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مُ َق ِّدمة
والسالم على خير
أحمدك ر ِّبي حمدا يوايف نعمك ،ويكافئ مزيدك ،والصالة ّ
الرشد
خلقك وعبيدك ،أرسلته إلى الورى بلسان عربي مبين ،فهدى به النّاس إلى ُّ
الضاللة ،وتركهم على محجة بيضاء ال يزيغ عنها إال هالك ،وبعد:
من ّ
السيوطي واحد من جملة علماء كبار ،قدموا يف القرون ا ِّ
لمتأخرة
فإن اإلمام ّ
فضاءات رحبة يف إظهار علوم األمة وفكرها –يف سياق حضارهتا الباسقة -على
يوطي من بينهم
صورة هب ًّية ،فكانت مؤلفاتهم أنسجة حيواهتم ،وكان بما تفوق به ّ
الس ُّ
مقدما ،وعلى أقرانه مسددا ،ولخصومه وح ّساده مبدِّ دا ،وإن ا ِّدعاءه االجتهاد

المطلق ،ورجاءه أن يكون على رأس المئة التاسعة مجدِّ دا -ألب العلماء عليه من
حوله ،وأغاروا صدور الوالة ضده ،فاعتزل الحياة العامة وانقطع للتأليف ،ولم يتوان
يف اإلجابة عن أسئلة وفتاوى ،تحدوه يف ذلك رغبته يف نشر العلم ال كتمه.
الرسالة التي أقوم بنشرها ،خرجت من رحم تلك ال ُّظروف التي
ولعل هذه ِّ
أحاطت اإلمام هبالة من الوحدة والغربة ،وهي وإن صورت جلبة معاصريه وحنقهم
فضال عن غيظهم ومقتهم ،غير أنّها أظهرت المؤ ِّلف ذا دربة ودراية يف مواجهة
صحة ما ذهب إليه من توجيه
الخصوم والتفوق عليهم ،وإن ما دلل به يف إثبات ّ
إعراب اإلمام البيضاوي ،بزهم وحط من شأهنم ،وهو ما دعاين إلى االهتمام
بالرسالة وإخراجها إلى النُّور -مع اعتمادي فيها على نسخة مخطوطة واحدة ،وما
ّ
النص
يعتور ذلك من مصاعب يف التغ ّلب على مشكالت المخطوط ومحاولة إخراج ّ
السيوطي
على ال ّطريقة المثلى التي أرادها المؤ ّلف -ذلك أن ّ

كان موفقا على

الحقيقي بين العلوم اللغوية والعلوم الدينية.
طريقته يف إثبات التفاعل
ّ
ولذلك ،فإنّي رأيت أن أقوم على خدمة النص من جانبين :أحدهما الدِّ راسة،
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وقمت فيها بتجلية أمرين اثنين :أولهما الوقوف على أشهر المعارك الفكرية التي
دارت رحاها بين المؤ ِّلف ومعاصريه ،وثانيهما الكشف عن المسألة النحوية التي
ص المح ّقق ،وصدّ رته
الرسالة .والجانب الثاين الن ُّ
السيوطي يف هذه ّ
عالجها ّ
بالحديث عن المخطوط وعملي فيه.
الرسالة وإخراجها إلى عالم
وبعد ،فأرجو أن أكون قد و ّفقت يف نشر هذه ّ
النور والمطبوعات ،فإن كان ذلك فنعمة من اهلل ومنّة ،وإن كان غيرها فمن نفسي
ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.
وتقصيري ،واهلل ُّ

القسم األوّل :الدّراسة
السيوطي ،لبيان
تدور رسالة "الك ّر على عبد الربّ" حول سؤال و ِّجه لإلمام ّ
إعراب اإلمام البيضاوي (ت 771هـ) ،لجملة "يخرجهم" الواردة يف قوله تعالى:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ( ،)1إذ أجاز فيها أن تكون
الضمير المستك ِّن يف "ول ّي" ،أو من الموصول "الذين"،
جملة مستأنفة ،أو حال ّية من ّ

أو منهما معا.

تفصيلي ،ولم
السؤال بتوجيه الحال بشكل
السيوطي عن ّ
وقد أجاب اإلمام ّ
ّ

وجه االستئناف ،ور ّجح أن تكون الجملة حاال من الضمير يف "ول ّي" ،وهو ما
ي ّ
األندلسي .وهذا الجواب منه كان نثره يف سفره النفيس "الحاوي
ر ّجحه أبو ح ّيان
ّ
قررة يف العربية أن صاحب الحال والحال
للفتاوي"( ،)2ابتدأه بقوله" :من القواعد الم ّ
ولي المؤمنين
يشبهان المبتدأ والخرب" ،وختمه بقوله" :وتقدير الكالم على هذا :اهلل ُّ
( )1سورة البقرة.451 :
( )4انظر" :الحاوي للفتاوي" (.)888-477 :1
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حال كونه مخرجا لهم بالهداية ،وحال كوهنم مخرجين باالهتداء ،ويف ذلك مالحظة
األول من
أخرى لقاعدة أصولية ،وهي :استعمال المشرتك يف معنييه" ،وهو الجزء ّ
الكر على عبد الربّ" ،وانتهى األمر عند هذا الحدّ .
رسالة " ّ
غير أن هذا الجواب أثار حفيظة معرتض رأى ّ
رجح االستئناف
أن أبا ح ّيان ّ
بالسيوطي أن
على الحال كما هو موجود يف تفسيره "البحر المحيط"( -)1ما حدا ُّ
البيضاوي بشكل أوضح؛ إذ ذهب إلى أ ّن االستئناف هو األرجح
وجه إعراب اإلمام
ّ
ي ّ
والمقدم على الحال يف الجملة من اآلية الكريمة ،وذلك اختيار أبي حيان .أ ّما إذا
اخرتنا الحال وجها إعراب ًّيا للجملةّ ،
فإن األرجح فيه أن تكون حاال من الضمير يف
صرح به هو أن تكون حاال من (ول ّي)
"ول ّي" ،وذلك اختيار أبي حيان اآلخرّ ،
لكن ما ّ

المستكن فيه ،قال" :وجوزوا أن يكون (يخرجهم) حاال ،والعامل فيه
الضمير
ال ّ
ّ
(ول ّي)"(.)2
السيوطي يف توجيه
بيد أن األمر لم يقف عند هذا الحدّ  ،بل إن بيان اإلمام ّ
ري
إعراب اإلمام
البيضاوي ،واجه اعرتاضا آخر من اإلمام الفقيه ،أبي الربكات س ّ
ّ
الدِّ ين عبد الربّ ابن ّ
الحنفي (ت 741هـ) ،الذي بسط القول يف بيان وجه
الشحنة
ّ
السيوطي ،فبسط هو اآلخر ر ًّدا
السيوطي ،فأثار ذلك منه حنق ّ
الخطأ الوارد يف توجيه ّ
بين فيه قصور ابن ّ
الشحنة يف علم النّحو ،وأنّه ال بضاعة له فيه ،وعرج على مسائل يف
باب (الحال) ،ب ّين من خاللها ّ
أن ما ورد يف اعرتاض عبد الربّ ال يعدل شيئا يف ميزان
العلم ومسائل التّوضيح والتّرجيح.
الر ّد على عبد الربّّ ،
أن اعرتاضه وصل
السيوطي إلى التّفصيل يف ّ
والذي دفع ّ
( )1انظر" :البحر المحيط" ألبي حيان (.)472 :4
( )4انظر :السابق.)472 :4( ،
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المؤرخ شمس الدِّ ين السخاوي (ت 784هـ) ،الذي انتصر له وفرح به،
إلى األمام
ّ
يوطي يف
وكتب بعضا منه يف تاريخه "الضوء الالمع"( ،)1بل صار كما يشير ّ
الس ّ
رسالته ،يعرضه على ّ
السيوطي أمر عظيم؛ فقد كانت
كل من دخل عليه ،وذلك عند ّ
بينهما وبين غيره من العلماء ،مساجالت ووقائع عنيفة ،بل طعن وشد وجذب،
الشوكاين (ت 1485هـ) ،إلى أن يؤ ّلف ُّ
ومنافسة حادة أفضت كما يقول اإلمام ّ
كل
بالسطو
السيوطي ّ
السخاوي ّ
واحد يف اآلخر ،يطعن فيه وير ُّد عليه()2؛ فقد ا ّتهم اإلمام ّ
على بعض مؤ ّلفاته ومؤ ّلفات من سبقه وا ّدعاها لنفسه ،إذ قال" :واختلس حين كان
إلي مما عملته كثيرا ،... ،بل أخذ من كتب "المحمودية" وغيرها كثيرا من
يرت ّدد ّ

التصانيف المتقدمة التي ال عهد لكثير من العصريين هبا ،فغير فيها يسيرا وقدم وأخر
ونسبها لنفسه"(.)3
ّ
السيوطي أن ينتصر لنفسه يف معركة من أضرى المعارك الفكر ّية
كل ذلك دعا
ّ

السخاوي"( ،)4التي اهتمه فيها بتزوير
بينهما ،فوضع فيه مقامة "الكاوي يف تاريخ ّ
التاريخ ،وأكل لحوم العلماء والقضاة ومشايخ اإلسالم ،وعلمائه األثبات العدول،
فن الحديث واألثر،
وأرباب المناصب والح ّكام( ،)5وقال فيها" :وغالب ما أ ّلفه يف ِّ
سودات ظفر هبا يف تركة الحافظ ابن حجر"(.)6
م ّ
( )1ومنهّ " :
يسمى مشاركًا يف النحو" .انظر" :الضوء
إن من قرأ
الرضي ونحوه لم يرتق إلى درجة أن ّ
ّ
الالمع" للسخاوي (.)71 :2

السابع".814 ،
( )4انظر" :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ّ
(" )8الضوء الالمع" ( ،77 :2وانظر.)73 :
( )2انظر" :فهرست مؤلفايت" للسيوطي .11 ،وطبعت بشرح وتحقيق سمير الدّ روبي ،انظر له" :شرح
مقامات السيوطي" (.)751-788 :4
السيوطي" للدّ روبي (.)787 :4
( )5انظر" :شرح مقامات ُّ
( )7انظر :السابق.)727 :4( ،
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وقد ألهبت هذه المنافرات الشاعر شهاب الدّ ين أحمد بن العليف الم ّكي (ت
747هـ) ،الذي انتصر للمؤرخ السخاوي ،فوضع يف السيوطي رسالتين ،هما:
عي" ،و"الشهاب الهاوي على منشئ
"المنتقد
اللوذعي على المجتهد المدّ ّ
ّ
الكاوي" ،الذي قال فيها :ما نسبه له من اإلغارة على شيخه ابن حجر ،غير معتمد
وال معترب ،إذ المنقوالت تستلزم االشرتاك يف العبارات ،مع اختالف المقاصد
واإلشارات ،ومثل الحافظ ال يظ ّن به ذلك لطول باعه وممارسته للعلوم ،ومع ذلك
فال بدع إذ هو ربيب مهده ،ورضيع لبانه ،ومطر سحابته ،وثمر غرسه ،وعين
البار لشيخه يف حياته ،والمشيد بنيانه بعد
جماعته ،وخليفته يف درسه ،والولد ُّ
وفاته"(.)1
لكن القاضي الشوكاين يف تاريخه حاول أن يكون منصفا وهو يرتجم لهما،
السخاوي وإن كان إمامًا كبيرا غير مدفوع ،لكنه كثير
فقد قال يف ترجمة السيوطيّ " :
التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلك من طالع كتابه "الضوء الالمع"؛ فإنه ال
يقيم لهم وزنًا ،بل ال يسلم غالبهم من الح ّط منه عليه"( ،)2وقال يف ترجمة
السخاوي" :ليته صان ذلك الكتاب الفائق عن الوقيعة يف أكابر العلماء من أقرانه"(،)3
ّ
ومعنى ذلك ّ
خاوي يف هذا التاريخ ،ق ّلل من القيمة الفضلى التي
الس
ّ
أن ما حشاه ّ
أحرى به

أن يتمتّع هبا.

السيوطي العداء؛ ّ
ويظهر ّ
فإن ا ّدعاءه االجتهاد
أن علماء كثيرين ناصبوا ّ
ّ
المطلق( ،)4فضال عن أن يكون هو المجدّ د على رأس المئة التاسعة( ،)1جعلهم
( )1انظر" :فهرس الفهارس واألثبات" للكتاين (.)778-774 :4
(" )4البدر الطالع".814 ،
(" )8البدر الطالع".121 ،
( )2انظر" :حسن المحاضرة" للسيوطي (.)887-883 :1
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الردود والنقض
يقومون عليه ويؤ ّلبون ضده .وما وقفت معاركه الفكر ّية عند حدِّ ّ
حسب ،بل "تعدّ ت ذلك إلى محاربته يف رزقه ،فقطعوا راتبه طمعًا يف خضوعه لهم،
السلطان قايتباي (ت781هـ)
وانقياده ألهوائهم ،وامتدّ ت دسائسهم إلى إيغار صدر ُّ
يف آخر أيامه -عليه ،واهتامه بأنه عاص ألمره ،ووصل األمر بالسلطان طومان بايالسيوطي ليفتك به ،فاختفى طيلة مدة سلطنته القصيرة التي لم
(ت787هـ) أن طلب ُّ
تزد على بضعة أشهر"(.)2
ومن يدريّ ،
فلعل عبد الربّ يف اعرتاضه هذا ،كان واحدا من جملة العلماء
السيوطي" :وقد
الس
ّ
خاوي يف ترجمة ّ
السلطان يغيرون صدره ،قال ّ
الذين وقفوا أمام ّ
قام عليه النّاس كا ّفة ل ّما ا ّدعى االجتهاد"( ،)3وقال هو عن نفسه" :ولما بلغت درجة
الرتجيح لم أخرج يف اإلفتاء عن ترجيح النووي ،وإن كان الراجح عندي خالفه،
ولما بلغت رتبة االجتهاد المطلق لم أخرج يف اإلفتاء عن مذهب اإلمام الشافعي،
كما كان الق ّفال وقد بلغ رتبة االجتهاد ،يفتي بمذهب الشافعي ال باختياره"(.)4
السيوطي العداء والخصومة شمس الدِّ ين
للسخاوي وناصب
وم ّمن انتصر ّ
ّ
=
( )1للسيوطي رسالة ظريفة وسمها بـ "التّنبئة بمن يبعثه اهلل على رأس ِّ
كل مئة" ،رجا فيها أن يكون هو
المجدّ د على رأس المئة التاسعة ،قال" :إنِّي ترجيت من نعم اهلل وفضله أنّي المبعوث على هذه المئة
بالتبحر يف أنواع العلوم" ،ونظم ذلك شعرا:
التاسعة ،النفرادي عليها
ُّ
وهذه تاسعة المئين قد أتت ،وال يخلف الهادي ما وعد
وقد رجوت أنني المجدّ د فيها ،ففضل اهلل ليس يجحد
انظر" :التّنبئة بمن يبعثه اهلل على رأس ِّ
كل مئة".113 ،118 ،
( )4انظر :الشاذلي ،هبجة العابدين برتجمة حافظ العصر جالل الدين :ورقة  ،74-71وابن إياس ،بدائع
الزهور ،7/2 ،211 /8 :نقال عن :السيوطي" :فهرست مؤلفايت" ،ص.24-21
(" )8الضوء الالمع" للسخاوي (.)77 :2
(" )2التّحدث بنعمة اهلل" للسيوطي.78 ،
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السيوطي رسالته" :اللفظ الجوهري يف ر ّد
الجوجري (ت  337هـ) ،وفيه وضع ّ
خباط الجوجري" .ومنهم إبراهيم بن زين الدين المعروف بابن الكركي (ت
للسلطان قايتباي وبيده تدريس عدد كبير من مشيخات
744هـ) ،الذي كان إمامًا ّ
السبع التي
المدارس( ،)1فقد ق ّيد السيوطي يف رسالته "فهرست مؤلفايت" ،المقامات ّ
الفلكي على
وضعها يف الر ّد على ابن الكركي( ،)2وطبع منها اثنتان هما(" :)3الدوران
ُّ
ابن الكركي" ،و"طرز العمامة يف التفرقة بين المقامة والقمامة".

