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  دـمهيتّ ال
 جِ جَ حُ المـــن نطـــق بِـــ الم علـــى أفصـــحِ الة والّســـوالّصـــ ، البيـــان الـــذي أكرمنـــا بعلـــم لســـانِ الحمـــد هللا 

   ؛ا بعدثم أمّ ، ينلهم بإحسان إلى يوم الدّ  ابعينوالتّ ، بينالمقرّ وصحبه ، الطاهرينوآله  ، األمين نانبيّ  ، البرهانو 
 طلــبفــي  ذلوابــف ، ق واألقــالماور صعب فيــه الحصــول علــى األي في زمنٍ أسالفنا  عاش فقد 

فيســة النّ بمــا فيــه مــن العلــوم والحكــم  الغنــيّ ب موا لنــا الكثيــر الطيّــقــدّ و ، واألعــوام القــرونوتعليمــه العلــم 
 .اإلفادة منهال سهّ يُ  جديدٍ  بثوبٍ اجها خر إ و، استخراج دفائنها على العمل ل بنايجمُ التي 

فــي  موضوعةٌ  ، مخطوطة موجزة لطيفة لى رسالةععثرت كتوراه الدّ رسالة أثناء عملي في  في و
شــهاب  الدمشــقيّ  ، األصبحيّ  ، د بن عليّ د بن محمّ أحمد بن محمّ اس ألبي العبَّ  ، لنّكرةااالبتداء ب

  .هـ) 776 ت(حويّ النّ  العُنابيّ ين الدّ 
هــا جمعــت مــا تنــاثر مــن المعلومــات حــول نّ حيــث إ فيهــا؛ل وهلــة طالعتهــا من أوّ  أدركت قيمتها

    .ٍف واحدفي مؤلّ  لنّكرةااالبتداء ب اتمسّوغ
إنبــاء عــدد مــن الكتــب كفــي  ، ةمــالّ لهــذا العقصــيرة وجــدت ترجمــة راجم تّــالوبالعودة إلى كتــب 

مــن كبــار  األصــبحيّ  فعرفــت أنّ ، وغيرهــا، هبشــذرات الــذّ و ، لوكالّســ و، رر الكامنــةالــدّ  و ، رُمــالغُ 
، ليفيــد منهــا البــاحثون ؛وإخراجهــا، ســالةلرّ تحقيــق هــذه اعلــى  ت عزيمتــيتقــوّ  وبــذلك ، علمــاء عصــره

  .ويطّلع عليها المهتّمون
ّــالنّ  هجهــودرغــم  فــي عصــرنا أغلــب البــاحثين فــال يكــاد يعرفــه ســالةف هــذه الرّ مؤلِّــأّمــا    ة حوي

كتــاب علــى   فله شرحٌ ، تستحق أن تُدَرسالتي  البارزةحوية وشخصيته النّ  ، المتميزة الجديرة باالهتمام
 ه ال يتنـــاول هـــذه الكتـــبومـــن المعـــروف أنّــ، بــابعلـــى اللّ  وشـــرح، ســهيلعلـــى التّ  وآخـــر ، ســيبويه

  .حوفي علم النّ  من عال قدره إالّ  رحوالشّ  رسبالدّ 
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، العالّمــةأعمــال هــذا  هــي أحــدُ ، ينة للبــاحثين والمهتّمــّقــمها اليــوم محقّ التــي أقــدّ  ســالةوهــذه الرّ 
  .اهللايرحمه جهوده بعض  أسهمت في كشفقد إخراجها ب يولعلّ 

 و أهم األهداف التي يمكن تحقيقها بواسطة هذه الدِّراسة هي:

 .)النحوّي (مؤّلف هذه الّرسالة العُنابيّ اإلسهام في التّعريف بعالم جليل هو  - 1
  .رسالة علميّة متخصِّصةراث بتحقيق في حركة إحياء التّ  المشاركة - 2
  .وتقديمها للباحثين ، اتمسّوغوجمع ال، لنّكرةابتداء باالة تسويغ قضيّ تلخيص  - 3
 .العُنابيّ أبي العباس ة كشف بعض الجوانب الغامضة في شخصيّ   – 4

 وابثّــاله قــه وقارئــفــه وناســخه ومحقّ حــرم مؤلّ  يُ ها هو العمل أقّدمــه اليــوم ســائالً اهللا أن ال ختاماً 

 .ال ينفع فيه مال وال بنون وأن ينفع به يوم، والفائدةواألجر 
 :خطة البحث
خاتمـــة  اويتلوهمـــ ، عـــة العمـــل أن يكـــون فـــي قســـمين يســـبقهما تمهيـــد ومقدمـــةاقتضـــت طبي

  وفهارس.
 .وخطّة العمل فيه، وأهدافه، أمّا التّمهيد فتحّدثت فيه عن هذا البحث أهميّته 

حــويين فــي دراســـة عــت جهــود النّ .وتتبّ لنّكرةقضـــية االبتــداء باذكــرت فيهــا قــد وأمــا المقّدمــة ف
    .غاتولخصت هذه المسوّ ، المسّوغات

 و جعلته في مبحثين: ، القسم األول: قسم الّدراسة

وجعلته فــي خمســة  ، العُنابيّ د سالة أحمد بن محمَّ ف هذه الرِّ صته لمؤلِّ المبحث األول: خصّ 
  مطالب:

 وألقابه.اسمه ونسبه  األول:المطلب 

  حياته. الثاني: مطلبال
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  .وتالميذه، المطلب الثالث: مشايخه
  .العلماء عنه أقوال  الرابع:المطلب 

 العلميّة.آثاره الخامس:المطلب  

 ثالثــةوفيــه ، "لنّكرةااالبتــداء بــ تســويغذكرة فــي التّ ـ"للّرســالة الموســومة بــ جعلتــه :المبحــث الثــاني
 :مطالب

    الّرسالة.مصادر  األول:المطلب 
  الثاني:شواهدها.المطلب 
  فيها.أهّم المالمح العلميّة الثالث:المطلب 
    .العُنابيّ عند  لنّكرةااالبتداء ب اتّوغمس الرابع:المطلب 
  التالية:المطالب  هوفي ، التّحقيق الثاني:القسم 

     .سخ المخطوطة التي اعتمدتهاوصف النّ  - 1
    .الّرسالة عنوانتحقيق  ّ -  2
  .فالمؤلِّ اسم تحقيق  - 2
  .حقيقفي التّ  به  المنهج الذي التزمتبيان  - 4
ختمــت العمــل و ، ســالة  كمــا أرادهــا مؤلّفهــاإخــراج الرّ قــد اجتهــدت فــي  و ، :  النّص المحّقــق5

 وذيّلته بالفهارس العلميّة المساعدة على اإلفادة منه. ، بخاتمة بيّنت فيها نتائج البحث
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 المبتدأ والخبر تنكيرمة في مقدّ 

وهــو الُمســند إليــه فــي  ، ألّن المبتــدأ هــو المحكــوم عليــه ، األصــل فــي المبتــدأ أن يكــون معرفــة
 ادر على مجهول يعتبر لغواً.؛ ألّن الحكم الصّ )1(يصّح الحكم على مجهول فالالجملة؛ 

الخبــر  إذا كــان ق تتحقّ  لنائدة الفألّن  ، نكرةألصل فيه أن يكون اف ، الفائدة هو محطّ فالخبر ا أمّ 
  .)2(وعليه فال فائدة من اإلخبار بمعرفة ، لمخاطبل معلوماً 
فــي ظــر وعنــد النّ  ، ق الفائــدةمــع تحّقــ - وهــو نكــرة - فيها المبتــدأ  في لغتنا العربيّة أمثلة كثيرة جاء و

حويـــون مصـــطلح بوجـــوه مختلفـــة  أطلـــق عليهـــا النّ  المعرفـــة أشـــبهت لنّكـــرةا ســـنجد أنّ تلـــك األمثلـــة  
    .لنّكرةبتداء بااالجواز  ت إلىأدّ التي  والمراد بها تلك األسباب ،"غاتالمسوّ "

  :لنّكرةبتداء باغات االحويين في دراسة مسوّ جهود النّ 
في باب االبتداء والمبتدأ منذ وضــِع أّول المــدوّنات النَّحويــة إلــى  اتمسّوغعلى ذكر ال حاةأتى النّ 
أنّــه كــان تنــاوالً  ضــمن هــذا البــاب إالّ  لنّكرةااالبتــداء بــ اتمســّوغبعضــهم تحــّدث عــن  و ، عصــرنا هــذا

    :اتّجهوا فيه عّدة جهات ، ضمنيّاً 
 لنّكــرةاالمبتــدأ م بتقريــب وألزمــوا المــتكلّ  ، عريف في المبتدأنوا ضرورة التّ بيّ فقد  مونحاة المتقدّ أما النّ 

     .حصول الفائدة في الكالم لذلك واشترطوا، من المعرفة بأي وجه
راكــب مــن بنــي فــالن :فتقول؛فــه بشــيءرجل ذاهب لم يحسن حتى تعرّ :لو قلت" ) 3( قال سيبويه:

  ..فأصل االبتداء للمعرفة ".سائر

                                          
  .1/88  :ضي على الكافيةشرح الرّ  )1(
  .1/85ينظر شرح ابن يعيش على املفصل:  )2(
  .329/ 1الكتاب:  )3(
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    .ق الفائدةا يالحظ فإّن سيبويه ألمح إلى وجوب تحقّ وكم
وإنمــا يراعــى فــي هــذا " )1(فقال؛راج بأّن الفائدة هي المرجع في هذا البابو قد صرح ابن السّ 

  .."  .فال معنى له دْ فِ وما لم يُ  ، فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكالم جائز ، الباب وغيره الفائدة
ا ونكـــرة إّمـــ ، وهـــو القيـــاس ، يكـــون معرفـــةالمبتـــدأ " )2(أنّ ل) مفّصـــفـــي (ال الزّمخشـــريّ ذكـــر و 
ومثّل لــه بمــا يســبقه اســتفهام أو نفــي أو ظــرف  ، "أو غير موصوفة )مؤمن ولعبدٌ (كقوله تعالى موصوفة  
  .مختص
وقــد " :)3(جعــل الفائــدة محصــورة فــي التّخصــيص فقــالفقــد ابــن الحاجــب فــي الكافيــة أمــا  و

علــى حصــر  فــي شــرح الكافيــةوقــد اعتــرض الّرضــي  ، "صــت بوجــه مــاتخصّ يكون المبتــدأ نكــرة إذا 
مـــا  :ومـــن ذلـــك ، وجـــاء بأمثلـــة للمبتـــدأ وهـــو نكـــرة مـــن غيـــر تخصـــيص، المســـّوغات بالّتخصـــيص

ــالتّ  المبتــدأ الــذي خبــره :و ، ذا نــاب أهــرَّ  : المبتــدأ الــذي هــو فاعــل فــي المعنــى نحــو: شــرٌّ و ، ةعجبّي
حصــى وغيــر ذلــك ممــا ال يُ " :قال ، نحو: من عندك ، الستفهاما أسماء: و، ظرف أو جار ومجرور

فينقــل عــن ابــن  ، علــى الفائــدةأيضــا ضــي يؤكــد والرّ ."وشــهر تــرى ، ثــرى شــهرٌ :كقولهم  ، وال ضابط له
إذا حصلت الفائــدة فــأخبر عــن  :"وقال ابن الّدهان وما أحسن ما قال: )4(الّدهان القول اآلتي ويؤيده

 ، جــاز الحكــم ، الغــرض مــن الكــالم إفــادة المخاطــب فــإذا حصــلت وذلــك النّ  ، أي نكــرة شــئت
  ."أو ال يءالمحكوم عليه بش صسواء تخصّ 

                                          
  1/59األصول يف النحو:  )1(
  .24املفصل:  )2(
  .1/75الكافية:  )3(
  .231/ 1نفس املرجع: )4(
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وكـــذلك فعـــل فـــي  ، افيةمـــن المســـّوغات فـــي الكافيـــة الّشـــ ذكـــر عـــدداً فقـــد ابـــن مالـــك أمـــا و 
    :)1(فقال في الكافية الشافية  ، ز على الفائدةلكنّه ركّ  الخالصة األلفيّة

  إالّ إذا نَـْيلُ استفادة بدا      سم المبتدا   وال تجز تنكير اال
    :)2(ة فقالوكذلك فعل  في الخالصة األلفيّ 

  مالم تفد كعند زيد نمرة         لنّكرةوال يجوز االبتدا با
صــوراً كثيــرة   عــوافتتبّ أحد يهتــدي إلــى مواضــع الفائــدة " ه ليس كلّ " أنّ )3(رأوافقد  المتأخرون  وأماّ 

و هــي صــور تكــاد تكــون فائــدة  ، ق الفائــدة للجملــةوقع فيها المبتدأ نكرةً مع تحقّ ة في أساليب العربيّ 
التــي  اتمســّوغعلــى هــذه العلــل مصــطلح ال وأطلقوا، فائدة االبتداء بالمعرفةمثل فيها  لنّكرةااالبتداء ب

 .ق الفائدة في الكالمييجمعها تحق
رجــة تحــت قســمين فقــط همــا: ُمد )4(فجعلهــا بعضــهم ، واختلفــوا فــي بيــان هــذه المســّوغات

وبعضــهم أراد حصــر هــذه  المســّوغات بغــّض النّظــر عــن  ، ف عنــدهماوتوقّــ ، الخصــوص والعمــوم
حيــث أوصــلها  ، ، ومن أبرز من اتجه هذا االتجــاه  البهــاء النحــاس ، وفّصلها وحاول تتبّعها، تصنيفها

ســي فقــد ذكــر نحــو ســبع وعشــرين . أّمــا وأبــو حيــان األندل)5(ابــن النّحــاس إلــى نيــٍف وثالثــين مســّوغاً 
ذكر بــابــن عقيــل  واكتفــى، وكذلك فعــل فــي ارتشــاف الضــرب ، )6(ه التّذييل والتّكميلفي كتاب مسوغاً 

                                          
  .1/362الكافية الشافية:  )1(
  .202اخلالصة األلفيّة:  )2(
  .1/608مغين اللّبيب:  )3(
  .1/231ينظر شرح الرضي على الكافية:  )4(
  .41- 2/38،  والتّذييل والتّكميل: 311 - 1/304انظر: التّعليقة للبهاء النّحاس:  )5(
  .333 - 3/325،  والتذييل والتكميل: 41 - 2/38انظر: ارتشاف الضرب:  )6(
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أوصــلها  فها تصــنيفاً وابن هشام رحمه اهللا اختصــر هــذه المســّوغات وصــنّ  ، مسوِّغاً ما يقارب عشرين 
    .)1(إلى عشر مسّوغات

غاً فــي هــذه إلى اثنين وأربعين مسوّ  غاتوصل بالمسوّ فقد   - لةمؤلف هذه الّرسا -  العُنابيّ ا أمّ 
  .يقها ودراستهاقمت بتحقِ سالة التي الرّ 

    :لنّكرةغات االبتداء بافات التي أفردت لدراسة مسوّ المصنّ 
غات االبتــداء مســوّ  )2( )ـه749ت (بن مكتوم أحمد بن عبد القادر بن أحمد ين نظم تاج الدِّ 

    :)3(قال فيها بيتاً  في أربعة عشر كرة بالنّ 
  راكِّ ـعَ نــمواض ه إالّ ـعريفــبت   مفق م مبتدأً ـــسلت اإلعَ إذا ما جَ 

  رامهَّ تَ ي تَـ ـلك ظْ ـفَ ـها فاحْ ـثالثتُ  عدها  ـون بَ ثالث تْ دّ ا وهي إن عُ ـبه
 راوأثَّ  ادَ ـأف ميمٌ عْ وتَـ  صوصٌ ـخُ              هما ها الثنين منها فقلْ عُ رجِ ــوم

 راه قد تأخّ هامُ فْ في واستِ عن النَّ             والذي، صفوالوَ ، ها الموصوفُ فأولُ 
 راكَّ أو جا منَ  مَّ وما قد عَ ، ضيفَ أُ        والذي، رطوالشَّ ، االستفهامِ  اسمُ  كذاك

 راصِّ بَ تَ مُ  فكنْ  ؟أعندك دينارٌ                    لٍ لقائِ  يَّ لدَ  دينارٌ :كقولك
 رار قد جَ وكذا ما كان في الحصْ ، أللْ      لٌ ـوما ليس قابِ  ، بارٍ ـإلخ مْ كذا كَ 

 راكَّ نَ تَـ أن يَـ  فصيلُ التّ  غَ وّ له سَ                      وما، أو غدا عامالً  وما جا دعاءً 
 راا كالفعل أو جا مصغَّ مو ، الولو              الجزا  اوفَ ، جاء الحالِ  وما بعد واوِ 

 راكّ نَ على ما تَـ  وما كان معطوفاً                  فى الذي نَ  بيتلو في جوا ا إنْ وم
 راخبَ بر لتُ فاخْ  والهمزِ ، بأمْ  ؤالٍ سُ            ذي  وجوابُ ، غدا ومخصوصاً ، اغوسَ 

 !ارَ بالقِ  رِّ وما نحو ما أسخاه في القُ               لةٌ ــوهي جم هت أخبارُ مَ دِّ وما قُ 

                                          
  .1/608ينظر مغين اللبيب:  )1(
  .1/153ترمجته يف  األعالم:  )2(
  .نسخة خمطوطة ضمن جمموع  حبوزيت )3(
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 راخَّ ؤَ المجرور أيضا مُ رف و عن الظَّ                 دا وما غَ  ابتداءٍ  كذا ما ولي المَ 
  وهراِو جَ حْ ـها تَ وِ احْ ـَجاةٍ فـفُ إذا ِل◌ِ          ال أو تَ  عجبِ معنى التَّ  وما كان في

ابــن شــيخه  أوردهــاغات التــي المســوّ جميــع  ففــي هــذا الــنظم ذكــر ابــن مكتــوم كما هــو معلــوم و 
 ، للّدارســين بهــذا العمــلفــتح البــاب  ولعلــه قــد.ةإذا الفجائيّــمــا كــان مســبوقا بــوأضــاف عليهــا  ، حاسالنّ 

 :رســالته هــذه بعنــوانلهــا  أفردفــبتــأليف مســتقلّ؛  اتمســّوغأنّــه يحســن تخصــيص الرأى  العُنــابيّ فهــذا 
نظمــاً  اتمســّوغالة قضــيّ أليف حــول فــي التّــ الجهــود  تتابعــت  ثــم ، " لنّكرةاالبتداء بــا تسويغذكرة في التّ "

منظومــة فــي " )هـــ1033ت ( المكــيّ  القســطالنيّ  بــن علــيحيم بــن عبــد الــرّ عود أبــو الّســ فــألّف.وشــرحاً 
 )2( )هـــ1049ت ( ســموكيّ علــي بــن أحمــد بــن محمــد الرّ ول ، )1(وشــرحها ، "لنّكرةااالبتــداء بــ اتمســّوغ

  .)3(" لنّكرةااالبتداء ب اتمسّوغتقييد األمثلة المستحضرة لبعض " :رسالة سماها
أبياتــا فــي  )هـــ1072ت (لمصــرّي وكذلك نظــم علــّي بــن أبــي بكــر بــن علــّي المعــروف بالجمــال ا

  .)4("لنّكرة"مسّوغات االبتداء با
نظمــاً فــي  )هـــ1123(وأّلف أيضا  عبد الرحيم بن محمد الدمشقّي الميدانّي المعــروف بــالطواقّي 

