته كلها وتكرر كثريا قوله: "سؤال حمذوف

                                                   

    ٢٤) تحفة الطالب ١(

    ٢٤تحفة الطالب  )٢(

     ١٢) المرجع نفسه ٣(
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لك االختصار يف اإلعراب وعدم التفصيل وبيان التغري احلاصل لقد سلك الباحث مس     

للكلامت من حذف أو تسكني أو حتريك، ومن ذلك مثال إعراب الفعل (ُتبَْل) يف البيت اآليت 

 كام ييل:

ـــتَْح   َ ـــه ُتْفت ـــي من ـــَواُه فه ـــا ِس   وَم

 

ــــًا أم َرَجــــْح  ــــفَّ َوْزن ــــُل َأَخ   وال ُتبَ

 

بضم الالم والصواب: ( ُتبَْل) بسكون الالم، ويبدو أن  حيث نجد الباحث ضبط الفعل ( ُتبَُل)

« ذلك من أخطاء الطباعة، ولكن املهم هو معرفتنا لطريقة إعراب الفعل، حيث قال الباحث:



���������������������������������������������������� �

 

 ٢٩١

وال تبل : الواو عاطفة ( ال) ناهية وتبل فرع مضارع من الفعل ( تبايل) جمزوم بال الناهية 

 .                           )١(»اعله ضمري مسترت وجوبا تقديره (أنت) وعالمة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء وف

فنالحظ أن إعراب ( الفعل) كان خمترصا ومل يوضح الباحث مالذي حدث مـن تغيـري يف نقـل 

احلركات ومل يقدم تفسريا حلذف األلف والياء منه ،فإذا ماعدنا إىل رشح بحرق احلرضمي مللحة 

 رق وضح ذلك بقوله :اإلعراب فإننا سنجد أن بح

وأصل ( الُتبَْل) : التبايل، فهو معتل اآلخر بالياء فحذف آخـره للجـزم بـال الناهيـة فصـار «   

التباِل بالم يف آخره مكسورة، ثم ملّا كانت  هذه الكلمة يكثر استعامهلا عوملت بعد حذف الياء 

ّكنت المها قبلها اللتقاء الساكنني ثم حذفت األلف التي  -أيضا -معاملة الصحيح آخره ، فُس

َْف ) وإنام فعلوا ذلك طلبا للتخفيف كام قـالوا يف  مل  "؛ ألن أحدمها حرف العلة ، كام يف  ( الَخت

كام أن الباحث اليشري إىل مرجع ما أو مصدر اعتمـد عليـه يف اإلعـراب إال  )٢(»: مل يُك  "يكن 

ال نـزرا فيحيـل أحيانـا إىل بعـض نزرا ، والغالب أن إعراباته كانت من غري إحاالت، وإن أح

                                                   

 .  ٣٣) في الملحة ، انظر تحفة الطالب ٣٩) هذا هو البیت رقم ( ١(

بـن علـي الحریـري ، تصـنیف :  ) تحفة األحباب وطرفـة األصـحاب فـي شـرح ملحـة اإلعـراب لجمـال الـدین بـن القاسـم٢(

،  ١، دار ابـن حـزم ، ط : ٩٨أبي المحاسن محمد بـن عمـر بحـرق الحضـرمي ، تحقیـق : بشـیر عبـد اهللا المسـاري 

 م ٢٠٠٢
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وإحاالته أحيانا تكون يف اهلامش وأحيانا بني قوسني ُبعيـد اإلعـراب ،  )١(املشايخ املعارصين له

 .                               )٢( حيث يقول مثال ( قاله بحرق)

ة األلوان منمقة الشـكل جذابـة هبية الطلعة زاهي -حمل هذا املبحث –لقد جاءت هذه الدراسة  

املنظر حمكمة التنظيم كُحلية ُأخرجت بأهبى صورها، ومـع ذلـك فإهنـا مل ختـل مـن كثـري مـن 

األخطاء الطباعية وبعض من األخطاء النحوية واإلمالئية ، فمن األخطاء النحوية رفع خـرب ( 

ا رب عليـه) يف بيـت إما أن تكون بدال من قوله ( ما) يف ( وكـل مـ« تكون ) يف قول الباحث:

، والصواب: فتكون ( ما) هنا بدالً ؛ ألهنا خرب تكون  )٣(»سابق فتكون ( ما) هنا بدل من جمرور

 منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة عىل آخرها.

 ومن األخطاء الطباعية :

 والصواب : الفاء فاء الفصيحة . )٤(»ألفا فاء الفصيحة«  -

 )١(»ضاف واهلاء ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل جر مضاف إليهمثاله : مبتدأ أو هو م« -    

 ، والصواب : وهو مضاف.                                               

                                                   

 ٢٣) انظر تحفة الطالب ١(

 ٣٤) المرجع نفسه ٢(

 ٢١) المرجع نفسه ٣(

 ٢٢) المرجع نفسه ٤(
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لّكن للرضورة«  - ن للرضورة. )٢(»وٌس كِّ  والصواب : وُس

سـم والصواب : يف حمل نصـب ا )٣(»اهلاء ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل نصب إن «  -

 إن.

 والصواب: وإن أردَت. )٤(»وإن أردعت قسمة األفعال «  -

 والصواب: ضمة. )٥(»وعالمة رفعه ضمرة مقدرة«  -

 والصواب : واجُرْر . )٦(»ماكنت عنه خمربا  "كم "وأجرو بـِ «  -

 والصواب للفاكهي. )٧(»ومنها رشح امللحة للفلكي«  -

 نفي.والصواب : وال )٨(»واألمر والعرض والنفى«  -

 والصواب : ياعبادْي ...اآلية.   ) ١١(» )١٠("ياعبادِ ِ الخوف عليكم "ساكنة نحو )٩(ثبوهتا«  -

 والصواب: لبحرق. )١(»انظر حتفة األحباب بحرق«  -

                                                                                                                                                  

 ٢٢) تحفة الطالب ١(

 ٢٢) تحفة الطالب ٢(

 ٢٢الطالب تحفة  )٣(

 ، صدر بیت وعجزه : لینجلي عنك صدى اإلشكال.٢٣) المرجع نفسه ٤(

 ،  الهامش٥٠) المرجع نفسه ٥(

 ٦٨) المرجع نفسه ٦(

 ١٣٦، وكذا في الصفحة رقم ٧، وتكرر هذا الخطأ في الصفحة ٦٨) المرجع نفسه ٧(

 ٠٠) المرجع نفسه ٨(

 یث ذكر أن فیها ست لغات ، والذي ذكرُته إحدى تلك اللغات) الهاء تعود على الیاء المضافة إلى المنادى ، ح٩(

 ٦٠) الزخرف آیة ١٠(

 ١٣٦) تحفة األحباب ١١(
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 ٢٩٤

 ومن األخطاء اإلمالئية: 

 والصواب : اللتقاء الساكنني. )٢(»للتقاء الساكنني«  -

 والصواب: فُأْسـقط. )٣(»فأُسقط«  -

 والصواب : للروي. )٤(»ورها السكون العارض للروىمنع من ظه«  -

 وهناك بعض املالحظات األسلوبية ، ومن ذلك:  -

وتنتاهبم الوحشة خصوصا حـني يشـاهدون اآلالف مـن شـباب هـذه « قال الباحث: -

، )٥(»األمة العربية املسلمة يسارعون بلهفة شديدة عىل تعلم اللغات األعجمية األخرى

وىل ؟! حيث إنه ذكر اللغة العربيـة فقـط ومل يـذكر أي لغـة فأين اللغات األعجمية األ

أعجمية، فالصواب أن يقول:... عىل تعلـم اللغـات األخـرى، أو يقـول: عـىل تعلـم 

 اللغات األعجمية، دون أن يقول : األخرى.  

 

 

                                                                                                                                                  

 ، الهامش٣٥) المرجع نفسه ١(

 ٢٤) المرجع نفسه ٢(

 ٢٦) تحفة األحباب ٣(

 ٣٥تحفة الطالب  )٤(

 ٨) المرجع نفسه ٥(
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 ٢٩٥
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 ٢٩٦

 هـ).٥٩٠: كشف املشكل لعيل بن سليامن احليدرة (تاملبحث األول

 هـ).٦٣٠املبحث الثاين: تعليقة يف النحو البن مجهور (ت بعد 

 هـ).٦٨٠املبحث الثالث: اجلزء األول من املحيط البن يعيش (ت

 هـ).٦٨٠املبحث الرابع: اجلزء الثاين من املحيط البن يعيش (ت

 هـ).٦٨٠بن فالح (تاملبحث اخلامس: اجلزء األول من املغني ال

 هـ).٧٠٢املبحث السادس: املحرر يف النحو للهرمي (ت

 هـ).٧٤٠املبحث السابع: إئتالف النرصة يف اختالف النحاة للرشجي (ت

 هـ).٨٤٠املبحث الثامن: تاج علوم األدب للمرتىض (ت
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 ٢٩٧

 

  

حمقق هذا الكتاب هو هادي عطية مطر، من العراق اجلريح، حيث عمل أستاذا يف جامعة 

م، ومل يأت يف الكتاب ما يدل عىل طبيعة هذه الدراسة، ويبدو أهنا ٢٠٠٥حتى عام  باليمن عدن

 .)١(عىل قراءة هذه الرسالة رسالة ماجستري؛ ألن املحقق شكر عضوي جلنة املناقشة

عىل هذه الدراسة األستاذ الدكتور طه عبد احلميـد طـه، كـام أن للمحقـق نفسـه  أرشف 

رسالة علمية أخرى بعنوان ( نشأة الدراسات النحوية واللغوية يف الـيمن وتطورهـا )، وهـذه 

وهـو الدراسة جاء ت متأخرة عن دراسته لكشف املشكل يف النحو، وهذا يقوي ما ذهبُت إليه 

ماجستري وأما نشأة الدراسات النحوية فهي رسالة دكتوراه، وقـد كشف املشكل هو رسالة  أن

                                                   

م، ١٩٨٤، ١د. هـــادي عطیـــة مطـــر، ط: )، تحقیـــق:٥) كشـــف المشـــكل فـــي النحـــو لعلـــي بـــن ســـلیمان الحیـــدرة ص (١(

  مطبعة اإلرشاد بغداد.
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 ٢٩٨

تقدم املحقق بدراسته وحتقيقه لكشف املشكل يف النحو إىل قسم اللغـة العربيـة بكليـة اآلداب 

 بجامعة البرصة كام هو مثبت يف الصفحة األوىل من الدراسة.

التحقيـق كتـاب  م يف مطبعة اإلرشاد ببغـداد، وشـمل هـذا١٩٨٤ُطبع هذا الكتاب عام 

عدد صفحاته ستامئة وثامنية وسبعني صفحة،  بلغكشف املشكل كامال، وتكون من جملد واحد 

وقد علمت بوجود نسخة من هذا الكتاب لدى الدكتور أمحد قاسم الزمر، فلم يُضن هبا عـيل، 

 فله مني الشكر والتقدير.

 

قدم املُحِقق للنص املُحَقق دراسة تكونت من مخسة فصول، أضـاء هبـا جانبـا مـن حيـاة 

احليدرة اليمني النحوي ذاكرا بعضا من آرائه، كام حتـدث بإجيـاز عـن سـبب تـأليف احليـدرة 

لكشف املشكل، وأستدرُك عليه عدم ذكره أمهية الكتاب وقيمته العلمية ومتيزه عن غـريه، بـام 

ملحقق مثمنا إىل حد كبري ولكنه أغفـل ذلـك، ومل ُيعِمـل فكـره يف أعـامق الكتـاب جيعل جهد ا

ليستخرج آللئ العلم ومرجانه، وأخذ يسهب يف بعض أمور ال ختـدم التحقيـق كحديثـه عـن 

اآليات التي استشهد احليدرة هبا مع التفصيل يف ذلك، وعنـدما يقتيضـ األمـر الوقـوف عنـد 
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 ٢٩٩

كذكره أّن احليدرة خلط مع النحو يف كشف املشكل علوما أخرى مسألة نحوية ما يذكرها عابرا 

، ومل يزد عىل ذلـك، فيبـني للقـارئ كيـف )١(كالرصف والشعر والقراءات ولكنه يفرسها نحويا

يفرس احليدرة ذلك نحويا، فربام هذه اجلزئية تعطي الكتاب ميِّزة عظيمة، وهلذا فـإن املحقـق مل 

 يف بيان أمهية الكتاب وقيمته ومتيزه. إىل حد ما  -من وجهة نظري –ينجح 

هذه القضية مل تكن ذات بال عند املحقق، فلم يعّرج عليها عدا ما ذكره أثناء حديثـه عـن 

اسم املؤلف ولقبه وكنيته، حيث وقف عىل اختالفات يف االسم بني من ترمجـوا للحيـدرة ومـا 

 النسخ اخلطية وما جاء يف بعض الفهارس، ومل يرجح من ذلك شيئا.ثبت يف 

أما عنوان الكتاب فلم يقف املحقق عنده، ومل يتحقق منه، ويبدو أن املحقق قد اعتمد عىل 

أربِع نسخ يف حتقيق الكتاب، ثالث منها جاء فيها عنوان الكتاب (كشـف املشـكل يف النحـو)، 

املشـكل يف النحـو والترصـيف ومـا يف الشـعر عليـه  ونسخة واحدة جاء فيها العنوان (كشف

املعول)، فاختارا ملحقق ما جاء يف النسخ الثالث دون أن ُيعمل فكره ونظره يف العنوان ومـدى 

مالءمته ملضمون الكتاب، والذي يظهر يل أن العنوان الـذي يف النسـخة املختلفـة عـن النسـخ 

عبارة عن أربعة كتـب: األول منهـا يف  األخرى هو األقرب إىل مضمون الكتاب؛ ألن الكتاب

األصول (النحـو)، والثـاين يف العامـل واملعمـول، والثالـث يف الفـروع، والرابـع مجهـرة مـن 

                                                   

  .٩) كشف المشكل في النحو لعلي بن سلیمان الحیدرة ١(
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 ٣٠٠

، فـال ) ١(الترصيف واخلط وأبواب القراءة وما حيتاج إىل معرفته الشاعر، وهذا ما ذكـره املحقـق

املؤلـف مل ُيـرد ذلـك، فـأحرى جيوز للمحقق أن جيتزئ العنوان ليكون عنوانـا للكتـاب؛ ألن 

باملحقق أن يتحقق من صحة العنوان من أكثر من طريق حتى يطمـئن لـذلك، ولكنـه مل يفعـل 

شيئا من ذلك، وهذا من أهم رشوط طبع ونرش الكتب كام يـرى ذلـك األسـتاذ عبـد السـالم 

 ، وهذا مأخذ كبري يؤخذ عىل املحقق.) ٢(هارون

دها املحقق البتة ال من قريـب وال مـن بعيـد، وهـذا أما نسبة الكتاب ملؤلفه فلم يقف عن

مأخذ آخر يؤخذ عليه؛ حيث إنه اعتمد عىل ما جاء يف صفحات عناوين النسخ اخلطية وسـّلم 

جيـب عـىل « بصحة ذلك، فأين دور املحقق يف ذلك ؟! يقول الـدكتور عبـد اهلـادي الفضـيل:

ك أن من الكتب ما ُنسب إىل غري املحقق أن يتأكد من صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه، وسبب ذل

 .) ٣(»مؤلفه تعمدا لغاية جتارية أو نفسية، أو اشتباها أو غفلة أو جهال أو غريها

 

 

 

 

                                                   

   .١٣٦) كشف المشكل في النحو لعلي بن سلیمان الحیدرة ١(

 .٤٣) انظر تحقیق النصوص ٢(

  ، د.ط، مكتبة العلم، جدة. ١٢٢) تحقیق التراث للدكتور عبد الهادي الفضلي، ص ٣(
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 ٣٠١

)١أوالً: اعتمد املحقق يف حتقيقه لكتاب كشف املشكل عىل أربع نسخ خطية هي:(

املحقـق النسـخة األم؛ النسخة (هـ)، وهي مكتوبة يف القرن السابع اهلجري، واعتربها  - 

ألهنا بخط تلميذ املؤلف وهبا توثيقات ومقابالت، ومراجعـة مـن املؤلـف شخصـيا، 

 وسقط منها صفحتان وعرشة أسطر.

هـ، وهي مصورة من نسخة حمفوظة باملكتبة املتوكلية ٦٥٣النسخة ( م )، ونسخت عام  - 

 باجلامع الكبري بصنعاء، وهي نسخة مكتملة.

القرن الثامن اهلجري كام هو واضح من نوع خطها، وهـي النسخة (ت)، ونسخت يف  - 

 كثرية األخطاء اإلمالئية واللغوية، ومفقود منها بعض األبواب والفصول.

النسخة (ك)، وهي مصورة عـن نسـخة خطيـة، ونسـخت يف أواخـر القـرن التاسـع  - 

 اهلجري، وفيها خروم يف بعض صفحاهتا.

سخة األم، وقد مجع مـن النسـخ مـا جيعلـه يتضح مما سبق أن املحقق قد أحسن اعتامد الن

يطمئن إليها؛ الختالف تواريخ نسخها وقرب بعضها من عرص املؤلف، وبعضها بخط تلميـذ 

املؤلف وعليها توثيقات بخط املؤلف، ومع ذلك كان عىل املحقق أن يرجع إىل نصوص ذكرها 

لكنـه مل يفعـل، وهـذا من ترمجوا للمؤلف أو أخذوا عنه ويقارن ذلك بام جاء يف املخطوطات و

                                                   

  .  ١٤٧ - ١٤٤) كشف المشكل في النحو١(
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 ٣٠٢

يقلل من مدى حتققه من املتن إىل حد ما، كام أن املحقق مل يصف مجيـع النسـخ بشـكل دقيـق، 

فالنسخة ( م ) مل حيدد املحقق أهي أقدم من (هـ) أم أحدث منها؟؛ ألنه مل يـذكر تـاريخ نسـْخ 

فـبعض  (هـ) بالتحديد، كام أنه مل يذكر مدى صحتها ووضـوحها نسـبة إىل النسـخ األخـرى،

الدارسني يرى أن النسخة املكتملة والواضحة مقدمة عىل الناقصة وغري الواضحة وإن كانـت 

 .) ١(حديثة 

]  وفتني[ـــــصّوب املحقق بعض األخطاء، ويؤخذ عليه عـدم اسـتعامله القوسـني املعق

اسـتعامل القوسـني حول ما جاء خطأ يف املتن، ولكنه كان يصـّوب اخلطـأ يف املـتن نفسـه دون 

هـو الصـحيح؛  -فيام يظهر يل –املعقوفتني، ويعلق يف اهلامش عىل ذلك ذاكرا اخلطأ، والعكس 

، وال ) ٢(حتقيقا لألمانة العلمية، والتزاما باملنهج العلمي يف التحقيق، واألمثلة عـىل ذلـك كثـرية

 .) ٣(جيوز ذلك إال عند تصحيح خطأ جاء يف نص قرآين كام فعل يف بعض املواضع

وحدث يف بعض املواضع تصحيف لكن املحقق مل يفطن إىل ذلـك ويقـوم بتصـحيحه يف 

اهلامش نحو: ( فاجرى)، و( ال َبْل االشتغال)، فكتب يف اهلامش: فاجرى يف األصل، ومل يـزد 

                                                   

  ، إعداد الدكتور محمد حمدي البكري،١٤الكتب لبرجستراسر، ص ر) انظر أصول نقد النصوص ونش١(

   م.١٩٦٩د. ط، القاهرة      

 .١٩٨كشف المشكل في النحو  )٢(

 .٢٥٨) المصدر نفسه  ٣(
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 ٣٠٣

عىل ذلك، أما عبارة ( ال َبْل االشتغال) فلم يتطرق هلا وزادها خطأ حني ضبطها، وكان عليه أن 

« بارتني فيقول: خطأ والصواب كذا، وهاتان العبارتان جاءتا يف سياق النص اآليت:يصحح الع

وامتنع أن يعمل عمال وهو حمذوف ألنه من رصيح األسامء، وليس له قوة الفعل ومل يفصل بينه 

وبني معموله ألنه من صلته والصلة بعض املوصول ومل يتقدم معموله عليه ألنه غري مترصـف 

ال يترصف يف معموله ومل يتضمن الضمري ألنه جامد، وإنام تضمن الضمَري  يف نفسه فاجرى أن

اسم الفاعل الَ ْبـل االشـتغال، وتضـمنه احلـروف، والظـرف يف األخبـار ألجـل النيابـة عـن 

 . )١(»الفعل

والذي يظهر يل أن املؤلف أراد بـ( فاجرى ) َفَأحرى؛ ألنه يريد أّن املصدر مادامت تلـك 

أال يترصف يف معموله وال يعمل فيه، أما عبارة (ال َْبل االشـتغال) فـرياد صفاته فمن األحرى 

هبا ( ألجل االشتقاق)؛ ألن املؤلف يريد القول بأن املصدر ال جيوز أن ينصب مفعوال بـه عـىل 

اعتبار أنه تضمن ضمريا، وهذا الضمري يعرب فاعال؛ ألن املصدر أصـال ال يتضـمن ضـمريا؛ 

عل فيتضمن ضمريا؛ ألنه مشتق، وهلذا قال: ألجل االشتقاق، فهكـذا ألنه جامد، أما اسم الفا

، ومل يعلـق املحقـق أو يوضـح )٢( علل تضّمن احلروف والظرف يف األخبار فقال: ألجل النيابة

املقصود من النص، وتوضيحي لذلك أنك لو قلت: (جاء الناظُم الَقِصيَدةَ َ)، فإنك تالحظ أن 

                                                   

    . ٤٤١ - ٤٤٠كشف المشكل في النحو  )١(

  .   درة السابقراجع نص الحی )٢(
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 ٣٠٤

مسترت تقديره (هو) فجاز أن ينصب اسم الفاعـل القصـيدة  فاعل اسم الفاعل (الناظم) ضمري

عىل اعتبار أهنا مفعول به السم الفاعل النـاظم، أمـا لـو أردت نصـب القصـيدة يف قولـك: ( 

أعجبني نْظم القصيدة) مل جيز ذلك؛ ألن املصدر (نْظم) ال يتضمن ضمريا يكون فاعال له، هلذا 

 . )١(يدة إىل املصدر نظمتقول: أعجبني نْظُم القصيدِة بإضافة القص

ومن تلك األوهام التـي وقـع فيهـا املحقـق أيضـا كتابتـه كلمـة املوسـوم بـالراء هكـذا  

يف كتابنا املرسوم بكتاب املباين واملعاين يف القـرآن الكـريم « (املرسوم)، وذلك يف قول احليدرة:

َكها املحقق دون تصويب.  )٢(»  ، فَرتَ

النص كلمة من عنـده يف املـتن، ويقـول يف اهلـامش: عىل   -أحيانا-وكذا يضيف املحقق

، واألصل أن يرتك املتن كام هو ويصوب يف اهلامش، وقد أحلق املحقق قائمة )٣(يقتضيها السياق

 بالتصويبات يف آخر الكتاب، وهي تصويبات مطبعية فحسب، وليس فيها مما ذكرت شيئا.

 

 

 

                                                   

، ١، دار العلم للمالیین، بیروت، ط٥٤) انظر في ذلك موسوعة النحو والصرف واإلعراب إلمیل بدیع یعقوب، ص ١(

  م. ١٩٨٦، ١ط

  .٢٧كشف المشكل في النحو )٢(

 .٦١٤كشف المشكل في النحو  )٣(
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 ٣٠٥

املتن كامال بام يف ذلك اآليات القرآنيـة، وأخطـأ يف أما الضبط فقد ضبط املحقق النص يف 

، كام ضبط األحاديث النبوية والشواهد الشعرية واألمثال، وضـبط األعـالم يف ) ١(ضبط بعضها

 خملة بقواعد النحو واإلمالء. )٢(اهلامش عند خترجيها، ومع ذلك وقع يف أخطاء كثرية

 

حيتـاج إىل رشح أو تعليـق، فنجـده حييـل القـارئ إىل املصـادر أو  عّلق املحقق ورشح ما

املراجع إذا اقتىض األمر ذلك، وقد حييل إىل صفحة من صفحات الكتـاب نفسـه إذا كـان قـد 

ترجم لَعلم تكّرر ذكره، ومع ذلك فهناك كثري من القضـايا النحويـة بحاجـة إىل توضـيح فلـم 

 ها، وأماكن بحاجة إىل تعريف فلم يعّرفها.يوضحها، وألفاظ بحاجة إىل تفسري فلم يفرس

 

، وهـذا )٣(فهـرس موضـوعات الكتـاب عدامل يذكر املحقق يف الكتاب شيئا من الفهارس 

 مأخذ يؤخذ عليه.

 

 

                                                   

  ٥٥٧) المصدر نفسه ١(

 وغیرها. ٤٤١، ٤٤٠، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢المصدر السابق نفسه )٢(

 ٦٧٠)كشف المشكل في النحو٣(
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 ٣٠٦

 

حترصـ يف حتقيـق إن أكثر ما يقلل من مدى العناية بالطباعة كثرة األخطاء املطبعية التي ال 

ومع أن املحقق أحلق ملحقا صوب فيه بعض األخطـاء املطبعيـة  -حمل هذا املبحث –الباحث 

ق، وأهم األخطاء املطبعية التي مل يعتن هبا  إال أن ما بقي من أخطاء يقلل من قيمة الكتاب املحقَّ

وجـود هلـا يف املحقق: عدم الدقة يف استعامل عالمـات الرتقـيم، كالفاصـلة املنقوطـة التـي ال 

الكتاب كله رغم كثرة اجلمل التعليلية، وكذا عدم التفرقة بـني مهـزة القطـع والوصـل، وكـذا 

، وكذا عدم التفرقة بني قويس التنصيص )٣(، وتكرار عبارات)٢(أو مجل أو حروف )١(نسيان كلامت

ييزًا هلا عـن وقويس اإليضاح، وعدم استعامل القوسني املزّهرتني اخلاصتني باآليات القرآنية؛ مت

 ) .٤(بقية النصوص، وكذا عدم التفرقة بني األلف اللينة والياء

 

رغم ما بذله املحقق من جهد يشكر عليه إال أنه وقع يف أخطاء ما كان ليقع فيها لو أرجـع 

البرص كرتني، ولكن لكل عامل هفوة كام قيل، واخلطأ طبيعـة إنسـانية، ومـا سـوف أذكـره مـن 

لغوية ومنهجية وقع فيها املحقق ال ُتنقص من قدره بقدر ما تقـرب الكتـاب مـن عـني  أخطاء

 الصواب، وتلك األخطاء أمجلها يف اآليت: 

                                                   

 .٩كشف المشكل في النحو  )١(

 .٩نفسه  ق) المصدر الساب٢(

 .١٧نفسه  ق) المصدر الساب٣(

 .٢٦نفسه  ق)المصدر الساب٤(
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وملتمسـا « أخطاء إمالئية: ومن ذلك كتابة كلمة رىض باأللف اللينة يف قول احليدرة:  - 

 والصواب: ِرضا.) ١(»ِرىض اهللا تعاىل برضاهم 

قلنا قسمه أربعة كتب جعل لكل منها أبوابا، ففي الكتاب « حقق:أخطاء نحوية: كقول امل

والصواب: اثنان وعرشـون » األول ثالثة وعرشون بابا.... والرابع اثنتان وعرشون بابا

يف حالـة  ٩ -١وليس اثنتان وعرشون، ويبدو أن املحقـق وِهـم فظـن أن األعـداد مـن 

ف املعـدود تـذكريا وتأنيثـا، وإنـام العطف عىل ألفاظ العقود أو الرتكيب مع العرشة ختال

فإهنام يطابقـان املعـدود يف التـذكري  ٢، ١، أما العددان٩- ٣يكون ذلك مع األعداد من 

َة َأْسـبَاًطا  ْعنَاُهُم اْثنَتَْي َعْرشَ والتأنيث، وأما جمي اثنتي عرشة أسباطا يف قوله تعاىل: ﴿ َوَقطَّ

ب بَِّعَصاَك اْحلََجَر َفانبََجَسـْت ِمنْـُه اْثنَتَـا ُأممًَا َوَأْوَحيْنَا إَِىل ُموَسى إِِذ اْستَ  ْسَقاُه َقْوُمُه َأِن اْرضِ

ْلنَا َعَليِْهُم اْلَغَامَم َوَأنَزْلنَا َعَليِْهُم املَْنَّ  َهبُْم َوَظلَّ ْرشَ َة َعيْنًا َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأَناٍس مَّ ـْلَوى  َعْرشَ َوالسَّ

نَاكُ  ـون﴾ُكُلوْا ِمن َطيِّبَاِت َما َرَزْق ن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظلُِم ، فـإن تفسـري )٢(ْم َوَما َظَلُموَنا َوَلكِ

عـّدد نعمـه عـىل بنـي  "وقطعناهم اثنتي عرشة أسباطا أمما« ذلك كام جاء عند القرطبي:

إرسائيل، وجعلهم أسباطًا ليكون أمر كل سبط معروفًا من جهة رئيسهم، فيخف األمـر 

] وقد تقدم. وقوله: ١٢[املائدة:  "نا منهم اثني عرش نقيباوبعث"عىل موسى. ويف التنزيل: 

                                                   

 .١٦) المصدر السابق نفسه١(

 .١٦٠) األعراف آیة٢(
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 ٣٠٨

والسبط مذكر؛ ألن بعده أممًا فذهب التأنيث إىل األمـم. ولـو قـال: اثنـي  "اثنتي عرشة"

عرش لتذكري السبط جاز، عن الفراء. وقيل: أراد باألسباط القبائل والِفَرق، فلذلك أنث 

 العدد. قال الشاعر:

ـــ أب ـــا عرش ـــًا كله ـــنوإن قريش   ط

 

  وأنت بـريء مـن قبائلهـا العرشـ

 

فذهب بالبطن إىل القبيلة والفصيلة، فلذلك أنثها، والبطن مذكر، كام أن األسباط مجـع 

 مذكر.

 "أممـا "بدل من اثنتـي عرشـة  "أسباطا "الزجاج: املعنى قطعناهم اثنتي عرشة فرقة. 

سـباط يف ولـد نعت لألسباط. وروى املفضل عن عاصم. وقطعنـاهم خمففـًا. أسـباطًا األ

إسحاق بمنزلة القبائل يف ولد إسامعيل عليهام السالم. واألسباط مأخوذ من السـبط وهـو 

   ) ١(شجر تعلفه اإلبل. وقد مىض يف البقرة مستوىف. 

وبناء عىل ما سبق فهل( باب ) يف قول املحقق:( اثنتان وعرشون بابا) حتتمـل تـأويال 

واستشـهد « قال:ذا اخلطأ يف موضع آخر حيث بمؤنث ؟ اجلواب . ال . وقد كرر املحقق ه

 .والصواب: اثني عرش حديثا )                         ٢(» باحلديث النبوي حوايل اثنتي عرش حديثا

                                                   

                                     ٧/٣٠٣لقرطبيل ) الجامع ألحكام القرآن١(

     ١٤٠ظر كشف المشكل في النحو ) ان٢(
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أمـا استشـهاده بالشـعر «يف قـول املحقـق: ومن األخطاء النحوية واألسلوبية ما جاء

جاء يف هـذا الـنص خطـآن: األول:  حيث)    ١( "فكثري أيضا مل يذكر إال ست وثامنني شاعرا 

وثامنني؛ ألنه مفعول بـه ة نحوي، وذلك يف قوله: مل يذكر إال ست وثامنني، والصواب: ست

للفعل ( يذكر) ؛ ألن الكالم منفي ناقص، والثاين: أسـلويب، حيـث قـال: أمـا استشـهاده 

عنـاه نفـٌي ثـم بالشعر فكثري أيضا، ثم قال: مل يذكر إال ست ...، فأسلوب االستثناء هنـا م

ثامنني شاعرا مذكورا، فإذا كان ة وإثبات، حيث نفى ذكر احليدرة شعراء ثم استثنى منه ست

احليدرة قد استشهد كثريا بالشعر كام ذكر املحقق فكيف يستقيم املعنى عندما يستعمل بعد 

 ةذلك أسلوب االستثناء الذي يدل عىل نفي االستشهاد بالشعر ثم إثبات االستشـهاد بسـت

ثامنني شاعرا ؟!، والذي يظهر يل أن يقول: أما استشهاده بالشعر فكثـري حيـث استشـهد و

 وثامنني شاعرا؛ ألن هذا العدد من الشعراء ليس بالقليل. ةبست

وإنني أرجح ترمجة السيوطي يف بغيته الـذي « ومن أخطاء املحقق النحوية أيضا قوله:

كتاب فقهاء اليمن باسم أبو السعود بـن بينام ذكره صاحب   "أبو السعود بن جريان "سامه 

، والصواب أن يقول: باسم أيب السعود بإضافة اسم إىل أيب؛ ألنه مل ُيرد احلكاية، ) ٢(» خريان

كام فعـل حـني  "أبو السعود "ولو أراد ذلك لوضع االسم بني عالمة احلكاية هكذا: باسم 

                                                   

 .١٤٠انظر كشف المشكل في النحو  )١(

  . ١٣كشف المشكل في النحو )٢(
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، فلـو مل يضـع عالمـة "انأبـو السـعود بـن جـري "قال يف النص السابق أيضا: الذي سامه 

 احلكاية للزمه أن يقول: الذي سامه أبا السعود، بنصب (أبا)؛ ألهنا مفعول به ثاٍن.

ومن أوهامه أيضا يف النص السابق استعامله ( بينام) وسط مجلتني، والصواب أن تكون 

مـن   ) ١(رابطة بني مجلتني ومتصدرة هلام ، وقد سبق أن ناقشت هذه املسألة يف دراستي هـذه

، والصواب: )٢(»اعتمد احليدرة باالستشهاد باآليات القرآنية وهي كثرية « ذلك أيضا قوله:

اعتمد احليدرة عىل االستشهاد باآليات القرآنية، وليس باالستشهاد؛ ألن االعـتامد يقتيضـ 

 حرف اجلر عىل وليس الباء.

م؛ ألن املعنـى ، واألفضل: عن أسئلته)٣(»وكان جييب عىل أسئلتهم « ومن ذلك قوله:

األصيل حلرف اجلر(عىل) االستعالء وال استعالء هنا أما املعنى األصيل حلـرف اجلـر(عن) 

فاملجاوزة، وقد جتاوز احليدرة األسئلة إىل أجوبة، وقد ُيرد عىل قويل بأن(عن) قد خترج من 

عـن املعنى األصيل هلا إىل معان أخرى وكذلك (عىل) كام هو مقرر يف كتب النحـاة، فتـأيت 

، أي: عـىل نفسـه، ) ٤( بمعنى االستعالء، كقوله تعاىل: ﴿ َوَمْن َيبَْخْل َفإنَّام َيبَْخُل َعْن َنْفِسِه﴾

 وتأيت (عىل) بمعنى املجاوزة، كقول  الشاعر: 

                                                   

  ) انظر القسم األول من دراستي هذه       ١(

 .١٤٠) انظر كشف المشكل في النحو٢(

 .١٥) المصدر نفسه ٣(

 .٣٨سورة محمد آیة   )٤(
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َشــــْريِ  ــــَيلَّ َبنــــو ُق   إذا َرضــــيَْت َع

 

ـــاها ـــي ِرَض ـــُر اهللاِ أْعَجبَنِ   ) ١(َلَعْم

 

كر فـإن ذلـك صـحيح، ولكـن بعـض  أي: إذا رضيت عنِّي، أعود فأقول إذا ُرد بام ُذ

ـــال:  ـــاة ق ـــل أن "النح ـــائي:  "ريض "حيتم ـــال الكس ـــف، وق ـــى عط ن معن ـــمِّ   ُض

                                                          .) ٢(»ُمحِل عىل نقيضه وهو سخط « 

، فلامذا ) ٣(اههو مذهب البرصيني ومل يذكروا هلا معنى سو  ثم إن معنى املجاوزة لـ(عن) 

 األخذ بام حيتمل التأويل وترك ما كثر استعامله وليس فيه تأويل؟ 

أما ما يؤخذ عىل املحقق منهجيا هو عدم التزامه باملنهج التارخيي عندما ذكر أسامء مشاهري 

العلامء الذين ذكر احليدرة هلم آراء نحوية، فلم يرتبهم تارخييا حسب تاريخ الوفاة لكل منهم بل 

 .)٤(وأخرقدم 

                                                   

والبیـت مـن في شرحه على الكافیة، وابن هشام في مغنـي اللبیـب،  ) هذا من شواهد األنباري في اإلنصاف، والرضي١(

  وبعده: ،قصیدة للقحیف العقیلي یمدح بها حكیم بن المسیب القشیري

  . وال تنبو سیوف بني قشیر ... وال تمضي األسنة في صفاها

 .٣/٤٨٩خزانة األدب انظر    

  ، د.ن، د.ط.  ١/١٤٣، دالدین عبد الحمی) انظر مغني اللبیب البن هشام المصري، تحقیق: محمد محیي ٢(

 .١/١٤٧) المصدر السابق نفسه٣(

 .٩٧-٤٩) كشف المشكل في النحو ٤(
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) ٢٠هذه الدراسة عبارة عن بحث منشور يف جملة كلية اآلداب بجامعـة صـنعاء العـدد (

الشـقيق) رئـيس قسـم نجم عبد اهللا ( من العـراق  طارقم، حيث قام به األستاذ ١٩٩٠للعام 

 جامعة صنعاء سابقا.  -اللغة العربية بكلية اآلداب 

تناول الباحث تعليقة مجهور بن عيل بن مجهور يف أصول النحو بالرشح والتحقيـق، وقـد 

 بلغ عدد صفحات هذا التحقيق سبعًا وأربعني صفحة.   

 متيزهالتقديم للنص املحقق بالدراسة وبيان أمهية الكتاب وقيمته العلمية و

قدم الباحث بمقدمة قصرية تكونت من ست صفحات، وحتدث فيها عن املدلول اللغوي 

لكلمة (تعليقة)، وكلمة (أصول)، وبعد ذلـك حـاول الباحـث الوقـوف عـىل ترمجـة ملؤلـف 

التعليقة يف أصول النحو وكذا عرصه ولكنه مل يأت بيشء يستحق الذكر؛ حيـث مـا زال اللثـام 

بن مجهور وال يعرف عنه إال اسمه وشيخه وعرصه، ونسبة التعليقة له مماط عىل مجهور بن عيل 
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وإن كان الباحث مل يسلِّم بقضية نسبة التعليقـة جلمهـور وكـذا اسـمها (عنواهنـا) حيـث قـال 

املذكرة العربيـة يف "كتابا اسمه:   -كام مر بنا -وقد ذكر له صاحب تاريخ ثعز عدن « الباحث:

وط حمل البحث، أم كتاب آخـر، حيـث ال دليـل يفيـدنا هبـذا وال ندري هل هو املخط "النحو

ثم قدم الباحث دراسة موجزة عن رسالة ابن مجهور فتناول فيها: املـدلول اللغـوي   ،)١(»الشأن 

 -منهج ابن مجهور يف ترتيـب موضـوعات الرسـالة -ملصطلحات عنوان املخطوط (التعليقة) 

األعـالم  -فية عن مجهور بـن عـيل يف رسـالتهاملسائل اخلال -شواهد مجهور بن عيل يف رسالته

القيمـة العلميـة لرسـالة  -لغات العرب املذكورة من رسالة مجهور -املذكورة يف رسالة مجهور

وصف املخطوط ومنهج التحقيق، وكان كل ذلـك بصـورة مـوجزة وجمملـة   -مجهور بن عيل

وقيمتها فقد سبق أن ذكـرت  فأما مدى بيان أمهية التعليقة ،)٢(بحيث إهنا مل تتعد بضع صفحات

وقد بني الباحث أهنـا ذات أمهيـة  ،)٣(آنفا أن الباحث قد وقف عىل القيمة العلمية لرسالة مجهور

كبرية حيث إهنا خلصت أهم أسس النحو العريب بشـكل مـوجز وميرسـ وبأسـلوب التسـاؤل 

ن مسألة ما، كام املرتابط الذي يثبت املعلومة من أساسها ويعللها ويقنع ويشفي نفس السائل ع

، ولذلك فإهنا تستحق التحقيق، فيعد )٤(بني الباحث أن التعليقة فيها حسن ترتيب ودقة اختصار

نجم جمهودا طيبا حيث إنه أخرجها إىل حيز الوجـود بعـد أن كانـت مدفونـة بـني  طارقعمل 

                                                   

 م.١٩٩٠، منشورة كلیة اآلداب ٣٥٥، ص ٢٠) ُینظر مجلة كلیة اآلداب جامعة صنعاء، العدد ١(

 .٣٥٩-٣٥٤) ُینظر مجلة كلیة اآلداب جامعة صنعاء، العدد ص ٢(

 .٣٥٦ - ٣٥٨سابق نفسه ص ) انظر المرجع ال٣(

 .٥٤) انظر المرجع السابق نفسه ص ٤(
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نا جهـد نحـوّي أدراج املكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء، كام أنه بذلك اجلهد أظهر وأبرز ل

يمني متيز عن غريه بحسن الرتتيب ودقة التلخيص وأسلوب السـؤال املـرتابط الـذي يؤصـل 

 للمعلومة النحوية من أساسها.                                   

 

ا عىل ما ذكره صاحب كتـاب (تـاريخ ثغـر عـدن) وقف الباحث عىل اسم املؤلف معتمد

وصاحب كتاب ( مصادر الفكر العريب واإلسـالمي يف الـيمن )، وذكـر املحقـق أن مـا ذكـره 

احلبيش صاحب كتاب (مصادر الفكر العريب واإلسالمي يف اليمن) هو نقل عن كتاب (تـاريخ 

سم املؤلف وهو ( مجهور ثغر عدن)، ويبدو أن الرتمجة عبارة عن إشارات طفيفة ومن ضمنها ا

هـ) ومل يزد عىل ذلـك، ومل ٦٣٠بن عيل بن مجهور) تلميذ سليامن ابن بطال الركبي اليمني (ت:

يضبط الباحث اسم مجهور، وهذا مما يؤخذ عليه، فال ندري أهو مجهور بفـتح اجلـيم وسـكون 

 امليم أم (مجهور) بضم اجليم أم (مجهور) بكرسها أم غري ذلك ؟!. 
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٢-  

اعتمد الباحث يف حتقيق عنوان هذه املخطوطة عىل ما ذكر يف متنها بخط الناسخ امحد 

هذه تعليقة يف أصول النحو جلمهـور « هـ) حيث قال:٨١٢بن مطهر الوصايب املتوىف سنة(

 .)١(»النحوي رمحه اهللا 

وقد ذكر له صاحب تاريخ ثغر « وقد تشكك الباحث يف عنوان هذه املخطوطة فقال:

كتابا اسمه:املذكرة العربية يف النحو وال ندري هل هو املخطـوط حمـل  -كام مر بنا -عدن 

، ومل يدلل الباحث عىل مـا يقـوي )٢(»البحث أم كتاب آخر حيث ال دليل يفيدنا هبذا الشأن

يقلل من مدى نسبة املخطوط ملؤلفه بنصوص ممن أخذوا عنه، أو من ترمجوا له، وهذا أيضا 

نسبة املخطوط (التعليقة) ملؤلفها، ويبقى هذا األمر بحاجة إىل حتقيق وتوثيق لتأكيد عنوان 

املخطوط وتأكيد نسبته جلمهور بن عيل بن مجهور؛ ألنه ال يوجد ما يؤيد ويؤكد تسمية هذا 

املخطوط بـ(تعليقة يف أصول النحو)، ومل يذكره صاحب املخطوط هبـذه التسـمية ولكـن 

 والنسخة فريدة ال أتراب هلا.    ناسخ هو من ذكر تلك التسمية قبل أن يبدأ بنص املخطوط،ال

 

                                                   

) تعلیقة في أصول النحو لجمهور بن علي بـن جمهـور، مخطـوط محفـوظ بالمكتبـة الغربیـة بالجـامع الكبیـر بصـنعاء ١(

 ، الورقة األولى. ٣٤، ٢٣ضمن مجموعة برقم 

منشـورات  ٢٠للدكتور طارق نجم عبـد اهللا، العـدد ) انظر مجلة كلیة اآلداب، بحث تعلیقة في أصول النحو لجمهور ٢(

 م.١٩٩٠جامعة صنعاء 
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اعتمد الباحث عىل نسخة فريدة هلذا املخطوط وهي نسخة مكتبة اجلامع الكبـري بصـنعاء 

إىل عـام  -كـام هـو مثبـت فيهـا -)، وهي نسخة يرجـع تارخيهـا ٢٣٣٤ضمن جمموعة برقم (

ـ)، وأما تاريخ وفاة املؤلف فمجهول ومل يتمكن الباحث من حتديدها إال أنه استنتج أنه ه٨١٢(

هــ)، ٦٣٠من نحاة القرن السابع اهلجري؛ وذلك ألنه تلميذ ابن بطال وابن بطال توىف عـام (

وعىل هذا فإن بني النسخة املخطوطة ومؤلفها زهاء القـرنني مـن الـزمن، وهـي فريـدة أيضـا 

ملؤلف وال بخط أحد تالميـذ املؤلـف، وال يوجـد فيهـا مـا يـدل عـىل أهنـا وليست بمسودة ا

ُروِجعت أو ُقوبِلت عىل نسخة قريبة من عرص املؤلف، وألجل ذلك كله فإن هذه األمور جتعل 

 التحقيق ال يرقى إىل املستوى الوثيق وتقلل من مدى التحقيق إىل حد ما. 

     

من الناسخ، وعلق عىل تلك األخطاء يف اهلامش، ولكنـه مل صوب املحقق ما رآه أنه خطأ 

يلتزم منهجا معينا يف التصويب فنجده يكتب الكلمة يف املتن خطأ كام جاءت يف النسخة ويضع 

فوقها رقًام هامشيا دون أن يضعها بـني قوسـني معقـوفتني ويصـوهبا يف اهلـامش، ومـن ذلـك 

، ثـم )١(»أتيت بيشء من عندي، فأكون عرضا  وال« تصويبه لقول صاحب املتن الذي قال فيه: 

ــــــــــــــــــــــــــه:  ــــــــــــــــــــــــــق بقول ــــــــــــــــــــــــــق املحق   عل

                                                   

 .٣٦٠) تعلیقة في أصول النحو البن جمهور، متن الصفحة ١(
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لعل يف الكلمة تصحيف واألصل (الغرض) بالغني، والغـرض: هـو اهلـدف الـذي ينصـب « 

 . )١(»فريمى فيه 

ثم إنه مل يبني منهجه يف التعامل مع الكلامت التي بحاجة إىل تصـويب، وذلـك يف مقدمـة 

 ، وإنام كانت تصويباته نزرا.      التحقيق ومع ذلك مل يصوب كثريا

خّرج املحقق الشواهد النحوية :قرآنية وشعرية وعلق عىل بعضها وكان حييل إىل املصـادر 

لتوثيقها، ومل تتعد التخرجيات ما ذكرت من شواهد؛ ألهنا غري الشواهد التي ذكرت يف املتن ومل 

 كاألمثال واألقوال املأثورة وغريها. تذكر شواهد أخرى يف تعليقاته عىل بعض الشواهد 

مل يذكر املحقق شيئا بحاجة إىل تعليق إال وعلق عليه وأحال إىل املصـادر للتوثيـق إال أنـه 

أسهب إسهابا يف تعليقاته فتحولت تعليقاته من دورها األساس وهو التوضيح واإلفهام للمتن 

 ي ُتثقل عىل القارئ وتشتته. إىل الرشح والتفصيل والتفريعات الت

 

 

                                                   

 .٣٦٠) المرجع نفسه هامش الصفحة ١(
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مل يذكر املحقق يف هناية التحقيق أي فهرس يذكر مما يقلل من االستفادة من هذه التعليقـة 

 وال يفتح آفاقا أخرى فيها تتعدى املادة النحوية .

 

 أجد يف ذلك من مأخذ يذكر، فقـد الطباعة دقيقة جدا وهي أهم ما يميز هذا التحقيق ومل

اإلمالء احلديثة بدقة وعالمات الرتقيم مما يدل عىل أنه بذل يف ذلك جهدا  التزم املحقق بقواعد

 كبريا. 

أما الضبط فلم يرق إىل املستوى العايل حيث كان الضبط للكلامت التي يشعر املحقق أهنـا 

من غري ضبط وهي بحاجة إىل ضبط؛  بحاجة إىل ضبط فقط ، ولذلك ُتركت كثري من الكلامت

من األخطاء، كام  ألهنا قد تقرأ عىل وجوه خمتلفة، أما ضبط الشواهد فكان يقع يف ضبطها بعض

 يف ضبط الشاهد الشعري التايل:

ْي     َوبِئِْرْي ُذوْ َ َحَفْرَت َوُذْو َطَوْيَت َ  .)١(َفإّن البِئَْر بِئُْر َأِيب َوَجدِّ

طويُت؛ ألن (ذو) بمعنى التي ، أي:وبئري التي حفـرُت والتـي والصواب: َحَفْرُت وذو 

 طويُت.                                      

                                                   

 .٣٧٧) تعلیقة في أصول النحو ١(
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 أما األعالم واألماكن فقد ضبطها املحقق بدقة وال مأخذ عىل ذلك.

نجم تومها نحويا يف مقدمـة التحقيـق، ولـيس للطباعـة تـدخل فيـه  طارقالحظت عىل 

كان اخلطأ من قبل الطباع؛ ألن هذا التوهم كان يف أحد األساليب النحويـة ولـيس فيقال: ربام 

وقد ذكر لـه « نجم هو قوله: طارقضبطا خطأ لكلمة ما، وهذا التوهم النحوي الذي وقع فيه 

، وال ندري هل "املذكرة العربية يف النحو  "كتابا اسمه:  -كام مر بنا -صاحب تاريخ ثغر عدن 

فـيالحظ أن املحقـق اسـتعمل يف تسـاؤله حـرف  )١(»البحث أم كتاب آخـر هو املخطوط حمل 

» وال ندري هل هو املخطوط حمل البحث أم كتـاب آخـر« االستفهام (هل)، ويالحظ أنه قال:

حيث استعمل معه احلرف (أم) وهذا ال جيوز يف لغة العرب باتفاق النحاة وال خالف يف ذلك؛ 

تفرتق (هـل) عـن «، يقول الدكتور فاضل السامرائي:حيث ال جيوز جميء احلرف (أم) مع هل

  اهلمـــــــــــــــــــزة مـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــوه، أمهـــــــــــــــــــا: 

اختصاصها بالتصديق يف حني أن اهلمزة تكون للتصور والتصديق، وعىل هذا ال تـأيت (أم)  -١

املعادلة مع (هل) بخالف اهلمزة، فال تقول ( هل حممد مسافر أم خالد ؟) بل ( أحممد مسافر أم 

 . )٢( »خالد ؟ ) 

                                                   

 .٣٥٥) تعلیقة في أصول النحو ص ١(

 .٤/٢٠٧) معاني النحو ٢(
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 .)١(»والتصديق هو طلب النسبة، ويكون اجلواب بـ(نعم) أو (ال) « 

(هـل): « ويقول ابن هشـام:  )٢(»هو تعيني املفرد، ويكون اجلواب بالتعيني« أما التصور فـ

فيمتنع نحـو  )٣(حرف موضوع لطلب التصديق اإلجيايب، دون التصور، ودون التصديق السلبي

هـل  "ر بحصول التصديق بـنفس النسـبة، ونحـو ألن تقديم االسم يشع "هل زيدا رضبت  "

  إذا أريــــــــــد بـــــــــأم املتصــــــــــلة،  "زيـــــــــدا قــــــــــائم أم عمـــــــــرو 

 .)٤(» "هل مل يقم زيد"و

إذن يتضح من النصوص السابقة أنه إذا أريد حتديد أحد أمرين مذكورين فإنه ال يستعمل 

ده يتساءل نجم السابق الذكر فإننا نج طارقلذلك حرف االستفهام (هل) فإذا رجعنا إىل نص 

عن حتديد أحد األمرين قائًال: آلكتاب الذي ذكره صاحب ثغر عدن ونسبه جلمهور بن عيل بن 

نجم بتحقيقها أم كتـاب آخـر غـري  طارقمجهور هو نفسه (تعليقة يف أصول النحو) التي يقوم 

 التعليقة. 

                                                   

 الهامش. ٥٦٤ف واإلعراب ) موسوعة النحو والصر ١(

 .٧) المرجع السابق نفسه ص ٢(

) التصـدیق الســلبي هـو أن المــتكلم (السـائل) یكــون ابتـداء قــائال األمـر مــن نفسـه أي كأنــه یقـرر المخاطــب المســئول، ٣(

أمـــا فـــي التصـــدیق اإلیجـــابي فـــإن الســـائل یـــدع اإلجابـــة للمخاطـــب وال یلزمـــه بإجابـــة معینـــة كـــنعم مـــثال ولكـــن یتـــرك 

 .٤/٢٠٩خاطب (المسئول) حریة اإلجابة بنعم أو ال. انظر معاني النحو للم

 .٢/٣٤٩) مغني اللبیب ٤(
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قـة أم نجم يعرف أن جلمهور بن عيل كتابًا يف النحـو ولكنـه ال يعـرف أهـو التعلي طارقف

كتاب آخر، فهو ال يعرف بالتحديد أهيام، ويريد حتديد أحدمها، هلذا تساءل عن ذلك، فنالحظ 

أنه استعمل حرف االستفهام (هل)، و (هل) ال ختتص بالتصور هو كام ذكر ابن هشام، وحرف 

) االستفهام املختص بالتصور هو (اهلمزة) كام بّني الدكتور فاضل السامرائي، وكام بـّني أن (أم

املعادلة ال تأيت مع (هل)، ولكنها تأيت مـع اهلمـزة، وهنـا نتسـاءل: ملـاذا ال تـأيت (أم) املعادلـة 

« (املتصلة) مع (هل) ؟ واجلواب نجده عند ابن هشام أثناء حديثه عن (أم) املتصلة، حيث قال:

يف النـوع  وتسمى أيضا معادلة ؟ ملعادلتها للهمزة يف إفادة التسوية يف النوع األول واالسـتفهام

 .)١(»الثاين 

َسَواٌء َعَليِْهْم ويقصد بالنوع األول أن تتقدم عىل (أم) املتصلة مهزة التسوية كقوله تعاىل: ﴿

ويقصـد بـالنوع الثـاين أن تتقـدم عـىل (أم) املتصـلة مهـزة  )٢(﴾ َأْستَْغَفْرَت َهلُْم َأْم َملْ َتْستَْغِفْر َهلُمْ 

بمعنى أن (أم) املتصـلة تعـادل » أ زيد يف الدار أم عمرو « استفهام يطلب هبا وبأم التعيني نحو 

 مهزة التسوية يف إفادهتا التسوية وتعادل مهزة االستفهام يف إفادهتا االستفهام. 

نجم السابق سنجده قد استعمل (أم) املتصلة (املعادلة للهمزة)  طارقفإذا نظرنا إىل نص 

 مع (هل) وهذا ال جيوز.

                                                   

 .١/٤١مغني اللبیب  )١(

 .٦) المنافقون آیة ٢(
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 يف نصه السابق فوقع يف خطأين نحويني مرتبطني باملعنى:  نجم طارقإذن لقد توهم 

غـري خمـتص األول: استعامله حرف االستفهام (هل) للتصور (التعيني ألحد األمرين) و(هـل) 

 بالتصور ولكن املختص بالتصور هو حرف االستفهام (اهلمزة).

ولكنهـا معادلـة  الثاين: استعامله حرف العطف (أم) املتصلة معادلة لـ(هل) وهي ليست كذلك

(أم) املنقطعة ال املتصلة واسـتعامهلا مـع (هـل)  طارق(للهمزة)، وقد يقال: ربام أراد 

 جائز عند النحاة، فأردُّ عىل ذلك باآليت: 

أوال: ُيميّز النحاة بني (أم) املتصلة (املعادلة) و (أم) املنقطعة من حيث تركيب الكالم بأن (أم) 

، )١(أخرى نحو: هل هذا كتاب نحٍو أم هل هو كتاب لغة ؟  املنقطعة تأيت بعدها (هل) مرة

وُر وكقوله تعاىل: ﴿  ُلَامُت َوالنـُّ ، )٢(﴾ُقْل َهْل َيْستَِوي األَْعَمى َواْلبَِصُري َأْم َهْل َتْستَِوي الظُّ

 نجم مل تكن كذلك حتى يقال: املقصود بأم هي املنقطعة. طارقوعبارة 

و(أم) املتصلة من حيث املعنى بأن اجلملة التي بعد (أم) املنقطعة ال  ثانيا: ُيميّز بني (أم) املنقطعة

عالقة هلا باجلملة التي قبلها وتقدر (أم) املنقطعة حينها بـ(بل) فيكون معنى اآلية السابقة 

هو: قل هل يستوي األعمى والبصري بل هل تستوي الظلامت والنور، فيتضح بذلك أنه 

                                                   

 .٤/٢١٤) ینظر في ذلك معاني النحو للسامرائي ١(

 .١٦) سورة الرعد آیة ٢(
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ور باستواء األعمى والبصري ففيـه انتقـال وإرضاب مـن ال عالقة الستواء الظلامت والن

 يشء إىل يشء آخر غري الذي سبق ذكره. 

وال ندري هل هـو املخطـوط « نجم الذي قال فيه:  طارقفإذا طبقنا هذا املعنى عىل نص 

فإن املعنى سيكون: وال ندري هل الكتاب الذي ذكره صاحب ثغر » حمل البحث أم كتاب آخر 

بل كتاب آخر، وهبذا ال يستقيم الكـالم وال املعنـى؛ ألنـه  -حمل البحث  -عدن هو املخطوط 

بذلك ينتفي تساؤله وتشككه من حتديد أي الكتابني هو، حيث يكون قد ارضب من التسـاؤل 

 .نجم والتشكك وحسم األمر بأنه كتاب آخر وهذا ما مل يرده طارق

البحث أو كتـاب آخـر،  حمل -وال ندري هل هو املخطوط « طارق نجم: ولذلك لو قال

ولكن سيشكل حينئـذ  )١(جلاز هذا االستعامل من حيث تركيب الكالم؛ ألن النحاة أجازوا ذلك

 طارقاملعنى حيث إنه لن يكون طلب التصور (التعيني والتحديد ألحد الكتابني وهو ما يريده 

ب هـو ولكن املعنى سيكون حينئذ هو طلـب التصـديق بــ(نعم) أو (ال) بمعنـى: هـل الكتـا

أحدمها ؟ فيكون اجلواب (نعم) أو (ال)، وهذا ما ال يراد التساؤل عنه من قبـل طـارق ولكنـه 

يريد بتساؤله التصور وحتديد أحد الكتابني؛ ألن طلب التصور يقتىض أنه ال ُيعرف أي الكتابني 

يعلم أن جلمهور  طارقذلك الكتاب الذي ذكره صاحب ثغر عدن: آملخطوط أم كتاب غريه، ف

                                                   

ال (أم) المعادلـة بعـد (هـل)؛ ألنهـا ال تســتعمل ومــن هنـا شـيء أنـه الیجـوز اســتعم:« ٤/٢١٦) جـاء فـي معـاني النحـو١(

 .»للتصور بخالف (أو) فإنه یجوز استعمالها بعدها وبعد الهمزة
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بًا نحويًا ولكنه مل يستطع حتديده، أما لو أراد التصديق فهذا يعنى أنـه يسـأل: هـل الكتـاب كتا

املذكور هو أحدمها واجلواب: نعم أو ال، فهو ال يعلم ما إذا كان الكتـاب املـذكور أحـدمها أو 

ليس أحدمها، أما املعنى األول وهو التصور، فهو يعلم أن الكتاب املـذكور هـو أحـدمها لكـن 

 ؟ أهيام

وال « والسياق يدل عىل أنه يعلم أن الكتاب املذكور هو أحدمها لكن أهيام ؟ بـدليل قولـه 

 بعد أن ذكر أن البن مجهور كتاب نحو وهو أحدمها، ولكنه أهيام ؟ واجلواب: ال يدري.» ندري
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هذه الدراسة عبارة عن حتقيق لكتاب نحوي صنفه النحوي اليمني املعروف بابن يعـيش 

هـ)، وقد قام هبذا التحقيق الباحث عيل بن حسن حممد الظـاهري، وهـذا ٦٨٠الصنعاين (ت: 

يـة بجامعـة أم التحقيق عبارة عن رسالة ماجستري، تقدم هبا الباحث إىل جملس كلية اللغة العرب

القرى باململكة العربية السعودية، فحصل هبا عىل درجة املاجستري عام ألف وأربعامئـة وأربعـة 

، وأرشف عليها الدكتور عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، وميدان هذا التحقيـق )١(عرش هجرية

نعاين، هو اجلزء األول فقط من كتاب املحيط املجموع يف األصول والفروع البـن يعـيش الصـ

وهذا التحقيق عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى حتت رقم 

 ). ٢٣٢٨التصنيف (

 التقديم للنص املحقق بالدراسة وبيان أمهية الكتاب وقيمته العلمية ومتيزه

                                                   

) انظــر ابــن یعــیش الصــنعاني، حیاتــه وآثــاره مــع تحقیــق الجــزء األول كتابــه المحــیط المجمــوع فــي األصــول والفــروع، ١(

 .هـ١٤١٤م القرى كلیة اللغة العربیة جامعة أ ماجستیرتحقیق: علي الظاهري صفحة العنوان رسالة 
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اسة قدم املحقق للنص املحقق حيث جعل هذا التقديم قسام مستقال بذاته تناول فيه بالدر

احلياة الثقافية والعلمية والسياسية يف عرص املؤلف بصورة خمترصة كذا التعريف باملؤلف، ومن 

ثم دراسة منهج املصنف يف اجلزء األول من هذا الكتاب، ومل يقف املحقـق عنـد النسـبة؛ ألنـه 

ء أشار أنه تم حتقيق النسبة واسم املصنف واسم الكتاب من قبل زميله الذي قام بتحقيـق اجلـز

من الرضورة حتقيق اجلزء األول ليكون  أنومل يبني أمهية الكتاب وقيمته، سوى ما ذكره  )١(الثاين

ومن املآخذ عليه هنا أنه مل  )٢(مكمال للجزء الثاين الذي تم حتقيقه. كام أفرد عنوانا آلرائه النحوية 

 يذكر أي رأي نحوي للمصنف ولكنه ذهب يتحدث عن علله بشكل جممل. 

ن أقف هنا عند مدى توثيـق اسـم املؤلـف واسـم الكتـاب ونسـبته للمصـنف، ولذلك ل

 وسأركز عىل حتقيق املتن ومدى الفهرسة والطباعة والضبط.

 

  : 

اعتمد املحقق عىل نسخة و حيدة بل نسـخة مصـورة يف اجلـامع الكبـري بصـنعاء، وهـذه 

املحقق أن هذه النسخة ناقصة مـن أوهلـا حيـث ) فرع اللغة، وذكر ١٨٤٢النسخة حتت رقم (

                                                   

 ) انظر المبحث السابع من هذا الفصل.١(

 من الدراسة. ١/٢٦) انظر المحیط المجموع ٢(
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نعم و  "وهلذا فإن املصورة التي بني يدي املحقق تبدأ بـ )١(سقطت من أوهلا وريقات ومل يعددها

متصـل بـاجلزء األول،  "باب النـداء "وقد ذكر املحقق أيضا أن اجلزء الثاين الذي يبدأ بـ "بئس

ول والثـاين يف جملـد واحـد، وهـذا خيـالف وظاهر كالم املحقق يوحي بأن جـزأي املحـيط األ

الواقع؛ إذ أن اجلزء األول عبارة عن جملد مستقل وأما اجلزء الثاين ففي جملد آخر منفصـل عـن 

) يف ١٨٤٢املجلد األول، واملجلد األول خمطوط مصنف يف مكتبة اجلامع الكبـري حتـت رقـم (

) ١٨٣١اجلامع الكبـري حتـت رقـم ( حني أن املجلد الثاين (اجلزء الثاين) مصنف أيضا يف مكتبة

نحو ووصف املحقق النسخة الوحيدة من اجلزء األول التي اعتمد عليها بأن خطها ال خيتلـف 

عن خط اجلزء الثاين من اجلزء األول واكتفى بذلك متكئا عىل ما قام بـه زميلـه السـابق الـذي 

ثيـق وفحـص النسـخة؛ ألن يقلل من مدى تو -فيام يبدو يل -حقق اجلزء الثاين، وهذا االتكاء 

هناك مالحظات كثرية عىل فحص نسخة اجلزء الثاين؛ وألن النسخة اخلاصة باجلزء األول حتت 

رقم تصنيف خاص هبا غري رقم تصنيف نسخة اجلزء الثـاين، فهـي بحاجـة إىل توثيـق وحتقـق 

 وتأكد من صحتها، ولذلك فإن فحص النسخة بالنسبة للجزء األول فيه نظر.

 

 

 

                                                   

 .١/٢٦) انظر المصدر نفسه ١(
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قام الباحث بعديد من التصويبات للشواهد والسيام اآليات القرآنية، واألمثلة والشواهد 

 األخرى، ومن ذلك:

فصـوبه الباحـث يف » فلام رأي كوكبا« للشاهد القرآين الذي ذكره ابن يعيش هكذا تصويب  -

َفَلـامَّ َجـنَّ َعَليْـِه اللَّيْـُل  فذكر أن الشاهد هو قوله تعاىل: ﴿ )١( املتن وأشار إىل اخلطأ يف اهلامش

َكباً  ى َكْو  ]. ٧٦﴾ [األنعام: َرَأ

زيدا قائم ) الذي ذكـره ابـن وقد يصوب شاهدا جاء خطأ كتصويبه للشاهد ( علمت أن 

أمـا مثالـه « يعيش مثاال عىل (أن) املخففة من الثقيلة عاملـة يف األسـامء حيـث صـوبه بقولـه:

واحلق أقول إن املحقق كان يتـوهم أن » (علمت أن زيدا قائم) كان صوابه: علمت أن زيد قام 

صـنف مل خيطـئ، املصنف أخطأ فيصوب أخطاءه، ولو تعمق املحقق وأعمل النظر لوجد أن امل

 ولكنه يقصد شيئا وظنه املحقق شيئا آخر، واملثال عىل ذلك ما يأيت: 

املفتوحة تعمل النصب يف األفعال املستقبلة إذا مل يفصل بينها وبني  "أن"و« قال املصنف:

الفعل بالسني وسوف، وال تعمل النصب يف األسامء والرفع يف األخبـار إذا كانـت خمففـة مـن 

 تعمل مرة إذا دخلت عىل الفعل املايض، أو كانت زائدة للصلة أو بمعنى: أي، الثقيلة، وهي ال

مثال كوهنا عاملة يف األفعال: أن تقوم خري من أن تقعد، ومثاهلـا خمففـة مـن الثقيلـة عاملـة يف 

                                                   

 .٣٩) انظر المحیط المجموع، الجزء األول ص ١(
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األسامء: علمت أن زيدا قائم، وعىل مثل هذا قياسـها ومثـال كوهنـا غـري عاملـة: أعجبنـي أن 

نُْكْم َمْرَىض َعلَِم أَ  قمت، و﴿ ُكوُن ِم َوآِخُر َدْعـَواُهْم َأْن اْحلَْمـُد هللاَِِّ َربِّ  ]، ﴿٢٠املزمل:[ ٍ ﴾ْن َسيَ

وا ]، ﴿١٠﴾ [يونس:اْلَعاملََِني  ُشوا َواْصِربُ قَ املَْأل ِمنُْهْم َأْن اْم  ].٦﴾ [ص:َوانَطَل

قمـت ... ومثال كوهنا غري عامله: أعجبنـي أن « املحقق مصوبا قول ابن يعيش: فقد علق

املؤلف يف هذا الفصل خلط خلطـا عجيبـا فـإن (أن) إذا خففـت عملـت، « حيث قال:» الخ 

ويكون اسمها ضمري الشأن، وهي يف اآليات التي ذكرها عاملة وخربها مجلة، أما مثاله علمت: 

 . )١(»أن زيدا قائم كان صوابه: علمت أن زيد قام

يعيش يريد القول بأن (أن) تأيت مصدرية  فاملتأمل يف نص ابن يعيش السابق يالحظ أن ابن

ناصبة لألفعال املستقبلة إذا مل يفصل بينها وبني الفعل بالسني وسوف؛ ألنه حينئذ تكـون (أن) 

خمففة من الثقيلة فال تنصب الفعل بعدها بمعنى أهنا ال تعمل فيه النصب، وكذلك فإن (أن) ال 

انت خمففة من الثقيلـة، ألن اسـمها يكـون يف تعمل النصب يف األسامء والرفع يف األخبار إذا ك

هذه احلالة ضمري الشأن وذلك إذا جاءت بعدها مجلة اسمية مكونه من مبتدأ وخرب فـال يظهـر 

النصب عىل املبتدأ وال الرفع عىل اخلرب ولكن تكون اجلملة اسمية مرفوع مبتدؤها وكذا خربها، 

ّني املصـنف أّن (أن) ال تعمـل هنائيـًا إذا واجلملة كلها يف حمل رفع خرب أن املخففة، وكذلك بـ

دخلت عىل الفعل املايض سواًء أكانت مصدرية أم خمففة من الثقيلة، ثم مثل املصنف مثاال عىل 

                                                   

 ٤٠) انظر المحیط المجموع ص ١(
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جميء (أن) عاملة يف األفعال بـ(أن تقوم خري من أن تقعد) وبني أن مثال إتيان (أن) خمففة مـن 

ائم) ولكنـه مل يقـل ومثـال كوهنـا عاملـة وإنـام الثقيلة عاملة يف األسامء هو (علمت أن زيدا قـ

فاملصنف ذكر مثاالً وليس شـاهدا يـدل عـىل » ومثاهلا خمففة من الثقيلة عاملة يف األسامء«قال:

جواز عملها يف األسامء وقد بني أن ذلك ال يكون وإن ما ذكره إنام هو مثال لـ(أن) املخففة لـو 

أمثلة لكون (أن) غري عاملة سواًء يف األفعال  عملت وإن كان ذلك غري ممكن، ثم ذكر املصنف

املاضية أو يف األفعال املستقبلة املسبوقة بالسني أو سوف أو يف األسامء وذكر مثاالً لكل نوع من 

 ذلك وهي:

 أعجبني أن قمت (مثال عىل عدم عملها يف الفعل املايض).  -

نُْكْم َمْرَىض  ﴿ - ُكوُن ِم هلا عىل الفعل املضارع املسبوق بالسني غـري ﴾ مثال عىل دخوَعلَِم َأْن َسيَ

 عاملة فيه.

﴾ مثال عىل دخول (أن) عىل االسم الواقع بعد أن  َوآِخُر َدْعَواُهْم َأْن اْحلَْمُد هللاَِِّ َربِّ اْلَعاملَِنيَ ﴿  -

 املخففة 

ه كام ذكر مثاال ال تعمل فيه (أن) وذلك إذا جاء بعدها فعل لالستقبال ولكنه طلب وهو قولـ -

وا تعاىل: ﴿ ُشوا َواْصِربُ قَ املَْأل ِمنُْهْم َأْن اْم ﴾ فاملصنف عىل حق بأن (أن) مل تعمل مبارشة َوانَطَل

يف الشواهد السابقة فلم يظهر النصب عىل األفعال وال عىل األسامء، وهذا ما يقصده املصنف 
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خففـة مل تعمـل يف وال يعنى ذلك أهنا مل تعمل يف اجلمل التي بعدها ولكنه يقصـد أن (أن) امل

)، فإذا رجعنا إىل تصويب املحقق سـابق الـذكر وجـدناه مل يفهـم املفردات (أسامء أو أفعاال

املقصود من كالم املصنف فخطأه ومها وهو مل خيطـئ، وحِسـب أن املصـنف خلـط وقلـب 

 األمور عىل غري ما هو ثابت عند النحاة وهذا ما مل يرده املصنف.

ات القرآنية والقراءات القرآنية واألحاديث النبوية، والشواهد الشعرية، خرج املحقق اآلي

 واألعالم، واألماكن واألمثال ولغات العرب، ومل أقف له عىل مأخذ يف ذلك يذكر.                               