السخاوي صاحب
أما أحمد بن محمد القسطالين (ت  748هـ) تلميذ ّ
الساري" ،فقد أنكر هو اآلخر ا ّدعاءه
"المواهب اللدن ّية بالمنح
المحمد ّية" و"إرشاد ّ
ّ
االجتهاد المطلق .بيد ّ
بالسرقة منه ،وزعم أنّه يأخذ من كتبه
السيوطي ا ّتهمه ّ
أن ّ
ويستمدّ منها ،وال ينسب النقل إليها( ،)4فوضع فيه على عادته يف االنتقام من
والسارق"( .)5وقد حاول
خصومه ،رسالة أدبية وسمها بـ "الفارق بين المصنّف
ّ
القسطالين

السيوطي من حنق وغيظ ،فيقال إنّه مشى إليه
أن يزيل ما يف خاطر ّ

الروضة ،فطرق الباب ،فقال له :من أنت؟ فقال :أنا القسطالينّ جئت
من القاهرة إلى ّ
علي ،فقال له :قد طاب خاطري عليك،
إليك حافيا مكشوف ّ
الرأس ليطيب خاطرك ّ

ولم يفتح له الباب ولم يقابله(.)6

السيوطي وغيره مجاذبات شمس الدِّ ين
وممن كانت بين ّ
ّ

الوزيري()7

ّ

(" )1شذرات الذهب يف أخبار من ذهب" البن عماد الحنبلي (.)123 :18
( )4انظر" :فهرست مؤلفايت" للسيوطي.15-12 ،
( )8انظر" :شرح مقامات السيوطي".)311-717( ،)217-818( ،
( )2انظر" :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب" (.)118 :18
( )5صدرت هذه الرسالة عن عالم الكتب يف بيروت للمرة األولى سنة  ،1773بتحقيق هالل ناجي.
( )7انظر" :شذرات الذهب" (.)118 :18
الضوء الالمع" للسخاوي (.)471-457 :7
( )1انظر ترجمتهّ " :

(ت
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يوطي يف رسالة أسماها "نفح ال ِّطيب من أسئلة الخطيب "
373هـ) ،فقد أجاب ّ
الس ّ

للوزيري نثرها يف كتابه "الحاوي للفتاوي"( ،)1وقد أثار
عن جملة سؤاالت ستّة
ّ
األول اعرتاضه يف
السيوطي الوزيري فاعرتض عليه ،وأثبت ّ
جواب ّ

"الحاوي"()2

ولم يرتكه ،فقد انربى له ير ّد عليه يف رسالتين( :)3إحداهما "الجواب المصيب عن
اعرتاض الخطيب" ،واألخرى "السهم المصيب يف نحر الخطيب".
يوطي عليه رحمة اهلل،
هذا سرد لبعض المعارك التي انربى لها اإلمام ّ
الس ّ
دعاين إلى بسط طرف منهاّ ،
تم إيصاله
أن اعرتاض عبد الربّ على توجيه اإلمام قد ّ
المؤرخ الهمام ّ
السخاوي ،لينثر بعضا منه يف
قصدا أو غير قصد ،إلى
الشمس ّ
ّ
الضارية أ ّ
ال يصوب فيها واحد ويخ ّطأ
تاريخه .وإ ّن األصل يف مثل هذه المعارك ّ
آخرّ ،
ألن هذه ال ّطعون ال تقلل من مكانة هؤالء العلماء العلم ّية ورسوخهم يف العلم،
الصنعة ،يغ ّير من ّ
وذلك ّ
كل من
ألن "المعاصرة توجب المنافرة ،واال ّتحاد يف ّ
المتعاصرين طبعه"(.)4
َعود على َبدْ ء:
أشرت فيما مضى إلى أن رسالة "الك ّر على عبد الربّ" تدور يف جملتها حول
البيضاوي لجملة "يخرجهم" من قوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ
السيوطي إعراب
ّ
توجيه ُّ
البيضاوي -فيها –
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭼ( ،)5إذ أجاز –أي:
ّ
السيوطي -أن يكون موقعها جملة من اثنتين :إحداهما جملة مستأنفة،
كما نقل عنه ّ
( )1انظر" :الحاوي للفتاوي" للسيوطي (.)888-847 :4
( )4انظر :السابق (.)881-888 :4
( )8انظر" :فهرست مؤلفايت" للسيوطي .73
( )2انظر" :فهرس الفهارس واألثبات" للكتاين (.)774 :4
( )5سورة البقرة.451 :
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الضمير المستك ِّن
وثانيتهما جملة حال ّية ،صاحب الحال فيها واحد من ثالثة :األولّ :
يف "ول ّي" ،والثاين :الموصول "الذين" ،والثالث :الضمير والموصول معا.
أن ثمة خلطا يف كالم المعربين يف توجيه إعراب الجملة؛ ّ
ويبدو ّ
البيضاوي
فإن
ّ
الرسالة حول توجيه إعرابه قال يف تفسيره" :والجملة خرب بعد خرب ،أو
الذي تدور ّ
حال من المستك ّن يف الخرب ،أو من الموصول ،أو منهما معا ،أو استئناف مب ّين أو
مقرر للوالية"( ،)1فجعل للجملة وظيفة من إحدى ثالث وظائف ال وظيفتين كما
ّ
يوطي.
أورد ّ
الس ّ
كربي (ت 717هـ) ،فوجه الجملة على وجهين ،قال" :فأما
أ ّما الع
ّ
ولي)"(.)2
(يخرجهم) ،فيجوز أن يكون خربا ثانيا ،وأن يكون حاال من الضمير يف ( ّ
ولم يخرج أبو ح ّيان على األوجه التي قررها البيضاوي قبله؛ فإن عنده
للجملة "يخرجهم" ثالثة أعاريب( :)3أحدها أن تكون مستأنفة ،وثانيها :أن تكون
المستكن فيه،
لي" ،فيكون صاحب الحال هو الضمير
ّ
الجملة حالية ،والعامل فيها "و ّ
وثالثها :أن تكون خربا ثانيا.

نصا(،)4
وقد أعاد السمين
الحلبي (ت 157هـ) يف تفسيره هذه األوجه الثالثة ًّ
ُّ

ومثله شهاب الدِّ ين األلوسي (ت 1418هـ) يف "روح المعاين" ،إذ قال يف توجيه
جوز كونه جملة ،أو حاال
إعراب الجملة" :وهو تفسير للوالية ،أو خرب ثان عند من ي ّ
لي)"( ،)5واختار هذه األوجه الدكتور محيي الدين الدرويش (ت
من الضمير يف (و ّ
(" )1أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للبيضاوي (.)155 :1
(" )4التبيان يف إعراب القرآن" (.)487 :1
( )8انظر" :البحر المحيط" (.)472 :4
الدر المصون" (.)527 :4
( )2انظرّ " :
(" )5روح المعاين" (.)15 :4
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المستكن يف
1288هـ1734 /م) ،قال يف إعراب الجملة" :إما حال من الضمير
ِّ
لي) ،أو خرب ثان للمبتدأ (اهلل) ،... ،أو حال من الموصول"( ،)1وأعاد صياغتها
(و ّ
الشوا ،إذ قال" :األحسن فيها أ ّ
الدكتور أيمن ّ
ال يكون لها مح ّل من اإلعراب ،ألنها
خرجت مخرج التفسير للوالية ،ويجوز أن تكون خربا ثانيا لقوله (اهلل) ،وأن تكون
لي)"( ،)2واختار محمود الصايف (ت 1817هـ) أن تكون
حاال من الضمير يف (و ّ
لي) ،أو من المفعول –أي :من
حالية من الفاعل –أي :من الضمير المس ّ
تكن يف (و ّ

االسم الموصول (الذين)( ،)3واجتبى الدكتور أحمد الخراط يف "المجتبى" أن تكون
الصايف والخراط وجها واحدا ،يعود إلى
الجملة خربا ثانيا للجاللة()4؛ ولعل اختيار ّ
التيسير والتخ ُّلص من كثرة األوجه اإلعرابية وتفريعاهتا.
إذن ،فالجملة "يخرجهم" ال تخرج عن الوظائف الثالثة التي ق ّيدها
البيضاويّ ،
وكل من ذكرت تخريجاتهم لم يخرجوا على ما قرره ،إ ّ
ال ما كان من أبي
ّ
البقاء العكربي قبله؛ إذ استثنى أن تكون الجملة استئناف ّية ،ومن محمود صايف
والدكتور أحمد الخراط من المحدثين ،إذ وجه األول منهما الجملة على الحالية،
واختار الثاين أن تكون خرب ّية!!
ولم أر يف تخريجات المعربين ما يب ّين العلة التي من أجلها خرجت الجملة:
خربية ،أو حالية ،أو استئناف ّية ،سوى ما ع ّلل به أبو ح ّيان –ومن نقل عنه -كون
الجملة استئناف ّية –وهو الراجح عنده من بينها ،-قال" :واألحسن يف (يخرجهم)،...
أ ّ
ال يكون له موضع من اإلعراب ،ألنه خرج مخرج التفسير للوالية ،وكأنه من حيث
(" )1إعراب القرآن وبيانه" (.)837 ،833 :1
(" )4الجامع إلعراب جمل القرآن".35 ،
(" )8الجدول يف إعراب القرآن" (.)47 :8
(" )2المجتبى من مشكل إعراب القرآن".72 ،
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ولي المؤمنين ،بين وجه الوالية والنصر والتأييد ،بأنها إخراجهم من ال ُّظلمات
إن اهلل ُّ
إلى النُّور"(.)1

وعليه ،فإن الجملة حصل فيها تداخل إعرابي بين ثالث وظائف :بين كوهنا
خربية ،أو حالية ،أو مستأنفة .ويبدو من قراءة النّصوص السابقة أن ثمة وجها آخر
فسرة لمفهوم الوالية يف قوله (ولي) ،فيكون جملة ما
تخرج إليه الجملة ،وهو كوهنا م ِّ
البيضاوي من
خرجت إليه جملة (يخرجهم) أربع وظائف نحوية ،وإن ما ذهب إليه
ّ
قررا للوالية ،إنما يخرج –يف ظنِّي -إلى معنى
كون الجملة استئنافا مب ِّينا أو م ِّ
حوي ما كان منقطعا عما قبله،
االستئناف البياينّ ال النحوي()2؛ فاالستئناف الن ّ
والجملة (يخرجهم) متصلة بما قبلها .والبياينُّ هو الذي يخ ُّصه البيان ّيون بما كان
جوابا لسؤال مقدر ،نحو قوله تعالى :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ * ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ( ،)3أي :فماذا قال لهم؟ قال :سالم قوم
منكرون.
ومنه قول الشاعر( :الكامل)
زعم العواذل أنني يف غمرة

صدقوا ،ولكن غمريت ال تنجلي

أي :أصدقوا أم كذبوا؟ والبيان يف اآلية يتّضح من سؤال مقدر ،أي :كيف
يت ّ
والهم؟ فالجواب :يخرجهم من ال ُّظلمات إلى النّور.
المعني يف قول أبي
وقد يخرج االستئناف يف اآلية إلى معنى التفسير ،وهو
ُّ

السالف ومن نقل عنه" :واألحسن يف (يخرجهم) ،...أ ّ
ال يكون له موضع من
حيان ّ
(" )1البحر المحيط" (.)472 :4
( )4انظر الفرق بينهما" :مغني اللبيب" البن هشام (.)21-28 :5
( )8سورة الذاريات.45 ،42 :
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اإلعراب ،ألنه خرج مخرج التفسير للوالية" من غير حرف تفسير ،وإن شئت قدرته،
لي الذين آمنوا ،أي :يخرجهم من ال ُّظلمات إلى النُّور ،والتفسير
فيكون التقدير :اهلل و ُّ
من غير تقدير يف هذا الموضع أجود ،وإ ّ
ال فما الفرق بين أن تكون تفسير ّية بحرف
مقدر ،أو مستأنفة استئنافا بيان ًّيا جوابا عن سؤال مقدر؟!
ستكن يف
وأ ّما كون الجملة حالية ،فإ ّما أن تكون من الفاعل الضمير الم
ِّ
لي) ،وإ ّما من المفعول المضاف إليه (الذين) ،وإما من الفاعل والمفعول معا،
(و ّ
يوجه "الحالية" يف جملة "يخرجهم".
يوطي وج ّاله وهو ّ
وذلك ما كشف عنه ّ
الس ّ

وإذا وقعت الجملة حالية من (الذين) ،فعلى شرط مجيء الحال من المضاف
إليه( ،)1وهو يف ثالث صور أشار إليها ابن مالك يف "األلفية" بقوله:
وال تجز حـاال مـن المضـاف لـه
ــ

إال إذا اقتضــــى المضــــاف عملــــه
ـ

أو كــــان جـــزء مــــا لــــه أضـــيفا
ـ

أو مثـــــل جزئــــــه؛ فــــــال تحيــــــفا
ـ

تضمن
مما
مما ي ُّ
ّ
ّ
صح عمله يف الحال ّ
فالصورة األولى وهي كون المضاف ّ
معنى الفعل ،كاسم الفاعل والمصدر وغيرهما ،ومثاله مجيء الحال –أي:
يخرجهم -من الموصول يف اآلية موضع الشاهد ،قال تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭼ(.)2
وأما كون الجملة وقعت خربا ثانيا للفظ الجاللة (اهلل) ،فهو من باب تعدّ د
الخرب والمبتدأ واحد؛ والقاعدة يف التعدّ د أن الخرب المفرد مقدم على الخرب الجملة.
ويمكن أن يكون هذا الوجه مفرعا عن الجملة التفسيرية على مذهب أبي
علي الشلوبين (ت 725هـ) ،إذ يرى أن الجملة التفسيرية يكون لها محل من
( )1انظر" :ارتشاف الضرب" ألبي حيان ( ،)1358 :8و"همع الهوامع" للسيوطي (.)48 :2
( )4سورة البقرة.451 :
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تفسره له محل من اإلعراب ،كان لها
تفسره()1؛ فإن كان ما ّ
اإلعراب بحسب ما ّ
محل ،وإ ّ
السيوطي" :وهذا الذي قاله الشلوبين هو المختار عندي"(،)2
ال فال ،قال ّ
ومثل لذلك بقوله تعالى :ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﭼ( ،)3فجملة" :لهم مغفرة" يف ِّ
محل نصب ،ألنّه تفسير للموعود به
المحذوف .ومثلها جملة "خلقناه" يف قوله تعالى :ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ( ،)4فهي
يف ّ
محل رفع ،ألنّها تفسير لعامل "كل شيء" المحذوف ،ألنّه خرب لـ (إن) .وهذا
السامرائي ،قال" :وهذا الذي يقوى يف ظنِّي"(،)5
الرأي اختاره الدكتور فاضل ّ
وتأسيسا على ذلكّ ،
محال من اإلعراب ،ومح ُّلها خبر ثان لـ
فإن للجملة (يخرجهم) ًّ
لي).
(و ّ
وهنا تربز مسألة تفضي إلى أن التداخل اإلعرابي بين الجمل التي لها محل
المفسرين ،يختلف عنه يف مباحث النحويين؛ ذلك
وتلك التي ال محل لها يف مباحث
ّ
أن الجملة الواحدة -كجملة (يخرجهم) -التي تحتمل غير وجه يف الرتكيب ،سواء
أكان له محل أم ال محل له ،تؤ ّول عند النحويين على الوجه الذي يوافق صناعتهم
بصرف النظر عن دور المعنى يف توجيه هذا الوجه أو ذاك ،وإال كيف نفسر هذه
مرة وال محل لها
الجملة على المعيار الذي وضعوه يف جعل الجملة لها محل ّ
أخرى؟ ،وهو معيار التأويل بمفرد أوال؛ فههنا جملة تحتمل وجهين ال محل لهما
من اإلعراب هما االستئنافية أو التفسير ّية ،وتحتمل وجهين آخرين لهما محل من
( )1انظر مذهبه" :مغني اللبيب" (.)148 :5
(" )4همع الهوامع" للسيوطي ( .)57 :2ط مكرم
( )8سورة المائدة.7 :
( )2سورة القمر.27 :
(" )5الجملة العربي تأليفها وأقسامها".174 ،
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اإلعراب هما الخرب ّية أو الحالية؛ فهل هذا المعيار قيد ال ُّ
ينفك منه الدّ ارسون؟ وهل
الكثرة الكاثرة من الجمل يف القرآن الكريم التي تتداخل فيها الوظائف النحوية تبقى
يف إطار هذا القيد؟!
وللتدليل على ذلك أسوق بعض األمثلة على هذا التداخل بين الجمل ،من
ذلك جملة (خلقه) يف قوله تعالى :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﭼ()1التي تحتمل الحالية والتفسير ّية( ،)2وجملة (تبغوهنا) يف قوله تعالى :ﭽﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ()3التي تحتمل
الحالية واالستئنافية( ،)4وجملة (فضلنا) يف قوله تعالى :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘﭼ( )5التي تحتمل الخربية والحالية واالستئنافية( ،)6وجملة (أنعم) يف قوله
تعالى :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ()7

