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  مث أنزل عليكم من بعد الغم و  إذ يغشيكم النعاس  
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 ملخص البحــث

ابن عنقاء حياته وآثاره ومنهجه (بعون اهللا ـ تعاىل ـ وتوفيقه مت الفراغ من البحث املوسوم بـ    
  )  إذ يغشيكم النعاس  و  مث أنزل عليكم من بعد الغـم : يف كتابه كشف اهلم والبأس عن آييت 

: ف بابن عنقاء ، واآلخـر       التعري: وكما هو معلوم من عنوانه البحث يتألف من شقني ، أحدمها           
عرضت حياة ابن عنقاء ونسبه     : منهجه يف كتاب كشف اهلم ، والبحث يقع يف فصلني ، يف الفصل األول               

 .وسريته وتنقالته وعصره الذي عاش فيه من الناحيتني السياسية واالقتصادية 
 

 للمـذهب   مث بينت مذهبه النحوي من خالل استقراء املسائل اليت عرض هلـا ، ووترجيحاتـه              
 .البصري أو الكويف ، وحكمت بأنه بصري املذهب 

أضواء على كشف اهلم والبأس  فعرفت بالكتاب من حيث العنونات : وجعلت الفصل الثاين  
 .العريضة اليت تناوهلا واخلطة اليت سار عليها ، مث وقفت على منهج املؤلف وحددت معامله 

وذكرت املصادر اليت هنل منها مؤلفه ، وموقفه مما         مث أوضحت أمهية هذا املؤلف وبواعث تأليفه         
وما توفيقي  . ينقله من تلك املصادر واعتداده برأيه وفخره مبؤلفاته ، مث ختمت بذكر بعض ما يؤخذ عليه                 

 .إال باهللا 
*   *   * 
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احلمد هللا رب العاملني ، اصطفى من هذه األمة رسوالً بشرا ، وأيده بالقرآن ، هدى 
راً ومنهج حياة ، فهدى اهللا من شاء بفضله، وأضل من شاء بعدله ، وظهر الدين ، ونو

وسطع نور اإلسالم وامتاز احلق ، وتصاغر الباطل ، وانفضح النفاق ، وهتاوت 
 :األصنام، أما بعد 

مث أنزل عليكم من كشف اهلم والباس عن آييت (فهذه دراسة شاملة لكتاب  
الذي منَّ اهللا علي بتحقيقه ، وهو كتاب  ) . نعاس  إذ يغشيكم ال و بعد الغم

موضوعه آيتان من كتاب ربنا ـ عز وجل ـ جاءتا يف تصوير بعض أحوال الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ـ رضوان اهللا عليهم ـ يف معركتني من أوائل املعارك 

املرجفني ، وأظهر اهللا بني احلق والباطل ، كشفتا املؤمنني الصادقني ، وفضحتا املنافقني 
وقد تكلم املؤلف عن معاين اآليتني ، وسبب نزوهلما ، ) بدر وأحد(هبما احلق املبني 

وإعراهبما وبسط القول على كالم بعض أهل العلم فيهما ، وال سيما كالم الزخمشري 
والبيضاوي ، واملؤلف من أعالم العلماء النحويني يف النصف األول من القرن احلادي 

له شهرة واسعة ، وإمامة يف الفقه الشافعي ، وقد أفرغ يف قوله هذا خربته عشر 
 النحوية والصرفية واللغوية والشرعية ، وشرح كثرياً من أقوال العلماء وآرائهم ، وله 
شواهده القرآنية ، والنثرية والشعرية ، لذلك رأيت أن أفرد هذا املؤلف بدراسة 

ائدة ، وخدمة هلذا املؤلف العظيم يف موضوعه وصفية مستقلة شاملة ، تتميماً للف
 :ونفعه، وقد كان منهجي يف الدراسة ما يلي 

 .مقدمة ، وفصلني ، وخامتة 
 :ففي الفصل األول حتدثت عن ابن عنقاء 

 .ـ نسبه وحياته  
 .ـ عصـره  
 .ـ شيوخه  
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 .ـ مذهبه النحوي والفقهي  
 .ـ مكانته ومناصبه  
 .ـ تالميذه  
  .ـ مؤلفاتــه 

 :أضواء على الكتاب : ويف الفصل الثاين 
 .ـ التعريف بالكتاب ومنهج املؤلف فيه  
 .ـ أمهيته وبواعث تأليفه  
 .ـ مصادره  
 .ـ اعتداد املؤلف برأيه ، وموقفه من بعض العلماء  
 .ـ شواهده  

 .مث جاءت اخلامتة للحديث عن أهم النتائج اليت حققها البحث وبعض العوائق 
أن الدراسة ألي كتاب أو حىت لنص شعري أو نثري حتتاج إىل خربة وال شك  

واسعة ، وقدرة عالية يف التعامل مع النصوص ، وتوظيفها خلدمة العناصر واألفكار 
املوضوعية اليت من خالهلا جمتمعة نقطف مثرات النقد والتحليل اهلادفني ، وحنصل على 

لغايات ، إىل غري ذلك من الفوائد نتائج تكاملية للنصوص ، حتدد املقاصد وتكشف ا
 .العائدة من الدراسة والتأمل 

ولقد حرصت على حتصيل الفائدة ، وتوضيح املرامي واألهداف ، يف ضوء  
املنهج الذي ذكرت آنفاً ، فبذلت جهدي وأفرغت طاقيت ، وأرجعت البصر مراراً يف 

 استغين عن تسديد وال. هذا املؤلف القيم ، فانتهيت إىل هذه الدراسة املتواضعة 
 .إخواين القراء املتخصصني 

 واهللا من وراء القصد هو حسبنا ونعم الوكيل ،،،
 

*   *   * 
@
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 .ـ نسبه وحياته 
 .ـ عصــره 
 .ـ شــيوخه 

 .ـ مذهبه النحوي والفقهي 
 .ـ مكانته ومناصبه 

 .ـ تالميــذه 
 .ـ مؤلفاتــه 
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 النظر يف كتب التراجم اليت هي مظنة احلديث عن املؤلف ، اليت عثرت أجلت 
عليها مطبوعها ، وخمطوطها ، مث أرجعت البصر ، فلم أحظ مبا كنت أتعشمه من ترمجة 
مبسوطة تكشف لنا حياة هذا العامل اجلهبذ ، ومسريته العلمية ، والعملية ، غري أنه 

 ما توافر من مصنفاته، ورسائله ، وما اجتمع لدي من خالل القراءة واالطالع على
 .دونه عنه الباحثون ، ما يبني نسب املؤلف ، ويركز بعض املعامل على طريق حياته 

خبطه ، " اجلواب السامي " فقد جاء نسبه يف مقدمة مصنفه املوسوم بـ  
فإن الولد األعز ، كرمي الدين السيد الشريف ، عبدالكرمي بن أيب أسعد : " .... ونصه

احلسين ، رقاين اهللا ، وإياه ، وسائر أصحايب من العلم والعمل إىل ذروة املنصب السين، 
رفع إيل سؤاالً مخيصاً بطينا ، هذا نص لفظه يقينا ، ما يقول موالنا السيد السند 
الفاضل العامل العالمة ، الكامل ، والدي ، وبركيت السيد الشريف ، مجال امللة والدين، 

خلالص بن رميثة بن علي بن عنقاء احلسيين املهناوي املوسوي املكي ـ أبو هزاع حممد ا
  .)١(“... رضي اهللا عنه ـ 

وقد أقّر املؤلف ذلك السائل على النسب املذكور ، دون استدراك ، أو  
 . تعديل، أو إضافة ، مما جيعلنا جنزم بصحة نسبه 
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فسه عندما نسخ ويؤكد ذلك مع زيادة على ما ذكر ، ما جاء خبط ابن عنقاء ن
:  قال )٢()مترين الطالب يف صناعة اإلعـراب(كتاب إعراب األلفية لألزهري املسمى 

مت كتاب إعراب ألفية ابن مالك للشيخ خالد زين الدين بن عبداهللا بن أيب بكر " 
األزهري على يد مالكه ، املتشبت بأذيال كرم اهللا املنتسب إىل أكرم خلق اهللا ، العبد 

عفو مواله الغين ، حممد اخلالص بن أمحد ُرمَيثه بن علي بن عنقاء بن محزة الفقري إىل 
احلسيين احلسين املوسوي انتساباً وحمتداً، املكي اشتهاراً ومولداً ، األشعري اعتقادا ، 
الشافعي مذهباً ، القادري خرقة ، املتقي إرادة ، البكري أدباً ، لطف اهللا به وبوالديه، 

 وأسبل عليه وعليهم مجيعاً يف الدارين سترة احلصني ، آمني ، آمني، واملسلمني أمجعني ،
آمني ، وذلك يف يوم األربعاء غّرة شهر ربيع اآلخر ، سنة ستة عشر بعد ألف سنٍة من 

 ... " .اهلجرة 
ابن عنقاء املكي ـ حممد : "  فقال )٣(وترمجه الشيخ البغدادي يف اهلدية 

، شيخ الشافعية يف اليمن زمن املؤيد حممد بن اخلالص ابن عنقاء احلسيين املكي 
هـ ثالث ومخسني وألف ، مات يف تلك السنة كثري من ١,٥٣القاسم، تويف سنة 

 ... " .العلماء 
أديـب ،   : " قولـه   :  فزاد على ترمجة البغدادي      )٤()األعالم(وترمجه صاحب    

 .هـ ١,٥٤وجعل سنة وفاته " حنوي ، فقيه 
: "  فزاد على ما تقدم ذكـره        )٥( كحالة يف معجمه   وترمجه األستاذ عمر رضا    

 ... " .املكي اليمين ، مؤرخ مشارك يف بعض العلوم ... 
أما األستاذ عبداهللا احلبشـي فترجم له يف عدة مواضع من كتابـه مصـادر               
ابن عنقاء مجال الدين حممد بن الصديق اخلاص بن عنقاء احلنفـي ،             : "  بقوله   )٦(الفكر

، وأعيان املدرسني هبا ، اشتغل بالتدريس على مذهب اإلمام أيب حنيفة،            من علماء زبيد    
وأحال إىل  " هـ  ٩٩٦ولقـي حظـوة كربى عند أمراء األتراك وغريهم ، تويف سنة           

 .للعيدروسي ) النور السافر(
وما ذكره احلبشي خمالف ملا سبق ، وفيه خطأ بّين يف سنة الوفاة ، فابن عنقاء                 
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 .هـ ١,٣١ هذا سنة فرغ من تأليف كتابه
مث رجعت إىل مصدر احلبشي ، فاتضح أن الترمجة اليت ساقها لرجل آخـر ،                

يف الترمجة وليس فيها ، فوقع يف نفسي أن         ) ابن عنقاء (وأن األستاذ احلبشي أقحم لفظ      
فهاتفته طلباً لإليضاح ، فلم أجد عنده مزيداً علـى          ) النور السافر (له مرجعاً آخر غري     

العجيب أن الرجل من أعيان علماء زبيد ، وله باع يف التأليف ،             : " ل  ما ذكرت، وقا  
ومع ذلك مل يترجم فيمـا      ) .. سيبويه اليمن (وال سيما يف اللغة العربية مما جعلين ألقبه         

 " .نعلم ترمجة مستوفاة 
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وقد عرض املؤلف نفسه شيئاً من حياته االجتماعية ، سريته ، وتنقله ، ورقـة                
شدائد اليت أملت به ال سيما يف آخر حياته ، يف أماكن متفرقة يف بعض               حاله ، وبعض ال   

وعدلت عن ذكرهـا    ) غرر الدرر الوسيطية  (مصنفاته ، وقد حررهتا يف بداية ، كتاب         
 .هنا خشية اإلطالة ، فراجعها إن شئت 

 )٧(ويف رحليت العلمية الثانية إىل اليمن زرت الشيخ العالمة عبدالعزيز الوشاح           
وهو من تالمذة الشيخ عبداهللا القرعاوي ، والشيخ حـافظ حكمـي ،             ) إب(مبدينة  

والشيخ ابن باز ـ رمحهم اهللا ـ فأفادين ـ نقالً عن أشياخه ـ أن الشيخ ابن عنقـاء      
مبكـة  ) العنقاويـة (معروف باإلمامة يف علوم اللغة والفقه ، وهو منتسب إىل أسـرة             

 . باملدرسة الشرفية فيها ومعلماً) ذي جبلة(املكرمة، كان إماماً جلامع 
 جببلـة ، والشـيخ      )٨(كما زرت العالمة محيد قاسم عقيل معمر أمحد املليكي         

 بصنعاء ، ومن طريف ما حدثاين عن ابن عنقاء نقالً عن أشياخهما ،              )٩(مشرف احملرايب 
موقف نادر ، حيث يـرى اهلادويـة    ) اهلادوية(أن الشيخ حصل بينه وبني بين املتوكل        

وت يف صالة الفجر من القرآن فقط ، والشيخ يرى جواز اجلمع يف الدعاء              وجوب القن 
بني القرآن وغريه من الدعاء املأثور ، وعندما غلبوا على أمرهم ، قنت هبم يف صـالة                 

 :الفجر اليوم التايل 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال ، ربنا آهتـم           : بقولـه تعاىل   
 مث سجد السجدة األوىل وأطال السجود ،        .)١(العنهم لعنا كبريا  ضعفني من العذاب و   

مث رفع وسجد الثانية ، مث تركهم يف السجود ، وهرب من باب احملراب ، وسـار إىل                  
خشية الوقيعة ، وأقام هناك حىت مات ، ودفن جبوار قرب األمري احلمزاوي،             " إب"مدينة  

 مشرفاً كتب عليه امسه إىل زمـن        قرب جامع ابن شيخ ، أو جامع النور ، وكان قربه          
قريب ، مث ســوي باألرض يف أعقــاب دعوة الشيــخ حممد بن عبدالوهاب            

 .ـ رمحه اهللا ـ، وأقيمت فوق قربه صيدلية لبيع األدوية 
كانت هناك يف جبلة مكتبة البن عنقـاء تضـم تراثـه       : وزاد الشيخ احملرايب     

 وكانت إىل زمن قريب أيام الثـورة ،         )شخشخانة ابن عنقاء  (العلمي ، مكتوب عليها     
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إن ابن عنقاء مات مقتوالً ، وال يستبعد ذلـك ؛ ألن            : واهللا أعلم أين ذهبت ، وقال       
الشيخ كان له معاندون من أصحاب الفرق واملذاهب ، سطر شكواه منـهم يف غـري                

 .موضع من كتبه 
به إىل ساللة ولعل مما نرى ذكره يف ترمجة الشيخ ابن عنقاء أنه رمبا ينتهي نس 

تركية يؤيد ذلك ما قاله العالمة احلافظة الشيباين املعروف بالدَّيبع يف كتابه قرة العيون 
  ويف ذي «: هـ ونصه ٩,٧بأخبار اليمن امليمون عند الكالم على حوادث عام 

 على أخيه بركات فتقاتال بأعلى مكة )١١(القعدة منها هجم الشريف اجلازاين مكة
ات ، وكان أهل مكة معه على اجلازاين والعرب فقاتلوهم ، فقتل فانكسر عسكر برك

 ، )١٢(من أهل مكة مجع عظيم ، وهنبت مكة هنباً ذريعاً ، وهرب بركات طريق اليمن
حىت استقر مبكانه األول ، ويف الشهر املذكور حج أمري الركب املصري يف جند 

عليه وعلى أخيه شرف عظيم، وتغيب عنه اجلازاين ، وواجهه الشريف بركات فخلع 
الدين قايتباي وابن عم أبيه عنقاء ، وملا دخلوا مكة اجتمع هبم يف مدرسة السلطان 
قايتباي ، فأمسكهم وقيدهم وساروا معه إىل عرفات على تلك احلال ، وتوجه هبم بعد 

  .)١٣(»احلج إىل مصر 
ـ ) عنقا(وعلق حمقق الكتاب العالمة حممد بن علي األكوع على كلمة             : ال  فق

 وإىل عنقا ينسب العالمة حممد اخلالص بن عنقاء املدفون قرب احلمـزاوي ، وقـد                «
  .»اندرست تلك املقربة وأصبحت مباين ، وهذه جرمية ال تغتفر 
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احلديث دائماً عن األحوال السياسية لعصور املؤلفني واألعالم له دور يف بيان  
منية واستقرار احلكم ، مما يساعد على حياة احلركة العلمية ، واالنصراف األوضاع األ

إىل الطلب ، وحتصيل العلوم ، واملعارف ، وبالتايل إعمال الفكر بالتصنيف وتدوين 
املطوالت واألسفار ، والتنافس على إحراز القدح املعلى يف جماالت الفنون ، ال سيما 

جيع الوالة ، وتكرمي العلم والعلماء ، إذا واكب ذلك االستقرار شيء من تش
 .ووضعهم يف مكانتهم اليت وهبهم اهللا إياها 

لذلك أردت أن أعرض شيئاً من احلديث عن احلالة السياسية يف أرض الـيمن               
يف حياة املؤلف ، وعلى وجه اخلصوص حالة عيشه يف اليمن ، ولكن أمر قدوم ابـن                 

 التحديد ، وإن كان يغلب على ظين أنه قدم          عنقاء إىل اليمن مل يكن معلوماً على وجه       
اليمن لسنوات قالئل خلون من مطلع القرن احلادي عشر اهلجري ، بعد أن رحل من               