 

ت يف التحقيـق تكـون أكثر املحقق من التعليقات والتفصيالت غري الالزمة، وإنام التعليقا

وأحيانا نجد املحقق يعلق عـىل  )١(عىل ما خيفى عىل اخلاصة كام ذكر األستاذ عبد السالم هارون

مسألة ما بكالم ال تتضح به الفكرة، فالغرض من التعليق هو التوضيح لـيفهم الكـالم، ومـن 

ويت نظائر، وقـد والنداء والدعاء والتص« تلك التعليقات مثال تعليق املحقق عىل قول املؤلف:

قُ بَِام ال َيْسَمُع إِالَّ ُدَعاًء َونِـَداًء تكررت لتحسني الكالم، قال اهللا تعاىل: ﴿  ِذي َينِْع  )٢(»﴾ َكَمثَِل الَّ

                                                   

 .٨٢) انظر تحقیق النصوص ونشرها ص ١(

 .١قسم الدراسة ص  ٢ط المجموع، ج) المحی٢(
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: وقـال عـيل بـن ٤٨٤/ ١وقال أبو حيان يف البحـر املحـيط: « فعلق املحقق عىل ذلك بقوله: 

 . )١(دعاء طلب الفعل، والنداء إجابة الصوتألن ال "إال دعاء ونداء  "عيسى: إنام ثنّى فقال 

لقد أراد املحقق بيان خالف ما ذكره املؤلف بأن الدعاء والنداء بمعنًى، وإنام يكررا أحيانا 

لتحسني الكالم، فبّني املحقق أن عيل بن عيسى الرماين له رأي آخر وهو أن الدعاء طلب الفعل 

جيتهد فيوضح املعنـى لتتضـح الفكـرة وتـتم  والنداء إجابة الصوت!، فكان أحرى باملحقق أن

« الفائدة، ولكنه مل يزد عىل ما ذكر شيئا، ولو وضح املحقق الفكرة فقال: يقصد الرماين بقولـه:

والنـداء إجابـة « أي: ما يطلب من الكفار أن يفعلوه هداية هلم، وقولـه:» الدعاء طلب الفعل 

مل يفهمـوه حيـث شـبه سـبحانه وتعـاىل أي إجابة الكفار للصوت املوجه هلم الذي » الصوت 

والظاهر يل من كالم الرماين غري ما  )٢(الكفار بالبهيمة التي تسمع صوت راعيها ولكنها ال تفقهه

ارتآه بناء عىل تفسري اآلية الكريمة، فلو كان الدعاء طلب الفعل مـن الـداعي، والنـداء إجابـة 

كريم بمعنى الدعاء وطلب الفعل يف أكثر مـن الصوت من املدعو ملا ذكر اهللا النداء يف القرآن ال

ـُه نِـَداًء َخِفيّـًا وقولـه تعـاىل: ﴿  )٣(... ﴾ َوَناَدى ُنوٌح َربَّهُ موضع؛ قال تعاىل: ﴿   )٤(﴾إِْذ َنـاَدى َربَّ

أن النداء طلب اإلقبال فحسـب،  -واهللا أعلم  -والكالم يف هذا كثري، ولكن الذي أذهب إليه 

ولعل الرماين يقصد هذا املعنى فتكون قد سقطت كلمة (طلـب)  أما الدعاء فطلب فعل يشء،

                                                   

 .١) المصدر السابق نفسه الهامش ص١(

 .١٥٥، ص ١، و في ظالل القرآن لسید قطب ج٣٤نظر تفسیر الجاللین ص ا )٢(

 .٤٥) هود أیة ٣(

 .٣) مریم أیة ٤(
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ولو قيل ( والنداء طلب إجابة الصوت ) لظهـر املعنـى وال » والنداء إجابة الصوت« من قوله: 

شك أن هذا ما يريده الرماين فسقطت كلمة (طلب) إما من املحقق لكتاب البحر املحيط أو من 

 ثناء نقله للنص من البحر املحيط. أ -موضوع هذا البحث-حمقق هذا الكتاب

وأرضب مثاالً آخر عىل تلك التعليقات املبهمة والغامضة، وهو تعليق املحقق عىل كـالم 

ابن يعيش الذي ذكر فيه سببا آخر الستعامل كلمة (دعاء) أحيانا و(نداء) أحيانا أخرى، حيـث 

يست بمناداة يف احلقيقة، وهي وقلنا يف الغالب؛ احرتازا من أشياء جاءت بلفظ النداء ول« قال: 

 ومثل قول الشاعر: » إنا معارش األنبياء ال نورث « مثل قول النبي صىل اهللا عليه وسلم: 

ـــــر ال  ـــــي منق ـــــا بن ـــــزإن   نع

 

ـــز ـــا حت ـــا مج ـــرى مج ـــى ن   حت

 

فاكتفى املحقق بتخريج البيت الشعري وكذا » اللهم أغفر لنا أيتها العصابة « ومثل قوهلم: 

ومل يوضح ويعلق عىل النص ليوضح الفكـرة، فكيـف تكـون أشـياء جـاءت احلديثني النبويني 

اللهـم « ، و»إنا بني منقر « و»  إنا معارش األنبياء... « بلفظ النداء وليست بمناداة يف احلقيقة لـ 

؟: لذلك فإن هذه الشواهد بحاجة إىل توضيح، فكان أحـرى بـاملحقق »اغفر لنا أيتها العصابة 

داء ؟ وإن مل يكن ما جاء يف تلك الشواهد نداء فام هو؟ وما تقدير الكـالم ؟ أن يبني أين لفظ الن

يريـد » جاءت بلفظ النداء وليست بمنـاداة يف احلقيقـة « وبيانه عىل النحو اآليت: قول املصنف:
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بكالمه السابق أسلوب االختصاص الذي يشبه النداء املحذوف منه األداة، فالظـاهر يف قولـه 

أي: إنا يا معارش األنبياء، ومثله إنا بني منقر واللهم » إنا معارش األنبياء:« م صىل اهللا عليه وسل

اغفر لنا أيتها العصابة، فالظاهر فيه إنا يا بني منقر واللهـم اغفـر لنـا يـا أيتهـا العصـابة وهـذا 

األسلوب ليس نداًء وال يقدر فيه ياء النداء ولكن يقـدر الفعـل أعنـي أو أخـص، وعـىل هـذا 

يكون الفعل املقدر والفاعل واملفعول به مجلة اعرتاضية ال حمل هلا من اإلعـراب وهـي التقدير 

معرتضة بني املبتدأ واخلرب بني منقر، ومعارش األنبياء، ويف هذه احلالة يشكل عىل هـذا التقـدير 

، لذلك قال حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد يف حتقيقـه »اللهم اغفر لنا أيتها العصابة« إعراب 

فإن قلت: فإن ابن الناظم قدر عبارة االختصاص بقوله: عـىل « املسالك البن هشام:  ألوضح

معنى اللهم اغفر لنا خمتصني من بني العصائب فام وجه التقدير ؟. قلت: هذا يف الغالب تقـدير 

معنى مجيع اجلملة، وليس تقديرا إلعراب االسم املنصـوب وحـده، وهـو أيضـا يشـري إىل أن 

املقدر وفاعله ومفعوله الذي هو املنصوب عىل االختصـاص تكـون يف حمـل اجلملة من الفعل 

نصب عىل احلال، عىل أن كون هذه اجلملة منصوبة عىل احلال ليس دائام، بل قد تكـون حـاال، 

 .)١(»وقد تكون ال حمل هلا معرتضة

 تلك نبذة عن التعليقات يف هذا الكتاب موضوع هذا البحث.  

                                                   

، ١ج ) انظــر أوضــح المســالك إلــى إلفیــة ابــن مالــك البــن هشــام المصــري، تحقیــق: محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد،١(

 .٦٥ص
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 مأخذ يؤخذ عىل الباحـث، فـام مـن تعليـق إال وحييـل فيـه وأما اإلحاالت فلم أقف عىل

 القارئ إىل املصدر الذي يؤكد به كالمه مشريا إىل رقم اجلزء ورقم الصفحة.

 

فهرس املحقق للجزء األول من كتاب املحيط املجموع يف األصول والفروع البن يعيش  

ىل ما يصبو إليـه بيرسـ وسـهولة، وقـد شـملت إ عىل الوصولالصنعاين، وذلك ليعني القارئ 

   )١(فهارسه اآليت: 

األمثال  –األبيات والرجز  أنصافالشعر و –األحاديث النبوية واآلثار  –اآليات القرآنية 

 الفهرس العام. –املصادر واملراجع  –األبواب والفصول  –األعالم  –واألقوال املأثورة 

حيط البن يعيش الصنعاين فإننـا نجـد أسـامء قبائـل وبالنظر إىل اجلزء األول من كتاب امل

 )٤(والكتاب تنترش فيه العلل النحوية بشكل كبري )٣(ونجد كثريا من لغات العرب )٢(وكذا مجاعات

كام تنترش يف الكتاب أمثلة نحوية ليست شواهد  )٥(وتنترش يف ثنايا النحو بعض املسائل الرصفية 

متن الكتاب رد ابن يعيش لبعض الشواهد التـي يستشـهد نثرية وال شعرية، وقد استوقفي يف  

فقال: إن هذا املثـل » أكلوين الرباغيث« هبا أغلب النحاة، ومن ذلك مثال رده لالستشهاد بلغة 

                                                   

 .٣٣٤ – ٢٩٠، ١) انظر المحیط المجموع، ج١(

 .١١٨ – ١٢٦، ص ١) انظر المحیط المجموع، ج٢(

 .١١٤، ١٢١، مثاال على ذلك ص ١) انظر المحیط المجموع، ج٣(

 ومعظم صفحات الكتاب. ١٠٨، ١٠٩مثاال على ذلك ص:  ١) انظر المحیط المجموع، ج٤(

 ، وغیرها من الصفحات.١٠١، ١٠٣، ١٠٤لى ذلك ص: مثاال ع ١) انظر المحیط المجموع، ج٥(
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  منقــول باخلطــأ؛ ألن العــرب لــو أرادت اجلمــع يف الفعــل املؤنــث لغــري العاقــل فإهنــا تقــول 

، فمثل تلك )١(اجلامعة فإنه يستخدم للجمع العاقل ؛ ألن الرباغيث غري عاقل، أما واو»أكلتني « 

اللمسات والنظرات سابقة الذكر كلها بحاجة إىل فهرسة، لتتم االستفادة منها بيرسـ وسـهولة 

 ولكن املحقق مل يفهرس تلك األمور،  وهذا مأخذ آخذه عليه.

 

تن أمهيـة قصـوى وكـذا األعـالم يف التحقيقات بالذات تأخذ العناية بالطباعة وضبط املـ

واألماكن، وقد عني الباحث بالطباعة عناية كبرية وقلام نجد أخطاء مطبعية مؤثرة عـىل اللغـة، 

 ومن تلك األخطاء القليلة األخطاُء اإلمالئية، ومن ذلك:   

، وال أدري أهو ناجم عـن الطبـاع أم أن املحقـق )٢( اإلمالئي يف كتابة كلمة (العطاء) احلطأ -

ه فأخطأ يف كتابة الكلمة لبسا فظنها تقرأ بالتسهيل؟ حيـث جـاءت كلمـة (العطـاء) يف نقل

 شاهد شعري، وهو قول الشاعر:  

  تعطــي وتزهــق مــا أعطيتــه مننــا

 

ـــا ـــه املنن   بـــئس العطـــا إذا أتبعت

 

                                                   

  ٢٤٧ص ١) انظر المحیط المجموع، ج١(

 .٢٥٠، ٢٤٥، ص ١) انظر المحیط ج٢(
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فيالحظ أن الوزن ال يستقيم إذا ما كتبت كلمة(العطاء) بغري مهزة، والصـواب أن تكتـب 

 لقطع ليستقيم الوزن الشعري يف البيت؛ فالبيت من بحر البسيط الذي تفعيلته:  باهلمزة وتقرأ با

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن       مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

 والبيت املذكور حدث فيه زحاف (خبن) فتحولت كل فاعلن فيه إىل (فعلن فيكون وزنه:

 تفعلن فعلنمستفعلن فعلن مستفعلن فعلن    مستفعلن فعلن مس

يف الشطر الثاين من البيت  األوىل فإذا ما كتبت كلمة العطا بدون مهزة فسوف تتحول فعلن

وعموما فإن األخطـاء املطبعيـة يف املـتن نـادرة جـدا، وهـذه مـن  فيختل وزن البيتإىل فعل، 

نقوطة إجيابيات هذا التحقيق وقد نجد عدم دقة أحيانا يف استعامل عالمات الرتقيم كالفاصلة امل

 .  )١( وحقها أن توجد التي ال نجدها يف مواضع

أما ضبط املتن فقد عني به الباحث عناية كبرية حيث ضبط ما حيتمل أن حيدث لبسـا يف قراءتـه 

املحقق، ولكن ضبطه كان غالبًا بـالقلم العـادي بعـد إمتـام  ما أرادهأو يقرأ عىل وجه آخر غري 

حتى التي يقوم الباحث بتخرجيها يف اهلـامش ال  )٢( نادرالطباعة، وأما ضبط األعالم واألماكن ف

 نجد هلا ضبطا وهذا مأخذ يؤخذ عىل املحقق.                                            

                                                   

 .٢٥٠، ٢٤٥) انظر مثاال على ذلك في المحیط ج، ص ١(

 الهامش، حیث ضبط (ُثْعال) وقال: هو بطن من طي. -١في المحیط ج ٢٨٢) كما في ص ٢(
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 ٣٣٨

 

 

  

هذه الدراسة عبارة عن حتقيـق للجـزء الثـاين مـن كتـاب املحـيط املجمـوع يف األصـول 

هـ)، وهذا التحقيق تقدم به الباحث مؤمن بن ٦٨٠والفروع البن يعيش الصنعاين، توىف سنة (

صربي غنّأم إىل جملس كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، وذلـك لنيـل درجـة 

دكتوراه وناهلا عام ألف وأربعامئة وثالثة عرش هجرية املوافـق عـام ألـف وتسـعامئة وثالثـة ال

وتسعني ميالدية، وأرشف عىل هذه الدراسة الدكتور/ عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، وهـي 

عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة أم القـرى حتـت رقـم التصـنيف 

)٢٤٠٩. 
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 ٣٣٩

قيق اجلزء الثاين من هذا الكتاب سبق حتقيق اجلزء األول حيث إن اجلزء األول حقق إن حت

ثالثامئـة وثـامين وعرشـين  )٢(وبلغت صفحات القسـم املحقـق للجـزء الثـاين )١(يف وقت الحق

 صفحة.    

 

ة بـّني فيهـا يف التمهيـد نبـذة عـن الدراسـات اللغويـة قدم املحقق للنص املحقق بدراسـ

والنحوية يف اليمن حتى عرص املؤلف، ثم كان القسم الثاين وهو قسم الدراسـة، حيـث تكـون 

من فصلني: الفصل األول حتدث فيه عن مؤلف الكتاب، والفصل الثـاين درس فيـه الكتـاب، 

صـفحة حتـدث فيهـا عـن اسـم  وقد قدم الباحث للكتاب دراسة مستفيضة يف حوايل أربعـني

الكتاب ومنهج مصنفه فيه، وموقـف املصـنف فيـه مـن العلـة النحويـة والشـواهد والقيـاس 

والسامع، ومن املدرستني البرصية والكوفية، كام ذكر الباحث مآخذ عىل الكتاب، وكذلك بـّني 

به هذا، وأما ما انفرد به املصنف من آراء يف هذا الكتاب، كام وضح اختيارات ابن يعيش يف كتا

مدى بيان أمهية الكتاب وقيمته العلمية ومتيزه، فقد ذكر الباحث ما انفرد به من آراء وهذه ميّزة 

متيزه عن غريه من املصنفات النحوية، أما أمهية الكتاب فقد أشار إليها إشارة رسيعة يف املقدمة 

طولة التي حوت كثـريا ووجدت أنه باالهتامم جدير، إذ هو من الكتب النحوية امل« حيث قال: 

                                                   

 من هذا الفصل  ) انظر المبحث الثامن١(

 ) ینتهي الجزء الثاني عند نهایة باب معرفة مذ ومنذ ویعقبه الجزء الثالث وهو مفقود.٢(
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 ٣٤٠

من املسائل اخلالفية، واآلراء النحوية، وهو يكشف عن شخصية عامل كبري مـن علـامء العربيـة 

عاش يف بالد اليمن ال يقل فضال وعلام عن كثري من أنداده من العلامء يف األمصـار اإلسـالمية 

 .)١(»األخرى؛ وهلذا حرصت عىل حتقيق الكتاب وإخراجه 

 .كره املحقق عن أمهية الكتاب وقيمته سيجد أنه مل يعط هذه اجلزئية حقهاإن املتأمل ملا ذ

 

 : 

  )٢( وثق املحقق عنوان الكتاب معتمدا عىل:

 

جميء اسم الكتاب (املحيط املجموع يف األصول والفروع يف النحو) مثبتا عـىل الورقـة  -١

 وىل من املخطوط وكذا الورقة الثانية.األ

جميء اسم الكتاب (املحيط) منصوصا عليه من قبل املصنف نفسه يف كتابه(التهذيب)  -٢

 .٣١٧، ٣١٥، ١٧ويف بعض أبوابه يف الصفحات 

                                                   

، رسـالة دكتـوراه، مخطـوط محفـوظ ٣) انظر المحیط المجموع في األصول والفروع، الجـزء الثـاني لمـؤمن غنـام، ص ١(

 ).٢٤٠٩في مكتبة اللغة العربیة بجامعة أم القرى تحت رقم التصنیف (

 .٣) المصدرالسابق نفسه ص ٢(
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 ٣٤١

نصُّ صارم الدين عىل الكتاب باسم (املحيط) يف كتابه طبقات الزيدية، وكذا نصَّ عليه  -٣

ال يـدع جمـاال للشـك يف  أدلةوغري ذلك مما ذكره املحقق من زبارة يف كتابه أئمة اليمن 

 عنوان الكتاب. 

 

وثق املحقق اسم املؤلف بأنه حممد بن عيل بن امحد بن أسعد بن أيب السعود املعروف بابن 

يعيش الصنعاين امللقب (سابق الدين) وهذا حسب مـا جـاء يف ترمجتـه عنـد صـارم الـدين يف 

دية، وذكره زبارة يف (أئمة اليمن) بـ(الزبيدي اليمني)، ولعله يريـد الزيـدي؛ ألنـه طبقات الزي

ليس بزبيدي، وذكره عبد اهللا حممد احلبيش باالسـم املعـروف وذلـك يف كتابـه (حكـام الـيمن 

 املؤلفون املجتهدون ) وغريهم من املرتمجني.

 

مؤلفه: حممد بن عىل بن يعيش الصنعاين املتوىف سـنة حقق ووثق املحقق نسبة الكتاب إىل 

هـ) نسبة صحيحة؛ فقد ذكر أدلة قاطعة، منها: نسـبة املؤلـف نفسـه الكتـاب لنفسـه يف ٦٨٠(

مقدمة كتاب (التهذيب الوسيط)، وكذا أحال إليه يف التهذيب أكثر من مـرة، وكـذا نسـبته إىل 

اب البـن يعـيش الصـنعاين ابنـه احلسـني مؤلفه من قبل مرتمجه صارم الدين، وكذا نسَب الكت

حيث كتب بخط يده يف آخر اجلزء األول من املحيط عىل الورقة قبل األخرية، وأثبـت املحقـق 
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 ٣٤٢

وقد أوىف املحقق هذه اجلزئية حقها بام ال يدع جمـاال  )١(نص احلسني بن  عىل بن يعيش الصنعاين

 للشك. 

 

   

مد املحقق عىل نسخة وحيدة بل نسخة مصورة عن األصل، ويل عليه يف ذلك بعـض اعت

 املالحظات تتلخص يف اآليت:

مـن وجهـة -اعتمد املحقق عىل نسخة مصورة ومل يقابلها عىل األصـل، وهـذا يقلـل  -١

من مدى توثيقها والتحقق من صحتها، ولكي يتجنب املحقق ذلك كان عليه  -نظري

 ل ويقابل النسخة املصورة عىل األصل صفحة صفحة. أن يقف بنفسه عىل األص

اعتمد املحقق عىل نسخة وحيدة، وليس هناك ما يدل عىل أهنا مسودة املؤلف بحيـث   -٢

 يطمئن إىل اعتامدها بدون مقابلتها عىل نسخ أخرى.

مل يذكر املحقق كالما مؤكدا يدل عىل وجـود خـط املؤلـف نفسـه عليهـا ليطمـئن إىل  -٣

مزورة حديثا ألغراض جتارية أو غريه، ولكنه اعتمـد عـىل الظـن صحتها وأهنا ليست 

وعىل صفحة العنوان متلك باسم املؤلف نفسه، ولعله بخطه، إذ يف العبارة مـا « فقال: 

                                                   

 .٣١) انظر المحیط المجموع في األصول والفروع، الجزء الثاني ص ١(
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 ٣٤٣

ولعلـه « ومل يذكر العبارة الدالة عىل ذلك، فعالم اعتمد حـني قـال:  )١(»يدل عىل ذلك 

القطع واجلـزم، والتوثيـق ال يقـوم ، والكالم يدل عىل الشك واالحتامل وليس »بخطه

 عىل االحتامل والشك. 

) ٢( نحـو) ١٢٠ذكر املحقق أن املخطوط حمفوظ بمكتبة اجلامع الكبري يف صنعاء بـرقم ( -٤

) وهو رقـم خـاص بـاجلزء الثـاين، وللجـزء ١٨٣١وهذا ليس بصحيح؛ ألهنا برقم (

  . )٣(األول رقم آخر غريه

 أصل املخطوط لتبـني لـه أن عـىل املخطـوط لو أعمل املحقق نظره بدقة أو وقف عىل -٥

إجازة سامع للكتاب بخط العالمة (حممد بن نشـوان بـن سـعيد احلمـريي تـويف سـنة 

، وهذا جيعل النفس تطمئن إىل أن املخطوط قديم ويرجع تارخيه إىل ما قبل )٤( هـ)٦٥١(

حممـد  هـ) وينبغي احتامل وجود التزوير إال أنه البد من التحقق من خط٦٥١تاريخ (

 بن نشوان احلمريي.

ذكر املحقق بأن يف الصفحة التي قبل صفحة العنوان قراءة لعدة كتب بعضها بخط ابن  -٦

املصنف (حسني) وبعضها بخط تلميذ املصنف وأستاذ ابنه وهو (احلسـن بـن البقـاء) 

                                                   

 .٧١) انظر المحیط المجموع في األصول والفروع، الجزء الثاني ص ١(

 .٧١) انظر المصدر نفسه ص ٢(

ــة ، مخطـــوط مح٢) انظـــر المحـــیط المجمـــوع فـــي األصـــول والفـــروع البـــن یعـــیش الصـــنعاني، ج٣( فـــوظ بالمكتبـــة الغربیـ

 ).١٨٣١بالجامع الكبیر بصنعاء تحت رقم (

 .٣) انظر المحیط المجموع في األصول والفروع، الجزء الثاني، ص٤(
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 ٣٤٤

هــ)؛ ألنـه تـاريخ ٦٥١فاستدل املحقق بذلك عىل أن املخطوط قد كتب قبل تاريخ (

املثبتة فيه، والذي أذهب إليه أن ذلك ليس بالدليل القاطع، فـام ُيـدري  لتلك القراءات

خـط ابـن  حقااملحقق أن تاريخ القراءة املثبت ليس مزورا ؟ وكيف تأكد بأن اخلط هو 

املؤلف وكذا تلميذه ؟! خاصة وأن النسخة وحيدة، وال أقـف هنـا موقـف املشـكك 

ُيتحقق من صحته حتققا ُيطمئن إليه  ولكن ما يصل إلينا جيب أن يكون حمل نظر إىل أن

 قطعيا. 

 

صـوب املحقـق كثـريا مـن األخطـاء التــي جـاءت يف املخطـوط ولكنـه خـالف قواعــد 

التصويب، فنجده يتدخل مبارشة يف تصويب خطأ وذلك يف املتن نفسه، ثم يشري يف اهلامش إىل 

مي فيام يبـدو يل وأذهـب مـذهب اخلطأ كام جاء يف األصل، وهذا خمالف لقواعد التحقيق العل

األستاذ عبد السالم هارون الذي يـرى أن عمـل املحقـق مـن تصـويبات ينبغـي أن يكـون يف 

؛ حتقيقـا لألمانـة العلميـة، )١(اهلامش ويرتك اخلطأ كام هو يف املتن ويوضع بني قوسني معقوفتني

 هبا املحقق ما ييل:  وال يصوب يف املتن إال النص القرآين فقط ومن تلك التصويبات التي قام

                                                   

 ) انظر تحقیق النصوص ونشرها لعبد السالم هارون ص.١(
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 ٣٤٥

 . )١(»لطف، [و] صل عىل حممد اب سائله، يرس، وأعن ويّ يا من ال خت« قال املصنف: -

ــائال:  ــامش ق ــل) يف اهل ــة (ص ــوب كلم ــتن، وص ــنص يف امل ــق ال ــر املحق ــذا ذك   هك

يبه يف ، والتحقيق العلمي إنام يكون بوضع اخلطـأ كـام هـو يف املـتن وتصـو"صيل"يف األصل « 

يب سائله، يرس، وأعن، وألطف، [صيل]عىل حممد.) ثم يصوب يف حي( يا من ال  اهلامش هكذا:

ـــــــــــواب  ـــــــــــل والص ـــــــــــذا يف األص ـــــــــــائًال: هك ـــــــــــامش ق   اهل

فنالحظ أنه أضاف واو العطف وحذف حرف العلة من الفعل (صّل)؛ ألنه مبني عىل  "وصل"

 .)٢(حذف حرف العلة

املحقـق يف املـتن  ومن تلك التصويبات أيضا تصـويب عبـارة (لكـوهنام) حيـث صـوهبا

ألن أدوات التأكيد كلها « (لكوهنا)، وهذه العبارة ذكرت يف سياق نص املصنف الذي قال فيه: 

 .)٣(»تستعمل بغري ألف والم ؟ لكوهنا جتري جمرى املعارف 

إن تصويب اخلطأ مسألة خطرية، فقد يكون املؤلف أراد شيئا آخر أو وجهـا غـري الوجـه 

البعض، ولذلك عندما يترصف املحقق ويصـوب يف املـتن فـإن ذلـك املعلوم أو لغة ختفى عىل 

عدوان وخروج عن األمانة السيام النسخة األم املعتمدة فهي تعترب نسخة عالية وليست ثانوية 

                                                   

 .١، المتن، ص ٢) انظر المحیط المجموع، ج١(

قطت مـن المـتن ال یضـر باألمانـة ولـیس فیـه عـدوان علـى الـنص ) إضافة حرف أو كلمة ناقصة معلومـة بالبدیهـة سـ٢(

 .٧٨كما یراه عبد السالم هارون بشرط وضعها بین معقوفتین، انظر تحقیق النصوص ونشرها ص

 .٨)انظر تحقیق النصوص ونشرها ص ٣(
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 ٣٤٦

أما النسخ العالية فإن املحقق حري « حتى لو كانت وحيدة، يقول األستاذ عبد السالم هارون: 

خطأ كان أو صوابا، عىل أن ينبه يف احلوايش عىل صواب ما رآه أن يثبت ما ورد فيها عىل عالته، 

فعندما تصوب كلمة (صيل) هكذا (صل) فلعل املؤلـف أراد  )١(»خطأ، حرصا عىل أمانة األداء 

بذلك صىل عىل حممد أي صىل اهللا عىل حممد ويريد انتهاء الكالم أو انتهاء جـزء ليـدخل جـزءا 

باب النداء)، وعبارة الدعاء التي ساقها املحقـق يف املـتن آخر حيث إنه جاء بعد ذلك مبارشة ( 

بعد (بسم اهللا الرمحن الرحيم ) ال أظنها تابعة للجزء الثاين بدءا ولكنها عبـارة أهنـى هبـا اجلـزء 

األول، والدليل عىل ذلك أنه مل يفعل ذلك يف بداية اجلزء األول، وليس بني أيدينا ما يـدل عـىل 

بداية اجلزء األول ساقطة كام ذكر حمقق اجلزء األول وقد تكون العبارة  أنه فعل ذلك أْو ال؛ ألن

ديباجة بدأ هبا هذا اجلزء وأهنى الكالم بقوله ( وصىل اهللا عىل حممد) ليبدأ بعد ذلـك املوضـوع 

 النحوي. 

ومن هنا فالظاهر يل أن التصويب داخل املتن للنسخة األم املعتمدة أمر غري مقبول؛ ألنـه 

  )٢(قوع بعض املحققني يف أوهام فيخطئون املؤلفني ومهًا يؤدي إىل و

 

 

                                                   

 ٤٦) تحقیق النصوص ونشرها ص ١(

 ي سیأتي ) انظر مثاال على ذلك مبحث( المغني في النحو البن فالح ) الذ٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٣٤٧

خّرج الباحث الشواهد القرآنية والقراءات القرآنية ولغات العـرب واألحاديـث النبويـة، 

 والشواهد الشعرية واألمثال، ومل أقف له عىل مأخذ يف ذلك.  

 

إما موضحة مبهًام أو ملخصة مطوالً، أو مكملـة  كانت تعليقات املحقق ذات فائدة فهي 

ناقصًا، أو مبينة وجوها أخرى غري التي ذكرت، أو شارحة موجزًا، فهي رضورية وقلام تكـون 

قول املحقـق تعليقـا عـىل  -مثال -التعليقات بعيدة عن الفكرة املراد التعليق عليها، ومن ذلك 

فعلق املحقـق عـىل  )١(» "الن حيص بيصأصابت بني ف "ويلحق بذلك قوهلم: « قول املصنف:

وهـو لقـب شـاعر مشـهور اسـمه: سـعد بـن حممـد التميمـي تـويف سـنة « هذا القول بقوله:

  .)٢(هـ)٥٧٤(

فتالحظ أنه ال عالقة بني النص املعلق عليه والتعليـق، فـالغرض مـن التعليـق اإليضـاح 

لق عىل املثل السا بق بأنه لقب شاعر، يف الوقـت والبيان ال الغموض واإلرباك، فنجد املحقق عَّ

 الذي كان عليه أن يبني معنى حيص بيص.

                                                   

 .١٣٤ - ١٣٣) انظر المحیط المجموع، المتن ص ١(

 .١٣٣) انظر المصدر السابق نفسه الهامش ص ٢(
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وهو ِضيْق مـؤخرة العـني وعورهـا  "واحليص أصلها احلْوص،  )١(فالبيص الشدة والضيق

قُ إحدى العينيني  ل أكثر فكـان عليـه أن )٢("ويقال إن األحوص ضيِّ ، وإن أراد املحقق أن ُيفصِّ

 .)٣(يف ضيق وشدة وفيه عدة لغات الخ يبني أنه َمثُل يطلق عىل من وقع

أما إحاالت املحقق فدقيقة وال يذكر قـوال أو رأيـا إال وحييـل إىل مصـدره ورقـم اجلـزء 

 والصفحة ومل أقف له عىل مأخذ يف ذلك يف هذا التحقيق. 

 

جـاء الفهارس جزء ال يتجزأ من أي بحث أو دراسة فهي باب كبري لالستفادة من كل ما 

يف الدراسة، وحني ينطلق الباحث من هذا املنطلق فإنه يعمد إىل تقديم فهارس ينتفع من خالهلا 

كل قارئ من البحث بآفاق واسعة، وإذا ما نظرنا إىل هذه الدراسة التي هذا املبحـث بصـددها 

فإننا سنلحظ أن الباحث قد عني بالفهرس عناية كبرية وقدم فهـارس جديـدة وفـتح يف بحثـه 

قا واسعة، ومن الفهارس اجلديدة التي مل أجدها يف كثري من الدراسات والتحقيقات السابقة آفا

 ما ييل: 

                                                   

 .٢/٢٩٦) القاموس المحیط ١(

 .١/٤٨٢) شمس العلوم ٢(

 .١/٤٨٥، شمس العلوم ٢٩٧-٢/٢٩٦) القاموس المحیط ٣(
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، حيث عـرض الباحـث كـل األمثلـة التـي جـاءت يف )١(فهرس األمثلة واألساليب النحوية  -

دراسته وهي غري الشواهد الشعرية أو شواهد احلديث أو الشواهد القرآنية، وكذا األساليب 

 ية التي تنوعت وأحال إىل مواضعها يف الدراسة.النحو

، وقلام وجدت فهارس هذه الدراسة النحوية، فوجدتـه قـد ذكـر )٢(فهرس الفرق واجلامعات -

هنشل ومهدان وكذا املتأخرين من النحاة واملتقدمني منهم، وجماشع وكليـب وطـئ وطفـادة 

ققني وبنو إياض وأهل الرشع واجلمهور من العلامء واجلمهور من النحاة واجلمهور من املح

 وأهل العربية وأهل الفقه واحلجازيني والتميميني وغري ذلك. 

وهذا فتح آلفاق داخل متن املحيط، وقلام نجد من يشـري إىل  )٣(فهرس الكتب الواردة يف املتن -

 مثل تلك الكتب التي تأيت يف املتن.

يـة وشـواهد احلـديث النبـوي، إىل جانب ما ذكرته من فهارس فقد فهرس للشـواهد القرآن -

األبيات، واملواضـع  أنصافواألمثال واألقوال املأثورة، واألعالم وشواهد الشعر والرجز و

والبلدان وموضوعات الدراسة وموضـوعات الكتـاب، فكـل تلـك الفهـارس تعـني عـىل 

االستفادة من هذا اجلهد بشكل أكرب وبصورة ميرسة، ومع ذلك فقد أغفل املحقـق فهرسـة 

                                                   

 .٣٦٠ – ٣٥٦ ٢)انظر المحیط المجموع ج١(

 .٣٦٩-٣٦٦، ص ٩فهرس  ،٢) انظر المحیط المجموع، ج٢(

 .٣٧١ص ٢)انظر المحیط المجموع، ج٣(
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اءات القرآنية، وفهرسة لغات العرب التي ذكـرت يف اجلـزء الثـاين مـن املحـيط، حيـث القر

 امتألت هوامش دراسته هبا ولكنه مل يفرد هلا فهرسة. 

 

لقد وقفت كثريا عىل الطباعة هلذا اجلزء من كتـاب املحـيط فوجـدهتا دقيقـة، وعالمـات 

حقق يف ذلك عىل خطأ يذكر وهذا يعترب من إجيابيات هـذا الرتقيم فيها أيضا دقيقة ومل أقف للم

التحقيق، أما الضبط فقد ضبط املحقق النص بدقة ومل يقترص عىل ضبط بعض الكلامت ولكنـه 

ضبط كل حروف الكلمة، وكان ضبطه دقيقا ويبدو أنه بذل فيه جهدا كبريا ومل يضـبط بـالقلم 

ان بالكمبيوتر، وهذه ميزة متيز هذا اجلزء عن العادي كام فعل حمقق اجلزء األول ولكن الضبط ك

 اجلزء األول. 

ومع ما بذله املحقق من جهد فإنه مل يضبط عنوان الكتاب ومل يضبط األعالم وال األماكن 

 املذكورة يف اهلوامش، وهذا مما أخذته عليه يف الضبط، أما ضبط الشواهد فكان دقيقا.  
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حمقق هذا الكتاب هو الدكتور عبد الرزاق عبد الرمحن أسعد السعدي من العراق الشقيق، 

هـ   لنيـل درجـة الـدكتوراه يف ٦٨٠حيث قام بتقديم دراسة عن ابن فالح اليمني النحوي ت 

قسم  -رصف ) من جامعة أم القرى بمكة املكرمة يف كلية اللغة العربية علوم اللغة ( النحو وال

 : لغة، وكان عنوان الرسالة املقدمةفرع ال -الدراسات العليا 

( ابن فالح النحوي: حياته وآراؤه ومذهبه، مع حتقيـق اجلـزء األول مـن كتابـه املوسـوم 

م، وقد طبعت الطبعة األوىل منه ١٩٨٤باملغني). لقد انتهى املحقق من حتقيق هذا الكتاب عام 

ببغـداد، وقـد ظفـرت بنسـخة مـن  "آفاق عربية "م يف دار الشؤون الثقافية العامة ١٩٩٩عام 

الكتاب املطبوع من معرض الكتـاب الـدويل بصـنعاء مـن دار الشـؤون الثقافيـة ببغـداد عـام 

 م، واحتفظت هبا يف مكتبتي اخلاصة.١٩٩٩

كتاب املغني البن فالح اليمني ويتكون من جملد واحد يمثل هذا الكتاب اجلزء األول من 

تصل عدد صفحاته إىل ثالثامئة وأربع وأربعني صفحة، وقد ذكر حمقق هذا اجلزء أنه جاء بعـد 
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هذا اجلزء حتقيق بقية األجزاء، دون أن يضيف أي يشء عىل ذلك، وأخربين أحد أساتذة األزهر 

أنـه حرضـ  -وال حيرضين اسـمه –عربية يف القاهرة الرشيف الذي يعمل أستاذا يف كلية اللغة ال

مناقشة اجلزء الثاين من كتاب املغني البـن فـالح اليمنـي يف جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود 

بالرياض، وقد رجعت إىل جمموعة من أدلة الرسائل العملية يف جامعة اإلمام حممد بـن سـعود 

 .)١(وقع بني يدي من تلك األدلةبالرياض ولكني مل أجد حتقيق هذا اجلزء مدونًا فيام 

 

قدم املحقق للنص املحقق دراسة أزاحت الستار املرضوب عىل حياة ابن فـالح اليمنـي و 

تكمـن يف  آرائه وآثاره ومذهبه، كام أن املحقق نجح إىل مدى كبري يف إعطاء الكتاب أمهية بالغة

كونه مصدرا أساسا لكبار النحاة األقدمني منهم واملتأخرين، حيث اعتمدوا كثريا عىل املغني يف 

] يف رشحه عىل الكافية، هـ٦٨٦مؤلفاهتم النحوية ويف مقدمتهم ريض الدين االسرتاباذي [ت: 

يف ] يف مجع اجلوامع والطبقـات الكـربى واهلمـع واألشـباه والنظـائر هـ ٩١١والسيوطي [ت:

، كام بّني )٣(هـ] يف حاشيته عىل الترصيح خلالد األزهري١٠٦١، وكذا يس احلميص [ت:)٢(النحو

                                                   

) راجــع دلیــل الرســائل الجامعیــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمیة وكــذا دلیــل الرســائل العلمیــة فــي المملكــة ١(

 العربیة السعودیة.

الثقافیــة العامــة، بغــداد  ، تحقیــق: عبــد الــرزاق الســعدي، دار الشــؤون١/٢٤) المغنــي فــي النحــو البــن فــالح الیمنــي، ٢(

 م.١٩٩٩

 .٢٥/ ١) المصدر نفسه ٣(
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املحقق أن أمهية الكتاب وقيمته العلمية تكمن يف كونه ليس رشحا ملتن وال حاشـيًة عـىل رشح 

زه يف ، كام تأيت أمهية الكتاب بتمي)١(وال اختصارا، إنام هو كتاب مستقل بمنهجه ومتميز بأسلوبه

تناوله للمسألة الواحدة واإلحاطة هبا من مجيع جوانبها بام يسمى بوحدة املوضوع عىل عكـس 

، )٢(ما نجده لدى غريه من كتب النحو التي تفّرق الكالم عن املسألة الواحدة يف أكثر من موضع

يتهـا وأهم ما يميز الكتاب عن غريه أنه يتناول املسألة النحوية بأسلوب علمي حمكم ذاكـرا أمه

وواضعا حدا هلا ومعلال تسميتها ومدلال عليها بأدلـة مرتبـة بـدءا بـالقرآن الكـريم فاحلـديث 

، إىل غري ذلك ممـا يعطـي للكتـاب أمهيـًة قصـوى )٣(النبوي الرشيف فكالم العرب نظمه ونثره

يستحق ألجلها الدراسة والتحقيق؛ ألن قيمة اليشء تأيت من أمهيته، والظاهر يل أن املحقق قـد 

ُوّفق يف ذلك أّيام توفيق، حيث جعل القارئ يشعر بأنه أمام كنز ثمني وعامل جليل، فيثّمن جهد 

 املحقق ودوره الكبري يف إخراج هذا الكتاب إىل النور.

 

ه عـن توثيـق أما عن حتقيق العنوان واسم املؤلف فقد وّثق املحقق ذلك يف َمْعِرض حديثـ

  )٤( نسبة الكتاب البن فالح معتمدا عىل ما رسد من أدلة وهي:

                                                   

 .١٨/ ١) المصدر نفسه ١(

 .٢٠/ ١) المصدر نفسه ٢(

 .٢٠/ ١) المصدر نفسه ٣(

 .١٧، ١٦/ ١) المغني في النحو البن فالح الیمني ٤(
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جميء العنوان ( املغني) منسوبا إىل ابن فالح يف الورقات األوىل جلميع النسخ اخلطية السـبع  - 

التي اعتمد عليها يف حتقيق املغني إضافة إىل ما ُكتِب عىل هذه الورقات مـن أبيـات شـعرية 

 فالح ومغنيه. وأقوال يف مدح ابن 

كتب النحو: حيث نقل مجع من علامء النحو يف كتبهم النحوية كثريا من األحكـام النحويـة  - 

والرصفية والنوادر اللغوية واإلعرابية مرصحني بنسبتها إىل ابن فالح يف مغنيه، وبـالرجوع 

إىل نصوص كتاب املغني تبّني صحة هذه النقـول ودقتهـا، وّرصح املحقـق بأسـامء العلـامء 

 .)١(الذين نقلوا عن املغني وكتبهم

كتب الرتاجم التي ترمجت للمؤلفات ومن ضمنها املغني، حيث ذكر مؤلفوها أن املغنـي يف  - 

النحو هو البن فالح مرصحني بزمن تأليفه وعدد جملداته مثبتـني نصوصـا وعبـارات مـن 

 . )٢(أوله، وقد أشار املحقق إىل تلك الرتاجم

أدلة َلتقطع الشك باليقني بـأن اجلـزء األول مـن كتـاب  أعتقد أن ما ذكره املحقق من

عًال البن فالح وهو فعال ما تم حتقيقه، وهذه األدلة مطمئنة وال تـدع  املغني يف النحو هو فِ

جماال للشك بأن املغني هو البن فـالح، إال أن املحقـق مل يقـف عنـد حتقيـق اسـم املؤلـف 

، فإن سّلمنا بأن الريض معارص البن فالح واعتمد عىل من نقلوا عن املغني كالريض وغريه

                                                   

 ) انظر الصفحة السابقة من هذا المبحث.  ١(

 .١/١٧) المغني في النحو ٢(
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ويعِرف اسمه حق املعرفة  فإن الريض مل يرصـح باسـم منصـور ابـن فـالح و كـان يلقبـه 

عن ابن فالح أو ترمجوا له  -بعد الريض-، وهلذا فإن اعتامد املحقق عىل من نقلوا )١(بالشيخ

حيف يف اسمه دون أن يف إثبات صحة اسمه غري كاٍف؛ ألهنم مل يعارصوه، فربام حدث تص

يدركوا ذلك، هلذا كان عىل املحقق أن يتأكد بنفسه من هذه القضية ويتحقـق منهـا، فهـذه 

 .    )٢(القضية مما يؤكد عليها شيخ املحققني األستاذ عبد السالم حممد هارون

  

لك قـد اعتمد املحقق عىل ست نسخ خمتلفة أزمنة نسخها وخمتلـف ُنّسـاخها، ولعلـه بـذ

اطمأن إىل التحقيق من خالهلن؛ ألن القصد من تعدد النسخ أن يصل الباحـث إىل االطمئنـان 

بكفايتهن، وقد تنوع تاريخ نْسخ ُنَسخ املغني، فمنها ما نسخ يف حياة املؤلف ومنها ما نسـخ يف 

ة زمن قريب منه ومنها ما هو حديث النسخ، ويظهر يل أن املحقق قد وثق متن املغني من ناحيـ

 النُسخ املتعددة بام فيه الكفاية.

ال حيق للمحقق أن يصّوب خطأ ما يف املتن إال أن يكون نصًا قرآنيًا معلومًا وجليـًا، وقـد 

وجدت املحقق يصّوب بعضًا من الكلامت يف املتن كتصويبه كلمة (قط) حيث استبدل (فقط) 

                                                   

، تصـحیح وتعلیـق یوسـف حسـن عمـر، الهـامش، مطـابع الشـروق، بیـروت، ١/٩٢علـى الكافیـة  ) انظر شرح الرضي١(

 د. ط.

 م.١٩٩٨،  ٧بالقاهرة، ط  ي، مكتبة الخ انج ٤٣) انظر تحقیق النصوص ونشرها لعبد السالم هارون، ص ٢(
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، )١(»امء التي تدل عىل معنـى يف نفسـهاوخرج بقيد فقط األس« بـ(قط) وذلك يف قول ابن فالح:

وعّلق املحقق يف اهلامش بأن مجيع النسخ جاءت فيها الكلمة ( قط)، وعلل ذلك بـأن ( فقـط ) 

هي التي جاء ذكرها يف حد ابن فالح لالسم، فكان عىل املحقق أن يرتك ( قط) كام هي يف املـتن 

 يكـون يف اهلـامش حتقيقـا لألمانـة بني قوسني ويصوهبا يف اهلامش؛ ألن عمل املحقق كله إنـام

العلمية، ومع ذلك فإن هذه التصويبات يف املغني املخالفة لقواعد التحقيـق جـاءت قليلـة وال 

ل ظاهرة.  تشكِّ

كام صوب املحقق كثريا من األخطاء التي جاءت يف بعض النسخ أو كلها ولكن ذلك كان 

 أويف غريه، وهذا حيسب للمحقق. )٢(يف اهلامش كإصالحه ألفاظًا خاطئة ذكرت يف بيت شعري

 

خّرج املحقق األحاديث النبوية واآليات القرآنيـة والقـراءات واألمثـال ولغـات العـرب 

واألبيات الشعرية واألماكن واألعالم والشواهد، ومل أقف عىل تقصري من املحقق يف ذلـك إال 

ن هـذا الشـاهد أو  ِتركه بعض الشواهد من غري أن يذكر َمن الذي استشهد هبا أو من شواهد َم

 .)٣(ذاك إذا كان مل يقف له عىل قائل

 

                                                   

 .١٧٢/ ١) المغني في النحو البن فالح الیمني ١(

 .١/٢٨٨)المغني في النحو البن فالح الیمني ٢(

 .١/٣١٣) انظر المصدر السابق نفسه ٣(
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ضبط املحقق الكلامت التي حتتمل القراءة عىل وجه آخر بام حيقق قراءهتا عىل الوجه الذي 

أراده املؤلف، كام أنه ضبط اآليات القرآنية واألحاديـث النبويـة واألمثـال والشـعر واألعـالم 

وجهًا من الوجوه العربية التي توافق  -أحيانا أثناء الضبط-ملحقق كان خيتار واألماكن، إال أن ا

القواعد النحوية أو الرصفية ولكنه ال يعلق يف اهلامش بأن الكلمة التي ضـبطها حتتمـل ضـبطًا 

ًا وجهـًا غـري آخر عىل وجه آخر يوافق أيضًا القواعد النحويـة أو الرصـفية، وقـد خيتـار أحيانـ

مشهور وال مستعمل بكثرة، ومن ذلك ضبطه كلمة ( َترُبط )، حيث ضبطها املحقق بضم الباء، 

 فام أدرى املحقق أن املؤلف أراد ذلك الوجه بالتحديد دون غريه ؟!

إن الفعل (َترُبط) بضم الباء استعمل عىل وجه آخر وهو (تربِط) بكرس الباء، وهذا الوجه  

يُكُم النَُّعاَس  قال تعاىل: ﴿واملستعمل بكثرة، وبه نطق القرآن الكريم،  اآلخر هو املشهور شِّ إِْذ ُيَغ

ـيَْطاِن َولِـَريْ  نُكْم ِرْجـَز الشَّ ُكم بِِه َوُيْذِهَب َع َر يَُطهِّ َامء َماء لِّ ن السَّ ُكم مِّ ُل َعَليْ نُْه َوُينَزِّ بَِط َعـَىل َأَمنًَة مِّ

ُكْم َوُيثَبَِّت بِِه األَقْ  ، ومما يؤكد أن املحقق قصد هذا الضبط وأراده أنه كرره يف أكثـر )١(َداَم ﴾ُقُلوبِ

ويمكن دخول حروف اجلواب حتت الرابط؛ « من موضع ومن ذلك قوله عىل لسان ابن فالح:

ـ،  ألهنا ترُبط اجلملة ... ويمكن دخول حريف التفسري حتت الرابط؛ ألهنام يرُبطان املفرسَّ باملفرسِّ

                                                   

 .١١) األنفال آیة ١(
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، وجاء يف لسـان )١(»ألهنام يرُبطان ما بعدمها حتى يدخالنه يف حيز ما قبلهام وكذلك املصدرين؛

ـَء « ، وقال صاحب تاج العـروس:)٢(»َرَبَط اليشَء َيْربُِطه وَيْرُبُطه َرْبطًا « العرب: ْ َرَبَطـُه َأي اليشَّ

مِّ وهذه عن األَْخَفِش   .)٣(»َيْربُِطُه بالَكْرسِ : ويْرُبُطه بالضَّ

الزبيدي صاحب تاج العروس يف النص السابق أن ربط يرُبط بالضم هو  يتضح من كالم 

 القليل غري املشهور وغري املستعمل بكثرة، حيث إنه مذهب األخفش فقط.

وأما لو فأهنـا «(ضبْط مهزة أّن مفتوحة يف موضع حقه أن تكرس)، ومن ذلك قول ابن فالح:  -

ِه َوَهنَى النَّْفَس َعـِن والصواب: فإهنا؛ قال تعاىل  ،)٤(»تدل عىل امتناع اَف َمَقاَم َربِّ ا َمْن َخ ﴿ َوَأمَّ

 .)٥(اْهلََوى َفإِنَّ اْجلَنََّة ِهَي املَْْأَوى ﴾

والثاين من رفعُت اليشـء « (توضيح ضمري املتكلم بضمري املخاطب ) كام يف قول ابن فالح: -

، ومل أجـد مـن بـني مصـنفي فال يستقيم الكالم هبذا الضبط )٦(»إذا ذهبَت به إىل اجلهة العليا

كتب النحو واملعاجم العربية من يستخدم الضامئر عىل ذلك النحو عند وضعه حدا ملصطلح 

    .  ما، والصواب االلتزام بضمري املتكلم أو ضمري املخاطب يف كلٍّ

                                                   

 .١/١٧٩) المغني في النحو البن فالح الیمني ١(

 .٧/٣٠٢ لسان العرب) ٢(

 .١/٤٨٤١ تاج العروس) ٣(

 ، ویالحظ أنه یتكرر استعمال الضمائر هكذا مرارا في بقیة النص في الصفحة نفسها.٢١٦/ ١) المغني في النحو٤(

 .٤١، ٤٠لنازعات آیة ) ا٥(

 .١/١٨٩) المغني في النحو البن فالح الیمني ٦(
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لقـارئ إىل عّلق املحقق عىل ما حيتاج إىل تعليق ورشح ما حيتـاج إىل رشح، فنجـده حييـل ا

بعض كتب النحو واللغة لالستزادة من فهم واستيعاب قضية أو مسألة نحوية ما، وقـد حييـل 

ويؤخـذ  )١(القارئ إىل صفحة ما أو مبحث ما يف كتاب املغني نفسه ملا سيأيت أو ملا سـبق رشحـه

ت وال يدلل عليه، كحكمه بـأن البيـ -أحيانا  -عىل املحقق يف بعض تعليقاته أنه يصدر حكام 

 الشعري اآليت هو يف األصح لكعب بن زهري، وذلك يف قول الشاعر: 

ــــاٍت  ــــَة ُمْرَهف ــــبَْحنا اخلَْزَرِجيَّ   َص

 

  َأبـــاَد ذوي ُأُروَمتِهـــا ذووهــــا

 

فعالم اعتمد املحقق يف حكمه بأن البيت لكعب ومل يرش إىل مرجع رجع إليه؛ ليربهن عىل 

 صحة حكمه ؟!

 

، وذلـك مأخـذ )٢(هرسة جاءت يف كتاب املغني عدا فهرس املوضـوعاتمل أقف عىل أي ف

يؤخذ عىل الباحث؛ ألن ذلك جيعل االستفادة من آفاق الكتاب معدومة؛ لكون الفهارس تفتح 

 .  )١(آفاقا جديدة لالستفادة من املخطوط املحقق

                                                   

 .٢٠٦، ١٨٧، ١/١٩١) المغني في النحو البن فالح الیمني ١(

 .١/٣١٦) المصدر السابق نفسه٢(
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 مدى العناية بالطباعة

سـيام يف حتقيـق املخطوطـات، فقـد إن مما الشك فيه أن االهتامم بالطباعة أمر مهم جدا ال

يبذل املحقق جهدا كبريا فيضيّع الطباع كثريا من ذلك اجلهد بام يقـع فيـه مـن أخطـاء إمالئيـة 

ونحوية ولغوية ومطبعية، أو قفز عىل فقرات أو حذف فقرات أو مجل أو كلامت لتشابه بينهـا، 

انت العناية بالطباعـة أمـرا يف غايـة أو أخطاء يف النَّْقط  أو الضبط أويف عالمات الرتقيم، هلذا ك

األمهية، فيستحسن أن يبارش املحقق الطباعة بنفسه؛ ألنه ينظر بعينه وعقله بعكس الطباع الذي 

ينظر بعينه فقط، ومع ذلك فإن كتاب املغني يف النحو قد جاء عىل درجة بالغة الدقة يف الطباعة 

لك األخطاء أكثرها إمالئية ككتابة الفعـل ( خال أخطاء طفيفة ال تؤثر يف هذا اجلهد الكبري، وت

 .)٢(»وقد خّطاء قسم من العلامء الفرزدق « خّطأ ) هكذا (خّطاء)، وذلك يف قول املحقق:

ومن أخطاء الطباعة أيضا وضع الفاصلة موضع الفاصلة املنقوطـة التـي تـأيت قبـل مجلـة 

كام تشيع أخطـاء مطبعيـة عجيبـة ، )٤(، وكذا اخللط بكثرة بني مهزة القطع ومهزة الوصل)٣(معللة

 .)٥( ككتابة الكلامت املنونة بفتحتني بطريقة مل أعهدها يف الضبط مثل: (حّسًا وحكَامً )

                                                                                                                                                  

 .٩٢هارون  م) انظر تحقیق النصوص ونشرها لعبد السال١(

 .٢٨٩/ ١) المغني في النحو البن فالح الیمني ٢(

 .١١٥، ٩٢/ ١النحو البن فالح الیمني )المغني في ٣(

 .١٣٧، ١٢٤، ١٠٩/ ١) انظر المصدر نفسه ٤(

 .١٩٩/ ١) المصدر نفسه ٥(
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ا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه، تقدم هبا الباحث أمني عبد اهللا سامل إىل كليـة اللغـة هذ

 -هــ ١٤٠٣العربية بالقاهرة يف جامعة األزهـر ونـال هبـا درجـة العامليـة (الـدكتوراه) عـام (

 -قسم الرسائل العلميـة  -م) وهي عبارة عن خمطوط حمفوظ بمكتبة كلية اللغة العربية ١٩٨٣

) ٤٣٥٩) ورقـم ثالـث تصـنيف (٢٨٥١) ورقـم تصـنيف آخـر (١٨٤٣العـام ( حتت الرقم 

 دكتوراه قسم اللغويات. 

وقد تناول الباحث كتاب املحرر يف النحو كامال بالدراسة والتحقيق، وكان ذلك يف ثالثة 

 جملدات كبرية احلجم، حيث بلغ عدد صفحات البحث ألفًا وثامنامئة وعرشين صفحة. 

  

باحث بحثه إىل قسمني: قسم للدراسة، وقسم للتحقيق، فأما القسم األول فيضـم قسم ال

مخسة فصول: الفصل األول: عرص املؤلف ومدى اهتامم اليمنيني باللغة والنشـاط النحـوي يف 
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هذا العرص، ودراسة شخصية املؤلف وحياته دراسة تارخيية، ثم الوقوف عند مذهبـه الفقهـي 

لفصل الثاين: دراسة (كتاب املحـرر يف النحـو) دراسـة عامـة مـن وخلقه، وأسلوبه األديب، وا

مناقشـة بعـض األدوات  -مادتـه ومنهجـه  -حيث: دراسة الكتاب دراسـة توثيقيـة تارخييـة 

واملفردات والرتاكيب الواردة، الفصل الثالث: موقـف اهلرمـي مـن أدلـة الصـناعة النحويـة، 

فصل الرابع: درس فيه الباحث أدوات النحو السامع والقياس والشواهد بصورها املختلفة، وال

ومفاهيمه من العلل والعوامل، واملصطلحات، واحلـدود، والتطبيـق اإلعـرايب عنـد اهلرمـي، 

والفصل اخلامس: قرصه الباحث عىل بيان موقفـه مـن املعـرتك النحـوي الصـادر عـن فكـره 

ثـم خامتـة حتـدث  النحوي، وموقفه من اخلالف النحوي وموقفه من مدارس النحو املختلفة،

البحـث  ومآخذفيها الباحث عن نتائج البحث ومالمح التجديد عند اهلرمي من مصنفه هذا، 

عليه، ثم بيان منهج الباحث من التحقيق ثم وصف نسخ التحقيق التي اعتمد عليها الباحث يف 

 التحقيق وإخراج الكتاب، وقد وقعت تلك الدراسة يف ثالثامئة وتسعني صفحة. 

م الثاين: فقد ُخصص لتحقيق نص كتاب ( املحرر يف النحـو) الـذي بلـغ عـدد وأما القس

صفحاته ألفا وأربعامئة وستة عرش صفحة، وقد سلك الباحـث يف مقدمتـه مسـلكا طيبـا مـن 

 اإليضاح واإلبانة وفهرسها معتمدا عىل احلروف األبجدية .
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الكتاب وقد وقفت عىل  مل يرش الباحث من قريب أو من بعيد إىل أن هناك حتقيقا آخر هلذا

 حتقيق لكتاب املحرر يف النحو يف جامعة اإلسكندرية بجمهورية مرص العربية.

  

  )١( وثق الباحث العنوان مستدال عىل ذلك بام ييل: 

 .)٢()"املحرر"ما ورد يف مقدمة املصنف له يف قوله: ( ووسمه ـ خلد اهللا ـ بكتاب  -١

اب املحرر يف النحو) عىل وجه ورقة مقدمـة املصـنف، دون فصـل، ورد هذا العنوان: (كت  -٢

 وبخط الناسخ، ومقرر أن النسخة نسخت يف حياة صاحبها، وعليها إجازة بخطه شخصيا. 

 إضافة إىل ما سبق فيستدل عىل عنوان الكتاب هبذا االسم من خارجه وذلك كام ييل:  -٣

 .)٣( قال الزركيل: ( له كتب. منها: املحرر يف النحو) -

 .)٤(قال رضا كحالة: ( له عدة مصنفات يف النحو، منها: املحرر يف النحو) -

     .)٥(نحو) - ٢٨٩بدار الكتب املرصية  "املحرر يف النحو "قال احلبيش اليمني: ( له:  -

                                                   

 م.١٩٨٣كلیة اللغة العربیة  -، جامعة األزهر٤٢) ینظر المحرر في النحو، تحقیق: أمین عبد اهللا سالم، ص ١(

بكتـاب " المحـرر ولـم یعلـق المحقـق  -ه اهللا خلـد –، لعـل المصـنف أراد القـول: ووسـمه   ٣) المحرر، مخطـوط، ص٢(

  على ذلك.

بكتــاب  -خلــد اهللا ملكــه-ویالحــظ أن الكــالم فیهــا غیــر مســتقیم، ولعــل العبــارة فــي المخطــوط وردت هكــذا "ووســمه 

 المحرر؛ ألن المصنف یدعو للملك األشرف".

 .٥/٢٢٠) األعالم ٣(

 .٧/٣٠٣) معجم المؤلفین ٤(

 .٣٧٤سالمي في الیمن ص ) مصادر الفكر العربي واإل٥(
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هــ): لـه ٨٠٢قال احلبيش نقال عن عبد اللطيف بن أيب بكـر بـن امحـد الرشـجي ( ت:  -

 . )١("املحرر يف النحو  "خمترص كتاب 

 .)٢( ذكره برولكامن هبذا االسم: ( املحرر يف النحو) -

 مجيع الفهارس يف دار الكتب املرصية عىل هذا االسم. -

 محلت بطاقة مرفقة بالكتاب وباإلنجليزية هذا االسم .  -

عىل الصفحة األخرية التي حتمل إجازة املصنف ورد هذا التملك بخط ثلثي متداخل: (  -

لكتاب: املحرر يف النحو)، ومع ذلك لـو كـان أمكـن أحسب تال صاحب ومالك هذا ا

وهـذه النصـوص  "االسم"التدليل عىل اسم الكتاب بنصوص اقتبست منه وسمته هبذا 

 لكان أوثق. "لعلامء عارصوه أو جاءوا بعده 

ثم أثبت الباحث يمنية هذا الكتاب وهي لفتة مجيلة ونقطة هامة متيز هبا هذا التحقيق عن  -

ء املدن والبيئات اليمنية الواردة فيه أسامء الكتب اليمنيـة التـي جـاء غرية، واستدل بأسام

 ذكرها فيه كرشح خمترص احلسن بن أبى عباد أليب السعود بن فتح اليمني. 

من بني رسول وألقاهبم التي اشتهروا هبا يف اليمن كام جاء يف التاريخ  اليمنيةأسامء امللوك  -

 اليمني.

٢-  

                                                   

 .٣٧٧) المصدر نفسه، ص ١(

 غیر المترجم. - ٢/٢٣٣) تاریخ األدب العربي ٢(
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 وثق الباحث ذلك بام ييل: 

قال املصنف: يقول العبد الفقـري « وبخط الناسخ: -ما ورد يف هناية الكتاب من قوله  -١

إىل اهللا تعاىل: عمر بن عيسى بن إسامعيل اهلرمي: قرأ عىل موالنا امللك األرشف ممهد 

يكون ذلـك إال وال  )١(» الدنيا والدين: عمر... مجيع كتاب... الذي مجعته وصنفته...

 من املؤلف عىل ما ترى.

« ما ورد يف إجازة املصنف وبخطـه لعمـر األرشف بروايـة هـذا الكتـاب يف قولـه:   -٢

خلد  -وأذنت له أيضا-صحيح ذلك، وليت عمر بن عيسى بن إسامعيل اهلرمي.... 

وهذه اإلجـازة عـىل ظهـر الورقـة حاملـة اخلامتـة السـابقة  )٢(»اهللا ملكه أن يتصفحه 

 ها، وال تكون إال من مالك الكتاب وصاحبه. وهنايت

ما محله عنوان الكتاب من ( كتاب املحرر يف النحو، تـأليف الشـيخ اإلمـام العالمـة   -٣

سيبويه عرصه، وقدوة دهره، هباء الدين عمر بن عيسى ابن إسامعيل اهلرمي) وهو من 

 خط ناسخ الكتاب، وعىل وجه ورقة مقدمة املصنف للكتاب. 

                                                   

 .١٣١٥) المحرر في النحو ص ١(

 .١٣١٦) المصدر نفسه، ص ٢(
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دمته من قوله: (... اقرتح عّيل تأليف كتـاب جـامع جلـواهر اإلعـراب، ما رد يف مق  -٤

فحينئذ لبيت دعوته بالسمع والطاعة، وبذلت يف مطلوبه جهد االستطاعة... ومجعت 

مع قوله يف  )١( بكتاب: املحرر) -خلد اهللا ملكه-هذا الكتاب بمقامه الرشيف ووسمه 

الفقري إىل اهللا تعاىل: عمر بن عيسـى  قال املصنف: ( يقول العبد« خامتته عىل ما سبق:

 .)٢( بن إسامعيل اهلرمي...)

مل يذكر املؤرخون نسبته إىل مؤلف غريه، فجميعهم جممع عىل أن (املحـرر يف النحـو)  -٥

 لعمر بن عيسى بن إسامعيل اهلرمي. 

يف العرصـ « ذكر احلبيش اليمني أنبغ اثنني يف النحو عىل امتداد العرص الرسويل فقـال: -٦

يل ازدهرت العلوم اللغوية، والنحوية، فنبغ يف علم النحـو العالمـة: عمـر بـن الرسو

أ. هــ. ثـم ذكـر أن  )٣(عيسى اهلرمي، والعالمة عبد اللطيف بن أيب بكـر الرشـجي. )

 .)٥( وأن الرشجي له: (خمترص كتاب املحرر يف النحو) )٤(صاجي له ( املحرر يف النحو

                                                   

 .١٣١٦) المصدر السابق نفسه، ص ١(

 .٣) المصدر السابق نفسه، ص ٢(

 .٣٦٧) مصادر الفكر العربي في الیمن ص٣(

 .٣٧٤ه ص ) المرجع نفس٤(

 .٣٧٤) المرجع نفسه ص ٥(
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ط املصنفني صـورة إجـازة املصـنف: عمـر محل كتاب ( األعالم للزركيل) من خطو -٧

 .)١( اهلرمي من كتاب ( املحرر يف النحو )

 أن مجيع األعالم الواردة يف الكتاب متقدمون تارخييا عىل اهلرمي. -٨

بالكتاب بطاقة مرفقة باإلنجليزية ورد فيها: ( املحرر تأليف اهلرمي بتوقيعه يف خامتته  -٩

 .)٢(م اإلعراب العريب)م وهو من عل١٢٨٨هـ /  ٦٨٧تأليفه يف سنة 

اعتمد الباحث عىل نسخة أصلية وحيدة نسخت يف حياة املصنف وراجعها وأجازها بخط 

يده، وأشار يف بعض حواشيها بقلمه، كام اعتمد عـىل نسـخة أخـرى استنسـختها دار الكتـب 

وىل فمضبوطة وملونة املرصية من النسخة السابقة وهي حديثة وغري مضبوطة بالشكل، أما األ

 .)٣(كام ذكر الباحث حيث إن عناوين األبواب والفصول باللون األمحر

ذكر الباحث أنه بذل قصارى جهده للعثور عىل نسخة أخـرى ملقابلـة النسـخة األصـلية 

 توثيقا للنص ولكن جهده مل يأت بجدوى من ذلك. 

                                                   

 ). ٨١٤، والصورة رقم ( ٥/٢١٨) األعالم ١(

 AL – MOHAREAR. LY – HARMI WITH OF THE AUTHER ON ITS 16) وهـذا نصـها:ا٢(

END IN ( 687 H – 1288 A D. 

 .٣٧٥) المحرر في النحو ص ٣(
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ه مـن اجلهـد وخدمـة والذي يظهر يل أن الباحث قد قدم بحثه هذا بكل جديه وبـذل فيـ

النص ما استطاع إىل ذلك سبيال، وبام أن النسخة األصلية الوحيـدة هـي مـن عرصـ املصـنف 

ونسخت يف عهده وأجازها بيده وأشار يف بعض حواشيها بقلمه، فإن هذا يقوي صحة ودقـة 

 النص املكتوب فيها، كام أن مجيع املصادر وكتب الرتاجم وفهارس املكتبات العربية جممعة عىل

هذه النسخة، وقد وثقها الباحث ما أمكن ومل يعد هناك ما يثـري الشـك نحوهـا، وقـّوى تلـك 

النسخة بالنسخة املستنسخة من دار الكتب املرصية التي نقلها خرباء متخصصون من النسـخة 

األصلية مما ال يدع جماال للشك يف النص وكلامته، ويمكن مقابلتهام للتأكد من دقة النص، كـل 

ي دقة النص وجيعله أقرب إىل ما أراده املصنف، وال شك أن هناك كتب عظيمة األثر ذلك يقو

والنفع ومعتمد عليها يف النحو وتعد من أمهات الكتـب النحويـة قـد اعتمـد يف حتقيقهـا عـىل 

نسخة وحيدة لكنها كانت يف عهد مصنفيها وليست متأخرة عنهم، ومن ذلك كتاب املقتضب، 

 .)١(وجيه اللمع البن جنيواحلجة البن خالويه، وت

وال يوجد من بني الدارسني من ذكر أو أشار إىل وجود نسخة أخرى غري النسخة املذكورة 

نحو)، والنسخة املستنسخة منها أيضا بدار  - ٢٨٩وهذه النسخة يف دار الكتب املرصية برقم (

 نحو). -١٩٤٠الكتب املرصية برقم (

                                                   

 وبینت. ) راجع مقدمة تحقیق تلك المصنفات النحویة تجد أنها كما ذكرتُ ١(
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طان عمـر الرسـويل يف اإلضـافة بالزيـادة وال شك أن إجازة املصنف تعطـي احلـق للسـل

واحلذف، وهلذا قد تتداخل الزيادات اهلامشية يف صلب النص بام تلزمه حرمـة حـق املصـنف، 

وأما الزيادات اخلارجية التي يقصد هبا التوضيح فال يصح « يقول األستاذ عبد السالم هارون: 

يعتمد عـىل املـنهج العلمـي الـذي  ، وهلذا فإن الباحث املحقق)١(»أن تكون يف منهج أداء النص

يسعى إىل إبراز كالم املصنف وغربلته من الزيـادات واحلـوايش التـي اختلطـت بـه مـن قبـل 

وقد يعلق معلق عىل حوايش نسخته بام يوضح غموضـا « املعلقني، يقول األستاذ عيل ناصف: 

بـه، ويعـز فصـله  أو يتدارك فوتًا، أو يسد نقصا، فيختلط التعليق بالنص ويسايره حتى يمتزج

منه، وربام ال يستبني الناسخ من ذلك أليق مواطن النص باإلضافة إىل التي بدا له أهنا منه، فـإذا 

هلـذا فـإن  ،)٢(العبارة غري مستوية، وال متالئمة عند مقطع الكالم التي أقحمت الزيـادات فيـه)

رة قام بتقويمها بام يتالءم الباحث قد وقف مليا عند النص وسّرب أغواره، وما ال تستقيم به العبا

مع السياق ومقصود املؤلف، وهذا كان أكرب دور تقع مسـئوليته عـىل كاهـل املحقـق، كـام أن 

الباحث عمد إىل ترتيب النص من احلاشية؛ وذلك لكثرة احلوايش املتداخلة مع الـنص يف هـذا 

 قبل املصنف.   املخطوط سواء من قبل السلطان عمر الرسويل أو من قبل الناسخ نفسه أو من

             مدى تغطية الفهارس للموضوع                                                                                                    

                                                   

 .٧٣) تحقیق النصوص ص ١(

 .٧٣، وانظر تحقیق النصوص ونشرها ص ١٥٧) سیبویه إمام النحاة ص٢(
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   )١( تكونت فهارس املوضوع من:

األحاديـث  -الشـواهد القرآنيـة  -موضوعات املحرر يف النحـو  -موضوعات الدراسة 

األماكن والبلدان  -األشعار  -القبائل والبطون  –الشعراء  -األعالم  -األمثال  -لنبوية ا

مـا ورد يف تفسـرياته  -الكلامت اللغوية وقصد هبـا الفرعيـة التـي بحاجـة إىل تفسـري  -

 موارد البحث والتحقيق.  -الكتب الواردة يف املحرر  -)٢(اللغوية

 جيعل االستفادة منه سهلة وميرسة. وهذه الفهارس شملت معظم املوضوع بام

 

إن سبب احتجاب كثري من الذخائر اليمنية يرجع إىل حرمان اليمن من االستقرار السيايس  -١

والتناحر املذهبي الذي كان يعمد إىل إخفاء وإعدام مصنفات كل من حيمـل  القالقلوكثرة 

مـن ذلـك  واحدايسى اهلرمي كان فكرا مضادا هلذا املذهب أو ذاك، ولعل تراث عمر بن ع

 الرتاث. 

 يعد اهلرمي من املعامل النحوية التي ُهيئت يف العرص الرسويل كام كان واجهة لثقافة عرصه.  -٢

 صحة نسبة كتاب املحرر إىل مصنفه اهلرمي وصحة عنوانه ويمنية صاحبه. -٣

 راءات والرواية.كان اهلرمي إضافة إىل كونه نحويا كان أديبا فقيها فيلسوفا وعىل علم بالق -٤

                                                   

 .١٤٠٤ - ١٣١٨) انظر المحرر في النحو، المجلد الثالث، ص ١(

 ) یعنى الكلمات التي فسرها المصنف.٢(
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 متيز اهلرمي بأسلوبه األديب يف تصنيفه.  -٥

حسن تبوبيه وتقسيمه وتنظيمه ملصنفه يـدل عـىل عقليـة فلسـفيٍة مؤسسـٍة عـىل مالحظـة  -٦

 الوشائج والصالت بني األشياء.

 متيز اهلرمي يف كل باب بوحدة الفكرة وختصصها بعيدا عن االرجتال. -٧

 وحسن توظيفها بام يتالءم مع طريقته.  بروز أدلة الصناعة النحوية عند اهلرمي -٨

 اهتامم اهلرمي بالشواهد واملصطلح النحوي والعامل النحوي واحلدود النحوية.  -٩

عدم انجرار اهلرمي وراء املذاهب النحوية تعصبا إنام كان يأخـذ مـا اقتنـع ووافـق فكـره  - ١٠

 النحوي. 

 جّدد اهلرمي يف مصنفه، وسأذكر الحقا مالمح التجديد. - ١١

 )١(  

 متيز البحث بتجديد يف املصنف النحوي وذلك بام ييل:

استنان التطبيق بمفاهيم الدين، فالكتاب مثٌل ملا ينبغي أن يكون عليه املعلم املسـلم مـع اهللا  -١

 عز وجل وطالبه فيام يطرق عليهم... 

                                                   

م) مخطـوط ١٩٨٣، رسالة دكتـوراه (، تحقیق: د. أمین عبداهللا سالم٣٦٣) ُینظر المحرر في النحو قسم الدراسة ص ١(

) ٢٨٥١) ورقـم تصـنیف آخـر (١٨٤٣محفوظ بمكتبـة كلیـة اللغـة العربیـة قسـم الرسـائل العالمیـة تحـت الـرقم العـام ( 

 قسم اللغویات. -) دكتوراه ٤٣٥٩ورقم ثالث تصنیف (
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تـاد املـألوف املتنـاول، والتأكيـد مراعاة املقام يف التمثيل، واالحتفال بالتمثيـل البيئـي واملع -٢

 بالتمثيل العميل ورضب األمثلة للتقريب، وشاعرية التمثيل. 

 التوجيه إىل كيفية التعامل مع املصادر العلمية.  -٣

 التوظيف التطبيقي لأللفاظ يف األساليب.  -٤

إمهاله التامرين التجريدية التي ال يقصد منها سوى اإلدراك النحـوي دون أن يكـون هلـا يف  -٥

 الستعامل نصيب. ا

مراعاته مقتىض األحكام اللغوية كنظريٍة يف الفصل بني قضـايا النحـو والرصـف تصـنيفا،  -٦

 والربط بينهام تطبيقا، وهذه سمة من سامت التجديد عاهلا املحدثون. 

 موضوعية التبويب بتعدد األبواب لليشء الواحد.  -٧

مهيـد بعمـوم الفكـرة ثـم بنى الباب الواحد عىل أسس تربويـة يف عـرض األفكـار مـن الت -٨

 اإليضاح والتفصيل، ثم خامتة حمصلة النتائج. 

ختصيصه بعض مصطلحات يف النحو، كالتفريق بـني التضـعيف والتكريـر وقرصـه علـم   -٩

 البيان عىل العلم بفروعه.