التي تحتمل الصفة والحالية واالعرتاضية( ،)8وجملة (تع ِّلمونهن) يف قوله تعالى:
ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﭼ( )9التي تحتمل الحالية واالستئنافية واالعرتاضية(،)10
وجملة (تبتغي) يف قوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
( )1سورة آل عمران.57 :
( )4انظر" :الجامع إلعراب جمل القرآن" أليمن ّ
الشوا.187 ،
( )8سورة آل عمران.77 :
( )2انظر :السابق.111 ،
( )5سورة البقرة.458 :
( )7انظر :السابق.32 ،
( )1سورة المائدة.48 :
( )3انظر :السابق.157 ،
( )7سورة المائدة.2 :
( )18انظر :السابق.155 ،
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ﭜﭝﭼ()1

التي تحتمل الحالية واالستئنافية والتفسيرية( ،)2وجملة (بعضكم من

بعض) يف قوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
الصفة والحالية واالستئنافية واالعرتاضية(،)4
ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ()3التي تحتمل ّ
وجملة (تأمرون) يف قوله تعالى :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭼ()5

الصفة والخربية والحالية واالستئنافية( ،)6وجملة
التي تحتمل ّ

(تلقون) يف قوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
الصفة والحالية واالستئنافية والتفسيرية(.)8
ﭛﭼ()7التي تحتمل ّ
وهذا –كما يلحظ -من التداخل بين جمل تحتمل الوجهين :أن يكون لها
محل من اإلعراب من جانب ،وال محل لها من جانب آخر .وأما التداخل بين
الجمل التي لها محل من اإلعراب فكثير ،وليس فيه مشكلة يف مباحث النحويين،
ألن القيد الذي وضعوه من التأويل بمفرد يتح ّقق.
ويبدو لي أن هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد درس ،وإضاءات تكشف عن
المعاين التي يمكن أن تتحقق إذا ما تحللنا من قيود النحويين ،الذين تقوم أبحاثهم
على تأويل ّ
كل ما يخالف قواعدهم.

( )1سورة التحريم.1 :
( )4انظر :السابق.233 ،
( )8سورة آل عمران.175 :
( )2انظر :السابق.147 ،
( )5سورة آل عمران.118 :
( )7انظر :السابق.118 ،
( )1سورة الممتحنة.1 :
( )3انظر :السابق.217 ،
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ص المُ َح َّقق
القِسْمُ الثَّاني :النَّ ُّ
الرسالة على نسخة مخطوطة -من مجموع لإلمام
اعتمدت يف تحقيق هذه ّ
الرقم
السيوطي -حصلت عليها من موقع مخطوطات مكتبة األزهر -تحمل ّ
ّ
( ،)814445وتشتمل على عشر ورقاتُّ ،
كل ورقة يف صفحتين ،عدة أسطر ك ِّل
صفحة ثالثة وعشرون سطرا ،يف ِّ
الرسالة
كل سطر إحدى عشرة كلمة تقريبا ،تبدأ فيه ِّ
من هناية الورقة (44أ) ،وتنتهي قبل هناية الورقة (81أ).
السيوطي "تشييد األركان يف ليس
الرسالة جاءت بين رسالة اإلمام ُّ
ويبدو أن ّ
يف اإلمكان أبدع مما كان" يف الر ّد على معرتضي اإلمام الغزالي يف رسالته " ليس يف
اإلمكان أبدع مما كان " -وبين رسالته الموسومة بـ "الحبل الوثيق يف نصرة
الصديق" .والنُّسخة كتبت بخط واضح ال لبس فيه وال التواء ،مع ما يصاحب
االعتماد على نسخة واحدة من مزالق وهنات.
واإلجابة الموجزة عن السؤال التي تبدأ من أول الفقرة الخامسة ،من قوله:
"من القواعد المقررة يف العربية أن صاحب الحال والحال يشبهان المبتدأ والخرب"-
وتنتهي يف آخر الفقرة العاشرة ،أي إلى قوله" :ويف ذلك مالحظة أخرى لقاعدة
يوطي يف "الفتاوى
أصول ّية وهي :استعمال المشرتك يف معنييه" ،أدرجها اإلمام ّ
الس ّ
القرآنية" يف كتابه "الحاوي للفتاوي"(.)1

وقد حرصت على إخراج النّص بصورة حسنة؛ فقمت بتصويب األخطاء مبيّنا
ّص ،وتفقيره إلى ( )73ثمان وتسعين فقرة ،بحسب
الصواب فيها ،وضبط الن ّ
وجه ّ
والسياق ،ووثقت اآليات القرآن ّية ،وخرجت اآلراء النحو ّية يف
مقتضيات المعنى
ّ
مظانّها من كتب النّحويين ،وترجمت لألعالم ،وشرحت بعض المصطلحات التي
( )1انظر" :الحاوي للفتاوي" (.)888 - 477 :1
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مست الحاجة
الرسالة ،وعلقت على بعض المواطن التي ّ
السيوطي يف ّ
استخدمها ّ
إلى التّعليق عليها ،وتوضيح ما كان مبهما من خالل ربط أجزاء النّص وعناصره
ببعض.
ِ
المخْ طوط
َن َم ُ
اذج م َن َ

الص ْفح ُة األُولى
َّ
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النَّصُّ املُحَقَّق
الك َُّر على َع ْب ِد ال َبر
للعالم ِة الحافِ ِ
ظ َ ِ
السيوطِي
الجالل ُّ
َ َ
َر ِح َم ُه اهللُ تَعالى َو َر ِح َمنا بِ ِه آمين
ِ
الر ْح ِ
الرحي ِم
من َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ
َوبِ ِه ثِ َقتي َو َرجائِي
السؤال]
[ ُّ
رف ع إلي سؤال صورت ه :ما ج واب ك م ع ن ق و ل اإلمام

البيضاوي ()1

ّ

يف

صح أ ن ت كون هذه
إعراب قوله تعالى :ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭼ( :)2ي ُّ
ـي " ،أو من
الج م لة م س تأنفة  ،وي ص ُّح أن ت كون حاال من الم ستك ِّن يف "و ل ّ
الموصول ،أو منهما()3؟ ب يِّنوا ل نا كيف صيغة الحال ع لى ك ل أ ثاب ك م اهلل؛
[44ب] ف ك ت ب ت عليه ما ن ُّصه:
المفسرّ ،
الشيخ أبو الخير ،ناصر الدّ ين ،عبداهلل بن عمر البيضاوي ،له المنهاج يف
( )1اإلمام ،الفقيه،
ِّ
األصول ،وتفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،وغيرها كثير ،تويف سنة 771هـ .انظر" :طبقات
المفسرين للداوودي" (.)112 :118
( )4سورة البقرة.451 :
( )8انظر :تفسير البيضاوي ( .)155 :1واآلية تا ّمة" :اهلل ول ُّي الذين آمنوا يخرجهم من ال ُّظلمات إلى النُّور،

والذين كفروا أولياؤهم ال ّطاغوت يخرجونهم من النّور إلى ال ُّظلمات ،أولئك أصحاب النّار هم فيها

خالدون".
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[جواب السيوطي]
-1

الحمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى .السبب يف إشكال هذا

التوسع يف العلوم
وأمثاله من هذا الكتاب( )1وغيره على الناس ،أن الهمم قصرت عن
ُّ
بحر فيها ،فاقتصروا على مختصرات عكفوا عليها ،ولم يتطلعوا إلى سائر كتب
والت ُّ
الفن؛ فترى الناظر يف العربية -مثال -إذا قرأ ابن المصنِّف( ،)2أو "التوضيح"(،)3
ذلك ّ
ظن أنه صار نحو ًّيا عالما بالنّحو ،فإن قرأ الرضي( )4ونحوه ،اعتقد يف نفسه أنه صار
سيبويه( ،)5وهو بعد لم يترق إلى درجة أن يس ّمى "مشاركا" فضال ع ّما سوى ذلك.
-4

وللنُّحاة كتب ج ّمة مشتملة على قواعد ،ال يحيط بها إال من نصب

نفسه للعلم وأفنى عمره فيه ،ثم وراء ذلك أمر آخر ،وهو أن العارف منهم يعرف
مسائل يف العربية وال يعرف القواعد التي هي مبنية عليها ،ولست أعني بالقواعد
الضوابط التي تذكر مثل :ح ُّق المبتدأ التقديم ،وح ُّق الخبر التأخير ،ونحو ذلك -بل
القواعد التي هي أصول لهذه التي نسبتها إلى النحو كنسبة القواعد المذكورة يف
كتاب "األشباه والنظائر" الفقه ّية إلى الفقه ،وهذا النوع لم يؤ ِّلف فيه بالنّسبة إلى
العربية أحد ،وقد ألفت فيه مؤلفا( )6استنبطته من كتب شتى ،وتعبت فيه كل التعب.
( )1يقصد تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل".
محمد ابن اإلمام ابن مالك على ألف ّيته ّ
والصرف،
الشهيرة يف النحو
( )4أي كتابه ،وهو شرح بدر الدين
ّ
ّ

وبدر الدين إمام يف علوم العرب ّية ،أخذ عن والده ،وله تصانيف نافعة .تويف سنة 737هـ .انظر" :بغية

الوعاة" للسيوطي (.)445 :1
( )8هو كتاب "أوضح المسالك إلى ألف ّية ابن مالك" ،لإلمام النّحوي ابن هشام األنصاري.
( )2أي شرحه ّ
األئمة،
محمد بن الحسن االسرتاباذي نجم
والرضي هو
ّ
ّ
الشهير على كافية ابن الحاجبّ ،
تويف سنة 737هـ .انظر" :بغية الوعاة" للسيوطي (.)573 -571 :1
( )5أي إماما كبيرا يف النحو كـ "سيبويه"؛ أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ،صاحب "الكتاب" .انظر
ترجمته" :بغية الوعاة" للسيوطي (.)488 -447 :4
( )7هو كتابه "األشباه والنظائر يف النحو" ،وهو "ثمرة من ثمرات التفاعل الحاصل بين العلوم الدين ّية
=
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-8

والمقصود اآلن بيان توجيه هذا اإلعراب ،وهو يف( )1غاية الوضوح ال

إشكال فيه وإن كان جماعة استشكلوه ،ولهم عدة أشهر يسألون عنه ،فأقول:
-2

من القواعد المقررة يف العربية أن صاحب الحال والحال يشبهان

المبتدأ والخرب()2؛ فلذلك الشبه يجوز أن يكون صاحب الحال واحدا وتتعدد حاله،
كما يكون المبتدأ واحدا والخرب متعدِّ د ،ويجوز أن يكون صاحب الحال متعدِّ دا
والحال متعدّ دا ومتحدا ،ويشرتط وجود الرابط لكل من الصاحبين ،كما [48أ]
يشرتط وجود الرابط لكل من المبتدأين(.)3
-5

ومن القواعد المشهورة حتى يف "األلف ّية"( ،)4أن الحال يأيت من

المضاف إليه إذا كان المضاف عامال [فيه]( )5كما قال:
وال تجز حاال من المضاف له
-7

إال إذا اقتضى المضاف عمله

الو ْج ُه األَ َّو ُل -وهو أنها( )6حال من الضمير المستك ّن
إذا تقرر ذلك؛ َف َ

ولي" -هو األوضح ،وهو الذي رجحه أبو حيان يف "البحر"()7؛ فإن صيغة
يف " ّ
=
والعلوم العرب ّية".
( )1يف األصل :من ،وصوابه ما أثبتناه كما يف اعرتاض عبد الربّ.
( )4انظر" :شرح التسهيل" البن مالك (.)843 :4
( )8اإلجابة الموجزة عن السؤال من بداية الفقرة الخامسة إلى هناية الفقرة العاشرة ،مدرجة يف "الحاوي
السيوطي (.)888 -477 :1
للفتاوي" لإلمام ُّ
( )2ألف ّية ابن مالك يف النّحو والصرف.
السياق كما يف اعرتاض عبد الرب ،أي إذا كان المضاف عامال يف المضاف إليه.
( )5زيادة يقتضيها ّ
( )7أي جملة (يخرجهم).
يرجح هذا أبو ح ّيان ،إنّما رجح االستئناف على الحال ّية الذي يفهم من قوله" :فاألحسن يف
( )1لم ّ
السيوطي يف ر ّده على
ثم ر ّجح يف الحال ّية كما أشار ّ
(يخرجهم) ...أن ال يكون له موضع من اإلعراب"ّ ،
الضمير
(ولي) ،فيكون صاحب الحال ّ
االعرتاض ّ
األول اآليت ،أن يكون (يخرجهم) حاال ،والعامل فيه ّ
=
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"ول ّي" صفة مشبهة ومنه ضمير الفاعل ،والحال يأيت من الفاعل كثيرا ،وتقدير
الكالم :اهلل ول ُّي المؤمنين حال إخراجه إياهم من الظلمات ،أو حال كونه مخرجا
لهم ،أي توالهم حيث أخرجهم ،والحال قيد يف العامل؛ فجملة اإلخراج حال مب ِّينة

لهيئة المتو ّلي ،وضمير "يخرج" المسترت فيه هو الرابط لجملة الحال بصاحبها.
-1

وإنما جعل من ضمير " ول ّي" ال من نفس " ول ّي" ألنّه واقع خربا عن

المبتدأ ،والقاعدة :أن الحال ال يأيت من الخرب ،بل من الفاعل أو المفعول وما كان يف
معناهما ،وهو المضاف إليه بشرطه( ،)1أو المبتدأ على رأي( ،)2وأ ّما الخرب فال يأيت
منه الحال؛ فلذلك عدل إلى الضمير الذي هو فاعله(.)3
-3

والوج ُه الثاين -وهو أنّها حال من الموصول -واضح أيضا ،ألنه

الصفة المشبهة إليه ،فهو من قاعدة ما كان المضاف عامال فيه وهو يف
مجرور بإضافة ّ
=
المستك ّن فيه .انظر" :البحر المحيط" (.)472 :4
يصح عمله يف الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما
( )1وشرطه عند ابن مالك أن يكون المضاف م ّما
ّ
مجردة ،وأعجبني قيام زيد مسرعا ،ومنه قوله تعالى:
تضمن معنى الفعل ،فتقول :هذا ضارب هند ّ
م ّما ّ

(مجردة ،ومسرعا ،وجميعا) جاءت من المضاف إليه
ﭽﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ [يونس]2 :؛ فاألحوال
ّ
(هند ،وزيد ،وضمير الجمع) على الرتتيب .وث ّمة شرطان آخران (انظر" :شرح التسهيل" (.)824 :4
وجوز بعض النحويين أن تأيت الحال من المضاف إليه مطلقا ،كقوله تعالى :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ّ