: احلجاز إىل مصر ، حيث ثبت من مراجع ترمجته أنه مسع عن بعض مشايخ مصر ، حنو              
ـ                ن الرملي ، والطبالوي ، وغريمها ، كما ستعلمه عند احلديث عن شيوخه ، وكان م

املمكن بناء على ذلك االقتصار على بيان املالمح السياسية لتلـك احلقبـة الزمنيـة               
القصرية ، غري أنين رأيت أنه من املفيد أن أعود بالقارئ إىل الوراء قلـيالً ؛ لريتفـع                  
الشك باليقني ، لذلك سوف أنقل صورة موجزة للوضع السياسي من بداية احلملـة              

 هـ حىت منتصف القرن احلادي عشر اهلجري ؛ ٩٤٥ام العثمانية األوىل على اليمن ع
ألن احلديث عن تلك الفترة سوف تدخل فيها حياة املؤلف قطعاً والفترة اليت             
أعنيها باحلديث ليست طويلة إذ متثل قرابة قرن من الزمن هي مدة الوجود التركـي               

  احلادي عشر األول للخالفة العثمانية يف اليمن ، من منتصف القرن العاشر إىل منتصف
ومن املعلوم مما سطره املؤرخون عن أرض اليمن أهنا كانت مسرحاً لألحداث             

والتنافس على السلطة ، فتعاقبت عليها دول خمتلفة على مدار عشرة قرون أو تزيد ،               
 .وذلك بسبب موقع اليمن اجلغرايف واالقتصادي ، واألبعاد احلربية ملمراهتا البحرية 
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اليت حنن بصددها هي استمرار لتلـك األطمـاع والنفـوذ           واحلقبة التارخيية    
السياسي ، فالدولة العثمانية ملا بسطت سيطرهتا باخلالفة على مصر والشـام يف عـام               

هـ ، وذلك بالتغلب على املماليك ، والقضاء عليهم هناك ، بدأت تتطلـع إىل               ٩٢٢
ملوكية يف االنسحاب   ضم البالد اليمانية إىل حاضرة اخلالفة ، بعد أن أخذت الدولة امل           

 .من اليمن 
وقد كانت بداية دخول العثمانيني إىل اليمن عندما توجه سليمان باشـا مـن               

جدة ، قاصداً املرور بعدن ، وكان صاحبها عامر بن عبد الوهاب بن داود ، بقية بين                 
 طاهر ملوك اليمن سابقاً ، ومل يبق يف يده من مملكة أسالفه إال قلعة عدن ، وكان عامر                 
قد أحسن استقبال الباشا على عادته يف إكرام الناس واإلحسان إليهم ، ال سيما أنـه                
بلغه أن الوفد العثماين خرج غازياً يف سبيل اهللا ، وتعقب اإلفرنج فيما وراء حبر عدن ،                 
وقطع دابرهم ، غري أن سليمان باشا، أمر جنوده بدخول عدن ، وأخذها وقتل أمريها،               

 الدولة الطاهرية اليت بسطت سلطاهنا على معظم بالد الـيمن ،            وهبذا مت القضاء على   
عدا بعض معاقل الزيدية ، الذين كانوا يعارضون بين طاهر ـ شـافعية املـذهب ـ     

 .ويدعون للخروج عليهم بزعم أهنم فساق تأويل 
ومبقتل آخر ملوك الدولة الطاهرية دخلت اليمن يف صراع مع الترك وخباصة             

وابنه املطهر بن شرف الدين ، ومل تنته تلك املقاومـة إال مبقتـل              شرف الدين   " دولة  
 .هـ ، ولقد كان من أشرس قواد اليمن يف مدافعة احلكم التركي .٩٨األخري سنة 

وقد دخل القرن احلادي عشر وغالب البالد اليمنية يف صراع سواء أكان يف              
ترك واملعارضـني للوجـود     الشمال بني الترك وبني أئمة الزيدية ، أم يف اجلنوب بني ال           

 .التركي يف اليمن 
ومع بداية هذا القرن ظهر معارض قوي للدولة العثمانية يف اليمن هو اإلمـام               

القاسم بن حممد ، الذي استطاع أن يؤسس الدولة القامسية ، اليت كتب هلا االستمرار               
وبعد حروب وجالد مستمر . هـ ١٢٨٩هـ ـ  ٦..١أكثر من قرنني من الزمان من 

 وأوالده إهناء املد التركي على اليمن ،  وإخـراج           )١٤(استطاع اإلمام القاسم بن حممد    
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هـ ومن هنا استقر الوضع السياسي يف اليمن حيـث          ١,٤٥العثمانيني من اليمن عام     
 ، واملتوكـل علـى اهللا       )١٥(حكمها ملوك أقوياء ، طالت مدة حكمهم مثل املؤيد باهللا         

  .)١٧( امللك من يشاء ويرتعه ممن يشاء ، واألمر هللا يؤيت)١٦(إمساعيل
ومن خالل السطور املاضية تبني لنا أن املؤلف حممد بن عنقاء عاش يف الـيمن                

يف فترة زمنية متغرية األطوار متعددة األحداث ، وكان مييل مـع أمـراء األتـراك ،                 
 بعدهلم  وميدحهم بنظمه وبنثره ، ويوفد مصنفاته إليهم ، ويهديها إىل خزائنهم ، مشيداً            

وفضلهم ، فتوافر للمؤلف شيء من االستقرار النفسي واملعيشي يف ظـل عاصـمتهم              
زبيد ، بعيداً عن املناوشات ، فتيسر له بذلك التصدر لإلقراء والتدريس واإلفتـاء ،               
وهتيأ له من خالل تلك الظالل األمريية االشتغال بالبحث والتصنيف بعيداً عن مواطن             

 .ة السيوف بني العساكر التركية وأتباع اإلمام القاسم التحام الصفوف ، ومقارع
غري أن املؤلف إن كان قد أمن هذا اجلانب احلريب ، فإنه قد حدث لـه مـن                   

زمانه مشاغل فكرية أخرى ، ذكر شكواه منها يف غري موضع من مؤلفاته ، ُرمبا كـان                 
شيء مـن العنـت     سببها االختالف املذهيب والطائفي يف زبيد ، فقد ناله املخالفون ب          

 ) التعكـر (واحلسد ، اضطره كل ذلـك إىل مغـادرة زبيـد والصـعود إىل جبـل                 
عاصمة الدولة الصليحية يف زماهنا، مع حبـه لـألوىل          ) ذي جبلة (حيث حيتضن مدينة    

وهناك يف الثانية توىل    . ورغبته يف سكناها ، ومدحه لسهوهلا ورماهلا ولعلمائها ورجاهلا          
والتدريس مبدرستها الشرفية ، واشتغل باإلفتاء والتصنيف ،        القضاء ، وتصدر لإلقراء     

غري أن دوام احلال من احملال ، فأيام السعادة والسرور سريعة االنقضاء ، فقد رأينا ابن                
هاربـاً يبتغي السالمة ، وينشد مقراً جديداً يقضي فيه         " جبلة  "عنقاء مل يلبث أن غادر      

 .ة حياته ـ رمحه اهللا تعاىل ـأواخر أيامه على حنو ما أوضحناه يف سري
@òí…b–nÓüa@òÛb§a@@lZ@

رأيت فيما سبق أن املؤلف عاصر أواخر الدولة العثمانية ، يف عهـدها األول               
على أرض اليمن ، ومن املعلوم أن دولة بين عثمان يف ذلك العهد بدأ يتراجع وضعها                

ا ، وذلـك بسـبب      االقتصادي ، وأصبحت مواردها املالية ال ترقى إىل سابق عهده         
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التوسع يف مملكتها ، وضم كثري من األقطار حتت لوائها ، مما جعل مواردها االقتصادية               
تعجز عن تغطية احلاجة القائمة ، إضافة إىل صرف كثري من أمواهلا على نفقاهتا احلربية               
 التوسعية ، حىت أصبحت الدولة تعتمد كثرياً على ما حترزه من خراج الثمار والزراعة، 

ــؤثر يف     د ــيت ت ــادية ال ــوارد االقتص ــض امل ــداث بع ــتفكري يف إح  ون ال
رفع مستوى املعيشة يف البالد اجلديدة أو البعيدة عن عاصمة اخلالفة كاليمن اليت متثل              
أقصى ما وصل إليه املد العثماين يف زحفه جنوباً ، فكانت الدولة يف هذه احلقبة تكتفي                

 من العقيدة واللغة والعبـادات ، ورمبـا         باخلراج وتترك السكان على وضعهم القائم     
 .أمهلوا الدعوة والعمل على نشر اإلسالم 

وهذا ما حدث يف االقتصاد اليمين يف أثناء العهد التركي ، كانت احلياة هناك               
قائمة على موارد األرض وخراجها الزراعي ، والرعي وصـيد األمسـاك يف املـدن               

ق بعض املنتوجات املستوردة من البلـدان       الساحلية وشيء من التجارة اليسرية وتسوي     
 .العجمية اجملاورة عرب املرايفء البحرية ، إضافة إىل تلك الثروات الطبيعية املشار إليها 

ومن املعلوم أن نتائج بسط احلكم العثماين على معظم األراضي اليمنية مل يكن              
اعي ، بـل كانـت   له كبري فائدة ، أو مردود على الوضع املعيشي أو املستوى االجتم   

احلكومة التركية تقوم بتحصيل حصتها من ثروات اليمن ، كما فرضت بعض الرسوم             
ليتمكنوا بوساطتها من تغطية نفقات     "والضرائب اليت أثقلت كواهل املواطنني ، وذلك        

وإرسال ما تبقى إىل خزانـة      ... القوات العثمانية يف والية اليمن ، ومرتبات املوظفني         
  .)١٨(..."ية اجملهدة يف ذلك احلني الدولة العثمان

عالوة على ما يكنه بعض الوالة من أمراء األتراك وموظفيهم مـن مشـاعر               
فكانوا يعتربون تكليفهم   . " الكراهة ، وعدم االرتياح النفسي إىل أرض اليمن وشعبها          

هون البقاء  بالعمل يف بالد اليمن نفياً هلم ، وإبعاداً يف تلك الوالية النائية ، فكانوا يكر              
وكان هذا الفهم وذلك الشـعور يـنعكس يف         . هناك ، ويتطلعون دائماً إىل بالدهم       

مما كان  ... تصرفاهتم ، فتحولت كراهيتهم هذه ملهمتهم إىل نقمة على الشعب اليمين            
  .)١٩("يعمق اهلوة ويزيد من عوامل الشقاق والبغضاء يف كثري من األحيان 
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 السياسي يف اليمن تبني أن فترات السـلم يف          ومما سبق بيانه عن االضطراب     
زمن املؤلف كانت ال تدوم طويالً ، فالشعب اليمين مل يستسلم لقيادة الوافد التركي ،               
مما جعل البالد عرضة لنشوب املعارك واستمرار املعارضة والقتال مما سبب اسـترتاف             

احة ما يكفي لتصـوير     خريات البلد ، وتدين مستوى املعيشة العام ، ولعل يف هذه اإلمل           
شيء من الواقع االقتصادي يف تلك احلقبة الزمنية اليت قضى فيها ابن عنقاء حياته على               

 .أرض اليمن السعيدة 
@éìî‘Z@

كما رأيت من ترمجة الشيخ ابن عنقاء ، كانت مصادر الترمجـة شـحيحة ،                
يخ ولو قليالً مبا    وكان مطلبها عزيزاً ، فلم حنظ مبؤلف واحد بسط القول يف ترمجة الش            

يضع النقاط على احلروف حلياة ابن عنقاء العلمية واالجتماعية ، فلم تذكر مصادري             
 .أحداً من أشياخه 

والشيخ كما أسلفت يف ترمجته كان مشهوداً له باإلمامة يف علوم اللغة والفقه،              
يث يؤيد ذلك ، ويظهر طول باعه أيضاً يف علم العقيدة واحلـد           ) كشف اهلم (ومؤلفه  

ورجاله ، مما يؤكد لنا أن الشيخ ـ رمحه اهللا ـ تلقى علمه على عدد مـن سـالطني     
العلم واملعرفة والشيوخ األعالم ، والتقى على ما يبدو عدداً كبرياً من علمـاء مكـة                

 .املكرمة ، ومصر ، واليمن 
وقد أشار ابن عنقاء يف بعض مؤلفاته إىل مخسة منهم فقط ، فقـال يف كتابـه                  

حىت أفىت إمام احلنفية يف عصره باحلجـاز شـيخنا          : " أ  /٥٥م والباس ص    كشف اهل 
 " . القطب النهروايل بوجوب القصر من مكة إىل جدة 

 )هـ٩٨٨-٩١٧(حممد بن أمحد بن حممد : والنهروايل هو 
: من ضواحي كرات يف اهلند ، إمام املذهب احلنفي يف عصره ، من مؤلفاتـه                 

  ..)٢()األعالم يف أخبار بيت اهللا احلرام(و ) ثماينالربق اليماين يف الفتح الع(
وما أحسن ما أنشدنيه شيخنا مجال      ) : " غرر الدرر الوسيطية  (وقال يف كتابه     

اإلسالم الرملي ، جمدد املائة العاشرة باتفاق ، عن شيخه زين اإلسالم السبكي جمـدد               
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 : والرملي هو )٢١(... "املائة التاسعة 
جمدد القرن  ) هـ٤..١-٩١٩(زة الرملي املنويف املصري     حممد بن أمحد بن مح     

العاشر ، الشهري بالشافعي الصغري ، أحد أساطني العلماء ، وأعالم حناريرهم ، فقيـه               
الديار املصرية يف عصره ومرجعها يف الفتوى ، أستاذ األستاذين ، عالمة احملققني على              

من قرى املنوفية يف مصـر ،       ) لرملةا(اإلطالق ، وفهامة املدققني باالتفاق ، نسبته إىل         
يف الفقه ،   ) عمدة الرابح : (ولد ومات يف القاهرة ، وله مصنفات وفتاوي كثرية منها           

  .)٢٢()هناية احملتاج إىل شرح املنهاج(
أما شيخنا أبـو النصـر   : قلت ) : " ... غرر الدرر الوسيطية (وقال يف كتابه     

 ، وأما شيخنا أبو حممد القصيعي فأجـاب         نلتزم ذلك وال نبايل   : الطبـالوي ، فقال    
والتحقيـق يف التشـبيه     : "مث كرر ذكر الثاين يف الكتاب نفسه فقال          .... " )٢٣(عنه

ـ من خالف طويل    " كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم         : "املذكور يف حنو    
 ـ عهده ،  فيه ـ ما قاله شيخنا سلطان العلماء أبو حممد القصيعي ، سقى اهللا ـ تعاىل  

ومل أعثر على  . أ  /٤٥يف ص   ) كشف اهلم والباس  ( وذكره أيضاً يف كتابه      )٢٣("ونفع به   
ترمجته ، ألن املؤلف اعتمد ذكره بالكنية ، وما عرفت شيئاً من حياته أو بيئته سوى ما                 

 ، من كون هذا العلـم       )٢٤(ذكره يل نسابة اليمن يف عصرنا القاضي إمساعيل األكوع        
 ).اجليب(بكايل من حي ) رمية(بلواء تعز ، من ) العدين(من ناحية ) قصيعال(ينتسب إىل 

ومنه اللـهم   : قال ابن عنقاء     : " .... ٢/٣٥ويف الكواكب الدرية لألهدل      
، ولشيخه القصيعي ... بلغ حممداً ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أقصى رتبة وأعلى مرتلة   

 " .املكي مؤلف يف ذلك 
سبط العامل الفقيه،   ) هـ١,١٤ـ  ( ... صور الطبالوي   من: أما الطبالوي فهو     

حممد بن سامل الطبالوي ، فقيه شافعي مصري، برع يف علـم العربيـة والتفسـري ،                 
والبالغة ، وغريها ، أصله من إحدى قرى املنوفية ، مولده ووفاته بالقاهرة من كتبـه                

ة اليقظان يف ليلة النصف     حتف"،  " منهج التيسري إىل علم التفسري    "يف البالغة ،    " منظومة"
  .)٢٥("حاشية على شرح املنهاج"علم تصريف العزي للتفتازاين ، " شرح" "من شعبان
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وقال يف خامتة رسالة له جواباً لسؤال كتبه بعض الوافـدين إىل ذي جبلـة ،                 
فلندعكم وتعاطيكم سالف الكالم ونودعكم علـى رأي      : ( ... وامسه حممد الصفدي    
 .ب /٩٢ص) شيخنا العيدروس

هـ أو حممد بن    .٩٩شيخ بن عبداهللا املتوىف عام      : والعيدروس واحد من ثالثة      
هـ أو عبدالقادر ابن شـيخ بـن عبـداهللا املتـوىف عـام             ٥..١عبداهللا املتوىف عام    

ومل يترجح عندي شيخ    " . النور السافر عن أخبار القرن العاشر       " هـ صاحب   ١,٣٨
 .ابن عنقاء منهم

@éjçˆßZ@
çˆß@@c@ðìzäÛa@éjZ@

" غرر الـدرر  "تعرضت لبيان مذهب ابن عنقاء النحوي عندما حققت كتابة           
وذلك عن طريق حصر مسائل اخلالف اليت أوردها يف كتابه ، وقد بلغت مائة وستني               
مسألة ونيفاً ، وتبني من خالل مواقفه من تلك املسائل أن الشـيخ بصـري الرتعـة                 

