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  ملَخَّص الرسالة
اللَّبیب ألبي عبد اهللا محمد األنصاري الجمع الغریب في ترتیب آي مغني  (( :عنوان الرسالة 

  . )) ھـ ٨٩٤، ت  الرَّصَّاع
  . ))دراسة وحتقيق ، من أَول سورة فاطر إىل آخر الكتاب  (( :موقع البحث من مقاصد الّتصنیف 

  .أمحد بن مضيف بن سعود السفياين  :اسم الباحث 
  .املاجستري يف النحو والصرف : الّدرجة 
  .ى أم القر :الجامعة 

  .املشاركة يف نشر التراث ، والتعريف مبؤلِّف الكتاب ، ومكانته العلمية  :ھدف الموضوع 
  .وأثر معارفه يف ترجيحاته النحوية ، ونشر الكتاب خدمة للعلم وطالّبه     

اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف قسمني يسبقهما مقدمة عرضت فيها ألهداف البحث ،  :خّطة الموضوع 
  .، ومنهجي يف التحقيق ، يعقبهما خامتة ، بينت فيها أهم النتائج ، ثُم أحلقت البحث بفهارس فنية  وخطّته

الفصل اَألول يف املؤلِّف ، وفيه مبحثان ، اَألول يف عصره ، : فجاء القسم اَألول للدراسة وقسمته إىل فصلني     
: واملبحث الثَّاين يف ترمجته ، ويشتمل على . ة االجتماعية ، واحلياة العلمية ويشتمل على احلياة السياسية ، واحليا

 مولده ، ونشأته ، ثُم امسه ، ونسبه ، وكنيته ، ثُم ابقة عن املؤلِّف ، ثُمراسات السا للدا موجزن عرضمتهيد يتضم
. ه ، ثُم تالميذه ، وكتبه ، ثُم صفاته وأقوال العلماء فيه أبرز شيوخه ، ثُم أعماله ، ثُم مذهبه النحوي ، ثُم وفات

  .وجاء الفصل الثَّاين يف الكتاب يف مصادره ، ثُم ترجيحاته النحوية وأثر معارفه ، ثُم منهجه يف التأليف 
ثُم أتبعت . ؤلِّف القسم الثَّاين خصصته للنص احملقّق ، حاولت فيه إخراج الكتاب يف أقرب صورة أرادها امل    

  : النص خبامتة بينت فيها نتائج البحث الَّيت من أمهّها 
  :نتائج البحث 

أَنَّ كتاب اجلمع الغريب ذو صلة بالقرآن الكرمي ، فهو مجع وترتيب لشواهد مغين اللَّبيب القرآنية ، مع إيراد آراء  ـ ١
  .املعربني واملفسرين ، ومناقشتها 

  .ب حنوي متخصص أَنه كتا ـ ٢
  .أَنَّ يف الكتاب أمساء علماء وكتب مل تعرف من قبل  ـ ٣
  .أَنه ناقش مسائل حنوية وفقهية حرية بالدراسة والبحث  ـ ٤
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  ـ ٤ـ 

Summary of the thesis 
Topic of the thesis “The strange collection in arranging the sufficient Ayahs of the 

intelligent” by Abi Abdullah Mohammad Al Ansari Alrassa’a, died in 894 H.  
The place of the thesis amongst aims of classifications: “verification, study, from 

the beginning of surah Fatir to the end of the Holy Book. 
Researcher’s name: Ahmad Bin Modheef Bin Saud Al Sofiany 
Grade: MA. in grammar  
University: Umm Al Quraa  
Aim of the topic: participating in spreading the heritage, definition of the author of the 

book, his scientific placement, the influence of his knowledge in grammatical views, 
publishing the book for the service of knowledge and the students. 

Plan of the topic: the nature of the thesis demanded that it must be n two sections 
preceded by an introduction of the aims of the thesis and its plan, my method of 
verification followed by the conclusion in which I declared the importance of the thesis. 
Then I attached the thesis with professional indexes.  

The first section of the study was divided into two chapters. The first chapter was 
for the author. There are two parts; the first part was for his era. It includes the political 
life, social life and scientific life. The second part was for his biography. It includes an 
introduction which includes a brief display of the previous studies about the author, his 
name, his relation, his nickname, his birth, his bringing up, his brilliant sheikhs, his works, 
his grammatical method, his death, his students, his books, his qualities and the opinions 
of scientists about him.   

The second chapter of the book dealt with the resources, his grammatical views 
and the influence of his knowledge and his method in writing.  

I specified the second section for the verified text. I tried to produce the book in 
the form which appeals to the author. I followed the text with a conclusion in which I 
declared the results of the thesis. 

Results of the of the thesis (Conclusion)  
1) The authors of the strange collection are related to the Holy Qur’an. It is a 

collection and organizing of the clues of the qur’anic intelligent sufficiency with 
exporting the views of the interpreters and discussing them. 

2) It is a specialized grammar book. 
3) In the book, there are names of scholars and books which were not known before. 
4) It discussed grammatical and fiqhic issues which deserve studying and searching.  

The student                                                      The supervisor on the thesis   
Ahmad Bin Modheef Bin Saud Al Sofiany    Mohammad Bin Ahmad Al-Amri 
 

The head of the post graduate studies 

Abdullah Bin Ibrahim Al-Zahrani 
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  مةالمقدِّ
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على الرسولِ املبعوث بلسان عريب مبني ، أنزل 

  :وبعد . عليه أفضل كتبه ، بأفضل ألفاظه ، هذا الكتاب املعجز يف لفظه وبالغته وحقائقه 
ما كان متعلِّقًا فإِنَّ من أجلّ العلوم شأنا ، وأرفعها قدرا ، هو علم العربية ، وأعظمه 

َأْنَكْلَناُه ِإَلْیَك ُمَباَرٌك ِلَیدَّبَُّروا َءاَیاِتِھ {: فيه  االَّذي قال  ابكتاب  : ص [  } ِكَتاٌب 
، وإنّ من التدبر والفهم معرفة معانيه وأسراره ، وال يتأتى ذلك إِالَّ مبعرفة العلم املوصل  ] ٢٩

  . إىل ذلك ، أعين علم اإلعراب وقوانينه
ولقد كنت أحبث عن موضوع أسجله عقب إكمال السنة املنهجية ملرحلة املاجستري ، 

/  شيخنا الدكتور ا، فيسر  U اوكنت أطمع أن يكون املوضوع متعلِّقًا بإعراب كتاب 
حممد الدغريري الَّذي أخربين مأجورا أَنَّ هناك بقية من خمطوط مل حتقّق ، وهي عند شيخنا 

عياد أرشدين إىل املخطوط فتأملت يف / عياد الثبييت ، ثُم إِنَّ شيخنا الدكتور / تور الدك
  :املخطوط فوجدته حريا بأن يسجل حتقيقًا ودراسة لألسباب التالية 

الكرمي ، فهو مجع شواهد املغين ، ورتبها  اأَنَّ هذا الكتاب ذو صلة بكتاب  ـ ١
  .الستشهاد ا يف املغين حسب السور ، وذكر أماكن ا

  .اإلسهام يف نشر التراث العريب  ـ ٢
  .أَنه يدرس شواهد مغين اللَّبيب ، وهو من أعظم كتب النحو  ـ ٣
أَنه يضم كثريا من آراء املفسرين واملعربني ، الَّيت تساعد على فهم القرآن ، ودقّة  ـ ٤

  .التوجيه النحوي ، ولطائف التفسري ، ودقائقه 
ه حيتوي على كثري من آراء النحاة والبالغيني ، وغريهم مما مل يرد يف أَن ـ ٥

  ) .مثل حتفة الغريب أليب بكر الدماميين . ( املطبوعة  آثارهم



  المقدِّمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٦ـ 



مثل حممد بن عرفة ، حممد . ( التعرف على أعالم مل تأخذ نصيبها من الشهرة  ـ ٦
  ) .بن عبد السالم اهلواري 

  .النحوي ، فريد ، ويستنتج ، ويرجح  أَنه يذكر الرأي ـ ٧
كتابه  األجزاء السابقة الَّيت حقِّقت قَبلُ يفأَنه أورد خالفات حنوية ، مل يوردها يف  ـ ٨

.  
فكانت هذه األسباب داعية لتسجيل هذا التحقيق ، ثُم إني قدمت اخلطّة على جملس 

ووافق الس على اخلطّة ، بشرط  عياد ،/ ، وكان مرشدي فيها شيخنا الدكتور  القسم
  .ال يقتصر التحقيق على سورة القيامة ، بل يكمل املخطوط إىل آخره  أن

( فكان العنوان 
 . (  

  

  :علمية  ويتلومها خامتة ، وفهارس فنيةفجاء املوضوع يف قسمني ، يسبقهما مقدمة ،  
  

  راسة ، وجاء يف فصلنيالد:  

  :يف املؤلِّف ، وفيه مبحثان : ـ الفصل األول 

  :يف عصره ، ويشتمل على : ــ المبحث اَألوَّل 

 
 
 

  :يف ترمجته ، ويشتمل على : ــ المبحث الّثاني 

 
 



  المقدِّمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٧ـ 



 
 

 
 
 
 

 

  : وفيه ثالثة مباحث. يف الكتاب : الفصل الثَّاني 

  :: ــ المبحث اَألوَّل 

  .  ــ المبحث الثَّاني 

  : الّثالث ــ المبحث 

  

  حتقيق النص.  

  :ومنهجي يف التحقيق يسري على النحو اآليت 
  .قومت النص ، واجتهدت يف إخراجه إخراجا سليما   ـ ١
  .حررت النص وفق القواعد اإلمالئية احلديثة   ـ ٢
  .ضعتها بني معقوفني أضفت بعض الكلمات الَّيت يستقيم ا النص ، وو  ـ ٣
خرجت مجيع الشواهد القرآنية الواردة يف الكتاب ، فعزوت اآليات لسورها   ـ ٤

  . بأرقامها
  .اجتهدت يف توثيق القراءات القرآنية من مصادرها   ـ ٥
  .خرجت األحاديث النبوية ، واكتفيت ـ غالبا ـ بالصحيحني   ـ ٦
ما دوواين أصحاا ، ويليها املصادر خرجت األبيات الشعرية من مصادرها ، مقد  ـ ٧



  المقدِّمة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٨ـ 



األخرى ، جمتهدا يف عزوها إىل أصحاا ، مبتدئًا باملصادر املنسوبة ا الشاهد ، ثُم يتلوه 
  .غري املنسوب ، وعزوت األبيات إىل حبورها العروضية 

لِّف إىل من سبقه ، حقّقت اآلراء النحوية والبالغية واألصولية والفقهية الَّيت نسبها املؤ  ـ ٨
وذلك بالرجوع إىل مؤلَّفات أصحاا ما أمكن ، أو إىل أمات الكتب وثيقة الصلة 

  .اآلراء  بتلك
  .ترمجت لألعالم الَّذين وردت أمساؤهم يف النص ، عدا املشهورين منهم   ـ ٩
أشرت إىل بداية صفحات األصل ، وذلك بوضع خطّ مائل قبل أَول كلمة من   ـ ١٠

ثُم . مع وضع رقم اللّوحة ، ورمزها بني معقوفني يف اهلامش املقابل   هكذا الصفحة
جعلت رقم اللّوحة ورمزها أعلى كلّ صفحة من النص حتى تنتهي تلك الصفحة ، 

  .وهكذا 
/ اعتمدت يف توثيق نصوص ابن هشام على نسخة مغين اللَّبيب الَّيت حقّقها الشيخ   ـ ١١

م  ١٩٩٩هـ ـ  ١٤١٩عبد احلميد ، املطبوعة باملكتبة العصرية عام حممد حميي الدين 
  ) .الطّبعة األوىل  (
ختمت البحث بفهارس علمية فنية تسهل على الباحث االستفادة من البحث   ـ ١٢

  .وسهولة  بيسر
لقد كان العمل يف حتقيق املخطوط ممتعا ميسرا لوال بعض املصاعب الَّيت واجهتين 

، وعندما بدأت يف )  ١٣٧٣٠( موجود يف املكتبة الوطنية بتونس برقم  فأصل املخطوط
نسخ األلواح كانت بداية األلواح ا طمس مبقدار سطرين ، فظننت بادئ األمر أَنَّ ذلك 

  .الطّمس سوٌء يف التصوير ، فعزمت التوجه إىل تونس ألقف على أصل املخطوط 
ة املكتبة الوطنية ، ووقفت على املخطوط ثُم إني سافرت إىل تونس ، وقمت بزيار

  .فكانت املفاجأة أن باملخطوط ترميما أتى على بداية كلّ لوح غالبا 
  

حاولت جاهدا أن أجد نسخة أخرى تفك يل هذا الطّمس ، فاتجهت إىل مكتبة آل 
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  ـ ٩ـ 



  .النيفر وهي من أكرب املكتبات اخلاصة يف تونس ، فلم أجد ا أي أثر للرصاع 

م اتصلت مبركز رقادة بالقريوان وأعطيتهم رقما كنت أمحله معي أخذته من املكتبة ثُ
  .الوطنية ، فأخربين املأمور أَنَّ هذا الرقم ليس للرصاع ، وال يوجد له أي أثر عندنا 

وقبل رحليت إىل تونس كنت قد توجهت إىل مصر لكن مل أجد أي نسخة أخرى 
  .ت أعكف على حتقيقه للجزء األخري الَّذي كن

فكانت رحلتاي العلميتان أقصى ما يستطيعه طالب علم مثلي يف فك ما أشكل عليه 
  .يف املخطوط ، فكانت هذه من أشد الصعوبات الَّيت واجهتين يف حتقيقي 

  .على ما من به من نعمه الَّيت ال حتصى ، وآالئه الكربى  U اوأخريا أشكر 

تكفّال برحاليت العلمية ، ومل يضنا لساعة مباهلما ودعائهما  ثُم إني أشكر من
وجهدمها معي ، إنهما أبواي ، اللذان ال أعرف منهما إِالَّ املد الَّذي ال جزر معه ، 
والعطاء الَّذي ال انقطاع فيه ، فذلّال كلّ صعب ، فهما مشسي الَّيت ال تغيب ، 

را ، ربي أرمحهما كما ربياين صغريا ، واجعل يل ذخرا ، وجعلين ما با ا فحفظهما
  .أجر هذا البحث يف ميزانيهما 

عياد الثّبييت ، الَّذي كان مرشدا / ثُم أثني بالشكر ألشياخي الكرام ، الدكتور 
  .وموجها  يل

ي حممد العمري ، الَّذي رعى البحث ، ومل يأْلُ جهدا يف نفع/ ثُم مشريف الدكتور 
  .وتوجيهي 

حممد احلبيب اهليلة ، الَّذي أكرمين عندما حللت تونس باحثًا ، / ثُم أشكر الدكتور 
  .فلم مينعه كُبر سنه من أن يسعى يب ملراكز العلم ومنابره 

كما أشكر كلية اللّغة العربية باجلامعة وعميدها ، ورئيس قسم الدراسات العليا 
  .ع أساتذيت يف هذه الكلية العامرة م السابق واحلايل ، ومجي
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  ـ ١٠ـ 



وأشكر مجيع من زودين من علمه ، أو مكتبة أو كليهما ، ولو استطردت يف ذكر 
أن جيزيهم عن العلم  اأهل الفضل ألضحت هذه املقدمة رسالة أخرى ، لكن أسأل 

  .وأهله خري اجلزاء 
أعلم ، وصلّى  واد وعلى آله ادنا حمما  على سيوصحبه وسلّم تسليم.  
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  ـ ١٣ـ 
  

  املبحث األَول
 

  :یاسیَّة الحیاة السِّ: أوًَّال 
تتسم احلياة السياسية الَّيت عاش فيها الرصاع بشيٍء من الغموض ؛ ذلك أَنه مل يصلنا من 

  .تاريخ تلك احلقبة إِالَّ النزر اليسري ـ فيما أعلم ـ 
لقد عاش الرصاع حياته يف ظلّ الدولة احلفصية ، وأَولُ ما نبدأ بذكره من أمرائها هو 

د ، تولّى اإلمارة السلطان أمري املؤمنني أبو فارس عبد العزيز بن أمحد بن حمم
، وكانت فترة حكمه من أحسن الفترات كما يقول الزركشي ، فقد  )١( هـ ٧٩٦ عام

يف أيامه كلّها أحسن  تونسفاستقامت األمور ب ((: حتدث عن فترة حكم أيب فارس بقوله 
  . )٢( ))..... حسنات دائمة  تونسب استقامة ، وأحدث يف أيامه

ولقد كان أبو فارس ـ فيما يظهر ـ طيب الذِّكْر بني الناس ، مشتهرا بالعدل ، ومن 
هـ مدة تزيد على عشرين يوما ، فكان اسم  ٧٩٨عام  قسنطينةذلك أَنه حاصر مدينة 

،  الزركشيقبله كما يقول  أثناء احلصار يذكر على املنابر ، وهذا ما مل يتفق ألحدالسلطان 
 للمدينة فإِنه حفظ اجلنات والزروع ، ودفع املضرات عن مجيع جهاتمن حماصرته  على الرغم
  . )٣( املدينة

ومل ختلُ فترة حكمه من قالقل وفنت للسيطرة على بعض املدن من قبل عرب إفريقية ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١١٤ص ( تاريخ الدولتني املؤحدية واحلفصية     )١(
  ) . ١١٥ص ( املصدر نفسه     )٢(
  ) . ١١٩ص ( املصدر نفسه     )٣(
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  ـ ١٤ـ 



  .ديها نصرا مؤزرا إِالَّ إنه استطاع إمخادها ، وانتصر على موق
هـ فجأة بعد أن تطهر  ٨٣٧وقد توفّي السلطان أبو فارس صبيحة عيد األضحى سنة 

  . )١(وجلس ينتظر الصالة ، بعد أن قضى يف حكم تونس إحدى وأربعني سنة 
هـ ،  ٨٣٧حممد املنتصر سنة  اوبعد موت أيب فارس تولّى ويلّ عهده حفيده أبو عبد 

  . )٢(واليته ، إذ بقي يف اخلالفة من بعد وفاة جده سنة وشهرين ، ومات بعدها ومل تطل 
وصبيحة يوم وفاته بويع أخوه السلطان العامل الشهري أبو عمرو عثمان بن حممد بن 

  . )٣(العزيز ، وكان عصره قمة ازدهار الدولة احلفصية  عبد
حلفصية مل تسلم من مناوشات وصراعات ، وعلى الرغم من هذا الزهو ، فإِنَّ الدولة ا

  .ولكن يف اية املطاف كان األمر لصاحل السلطان 
  .الرصاع  اهذه هي أبرز املالمح يف احلياة السياسية ، يف عهد أيب عبد 

  :الحیاة االجتماعّیة : ثانًیا 
أمراء الدولة احلفصية ، عرفنا فيما قدمنا أَنَّ الرصاع عاش يف حكْم ثالثة أمراء من 

  .وكانت بعض مالمح احلياة االجتماعية تتجدد بتجدد األمراء 
ولو تأملنا ما فعله السلطان أبو فارس ، فهو حري بالتنبيه واإلشارة إليه ؛ فلقد قدم 

  :للحياة االجتماعية أعماالً جليلة ، منها 
، وبناؤه ـ كذلك ـ حتصينات حلماية بناؤه للسقاية خارج الباب اجلديد يف تونس 

  . )٤(البالد من كيد املعتدين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٣٠ص ( احلفصية تاريخ الدولتني املؤحدية و    )١(
  ) . ١٣٤ص ( املصدر نفسه     )٢(
  ) . ١٣٤ص ( املصدر نفسه     )٣(
  ) . ١١٦ص ( املصدر نفسه     )٤(
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  ـ ١٥ـ 



لقد كانت احلياة االجتماعية قبل تولّيه تعج مبظاهر الفساد ، مدعومةً دعما رمسيا ، فقام 
، وأمر بإزالة البقعة الَّيت كانت معدة للمعاصي بباب  )١(بعد تولّيه دم فندق لبيع اخلمور 

  . )٢(البحر بتونس 
وقطع أمواالً كانت تدفع للخمارين والغانيات ، وأجلى الغانيات واملخنثني من البالد ؛ 

  . )٣(ملا كانوا عليه من منكر 
فلقد أزال أماكن اخلمور ، وقضى على مظاهر املعاصي ، وأقام مقامها دور العلم ، 

  . )٤(وزوايا التعليم 
  :يف عصره أعماالً عدة منها وأَما عصر السلطان أيب عمرو فقد أنشأ 

، وجعلها ملجأً يبيت فيه  جبل زغوانفوق  غابة شريكبناؤه زاوية الفندق فوق 
  . )٥( القريوان، أو من ناحية  تونسالقادمون من 

إجراؤه املياه للدواب والعطاش ، وبناؤه السقاية قرب املارستان : ومن أعماله 
  . )٦( تونس من

جبائحة  تونس احلياة االجتماعية ـ وجيب أن ال نغفله ـ إصابةُ ومما كان له تأثري يف
هـ ، فلقد أصابتهم ريح شديدة قلعت كثريا من شجر الغابة ، وأضرت م ، ثُم  ٨٥٧ عام

  . )٧(من تلك اجلائحة مبطر مصحوبٍ بالربد  ارمحهم 
ربعة دنانري ذهبا ، هـ أصاب الناس غالء يف الطّعام بلغ قفيز القمح أ ٨٦١ويف عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٢٠ص ( تاريخ الدولتني املؤحدية واحلفصية     )١(
  ) . ١١٦ص ( املصدر نفسه     )٢(
  ) . ١١٧ص ( املصدر نفسه     )٣(
  .مية كما سيأيت يف مبحث احلياة العل    )٤(
  ) . ١٣٦ص ( تاريخ الدولتني املؤحدية واحلفصية     )٥(
  ) . ١٤٥ص ( املصدر نفسه     )٦(
  ) . ١٥٠ص ( املصدر نفسه     )٧(
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  ـ ١٦ـ 



والشعري على الشطر من ذلك ، فشكى الناس قلّة الطّعام وغالءه للسلطان ، فأمر بأن يخرج 
، فعمل على ذلك  تونسمن املخزن يف كلّ يوم ما يصنع منه ألف خبزة وتفرق على الفقراء ب

  . )١(مدة حتى كثر الطّعام اجلديد ورخص مثنه 
لَّيت كان هلا أثر يف هذه احلياة ، أَنه أصاب الناس يف تونس وباء ومن األحداث العظام ا

 ركشيا ، يقول الزم كثري هـ ، ابتدأ الوباء بتونس ،  ٨٧٢ويف ذي القعدة عام  ((: فأضر
هـ ، حتى بلغ ألفًا كلّ يوم ، ثُم ارتفع يف ذي احلجة  ٨٧٣ومل يزل يتزايد إىل شوال عام 

  . )٢( ))مكمل العام 
 هاع هذه كلّها ؛ ألنصة يف هذا العصر ، ولقد عاصر الرأحوال احلياة االجتماعي هذه أهم

  . اهـ كما سيأيت بإذن  ٨٣٣قدم إىل تونس عام 
  :الحیاة العلمیَّة : ثالًثا 

زهوها يف قدمنا أَنَّ احلياة السياسية استقرت يف عهد أيب فارس ، وبلغت الدولة احلفصية 
  .عهد أيب عمرو 

فمن الطبعي أن يكون هناك حياة علمية حافلة باإلذهار ، السيما إذا علمنا أَنَّ اُألمراء 
  .احلفصيني كانوا حمبني للعلم ، مقدرين للعلماء 

وال أدلّ على ذلك احلب من إنشاء السلطان أيب فارس زاوية للعلم ومدارسته بباب 
  . )٣(فًا للبقعة الَّيت كانت معدة للمعاصي البحر من تونس خل

وإقامته خزانة جبامع الزيتونة وحبس ما فيها ويف غريها من الكتب يف العلوم الشرعية 
  . )٤(والعربية واللّغة والطب واحلساب والتاريخ واألدبيات وغري ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٥٠ص ( تاريخ الدولتني املؤحدية واحلفصية     )١(
  ) . ١٥٨ص ( املصدر نفسه     )٢(
  ) . ١١٦ص ( املصدر نفسه     )٣(
  ) . ١١٦ص ( املصدر نفسه     )٤(
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  ـ ١٧ـ 



،  )١(الشفاء  تونة ، وكتابالظّهر جبامع الزيوإحداثه قراءة البخاري يف كلّ يوم بعد صالة 
  . )٣(بعد العصر  )٢(والترغيب والترهيب 

بل إنه أمر دم الفندق الَّذي كانت تباع فيه اخلمور ، وأمر ببناء زاوية ومدرسة لطلبة 
  . )٤( قسنطينةالعلم ، وكذلك فعل بفندق 

 جامع الزيتونة جويف جنبة اهلاللهـ أمر السلطان ببناء بيت الكتب مب ٨٢٠ويف عام 
حتت الصومعة ، فلما فرغ منها ؛ وضع فيها مجيع كتبه ، وجعل هلا خدمة ، وأمر أن تحلَّ 

  .كلّ يوم من أذان الظّهر إىل صالة العصر ، وحبس إليها ما حتتاج إليها 
  .هذه أبرز أعمال أيب فارس يف خدمة العلم والعلماء 

 لى خطى جده ، فقام السلطان أبو عمرو عثمان بإمتام بناءثُم أمتّ حفيده تلك احملبة ، وسار ع
 تونس ، وأقام اخلزانة الَّيت للكتب ، وبناها جبوار املسجد الَّذي دفن فيه من بسوق الفلقةاملدرسة 

 شرقي جامع الزيتونة ، وحبس فيها من الكتب من كلِّ فن من العلوم الشرعية )٥(حمرز بن خلف 
اريخ واحلساب وبىن أكثر من زاوية يف أكثر من مكان من  واللّغة والطب٦( تونسوالت( .  

  . )٧( دار صولةويف أَول واليته أمر بإحداث املدرسة والزاوية ب
هـ أمر السلطان بالقراءة جبامع الزيتونة قبل صالة الصبح ، وقبل صالة  ٨٦٩ويف عام 

  . )٨(ك أربعة قراء أصوام حسنة الظّهر والعصر باخلتمة العظيمة ، ورتب لذل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .للقاضي عياض     )١(
  .للمنذري     )٢(
  ) . ١١٦ص ( تاريخ الدولتني املؤحدية واحلفصية     )٣(
  ) . ١٢٠ص ( املصدر نفسه     )٤(
.  t، املالكي مذهبا ، الصويف دأبا ، بينتهي نسبه إىل أيب بكر الصديق  حمرز بن خلف ابن أيب رزينهو     )٥(

  . ٣٤٤ـ  ٣/٣٤١،  ١/٨٤٨: احللل السندسية : انظر . هـ  ٤١٣سنة : تويف 
  ) . ١٣٦ص ( تاريخ الدولتني املؤحدية واحلفصية     )٦(
  ) . ١٣٦ص ( املصدر نفسه     )٧(
  ) . ١٥٥ص ( املصدر نفسه     )٨(
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  ـ ١٨ـ 



وذا يتبين لنا أَنَّ الرصاع نشأ يف عصر مزدهر بالعلم واملعرفة ، ونشأ يف عصر اهتم فيه 
الوالة بأهل العلم ، وسيتبين لك أَنَّ سبب تعدد معارف الرصاع وتعدد مشاخيه أَنَّ تونس 

وتنوع املعرفة ، وخزائن الكتب ، وغري ذلك  كانت تعج بالعلماء وطالّب العلم ، وحلقه ،
  .من األمور املعينة على هذا الطّريق 

¡```  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ـ ١٩ـ 
  

  الثَّانياملبحث 
 

  :تمھید ؛ عرض موجز للدِّراسات السَّابقة عن المؤلِّف وآثاره : أوًَّال 
أن عند كتابة حبث علمي ، أو ترمجة شخصية ينبغي للباحث قبل أن يشرع يف ذلك 

يستقصي الدراسات السابقة عن ذلك البحث أو الترمجة ؛ ليفيد مما كُتب ، وليتمم ما 
  .سبق ، وال يكرر ما  نقص

) اجلمع الغريب يف ترتيب آي مغين اللَّبيب ( وعندما سجلت هذا التحقيق والدراسة 
ر املخطوط بدأت به رحلة من أَول سورة فاطر حتى آخ) هـ  ٨٩٤( الرصاع  األيب عبد 

،  البحث عن اجلهود و الدراسات السابقة ، يف هذا العلم ومؤلّفاته ، فوقفت على أربعة منها
  :اآليت وهي على النحو 

 
عمل األستاذ حممد العنايب الَّذي قام بتحقيق فهرست الرصاع ، لقد طبع الكتاب باملكتبة 

  .م  ١٩٦٧ام العتيقة بتونس ع
قدم احملقّق مبقدمة نفيسة ضافية عن أمهية املعرفة والبحث يف الدين اإلسالمي ، وأنَّ 
 كوين العقلي ، ثُمحلة يف طلب العلم ، وأثرها يف التة الرذكر أمهي اإلسالم حيثّ عليها ، ثُم

ها ، ثُم دلف إىل موضوع أخذ يتحدث عن الفهارس الَّيت يكتبها العلماء وأنواعها وقيمت
الكتاب وهو الفهرست ومؤلِّفه ، وحتدث عن آل الرصاع ، مثَّ ختم مقدمته باحلديث عن 

  . تونسحياة الرصاع العلمية والعملية ، واحلياة احلضارية ب
 ، وقد أسهب األستاذ العنايب كثريا يف تعليقه على كثري من األمور يف عمله على التحقيق

وعلى الرغم من إغفال العنايب بعض األمساء فلم يترمجها ، فإِنَّ عمله وجهده مشكور ، 
  .للمتقدم والفضل 
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  ـ ٢٠ـ 



 
لألستاذين أبو األجفان والظَّاهري املعموري يف الدراسة الَّيت قدمت عن املؤلِّف مع حتقيق 

ة الشافية لبيان حقائق ابن عرفة املوسوم باهلداية الكافي) شرح حدود ابن عرفة ( كتاب 
  .الرصاع  االوافية ، أليب عبد 

، بتحقيق األستاذين يف جملّدين جمموع  ١م ، ط  ١٩٩٣طبع الكتاب بدار الغرب عام 
  .صفحة من القطع املتوسط ، مع الفهارس واملقدمة  ٧٤٢صفحاما 

  .ؤلِّف ، وتناوال شيوخ الرصاع وطالّبه تناول احملقّقان يف املقدمة التعريف بالكتاب ، وامل
  . ولقد أجادا يف النقل يف التعريف بشيوخه ، وإن كان ال خيلو من نقص يف بعض اجلوانب

ولقد ذكرا يف خامتة مقدمتهما آثار الرصاع املخطوطة ، وأماكنها ، وأرقامها ، وأشارا 
  . )١(إىل املطبوع منها 

 
مل الباحثة نوال الصاحل مع حتقيقها اجلزء اَألول من هذا الكتاب ، من أَول الكتاب هو ع

  .حتى اية سورة البقرة 
وهي رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه بكلية اللّغة العربية جبامعة أم القرى ، بإشراف 

  .عياد بن عيد الثبييت / فضيلة شيخنا الدكتور 
عن الرصاع وحياته وآثاره يف الفصل اَألول من الدراسة ، فكتبت عن حتدثت الباحثة 

سريته ؛ امسه ونسبه ، وأسرته وبيئته وحياته ، ومن مثّ شيوخه وتالميذه ، ومكانته وآراء 
  .العلماء فيه ، ووفاته وآثاره 

. تب التراجم ومل تغفل الباحثة املصادر الَّيت ترمجت له سواء الدراسات السابقة ، أم ك
غري أَنَّ دراستها جاءت مقتضبة ، ال سيما عند ذكر تالميذ الرصاع وشيوخه ، وانفردت من 

  .بني دارسي الرصاع السابقني بذكر مكانته وآراء العلماء فيه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٣٢( شرح احلدود     )١(
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  ـ ٢١ـ 



 
ورة آل هو عمل الباحث مجعان السيايل يف حتقيقه للجزء الثَّاين هلذا الكتاب ، ويبدأ بس

  .الرعد عمران وحتى آخر سورة 
وهي رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه بكلية اللّغة العربية جبامعة أم القرى ، بإشراف 

  .الثبييت عياد بن عيد / فضيلة شيخنا الدكتور 
جعل الباحث مبحثًا يف دراسته تضمن متهيدا موجزا عن الدراسات السابقة الَّيت كتبت 

املؤلِّف وآثاره ، وآخر عن الرصاع حتدث فيه عن امسه ونسبه ومولده ونشأته ، وطلبه  عن
  . ومؤلّفاتهللعلم ، ورحالته ، وشيوخه وثقافته ، ومكانته العلمية ، ووفاته ، وتالميذه ، 

 هاع وتالميذه ، وإن كان قد اعتذر أَنصا يف استقصاء شيوخ الروقد أجاد الباحث كثري
  .تالميذه لوال قلّة املراجع الَّيت وقف عليها ؛ ألسهب يف ذكر 

ومل يغفل الباحث فهرست الرصاع وشرح احلدود ، بل أفاد منهما كثريا ، وكان جلُّ 
  .العامة اعتماده عليهما زيادة مع كتب التراجم 

 
من املخطوط ، ويبدأ بسورة  هو عمل الباحث أمحد الربكايت يف حتقيقه للجزء الثَّالث

إبراهيم وحتى آخر سورة سبأ ، حتقيق ودراسة ، وهي رسالة مسجلة لنيل درجة املاجستري 
  .الثبييت عياد / يف كلية اللّغة العربية جبامعة أم القرى ، ومشرفه فضيلة شيخنا الدكتور 

  .قت الوومل أستطع االطّالع على حبثه ؛ ألنه مل يناقش إىل هذا 
واحلق أَنَّ اجلهود السابقة جاءت متممة وسادة خللل ما نقص منها ، واحليازة بقصب 
السبق ملن تقدم ، ذلك أَنَّ الرصاع عاش يف القرن التاسع ، فهو زمن قريب منا إذا ما قارنا 

  .اخلامس بينه وبني علماء عاشوا يف القرن الرابع أو 
عن الرصاع وغريه قليلة ضنت بالكشف عنه وعن غريه ، وما مل فما وصلنا من مصادر 

يصلنا هو الكثري ؛ ألنه مل يطبع غري مرة ، أو ألنه رهني احملبسني ؛ حمبس دور املخطوطات 
  . ملغربالَّيت تتطلّع إىل من ينفض عنها غبار الرفوف ، وحمبس املستعمر الَّذي ب ثقافةا 

لَّيت أقدمها جاءت مكملة ملا بدأه الباحثون قبلي ، فلم أسهب إسهاب إِنَّ الدراسة ا
  .وسطًا ، ومل أوجز إجياز املُخلّ ، بل جعلت ذلك  اململّ
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  ـ ٢٢ـ 



وزدت على الدراسات السابقة قَبلي مبحثًا يف احلياة السياسية واالجتماعية والثّقافية 
لغالب ا ، والرصاع قد أثّرت يف تنوع ثقافته لعصر الرصاع ، إذ املرء ابن بيئته يصطبغ يف ا

  .أحوال عصره ، بل قد جارى الرصاع يف بعض مؤلّفاته بعض أحوال عصره 
وهو تعليق خمتصر ) التعليق والتقريب والتصحيح لرواية اجلامع الصحيح ( فمثالً مؤلَّفه 

من الرصاع ، مثله مثل علماء على صحيح البخاري ، جاء ـ فيما أظن ـ اهتماما طبعيا 
عصره ، فقد تأثّر مبا اهتموا به ، إذْ أمر السلطان أبو فارس أن يقرأ صحيح البخاري يف كلّ 

  . )١(يوم بعد صالة الظّهر 
  : )٢(اسمھ ، ونسبھ ، وكنیتھ : ثانًیا 

ريب ناحيةً ، املالكي األنصاري نسبا ، التلمساينّ مولدا ، املغ احممد بن قاسم أبو عبد 
أَنَّ  ((لـ : مذهبا ، يعرف بابن الرصاع ، وعن سبب تسميتهم ذا االسم يقول الرصاع 

  . )٣( ))تعاىل ـ كان جنَّارا يرصع املنابر ، ويزين السقوف  ااجلد الرابع من الوالد ـ رمحه 
  :مولده ، ونشأتھ : ثالًثا 

  .مدينة تلمسان ، وليس بني يدي من املصادر ما حيدد زمن ميالده ولد الرصاع يف 
وأَما نشأته ، فقد نشأ الرصاع نشأة تكاد أن تكون علمية ؛ إذْ كان والده حمبا للعلم 

رأينا من الدنيا كثريا ، ورأينا ماهلا وجتارا ! يا ولدي  ((: والعلماء ، وكان يقول البنه مرة 
وعماهلا ، ورأيت مغارب األرض ومشارقها ، فما رأيت فيها العز احلقيقي  وعمارا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١١٦ص ( تاريخ الدولتني املؤحدية واحلفصية     )١(
  :انظر ترمجته يف     )٢(

)  ٢١٧ـ  ٢١٦ص ( ، توشيح الديباج )  ٢٨٨ـ  ٨/٢٨٧( ، الضوء الالمع )  ٨ص ( فهرست الرصاع     
، فهرس الفهارس واألثبات )  ١/٦٧٣( ، احللل السندسية للوزير السراج )  ٢/١٤٠( ، درة احلجال 

 ٢/٣٥٨( لِّفني التونسيني ، تراجم املؤ)  ٣/٦٠( ، مسامرات الظَّريف حبسن التعريف )  ٤٣١ـ  ١/٤٣٠ (
، شجرة النور )  ٧/٥( ، األعالم )  ١١/١٣٧( ، معجم املؤلِّفني )  ٢/٢١٦( ، هدية العارفني ) ٣٦١ـ 

  ) . ٣٤ـ  ١/١١( ، مقدمة شرح حدود ابن عرفة )  ٢٦٠ـ  ١/٢٥٩ (الزكية 
  ) . ١٦ص ( الفهرست     )٣(
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  ـ ٢٣ـ 



رأينا امللوك تتصاغر ! ولدي  ألهل العلم اخلاشعني الواقفني عند حدود رب العاملني ، يا إِالَّ
اللَّهم إنك قد حرمتين أن : هلم ، ويرتلون إىل دورهم ، ويقّبلون أكفّهم ، ثُم يبكي ويقول 

أنا يف ! ن أهل العلم فال حترمين حمبتهم ، اللَّهم ال حترم نسلي منهم ، ويا ولدي أكون م
  . )١( ))... أن يرمحين برجل من أهل العلم من ذرييت  اركوعي وسجودي أرغب من 

فنشأ الرصاع أَول ما نشأ يف الكتاتيب ، وذلك عندما بلغ سن من يعقل ، يف بلدته 
... علي برجل من العباد ،  اوملَّا بلغ السن مني سن من يعقل ؛ من  ((: تلمسان ، فيقول 

تعاىل ، ومبادئ ما تتوقّف القراءة عليه ، ثُم سافر املؤدب ،  اقرأت عليه ابتداًء كتاب 
  . )٢( ))وخال املكتب 

  .وبعد سفر املؤدب انتقل إىل زاوية أخرى ، وقرأ على شيخها 
،  تونسضعيفًا ؛ إذْ كانت تشح بالعلماء ، مثَّ سافر إىل  تلمسانطلبه للعلم يف وكان 

وكان لسفره بالغ األثر عليه ؛ إذْ مجع بني الرحلة يف طلب العلم ، ووفرة العلم وتنوع فنونه 
  . تونسلكثرة علماء 

دى وثالثني رحلت ثُم  ملَّا كانت سنة إح ((: يقول الرصاع مؤرخا لسنة خروجه إليها 
، مع الوالدة ووالدها ، وكان الوالد ... احملروسة  تونسإىل حضرة  تلْمسانمن بلدة 

  . )٣( ))ـ قد سبق إىل احلضرة العلية قبل ذلك بعامني  ا رمحه ـ
  :وأُرجح أنَّ زمن ميالده ميكن حتديده من خالل ما يأيت 

قرأ مبادئ العلوم على بعض  ))لغ السن مني سن من يعقل وملَّا ب ((: قول الرصاع  :أوًَّال 
  . تلمسانمشاخيه ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٨ص ( الفهرست     )١(
  ) . ١٤ص ( املصدر نفسه     )٢(
  ) . ٤٣ص ( املصدر نفسه     )٣(
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  ـ ٢٤ـ 



ثُم ملَّا كانت سنه إحدى  ((: ، إذ قال  تونسذكر الرصاع سنة خروجه إىل  :ثانًیا 
  . ))احملروسة  تونسإىل حضرة  تلْمسانوثالثني رحلت من بلدة 

  .قبل سفر ابنه بعامني  تونسر إىل أنَّ أباه قد دفع به مثَّ ساف :ثالًثا 
فنخلص من ذلك أنَّ سن من يعقل هو السن الَّذي بدأت به رحلة الرصاع العلمية ؛ إذْ 

، وبعد سفر أبيه )  تونس( دفع ا إليها أبوه ، مثَّ ما لبث أن سافر أبوه إىل احلضرة العلية 
صاسعة خرج الرالت وعليه  تونساع بصحبة والدته ووالدها إىل بعامني أي بعد أن بلغ سن ،

  .هـ  ٨٢٢ـ  ٨٢٠فأرجح أنَّ زمن ميالده ما بني 
  :أبرز شیوخھ : رابًعا 

إِنَّ احلديث عن رحلة الرصاع العلمية حديث ماتع شيق ؛ ذلك أَنه تتلمذ على مشايخ 
مسائه ، فينهل من علم عدة ، فال تكاد تغرب مشس شيخ إِالَّ وتشرق مشس شيخ آخر يف 

  .، فأكسبه معارف عدة  شيخ ، وأدب آخر
  .ويف هذه اإلضاءة سأكتب عن أبرز مشاخيه ، وأكثرهم تأثريا فيه 

،  تلمسانقد قدمت سابقًا أَنَّ الرصاع كانت نشأته العلمية على مرحلتني ، مرحلة 
  .العلمية  ؛ أوىل مراحله تلمسان، وسأبدأ بذكر مشاخيه ب تونسومرحلة 

وحاولت بادئ األمر أن أختطَّ يل منهجا أسري عليه يف ترتيب مشايخ الرصاع ، فإما أن 
يكون منهجا تارخيي ، أو منهجا حبسب تتلمذ الرصاع على مشاخيه اَألول فاَألول ، وإما 

  .مشاخيه منهجا هجائيا حلروف 
مشاخيه وذلك ال يتيسر يل ؛ إِذْ إِنَّ سنوات وفيام جمهولة  فأما اَألول فهو حبسب وفيات

  .الفهرست غري معلومة ومل يذكرها الرصاع يف 
وأَما اآلخر فهو يعطي القارئ تسلسالً لرحلة الرصاع العلمية ، وتتلمذه على مشاخيه ، 

؛ َألنَّ الرصاع رمبا ذكر شيخا  فنبدأ باملشايخ اَألول فاألول ، غري أَنَّ هذا املنهج كسابقه
  .اجلميع واستطرد الكالم عن آخر ، فال ميكن أن يكون منهجا مطّردا يف 

وأَما الثّالث فهو الَّذي اعتمدته ، وهو األجود واألسلم يف نظري لسهولته ؛ فاتخذته 
  .عليه  منهجا وسرت
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  ـ ٢٥ـ 



 
ـ  ١ 

أبو علي احلسن بن خملوف الراشدي ، الفقيه العامل ، أحد الفقهاء العاملني ، الشهري 
توفّي . ،  كان من مجلة العلماء الَّذين حضر الرصاع جمالسهم ؛ تربكًا م  ))أبركان  (( بـ
  .هـ  ٨٥٧ سنة
 ـ ٢ 

، ... علي برجل من العباد ،  املَّا بلغ السن مني سن من يعقل ؛ من  ((: قال الرصاع 
،  ابه ، ورضي عنه ـ مؤدب لكتاب  اسيدي أيب مدين ، ـ نفع  باالعارف  اويلّ 

ءة عليه ، ثُم سافر املؤدب ، ، ومبادئ ما تتوقّف القرا اقرأت عليه ابتداء كتاب 
  . ))املكتب  وخال
 
ـ  ٣ 

إبراهيم بن حممد األخضري التونسي ، شيخها وعاملها الكبري ، أخذ عن األخوين 
  .هـ  ٨٧٩وغريمها ، توفّي سنة . القلشانيني 

اع قال عنه الررية ، وطيب  ((صة ، وحسن السكان من أكرب العلماء يف رفع اهلم
، وقد حضرت عنده مدة ، وحصل يل منه من كثرة التكرار واالس واملذاكرة من  السريرة

  . )٤( ))...  اعلمه كثري خري ؛ ألنه أقدم من عرفته وعرفه والدي رمحه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٦٢( ، شجرة النور الزكية )  ٤٣ص ( فهرست الرصاع : انظر     )١(
  ) . ١٤ص ( الفهرست : انظر     )٢(
  ) . ١/٢٥٩( ، شجرة النور الزكية )  ١٩١ص ( فهرست الرصاع     )٣(
  ) . ١٩١ص ( فهرست الرصاع     )٤(
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  ـ ٢٦ـ 



ـ  ٤ 
عمر بن حممد القلشاين املغريب التونسي املالكي ، أخذ العلم عن والده وعن غريه ، ويل 

. قضاء اجلماعة بتونس ، وأقرأ الفقه ، واألصلني ، واملنطق ، والبيان ، والعربية 
  .هـ  ٨٤٧ سنة توفّي

املشايخ الَّذين نفتخر حبضور جمالسهم ،  ومن ((: وقد الزمه الرصاع وأخذ عنه ، فقال 
وكانت الربكة بسببهم ؛ الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم والعالَّمة احملقّق الربكة ، وحيد عصره 

  . )٢( ))، أبو حفص عمر القلشاين ... وفريد دهره ، 
لسه وما رأيت جملسا أعظم من جم...  ((: وأَما جملسه وهيئته فقد وصفه الرصاع بقوله 
  .  )٣( ))ترتيبه  مشيخته ، وال ترتيبا أحسن منوال أشد حرمة من هيبته ، وال منظرا أحسن من 

له يد يف العلوم العربية والبيان واملنطق وأصول الفقه واللّغة  ((: وأَما علمه فنعته بقوله 
  . )٤( ))... ومجيع ما حيتاج إليه العلماء يف علم التفسري وغريه 

ـ  ٥ 
وأَول املشايخ الَّذين فتحنا  ((: حممد بن أيب بكر البلنسي ، قال عنه الرصاع  اأبو عبد 

، أما الشاطبية الكربى ... عليهم الكتاب يف قراءة علم العربية ، وعلم القراءة بالشاطبية ، 
، ففهمنا معاين رمزها ، وأعربنا ذلك منها  )٦(قرأت كثريا منها بشرحها للشارح الفاسي ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(    اع فهرست الرص ) ٦/١٣٧( ، الضوء الالمع )  ١٨٦ص  ( يباجتوشيح الد ، ) كفاية احملتاج )  ١٢٨ص ،

  ) . ٣٢٦ص  (
  ) . ١٨٦ص ( فهرست الرصاع     )٢(
  ) . ١٨٦ص ( املصدر نفسه     )٣(
  ) . ١٨٦ص ( املصدر نفسه     )٤(
  ) . ١/١٩( ، شرح احلدود )  ١١٤ص ( فهرست الرصاع     )٥(
، ولد بفاس ، وانتقل إىل مصر ، عامل بالقراءات ، له  بد اللّه حممد بن حسن بن حممد بن يوسفأبو ع    )٦(

  .سنة ست ومخسني وستمائة : توفّي . الآليل الفريدة يف شرح الشاطبية : مصنفات منها 
  ) . ٦/١٠٠( ، معجم املؤلِّفني )  ٨/٦٨( ، األعالم )  ٢٣/٣٦١( سري أعالم النبالء : انظر     
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  ـ ٢٧ـ 



، أدرك مشايخ شيوخنا ، وأخذ ... على الشيخ الفقيه الصاحل األعدل حممد بن أيب بكر ، 
بن  ، والشيخ الفقيه سيدي عيسى... شارح األلفية ،  )١(عنهم ، أدرك الشيخ املكودي 

، وكان عاملًا بالعربية وعروض  )٣(، وأدرك ا الشيخ سيدي سعيد العقباين ... ،  )٢( عالّل
الشعر واحلساب ، والفرائض ، وقد أخذنا عنه ، وحضرنا جملسه ، وقرأت عليه بلفظي 

، ...  ، مرتني بشرحه ، وحضرت عليه احلويف يف الفرائض مساعا مرارا )٤(كتاب ابن البنا 
  . )٥( )) أشياخه يف ذلك كلِّه بلفظه وخطّه ، وأذن يل يف التحدث عنه ، وعنوأجازين 

ـ  ٦ 
: حممد بن عقاب ، قاضي اجلماعة بتونس ، وفقيهها ، قال عنه الرصاع  اأبو عبد 

علَم األعالم سيدي حممد بن عقاب ، إىل املدرسة املنتصرية ثُم انتقلت إىل الشيخ اإلمام  ((
، وأقمت عند الشيخ املذكور ثالثة عشر عاما أو ما قارا ، ثُم ... بأول جملس جلس ا ، 

  . )٧( )) اتوفّي الشيخ رمحه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرحان على : ، له مصنفات منها  عبد الرمحن بن علي بن صاحل أبو زيد املكودي نسبا ، الفاسي املالكي    )١(
  .سنة إحدى ومثامنائة : توفّي . ألفية ابن مالك 

  ) . ٢٥٠ص ( ، نيل االبتهاج )  ١١٦ـ  ١١٥ص ( ، توشيح الديباج )  ٤/٩٧( الضوء الالمع : انظر     
،  ، إمام جامع القرويني األعظم ، كان زاهدا ورعا ، ويل القضاء عيسى بن عالّل املصمودي ، املغريب املالكي    )٢(

  .مات قريبا يف سنة عشرين ومثامنائة . تعليقه على خمتصر ابن عرفة : له مصنفات منها 
  ) . ٥/١٠٥ (، األعالم )  ١٣٩ص ( ، توشيح الديباج )  ٦/١٥٥( الضوء الالمع : انظر     

شرح مجل : له تآليف منها . ، تولّى القضاء بتلمسان وغريها  أبو عثمان سعيد بن حممد العقباين التلمساين    )٣(
  .ومثامنائة توفّي سنة إحدى عشر . اخلوجني يف املنطق ، وتلخيص ابن البنا 

  .)  ٢٥٠ص ( ، شجرة النور الزكية )  ١٢٤ص ( الديباج املذهب : انظر     
؛ حلرفة أبيه ، من أئمة العلم ، حتى قال عنه  أمحد بن عثمان األزدي ، أبو العباس املراكشي ، عرِف بابن البنا    )٤(

  . ))ابن البنا مبراكش ، وابن الشاط بسبتة : ما رأيت عاملًا باملغرب إِالَّ رجلني  ((: احلافظ ابن رشيد 
  ) . ١/١٩( ، شرح احلدود  ) ١/٦٢٠( احللل السندسية : انظر     

  ) . ١١٥ـ  ١١٤ص ( فهرست الرصاع     )٥(
  ) . ١/٢٢( ، شرح احلدود )  ٢٦٩ص ( ، توشيح الديباج )  ١٤٠ص ( فهرست الرصاع     )٦(
  ) . ١٤١ـ  ١٤٠ص ( فهرست الرصاع     )٧(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٨ـ 



شيخه اطّلع على  وقد نعته الرصاع بأَنه إمام عامل مشارك فقيه ، وذكر أَنه بعد وفاة
مكتبته ، فلم ير كتابا يف الغالب إِالَّ وقد علّق عليه ، وكتب على مقدمته فائدة ، بل حتى يف 

  .علم النجوم وجد له تعليقًا 
ـ  ٧ 

الفقيه ...  ((: ليه باحلضرة العلية ، ووصفه بقوله قد ذكر الرصاع يف فهرسته أَنه تتلمذ ع
حممد اجلرار ، وكان متقنا لقراءة السبعة ، وعارفًا بالشاطبية ،  ااخلير املقرئ ، أبو عبد 

، وحفظت الرسالة ، وأعدت القراءة باللوح مرةً ... فأمرين حبفظ الشاطبيتني ، 
  . )٢( )) ... أخرى

ـ  ٨ 
عامل بالعربية ، وكان يقرئ كتاب سيبويه ، واملقرب البن عصفور ، والزمه الرصاع 

  . )٤( العربية قرابة الشهر ، وأخذ عنه
ـ  ٩ 

  .ال الرصاع طالبا للعلم ، نهِم باملعرفة ، يطلبها يف أي حلقة لشيخ متمكّن وما ز
والزمته حتى ختمت عليه املرادي بلفظي ، وحصل يل  ((: قال الرصاع عن أيب العباس 

  . )٦( ))من علم العربية ما يكفي ، وهو من أفضل الشيوخ وأكثرهم تواضعا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٦ص ( فهرست الرصاع     )١(
  ) . ٥٦ص ( املصدر نفسه     )٢(
  ) . ١٨٢ص ( صدر نفسه امل    )٣(
  ) . ١٨٢ص ( املصدر نفسه     )٤(
  ) . ١٢٢ص ( املصدر نفسه     )٥(
  ) . ١٢٦ص ( املصدر نفسه     )٦(
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  ـ ٢٩ـ 



ـ  ١٠ 
تفسري القرآن : حممد بن أمحد البسيلي ، مفسر ، أخذ عن ابن عرفة ، له تصانيف منها 

  .هـ  ٨٣٠توفّي سنة . الكرمي 
ـ  ١١ 

ل البلوي الربزيل ، نزيل تونس ، وأحد أئمة املالكية أبو القاسم أمحد بن حممد بن إمساعي
هـ  ٨٤٣توفّي سنة . الديوان الكبري يف الفقه والفتاوى : ببالد املغرب ، له مصنفات منها 

.  
تتلمذ عليه الرصاع ، فقرأ عليه القرآن جتويدا ، وقرأ عليه من الكتب الستة ، وقرأ عليه 

ن يف املذهب املالكي ، ثُم إنه أجاز الرصاع بعد ذلك إجازة خاصة الشفاء واملوطأ ومها كتابا
  . )٣( ))... وكتب يل بذلك إجازة خاصة وعامة  ((وعامة 
ـ  ١٢ 

، وعامل بالعربية ،  بن سليمان البحريي التونسي ، مفسر ومحدث وفقيه أصويلّ اعبد 
حضرت جملسه يف قراءة  ((: وكان قاضي األنكحة ، حضر الرصاع جملسه ، فقال عنه 

 ة ، وقراءة الفقه ، وقراءة األصول والتفسري واحلديث ، ورواية البخاري٥( ))... العربي( .  
ة ، وله يف معرفة الريف العربي قوي هاع بأَنصجال حفظ وغزارة وقد أثىن عليه الر.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، كفاية )  ٧٧ص ( ، نيل االبتهاج )  ٥٨ص ( ، توشيح الديباج )  ١٧٥ص ( فهرست الرصاع     )١(

، شرح حدود ابن )  ٢/٨٥( لِّفني ، معجم املؤ)  ١/٦٣٣( ، احللل السندسية )  ١٠٨ ص ( احملتاج
  . ) ١/٢٣ ( عرفة

، معجم )  ٢٦٦ص ( ، توشيح الديباج )  ١١/١٣٣( ، الضوء الالمع )  ٥٦ص ( فهرست الرصاع     )٢(
  ) . ٢/١٥٨( املؤلِّفني 

  ) . ٦٠ص ( فهرست الرصاع     )٣(
  ) . ١/٢٤( ، شرح احلدود )  ٢٥٢ص ( كفاية احملتاج     )٤(
  ) . ١٧٨ص ( ت الرصاع فهرس    )٥(
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  ـ ٣٠ـ 



ـ  ١٣ 
، ... وملَّا قدمت احلضرة العلية ، وأنا قد حفظت القرآن ،  ((: تتلمذ عليه فقال 

، ... حضرت للقراءة على مؤدبٍ آخر وهو الشيخ الصاحل سيدي أبو النور األوجادي ، 
  . )٢( ))... أ عليه القرآن جتويدا فكنت أقر

  :أعمالھ : خامًسا 
تقدم لنا ما تتميز به عائلة الرصاع من مكانة اجتماعية الئقة ال سيما يف جمال احلرف 

، فجاء الرصاع متمما مبكانته العلمية مكانة أسرته ، فقد تولّى القضاء مدة من  )٣(والصناعة 
  :ى الزمن ، فتولّ