  )5("  وشرحه لنّكرة"مسّوغات االبتداء با
   :بعنوان رسالة )6( هـ)1157 توأّلف محّمد بن إبراهيم البرّي المدنّي (

  )1(لنّكرةسّوغات االبتداء بام "

                                          
  .243، 1/242،  وينظر هدية العارفني: 1/122ترمجته يف خالصة األثر: )1(
  .،  وذكر أنّه طبع طبعة حجرية7/26، وينظر:معجم املؤلفني: 1/759ترمجته يف:هدية العارفني:  )2(
 ،  ومنـــه نســـخ 11- 07768فـــب،  وأخـــرى بـــرقم: 5317/2منـــه نســـخة يف  مركـــز امللـــك فيصـــل بالريـــاض بـــرقم:  )3(

  أخرى يف الرباط ومراكش.
  .129- 2/128خالصة األثر   )4(
  .1/564هدية العارفني:   )5(
  .5/304األعالم:  )6(
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  )2(رسالة بعنوان )ـه1162 ت( د بن عبد الهادي العجلونيّ ف إسماعيل بن محمّ وألّ 
  .)3("لنّكرةااالبتداء ب اتمسّوغرة بشرح الفوائد المحرّ "

  ــــــــــــــ
  .أوراق 9أن منه نسخة يف الرياض يف 304/ 5،  وذكر يف األعالم 4/16ته يف سلك الدرر: ترمج )1(
  .292/ 2،  ويُنظر:معجم املؤلّفني: 260- 1/259ترمجته يف سلك الّدرر:  )2(
 ،  وقــد حققــه يف جامعــة 3293،  وأخــرى يف األزهريــة بــرقم 2/148منــه نســخة بــدار الكتــب املصــرية بالقــاهرة بــرقم:  )3(

  م.2005قيق راشد أمحد جراري عام م،  وقد طبع بتح2003ايل  حيي خليل إمساعيل دي
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      :لنّكرةمسّوغات االبتداء با
أو  ، ةتكــون إّمــا ســابق - وتــداخل بعضــها  ، مــع عــدم صــالحيّة بعضــها - المســّوغات كلهــا 

  وإليك البيان:  ، أو هي بنفسها قابلة لالبتداء ، الحقة
    :لنّكرةلالبتداء با سوابقال اتمسّوغال - أوال 

فيكــون  لنّكــرةاالتــي تتقــدم علــى الكلمــة والمعــاني  والمقصــود بهــا تلــك والحــروف واألســماء 
ويــدخل تحــت  ، لنّكرةابــتــداء فــي جــواز االب ســبباً و  ، لفائــدةل محققاً  وأ ، من المعرفة مقرباً لهامها يتقد

    :ما يلي هذا القسم
  أرجلٌ في الّدار ؟. :نحو ؛أن تتقدمها أداةُ استفهامٍ  - 1
  .ما رجل في الدار عندنا :نحو ؛أن تتقدمها أداة نفي - 2
  ...وشكوىلوال اصطباٌر  :" لوال " كقول الّشاعرتتقدمها أن  - 3
  ا َخَوٌر لديك فقلت ُسْحقا إذ :كقول الّشاعر،  "إذا الفجائيّةتتقدمها أن  - 4
  َسرَيـْنَا ونَْجمٌ قد أَضاءَ...الخ   :قول الشاعرك،  واو الحال تتقدمهاأن  - 5
  نحو  "إْن ذهب عَـيٌْر فَـعَـيٌْر في الرِّباط ":. ؛الجزاء فاءُ  تتقدمهاأن - 6
  ، معتمدة على الم االبتداء؛ نحو:لرجلٌ قائمٌ  لنّكرةإذا كانت ا - 7
  مثل لها بـ:إنّما في الّدار رجلٌ.أن تكون محصورة؛ و  - 8
ما رجل في  في جواب من قال:- قولك  و؛ نحأن تدخل عليها إْن في جواب النّفي - 9
  إْن رجلٌ في الدار. :الدار

  أماَمك رجلٌ :نحو ؛أن يتقدمها خبرُها ظرفاً مختصاً   - 10
  " "في الّدار رجل :أن يتقدمها خبرها مجروراً مختّصاً؛ نحو - 11
  نحو:قََصَدَك غالمُهُ رَُجلٌ ِغّر. خبرها غير ظرف وال مجرور بل جملة؛ دمهايتقأن  - 12



 153العدد  –مجّلة الجامعة اإلسالمّية 

 - 413 -

  إذا أعرب بيض خبراً معمول خبرها؛ نحو: إّن في دراهمك ألفاً بيٌض.عليها م إذا تقدّ    - 13
  عندي اصطباٌر وشكوى :نحو؛مسوّغأن تكون معطوفةً على نكرة فيها  - 14
  د ورجل قائمان أن تكون معطوفة على معرفة نحو زي - 15
 درهم عندي :ما عندك ؟ أيجواب:"درهمٌ "في  كقولك:  ، جواباً أن تقع  - 16

أقام أحد جواب من قال:في ن سأل بالهمزة؛نحو:"رجل قائم "أن تكون في جواب م - 17
  ؟ 

  قامت."رجل قام" لمن زعم أّن امرأةً نحو: للمناقضة:أن يُؤتى بها  - 18
  :لنّكرةتداء بالالبواحق لّ المسّوغات ال - ثانيا 

، المحكــوم عليــه بهــاتعــيّن يف لنّكــرةاالتي تلي  والمعاني والحروف األسماء والمقصود بها تلك  
  :  وجاء في هذا السياق، حينها جائزاً  لنّكرةااالبتداء ب فيكون؛من المعرفةبذلك  ويقرب
   ولعبٌد مؤمٌن خيٌر من مشرٍك بصفة ظاهرة؛ نحو:  لنّكرةإذا وصفت  ا -  1
  ، "السمُن منواٌن بدرهٍم " :كقولهم،  أن تكون موصوفة بصفة ُمَقدَّرة -   2
  ، "ضعيٌف عاذَ بَِقْرَملَةٍ" :كقول العرب،  أن تكون َخلَفاً من موصوفة -   3
   )خمُس صلواٍت كتبهنَّ اهللاُ على العبادِ ( نحو:"؛أْن تكون مضافة إضافةً محضة -   4
  .مثُلك ال يفعل كذا :وأن تكون مضافة إضافة غيَر محضة؛ نح -   5
     طاعةٌ وقوٌل معروف  تعالى هكقول  ، مسوّغعليها ما فيه  يُـْعَطف أن-  6
 وإنساُن صبر على ، ديناران أُخذا من المأخوذ منه درهمان نحو: ، خبرها يُـَقيَّد أن-  7

    .من يومه الجوع عشرين يوما ثم سار أربعين بريداً 
  :ات الكلمةفي ذالتي تكون  اتمسّوغال - ثالثا 
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عمـــيم أو قــد اقتربـــت مـــن المعرفــة بالتّخصـــيص أو التّ  لنّكـــرةوفــي هـــذا القســـم تكــون الكلمـــة ا
ق فتتحّقــ ، أو خرجــت عــن معناهــا األصــلي إلــى معنــى آخــر ، شاركت المعرفة في بعض الخصــائص

  ياق من المسّوغات ما يلي: وجاء في هذا السِّ  ، للسامع الفائدة عند ورودها
  .وطائفة قد أهّمتهم أنفسهم قوله تعالى تفصيل؛ نحو:ضع موضع يكون المو أن -  1
  " أفضلُ منك ضاحٌك ".:نحو، أن تكوَن مقاربةً للمعرفة في عدم قبول األلف والالّم -  2
  كلٌ يموت.  :نحو قولك ؛عاّمة لنّكرةاأن تكون  -  3
   ريدون ؟فما ت رجل اختار لنفسه :نحو، يُراد بها واحٌد مخصوص لنّكرةاأن تكون  -  4
   .به عسم يبتغي أرنبا ُمَرسَّعَة بين أرساغه :نحو ، ال تُراد بعينها لنّكرةاأن تكون  -  5
  من عندك ؟:أن تكون اسم استفهام نحو – 6
  .من يقم أقم معه :نحو ، أن تكون اسَم شرط - 7
  .كم غالٍم لي في الّدار:نحو؛أن تكون كم الخبريّة -  8
  "، ما أحسَن زيداً ! على رأي سيبويه:أن تكون ما التّعجبيّة نحو - 9
  .)ونهٌي عن منكٍر صدقةٌ  ، أمٌر بمعروٍف صدقةٌ (  :أن تكون عاملة؛ نحو -  10
      كقول الّشاعر: َعَجٌب لتلك َقِضيةٌ ،  أن يكون الكالم بها في معنى التّعّجب -  11
   .سالمٌ على نوٍح في العالمين :نحو؛عاءالدّ أن يكون فيها معنى  -  12
   .، ، رَُجيلٌ عندنا :نحو ؛ن تكون ُمَصغَّرةأ - 13
  .!، :شيءٌ ما جاء بك !، أن تكون للمفاجأة - 14
  .في قراءة وصيّةٌ ألزواِجهم  :نحو قوله تعالى، أن يُقصد بها األمر - 15
  .أن تكون في معنى الفعل من غير اعتماد؛ نحو: "قائمان الزيدان " - 16
  .كقولهم:َشرٌّ أَهرَّ ذا ناب؛م آخرأن يكون الكالم بها في معنى كال - 17
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  وبقرة تكلمت. ، شجرة سجدت :من خوارق العادة نحو لنّكرةإذا كان ذلك الخبر ل - 18
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 القسم األول 

  )اتمسّوغورسالته في ال حويّ النّ  العُنابيّ (
 فعريف بالمؤلِّ التّ  األول:المبحث 

 :ولقبه هُ بُ سَ ه ونَ اسمُ  :المطلب األول
 أحمــد أّن اســمه:فــق جميــع مــن تــرجم لــه علــى فقــد اتّ  ، الجليللعالم اسم هذا ا ال خالف في

  .اسالعبَّ  أبو :هي كنيته على أنّ فقوا اتّ  لكوكذ ، )1(األصبحيّ  علي بن دمحمّ  بن دمحمّ  بن
 يخ كمــا هــو معــروففالّشــ.ينوشــهاب الــدِّ  ، يخالّشــ  :بلقبــين همــا العُنــابيّ رف ُعــأّمــا ألقابــه فقــد 

ى مشــيخة تــولَّ  األصــبحيّ  مــن المعــروف أنّ و  ، ى أمــور مدرســةتــولّ  وأ ، دوأفــا ، سمــن درّ  لكــلّ لقــب 
إشارة إلى مكانته فــي العلــوم هذا اللّقب كون وقد ي ، س وأفادودرّ  ، بدمشق اصريةحو بالمدرسة النّ النّ 

مــن ين "و" شــهاب الــدّ .يخعــرف بالّشــدريس يُ التّــ امــتهنمن  وكلّ  ، بفقد كان شيخا لكثير من الطالّ 
مــن  عــدد ال بــأس بــه رف بــه ُعــحتــى  ، رمنذ وقــت مبّكــقدير التي كثر إسباغها على العلماء ألقاب التّ 
 حجــر بــناو  )هـــ677ت ( أحمــد النــويريّ  و ، هـــ)626(ت   الحمــويّ  يــاقوت :مــنهم، المشــاهير

ــ)  974ت ( العســـقالنيّ    ت( جلـــةحَ  أبـــي بـــنأحمـــد  و، )هــــ586(ت  بـــيشحُ  يحيـــى بـــن و ، هــ
 و ، )هـــ665ت  ( )شــامة أبــو( و، ) هـــ632ت  (ّي   الســهروردد  عمــر بــن محمــ و، ) هـــ776

                                          
وغايـــة  ، 319،  1/318،  والــّـدرر الكامنـــة 1/356والــّـدارس يف تـــاريخ املـــدارس  ،1/408إنبـــاء الغمـــر  ترمجتـــه يف: )1(

و بغيـــــة ،  1/343ق3، والّســـــلوك للمقريـــــزي:ج6/240هب وشـــــذرات الـــــذّ ،  1/128، ،  و125/ 1النّهايـــــة: 
واألعـــالم 151/، 2،  ومعجـــم املـــؤلفني 4/634إيضـــاح املكنـــون و ،  5/114وكشـــف الظّنـــون  ، 1/382الوعـــاة 
1/224.  
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ت ( القلقشــنديّ  و ، )هـــ1270ت (األلوســيّ و  ، )هـــ1069ت (صــاحب شــفاء الغليــل الخفــاجيّ 
، ، حــويّ النّ و ، األصــبحيّ :وهــي ، ســبالنّ ا نسبته فقد عــرف بعــدد مــن وأمّ  .غيرهم كثيرو  ، )ـه821

  .العُنابيّ و ، والشافعيّ ، والمالكيّ  ، والدمشقيّ  ، والمغربيّ ، واألندلسيّ 
 :كثيرة  أقوال هفيذُكر  ؛الباء وفتح ، ادالصّ  وسكون الهمزة  بفتح: يّ حِ بَ صْ األَ ف - 
، زرعــة بــن ســداد بــن زيــد بــن مالــك بــن عوف بن الحارث واسمه، حَ أصبَ  إلى" نسبة :)1(قيل- 
أصــبح ابــن مالــك و  )3(أو ، نسبة لمالك األصــبح الحميــريّ  بل )2( وقيل: .قحطان بن بيعرُ  من وهو

  .بن زيد بن الغوث
     .ياطل من اتخذ السّ أوّ   بشجُ يَ  بن سبأ بن كهالن بن زيد بن مالكل هي نسبة )4(:وقيل- 
  ".قحطان بن يعرب من قبيلة أصبح إنّ " : )5(وقيل- 
 ."سبأ بن حمير بطن من صبح: بل نسبة لـذي أ)6(وقيل-  

قــد و  ، قبيلــة أصبح ذلك أنّ  ، وحده العُنابيّ أحمد يخ الشّ على  حَ بَ ولم يقتصر االنتساب ألصْ 
 ، مالــك بــن أنــس األصــبحيّ اإلمــام م دار الهجــرة إمــا مــنهم ، كبيــر مــن المشــاهير  عــددٌ  اســب إليهــنُ 

هــذه  تفــإن صــحّ  وغيــرهم )7( )هـــ809ت (النحــوي  األصبحيّ بن عبد الرحمن بن محمد  ىويحي

                                          
ذيب األنساب  البن األثري:  ، 174 ص/  1 ج:معاينللسّ  األنساب )1(   .1/69واللّباب يف 
  .83األوائل أليب هالل العسكري:  )2(
  .16/  1 املنتخب يف ذكر نسب قبائل العرب: )3(
  .18/  1: سبالنّ  يف املنتهي ضالةوفُ  املبتدي عجالة )4(
  .16/  1لب اللباب يف حترير األنساب:  )5(
  .8مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان لليافعي: ص )6(
  .7/86:،  وشذرات الذهب:  2/343ترمجته يف بغية الوعاة  )7(
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 أبنــاءوهــو أحــد ، مهادجــدأ دأحــإلــى نســبة  أنهــاو   ،تعود إلى الــيمن مأصوله أن فأرجح الظنّ ، سبالنّ 
    .حميرهذه القبيلة القحطانيّة أو إلى 

    .هر بهاواشتُ ، ناعة التي غلبت عليهوهي الصّ  ، حونسبة إلى صناعة النّ  والنحويّ  
قــدم  العُنــابيّ فلعــلّ  ، فهما نسبة إلى البالد التي جاء منها  ونشأ بها ، والمغربيّ  ، وأما األندلسيّ 

 :و الّدمشــقيّ ، بــالد المغــرب العربــي باألنــدلس المقصــود أو لعــل  ، بــالد األنــدلس إلــى المغــرب مــن
 :والمــالكيّ   ، وفيهــا كانــت وفاتــه رحمــه اهللا ، واشــتُهر بهــا، واســتوطنها، ، نسبة إلــى الــبالد التــي تــديّرها

العربــي  وهــو المــذهب الــذي اشــتهر فــي بــالد المغــرب، نسبة إلى المــذهب األصــل الــذي كــان عليــه
   .آنذاك

أما الّشافعّي كما هو معلوم فهي نسبة إلى المــذهب الفقهــّي الــذي اختــاره وارتضــاه لنفســه مــن  
ــ ، بــين المــذاهب الفقهيّــة فــي ذلــك قــد تــأثر بشــيخه أبــي حيــان الــذي تحــول فــي مصــر إلــى  هولعّل

  .)1(المذهب الشافعيّ 
بـــين المـــؤرخين فـــي ترجمـــة  فـــاً قـــب الوحيـــد الـــذي وجــدت فيـــه خالفهـــذا هـــو اللّ  العُنـــابيّ وأمــا 
د فــي مواضــع حيــث يــرِ  )2(اب نفســهالحظ أحيانا في مواضــع مــن الكتّــبل إّن الخالف يُ ، األصبحيّ 

  .)3(وفي مواضع أخرى "العتابّي"، نانيّ وفي مواضع  "العِ  ، " العُنابيّ بلفظ "
  .)5("العُنابيّ ورجح آخرون "  ، )4("وقد رّجح بعضهم لقب "العِنَانيّ 

                                          
  .1/281بغية الوعاة:  )1(
  .1/408إنباء الغمر  ينظر: )2(
  ،  وقد بني احملققون أّن "العتايب" نسبة حمرّفة.5/114كشف الظنون  )3(
  .1/224:  األعالمو  ،  2/151،  ومعجم املؤلفني 1/382ينظر:بغية الوعاة:  )4(
  .1/224،  واألعالم:5/114ينظر: كشف الظنون:  )5(
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وصـــوابه : )1(قـــال ، ] [العنـــانيّ  ذيـــول تـــذكرة الحفـــاظ يعتـــرض علـــى قـــولهم: هـــذا صـــاحب
فــي  مستشــهداً برؤيتــه ، ملف كمــا تقــدّ دة بعد األون وبموحّ نّ الوتشديد ، ] بضم العين المهملةالعُنابيّ [

  .يته في الضوء الالمعؤ ر بوكذلك  ، في أحدها بما ذكر ر مضبوطاً مُ نباء الغُ إمواضع من 
 ، بمهملــة مضــمومة العُنــابيّ ": )2(قــال - بصــير المنتبــه بتحريــر المشــتبه توكــذلك قــال صــاحب 

 ، ابالعُّنــمــن بلــد  المغربــيّ  النحــويّ  العُنــابيّ أبــو العبــاس :مــنهم ذكــر دة:وبعــد األلــف موّحــ، ونــون ثقيلــة
  ".سكن دمشق؛ أخذ عنه قدماء أصحابنا ، والزم أبا حيان ، م القاهرةقدِ 

 ، لــوروده كثيــراً فــي ترجمتــه التــي قــّدمها  المؤرّخــون   نــابيّ العُ و لعــلّ الــراجح هــو لقــب  :قلــت
 ، ولتــرجيح المحققــين لــه مــع الّتصــريح باعتراضــهم علــى اللقــب اآلخــر، ولــذكره فــي ترجمــة تالميــذه,

   .)3(حناجاء فيه االسم كما رجّ  العُنابيّ بخط  ه وجد نصاً وقد ذكر الدكتور أبو عباه أنّ 

نســبة إلــى  العُنــابيّ :فقيــل ، هــافــي بيان أيضــا ختلــفافقد  ةسبنّ صيغة اللم يقتصر الخالف على و 
] بضــم العــين  العُنــابيّ ه [ نّــأ - واهللا أعلــم  -  وأنــا أظــنّ : )4(قــال الطهطــاويالعنّابــة بلــد بظــاهر دمشــق 