عض املواضع بصحبته لنحاة البصرة ومتابعته      واملذهب يف غالب أمره ، وقد صرح يف ب        
هلم ، لكنها مل تكن متابعة تعصب وتقليد ، ألنه كان يوافق الكوفيني يف شـيء مـن                  
املسائل ، ويصحح رأيهم ، ورمبا خالف الفريقني يف بعض املسـائل ، وقـد صـنفت                 

مع سـرد   املسائل يف الكتاب املذكور بناء على موافقته ألحد الفريقني أو خمالفتهما ،             
جلميع املسائل اليت ذكرها يف كتابه ، وقد عدلت هنا عن تكرار منهج التصنيف نفسه               

قلة مسائل اخلالف اليت تعرض هلا يف كتابه هـذا          : خشية اإلطالة ثانياً    : لسببني أوالً   
بالنسبة ملا أورده يف كتابه الغرر ، واكتفيت مبا سبق بيانه من إبراز املسائل اخلالفية يف                

وضوعات الكتاب نفسه ؛ ألن إعادة احلكم على مذهب الشارح من خـالل             فهرس م 
مسائل حمددة أمر غري مقطوع بكماله ، فآثرت اإلحالة إىل كتابه الغرر ، فلرياجعه من               
أراد املزيد ، مع أن هذه الدراسة مشتملة على فقرة حاولت فيها حصر مسائل النحو               

النحوي من خالل مؤلفه املطـول      والصرف ، ولكن يبقى احلكم على مذهب املؤلف         
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 ) .غرر الدرر الوسيطية(
 

@ïèÔÐÛa@éjçˆß@@lZ@
كما رأيت مما تقدم يف احلديث عن حياة املؤلف ونسبه ، ذكـرت مصـادر                

الترمجة متابعته للمذهب الشافعي ، وإليه انتهت الفتوى يف اليمن على هذا املذهب يف              
ة فتاوى مبكتبه زبيد ، ومتابعته      عصره ، كما ذكرت بعض املصادر أن للمؤلف جمموع        

ملذهب اإلمام الشافعي ـ رمحه اهللا ـ أمر أمجعت عليه مصادر الترمجة ، والذي جعله   
يفضل اختيار هذا املذهب على غريه ـ فيما يبدو ـ هو تأثره بشيوخه عندما رحل إىل  

 .مصر ، وكذلك عندما دخل اليمن كان املذهب السائد هو املذهب الشافعي 
ثناء حبثي عن حياة هذا العامل ، وجدت ما يؤكد خرب مصادر الترمجة من              ويف أ  

كونه شافعي املذهب ، وما يبني كذلك معتقده، وشيئاً من تصوفه ، خبط يده عنـدما                
 للشيخ خالد األزهري ، وقد سقت       )٢٦()إعراب ألفية ابن مالك   (فرغ من نسخ كتاب     

 ونكتفي مبا ورد هنـاك جتنبـاً   ٥:ما سطره بنصه عند احلديث عن نسبه وحياته يف ص         
 .للتكرار ، وخشية اإلطالة 

ومما يالحظ من أدب هذا الشيخ الفاضل حسن تعامله عند ذكر اسم اهللا عز               
وجل ، فلم أره يورد اسم اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ إال متبوعاً بشيء يدل على إجـالل    

حنو ذلك مـن عبـارات      قال اهللا تعاىل ، أو عز وجل ، و        : اهللا وتعظيمه ، فيقول مثالً      
التوقري واإلعظام، كما يصاحبه ذلك األدب عند ذكره للرسول املصطفى ـ صلى اهللا  

. عليه وسلم ـ فيحرر عند ذكره الصالة والسالم عليه ، وإن تكرر ذكره وتكـرر   
 .وهذا بال شك حسن خلق من املؤلف ـ رمحه اهللا ـ ، وكرمي أدب 
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@éj•bäßë@énãbØßZ@
ء مرتلة مرموقة بني علماء عصره يف اليمن ، وكانت له مكانـة             تبوأ ابن عنقا   

وشيخ الشافعية يف   ) زبيد(علمية عالية ، وشهرة واسعة ، فكان من أعيان علماء مدينة            
قدمه الوايل إلمامة اجلامع الكبري ، كما تصـدر         ) ذي جبلة (اليمن ، وعند قدومه إىل      

 له فيها خلوة خاصة ، أشار إىل ذلك         لإلقراء والتدريس باملدرسة الشرفية هبا ، وكانت      
يف ختام تقييداته على شرح تصريف الزجناين على كتاب التفتازاين الذي سنورد نصـه              

َتمَّ غرر الدرر الوسيطية خبط مؤلفه      : " ... قريباً ، كما أشار إليها يف خامتة الغرر بقوله          
 ." خبلوته الغربية من املدرسة املعروفة بالشرفية ) ذي جبله(يف 

ويظهر أن املؤلف كانت له مكانة خاصة لدى والة اليمن من األتراك وحظوة              
كربى ، يصورها الشارح من خالل مدائحه والثناء عليهم نثراً وشعراً ، من ذلك قوله               

، وأهديته  ) مث مسيته غرر الدرر الوسيطية بشرح املنظومة العمريطية       : (يف مقدمة الغرر    
 : ، صاحب السعادة والسيادة والدستور املكرم )٢٧(ظمإىل خزانة موالنا الوزير املع

 مشس السعادة حقا سيد الـوزراء
 بدر السيادة سامي العلم والعمــل    

 وزيرنا جعفر الباشا الذي خطرت
 مبجده اليمن امليمون يف احلــلل    

 فهو املليك الذي َندَّت فضائلــه
 فال ترى النَّجم إالّ موضع النََّعــِل    
 ن من باجتماع الفضل ميزهسبحا

 وَخصَّه بكماٍل غري ُمْنَتحــــل    
 .إىل آخر القصيدة اليت تقع يف ستة وعشرين بيتاً ....) 

كما كان يدعو هلم ، ويشيد بفضلهم وعدهلم ، وحسن سريهتم ، يتجلى ذلك               
 وأما سبب مطلعهـا املـذكور ، فهـو أن           «: إذ يقول   " كشف اهلم "عنده يف كتابه    

 صادف قدوم حافظ اليمن، نعمة اهللا ـ عز وجل ـ على أهله يف هذا الزمن،   تصنيفها
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صاحب السعادة، الدستور املكرم فضل اهللا باشا ـ بلغه اهللا تعاىل من خريات الدارين،  
، .... وكما ال هتما ما شاء ، وأنعش به امللة العدنانية ، والدولة العثمانيـة إنعاشـا ،                  

 ظُلم الظلم ، فتواىل عليهم اهلم والغـم والبـاس ،            وكان وصوله بعد أن عمت اليمن     
القضية " ، كنت ألفت بسببها رسالة ، مسيتها        ... فكشف ذلك عنهم بفضل عدلـه      

لكين مل أعرضها عليه ، وال أوفدهتا ـ حـىت اآلن ـ    " العدلية يف املناسبات الفضلية 
  .)٢٨(... "إليه، ونرجو منه تعاىل أن يوفقه ملا حيبه ويرضاه 

ومما يدل على مكانته العلمية الرائدة ، أنه كان مرجعاً لطالب العلم يف حـل                
املعضالت اليت تواجههم ، فكانت توجه إليه أسئلة من طـالب العلـم ، أو القضـاة         

 .ينشدونه التوضيح والتفصيل لبعض املسائل 
كـان جوابـاً    ) كشف اهلم والبـاس   (وهذا املؤلف الذي حنن بصدد دراسته        

واملخالف ، العالمة صاحل بن عبدالرمحن ، يقول        ) جبلة( إليه قاضي قضاة     لسؤال رفعه 
املسؤول من موالنا احلسيب النسيب ، ساللة آل عدنان أن يوضح ويعـرب             : " فيه  

 . إىل آخر سؤاله ...  مث أنزل عليكم من بعد الغم : قوله تعاىل 
وبعد : "... قول  ومن ذلك أيضاً ما جاء يف مقدمة كتابه اجلواب السامي إذ ي            

... فإن الولد األعز ، كرمي الدين السيد الشريف ، عبدالكرمي بن أيب سعد احلسـيين                
ما يقول موالنا السـيد السـند       : ( رفع إىل سؤاالً مخيصاً بطينا ، هذا نص لفظه يقيناً           

 .إىل آخر سؤاله ... ) الفاضل العامل العالمة 
 ـ كان حيظى باحترام وتقـدير   كل ذلك يدل على أن ابن عنقاء ـ رمحه اهللا  

كبريين ، ومكانته عالية يف نفوس أهل العلم ، ومتتد هذه املرتلة والشهرة إىل يومنا هذا،  
لرباعته يف علوم   )" سيبويه اليمن "(فاملؤلف يلقب لدى طالب العلم املعاصرين يف اليمن         

 .العربية 
 

@êˆîßýmZ@@
ذه ، وجدير هبذا العامل أن يكون       سكتت مراجع الترمجة عن ذكر أحد من تالمي        
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له جم غفري من مريديه وتالميذه ، ال سيما أنه كان معلماً يف إحدى مـدارس الـيمن                  
املشهورة ، وهي املدرسة الشرفية ، اليت كان يتوارد عليها فئام من الناس من خمـاليف                

سها بأمر الـدار    اليمن ونواحية ، ألهنا تعد منبعاً ثراً من ينابيع العلم واملعرفة منذ تأسي            
 ، وقد تصدر للتدريس هبا عدد كبري مـن علمــاء            )٢٩(النجمي بنت علي بن رسول    

  ..)٣(اليمن ، وقصدها الطالب من أقطار اليمن
وبعد طول عناء من السفر ، والبحث ، والقراءة مل أتوصل إال إىل معرفة واحد            

 شرح الزجناين على    منهم ، ورد ذكر امسه يف سياق نص للمؤلف يف ختام تقييدات على            
لقد بلغ عليَّ قراءة الولد األعز األكرم شـرف الـدين      :  قال فيه    )٣١(كتاب التفتازاين 

الفقيه حيىي بن حممد احلازمي فتح اهللا ـ تعاىل ـ عليه بالعلم والعمل ، ونفع ورفع به   
يف الدارين ، وذلك يف واحد وعشرين جملساً شىت ؛ لكثرة املوانع ، آخرها ضحوة يوم                

هـ خبلويت الغربية يف املدرسة الشـرفية بــ       ١,٢٤إلثنني ثاين شهر ربيع األول سنة       ا
محاها اهللا تعاىل باإلسالم ، وقد أجزت له أن يرويها عين ، ويـروي عـين                ) ذي جبلة (

مجيع كتب التصريف والنحو ، ويدرس فيها أيضاً ؛ ألنه قرأها عندي قـراءة حتقيـق                
ن تعليقي ، وقد وقفت مجيع كتيب حنوا وتصـريفاً ،  وتدقيق ، مع احلواشي اليت عليها م      

وفقهاء وغريها ، عليه مدة اجتهاده يف العلم ، مث على من اجتهد فيه يف زمين ، مث سائر               
املسلمني على ما كتبته أوائك كتيب ، واهللا أرجو أن يبلغه يف العلم والعمل مبالغ أهـل       

كـي ، غفـر اهللا لـه ولوالديـه     الكمال ، قاله حممد اخلالص ابن عنقاء احلسـيين امل     
 ... " .وللمسلمني آمني 

وأجزت أن يروي عين مصنفايت أيضاً ويدرس فيها ، هذا وصلى اهللا على حممد               
 .وآله وصحبه وسلم 

وهذا الطالب الذي ذكره املؤلف مل أقف على ترمجته ، وهلذا النص مدلوالتـه               
م وكرمه معهم وإعانتـهم     على حسن تعامل ابن عنقاء مع طالبه وتقديرهم ، وحبه هل          

على الطلب ، وحب اخلري هلم ، ولسائر املسلمني ، وتلك أخالق العلمـاء رفـع اهللا                 
 .درجاهتم يف اجلنان ، وسائر املسلمني 
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اجلـواب  (وميكن أن نعد السائل الذي وجه إليه سؤاال كان سبباً يف تـأليف               
الشيخ ، ألنه وصفه بالولد عبدالكرمي بن أيب سعد احلسيين أحد تالمذة    : وهو  ) السامي

 األعز ، كما فعـل مع التلميذ األول ، وتقدمت اإلشارة إىل النص الـذي ورد فيـه                
 .، ومل أقف أيضاً على ترمجة له ) ٥(ص 

 
@émbÐÛûßZ@

  .)٣٢(ـ اإلكسري العزيز بتخريج أحاديث اإلبريز١
  .)٣٣(ـ األلواح يف مستقر األرواح٢
  .)٣٤(ب الشيخ ساملـ بغية أهل املغامن يف مناق٣
ـ تشنيف السمع بشرح شروط املثىن واجلمع ، عندي منه نسـخة مصـورة              ٤

 .وهو قيد الدراسة والتحقيق ـ يسر اهللا إخراجه ـ 
  .)٣٥(ـ جداول يف علم الفلك٥
 .ـ اجلواب السامي ، ويف مكتبيت منه نسخة مصورة ، يسر اهللا حتقيقها ٦
  .)٣٦(ن مالكـ حاشية على شرح األسيوطي أللفية اب٧
  .)٣٧(ـ الدرر البهية٨
  .)٣٨(ـ حواشي وتقييدات على شرح تصريف الزجناين على كتاب التفتازاين٩
  )٣٨()خطايا(بيتاً جواباً على سؤال منظوم عن وزن ) ١٢(ـ منظومة تقع يف ١٠
  .)٣٩(ـ شرح القواعد لألزهري١١
  ..)٤(ـ شرح نظم نقاية السيوطي١٢
ذكر ذلك  ) السلسلة الذهبية ، أو العلوية    ( ، املسماه    ـ شرح سلسلة اإلبريز   ١٣

 .يل مشافهة الشيخ مشرف احملرايب 
  .)٤١(ـ العوامل الكربى١٤
 .ـ غرر الدرر الوسيطية بشرح املنظومة العمريطية ، حمقق ١٥

  .)٤٢(ـ فتاوى مبكتبة زبيد١٦
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  .)٤٣(م ــ فرائد الّدر املنظم يف املتطفل على املصطفى ـ صلى اهللا عليه وسل١٧
  .)٤٤(ـ القضية العدلية يف املناسبات الفضلية١٨
 إذ   و   مث أنزل عليكم من بعد الغم     ـ كشف اهلم والباس بالكشف عن آييت        ١٩

 .وهو الكتاب الذي خنصه هبذه الدراسة  . يغشيكم النعاس 
  .)٤٥(ـ نزهة األثبات بإعراب الثالثة األبيات٢٠
  .)٤٦(مان واملهديـ النشر الوردي يف ملك بين عث٢١
ـ وقع السيوف املرهفة على من شبه أهل السنة إلثباهتم الرؤية باحلمري املؤكفـة              ٢٢

  .)٤٧(، منظومة شعرية تقع يف ألف بيت... 
 

@ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@ZlbnØÛa@óÜÇ@õaì™c@
 .ـ التعريف بالكتاب ومنهج املؤلف فيه 

 .ـ أمهية تأليفه وبواعثه 
 .ـ مصـــادره 

 .لف برأيه وموقفه من بعض العلماء ـ اعتداد املؤ
 .ـ ما يؤخذ عليــه 

 
@éîÏ@ÑÛû½a@wèäßë@lbnØÛbi@ÑíŠÈnÛaZ@

فهذه رسالة شريفة ، لقبتها     : ّعرَّف املؤلف بكتابه يف مطلعه تعريفاً جممالً بقوله          
 )٤٨ ("مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس       ) " كشف اهلم والباس بالكشف عن آييت     (

فاملقدمة يف سبب تصـنيفها     ... م عليهما يف مقدمة ، وخامتة ، وبابني ،          حاصراً للكال 
األول ، واخلامتة يف سببه الثاين ، وسبب مطلعها ، وحسن االعتذار ، ومهمـة تـثلج                 

 .الصدر واملقلتني ، والبابان يف مقصود الكالم على اآليتني الشريفتني  
لف يف تعريفه السـالف  ولو أردنا أن نفصل ـ بعض الشيء ـ ما أمجله املؤ   

املقدمة ، الباب األول يف آيـة       : الذكر لوجدنا كتابه يشمل العنوانات العريضة اآلتية        
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أحد ، فصل يف إعراهبا ، فصل يف سبب نزوهلا ، فصل يف أحكامها ، فصل يف كـالم                   
الكشاف ، الباب الثاين يف آية بدر ، فصل يف إعراهبا ، فصل يف كـالم البيضـاوي ،                   

 . مهمة من أنفس النفائس اخلامتة ،
هذه هي اخلطة اليت سار عليها املؤلف ، أما منهجه يف الكتاب فلم يشر إليه ،                 

وبقراءة الكتاب والتأمل فيه والتدقيق برزت يل معامل املنهج الذي اتبعه ابن عنقـاء يف               
 :مؤلفه هذا ، وقد دونتها يف النقاط اآلتية 

 : يف املسائل اليت أوردهاأ ـ استقصاؤه أوجه اخلالف بني العلماء
املؤلف عىن عناية منقطعة النظري بذكر أقوال املخالفني ، وبيـان آرائهـم يف               

املسائل ، ففاق يف ذلك أسالفه ممن عنوا باخلالف، وتوسـعوا فيـه كـأيب حيـان ،                  
والسيوطي ، واألزهري ، وغريهم ، ساعده يف ذلك اطالعه على التـراث النحـوي               