ﯩﭼ [الحجر .]77 :انظر" :همع الهوامع" ( ،)48 :2و"األمالي" البن الشجري (،77 :8
.)71
( )4جاء يف حاشية الص ّبان :تقع الحال من الفاعل والمفعول والمجرور والخرب ،وكذا من المبتدأ على
مذهب سيبويه ،وال تأيت من المضاف إليه إ ّ
ال يف مسائل عند المصنّف" (أي ابن مالك) .انظر" :حاشية
الصبان على شرح األشموين" ( ،)113 :4و"الكتاب" ( .)54 :4وذلك مخالف لما ّقرره السيوطي.
وانظر" :همع الهوامع" للسيوطي (.)48 :2
الضمير
( )8قد يأيت الحال من الخرب كما جاء يف الحاشية السابقة ،ولكنّه يف هذه اآلية ترجح أن يأيت من ّ
المستك ّن يف الخرب (ول ّي).
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الصفة المشبهة بالفعل ظهرت المفعولية،
معنى المفعول .ولهذا ،لو جئت بدل ِّ
فيقال :اهلل تولى الذين آمنوا ،فيكون "الذين" مفعوال ،والحال تأيت من المفعول،
وتقدير الكالم :اهلل ول ُّي المؤمنين حال كونهم مخرجين بهدايته من الظلمات؛ فإذا

ولي" كانت يف تقدير " مخرجًا" بالكسر اسم فاعل ،وإذا
قدرت الحال من ضمير " ّ
قدرتها من "الذين" الذي هو يف معنى المفعول ،كانت يف تقدير "مخرجين" بالفتح
اسم [48ب] مفعول.
-7

والوج ُه الثالث واضح أيضا ،وهو أنها حال منهما معا؛ فإن فيهما

باألول ،وهو ضمير "يخرج" المسترت الذي هو فاعل ،ورابط بالثاين،
رابطين :رابط
ّ
وهو ضمير "الذين آمنوا" الذي هو مفعول "يخرج" وهو "هم" ،وتقدير الكالم على
ولي المؤمنين حال كونه مخرجا لهم بالهداية ،وحال كونهم مخرجين
هذا :اهلل ُّ
باالهتداء ،ويف ذلك مالحظة أخرى لقاعدة أصول ّية وهي :استعمال المشرتك يف
معنييه(.)1
-18

وقد كنت سئلت عن هذا السؤال من مدة أشهر وتركت الكتابة عليه،

ولكنّي كتبت عليه اآلن بحسب ما اقتضته الحكمة الربانية .هذا آخر ما كتبته.
[اعتراض]
-11

ث ّم ّ
إن واقفًا وقف على هذا الجواب ،فوجد فيه قولي :إن أبا حيان

رجح يف "البحر" كون الحال من ضمير "ول ّي" ،فاستشكل ذلك لكونه راجع عبارة
"البحر" فلم يجدها تعطي ذلك؛ فإن عبارته :واألحسن يف "يخرجهم"

( )1كالقرء لل ّطهر والحيض ،أو حقيقة يف أحدهما مجازا يف اآلخر ،كالنّكاح الذي يطلق على العقد
والنّكاح ،...هل يجوز أن يراد به كال المعنيين أو ال؟ مسألة اختلف فيها العلماء ...انظر" :اإلحكام يف
السبكي (:8
أصول األحكام" لآلمدي ( ،)471 :4و"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" للتاج ّ
.)185
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ولي"؛ فهذه العبارة( )1تعطي
و"يخرجونهم" االستئناف ،وجوزوا أن يكون حاال من " ّ
أنه رجح االستئناف ال الحالية ،فكتبت إليه يف الجواب:
[الجواب عنه]
 -14إن هذا ليس هو المراد؛ فإن المقام مقامان :مقام هل األرجح يف
الجملة االستئناف أو الحالية؟ وال شك أن االستئناف هو الراجح عندنا وعند أبي
حيان وعند ّ
كل أحد .والمقام الثاين :إذا جوزنا إعرابه حاال ،ففي صاحب الحال
ولي" ،والثاين الموصول ،والثالث هما معا.
ثالثة احتماالت :أحدها ضمير " ّ
 -18واالحتمال األّول أرجح على هذا القول؛ فليس المراد أن أبا حيان
رجح يف الجملة أنها حال ،وإنما المراد أنه رجح على قول الحالية أن صاحبها ضمير
"ول ّي" ،فهذا من باب الترجيح ألحد األقوال المفرعة على القول الضعيف ،ويف

الفقه من ذلك شيء كثير معروف يف "الروضة"( )2والشرح( )3وغيرهما.

 -12وأخذ [42أ] كون أبي ح ّيان رجح هذا على قول الموصول من ابتدائه
فاقسي يف إعرابه( ،)4بدأ به ث ّم قال :ويجوز ّأن يكون حاال من
الص
به ،وكذا فعل ّ
ّ
( )1سبق ذكرها يف هامش سابق ،وليس فيها كلمة (االستئناف)؛ إنّما يفهم أنّه رجح االستئناف من سياق
الكالم ،فقد يكون قصد بقوله( :أن ال يكون له موضع من اإلعراب) االستئناف ،أو أن تكون نسختا
المعرتض والسيوطي فيهما كلمة (االستئناف).
(" )4روضة الطالبين" لإلمام النووي (ت 717هـ) من الكتب المعتمدة يف الفقه الشافعي ،اختصرها من
"الشرح الكبير" لإلمام الرافعي (ت 748هـ) ،الذي شرح به كتاب "الوجيز" لإلمام الغزالي (ت
585هـ).
ّ
المهذب" ألبي إسحاق ّ
الشيرازي (ت 217هـ).
( )8هو كتاب النووي "المجموع" ،شرح به "
يتيسر لي االطالع على الجزء الخاص هبذه اآلية.
(" )2المجيد يف إعراب القرآن المجيد" ،ولم ّ
والصفاقسي ،هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ،أخذ عن أبي حيان ،وسمع من المزّ ي ،تويف سنة
ّ
124هـ .انظر" :بغية الوعاة" للسيوطي (.)245 :1
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الموصول .هذا آخر الجواب عن هذا اإلشكال.
[اِ ْعتِ ُ
راض َع ْب ِد ال َبر]
 -15ثم بلغني بعد ذلك أنّه أشيع يف البلد كتابة اعرتاض على ما أجبت به،
خاوي( ،)1ففرح به وكتبه يف تاريخه(،)2
وأنّه أحضر إلى المؤرخ شمس الدِّ ين الس
ّ
وصار يعرضه على ِّ
كل من دخل إليه ،وذلك الظ ُّن به؛ فإنه بمعزل عن هذا األمر
دونها
خصوصًا وعن سائر العلوم عموما ،وغاية علمه معرفة األشعار والوقائع التي ي ّ
يف تاريخه صباحا ومساء ،ح ًّقا كانت أو باطال ،وأ ّما العلم ،فإنه ال يم ّيز فيه بين
الحق والباطل(.)3
الصواب والخطأ ،وال بين ّ
 -17ثم بعد أيام أحضرت إلي ورقة االعرتاض ،وأخربين اثنان أنّها نقلت
من ّ
خط المعرتض بذلك ،وهو أخونا الشيخ سر ُّي الدِّ ين عبد

البر()4

ّ

ابن قاضي

ب الدِّ ين أبي الوليد بن ّ
الشحنة
ب الدِّ ين أبي الفضل( ،)5ابن العالًّمة مح ِّ
القضاة مح ِّ
نصه:
الحنفي( )6وفقه اهلل تعالى ،وحفظه وحفظ والده ورضي عن جدِّ ه ،فإذا فيها ما ُّ
( )1صاحب التاريخ "الضوء الالمع ألهل القرن التاسع" ،كانت بينه وبينه مشاحنات وإحن ،تو ّفي سنة
(784هـ) .انظر" :الضوء الالمع" ( ،)18-75 :2و"نظم العقيان يف أعيان األعيان" للسيوطي،
ص.158-154
( )4انظر" :الضوء الالمع" (.)71 :2
( )8انظر ترجمة السخاوي يف كتاب السيوطي "نظم العقيان يف أعيان األعيان" ،ص.158-154
( )2أبو الربكات محمد بن محمد الذي يعرف بابن الشحنة ،تو ّفي سنة 741هـ .انظر" :الضوء الالمع" (:2
السن ّية يف تراجم الحنف ّية" للغزّ ي (.)478-457 :2
 ،)85-88و"الطبقات ّ
( )5والد عبد الرب ،محب الدين أبي الفضل محمد بن الشحنة الحلبي الحنفي ،صاحب كتاب "الدر
المنتخب يف تاريخ مملكة حلب" ،تويف سنة 378هـ .انظر" :الضوء الالمع" (.)885-475 :7
( )7جدّ عبد الربّ ،من أشهر علماء عصره ،تولى منصب قاضي الحنف ّية يف حلب ،تو ّفي سنة (315هـ) .انظر:
"الضوء الالمع" ( ،)7-8 :18و"الفوائد البه ّية يف تراجم الحنف ّية" ،ص.581
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َ -11ق ْو ُله(" :)1إن من قرأ الرضي لم يترق إلى درجة أن يس ّمى مشاركًا"،
ممنوع ال بد له من دليل ،بل الصواب أن من قرأ

اآلجرومية()2

ّ

ّ

وفهمها س ِّمي

مشاركًا؛ إذ ال نعني بالمشارك يف الفن ،إال من أدرك مصطلحه بحيث يفهم ما يذكر
فيه ،ولكن تختلف شركة المشارك بحسب ما أدرك من المصطلح.
َ -13ق ْو ُله" :وللنّحاة الخ" ،تحصيل الحاصل؛ فال فائدة يف ذكره.
َ -17ق ْو ُله" :يف غاية الوضوح" ممنوع ،وسند المنع أنه ليس مدركا بالبديهة،
بل بالنظر؛ وال يقال فيما ال يدرك إال بالنظر :إنه يف غاية الوضوح.
َ -48ق ْو ُله" :فلذلك الشبه إلى آخره" ،يقتضي أن المبتدأ يجوز تعدّ ده مع
ا ّتحاد خبره ،كما أن صاحب الحال يكون متعدِّ دا [42ب] والحال متّحدة ،وال أظ ّن
شيئًا من األمرين صحيحًا؛ ال يقال :قول النّحاة :يجوز أن يكون الحال من الفاعل
والمفعول معا -يؤخذ منه ا ِّتحاد الحال مع تعدُّ د صاحبها؛ ألنّا نقول :هو إنّما جعل
اال ّتحاد مقابل التعدّ د ،فيكون مراده باال ّتحاد اإلفراد ال اال ّتحاد من جهة اللفظ
والمعنى[ ،وال كذلك قول النّحاة؛ ّ
فإن مرادهم باال ّتحاد اال ّتحاد من جهة اللفظ
والمعنى]( )3ال اإلفراد ،أال ترى إلى تمثيلهم لذلك بقولهم :لقيت زيدا راكبين ،فإنه
متعدّ د من جهة أن صاحب الحال متعدّ د وإن ا ّتحد لفظ الحالين ومعناهما ،فليتأمل!!
َ -41ق ْو ُله" :إذا كان المضاف عامال فيه" ،أعاد الضمير على المضاف إليه
( )1أي قول السيوطي يف توجيه إعراب اآلية ،وستتكرر يف مواضع كثيرة.
( )4مقدّ مة نثر ّية يف النحو ،ط ّبقت شهرهتا اآلفاق ،وتناولها العلماء ّ
بالشرح والتعليق ،وضعها أبو عبداهلل
آجروم ومعناه بلغة الرببر (الفقير الصويف) ،تويف يف فاس ببالد المغرب
محمد ّ
الصنهاجي المشهور بابن ّ
سنة 148هـ .انظر" :بغية الوعاة" (.)487-483 :1
السيوطي على ملحوظات عبد الرب ،أي ّ
السيوطي يف زعم
أن ّ
( )8فقرة ناقصة هنا استدركتها من ر ّد اإلمام ّ
عبد الربّ مخالف للنّحويين يف هذه المسألة .انظر الفقرة (.)58
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الغرض أن يكون المضاف عامال يف الحال كما صرح به ابن هشام يف
وهو وهم؛ ألن
ّ
التوضيح( ،)1وإال فالمضاف عامل يف المضاف إليه دائما؛ فلم يبق للتقييد فائدة .ال
يقال :وهو أيضا إنما أعاد الضمير على الحال ،ألنّا نقول :ير ّد هذا قوله فيما بعد(:)2
الصفة؛ فهو من قاعدة :ما كان المضاف
فهو -يعني المضاف إليه -مجرور بإضافة ِّ
عامال فيه.
َ -44ق ْو ُله" :والحال ال يأيت من الخرب" ،إطالق يف موضع التقييد؛ فإنه إذا
كان الخرب يف معنى المفعول جاءت الحال منه كما يف قوله تعالى :ﭽﭦ ﭗ
ﭘﭼ( ،)3وقال ابن هشام يف "المغني" نقال عن النّحاة يف قوله تعالى :ﭽﭖ
ﭗﭘﭼ(ًّ :)4
إن "مصدّ قا" حال مؤكِّدة ،ألن الحق ال يكون إال مصدّ قا( ،)5وكذا
أعرب السمين( .)6وليس ههنا إال المبتدأ والخرب؛ فإن قال :هذا داخل يف قولي "أو ما
كان يف معناهما" ،قلنا :فحينئذ تدافع كالمك حيث قلت أ ّوال :وال يأيت الحال من
الخرب.
َ -48ق ْو ُله" :فإذا قدرت الحال من ضمير "ول ّي" كانت يف تقدير مخرجا
( )1انظر" :أوضح المسالك" (.)845 :4
( )4انظر الوجه الثاين يف توجيه السيوطي إلعراب اآلية ،الفقرة (.)7
( )8سورة هود.14 :
( )2سورة فاطر.81 :
( )5الظاهر ّ
أن ابن هشام لم يوافق النحويين فيما نقله عنهم كما يفهم من كالم عبد الرب ،ألنّه قال يف كلمة
ّ
ومكذبا" ،فلم يجعل (مصدّ قا) حاال مؤكِّدة ،قال" :إذا
والصواب أن يكون مصدّ قا
(الحق) بعد ذلكّ " :
الحق صادقا ،فهي مؤكِّدة" .انظر" :المغني" (.)242 :5
قيل :هو ّ
لدر المصون يف علوم الكتاب المكنون" ( .)484 :7والسمين هو أحمد بن يوسف ،المعروف
( )7انظر" :ا ّ
ونحوي ،وشافعي ،أخذ النحو على أبي حيان ،والقراءات على ابن الصائغ،
بالسمين الحلبي ،مقرئ،
ّ
الدر المصون" ،تويف سنة 157هـ .انظر" :طبقات المفسرين" ،ص.18
وله تصانيف حسنة منها " ّ
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بالكسر" ،هذا يؤخذ من تمثيل اآلج ّروم ّية للحال من الفاعل ،تقول :جاء زيد راكبا،
وقوله" :يف تقدير مخرجين" -يؤخذ من تمثيل اآلج ّرومية للحال من المفعول بـ:
ركبت الفرس مسرجا/45[ .أ]
 -42قوله" :وتقدير الكالم على هذا الخ" -ليس هذا التقدير موافقا
لتمثيلهم الحال من الفاعل والمفعول بقولهم :لقيت زيدا راكبين ،فإن تلك صيغة
واحدة ص ّح كونها حاال منهما ،وما ذكره هنا صفتان مختلفتان( )1لفظًا ومعنى ،وهذا
ّ
كل اإلشكال؛ ًّ
فإن الجملة مبن ّية للفاعل ومضافة إلى المفعول ،فكيف يأيت بصيغة
واحدة لفظا ومعنى فتكون حاال منهما؟ إذا علم ذلك ،ظهر أ ّن جواب ّ
الشيخ ليس
فيه ما يصدم هذا اإلشكال أصال ،تأمل!!
َ -45ق ْو ُله" :ويف ذلك مالحظة الخ" ممنوع؛ فإن المشترك لفظ موضوع
لمعنيين أو معان مختلفة ،وهذه الجملة ليس فيها اشرتاك إال من حيث الزمانين ال
من حيث المعنى.
 -47وإنما ذكرت هذا القدر من التنقير مع اعرتايف بالعجز والتقصير ،لما أنه
ينبغي على اإلنسان أن يحرص على دفء ال ّلسان ومحاسنة اإلخوان ،ليدخل يف
معنى قوله تعالى :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ(.)2
[ َر ُّد السيوطي]
 -41هذا صورة ما وقفت عليه من االعرتاض بلفظه ،وأنا أتكلم عليه حرفا
حرفا بالح ّق ال بالتع ُّصب ،فأقول أوال:
 -43اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب وهلل الحمد .الحمد
( )1يف األصل« :صفتين مختلفتين» ،وليس بصواب.
( )4سورة الرحمن.78 :