 كــان أندلســيَّ   هواّن◌ّ ، ابــة بظــاهر دمشــقنســبة إلــى العنّ  األلــفدة بعــد ون وبموّحــالمهملة وتشديد النّــ
  .واشتهر بصحبته ، انوالزم أبا حيّ ، ى مصررحل إل، األصل

الثمــر ذلــك اب نّــإلــى العُ نســبة  ، )6(العُنــابيّ  أنّ  معانيّ يــرى الّســو  )5(وقيل نسبة إلى بلد بــالمغرب
وإذا كــان هــذا  ، بــن محمــد أبــو عبــاة إبــراهيموقــد أخــذ بهــذا الــرأي الــدكتور  ، مــن الفاكهــة األحمــر 

                                          
  .108/  1الطهطاوي: رافع يخ أمحدللش –ذيول تذكرة احلفاظ  التنبيه واإليقاظ ملا يف )1(
  .991/  3بتحرير املشتبه: تبصري املنتبه  )2(
  .11رسالتان يف النّحو:  )3(
  .70/  1ذيول تذكرة احلفاظ: )4(
  .3/991تبصري املنتبه بتحرير املشتبه  )5(
  .382،  9/381األنساب للسمعاينّ:  )6(
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ا األصــبحّي أّمــ ، معانيّ مــن ذكــرهم الّســهــم مــر لهــذا الثّ ســبة عليــه النّ   قتصــرالــذي تف الكالم صحيحاً 
 .نسبة إلى بلدة عنّابة بالمغرب العُنابيّ المصادر أّن  هحجِّ ر ت الذي ف صاحبنا 
ــ ، المغرب فــي هــذه المصــادر هــو بــالد المغــرب العربــيّ المــراد بــو  يؤكــد  ، ةال المملكــة المغربّي
قع يمينــاء. :وهــي، من مــدن الجزائــر ، "نّابة عُ "اسمها  ريقيةمدينة بإفنسبة إلى  اأنهمن ن لي تبيّ ذلك ما 

 ونــة).وكانــت تــدعى (بُ  ، زرت وبجايــةـمدينــة الجزائــر, بــين بنــ شــرقيّ ، علــى ســاحل البحــر المتوســط
 )1(-  )بـــاب فـــي تحريـــر األنســـاباللّ  لـــبّ (فـــي جـــاء  ، )Bone( )ونبُـــعـــرف بالفرنســـية باســـم (وتُ 

   .أبو العباس النحويّ  ومنهم: .ابةلعنُّ اسمها ا ريبة من تونسبلد بإفريقية قنسبة إلى : العُنابيّ 
 :حياته الثاني: المطلب

ـــابيّ المصـــادر التـــي تحـــدثت عـــن ال تـــذكر  ّـــه مـــن بـــالد المغـــرب أو  العُن مـــن حياتـــه ســـوى أن
 فــذلك يعنــي؛ جــاوز الســتين دوقــ ، ـه767سنة  ، ه قد توفيمن أنّ  فيها ما ذكر إذا صحّ و  ، األندلس

ولعلــه هنــاك قــد أخــذ  ، بــبالد المغــرب العربــيتقريبــا ً  في أوائل القرن الثــامن الهجــريقد ولد  العُنابيّ  أنّ 
علــى أبــي حيــان ثــم وتتلمــذ فيهــا  ، مصــر ، علــى بعــض المشــايخ لكنــه لــم يطــل بــه المقــام فهــاجر إلــى

عــاش حياتــه هــذا الرجــل  أكــاد أجــزم أنّ  ووهنــاك تــوفي، ، انتقل إلى دمشق فتــولى بعــض المشــيخات
  ة.مكانيّ  أبعاد ةثالث فية ثالث مراحل زمانيّ  بين

  .)باب والكهولةفولة والشّ الطّ (  ةالثثّ الالزمنيّة  فالمراحل
  .)ومصر والشام ، المغرب(واألبعاد المكانيّة الثّالثة هي 

باب  فولــة والّشــمرحلتــي الطّ  ففــي ، للعلــمها كلّ  واألبعاد ُجعلتهذه المراحل  يمكن القول أنّ و 
  العطاء.وفي المرحلة األخيرة ظهر  ، كان التّلقي

                                          
  .105لب اللباب يف حترير األنساب: )1(
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انتقــل إلــى  ثــمّ  ، العربــيبــالد المغــرب فــي بــالده  مجتهــداً  طالبــاً فــي بلــده حياته فقد بدأ ك وكذل
 .والرغبة في االستزادة من العلماء والمشايخفي طلب العلم بدافع الهجرة  )1(مصر

حيــث  طراً مــن حياتــهفــي مصــر شــهـــ)  746حّيــان األندلســّي(ت  ته ألبــيالزمعلى ذلك م يدلّ  
حيــان  أبــوشــيخه   فعــلل عــن المــذهب المــالكّي كمــا تحــوّ قــد أيضــاً  ولعّلــه فــي مصــر ، بصــحبته اشــتهر
 .)3(ألبي حيّان قد استمرت حتى وفاتهذُكر بأّن مالزمته فقد  .)2(شافعيّ ال تحول إلى المذهبالذي 
 ، إلــى الشــامارتحــل  فقــد ، وهــي مرحلــة العطــاء ، بدايــة لمرحلــة جديــدةيخ كانــت وفــاة الّشــف

ــ عليمواشــتغل بــالتّ  ، ةاألندلســيّ )4(بالخانقــاة نــزلهنــاك و  فبــرز بــين   ، دمشــقة فــي فــي المــدارس العلمّي
ر فــي الجــامع األمــوي إلقــراء وتصــدّ  ، )5(ةاصــريّ النّ  بالمدرســة حــوالنّ  مشــيخة وولــي، واشــتهر ، أقرانــه

رجــة العليــا قــد بلــغ الدّ  القول أّن األصبحيّ  ويمكن ، )6(مان التي كان يجيدهاالقرآن على القراءات الثّ 
ـــمـــن التّ  ـــة العلمّي ـــتصـــدّ )7(هنـــاكف، فـــي الشـــامة قـــدير والمكان ـــولّ  ، تـــبالك فصـــنّ و  ، دريسر للّت ى وت

، هـــ767ســنة فــي تاســع عشــر مــن محــرم  –اهللا  رحمــه - وفاتــه  كانــت  فــي دمشــقو  .المشــيخات
     .)8(وقد جاوز الستين

                                          
  .319،  1/318رر الكامنة: ينظر: الد )1(
  .4/304املرجع نفسه  )2(
  .1/125غاية النهاية يف طبقات القراء: )3(
َْقرِيــزِيُّ: وقــد َحَــدثَْت يفةاخلانقــا )4(

 اإلســالم يف :: بُْـقَعــةٌ يَْسُــكنُها أَْهــلُ الصَّــالةِ واخلْـَـريِ والصُّــوفِيَّةُ والنــوُن مفتوحــة مَُعــرَّب: قــاَل امل
ُتََخلََّى الصوفيَّة فِيها لعِبادَةِ اللّهِ تَعاىل تاج العروس ُحدوِد األرْبَعِما

  6297/ 1 (خنق) –ئة، وُجعَِلْت مل
  .1/357ينظر:الّدارس يف تاريخ املدارس:  )5(
  .1/128ينظر: غاية النّهاية:  )6(
  .1/357 :الدارس يف تاريخ املدارس )7(
  .240، 6/239طبعة دار الكتب العلمية بريوت  بن العماد احلنبليالشذرات الذهب يف أخبار من ذهب  )8(
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 شيوخه وتالميذه:

مــن  اً أحــدها ال تــذكر لكنّ  العُنابيّ ذكراً لعدد كبير من تالميذ فيها راجم يجد التّ  ق في كتبالمدقّ 
 العُنــابيّ أّن تــذكر )1(المصــادرف ، )هـــ745(ت األندلســيّ  د بن يوسفمحمّ  مشايخه سوى أبي حيّان

 ، بلــدهمشــايخ مــن  عــدداً ه قــد عــرف أنّــ فالبــدّ ، انحيّــوالزم أبا  ، إلى مصرثم رحل ، اشتغل في بالده
 ألحــدٍ  ذكــراً  فيمــا وقفــت عليــهلــم أجــد ف، أو في عُنابــة لكنها تبخل علينا بذكر مشايخه في األندلس 

فلعلّ األصبحّي قــد تــرك لنفســه ترجمــة فــي أحــد كتبــه التــي  ، ى عنهم في بلدهالمشايخ الذين تلقَّ من 
       .هللاليكشف لنا فيها بعض الجوانب الغامضة والمضيئة في حياته رحمه ا؛لم تظهر حتى اآلن
فقــد أخــذ عليــه القــراءات ، العُنــابيّ فــي  أثــراً  هــو أبعــد المشــايخ األندلســيّ ان أبــا حّيــوالحــق أن 

 ، عــدد كبيــر مــن الحّفــاظ العُنــابيّ وأّمــا تالميــذه فقــد تتلمــذ علــى  .ذان اشــتهر بهمــاالّلــوهمــا ، حــووالنّ 
  والعلماء والمشاهير منهم: 

اس بــن العمــاد أبــي هاب أبــو العبّــي الّشــأحمــد بــن إســماعيل بــن خليفــة بــن عبــد العــال - 1
اشــتغل " :)3(قيلفقد  ، )ـه  815ت ()2(الشافعي األصل الدمشقيّ  الحسبانيّ  ابلسيّ الفداء النّ 

 ."فبرع فيها؛العُنابيّ ة عند وفي العربيّ ، وفي الفرائض، في الفقه عند أبيه
 بــن علــيّ  بــن غــزوان بــن غشــم بــن ســعيد بــن أحمــد بــن موســى بــن حجيّ  بن حمدأ - 2
، المعــروف خالمــؤر  ، هـــ)168ت ()4(ينالدّ  عالء بن ينالدّ  شهاب الحسبانيّ  تركي بن مشرف

                                          
  .1/356الدارس يف تاريخ املدارس:  )1(
  .8/108،  وشذرات الذهب )238،  237/  1الضوء الالمع:  ، 79، 78/، 7إنباء الغمر  انظر: )2(
  .13/146 جوم الزاهرة:النّ ،  و 79، 7/78إنباء الغمر  :ترمجته يف )3(
  .8/116،  وشذرات الذهب 1/172،  والضوء الالمع 122، 7/122ترمجته يف إنباء الغمر:  )4(
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حــو أخــذ النّ "  )1(:قيــل ، طيب الجــامع األمــويّ وخ ، ارسارس في أخبار المدّ صاحب كتاب الدّ 
 ."يّة والحديثفي الفقه والعرب كان بارعاً   و ، وغيره العُنابيّ اس عن أبي العبّ 
اس ابــن أبــو العبّــ الصــفيّ ، بن روزبة بن محمود بن إبراهيم بن أحمد حمد بن محمدأ - 3

، )هـــ863(ت الشــافعيّ  األصل:المدنيّ  الكازرونيّ ، ناءاأليادي ابن الجمال أبي الثّ  مس أبيالشّ 
 المالكّي" العُنابيّ د اس أحمد بن محمّ أبو العبّ  :ه فيهحو شيخُ له في النّ  نَ "أذِ  :)2(قيل

 المقدســيّ  حمنالــرّ  عبد بن يحيى بن اهللا عبد بن فرج بن فةخلي بن ناصر بن أحمد - 4
حــو أخــذ النّ " )3(قيــل هـــ)816ت (–دمشــق نزيــل  ينالــدّ  شهاب القاضي  -  الباعونيّ  اصريّ النّ 

   ."وأجاز له العُنابيّ عن 
 :)4(قيــل )هـــ818ت (، مشــقيّ الدّ  ينالــدّ  جمــال الفرخــاويّ  اهللا عبــد أبــي بــن اهللا عبــد - 5

 ."حوالنّ  في فمهر ؛العُنابيّ  عن أخذ قد وكان، وأفاد، سودرّ ، والحديث ةعربيّ وال بالفقه عني"
: "كــان قــد  )5(قيــل، - )هـــ  818(ت   الدمشقيّ  العرجانيّ  اهللا عبد أبي بن اهللا عبد - 6
 ."حوفمهر في النّ  العُنابيّ أخذ عن 
د عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن الحسين بــن ســليمان بــن فــزارة بــن بــدر بــن محّمــ - 7

ابن ـ"ويعــرف بــ، )هـــ803(ت  الحنفيّ  رف الدمشقيّ أبو الفتح الجمال بن الشّ  بن يوسف التقيّ 
 ." العُنابيّ ة عند وحضر في العربيّ ، هوتنبّ  ، وتمهر، اشتغل" :)6(قيل. "الكفريّ 

                                          
  .245املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف البن تغري بردي: )1(
  .1/369وينظر: الضوء الالمع  ، 91/  1التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة: )2(
  .2/29 ،  والضوء الالمع 3/107إنباء الغمر:  نظر:ي )3(
  .8/132،  وشذرات الذهب 7/199باء الغمر إن نظر:ي )4(
  .7/132،  وشذرات الذهب: 5/30الضوء الالمع:  ، و7/200إنباء الغمر: نظر ي )5(
  .8/29،  وشذرات الذهب 5/73،  والضوء الالمع:285، 4/284إنباء الغمر: نظر ي )6(
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 نزيــل المصــريّ  النحــويّ  األبياريّ  األصل اللواتيّ  سليمان بن عليّ  بن سيف بن عليّ  - 8
وشــغل النــاس ، ةومهــر فــي العربّيــ، وغيــره، العُنــابيّ أخــذ عــن " )1(روي أنـّـه ،)هـــ814ت ( دمشــق
 ."بدمشق
 )هـــ 797  (ت الفضل أبو الدين جمال الشاميّ  الرحمن عبد بن أحمد بن دمحمّ  - 9
 ". العُنابيّ  اسالعبّ  أبي عن وأخذ، الحسبانيّ  بالعماد تفقه " :)2(قيل المدينة نزيل

 يّ مشــقين الدّ الكــريم بــن عســاكر بــن بــدر الــدّ  محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد - 10
  .)ـه797ت (

 ". وبرع فيه ، العُنابيّ حو عن أخذ النّ " :)3(قيل 

كــان قــد " :)4(قيــل )هـــ793ت ( الــدين شــمس الصــرخديّ  اهللا عبــد بــن دمحّمــ  - 11
   ."ن حتى صار أجمع أهل دمشق للعلومة وتفنّ في العربيّ  العُنابيّ أخذ عن 

ة بن ظهيــرة بــن مــرزوق بــن محمــد بد اهللا بن ظهيرة بن أحمد بن عطيّ د بن عمحمّ   -  12    
عــالم  )هـــ817ت (الشــافعيّ  المكــيّ  المخزومــيّ  بــن ســليمان الجمــال أبــو حامــد بــن العفيــف القرشــيّ 

تلميــذ أبــي  العُنــابيّ و بدمشــق عــن أبــي العبــاس  ، أخــذ العربيــة بمصــر عــن البلقينــيّ ":)5(قيــل ، الحجــاز
  "  حيان

                                          
  .107،  8/106،   وينظر: شذرات الذهب: 231،  5/230الضوء الالمع انظر: )1(
  .151، 7/150إنباء الغمر انظر: )2(
  .6/350وينظر: شذرات الذهب: ,  3/437:الدرر الكامنةترمجته يف  )3(
  .7/154: إنباء الغمر بأبناء العمر  انظر )4(
  .)94، 93، 92: / ص 8(ج  - الضوء الالمع  )5(
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  .د بن أحمد ابن الشريشيّ محمّ  د ابن الكمال أحمد بنبن أبي بكر محمّ د محمّ  - 13     
     ."اللغة وتعانى، العُنابيّ وعن ، أخذ عن أبيه: " )1(قيلهـ) 770ت (

 :)2(ذكــر أنّــه )هـــ794ت ( الــدين بــدر الدمشــقيّ  صــاقةبُ  بــن اهللا نصــر بــن دمحّمــ  - 14    
  ."ةومهر في العربيّ  هشام وابن العُنابيّ  الزم"

 الــدين شــرف األنطــاكيّ  إيمــان بــن محمــود بــن عمــر بــن وقيــل: مســعود ، محمــود  - 15    
 فــي موتقــدّ ، العُنــابيّ و  كثيــر وابــن فديّ الّصــ عــن فأخــذ دمشــق قــدم")3( :قيــلهـــ _815(ت  النحــويّ 

  ".ر إلقراء النّحو بالجامع األمويوتصدّ  ، عليمالتّ  حسن في وفاق، ةالعربيّ 
أفــاد منــه  دفقــ ، النّحــوقتصر إفــادتهم مــن هــذا العــالم فــي علــم الب لم تالطّ  وتجدر اإلشارة أن

  ومنهم: ، القراءاتالب في علم عدد من الطّ 
قــال فــي كتابــه غايــة  )هـــ483ت ( د بــن الجــزريّ د بــن محّمــين محّمــشــمس الــدّ  - 1
حــو مــان والنّ كبيــر مقــرئ أخــذ القــراءات الثّ   نحــويّ  العُنــابيّ اس : "شيخنا اإلمام أبــو العبّــ، )4(النهاية

 ، وعبارة " شيخنا " عند ذكر العنابي فيها داللة واضــحة علــى أنــه تتلمــذ عليــه..." .انعن أبي حيّ 
  :وهم ، في القراءات من المشايخ الذين أخذوا عن  العنابي  عدداً ابن الجزري ذكر كما 

 .)5( )ـه803ت ( الجلجوليّ بن معمر  إدريسالشيخ عمران بن   - 2
 .)6( )ـه803ت ( انياسيّ البيوسف الشيخ أحمد ابن  - 3

                                          
  .282 /4::ينظر الدرر الكامنة )1(
  .336،  6/335 ،  وشذرات الذهب1/169الدرر:  ،  و 3/144ينظر: إنباء الغمر بأنباء العمر )2(
  .10/142الضوء الالمع: :7/98إنباء الغمر:نظر ي )3(
  .1/128،  وينظر: غاية النهاية: 246، 8/245ترمجته يف إنباء الغمر  )4(
  .8/34ينظر شذرات الذهب:  )5(
  .4/262ترمجته يف إنباء الغمر  )6(
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 .)1( )ـه803ت (الحنفيّ  بن علي بن بياض شعبان - 4
 :أقوال العلماء عنه

    :مةلهذا العالّ  اعظيما تقدير و  ، كبيراثناء  يجد  العُنابيّ المتتبع ألقوال العلماء عن 
  ."ةوفاضل ملك زمام العربيّ  ، ةعالم حاز أفنان الفنون األدبيّ ": )2(قال عنه ابن حبيبف
  ، كان حســن الخلــق:)3(قالحيث  العُنابيّ في  ودينيّ  أشاد بجانب سلوكيّ  فقد يّ ابن حج اأم 

 ناحّيــ أبــييخ أثيــر الــدين شــتلميــذ ال:)4(فقــال النعيمــيّ تلميــذه   وأماالمــذهب. شــافعيّ  ، كــريم الــنفس
 عنــهوكتــب ، ة والقــراءاتان العربّيــيخ أبــي حّيــاشــتغل بــبالده ثــم قــدم القــاهرة فأخــذ عــن الّشــ، وخادمــه
 حيــاة فــي واشــتهر، الشــافعيّ  مــذهب علــىه وتفّقــ ، وروى عنــه، وســمع منــه ، الحســن هبخطّــ تصانيفه
   :)5(هايةالنّ  غاية صاحب عنه وقال.شيخه