  قضاء األهلّة.  
  ٤(هـ  ٨٦٥قضاء احمللّة سنة( .  
  ٥(هـ  ٨٧٥قضاء األنكحة سنة( .  
  يتونة بعداقتصر بعد ذلك على إمامة جامع الز تولّى قضاء اجلماعة بتونس ، ثُم ثُم

  . )٦(هـ تقريبا  ٨٨٦الشيخ حممد ابن عمر القلشاين ، وكان ذلك سنة 
ة الرصاع العلمية ؛ إذْ بقي يقبل الطالّب على قراءة الكتب عليه ومل تتوقّف مسري

  .وعرضها ، وكان معلِّما هلم وشارحا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٦ص ( فهرست الرصاع     )١(
  ) . ٥٦ص ( املصدر نفسه     )٢(
  ) . ١٧ص ( املصدر نفسه     )٣(
  ) . ١/٢٥( ، اجلمع الغريب )  ٨/٢٨٧( ، الضوء الالمع )  ١٤٨ص ( فهرست الرصاع     )٤(
، اجلمع )  ١/٢٦( ، شرح احلدود )  ٢/٣٥٨(  ، تراجم املؤلِّفني التونسيني)  ١/٦٧٣( احللل السندسية     )٥(

  ) . ١/٢٦( الغريب 
  ) . ١/٢٧( ، شرح احلدود )  ١/٢٦٠( ، شجرة النور الزكية )  ١/٦٧٣( احللل السندسية     )٦(
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  ـ ٣١ـ 



  :مذھبھ النَّحوي : سادًسا 
العصر الَّذي عاش فيه حممد الرصاع كان عصرا مزدهرا بالعلم والعلماء ، وكان من 

حوية والكوفية استوت أقواهلما ونضجت ، أسباب ذلك وأمهّها أَنَّ املدرستني النة البصري
فكان من الطبعي على العامل وهو يطّلع على نتاج املدرستني أن يرجح ما يراه صحيحا 

  .ومناسبا ، أو أن يرجح األصح على الصحيح 
والرصاع أحد العلماء الَّذين تبنوا رأي مدرسة البصرة يف كثريٍ من آرائه ، وسنعرض 

اذج صرح فيها برأيه ، أو أملح إليه ، وسنبدأ بآرائه الَّيت وافق فيها شيخ النحاة لذلك من
  . اسيبويه رمحه 

: ق [  } َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقیَن َغْیَر َبِعیٍد {: قول سيبويه عند قوله تعاىل فلقد رجح 
فهو حال من  ((: فقال )  طويالً سرت (، فعلَّق على املثال الَّذي أورده ابن هشام  ] ٣١

مذهب سيبويه  :قُلْت  ((: ويف موضع آخر يقول .  )١( ))ضمري املصدر ، وهو مذهب سيبويه 
َما  {: ، وذلك عند قوله تعاىل  )٢( ))أسهل تكلّفًا ، وليس منك إالَّ زيادة الباء يف املبتدأ 

 ] ٤: القيامة [  } َقاِدِریَن {، ورجح احلالية يف  ] ٢: القلم [  } َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن
 ] ٤: القيامة [  } َبَلى َقاِدِریَن َعَلى َأْن ُنَسوَِّي َبَناَنُھ {: على رأي سيبويه عند قوله تعاىل 

  . )٣( ))الظاهر قول سيبويه يف اآلية كما ذكر الشيخ  : قُلْت ((: ، فقال 
إِنَّ : راه يتبناه كثريا ، فقال يف التضمني يف األفعال وأَما رأي مجهور البصريني فن

أسهلها  ((: ، وقال يف موضع آخر  )٤(التضمني أجري على أصل أهل البصرة فال حيول عنه 
  . )٥( ))التضمني يف الفعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٨٥انظر النص احملقّق ص     )١(
  . ٢٧٣انظر النص احملقّق ص     )٢(
  . ٣٠٣انظر النص احملقّق ص     )٣(
)٤(    ٢٧٩احملقّق ص  انظر النص .  
  . ٣١٣انظر النص احملقّق ص     )٥(
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  ـ ٣٢ـ 



األمساء ال تزاد ؛ على : ثُم إم يقولون  ((: ونراه يف موضع آخر يذب عن رأيهم فيقول 
إذا كان الزائد عندكم قد يفيد معنى زائدا على املذكور ، فهال : فيقال هلم : البصريني  أصل

َقْد * َأْن َیاِإْبَراِھیُم  {: وتكلَّم عند قوله تعاىل .  )١( ))أنه زائد ؟ : قلتم يف الفصل 
 بالتقدير ضمري بعد كالم ابن هشام أيهما أوىل ] ١٠٥ـ  ١٠٤:  الصافَّات [  } َصدَّْقَت الرُّْؤَیا

وقد تعارض زيادة حرف مل تثبت زيادته ، : الشأن ، أم تقدير مجلة كثر حذفها ؟ فقال 
، فنراه رجح  )٢( ))وحذف مجلة كثر حذفها ، والظَّاهر أَنَّ الثَّاين أكثر ، وهو قول البصريني 

 رأي بصري هأَنَّ الثَّاين أكثر ، ويفاخر بأَن.  
لعل الشيخ قصد أَنَّ  :قُلْت  ((: البصريني أَنَّ هلا الصدر ، فقال  برأي) ما ( وقال يف 

  . )٣( ))أقوى ، يدل على ذلك أَنَّ البصريني اتفقوا على ذلك ) ما ( صدرية 
الكوفيون  :قُلْت  ((: وذكر يف موضع آخر أَنَّ الكوفيني خمالفني يف صدريتها ، فقال 

  . )٤( )))  ما (خمالفون يف صدرية 
، فقال عند ) إذا ( ويف مسألة حنوية ذكر اخلالف بني حناة الكوفة والبصرة فيما بعد 

بعد عرض األقوال الَّيت ذكرها ابن  ] ١: االنشقاق [  } ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت {: قوله تعاىل 
يف غري موضعها ؛ ألنها أسهل  مما ذكر أهل )  كان (ارتكبوا حذف  :قُلْت  ((: هشام 

  .أي اجلمهور كما نص على ذلك ابن هشام ) ارتكبوا : ( ويقصد بقوله .  )٥( ))لكوفة ا
وما ذكر عن أهل الكوفة  (( ] ١: التكاثر [  } َأْلَھاُكُم التََّكاُثُر {: وقال عند قوله تعاىل 

 )) ... معروف ، فإم جيوزون تقدمي اخلرب إذا كان فعالً ، ومذهبنا ال جيوز إال إن كان مفردا
)٦( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٦انظر النص احملقّق ص     )١(
  . ٩٢انظر النص احملقّق ص     )٢(
  . ١٥٠انظر النص احملقّق ص     )٣(
  . ٢٠٢انظر النص احملقّق ص     )٤(
  . ٣٣٩انظر النص احملقّق ص     )٥(
  . ٣٩٥انظر النص احملقّق ص     )٦(
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  ـ ٣٣ـ 



وهكذا يتبين لك بعد عرض هذه املسائل ، أَنَّ الرصاع مع حناة البصرة يف كثريٍ من 
  .حناة املدرستني ، وغفر لنا وهلم  اأقواله ، رحم 

  :وفاتھ : سابًعا 
سنة ، ودفن  ٧٤بعد سن قارب  )١(هـ  ٨٩٤ـ سنة  ارمحه  توفّي الرصاع ـ
  . )٢(وغفر له وجتاوز عنا وعنه  ا نحاس ، رمحهباملسجد قرب سوق ال

  :تالمیذه ، كتبھ : ثامًنا 
ال شك أَنَّ احلقيقة الَّيت قضاها الرصاع معلِّما خلّفت لنا شيئًا من آثاره ، وأَول هذه 

  .اآلثار الَّيت نبدأ ا هو تالميذه وطالّبه 
 

لبحث والباحث بأمساء طالَّب الرصاع ، فلم تذكر كثريا لقد ضنت املصادر على ا
  :، وهم ـ يف ظني ـ كثري ، فممن ذكرته املصادر  منهم
ـ  ١ 

مل تذكره  ((: قال عنه الدكتور مجعان . عبد الرمحن بن حممد بن زكريا بن حممد املريين 
املصادر الَّيت ترمجت للرصاع ، إِالَّ أنين وجدت له إمالء مذيالً بفهرست الرصاع ، ذكر فيه 

  . )٣( ))تتلمذه على الرصاع ومالزمته له عشرة أعوام 
  . )٤(وقد أجازه الرصاع يف الرواية عنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تراجم املؤلِّفني )  ١/٦٧٣( ، احللل السندسية )  ٢١٧ص ( ، توشيح الديباج )  ٨/٢٨٨( ع الضوء الالم    )١(

  ) . ٢/٣٥٩( التونسيني 
  ) . ٢/٣٥٩( تراجم املؤلِّفني التونسيني     )٢(
  ) . ١/٢٨( اجلمع الغريب     )٣(
  ) . ٢١٨ـ  ٢١٧( فهرست الرصاع     )٤(
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  ـ ٣٤ـ 



ـ  ٢ 
أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الشهاب الربنسي املغريب الفاسي املالكي ، ويعرف 

هـ ، مات أبوه قبل متام أسبوعه ، فنشأ يتيما وحفظ  ٨٤٦، ولد سنة ) زروق (  بـ
وغريهم  اجلزويلالقرآن ، أخذ عن أئمة من أهل املشرق منهم الرصاع والسنوسي ، والشيخ 

شرحان على الرسالة ، وتعليق على البخاري ، : له مصنفات منها . هـ  ٨٩٩، تويف سنة 
  .وغريها 

ـ  ٣ 
حممد بن فرج بن عثمان السبيت األصل ، الوادي آشي األندلسي املالكي ، دخل تونس 

  .سنة سبع ومثانني ، فأخذ عن الرصاع يف الفقه ، وغريه يف 
ـ  ٤ 

  .قرأ عليه أجوبته على األسئلة الغرناطية 
 

يف مصادر ترمجته  ـ مؤلّفات نفيسة متنوعة ، وقد ذكرت مؤلّفاته ارمحه  للرصاع ـ
، واعتمدت يف ترتيبها ترتيب املعجم األجبدي ، مشريا إىل املخطوط منها وأماكنها وأرقامها 

  :، وهي على النحو التايل   )٤(، وإىل املطبوع منها 
ـ  ١ 

  ) . ١٩٦٤٦( سخة خمطوطة باملكتبة الوطنية ، رقمها توجد منه ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شرح )  ١/٢٦٧( ، شجرة النور الزكية )  ٦٠ص ( توشيح الديباج ، )  ١/٢٢٢( الضوء الالمع : انظر     )١(
  ) . ١/٢٥( حدود ابن عرفة 

  ) . ١١/١٣٦( الضوء الالمع     )٢(
  ) . ٢/٣٥٩( تراجم املؤلِّفني التونسيني     )٣(
  .ت ذلك اعتمدت أرقام املخطوط حسب رقمها باملكتبة الوطنية ، وإن مل أجده يف املكتبة أحلت على من أثب    )٤(
  ) . ١/٢٩( ، شرح احلدود )  ٢/٣٥٩( تراجم املؤلِّفني التونسيني     )٥(
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  ـ ٣٥ـ 



ـ  ٢ 
  .توجد منه نسخة خمطوطة ضمن جمموع باملكتبة الوطنية 

ـ  ٣ 
  .ذكره السراج 

ـ  ٤ 
  .يوجد ضمن جمموع باملكتبة الوطنية بتونس 

eـ  ٥ 
  ) . ٦٦٦٦( ، )  ٢٩٤٦( ، )  ٢٠١٧( توجد منه نسخ باملكتبة الوطنية 

ـ  ٦ 
  ) . ٧٠٤٧( ، )  ٦٣٦٩( توجد منه نسختان باملكتبة الوطنية بتونس ، حتت رقم 

ـ  ٧ 
تعليق خمتصر على صحيح البخاري ، اختصره من فتح الباري البن حجر ، توجد منه 

  ) . ٥٧٨٧(  ومنها جزءان باملكتبة الوطنية بتونس رقم. نسخة كاملة باملكتبة العامة بالرباط 
ـ  ٨ 

وهو هذا الكتاب الَّذي عنيت بتحقيق اجلزء األخري منه ، ورقم املخطوط باملكتبة 
  ) . ١٣٧٣٩ ( الوطنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٢( ، شرح احلدود )  ٢/٣٦١( ، تراجم املؤلِّفني التونسيني )  ١/٦٧٣( احللل السندسية     )١(
  ) . ١/٣٢( ، شرح احلدود )  ١/٦٧٣( احللل السندسية     )٢(
)٣(    ني تراجم املؤلِّفني التونسي )٢/٣٦١ . (  
  ) . ٢/٢١٦( هدية العارفني     )٤(
  ) . ٢/٣٦٠( تراجم املؤلِّفني التونسيني     )٥(
  ) . ١/٣١( ، شرح احلدود )  ٢/٣٦٠( تراجم املؤلِّفني التونسيني     )٦(



  في المؤلِّف: الفصل اَألوَّل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـ ٣٦ـ 



ـ  ٩ 
منه نسخة خمطوطة ضمن خمطوطات مكتبة حسن حسين عبد الوهاب ، حتت 

  ) . ١٨١٩٤ ( رقم
ـ  ١٠ 

، ونسخة أخرى خبزانة )  ١٥٤٥٦( منه نسخة باملكتبة الوطنية ضمن جمموع رقم 
  . )٣(الشيخ الشاذيل النيفر 

ـ  ١١ 
  .ذكره السراج 

ـ  ١٢ 
  .حممد العنايب / م ، بتحقيق األستاذ  ١٩٦٧طُبع الكتاب بتونس سنة 

eـ  ١٣ 
  الوطنية توجد منه نسخة ضمن جمموع الكتب باملكتبة

ـ  ١٤ 
/ م ، يف جزأين ، حقّقه األستاذان الفاضالن  ١٩٩٣وقد طبع الكتاب بدار الغرب عام 
  .حممد أبو األجفان ، والطّاهر املعموري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٣( شرح احلدود     )١(
  ) . ١/٣٣( ، شرح احلدود )  ٢/٣٦١( تراجم املؤلِّفني التونسيني     )٢(
مل أجد يف مكتبة آل النيفر أي خمطوط للرصاع ، وحسب ما أعلم فإِنَّ بعض خمطوطات خزانة آل النيفر     )٣(

  .نقلت إىل املكتبة الوطنية ؛ وذلك ملا تتمتع به من مزيد صيانة وعناية 
  ) . ٢/٦٧٣( احللل السندسية     )٤(
  .)  ٢/٣٦١( تراجم املؤلِّفني التونسيني     )٥(
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  ـ ٣٧ـ 



  :فیھ  صفاتھ وأقوال العلماء: تاسًعا 
ـ حيمل  ارمحه  ـ مكانة بني علماء وطالّب عصره ، وكان ـ ارمحه  للرصاع ـ

  .من الصفات ما هيأه أن يكون بارزا بني أقرانه 
أن خيرج من  افقد نشأ ألب حيب العلم وحيرص على خدمة العلماء ، وكان يدعو 

  . )١(ذريته رجالً من أهل العلم 
وقد .  )٢(من أسرة عرف أفرادها بالفضل واد والنباهة يف تونس  وقبل ذلك فلقد كان

) الفهرست ( كان رجالً صاحلًا فقيها ، حيترم أشياخه ويثين عليهم ، فبنظرة خاطفة يف كتابه 
  .يظهر لك ذلك جليا 

لقد عرف ـ مع هذه الصفات ـ علماء عصره فضله ، فأجازه الربزيل إجازة عامة 
، ملا قدمنا ، وتنبه طالّبه إىل فضل شيخهم على من سواه ، فهذا أبو زيد املريين  )٣( وخاصة

، ... وبعد ملَّا كان العلْم أسىن املفاخر ، وأجلّ ما تنفق فيه الذّخائر ،  ((: أحد تالميذه يقول 
 حبث مني صدق اهلمة على حتصيل هذه الفضائل اجلمة ، وكثريا ما كنت أوامر نفسي ،

، فرتبت املقدمات على أوىل األشكال انتاجا ، ... وأشاور األولياء من أبناء جنسي ، 
وأقدمها منهاجا ، فكانت نتيجة هذه األنظار ؛ عالَّمة هذه األقطار ، سيد علماء عصره على 

 اأبا عبد  ، الراوية ايد املفيد ، صدر الصدور ، سيدنا... ، احلَبر اهلُمام ، ... اإلطالق ، 
، له ذهن يكشف ... أيب الفضل قاسم الرصاع ، ... حممد بن الشيخ األجل املرحوم 

، إمام ، إن خاض يف حبر األصول ؛ ... الغامض وإن خفا ، وحييي رسم املشكل وإن عفا 
يت ، وإن متنطق ؛ كشف األسرار ، وأتى باجلمل الَّ... وقَفَت عند ساحله اجلهابذة الفحول 

وباجلملة حماسنه ال يفي بذكرها القلم واللِّسان ، وال حيصرها جنان ... حتار دوا األفكار ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٨ص ( فهرست الرصاع     )١(
  ) .ص ل ( املصدر نفسه     )٢(
  ) . ٦٠ص ( املصدر نفسه     )٣(
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  ـ ٣٨ـ 



، فهو الواحد الَّذي ال جيارى يف ميدان السباق ، والعلَم الَّذي ارتفع لدرجات من الكمال 
  . )١(عند النداء باالستحقاق 

وويل احمللّة ، ثُم األنكحة ،  ((: لسخاوي ولقد أثىن عليه املترمجون من العلماء ، فقال ا
  . )٢( ))، واإلقراء والفقه وأصول الدين والعربية واملنطق وغريها ... ثُم اجلماعة ، 

لقد اجتمعت للرصاع الفتيا والقضاء والتدريس ، وهي قلَّما جتتمع يف شخص غري عامل 
  .كتب له حظّ وافر من العلم 
الشيخ اإلمام البارع الَّذي غدا وليس له  ((: السندسية بقوله  وذكره صاحب احللل

مشاركة لرتبته العلمية ولطائف تصاريف احلكمية من منازع ، الفاضل الَّذي انفرد  يف
يزاحم عليه يف فَنه ، وتقاصى أن يستسقي أقرانه يف دنه ، وحاز قصب السبق  مل مبا

  . )٣( )) والرباعة
الفقيه ، اإلمام ، النظَّار ، العالّمة ،  ((: شجرة النور الزكية فقال فيه  وأَما صاحب
  . )٤( ))املؤلِّف ، احملقِّق 

وكان إماما حمقِّقًا ، ضليعا من الفقه ، واملعقول ،  ((: وقال فيه حمفوظ يف تراجم املؤلِّفني 
  . )٥( ))واملنقول ، واستفيت من خارج تونس 

هذه النعوت من هؤالء العلماء ، فما خلَّفه من آثار ومؤلَّفات  استحق الرصاع كلّ
  .يشهد له بعلو قدره يف العلوم عامة ، والفقه والعربية خاصة 

¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٤( ، اجلمع الغريب )  ٢١٤ـ  ٢١٣ص ( فهرست الرصاع     )١(
  ) . ٨/٢٨٧( الضوء الالمع     )٢(
  ) . ١/٢٧( ، اجلمع الغريب )  ٢/٢٨٥( احللل السندسية     )٣(
)٤(    ة شجرة النور الزكي )١/٢٦٠ . (  
  ) . ١/١٤( ، شرح احلدود )  ٢/٣٥٩( تراجم املؤلِّفني التونسيني     )٥(
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  ـ ٣٩ـ 



  



  

  ـ ٤٠ـ 

  
  
  
  

  الفصل الثَّاني
  في الكتاب
  وفیھ مباحث

  
  

  :المبحث اَألوَّل   
  :المبحث الّثاني 

  


   
  :المبحث الّثالث  

  



  

  ـ ٤١ـ 
  

  املبحث األَول
 

  :تمھید 
  .هذا الفصل خصصته للحديث عن الكتاب 

وهو ثابت كما  ))اجلمع الغريب يف تريب آي مغي اللَّبيب  ((فهو  فأمَّا اسم الكتاب
صح به الر١(اع يف بداية هذا الكتاب صر( .  

نوال الصاحل عند حتقيقها / فغري ثابت حتديدا كما أثبتت ذلك الباحثة  وَأمَّا زمن تألیفھ
  . )٢(اجلزء اَألول ، غري أَنه بدأ يف ترتيب الشواهد ومجعها عام أحد وأربعني 

م ، وأثبته الباحث السيايل فهي ثابتة كما نصت عليه كتب التراج وَأمَّا نسبتھ لمؤلِّفھ
  . )٣(عند حتقيقه اجلزء الثَّاين 
  . )٤(فهو الشواهد القرآنية يف مغين اللَّبيب مجعا وترتيبا وحتليالً  وَأمَّا موضوعھ

وهذه األمور السابقة عن الكتاب قد تقدم احلديث عنها لدى الباحثني قبلي فال أرى 
  .كبري فائدة يف تكرارها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٢( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ٣٥ـ  ١/٣٤( املصدر نفسه     )٢(
  ) . ١/٣٣( املصدر نفسه     )٣(
  ) . ٣٤ ١/٣٣( املصدر نفسه     )٤(
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  ـ ٤٢ـ 



  .ذكر املبحث اَألول وهو مصادر الكتاب وأبدأ ب
جاءت مصادر الرصاع يف اجلمع الغريب متنوعة خمتلفة ، فلقد اعتمد الرصاع وبصورة 

  .كلية على شواهد مغين اللَّبيب القرآنية كما هو واضح يف العنوان ، فهي مادته األوىل 
املهتمة باللّغة وفروعها ، وكتب النحو  وجاءت بقية املصادر متنوعة ما بني كتب التفسري

  .وحواشي املغين 
ويف هذا املبحث سأكتب يف أبرز املصادر الَّيت اعتمدها الرصاع يف كتابه ، ذاكرا أمساء 
املؤلِّفني دون الكتب ؛ ألنَّ الرصاع قد أكثر يف ذكر املؤلِّفني وآرائهم ، من غري ذكر 

م إِالَّ يف النا على بعض آرائهم مؤلَّفام ، مقتصرا تلك األمساء حبسب وفيابزر اليسري ، مرت
  :الَّيت اعتمدها الرصاع يف كتاب اجلمع الغريب ، وهي على النحو اآليت 

ـ  ١ 
َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِھْم َءاَیاُتَنا  { :أورد الرصاع كالم ابن احلاجب عند قوله تعاىل 

وأنها شرطية فال ) إذا ( عندما أورد ابن هشام كالم ابن احلاجب يف  ] ٢٥: اجلاثية  [ } َبیَِّناٍت
قوة كالم ابن احلاجب تقتضي  :قُلْت  ((: حتتاج إىل جواب ، فعلّق على الكالم ثُم قال 

  . )١( ))القياس فتأمله يف موضعه 
ـ  ٢ 

: ص [  } َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل {: ذكر الرصاع كالم الزخمشري عند قوله تعاىل 
فاعترض على الشيخ  :قُلْت  ((: ، فأورده يف سياق ذكره لقول الدماميين فقال بعد قوله  ] ٨٤
نقله عن الزخمشري ؛ ألنَّ لفظ الزخمشري اقتضى أن القول عملَ يف لفظ مفرد  مبا

٢( )) ... حمكي( .  
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  . ١٤٩النص احملقَّق ص : انظر     )١(
  . ١١٤النص احملقَّق ص : انظر     )٢(
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  ـ ٤٣ـ 



ـ  ٣ 
بعد  ] ٩: الزمر [  } َأْم َمْن ُھَو َقاِنٌت {: أورد الرصاع كالم ابن عطية عند قوله تعاىل 

هذا هو  :قُلْت  ((: ، فقال  ))إخل .....  وقد أبعد بعض العلماء: وقول املعترض  ((: قال أن 
  . )١( ))ابن عطية ؛ فإنه استبعد محل اآلية على النداء ألجل أن السياق يبعد ذلك 

ـ  ٤ 
 :املنافقون [  } َواللَُّھ َیْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُھ {: ر عند قوله تعاىل أورد الرصاع كالم ابن عصفو

نص عليه ابن عصفور )  إِنَّ (ما نص عليه من أَنَّ الالم ال صدرية هلا فيما بعد  ((: فقال . ] ١
 )) )  يضرب  (  عمرو ليضرب ، على أن يكون زيد مفعوالً بـإن زيدا : فيجوز أن تقول : قال ، 

)٢( .  
ـ  ٥ 

َعَلى اْلَكاِفِریَن  {: أحال الرصاع على باب اإلضافة عند ابن مالك عند قوله تعاىل 
، وأحسن من حرر ذلك ابن   قد قدمنا اخلالف :قُلْت  ((: فقال  ] ١٠: املدثِّر [  } َغْیُر َیِسیٍر

  . )٣( ))اإلضافة مالك يف باب 
ـ  ٦ 

 ] ٣: اجلاثية [  } ِإنَّ ِفي السََّمَواِت َواَألْرِض {: أورد قول املختصر عند قوله تعاىل 
رب ، وضعف هذا الكالم أكثره للمع :قُلْت  ((: ثُم قال ) آيات ( فذكر أوجه النصب يف 

  . )٤( ))حتذف ويبقى عملها ، وهو جلي  ؛ ألنها ال)  إن (املختصر حذف 
ـ  ٧ 

َوَیْوَم ُیْعَرُض الَِّذیَن َكـَفُروا َعَلى  {: ذكر قول أيب حيان ؛ ملَّا أَنْ ذكر قوله تعاىل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٩النص احملقَّق ص : انظر     )١(
  . ٢٥١النص احملقَّق ص : انظر     )٢(
  . ٢٩٥النص احملقَّق ص : انظر     )٣(
  . ١٤٥النص احملقَّق ص : انظر     )٤(
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  ـ ٤٤ـ 



؛ ملَّا أَنْ ذكر أَنَّ ابن هشام ذكرها يف القاعدة العاشرة أَنَّ من فنون  ] ٢٠: ف األحقا[  } النَّاِر
زعم أبو حيان أنه خاص  :قُلْت  ((: كالمهم القلب ، فقال بعدما أورد كالم ابن هشام 

  . )١( ))بالشعر ، وأن اآلية العرض املذكور فيها نسيب ، يصح إضافته من كل واحد منهما 
ـ  ٨ 

َما َیْفَتِح اللَُّھ  {: ـ قول السمني احلليب عند قوله تعاىل  ارمحه  أورد الرصاع ـ
 من رمحة مما اجتزىء: وقول املعرب هنا ، قوله  ((: فقال  ] ٢: فاطر [  } ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة

  . )٢( ))... فيه بالنكرة املفردة عن اجلمع املعرف املطابق يف العموم السم الشرط غري ظاهر ؛ 
ـ  ٩ 

.  ] ٨٧: الزخرف [  } َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَقُھْم {: ذكر قول التفتازاين عند قوله تعاىل 
فأورد أَنَّ التفتازاين وافق ابن هشام يف حذف اخلرب إذا دار األمر بني حذف الفعل أو اخلرب ، 

وال خيلو من تكلف ، انظر التفتازاين يف اآلية ، فإنه رجح بقريب مما ذكر  :قُلْت  ((: فقال 
  . )٣( ))... أن اجلملة الواحدة أوىل من زيادة مجلة أخرى :  الشيخ ، وزاد

ـ  ١٠ 
 } َوَلَقْد َمكَّنَّاُھْم ِفیَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفیِھ {: أورد الرصاع قول الدماميين عند قوله تعاىل 

ابن النافية ، وأورد قول ) إِنْ ( ؛ ملَّا أن أورد أَنَّ ابن هشام ذكرها يف  ] ٢٦: األحقاف  [
يف ) ما ( ال يظهر هذا التأييد الذي ذكر ؛ ألنَّ : قال الدماميين  :قُلْت  ((: ، ثُم قال  هشام

يف هذه اآلية موصولة ، )  ما (آية األنعام إما موصولة ، أو موصوفة ، أو مصدرية ظرفية ، و 
  . )٤( ))... وال تعارض أصالً 

¡```  
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  . ١٥٨النص احملقَّق ص : انظر     )١(
  . ٥١النص احملقَّق ص : انظر     )٢(
  . ١٤٠النص احملقَّق ص : انظر     )٣(
  . ١٥٩النص احملقَّق ص : انظر     )٤(
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  ـ ٤٥ـ 



  



  

  ـ ٤٦ـ 
  

  املبحث الثَّاني


 

.  والعقلي مما كان له أثر يف تكوينه العلميقدمنا أَنَّ الرصاع عاش يف بيئة علمية متنوعة ، 
ومن العلوم الَّيت اشتغل ا الرصاع علمي املنطق وأصول الفقه ، فكان مثرة ذلك شرحه مجل 

  . املنطق ، ومثرة أصول الفقه ظهرت منثورة يف مؤلّفه هذا اجلوجني يف
  .وقبل أن نعلم أثر معارفه ، حري بنا أن نعرف عالقة املنطق باللّغة 

، أو املنطق كعلم والَّذي عرفه اجلرجاين  )١(إِنَّ املنطق مبفهومه العام العقل والفكر 
، كان له أثر يف اللّغة  )٢(طأ يف التفكري آلة قانونية تعصم مراعاا الذّهن عن اخل:  بقوله

  .عموما والنحو خصوصا 
فاملنطق مبفهومه العام ال يكاد خيلو منه علم من علوم اآللة ، واملنطق مبفهومه اخلاص كان 

َخَلَق اللَُّھ  {قوهلم يف حنو  ((: له أثر يف علم النحو ، فقد ذكر ابن هشام يف املغين 
: ، إىل أن قال  ))السموات مفعول به ، والصواب أَنه مفعول مطلق  إِنَّ } السََّمَواِت

املفعول به ما كان موجودا قبل الفعل الَّذي عمل فيه ، ثُم أوقع الفاعلُ به : إيضاح آخر  ((
  . )٣( ))... فعالً ، واملفعول املطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إجياده 
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  ) . ٢٧ص ( عالقة املنطق باللّغة     )١(
  ) . ٢٣٢ص ( التعريفات     )٢(
  ) . ٢/٧٦١( املغين     )٣(
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  ـ ٤٧ـ 



الظَّاهر أَنَّ اآلية  ((: ق ، فعلّق الرصاع على ذلك بقوله فهذا تأثّر واضح باملنط
:  فيها حقيقة ، وكذلك املثال جريا على مذهب أهل السنة من أَنَّ اخللق هللا ، فنقول املفعول

تقديرا ، ال أَنَّ خلق الفعل سابق بالذات على تعلق السبب فتأمله  تقدم املفعول إما حتقيقًا أو
(( )١( .  

جح الرصاع ترجيحا منطقيا على أَنَّ املفعول مفعوالً به ، وال يكون هناك سبق على فر
  .الفعل 

وأَما أصول الفقه فلم تكن مبعزل عن الترجيح ا ، فقال عندما أورد ابن هشام اآلية 
َتَناَجْیُتْم َفال َتَتَناَجْوا َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا ِإَذا  {على أَنه قد يعبر بالفعل عن اإلرادة 

ال بد من احلذف يف ذلك ، وهو من داللة  ((: فعلّق الرصاع بقوله  } ِباِإلْثِم َواْلُعْدَواِن
  . )٢( ))االقتضاء الَّيت ال يتم الكالم إال ا 

  .إذا أردمت التناجي : يعين الرصاع أَنَّ اآلية يقدر هلا ما يتم الكالم به أي 
  .واالقتضاء مصطلح أصويلّ يأيت تعريفه يف موضعه 

: أما الفقه فكان له أثر يف ترجيحه النحوي ، فقد ساق كالما فقهيا عند قوله تعاىل 
والقضية يف اآلية أَنَّ النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غري األوىل ،  } ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسًرا {

  .وىل وإذا أعيدت معرفة فهي عني األ
إذا  ((: وذكر كالم السبكي مرجحا هلذا األمر فنورده هنا تاما ، قال يف عروس األفراح 

يكون له : قال )  سدس مايل لفالن: ( ، ثُم بعد ذلك قال )  سدس مايل لفالن: ( قال 
  . ))سدس واحد ؛ َألنَّ املعرفة إذا أعيدت هي عني األوىل ، هذا هو املعهود يف اللّغة 

إنه يلزمه طلقتان ؛ )  أنت طالق نصف طلقة ، وربع طلقة : (ومنها إذا قال : ( قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٨٧ـ  ٣٨٦النص احملقّق ص     )١(
  . ٢٣٥النص احملقّق ص     )٢(
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  ـ ٤٨ـ 



أنت طالق نصف طلقة  : (َألنَّ املنكّر إذا أعيد كذلك فهو غري اَألول ، خبالف إذا قال 
  . )١( ))فإنما تلزمه طلقة واحدة )  وثلثها

 ة حبكم فقهيحويز املسألة النوهكذا عز.  
تبين أثر تعدد املعارف يف ترجيحاته ، فرجح مرة باملنطق ، وأخرى بأصول الفقه ،  إذن

  .وثالثة مبسألة فقهية 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٧٧النص احملقّق ص     )١(
  



  

  ـ ٤٩ـ 
  

  املبحث الثّالث
 

  :كان منهج الرصاع يف تأليفه منهجا فريدا ، وميكننا تلخيص منهجه يف النقاط التالية 
رتب مادة الكتاب على حسب ترتيب السور القرآنية ، وأحلق كلّ آية بالسور ـ  ١

  .الَّيت هي منها 
  .ابتدأ بسورة البقرة ، وانتهى بسورة الناس ـ  ٢
يذكر اآلية وفق ترتيبها يف سورا ، ثُم يذكر مكان ورودها يف املغين ، وفق ـ  ٣

  .مباحث املغين ، ثُم يأيت بنص ابن هشام يف كلِّ موضع إِما تصرحيا ، أو تلوحيا باملعىن 
.  ] ٣: فاطر [  } َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع {: قوله تعاىل  ((: قال يف ابتداء سورة فاطر 

ذكرها يف الباب السادس يف املوضع احلادي عشر من ذلك ؛ ملَّا أَنْ ذكر آية النساء  ((
  . )١( ))... واستطرد الكالم يف املسألة 

ه هذ :قال الفقري إىل ربه  ((: بقوله : جيعل اسم السورة عنوانا ، فيبتدئ بقوله ـ  ٤
وهذه آخر آية رأيت  ((: ، وينتهي من السورة بقوله  ))... السورة الكرمية ذكر الشيخ منها 
على سيدنا وموالنا  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلى  امن هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  . ))حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
 ،) قلت : ( يذكر اآلية وكالم ابن هشام ، ثُم يعلّق عليها إن استدعى األمر بقوله ـ  ٥

أصالً   وهذا يف القليل النادر ، وقد ال يعلّق عليها) قلت ( قوله وإالَّ قد يعلّق عليها مباشرة بدون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥٠النص احملقَّق ص     )١(
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  ـ ٥٠ـ 



.  
: قال عند قوله تعاىل . ونصوص املعربني واملفسرين ، والبالغيني  يورد بعض آراءـ  ٦
وقول املعرب هنا قوله من رمحة مما  ((:  ] ٢: فاطر [  } َما َیْفَتِح اللَُّھ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة {

  . )١( ))... اجتزىء فيه بالنكرة املفردة عن اجلمع املعرف املطابق يف العموم السم الشرط 
  .يذكر بعض القراءات القرآنية ، ويفردها للقارئ ـ  ٧

وقراءة محزة والكسائي  ((:  ] ٣٥: يس [  } َوَما َعِمَلْتُھ َأْیِدیِھْم {: قال عند قوله تعاىل 
  . )٢( ))... باحلذف 
بعض آراء الفقهاء يف بعض املسائل ، وكذا آراء األصوليني ، وعلماء املنطق  يوردـ  ٨

.  
ال يكرر الكالم على املسألة ، بل مما هو من مميزات منهجه يذكر املسألة ، فإن ـ  ٩

الكالم فيما خيص هذا  قد قدمنا ((: تقدمت أحال عليها كما يف قوله عند سورة فاطر 
  . )٣( ))الفصل يف النساء 

  .وسيأيت ذكره مفصالً عند آية كذا : وإن كان سيذكرها يف موضع متأخر قال 
  .أعلم  وا. الرصاع يف تأليفه هلذا الكتاب  اومما سبق يتبين لنا منهج أيب عبد 

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥١النص احملقَّق ص     )١(
  . ٧٢النص احملقَّق ص     )٢(
  . ٥١النص احملقَّق ص     )٣(



  

  ـ ٥١ـ 

  
  
  
  
  
  

  الِقْســُم الثَّانـي
  قالّنصُّ الُمَحقَّ

  
  



  

  ـ ٥٢ـ 
  

   ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  ) .على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم  اصلّى ( 

  فاطرُسْوَرُة 
  : ذكر الشيخ منها فيما رأيت آيات فمنها: هذه السورة الكرمية يف  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٣: فاطر [  } َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع { :لى قولھ تعا
يف املوضع احلادي عشر من ذلك ؛ ملَّا أَنْ ذكر آية النساء  )١(ذكرها يف الباب السادس 

اين ، محزة بن احلسني األصبه أبو طاهرقال  :إىل أن قال واستطرد الكالم يف املسألة 
 )) أو (( مبعىن القول بأن الواو يف آية النساء: يف كتابه املسمى الرسالة املعربة عن شرف اإلعراب 

قسم ؛ يؤتى به ليضم بعضه : عجز عن درك احلق ، واعلموا أن األعداد اليت جتمع قسمان 
،  ] ١٩٦: لبقرة ا[ اآلية  } َثالَثِة َأیَّاٍم ِفي اْلَحجِّ {إىل بعض ، وهو األعداد األصول حنو 

وقسم ؛ يؤتى به ال ليضم بعضه إىل بعض ، وإمنا يراد االنفراد ال االجتماع ، وهو األعداد 
منهم مجاعة ذوو جناحني ، ومجاعة : أي : قال . املعدولة كهذه اآلية ، وآية فاطر 

  :قال الشاعر . ثالثة ثالثة ، ومجاعة أربعة أربعة ، فكل جنس مفرد بعدد  ذوو
  )٢(  ِذَئاٌب َتَبغَّي النَّاَس َمْثَنى َوَمْوَحَدا  }  َما َأْھِلي ِبواٍد َأِنْیُسُھَوَلِكنَّ  

  .مثانية  ثالث ومخاس ، ويريدون: ومل يقولوا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٧٥٣( املغين     )١(
، شرح )  ٣/٢٢٦ (الكتاب : يف . ، والبيت من الطويل ، وهو لساعدة بن جؤية اهلذيل )  ٧٥٣/ ٢( املغين     )٢(

  ) . ٢/٩٤٢( ، شرح شواهد املغين )  ١١١٦،  ٣/١١١٥ : ( أشعار اهلذليني
، شرح مجل الزجاجي البن )  ٢/٦٢( ، شرح املفصل )  ٣/٣٨١( املقتضب : وورد بال نسبة يف     

  ) . ٢/٢١٩ ( عصفور



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٥٣ـ 



  :وللجهل ذه األلفاظ أوقعها املتنيب يف غري موضع التقسيم فقال  :قال 
  )١(  ... .......... ..... ..... ..  }  ُأَحاٌد َأْم ُسَداٌس في ُأَحاِد  

  .البيت انتهى باملعىن 
 قد قدمنا الكالم فيما خيص هذا الفصل يف النساء ، وأطلنا يف ذلك ، ونبهنا على  :قُلْت

  . )٢(البيت ، وأن الشيخ ذكر فيها أوجها من اإلشكال يف أول الكتاب فانظره 

  . ] ٢: فاطر [ اآلية  } َما َیْفَتِح اللَُّھ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة { :قولھ تعالى 
الثالث ؛ بيان اجلنس ، وكثريا ما تقع بعد  :ملَّا أَن قال ؛  )٣() من ( ذكرها يف معاين 

  .اآلية  } َما َیْفَتِح اللَُّھ ِللنَّاِس {ومها ا أوىل إلفراط إامهما حنو ) مهما  ( و) ما ( 
  .ي وخمفوضها يف ذلك يف حمل نصب على احلال وه :ثُم قال مث ذكر آيات 

كالم الشيخ ليس فيه ما يقتضي أن بيان اجلنس ال يكون إال بعد معرفة عامة ،  :قلت 
من رمحة مما اجتزىء فيه  )٥(هنا قوله  )٤( املُعرِبوقول . وقد كنت قلته واغتررت بذلك 
: املطابق يف العموم السم الشرط غري ظاهر ؛ ألنا نقول  بالنكرة املفردة عن اجلمع املعرف

العلم إمنا يدلّ على كل فرد فرد ال على اجلماعة ، والنكرة املفردة ـ إذا كانت عامة ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :صدر بيت عجزه     )١(

    ُلَیْیَلُتَنا الَمُنوطُة بالتنادي  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ٨٥ص ( ديوانه : ، والبيت من الوافر وهو للمتنيب يف )  ٢/٧٥٣( املغين     

  ) . ٢٣٨ـ  ١/٢٣٣( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ١/٣٤٩( املغين     )٣(
، مقرىء حنوي ، الزم أبا حيان حتى  أمحد بن يوسف بن عبد الدائم بن حممد احلليب ، املعروف بالسمنيهو     )٤(

تويف سنة ست ومخسني . » الدر املصون«فسري للقرآن ، وإعراب للقرآن مساه ت: له مصنفات منها . فاق أقرانه 
، طبقات املفسرين )  ١/٣٢١( ، النجوم الزاهرة )  ١/٣٦٠( الدرر الكامنة : انظر . وسبعمائة 
  ) . ١/٢٧٤ (، األعالم )  ١/٤٠٢( ، بغية الوعاة )  ١/١٠٠ ( للداودي

  ) . ٥/٤٥٨( الدر املصون     )٥(

من ( 
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  ـ ٥٤ـ 




هذه النكرة ال عموم فيها ألا يف سياق : مساويةٌ له يف املعىن ، فالتفسري ا أوىل إال أن يقال 
  .رة يف سياق الشرط فمعلوم ما يف النك.  الثبوت

املراد بتفسري اجلنس إِنما : العموم ، ثُم لقائل أن يقول  )١( ابن احلاجبوالذي قر عليه 
عندي عشرون : ( ومطابق اجلنس واجلنس املفرد ، فإذا قيل   )٢(...... ..... هو زوال 

يف ) من ( الكالم والفائدة ، وليس األصل حاالً ، ويف هذا نظر ؛ ألنَّ ما بعد  متَّ) رجالً 
ميثاق اجلنس ال بد بأن يكون صفة ملا قبله ، فتفسريه أخص يف هذا التفسري ، وهنا ال يصلح 

  .فتأمله 

  . ] ٤: فاطر [ اآلية  } َوِإْن ُیَكذُِّبوَك { :قولھ تعالى 
وال بد مما ذكر ؛ ألنَّ  )٤() فاصرب (  حلذف اجلواب أي مثاالً )٣(ذكرها يف احلذف 

  .املذكور ال يترتب على الشرط 

  . ] ٨: فاطر [ اآلية  } َأَفَمْن ُزیَِّن َلُھ ُسوُء َعَمِلِھ { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف معادهلا ، فذكر  )٥(يف اهلمزة  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

حاجة إىل حذف املعادل لصحة جعل اخلرب يف ذلك  ال: ولك أن تقول  :م قال ثُآيات ، 
وقد قالوا يف قوله تعاىل  :فقال كمن ليس كذلك ، مث استدل على ذلك مبا وقع للمعربني 

َفِإنَّ اللََّھ ُیِضلُّ َمْن َیَشاُء  {: ، بدليل  اكمن هداه : اآلية ، أي  } َأَفَمْن ُزیَِّن َلُھ {
: ذهبت نفسك عليهم حسرات ، بدليل : والتقدير  ] ٨: فاطر [  } ْھِدي َمْن َیَشاُءَوَی
  . ] ٨: فاطر [  } َفال َتْذَھْب َنْفُسَك َعَلْیِھْم َحَسَراٍت {

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤/١٤٩( ايل النحوية األم    )١(
  .طمس مبقدار أربع كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  ) . ٢/٧٤٦( املغين     )٣(
  ) . ٢/٧٤٦( املغين : انظر » فتصبر«    )٤(
  ) . ١/٢٠( املغين     )٥(
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  ـ ٥٥ـ 




من اجلهة السادسة ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن اجلملة تشترط  )١(يف النوع السادس  :الثَّاني 
  .مواضع  يف

اآلية  } َأَفَمْن ُزیَِّن َلُھ ُسوُء َعَمِلِھ {: يف قوله تعاىل  ر الدينبدمن الوهم قول  :فقال 
َفال  {ذهبت نفسك عليهم حسرات ، بدليل : ، أن جواب الشرط حمذوف ، وأن التقدير 

َوَیْھِدي  َفِإنَّ اللََّھ ُیِضلُّ َمْن َیَشاُء {: ، بدليل   ا، أو كمن هداه  } َتْذَھْب َنْفُسَك
الذي : موصولة ، فإن قلت ) من  (، والتقدير الثَّاين باطل ، وجيب عليه كون  } َمْن َیَشاُء

  !يشتهر للشيخ هو التقدير األول ، وأَما الثَّاين فكيف ال حيتاج إىل حذف املعادل ؟
 ا األول والثَّاين لتقرر االستفهام يف ذلك  :قُلْتوإن كان بل يشهد له التقديران مع ،

االستفهام من الباري على حقيقته حماالً ، لكن ال بد من تأويله على أَنَّ االستفهام إذا كان 
يف  )٢( ابن عطيةلإلنكار أو للتقرير ال حيتاج إىل معادل ، والظاهر أنه كذلك هنا ، وإن كان 

َأمَّْن َخَلَق  {: ، وانظر ما قدمنا عند قوله يقدر املعادل فهو معترض  )٣(كثري من املواضع 
  . )٤(، فإن هذه اآلية تقدم الكالم عليها  ] ٦٠: النمل [ اآلية  } السََّمَواِت

  . ] ٩: فاطر [ اآلية  } َواللَُّھ الَِّذي َأْرَسَل الرَِّیاَح { :قولھ تعالى 
أَنْ تكلَّم على أَنهم قد يعبرون عن  من القاعدة السادسة ؛ ملَّا )٥(ذكرها يف الباب الثَّامن 

  .ومثله اآلية  :ثُم قال املاضي كما يعبرون عن احلاضر فذكر أمورا ، 
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  ) . ٢/٦٦٦( املغين     )١(
، كان إماما يف الفقه والتفسري  محن بن عطية احملاريبعبد احلق ابن اإلمام أيب بكر غالب بن عبدالر: ابن عطية     )٢(

سري أعالم : انظر . تويف سنة إحدى وأربعني ومخسمائة . يف تفسري القرآن  ))احملرر الوجيز  ((: والعربية ، له 
، نفح )  ١/٢٦٠( ، طبقات املفسرين للداودي )  ٢/٦٣٧ (، حتفة األديب )  ٥٨٨ـ  ١٩/٥٨٧( النبالء 
  ) . ٣/٢٨٢( ، األعالم )  ١/٦٧٩( الطيب 

  ). ١٣/١٥٧( احملرر الوجيز     )٣(
  ) .ب /١٧١( اجلمع الغريب     )٤(
  ) . ٢/٧٩٧( املغين     )٥(
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  ـ ٥٦ـ 




أال ترى أن املعىن قصد إحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من  :قال 
  .ء حىت يصري ركاما فيبدو أوالً قطعا قطعا مث ينضم يتقلب بني اهلوا. إثارة السحاب 

 من استعمال اللفظ يف غري ما وضع له خالفًا  :قُلْت هاز ؛ ألنويكون ذلك من باب ا
  .املوفق  واملن خالفين يف ذلك من بعض األشياخ ، 

  . ] ١٠: فاطر [  } َوَمْكُر ُأوَلِئَك ُھَو َیُبوُر { :قولھ تعالى 
أَنْ تكلَّم على شرطه وأنه ال بد من أَنْ يقع بعدها معرفة أو ما  ؛ ملَّا )١(ذكرها يف الفصل 
  .قارا كأفعل التفضيل 

 اجلرجاينّوشرط الذي كاملعرفة أن يكون امسا كما مثلنا به ، وخالف يف ذلك  :قال 
،  ] ١٣: الربوج [  } ِعیُدِإنَُّھ ُھَو ُیْبِدُئ َوُی {فأحلق املضارع باالسم لتشاهما وجعل منه 

َوَمْكُر ُأوَلِئَك ُھَو  { :فقال يف  أبو البقاء اجلرجاينّوتبع . وهو عند غريه توكيد أو مبتدأ 
  .انظر بقية كالمه . وجيوز أن يكون فصالً :  } َیُبوُر

 م الكالم على املسألة يف  :قُلْتَوَیَرى الَِّذیَن ُأوُتوا  {: سورة سبأ عند قوله قد تقد
  .، ويأيت الكالم أيضا يف النجم  )٢( ، فانظر ذلك ] ٦: سبأ  [اآلية  } اْلِعْلَم

 يخ هذه اآلية ؟: فإن قُلْتكيف يتأول الش  
 أما التوكيد فيها فال يتقرر ؛ ألنَّ املضمر ال يؤكد الظاهر ، وال البدلية على  :قُلْت

مبتدأً ، والضمري مبتدأ ) مكر ( نعم يصح االبتداء فيكون . ، وفيه خالف  حقيق يف ذلكالت
  .أعلم  وا. ، وهو وخربه خرب عن االسم األول  ثان ، واجلملة خرب عن الضمري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٦٩( املغين     )١(
  ) .أ ، ب /١٨٢( اجلمع الغريب     )٢(
  

ضمري الفصل
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  ـ ٥٧ـ 



  . ] ١٤: فاطر [ اآلية  } َوَلْو َسِمُعوا { :قولھ تعالى 
  .يع احلاالت وتكرر لنا هذا مرارا ، لتقرر اجلواب يف مج )١()  لو (ذكرها مثاالً يف 

  . ] ٢٢: فاطر [  } َوَما َیْسَتِوي اَألْحَیاُء َوال اَألْمَواُت { :قولھ تعالى 
جئت بال  : (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على كوا زائدة ، وذكر من ذلك  )٢()  ال (ذكرها يف 

اسم أم حرف ؟ والصحيح احلرفية ، ونقل اخلالف بني الكوفيني وغريهم ، هل هي )  زاد
وإن كانت تدل على املاضي ومع ) أن ( كـ  يصح إسقاطها لزيادة وأا زائدة معىن ؛ وال

احتمل أن املراد نفي ) ما جاء زيد وعمرو : ( وكذا قوهلم  :قال . إسقاطها ال يفهم ذلك 
وإذا جيء  جميء كل منهما على كل حال وأن يراد نفي اجتماعهما يف وقت ايء ،

َوَما َیْسَتِوي اَألْحَیاُء  {: نعم هي يف قوله . صار الكالم نصا يف املعىن األول )  ال ( بـ
  .رد التوكيد باملعىن  } َوال اَألْمَواُت

 ؛ ألنَّ املراد) ، وال عمرو  اختصم زيد: ( ملَّا أَنْ ذكر أنه ال جيوز ؛  )٣( وذكرها أيضا يف الواو
  .  الثَّانية والرابعة واخلامسة زوايد ألمن اللبس ، فانظره) ال ( ، وأجاب عن اآلية بأن   االجتماع
 م يقولون الزائد هو الذي دخوله  :قُلْتما زلت أستشكل ذلك مع كو ..... .....

كثري من املعىن ، وأمنت االعتراض بأن ويخلُّ إسقاطها ب )٤(..... ..... ..... ..... ..... 
يزيد معىن مستقالً بعد دخوله ، ولذا  ، وكل مستغىن عنه ال الزائد هو املستغىن عنه

يقولون الزائد يف القرآن ، وإمنا يقال صلة ، وما ذكر الشيخ من املثال زيادة يف اإلشكال ،  ال
ومل أقف عليه ألحد حىت رأيته يف  . )٥(وقد رددت عليه فيما تقدم مبثل ما رجح به هنا 

  .كالمه هنا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٢٨٧( املغين     )١(
  ) . ١/٢٧٢( املغين     )٢(
  ) . ٢/٤٠٩( املغين     )٣(
  .دار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط طمس مبق    )٤(
  ) . ٢/٣٤٧( اجلمع الغريب     )٥(

ال ( 
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  ـ ٥٨ـ 



الزائد قد يكون الزما فيحكمون باللزوم مع الزيادة ، لكن هذا أقرب : ويقولون أيضا 
  .ألم إمنا ذكروا ذلك يف مواضع قام الدليل النحوي على الزيادة فيها 

أن النفي مفهوم من الزائد ال يفيد معىن يف الكلمة سوى التأكيد ، مع : ويقولون أيضا 
  . )١(وغري ذلك ، فانظر كالمهم ) جئت بال زاد  : (قولنا 

إذا كان الزائد : فيقال هلم : األمساء ال تزاد ؛ على أصل البصريني : ثُم إم يقولون 
أنه زائد ؟ والبد من : عندكم قد يفيد معنى زائدا على املذكور ، فهال قلتم يف الفصل 

يتم به اجلواب ، ويستحضر كالم أهل األصول هنا يف االستواء نرد به تفصيل يف املسألة 
  . ابن عطيةعلى 

  . ] ٢٨: فاطر [ اآلية  } ِإنََّما َیْخَشى اللََّھ { :قولھ تعالى 
وجزم  :د ذلك قال بع؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على زيادا ،  )٢()  ما (ـ يف  ارمحه  ذكرها ـ
اآلية ، وال ميتنع أن تكون  } ِإنََّما َیْخَشى اللََّھ {: كافة يف قوله تعاىل )  ما (النحويون بأن 

على مجاعة )  ما (خيشى ، وأطلقت : ، والعلماء خرب ، والعائد مستتر يف ) الذين ( مبعىن 
، وهو ظاهر  ] ٣١: النور [ اآلية  } َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُھنَّ {: من يعقل كما يف قوله تعاىل 

.  
 والثَّاين ) . إمنا ( اإلخالل مبفهوم احلصر يف : عليه يلزم على جوازه أحد أمرين  :قُلْت

  .خمالفته خط املصحف 
وجواب اَألول ؛ أَنَّ احلصر مستفاد من تعريف اجلزأين ؛ وأما خمالفة املصحف فترد على 

  .مواضع ، وأما على أصل غريه فال  أصل الشيخ يف كونه يرد ا يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٠٠ص ( اجلىن الداين     )١(
  ) . ١/٣٣٨( املغين     )٢(

ما ( 
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  ـ ٥٩ـ 



  . ] ٣٢: فاطر [ اآلية  } َذِلَك ُھَو اْلَفْضُل { :قولھ تعالى 
  . )١(ذكرها يف اخلامس اجلهة الثَّانية 

واَألوىل أنه مبتدأ لقراءة ) الفضل ( بدل من ) جنات ( قول مكي وغريه أن  :قال 
  ) .زيدا ضربته ( بعضهم بالنصب على حد 

يخ هي أن حيمل الكالم على شيء ويف ذلك املعىن :  فإن قُلْتهذه اجلهة اليت ذكر الش
  ما يدفعه ، وأي شيء يدفع البدل ؟

 حيحة ) ويف ذلك املعىن ( هذا السؤال إمنا يرد على أَنَّ النسخة  :قُلْتوأما النسخ الص ،
  .، فعليها ال يرد هذا السؤال ) ويف ذلك املوضع ( فيها 

 وكيف يصح بدل اجلنات من الفضل مع أن الفضل الكبري ليس هو اجلنة : فإن قُلْت
  وإمنا هو سبب للجنة ؟

 لعل لذلك تأوله  :قُلْتخمشريلِ السبب مرتلة املسبب والقراءة اليت  )٢( الززنبأنه من ت
  . )٤( اجلحدري )٣(أشار إليها الشيخ هي قراءة 

  . ] ٣٦: فاطر [  } ال ُیْقَضى َعَلْیِھْم َفَیُموُتوا { :قولھ تعالى 
تنبيه ؛ من العطف على املعىن على  :ملَّا أَن قال ؛  )٥(ذكرها الشيخ يف عطف التوهم 

  ) .أللزمنك أو تقضيين حقي : ( قول البصريني 
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  ) . ٢/٦٨٥( املغين     )١(
  ) . ٥٩٥ - ٥٩٤/ ٣( الكشاف     )٢(
  ) . ٥/٤٦٩( املصون  ، الدر)  ٧/٣١٤( ، البحر احمليط )  ١٢٤ص ( خمتصر شواذ القراءات     )٣(
أخذ القراءة .  ميمون أبو اشر ، اجلحدري البصري: هو عاصم بن أيب الصباح العجاج ، وقيل : اجلحدري     )٤(

سنة مثان : تويف . عن سليمان بن قتة عن ابن عباس ، وقرأ على نصر بن عاصم ، واحلسن ، وحيىي بن يعمر 
  .وعشرين ومائة 

  ) . ١/٣٤٩( يف طبقات القُراء غاية النهاية     
  ) . ٢/٥٥٣( املغين     )٥(

عطف التوهم
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  ـ ٦٠ـ 



ما : ( نْ ذكر النصب بعد الفاء يف قولنا ـ ؛ ملَّا أَ امث استطرد أنه يأيت ـ إن شاء 
  :معنيان ، ) تأتينا فَتحدثَنا 

  .أن يكون املراد انتفاء اإلتيان ، فينتفي احلديث  :اَألوَّل 
 :قال . بل غري حمدث : ما تأتينا حمدثًا أي : نفي احلديث فقط ، حتى كأنه قيل  :الثَّاني 

فكيف : أي  } ال ُیْقَضى َعَلْیِھْم َفَیُموُتوا {: وعلى املعىن األول جاء قوله سبحانه 
  ميوتون ؟

 :ثم قال يف املثال . وميتنع أن يكون على الثَّاين إذ ميتنع أن يقضى عليهم وال ميوتون 
فيكون كل منهما داخالً عليه حرف النفي أو على القطع ) تأتينا ( وجيوز رفعه بالعطف على 

  .فيكون موجبا 
فتنسى ؛ ألن املراد إثبات : ومل يقل ) ما تأتينا فتجهلُ أمرنا : (  وذلك واضح يف :قال 

  :وألنه لو عطف جلزم مثلها يف قوله  :قال . جهله ونسيانه 
  )١(  َفُنَرجِّي َوُنْكِثُر التَّْأِمیال  }  َغْیَر َأنَّا َلْم َیْأِتَنا ِبَیِقْیٍن  

تى به النتفاء اليقني ملا أتى به ، ولو إذ املعىن أنه مل يأت بيقني ، فنحن نرجو خالف ما أ
نصبه فسد معناه ؛ ألنه يصري منفيا على حدته كاألول إذا جزمه ، ومنفيا على  جزمه أو

وأما إجازم ذلك يف املثال السابق فمشكلة ؛ ألنَّ . اجلمع إذا نصب وإمنا املراد إثباته 
ما تأتينا يف املستقبل : بأن يكون معناه : قوهلم احلديث ال ميكن مع عدم االتيان ، وقد يوجه 

  .فأنت حتدثنا اآلن ، عوضا عن ذلك 
ولالستئناف وجه آخر ؛ وهو أن يكون على معىن السببية ؛ وانتفاء الثَّاين النتفاء األول 

  :وهو أحد وجهي النصب وعليه قوله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )  ٣/٣١( الكتاب : يف . ، والبيت من اخلفيف وهو منسوب إىل بعض احلارثيني )  ٢/٥٥٣( املغين     )١(
  ) . ٨/٥٣٨( ، خزانة األدب )  ٣٧١( النكت يف تفسري الكتاب 

، شرح )  ٤/٣١( ، شرح التسهيل )  ٢/١٤٥( شرح مجل الزجاجي البن عصفور : والبيت بال نسبة يف     
  ) . ٢/٨٧٢ (شواهد املغين 
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  ـ ٦١ـ 




  )١(  ٌع علیَك َفَتْجَزُعلم َتْدِر ما َجَز  }  َفَلَقْد َتَرْكَت َصِبیَّة َمْرُحْوَمًة  

 عيسى بن عمرولكنها مل تعرفه فلم جتزع ، وقرأ . جلزعت  لو عرفت اجلزع : أي 
 ى معىن السببية كمافيه االستئناف عل ابن خروف، وأجاز )  يقْضى (عطفًا على )  فيموتون (

 ] ٣٦: املرسالت [  } َوال ُیْؤَذُن َلُھْم َفَیْعَتِذُروَن {: قدمنا يف البيت ، مث ذكر ما يتعلق بقوله 
اآلية على قول األعلم أن  } َوال ُیْؤَذُن َلُھْم {: فلنتركه إىل حمله ، ونص الشيخ قوله . 