433

الكَرُّ عَل عَبْدِ البَرِّ رسَالةٌ إِعْرابِ يَة) للعَ ّمَةِ السُّيُوطيّ تَحْقيقًا ودرَاسَةً
قراءة ابن عامر

التوسع
هلل الذي صدق مقالتي التي صدرت بها ّأول الجواب من قصور الهمم وعدم
ُّ
ّبحر يف العلوم ،حتّى إن المعترض بسبب ذلك قال ما قال ،وكتب ما كتب ،ولو
والت ّ
ّبحر والمعرفة ما عندنا ،الستحيا أن ينسب إليه مثل هذا المقال.
كان عنده من الت ُّ
الم ْعت ِ
الرضي لم يترق إلى درجة أن يس ّمى
َرض :قوله" :إن من قرأ ّ
َ -47ق ْو ُل ُ
مشاركا" ممنوع ال بدّ له من دليل؛ بل الصواب :أ ّن من قرأ اآلج ّرومية وفهمها س ّمي
مشاركا.
َ -88أ ُ
األول :أن هذه العبارة
قول :الكالم على هذا االعرتاض من وجهينَّ :
التي أوردها وأورد عليها ،ساقها من عند [45ب] نفسه على أنّها معنى عباريت،
ولفظي :فرتى الناظر يف العربية مثال إذا قرأ ابن المصنّف والتّوضيح ،ظ ّن أنّه صار
الرضي ونحوه اعتقد يف نفسه أنّه صار سيبويه ،وهو بعد
نحو ًّيا عالما بالنّحو؛ فإن قرأ ّ
سمى مشاركا.
لم يترق إلى درجة أن ي ّ
تعرض لكونه فهمه
 -81هذا لفظي؛ فعلقت األمر على قراءته لما ذكر ،ولم أ ّ
وال أتقنه ،والمعرتض علق األّمر على القراءة والفهم؛ والمرتب على أمرين ال يلزم
ترتيبه على أحدهما( ،)1فأين النّقض حينئذ؟ وقد رأيت خلقا يقرؤون هذه الكتب
وأكثر منها وأجل على المشايخ ،ولو سئلوا عن مسألة يف هذه الكتب التي قرؤوها
خبطوا فيها ولم يتقنوها ،والمعرتض أعظم شاهد بذلك ،فكيف يستنكر ما ذكرته؟
 -84وم ّما يد ّل لكون األمر مر ّتبا على القراءة العارية عن اإلتقان ،قولي بعد
ذلك :إن العارف منهم يعرف مسائل يف العرب ّية وال يعرف القواعد الخ ،فهذا صريح
بالشفعة يف ِّ
النبي ﷺ ُّ
كل ما لم
( )1قاعدة أصول ّية ،ومثالها حديث جابر بن عبد اهلل ¶ قال" :قضى ُّ

يقسم ،فإذا وقعت الحدود ،وص ِّرفت ال ُّطرق ،فال شفعة" .انظر" :إحكام األحكام" البن دقيق العيد،

 ،582والحديث يف "صحيح البخاري" (.)4451
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يف أن المراد بمن قرأ أو ال :من قرأ ولم يفهم ،ومن فهم بعض الفهم ولم يتقن ،وكل
من القسمين ال يس ّمى مشاركا.
ومتوسط ومنته()1؛
 -88الوجه الثاين :أن العلماء قسموا الناس إلى :مبتدئ
ّ
اآلجروم ّية وفهمها هو حدُّ المبتدئ ،وأ ّما المشاركة
فالذي ذكره المعرتض يف من قرأ
ّ
فحدُّ المتو ّسط الذي يشارك المنتهي ويجاريه يف غالب مسائل الف ّن ،فعلم أن ما قال
المعرتض فيه إنه الصواب غير صواب.
 -82ونظير عبارتي هذه عبارة وقعت ّ
السبكي( )2يف حدّ
للشيخ تاج الدّ ين ُّ
"المحدِّ ث" ،قال يف كتابه "معيد النِّعم"( :)3من النّاس فرقة ادعت الحديث( ،)4فكان
قصارى أمرها النظر يف "مشارق األنوار" للصاغاين( ،)5فإن ترفعت إلى مصابيح
وي( )6وظنّت أنّها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدّ ثين -وما ذلك إال لجهلها
البغ ّ
بالحديث؛ فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب ،وض ّم إليهما من
[47أ] المتون مثليهما لم يكن محدّ ثا ،وال يصير محدِّ ثا حتّى يلج الجمل يف س ِّم
الخياط .فإن رامت بلوغ الغاية يف الحديث -على زعمها -اشتغلت بـ "جامع
( )1يف األصل :ومنتهي.
السبكي ،وصاحب "طبقات الشافع ّية الكربى" ،تويف سنة (111هـ).
تقي الدين
ّ
( )4ابن اإلمام ّ
(" )8معيد النِّعم ومبيد النّقم" ،ص.38-31

ضم علم
( )2عبارة التاج يف كتابه" :ومنهم –أي العلماء -فرقة تر ّقت عن هذه الفرقة وقالت :ال بدّ من ّ
الحديث إلى التفسير ،فكان قصارى" الخ .ص.31
( )5الحسن بن محمد ،إمام يف اللغة كبير ،له "التكملة" ،و"العباب" ،و"الشوارد" ،تويف سنة (758هـ).
الصحيحين من األخبار المصطفو ّية .انظر:
صح يف ّ
و"مشارق األنوار" :كتاب يف الحديث ،جمع فيه ما ّ
"بغية الوعاة" (.)541-517 :1
السنّة" ،وغيرهما ،تو ّفي سنة
( )7محيي السنّة الحسين بن مسعود ،إمام حافظ ،له "معالم التنزيل" ،و"شرح ُّ
والسنن األربعة وسنن
(517هـ) .وكتابه "مصابيح السنّة" جمع فيه أحاديث منتقاة من ّ
الصحيحين ّ
الدّ ارمي .انظر" :طبقات علماء الحديث" ،)81-88 :2( ،و"طبقات المفسرين" ،ص.118
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األصول" البن األثير( ،)1فإن ضمت إليه كتاب "علوم الحديث" البن الصالح( ،)2أو
مختصره المس ّمى بـ "التقريب والتيسير" للنّووي( )3ونحو ذلك ،وحينئذ ينادى من
انتهى إلى هذا المقام :محدّ ث المحدِّ ثين ،وبخار ّي العصر ،وما ناسب هذه األلفاظ
الكاذبة -فإن من ذكرناه ال يعدّ محدِّ ثا بهذا القدر؛ إنما المحدّ ث من عرف األسانيد،
الرجال ،والعالي والنّازل ،وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من
والعلل ،وأسماء ّ
()5
()4
قي(،)6
المتون ،وسمع الكتب الستّة  ،و"مسند" أحمد بن حنبل  ،و"سنن" البيه ّ

و"معجم" ال ّطرباينّ( ،)7وضم إلى هذا القدر ألف جزء من األجزاء الحديث ّية ،هذا أ ُّ
قل

السعادات المبارك بن محمد ،من مشاهير العلماء وأكابر النبالء ،صاحب "النّهاية يف غريب
( )1أبو ّ
الحديث واألثر" ،تويف سنة (787هـ) .و"جامع األصول من أحاديث الرسول ﷺ" جمع فيه بين
األصول الستّة .انظر" :بغية الوعاة" (.)415-412 :4
( )4أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن ّ
متبحر يف األصول والفروع ،ولي
الشهرزوري الشافعي ،إمام حافظ ّ
مشيخة دار الحديث األشرف ّية ،تويف سنة (728هـ) .وكتابه أشهر كتاب يف علم مصطلح الحديث،
الصالح" .انظر" :طبقات علماء الحديث" (.)411-412 :2
اشتهر بـ "مقدّ مة ابن ّ
( )8أبو زكريا يحيى بن شرف ،كان أوحد زمانه يف العلم والورع والعبادة ،ولي مشيخة دار الحديث
تعرف ،وكتابه "التقريب والتيسير" اختصره من
األشرف ّية ،تويف سنة (717هـ) ،وتصانيفه أشهر من أن ّ
الصالح؛ فـ "التقريب" مختصر المختصر ،وهو الذي
كتابه "اإلرشاد" ،الذي اختصر فيه مقدّ مة ابن ّ
الراوي يف شرح تقريب النّواوي" .انظر" :تذكرة الحفاظ" (:2
السيوطي يف كتابه "تدريب ّ
شرحه ّ
 ،)1212-1218و"طبقات علماء الحديث" (.)451-452 :2
( )2صحيحا البخاري ومسلم ،وسنن :النسائي ،والرتمذي ،وأبي داوود ،وابن ماجه.
( )5شيخ اإلسالم وس ّيد المسلمين ،وحامل لواء الدِّ ين يف عصره ،وكتابه من كتب السنّة النّفيسة ،ر ّتبه على
الصحابة رضوان اهلل عليهم .انظر" :تذكرة الحفاظ" ( ،)284-281 :2و"طبقات علماء
مسانيد ّ
الحديث" (.)38-31 :4
النبوة،
( )7أبو بكر أحمد بن الحسين ،شيخ خراسان ،له تصانيف نافعة مفيدة منها :شعب اإليمان ،ودالئل ّ
الصغير ،وغيرها .انظر" :تذكرة الحفاظ" ( ،)1182-1184 :2و"طبقات
والسنن ّ
والسنن الكبيرّ ،
ّ
علماء الحديث" (.)884-847 :8
( )1أبو القاسم سليمان بن أحمد ،إمام حافظ كبير ،له المعاجم الثالثة :الكبير ،واألوسط روحه ،والصغير
=
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درجاته .فإذا سمع ما ذكرناه ،وكتب ال ِّطباق( ،)1ودار على ّ
الشيوخ ،وتكلم يف العلل
والوفيات واألسانيد ،كان يف أول درجات المحدّ ثين ،ث ّم يزيد اهلل من يشاء ما
يشاء(.)2
الم ْعت ِ
الفن إال من أدرك مصطلحه
َرض :إذ ال نعني بالمشارك يف ّ
َ -85ق ْو ُل ُ
بحيث يفهم ما يذكر فيه.
َ -87أ ُ
توسط الذي أشرت إليه؟( )3فيقال للمعرتض:
قول :من هو حدّ الم ّ
الذي قرأ اآلج ّروم ّية وفهمها أدرك المصطلح ،بحيث يفهم دقائق كافية ابن
الحاجب( )4من غير تو ُّقف؟!!
الم ْعت ِ
َرض :ولكن تختلف شركة المشارك بحسب ما أدرك من
َ -81ق ْو ُل ُ
المصطلح.
َ -83أ ُ
قول :هذا دليل على المعرتض؛ فإن المشاركة مقولة بالتشكيك،
=
ذكر فيه عن ّ
كل شيخ له حديثا .انظر" :تذكرة الحفاظ" ( ،)811-814 :8و"طبقات علماء الحديث"
(.)118-181/8
( )1ال ِّطباق :جمع طبقة ،وهو مصطلح كان يطلق على كتب السماعات ،وهي المراد بقولهم( :وكتب
ال ِّطباق) ،أي أنّه كان كاتبا ضابطا ثقة .وكانت النُّسخ التي عليها ال ِّطباق تحفظ يف خزانة المسجد أو
المدرسة ،كسجل ألسماء الطالب الذين قرؤوا الكتاب على األستاذ ،أو سمعوه بحضوره ،وتمتاز
كتابة ال ِّطباق غالبا بأنّها خالية من تنقيط الحروف ،متصلة حروفها بعضها ببعض ،ال يقوى على ف ّكها إ ّ
ال
المختصون .وكان تلميذ اإلمام النّووي ابن الع ّطار الدِّ مشقي (ت 142هـ) ،اختير لكتابة ال ِّطباق يف
مرحلة طلبه العلم ،لما يتّصف به من ضبط وثقة وأمانة .انظر" :الدّ رر الكامنة" البن حجر (.)1-5 :8
( )4انظر" :معيد النّعم ومبيد النّقم" ،ص.38-31
سمي مشاركا .انظر الفقرة (.)82
( )8عندما قال :من قرأ
اآلجروم ّية وفهمها ّ
ّ
نثري يف النّحو،
أصولي فقيه
نحوي
( )2جمال الدين أبو عمرو،
مالكي ،تويف سنة (727هـ) .والكافية متن ّ
ّ
ّ
ّ
عليه شروح كثيرة أشهرها شرح الرضي االسرتاباذي .انظر" :بغية الوعاة" (.)185-182 :4
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وقولي :ال يس ّمى مشاركا ،أردت به أعلى درجات المشاركة التي ليس بعدها إال
ّحوي الذي يقال يف ترجمته :سيبويه زمانه.
درجة المنتهي ،ودرجة العالم ،ودرجة الن ّ
وعجبت للمعرتض كيف لم يفهم ذلك من العبارة ،مع كون سياق األّوصاف التي
قبله ترشد إلى ذلك ،ومع ذكر التر ّقي ومع كونه حنف ًّيا ،ومن أصول [47ب] مذهبه
أ ّن المطلق ينصرف إلى الكامل.
الم ْعت ِ
َرض :قوله" :وللنّحاة الخ" تحصيل الحاصل؛ فال فائدة يف
َ -87ق ْو ُل ُ
ذكره.
َ -28أ ُ
قول :فائدته تعريف الجاهل كيف العلم ،حتّى ال يظن بنفسه ال ُّظنون،
وال يتك ّلم فيما ال يعلم.
الم ْعت ِ
َرض :قوله" :يف غاية الوضوح" ممنوع.
َ -21ق ْو ُل ُ
َ -24أ ُ
قول :هو معذور يف ذلك؛ فإنه مشكل عليه لقصوره ،لكنّه -بحمد
اهلل -يف غاية الوضوح عندنا ،لسرعة إدراكنا وطول باعنا ما شاء اهلل ال قوة إ ّ
ال باهلل،
وال يستنكر أن يكون بعض العلم واضحا عند قوم مشكال على آخرين ،وال يخلق
الفهم إال اهلل.
الم ْعت ِ
َرض :وسند المنع أنّه ليس مدركا بالبديهة بل بالنظر.
َ -28ق ْو ُل ُ
َ -22أ ُ
قول :قد ذكر أئ ّمة المعقول -منهم طائفة من أهل المنطق الذي هو
مع ّظم عند الخصوم -أن ما كان نظر ًّيا عند قوم قد يكون بديه ًّيا عند آخرين،
الختالف النّاس يف ق ّوة اإلدراكات وضعفها ،ولذلك تقرير طويل بسطناه يف كتابنا
الذي ألفناه يف ذ ّم المنطق( .)1وحينئذ ،فهذه المسألة وإن كانت مدركة بالنظر عند
( )1هو "صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم" ،قال السيوطي يف ذم المنطق" :كنت يف مبادئ
ثم ألقى اهلل كراهته يف قلبي ،وسمعت ّ
الصالح أفتى بتحريمه
أن ابن ّ
ال ّطلب قرأت شيئا يف علم المنطقّ ،
=
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الخصم وأمثاله ،فال مانع من أن يكون عندنا مدركا بالبديهة لكثرة ممارستنا للعلم،
بحيث صارت مسائله عندنا مقررة يف أذهاننا كالمشاهد برأي العين ،وقد يقوى ما
روري ،وذلك مق ّرر يف األصول وغيره.
بالض
ري حتّى يلحق ّ
ّ
أصله نظ ّ
الم ْعت ِ
َرض :وال يقال فيما ال يدرك إال بالنظر إنه يف غاية الوضوح.
َ -25ق ْو ُل ُ
َ -27أ ُ
قول :ال ،يقال هذا للقاصر ،وأ ّما البارع الماهر فإنه يقول ذلك على
قدر مقامه ،وشتّان بين من هو جالس على شاطئ النّهر يمدّ يديه فيشرب ،وبين من
ثم
هو يف صحراء وهو عطشان ،فأخذ المعاول يحفر بها ،فهو يف غاية الكدّ والنصبّ ،
قد يحصل على المقصود وقد يموت عطشا قبل أن يبلغ الماء.
الم ْعت ِ
َرض[ :قوله](" :)1فلذلك الشبه الخ" ،يقتضي أن
َ -21ق ْو ُل [41أ] ُ
المبتدأ يجوز تعدّ ده مع ا ّتحاد خبره ،كما أن صاحب الحال يكون متعدّ دا والحال
ظن شيئا من األمرين صحيحا.
متحدة ،وال أ ّ
-23