التطرق إىل يشء يف قضية الداللة، والبيان اللغوي، ومسائل اخلط، وهي دعوة دعـا إليهـا  - ١٠

 سة النحوية.الدارسون يف الدرا

 القياس عىل املسموع أداة صاحلة للتطويع بمقتىض حاجة األداء.  - ١١
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 اللغة العالية املحلقة. -

 إشباع الدراسة بام تستحق. -

 تناول الكتاب كله بالدراسة والتحقيق، وعدم اجتزائه كام يفعله أكثر الدارسني. -

 ازدواجية الرتقيم. -

تداخلت بعـض أمـور يف القسـم الثـاين والقسـم األول كوصـف النَُسـخ ومنهجـه يف  -

التحقيق، فكان عىل املحقق أن جيعل هذه األمور يف القسم األول وهو قسم الدراسة أو 

جيعلها توطئة يف بداية القسم الثاين وهو قسم التحقيق، وهذا ما مل نجـده عنـد املحقـق 

ما مل يرس عليه مـنهج البحـث العمـيل احلـديث يف  حيث إنه جعل ذلك يف اخلامتة وهو

حتقيق املصنفات القديمة، حيث إن الباحث ادخل يف اخلامتة أمورًا ليست منها، ولكـن 

حيسب له هنا أنه جعل اخلامتـة يف هنايـة القسـم األول وهـذا مـا مل أجـده عنـد أغلـب 

د هنايـة الـنص املحققني للمصنفات النحوية اليمنية، حيث إهنـم جيعلـون اخلامتـة بعـ

 املحقق.
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جتدر اإلشارة إىل أين قد وقفُت عىل حتقيق ودراسٍة أخرى لكتاب املحرر يف النحو للهرمي 

 -نفسه، وهذه الدراسة تقدم هبا الباحث منصور عيل حممد عبد السميع إىل جامعة اإلسكندرية 

درجـة الـدكتوراه، وقـد ناهلـا قسم اللغة العربية واللغات الرشقية، وذلك لنيل  -كلية اآلداب 

م، أي بعد دراسة الباحث أمني عبد اهللا سامل آنفـة الـذكر ١٩٩٥هـ املوافق ١٤١٦الباحث عام 

أعني دراسة الباحـث منصـور عـيل حممـد عبـد –باثني عرش عامًا، وقد وجدُت هذه الدراسة 

عربيـة قسـم يف جامعة اإلسكندرية ، وهي عبارة عن خمطوط حمفوظ بمكتبة اللغـة ال -السميع

 ) ٤١٥.٢ (   بجامعة اإلسكندرية حتت رقم التصنيف –الرسائل العلمية 

 .ع ١٥                        

وقد تناول الباحث أيضًا كتاب املحرر يف النحـو للهرمـي بالدراسـة والتحقيـق يف ثالثـة 

 جملدات كبرية احلجم، وكل جملد عبارة عـن جـزء، حيـث اسـتغرق اجلـزء األول منهـا قسـم

الدراسة، وكنت أمتنى أن أعقد موازنة بني التحقيقني حيث اقتنيُت نسخة من اجلز األول لكـل 

من الدراستني ظنًا مني أن التحقيق كان مقترصًا عىل اجلزء األول من كتـاب املحـرر يف النحـو 

ن للهرمي، وملّا عدُت من مجهورية مرص العربية وعكفت عىل قراءة الدراستني تبني يل أهنام يمثال

قسم الدراسة فقط، وأما قسم التحقيق ففي جزأين آخرين، ومل يكن ذلك واضـحًا يف فهـرس 

مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة األزهر بالقاهرة وال يف فهرس مكتبـة اللغـة العربيـة بجامعـة 
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 ٣٧٥

اإلسكندرية، وملّا حاولُت بعد ذلك احلصول عىل نسختني من كٍل من التحقيقني املذكورين عرب 

راسلة مل أمتكن من ذلك بسبب تعقيدات النظام املوجود يف اجلامعتني الذي حيتم عىل الطالب امل

 احلضور بنفسه لالطالع وال يسمح بالتصوير.

والذي عجبُت له أثناء قراءيت للدراستني هو ما ذكـره الباحـث منصـور عـيل حممـد عبـد 

« حـرر يف النحـو للهرمـي):السميع يف مقدمته حيث قال متطرقًا ألسباب اختيـاره حتقيـق (امل

فأردت أن أقدم حتقيقًا لكتاٍب نحوٍي ذي فائدٍة بحيث متثل دراستي هذه إضافة علمية جديـدة 

، ولو أجهد الباحث نفسه ورجع )١(»غري مسبوقة وال تكون تكرارًا ملوضوع قد تم تناوله من قبل

ا العمل الذي أراده أن يكـون إىل مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة األزهر لوجد أن هذ

 إضافة علمية جديدة وليس تكرارًا قد ُسبِق بتحقيق سابق قبل اثنتي عرشة سنة كام بيّنُْت سابقًا.

                                                   

ــد عبـــد الســـمی١( ــو للهرمـــي، دراســـة وتحقیـــق: منصـــور علـــي محمـ ــرر فـــي النحـ ة الصـــفحة (ج)، ، المقدمـــع) انظـــر المحـ

جامعــة اإلســكندریة تحــت رقــم التصــنیف المــذكور  –قســم الرســائل العلمیــة  –مخطــوط محفــوظ بكلیــة اللغــة العربیــة 

 أعاله في المتن.
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 ٣٧٦

ن حتقيق لكتاب مؤلف يف بـاب اخلـالف النحـوي صـنفه العالمـة هذه الدراسة عبارة ع

 هـ).٨٠٢النحوي اليمني عبد اللطيف بن أيب بكر الرشجي الزبيدي املتوىف سنة (

، وليس بني يدي مـا يـدل )١(وقام هبذه الدراسة (التحقيق) الدكتور العراقي طارق اجلنايب

ماجستري أو رسالة دكتـوراه، ويبـدو عىل طبيعة هذه الدراسة من حيث كوهنا يف األصل رسالة 

أهنا يف األصل رسالة علمية حيث ذكر يف صفحة غالفها اسم الكلية واسم اجلامعة وعىل ذلك 

رسالة علمية ماجستري أو دكتوراه تقدم هبا الباحث إىل جملس كليـة الرتبيـة بجامعـة  أظنهافإين 

م، ١٩٨٧ىل درجته العلمية عام املوصل قسم اللغة العربية، وقد حصل الباحث هبذه الدراسة ع

م ١٩٨٣ويظهر يل ذلك من خالل تاريخ حصول الباحث عىل نسخة خمطوطة من الكتاب عام 

 م.١٩٨٧، وكذا من خالل تاريخ طبعة الكتاب عام )٢(حسب ما ذكره الباحث يف مقدمته

                                                   

الجنابي بعض األسـاتذة العـراقیین  طارق) المحقق عراقي الجنسیة وعرفت ذلك من خالل سؤالي عن جنسیة المحقق ١(

 .العاملین في الجامعات الیمنیة

الجنـابي، عـالم الكتـب،  طـارق، تحقیـق: ٥) انظر اخـتالف النصـرة فـي اخـتالف نحـاة الكوفـة والبصـرة للشـرجي، ص ٢(

 م.١٩٨٧، ١لبنان، ط -بیروت 
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 ٣٧٧

إن هذه الدراسة التي وقفت عليها هي عبارة عن كتاب مطبوع، قامت بطباعتـه دار عـامل 

م. حصـلت ١٩٨٧لكتب ببريوت يف اجلمهورية اللبنانية، وقد طبعت الطبعة األوىل منه عـام ا

عىل نسخة مصورة من هذا الكتاب من أخي الدكتور عبد احلميد احلسام أثناء عودته من جامعة 

 املوصل باجلمهورية العراقية وذلك قبيل حرب اخلليج الثانية. 

 

 أمهية الكتاب وقيمته العلمية ومتيزهالتقديم للنص املحقق بالدراسة وبيان 

قدم املحقق للكتاب مقدمة قصرية جدا فلم يذكر سوى صفحة عن ترمجـة املؤلـف عبـد 

اللطيف بن أيب بكر الرشجي ذكر فيها بإجياز مولده وحياته العلمية وشـيوخه وأهـم مصـنفاته 

ة فقط، ومل يذكر عن ، كام ذكر املحقق نبذة خمترصة عن الكتاب يف حوايل صفحة واحد)١(النحوية

أمهية الكتاب ومتيزه شيئا رغم أنه ذكر أن هذا الكتاب هو رابع ثالثة كتب يف اخلالف النحوي، 

واألخرى هي: اإلنصـاف لألنبـاري ومسـائل خالفيـة للعكـربي، والتبيـني يف اخلـالف بـني 

نفه األنبارى البرصيني والكوفيني للعكربي أيضا. لقد اعترب املحقق أن هذا الكتاب تابع فيه مص

كام أنه خمترص جـدا ال يميـل فيـه مؤلفـه إىل  )٢(يف جل موافقاته أو خمالفاته للكوفيني والبرصيني

 اإلطالة، وزاد عىل اإلنصاف بمسألة ومائة مسألة. 

                                                   

 .١١ - ١٠) انظر اختالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة للشرجي ص ١(

 .١٢) المصدر السابق نفسه ٢(
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 ٣٧٨

والظاهر يل أن املحقق مل يعط الكتاب حقه من الدراسة وبيان أمهيته وقيمته العلمية ومتيزه 

جمال اخلالف النحوي، وما ذكـره املحقـق لـيس فيـه دقـة وموازنـة عن املصنفات األخرى يف 

عميقة، وكأن هذا الكتاب ليس ذا أمهية بالغة، ومـا هـو إال كتـاب خمترصـ للمسـائل اخلالفيـة 

النحوية، ولو دقق املحقق النظر يف الكتاب لوجد أن املصنف ذكـر مسـائل خالفيـة مل يـذكرها 

ه وهذه َميّزة ليست عاديـة تعطـي الكتـاب أمهيـة بالغـة األنبارى ومل يذكرها العكربي يف كتابي

وإقباال غري عادي إضافة إىل متيزه يف منهج التقسيم حيث قسم الرشجي كتابه هـذا عـىل ثالثـة 

أصناف: األول مسائل اخلالف يف االسم، والثاين مسائل اخلالف يف الفعـل، والثالـث مسـائل 

من الكتاب بعكس كتـايب العكـربي وكتـاب  اخلالف يف احلرف، وهذا منهج يسّهل االستفادة

 األنباري فإنك جتد املسائل اخلالفية مبثوثة فيه ال تقوم عىل رابط معني.

كام أن كتاب الرشجي كتاب يعرض املسائل اخلالفية بأسلوب سـهل واضـح بعيـدًا عـن 

فيـة التشعبات وبعيدًا عن كثرة الشواهد والعلل النحوية، ويعرض بصورة موجزة املسألة اخلال

بإجياز غري خمل وال إطناب ممل، وكـأن الرشـجي اسـتوعب القـديم اسـتيعابا جيـدا وعرضـه 

بأسلوب واضح سهل نافع جامع مانع، ولعل ما ذكرته من سامت لكتـاب إئـتالف النرصـة يف 

الكتـاب ميّـزة عـن غـريه وقيمـة  يعطياختالف نحاة الكوفة والبرصة لعبد اللطيف الرشجي 

لكتاب هبذا ذا فائدة مجة ولـيس جمـرد تكـرار وترهـل علمـي كـام يظـن علمية كبرية، فيكون ا

 البعض. 
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 ٣٧٩

لقد ذكر املحقق أن الرشجي يف كتابه ائتالف النرصة تـابع لألنبـا ري يف معظـم موافقاتـه 

وخمالفاته، وهذا ليس عيبا، فالرشجي أعمل فكـره النحـوي وقناعاتـه، فـإن جـاءت أحكامـه 

يس من باب املتابعة ولكن من باب النرصة والتأييد ملن اقتنع وآراؤه موافقة ألحكام األنباري فل

بصحة آرائه برصيا كان أو كوفيا، فاملعيار ليس التعصب أو مبدأ املخالفة ولكن املعيار يف احلكم 

 االقتناع باحلكم األقوى هلذا أو ذاك.

عترب واحلق أقول إن تصنيف مسائل اخلالف إىل ثالثة أصناف: االسم، والفعل، واحلرف ي

مسـائل اخلـالف، فيكـون الرشـجي  -قديام -منهجا جديدا مل يسبق إليه من تناولوا بالدراسة 

بذلك قد حرص مسائل اخلالف يف أصناف ثالثة يسهل اسـتيعاهبا بـل وحفظهـا منهجيـا عـىل 

األقل، كام أن الرشجي ركز عل اخلالف يف النحو والرصف واخلط (اإلمالء) وأما َمـن سـبقوه 

م اخلالفية منحرصة يف النحو والرصف فقط، ولعل اليمنيني هبذا قد فتحوا بابـا فكانت مسائله

جديدا يف ربط النحو بالرصف واخلط وهو منهج نجده أيضـا عنـد اإلمـام املرتىضـ امحـد بـن 

،  ولعلهم بذلك قد نظروا إىل النطق السليم واخلط السليم ملا يفيد الدارسني واملتعلمني، )١(حييى

تابة خيرجان من مشكاة واحدة رغم حدوث اختالف أحيانا بينهام، إال أن هذا وكأن النطق والك

اخلالف له أسبابه ومسبباته التي ترجع إىل عدم وجود نقط اإلعجام حينذاك فجـاء املتـأخرون 

وكتبوا عىل املنهج نفسه الذي اختطه األقدمون رغـم زوال األسـباب وحـدوث الـنقط وكـذا 

                                                   

 ذه ) انظر هذه القضیة في دراستي ه١(
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 ٣٨٠

نا هذا عىل ذلك املنوال، فمثال زيادة الـواو يف كلمـة (عمـرو) الشكل، واستمر احلال إىل عرص

قالوا للتفرقة بينها وبني ُعَمر، وزيادة األلف بعد واو اجلامعة مثل (كلوا) قالوا للفصل بـني واو 

اجلامعة وواو العطف عند قوهلم كلوا وارشبوا، وزيادة األلف يف كلمة (مائة) التي أصلها (مئة) 

 حيث مل تكن تستعمل النقط واهلمزات. )١(وبني منه قالوا للتفرقة بينها

 

لقد وقف املحقق عند هذه القضية  إال أنه مل يعطها حقها ويرجع ذلـك إىل كـون الكتـاب 

ل نسخة وحيدة، كام أن هذه النسخة جمهولة املؤلف والناسخ وهذا ما أخر حتقيق الكتاب من قب

 أكثر من باحث ممن وقعت هذه النسخة يف يده.  

وقد اعتمد الباحث يف حتقيق اسم املؤلف ونسبة الكتاب ملصنفة عىل بحث قام به الدكتور 

 وذلك كام ييل: )٢(أمحد صبحي فرات نرش يف جملة أملانية تصدر بأملانيا االحتادية كام ذكر املحقق

مؤلفه عاش يف زمن حكم امللك اليمني األرشف  أوال: ذكر يف خطبة كتاب ائتالف النرصة بأن

هـ) الذي يذكر عنه أنه كـان يراعـي العلـامء ويعتنـي ٨٠٣-٧٧٨إسامعيل بن العباس (

 عناية كبرية بالعلم والشعر. 

                                                   

   ٢/٣٥٦) انظر تاج علوم األدب للمرتضى باب الخط ١(

 . ٦) انظر ائتالف النصرة ص ٢(
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 ٣٨١

ثانيا: رجع الباحث إىل املصادر التي ترمجت للملك األرشف، فاهتدى إىل عدد من املقربني منه، 

ـــــــابوري، وعبـــــــد ـــــــنهم: عـــــــيل النيس ـــــــف الرشـــــــجي  م   اللطي

 هـ).٨١٢هـ) وابنه امحد بن عبد اللطيف ( ت: ٨٠٢(ت: 

 ثالثا: جاء يف القاموس املحيط ما مفاده أن مؤلف كتاب ائتالف النرصة هو تلميذ الفريوزبادي.

رابعا: قام الباحث بالتحري عن تالمذة الفريوزبادي عن طريق حتري رجال أسـانيد الزبيـدي 

 )١(الذين رووا القاموس عنه، وقد ذكرهم الزبيدي يف خطبة كتابه املتصلة إىل الفريوزبادي

فانتهى إىل أن امحد بن عبد اللطيف الرشجي واحد من تالميذ الفريوزبـادي الـذي كـان 

هـ)، وقـد ذكـر ٧٩٧قايض اليمن، وقد صنف القاموس وتركه لتالمذته يقرؤونه عام (

 دئذ لدى الباحث أمران: امحد بن عبد اللطيف أنه قرأه عىل املؤلف، وترجح عن

هــ) وهـي سـنة قـراءة تالميـذ الفريوزبـادي ٧٩٧األول: أن تأليف الكتاب كـان بـني سـنة (

 هـ) وهي سنة وفاة امللك األرشاف.٨٠٣للقاموس، وسنة (

الثاين: أنه رجح لدى الباحث أن املؤلف هو امحد بن عبد اللطيف الرشجي الزبيدي ومل يستبعد 

مـن مـؤلفي الكتـاب؛ ألهنـام كانـا معـروفني يف الـدرس  "يـف أن يعترب أبوه عبـد اللط

 ."النحوي

                                                   

 .٤٩–١/٤٦) انظر تاج العروس ١(
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وقد ذكر املحقق أنه عاد إىل املخطوط نفسه فتبني أن الناسخ ذكر أنه فرغ من نسخته سـنة 

ثامنامئة للهجرة، وذكر أن هذا التاريخ هو تاريخ الفراغ من تـأليف الكتـاب، ثـم ذكـر املحقـق 

اسمه فألن النسخة مسودة املؤلف مل ينسخها أحـد عـن نسـخة  أما ملاذا مل يذكر الناسخ« قوله:

األصل وأهنا النسخة الوحيدة التي تركها مؤلفها، ومل يكن أحد من الناس قد عرفهـا أو أطلـع 

عليها، وهلذا مل تذكر يف كتب املصنفات مثل كشف الظنون أو غريه، وهذا مـا يوضـح الرسـ يف 

كام استدل املحقق أنه خيتلف مـع الـدكتور  )١(»ؤلف عدم ذكرهامن قبَل املرتمجني ضمن كتب امل

فرات الذي رجح لديه أن املؤلف للكتاب هو امحد بن عبد اللطيـف الرشـجي، ورجـح لـدى 

املحقق أن الكتاب هو لعبد اللطيف الرشجي وليس البنه امحد؛ ألن االبن أدين شهرة من أبيـه، 

كان حـديثهم عـن عبـد اللطيـف الرشـجي  ودليله عىل ذلك أن املرتمجني املتقدمني واملتأخرين

واسعا، عىل حني كان حديثهم عن ابنه امحد ابن عبد اللطيف مقتضـبا يسـريا، ونسـبت رشوح 

لعبد اللطيف الرشجي يف العربية ذكرها املرتمجون، كام استدل بقول ابن حجر العسـقالين عـن 

الرشجي كان أحـد  عبد اللطيف الرشجي نقال عن السخاوي تلميذ ابن حجر أن عبد اللطيف

 أئمة العربية وذكر أن له تصنيفا يف النحو فضال عن كتبه التي أوردها من ترجم له. 

إن املتأمل لتلك االستنتاجات من قبل الدكتور فرات ومن قبل املحقق يالحـظ أهنـا غـري 

أكيدة وإنام ُيستأنس هبا وتبقى قضية نسبة الكتاب ملؤلفه ملفوفة بيشء من الغمـوض وبحاجـة 

                                                   

 .٧) ائتالف النصرة، ص ١(
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 ٣٨٣

ىل أدلة قاطعة ال ترتك جماال للشك، وهذا مرتوك للباحثني مستقبال إن شـاء اهللا تعـاىل، وهـذا إ

الكتاب هو مصنف ُصنِّف يف اليمن بدليل ما جاء من أصل النسخة الوحيدة أن مؤلف الكتاب 

عاش إبان حكم امللك اليمني األرشاف إسامعيل بن العباس، ويل مأخذ هنا عىل قـول املحقـق 

« ف هو تلميذ الفريوزبادي، ومل يذكر دليال عىل ذلك تطمئن له الـنفس غـري أنـه قـال:أن املؤل

إذ ورد ذكره عىل هذا النحو وهو يتحـدث  )١(»مؤلف الكتاب من غري ريب تلميذ الفريوزبادي

عن مجع(إبراهيم) مجع تكسري، ويبدو أن يف النص السابق نقصًا، حيث ذكرت كلمـة غـري مـن 

 دون أن ُتسبق بمن. 

ام أن جزم املحقق بأن املخطوطة هي مسودة املؤلف كالم يفتقد إىل الدليل حيث ال دليل ك

 واضحا عىل ذلك.

وأما قضية توثيق العنوان وحتقيقه فلم يذكر املحقق عن ذلك شـيئا، وهـذا مأخـذ يؤخـذ 

عليه يف هذا الكتاب إذ مل يذكر عىل األقل أنـه جـاء هكـذا عنـوان الكتـاب يف صـفحة عنـوان 

وط الوحيد، وال أدري ملاذا مل يذكر ذلك ؟!، ولذلك تبقى قضية حتقيق العنـوان جمهولـة املخط

 . )٢(وبحاجة إىل توثيق

 

                                                   

 .٦) ائتالف النصرة ص ١(

 .  ١٣-١) انظر المصدر السلبق نفسه ص ٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٣٨٤

 

اعتمد املحقق عىل نسخة وحيدة، وهي نسخة مصورة عىل الفلم املصغر (امليكروفيلم) من 

 )١(محد صبحي فـراتأصل نسخه خمطوطة تركيا، وهذه النسخة أهديت للمحقق من الدكتور ا

نور نربك) بأملانيا الغربية يف صيف عام  -إبان زيارته ملعهد اللغات الرشقية يف جامعة (أيزالنكن

 م. ١٩٨٣

فيام بحثت فيه -عىل حد عميل -قام املحقق باالعتامد عىل هذه النسخة الوحيدة، ومل أقف 

طوطـة أخـرى مـن هـذا من املصادر واملراجع إىل اآلن عىل معلومة تدل عىل وجود نسـخة خم

مما يدل عىل أن املحقق قـد بـذل قصـارى جهـده يف حماولـة  -موضوع هذا املبحث  -الكتاب 

احلصول عىل نسخة أخرى من خمطوطة الكتاب، وهلذا فإن املحقق قد صحح كثريا من األخطاء 

واألوهام واالضطراب من غري اإلشارة إليها يف اهلامش لكـون هـذه املخطوطـة هـي مسـودة 

ؤلف، وال يمكن اجلزم بأن النص قد أقيم عىل خري وجه، ولعل وجود نسخة أو نسخة أخرى امل

سيعني كثريا عىل إقامة النص عىل خري وجه، وهلذا فإن هذا التحقيق الذي قام به املحقق معتمد 

فيه كثريا عىل مقدرته وفهمه وذوقه، وإن كان يل من مأخذ عىل املحقق يف فحص النسخة؛ فألنه 

عىل مصورة ومل يعتمد عىل أصل النسخة، فعىل األقـل لـو فعـل ذلـك لكـان باإلمكـان اعتمد 

فحص املواد وفحص الورق  للتحقق من عمرها، فقد يكون فيها تـواريخ مزيفـة وقـد تكـون 

                                                   

 ) أستاذ اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة في المعهد.١(
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املخطوطة أدخلت عليها عوامل البىل والقدم لتكون قديمة وهي حديثة ألغراض جتارية السيام 

ه كتب أسامي الكتب ككشف الظنون وال غريه من املصـادر التـي أن اسم هذا الكتاب مل تذكر

 .)١(عنيت بذكر أسامء املخطوطات العربية بشكل عام واليمنيني بشكل خاص

كذلك يفرتض عىل املحقق فحص اخلط فإن لكل عرص خطه فقد يقلد أو يزور اخلط وما 

كتاب، والذي يبدو أدرى املحقق بذلك خاصة مع عدم وجود اسم الناسخ عىل خمطوطة هذا ال

يل أن املحقق مل يعط مسألة فحص النسخة حقها ويبقى حتقيق هذا الكتـاب مشـوبًا بكثـري مـن 

االحتامل والشكوك، فلم يدرس أسلوب املؤلف ومل يتحقق من صـحة املخطـوط مـن خـالل 

الرجوع إىل نصوص نقلت عن الكتاب قديام ومقارنتها باملخطوط، ولـذلك فـإن حتقيـق املـتن 

قيقا غري تام إىل حد ما، وقد يقال أن هناك مصنفات نحوية شهرية ومهمة ُحققت اعتامدا يبقى حت

عىل نسخة وحيدة، فأقول: إن ذلك صحيح فقد ذكر الدكتور عبد اهلـادي الفضـيل عـددا مـن 

، ومنهـا: كتـاب (رشح أبيـات )٢(األمثلة للمصنفات التي اعتُمد يف حتقيقها عـىل نسـخة فريـدة

كتاب ( رشح التسهيل) البن مالك وكتاب (التوطئة) أليب عىل الشـلوبيني سيبويه) للنحاس و

وغريها من املصنفات، ولكن إذا رجعنا إىل تلك املصـنفات املحققـة سـنجد أن املحققـني قـد 

حتققوا من صحة املخطوط وفحصوه جيدا، ومل جيزموا يف أمور من غري أدلـة واضـحة كجـزم 

                                                   

 ٢٥٦ر ائتالف النصرة ص ) انظ١(

 .١٠٠ - ٩٩) انظر تحقیق التراث ص ٢(
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 ٣٨٦

يديه من نسخة للكتاب هي مسودة املؤلف دون أن يدلل حمقق كتاب إئتالف النرصة بأن مابني 

 .)١(عىل ذلك بدليل قاطع جيل

 

قام املحقق بإجراء تصويبات كثرية يف هذا التحقيق لكونه اعتمد عـىل خمطوطـة وحيـدة، 

والتصويب قد يأيت من وجود خطأ ما يف املخطوطة األم ويكون الصواب غري ذلـك يف بعـض 

بت الصواب يف اهلامش كام جاء يف النسخ األخـرى، وقـد يشـار إىل جميئـه النسخ األخرى، فيث

أيضا خطأ يف نسخ أخرى، ولذلك فإنه عندما تكون النسخة وحيدة فإن املحقق يعمد إىل تقويم 

النص ما أمكنه حسب اجتهاده فيصوب اخلطأ من املتن ويشـري يف اهلـامش إىل كيفيـة جميئـه يف 

 األصل (النسخة الوحيدة) خطأ.

وألن هذا التحقيق اعتمد فيه املحقق عىل نسخة وحيدة جاز للمحقق التصويب مبارشة يف 

املتن واإلشارة يف اهلامش إىل اخلطأ كام جاء يف األصل مع التعليل إن تطلب األمر ذلك، ووضع 

مـن بـاب  -النص املصّوب بني قوسني يف املتن، ومن التصويبات التـي آخـُذها عـىل املحقـق 

 تصويب التايل: ال -التمثيل

                                                   

 ٢٧٦) ائتالف النصرة ص١(
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 ٣٨٧

يف األصـل: ( « ثـم ذكـر يف اهلـامش:  )٢(»جاز) تقديمـه كاحلـال  )١(وألنه فعل (منرصف« 

، فتالحظ أن املحقق أصلح خطأ نحويا حيث حذف (الفاء) التي ذكرت قبل »منرصف فجاز) 

الفعل (جاز) ومل يعلل سبب ذلك، وهذا يؤخذ عليه إذ األصل أن يوضح ويبني العلة، فإذا مـا 

أ شيئًا ما فالبد أن يكون معتمدا عىل دليل مقنع، وهذا ما مل يفعله املحقق، ويبدو أن املحقق خطّ 

 ».وألنه فعل مترصف جاز تقديمه كاحلال « ارتأى أن الواو استئنافية يف قول املصنف:

وعىل ما ارتآه املحقق فإن الضمري (اهلاء) بعد (أْن) يف العبارة السابقة يعود عـىل العامـل، 

ن تقدير الكالم (وألن العامل فعل منرصف جاز تقديمه كاحلال)، وهذا لـيس بصـحيح؛ فيكو

ألن الواو عاطفة والضمري (اهلاء) يف كلمة (تقديمه) ال يعود عىل الفعل املنرصف ولكنه يعـود 

عىل التمييز؛ ألن التمييز معمول قد يتقدم عىل عامله عـىل مـذهب الكـوفيني إذا كـان العامـل 

 يف ذلك أن السامع جاء بذلك يف قول الشاعر:  مترصفا وحجتهم

  أهتجـــر لـــيىل بـــالفراق حبيبهـــا

 

  ومــا كــان نفســا بــالفراق تطيــب

 

والذي يظهر يل أن املحقق وهم حني حذف (الفاء) التي سبقت الفعـل (جـاز) يف الـنص 

لها السابق، والصواب ذكرها؛ ألهنا استئنافية وليست رابطة للجملة التي بعدها باجلملة التي قب

                                                   

 ) الصواب أن یقال متصرف١(

 .٣٩) ائتالف النصرة ص ٢(
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 ٣٨٨

كام ظنها املحقق فحذفها عىل اعتبار أنه ال مسوغ ملجيء الفاء رابطـة بـني اجلملتـني: األوىل: ( 

وألنه فعل منرصف)، والثانية: (جاز تقديمه كاحلال) عـىل اعتبـار أهنـام مرتبطتـان بغـري الفـاء 

هكذا: (وألنه فعل منرصف جاز تقديمه كاحلال) وهذا ليس بصـحيح؛ ألن الضـمري اهلـاء يف 

ألنه) ليس هو الضمري اهلاء يف كلمة (تقديمه) حيث إن األول يعود عىل العامل والثاين يعـود (

عىل التمييز فال يستقيم الكالم بغري وجود الفاء؛ ألنه حينئذ يكون تقدير الكالم هكذا: ( جـاز 

 تقديم التمييز كاحلال ألن العامل فعل منرصف) فتكون علة جواز تقديم التمييز عند الكوفيني

، وهذا خيالف الواقع إذ أن علة جـواز تقـديم التمييـز امنرصف عىل عامله هي كون العامل فعال

عند الكوفيني عىل عامله املنرصف هي جميء السامع بذلك كام يف الشاهد السـابق ذكـره، وعـىل 

ذلك فإن الواو يف قوله (وألنه) عاطفة، والفاء التي سبقت الفعل جاز هـي اسـتئنافية، فيكـون 

 ق النص الصحيح هكذا: سيا

وذهب الكوفيني إىل جوازه (أي جواز تقـديم التمييـز عـىل عاملـه)، ووافقهـم املـازين « 

 واملربد؛ لقوله (أي الشاعر): 

  أهتجـــر لـــيىل بـــالفراق حبيبهـــا

 

  ومــا كــان نفســا بــالفراق تطيــب

 

 ». وألنه ( أي العامل) فعل منرصف، فجاز تقديمه ( أي تقديم التمييز) كاحلال 
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يتضح يف النص السابق أن الواو يف قوله (وألنه) هي عاطفة حيث عطفت ما بعدها عـىل ف

الشاهد الشعري، أي أن تقديم التمييز عىل عامله جاز ملجيء السامع بذلك وملجيء العامـل يف 

، ويؤكد ما ذهبُت إليه أن ذلك هو أسـلوب املصـنف حيـث قـد امنرصف الشاهد املسموع فعال

وإذا استوىف الفعل « فها هو يقول يف موضع آخر مستخدما األسلوب نفسه:تكرر أكثر من مرة، 

فاعله من جهة اللفظ واملعنى صار (راكبا) بمنزلة املفعول به املحض، فجاز تقديمه كاملفعول به 

 . )١(»املحض 

ومما سبق يتضح أن املحقق قد وهم وصّوب نص املصنف حسب فهمه هو وليس عىل ما أراده 

 املصنف . 

هناك كثري من الشواهد الشعرية مل خيرجها املحقق ولكنه ذكر يف مقدمة حتقيقه أنه مل خيـرج 

 إال ما اقتضته الرضورة، حيث قال: 

ومل أغال أيضا يف ختـريج شـواهد الشـعر إال حيـث اقتضـت رضورة تبـاين الروايـات « 

   .)٢(»والنسبة

 رجها ومل أجد عليه فيها مأخذ. وأما الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية فقد خ

                                                   

 .٣٨) ائتالف النصرة ص ١(

 .١٣) ائتالف النصرة ص ٢(
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 ٣٩٠

من األمور التي متيز هبا املحقق يف تعليقاته عدم االكتفاء بتوضيح غامض أو رشح مـوجز 

ولكنه كان قارئا ناقدا أيضا حيث كان يرد عىل كثـري ممـا تومهـه املصـنف واعتـربه خالفـا بـني 

حقق عـىل اخلـالف النحـوي بـني البرصـيني البرصيني والكوفيني، ومن ذلك مثال اعرتاض امل

والكوفيني يف مسألة اشتقاق االسم حيث ذكر املصنف أن الكوفيني ذهبوا إىل أن االسم مشـتق 

، فعلق املحقق أن )١(من السمة، وهي العالمة، وذهب البرصيون إىل أن االسم مشتق من السمو

سـألة ليسـت خالفيـة كـام هذا غري صحيح، فمذهب الكوفيني هو مذهب البرصيني، وهذه امل

ونالحـظ أن املحقـق ذكـر  ،)٢()٢١٨حققها الدكتور حممد خري احللواين، يف اخلالف النحوي ( 

الدليل عىل ذلك وهو حتقيق الدكتور حممد خري احللواين وأشار إىل املرجـع الـذي حققـت فيـه 

 هذه املسألة، وأحال إىل رقم الصفحة كام هو واضح يف النص السابق. 

ظ أنه قد علق عىل مسألة أخرى حيث ذكر املصنف أن البرصيني ذهبوا إىل جواز كام نالح

، فعلـق املحقـق )٣(تقديم التميز عىل عامله سواء املترصف أو غريه، وذهب الكوفيون إىل جوازه

                                                   

 .٢٧) انظر ائتالف النصرة ص ١(

 .٢٧) انظر المصدر نفسه ص ٢(

 .٣٩-٣٨)انظر ائتالف النصرة ص ٣(
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 ٣٩١

ـــــــــم فقـــــــــال:  ـــــــــوفيني كله ـــــــــن الك ـــــــــن م ـــــــــواز مل يك   أن اجل

  )١(وخص السيوطي اجلواز بالكسائي من الكوفيني.« 

تحقيق فإننا سنجد أن ذلك كان ديدن املحقـق يف حتقيقـه كلـه، حيـث كـان وبتتبع هذا ال

 شارحا وناقدا ودقيقا يف مالحظاته وتعليقاته وإحاالته.

 

  قــدم املحقــق فهــارس الكتــاب، ولكننــا نجــد فهارســه عاديــة وال تفــتح آفاقــا جديــدة 

جديد يف الفهارس فهي مل تتعد  لالستفادة من الكتاب بصورة اشمل وأوسع، حيث ال نجد أي

 سوى تلك الفهارس اخلمسة التي أثبتها وهي: 

فهـرس اآليـات  -فهـرس إنصـاف البيـوت  -فهرس الشواهد الشعرية  -فهرس األعالم  -

 فهرس املواضيع.  -القرآنية 

وأقل ما يمكن أن يقدمه حمقق هذا الكتاب من فهارس تعني عىل االستفادة مـن الكتـاب 

للمسائل اخلالفية بشكل تفصييل ومنظم ليسهل الرجوع إليها واالسـتفادة منهـا تقديم فهرس 

 وهذا ما مل يفعله املحقق. 

 

                                                   

 .٣٩) المصدر نفسه ص ١(
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 ٣٩٢

 

لقد بذل املحقق جهدا كبريا يف العناية بالطباعة ولكن مل ختل الطباعة من بعض األخطـاء، 

 ومنها ما ييل: 

وال أظن ذلك من املحقق ولكنه من الطباع، عدم الدقة يف استعامل بعض عالمات الرتقيم،  -

وخاصة من املتن، ومن تلك العالمـات: الفاصـلة املنقوطـة التـي تسـتعمل بعـد اجلملـة 

، فإذا نظرنا يف النص وجدنا هذه العالمة ختتفي يف املوضع )١(املحتاجة إىل تعليل أو توضيح

، كام نجدها أحيانا يف )٣(قوطة، وقد يستعمل بدال عنها الفاصلة غري املن)٢(الذي حقه أن تظهر

 .)٤(موضع حقه أن ختتفي حيث مل تأت بعدها مجلة تعليلية أو توضيحية

، وكذا نجد بعض األخطاء النحوية وال أظـن )٥(كام نجد التاء املربوطة أحيانا حتل حمل اهلاء -

ا يف أهنا أوهام من املحقق ولكنها من الطباع ومن تلك األخطاء استعامل الضمري اهلاء كثـري

 النص اآليت: 

مذهب الكوفيني أن (سواء) قد يكون اسام بمنزلة (غـري)، ال يلـزم الظرفيـة بـدليل « 

 دخول حرف اجلر عليه، كقول الشاعر:

                                                   

 ٤٠)انظر ائتالف النصرة ١(

 .٣٣) انظر ائتالف النصرة ص ٢(

 .١٥٦، ١٤٩، ١٤٥) المصدر نفسه ص ٣(

 .١٢٣، ٣٢) انظر المصدر نفسه ص ٤(

 .١٤٣) المصدر نفسه ص ٥(
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 ٣٩٣

ـــــنهم ـــــان م ـــــن ك ـــــروه م ـــــق املك   وال ينط

 

  )١(مـــن ســـوائنا والإذا جلســـوا منـــا 

 

  وكقول األعشى: وما قصدت من أهلها لسوائكا

 

 ل عىل أهنا ال تلزم الظرفية. فدخول حرف اجلر عليها دلي

ومذهب البرصيني أهنا ال تكون إال ظرفا؛ ألنه مل يستعمل يف كالمهم إال ظرفا، نحو: 

 .)٢(»مررت بالذي سوائك، فوقوعها صلة دليل عىل كوهنا ظرفا

إذا عدنا إىل النص السابق وجدنا اضطرابا يف اسـتعامل الضـمري اهلـاء حيـث ذكـر يف 

ألنـه مل « ، وقوله:»بدليل دخول حرف اجلر عليه« وذلك يف قوله:ؤنث، تمواضع حقها أن 

، والصواب أن يقال: بدليل دخول حرف اجلر عليها، وكذا: »يستعمل يف كالمهم إال ظرفا

ألهنا مل تستعمل يف كالمهم إال ظرفا؛ ألن الضمري يعود عىل كلمة أو لفظة (سـواء) حيـث 

 إن الضمري أنث يف أغلب مواضع النص. 

ألخطاء النحوية أيضا استعامل الضمري املؤنث (اهلاء) يف موضـع حقـه أن يسـتعمل ومن ا -

مذكرًا، وذلك يف النص اآليت الذي يتحدث فيه عن (ُرب) حيث ختالف حـروف اجلـر يف 

                                                   

 الفحشاء. ، وفي روایة وال ینطق٢٠٣، ١٣/ ١) البیت للمدار بن سالمة العجلي، وهو من شواهد سیبویه، ١(

 ٤٠) ائتالف النصرة ص ٢(
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 ٣٩٤

أيضا بأهنا ال تعمل إال يف نكرة موصـوفة، وأهنـا ال  )١(وخالفتها« أمور ذكر بعضها ثم قال:

 .)٢( »ق به بخالف سائر حروف اجلرجيوز إظهار الفعل الذي تتعل

فيه نظر؛ ألن فيه ركـة وال يسـتقيم » وأهنا ال جيوز إظهار الفعل الذي تتعلق به « إن قوله: 

يعـود عـىل مؤنـث  الضمري (هـا)ك لكان الفعل بعداالكالم بقوله: وأهنا ال جيوز، إذ لو أريد ذ

(اهلـاء) العائـد عـىل (رب) يف هو ال جيوز؛ فاستعامل الضمري ه واحلال عكس ذلك فالفعل بعد

أن يستعمل ضمري الشـأن فيقـول: وأنـه ال  -فيام يبدو يل-هذا املوضع غري صحيح والصواب 

جيوز إظهار الفعل الذي تتعلق به، فيكون ضمري الشأن عائدًا عىل ما بعده فتكون اجلملـة بعـد 

تعلق به، أما لو قال:  ضمري الشأن موضحة له، والتقدير والشأن أنه ال جيوز إظهار الفعل الذي

وأغلب الظـن أن مثـل  ،)٣(وأهنا أي ُرّب فال يستقيم الفعل ( ال جيوز) وال يصح أن تكون خربا

هذه األخطاء النحوية نامجة عن الطباع ولكن تبقى املسئولية يف النهاية عىل املحقق؛ ألن الكالم 

تلك كلمة ليتالىف مثل  كلمةجاء عىل غري ما قصده املصنف، وال بد عىل املحقق أن يقرأ النص 

 ، وجل من ال يسهو. األخطاء

                                                   

 ) أي خالفت ( ُربَّ ) حروف الجر.١(

 .١٤٤) ائتالف النصرة ص ٢(

ــمن الفعـــل ضــــمیرا ٣( ــة هـــو أن یتضـ ــة الفعلیــ ــرط خبـــر الجملـ ــرف  -) ألن شـ ـــدأ الــــذي صـــار اســـما للحــ ـــى المبت یعـــود عل

 یكون رابطا، وال خالف في ذلك. -الناقص
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 ٣٩٥

هذا الكتاب أحد املصنفات النحوية اجلديدة التي ليست رشحا ملتن وال خمترصًا نحويا وال 

عىل رشح، ومصنّفه هو أحد كبار نحاة اليمن يف القرن التاسع اهلجري وهو اإلمام امحد  حاشيةً 

هـ)، وقد حقق هذا الكتاب الباحث العراقي نـوري ياسـني ٨٤٠بن حيي املرتىض املتوىف سنة (

بجامعة  -قسم اللغويات  -حسني اهليتي يف رسالة علمية تقدم هبا إىل جملس كلية اللغة العربية

بمكة املكرمة زادها اهللا ترشيفا، حيـث حصـل الباحـث هبـذا التحقيـق عـىل درجـة  أم القرى

، ثم ُطبعت هذه الرسالة عىل شكل كتاب )١(الدكتوراه عام ألٍف وتسعامئٍة وستة وثامنني ميالدية

حيث ُطبعت الطبعة األوىل منه عام ألفني وأربعة ميالدية، وتولت طباعته ونرشه وزارة الثقافة 

عدد صفحاته ألفا ومائة وستًا  بلغجلمهورية اليمنية حيث طبع الكتاب يف جملدين ووالسياحة با

 وستني صفحة.

                                                   

، تحقیـــق: د. نـــوري ١٠ - ١/٥م العـــرب لإلمـــام احمـــد بـــن یحیـــى المرتضـــى، ) انظـــر تـــاج علـــوم األدب وقـــانون كـــال١(

 م.٢٠٠٤ ١یاسین حسین الهیتي، وزارة الثقافة السیاحة، صنعاء، ط 
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 ٣٩٦

تكونت هذه الرسالة من قسمني: األول منهام قسم الدراسة والثاين قسـم التحقيـق، فأمـا 

قسم الدراسة فقد وقع يف مائٍة وستني صفحة، وأما القسم الثاين (قسم التحقيق) فقـد وقـع يف 

 صفحات.   ألف وست

لقد قدم الباحث للنص املحقق بدراسة تناول فيها حياة اإلمام املرتىض وبيئته وعرصه، ثم 

حقق اسم املصنف ولقبه ونسبه، وذكر مولده ونشأته وأرستـه، وحتـدث عـن حتصـيل اإلمـام 

وخه وتالميذه، وكذا حتدث عن أخالقه ومعامل شخصيته ومنزلته العلمية املرتىض العلمي وشي

وثقافته، ثم رسد األحداث التي حدثت للمصنف، ثم ذكر وفاته، وكل ما سبق كـان يف فصـل 

مستقل، ويف الفصل الثاين من الباب األول حتدث الباحث عن قيمة مصنفات اإلمـام املهـدي 

سامء مصنفات اإلمام املهدي التي متكن من الوقوف عليها ومنزلتها عند زيدية اليمن، ثم ذكر أ

 وقد رتبها بحسب العلوم التي ألف فيها. 

وأما الباب الثاين فقد تناول الباحث بالدراسـة يف الفصـل األول منـه كتـاب تـاج علـوم 

مبيّنا منهجه وأثر نظرية العامل فيه، ثم خلّص أهم سامت منهجـه،  -موضوع التحقيق-األدب 

صل الثاين حتدث عن مذهب اإلمام املهدي النحوي وآرائه واجتاهاته العامـة، ومواقفـه ويف الف

 من النحاة السابقني له، ثم ذكر بعض أوهامه يف عزو اآلراء واألقوال إليهم.
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 ٣٩٧

ويف الفصل الثالث ذكر الباحث أصول النحو وشواهده يف الكتاب، واحتجاجـه بالسـامع 

النحوية، ثم درس شواهد الكتاب مـن اآليـات القرآنيـة  والقياس واإلمجاع، وموقفه من العلة

واألحاديث النبوية، وآثار الصحابة، وأمثال العرب وأقواهلم املأثورة وأشعارهم وأرجـازهم، 

وحتدث عن طريقة ابن املرتىض يف إيراد الشواهد مـع ذكـر نـامذج مـن احتجاجـه بالشـواهد، 

اهد التي تفرد بإيرادها، والشـواهد التـي ونامذج من رده لالحتجاج هبا، وكذا حتدث عن الشو

أما بيان أمهية الكتاب وقيمته العلمية فإن الباحث مل يفرد هلذا  )١(تفرد بوجوه من االستشهاد فيها

األمر عنوانا مستقال بذاته ولكنه أشار إىل بعض من األمور التي أعطت الكتاب أمهية وجعلتـه 

 صها بام ييل: ذا قيمة علمية، وتلك األمور جاءت ضمنا ُأخل

ويقدر عىل فهمه ثم أوال: يتميز كتاب التاج بأنه يذكر أوال ما حيتاجه املبتدئ يف هذا الفن (النحو) 

يذكر ما ال حيتاج إليه وال يقدر عىل فهمه من املسائل الشـائكة، والتفاصـيل واجلزيئـات التـي يكـون 

 .)٢(أحيانا رضبا من الرتف العلمي-ذكرها 

 تاب (التاج) موسوعة مصنِّفة يف آراء النحويني وأدلتهم وتوجيهاهتم املختلفةثانيا: يكاد يكون ك

فهو ال يذكر املسائل النحوية جمردة ولكنه يـذكر أيضـا اخـتالف العلـامء فيهـا ويعلـل  )٣(

                                                   

 .١٢٥ - ١٥/ ١)انظر تاج علوم األدب وقانون كالم العرب ١(

 .١/٨١) انظر تاج علوم األدب وقانون كالم العرب ٢(

 .١/٨٢الم العرب )انظر تاج علوم األدب وقانون ك٣(
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 ٣٩٨

مذاهبهم ويذكر شواهدهم ثم يُردُّ ويناقش ويستحسن بعضًا منها إىل غري ذلك من وجوه 

 .)١(البحث العلمي ومتطلباته

ثالثا: يتميز التاج أيضا بكثرة الشواهد من القرآن الكريم وكـالم العـرب شـعره ونثـره بحيـث 

 .)٢(تفوق يف مادهتا ما يف كثري من الكتب املبسوطة والرشوح

رابعا: يعترب كتاب التاج كتابا نحويا كافيا يف موضوعه، مغنيا عن غريه، شامال ملا حيتاجه طالب 

فقد ذكر الباحث أن املصنف ذكر أن من يتعلم التـاج يصـري يف العلم والعامل عىل السواء، 

الناس تاجا، وأنه قد أحاط بالنحو مـن أقطـاره، وأن مـن أراد استقصـاء فوائـد النحـو 

 .)٣(فليجعل التاج منهاجه

خامسا: كتاب التاج مبنى أصال عىل نظرية العامـل، فالعامـل عنـده هـو مـدار كـل التـأثريات 

ك كان ذلك سببا يف بناء منهج الكتاب بابا مستقال للعامـل ويف والظواهر النحوية؛ فلذل

الوقت نفسه ال تكاد ختلو مسألة نحوية إال ويذكر العامل فيها، كام أن الكتاب مبني عـىل 

لكل حمدود، وكذا كتاب يعلل ويكثر مـن العلـل النحويـة يف كـل  )٤(ذكر احلدود النحوية

 كنه يستقيص العلل النحوية الثواين. مسائل النحو وال يقف عند العلة األوىل ول

                                                   

 .١/٨٢) انظر المصدر السابق نفسه ١(

 .١/٨٢) انظر المصدر السابق نفسه ٢(

 .١/٨٢) انظر المصدر السابق نفسه ٣(

 .١/٨٢) انظر المصدر السابق نفسه ٤(
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 ٣٩٩

سادسا: اهتم املصنُف للتاج بذكر لغات وهلجات القبائل املختلفة التي ترتبت عليهـا خالفـات 

نحوية كلغة احلجازيني والتميميني، ولغة هذيل وعقيل، وقيس وطيّئ وغريهـا، وأشـار 

 .)١(إىل اللغات املتعددة يف بعض األسامء واحلروف واألدوات

الشاملة وملكاته املتنوعة: الفقهية والكالميـة  ثقافتهكتاب التاج أظهر فيه اإلمام املهدي  سابعا:

النحويـة وردوده  هجليـا يف مناقشـاتيف الكتـاب أثـر ذلـك ية وغريهـا، فظهـر والتفسري

 .)٢(ا هو أو غريه من النحاة هبوتعليالته وتعقيباته عىل بعض اآليات القرآنية التي استدل 

قد توّغل يف أعامق الكتاب واستخرج منه درره وجواهره التي  حققضح أن املومما سبق يت

جعلت له قيمة يستحق هبا التحقيق والدراسة، ويستحق أن يقف عليه كل شغوف بالنحو؛ فهو 

جليل الفائدة شامل جامع متيز عن غريه والسيام أنه مزج الرصف بالنحو فـذكر مـن الرصـف 

بابا يف اخلط ويقصد به (اإلمالء) فذكر قواعده وأنواعه، وكأنه ،و كام تضمن وماله عالقة بالنح

هبذا الكتاب يريد تعليم النطق السليم باللغة العربية والكتابة السليمة هبا، وقلام نجد هـذا عنـد 

 غريه من النحاة.

 مدى حتقيق وتوثيق العنوان واسم املؤلف ونسبة الكتاب ملصنفه

                                                   

 .١/٩٢ )انظر المصدر السابق نفسه١(

 .١/٩٢ )انظر تاج علوم األدب وقانون كالم العرب٢(
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 ٤٠٠

فقد وثق املحقق ذلك أثناء توثيق نسبة الكتاب ملصنفه أما عن حتقيق العنوان واسم املؤلف 

  )١( معتمدا عىل ما ذكره من أدلة وهي:

إن مجيع املصادر التي ترمجت أو تضمنت ترمجة لإلمام املهدي ذكرت كتاب التاج منسوبا  -١

 لإلمام املهدي.

مري ي املرتىض ولقبـه املهـدي، ونعتـه بـأيامحد بن حي هذكر اسم الكتاب كامال واسم مؤلف -٢

املؤمنني عىل ورقة العنوان يف نسخ الكتاب اخلطية الست التي اعتمدها املحقـق يف ضـبط 

 النص وحتقيقه.

أحال اإلمام املهدي يف مواضع من هذا الكتاب عىل كتابه (املكلل بفرائد معاين املفصـل)  -٣

وقد حتقق املحقق من تلك اإلحاالت بالرجوع إىل كتاب املكلل وأشار إىل النص املحـال 

 إليه يف موضعه من التحقيق. 

وهـو ابـن حفيـد  -جميء اسم الكتاب ضمن نظم نظمه العالمة عبد اهللا بن رشف الدين  -٤

يف حرص تصانيف جده، إضافة إىل غـري ذلـك مـن األمـور التـي ذكرهـا  -اإلمام املهدي

ال تدع جماال للشك بأن عنوان الكتاب هو تاج علـوم األدب وقـانون كـالم  التياملحقق 

                                                   

 .١٣٤ -١/١٣٢فسه ) انظر المصدر السابق ن١(
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امحد بن حييى بن  -كام كان ينعت -، وهذا الكتاب هو لإلمام املهدي أمري املؤمنني العرب

 املرتىض.

اعتمد املحقق عىل ست نسخ خطية، وأظن أهنا كافية؛ لكوهنا مجيعا مكتملة، ومنها ما هو 

عـىل  إال أنه مل يتيقن من ذلـك وهلـذا فقـد اعتمـد  -حسب ذكر املحقق -بخط املصنف نفسه 

نسخة نسخت يف حياة املؤلف ولكن ليس بيقني؛ إذ مل يذكر فيها ما يدل عىل تاريخ نسخها وإنام 

اعتمد املحقق عىل حالتها البالية، وحظيت بعناية تامة من ابن حفيد املؤلف العالمة عبد اهللا بن 

ا رشف الدين، وهذه النسخة هي نسخة ابن حفيد املؤلف حيث ذكر فيها أنه صححها وضبطه

وقابلها عىل نسخة مقروءة عىل مؤلف الكتاب، وهلذا اعتمد املحقق هذه النسخة نسخة أصلية 

وهذه النسخة صورة من مصورات معهد املخطوطات بالقاهرة حيـث صـورها الباحـث مـن 

 نحو)٥املعهد ولكنه وقف بعد ذلك عىل أصلها يف املكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء برقم (

 قف عىل هذا األصل لكان اعتامدها لتكون أصال مسالة فيها نظر. ، ولو مل ي)١(

وهناك نسخة قديمة وهي أقدم النسخ يقينا بام جاء فيهـا مـن تـاريخ النسـخ حيـث ذكـر 

هــ) وهـذا ٨٤٠هـ) أي: قبل وفاة اإلمام املهدي املتوىف سنة (٨٣١ناسخها أهنا نسخت سنة (

يعتمدها املحقق أصال لكوهنا مل ُتعرض عـىل يعني أن هذه النسخة نسخت يف عرص املؤلف ومل 

                                                   

 .١/١٣٥) انظر تاج علوم األدب وقانون كالم العرب ١(
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« املؤلف، ولذلك فإن ما ذهب إليه املحقق هو عني الصواب، يقول الشيخ عبد السالم هارون:

ولكننا إذا اعتربنا بقدم التاريخ فقد نفاجأ بأن ناسخ أقدم النسخ مغمور أو ضـعيف، ونلمـس 

تاريخ عندئذ مسوغا لتقـديم النسـخة ذلك يف عدم إقامته للنص أو عدم دقته، فال يكون قدم ال

«)١(. 

 

قام الباحث بتصويب األخطاء التي ذكرت يف املتن حيث صوهبا يف اهلامش، ولكنـه وقـع 

يف بعض األوهام، ومن ذلك عدم فطنته إىل وجود بعض النقص يف الكالم السيام الشعر كام يف 

ن البيت الشعري ينقصه كلمة ليتم تركيب البيت التايل الذي ذكره الباحث، حيث مل يفطن إىل أ

الكالم صحيحا وليستقيم الوزن، وذلك البيت هو قول املصنف املهدي واصفا كتابه املوسـوم 

 بالتاج:

ــا ــورى تاج ُْضــحي يف ال ــاج ت ــم الت   تعل

 

ــا ــِم ِمْعَراج ــَامِء اْلِعْل ــِه يف َس ْكــِرْم بِ   َأ

 

ـــدا ـــن أقطـــاِره فغ ـــالنحِو ِم   أحـــاط ب

 

  هلـــــــا وأفالكـــــــا وأبراجـــــــا

 

                                                   

 .٣٨) تحقیق النصوص ونشرها ص ١(
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فيالحظ أن الشطر الثاين من البيت الثاين ينقصه (كلمـة) ويتضـح ذلـك مـن خـالل واو 

، فخرب (غدا) غـري موجـود وعطفـت عليـه األفـالك واألبـراج، "أفالكا  "العطف قبل كلمة 

ويؤكد ذلك أن هذا العجز غري مستقيم الوزن إذ تنقصه تفعيلة مكونه من مخسة أحرف، والذي 

) غري صائبة وأهنا مع أحرف أخرى حمذوفة تشكل كلمة لتكـون التفعيلـة يظهر يل أن كلمة (هلا

 (مستفعلن)؛ ألن النص من بحر البسيط الذي تفعيالته هي: 

  مستفعلن فـاعلن مسـتفعلن فـاعلن

 

ــاعلن ــتفعلن ف ــاعلن مس ــتفعلن ف   مس

 

  )١(» كذا يف األصل ويف سائر النسخ: لـه« وقد صّوب الباحث يف اهلامش كلمة (هلا) قائال:

حيـث خيتـل عجـز البيـت فقـط ، األن الوزن ال يستقيم هبـ هناك كلمة بعد(له)والظاهر يل أن 

يحتمل أن تكون (له) حمذوف بعـدها كلمـة عـىل وزن (ِعلـن)؛ ألن (لـه) عـىل وزن فكامال، 

ثـم  ،)٢( (ُمتَْف) فيكون جمموعهام (ُمتَْفِعلٌِن) التي أصلها مستفعلن فحدث فيها زحـاف (خـبن)

:متحرك وسـاكن(فا) ليكـون بقيـه العجـز فـاعلن مسـتفعلن فعلـن، ويف رضب هناك حرفان

وسكن ثاين متحركـه فصـار فاعـل  (علن) حدث حذف ساكن الوتد املجموع )فاعلنالبيت(

                                                   

 .١/١٦٥) انظر تاج علوم األدب، الهامش، ١(

 –، مؤسســـة  الكتـــب الثقافیـــة، بیـــروت ٢٧١) انظـــر الجـــامع لفنـــون اللغـــة العربیـــة والعـــروض لعرفـــان مطرجـــي، ص ٢(

 ن عجزالبیت : لها سماء وأفالكا وأبراجا.م، ویبدو ا١٩٧٨، ١لبنان، ط
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وهلـذا فـإن املحقـق مل ، )١( وي فعلن وهذا يسمى قطعا والقطع يأيت يف رضب البسيطاسي ذيال

فاهتم باجلانـب النحـوي حيـث  شار إىل ذلك، يفطن إىل وجود ركة ونقص يف البيت، وإال أل

استدرك عىل املصنف اسـتعامل الضـمري (هـا) بعـد الم اجلـر ، حيـث إن الضـمري(ها) يعـود 

 . )هلا(وليس  )له(عليمؤنث ، والعائد عليه مذكر وهو (النحو) وهلذا فالصواب: 

 )٤(والشـواهد الشـعرية )٣(وشـملت الشـواهد القرآنيـة )٢(خرج املحقق األحاديـث النبويـة

 )٩(والبلـدان )٨(واألمثـال واألقـوال املـأثورة )٧(واألعـالم )٦(ولغات العـرب )٥(والقراءات القرآنية

 ومل أجد عليه يف ذلك من مأخذ يذكر.  )١٢(والطوائف واملذاهب )١١(وأقوال الصحابة )١٠(والقبائل

                                                   

 .٥٢٥) انظر مفتاح العلوم للسكاكي ١(

 .٢/٦٨٤، ١/٥٨٣، ١/١١٨) انظر أمثلة على ذلك في تاج علوم األدب ٢(

 .٢/١٣٢، ١/٢٨٣، ١/٢٨٢) انظر أمثلة على ذلك في المصدر نفسه ٣(

 .٢/٩٢٦، ٢/٩١١، ١/٢٥٦، ١/٢٣٩) انظر أمثلة على ذلك في المصدر نفسه ٤(

 .١/٢٢٩، ٢/٨١٢، ٢/٩٤٠) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ٥(

 .١/٣٣٥، ١/٦٦٠، ٢/٦٦٨، ١/٥٣٣) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ٦(

 .٢/٩٢٥، ٢/٨٢٥،  ١/٢٣٦) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه٧(

 .٢/٨٨٤، ٢/٧٦٠، ١/٥٢٨، ١/٤٦٠) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ٨(

 .٢/٨٨٦، ٢/٨٠٣، ١/٥٥٣، ١/١٩٧) انظر أمثله على ذلك في تاج علوم األدب ٩(

 .٢/٩٢٥، ٢/٨٢٥، ١/٢٣٦) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ١٠(

 .٢/٩٣٥، ٢/٨٨٩، ١/٥٧٨، ١/٥٣٢) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ١١(

 .٢/٧٧٩، ١/٢٣٩، ١/٢٣٥) انظر أمثله على ذلك في المصدر نفسه ١٢(
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كني وجدت بعض رشوحه وتعليقاته كانـت رشح املحقق ما حيتاج إىل رشح أو تعليق ول

مـا يـذهب إليـه املصـنف، فـال حيـاول أن ينـاقش رأي  جيـاريلغرض التوضيح، وهو بذلك 

 -فيام يبدو يل -املصنف، وال يشري إىل ملسات أو نظرات له أبعد مما نظر إليه املصنف، فالتحقيق 

من صحة هذا الـرأي أو  ال يعني جمرد توضيح النص ليُقرأ فحسب لكن عىل املحقق أن يتحقق

ذاك وحياكمه ويعاجله يف اهلامش، وأرضب مثاال عىل ما ذكرت من جماراة املحقق بعـض اآلراء 

 أو األحكام النحوية التي يسوقها املصنف، وهذا املثال هو املسألة النحوية التالية:  

نـوع مـن ذكر املصنف ( ابن املرتىض ) أحكام اإلضافة ونوعيها واملعنى الذي يفيده كـل 

 "واللفظية صفة تضاف إىل معموهلا مثل « نوعي اإلضافة: املعنوية واللفظية، فقال عن اللفظية:

، فنالحظ أن املحقق علق عىل )١(». وال تفيد إال ختفيفا يف اللغة "حسُن الوجِه  "و "ضارُب زيٍد 

يعني ال تفيـد « امش:قول املصنف بأن اإلضافة اللفظية ال تفيد إال ختفيفا يف اللفظ بقوله يف اهل

والذي يظهر يل أن املحقق كان بحاجة إىل حماكمة ومعاجلة قول املصنف  )٢(»تعريفا وال ختصيصا

فهذا حكم فيه حرص، بمعنى أنه حرص فائدة اإلضافة اللفظية بالتخفيف » وال تفيد إال ختفيفا « 

ليس التخفيف فقط ألن الغرض من اإلضافة اللفظية  -فيام يبدو يل-فقط، وهذا ليس صحيحا 

وإن كان التخفيف فائدة من ضمن فوائـد أخـرى أو أغـراض أخـرى تـأيت ألجلهـا اإلضـافة 

                                                   

 .  ٢/٨٠٠) ٥نظر تاج علوم األدب الهامش رقم ()ا١(

 .٢/٨٠٠) ٥) المصدر السابق نفسه الهامش رقم (٢(
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اللفظية، ومن تلك األغراض األخرى أهنا تأيت لتدل عىل أن التعبري عندئذ ليس نصا يف الداللة 

املضـاف يف  كام هو احلال عند اإلعامل ( عدم اإلضافة اللفظية وإعامل )١(عىل احلال أو االستقبال

املضاف إليه) فعندما نقول: ( حممد ضارب زيدا ) فإن املعنى: حممد يرضب زيدا اآلن (احلال) 

أو سيرضبه مستقبال (االستقبال قطعا)، وهذا يعنى (اإلعامل)؛ ألن اسمي الفاعل واملفعول ال 

الفاعل واملفعول فإن أردت إضافة اسمي « ، )٢(يعمالن إال إذا كانا دالني عىل احلال أو االستقبال

إىل معموهلام فال تكون اإلضافة لفظية إال إذا كانا دالـني عـىل احلـال أو االسـتقبال نحـو (هـو 

ضارُب خالٍد اآلن أو غدا و(هو مرضوُب األِب اآلن أو غـدا)، فـإن كـان للميضـ فإضـافتهام 

ا؛ ألهنا ؛ ألن ضارب أضيفت إىل غري معموهل)٣(»حمضة (معنوية) نحو ( هو ضارُب خالٍد أمس) 

للميض وال تعمل إال يف احلال أو االستقبال أو الدوام (االستمرار)، وال يعنى هذا أنه ال بد من 

قرينة لفظية تدل عىل احلال أو االستقبال  أو امليض لكن قد تكون القرينة حالية كقوله تعاىل: ﴿ 

َمَواِت َواألَْرضِ  لساموات ) تدل عـىل امليضـ ولـذلك فهـي فإن ( فاطر ا )٤(﴾اْحلَْمُد هللاَِِّ َفاطِِر السَّ

فجمع الناس ليـوم ال  )٦(﴾َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَْوٍم ال َرْيَب فِيهِ  ، وأما قوله تعاىل: ﴿)٥(معنوية

                                                   

 .٢/١١٩، وشرح ابن یعیش الحلبي ١/١٨٣) انظر الكتاب لسیبویه ١(

 .٣/١١٢) انظر معاني النحو ٢(

 .٣/١١٣) المرجع نفسه ٣(

 .١) فاطر آیة ٤(

ا تدل على المضـي وال یعمـل اسـم الفاعـل إال إذا دل علـى الحـال أو ) ألن فاطر اسم الفاعل أضیفت إلى غیر لكونه٥(

 االستقبال أو الدوام.

 .٩) آل عمران آیة ٦(
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ريب فيه (استقبال) وهو يف يوم القيامة، لذلك فإن اسم الفاعل (جـامع) أضـيف إىل معمولـه 

 يها؛ ألهنا تدل عىل االستقبال. (الناس)، فكلمة (جامع) عاملة ف

ونخلص من كل ما سبق إىل أن اإلضافة اللفظية تدل عىل احتاملية الزمن، فقد تـدل عـىل 

احلال وقد تدل عىل االستقبال وقد تدل عىل الدوام، فمثال اإلضـافة اللفظيـة التـي تـدل عـىل 

ومثـال اإلضـافة  )١(﴾ُق الَّـِذي َبـْنيَ َيَدْيـهِ َوَهَذا كِتَاٌب َأنَزْلنَاُه ُمبَاَرٌك ُمَصـدِّ  احلال قوله تعاىل: ﴿

َوى ُخيْـِرُج  اللفظية التي تدل عىل االستمرارية (الدوام) قوله تعاىل: ﴿ قُ اْحلَـبِّ َوالنـَّ إِنَّ اهللاََّ َفـالِ

ُكوَن ( َّا تُْؤَف ُكْم اهللاَُّ َفَأن ُخمِْرُج املَْيِِّت ِمْن اْحلَيِّ َذلِ قُ اِإلْصبَاِح َوَجَعَل اللَّيَْل ٩٥اْحلَيَّ ِمْن املَْيِِّت َو ) َفالِ

ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسبَانًا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ  الشَّ َكنًا َو فكل يوم يفلق اهللا احلب والنـوى  )٢(﴾َس

، أما اإلضافة املعنوية فهي تدل قطعـًا عـىل )٣(وخيرج امليت من احلي ويف كل يوم يفلق اإلصباح

؛ فكافـل صـفة )٤(ت: سلمت عىل رجل كافل يتيم، فأنت تريـد اإلضـافة اللفظيـةامليض فلو قل

لرجل وقد أضيفت إىل كلمة يتيم لغرض الداللة عىل الذات وكذا إلفادة االحتاملية، فقد يكفل 

الرجل اليتيم اآلن وقد يكفله مستقبًال وقد يكفله عىل الدوام، ومن هنا أخلص إىل أن اإلضافة 

التخفيف فحسب، ولو كان األمر كذلك ملا كان اإلعامل؛ ألن التخفيـف  اللفظية ليس غرضها

                                                   

 .٩٢) آل عمران آیة ١(

 .٩٦ -٩٤) األنعام آیة ٢(

 .١/١٥٠) معاني النحو ٣(

حتـى لـو أضـیفت إلـى ) ألن رجل نكرة و(كافل یتیم) صفة فال بد أن تكـون نكـرة أیضـًا واإلضـافة اللفظیـة تكـون نكـرة ٤(

 معرفة؛ ألنها ال ُتخّصص وال ُتعّرف.
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 ٤٠٨

مطلوب وهو أيرس، إنام غرض اإلضافة اللفظية الداللة عىل االحتاملية فقد تدل عـىل احلـال أو 

آخر غري  ااالستقبال أو االستمرار، ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن لإلضافة اللفظية غرض

اللفظية يكون ملحوظا فيها جانـب االسـمية أمـا اإلعـامل فيكـون ما ذكرُت وهو أن اإلضافة 

ملحوظا فيه جانب احلدث وقربه مـن الفعليـة؛ وذلـك أن اإلضـافة مـن خصـائص األسـامء 

يريد اإلشارة  -فيام يبدو يل-ولعل الدكتور فاضل السامرائي  )١(واإلعامل من خصائص األفعال

 مود واالستقرار وأما اإلعامل فيدل عىل التغّري.إىل أن اإلضافة اللفظية تدل عىل الثبات واجل

إذن فعندما يعلق املحقق عىل كالم ابن املرتىض بتوضيح معنـى التخفيـف بأنـه يعنـي أن 

اإلضافة اللفظية ال تفيد ختصيصا وال تعريفا فإنه تعليق ذكره وعـدم ذكـره سـيان، واألْوىل أن 

اريه فاألمر فيه نظر، ولذلك فالظاهر يل أن يبني أن ذلك األمر ليس كام ذكره املصنف، أما أن جي

إطالق مصطلحي ( إضافة معنوية، وإضافة لفظية) يف املسألة السابقة فيـه نظـر؛ ألن اإلضـافة 

اللفظية هلا دالالت ومعاٍن كام هو احلال بالنسبة لإلضافة املعنويـة، وإين ألذهـُب مـذهب مـن 

حسب  –حضة)؛ ألن اإلضافة اللفظية يطلق عىل نوعي اإلضافة مصطلحي (املحضة، وغري امل

 هلا دالالت ومعان خمتلفة وليست جمرد لفظية أي ال معنى هلا. -اصطالح بعض النحاة 

ذلك فيام خيص التعليقات، وأما اإلحاالت فإن املحقق كان حييل القارئ إىل االستزادة من 

ة منها يف مسألة ما، بعض املصادر واملراجع وحييله إىل بعض الصفحات يف بحثه نفسه لالستفاد

                                                   

 .٣/١١٤) انظر معاني النحو ١(
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 ٤٠٩

 )١(وآخذ عىل املحقق عدم دقته يف بعض اإلحاالت التي ُذكرت يف الفهارس السيام فهرس اللغة

حيث وجدته يذكر كلامت وحييل معناها إىل رقم صفحة معينة، فعندما ارجع إىل تلك الصفحة 

 .)٢(املحال إليها ال أجدها البتة ال يف املتن وال يف اهلامش

ال عالقـة لـه  وال مطلبا شـكلياإن مسألة الفهارس ليست جمرد تقليد سار عليه الباحثون 

باملضامني واملعاين ولكن الفهارس تفتح آفاقا جديدة يف كتاب أو دراسة ما؛ ليسهل االسـتفادة 

منها، فالغرض يف النهاية هو الفائدة، وهذا مـا ينبغـي أن تكـون عليـه الفهـارس، والفهـارس 

ف من حيث العدد والنوع باختالف مواد املخطوطات، وطبيعة مادة املخطوط هـي التـي ختتل

، فالفهـارس ذات )٣(»فكلام تعددت الفهارس وكثرت كانـت فائـدهتا أكثـر« حتدد وتعّني ذلك 

وللفهارس املقام األول بني هذه املكمالت، إذ « أمهية بالغة، يقول األستاذ عبد السالم هارون: 

عسرية كل العرس. فالفهارس تفتش ما يف  -والسيام القديمة منها -راسة الكتب بدوهنا تكون د

باطنها من خفيات يصعب التهّدي إليها، كام أهنا معيار توزن به صحة نصوصها بمقابلة ما فيها 

وبالنظر إىل كتاب تاج علوم األدب وقانون  )٤( »من نظائر قد تكشف عن خطأ املحقق أو سهوه.

                                                   

 .١٠٤٤ - ٢/١٠٣٥) انظر تاج علوم األدب ١(

 ) انظر أمثلة على ذلك في التاج، فهرس اللغة.٢(

ة العلم جـدة، ، كلیة اآلداب، جامعة الملك عبد العزیز، مكتب٢٠٢) تحقیق التراث للدكتور عبد الهادي الفضلى، ص ٣(

 د.ط.

 .٩٢) تحقیق النصوص ونشرها ص ٤(
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 ٤١٠

ا نجد به كثريا من العلل النحوية والعوامل واملسائل اخلالفية ولغـات العـرب كالم العرب فإنن

والقراءات القرآنية واألحاديث النبوية واألقوال املأثورة واألحكام الفقهية واألبيات الشـعرية 

واألرجوزات واألمثال العربية وحدود املصطلحات النحوية، ومعاين املفردات ورصف امتزج 

لنحوية، وآثار الصحابة، كام جاء فيـه ذكـٌر ألمـاكن وأعـالم وقبائـل وطوائـف بثنايا املسائل ا

ها بالفهارس حيث بلغت أربعـة ؤاعتنا -حمل هذا املبحث–ومذاهب، ومما يميز هذه الدراسة 

 عرش فهرسا هي: 

فهرس آثـار الصـحابة  -٣فهرس األحاديث النبوية الرشيفة   -٢فهرس الشواهد القرآنية  -١

فهرس شواهد الرجـز  -٦فهرس الشواهد الشعرية    -٥ال واألقوال املأثورة فهرس األمث -٤

فهـرس  -١٠فهرس القبائل والطوائـف واملـذاهب  -٩فهرس األعالم  -٨فهرس اللغة  -٧

 -١٣فهرس األبـواب واملوضـوعات   -١٢فهرس الدراسة   -١١البلدان واملواضع ونحوها 

 راجع.فهرس امل -١٤فهرس تفصييل للمسائل واآلراء  

 

الطباعة قضية مهمة يف حتقيق املخطوطات وذلك بمراعاة عالمات الرتقيم وعدم الوقوع 

يف أخطاء نحوية أو إمالئية السيام يف املتن وكذا صحة الضبط ملـا حيتـاج إىل ضـبط كـي ينطـق 

 صحيحا السيام األعالم واألماكن.
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 ٤١١

جميء العبارة التالية  -حمل هذا املبحث–ذه الدراسة ومن األخطاء يف الطباعة عىل ما أظن يف ه

والصواب هو ( وإن مل تصّح  )١(»وإن مل تصْح إضافتَه إليه بخالف البدل« مضبوطة خطأ هكذا 

إضافتُه)؛ ألن مل جتزم الفعل وهو صحيح اآلخرمدغم آخره يف مثله وعالمة جزمه السكون، 

 قوله تعاىل ( يأهيا الذين آمنوا من يرتدّ  فالفعل (يصح) ماضيه صحَّ َ وأصله صحح،وهذا مثل

. أما كلمة (إضافته) )٣(»للمسلمني عامة فليس منهم  من مل هيتمّ « قولهو  )٢( )منكم عن دينه

 فبضم التاء؛ ألهنا فاعل.

 كذا ضبط كلمة (معنى) خطأ هكذا (ُمَعنَّى) وذلك يف قول املصنف:  

، وكذا كلمة األّول »أو ُمَعنَّى فيه، أو غريهاوهو إما أن يتضمن معنى املتبوع، أو بعضه، « 

ومع ذلك فإن هذه األخطاء  )٤(»األْول بدل الكل« حيث كتبت األْول، وذلك يف قول املصنف: 

طفيفة، ومن باب اإلنصاف أن املحقق قد بذل جهدا عظيام يف إخراج الكتاب والعناية به طباعة 

ج الكتاب يف أهبي صوره، وغـري مـا أرشت وتنظيام وضبطا وعناية بعالمات الرتقيم حيث خر

 إليه من أخطاء فلم أقف للمحقق عىل أي مأخذ آخر. 

 

 

                                                   

 ١/٦٧) تاج علوم األدب ١(

 ) سورة المائدة ، اآلیة:٢(

محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النیسابوري مع الكتاب : تعلیقات الذهبي في ل المستدرك على الصحیحین) ٣(

. ١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة األولى ، ، بیروت –میة دار الكتب العل ، تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا،  التلخیص

  وقال اآللباني في السلسلة الصحیحة : ضعیف جدا.