 أبــي عــن حــووالنّ  مــانالثّ  تاءاالقــر  أخــذ مقــرئكبيــر   نحــويّ  العُنــابيّ اس "شــيخنا اإلمــام أبــو العّبــ
   )6(."للفن تاركاً وكان ، صالحاً  عبداً  وكان، كبيرة ةمدّ  للقراءة بها رصدّ فتّ  دمشق موقدّ  ، انحيّ 

 ســمع منــه ســعيد الــذهليّ ...ه قليال للشافعيّ "كان مشكوراً وتفقّ  :)7(قالالدرر حجر في  نواب 
  .نباتة"نه في كتابه الذي جمع فيه شعر ابن ودوّ ، من شعره

                                          
  .1/128ر: غاية النهاية:،  وينظ4/280ترمجته يف إنباء الغمر  )1(
  .1/382،  وبغية الوعاة 6/240شذرات الذهب:  )2(
  .6/240ينظر شذرات الذهب: )3(
  .356/  1الدارس يف تاريخ املدارس: )4(
  .128/  1 :غاية النهاية يف طبقات القراء  )5(
  .1/128املرجع نفسه:  )6(
  .1/169أنباء العمر  ينظر  )7(
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 ، كريمــة القو تحلــى بــأخ ، أنـّـه قــد ســار ســيرة محمــودة مــن األقــوال  ويســتخلص ممــا ذكــر  
ه كــان صــاحب وأنّــ ، والقــراءات خاّصــةحــو علمــي النّ  يفــ ، غزيــرة فــي بــالد الّشــام وتبوأ مكانة علميّة 

  الّشعر.وله اهتمام باألدب ومشاركات في  ، جميل خطّ 
 العلميّة:آثاره 

أعثــر أّمــا الكتــب فلــم  ، يرد عــدد مــن الكتــب والرســائلالعلمية  هآثار و  العُنابيّ  مؤلفات ذكرعند 
 بيانها:وهذا  ، منهاعلى شيء  -   المخطوطات المطبوعات و فيما وقفت عليه من فهارس - 

 .البن مالك هو شرح لكتاب تسهيل الفوائدو ، )1(سهيلالتّ  شرح  - 1
 .انب البن حيّ تقريب المقرّ وهو شرح  ، )2(قريبشرح التّ  - 2       
   .: وهو شرح لكتاب سيبويه)3(بشرح الكتا -  3       

   ، )4( )ـه684ت ( سفرائينيّ لإل باباللّ  شرح - 4
  كالتّالي:وهي   ، عدداً منها للعُنابيّ ذكر ا الّرسائل فقد وأمّ 
  .بيان في تعيين عطف البيانلتّ ا- 5
ــ)5(لــل فــي الكــالم علــى الجمــلالحُ  -  6 ع فيــه الجمــل التــي لهــا محــل مــن اإلعــراب وقــد تتّب

 لجمل التي ال محل لها من اإلعراب.وا

   د من الّرسائل القصيرة المذكورة.وأظنّه مجموع لعد ،  )6(ةلعُنابيّ االفوائد  -  7

                                          
  .1/407،  وكشف الظنون 1/382،  وبغية الوعاة 1/319،  والدرر الكامنة: 6/240شذرات الذهب : ذكر يف )1(
  .2/151،  ومعجم املؤلفني 6/240شذرات الذهب ينظر:  )2(
  .2/1428،  وكشف الظنون 1/382،  وبغية الوعاة 1/319ذكر يف الدرر  )3(
  1/408ينظر:  إنباء الغمر: )4(
  د نشرته دار العبيكان حتت مسمى (رسالتان يف النحو)حققه د إبراهيم بن حممد أبو عباة، وق )5(
أيضاً منه نسخة و ، 2110bرقم احلفظ، ذربيجان باكوة أمعهد املخطوطات العربيعثرت على هذا االسم يف  فهرس  )6(

  .640 رقمها مبركز مجعه املاجد بديب
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  ذه هي  الّرسالة التي بين أيدينا.وه ، لنّكرةاالبتداء با تسويغالتذكرة في  -    8
 .)1(األشعاروزان أفي  األبصار ةنزه -  9
  .)2(الوافر في الفعل المتعّدي والقاصر -  10

المعـــروف بـــابن خطيـــب  الجبرينـــيّ د بـــن ســـعد ّمـــعلـــي بـــن محفـــي ترجمـــة  خاويّ ذكـــره الّســـ
  .)ـه  814  ت( أيضا في ترجمة علي بن سيف األبياريّ  ه وذكر  ، هـ)943ت (ةاصريّ النّ 

                                          
مكتبة مركز امللك ومنه نسخة يف ، 6/85،  وتوضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة:6/386ذكر يف إكمال الكمال:  )1(

  .ف-   1990 فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية رقم احلفظ
  .231،  5/230ينظر الضوء الالمع    )2(
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 المبحث الثّاني: دراسة الّرسالة

 مصادرها:المطلب األول: 

 مــن عــددٍ  هــاه فياســتقى معلوماتــ العُنــابيّ  فيها ما يشير إلــى أنّ هذه الرسالة صغيرة في حجمها ولكّن 
اج مــن اآلراء لعلمــاء كبــار كســيبويه وابــن الســرّ  افقــد ذكــر فيهــا عــدد ، ةة واألدبيّــمن المصادر اللغويّ  كبيرال  

فــي  العُنــابيّ ولعل أشهر المصــادر التــي اســتعان بهــا ، حاس وابن عمرونوابن مالك وابن النّ  )1(راوةوابن الطَّ 
الّتـــذييل و  ، حـــاسب البـــن النّ وشـــرح المقـــرّ   ،اجالبـــن الســـرّ  واألصـــول ، ســـيبويهتـــاب "ك :هـــيرســـالته 
  .وغيرها ، وتسهيل الفوائد البن مالك  ، ألبي حيّان  ، ربوارتشاف الضُ  ، والتّكميل

  :شواهدهاالمطلب الثاني: 
 ، النبويـّـة ثواألحاديــ ، ةاستشهد المؤلف في هــذه الّرســالة الصــغيرة بالعديــد مــن اآليــات القرآنيّــ

   العربيّة. ألمثال واألقوالوا ، عريّةالشّ  دوالّشواه
   ، المسّوغاتواهد في باب الشّ  رسالتَه معظمن قد ضمّ  العُنابيّ  يالحظ أنّ للفهارس والمتأمل 

  صوص حاة في االستشهاد بالنّ سار على منهج النّ  العُنابيّ أّن واهد نجد وبإحصاء هذه الشّ 
يليهــا شــواهد القــرآن الكــريم  واهدســبة األكبــر بــين الّشــالنّ بعرية الّشــ اســتأثرت الّشــواهدحيــث 

والمالحـــظ عنـــد ذكـــره  .بـــويالنّ الحـــديث و واألمثـــال العربّيـــة  ثـــم أقـــوال العـــرب ، القرآنيـــةوالقـــراءات 
  :ما يلي عريّ اهد الشّ للشّ 

فيقـــول عنـــد االستشـــهاد بقـــول ، وايـــات عنـــد االستشـــهاداهتمامـــه  أحيانـــا بـــاختالف الرّ  - 1
  :الشاعر

  فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا    عندي اصطباٌر وشكوى من معذِّبتي 
 ..الخ.وشكوى عند قاتلتي :)2(ويروى

  نا بنسب بعض األبيات إلى أصحابها:يقوم أحيا- 2
                                          

  .2/79هـ ) ترمجته يف فوات الوفيات:528أبو احلسني سليمان بن حممد بن عبداهللا السبائّي (ت  )1(
  .442ينظر ص:  )2(
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 :وكقول امرئ القيس  :)1(يقول
  ما بكى من خلفها انحرفت له      بشّق وشقٌّ عندنا لم يحوَّل إذا

  القيس): امرأ "يعني )2(( وقوله أيضا
  ت وثوب أجرّ سيْ ين          فثوٌب نَ فأقبلت زحفاً على الركبت

 ب:مر بن تولَ النّ  )3(وكقول

 ويومٌ نَُساءُ ويومٌ نَُسرّ        فيومٌ علينا ويوم لنا

االستشــهاد بــالقراءات القرانّيــة ممــا يــدل عنــد  اءرّ تحديد الُقــب يقوم  العُنابيّ أن كما يالحظ أيضا 
ن وأبــو بكــر "قــرأ بهــا الحرميــاّ  يقــول  زواِجهــم وصــيّةٌ ألففي  قوله تعــالى  ، على تمكن في القراءات

  .)4(والكسائي
 )5("ةلَــمَ عــاذ بقرْ  ضــعيفٌ "المثــل مثــل قولــه فــي ر بعضــها سَّــفَ ذكره لألقوال وأمثــال العــرب يُـ  وفي

  شجرةٌ ضعيفة. :و الَقْرَملَةُ ، إنسان ضعيف أو حيوان التجأ إلى ضعيف:أي"
  قيمتها العلمية:المطلب الثالث: 

واهد واألمثلــة لّشــمــن ا عــدداً  حجمهــا لكّنهــا حــوتصــغيرة فــي ســالة رّ  هــذه
واحي ولعــل أبــرز النّــ، والقــراءاتوالّنحــو غــة بمصــادر اللّ  الُعنــابيّ على اهتمام  يدلّ 

  يلي:سالة ما في هذه الرّ ة الملحوظة العلميّ 

                                          
  .443 ينظر ص: )1(
  .443 :ينظر ص )2(
  .443 ينظر ص: )3(
  .450ينظر ص:  )4(
  .440 :ينظر ص )5(
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 ، للمســّوغاتصــوص والقواعــد الجامعــة اســتقراء النّ  فــي هــذه الرســالة  العُنــابيّ حــاول  - 1     
وجمــع المســوغات  ، فيهــاراً ع المبتــدأ منّكــو وقــرأى التــي  ، جميــع الحــاالت رّســالته متضــّمنةجعــل و 

مــن  لنّكــرةكــان ذلــك الخبــر ل  وهــو إذا ، فقــط فيمــا أعلــم اً واحــد اً موضــعوأغفــل  ، حــاةالتــي ذكرهــا النّ 
  تكلّمت.وبقرة ، شجرة سجدت:خوارق العادة نحو

 ، )هـــ649( الحلبــيّ  )1(نعمــرو بــن د د بــن محّمــمحّمــل  رأيــاً ته رســالف المؤلِّــن ضــمَّ  - 2     
 .وهو من العلماء الذين لم تصلنا كتبهم

ة قــد أفــردت لقضــيّ  –على حــد علمــي   - ل رسالةسّجل لمؤلف هذه الّرسالة أنها أوّ  - 3     
  .لنّكرةتسويغ  االبتداء با

  باب نحوّي. خّصصة في جزء صغير من مما يزيد من قيمة هذه الّرسالة أنها مت - 4     
االبتـــداء  اتمســـّوغوأمـــا الجـــزء فهـــو  ، التّعريـــف والتّنكيـــر :وفصـــله ، فالبـــاب هـــو المبتـــدأ والخبـــر

وهــذا األســلوب العلمــّي التّخصصــّي مــن األســاليب التــي قلّمــا نجــدها فــي اآلثــار والمؤلّفــات ، لنّكرةابــ
    .المتقّدمة

بــي نــابهون ألب طــالّ لها الجهــود التــي بــذصــورة مضــيئة لــبعض  قــّدمت ســالةهــذه الرّ    - 5
إذا كــان و  ، امن الهجــريفــي القــرن الثّــ.علمــاء وُحّفــاظ ومشــايخقــاموا بتــدريس ، األندلسيّ ان حيّ 

فــي لإلقــراء  بــّز أقرانــه وتصــّدرأيضــا  العُنــابيّ فــإّن  برز في القطــر المصــريّ قد  رحمه اهللا ابن عقيل
   .اميّ القطر الشّ 
 العُنــابيّ ومــن األعمــال المتقّدمــة فقــد ألّفهــا  ، لغنــيّ الّرســالة التــي بــين أيــدينا مــن تراثنــا ا - 6

  .امن الهجريرحمه اهللا في القرن الثّ 

                                          
  .452ص:  )1(
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  :العُنابيّ عند  اتمسّوغال:المطلب الرابع
، القرآنيـــة واهدجمـــع لهـــا نُخبـــة مـــن الّشـــ  ، اً مســـّوغرحمـــه اهللا  اثنـــين وأربعـــين  العُنـــابيّ ذكـــر 

ونظمهــا قــي عقــد واحــد ّســماه ، ، ال العــرب وأمثــالهموأقــو ، والّشــواهد الّشــعريّة، واألحاديــث النبويّــة
   "  لنّكرةااالبتداء بتسويغ ذكرة في "التّ 

وبيــان مــا لــه ومــا عليــه فــي  - رحمــه اهللا ي - المناسب هنا أن أقدم دراسة موجزة لمــا قّدمــه ومن 
    :فأقول؛سالةهذه الرّ 

هذه  العُنابيّ وقد نقل  ، غاً اثنين وثالثين مسوّ  بحاس في تعليقته على المقرّ ابن النّ البهاء ذكر 
هي و - فها التي أضا اتمسّوغوأمّا ال، حاسبترتيب ابن النّ فيها لم يلتزم  ولكنه، تهابرمّ المسّوغات 

   :وهذا بيانها ، رسظر والدَّ للنَّ  فيها مجاالً فقد رأيت  - عشرة 
 زيد ورجل قائمان. :أن تكون معطوفة على معرفة كقولك - 1

"زيٌد  :كقولك؛" أن تكون معطوفةً على معرفة :فقال –امن الثّ   مسوّغفي ال العُنابيّ ذكره 
   ورجلٌ قائمان".

   التّذييل والتّكميلفي  األندلسيّ ان  أبو حيَّ  اذكرهغات التي من المسوِّ  مسوّغهذا الو 
" أن تكون معطوفة على معرفة أو  :بهذه العبارة مسوّغال صياغة للعُنابيّ كان يمكن   و

 ، الصورةال يعرب مبتدأ في مثل هذه "  رجالً "  فإنّ القول بهذا وعلى  ، " مسوّغنكرة فيها 
فهو  ، معطوف على زيد :ورجل ، حرف عطف :والواو ، مبتدأ :زيد :فاإلعراب يصبح هكذا

غ يحتاج لمسوّ  "رجل"الذي جعل  ولعلّ  ، لمبتدأخبر ل :وقائمان، وليس مبتدأ ، مرفوعتابع 
  .مثنى هو وقوع الخبر لنّكرةاالبتداء با
واستشهد  ، عشرامن الثّ  مسوّغفي ال العُنابيّ ذكره ، "ة إذا الفجائيّ ـ"أن تكون تالية ل - 2
   اعر:الشّ له بقول 



 153العدد  –مجّلة الجامعة اإلسالمّية 

 - 433 -

  حسبُتَك في الوغى من ذي حروٍب            إذا َخَوٌر لديك فقلت ُسْحقا             
لم أجده  حيثسالة في هذه الرّ  للعُنابيّ ل مما يسجّ  - فيما أرى  -  مسوّغوهذا ال

وإن كان هذا المسوّغ من المسّوغات  ، كميلذييل والتّ حاس أو التّ في تعليقة ابن النّ  مذكوراً 
ائية ـاعتبروا المسوّغ في إذا الفج دـحاة قفلعّل النّ  ، العشر التي ذكرها ابن هشام في المغني

   ا على معنى المفاجأة.ـداللته
 بقولك: ، ومثل له –خامس والعشرين ال مسوّغفي ال العُنابيّ ذكره  أن تقع جواباً  - 3

 درهم عندي.:ما عندك ؟ أيجواب:"درهمٌ "في 

الذي نفسه وذكر معه المثال  ، )1(التّذييل والتّكميلفي أبو حيان  ذكره  مسوّغهذا الو 
 .ةذكره ابن عقيل  في شرح األلفيّ كذلك و  ، العُنابيّ ل به مثّ 

إنّما في "بنحو:ل له ومثّ –ن الثيالثّ  مسوّغفي ال العُنابيّ أن تكون محصورة ذكره   - 4
ه لكنّ و  ، ه لهوتنبّ )2(التّذييل والّتكميلان في أبو حيّ أيضا ذكره قد  مسوّغو هذا ال، رجٌل "الّدار 
يدخل فيما عند النّظر  ه وحجتهم  أنّ  ، )3(واعترض عليه كما اعترض عليه ابن هشام ، لم يقرّه

جائز في هذه الجملة  لنّكرةااالبتداء ب المعروف أنّ من  و ؛رففي أو الظّ م عليه حرف النّ تقدّ 
وليس  ظرف المجرور أو الجار و ال تقدم الخبرهو  على الحقيقة مسوّغال أنّ و ، امقبل مجيء إنّ 

  .الحصر
شــيءٌ مــا :بقولــهل لــه ومثَّــ ، الثــيناني والثّ الثّــ مســوّغفــي ال العُنــابيّ ذكــره  أن تكــون للمفاجــأة  - 5
الّتــذييل ممــا ذكــره أبــو حيــان فــي  مســوّغوهــذا ال" لــيس عبــٌد بــاٍخ لــك " وَجَعــل منــه المثــل  ، جاء بــك

                                          
  .3/330التذييل والتكميل:   )1(
  .3/332التذييل والتكميل:   )2(
  .614ينظر: مغين اللبيب:  )3(
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الين نظـــر عنـــد وفـــي المثّـــ ، فـــيفيـــه معنـــى النّ  مســـوّغال وذكـــر أنّ  )1(ونســـبه البـــن الطـــراوة ، والتّكميـــل
فكمــا هــو معلــوم فــإّن  ا المثــلوأّمــ، بمــا اإلبهــامو ه "شيء ما جاء بك  "قوله  في  مسوّغالف ، حقيقالتّ 
  .    على الحقيقة ال ابتداء و ؛فيه مسوّغفال   ، عرب مبتدأوال يُ  "ليسـ"ل هنا يعرب اسماً "  اً عبد"

 –ادس والثالثين السّ  مسوّغفي ال - يرحمه اهللا  – العُنابيّ أن يؤتى بها للمناقضة ذكره  - 6
 ، اآلخرالمراد بالمناقضة إبطال أحد القولين بو  ."رجل قام" لمن زعم أّن امرأةً قامت:بقوله ومثل له 

 برأييفهو  ، له فيما وقفت عليه من الكتب فلم أجد ذكراً  ، للعُنابيّ غ مما يحسب وهذا المسوّ 
 .كرالذّ  يستحقّ  جديد مسوّغ
   .قصد بها األمرأن يُ  - 7

   ين وأبي بكر والكسائيّ بقراءة الحرميّ ل له ومثّ ، الثينابع والثّ السّ  مسوّغفي ال العُنابيّ ذكره 
 2(وصيٌّة ألزواِجهم(  كما سيأتي في قسم "وصية "ومع االختالف في توجيه إعراب
وصيٌة منهم :أي ، قّدرهنا هو الوصف الم مسوّغال ومع أن بعضهم يرى أنّ  ، حقيقالتّ 

 ، المفهوم من المصدرفي اآلية هو معنى الفعل  مسوّغال أنّ  يمكن القول أيضاً فألزواجهم "
    .برأيي يستحق الذكر مسوّغفهو  ، ةومعناه يوصون وصيّ 

 د خبرها.أن يقيّ  - 8

دينــاران أُخــذا  نحــو: ، خبرهــا: " أن يُـَقيَّــَد لوالثالثــين؛ فقــاالثامن  مسوّغفي ال العُنابيّ ذكره 
بـُــرٍُد فــي  أربعــةَ  ســارَ  مثــ ، يومــاً وإنســاٌن صــبر علــى الجــوع عشــرين  ، مــن المــأخوذ منــه درهمــان

 :ففــي المثــال األول ، بعد الخبــر فقيدتــهوالمراد بتقييد الخبر هو تلك العبارة التي جاءت  يومه".