ظن ال يغني من الح ِّق شيئا"()2
َأ ُ
قول :هذا تك ُّلم يف العلم بالظن؛ "وإ ّن ال ّ

ّ

ّ

لكن المعرتض بنى على فهمه الذي فهمه من اال ّتحاد
 ،وال عبرة
بالظن الب ِّين خطؤهّ .
ِّ
وهو مخطئ يف ذلك الفهم على ما سنب ّينه -وال أستنكر منه هذا الفهم؛ فإنه غلط يففهم اال ّتحاد يف العرب ّية كما غلط يف أولياء اهلل ،ونسبهم إلى اال ّتحاد الذي هو كفر
عربي( ،)1وهم من
وهم بريئون منه ،وك ّفر نقلة علم األولياء كابن الفارض( ،)3وابن
ّ
=
فعوضني اهلل تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم" .انظر له" :حسن
فرتكته لذلكّ ،
المحاضرة" (.)887 :1
( )1زيادة يقتضيها السياق؛ ّ
ألن الضمير يف (قوله) يعود على السيوطي ،والكالم كالمه.
( )4سورة النّجم.43 :
المتصوفين ،ح ّبب إليه
( )8الشاعر أبي حفص عمر بن علي ،يعرف بـ "سلطان العاشقين" ،وهو من أشهر
ّ
الخالء ،ومال إلى الزهد ،تويف سنة (784هـ) .انظر" :شذرات الذهب" (.)473-471 :1
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أكابر المخلصين ورؤساء المؤمنين ،وأساء األدب على الغ ّزالي( )2يف مسألة "ليس
السنّة ،وما
يف اإلمكان"( ،)3ونسبه إلى الفلسفة أو االعتزال وهو ح ّجة اإلسالم وإمام ُّ
به يف ّ
كل ذلك إال الجهل بمقاصدهم وسوء الفهم ،وما أدري ذلك إ ّ
ال مقتا من اهلل له
وألمثاله ،حيث أقامهم يف اإلنكار على أوليائه ليرديهم؛ "ومن يهن اهلل فما له من
مكرم"(.)5()4
الم ْعت ِ
َرض :ال يقال :قول النّحاة :يجوز أن يكون الحال من الفاعل
َ -27ق ْو ُل ُ
والمفعول معا -يؤخذ منه ا ّتحاد الحال مع تعدُّ د صاحبها؛ ألنّا نقول :هو إنّما جعل
اال ّتحاد مقابل التعدّ د ،فيكون مراده باال ّتحاد :اإلفراد ،ال اال ّتحاد من جهة اللفظ
والمعنى ،وال كذلك [قول]( )6النّحاة؛ فإ ّن مرادهم باال ّتحاد اال ّتحاد من جهة ال ّلفظ
والمعنى ،ال اإلفراد.
َ -58أ ُ
قول :بهذا ومثله سقط عبد الب ّر عندي مع الساقطين ،وما كنت أظ ُّن أن
القصور بلغ به هذا إال أن يكون قصد بذلك العناد والتّع ُّصب المحض ،مع كونه
=
الصوف ّية ،قال بالحلول ّية ووحدة الوجود ،من أشهر
( )1اإلمام محيي الدين الحاتمي الطائي ،شيخ مشايخ ّ
التصوف ،تويف سنة (783هـ) .انظر" :شذرات الذهب" (-884 :1
كتبه "الفتوحات المك ّية" يف
ّ
.)823
حجة اإلسالم ،فقيه شافعي ،له تصانيف جليلة منها "إحياء علوم الدين" من أنفسها
( )4اإلمام أبي حامدّ ،
وأج ّلها ،تويف سنة (585هـ) .انظر" :وفيات األعيان" ( ،)417-417 :2و"شذرات الذهب" (:7
.)44-13
مما كان» ،وهي منسوبة ألبي حامد الغزالي ،وتعني ّ
أن اهلل سبحانه وتعالى ال يمكنه أن يبدع أو
(« )8أبدع ّ
يخلق أبدع من هذا الكون ،ألنه قد أبدعه على أكمل صورة؛ إذ لو لم يبدعه على أكمل صورة ،فإن ذلك
يعترب بخـال يناقض الجود اإللهي ،وعجزا يناقض اإللهية.
( )2سورة الحج.13 :
( )5أدرج هذه اآلية يف سياق كالمه تعليال ،وذلك منه بديع.
السياق.
( )7زيادة يقتضيها ّ
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بالحق يف ذلك ،وذلك ألنّي ع ّبرت باال ّتحاد الذي ع ّبر به النحاة ،فادعى أ ّن
عالما
ّ
مرادي به غير مرادهم به ،وما أدري من أين له ذلك؟ أطلع الغيب أم أدرك ما يف
القلوب [41ب] بغير ريب؟ وكيف أريد به غير ما أراده النُّحاة ،وأنا ناقل قواعدهم
ثم
التي قرروها ومخ ِّرج عليها؟ أفيظ ّن أحد أنّي أنقل كالم أهل ّ
الفن مستشهدا بهّ ،
أريد به معنى غير المعنى الذي أرادوه؟!
 -51و َق ْو ُل ُه :إنّه أخذ ذلك من جعلي اال ّتحاد مقابل التّعدُّ د غاية يف سوء
الفهم؛ أل ّن اال ّتحاد إذا كان يف مقابلة التعدّ د ال يكون بمعنى اإلفراد ،بل يكون بمعنى
الوحدة التي ال تعدُّ د فيها .ولهذا ،ل ّما ذكر أهل علم الحساب العدد ،جعلوا الواحد
سموه عددا.
يف مقابله ولم ي ّ
 -54وأ ّما اال ّتحاد الذي بمعنى اإلفراد ،فإنه يقابله التثنية والجمع ،وأنا لم
أقابل المتّحد يف كالمي بالمثنّى والمجموع بل بالمتعدّ د ،فعلم أن المراد بالمتحد ما
أراده النُّحاة وهو الكلمة الواحدة ال الكلمتان والكلمات ،والكلمة الواحدة تصدق
بالمثنّى وبالمجموع ،فقولك :جاء زيد وعمرو راكبين ،صاحب الحال متعدّ د أي
كلمتان ،والحال متّحد أي كلمة واحدة وهي مثنّاة.
 -58وقد اشتد عجبي من فهم عبد الب ّر هذا الفهم حتّى عرفت سببه ،وذلك
أنّه يظهر لي أن الذي أوقعه يف ذلك قول "األلف ّية":
والحال قد يجيء ذا تعدُّ د

لمفرد –فاعلم -وغير مفرد

فرأى ابن مالك( )1قابل التّعدّ د بالمفرد ،فظن أن التعدّ د يقابله اإلفراد ،وهو
غلط كبير .ما فهم مقصد ابن مالك؛ فيحتاج عبد ال ّبر إلى أن يجثو على ركبتيه بين
محمد جمال الدين صاحب "األلف ّية" ،إمام النّحاة وحافظ اللغة ،له "تسهيل الفوائد
( )1أبو عبداهلل
ّ
وتكميل المقاصد" ،وغيره كثير ،تويف سنة (714هـ) .انظر" :بغية الوعاة" (.)181-188 :1
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يدي واحد من تالمذيت ،ويبحث عليه يف "األلف ّية" ليفهمه مقاصدها؛ وإنّما ابن مالك
قصد أن الحال يأيت متعدّ دا؛ أي كلمتين فأكثر لصاحب مفرد أو مثنّى أو مجموع،
مثاله للمفرد :جاء زيد راكبًا ضاحكًا ،وللمثّنى :جاء الزيدان راكبين ضاحكين،
وقس على ذلك.
الصاحب متعدّ دا ،بناء على أ ّن قوله
 -52ويدخل يف عبارته أيضا أن يكون ّ
"وغير مفرد" صادق به أيضا ،كما هو شأن عبارات [43أ] المختصرات من تحميلها
كلما يمكن دخوله فيها ولو بوجه ،وذلك ال يستلزم أنّه ك ّلما ذكر المتعدّ د كان مقابله
اال ّتحاد بمعنى اإلفراد ،كيف وابن مالك لم يذكر يف البيت اال ّتحاد؟ وهذا ك ّله
يصدق ما قلته أول الجواب من قصور ال ّناس وعدم تو ُّسعهم وتب ُّحرهم وإتقانهم،
األئمة يف كتبهم ،لصار لهم ملكة يقتدرون
وإال فلو اتسع نظرهم ورأوا تن ُّوع عبارات ّ
بها على فهم مقاصدهم.
الم ْعت ِ
َرض :أال ترى إلى تمثيلهم لذلك بقولهم :لقيت زيدا
َ -55ق ْو ُل ُ
راكبين ،فإنّه متعدّ د من جهة أ ّن صاحب الحال متعدّ د وإن ا ّتحد لفظ الحالين
ومعناهما ،فليتأمل.
َ -57أ ُ
قول :هذا الكالم أفشر من الفشار( )1كما يدركه ك ُّل من سمعه ،وبسببه
محوت اسم عبد ال ّبر من الطبقة التي كنت )2(...كتبت فيها ترجمة ّ
الشيخ شمس الدّ ين
( )1الفشار :هو ُّ
الذرة المفرقعة بالحرارة ،فعندما يت ّم تسخينه إلى درجة حرارة مرتفعة ،ينفجر مطلقا صوت
فرقعة (انظر" :الموسوعة العرب ّية العالم ّية" مادة :الفشار) ،لذلك يضرب به المثل يف الخيبة والطيش
والفشل ،كاإلنسان الذي ال عقل عنده وال فهم وال نظر ،يخيب عند الحديث والمواجهة ،والكالم
الفشار الذي ال وزن له يف ميزان النقد.
( )4يف األصل " :كتبت ترجمته يف الطبقة التي" ،وهي عبارة قلقة يف مكانها ،بل حشو وسهو من الناسخّ ،
ولعل
الصواب يف حذفها.
ّ

د .يُوسُ ُ َعبْد اهلل اجلَوَا ِرنَة

454

فلما رأيته تكلم هذا الكالم المهمل عرفت
الخطيب
ّ
الوزيري( )1ظانًّا أنّه يف طبقتهّ ،
حينئذ طبقته ،وأنّه ال إلمام له بالمعقوالت أصال ،وأن ح ّقه أن يترجم يف الطبقة التي
فيها المواعيد ّية )2(،أو ُّ
الشعراء ،أو المؤ ِّرخون ومن شاكلهم .فإن قلت :فكان ح ُّقه أن
ال يص ِّرح باسمه يف الر ّد ،قلت :هو من بيت علم ورئاسة فله بذلك شرف.
الم ْعت ِ
الضمير على
َرض :قوله" :إذا كان المضاف عامال فيه" ،أعاد ّ
َ -51ق ْو ُل ُ
الغرض أن يكون المضاف عامال يف الحال كما صرح
المضاف إليه وهو وهم؛ ألن
ّ
به ابن هشام يف "التوضيح" ،وإال فالمضاف عامل يف المضاف إليه دائما؛ فلم يبق
للتّقييد فائدة.
َ -53أ ُ
قول :بهذا الكالم ينادى على عبد الب ّر بغاية القصور وقلة البضاعة،
ويصدق ما قلته أ ّول الجواب؛ ّ
فإن عبد الب ّر رأى كالم "التوضيح" فظ ّن بطالن ما
عداه ،ولو توسع يف كالم الناس [43ب] وفهم مقاصد النُّحاة ،لم يتكلم بمثل ذلك.
-57

وكون ابن هشام قال :إن الغرض أن يكون المضاف عامال يف الحال()3

صحيح ال ينكر ،وغيره قال :الغرض أن يكون المضاف عامال يف المضاف إليه
الفاعل ّية أو المفعول ّية بأن يكون مصدرا أو وصفا ،وعبارة بعضهم :إذا كان المضاف
بمعنى الفعل ،حسن حينئذ مجيء الحال من المضاف إليه( ،)4ألنّه يف المعنى فاعل
( )1المتو ّفى سنة (781هـ) ،له حاشية على تفسير البيضاوي .انظر ترجمته" :الضوء الالمع" (.)471-457 :7
ّ
والحث على التقوى ،وكان أهم هذه
( )4الذين يقرؤون المواعيد ،والميعاد :درس ديني للوعظ واإلرشاد
المواعيد ميعاد الرقائق (رقائق الحديث النبوي) .انظر :إبراهيم الكيالين" ،مصطلحات تاريخيّة
مستعملة يف العصور الثالثة األ ّيوبي والمملوكي والعثماين" ،مجلة الرتاث العربي ،اتحاد الكتاب
العرب ،ع.1774 ،27
( )8كقوله تعالى :ﭽﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ [يونس ،]2 :وأعجبني انطالقك منفردا ،انظر" :أوضح المسالك"
(.)845 :4
( )2هذه عبارة ابن مالك ،قال يف "شرح التسهيل" (" :)824 :4فإن كان المضاف بمعنى الفعل ،حسن جعل
=
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أو مفعول ،وهذا( )1عين ما قررته( )2ألنه أم ُّس بالمعنى الذي سقت الكالم ألجله،
وهو أن الحال ال يأتي إال من الفاعل أو المفعول أو ما يف معناهما ،وليس ما قاله ابن
هشام منافيا لما قاله غيره ،بل كالهما صحيح؛ فإنه إذا كان المضاف بمعنى الفعل
كان عامال يف المضاف إليه ويف الحال معا ،فهذا صحيح وهذا صحيح.
 -78وقد جمع بعض النّحاة بين األمرين فقال :إذا كان المضاف عامال يف
المضاف إليه صح مجيء الحال منهّ ،
ألن المضاف حينئذ غير صالح للعمل يف
الحال .وعلل بعضهم بتعليل آخر فقال :العامل يف المضاف إليه حينئذ الحرف
الجار للمضاف إليه ،وهو قول ابن مالك ،وهو ال يص ّح عمله يف
المقدر ،بناء على أنه
ُّ
الحال؛ فإذا كان المضاف شبيها بالفعل كان عامال يف المضاف إليه وصالحا للعمل
تقرر من أن
يف الحال ،وعبارة أبي ح ّيان أنّه لم يجز الحال من المضاف إليه()3؛ لما ّ
العامل يف الحال هو العامل يف صاحبها.
 -71وعامل المضاف إليه يف غير ما هو بمعنى الفعل :الالّم أو اإلضافة(،)4
وكالهما ال يصلح أن يعمل يف الحال ،فإن كان المضاف بمعنى الفعل صح مجيء
الحال من المضاف إليه ،لكون المضاف عامال يف المضاف إليه الفاعل ّية أو
المفعولية ،وعامال يف الحال أيضا؛ فمن لم يتبحر يف كالم العلماء ويقف على
=
المضاف إليه صاحب حال ،نحو :عرفت قيام زيد مسرعا ،وهو راكب الفرس عريانا".
( )1أي :وهذا الذي نقله عن ابن هشام وغيره.
( )4انظر" :همع الهوامع" للسيوطي (.)48 :2
( )8نحو قولك :ضربت غالم هند ضاحكة .انظر له" :ارتشاف الضرب" (.)1538 :8
( )2مذهب سيبويه ّ
الزجاج إلى
أن المضاف هو العامل يف المضاف إليه ،واختاره ابن عقيل
وصوبه ،وذهب ّ
ّ
ّ
أن العامل فيه (الالم) .انظر" :أمالي ابن الشجري" ( ،)71 :8 ،457 :1و"أوضح المسالك" (:8
 ،)32و"شرح ابن عقيل" ( ،)28 :8و"همع الهوامع" (.)475 :2
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متف ّرقات كالمهم47[ ،أ] فإنه بعد لم يترق عن درجة المبتدئ فضال عن غيره.
 -74و َق ْو ُل َع ْب ِد ال َبر" :إن المضاف عامل يف المضاف إليه دائما؛ فلم يبق
السبيل؛ فإن العمل الذي
للتقييد فائدة" ،يقال عليه :يا مسكين ،ضللت عن سواء ّ
الجر يف لفظه الذي هو مقتضى
يعمله المضاف يف المضاف إليه دائمًا ،هو عمل
ّ
اإلضافة( ،)1وليس ذلك مرادا هنا ،إنّما المقصود عمله يف مح ِّله الرفع على الفاعل ّية،
والصفات؛ ليكون يف معنى
أو النصب على المفعول ّية ،كما هو شأن إضافة المصادر ِّ
الفاعل أو المفعول ح ّتى يصح مجيء الحال منه ،فأين هذا من ذاك؟
 -78هذا أمر وذاك أمر آخر يا تائه:
شرق اة وسرت مغربا()2
سار ْت م َ