 

 ) تاج علوم األدب ٤(
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���������������������������������������������������� �

 

 ٤١٣

 

فيام ييل نذكر رشوح الكافية مطبوعها وخمطوطها مع اإلشارة إىل أماكن وجودهـا وأسـامء 

 ن، ونرتبها بحسب احلروف األبجدية ألسامء مصنفيها.رشاحها قدر اإلمكا

: 

رشح الكافية إلبراهيم بعروش سامه: الوافية يف رشح الكافيـة ومنـه نسـخة خمطوطـة يف  )١(

 .)١(املكتبة القادرية ببغداد

 .)٢(هـ)٩٤٣رشح الكافية إلبراهيم بن عرشاه عصام الدين اإلسفرائينى (ت:  )٢(

رشح الكافية إلبراهيم بن حممد بن عبد القادر التاويل الرباطى ومنـه نسـخة خمطوطـة يف  )٣(

 ). ١٧١٦( )٣(اخلزانة العامة بالرباط

رقم  )٤(رشح لرجل اسمه: أبو بكر الصديق ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة األوقاف ببغداد )٤(

)١/١٤٧٩.( 

                                                   

 .٦٥) انظر ابن الحاجب النحوي ص١(

 م.١٩٨٥) حققه األستاذ محمد عبد الغني شعالن ونال به درجة الدكتوراه من كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر سنة٢(

 .٦٤ابن الحاجب النحوي، ص) انظر ٣(

 .٣/٢٧٨) انظر فهرس المخطوطات العربیة في مكتبة أوقاف بغداد ٤( 
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 ٤١٤

سـخة خمطوطـة بـدار هــ) ومنـه ن١٧٤٦رشح الكافية ألمحد بن حممد اجلـاربردى (ت:  )٥(

 ).٢/١٣٩رقم ( )١(الكتب املرصية

املعـروف بـابن املـال مـن علـامء القـرن الثـامن  يرشح الكافية ألمحـد بـن حممـد احللبـ )٦(

  .)٢(اهلجري

 .)٣(هـ)٨٨٠رشح الكافية ألمحد بن حممد بن داود اخلالدي (ت:  )٧(

 .)٤(هـ)٨٠٣رشح ألمحد بن حممد الزبيدي اإلسكندري املالكي (ت:  )٨(

د بن حممد بن عيل الرصاص من علامء اليمن يف القـرن التاسـع سـامه: منهـاج رشح ألمح )٩(

الطالب يف كشف معاين كافية ابـن احلاجـب ومنـه عـدة نسـخ يف مكتبـة اجلـامع الكبـري 

 .)٥(بصنعاء

رشح أبيــات الكافيــة واجلــامي ألمحــد عــثامن اآلق شــهري. طبــع يف اســتانبول ســنة  )١٠(

 هـ.١٢٩١سنة  )٦(هـ، ويف بوالق١٢٧٨هـ، ١٢٦٢

 .)٧(هـ)٨٤٠رشح لإلمام أمحد بن حييى املرتىض (ت:  )١١(

                                                   

 .٥/٣١٢) انظر بروكلمان ١(

 .٢/٣٧١) انظر كشف الظنون ٢(

 ) اشترك في تحقیقه ثالثة طالب في كلیة اللغة العربیة بأسیوط ونالوا به درجة الماجستیر.٣(

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٤(

 .٣٧٩نظر مصادر الفكر العربي اإلسالمي في الیمن، ص ) ا٥(

 .٥/٣٢٤) انظر بروكلمان ٦(

 ٥٨٩) انظر مصادر الفكر ص ٧(
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 ٤١٥

رشح إلسحاق بن حممد بن العميد امللقب بكبري الدهلوي، ومنـه نسـخة خمطوطـة يف  )١٢(

 .)١().٤/١٦٦٦مكتبة طوي قايب رساى رقم (

سـامه: األرسار الصـافية واملقـدمات  النجـراينرشح إلسامعيل بن إبراهيم بـن عطيـة  )١٣(

 .)٢(م٢/١٥٤الكافية، ومنه نسخة يف دار الكتب املرصية رقم  الشافية يف كشف املقدمة

، ومنـه نسـخة خمطوطـة يف دار )٣(رشح منسوب إلمام احلرمني بعنوان (كفاية العافيـة) )١٤(

 .٢/١٥٤الكتب املرصية رقم 

 .)٤(هـ)٧٣٣رشح لبدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة (ت:  )١٥(

ـــن ما )١٦( ـــد ب ـــن حمم ـــد ب ـــدين حمم ـــدر ال ـــاظمرشح لب ـــابن الن ـــرف ب ـــك املع    )٥(ل

 .)٦()٢٠٠هـ) ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة دير اإلسكوريال رقم (٦٨٦(ت: 

 .)٧(رشح الربقلعي )١٧(

رشح لتقي الدين بن حسني بـن عبـد اهللا بـن ثابـت النحـوي الطـائي سـامه: التحفـة  )١٨(

 . )٨الوافية(

                                                   

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ١(

 .٢/١٣٧٦) انظر الظنون ٢(

 .٥/٣٢٤) انظر بروكلمان ٣(

 . مطبعة دار البیان بمصر. هـ١٤٠٨) حققه الدكتور محمد عبد النبي عبدالمجید، ط ٤(

 .١/٢٥) انظر بغیة الوعاة، ٥(

 .١/١١٨) انظر فهرس مكتبة اإلسكولایر، ٦(

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٧(

 .٢/١٣٧٦) انظر المصدر السابق ٨(
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 ٤١٦

 .)١(هـ٧٣٧رشح لتقي الدين احلنبيل البغدادي، كتبه سنة  )١٩(

هـ) ومنه نسختان يف مكتبة ٧٢٠دين بن عيل بن حممود الفجدواين (ت: رشح جلالل ال )٢٠(

 ).٦٥٧٢، ٦٥٧١رقم ( )٢(الدولة يف برلني

رقم  )٣(هـ) ومنه نسختان يف برلني٧٨٠رشح حلاجي بن بابا بن إبراهيم بن عثامن (ت:  )٢١(

)٦٥٧٤، ٦٥٧٣.( 

امع هـ) ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبـة اجلـ١٠٨٤رشح للحسن بن أمحد اجلالل (ت:  )٢٢(

 نحو. )٤(٥٥) جامع ١٠٧٧الكبري بصنعاء رقم (

 هـ).٨٥٠(ت:  )٥(رشح للحسن بن محيد املقرائي )٢٣(

 .)٦(زدوجرشح حلسن راست وهو رشح مم )٢٤(

 هـ).١٠٣٤(ت:  )٧(رشح حلسن بن حممد البوريني الشامي )٢٥(

 .)٨(رشح حلسني بن معني الدين العبيدي سامه: مرىض الرىض )٢٦(

 .)١(ورينيرشح حلكيم شاه حممد بن املبارك القز )٢٧(

                                                   

 .١٩٨٣) حققه أستاذ إمام حسن الجهوري ونال به درجة الدكتوراه من كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر سنة ١(

 .٥/٦٧) انظر فهرس مكتبة الدولة ٢(

 .٥/٣١٤) انظر بروكلمان ٣(

 .٣٨٦) انظر مصادر الفكر ص ٤(

 .٣٧٩) انظر المصدر السابق ص ٥(

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٦(

 .١٣٧٠/ ٢) انظر كشف الظنون ٧(

 .٢/١٣٧٢) المصدر السابق نفسه ٨(
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 ٤١٧

 هـ).١٣٣٨(ت:  )٢(رشح حلمود بن حممد بن حييى رشف الدين )٢٨(

 يف دمشق. )٣(هـ) ومنه نسخة خمطوطة باملكتبة الظاهرية٩٠٥رشح خلالد األزهري (ت:  )٢٩(

رشح خلرض بن إلياس سامه: األسئلة القطبية عىل كتاب ابن احلاجب صـاحب الـنفس  )٣٠(

 .)٤(القدسية

 .)٥(ألزهري ومنه نسخة خمطوطة يف جامع الشيخرشح لداود بن حممد بن داود املالكي ا )٣١(

هــ) وهـو أوسـع الرشـوح ٦٨٦رشح لريض الدين حممد حسـن اإلسـرتاباذي (ت:  )٣٢(

 وقد طبع طبعات عديدة وعليه حاشية الرشيف اجلرجاين. )٦(وأمهها،

هـ): الرشح الكبـري ٧١٥ثالثة رشوح لركن الدين احلسن بن حممد اإلسرتاباذي (ت:  )٣٣(

، والرشح الصغري، ومنه نسخة )٨(والرشح املتوسط ويسمى بالوافية، )٧(ويسمى بالبسيط

 ). ٩٤رقم ( )٩(خمطوطة يف مكتبة دير اإلسكوربال

هــ) ومنـه نسـخة خمطوطـة يف ٧١٥رشح لركن الدين عيل بن الفضـل احلـديثي (ت  )٣٤(

 .٤٠٥٦رقم  )١(باريس

                                                                                                                                                  

 .  ١/٢٨) انظر فهرس بلدیة اإلسكندریة ١(

 .٣٩٤) انظر مصادر الفكر ص ٢(

 .٥/٣٢١ن ) انظر بروكلما٣(

 .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ٤(

 .٦٤) انظر ابن الحاجب النحوي ٥(

 م.٢٠٠٠لیبیا، وحققه مؤخرا إمیل یعقوب عام  –بنغازي  –) شرحه وعلق علیه الدكتور یوسف حسن عمر ٦(

 ) حققه األستاذ عبدالمنعم محمود علي سعید رسالة دكتوراه من كلیة اللغة العربي بجامعة األزهر.٧(

 حققه األستاذ خالد فائق أحمد محمود رسالة دكتوراه من كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر.) ٨(

 .١/٥٦) انظر فهرس مكتبة دیر اإلسكولایر ٩(
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 ٤١٨

سالم رشح رودس زادة املسمى باإليضاح ومنه نسخة بخط املؤلف يف مكتبة شيخ اإل )٣٥(

 .)٢(باملدينة املنورة مع نسخة أخرى

 .)٣(رشح للقايض زين الدين سامه: عون الوافية رشح كتاب الكافية )٣٦(

ــدين  )٣٧( ــة ال ــة الســيد هب ــه نســخة خمطوطــة يف خزان ــبيل ومن رشح لســعد بــن أمحــد الت

 .)٤(الشهرستاين

رشح لسعيد العجمي، ويقال له: الرشح السعيدي، وهو رشح عىل رشح ابن احلاجب  )٣٨(

 .)٥(ةللكافي

هـ) ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة األستاذ حمرم جلبي ٩١١رشح اإلمام السيوطي (ت  )٣٩(

 .٤٧رقم  )٦(املرعيش

رشح لشمس الدين بن القايض كامل الدين كتبه خلدام الوزير سنان باشا وسـامه: فـتح  )٤٠(

 .)٧(الفتاح

 هـ).٧٤٩(ت  )٨(رشح لشمس الدين حممود بن عبد الرحيم األصفهاين )٤١(

                                                                                                                                                  

 .١٣٧٦/ ٢، وكشف الظنون ٥/٣٢٢) انظر بروكلمان ١(

 .٦٤) انظر ابن الحاجب النحوي ٢(

 ي كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر.) حققه األستاذ محمد أحمد حسن رشوان. رسالة ماجستیر ف٣(

 .١٤/٣٠) انظر الذریعة إلى تصانیف الشیعة ٤(

 ) حققه األستاذ یسري محمود علم الدین رسالة دكتوراه في كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر.٥(

  .٣٠٥) انظر مجلة المورد المجلد الرابع العدد الرابع ص ٦(

 .١٣٧٣/ ٢) انظر كشف الظنون ٧(

  ققه األستاذ حازم الحلي رسالة دكتوراه في كلیة دار العلوم.) ح٨(
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 ٤١٩

رقـم  )١(هـ) ومنه نسـخة يف دار الكتـب املرصـية٨٤٩ين اهلندي (ترشح لشهاب الد )٤٢(

١٦٩٢ . 

ومنـه نسـخة خمطوطـة يف مكتبـة أوقـاف  )٢(رشح صفي بن نصري سامه: غاية التحقيق  )٤٣(

 .٢/٩٦٩٥رقم  )٣(بغداد

هـ) ومنه نسخة خمطوطـة ٨٤٩رشح لإلمام صالح بن عيل بن أيب القاسم اليمني (ت  )٤٤(

 .٦٩رقم  )٤(ناهـ يف مكتبة األمربوزيا٨٤٣سنة 

 .٦٥٥٩رقم  )٥(رشح لطاهر بن أمحد ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة الدولة بربلني )٤٥(

 .)٦(رشح لعبد الرمحن بن حسني بن أيب بكر النزييل اليمني من علامء القرن احلادي عرش )٤٦(

هـ ٦٩٤أكمله سنة  )٧(رشح لعبد العزيز بن زيد بن مجعة املوصيل املعروف بابن القواس )٤٧(

. 

 هـ).٧٤٩(ت  )٨(قادر املعروف بابن أم مكتوم القييس احلنفيرشح لعبد ال )٤٨(

                                                   

 .٤/٢١) انظر فهرس الدار ١(

 .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٢(

 .٣/٣٢٧) انظر فهرس المخطوطات العربیة لمكتبة أوقاف بغداد ٣(

  .٨٩٥) انظر مصادر الفكر ص٤(

 ) انظر فهرس مكتبة الدولة.٥(

 .٣٨٧) انظر مصادر الفكر ص ٦(

ــة الـــدكتوراه مـــن كلیـــة اللغـــة العربیـــة بجامعـــة األزهـــر ســـنة ) ٧( حققـــه األســـتاذ زیـــان أحمـــد الحـــاج إبـــراهیم ونـــال بـــه درجـ

  هـ.١٤٠٢

  .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ٨(
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 ٤٢٠

هـ) سامه: الآللئ الصافية يف سلك ٩٢٠رشح لعبد اهللا بن حييى بن حممد الناظري (ت  )٤٩(

هـ ومنه نسـخة خمطوطـة يف مكتبـة خـان ببهـادر ٨٩٦معاين ألفاظ الكافية. ألفه سنة 

 .١٦٠٠رقم  )١(خداباخش باتنة يف اهلند

املعروف بابن احلاجب مؤلف الكافية وقد طبـع باسـتانبول سـنة  رشح عثامن بن عمر )٥٠(

 هـ.١٣١١

هــ)، ومنـه نسـخة خمطوطـة يف مكتبـة رضـا ٨٧٥رشح لعالء الـدين البسـطاين (ت  )٥١(

 .١٥٩يف اهلند رقم  )٢(رامبور

 .)٣(رشح لعالء الدين عيل حممد القويش ومنه نسختان خمطوطتان يف مكتبة طوب قايب )٥٢(

 .)٤(الفناري رشح لعالء الدين الغفاري )٥٣(

رشح لعلم الدين قاسم بن يوسف بن يوسف بن معوضة سامه: إيضاح املعاين السنية،  )٥٤(

 . ١٥٢٤رقم  )٥(ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة خان ببهادر خداباخش يف باتنة

 .)٦( هـ)٨٦٣رشح لعيل بن إبراهيم الشريازي تلميذ الرشيف اجلرجاين (ت  )٥٥(

                                                   

  .٥/٣٢٣) انظر بروكلمان ١(

  .٥/٣١٥) المصدر نفسه ٢(

  .٢٦٠) أنظر مجلة المورد المجلد الخامس العدد الثالث ٣(

  .٢/١٣٧٤ ) انظر كشف الظنون٤(

  .٥/٣٢٥) انظر بروكلمان ٥(

  .٢/١٣٧٦) انظر كشف الظنون ٦(
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 ٤٢١

هــ) سـامه: مبسـوط ٧٤٦ ثم التربيـزي (ت رشح لعيل بن عبداهللا أيب حسن األردبييل )٥٦(

 .)١(األحكام فيام يتعلق بالكلم والكالم، ومنه نسخة خمطوطة بدار الكتب املرصية

 العقودهـ) سامه: الربود الصافية و٨٣٧رشح لعيل بن حممد بن أيب القاسم اليمني (ت  )٥٧(

 .٨٤٣رقم  )٢(الظافية، ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة األمربوزيانا

هــ) ومنـه ٨١٦بن حممد بن عيل احلنفي املعروف بالرشيف اجلرجـاين (ت  رشح لعيل )٥٨(

 .١٨٢٠رقم  )٣(نسخة خمطوطة يف مكتبة املتحف العراقي

هـ) سامه: معونة الطالب عىل كافية ابن ٨١٢رشح لعيل بن حممد بن هطيل اليمني (ت  )٥٩(

 نحو.٨، ومنه نسخة يف اجلامع الكبري بصنعاء هامش رقم )٤(احلاجب

هـ) ومنه نسخة خمطوطة ضمن جمموعـة يف ٩٠٦بن حممد الصفوي (ت  لعيسىرشح  )٦٠(

 .١/٦٥٨٣رقم  )٥(مكتبة الدولة بربلني

 .٣٩٩٩رقم  )٦(رشح لفاضل أفندي ومنه نسخة يف جامع الزيتونة )٦١(

                                                   

. وقـد حقــق القســم األول منـه األســتاذ عبـد النبــي عبدالمجیــد ونـال بــه درجـة الــدكتوراه مــن ٣٢٤/ ٥) انظـر بروكلمــان ١(

  كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر.

  .٣٧٩) انظر مصادر الفكر ص ٢(

  .٤٩ي المتحف العراقي ص ) انظر المخطوطات اللغویة ف٣(

  وقد حققه علي قائد سنان بكلیة اآلداب جامعة بغداد. ٣٧٣) انظر مصادر الفكر ص ٤(

  .٥/٧٢) انظر فهرس مكتبة الدولة ٥(

  .٦٥) انظر ابن الحاجب النحوي ص ٦(
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 ٤٢٢

 )١(رشح لفاضل أمري، ومنه نسختان خمطوطتان يف مكتبة حاجي سليم أغا يف اسـتانبول )٦٢(

 . ١٠٩٨، ١٠٩٦رقم 

هـامش  )٢(جلريي ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة بلديـة اإلسـكندريةرشح لفخر الدين ا )٦٣(

 .٤٧٣٠٧رقم 

 . )٣(رشح للفضل ابن أيب السعد العصيفري أحد علامء اليمن يف القرن السابع اهلجري )٦٤(

 . )٤(رشح لفضل اهللا بن عبد احلميد الزوزين املشهور الفاضل سامه: كفاية الكافية )٦٥(

 . ٥٥رقم  )٥(املرصية رشح الفقاعي، ومنه نسخة يف دار الكتب )٦٦(

 .)٦(رشح لفلك العال التربيزي سامه: اهلادية إىل حل الكافية )٦٧(

هـ) سامه: طرفة الراغب يف اإلعراب ١٠٢٩رشح القاسم بن حممد بن عيل اليمني (ت  )٦٨(

هـ يف مكتبة اجلـامع الكبـري ١٠٢٥عن مقدمة ابن احلاجب، ومنه نسخة خمطوطة سنة 

 نحو. ٢٩رقم  )٧(بصنعاء

 .)٨(لدين بن معني الدين حممد الفسوي القنوي الفاريسرشح لكامل ا )٦٩(

                                                   

  .٥/٣٢٣) انظر بروكلمان ١(

  .١/٢٣) انظر فهرس مكتبة اإلسكندریة ٢(

  .٣٧١) انظر مصادر الفكر ص ٣(

  .٢/٢٥٨) انظر الذیل على كشف الظنون ٤(

  . ٢/١٣٣) انظر فهرس الدار ٥(

  ) حققه األستاذ زكي فهمي اآللوسي رسالة ماجستیر في كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر.٦(

  .٦١٥) انظر مصادر الفكر ص ٧(

  .١٤/٣٠) انظر الذریعة إلى تصانیف الشیعة ٨(
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 ٤٢٣

هـ) سامه: املوشـح، ونسـخه كثـرية جـدًا، ٨٠١رشح ملحمد بن أيب بكر اخلبييص (ت  )٧٠(

 .١٨٥٩رقم  )١(ومنها نسختان يف دار الكتب املرصية

هـ) واسمه: حتفة الطالب ١٠٦٢رشح ملحمد بن أمحد بن احلسن بن عيل بن داود (ت  )٧١(

 .)٢(معرفة كافية ابن احلاجب وزلفة الراغب إىل

 .)٣(رشح ملحمد البارودي )٧٢(

يف برلني  )٤(رشح ملحمد تقي نجل الشيخ أسد اهللا ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة الدولة )٧٣(

 .٦٥٩١رقم 

 )٥(رشح ملحمد بن حسن الرؤويس ومنه نسخة خمطوطة يف املكتبة اآلصفية بحيدر آبـاد )٧٤(

 .٢٩٤هـ، ورقمها ٧١٣كتبت قبل سنة 

، ٣٩٥حسني كركبلوئي ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة بوهار بكلكتا رقم رشح ملحمد  )٧٥(

 .٩٥رقم  )٦(وأخرى يف مكتبة رضا يف رامبور

 .)٧(رشح ملحمد بن محزة بن أيب النجم أحد علامء اليمن يف القرن السابع سامه: املسالك )٧٦(

                                                   

  .٧/٥٥) انظر فهرس الدار١(

  .٣٨٥در الفكر ص ) انظر مصا٢(

  .٣٢٣/ ٥) انظر بروكلمان ٣(

  .٥/٧٥) انظر فهرس مكتبة الدولة ٤(

  .٥/٣٢٥) انظر بروكلمان ٥(

  .٥/٣٢٤) المصدر نفسه ٦(

  .٣٧١) انظر مصادر الفكر ص ٧(
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 ٤٢٤

 هـ.١٢٩٠سنة  )١(رشح ملحمد سعيد خان طبع يف كامبور )٧٧(

هـ، وقد طبع ١٢٨٦باد سامه: تسهيل الكافية أكمله سنة رشح ملحمد عبد احلق حيدر آ )٧٨(

 هـ.١٣١١سنة ) ٢(يف الهور

رقم  )٣(رشح ملحمد عبدالغني األردبييل ومنه نسخة يف مكتبة احلكيم بالنجف األرشف )٧٩(

١٩٠٢. 

 هـ).٦٧٢(ت )٤(رشح ملحمد بن عبد اهللا بن مالك )٨٠(

  )٥(رشح ملحمـــد بـــن عـــز الـــدين ابـــن صـــالح ابـــن احلســـن املؤيـــدي اليمنـــي )٨١(

 هـ).٩٧٣(ت  

 .٩٥٨عىل رقم  )٦(رشح ملحمد بن عيل الطائي، ومنه نسخة خمطوطة يف قيلبج )٨٢(

 .٤٠٥٧رقم ) ٧(هـ) ومنه نسخة يف باريس١٢٩٩رشح ملحمد بن عليش بن عيل (ت )٨٣(

هـ) سامه: كشف الوافية يف رشح الكافية، ومنـه ٨٥٠رشح ملحمد بن عمر احللبي (ت )٨٤(

 .٢٣/١٦رقم )٨(نسخة خمطوطة يف مكتبة أوقاف املوصل

                                                   

  .٥/٣٢٣) انظر بروكلمان ١(

  .٥/٣٢٣) المصدر نفسه ٢(

  .٦٤) انظر ابن الحاجب النحوي ص ٣(

  .٤٣الكافیة قسم الدراسة ص  ) انظر شرح الوافیة نظم٤(

  ) حققه الدكتور عبدالملك أنعم الحسامي رسالة دكتوراه في كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر.٥(

  .٥/٣٢٤) انظر بروكلمان ٦(

  .٥/٣٢٢) المصدر نفسه ٧(

  .١/١٤٦) انظر فهرس مكتبة أوقاف الموصل ٨(
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 ٤٢٥

 .)١(رشح ملحمد بن حممد األسدي سامه: املناهل الصافية يف حل الكافية )٨٥(

رقم  )٢(هـ) ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة الدولة بربلني٩٠٠رشح ملحمود بن أدهم (ت )٨٦(

٦٥٨٧. 

 .)٣(رشح ملحمود حممد عيل األراين وهو رشح خمترص )٨٧(

خمطوطـة يف ميونـغ هــ، ومنـه نسـخة ٨١٤رشح ملسعود بن حييى الكشايف ألفـه سـنة  )٨٨(

 .٧٠٩رقم  )٤(بأملانيا

هـ) ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبـة املتحـف ٦٦٥رشح ملوهب بن قاسم الشافعي (ت )٨٩(

 .)٥(الربيطاين

 .)٦( هـ)٦٨٥رشح لنارص الدين عبداهللا البيضاوي (ت )٩٠(

ــة ديــر ٦٧٢رشح لنصــري الــدين الطــويس (ت  )٩١( ــه نســخة خمطوطــة يف مكتب هـــ) ومن

 .١٩١رقم  )٧(اإلسكوربال

                                                   

  .٢/١٣٧١) انظر كشف الظنون ١(

  .٥/٧٤ولة ) انظر فهرس مكتبة الد٢(

  .٢/٣٧٥) انظر كشف الظنون ٣(

  .٥/٣١٤) انظر بروكلمان ٤(

  .٥/٣١٠) المصدر نفسه ٥(

  .٢/٥٠) انظر بغیة الوعاة ٦(

  .١/١١٣) انظر فهرس مكتبة اإلسكوربال ٧(
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 ٤٢٦

هـ) ومنه نسخة يف ١١١٢لنعمة اهللا بن عبداهللا املوسوي التسرتي اجلزائري (ت رشح  )٩٢(

 .١٦٣٤املرصية رقم  )١(دار الكتب

 .)٢(هـ) سامه: الفوائد الضيائية٨٩٨رشح لنور الدين عبدالرمحن اجلامي(ت  )٩٣(

 هـ).١١٠٣(ت  )٣(رشح ليحيى بن إبراهيم جحاف )٩٤(

 بربلني. )٤(يف مكتبة الدولة ) ومنه نسخة خمطوطة١١٠٠رشح ليحيى بن احلسني (ت  )٩٥(

هــ) سـامه: األزهـار الصـافية يف رشح ٧٤٩رشح لإلمام حييى بن محـزة العلـوي (ت  )٩٦(

 .)٥(املقدمة الكافية

رشح ليوسف بن أمحد النظامي من علامء القرن الثامن اهلجري ومنه نسخة خمطوطة يف  )٩٧(

 .٤٠٤١رقم  )٦(املكتبة األهلية بباريس

وارد العذبـة الصـافية يف رشح الكافيـة الوافيـة، ومنـه رشح ليوسف العدامي سامه: امل )٩٨(

 .٦٤/٢٢املوصل ضمن جمموعة رقم  )٧(نسخة خمطوطة يف مكتبة أوقاف

                                                   

  .٢/١٥) انظر فهرس الدار ١(

األزهـر، وطبـع فـي العـراق سـنة ) حققه الدكتور أسامة طه الرفاعي في رسالة دكتوراه فـي كلیـة اللغـة العربیـة بجامعـة ٢(

  م.١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

  .٣٨٧) انظر مصادر الفكر ص ٣(

  .٥/٧٥) انظر فهرس مكتبة الدولة ٤(

) حقــق القســم األول منــه األســتاذ محمــد علــي ســالم العطاونــة نــال بــه درجــة الــدكتوراه مــن كلیــة اللغــة العربیــة بجامعــة ٥(

عبدالحمیـد مصـطفى السـید ونـال بـه درجـة دكتـوراه مـن كلیـة  م، وحقق القسم الثاني منه األستاذ١٩٨٢األزهر سنة 

  .١٩٧٩اللغة العربیة بجامعة األزهر سنة 

  .٥/٣١٤) انظر بروكلمان ٦(

  . ٣/١٦٣) انظر فهرس مكتبة أوقاف الموصل ٧(
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 ٤٢٧

 .)١( هـ)٨٤٥وج ألفه سنة (تدرشح ليعقوب بن أمحد بن حاج عوض وهو رشح مز  )٩٩(

 .)٢(هـ)٦٤٣رشح ليعيش بن عيل بن يعيش احللبي النحوي (ت  )١٠٠(

 .٦٥٦٠بربلني رقم  )٣(ث نسخ خمطوطة يف مكتبة الدولةرشح مل يعرف صاحبه ومنه ثال  )١٠١(

، ٦٥٦٨ بربلـني رقـم )٤(رشح مل يعرف صاحبه ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبـة الدولـة  )١٠٢(

٦٥٩٢، ٦٥٨٩. 

 .٦٥٦٠بربلني رقم )٥(رشح مل يعرف صاحبه ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة الدولة  )١٠٣(

 .)٦(رشح لبعض املتأخرين بعنوان: الدورة البيضاء  )١٠٤(

 .٦٥٨٩بربلني رقم  )٧(مل يعرف صاحبه ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة الدولةرشح   )١٠٥(

 .)٨(رشح مل يعرف صاحبه وقد أهدي لعالء الدين عطاء امللك  )١٠٦(

ضـمن  )١(رشح مل يعرف صاحبه ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة طوب قـايب باسـتانبول  )١٠٧(

 .٣/١٦٦٦جمموعة رقم 

                                                   

  .١٣٧٦/ ٢) انظر كشف الظنون ١(

  .٩/٢٦) انظر خزانة األدب ٢(

  .٣٢٣/ ٥) انظر بروكلمان ٣(

  .٧٥ - ٧٤/ ٥ة الدولة ) انظر فهرس مكتب٤(

  .٥/٦٠) المصدر السابق نفسه ٥(

  .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ٦(

  .٧٤/ ٥) انظر فهرس مكتبة الدولة ٧(

  .١٣٧٥/ ٢) انظر كشف الظنون ٨(
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 ٤٢٨

 )٢(األستاذ حمـرم جلبـي املرعيشـ رشح مل يعرف صاحبه ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة  )١٠٨(

 . ٤٦بمدينة مرعش يف تركيا رقم 

رقـم  )٣(رشح خمترص الكافية مل يعرف صاحبه ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة طوب قايب  )١٠٩(

١٨٨٤. 

 

 

 هـ.١٣٠٦سنة  )٤(رشح إلعجاز أمحد طبع يف دهلي  )١(

م بعنـوان: ١٨٨٤بده جايب طبع يف لنكو سـنة رشح لربهان الدين بن شهاب الدين ع  )٢(

 .)٥(حل تركيب كافية

م بعنوان: ١٨٩٦م، ١٨٨١رشح البن عبد النبي بن عيل أمحد نكرى طبع يف اهلند سنة   )٣(

 .)٦(المع الغموض

 .)٧(رشح لعبد الواحد بن إبراهيم قطب ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة رايالند مانشسرت  )٤(

                                                                                                                                                  

  .٢٦١) انظر مجلة المورد المجلد الخامس العدد الثالث ص ١(

  .٣٠٥) المرجع نفسه المجلد الرابع العدد الرابع ص٢(

  .٢٥٨مورد المجلد الخامس العدد الثالث ص) مجلة ال٣(

  .٥/٣٢٥) انظر بروكلمان ٤(

  .٥/٣٢٤) المصدر نفسه ٥(

  .٥/٣٢٤) المصدر نفسه ٦(

  .٥/٣٢٥) المصدر السابق نفسه ٧(
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 ٤٢٩

رشيف اجلرجاين ومنـه نسـخة يف مجعيـة املسترشـقني رشح لعيل بن حممد املعروف بال  )٥(

 .٥٢رقم  )١(األملان

رشح ملعني الدين حممد أمني اهلروي صنفه لعبداهللا خان وعالء الدين عـيل بـن حممـد   )٦(

 . )٢(القويش

 . )٣(رشح لنور الدين أمحد بن عبداهللا بن عبدالقادر الشريازي الشافعي  )٧(

 

 هـ).١٠٤١(ت  )٤(رشح للشيخ إسامعيل  )١(

 هـ).١٠٠٥(ت  )٥(رشح لبوسنوي سودي أفندي  )٢(

 .٣٨٤رقم  )٦(رشح لرسدا ومنه نسخة خمطوطة يف مكتبة جامعة برانستون  )٣(

 

 

                                                   

  .٥/٣٢٤) المصدر السابق نفسه ١(

  .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ٢(

  .٢/٢٥٨) انظر إیضاح المكنون في الذین على كشف الظنون ٣(

  .٢/١٣٧٣نظر كشف الظنون ) ا٤(

  .٢/١٣٧٢) المصدر نفسه ٥(

  .٥/٣٢٥) انظر بروكلمان ٦(
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 ٤٣٠

 اخترص الكافية بعض النحاة ومنهم:

 هـ).٧٣٢(ت  )١(برهان الدين بن عمر اجلعربي  )١(

 .)٢(مى خمترصه: الوافيةهـ) وس٩٩١فضيل بن عيل اجلاميل (ت  )٢(

 .)٣(حممد بن الشيخ حممود املغلوي الوفائي  )٣(

نارص الدين عبداهللا بن عمر البيضاوي، وسمى خمترصه: اللّب، ومنه نسخة خمطوطـة   )٤(

 .٣/١٦٦٦ضمن جمموعة رقم  )٤(يف مكتبة طوب قايب بإستانبول

 وقد أعر ب الكافية عدد من النحاة ومنهم:

السلطان مراد الثـاين وسـامه: اإلفصـاح ومنـه نسـخة يف مكتبـة األوقـاف أحد علامء دولة  )١(

 .٢/١٥رقم  )٥(باملوصل

حسني بن أمحد املعروف بزيني زاده وسامه: الفوائد الشافية يف إعـراب الكافيـة، أو معـرب  )٢(

 هـ.١٢٥١هـ، ١٢٣٥هـ. وقد طبع باإلستانة سنة ١١٦٨الكافية. فرقم تبييضه سنة 

                                                   

  .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ١(

  .٢/١٣٧٣) المصدر نفسه ٢(

  .٢/١٣٧٣) المصدر السابق نفسه ٣(

  .٢٥٩) انظر مجلة المورد المجلد الخامس العدد الثالث ص ٤(

  .٤/١٣١) انظر فهرس مكتبة األوقاف بالموصل ٥(
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 ٤٣١

ومنـه نسـخة خمطوطـة يف مكتبـة طـوب قـايب رساي  )١(س املرعيشحممد بن إدريس بن إليا )٣(

 .  ٤٢٢رقم  )٢(باستانبول

 وقد نظم الكافية عدد من النحاة ومنهم:

 هـ.٩٠٠سنة  )٣(إبراهيم النقشبندي السبسرتي )١(

 .)٤(أمري مصطفى الشريازي )٢(

خة يف دار ابن احلاجب للملك النارص داود بن امللك املعظـم وسـامها: الوافيـة ومنهـا نسـ )٣(

 .١٠٤٩رقم  )٥(الكتب املرصية

 هـ).١٠١٦(ت  )٦(حسام الدين إسامعيل بن إبراهيم )٤(

شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن عمر بـن أمحـد العـزال الكـويف سـامها: هنايـة  )٥(

 .)٧(الطالب يف نظم كافية ابن احلاجب

طوطة مـع رشحهـا رجل اسمه حممد من أعيان القرن احلادي عرش اهلجري ومنها نسخة خم )٦(

 .  ٣٠٤رقم  )١(لوالد الناظم باملتحف العراقي

                                                   

  .٢/١٣٧٥انظر كشف الظنون  )١(

  .٢٢٠) انظر مجلة المورد المجلد الخامس العدد الرابع ص ٢(

  .٥/٣٢٦) انظر بروكلمان ٣(

  .٢/١٣٧٣) انظر كشف الظنون ٤(

  .٢/١٧٤) انظر فهرس الدار ٥(

  .٢/٣٧٣) انظر كشف الظنون ٦(

  .٥/٣٢٦) انظر بروكلمان ٧(
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 ٤٣٢

هـ) وسامها: كفاية الطالب، ومنهـا نسـخة خمطوطـة يف ١٢٥٤حممد معروف النودهي (ت  )٧(

 .٢٤٩١رقم  )٢(مكتبة املتحف العراقي

 

 

 

هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه حصل هبا الباحث حممد الطيـب حممـد اإلبـراهيم 

ـــــة  ـــــن جامع ـــــف م ـــــو والرص ـــــدكتوراه) يف النح ـــــة (ال ـــــة العاملي ـــــىل درج   ع

م وهذا ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩قسم اللغويات، وذلك عام  -كلية اللغة العربية بالقاهرة  -األزهر 

ــــــة  ــــــة اللغ ــــــة كلي ــــــوظ يف مكتب ــــــوط حمف ــــــارة عــــــن خمط   البحــــــث عب

                                                                                                                                                  

  .٦٧) انظر ابن الحاجب النحوي ص ١(

ـــر ال٢( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي                                                                                          ) انظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف العراقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي المتحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات اللغویـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخطوطـــ

  .٥٤ص 
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 ٤٣٣

  ) ٢٥٣٥بجامعة األزهر، وذلك حتت الرقم العام     ( -العربية بالقاهرة قسم الرسائل العلمية 

 دكتوراه.

وقد تناول الباحث بالدراسة والتحقيق اجلزء األول من كتاب رشح كافيـة ابـن احلاجـب 

اليمني من أول الكتاب إىل باب التمييـز، وقـد تكـون هـذا اجلـزء مـن ثالثـة ملنصور بن فالح 

) ١٧٥١والثالث متوسط احلجم، حيث بلغ عدد صفحات البحث ( جملدان ضخامنجملدات: 

بـالتحقيق  اآلخـران خصص املجلدانصفحة. اشتمل املجلد األول منها عىل قسم الدراسة، و

 ) صفحة. ١٤٨٥وأما التحقيق فقد وقع يف () صفحة، ٢٦٦والتعليق فكان نصيب الدراسة (

 

 قسم الباحث بحثه إىل قسمني: األول: قسم الدراسة، والثاين قسم التحقيق. 

أما القسم األول: فقد تضمن دراسة ابن فالح من حيث حياتـه وعرصـه ودراسـة آثـاره 

ن موقفـه مـن بعـض قضـايا املوجود واملفقودة، ودراسة اآلراء التي انفرد هبا أو رجحها، وبيا

واألبنية واألدوات والرتاكيـب، ومـن ثـم  اإلعرابالنحو كالسامع والقياس والعلة والعامل و

 إثبات مذهبه النحوي، وأبرز األدلة عىل ذلك. 

حتـى هنايـة بـاب  -اجلـزء األول منـه -والقسم الثاين: كان لدراسة نـص رشح الكافيـة 

 سة. التمييز، حتقيقا وتعليقا وخترجيا وفهر
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 ٤٣٤

 

ففـي اللوحـة الثالثـة « قال املحقق: )١(وقف الباحث عند تسمية الكتاب يف صفحة واحدة

كتب العنوان بخط كبري وقلم عريض ونصه كام ييل: ( كتاب رشح الكافية يف النحو) ممـا عنـي 

رمحـه اهللا بجمعه وتأليفه الشيخ اإلمام العالمة األوحد تقي الدين منصور ابـن فـالح اليمنـي 

وذكر املحقق أن الناسخ علق فوق هذا العنوان بخط صغري بام ييل: ( املسمى بالرباهني  )٢(»تعاىل

 النحوية رشح املقدمة احلاجبية). 

وهذه التسمية األخرية. وإن كانت تسمية مشجعة « وعلق املحقق عىل هذه التسمية بقوله:

التي يعتمد عليها ابن فالح يف كتابـه هـذا  ومنطبقة عىل مضمونه، إذ ما أكثر الرباهني واحلجج

عند إيراده رأيا أو قوال لعلم من أعالم النحو أو وجهة أو مذهب، وهذه التسمية مل يشـتهر هبـا 

ماعدا رشح اجلامي املسمى  -هذا الكتاب كام مل يشتهر أي رشح من رشوح الكافية بأي اسم له 

افية وكثرهتا كثرة مستفيضة......... ولعـل ، وذلك بسبب تعدد رشوح الك)٣(بالفوائد الضيائية

                                                   

، تحقیــق: محمــد الطیــب ٨٥) انظــر شــرح كافیــة ابــن الحاجــب لمنصــور بــن فــالح، الجــزء األول، المجلــد األول، ص ١(

 م.١٩٨٨األزهر بكلیة اللغة العربیة بالقاهرة   اإلبراهیم، رسالة دكتوراه جامعة

 .٨٥) المصدر نفسه ص ٢(

) إطالق هذا الحكم من الدكتور محمد الطیب االبراهیم فیه نظر؛ ألن كثیر من شروح الكافیة غیـر الفوائـد الضـیائیة ٣(

حیى بن حمزة ومنهاج اشتهرت بأسماء خاصة بها ومن تلك األسماء ( األزهار الصافیة في شرح المقدمة الكافیة لی

الطالب إلـى تحقیـق: كافیـة ابـن الحاجـب للرصـاص، واألسـرار الشـافیة والخالصـات الصـافیة فـي شـرح الكافیـة البـن 

عطیــة النجرانــي، وبغیــة الطالــب للخالــدي والــنجم الثاقــب لصــالح بــن علــي ومصــباح الراغــب البــن صــالح ومعونــة 

 الطالب البن هطیل وغیرها.
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 ٤٣٥

ألهنا مل ترش إىل املؤلف ال بتسمية :«  معلالوأضاف  )١(»هذه التسمية أطلقها عليه ناسخ الكتاب

  .)٢(»وال نسبة 

يبدو أن ابن فالح مل يذكر تسمية كتابه ومل يعلل سبب التسمية فلم يذكرها الباحث، وكل 

مل  )٤(ثم البغدادي، ثم الشيخ امحـد العجمـي )٣(مام والسيوطيمن ترمجوا البن فالح بدءا من اإل

يذكروا سوى أن البن فالح رشح عىل كافية ابن احلاجب، والذي أذهب إليه أن تلك التسـمية 

قد يكون أرادها املؤلف نفسه ملا جرت عليه العادة عند اليمنيني يف مصنفاهتم أن خيتاروا تسمية 

 مسجعة تشري إىل املضمون. 

 

إن من املعلوم أن ما يكتب من نسبة أو تسمية عىل الصفحات األوىل للمخطوطـة يعـد «  -١

 . )٥(»أول مراحل التوثيق، ففي اللوحة الثالثة كتب العنوان بخط كبري كام تقدم 

أمـري ذكر أبيات من الشعر يف مدح الكتاب من نظـم العالمـة فخـر الـدين عبـد اهللا بـن  -٢

املؤمنني حييى بن رشف الدين بن شمس ويف األبيات ترصيح باسم الكتاب واسم مؤلفـه 

 : )١(وكنيته ولقبة، ومنها قوله

                                                   

 .٨٥بن الحاجب لمنصور بن فالح ص ) انظر شرح كافیة ا١(

 .٨٧) انظر شرح كافیة ابن الحاجب لمنصور بن فالح ص ٢(

 ) راجع بغیة الوعاة في أخبار النحاة.٣(

 ) انظر هامش طبقات السیوطي بخط المرحوم الشیخ احمد العجمي.٤(

 .٨٦) انظر شرح كافیة ابن الحاجب البن صالح ص ٥(
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 ٤٣٦

ــنيعه ــن ص ــورا بحس ــزى اهللا منص   ج

 

  ومعروفـــه يف النـــاس مـــا كـــان جازيـــا

 

ــدة ــل فري ــاز ك ــا ح ــاغ رشح ــد ص   لق

 

  الفوائــــد حاويــــا )٢(لعقيــــانوأمســــى 

 

ـــا ـــاين كافي ـــيح املع ـــحى لتوض   وأض

 

ـــا ـــذ وافي ـــب الف ـــن احلاج ـــة اب   لكافي

 

  ولكـــن قـــد قـــال النبـــي حممـــد

 

ــــا ــــا يامني ــــم حق ــــأن العل ــــديثا ب   ح

 

ذكر الناسخ بعد البسملة والثقة باهللا يف اللوحة الرابعة وهي بداية الرشح ذكر نسبة القول  -٣

 إىل ابن فالح، ودعا له بطول البقاء مما يدل عىل أن هذا الكالم كتب يف حياة ابن فالح. 

حمقق املغني البن فالح أنه وجد عىل الورقة األوىل مـن النسـخة املخطوطـة لكتـاب  ذكر -٤

« ) وجد ما نصـه: ٢٠٢املغني البن فالح يف مكتبة فيض اهللا أفندي باستانبول حتت رقم (

وعىل هامش طبقات السيوطي بخط املرحوم الشيخ امحد العجمي: ومـن مؤلفاتـه رشح 

 ». يض ينقل عن املغنيكافية ابن احلاجب يف جملدين، والر

                                                                                                                                                  

 ١٠٩) المصدر نفسه ص ١(

 ان: من الذهب الخالص، انظر الصحاح: (عقا).) العقی٢(
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 ٤٣٧

إذا ما قورن أسلوب رشح الكافية البن فـالح مـع كتـاب املغنـي يف النحـو البـن فـالح  -٥

سيوجد تطابقا كبريا يف استعامل األلفاظ والعبارات وذكر النصوص املستشهد هبا واآلراء 

 املطروحة من املوضوع الواحد والتفريعات املتعلقة باملسألة الواحدة ومناقشة ابـن فـالح

 . )١(وردوده وآراؤه اخلاصة، وأورد املحقق أمثلة عديدة عىل ذلك

ورغم ذلك فإن املصادر التي حتدثت عن الكافية ورشوحها مل ترش إىل هذا الرشح ونسبته 

 . )٢(إىل ابن فالح وكذا برو كلامن مل يذكره من بني رشوح الكافية

 

  -كـام ذكـر الباحـث  -حتقيق الكتاب وهـذه النسـخة  اعتمد الباحث عىل نسخة فريدة يف -١

عبارة عن جزء واحد يشتمل عىل مائة وثامن وأربعـني لوحـة وكـل لوحـة تشـتمل عـىل 

صفحتني وكل صفحة تضم ستة وثالثني سطرا والسطر حيتوي عـىل ثـامين عرشـة كلمـة 

وينتهي عند أول  تقريبا، وهذا القدر من الكتاب يمثل نصفه تقريبا فهو يبدأ ببداية الكافية

                                                   

 .٨٨) انظر شرح كافیة ابن الحاجب البن صالح ص ١(

) هــذا االســتدراك مــن الــدكتور محمــد الطیــب االبــراهیم یقلــل مــن مــدى نســبة الكتــاب البــن فــالح واألولــى أن یــذكر مــا ٢(

ثمــین مجهــوده بمــا ذكـر ممــن أدلــة تــدل یقـوي النســبة ال مــا یضــعفها ویشـكك فیهــا، وٕان أراد الــدكتور محمــد الطیـب ت

على نسبة الكتاب البن صالح فكان علیه أن یؤكد على نسبة الكتاب لمؤلفه بما ذكر من حجج وأدلـة قویـة وٕان لـم 

 یذكر ذلك بروكلمان وال غیره من شراح الكافیة فذلك ال یقلل من صحة النسبة.
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 ٤٣٨

مبحث املبني وذلك يمثل نصف رشح الكافية بالقيـاس إىل رشح الكافيـة لـريض الـدين 

 هـ). ٦٨٨االسرتاباذي املتوىف سنة (

وهذه النسخة يف جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية بالريـاض. ومـا حققـه 

وأّمَل الباحث أن الباحث يعترب ثلث الكتاب فقط، حيث إنه مل يقف عىل اجلزأين اآلخرين 

جيد بقية األجزاء يف إيران إذ أنه قد بحث يف كل األماكن عدا إيـران نتيجـة احلـرب بينهـا 

وبني العراق، واعتمد عىل ما ذكره الشيخ امحد العجمي بأن هذا الكتاب يقع يف جملـدين، 

 . )١(وعلق الباحث أن كالم العجمي مل يأت إال عن نظر فقد وقف عىل الكتاب بعينيه

قوى الباحث صحة النص املكتوب معتمدا عىل نسختني مساعدتني ومها املغنـي املحقـق،  -٢

سـعود وقـارن ذلـك أيضـا  حممد بـنوصورة من نسخة خمطوطة املغني يف جامعة امللك 

 برشح الريض؛ ألن الريض كان ينقل عن ابن فالح. 

 ضبط الباحث النص كله بالشكل .  -٣

 شافية. درس النص وخدمه خدمة كافية و -٤

  )٢( مدى تغطية الفهارس للموضوع:

 فهرس الباحث موضوعه بفهارس عامة غطت املوضوع كامال وهي:

                                                   

 .٨٧) ینظر شرح كافیة ابن الحاجب ص ١(

 .١٢٢٢افیة البن فالح المجلد الثالث ص ) انظر شرح الك٢(
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 ٤٣٩

 فهرس اآليات القرآنية.  -١

 فهرس القراءات القرآنية.  -٢

 فهرس األحاديث النبوية الرشيفة.  -٣

 فهرس األبيات الشعرية.  -٤

 فهرس أنصاف األبيات.  -٥

 فهرس األرجاز.  -٦

 ثار. فهرس األمثال واحلكم واآل -٧

 فهرس األلفاظ اللغوية.  -٨

 فهرس بعض األساليب اللغوية والنحوية.  -٩

 فهرس األعالم.  - ١٠

 فهرس القبائل والطوائف واألخبار.  - ١١

 فهرس األماكن والبلدان ونحوها .  - ١٢

 فهرس الكتب الواردة يف رشح الكافية.  - ١٣

 فهرس األبواب اإلمجايل.  - ١٤

 ة البن فالح. فهرس التمهيدي التفضييل ألبواب وموضوعات رشح الكافي - ١٥

 فهرس املراجع املخطوطة.  - ١٦
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 ٤٤٠

 فهرس املراجع املطبوعة.  - ١٧

 فهرس جدول اخلطأ والصواب.  - ١٨

 فهرس املوضوعات - ١٩
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 ٤٤١

 

  

ذا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه يف النحو والرصف تقدم هبا الباحـث عبـد احلميـد ه

لنيــل درجــة العامليــة  -جامعــة األزهــر -مصــطفى الســيد إىل كليــة اللغــة العربيــة بالقــاهرة 

 هـ). ١٣٩٩ -م ١٩٧٩(الدكتوراه) وناهلا عام ( 

غـة العربيـة بالقـاهرة وهي عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة الدراسات العليا بكليـة الل

) لغويـات: دكتـوراه ورقـم ١٤٠١بجامعة األزهر، قسم الرسائل العلمية حتت الرقم العـام (

 ).  ٣٩١٦تصنيف (

وهذا البحث هو دراسة وحتقيق للجزء الثاين من كتاب األزهار الصافية يف رشح املقدمـة 

)  ١٢٢١البحث ( الكافية ليحيى بن محزة، ومكون من جملدين، حيث بلغ عدد صفحات هذا 

) صفحة، وتكـون القسـم الثـاين  ٥٢صفحة،  فتكون القسم األول، وهو قسم الدراسة من ( 

 ) صفحة. ١١٦٦وهو قسم التحقيق من ( 

 



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٤٢

  

 . )٢(والقسم الثاين قسم التحقيق )١(قسم الباحث بحثه إىل قسمني: األول منهام قسم الدراسة

 ثالثة فصول:  أما القسم األول فقد اشتمل عىل

األول: التعريف بالكافية البن احلاجب، والثاين التعريف بالشارح: عرصـه: احلالـة السياسـية 

واالجتامعية واحلركية الفكرية السيام النحو والرصف يف اليمن، ثم نسبه، مولده، نشأته 

وحياته، أساتذته وتالمذته، ومعارصوه، وثقافته، ومؤلفاته، أخالقـه ومذهبـه الـديني 

 مذهبه النحوي. و

والفصل الثالث اشتمل عىل وصف النسخة، ومنهج الشـارح، وأسـلوبه ونقـد الكتـاب 

 واخلطة التي اتبعها يف حتقيقه.

أما القسم الثاين فهو عبارة عن التحقيق، ويتضمن خامتة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل 

 الباحث إليها ثم كانت الفهارس.  

 

مل يقف الباحث عند حتقيق عنوان الكتاب ونسبته إىل مؤلفه، واكتفى بام ذكـره يف الفصـل 

ويطالعنا عنوان الكتاب واسم مؤلفـه « الثالث من قسم الدراسة يف وصف النسخة حيث قال:

                                                   

 .٥١ - ١/ ٢) ینظر األزهار الصافیة، ج١(

 .١١٧١ – ١/ ص  ٢) ینظر المصدر نفسه، ج٢(
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 ٤٤٣

دمة عىل ورقة منفصلة ال حتمل رقام هكذا ( السفر األول من كتاب األزهار الصافية يف رشح املق

ومن املعلوم أن التحقيق يعنى حتقيق صحة العنوان بأنه ليس عنوانا لكتـاب آخـر،  )١( »الكافية)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق نس   وحتقي

  الكتـــاب ملؤلفـــه ال لغـــريه، ثـــم حتقيـــق الـــنص كـــام أراده وقصـــده مؤلفـــه، فنجـــد أن 

بحثـه الباحث مل هيتم بقضية حتقيق العنوان وال نسبة الكتاب ملؤلفه، وهذا مأخذ يؤخذ عليه يف 

 هذا. 

اعتمد الباحث عىل نسخة قال عنها إهنا فريدة يف مكتبة اجلامع الكبري الغربية بصنعاء حتت  

) عن صورة ( نسخة ) مصورة من بعثة اجلامعـة العربيـة ملـا كـان يعـرف بـاليمن ٣، ٢رقم ( 

اسخ املخطوطـة ( عبـد التابعة ملعهد املخطوطات العربية، ووصف الباحث ن -سابقا -الشاميل

القادر بن امحد ) بأنه مل يكن رجل علم، ويظهر ذلك مـن كثـرة أخطائـه اإلمالئيـة والنحويـة، 

 .)٢(ومزجه لآليات القرآنية بعضها ببعض، وكثرة سهوه وأخطائه

خمطوطة فريـدة، فلـيس هنـاك نسـخة أخـرى  منمصورة  ةنسخ ىلإذن اعتمد الباحث ع

لة للتحقق من صحة النص، ويبدو أن وجود نسخة املخطـوط يف اعتمد عليها الباحث يف املقاب

                                                   

 .٢/٥٠) ینظر األزهار الصافیة، قسم الدراسة ١(

 .٢/٥٠) ینظر األزهار الصافیة ٢(
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 ٤٤٤

مجهورية مرص العربية كان الدافع لدى الباحث لتحقيقها لسهولة احلصول عليهـا وتوفرهـا يف 

مرص، ولكن كان عىل الباحث أن يذكر عىل األقل بأنه بذل جهده يف حماولة العثور عىل نسـخة 

ث مل يذكر ذلك وكأنه اكتفى بالنسخة الفريدة وال أخرى ولكنه مل يتمكن من ذلك، ولكن الباح

أدرى من أين جاء هبذا احلكم أن هذه النسخة نسخة فريـدة إذ مل يرشـ إىل أي مرجـع دل عـىل 

هـ)، واجلزء الثاين هو للناسخ ٨٢٦ذلك، وتاريخ اجلزء األول من هذه النسخة يرجع إىل عام (

ها زهاء قرن من الزمن حيث إن حييـى بـن هـ)، وهذه النسخة بينها وبني مؤلف٨٢٨نفسه عام (

هـ)، ولو كانت بخط املؤلف أو أحد من تالميـذه لكـان اعـتامد النسـخة ٧٤٨محزة تويف عام (

 الفريدة مقبول إىل حد ما، ولكن الفجوة الزمنية وتفرد املخطوطة يقلل من صحة ودقة النص.

ائيا ومل يضبط عىل األقل إضافة إىل ذلك فإن الباحث ( املحقق ) مل يضبط النص بالشكل هن

األعالم سوى اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة والشواهد الشعرية وبعض الكلـامت التـي 

 حتتاج إىل ضبط بالشكل يف آخرها لبيان إعراهبا. 

 : )١(انحرصت فهارس الباحث يف حتقيقه هلذا اجلزء يف اآليت

 فهرس األحاديث الرشيفة.  -٢.  فهرس اآليات القرآنية -١

                                                   

 .٧٧١ – ٦٧٥/ ٢ینظر األزهار الصافیة  )١(
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 ٤٤٥

 فهرس الشواهد الشعرية.  -٤فهرس األمثال العربية.   -٣

 فهرس املوضوعات التفصييل.  -٧فهرس املراجع.  -٦فهرس األعالم.  -٥

وهناك فهارس أغفلها الباحث كفهـرس البلـدان واألمـاكن والكتـب واملسـائل واآلراء 

 ملخطوط وكذا فهرس لألرجاز. النحوية واملدارس النحوية املذكورة يف ا
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 ٤٤٦

 

 

هذا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه يف النحو، تقدم هبا الباحث حممد عيل سامل العطاونة 

لنيل درجة الـدكتوراه، وحصـل عليهـا عـام  -جامعة األزهر -ة اللغة العربية بالقاهرة إىل كلي

 هـ. ١٤٠٢ –م ١٩٨٢

وهي عبارة عن خمطوط حمفوظ يف كلية الدراسات العليـا بكليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة 

 ٤٣١٤) ورقـم جديـد ١٧٩٩بجامعة األزهر، قسـم الرسـائل العلميـة حتـت الـرقم العـام (

 دكتوراه. 

هذا البحث هو دراسة وحتقيق للجزء األول فقط من كتـاب األزهـار الصـافية يف رشح و

املقدمة الكافية ليحيى بن محزة، ومكون من جملدين كبريين، حيـث بلـغ عـدد صـفحات هـذا 

 ) صفحة. ٨٥٢البحث (

) صفحة وتكون القسـم الثـاين وهـو ٨٢تكون القسم األول منه وهو قسم الدراسة من (

 ) صفحة. ٧٧١( قسم التحقيق من
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 ٤٤٧

 .)٢(والقسم الثاين: قسم التحقيق )١(قسم الباحث بحثه إىل قسمني: األول منهام قسم الدراسة

 أما القسم األول فقد اشتمل عىل أربعة فصول: 

 األول: التعريف بالكافية البن احلاجب. 

واحلركة الفكرية السيام النحو والثاين: التعريف بالشارح: عرصه: احلالة السياسية واالجتامعية 

والرصف يف اليمن، ثم نسبه، مولده، نشأته وحياته، أساتذته وتالميذه، ومعارصوه، 

وثقافته ومؤلفاته، وأخالقه ومذهبه الديني، ومذهبـه النحـوي، وقـد أخطـأ فقـال 

 . )٣( منصبه النحوي

اب واخلطـة التـي والثالث: يشتمل عىل: وصف النسخة، ومنهج الشارح، وأسلوبه ونقد الكت

 اتبعت يف حتقيقه. 

 وأما الرابع: فقد قارن فيه الباحث بني رشح اإلمام حييى بن محزة وبعض رشوح الكافية. 

أما القسم الثاين: فهو عبارة عن التحقيق، وتضمن خامتة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل 

 إليها الباحث، ثم بعد ذلك جاءت الفهارس. 

                                                   

 .٨٢ – ١/ ١) ینظر األزهار الصافیة ١(

 .٧٧١ – ١) المصدر نفسه، قسم التحقیق ص ٢(

 الفهرس. ٨١/ ١) ینظر األزهار الصافیة ٣(
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 ٤٤٨

مل يقف الباحث عند حتقيق عنوان الكتاب ونسبته إىل مؤلفه، واكتفى بام ذكـره يف الفصـل 

ويطالعنا عنوان الكتاب واسم مؤلفـه « الثالث من قسم الدراسة يف وصف النسخة حيث قال:

ح املقدمة عىل ورقة منفصلة ال حتمل رقام هكذا ( السفر األول من كتاب األزهار الصافية يف رش

، ومن املعلوم أن التحقيق يعنى حتقيق صحة العنوان وأنه هو عنوان الكتاب املعنـي )١( »الكافية)

 ام أرادهوليس عنوانا لكتاب آخر، وحتقيق نسبة الكتاب ملؤلفـه ال لغـريه، ثـم حتقيـق الـنص كـ

ه وهذا مأخـذ وقصده مؤلفه فنجد الباحث مل هيتم بقضية حتقيق العنوان وال نسبة الكتاب ملؤلف

 يؤخذ عليه يف بحثه هذا. 

 

اعتمد الباحث عىل نسخة قال عنها إهنا فريدة يف مكتبة اجلامع الكبري الغربية بصنعاء حتت  

) عن صورة ( نسخة) مصورة من بعثـة اجلامعـة العربيـة ملَِـا كـان يعـرف بـاليمن ٣، ٢رقم ( 

وطات العربية، ووصف الباحث ناسـخ املخطوطـة (عبـد التابعة ملعهد املخط -سابقاً  -الشاميل

القادر بن امحد) بأنه مل يكن رجل علم، ويظهر ذلك مـن كثـرة أخطائـه اإلمالئيـة والنحويـة، 

 .)٢(ومزجه لآليات القرآنية بعضها ببعض، وكثره سهوه وأخطائه

                                                   

 .٥٠) ینظر المصدر نفسه قسم الدراسة ص ١(

 .١/٥٠) ینظر األزهار الصافیة ٢(
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 ٤٤٩

إذن اعتمد الباحث عىل نسخة مصورة من خمطوطة فريـدة، فلـيس هنـاك نسـخة أخـرى 

مد عليها الباحث يف املقابلة للتحقق من صحة النص، ويبدو أن وجود نسخة املخطـوط يف اعت

مجهورية مرص العربية كان الدافع لدى الباحث لتحقيقها لسهولة احلصول عليها أيضًا وتوفرها 

يف مرص، ولكن كان عىل الباحث أن يذكر عىل األقل بأنـه بـذل جهـده يف العثـور عـىل نسـخة 

يتمكن من ذلك، و لكن الباحث مل يذكر ذلك وكأنه اكتفى بالنسـخة الفريـدة، أخرى ولكنه مل 

وال أدرى من أين جاء هبذا احلكم أن هذه النسخة نسخة فريدة إذ مل يرش إىل أي مرجع دل عىل 

هـ) اجلزء األول، واجلزء الثاين للناسـخ نفسـه عـام ٨٢٦ذلك وتاريخ هذه النسخة يرجع إىل (

نجد أن بينها وبني مؤلفها زهاء القرن من األعوام حيث إن حييى بن هـ)، وهذه النسخة ٨٢٨(

هـ)، ولو كانت بخط املؤلف أو أحد من تالميـذه لكـان اعـتامد النسـخة ٧٤٨محزة تويف عام (

 الفريدة مقبول إىل حد ما لكن الفجوة الزمنية وتفرد املخطوطة يقلل من صحة ودقة النص.

يضبط الـنص بالشـكل هنائيـا ومل يضـبط عـىل األقـل  إضافة إىل أن الباحث ( املحقق ) مل

األعالم إنام ضبط اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة والشواهد الشـعرية وبعـض الكلـامت 

 التي حتتاج إىل ضبط بالشكل يف آخرها لبيان إعراهبا. 
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 ٤٥٠

 : )١( حتقيقه لآليتانحرصت فهارس الباحث يف 

 ت القرآنية. فهرس اآليا -١

 فهرس األحاديث الرشيفة.  -٢

 فهرس األمثال العربية.  -٣

 فهرس الشواهد الشعرية.  -٤

 فهرس األعالم.  -٥

 فهرس املراجع.  -٦

 فهرس املوضوعات التفصييل.  -٧

هناك فهارس أغفلهـا الباحـث كفهـرس البلـدان واألمـاكن والكتـب واملسـائل واآلراء 

 وفهرس األرجاز. النحوية واملدارس النحوية املذكورة يف املخطوط 

 

، ومن األمانة العلميـة أن نـذكر  )٢(النقل نصا من اجلزء الثاين دون اإلشارة إليه السيام املقدمة - 

من استفدنا منهم وهذا مامل نالحظه عند الباحث. وقد وجدت أن املقدمتني كلتيهام للجزأين 

                                                   

 .٧٧١ – ١/٦٧٥) ینظر األزهار الصافیة ١(

 ة تحقیق الجزء الثاني من الكتاب نفسه.) قارن بین مقدمة تحقیق الجزء األول من األزهار الصافیة ومقدم٢(
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 ٤٥١

هذا دليل عىل أن الالحق نقل من كليهام متطابقتان إىل حد كبري جدا منهجا وأسلوبا ولغة، و

السابق ويبدو يل أن تسجيل املوضوعني كان يف وقت واحـد؛ ألن كـال� مـن البـاحثني علـل 

اختياره لذلك اجلزء اخلاص به بأن زميال له توجه إىل اجلزء اآلخر دون اإلشـارة إىل األسـامء 

م ١٩٧٩فرغ منه عام م، واجلزء الثاين ١٩٨٢والتفصيالت، ولكن اجلزء األول فرغ منه عام 

مما يدل عىل أن صاحب اجلزء األول قد نقل من صـاحب اجلـزء الثـاين و تـأثر بـه حتـى يف 

الفهرسة والفهارس العامة ويف عدم ضبط نص التحقيـق إال نـزرا، حتـى إن أخطـأ السـابق 

(حمقق اجلزء الثاين) لغويا نلحظ اخلطأ نفسه يتكرر عند حمقق اجلزء األول، ومن ذلك اجلملة 

 التالية: 

وصف احلالة السياسية واالجتامعية واحلركة الفكريـة والسـيام يف النحـو والرصـف يف 

، واألفصح: والسيام النحو والرصف؛ ألنه مل ُيسمع عن العرب ومل يستعملوا حـرف )١(اليمن

 . )٢(جر بعد السيام بل يأيت بعدها اسم

بـالرتقيم باألرقـام مـن بدايـة  ونجد بعض الباحثني يضع ترقيام ألفبائيا للمقدمـة ثـم يبـدأ

 الدراسة، ولكن الباحث بدأ بالرتقيم باألرقام من بداية املقدمة. 

                                                   

، والجـزء الثـاني، تحقیـق: عبـد الحمیــد ٣) انظـر األزهـار الصـافیة، الجـزء األول، تحقیـق: محمـد علــي العطاونـة، ص ١(

 .٣مصطفى السید، ص 

، ومـــن المحـــدثین مـــن أجـــاز ذلـــك ، ومـــنهم   ٩٥) انظـــر موســـوعة النحـــو والصـــرف واإلعـــراب إلمیـــل یعقـــوب ص : ٢(

 .٢/٢٥٤ور فاضل السامرائي، انظر معاني النحو الدكت
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 ٤٥٢

كذلك وجدت القسم األول بفصوله الثالثة: األول، الثاين، الثالث منقولة نصا مـن القسـم  - 

األول لدراسة مصطفى السـيد يف دراسـته وحتقيقـه للجـزء الثـاين، وكأنـه صـّوره تصـويرا 

الفصل الرابع وهو املقارنة بني رشح اإلمام حييى بـن محـزة ورشوح غـريه مـن  وأضاف إليه

 الرشاح، وضمه إىل حتقيقه للجزء األول.

كام حاول الباحث يف عناوين الفصول ترتيب املباحث يف العنـوان ويف الفصـل نفسـه لتسـري  - 

قـل املباحث وفق دراسته وحتقيق مصطفى السيد، وهـذا يؤكـد ويـدل داللـة أكيـده عـىل ن

العطاونة من مصطفى السيد بالنص دون أن يبذل أي جهد، فعندما تقرأ الدراستني كأنام أنت 

 تقرأ نسختني من كتاب واحد عدا الفصل الرابع كام ذكرت سابقا. 

ومما يؤكد أيضا النقل أن الباحثني كليهام استعمال مبحثا بعنوان نقد الكتاب، وهذا مل أجده يف  - 

 دراسات نحاة اليمن التي وقعت حتت يدي. غري هاتني الدراستني من 

أشار الباحث يف اخلامتة منتقدا الشارح بأنه كان يكتب فقرات كاملة من رشح ابـن احلاجـب  - 

 ونيس الباحث أنه قد نقل قسام بأكمله نصًا عن سابقه مصطفى السيد.  ، )١(» ومل يرش إليها

                                                   

 .١/٦٧٤) ینظر األزهار الصافیة ١(
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 ٤٥٣

معونة الطالب عىل الكافية يف نحـو هذه الرسالة العلمية عبارة عن دراسة وحتقيق لكتاب 

عبارة عن رسالة ماجستري، هـ، وهي ٨١٢ابن احلاجب البن هطيل النحوي اليمني املتوىف سنة 

مني عيل قائد عبده سنان إىل جملس كلية الرتبية ببغداد كجزء من متطلبـات تقدم هبا الباحث الي

لغـة، وأرشف عليهـا األسـتاذ الـدكتور/ قـيس  -وآداهبا نيل درجة املاجستري يف اللغة العربية 

 م.٢٠٠٢درجة املاجستري عام إسامعيل األويس، وقد حصل الباحث عىل 

 أقسام الدراسة ومضموهنا

 قسمني: تكونت هذه الرسالة من

القسم األول: الدراسة، حيث تناول الباحث فيها بالدراسة احلياة السياسـية والفكريـة يف 

عرص ابن  ُهطيل وذلك يف املبحث األول من الفصل األول، ويف املبحث الثاين تناول حياة ابن 

يف ُهطيل، ويف املبحث الثالث تناول مصنفاته ومعارصيه يف اليمن، وأما الفصل الثاين فتحدث 
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 ٤٥٤

املبحث األول منه عن أمهية الكافية، ويف املبحث الثاين حتـدث عـن الكتـاب، ويقصـد كتـاب 

معونة الطالب، ويف املبحث الثالث حتدث عن موقف ابن  ُهطيل النحوي حيث حتدث يف هـذا 

 املبحث عن موقف ابن  ُهطيل من نحاة الكوفة والبرصة ثم موقفه من النحاة املتأخرين.

ان بعنوان (موقف ابن ُهطيل من أصـول النحـو)، وتكـون مـن ثالثـة والفصل الثالث ك

 مباحث:

 املبحث األول: موقف ابن ُهطيل من السامع.

 املبحث الثاين: موقف ابن ُهطيل من القياس.

 املبحث الثالث: موقف ابن ُهطيل من العلة.

من أربعة والفصل الرابع: موازنة بني (معونة الطالب) و(رشح ابن احلاجب)، وقد تَكّون 

 مباحث:

 املبحث األول: منهج ابن ُهطيل يف االختصار.

 املبحث الثاين: سامت اتفقا فيها( يقصد ابن هطيل وابن احلاجب)

 املبحث الثالث: سامت متيّز هبا (رشح ابن احلاجب).

 املبحث الرابع: سامت متيّز هبا كتاب (معونة الطالب).
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 ٤٥٥

والرشح (ث)، وهذا الرشـح الـذي رمـز  والفصل اخلامس: موازنة بني (معونة الطالب)

إليه الباحث بـ(ث) عبارة عن رشح للكافية جمهول عنوانه، وقد تَكّون هذا الفصل مـن ثالثـة 

 مباحث:

 املبحث األول: األدلة والقرائن التي تنفي صلة ابن ُهطيل بالرشح (ث).

 املبحث الثاين: نص (معونة الطالب) يف الرشح (ث).

 ة النحوية يف الرشح (ث) وزيادته عىل (معونة الطالب).املبحث الثالث: املاد

 املبحث الرابع: سامت متيّز هبا كتاب (معونة الطالب).

والفصل السادس: وصف نسخة الكتاب اخلطية ونسخة الرشـح (ث) ومـنهج التحقيـق 

 وقد تكون هذا الفصل من مبحثني:

 (ث). املبحث األول: وصف نسخة الكتاب اخلطية (األصل) ونسخة الرشح

 املبحث الثاين: منهج التحقيق.

 ثم كانت اخلامتة.

 ثم القسم الثاين وهو قسم التحقيق.

 

 جميء اخلامتة آخر القسم األول وهو قسم الدراسة. -١
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 ٤٥٦

 العناية بالطباعة والضبط بحيث سّهل ذلك االنتفاع بالكتاب املحقق. -٢

تحقيقـات اللغويـة التـي وقفـُت التجديد بوضع فهرس جديد خلت منه كثـري مـن ال -٣

 فذكر عددا من ُلغات العرب وأشار إىل مواضعها. )١( عليها، وهو فهرس اللغات

) مصـدرًا ٢٨٩االعتامد عىل عدد كبري من املصادر واملراجع يف التحقيق حيث بلغت ( -٤

 ومرجعًا، واستفاد منها إىل حد كبري.

يعاهبا والـدخول إىل مضـامني جميء فهرس املحتويات من أول الرسالة، مما يسهل اسـت -٥

 مباحثها من خالهلا.

 الدقة يف استعامل اللغة وجمانبة األخطاء اللغوية والنحوية واألسلوبية عىل حد علمي.  -٦

التوهم يف كتابة بعض الكلامت إمالئيًا، ومن ذلك كلمة (َهيْئَة) حيث ذكرها الباحـث  -١

ا (هيأة)، وقد استوقفني هذا الرسم املخـالف ورسمه )٢(مخس مرات يف مقدمة رسالته

 للقياس والقاعدة اإلمالئية وما سار عليه الُكتَّاب قديًام وحديثًا.

إن اهلمزة املتوسطة ترسم عىل ألف إذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن صحيح ليس 

 ياء وال واو، فإن كانت مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فإهنا ترسم عىل نربة (ئـ).

                                                   

  .٣٣١) انظر معونة الطالب على الكافیة في نحو ابن الحاجب، ص١(

  ».الهیأة العامة لآلثار«، وذلك بقوله: ٣، ٢) انظر المصدر نفسه، ص ٢(
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 ٤٥٧

قاعدة اإلمالئية وذلـك هـو القيـاس، ومل يسـتعملها الُكتّـاب قـديًام تلك هي ال

وحديثًا خالفًا لذلك، وذلك ما أثبتته كتب اإلمالء ونصت عىل الكلمة نفسـها أعنـي 

وكذا كتب الرصف، وقد علل الريض رسـم كلمـة (هيئـة) ومـا كـان عـىل ، )١( (هيئة)

 .)٢(قياسها كخطيئة وشيئك وإن مل حيصل ذلك بالفعل

ر الشيخ حسني وال بأن اهلمزة املتوسطة املفتوحة ال ترسم عىل ألف إذا كان وذك

. ومثل ذلك (ييئس) فإهنا تكتب )٣(ما قبلها ياء ساكنة إال إذا اشتبه بمكسورها عىل لغة

عىل لغٍة ييأس خشية اشتباه مفتوحها بمكسورها، كقولك فالن ُييْئِس فيلتـبس األمـر 

-عـادة – التي تضبط النطق احلركات أن السيامس؟ وال يعرف هل  تقرأ ييئس أو ييأ

 .تكتب ال.

وعىل ما سبق فإنه ال مسوغ ملجيء كلمة (هيئـة) مرسـومة هكـذا (هيـأة) إذ أن 

ذلك خمالف للقياس وكذا مل تستعمل كذلك؛ فقد يكون كثرة االستعامل مربرًا لذلك، 

 كرس.وكذا ال يشتبه بمكسور مهزهتا؛ ألهنا تأيت دائًام مفتوحة وال ت

عدم اعتامد الباحث عىل أكثر من نسخة من الكتـاب املحقـق واالقتصـار عـىل نسـخة  -٢

وحيدة واالستعانة بنسخة من كتاب آخر ملصنف آخر َرشح به الكافية، وليس االعتامد 

                                                   

  .٦٦) انظر في ذلك مثًال كتاب اإلمالء للشیخ حسین والي ص ١(

  ) انظر شرح شافیة ابن الحاجب لرضي الدین االستراباذي، ص .٢(

  .٦٦) انظر كتاب اإلمالء للشیخ حسین والي ص ٣(
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 ٤٥٨

يف التحقيق عىل نسخة وحيدة إذا تعذر احلصول عـىل نسـخة أخـرى بـاألمر املمنـوع 

 الكتاب املحقق ومدى توثيقه.يقلل من قيمة  -يف نظري –ولكن ذلك 

 خلو مقدمة التحقيق من دليل للرموز املستعملة يف التحقيق. -٣

االضطراب يف منهجية القسم األول من الرسالة، وكذا القسـم الثـاين، حيـث أدخـل  -٤

الباحث مقدمة التحقيق من ضمن الدراسة وجعلها فصـالً سادسـًا فوصـف النسـخ 

صفحات من النسخة املعتمـدة يف التحقيـق  وبّني منهجه وأثبت صورًا توثيقية لبعض

 وهي نسخة مكتبة األوقاف باجلامع الكبري بصنعاء ثم ذكر اخلامتة .