 ابن عصفوراآلية ، ورده  } َعَلْیِھْمال ُیْقَضى  {: االستئناف على معىن السببية بقوله 
  . )٢(انظره يف تلك اآلية فذكره ا 

 يخ قد أتينا من لفظه ما يناسب اآلية الكرمية ،  :قُلْتهذه املسألة اليت أشار إليها الش
املسألة اليت وتركنا من أَولِ كالمه ما يناسب آيات نذكرها يف حملّها ؛ قصدا لالختصار ، و

  .أشار إليها وقع له الكالم عليها يف موضعني هذا أحسنها وأمجعها 
اخلامسة وفيه أيضا فوائد ، وحاصل ما وقع له يف املوضعني  )٣(والثَّاين يف تسلسل اجلهة 

بتقريب أن البدل بعد الفاء يف جواب النفي أو ما أشبهه تارة جيوز فيه الرفع والنصب ، وال 
جيوز الرفع والنصب واجلزم ، وتارة يكون على وجهني ، وتارة يكون على جزم ، وتارة 

وجه واحد ، وتارة يكون له معىن واحد ، وتارة يكون له معنيان ، والنصب تارة يكون على 
معنيان  ، وتارة يكون له معىن واحد ، وتارة يكون له وجه واحد ، وتارة يكون على وجهني

.  
  .واحد ووجه واحد  وأما اجلزم فليس له إال معىن

، جيوزالرفع على وجهني يف اإلعراب ، فبعطف الفعل فيه ) ما تأتينا فتحدثُنا : ( فقولنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح ديوان احلماسة : يف . ، والبيت من الكامل وهو منسوب ملويلك املزموم )  ٢/٥٥٤( املغين     )١(

  ) . ٨/٥٣١( ، خزانة األدب )  ٢/٩٠٣ (
  ) . ٢/٨٧٢( شرح شواهد املغين : وورد بال نسبة يف     

  ) . ٢/٥٥٤( املغين     )٢(
  ) . ٥٥٤ - ٢/٥٥٣( املغين     )٣(
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  ـ ٦٢ـ 




إما على : تعني اجلمع وله معىن واحد ، واالستئناف له معنيان على ما أشار إليه الشيخ هنا 
 السببية كأحد فأنت حتدثنا اآلن عوضا عن وقت إتيانك ، وإما أن يكون على معىن: معىن 

والنصب له وجه واحد وله : وجهي النصب فيكون اجلميع منفيا على ما تقرر يف كالمه 
فالرفع له وجه : عوضا انعكس األمر )  إن ( فإن أتينا بـ. معنيان معلومان من كالمه 

فإن أتينا بلم فالنصب له : والنصب له وجهان ، وأحد وجهي النصب له معنيان .  واحد
  .حد ومعنيان ، وكذلك اجلزم ، والرفع واجلزم له معىن واحد وجه وا

هذه املسألة كلها إمنا تقرر على مذهب  :فأقول وأمثلة ذلك ظاهرة فلنرجع لكالم الشيخ 
البصريني القائلني بأن الفاء باقية على معناها من العطف ، وأما على قول الكوفيني القائلني 

  . )١(إِنَّ النصب بالفاء فال تتم مجيع األقسام : من قال بأن النصب على املخالفة ، وكذلك 
  .إخل ..... ) وعلى املعىن األول جاء الرفع (  :قول الشيخ 

 دة حبال  :قُلْتا مقيإمنا قال ذلك ؛ ألن على أحد وجهي النصب تصري اجلملة املنفية كأ
قضى عليهم فيتغريون ، وذلك ال ال ي: ، والنفي إمنا تسلط على القيد فيكون التقدير يف اآلية 

  .يتقرر كما ذكر 
 يخمعنيا النصب مشكالن ؛ ألن : فإن قُلْتل  قول الشما يكون : أي : ( يف املعىن اَألو

  .إخل ..... ) منك إتيان فحديث ومعىن هذا 
لقائلٍ أن يقول بأن معىن هذا أن النفي تسلط على شيء خاص فينتفي اختصاصه ، بيانه 

مل يكن إطعام فسقي : ( فإذا قلت . العاطفة يف املفردات تفيد أن الثَّاين عقب األول  أن الفاء
مل حيصل سقي عقب إطعام ، فيحتمل وجود اإلطعام وحده أو وجود السقي : معناه ) 

وحده ، أو وجود السقي متأخر عن اإلطعام ، وال إطعام وال سقي ، وكذلك يقال يف قولنا 
؟ وأما  فمن أين تعني ما ذكر الشيخ ، وأن املعىن نصبها) فحديث  ما يكون منك إتيان: ( 

املعىن الثَّاين فمشكل ؛ ألن النفي من أين تسلط على كالم مقيد حبال ، وقد فرضت الفاء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )  ٧٢ـ  ٤/٦٩( ، شرح الرضي على الكافية )  ٣٢ـ  ٤/٣٠( شرح التسهيل : انظر املسألة يف     )١(
  ) . ١٦٨٣ـ  ١٦٨٢،  ٤/١٦٧٤ (ارتشاف الضرب 
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  ـ ٦٣ـ 



  .عاطفة 
 هذا الذي أشرت إليه صحيح إال إذا مل يكن يف الفاء معىن السببية ، وأما إن كان  :قُلْت

.  إذا انتفى األول انتفى الثَّاين قطعا ، وإذا انتفى الثَّاين انتفى األول كذلكفيها معىن السببية ف
ومسألتنا اليت مثل ا الشيخ فيها معىن السبب ، وذلك عندهم شرط يف النصب بعد الفاء ، 
ويدل على ذلك أن الفاء إذا سقطت وقع اجلزم ألنه ترتل مرتلة جواب الشرط ، لكن 

معان يف سبب واحد فيلزم نفيهما معا يف زمن واحد ألمرين متعاقبني السبب واملسبب جيت
  .فتأمله 

 مث ما ذكرمتوه بعد تسليمه صحيح إذا وقع عطف مجلة على مجلة ، وأما : فإن قُلْت
وقع عطف مفرد متوهم على مفرد متوهم ، فمن أين فُهِم السبب مع أا يف املفرد  إن
  سبب فيها ؟ ال

 ا ال من جهة الفاء ، والبحث ل :قُلْتا والثَّاين مسببعل ذلك ألجل فرض الفعل األول سبب
  .هنا يطول الكالم فيه 

  .إخل ..... ) ما تأتينا فتجهل ، أمران : وذلك أصح يف حنو (  :قوله 
 هذان مثاالن ملا يترجح فيه القطع ، وأن النصب ال يطرد يف مجيع املواضع ،  :قُلْت

  .وكذلك العطف 
  .إخل ..... ) وألن لو عطف جلزم (  :قوله 

 ة  :قُلْترطيهذه الش . فرض الرفع على االستئناف هبيان بطالن تاليها ؛ ألن .....
نا حنو ما تأتي )١(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

فتأمله ، واحلاصل أن األوجه اليت قدمناها ال تتقرر يف كل موضع ، بل بعض املواضع بعينها 
  .سياق ما قصد املتكلم وهو جلي ، وإشكال الشيخ ظاهر ، وجوابه حسن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
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  ـ ٦٤ـ 



  .إخل ..... ) ولالستئناف (  :قوله 
 ل يلزم منه هذا متمكن على أصله ؛ ألنَّ الفاء هنا يتقرر فيها السبب ، ونف :قُلْتي اَألو
  . نفي الثَّاين

  .إخل ..... ) لو عرفت اجلزع (  :قوله 
استعمل الشيخ هنا استثناء نقيض املقدم لنفي نقيض الثَّاين ، وذلك ال يصلح : إن قلت 

عند أهل املعقول إمنا يتقرر العكس ، أو أخذ عني الشرط ، وهو املقدم فيثبت عن اجلزاء ، 
  .املنطق  )١( لوهو التايل عند أه

 ا ما يقع ذلك يف كالم النحويني والشعراء وأشار إليه  :قُلْتفتازاينكثرييف باب  )٢( الت
  :ومل يقصد بذلك االستدالل ، بل كما قال ذلك القائل  )٣()  لو (

    لطارت ولكنھ لم یطر  }  ولو طار ذو حافر قبلھا  

ا عن مقصدنا ، فإن املقصد إمنا هو مجع اآليات ، وهذا تعرض لكالم وقد خرجن. فتأمله 
  .الشيخ فلنقتصر 

 ا ل :قُلْتوقد رأيت كالمضيما  )٥(بعد أن قيدت هذا الكالم يشري إىل بعض  )٤( لر
  .نه املوفق سبحا واـ يف آية أمشى  بذلك ،  اأشرنا إليه وسيأيت ما يناسبه ـ إن شاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٦٣ـ  ٥٦٢( ناء االستغناء يف أحكام االستث    )١(
شرح العضد ، شرح : ، عامل بالنحو واملعاين والبيان ، له مصنفات منها  مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاين    )٢(

، طبقات املفسرين )  ٥/١١٩( الدرر الكامنة : انظر . التلخيص ، تويف سنة إحدى وتسعني وسبعمائة 
  ) . ٧/٢١٩( ، األعالم )  ٢/٢٨٥ (، بغية الوعاة )  ١/٣١٩( للداودي 

  ) . ٣٣٥( املطول     )٣(
الوافية يف شرح : ، عامل بالعربية ، يف أهل استراباذ ، له مصنفات ، منها  حممد بن احلسن الرضي االستراباذي    )٤(

)  ٥٦٨ـ  ١/٥٦٧(  بغية الوعاة: انظر . وستمائة تويف سنة مثان ومثانني . الكافية ، شرح مقدمة ابن احلاجب 
  ) . ٦/٨٦( ألعالم ، ا

  ) . ٤/٦٩( شرح الرضي     )٥(
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  ـ ٦٥ـ 



  . ] ٣٧: فاطر [  } َنْعَمْل َصاِلًحا َغْیَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل { :قولھ تعالى 
: وتستعمل غري املضافة لفظًا على وجهني  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  غري (ذكرها يف 
 َنْعَمْل َصاِلًحا َغْیَر الَِّذي {: أن تكون صفة للنكرة حنو : وهو األصل ـ  أحدمها ؛ ـ
 ] ٧: الفاحتة [  } ِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِھْم {: ، أو ملعرفة قريبة منها حنو  } ُكنَّا َنْعَمُل

إذا وقعت بني ضدين ضعف إامها ) غري  (؛ ألنَّ املعرف اجلنسي قريب من النكرة ، وألنَّ 
  . ويرده اآلية األوىل. حىت زعم ابن السراج أا قد تتعرف 

 يخ على ابن السراج وقع  :قُلْتا وما رد به الشم لنا مرارالكالم على هذه الكلمة قد تقد
. أن تكون بدالً ، ال صفة )  غري (يف كالم غريه ، وتقدم لنا أنه ليس فيه دليل الحتمال 

 مفعوالً ، وصاحلًا صفة ملصدر مقدرٍ إال أن يقال) غري ( ، وحيتمل أن يكون  )٢(انظر الفاحتة 
لكن ابن هشام قال أنه ليس . من شرط حذف املوصوف خصوصية الصفة ، وليست خاصة 

  .أعلم  وابشرط بل يشترط قيام الدليل على احملذوف وهو احلق ، 

  . ] ٤٠: فاطر [  } َأُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن اَألْرِض { :قولھ تعالى 
  .ظاهر أا لبيان اجلنس ، وال) يف ( لكوا مبعىن  )٣()  من (ذكرها يف 

 ل كالم )  يف (ال يبعد أن تكون مبعىن  :قُلْتإن أجزنا التضمني يف األحرف ، وتأم
  .هنا يف إجازته التنازع من غري ربط ، ويف منعه البدل يف اجلملة ومعلوم ما فيه  )٤( املُعرِب

  . ] ٤١: ر فاط[ اآلية  } َوَلِئْن َزاَلَتا { :قولھ 
  .النافية  )٥() إن ( ذكرها الشيخ يف 
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  ) . ١/١٨٠( املغين     )١(
  ) . ٦٤ـ  ١/٦٢( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ١/٣٥٢( املغين     )٣(
  ) . ٤٧٢ـ  ٥/٤٧١( الدر املصون     )٤(
  ) . ١/٣١( املغين     )٥(
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  ـ ٦٦ـ 



َوَلِئْن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَكُھَما ِمْن  {: وقد اجتمعت الشرطية والنافية يف قوله  :قال 
، فاألوىل شرطية ، والثَّانية نافية ، جواب للقسم الذي آذنت به  ] ٤١: فاطر [ اآلية  } َأَحٍد

  . ، وجواب الشرط حمذوف وجوبا الالم الداخلة على األوىل
 ظاهره جارٍ على أَنَّ الشرط والقسم إذا اجتمعا فاجلواب لألول على الصحيح من  :قُلْت

  .أعلم  واالقول ، وقد تقدم وجهه مرارا ، 
علينا  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد  :قال الفقري إىل ربه 

  .على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  اضله ، وصلى بركاا مبنه وف
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  ـ ٦٧ـ 



  



  

  ـ ٦٨ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم اصلى 

  سسورة ی
  . ] ٢ـ  ١: يس [ اآلية  } َواْلُقْرَءاِن اْلَحِكیِم* یس  { :قولھ تعالى 

الرابعة ااب ا القسم ، فذكر  :ملَّا أَن قال اليت ال حمل هلا ؛  )١(ذكرها يف اجلمل 
  . )٢(اآلية ، وذكرها يف الواو مثاالً للقسم ، فانظره 

  . ] ٦: يس [  } ِلُتْنِذَر َقْوًما َما ُأْنِذَر َءاَباُؤُھْم { :قولھ تعالى 
َوَما  {: واألرجح يف اآلية النافية بدليل  :ال حيث قيف فصل التدريب  )٣(ذكرها يف امليم 

  .، وحيتمل املوصولة ، انظره  ] ٤٤: سبأ [  } َأْرَسْلَنا ِإَلْیِھْم َقْبَلَك ِمْن َنِذیٍر
 يخ رجح كما جرت عادته بآية أخرى ومل يذكر هذه اآلية يف تلك اجلهة  :قُلْتوالش

ما يف ذلك  ] ٢: البقرة [  } ال َرْیَب ِفیِھ {: وله اليت أشار إىل هذه القاعدة فيها ، وتقدم يف ق
  . )٤(فراجعه 

 لُ اآلية املوصولية وهي يف : فإن قُلْتمحيخ ما ذكر وصح ذلك فما باله يإذا رجح الش
  .املعىن تتضمن ثبوت اإلنذار لآلباء واآلية األخرى صرحية بنفيه فما وجه اجلمع ؟ 
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  ) . ٢/٤٦٤( املغين     )١(
  ) . ٢/٤١٦( املغين     )٢(
  ) . ١/٣٤٥( املغين     )٣(
  ) . ٩٨ - ٨٨/ ١( اجلمع الغريب     )٤(
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  ـ ٦٩ـ 




 يؤخذ من كالم بعضهم أن النفي يف تلك اآلية  :قُلْت  إمنا تسلط على إنذار
، واإلنذار تسلط على األبعد منهم ، وأعرض الشيخ عن املصدرية والزائدة  املعاصرين

  .أعلم  والضعفهما ، وقد قيل ما يف اآلية 

  . ] ٩: يس [ اآلية  } ِھْمَوَجَعْلَنا ِمْن َبْیِن َأْیِدی { :قولھ تعالى 
َوِمْن َقْبُل َما  {: ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله  )١()  ما (ذكرها يف فصل التدريب يف 

املصدرية وصلتها عطف )  ما (وألزم على إعراب من أعرب .  ] ٨٠: يوسف  [ } َفرَّطُتْم
ؤال على هذه وصلتها الفصل بني العاطف واملعطوف بالظرف ، فأورد الس)  أنَّ (على 
، بل املعطوف شيئان على  ابن مالك، وأجاب بأن اآلية ليست من ذلك كما توهم  اآلية

  .انظره .  )٢(شيء 
 بل وكذلك . فيكون من باب عطف معمولني على معمولني ، وهو جائز باتفاق  :قُلْت
،  )٤( ابن مالكيف غري هذه اآلية مثل ما توهم  )٣( الصفاقسي املعربووقع كالم .  معموالت

  .عليه ومل يقع هلما ذلك هنا ، وال نبها 

  . ] ١٠: يس [  } ال ُیْؤِمُنوَن { :قولھ تعالى 
دليالً على أَنَّ اجلملة يف آية البقرة مستأنفة  )٥(ذكرها يف السادس من اجلهة السابعة 

  .البقرة ر فانظ
 م لنا ما فيه ، فراجعه  :قُلْت٦(تقد( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٤٨( املغين     )١(
  ) . ١/٣٤٨( املغين : انظر )  شيئني (    )٢(
ايد يف إعراب : ، فقيه مالكي ، له مصنفات ، منها  إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الصفاقسي: الصفاقسي     )٣(

الدرر الكامنة : انظر . نة اثنني وأربعني وسبعمائة القرآن ايد ، وشرح ابن احلاجب يف أصول الفقه ، تويف س
  ) . ١/٦٣( ، األعالم )  ١/٤٢٥ (، بغية الوعاة )  ١/٥٧ (

  ) . ٣/٣٨٤( شرح التسهيل     )٤(
  ) . ٢/٦٨٢( املغين     )٥(
  ) . ١/١٢٦( اجلمع الغريب     )٦(
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  ـ ٧٠ـ 




  . ] ١٩: يس [  } َأِئْن ُذكِّْرُتْم { :قولھ تعالى 
ملا فرق بينها وبني اهلمزة بأمور من ذلك جواز دخول اهلمزة على  )١() هل ( ذكرها يف 

  . )٢(انظر أماكن احلذف . تطريمت : وذكرها مثاالً حلذف اجلواب أي ) إنْ  (

  . ] ٢٠: يس [ اآلية  } اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلیَن { :لھ تعالى قو
؛ ملَّا أَنْ ذكر أن البدل قد يكون تابعا  )٣( ذكرها يف الفرق بني البدل وعطف البيان 

  .جلملة خبالف البيان ، فذكر اآلية 
 ريية ، ليس فيها دليل الحتمال التفسري يف هذه اجلملة ، فتكون اجلملة تفس: وقيل  :قُلْت

أعلم  وا.  

  . ] ٢٦: يس [ اآلية  } َیاَلْیَت َقْوِمي َیْعَلُموَن { :قولھ تعالى 
  .الكالم جملَةً  )٤(ذكرها مثاالً حلذف 

  ) .هؤالء : إذا قيل إن اآلية على حذف املنادى أي (  :قال 
 ل هذا كيف وهو من حذف  :قُلْتمفرد فإنه إمنا حذف منادى وهو! مجلة الكالم ؟تأم .  

  . ] ٢٧: يس [  } ِبَما َغَفَر ِلي { :قولھ تعالى 
االستفهامية ، وأن ألفها حتذف مع اجلار  )٥() ما ( ذكرها يف امليم ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على 

  .وال جيوز اإلثبات إال يف الضرورة 
. يف أا استفهامية  } ِلي ِبَما َغَفَر {: قول املفسريني يف حنو  الكسائيفلذا رد  :قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٠٤( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٤٥( املغين     )٢(
  .)  ٢/٥٢٧( املغين     )٣(
  ) . ٢/٧٤٧( املغين     )٤(
  ) . ١/٣٢٩( املغين     )٥(
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  ـ ٧١ـ 




إذ جوز كوا استفهامية مع رده قول من  )١( الزخمشريوإمنا هي مصدرية ، والعجب من 
فإن إثبات األلف . بأي شيء أغويتين : إن املعىن  ] ٣٩: احلجر [  } ِبَما َأْغَوْیَتِني {: قال يف 

وهو بعيد ؛ ألنَّ الذي غُفر له هو ) الَّذي ( تكون مبعىن قليل شاذ ، وأجاز هو وغريه أن 
  .الذنوب ويبعد إرادة االطالع عليها وإن غفرت 

 رِبما رد به وقع يف كالم  :قُلْت٢( املُع(  هر، وردصاملخت )بأن علمهم بالذنوب  )٣
  .رة وفيه زيادة العلم بقدر الذنوب فهذا أدل على عظيم املغفرة املغفورة يستلزم العلم باملغف

 الدار دار حياء وهيبة ووقار ، فإن : وما ذكره من اجلواب ال يبعد إالَّ أن يقال  :قُلْت
كان االطالع عليه يف دار النعيم املقيم فيبعد طلب ذلك لقومه وإن طلب هلم يف الدنيا فال 

 ، دعبيأعلم  وا.  

  . ] ٢٨: يس [  } َوَما َأْنَزْلَنا َعَلى َقْوِمِھ { :ھ تعالى قول
  . )٤()  من (ذكرها يف زيادة 

ومن الذي كنا : مع املعرفة ألنه قال ) من ( يف اآلية زيادة  الزخمشريوجوز  :قال 
  . انظره. مرتلني 

 لعل : فإن قُلْتخمشرييقول بأن الثواين جيوز فيها ما ال جيوز يف األوائل كما قيل  )٥( الز
  ) .رب رجل وأخيه  : (يف 

 ح بدخول : بعد تسليمه يرده تصرحيه بقوله  :قُلْتومن الَّذي ، فقد صر ) نعلى ) م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤/١١( الكشاف     )١(
  ) . ٤٨٠ـ  ٥/٤٧٩( الدر املصون     )٢(
قمت بترقيم املخطوط ؛ ألنَّ )  ٣: ، حاشية  ٧٣( ، وهذا املوضع والَّذي يليه صفحة ) أ /٢٩( ايد     )٣(

  .مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى مصورة يف )  ٨٩٩:(  املخطوط غري مرقّم ، وهو برقم 
  ) . ١/٣٥٦( املغين     )٤(
  ) . ٤/١٢( الكشاف     )٥(
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  ـ ٧٢ـ 



يف  صراملختوالعجب من . الَّذي ، إالَّ أن يكون تقدير معىن ال تقدير صناعة ، ففيه نظر 
  .ا  املُعرِبكونه مل يقل ذه القاعدة يف هذا املوضع مع أنه كثريا ما يرد على 

  .به ومل يقع يف سورة يس ما نقل عن صاحب الكتاب فعليك : قيل 

  . ] ٢٩: يس [  } َفِإَذا ُھْم َخاِمُدوَن { :قولھ تعالى 
  .و املقدر الفجائية ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على عاملها وأنه اخلرب املذكور أ )١() إذا ( ذكرها يف 

  . ومل يقع يف القرآن إال مذكورا فذكر آيات منها هذه :قال 
 م عدم اطراده لدخول ما مينع  :قُلْتالعمل قد تقد.  

  . ] ٣١: يس [  } َأَلْم َیَرْوا َكْم َأْھَلْكَنا َقْبَلُھْم { :قولھ تعالى 
: وأما قول بعضهم يف . إِنَّ هلا صدر الكالم  :ملَّا أَن قال ؛  )٢() كم ( ذكرها يف 

فمردود ، فإن العامل يف ) كم ( اآلية ، أبدلت أن وصلتها من  } َأَلْم َیَرْوا َكْم َأْھَلْكَنا {
هلا صدر الكالم ، )  كم( ، فإن قدر عامل املبدل منه يروا فـ  البدل هو عامل يف املبدل منه

( والصواب أن . وإن قدر أهلكنا فال تسلط له يف املعىن على البدل . وال يعمل فيها ما قبلها 
مفعول ألهلكنا ، واجلملة إما مفعولة ألجله ، وإما معترضة بني يروا ، وما سد مسد ) كم 

  . مفعوليه وهو أن وصلتها مث ذكر 
هلا صدر ) كم ( فاعل ، ورده ابن هشام ، بأَنَّ ) كم ( يف قوله إِنَّ [  ابن عصفوروهم 

إِنَّ ذلك جاء يف لغة رديئة حكاها األخفش خترج فيها عن الصدرية خطأ : الكالم ، وقوله 
السم الذي فيه االستفهام ال بد جهة ما أشار إليه الشيخ ومن جهة أن البدل من ا )٣(] من 

  .هنا خربية ال استفهامية ) كم : ( من دخول االستفهام فيه إال أن يقال 
  .إخل ..... ) فال تسلط (  :وأما قول الشيخ 

  .مبناه على أَنَّ العامل يف البدل متحد فيه نزاع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/١٠٢( املغين     )١(
  ) . ١/٢٠٧( املغين     )٢(
  . ١/٢٠٧ما بني املعقوفني حاولت االجتهاد يف فهمه من خالل نص املغين     )٣(

البدل
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٧٣ـ 



  .إخل ..... ) على أَنه علِّق (  :قوله 
 يخ ـ :قُلْترمحه  الشانـ أنكر على  ام لنا يف سورة البقرة  أيب حيالتعليق كما تقد

، وذكر مرة أن الصحيح من  ] ٢١١: البقرة [ اآلية  } َسْل َبِني ِإْسَراِئیَل {: يف قوله  )١(
السجدة [ اآلية  } َكْم َأْھَلْكَنا َأَوَلْم َیْھِد َلُھْم {:  ا وعليه خرج قوله تعاىلالقول جواز التعليق 

لغة متفق على التعليق ا ، ] أنها [ وهنا ظاهر كالمه ،  )٢( وقد أشرنا إليه يف السجدة،  ] ٢٦: 
يف هذه املواضع واملتأول عنه تغيري االجتهاد يف حقه ، فإم عدوه من اتهدين يف  فانظر كالمه
  . هذا الفن

مع أن  )٣( املُعرِبي ذكر الشيخ خمالف للوجوه اليت ذكر هذا الوجه الذ: فإن قلت 
  .شروط املفعول من أجله مل تتوفر فيجب جره بالالم 

 اءلعله راجع للوجه املنقول عن  :قُلْت٤( الفر(  ] . هبأنَّ : قال ] فإِن )عامل يف )  يروا
لفظه اجلملة على املفرد ، ومل يبني العمل ما هو ؟ والشروط اليت أشرت اجلملتني وغلب يف 

فإنه مل يبني له  )٦( الزخمشريعلى  )٥( أيب حيانإليها أكثرها خمتلف فيه وتأمل اعتراض 
لى ما فيه ، أن البدل من معىن أهلكنا ، ال من مجلة كم ع الزخمشريمقصده وبيان مراد 

  .ا أهلكنا 
  . إخل.....  ) كوم  ( :قوله 

فتأمله منصفًا  أيب حيانبدل اشتمال من املضاف إليه وهو اإلهالك وال يرد يف كالم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٤٠٣ـ  ٢/٤٠٢( اجلمع الغريب     )١(
  ) .أ /١٧٩( ب اجلمع الغري    )٢(
  ) . ٤٨٢ -٥/٤٨١( الدر املصون     )٣(
، ) أهلكنا ( النصب بالفعل : ، الثّاين ) يروا ( النصب بالفعل : اَألول ) : كم ( للفراء وجهان لنصب     )٤(

  .استفهامية ) كم ( وتصري 
  ) . ٢/٣٧٦( معاين القرآن     

  ) . ٧/٣٣٣( البحر احمليط     )٥(
  ) . ١٤ - ٤/١٣( الكشاف     )٦(
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  ـ ٧٤ـ 



  .أعلم  واوانظر لفظه يظهر لك ، وإن كان فيه حبث ظاهر ، 

  . ] ٣٢: يس [ اآلية  } َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا َجِمیٌع َلَدْیَنا { :قولھ تعالى 
املخفّفة ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد مل فذكر آيات على  )١() إِنْ ( ـ يف  ارمحه  ذكرها ـ

يف النوع التاسع منها استطرادا على أَنَّ  )٢(ذلك منها هذه وذكرها أيضا يف اجلهة السادسة 
  .فرد قد يراعى معناه فيوصف باجلمع كاآلية ، فانظره امل

 أما املوضع األول فمعلوم ما فيه على أصل البصريني والكوفيني وملا فيه التشديد  :قُلْت
  :بقوله  )٣( الشاطبـيوالتخفيف وقد أشار إليه 

  )٤(  ..... .......... ..... .....   }  وفیھا وفي یس والطارق والعلى  

  .منه  باالبيت ، وتقدم توجيهها وأا قراءة سبعية ال يقع فيها إال خمذول نعوذ 
وأما ما أشار إليه يف املوضع الثَّاين فقد تقدم مرارا الكالم على كل فرد فرد وجب 

موع كيف تصنع باآلية هل أريد ا: اإلفراد وإن أريد اموع فيجب اجلمع فيقال له 
  .اإلفراد ؟ فتأمله ويظهر شيء يف اجلواب  أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٦٧٤( املغين     )٢(
القاسم بن فيره ـ بكسر الفاء وسكون الياء وآخر احلروف وتشديد الراء وضمها ـ بن أيب : الشاطيب     )٣(

، كان عاملًا بكتاب اهللا بقراءاته وتفسريه ، عامل حبديث  القاسم خلف بن أمحد الرعيين الشاطيب األندلسي
ولرس اللّه e  ا فيه ، له القصيدة يف القراءات ومساها حرز األماين ووجه التهاين ، تويف سنة تسعنيمربز

، سري أعالم النبالء )  ٢٩٦ـ  ١٦/٢٩٣ : (، معجم األدباء )  ٤/١٦٠( إنباه الرواه :  انظر. ومخسمائة 
  ) . ٢/٥٤٦( ، حتفة األديب )  ٢٦٤ـ  ٢١/٢٦١ (

  :صدر بيت عجزه     )٤(
    یشدد لما كامل نص فاعقال  }  ..... ..... ..... ..... .....  

منت الشاطبية املسمى حرز األماين  :انظر . ، والباقون بتخفيفها )  ملَّا (قرأ ابن عامر ومحزة وعاصم بتشديد     
  ) . ٥٢٧،  ٥٢٢( ، إبراز املعاين )  ٦١ص  (ووجه التهاين 
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  ـ ٧٥ـ 



  . ] ٣٥: يس [ اآلية  } َوَما َعِمَلْتُھ َأْیِدیِھْم { :قولھ تعالى 
  . )١(ذكرها مثاالً لذكر عائد املوصول يف الروابط 

 ا ففيه دليل عل )٣(باحلذف  الكسائيو )٢( محزةوقراءة  :قُلْتى احلذف ، وذكرها أيض
أن تكون ) ما ( ـ مل جيوز يف اآلية غري ما ذكر ومحل  ارمحه  مثاالً للحذف ، والشيخ ـ

 فعلى هذا ال دليل للشيخ إال أنه جعلها مثاالً . نافية أو نكرة موصوفة وهو جلي.  

  . ] ٣٧: يس [ اآلية  } َوَءاَیٌة َلُھُم اللَّْیُل َنْسَلُخ { :قولھ تعالى 
، وانظر  )٤(ذكرها مثاالً ملا حيتمل احلالية والصفة ، انظره يف حكم اجلمل بعد النكرات 

  . )٥(يف هذه اآلية  التفتازاين

  . ] ٣٩: يس [  } َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل { :قولھ تعالى 
لالم يف بعض املواضع املستغىن بالفعل عنها ، زادوا ا :ملَّا أَن قال ؛  )٦(ذكرها يف الالم 

،  وعكسوا ذلك فحذفوها يف بعض األفعال املفتقرة إليها فذكر آيات يف الثَّاين منها هذه اآلية
  . )٧(وذكرها يف حذف حرف اجلر يف أماكن احلذف 

قدرنا ، يتعدى إىل منازل بنفسه : ـ يقتضي أن قوله  ارمحه  كالم الشيخ ـ :قلت 
 أيب البقاءىل الضمري حبرف اجلر ، وهذه املسألة فيها يف اآلية خالف ، والظاهر أن كالم وإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٧٩( املغين     )١(
سري : انظر . ، أحد القراء السبعة ، تويف سنة ست ومخسني ومائة  محزة بن حبيب بن عمارة الكويف الزيات    )٢(

  ) . ١/١٢٥( ، اإلقناع )  ١/٩٣( ، معرفة القراء الكبار )  ٧/٩٠ (أعالم النبالء 
يف القراءات السبع  التيسري: انظر . قرأ محزة والكسائي وشعبة حبذف هاء الضمري ، والباقون بإثباا     )٣(

  ) . ٢/٧٤٢ (، اإلقناع )  ١٨٤ ص (
  ) . ٤٩٤/ ٢( املغين     )٤(
  ) . ٥٩٤،  ٨٦( املطول     )٥(
  ) . ٢٤٦/ ١( املغين     )٦(
  ) . ٢/٧٣٦( املغين     )٧(
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  ـ ٧٦ـ 



جتده ومهًا  املختصرفتأمل كالم  أيب البقاءعن  )٣( املختصرخالف فهم  )٢(هو كالم الشيخ  )١(
يف كونه جعل اجلملة املذكورة من باب  )٤( أيب حيانعلى النسخة اليت رأيت ، وتأمل كالم 

االشتغال ، وجوز الوجهني ؛ ألنَّ قبلها مجلة ذات وجهني مع أن تلك اجلملة معطوفة وال 
  .عليها وفيه خالف  يتم قوله إال أن قلنا بأن اجلملة املعطوفة يصح العطف

  . ] ٤٠: يس [  } َوال اللَّْیُل َساِبُق النََّھاِر { :قولھ تعالى 
 )٦() النهار ( يف قراءة من نصب  )٥(ذكرها مثاالً حلذف التنوين اللتقاء الساكنني 

  . )٧(وأا تكون مع املعرفة )  ال (وذكرها يف 

  . ] ٤١: يس [ اآلية  } َوَءاَیٌة َلُھْم { :قولھ تعالى 
من اجلهة السادسة منه ؛ ملَّا أَنْ ذكر مواضع جيب فيها  )٨(ذكرها يف النوع الثَّاين عشر 

  .تقدمي املبتدأ 
وإذا كان املبتدأ الذي أصله التقدمي جيب تأخريه إذا كان مثل اآلية فألن جيب  :قال 

.  ] ٨١: األنعام [ آلية ا } َوال َتَخاُفوَن َأنَُّكْم {: تأخري املفعول الذي أصله التأخري حنو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب التبيان ، إعرا: ، له مصنفات منها  عبداللّه بن احلسني بن عبد اهللا العكربي النحوي احلنبلي: أبوالبقاء     )١(

 ، سري أعالم النبالء)  ١١٧ـ  ٢/١١٦( إنباه الرواه : انظر . القراءات الشاذة ، تويف سنة ست عشر وستمائة 
  ) . ١/١٢٥ (، حتفة األديب )  ٩٣ـ  ٢٢/٩١( 

  ) . ٢/٢٠٣( إمالء ما من به الرمحن     )٢(
  . ٦٨ص )  ٣( حاشية انظر . هذا املوضع الثّاين الَّذي قمت بترقيمه ) . أ ، ب /٣٢( ايد     )٣(
  ) . ٧/٣٣٦( البحر احمليط     )٤(
  ) . ٢/٧٤١( املغين     )٥(
، )  ٢/٣٦٤(  ، إعراب القراءات الشاذة)  ١٢٦ص ( القراءات خمتصر شواذ : قراءة عمارة بن عقيل ، انظر     )٦(

  ) . ٧/٣٣٨ (البحر احمليط 
  ) . ١/٢٧٠( املغين     )٧(
  ) . ٢/٦٧٦( املغين     )٨(
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  ـ ٧٧ـ 




  .  ، انظر األنعام أحرى وأوىل
تأيت بعدها ، ونقل أَنَّ اخلرب ) أَنَّ ] ( أنَّ [ ؛ ملَّا أَنْ ذكر  )١()  لو (مث ذكرها أيضا يف 
  مقدر مقدم كاآلية ؟

 ةر اآلية فيها أعاريب ؛ هذا أظهرها ، انظ :قُلْتا  ابن عطي٢(هنا فإن فيه نظر( .  

  . ] ٤٥: يس [  } َوِإَذا ِقیَل َلُھُم اتَُّقوا { :قولھ تعالى 
  .أي أعرضوا بدليل ما بعده  )٣(ذكرها يف حذف مجلة جواب الشرط 

  . ] ٥٢: يس [  } َمْن َبَعَثَنا { :قولھ تعالى 
  .يف هذه اآلية  )٥( التفتازاينلالستفهام ، وانظر كالم  )٤(مثاالً ) من ( ذكرها يف 

  . ] ٦٦: يس [  } َفاْسَتَبُقوا الصَِّراَط { :قولھ تعالى 
يف النوع الرابع منها يف اشتراط اإلام يف بعض املواضع  )٦(ذكرها يف اجلهة السادسة 

أن الصراط  الزخمشريمنها هذه اآلية يف قول فذكر يف ذلك آيات وقع الوهم فيها ، 
وقد  ] ٢١: طه [  } َسُنِعیُدَھا ِسیَرَتَھا اُألوَلى {: منصوب على الظرف مث ذكر آية طه 

  .قدمنا ذلك كله 
  .والصواب أن هذه املواضع على إسقاط حرف اجلر توسعا  :قال 

ضمن معىن ) استبقوا ( وحيتمل أَنَّ ) إىل ( أو ) يف ( واجلار املقدر يف اآلية  :قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٩٨(  املغين    )١(
  ) . ١٣/٢٠٢( احملرر الوجيز     )٢(
  ) . ٢/٧٤٥( املغين     )٣(
  ) . ١/٣٥٨( املغين     )٤(
  ) . ٥٩٦،  ٨٦( املطول     )٥(
  ) . ٦٦٠/ ٢( املغين     )٦(
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  ـ ٧٨ـ 




  . ] ١٤٨: البقرة [  } َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت {: ، وقد أجيز الوجهان يف ) تبادروا  (
 ١(فانظر سورة طه  :قُلْت(  يخ أتى بهرِبوأكثر كالم الشاملُع )٢( .  

  . ] ٧٦: يس [  } ْعَلُم َما ُیِسرُّوَن َوَما ُیْعِلُنوَنِإنَّا َن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أَنَّ من اجلمل املتبادر كوا يف  )٣(ذكرها يف حمل اجلملة الَّيت ال حمل هلا 

  .، فذكر اآلية  حمل

  . ] ٧٩: يس [ اآلية  } ُقْل ُیْحِییَھا الَِّذي َأْنَشَأَھا { :قولھ تعالى 
؛ يف أنه مل يصرح به فيما يكون فيه سؤال وجواب  )٤(دليالً على حذف الفعل  ذكرها

  .فانظره ) ليقولن  (مثل 
 مقتضى الظاهر أن يقال يف جواب : فإن سأل سائل عن اآلية الكرمية فيقول : فإن قُلْت

مجلة قل الذي أنشأها أول مرة حيييها ؛ ألنَّ السؤال وقع جبملة امسية ، واجلواب : السؤال 
  فعلية ومطابقة اجلواب للسؤال مطلوبة ، فما سر العدول عن ذلك ؟

أن هؤالء القوم كانوا ينكرون البعث واإلحياء ، وما ذكروه : أعلم ـ  وافاجلواب ـ 
من اجلملة االمسية ليس املراد منها تعيني الفاعل وأم صدقوا بوقوع الفعل ، وطلبوا تعيني من 

فعل وأحالوه من فاعل أي فاعل كان ، فكان الالئق باجلواب ما وقع فعله ، بل استبهموا ال
من اخلطاب ، وما ذكر السائل إمنا يتقرر فيمن طلب تعيني الفاعل ، ويف اآلية الكرمية أسرار 

  .بيانية ومسائل أصولية ليس حملّها هذا التقييد 
، وانظر آخر  )١(هذا وما فيه من البحث  )٥( ابن عبد السالموتأمل كالم الشيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .أ /١٤٧( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ١٥ - ١٤/ ٥( الدر املصون     )٢(
  ) . ٤٤٢/ ٢( املغين     )٣(
  ) . ٢/٧١١( ا ملغين     )٤(
شرح جامع : له مصنفات منها . ، فقيه مالكي ، عامل قاضٍ  حممد بن عبد السالم اهلواري: ابن عبد السالم     )٥(

= 

حذف الفعل
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  ـ ٧٩ـ 




  .وأوهلا فإنا ذكرنا ما يناسب هذه اآلية  )٢( الزخرف
علينا  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد  :قال الفقري إىل ربه 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  ابركاا مبنه وفضله ، وصلّى 
  

¡```  

  

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سنة تسع وأربعني وسبعمائة : تويف . األمهات البن احلاجب ، ديوان فتاوى 

      ) . ٦/٢٠٥( ، األعالم )  ٢/١٣٣( ، درة احلجال )  ٨٦ص ( فهرست الرصاع     
  .مل استطع الوقوف على هذا القول فيما بني يدي من مصنفات     )١(
  . ١٤٠ـ  ١٣٩ص  :انظر     )٢(



  

  ـ ٨٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم اصلى 

  سورة الصافات
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: الصافَّات [ اآلية  } َوالصَّافَّاِت َصفا { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تكون رد الترتيب يف اجلمل والصفَات ، فذكر  )١(ذكرها يف الفاء 

وقال .  ] ٢: الصافَّات [  } َفالزَّاِجَراِت َزْجًرا { :ثم قال يف الصفَات وحنوها اجلمل 
خمشريالز  :فَات ثالثة أحوال للفاء مع الص:  

  :أن تدل على ترتيب معانيها يف الوجود كقوله  :أحدھا 
  )٢(    الصابِح فالغاِنِم فاآلِیِب  }  یا لھَف زیَّابة للحاِرِث  

  .الذي صبح فغنم فآب : أي 
خذ األكمل  : (أن تدل على ترتيبها يف التفاوت من بعض الوجوه حنو قوله  :الثَّاني 

  ) . حسن فاألمجلفاألفضل ، واعمل األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٨٥( املغين     )١(
، )  ٢/٥٠٨( أمايل ابن الشجري : ، والبيت من السريع وهو منسوب البن زيابة ، يف )  ١/١٨٥( املغين     )٢(

  ) . ١/١٠٧( ، وخزانة األدب )  ١/٤٦٥( شرح شواهد املغين 
  ) . ٣/٣٥٣( وورد بال نسبة يف شرح التسهيل     

اء وداللتها على الترتيبالف
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  ـ ٨١ـ 




َیْرَحُم اللَُّھ الُمَحلِِّقیَن  ((: أن تدل على ترتيب موصوفاا يف ذلك حنو  :الّثالث 
  .انتهى .  )١( )) َفالُمَقصِِّرْیَن

يا هلف أيب على احلارث إذ صبح قومي بالغارة ، فغنم فآب : والبيت البن زيابة ، يقول 
  .أنه يريد يا هلف نفسي سليما أن ال أكون لقيته فقتلته ، وذلك 

 هذا التقسيم الذي قسمه  :قُلْتخمشرييدلّ على أَنَّ الفاء عنده قد تكون للترتيب  الز
فقط يف غري تعقيب ، وفيه نزاع ، وإذا نظرت معىن ما ذكر جتده حسنا ، وتأمل كالمه يف 

  .أجزاء اآلية وترتيلها على ما ذكر 
  .إخل ..... )  خذ األكمل فاألفضل ( :وقوله 
خذ  ( ابن أيب الربيعرأيته يف نسخ الكشاف خبط اإلمام  )٣(الَّذي  )٢( الدماميينقال 

  ) . األفضل فاألكمل
  .وانظر ما هو الفرق بني األحسن واألمجل  :قال 

ومن  )٤( الطِّيبـي، وانظر  احلارث بن مهامل أنه قاله يف جواب والبيت البن زيابة ، قي
  . )٥(املوفق  وا الزخمشريتكلم على لفظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(     يبجزء من حديث عن النe  حيحنيرقم : انظر . يف الص ، كتاب احلج ، صحيح البخاري )١٧٢٧  ( ،

  ) . ٨١٦( ، ص )  ١٣٠١( ، شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب احلج ، رقم )  ٢٧٩ص  (
: ، له مصنفات منها  مد بن أيب بكر بن عمر اإلسكندراين ، املعروف بابن الدماميينبدر الدين حم: الدماميين     )٢(

.  سنة سبع وعشرين ومثامنائة، شرح التسهيل ، وشرح البخاري ، تويف باهلند » حتفة الغريب«حاشية على مغين اللبيب 
  . ) ٦/٥٧( ، األعالم )  ٦٧ـ  ١/٦٦ (بغية الوعاة ، )  ١/٥٣٨( ، حسن احملاضرة )  ٧/١٨٥  (الضوء الالمع : انظر 

  ) .أ /٥٧( حتفة الغريب     )٣(
مصنفات ، من علماء احلديث والتفسري والبيان ، له  احلسني بن حممد بن عبد اللّه شرف الدين الطييب: الطييب     )٤(

.  أربعني وسبعمائةسنة ثالث و: تويف . فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب ، شرح مشكاة املصابيح : منها 
، )  ١/١٤٣( ، طبقات املفسرين للداودي )  ١/٥٢٢( ، بغية الوعاة )  ٢/١٥٦( الدرر الكامنة 

  ) . ٢/٢٥٦ ( األعالم
  ) .أ ، ب /٤١ب ، /٤٠( فتوح الغيب     )٥(
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  ـ ٨٢ـ 




  . )١( .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .وتأمل العلم يف قول 
اسم أمه ، وأنه أقام أمه مقام نفسه ،  زيابةأن  املُعرِبوقال . فأقام أباه مقام أمه 

أعلم  وا.  
 يخ مبا نقل عن  :قُلْترِبوالصواب أن تفسري كالم الشيخ ظاهر  )٢( املُع؛ ألنَّ كالم الش

  .فيه لقول الشيخ أي يا هلف أمي 

  . ] ٧: الصافَّات [  } َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن { :قولھ تعالى 
  :ذكرها يف مواضع 

معىن من وجوب مراعاة  ابن مالك؛ ملَّا أَنْ ذكر ما نص عليه  )٣() كل ( يف  :األول 
عليه ، ورد الشيخ على اجلميع ، وذكر آية  أيب حيانيف إضافتها إىل النكرة ، ورد ) كل  (

 } َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن {: وأشكل من اآليتني قوله تعاىل  :قال استشكل ا ذلك ، 
واجلواب عنها  :قال . مل يعدل إىل االعتراض ببيت عنترة  أبو حيانولو ظفر ا  :قال اآلية ، 

مستأنفة أخرب ا عن حال املسترقني ال صفة لكل شيطان ، وال )  ال يسمعون (أن مجلة 
حال منه ؛ إذ ال معىن للحفظ من كل شيطان ال يسمع وحينئذ فال يلزم عود الضمري إىل كل 

  .ئد إىل اجلمع املستفاد من الكالم ، وال إىل ما أضيف إليه ، وإمنا هو عا
؛  )٤(ـ يف اجلمل الَّيت ال حمل هلا من اإلعراب  ارمحه  ذكرها ـ :الموضع الثَّاني 

  :تنبيهات من االستئناف ما قد خيفى ، وله أمثلة  :أَن قال  ملَّا
  .اآلية  } َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن {من قوله تعاىل )  ال يسمعون : (أحدها 

فإن الذهن يتبادر إىل أنه صفة لكل شيطان أو حال منه ، وكالمها باطل ؛ إذ  :قال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  ) . ٥/٤٩٥( الدر املصون     )٢(
  ) . ١/٢٢٣( غين امل    )٣(
  ) . ٢/٤٤٢( املغين     )٤(
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  ـ ٨٣ـ 




معىن للحفظ من كل شيطان ال يسمع ، وإمنا هي استئناف حنوي وال يكون استئنافًا بيانيا  ال
  . لفساد املعىن أيضا

أن    جئت: ( مث حذفت الالم كما يف ) لئال يسمعوا ( حيتمل أن يكون األصل : وقيل 
  :فارتفع الفعل كما يف قوله ) أن ( مث حذفت ) تكرمين 
  )١(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َأَال َأیُّھَذا الزَّاِجِرْي َأْحُضَر الَوَغى  

  .اجلمع بني احلذفني  الزخمشريواستضعف ) أحضر ( فمن رفع 
، مقدرا ) وحفظًا من كل شيطان مارد : ( مقدرة ، أي اجعلها حاالً : فإن قُلْت  :قال 

  .عدم مساعه أي بعد احلفظ 
مررت برجل معه صقر : ( الذي يقدر وجود معىن احلال هو صاحبها يف قولك  :قلت 

مقدرا حال املرور به أَنه يصيد به غدا ، والشياطني ال يقدرون عدم : ، أي ) صائدا به غدا 
  .يدونه السماع ، وال ير

؛ ملَّا أَنْ ذكر أنه  )٢(ـ يف العطف على املعىن  ارمحه  ذكرها ـ :الموضع الثَّالث 
وقال  :ثُم قال يكون يف املرفوع واملنصوب وارور ، فذكر ما يتعلق باملنصوب يف آية هود ، 

إنه معطوف  ] ٧: ات الصافَّ[  } َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن َماِرٍد {: بعضهم يف قوله تعاىل 
إنا خلقنا الكواكب يف : ؛ وهو  ] ٦: الصافَّات [  } ِإنَّا َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنَیا {: على معىن 

 } َوَلَقْد َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنَیا ِبَمَصاِبیَح {: السماء الدنيا زينةً للسماء ، كما قال تعاىل 
أن يكون مفعوالً ألجله أو مفعوالً مطلقًا ، وعليهما فالعامل ، وحيتمل  ] ٥: املُلك [ اآلية 

  . حفظًاوحفظًا من كل شيطان زيناها بالكواكب ، أو حفظناها : حمذوف أي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :صدر بيت عجزه     )١(
    وَأْن َأْشَھَد اللَّذَّاِت َھْل َأْنَت ُمْخِلدي  }  ..... ..... ..... ..... .....  

، )  ٣٢ص ( ديوانه : ، والبيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد ، انظر )  ٢/٤٤٢( املغين     
  ) . ٢/٨٠٠( ، شرح شواهد املغين )  ٢/٨٥( ، املقتضب )  ٣/٩٩ ( الكتاب

  ) . ٤/٥٠( ، شرح التسهيل )  ١/١٣٢( شرح اجلمل البن عصفور : وورد بال نسبة يف     
  ) . ٢/٥٥١( املغين     )٢(
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  ـ ٨٤ـ 




، وذكر ما جيوز فيه  )١(ملَّا أَنْ تكلَّم على حكم اجلمل بعد النكرات  :الموضع الرَّابع 
كره يف معىن اآلية الكرمية ، وأحال على ما ، وما ميتنع فيه الشيئان معا ، ذ احلال والصفة

  .تقدم ، فانظره 
يف الباب الثَّامن يف القاعدة  ] ٨: الصافَّات [  } ال َیسَّمَُّعوَن {: وذكر أيضا قوله 

، وكذلك ذكر هذا بعينه يف ) ال يصغون ( ضمن معىن  } ال َیسَّمَُّعوَن {وأن  )٢( الثّالثة
  .الفعل معها إال قاصرا األمور اليت ال يكون 

َوْلَیْحُكْم  {: ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله  )٣(ذكرها يف الالم اجلازمة  :الموضع الخامس 
 :قال ، وذكرها فيها العطف على املعىن فنظَّر لآلية بذلك ،  ] ٤٧: املائدة [  } َأْھُل اِإلْنِجیِل

  .وحفظًا ألنَّ املعىن إنا خلقنا الكواكب يف السماء زينةً 
 يخ يف املوضع األول أشكل من اآليتني (  :قُلْتإخل ..... ) قول الش.  

: ، وقوله  ] ٢٧: احلج [  } َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َیْأِتیَن {: واآليتان مها ؛ قوله تعاىل 
لتني ذكر وصار اإلشكال أن اآليتني ال.  ] ٥: غافر [ اآلية  } َوَھمَّْت ُكلُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِھْم {
فيهما مضافة إىل مفرد يف اللفظ ، جمع يف املعىن خبالف هذه اآلية ، فإن الشيطان ) كل  (

ألي شيء : فإن قلت . فظهور التأويل فيهما أظهر منه يف هذه . مفرد يف اللفظ ويف املعىن 
  إخل دون اآليتني املتقدمتني ؟... .. أبو حيانولو ظفر ا  :بقوله قصد الشيخ هذه اآلية 

 إمنا كان ذلك ؛ ألنَّ هذه اآلية عنده هي أقوى يف اإلشكال لبعد التأويل فيها  :قُلْت.  
 يخ لو ظفر : فإن قُلْتانكيف يقول الشانباآلية ، مع أَنَّ  أبو حيأعرب القرآن  أبا حي

  .؟  )٤( الزخمشريوزاده ، وقبل تأويل  الزخمشريطّلع يف اآلية على كالم وا
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  ) . ٢/٤٩٧( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٩١( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٥٠( املغين     )٣(
  ) . ١/٢٢٣( املغين     )٤(
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  ـ ٨٥ـ 




 يستحضرها عند مل ير هذه اآلية رأسا ، بل مل )١( أبا حيانال يعين الشيخ أن  :قلت 
وإن كان قد أعرا يف حملها ، ولعله استحضرها ورآها مغنية ملا ذكرها  ابن مالكعلى  الرد

أيب هنا كالم الشيخ ، ومعلوم مرتلة الشيخ  )٢( الدماميينوقد اعترض . فلم يصح الرد ا 
. عنا وعنهم  اوال نظن باجلميع إِالَّ خريا ، والكل على هذا عفى . ومرتلة الشيخ   حيان
املوفّق للصواب  وا.  