واملتأخرين ، وإسهاب املؤلف يف ذكر أقوال العلماء يف مـواطن           الضخم عند املتقدمني    
اخلالف أمر جلي ظاهر وكثري ، وليس املقام مبقام حصر ، وإمنا يكفي لبيان املـراد أن                 

 .نسوق بعض األمثلة على ما ذُكر 
والعامل يف املعطوف هو العامل يف متبوعه       : " ... ب  /٣قال يف ص  : ومن ذلك  

  .استقالالً على األصح 
  .)٤٩(مقدر بعد احلرف من جنس عامل متبوعه: وقيل 
 .التبعية فهو معنوي أبدا : وقيل 
  ..)٥(حرف النسق بنفسه استقالالً: وقيل 
 .احلرف نيابة عن العامل املقدر بعده : وقيل 
وعلى هذه األربعة هو . احلرف بواسطة عامل متبوعه ، وتقويته له : وقيل 

 .معمول مستقل 
 ، وهو األقرب إن مل يكن       )٥١( متبوعه بواسطة احلرف وتقويته له     عامل: وقيل  

 "  .األول بعينه
  )٥٢(ورفع الفاعل باملسند من فعل، أو شبهه وحده: "... أ /٤وقال يف صفحة  
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  .)٥٣(باإلسناد وحده: وقيل 
 .هبما معاً : وقيل 
 .مبعىن الفاعلية : وقيل 
 .بفاعليته املعنوية : وقيل 
 "  .للمبتدأ بشبهه : وقيل 

 :وانظر عناية املؤلف بأوجه اخلالف ، وسرده أقوال العلماء يف املسائل اآلتية  
 .ب /٤عامل اجلر يف املضاف إليه ص 

 .ب /٦عامل الرفع يف املضارع ص 
 .أ /٧عامل النصب يف املفعول به ص 

 يف  )٥٤(إنّ هذان لساحران  : ختريج العلماء لقراءة التشديد يف قوله تعالـى        
 .ب ./٤ص 

 .أ /٤٢شروط نصب املفعول له يف ص 
 .ب /٤٥عامل النصب يف املفعول له يف ص 

وسيأيت املزيد من األمثلة عند احلديث عن عناية املؤلـف مبسـائل اخلـالف              
 .النحوية ، يف الفصل  الثاين ، إن شاء اهللا تعاىل 

 
 
 

 :ب ـ بيان رأيه يف أكثر املسائل اخلالفية اليت عرضها 
ليس جمرد ناقل عمن قبله ، بل كانت له شخصية علمية مميزة ، حرص              املؤلف   

من خالهلا على اختيار ما يراه صواباً ، فهو يصحح ، ويرجح ويرد ، أو يضعف دون                 
احلـق  : " ... تعصب أو تقليد ، فهو يبحث عن احلق دائماً ، ويوصي باتباعه ويقول              

  .)٥٥("أحق أن يتبع 
كتابه ، وفيما سبق إيراده من أمثلـة يف الفقـرة           واألمثلة على ذلك كثرية يف       
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 ـ:السابقة دليل على ما حنن بصدده ، ومن ذلك أيضاً ما يلي 
بناء على جواز جميء البيان يف النكرات وهو مـا عليـه            : "... أ  /قال يف ص   

الكوفيون ، والفارسي ، وابن جين ، والزخمشري ، وابن عصفور ، وابـن مالـك ،                 
 " .وهو األصح خالفاً جلمهور البصريني وأكثر املتأخرين ، 

: "... أ ، يتحدث عن النعـت إذا تقـدم علـى املنعـوت              /٥وقال يف ص     
والصحيح أن املنعوت حينئٍذ يعرب بدالً مما كان نعته إال النكرة فاألحسن إعراهبا حاالً              

 ... ".من منعوهتا يف األصل 
هو علم على الـذات     و) يظن(متعلق بـ   ) اهللا(بـ  : "... أ  ./١وقال يف ص     

منقول مشتق ، ويف كيفية اشتقاقه ، وما اشتق منه ستة           : الواجب لذاته وجوده ، فقيل      
مع بسط  ) غرر الدرر الوسيطية بشرح املنطومة العمريطية     (وثالثون وجهاً ، ذكرهتا يف      

 .الكالم عليه مطلقاً 
 . التعظيم لتعريف" أل " فزيد ) والّه(أو ) إالّه(مرجتل مشتق ، أصله : وقيل 
جامد منقول أصله ضمري الغائب ، فزيـد الم امللـك ، مث أُشـبعت               : وقيل  

 .فتحتها، وزيد الم التعظيم 
 " عريب جامد مرجتل هكذا ، وضع ابتداء للذات املقدسة ، وهو املختار: وقيل 

واحلق أن احملل لالسم املوصول وحده ، ال له ولصـلته           “: ب  ./٢وقال يف ص  
ضهم ـ كأيب البقاء ـ بدليل ظهور اإلعـراب يف نفـس املوصـول      معاً ، خالفاً لبع

ليقم أيهم قرأ ، وألكرمن أيهم زارين ، وأمرر بأيهم هو أفضل ، مع أنه               : املعرب، حنو   
 " يلزم ـ على قوله ـ أن االسم املفرد قد ال يكون له حمل بعد التركيب ، وهو باطل 

أ ،  /١٥ب ،   /١٤ب،  ./١ : وانظر املزيد من األمثلة ملا ذكرت يف الصفحات        
ب ،  /٢٦ب ،   /٢٥أ ،   /٢٣ب ،   /٢٢ب ،   /١٧ب ،   /١٦أ ،   /١٦ب ،   /١٥
 .ب /٢٨

ومل يقف املؤلف عند جمرد املتابعة ، أو املوافقة هلذا الرأي أو ذلك ، بل جتاوز                 
ذلك فتراه أحياناً يعترض بعض أقوال  السابقني ، فريدها ، أو يضعفها ويبني باألدلـة                
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قد يتفرد برأي مل يسبق إليه يف بعض املسائل ، وهذا ما سيأيت ـ إن  أوجه الضعف ، و
 .شاء اهللا ـ عند احلديث عن اعتداد املؤلف برأيه وموقفه من بعض العلماء 

 
@…aŠİnüa@@uZ@

التوسع يف الشرح والتفصيل ، أو اخلروج عن املوضوع األصل إىل مسـائل              
ؤلف ، وكتابه طافح باألدلة على ظـاهرة  أخرى ، مسة واضحة من مسات املنهج عند امل  

االستطراد عنده ، ويكفي هذا اإلشارة إىل بعض املواضع اليت أسهب فيهـا املؤلـف               
 :ومنها 

وبيان أصـلها   ) جين  ( ب ، واحلديث عن كلمة      /٨يف ص   " قد  " حديثه عن   
: ب ، وكذلك استطراده يف احلديث عن خالف العلماء يف ختريج قوله تعاىل              /٩يف ص   
     إنّ هذان لساحران)أ وما بعدها ، واستطراده يف بيان الفرق بـني          /٤١ يف ص    )٥٤

 .أ وما بعدها /٢٦االعتراض النحوي والبياين يف ص 
ومن االستطراد أيضاً ، أن املؤلف مل يكتف بالتوجيهات النحوية والصـرفية ،              

عـاين ،   واللغوية لآليتني حمل السؤال موضوع الكتاب، بل تعدى ذلـك إىل بيـان امل             
 .واألحكام ، وسبب الرتول وغري ذلك 

بل جتاوز ذلك فتحدث عن بعض الفرق كاألشعرية واملاتريديـة والقدريـة ،              
وبني بعض أوجه اخلالف منها ، وتعرض لبعض املسائل يف القضاء والقدر ، واخلالف              

املطيـع  بني أهل السنة واملعتزلة فيه ، ويف القرآن الكرمي ، والرؤية ، وبيان أن ثواب                
 .وعقاب العاصي غري واجبني عليه سبحانه 

وحديثه أيضاً عن أفعال العباد ، وكوهنا خملوقة هللا ـ تعاىل ـ بقدرتـه ، وال     
اختيار للعبد ألبته مع اهللا تعاىل ، مث بني اخلالف بني املاتريدية واملعتزلة يف ذلـك يف ص                  

 .ب وما بعدها /٣١
شارة إىل األحاديث الواردة فيها ، مـع    وكذلك سرده أمساء اهللا احلسىن ، واإل       

بيان السند ، وحكم إطالق االسم والصفة عليه تعاىل من دون قرآن أو حـديث ، يف                 
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 .ب وما بعدها /٥٧أ وما بعدها ، /٤٣أ ، ./٣ص 
وكذلك حديثه عن التهنئة باملولود ، ومراسيل احلسن البصري ، وعهد امليت             

أ وما بعدها ،    /٥٣ف عن صلب املوضوع يف ص       ووصيته وحنو ذلك مما أبعد فيه املؤل      
 .أ وما بعدها /٥٨أ ، /٥٦

@pbÌÜÛbi@éníbäÇ@@…Z@
أشار املؤلف يف كتابه هذا إىل بعض لغات العرب ، وذلك يف مواضع يسرية ،               

طئ ، وخـثعم ، وزبيـد ، وكنانـة ، وأسـد ،              : وقد أورد أمساء بعض القبائل مثل       
ن خصائصها عن تلك القبائـل ، أو مضـارب          واحلارث، غري أنه مل يعن بذكر شيء م       

نزوهلا ، وهجرها ، أو بطوهنا ، كما مل يسند إىل شيء من كتب اللغة ، واكتفى باعتماد               
تلك اللغات يف ختريج بعض األوجه اإلعرابية ، أو االحتجاج هبا ملذهب ، وأحياناً يورد              

 :اللغة لزيادة فائدة ، وإليك تلك املواضع 
حرف عطف ، وترتيب ، وتراٍخ ، وقـد         :  ثُمَّ   «: ب  /٣أ ،   /٣قال يف ص    * 

كمـا  ) فُمَّ: (واملراد هنا اإلبدال اللغوي ال الصريف ، فيقال فيها           . «تبدل ثاؤها فاء    
 ، واجلدث ، واجلدف ، وغري ذلك من )٥٦(اللِّثام واللفام ، والُنكَاثُ ، والُنكافُ   : يقال  

  .)٥٧(الكلمات اليت أبدلت العرب فيها الثاء فاء
 ، ومـن    )٥٨(ولغة الفاء نسبت مرة إىل بعض بين متيم ، ومرة إىل قبيلة سـليم             
 ، قـال    )٥٩(املؤلفني من أمهل العزو ، كما هو احلال عند أيب علي القايل ، والسيوطي             

القبائل البدوية مالت إىل صوت الثاء بدل الفاء ،         : " الدكتور أمحد علم الدين اجلندي      
أسد ،  .... :  ، إال أهنما خيتلفان يف نسبة الوضوح، هلذا آثرهتا           ومها وإن احتدا يف الصفة    

وطيء ، بينما بنو سليم قد آثروا الفاء ، وبنو سليم متحضرة ؛ ألهنا يف منطقة غنيـة                  
  ..)٦(... "هتيمن على طرق التجارة 

، إمنا جتزم املضارع املستقبل فقط يف لَُغيَّة ، أو ضرورة           : لو  : "... أ  /٢٣قال يف ص    * 
" ...)٦١(.  
أجازه مجاعة منهم ابن الشجري يف الشعر ، وقـد          " لو  " واجلزم بـ     
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 :جاء اجلزم هبا يف مقطوعه المرأة من بين احلارث بن كعب ، تتحدث عن فارس قالت 
 )٦٢(الحُق اآلطاِل هنٌد ذو ُخَصلْ  لو يشأ طار به ذُو َمْيَعٍة 
لبين احلارث ،   " لو  " لك لغة يف    وجزمه ، ومن النحاة من َعدَّ ذ      " يشأ  " هبمز   

ومنهم من جعل ذلك ضرورة ، ومنهم من نفى وجود اجلزم يف البيت ، وجعل الفعل                
هنا مرفوعاً ألنه مقصور غري مهموز ، كما يقصر املمدود يف الشعر ، وإمنا منعوا اجلزم                

" إن  " ألهنا مفارقة حلروف الشرط وإن اقتضت جوابـاً كمـا تقتضـيه             " لو  " بـ  
إن خرجت  : رطية، وذلك أن حرف الشرط ينقل املاضي إىل االستقبال ، كقولك            الش

 .لو خرجت أمس خرجنا : وإمنا تقول " لو " غداً خرجنا ، وال تفعل ذلك 
واملؤلف هنا قد أشار إىل أن اجلزم هبا لغة ، أو ضرورة ، ولعله مييل إىل األول                 

  .)٦٣("لو " زم بـ لتقدميه له ، وقد أفاض البغدادي يف احلديث عن اجل
والذي أراه أن البيت السابق ، وما شاكلُه حيمل على كونه لغة ، ال ضرورة ،                  

وال يصح أن حنمل    : " ... متابعة ملا قرره الدكتور أمحد علم الدين اجلندي بقولـه          
هلجة عربية ـ ولو كانت قليلة ـ على الضرورة ؛ ألن محلها عليها إهدار حلقهـا    

  .)٦٤( ..."يف احلياة 
وهو مبين مطلقاً ، حىت يف لغة من        " برز  " فاعــل  : اللذين  : " أ  /٢٥قال يف ص    * 

 ..."اللذون رفعاً ، واللذين نصباً وجراً : يقول 
 :وقد جاءت هذه اللغة يف قول الراجز  
 يوم النخيل غارةً ملحاحا  حنن الَّذون صبحوا الصباحا  
ونسبوا هذه اللغة إىل ُهـذَيل ،       . الواو  ب" الَّذون  " هكذا يرويه بعض النحاة       

بالياء ، ونسب البيت إىل رجل      " حنن الَّذين   "  ،   )٦٥(والذي رواه أبو زيد يف النوادر     
 .من ُعقَيل ، هو أبو حرب بن األعلم ، وال شاهد فيه على هذه الرواية 

الطائيتني يف لغة من " ذات " و " ذو : " وكذا الكالم يف : " ب /٢٥قال يف ص  •
أعرهبما ، ومن ثنامها ، ومجعهما ، أي جعلهما بصورة املعرب ، أو املثىن ، أو اجلمع 

. " ... 
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موصولة " ذو"ولغة طيء استعمال  : " ١/١٤٢ )٦٦(ويف شرح ابن عقيل 
وتكون للعاقل ، ولغريه ، وأشهر لغاهتم فيها أهنا تكون بلفظ واحد ، للمذكر، 

جاءين : ، ومنهم من يقول يف املفرد املؤنث  ... واملؤنث، مفرداً ، ومثىن ، وجمموعاً ،
، ومنهم من يثنيهما .... جاءين ذوات قمن ، : ذات قامت ، ويف مجع املؤنث 

يف النصب واجلر ، و " ذََوْى وذَِوى "يف الرفع ، و " ذوا ، وذوو " وجيمعهما فيقول ، 
مبنية على الضم ، يف اجلمع ، وهي " ذواُت"يف اجلر والنصب ، و " ذواتى"و " ذواتا"

 " .وحكى الشيخ هباء الدين بن النحاس أن إعراهبا كإعراب مجع املؤنث السامل
، وخثعم وُزَبْيد  ، " .... يرتل"متعلق بـ : عليكم : " ب /٣٨قال يف ص * 

ياء " وهكذا يقلبون كل " عالكم" ، يقولون )٦٧(وكنانة ، وأسد ، واحلارث ، وآخرون
وهي لغة مسموعة يف أيامنا هذه ، وقد عرفت تلك القبائل . ساكنة بعد فتحه ألفاً " 

 .اليت ذكرها املؤلف يف مكاهنا من الكتاب 
قـالوا إنّ هـذان   : "وقد خرج بعضهم على هذه اللغـة قـراءة اجلمهـور          

  .)٥٤("لساحران
كثر اختالف األئمة يف ختريج آية طه السابقة ، أعين : " ب ./٤قال يف ص 

:  يف قراءة التشديد واأللف ، فقيل إن هذان لساحران: قوله ـ عز وجل ـ 
 ..." .جاءت على لغة من يلزم املثىن األلف وكسر النون دائماً 

 ) .٦٨(لغة احلارث بن كعب: وهذه اللغة هي لغة كنانة ، وقيل 
ولعل مما يناسب ذكره هنا عناية املؤلف بالتفسري اللغوي لبعض األلفاظ ، وقد 

ب ، و /٨يف ص" قد"ب ، و /٥يف ص " أمنة"نده يف كلمات حمدودة هي ورد ذلك ع
 .أ /٥١يف ص" الزرع"أ ، و /٣٩ب ، /٣٨يف ص " السماء"

 
@paõaŠÔÛbi@éníbäÇ@@çZ@

يعتد ابن عنقاء بالقراءات القرآنية ، وجيلها سواء كانت سبعية أو عشـرية أو               
ما رأيته حلن قراءة أوردها ،      شاذة ، وهو ما درج عليه فيما اطلعت عليه من كتبه ، ف            
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القرآن الكرمي هو النص الصحيح املتواتر اجملمع على تالوته بالطرق اليت وصل            " ألن  
، فلم تعرف البشرية كتاباً ـ أحـيط   ... إلينا هبا يف األداء واحلركات والسكنات ، 

فية بالعناية واكتنف بالرعاية ، فحوفظ على تراكيبه وكلماته وحروفه وحركاته ، وكي           
ترتيله بلهجاته مع اتقان متنها يف التلقن والتلقني ، ودقة بالغة يف األخذ واألداء ـ مثل  
الكتاب العزيز ، وهلذا كان القرآن الكرمي مع قراءاته الواردة إلينا عن الصحابة وقراء              