                                          
  .3/331التذييل والتكميل:   )1(
  من سورة البقرة. 240اآلية  )2(
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قيــد عبــارة  :وفــي المثــال الثــاني ، دت األخــذ مــن المــأخوذ منــهفقــد قيّــ" مــن المــأخوذ منــه "عبارة 
التّــذييل فــي وال  ، عليقــةفــي التّ  اً لــم أجــد لــه ذكــر  مســوّغوهــذا ال ، "علــى الجــوع" بعبــارة " صــبر"

         .هو مسوغ جديدف ، فيما وقفت عليه لم أجده  وكذلك ، والتّكميل
ل له ومثّ  - الثين والثّ اسع التّ  مسوّغفي ال العُنابيّ  خبرها ذكرهأن يقدم معمول  - 9

غير  حقيقعند التّ  مسوّغوهذا ال ، خبراً  اً"بيض"أعربت إذا بيٌض.نحو: إّن في دراهمك ألفاً ب
 مسوّغ فال ، ةاالبتدائيّ خرج عن  فقد ، ّن◌ّ إلهنا اسم  بل هو ، يعرب مبتدأ " الاً صحيح فـ"ألف

 " في دراهمك " وهو وأمّا على القول بأّن الخبر هو الجار والمجرور ، على الحقيقة فيه
  .هو تقدم الخبر الجار والمجرور مسوّغال فإنّ   - برأيي  األصح

 مسوّغفي ال العُنابيّ ذكره  مسوّغهذا ال ، )مبهمة(تُراد بعينها  ال لنّكرةاأن تكون  -  10
  :اعرقول الشّ واستشهد له ب  ، اني واألربعينالثّ 

  يبتغي أرنبا مٌ سَ به عَ     عة بين أرساغه مرسّ 
  ."خير من إمرأة  رجلٌ " :أيضاه تلمن أمثو 
: )2(قال ،التّذييل والتّكميلفي ان أبو حيّ وأورده  ، )1(ذكره ابن عصفور مسوّغهذا ال و

   .راد بعينهاوخرجه بعض أصحابنا على أنها نكرة ال تُ "
غات أربع مسوّ  غات منهاعشر مسوّ سالة قد أضاف في هذه الرّ  العُنابيّ ّن والخالصة أ

غات  وخمس مسوِّ  ، حد فيه نظرغ وافمنها مسوّ غات أمّا بقية المسوِّ  ، حسب لهيمكن أن تُ 
  .ذييل والتّكميلمن التّ  مأخوذة

                                          
  .1/341 ور:شرح اجلمل البن عصف)1(
  .3/333ذييل والتّكميل: التّ )2(
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  حقيقالتّ  :القسم الثاني
  :المخطوطة سخوصف النّ   - 1

 :ثالث نسخعلى سالة اعتمدت في تحقيقي لهذه الرّ 
وهـــي موجـــودة  ، ســـخة األصـــلنســـخة الجـــامع الكبيـــر بصـــنعاء.وهي النّ  :ســـخة األولـــىالنُّ 

منسوخة فــي أوائــل القــرن وهي ، )أ(ورمزت لها بالرمز  ، مج 93    :ورقمها ، بالجامع الكبير بصنعاء
وفــي كــل ســطر مــا متوســطة ، فــي كــل ورقــة اثنــين وعشــرين ســطراً  ، ورقــات ســتالحــادي عشــر فــي 
 ، ســختــاريخ النّ و  ، اســخاســم النّ فيــه  ذكــر   حــديث بخــط نســخيّ مخطوطــة وهي  ، أربع عشرة كلمة

وقــد ذكــر ، فــي  القــرن الحــادي عشــر الهجــريّ  ّيــةمنخطــوط اليالهــو نفــس مــنهج ف اهــمــنهج خطِّ أما و 
  هـ.776ى المتوفّ  د بن علي األصبحيّ د بن محمّ أحمد بن محمّ  :وهو ، فيها اسم المؤلف
كتــاب    ضــمن مجمــوع ضــمّ رة بحــوزتي مصوّ  وهي ، )ب(ورمزت لها بالرمز   :نيةالنسخة الثا

نزهــة األحــداق فــي "وكتــاب ،  )هـــ731ت (محمد بن أبي بكر بن محــرز ( شرح الكافية للخبيصيّ 
عبــد اهللا  وكتــاب الحــدود للفــاكهيّ ، )  هـــ 1250(ت  د بــن علــي الشــوكاني لمحّمــ"علم االشتقاق 

   .)ـه972(ت بن أحمد 
بشــكل علــى طريقــة الحواشــي ، واضــح جميــل فــي ورقتــين بخــط نســخيّ  مكتوبــة ســالة رّ ال و
وتنتهــي ، أعلــى الصــفحة  مــن الزاويــة اليســرى فــي ســطر واحــدبكلمــة واحــدة تبــدأ الكتابــة ، مســتطيل

ســخة رى فــي النّ واحدة كمــا يُــبكلمة في أسفل الورقة في الزاوية اليمنى سطر واحد  بكلمة واحدة في
  .رفقتهاالمصورة التي أ

، جــاءت بشــكل مقــروء حيــث )العبــاس أبــو(ف وهــي  كنية المؤلّ    سوىسخة لم يذكر في النّ و 
  .)العناني(كل كلمة غير واضحة مرسومة بهذا الشّ   وبعدها
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 ، مــن آخرهــامــا يقــارب ورقــة كاملــة ســخة ناقصــة وهــذه النّ  ، اســخوكذلك لم يذكر فيهــا اســم النّ 
  .ها كتبت في مطلع القرن الثاني عشرلعلّ و .اتمسّوغوقد اقتصر فيها على تعداد لل

 ، 339وهي موجودة بمركــز الوثــائق التاريخيــة بالمنامــة  بــرقم ، نسخة البحرين :النسخة الثالثة
  كلمة   ةعشر  ما متوسطه سبعفي كل سطر  ، عشر ةوعدد أسطرها تسع )ج(ورمزت لها بالرمز 

لرابــع عشــر الهجــري كتبــت فــي مطلــع القــرن ا  ّي حــديثنســخبخــط وهــي فــي أربــع لوحــات 
  .قاسم بن سلطان الضليعوفيها تمليك باسم  ، اسخ منهااسم النّ شط وقد كُ  )ـه1301(

أحــد مكتبــة  ضــمن مــا حوتــهألنّهــا و  ، لخطهــا الجميــل، أصــال )ب(سخة النّ  فكرت في اعتباراً 
  ) ـه1307 ت( الهادي شرف الدين اإلمام وهو ، بر علماء اليمن في عصرهاأك

نســخة الجــامع م قط واألخطــاء مــا جعلنــي أقــدّ هــا مــن الّســمن آخرها كما أّن في ها ناقصةغير أنّ 
الحصــول علــى نســخة  ص ومحاولــةلتقويم الــنّ ؛األخريينسختين النّ على واعتمدت  ، لقدمها ، الكبير
  .كما أرادها المؤلف رحمه اهللا وإياناجيدة  
   :سالةتحقيق عنوان الرّ  - 2

 )ب(ســخة فــي النّ و  )لنّكرةااالبتــداء بــ اتمســّوغ( )أ(ســخة النّ فــي ف عنــاوين ةأربعــورد لهــذه الرســالة 
  .)لنّكرةااالبتداء ب اتمسّوغمقدمة في ( )ج(سخة نّ الوفي ، )لنّكرةااالبتداء ب تسويغذكرة في التّ (

  )1(.كرات"لالبتداء بالنّ   اتمسّوغراجم عنوان آخر هو "الوذكر في كتب التّ 
صــّرح فيــه بــأّن مخطــوط أصــل ه ورد فــي ألنّــ )؛ب(نســخة المــذكور فــي العنــوان  رجحتوقد 

هــذا األســلوب  وألنّ  ، " لنّكرةااالبتــداء بــ تســويغذكرة في التّ "واسمه  :هذا هو االسم فيها حيث قال
    :رسائلهاستخدمه المؤلف في تسمية قد سائل في عنونة الكتب والرّ  جعيّ السّ 

                                          
  .6/386،  وإكمال الكمال: 6/85توضيح املشتبه:  )1(
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الــوافر فــي الفعــل المتعــدي (و)مــللــل فــي الكــالم علــى الجُ الحُ (و )بيــان فــي عطــف البيــانالتّ (
    :اليةومن ذلك الكتب التّ ، القرون المتأخرةهو أسلوب شاع في و ، والقاصر)

إنبــاء الغمــر و  ، رر الكامنة بأعيان المائــة الثامنــةوالدّ  ، ابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّ 
  .وغيرها ، والوافية في شرح الكافية ، بأبناء العمر

  ؤلف:سم المتحقيق ا  -3
ولــم يــذكر  ، من اليمنضمن مخطوط بحوزتي  )ب(ني حصلت على الّنسخة يجدر القول أن

أبــو  :هــيو نيــة المؤلــف  وكُ  ، )لنّكرةااالبتــداء بــ تســويغذكرة فــي الّتــ(ســخة ســوى العنــوان  فــي هــذه النّ 
 ي العتقــاد أنّ ممــا دفعنــ قب لم يبد واضحاً غير أّن اللّ  ، العُنابيّ  :وهو ، ولقبه الذي اشتهر به ، العباس

 .بحث في تراجم علماء اليمنومن ثم اتجهت  لل ، المؤلف يمنيّ 
حــاة مــن لقبــه عيــانّي و فوجــدت فــي علمــاء الــيمن مــن النّ   ، العُنــابيّ أو ، عــن العنــانّي أو العيــانيّ 

ويحــي بــن إســحاق بــن علــي العيــانّي  ت ، )1( )هـــ 393 ت(اإلمــام القاســم العيــانّي :ّي ومــنهمعبــال
 القاســم بــن محمــد بــن  عبــد اهللاو ، )3(652وابنه محمد بن يحي بن إسحاق العياني ت ، )2(ـه628

 جعفــر بــن محمــد و ، )5( )هـــ1136ت (العيــانّي  بن يحي  بن محّمد الناصرو ، )4(ـه553العياني ت 
  )6( .)ـه1071(ت العيانّي 

                                          
  .5/177األعالم  )1(
  .1/48أخباره يف العقود اللؤلؤية   )2(
  .1/118أخباره يف العقود اللؤلؤية   )3(
  .6/387ينظر إكمال الكمال  )4(
  .3/85ينظر: البدر الطالع:  )5(
  .3/149معجم املؤلفني:  )6(
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كمــا   ، العُنــابيّ بــه وال مــن لق ، أبــو العّبــاس:غير أنّني لم أجد في ترجمة  أحد من هؤالء من كنيتــه
لعــلّ   :فقلــت فــي نفســي، أنّــي لــم أجــد ذكــراّ لهــذه الّرســالة بــين المؤلّفــات المــذكورة لهــذين العــالمين

وإنّمــا ، أليفأو ربما كان المؤلِّف من علمــاء الــيمن الــذين لــم يشــتهروا بالتّــ، الناسخ قد أخطأ في الكنية
    .هي فوائد سطّرها بعض المشايخ أثناء الّدرس

  ، ومحّقــق بــارع ، تدّل على أّن الكاتــب مؤلّــف قــدير –طّالع عليها عند اال –الّرسالة  ومع أنّ 
، حــو فــي مســاجد الــيمن وزواياهــافقد اتّجهــت إلــى تتبّــع أخبــار مــن درّس النّ ؛في التّأليفمديد ذو باٍع 

 فلم أظفر بشيء مفيد. ؛لعلّي أجد هذا العالم

في فهارس مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ما يشــير ثم جاءت الصدفة توفيقاً من اهللا حيث وجدت 
  ".لنّكرةااالبتداء ب اتمسّوغمقّدمة في " :وهو مخطوط بعنوان، للموضوع الذي تناولته الّرسالة

 ، وإذا بهــا نســخة أخــرى للمخطــوط الــذي بحــوزتي ، فسارعت إلى طلب الّنسخة مــن صــنعاء
  .د األصبحيّ د بن محمّ محمّ  وهو: أحمد بن ، أّن اسم المؤلف بدا واضحاً فيها غير

 ؛نســخة ثالثــة مــن المخطــوط فــي مملكــة البحــرين فوجدتثم بدأت في البحث في الفهارس 
اس أبــو العبّــالمؤلــف هــو  أنّ  وهكــذا ظهــر لــي ، فيهــا ف واضــحاً وقد بدا اسم المؤلّ ، فحصلت عليها
 :لألدلة التالية األصبحيّ  د بن عليّ د بن محمّ أحمد بن محمّ 

  سخة ج والنّ  )أ(سخة ؤلف كامالً في النّ كر اسم المذُ - 1
   د بن علي األصبحيّ د بن محمّ اس أحمد بن محمّ ألبي العبّ ؛امحيث جاء فيه

كما ورد فيهــا لقــب  ،  بشكل واضح )اسأبو العبّ (ف سخة ب ذكر لكنية المؤلّ جاء في النّ  - 2
 .فيها قب غير واضحٍ وإن كان اللّ ، العُنابيّ 

   .سبة المذكورةالنّ فقبلت ، نسبة أخرىالرسالة لهذه  يديرد فيما بين م يل - 3
  :حقيقالمنهج الذي اتبعته في التّ 

  حقيقثالث التي اعتمدتها للتّ السخ مع النّ  في التعاملواجهني عدد من الصعوبات 
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       حريفاتقط والتّ فيها بعض السّ  )أ( سخةالنّ ف
  من آخرها. ناقصة )ب(سخةالنّ و 
كــان لــذلك  ، كــراروالتّ  حريــفوالتّ واإلبهــام  الغمــوضمواضع الكثير من ها ففي )ج(سخة لنّ ا امّ وأ

  :اليحو التّ حقيق على النّ منهجي في التّ 
ســـخة خــذت النّ واتّ  ، علــى ثــالث نســخ اهوتقــويم نّصـــ الرســالةاعتمــدت فــي تحقيــق   -  1

  .فهكما أراد له مؤلّ   صّ إلخراج النّ  ؛سخ األخرىوقابلتها بالنّ  ، أصالً )أ(
  .ة الحديثةاعد اإلمالئيّ للقو  ص وفقاً كتبت النّ - 2
  كل.بعد ضبطها بالشّ لسورها اآليات القرآنية  عزوت - 3
    .األحاديث النبوية من كتب الحديث المعتمدة وثّقت - 4
فــإن  ، إن أمكــن  ، خرّجــت الشــواهد الشــعرية مــن مصــادرها األصــليّة الــدواوين الشــعريّة - 4

وأشــرت إلــى بعــض مــواطن االستشــهاد بهــا  ، مع ذكر بحرهــا ، تعذر ذلك رجعت إلى الكتب التّراثية
    .وشرحت غامضها .في كتب التّراث النحويّ 

    .ل من الكلمات وضبطت ما يحتاج إلى ضبطأشكلت ما يشكّ  - 5
  قين.بع عند المحقّ ة كما هو متّ األصليّ  المصادرقت األقوال واآلراء من وثّ  - 6
هكــذا ط مائــل بخــإشــارة  األصــل أشرت في بداية كل صفحة مــن صــفحات المخطــوط - 7

ب إذا كــان حــرف الورقــة أو وجــه إن كــان وجعلت في جانب الخط رقــم الورقــة متبوعــاً بحــرف أ  )/(
  .الظهرص في النّ 

  :حو التاليسخ على النّ أشرت إلى كل اختالف في النّ -  8
كبيـــرين بـــين قوســـين   رجحانهـــارأيـــت إذا كـــان االخـــتالف فـــي كلمـــة وضـــعت الكلمـــة التـــي - أ
  ما ورد خالفها في  النسخ األخرى.الحاشية في  وذكرت(....)هكذا
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  )(  رة بــين قوســين كبيــرين هكــذاالف في جملة أو أكثر وضعت هــذه العبــاإذا كان االخت- ب
  .وأشرت في الحاشية إلى مكان ورودها(......

ســخ عنــد ذكــر نبينــا من مثل قوله في بعض النّ ر غير المؤثّ  اليسيرأغفلت ذكر االختالف  - ج
بعــض الحــروف فــي الكلمــة فــي نقــص   وكــذلك  ، شــر إليــهولــم أُ  )(صــلى اهللا عليــه وســلم :محمــد

النســختين المتبقيتــين ق ااتفــمــع  ، مثــل البــاء أو الفــاء أو الــواو ، حــاةكتــب النّ   المعروفــة فــي الواحــدة 
      .عليها

  .ترجمت لألعالم غير المشهورين - د
ــ، مب العلــطــّال  ينفــع بهــذا الجهــداهللا أســأل أن  ،أخيــرا ه خالصــا لوجهــه وأن يجعــل عملنــا كّل

    .العالمين والحمد هللا ربّ  ، الكريم
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 حمن الرحيمبسم اهللا الرّ  / أ]1[ 

رحمــه اهللا  العُنــابيّ   د األصــبحيّ د بــن محّمــاس أحمــد بــن محّمــاإلمــام أبــو العّبــالشــيخ قــال  "
  )1("تعالى

، يكــون نكــرةً  أنْ  فــي الخبــر واألصــلُ ، معرفــةً  أن يكــونَ  المبتــدأفــي  األصــلُ  ، الحمد هللا وحــده
وأنهاها بعض المتــأخرين إلــى ، لنّكرةااالبتداء ب اتمسّوغحاة النّ  ))3(عتتب )وقد، )2(راننكَّ ويان فَ وقد يعرّ 

   .وأربعين )5(اثنينإلى تعالى بعون اهللا ، وقد أنهيتها، )4(اثنين وثالثين
ــ دٌ ْبــعَ ولَ  )6( :ه تعــالىنحو قولــ؛بصــفة ظــاهرة موصــوفةً  لنّكــرةاأن تكــون -  األول ن ِمــ يــرٌ خَ  ؤمنٌ ُم

  .) )7كٍ رِ شْ مُ 
 منــوانٌ " التقــديرُ  ، "بــدرهمٍ  منــوانِ  الســمنُ " :كقــولهم،  رةدَّ َقــأن تكــون موصــوفة بصــفة مُ  - الثــاني 

بــه مــع   (جــاز االبتــداء( )1(لهــذا(و، "ن منويـ"لــ)8()ه صــفةٌ أنّــ )رفــع علــىفــي موضــع  "منهـ"فــ "بــدرهم  منــه

                                          
ويف نسخة (ج) قال الشيخ اإلمام العامل العــامل العالمــة شــهاب الــدين  لنص احملصور حباصرتني  يف النّسخة (أ)،  و(ب)ا )1(

  ."رمحته ورضوانه وأسكنه فسيح جناتهأمحد العُنايبّ النّحوي تغمده اهللا ب
قيــل بــل املعلــوم عنــد املخاطــب هــو يف حال تعريف االثنني قيل:جيوز جعل أيّهما اخلرب،  وقيل:حبســب إرادة املخاطــب،  و  )2(