  . قَدم قَبلُ  )٣(وبيت عنترة اليت أشار إليها هي اليت 
  )٤(  .البيت ..... ..... ..... .....   }  َجاَدْت َعَلْیھ ُكلُّ َعیٍن َثرًَّة  

  .إخل ..... ) واجلواب (  :قوله 
 هذه لالستئناف الذي أراد حنوي ال بياين يدل عليه ما صرح به يف املوضع الثَّاين  :قُلْت

  .إخل ..... ـ ، وإمنا هو عائد إىل اجلمع  اوسنذكر ما حبث معه فيه بعد ـ إن شاء 
 افَّات [  } َطاٍنُكلِّ َشْی {: قوله قيل املراد من اجلمع هنا هو ما يفهم من  :قُلْت٧: الص [ .  

 وهذا قول ضعيف بل الصواب أن ضمري اجلمع عائد إىل ما يفهم من سياق  :قُلْت
الكالم ؛ ألنَّ السياق يدل على مجع من الشياطني يسترقون السمع ، هذا معىن كالم 

  .وال معناها ) كل ( يراع لفظ  ؛ ألنَّ ظاهر كالمه أنه مل الشيخ
  .وضع الثَّاين وإمنا هو استئناف حنوي يف امل )٥( قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٥٢ - ٧/٣٥١ (البحر احمليط     )١(
  ) .أ /٧٦( حتفة الغريب     )٢(
  .الَّذي أشار إليه هو الَّذي : كذا يف األصل يف املوضعني ، والصواب     )٣(
  :صدر بيت عجزه     )٤(

    َفترْكَن ُكلَّ َحِدیقٍة كالدِّْرَھِم  }  ..... ..... ..... ..... .....  
، لسان )  ٢٣ص : ( ديوانه : لعنترة بن شداد العبسي ، يف والبيت من الكامل ، وهو ) .  ١/٢٢٢( املغين     

  ) . ٤/٢٢٠( ، شرح أبيات املغين )  ١/٤٨٠( ، شرح شواهد املغين )  ٤/١١٨( العرب 
  .سهو ) قوله تعاىل ( يف األصل     )٥(
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  ـ ٨٦ـ 




 هذا الكالم كله اعتمد فيه على كالم  :قُلْتخمشري١( الز( .  
أن يكون وصفًا ، وأن  )٣( ] ٨: الصافَّات [  } ال َیسَّمَُّعوَن {يصح يف :  )٢( ابن املنيرقال 

إذ ال معىن للحفظ من شيطان : الذي أشار إليه بقوله  الزخمشريواب إشكال يكون حاالً ج
ال يسمع هو أن عدم مساع الشيطان سببه احلفظ منه ، فالشيطان حال كونه حمفوظًا منه هي 
ه حال كونه ال يسمع ، وإحدى احلالتني الزمة لألخرى فال مانع من أَنْ جيتمع احلفظ وكون

موصوفًا بعدم السماع يف حالة واحدة وليس املراد أن عدم السماع ثابت قبل احلفظ ؛ إمنا 
َوَسخََّر َلُكُم اللَّْیَل َوالنََّھاَر  {: هو معه وسببه ونظري هذه اآلية على هذا التقدير قوله 

 } مسخرات {: فقوله  ] ١٢: النحل [  } َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت ِبَأْمِرِه
ومعناه مستقيم ؛ ألنَّ تسخريها يستلزم ) سخر ( حال مما تقدم ، والعامل فيه الفعل الذي هو 

كوا مسخرة فاحلالة اليت سخرت فيها هي احلالة اليت كانت فيها مسخرة ، ال على 
املؤمنون [  } ا ُرُسَلَناُثمَّ َأْرَسْلَن {ومن هذا النمط . تسخريها مع كوا مسخرات قبل ذلك 

  .وهم ما كانوا رسالً إال بعد اإلرسال  ] ٤٤: 
 احلاصل من هذا كله أنه جعلها صفة مؤكدة أو حاالً مؤكدة وأن معىن قوله  :قُلْت :

ال  {: أن معىن قوله  الزخمشريال يقع منهم مساع ، والذي فهم  } ال َیسَّمَُّعوَن {
إذ ال (  :قال ليس من شأم السماع ، أو ال يريدون السماع ، فلهذا : أي  } سَّمَُّعوَنَی

  .إخل ..... ) معىن للحفظ 
والفرق بني املعنيني جلي ؛ ألنَّ املعىن األول جعل العامل وهو احلفظ حمصالً لعدم 

اين فإنه يشبه السماع ، فكأنه وقع به فال يكون من باب حتصيل احلاصل ، خبالف املعىن الثَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٤/٣٤( الكشاف     )١(
، أحد األئمة املتبحرين يف العلوم من  سكندراينأبو العباس أمحد بن حممد بن منصور اجلذامي اإل: ابن املنير     )٢(

تويف سنة ثالث . تفسري القرآن ، االنتصاف من الكشاف : التفسري والفقه والعربية والبالغة ، من تصانيفه 
، )  ١/٣٨٤ (، بغية الوعاة )  ١/٣١٦( حسن احملاضرة ، )  ١/١٤٩( فوات الوفيات : انظر . ومثانني وستمائة 

  ) . ١/٢٢٠( األعالم 
  ) . ٣٥ـ  ٤/٣٤( حاشية ابن املنير مع الكشاف     )٣(
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  ـ ٨٧ـ 




حتصيل احلاصل ، وهلذا أجيب عمن اعترض من الفالسفة إجياد العامل بأنه من حتصيل 
الفعل خبالف ما حنن : قيل . حتصيل احلاصل يقتضي سبقية املفعول : بإن قيل .  احلاصل
سيظهر لكم بعد ما : مات ميت ، وغري ذلك ، وأنا أقول : ، وذا أجيب عن قوهلم  فيه

  .يف اآلية حبث به 
  .إخل ..... ) فال يكون استئناف (  :قوله 

ومنعه : االستئناف البياين الذي أشار إليه  الزخمشري، قال  )١( الزخمشريهذا من كالم 
. حال الشياطني ال حيسن ، وأما لوقع السؤال عن  :قال السؤال وقع فيه عن علة احلفظ فلذا 

  .مبا ذكر يف اآلية لصح االستئناف البياين : ما حال الشياطني بعد احلفظ ؟ فأجيب : فقيل 
 الظاهر أنه يكون يف اآلية اقتضاب حبذف سؤالني  :قُلْت:  

سؤال عن علة سابقة ، وسؤال عن علة غائبة الحقة ، وبيان ذلك أن حفظ السماء علته 
: ما سبب احلفظ ؟ قيل له : فظ عدم مساعهم ، فكأن قائالً قال استراق السمع ، والغاية للح

  .ثُم سأل سؤاالً ثانيا وذكر جوابه كما رأيت . استراق السمع فاقتضب السؤال واجلواب 
  .أعلم  واوهذا من بديع البالغة ومنبع الرباعة هكذا يقرر ، 

خبار عن حال الشياطني إِنَّ االستئناف النحوي يكون فيه اإل: ولك أن تقول  :وقال 
فإن . الذين حفظَت السماء منهم بأم ال يسمعون ، فريد اإلشكال الذي فر الشيخ منه 

  .وكذلك يصح هذا التقدير مع الصفة : قيل . إمنا وقع اإلخبار بعد احلفظ :  قيل
 ن ما ذكر ال يلزم ، بل الضمري يعود على شيطان ال بقيد احلكم عليه ، ويكو :قُلْت

وإن كان يف اخلارج . القصد احلكم بعدم السماع من غري تعرض لكونه حفظت منه أم ال 
إىل  ] ٨: الصافَّات [  } َوُیْقَذُفوَن {: إمنا هو احلفظ ، وذكر اجلملة توطئة لذكر قوله 

  .ه ؛ أي قسمٍ هذه اآلية من )٢(، فتأمله وانظر اجلملة املستأنفة يف كالم أهل البيان  آخرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٥ - ٤/٣٤( الكشاف     )١(
  ) . ٤٤٦ - ٤٤٥( املطول     )٢(
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  ـ ٨٨ـ 




  .إخل ..... ) الذي يقدر وجود معىن احلال هو صاحبها (  :قوله 
 ماميينقال  :قُلْتيخ يف هذا الكالم ضعيف ألنا ال نسلم أَنَّ الَّذي :  )١( الدما ذكره الش

  !يقدر وجود احلال صاحبها ولم ال جيوز أن يقدرها غريه ؟
أن يكون مقدرا اسم ) : مررت برجل معه صقر صائد به غداً : ( ولو قيل يف قولنا 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ، أي مقَدرا بفتح الراء  مفعول 
 ..... ..... ..... .....)٢(  

ال يريدونه ال يدخل يف كون : ا فقوله القذف بالشهب والطرد عن االستراق ، وأيض
ِقیَل  {: كما يف قوله تعاىل . احلال مقدرة ألا تقع حيث ما يكون صاحبها مريدا هلا 

  . ] ٧٢: الزمر [  } اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَھنََّم َخاِلِدیَن ِفیَھا
 إن ق. ما ذكره يف املثال املذكور الظاهر أنه ال يصلح  :قُلْت هدر كما ذكر كانت ألن

والفرض أا قبل التقدير كانت جارية على من هي له ، . احلال جارية على غري من هي له 
والظاهر أن ما ذكر الشيخ الزم إذا كانت احلال جارية على من هي له ، وكان صاحبها 

حلقيقي إمنا عاقالً ؛ ألنَّ فائدة ذلك التقدير إمنا هو بيان أن تلك أريد ا التجوز وأن احلال ا
بل . ال يتعني أن يكون حاالً مقدرة  } َخاِلِدیَن {: ثُم ما ذكره يف قوله . هو ما قدر به 

. جيوز أن يكون حمصله بأن يراد من اخللود ورودهم للنريان ، وهذه حالة حمصلة هلم فتأمله 
نه ال يعقل يف نعم يستشكل كالم الشيخ بأن صاحب احلال قد ال يصح منه تقدير بوجه لكو

بعض األماكن فضالً عن كونه يقدر ، فإن قدر باملفعول كانت احلال اجلارية على غري من 
يستلزم  فتأمله ، مث إن التقدير ال) اسرجت الدابة الفرس مركوبه غدا : ( هي له مثل 

لزم الرضا ، ؛ ألنَّ التقدير أعم من كون املقدر مرادا أم ال ، واإلرادة أيضا ال تست اإلرادة
  .فانظره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .أ /١٤٧ب ، /١٤٦( حتفة الغريب     )١(
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
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  ـ ٨٩ـ 




  .فما أشار فيه من العطف تقدم مرارا يف غري اآلية  :وأما الموضع الثَّالث 
جلي وما ذكر من التضمني وقع يف كالم غريه وبه يستشكل مجيع  :والموضع الرَّابع 

فإن . إال اإلصغاء ال السماع  ، ومن اعترض عليه ألنه ما نفي يف اآلية زخمشريما تقدم لل
فيجاب بأن املنفي يكون أخص وال إشعار . التضمني يستلزم املعىن داال على زيادته : قيل 

يف اآلية صلة وال إشكال ، فإن قيل األصل عدمه فيها ) ال ( إن : بنفي األعم ، ومل يقولوا 
ة صفة أو حاالً إال أن يقال صلة كانت اجلمل)  ال (لكون اجلملة هلا حمل أوىل ، وإذا كانت 

  .واألصل فيها عدم احملل ففيه نظر : 

  . ] ١٦: الصافَّات [ اآلية  } َأِئنَّا َلَمْبُعوُثوَن { :قولھ تعالى 
وقد جزم  :قال بعد ذلك .  الزخمشري؛ ملا أن نقل مذهب اجلمهور و )١(ذكرها يف اهلمزة 

خمشرييف مواضع مبا يقوله اجلماعة منها هذه اآلية ، فيمن قرأ بفتح الواو إن  الز
، وأنه اكتفى بالفصل باهلمزة ،  } َلَمْبُعوُثوَن {عطف على الضمري يف  } َءاَباُؤَنا {

  .فانظره 
 م فيها مبا يتعلق بكالم  )٢(انظر أوائل البقرة  :قُلْتخم، فإن البحث تقدالزيف غري  شري

فيها مشكل ؛ ألنه يكون من  )٣( الزخمشريإِنَّ كالم : هذه اآلية ، وأما ما خيص اآلية فقيل 
عطف املفردات ، ومهزة االستفهام ال تدخل على املفرد ، ولو صح ذلك هنا للزم أن يعمل 

  .نَّ العامل يف املعطوف هو العامل يف املعطوف عليه ما قبلها فيما بعدها ؛ أل

  . ] ٣١: الصافَّات [  } َفَحقَّ َعَلْیَنا َقْوُل َربَِّنا ِإنَّا َلَذاِئُقوَن { :قولھ تعالى 
تنبيهات من اجلمل احملكية ، ما قد  :ملَّا أَن قال ؛  )٤(ذكرها يف اجلمل اليت هلا حملّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٣( املغين     )١(
  . ) ١/٢٤( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ٤/٣٧( الكشاف     )٣(
  ) . ٤٧٥/ ٢( املغين     )٤(
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  ـ ٩٠ـ 




: اآلية ، واألصل  } َفَحقَّ َعَلْیَنا َقْوُل َربَِّنا {: عد القول خيفى ، فمن ذلك يف احملكية ب
  :إنكم لذائقون عذايب ، مث عدل إىل التكلم ألم تكلموا عن أنفسهم ، كما قال 

  )١(  َبَكْیُت َفَناَدْتِني ُھَنْیَدُة َماِلَیا  }  ألم َتَر َأنِّي َیْوَم َجوِّ ُسَوْیَقٍة  

  .واألصل مالك 
 ا ما يقع يف كالم العرب ، ويكون فيه شبه التفات عند أهل البيان على ك :قُلْتثري
، وسره ملا أن وقع ما بعد اإلخبار به  )٣(ال على مذهب اجلماعة  )٢( السكاكيمذهب 

  .أعلم  واوشوهد فنوسب أن خيربوا عن أنفسهم ألنه أمر حمقق ال شك فيه ، 
  . ] ٤٧: الصافَّات [  } ال ِفیَھا َغْوٌل {: قوله تعاىل 

؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على ما إذا دخلت على اجلمل  )٤()  ال (ـ يف  ارمحه  ذكرها الشيخ ـ
  .قد تدخل على النكرة وال تعمل فذكر اآلية 

، فانظره  ] ٢٣: الطُّور [  } ال َلْغٌو ِفیَھا َوال َتْأِثیٌم {والتكرار يف هذا الزم خبالف  :قال 
.  

 ا إذا مل تعمل ودخلت على معرفة أو على مجلة امسية ) ال ( احلاصل يف حكم  :قُلْتأ
أو على ماض فيجب تكرارها على الصحيح يف ذلك من حيث اجلملة ، وأما إذا عملت فال 

ال شك : جيب تكرارها وتعرض لسر ذلك وهو عنده كله كالم فيه ضعف وذلك أم قالوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )  ٣/١١٧( ، املنصف )  ٢/٣٦٠( ديوانه : ، والبيت من الطويل وهو للفرزدق ، انظر )  ٢/٤٧٥( املغين     )١(

  ) . ٢/٨٣٣( شرح شواهد املغين 
  ) . ٨٥٣ص ( مجهرة اللّغة : وورد بال نسبة يف     

، عامل بالعربية واألدب ، له مصنفات ،  بن حممد السكاكي اخلوارزمي يوسف بن أيب بكر: السكاكي     )٢(
  .مفتاح العلوم ، رسالة يف علم املناظرة ، تويف سنة أربع ومخسني ومخسمائة :  منها

  ) . ٨/٢٢٢( ، األعالم )  ٢/٣٦٤( ، بغية الوعاة )  ٢/٥٨( معجم األدباء     
  ) . ٩٨ - ٩٥ص ( مفتاح العلوم     )٣(
  ) . ١/٢٧٠(  املغين    )٤(
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  ـ ٩١ـ 




فرع يف العمل فضعف الشبه ، ) إِنَّ ( و ) . إِنَّ ( ؛ ألنه باحلمل على  ضعيف)  ال ( أنَّ عمل
للمبالغة يف التأكيد ، ) إنَّ  : (وأيضا فإن الشبه الذي بينهما ضعيف ألجل أم قالوا 

  .للمبالغة يف النفي ، وأنت ترى ما يف ذلك )  ال ( و
فال حيتاج إىل تكرار ، وإذا أمهلت فقد  فإذا عملت كانت للمبالغة يف معناها: قيل 

  .أخلت مبعىن اجلنس ، فجعلوا التكرار يقوم مقام ذلك 
 هجنس ، فوجب التكرار ألجل ما ذكرنا ، ) ال ( وأما املعرفة فال تعمل فيها ألن

ولضعف ما ذكر خالف من . وباجلملة فال خيلو من تكلف ، وأيضا املاضي مل تظهر فيه علة 
  .أعلم  واانظر حمله ، . ض ما ذكرنا خالف يف بع

  . )١( ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....والتكرار : قول الشيخ 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أن تقدمي املسند قد يكون إلفادة اختصاص املسند إليه  )٢(صاحب التلخيص 

  .د فذكر اآلية باملسن
واعترض بأن املسند هو الظرف : ما معناه  )٣(قال شارحه . خبالف مخور الدنيا : قال 

بأن : واملسند إليه ليس حمصورا على جوابه أعين الضمري ارور ، ثُم أجاب ) فيها ( أعين 
مخور  عدم الغول مقصور على االتصاف بنفي مخور أهل اجلنة ال يتجاوزه إىل االتصاف بنفي

هذا إن اعتربت نفي يف جانب املسند إليه ، وإن اعتربته يف جانب املسند : قال . الدنيا 
فاملعىن أن الغول مقصور على عدم احلصول ، والكينونة يف مخور اجلنة ال يتجاوزه إىل عدم 

: فأوردت عليه ثالثة أشياء . احلصول يف مخور الدنيا فاملسند إليه مقصور غري حقيقي 
إِنَّ النفي الداخل إمنا يتسلط : أَنَّ التقدمي إذا أفاد االختصاص وسلِّم ذلك فقد يقال  ؛ لھاأوَّ

على ما دل عليه الكالم من االختصاص ال على مطلق حكم ، فاآلية قبل دخول النفي تدل 
  .على االختصاص وبعده إمنا ينتفي ما أفاد التركيب فيقع إشكال ظاهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  ) . ٤٤ص ( التلخيص     )٢(
  ) . ٣٥٤ - ٣٥٣ص ( املطول     )٣(
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  ـ ٩٢ـ 




  ا يتسلط على النسبة ، فكيف يرد تارة للمسند إليه وتارة للمسند ؟أن النفي إمن الثَّاني ؛
ما السر يف كونه زعم أن القصر يف املعىن الثَّاين غري حقيقي ، وسكت عن  الّثالث ؛

  .املعىن األول ، وقد أشرت إىل أجوبة ذلك ، انظرها فهي جلية 

  . ] ٥٥: الصافَّات [  } َسَواِء اْلَجِحیِم { :قولھ تعالى 
إا تكون مبعىن الوسط ومبعىن التام فمثل لألول  :ملَّا أَن قال ؛  )١() سواء ( ذكرها يف 

  .، انظره )  عندي درهم سواء: ( ، والثَّاين  باآلية

  . ] ٥٨: الصافَّات [  } َأَفَما َنْحُن ِبَمیِِّتیَن { :قولھ تعالى 
، وأن تقدير اآلية على  الزخمشريو؛ ملا أن نقل مذهب اجلمهور  )٢(ذكرها يف اهلمزة 

  .أحنن خملدون فما حنن مبيتني ؛ فانظره وتقدم مرارا : ومن وافقه  الزخمشريمذهب 

  . ] ٨٦: الصافَّات [ اآلية  } َأِئْفًكا َءاِلَھًة { :قولھ تعالى 
  . )٣(خ وهو جلي ذكرها مثاالً هلمزة التوبي

  . ] ٩٥: الصافَّات [  } َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن { :قولھ تعالى 
  . )٤(ذكرها مثاالً لذلك أيضا فانظره 

  . ] ٩٩: الصافَّات [  } َوَقاَل ِإنِّي َذاِھٌب ِإَلى َربِّي َسَیْھِدیِن { :قولھ تعالى 
  :ذكرها يف مواضع 

جيوز أن تصدر بدليل استقبال ،  )٢(]  :ملَّا أَن قال [  )١(ة يف اجلملة املعترض :اَألوَّل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٦١/ ١( املغين     )١(
  ) . ١/٢٣( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٤( املغين     )٣(
  ) . ١/٢٤( املغين     )٤(
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  ـ ٩٣ـ 




  :كالتنفيس يف قوله : خبالف احلالية ، قال 
  )٣(  ..... ..... ..... ..... .....  }  وَسْوَف ِإَخاُل َأْدِري..... .....   

 اجلملة حالية فمردودأن  } ِدیِنِإنِّي َذاِھٌب ِإَلى َربِّي َسَیْھ {يف  احلويفوأما قول  :قال 
  .، وانظره 

، وتكلم  )٤(ذكرها أيضا ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حكم اجلمل بعد املعارف  :الموضع الثَّاني 
أحدها ؛ ما مينع حالية كانت : واملوانع أربعة  :قال على القيد الرابع من القيود اليت ذكر ، 
ولن  ) ( زارين زيد سأكافئه : (الستئناف ، فيجوز متعينة لوال وجوده ، ومتعني حينئذ ا

؛ فإن اجلملة بعد املعرفة حال ، لكن السني ولن مانعان ؛ ألنَّ احلالية ال )  أنسى له ذلك
:  } ِإنِّي َذاِھٌب ِإَلى َربِّي َسَیْھِدیِن {:  وأما قول بعضهم يف قوله. تصدر بدليل استقبال 

  .فسهو )  أذهب مهدياس : (حال كما تقول ] إنها  [
 ما ذكره يف املوضعني صحيح ، وإمنا مل يصح ذلك ألجل التنايف احلاصل يف ذلك  :قُلْت

إِنَّ  ] ٦٠: غافر [  } َسَیْدُخُلوَن َجَھنََّم َداِخِریَن {: حتى تعايا بعضهم ، وقال يف قوله تعاىل 
: قيل . العامل مينع من ذلك  ؛ ألنَّ دخول السني على ال يصح أن تكون حاالً) داخرين  (

فما املانع أن تكون . خيلص لالستقبال ) ما ( وهو وهم ؛ ألنَّ العامل إذا كان مقرونا بـ 
ما يظهر منه جواب ذلك أَنَّ القبح اللفظي عندهم  )٥( التفتازاينحاالً مقدرة ، ووقع يف كالم 

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤٥٨/ ٢( املغين     )١(
  .لتئم ا السياق زيادة ي    )٢(
  :جزء من صدر بيت ، والبيت بتمامه     )٣(

    َأَقْوٌم آُل ِحْصٍن أم ِنَساُء  }  َوَما َأْدِري وَسْوَف ِإَخاُل َأْدِري  
، )  ١/٤٠٦(  ، أمايل ابن الشجري)  ٩٧ص ( ديوانه : والبيت من الوافر ، وهو لزهري بن أيب سلمى ، انظر     

  ) . ١/٤١٢( اهد املغين ، شرح شو)  ١/٢٥١( املغين 
  ) . ١/٢٥٦( شرح التسهيل : وورد بال نسبة يف     

  ) . ٤٩٦/ ٢( املغين     )٤(
  ) . ٤١٤ -٤١٣( املطول     )٥(
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  ـ ٩٤ـ 




 :وأنا أقول ل ما خيلص لالستقبال ولو كانت احلال مقدرة ، مما يراعى ، فلذلك مل يصح دخو
  .حاالً حمكية ، وال قبح يف ذلك ) جاء زيد ضاربا أمسِ : ( قد قالوا 

 وأن ) ألضربنه إن ذهب أو مكث : ( قد نص النحويون على جواز قولنا : فإن قُلْت ،
  ) .إِنْ ( هذه مجلة حالية مع كوا قد دخلت عليها 

 م راعوا هنا املعىن املفهوم من ذلك ، وأن التقدير  :قُلْتقد أجابوا عن ذلك بأ :
  !ألضربنه يف ذهابه يف املستقبل ، فتأمله : ألضربنه على أي حال ، وليس املراد 

 وقريب من هذا أجيب به عن  :قُلْتخمشريْیِھ ِإْن َتْحِمْل َعَل {: يف قوله تعاىل  )١( الز
، ووقع للمحرر أن اجلملة املصدرة مبا ذكر إذا أريد جعلها  ] ١٧٦: األعراف  [اآلية  } َیْلَھْث

  .حاالً تجعل خرب مبتدأ وتكون اجلملة االمسية هي احلال 
 إذا زال القبح جاز وفيه نظر ؛ ألنَّ املعىن مستقبل  :قُلْت ها يدل على أَنهذا أيض.  

  . ] ١٠٢: الصافَّات [ اآلية  } ا َبَلَغ َمَعُھ السَّْعَيَفَلمَّ { :قولھ تعالى 
اخلامس ؛ قوله  :ملَّا أَن قال يف املثال اخلامس منها ؛  )٢(ذكرها يف اجلهة األوىل 

  .ببلغ ) مع ( فإن املتبادر تعلق .  } َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُھ السَّْعَي {:  تعاىل
وال يتعلق ببلغ ؛ . فلما بلغ أن يسعى مع أبيه يف أشغاله وحوائجه : أي :  الزخمشريقال 

، وال بالسعي ؛ َألنَّ صلة املصدر ال تتقدم عليه ، وإنما  القتضائه أما بلغا معا حد السعي 
ا ، كأنقيل هي متعلّقة مبحذوف على أن يكون بيان الَّذي قدر فيه على : ه ا بلغ احلدفلم

يستحكم  إنه مل: مع أعطف الناس عليه وهو أبوه ، أي : مع من ؟ قيل : السعي ، فقيل 
  .مشفق قوته حبيث يسعى مع غري 

 عي فال يبعد أن جيري فيه  :قُلْتا تعلّقه بالسل الَّذي أشار إليه فصحيح ، وأَما اَألوأم
 ] ٢٠: يوسف [  } َوَكاُنوا ِفیِھ ِمَن الزَّاِھِدیَن {: الف املشهور يف ذلك ، مثل قوله اخل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/١٧٢( الكشاف     )١(
  ) . ٦١٠ - ٢/٦٠٩( املغين     )٢(
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  ـ ٩٥ـ 




سيما إذا كان هذا املصدر ليس املراد منه العالج ، فيتفق على اجلواز ، وقد وقفت على 
  .املوفّق  وا،  )١(فذكر قريبا مما ذكرته  املختصركالم 
  . ] ١٠٣: الصافَّات [  } َوَتلَُّھ ِلْلَجِبیِن { :لى قولھ تعا

، فذكر آيات من مجلتها ) على ( ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أنها تكون مبعىن  )٢(ذكرها يف الالم 
: ملَّا أن تكلَّم على زيادا ، وذكر ما يتعلّق بسورة الزمر ، وهي  )٣(وذكرها يف الواو . هذه 
، فذكر أَنَّ الواو زائدة على قول ، وعاطفة على  ] ٧١: الزمر [ اآلية  } وَھاَحتَّى ِإَذا َجاُء {

الصافَّات [ اآلية  } َفَلمَّا َأْسَلَما {: وكذلك البحث يف قوله  :قال آخر ، واجلواب حمذوف ، 
لى ، واجلواب حمذوف ع ، األوىل والثَّانية زائدة على القول اَألول ، أو مها عاطفتان ] ١٠٣: 

  .كالمه : انظر . القول الثَّاين 
الكافّة ، وذكر أنها  )٤() ما ( يف .  ] ١٠٤: الصافَّات [  } َأْن َیاِإْبَراِھیُم {: وذكر قوله 

املخفّفة أن يكون ) أَنْ ( ال يتعين يف اسم : ، فاستطرد الكالم إىل أن قال ) أَنْ ( تدخل على 
 ١٠٤:  الصافَّات [  } َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَیا* َأْن َیاِإْبَراِھیُم  {: يف  سيبويهضمري شأن ؛ لقول 

  .أَنك قد صدقت : التقدير .  ] ١٠٥ـ 
ال ينبغي احلمل عليه إذا أمكن غريه حتى  :ملَّا أَن قال ؛  )٥(وذكرها يف ضمري الشأنْ 

إِنَّ  } َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَیا* َأْن َیاِإْبَراِھیُم  {: يف  سيبويهاملفتوحة ، يؤيده قول ) أَنْ ( يف 
  .أَنك قد صدقت فانظر ذلك : التقدير 

 ةكالمه ظاهر ، انظر  :قُلْتا  ابن عطينوقد تعارض زيادة حرف مل تثبت  )٦(وغريه ه ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .ب /١٢٢( ايد     )١(
  ) . ١/٢٣٨( املغين     )٢(
  ) . ٢/٤١٧( املغين     )٣(
  ) . ١/٣٣٨(  املغين    )٤(
  ) . ٢/٥٦٥( املغين     )٥(
  ) . ٥١٠ـ  ٥/٥٠٩( ، الدر املصون )  ٢٤٩ـ  ١٣/٢٤٨( احملرر الوجيز     )٦(

= 
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  ـ ٩٦ـ 




  .، والظَّاهر أَنَّ الثَّاين أكثر ، وهو قول البصريني  زيادته ، وحذف مجلة كثر حذفها

  . ] ١٣٠: الصافَّات [  } َسالٌم َعَلى ِإْل َیاِسیَن { :قولھ تعالى 
أن يكون يف معنى الفعل ، : السابع  :ملَّا أَن قال ؛  )١(ذكرها يف مسوغات االبتداء 

َسالٌم  {يراد به التعجب ، ولنحو  ، وضبطوه بأن) عجب لزيد ( وهذا شامل لنحو : قال 
عند من جوزها ) قائم الزيدان ( ، وضبطوه بأن يراد به الدعاء ، ولنحو  } َعَلى ِإْل َیاِسیَن

  .مسوغان فانظره ) ما قائم الزيدان ( ، وعلى هذا ففي حنو 
 االبتداء به  :قُلْت ى الفعل يصحنعشيء كان االسم إذا كان يف م ل أليوالظَّاهر تأم ،

  .أعلم  واأَنه إِنما صح ذلك ، َألنَّ الفائدة حصلت بفهم الدعاء والتعجب ، 
  .إخل ..... ) ولنحو قائم (  :قوله 

  :بقوله  ابن مالك، وهو الَّذي أشار إليه  )٢( األخفشالَّذي جوز ذلك هو 
  )٣(  یجوز نحُو فائز أولو الّرشد  }  وقد..... ..... .....   

  . )٤(واجلمهور على خالف ذلك 
هذه الصورة ال حاجة لذكرها هنا ؛ ألنهم إِنما اشترطوا التسويغ :  )٥( الدماميينقال 

ه ، فإِنَّ اجلهل به ألجل أَنَّ احملكوم عليه إِنما يكون معينا أو ما أشبهه ، خبالف احملكوم ب
  .األخبار  شرط فيه ، وهذا حكم

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ) . ٢/٥٤٢( املغين     )١(
  ) . ١/٢٢٦( ، وشرح الرضي على الكافية )  ١/٢٧٣( انظر رأي األخفش يف شرح التسهيل     )٢(
  :عجز بيت صدره     )٣(

    ..... ..... ..... ..... .....  }  .....ّنفي وقس وكاستفھام ال  
  . ٢٨منت ألفية ابن مالك ص : انظر . والبيت هو أحد أبيات ألفية اإلمام ابن مالك األندلسي الشهرية     

  ) . ٣/١٠٨٢( ارتشاف الضرب     )٤(
  ) .أ /١٨٧( حتفة الغريب     )٥(
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  ـ ٩٧ـ 




  ) .قائم إِنما هو صفة (  :وقوله 
 ى املبتدأ ؛ ) قائم ( هذا الكالم فيه نظر ؛ َألنَّ  :قُلْترجرِي مأعربوه مبتدأ ، فقد أُج

يت ليست لو أُجري جمرى االسم املبتدأ ملا رفع ؛ َألنَّ األمساء الَّ: ، وال يقال  فيعطى حكمه
ما بعده نزل مرتلة اخلرب ، فهما شبهان ، شبه باخلرب ، وشبه : بصفات ال ترفع ؛ ألنا نقول 
  .أعلم  وا، وال خيلو من حبث ،  باملبتدأ ، فأعطي حكم الشيئني

  . ] ١٣٧: الصافَّات [  } َوِإنَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْیِھْم { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ قسم اإللصاق إىل حقيقي وجمازي ، وذكر آية من اازي ،  )١(ذكرها يف الباء 

إِنَّ كُال من اإللصاق واالستعالء إِنما يكون حقيقيا إذا كان مفضيا إىل نفس  : وأقول: قال 
يقرب منه  ، فإن أفضى إىل ما) صعدت إىل السطح ( ، و ) أمسكت بزيد  ( ارور كـ
  :يف تأويل اجلماعة ، وكقوله ) مررت بزيد ( فمجاز كـ 

  )٢(  ..... .....َوَباَت َعَلى النَّاِر   }  ..... ..... ..... ..... .....  

فإذا استوى التقديران يف اازية فاألكثر استعماالً أوىل بالتخريج عليه ، . البيت 
[  } َیُمرُّوَن َعَلْیَھا {: كان قد جاء يف اآلية  ، وإن) مررت عليه (  و )مررت به   (  كـ

  . ] ١٠٥: يوسف 
  )٣(  ..... ..... ..... ..... .....  }  .....َوَلَقْد َأُمرُّ على اللَّئیِم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١١٩( املغين     )١(
  :ره جزء من عجز بيت ، وصد    )٢(

    الّندى والمحلَّق..... ..... .....   }  ُتَشبُّ ِلَمْقرورین یْصَطِلَیاِنَھا  
، لسان العرب )  ١٢٠ص ( ديوانه : انظر . والبيت من الطَّويل ، وهو لألعشى ) .  ١/١١٩( املغين     

  ) . ٧/١٤٤( ، خزانة األدب )  ١/٣٠٣ (، شرح شواهد املغين )  ١٠/٧٦ (
  :بيت ، والبيت بتمامه جزء من صدر     )٣(

    َال َیْعنیني: َفَمَضْیُت َثمََّت ُقْلُت   }  َیُسبَِّني..... ..... ..... .....   
، شرح )  ٣/٢٤( الكتاب : والبيت من الكامل ، ورد منسوبا لرجل من بين سلول يف ) .  ١/١١٩( املغين     

= 

الباء وداللتها على 
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  ـ ٩٨ـ 




أكثر ، فكان أوىل بتقديره أصالً ، ويتجه على هذا اخلالف ) مررت به ( إِالَّ أَنَّ . البيت 
  :ه اخلالف يف املقدر يف قول

  )١(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ..... ..... ..... .....تمّرون   

  .انظره . البيت 
، واستدلّ باآلية على أَنَّ  )٢(قد تزاد الباء لالستعالء  :ملَّا أَن قال وذكرها بعد ، 

) رم  (ى بـقد يتعد  ) على. (  
 قُلْت:  جتنتسا حسن ينيخ هأَنَّ تقدير الباء يف البيت أوىل ، ما ذكر الشأعلم  وا.  

  . ] ١٤٧: الصافَّات [  } ِماَئِة َأْلٍف َأْو َیِزیُدوَن { :قولھ تعالى 
واَختلف  :قال بعد ذلك ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أنها تكون لإلضراب ،  )٣() أو ( ذكرها يف 

:  الفراء، فقال  ] ١٤٧: الصافَّات [ اآلية  } ْو َیِزیُدوَنَوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأ {: يف 
مبعىن : [ بل يزيدون ، هكذا جاء يف التفسري مع صحته يف العربية ، وقال بعض الكوفيني 
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  ) . ١/٣٥٧( ، خزانة األدب )  ١/٣١٠ (شواهد املغين 

، شرح الرضي )  ١/٢٥٠( ، شرح اجلمل البن عصفور )  ٣/٤٨( أمايل ابن الشجري : بال نسبة يف  وورد    
  ) . ١/٢٣٩ (على الكافية 

  :جزء من صدر بيت ، والبيت بتمامه     )١(
    كالُمكم علّي إًذا حراُم  }  تمّرون الدَِّیاَر ولم تعّوجوا  

  ) . ١/١١٩( املغين     
، لسان العرب )  ٨/٨( ، شرح املفصل )  ٤١٦ص ( ديوانه : و جلرير يف والبيت من الوافر ، وه    

  ) . ٩/١١٨( ، خزانة األدب )  ١/٣١١( ، شرح شواهد املغين )  ٥/١٩٣ (
  :البيت يف ديوان جرير ، عجزه مثبت ، أما صدره فهو     

    ..... ..... ..... ..... .....  }  أتمضون الّرسوم وال َتحّیا  
  .شاهد يف الصدر مثبت وعليه فال     

  ) . ١/١٢٢( املغين     )٢(
  ) . ١/٧٧( املغين     )٣(
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  ـ ٩٩ـ 




بني  للتخيري ، أي إذا رآهم الرائي ختير: لإلام ، وقيل : ، وللبصريني فيها أقوال ، قيل  الواو
، ويف  سيبويهعن  ابن الشجرينقله  )١(] هم أكثر : هم مائة ألف ، أو يقول : أن يقول 

هي للشك مصروفًا إىل : ثبوته عنه نظر ، وال يصح التخيري بني شيئني الواقع أحدمها ، وقيل 
  . ابن جنيالرائي ، ذكره 

 م وجه  :قُلْتحل ، وتقده يف البقرة أو يف النم لنا الكالم على هذه األقوال ، أظنقد تقد
  . )٢( الرضياالضطراب يف النحل يف كالم 

  . ] ١٤٩: الصافَّات [  } َفاْسَتْفِتِھْم { :قولھ تعالى 
يف اجلهة  الثَّاني ؛،  )٣( هلمزة اإلنكار اإلبطايل جعلها مثاالً :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

وأبعد من  :ثُم قال ، فعدد أمورا ،  )٤(الرابعة أن خيرج على األمور البعيدة واألوجه الضعيفة 
.  ] ١١: الصافَّات [ اآلية  } َفاْسَتْفِتِھْم َأُھْم {: يف  الزخمشريقول : ذلك كلّه 
  .خالفه  والصواب
 يخ ـ :قُلْترمحه  الشا ، كلّ آية مبا اقتضت به ،  اأعر ا آيات مجعها ثُمنـ ذكر ه

 املُعرِبوكذلك . يف هذه اآلية ، ومل جيب عنها فيما رأيت  الزخمشريوذكر كالم 
يف الرد على مثال  املختصر، وأخذ  )٦( الزخمشريبرد كالم  )٥( املُعرِب، وأخذ  املختصرو

جلملة جواب الشرط مقدر ، ، والظَّاهر أَنَّ يف اآلية إجيازا وحذفًا ، وهو أَنَّ ا )٧( املُعرِب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين     )١(
  
  ) .أ /١٣٢( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ١/٢٤( املغين     )٣(
  ) . ٢/٦٢٩( املغين     )٤(
  ) . ٥/٥١٤( الدر املصون     )٥(
  .)  ٤/٦٠( الكشاف     )٦(
  ) .ب /١٢٣( ايد     )٧(
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  ـ ١٠٠ـ 




  .أعلم  وا،  فاجلواب ما ذكر يف اآلية!  ااملالئكة بنات : إِنْ قالوا : تقديره 
يرِد عليه أَنَّ الَّذي وقع مثله يف أَول السورة حتتاج إىل عطف ، فإن  الزخمشريثُم إِنَّ 

  .ثَّاين كذلك جيعله معطوفًا فليقل يف ال مل
وال يصح العطف على املعطوف وإن كان يف املسألة خالف ، وملَّا أن جوز العطف على 

، ولعلّه من عطف  ] ١٤٨: الصافَّات [  } َفَمتَّْعَناُھْم {: املعطوف فهالّ عطف على قوله 
  .اإلنشاء على اخلرب ، فانظره 

  . ] ١٦٥: الصافَّات [  } َوِإنَّا َلَنْحُن الصَّافُّوَن { :قولھ تعالى 
ذكرها دليالً على وجوب املطابقة يف املبتدأ ، فانظر آخر تعارض احلذف من اَألول 

  .، واْنظر كلّ آية مذكورة يف حملّها  )١( من الثَّاين أو
إنه يكون بني مبتدأ يف احلال أو يف  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(وذكرها أيضا يف شروط الفصل 

  .فذكر اآلية األصل ، 
وحيتمل يف اآلية ؛ الفصلية  :قال وذكرها أيضا بعد ، ملَّا أَنْ ذكر التدريب ، 

  . )٣( واالبتداء
 ة على من زعم يف قوله  :قُلْتل ساق اآلية فيه راداملوضع اَألو:  

  )٤(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ..... .....َنْحُن ِبَما ِعْنَدَنا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧١٤( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٦٨( املغين     )٢(
  ) . ٢/٥٧٢( املغين     )٣(
  :جزء من صدر بيت ، والبيت بتمامه     )٤(

    ِعْنَدَك راٍض والرََّأُي ُمْخَتِلُف  }  نحن بما عندنا َوَأْنَت ِبَما  
  ) . ١/٧١٣( املغين     
  ) . ١/٧٥( الكتاب : نسوبا لقيس بن اخلطيم يف والبيت من املنسرح ، ورد م    

= 
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  ـ ١٠١ـ 




، وأنها للمعظِّم نفسه ، فذكر الشيخ ما رأيت ، ) حنن ( إِنَّ راضٍ خرب عن . البيت 
  .جيوز غري ما ذكر الشيخ يف الفصل واالبتداء  وال

علينا بركاا ،  اوهذه آخر آية من هذه السورة الكرمية ، أعاد  :قال الفقري إىل ربه 
  .، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  على سيدنا حممد ا، وصلّى  مبنه وفضله

  
¡```  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٠/٢٩٥( وورد منسوبا لعمرو بن امريء القيس يف خزانة األدب     
، األشباه )  ٤/٢٤٣( ، أمايل ابن احلاجب )  ٢/٢٠( أمايل ابن الشجري : وورد بال نسبة يف     

  ) . ٣/١٠٠ ( والنظائر



  

  ـ ١٠٢ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة ص
هذه السورة ذكر الشيخ منها آيات تقرب من مخس عشرة ،  :قال الفقري إىل ربه 

  :فمنها 

  . ] ١: ص [ اآلية  } ص َواْلُقْرَءاِن { :قولھ تعالى 
 :ثُم قال ، فذكر آيات ،  )١(ذكرها يف اجلهة الرابعة يف التخريج على األوجه البعيدة 

اآلية  } ص َواْلُقْرَءاِن {: يف قوله تعاىل  الزجاجوأبعد من هذا القول ؛ قول الكوفيني و
  . ] ٦٤: ص [  } َذِلَك َلَحقٌِّإنَّ  {: أَنَّ جوابه 

  ) .والصواب خالفه (  :قال الشيخ بعد ذلك 
ِذي  {: إنه ملعجز ، بدليل الثناء عليه بقوله : حمذوف ، أي  )٢(اجلواب : فقيل 
َوَعِجُبوا َأْن  {: بدليل  ] ٣: يس [  } ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلیَن {، أو  ] ١: ص [  } الذِّْكِر
َوَقاَل اْلَكاِفُروَن َھَذا  {: ما األمر كما زعموا ، بدليل : ، أو  ] ٤: ص [  } ُھْمَجاَء

  . ] ٤: ص [  } َساِحٌر َكذَّاٌب
وقال .  ] ١٤: ص [  } ِإْن ُكلٌّ ِإال َكذََّب الرُُّسَل {:  األخفشمذكور ، فقال : وقيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٢٩( املغين     )١(
  ) . ٢/٦٣٠( املغين     )٢(
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، ويرده أَنَّ اجلواب ال يتقدم ،  اصدق : ؛ َألنَّ معناها  ] ١: ص [  } ص { ثعلبو الفراء
، وحذف الالم  ] ٣: ص [ اآلية  } َكْم َأْھَلْكَنا {: فإن أريد أَنه دليل اجلواب فقريب ، وقيل 

  .للطّول 
[  } ق {، فذكر  )١(ب وذكرها أيضا يف أماكن احلذف ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف اجلوا

ِإنََّك َلِمَن  {: إنه ملعجز ، أو : ، أي  } ص َواْلُقْرَءاِن {: ومثله  :قال ،  ] ١: ق 
  .األمر كما زعموا  )٢(]  ما [ : ، أو } اْلُمْرَسِلیَن
،  وفيه بعد،  ] ٦٤: ص [  } ِإنَّ َذِلَك َلَحقٌّ {:  الزجاجمذكور ؛ فقال الكوفيون و: وقيل 

؛ َألنَّ  ] ١: ص [  } ص { ثعلبو الفراءوقال .  ] ١٤: ص [  } ِإْن ُكلٌّ {:  األخفشوقال 
 ] ٣:  ص [ } َكْم َأْھَلْكَنا {: ، ويرده أَنَّ اجلواب ال يتقدم ، وقيل  )٣(]  ا[ صدق : معناها 

  . )٤(] للطّول  [، فحذفت الالم 
 مان  :قُلْتالظَّاهر القوالن املتقد.  

  ) .ويرده (  :وقول الشيخ 
 فق عليه ؛ فإِنَّ مجاعة قالوا  :قُلْتم اجلواب فليس مبتبتقد هدا رم ، : أمجبواز التقد

على قوله ، فال  اليس جبملة ، وإن كان يف معنى صدق  } ص {والصواب أن يرد بأن 
  .ال يقوالن بتقدم اجلواب  )٦( الفراءو )٥( ثعلبأن يكون  يصح أن يكون جوابا ، ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٤٣( املغين     )١(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٢(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٣(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٤(
.  ))... وهذا بناًء منهما على جواز تقدمي جواب القسم  ((: انظر رأي ثعلب يف الدر املصون ، قال السمني     )٥(

  ) . ٥/٥٢٠( الدر املصون 
  . وانزل : والفراء جيوز تقدم اجلواب مثل ) .  ٣٩٧ - ٢/٣٩٦( معاين القرآن     )٦(
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  ـ ١٠٤ـ 




  .أعلم  وا،  )١(اختلف يف معناه على أقوال  } ص {ثُم إِنَّ 

  . ] ٢: ص [  } َوالَت ِحیَن َمَناٍص { :قولھ تعالى 
وأطال يف ذلك ، ونلخصه باملعىن ) الت ( ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٢() ال ( ذكرها يف فصل 

باعتبار حكمها وبعد ذلك نتكلم على ما خيص اآلية ، وأنه مل جيمع الكالم على اآلية يف 
  : يتلخص من كالم الشيخ أن الكالم فيها يف ثالثة مواضع:  فأقول. موضع واحد 
  :على ثالثة أقوال )  الت (اختلف يف حقيقة  األول ؛

إنها مبعىن : واختلف على هذا القول ، فقيل . أحدها ؛ أا كلمة واحدة فعل ماضٍ 
بكسر الياء ، فقلبت الياء ألفًا لتحركها ) لَيِس ( إِنَّ أصلها : يف أصلها ، وقيل ) نقَص  (

  .وانفتاح ما قبلها ، وأبدلت السني تاء 
النافية ، والتاء لتأنيث اللفظة ، وحركت )  ال (والقول الثَّاين ؛ يف حقيقتها أا كلمتان 

  .اللتقاء الساكنني ، قاله اجلمهور 
  .النافية ، والتاء زائدة مع حني )  ال (والثَّالث ؛ أا كلمة وبعض كلمة ، وذلك أا 

  :اختلف يف عملها على ثالثة أقوال  الثَّاني ؛
؛ أا ال تعمل شيئًا ، فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خربه ، أو منصوب فمفعول  اَألول

  .بفعل حمذوف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أي . صاد بعملك القرآن : صاديت فالنا ، كأنَّ معناه عندهم : قال بعضهم من املصاداة ، من : منها     )١(
.  ا، وهو من أمساء  اقسم أقسمه : وقال آخرون . حرف هجاء ) : ص : ( وقال آخرون . عارضه به 

هذا على قول .  اصدق : معىن ذلك : وقال آخرون . به  اهو اسم من أمساء القرآن أقسم : وقال آخرون 
  .أهل التأويل 

  . وا، وحق  وا، نزل  واوجب : ها كقولك يف معنا) ص : ( وكان بعض أهل العربية يقول     
  . وا، نزل  واحقا : كما تقول ) والقرآن : ( وهي جواب لقوله     
  ) . ٨ـ  ٢٠/٥( جامع البيان عن تأويل آي القرآن     

  ) . ١/٢٨٣( املغين     )٢(

ال( 
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  ـ ١٠٥ـ 




  ) . إن (الثَّاين ؛ أا تعمل عمل 
  .الثَّالث ؛ أا تعمل عمل ليس 

  .وعلى كل قول فال يذكر معها إال أحد املعمولني 
إا : يف احلني ، وقيل  إا ال تعمل إال: اختلف يف معموهلا ؛ فقيل  :الموضع الثالث 

هذا خالصة ما ذكر الشيخ باختصار من عزو لألقوال وغريها ، . تعمل يف احلني وما رادفه 
 الفراءخبفض احلني ، فزعم  ] ٢: ص [  } َمَناٍص حنيَِوالَت  {قُرِىء : وذكر اآلية فقال 

  :خاصة وعليه أنشدوا  تستعمل حرف جر ألمساء الزمان)  الت (أَنَّ 
  )١(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َطَلُبْوا ُصْلَحَنا َوَالَت َأَواٍن  

االستغراقية مثل ) من ( األول ؛ أن يكون على إضمار : ثُم أجاب عن البيتني جبوابني 
  :قوله 

  )٢(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َأَال َرُجًال َجَزاُه اللَُّھ َخْیًرا  

، مث بىن األوان )  والت أوان الصلح (واجلواب الثَّاين ؛ أن األصل . فيمن رواه باجلر 
واجلواب عن اآلية باألول . بقطعه عن اإلضافة ، وبين على الكسر لشبهه برتال وزنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :صدر بيت عجزه     )١(

    َأْن َالَت ِحْیَن َبَقاِءَفَأَجْبَنا   }  ..... ..... ..... ..... .....  
شواهد : ، انظر )  ٣٠ص ( ديوانه : ، والبيت من اخلفيف وهو أليب زبيد الطائي يف )  ١/٢٨٣( املغين     

  ) . ٤/١٨٣( ، خزانة األدب )  ٢/٦٤٠ (املغين 
)  ١/٣٧٨ (، شرح التسهيل )  ٢/١٥٤( ، اخلصائص )  ٢/٣٩٨( معاين القرآن للفراء : وورد بال نسبة يف     

.  
  :صدر بيت عجزه     )٢(

    َیُدلُّ َعَلى ُمَحصَِّلٍة َتِبْیُت  }  ..... ..... ..... ..... .....  
شرح شواهد : يف . ، والبيت من الوافر ، وهو لعمرو بن قعاس املرادي )  ١/٢٨٣( املغين     

  ) . ٣/٥١( ، خزانة األدب )  ١/٢١٤ ( املغين
  ) . ٢/٧١ (، شرح التسهيل )  ٢/٢٨٠( ، شرح اجلمل البن عصفور )  ٢/٣٠٨( الكتاب : وبال نسبة يف     
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  ـ ١٠٦ـ 




ن حني مناصهم ، ثُم نزل قَطْع املضاف إليه م: وتقديره : قال . ، وتأوهلا بالثَّاين  واضح
، وجعل التنوين  الزخمشريمناص مرتلة قطعة من حني الحتاد املضاف واملضاف إليه ، قاله 

    . عوضا من املضاف إليه ، مث بىن احلني إلضافته إىل غري متمكن 
،  ناص معرباقتضى بناء احلني ابتداًء ، وأن املإِنَّ الترتيل املذكور : واَألولَى أن يقال  :قال 

  ) .بعض ( و ) كل ( وإن كان قد قطع عن اإلضافة باحلقيقة لكنه ليس بزمان ، فهو كـ 
على أَنَّ التاء  ابن الطراوةو )٢( أبو عبيدةقبل هذا أن اآلية استدل ا  )١(وذكر الشيخ 

ال املتقدمة ؛ ألنها وجِدت يف اإلمام وهو مصحف زائدة ، يف أول احلني وهو أحد األقو
  .خمتلطة باحلني  t عثمان

. وال دليل فيه فكم يف خط املصحف من أشياء وجدت خارجة عن القياس  :قال الشيخ 
ة يف قراءة النصب على تأول اآلي) الت ( القائل بإمهال  األخفشوذكر الشيخ أيضا عن 

والت حني مناص  : (ال أرى حني مناص ، وعلى قراءة الرفع التقدير : أي . إضمار فعل 
  .هذا تلخيص ما وقع للشيخ يف اآلية ) .  كائن

 أكثر من هذا بالنظر يف دليل كل قول من هذه األقوال وال )  الت (والكالم يف  :قُلْت
كلف من جهة أن كل قول خرج به قائل فيه خروج تـخلو من تكلف ، وإمنا جاء هذا الت

يرده معىن ما وردت فيه ، وخفض ما ) نقص ( فمن زعم أنه فعل مبعىن . عن األصول 
يرده اخلفض ، ومن زعم أن ) ليس ( بعدها يف بعض املواضع ، وكذلك من زعم أا مبعىن 

يف تأويل اآلية اختار  الفراءن التاء للتأنيث يرده خفض ما بعدها مبرتلة ربة ، وما ذكره ع
  .قريبا منه ، وأن اخلفض ا منبهةٌ على األصل  )٣( املختصر

  .إخل ..... ) يف تأويل القراءة يف اللغة ، مث نزل (  :قوله 
 يلزم عليه أن يكون املو! ما أبعد هذا القول  :قُلْت هجب للقياس يف كلمة ال يظهر ألن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٨٢( املغين     )١(
  .صوابه أبو عبيد ووهم ابن هشام     )٢(
  ) .أ /١٢٥ب ، /١٢٤( ايد     )٣(
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  ـ ١٠٧ـ 




وبعد . إِنَّ التنوين عوض :  الزخمشريأثره إال يف كلمة أخرى وهذا ال نظري له ، وقول 
  .فانظره . تسليمه ، فاإلضافة إىل مبين ال توجب البناء 

  ) . واألوىل أن يقال(  :وقول الشيخ 
  .قدمنا ضعفه ظاهر مما 
إخل ..... )  ابن الطراوةوال دليل ملا ذكر (  :يخ وقول الش.  
ـ خالف ما وقع له يف مواضع واحلاصل أنه مرة يستدل خبط  ارمحه  الشيخ ـ

 مهور يستدل بذلك ، بل وقع يف هذا الفصل ملا أن وجه قول اجل ، ومرة ال املصحف
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... )١( .  
فإنه أجرى على القواعد مما ذكر  املختصرواختيار  )٢(وتأمل ما يف القراءات يف املعرب 

  .املوفق  وا،  املُعرِب

  . ] ٦: ص [ اآلية  } َواْنَطَلَق اْلَمُأل ِمْنُھْم { :قولھ تعالى 
يف شرطها أن يكون يف معىن ) من ( ؛ ملَّا أَنْ ذكر أنَّ  )٣(التفسريية ) أَنْ ( ذكرها يف 

اآلية ، إذ  } َمُأل ِمْنُھْمَواْنَطَلَق اْل {: ومنه  :قال اجلملة قبلها ما اشتمل على معىن القول ، 
بل انطالق ألسنتهم ذا الكالم ، كما أنه ليس املراد املشي .  ليس املراد باالنطالق املشي
  . املشياملتعارف بل االستمرار على 

 يخ حسن ، والسياق يهدي إليه ، وتكون يف اآلية استعارة  :قُلْتالذي أشار إليه الش
سان بالكالم حبركة الرجل ، واجلامع ظاهر ، ووقع الترشيح حسنة بأن وقع تشبيه حركة الل

هنا  املُعرِبوال حيتاج إىل حذف كما ذكر  ] ٦: ص [  } َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا {: بقوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طمس مبقدار سطر ونصف بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  ) . ٥٢٢ـ  ٥/٥٢٠( الدر املصون     )٢(
  ) . ١/٤٠( ملغين ا    )٣(
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  ـ ١٠٨ـ 




)١(.  