  .)٦٩(... "، حجة يف اللغة ... التابعني ، 
 

ا ، وبيان من قرأ هبا يف مواضعها        واملؤلف قد استشهد بعدة قراءات ، مت خترجيه        
ب ،  /٣٨ب ،   /٣٧أ ،   /١٢أ ،   /٨أ ،   /٧ب ،   /٦: من الكتاب ، انظر الصـفحات       

 .ب /٤٢ب ، /٤١أ ، /٤١
: ويالحظ عند ذكره بعض القراءات عنايته بضبطها كتابة ، فتجده يقول مثالً              

.  التاء الفوقية    بالسكون ، أو بالتحريك أو بالرفع ، أو بالنصب أو بالياء التحتية ، أو             
مع بعض أمساء األعالم ، أو األماكن ، وغريها من          . وحنو ذلك ، كما هو شأن املؤلف        

املكوذي ، ابن جين ، ابـن الضـائع ، قلعـة            : األلفاظ اليت حرص على ضبطها مثل       
ب ،  /٩أ ،   /٧ب ،   /٥: كوزى، اقتصارا ، اختصاراً ، املعلـل واملعلـل انظـر ص             

 .ب /٤٣أ ، /٤٢أ ، /٣٩ب ، /١٩ب، ./١
 

@ê†çaì‘@@ëZ@
منذ األيام األوىل لبدء انطالقة التفكري يف التعقيد النحوي على يدي طالئع حناة       

البصرة مت حتديد مواطن املادة اللغوية الفصيحة اليت ميكن االعتماد عليها يف الدراسة و              
ذ عن القبائل   االستقراء ، وذلك بناء على سالمة السليقة وبداوة املنطق ، فاحنصر األخ           

املبتدية الفصيحة يف بادييت جند واحلجاز ، وترك مما سوامها من قبائـل اجلزيـرة ممـن                 
جاورهتم األعاجم أو ناهلم شيء من احلاضرة إضافة إىل تقييد ذلك بزمن يكون هنايـة               

 .لعصر االحتجاج 
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وبعد هذا التحري الدقيق صاغت املدرسة البصرية قواعد العربية وفـق مـا              
ديها عن الرواة األثبات نثراً وشعراً ، باإلضافة إىل نصوص القرآن الكرمي على             اجنمع ل 

اختالف قراءاته مما جعل يف ذلك غنية وكفاية لتشييد صرح النحو يف غايـة الدقـة                
واحلصانة ، ومن منطلق هذه املكانة للنصوص العربية كان ال بد يف جمـال التصـنيف                

لتعويل على تلك املادة املوروثة ، واملؤلـف  النحوي والصرف واللغوي بوجه عام من ا    
 :قد استشهد بشيء من تلك النصوص الفصيحة كما توضحه السطور اآلتية 

 :شواهد القرآن الكرمي 
مما عرفته عن ابن عنقاء من خالل ما اطلعت عليه من كتبه إكثـاره االستشـهاد                 

جاج هبا ، وقـد     بالقرآن الكرمي ، وقد رأيت فيما مضى اهتمامه بالقراءات واالحت         
استشهد يف مؤلفه هذا بالقرآن الكرمي فيما يزيد على واحد وستني موضعاً ، تظهر              

 .من خالل فهرس اآليات امللحق بالكتاب 
 

@sí†§a@†çaì‘Z@
ابن عنقاء يستشهد باحلديث الشريف دون تردد أو شك ، وقد ساق عدداً كبرياً               

 وأربعني موضعاً ، لكن معظمها مل       من األحاديث الشريفة ، جاءت يف أكثر من اثنني        
يكن لالستدالل النحوي، وإمنا جاءت استشهاداً على أمور يف العقيدة وحنوهـا ،             

 .وقد فهرسـت تلك األحاديث ، وبّينت مواضعها مبا يغين على التكرار
@ŠÈ’Ûa@†çaì‘Z@

املؤلف أديب وشاعر مبدع ، وقفت على بعض قصائده ، ولـه منظومة يف ألف               
 الرد على من شبه أهل السنة باحلمري املوكفة ، إلثباهتم الرؤية ، ذكرها              بيت ، يف  

 .املؤلف ، ومل أعثر عليها ، مما يدل على أن الرجل حمب للشعر وجميد له 
أما احتجاجه بالشعر يف هذا املؤلف ففي أبيات حمدودة ، من مجلة مخسة عشر بيتاً           

 .أوردها يف كتابه 
@‹bbi@éníbäÇ@@‹Z@
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وقف ابن عنقاء أحياناً يف مواضع من كتابه لنقد بعض املصطلحات النحوية            يت 
اليت ال تنطبق على داللتها متام االنطباق ، وإمنا عالقتها مع داللتها عالقة جتوز وتسامح               
 يف اللفظ ، وهو هبذا يرد املتلقي إىل أصل احلقيقة اخلافية يف بعض تلك املصطلحات ،                

 غلب األصل لكثرة االستعمال من النحاة ، دومنا إشارة أو           ويذكره بقضية اجملاز الذي   
 :إيضاح منهم ، وقد حصرت ما ورد عند املؤلف من تلك املواضع وهي 

 .تعبريهم عن الضمري املستتر بالضمري املنفصل * 
يف أقوم ،   ) أنـا(الضمري املستتر هو    : وأما قوهلــم   : " ... أ  /٤قال يف ص     

يف يقوم ، فتجـوز منـهم ، عالقتـه          ) هو(يف تقوم ، و     ) تأن(يف نقوم ، و     ) حنن(و  
اجتماعهما يف كوهنما ضمريي رفع ، لتعذر العبارة عنه ، من جهة أن العرب مل تضـع                 
ألبتة للضمري املستتر لفظاً ينطق به ، كما صرح بـه الرضـي ، وشـارح اللـب ،                   

 ... " .واألزهري، والفاكهي ، وغريهم 
الواقعة بعد مجلة ال حمل هلا ، أو على املقطوع من إطالق التابع على اجلملة * 

 .نعت وغريه 
وكل ما ال حمل له فتسميته تابعاً ، ونسـقا ، وتأكيـداً ،              : " أ  /٤قال يف ص     

كل ثاٍن أعرب بإعراب ما قبله      : وبدالً جماز حمض ، عالقته الشبه الصوري ، إذ التابع           
 " . تبعية احلاصل واملتجدد ، فحيث ال عامل ال إعراب ، فال

لكن حيث كانت األوىل ال حمل هلا فتسمية        : " ... ب  /١٨وجاء حنوه يف ص      
كـلُ تـاٍل    : الثانية تابعاً ، أو بدالً ، أو حنوه ، جماز عالقته الشبه الصوري ؛ إذ التابع                 

أعرب بإعراب ما قبله مطلقاً فال بد من كون املتبوع ذا حمل ، ويؤخذ منه أيضـاً أن                  
ن نعت وغريه تابعاً جماز أيضاً ، عالقته اعتبار أصله ، ملخالفته إعراب             تسمية املقطوع م  

 ... " .ما قبله فافهم 
 .وحنوها مثنيات ومجوعاً ) اللذان ، واللتان ، والذين (تسمية * 

، وكذا املثىن موصـوال ، واسـم   ... مبين مطلقا ، : " ... أ  /٢٥قال يف ص     
، وتان ، فإنه مبين مطلقاً ، وليس تغري آخـره           اللذان ، واللتان ، وذان      : إشارة ، أي    
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عند تعاور العوامل إعراباً ، كما تومهه كثريون ، فغلطوا من حيث ال يشعرون ، بـل                 
هو اتفاقي؛ ألن من شرط التثنية واجلمع قبول مفردمها اإلعراب والتـنكري ، وأمسـاء               

لتعريف ، فـال يتصـور   مالزمة للبناء، وا) أّياً(اإلشارة ، واألمساء املوصولة ـ إال ـ   
تثنيتها ، أو مجعها ، وإمنا هذه وحنوها أمساء تثنية ومجع ، وتسميتها مثنيات ، ومجوعـاً                 

 .."جماز 
 :إطالق التعليل على ما يتعلق بفعل اهللا تعاىل * 

وإعرابه كإعرابـه   ) .. ليطهر(معطوف على   : ولريبط  : " أ  ./٤يقول يف ص     
 أنه تعليل آخر ، وأنه جنس مستقل خيالف ما قبلـه ،             بالسواء ، وإمنا أعاد الالم ليفيد     

وإطالق التعليل على ما يتعلق بفعله ـ سبحانه وتعاىل ـ ليس على حقيقته ، بل جماز   
 " .عن احلكمة؛ لترته أفعاله ـ عز وجل ـ عن األغراض والعلل

 .وهو الفاعل هلا ، جماز عالقته اجلوار " النعاس"فعل " األمنة"جعل * 
أن ُتجَعلَ ـ أي األمنة ـ فعل النعاس ، وهو الفاعل   : "... أ /٤٥ قال يف ص 

هلا ، لكن ال حقيقة ، بل جمازا وتوسعاً ، إما ألهنا ـ أي األمنة ـ يف احلقيقة إمنا هـي    
ألصحاب النعاس ، ال له، إذ هو عرض زائل ، واألمنة كذلك ، والعرض إمنـا يقـوم             

ا كان جماوراً هلم حللوله يف عيوهنم صـح         باجلوهر ، واجلسم ، ال بعرض مثله ، لكن مل         
وإما ألنه كان من حقه ـ أي النعاس ـ أالَّ يغشـاهم    . نسبة األمر إليه لعالقة اجلوار 

حينئٍذ لشدة اخلوف احلاصل ، بل يفر بنفسه حذراً عليها ، فلما غشيهم مع ذلـك ،                 
والها مل يغشهم فكأنه ـ من حيث جماز املبالغة ـ حصلت له أمنة من اهللا ـ تعاىل ـ ل    

. "... 
 .أ /٥٢أ ، /٣٩أ ، /٢١وانظر ص 

@éÐîÛdm@sÇaìië@énîàçcZ@
البن عنقاء له قيمة علمية كـربى يف نظـري ،           " كشف اهلم والباس  "كتاب   

ألمهية موضوعه الذي يتناوله ، وملا حواه من آراء النحاة ، ومن املسـائل اخلالفيـة ؛                 
ملاح إىل شيء من خصائص بعـض الفـرق         فضالً عن أقوال املفسرين واحملدثني ، واإل      
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والطوائف املخالفة ملذهب أهل السنة واجلماعة ، مع االهتمام بتحليل بعض أقوال أهل             
العلم ، وترجيح ما يراه مع اإلسناد عند النقل من كتبهم ، كما برزت قدرة املؤلـف                 

فـوع ،  يف نقد رجال احلديث ، وبيان درجة احلديث ، وبيان املرسل واملسـند ، واملر       
واملوقوف ، وحنو ذلك ، مع تصحيح ما وقع فيه بعض السالفني من اخلطأ أو السهو ،                 
فالكتاب مشل ثروة علمية دينية ولغوية كربى، وهو يعد صورة واضحة ملا كان عليـه               
علماء اليمن يف ذلك العصر من متكن علمي ، وإحاطة دينية ولغوية ، وهو أيضاً صورة                

هرت هنا غزارة علمه ، وسعة أفقه ، ورسوخ قدمـه يف            صادقة البن عنقاء ، حيث ظ     
 .فنون متعددة 

وخالصة القول يف أمهية هذا املؤلف الذي صنعه ابن عنقاء، أنه كتاب مجع بني               
املنهج التعليمي النظري ، واملنهج التطبيقي ، وهذا املنهج هو األجدى يف حتصيل علمي              

التدرييب أو التطبيقي كلما مت تفعيله يف       النحو والصرف ، وغريمها من العلوم ، فاجلانب         
حياة الطالب ، تسلم مقود الفن ، وترسخت قواعده يف الذهن ، وإن قلت العناية بـه                 
أو أمهل ، واكتفى املعلم بتدريس القواعد مع شيء يسري من األمثلة ، كان املخـزون                

ـ              وم بسـبب   التحصيلي لدى الدارس هزيالً ، وهذا ما درج عليه كثري من املعلمني الي
 .طول املناهج ، أو قلة الساعات املخصصة 

أما أسباب التأليف ، ودواعي تصنيفه هلذا الكتاب ، فظاهرة جلية نص عليها              
يف كتابه ، وأرجع بواعث تأليفه إىل سببني ، ذكر أحدمها يف مقدمة الكتاب ، واآلخر                

 .يف خامتته 
 الرسالة الشريفة ، أن     إعلم أن السبب األول يف إمالء هذه      : "أ  /٢فقال يف ص   

، مث إنه أردفـه     ... بعض العلماء األعيان ، رفع إىل سؤاالً يتعلق ببعض آيات القرآن            
 ..." .إذ يغشيكم النعاس أمنة منه "بالسؤال عن إعراب قوله ـ تعاىل ـ 

، وقد حاولت االعتذار عـن      ... وعن قول العالمة البيضاوي يف تفسريها ،         
، لكن ملا رأيته غري مسعف ألبتة باإلقالة ، أسعفته          ... ن اهلموم ،    اجلواب ؛ ملا أنا فيه م     

 ... " .مبا سنح يف بديهة الفكر الصَّدي 
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فاعلم أين سئلت عـن     : وأما السبب الثاين لتأليفها     : " ب  /٤٧وقال يف ص     
إىل آخر ما   ... " ، فجمعت بني السؤالني مجيعاً ،       ... هاتني اآليتني الشريفتني مرتني ،      

  .ذكر
@ê‰…b–ßZ@

يذكر ابن عنقاء ـ رمحه اهللا ـ أن غالب رجوعه إىل حفظه وذهنـه وذلـك      
وكثرة املعاندين  " ذي جبلة   " بسبب َتعذر وصوله إىل الكتب يف مقر إقامته اجلديد يف           

هذا ما سنح للخـاطر     : "أ  /٤٨له واحلساد ، واستمع له إذ يصور ذلك فيقول يف ص          
اجلامدة ، اخلامدة يف هذا املقام ، من غريمراجعـة كتـاب            الفاتر ، والقرحية القرحية ،      

أصالً إال عند التبييض قليالً ، بل تسويداً من رأس القلم ، حبسب الفتح اإلهلي ؛ لتعذر                 
وصويل إىل الكتب ، ولو بالعارية ، أو الشراء ، لرقة احلال ، وصولة املعاندين على من                 

ألن غالب رجوعي يف كـل      : " ... يقول  إىل أن   ... " يواصلين صولة أسد الشَّرى ،      
 ... " .مصنفاتـي إىل حفظي ، أو ذهين ، وما عسى أن يكونا أو يغنيا عين 

هذه هي حال املؤلف مع املصادر واملراجع يف زمن تأليف هذا املصنف ، ومع               
هذا فقد استفاد من عدة مصادر ، ورد ذكرها يف الكتاب واألمر حيتمل كونه عـزى                

ل عنها معتمداً يف ذلك على حمفوظه كما ذكر ، وهذا أقرب ، وحيتمـل               إليها ، أو نق   
كونه رجع إليها فعالً مجيعها ، أو بعضها وأفاد منها ، كما أحال إىل بعض كتبه ، وتلك        

 :الكتب اليت ورد ذكرها يف مؤلفه هذا هي 
 .األعالم يف أخبار بيت اهللا احلرام ، للقطب النهروايل  •
 . نعيم األمساء احلسىن ، أليب •
 .األمساء والصفات ، للبيهقي  •
 .ارتشاف الضرب ، أليب حيان  •
 .تاريخ مكة ، لألزرقي  •
 .تشنيف السمع بشرح شروط املثىن واجلمع ، البن عنقاء  •
... أحق ما قال العبـد      : اجلواب السامي مبفاخره عن إعراب قوله صلى اهللا عليه           •



 
 

                  ٦١٧ري              بن حسن العمحممد.  د–ابن عنقاء حياته وآثاره ومنهجه                            

 .إىل آخره ، البن عنقاء 
 .ام البخاري خلق أفعال العباد ، لإلم •
 .صحيح ابن حبان ، البن حبان  •
 .الصحيح ، للحاكم  •
 .صفوة الصفوة ، البن اجلوزي  •
 .الدر الكمني بذيل العقد الثمني يف تاريخ مكة ، البن فهد  •
 .احلجة ، للمقدسي  •
 .غرر الدرر الوسيطية بشرح املنظومة العمريطية ، البن عنقاء •
 .فضائل الصديق ، البن مسدي  •
 .زخمشري الكشاف ، لل •
 .اللب ، لنقرة كار  •
 .اجملموع شرح املهذب ، لإلمام النووي  •
 .شعب اإلميان ، للبيهقي  •
 .املعجم الكبري ، للطرباين  •
 .مستدرك احلاكم  •
 .مسند أمحد بن حنبل  •
 .سنن ابن ماجه  •
 .املنهاج  •
 .ختريج أحاديث املصابيح ، للمناوي  •
 .املسند ، أليب يعلى  •
 .هاج البن حجر اهليثمي حتفة احملتاج يف شرح املن •
 .الكامل للمربد  •
 .حصول األماين بأصول التهاين للسيوطي  •
 .األحاديث املختارة ، للمقدسي  •
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 .هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ، للمزي  •
وقد ذيلت الكتاب بفهرس هلذه املصادر ، وأماكن ورودها فيه مبا يغين عن 

 .اإلعادة هنا 
ن السهل سرد أمسائهم ، ونقل كالمهـم ،         أما مصادره من الرجال ، فليس م       