  .38/ 2املبتدأ وغري املعلوم هو اخلرب، وقيل: حبسب العموم واخلصوص، واألعم هو اخلرب،  ينظر: ارتشاف الضرب:
  .يف النسخة(ج)  " ذكر " )3(
  .311 - 1/302هـ) ينظر شرحه على املقرب: 698إشارة إىل صنيع الشيخ  ابن النحاس (ت  )4(
  .(نيف)يف النسخة ج  )5(
  من سورة البقرة. 221اآلية  )6(
صفت قربــت مــن املعرفــة بالتخصــيص. ينظــر: غ االبتداء به وصفه مبؤمن؛ألّن النّكرة إذا وُ عبد مبتدأ، وهو نكرة،  والذي سوّ  )7(

  .1/543صريح التّ 
  .يف نسخة (ج): الصفة ملنوين )8(



 153العدد  –مجّلة الجامعة اإلسالمّية 

 - 443 -

الــذي هــو  ))3(عــن المبتــدأ األول والجملــة خبــرٌ ، خبــره" بــدرهمٍ "و، مبتــدأ" منوانُ ـ"فــ، )2() كــرةكونــه ن
   ، ))4("، )من السّ 

  :  )5(ومثله قول األخطل
  ا بدينارِ سبعون إردبَّ  عندهم         والقمحُ  الهنديِّ  كالعنبرِ   الخبزُ و )) 1((

  .منه )6(اً أراد سبعون إردبَّ 
غ االبتــداء ســوِّ فة ال تُ د الّصــمجــرّ  فــإنّ ، )7()نــا مثل)كمــا  فيــد تخصيصــاً ويشــترط فــي الصــفة أن تُ 

ــلــم يُ "  مٌ فــي الــدنيا قــائ رجــلٌ ":قلــت ك لــوألّن◌ّ  ؛لنّكرةابــ  )ها لــمألنّ ؛صــفة"نيا فــي الــدّ "وإن كــان ، دِف
  تخصيصاً  )8()هبسِ كْ تُ 

ـــمَ رْ قَ بِ  عـــاذَ  ضـــعيفٌ " :كقـــول العـــرب،  )9()موصـــوف)مـــن فـــاً لَ أن تكـــون خَ  - الثالـــث   ، )10("ةٍ َل
  .)11(ضعيفة شجرةٌ  :ةُ لَ مَ رْ القَ  و، ضعيف أو حيوان التجأ إلى ضعيف إنسان:أي
  ــــــــــــــ

  .يف نسخة (أ): ولذلك )1(
  .كرة)يف نسخة أ و النّسخة ب: (بالنّ  )2(
  .بصفة حمذوفة غ االبتداء به كونه موصوفاً من " وسوّ وهو:" السّ  )3(
  .جاءت هنا عبارة غري واضحة يف نسخة ج )4(
البيـــت مـــن البســـيط،  ومل أجـــده يف  الـــديوان،  و هـــو  منســـوب لألخطـــل  يف الّصـــحاح  (ردع)،  و اللســـان (ردب) واملزهـــر:  )5(

1/95.  
يف حــديث  1/52دب مكيــال ضــخم،  ويف اجملمــوع املغيــث يف غــرييب القــرآن واحلــديث: " اإلر 8/104يف العــني للخليــل:  )6(

  .منعت مصر إردّا: " هو مكيال هلم يسع أربعا وعشرين صاعا "
  .ذكرنا يف نسخة (ج): )7(
  .يف نسخة أ (تكسب) )8(
  .يف النسخة أ،  و ب  موصوفة )9(
واملراد بالقرملة: شجرية صغرية ال فائدة منها يف سرت وال منعة: قال - عيف إىل ضعيف،  يضرب هذا املثل يف التجاء الضّ  )10(

 كثرية املاء تنفضخ  إذا ُوطئت".األصمعي: الَقرْمَلَة شجرة ضعيفة  

  .11/555، واللسان (قرمل) 1/279 :، وجممع األمثال1/466ومجهرة األمثال 20ينظر: النبات لألصمعي:        
  .الفاعلقيل أن النّكرة هنا يف معىن  )11(
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 ، صــدقةٌ  بمعــروفٍ  أمــرٌ  {)2( [قوله صلى اهللا عليه وآلــه وســلم ] :نحو ؛)1(أن تكون عاملة - الرابع 
 .} صدقةٌ  عن منكرٍ  ونهيٌ 

 خمــسُ { " :قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم نحــو ؛)3(محضــة تكــون مضــافة إضــافةً  أنْ  - الخــامس 
  )4("} يلةِ واللّ  في اليومِ  على العبادِ  اهللاُ  كتبهنَّ   واتٍ صل

 .)6(ك ال يفعل كذامثلُ  :نحو ؛)5(محضة أن تكون مضافة إضافة غيرَ  - السادس 
لأللــف  قابــلٍ  يكــون المضــاف إليــه غيــرَ  أنْ  لنّكرةاوشرط تســويغ اإلضــافة غيــر المحضــة لالبتــداء بــ

    ."رجل قائمٌ  مثلُ ":فال يجوز؛الموالّ 
  ."احكٌ منك ض أفضلُ " :نحو، مللمعرفة في عدم قبول األلف والالّ  مقاربةً  أن تكونَ  - السابع 
جــاز االبتــداء  نكرةٌ "  رجلٌ ـ"ف ، "قائمان ورجلٌ  زيدٌ " :كقولك؛على معرفة أن تكون معطوفةً - الثامن 

 .لعطفها على المعرفة؛/بٍ ]1[ /بها 
    :)1(الشاعرقول نحو ؛مسوّغعلى نكرة فيها  أن تكون معطوفةً - التاسع 

                                          
ــي فالنّ  الشــاهدالنّكرة هنا عاملة عمل الفعل، ففي  )1( مــا مصــدران، واملصــدر  كرتــان تعمــالن يف حمــلّ أمــر و اجملــرور بعــدمها أل

  .1/544 :صريحيعمل عمل فعله ينظر التّ 
،  ورواه ابــــن حبــــان يف صــــحيحه، ولفــــظ 697ص  :،  وكتــــاب الزكــــاة499أخرجــــه مســــلم يف صــــالة املســــافرين ص  )2(

ــي احل ليلة صدقة،  وأمــر مبعــروف صــدقة و ديث: "كلّ تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل 
  .1/534ينظر صحيح ابن حبان:  قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم،  و " عن منكر صدقة

  فخمس مبتدأ، ومثله:عمل بر يزين اجلّر،من النّكرة العاملة املضافة ألّن املضاف يعمل يف املضاف إليه  )3(
ســائي يف كتــاب الصــالة ،  والنّ 319، 5/315 :،  وأمحــد يف املســند111ص  األمــر بــالوتر بــابأ رواه مالــك يف املوطّــ )4(

  .1/448 :،  وابن ماجة يف كتاب إقامة الصالة1/230
ا املضاف تعريفاً  وهي اليت )5(   .وال ختصيصاً  ال يستفيد 
  .ثلكم يفعل كذا)يف النسخة ج (م )6(
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  سمعا من هذا امرؤٌ  فهل بأعجبِ        بتي وشكوى من معذِّ  عندي اصطبارٌ )) 2((
  .)2(..الخ.وشكوى عند قاتلتي :ويروى
علــى أن [   روفٌ ْعــمَ  ولٌ وقَــ ةٌ طاَعــ  )3(كقولــه تعــالى،  مســوّغعليها مــا فيــه  فَ طَ عْ أن يُـ - العاشر 
عليهــا مــا فيــه  فَ طَــه عَ ألنّ "؛طاعةـ"فســاغ االبتــداء بــ ؛أمثــلُ  )4( ] معــروفٌ  وقــولٌ  طاعــةٌ  :يكــون التقــدير

  ."وقولٌ " :لقوله؛الذي هو وصف "معروف"وهو ، مسوّغ
قــال ، )5(والكــالم فيــه علــى هــذا ، محــذوف بتدأٍ م خبرَ ][طاعةٌ وهو أن يكون ، آخر وفيه وجهٌ 

   :))6(الشاعر
  تَِصيحُ  الَعِشيّ  دَانُ وِصرْ  ْرمٍ بصَ         نَادَيَا الَقْرنِ  بُ ضَ أعْ  وظبيٌ  غُرَابٌ ))3((
الــذي  "القــرنِ  أعضبُ "وهو ، مسوّغوفيه ، عليه" وظبيٌ "لعطف  ؛وهو نكرة-  "غرابٌ "ـ:فابتدأ ب

  ."وظبيٌ ":وصف لقوله، )1(هو

  ــــــــــــــ
، 3/328،  والّتــذييل والتّكميــل: 1/310شــرح املقــرّب:  وهــو مــن شــواهدالبســيط، ومل أعثــر علــى نســبة لــه، البيــت مــن  )1(

 وشـــرح شـــواهد املغـــين:3/112واألشـــباه والنظـــائر ، 1/218، واملســـاعد علـــى تســـهيل الفوائـــد 844 :بيـــبمغـــين اللّ و 
  .7/239: ، وروح املعاين1/86اب: ،  وينظر:الكت863/

  .844 :بيبين اللّ غم ،  و1/310: شرح املقّرب: واية يفوردت هذه الرّ  )2(
  .من سورة  حممد  31اآلية  )3(
  .ما بني املعقوفني ساقط من النّسخة ج )4(
مــا مــن ذكر يف إعراب طاعة ثالثة أوجه،  أورد العُنايبّ منها وجهني والوجه الثالث  هــو أن طاعــة صــفة لســورة  ينظــر: إمــالء  )5(

  .237به الرمحن للعكربّي:
، 1/303ومجهــرة اللغــة 9/174عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة بــن مســعود،  يف األغــاين: ل منسوب البيت من الطويل   )6(

،  ومغــين اللّبيــب: 1/292وشــرح التســهيل ، 3/327والبيــت مــن شــواهد، الّتــذييل والتّكميــل 1/370وجممع األمثــال 
مجــع صــرد، وهــو طــائر  ردانوالصِّ :القطع البائن، صرمالو مكسور القرن،  عضب:األو بدال من ناديا ،  ويروى نادباً 1/610

  .صرد –صرم  –عضب  - فوق العصفور، ينظر اللّسان: 
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ــوطائِ قولــه تعــالى :نحو؛أن يكــون الموضــع موضــع تفصــيل- الحــادي عشــر  ــ ةٌ َف ــ دْ َق م هُ تْـ أهمَّ
 :)4(قول امرئ القيسو ، مرعى " وشهرٌ  ، ىر تَ  وشهرٌ  رىثَ  شهرٌ  ":)3(وقول بعض العرب) )2مهُ سُ أنفُ 

  لوَّ حَ قٌّ عندنا لم يُ وشِ  قٍّ لفها انحرفت له      بشِ خَ من  إذا ما بكى  ))4(( (
  :  )5() أيضا وقوله

  رّ أجُ  وثوبٌ  تُ يْ سِ نَ  فثوبٌ       كبتين    ى الرُّ عل زحفاً  فأقبلتُ   ))5((
  :)6(مر بن تولبقول النّ و 

  رّ سَ نُ  ويومٌ  اءُ سَ نُ  ومٌ ويلنا"         ويومٌ  علينا فيومٌ  ))6((
  

  ــــــــــــــ
  . )نكرة(يف نسخة أ جاءت هنا عبارة  )1(
  3/326ذييل والتّكميل.  على تقدير (( أي من غريكم،  وهم املنافقون)) ينظر: التّ من سورة آل عمران 154اآلية  )2(
ميطــر أوال مث يطلــع النبــات فــرتاه  :الثـَّرَى: النََّدى ويقال (ثَـرَّْيُت السَّوِيق) إذا بَـلّلته باملــاء، والعــرب يعنــون بــذلك شــهور الربيــع: أي )3(

املثــل ملتابعــة تــرى الــذي مث يطول فرتعاه الـنَّعَمُ وأرادوا شهر ثَـرًى فيه وشهر ترى فيــه، وإمنــا حــذف التنــوين مــن ثـَـرى وَمرْعًــى يف 
  .1/370هو الفعل ينظر: جممع األمثال 

مــن معلقتــه الشــهرية، و للبيــت روايــة أخــرى جــاء فيهــا احنرفــت لــه بشــقٍّ  1/190البيت من الطويل يف ديــوان امــرئ القــيس: )4(
،  وهــذه 21لمعلّقــات: وحتيت شقهامل حيّول،  وال شاهد يف هــذه الروايــة، ومل يــذكر الــزوزين روايــة أخــرى للبيــت يف شــرحه ل

، وتفســري أيب الّســعود 1/81الروايــة يف الــديوان بروايــة األصــمعي،  وهــي  أشــهر يف كتــب التّفاســري،  ينظــر: البحــر احملــيط: 
2/101.    

  .ما بني القوسني  انفردت به النّسخة ج )5(
املنســوب للخليــل:  حــو النّ واجلمــل يف،  1/86مــن شــواهد  الكتــاب ، وهــو 2/623يف ديوانــه  مــن املتقــارب، البيــت  )6(

ســاعد 346،  وشــرح الكافيــة الشــافية:  66،  749،  وأمايل ابن احلاجب 123ومحاسة البحرتي ص ، 66
ُ
،  وامل

مثــــار  ،  وينظــــر:1/214وحاشــــية اخلضــــري:  ، 33/327: ،  والتّــــذييل والتّكميــــل1/233 الفوائــــد: ســــهيلعلــــى ت
      .1/79:  رفطواملست ، 3/188 ، ونفح الطيب:، 641: القلوب
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  :)1(اآلخر قولو 
  ونيوأخرى منك تأسُ  حُّ شِ تَ  يدٌ       )2() ◌ً باجَ متني عَ ي ألكثر مما سُ إنّ  ())7((

 ، رالوصـــف المقـــدّ  هـــو ؛متواآليـــة التـــي تقـــدّ  ، فـــي هـــذا البيـــت مســـوّغال)3(وعنـــد ابـــن مالـــك
 مســوّغوعنــد بعضــهم ال ، حُّ تِشــمنك  يدُ  [والتقدير ]، )4(فقونالمناوهم ، من غيركم وطائفةٌ  :قديروالتّ 

    .)5(االعتماد على واو الحال
  .يموت كلٌ   :نحو قولك ؛ةعامّ  لنّكرةاأن تكون  - الثاني عشر 
 :والتقــدير[ .)6(يبويهعلــى رأي ســ!  زيــداً  مــا أحســنَ :ة نحــوعجبيّــأن تكــون مــا التّ  - الثالــث عشــر

  .)8("ن زيداً سَّ حَ  )7( ]شيء عظيم 
    :)1(اعركقول الشّ ،  بعجّ أن يكون الكالم بها في معنى التّ  - الرابع عشر 

                                          
ونسبه للفضل بن العباس بن عتبة ،  1/26ان التوحيدي ذكر يف الصداقة والصديق أليب حيّ وقد  البيت من البسيط،  )1(

لصاحل بن عبد اهللا ،  1/79 :يف املستظرف سبنُ و وقبله لقد عجبت وما بالدهر من عجب،   بن أيب هلب، 
  وقبله:   ، ميّ اجلذا القدوس  بن عبد اهللا بن عبد القدوس األزديّ 

  تغتابين عند أقوام ومتدحين... اخل.
   يداجيين نه... أناصح أم على غشّ وقبله: قل للذي لست أدري من تلوّ       
  .3/326شواهد التّذييل والتّكميل: والبيت من      

    .ما بني القوسني انفردت به  نسخة ج )2(
  .1/291 سهيل:شرح التّ  )3(
  .،  ويد تشح: أي يد منك تشحّ 3/326والتّذييل والتّكميل: 1/290ينظر: التّسهيل:   يف نسخة ج (املناوئون ) )4(
  .3/326يف التذييل والتّكميل املسوّغ فيه هو التفصيل  )5(
  .قال سيبويه: " زعم اخلليل بأنه مبنـزلة قولك: شيء أحسن عبد اهللا ، 1/329ينظر: الكتاب:  )6(
         . النسخة األصل وهي مأخوذة من النّسخة جالعبارة ما بني املعقوفني ليست يف )7(
  .ما بني احلاصرتني ساقط من النسخة ج )8(
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/أ 2[   /  بُ جَ أعْ  ةِ وإقامتي        فيكم على تلك القضيّ  يةٌ ضِ لتلك قَ  بٌ جَ عَ ))8((
  .؟ار في الدّ  أرجلٌ  :نحو ؛استفهامٍ  أن تتقدمها أداةُ  - الخامس عشر ]

  .ا رجل في الدار عندنام :نحو ؛أن تتقدمها أداة نفي - السادس عشر 
    :)2(اعر" لوال " كقول الشّ  أن تكون تاليةً  - السابع عشر

    حين استقلت مطاياهن للظعن .....ةٍ قَ ذي مِ  ألودى كلُّ  لوال اصطبارٌ ))9((
    :)4(راعكقول الشّ ،  ة"إذا الفجائيّ )3( ]أن تكون تالية ـل[ –الثامن عشر 
  قاحْ لديك فقلت سُ  رٌ وَ خَ  إذا    في الوغى من ذي حروبٍ  كَ حسبتُ ))10((

  ــــــــــــــ
هلــين بــن أمحــر وقيــل  فقيــل هــو للشــاعر اجلــاهلي: َضــمرَةُ بــن جــابر النَهَشــلي،  ته، اختلــف يف نســبوقــد  البيت من الكامل،  )1(

ذكــر أن الســريايفّ   54: ويف فرحــة األديــب ، ل الطائيّ عُ رْ فُ لل أيضا سبَ نُ 1/14: يف احلماسة البصرية،  و الدارميّ  الكناين
و  ، 1/319وهــو مــن شــواهد:الكتاب واعــرتض عليــه فقــال مل خيلــق اهللا يف باهلــة مــن امســه زرافــة،   للزرافــة البــاهليّ   هنســب

، 1/461، وشــرح الكافيــة البــن فــالح: 1/340وأمــايل ابــن الشــجرّي: ، 113املنســوب للخليــل:  حــواجلمــل يف النّ 
قطــر  و، 1/478 الفوائــد: ســهيل،  وت1/305:، وشــرح املقــرب البــن النحــاس 1/316علــى الكافيــة  وشــرح الرضــي

ـــــ زانـــــة ، وخ2/88اهلمـــــع و ، 1/14، وينظـــــر: احلماســـــة البصـــــرية 1/206واألمشـــــوين: ، 132: دى البـــــن هشـــــامالّن
  .، وينظر:اللّسان (حيس)3/72، والّدرر 2/34:األدب

،  1/294ســهيل: وشــرح التّ  ، ، 2/39ارتشــاف الّضــرب والبيت من شــواهد أعثر على نسبة له،  وملمن البسيط، البيت  )2(
،  210، وشــرح ابــن عقيــل:1/206 ،  وأوضــح املســالك:3/328والتّــذييل والتّكميــل: ،  1/311وشــرح املقــرب: 

ت مطايـــاهن متامـــه: حـــني اســـتقلّ و  ، وهـــو ، 1/545والتصـــريح  1/532واملقاصـــد النحويـــة: ،  1/207واألمشـــوينّ 
صــرب هللــك كــل ذي حــب اللــوال وجــود  وأودى: هلــك،  واملقــة: احلــب  أي:البيت،  ت....بــالظعن،  ويروى:ملــا اســتقلّ 

  عند عزم احملبوب على الرحيل.
  .زيادة مأخوذة من نسخة ج )3(
 ، و 1/76والــدرر   ،1/218نســبة لــه، وهــو مــن شــواهد: املســاعد علــى تســهيل الفوائــد  أعثــر علــى ومل البيت من الوافر،  )4(