  . ] ٨: ص [  } َبْل َلمَّا َیُذوُقوا { :قولھ تعالى 
، )  مل (متوقع ثبوته خبالف منفي )  ملّا (إِنَّ منفي  :ال ملَّا أَن ق؛  )٢()  ملا (ذكرها يف 

، أم مل يذوقوه إىل اآلن ، وأن ذوقهم له متوقع ،  } َبْل َلمَّا َیُذوُقوا {: أال ترى أن قوله 
  .انظره 

  . ] ٣٣: ص [  } َمْسًحا ِبالسُّوِق { :قولھ تعالى 
ثم قال يف زيادهتا يف ا فذكر أمورا ، ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على زياد )٣(ذكرها يف الباء 

ميسح السوق : أي .  ] ٣٣: ص [  } َفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّوِق {ومما زيدت فيه  :املفعول 
  .مسحا واقعا بالسوق : أي . وجيوز أن يكون صفة . مسحا 

تشترط من اجلهة السادسة ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن اجلملة  )٤(وذكرها أيضا يف النوع السادس 
 } َفَطِفَق {ومن الوهم قول بعضهم يف : قال . من ذلك ؛ خرب فعل املقاربة : يف مواضع 

  .ميسح مسحا : ، والصواب أا مصدر واخلرب حمذوف ، أي ) طفق  (اآلية أن مسحا خرب 

  . ] ٤٤: ص [ اآلية  } ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا { :قولھ تعالى 
فذكر اآلية بناًء ) بئس ( و ) نعم ( ، وأنه يقع بعد  )٥(ه ذكرها يف حذف الكالم جبملت

وأما من قال إنه مجلة واحدة فليس إال حذف املفرد ، . إِنَّ الكالم مجلتان : على من قال 
  .مرارا وتقدم 
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  ) . ٥٢٥/ ٥( الدر املصون     )١(
  ) . ٣٠٨/ ١( املغين     )٢(
  ) . ١٢٦/ ١( املغين     )٣(
  ) . ٦٦٦/ ٢( املغين     )٤(
  ) . ٢/٧٤٧( املغين     )٥(
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  ـ ١٠٩ـ 




  . ] ٢٦: ص [  } ِبَما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِب { :قولھ تعالى 
  .املصدرية  )ما ( ؛ مثاالً لـ  )١(ذكرها يف امليم 

  . ] ٢٧: ص [ اآلية  } َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َكـَفُروا { :قولھ تعالى 
َفَوْیٌل  {: ، وتكلم على قوله ) عن ( تأيت مبعىن  :ملَّا أَن قال ؛  )٢()  من (ذكرها يف 

  ) .ويل ( فذكر أن اآلية يتعلق فيها اجلار بـ  ] ٢٢: الزمر [  } ِلْلَقاِسَیِة

  . ] ٣٢: ص [  } َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْیِر َعْن ِذْكِر َربِّي { :قولھ تعالى 
قيل  :ثُم قال ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تكون لالستعالء ، فذكر أمورا ،  )٣()  عن (ذكرها يف 

هي على باا : وقيل . قدمته عليه : أي . اآلية  } ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْیِر {: ومنه : 
  .منصرفًا عن ذكر ريب : أي .  ا حبال حمذوفةوتعلقه

إذا برك ومل يثر ، ) حب البعري إحبابا ( وحكى الرماين عن أيب عبيدة أن أحببت من 
إين تثبطت عن : أي . متعلقة به باعتبار معناه التضمني ، وهي على حقيقتها ) عن (  فـ

  .ألجله مفعول ) حب اخلري  ( ذكر ريب ، وعلى هذا فـ
ا أَنَّ األول ؛ جارٍ على التضمني يف األحرف  : قُلْتههجوالثَّاين ؛ على . هذه األقوال و

  .األفعال والثَّالث ؛ على التضمني يف . املنع وخفة احلذف ألنه جماز احلذف 
  .ل األقواألي قول يرجح ، والظاهر أنه مغاير هلذه  )٤( الزخمشريوتأمل كالم 

  . ] ٤٧: ص [  } َوِإنَُّھْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَفْیَن اَألْخَیاِر { :قولھ تعالى 
ومن ذلك أن  :قال . ؛ ملا أن بين مواضع تشتبه على املبتدئ  )٥(ذكرها يف الباب السابع 
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  ) . ٣٣٣/ ١( املغين     )١(
  ) . ٣٥١/ ١( املغين     )٢(
  ) . ١/١٦٨( املغين     )٣(
  ) . ٨٩/ ٤( الكشاف     )٤(
  ) . ٧٧٤/ ٢( املغين     )٥(
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  ـ ١١٠ـ 




وجدها  يبادر يف حنو املصطفني إىل احلكم بأنه مثىن ، بل الصواب أن ينظر أوالً يف نونه فإن
] أنه [ حكم بأنه مجع ، وفيها دليل ثان  } اْلُمْصَطَفْیَن {: مفتوحة كما يف قوله تعاىل 

، وحمال أن  } َوِإنَُّھْم {التبعيضية عليه بعد ) من  (وصفه باجلمع ، وثالث وهو دخول 
  .انظره يكون اجلمع من االثنني ، 

  .ترد للقرب  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  عند (وذكرها أيضا يف 

  . ] ٤٩: ص [ اآلية  } َوِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َلُحْسَن َمآٍب { :قولھ تعالى 
. ؛ فذكر يف الثَّاين من ذلك معمول الصفة املشبهة  )٢(ذكرها فيما حيتاج إىل الرابط 

زيد : ( را حنو ، أو مقد) زيد حسن وجهه : ( يربطه إال الضمري إما ملفوظًا حنو  وال : قال
  .منه : ، أي ) حسن وجها 

خلَف عن ) أل : ( التقدير منه ، وقيل : فقيل ) زيد حسن الوجه ( واختلف يف 
اآلية ، جنات بدل أو عطف بيان  } َوِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َلُحْسَن َمآٍب {: وقال تعاىل .  الضمري

عندهم أن يقع عطف البيان يف النكرات ، وقول  والثَّاين ؛ مينعه البصريون ؛ ألنه ال جيوز. 
خمشريا ( إنه معرفة ألن :  الزَجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد  {: علم على اإلقامة بدليل ) عدن

لو صح تعينت البدلية باالتفاق ، إذ ال تبني املعرفة .  ] ٦١: مرمي [  } الرَّْحَمُن ِعَباَدُه
مصدر من عدن ، فهو نكرة واليت يف اآلية بدل )  عدن (وإمنا . ، ولكن قوله ممنوع  نكرةبال

حال من جنات الختصاصها باإلضافة ، أو صفة هلا ال صفة حلسن ؛ ) مفتحةً ( و . ال نعت 
مفعول ما مل يسم فاعله )  األبواب (و . ألنه مذكر ، وألن البدل ال يتقدم على النعت 

.  ) مررت بامرأة حسنة الوجه ( بدل من ضمري مستتر ، واَألولُ أَولَى ؛ لضعف  وأ
عن )  أل (ونابت . األبواب منها ، أو أبواا : وعليهما فال بد من تقدير أن األصل 

  . زخمشرياشتمال خالفًا لل ، وهذا البدل بدل بعض ال الضمري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٧٧( املغين     )١(
  ) . ٥٨٣ـ  ٢/٥٨٢( املغين     )٢(

الصفة املشبهة
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 )١(يف حرف الواو  ] ٥٠: ص [  } َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َلُھُم اَألْبَواُب {: وذكر قوله 
: هل الواو يف قوله : يف واو الثمانية ملا ذكر آية الزمر استطرد الكالم إىل أن قال 

ها مفتحة أبواا كما صرح جاؤو: واو احلال ؟ أي  ] ٧٣: الزمر [  } َوُفِتَحْت {
  . } َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َلُھُم اَألْبَواُب {: حاالً يف قوله )  مفتحةً ( بـ

 وال يربطها إال الضمري (  :قوله : قُلْت. (  
  .هذا ال بد منه ، وهو أحد ما تفارق به اسم الفاعل 

  .إخل ..... ) واختلف (  :قوله 
  .الثَّاين كويف اَألول مذهب بصري ، و

وأعرب الشيخ اآلية توطئةً ملا يذْكر وهو آخر كالمه ، وهو حمل الشاهد يف هذا الفصل 
  .وهو عود الضمري على موصوف الصفة املشبهة وما يقوم مقامه 

  ) .ال جيوز عندهم (  :وقوله 
  .تقدم ، أنه قال بذلك كثري من أهل البصرة 

  ) . الزخمشريوقول (  :قوله 
عدن معرفة علم ملعىن العدن ، وهو اإلقامة : يف سورة مرمي قال  )٢( الزخمشريذكر ذلك 

فيمن مل يصرفه أعالما ملعاين السحر واألمس فجرى جمرى ) أَمس ( و ) سحر ( كما جعلوا 
الالم يف قوله العدن ، : قيل . ا مكان إقامة أو هو علم ألرض اجلنة لكو. لذلك  )٣(العدن 

فجرى جمرى املعرف فالالم للعهد ؛ َألنَّ املراد : الم اجلنس ألنه علم لذلك اجلنس ، أما قوله 
  .به جزء معني من أفراد تلك احلقيقة 

من فإن عدنا العلم مثل العدن املعىن املعهود يف التعريف ، وإن كان مدلوالمها خمتلفني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٤١٩( املغين     )١(
  ) . ٣/٢٥( الكشاف     )٢(
  .املصدر السابق )  العدل (    )٣(
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  ـ ١١٢ـ 



حيث أن مدلول العلم هو تلك احلقيقة ، ومدلول العدن املعرف بالالم العهدية ، فرد معني 
  . احلقيقةمن أفراد تلك 

 كادخل ( هذا مبين على الفرق بني علم اجلنس واسم اجلنس واملعرف بالالم اليت  :قُلْت
أن عدنا  خمشريالزواحلاصل من كالم . حيث ال عهد ، وقد تقدم لنا ما يف ذلك ) السوق 

  .شخص إما علم جنس أو علم 
  .إخل ..... ) لو صح تعينت (  :وقول الشيخ 
 ا يف : فإن قُلْتم ما ذكرنا مرارَمَقاُم  {: قوله  )١(كيف يقول االتفاق وقد تقد

  . } ِإْبَراِھیَم
 م أَنَّ  :قُلْتقد تقدخمشريخالف يف ذلك ، وذكرت ما أشرت إليه ، وهو خمالف  الز

فيما قدمنا ، وأشار هنا إىل االستدالل باإلمجاع  )٢( أبو حيانإلمجاع النحويني ، كذا ذكر 
  .املركب ، وفيه نزاع معلوم جار على إحداث قول ثالث 

  ) .واليت يف اآلية (  :قوله 
 ٦١: مرمي [  } َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد {:  اليت أشار إليها آية مرمي وهياآلية  :قُلْت [ .  
  ) .بدل ال نعت (  :قوله 

  .هذا على أصل البصريني خالفًا ملن اشترط يف إبدال املعرفة من النكرة وصف النكرة 
  .إخل ..... ) مفتحة حال (  :وقوله 

  .ات عدن جن: البدل الَّذي تقدم هو قوله 
  ) .مفعول ما مل يسم فاعله (  :قوله 

 قد انتقد هذه العبارة بنفسه ونقضها  :قُلْت.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/١٧٠( الدر املصون     )١(
  ) . ٣/٩( البحر احمليط     )٢(
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  ـ ١١٣ـ 



  .إخل ..... ) لضعف (  :قوله 
 على أن يكون حسنة صفة ، والوجه مرفوع بدل من الضمري يف حسنة ، قيل  :قُلْت :

  . وجه الضعف أن إبدال املعرفة من الضمري العائد ضعيف على أصل البصريني
 ويف هذا الكالم نظر ال خيفى ؛ ألنَّ الذي قال مبنعه هو  :قُلْتخمشريورد عليه  )١( الز ،

  .هنا  الزخمشري، وتأمل كالم  )٢(وتقدم ما فيه يف آخر املائدة 
؛ فإن املعارضة واضحة  ] ١١٧: املائدة  [ } َما ُقْلُت َلُھْم {: وعارضه مبا ذكر يف قوله 

  .ومل يظهر يل ضعف املثال الذي ذكر الشيخ 
  ) .فال بد من تقدير (  :قوله 

 يخ ، يعين والتقدير على الطرفيني على إعراب األبواب  :قُلْتهذا حمل الشاهد عند الش
الذي زعم أنه ال حيتاج إىل ضمري يف املثال  )٣( الفارسينائبة وعلى البدل وذا رد على 

  .وال بد من رابط للبدل : ، قيل له  )٤(هروبا من االحتياج إىل حذف الرابط 
 هذه مسألة خمتلف فيها ، فلعله يقول بعدم االحتياج إليه ،  :قُلْتاملوفق  وا.  

  . ] ٥٢: ص [ اآلية  } َوِعْنَدُھْم َقاِصَراُت الطَّْرِف { :قولھ تعالى 
  .حور قاصرات الطرف : أي  )٥(ذكرها مثاالً حلذف املوصوف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦٨١ـ  ١/٦٨٠( الكشاف     )١(
  ) . ٣٦٨ـ  ١/٣٦٧( اجلمع الغريب     )٢(
احلجة يف : ، إمام النحو ، له تآليف منها  أبوعلي احلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفارسي الفسوي: الفارسي     )٣(

)  ٢٧٥ـ  ٢٧٤( نزهة األلباء : انظر . تويف سنة سبع وسبعني وثالمثائة . علل القراءات ، اإليضاح ، التكملة 
  ) . ٦٥٥ـ  ٢/٦٥٣( حتفة األديب  ،)  ٣٨٠ـ  ١٦/٣٧٩( ، سري أعالم النبالء 

  ) . ١٤٠ص ( اإليضاح     )٤(
  ) . ٢/٧١٩( املغين     )٥(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ١١٤ـ 




  . ] ٥٧: ص [  } َھَذا َفْلَیُذوُقوُه { :قولھ تعالى 
زيادا يف اخلرب واســـتدل  األخفش؛ ملا أن نقل عن  )١(ذكرها يف الفاء الزائدة 

  : بقولــــه
  )٢(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ْح َفَتاَتُھْمَوَقاِئَلٍة َخْوَالُن َفاْنِك  

هذه ( وتأول املانعون البيت على تقدير . البيت  الزجاجومحل عليه : قال بعد ذلك 
، وما بينهما اعتراض ، أو اسم إشارة منصوب بفعل ) محيم ( ، واآلية اخلرب فيها ) خوالن 

: قال . انظره  ] ٤٠: البقرة [  } َوِإیَّاَي َفاْرَھُبوِن {: اء مثل حمذوف يفسره ما بعد الف
  .على تقدير مبتدأ ) محيم ( وعلى هذا فـ 

 ا . ، وإما أن اجلملة اعتراض  )٣( األخفشالظاهر من األعاريب إما مذهب  :قُلْتأم
فال يصح ؛ ألنَّ الَّذي ال يعمل ال يفسر ، وما بعد الفاء  )٤( املُعرِباالشتغال كما صرح به 

  .يعمل هنا فيما قَبلُ ، على أَنَّ الشيخ مل يصرح باالشتغال ، ولعلّه راعى التفسري املقصود  ال

  . ] ٦٤: ص [  } ِإنَّ َذِلَك َلَحقٌّ { :قولھ تعالى 
قول  :قال . من اجلهة السادسة يف الوهم لألول للذي ذكر  )٥( النوع الثَّالث ذكرها يف
خمشريأهل النار : ( يف قراءة ابن أيب عبلة  الز نصب التخاصم أنه صفة ) ختاصم ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٨٨( املغين     )١(
  
  :صدر بيت عجزه     )٢(

    وُأْكُروَمُة الَحیَّْیِن ِخْلٌو َكَماِھَیا  }  ..... ..... ..... ..... .....  
، شرح )  ١/١٣٩( الكتاب : يف .ة وهو بال نسب. ، والبيت من الطويل )  ١/١٨٨( املغين     

  ) . ١/٤٥٥( ، خزانة األدب )  ١/٤٦٨( ، شرح شواهد املغين )  ١/١٠٠ ( املفصل
  ) . ١/٧٦( معاين القرآن     )٣(
  ) . ٥/٥٤٠( الدر املصون     )٤(
  ) . ٢/٦٦٠( املغين     )٥(
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  ـ ١١٥ـ 




ا لإلشارة ، وقد مضى أن مجاعة من احملققني اشترطوا يف نعت اإلشارة االشتقاق كم [
اشترطوه يف غريه من النعوت ، وال يكون التخاصم عطف بيان ؛ ألنَّ البيان يشبه الصفة ، 

انظر ما ذكروا يف .  )١(] كذلك ما يعطف عليها )  ال (فكما ال توصف اإلشارة إال مبا فيه 
  . ] ٧٢: هود [  } َوَھَذا َبْعِلي َشْیًخا {

 يخ هنا أن يتعرض للوهم يف ن :قُلْتعت اإلشارة باملضاف وبعد ذلك تكلم حاول الش
مذهبه كمذهب  )٢( الزخمشرياآلخر مع أن الوهم اآلخر ليس بوهم فلعل  على الوهم

، وأن االشتقاق ليس بشرط ، فهذا أَمر خمتلف فيه ، وأما  )٤(يف املسألة  )٣( عصفور ابن
وما زالت الشيوخ .  )٥( املراديأر أحدا أجازه إال أنه وقع يف كالم  الوصف باملضاف فلم

  . )٦(تنبه عليه 
واشترط الشيخ يف حنو هذا ستة .  )٧(فيها  ابن عصفوروانظر البقرة فإنا قدمنا حبث 
  . )٨(شروط من مجلتها اجلنسية ، فتأمله 
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  ) . ٢/٦٦٠( ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين     )١(
  ) . ٤/٩٩( كشاف ال    )٢(
، حامل لواء العربية باألندلس ، له مصنفات ،  علي بن مؤمن بن حممد احلضرمي اإلشبيلي: ابن عصفور     )٣(

: انظر . تسع وستني وستمائة : تويف سنة . الشرح الكبري على اجلمل ، واملمتع يف التصريف ، واملقرب :  منها
، )  ٢/٢١٠( ، البغية )  ٢/٦٣٨( ، حتفة األديب )  ٣/١٠٩( ، فوات الوفيات )  ٢٣٦ص ( إشارة التعيني 

  ) . ٥/٢٧( األعالم 
  ) . ٢١٣ـ  ١/٢١٢( شرح اجلمل     )٤(
، مفسر أديب ، من أهل املغرب ، املعروف بابن  احلسن بن قاسم بن عبداللّه املرادي النحوي: املرادي     )٥(

: انظر . ية ، تويف سنة تسع وأربعني وسبعمائة شرح التسهيل ، وشرح األلف: ، منها  قاسم ، له مصنفات أم
  ) . ١/٢١١ (، األعالم )  ١/٥١٧( البغية 

  .مل أجد ـ فيما رأيت ـ ما ذكره عن املرادي     )٦(
  ) . ٨٧ـ  ١/٨٤( اجلمع الغريب     )٧(
  :ذكروا لنعت اسم اإلشارة ستة شروط     )٨(

  ) .أل ( أن يكون بـ  :اَألوَّل     
= 
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  ـ ١١٦ـ 




  . ] ٧٥: ص [ اآلية  } َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد { :قولھ تعالى 
إنه جيب عدم حذف ألفها يف اخلرب مع اجلار  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  ما (ذكرها يف 

  .الزائدة دليالً على زيادا يف غري هذه اآلية  )٢()  ال (كاآلية ، وذكرها يف 

  . ] ٨٤: ص [  } َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل { :قولھ تعالى 
  :؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تقع بني القسم وجوابه ، كقوله  )٣(ذكرها يف اجلملة املعترضة 

  )٤(    َلَقْد َنَطَقْت ُبْطًال َعَليَّ اَألَقاِرُع  }  َلَعْمِرْي َوَما َعْمِرْي َعَليَّ ِبَھیٍِّن  

ألصل أقسم باحلق ألمألن ، وأقول فا. اآلية  } َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل {: وقوله تعاىل 
احلق ، فانتصب احلق األول ـ بعد إسقاط اخلافض ـ بأقسم حمذوفًا ، واحلق الثَّاين بأقول ، 

فاحلق : وقدم معموهلا لالختصاص ، وقرئ برفعهما بتقدير )  أقول احلق (واعترض جبملة 
تقدير الثَّاين توكيدا قسمي ، واحلق أقوله ، وجبرمها على تقدير واو القسم يف األول ، و

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نسا ال وصفًا ، وهذا غالب ال الزم كونه ج :الثَّاني     
  .كونه مفردا ، وما ورد من غري ذلك فهو متأول بأَنه يف حكم املفرد  :الّثالث     
  .مررت بالرجل يف الدار الكرمي : اتصال الصفة باسم اإلشارة ، وإن جاز يف غري ذلك  :الرَّابع     
  .أَنه ال يقطع  :الخامس     
  .مررت ذين الرجل واملرأة : نه ال خيالف متبوعه يف إفراده وغريه ، فال جيوز أَ :السَّادس     
  ) . ٢/٤١٧( اجلمع الغريب     

  ) . ١/٣٢٨( املغين     )١(
  ) . ٧٨٢ - ٢/٧٨١( املغين     )٢(
  ) . ٢/٤٤٩( املغين     )٣(
  ) . ٢/٤٤٩( املغين     )٤(

، شرح التذييل )  ٢/٧٠( ، والكتاب )  ٢٨٠ص ( وانه دي: والبيت من الطويل ، للنابغة الذبياين ، يف     
  ) . ٢/٤٤٧( ، خزانة األدب )  ٢/٨١٦( ، شرح شواهد املغين )  ٢/٢٣٧٦ (
  ) . ١٣٠٨ص ( وبال نسبة يف مجهرة اللّغة     
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  ـ ١١٧ـ 




على أَنَّ املعىن وأقول واحلق : جر الثَّاين  )١( الزخمشريوقال ) .  ألفعلن وا وا : (كقولك 
: هذا اللفظ ، فأعمل القول يف لفظ واو القسم وجمرورها على سبيل احلكاية ، قال : ، أي 

  .انتهى . فع والنصب وهو وجه حسن دقيق جائز يف الر
أي فاحلق قسمي ، أو فاحلق مين ، أو فاحلق : وقرئ برفع األول ونصب الثَّاين ، قيل 

  . ] ٧٥: الواقعة [  } َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم {: ، واَألولُ أَولَى ، ومن ذلك قوله  أنا
 ل كيف يتقرر التوكيد املذكور وقد حذف احلرف  :قُلْتاملؤكد وهو من التوكيد تأم

ابن هنا على  )٢( املُعرِب، وتأمل رد ) إن ( اللفظي ، وال جياب مبا أجابوا يف حذف خرب 
ديري ال راعى املعىن التق ابن عطيةخربا فإنه مل يصادف فإن )  ألمألن (يف إعرابه  عطية

  .وتقدم . ، ومن وافقه  ثعلب، نعم جييء فيه حبث  )٣(الصناعي 
  .إخل ..... ) مفعوهلا (  :قوله 

هذا مناقض ما ذكر يف موضع ؛ فإنه أنكر على أهل البيان أن التقدمي يفيد االختصاص 
  .وتقدم ما يف ذلك من اخلالف 

  ) .لقسم فأعمل القول يف لفظ واو ا(  :قوله 
مل يعمل القسم يف لفظ واو القسم وجمرورها ، وإمنا هو عامل يف :  الدماميينقال 

  . )٤(اجلملة  حمل
 يخ مبا نقله عن  :قُلْتفاعترض على الشخمشري؛ ألنَّ لفظ  )٥( الزخمشرياقتضى أن  الز

القول عملَ يف لفظ مفرد حمكي ، وأتى بلفظه وهو الصواب يف الفهم ، وعليه فهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤/١٠٤( الكشاف     )١(
  ) . ٥/٥٤٧( الدر املصون     )٢(
  ) . ١٤/٥٥( احملرر الوجيز     )٣(
  ) .أ /١٥١( حتفة الغريب     )٤(
  ) . ٤/١٠٤( الكشاف     )٥(

احلكاية
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  ـ ١١٨ـ 




، وكذلك  )٣(على احلكاية يف اللفظ )  قلت زيدا ( )٢( ابن خروف، وقد أجاز  )١( حيان أبو
  . هنا وعليه جرى الزخمشريهو مذهب 

  .املوفق  واوما ذكر ابن هشام هو عامل يف حمل اجلملة ، كما ذكره الشارح ، 
علينا  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد  :قال الفقري إىل ربه 

  .على حممد وعلى آله وصحبه وسلم  ابركاا بفضله ومنه ، وصلى 
  

¡```  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٧/٤١١( البحر احمليط     )١(
، كان فقيها حنويا مقرئًا ، إمام يف العربية والنحو ،  علي بن حممد بن علي احلضرمي اإلشبيلي: ابن خروف     )٢(

 ١٥/٧٥( دباء معجم األ: انظر . شرح سيبويه ، وشرح اجلمل ، تويف سنة تسع وستمائة :  له مصنفات ، منها
  ) . ١/٢٨٤( ، حتفة األديب )  ٢٢/٢٦ (، سري أعالم النبالء )  ٧٦ـ 

  ) . ١٤١( شرح مجل الزجاجي     )٣(
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  ـ ١١٩ـ 




  

  

  

  

  

  



  

  ـ ١٢٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الزمر
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٣: الزمر [  } َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِھ َأْوِلَیاَء { :قولھ تعالى 
 :قال ؛ ملا ذكر حذف احلال ،  )١(ذكرها مثاالًحلذف املقول خربا عن املوصول استطرادا 

فالقول احملذوف نصب على  ] ٣: الزمر [  } ِإنَّ اللََّھ َیْحُكُم {وحتتمل أن يكون يف اآلية اخلرب 
 ها أو ال ، أو ال موضع له ؛ ألنهذا كله إذا كان . بدل من الصلة احلال ، أو رفع خرب

، وأما إذا كان للمعبودين عيسى واملالئكة واألصنام ،  للكفار ، والعائد الواو) الَّذين  (
وذكرها . ، ومجلة القول حال أو بدل  } ِإنَّ اللََّھ {اختذوهم ، فاخلرب : والعائد حمذوف أي 

، وذكر تأويالت يف فإذا هو إياها وأنه  الكسائيو سيبويه؛ ملا أن نقل حكاية  )٢()  إذا (يف 
فيها بأن نعبدهم معمول لقولٍ مقدر ، فإمنا : وأما اآلية إذا قيل  :قال . مفعول بفعل مقدر 

  .انظره . حسنه أن إضمار القول مستسهل 
 رِبمعظم ما وقع هنا يف كالم  :قُلْتاجلملة هنا فيه ضعف سيما مع احلذفبدل  )٣( املُع .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٢٩( املغين     )١(
  ) . ١/١٠٧( املغين     )٢(
  ) . ٥ـ  ٦/٤( الدر املصون     )٣(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ١٢١ـ 



  . ] ٩: الزمر [  } َأْم َمْن ُھَو َقاِنٌت { :قولھ تعالى 
 بن اخلبازيها الما وقع ف[  ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تكون للنداء ، وذكر  )١(ذكرها يف اهلمزة 

أزيد قائم : الفهم ، حنو [ من خرق اإلمجاع ، وذكر أا تكون لالستفهام وحقيقته طلب 
 ٩: الزمر [  } َأْم َمْن ُھَو َقاِنٌت َءاَناَء اللَّْیِل {: يف قراءة احلرميني  )٢(]  وقد أجيز الوجهان

قال ، )  يا (، ويبعده أنه ليس يف الترتيل نداء بغري  الفراء وكون اهلمزة فيه للنداء هو قول.  ]
ويقربه سالمته من دعوى ااز ، إذ ال يكون االستفهام منه ـ تعاىل ـ على حقيقته ،  :

ومن دعوى كثرة احلذف ، إذ التقدير عند من جعلها لالستفهام ، أمن هو قانت ، خري أم 
،  ] ٨: الزمر [  } ُقْل َتَمتَّْع ِبُكـْفِرَك َقِلیال {: املخاطب بقوله تعاىل : ي أ. هذا الكافر 

  :معادل اهلمزة واخلرب ، ونظريه يف حذف معادل اهلمزة قول أيب ذؤيب : فحذف شيئان 
  )٣(    َسِمْیٌع ، َفَما َأْدِري َأُرْشٌد ِطَالُبھا  }  َدَعاني إلیھا القلُب ، ِإنِّي َألْمِرِه  

َأَفَمْن  {) . أم ( واقعةً قبل )  خري (ونظريه يف جميء اخلرب كلمة . أم غي : تقديره 
  . ] ٤٠: فُصلت [ اآلية  } ُیْلَقى ِفي النَّاِر َخْیٌر

ما أدري : ال حاجة إىل تقدير معادل يف البيت ، لصحة قولك : ولك أن تقول  :قال 
عادل ، وكذلك ال حاجة يف اآلية إىل تقدير هل طالا رشد ، وامتناع أن يؤتى هلا مب

كمن ليس كذلك ، مث ذكر آية الرعد اليت قدمنا وهي : ، لصحة تقدير اخلرب بقولك  معادل
  . )٤(، فانظره  ] ٣٣: الرعد [ اآلية  } َأَفَمْن ُھَو َقاِئٌم {

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٩/ ١( املغين     )١(
  ) . ١/١٩( انظر . املغين ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من     )٢(
)  ٣/٣٨٠ ( شرح التسهيل: والبيت من الطويل ، وهو أليب ذؤيب اهلذيل ، انظر .مل أجده يف ديوان اهلذليني     )٣(

  ) . ١١/٢٥١( ، خزانة األدب )  ١/٢٧ (، شرح شواهد املغين )  ١/٢٠ (، املغين 
  ) . ٧١٧ـ  ٢/٧١٤( اجلمع الغريب     )٤(
  

اهلمزة وداللتها على النداء
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 أنَّ الذي نقله عن  :قُلْت ١( ابن اخلبازال شك(  ةخالف نصوص أهل العربي)ومل أر  )٢ ،
  . مساعدا له

وحقيقته طلب الفهم ، يشمل التصديق والتصور ال يقال ظاهر الكالم ، إمنا هو  :قوله 
كلٌّ من التصديق والتصور حصل : يف التصور ألنه الذي يصدق فيه طلب الفهم ؛ ألنا نقول 

  .وأنَّ ال حصول هلا فنفي تعلق العلم فذلك فَهم  فيه الفهم ؛ ألنَّ التصديق هو حصول النسبة
وتأمل هل املراد من طلب الفهم طلبه للمتكلم ، أو طلب الفهم املطلق الذي يعم املتكلم 
وغريه ؟ وينبين على ذلك هل يكون االستفهام الوارد من البارئ حقيقة أو جمازا ؟ واألول 

من أهل البيان ، وتأمل ما وقع هنا لبعض الشراح هو املتبادر إىل الفهم وهو ظاهر كالم كثري 
  !املتأخرين ، فإنه تأول الكالم على املعىن الثَّاين ، وفيه نظر 

  .إخل ..... ) وقد أجيز (  :قوله 
 )٦(القوالن  )٥( ابن الصائغ، هنا قال  )٤( الشاطبـي، انظر  )٣(فقط  محزةحقه أن يقول و

يف اآلية سائغان واإلبعاد مبجرد ما ذكر ال يظهر ، وكم يف القرآن من مفرد ال يقع إال يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ولد باملوصل ،  أمحد بن احلسني بن أمحد بن أيب املعايل بن منصور النحوي اللغوي العروضي: ابن اخلباز     )١(

، بغية )  ١/٢٨٨( حتفة األديب : انظر . شرح ألفية ابن معط ، تويف سنة تسع وثالثني وستمائة : من تصانيفه 
  ) . ١/١١٧( ، األعالم )  ١/٣٠٤( الوعاة 

  ) . ٥٨٠ص ( توجيه اللمع     )٢(
: انظر . ، وقرأ الباقون بتشديدها  }أَمن هو قانت{قرأ نافع وابن كثري ومحزة بتخفيف امليم     )٣(

  ) . ٦٦٩ص ( ، إبراز املعاين )  ٢/٥٧٠ ( اإلقناع
  ) . ٦٦٩ص ( إبراز املعاين     )٤(
، الزم أبا حيان ومهر  ويحممد بن عبد الرمحن بن علي بن أيب احلسن بن الصائغ احلنفي النح: ابن الصائغ     )٥(

. التذكرة النحوية ، املباين يف املعاين ، االستدراك على مغين ابن هشام : يف العربية وغريها ، له مصنفات منها 
  .سنة سبع وسبعني وسبعمائة : تويف 

  . ١٠/١٤٤: ، معجم املؤلِّفني  ٦/٢٤٨: ، شذرات الذّهب  ١/٤٧١: حسن احملاضرة     
  ) . ١/٢٠( حاشية الشمين على املغين : بن الصائغ يف انظر قول ا    )٦(
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  ـ ١٢٣ـ 



نعم لو أردف ذلك .  } اْلِعْھِن {، و  } َزَباِنَیَة {، و  } ِضیَزى {ذلك املوضع حنو 
وقد أبعد بعض العلماء النداء يف . تجه بأن النداء باهلمزة يف كالم العرب قليل أو حنو ذلك ال

: فإن األمر بالقول وهو قوله ! اآلية بغري ذلك ، وهو أن النداء غري مالئم للسياق وفيه نظر 
  .والنداء له بوصفه اجلميل  rللنيب  } ُقْل َتَمتَّْع {

 إخل ..... ) وكم يف القرآن (  :قوله : قُلْت.  
يه ؛ فإن الكالم يف كلمة هلا معنيان استعمل يف القرآن إن ما ذكر ليس مما حنن ف: قيل 
فإذا وجدت يف موضع فحملها على ما ورد يف القرآن أوىل ، . يستعمل اآلخر  أحدمها ومل

  .، وما أشبهه فليس من هذا القبيل بوجه  } ِضیَزى {وأما ما ذكر من 
 ه ليس من هذا القبيل ، إالّ أَنَّ الترجيح :قُلْتأن مبا ذكر هذا القائل إمنا يتمشى  ال شك

على أصل الشيخ يف إعراب الكلمة إذا تعارض أن تعرب مبا له نظري يف القرآن ، ومبا ليس له 
ينازع يف ذلك وقد رددنا عليه يف  )١( الدماميينو. نظري فيه ، فاحلمل على ما له نظري أوىل 

واإلنصاف أن النداء باهلمزة يف كالم العرب قليل ، . ظره مسائل وآيات يف اجلهات ، فان
وقد ذكر الشيخ يف اجلهات أن محل القرآن على األوجه البعيدة وترك الوجه القريب مما 

  .إخل .....  وقد أبعد بعض العلماء: جيتنب ، وقول املعترض 
 ةهذا هو  :قُلْتعد محل اآلية على النداء ألجل أن السياق يبعد ؛ فإنه استب )٢( ابن عطي

قبل النداء  rذلك ، ورد عليه بأن السياق يدل عليه فإِنَّ األمر واملواجهة بالقول للنيب 
  .، وأوصاف املنادى متقررة فيه عليه الصالة والسالم ، بل منه أصلها وهو حسن  وبعده

  ).ويقربه (  :قول الشيخ 
فإن . أدعو : قد يقال ال نسلم سالمة النداء من احلذف ؛ ألنه بتقدير :  ابن الصائغقال 

لو اقتصر على مطلق حذف ، من غري : يقال . هو حذف كال حذف حلصول النيابة : قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٠( حاشيته على املغين     )١(
  ) . ١٤/٦٧( احملرر الوجيز     )٢(
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  ـ ١٢٤ـ 




حذف شيئني لكان أوىل ، ولنا أن ال نسلم أن احملذوف ما ذكرت بل ندعي أن اآلية من 
واستدالله ببيت أيب ذؤيب سبقه اجلماعة إليه ، مث استطرد كالما : قال . ط حذف اخلرب فق

  أين هذا املطلع مما ذكرنا ؟: وأطال فيه وقال 
 يخ ظاهر يف أن النداء فيه حذف ؛ ألنَّ النسخ اليت رأيت  :قُلْتأنَّ كالم الش ال شك

فيها من  ابن الصائغ، ولعل نسخة ) من دعوى احلذف ( ال ) من دعوى كثرة احلذف  (
، وكون حذف النداء باب ليس مانعا من التقدير ، يدل على ذلك الظرف  دعوى احلذف

  .إذا كان خربا أو صفة أو حاالً 
  ) .بل ندعي أن اآلية من حذف اخلرب (  :قوله 

ويل وتطويل ، فال هذا أشار إليه الش يخ بعد ، وما ذكره بعد ذلك املعترض إمنا هو
  . نطول به ، وليس مقصد الشيخ 

  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....)١( 
لغريه إن االستفهام إمنا يستحيل يف حقه إذا كان طلب الفهم له ، وأما إن كان طلب الفهم 

  .فال يستحيل 
 طلب ) هل قام زيد ؟ : ( وهذا تـخليط للحقائق ، فيزعم هذا القائل أن القائل  :قُلْت

كيف وقد استشكل أهل العربية . الفهم ملن كان حاضرا ولو كان هو عاملًا بقيام زيد 
 لظهور تنايف الكالم ؟ فلو كان طلب الفهم لغري املتكلم) علمت هل قام زيد : (  كلهم
  .يستشكل ومل حيتج إىل األجوبة املذكورة يف ذلك  مل

  .إخل ..... ) دعوى كثرة احلذف (  :وقول الشيخ :  )٢( الدماميينقال 
وما دخلت عليه ، واخلرب ؛ ألنه يف مقام بيان ) أم ( حذفت ثالثة أشياء : حقه أن يقول 

يدلّ )  أم (يف هذا التقدير إشكال ؛ ألنه قد صرح أن تقدير  ثُم. ما يلزم على هذا القول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  ) .أ /٤ب ، /٣( حتفة الغريب     )٢(
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  ـ ١٢٥ـ 




: قال . متطرفة )  أم (وهو قد صرح خبالف ذلك مع أن . على أَنَّ االستفهام حقيقي 
على االنقطاع ؛ ألنَّ الشيخ صرح باملعادل ، وغري ذلك مما يوجب منع )  أم (يصح محل  وال

  .احلمل على ذلك 
 يخ قال لسالمته من دعوى كثرة احلذف ، وأشار البحث األ :قُلْتول ضعيف ؛ ألنَّ الش

فإنه ! ، واعتراضه الثَّاين فيه نظر  الدماميينكثرة يغين عما ذكر : إىل بعض ذلك ، وقوله 
 .أن ال يتحقق فاالستفهام بتقدير أن يكون ذلك على حذف قولٍ )  أم (يلزم من ذكر  ال

فصورة االستفهام منه ـ سبحانه ـ ويف ) .  إخل.....  وقل هلم يا حممد أمن هو : (أي 
للخصم على سبيل التبكيت واإليهام  r احلقيقة على تقدير قول ، واالستفهام من النيب

، وهذا املعىن أيضا  ] ٢٤: سبأ  [اآلية  } َوِإنَّا َأْو ِإیَّاُكْم َلَعَلى ُھًدى {: عليهم كما قال 
إمنا ) إنّ (إِنَّ االستفهام الوارد من البارئ والشرط بـ : يتقرر من غري حذف ، وقد قالوا 

سيق مساق أن القرآن جارٍ على خط كالم العرب ، وأن عربيا لو عرب عن معىن وقع التعبري 
  .عنه يف القرآن ألتى مبا ذكر يف القرآن 

  .خل إ..... ) ونظريه يف حذف املعادل (  :وقول الشيخ 
؛ ألنه يزعم أنه ال بد من املعادل إما  )١( ابن الطراوةإن ذلك واجب على أصل  :قيل 
  . )٢(مقدرا  مذكورا أو

  .إخل ..... ) ولك (  :قوله 
والثَّاين ؛ الَّذي أشار إليه للتصديق . اَألول ؛ على أَنَّ االستفهام صورته راجعة للتصور 

  .لتنايف ذلك )  أم (اهلمزة ال جبامع ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حنوي ماهر أديب ، جتول كثريا يف بالد األندلس ، له  يسليمان بن حممد بن عبد اهللا السبئ: ابن الطراوة     )١(

الترشيح يف النحو ، واملقدمات على كتاب سيبويه واإلفصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف : مصنفات ، منها 
، حتفة )  ١١٥ـ  ٤/١١٣( إنباه الرواه : انظر . سنة مثان وعشرين ومخسمائة : تويف . كتاب اإليضاح 

  ) . ٣/١٣٢( ، األعالم  ) ٢/٥٨١( األديب 
  .مل استطع الوقوف على هذا القول فيما بني يدي من مصنفات     )٢(
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  ـ ١٢٦ـ 




  .إخل ..... ) وامتناع أن يؤتى هل (  :قوله 
 اليت ال تكون إال للتصديق ، ) هل ( ألن اهلمزة إذا كانت للتصديق فهي مبرتلة  :قُلْت

  .جتامعها  ال) أم (  و
َھْل َتَزوَّْجَت ِبْكًرا َأْم  ((:  ا جلابر بن عبد rقدر ذلك بقوله :  )١( الدماميينقال 
يؤتى ا يف ) أم ( شاهدا على ذلك ، و ابن مالك، وجعلها  )٢(ذكره البخاري  )) َثیًِّبا ؟

  .كان عاملًا بأنه قد تزوج  r التصديق ؛ ألنَّ النيب
  . )هل ( املتصلة قد تقع بعد )  أم (وإمنا سأل عن التعيني ، فـ 

مفعوالً بفعل مقدر استفهم ) ثيبا ( منقطعة و ) أم ( وحيتمل أن تكون :  الدماميينقال 
  .أوالً عن التزويج مث أضرب عن ذلك 

 ز االستدالل به فيستدل على أن  :قُلْتفيه ، فإن جو هل ( احلديث صحيح ال شك (
وإن منع االستدالل به ، وهو قول . بعيد جدا  الدماميينو قليل ، وتأويل تكون للتصور وه

واالستدالل باحلديث فيه نظر جبواز نقل احلديث باملعىن . مجاعة ، وهو احلق فال يتم ما ذكر 
وغريه وتكلم فيها كالما  )٤( ابن خلدونمن كالم الشيخ  )٣( ، وتقدمت األجوبة عن ذلك

  .أعلم  وا. حسنا 
ويقع يف بعض النسخ وعدم امتناع أن يؤتى هلل ، وهو تكرار لقوله ، لصحة قولك ما 
أدرى هل طالا رشد ، والصواب النسخة اليت أثبتناها ، وهي امتناع أن يؤتى هلا مبعادل 

  .أورد ما  الدماميينوعليها كما أورد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .أ /٤( حتفة الغريب     )١(
، شرح )  ٩٣٧( ، ص )  ٥٢٤٧( كتاب النكاح رقم : صحيح البخاري : وانظر . جزء من حديث     )٢(

  .)  ٩١٨( ، ص )  ٥٥( كتاب الرضاع رقم : صحيح مسلم للنووي 
  ) . ١/٢٠( اجلمع الغريب     )٣(
: ، له مصنفات ، منها  عبد الرمحن بن حممد بن حممد احلضرمي املالكي ، يعرف بابن خلدون: ابن خلدون     )٤(

  .العرب وديوان املبتدأ واخلرب ، شرح الربدة ، تويف سنة مثان ومثامنائة 
  ) . ٣/٣٣٠ ( ، األعالم)  ٤/١٤٥( الضوء الالمع : انظر     

أم ( 
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  ـ ١٢٧ـ 



  . ] ٩: الزمر [ اآلية  } ُقْل َھْل َیْسَتِوي { :قولھ تعالى 
؛ ملا أن فرغ من شروط  )١(ذكرها يف بيان أن الشيء يظن من احلذف وليس منه 

وصوب أن ذلك ليس . ، وذكر كالم النحويني يف احلذف يف االقتصار ولالختصار  احلذف
َھْل  {: ومنه : قال . لة ما ال مفعول له ، وذكر أمثلة من باب احلذف ، بل الفعل نزل مرت

  .هل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم : اآلية ، واملعىن  } َیْسَتِوي
 ا يف ذلك على مذهب أهل البيان ، وهو خالف اصطالح أهل العربية ،  :قُلْتاعتماد
الفعل : الح أهل اإلعراب ، أن املفعول حمذوف يف ذلك ، وأما أهل البيان فيقولون فإن اصط

املتعدي إذا نزل مرتلة الالزم مل يقدر له مفعول ؛ ألنَّ املراد الثبوت املطلق والنفي املطلق من 
قالوا مثل اآلية ، فإن الغرض إثبات العلم لقوم ونفيه عن . غري اعتبار عموم وال خصوص 

إِنَّ الفعل الثَّاين بعد نفي يفيد : ال يقال . ن غري إرادة العموم لفرد أو خصوص آخرين م
املراد الفعل املنفي هو الذي أثبت : فكيف يقال من غري إرادة العموم ؟ ألنا نقول . العموم 

يطول جلبه  البيان هنا ؛ فإن هلم كالما دقيقًا  )٢(ملن علم وهو مطلق ، وانظر ما فرعه أهل 
..... ..... ..... ، وما الفرق بينهما  ، وانظر العموم يف الفعل ، والعموم يف املفعولهنا 

  . ] ٢٣: القصص [  } اْمَرأَتْیِن َتُذوَداِن {: ، قوله  )٣(..... ..... 

  . ] ١٩: الزمر [  } َأَفَأْنَت ُتْنِقُذ َمْن ِفي النَّاِر { :قولھ تعالى 
  .وحقق هذا الفصل حتقيقًا حسنا  )٥(.... ..... . )٤(ذكرها يف الباب الثَّالث 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٧٠٢( املغين     )١(
  ) . ١٦٢ـ  ١٥٩( خمتصر السعد     )٢(
  .طمس مبقدار مخس كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
  ) . ٢/٥١٧( املغين     )٤(
  .طمس مبقدار كلمتني بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٥(
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  ـ ١٢٨ـ 



وإذا جهلت املعىن قدرت الوصف ألنه صاحل لألزمنة كلها ، وإن كان حقيقته يف : قال 
إم جعلوا يف :  } َأَفَأْنَت ُتْنِقُذ َمْن ِفي النَّاِر {: يف قوله  الزخمشريوقال : احلال ، قال 

  .اآلن لتحقق املوعود به النار 
  .ولكن ما ذكر أبلغ وأحسن . وال يلزم ما ذكره ؛ ألنه ال ميتنع تقدير املستقبل : قال 

 ا على  :قُلْتيخ شاهدما يتعلق به الظرف يكون باملاضي ] أنَّ [ اآلية إمنا ذكرها الش
وبني  )١( الزخمشريكالم  فذكر. حبسب ما دلّ عليه املعىن والصناعة . املضارع أو بغريمها  أو

  .يتعني بل يكون أوىل  أنه ال
  .إخل ..... ) إذا جهلت املعىن (  :وأما قوله 

  .وال باآلية بوجه  الزخمشريفال تعلق له بكالم 
إن يف كالمه افتا ؛ ألنَّ فرض أنه جهل املعىن فكيف : الشيخ وقال  )٢( الدماميينوناقش 

فقدر الذي هو ظاهر يف احلال ؟ وما رآه الشيخ أن الظرف ملا كان ال بد له من : يقول 
عامل ، وهذا العامل جمهول زمنه فقدر ما يصلح ا مع قرينة تصرفه عن مدلوله اللغوي 

  .أعلم  واوهذا يتأول عنه ، 
سهيل ونقل عن الشأن اآلية ميكن أن تكون دليالً لألخفش القائل  )٣(يخ يف شرح الت :

أفمن حق ، دخلت الفاء يف : بأن الربط يقع بإعادة معىن املبتدأ وجعل اجلملة خربا عن قوله 
  .اخلرب ، وفيه أيضا دليل على أَنَّ الصلة فيه ال يشترط فيها االستقبال 

 الوهذا تكلف ، وانظر  :قُلْتخمشري٤( ز( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤/١١٧( الكشاف     )١(
  ) .أ /١٧٨( حتفة الغريب     )٢(
  ) . ١/٣١١( شرح التسهيل     )٣(
  ) . ٤/١١٧( الكشاف     )٤(
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  ـ ١٢٩ـ 



  . ] ٢٢: الزمر [ اآلية  } َفَوْیٌل ِلْلَقاِسَیِة ُقُلوُبُھْم { :قولھ تعالى 
السادس ؛ مرادفة  :فقال ، ) عن ( ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا ترد مبعىن  )١()  من (ذكرها يف 

  . ] ٩٧: األنبياء [  } َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َھَذاَیاَوْیَلَنا  {و  }َفَوْیٌل ِلْلَقاِسَیِة {حنو )  عن (
هي يف هذه اآلية لالبتداء ، ولتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب أشد ، : وقيل  :قال 

، وال يصح كونه  } َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َكـَفُروا {وكأن هذا القائل يعلق معناها بويل ، مثل 
من : ، وهي يف األوىل للتعليل ، أي  )٢(فيهما لالبتداء  هي: وقيل . تعلقًا صناعيا للفصل 

  .؛ ألنه إذا ذكر قست قلوم  اأجل ذكر 
: للمجاوزة ، وكأنه قيل )  زيد أفضل من عمرو : (يف حنو ) من ( أن  ابن مالكوزعم 

إا البتداء االرتفاع : وغريه  سيبويهوهو أوىل من قول : جاوز زيد عمرا يف الفَضل ، قال 
  .إذ ال يقع بعدها إىل )  شر منه (يف حنو  )٣(وابتداء االخنفاض )  أفضل منه (يف حنو 

  ) .عن ( لو كانت للمجاوزة لصح يف موضعها : وقد يقال  :قال الشيخ 
 قوله يف هذه اآلية يعود على آية األنبياء  :قُلْت . ا تفيد أن ما بعد : فإن قُلْتما بيان أ

  ذلك من العذاب أشد ؟
 لذلك من االنتهاء ، فإذا كان ابتداء العذاب من  :قُلْت دا إذا كانت لالبتداء فال بأل
، أفاد أَنَّ له انتهاًء أشد منه ؛ ألنَّ السياق يدل على كثرة وقوع العذاب م ،  الذي ذكر

متمكن  ابن مالكوهو أنسب وأقرب ، وما رد به الشيخ على  والظاهر أا يف اآلية للتعليل ،
  .أعلم  واال حميد عنه ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٥١( املغين     )١(
  ) . ١/٣٥١( انظر . يف املغين » أو«    )٢(
  ) . ١/٣٥٢( انظر . يف املغين » االحنطاط«    )٣(
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  ـ ١٣٠ـ 



  . ] ٢٤: الزمر [ اآلية  } َأَفَمْن َیتَِّقي ِبَوْجِھِھ { :قولھ تعالى 
اِئٌم َعَلى َأَفَمْن ُھَو َق {: ؛ ملَّا أَنْ ذكر آية الرعد ، وهي قوله  )١(ذكرها يف أول اهلمزة 

َأَفَمْن  {: التقدير يف قوله : وقالوا . وقد قدمناها مثاالً بعد ذلك  ] ٣٣: الرعد  [ } ُكلِّ َنْفٍس
  .كمن ينعم يف اجلنة ، انظره : أي  } َیتَِّقي ِبَوْجِھِھ

 ل هذه السورة  :قُلْتما يناسب ذلك  )٢(انظر أو ؛ فإنَّ ثَم.  

 } ُقْرَءاًنا َعَرِبیا {: إىل قوله .  ] ٢٧: الزمر [ اآلية  } َضَرْبَنا ِللنَّاِس َوَلَقْد { :قولھ تعالى 
  . ] ٢٨: الزمر [ 

 ارمحه  ـ اجلهة السادسة ، وبين الشيخمن  )٣(ذكرها مثاالً لتوطئة احلال يف النوع التاسع 
حبث من بعض األشياخ يف ـ أن التوطئة تكون باخلرب والصفة واحلال ، وقد كان وقع 

  .أعلم  وااملسألة فيما يتعلق بأن اخلرب يكون موطئًا فاستظهرت بنص الشيخ يف آيات ، 

  . ] ٣٦: الزمر [ اآلية  } َأَلْیَس اللَُّھ ِبَكاٍف َعْبَدُه { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا  )٥()  هل( يف مهزة اإلنكار وأا للنفي ونفي النفي إثبات ، وذكرها يف  )٤(ذكرها 

  .أَنْ ذكر أا خمتصة باإلجياب خبالف اهلمزة ، فذكر اآلية للهمزة 
 م يف أول البقرة  :قُلْتل هذه اآلية مع ما تقدالبقرة [  } َأَلْم َتْعَلْم {: يف قوله  )٦(وتأم :

  .فإن البحث واحد  ] ١٠٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٠( املغين     )١(
  ) . ١١٧( انظر هذا التحقيق     )٢(
  ) . ٢/٦٧٣( املغين     )٣(
  ) . ١/٢٤( املغين     )٤(
  ) . ٢/٤٠٣( املغين     )٥(
  ) . ٢/٢٧٤( اجلمع الغريب     )٦(
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  ـ ١٣١ـ 




  . ] ٤٦: الزمر [ آلية ا } ُقِل اللَُّھمَّ َفاِطَر السََّمَواِت { :قولھ تعالى 
أن يخرج على خالف األصل ، وخالف الظاهر ، فذكر  )١(ذكرها يف اجلهة العاشرة 

: يف  سيبويهوأما قول  :فقال أمورا مث استعذر عما وقع للنحويني يف مواضع من اإلعراب ، 
ومل جيعله صفة على احملل )  يا (إنه على تقدير  } ُھمَّ َفاِطَر السََّمَواِت َواَألْرِضُقِل اللَّ {

ـ تعاىل ـ ملا اتصلت به امليم املعوضة من حرف النداء أشبه  ا؛ ألنَّ عنده أن اسم 
  :قوله مث ذكر ما وقع له يف بيتي الكتاب وهو . األصوات ؛ فلم جيز نعته 

    ..... ..... ..... ..... .....  }  )٢(. ..... ....اعتاد قلبك   

  الَّيت ما أضعف هذه العلّة : قلت . إخل ، ونوزع فيما ذكر ، ولوال الطول جللبناه 
 ..... ..... ..... ..... .....)٤( )٣( .  