وآرائهم ، ومناقشة املصنف هلم ، أو االعتراض دوهنم ، ألن الرجل من حنـاة القـرن            
احلادي عشر ، وهذا يعين أن أمامه مجهوراً عظيماً من قوافل العلماء ، على مدى عدة                

ا ما ستصوره قرون يف خمتلف الفنون ، أتيحت له فرصة اإلفادة من تراثهم املديد ، وهذ   
 .الفقرة التالية 
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يلحظ املتابع هلذا الكتاب من أول وهلة عناية املؤلف بتحرير املسائل النحوية،             

والتعرض خلالفات العلماء فيما فيه خالف ، واإلكثار من تعدد األقوال ، وعزوها إىل              
وجيه والتصحيح والـرد ،     أصحاهبا يف الغالب ، ولك أن تنظر طريقته يف العرض والت          

  .٦٧عندما يتناول اخلالف عند احلديث على اعتراضه للعلماء يف ص
وقد فتشت عن املسائل النحوية يف كتابه فوجدهتا تزيد على مئة مسألة ، وهذا               

عدد كبري بالنسبة لرسالة موضوعها آيتان من كتاب اهللا ـ عز وجل ـ ، وليس لنقل   
جدوى ، مع وجود الكتاب ، لذلك اكتفي بتحريـر          تلك املسائل بنص املؤلف كبري      

رؤوس تلك املسائل واإلحالة على مواضعها من الكتاب ، حماوالً سردها مرتبة علـى              
 :ترتيب األلفية ـ ما أمكن ذلك ـ يف السطور التالية 

 .ب /٩ص. اخلالف يف عالمة إعراب األمثلة اخلمسة  •
 .ب /٣٩أ ، /٢٩ب ، /٢٧اخلالف يف ناصب املضارع بعد الالم ، ص •
 ب /٣٩الالم فيه الم كي ، وهي حرف جر وتعليل على الصحيح ص) ليطهركم ( •
 .أ ./٥ص. اسم إشارة قليل جداً ) ذات(جميء  •
 .ب ./٢ص. إعراب األسـماء الستة حبركات مقدرة يف حرف العلة  •
 .ب ./٢هل احملل لالسـم املوصول وحده ، أو له ولصلته معاً ؟ ص •
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 .أ /١٨ب ، /٦ص.  الرفع يف الفعل املضارع أقوال النحاة يف عامل •
 .أ /٧ما عالمة الرفع واجلزم يف املضارع املعتل ؟ ص •
 .ب /٢٩أ ، /٢٩الداخلــة على صفات اهللا ـ تعاىل ـ ص " أل"نوع  •
هل الذّون والذّين ، واللذان واللتان ، وذان ، وتـان ، وذو ، وذات الطائيتـان                  •

 .ب /٢٥أ ، /٢٥ص. مبنيات أو معربات ؟ 
 .أ /٥٢ص. شروط إطالق املصدر والفعل عليه ـ سبحانه وتعاىل ـ  •
 .ب /٢٧ص) ليبتلي(يف ) الظرف(متعلق اجلار واجملرور  •
الصلة ال تكون إال مجلة ، واجلار واجملرور الواقعان صلة يتعلقان بكون ، وال جيوز                •

 .أ /٢٨ص. تقديره وصفاً 
ب ، /١٦ص. تعلـق فعـالً  أقوال النحاة يف متعلق الظرف ، ومىت جيب تقـدير امل     

 .أ ٣٨أ ، /٢٥ب ، /٢٢
 .أ /٣٨أ ، /٢٨مىت يسـمى الظرف مستتراً ؟ ومىت يكون لغواً ؟ ص •
 .أ ./٣ بذات الصدور: متعلق الظرف يف قوله تعاىل  •
وحنومها ، هل هو الكاف وحدها ؟ أو الكـاف          ) أنفسهم(و  ) عليكم(الضمري يف    •

 .أ/٢٥أ ، /٩ب ، /٤أ ، /٤واهلاء وامليم ص
 .أ /٨ص. األقوال يف رافع املبتدأ  •
 .أ /٨مسوغ االبتداء بالنكرة  •
اخلالف يف العامل يف االسم املرفوع بعد الوصف أو الظرف املعتمدين على نفي أو               •

 .أ /١٨ص. استفهام 
 .ب /١٩أ ، /١٦ص) الفرس لزيد(حقيقة اخلرب يف مثل قولك  •
 أ/١٦ص. الظرف الواقع خرباً متعلق بكون عام واجب احلذف  •
 .ب /١٤ص. جواز تعدد اخلرب مطلقاً وفاقاً للجمهور  •
 .ب /٢٢ص) . كان(خالف النحاة يف عامل الرفع يف اسم  •
 .ب /٢٢ص. التامة والناقصة ، وملاذا تسمى ناقصة ؟ ) كان(احلديث عن  •
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 .ب /١٩أ ، /١٩ص" . إن"األقوال يف رافع خرب  •
 .ب ./١ص. أصلهما املبتدأ واخلرب ؟ ) ظن(هل مفعوال  •
 .ب./١ص. أو أحدمها ) ظن(اهب النحاة يف حذف مفعويل مذ •
 .أ /٤ص. أقواهلم يف عامل الرفع يف الفاعل  •
 .ب /٤٥أ ، /٤٥مذاهبهم يف احتاد الفاعلني معىن ص •
 .ب /٢٥أ ، /٤. رافع نائب الفاعل وأقواهلم فيه  •
 .أ /٥٢مىت يعامل اسم الفاعل أو املفعول معاملة الصفة املشبهة ؟ ص •
 .ب/٥٢ص. رف إذا ناب عن الفاعل فكاملرفوع اجملرور باحل •
 .أ /٢٣هل صيغة املبين للمفعول أصلية ؟ أو مغرية عن صيغة املبين للفاعل ؟ ص •
 .أ ./٤أ ، /٧خالف النحاة يف ناصب املفعول به ص •
 .ب /٤٥ص. ناصب املفعول له  •
 .أ /٤٢. شروط جواز نصب املفعول له  •
 .أ وما بعدها /٤ص" . يكمُيَغشِّ"على قراءة " أمنة"وجوه اإلعراب يف  •
ب /٤٢، ص " يغشاكم"و  " ُيْغشييكم"على قراءيت   " أمنةً"الوجوه اجلائزة يف إعراب      •

 .وما بعدها 
 .أ /٨هل عامل احلال هو عامل صاحبها أو غريه ؟ ص •
 .ب /٥أ ، /٥ص. جميء احلال من النكرة  •
 .أ /٤٦ب ، /٤٥ص. جميء احلال جامدة غري مؤولة باملشتق  •
 .أ /٤٦ص. صدر حاالً أو نعتاً أو خرباً ، وأريد به املبالغة فال تأويل إذا وقع امل •
 والعامل فيها   وطائفة قد أمهتهم أنفسهم   اخلالف يف إعراب اجلملة يف قوله تعاىل         •

 .ب /٩ص. 
 ب /٩أ ، /٩هل تكفي الواو يف ربط اجلملة احلالية أو ال بد من الضمري معها ؟ ص •
 .ب /٨ص) .  األمر من شيءيقولون هل لنا من(إعراب مجلة  •
 .ب /٤٣ص) . خوفاً وطمعاً(خالف النحاة يف إعراب  •
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 .ب /٢٢ص. وبيان متعلقة ) من األمر(إعراب  •
 .أ ./٤ب ، /٤ص. خالفهم يف عامل اجلر يف املضاف إليه  •
 .ب /٤هـل احملل للمجرور وحده أو للحرف وحده أو هلما معاً ؟ ص •
 .ب /٤ص. ، واخلالف يف ذلكحكم االتباع على حمل اجملرور حبرف جر  •
 .ب /٤٤ص" . أي"ال يقع العلم تابعاً لـ  •
 .أ /٤٦ص. إعراب تابع اسم اإلشارة  •
 .ب /٧ص. أقواهلم يف عامل النعت  •
 .أ /٤٦ص. األحوال اجلامدة والنعوت قد ال تؤول باملشتقات  •
 .أ /١٣ص. حكم وصف النكرة باملعرفة  •
 أ/١٣ص.  وتنكرياً جواز خمالفة النعت املقطوع ملنعوته تعريفاً •
 .ب /٢٢ب ، ص/٥ص. حكم إعـراب النعت إذا تقدم على املنعوت  •
 .ب /٢٣ص. بدل اإلضراب قليل الوقوع يف الفصيح  •
 .أ /١٥هل جيوز إبدال اجلملة من غريها ؟؟ ص •
 .ب /٣٦هل يقع ظرفاً للمستقبل ؟ وهل هو معرب أو مبين ؟ ص) إذْ( •
 د.أ /٥ص. هل جييء البيان يف النكرات ؟  •
 .ب /٣ص. أقوال النحاة يف العامل يف املعطوف  •
 .ب /٣ص. حكم املعطوف على اجلملة املستأنفة  •
 .ب /٤٧. اخلالف يف عطف اإلمسية على الفعلية والعكس  •
 .ب /٤٧ص. اخلالف يف عطف اخلرب على اإلنشاء ، والعكس  •
 .ب /٢٨هل تكون املتعاطفــات إذا توالت معطوفة على األول ؟ ص •
 .ب /٣٩من عطف الشيء على مغايره؟ ص) يطهر(على ) بيذه(هل عطف  •
 ب /٢٥أ ، ص/٢٣هل مجلتا الشـرط واجلواب هلما حمل من اإلعراب أو ال ؟ ص •
 .ب /٢٦هل جيوز االعتراض بأكثر من مجلة ؟ ص •
 .ب /٣٨ص. تقدمي اجلار واجملرور يفيد االختصاص  •
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 أ./٤ص) . يثبت(وعدم إعادهتا يف ) لريبط(سر إعادة الالم يف  •
 .ب /١٩هل مجلة القول هلا حمل من اإلعراب ؟ ص •
 ب /٢٦أ ، /٢٦أ، /٢١ص. االستئناف البياين واالستئناف النحوي والفرق بينهما  •
 .أ /١٧ص. املراد باحلرف الزائد  •
 .ب /٨ص" قد " معاين  •
 .ب /٤البتداء الغاية ؟ ص" من " هل تأيت  •
" قـد   " م هـي معـىن      أحرف استفهام أصلي دائماً ؟ أ     " هل  " اخلالف يف معىن     •

 .أ /١٦وضمنت معىن اهلمزة ؟ ص
 .أ/٢٧ص. املعاين اليت ترد هلا واو العطف واخلالف يف ذلك  •
 .ب /٣أ ، /٣ص. واخلالف فيها ) مث ( املعاين اليت ترد هلا  •
 .أ وما بعدها /٤٣ص. معىن التضمني ، وبيان أثره يف توجيه النصوص  •
 ب/٣١واالستمرار صاجلملة االمسية تدل على الثبوت والدوام  •
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مل يكن املؤلف ـ رمحه اهللا تعاىل ـ يهتم هبذا اجلانب كثرياً ، ومل يتوقف عنـد     

املسائل الصرفية واالشتقاقية سوى ما ورد عنده من بعض إشارات عجلى يف مواضـع              
 لـذا أكتفـي بـذكر       يسرية ، وليس يف إيراد تلك املسائل بنص املؤلف كبري فائدة ،           

 :صفحاهتا ملن أراد مراجعتها ، وهي 
 .أ /٥ص) آمنه(أو ) أَِمَن(مشتق من ) أََمَنة( •
 .أ ./١ص. وما اشتق منه ) اهللا(كيفية اشتقاق لفظ اجلاللة  •
 .أ ./٢ص. مجع القلة إذا أضيف ملا يفيد الكثرة كان هلا  •
 .أ /٢٥ص) . كونتم ) ( كنتم ( أصل  •
 .ب /٢٨ ص" .عليم " أصل اشتقاق  •
 .ب /٣٨ص" . مساء " وزن  •
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 .أ /٣٩ص) . ماء ( أصل  •
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 :االعتداد بالرأي * 

ابن عنقاء كما عرفته صاحب شخصية قوية ، يبحث عـن احلـق فينـاقش                 
خذ به املسائل، وميحص وحيقق ويدقق ، وميعن النظر يف األدلة حىت إذا ما ظهر له احلق أ        

ـ دون أن يستنكف ـ وأيده ورجحه ، دون أن يغمط أحداً حقه ، أو يسف يف الرد  
عليه ، بل كل ذلك بعبارة مهذبة ، وأدب َجّم ، ولكنه أحياناً يظهر له يف املسألة رأي ،              
وينفرد بقول ، فيسعد ويفخر ، ويظهر االعتداد برأيه واالعتزاز به ، تبني ذلـك مـن            

هذا هو التحقيق والتحرر    : " راته يف كتابه هذا ، من حنو قوله         خالل بعض مجله ، وعبا    
، وحنو ذلك   " ومل يكشف أحد النقاب مثلما كشفناه       " أو  " ومل أر من حام عليه      " أو  " 

 :ومن ذلك . من العبارات اليت تدل على ثقة املؤلف بنفسه ، وعلى براعته يف العربية 
ى الفتح ، وفاعله ضمري مستتر فيه فعل ماض مبين عل  : أنزل  " أ  /٤قال يف ص      

 " . هذا هو التحقيق والتحرير " . هو " جوازاً ، مرادف لـ 
ألن الظن إذا عدي باحلرف إىل اسم فال يتعدى معه          : " ... أ  /١٢قال يف ص      

وصلتها ، أو إىل مفرد يشري إىل معىن مجلة ، كما يشهد له االسـتقراء ،                ) أن  ( إال إىل   
ه على احلق ، أو أنه يفعل اخلري ، وظننت به احلق ، أو الباطل ، أو                 ظننت به أن  : تقول  

ظننت بزيد أخـاه    : وال تقول . اخلري ، أو فعل اخلري ، أو القيام مع احلق ، ومنه اآلية              
قائماً ، وهذا من الفوائد الفرائد اليت عثر عليها فكري الفاتر ، ومل أر من حام عليها ،                  

 .. " ..وهو أحسن الوجوه يف اآليـة 
فاعل َبَرَز ، وهو مبين مطلقاً حـىت يف         : الذين  : " ب  /٢٥أ ،   /٢٥قال يف ص    

نصباً وجراً ، وكذا املـثىن موصـوالً        ) اللذين  ( رفعا ، و    ) اللذون  : ( لغة من يقول    
اللذان واللتان ، وذان وتان ، فإنه مبين مطلقاً ، وليس تغري آخره             : واسم إشارة ، أي     
إعراباً ، كما تومهه كثريون ، فغلطوا من حيث ال يشعرون ، بل هو              عند تعاور العوامل    



 
 
 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا، ج  ٦٢٤

 

اتفاقي ؛ ألن من شروط التثنية واجلمع قبول مفردمها اإلعراب والتـنكري ، وأمسـاء               
ـ مالزمة للبناء ، والتعريف ، فـال يتصـور   ) أّياً ( اإلشارة واألمساء املوصولة ـ إال  

مساء تثنية ومجع ، وتسميتها مثنيات ومجوعاً جماز،        تثنيتها ، أو مجعها ، وإمنا هذه وحنوها أ        
الطائيتني يف لغة من أعرهبما ، ومن ثنامها ومجعهما ،          ) ذات  ( و  ) ذو  ( وكذا الكالم يف    

أي جعلهما بصورة املعرب أو املثىن واجلمع ، وإال فال إعراب ، وال تثنية ، وال مجـع                  
فده واعتمده ، وال تغتر مبا خالفـه        وغريه ، فاست  ) التشنيف  ( ألبتة ، كما أوضحته يف      

 ... " .فاحلق أحق أن يتبع 
واألصح يف اآلية ـ وإن مل أر مـن ذكـره ـ أن     : " ... ب /٤٣قال يف ص 

 ... " .اخلوف والطمع امسا مصدر للتخويف والتطميع ، أو لإلخافة واإلطماع 
تابعة أ ، وهو يقرر عدم جواز وقوع أمساء اهللا تعاىل           /٤٥ب ،   /٤٤قال يف ص     

ألن تابعها إمنا يكون اسم جنس أو حنوه ، واألمساء الشريفة تفتقد الشركة             " أي  " لـ  
يف تابعها للماهية ، ويف أمسائه ـ تعاىل ـ للكمال ، بعد حـديث    " أل " فيها ، وألن 

فَتنبه هلذا فقد غلط هنا كثريون على جاللة قدرهم ، ومل           : " ... يطول ذكره هنا قال     
 " .ب كما كشفناه عن وجه الصواب ، حبمد اهللا املانح الوهاب يكشف أحد النقا

على ) السخي(ب ، عند احلديث عن حكم إطــالق لفظ         /٥١قال يف ص     
ومع هذا مل يسمحوا بإطالقه عليه ـ تعاىل ـ ملا قام عندهم مـن    : " ... اهللا تعاىل ، 

 .إيهامه سبق البخل ، إن صح ، أو غري ذلك 
نه ـ كما قبله ـ حترير نفيس جداً ، مل أسبق إليه مـع    فاستفده واعتمده ، فإ 

  ..)٧("غاية أمهيته ، موضح ملا سبق 
واعتزاز املؤلف برأيه ، واضح جلي يف كتابه هذا كما أسلفت ، وفيما اطلعت               

غرر ( عليه من مؤلفاته ، بل وفخره مبصنفاته ومدحها ، فما زلت أذكر قوله يف مقدمة                
 :لى كتابه ويشيد به يثين ع) الدرر الوسيطية 