  .1/206وهو هناك: حسبتك يف الوغى بردى حروب،  وحاشية الصبان  ، 206/  1شرح األمشوين: 
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  :  )1(كقوله،  أن تكون معتمدة على واو الحال - التاسع عشر 
 ارقِ شَ  لَّ كُ   هُ وءُ ى ضَ فَ اك أخْ محيَّ      ا دَ بَ  ذْ فمُ  اءَ قد أضَ  مٌ جْ ا ونَ نَ يْـ رَ سَ ))11((

    :)2(عيثل البَ وقو 
  كروعُ  ماءالدِّ  في وطيرٌ  حماها         لذمةٍّ  عقداً  شدّ  ما إذا أغرّ ))12((
ــذهــب عَ  إنْ " :قــولهم فــي المثــلنحــو  ؛الجــزاء فاءَ [لـ] أن تكون تاليةً -  نالموفي عشري ــعَ فَـ  رٌ ـيْ  رٌ ـيْ

  .:)3("باط في الرِّ 
ــ:نحــو ؛مختصــاً  هــا ظرفــاً أن يتقــدمها خبرُ  - الحــادي والعشــرون  فلــو كــان غيــر ، ك رجــلٌ أماَم

 يــومَ  :نحــو ؛انالزمــظــرف فــي ذلــك ظــرف المكــان و  وســواءٌ  ، أمامــاً رجــلٌ  :نحــو؛لــم يجز صّ مخــت
  .قتالٌ  الجمعةِ 

فلــو كــان غيــر " ار رجــل فــي الــدّ " :نحــو ؛اً مختصّ  أن يتقدمها خبرها مجروراً  - الثاني والعشرون 
  )4(."رجل في دارٍ " :نحو ، لم يجز مختصّ 

                                          
، وشـــرح 3/329، والّتـــذييل والتّكميـــل: 2/39االرتشـــاف وهـــو مـــن شـــواهد ، ومل أظفـــر بنســـبة لـــه، مـــن الطويـــلالبيـــت  )1(

  .1/206، و األمشوين:1/215ي، واخلضر 613اللبيب:  غين، وم207: عقيل ، وابن1/294التسهيل
هــــ)وهو مــن شــواهد التـــذييل 124البيــت مــن الطويــل، وقائلـــه البَعيث:خــداش بــن بشـــر بــن خالــد أبـــو زيــد التميمــي (ت  )2(

  .، والبيت انفردت به النّسخة ج فقط90، و ينظر:أدب اخلواص 3/329والتكميل: 
 ، 1/25 :ستخف بفقــده ينظــر: جممــع األمثــال للميــداين؛فيُ قدر على العوض منهللشيء يُ  من أقوال العرب   يضرب مثالً  )3(

ــا تُــيــت اخليــل رباطــاً ابــة،  ومسُّ ربط بــه الدّ باط: احلبــل الــذي تُــوالرِّ    عــدّ ربط بــإزاء العــدو يف الثغــر ويــربط العــدو بإزائهــا خيلــه يُ ؛  أل
  .1/28ينظر: مجهرة األمثال: لصاحبه  كلُّ◌ٌ 

قــدم معــا،  أي: لــو قلــت رجــل يف الــدار مل : ال جيــوز لفــوات االختصــاص والتّ 1/541صــريح علــى التوضــيح قــال يف التّ  )4(
مــل علــى الصــفة الحتياجهــا النّكــرة إذا جــاء بعــدها ظــرف أو جــار وجمــرور حتُ  ألنّ ؟علــم هــل اجلــار واجملــرور صــفة أو خــرب يُ 
  ."عت للنّ 
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بــل جملــة مشــتملة علــى  خبرها غير ظــرف وال مجــرور[لـ] تالية أن تكون  - والعشرون الثالث 
  .)1(لٌ جُ رَ  هُ مُ غال كَ دَ صَ قَ  :نحو؛فائدة

 ينَ اِســيَ  لْ إلى عَ  مٌ السَ )3(][قوله تعالى:نحو؛)2()الدعاء)أن يكون فيها معنى- الرابع والعشرون 
 ، دلزي ويلٌّ  و، بين يديك خيرٌ " و.  

درهـــم :؟ أيمــا عنــدك:فــي جـــواب" درهــمٌ " :كقولــك،  أن تقــع جوابـــاً  - الخــامس والعشــرون 
ك لَ ْســالجــواب ينبغــي أن يُ  ألنّ ؛درهــم عنــدي:قديرالتّ  وال يجوز أن يكون": )4(قال ابن مالك، عندي

 .م في الجوابفكان هو المقدَّ ؛في السؤال هو المبتدأ مُ دّ قَ والمُ  ، السؤال به سبيلَ 
  )5()من عندك ؟:أن يكون اسم استفهام نحو –السادس والعشرون (

  .من يقم أقم معه :نحو ، شرط أن تكون اسمَ  - السابع والعشرون 
  .ارفي الدّ لي  كم غالمٍ :نحو؛ةأن تكون كم الخبريّ  - ون والعشر  الثامن

لالبتــداء  اً مســّوغصــغير ن التّ وكــا ، عنــدنا يــلٌ جَ رُ  :نحــو ؛رةغَّ َصــأن تكــون مُ  -  التاســع والعشــرون 
  .عندنا )6(مالجرْ  صغيرُ  رجلٌ  :ك قلتكأنّ ،  في المعنى ه وصفٌ ألنّ ؛لنّكرةاب

                                          
 1/454صــريح ختصــاص بــاملعمول " ينظــر: التّ قــدمي  و االقــال: وإمنــا قيســت عليهــا لشــبه اجلملــة بــالظرف واجملــرور يف التّ  )1(

  .2/194 :ورجل غّر: مل جيرب األمور ينظر: املزهر
  .يف نسخة ج (الفعل) )2(
  .الصافاتمن سورة  130اآلية  )3(
  .1/295شرح التسهيل قال ابن مالك: وال جيوز أن يكون التقدير عندي درهم،  إالّ على ضعف ألن اجلواب...."  )4(
  .لقوسني انفردت به النسخة ج،  وهو غري موجود يف النسختني األخرينيالنّص بني ا )5(
صــغري اجلســم  صــغري اجلــرم:،  و 3/375املصغّر يدل يف املعىن على الصفة واملوصوف،  ينظر شرح الرضي علــى الكافيــة: )6(

  .لسان العرب (رجل)
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  .ار رجلٌ الدّ ما في إنّ :نحو ؛أن تكون محصورة- ن الموفي ثالثي
 ، ذا نــاب رَّ أَهــ رٌّ َشــ :)1(كقــولهم؛أن يكون الكالم بها في معنى كالم آخر - الثالثون و  الحادي

 ، شــرّ  ذا نــاب إالّ  مــا أهــرّ :أي ، جــاء بــك/ب]2[ /مــا  وشــيءٌ  ، ")2(دعــاك إلينــا ال حفــاوةٌ  مــأربٌ " و
  :  )3(ومنه قول الشاعر، وما جاء بك إال شيءٌ ، ربٌ مأ وما دعاك إلينا إالّ 
  وقد أرى              وأبّي مالك ذو المجاز بدار ك ذا المجازِ أحلَّ  قدرٌ ))13((

  :)4(وقال اآلخر
  سعيد الخير كلّ  وأغرى سبيلَ   رمى األشقى بسهم شقائه    قضاءٌ  ))14((

  قضاء. وما رمى األشقى إالّ ، رُ دَ قَ  ك ذا المجاز إالّ ما أحلّ  :أي

                                          
 .ذا ناٍب إال شرٌّ  ما أهرّ  هُ ": َمحَلَه على اْهلَرِير، واملعىنبعُ و " أهرَّ اب: السّ ذو النّ  )1(

اللســـان  ،  و 1/370،  وجممــع األمثــال: 2/130املستقصــى يضــرب يف ظهــور أمــارات الشــر وخمايلــه ينظر:وهــذا املثــل       
.وقيــل إّن املســوّغ فيــه هــو الصــفة وتقــديره: شــر عظــيم أهــر ذا نــاب،  وقيــل غــري ذلــك ينظــر 1/329والكتــاب:  (هــرر)، 
  .اإلجياز لقطب الدين الكيذري حتقيق: د. حمسن بن سامل العمرييمن الدرر يف شرح   77ص: 

،  واملثــل هنــاك: مأربــة دعتــك إلينــا ال 309 / 2يضرب ملن ال يزورك إالّ عند احلاجة ينظر:املستقصى يف أمثال العــرب:    )2(
  حفاوة.

،  468،  4/467 خزانـــة األدب و، 2/635يف معجـــم مـــا اســـتعجم: نســـب للمـــؤرج الســـلميّ مـــن الكامـــل البيـــت  )3(
 البــن يعــيش: ،  وشــرح املفصــل2/602، و أمــايل ابــن احلاجــب 2/476 مــن شــواهد  جمــالس ثعلــبوهــو ،   469
معجــم  و، 2/863شــرح شــواهد املغــين: وينظر: ، 609: ومغــين اللبيــب ، 2/271وشرح الكافية للرضــي: ، 3/36

ذكــر ســخة (ب)يف النّ ا: قــدر أحّلــك ذا النّخيــل،  و (قــدر)،  وللبيــت روايــة أخــرى جــاء فيهــ حملكماو ،   13/20: األدباء
     .(قدر) و(خنل) وتاج العروس (قدر) ساقط، وينظر: اللسان  وعجزه، الشطر األول

. و يف التّــذييل والتّكميلســبيل احلـّـر وقــد أثبــت مــا وجدتــه يف 3/331 :وهــو مــن شــواهد التــذييل والتكميــلمــن الطويــل،   )4(
  .النسخة
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  العــادة بــأنَّ  ما جرتلمن جاء في وقت  إالّ "ما جاء بك  يءٌ ش" :قالُ : ال يُ )1(حاةقال بعض النّ 
 الكلــبُ  ال يهــرُّ  فــي وقــتٍ  قــال إالّ ال يُ  ، "ذا نــاب أهــرَّ  شــرٌّ "  وكــذلك ، مهــمٍّ  ألمرٍ  يجيء في مثله إالّ 

إن   )2( :[قـــال تعـــالى :كثيـــراً   الشـــرِّ  لغيـــرِ  يهـــرّ  فالكلـــبُ  وإالّ ، وجـــرت العـــادة بـــذلك، لشـــرّ  إالّ [فيـــه]
  ).[)3 ثْ هَ لْ يَـ  هُ كْ رُ تْـ تَـ  أو، ثْ لهَ عليه يَ  لْ ْم◌ِ حْ تَ 

شــيء مــا " :مثيل بقولهمفي التّ " :- اهللا عنه  عفا - )4(بهاء الدين ابن النحاساإلمام قال الشيخ 
كــون فت؛"بــدرهم مــا  ائتنــي"  قــولهم كمــا فــي،  صــفةهنــا كــون حتمــل أن ت"تمــا " ألنّ ؛نظــر" جــاء بــك 

 "مــا"فــي  [عتقــدأنــه يجــوز أن يُ  "إالّ  اآليــة    ....كٍ شــرِ يــر مــن مُ خَ  ؤمنٌ ُمــ دٌ ْبــولعَ  )5(حينئذ كقوله تعــالى
  " صحيحاً )6( ]فيكون التمثيل حينئذ ؛ها زائدةهنا أنّ 

شــيءٌ :ومثَّلــه بمــا تقــدم مــن قــولهم، )7()ابــن الطــراوة )قالــه، أن تكون للمفاجأة - والثالثون  الثاني
  )1(." وهذه زيادة غريبة" ليس عبٌد باٍخ لك )8(وَجَعل منه المثل، ما جاء بك

                                          
  .3/331 :ينظر"قال بعض أصحابنا "بقوله  يف التّذييل والتّكميلالقول  هذابو حيان أنسب  )1(
  .من سورة األعراف 176اآلية    )2(
  .ما بني املعقوفني زيادة من النسخة ج )3(
هـــ) والــنص منقــول 698(ت  ةحــوي شــيخ العربيــة بالــديار املصــريّ حــاس النّ بــن النّ حممــد بــن إبــراهيم ــاء الــدين أبــو عبــد اهللا  )4(

  .1/307رف ينظر: شرح املقرب البن النّحاس: بتص
  .البقرة من سورة    221 اآلية  : )5(
  .ما بني املعقوفني زيادة من نسخة ج )6(
و هــو مــن أثــر النســخ،  تســقط كلمــة (ابــن)،  ولعــل  "الطــراوة" :أ)( ويف نســخةوهــو حتريــف، ، "الطــرباين" (أ)نســخة  يف )7(

هـــ) 528وابن الطّراوة أبو احلسني سليمان بن حممد بــن ســهل  الغرنــاطّي (ت ،  3/331مذكور يف التذييل والتكميل:  
  .3/132،  و األعالم: 1/605الوعاة ترمجته يف بغية 

  .2/209، وجممع األمثال 186،  2/185ينظر: مجهرة األمثال قة باللئيم.يضرب يف النهي عن الثّ  )8(
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هــو  :وال يُقــال، لرجلٌ قــائمٌ :نحو؛معتمدة على الم االبتداء لنّكرةاأن تكون  - والثالثون  الثالث
 .))2ٌد مؤمٌن بْ عَ ولَ  مثل   

" رجــلٌ قــائم " فــي جــواب :نحو؛أن تكون في جواب من سأل بالهمزة و أم - والثالثون  الرابع
  من قال " أرجلٌ قائمٌ أم امرأةٌ؟.

مــن فــي جــواب - نحــو قولــك ؛فيفــي جــواب النّ  نْ أن تــدخل عليهــا إ - والثالثــون  الخــامس
  .في الدار رجلٌ  نْ : إ- ما رجل في الدار  :قال

  .قامت امرأةً  لمن زعم أنّ  "رجل قام":نحو :ؤتى بها للمناقضةأن يُ  - والثالثون  السادس
قـــرأ بهـــا  م ِهـــألزواجِ  ةٌ يّ ِصـــو )3(نحـــو قولـــه تعـــالى، بهـــا األمـــر يُقصـــدأن  -  والثالثـــون الســـابع

مــــنهم  وصـــيةٌ :أي ، رهنـــا هــــو الوصـــف المقـــدّ  مســـوّغال:وقيـــل )4(الحرميـــاّن وأبـــو بكـــر والكســــائي
  ."ألزواجهم

 وإنســانٌ  ، خــذا مــن المــأخوذ منــه درهمــاندينــاران أُ  :نحــو، خبرهــا دَ يَّــقَ أن يُـ - والثالثــون  الثــامن
    .يومه في دٍ رُ ثم سار أربعة بُـ ، صبر على الجوع عشرين يوماً 

علــى أن يكــون .بــيضٌ  فــي دراهمــك ألفــاً  إنّ  :نحــو ؛م معمــول خبرهــايتقــد -   التاسع والثالثــون
فــي  إنّ "ومثالــه فــي ذلــك ، ســيبويه رحمــه اهللا تعــالى علــى جــواز ذلــك فــي إنّ  فقــد نــصّ  بــيض خبــراً 

  .)1("بيض دراهمك ألفاً 

  ــــــــــــــ
ن معتمدة على الم االبتداء؛ حنو: لَرجــلٌ قــائمٌ وقــد تقــدم هــذا املســوّغ يف أن تكو  - جاء يف النسخة ج هنا: الرابع والثالثون  )1(

  .الثامن والعشرين من املسّوغات
  .من سورة البقرة 231اآلية     )2(
  من سورة البقرة. 240اآلية  )3(
ة بــن عّيــاش األســدّي (ت ، ،  واملــراد باحلرميني:نــافع وابــن كثــري،  واملــراد بــأيب بكر:شــعب)"يف نســخة أ ("علــى قــراءة نــافع   )4(

هـــ) " قــرأ ابــن كثــري ونــافع وعاصــم يف روايــة أيب بكــر والكســائي بــالرفع،  وقــرأ حفــص عــن عاصــم وابــن عــامر ومحــزة 194
  .64،  والتيسري يف القراءات الّسبع أليب عمرو الداين: 184بالنصب  "ينظر: السبعة يف القراءات: 
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أنّــــه  )2(مــــا ُحكــــينحــــو ، يُــــراد بهــــا واحــــٌد مخصــــوص لنّكــــرةاأن تكــــون  -  المــــوفي أربعــــين
فقــال أبــو جهــل  ، َصــبا عُمــر! :قالــت قــريش - رضــي اهللا عنــه - ]أسلم عمر بن الخطّاب /أ3[/لما

  فما تريدون ؟ !"  ِمه رجلٌ اختار لنفسه  :أوغيره
أن تكون في معنى الفعل من غير اعتمــاد؛ نحــو: "قائمــان الزيــدان "علــى  - واألربعون  الحادي

  )3(رأي الكوفيين واألخفش
    :)4(نحو قول امرئ القيس ، راد بعينهاال تُ  لنّكرةاأن تكون  - واألربعون  يالثان

  يبتغي أرنبا مٌ سَ به عَ   أرساغه    ة بين عَ سَّ رَ مُ  ))14((
  .)5(مولعموم الشّ  تقدموقد  ، عموم البدلهو وهذا ، مرّسعةة دون عه ال يريد مرسّ ألنّ 
ولــم ، والحمــد هللا رب العــالمين، هار لــي مــن تعــدادهــذا مــا تيّســو  )6() اتمســّوغانتهــت ال (

قــال ابــن  )1( (و ، )7(إالّ أن يكــون فــي اإلخبــار عنهــا فائــدة لنّكرةايشــترط ســيبويه فــي جــواز االبتــداء بــ
  ــــــــــــــ

ــا ألفــا قلــت: إّن 1/249ألصــول: ،  وقــال  ابــن الســرّاج يف ا2/143الكتــاب  )1( : إذا جعلــت بيضــاً خــرباً فــإن وصــفت 
  .ألفا يف درامهك بيضاً 

  .44/43،  وتاريخ دمشق 1/169 :،  والروض األنف2/192سرية ابن هشام  )2(
،  وشـــرح ابـــن عقيـــل:  1/43،  والّتـــذييل والتّكميـــل6/79،  وشـــرح املفصـــل البـــن يعـــيش 79إئـــتالف النصـــرة:  ينظـــر: )3(

181.  
هــي: أن يؤخــذ ســري فيُخــرق،  ويــدخل فيــه ســري فيجعــل يف  عةومرّســ ، 2/533:  ديوانــهوهــو يف  ، املتقــاربمــن البيــت  )4(

: يبس يف املرفــق تعــوج منــه اليــد ينظــر: اللســان: (عســم)،  و(رســغ)،  والبيــت مسَ والعَ األرساغ _ مجع رسغ _ دفعا للعني، 
  .1/208األمشوينّ: ،  و1/216،  واخلضري: 208،  وشرح ابن عقيل: 2/40من شواهد االرتشاف 

  3/333إشارة إىل مثاله املتقدم يف الصفحة السابقة: كل ميوت،  وينظر: التّذييل والتّكميل:  )5(
ذه العبارة نسخة ب. )6(      انفردت 
  .333- 1/329الكتاب:  )7(
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لــم " عــالم رجــل":ك لــو قلــتأال تــرى أنّــ ، ه ال فائــدة فيــهألنّــ؛لنّكرةاإنمــا امتنــع االبتــداء ب( :)2(اجرّ الّســ
أو ، مــن بنــي فــالن رجلٌ :فإذا قلت ، "عالمٌ "أو  ، أن يكون رجل قائمٌ ستنكر ه ال يُ ألنّ  ؛يكن فيه فائدة