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٩٠( املغين     )١(
  :جزء من صدر بيت ، والبيت بتمامه     )٢(

    وھاج أحزانك المكنونة الطلل  }  من لیلى عوائده..... .....   
    وكل حیران سار ماؤه خضل  }  ربع قواء أذاع المعصرات بھ  

  ) . ٢/٦٩٠( املغين     
، شرح شواهد )  ٢/٤٣٦( ، اخلصائص )  ١/٢٨١( الكتاب : انظر . والبيتان من البسيط ، ومها بال نسبة     

  ) . ٧/٥( ، شرح أبيات املغين )  ٢/٩٢٤ (املغين 
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
  .وسورة فصلت ، وأوائل سورة الزخرف  هنا خرم مشل آخر سورة الزمر ، وسورة غافر ،    )٤(
  



  

  ـ ١٣٢ـ 
  

  ]سورة الزُّخرف [ 
  

  . ] ٣٥: الزخرف [ اآلية  } لدُّْنَیاَوِإْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْلَحَیاِة ا { :قولھ تعالى 
على اجلملتني فإن دخلت على [ ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تدخل  )١(املخففة ) إِنْ ( ذكرها يف 

؛ ملَّا أَنْ ذكر  )٣(، وذكرها يف آخر الم االبتداء  )٢(] اإلمسية جاز إعماهلا خالفًا للكوفيني 
واألكثر أا الم  سيبويه، وأن مذهب    املخففةاخلالف املعلوم فيها إذا دخلت على خرب إن 

وهلذا صارت الزمة بعد أن كانت  :قال . النافية ) إِنْ ( املخففة و ) إِنْ ( لالبتداء فارقة بني 
إال أن يدل دليل على قصد اإلثبات كقراءة أيب رجاء يف اآلية ، ونقل عن مجاعة . جائزة 

  .بت للفرق ، انظره أنها الم أخرى اجتل

  . ] ٣٩: الزخرف [ اآلية  } َوَلْن َیْنَفَعُكُم اْلَیْوَم { :قولھ تعالى 
 )٥( ]إذْ [ اشتراككم يف العذاب ألجل ظلمكم يف الدنيا ، وهل ولن ينفعكم اليوم :  )٤(أي 

من اللفظ ، فإنه والتعليل مستفاد من قوة الكالم ال . هذه حرف مبرتلة الم العلة ، أو ظرف 
ضربته إِذْ أساء ، وأريد الوقت اقتضى ظاهر احلال أن اإلساءة سبب الضرب ؟ : إذا قيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٢( املغين     )١(
  . ١/٣١ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنص من املغين     )٢(
  ) . ١/٢٥٨( املغين     )٣(
  ) . ١/٩٦( املغين     )٤(
  .ما بني املعقوفني زيادة يلتئم ا السياق     )٥(
  

إذ الظرفية
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  ـ ١٣٣ـ 




لن ينفعكم اليوم وقت  : (قوالن ، وإمنا يرتفع السؤال على القول األول ، فإنه لو قيل 
يبقى يكن التعليل مستفادا ؛ الختالف زمين الفعلني ، و مل)  ظلمكم االشتراك يف العذاب

ال تبدل من اليوم ؛ الختالف الزمانني ، وال تكون ظرفًا )  إذ (إشكال اآلية ، وهو أن 
؛ ألنه ال يعمل يف ظرفني ، وال ملشتركون ؛ ألنَّ معمول خرب األحرف اخلمسة  لينفع
يتقدم عليها ، وألن معمول الصلة ال يتقدم على املوصول ، وألن اشتراكهم يف اآلخرة  ال
  .زمن ظلمهم  يف ال

:  أبو الفتحوقال . واجلمهور ال يثبتون ذلك  :ثُم قال مث ذكر آية قدمناها يف حملها ، 
 ٣٩: الزخرف [ اآلية  } َوَلْن َیْنَفَعُكُم اْلَیْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم {:  راجعت أبا علي مرارا يف قوله تعاىل

وم ، فآخر ما حتصل منه أن الدنيا واآلخرة متصلتان ، وأما ، مستشكالً إبدال إذ من الي ]
  .مستقبلة ، انتهى ) إذ ( تعاىل سواء ، فكأن اليوم ماضٍ ، أو كأن  ايف حكم 
) إذ ( فـ  التقدير بعد إذ ظلمتم ، وعليهما أيضا: وقيل إِذْ ثبت ظلمكم ، : املعىن : وقيل 

؛  ] ٨: آل عمران [  } َبْعَد ِإْذ َھَدْیَتَنا {الفًا ملا قدمناه يف بدل من اليوم ، وليس هذا التقدير خم
ألنَّ املدعى هناك أا ال يستغىن عن معناها كما جيوز االستغناء عن يوم يف يومئذ ؛ ألنها 

حتذف لدليل ، وإذا مل تقدر إذ تعليالً فيجوز أن تكون أنَّ وصلتها تعليالً ، والفاعل مستتر  ال
أو إىل القرين ،  ] ٣٨: الزخرف [  } َیاَلْیَت َبْیِني َوَبْیَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْیِن {: وله راجع إىل ق

  .بالكسر على االستئناف  } إِنكُم {: ويشهد هلما قراءة بعضهم 
وحملت عليه : ، قال  )١(ترد للتحقيق ) إذ ( وملَّا أَنْ ذكر الشيخ يف آخر هذا املوضع أَنَّ 

.  ] ٣٠: البقرة [ اآلية  } َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة {: يعين هذه وآية البقرة ، وهي  اآلية ،
  .ألنه قال يف آخر الكالم وعلى التحقيق فاجلملة معترضة بني الفعل وفاعله 

هل جيوز التعلّق بأحرف  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(ذكرها يف الباب الثَّالث : املوضع الثَّاين 
  حصل الثالثة األقوال املعلومة ثالثها الفرق بني أن يكون نائبا عن فعل ؟.  عاينامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٩٨( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٠٥( املغين     )٢(
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  ـ ١٣٤ـ 



  :فأما الذين قالوا باجلواز مطلقًا ، فقال بعضهم يف قول كعب : قال بعد ذلك 
  )١(   ِإالَّ َأغنُّ َغضیُض الطَّرِف َمْكحوُل  }  َوَما ُسَعاُد َغَداَة الَبْیِن ِإْذ َرَحُلوا  

  .انتفاء كوا يف هذا الوقت إال كأغن : ظرف للنفي ، أي  غداة البني
بدل ) إِذْ (  ] ٣٩: الزخرف [  } َوَلْن َیْنَفَعُكُم اْلَیْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم {يف  ابن احلاجبوقال 

انتفى يف :  من معىن النفي ، أي)  لن (من اليوم ، واليوم إما ظرف للنفع املنفي ، وإما ملا يف 
  .هذا اليوم النفع ، فاملنفي نفع مطلق ، وعلى األول نفع مقيد باليوم 

فإن قصدت نفي ضربٍ معلّلٍ بالتأديب )  ما ضربته للتأديب : (إذا قلت : وقال أيضا 
تعليل للضرب املنفي ، وإن : فالالم متعلقةٌ بالفعل ، واملنفي ضرب خمصوص ، وللتأديب 

انتفاء الضرب : ى كل حال فالالم متعلقة بالنفي والتعليل له ، أي قصدت نفي الضرب عل
كان ألجل التأديب ؛ ألنه قد يؤدب بعض الناس بترك الضرب ، ومثله يف التعلق حبرف 

، إذ لو علق هنا باملنفي فسد )  ما أكرمت املسيء لتأديبه ، وما أهنت احملسن ملكافأته (النفي 
  .املعىن املراد ، انتهى 

  .إخل ..... ) وإمنا يرتفع السؤال : ( قوله يف املوضع األول  :لْت قُ
السؤال الذي أشار إليه هو لإلشكال الذي يذكره بعد ، فالالم للعهد الذهين ، والشيخ 

  .مل يرتب الكالم يف اآلية 
  ) .إن السؤال يرتفع على القول األول (  :وقوله 
 ال ، فضالً عن ارتفاع السؤال ؟ :قُلْتفإنه قال ! كيف يتقرر التعليل على ما سبكه به أو
لن ينفعكم اليوم اشتراككم يف العذاب ألجل ظلمكم يف الدنيا ، جعله علة لعدم : يف سبكه 

 نفع االشتراك يف العذاب ، وإمنا هو علة يف وقوع العذاب م ، واشتراكهم فيه ، فيلزم على
مع أن الظلم ال ينفك عن الكافر  تقديره أن يكون االشتراط يف العذاب فيه نفع لو مل يقع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شرح شواهد )  ١٩ص ( ديوانه : انظر .  tالبيت من البسيط ، وهو لكعب بن زهري     )١(

  ) . ١/٢٨( ، شرح أبيات مغين اللبيب )  ٢/٥٠٥ (، املغىن )  ٤٧٥ ص ( اإليضاح
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  ـ ١٣٥ـ 



هذا بيان أن القول األول  )١(: ..... ..... ..... ..... ..... ..... وال فرق بني أن يقول 
قبل وهو أشار إىل أنه قدم  )٢(..... ..... ..... ..... ..... ال يرد فيه إشكال ، وأما الثَّاين 

قد يكون مضافًا إليها اسم زمان صاحل لالستغناء عنه وغري صاحل ، فمثل غري ) إذ ( أن 
: فكأن قائالً يقول يف هذا املوضع   ] ٨: آل عمران [  } َبْعَد ِإْذ َھَدْیَتَنا {: الصاحل بقوله 

 غري صاحل) بعد ( يف هذه اآلية ؟ وقد قررت أن املضاف وهو ) بعد ( كيف صح حذف 
ألن يستغىن عنه ، فأجاب مبا رأيت ، وال حيتاج إىل هذه الزيادة ، فإن عبارته أوالً تفي 
بذلك ؛ ألنه مل يقل غري صاحل للحذف ، بل لالستغناء عنه ، واالستغناء عن الشيء أخص 

  .أعلم  وامن احلذف ، 
  .إخل ..... ) ويشهد هلما (  :قوله 

ظهر له ، قبل أن رأيته وما نبهت عليه من كالم هذا القول أقرب لألقوال وهو الذي 
،  الشيخ يف اآلية إمنا هي هذه ال آية البقرة متعني ملا ذكر ، وقد كنت استشكلت كالمه

إذ  : (ثَّاين يف املوضع ال )٤( ابن احلاجبقول : فإن قُلْت .  )٣(نبه عليه  الدماميينحىت وجدت 
  عنه ؟ بدل من اليوم كيف يصح مع ما رأيت من اإلشكال ، وسكت الشيخ) 

 ؛ ألنَّ  )٥(بعيد  الفارسيوقول . إذا ثبت أو بعد إذا ، وغري ذلك : لعله يقول  :قُلْت
 ـ لبطل ورود ـ تعاىل االقواعد النحوية ال جتيء على أمور عقلية ، ولو راعينا ما يف علم 

يف القرآن وغري ذلك ، بل إمنا أتى القرآن على بديع كالم العرب ، وما أشار إليه إمنا ) إذ  (
أتى : أصل ألحدمها كما يقول  )٦(يعتربه أهل البيان فيما جيوز فيه تركّب األمرين للزمه 

فعرب باملاضي ،  الباري وقوعه مقتضى الظاهر يأيت أمر هللا ، لكن ملا علم: ، فيقال  ا أمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  .يم الَّذي حلق باملخطوط طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترم    )٢(
  ) .أ /٢٨( حتفة الغريب     )٣(
  ) . ١/٥٢( األمايل النحوية     )٤(
  ) . ٢/٤٣٥( اخلصائص     )٥(
  .كلمة غامضة يف األصل     )٦(
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  ـ ١٣٦ـ 



هنا  )١( املُعرِبظاهر ، وقد قدمناه يف موضع آخر ، وتأمل كالم  ابن احلاجبوبقية كالم 
  .ففيه حبث 

  . ] ٤٨: الزخرف [ اآلية  } َوَما ُنِریِھْم ِمْن َءاَیٍة { :قولھ تعالى 
  وكذا :قال ،  )٢(أماكن احلذف ذكرها مثاالً حلذف الصفة يف 

  )٣(  ولم ُأْعَط شیًئا َوَلْم ُأْمَنِع  }  ..... ..... ..... ..... .....  

  :، دفعا للتناقض ، وكذا قوله    من أختها السابقة ، ، وشيئًا طائالً: أي 
  )٤(  َوَلْیَسْت داُرنا َھاَتا ِبَداِر  }    

  .بدار طائلة : أي    
 ال يصح ما أشار إ :قُلْت همن تأويلها ؛ ألن دالزيدان كل واحد : ( ليه يف اآلية ال ب

، فلو مل تقدر الصفة يف اآلية للزم ذلك ، وهو يؤدي إىل ) منهما أفضل من صاحبه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٩٩( الدر املصون     )١(
  ) . ٢/٧٢٠( املغين     )٢(
  :عجز بيت صدره     )٣(

    ... ..... ..... .......... ..  }  وَقْد ُكْنُت في الحرب ذا ُتْدَرٍإ  
  ) . ٢/٧٢٠( املغين     
     لميوالبيت من املتقارب ، وهو للعباس بن مرداس السt  . الشعر )  ٨٤ص ( ديوانه : انظر ،

  ) . ٢/٩٢٥( ، شرح شواهد املغين )  ١/٨٨( ، لسان العرب )  ٢/٧٤٨ ( والشعراء
  ) . ١/٢٤ (، األمشوين )  ٣/٢٨٧( وبال نسبة يف أوضح املسالك     

  :عجز بيت صدره     )٤(
    ..... ..... ..... ..... .....  }  وَلْیَس ِلَعْیِشَنا َھَذا َمَھاُه  

  ) . ٢/٧٢٠( املغين     
، )  ٣/٤٨٨( ، الكتاب )  ١١٢ص : ( ديوانه : والبيت من الوافر ، وهو لعمران بن حطان ، يف     

  ، )  ٥/٣٦١( ، اخلزانة )  ٢/٩٢٦( ، شرح شواهد املغين )  ٢/٢٨٨(  املقتضب
  ) . ٣/١٣٦( وبال نسبة يف شرح املفصل     



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ١٣٧ـ 



وأن الشيء يصح أن يفضل على الشيء ، : جبواب آخر  ابن احلاجبوأجاب .  التناقض
  . )١(عليه ، من جهة أخرى فانظره  ويفضل ذلك الشيء

والبيت األول ليس فيه التناقض الذي زعم الشيخ ، إمنا فيه حتري الصدق على : قيل 
تقديره ، والبيت لعباس بن مرداس وهو مشهور ، وأنشده يف الصحاح البيت الثَّاين على 

  . )٢(خالف إنشاد الشيخ فانظره 

  . ] ٥١: الزخرف [  } َنَأَفال ُتْبِصُرو { :قولھ تعالى 
أن تكون زائدة ، ذكره أبو زيد وقال : الثَّالث  :ملَّا أَن قال ؛  )٣() أم ( ذكرها يف 
: إِنَّ التقدير :  ] ٥٢ـ  ٥١: الزخرف [  } َأْم َأَنا َخْیٌر* َأَفال ُتْبِصُروَن  {: يف قوله تعاىل 

  :   أنا خري ، والزيادة ظاهرة يف قول ساعدة بن جؤية
  )٤(أم ھل على العیش بعد الشیب من   }  یا لیت شعري وال منجى من الھرم  

مسألة سمع  :ملَّا أَن قال املتصلة ) أم ( يف آخر الكالم على  )٥(وذكرها أيضا فقال 
  :   اهلذيلاملتصلة ومعطوفها ، كقول )  أم (حذف 
  )٦(    ٌع ، َفَما َأْدِري َأُرْشٌد ِطَالُبھاَسِمْی  }  َدَعاني إلیھا القلُب ، ِإنِّي َألْمِرِه  

وأجاز بعضهم حذف معطوفها . أم غي ، كذا قالوا ، وفيه حبث كما مر : تقديره 
إِنَّ الوقف :  ] ٥٢ـ  ٥١: الزخرف [  } َأْم* َأَفال ُتْبِصُروَن  {: بدوا ، فقال يف قوله تعاىل 

وهذا باطل ؛ إذ مل يسمع حذف  } َأَنا َخْیٌر {: أ أم تبصرون ، مث يبتد: هنا ، وإن التقدير 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/١٠١( األمايل النحوية     )١(
  ولیست دارنا الدُّنیا بدار   }   ولیس لعیشنا ھذا مھاُه        )٢(

  ) .مهه ( ،  ٦/٢٢٥٠ورواية الصحاح     
  ) . ١/٥٩( املغين     )٣(
  ) . ١/٥٩( املغين     )٤(

، أمايل ابن )  ٣/١١٢٢( شرح أشعار اهلذليني : انظر . ، وهو لساعدة بن جؤية اهلذيل  والبيت من البسيط    
  ) . ٨/١٦١( ، خزانة األدب )  ١/١٥٦( ، شرح شواهد املغين )  ٣/١٠٩ (الشجري 

  ) . ١/٥٤( املغين     )٥(
  . ١١٧سبق خترجيه ص     )٦(
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  ـ ١٣٨ـ 




ووجه املعادلة بينها وبني اجلملة .  } َأَنا َخْیٌر {معطوف بدون عاطفة ، وإمنا املعطوف مجلة 
أم تبصرون ، مث أقيمت اجلملة االمسية مقام الفعلية ، والسبب مقام املسبب : قبلها أن األصل 

  . سيبويهكانوا بصراء عنده ، وهذا معىن كالم  أنت خري: ؛ ألنهم إذا قالوا له 
  أم ال تفعل ؟: أتفعل هذا أم ال ؟ واألصل : فإم يقولون : فإن قُلْت  :قال 

 ومل يقع بعد العاطف ) ال ( إمنا وقع احلذف بعد  :قُلْت ، . ذَفحوأحرف اجلواب ت
مقام اجلمل ، فكأن اجلملة هنا مذكورة ، لوجود اجلمل بعدها كثريا ، وتقوم هي يف اللفظ 

  .ما يغين عنها 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على آية األعراف ، وقرر أن االستفهام التقريري  )١() بلى ( وذكرها يف 
من جعل أم متصلة يف اآلية ؛ ألنها ال تقع  سيبويهوهلذا امتنع  :قال ،  خرب موجب

  .اإلجياب  بعد
 يخ يف املوضع األول يف كالمنا  :قُلْتها : إمنا قال الشإِنَّ الزيادة ظاهرة يف البيت ؛ ألن

..... بعدها  تصح أن تكون متصلة لعدم شروطها ، وال منفصلة لوقوع االستفهام  ال
للتصديق ، فهي  )٢(.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .

  .معادل  حيتاج إىل وال) هل  (مبعىن 
  ) .ووجه املعادلة (  :قوله 
وكالمها ،  )٤(نص فيه  زخمشريوكالم الشيخ ظاهر يف االتصال ، ولل:  )٣( الدماميينقال 

ه وأطال ، وحمل الفائدة منه أنه ملا أن قرر ويهسيب خمالف لنصاملنقطعة )  أم ( معىن مثَّ أتى بنص
، كأن فرعون  )٥(اآلية  ] ٥١: الزخرف [  } َوَھِذِه اَألْنَھاُر {ومثل ذلك  :قال وذكر مثاهلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٣٢( املغين     )١(
  .م الَّذي حلق باملخطوط طمس مبقدار سطر بسبب الترمي    )٢(
  ) .أ /١٤( حتفة الغريب     )٣(
  ) . ٤/٢٥١( الكشاف     )٤(
  ) . ٣/١٧٣( الكتاب     )٥(
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  ـ ١٣٩ـ 




حنن : ه ، كان مبرتلة قوهلم أنت خري من: أفال تبصرون أم أنتم بصراء ؛ ألنهم لو قالوا : قال 
عندك زيد : ومن ذلك  :ثُم قال . أم أنتم بصراء : أم أنا خري ، مبرتلة : ، وكذا  بصراء
أعندك زيد ؟ كان يظن أنه عنده مث أدركه مثل ذلك الظن يف أنه : ؟ كأنه حني قال  ال أم
  . )٢(وقدر كالمه على االنقطاع  السريايفأتى بكالم  أم ال ، ثُم: عنده فقال  )١(]  ليس [

 ة كالم  :قُلْتأنَّ قو أوىل وتشبيهه اآلية مبا ذكر ، يدل على االنقطاع ،  سيبويهال شك
أفال تبصرون أم أنتم بصراء ، فاغتر بذلك ، ظنا منه : ـ متسك بقوله  ارمحه  والشيخ ـ
كالمه  )٣( الزجاجوكذلك فهم . ذلك ألجل التعادل ، وليس كذلك  سيبويهدر أنه إمنا ق

ولذا اعترض بعض شراحه املتأخرين . أيضا على أَنَّ املوضع اآلخر قد صرح فيه باالنفصال 
راجع إىل كل ما تقدم ،  )٤( سيبويهذا معىن كالم بأنه وهم قول الشيخ ، وه الدماميينعلى 

  .أعلم  واوإمنا هو راجع إىل اإلقامة املذكورة ، ال إنه راجع إىل االتصال ، 
وما أورد الشيخ من سؤال وجواب ، ظاهر يف أَنَّ املثال راجع لالتصال ، وقد رأيت 

، فإنه رد على  )٥(هنا  املختصر، وإنه راجع إىل االنفصال ، وتأمل كالم فيه  سيبويهكالم 
  .، ويف كالمه نظر ال خيفى ) ال ( يصح ، إال إذا ذكرت  من زعم أن احلذف هنا ال

 يخ ـ :قُلْترمحه  والشهم تساحموا يف إطالق التق ادير ـ نبه يف املوضع الثالث على أَن
هنا ، وإمنا يريدون بذلك أن التقدير مبا بعد النفي ، وأشار إىل أن ذلك تقدم ، وتقدم لنا 

َأَلْم َتْعَلْم  {: ذلك يف آية البقرة ، ونبهنا على ما يف ذلك من اإلشكال ، انظر قوله 
  . )٦( ] ١٠٦: البقرة [  } اللََّھ َأنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما بني املعقوفني زيادة من حتفة الغريب يقتضيها السياق     )١(
  ) .أ /١٤( حتفة الغريب     )٢(
  ) . ٤/٤١٥( معاين القرآن وإعرابه     )٣(
  ) . ٣/١٧٣( الكتاب     )٤(
  ) .أ ٣٢ب ، ٣١( ايد     )٥(
  ) . ٢٧٦ـ  ٢/٢٧٤( اجلمع الغريب     )٦(
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  ـ ١٤٠ـ 




  . ] ٦٠: الزخرف [ ية اآل } َلَجَعْلَنا ِمْنُكْم { :قولھ تعالى 
  .ألنَّ املالئكة ال تكون من اإلنس : اليت للبدل ، قال  )١() من ( ذكرها يف 

  . ] ٧٦: الزخرف [  } َوَلِكْن َكاُنوا ُھُم الظَّاِلِمیَن { :قولھ تعالى 
  .غري العاطفة ، وأن الواو جيوز دخوهلا عليها  )٢() لكن ( ذكرها يف 

 وفيها ثالثة أقوال . م ما فيها املسألة معلو :قُلْت.  

  . ] ٧٧: الزخرف [ اآلية  } َوَناَدْوا َیاَماِلُك { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أنها تكون للنداء ، وإذا دخلت على  )٣(ذكرها يف آخر حرف الياء 

رف النداء كثريا ما يقع بعده األمر إن كان أمرا فهي للنداء ؛ ألنَّ ح:  ابن مالكفعل فقال 
  .كاآلية ، وهذه آخر آية ذكرها يف اجلزء الثَّاين 

  . ] ٧١: الزخرف [  } َوِفیَھا َما َتْشَتِھیِھ اَألْنُفُس { :قولھ تعالى 
مثاالً لذكر العائد املنصوب ، ومثاالً حلذفه على القراءتني  )٤(ذكرها يف روابط اجلملة 

  .انظره  )٥( ] ٣٥: يس [  } َما َعِمَلْتُھ َأْیِدیِھْمَو {كما قدمنا يف 

  . ] ٧٧: الزخرف [  } ِلَیْقِض { :قولھ تعالى 
  .مثاالً لكوا للدعاء  )٦(ذكرها يف الالم اجلازمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٥٠( املغين     )١(
  ) . ١/٣٢٢( املغين     )٢(
  ) . ٢/٤٣٠( املغين     )٣(
  ) . ٢/٥٧٩( املغين     )٤(
  . ٧٢ص : انظر . سبق ختريج القراءة     )٥(
  ) . ١/٢٤٩( املغين     )٦(
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  ـ ١٤١ـ 




  . ] ٨٠: الزخرف [ اآلية  } َأْم َیْحَسُبوَن { :قولھ تعالى 
  .بعد االستفهام التوبيخي فذكر اآلية  ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تقع )١() بلى ( ذكرها يف  

 تأمل هو إنكاري أو توبيخي  :قُلْت.  

  . ] ٨١: الزخرف [ اآلية  } ُقْل ِإْن َكاَن ِللرَّْحَمِن { :قولھ تعالى 
إِنها قد تكون نافية ، وإنه ال يشترط  :ملَّا أَن قال ؛  )٢()  إِنْ (ذكرها يف 

  .بعدها )  إالَّ ( وقوع
 ة فاجلواب املذكور على تقدير رابط ، وال يقال  :قُلْترطيإن الشرط : إن كانت ش

إمنا نقدر : سبب يف حصول املشروط ، وال تقدر السببية هنا ، فاجلواب مقدر ؛ ألنا نقول 
السببية يف اآلية على سبيل الفرض والتقدير ، وال شك أنها كذلك يف اآلية ، فتأمله ، 

غري متعني ، على معىن اإلعراب ، وإن كانت نافية فالوقف ) جحد ( مبعىن  )عبد ( وتأويل 
  .على باا ) عبدا ( كما ذكر و

  . ] ٨٤: الزخرف [ اآلية  } َوُھَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإَلٌھ { :قولھ تعالى 
مثال التعلّق مبا  :ملَّا أَن قال ؛  )٣(يف أول الباب الثَّالث  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

)  يف (اآلية ، فـ  } َوُھَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإَلٌھ {: أول مبا يشبه الفعل ، قوله تعاىل 
، وال يوصف به )  إله واحد : (متعلقة بإله ، وهو اسم غري صفة بدليل أنه يوصف فيقال 

. خرب هلو حمذوفًا ) إله ( به لتأوله مبعبود ، و وإمنا صح التعلق ) .  شيٌء إله : ( فال يقال
مبتدأٌ خمربا عنه بالظرف أو فاعالً بالظرف ؛ ألنَّ الصلة حينئذ خالية ) إله ( جيوز تقدير  وال

بدالً من الضمري املستتر فيه ، ) إله ( من العائد ، وال يستحسن تقدير الظرف صلة ، و 
عطوفًا عليه كذلك ، لتضمنه اإلبدال من ضمري العائد م } َوِفي اَألْرِض ِإَلٌھ {: وتقدير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٣١( املغين     )١(
  ) . ١/٣٠ (املغين     )٢(
  ) . ٢/٥٠٠( املغين     )٣(

اإلبدال من ضمري العائد
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  ـ ١٤٢ـ 



حىت قيل بامتناعه ، وألن احلمل على الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه  ، مرتني ، وفيه بعد
  . التخلص من حمذور 

ال جيوز على هذا الوجه أن فال ، و[ أن يكون هو وقعا فيما حيتاج إىل تأويلني  )١(فأما 
فساد املعىن إن استؤنف ،  )٢(] مبتدأ أو خربا ، لئال يلزم  } َوِفي اَألْرِض ِإَلٌھ {يكون 

  .وخلو الصلة من عائد إن عطف 
ذكرها ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم يف الباب السادس على أَنَّ النكرة إذا  : )٣( الموضع الثَّاني

  .ه القاعدة مشكلة بآيات ذكر هذه اآلية منها إخل ، وذكر أن هذ.....  أعيدت
 ل : قُلْتإخل ..... ) بدليل أنه يوصف وال يوصف به (  :قوله يف املوضع األَو.  

هذا الدليل الذي ذكر هنا أحسن مما وقع له يف الدليل على أَنَّ الرمحن علم ، وقد بينا 
؛ ألجل أن الصفة قد توصف يف بعض  ))وال يوصف به  (( :قوله ضعفه هناك ، وإمنا زاد 

  .األماكن 
  ) .لتضمنه اإلبدال من ضمري العائد مرتني (  :قوله 

 ا ضعيفة ورد على  :قُلْتا أم للشيخ مرارهذه القاعدة قد تقدخمشريوشنع عليه ،  الز
  .أشياء على قوله ، وألزمه  يب حيانوأصل الرد أل

فاحلاصل أنه مل يرتضها ، فما باله هنا يوهن ا هذا اإلعراب ، فإن الدليل إذا قام على 
  .أمر فال ينبغي التوقف منه ، وال مراعاته  ضعف

  .إخل ..... ) وفيه بعد حتى قيل (  :ثُم قوله 
يف ، والذي قال هذا كلّه ضعيف عرب به ، وقد تكرر من الشيخ مراعاته ذلك وهو ضع

  .وحده  الزخمشريبامتناع ما ذكر هو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٥٠٠( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٠٠( ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين     )٢(
  ) . ٢/٧٥٦( املغين     )٣(
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  ـ ١٤٣ـ 



  .إخل .....  ) وألنّ احلمل (  :قوله 
 ليس فيه بعد عما قدمناه  :قُلْت.  
  ) .وقعا يف تأويلني (  :قوله 

 ل التأويالن اللذان أشار إليهما يف اجلملتني يف املعطوفة واملعطوف عليها فيقا :قُلْت :
املبدل منه على نية الطرح ، فيلزم بقاء املوصول بال عائد ، فيجاب عن ذلك بأن األمور 
التقديرية ال عربة ا ، وإالَّ لزم منع أمور كما ذكر الشيخ يف غري هذا املوضع ، وهذا التأويل 

ما .  )١( ة النساءجيري يف اجلملتني معا ، وأما ما يتعلق باملوضع الثَّاين ، فقد تقدم لنا يف سور
يتعلق به ، وتقدم أَنَّ تلك القاعدة إمنا تقرر إذا مل تقم قرينة معنوية ؛ إما عقلية أو عرفية تعني 

هنا ففي كالمه  )٢( املُعرِبأحد األمور ، واآلية القرينة فيها عقلية وشرعية ، وتأمل كالم 
 واره مع شروط حذف العائد وما قسموه إليه ففيه طول ، أوالً وآخرا نظر ظاهر ، وانظ

  .املوفق 

  . ] ٨٧: الزخرف [  } َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَقُھْم { :قولھ تعالى 
، وقد قدمناها يف هذه السورة ، وذكرها أيضا يف تعارض  )٣(ذكرها يف اجلهة السابعة 

،  اآلية إِالَّ ملعارض مبوضع آخر ، فذكر اآليةيف  ، ورجح حذف اخلرب )٤(حذف الفعل واخلرب 
َخَلَقُھنَّ اْلَعِزیُز  {: يء ذلك يف قوله  اخالقهم بل خلقهم  اوال يقدر  :قال 
، وأنه  )٦(، وذكرها أيضا يف حذف الفعل  )٥(انظر أول السورة  ] ٩: الزخرف  [ } اْلَعِلیُم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٩٧( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ١٠٩ـ  ٦/١٠٨( الدر املصون     )٢(
  ) . ٢/٦٨٣( املغين     )٣(
  ) . ٢/٧١١( املغين     )٤(
  .بداية سورة الزخرف ساقطة     )٥(
  ) . ٢/٧٢٦( املغين     )٦(
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  ـ ١٤٤ـ 



؛ ملَّا أَنْ ذكر احلذف  )١(وذكرها أيضا آخر احلذف  يكون يف السؤال واجلواب كاآلية ،
  .الذي يلزم النحوي النظر فيه ، انظره 

 السؤال الذي قدمته يف آخر يس ، ويف أول هذه السورة ظهر يل ، مث وقفت على  :قُلْت
: صورته مجلة امسية ، وهي يف املعىن فعلية ؛ ألنَّ معىن ) من ( أن السؤال بـ : أجوبة منها 

قامم أم ن ر  ؟ أقام زيد؟ إىل غري ذلك ، وال يقد و أم بكرقام : عمر إخل ؛ ألنَّ ..... أزيد
االستفهام بالفعل أوىل ، فلذا وقع اجلواب يف يس جبملة فعلية ، ويف أول السورة ، واعترض 

  .صاص وأجيب بأنه وقع ألجل االخت ] ٦٤: األنعام [  } ُقِل اللَُّھ ُیَنجِّیُكْم {: بقوله 
 فتازاينوال خيلو من تكلف ، انظر  :قُلْتيف اآلية ، فإنه رجح بقريب مما ذكر  )٢( الت

ورد عليه بأن ذلك فيه . أن اجلملة الواحدة أوىل من زيادة مجلة أخرى :  الشيخ ، وزاد
  .ها االحتمال وباجلملة إن هذه اآلية يتعارض في. تقوية واملطابقة للسؤال 

  . ] ٨٨: الزخرف [  } َوِقیِلِھ َیاَربِّ { :قولھ تعالى 
، فذكر من ذلك أمثلة ؛  )٣(ذكرها يف اجلهة الرابعة يف التخريج على األمور البعيدة 

قال مجاعة إِنه عطف على لفظ : ، قال  } َوِقیِلِھ َیاَربِّ {:  قوله تعاىل: أحدها 
فيمن خفض ، وعلى حملها فيمن نصب ، مع ما بينهما من  ] ٨٥: رف الزخ[  } السَّاَعِة {

  .والصواب خالف ذلك كله  :ثُم قال التباعد ، مث ذكر آيات ، 
الواو للقسم وما بعده اجلواب ، واختاره : فيمن خفض ، فقيل  } َوِقیِلِھ {: فأما 
خمشريخرف [  } ِسرَُّھْم {ف على عط: ، وأما من نصب ، فقيل  الزأو على  ] ٨٠: الز ،

يكتبون ذلك ، أو يعلمون : ، أي )  ليعلمون (أو )  ليكتبون (مفعول حمذوف معمولٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٤٨( املغين     )١(
  ) . ٣٠٦ص ( املطول     )٢(
  ) . ٢/٦٢٩( املغين     )٣(
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  ـ ١٤٥ـ 



، أو نصب على إسقاط حرف القسم ،  ، أو أنه مصدر لقال حمذوفًا )١(] احلق  [
  . الزخمشري واختاره

 يخ هنا من كالم  أكثر ما :قُلْترِبذكر الشواألوجه املشار إليها كلها أقوال ،  )٢( املُع ،
علينا بركاا ،  اوتوجيهها ظاهر ، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  ا، وصلّى  مبنه وفضله
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )١(
  ) . ٦/١٠٩( الدر املصون     )٢(



  

  ـ ١٤٦ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الدخان
  يخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربههذه السورة الكرمية ذكر الش:  

  . ] ١٨: الدخان [ اآلية  } َأدُّوا ِإَليَّ ِعَباَد اللَِّھ َأْن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر حذف حرف النداء ، فذكر أمثلة منها هذه  )١(ذكرها يف أماكن احلذف 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى . اآلية 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٣٧( املغين     )١(





  

  ـ ١٤٧ـ 
  

  یِمِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّح

  على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الجاثیة
علينا بركاا مبنه ، ذكر  اهذه السورة الكرمية العظيمة ، أعاد  :قال الفقري إىل ربه 

  :الشيخ منها آيات ، فمنها 

  . ] ٣: اجلاثية  [اآلية  } ِإنَّ ِفي السََّمَواِت َواَألْرِض { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر اخلالف يف املسألة ، وحاصل ما  )١(ذكرها يف العطف على معمويل عاملني 

العامل الواحد ال خالف يف جواز العطف على معموالته ، وأمجعوا على منع  )٢(]  أنَّ [ذكر 
واز العطف ، على معمويل عاملني العطف على معموالت أكثر من عاملني ، واختلفوا يف ج

  : )٣(على ستة أقوال 
  . األخفشجيوز مطلقًا عن مجاعة منهم  :اَألوَّل 

  .املنع مطلقًا  : سیبویھوالمشھور عن 
  .إن مل يكن أحدمها جارا مل جيز ، وإال جاز  : والقول الثَّالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٦٠( ين املغ    )١(
  .ما بني املعقوفني زيادة يلتئم ا السياق     )٢(
  ) . ٢/٥٦٠( املغين     )٣(
  

العطف على معمويل 
عاملني
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  ـ ١٤٨ـ 




املخفوض العاطف جاز ؛ ألنه كذلك سمع ، وإال منع وهو إن ويل  :القول الرَّابع 
  .األعلم  قول

َواللَّْیِل ِإَذا  {: إذا كان أحد املعمولني حمذوفًا فهو كاملعدوم حنو  :القول الخامس 
  . ابن اخلباز، وقال به  ] ١: اللَّيل  [ } َیْغَشى

  . الزخمشرين العامل واجب احلذف ، وهو قول هذا بشرط أن يكو :القول السَّادس 
  .فانظره ،  الزخمشريلقول  ابن اخلباز وهذه األقوال أخذا من كالم الشيخ ، إال أنه رد قول

 ري على أَنَّ العامل يف املعطوف ولعل سبب هذا اخلالف ورود السماع ، أو جي :قُلْت
هو العامل يف املعطوف عليه ، أو مقدر ، فإن كان األول فيلزم أن يكون حرف واحد وصل 
الفعل إىل معمولني لعاملني ، وهو ال يوجد ، وإن كان العامل املقدر فغاية ما فيه نيابة شيء 

واحلق : أَنَّ الشيخ قال على . واحد عن شيئني ، والقياس يف املسألة املنع وهو الصحيح 
  .اجلواز يف القول الرابع ، فانظره 

وقد جاءت مواضع : ـ  ارمحه  ـ ثم قال الشيخوال خيلو توجيه املسألة من ضعف ، 
ِإنَّ ِفي السََّمَواِت َواَألْرِض  {: ، كقوله تعاىل  )١( سيبويهيدل ظاهرها على خالف قول 

األوىل منصوبة إمجاعا ) آيات (  ] ٥: اجلاثية [  } َیْعِقُلوَن {: إىل قوله  ] ٣: اجلاثية [  } آلَیاٍت
، والثَّانية والثالثة قرأمها األخوان بالنصب ، والباقون بالرفع ، وقد استدل بالقراءتني يف 

، وأما ) يف ( و الرفع فعلى نيابة الواو مناب االبتداء ) أما ( الثالثة على املسألة ، )  آيات (
  ) .يف ( و ) إنَّ ( النصب فعلى نيابتها مناب 
  : )٢(وأجيب بثالثة أوجه 

التصريح  امقدرة ، فالعمل هلا ، ويؤيده أن يف حرف عبد ) يف ( أن  :أحدھا 
  ) .إِنَّ ( ، وعلى هذا الواو نائبة مناب عامل واحد ، وهو االبتداء أو )  يف ( بـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٦٠( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٦١( املغين     )٢(
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  ـ ١٤٩ـ 




: على التوكيد لألول ، ورفعها على تقدير مبتدأ ، أي )  آيات (أن انتصاب  :الثَّاني 
  .مقدرة )  يف (هي آيات ، وعليهما فليست 

 الشاطبـي، ذكره ) يف ( ، و ) إنَّ ( خيص قراءة النصب ، وهو على إضمار  :الّثالث 
  .بعيد )  إنَّ (وغريه ، وإضمار 

 رِبثره لهذا الكالم أك :قُلْتع١( لم(  فعر، وضصاملخت )ها )  إن (حذف  )٢؛ ألن
ـ إىل القراءتني بقوله  ارمحه  ـ الشاطبـيحتذف ويبقى عملها ، وهو جلي ، وأشار  ال
:  

  )٣(  أضمر بتوكید أوًالوإن وفي   }  مًعا رفع آیات على كسره شفا  

  .إخل ..... ) أما الرفع فعلى نيابة (  :وقول الشيخ 
 كما أشار إليه ،  )٤(فيكون يف اآلية رد على األعلم . هذا على قول من جييز ذلك  :قُلْت

إنه قد وجدت إما نائبة عن شيء : ال يقال . إال أن نيابة شيء عن شيئني ال يكاد يوجد 
فهذه قد نابت عن أشياء ؛ ألنَّ املذكور هنا نيابة خاصة حبيث إن العمل  شيء ،)  يكن من (

  .يبقى للمقدر وينوب عنه احلرف املذكور ، وهذا عزيز 
  .وأما تلك النيابة املذكورة فإمنا هي عن ذكره يف اللفظ 

  .إخل ..... ) وأجيب (  :وقوله 
 آخر حروف  املراديا ، وانظر كالم اجلواب األول عليه مجاعة القائلني باملنع مطلقً :قُلْت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٢٢ـ  ٦/١٢١( الدر املصون     )١(
  ) .أ /١٥٦( ايد     )٢(
  ) . ٨٣ ص( منت الشاطبية املسمى إبراز املعاين ووجه التهاين     )٣(
، كان عاملًا باللّغة العربية ومعاين  يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري ، األندلسي ، النحوي: األعلم     )٤(

النكت يف تفسري كتاب سيبويه ، شرح اجلمل : األشعار ، واسع احلفظ ، جيد الضبط ، له مصنفات منها 
  .تويف سنة سبعني وأربعمائة . للزجاجي 

  ) . ١/١٠٤( ، حتفة األديب )  ٤/٦٥( ، إنباه الرواة )  ١٨/٥٥٥( م النبالء سري أعال    
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  ـ ١٥٠ـ 



فإنه تكلم بكالم مشكل ، وهو مسبوق به ، وما زلت أستشكله ، فإنه ال جيري  )١( اجلر ،
  .على القواعد باجلواز يف املسألة ، وال على القول باملنع ال يف أوائل كالمه ، وال يف آخره 

  ) .على التوكيد (  :قوله 
 له ، ال يقال ا :قُلْتلتوكيد معىن فيه ضعف ؛ لدخول حرف العطف والفصل ، فتأم :

ال يتعني : ؛ ألنا نقول  ] ٣: التكاثر [  } َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن {: إِنه قد ورد يف قوله تعاىل 
يف اآلية ما ذكرمت ، الحتمال رد كل مجلة ملا يليق ا ، كما فعل يف غريها من اآلي ، ولقد 

  . )٢()  أنت طالق مث طالق : (علمت ما ذكره الفقهاء يف قولنا 
ما سر ختصيص الشيخ هذا الوجه بنسبته للشاطيب : ، فإن قُلْت  الشاطبـيذكره  :قوله 

  . أنه  مع
..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  ..... ..... ..... .....قد أشار إىل 

وإنَّ : فإن قوله . توكيد لألول  )٣(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
أقرب ، لكن  )٤(..... ..... ..... ..... ..... يعين به اإلضمار املعهود ، بل  ويف أضمر ال

، وما ) إن ( املراد بالتأكيد : للفاسي إال أن يقال بتأكيد أوالً ؛ فيه بعض متسك :  قوله
، وإن كان حذفه جائزا  دخلت عليه للجملة السابقة ، ففيه نظر ؛ ألنه حذف بعض املؤكد

  .أعلم  واعند من تأمل يف باب القسم ، 

  . ] ٣١: القصص [ اآلية  } َولَّى ُمْدِبًرا { : )٥(قولھ تعالى 
، وأن احلال قد تكون مؤكدة للعامل كاآلية ،  )٦(حلال والتمييز ذكرها يف الفرق بني ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٢٢٩( توضيح املقاصد واملسالك     )١(
  ) . ١/٢٧٣( شرح حدود ابن عرفة     )٢(
  .طمس مبقدار سطر ونصف بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
  .ي حلق باملخطوط طمس مبقدار مخس كلمات بسبب الترميم الَّذ    )٤(
  .اآلية مل ترد يف سورة اجلاثية ، وإنما وردت يف سورة القصص     )٥(
  ) . ٢/٥٣٥( املغين     )٦(
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  ـ ١٥١ـ 



املؤكدة ، كاآلية ، وذكرها بعد أيضا مثاالً : الثَّانية : وذكرها ملا أن قسم احلال ، فقال 
  . )١(للمؤكدة للعامل 

  . ] ٢٢: اجلاثية [ اآلية  } َوَخَلَق اللَُّھ { :قولھ تعالى 
 } َوْلَیْحُكْم َأْھُل اِإلْنِجیِل {: ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله  ؛ )٢(ذكرها يف الالم اجلازمة 

يف قراءة من كسر الالم ، وأا متعلقة بفعل مقدر مؤخر ، كما قيل يف هذه  ] ٤٧: املائدة  [
  .خلقهما ولتجزى : اآلية ، أي 

  . ] ٢٥: اجلاثية [  } َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِھْم َءاَیاُتَنا { :قولھ تعالى 
قال ) . إذا ( ؛ ملَّا أن تكلَّم عن العامل يف  )٣()  إذا (يف  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِھْم  {: ورد جواا مقرونا مبا النافية حنو :  أبو حيانقال : بعد ذلك 
: جبواب ، وإال اقترن بالفاء ، مثل  وما النافية هلا صدر الكالم ، وليس هذا } َءاَیاُتَنا
: وإمنا اجلواب حمذوف ، أي  ] ٢٤: فصلت [  } َوِإْن َیْسَتْعِتُبوا َفَما ُھْم ِمَن اْلُمْعَتِبیَن {

ِإْن  {: إنه جواب على إضمار الفاء ، مثل : ، وقول بعضهم  عمدوا إىل احلجج الباطلة
  :كقوله مردود بأن الفاء ال حتذف إال ضرورة ،  ] ١٨٠: البقرة  [ } َتَرَك َخْیًرا اْلَوِصیَُّة

  )٤(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َمْن َیْفَعِل الَحَسَناِت ، اللَُّھ َیْشُكُرَھا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٣٦( املغين     )١(
  ) . ١/٢٥٠( املغين     )٢(
  ) . ١/١١٤( املغين     )٣(
  :صدر بيت ، عجزه     )٤(

    الّلِھ ِمْثَالِن والشَُّر بالشَِّر ِعْنَد  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ٣/٦٥( الكتاب : انظر  tالبيت من البسيط ، وهو منسوب حلسان بن ثابت     
، وشرح )  ١/٦٧( ، املغين )  ٢/٩( أمايل ابن الشجري : انظر . ومنسوب أيضا إىل عبد الرمحن بن حسان     

  ) . ٩/٤٩( ، وخزانة األدب )  ١/١٧٨ (شواهد املغين 
، )  ٢/١٩٩( ، شرح مجل الزجاجي ، البن عصفور )  ٨/١٥٨( ال نسبة يف شرح املفصل وورد البيت ب    

  ) . ٤/٩٧( ، شرح الرضي على الكافية )  ٤/٧٦( شرح التسهيل البن مالك 
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  ـ ١٥٢ـ 



متعلق ا ، واجلواب ) للوالدين ( ، و ) كُتب ( والوصية يف اآلية نائب عن فاعل 
  .حمذوف 

هذه شرطية فال حتتاج إىل جواب ، وإنَّ عاملها ما بعد ) إذا ( إِنَّ :  ابن احلاجبوقول 
 ] ٢٢: الفرقان [ اآلية  } َیْوَم َیَرْوَن اْلَمالِئَكَة {:  يف قوله) ال ( النافية كما عمل ما بعد ) ما ( 

  :، وأنَّ ذلك من التوسع يف الظرف ، مردود بثالثة أمور 
  :ع خاص بالشعر كقوله أن مثل هذا التوس: أحدها 

  )١(ونحن عن فضلك ما استغنینا   
{      

هل هلا : اختلف ) ال ( ، مث ذكر الفارق بأنّ ) ال ( ال تقاس على ) ما ( أن : الثَّاين 
، وما اتفق البصريون  )٢(الصدر أم ال ، وحكى ثالثة أقوال ، ذكرناها يف غري هذا املوضع 

)  ال رجل (يف اآلية حرف ومثله يف  )٣(] ال [ أن : الثالث  :ثُم قال على صدريتها ، 
  .انظر بقية كالمه . واحلرف الناسخ ال يتقدمه معموله 

 تكلَّم على ما يعرف به االسم من اخلرب؛ ملَّا أَنْ  )٤(يف أول الباب الرابع  :الموضع الثَّاني 
.  

ا كانا معرفتني وقرر أن وقسم املسألة إىل ثالثة أحوال ، وتكلم على احلالة األوىل إذ
املعلوم املبتدأ ، واهول اخلرب ، وقدر التخيري يف جهل النسبة وعلم كل واحد من الطرفني 
مع االتساق يف الرتبة ، مث ذكر كالما ينبغي التأمل فيه مع ما صدر به أول الباب ، ولوال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١١٥( املغين  :انظر     )١(

  ) . ٣/٥١١( تاب ، الك)  ١٠٧ص ( ديوانه : يف .  t بن رواحة األنصاري اوالبيت من الرجز ، وهو لعبد     
  ) . ٢/٢٥٠( شرح أبيات مغين اللبيب : انظر .  tوورد منسوبا لعامر بن األكوع     
  ) . ٧/١٣٩( ، خزانة األدب )  ٢/١٢( شرح التسهيل البن مالك : انظر . وورد بال نسبة     

: الفرقان [  } ال ُبْشَرى َیْوَمِئٍذ ِلْلُمْجِرِمیَن َیْوَم َیَرْوَن اْلَمالِئَكَة { :عند قوله تعاىل) ب /١٦٧( اجلمع الغريب  :انظر     )٢(
٢٢ [ .  

  .السياق ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا     )٣(
  ) . ٢/٥٢٣( املغين     )٤(
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  ـ ١٥٣ـ 



املقدرتني مبصدر معرف ) أَنْ ( و ) أَنَّ ( أم حكموا لـ  )١(واعلم  :ثُم قال . الطول علينا 
َما َكاَن  {: حبكم الضمري ؛ ألنه ال يوصف كما أن الضمري كذلك ، فلهذا قرأت السبعة 

[  } َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِھ ِإال َأْن َقاُلوا {،  ] ٢٥: اجلاثية [  } ُحجََّتُھْم ِإال َأْن َقاُلوا
  .اإلخبار بالضمري عما دونه يف التعريف والرفع ضعيف لضعف .  ] ٢٤: العنكبوت 

 ل : قُلْتيخ يف املوضع األَوإخل ..... ) ليس هذا جبواب (  :قول الش.  
 انهذا رد منه على  :قُلْته يقول له  )٢( أيب حيمهما كان بعد الشرط ال يصلح : ، فكأن

بذلك ، يعين  )٣( احلويفوقد قال : قيل . مقدرا  أن يكون جوابا ، فيتعني أن يكون اجلواب
  .إخل ..... وقول بعضهم  :قوله 

، ومذهبه جوازه ، فال يرد عليه مبا ذكر كذا قيل ،  )٤(مثل هذا القول وقع لألخفش 
  .تقدم الكالم عليها  )٥( وآية البقرة

  .إخل ..... )  ابن احلاجبوقول (  :قوله 
وهو ينازع يف أصل ذلك ، وما رد به  )٦(جواز التوسع  ابن احلاجبإن مذهب : قيل 
  .إال البيان والتنظري  ابن احلاجب، ومل يقصد  ليس بقياس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٢٣( املغين     )١(
  ) . ٨/٤٩( البحر احمليط     )٢(
. إعراب القرآن : والتفسري ، له مصنفات منها  ، عامل بالنحو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سعيد: احلويف     )٣(

  . ) ١/١٧٧( ، حتفة األديب )  ٢/٢١٩( ، إنباه الرواة )  ١٧/٥٢١( سري أعالم النبالء . تويف سنة ثالثني وأربعمائة 
  .مل استطع الوقوف على تفسريه ، ولعلّه نادر     

  ) . ١/١٥٨( معاين القرآن     )٤(
فالوصية ، على : تقدير الكالم :  ] ١٨٠: البقرة [  } ِإْن َتَرَك َخْیًرا اْلَوِصیَُّة {: قال عند قوله تعاىل     

  .االستئناف 
  ) . ٢/٣٧٧( اجلمع الغريب     )٥(
  ) . ١/٣٣( األمايل النحوية     )٦(
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  ـ ١٥٤ـ 




 له يف موضعه  تقتضي ابن احلاجبقوة كالم  :قُلْتفإن قلت بعد  )١(القياس فتأم ،
إنه قصد القياس ، فتفريق الشيخ فيه نظر ؛ ألنَّ اخلالف موجود يف اجلميع فإن : تسليمه 

أيضا فيها خالف يف صدريتها ، غاية األمر أن البصريني اتفقوا على أَنَّ هلا الصدر ، )  ما (
  ) .ال ( واختلفوا يف 

 ي :قُلْتأقوى ، يدل على ذلك أَنَّ البصريني اتفقوا ) ما ( خ قصد أَنَّ صدرية لعل الش
ووقفت على السؤال بعد )  ما (أضعف من ) ال ( فَدلَّ أنَّ )  ال (على ذلك ، واختلفوا يف 

  .أن كتبته ، وجوابه ظاهر مأخوذ من لفظ الشيخ 
  .إخل .....  ) واعلم : ( قوله يف املوضع الثَّاين 

ال يلزم من كون الشيء ال يصح وصفه أن يكون مبرتلة الضمري يف التعريف وكم : قيل 
  . من اسم ال يصح 

ال يصح وصفه مع كونه نكرة ، ) من ضربٍ زيدا (  )٣(..... ويف باب الالم  )٢(..... 
  .فانظره 

 الكلمة الَّيت مل توصف ، تارة : الَّ أن يقال وهو اعتراض صحيح ، وقد ظهر يل إِ :قُلْت
يكون ذلك ألجل قوة شبهها باحلرف ، أو بالفعل ، وتارة ألجل قوة تعريفها كالضمري ، 

)  أَنْ( و ) أَنَّ ( فـ . وإن كان فيه نظر وخالف ، على ما ذكروا  فاملانع من وصفه قوة متييزه
ألجل قوة شبه احلرف أو الفعل ؛ ألنَّ  وما أشبهها عدم وصف حملّها لقوة التعريف ، ال

 ، لكن حقه) كضربا زيدا ( املصدر املنسبك منها معرب ال مبين ، وأن املصدرمل ينب عن الفعل 
إمنا مل يقع الوصف للمصدر املنسبك قبل السبك من : أن خيصص علته ، ولقائل أن يقول 

هو قبيح ، وهم كثريا ما يراعون ذلك ألجل مراعاة القبح اللفظي يف وقوع صفة بعد فعل و
 يخ : ذلك وما أشبهه ، فإن قُلْتم أجازوا : كيف يقول الشإن ذلك مبرتلة الضمري مع كو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .املصدر السابق     )١(
  .طمس مبقدار كلمة بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  .لمة بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط طمس مبقدار ك    )٣(
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  ـ ١٥٥ـ 




بداهلما من اسم ظاهر ، ] إ [ بعدمها جيوز ) ما ( و ) أَنْ ( و ) أنَّ ( البدل يف ذلك ، و 
، مث إن كثريا من األمساء  بداله من ظاهر على الصحيح] إ [ ومعلوم أن الضمري ال يصح 

  ) .يا زيد العاقل : ( أنزلت مرتلة الضمري ، وجيوز وصفها ، يدل على ذلك املنادى العلم يف 
 رمحه  العلَّة اليت أشار إليها ـ :قُلْتوهي ضعيفة قابلة  )١( ابن عصفورـ ذكرها  ا

مل يفصل الشيخ فيما ذكر بني أن يكون املصدر مضافًا إىل :  )٢( الدماميينللبحث ، قال 
ضمري أو إىل معرف بالالم ، فيلزم على ذلك أن يكون ما أضيف إىل ما فيه األلف والالم يف 

  .مرتلة الضمري ، وال قائل به 
 لو كان التعريف من التعريف مل حيصل من إضافة املصدر حىت يلزم ما ذكر ؛ أل :قُلْت هن

  :إضافة املصدر لزم إشكاالت ، منها 
أن إضافة املصدر فيها نزاع ، هل تفيد التعريف أم ال ؟ وهذا املصدر معرفة اتفاقًا  ـ ١

.  
  .ومنها أن املضاف إىل املضمر يف رتبة العلم ال أنه ضمري  ـ ٢

إِنَّ : بك ؟ وال يقال فلم يقع السؤال بأي شيء وقع التعريف يف ذلك املصدر املنس
التعريف إمنا وقع من جهة املوصولية ، وإن كان املوصول هنا حرفيا ؛ ألنَّ معىن احلرف إمنا 
يظهر يف غريه ، وغريه هنا هو ذلك املصدر فيلزم أن يكون معرفة لظهور عدم صحة هذا 

، وإن وقع له يف ) أَنْ ( و ) أنَّ ( وظاهر كالم الشيخ هنا أن ما ذكر خاص بـ . اجلواب 
، يف اجلهة السادسة ، يف النوع الثَّاين منها ما يقتضي العموم ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم  )٣(الباب اخلامس 

 ] ٦٤: آل عمران [  } َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأال َنْعُبَد ِإال اللََّھ {: على آية آل عمران يف قوله 
ألنَّ املصدر املنسبك من : قال . بدل من سواء  } ْعُبَدَأال َن {فإنه رد على من زعم أنَّ 

إِنَّ : احلرف املصدري إىل آخر كالمه ، فهم لفظه يف مجيع األحرف املصدرية إال أن يقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٤٠٣ـ  ١/٤٠٢( شرح اجلمل     )١(
  ) .أ /١٧٩( حتفة الغريب     )٢(
  ) . ٢/٦٥٨( املغين     )٣(

إضافة املصدر
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  ـ ١٥٦ـ 




  .، وأَنْ على سبب  فيخص مبا ذكر  لفظه عام
ا ملن وتعلم مما قررنا أيضا أنه ال فرق بني أن يكون فاعل الصلة هنا معرفة أو نكرة خالفً

  .أعلم  وا،  )١(استشكل املسألة ، وتقدم يف غري هذا املوضع التنبيه عليه 

  . ] ٢٨: اجلاثية [ اآلية  } َوَتَرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاِثَیًة { :قولھ تعالى 
دة بيان ، كقراءة ، فَشرطَ أن يكون وقع الثَّاين زيا )٢(ذكرها يف الفرق بني البيان والبدل 

الثَّانية ، فإا قد اتصل ا ) كل ( بنصب  } َوَتَرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاِثَیًة ُكلُّ ُأمٍَّة {: يعقوب 
  :سبب اجلثو ، وكقول احلماسي 

  )٣(..... .....   ُرَوْیَد َبِنْي َشْیَباَن  
{      

من أَنَّ  ابن الطراوةإليه  وهذا الفرق إمنا هو على ما ذهب: قال . إىل آخر أبياته الثالثة 
وابنه ، وحجتهم على  ابن مالكعطف البيان ال يكون يف لفظ اَألول ، وتبعه على ذلك 

  .وفيه نظر من أوجه ، انظره : يبني نفسه ، قال  ذلك أن الشيء ال
 ة ، وقد يقال يف الوجه الثَّاين األوجه الثالثة اليت أشار إليها ظاهر :قُلْت.  