والذي يظهر يل أن ذلك من السلبيات املنهجية يف هذه الرسالة، والذي عليه املحققون 

أن مقدمة التحقيق ال تكـون يف القسـم األول (قسـم الدراسـة) بـل تكـون يف قسـم 

ما اخلامتة فتكون آخر قسم الدراسة وقبل قسم التحقيق الذي ُيسبَق بمقدمة التحقيق، أ

للتحقيق يذكر فيها املحقق منهجه ويصف النسخ ويوثقها ويوثق العنوان ومدى نسبته 

 ملؤلفه.

، والصواب يف )١(لقد جعل الباحث توثيق اسم الكتاب ونسبته ملصنفه يف الفصل الثاين

نسـبته ملصـنفه تـابع لقسـم التحقيـق؛ ألن التحقيـق نظري أن يكون توثيق الكتاب و

 حتقيقان: حتقيق اسم الكتاب ونسبته ملصنفه، ثم حتقيق النص(املتن).

                                                   

  .٤٢، ٤١) انظر معونة الطالب على الكافیة في نحو ابن الحاجب، ص ١(
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 ٤٥٩

 

 

 

مصباح الراغب ومفتـاح حقـائق  "سة وحتقيق لكتاب هذه الرسالة العلمية عبارة عن درا

هــ)، وهـي عبـارة عـن رسـالة ٩٧٣البن صالح النحوي اليمنـي املتـوىف سـنة (ت  "املآرب 

دكتوراه تقدم هبا الباحث إىل جملـس كليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة بجامعـة األزهـر الرشـيف 

م، وقد ١٩٩٠(الدكتوراه) عام  بجمهورية مرص العربية، وحصل هبا الباحث عىل درجة العاملية

أرشف عىل هذه الرسالة الدكتور/ إبـراهيم عبـدالرزاق بسـيوين واألسـتاذ الـدكتور ُصـبحي 

عبداحلميد حممد، وهذه الدراسة توجد منها نسـخة حمفوظـة يف كليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة  

 بجامعة األزهر .

سامي، أستاذ النحو والرصف وأما الباحث فهو الدكتور/ عبدامللك عبدالوهاب أنعم احل

بجامعة تعز يف اليمن ورئيس فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا سابقا بتعز، ويعمل حاليًا أستاذا 

 للنحو والرصف بكليةبجامعة الشارقة باإلمارات العربية املتحدة.
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 ٤٦٠

 ومن جهوده النحوية هذا التحقيق الذي بني أيدينا، كام حقق سابقًا اجلزء الثاين من كتـاب

وهو رشح ملفصل الزخمرشي ألفه اإلمام املهدي النحوي  "املكلل بجواهر املفصل للزخمرشي"

هـ، وكان ذلك التحقيـق عبـارة ٨٤٠اليمني (أمحد بن حييى) املشهور بابن املرتىض املتوىف سنة 

عن رسالة ماجستري تقدم هبا الباحث إىل جملس كلية اللغة العربية بجامعـة األزهـر الرشـيف، 

م، وأمـا اجلـزء األول مـن كتـاب املكلـل ١٩٩٦ا الباحث عىل درجة املاجستري عام وحصل هب

فقد حققه الباحث عبده عيل مـريش وحصـل بـه عـىل درجـة املاجسـتري يف  )١(بجواهر املفصل

 اجلامعة نفسها ويف العام نفسه.

ومن جهود الباحث الدكتور/ عبدامللك احلسامي أيضًا كتاب صغري احلجم عظيم النفـع 

وكذا للباحث بحوث نحوية ولغوية منشورة يف دوريـات،  "حروف اجلواب"لفائدة ألفه يف وا

 .)٢( ومن أهم تلك البحوث (الرتاث اللغوي يف اليمن)

يف ثالثة جملدات، بلـغ  –موضوع هذا املبحث  –جاءت دراسة وحتقيق كتاب ابن صالح 

 وقد قسم الباحث عمله يف هذه الرسالة إىل قسمني وخامتة.عدد صفحاهتا أربعا ومخسني وألٌفا، 

                                                   

 ) سیأتي الحدیث عنه في هذا الفصل.١(

 ) سبق الحدیث عنه الباب األول من القسم األول.٢(
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 ٤٦١

مصـباح فأما القسم األول فكان عبارة عن دراسـة تقـدم هبـا الباحـث لتحقيقـه لكتـاب 

 الراغب ومفتاح حقائق املآرب، حيث تكونت تلك الدراسة من أربعة فصول:

 الفصل األول: مع ابن احلاجب وكتابه الكافية وفيه مبحثان:

ول: حيتوي عىل التعريف بابن احلاجب من حيث اسمه ونسـبه وصـفاته املبحث األ

 ومذهبه النحوي وشيوخه وتالميذه وآثاره، واألماكن التي دّرس فيها، ثم وفاته.

واملبحث الثاين: حيتوي عىل التعريف بالكافية من حيث أمهيتها، واملوازنة بينها وبني 

 املفصل للزخمرشي ورشحها.

 ارح حممد بن عز الدين وكتابه مصباح الراغب وفيه مبحثان:الفصل الثاين: مع الش

املبحث األول: يتضمن التعريف بالشارح من حيث اسمه ونسبه وعقيدته ومصنفاته   

وشيوخه وتالميذه وتاريخ وفاته، والتعريف بعرصه من حيث احلياة السياسية واالجتامعية 

 والثقافية.

اح الراغـب مـن حيـث منهجـه واملبحث الثـاين: يتضـمن التعريـف بكتـاب مصـب

 ومصادره.

 الفصل الثالث: موقفه من أصول االستشهاد النحوي، ويتضمن:

 موقفه من السامع والقياس. )١(
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 ٤٦٢

 موقفه من اإلمجاع. )٢(

 موقفه من العلة النحوية. )٣(

موقفه من االستشهاد بالقرآن الكريم واحلديث الرشـيف وكـالم العـرب  )٤(

 شعره ونثره.

 لنحوي، ويتضمن:الفصل الرابع: شخصيته واجتاهه ا

 موقفه من مدرستي البرصة والكوفة. )١(

 مناقشاته لبعض النحاة. )٢(

 اختياراته النحوية. )٣(

 أصول نحوية (قواعد كلية يف النحو إجيابية جاء ذكرها يف الكتاب). )٤(

موازنته بني كتاب مصـباح الراغـب ورشوح ابـن احلاجـب وابـن مجاعـة  )٥(

 واجلامي عىل الكافية.

 بعض املآخذ عىل الكتاب. )٦(

م الثاين: وبدأ الباحث هذا القسم بمقدمة وّثق فيها نسبة الكتاب إىل مؤلفه، ووصف القس

نسخ املخطوطة املعتمدة يف التحقيق، وبني املنهج الذي سار عليه يف التحقيق ثم أثبـت الـنص 

 حمققًا حتقيقًا علميًا سليًام.
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 ٤٦٣

ج التي توصل إليها يف اخلامتة: تلت القسم الثاين من الرسالة، وذكر فيها الباحث أهم النتائ

 هذه الرسالة.

 

بسهولة العبارة ووضوح الفكرة وتسلسل األفكـار،  -حمل املبحث –اتسمت هذه الرسالة  -١

ودقة االستعامل النحوي واللغوي أثنـاء التـأليف، ووجـازة املقدمـة وتركيزهـا، وحسـن 

بك والوضوح يف املوضوعات، ودقة املنهج ووضـوحه وتـ دوين خطـة كـل فصـل يف السَّ

 الدراسة قبل الرشوع بتفصيالته.

كان الباحث يف دراسته موسوعيا، حيث تلحظ عليه صفات العامل املّطلع الواثق ممـا يقـول  -٢

املستوعب للعصور التارخيية، وكان يف حتقيقه ُملًام دقيقًا شارحًا بوضوح وإجياز ال يميل إىل 

جة ملحة له، وإذا علق أو رشح أحـال إىل أكثـر كثرة الرشوح والتعليقات إال ما كانت احلا

 من مصدر أو مرجع إال ما كان من األمور البدهية.

مما متيّز به الباحث من بني حمققي الرتاث اليمني النحـوي أنـك جتـد أن كـل صـفحة مـن  -٣

صفحات النص املحقق تشتمل عىل بضع سطور ُيذكر فيها املتن املحقق وأغلب سطور كل 

مش مما يدل عىل أن املحقق بذل جهدًا جبارًا يف التعليقات عىل النص صفحة عبارة عن هوا

 وكذا الرشوح.
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 ٤٦٤

أيضًا من اإلجيابيات استقاللية الرتقـيم لكـل مـن: الدراسـة، تقـديم التحقيـق، الـنص  -

 املحقق.

) مصدرًا ٣٣٣كذلك كثرة املراجع واملصادر التي استعان هبا عىل التحقيق حيث بلغت ( -

االت والتخرجيات والتوضيحات مما يدل أيضًا عـىل علمـه وقـوة ومرجعًا، وكثرة اإلح

صربه، وجتده عندما يذكر يف اهلامش شيئا ال يكون جمتزأ وال مبتورًا ولكنـه يـأيت جامعـًا 

 مانعًا شافيًا وافيًا، وهذا هو التحقيق بحق.

ومما استوقفني يف هذا التحقيق تصويبات املحقـق، وال أعنـي هبـا تلـك التـي يقـوم هبـا  -

الباحثون يف إصالح لفظة أخطأ فيها الناسخ أو إضـافة أو حـذف حـرف ُخيـل بـاملعنى، 

ولكن التصويبات التي أعنيها هي تلك التصـويبات اللغويـة لعبـارات املصـنف نفسـه، 

لبـت  سـمووأصـله: «ومن ذلك مثًال تصويبه قول املصنف متحدثًا عن أصل االسـم: ُق

الصواب أن يقـول: حـذفوا الـواو مـن آخـره « حيث قال املحقق: )١(»الواو مهزة يف أوله

 ، فيالحظ أنه تصويب قي حمله.)٢(»وعوضوا اهلمزة يف أوله فصار اسام

                                                   

 المتن. ١/١٢البن صالح، قسم التحقیق  المآربمصباح الراغب ومفتاح حقائق  ) انظر١(

 الهامش. ١/١٢البن صالح، قسم التحقیق  المآرب) انظر مصباح الراغب ومفتاح حقائق ٢(
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 ٤٦٥

وقلام نجد من بني املحققني من يصلح عبارات املصنف يف اهلـامش خللـل يف التـأليف 

يؤثر عىل فهم املقصود وتوضيحه، وكأن النص املراد حتقيقه نص مقـدس ال يصـل إليـه 

 و الوهم من قبل املصنف وال يأتيه الباطل من بني يديه.اخلطأ أ

وكل ما جيعلني أقول: إن التحقيق ليس باألمر اهلني كام يظن البعض، إذ يعترب الـبعض 

التحقيق تقديم النص للقراء بحيـث تكـون ميسـورة قراءتـه مـع التخرجيـات وبعـض 

، و مـا فعلـه التعليقات واإلحاالت وضبط الـنص ووضـع عالمـات الرتقـيم املناسـبة

الدكتور املحقق/ عبدامللك احلسام يسمو فوق ذلك كله؛ إذ أنه إضافة إىل ما ذكرت من 

متطلبات التحقيق يعترب حتقيقًا ورشحًا للنص املحقق نفسـه وتوثيقـًا لصـحة مـا يقولـه 

املصنف من خالل عرض آرائه وأقواله عىل أقوال كبار العلـامء املتخصصـني يف املجـال 

 لذي صنف فيه املصنف املُراد حتقيق كالمه.العلمي نفسه ا

كذلك تأيت دقة الطباعة واالهتامم هبا من أهم سامت هذه الرسالة، ومما ال شـك فيـه أن  -

الطباعة الرديئة أو غري الدقيقة ُتضيع كثريًا من جهد املحقق وتشني بالتحقيق وتقلـل مـن 

 قيمته.

وي يف اليمن أنه جعل اخلامتة هنايـة كذلك متيز الباحث عن غريه من حمققي الرتاث النح  -

دراسته وحتقيقه، ومل يذكر نتائج الدراسة فحسـب كـام فعـل غـريه مـن حمققـي الـرتاث 
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 ٤٦٦

النحوي اليمني ولكنه بّرر أن التحقيق أحيانًا ال يرتبط بنتائج يتوصل املحقق إليهـا قـدر 

صل هبا من خـالل ارتباطه بإجادة العمل وإتقانه، ومع ذلك أشار يف اخلامتة إىل نتائج تو

بينت الدراسة األخطـاء التـي وقـع فيهـا الشـارح مـع ذكـر «التحقيق ومن ذلك قوله: 

 .)١(»تصويباهتا

ولعل الباحث سّوغ بذلك ملجيء اخلامتة هناية التحقيق وهـو مـا عبتـه عـىل كثـري مـن 

 املحققني ممن تناولُت حتقيقاهتم بالدراسة حيث الحظت أنه ال عالقة بني اخلامتة والنص

  املحقــــــــق بــــــــل خلّصــــــــت تلــــــــك اخلــــــــواتيم خالصــــــــة

النتائج املتوصل إليها يف قسم الدراسة، ومن باب َأوىل فإن حملها هناية الدراسة وهـي مـا 

 فعله القليل من املحققني الذين تناولتهم بالدراسة يف دراستي هذه.

كذلك من اإلجيابيات أن املحقق حقق الكتاب كامًال رغم ضـخامة حجمـه ومل يقترصـ   -

 ىل جزء منه.ع

ومن أهم إجيابيات هذه الدراسة أن املحقق اعتمد يف التحقيق عىل ست ُنسـخ خمطوطـة   -

كلام زاد عدد النسـخ كـان التحقيـق  -ويف نظري –اختارها من بني ثالثني نسخة خمتلفة 

 أوثق.

                                                   

  .٣/٩٥٦ المآرب)انظر مصباح الراغب ومفتاح حقائق ١(
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 ٤٦٧

لبيات، وأهم ما لقد قرأت هذه الدراسة وأرجعُت النظر فيها كرتني فوجدهتا شحيحة الس

 الحظته من أوهام لغوية فيها ما ييل:

حيـث والصـواب: ( )١(»حيث انترص فيها اليمنيني عـىل العثامنيـني« أوالً: قال الباحث املحقق:

) وأعتقد جازمًا أن هذا اخلطأ كان من الطباع، ولكنـه انترص فيها اليمنيون عىل العثامنيني

 يف النهاية ُحيسب عىل املحقق.

 )٢(»مناقشـته لـبعض النحـاة« دث الباحث عن ابن صـالح ووضـع عنوانـًا قـال فيـه:حت ثانيًا:

والصواب يف نظري: (مناقشته بعض النحاة)؛ ألن (مناقشة) مصدر ميمـي مـن الفعـل 

الرباعي ناقش يناقش ثم أضيف إىل فاعله، وفعله متعٍد بغري واسطة حرف اجلر (الالم)، 

فال يصح عىل استعامل الباحث أن ُيقـال: » اةمناقشته لبعض النح«فحني يقول الباحث: 

أن يناقش لبعض النحاة، ولكنه يقال: أن يناقش بعض النحاة، وعىل ذلك فالصـواب أن 

يقول الباحث: (مناقشته بعض النحاة)، وهو من باب إضافة املصدر إىل فاعله ثم جمـيء 

 .)٣(﴾ْم بِبَْعضَوَلْوَال َدْفُع اهللاَِّ النَّاَس َبْعَضهُ مفعوله كقوله تعاىل: ﴿

                                                   

  .١/٤٩ المآرب) انظر مصباح الراغب ومفتاح حقائق ١(

  .١/٤سابق نفسه، ) المصدر ال٢(

 .٢٥١) سورة البقرة اآلیة ٣(
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 ٤٦٨

ــث: ــال الباح ــا: ق ــىل« ثالث ــروءة ع ــت مق ــخ ليس ــذه النُّس ــن ه ــخة م ــد نس ــّل أن جت   وق

 ».مشائخ العلم

ُيالحظ يف النص السابق جميء كلمة (مشائخ) مقلوبة ياؤها مهـزة، والقلـب يف هـذه 

الكلمة ليس له أصل، والصواب: مشـايخ؛ ألهنـا مجـع شـيخ، واليـاء يف (شـيخ) أصـلية 

وزائدة، وال تقلب الياء يف ِمفاعل مهزة إال إذا كانت حرف مد وزائـدة وليست حرف مد 

يف املفرد وهذا هو رشط النحاة، وأجاز جممع اللغة العربية بالقاهرة ذلك القلب يف مفاعل 

 .)١(معائش –دون رشط النحاة نحو معايش 

مـد  فإذا نظرنا إىل كلمة َشيْخ (مفرد مشايخ) وجدنا الياء فيها أصلية وليست حـرف

يف الكلمة، وكون الياء ال بد أن تكون حرف مد يف مفرد مفاعل ال خالف فيه كرشط لكي 

تقلب مهزة يف مفاعل، والناظر إىل كلمة (شيخ) جيد أهنا حرف لني ال مد، وهلـذا ال جيـوز 

وال جيب قلبها مهزة عند مجعها عىل مفاعل بل تبقـى عـىل أصـلها فتجمـع (شـيخ) عـىل 

 مشايخ.

                                                   

  .٤٢٦) انظر موسوعة النحو والصرف واإلعراب ألمیل یعقوب، ص ١(
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 ٤٦٩

وبعــض املصــنفات األخــرى  )٢(وبعــض املعــاجم )١(التفاســري وقــد وجــدُت بعــض

مقلوبة ياؤها مهزة يف مفاعل فتقول مشائخ ولكنَّ تلك املصادر متأخرة، وذلك االستعامل 

 فيها نادر.

رابعًا: استعمل الباحث (بينام) متوسطة ورابطة بني مجلتني، وذلك يف قوله متحـدثًا عـن عـدد 

فقد بلغت ثالثة عرش شـاهدًا فقـط بيـنام عـدد الشـواهد « كافية:الشواهد الشعرية يف ال

 . )٣(»شاهداً  ٤٢٤الشعرية يف املفصل 

كام أوضحت ذلك يف الباب األول من دراستي –إن استعامل بينام رابطة بني مجلتني 

ال بد أن يكون عىل أساس كوهنا يف أول الكالم ال وسطه، واسـتعامهلا متوسـطة  -)٤(هذه

 ه النحاة.خمالف ملا قرر

أهنا ُطبعت باآللة الكاتبـة  العاديـة ممـا  -حمل هذا املبحث –خامسًا: من سلبيات هذه الرسالة 

من الصعوبة واإلجهاد للعني نتيجة عـدم  اقلل من جودة طباعتها وجعل يف قراءهتا نوع

وضوح بعض احلروف وتقارهبا، واختفاء حرف الياء متامًا يف األفعال واألسامء املنقوصة 

                                                   

 ٢/٣٣٦) انظر روح المعاني لأللوسي ١(

 ٥٤٣١) انظر الفائق ٢(

 .٢٤) انظر مصباح الراغب ومفتاح المآرب، ص٣(

 ) انظر أنظر الباب األول من دراستي هذه٤(
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 ٤٧٠

ل الياءات ألف مقصورة وكذا يف احلـروف املنتهيـة بيـاء كـاحلرف (يف) فـيام ذكـرت فك

 بحيث صار ذلك سمة بارزة يف الرسالة كلها.

يعيبها عدم ضبط املتن كامالً واالقتصار عىل  -يف نظري –وأخريًا فإن رسالة كهذه 

ضبط الشواهد فقط، وقد خيالفني صاحب الدراسة لكن تلك وجهـة نظـري للوصـول 

 الرسالة إىل مصاف الرسائل العلمية املمتازة.ب
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 ٤٧١

  

املـدرس  -ة منى النـويب حممـود هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه تقدمت هبا الباحث

إىل كلية الدراسـات اإلسـالمية والعربيـة للبنـات  -املساعد يف كلية البنات اإلسالمية بأسيوط

ـ ١٤١٠بالقاهرة جامعة األزهر للحصول عىل درجة الدكتوراه العاملية، وحصلت عليها عام ( ه

 م). ١٩٩٠ -

لعلمية يف كلية البنات بجامعـة وهذا البحث عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة الرسائل ا

ـــــام ( ـــــرقم الع ـــــت ال ـــــيف حت ـــــر الرش ـــــنيف٥٢٧ - ٥٢٤األزه ـــــم تص   ) ورق

أ)، والبحث عبارة عن جملدين متوسطي احلجم يصل عدد صفحاته إىل تسع  -م ت  ٤١٥، ١(

 وثامنني و سبعامئة صفحة. 
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 ٤٧٢

 

 قسمت الباحثة بحثها إىل قسمني:

عـىل أربـع وسـتني صـفحة مسـتقلة الرتقـيم وفهـرس القسم األول: الدراسة، ويشتمل 

 موضوعات مستقل. 

 ) صفحة. ٧٢٣ويأخذ ترقيام مستقال وبلغ عدد صفحات هذا القسم (القسم الثاين: 

تناولت الباحثة يف املبحث األول من الفصل األول من القسم األول ابن احلاجب: حياته 

 وآثاره،  ويف املبحث الثاين الكافية وأمهيتها. 

 املبحث األول من الفصـل الثـاين تناولـت الباحثـة بالدراسـة النجـراين: نسـبه وعرصـه وحياتـه ويف

 وآثاره. 

 ويف املبحث الثاين: اهتامم اليامنيني بالكافية.

أما املبحث الثالث فقد تناولت الباحثة فيه رشح النجراين عىل الكافية ومنهجه فيه انطالقا 

 من: 

 جراين.األصول النحوية يف رشح الن -١

 مصادر النجراين يف األرسار الصافية.  -٢
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 ٤٧٣

أما الفصل الثالث فقد تناولـت الباحثـة فيـه بالدراسـة األرسار الصـافية للنجـراين، ثـم 

 منهجها يف التحقيق، ثم وازنت بينه وبني أهم الرشوح األخرى للكافية. 

 

 رشح املقدمة الكافيـة احلاجبيـة، الكتاب اسمه: األرسار الصافية واخلالصات الشافية يف

وقيل األرسار الصافية يف حل  )١(»"اخلالصات "واخلالصة بدل « وذكر صاحب أعيان الشيعة: 

إسـامعيل ابـن إبـراهيم بـن عطيـة النجـراين،  «وقال صاحب معجم املؤلفني:  )٢(ألفاظ الكافية

الصات الشافية يف كشـف نحوي رصيف. من آثاره: رشح الكافية، وسامه األرسار الصافية واخل

 . )٣(» املقدمة احلاجبية

 وقال حاجي خليفة: 

 "النجـراين"األرسار الصافية واخلالصات الشافية... إلسامعيل بن إبـراهيم بـن عطيـة «

نسـبة إىل نجـران وهـي  "النجـراين"بالياء احلقيقة واحلاء املهملة، وهو حتريف، وقد حقـق أن 

                                                   

ــان الشــــیعة ١( ــریة ) أعیــ ــب المصــ ــخة المصــــورة  ٢٤٤، ٢٤٣/  ١١للعــــاملي نســــخة مصــــورة دار الكتــ ــر النســ / ٣، وانظــ

 ، تحقیق: اإلمام محسن األمین.٣١٠

ــرئیس، ٢( ــ ــ ـــوان الــ ــ ـــوار العنـــ ــ ـــوان بجـــ ــ ــــفحة العنـــ ــ ــن صــ ــ ــ ــر مــ ــ ــ ــب األیســ ــ ــ ــي الجانــ ــ ــ ــــغیر فــ ــ ــط صــ ــ ــ ـــود بخــ ــ ـــم موجـــ ــ ــذا االســـ ــ ــ   ) هــ

 وبالخط نفسه.     

 .٥٦ق البدر الطالع ص ، ملح٢/٢٥٥) معجم المؤلفین، لعمر رضا كحالة ٣(
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 ٤٧٤

أسباب هذا اخلطأ وهو أنه كان مظنونا تشيعه، فقيل  قريب من صعدة موطنه األصيل، وذكرُت 

 .)١( »لغلبة الشيخ عىل أهل البحرين "البحراين":

 ذلك كل ما ورد عن عنوان الكتاب فقط. 

 

مل تقف الباحثة عند هذا األمر ال من قريب وال من بعيد واكتفت بام ذكر يف العنـوان عـن 

 ا إىل النجراين. اسم الكتاب منسوب

 مدى دقة كتابة النص

/ ٢١اعتمدت الباحثة عىل نسخة وحيدة وهي نسخة دار الكتـب املرصـية، حتـت رقـم (

 نحو). 

: إهنا راسلت مجيع اجلهات املختصة يف اليمن وغريها ممن هيتمون بـالرتاث )٢(قالت الباحثة

 االعـتامد عـىل كتـاب إلرسال نسخة من هذا الكتاب إن وجدت فلم حتظ برد يأيت فلجأت إىل

األزهار الصافية لإلمام حييى بن محزة كونه رسالة دكتوراه يف كلية اللغة العربية بجامعة األزهر، 

 إضافة إىل  التخمري للخوارزمي.

                                                   

 .٢/١٣٧٦) اكشف الظنون لحاجي خلیفة ١(

 من رسالة الباحثة.   ٥٦) انظر ص ٢(
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 ٤٧٥

مل تضبط الباحثة النص بالشكل عدا الشواهد الشعرية والقرآنية، أمـا األعـالم واألمـاكن 

 والبلدان فلم تلق أي حظ يف الضبط. 

األعالم  –األبيات الشعرية  –القول واملثل  –األحاديث النبوية الرشيفة  –اآليات القرآنية 

 املوضوعات.   –املراجع واملصادر  –

 

 خال البحث من خامتة يف القسم األول و يف هناية القسم الثاين ومل تذكر أي نتائج للبحث. 

نية  برشى أمحد القبييل بتحقيـق كتـاب األرسار الشـافية واخلالصـات قامت الباحثة اليم

 –الصافية يف رشح املقدمة الكافية إلسامعيل النجراين وذلك يف رسالة ماجستري يف كلية اآلداب 

م، وأرشف عليهـا  ٢٠٠٠بجامعة صنعاء، حيـث انتهـت مـن حتقيقـه عـام  –قسم اللغويات 

الدكتور إبراهيم الصلوي، وهذا التحقيق خمطوط حمفوظ نجم عبداهللا واألستاذ  طارقاألستاذ 

 دكتوراه.                              -) نحو٥٥٥يف املكتبة املركزية بجامعة صنعاء بقسم الرسائل العلمية برقم (



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٧٦

  

هذا البحث عبارة عن رسالة ماجستري تقدم هبا الباحث حممد صالح حممد عبد اهللا إىل كلية 

الرتبية بجامعة عني شمس قسم اللغة العربية والدراسـات اإلسـالمية، وحصـل عـىل درجـة 

 م). ٢٠٠٥هـ املوافق ١٤٢٦املاجستري عام (

 ا بكليـة الرتبيـة جامعـة عـني شـمس يـوالبحث خمطوط حمفوظ بمكتبـة الدراسـات العل

 ويتكون هذا البحث من جملدين كبريين.

تكون البحث من قسمني: القسم األول: اشتمل عىل مقدمـة، ومتهيـد، وثالثـة فصـول، 

 وخامتة، والقسم الثاين: حتقيق النص. 

 تناول الباحث يف التمهيد احلالة السياسية واالجتامعية والفكرية لعرص اجلالل وهو القرن

ـــا  ـــة وأثره ـــة الكافي ـــم مكان ـــيالدي، ث ـــ امل ـــابع عرش ـــري / الس ـــ اهلج ـــادي عرش   احل
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ـــامء  ـــتامم عل ـــافة إىل اه ـــا، باإلض ـــي تناولته ـــرية الت ـــار املث ـــوي واآلث ـــأليف النح   يف الت

 اليمن هبا. 

أما الفصل األول: فقد تناول الباحث فيه حياة املؤلف احلسـن اجلـالل: مولـده، أرستـه، 

يوخه، تالميذه، وأخالقه وسامت شخصيته ومذهبه وشعره ومؤلفاتـه وفاته، نشأته، ثقافته، ش

 وأقول العلامء فيه وما وجه له من نقد. 

أما الفصل الثاين: فقد تعرض فيه الباحث لكتاب املواهب الوافية بمـراد طالـب الكافيـة 

م تناول فيه توثيق نسبة الكتاب ملؤلفه وحتقيق عنوانه وزمن تأليفه وهدفـه مـن هـذا الرشـح ثـ

عرض مسألة الكتاب ومنهج مؤلفه وسامت هذا الرشح مع احلديث عن مصادره التـي اعتمـد 

 عليها ثم عرج بإجياز عىل العالقة بني هذا الرشح ورشح الريض. 

 وتناول يف الفصل الثالث ثالثة أمور: 

األول: شواهد املؤلف النحوية، حيث اهتم املؤلف اهتامما كبريا باالستشهاد ملا ذكـر مـن 

ائل وقواعد بكافة أنواع الشواهد، سواء كانت آيـات قرآنيـة أو أحاديـث نبويـة أو أقـواال مس

َكام أو أمثاال أو أقواال للعرب.   لإلمام عيل أو أشعارا أو أرجازا أو ِح

والثاين: مذهبه النحوي، وضم فيه توسـط اجلـالل، وعـدم تعصـبه ألي مـن املـذهبني : 

إال وثق مناقشته له من كل اجلوانب، معمال فيـه أسـلوبه البرصي أو الكويف؛ إذ ال يقطع برأي 
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املنطقي مقلبا له عىل شتى الوجوه واجلوانب خمتارا منه ما يراه، فال هيتم بالتقليد األعمى لـرأي 

 أو فريق بل شخصيته املستقلة واضحة. 

 والثالث: األصول النحوية، وتوصل الباحث إىل أن املؤلف كان متوازنا يف االستدالل . 

  

أعتمد الباحث عىل أدلة عديدة للتحقق من صحة عنوان كتاب (املواهـب الوافيـة بمـراد 

 طالب الكافية)، وتلك األدلة هي:

أوال: جميء العنوان مثبتًا عىل يسار الورقة األوىل من املخطوط أعىل الصـفحة هكـذا: (كتـاب 

بخـط « العنوان املـذكور كتـب  باحث إنقال الالعقود الوافية بنظم جواهر الكافية)، ثم 

ومل يذكر الباحث أي دليل استند إليه للقطع بأن اخلط  )١(»الشك أنه خط ناسخ املخطوط 

املكتوب به العنوان عىل الورقة األوىل من املخطـوط هـو بخـط الناسـخ، والتحقيـق ال 

 يكون مبنيًا عىل كالم من غري دليل، وهذا يقلل من مدى حتقيق العنوان.

حيث «وقال:  )٢("بخط ناسخ املخطوط أيضاً  "انيًا: ذكر الباحث أنه حدث تعديل هلذا العنوانث

عدلت كلمة (العقود) فصـارت (املواهـب)، ثـم أضـيفت كلمـة (بمـراد)، وطمسـت 

عبارة(بنظم اجلواهر)، ووضعت بدالً عنها كلمة(طالب) ليصري العنوان(املواهب الوافية 

                                                   

  .٥٦) المواهب الوافیة، تحقیق: محمد صالح عبداهللا ص١(

  .٥٦) المواهب الوافیة  ص ٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٧٩

هذا العنوان بخط أسـود، وعـريض، وأصـغر مـن خـط بمراد طالب الكافية) وقد كرر 

 .)١(»العنوان الرئيس السابق ليس هو خط ناسخ املخطوط، دون خدش، أو طمس

إن نص الباحث املذكور آنفا عن عنوان املخطوط حمل التحقيق يدل عـىل أن العنـوان 

املؤلـف كان عىل غري ما أراده املصنف؛ ألن الباحث مل يذكر أنه قد جاء يف املخطوط بخط 

إذن بالتعديل أو التغيري سواء للناسخ أو لغريه، ومل يرد يف املخطوط ما يدل عىل أن التغيـري 

 والتعديل ناجم بصورة أكيدة من الناسخ .

إن الباحث ذكر أن العنوان املعدل كتب بخط آخر ليس هو خط الناسخ، دون خـدش 

ط املراد حتقيقه. كام أن أو طمس، وهذا كله يقلل وال يقوي من مدى صحة عنوان املخطو

الباحث ذكر بعد ذلك أن من تعرضوا هلذا الكتاب مل يذكروا عنوانه كامًال، واكتفوا بالذكر 

، وأعتقـد أن هـذا الكـالم ال )٢(أن للجالل بن أمحد كتابًا يف رشح الكافية أو رشح احلاجيـة

ملصنفه، فـذكر  يؤكد شيئًا من حتقيق عنوان الكتاب ولكنه قد يقوى من مدى نسبة الكتاب

 هذا الدليل مل يكن يف حمله فيام يظهر يل.

ذكر الباحث أيضًا أن الكتاب واملؤرخني املحدثني يسمون الكتاب (املواهـب الوافيـة 

بمراد طالب الكافية) ومل يرش إىل أولئك الكتـاب واملـؤرخني املحـدثني ولكنـه قـال بعـد 

                                                   

  .٥٦) المصدر السابق نفسه ص ١(

  .٥٦) المصدر السابق نفسه ص ٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٨٠

كافية) وأشار إىل كتاب أعالم املـؤلفني وأحيانًا (املواهب الوافية بمفردات معاين ال« ذلك:

الزيدية، وكتاب هجر العلم ومعاقله، وهذا يعني أن املؤرخني املحدثني مل يذكروا الكتـاب 

بالتسمية التي أثبتها الباحث وهي (املواهب الوافية بمراد طالب الكافية) وإال لكان أشـار 

إليهم من مؤرخني إنام هم مـن بموضوع إىل أولئك املؤرخني ولكنه مل يفعل، والذين أشار 

سموا الكتاب تسمية أخرى غري ما أثبته الباحث، وهلذا فإن طريقة الباحث تقلل من صحة 

 العنوان أكثر مما تقويه.

وملا أراد الباحث أن يزيد مـن صـحة تسـمية الكتـاب بــ(املواهب املوافيـة بمـراد طالـب 

ــــه -الكافيــــة) وهــــي التســــمية التــــي رجحهــــا الباحــــث    قــــال:  -حســــب قول

، والـذي أذهـب )١(»وهذا هو العنوان املعتمد بفهرس مكتبة األوقاف باجلامع الكبري بصـنعاء« 

إليه أن التسمية التي تذكر يف فهرس املكتبات ليست دليًال عىل صحة عنوان املخطوط ولكنهـا 

وىل تكتب يف الفهرس بناء عىل العنوان املدون واملثبت عىل غالف املخطوط أو عـىل الورقـة األ

من املخطوط ، وقد يكون هذا العنوان غري صحيح، فحينام يستدل بذلك عىل صـحة العنـوان 

 فليس ذلك بيشء.

ومما سبق يتضح لنا أن الباحث مل يقل شيئًا يف قضية حتقيق املخطوط، غري أنه اعتمـد تلـك 

صـحة التسمية املثبتة عىل الورقة األوىل من املخطوط ومل يبذل أي جهـد يـذكر للتحقيـق مـن 

                                                   

  .٥٧)المواهب الوافیة ص ١(



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٨١

العنوان، وهذا مأخذ يؤخذ عىل الباحث ويقلل من مدى حتقيـق العنـوان خاصـة أن الباحـث 

اعتمد عىل نسخة وحيدة وال يوجد نسخة أخرى تسـاعد عـىل زيـادة توثيـق عنـوان الكتـاب 

وحتقيقه، ويف هذه احلالة كان عىل الباحث أن يبذل مزيدًا من اجلهد للتحقق مـن العنـوان، ألن 

يف العنوان وال يؤكده ويقلل من مدى حتقيقـه وال يقويـه،  يشككاحث يف ذلك كل ما ذكره الب

فعىل األقل كان عىل الباحث التحقق من أن اخلط املكتوب به العنوان هو خط الناسخ فعًال وأن 

اخلط املكتوب به العنوان وكذا التعديالت احلاصلة فيه من عرص املصنف أو من عرص الناسخ، 

الناسخ من عرص املصنف أو انه املخطوط ربام يكون مسودة املصنف، والتحقق من مدى قرب 

 ولكننا مل نلحظ أي يشء من ذلك من قبل املحقق فأين التحقيق ؟!

 

 ذكر الباحث عدة أدلة عىل ذلك، وهي:

ل جميء اسم الكتاب عىل الصفحة األوىل من املخطوط منسوبًا للحسني بن أمحد اجلال -١

 بخط الناسخ أمحد بن عبد الرحيم احلارضي.

جاء يف ثنايا هذا الرشح ذكر املؤلف نفسه لكتابني من مؤلفاتـه باالسـم ومهـا: كتـاب  -٢

)، وكتابه يف رشح الفصول اللؤلؤية لصارم الـدين لعضد الدين(رشح رسالة الوضع 

 بن الوزير املسمى(نظام الفصول اللؤلؤية).
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 ).اإلعرابه النحوي(اإلغراب يف تيسري رشحه هذا يف مؤلف ذكر اجلالل - ٣

كامًال ومن تلك ذكر من ترمجوا للجالل أن له كتابًا يف رشح الكافية، ومل يذكروا عنوانه  -٤

 .املصادر: طبقات الزيدية الكربى، وخالصة األثر، ونرش العرف

من أدلة ال تؤكد بصورة قاطعة أن الكتـاب( املخطـوط) هـو فعـًال  الباحثوما ذكره 

 ن أمحد اجلالل ولكن يمكن أن تطمئن إليه النفس إىل حد ما.للحسن ب

 

، وهذه النسخة ليست )١(أوال: أعتمد الباحث عىل نسخة واحدة أو وحيدة حسب لفظ الباحث

مدى قـرب  الباحثمسودة املؤلف وال بخط يده وال بخط ابنه أو احد تالميذه، ومل يذكر 

 ذلك يقلل من مدى دقة كتابة النص. الناسخ من عرص املؤلف، وكل

ثانيًا: ال توجد نسخ أخرى ملقابلتها بالنسخة املعتمدة (األم)، هلذا قـد يتـوهم الباحـث بعـض 

  الكلــامت فيقرأهــا عــىل غــري مــا أرادهـــا املؤلــف، ومــن ذلــك قــول الباحـــث: 

ولـو قـال  )٢(»يتفلهذا كان احلكم عىل كل منها بالغلبة تقريبًا ال حتقيقًا، إذ التحقيق ما سيأ« 

املحقق (كان احلكم عىل كل كلمة بالعلـة)، كـان هـو الصـواب، ألن الشـارح (اجلـالل) 

                                                   

  ». وحیدة نادرة«ذكر الباحث ذلك في الصفحة األولى من المقدمة، بل قال: ) ١(

  .٤٥) انظر المواهب الوافیة بمراد طالب الكافیة للحسن بن احمد الجالل، قسم التحقیق، ص٢(



���������������������������������������������������� �

 

 ٤٨٣

وسيأيت لكل علة باب وأمثلة « يتحدث عن غري املنرصف، حيث إن اجلالل قال بعد ذلك: 

 .)١(»غري ما ذكر

 فهو يتحدث عن العلل التي ألجلها يمنع االسم من الرصف.

ل عالمات الرتقيم التي تدل عىل انتهاء اجلمل ونوعها وداللتها فال غبار ثالثًا: من ناحية استعام

ضـبط الشـواهد  ولكنـهعليه يف ذلك، وأما ضبط النص فلم يضبط الباحث الـنص كلـه، 

وبعض الكلامت التي قد يتوهم القارئ يف نطقها فيقرأها عىل غري الوجـه املـراد والتصـل 

 الغاية واهلدف من التحقيق.

 الشى األخطاء اإلمالئية والنحوية متامًا وهذا يعترب من إجيابيات هذا التحقيق.كام تكاد تت

ضبط الباحث الشواهد السيام الشعرية، وخرجها، وفرس الكلامت التي بحاجة إىل توضيح 

يمـر عـىل  –أحيانا  –ملدلوهلا، وأصل بعض الكلامت بالرجوع إىل املعاجم العربية، ولكنه كان 

ومثلهـا املصـنف نرشـا عـىل « لعبارات غري املفهومة دون أن يوضحها كقول الشـارح:بعض ا

 . )٢( »ترتيب اللف املذكور إىل أخرها...

                                                   

  . ٤٦)المواهب الوافیة، ص١(

ن الصرف، وهذه العبارة ، حیث إن الشارح یتحدث عن العلل التي ألجلها یمتنع االسم م٤٥)المواهب الوافیة ص٢(

  مشكلة في داللتها، فكان على الباحث أن یوضحها وكذا یوضح ما كان على شاكلتها ولكنه لم یفعل. 
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وكذا نجد أن بعض الكلامت كانت مشكلة يف داللتها فلم يوضـح الباحـث ذلـك، ومـن 

ال بعلـل وال ملجئ إىل االعرتاف بـأن العلـوم االسـتقرائية ال تعلـل إ«... ذلك قول الشارح:

. فام املقصود بكلمة(تقنعيه) ؟ وهل هذا املشتق صحيح االستعامل؟ )١(»خيالية إقناعية ال تقنعيه

 وكيف تكون العلة خيالية إقناعية ال تقنعية؟!

كام أن الباحث كان يعلق عىل بعض العبارات املحتاجة إىل تعليق ولكن ذلك كـان قلـيًال، 

ث ينسبها وإن ُذكر الشاهد غري منسوب يقول إنه ُذكـر وأما نسبة الشواهد الشعرية فكان الباح

 غري منسوب، وكذا عرف باألعالم واألماكن وضبطها ومل أجد عليه شيئا يف ذلك.

أما القضايا النحوية فلم يناقشها بام يفي بحقها حيث كـان وقوفـه عنـد القضـايا النحويـة 

وأمـا منـع « قول الشـارح: عبارة عن ملحات وإشارات رسيعة ال ختدم النص، ومن ذلك مثًال 

املترصف للرضورة فكذا جوزه الكوفيون وبعض البرصيني إذا كان االسـم علـًام فقـط ؛ ألهنـا 

فالنص املذكور اشتمل عىل قضـية لغويـة وهـي قضـية منـع املنرصـف مـن  )٢(»أقوى األسباب

باحث الرصف للرضورة الشعرية، فقضية الرضورة الشعرية بحاجة إىل إيضاح بمعنى أن عىل ال

أن يتبني مفهوم الرضورة، وهل هي اختيار للغة ضعيفة أو نادرة أو غري مستعملة، أم إهنا خمالفة 

 لقواعد وضوابط اللغة واخلروج عىل قانون وسنة العرب يف كالمها من كتب اللغة؟ 

                                                   

  . ٤٨) المصدر السابق نفسه، ص١(

  .٤٩)المواهب الوافیة ص ٢(
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ونالحظ بعض األمور التي بحاجة إىل تعليق وال يعلق عليها املحقق، ومن ذلك مثًال قول 

فهذا » وقال األخفش والكسائي: إن رصف غري املنرصف لغة قوم جيوزونه للرضورة«الشارح:

النص الذي ذكره الشارح مجع بني أمرين عىل غري ما يذكره النحاة أو النقاد، حيث إهنم يقولون 

إذا استعمل الشاعر مثالً كلمة خمالفًا هبا قواعد النحو العريب فإهنم يقولون عن ذلك االستعامل: 

قوم، وأحيانًا يقال عن ذلك االستعامل املخالف لقواعد النحو رضورة شـعرية، أمـا أن  إنه لغة

يقال لغة  جيوزونه للرضورة ففيه نظر؛ ألن الظاهرة اللغوية قد تكون هلجة (لغـة) وقـد تكـون 

 -أعنـي قضـية الرضـورة واللغـة  -وقد عقدت دراسات كثـرية يف هـذه القضـية  )١(»رضورة

إىل أنه إذا كان الشاعر ممن يستشهد بشعره فيقـال إن ذلـك اخلـروج وخلصت تلك الدراسات 

عىل النظام والقانون النحوي لغة أو هلجة غري مستعملة جلأ إليها الشاعر ولذلك فخروجه عـن 

القانون النحوي أحد أوجه العربية، وإن كان الشاعر ممن ال يستشهد بشعره وال علم له بتلـك 

 .)٢(ة وخالف النظام النحوي فإنه يقال عن ذلك رضورة شعريةاللهجة أو اللغة غري املستعمل

وبعضهم يرى أن اللغة تكون يف القراءات املخالفة لقانون النحو العريب حيث تكون تلـك 

، وهـذا يعنـي أنـه مـع )٣(القراءة موافقة للغة من لغات العرب، وأما الرضورة فتكون يف الشعر

مع القرآن الكريم، رغم أن القراءات القرآنيـة فيهـا  القراءات ال يقال رضورة ولعل ذلك تأدباً 

                                                   

  ٣٢٥) الضرورة الشعریة دراسة لغویة نقدیة، للدكتور عبد الوهاب العدواني، ص١(

  .٣٤٣-٣٢٥لمواهب الوافیة ص) انظر في ذلك ا٢(

  .١١٦) انظر المرجع السابق نفسه، ص٣(
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خالف كبري، وبعض القراءات ال تكون موافقة لقواعد النحو العريب فيقال عنهـا قـراءة شـاذة 

رغم أهنا مسموعة، ولكن مهام خالفت القراءة قواعد النحو العريب فال يمكن تغليطها أو تغليط 

احلرج، ويبدو أن هناك حلقة مفقودة يف هـذا اجلانـب مل  قارئها كام فعل القدماء جتنبًا للوقوع يف

، والذي أذهب إليه هـو أن )١(تصل إلينا، ومع ذلك جيب أن يكون التقعيد عىل الكثري املستعمل

إخراج القليل والنادر والشاذ من كالم العرب سـيؤدي إىل مشـاكل  عقديـة حيـث إن الـدين 

اكل العقديـة تظـل يف دائـرة اخلـالف إال أن اإلسالمي مبني عىل لغة العرب، ولكن تلك املشـ

ختطئه بعض القراءات القرآنية ليست يف دائرة اخلالف لكون القراءات القرآنية أخـذت سـامعًا 

 ونقلها صحابة كبار موثوق هبم.

والذي أذهب إليه أن الرضورة تعني اختيار لغة أو هلجة ضعيفة من لغـات العـرب وغـري 

لقانون اللغوي املستعمل أو املسـموع، ألن ذلـك سـيؤدي إىل مستعملة بكثرة وال تعني كرس ا

اإلكثار من الرضورات والتحجج هبا عند كل خطأ لغوي ال يوافق كالم العرب ومن ثـم فـتح 

كـام  -الرضـورات «الباب الندثار اللغة العربية، ويؤكد ما ذهبت إليه ما ذكره اجلندي بقولـه:

، وإال ما )٢(»، تدل عىل ذكرى قديمة، وأثر قديم فيهاما هي إال استعامالت هلجية قديمة -أراها 

الذي يلجئ شعراء كبار ممن يستشهد بشعرهم إىل تلك الرضورات إال علمهم بلغة أو هلجة ما 

                                                   

  ) القاعدة اللغویة والقرارات المخالفة للدكتور مجدي محمد حسین، مؤسسة حورس الدولیة، اإلسكندریة، ١(

  م.٢٠٠٦ط 

  ، القاهرة.٥٦٠) اللهجات العربیة في التراث للدكتور أحمد علم الدین الجندي، ص٢(
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عند الشعراء املتعلمني للعربية ممن   -يف رأيي -غري مستعملة فيستعملوهنا وتبقى املشكلة قائمة

عراء الذين ال يستشهد بشعرهم عندما يلجـؤون إىل ال يستشهد بشعرهم، وأغلب الظن أن الش

 قليلـةالرضورة الشعرية فال يعني ذلك أهنم عىل علم بلهجة عربيـة قديمـة غـري مسـتعملة أو 

االستعامل فاختارها شاعرهم  ليحافظ عىل املعنى املراد الذي لن حيصل كام أراده الشـاعر إذا مل 

ية، ولكن الشاعر يكون قد قلد شاعرًا ممن يستشهد للرضورة أو حفاظَا عىل الوزن أو القاف يلجأ

بشعره ويثق بسالمة لسانه العريب أو ملجيء ذلك االستعامل يف حديث نبوي أو يف نثر العـرب، 

كانـت بـني ابـن جنـي  التي )١(ويؤكد هذا تلك املحاورة التي ساقها الدكتور حممد غالب وراق

 نبي:                                حيث قال املت -وهو ممن الحيتج بشعره -واملتنبي

ـــه ـــاهلوى غـــري أهل ـــا ب   وقـــد يتزي

 

ويستصــحب اإلنســان مــن ال يالئمــه  

 

منتقدًا عليه استعامله (يتزيا): هل تعرفه يف شعر أو كتاب؟؟ فقـال: ال، فقـال  -فقال ابن جني

جنـي: ابن جني: كيف أقدمت عليه؟ فقال: ألنه قد جرت به عادة االستعامل... فقال ابن 

ومـن »، يل األرض زويت«  قياسه يتزوى، ... فقال املتنبي: فكأنك تقول: إنه من قوله 

                                                   

محــاورة بالتفصــیل فــي كتــاب الخصــومة بــین النحــاة والشــعراء أســبابها وصــورها للــدكتور محمــد غالــب ) انظــر هــذه ال١(

م، وقــد نقلهــا الــدكتور محمــد غالــب مــن تفســیر ١٩٩٩، مــن إصــدار نــادي جــازان األدبــي، ط: األولــى ٥٢وراق، ص

  .٣٢٨ -٣/٣٢٧ ، والبیان في شرح الدیوان للعكبري٢٤، ومن سیبویه إمام النحاة ص٢٢٦أبیات المعاني ص
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، أي مجعت، ومجع. فقال ابـن جنـي: إىل هـذا )١(قول األعشى: زوى بني عينيه عىل املعاجم

 ».ذهبت. فأجاب املتنبي بعد أن أصغى فقال: مل ترد يف االستعامل إال يتزيا

ملحدث ينظر إىل االستعامل يف الشعر ملن سبقوه من الشعراء الذين وهكذا يتبني أن الشاعر ا

حيتج بشعرهم أو إىل كالم العرب املستعمل، حيث إن املتنبي مل يستطع أن جيزم أنه قد عرفه من 

شعر العرب يف عرص االحتجاج أو من كتاب لغوي، وتلك هي مصادر الشاعر املحدث عندما 

 املستعمل يف كالم العرب. إىل رضورة ما فإنه ينظر إىل يلجأ

                                                   

  بیروت، د.ط - ، دار الفكر ، لبنان٨٧) صدر البیت: یزید یغض الطرف دوني كأنما، انظر دیوان األعشى١(
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هذا اجلهد النحوي عبارة عن دراسة وحتقيق لكتاب العـامل النحـوي اليمنـي القاسـم بـن 

ة الراغب يف اإلعراب عن مقدمة ابـن احلاجـب، هـ) املوسوم بطرف١٠٩٣حممد الشهاري (ت

وهو عبارة عن رسالة علمية تقدم هبا الباحث اليمني عبداهللا حييى زيد احلوثي إىل جملـس كليـة 

 م.٢٠٠٤اللغات بجامعة صنعاء وحصل هبا عىل درجة املاجستري عام 

الـدكتور/ أرشف عىل هذه الرسالة كل من: األستاذ الدكتور/ عبداألمري الورد واألستاذ 

) صفحة، وتوجد نسخة ٥٢٠عبداهللا النهاري، ووقعت يف جملد واحد فقط بلغ عدد صفحاته (

 ).٩٢٠من هذه الرسالة باملكتبة املركزية بجامعة صنعاء حتت رقم التصنيف (

 

 تكونت هذه الرسالة من قسمني:

 وحيتوي عىل متهيد وثالثة فصول:القسم األول: 
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 د: حتدث فيه الباحث عن الكافية ومؤلفها.التمهي

الفصل األول: وكان بعنوان (اإلمام املنصور بـاهللا القاسـم بـن حممـد) عرصـه وسـريته، 

 وتكون من مبحثني:

 املنزلة العلمية. –املبحث األول: عرصه من حيث: احلياة السياسية 

شـيوخه   -نشأته –مولده  -املبحث الثاين: سريته، تناول الباحث فيها: اسمه ولقبه 

 وفاته. -مصنفاته  –تالميذه  –

دراسـة  "طرفة الراغب يف اإلعراب عن مقدمة ابن احلاجـب "الفصل الثاين: كتاب 

 وحتليل وفيه مبحثان:

املبحث األول: التعريف بمنهج املصنف الذي اعتمده يف رشح املقدمة احلاجبية مـن 

 بالرشح، وكثرة نقله باملعنى. حيث ترتيب املوضوعات وحتقيق نص املقدمة ومزج املتن

 املبحث الثاين: مصادره األساسية والثانوية.

 الفصل الثالث: وتناول اآليت:

 موقف املصنف من الشواهد.  -  أ

 موقفه من العلة والعامل.  -  ب
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 القسم الثاين: التحقيق.

راغـب يف يأيت يف مقدمة اإلجيابيات حتقيق الباحـث للكتـاب كلـه أعنـي كتـاب طرفـة ال

اإلعراب عن مقدمة ابن احلاجب للقاسم بن حممـد الشـهاري، وكـذا وضـوح اخلـط ونظافـة 

الطباعة واملسافات املناسبة بحيث خرج الكتـاب يف صـورة سـّهلت قراءتـه واالسـتفادة منـه 

بسهولة ويرس دون عناء أومشقة أو إجهاد للعينـني؛ وذلـك لـربوز ووضـوح العنـاوين ومتيـز 

يضة ومسافات مناسبة بني السطور وعدم ازدحامهـا، ووضـوح اخلـط الشهواهد بخطوط عر

 ).١٦املكتوب بالكمبيوتر حيث كان حجم اخلط هو (

كذلك إبراز متن الكافية بخط يميزه عن كالم الشارح، وكذلك من إجيابيات التحقيق أن 

إىل النسخة املعتمدة يف التحقيق (أصالً) نسخت يف حياة املؤلف، حيث يرجـع تـاريخ نسـخها 

 هـ) وهذا جيعل التحقيق أوثق.١٠٣٩هـ) واملؤلف تويف يف عام (١٠٢٥عام (

عدم استقاللية الرتقيم بحيث تأخذ الدراسـة تـرقيًام مسـتقًال ويأخـذ الـنص تـرقيًام آخـر  -١

جتعل النص املحقق قائًام بحد ذاته فهو يشكل  -يف نظري –مستقًال؛ ألن استقاللية الرتقيم 

 ًا حمققًا مستقًال، وأما الدراسة فهو عمل خارج الكتاب املحقق وجهد قام به املحقق.كتاب
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 -إن وجدت –عدم الدقة واألمانة العلمية يف ختريج الشواهد كاإلشارة إىل روايات أخرى  -٢

لشاهد من الشواهد الشعرية، ومن ذلك ختريج الباحث لبيت امرئ القيس الذي استشهد 

 القرب واجلوار يعمل يف املجاور الذي بعده كقول الشاعر: املصنف بشطر منه عىل أن

 كبري أناس يف بجاد مزمل.    

 وآخذ عىل الباحث يف خترجيه لعجز البيت املذكور املآخذ التالية:    

 عدم ضبطه عجز البيت، حيث أثبته من غري ضبط.  - أ 

 عدم اإلشارة إىل أن صدر البيت له ثالث روايات:  - ب 

  األوىل:

 

ـــا يف ـــأّن أبان ـــه ك ـــانني َوْدِق   أف

 

ــلِ  ــاد مزم ــاس يف بج ــري أن   كب

 

  والثانية:

 

ـــهِ  ـــرانني َوْبلِ ـــريا يف ع ـــأّن ُثب   ك

 

ــلِ  ــاد مزم ــاس يف بج ــري أن   كب

 

 ."مزمُل "والثالثة بضم الم كلمة   

عدم اإلشارة إىل أن الشاهد روي بضم (مزمُل) وفيه إقواء، وقد عاب النقاد عىل امرئ   - ج 

ي البيت يف الـديوان مرفوعـة فيـه كلمـة ضيف حيث رو شوقيالقيس ذلك، ومنهم 
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وهـو مـا يقتضـيه القيـاس  "مزمُل "بضم الالم يف كلمة «ضيف: شوقي(مّزمُل)، قال 

 .)١(»النحوي ألهنا صفة لكلمة كبري أناس املرفوعة

 فام أدرى الباحث (املحقق) أن املصنف أراد الرواية التي أثبتها املحقق وهي:

 كأّن ثبريا يف عرانني َوْبلِهِ 

ال يمكن أنه يريد الرواية األخرى. وأما ضبط (مزمِل) بكرس الالم فهي مـا أراده أ

فإنه جـر مزمـل (مـع) اسـتحقاقه للرفـع ملجاورتـه «املصنف؛ ألنه علل ذلك بقوله: 

 . )٢(»للمجرور

فكان عىل الباحث أن يضبط الشاهد وباألخص كلمة (مزمل) بكرسـ الـالم؛ ألن 

ر من كالمه، واملحقق جيب أن يثبت نـص املصـنف ذلك ما أراده املصنف كام هو ظاه

كام أراده املصنف ثم ُيعلق عليه بأن الرواية املشهورة هي (مزمـُل) بضـم الـالم وهـي 

املوافقة للقياس النحوي، حيث إهنا صفة لكبري أناس املرفوعة وأن املصـنف استشـهد 

رها املصنف التي عىل اجلوار بشاهد خمتلف يف روايته، وهناك من رفض الرواية التي ذك

 –فيام يبـدو يل  –بكرس (مزمِل)، وهلذا فإن استشهاده هبذا العجز يف بيت امرئ القيس 

                                                   

  م.١٩٧٧ -، دار المعارف، مصر، ط: الثانیة٢٤٣) انظر العصر الجاهلي لشوقي ضیف، ص ١(

  .١٣٢) انظر طرفة الراغب في اإلعراب عن مقدمة ابن الحاجب، ٢(
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ال يقوي حجته؛ ألنه ليس دليًال قاطعًا وال ُيطمأن إليه وفيه شك، فكيف يستدل عـىل 

 حكم بأمر مشكوك فيه، وهذا رأيي الشخيص وقد خيالفني فيه غريي.

املحققني التخريج بتلك الطريقة التي هنجها الباحـث وهلذا فإين أعيب وآخذ عىل 

(املحقق) ؛ ألن التحقيق يقتيض التوثيق والتحقق من صـحة الشـاهد وصـحة احلكـم 

 الذي ذهب إليه املصنف وحماكمته فيام ذهب إليه، لتتحقق الفائدة من التحقيق.

وًا كقـول وقوع الباحث (املحقق) يف بعض من األخطاء النحوية التي بعضـها أظنهـا سـه -٣

بعدم جزم الفعل يسمى، ولكنه مل يتكرر هـذا اخلطـأ )١(»مفعول ما مل يسمى فاعله«الباحث 

 أكثر من مرة مع تكرار جميء اجلملة نفسها سليمة نحويًا يف مواضع أخرى.

وبعض األخطاء النحوية أظنها ومهًا من الباحث حيث تكرر اخلطأ أكثر من مرة، ومن 

، وقـد تكـرر اخلطـأ )٢(»الة الثالث عرش من كتاب اإلنصـافانظر املس«ذلك قول الباحث:

نفسه يف موضع آخر من الصفحة نفسها، ويبدو أن الباحث وهم فظن أن العـدد الرتتيبـي 

(ما يصاغ عىل وزن فاعل) حكمه حكم العدد املركب يف التذكري والتأنيث، فالعدد املركب 

إىل تسعة عرش خيـالف اجلـزء األول  ثالثة عرش كام هو معلوم عند النحاة ومثله أربعة عرش

ــاىل:  ــال تع ــًا ق ــذكريًا وتأنيث ــدود ت ــة املع ــق العرش ــًا ويواف ــذكريًا وتأنيث ــدود ت ــه املع   من

                                                   

  .١٣٨الراغب ) انظر طرفة ١(

  ، الهامش.١٣٢)انظر طرفة الراغب ٢(
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 ٤٩٥

حكمـه فاملعدود تقديره (مَلكًا) ولكن احلاصل أن العدد الرتتيبي  )١(﴿ َعَليَْها تِْسَعَة َعَرشَ ﴾

الرتتيبـي  وافقـه جـزءا العـدديف التذكري والتأنيث خيتلف عن حكم العدد املركب حيـث ي

  للمعـــــــــــدود تـــــــــــذكريًا وتأنيثـــــــــــًا، قـــــــــــال الزخمرشـــــــــــي: 

ـــــــة إىل «  ـــــــة والثالث ـــــــث، واألوىل والثاني ـــــــاين والثال   وتقـــــــول األول والث

العارش والعارشة واحلادي عرش والثاين عرش، بفتح الياء وسكوهنا، واحلادية عرشة والثانية 

 .)٢( »اسع عرشعرشة واحلادي قلب الواحد والثالث عرش إىل الت

بفـتح مهـزة  )٣(شيوع بعض من األخطاء اإلمالئية التي أظنها سهوًا ككتابته (أبن احلاجب) -٤

حسان «ابن احلاجب، والصواب: عدم كتابته مهزة (ابن) مهزة قطع بل وصل، وكذا قوله: 

 إثبات ألف (ابن). والصواب: حسان بن ثابت، من غري )٤(»ابن ثابت

اعية ولكنها قليلة، إال أن بعضها غّري الشواهد القرآنية، ومن األخطاء الطب وجود بعض من -٥

] وكذا جميء عجز الشاهد ٢٢[األنبياء: )٥(»﴿مثل: َلْو َكاَن فِيِهَام َآِهلٌَة إِالَّ اهللاَُّ َلَفَسَدَتا ﴾«ذلك 

 الشعري التايل هكذا:

                                                   

  .١٩) سورة المدثر اآلیة ١(

بیـروت،  –، تحقیق: د. علي بـو ملحـم، دار ومكتبـة الهـالل ١/٢٧١للزمخشري  المفصل في صنعة اإلعراب) انظر ٢(

  م. ١٩٩٣، ١ط: 

  ) انظر طرفة الراغب في اإلعراب عن مقدمة ابن الحاجب.٣(

  .٨٧)انظر طرفة الراغب ٤(

  .٢١٧)انظر طرفة الراغب ص٥(
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 ٤٩٦

 ال أبا لكم» مثل: يا تيم تيم عدي«

ا كقاض) هكذا:  ًا «وكذا ضبط (جر�  »كقاضجرَّ

عدم ذكر الباحث (املحقق) دالالت رموز التحقيق التي استخدمها يف التحقيق وذلـك يف  -٦

مقدمة التحقيق مما جعل بعض الرموز جمهولة داللتها يف النص املحقق كالرشطة التي حتت 

دون اإلشـارة يف  )٢(] مـن التوابـع٨٠واألرقام التي تذكر كقوله: البـاب [) ١(بعض الكلامت

 ء يوضح داللة ذلك الرقم األول.اهلامش إىل يش

خلو الرسالة من خامتة سواء هناية الدراسة أو هناية التحقيق واالنتقال مبارشة مـن الـنص  -٧

، والبدء بفهرس املصـادر واملراجـع والـذي عليـه أغلـب الرسـائل )٣(املحقق إىل الفهارس

 وعات.العلمية أن يذكر فهرس املصادر واملراجع آخر الرسالة و قبل فهرس املوض

ونأيت إىل خطـة البحـث، وقـد «استعامل بعض التعابري عىل غري ما ُوضعت له كقوله: 

، ومـادة )٥(فشفعُت اليشء أي: كان وترًا فجعلته زوجاً  )٤(»قسمتها قسمني شفعتهام بمقدمة

(ش.ف.ع) تدور معانيها يف املعاجم العربية يف معاين الزوج ضد الوتر والشـفعة يف الـدار 

                                                   

  .٢٥٩، ٢١٧، ١٧١، ١٣١) انظر المصدر نفسه، ص ١(

  .٢٥٣، ٢٥٠، وانظر الصفحتین ٢١٠) انظر المصدر نفسه، ص ٢(

) ظننــت أن الخاتمــة ربمــا ســقطت ســهوًا أثنــاء التجلیــد فأعــدت النظــر فــي ترتیــب أرقــام الصــفحات فوجــدت الصــفحات ٣(

  رقیم.متسلسلة وال یوجد فجوات في الت

  .٩) انظر طرفة الراغب في اإلعراب عن مقدمة ابن الحاجب للقاسم بن محمد الشهاري، ص ٤(

  ، وانظر مختار الصحاح.٣/٤٤) انظر القاموس المحیط ٥(
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 ٤٩٧

دُت لـه. إذ يقـال يف واألرض والشفا مُت له أو مهَّ عة، ومل أقف عىل أن (َشَفْعتُُه) بمعنى قدَّ

يقولـون: « و،يشء وحيد شفعته بكذا إذا كان وترَا وال يقال يف الزوج ضد الـوتر شـفعتهام

شـفع اليشـء بـآخر مجلـة  شفع الرسولني بثالث، والصواب: ضم إىل الرسولني ثالثا، ألن

كـر يف معظـم املعـاجم العربيـة ، وهذا املعنـى ذُ  )١(»جعله زوجامعناها: ضم مثله إليه، أي 

 بقول الشاعر: )٢(صاحب التاج استشهدو

أي: أنه أصبح حيسب الشخص اثنني لضعف برصه، وجاء يف اللسان: (فاآلن) بدال 

 .)٤( من(فاليوم)

 

                                                   

  م. ١٩٨٤ ١ط: -لبنان –، مكتبة لبنان، بیروت ٣٥٠) انظر معجم األغالط اللغویة المعاصرة لمحمد العدناني، ١(

  .١/٥٣٤٤للزبیدي  ) انظر تاج العروس٢(

  ) البیت من شواهد التاج واللسان، ولم أقف له على قائل.٣(

  .١٨٣/ ٨) انظر لسان العرب البن منظور ٤(

ــبا ــّراِت الصِّ ــَص َرَ َين بِِغ ــاَن َأْب ــا ك   م

 

  )٣(فـــاليوَم قـــد ُشـــِفَعت ْ ِيلَ األشـــباُح 
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 ٤٩٩

 لد  

  روح ال

بلغ عدد شروح المفصل مئًة وأربعة شرٍح وقـد جمعهـا الـدكتور عبـدالرحمن العثیمـین 

وقـد صـورُت ذلـك  )١(في مقدمة تحقیقـه فـي شـرح المفصـل للخـوارزمي الموسـوم بـالتخمیر

لغـة العربیـة بجامعـة األزهـر وعنـد عـودتي للـیمن وجـدُت أن هنـاك من رسـالته فـي كلیـة ال

  :)٢(لم تصورا ولهذا سأذكر ما یقارب الثمانین شرحًا فقط وهي ینصفحت

  أوالً: الشروح:

 شرح المؤلف ویسمى (حواشي المفصل).  )١(

  .١٦٤منه نسخة مختصرة في لیدن رقم   

مــین أنــه لــم یعثــر علیــه وهنــاك نســختان فــي (فینــا وتشســتربیتي) ذكــر الــدكتور العثی  

 یثبت نسبتهما إلیه.

 شرح رضي الدین الطباخي، لم یعثر علیه.  )٢(

 شرح تاج األئمة الحدادي، لم یعثر علیه.  )٣(

 شرح أبي حنیفة، لم یعثر علیه.  )٤(

 شرح یعقوب الَجْنِدّي، لم یعثر علیه.  )٥(

) وســماه (المحــرر) قیــل: أنــه لــم یتمــه ولــیس ھ��ـ٦٠٦شــرح فخــر الــدین الــرازي (  )٦(

 ألبیات المفصل وكان موضعًا لمدح بعضهم وانتقاد آخرین. شرحاً 

 ).ھـ٦٠٩شرح محمد بن سعید الَمْروِزي الّدیباجّي (ت  )٧(

وشرحه یسمى (المحصل) أیضًا وهو من تالمیذ الزمخشرّي له نسـختان األولـى فـي 

منســـوبة إلـــى العكبـــري، والثانیـــة فـــي مكتبـــة جامعـــة  ٣١٢٨(تشســـتر بیتـــي) بـــرقم 

 نحو ناقصة.٣٢٧برنستون برقم 

 ) لم یعثر علیه.ھـ٦١٠شرح برهان الدین بن السید المطرزي (ت )٨(

                                                   

) انظــر تحقیــق التخمیــر لألندلســي رســالة دكتــوراه ماجســتیر فــي كلیــة اللغــة العربیــة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة ١(

 .ھـ١٤٠٢

 .) مرتبة حسب سنة الوفاة تقریباً ٢(
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 ٥٠٠

) مـن علمــاء الـیمن لــم یعثــر ھ��ـ٦١٤شـرح الفضــل بـن أبــي السـعد الُعَصــْیِفِرّي (ت )٩(

 علیه.

 ).ھـ٦١٦شرح أبي البقاء العكبري (ت )١٠(

 هـ). ٦١٧شرح القاسم بن الحسین الخوارزمي (ت )١١(

مســمى الُمَجّمــرة شــرح لــم یعثــر شــرح الخــوارزمي الســابق، الشــرح المتوســط ال )١٢(

 علیه.

 شرحه أیضًا، الشرح الصغیر المسمى السبیكة لم یعثر علیه أیضًا. )١٣(

) قیــل إنــه لــم یعثــر علیــه یتمــه، لــم ھ��ـ٦٢٠شــرح أبــي العبــاس الخــاروني (ت  )١٤(

  یعثر علیه.

) لـه نسـخة فـي مكتبـة ینـي جـامع ھ�ـ٦٢٥شـرح ضـیاء الـدین بـن العجمـي (ت )١٥(

 الدكتور العثیمین.  وقف علیه ١١٠٢في تركیا برقم 

) وهـو شـرح ألوائـل المفصـل، لـم یعثـر ھـ٦٢٨شرح عبداللطیف البغـدادي (ت )١٦(

 علیه. 

) شرع فیـه عـدة مـرات ولـم یتمـه، ولـه ھـ٦٣٨شرح ابن الخباز الموصلي (ت  )١٧(

 كتاب بعنوان: المصباح في الجمع بین المفصل واإلیضاح، لم یعثر علیه.

 ) لم یعثر علیه.ھـ٦٣٨تشرح ابي العباس أحمد بن محمد المقدسي ( )١٨(

) لــم یعثــر علیـــه ھ���ـ٦٤٠شــرح أبــي العبــاس أحمـــد بــن محمــد الشریشــي (ت  )١٩(

 أیضًا.

) وقــف الــدكتور العثیمــین لــه علــى ھ��ـ٦٤١شــرح ســیف الــدین الروزنــاني (ت )٢٠(

 ).٤٥٣٣مختصر في مكتبة أیا صوفیا رقم (

 ) لم یعثر علیه.ھـ٦٤٢شرح أبي الحسین بن فّتوح (ت )٢١(

 ) مطبوع في عشرة أجزاء.ھـ٦٣٤شرح ابن یعیش الحلبي ( )٢٢(

) واســمه المفضــل فــي شــرح المفصــل، ھ��ـ٦٤٣شــرح علــم الــدین الســخاوي (ت )٢٣(

حققــه الــدكتور عبــدالكریم جــواد فــي كلیــة اللغــة العربیــة بجامعــة األزهــر لنیــل 

 م.١٩٧٩درجة الدكتوراه سنة 

) واسمه المحصل في شرح المفصـل ھـ٦٤٣شرح منتخب الدین الهمذاني (ت )٢٤(

 لم یعثر علیه.
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 ٥٠١

 ) لم یعثر علیه.ھـ٦٤٣رح ابن النجار البغدادي (ت ش )٢٥(

) وهـو حـواٍش وتعالیقـات مختصـرة علـى ھ�ـ٦٤٥شرح أبي علي الشلوبیني (ت )٢٦(

كتـاب المفصـل أفردهـا بعـض تالمیـذه فـي كتـاب ُسـّمَي حواشـي المفصـل وقــد 

ســجله األخ حمــاد بــن محمــد الُثمــالي لنیــل الماجســتیر فــي كلیــة اللغــة العربیــة 

بمكة المكرمة، له نسختان: إحداهما في مكتبة تشسـتر بیتـي جامعة أم القرى 

 .١٢٤٨واألخرى في مكتبة الزاویة الحمزاویة في المغرب برقم  ٥٠٢٦برقم 

) واسمه اإلیضاح ونسخه كثیرة جدًا، وقد حققـه ھـ٦٤٦شرح ابن الحاجب (ت )٢٧(

 الدكتور موسى بناي العلیلي في كلیة دار العلوم بجامعة القاهرة.

 ) صاحب أنباه الرواة لم یعثر علیه.ھـ٦٤٦دین القفطي (تشرح جمال ال )٢٨(

) قیل إنه لـم یتمـه ولـم یعثـر ھـ٦٤٩شرح جمال الدین بن عمرون الحلبي (ت )٢٩(

 علیه.

 هـ) لم یعثر علیه.٦٤٩شرح عبدالظاهر بن نشوان (ت )٣٠(

ِمْلكــاني (ت )٣١( هـــ) الشــرح الكبیــر واســمه المفضــل علــى ٦٥١شــرح عبدالواحــد الزِّ

صل في أربعـة مجلـدات ویوجـد منـه الجـزء الثـاني فقـط المفضل في درایة المف

 وصور في معهد المخطوطات.  ٦١في مكتبة األسكولایر بأسبانیا برقم 

هـــ) أیضــًا الشــرح المختصــر واســمه غایــة ٦٥١شــرح عبدالواحــد الزملكــاني (ت )٣٢(

المحصل في شرح المفصل توجد نسخة كاملة منه في مكتبة فضـل اهللا بـرقم 

٢٠٠٩. 

 هـ) لم یعثر علیه.٦٥٥المرسي األندلسي (تشرح شرف الدین  )٣٣(

 هـ).٦٥٥شرح ابن أبي الحدید (ت )٣٤(

 هـ).٦٦٠شرح عبدالوهاب بن أحمد الزنجاني (ت )٣٥(

 .)١(هـ)٦٦١شرح األندلسي (ت )٣٦(

هـــــ) لــــم یعثــــر علیــــه، ولــــه أیضــــًا نظــــم ٦٦٥شــــرح أبــــي شــــامة المقدســــي (ت )٣٧(

 المفصل.

                                                   

 ) حققه الدكتور عبدالسالم بن عبدالسالم الخزرجي في رسالة دكتوراه في كلیة اللغة العربیة بجامعة األزهر. ١(
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شــرح هـــ) صــاحب األلفیــة، وهــو رســالة صــغیرة فــي ٦٧٢شــرح ابــن مالــك (ت )٣٨(

ونسـخة  ١٥٩٣ابنیة األسماء في المفصل في المكتبة الظاهریة بدمشق بـرقم 

 .٦٦٣٠أخرى منه في برلین برقم 

 هـ).٦٨٠(ت شرح محمد بن علي بن یعیش الصنعاني )٣٩(

 هـ) لم یعثر علیه.٦٩١شرح أبي جعفر اللْبِلّي (ت )٤٠(

شــرح مظهــر الــدین محمــد مــن علمــاء القــرن الســابع الهجــري لــم یعثــر علــى  )٤١(

هـ) وسماه: (الُمكّمل في شرح المفصل) ٦٥٩أتّم تألیف شرحه سنة ( ترجمته،

وهنـاك نسـخة  ٢٥٥٥منه نسـخة فـي مكتبـة األوقـاف العراقیـة فـي بغـداد بـرقم 

وهنـــاك نســـخ أخـــرى  ١٧١١أخـــرى منـــه فـــي المكتبـــة الظاهریـــة بدمشـــق بـــرقم 

 ذكرها بروكلمان.