ى فــي هــذه راَعــفإنمــا تُ ، لمــا فــي ذلــك مــن الفائــدة نَ ُســحَ  ، ه مــن المعرفــةبُــرّ قَ كانــت تُـ   صفةٍ  بأيِّ  هُ تُ فْ صَ وَ 
فال معنــى لــه فــي كــالم ؛دْ ِفــومتــى لــم يُ ، فمتــى ظفــرت بهــا فــي المبتــدأ والخبــر فــالكالم جــائزٌ ، الفائــدة

رجــل أ :فقــال ، وقــد يجــوز أن تقــول رجــل قــائم إذا ســألك ســائل)4( (.)3(غيــرهم وال فــي كــالمِ ، لعــربا
بوجــه مــن فمتــى كانــت ، نظر فيــه إلــى الفائــدةما يُ وجملة هذا إنّ  ، رجل قائم:فتقول، فتجيبه ؟أم امرأة][قائم

  .الوجوه فهو جائز
ضــبط مواضــع  مــن هــذا أنّ  ويظهــر ، )ســيبويه(إلــى مثــل هــذا أشــار و " : )5(نو ل ابــن عمــر قــا 
قولــك لمــن  ق ذلــك أنّ وممــا يحّقــ ، فالفائــدة هــي المطلوبــة وإالّ  ، حــاة تقريــبمــن النّ  لنّكرةااالبتــداء بــ
    .انتهى"وإن [كان] المبتدأ فيه معرفة  ، لعدم الفائدة ؛غير جائز "أنت موجود  :هتخاطب

رجــل  :وهــو، ســان العــربلِ  ه لــيس مــنحويون على أنّ وال يدخل على سيبويه جواز ما أجمع النّ 
مــا هــو إنّ  "رجــل فــي الــدار"امتنــاع  ألنّ ؛واحــدة"ار رجــل في الدّ "فائدته وفائدة  العتقاد أنّ ؛ )1(ارفي الدّ 

  ــــــــــــــ
  .جما بني القوسني ساقط من النسخة  )1(
  .ف،  بتصرّ 1/59األصول:  )2(
  متّت، واهللا سبحانه وتعاىل  أعلم بالّصواب، وصلّى اهللا وسلم على سيّدنا حمّمد وآله.)مت النسخة ب هنا بعبارة:خت )3(
اية النّ  )4(   ،  وج.ساقط من نسخة ب املشار إليه بالقوس صمن هنا إىل 
مجــال الــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حممــد بــن علــي بــن أيب ســعد بــن عمــرون : املــراد لعــل  ابــن عمــران) و يف نســخة (أ):) )5(

هـ) من تالميذ ابن يعيش ومشايخ ابن مالــك والبهــاء النحــاس ذكــر لــه مــن املؤلفــات شــرح علــى 649النّحوي احلليب (ت 
  .1/232،  وبغية الوعاة 337،  وإشارة التّعيني 1/161ينظر: الوايف بالوفيات:  املفّصل، 
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ــــ ه ينبغــــي حملــــه علــــى فإنّــــ، ؟!أم خبــــر، أهــــو صــــفة "فــــي الــــدار" رِ بس الحاصــــل بتــــأخّ لعــــروض الّل
ـــ  "زيـــد القـــائم"عليـــه  دْ وال يـــرِ ، مدّ تقـــإذا  وذلـــك بخالفـــه، هامهـــاة إبلشـــدّ ؛إليها لنّكـــرةاالحتياج ؛فةالصِّ
عــت مــن أحــوج إلــى النّ  لنّكــرةا ألنّ ؛/ب ]3/[ الحتمال أن يكون صفة؛بسه يؤدي إلى اللّ ألنّ ؛فيمتنع
 .)2()انتهى أسرع منه إلى المعرفة  لنّكرةابس إلى فلذلك كان اللّ ؛المعرفة
ى اهللا وصــلّ ، ن جميــع المــؤمنينوعــ ، وعــن والــدينا، وعن والديــه، اهللا عنه هذا آخر كالمه عفا(
  .1040 الفرد فرغ من زبره غرة رجب.كثيراً   م تسليماً وسلّ ، وآله، ددنا محمّ على سيّ 

 قــه اهللاوفّ  ، )3(بــن صــالح المكــيّ  ه عليّ ختمت وما بعدها بخير بخط العبد الفقير إلى رحمة ربّ 
  .)4() وصلى اهللا على محمد وآله ، تعالى

  ــــــــــــــ
ال أن يكون يف اإلخبار بذلك فائدة،  فمن هنا أراد املؤلــف  دفــع تــوهم جــواز " مل يشرتط سيبويه يف جواز االبتداء بالنّكرة إ )1(

  .2/40رجل يف الدار" ألنه قد جاز يف الدار رجل،  وينظر: االرتشاف:
ذه العبارة  انتهت النسخة ج )2( ذا النص نسخة " أ،  وج" و   .انفردت 
هـــ) الــذي ذكــره 151احلســن العابــد علــي بــن صــاحل املكــي (ت جتدر اإلشارة إىل أن علي بن صاحل املكــي هــذا غــري أيب  )3(

ذيب التهذيب:  7/209ابن حبان يف ثقاته    .7/293وكذلك: 
  .سخة أبالعبارة  ما بني القوسني ختمت  النّ  )4(
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  الخاتمة
لمين والصالة والسالم على نبيه األمين وآله الطاهرين وصحابته المقربين والتابعين الحمد هللا رب العا

  لهم بإحسان إلى يوم الدين    وبعد 
ل إليه سالة أجد من المناسب أن أبين ما توصّ فبعد أن أنهيت بحمد اهللا دراسة وتحقيق هذه الرّ 

   :الّدرس والّتحقيق  فأقول
   :ا ما يليلت إليهمن أهم النتائج التي توصّ 

باثنين وأربعين  العُنابيّ فقد جاء  ، حاس أثر كبير في هذا العملكان للبهاء النّ  - 1
و أشار إليه  ، بأمثلتها تقريباً  العُنابيّ وقد نقلها  ، اً مسّوغ اثنين وثالثينحاس منها اً  جمع النّ مسّوغ

  ه !!!  ح باسمه لم يصرّ ولكنّ ، بقوله: وأنهاها بعض المتأخرين إلى اثنين وثالثين
، 31 ، 25 ، 18 ، 8(الية جاءت باألرقام التّ  اتمسّوغعشر  العُنابيّ أضاف  - 2

وبينت فيه ما  ، في مبحث خاصّ وقد قمت بدراستها  )43، 40 ، 39، ، 38، 37، 33
كما وثقت   ، أو رأيت فيه نظر ، وما كان غير صحيح ، يستحق الذّكر اتمسّوغكان من هذه ال

    .انحيّ  من شيخه أبي اً مأخوذ ما كان
  .األحوالإالّ في بعض  اتمسّوغعند ذكره لل انطقيّ ا مترتيب العُنابيّ لم يلتزم  - 3
 في مؤلف مستقل. لنّكرةاهو أول من أفرد قضية تسويغ االبتداء ب العُنابيّ   - 4

 في هذا المؤّلف فعلى حدّ  اتمسّوغجمع أكبر عدد من ال العُنابيّ استطاع  - 5
 إلى هذا العدد.  اتمسّوغال كرذ علمي لم يصل أحد من النحاة عند 

بنوع من التأليف وهو الرسائل المتخّصّصة فقد ألف رسائل مفردة   العُنابيّ امتاز  - 6
والجمل التي لها محل من اإلعراب  ، لنّكرةااالبتداء ب اتمسّوغو  ، عطف البيان: في كل من

 .والتي ال محل لها من اإلعراب
وقد شارك في الدرس  ، تمامرس واالهشخصية نحويّة تستحق الدّ  العُنابيّ  - 7
 .وله عدد من المؤلفات واآلثار النافعةالنحوّي 

  .واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، هذا ما توصلت إليه
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  المراجعو  المصادر فهرس
دار اليمامــة للبحــث  –تحقيــق حمــد الجاســر  – المغربــيّ  الحسين بن علــي:أدب الخواص    - 1

 .ـه1400الرياض  –والترجمة 
 –تحقيق مصطفى النّمــاس  –ان األندلسي ألبي حيّ  - ارتشاف الضرب من لسان العرب     - 2

  .مطبعة المدني القاهرة 1ط
 . - جالل الدين السيوطي  –األشباه والنظائر     - 3
بيــروت   - 1ط –مؤسســة الرســالة  – عبــد الحســين الفتلــيّ  –تحقيــق حــو األصــول فــي النّ     - 4

 .هـ 1405
 .م1995لبنان  –دار العلم للماليين بيروت  - 11ط - لخير الدين الزركلي - األعالم     - 5
 . - صالح الدين بن خليل الصفدي  –صر أعيان العصر وأعوان النّ     - 6
لبنــان  –بيــروت  –دار الفكــر  - 2ط –تحقيق سمير جابر  –األغاني ألبي الفرج األصفهاني     - 7

. 
علــي بــن هبــة اهللا بــن -   ف والمختلــف فــي األســماء فــي رفــع االرتيــاب عــن المؤتلــكمــال اإل     - 8

 .ماكوال
 . - هادي حسن حمودي  –تحقيق  –البن الحاجب  النحوية  األمالي    - 9
مجلس دائــرة المعــارف العثمانيــة – 1ط –ابن حجر العسقالني  - إنباء الغمر بأبناء العمر    - 10

 .م1967هـ 1387 –حيدر أباد  –
حيــدر  - 1ط –العثمانيــة دائــرة المعــارف  - لســمعانياد الكــريم بــي ســعد عبــاألنســاب أل    - 11

 .م 1987-  هـ 1398 –الهند  –أباد 
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 .مصر – 4ط –كمال الدين بن األنباري   –اإلنصاف في مسائل الخالف     - 12
دار البشــير  - 1ط –محمــد الســيد الوكيــل  :تحقيــق–ألبــي هــالل العســكري  –األوائل     - 13

 .م1987هـ 1408- مصر  –للثقافة 
 .ـه1376مطبعة السعادة مصر  –على ألفية ابن مالك أوضح المسالك     - 14
مكتبـــة  –إســـماعيل باشـــا البابـــاني  :فـــي الـــذيل علـــى كشـــف الظنـــون–إيضـــاح المكنـــون     - 15

 .مكة المكرمة  –الفيصلية 
 –بيــروت  –دار الفكر للطباعة والنشــر  - 2ط –أبو حيان األندلسي  –البحر المحيط     - 16

 .م1983هـ 1403
دار المعرفــة  –محمــد بــن علــي الشــوكاني  –البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الســابع     - 17

  . - للطباعة والنشر 
تحقيــق محمــد أبــو  –جــالل الــدين الســيوطي  –بغية الوعاة في طبقات اللغــويين والنحــاة     - 18

 .مصر –عيسى البابي الحلبي  - 1الفضل إبراهيم ط
دار الفكــر للطباعــة   - محمــد الحســيني الزبيــدي  –مــن جــواهر القــاموس عــروس تــاج ال    - 19

 .هـ 1414بيروت  –والنشر 
 دار إحياء التراث العربي. – 1ط –ابن عساكر  –تاريخ دمشق     - 20

 ، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي –ابن حجر العســقالني  –تبصير المنتبه بتحرير المشتبه     - 21
 - الـــدار المصـــرية للتـــأليف والترجمـــة –هيئـــة العامـــة للكتـــاب ال - ومحمـــد علـــي النجـــار 

   .القاهرة
 –ار حميـــد الـــدين وآخـــرون تحقيـــق نّصـــ –حفـــة اللطيفـــة فـــي تـــاريخ المدينـــة الشـــريفة التّ     - 22

 . - مركز بحوث ودراسات المدينة  - 1ط
 . - حسن هنداويّ  –تحقيق  –ألبي حيان األندلسي  التّذييل والتّكميل    - 23
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أبــو  محمــد العمــاديّ  –إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكــريم  –تفسير أبو السعود     - 24
 .بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –السعود 

 –تحقيــق عبــد الفتــاح بحيــري إبــراهيم  –خالد األزهــري  - وضيح  صريح بمضمون التّ التّ     - 25
 .م 1997هـ 1418 –الزهراء لإلعالم العربي  - 1ط

دار الكتــب    –أحمــد رافــع الطهطــاوي  :اظلمــا فــي ذيــول تــذكرة الحّفــالتنبيــه واإليقــاظ     - 26
 .بيروت  –العلمية 

دار الكتــاب  - 2ط –أبو عمرو عثمــان بــن ســعيد الــداني  –يسير في القراءات السبع التّ     - 27
 .هـ 1404 –بيروت  –العربي 

تحقيــق محمــد أبــو  –الثعــالبي  عبــد الملــك –ثمــار القلــوب فــي المضــاف والمنســوب     - 28
 .1965 –مصر  –دار المعارف  1ط –الفضل إبراهيم 

وعبــد  ، محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم –تحقيــق  –أبــو هــالل العســكري  :جمهــرة األمثــال    - 29
 .دار الجيل بيروت - 2ط –المجيد قطامش 

 .هـ 1344اد حيدر أب –دائرة المعارف العثمانية  - 1ط –ابن دريد  –جمهرة اللغة     - 30
 . - 5ط –فخر الدين قباوة  –تحقيق  الجمل المنسوب للخليل بن أحمد    - 31
دار الكتــب  - 1ط –تركي فرحان المصــطفى  –حاشية الخضري على شرح ابن عقيل     - 32

 .م 1998هـ 1419 –العلمية بيروت لبنان 
 .اء الكتب العربية دار إحي –حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك     - 33
 - 3ط –تحقيــق مختــار الــدين أحمــد  –علــي بــن الحســن البصــري  :الحماســة البصــرية    - 34

 .م1983- ـه1403  –عالم الكتب 
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دار الكتــاب العربــي  - 2ط- لويس شــيخو –الحماسة:أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري     - 35
 .م 1967هـ 1387  - بيروت 

مكتبــــة  –عبــــد الســــالم هــــارون  –تحقيــــق  –ادر البغــــدادي عبــــد القــــ –خزانــــة األدب     - 36
  .دنيـعة المـمطب –الخانجي 

دار  - 1ط –لمحبــي محمــد أمــين ا - فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر  خالصــة األثــر    - 37
 بيروت. –صادر 

تحقيــق حجــر الحســني  –عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي  –الدارس في تاريخ المدارس     - 38
 . 1988 - ةالقاهر  –الدينية  مكتبة الثقافة –

تحقيــق ســيد جــاد الحــق  - ابــن حجــر العســقالني - في أعيان المائة الثامنــة  الدرر الكامنة    - 39
 مصر.-  القاهرة  - دار الكتب الحديثة - 1ط - 

تحقيــق أنــور عليــان ومحمــد علــي  –بشــرح أبــي ســعيد الســكري  :القــيس امــرئديــوان     - 40
   .راث والتاريخمركز زايد للت - 1ط –وابكة السّ 

دراســة وتحقيــق د. إبــراهيم  – العُنــابيّ د رسالتان في النحو لشهاب الدين أحمــد بــن محّمــ    - 41
 .مكتبة العبيكان الرياض  – 1بن محمد أبو عباة ط

 –عبــد الــرحمن الوكيــل  :تحقيــق –عبد الــرحمن بــن عبــد اهللا الســهيلي  –وض األنف الرّ     - 42
 .م1985بيروت  –دار الكتب العلمية 

 –تحقيــق شــوقي ضــيف  –أبو بكــر أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد  :السبعة في القراءات    - 43
  .ـه1400 –القاهرة  –دار المعارف - 2ط

 - 1ط   - محمــد خليــل أفنــدي المــرادي  – في أعيــان القــرن الثــاني عشــر  سلك الدرر    - 44
 .بغداد  –مكتبة المثنى 
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 –مكتبة اإلرشــاد  –تحقيق محمد علي األكوع  – محمد بن يوسف الجنديّ  :السلوك    - 45
    .1412صنعاء 

دار  - 1ط –تحقيق سعيد عبــد الفتــاح عاشــور  –تقي الدين أحمد المقريزي  –السلوك     - 46
    .م1970 –الكتب مصر 

 –دار الكتـــب العلميـــة  - 1ط – ســـائيّ أحمـــد بـــن شـــعيب النّ  :الكبـــرىســـنن النســـائي     - 47
 .م 1991هـ  - 1411 –لبنان  - بيروت 

دار الفكــر  –تحقيق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي  – محمد بن يزيد القزوينيّ  :سنن ابن ماجة    - 48
 .بيروت –

 .لبنان –المكتبة العلمية بيروت  –مصطفى السقا وآخرون  –بن هشام النبوية السيرة ال    - 49
لعربــي فــي دار تحقيــق لجنــة إحيــاء التــراث ا –-  ابــن العمــاد الحنبلــيّ  –شــذرات الــذهب     - 50

   .لبنان  - بيروت  –1ط -  منشورات دار اآلفاق الجديدة
 –تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد  –شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك     - 51

 .هـ 1424 –بيروت  –المكتبة العصرية 
د عبــد الــرحمن الســيد ود  :تحقيــق  - محمــد بــن عبــد اهللا بــن مالــك  :ســهيلشــرح التّ     - 52

  .هـ 1410 –دار هجر للطباعة  –القاهرة  - 1ط –المختون  محمد
  .لبنان  –بيروت  –دار مكتبة الحياة  –جالل الدين السيوطي  :شرح شواهد المغني    - 53
محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد  –تحقيـــق  –ابـــن هشـــام  :شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى    - 54

   .دار الفكر - 13ط  –الحميد 
بجامعــة أم  –مركــز البحــث العلمــي  –دار المــأمون  –فية البــن مالــك شــرح الكافيــة الشــا    - 55

  .القرى
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 تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر  –رضي الدين االستراباذي :شرح الكافية    - 56

نصار بن محمد حميــد الــدين  –رسالة دكتوراه  –شرح الكافية لمنصور بن فالح اليمني     - 57
   .ـه1422جامعة أم القرى  –

تحقيـــق خيـــري عبـــد  –بـــراهيم بـــن محمـــد الحلبـــي إ )التعليقـــة(المقـــرب المســـمى  شـــرح    - 58
   .ـه1426 – المدينة المنورة  – مكتبة دار الزمان - 1ط –الراضي عبد اللطيف 

 .دمشق  –دار الحكمة  - 4ط –للزوزني  :شرح المعلقات السبع    - 59
 .بيروت  –عالم الكتب  –شرح المفصل البن يعيش     - 60
تحقيـــق شـــعيب  – محمـــد بـــن حبـــان البســـتيّ  - بترتيـــب ابـــن بلبـــانصـــحيح ابـــن حبـــان     - 61

   .هـ 1414 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  - 2ط –األرنؤوط 
   .بيروت  - دار اآلفاق الجديدة  – مسلم بن الحجاج القشيريّ  :صحيح مسلم    - 62
   .بيروت –راث جامع التّ  –وحيدي التّ أبو حيان  –الصداقة والصديق     - 63
 لبنان. –مكتبة الحياة بيروت  - 1ط – محمد بن عبد الرحمن السخاويّ  –الضوء الالمع     - 64

تحقيــق عبــد  –الهمــذاني  محمد بن موسى الحــازميّ  –عجالة المبتدي وفضالة المنتهي      - 65
 .الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية - 2ط –اهللا كنون 
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 .م1911هـ 1329مطبعة الهالل مصر  –وتعليق محمد بسيوني عسل 
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 .ـه1408- بيروت  - مؤسسة األعلمي - 1ط - السامرائي

 .القاهرة –برجستراسر مكتبة المتنبي  .ج :نشره – البن الجزريّ ء غاية النهاية في طبقات القرا     - 68
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