 وحوى لنا غرر الــدرر  هللا من سفر ســفر 
 وبدا بعلم النحــو مثــل الشمس تفضح بالقمـــر 
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 يف غريه عند البشـــر  فيه فوائد ال تــرى 
 دك أو فمي عنها فغــر  إال إذا قلمي أفـــا 
 فهو البخيس وإن أبــر  من فاته حتصيلــه 
وقد جاء  : " ب من قوله    /٣١١ابه املذكور يف ص     واذكر ما جاء يف خامتة كت      

حبمد اهللا ـ تعاىل ـ شرحاً يشرح صدر الودود، وتشرق لنفاسته نفـس احلسـود ،     
جيري من الفوائد بأهنار وأعني ، فيها ما تشتهيه األنفس ، وتلذ األعني ، مـن خرائـد                  

ان ، وقد حق يل     فرائد ، كأهنن الياقوت واملرجان ، منها ما مل يطمثهن إنس قبلي وال ج             
 :أن أنشد ما أنشده ابن هشام حني أهنى شرح قطره للتمام 

  إن حيسدوين فإين غري الئمهـــم
 قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا

 أنا الذي جيدوين يف صدورهـــم
 ال أرتقــي صــدراً منها وال أرد    

 فدام يل وهلـم ما يب وما هبـــم
 جيـــدومات أكثرنا غيظاً مبــا     

بل أنا أحق به منه ، ألن شرحي هذا أعلى بدرجات من شرحه للقطر ، كمـا                  
 ... " .شهد يل به كل من مل حيرم التوفيق ، من علماء اآلفاق يف العصر 

ومع هذا االعتداد بالرأي ، فقد كان املؤلف رمحه اهللا ـ تعـاىل ـ صـاحب      
ىل نفسه ما مل يقله ، ظهر ذلك من         أمانة علمية بارزة ، مل ينتحل رأي غريه ، أو ينسب إ           

قال بعضهم  " أو  " قيل  " خالل إسناده األقوال إىل أصحاهبا ، أو اإلشارة إليها بقولـه           
واألمثلة على ذلك كثرية ظاهرة ، ولقد رأيت من أمانته وحتريره ، أنه كان يعود يف                " 

رمبا راجـع   بعض املسائل إىل كتب العلماء أنفسهم ، دون اعتماد على نقول غريه، و            
 .عدة نسخ للكتاب الواحد 

أن هذا تصحيف من بعض النساخ ، تبعه        : والصواب  : " أ  /٤٣يقول يف ص   
يغشيكم النعاس متضمن معىن    : ألن قولـه   : "، وإمنا لفظ البيضاوي     ... عليه السائل   
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مبثناه فوقية ، فنون، فعني ، فسني مهملتني ، كما وجدته بعـد يف نسـخة                ) تنعسون(
 "بفوقيتني فمعجمتني " تتغشون " ال صحيحة ، 
 .أ /٥٦ب ، /٥٣أ ، /٥٣ب ، /٥١: وانظر ص 

 
@õbàÜÈÜÛ@é™aÇaZ@

ذكرت فيما سبق أن ابن عنقاء كان ذا شخصية متميزة ، مل يكن مقلداً غريه ،                 
أو تكن تأخذه يف احلق الئمة ، بل ناقش أحياناً شيوخه واعترضهم يف بعض املسائل ،                

 ، ويعترض لبعض العلماء ، وهدفه من ذلك بيان احلق ، واالنضمام             فهو يناقش املسائل  
إىل ركابه ، ورمبا تفرد هو ببعض اآلراء الفائقة ، مؤيداً هلا باحلجج القاطعة ، والبارهني                
الساطعة ، وهذا يدل على براعته ومتكنه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ وسعة ثقافته ، وقد يقدم   

املخالف عن طريق االنتصـار لـبعض املـذاهب أو          ابن عنقاء االعتراض على الفريق      
الفرق، أو أحد من العلماء ، ومواضع االعتراض هذه يف كتابه كثرية ، اكتفـي هنـا                 

 :بذكر مناذج منها ، وأحيل إىل الباقي ، فمن ذلك 
ورفعـه  : "أ ـ وهو يتحدث عن عالمة رفع املضارع املعتل ـ   /٧قال يف ص  

 البن السراج ، زعم أن احلركة ال تقدر ألبتة يف الفعل            بضمة مقدرة على الالم ، خالفاً     
الناقص ، فهو عنده معرب بال إعراب فيه أصالً ، وبين عليه أن اجلازم ملا دخل حذف                 

 .آخره، ألنه مل جيد حركة حيذفها 
أنه تقدر فيه احلركة كاالسم ، فإذا دخل اجلـازم حـذفها ، مث              : والصواب   

ال يغشى ، وبني املسند للمـذكر       : الطلب واخلرب يف حنو     حتذف الالم غالباً للفرق بني      
جزمه حبذف آخره   : مل تدعو ، مل ترمي ، ال للجزم فقوهلم          : ومجعه ، أو املؤنث يف حنو       

نيابة عن السكون ، نزعة سّراجية ذهلوا عنها ، وقوهلم معه بتقدير احلركة فيه أيضـاً                
 " .تناقض ، وتركيب ملذهب ال قائل به 

حرف استفهام أصلي دائماً ، خالفاً ملن زعـم ـ   : هل : " أ /١٦قال يف ص  
دائماً ، واالستفهام مستفاد من مهزة مقدرة قبلها ، وملن ) قد(كالزخمشري ـ أهنا مبعىن  
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وإمنا ضمنت معىن اهلمزة ، وملن زعـم ـ   ) قد(زعم ـ كالرضي ـ أن أصلها مبعىن   
 ) .قد ( كابن مالك ـ أهنا قد ترادف 

إن األمـر   : قل هلم يا أيها النيب      : كأنه ملا قال تعاىل     : " ... أ  ./٢قال يف ص     
ألنه ـ تعـاىل ـ مل يـدع     ) قل هلم يا حممد: (كله هللا ، وهذا أوىل من قول املفسرين 

 " .حبيبه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بامسه حىت يف الكتب املتقدمة 
خلبـاز يف   أ معترضاً على ابن احلاجـب ، وابـن ا         /٢٢ب ،   /٢١قال يف ص     
ويلـزم علـى    : " تقتضي انتفاء الشرط ألجل انتفاء اجلواب ، قال         ) لو  ( إن  : قوهلما

، وإمـا   ... زعمهما إما وجوب انتفاء اجلواب مطلقاً ، وهو باطل ؛ ألنه قد يثبـت               
وجوب ثبوت الشرط حيث ثبت اجلواب ، وهو أيضاً باطل التفاقهم علـى وجـوب            

 ... " .ا قررناه اندفعت دندنة ابن هشام وموافقيه ومب. انتفاء شرطها أبداً ، فتأمل 
ـــات    ــر الصفحـ ب ، /١١أ ، /١١أ ، /٦أ ، /٥ب ، /٤أ ، /٤: وانظ

ب ،  /٤١أ ،   /٤١ب ،   /٣٦أ  ،    /٣٥أ  ،    /٢٥أ  ،    /٢٤ب  ،    ./٢أ ،   /١٨ب ،   /١٧
 .أ /٤٩ب ، /٤٣
 

@éîÜÇ@ˆûí@bßZ@
ة ملن عصم من رسله     كل ابن آدم ذو خطأ ، وإمنا الكمال هللا وحده ، والعصم            

وأنبيائه ، ولكل جمتهد نصيب ، فمن أصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد ،                 
وابن عنقاء ـ غفر اهللا له ـ له إصابة وكبوة ، واألوىل أكثر وأظهر ، فتغمر هفوته يف   

ليس الفاضل من ال يغلط ، إمنا الفاضل من يعّد غلطه ، وقد             : حبر فضله ، وكما قيل      
صر ما وقع فيه هذا العامل اجلهبذ من خطأ أو خطل ، من أجل بيان ذلـك ،                  حاولت ح 

واإلشارة إليه ، فألفيت ذلك عنده ال يكاد جياوز عدد أصابع اليد الواحدة ، وإليـك                
 :ذلك فيما يأيت 

@òíìÌÜÛa@õbİþa@œÈi@¿@ÉÓë@@@cZ@
: " قـال   . ب    ./٢على منفي ، جاء ذلك عنده يف موضعني ، يف ص          ) قد  ( إدخال  * 
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أ /٤٦ويف ص" . االسم املفرد قد ال يكون له حمل بعد التركيب ، وهو باطـل        ... 
 ... " .وكذا النعت اجلامد قد ال يؤول : " قال 

حرف حتقيق تفيد حتتم وقوع مدخوهلا      " قد  " فخالف بذلك ما قرره كغريه من أن         
 .ب /٨انظر ص. 

وإن مل  : " أ  /٢٢قـال يف ص   ،  ) األدون(علـى   ) دون(صياغـة اسم التفضيل من     * 
لو مل  "يناف الشرط ، وناسبه ولو باألدون ، فالنتفاء شرطها وثبوت جواهبا ، كـ              

 "..خيف اهللا تعاىل مل يعصه 
وهذا خيالف شروط بناء أفعل التفضيل املعلومة من بابه ، ومل أر مـن بـىن اسـم                   

 " .دون " التفضيل من الظرف 
: أ  /٣٧على املضاف واملضاف إليه ، قال يف ص       " أل  " عّرف العدد املضاف بإدخال     * 

 " .يف الثالثة املواضع بعده بدل منها " إذ " و " .... 
إال أن  " احلسـن الوجـه   " جوازه ، محالً على      )٧١(وإن كان هذا نقل عن الكوفيني      

احلسـن  "وأهل الكوفة جييزونه ، قياساً على       : "األوىل اجتنابه ، قال ابن عصفور       
أ ؛ ألنه إمنا جاز اجلمع بني األلف والالم واإلضافة يف باب احلسن             وهذا خط " الوجه

الوجه ألن اإلضافة فيه غري حمضة ، واإلضافة هنا حمضة ، فال جيوز اجلمع بينها وبني        
  .)٧٢(" األلف والالم أصالً

: يف األول ، فحق العبارة هنا أن يقـول          " أل  " ومحل البصريون ذلك على زيادة       
  .)٧٣(ثالثة املواضع

قبل ، وبعد " ألهنا تدخل يف قاعدة   " من  " بالباء ، وحقه اجلر بـ      ) دون(جر الظرف   * 
 .إذ هي من أخواهتما " 

فقد رواه مسلم ، وغريه بزيادة ، ونقص ، وتغيري ، بدون            : " ... أ  /٥٣قال يف ص   
 ... " .آخره املذكور 

ء كانـت لإلضـراب أم      واحلال أنه ال يليها العاطف سوا     " بل  " عطف بالواو بعد    * 
 .للعطف 
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وغريه مـع أن    ) تشنيف السمع (كما حررته مبسوطاً يف     : " ... ب  ./٢قال يف ص   
 األصــــح بــــل الصــــحيح وفاقــــاً ألكثــــر احملققــــني 
تبعاً جلمهور البصريني ، بل والكوفيني أن إعراب األمساء الستة، واملثىن واجلمـع             

 " .حبركات مقدرة يف حرف العلة ال باحلرف نفسه 
إمنا جتزم املضارع املستقبل فقط يف لغية ، أو         " لو  " ألن  : " ... أ  /٢٣وقال يف ص   

 ... " .ضرورة ، بل ولو كانت جازمة ال تنفي احملل أيضاً 
@bèibz•c@µg@õa‰Ła@œÈi@òjã@Ýàçc@@lZ@

: هناك بعض اآلراء واألقوال مل ينسبها الشارح إىل أصحاهبا، وإمنا كان يقول              
 بعضهم ، وحنو ذلك ، والظاهر أن الشارح مل يترك عزوها إال بعـد أن                وقيل ، أو قال   

أضناه البحث عنها ، ألن من منهجه أن ينسب األقوال ويعزوها إىل القائلني هبا ، بـل                 
كان يتفنن يف اإلكثار من إيراد األقوال يف املسألة الواحدة وينسب ، أو ألن الذاكرة مل                

 .وظه تسعفه ، ألن أكثر اعتماده على حمف
ب ،  /٨ب ،   /٧أ ،   /٧ب ،   /٦ب ،   /٤وانظـر إىل بعض ما مل يعـزه يف ص         

 .أ /١٦أ ، ./١ب ، /٩أ ، /٩
غري أن املؤلف رمبا ترك نسبة بعض املسائل معتمداً على إحالته إىل بعض كتبه               

 .أ ./١أ ، ويف ص/٨اليت سبق له فيها العزو واستقصاء األقوال ، جاء ذلك يف ص
Ûa@Þaû@…‰ëc@@u@émýÇ@óÜÇ@ÝöbZ@

أ ، دون اإلشارة إىل ما ورد فيه مـن          /٢نقل سؤال السائل يف املقدمة يف ص         
: " وهذا نص سؤاله بغـري حتريـف وال نقصـان           : " خطأ ، أو تصحيح لفظه ، قال        

؛ ألن  ... املسؤول من موالنا السيد احلسيب النسيب ، ساللة آل عدنان ، أن يوضح              
... علومكم ظمآن ، سيما إذا انضم به بيان ومعاين اآلية           فؤاد الفقري املترشف من حبر      

النافية للجنس ، وهـو خطـأ ، وفصـل بـني            " ال  " من دون   " سيما  " فاستخدم  " 
، وكان ينبغي أن يصحح لفظ      " إذا انضم به بيان اآلية ومعانيها       " املتضايفني والصواب   

 .السائل ، أو ينبه إىل ما فيه من اخلطأ 
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من املالحظ أن املؤلف كان يعيد الكالم على مسألة مرت ، يدل ذلك علـى                

حرصه والتأكيد على املسألة اليت يذكرها ، بل يرغب يف ربط الكالم يف أول الكتاب               
مع وسطه وآخره ، وليس ذلك عن طريق السهو ، ألنه أحياناً كثرية عنـد التكـرار                 

 .يقول كما مر، أو حنوها 
أ ، و /٩مث أعـاد يف ص ) عليكم ( ب ، حتدث عن الضمري يف حنو        /٤يف ص   و 

 .ب /٣٧
إذا توالت املعطوفات كانت كلـها معطوفـة        : " ب ، قرر قاعدة     /٤ويف ص    

 .ب  /٢٨على األول ، مث كرر ذلك يف ص 
وأكتفي هبذا االستدالل على التكرار عنده ، وإذا أردت أن تعـرف مـدى               

املسـائل  (ابه ، فلك أن تنظر يف الفقرة اليت تقدمت بعنـوان            اإلعادة والتكرار يف كت   
فقد حاولت ذكر الصفحات اليت أورد فيها املؤلف املسألة الواحدة ، ومـن             ) النحوية

 .ذلك يتبني لك احلد الذي اعتمده املؤلف يف التكرار 
@ð†íŠmb½aë@ðŠÈ‘þa@kçˆß@Ý @@çZ@

 ألهل السنة واجلماعة ، وَبـدَّع       قد نصب املؤلف االشعري واملاتريدي امامني      
من خالفهما ، وإن كان هذا من األمور العقدية ، إال أنه يف نظري هو أهم وأخطر مـا                 

وهكذا كـل   : " ب  /٣٢يؤخذ على املؤلف ، وقد جاء هذا املدح والثناء يف قوله ص           
عشر مسائل ، فإمنا هو لفظـي عنـد         : خالف بني األشعرية واملاتريدية ، وهو يف حنو         

تحقيق ، كما صرح به اجلهابذة احملققون ، فاألشعري، واملاتريدي كالمها إماما أهـل              ال
 " .السنة واجلماعة ، ومن خالف ما مها عليه فهو مبتدع 

والذي دعاه إىل هذا هو التعصب املذهيب ، فابن عنقاء كما علمت مما تقدم ،                
 مذهبها مذهب أهل    صرح بأشعريته ، وال شك أن كل فرقة من الفرق املخالفة ترى يف            

: السنة واجلماعة ، وأهنا هي اليت على احلق ، وغريها على الباطل ، فمن هنا كما قيل                  
 .إذا عرف السبب بطل العجب 
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 " كشف اهلم والباس " متت دراســـة كتـــاب 
وأختم حبمد اهللا تعاىل ، على ما أعان ، ويسر ، مث الصالة والسالم على مـن                 

 .شـــراً ونذيــراً بعثه ربه هاديـاً ومب
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 .ب /٥٨اجلواب السامي )   ١(
  .٣١٩/٣٢٩٢ب ، والكتاب ضمن جمموع يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء حتت رقم /١٨٥ص )٢(
)٢/٢٨١ )٣.  
)٦/١١٢ )٤.  
)٥/٢٧٨ )٥.  
 ،  ٣٨٧ ،   ٣٨٢ ،   ٢١٤  ، ١٢٤ ،   ٥٥ ،   ٢٥ص: مصادر الفكر العريب اإلسـالمي يف الـيمن          )٦(

٤٨٥ ، ٤٣١.  
هـ بعثته أمه يف صباه إىل زبيد ١٣٤٧سنة ) إب(عبد العزيز بن إمساعيل بن حممد الوشاح ، ولد يف    )٧(

لطلب العلم ، فيمم حنو جازان ومكث فيها زمناً وأخذ عن نزيلها القرعاوي وغريه مـن علمـاء                  
ن إبراهيم ، والزم الشيخ عبدالعزيز بن باز        اململكة ومنهم الشيخ حممد الشنقيطي ، والشيخ حممد ب        