ته إال أنـه تـوفي شرح محمد بن عمر الَجْنِدّي الخوارزمي، لم یعثر على ترجم )٤٢(

فـــي القـــرن الثـــامن الهجـــري وشـــرحه یســـمى اإلقلیـــد، لـــه نســـخة فـــي المكتبـــة 

ــــرقم  ــــة بدمشــــق ب ونســــخة أخــــرى بمعهــــد المخطوطــــات بــــرقم  ١٧١٠الظاهری

 .)١(نحو١٧

شرح عثمان بن الموّفـق األذكـاني واسـمه األقـارب، لـم یعثـر علـى ترجمتـه إال  )٤٣(

هـــــ) فــــي ٦٩٨تــــي (تهـــــ)، نقــــل عنــــه اإلســــفندري اآل٧٠٠أنــــه خــــوارزمي (ت

 المقتبس.

هـــ) ٦٩٨شــرح علــي بــن عمــر بــن الخلیــل الفقیهــي اإلســفندري الخــوارزمي (ت )٤٤(

،  ١٤٨واســمه المقتــبس، منــه ثــالث نســخ: األولــى فــي مكتبــة جــار اهللا بــرقم 

وثالثـة بمكتبـة آیـة اهللا  ٢٤٦٥بتركیا وأخرى بمكتبة عاطف أفندي برقم  ١٤٩

 .٢١٣الحكیم بالنجف برقم 

الســـابق وهـــو مختصـــر اســـمه حواشـــي المفصـــل ذكـــره فـــي  شـــرح اإلســـفندري )٤٥(

 المقتبس.

هــ) واسـمه المقالیـد ٧٠٠شرح محمد بـن علـي بـن دهقـان النسـفي الَكَبْنـِدي (ت )٤٦(

 عام. -١٨١٢منه نسخة في المكتبة الظاهریة بدمشق برقم 

                                                   

 .٥/٢٢٦) وذكر بروكلمان نسخًا أخرى في العالم، انظر تاریخ األدب العربي ١(
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شـــرح أبـــي المعـــالي عبـــدالوهاب البـــروزرادري لـــم یعثـــر علـــى ترجمتـــه واســـمه  )٤٧(

 ١٧٩مكتبـة عـارف حكمـت فـي المدینـة المتـورة بـرقم  الُمَحّجل منه نسخة فـي

 نحو.

منـه نسـخة بخطـه  )١(هـ) واسمه الموصل٧١٠شرح حسام الدین السغناقي (ت )٤٨(

في تركیا وله نسخة ثانیة في مكتبة شهید علي  ١١٦٧بمكتبة سلیم آغا برقم 

 .٢٤٨٤برقم 

هـ) وهـو شـیخ أبـي حیـان، ذكـر الـدكتور ٧١٣شرح فخر الدین الصلغوري (ت )٤٩(

هــ) خطـأ ٦٠٦عثیمین أن اسمه عرائس المحصل الذي نسب إلى الرازي (تال

 ).٦ولم یذكر الدلیل على ذلك، وقد تقدم ذكر هذا الشرح في الشرح رقم (

 هـ) لم یعثر علیه.٧٤٦شرح عماد الدین یحیى بن أحمد الكاشي (ت )٥٠(

هـ) نسخة منه فـي دار ٧٤٦شرح أحمد بن الحسین بن یوسف الجاربردى (ت )٥١(

نحو وهو حاشیة على شرح المفصل البن الحاجب  ٢٢صریة برقم الكتب الم

 المسمى اإلیضاح.

 هـ).٧٤٩شرح یحیى بن حمزة العلوي (ت )٥٢(

 هـ) لم یعثر على ترجمته.٧٤٩شرح الحسن بن قاسم المرادي (ت )٥٣(

هــ، لـه نسـخة فـي مكتبـة ٧٥١شرح محمد بـن حسـان الهـروي تـوفي بعـد سـنة  )٥٤(

 بتركیا. ٣٤٤٩(الله لي) برقم 

أبـي بكــر الهـروي معاصـر لسـابقیه، لــه نسـخة فـي المكتبـة الســابقة محمـد بـن  )٥٥(

 .٣٤٤٧برقم 

 هـ) لم یعثر علیه.٧٦٠شرح أبي القاسم بن القاسم الیمني (ت )٥٦(

هـــ) لــم یعثــر ٧٧٤شــرح أبــي زیــد محمــد بــن عبــدالرحمن السدوســي الیمنــي (ت )٥٧(

 علیه.

 شرح شمس الدین ابن الصائغ واسمه المجد المؤثل لم یعثر على ترجمته. )٥٨(

ــاني األندلســي (تشــ )٥٩( هـــ) لــم یعثــر علیــه وهــو حاشــیة ٧٩٢رح جــالل الــدین التّب

 هـ) المسمى باإلیضاح.٦٤٦على شرح ابن الحاجب (ت

                                                   

 .٢/٢٢٦) نسبه صاحب الفهرست لألندلسي ونقله عنه بروكلمان، انظر تاریخ األدب العربي ١(
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 هـ).٨١٢شرح محمد بن علي بن هطیل الیمني (ت )٦٠(

 هـ).٨٤٠شرح أحمد بن یحیى المرتضى الیمني (ت )٦١(

 هـ) لم یعثر علیه.٨٨٠شرح أحمد بن داود الخالدي الیمني (ت )٦٢(

 هـ) لم یعثر علیه.١٠٣٩بن محمد بن لقمان الیمني (تشرح أحمد  )٦٣(

شرح عبدالعزیز ابن أبي الغنائم الكاشي ال تعرف سنة وفاته، نسـخة منـه فـي  )٦٤(

 .١٣٩٢برقم  )١(مكتبة مّلي بإیران بخط المؤلف

شرح محمد طیب المكي الهندي واسـمه الوشـاح الحامـدي طبـع فـي الهنـد فـي  )٦٥(

 هـ.١٣١٨المطبعة السعدیة سنة 

مد بن عبدالغني واسمه المـؤول فـي شـرح المفصـل طبـع بكلكتـا سـنة شرح مح )٦٦(

 هـ.١٣٢٢

 .)٢(شرح المظفري لم یعرف )٦٧(

  

  
  شروح مجھولة المؤلف:

 .)٣(وهناك شرح للمفصل لمجهول یسمى الموشح )٦٨(

 شرح في مكتبة الملكیة في الرباط. )٦٩(

 شرح في مكتبة ابن یوسف في مراكش ناقص اآلخر. )٧٠(

 علیه الدكتور العثیمین.شرح آخر في المكتبة نفسها اطلع  )٧١(

 شرح في مكتبة المتحف العراقي، الجزء الرابع فقط. )٧٢(

 شرح في مكتبة رباط مظهر في المدینة المنورة قطعة منه فقط. )٧٣(

 .١٢٤٤لمجهول في المتحف البریطاني مؤلفه أندلسي برقم شرح  )٧٤(

 .١٢٢٤شرح لمجهول في طهران في مكتبة فیضیة برقم  )٧٥(

 .١٦٨٥د منال برقم شرح لمجهول أیضًا في مكتبة مرا )٧٦(

حاشیة جیدة جمیلة الخط في تونس في المكتبة الوطنیة وقـف علیهـا الـدكتور  )٧٧(

 العثیمین.
                                                   

 ) انظر الفهرست .١(

 .٢٣٧-٢/٢٢٢) نقل عنه البغدادي انظر المصدر نفسه ٢(

 .٤/١١٩) انظر خزانة األدب ٣(
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خالد عبـد احلميـد أبـو جنديـة هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه، تقدم هبا الباحث 

كلية اللغـة -املدرس املساعد بكلية اللغة العربية باملنصورة إىل جملس األساتذة بجامعة األزهر 

 م). ١٩٨٢قسم اللغويات للحصول عىل درجة الدكتوراه عام ( -العربية بالقاهرة

ت الـرقم وهي عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة اللغة العربية، قسم الرسائل العلمية حت

) وهي عبارة عن جملدين كبريين، حيث بلغ عدد ٤٢٦٣) دكتوراه ورقم جديد (١٧٤٨العام (

) صفحة، وهذا العدد من الصفحات هلذا القسم املحقق يمثل اجلـزء األول ١٢٥٤صفحاهتا (

الذي تناول الكتاب من أوله حتى بداية املفاعيل احلقيقية ويليه اجلزء الثاين من بدايـة املفاعيـل 

احلقيقية إىل هناية الكتاب ومل أقف عىل حتقيق اجلزء الثاين حيث توهم بعض الدارسني فاعتربوا 

أن اجلزء الثاين قام بتحقيقه يوسف حممد حممود عبد الغني، وهذا غري صحيح حيث رجعت إىل 
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هذا املصدر املحقق واتضح أن هذا حتقيـق لكتـاب املحصـل رشح أرسار مفصـل الزخمرشـي 

 س لإلمام حييى بن محزة اليمني. لألندليس ولي

 . )٢(، والقسم الثاين: التحقيق)١( قسم الباحث بحثه إىل قسمني: األول منهام: الدراسة

أما القسم األول: فقد جعله الباحث يف بابني وخامتة، حتدث يف الباب األول عن العلوي، 

 وقّسمه إىل أربعة فصول: 

ل فيـه بإجيـاز جوانـب احليـاة السياسـية واالجتامعيـة الفصل األول: عرصه، حيث تنـاو

 والثقافية. 

الفصل الثاين: حياته، حيث حتدث فيه عن: نسبه وأرسته، نشأته، صفاته، عقيدته، مذهبه، 

 شيوخه وتالميذه، منزلته العلمية، ووفاته. 

 الفصل الثالث: آثاره. 

 الفصل الرابع: ثقافته. 

                                                   

) ینظــر المحصــل فــي شــرح أســرار المفصــل لیحیــى بــن حمــزة العلــوي، الجــزء األول، تحقیــق: خالــد عبــد الحمیــد أبــو ١(

) ١٧٤٨ة اللغـة العربیـة بجامعـة األزهـر رقـم (كلیـ -قسـم الرسـائل  -جندیه مخطوط محفوظ بمكتبة الدراسات العلیـا 

 ، القاهرة.٢٤٣ -١ص

 .٢٤١ - ٢٣٩) ینظر المحصل في أسرار المفصل للعلوي ص ٢(
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اب ( املحصـل يف رشح أرسار املفصـل ) وقسـمه إىل أما القسم الثاين فقـد درس فيـه كتـ

 فصول سبعة: 

 الفصل األول: عرض وحتليل لكتاب املفصل تناول فيه مقدمته ومنهجه وقضاياه. 

 الفصل الثاين: مصادر املحصل وموقف العلوي منها. 

 الفصل الثالث: موقف صاحب املحصل من ابن احلاجب واخلوارزمي. 

 األخرى يف كتاب املحصل.  الفصل الرابع: أثر العلوم

 الفصل اخلامس: مذهب العلوي وآراؤه، واجتاهاته. 

تناول فيها موقف صاحبه من هـذه  "املحصل  "الفصل السادس: أصول النحو يف كتاب 

 القضايا: السامع والقياس واإلمجاع والعامل، والشواهد والتعليل. 

ى للمفصل، وهـي عبـارة عـن و الرشوح األخر "املحصل  "الفصل السابع: مقارنة بني 

مقارنة بينه وبني رشوح مخسة أخرى للمفصل، ثم انتهى إىل خامتة ذكر فيهـا ملخـص البحـث 

 ونتائجه. 

القسم الثاين: التحقيق، وبدأه بمقدمة حتدث فيها عن وصـف النسـخ املعتمـدة، وحتقيـق 

الباحـث بتحقيـق  اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل صاحبه، ثم بّني منهجه يف التحقيق حيث قام

الــنص وضــبط مــا حيتــاج إىل ضــبط، وذكــر اختالفــات النســخ املعتمــدة، وخــّرج اآليــات 
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واألحاديث، واألشعار، واألمثال، وحرص ما أمكن عـىل نسـبة األبيـات ألصـحاهبا، وذكـر 

اختالف الرواية فيها ، كام حرص عىل نسبة اآلراء النحوية وغريها إىل أصحاهبا وترجم بإجيـاز 

 والشعراء والقبائل، واألماكن ، ثم أتبع كل ذلك بذكر الفهارس الفنية املختلفة.   لألعالم،

 

وقف الباحث عند ( حتقيق عنوان الكتاب) ورسد أدلـة قويـة عـىل صـحة اسـم الكتـاب 

 (املحصل يف رشح أرسار املفصل) ومن تلك األدلة: 

املحصل حيث ذكره يف كتابه (احلارص إحاالت مؤلف الكتاب يف كتبه األخرى إىل كتاب  -١

ملقدمة طاهر) وذكره أيضا هبذا االسم يف هناية مقدمة املحصل، وكذلك يف كتاب (األزهار 

 الصافية رشح الكافية)، وكذلك ذكره يف كتابه الطراز. 

جميء االسم كام هو يف العنوان يف الورقة األوىل من النسختني التني اعتمد عليهام الباحـث  -٢

 قيق. يف التح

ذكرت الكتب التي ترمجت للعلوي أو للمفصل اسـمه كـامال ( املحصـل يف رشح أرسار  -٣

املفصل)، وتلك الكتب التي ترمجت هـي: فرجـة اهلمـوم واحلـزن يف حـوادث وتـاريخ 

 ). ٥٠٧اليمن، وسرية اإلمام حييى بن محزة، وبروكلامن امللحق (ص



���������������������������������������������������� �

 

 ٥٠٩

كرسه واستدل عىل ذلـك بـأن ثم بني الباحث أن اسم كتاب املحصل بفتح الصاد ال ب

املؤلف التزم السجع يف أسامء كتبه األخرى ولو قـال املحصـل بالكرسـ فإنـه لـن يسـتقيم 

السجع يف قوله ( املحصل يف رشح أرسار املفصل ) كذلك بني أن املحصـل بـالفتح يعنـى 

 املحقق كام ذكرْت معاجم اللغة. 

   

نسخة األوىل نسخة مصورة عن مكتبة برلني حتت رقم اعتمد الباحث عىل نسختني: ال

 ١٣٣)، والثانية عن املكتبة املتوكلية اليمنية باجلـامع الكبـري بصـنعاء حتـت رقـم (٦٥٢١(

) ولكنهـا ال ١٠٢١نحو) وذكر املحقق أن هناك نسخة ثالثة جاء هبا من الفاتيكـان بـرقم (

حصل لإلمام حييى بن محـزة، كـام تعدو أن تكون قطعة صغرية من اجلزء الثاين من كتاب امل

ذكر املحقق أن بدار الكتب املرصية جزءان فقط من كتاب املحصل مصـوران عـن نسـخة 

 ) ولكن اجلزء الثاين ينقص من آخره عدة أوراق. ١٣٣املكتبة املتوكلية اليمنية برقم (

 ولعل ذلك ما جعل الباحث يعزف عن حتقيق اجلزء الثاين من هذا الكتاب.    

فإن هناك نسختان قام الباحث باملقابلـة بيـنهام، إحـدامها مضـبوطة واألخـرى غـري إذن 

 مضبوطة و لكنها أوضح وأقدم وهي املعتمد عليها واملعول. 

 ترصف الباحث يف بعض اجلمل غري املستقيمة بام يناسب السياق.  - 
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 . صحح الباحث ما كان خمالفا للقواعد النحوية والرصفية وعلق عىل ذلك يف اهلامش - 

اعتمد الباحث عىل القواعد اإلمالئية املعروفة لنا اآلن، وَعنْـون الكتـاب ونظمـه رقـم  - 

 مستعينا بعالمات الرتقيم. 

استعان الباحث يف التحقيق عىل الكتب األخرى التي رشحت املفصـل، كاإليضـاح يف  - 

 النحو واملفضل يف رشح املفصل البن يعيش احللبي. 

 حقق من النص. استعان بكتب العلوي األخرى للت - 

كل ذلك يقوى من دقة كتابة النص وجيعله أقرب إىل الواقع واحلقيقـة كـام أراده وقصـده 

 مؤلفه. 

  

الـذي ترجـع أصـوله الكالميـة إىل  -إن اعتناق اإلمام حييى بن محزة للمـذهب الزيـدي -١

ما يميز به هذا الرجـل يف أصوله املعتزلة وأصوله الفقهية يف فقه اإلمام أيب حنيفة يفرس لنا 

دراسته النحوية من شخصية قويه تتسم بإعامل العقل والقياس يف مناقشاهتا كام يفرس لنـا 

 ذلك الثناء املعطى من جانب العلوي عىل الزخمرشي املشهور باالعتزال. 

سعة ثقافة اإلمام حييى بن محزة منذ نعومة أظفاره كان ذلك ليعد نفسه إلمامة الزيدية التي  -٢

 كانت تتطلب فاطميا عاملا جمتهدا. 
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 .  كانت الدعامة األدبية والكالمية واللغوية ختدم يف النهاية الدعامة الدينية لإلمام حييى بن محزة -٣

 كان اإلمام حييى بن محزة برصي املذهب.  -٤

بروز شخصية اإلمام حييى بن محزة من خالل آرائه اخلاصة يف املحصل وكثـرة مناقشـاته  -٥

 عمة بالدليل السامعي والقيايس. وخمتاراته املد

 مل يكن يفرق بني املباحث النحوية والبالغية وكذا اللغوية والنحوية.  -٦

 اهتاممه بقضية العامل والتعليل النحوي.  -٧

متابعته لألقدمني يف قلة االستشهاد باحلديث الرشيف كـام تـابع الزخمرشـي وغـريه مـن  -٨

 . االستشهاد بأشعار املولدين كأيب متام واملتنبي

متيزه يف رشحه للمفصل بشخصيته القوية وكثرة اختياراته مما مل يعرف يف كثري مـن رشوح  -٩

 املفصل. 

 

) صـفحة ثـم ختمهـا ٢٥٥قام الباحث بتقديم دراسة مستفيضة يف القسم األول بلغت ( -١

 بخامتة وخلص فيها أهم نتائج الدراسة. 

ص السـيام مـا حيتـاج منـه إىل ضـبط كـاألعالم حتقيق العنوان بصورة مقنعة، وضبط الن -٢

 والكلامت التي من املمكن أن تقرأ أكثر من قراءة خمتلفة. 
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االعتامد عىل نسختني من خمطوطتني خمتلفتني يف التاريخ والناسخ واإلشارة إىل نسخة ثالثة  -٣

 لكنها مبتورة. 

احلـديث،  تغطية الفهارس لكل موضوعات البحث بام فيها الشـواهد القرآنيـة وفهـرس -٤

واألمثال وأقوال العرب والنامذج النحوية، واألشـعار واألرجـاز، والكتـب، واألعـالم 

 والبلدان واملواضع، واملصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات. 

 حسن التنظيم والتقسيم والعنونة ملوضوعات النص املحقق بشكل بارز وواضح.  -٥

تقل خيتص بالقسـم األول ويكـون يف هنايـة القسـم عدم وجود فهرس للموضوعات مس -١

 األول. 

عدم اإلشارة إىل رشوح املحصل األخـرى وخاصـة رشح املفصـل املسـمى املحصـل يف  -٢

 كشف أرسار املفصل لألندليس، وعدم تقديم موازنة بني الرشحني. 

جعل الباحث القسم األول مستقال وهو الدراسة، وجعل القسـم الثـاين وهـو التحقيـق  -٣

وسلسل الرتقيم هلذه  )١(ال وبرتقيم مستقل، وذكر وصف املخطوطتني يف القسم الثاينمستق

                                                   

 .٢٥٥ –٢٤٤) انظر المحصل ص١(
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اجلزئية فقط يف القسم الثاين ثم بدأ ترقيام جديدا، فال هو قد جعـل وصـف املخطـوطتني 

تابعا للقسم الثاين فبدأ الرتقيم من بدايته إىل آخـره وال هـو قـد سلسـل الرتقـيم إىل آخـر 

مقدمة التحقيـق) ثـم بـدأ  –واحدا بل قال: القسم الثاين: التحقيق  التحقيق ليكون ترقيام

ثم قال مرة أخـرى القسـم الثـاين  ٢٥٥يتحدث عن وصف املخطوط وانتهى إىل صفحة 

التحقيق، وبدأ بالتحقيق ، فهل مقدمة التحقيق تتبع القسم األول أم تتبـع القسـم الثـاين، 

 نف الذي درسه وحققه.ذلك ما مل يكن واضحا عند الباحث من خالل املص

أيضا من السـلبيات أنـه جعـل فهـرس املوضـوعات يف آخـر التحقيـق وأحـال إىل 

الصفحات دون حتديد أهـي مـن قسـم الدراسـة أم التحقيـق فجـاءت األرقـام متكـررة 

ومزدوجة يف اإلحاالت، وكان باإلمكان أن يفصل وجيعـل لكـل قسـم فهرسـا مسـتقال 

ن أول الدراسـة إىل هنايـة التحقيـق، خاصـة وأن للموضوعات أو جيعل ترقيمه موحدا م

اجلزء الثاين من املحصل للعلوي جمهول التحقيق واجلزء األول مـن املحصـل لألندليسـ 

حمققه ومل يرش أي من الباحثني املحققني لتلك األجزاء إىل يش من ذلك حتى  جمهوالليس 

ق اجلـزء األول ومل يرشـ أن حمقق اجلزء الثاين من املحصل لألندليس مل يذكر من الذي حق

أيضا يف مقدمته إىل أن هناك كتاب االسم نفسه للعلوي، كام أنه عمل موازنة بني ثالثة من 

رشاح املفصل من ضمنهم األندليس، وابن يعيش، وتاج الدين اجلندي صاحب (اإلقليد) 
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حققـني ، وكـان كـال البـاحثني امل)١(لكنه مل يرش إىل العلوي ومل يوازن بينه وبـني األندليسـ

للجزأين األول من كتاب العلوي والثاين من كتاب األندليس مل يقفا عىل هـذه املسـألة ومل 

ختطر بباهلام؛ لذلك فإين أعد تلك سلبية من سلبيات دراستهام، وعدم اإلشارة إيل من قـام 

بتحقيق األجزاء السابقة من قبل املحققني لألجزاء الالحقـة يعـد سـلبية ومآخـذ يؤخـذ 

يام أن الدراستني متتا يف الكلية نفسها، وحتقيق املحصل لألندليس كـان يف عـام عليهم الس

 م). ١٩٨٧(

ووفقني اهللا تعاىل إىل الوقوف عىل اجلزء األول من كتاب املحصل يف رشح أرسار املفصل 

م) ١٩٨٢للعالمة األندليس الذي قام بتحقيقه الباحث عبد الباقي عبد السالم اخلزرجي عام (

جامعة األزهر، وكان مكتوب عىل فهرس الرسائل أنـه اجلـزء  -لغة العربية بالقاهرة يف كلية ال

الثالث وهذا ما جعلني أبحث عن اجلزء األول إىل أن قررت أن أقف عىل اجلزء الثالث فأتضح 

أنه اجلزء األول ووجدت أن الباحث قد ذكر يف مقدمته وأشار إىل كتـاب ( املحصـل لكشـف 

وأشار إىل اسـم املحقـق للجـزء األول  -) هكذا أورد الباحث التسمية أرسار املفصل للعلوي 

وعىل هذا يبقى حتقيق اجلزء الثاين غري حمقق إىل أن يوفق اهللا تعـاىل مـن يقـوم بـذلك إن مل  )٢(منه

                                                   

) راجـع مقدمــة التحقیــق: للمحصــل فــي كشــف أســرار المفصـل رســالة دكتــوراه لألندلســي الجــزء الثــاني، تحقیــق: محمــد ١(

ي وكـــذلك مقدمـــة التحقیـــق للمحصـــل كشـــف أســـرار المفصـــل للعلـــوي الجـــزء األول أبـــو جندیـــة الســـید محمـــد الشـــرقاو 

 وكالهما.

) ینظــر مقدمــة التحقیــق للمحصــل فــي كشــف أســرار المفصــل رســالة دكتــوراه الجــزء األول، تحقیــق: عبــد الســالم عبــد ٢(

 جامعة األزهر.قسم الرسائل العلمیة.  –مكتبة اللغة العربیة بالقاهرة  ٥٢الباقي الخزرجى، ص 
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يكن الكتاب قد حقق ومل يشأ اهللا أن أقف عليه، وقد بذلت قصـارى جهـدي يف البحـث عـن 

 ذلك ولكني مل أقف عليه . 

لإلمام حييى بن محزة الذي حققه أبو جندية  كتاب املحصلن هنا يذهب الشك يف كون وم

 هو لغري العلوي بل هو له وهو رشح واملحصل لألندليس رشح آخر. 
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هذا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه مقدم من الباحثة ألفت عبد املجيد أبو زيد املدرس 

املساعد بقسم اللغويات بكليـة الدراسـات اإلسـالمية والعربيـة للبنـات بالقـاهرة يف جامعـة 

لقـاهرة األزهر، حيث تقدمت هبا الباحثة إىل كلية الدراسـات اإلسـالمية والعربيـة للبنـات با

م)، وهذا البحث عبارة عن خمطوط موجـود ١٩٨٩بجامعة األزهر ونالت هبا الدكتوراه عام (

يف مكتبة الرسائل العلمية بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة األزهـر 

هـ)، وهو عبارة عن -ل ١٤١٥,١) ورقم تصنيف (٤٣٨: ٤٣٣بمدينة نرص حتت الرقم العام (

جملدات متوسطة احلجم، وعدد صفحاته ألف وعرش صفحات، حيث قامـت الدراسـة  ثالثة

)، وقام التحقيق عىل جملدين بلغ عـدد صـفحاته ثامنامئـة ١٨٩عىل جملد واحد عدد صفحاته (

 وعرشين صفحة وذلك هو اجلزء األول من كتاب التاج املكلل من أوله إىل آخر املفعول به. 
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ن قسمني: األول الدراسة وتضـمنت مبحثـني: املبحـث األول: تناولـت تكون البحث م

الباحثة فيه بالدراسة اإلمام الزخمرشي (صاحب املفصل) باختصار ثم حتدثت عن زمن تأليف 

الكتاب (املفصل) الذي هو أسـاس موضـوع البحـث ودوافـع تأليفـه ومنزلتـه بـني املصـادر 

 النحوية. 

عن عرص ابن هطيل والتعريف به وبمؤلفاته ثم حتـدثت  أما املبحث الثاين فقد حتدثت فيه

عن املخطوط، وتوثيقه، ووصف نسخه، ومنهج ابن هطيل فيه وتأثر ابن هطيل بغـريه يف هـذا 

 الكتاب وشواهده، أما القسم الثاين فقد كان للتحقيق. 

املكلل بجـواهر اآلداب )  ذكرت الباحثة بأن ابن هطيل انفرد هبذه التسمية ملصنفه ( التاج

 )١(خالقا لكل من رشحوا املفصل كاخلوارزمي والسخاوي واألندليس وابن احلاجب وغـريهم

وهذا غري صحيح فتسمية التاج قد سمى هبا مصنفه اإلمام املرتىض امحد بن حييـى، وهـو رشح 

 للمفصل. 

                                                   

 .٤٤) ینظر ابن هطیل ومنهجه النحوي مع تحقیق الجزء األول أللفت عبد المجید ص١(
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بـري الواضـح وذكرت بأن عنوان الكتاب جاء يف الصفحة األوىل من املخطوط باخلط الك

وإىل جانب هذا العنوان ذكر اسم املؤلـف، ومل يـرد عـن توثيـق عنـوان  )١(خطوطاووضع حتتها

 . )٢(الكتاب سوى ما ذكرت

  

نسبة املخطوط إىل صاحبه من أهم ركائز الباحث يف دراسته للمخطوط، فهي تتطلب منه 

ا؛ ألهنا األساس والركيزة األوىل ملا سيرتتب عليها إمعان النظر يف صحة النسبة واالطمئنان إليه

من دراسة وحتقيق فيام بعد، بل إن عىل الباحث حتري صحة كل نسخة من نسخ املخطوط التي  

 عثر عليها حتى يطمئن عىل سالمة بحثه. 

وهو (التاج املكلل بجـواهر اآلداب عـىل املفصـل يف  -حمل هذا املبحث-ففي بحثنا هذا 

البن هطيل اليمني قد اعتمدت الباحثة يف توثيق نسبة املخطوط البـن هطيـل  صنعة اإلعراب

 عىل ما ييل: 

ما جاء يف النسخة األوىل، وهي نسخة دار الكتب املرصية، فقد جاء يف غالفها كتاب التاج  -١

املكلل بجواهر اآلداب عىل املفصل يف صنعة اإلعراب ) تأليف: الفقيه األفضـل الطـول 

 ن عيل عبد اهللا بن هطيل رحم اهللا مثواه إن شاء اهللا. الشامخ مجال الدي

                                                   

 المجلد األول (القسم األول). ١٦٥) ینظر المصدر نفسه ص ١(

 .١٦٨) ینظر المصدر نفسه ص ٢(
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 إمجاع املرتمجني البن هطيل أن له رشحا عىل املفصل ولكنهم مل يذكروا اسم هذا الرشح.  -٢

ما جاء يف غالف عنوان النسخة الثانية وهي النسـخة املصـورة بـامليكروفيلم مـن مكتبـة  -٣

ا ما نصه (اجلزء األول من كتـاب املتحف الربيطاين بلندن حيث جاء مكتوب عىل غالفه

التاج املكلل بجواهر اآلداب عىل كتاب املفصل يف صنعة اإلعراب ) تأليف أمري املؤمنني 

  .)١( املهدي لدين اهللا امحد بن حييى املرتىض، بل اهللا ثراه بوابل الرضوان

 .)٢( )٩٢٨( رصح بروكلامن بأن هذا التاج موجود نسخ منه يف املتحف الربيطاين برقم ثانٍ  -٤

وقد اعتمدت الباحثة يف معرفة نسخة املتحف الربيطاين عىل ما جاء ذكـره عـن بـرو 

كلامن حيث ذكر أن التاج املكلل هو للمهدي لدين اهللا امحد بن حييى بـن املرتىضـ املتـوىف 

هـ)، وقامت الباحثة باملقارنة بني النسختني ووجدت أن املتن والرشح واحـد ٨٤٠سنة (

ن هاتني النسختني مها كتاب واحد لعامل واحد إما ابن هطيل وإما أمحـد بـن فا استنتجت أ

حييى املرتىض، وال شك بأن املؤرخني جممعون عىل أن ألمحد بن حييى املرتىض رشحا عـىل 

 املفصل. 

إذن إما أن تكون النسختان البن هطيل أو ألمحد بن حييى املرتىض وتوصلت الباحثة 

املكلل بفرائد معاين املفصل، واملرتىض تلميذ ابن هطيـل ولـو  إىل أن للمرتىض كتابا اسمه

                                                   

 .٤١) ینظر ابن هطیل ومنهجه النحوي، القسم األول ص ١(

 .  ٥/٢٢٧) ینظر تاریخ األدب العربي ٢(
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كان املخطوط الثاين له لكان فيه نصوص وأقوال أساتذة، وبعد دراسة املخطوط ثبـت أن 

هـ) وحكمت بخطـأ ٧٤٥آخر عامل نقل عن صاحب هذا الرشح هو أبو حيان األندليس (

خطوط يف مقدمة الكتـاب بروكلامن وصحة نسبة املخطوط البن هطيل حيث ذكر اسم امل

 قبل بداية رشح املفصل، هذا وقد أكد الباحثون صحة نسبته البن هطيل.  

  

اعتمدت الباحثة عىل نسختني خمتلفتني: األوىل نسخة دار الكتب املرصية واألخرى نسخة 

 مكتبة املتحف الربيطاين بلندن. 

وعن هذه النسخة نسخة أخرى مصورة منها ) ١١٦٧٧) ورقم الفيلم (١٥٩األوىل برقم (

 بالدار نفسها. 

 ) بلندن وهي أقل إعجاما من النسخة األوىل.٩٢٨النسخة الثانية برقم ثان (

 منمل تقم الباحثة بضبط الرشح إال نزرا وذلك للكلامت التي قد تقرأ خطأ أو حتتمل أكثـر 

 وجه. 

 هلا.  )١(ودأما الشواهد فقد ضبطتها بالشكل كاملة وهذا أمر حمم

                                                   

 من التاج تحقیق: ألفت عبد الحمید. ٣٨١) انظر مثال ص ١(
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كام أن الباحثة أبرزت العناوين ووضعت اخلطوط حتتها وأوضحت التقسيامت املوجـودة 

 يف الرشح إال أن األعالم واألماكن والبلدان أغلبها غري مضبوطة بالشكل. 

 

بينت هذه الدراسة منهج وأسلوب الشارح وإفادته من غريه مـن الرشـوح وإفادتـه مـن 

ى كعلم أصول الفقه واحلديث والتفسري وعلم الفقه وعلـم الكـالم والعـروض العلوم األخر

والقوايف والبالغة واملنطق وبينت تفريق ابن هطيل بني النحو وعلم اللغة ومدى سـعة اطـالع 

يف اللغة وإفادته من جمالس العلـامء ومعرفتـه بعـادات العـرب  الدخيلةابن هطيل عىل األلفاظ 

العرب وعلمه بأخبار العرب ومعرفته بأنسـاب العـرب ومعرفتـه وتقاليدهم وعلمه بلهجات 

 بالقبائل والبلدان، ثم حتدثت عن شواهده وموقفه منها. 

بينت الدراسة سبق تسمية ابن هطيل لكتابه بالتاج املكلل باآلداب وذلك أنه لـيس كتابـا 

 فقط بل مكلال بكل اآلداب األخرى. 

 مآخذ الدراسة عىل ابن هطيل  
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عن بعض العلامء السابقني دون أن يرصح بنسبتها إليهم ومـن  ايه نقله نصوصعل ْت  أخذ

أولئك ابن احلاجـب يف رشحـه املفصـل والـريض يف رشحـه الكافيـة، واألندليسـ يف رشحـه 

 . )١(للمفصل

 أهم نتائج هذا البحث 

عنـد أمهية منزلة كتاب ( املفصل يف صنعة اإلعراب للزخمرشي بني أمهات كتب النحو، و -١

بدليل حرص الكثري عىل رشحـه حتـى بلغـت واحـدا ومائـة رشح حسـب علـم  ئهعلام

 الباحثة. 

وجوب إمعان النظر يف صحة نسبة املخطوط إىل مؤلفه، وذلك يف كل نسـخة مـن نسـخ  -٢

املخطوط التي يعثر عليها وال يسلم بام هو مكتوب يف غـالف املخطـوط، حتـى يطمـئن 

 لسالمة نسبته. 

هطيل وحياته باألمر السهل اليسري، وذلك لقلة األخبار التي مل يكن البحث عن نشأة ابن  -٣

استطاعت بام مجعته من نصوص قليلة وما اسـتنتجته يف  الباحثة ذكرها املرتمجون له ولكن

 مقدمته هلذا الرشح ومنهجه فيه. 

                                                   

 .١٦٣) انظر ابن هطیل ومنهجه النحوي ص١(
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اتسم ابن هطيل بالنظرة اللغوية والعلمية بدليل قول أحد املرتمجني لـه ( كـان حريـا بـأن  -٤

 ويه اليمن ). يسمى سيب

إخراج هذا املخطوط بعد أن كان خمطوطا يصعب اإلفـادة منـه إىل كتـاب سـهل التنـاول  -٥

ميسور القراءة عميم النفع، وبذلك تكون الباحثة قد أضافت إىل املكتبة العربية رشحا من 

 رشوح املفصل الواسعة. 

ل النحوية بطريقـة كان ابن هطيل عاملا بأساليب احلوار واجلدل يف عرضه للقضايا واملسائ -٦

 السؤال واجلواب حتى إذا مل جيد سائال يسأله ألقى السؤال عىل نفسه ليتوىل اإلجابة عنه.

  استفادة ابن هطيل من أئمة علامء البرصة كعيسى بن عمر الثقفي وأيب عمر ابن العالء

واخلليل وسيبويه، وأئمة علامء الكوفة كالكسـائي والفـراء، وأخـذ ممـن مجعـوا بـني 

 بني، وإحاطته بآراء املدرستني وكان ميله إىل املذهب البرصي غالبا. املذه

  إفادة ابن هطيل من رشوح املفصل السابقة وذلك بصورة واضـحة يف كـل قضـيه أو

 مسألة تناوهلا بالبحث والدراسة. 

  نقل ابن هطيل من احلوايش للزخمرشي وهي حاشية عىل املفصـل، ورساج امللـوك يف

ويش، واإليضاح لرشح املفصل البن احلاجب املسـمى بالرشـح الفقه املالكي للطرط

 الكبري. 
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  وقوفه عند اخلالفات النحوية وإضاءة هذا اجلانب بام زاده من مسائل اخلـالف التـي

 .اإلنصافذكرها األنبارى يف 

  وقوفه عىل الشواهد النحوية وقدرته عىل نقدها وقدرته عىل تدعيم وتقوية ما يـذكره

 أو يضعفه. 

 ابن هطيل بدفاعـه عـن العـرب ضـد الشـعوبية ووقوفـه جنبـا إىل جنـب مـع  امتياز

 الزخمرشي يف هذه القضية.  

  

 فهرس األشعار واألرجاز.  -فهرس اآليات القرآنية.      - 

 فهرس األعالم التي ترمجت.  -فهرس احلديث واألثر.      - 

 جع الدراسة والتحقيق.  فهرس مرا -فهرس األمثال.              - 
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هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري تقدم هبا الباحث عبـد اهللا نجـدي عبـد العزيـز   

قسـم  -كلية اللغـة العربيـة بالقـاهرة  -هللا الزنكلوين إىل جملس األساتذة بجامعة األزهر عبد ا

 م. ١٩٨٦هـ املوافق ١٤٠٦اللغويات، للحصول عىل درجة املاجستري عام 

قسم الرسائل العلمية حتـت  -وهي عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة كلية اللغة العربية 

لباحث اجلـزء الثـاين مـن كتـاب التـاج املكلـل بجـواهر ) ماجستري وقد تناول ا١٣٤٠الرقم (

اآلداب عىل املفصل يف صنعة اإلعراب، من القسم األول بالدراسة والتحقيق، وذلك من أول 

املركبات إىل آخر التصغري، وذلك يف القسم األول (األسـامء)، وبلـغ عـدد صـفحات البحـث 

 ). ٣٠١ثالثامئة وصفحة واحدة (

 أقسام البحث
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ث بحثه إىل قسمني: قسم للدراسة وقسم للتحقيق، فأمـا قسـم الدراسـة فقـد قسم الباح

 يف أربعة فصول:  وضعه

منها يتناول الزخمرشي من حيث: احلركة الفكرية يف عرصه، نسبه، مولده، نشـأته  )١(األول

 العلمية، شيوخه وتالميذه، آثاره النحوية، مذهبه النحوي، ثم وفاته. 

 .  ورشوح املفصل -كتب النحو  -ملفصل من حيث: قيمته العلمية بني يتناول كتاب ا )٢(والثاين

فيتناول حيـاة املؤلـف (ابـن هطيـل) مـن حيـث احلالـة السياسـية يف  )٣(أما الفصل الثالث

عرصه، وكذا احلالة االجتامعية واحلالة الثقافية، ثم احلـديث عـن املؤلـف مـن حيـث: نسـبه، 

، شـيوخه، تالميـذه ومنزلتـه العلميـة، وموقفـه مـن االعتقاديمولده، نشأته العلمية، مذهبه 

 الشعر، ثم ذكر مؤلفاته وتوضيح مذهبه النحوي، وأخريا ذكر سنة وفاته. 

وأما الفصل الرابع واألخري من قسم الدراسة فقد أفـرده الباحـث للحـديث عـن كتـاب 

 التاج املكلل بجواهر اآلداب عىل املفصل وجعله يف النقاط التالية: 

قيمتـه  -٤اهلدف من تأليفـه  -٣زمن تأليف الكتاب  -٢نسبة املخطوط إىل صاحبه توثيق  -١

  التنظـــــــيم املنهجـــــــي للكتـــــــاب -٥العلميـــــــة بـــــــني كتـــــــب النحـــــــو 

                                                   

) ینظر التـاج المكلـل بجـواهر اآلداب علـى المفصـل فـي صـنعة اإلعـراب البـن هطیـل الیمنـي، تحقیـق: عبـداهللا جـدي ١(

 ).١٣٤٠ة بالقاهرة، مخطوط تحت رقم (، مكتبة الرسائل العلمیة بكلیة اللغة العربی١١ – ١عبدالعزیز، ص 

  .٣٧ - ١٨) ینظر التاج المكلل بجواهر اآلداب على المفصل في صنعة اإلعراب البن هطیل الیمني ص ٢(

 .٢٤٥ – ١) ینظر المصدر نفسه، القسم الثاني: ٣(
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مصادر الكتاب وتأثري ابن هطيل بمن نقـل عـنهم  -٧احلدود والتعريفات عن ابن هطيل  -٦

  موقـــف ابـــن هطيـــل مـــن الشـــواهد بوجـــه عـــام، وموقفـــه مـــن النحــــاة -٨

ملوازنة بني كتاب التاج املكلل ورشح العالمة ابن يعيش احللبي عىل املفصل، وكـذا رشح ا -٩

ـــــــن احلاجـــــــب عـــــــىل املفصـــــــل املســـــــمى باإليضـــــــاح    العالمـــــــة اب

 -١١بيان األشياء التي وقع فيها املصنف يف القـدر املحـدد للباحـث مـن كتـاب التـاج  -١٠

  قيق.وصف نسخ املخطوط، ثم تال ذلك القسم الثاين، وهو التح

 

مل يقف الباحث عىل حتقيق العنوان، حيث إن الكتاب قد يكون لـه تسـمية أخـرى، وقـد 

يكون عنوان الكتاب لكتاب آخر أو لعامل آخر، واكتفى الباحث بالعنوان املوجود عىل صـفحة 

قدمة التاج عنوان املخطوط الذي اعتمد عليه يف التحقيق، إضافة إىل النص الذي ورد يف هناية م

وسميته التـاج املكلـل بجـواهر اآلداب «البن هطيل الذي قال الباحث إن ابن هطيل قال فيه: 

، والظاهر يل أن حتقيق العنوان أمر مهم، وحتقيقه حيتاج إىل مقابلة العنوان لنسخ )١(»عىل املفصل 

ن هطيـل متعددة، والتحقق من خالل ذكر اسم الكتاب منسوبا ملؤلفه عند مـن نقلـوا عـن ابـ

واالستشهاد بنصوص من أقواهلم والتحقق مما ذكروه بمقارنته بـام ورد يف مـتن املخطـوط، أو 

الرجوع إىل فهرس املخطوطات والتأكد من مطابقـة اسـم املؤلـف لعنـوان الكتـاب حيـث إن 

                                                   

 .١/٩) التاج المكلل بجواهر اآلداب على كتاب المفصل ١(
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الفهرس يذكر عنوان املخطوط مرة ثم يذكر بياناته، ومرة أخرى يذكر اسم املؤلـف ثـم يـذكر 

اناته، فعند تطابق األمرين معا فهذا يعني أن العنوان صحيح، أو الرجوع إىل كتاب تفصيالت بي

حمقق ذي صلة بالكتاب املـراد حتقيقـه واالسـتفادة مـن اجلهـد الـذي بذلـه الباحـث يف ذكـر 

املعلومات املحققة عن الكتاب املراد حتقيقـه إذا كـان الباحـث السـابق قـد حتقـق مـن صـحة 

ه عند الباحث بحيث يكون التحقيق للعنوان حتقيقا علميا سليام، وفق التسمية، وكل هذا مل أجد

منهج علمي صحيح، وقد وجدت أن االسم نفسه للكتاب قد ذكره هادي عطية مطـر ونسـبه 

لإلمام املهدي امحد بن حييى املرتىض وذكر سم كتاب ابن هطيل بـالعنوان التـايل: التـاج امللـك 

 ومل يرش الباحث لذلك. ، )١(بجواهر آداب املفّصل للزخمرشي

 

فاألدلة كثرية جدا ال تقبل الشـك « اعتمد الباحث يف ذلك عىل بعض األدلة، حيث قال: 

 أبدا. ومن هذه األدلة: 

بعض الكتب واملصادر التي ترمجت البن هطيل رصحت بأنه رشح املفصـل (وذكـر يف  .١

 ، والبدر الطالع، وغري ذلك) اهلامش معجم املؤلفني، وهداية العارفني

 املخطوط الذي بني أيدينا حيمل اسم ابن هطيل.  .٢

                                                   

 .٢٨١لغویة في الیمن وتطورها للدكتور هادى عطیة مطر ص ) ینظر نشأة الدراسات النحویة وال١(
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ذكر الدكتور/ عبد الرمحن العثيمني بجامعة أم القرى بمكة يف رسالته (حتقيق ودراسـة  .٣

 رشح املفصل للخوارزمي) أن للمفصل رشح ومن ضمن هؤالء الرشاح ابن هطيل. 

اخلزرجي بكلية اللغة العربيـة بالقـاهرة مـن  ما ذكره الدكتور/ عبد الباقي عبد السالم .٤

 . )١(»حتقيقه للمحصل يف رشح املفصل لألندليس، ومن ضمن الرشوح رشح ابن هطيل

لقد بذل الباحث جهدا كبريا يف التحقق مـن صـحة نسـبة الكتـاب البـن هطيـل 

والظاهر يل أن ما ذكره الباحث غري كاف، ولو رجع الباحث إىل نصوص مقتبسـة 

 بن هطيل ملؤلفني عارصوا أو جاءوا بعده وتأثروا به لكان ذلك أوثق. من كتاب ا

 

اعتمد الباحث عىل نسخة وحيدة وهي النسخة املخطوطة املحفوظة بدار الكتب املرصـية 

نحو تيمور)، ويوجد بجانبهـا نسـخة مصـورة أخـرى وهـي نفسـها، قـال  ١٥٩حتت  رقم ( 

وقـد تتبعـت  )٢(»ورة عىل هذه النسخة فهي هـي إال أهنـا يف جـزأينأما النسخة املص« الباحث: 

الغاية من حتقيق النصوص هي « اهلوامش فلم أجد أي مقابله لنسخ أخرى، واعترب الباحث أن 

واعتقـد أن  )٣(»إخراج نص سليم كام وضعه مصنفه دون أن يكون معه يشء ومل يقصده املؤلف 

ة النص يقلل من مدى دقته، والذي يظهر يل أن التحقيق عدم مقابلة النسخ للتأكد من دقة كتاب

                                                   

  .٨) التاج المكلل بجواهر اآلداب على كتاب المفصل ص ١(

 .٦٩)التاج المكلل بجواهر اآلداب على كتاب المفصل ص ٢(

 .٦٩) المصدر نفسه ص ٣(
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املبني عىل نسخة واحدة جيعل التحقيق مشوبا بالقصور والنقص، ولـو أجهـد الباحـث نفسـه 

لوجد نسخا أخرى ولعثر عليها ولقام باملقابلة للنسخ ولكنه مل يفعل، مـع العلـم أن يف اجلـامع 

 ومل يرش إليها الباحث.  )١() نحو١٠٠٠الكبري بصنعاء نسخة أخرى حتت رقم (

كذلك نجد الباحث أحيانا يتوهم فيحذف كلمة ظنـا منـه أهنـا وردت يف الـنص مكـررة 

ويعلق عىل ذلك، مما جيعل العبارة أ و اجلملة ناقصة، ومن ذلك مثال مـا جـاء يف بـاب املعرفـة 

رجل، يا غالم املنادى معرفة نحو يا « والنكرة، حيث ذكر الباحث يف املتن نص الشارح هكذا: 

وذكر يف اهلامش  )٢(»بدليل أنك متى وصفته باملعرفة وألهنم فرقوا بني يا رجال وبني يا رجل... 

 باألصل كلمة (وصفته ) مكررة. « معلِّقا عىل النص: 

لقد أحبَّ الباحث أن يوضح عمله يف النص حيث إنـه حـذف كلمـة ( وصـفته ) الثانيـة 

مل  -يف احلذف من النص؛ ألن املؤلف حسب ظن املحقق واعتربها مكررة وأعطى لنفسه احلق 

يقصد هذا التكرار هلذه الكلمة ولكن ذلك كان مـن عمـل الناسـخ، واملتأمـل للـنص السـابق 

املذكور يف متن الكتاب جيد أن الباحث قد توهم، وكان عليه أال حيذف كلمة ( وصفته) الثانية؛ 

أن اجلملة رشطية ( متـى وصـفته وصـفته  ألن املؤلف قصدها، والدليل عىل ذلك عقيل، وهو

 باملعرفة ) مثلها مثل قول زهري بن أيب سلمى: 

                                                   

 .٨٢وتطورها ص ) ذكرها الدكتور هادى عطیة مطر، ینظر نشأة الدراسات النحویة واللغویة في الیمن ١(

 .١٦٣) المصدر نفسه ص ٢(
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ـــة ـــا ذميم ـــا تبعثوه ـــى تبعثوه   مت

 

  )١(ترضــــى إذا ارضيتموهــــا فترضــــمو

 

كام يالحظ أنه إذا حذفت كلمة ( وصفته) الثانيـة اختلـت اجلملـة وصـارت حمتاجـة إىل 

 جواب رشط. 

املفردات التي جاءت يف النص واعتربها حمرفـة  كذلك عمد الباحث إىل تصحيح كثري من

من ِقبِل الناسخ، واعتمد يف التصحيح عىل احلجج املنطقية ملا يقتضـيه السـياق، وهـذا حيسـب 

للباحث ولكن تبقى تلك الكلامت حتمل احتامالت أخرى؛ ألنه ال توجد نسخ متعـددة تؤكـد 

وغـري منطقيـة وال تسـتند إىل ، وبعض التصحيحات فيها تـوهم )٢(صحة ما ذهب إليه الباحث

 .)٣(إمالئية قواعد

 

اللغويات: لقد خدم الباحث املفردات اللغوية بالرشح والتوضيح وإبانة معانيها، ومـا مـن   - أ 

لفظة حتتاج إىل توضيح إال وضحها ورشح معناها، ومل أجد عىل الباحث يف ذلك شيئا يؤخذ 

 عليه. 

                                                   

 ٦٥) ینظر دیوان زهیر بن أبي سلمى١(

 ، وغیرها.٤٨، ١٨٩، ١٢٩) انظر في ذلك التاج المكلل، ص ٢(

 .١١٨) انظر المصدر نفسه ص ٣(
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 وضبطها:  نسبة األعالم والبلدان والشواهد  -ب 

نسب الباحث األعالم والبلدان، ولكنه مل يضبطها بالشكل لتحديد نطقها حيث إن تركها 

 -العمرجي  -نفيع بن طارق  -بدون ضبط جيعلها حتتمل عدة وجوه، ومن ذلك مثًال: املنأوى 

 ، فهذه األعالم بحاجة إىل ضبط ملعرفة نطقها السليم،  ومثـل ذلـك كثـري ممـا يف)١(الغند الزماين

 دراسة الباحث موضوع هذا املبحث. 

كذلك نجد أن دراسة الباحث مليئة بذكر أعالم وبلدان وأماكن تركهـا الباحـث دون أن 

يذكر عنها شيئا ودون أن ينسبها، وأما الشواهد فكان ينسبها والذي ال يعلم نسبته يقول عنـه مل 

  .)٢(أقف له عىل قائل

 إال ورشحها الباحث، وهذا أمر حممود حيسب له.  رشح القضايا النحوية: ما من قضية نحوية  -ج 

  

، وفهرس األحاديث النبويـة، وفهـرس )٣(إىل فهرس اآليات القرآنية فهارسهقسم الباحث 

، وفهـرس األرجـاز واألنصـاف، وفهـرس األعـالم، وفهـرس )٥(، وفهرس األشعار)٤(األمثال

املواضع، وفهـرس احليـوان والطيـور، وفهـرس املصـادر القبائل وفهرس األماكن والبلدان و

                                                   

 .١٦٠)التاج المكلل بجواهر اآلداب على كتاب المفصل ص ١(

 .٣٦) المصدر نفسه ص٢(

 ٤٢٧)المصدر نفسه ص٣(

  ٤٣٣ر نفسه ص ) المصد٤(

 ٤٣٥) المصدر نفسه ص٥(
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واملراجع، وفهرس املوضوعات، ويالحظ من خالل هذه الفهارس وما جاء يف متن التاج أهنـا 

 قد غطت املوضوع كامال.

  

لـة دون اعتمد الباحث عىل املصادر يف توثيق املعلومات، ولكنه كان يرجع إىل مصادر ناق

أمـا ابـن احلاجـب والـريض فكانـا كـذلك أمثـال « الرجوع إىل املصدر األصيل، كام يف قولـه: 

 .)١(»الزخمرشي 

ثم وضع رقام فوق كلمة ابن احلاجب، وقال يف اهلامش، املدارس النحوية ويقصد كتـاب 

رئ املدارس النحوية ، وصاحب املدارس النحوية نقل عن ابن احلاجب، واألصل أن حييل القا

إىل كتاب ابن احلاجب الذي كانت آراؤه فيه أمثال آراء الزخمرشي، وقد استفاد الباحث من  كل 

 مصادره يف توثيق تعليقاته ورشوحه للمتن املحقق. 

  

متتاز هذه الدراسة بدقة ضبط اآليات القرآنية والشواهد الشـعرية وضـبط مـتن املفصـل 

مالئية واملطبعية وااللتزام بمنهج موحد يف الفهرسة عـىل أسـاس للزخمرشي، وقلة األخطاء اإل

 النظام األلفبائي. 

                                                   

 ١٩٧)المصدر نفسه ١(
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د... الخ ولكنه أخطأ فذكر بعد الـدال  –ج  –ب  –رقم الباحث مقدمته ترقيام أبجديا: أ 

قوم ي ، وهذا نظام غري معمول به وأظنه تومها من الباحث، فهو ال ي -هـ   -احلروف التالية: ز 

عىل منهج معني أو عىل نظام حمدد من األنظمة املعروفة عند العـرب، وكـان عـىل الباحـث أن 

 . )١( ي ) -هـ  –ز ) باحلروف املرتبة ( ز  –و  -يستبدل احلروف املرتبة ( هـ 

ثـم رقـم القسـم  ٧٣ – ١كذلك رقم الباحث القسم األول وهو قسم الدراسة من الرقم 

، ثم ذكر بعد ذلك اخلامتة والفهارس ٢٤٥ – ١ مستقال فبدأ من الرقم الثاين وهو التحقيق ترقيام

 . ٢٩٤إىل  ٢٤٦العامة فاستمر يف الرتقيم بدءا من 

إن هذا الرتقيم فيام يبدو يل غري مبني عىل منهج واضح، حيث إن هذا البحـث هـو عمـل 

يم واحد متسلسل إىل واحد، وترقيمه بدءا من الدراسة إىل هناية التحقيق ينبغي أن يسري عىل ترق

آخر صفحة يف البحث،  ولكن الباحث استمر يف الرتقيم املتسلسل بعد انتهـاء قسـم التحقيـق 

فأدخل اخلامتة والفهارس العامة من ضمن القسم الثـاين وكأهنـا ال ختـتص إال بالقسـم الثـاين 

فـال هـو قـد والواقع أهنا تشمل البحث كله، وهبذا يكون الباحث قد وقع يف خطأ يف التقسيم، 

جعل التحقيق قسام مستقال بذاته يف الرتقيم، بحيث تكـون الدراسـة قسـام مسـتقال، وتكـون 

اخلامتة والفهارس قسام مستقال، وال هو قد اتبع ترقيام واحدا من أول الرسالة إىل آخرهـا؛ ألن 

                                                   

 ي . –) ینظر التاج المكلل، المقدمة ص أ ١(
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وجود ترقيامت متعددة بحيث يكون كل قسم مستقل بذاته جيعل من األرقـام مكـررة، وعنـد 

حاالت تتداخل أرقام الصـفحات، فكـان بإمكـان الباحـث أن يشـري يف إحاالتـه إىل رقـم اإل

 الصفحة والقسم املوجودة فيه الصفحة ولكنه مل يفعل. 

كذلك نجد الباحث قام بضبط نص الزخمرشي بالشكل ومل يضبط نص الشارح الذي هو 

األلفـاظ يف نـص جمال الدراسة وجوهرها وهذه سلبية مـن أكـرب السـلبيات حيـث إن بعـض 

 الشارح قد حتتمل وجوها يف القراءة عديدة نتيجة عدم ضبطها بالشكل. 
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ري، تقدم هبا الباحث مصطفى إسامعيل عبـد العـال هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجست

جامعـة األزهـر الرشـيف، قسـم  -عثامن النجـار إىل جملـس األسـاتذة بكليـة اللغـة العربيـة 

م، ١٩٨٦ -١٤٠٦اللغويات، للحصول عىل درجة املاجستري يف اللغويات وحصل عليها عام 

قسـم الرسـائل  -ة األزهـروهي عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة كلية اللغة العربية بجامعـ

). وقد تناول الباحث بالدراسـة والتحقيـق القسـم الثالـث ١٣٦٥العلمية حتت الرقم العام ( 

 ) صفحة. ٥٩٠املتمم لألسامء، وبلغ عدد صفحات الدراسة (

 قسم الباحث موضوع بحثه إىل قسمني: قسم للدراسة، وقسم للتحقيق. 

: عرص )١(فقد تكون من متهيد وثالثة فصول، تناول التمهيد فأما القسم األول ( الدراسة )

: الزخمرشي، حياته، جهوده، ومنهجه، وكان الفصـل )١(ابن هطيل وحياته، وكان الفصل األول

                                                   

 ١) ینظـر التـاج المكلــل بجـواهر اآلداب علــى المفصـل، القســم الثالـث، تحقیــق: مصـطفى إســماعیل عبـد العــال ، ص١(

٢٣ . 
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بعنوان: منهج ابن هطيل العلمي يف كتابه التـاج املكلـل بجـواهر اآلداب، ويف الفصـل )٢(الثاين

 ل من آراء الزخمرشي. حتدث الباحث عن موقف ابن هطي)٣(الثالث

وأما القسم الثاين، فقد جعله للتحقيق، ويؤخذ عىل الباحث يف تقسـيمه هـذا أنـه ذكـر يف 

مقدمته أنه جعل القسم الثاين للتحقيق وفيه حتدث عن نسبة الكتاب ملصنفه، ووصف النسخة 

ة دون ولكننا نجده قد قام بنسبة الكتـاب ملصـنفه ووصـف النسـخ)٤(املستعملة يف حتقيق النص

إدراجهام يف قسم معني، فالمها يف القسـم األول وال مهـا يف القسـم الثـاين، وهـذه سـلبية مـن 

سلبيات هذه الدراسة، حيث نجد أن الدراسة والتحقيق للقسم الثـاين الـذي قـام بـه عبـد اهللا 

 نجدي عبد العزيز يفوق هذه الدراسة يف التقسيم والتامسك والرتابط بني أقسامها. 

 يق فقد جعله يف النقاط التالية: أما التحق

 حتديد النص بدقة وأناة وفق القواعد اإلمالئية املتبعة. -١

ختريج النصوص القرآنية وشواهد احلـديث الرشـيف والشـواهد الشـعرية ونسـبتها  -٢

 وكذلك النصوص النثرية من حكم وأمثال وأقوال عربية مأثورة. 

 ترمجة األعالم.  -٣

                                                                                                                                                  

 .٥٦  - ٢٤) المصدر نفسه ص ١(

 .١٢٩ – ٥٧) المصدر نفسه ص ٢(

 .١٤٤  - ١٣٠) المصدر السابق نفسه ص ٣(

 .٥) ینظر التاج المكلل بجواهر اآلداب على المفصل، القسم الثالث ص ٤(
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فيها آراء وأقوال طرحها املؤلف وبيـان أماكنهـا مـن اإلحالة إىل املصادر التي جاءت  -٤

 مصادرها األصلية. 

خدمة النص بتوضيح اللغويات والتعليق عىل املسائل والقضايا النحوية التـي حتتـاج  -٥

 إيل تعليق. 

 تقديم فهارس فنية للشواهد واألعالم والكتب واألسامء واملراجع واملوضوعات. -٦

 

حتقيق العنوان، وبنيَّ أن بعض الكتـب قـد ُتنَسـب لغـري مصـنفها إمـا وقف الباحث عىل 

لالشتباه يف األسامء املشرتكة وإما للتصحيف والتحريف، وأكد أن االشرتاك يف اسم املخطوط 

رشح من رشوح املفصل « ينتفي هنا وأصدر حكام بأن السبب يف ذلك االنتفاء هو عدم وجود   

والذي أذهب إليه أن مـا ذكـره الباحـث  )١(»املكلل البن هطيل اسمه التاج املكلل يشارك التاج

غري صحيح ولو أجهد الباحث نفسه لوجد أن هناك كتـاب باالسـم نفسـه ذكـره مـن ترمجـوا 

ذكرت أن  )٢(للمخطوطات ومن مجعوا أسامء املخطوطات النحوية واللغوية و يف املبحث السابق

اج لإلمام امحد بن حييى املرتىضـ، وذكـر اسـم عطية مطر قد ذكر أسامء مشاهبة السم الت هادي

التاج البن هطيل بتسمية أخرى وهي: التاج امللك... الخ، فإن كان هناك خطـأ مطبعـي فهـذا 

                                                   

 .١٤٥) ینظر التاج المكلل بجواهر اآلداب على المفصل، القسم الثالث ص ١(

 ) انظر بحثي هذا ٢(
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يعني اتفاق اسمي التاج عند املرتىض وابن هطيل، وهنا تربز مقدرة الباحث عـىل حتـري ذلـك 

 والتحقق من صحة نسبة الكتاب ملصنفه. 

ن يشري إىل احتامل حدوث تصحيف أو حتريف بسـبب تشـابه بعـض وكان عىل الباحث أ

 رسوم احلروف أو بسبب اتفاق احلروف واختالفها فقط يف النقاط. 

فنفى الباحث حدوث شبهة التحريف والتصحيف من رشوح املفصل والواقع كام بينـت 

سـته وحتقيقـه غري ذلك، وأكد نسبة الكتاب ملصنفه بام أكده عبد اهللا نجدي عبد العزيـز يف درا

للقسم الثاين من التاج، وكأنه نقل ذلك عنه، حيث جاء ذلك نصا يف دراسة الباحث مصـطفى 

 . )١(إسامعيل عبد العال كام هو يف دراسة الباحث عبد اهللا نجدي عبد العزيز السابقة

 

اللغويات: خدم الباحث النص املحقق، وذلك بضبط النص بالشكل، وهذا مـا يميـز هـذه  - 

لدراسة عن سابقتها اخلاصة بالقسم الثاين. كـام أن الباحـث رشح اللغويـات بـالرجوع إىل ا

 املعاجم اللغوية وكتب اللغة والرصف والنحو ومل يأُل الباحث جهدا يف ذلك. 

الشواهد: وضح الباحث الشواهد ورشحها ونسبها ومل أجد عليه أي مأخذ يف ذلـك سـواء  - 

 و نثرية من كالم العرب. كانت الشواهد قرآنية أو شعرية، أ

                                                   

ــد اهللا نجـــدي عبــــد العزیـــز، ص ١( ــق: عبــ ــم الثــــاني، تحقیـ ــق: مصــــطفى  .٣٨) انظـــر التــــاج، القسـ ــم الثالـــث: تحقیــ والقســ

 .١٤٦إسماعیل عبد العال ، ص 
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 ٥٤٠

نسبة األعالم واألماكن والبلدان: نسب الباحث األعالم واألماكن والبلدان وفهرس ذلـك  - 

 يف فهارس سهلت الرجوع إليها. 

القضايا النحوية: حتدث الباحث عن كثري مـن القضـايا النحويـة التـي تطـرق هلـا الشـارح  - 

 كقضيتي املسائل اخلالفية والعلل النحوية. 

ر وتوثيقها ومدى االستفادة منها: رتب الباحث مصادره ترتيبا ألفبائيا، ولكنه وقع يف املصاد - 

بعض األخطاء يف فهرستها، ومن ذلك تقديم بعض املصادر وحقها أن تؤخر فذكر موسوعة 

وقد استفاد الباحث مـن مصـادره، فـام جـاء يف اهلـوامش  )١(التاريخ قبل املنقوص واملمدود

س املصادر واملراجع ، ويالحظ عىل الباحـث أنـه كـان يـذكر املصـدر مطابق ملا ورد يف فهر

الواحد أكثر من مرة مستشهدا بام فيه كام أن الباحث يف مسائل اخلالف مل يكـن يعتمـد عـىل 

نقل اآلراء جاهزة من كتب اخلالف ولكنه كان يرجع إىل املصـادر األسـاس األصـلية التـي 

 نقلت عنها كتب اخلالف. 

                                                   

 .٥٨٤) ینظر التاج ص ١(
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 ٥٤١

 ( 

 

هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري تقدم هبا الباحث أمحد الزين عيل العزاوي، املعيد 

ألساتذة بجامعة األزهر كلية اللغة العربية بالقـاهرة يف كلية اللغة العربية بالزقازيق، إىل جملس ا

 م. ١٩٨٦هـ املوافق ١٤٠٧قسم اللغويات، للحصول عىل درجة املاجستري عام  -

قسم الرسائل العلمية، حتت  –وهي عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة كلية اللغة العربية 

 ماجستري ). ١٤٣٧الرقم العام ( 

لل بجواهر اآلداب عىل املفصـل يف صـنعة اإلعـراب البـن وقد تناول الباحث التاج املك

هطيل قسم املشرتك، واملشرتك هو ماال خيـتص بقبيـل واحـد، كاإلمالـة واإلعـالل واإلبـدال 

والقلب وغري ذلك من األمور التي يشرتك فيهـا االسـم والفعـل كـالوقف وختفيـف اهلمـزة، 

عدد صـفحات هـذه الدراسـة ثامنامئـة  والتقاء الساكنني واملجرد واملزيد وغري ذلك،  وقد بلغ

 ومخسا وثالثني صفحة. 
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 ٥٤٢

فأما قسم الدراسـة فقـد  )٢( وقسم للتحقيق)١( قسم الباحث بحثه إىل قسمني: قسم للدراسة

 ، ثم بدأ فهرسة جديدة مستقلة لقسم التحقيق. ٨٥كان بفهرسة مستقلة حتى صفحة 

 وقسم الباحث الدراسة إىل أربعة فصول: 

 فصل األول: حتدث فيه عن الزخمرشي وكتابه املفصل. ال

 الفصل الثاين: حتدث فيه عن عرص ابن هطيل، حياته، وآثاره العلمية. 

 الفصل الثالث: يف التاج املكلل ووضح فيه: 

نسبته البن هطيل وقيمته العلمية وأشار إىل  -اسم الكتاب ونسخه  -زمنه –سبب تأليفه 

منها معلوماته، كام ألقى الضوء عىل منهج ابن هطيل يف كتابه التاج  مصادره التي استقى املؤلف

 وبني فيه منهجه وموقفه من الشواهد. 

 الفصل الرابع: قام فيه الباحث بعمل موازنة بني التاج املكلل ورشحني آخرين مها: 

للعـامل العالمـة فخـر الـدين الـرازي املتـوىف سـنة  -عرائس املحصل من نفائس املفصـل  -١

 ـ).ه٦٠٦(

 هـ ). ٦٤٣رشح العالمة ابن يعيش احللبي املتوىف سنة (  -٢

                                                   

  (الدراسة). ٨٦ – ١) ینظر التاج المكلل، قسم المشترك، تحقیق: احمد الزین علي، ص١(

 ( التحقیق) ٧٤٩ – ١) المصدر نفسه، قسم المشترك، تحقیق: احمد الزین علي، ص ٢(
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 ٥٤٣

ثم تال ذلك التحقيق وهو القسم الثاين، وقـد اعتمـد الباحـث عـىل األسـاس والقواعـد 

 التالية: 

 كتابة النص بالقواعد اإلمالئية املعروفة اليوم، ومل يتقيد برسمه من املخطوط.  -١

وأما املواضع التي فيها تآكل أرضـة  حافظ الباحث عىل صورة النص كام وضعه مصنفه، -٢

فقد اعتمد يف إكامهلا عىل رشح اإليضاح البن احلاجب؛ ألن ابن هطيـل اعتمـد عـىل هـذا 

 الرشح كثريا يف رشحه للمكلل. 

عندما كان جيد الباحث مجال غري مستقيمة كان حياول أن يقومها بـام يالئـم السـياق مـن  -٣

 ] ويشري يف اهلامش إىل صورته األوىل.    زيادات ويضعها بني قوسني معقوفتني [    

 ] أيضا.  صوب الكلامت التي جاءت حمرفة يف النص ووضعها بني قوسني معقوفتني [ -٤

 ضبط بالشكل ما حيتاج إىل ضبط.  -٥

أشار إىل انتهاء صفحة من األصل وابتداء صفحة جديدة بوضع رقم الصفحة اجلديدة يف  -٦

  وسط الكالم. اهلامش األيمن للصفحة مع وضع خط مائل يف
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 ٥٤٤

خرج الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية واألبيات الشعرية واألمثال واألقوال وترجم  -٧

لألعالم واألماكن والبلدان والقبائل ثم قام بعمل فهرسة لكل ما سبق، إضافة إىل متيزه يف 

 . )١(الفهرسة عمن حققوا األجزاء األوىل للمكلل بفهرسة املذاهب النحوية

 

مل يضف الباحث شيئا جديدا هنا بل قال ما قاله سابقوه ممن حققوا األقسام الثالثة السابقة 

 . )٢( يف التاج املكلل

 

منهج الباحث منهج ضبط بعض الكلامت سواء يف املـتن للزخمرشـي أو يف الرشـح البـن 

والكلامت من املخطوط فقد كان الباحـث يسـتعني بكتـاب هطيل، ونتيجة تآكل بعض اجلمل 

املفصل نفسه للزخمرشي وكتاب املحصل وكتاب رشح اإليضاح البن احلاجب وكان يضـيف 

ما يظهر له أنه يستقيم به الكالم، أما مقارنة النسخ فلم يقارهنا؛ ألنه اعتمد عىل تلـك النسـخة 

 أن الكلامت التي فيها حتريف كان يصوهبا.  الفريدة التي يف دار الكتب املرصية بتيمور، كام

 قلة األخطاء اإلمالئية واملطبعية.  -

                                                   

 .٧٢٢) ینظر التاج ص ١(

 .٤١، ٣٦المصدر نفسه ص ) ٢(
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 ٥٤٥

 اللغة العالية املحلقة.  -

 خدمة النص بشكل أفضل وأدق.  -

إضافة فهرس جديد مل يفعله سابقوه ممن حققوا أجزاء املكلل السابقة وهـذا الفهـرس هـو  -

 .  )١(فهرس املدارس النحوية

 متوفرة.  )٢(يف التحقيق رغم وجود نسخة أخرى ةاالعتامد عىل نسخة وحيد -

 عدم ضبط كامل النص بالشكل.  -

 الرتقيم املزدوج وعدم السري عىل ترقيم واحد للدراسة من أوهلا إىل أخرها.  -

يف قسم الدراسة بدراسة املكلل البن هطيل قسم احلروف التـي قـام هبـا  التأثركثرة النقل و -

 إن مل يكن النقل يف املقدمة نفسها.  التأثرمد حييى إبراهيم مصطفى، حتى إنك تلحظ حم

                                                   

 ٨١٢)المصدر نفسه ص ١(

) انظر المبحث السلبع اآلتي من الفصل الثالث مـن دراسـتي هـذه، وقـارن بـین مقدمـة الدراسـتین: دراسـة محمـد یحیـى ٢(

 و.  –و، ودراسة احمد الزین علي ،  ص أ  –إبراهیم  ص أ 
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 ٥٤٦

 

ث نبوي عشاموي حممد ، املعيـد يف هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري تقدم هبا الباح

قسم اللغويـات، للحصـول  -كلية اللغة العربية بالقاهرة، إىل جملس األساتذة بجامعة األزهر 

 م. ١٩٨٦هـ املوافق ١٤٠٧عىل درجة املاجستري وحصل عليها عام 

 قسم الرسائل العلمية.  –وهي عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة كلية اللغة العربية 

ول الباحث اجلزء اخلامس من كتاب التاج املكلل بجواهر اآلداب عىل املفصـل يف وقد تنا

 صنعة اإلعراب البن هطيل بالدراسة والتحقيق.

 

فأما قسم الدراسـة فقـد  )٢( وقسم للتحقيق)١( قسم الباحث بحثه إىل قسمني: قسم للدراسة

 دة مستقلة لقسم التحقيق. ، ثم بدأ فهرسة جدي٨٥كان بفهرسة مستقلة حتى صفحة 

 وقسم الباحث الدراسة إىل أربعة فصول: 

                                                   

  (الدراسة). ٨٦ – ١حمد ، ص) ینظر التاج المكلل، الجزء الخامس، تحقیق: نبوي عشماوي م١(

 ( التحقیق) ٧٤٩ – ١) المصدر نفسه، الجزء الخامس، تحقیق: عشماوي محمد ، ص ٢(
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 ٥٤٧

 الفصل األول: حتدث فيه عن الزخمرشي وكتابه املفصل. 

 الفصل الثاين: حتدث فيه عن عرص ابن هطيل، حياته، وآثاره العلمية. 

 الفصل الثالث: يف التاج املكلل ووضح فيه: 

سبته البن هطيل وقيمته العلمية وأشار إىل ن -اسم الكتاب ونسخه  -زمنه –سبب تأليفه 

مصادره التي استقى املؤلف منها معلوماته، كام ألقى الضوء عىل منهج ابن هطيل يف كتابه التاج 

 وبني فيه منهجه وموقفه من الشواهد. 

 الفصل الرابع: قام فيه الباحث بعمل موازنة بني التاج املكلل ورشحني آخرين مها: 

للعـامل العالمـة فخـر الـدين الـرازي املتـوىف سـنة  -نفائس املفصـل عرائس املحصل من  -٣

 هـ).٦٠٦(

 هـ ). ٦٤٣رشح العالمة ابن يعيش احللبي املتوىف سنة (  -٤

ثم تال ذلك التحقيق وهو القسم الثاين، وقـد اعتمـد الباحـث عـىل األسـاس والقواعـد 

 التالية: 

 قيد برسمه من املخطوط. كتابة النص بالقواعد اإلمالئية املعروفة اليوم، ومل يت -٨
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 ٥٤٨

حافظ الباحث عىل صورة النص كام وضعه مصنفه، وأما املواضع التي فيها تآكل أرضـة  -٩

فقد اعتمد يف إكامهلا عىل رشح اإليضاح البن احلاجب؛ ألن ابن هطيـل اعتمـد عـىل هـذا 

 الرشح كثريا يف رشحه للمكلل. 