  .إخل ..... ) إذا اتصل به (  :قولكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٣٦( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ٢/٥٢٧( املغين     )٢(
  :جزء من صدر البيت األول ، واألبيات     )٣(

    َتَالقوا غًدا َخْیلي َعَلى َسْفواِن  }  َبْعَض َوِعْیِدُكم... ... ...   
    ِإَذا َما َغَدْت ِفْي الَمْأِزِق الُمَتَداِني  }  ُتَالقوا ِجَیاًدا َال َتِحیُد َعِن الَوَغى  
    َعَلى َما َجَنت ِفیھم َیُد الَحَدَثاِن  }  ُتالقوُھُم َفَتْعِرفوا َكْیَف َصبرھم  

  ) . ٢/٥٢٨( املغين     
، شرح )  ١/١٢٧( شرح احلماسة : انظر . ويل ، وهو منسوب لوداك بن مثيل املازين والبيت من الطَّ    

  .، ونسبه أيضا لسنان بن مثيل )  ٢/٨٥٣ (شواهد املغين 
  .)  ٧/٣( ، شرح أبيات مغين اللبيب )  ٣/٣٣٤( ، شرح التسهيل )  ٤/٤١( شرح املفصل : وورد البيت بال نسبة يف     

الفرق بني عطف البيان 
والبدل
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  ـ ١٥٧ـ 



هذا خروج عن املسألة ؛ ألنه إذا اتصل به شيء آخر ، فاملفسر إمنا هو ذلك الشيء 
املقيد بذلك القيد ، وهو غري ذلك االسم األول ، واخلالف إمنا هو إذا كان لفظ الثَّاين هو 

، أو غريه من  ابن عصفور   ليه يف الوجه الثالث أظنه وقع يف كالملفظ األول ، وما أشار إ
  .املوفق للصواب  وا،  )١(شراح اجلمل ، فانظره يف حملّه 

  . ] ٣١: اجلاثية [ اآلية  } َوَأمَّا الَِّذیَن َكـَفُروا َأَفَلْم َتُكْن { :قولھ تعالى 
َفَأمَّا الَِّذیَن  {: أَنْ تكلَّم على جواا ، وذكر ما يتعلق بقوله  ؛ ملَّا )٢()  أما (ذكرها يف 

وأن األصل فيها ، فيقال هلم إىل آخر ما ذكرنا  ] ١٠٦: آل عمران [  } اْسَودَّْت ُوُجوُھُھْم
)  أما (هذا قول اجلمهور ، وزعم بعض املتأخرين أن فاء جواب : ، قال بعد ذلك  )٣( هناك

َفُذوُقوا اْلَعَذاَب  {: ضرورة أصالً ، وأن اجلواب يف آية آل عمران ال حتذف يف غري ال
، فحذف القول وانتقلت الفاء  ذوقوا العذاب: فيقال هلم : واألصل  ] ٦: آل عمران [  } ِبَما

َوَأمَّا الَِّذیَن َكـَفُروا  {: وكذا قال يف آية اجلاثية : للمقول ، وما بينهما اعتراض ، قال 
تكن آيايت مث حذف القول ،  أمل: فيقال هلم : أصله : ، قال  ] ٣١: اجلاثية [ اآلية  } ْنَأَفَلْم َتُك

  .وتأخرت الفاء عن اهلمزة 
 قُلْت  :  م٤(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... قد تقد(   

    وإذا قيل هلم: ع مبن التفسريية ، وضعف أن النائب عن الفاعل يف قوله يف املثال الساب
  . )٥(..... ..... ..... هو 

وجاز إسناد : ، وذكر آية فصلت قال  )٦(أيضا ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على اجلملة املبدلة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٢٩٦( فور شرح اجلمل البن عص    )١(
  ) . ١/٦٨( املغين     )٢(
  ) . ١٨٠ـ  ١/١٧٨( اجلمع الغريب     )٣(
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٤(
  .طمس مبقدار ثالث كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٥(
  ) . ٢/٤٨٩( املغين     )٦(
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  ـ ١٥٨ـ 



  .، كما جاز يف هذه اآلية  للجملة)  يقال (
 قُلْت: ل البقرة ، فإنه تقد١(م لنا الكالم فيه انظر أو( .  

  . ] ٣٢: اجلاثية [  } ِإْن َنُظنُّ ِإال َظنا { :قولھ تعالى 
ليس الطيب  (، وذكر مسألة  )٢()  ليس (   ذكرها يف الالم ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على

 الفارسي، وذكر احلكاية املعلومة يف ذلك عن أيب عمرو بن العالء ، مث ذكر عن )  املسك إال
  :تأويل ذلك بأوجه فيها 

) إالَّ ( ولو كان كما زعم لدخلت : ضمري الشأن ، قال الشيخ )  ليس (أن يف  ـ ١
: قال ) ليس إال الطيب املسك : ( ، فيقال  )٣(] الواقعة خربا [    على أول اجلملة االمسية

  :له قد توضع يف غري موضعها مثل اآلية ، وقو) إالَّ ( وأجاب بأن 
  )٤(  َوَما اْغَترَُّه الشَّْیُب ِإالَّ اْغِتَراًرا  }  ..... ..... ..... .....  

حنن إال نظن ظنا ، وما اغتره إال اغترار الشيب ؛ ألنَّ االستثناء املفرغ ال يكون : أي 
  .للمفعول املطلق التوكيدي ، لعدم الفائدة 

إال ظنا : ي على حذف الصفة ، أي وأجيب بأن املصدر يف اآلية والبيت نوع :قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٠٧( اجلمع الغريب : انظر     )١(
  
  ) . ١/٣٢٤( املغين     )٢(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٣(
  :عجز بيت صدره     )٤(

    ..... ..... ..... ..... .....  }  َأَحلَّ ِبِھ الشَّْیُب َأْثَقاَلُھ  
  ) . ١/٣٢٤: ( انظر . ومل يذكر ابن هشام يف املغين إالَّ عجزه     
  ) . ٣/٣٧٤( ، خزانة األدب )  ٨٠ص ( ديوانه : انظر . ارب ، وهو لألعشى الكبري والبيت من املتق    
، شرح )  ١/٣٩٧( ، شرح اجلمل البن عصفور )  ٧/١٠٧( وورد البيت بال نسبة يف شرح املفصل     

  ) . ٢/١٠٤(  الرضي
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  ـ ١٥٩ـ 



  .ضعيفًا ، وانظره 
  .ظنا ضعيفًا : ، وقدرها مثل ما هنا أي  )١(حذف الصفة    وذكرها يف
 هل هذا هو الذي أشار إليه أهل البيان من أَنَّ التنوين للتحقري ؟: فإن قُلْت  

 س فيه حذف صفة صناعةً ، الظاهر أنه غريه ؛ ألنَّ التنوين إذا دلَّ على ذلك فلي :قُلْت
علينا  اوإمنا ذلك من جهة املعىن فقط ، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية أعاد 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  ابركاا مبنه وفضله ، وصلَّى 
  

¡```  
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  ) . ٢/٧٢٠( املغين     )١(
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  ـ ١٦٠ـ 



  

  



  

  ـ ١٦١ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما اصلَّى 

  سورة األحقاف
  :هذه السورة الكرمية ذكر منها الشيخ آيات ، فمنها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١٠: األحقاف [ اآلية  } ُقْل َأَرَأْیُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّھ { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف جواب الشرط ، وذكر  )١(العاشرة    اجلهة ذكرها يف آخر

 الزخمشري، قال  } ُقْل َأَرَأْیُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّھ َوَكـَفْرُتْم ِبِھ {:  قال: لذلك أمثلة 
الظاملني ، ويرده أَنَّ مجلة االستفهام ال يهدي القوم  األستم ظاملني ، بدليل أنَّ :  تقديره: 

، ومقدمة )  إن جئتك أفما حتسن إيل : (ال تكون جوابا إال بالفاء مؤخرة عن اهلمزة ، حنو 
  ) .فهل تحسن إيلَّ ( على غريها حنو 

 ماميينقال  :قُلْتليس يف كالم :  الدخمشرييخ ، ومل يقل  الزما يقتضي ما ذكر الش :
مع  اأخربوين إن اجتمع كون القرآن من عند : إِنَّ مجلة االستفهام جواب ، ونصه واملعىن 

كفرهم ، واجتمع شهادة أعلم بين إسرائيل على نزول مثله بإميانه مع استكباركم عنه ، 
  .انتهى . ألستم أضل الناس وأظلمهم 

  ؟ )٢(فهذه اجلملة اليت ذكر إذا مل جتعل جوابا فما حملها : فإن قُلْت :  الدماميينقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٤٥( املغين     )١(
  ) .أ /٢٦٥( حتفة الغريب     )٢(

حذف جواب الشرط
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  ـ ١٦٢ـ 



 ا ، والعامل معلق كما هو يف قوله  :قُلْتُقْل  {: موضعها أن تكون مفعوالً ال خرب
  . ] ٤٧: نعام األ[ اآلية  } َأَرَأْیَتُكْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُب اللَِّھ َبْغَتًة َأْو َجْھَرًة

  .فأين جواب الشرط ؟ فأجاب بأنه مقدر : فإن قُلْت : قال 
 أنَّ هذا الذي أشار إليه يف كالم  :قُلْت ال شكخمشريا  )١( الزفيه احتمال ظاهر ، وأيض

رض فإمنا قصد تفسري املعىن ، والصناعة النحوية ال تؤخذ من شكه ، وكثريا ما يعت
  .وكالمه مثل كالم ابن هشام . ، وهنا مل يعترضه  بذلك املُعرِبعلى  )٢( املختصر

  .إخل ..... ) مؤخرة عن اهلمزة (  :وقول الشيخ 
 ها إذا دخلت على الفاء ق :قُلْتم يف اهلمزة من أَندمت هذا املعىن أشار به إىل ما تقد

  .اهلمزة خبالف غريها ، وتقدم ما يف ذلك 
 استحقاقها ذلك يف باب العطف بعد تسليمه ، فظهر له وجه من جهة بقاء : فإن قُلْت

  .الصدرية يف تقدمها على الفاء ، فإن الشرط عامل يف حمل اجلملة 
 مت على مجلة اجلواب :قُلْتا تقدوكذا  راعوا هنا الصورة اللفظية فقط ، يف كو ،

يظهر حىت يف مجلة العطف ؛ ألنَّ اجلملة املعطوفة تابعة ملا قبل ، وأيضا العمل يف احملل 
  .أعلم  واخيرج عن الصدرية بدليل تعليق أفعال القلوب ،  ال

  . ] ١٥: األحقاف [ اآلية  } َحَمَلْتُھ { :قولھ تعالى 
  .بنفسه ) محل ( ليالً على تعدية يف القاعدة الثّالثة د )٣(الثَّامن    ذكرها يف الباب

  . ] ١٥: األحقاف [  } َوَأْصِلْح ِلي { :قولھ تعالى 
  .بارِك معىن ) أَصلح ( معها قاصرا ، وأنه ضمن  )٤(ذكرها يف األمور اليت يكون الفعل 
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  ) . ٤/٢٩١( الكشاف     )١(
  ) . ١٦٢ـ  ١/١٥٩( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ٢/٧٩٢( املغين     )٣(
  ) . ٢/٥٩٨( املغين     )٤(
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  ـ ١٦٣ـ 




 م أَنَّ التضمني يف الفعل مقيس عند أهل البصرة  :قُلْت١(تقد(  ،املوفق  وا.  

  . ] ٢٠: األحقاف [  } َوَیْوَم ُیْعَرُض الَِّذیَن َكـَفُروا { :ى قولھ تعال
يكون  ، وأن القلب  )٣(؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على القاعدة التاسعة  )٢(الثَّامن    ذكرها يف الباب

، )  رضت الناقة على احلوضع (و )  أدخلت القلنسوة يف رأسي : (ومنه يف الكالم ..... 
َوَیْوَم ُیْعَرُض الَِّذیَن  {وجعل منه .  السكاكي، و اجلوهري: وقاله مجاعة ؛ منهم 
، ويف كتاب التوسعة ليعقوب بن السكيت أن  ] ٢٠: األحقاف [ اآلية  } َكـَفُروا َعَلى النَّاِر

أبو ال قلب يف واحد منهما ، واختاره : وقال آخر . مقلوب  عرضت احلوض على الناقة
  .يف اآلية  الزخمشري، ورد على قول  حيان

 انزعم  :قُلْتاملذكور فيها نسيب ،  )٤( أبو حي ضرأنه خاص بالشعر ، وأن اآلية الع
إن : وأهل البيان اختلفوا فيه على ثالثة أقوال ؛ ثالثها . إضافته من كل واحد منهما  يصح

كان لنظمه قبل وإالَّ فال ، وهو الصواب ، وعدوا منه أبياتا  إال أن فيه تقاسيم ، ويرد عليهم 
ن سؤال ، وذلك أم تارة يذكرونه يف املعاين ، وتارة يف البديع ، ومعلوم ما بني البابني م

البعد ، واجلواب عنهم كما أجيب عن عدهم لاللتفات يف املعاين ، وبعضهم يعده يف 
؛  ؛ وذلك ألن فيه مشاتني فصحت مراعاما ، وفيه نظر ، والقلب ينقسم إىل أقسام البديع

  .قلب يف الكالم ، ويف الكلمة ، ويف آخر الكلمة ، وهو معلوم 
ذكر الشيخ ؛ ألنَّ القلنسوة ، ظرف واملعهود أن إمنا يصح القلب يف املثل الذي : قيل 

املظروف يتحرك حبركته ووجد هنا العكس ، فصح القلب ألجله ، والعرض أصله على 
  .العاقل ، فصح القلب أيضا فتأمله 
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  ) . ١/١٨٤( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ٢/٨٠٣( املغين     )٢(
  .ذكرها يف القاعدة العاشرة يف القلب ، وليس يف القاعدة التاسعة     )٣(
  ) . ٨/٦٣( البحر احمليط     )٤(
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  ـ ١٦٤ـ 




  .الفعل باهلمزة  )١(يف تعدية  ] ١٩: األحقاف [  } َأْذَھْبُتْم {: وذكر قوله 

  . ]٢٥: األحقاف [ اآلية  } ُتَدمُِّر { :قولھ تعالى 
  .سلطت عليه : ، أي  )٢(ذكرها مثاالً حلذف الصفة 

  . ] ٢٦: األحقاف [ اآلية  } َوَلَقْد َمكَّنَّاُھْم { :قولھ تعالى 
وخرج  :ثُم قال ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على كوا نافية ، فذكر آيات ،  )٣()  إِنْ (ذكرها يف 

: ، وقيل  } َوَلَقْد َمكَّنَّاُھْم ِفیَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفیِھ {: وله تعاىل النافية ق)  إِنْ (مجاعة على 
وكأنه  ] ٦: األنعام [  } َمكَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َما َلْم ُنَمكِّْن َلُكْم {: ، ويؤيد األول  زائدة

] الشرطية [    ) ما (وهلذا ملا زادوا على : لئال يتكرر فيثقل اللفظ ، قيل )  ما (إمنا عدل عن 
 ] ١٣٢: األعراف [  } َوَقاُلوا َمْھَما َتْأِتَنا ِبِھ ِمْن َءاَیٍة {: ، يف  )٥(األوىل هاء    قلبوا األلف )٤(

  .انظره ) .  قد (هي يف اآلية مبعىن :  ، وقيل
 ماميينقال  :قُلْتيف آية األنعام إما ) ما ( ألنَّ  ال يظهر هذا التأييد الذي ذكر ؛:  )٦( الد

يف هذه اآلية موصولة ، وال تعارض )  ما (موصولة ، أو موصوفة ، أو مصدرية ظرفية ، و
  ، فمن أين هذا التأييد ؟) إِنْ ( أصالً ، وال تعارض إحدى اآليتني األخرى على تقدير زيادة 

 يخ ـ :قُلْترمحه  مل يقصد الشـ ـ ما ذكر ، بل أراد  اأعلم ـ أن القرآن  وا
يفسر بعضه بعضا ، واآليتان معنامها متقارب ، وقد ثبت يف إحدى اآليتني وقوع نفي 

  .التمكني من املخاطبني ، فتحمل اآلية األخرى على ذلك لثبوت املشاة بينهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٠٠( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٢٠( املغين     )٢(
  ) . ١/٣٠( املغين     )٣(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٤(
  ) . ١/٣٠: ( انظره . هاء )  ما (ألف : جاء يف املغين     )٥(
  ) . ١/٤٩( حاشية الدماميين على املغين     )٦(
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  ـ ١٦٥ـ 




 َفَعِت َفَذكِّْر ِإْن َن {وأقرب األوجه يف اآلية أن تكون مبعىن قد ، كما قيل يف  :قُلْت
  إال أنه ليس مسلَّما يف تلك اآلية وحتتمل هنا الشرطية ، ] ٩: األعلى  [ } الذِّْكَرى

أعلم  وا.  

  . ] ٢٨: األحقاف [ اآلية  } َفَلْوال َنَصَرُھُم الَِّذیَن اتََّخُذوا { :قولھ تعالى 
َفَلْوال  {: بعضهم يف قول  :ملَّا أَن قال ؛  )١(يف الثَّامن عشر من اجلهة األوىل    ذكرها
)  آهلة( مفعوالن ، و ) قربانا ( الضمري و ، وأنَّ )  اختذوهم : (اآلية ، أن األصل  } َنَصَرُھُم
) آهلة ( إن ذلك فاسد يف املعىن ، وأن الصواب أن :  الزخمشريوقال ) . قربانا  (بدل من 

ال ، ومل يبني وجه فساد املعىن ، ووجه فساده أم إذا ذُموا ح) قربانا  (مفعول ثان ، وأن 
، اقتضى مبفهومه احلث على أن يتخذوا هللا ـ سبحانه ـ  ا على اختاذهم قربانا من دون
؟ كنت آمرا له أن يتخذك معلّما له  اتتخذ فالنا معلِّما دوين:    قربانا ، كما أنك إذا قلت

) لو ( وذكرها يف . يتقرب به إىل غريه  نه ـ يتقرب إليه بغريه ، والـ سبحا وادونه ، 
  .مثاالً للتوبيخ  )٢(

 ذا الرد ، وقد وقع يف كالم : قيل  :قُلْت يخ مسبوقرإن الش٣( ابن املني( .  
 يخ ـ :قُلْترمحه  الشالبدل ، ولو أحلّ البدل ـ اعترب مفهوم املبدل منه ، ومل يعترب  ا

مث إن اإلشكال باقٍ ؛ ألنهم وبخوا على أن اختذوا آهلة . مكان األول مل يبق شيء مما توهم 
وهو حمال ، وجواب هذا ظاهر ، مث إن . لزال الذم  ا، فلو اختذوا آهلة مع  امن دون 

  .أعلم  واجهة املفهوم فتأمله ،  فيه إشكال من )٤( الزخمشريإعراب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ) ٢/٦١٦( املغين     )١(
  ) . ١/٣٠٣( املغين     )٢(
  ) . ٤/٣٠٢( حاشية ابن املنير مع الكشاف     )٣(
  ) . ٤/٣٠٢( الكشاف     )٤(
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  ـ ١٦٦ـ 




  . ] ٣٣: األحقاف [ اآلية  } َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّ اللََّھ الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت { :قولھ تعالى 
قد يعطي الشيء : ، حيث قال  )١(ذكرها يف أول الباب الثَّامن يف القاعدة األوىل منه 

  .فيهما أو حكم ما أشبهه يف معناه ، أو يف لفظه ، 
يف قوله ـ تعاىل )   إن  (دخول الباء يف خرب : اَألول ؛ فله صور كثرية ، أحدها فأَما  :قال 

، والَّذي سهل ) بقادر  اأوليس : ( اآلية ؛ ألنه يف معىن  } َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّ اللََّھ {: ـ 
َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّ  {: ـ تعاىل ـ ذلك التقدير تباعد ما بينهما ، ولذلك مل تدخل يف قوله 

  .فانظره  ] ٩٩: اإلسراء [  } اللََّھ الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواَألْرَض َقاِدٌر
 يخ من االعتذار عن اآلية األخرى ؛  :قُلْتهذا توجيه حسن ، وال حيتاج إىل ما ذكر الش

  .املوفق  اوألنَّ ذلك الشبه مجوز للزيادة ، ال موجب هلا ، 

  . ] ٣٥: األحقاف [  } َبالٌغ { :قولھ تعالى 
  . )٢(ذكرها مثاالً حلذف املبتدأ 

  . ] ٣٥: األحقاف [ اآلية  } َفَھْل ُیْھَلُك { :قولھ تعالى 
طف عليه ، ؛ ملَّا ذكر أن غريها من االستفهام يقدم حرف الع )٣(ذكرها يف اهلمزة 

  .  )٤(هلذا املعىن ، فانظره ) هل  (وذكرها أيضا يف 
علينا  اأعاد  وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ،[ ،  )٥(..... ..... وذكرها 

  . )٦(] على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  ابركاا مبنه وفضله ، وصلّى 
¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٧٩( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٢٤( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٢( املغين     )٣(
  ) . ٢/٤٠٤( املغين     )٤(
  .طمس مبقدار كلمتني بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٥(
  .ما بني املعقوفني مطموس ، واجتهدت يف فهمه حماكيا اية السور السابقة     )٦(
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  ـ ١٦٧ـ 




  



  

  ـ ١٦٨ـ 
  

  لَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِمِبْسِم ال

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما اصلى 

  سورة القتال
ـ منها آيات ، فمن  ارمحه  هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ ـ :قال الفقري إىل ربه 

  :ذلك 

  . ] ٨: حممد [  } َوالَِّذیَن َكـَفُروا َفَتْعًسا { :قولھ تعالى 
  :ذكرها يف مواضع 

ومل يوفوها حقها من  :وقال ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنها تكون للتبيني ،  )١(يف الالم  :اَألوَّل 
الشرح ، وقسمها إىل ثالثة أقسام ، فذكر يف القسم الثَّاين والثّالث ما بين فاعلية غري ملتبسة 

بفاعلية ، ومصحوب كل واحد منهما ، إما غري مبفعولية ، أو ما بين مفعولية غري ملتبسة 
ولكن استؤنف بيانه تقوية للبيان ، وتأكيدا له ، والالم يف ذلك . معلوم مما قبلها ، أو معلوم 

؛ ألنَّ )  تبا لزيد (واملبنية للفاعلية ) .  سقيا لزيد (متعلقة مبحذوف ، ومثل املبينة للمفعولية 
ن هذه الالم ليست مقوية للمصدر ، وال للعامل املقدر معىن ذلك خسر وهلك ، مث ذكر أ

  . بن احلاجباملأخوذ منه املصدر ، لعدم صحة إسقاطها خالفًا ال
وال يصح أن تكون الالم مع ما بعدها صفة للمصدر ؛ ألنه نائب عن الفعل ،  :قال 
  .يوصف  والفعل ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٤٧ـ  ١/٢٤٦( املغين     )١(
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  ـ ١٦٩ـ 




] التقدير [ ، بل  ابن عصفور؛ ألنه متعد خالفًا ل) أعين ( املقدر ليس هو والعامل  :قال 
وينبين على أَنَّ هذه الالم ليست متعلقة باملصدر ، أنه ال  :ثم قال بعد ذلك كله ،  إراديت )١(

إن : أن ينصب زيد بعامل حمذوف على شرطية التفسري ، ولو قلنا )  زيد سقيا له (جيوز يف 
زيدا  : (املصدر احلال حمل الفعل دون حرف مصدري ، جيوز تقدمي معموله عليه ؛ تقول 

  .؛ ألنَّ الضمري يف املثال ليس معموالً له ، وهو من مجلته )  ضربا
حممد [  } َوالَِّذیَن َكـَفُروا َفَتْعًسا َلُھْم {: وأما جتويز بعضهم يف قوله ـ تعاىل ـ  :قال 

  .ن يف موضع نصب على االشتغال فَوهم كون الذي ] ٨: 
؛  متعلقة باملصدر ، وهي للتبيني ، ويف هذا افت)  سقيا لك (الالم يف :  ابن مالكقال 

ألنهم إذا أطلقوا القول بأَنَّ الالم للتبيني فإمنا يريدون ا أا متعلّقة مبحذوف استؤنف للتبيني 
  . )٢( مه، انظر بقية كال

قول  :ملَّا أَن قال ، ذكرها  )٣(يف اجلهة الثّالثة يف الثَّامن منها  :الموضع الثَّاني 
سقيا إياك ، فإن سقيا : أن الالم متعلقة بسقيا ، ولو كان كذا لقيل )  سقيا لك (بعضهم يف 

،  ] ٩١: البقرة [  } ُھْمُمَصدًِّقا ِلَما َمَع {: يتعدى بنفسه ، فإن قيل الالم للتقوية مثل  )٤(
كون  ] ٨: حممد [  } َوالَِّذیَن َكـَفُروا َفَتْعًسا َلُھْم {فالم التقوية ال تلزم ، ومن هنا امتنع يف 

  .الذين نصبا على االشتغال ؛ ألنَّ هلم ليس متعلقًا باملصدر 
م على اجلملة املفسرة يف ؛ ملَّا أَنْ تكلَّ )٥(ذكرها يف احملتاج إىل الرابط  :الموضع الثَّالث 

اآلية ، مبتدأ ، و  } َوالَِّذیَن َكـَفُروا {: وقوله ـ تعاىل ـ : باب االشتغال ، قال 
مصدر لفعل حمذوف هو اخلرب ، وأن يكون الذين نصبا بفعل حمذوف يفسره )  تعسا (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )١(
  ) . ١/٢٤٨( املغين     )٢(
  ) . ٢/٦٢٣( املغين     )٣(
  . ) ٢/٦٢٣: ( انظره  ))سقى  ((يف املغين     )٤(
  ) . ٢/٥٨١( املغين     )٥(
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  ـ ١٧٠ـ 




عمرا  (وال )  زيدا جدعا له (وكذلك ال جيوز ) .  زيدا ضربا إياه : (كما تقول )  تعسا (
؛ ألنَّ الالم متعلقة مبحذوف ال باملصدر ؛ ألنه ال  أبو حيانخالفًا جلماعة ، منهم )  سقيا له

  .يتعدى باحلرف ، وليست الم التقوية ألا الزمة ، والم التقوية غري الزمة 
 قُلْت: ا املواضع من كالمه متقاربة ، واملوضع اَألوا حسنأنه تكلم فيه كالم ل ال شك.  

  .مل يوفوها حقها  :وقوله يف املوضع األول 
 ي مل أر من خلصها هذا التلخيص ، فإن قُلْتأن قد قال يف طالعة هذا املوضع ، : ال شك

علية إِنَّ املفعولية أو الفا :ثُم قال أن تكون للتبيني ، مث ذكر معىن ما ذكرت : الثَّاين والعشرون 
الم التوكيد للتقوية ، والم التقوية تنايف : إذا علمت من السياق تكون للتأكيد ، فيقال 

  .التبيني 
 ها دلَّت على التبيني املفهوم من الكالم  :قُلْتهذه مغالطة ، وإمنا معىن التأكيد يف هذه أن

  .فتأمله 
  .إخل ..... ) وال يصح أن تكون صفة للمصدر (  :قوله 

 الشيء أن يعطى حكمه يف مجيع    إن الشيء ال يلزم من كونه حلّ حملّ: قد يقال  :قُلْت
،  وصفه ، وغري ذلك مما ال حيصى، بدليل أن املنادى حل حمل الضمري مع كونه يصح  األشياء

  .وتقدم البحث يف هذا مرارا 
  .إخل ..... ) والعامل املقدر (  :قوله 

 اَألوَّل : بل العامل إراديت وهو مشكل لوجهني  كيف يصح أن يقول ،: فإن قُلْت: 
  .فيه حذف املصدر املُنحل وإبقاء مفعوله ، وفيه نزاع معلوم  أن

  . )١(وقد فر منهما فيما قدمنا . يلزم أن تكون الالم للتقوية يف ذلك  :الثَّاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ] ٩١: البقرة [  } ُمَصدًِّقا ِلَما َمَعُھْم {: ، عند قوله تعاىل )  ٢/٢٥٥( اجلمع الغريب     )١(
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  ـ ١٧١ـ 




 ه  :قُلْتمامييننبإراديت ليس بقائل ، وإمنا هو مبتدأ : هنا أن معىن كالمه أن قوله  )١( الد
، واجلملة بيان ، وهو بعيد من لفظه )  استقر ( واخلرب الظرف املذكور ، والالم متعلقة بـ

أن  جدا ، مث إن فيه حبثًا آخر ، وهو التقوية مع احلذف ، ففيها شبه تناف إال أن اجلواب
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  . اجلهة منفكة ، فتأمله 

 ..... ..... .....)٢(  
أفال تذكر ما رأيت ؟ وهذا أحد شروط احلذف على ما قرر يف اجلهة العاشرة وباقي ما 

  .أشار إليه جلي ، واملوضع الثَّاين بين ، والثالث كذلك ، فتأمله 

  . ] ١٤: حممد [  } َأَفَمْن َكاَن َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َربِِّھ { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنه قد حيذف بعدها اخلرب أو املبتدأ ، أو يذكران  )٣(ذكرها يف اهلمزة 

  .، فذكر اآلية مثاالً لذكرمها ، فانظره  معا على األصل

  . ] ١٥: حممد [  } َخاِلٌد ِفي النَّاِر َكَمْن ُھَو { :قولھ تعالى 
وجاء يف الترتيل موضع صرح فيه ذا : ، قال  )٤(ذكرها قبل هذه اآلية اليت فرغنا منها 

  .اخلرب وحذف املبتدأ على العكس مما حنن فيه 

  . ] ١٥: حممد [  } َكَمْن ُھَو َخاِلٌد ِفي النَّاِر { :قولھ تعالى 
  .اجلنة يسقى من هذه األار ، كمن هو خالد يف النار أفمن هو خالد يف : أي 

 على العكس (  :قوله معىن  :قُلْت. (  
  .إِنَّ الذي قدمه حذف فيه اخلرب ، وذكر املبتدأ واآلية على العكس : أي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .أ /٢٠٥( حتفة الغريب     )١(
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  ) . ١/٢١( املغين     )٣(
  ) . ١/٢٠( املغين     )٤(
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  ـ ١٧٢ـ 




  . ] ١٨: حممد [  } َفَھْل َیْنُظُروَن ِإال السَّاَعَة { :قولھ تعالى 
  .أيت للنفي ، فانظره وأا ت )١()    هل (ذكرها يف 

  . ] ١٩: حممد [  } ال ِإَلَھ ِإال اللَُّھ { :قولھ تعالى 
قول بعضهم يف  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(السادسة يف النوع الثَّاين منها    ذكرها يف اجلهة

، ويرده أا ال تعمل إال يف نكرة )  ال (ـ سبحانه ـ خرب  اأن اسم  اال إله إال :  اآلية
  .منفية ، إىل آخر كالمه 

 ذا  ] ٢٥٥: البقرة [  } ال ِإَلَھ ِإال ُھَو {: يف قوله  )٣(انظر سورة البقرة  :قُلْت فإين أتيت
  .الكالم كلّه ، وأطلت يف ذلك 

  . ] ٢١: حممد [  } َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروٌف { :قولھ تعالى 
، وذكرها مثاالً ملا جيوز االبتداء به من  )٤(ذكرها مثاالً ملا حيتمل حذف املبتدأ أو اخلرب 
  . )٥(النكرة إذا عطف على النكرة ما جيوز االبتداء به 

 ا  :قُلْتا ، وأَمم مرارل ففيه خالف معلوم ، أيهما أوىل باحلذف ، وتقدأما الطرف اَألو
  .املوفق  واالثَّاين فليس يف اآلية دليل إال إذا عينا اخلرب ، 

  . ] ٢٢: حممد [ اآلية  } َفَھْل َعَسْیُتْم { :ھ تعالى قول
؛ ملَّا أن ميز بينهما وبني احلالية ، بأن املعترضة جيوز أن  )٦(ذكرها يف مجلة االعتراض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٠٥( املغين     )١(
  ) . ٢/٦٥٧( املغين     )٢(
  ) . ٢/٣٣٩( اجلمع الغريب     )٣(
  ) . ٢/٧٢٦( املغين     )٤(
  ) . ٢/٥٤٠( املغين     )٥(
  ) . ٢/٤٥٨( املغين     )٦(
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  ـ ١٧٣ـ 




  .تصدر بدليل استقبال كهذه اآلية ، فانظره 
 رِبذكر  :قُلْتيخ إال أنه زاد ، املُعفإن أردت صحة ذلك فاجعل اجلملة  كما ذكر الش

  . )١(الشرطية خرب املبتدأ ، وتكون اجلملة حاالً 
 القبح : هذا فيه نظر ؛ ألنَّ معىن االستقبال مل يذهب مع ذلك ، إال أن يقال  :قُلْت

ِإْن  {: يف قوله  )٣( يزخمشروقد وقع لل. ففيه نظر  )٢( التفتازايناللفظي قد زال ، كما ذكر 
حاالً  } ِإْن َتْحِمْل َعَلْیِھ {: أن اجلملة من قوله  ] ١٧٦: األعراف  [ } َتْحِمْل َعَلْیِھ َیْلَھْث

  .، وأجيب عنه مبا فيه ضعف  )٤(

  . ] ٣١: حممد [  } َوَنْبُلَوْا َأْخَباَرُكْم { :قولھ تعالى 
السبب مقام املسبب ، فإن االختبار سبب يف العلم ، ذكر ذلك يف    امةذكرها مثاالً إلق

  .؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على القاعدة اخلامسة ، فانظره  )٥(الباب الثَّامن من الكتاب 

  . ] ٣٥: حممد [  } َواللَُّھ َمَعُكْم { :قولھ تعالى 
  . ا عن الذات كاآلية ، وهلذا خيرب )٦(لكوا تكون ملوضع االجتماع    ذكرها مثاالً

 من تأويل اآلية ، وال تبقى على ظاهرها ، وموضع االجتماع هنا جماز  :قُلْت دال ب.  

  . ] ٣٨: حممد [  } َفِإنََّما َیْبَخُل َعْن َنْفِسِھ { :قولھ تعالى 
لك ، ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا ترد لالستعالء ، فذكر اآلية مثاالً لذ )٧()    عن (ذكرها يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/١٥٥( الدر املصون     )١(
  ) . ٤٧١( املطول     )٢(
  ) . ٢/١٧٢( الكشاف     )٣(
  .حالٌ  :كذا يف األصل ، وصوابه     )٤(
  ) . ٢/٧٩٦( املغين     )٥(
  ) . ١/٣٦٥( املغين     )٦(
  ) . ١/١٦٨( املغين     )٧(
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  ـ ١٧٤ـ 




  :قوله  وكذا
  )١(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ال ُأْفِضْلُت في حسٍب    الِه ابُن َعمَِّك  

  .البيت  فانظره ، وهو ظاهر 
علينا  اهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد  :قال الفقري إىل ربه 

  .د ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما على سيدنا حمم ابركاا مبنه وفضله ، وصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :عجزه     )١(

    َعنِّي َوَال َأْنَت َدیَّاني َفَتْخُزوني  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  .البيت من البسيط ، وهو لذي اإلصبع العدواين     
، )  ١/١٦٨( ، املغين )  ١/٤٧١( اجلمل البن عصفور  ، شرح)  ١٩٧،  ٢/١٩٥( أمايل ابن الشجري     

  ) . ٧/١٧٣( ، خزانة األدب )  ١/٤٣٠( شرح شواهد املغين 
، شرح )  ٣/١٥٩( ، وشرح التسهيل )  ٨/٥٣( شرح املفصل البن يعيش : انظر . وورد بال نسبة     

  ) . ٣/٢٣١(  الرضي



  

  ـ ١٧٥ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما اصلى 

  سورة الفتح
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١٠: الفتح [ اآلية  } ِذیَن ُیَباِیُعوَنَكِإنَّ الَّ { :قولھ تعالى 
َواللَُّھ َوَرُسوُلُھ  {: يف  ابن عصفور؛ ملَّا أن رد على  )١(يف اجلملة املعترضة    ذكرها
اآلية ،  } ِإنَّ الَِّذیَن {رضى لرسوله ، وعكسه  اإن رضى  :وقال ،  ] ٦٢: التوبة [  } َأَحقُّ
  .ظره فان

  . ] ١٦: الفتح [ اآلية  } ُتَقاِتُلوَنُھْم { :قولھ تعالى 
تنبيه من العطف على املعىن على قول  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(ذكرها يف العطف على املعىن 

والفعل ) أَنْ ( ، و ) أَنْ ( إذ املعىن عندهم بإضمار )  أللزمنك أو تقضيين حقي : ( البصريني
: الفتح  [ } ُتَقاِتُلوَنُھْم َأْو ُیْسِلُموَن {: أويل مصدر معطوف على مصدر متوهم ، ومنه يف ت
  .يف قراءة من حذف النون  ] ١٦

، أو على القطع  } ُتَقاِتُلوَنُھْم {وأما قراءة اجلمهور بالنون ، فالعطف على لفظ 
  .أو هم يسلمون :  بتقدير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٤٩( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٥٣( املغين     )٢(

العطف على املعىن
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  ـ ١٧٦ـ 



 م على معىن  )١( ابن احلاجب :قُلْتلَ اآلية يف الرفع الوجهني ، إال أنه تأول تقاتلومح
أن ال ينفك الوجود عن  وال يصح أن يبقى على معىن اخلرب ألنه يلزم : األمر ، قال 

ما يف معنى األمر فيتضح املعىن ، وإِما إِ } َأْو ُیْسِلُموَن {،  )٢(] أحدمها ؛ لصدق اإلخبار  [
بأنَّ أحد األمرين ال ينفك عنه الوجود ،  )٣(] اإلخبار : ليس يف معنى األمر ، فيكون املعىن [ 

فيما يتعلّق  )٤(..... ..... ..... وهو إِما حدوث القتال منكم ، وإِما وقوع اإلسالم منهم 
هنا ،  الطِّيبـيوكالم  )٥( ابن احلاجبعناها يف اآلية ، وتأمل أمايل فإِنه تعرض مل) أو ( بـ 

  . اإن شاء ولوال اخلروج عن املقصد لذكرنا ذلك ، وسنحقّقه ،  )٦(فإِنَّ يف ذلك أحباثًا 
، وال منافاة بني ما قيل هنا يف التقدير ) حتى ( أو ) إِالَّ ( وتقدير قراءة النصب إِما بـ 

، فتأمل وجهه ) إِالَّ ( يتعين التقدير بـ : فإنهم قالوا ) َألقْتلَنه أو يسلم ( ، وبني ما قيل يف 
( وفرق بني أقاتل وأقتلنه فتأمله ؛ َألنَّ من شرط الغاية تكرر املعىن ، وال يصح . فإِنه ظاهر 
  .فتأمله ) مات قتلته حتى 

  . ] ٢٥: الفتح [ اآلية  } َوَلْوال ِرَجاٌل ُمْؤِمُنوَن { :قولھ تعالى 
هذا  :قال ؛ ملَّا أَنْ ذكر اخلالف ،  )٧(ذكرها يف فصل دوران كون احملذوف أوالً أو ثانيا 

ذف كلّه ما مل يعارض معارض يعين أحد األمرين ، فذكر اآلية بعد آية اإلسراء ، وأنَّ احل
  .فانظره  ] ٢٥: الفتح [ اآلية  } َلْو َتَزیَُّلوا {: من الثَّاين فيهما ، وذكر قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٣٠ـ  ١/٢٩( األمايل النحوية     )١(
  .ما بني املعقوفني مطموس ؛ نقلته بنصه من األمايل     )٢(
  .ما بني املعقوفني مطموس ؛ نقلته بنصه من األمايل     )٣(
  .طمس مبقدار ثالث كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٤(
  ) . ٣٠ـ  ١/٢٩( األمايل     )٥(
  ) .أ /١٥٤أ ـ /١٥٣( لغيب فتوح ا: انظر     )٦(
  ) . ٢/٧١٤( املغين     )٧(
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  ـ ١٧٧ـ 



وهو مشكل ؛ َألنَّ الظَّاهر أَنَّ اآلية ليست من اجتماع شرطني ، بل :  )١( الدماميينقال 
  .حمذوفًا ) لوال ( األوىل أن يقدر جواب 

 ا آية :قُلْتاآلية  } ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اِإلْنُس َواْلِجنُّ {: اإلسراء وهي قوله تعاىل  أم
  .، فقد تقدمت ، وما ذُكر فيها جلي  ] ٨٨: اإلسراء  [

وأَما هذه ؛ فمن أي شيء تعين احلذف من الشرط الثَّاين فيها بعد تسليم ما ذكر ؟ 
مع ما ) لو ( وجعل اجلواب لألول ؛ لعدم صالحية  ولعلّه إِنما تعين احلذف من الثَّاين ،

فجيء ما ) لوال ( احلذف وقع يف جواب : ، إِالَّ أن يقال ) لوال ( دخلت عليه جوابا لـ 
وقد اختار ) إن أكلت إن شربت فأنت طالق  (من اإلشكال ، يلزم عليه يف  الدماميينذكر 

  .شرطني ، فتأمله  أَنه من اجتماع
، أي شيء أحوجه ملا ذكر مع  )٣( الزخمشري، وتأمل كالم  )٢(مر على ما ذكر  املُعرِبو

  . )٤( الطِّيبـيأعلم ، واْنظر  وابعده ، 

  . ] ٢٧: الفتح [ اآلية  } ُھَلَقْد َصَدَق اللَّ { :قولھ تعالى 
  .؛ ملَّا أَنْ ذكر أنها تكون للعهد الذهين ، فذكر اآلية  )٥() أل ( ذكرها يف 

  . ] ٢٧: الفتح [ اآلية  } َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم { :قولھ تعالى 
نيان آخران ، وزيد على هذه املعاين األربعة مع :ملَّا أَن قال ؛  )٦() إِنْ ( ذكرها يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .أ /٢٥٥( حتفة الغريب     )١(
  ) . ٦/١٦٤( الدر املصون     )٢(
  ) . ٤/٣٣٤( الكشاف     )٣(
  ) .ب /١٥٤( فتوح الغيب : انظر     )٤(
  ) . ١/٦١( املغين     )٥(

 ١٨: الفتح [  } ِإْذ ُیَباِیُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة {: لشاهد ، وموطن ا ] ١٨: الفتح [  } َلَقْد َرِضَي اللَُّھ {: يريد آية     
  .وليست اآلية الَّيت ذكر  ]

  ) . ١/٣٣( املغين     )٦(
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  ـ ١٧٨ـ 



،  ] ٩: األعلى [  } ِإْن َنَفَعِت الذِّْكَرى {:  كما مر يف) قد ( مبعىن أنها قد تكون  قطربفزعم 
َواتَُّقوا اللََّھ ِإْن ُكْنُتْم  {: ، وجعلوا منه ) إِذْ ( وزعم الكوفيون أنها قد تكون مبعىن 

،  ] ٢٧: الفتح [  } َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَُّھ {،  ] ٥٧: املائدة [  } ُمْؤِمِنیَن
حمقّق  )٢( ]فيه [ وحنو ذلك مما الفعل  )١( )) َوِإنَّا ِإْن َشاَء اللَُّھ ِبُكْم َالِحُقوَن ((:  uوقوله 

  :الوقوع ، وقوله 
  )٣(  ْم َتْغَضْب ِلَقْتِل ابْن َخاِزمجھاًرا َوَل  }    َأَتْغَضُب ِإْن ُأْذَنا ُقَتْیَبَة ُحزََّتا  

ليست شرطية ؛ َألنَّ الشرط مستقبل ، وهذه القصة قد مضت ، وأجاب ) إِنْ : ( قالوا 
بأنَّ الشرط جيء به للتهييج واإلهلاب ،  } ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن {: اجلمهور عن قوله تعاىل 

  .ذا إن كنت ولدي فال تفعل ك: كما تقول البنك 
وعن آية املشيئة بأَنه تعليم للعباد كيف يتكلّمون إذا أخربوا عن املستقبل ، أو بأنَّ أصل 

،  التدخلن مجيعا إن شاء : ذلك الشرط ، ثُم صار يذكر بعد ذلك للتربك ، أو أَنَّ املعىن 
أو أَنَّ ذلك من  ، )٤(] وهذا اجلواب ال يدفع السؤال [ أي ال ميوت منكم أحد قبل الدخول 

، أو من كالم  )٥(] ذلك لنا [ ألصحابه حني أخربهم باملنام ، فحكى  e ا كالم رسولِ
  .املَلَك الَّذي أخربه يف املنام 

  :وأَما البيت فمحمول على وجهني 
أتغضب إن افتخر : أحدمها ؛ أن تكون على إقامة السبب مقام املسبب ، واألصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(     يبجزء من حديث عن النe  . ووي : انظرشرح صحيح مسلم للن )٦٢٠ . (  
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٢(
  ) . ١/٣٣(  املغين    )٣(

، شرح شواهد )  ٣/١٦١( ، الكتاب )  ٢/٣١١: ( ديوانه : انظر . والبيت من الطَّويل ، وهو للفرزدق     
  ) . ٩/٧٨( ، خزانة األدب )  ١/٨٦( املغين 

  ) . ٤/١١٥( ، شرح الرضي )  ١/١٠٩( أمايل ابن احلاجب : انظر . وورد البيت بال نسبة     
  .ة من املغين يلتئم ا السياق ما بني املعقوفني زياد    )٤(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٥(
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  ـ ١٧٩ـ 



  .ني قتيبة ؟ إذ االفتخار مسبب عن احلز مفتخر بسبب حز أُذْ
الثَّاين ؛ أن يكون على معنى التبني ، أي أتغضب إن تبين يف املستقبل ، ثُم متّم الكالم 

  .هلم يف البيت ، فانظره  على بقية ما
  .إىل مقدرة وحمصلة ، فجعل اآلية يف املقدرة  )١(وذكرها أيضا يف تقسيم احلال 

  .إخل ..... ) تعليم للعباد (  : قوله
 ل والثّاين  :قُلْتالفرق بني اَألو:  
ذكر االستثناء يف كالم الباري سبحانه ؛ تعليما للخلق إذا أخربوا عن  اَألوَّل ؛أَنَّ 

  .املستقبل ، فَذكْره يف كالم الباري ليس على ظاهره 
جريا على معهد الشرع من ذكره  أَنه جرى يف الكالم االستثناء املذكور والّثاني ؛

  . للتربك
  .إخل ..... ) لتدخلن مجيعا (  :وقوله 

على معنى ،  ابن عطية، وفهمه  )٣( الزخمشريو )٢( ابن عطيةهذا القول وقع يف كالم 
  .قرره على معىن آخر لوال الطّول لذكرته  )٤( الطِّيبـيو

  .إخل ..... )  e ا أو أَنَّ ذلك من كالم رسولِ(  :قوله 
 رؤياه  :قُلْت ههذا مشكل ؛ ألنu  ما هو عن ربوحي ، وكذلك إخبار املَلَك إِن

 الطِّيبـي، وفهمه  )٥(أن قيدته  ثُم وقفت على هذه للدماميين بعد. العزة ، فالسؤال باقٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٣٧( املغين     )١(
  ) . ١٢٠ـ  ١٥/١١٩( احملرر الوجيز     )٢(
  ) . ٤/٣٣٦( الكشاف     )٣(
  ) .أ /١٥٥( فتوح الغيب : انظر     )٤(
  ) .أ /٩( حتفة الغريب     )٥(
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  ـ ١٨٠ـ 




  . )١( انظره.  على ما ينبغي االعتراض
وما تأول به البيت يبعده أَنَّ اهلمزة لالستفهام التوبيخي ، فيقتضي أَنَّ الغضب : قيل 

  واقع ، فكيف يصح أن يكون موقوفًا على أمر مستقبل ؟
 بب ولعلّ اإلنكار واقع ع :قُلْتقديري الَّذي يقع بعد السلى الغضب الت.  
 رة  :قُلْتيخ جعل احلال مقدوكون الش  ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... وقع يف الكالم ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
  .أعلم  واانظره ،  )٢(.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .

ذلك [ ألصحابه حني أخربهم باملنام ، فحكى  e ا أو أَنَّ ذلك من كالم رسولِ
  .، أو من كالم املَلَك الَّذي أخربه يف املنام  )٣( ] لنا

  . ] ٢٨: الفتح [ اآلية  } َوَكَفى ِباللَِّھ َشِھیًدا { :قولھ تعالى 
  ) .اكتف ( ؛ ملَّا أَنْ ذكر أَنَّ الباء زيدت باحلمل على  )٤(ذكرها يف أَول الباب الثَّامن 

 ورة ومن غريها  :قُلْتوهذه اآلية حمتملة أن تكون من هذه الس.  

 ] ٢٩: لفتح ا[ اآلية  } َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمْنُھْم { :قولھ تعالى 
.  

؛ ملَّا أَنْ ذكر أنها لبيان اجلنس ، وحكى فيها اخلالف املعلوم ، قال  )٥() من ( ذكرها يف 
: ويف كتاب املصاحف البن األنباري أَنَّ بعض الزنادقة متسك بقوله تعاىل :  بعد ذلك

يف الطَّعن على بعض الصحابة ،  } َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمْنُھْم {
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .أ /١٥٥ب ـ /١٥٤( الغيب  فتوح: انظر     )١(
  .طمس مبقدار سطرين بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٣(
  ) . ١/٧٧٩( املغين     )٤(
  ) . ١/٣٥٠( املغين     )٥(
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  ـ ١٨١ـ 




  .للتبعيض ، فانظره  فيها للتبيني ال) من ( واحلق أن 
 نديق بأن تكسر أنيابه يف جتاسره على أصحابه  :قُلْتهذا الز ما أحقu  مع أَنَّ هذا ،

بعيض ، بل أجوبة ذلك ظاهرة ملن تأمله ما ذكر من احتمال الت ل ؛ املطموس الفكرة ال يتم
تعاىل أثىن عليهم  اَألنَّ غاية ما متسك به ما ذكر من التبعيض ، وهو ال يتقرر ، مع كون 

إِنَّ املراد : يف اآلية الثناء األوفر بالعمل الصاحل ، فكيف يقع التبعيض بعده ؟ وال يقال 
، بل الصفة  ذلك على خالف األصل: باإلميان والعمل والصاحل الدوام عليهما ؛ ألنا نقول 

وقعت على من وقع من اإلميان والعمل الصاحل ، وشرط املوفاة على ذلك إِنما هو أمر خارج 
عن اآلية ، ثُم بعد تسليم التبعيض إِنما يتقرر ما ذكر باعتبار املفهوم ، ولنا أن مننع العمل 

وقد عارضت الظَّواهر  وإن سلّمنا القول به فذلك يكون ما مل يعارضه معارض ،. مبقتضاه 
  .سبحانه أغلب  واهذا املفهوم ، 

علينا  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد  :قال الفقري إىل ربه 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  ابركاا ، وصلّى 

  
¡```  
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  ـ ١٨٣ـ 
  

  ِمِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحی

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الحجرات
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، األوىل  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٥: احلجرات [ اآلية  } َوَلْو َأنَُّھْم َصَبُروا { :قولھ تعالى 
ا أَنْ تكلَّم على سبب الطّول يف الكتب ، وأنَّ من ذلك ؛ ملَّ )١(ذكرها يف أَول الكتاب 

هل  } َوَلْو َأنَُّھْم َصَبُروا {: ذكرهم اخلالف يف حنو : إعادم الكالم يف مسائل ، منها 
تأيت ) أَنَّ ( ؛ ملَّا أَنْ ذكر أَنَّ  )٢() لو ( وذكرها يف املسائل الَّيت ذكر يف . ذلك فاعل أو مبتدأ 

ا بعدها ، وكررنا ذلك مرار.  