َ

ُ

ُ

ا

ومن هذا مبلغ علمه وفهمه ،يتصدّ ى للمجتهدين وير ُّد عليهم بجهل؟ ح ُّق
مثل هذا أن يسكت ذليال خاسئا ،والعجب من هذا الذي يتك ّلم بمثل هذه
الخباطات( ،)3ومن طلبه لمناظرتي ،وقوله يف حضرة المق ّر األشرف القاضي كاتب
الس ّر الشريف( )4أطال اهلل بقاءه :ال عبرة بالكتابة ،إنما المقصود ال ِّلسان.
ِّ
 -72فباهلل يا أولي األلباب ،من أناظر أو من أخاطب؟ أك ِّلم من لم يتقن
السهيلي وأبو ح ّيان إلى ّ
( )1من ّ
الجار هو اإلضافة.
أن
ّ
أن المضاف هو العامل يف المضاف إليه ،وذهب ّ
الضرب" (.)1177 :2
انظر" :ارتشاف ّ
غرب .وهو مثل يضرب لمن يسلك غير طريقه
شرق وم ّ
( )4صدر بيت لم أتب ّين قائله ،وعجزه :شتّان بين م ّ
ّ
فيضل ،ورحم اهلل القائل :من تك ّلم يف غير فنّه أتى بالعجائب.
( )8جمع خباط ،وهو الصرع والزُّ كام .انظر :المعجم الوسيط ،مادة (خ ب ط).
وأول من س ّمي "كاتب
السلطان المنصور قالوون (ت 737هـ)ّ ،
الس ّر وظيفة حدثت يف أيام ّ
( )2كتابة ِّ
السر إلى أن تويف يف والية السلطان األشرف خليل بن
الس ّر" فتح الدّ ين بن عبد الظاهر،
واستمر يف كتابة ّ
ّ
ِّ
السلطان وكتابة أجوبتها... ،
السر :قراءة الكتب الواردة على ّ
قالوون (ت 778هـ) .ومن وظيفة كتابة ّ
انظر" :حسن المحاضرة" للسيوطي (.)482 ،481 ،184 :4
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الصحيح فاسدا
مسألة من الواضحات بحيث التبس عليه كالم النُّحاة فيها ،وظن ّ
والحق باطال؟ وإذا كان هذا كالم عين من األعيان م ّمن حدث نفسه بوالية القضاء
األكرب( ،)1ومشيخة

الشيخونية()2

ّ

فن العرب ّية ،الذي هو أدنى علوم المجتهد،
يف ِّ

فكيف لو نقلته إلى دقيقة من دقائقها ،أو رقيت به إلى دقائق البيان ،أو دقائق
األصول ،أو دقائق االستنباط ،الذي هو ملكة أوتيها المجتهد منحة ر ّبان ّية ،وليس هو
علما مدونا يف كتب ،إنما هي قوة أودعها اهلل يف المجتهدين؟ ما لهذا وأمثاله عندي
السكوت ،وعدم االلتفات ،واإلعراض ،عمال باآلية الكريمة(.)3
إال ُّ
الم ْعت ِ
َرض :قوله" :والحال ال يأيت من الخبر" إطالق يف موضع
َ -75ق ْو ُل ُ
التقييد؛ فإنه إذا كان الخبر يف معنى المفعول جاءت الحال منه.
َ -77أ ُ
قول :المقام تخصيص ،وقد ذكر عقبه ما يفهم منه التقييد.
الم ْعت ِ
َرض :فحينئذ تدافع كالمك.
َ -71ق ْو ُل [47ب] ُ
َ -73أ ُ
قول :إنّما يقع التّدافع بين الكالمين إذا كانا متباينين ،وأ ّما إذا كان
إطالق وتقييد ،وعموم وخصوص ،فإنه يحمل المطلق على المق ّيد ،والعا ّم على
الخاص وال يعدّ تدافعا ،خصوصا إذا كان الكالمان يف سطر واحد ،وإ ّ
ال فيلزم إفساد
ّ

السخاوي يف ترجمته بعد أن ناب عن والده يف القضاء" :كان هو المستبدّ يف أكثر األوقات
( )1قال ّ
بالتعايين ،خصوصا االستبداالت ونحوها ،وكثرت القاالت فيه بسببها وبسبب غيرها ،م ّما هو أشهر
من أن يذكر ،وأبوه مع ذلك مفتتن بح ّبه" .انظر" :الضوء الالمع" (.)88 :2
( )4أكرب مدرسة يف مصر ،أنشأها األمير سيف الدين شيخو العمري سنة 157هـ ،ور ّتب فيها دروسا عدّ ة،
وأول من تو ّلى مشيختها أكمل الدّ ين البابريت إلى وفاته سنة 137هـ .انظر" :خطط المقريزي" (:4
ّ
 ،)241و"حسن المحاضرة" للسيوطي (.)471-477 :4
( )8وهي قوله تعالى :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ [األنعام:
.]73
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كالم كثير من العلماء ،وإلغاء قاعدة حمل المطلق على المق ّيد(.)1
الم ْعت ِ
َرض :هذا يؤخذ من تمثيل اآلج ّروم ّية الخ.
َ -77ق ْو ُل ُ
َ -18أ ُ
قول :هذا تصديق لقولي ال نقض له ،وال عل ّي إذا ق ّررت ح ًّقا من كونه

يف أصغر المختصرات؛ فإن ذلك شاهد بصحته .فإن قال المعرتض :أردت بذكر
االعتراض بذلك أنّه من الواضحات التي ال ينبغي التنبيه عليها ،قلت :خطاب
األغبياء يسلك فيه مثل ذلك ،ث ّم إن له نكتة ستذكر بعد هذا.
َ -11ق ْو ُل المعترض :قوله" :وتقدير الكالم الخ" ،ليس هذا التقدير موافقا
لتمثيلهم الحال من الفاعل والمفعول بقولهم :لقيت زيدا راكبين الخ.
َ -14أ ُ
قول :هم لم يحصروا المثال يف ذلك ،والوصف ال يأتي منه
االختالف ،إنّما يأتي يف الجملة كقولك :لقي زيد عمرا يضربه- ،وذلك نظير
اآلية( -)2فـ "يضربه" :إ ّما حال من الفاعل ،أي ضاربا له ،أو من المفعول ،أي
مضروبا ،والرابط بكل موجود أو منهما ،أي هذا ضاربا وهذا مضروبا ،وعلى ذلك
البيضاوي ،وبذلك يعلم عظمة مح ِّله ،وشدة تدقيقه ،وزال اإلشكال
اعتمد العالّمة
ّ
ولك الحمد.
الم ْعت ِ
َرض :فإن الجملة مبنية للفاعل ومضافة إلى المفعول.
َ -18ق ْو ُل ُ
َ -12أقول :انظروا باهلل يا أولي األلباب إلى هذا الكالم الذي يسخر منه
الساخرون ،هل سمعتم ق ُّط بأن جملة تخرج مضافة إلى مفعولها؟ إنّما هي ناصبة
ّ
للضمير مفعوال لها وال إضافة أصال .ومن بلغ أمره هذا ،يحدّ ث نفسه بأنّه ير ّد على
ّ
السبكي (.)877 :8
( )1انظر" :رفع الحاجب" للتاج ّ

الرسالة ،وهي قوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
( )4اآلية التي أقام عليها السيوطي هذه ّ
ﭗﭘ ﭙﭚﭼ [البقرة.]451 :
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آحاد النّاس فضال ع ّمن( )1يدعي رتبة االجتهاد؟
الم ْعت ِ
َرض :فكيف يأيت بصيغة واحدة لفظا ومعنى ،وتكون حاال
َ -15ق ْو ُل ُ
منهما؟
َ -17أقول :ال ش ّك أن الخصم يس ّلم القولين [88أ] األولين ،وهي كونها
حاال من الفاعل على انفراده ،وحاال من المفعول على انفراده ،فإذا سلم صالح ّية
الصيغة لكل من األمرين على انفراده ،لزمه تسليم القول الثالث ،ألنه ليس فيه زيادة
ّ
على القولين ،وإنما فيه الجمع بينهما.
-11

وك ُّل صيغة استعملت لمعنيين مختلفين على االنفراد ،جاز

استعمالها لها على االجتماع عند من يقول بجواز استعمال المشترك يف معنييه ،وإنما
يمنع ذلك من ال يج ِّوز هذا ،ولهذا أشرت يف آخر الجواب إلى أن يف تجويز ذلك
مالحظة لهذه القاعدة.
الم ْعت ِ
َرض :إذا علم ذلك ظهر أن الجواب ليس فيه ما يصدم هذا
َ -13ق ْو ُل ُ
اإلشكال أصال.
َ -17أقول :قد علم خالف ذلك ،وأنّه رافع لإلشكال من أصله.
الم ْعت ِ
َرض :قوله" :ويف ذلك مالحظة الخ" ممنوع؛ فإن المشرتك
َ -38ق ْو ُل ُ
لفظ موضوع لمعنيين أو معان مختلفة ،إلى آخره.
َ -31أقول :هذا المنع مردود؛ فإن هذه الجملة موضوعة لتستعمل بمعنى
اسم الفاعل كما قال به من جعلها حاال من الفاعل ،وبمعنى اسم المفعول من جعلها
حاال من المفعول ،وهذان معنيان مختلفان :سوغ األول بناؤها للفاعل ،والثاين
ا ّتصالها بضمير المفعول ،والجمع بينهما جمع بين معنيين مختلفين فثبت االشرتاك؛
فإن لم يكن اشرتاك فحقيقة ومجاز ،وحكمها يف الجمع حكم المشترك.
( )1يف األصل :عن من.
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 -34ول ّما كان هذا القدر مشكال على القاصرين كما سلمه المعرتض،
احتجت أن أقول :فإذا قدّ رت الحال من ضمير "ول ّي" ،كانت يف تقدير "مخرجا"

صحة مجيء الحال من األمرين،
قرب بهذا التقدير على األذهان ّ
بالكسر الخ ،أل ّ
فذكرت التقدير على األول وعلى الثاين ليقرب التقدير على الثالث ،فلم يفهم
المعرتض هذا المقصد وقال :إنّه يؤخذ من تمثيل اآلجروم ّية ،بمعنى أنّه واضح ال
حاجة إليه ،وليس كما ظ ّن.
-38

الم ْعت ِ
َرض :ينبغي لإلنسان أن يحرص على دفء ال ّلسان.
َق ْو ُل ُ

-32

َأقول :هذا مشرتك االلتزام؛ فإنّي ما بدأت أحدا بسوء ق ّط ،بل وال

رددت عليه أول مرة ،ولكن إذا كثر تع ُّرضهم لي بالباطل انتصرت يف [88ب] بعض

األوقات ورددت بالح ّق؛ ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ(.)2()1

ري( )3يف عدة وقائع حتّى
 -35وقد علم اهلل والنّاس أنّي احتملت الجوج ّ
رددت عليه يف واحدة( )4بعد صبر سنين ،وقد علم اهلل والنّاس ما بدأت صاحب هذا
السؤال من البشر والحشمة ونشر ال ِّطيب ،وما قابلني به على ذلك من اإلساءة
ُّ
النبي ﷺ" :لو بغى جبل على جبل لدك اهلل
واألذى يف غير موجب ،وقد قال
ُّ
الباغي"( ،)5واهلل المستعان وال حول وال قوة إال باهلل.
( )1سورة الشورى.21 :
( )4أدرج هذه اآلية يف سياق كالمه على طريقته تعليال.
( )8محمد بن عبد المنعم ،فاضل مصري ،من فقهاء الشافعية .ولد بـ "جوجر" (قرب دمياط) ،وتحول إلى
القاهرة صغيرا ،فتعلم ،وناب يف القضاء ،ثم تعفف عن ذلك .له منظومة يف مبدإ هنر النيل ومنتهاه
وأمكنة مقاييسه ومن أنشأها من الخلفاء ،وذكر ما سواه من األهنار؛ نظم هبا (مبدأ النيل السعيد) للجالل
المحلي ،تويف يف مصر سنة 337هـ .انظر" :الضوء الالمع" (.)147-148 :3
الرؤية للنساء ،وعندي
ري يف ر ّد خباط الجوج ّ
( )2يف رسالة صغيرة وسمها بـ (اللفظ الجوه ّ
ري) يف مسألة ّ
منها مخطوط لع ّلي أسعى لتحقيقه إن شاء اهلل.
( )5أخرجه البخاري يف "األدب المفرد" (رقم  ،)533وض ّعفه األلباين يف "ضعيف الجامع الصغير
=
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[الخاتـمة]
 -37عود على بدء :قد رأيت أن أعود إلى ذكر اعرتاضات هذا المعرتض،
وأنشد عند ك ِّل اعرتاض منها بيتا من كالم ول ِّي وسراج أهل المحبة سيدي عمر بن
الفارض -نفعنا اهلل به -بحيث يكون ذلك البيت يتضمن الجواب عن ذلك

الغبي
االعرتاض ،واخرتت كونه من كالم ابن الفارض؛ تب ُّركا به ،وإغاظة لهذا
ّ
المحجوب.
ضي لم يتر ّق ،ممنوع ال بدّ له من دليل،
 -31قوله على قولي :إن من قرأ ّ
الر ّ

ينشد يف جوابه قوله(:)1

وما ظفرت بالــــو ِّد روح مراحــــة

وال بالوال نفس صفا العيش ودت

 -33قوله :الصواب أن من قرأ اآلجروم ّية وفهمها س ّمي مشاركًا ،ينشد يف
جوابه(:)2
وأين الصفا؟ هيهات من عيش عاشق

وجنة ع دن ،بالم كار ه ،حفت

 -37قوله على قولي :وللنّحاة الخ ،تحصيل الحاصل فال فائدة يف ذكره،
ينشد يف جوابه قوله(:)3
=
ضمن هذا الحديث شعرا (البسيط):
وزيادته" (رقم  .)2318وما أجمل ما قال الشاعر –وقد ّ
يــا صــاحب البغــي ّ
إن البغــي مصــرعة
ـ

فاعــدل؛ فخيــر فعــال الخيــر أعدلــه
ـ

فلــــو بغـــى جبـــل يــــوما علـــى جبـــل
ـ

النـــــد ّك منــــه أعـــــاليه وأســـــفله

ـ

انظر" :فيض القدير يف شرح الجامع الصغير" للمناوي (.)812 :5
( )1ديوان ابن الفارض ،ص.83
( )4السابق ،ص.83
( )8السابق ،ص.82
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وعنوان شأني ما أبثُّك بعضه

وما تحته إظهاره فوق قدريت

وأسكت( )1عجزا عن أمور كثيرة بنطقي لن تحصى( ،)2ولو قلت قلت
 -78قوله على قولي :يف غاية الوضوح ،ممنوع ،وسند المنع أنّه ليس مدركا
بالبديهة الخ ،ينشد يف جوابه قوله(:)3
السـها مـن( )4أكمـه عـن مـراده
وأين ُّ

ســها عمهــا ،لكـــن أمانيــك غـــرت()5

ــ

ـ

وأبوابهـــا ،عـــن قـــرع مثلـــك ،ســـدت

أتيــت بيوتــا لــم تنــل مــن ظهورهــا
ـ

ـ

 -71قوله :يقتضي أ ّن المبتدأ يجوز تعدُّ ده مع ا ّتحاد خبره الخ ،ينشد يف
جوابه قوله(:)6
وكـ ُّ
ــل الـــذي شـــاهدته فعـــل واحـــد

بمفـــرده ،لكـــن بحجـــب األكنّـــة /81أ

ــ

ـ

الســــتر لــــم تــــر غيــــره
إذا مــــا أزال ِّ
ـ

ولــم يبــق باإلشــكال ريبــة رتبــة()7
ـ

 -74قوله :أال ترى إلى تمثيلهم الخ ،ينشد يف جوابه قوله(:)8
ب وادع لغيره
ف د ع عنك دعوى الح ِّ
( )1رواية الديوان :وأمسك.
( )4يف األصل :لم تحصىّ ،
ولعل صوابه ما أثبتناه من الديوان.
( )8ديوان ابن الفارض ،ص.21
( )2يف األصل :عن ،وصوابه ما أثبتناه من الديوان.
( )5يف األصل :أغرتّ ،
ولعل صوابه ما أثبتناه من الديوان.
( )7ديوان ابن الفارض ،ص.181
( )1رواية الديوان :ولم يبق باإلشكال إشكال ريبة.
( )3ديوان ابن الفارض ،ص.24
( )7رواية الديوان :غيك بالتي.