قومها بـام يالئـم السـياق مـن عندما كان جيد الباحث مجال غري مستقيمة كان حياول أن ي - ١٠

 زيادات ويضعها بني قوسني معقوفتني [       ] ويشري يف اهلامش إىل صورته األوىل. 

 صوب الكلامت التي جاءت حمرفة يف النص ووضعها بني قوسني معقوفتني [ ] أيضا.  - ١١

 ضبط بالشكل ما حيتاج إىل ضبط.  - ١٢

بوضع رقم الصفحة اجلديدة يف أشار إىل انتهاء صفحة من األصل وابتداء صفحة جديدة  - ١٣

 اهلامش األيمن للصفحة مع وضع خط مائل يف وسط الكالم. 

خرج الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية واألبيات الشعرية واألمثال واألقوال وترجم  - ١٤

لألعالم واألماكن والبلدان والقبائل ثم قام بعمل فهرسة لكل ما سبق، إضافة إىل متيزه يف 

 . )١(ققوا األجزاء األوىل للمكلل بفهرسة املذاهب النحويةالفهرسة عمن ح

يمكن القول إن الباحث قد تأثر بمنهج الباحث أمحـد الـزين عـيل إىل درجـة النقـل املبـارش .

                                                   

 .٧٢٢) ینظر التاج ص ١(
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 ٥٤٩

 

قليال ما نجد الباحث وقف عند األعالم والبلدان، لذلك نجده وقف عند سبعني علام يف 

 .)١(لته كلها أما األماكن والبلدان فلم يقف إال عند ثالثة عرش مكانا وقبيلةرسا

 

بذل الباحث جهدا ملموسا يف ختريج الشواهد الشعرية ونسـبتها إىل أصـحاهبا وضـبطها 

ورشحها وكذلك الشواهد القرآنية، وقام بفهرسـتها يف آخـر الدراسـة، وأمـا اللغويـات فقـد 

 ا ومل أجد عليه مأخذ يف ذلك. وضحها ورشحه

 

حتدث الباحث عن كثري مـن القضـايا النحويـة كقضـايا اخلـالف، والقـراءات القرآنيـة، 

 ولغات العرب. 

َعَلم جديد من  اكتشاف «، ومن تلك النتائج قوله: )٢(توصل الباحث إىل بعض من النتائج

واعتقـد أن االكتشـاف » رن الثامن، وأوائل القرن التاسع اهلجريأعالم العربية املربزين يف الق

 ، وقد سبق أن كشف من قبله اللثام عن هذا العامل اليمني اجلليل. ةيكون ألول مر

                                                   

 ) ینظر القسم األول من تحقیق الجزء الخامس من كتاب التاج المكلل، ص .١(

 .٣٧٤) ینظر المصدر نفسه ص ٢(
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 ٥٥٠

العثور عىل رشح من درر املفصل، له من املكانة واملنزلة العلمية بني كتب النحو « وقوله: 

 باحلديث عنه من الدراسات السابقة.  ، وهذا أيضا عمل سبق»ما يدعوا إىل دراسته

 كذلك بني الباحث أن ابن هطيل برصي وال يستبعد تصويبه املذهب الكويف أحيانا. 

، أحيانا واعتقد أن عليه أن يقول القراءات الشاذة، ألنه )١(استشهاد ابن هطيل باآليات الشاذة - 

 املحدثني كشعر املتنبي. ال توجد يف القرآن الكريم آيات شاذة. كذلك استشهاده بشعر بعض 

 اهتاممه بالناحية األدبية أكثر من تقريب القواعد النحوية والرصفية.  - 

كثرة نقله عن رشح ابن احلاجب عىل املفصل ورشح الكافية للريض، واعتقد بأن هذه النتائج  - 

 السابقة.  األجزاءهي نفسها النتائج السابقة يف دراسات 

 

وفهرسـا ملصـادر  )٣(، وآخـر لألحاديـث النبويـة)٢(لباحـث فهرسـا لآليـات القرآنيـةقدم ا

وفهرسا  )٧(وفهرسا لألعالم )٦(وفهرسا لألشعار واألرجاز )٥(وفهرسا لألمثال واألقوال )٤(البحث

 )٣(به املوضوعات يوفهرسا للتحقيق ويعن )٢(وفهرسا للقبائل واألماكن ونحوها )١(للكتب

                                                   

 .٣٧٤امس من كتاب التاج المكلل ص ) ینظر القسم األول من تحقیق الجزء الخ١(

 .٣٨٤ – ٣٨٣) ینظر المصدر نفسه ص ٢(

 .٣٨٥) انظر المصدر نفسه ص ٣(

 .٣٨١ – ٣٧٥) انظر المصدر نفسه ص ٤(

 .٣٨٦) انظر المصدر نفسه ص ٥(

 .  ٣٨٨ – ٣٨٧) انظر المصدر نفسه ص ٦(

 .٣٩٠ – ٣٨٩) انظر المصدر نفسه ص ٧(
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 االعتامد عىل نسخة واحدة.  - 

 عدم ضبط النص بالشكل.  - 

 عدم السري عىل ترقيم واحد من أول الرسالة إىل آخرها.  - 

 السري عىل املنهج نفسه املتبع يف الدراسات السابقة لألجزاء السابقة.  - 

 

وقف الباحث عىل نسبة الكتـاب لصـاحبه، واكتفـى بـام هـو موجـود يف مقدمـة عنـوان 

املخطوط ( نسخة تيمور) بدار الكتب املرصية، مثلـه مثـل البـاحثني السـابقني الـذين تنـاولوا 

بالدراسة والتحقيق األجزاء األوىل من التاج، إال أن الباحث عزز من األدلة الدالـة عـىل نسـبة 

الكتاب لصاحبه وذلك بام ذكره بأن الشوكاين يف البدر الطـالع والبغـدادي يف هديـة العـارفني 

مر رضا كحالة يف معجم املؤلفني وخري الدين الزركيل يف األعـالم، كـل هـؤالء ذكـروا أن وع

البن هطيل رشحا عىل املفصل ولكنهم مل يعينوا اسمه، ولو قدر الباحث أن يـأيت بنصـوص أو 

إحاالت من نحاة عارصوا ابن هطيل أو جاءوا بعده وأشاروا إىل اسم الكتاب لكان ذلك أوثق 

                                                                                                                                                  

 .٣٩١) انظر المصدر نفسه ص ١(

 .٣٩٢) انظر المصدر نفسه ص ٢(

 .٣٩٥ – ٣٩٣) انظر المصدر نفسه ص ٣(
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ذه سمة غالبه عند الباحثني يف هذا الكتاب بأجزائه السـابقة ومأخـذ يؤخـذ وأضح علميا، وه

 عليهم. 

 

ضبط الباحث املتن، ومل يضبط الرشح بالشكل، وعمله األساس هو حتقيق الرشح، فمـن 

 باب أوىل أن يضبطه بالشكل ليكون أوثق وأصح وبعيدا عن اللبس. 

ؤلف ( الزخمرشي ) والشارح ( ابن هطيل ) وهذا يشء لقد فصل الباحث بخط بني متن امل

 طيب وإجيايب. 

كام اعتمد عليها السابقون  -نسخة تيمور -واعتمد الباحث عىل نسخة دار الكتب املرصية

ومل يرش إىل النسخ األخرى كنسخة اجلامع الكبري بصنعاء، وال جيوز االعتامد عىل نسخة واحدة 

 كن احلصول عليها. إذا كان هناك أكثر من نسخة ويم
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هذه الدراسة قام هبا الباحث حممد حييى إبراهيم مصـطفى إبـراهيم املعيـد يف كليـة اللغـة 

كليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة قسـم  -دم هبـا إىل جامعـة األزهـر العربية بالزقازيق، حيث تقـ

 م. ١٩٨٦هـ املوافق ١٤٠٧اللغويات، للحصول عىل درجة املاجستري عام 

قسـم  -وهذه الدراسة عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة كليـة اللغـة العربيـة بالقـاهرة 

 ماجستري). ١٤٤٠الرسائل العلمية حتت الرقم العام ( 

الباحث كتاب التاج املكلل. بجواهر اآلداب عىل املفصل يف صنعة اإلعـراب،  وقد تناول

القسم الثالث وهو قسم احلروف حيث بلـغ عـدد صـفحات هـذه الدراسـة مخسـامئة ومخسـا 

 ومخسني صفحة.

  

قسم الباحث بحثه هذا إىل قسمني: القسم األول قسم الدراسة، والثـاين قسـم التحقيـق، 

 الدراسة فقد تناول فيه الباحث أربعة فصول: فأما قسم 
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الفصل األول: حتدث فيه عن الزخمرشـي، مـن حيـث نسـبه ومولـده ونشـأته العلميـة، 

 وعزوبته، واعتزاله، وصفاته، وأساتذته وتالميذه، وآثاره العلمية ثم وفاته. 

 الفصل الثاين: تناول فيه املفصل من حيث: 

 قيمته العلمية بني كتب النحو.  -١

 وح املفصل. رش -٢

والفصل الثالث: تناول فيه عرص العالمة ابن هطيل من حيـث احليـاة السياسـية واحلالـة 

االجتامعية والثقافية، ثم تناول احلديث عن املؤلف من حيث اسمه ونسـبه، ومولـده، ونشـأته 

العلمية، ومذهبه االعتقادي، وأساتذته، وتالميذه، ثم حتدث عن منزلته ونشاطه العلمي، وكذا 

 موقفه من الشعر، ثم ذكر آثاره ومصنفاته العلمية، ثم وضح مذهبه النحوي وسنة وفاته. 

 أما الفصل الرابع: فقد دار يف التاج املكلل بجواهر اآلداب، حيث وضح فيه: 

 توثيق نسبة الكتاب إىل صاحبه من خالل كتب الرتاجم  -١

 سبب تأليف الكتاب.  -٢

 زمن تأليف الكتاب.  -٣

 سبب تسمية الكتاب.  -٤

 منهج العالمة ابن هطيل يف التاج املكلل بجواهر اآلداب.  -٥
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 املصادر التي استقى منها املؤلف معلوماته.  -٦

 موقف ابن هطيل من الشواهد.  -٧

 موازنة علمية بني التاج املكلل، وبني كل من:  -٨

 عرائس املحصل للفخر الرازي.   -  أ

 رشح العالمة ابن احلاجب املسمى باإليضاح.    -  ب

 مد عليها يف التحقيق. وصف املخطوطة املعت -٩

وأما القسم الثاين فقد جعله الباحث حتقيقًا للقسم الثالث من كتاب التـاج املكلـل، وهـو 

 قسم احلروف.

 مدى حتقيق العنوان ونسبة الكتاب لصاحبه

أما العنوان فلم يذكر الباحث عنه شيئا وأما نسبة الكتاب لصاحبه، فقد أضـاف الباحـث 

 عن السابقني دليلني مها: 

ما دام الكتاب مل ترد فيه نصوص لعلامء جاءوا بعد الفرتة الزمنية التي عاش فيهـا ابـن هطيـل  -

 .)١(فهذا دليل لرتجيح نسبة الكتاب إىل صاحبه

                                                   

 .٤٠المكلل ص التاج ) ینظر ١(
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أشار الشوكاين يف البدر الطالع أن ابن هطيل كان مدينا ملطالعة رشح الريض عـىل كافيـة ابـن  -

كلل مما يستأنس به عىل صحة نسبة الكتـاب إىل احلاجب، وهذا واضح جدا يف كتابه التاج امل

 . )١(ابن احلاجب

نحو تيمور ) بدار الكتب  ١٥٩اعتمد الباحث عىل نسخة وحيدة وهي نسخة تيمور رقم (

املرصية وهي ليست بخط املؤلف وال أحد من أبنائه لكنها بخط الناسخ ( امحد ابن إسامعيل بن 

هـ) وذكـر الباحـث أهنـا ٨٠٥يف العرش الثانية من شهر ذي القعدة سنة ( حممد تيمور ) وكتبت

، وكام ذكـرت سـابقا )٢(فريدة وأنه حاول العثور عىل نسخة أخرى ملقابلتها ولكن ذلك مل يتيرس

نحـو )  ١٠٠٠فإن هذا الكتاب له نسخة أخرى يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء، حتـت رقـم ( 

 ملقابلة النسخة التي بحوزته يقلل من مدى دقة كتابة النص.  وعدم اقتنائها من قبل املحقق

أحسن ما فعله الباحث أنه ضبط نص الزخمرشي بالشكل كامال، وضبط كذلك نص الشارح  -

 ابن هطيل بالشكل كامال، وهذا يقوي دقة الكتابة للنص. 

                                                   

 .٤٠ص المكلل التاج ینظر )١(

 ) المصدر نفسه ٢(
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الكلامت غري اعتمد الباحث عىل املفصل نفسه أحيانا وعىل رشح ابن احلاجب يف معرفة بعض  -

الواضحة، ومل يعتمد عىل رشح الريض رغم أن ابن هطيل اعتمد كثريا عىل رشح الريض كـام 

 . )١(ذكر ذلك الشوكاين

 قلة األخطاء اللغوية واإلمالئية والطباعية.  -

حسن التقسيم والتنظيم للجزء املحقق بوضع خطوط فواصل بحيث قسمت الورقة إىل ثالثة  -

 سام، القسم األول: املتن، والقسم الثاين: الرشح، والقسم الثالث: التحقيق. أق

خدمة النص، وذلك من خالل إكامل األبيات الشعرية التي جاءت عند ابـن هطيـل مبتـورة،  -

ونسبتها إىل قائليها بالرجوع إىل دواوينهم أو إىل املصـنفات التـي جـاء فيهـا ذكـر الشـواهد 

 لبغدادي ومعجم شواهد العربية لعبد السالم هارون. الشعرية كخزانة األدب ل

 ضبط النصوص وضبط كل كلمة قد حتتمل قراءة أخرى أثناء التحقيق.  -

 دقة ضبط الشواهد القرآنية والشعرية من الفهارس.  –

مبتعـدا عـن الرتقـيم املكـرر القـائم عـىل  آخرهاالسري عىل ترقيم واحد من أول الدراسة إىل  -

 قيم الدراسة، ثم استقاللية  ترقيم التحقيق. استقاللية  تر

                                                   

 .١/٤٩٣) ینظر البدر الطالع للشوكاني ١(
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 كفاءة املصادر التي اعتمد عليها الباحث، حيث كان ُيرِجع كل كالم إىل مصدره األصيل. -

كثرة االعتامد والتقليد للمعلومات واملوضوعات املتناولة يف قسم الدراسة عـىل التحقيقـات  -

 سة لألقسام السابقة من رشح ابن هطيل للمكلل.السابقة أو املتزامنة هلذه الدرا

عدم وجود مقارنة أو موازنة بني رشح ابن هطيل وشارح آخر أو رشاح آخـرين غـري الـذي  -

 وازن بينهم أصحاب التحقيقات السابقة لألجزاء السابقة للمكلل.

يز هبا عمن عدم الرتكيز عىل النتائج املتوصل إليها بحيث يبني أمورا اختص هبا ابن هطيل ومت -

 سواه من رشاح املفصل. 

عدم دقة كتابة اسم مؤلف الكتاب أحيانا كقوله: الفوائد الضيائية لنـور الـدين عبـد الـرمحن  -

 والصحيح نور الدين عبد الرمحن اجلامي.   )١(احلاجي

عدم ذكر اسم شارح الكتاب أحيانا مع لقبه فيتوهم اسم الكتاب كقوله رشح املفصـل البـن  -

 دون أن يذكر احللبي فال يعلم أهو ابن يعيش احللبي أم ابن يعيش الصنعاين ؟. )٢(يعيش

وهـو « عدم ضبط أسامء بعض الكتب يف اهلامش أو يف متن املخطوط املحقق كقول الشارح:  -

فهل ُتقرأ (الصحاح) بفتح الصاد أو الصـحاح كـام هـو شـائع بكرسـ  )١(»الذي يف الصحاح 

                                                   

 .٥٤٦) ینظر التاج ص ١(

 .٣٥٥ص المكلل التاج ینظر  )٢(
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ث تركها الباحث بدون ضبط رغـم أنـه يضـبط كـل كلمـة الصاد والصواب فتح الصاد حي

 حتتمل اللبس وذكرها أيضا املحقق يف اهلامش بدون ضبط. 

مل حياول الباحث أن يقف يف قسم الدراسة أو النتائج عىل آراء ابن هطيل التي متيز هبـا ولكنـه  -

 . )٢(آخر ذكر كالما عاما بأن ابن هطيل كان أحيانا يبدي رأيه أو يرجح موقف فريق عىل

مل يبني الباحث أن ابن هطيل استقى أفكاره النحوية والرصفية من خالل أمهات الكتب ومن  -

 . )٣(أمهها رشح ابن احلاجب للمفصل، ورشح الكافية للريض

 

                                                                                                                                                  

 .٤٥٠) المصدر نفسه ص ١(

 .٥٠٩ص سه المصدر نف)٢(

 ٥٠٨) المصدر نفسه ص ٣(



���������������������������������������������������� �

 

 ٥٦٠

عبارة عن دراسة وحتقيق للجزء األول من كتاب املكلل بفرائد معاين هذه الرسالة العلمية 

مفصل الزخمرشي الذي صنّفه اإلمام النحوي اليمني املهدي لدين اهللا أمحد بـن حييـى املرتىضـ 

هـ)، وهذه الرسالة عبارة عن رسالة دكتوراه تقدم هبا الباحث عبده عـيل ٨٤٠املتوىف سنة (ت 

لعربية بالقاهرة بجامعة األزهر الرشيف بجمهورية مرص العربيـة، مريش إىل جملس كلية اللغة ا

وأرشف عليه كل من األستاذ الدكتور/ إبراهيم حسن إبراهيم واألستاذ الدكتور/ حممد فـائز 

 م.١٩٨٦زكي دياب، وقد حصل الباحث هبذه الرسالة عىل درجة الدكتوراه عام 

دد صفحاهتام ألفا ومـائتني وإحـدى وقعت هذه الرسالة العلمية يف جملدين كبريين بلغ ع

وسبعني صفحة، وهذه الرسالة عبارة عن خمطوطة وتوجد نسخة منها حمفوظة باملكتبة املركزية 

 بكلية اللغة العربية بالقاهرة.
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 تكونت هذه الرسالة من قسمني:

 ويتضمن متهيدًا ومخسة فصول: القسم األول: وهو خاص بالدراسة،

لتمهيد: وفيه ألقى الباحث نظرة رسيعة عىل أهم مؤثرات الزخمرشـي واحلركـة العلميـة ا

والفكرية بوجه عام والنحوية بوجه خاص، مربزًا الناحية املنهجية لكتاب املفصل الـذي مجـع 

 املادة النحوية عىل نسق مل ُيسبق إليه.

 الفصل األول: بعنوان (مع اإلمام املهدي) وفيه مبحثان:

األول: ويتناول عرص اإلمام املهدي من الناحيتني: السياسـية واالجتامعيـة، املبحث 

وأثر هاتني الناحيتني عىل اجلوانب الثقافية والعلمية يف عرصه، وحتدث الباحث فيه بوحه 

 خاص عن مظاهر التفكري النحوي يف اليمن يف هذا العرص.

ه ونسبه وصفائه ومولده واملبحث الثاين: يشمل تعريفًا باإلمام املهدي من جهة اسم

ونشأته، ودعوته لإلمامة ومكانته العلمية، وشيوخه وتالميذه، ومالمح منهجه الفكـري 

َكمه، ومؤلفاته، ثم وفاته.  العام، وختم هذا املبحث عن شعره، وِح

الفصل الثاين: جعله الباحث بعنوان ( منهج الشـارح ومصـادره يف كتـاب املكلـل، 

 تابه (املكلل) ثم تعرض ثانيًا للحديث عن مصادره.وحتدث أوالً عن منهجه يف ك
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الفصل الثالث: وعنوانه (موازنة بني املكلل وبعض الرشوح األخـرى) حيـث وازن بـني 

 املكلل والتخمري للخوارزمي ورشح ابن يعيش ورشح ابن احلاجب املوسوم باإليضاح.

دث عـن موقـف الفصل الرابع: حتت عنوان (أدلة الصـناعة يف كتـاب املكلـل) وفيـه حتـ

 –املرتىض من السامع والقياس واإلمجاع، والعلة النحوية، وقضـية الشـواهد (القـرآن الكـريم 

 األمثال وكالم العرب، الشواهد الشعرية). –األحاديث النبوية 

الفصل اخلامس: بعنوان (شخصية الشارح ومنهجه النحوي) وكشف فيه عـن شخصـية 

ء ومناقشتها وموقفه من مدرستي البرصة والكوفة، ثم اإلمام املهدي من خالل موقفه من اآلرا

وقف الباحث وقفة مع مكلل املرتىض حيث أبان الباحث فيها مآخـذه عـىل املرتىضـ يف كتابـه 

املكل كعدم دقته يف نسبة بعـض اآلراء ألصـحاهبا وسـهوه يف ضـبط بعـض اآليـات القرآنيـة 

ه مل يكن دقيقًا يف ضبط بعض األعالم، الكريمة، وخطأه يف نسبة بعض األبيات إىل قائليها، وأن

 وأيضًا بعض األلفاظ اللغوية.

 صفحة. ١٨٩وقد وقع قسم الدراسة يف رسالة الباحث يف 

القسم الثاين: التحقيق، حيث قدم الباحث متن اجلزء األول من املكلـل للمرتىضـ حمققـًا 

 حتقيقًا علميَا.

 ليها من خالل البحث.ثم اخلامتة، وتضمنت أهم النتائج إىل توصل الباحث إ
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 ثم الفهارس.

ـن الباحـث  -١ اتسمت هذه الرسالة باللغة العالية املحلقة الواضحة املرتابطة مما يدل عـىل متكُّ

 من زمام اللغة إىل حد كبري.

مما متيز به قسم التحقيق واستوقفني حتقق الباحث من صحة نسبة اآلراء إىل أصحاهبا والرد  -٢

ىض وختطئته يف عدم صحة ما ذكره وهذا التحقق قليًال ما الحظتـه يف التحقيقـات عىل املرت

 التي وقفت عليها يف دراستي هذه.

، )١(أشار الباحث يف قسم الفهارس أن فهارسه ختتص فقط بـام ذكـر يف مـتن رشح املرتىضـ -٣

مـا  وهذه مالحظة وإشارة مل أجدها يف غري هذه الرسالة؛ إذ ُيتوهم أن الفهارس تشمل كل

 ذكر يف الرسالة متنها وهامشها فيختلط األمر عىل من يريد أن يستفيد منها.

 استقاللية الرتقيم بحيث كان لكل قسم ترقيمه اخلاص به. -٤

 

 

 

                                                   

  .١/٩٩٥) انظر المكلل بفرائد معاني المفصل، ١(
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 مما أخذته عىل الباحث ما يأيت:

إىل عدم توضيحه وتفسريه يف قسم الدراسة لبعض املفردات أو األسامء الغريبة التي بحاجة  -١

تفسري ملعرفة ماهيتها وداللتها حيث ينقل كالمًا نصًا أو باملعنى وترد يف بعض ألفاظه بعض 

وقـد أحرضـ الكتـاب مرفوعـًا «الغموض فال يفرسه يف اهلـامش ومـن ذلـك مـثًال قولـه:

 ؟ )٢(فام الطلبجانة )١(»بالطلبجانة

حكمه أن النحـو يف الـيمن ظـل إصداره أحكامًا مسبقة من غري دليل ومن غري دراسة فاحصة ودقيقة، ك -٢

عىل الدوام يمثل اجلانب االختياري وليس فيه متيُّز يذكر عن املدارس النحويـة املشـهورة فـال توجـد لـه 

 .)٣(خطوات جديدة تستحق التسجيل

حيتاج إىل دراسـة اآلراء اجلديـدة لنحـاة الـيمن مجيعهـا ومعرفـة  -يف نظري –ر حكم كهذا اصدفإ

ن غريهم رشحًا وأسلوبًا ومنهجًا، ومن ثم إصدار حكـم يف ذلـك أمـا إصـدار جوانب متيزنحاة اليمن ع

هذا احلكم من خالل دراسة نحوي يمني واحد فقط وهو اإلمام املرتىضـ فـأمر غـري مقبـول علميـًا وال 

 منطقيًا.

                                                   

 قسم الدراسة. ١/١٥) المصدر السابق نفسه، ١(

) الطلبجانة كلمة غیرعربیة ولم أجدها في المعاجم العربیة  ، ویبدو أنها وعاء كبیر منمق  توضـع فوقـه الهدیـة عنـد ٢(

 ، هكذا یظهر لي المعنى من السیاق، واهللا أعلم.تقدیمها للملك رفعا لشأن الهدیة

 قسم الدراسة. ١/٢٠) المكلل بفرائد معاني المفصل، ٣(
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يالحظ عىل اخلامتة أهنا جاءت هناية التحقيق، ونتائجها إنام كانت مقصـورة عـىل مـا توصـلت إليـه 

اإلمام املرتىض وكتابه املكلل حمل هـذا البحـث، فمـن بـاب أوىل أن تكـون اخلامتـة تابعـة لقسـم دراسة 

 غري ما ذكره يف قسم الدراسة. االدراسة إذ مل يضف فيها من النتائج شيئ

 مها: أمرينومما أخذته عليه يف جانب اللغة 

هـاتني النـاحيتني عـىل اجلوانـب تناول بإجياز عرصه من النواحي السياسـية واالجتامعيـة، وأثـر « قوله:  -١

 والصواب: من الناحيتني: السياسية واالجتامعية. )١(»الثقافية والعلمية

 )٢( »وهذا الرتكيب يقوى يف املناطق الواقعة شامل البالد ورشقها وجنوهبا حيث تشح األمطار« قوله: 

قل جنويب البالد ومثلها «ارك: والصواب: الواقعة شاميل البالد ورشقها وجنوهبا، يقول الدكتور مازن املب

شاميل البالد وال تقل: جنوب البالد، نقول: متتد سورية من جنويب تركية إىل شاميل اجلزيرة العربية، وأما 

 .)٣(»لرحيني معروفتني فاسامناجلنوب والشامل 

 

 

 

 

                                                   

 ) المصدر السابق نفسه، المقدمة، ص ب.١(

 .١٣) المصدر السابق نفسه، التمهید، ص ٢(

 .١٩١)  نحو وعي لغوي للدكتور مازن المبارك، ص ٣(
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 لقد رشح ملحة اإلعراب كثري من النحاة ومنهم:

 )١( هـ) ناظم ملحة اإلعراب نفسه.٥١٦أبو حممد القاسم احلريري (ت  )١(

 .)٢( هـ)٦٦٤حلويف (تأبو العباس أمحد املبارك ا )٢(

 .)٣(بدر الدين حممد بن مالك املدعو ابن الناظم له رشح ألفية ابن مالك ورشح امللحمة )٣(

 .)٤(هـ) وسّمى رشحه: اللمحة يف رشح امللحة٧٢٢حممد بن حسن بن سباع الصائغ (ت )٤(

 .)٥(هـ٧٧٥أبو املحاسن عبداهللا بن عبداحلق: فرغ رشحه سنة  )٥(

 .)٦(هـ) اخترص امللحة ورشحها٧٩١ابن الوكيل أمحد بن موسى (ت  )٦(

هـ) نظم مقدمة أبن بابشاذ يف ألف بيت وله ٨٠٢عبداللطيف بن أيب بكر الرشجي (ت  )٧(

 .)١(رشح ملحة اإلعراب

                                                   

ــري، ١( ــراب) للحریـ ــرح ملحـــة اإلعـ ــة الیرمـــوك ) انظـــر (شـ ــارس، جامعـ ـــائز فـ ــد  –تحقیـــق: د/ ف األردن، دار األمـــل  –أربـ

  م ١٩٩٩١للنشر، ط 

 م. ١٩٤١، استانبول ط١٨١٧) انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى حاجي خلیفة ص٢(

 . ١/٢٢٥) بغیة الوعاة ٣(

 .٥/١٥٣ة العربیة، ) تاریخ األدب العربي لبروكلمان، نقل عبدالتواب رمضان، عنایة الجامع٤(

 هـ. ١٣٥٠القاهرة  –) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتبة التجاریة، مصر ٥(

 .١/٣٩٣) بغیة الوعاة ٦(
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 .)٢( هـ)٨٤٤أمحد بن حسني بن سالّن الرميل ( )٨(

 .)٣()٨٤٩عبداهللا بن أمحد بن عيسى املرادوي املقديس: فرغ من رشحه سنة ( )٩(

 .)٤()٨٤٩فيص املرادي املقديس: ألف رشحه سنة (حممد بن امحد سعيد احل )١٠(

 .)٥("منحة اإلعراب "هـ) وسامه: ٨٨٨الشيخ رسحيا بن حممد رسحيا املرصي (ت  )١١(

 .)٦( هـ)٨٩١عيل بن حممد عيل القريش الفلصاوي (ت  )١٢(

 .)٧(مزدوجهـ) وهو ٩١١جالل الدين السيوطي(ت  )١٣(

حـه: حتفـة هــ) وسـمى رش٩٣٠مجال الدين حممد بـن عمـر بحـرق احلرضـمي (ت  )١٤(

 .)٨(األحباب وطرفة األصحاب

رشحه: كشف النقاب ومنه نسـخ خطيـة  هـ) سمى٩٧٢عبداهللا بن أمحد الفاكهي (ت  )١٥(

 .)٩(كثرية يف مكتبات كثرية

 .)١(هـ١٠٢٦أمحد املعاىف ألف رشحه سنة  ملجيدا عبد )١٦(

                                                                                                                                                  

 . ٧/١٨، كشف الظنون ٧/١٧) شذرات الذهب ١(

 .٧/١٨، كشف الظنون ٢٤٩، ٢٤٨/ ٧) المصدر نفسه ٢(

 ٨/١٨) انظر كشف الظنون ٣(

 .٥/١٥٣) تاریخ األدب العربي ٤(

 . ٨/١٨) كشف الظنون ٥(

 .٥/١٥٣) تاریخ األدب العربي ٦(

 .  ٥/١٥٣، تاریخ األدب العربي ٧/١٨) انظر كشف الظنون ٧(

جامعـة الجزیـرة، مطبـوع، دار  –) انظر تحقیق تحفة األحبـاب وطرفـة األصـحاب لبحـرق الحضـرمي رسـالة ماجسـتیر ٨(

 م.٢٠٠٢، ١ابن حزم، بیروت، ط: 

 .٥/١٥٣، تاریخ األدب العربي ٣٦٧، ٧/٣٦٦) شذرات الذهب ٩(
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 )٢("منحة امللك الوهاب"هـ) سمى رشحه: ١٠٠٦عبدامللك بن دعسني (ت  )١٧(

 )٣("مفتاح األلباب"املحالوي سمى رسحه: بن أمحد  إسامعيل )١٨(

 .)٤(مصطفى بن حممد بن حمب الدين )١٩(

وقد نرشـ يف دمشـق  "الطرة عىل الغرة"هـ) وسمى رشحه ١٢٧٠(ت  اآللويسحممود  )٢٠(

 .)٥(هـ١٣٠١سنة 

 

                                                                                                                                                  

 .٥/١٥٤) تاریخ األدب العربي ١(

 .٥/١٥٤) المرجع نفسه ٢(

 .٥/١٥٤) المرجع نفسه ٣(

 .٥/١٥٤) المرجع نفسه ٤(

 .٥/١٥٤) المرجع ا نفسه ٥(
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بداهللا ناجي إىل جملس كلية اآلداب يف هادي عهذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه تقدم هبا 

م ، وقد أرشف عليها  ١٩٩٩جامعة بغداد ، وحصل هبا الباحث عىل درجة الدكتوراه عام 

 األستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن.

 

 أقسام الدراسة:

 قسم الباحث دراسته إىل بابني:

ل : تكون من متهيد وفصلني ، فأما التمهيد فقد حتدث الباحث فيه عن احلياة الباب األو

السياسية والفكرية يف عرص اإلمام حييى بن محزة ، وأما الفصل األول فقد حتدث الباحث فيه 

عن حياة اإلمام حييى بن محزة ومصنفاته ، وذلك من حيث: اسمه ونسبه، أرسته، مولده 

يه اإلمامة، شيوخه وتالميذه، معارصيه، ومنزلته العلمية، ثم ونشأته، مذهبه الديني، تول

 مصنفاته، وأخريا وفاته. 
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وأما الفصل الثاين فقد خصصه الباحث للحديث عن املنهاج اجلـيل يف رشح مجـل الزجـاجي، 

 حيث بدأه بمدخل ثم تناول :

 منهج العلوي يف رشحه للجمل. -

 طريقة رشحه لألبواب. -

 سامت منهجه. -

 ة تعامله معها.مصادره وكيفي -

 أهم مصادره التي ذكرها.   -

 نقده ملصادره.  -

 موقفه من الفالسفة.  -

 موقفه من كتاب اجلمل.  -

 مذهب العلوي النحوي: -

 أوال املسائل اخلالفية

 ثانيا: املصطلحات النحوية

 ثالثا الشواهد:

 القرآنية -

 القراءات القرآنية -
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 األحاديث النبوية  -

 الشواهد النثرية  -

  الشواهد الشعرية -

 مآخذ عىل كتاب املنهاج  -

 أمهية الكتاب -

 وصف املخطوطة -

 منهج التحقيق -

 الباب الثاين: التحقيق

 

متيزت الدراسة بجزالة األلفاظ وحسن السبك وقوة التامسك والرتابط وحسن التقسيم، كام 

زة العلوي متيزت بتناول مصنف نحوي مهم وجليل الفائدة أال وهو رشح اإلمام حييى بن مح

جلمل الزجاجي ، وتأيت أمهية الرشح من أمهية الكتاب (اجلمل) وكذا من الشارح (العلوي 

 )الذي يعد علام من أعالم العربية يف عرصه.
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خلت الدراسة من كثري من املآخذ عدا بعض األمور الطفيفة التي ِذكرهـا ال يـؤثر عـىل جهـد 

 ومن تلك املآخذ:املحقق الذي هو حمل تقدير، 

 :)١(ذكر املحقق بعض مصنفات العلوي النحوية وأغفل بعضها ، حيث ذكراملحقق -

 كتاب األزهار الصافية رشح الكافية  -

 احلارص يف رشح مقدمة طاهر -

 املحصل رشح أرسار املفصل -

 املنهاج اجليل رشح مجل الزجاجي -

 

  ائد املقدمة.احلارص لفووأغفل كتابا نحويا مهام لإلمام حييى بن محزة وهو 

 نسب الباحث مصنفا نحويا لإلمام حييى بن محزة وهو كتاب ( إكليل التاج وجوهرُه الوهاج) -

 وهذا الكتاب ليس للعلوي ولكنه لإلمام أمحد بن حييى املرتىض. )٢(

 

 

 

 

                                                   

 .٨٩) انظر المنهاج الجلي شرح جمل الزجاجي ١(

 .٩١) المصدر نفسه ٢(
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هذه الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري، تقدم هبا الباحث حممد صالح الدين حنطاية إىل 

جملس كلية اآلداب واللغات والرتبية باجلامعـة اليمنيـة بصـنعاء، وهـي إحـدى اجلامعـات يف 

اليمن، وحصل هبا عىل املاجستري عام ألف وتسعامئة وثامنية وتسـعني للمـيالد وارشف عليهـا 

 ي ياسني اهليتي، وهذه الدراسة موجودة يف مكتبة اجلامعة اليمنية بصنعاء.الدكتور نور

مؤلف هذا الكتاب هو العالمة اليمني املشهور بسيبويه اليمن عيل بن حممد بـن سـليامن ( 

 هـ).٨١٢ابن هطيل املتوىف سنة 

  

 تكونت هذه الدراسة من قسمني:
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لدراسة، وقد تكّون من مائة وإحدى وسبعني صفحة، ومـن فأما القسم األول فهو قسم ا

 أربعة فصول:

فأما الفصل األول فقد جاء يف مبحثني: األول منهام درس فيه الباحث الشـيخ طـاهر بـن 

 أمحد وآثاره النحوية، والثاين درس فيه مقدمة ابن بابشاذ وجهود العلامء فيها.

اسة عرص ابن  ُهطيـل شـارح حمسـبة ابـن وأما الفصل الثاين فقد تناول الباحث فيه بالدر

بة هي مقدمة يف النحو ويقصد هبا الكافية التي تكفيك عن غريها.  بابشاذ، وهذه املحسِّ

وقد تكون هذا الفصل من ثالثة مباحث: األول عن احلياة السياسية، والثـاين عـن احليـاة 

 االجتامعية، والثالث عن احلياة الثقافية.

ن عن ابن ُهطيل النحوي اليمني شارح املحسبة، وقد تكون من أما الفصل الثالث فقد كا

 ثالثة مباحث:

 األول : حياة ابن ُهطيل العامة

 الثاين : حياته العلمية 

 الثالث : أقرانه وعلامء عرصه.

طيل وطريقته يف الرشح والتعليق، وقد تَكّون  وأما الفصل الرابع فقد كان عن منهج ابن ُه

 من مخسة مباحث:
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 اول أسلوب ابن ُهطيل وطريقته يف الرشح والتعليق.األول تن

 والثاين تناول موقف ابن ُهطيل من أصول النحو.

 واملبحث الثالث تناول موقف ابن ُهطيل من املدارس النحوية ومذهبه النحوي.

 واملبحث الرابع: موقف ابن ُهطيل من ابن بابشاذ.

 ازنته بالرشوح األخرى.واملبحث اخلامس تناول مصادر ابن ُهطيل يف الرشح ومو

 ) صفحة.٢٥٢وأما القسم الثاين فهو قسم التحقيق، ووقع يف (

 

تتمثل أول إجيابية هلذه الدراسة يف كون الباحث تناول بالدراسة نحويا يمنيا وحمّققًا لكتابه 

عروف بــ (سـيبويه النحوي املوسوم بـ (عمدة ذوي اهلمم عىل املحسبة) البن ُهطيل اليمني امل

 اليمن)، وهو كتاب جليل القدر عظيم الفائدة، صّب ابن ُهطيل فيه خالصة فكره النحوي.

كام أن الباحث قّدم هذا الكتاب حمققًا يسـهل قراءتـه واالنتفـاع بـه وقـام بتخـريج الشـواهد الشـعرية 

وأقوال الصحابة واألقوال املـأثورة  واآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألمثال العربية والقراءات القرآنية

 وغريها.
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من أكرب سـلبيات هـذه الدراسـة رداءة الطباعـة وكثـرة األخطـاء الطباعـة واإلمالئيـة، وكـذا اإلدالء 

بة اسم فاعل من حسبك كذا أي كفاك«بمعلومات غري موثقة، كقول الباحث:  ».املُحسِّ

بة ا ب ُحيَّسُب فهي ُحمَّسـبة؛ ألن اسـم الفاعـل مشـتق، والذي يبدو يل أن املُحسِّ سم فاعل من الفعل حسَّ

، و(حسـبك) )١(واملشتق باتفاق النحاة واللغويني أصله الفعل عىل رأي الكوفيني، واملصدر عىل رأي البرصيني

كقولـك  "كفايـة"ال هي بفعل وال مصدر، فحْسبك اسم ُيعرب بحسب موقعه يف اجلملة وله معنيـان األول 

كقولـك:  "ال غـري"ررت بتلميذ حسبك من تلميذ، فهي هنا بمعنى كفاية وتعـرب صـفة، واملعنـى اآلخـر م

 .)٢(رأيت تلميذًا حسُب أي ال غري وتعرب أيضًا يف املثال املذكور نعتاً 

بة تعني الكافية وأهنا مستوحاة هي وكتاب املحتسـب البـن جنـي مـن هـذا  وقد ذكر الباحث أن املُحسِّ

ـبة) املعنى، فالق ب، فإن كانت (املُحسِّ بة) هو من الفعل الرباعي حسَّ فاعـل مـن  اسـمياس يف اشتقاق (املُحسِّ

شذوذًا فام املصدر الذي اعتمد عليه الباحث يف ذلك ؟! وإن كان ذلـك سـامعًا فأيضـًا مـا املصـدر  (حسبك)

 يف اهلامش إىل يشء من ذلك. مشرياال نجد املحقق  حيث يف ذلك ؟ املعتمد

يات هذه الدراسة أيضًا أهنا تفتقد كثريًا إىل الضبط والسيام ضبط النصـوص املقتبسـة شـعرها ومن سلب

 ونثرها وكذا األعالم بأنواعها.

والذي يظهر يل أن يقول: دراسة وحتقيق؛ ألن الدراسة جـاءت  )٣(»حتقيق ودراسة« كذلك قال الباحث:

 تيب عند النحاة فإن السياق يدل عىل ذلك.أوالً ثم تالها التحقيق، وإن كان الواو ال يدل عىل الرت

                                                   

 .٣٤٦ري، ص ) انظر اإلنصاف في مسائل الخالف لألنبا١(

 .٢٨١) انظر موسوعة النحو والصرف واإلعراب إلمیل یعقوب، ص ٢(

 ) انظر عمدة ذوي الهمم، صفحة العنوان.٣(
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قام بتحقيق هذا الكتاب املوسوم بــ(حتفة األحبـاب وطرفـة األصـحاب يف رشح ملحـة 

تحقيق كدراسـة  أكاديميـة اإلعراب) الباحث اليمني بشري عبداهللا املساري، حيث تقدم هبذا ال

 -حنتـوب –(رسالة علمية) للحصول عىل درجة املاجستري، وذلـك إىل جملـس كليـة الرتبيـة 

م، ٢٠٠٢بجامعة اجلزيرة بجمهورية السودان الشقيق، وحصـل عـىل الدرجـة املطلوبـة عـام 

 والكتاب مطبوع ويباع يف املكتبات ويوزع يف مكتبة اإلرشاد بصنعاء.

خمطوط ألفه العالمة النحوي اليمني حممد بن عمر بحرق احلرضـمّي وهذا الكتاب أصله 

 هـ.٩٣٠املتوىف سنة 
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 تكونت من قسمني: 

األول: قسم الدراسة، حيث تناول الباحث فيه امللحة وناظمها (احلريري)؛ فذكر اسمه ونسبه 

ا ثم مكانة احلريري من الـنظم ثم (امللحة) ومعناها ثم (امللحة) قصتها وأسباب تأليفه

 النحوي ثم ُرشاح امللحة.

ثم عرف بالشارح مجال الدين بحرق احلرضمي ذاكـرًا حياتـه وآثـاره العلميـة ثـم عـّرف 

بكتاب (حتفة األحباب وطرفة األصحاب يف رشح ملحة اإلعراب) من حيث طريقة الشـارح 

 ومنهجه يف الكتاب الذي يتلخص يف اآليت:

 والتقسيم املنهجي. األسلوب التعليمي -١

 الرتكيز واإلجياز. -٢

 السهولة والوضوح. -٣

 نظرية العامل والعلة النحوية. -٤

 اعتامد الشواهد القرآنية والشعرية. -٥

 أمهية الكتاب وقيمته العلمية. -٦

 مقارنة بني رشح احلريري ورشح بحرق (عىل ُملحة اإلعراب). -٧
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التي اعتمد عليهـا  ثم حتدث الباحث عن معامل التحقيق ودواعيه من حيث وصف النسخ

 ثـالثيف التحقيق وهي أربٌع، ثم مصطلحات ورمـوز التحقيـق، وقـد وقـع القسـم األول يف 

 وستني صفحة.

وأما القسم الثاين فقد وقع يف مائتني وثالثة وسبعني صفحة تناول الباحث فيه حتقيق رشح 

 هـ) املوسومة بملحة اإلعراب. ٥١٦العالمة بحرق ملنظومة احلريري (ت

دقة الطباعة، وضبط الشواهد بأنواعها واألعالم وختريج الشواهد بأنواعها وكذا األعالم  )١(

والتعليـق والرشــح ملــا حيتــاج إىل تعليــق أو رشح ونــدرة األخطــاء اإلمالئيــة والنحويــة 

 واللغوية.

ث كـان االلتزام بقواعد التحقيق من غري إحداث أي تغيري يف املتن أو تدخل يف املتن حيـ )٢(

 عمل املحقق كله يف اهلامش.

االعتامد عىل أربع نسخ خمطوطة خمتلفة من حيث الناسخ وتـاريخ نسـخها، حيـث تعـود  )٣(

هـ، إضافة إىل نسخة حديثة مطبوعة أدخلت من ضمن النسخ ١١٥٦أقدم نسخة إىل عام 

 املعتمد عليها.
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فإن أخطأت فمن عند نفيسـ، وإن «باحث:التوهم يف بعض االستعامالت اللغوية كقول ال -١

 .)١(»وفضله ومن ثم بفضل األستاذين -تعاىل –أصبُت فبتوفيق من اهللا 

وفضـله ثـم  -تعاىل –والصواب فيام يبدو يل أن يقول: (وإن أصبُت فبتوفيق من اهللا 

بفضل) وليس (ومن ثم بفضل) حيث إن حروف اجلر ال تدخل عىل احلروف وتعمل فيها 

عىل األسامء، فتالحظ أن الباحث أدخـل حـرف اجلـر (مـن) عـىل (حـرف  ولكنها تدخل

) عىل اعتبار أن َثمَّ بفتح الثاء ظرف مكـان  العطف ثم)، وإن قيل إن الباحث أراد (وِمْن َثمَّ

فأُردُّ عىل ذلك بـأن املعنـى ال يسـتقيم؛ إذ  )٢( )ُمَطاٍع َثمَّ َأِمنيٍ  بمعنى (هناك) كقوله تعاىل: (

 نى: وِمن هناك بفضل األستاذين ؟! كيف يكون املع

إال أنك ال جتد أيًا منها قـد حظـي بـنفس هـذا العـدد مـن «ومن ذلك أيضًا قول الباحث: -٢

 .)٣(»االهتامم واالنتشار

 .)٤( والصواب: ( إال أنك ال جتد أيًا منها قد حظي هبذا العدد نفسه)

                                                   

 .١١) تحفة األحباب وطرفة األصحاب، ص١(

 .٢١) سورة التكویر آیة ٢(

 حیث تكرر هذا األسلوب. ٥٩، وانظر أیضًا ص٥٠) المصدر السابق نفسه، ص٣(

 في دراستي هذه   ) انظر تعلیل ذلك ٤(
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فـاحلريري يعـرف «كذلك استعامل بينام متوسـطة ورابطـة بـني مجلتـني، كقـول الباحـث: -٣

عبارة عام حيسن السكوت عليه وتتم الفائدة به، وال يتـألف مـن أقـل مـن "(الكالم) بأنه 

 . )١( ...»بينام يعرفه مجال الدين بحرق بقوله  "كلمتني

أن يقول: (بينام يعرف احلريـري (الكـالم) بأنـه ... يعرفـه  -يف نظري –والصواب 

 .)٢( مجال الدين بحرق بقوله... )

فـالتحقيق وفـق ضـوابط علميـة «يف استعامل كلمة (هام) وذلك يف قول الباحث:  التوهم -٤

. والصـواب: الكتـاب )٣(»وطرق منهجية ال غنى عنه، إلعادة املكانة إىل هذا الكتاب اهلـام

 املهم.

عدم وجود خامتة تلخص كل ما ُذكر يف قسم الدراسة واالكتفـاء بـبعض أبيـات يف هنايـة  -٥

احلث عىل تعلم العربية، وكذا التداخل يف الرتقيم حيث مل يرقم  التحقيق نظمها الباحث يف

 الباحث قسم الدراسة ترقيًام مستقالً و قسم التحقيق ترقيًام مستقًال؛ ليعرف هذا من ذاك.

                                                   

 .٦٠) تحفة األحباب، ص ١(

 ) انظر تعلیل ذلك في دراستي هذه   ٢(

 ) انظر توضیح ذلك في دراستي هذه  ٣(
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هذا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه، تقدم هبا الباحث عبد اللطيف حممد حممـد داوود، 

املدرس املساعد يف كلية اللغة العربية يف البحرية إىل قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة 

م) ١٩٩٠ -هــ ١٤١١جامعة األزهر لنيل درجة العاملية (الدكتوراه) وحصل عليهـا عـام ( -

وهذا البحث عبارة عن خمطوط حمفوظ يف مكتبة الرسائل العلمية بكلية اللغة العربية بالقـاهرة 

 ). ٥٢٧٢) ورقم التصنيف (٢٧٥٩حتت الرقم العام (

وهذا البحث يمثل دراسة وحتقيق كتاب ملحة اإلعراب للحريري كـامال، ومكـون مـن 

 ) صفحة. ١٥١٣جملدين كبريين حيث بلغ عدد صفحات هذا البحث (

 أقسام البحث 

) صـفحة، ٢٨٣عدد صفحاته ( بلغقسم الباحث بحثه إىل قسمني، قسم الدراسة، حيث 

 وتكون من متهيد وستة فصول، أما التمهيد فقد اشتمل عىل مبحثني: 
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يف املبحث األول عرف الباحث باحلريري، ثم تكلم عن أعامله ووظائفـه، ثـم عـن آثـاره 

 ووفاته. 

ين من التمهيد تكلم الباحث عن تاريخ املنظومات النحوية، ثم عن ملحة ويف املبحث الثا

اإلعراب للحريري، وعدد أبياهتا، وغريها، ثم حتـدث عـن رأي ابـن دعسـني يف عـدد أبياهتـا 

وأدلته، ثم عدد رشوح ملحة اإلعراب، ثـم اسـتنتج منهجـه يف منظومتـه املوسـومة بــملحة 

ه بحمد اهللا ثم الثناء عىل رسوله حممـد صـىل اهللا عليـه اإلعراب، وبني أن احلريري افتتح ملحت

وسلم، ثم حدد موضوع ملحته، ثم بني األصول املعتمد عليها كالسامع والقياس واالسـتقراء 

والعامل النحوي، والعلة النحوية، وبني أن احلريري قد ذكر حدودًا لبعض األبواب النحويـة، 

ًا يشري إىل بعض املسائل اخلالفية، كـام أن ألفاظـه وأشار إىل بعض اللغات العربية، وكان أحيان

 . )١(وأمثلته كانت تربوية هتذيبية وأخالقية، كام تضمنت امللحة كثريا من اآلداب

أما الفصل األول فقد عرف فيه بابن دعسني، فتحدث عن اسمه ونسبه ومولده، ونشـأته 

، ومناقبه ومؤلفاته وتاريخ وفاته وأخالقه، وثقافته، ومواهبه وتالميذه، ومنزلته العلمية وشعره

 . )٢(ومكان دفنه

                                                   

ــن دعســــین، ص ١( ـــك ابـ ــد عبــــد المل ــري لمحمـ ــراب للحریـ ــة اإلعــ ــرح ملحـ ــر منحـــة الملـــك الوهــــاب بشـ ، ٩٨  - ١٣) تنظـ

 تحقیق: عبد اللطیف محمد محمد داوود.

 .١٠٨ – ٩٩وهاب ص ) منحة الملك ال٢(
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وأما الفصل الثاين فقد جعله الباحث للحديث عن منهج ابـن دعسـني واجتاهـه يف رشح 

امللحة، وذكرت يف بيان منهجه أنه حافظ عىل ترتيب أبيات امللحة كـام رتبهـا احلريـري نفسـه، 

د وال غرابة، وهو خـال مـن احلشـو وحتدث عن أسلوبه وتبني أنه سهل ال تكلف فيه وال تعقي

 . )١(والتطويل واإلطناب اململ واإلجياز املخل

وأثبت  -ابن دعسني-وأما الفصل الثالث فتحدث الباحث فيه عن اجتاه الشارح النحوي 

برصيته الرصفة ورّد عىل من قال بأن مذهبه ناتج من ثقافاته املختلفة فهو ليس برصيا وال كوفيا 

 .)٢(يذهب مذهب الدليل وما اقتنع به وال غري ذلك ولكنه

 : )٣(وأما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث للنقاط التالية

 تأثر ابن دعسني بمن سبقه من النحاة.   -١

 موازنة بني رشح ابن دعسني للملحة ورشح احلريري هلا.  -٢

 ماله من مميزات.   -٣

 ما عليه من مآخذ.  -٤

 أخطاء ابن دعسني.  -٥

                                                   

 .١٨٤ - ١٠٩) المصدر نفسه ص  ١(

 .٢١٠ - ١٨٥) المصدر نفسه ص ٢(

 . ٢٨٣ – ٢١١) المصدر نفسه ص ٣(
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ثـم كـان الفصـل  )١(صل اخلامس، وقد خصه الباحث لذكر منهجه يف التحقيقثم كان الف

ثـم  )٣(وأخري اخلامتة وبيان أهم النتائج )٢(السادس الذي وصف فيه نسخ الكتاب وتوثيق النسخة

 .)٤(فهرس القسم األول

 ) صفحة. ١٢٣٠وأما القسم الثاين فقد خصصه للتحقيق حيث بلغ عدد صفحاته (

 مدى حتقيق العنوان

مل يقف الباحث عند حتقيق العنوان، واكتفى بتحقيق نسبة الكتاب ملصنفه، مكتفيا بـام ورد 

 يف عنوان الكتاب عىل النسخ املخطوطة. 

 مدى توثيق نسبة الكتاب البن دعسني

 وثق الباحث نسبة الكتاب البن دعسني باآليت: 

 تاب إليه. مل يشك أحد من الذين أرخوا البن دعسني أو من غريهم يف نسبة الك -١

قال مؤلفـه « ثبتت نسبة الكتاب إليه يف الصفحة األخرية من النسخة أ، ب، إذ جاء فيها       -٢

الفقري إىل عطف اهللا تعاىل وعفوه حممد بن عبد امللك بن عبد احلفيظ بـن دعسـني القـريش 

                                                   

 .٢٨٨ – ٢٨٤) منحة الملك الوهاب ص ١(

 . ٢٩٤ – ٢٨٩) المصدر السابق  نفسه ص ٢(

 ٢٩٧ – ٢٩٥) المصدر السابق  نفسه ص ٣(

 . ٣٠٢ – ٢٩٨) المصدر السابق نفسه ص ٤(
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 ويف نسخة (ب) زيادة كلمة (عبـد )١(»األموي جتاوز اهللا عن سيئاته ويرس له سبل مرضاته 

اهللا) بعد كلمة (عبد احلفيظ) وسقطت منها كلمة (األموي) بعد كلمة (القريش)، وصفحة 

للشـيخ  "كتاب منحة امللك الوهاب برشح ملحة اإلعـراب "العنوان يف نسخة (أ) بعنوان 

العالمة حممد عبد امللك بن عبد السالم بن عبـد احلفـيظ بـن دعسـني القـريش األمـوي، 

ج) منحة امللك الوهاب يرشح ملحة اإلعراب تأليف الشيخ وصفحة العنوان يف النسخة (

 العالمة عبد امللك دعسني. 

جاءت نسبة الرشح إليه يف مجيع كتب من ترمجوا له، أو كتبوا عن رشوح ملحـة اإلعـراب  -٣

، وهدية العـارفني )٢(كخالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش للمحبي و معجم املؤلفني

 . )٣(صنفني إلسامعيل باشا البغدادييف أسامء املؤلفني امل

 . )٤(نص برو كلامن يف كتابه: تاريخ األدب العريب -٤

 

اعتمد الباحث يف حتقيق الكتاب عىل نسخة أصليه وهي النسخة (أ) وهـي خمطوطـة 

مودعة يف عامدة شئون املكتبات يف جامعة امللك سـعود يف السـعودية قسـم املخطوطـات 

                                                   

 .٨٩انظر خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر للمحبي ، المجلد الثالث ص ) ١(

 .٤/١٦٠) معجم المؤلفین ٢(

 .١/٦٢٧) المصدر نفسه ٣(

 .١/٤٨٩) الملحق ٤(
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) (أ) اجلامعـة، ويعـود تـاريخ نسـخها إىل عـام ١٠٣٦) ميكـروفيلم (١٠٢٧حتت رقم (

هـ) وهي نادرة األخطاء واضحة الكلامت؛ لذلك كانت هـي النسـخة األصـلية ١١٠٠(

التي اعتمد عليها الباحث، وهي أيضا كاملة وكتبت أقدم نسخة حيث كتبـت بعـد وفـاة 

 . )١(مؤلفها ابن دعسني بأربع سنوات

لنسخة بنسخ أخرى، أما النسخة الثانية فهي خمطوطة مودعة يف وقابل الباحث هذه ا

) ويرجـع ١٢٢٤األوقاف العامة يف بغداد بالعراق قسم املخطوطات حتـت رقـم ( مكتبة

 هـ). ١٣٠٩تاريخ نسخها إىل (

أما النسخة الثالثة: فهي عبارة عن النصف األول من املخطوط وهي ميكـروفيلم يف 

خطوطـات بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود بالريـاض عامدة شئون املكتبـات قسـم امل

ــم: (ف ــت رق ــعودية حت ــظ   ٣١ك ٩بالس ــم احلف ــا إىل  ٦٩٠٨رق ــع تارخيه / ف. ويرج

 هـ). ١٣٤٤(

نحو) حسـبام  ٩٠،٩١وهناك نسخة يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء غربية حتت رقم (

لعـدم متكنـه مـن  جاء يف فهرس اهليئة العامة لآلثار ودور الكتب ومل يقف عليهـا الباحـث

احلصول عىل موافقة تصويرها يف اهليئة العامـة لآلثـار ودور الكتـب بصـنعاء وسـمح لـه 

باحلضور واإلطالع عليها ومقابلة النسخ ولكنه مل يفعل ذلك، وهـي أوثـق املخطوطـات، 

                                                   

 .٢٩٠) انظر منحة الملك الوهاب ص ١(
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وبسبب عدم إيصال النسخة إىل الباحث فقد اعترب ذلـك عـذرا وعـرض رد رئـيس اهليئـة 

، وذلك حيسب عليه ال له، كـام أن من التصوير والسامح باملجيء لإلطالع العامة باالعتذار

هناك خمطوطتني إحدامها يف إيطاليا بمكتبة ابروزيانة ونسخة أخرى يف مكتبة أصفية باهلنـد 

  ، ومليقف عليها املحقق.هـ)١١١٩نحو) يرجع تاريخ نسخها إىل (٣٨حتت رقم (

  

ني املوسوم بمنحة امللك الوهاب أعظم رشوح امللحة وأوفاها فال هـو يعد كتاب ابن دعس -١

 باململ وال املوجز املخل. 

الكتاب مرجع آراء كثري من البرصيني والكوفيني والبغداديني واألندلسيني، ونحاة اليمن،  -٢

 ومرص، والشام، ونحاة وعلامء معارصين له. 

عىل أنـه منصـف للحـق أيـنام كـان،  رجح الشارح رأي الكوفيني يف بعض املسائل مما يدل -٣

 وليس متحيزا للبرصيني مع اتباعه ملذهبهم. 

خالف بعض أئمة النحو ورد آراءهم باحلجة والدليل، وأيد غريهم ممن اعتقد أن رأهيم هو  -٤

 الصحيح. 

 ابتعد عن ذكر اخلالفات النحوية غري املقيدة، كام ابتعد عن احلشو واالستطراد.  -٥

                                                   

 .٢٩٦) منحة الملك الوهاب ص ١(
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ري من رشحه للملحة ممـا هـو رضوري ومفيـد إليضـاح بعـض عني بذكر ما فات احلري -٦

 املسائل التي حتتاج إىل مزيد من اإليضاح. 

 ظهرت أثار إجادة الشارح لعلم القراءات والفقه والبالغة عىل كتابه.  -٧

 الرتكيب.  وجزالة وسهولة وقوهتامتيز أسلوبه بعذوبة األلفاظ  -٨

ه، وكثريا ما كان ينسب كل رأي لصاحبه، دقة اختياره وحسن انتفاء ما ينقله من أقوال غري -٩

 وال يدعي لنفسه ما ليس له.

 تواضعه، واعرتافه بعدم وضوح بعض املسائل له.  - ١٠

 تأثره بعلامء النحو السابقني واملعارصين له وكذا باملدارس النحوية.
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إىل أهـم وبعد هذه اجلولة يف جهود نحاة اليمن القدماء يف دراسات املحدثني توصـل الباحـث 

 النتائج التالية:

 بلغت جهود نحاة اليمن القدماء مائتي مصنف نحوي ورشح وخمترص.أوال: 

مصـنفا ورشحـا  مائـة وثالثـة وأربعـنيإىل اآلن بلغ الرتاث النحوي اليمني املفقـود ثانيا: 

 وخمترصا.

 .وخمترصا ومخسني مصنفا ورشحا سبعابلغ الرتاث النحوي اليمني املوجود حاليا ثالثا: 

حسب ماوقف عليـه -بلغ عدد املصنفات النحوية لنحاة اليمن القدماء املوجودة رابعا: 

 هي:أحد عرش مصنفا ،   حقق منها عرشين مصنفا نحويا ،عىل ال يزيدما -الباحث

،اجلزء األول منه حقق يف اجلزء األول والثاين من كتاب املغني يف النحو البن فالح اليمني

 الثاين حقق يف جامعة حممد بن سعود بالرياض. جامعة أم القرى واجلزء 

 يف جامعة أم القرى. املخترص يف النحو ، حققه الباحث محيد أمحد إبراهيم

 .هـ)٥٥٩كشف املشكل يف النحو لعيل بن سليامن احليدرة ت( ) ١(         
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 طارقحققها  اهلجري ،   القرن السابع تعليقة يف النحو جلمهور بن عيل بن مجهور املتويف يف ) ٢(                        

 .م ١٩٩٨عام   ٢٠نجم عبداهللا يف بحث منشور بمجلة كلية اآلداب بجامعة صنعاء العدد 

هــ.     ٧٠٩هـ) ، وقيل قبل سنة  ٦٨٠التهذيب يف النحو البن يعيش الصنعاين ت( ) ٣( 

 .حققه الدكتور فخر صالح قدارة ، والكتاب مطبوع 

 هـ) . ٦٨٠ألصول والفروع البن يعيش الصنعاين ت( املجموع يف ا) ٤(  

 هـ). ٧٠٢املحرر يف النحو لعمر بن عيسى اهلرمي ت( )٥(  

ائتالف النرصة يف اختالف نحاة الكوفة والبرصة لعبد اللطيف بن أيب بكر الرشجي )٦(  

 هـ).  ٧٤٠ت( 

هــ). ٨٢٥عي ت ( مصابيح املغاين يف حروف املعاين ملحمد بن عيل بن إبراهيم املوز)٧(  

 .م١٩٩٥ونرشته دار زاهد القديس بالقاهرة سنة  ، حققه الدكتور مجال طلبة

تاج علوم األدب وقـانون كـالم العـرب لإلمـام أمحـد بـن حييـى املرتىضـ ت ( )٨(  

 هـ). ٨٤٠

،  هــ)١٠٨٤ن بن أمحد اجلالل ت     (اإلغراب بتيسري اإلعراب يف النحو للحس)٩(  

ــه الباحــث أمحــ ــة وقــد حقق د مرشــد القــايض يف رســالة ماجســتري باجلامعــة اليمني

 م، والكتاب مطبوع ونرشته دار القدس بصنعاء. ٢٠٠١عام
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حقـق وثالثـني رشحـا ،  ةثالث بلغ عدد رشوح نحاة اليمن القدماء املوجودة خامسا: 

 :، هيمنها ثامنية عرش رشحا

 هـ). ٦٨٠رشح الكافية البن فالح اليمني ت (  -١

 هـ).  ٧٤٥افية رشح املقدمة الكافية يف النحو لإلمام حييى بن محزة ت( األزهار الص-٢

 هـ). ٧٤٥احلارص لفوائد املقدمة يف حقائق علم اإلعراب لإلمام حييى بن محزة ت(  -٣

 ٧٤٥املحصل يف كشف أرسار املفصل لإلمام حييى بن محزة ت( اجلزء الول من كتاب  -٥

 هـ). 

 هـ).  ٧٤٥مام حييى بن محزة ت  ( املنهاج اجليل رشح مجل الزجاجي لإل -٦

ته الباحثة هـ). حقق ٧٤٩األرسار الشافية واخلالصات الصافية إلسامعيل النجراين ت(  -٧

، وله حتقيق ثان قامت بـه الرشيف بالقاهرة األزهرمنى النويب حممود بكلية البنات بجامعة 

 . صنعاء بكلية اآلداب بجامعة الباحثة اليمنية سعيدة عباس عبد القادر شهاب

، وقد حقق هـ)٨١٢التاج املكلل بجواهر اآلداب عىل املفصل لعيل بن حممد بن هطيل ت(  -٨

 يف ست رسائل علمية بجامعة األزهر بمرص.

عمدة ذوي اهلمم عىل املحسبة يف علمي اللسان و القلـم لعـيل بـن حممـد بـن هطيـل ت (  -٩

 هـ). ٨١٢
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ه هــ). حققـ٨١٢بـن هطيـل ت (معونة الطالب عىل كافية ابن احلاجب لعيل بن حممـد  - ١٠

 .الباحث عيل قائد عبده سنان بكلية اآلداب بجامعة بغداد

التاج املكلل بجواهر األدب الكاشف لغـوامض كتـاب املفصـل يف صـنعة اإلعـراب  - ١١

وُعرف باملكلل بفرائد معاين  هـ) ، ٨٤٠لإلمام املهدي لدين اهللا أمحد بن حييى املرتىض ت(

تني علميتني: اجلزء األول حققه الـدكتور عبـده مـريش ، املفصل، والكتاب حقق يف رسال

 .واجلزء الثاين حققه الدكتور عبد امللك أنعم احلسامي 

ن عيل ابن أيب القاسم ت النجم الثاقب رشح كافية ابن احلاجب لإلمام املهدي صالح ب - ١٢

 .هـ)٨٤٩( 

صاص تويف عيل الر حممد بنمنهاج الطالب يف كشف معاين كافية ابن احلاجب ألمحد بن  - ١٣

يف القرن التاسع اهلجري ومل يعرف تاريخ وفاته بالتحديد. الكتاب حققتـه الباحثـة فطـوم 

، وله حتقيق سابق قام به الباحـث أمحـد عبـداهللا األهدل يف رسالة ماجستري بجامعة صنعاء

 السامل بجامعة الإلمام حممد بن سعود باململكة العربية السعودية.

هـ). الكتـاب ٨٨٠احلاجب ألمحد بن حممد اخلالدي ت  (  حتفة الراغب رشح كافية ابن - ١٤

حقق يف جزأين : اجلزء األول حققه الباحث أمحد حممد أمحـد الـيامين يف رسـالة ماجسـتري 

واجلزء الثاين حققه الباحث صادق يسلم يف رسـالة دكتـوراه بكليـة اللغـة  ،باملدينة املنورة 

 العربية بجامعة أم درمان اإلسالمية.
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حباب وطرفة األصحاب برشح ملحة اإلعراب ملحمد بن عمر بحرق احلرضمي حتفة األ - ١٥

 هـ). الكتاب حقق يف جامعة اجلزيرة السودانية.٩٣٠ت ( 

مصباح الراغب ومفتاح حقائق املآرب رشح كافية ابن احلاجب ملحمد بن عز الدين بـن  - ١٦

للغة العربية ه الدكتور عبد امللك أنعم احلسامي ففي كلية احقق ، وقدهـ)٩٧٣صالح ت ( 

 .بجامعة األزهر بالقاهرة

 . هـ)١٠٠٦منحة امللك الوهاب برشح ملحة اإلعراب البن دعسني ت          ( - ١٧

طرفة الراغب يف اإلعراب عن مقدمة ابن احلاجب للمنصور باهللا القاسم بن حممـد بـن  - ١٨

  . هـ)١٠٢٩عيل الشهاري ت ( 

حيـث  املوجود بحاجة إىل حتقيـقمازال كثٌري من الرتاث النحوي لنحاة اليمن سادسا: 

وعرشـين مصـنفا  مخسـةبلغ الرتاث النحوي اليمني املوجود غري املحقق إىل اآلن 

 : ورشحا وخمترصا، وتفصيله فيام يأيت

 اليمني. املغني يف النحو البن فالح من كتاب الثالث والرابع ءاجلز -١

لق بن عيل املزجاجي املتوىف الرمحاين والنَفس اليامين رشح مقدمة الصنهاجي لعبد اخلا14-

 هـ . خمطوط باألمربوزيانا.١٢٠١سنة
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هــ). خمطوطـة ١١٤٦رشح العوامل إلسامعيل بن صالح بن حممـد بـن أمـري ت  (  -١٣

 .  ١٨٢٨باملكتبة الظاهرية بدمشق برقم 

رشح طرفة األصحاب لنظم قسمي اخلطاب ملحمد بن حممد بن حسن األهدل املتوىف 15-

عرش اهلجري. وهو عبارة عن كتاب رشح منظومة أليب بكر بن أيب القاسم يف القرن الثالث 

 األهدل . خمطوط بمكتبة حممد عبد اجلليل الغزي بزبيد.

 

هــ). ١٢٠١فتح الرباين رشح قطر ابن هشام لعبد اخلالق بن عـيل املزجـاجي ت (ال -١٦

 .١٨٢هـ باجلامع الكبري برقم  نحو ١٢٨٩خمطوط عام 

ميع مفردات املغني ملحسن بن عبد الكريم بن أمحد بن إسحاق ت ( السلك املغني جل17-

نحو وأخرى بـرقم  )٣٢(هـ). خمطوط باملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء برقم ١٢٦٦

 نحو. ٤٧

رشح السلك املغني ملحسن بن عبد الكريم سابق الـذكر. خمطوطـة باملكتبـة الغربيـة  -١٨

 .١٩خرى برقم وأ ٢٦٨باجلامع الكبري بصنعاء برقم 

عدة املرشح يف حتقيق املوشح عىل رشح اخلبييص عىل الكافية ملحسن بن عبد الكـريم 19-

 سابق الذكر . خمطوط باملكتبة الغربية.
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الدرر املنظومة بالبيان يف تقويم اللسان لعيل بن حممـد بـن يعـيش الصـنعاين ت(  -٢

هـ باملتحف  ٦٤٣نة هـ)، وهي قصيدة يف األلغاز النحوية مع رشح. خمطوط س ٦٨٠

 ).٣٨٢الربيطاين برقم (

الكواكب الدرية رشح متن األجرومية ملحمد بن أمحد بن عبـدالباري  األهـدل ت ( -٢٠

لكنـه مل حيقـق إىل اآلن أعربت شـواهده، و هـ). طبع يف مرص ثم تكررت طبعاته و١٢٩٨

 حسب علمي. 

ملقدمـة األجروميـة وهـو النفحة العطرية عىل مقدمة األجرومية . ربام يكون رشحـا -٢١

 ١١٥ملحمد بن أمحد بن عبد الباري األهدل سابق الذكر. خمطوطة يف املكتبة الغربية بـرقم 

 نحو .

هـ). خمطوط جمموع ١٣٥٥رشح مغني اللبيب ملحمد بن امحد بن عمر بن حييى ت ( -٢٢

 باجلامع الكبري . ٧٣برقم 

ن حممـد بـن عـامر. سـنة وفاتـه جمهولـة يف رشح عىل العوامل يف النحو ومعاين احلروف ليحيى بـ-٢٣

 . ١٢املصادر. خمطوط بمكتبة اجلامع الكبري حتت رقم جمموع 

 .هـ)٦٨٠(اجلزء الثاين من رشح الكافية البن فالح اليمني  -٢٤

 لإلمام حييى بن محزة. اجلزء الثاين من املحصل يف كشف أرسار املفصل -٢٥
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 ٥٩٨

 إعراب القرآن البـن يعـيش الصـنعاين ت( املستنهى يف البيان واملنار للحريان يف -٣

ولكني مل أقف عىل مايؤكد كاظم اخلالدي،  رشع يف حتقيقه الباحث إنه هـ). قيل ٦٨٠

، وأخرى باملكتبـة  ٣٨٦٢وتوجد نسخة خمطوطة  منه باملتحف الربيطاين برقم ذلك، 

 املحمودية باملدينة املنورة.

أيب بكـر املعـروف بـاألحنف ت(  البستان يف إعراب مشكالت القرآن ألمحد بن -٤

 .هـ). خمطوط بمكتبة اجلامع الكبري بصنعاء ٧٢٠

ــريي  -٥ ــراهيم اخل ــن إب ــرمحن ب ــد ال ــراب لعب ــد اإلع ــن قواع ــالب ع ــي الط مغن

 .نحو٢هـ). خمطوط باجلامع الكبري برقم ٩٥٧ت(

الدراري املضيات يف املعربات واملبنيات لعبد الواسـع بـن حييـى الواسـعي ت (  -٦

 . الكتاب طبع بالقاهرة ويبدو أنه مل حيقق إىل اآلن. هـ)١٣٧٩

هــ). ١٢٠٥رشح ملحة اإلعراب ونسخة اآلداب لعيل بن سـليامن احليـدرة ت        ( -٧

 جماميع .١٠باملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء  ١٠٣٠خمطوط رقم 

قاسـم ت ( الربود الصافية والعقود الضـافية رشح الكافيـة لعـيل بـن حممـد بـن أيب ال -٨

 .  ٦٩هـ  باألمربوزيانا حتت رقم  ٨٤٣هـ).  خمطوط عام ٨٣٧
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رشح املقدمة املحسنية وقيل املحسبة يف النحو البن بابشاذ ألمحد بن عثامن بن أيب بكر  -٩

هـ). خمطوط حمفوظ يف بطـر سـبورج بليننجـراد بـرقم رابـع  ٧٦٨بن بصيبص ت ( 

٩٤٣. 

بـن فـتح . خمطـوط حمفـوظ يف دار   رشح خمترص احلسن بن أيب عباد أليب السـعود - ١٠

 .نحو ٧٥الكتب املرصية برقم 

مصباح الدياجي رشح أجرومية الصنهاجي لعبد الرحيم بن عبد الباقي النزييل  - ١١

احلكمي املتوىف يف القرن احلادي عرش اهلجـري . خمطـوط يف مكتبـة اجلـامع الكبـري 

 نحو . ٤٨جماميع ، وأخرى باملكتبة نفسها برقم  ٧٥غربية برقم 

هـ). ٩٩٦املنهل املري عىل رشح قواعد األزهري ملحمد بن اخلاص بن عنقاء ت ( - ١٢

 ضمن جمموعة. ١٠٦٣خمطوط باملتحف الربيطاين حتت رقم 

السيام  من قبل الدارسني جلهود نحاة اليمن القدماءعدم االهتامم البالغ بجانب الطباعة سابعا: 

ح معنى الكالم ووجـود نـوع مـن الركـة يف عالمات الرتقيم ذات البعد الداليل املتعلقة بتوضي

 أغلب الدراسات التي تناولت بالدراسة نحاة اليمن.
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انتشار بعض األوهام اللغوية نتيجة عدم االهتامم بجانب طباعة البحـوث والدراسـات ثامنا: 

، وقد بينت ذلك قسـمي التي تناولت نحاة اليمن القدماء مما يؤثر عىل املعنى السيام التحقيقات

 تي هذه كال يف مبحثه. دراس

حدوث بعض األوهام عند املحققني الذين حققـوا مصـنفات أو رشوح نحـاة الـيمن تاسعا: 

القدماء نتيجة عدم دقة فهم املحققني لكالم املصنفني أو اللتباس األمر عليهم ويعود ذلـك إىل 

قني مل أن معظم تلك التحقيقات اعتمدت عىل نسخة وحيدة مع وجود نسٍخ أخرى ولكن املحق

، وقد بينت ذلك يف القسـم الثـاين : قسـم يبذلوا اجلهد املطلوب للحصول عىل النسخ األخرى

 التحقيقات النحوية كال يف مبحثه.