سنتني ، حفظ كثرياً من املتون واملقدمات العلمية ، ال ميل حديثه ، وال يربم بزائره ، كرمي الضيافة ،         
 شرفت بزيارته واإلفادة منه مع اعتالل صحته ، وكرب سنه ، رفق اهللا حباله ، ومن عليه حبسن اخلامتة 

هـ ، حفظ القـرآن     ١٣٣٨عمر املليكي ولد يف عزلة أيفوع بلواء تعز سنة          محيدقاسم عقيل أمحد م    )٨(
وتصدر للتدريس جبامع جبلة ، وال يزال حىت    ) ذي جبلة (الكرمي وتعلم كثرياً من العلوم على علماء        

 .اآلن يفيت ويعلم ، أمد اهللا يف عمره ، ومن عليه بالصحة والسالمة 
هـ ودرس هبا ، مث ١٣٥٥سنة ) ذي جبلة(شارك ، ولد يف مشرف بن عبدالكرمي بن حمسن ، عامل م   )٩(

رحل إىل مكة والزم بعض شيوخها مجع ثروة كثرية من املخطوطات ، وشغل عدداً من املناصـب                 
هجر العلم ومعاقله يف    . قرية عامرة من األهنوم     " حمراب  " العلمية واإلدارية يف اليمن، ونسبته إىل       

 . وما بعدها ٤/١٩٥١اليمن 
  .٦٨ ، ٦٧حزاب األ )١٠(
  .» يف مكة « أو » مبكة «هكذا يف املصدر املذكور ، ولعل املراد  )١١(
  .»قاصداً طريق اليمن  ... «السياق غري مستقيم ، واملناسب  )١٢(
)٢/٢,٦ )١٣.  
هـ كان إماماً جمتهداً ، مصنفاً بارعاً ، جـرت بينـه وبـني           ١,٢٩هـ ومات سنة    ٩٦٧ولد عام    )١٤(

 كثرية ، عاصر حسن باشا ، وجعفر باشا ، وإبراهيم باشا ، فلم يزل اإلمام والعجم                 األتراك حروب 
يتغالبون ، حىت قدم اليمن حممد باشا، فدار الصلح بينهما على عشر سـنوات ، ال يقاتلـهم وال                   

  .٢٢٣يقاتلونه ، تاريخ اليمن للواسعي ص
ه العلماء بالوالية وهو كاره هلـا ،        هـ ألزم ١,٥٤هـ وتويف سنة    .٩٩حممد بن القاسم ، ولد سنة        )١٥(
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كان إماماً ورعاً ، عقد صلحاً مع الباشا حممد ، وملا توىل اليمن فضلي باشا نقض الصلح ، انظـر                    
 ٢٢٤تاريخ اليمن للواسعي ص

 يف الروضة مشال صنعاء، وكان عاملـاً فاضـالً ،           ١,٧٢هـ يف شهاره ومات سنة      ١,١٩ولد سنة    )١٦(
  .٢٢٥ما تنحى له أخوه املؤيد باهللا ، انظر تاريخ اليمن للواسعي صانتهت إليه الوالية عند

قرة العيون بأخبار اليمن امليمون لإلمام عبدالرمحن بن        : للمزيد من معرفة أحداث هذه احلقبة انظر         )١٧(
. ٨، والربق لليماين يف الفتح العثماين لقطب الدين حممد النهروايل ص          . ٢٧-.٢/٢٥علي الديبع   
 .وما بعدها 

  .٤١٦احلكم العثماين يف اليمن ص )١٨(
  .٤١٦املرجع السابق ص )١٩(
  .٦/٢٣٤ ، األعالم ٢/٥٧البدر الطالع  )٢٠(
  .١٣,٩الغرر ص )٢١(
  .٨/٢٥٥ ، معجم املؤلفني ٢/١,٢ ، البدر الطالع ٣/٣٤٢خالصة األثر  )٢٢(
 .ب /١,٢أ ، /١,٢ص )٢٣(
سـنة  ) ذمـار (مساعيل بن علي بن حسني األكوع ، ولد يف          القاضي العالمة نسابة اليمن يف زمانه إ       )٢٤(

هـ اشتغل بالسياسة يف سن مبكرة ، فمن تنظيم األحرار إىل االحتاد اليمين ، وسجن مرتني                ١٣٣٨
ساهم يف نشر العلم بني أبناء اليمن ورحل إىل عدد من بلدان العامل ممثالً لبالده ، ومشاركاً يف عدد                   

وانصرف ) اهليئة العامة لآلثار ودور الكتب    (بية والدولية ، توىل رئاسة      من املؤمترات والندوات العر   
للعلم واالطالع والتصنيف ، له عدد من املؤلفات والبحوث النافعة ، جعلها اهللا يف موازين حسناته                

  .٢٣٩٦ـ٤/٢٣٨٧، هجر العلم ومعاقلة يف اليمن 
 .. .٧/٣ ، األعالم ٢/٣٧٥ ، هدية العارفني ٤/٤٢٨خالصة األثر  )٢٤(
  .٣١٩/٣٢٩٢الكتاب ضمن جمموع يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء حتت رقم  )٢٦(
هـ قرب العلماء والفقهاء ، وكانت سريته مرضـية ،          ١,١٦جعفر باشا ، حكم اليمن من       : أراد   )٢٧(

  .٢/٧٩١انظر غاية األماين يف القطر اليماين . هـ ١,٢٨تويف مبصر عام 
 .أ /٤٨ص )٢٨(
 ...) .ـ ( ... خاتون بنت علي بن رسول حممد بن هارون  : وامسها )٢٩(

إهنم : أخت امللك املنصور عمر بن علي بن رسول ، سكن أجدادهم بالد التركمان، ويقولون هم                 
من ذرية جبلة بن األيهم ، عاشت الدار النجمي يف القرن الثامن اهلجري ، وتزوجت أحد أمـراء                  

 جنم الدين بن أيب بكر بن زكريا ، وكانت امرأة فاضـلة ، حتـب        األكراد القادمني إىل اليمن وامسه    
. اخلري وتفعله ، وهلا آثار خريية يف مكة وأرض اليمن ، توفيت بذي جبلة ، يف وقت غري معـروف         

 .ونفذت مبدرستها الشرفية ، رمحها اهللا تعاىل 
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 ، ومل   ٧/١٢٨ ،   ٥/٥٦ ،   ٤/٢٨٦ ، واألعـالم     ٦٨ ،   ٦٧انظر املدارس اإلسالمية يف اليمن ص      
 .ترد ترمجتها فيه بل تراجم بعض أعالم الدولة الرسولية اليت أفدت منها 

  .٧٢انظر املدارس اإلسالمية يف اليمن ص )٣٠(
 . مبكتبة اجلامع الكبري بصنعاء ٣٩١/٣٢٩٢الكتاب ضمن جمموع برقم  )٣١(
  .٥٥:مصادر الفكر العريب اإلسالمي يف اليمن ص  )٣٢(
  .٢/٢٨١ ، هدية العارفني ١/١٥٩كشف الظنون  )٣٣(
  .٤٣٢: مصادر الفكر ص  )٣٤(
 .منه نسخة خبط بعض تالميذه ، اطلعت عليها مبكتبة األوقاف بصنعاء  )٣٥(
  .٨٤٣: غرر الدرر ص  )٣٦(
  .١/٩٣الكواكب الدرية  )٣٧(
  باملكتبة الغربية يف اجلامع الكبري بصنعاء٣١٩/٣٢٩٢ضمن جمموعة رقم  )٣٨(
  .٣٨٣:  الفكر مصادر )٣٩(
 .أ /١٨ذكره يف كتابه نزهة األثبات  )٤٠(
  .١٢٨٨غرر الدرر  )٤١(
  .٢١٤: مصادر الفكر  )٤٢(
  .٣/٢٨١هدية العارفني  )٤٣(
 .أ /٤٨ذكره يف كتابه كشف اهلم والياس ص )٤٤(
 .عندي منه صورة  )٤٥(
  .٢/٢٨١هدية العارفني  )٤٦(
  .٤٢٢: غرر الدرر ص  )٤٧(
لف مراعاة للسجع ، وهو جائز على لغة ربيعة إذ تقف على املنصوب باإلسكان وحذف               حبذف األ  )٤٨(

 .األلف 
  .٢/٦٣٥انظر سر الصناعة . عند الفارسي ، وابن جين  )٤٩(
  .٨/٨٩انظر شرح املفصل البن يعيش . عند ابن السراج  )٥٠(
  .١/٢١٦عند سيبويه واجلمهور ـ الكتاب  )٥١(
  .٧٥التسهيل . تاره ابن مالك وعليه اجلمهور واخ )٥٢(
 ،  ٧٥وعليه خلف األمحر ، وهشام ، وابن جين ز التسهيل           . أي نسبة الفعل إليه ، فالعامل معنوي         )٥٣(

  .٣/٢٥٤ ، مهع اهلوامع ٤/٢٢١تعليق الفرائد 
  .٦٣طه " يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى" ...  )٥٤(
  .ب/٢٥يف ص  )٥٥(
 .داء يأخذ اإلبل  )٥٦(
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  .٢/٣٤انظر األمايل أليب علي القايل  )٥٧(
  .٢/٤١٩اللهجات العربية يف التراث  )٥٨(
  .١١٤ ، ٢/٥١يف املزهر  )٥٩(
  .٢/٤١٩اللهجات العربية يف التراث  )٦٠(
  .١/٣٣٣أمايل ابن الشجري  )٦١(
" إطـل   " اخلواصر ، مفردهـا     : اآلطال  . النشاط ، وأول جري الفرس ، وأول الشباب         : امليعة   )٦٢(

 .أي قد لصقت إطله بأختها من الضمر : والحق اآلطال 
  .٢/٦٤ ، اهلمع ٤/٥٢١ ، اخلزانة ٢٨٧ ، اجلىن الداين ٣٧٥املغين  

 . وما بعدها ٥/١,٥يف شرح أبيات املغين  )٦٣(
  .٢/٦٤١اهلجات العربية يف التراث  )٦٤(
  .٢٣٩يف ص  )٦٥(
)١/١٤٢ )٦٦.  
 . وما بعدها ٢/٥٣٨انظر اللهجات العربية يف التراث  )٦٧(
  .٤٤٤ ، وحجة القراءات ٣/٣٦٢انظر معاين القرآن للزجاج  )٦٨(
  .١/١,٤اللهجات العربية يف التراث  )٦٩(
 .أ /٥٦ب ، /٥٣أ ، /٥٣ب ، /٥١وانظر ص  )٧٠(
  .٢/٧٦٣ ، وارتشاف الضرب ٦/٣٣انظر شرح املفصل البن يعيش  )٧١(
  .٢/٣٧) الشرح الكبري ( انظر شرح اجلمل  )٧٢(
  .٣/١٦٧٧انظر شرح الكافية الشافية  )٧٣(

 
ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@

 
pbÇìjİ½a@@c@

 .هـ ١٤٠٤مصطفى النماس ، / ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان ، حتقيق الدكتور  •
 .األعالم خلري الدين الزركلي ، دار العلم للماليني ، بريوت  •
 .اليب علي القايل ، دار الكتاب العريب ـ بريوت ـ لبنان األمايل  •
 .البدر الطالع مبحاسن القرن السابع للشوكاين ، دار املعرفة للطباعة والنشر ـ بريوت  •
الربق اليماين يف الفتح العثماين لقطب الدين حممد بن أمحد النهــروايل ، التنوير للطباعة والنشـر                 •

 .هـ ١٤٠٧
فرجة اهلموم واحلزن يف حوادث وتاريخ اليمن للشيخ عبدالواسـع بـن حيـىي              تاريخ اليمن املسمى     •
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 .الواسعي ، الدار اليمنية للنشر والتوزيع 
حممد كامل بركـات ، دار الكتـاب العـريب          / تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك ، حتقيق          •

 .هـ ١٣٨٧
حممد بن عبدالرمحن املفـدي ، مطـابع        / تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، حتقيق شيخنا الدكتور           •

 .م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩الفرزدق ـ الرياض 
اجلىن الداين يف حروف املعاين للمرادي ، حتقيق طه حمسن ، مؤسسة الكتب للطباعة ، جامعة املوصل                  •

 .هـ ١٣٩٦
حجة القراءات أليب زرعة عبدالرمحن بن زجنله ، حتقيق سعيد األفغاين ، مؤسسة الرسالة ـ بـريوت    •

 .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢
 .احلكم العثماين يف اليمن ، لفاروق عثمان أباظة ، دار العودة ـ بريوت  •
خزانة األدب ، ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية للشيخ عبـدالقادر بـن عمـر                   •

 .البغدادي ـ دار صادر ـ بريوت 
دار القلم ـ دمشـق ـ    حسن هنداوي ، / سر صناعة اإلعراب البن جين ، دراسة وحتقيق الدكتور  •

 .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
وهذه النسخة تركت عفالً من الناشر وتاريخ       . خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ، للمحيب           •

 .النشر 
 
شرح أبيات املغين للبغدادي ، حتقيق عبدالعزيز رباح ، وأمحد يوسف دقاق ، دار املأمون للتـراث ـ    •

 .هـ ١٣٩٨دمشق 
صاحب أبو جناح ، دار الكتـب ـ جامعـة     / بن عصفور ، حتقيق الدكتور شرح مجل الزجاجي ال •

 .م .١٩٨املوصل 
عبداملنعم هريدي ، دار املأمون للتـراث       / شرح الكافية الشافيـــة البن مالك ، حتقيق الدكتور          •

 هـ١٤٠٢
 .شرح املفصل البن يعيش ، عامل الكتب بريوت ، مكتبة املتنيب ـ القاهرة  •
سـعيد عبـدالفتاح   / لقطر اليماين ، ليحىي بن احلسني بن القاسم ، حتقيق الـدكتور       غاية األماين يف ا    •

 .م ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨عاشور ، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر بالقاهرة 
حممد بن علي األكوع ،     / قرة العيون بأخبار اليمن امليمون للحافظ عبدالرمحن بن علي الديبع ، حتقيق              •

 .بة اليمنية مطبعة السعادة ـ املكت
 .هـ ١٣١٦الكتاب لسيبويه طبعة بوالق  •
 .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حلاجي خليفة ، منشورات مكتبة املثىن ـ بغداد  •



 
 

                  ٦٣٧ري              بن حسن العمحممد.  د–ابن عنقاء حياته وآثاره ومنهجه                            

الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية للخطاب الرعيين ، أشرف عليه وقدم له الشيخ خليل امليس                •
 .هـ ١٤,٦دار القلم ـ بريوت 

 .م ١٩٨٣أمحد علم الدين اجلندي، الدار العربية للكتاب / ية يف التراث ، للدكتور اللهجات العرب •
املدارس اإلسالمية يف اليمن للقاضي إمساعيل بن علي األكوع، مؤسسـة الرسـالة ـ بـريوت ـ      •

 .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦
 .دار إحياء الكتب العربية . املزهر يف علوم اللغة ، للسيوطي  •
 سالمي يف اليمن ، لعبداهللا بن حممد احلبشي ، مركز الدراسات اليمنية بصنعاء مصادر الفكر العريب اإل •
عبداجلليل عبده شليب ، عـامل الكتـب بـريوت         / معاين القرآن وإعرابه للزجـاج ، حتقيق الدكتور         •

 .هـ ١٤٠٨
 .معجم املؤلفني ، لعمر كحالة ، دار إحياء التراث العريب ـ بريوت  •
حممد حمي الدين عبداحلميد ، املكتبة العصـرية  / ريب البن هشام ، حتقيق    مغين اللبيب عن كتب األعا     •

 .ـ بريوت 
 .هجر العلم ومعاقله ، للقاضي إمساعيل األكوع ، دار الفكر دمشق  •
 .م ١٩٥١للبغدادي ، منشورات مكتبة املثىن ـ بغداد ) أمساء املؤلفني وآثار املصنفني(هدية العارفني  •
عبدالعال سامل مكـرم ، دار البحـوث        / جلوامع للسيوطي حتقيق الدكتور     مهع اهلوامع يف شرح مجع ا      •

 هـ١٣٩٩العلمية ـ الكويت 
òîàÜÈÛa@ÝöbŠÛaë@pbìİ‚½a@@lZ@

إعراب ألفية ابن مالك للشيخ خالد األزهري ، ضمن جمموع يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء حتـت                  •
  .٣١٩/٣٢٩٢رقم 

 .البن عنقاء ، مصوريت عن مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء تشنيف السمع بشرح شروط املثىن واجلمع  •
إىل آخره البن   .. أحق ما قال العبد     : اجلواب  السامي مبفاخرة عن إعراب قوله صلى اهللا عليه وسلم           •

 .عنقاء ، مصوريت عن مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء 
 بصـنعاء بـرقم     شرح الزجناين على كتاب التفتازاين ، ضمن جممـوع يف مكتبـة اجلـامع الكـبري                •

٣١٩/٣٢٩٢.  
 .غرر الدرر الوسيطية بشرح املنظومة العمريطية ، البن عنقاء ـ رسالة دكتوراه بتحقيقي  •
البـن  ) إذ يغشيكم النعـاس (و ) مث أنزل عليكم من بعد الغم(كشف اهلم والباس بالكشف عن آييت     •

 .عنقاء ، مصوريت عن مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء 
  .٦٩١اب الثالثة األبيات ، البن عنقاء ، خمطوط مبكتبة األوقاف بصنعاء ، رقم نزهة األثبات بإعر •
 
 