فؤاد ك ،و ادفع عن ك غيًّا

ب ا ّل تي()9

.
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 -78قوله :ليس هذا التقدير بموافق لتمثيلهم الخ ،ينشد يف جوابه(:)1
وال تـــــك ممـــــن طيشـــــته دروســـــه

بحيث اسـتقلت عقلـه واسـتقرت

ــ

ـ

فـــثم ،وراء النّقـــل ،علـــم يـــد ّق عـــن

الســليمة
مــدارك غايــات العقــول ّ

ـ

.
.

ـ

 -72قوله :إذا علم ذلك ظهر أ ّن الجواب ليس فيه ما يصدم هذه اإلشكال،
ينشد يف جوابه قوله(:)2
ولكنها األهواء عمت فأعمت

ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى

 -75قوله :ينبغي لإلنسان أن يحرص على دفء ال ّلسان ،ينشد يف جوابه(:)3
ويحسن إظهار التج ُّلد للعدى

ويقبح غير العجز عند األحبة

 -77قوله :ليدخل يف معنى قوله الخ ،ينشد يف جوابه قوله(:)4
وإنّي إلى التهديد بالموت راكن

ومن هوله أركان غيري هدت

الرسالة بحمد اهلل وعونه وحسن توفيقه ،وصلى اهلل على س ِّيدنا
 -71تمت ِّ
محمد النب ِّي األ ِّم ِّي ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
*********
*****

( )1ديوان ابن الفارض ،ص.73
( )4السابق ،ص.21
( )8السابق ،ص.85
( )2السابق ،ص.28
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الخَاتـمَة
السيوطي توجيه إعراب اإلمام
الرسالة لإلمام جالل الدِّ ين ُّ
عالجت هذه ِّ
البيضاو ّي لجملة "يخرجهم" يف قوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
صح أن تكون هذه الجملة مستأنفة ،ويص ُّح أن
ﭗ ﭘ ﭙﭚﭼ( ،)1وهو قوله" :ي ُّ
تكون حاال من المستك ِّن يف "ول ّـي" ،أو من الموصول "الذين" ،أو منهما معا" .وقد

خلصت الدِّ راسة إلى نتائج منها:

السيوطي يف نقل رأي البيضاوي يف توجيه إعراب الجملة على
أولا :اقتصر
ّ

والصواب أن لها ثالثة أوجه؛ تضاف "الخربية" إلى
وجهين :االستئنافية والحالية،
ًّ
السابقين .ولعله لم يذكر هذا الوجه لضعفه من جانب ،ولقوة الوجهين
الوجهين ّ
اآلخرين من جانب آخر.
البيضاوي ،وهو أضاف
ثان ايا :لم يخرج المعربون يف توجيهاهتم على عبارة
ّ
كربي قبله.
وجه "االستئنافية" على وجهي "الخربية" و"الحالية" اللذين وجههما الع
ّ
ثال اثا :يبدو أن حمل وجه االستئناف أن يكون بيان ًّيا أقوى منه نحو ًّيا؛
حوي ما كان منقطعا عما قبله ،والجملة (يخرجهم) متصلة بما قبلها.
فاالستئناف الن ّ
واالستئناف البياينُّ هو الذي يخ ُّصه البيان ّيون بما كان جوابا لسؤال مقدر ،والبيان يف
اآلية يتّضح من سؤال مقدر ،أي :كيف يت ّ
والهم؟ فالجواب :يخرجهم من ال ُّظلمات
إلى النّور.
راب اعا :يمكن توجيه الجملة على وجه رابع هو أن تكون الجملة تفسيرية
للوالية ،ال محل لها من اإلعراب.

( )1سورة البقرة.451 :
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خامسا :اقتصار المعربين المحدثين مثل الصايف والخراط يف اختياراهتم على
ا
وجه واحد؛ للتخ ّلص من كثرة األوجه وتفريعاهتا.
سادسا :يمكن أن يفرع وجه "الخربية" عن "التفسيرية" على مذهب أبي علي
ا
الشلوبين يف معياره للجملة التفسيرية .ولعل هذه النتيجة تفضي إلى أن التداخل
اإلعرابي بين الجمل يختلف يف مباحث األصوليين عنه يف مباحث النحويين.
ساب اعا :التداخل اإلعرابي بين جمل لها محل من اإلعراب وجمل ال محل
لها ،يقود إلى إعادة النظر يف تصنيف الجمل إلى محلية وغير مح ِّلية.

د .يُوسُ ُ َعبْد اهلل اجلَوَا ِرنَة

425

قَا ِئمَةُ ال َمصَادِر وَالمَرَاجِع
.0

القرآن الكريم.

محمد :اإلحكام يف أصول األحكام ،علق عليه
 .6اآلمدي ،علي بن
ّ
الصميعي -الرياض1242 ،هـ4888 /م.
ّ
عبدالرزاق عفيفي ،ط ،1دار ّ
 .4األلباين ،محمد ناصر الدّ ين :ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،ط،8
المكتب اإلسالمي -بيروت1283 ،هـ1733 /م.
 .3األلوسي ،شهاب الدين محمود بن عبداهلل (ت 1418هـ) ،روح المعاين
يف تفسير القرآن العظيم والسبع المثاين ،تحقيق على عبد الباري عطية ،د.ط ،دار
الكتب العلمية ـ بيروت 1215 ،هـ.
 .5األندلسي ،أبو ح ّيان (ت 125هـ) :ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تح
رجب عثمان محمد ،ط ،1مكتبة الخانجي -القاهرة1213 ،هـ1773 /م.
 .2األندلسي ،أبو ح ّيان :البحر المحيط (تفسير) ،تح عادل عبد الموجود،
معوض ،ط ،4دار الكتب العلمية -بيروت4881 ،م.
وعلي ّ
 .1األنصاري ،ابن هشام :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيق
محمد محيي الدين عبد الحميد( ،د.ط) ،المكتبة العصرية -بيروت( ،د.ت).
 .1األنصاري ،ابن هشام :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تح عبداللطيف
الخطيب( ،د.ط) ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت( ،د.ت).
محمد بن إسماعيل :األدب المفرد ،تح ناصر الدين
 .9البخاري ،أبو عبداهلل ّ
الصدّ يق -الجبيل (السعودية)1241 ،هـ4888 /م.
األلباين ،ط ،4دار ّ
محمد بن إسماعيل :صحيح البخاري ،ط ،1دار
 .01البخاري ،أبو عبداهلل
ّ
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ابن كثير -دمشق1248 ،هـ4884 /م.
 .00البيضاوي ،ناصر الدّ ين عبداهلل بن عمر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل
(تفسير) ،تح محمد عبدالرحمن المرعشلي( ،د.ط) ،دار إحيار الرتاث العربي-
بيروت1213 ،هـ1773 /م.
 .06الحنبلي ،ابن عماد :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،تح محمود
األرناؤوط ،ط ،1دار ابن كثير -دمشق1778 ،م.
الخراط ،أحمد :المجتبى من مشكل إعراب القرآن( ،د.ط) ،مجمع
.04
ّ
الملك فهد لطباعة المصحف ّ
الشريف ،المدينة المنورة1247 ،هـ.
 .03ابن خلكان ،أبو العباس أحمد بن محمد :وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت( ،د.ت).
ّ
محمد بن علي :طبقات المفسرين ،ط ،1دار
 .05الداوودي ،شمس الدّ ين
ّ
الكتب العلمية ،بيروت1738 ،م.
 .02الدروبي ،سمير :شرح مقامات السيوطي ،ط ،1مؤسسة الرسالة-
بيروت1287 ،هـ1737 /م.
 .01الدرويش ،محيي الدين :إعراب القرآن وبيانه( ،د.ط) ،دار اإلرشاد ـ
سورية( ،د.ت).
تقي الدّ ين محمد بن علي (ت 184هـ) :إحكام
 .01ابن دقيق العيدّ ،
محمد شاكر ،ط ،1مكتبة السنّة ،القاهرة،
األحكام شرح عمدة األحكام ،تح أحمد
ّ
1212هـ1772 /م.
 .09الذهبي ،أبو عبداهلل شمس الدين :تذكرة الحفاظ ،تح عبد الرحمن يحيى
المع ّلمي( ،د.ط) ،دار الكتب العلمية -بيروت1812 ،هـ
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 .61السامرائي ،فاضل صالح :الجملة العربي تأليفها وأقسامها ،ط ،4دار
الفكر ،عمان1241 ،هـ4881/م.
السبكي ،تاج الدّ ين :رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،تح علي
ّ .60
معوض وعادل عبد الموجود( ،د .ط) ،عالم الكتب( ،د.ت).
ّ
السبكي ،تاج الدّ ين :معيد النّعم ومبيد النّقم ،تحقيق محمد علي النجار
ّ .66
وآخران ،ط ،4مكتبة الخانجي ،القاهرة1778 ،م.
محمد بن عبدالرحمن :الضوء الالمع ألهل
 .64السخاوي ،شمس الدّ ين
ّ
القرن التاسع ،ط ،1دار الجيل -بيروت1214 ،هـ1774 /م.
الدر المصون يف علوم الكتاب
.63
السمين الحلبي ،أحمد بن يوسفّ :
ّ
المكنون ،ط ،1دار القلم -دمشق1287 ،هـ.
 .65سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان :الكتاب ،تحقيق عبد السالم هارون،
ط ،8مكتبة الخانجي ،القاهرة.1733 ،
 .62السيوطي ،جالل الدين :بغية الوعاة ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
ط ،1مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.1775 ،
 .61السيوطي ،جالل الدين :التّحدث بنعمة اهلل ،تح إليزابث ماري سارتين،
(د.ط) ،المطبعة العربية الحديثة1714 ،م.
 .61السيوطي ،جالل الدين :التّنبئة بمن يبعثه اهلل على رأس ِّ
كل مئة ،تح عبد
الرحيم الكردي ،مجلة تراثيات ،مركز تحقيق الرتاث -مصر ،ع4882 ،8م.
 .69السيوطي ،جالل الدين :الحاوي للفتاوي( ،د.ط) ،دار الكتب العلمية،
1284هـ1734 /م.
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 .41السيوطي ،جالل الدين :حسن المحاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ،تح
محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحلبي
وشركاه1831 ،هـ1771 /م.
 .40السيوطي ،جالل الدين :فهرست مؤلفايت (علوم اللغة والنحو والبالغة
واألدب والتاريخ) ،تح سمير الدروبي ،مجلة مجمع اللغة العربية األردين ،س،41
ع1242 ،72هـ.
 .46السيوطي ،جالل الدين :نظم العقيان يف أعيان األعيان ،حرره فيليب
حتِّي( ،د.ط) ،المكتبة العلمية -بيروت1741 ،م.
 .44السيوطي ،جالل الدين :همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،تح
عبدالعال سالم مكرم ،وعبدالسالم هارون( ،د.ط) ،مؤسسة الرسالة –بيروت،
1218هـ1774 /م.
 .43الص ّبان ،محمد بن علي (ت 1487هـ) :حاشية الصبان على شرح
األشموين ،ط ،1دار الكتب العلمية -بيروت1211 ،هـ1771 /م.
 .45ابن الشجري ،علي بن حمزة :األمالي ،تحقيق محمود الطناحي ،ط،1
مكتبة الخانجي ،القاهرة.1774 ،
ّ .42
الشوا ،أيمن :الجامع إلعراب جمل القرآن ،ط ،1مكتبة الغزالي-
دمشق ،دار الفيحاء -بيروت1241 ،هـ4888/م.
السابع،
محمد بن علي :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ّ
 .41الشوكاينّ ،
حالق ،ط ،1دار ابن كثير -دمشق1241 ،هـ4887 /م
محمد حسن ّ
تح ّ
الرحيم (ت 1817هـ) :الجدول يف إعراب القرآن،
 .41الصايف ،محمود عبد ّ
ط ،2دار الرشيد مؤسسة اإليمان -دمشق1213 ،هـ.
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 .49ابن عبد الهادي ،أبو عبداهلل محمد بن أحمد :طبقات علماء الحديث،
تح أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق ،ط ،4مؤسسة الرسالة -بيروت1211 ،هـ/
1777م.
 .31العسقالين ،ابن حجر :الدّ رر الكامنة يف أعيان المئة الثامنة( ،د.ط) دار
الجيل -بيروت1212 ،هـ1778 /م.
 .30العكربي ،أبو البقاء :التبيان يف إعراب القرآن ،تح علي محمد البجاوي،
(د .ط) ،عيسى البابي الحلبي وشركاه( ،د.ت).
السن ّية يف تراجم الحنف ّية ،تح
.36
ّ
تقي الدين بن عبد القادر :الطبقات ّ
الغزيّ ،

عبد الفتاح الحلو( ،د .ط) ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالم ّية -القاهرة،
1878هـ1718 /م.
 .34ابن الفارض ،شرف الدّ ين عمر بن علي :ديوان ابن الفارض( ،د.ط)،
دار صادر -بيروت( ،د .ت).
 .33الكتاين ،عبد الحي :فهرس الفهارس واألثبات ،تح إحسان عباس ،ط،4
دار الغرب اإلسالمي -بيروت1734 ،م.
 .35الكيالين ،إبراهيم :مصطلحات تاريخ ّية مستعملة يف العصور الثالثة
األ ّيوبي والمملوكي والعثماين ،مجلة الرتاث العربي ،اتحاد الكتاب العرب ،ع،27
1774م.
 .32اللكنوي ،أبو الحسنات محمد عبد الحي (ت 1882هـ) :الفوائد البهيّة
يف تراجم الحنف ّية ،تح أحمد الزعبي ،ط ،1دار األرقم -بيروت1773 ،م.
 .31ابن مالك ،جمال الدين :شرح التسهيل ،تحقيق محمد بدوي المختون،
وعبد الرحمن السيد ،ط ،1هجر للطباعة والنشر ،مصر1218 ،هـ1778/م.
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 .31المقريزي ،تقي الدين أحمد بن علي :الخطط المقريزية (المواعظ
واالعتبار بذكر الخطط واآلثار) ،ط ،4مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة1731 ،م.
 .39الموسوعة العرب ّية العالم ّية (النسخة اإللكرتونية).
 .51الهمداين ،هباء الدين عبداهلل بن عقيل :شرح ابن عقيل على ألفية ابن
مالك ،تح حمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،48دار الرتاث -القاهرة1288 ،هـ/
1738م.
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Walker on Abd al-Barr
(Letter to express verse)
The mark of majesty Suyuti
Investigation and study
Achieved and commented upon
Dr. Yusuf Abdullah Jawarneh

Abstract
This research aims to achieve two objectives: the first is
to get out the message "Alkarr on Abd al-Barr" to Imam
Suyuti, who died in (911 H)- to be closer to the optimum
image desired by the author of this precious text, and the
second is to highlight on the landmarks of the message from
two aspects: the first is to clarify the intellectual thought that
Suyuti discussed with his contemporaries, and the second is
to focus on the grammatical issues which contained them.
Key words:
Suyuti - Syntax - expression of the sentence Grammatical Interference.