انتشار ظاهرة النقل من الدراسات السابقة احلديثة دون اإلشارة إليها وذلك عند بعض عارشا: 

، حققوا مصنفات أو رشوح نحاة اليمن الدارسني الذين تناولوا بالدراسة نحاة اليمن أو الذين

ويتضح ذلك من خالل التشابه الكبري بني دراستني معينتني يف املنهج واملضمون مع إختالف يف 

 عنوان الدراسة .

عدم دقة عناوين بعض الدراسات التي درست نحاة اليمن وعدم مالءمـة تلـك حادي عرش: 

مجيع مباحـث القسـم األول : قسـم ، وقد وضحت ذلك يف العناوين ملضمون تلك الدراسات

 الدراسات النحوية.
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عدم دقة استعامل بعض املصطلحات اللغوية التـي شـاعت عنـد بعـض الدارسـني ثاين عرش: 

، وقد وضحت ذلك يف مجيع مباحث القسـم األول : قسـم الذين تناولوا بالدراسة نحاة اليمن

 الدراسات النحوية.

عض مصـنفات أو رشوح نحـاة الـيمن بسـبب عـدم انتشار ظاهرة تكرار حتقيق بثالث عرش: 

ل حمقق آخر يف بلد آخـر أو يف معرفة املحقق الالحق بأن املصنَّ  ق من َقبُْل من ِقبَ ف نفسه قد ُحقِّ

وقد ختتلف طريقة التحقيق إىل حٍد ما، وقد يستفيد الالحق من  أو ألسباب أخرى، البلد نفسه،

، ومن املصنفات التي كرر حتقيقها دون إشارة لسابقالتحقيق السابق دون اإلشارة إىل التحقيق ا

حيـث حقـق يف جامعـة األزهـر  "املحرر يف النحو للهرمـي"إىل التحقيق السابق حتقيق كتاب 

من الرشوح املكرر حتقيقها  كتاب منهاج الطالب يف معرفة كافيـة ابـن ووجامعة االسكندرية، 

بجدة وكذا حقق يف جامعة صـنعاء  امللك عبد العزيزاحلاجب للرصاص حيث حقق يف جامعة 

أشـارت إىل أهنـا علمـت  -صاحبة التحقيـق الثـاين -مرة أخرى إال أن املحققة فطوم األهدل 

، وحتقيق كتـاب األزهـار الصـافية ووقفت عىل التحقيق السابق بعد انتهائها من حتقيق الكتاب

االسابقة حققته يف كليـة  رشح املقدمة الكافية للنجراين ، حيث حقق الكتاب من قبَل حمققتني :

 البنات بجامعة األزهر بالقاهرة والتالية حققته يف جامعة صنعاء.

يف مقدمات تلك التحقيقات بحيث يتكئ  السياماتكاء املحققني بعضهم عىل بعض رابع عرش: 

الالحق عىل السابق فيأخذ معظم مقدمـة ذلـك التحقيـق [جانـب الدراسـة] خاصـة إذا كـان 
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لذلك املصنف  ونمن أجزاء فيتعدد املحقق اأو الرشح ألحد نحاة اليمن مكونف النحوي املصنَّ 

أو الرشح بحيث يتناول كل حمقق منهم جزءًا معينًا، وقلام يشري بعضهم إىل أنه فد استفاد أو نقل 

 تلك الدراسة للجزء املراد حتقيقه من دراسة سابقٍة لتحقيق جزء سابق.

دارسني الذين درسوا نحاة اليمن، وذلـك يف طريقـة عدم التجديد عند أغلب الخامس عرش: 

ومنهج التناول بحيث بدت تلـك الدراسـات متشـاهبة يف عناوينهـا ومنهجهـا وطريقتهـا وإن 

، أما الدراسـات التـي متيـزت وظهـر فيهـا التجديـد مكانااختلف ميدان الدراسة فيها زمنًا أو 

مطـر وبحـث الـدكتور عبـدامللك عطية  هادي، ومن تلك الدراسات دراسة واالبتكار فقليلة

 احلسامي ودراسةالدكتور عيل قائد سنان وغريهم

 ستة اجتاهات: املحدثني اجتهت دراسة جهود نحاة اليمن النحوية عند الدارسنيسادس عرش: 

حييى  لعيل قائد سنان ودراسة املرتىضدراسة ، كدراسة شخصية نحوية دراسة متكاملة  -  أ

ابـن دراسـة و لسـعيدة عبـاس شـهاب  لصنعاينابن يعيش ا دراسة بن محزة العلوي

 .هاوغري لرشيف النجار هطيل اليمني

، كدراسـة دراسة اجلهود النحويـة ملجموعـة مـن النحـاة يف حقبـة زمنيـة حمـددة  -  ب

 لفطوم األهدل جهودنحاة اليمن يف القرن التاسع اهلجري
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حمـددة يف فـرتة زمنيـة دراسة اجلهود النحوية ملجموعة من نحاة بلدة يمنية معينـة   -  ت

نحاة زبيد من القـرن السـادس إىل "كدراسة الباحث عبداهللا اليوسفي املوسومة بـ

 ."القرن العارش

دراسة مصنف نحوي يمني منهجًا ومضموناً كدراسة الباحث طارق نجم عبداهللا    -  ث

 ."التهذيب يف النحو دراسة يف املنهج واملضمون"املوسومة بـ

شـاملة للـرتاث اللغـوي يف الـيمن،  )يـةببلوغراف( تعريفية بالرتاث تقديم دراسة   -  ج

نحاة اليمن وتراثهم النحوي كدراسة ب تعريفيةويأيت من ضمن ذلك تقديم دراسة 

، "يف الـيمن وتطورهـا ةنشـأة الدراسـات النحويـ "عطية مطر املوسومة بـ هادي

 ."الرتاث اللغوي يف اليمن "املوسومة بـ يودراسة الدكتور عبدامللك أنعم احلسام

ق ذلـك التحقيـق سـبَ صنف أو رشح نحوي ألحد نحـاة الـيمن القـدماء، ويُ حتقيق م   -  ح

تنـاول التحقيـق يف أو الشارح كتقديم لذلك التحقيق، وقد بدراسة موجزة للمصنِّ 

أو رشحًا كـامًال بأجزائـه  "املحرر يف النحو للهرمي"مصنفًا كامًال كتحقيق مصنف 

 "ح كافيـة ابـن احلاجـبمصباح الراغب ومفتاح حقائق املآرب رش"كلها كتحقيق 

الح، أو حتقيق جزء واحد من أجزاء مصنَّف نحوي يمنـي كتحقيـق اجلـزء صالبن 

البن فالح أو حتقيق جزء واحد من أجـزء رشح  "املغني يف النحو"األول من كتاب 

نحوي يمني كتحقيق األجزاء الستة للتاج املكلل بجواهر اآلداب عىل كتاب املفصل 
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طيل اليمني الذي حقق يف ست رسائل علمية تناولت كل يف صنعة اإلعراب البن ه

 رسالة جزءًا واحدًا من أجزائه الستة.

اجلامعات والدول العربية التي ُدرست فيها جهود نحـاة الـيمن القـدماء،  تتنوعسابع عرش: 

كام تنوعت أيضًا جنسيات حيث ُدرس يف اليمن ومرص والسعودية والسودان وسوريا والعراق 

حدثني الذين درسوا جهود نحـاة الـيمن القـدماء بـني يمنـي ومرصـي وسـوري الدارسني امل

، مما يدل عىل االهتامم الكبري بجهود نحاة اليمن القدماء وكويتي وعراقي وفلسطيني وسعودي

 وأمهية تلك اجلهود وقيمتها العلمية.

ثامن عرش: عاجلت هذه الدراسة مايقرب من مائة وهـم وغلـط نحـوي ورصيف ولغـوي 

ئي وعرويض شاع عنـد املحـدثني يف دراسـاهتم التـي تناولـت جهـود نحـاة الـيمن وإمال

دراسة أو حتقيقا، كام تم تقديم أدلة ملحقة يف هناية الدراسة مفصلة تسهل الرجوع  :القدماء

 بيرس.وهام إىل تلك األغالط واأل

عت يف عاجلت هذه الدراسة كثريا من األخطاء املنهجية واملضمونية التـي شـاعرش:  تاسع

دراسات املحدثني التي تناولت جهود نحاة اليمن القدماء: دراسة أو حتقيقا، ونبهـت عـىل 

تلك األخطاء مع تقديم تصويبات هلا بأسلوب علمي يعتمد عىل احلجة والربهان اسـتنادا 

 إىل ائمة اللغة قديام وحديثا.
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 :يويص الباحث بام يأيت

الدولة واحلكومة اليمنية ممثلة بوزارة األوقاف بجمع ُنسخ من خمطوطات ذلك  أن هتتم -أوال                       

الرتاث النحوي اليمني املوجود واملبعثر يف خمتلف الدول العربية واإلسالمية 

 واألجنبية.

بجمع ُنسخ من  يالدولة واحلكومة اليمنية ممثلة بمركز البحوث اليمني أن هتتم - ثانيا

 ة جلهود نحاة اليمن القدماء املبعثرة يف أكثر من دولة عربية.الدراسات احلديث

لدراسات العلمية الالحقة املتخصصة يف جهود نحاة اليمن االدولة  أن توجه - ثالثا

القدماء بحيث تتحاشى التكرار والتقليد والنقل املبارش أو غري املبارش وتسد اخلواء يف 

ديثة السابقة التي تناولت بالدراسة جهود جوانب واجتاهات مل تتطرق هلا الدراسات احل

 ما ييل:تي يقرتحها الباحث لا نحاة اليمن القدماء، ومن تلك االجتاهات
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 ٦٠٦

مجع اآلراء النحوية لنحاة اليمن القدماء التي مل ُيسبَق إليها ملعرفة مدى إمكانية  .١

، أو تشكيلها مدرسة نحوية يف اليمن كمدرستي الكوفة والبرصة أو املدرسة البغدادية

معرفة مدى إمكانية تشكيلها حركة نحوية يف اليمن كاحلركة النحوية يف مرص والشام 

 يف القرنني السابع والثامن اهلجريني.

خصائص وطبيعة الدراسة النحوية عند كل من نحاة اليمن القدماء من أهل السهول  .٢

ثر يف واألودية والسواحل وأهل اجلبال واملرتفعات، وهل كان لطبيعة التضاريس أ

 توجيه نوعية دراستهم وآرائهم.

يف اليمن يف توجيه الدراسة واآلراء النحوية عند نحاة  ةهب الدينيامدى تأثري املذ .٣

 اليمن القدماء.

 الفكر النحوي عند نحاة اليمن القدماء. .٤

 خصائص التفكري النحوي عند نحاة اليمن القدماء. .٥

النحوية عن رشوح خصائص ومميزات رشوح نحاة اليمن القدماء للمصنفات  .٦

 غريهم.

 الكافية بني رشوح نحاة اليمن ورشوح غريهم من النحاة، دراسة موازنة. .٧

طلبة  القائمني عىل  لبَ آلية التأكد من إجراء التعديالت والتصويبات من قِ إعادة النظر يف  -رابعا

إجـراء  كـونيالدراسات العليا بعد املناقشة ، حرصا عىل دقة الرسائل وصـحة حمتوياهتـا، واال
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التعديالت مسألة روتينية مما يعكس صورة غري حممودة عن اجلامعات التي نوقشت فيها تلـك 

 الرسائل العلمية.
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 )١( 

                                                   

التي هي معّرب كلمة( ِفهرست) الفارسیة، وتقابلها فـي ) عزفُت عن استخدام كلمة (فهارس) جمع ِفهرس بكسر الفاء ١(

العربیة كلمة (دلیل) وجمعهـا أدلـة، وقـد اسـُتخدمْت كلمـة فهرسـت قـدیما بمعنـى دلیـل كالفهرسـت البـن النـدیم، ولكنـي 

معجـم أردت إحیاء اللغة والعودة بها إلى منابعها األصلیة باستعمال اللفظ العربي للكلمة الدخیلة أو المعربة. انظـر 

 األخطاء اللغویة المعاصرة، باب الفاء.
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٦لبف
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 ٦١٠

 الصفحة رقم اآلیة السورة اآلیة

    ٣٨  األعراف  ﴾ أدخلوا في أمم ﴿ 

      مریم  ﴾ إذ نادى ربه نداء خفیا ﴿ 

    ٩٥  األنعام  ﴾إن اهللا فالق الحب والنوى﴿ 

    ٢٠  المؤمنون  ﴾تنبت بالدهن وصبغا لآلكلین﴿ 

    ١٦  المؤمنون  ﴾م إنكم یوم القیامة تبعثونث ﴿

    ٢١  إبراهیم   ﴾ینا أجزعنا أم صبرناسواء عل﴿ 

    ١٠  یس  ﴾سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ﴿ 

    ٦  المنافقون  ﴾ سواء علیهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم الیؤمنون﴿ 

    ٢٠  المزمل  ﴾ علم أن سیكون منكم مرضى ﴿ 

طریقا یبسا التخاف  في البحر فاضرب لهم﴿ 

  ﴾دركا

    ٧٧  طه

    ٩٦  األنعام  ﴾جعل الیل سكنافالق اإلصباح و ﴿ 

    ٧٦  األنعام  ﴾ فلما جن علیه اللیل رأى كوكبا ﴿ 

    ٨٣  یونس  ﴾فما آمن لموسى إال ذریة من قومه﴿ 

    ٣٨  التوبة  ﴾ فما متاع الحیاة الدنیا في اآلخرة إال قلیل﴿ 

    ١٦  األحقاف  ﴾ في أصحاب الجنة﴿ 

    ٤٣  هود   ﴾قال سآوي إلى جبل یعصمني من الماء﴿ 

    ٧  الشمس  ﴾قد أفلح من زكاها ﴿

    ٣٢  إبراهیم  ﴾قل لعبادي الذین آمنوا یقیموا الصالة﴿ 

    ٥٣  اإلسراء  ﴾قل لعبادي یقولوا التي هي أحسن﴿ 

    ١٦  الرعد  ﴾ قل هل یستوي األعمى والبصیر أم هل و ﴿ 

    ٣٧  آل عمران  ﴾كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا﴿ 

    ١٧١  البقرة  ﴾ ما الیسمع إال دعاء ونداء كمثل الذي ینعق ب﴿ 

    ٧١  طه  ﴾ألصلبنكم في جذوع النخلو ﴿ 
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    ١٧٩  األعراف  ﴾بها نلهم قلوب ال یفقهو ﴿ 

    ٢٢  التكویر  ﴾مطاع ثم أمین﴿ 

    ١٧٧  البقرة  ﴾ وآتى المال على حبه﴿ 

    ١٠  یونس  ﴾ وآخر دعواهم أن الحمد هللا رب العالمین ﴿ 

الجنة هي  ونهى النفس عن الهوى فإنوأما من خاف مقام ربه ﴿ 

  ﴾ المأوى

  

    ٤١-٤٠  النازعات

    ٧١  مریم  ﴾وٕان منكم إال واردها﴿ 

    ٦  ص  ﴾ وانطلق المأل منهم أن امشوا واصبروا ﴿ 

    ١١٩  طه  ﴾وأنك ال تظمأ فیها وال تضحى﴿ 

    ٦٩  التوبة  ﴾وخضتم كالذي خاضوا﴿ 

    ١٠٠  الكهف   ﴾للكافرین عرضا یومئذ وعرضنا جهنم﴿ 

    ١٦٠  األعراف  ﴾ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما﴿ 

    ٨٦  مریم  ﴾ولما ورد ماء مدین﴿ 

    ١١  األنفال  ﴾ولیربط على قلوبكم ویثبت به األقدام﴿ 

      الحج  ﴾ومن یرد فیه بإلحاد بظلم﴿ 

    ٤٥  هود  ﴾ ونادى نوح ربه ﴿ 

      مریم  ﴾ونسوق المجرمین إلى جهنم وردا﴿ 

    ٩٢  آل عمران  ﴾ ه مبارك مصدق الذي بین یدیهوهذا كتاب أنزلنا﴿ 

    ٧٠  األحزاب  ﴾یأیها الذین آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سدیدا﴿ 

    ١١  الشورى  ﴾یدرؤكم فیه﴿ 

 الصفحة القراءة أو اللغة
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    قراءة ابن كثیر وحده (إنه من یتقي)

    قراءات القراء لقوله تعالى (التخاف دركا وال تخشى)

    البراغیث لغة أكلوني

    لغة من یجري المعتل مجرى الصحیح

    لغة من یحذف ضمة المعتل للجزم

    لغة من یحذفون النون من (الذین)

    لغة الحجازیین

    لغة التمیمیین

    لغة هذیل

    لغة عقیل

    لغة طّیئ

    لغة من یصرفون غیر المنصرف للضرورة
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 الصفحة الحدیث

    ثإنا معاشر األنبیاء ال نور 

    بینا نحن عند النبي صلى اهللا علیه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة

رأى رجال محرما قد استظل  هحدیث ابن عمر رضي اهللا عنه أن

  فقال:أضح لمن أحرمت له

  

    كماال یریبإلى  كدع ما یریب

    اللهم اغفر لنا أیتها العصابة

    مر المسلمین فلیس منهمومن لم یهتم أل
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  الصفحة القافیة الشاهد
 

ـــدا ـــن أقطـــاِره فغ ـــالنحِو ِم   أحـــاط ب

 

ــــا  ــــامء هل ــــاس ــــا وأبراج   وأفالك

 

 

  الجیم

  

  

َك واألنباُء تَنْمىأ َملْ يأتِ        الدال بام القت َلبُوُن بني ِزيادِ               يْ

  أهتجـــر لـــيىل بـــالفراق حبيبهـــا

 

  ومــا كــان نفســا بــالفراق تطيــب

 

 

    الباء

َلَعْمُر اهللاِ أْعَجَبنِي    ِ        إذا َرضَيْت َعَيلَّ َبنو ُقَشْري 

 ِرَضاها

    الهاء

سواده يرندجا خيال يف        أنا أبو سعد إذا الليل دجا  
    الجیم

  عـــزإنـــا بنـــي منقـــر ال ن

 

  حتــى نــرى مجــا مجــا حتــز

 

 

    الزاي

وللرش جالب ءإىل الرش دعا         إياك إياك املراء فإنهف               الباء 
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    الباء قفلُت إليَك إّن معي السحابا         تعّرض يل السحاب وقد قفلنا

  

  تعطــي وتزهــق مــا أعطيتــه مننــا

 

  إذا أتبعتــه املننــا ءبــئس العطــا

 

 

    النون

  َأكِرم به لسماِء العلِمِ معراجا  تعّلم التاَج تضَح في الورى تاجا  

  فْلیجعل التاَج للمطلوِب منهاجا  فوائدهُ  يَ◌من یطلب النحَو یستقصِ 

    الجیم

    الالم  لألَعْن عمل أسلفت ال غیر تس      جوابًا به تنجواعتمد فوربما

ــــــــ   ــــــــى إذا ُقْلنــــــــا َتَیّف ــــــــلَفْت رقیــــــــُة مابكــــــــا لَقفائــــــــه             َع مالــــــــكٌ حت   َس

  

    األمزة

    التاء َوُذْو َطَوْیَت◌َ  َفإّن الِبْئَر ِبْئُر َأِبي َوَجدِّْي     َوِبْئِرْي ُذْوَ◌ َحَفْرتَ 

    العین معلق شكوة وزناد راعٍ                       فبينا نحن نرقبه أتانا       

  لِــــهِ كــــأّن ُثبــــريا يف عــــرانني َوبْ 

 

    كبـــري أنـــاس يف بجـــاد مزمـــلِ 

 

 

    الالم

ــبا ــّراِت الصِّ ــَص َرَ َين بِِغ ــاَن َأْب ــا ك   م

 

ــــباُح   ــــد ُشــــِفَعت ْ ِيلَ األش ــــاليوَم ق ف

 

 

    الحاء

ـــة ـــا ذميم ـــا تبعثوه ـــى تبعثوه   مت

 

ـــــمو ـــــا فترض ـــــى إذا ارضيتموه   ترض

 

 

    المیم
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    الباء  بولكن بها عن سنبس لست أرغ       وأْرْغُب فیها عن َعبید ورهطه  

  وأنت بريء من قبائلها العشر     وٕان قریشًا كلها عشر أبطن

 

    الراء

ِج ِدماؤهْم           هُم القوُم كلُّ القوم يا أمَّ خالدِ   وإنَّ الذي خانَت بِف َْل
    الدال

ـــــــــبطٌ  ـــــــــاء مغت ـــــــــاس يف األحي ـــــــــنام الن ـــــــــرمس        وبي ـــــــــوهإذا هـــــــــو ال ـــــــــرياأل تعف   عاص

  

    الراء

ُك ِمنِّي َشيْ  َْضَح     الیاء كأن مل ترى قبيل أسريًا يامنياً          خٌة عبْشميةٌ وت

تُضحي َفتيُت املِسِك َفوَق فِراِشها لِ        َو ق َعن تََفضُّ   نَؤوُم الُضحى َمل تَنتَطِ
    الالم

ـــه ـــاهلوى غـــري أهل ـــا ب   وقـــد يتزي

 

ويستصــحب اإلنســان مــن ال يالئمــه  

 

 

    المیم

  إال أخو ثقة فانظر بمن تثق         وال یؤاتیك فیما ناب من حدثٍ 

  

    القاف

إذا جلسـوا منـا أو مـن             وال ينطق املكروه مـن كـان مـنهم     

 سوائنا

    النون

نََرشُب إِن َوَردنا املاَء َصفوًا       نا َكَدرًا َوطينا     َو    َوَيَرشُب َغُري
    النون

    الراء  هر والكلى بصیرون في طعن األبا     ویركب یوم الروع منا فوارس
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 الصفحة المثل أو الحكمة

    حاطب لیل

    فهم المعنى مفتاح اإلعراب

    أصابت بني فالن حیص بیص
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 الصفحة المسألة أو القضیة

    (بینما) وكیف تستعمل عند النحاة

    (نفس) وأحكامها

    أبواب النحو

    إذا الظرفیة

    االستثناء المنفي الناقص

    استعمال االسم الموصول

    استعمال حتى في اللغة

    أصل المشتق والخالف في ذلك

    وأحكامهما ةاإلضافة اللفظیة والمعنوی

    أضحى وضحي ومضارع كل منهما

    حكامهماإلى وحتى وأ

    أم و أو والفرق بینهما في الداللة النحویة واالستعمال

أن المفتوحة التعمل النصب في األسماء والرفع في األخبار إذا كانت 

  مخففة من الثقیلة

  

    أنواع البدل

    تصغیر متفعل

    تعدیة الفعل (یتسم ) بحرف الجر الباء

    تعدیة الفعل (یعصم) بحرف الجر ِمن

    ددتعریف الع

    تقدم صاحب الحال على الحال

    الجر بالمجاورة

    جزم الفعل المعتل

    جمع شیخ وهل تجمع على مشائخ

    حد االسم 
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 ٦١٩

    حد الجزم

    حروف الجر التدخل على الحروف

    مع النظام النحوي ضذكر االسم حكایة ومخالفا لقواعد النحو ال یتعار 

    رئیس وأساس وكیفیة نسبتهما

    النحاة لغَة أكلوني البراغیثسبب رد بعض 

    الضرورة الشعریة المخالفة للقاعدة النحویة

    ضمیر الشأن

    على والباء والفرق بینهما في االستعمال

    عن وعلى ومجيء إحداهما بمعنى األخرى

    فاء الفصیحة

    فتح همزة إنّ 

    الفرق بین كل المضافة إلى اسم والمضافة إلى ضمیر

    مضعف وما یحدث له من تغییر إذا جزمالفعل الصحیح ال

    في : استعماالتها ومعانیها

    في والباء والفرق بینهما

    قضیة وضع النحو العربي والخالف الحاصل فیه

    التكسیر عكیفیة عودة الضمیر على جم

    ذكر الظرف(بین)عند العطف على المفردات دال یعا

    مایصاغ على وزن فاعل من األعداد وأحكامه

    مراحل الدراسات النحویة القدیمة في الیمن

    مضارع زوى بین القیاس واالستعمال

    المضارع من ربط

    المعاني التي تأتي بها (إلى)

    نشأة النحو في الیمن

    همزة االستفهام وهل والفرق بینهما

    واحد واثنان وأحكامهما إذا عطفتا أو ركبتا مع العشرة
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 ٦٢٠

    واو ُرب وفاؤها

    عودة الضمیر على أقرب مذكور إال إذا دل علیه السیاقوجوب 

    كیف تنطق كلمة الصحاح
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 ٦٢١

 الصفحة المسألة

    (األخرى ) واستعمالها

    (شَفَع) وكیف یستعمل

    (َوَرد) واستعماالته

    اإلعجام والشكل

    بدأ وابتدأ

    حركة نحویة وداللتها

    الحیص والبیص ومدلولهما

    غ وعقلدما

    الطلبجانة

    عرض وتعرض

    العسر والقسر

    علم اللغة وعلم العربیة

    عي الكالم و وعي الكالم

    قل :شمالي وجنوبي البالد 

    مرجع ومصدر والفرق بینهما

    المصادر والمراجع

    مصطلح نقد وداللته

    مصطلح واصطالح

    مقدمة ومدخل وتوطئة
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 ٦٢٢

 الصفحة المسألة

    ارتباط اإلمالء بالنحو 

    أبدا ةالبسیط المثمن التأتي عروضه مقطوع

    التاء المربوطة والهاء 

    الخبل

    الخبن في بحر البسیط

    زیادة األلف 

    الشرطة بعد النقطتین فوق بعض ، هل لها أصل؟

    الطي

    عدم ترك مسافة بین الكلمات یحدث وهما

    الفاصلة والفاصلة المنقوطة

    القطع

    في بحر البسیط زال یجو  يما الذ

    ِ◌من عالمات الترقیم

    المواضع السبعة التي تثبت فیها ألف (ابن)

    صلهمزة القطع وهمزة الو 

    مهم وهام

    لفرق بینهما في اللغةالنداء والدعاء وا

    فهرست وفهرس ودلیل وأصلها
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 ٦٢٣

    الهمزة المتوسطة

    همزة تسأل

    همزة قارئها وأحكامها

    الیاء واأللف اللینة

 الصفحة العلم

    أبان بن سعید بن العاص

    إبراهیم بن یحیى السحولي

    ابن الحاجب

    إبن بابشاذ

    ابن عباس

    ابن فالح الیمني

    ابن هشام

    أبو األسود الدؤلي 

    د بن فتحأبو السعو 

    أبو العباس أحمد بن یحیى المعروف بـثعلب

    أبو بكر بن أبي القاسم األهدل

    أبو بكر بن مجاهد

    أبو عمرو بن العالء

    أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن بصیبص

    أحمد بن علي بن أحمد شوقي
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 ٦٢٤

    أحمد بن یحیى المرتضى

    أحمد حمید الدین 

    األحنف أحمد بن أبي بكر

    اعیل النجرانيإسم

    أمیر نإسماعیل بن صالح بن محمد ب

    إسماعیل بن علي ا؟لكوع

    اإلمام یحیى بن حمید الدین

    األنباري ، ابو البركات

    باذان

    بحرق الحضرمي

    البكري

    جمهور بن علي بن جمهور

    الجوهري

    الحریري

    الحسن بن أبي عباد

    الحسن بن إسحاق أبي عباد

    إسحاق بن المهدي  نالحسن ب

    الحسن بن حوشب

    الخبیصي

    الخلیل بن أحمد الفراهیدي

    الربعي

    الزجاجي 

بیدي       الزَّ

    الزمخشري

    زیاد بن أبیه

    السكاكي
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 ٦٢٥

    سیبویه

    الصنهاجي

    طاهر بن بابشاذ

    عبد الخالق بن علي المزجاجي 

    عبد الرحمن بن إبراهیم الخیري

    رمزعبد الرحمن بن ه

    عبد الرحیم بن عبدالباقي النزیلي الحكمي

    عبد الملك بن دعسین

    عبد الواسع بن یحیى الواسعي

    عبداللطیف بن أبي بكر الشرجي

    عبداهللا بن أبي إسحاق الحضرمي

    عبیداهللا بن زیاد

    علي بن أبي طالب

    علي بن الفضل

    علي بن سلیمان الحیدرة

    علي بن سلیمان بن حیدرة

    علي بن محمد الصلیحي

    علي بن محمد بن أبي القاسم 

    علي بن محمد بن هطیل

    علي بن یعیش بن محمد الصنعاني

    علي عبداهللا صالح

    عمر بن عیسى الهرمي 

    فروة بن مسیك المرادي

    الفیروزآبادي

    فیشر

    القفطي
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 ٦٢٦

    المأمون بن هارون الرشید

    إسحاق محسن بن عبدالكریم بن أحمد بن

    محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن داوود

    محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل

    محمد بن الخاص بن عنقاء

    محمد بن زیاد

    محمد بن علي بن إبراهیم الموزعي

    محمد بن محمد بن حسن األهدل

    محمد بن محمد عبد الجلیل الغزي

    المرتضى الزبیدي

    مدمروان بن مح

    معاذ بن جبل 

    معاویة بن أبي سفیان

    المعز إسماعیل بن طغتكین بن أیوب

    المنصور باهللا القاسم بن محمد بن علي الشهاري

    نشوان الحمیري

    نصر بن عاصم 

    الهمداني

    وبر بن یخنس الخزاعي

    یاقوت الحموي

    یحیى بن الحسین بن القاسم الرسي

    یحیى بن حمزة

    محمد بن عامر یحیى بن
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 ٦٢٧

 الصفحة القبیلة أو البلد

    إب

    البحرین

    تهامة

    تیماء

    الجزیرة العربیة

    الجند

    الجوف

    جیزان

    الحجاز

    الحدیدة

    حضرموت

    الِحیرة

    ذمار

    زبید

    السعودیة

    السودان

    سوریا

    صعدة
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 ٦٢٨

    الصلیف

    الصین

    طیئ

    املة الالئيع

    عدن

    العراق

    ُعمان

    فلسطین

    فلسطین

    قبلة جرهم

    قبیلة األزد

    قبیلة بني غسان

    قبیلة جذام

    قبیلة خزاعة

    قبیلة عذرة

    قبیلة كلب

    قبیلة لخم

    قبیلتا األوس والخزرج

    الكویت

    اللحیة

    مأرب

    المدینة المنورة

    مصر

    مكة المكرمة

    المكال

    المهرة
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 ٦٢٩

    نجران

    الهند 

      وادي القرى

 الصفحة المذهب أو الفكر

    البصریون

    البغدادیون

    الزیدیة

    الفكر األموي

    الفكر السني

    الفكر الشیعي

    الفكر العباسي 

    الفكر العلوي الحسني

    الفكر العلوي الحسیني

    الفكر الفاطمي اإلسماعیلي

    الكوفیون

    المذهب الشافعي

    المذهب المخترعي

    المذهب المطرفي

    نحاة األندلس

    نحاة الیمن

    نحاة مصر والشام
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 ٦٣٠

 

 دليل املوضوعات
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 ٦٣١
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 ٦٣٢
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 ٦٣٣
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 ٦٣٤
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 ٦٣٥

- 

-  

صـنعاء، كليـة ابن هطيل وجهوده النحوية لرشيف النجار، رسالة ماجستري، جامعة  -١

م، خمطوط حمفوظ يف املكتبة املركزية باجلامعة، قسـم الرسـائل ١٩٩٧اآلداب، 

 اجلامعية . 

ابن هطيل ومنهجه النحوي مع حتقيق اجلزء األول أللفت عبد املجيد، كلية البنـات  -٢

 جامعة األزهر .

 ابن يعيش الصنعاين وجهوده النحوية واللغوية.  -٣

اجلـزء األول الكافية ( ليحيى بـن محـزة العلـوي)  يف رشح املقدمة األزهار الصافية -٤

 حتقيق: حممد عيل العطاونة.

اجلـزء الثـاين يف رشح املقدمة الكافية ( ليحيى بـن محـزة العلـوي)  األزهار الصافية -٥

حققه الباحث / عبد احلميد مصطفى السـيد  يف كليـة اللغـة العربيـة بجامعـة 

 األزهر.
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 ٦٣٦

حسن بن أمحد اجلـالل، حتقيـق: أمحـد مرشـد اإلغراب بتيسري اإلعراب يف النحو لل -٦

 القايض ، رسالة ماجستري، اجلامعة اليمنية.

 اإلمام أمحد بن حييى املرتىض نحويا ، رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب جامعة دمشق. -٧

ــل  -٨ ــن هطي ــراب الب ــنعة اإلع ــل يف ص ــىل املفص ــواهر اآلداب ع ــل بج ــاج املكل الت

ي عبدالعزيز، مكتبـة الرسـائل العلميـة اليمني،اجلزء الثاين حتقيق: عبداهللا نجد

 بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

التاج املكلل بجواهر اآلداب عىل املفصل، القسم الثالث، حتقيق: مصطفى إسامعيل  -٩

 عبد العال.

 التاج املكلل، اجلزء اخلامس، حتقيق: نبوي عشاموي حممد . - ١٠

 التاج املكلل، قسم املشرتك، حتقيق: امحد الزين عيل - ١١

ة األحباب وطرفة األصحاب يف رشح ملحة اإلعـراب للحريـري تصـنيف: أيب حتف - ١٢

حتقيق : بشـري عبـداهللا هـ ، ٩٣٠املحاس حممد بن عمر بحرق احلرضمي (ت: 

 السودان.–املساري، جامعة اجلزيرة 

التعليم يف اليمن يف عهد بني رسول لفاروق أمحد حيدر رسالة دكتوراه، جامعة عني  - ١٣

 م .١٩٩٢شمس بالقاهرة 
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 ٦٣٧

اجلهود النحويـة لإلمـام حييـى بـن محـزة العلـوي للـدكتورة                      ، رسـالة  - ١٤

 دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة صنعاء. 

حققه الباحث زكريا حممد عيل يف كلية  احلارص يف فوائد املقدمة لإلمام حييى بن محزة - ١٥

 دار العلوم بجامعة القاهرة.

 ن الثالث والرابع من اهلجرة للـدكتور عبـد الـرمحاحلياة العلمية يف اليمن يف القرنني - ١٦

 الشجاع، رسالة دكتوراه، جامعة األزهر، كلية اللغة العربية.

العلمية يف اليمن يف القـرنني اخلـامس والسـادس مـن اهلجـرة للـدكتور عبـد  ةاحليا - ١٧

 املختار، رسالة دكتوراه ، جامعة صنعاء. نالرمح

إىل القـرن العـارش اهلجـري لعبـداهللا  الدرس النحوي يف زبيد مـن القـرن السـادس - ١٨

 اليوسفي، رسالة ماجستري ، كلية اآلداب ، جامعة عني شمس.

الدرس النحوي يف اليمن يف القرن التاسع اجلري ، للدكتورة : فطوم األهدل ، كليـة  - ١٩

 اآلداب ، جامعة صنعاء.

حققـه  ، وهو رشح عىل رشح ابن احلاجب للكافيةلسعيد العجمي الرشح السعيدي - ٢٠

ستاذ يرسي حممود علم الدين رسالة دكتوراه يف كلية اللغة العربيـة بجامعـة األ

 األزهر.
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 ٦٣٨

حققه أستاذ أمام حسن اجلهوري ونال به  لتقي الدين احلنبيل البغدادي الكافية رشح - ٢١

 .١٩٨٣درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة األزهر سنة 

حققـه  وصـيل املعـروف بـابن القـواسلعبد العزيز بن زيد بن مجعة امل الكافية رشح - ٢٢

األستاذ زيان أمحد احلاج  إبراهيم ونال به درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية 

 هـ.١٤٠٢بجامعة األزهر سنة 

حققـه  ملحمد بن عز الدين ابن صـالح ابـن احلسـن املؤيـدي اليمنـي الكافية رشح - ٢٣

اللغة العربية بجامعـة  أنعم احلسامي رسالة دكتوراه يف كلية كالدكتور عبد املل

 األزهر.

حققـه األسـتاذ حـازم احلـيل  رشح لشمس الدين حممود بن عبد الرحيم األصفهاين - ٢٤

 رسالة دكتوراه يف كلية دار العلوم.

حققه األستاذ زكـي فهمـي  رشح لفلك العال التربيزي سامه: اهلادية إىل حل الكافية - ٢٥

 امعة األزهر.، رسالة ماجستري يف كلية اللغة العربية بجاآللو يس

 طرفة الراغب يف اإلعراب عن مقدمة ابن احلاجب،حتقيق :                       - ٢٦

عمدة ذوي اهلمم يف علمي اللسـان والقلـم ، رسـالة ماجسـتري ، اجلامعـة اليمنيـة،  - ٢٧

 صنعاء.
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 ٦٣٩

حققه األستاذ حممد أمحد حسن   عون الوافية رشح كتاب الكافية للقايض زين الدين - ٢٨

 تري يف كلية اللغة العربية بجامعة األزهر.رشوان. رسالة ماجس

القضايا النحوية والرصفية يف تاج العروس للزبيدي ليسني إبراهيم عفيفي أبـو زيـد  - ٢٩

--رسالة دكتوراه خمطوط حمفوظ بمكتبة كلية اللغة العربيـة بالقـاهرة جامعـة 

 ) ٥٥٧٩) ورقم تصنيف(٣٠٦٥األزهر حتت الرقم العام(

، خمطـوط عدراسة وحتقيق: منصور عيل حممد عبـد السـمياملحرر يف النحو للهرمي،  - ٣٠

 جامعة اإلسكندرية  –قسم الرسائل العلمية  –حمفوظ بكلية اللغة العربية 

كليـة اللغـة العربيـة  -املحرر يف النحو، حتقيق: أمني عبد اهللا سـامل، جامعـة األزهـر - ٣١

 م.١٩٨٣

ء الثـاين حققـه اجلـزلإلمام حييى بـن محـزة  املحصل رشح أرسار املفصل للزخمرشي - ٣٢

 الباحث / يوسف حممد حممود عبد الغني يف كلية اللغة العربية بجامعة األزهر.

اجلزء األول ، حتقيق:  ،لإلمام حييى بن محزة املحصل رشح أرسار املفصل للزخمرشي - ٣٣

 جامعة األزهر. –خالد عبد احلميد أبو جندية، كلية اللغة العربية 

بن محزة العلوي، اجلزء األول، حتقيق: خالد املحصل يف رشح أرسار املفصل ليحيى  - ٣٤

قسم الرسائل  -عبد احلميد أبو جنديه خمطوط حمفوظ بمكتبة الدراسات العليا 

 كلية اللغة العربية بجامعة األزهر.  -
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 ٦٤٠

املحصل يف كشف أرسار املفصل رسالة دكتوراه لألندليس اجلزء الثاين، حتقيق: حممد  - ٣٥

 السيد حممد الرشقاوي. 

 جموع يف األصول والفروع البن يعيش الصنعاين، اجلزء األول، حتقيق: . املحيط امل - ٣٦

املحيط املجموع يف األصول والفروع، اجلزء الثاين ، حتقيـق: مـؤمن صـربي غنـام ،  - ٣٧

 رسالة دكتوراه، خمطوط حمفوظ يف مكتبة اللغة العربية بجامعة أم القرى .

: عيل قائد عبده سنان، بحث معونة الطالب عىل الكافية يف نحو ابن احلاجب،حتقيق  - ٣٨

 جامعة بغداد.  –تكمييل للحصول عىل درجة املاجستري،كلية تربية ابن رشد 

املغني يف النحو البن فالح اليمنـي، اجلـزء األول، حتقيـق: عبـد الـرزاق السـعدي،  - ٣٩

 خمطوط حمفوظ يف جامعة أم القرى باململكة العربية السعودية.

افية يف علم الرصف للطف اهللا بن الغياث، حتقيق: املناهل الصافية يف رشح معاين الش - ٤٠

 ، رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب، جامعة صنعاء.حسني عبد العزيز 

منحة امللك الوهاب برشح ملحة اإلعراب للحريري ملحمد عبد امللك ابن دعسني،  - ٤١

حتقيق: عبد اللطيف حممد حممد داوود، رسالة ماجسـتري ، كليـة اللغـة العربيـة 

 ، جامعة األزهر.بالقاهرة 

املنهاج اجليل رشح مجل الزجاجي لإلمام حييى بن محـزة ، حتقيـق: الـدكتور: هـادي  - ٤٢

 م.١٩٩٩جامعة بغداد ،  -عبداهللا ناجي، كلية آلداب 
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 ٦٤١

منهاج الطالب للرصاص، حتقيق: فطوم األهدل، خمطوط حمفـوظ باملكتبـة املركزيـة  - ٤٣

 بجامعة صنعاء 

ر القـاموس لعـالء الـدين حممـد احلنيفـي منهج الزبيدي يف تاج العروس من جواه - ٤٤

م ١٩٩٩حممود، رسالة دكتوراه يف علم اللغة، كلية اآلداب جامعة عني شمس 

 حمفوظ يف املكتبة املركزية بجامعة عني شمس.

املواهب الوافية بمراد طالب الكافية للحسن بن امحد اجلالل، حتقيق : حممـد صـالح  - ٤٥

 م.٢٠٠٥، جامعة عني شمس بالقاهرة ،  عبداهللا ،  رسالة ماجستري،كلية الرتبية

موقف نحاة اليمن القدماء من اخلالفات النحوية للـدكتور رشيـف النجـار رسـالة  - ٤٦

 دكتوراه،كلية اآلداب، جامعة صنعاء.

نـاجي  نشوان بن سعيد وجهوده اللغوية والنحوية، حققه الباحث / هادي عبد اهللا - ٤٧

سـخة خمطوطـة حمفوظـة يف م ، ومنه ن١٩٩٩يف كلية آلداب بجامعة بغداد عام 

 ).٥٤٥املكتبة املركزية بجامعة صنعاء حتت رقم التصنيف (
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 ٦٤٢

 

 –ساعة حرب للدكتور. عقيد/ عبـدالويل الشـمريي، دار الكتـب، صـنعاء  ١٠٠٠ - ٤٨

 م.١٩٩٥، ٢اليمن، ط:

ائتالف النرصة يف اختالف نحاة الكوفة والبرصة للرشجي، حتقيق: طـارق اجلنـايب،  - ٤٩

 م.١٩٨٧، ١لبنان، ط-تب، بريوتعامل الك

ابن قيِّم اجلوزية األديـب النحـوي للـدكتور/ عـيل عبـود السـاهي، طبـع بمطبعـة  - ٥٠

 م.١٩٨٨، ١اجلامعة، بغداد، ط:

األدب اجلاهيل يف آثار الدارسني قديًام وحـديثًا للـدكتور/ عفيـف عبـدالرمحن، دار  - ٥١

 م.١٩٨٧، ١األردن، ط: –الفكر، عامن 

 -الكريم ألمحد ماهر البقري، دار املعارف، النيل، القـاهرة  أساليب النفي يف القرآن - ٥٢

 .م١٩٨٤، ١مرص، ط:

أصول نقد النصوص ونرش الكتب للدكتور/ برجسرتارس إعـداد الـدكتور/ حممـد  - ٥٣

 م. ١٩٦٩محدي البكري، د. ط، القاهرة 

أطلس العامل اجلديد، وضع وإعداد: مجاعة من أساتذة اجلغرافيـا والتـاريخ يف لبنـان  - ٥٤

 م.١٩٩٠لبنان،  -مل العريب، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت والعا
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 ٦٤٣

سورية،  –إعراب القرآن الكريم وبيانه ملحيي الدين الدرويش، دار اإلرشاد، محص  - ٥٥

 م.١٩٨٨

 األعالم للزركيل - ٥٦

أعيان الشيعة للعاميل نسـخة مصـورة دار الكتـب املرصـية، حتقيـق: اإلمـام حمسـن  - ٥٧

 األمني.

يف النحـو للحسـن بـن أمحـد اجلـالل، ت: أمحـد مرشـد  اإلغراب بتيسري اإلعراب - ٥٨

-مرصـ، توزيـع دار القـدس، صـنعاء –القايض ، دار اإليـامن للنرشـ،القاهرة 

 م.٢٠٠١اليمن،ط: 

إنباه الرواة عىل أنباه النحاة جلامل الدين عيل بـن يوسـف القنطـي، حتقيـق األسـتاذ:  - ٥٩

 مطبعة دار الكتب. –حممد أيب الفضل 

الف لكامل الدين أيب الربكات بن حممد بن سعيد األنبـاري، اإلنصاف يف مسائل اخل - ٦٠

 م.١٩٨٧لبنان،  –املكتبة العربية، بريوت 

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام املرصي، حتقيق: حممـد حميـي الـدين  - ٦١

 مرص. د.ط. -مدينة نرص، القاهرة –عبد احلميد، دار الطالئع 

 حتقيق: عادل عبد املوجود وآخرين.البحر املحيط أليب حيان األندليس،  - ٦٢

 البدر الطالع ملحمد بن عيل الشوكاين. - ٦٣
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 ٦٤٤

 .١بغية الوعاة يف أخبار النحاة للسيوطي، مطبعة السعادة، ط: - ٦٤

 –بالغة الكلمة يف التعبري القـرآين للـدكتور/ فاضـل السـامرائي، دار عـامر، عـامن  - ٦٥

 م.٢٠٠٥، ٣األردن، ط:

ق: أمحـد عبـدالغفور عطـار، دار العلـم تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، حتقي - ٦٦

 م.١٩٧٩، بريوت، ٢للماليني، ط:

تاج علوم األدب وقانون كالم العرب لإلمام امحـد بـن حييـى املرتىضـ، حتقيـق: د.  - ٦٧

الـيمن،  -نوري ياسني حسني اهليتي، النارش: وزارة الثقافة والسياحة، صـنعاء 

 م.٢٠٠٤، ١ط:

، ١لبنان، ط: -زب، دار اجليل، بريوتتاريخ ابن زياد، عرض: حممد زينهم حممد ع - ٦٨

 د.ت.

 تاريخ األدب العريب لربوكلامن، نقل: عبدالتواب رمضان، عناية اجلامعة العربية. - ٦٩

تاريخ النحو وأشهر النحاة للشيخ حممد الطنطاوي، تعليق: حممد سعيد اللحام، عامل  - ٧٠

 م.٢٠٠٥لبنان،  -الكتب بريوت

 حـوادث وتـاريخ الـيمن للشـيخ/ تاريخ اليمن املسمى فرجـة اهلمـوم واحلـزن يف - ٧١

، ٢عبدالواسع بن حييى الواسعي الـيامين، مكتبـة الـيمن الكـربى، صـنعاء، ط:

 م.١٩٩١
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 ٦٤٥

تاريخ اليمن يف اإلسالم حتى هنايـة القـرن الرابـع اهلجـري للـدكتور/ عبـدالرمحن  - ٧٢

 م.١٩٩٧، ٢لبنان، ط: –عبدالواحد الشجاع، دار الفكر املعارص، بريوت 

ن أليب البقاء العكربي، تصحيح: مصـطفى السـقا، دار املعرفـة، التبيان رشح الديوا - ٧٣

 لبنان، د.ط. –بريوت 

، ٤مرصــ، ط: -جتديــد النحــو للــدكتور/ شــوقي ضــيف، دار املعــارف، القــاهرة  - ٧٤

 م.١٩٩٥

حتفة األحباب وطرفة األصحاب يف رشح ملحة اإلعـراب جلـامل الـدين أيب حممـد  - ٧٥

حممد بن عمر بحرق احلرضمي  القاسم بن عيل احلريري، تصنيف: أيب املحاسن

لبنـان،  –هـ)، حتقيق: بشري عبد اهللا املساري، دار ابن حزم،  بـريوت ٩٣٠(ت 

 م.٢٠٠٢، ١ط:

جامعـة  –حتفة األحباب وطرفة األصـحاب لبحـرق احلرضـمي رسـالة ماجسـتري  - ٧٦

 م.٢٠٠٢، ١اجلزيرة، مطبوع، دار ابن حزم، بريوت، ط: 

القاسـم بـن عـيل بـن حممـد احلريـري،  حتفة الطالب بإعراب ملحة اإلعراب أليب - ٧٧

ــامن،  ــي، دار اإلي ــدالقادر املعلم ــدالرمحن عب ــيخ/ عب ــيلة الش ــراب فض إع

 م.٢٠٠٥اإلسكندرية، 
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 ٦٤٦

حتقيق الرتاث للدكتور/ عبد اهلادي الفضىل، كلية اآلداب، جامعة امللك عبد العزيز،  - ٧٨

 هـ.١٤٠٢، ١مكتبة العلم جدة، ط:

الم هارون، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ط حتقيق النصوص ونرشها لألستاذ/ عبد الس - ٧٩

 م.١٩٩٨،  ٧

، ١األردن، ط: –حتقيقات نحوية للدكتور/ فاضـل السـامرائي، دار الفكـر، عـامن  - ٨٠

 م. ٢٠٠١

التضاد يف القرآن الكريم بني النظرية والتطبيق لألستاذ/ حممد نور الدين املنجد، دار  - ٨١

 م.١٩٩٩، ١الفكر، دمشق، ط: 

رستي البرصة والكوفة، تأليف الدكتور/ طالل عالمة، دار تطور النحو العريب يف مد - ٨٢

 م.١٩٩٣، ١لبنان، ط: -الفكر اللبناين، بريوت

، ٤األردن، ط: –التعبــري القــرآين للــدكتور/ فاضــل الســامرائي، دار عــامر، عــامن  - ٨٣

 م.٢٠٠٦

التعليم يف اليمن يف عرص بني رسول لفاروق حيدر، منشورات كلية اآلداب، جامعة  - ٨٤

 صنعاء.

 ابن كثري إلسامعيل بن عمـر بـن كثـري القـريش أيب الفـداء، مكتبـة املعـارف، تفسري - ٨٥

 لبنان، د.ط. –بريوت 
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 ٦٤٧

تفسري أبيات املعاين اختصار: سـليامن بـن عـيل، حتقيـق: جماهـد الصـواف وحمسـن  - ٨٦

 لبنان، د.ط. –عياض، دار املأمون، بريوت 

 لبنان، د.ط. – تفسري اجلاللني، تقديم األستاذ/ مروان سوار، دار الفكر، بريوت - ٨٧

تفسري القرآن العظيم إلسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي أيب الفداء، حتقيق:  - ٨٨

 م.١٩٩٩، ٢سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، ط:

، ٤تكوين اليمن احلديث: د. سيد سـامل، توزيـع: دار األمـني للنرشـ والتوزيـع، ط: - ٨٩

 م.١٩٩٣

ملحمد عبد امللك املروين، منشورات دار مكتبـة احليـاة، الثناء احلسن عىل أهل اليمن  - ٩٠

 لبنان، د.ط. -بريوت 

اجلامع الصحيح املخترص ملحمـد بـن إسـامعيل أبـو عبـداهللا البخـاري، حتقيـق: د.  - ٩١

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٣مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، الياممة، بريوت، ط

 رح القرطبي أيب عبداهللا. اجلامع ألحكام القرآن ملحمد بن أمحد بن أيب بكر بن ف - ٩٢

اجلامع لفنون اللغة العربية والعروض لعرفان مطرجـي، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة،  - ٩٣

 م.١٩٩٧، ١لبنان، ط: –بريوت 

لبنـان،  –اجلملة العربية واملعنى للدكتور/ فاضل السامرائي، دار ابن حزم، بريوت  - ٩٤

 م.٢٠٠٠، ١ط:
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 ٦٤٨

 م.١٩٩١، ١٢لبنان، ط: –بريوت جواهر البالغة للسيد أمحد اهلاشمي، دار الفكر،  - ٩٥

حركة املعارضة اليمنية يف عهد األمام حييى: د. أمحد قائد الصائدي، مركز الدارسات  - ٩٦

 .  ١: والبحوث اليمني، صنعاء، دار اآلداب، بريوت، لبنان، ط

حركة املعارضة اليمنية يف عهد األمام حييى، للـدكتور/ أمحـد قائـد الصـائدي، دار  - ٩٧

 .١ن، ط:لبنا-اآلداب، بريوت 

خزانة األدب لعبد القادر عمر البغدادي، حتقيق: األسـتاذ/ عبـد السـالم هـارون،  - ٩٨

 هـ.١٣٤٧املطبعة السلفية، 

مطبعة عامل  –اخلصائص أليب الفتح عثامن ابن جني، حتقيق الشيخ/ حممد عيل النجار  - ٩٩

 لبنان. –الكتب، بريوت 

مد غالب عبدالرمحن اخلصومة بني النحاة والشعراء أسباهبا وصورها للدكتور/ حم - ١٠٠

 م.١٩٩٩، ١السعودية، ط:–وراق، دار البالد، جدة 

 خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش للمحبي. - ١٠١

خري الكالم يف التقيص عن أغالط العوام لعيل بـن بـايل القسـطنطيني، حتقيـق: د.  - ١٠٢

 م.١٩٨٣، ٢لبنان، ط: -حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 –اللغة للدكتور/ صبحي الصالح، دار العلم للماليني، بـريوت دراسات يف فقه  - ١٠٣

 لبنان، د.ط.
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 ٦٤٩

 درة الغواص يف أوهام اخلواص. - ١٠٤

دالئل اإلعجاز أليب بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد اإلريـاين، حتقيـق: د.  - ١٠٥

 م.١٩٩٥، ١لبنان، ط: –حممد التنجي، دار الكتاب العريب، بريوت 

 .داللة األلفاظ إلبراهيم أنيس - ١٠٦

 هـ.١٣٨٠لبنان،  –ديوان األعشى، دار صادر، بريوت  - ١٠٧

ديوان امرئ القيس جندج بن حجر الكندي، حتقيق: حممد أبـو الفضـل إبـراهيم،  - ١٠٨

 م.١٩٩٠، ٥مرص، ط: –دار املعارف، القاهرة 

 ديوان زهري بن أيب سلمى - ١٠٩

 ديوان عمرو بن كلثوم - ١١٠

 م.١٩٨٦نان، لب -رحلتي إىل اليمن ألمحد مصطفى زكريا، دار الفكر، بريوت  - ١١١

الرد عىل النحاة البن مضاء القرطبي، حتقيق الدكتور/ شوقي ضـيف، مطبعـة دار  - ١١٢

 الفكر العريب.

مرص،  –الزمن يف القرآن الكريم للدكتور/ بكري عبدالكريم، دار الفجر، القاهرة  - ١١٣

 م. ١٩٩٧، ١ط:

لبنـان،  –شذا العرف يف فن الرصف للشيخ/ أمحد احلمالوي، دار القلم، بريوت  - ١١٤

 .٢ط:
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 ٦٥٠

 هـ. ١٣٥٠القاهرة  –شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، املكتبة التجارية، مرص  - ١١٥

رشح ابن عقيل (هباء الدين عبداهللا بن عقيل)، حتقيـق: حميـي الـدين عبداحلميـد،  - ١١٦

 م.١٩٩٦بريوت، ط:  -املكتبة العرصية، صيدا 

رشح الريض عىل الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، مطابع الرشوق،  - ١١٧

م، ونسخة أخرى بتحقيـق: ١٩٧٣د. ط. منشورات بني غازي، ليبيا،  بريوت،

 م. ٢٠٠٠، ١لبنان، ط: –إميل بديع يعقوب، دار الفكر، بريوت 

رشح الفواكه اجلنية رشح الكواكب الدرية لعبداهللا بن أمحد الفاكهي، طبع بمطبعة  - ١١٨

 هـ.١٣٠٦امليمنية بمرص، 

 لبنان، د.ت. –الفكر، بريوت ، دار  احللبي رشح املفصل ملوفق الدين بن يعيش - ١١٩

رشح ُمجل الزجاجي البن عصفور األشبييل، حتقيق: د. أنيس بـديوي، دار إحيـاء  - ١٢٠

 م.٢٠٠٣، ١لبنان، ط: –الرتاث العريب، بريوت 

 –رشح ديوان املتنبي، وضعه عبد الرمحن الربقوقي، دار الكتـاب العـريب بـريوت  - ١٢١

 م.٢٠٠٥لبنان، 

حتقيق: حممد حميي الدين عبـد احلميـد،  رشح شذور الذهب البن هشام املرصي، - ١٢٢

 لبنان. د.ط.  –دار الفكر، بريوت 
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 ٦٥١

رشح قطر الندى البن هشام املرصي، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، د.ن،  - ١٢٣

 هـ. ١٣٨٣، ١١مرص، ط: –القاهرة 

 –أربد  –رشح ملحة اإلعراب للحريري، حتقيق: د/ فائز فارس، جامعة الريموك  - ١٢٤

 م.١٩٩١ل للنرش، طبعة األردن، دار األم

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد احلمـريي، إرشاف  - ١٢٥

وتصحيح: القايض عبد اهللا  بن عبد الكريم اجلراىف اليمني، د. ت، عامل الكتب، 

 بريوت، د.ط. كتاب الباء والياء وما بعدمها. طبع منه أربعة أجزاء فقط.

ة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ألمحد بن فارس، الصاحبي يف فقه اللغة العربي - ١٢٦

 م.١٩٩٣، ١لبنان، ط: -حتقيق: عمر فاروق الطباع، مكتبة املعارف، بريوت 

صفة جزيرة العرب للحسن بن أمحد يعقـوب اهلمـداين، حتقيـق: حممـد بـن عـىل  - ١٢٧

 م). ١٩٩٠ -هـ١٤٠١( ١األكوع احلوايل، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ط

 ، د.ت.٢ذ/ أمحد أمني. ط:ضحى اإلسالم لألستا - ١٢٨

الرضورة الشعرية دراسة لغوية نقدية للدكتور/ عبدالوهاب حممد عيل العـدواين،  - ١٢٩

 م.١٩٩٠مطبعة التعليم العايل، جامعة املوصل، 

بيدي: أيب بكر حممد بن احلسن (ت - ١٣٠ هـ)، نرش ٣١٩طبقات النحويني واللغويني للزُّ

 .١٩٥٤، ١حممد سامي أمني اخلانجي، ط:
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 ٦٥٢

، ٦مرصـ، ط: -المي للدكتور/ شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة العرص اإلس - ١٣١

 م.١٩٧٤

، ٨مرصـ، ط: -العرص اجلاهيل للدكتور/ شوقي ضـيف، دار املعـارف، القـاهرة  - ١٣٢

 م.١٩٧٧

العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية للشـيخ/ عـيل بـن احلسـن اخلزرجـي،  - ١٣٣

 لبنان، د.ط. –وت تصحيح: حممد بن عيل األكوع احلوايل، دار اآلداب، بري

العلة النحوية يف ضوء املمنوع من الرصف للدكتور/ شعبان زين العابدين حممـد،  - ١٣٤

 م.٢٠٠٢، ١مرص، ط: –مكتبة اآلداب، القاهرة 

 الكويت. –علم اللغة العربية للدكتور/ حممد فهمي حجازي، وكالة املطبوعات  - ١٣٥

 .علم املعاين للدكتور/ عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية - ١٣٦

عنوان الرشف الوايف يف علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو والقوايف إلسامعيل  - ١٣٧

بن أيب بكر املقرئ، حتقيق: عبداهللا إبراهيم األنصاري، مكتبة اإلرشاد، صـنعاء 

 اليمن. –

العني أليب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق: د. مهدي املخزومي ود.  - ١٣٨

 ومكتبة اهلالل.إبراهيم السامرائي، دار 
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 ٦٥٣

غريب احلديث لعبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أيب حممد، حتقيـق: د. عبـداهللا  - ١٣٩

 هـ.١٣٩٧، ١اجلبوري، مطبعة العاين، بغداد، ط:

غريب احلديث للقاسم بن سالم اهلروي أيب عبيد، حتقيق: د. حممد عبداملعيد خان،  - ١٤٠

 هـ.١٣٩٦، ١لبنان، ط: –دار الكتاب العريب، بريوت 

يب احلديث ملحمد بـن حممـد إبـراهيم اخلطـايب البسـتي أيب سـليامن، حتقيـق: غر - ١٤١

ــة، ط: ــة املكرم ــرى، مك ــة أم الق ــاوي، جامع ــراهيم الغرب ــدالكريم إب ، ١عب

 هـ.١٤٠٢

فقه اللغة أليب منصور عبدامللك بن حممد بن إسامعيل الثعـالبي، حتقيـق: د.مجـال  - ١٤٢

 لبنان. –ُطلبة، دار الكتب العلمية، بريوت 

 ملخطوطات العربية ملكتبة أوقاف بغداد فهرس ا - ١٤٣

 فهرس خمطوطات اجلامع الكبري ملحمد عبداهللا احلبيش. - ١٤٤

 فهرس خمطوطات املكتبة الغربية ملحمد عبداهللا احلبيش. - ١٤٥

فهرست الكتب النحوية املطبوعة للدكتور/ عبد اهلـادي الفضـيل، مكتبـة املنـار،  - ١٤٦

 م.  ١٩٨٦، ١األردن، ط: –الزرقاء 

، رشح كافية ابن احلاجب للجامي، حتقيق: د. أسامة طه الرفاعي، الفوائد الضيائية - ١٤٧

 م.١٩٨٣بغداد،  –وزارة األوقاف والشئون الدينية 
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 ٦٥٤

 م.١٩٩٢، ٢١٧لبنان، ط: –يف ظالل القرآن لسيد قطب، دار الرشوق، بريوت  - ١٤٨

القاعدة اللغوية والقـراءات املخالفـة للـدكتور/ جمـدي حممـد حسـني، مؤسسـة  - ١٤٩

 م.٢٠٠٦ندرية، حورس الدولية، اإلسك

القاموس املحيط ملجد الدين حممد بن يعقوب لفريوزابادي، دار الكتاب العـريب،  - ١٥٠

 مرص، د.ط. –القاهرة 

 –قاموس املصطلحات والتعابري الشعبية ألمحد أبو سعد، مكتبـة لبنـان، بـريوت  - ١٥١

 م.١٩٨٧لبنان، طبعة 

هـ)، ٢٨٥د (ت:الكامل يف اللغة واألدب أليب إلياس حممد بن يزيد املعروف باملرب - ١٥٢

 لبنان، د.ط. –د.ت، مؤسسة املعارف، بريوت 

 لبنان، د.ط. –كتاب اإلمالء للشيخ حسني وايل، دار القلم، بريوت  - ١٥٣

كتاب القراءة للصف الثاين الثانوي، منشـورات وزارة الرتبيـة والتعلـيم، الـيمن،  - ١٥٤

 م.٢٠٠٢

التعلـيم، كتاب النحو والرصف للصف الثالث الثانوي، منشورات وزارة الرتبية و - ١٥٥

 م.٢٠٠٧اليمن،  –صنعاء 

الكتاب لسيبوبه أيب برش عمر بن عثامن بن قنرب، حتقيق ورشح: عبد السالم حممـد  - ١٥٦

 م.١٩٨٨، ٣هارون، ط:
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 ٦٥٥

هــ)، ٥٢٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزخمرشي: حممود بن عمر، (ت - ١٥٧

 .٢مطبعة دار االستقامة بالقاهرة، ط:

ملصطفى حـاجي خليفـة، طبـع وكالـة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  - ١٥٨

 املعارف باستانبول. 

هـ)، حتقيـق: د. ٥٩٩كشف املشكل يف النحو لعيل بن سليامن احليدرة اليمني، (ت - ١٥٩

 م. ١٩٨٤، ١هادي عطية مطر، مطبعة اإلرشاد بغداد، ط:

الكواكب الدرية عىل رشح متممة األجرومية، إرشاف وتقـديم: الشـيخ/ خليـل  - ١٦٠

 .١٩٨٦لبنان،  -وتامليس، دار القلم، بري

 لسان العرب البن منظور، إعداد وتصنيف: يوسف خياط ونديم مرعشيل، - ١٦١

)، إعداد/ نخبة من أساتذة جامعة صـنعاء، متطلبـات ١٠٢، ١٠١اللغة العربية ( - ١٦٢

 م.١٩٩٧، ٢اليمن، ط: –جامعة صنعاء، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء 

لتكنولوجيـا(اليمن)، )، متطلبـات جامعـة العلـوم وا١٠٢، ١٠١اللغة العربيـة ( - ١٦٣

 م، د.ن.٢٠٠٠، ١املحجري، ط: اهللاإعداد: الدكتور/ حممد عبد

 اللغة العربية معناها ومبناها لتامم حسان. - ١٦٤

 ملسات بيانية للدكتور/ فاضل السامرائي. - ١٦٥

 اللهجات العربية يف الرتاث للدكتور أمحد علم الدين اجلندي، القاهرة، د.ط. - ١٦٦
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 ٦٥٦

ل عالجهــا للـدكتور/ حممــد غالــب مباحـث يف مشــكالت النحــو العـريب وســب - ١٦٧

ــوم  ــة، اخلرط ــا العاملي ــة إفريقي ــة جامع ــدالرمحن وراق، مطبع ــودان،  –عب الس

 م.٢٠٠٣

لبنان،  –مبادئ اللسانيات للدكتور/ أمحد حممد قّدور، دار الفكر املعارص، بريوت  - ١٦٨

 م.١٩٩٦، ١ط:

 حممد عيل الشوكاين وجهوده الرتبويـة لصـالح أمحـد حممـد الصـغري، دار اجليـل، - ١٦٩

م. خمترص من تاريخ الـيمن لعبـداهللا أمحـد الثـور، ١٩٨٩لبنان، طبعة  -بريوت

 .١د.ن، ط:

خمتار الصحاح لزين الدين حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي، مؤسسـة  - ١٧٠

 م.١٩٩٦لبنان، طبعة  –الرسالة، بريوت 

املدارس اإلسالمية يف اليمن للقايض إسامعيل بن عيل األكوع، مؤسسة الرسـالة،  - ١٧١

 م.١٩٨٦، ٢لبنان، ط: –وت بري

مرصــ،  -املــدارس النحويــة للــدكتور/ شــوقي ضــيف، دار املعــارف، القــاهرة  - ١٧٢

 م.١٩٨٩

مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة  والنحـو ملهـدي املخزومـي، مطبعـة دار  - ١٧٣

 العراق. –املعرفة، بغداد 
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 ٦٥٧

للـدكتور/ املدرسة النحوية يف مرص والشام يف القرنني السابع والثامن من اهلجرة  - ١٧٤

 م.١٩٨٠، ١لبنان، ط: -عبد العال سامل مكرم، دار الرشوق؛ بريوت 

مسائل خالفية يف النحو أليب البقاء العكـربي، حتقيـق: حممـد خـري احللـواين، دار  - ١٧٥

 لبنان، د.ط. –الرشق العريب، بريوت 

مشكل إعراب القرآن الكريم ملكي بن أيب طالب القييس، حتقيق: د. حاتم صـالح  - ١٧٦

 م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٥، ٢سسة الرسالة، بريوت، ط:الضامن، مؤ

 مصادر الفكر العريب واإلسالمي يف اليمن لعبداهللا حممد احلبيش. - ١٧٧

، ٢األردن، ط: –معاين النحو للـدكتور/ فاضـل السـامرائي، دار الفكـر، عـامن  - ١٧٨

 م.٢٠٠٣

معجم األغالط اللغوية املعارصة، للدكتور/ حممد العدناين، مكتبة لبنان، بـريوت  - ١٧٩

 م.١٩٨٤، ١، ط:لبنان –

 معجم الشعراء للمرزباين. - ١٨٠

معجم مسائل النحو والرصف يف تاج العروس للـدكتور شـوقي املعـري، مكتبـة  - ١٨١

 م.١٩٩٦، ١لبنان، ط: -لبنان، نارشون، بريوت



���������������������������������������������������� �

 

 ٦٥٨

املغرب يف ترتيب املعرب أليب الفتح نارص الدين بن عبدالسيد بن عيل بن مطـرز،  - ١٨٢

 –كتبـة أسـامة بـن زيـد، حلـب حتقيق: حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار، م

 م.١٩٧٩، ١سورية، ط:

مغني اللبيب البن هشام املرصي، حتقيـق: حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد، دار  - ١٨٣

 لبنان، د.ط.    –الفكر، بريوت 

املغني يف النحو البن فالح اليمني، حتقيق: د.عبد الرزاق السـعدي، دار الشـؤون  - ١٨٤

 م.١٩٩٩الثقافية العامة، بغداد، 

لوم للسكاكى، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت مفتاح الع - ١٨٥

 م.١٩٨٧، ٢لبنان، ط: –

املفصل يف صنعة اإلعراب للزخمرشي، حتقيق: د. عيل بو ملحم، دار ومكتبة اهلالل  - ١٨٦

 م.١٩٩٣، ١بريوت، ط: –

منحة الواهب العليـة رشح الكواكـب الدريـة، د.ت، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة،  - ١٨٧

 .١، ط:لبنان -بريوت

موسوعة النحو والرصف واإلعراب للدكتور/ أميـل بـديع يعقـوب، دار العلـم  - ١٨٨

 م. ١٩٨٦، ١لبنان، ط: -للماليني، بريوت 

 ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب للسيد أمحد اهلاشمي، د.ط.د.ن. - ١٨٩
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 ٦٥٩

النجم الثاقب لإلمام املهدي صالح بن عيل بن حممد بن أيب القاسم، حتقيق: حممد  - ١٩٠

الـيمن،  –نبعة، مؤسسة اإلمام زيد بـن عـيل الثقافيـة، صـنعاء بن مجعة حسن 

 م.٢٠٠٣، ١ط:

 م.١٩٧٦، ٤مرص، ط: –النحو الوايف لعباس حسن، دار املعارف، القاهرة  - ١٩١

، ١لبنـان، ط: –نحو وعي لغوي للدكتور مازن املبارك، مؤسسة الرسالة، بريوت  - ١٩٢

 م.١٩٨٥

الـدين عبـدالرمحن بـن حممـد نزهة األلباء يف طبقات األدباء أليب الربكـات كـامل  - ١٩٣

 هـ.١٢٩٤األنباري، طبع سنة 

نشأة الدارسات النحوية واللغوية يف اليمن وتطورها، تأليف: د. هادي عطية مطر  - ١٩٤

قسم اللغة العربية، دار آفاق عربيـة للصـحافة والنرشـ،  -اهلاليل، كلية اآلداب

 م.١٩٨٤بغداد مطبعة جامعة البرصة، 

ة، للشيخ/ حممد الطنطاوي، راجعه وعلـق عليـه: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحا - ١٩٥

 م.٢٠٠٥لبنان، طبعة  –سعيد حممد اللحام، عامل الكتب، بريوت 

النهاية يف غريب احلديث واألثر أليب السعادات املبارك بن حممد اجلـزري، املكتبـة  - ١٩٦

 م.١٩٧٩لبنان،  –العلمية، بريوت 
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 ٦٦٠

القادر بــن هبــداهللا النـور الســافر عــن أخبــار القــرن العـارش ملحيــي الــدين عبــد - ١٩٧

 م.١٩٨٥، ٢لبنان، ط: –العيدروس، دار الكتب العلمية، بريوت 

هجر العلم ومعاقله للقايض إسامعيل بن عيل األكوع، دار الفكر املعارص بـريوت  - ١٩٨

 م.١٩٩٥، ١لبنان، ط: -

هذا احلبيب حممد صىل اهللا عليه وسلم يا حمب، تأليف: أيب بكـر جـابر اجلزائـري،  - ١٩٩

 هـ.١٤٠٨نورة، د.ن، املدينة امل

 هـ١٣٢٧للسسيوطي، مطبعة السعادة، مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع  - ٢٠٠

 

 م.١٩٨٥جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، الكويت،  -٢٠١

 اإلمارات العربية املتحدة.جامعة دراسات يف النحو العريب ،  كتاب -٢٠٢

 م٢٠٠٦،    الثامنجامعة تعز ، العدد  بحوثجملة  - ٢٠٣

 

 م١٩٩٠، ٢٠جملة كلية اآلداب، جامعة صنعاء، العدد  - ٢٠٤

 

 فهرس الرسائل العلمية بجامعة أم القرى. - ٢٠٥

 

 فهرس رسائل املاجستري والدكتوراه باململكة العربية السعودية. - ٢٠٦



  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  الزمر عبد الرحمن أحمد محمد غالب/للباحث  العلمیةالسیرة 
  
  

َ◌ْیِخَرة في الیمن ولد  -  .م١٩٧٥محافظة إب عام  -بمدیریة ُمَذ
 
 .وتلقى فیھا تعلیمھ األساس -

 
 .القسم العلمي–فیھا تعلیمھ الثانوي في ثانویة تعز الكبرى  تعز وأكملانتقل إلى مدینة  -
 
 .الثانویة العامة وعمل مدرسا لمادة اللغة العربیة في محافظة تعز تخرج من -

 
 م ١٩٩٦ وحصل على شھادة البكالوریوس عامالتحق بعد ذلك بقسم اللغة العربیة بجامعة تعز  -

  
 .األول على دفعتھ  ) ممتاز( بتقدیر         

 
 .محافظة إب إحدى مدارس مدرسا لمادة اللغة العربیة في بعد ذلك ُعین -

 
العاص�مة  أمان�ةمدرسا لمادة اللغة العربیة في مدارس النھضة الحدیثة الخاص�ة ف�ي عمل  كما  -

 .صنعاء
 
وحص��ل عل��ى  التح��ق بع��د ذل��ك بجامع��ة العل��وم والتكنولوجی��ا بص��نعاء لمواص��لة تعلیم��ھ الع��الي -

 عالي.الدبلوم ال
  

  
لدرجة الماجستیر في جامعة الجزی�رة الس�ودانیة وتخ�رج  للتحضیرمنح بعد ذلك منحة دراسیة  -

 .م٢٠٠١منھا نھایة عام 
 
 . التربیة والتعلیم مكاتب أحد فين رئیسا لقسم األنشطة یّ عُ  -

  
 
واصل بعد ذلك تعلیمھ العالي لمرحلة الدكتوراه حی�ث التح�ق بجامع�ة أم درم�ان اإلس�المیة ع�ام  -

 م بتقدیر ممتاز.٢٠٠٨ ومنح درجة الدكتوراه(العالمیة) عام  م٢٠٠٤
 

 .شارك في عدد من المھرجانات الثقافیة والمنتدیات األدبیة   -