  . ] ٩: احلجرات [ اآلية  } َوِإْن َطاِئَفَتاِن { :قولھ تعالى 
  :؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على بيت الفرزدق  )٣() كلّ ( ذكرها يف 

  )٤(  َتَعاطى اْلقَنا َقْوَماُھَما ـ أَخَواِن  }  وُكلُّ َرِفیَقْي ُكلِّ َرْحٍل ـ وِإْن ُھَما  

  .ى اللَّفظ وعلى املعىن كاآلية وأنَّ البيت فيه احلمل عل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/١٦( املغين     )١(
  ) . ١/٢٩٨( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٢١( املغين     )٣(
، )  ١٥/٤٩٥( ، لسان العرب )  ٢/٣٢٩( ديوانه : البيت من الطَّويل ، وهو للفرزدق ، يف     )٤(

  ) . ٧/٥٧٢( ، خزانة األدب )  ٢/٥٣٦( ، شرح شواهد املغين )  ١/٢٢١ ( املغين
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  ـ ١٨٤ـ 




 يخ : قُلْتى ، وذكر أَنَّ  :قال الشا ومعنشكلٌ لفظًا وإعرابإِنَّ هذا البيت م ) األوىل ) كال
، فهما  )١(] رفيقني [ صلة ، وأنَّ معىن البيت أَنَّ كلّ الرفقاء يف السفر إذا استقروا رفيقني 

. لصحبة ، وإن تعاطى كلّ واحد منهما مغالبة اآلخر كاألخوين ؛ الجتماعهما يف السفر وا
، أو أَنه راعى معىن ) تعاطيا ( أصله ) تعاطى ( ، وأنَّ ) القنا ( بدلٌ من ) قوما ( وذكر أَنَّ 

 ارمحه  ـ اللَّفظ بعده ، والبيت عند الشيخ، ثُم روعي  رقيق أوالً يف غري احتياج إىل حذف
ما هو قوممثىن ، وأتى به دليالً ) قوم ( ا مها بتنوين ـ إِن هوهو خالف ما ذكر غريه من أَن ،

  .على أَنَّ اسم اجلنس يثنى 
وما ذكر من مراعاة املعىن أوالً ، ثُم اللّفظ بعده محله على خالف األكثر ، واألكثر 

  .العكس ، وتقدم وجهه 

  . ] ٩: احلجرات [ اآلية  } َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي { :قولھ تعالى 
أو مبعىن ) إىل ( الناصبة تكون مبعىن ) حتى ( ؛ ملَّا أَنْ ذكر أَنَّ  )٢() حتى ( ذكرها يف 

َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر  { :وحيتملها قوله تعاىل : ذلك ، قال بعد ) كي   (
  .فانظره . ، وهو ظاهر  } اللَِّھ

  . ] ١٢: احلجرات [ اآلية  } َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم { :ھ تعالى قول
؛ ملَّا أَنْ ذكر أنها تكون لإلنكار اإلبطايل ،  )٣(يف اهلمزة  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

  .هذه وأنها تقتضي أَنَّ ما بعدها غري واقع ، وأنَّ مدعيه كاذب ، فذكر آيات ، منها 
َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َیْأُكَل َلْحَم  {؛ ملَّا أَنْ ذكر مسألة  )٤(الفاء يف  الموضع الثَّاني ؛
: ال ، فقيل هلم : ، قدر أنهم قالوا بعد االستفهام  ] ١٢: احلجرات [  } َأِخیِھ َمْیًتا َفَكِرْھُتُموُه

  . هذا: ؛ فاكرهوها ، ثُم حذف املبتدأ ، وهو  فهذا كرهتموه ، يعين والغيبة مثله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )١(
  ) . ١/١٤٤( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٤(  املغين    )٣(
  ) . ١/١٨٩( املغين     )٤(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ١٨٥ـ 




بأنَّ  ابن الشجريفكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة ، وضعفه : التقدير :  الفارسيوقال 
َواتَُّقوا  {،  )١(] ومجلة [ ـ املصدرية ـ دون صلتها رديء ، ) ما ( فيه حذف وهو 

على  ] ١٢: احلجرات [  } َتْب َبْعُضُكْم َبْعًضاَوال َیْغ {عطف على  ] ١٢: احلجرات  [ } اللََّھ
 )٢( ابن الشجري، وعندي أَنَّ  الفارسيعلى تقدير ) فاكرهوا الغيبة ( التقدير اَألول ، وعلى 

فكرهتموه ، : فقيل هلم  ، ال:  اجلواب كأم قالوا يف: ، فإنه قال  الفارسييتأمل كالم  مل
: يذكر كما يف  ، عطف على فاكرهوه وإن مل ا، فاتقوا  افاكْرهوا الغيبة ، واتقوا 

فكما كرهتموه : واملعىن  ] ٦٠: البقرة [  } اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت {
: فمعناه )  ما تأتينا فتحدثنا (أن مذكورة ، كما )  كما (فاكرهوا الغيبة ، وإن مل تكن 

  .انتهى . تكن كيف مذكورة  ، وإن مل فكيف حتدثنا
ليست حمذوفة ، بل املعىن يعطيها ، فهو تفسري معىن ال تفسري ) كما ( وهذا يقتضي أن 

  .انتهى . إعراب 
 يخ يف املوضع األول حسن ، إال أن لقائل أن يقول  :قُلْتعد ب قوله: ما أشار إليه الش

ذلك يف املوضع الثَّاين ، فكأم قالوا بعد االستفهام ال يقتضي أن االستفهام ليس املراد منه 
رد ) ال ( اإلنكار ، إذ لو كان يف معىن اإلنكار لكان املراد منه النفي ، فقوهلم بعد ذلك 
زة للتقرير كما للنفي ، فهو إثبات جييء عكس املراد فتأمله ، بل املوضع الثَّاين يقتضي أن اهلم

  . األول صرح فيه باإلنكار اإلبطايل ، والفرق واضح فتأمله، واملوضع  )٣( الزخمشريذكر 
 يخ ـ: فإن قُلْترمحه  الشـ مل يبني يف املوضع الثَّاين ما هذه الفاء اليت يف اآلية ،  ا

ببية كما بني يف غريها من اآلي اليت ذكرها ، هل هي عاطفة أو جواب أو صلة ، أو جمرد س
  فما هذه الفاء ؟

 مل يتشاغل بشيء من ذلك بل لفظه حيتمل أن تكون عاطفة على نظر يف ذلك يف  :قُلْت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )١(
  ) . ١/٢٣٠( أمايل ابن الشجري     )٢(
  ) . ٤/٣٦٣( الكشاف     )٣(
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  ـ ١٨٦ـ 




َبِل  {: يظهر أا صلة ، كما قيل  )١( الفارسيالتقديرين اللذين قدرمها ، والفاء يف تقدير 
الفاء :  )٢(اآلية ، وقال ما معناه  صاحب األمايلوقد ذكر .  ] ٦٦: الزمر [  } ْعُبْداللََّھ َفا

مشكلة ؛ فإا إن كانت للسبب فال يصلح ما قبلها له ، وإن كانت عاطفة احتيج إىل مجلة 
سببا ، أَما بأن ما بعدها يصلح أن يكون مسببا وأن يكون : تكون هي عقبها ، فأجاب 

فلما أن وقع التشبيه املذكور يف اآلية ، وأتى به على صيغة اإلنكار ، تنبيها على أَنه : اَألول 
مما ال يفعل ، ذكر بعد ذلك حتقق الكراهة وثبوا ، وأا مسبب عن هذا التشبيه قصدا 

ملا كان معناه ما حيب  بذلك كراهية الغيبة ، وأما بيان أن ما بعدها سبب فألن االستفهام
  .أحدكم ذلك ، ذكر بعده سبب عدم احملبة وهو الكراهية 

 يخ ، فإنه يقتضي أن السببية يف الفاء قسيم للعاطفة ،  :قُلْتل هذا الكالم من هذا الشتأم
مل فتأيت وأنها إن كانت للسبب ، فال عطف فيها ، وذلك إمنا هو يف املفردات ، وأما يف اجل

  .أعلم  وايف غالب حاهلا للسببية ، مع كوا عاطفة فكذا نقول يف اآلية ، 
  .إا إما سببية ال عطف فيها ، أو عاطفة : وأصل مراده 

  .إخل ..... )  اواتقوا : ومجلة (  :قوله 
 ماميين   ناقشه :قُلْتال يغتب ( عطف على : ه أن يقول من حق: يف لفظه ، قال  )٣( الد (
وإنما فصل الشيخ يف العطف ومل جيعل : ، وهو ظاهر ، قيل ) وال يغتب  (ال على 
يف التقدير اَألول مل حتوج إليه ) اكرهوا ( عطفًا على  ] ١: احلجرات  [ } َواتَُّقوا اللََّھ {

  ) .اكرهوا ( مجلة  الفارسيوتقدير . صناعة ، بل هي تفسري معىن 
 ا أن كالم  :قُلْتيخ صرح أيضإمنا هو تفسري معىن ، ال  الفارسيوهذا فيه نظر ، فإن الش

املصدرية املذكورة يف لفظة ال ) ما ( إنما صرح الشيخ بذلك يف : تفسري إعراب ، ال يقال 
: ذا القائل صريح ، بأن مجلة اإلنشاء ، من قوله كالم ه: يف مجلة اإلنشاء ؛ ألنا نقول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٢١٢( احلجة للقراء السبعة     )١(
  ) . ٣/١٠٠( أمايل ابن الشجري     )٢(
  )أ /٥٩( حتفة الغريب     )٣(

الفاء السببية
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  ـ ١٨٧ـ 



ألجل عملها يف ارور ، وهو التابع ، ملا هو  الفارسياكرهوا الغيبة ، إمنا ذكرت يف كالم 
  .تفسري معىن ، فانظره 

وغريمها يف اآلية ظهر يل معىن ومل  )١( الطِّيبـيو الزخمشريوبعد أن تأملت كالم 
يذكروه فيها ، وذلك أم محلوا حلم األخ امليت على حقيقته ، واهلمزة للتقرير ، فكأنه 

النفوس السليمة ، من عدم أكل اللحم املذكور  تعاىل ـ محلهم على اإلقرار مبا تقر به ـ
  .ال حيب أحد من العقالء ذلك : الوا لقذارته ، فبعد أن محلهم على ذلك فكأم ق

ملا ظهر لكم ذلك فكرهتموه ، ونفرمت عنه ، فانفروا عما يشاه من : فقال رب العزة 
  .أعراض املسلمني ، هذا خالصة معىن كالمهم 

د لوم من اغتاب أخاه الغائب ، حيتمل أن اهلمزة لإلنكار التوبيخي ، واملرا: وأقول 
، والتنفري عن ذلك ، فضالً عن حمبته ، ويكون يف اآلية جماز استعارة ، وبيانه  وتقبيح ما فعل

أن امليت استعري للغائب الذي ال ناصر له ، وال ذاب عنه ، وأطلق عليه ميت ، مث استعري 
كثريا ، ثُم رشحت هذه  اللحم لعرضه أيضا ؛ ألنَّ اللحم تطلقه العرب على العرض

االستعارة مبا يناسبها ، فاملستعار منه وهو األكل ، وهي استعارة أخرى يف تناول العرض 
وهتكه وتقطيعه ، فأطلق عليه األكل ؛ ألنَّ اآلكل يقطع املأكول ويبتلعه ، وكذلك املغتاب 

استعارة  ] ١٢: احلجرات [  } ُكَلَأْن َیْأ {: يتلف بغيبته العرض ، ويعيبه ، واالستعارة يف قوله 
..... .....   تبعية ألا يف الفعل ، وإن دخل عليه حرف املصدر ؛ ألنَّ صورة الفعل مرادة

مبا صدر منه من هتك العرض  )٣(..... وقد وقع على  )٢(..... ..... ..... ..... ..... 
اآلية ال يتمشى على ما قررناه على ظاهر  )٤(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

من الترشيح إِالَّ إذا كان املراد منه األمر ، أو معطوف على مقدر ، أي إذا ظهر ما ذكرنا من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .أ ، ب /٢٦٠( فتوح الغيب     )١(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  .طمس مبقدار كلمة بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٤(

االستعارة
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  ـ ١٨٨ـ 



التوبيخ فكرهتموه بعد التوبيخ فانتقلوا عن الغيبة ، وفيه بعد ، ويف اآلية غري هذا من البيان 
ـ سبحانه وتعاىل ـ أعلم ، وبه التوفيق ، ال  والوال الطّول ، وما يتعلق بلفظ الشيخ ، 

  .رب غريه 

  . ] ١٤: احلجرات [  } َوَلمَّا َیْدُخِل اِإلیَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم { :قولھ تعالى 
يف اآلية :  الزخمشريقال : إنها تفيد التوقع ، قال  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  ملا (ذكرها يف 

  .من معىن التوقّع ، دالٌّ على أَنَّ هؤالء قد آمنوا فيما بعد ، انظره ) ملا  (يف  ما

  . ] ١٤: احلجرات [ اآلية  } ال َیِلْتُكْم { :قولھ تعالى 
فإنه  :قال ، فذكر اآلية لذلك ، ) نقص ( ، ملا أن نقل أا مبعىن  )٢() الت ( ذكرها يف 

  .يألت ، وقرئ ما  :الت يليت ، كما قيل يف الياء : يقال 

  . ] ١٧: احلجرات [  } َیُمنُّوَن َعَلْیَك َأْن َأْسَلُموا { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف اجلار ، وذكر أنه يطرد مع  )٣(ذكرها يف أماكن احلذف 

  .، فذكر اآلية )  أَنْ (
 م نظريها وهل حمل الباقي نصب أو خفض ؟ قوالن ل :قُلْتاخلليلو )٤( سيبويهوقد تقد .  

علينا بركاا مبنه  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة ، أعاد  :قال الفقري إىل ربه 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  اوفضله ، وصلّى 

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٠٨( املغين     )١(
  ) . ١/٢٨١( املغين     )٢(
  ) . ٢/٧٣٦( املغين     )٣(
  ) . ١/٣٨( الكتاب     )٤(



  

  ـ ١٨٩ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما الى ص

  سورة ق
  :هذه السورة الكرمية ، ذكر الشيخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: ق [ اآلية  } ق َواْلُقْرَءاِن { :قولھ تعالى 
اب القسم ، وفرغ من آية ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف جو )١(ذكرها يف أماكن احلذف 

، أو  ] ٣٦: ق [  } َوَكْم َأْھَلْكَنا {:  أي لنهلكن ، بدليل } ق { ومثل اآلية :قال ،  النازعات
:  األخفشاجلواب مذكور ، فقال : وقيل ،  ] ٢: ق [  } َبْل َعِجُبوا {:  إنك ملنذر بدليل

 } َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَھا {: الالم للطول ، مثل ، وحذفت  ] ٤: ق [  } َقْد َعِلْمَنا {
َبْل  {[، الكوفيون  ] ١٨: ق [  } َما َیْلِفُظ ِمْن َقْوٍل {:  ابن كيسان،  ] ٩: الشمس  [

  . )٣(انظر النازعات وص . لقد عجبوا : وقد عجبوا ، واملعىن  )٢(]  } َعِجُبوا
 ي :قُلْتابعة ، مع ما ذكر من آيات وكذا آية وحق الشخ أن يذكر هذه اآلية يف اجلهة الر
  .النازعات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٤٣( املغين     )١(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٢(
  . ٩٩، ص  ٣٢٧ص : انظر     )٣(
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  ـ ١٩٠ـ 



  . ] ٢: ق [  } َبْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُھْم { :قولھ تعالى 
 )  إذْ  (معىن : ، فقال الثالث ) إذْ ( إنها ترد مبعىن  :ملَّا أَن قال ؛  )١() أَنْ ( ذكرها يف 

َبْل َعِجُبوا َأْن  {:  ـ املكسورة ـ وهذا قاله بعضهم يف) إِنْ ( كما تقدم عن بعضهم يف 
.  ] ١: املمتحنة [  } ُیْخِرُجوَن الرَُّسوَل َوِإیَّاُكْم َأْن ُتْؤِمُنوا {: ، ومنه  } َجاَءُھْم ُمْنِذٌر

  :ومنه قوله 
    ..... ..... ..... ..... ..... .....  }    )٢( َأَتْغَضُب ِإْن ُأْذَنا ُقَتْیَبَة ُحزََّتا  

  .البيت ، والصواب أا يف ذلك مصدرية ، وقبلها الم العلة مقدرة 
 ة :قُلْترطيا شم إىل أيخ تناقض قوله يف تأويل البيت ، فإنه أشار فيما تقدقيل إن الش  ،

وقد )  أَنْ (مصدرية ، فانظره ، ويعين مبا ذكر يف البيت يف رواية فتح ) أَنْ ( وهنا إىل أَنَّ 
  .قدم ذلك 

  . ] ٤: ق [  } َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحِفیٌظ { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أن من املسوغات أن يكون امسا يف  )٣(ذكرها يف مسوغات االبتداء بالنكرة 

ما  : (وعلى هذا ففي حنو  :فقال ، عند من جوز ، )  قائم الزيدان (معىن الفعل ، فشمل 
  .اآلية ، انظره  } َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب {: مسوغان ، كما يف قوله  ) قائم الزيدان

  . ] ٥: ق [  } َبْل َكذَُّبوا ِباْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُھْم { :قولھ تعالى 
: ، كقوهلم ) عند ( أن تكون مبعىن : احلادي عشر  :ملَّا أَن قال ؛  )٤(ذكرها يف الالم 

 لماَبْل َكذَُّبوا ِباْلَحقِّ  {:  اجلحدريقراءة  يابن جن، وجعل منه  )٥()  خبمس خلون (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٤٥( املغين     )١(
  ) . ١٧٢ص ( سبق خترجيه     )٢(
  ) . ٢/٥٤٢( املغين     )٣(
  ) . ١/٢٣٨( املغين     )٤(
  .كذا يف املغين )  كتبته خبمس خلون (    )٥(
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  ـ ١٩١ـ 



  .بكسر الالم وختفيف امليم ، فانظره  ] ٥: ق [  } َجاَءُھْم

  . ] ٩: ق [  } َوَحبَّ اْلَحِصیِد { :قولھ تعالى 
  . )٢(حبا كحب احلصيد : ، أي  )١(ذكرها مثاالً حلذف املوصوف 

  . ] ١٥: ق [  } َأَفَعِییَنا ِباْلَخْلِق اَألوَِّل { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على مهزة اإلنكار اإلبطايل ، فذكر آيات من مجلتها  )٣(ذكرها يف اهلمزة 

  .هذه ، فانظره 

  . ] ٢٢: ق [  } َلَقْد ُكْنَت ِفي َغْفَلٍة { :قولھ تعالى 
  .أن تكلَّم أا قد جتيء رد الترتيب كاآلية ، انظره ؛ ملَّا  )٤(ذكرها يف الفاء 

  . ] ٢٣: ق [  } َھَذا َما َلَديَّ َعِتیٌد { :قولھ تعالى 
: النكرة املوصوفة ، قال بعد ذلك )  ما (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٥(ذكرها يف حرف امليم 

معد جلهنم بإغوائي إياه ، أو : تيد ، أي شيء لدي ع: املراد يف اآلية :  سيبويهوقال 
حينئذ للشخص العاقل ، وإن )  ما (، وفيه أن  الزخمشري، والتفسري األول رأي  حاضر

  .موصولة فعتيد بدل منها ، أو خرب ثان ، أو خرب حملذوف ، فانظره )  ما (قدرت 
املوصولة )  ما (هنا فإن فيه حبثًا ، والفرق الذي أشار إليه بني  )٦( الطِّيبـيوتأمل كالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧١٩( املغين     )١(
  .كذا يف املغين )  حب النبت احلصيد (    )٢(
  ) . ١/٢٤( املغين     )٣(
  ) . ١/١٨٥( املغين     )٤(
  ) . ١/٣٢٧( املغين     )٥(
  ) .ب /٢٦٨( فتوح الغيب     )٦(
  

بدل النكرة من املعرفة
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  ـ ١٩٢ـ 




، وبني النكرة املوصوفة ال يظهر هنا وكذا يف توجيهه إلعراب البدل مبا ذكر ال حيتاج إليه 
شرطني ليسا يشترطون يف البدل النكرة من املعرفة  )١(على مذهب البصريني ، وأهل الكوفة 

  . هنا ، فتأمله 

  . ] ٣١: ق [  } َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقیَن َغْیَر َبِعیٍد { :قولھ تعالى 
ما حيتمل  :قال ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على املنصوبات املتشاة ،  )٢(ذكرها يف اجلهة اخلامسة 

زمنا ( أو  ،) سريا طويالً : ( ، أي )   سرت طويالً  : (لظرفية واحلالية ، من ذلك وااملصدرية 
: أي  } َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقیَن َغْیَر َبِعیٍد {: ومنه ) .  سرته طويالً ( ، أو) طويالً 

حالة كونه غري إزالفًا غري بعيد ، أو زمنا غري بعيد ، أو أزلفته اجلنة ـ أي اإلزالف ـ يف 
، وقد جيعل حاالً من اجلنة فاألصل غري بعيدة ، وهي  )٣(بعيد ، إال أن هذه احلال غري مؤكدة 

: الشورى [  } َلَعلَّ السَّاَعَة َقِریٌب {: يف  حال مؤكدة ، ويكون التذكري على هذا مثلهأيضا 
١٧ [ .  

  . إخل..... ) أي سريا طويالً  ( :قولھ 
 األول  :قُلْت هصفة للمصدر ، وصفة املصدر مقدرة ، والثَّاين كذلك ؛ ألن هظاهر ؛ ألن

  .صفة الظرف 
  . إخل..... ) أو سرته  ( :وأما قوله 

واألول عندهم ضعيف ؛ .  )٤( سيبويهفهو حال من ضمري املصدر ، وهو مذهب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(    ا بلفظ اَألوكرة ، أو كووأهل البصرة ال يشترطون شيئًا . ل والشرطان مها وصف الن.  

، مهع )  ٦/٥٤٧( ، الدر املصون )  ١/٣٤٦( شرح مجل الزجاجي ، البن خروف  :انظر     
  ) . ٢/١٢٧ ( اهلوامع

  ) . ٢/٦٤٣( املغين     )٢(
  ) . ٢/٦٤٤: ( انظره ) .  إال أن هذه احلال مؤكدة : (يف املغين     )٣(
  ) . ٢٣٣ـ  ١/٢٢٧( الكتاب     )٤(
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  ـ ١٩٣ـ 




  :لوجهني 
  .ولو كان مصدرا صحت النيابة سري طويلٌ ، : أم مل يقولوا  :اَألوَّل 
وضعف مذهب . أن حذف املوصوف ال جيوز ، إال إذا كانت الصفة خاصة  :الّثاني 
، بأن هذا الضمري مل ينطق به بوجه من الوجوه ، ويف املسألة طرف أشري إليه يف  سيبويه

يف سورة البقرة ، وتكرر من  ] ٣٥: قرة الب[  } َوُكال ِمْنَھا َرَغًدا { : قوله )١(مواضع منها 
  .الشيخ الكالم عليها يف أماكن ثالثة 

  ) .أي باإلزالف  ( :وقوله 
  .هو صاحب احلال 

  . إخل..... ) وقد جيعل حاالً من اجلنة  ( :وقوله 
 َلَعلَّ السَّاَعَة  {أشار إىل أَنَّ حذف التاء إمنا كان لألوجه اليت ذكروها يف  :قُلْت

  .أعلم  وا، والصواب يف ذلك أنه أريد بالصفة النسبة ،  ] ١٧: الشورى  [ } ٌبَقِری

  . ] ٣٥: ق [  } َوَلَدْیَنا َمِزیٌد { :قولھ تعالى 
  . )٢(بالنكرة    ذكرها يف مسوغات االبتداء

ومن شرط اخلرب االختصاص ، وأما  :قال أن يكون اخلرب ظرفًا كاآلية ، : الرابع  :قال 
  .اط التقدمي فال مدخل له يف ذلك اشتر

 ومن تابعه  ابن عصفوروهو الصواب خالفًا ملا وقع لغريه ، ك :قُلْت.  

  . ] ٣٧: ق [  } ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُھ َقْلٌب { :قولھ تعالى 
جيوز يف : مسألة  :ا أَن قال ملَّ، يف املسائل اليت عدها ؛  )٣(ذكرها يف اجلهة اخلامسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٢٤( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ٢/٥٤١( املغين     )٢(
  ) . ١/٦٤١( املغين     )٣(
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  ـ ١٩٤ـ 




زيد كان له  : (، وحنو  } ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُھ َقْلٌب {:  من حنو) كان  (
باب زيادا :  ابن عصفورقال . ، وزيادا وهو أضعفها  ، نقصان كان ، ومتامها ) مال

التمام ، وباستقرار حمذوف مرفوع على الزيادة ، ومنصوب  الشعر ، والظرف متعلق ا على
  .مرفوع ؛ ألنه خرب املبتدأ  ، فاالستقرار  النقصان ، إال أن قدرت الناقصة شأنيةعلى 

 يخ ـ :قُلْترمحه  ما أشار إليه الشكان ( ـ حسن ، إال أن حذف املبتدأ يف خرب  ا (
؛ ألنَّ ضمري الشأن مقامه مقام اإلطناب ، وهو ال يناسب احلذف ، وإن  الشأنية فيه نظر

، وقد نبه الشيخ على إشكال ذلك يف اجلزء )  إن (كانوا قد نصوا على جواز ذلك يف باب 
الذين جييزون تفسريه باملفرد ، هل ال حيتاج هنا إىل  )١(   األول ، انظره على مذهب الكوفيني

ف ، أو ال بد من احلذف ألجل التعلّق ؟ والظاهر أنه ال حيتاج إىل حذف ، ويتعلق حذ
  .أعلم  وامبحذوف إال أن املعىن بعيد ، 

علينا  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد  :قال الفقري إىل ربه 
  .وصحبه وسلَّم  على سيدنا حممد ، وعلى آله ابركاا مبنه ، وصلّى 

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٩( املغين     )١(

حذف املبتدأ يف خرب 
الثانية) 



  

  ـ ١٩٥ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  الذاریاتسورة 
  :هذه السورة الكرمية ، ذكر الشيخ منها آيات  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١٢: الذَّاريات [  } یِنَیْسَأُلوَن َأیَّاَن َیْوُم الدِّ { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على اجلملة املعلقة ، فذكر أن هذه اجلملة  )١(ذكرها يف اجلمل اليت هلا حملّ 

سألت عنه ، لكنها علقت : منها ، إال أا يف موضع مفعول مقيد باحلرف ؛ ألنه يقال 
ةٌ له يف املعىن على معىن ذلك احلرف باالستفهام عن الوصول يف اللفظ إىل املفعول ، فهي طالب

، فعلى  يعلق فعل غري علم ، وال ظَن حىت يضمن معنامها أنه ال ابن عصفوروزعم  :قال . 
  .هذا فاجلملة سادة مسد املفعولني 

 م يقولون  :قُلْتل كالمهم هذا ، فإيف هذه املعلق عامل يف احملل ، وحرف اجلر : تأم
الصورة لو دخل لعمل يف اللفظ ، ويبقى الفعل عامالً يف احملل ، فما فائدة هذا التعليق ، مع 

  أن الفعل عامل يف احملل يف الوجهني ؟
أن العمل يف احملل بعد التعليق ، إمنا هو يف حمل اجلملة ، ولو دخل حرف اجلر : واجلواب 

  .أعلم  واكان العمل يف حمل املفرد ، 
ذلك املعىن املأخوذ من اجلملة ال بد فيه من استفهام ، فال : يقال ـ أيضا ـ وال 

  .هذا غري معترب ، وإال ألدى إىل إبطال باب التعليق : يتوصل إليه الفعل ؛ ألنا نقول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٤٧٨( املغين     )١(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ١٩٦ـ 



  . ] ٢٣: الذَّاريات [  } ِإنَُّھ َلَحقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على موجبات اإلضافة ، فذكر يف العاشر من  )١(ذكرها يف الباب الرابع 

ِإنَُّھ َلَحقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم  {: ومنها قوله تعاىل  :ثُم قال ، فذكر آيات ،  ذلك البناء
َأْن ُیِصیَبُكْم ِمْثُل َما  {:    راءة بعض السلفوق [،  فيمن فتح مثالً  } َتْنِطُقوَن
  . ] ٨٩: هود [  } َأَصاَب

،  ؛ ملخالفتها املبهمات ، فإا تثىن وجتمع) مثل ( أن ذلك ال يكون يف  ابن مالكوزعم 
  . )٢(]  ] ٣٨: األنعام [  } ِإال ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم {:  كقوله تعاىل
  :وقوله 

  )٣(  والشَُّر بالشَِّر ِعْنَد الّلِھ ِمْثَالِن  }  .... ..... ..... ..... ......  

بر ، وسر ، ومنٌّ ، ففيه ضمري : اسم فاعل من حق حيق ، كما قيل )  حقا (وزعم أن 
  .مستتر ، ومثل حال منه ، مث ذكر ما يتعلق بآية هود ، فانظره 

 م لنا  :قُلْتا ال توجب بناًءا ، وانظر أن إلضاف )٤(قد تقدتهما إىل املبين التحقيق أ
ابن ، فإنه ال يقال اليت ذكر كلها ضعيفة ، وانظر ما نقل هنا يف جملس الشيخ  هنا )٥( املُعرِب
  . ارمحه   )٦( عرفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٩٣( املغين     )١(
  .ما بني املعقوفني مطموس ، واستعنت بنص املغين يف كتابته     )٢(
  . ١٤٧تقدم خترجيه ص     )٣(
َوَیا َقْوِم ال َیْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُیِصیَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب َقْوَم  {: عند قوله تعاىل ) .  ٢/٦٥٦( اجلمع الغريب     )٤(

  . ] ٨٩: هود [  } ُنوٍح َأْو َقْوَم ُھوٍد َأْو َقْوَم َصاِلٍح َوَما َقْوُم ُلوٍط ِمْنُكْم ِبَبِعیٍد
  ) . ١٨٧ـ  ٦/١٨٦( الدر املصون     )٥(
احلدود ، خمتصر : ، فقيه مالكي ، كان إماما راسخا يف العلم ، له مصنفات ، منها  بن عرفة الورغمي حممد    )٦(

  .تويف سنة ثالث ومثامنائة .  احلويف يف الفرائض
، توشيح الديباج )  ٤٦٣ص ( ، نيل االبتهاج )  ١/٢٢٩( ، بغية الوعاة )  ٩/٢٤٠( الضوء الالمع     

  ) . ٢٥١ ص (
= 
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  ـ ١٩٧ـ 



  . ] ٢٤: لذَّاريات ا[ اآلية  } َھْل َأَتاَك َحِدیُث { :قولھ تعالى 
  :   ذكرها يف مواضع

ِإنِّي َألْعَلُم  ((: لعائشة  rعن الظرفية ؛ ملَّا أن تأول قوله  )١()  إذ (يف خروج  :اَألوَّل 
على مذهب اجلمهور ظرف ملضاف إىل مفعول )  إذا (، وأن  )٢( )) ِإَذا ُكْنِت َعنِّي َراِضَیًة

اآلية ،  } َھْل َأَتاَك {: باحلديث يف قوله ) إذ ( شأنك يف وقت ، كما تعلق : مقدر ، أي 
  .فانظره 

؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على اجلملة املستأنفة ونوعها  )٣(يف اجلمل اليت ال حمل هلا  :   الموضع الثَّاني
وخيص البيانيون : إىل نوعي املفتتح ا النطق ، واجلملة املنقطعة عما قبلها ، قال بعد ذلك 

َھْل َأَتاَك َحِدیُث َضْیِف  {: مبا كان جوابا لسؤال مقدر حنو قوله تعاىل االستئناف 
قال    فما: ، فإنَّ مجلة القول الثَّانية جواب لسؤال تقديره  ] ٢٤: الذَّاريات [ اآلية  } ِإْبَراِھیَم

  .هلم ؟ وهلذا فصلت عن األوىل فلم تعطف عليها 
؛ ملَّا أَنْ ذكر شروط احلذف ، وذكر الدليل  )٤(يف اجلهة العاشرة  :   الموضع الثَّالث

: وإمنا ذلك إذا كان احملذوف اجلملة بأسرها ، أو أحد ركنيها ، حنو  :قال احلايل واملقايل ، 
سالم عليكم ، أنتم قوم منكرون ، : ، أي  ] ٢٥: الذَّاريات [  } َقاَل َسالٌم َقْوٌم ُمْنَكُروَن {

  .انية الثَّ فحذف خرب األوىل ومبتدأ
 ا اخلالف يف ذلك ، وما ذكر من )  إذا (أما خروج  :قُلْتم مرارة فتقدعن الظرفي

  .املوضع الثّاين لالستئناف البياين ، فقدمناه أيضا مرارا ، وذكرنا ما فيه من التفسري 
 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .أ /٢٦٨( تفسري ابن عرفة : يج هذا القول انظر ختر    
  ) . ١١٠،  ١/١٠٩( املغين     )١(
)٢(     يبجزء من حديث عن النe  حيحنيانظر . يف الص : كاح : صحيح البخاريحديث رقم : كتاب الن

)  ٢٣٣٩( حديث رقم : كتاب فضائل الصحابة : ، وشرح صحيح مسلم للنووي )  ٩٣٤ ص ) ( ٥٢٢٨ (
  ) . ١٤٨١ ص( 

  ) . ٢/٤٤١( املغين     )٣(
  ) . ٦٩٣ـ  ٢/٦٩٢( املغين     )٤(
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  ـ ١٩٨ـ 



  .إخل ..... ) وهلذا فصلت  ( :قوله 
ه يف باب الفصل والوصل ، ويقع يف بعض وغري )١(أشار إىل ما ذكر صاحب التلخيص 

َسالٌم َقْوٌم  {: فلم تعطف عليها متصلة بذلك ، وهي يف قوله : النسخ زيادة ، بعد قوله 
سالم عليكم أنتم قوم : صلتان ، حذف خرب األوىل ، ومبتدأ الثَّانية ، إذ التقدير  } ُمْنَكُروَن

يف  )٣( ابن عرفةيف اآلية يف مواضع ، وتأمل ما فيه عن الشيخ  )٢( التفتازاينمنكرون ، وانظر 
  .هذه اآلية ، فإن فيه حبثًا 

  . ] ٢٦: الذَّاريات [ اآلية  } َفَراَغ ِإَلى َأْھِلِھ { : )٤(قولھ تعالى 
ر أم قد يعربون عن الفعل ؛ ملَّا أَنْ ذك )٥(ذكرها يف الباب الثَّامن يف القاعدة اخلامسة 

  .باإلرادة ، فذكر اآلية أي فأردنا اإلخراج 

  . ] ٣٨: الذَّاريات [ اآلية  } َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه { :قولھ تعالى 
 :ثُم قال ، يف التخريج على األوجه البعيدة ، بعد آيات ،  )٦(ذكرها يف اجلهة الرابعة 

: إنه عطف على :  } َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه {: يف قوله  الزخمشري وأبعد منه قول
 :ثم قال يف آخر كالمه والصواب خالفه ،  :قال ،  ] ٢٠: الذَّاريات  [ } َوِفي اَألْرِض {

  .ره ، فانظ ] ٣٧: الذَّاريات [  } َوَتَرْكَنا ِفیَھا {من  } ِفیَھا {وأما يف موسى عطف على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٨٩ـ  ١٨٨( تلخيص العلوم     )١(
  ) . ٤٥٠ـ  ٤٤٩( املطول     )٢(
  ) .أ ، ب /٢٦٨( تفسري ابن عرفة     )٣(
 }ا َوَجْدَنا ِفیَھا َغْیَر َبْیٍت ِمَن اْلُمْسِلِمیَنَفَم .َفَأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفیَھا ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن  {: ذكر هذه اآلية ، وأراد آية     )٤(

  .ويبدو أنه سبق قلم .  ] ٣٦ـ  ٣٥: الذّاريات  [
  ) . ٢/٧٩٥( املغين     )٥(
  ) . ٢/٦٢٩( املغين     )٦(
  

الفصل والوصل



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
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  ـ ١٩٩ـ 



  . ] ٤٢: الذَّاريات [  } َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء { :قولھ تعالى 
[  } ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء ِبَأْمِر َربَِّھا {: من قوله  )١( على حذف الصفةذكرها دليالً 

  . ] ٢٥: األحقاف 

  . ] ٥٢: الذَّاريات [  } ِإال َقاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنها  )٣()  أو (يف    بعد القول ، وذكرها )٢(الً حلذف املبتدأ ذكرها مثا

: ، أي  } َقاُلوا {لتفصيل اإلمجال الذي يف )  أو ( :قال تكون للتفصيل ، فذكر اآلية ، 
وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة . جمنون : ، وقال بعضهم  ساحر: وقال بعضهم 
على سيدنا حممد ، وعلى آله  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلّى  ااد الكرمية ، أع

  .وصحبه وسلَّم تسليما 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٢٠( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٢٣( املغين     )٢(
  ) . ١/٧٨( املغين     )٣(



  

  ـ ٢٠٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الطور
  :سورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، منها هذه ال :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢٣: الطُّور [  } ال َلْغٌو ِفیَھا { :قولھ تعالى 
: والتكرار يف قوله  :قال فيها ،  ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على املواضع اليت تكرر )١()  ال (ذكرها يف 

  . }  َلْغٌو ِفیَھا َوال َتْأِثیٌمال {واجب ، خبالف  ] ٤٧: الصافَّات [ اآلية  } ال ِفیَھا َغْوٌل {
 ا :قُلْتم مرارها إذا كانت عاملة ال جيب فيها التكرار ، وتقدوهو ظاهر ؛ ألن   .  

  . ] ١٥: الطُّور [  } َأَفِسْحٌر َھَذا { :قولھ تعالى 
بعدها  ترد لإلنكار اإلبطايل ، وتقتضي أن الذي )٢(ذكرها ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنَّ اهلمزة 

  .غري واقع ، وأن مدعيه كاذب ، فذكر آيات منها هذه 

  . ] ٤٤: الطُّور [ اآلية  } َوِإْن َیَرْوا ِكْسًفا ِمَن السََّماِء { :قولھ تعالى 
َوْلَیْخَش  {: يف االستقبال ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على آية النساء  )٣(الشرطية )  لو (ذكرها يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٧٢٠( املغين     )١(
  ) . ١/٢٤( غين امل    )٢(
  ) . ١/٢٩٠( املغين     )٣(
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  ـ ٢٠١ـ 




 } َحتَّى َیَرُوا اْلَعَذاَب اَألِلیَم {، ونظرها بآية الشعراء  ] ٩: النساء [  } واالَِّذیَن َلْو َتَرُك
، ومحل الرؤية يف اآلية ، أن تكون على حقيقتها ، ونظر ذلك بين ، انظره  ] ٢٠١: الشعراء  [
.  

على  اعلينا بركاا مبنه ، وصلَّى  اعاد وهذا الذي رأيت من هذه السورة الكرمية ، أ
  . سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما 

  
¡```  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٠٢ـ 




  

  



  

  ـ ٢٠٣ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة النجم
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: النجم [  } َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى { :قولھ تعالى 
الفصل الثَّاين يف خروجها  :ملَّا أَن قال  : )١( اَألوَّل؛ يف موضعني ؛ )  إذا (ذكرها يف 
،  ء للحال ، وذلك بعد القسمجتي، وذكر فيه وجهني ؛ ذكر يف الثَّاين منها أن  عن االستقبال

.  ] ١: النجم [  } َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى {،  ] ١: اللَّيل [  } َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشى {: حنو  :قال 
ألا لو كانت لالستقبال مل تكن ظرفًا لفعل القسم ؛ ألنه إنشاء ال إخبار عن قَسمٍ :  قيل

 ؛ ألنَّ  )٢(ثانوال يكون حمذوفًا هو حال من الليل والنجم ؛ ألنَّ  دميـ سبحانه ـ ق ا ،
االستقبال واحلال متنافيان ، وإذا بطل هذان الوجهان ، تعني أنه ظرف ألحدمها على أَنَّ 

  .انتهى . املراد به احلال 
اإلنشائي ؛ ألنَّ القدمي ال زمان له )  أقِْسم (والصحيح أنه ال يصح التعليق بـ  :قال 

حاالً وال غريه ، بل هو سابق على الزمان ، وأنه ال ميتنع التعليق بكائنٍ مع بقاء  )٣( ] ال [
مررت برجل معه  (على االستقبال ، بدليل صحة جميء احلال املقدرة باتفاق ، كـ)  إذا (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١١١( املغين     )١(
  ) . ١/١١١: ( انظره .  ))يأيت  ((: يف املغين     )٢(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٣(
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  ـ ٢٠٤ـ 




: مقدرا الصيد به غدا ، كذا يقدرون ، وأوضح منه أن يقال : أي )  صقر صائدا به غدا
) .  أردمت (بـ  ] ٦: املائدة [  } ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة {: الصيد غدا ، كما فسر  مريدا به

  .هذا املوضع األول 
)  إذا (يف : الفصل الثالث  :ملَّا أَن قال فذكرها فيه بعد ؛  : )١( أما الموضع الثَّاني

اليت بعد القسم ، )  ذاإ (ومن ذلك  :ثُم قال خروجها عن الشرط ، فذكر آيات تقدمت ، 
، إذ لو  ] ١: النجم [  } َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى {،  ] ١: اللَّيل [  } َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشى {: حنو 

، فيكون )  آتيك إذا أتيتين : (كانت شرطية لكان ما قبلها جوابا يف املعىن ، كما يف قولك 
  :وهذا ممتنع ؛ لوجهني . جم أقسمت إذا يغشى الليل ، وإذا هوى الن: التقدير 

أَنَّ القسم اإلنشائي ال يقبل التعليق ؛ ألنَّ اإلنشاء إيقاع ، واملعلق حيتمل : أحدمها 
، فاجلواب يف املعىن فعلُ اإلكرامِ ؛ ألنه )  ألكرمنه فواإن جاءين  : (، فأما  الوقوع وعدمه

رد التأكيد ، وال ميكن ادعاء مثل ذلك  ، وإمنا دخل القسم بينهما املسبب عن الشرط
ماضٍ مستمر  } َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى {ثابت دائما ، وجواب  } َواللَّْیِل {؛ ألنَّ جواب  هنا

  .االنتفاء ، فال ميكن تسببهما عن أمر مستقبلٍ ، وهو فعل الشرط 
  .ين حقيقتهما يدلّ على اإلنشاء ؛ لتبا] فال [ أن اجلواب خرب ، :  )٢(والثَّاين 

  .إخل ..... ) يف املوضع األول ال يصح التعليق يف قسم اإلنشاء  ( :قوله 
هذا الكالم ضعيف ؛ ألنَّ التعليق مل يقع ملدلول اللفظ احلادث ، بل هو راجع إىل 

  .القدمي األلفاظ ، والعمل ليس راجعا إىل املعىن 
يف اآلية ليست شرطية ، )  إذا (ال شك أنَّ :  )٣( ابن الصائغواملوضع الثَّاين قال فيه 

أنت ( ، و ) اضرب زيدا إن أساء  : (والبحث معه يف الوجهني ، أَما اَألول فريد بقولك 
  . ية ، انظرهعلى أَنَّ كلتيهما خرب ابن عصفورنص  الثَّاين فقد، وأَما )  طالق إذا دخلت الدار
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  ) . ١/١١١( املغين     )١(
  ) . ١/١١٨: ( ، انظر )   نشاء؛ لتباين حقيقتهمايدل عليه اإلأن اجلواب خربي ، فال : والثاين  : (نص املغين     )٢(
  .مل أمتكّن من الوقوف على كتاب ابن الصائغ ، ولعلّه مفقود     )٣(



ـ  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٠٥ـ 




  .فاملثال املذكور مل يطابق فيه الدليل ، املدلول على قوله  ابن عصفورولو مل يسلم كالم 
 وكالم هذا املعترض صائب يف طرف غري صائب يف آخر ، أما اعتراضه  :قُلْت

، فساقط ، وقد  ابن عصفور، وأما اعتراضه بكالم  فسترى ما يف ذلك)  أنت طالق ( بـ
، وقد تقدم هلذا  )١( اجلزويلقدمنا مرارا أن الكثري من الشيوخ صرح بومهه ، وسبقه بذلك 

، وهذه املسألة قد قدمنا الكالم عليها يف سورة  ابن عصفوراملعترض يف موضع تأويل كالم 
بد هنا من ذكر ما  وال ] ٢٥: البقرة  [ } َوَبشِِّر الَِّذیَن َءاَمُنوا {:     عند قوله،  )٢(البقرة 

جزاء الشرط جيب : قال جنم الدين سعيد ، شارح احلاجبية :  )٣( الدماميينيليق باحملل ، قال 
  .والثابت ال يقبل تعليقًا  أن يكون قضية خربية متعلقة بالشرط ؛ ألنَّ اإلنشاء ثابت ،

،  الرضيأنت حر إِنْ دخلت الدار ، إنشاء للتعليق ، ال تعليق لإلنشاء ، وأنكره : وقولنا 
مستدالً مبا وقع كثريا يف القرآن من اجلمل اإلنشائية خربا للشرط ، وهو مقتضى قول 

، أن الشرط قيد ملسند اجلزاء ، ال خيرج الكالم عما كان عليه ، من خربية  التفتازاين
يدل على )  أكرم زيدا : (ال يشك أن مثل : ، بأن قال  اجلرجاينّوإنشائية ، ورده الشريف 

صول طلب يف احلال ، ال إكرامه يف املستقبل ، فيمتنع تعليق الطلب احلاصل يف احلال على ح
ما حيصل يف املستقبل ، إال بتأويل ، فاإلكرام إما أن يعلق على الشرط ، من حيث طلبه ، أو 

فإكرامه )  إذا جاءك زيد : (من حيث وجوده ، فإن علق من حيث هو معلق ، فكأنك قلت 
مطلوب منك ، فيحمل اللفظ بواسطة القرينة على الطلب يف املستقبل ، ويلزم من انتفائه يف 

أويل الطليب باخلربي ، وأما إذا علق عليه من حيث وجوده وكان الطلب حاصالً يف احلال ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أخذ العربية  عيسى بن عبد العزيز بن يلَلْبخت بن عيسى اجلزويل الرببري املراكشي ، أبو موسى: اجلزويل     )١(

سنة : تويف . املقدمة املشهورة باملقدمة اجلزولية : مصنفات منها ، وتصدى لإلقراء ، له  عن شيخه ابن بري
  .سبع وستمائة 

  ) . ٢/٣٦٢( ، بغية الوعاة )  ٢١/٤٩٧( ، سري أعالم النبالء )  ٢/٣٧٨( إنباه الرواة     
  ) . ١/١٨٨( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ١/٢١٠( حاشية الدماميين على املغين     )٣(
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  ـ ٢٠٦ـ 



إذا جاءك زيد يرجو إكرامك إياه ، مطلوبا منك يف احلال ، فيلزم تأويل : احلال ، فكأنه قيل 
  . الطليب باخلربي 

ما يف  املسألة من .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  )١( 

وقد .  فانظره ] ١: الشمس [  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {: عند قوله  )٢( املُعرِباستشكل 
للحال )  إذا (، يرى بأن  ] ١: اللَّيل [  } َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشى {: خ يف قوله تعاىل صرح الشي

، وكالم الشيخ يف  ] ١: الشمس [  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {: يف  املُعرِب، وانظر كالم 
  :اآلية أربعة أقوال يف )  إذا (املوضع األول والثَّاين ، وحتصل يف العامل يف 

  .على أَنَّ املراد منه أول القرآن  ] ١: النجم [  } َوالنَّْجِم { :اَألوَّل 
  .أقسم  :الثَّاني و

  .كائنا على أَنَّ الظرف حال  :الثَّالث 
، انظره ، وهو  الزخمشري، عن  )٣( الطِّيبـيعلى حذف مضاف فيما نقل  :الرَّابع 

  .ضعيف من أوجه 

  . ] ٣: النجم [  } َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى { :قولھ تعالى 
والظاهر  :قال إِنها تأيت مبعىن الباء ، فذكر اآلية ،  :ملَّا أَن قال ؛  )٤()  عن (ذكرها يف 

  . ] ٣: النجم [  } َعِن اْلَھَوى {: وما يصدر قوله : أا على حقيقتها ، أي 
 ن الفعل ، والثَّاين أمشل على  :قُلْتمن فيه احلرف ، والثَّاين ضماحلاصل أن األول ض

  .أصل أهل البصرة 
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  .رين بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط طمس مبقدار سط    )١(
  ) . ٥٣٠ـ  ٦/٥٢٩( الدر املصون     )٢(
  ) .ب /٢٨٢( فتوح الغيب     )٣(
  ) . ١/١٧٠( املغين     )٤(
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  ـ ٢٠٧ـ 



  . ] ٨: النجم [  } ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى { :قولھ تعالى 
ادة ، فذكر ؛ ملَّا أَنْ ذكر أم قد يعربون بالفعل عن اإلر )١(ذكرها يف الباب الثَّامن 

من ادعاء القلب ،    ، فتدىل فتعلق يف اهلواء ، وهذا أوىل rأراد الدنو من حممد : ، أي  اآلية
  .؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على القلب  )٢(، وذكرها بعد يف القاعدة العاشرة  مث تدىل فدنا: أي 

  . )٣(سورة األعراف : انظر 

  . ] ٩: النجم [  } ْو َأْدَنىَفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأ { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنها تكون لإلباحة ، قال  )٤()  أو (يف  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

َفِھَي  {: يف التنبيه ، حنو  لإلباحة) أو ( أن أكثر ورود  ابن مالكوذكر :  بعد ذلك
َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن  {: ، والتقدير حنو  ] ٧٤: البقرة  [اآلية  } ْسَوًةَكاْلِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َق

  .، فلم خيصها باملسبوقة بالطلب  ] ٩: النجم [  } َأْو َأْدَنى
َفَكاَن َقاَب  {حذف ثالث متضايفات ،  :ملَّا أَن قال ؛  )٥(يف احلذف  :   الثَّاني

فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسني ، : ، أي  ] ٩ :النجم  [ } َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى
  . الزخمشري، وواحد من خربها ، كذا قدره ) كان  (فحذف ثالثة من اسم 

القدر ، وما بني مقبض القوس وطرفيها ، وعلى تفسري : تنبيه ـ للْقاب تعبريان  :ثُم قال 
قايب قوس ، ولو أريد هذا ألغىن : هي على القلب ، والتقدير : فقيل  الذي يف اآلية بالثَّاين ،

  .عنه ذكر القوس 
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  ) . ٢/٧٩٥( املغين     )١(
  ) . ٢/٨٠٣( املغين     )٢(
اجلمع الغريب  ،)  وما أشار إليه من القلب يف املوضع الثالث األصل عدمه : (قال شيخي الرصاع     )٣(

) ٢/٤٦١ . (  
  ) . ١/٧٥( املغين     )٤(
  ) . ٢/٧١٧( املغين     )٥(
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  ـ ٢٠٨ـ 



يف  اجلوهريونقل  :قال ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على القلب ،  )١(وذكرها أيضا يف الباب الثَّامن 
ر القاب مبا بني مقبض التثنية لإلفراد ، وهو حسن إِنْ فس   قايب قوس ، فقلب: اآلية أن أصله 
ونظريه  :قال طرفه ، وله طرفان ، فله قابان ، إال إذا فسر بالقَدرِ ، : ، أي  القوس وسيتها
  :قول الشاعر 

  )٢(    َفَلْسُت ِلَشرَّْي ِفْعِلِھ ِبَحُمْوِل  }  ِإَذا َأْحَسَن اْبُن الَعمِّ َبْعَد ِإَساَءٍة  

  .لشر فعليه : أي 
 يخ :قُلْته على  الشيف املوضع األول على قول اجلماعة ، ويف آخر الفصل منه نب مر

، وتعجب من كالمهم ، حيث يعدون )  أو (مذهبه ، وأن هذه املعاين ليست مفهومة من 
، فانظره فإن يف )  أو (من صيغة األمر اإلباحة وما أشبهها ، مث يعدون ذلك يف معىن 

  .حبثًا  كالمه
ه أيضا ، وال مانع من أَنْ يكون الفعل دلَّ على اإلباحة يف وقد وقع يف كالم غري

دلّت على اإلباحة ) أو (  ، وتكون) قم  : (، ويف ذاته مثل )  اضرب زيدا : (، مثل  متعلقه
غري ] أو [ ، فالذي دلَّت عليه )  اضرب زيدا أو عمرا : (أو التخيري يف أحد املتعلقني ، مثل 

يف اآلية خيتلف فيها ، ] أو [ ، فإن ظاهره أن  )٣( املُعرِب   وانظر. تأمله ما دلَّ عليه الفعل ، ف
  ) . وواحد من خربها ( :قوله وما أشار إليه يف املوضع الثَّاين والثالث حسن ، إال أن 

ن تأمل كيف يصح أن فسر القاب بالقدر ، فإنه ال بد من حذف مضاف آخر ، فإنه إ
فسر القاب بالقدر ، يكون التقدير مثل قَدر مسافة القوسني ، واملراد بالقوسني رأسا 

  .، فهو من باب مقصني وجلمني  القوس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٨٠٣( املغين     )١(
)  ٢/٨٠٤ ( ، مغين اللّبيب)  ٤/٤٦٣( لسان العرب : البيت من الطَّويل ، وهو منسوب البن األعرايب انظر     )٢(

.  
  ) . ٢/٢٩٩( ، األشباه والنظائر )  ٢/٩٧٢( شرح شواهد املغين : وورد البيت بال نسبة ، انظر     

  ) . ٦/٢٠٦( الدر املصون     )٣(
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  ـ ٢٠٩ـ 




  .إخل ..... ) على القلب  ( :وقوله 
 تثنية حقيقية  :قُلْت هتثنية القاب هنا ألن.  
  .إخل ..... ) ولو أريد هذا  ( :قوله 

تغناء مبا ذكر ، واملراد القلب باعتبار أن ما بني طريف القابني كيف يصح االس: فإن قيل 
  هو مقبض القوس ، ولوال ذلك اللتقيا ، فهما يف غاية القرب ، وهذا ال يبعده ذكر القوس ؟

 النسخة اليت عند هذا املعترض ، ال غىن عنه ذكر القوس ، ورأيت يف بعض النسخ  :قُلْت
 ىن القاب عن ذكر القوس ، وهذا رمبا يصح عليه ما ذكرال غىن عن ذكر القوس ، يعين ال غ

  .الشيخ 
 يخ يف قوله : فإن قُلْتولو أريد  : (ما موقع كالم الش ( ..... إخل ، هل اعتراض

  ؟ تتميم للقول أو
 الظاهر اعتراض ال تتميم  :قُلْت.  

  . ] ١٥ـ  ١٤: النجم [  } اْلَمْأَوىِعْنَدَھا َجنَُّة * ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَھى  { :قولھ تعالى 
  .إِنها قد تكون للقرب ، فذكر اآلية  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  عند (ذكرها يف 

  . ] ٤٣: النجم [ اآلية  } َوَأنَُّھ ُھَو َأْضَحَك َوَأْبَكى { :قولھ تعالى 
ا أَنْ تكلَّم على شروطه ، ونقل اخلالف يف وقوع الفعل بعده ، يف الفصل ؛ ملَّ )٢(ذكرها 

  . ـ يف شرح اإليضاح  ابن اخلبازأجازه ـ  و اجلرجاينّوأن 
َوَأنَُّھ ُھَو * َكى َوَأنَُّھ ُھَو َأْضَحَك َوَأْب {: ، قال يف قوله تعاىل  السهيليوهو قول 
وإمنا  : [ ] ٤٥ـ  ٤٣: النجم [  } َوَأنَُّھ َخَلَق الزَّْوَجْیِن الذََّكَر َواُألْنَثى* َأَماَت َوَأْحَیا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٧٧( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٦٩( املغين     )٢(
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 اأتى بضمري الفصل يف األولني دون الثالث ؛ ألنَّ بعض اجلهال قد يثبت هذه األفعال لغري 
  . )١(] لث فلم يدعه أحد من الناس أنا أحيي وأميت ، وأما الثا: ، كقول منروذ 

 هيليوالصحيح خالف قول  :قُلْتوما استدل به ال يصح ؛ الحتمال التأكيد  الس ،
  .أعلم  وا، على ما فيه ،  )٢(..... ..... ..... ..... 

  . ] ٥١: النجم [  } َوَثُموَد َفَما َأْبَقى { :قولھ تعالى 
من ذلك قول بعضهم  :قال ،  )٣(ا يف اجلهة الثَّانية يف مراعاة املعىن دون الصناعة ذكره

النافية هلا )  ما (إن مثودا مفعول مقدم ، وهذا ممتنع ؛ ألنَّ :  } َوَثُموَد َفَما َأْبَقى {يف 
، أو هو بتقدير )  عادا (الصدر ، فال يعمل ما بعدها فيما قبلها ، وإمنا هو معطوف على 

  :، وإمنا جاء )  أهلك مثودا ( و
  )٤(  ونحن عن فضلك ما استغنینا  }    

  .ألنه شعر ، مع أن املعمول ظرف ، فانظره 
 رِب، و)  ما (يف صدرية  )٥(الكوفيون خمالفون  :قُلْتإن أعرب على ذلك فال :  املُع

، مع أن الشيخ رده يف غري هذا ، وهذا آخر ما  )٦(تخفه يف الظرف يس ابن احلاجب، و بأس
على سيدنا  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلَّى  ارأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

 وعلى آله وصحبه وسلَّم ، دحمم.  
¡```  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين     )١(
  .طمس مبقدار أربع كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  ) . ٢/٦١٨( املغين     )٣(
  ) . ١٤٨ص ( سبق خترجيه     )٤(
  ) . ١٧٣ـ  ١/١٧٢( اإلنصاف يف مسائل اخلالف     )٥(
  ) . ١/١٠٦( األمايل النحوية     )٦(



  

  ـ ٢١١ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدنا  اصلى 

  القمرسورة 
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، فمنها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٣: القمر [  } َوُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ { :قولھ تعالى 
ومن  :ثُم قال ألمور البعيدة ، فذكر آيات ، يف التخريج على ا )١(ذكرها يف اجلهة الرابعة 

) كال ( إن :  } ُمْسَتِقرٌّ {فيمن جر  } َوُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ {: يف  الزخمشري ذلك قول
ا وأم :ثُم قال بعد ذلك ،  ] ١: القمر [  } اْقَتَرَبِت السَّاَعُة {: يف  } السَّاَعُة {عطف على 

 اكلّ أمر مستقر عند : فمبتدأ حذف خربه ، أي  ] ٣: القمر [  } َوُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ {
: وما بينهما اعتراض ، وقول بعضهم  ] ٥: القمر [  } ِحْكَمٌة َباِلَغٌة {، أو ذُكر ، وهو  واقع

  .رب ، وخفض على اجلوار محلٌ على ما مل يثبت يف اخل } ُمْسَتِقرٌّ {اخلرب 
 قال  :قُلْت يف الصفة ، مع أن فيه خالفًا ، لكن أشار إىل أن اخلفض على اجلوار إمنا قَلَّت

  .الذي عليه احملققون ، إنه ثابت يف الصفة قليالً ، ويف التوكيد نادرا ، فانظره : الشيخ 

  . ] ٧: القمر [  } ُخشًَّعا َأْبَصاُرُھْم َیْخُرُجوَن { :قولھ تعالى 
، أشار إليه يف الفرق بني  )٢(متصرفًا    مثاالً لتقدمي احلال على عاملها إذا كان ذكرها

  .، وأن التمييز ال جيوز ذلك فيه على الصحيح  احلال والتمييز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٦٢٩( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٣٤( املغين     )٢(

اخلفض على اجلوار
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  ـ ٢١٢ـ 




 التمييز فيه قوالن ، واملشهور متعاكس فيتحصل يف اجلميع ثالثة أقوال ، والعجب  :قُلْت
اآلية : يف كونه جعل اآلية رادةً على اجلرمي ، فإنه مانع لتقدم احلال ، فيقال  )١( املُعرِبمن 

بأَنَّ احلال إنما هو من الضمري ارور : حمتملة ليس فيها دليل ، ومن اجلائز أن يقول اجلرمي 
بصارهم ، التالوة إمنا هي خشعا أ: فإن قُلْت . املذكور قبل ، فال دليل لوجود االحتمال 

  .باإلفراد  )٢(واليت يف نسخة الشيخ خاشعة 
 ويف كالم . متواترتان ، وتعرض الناس هنا لتوجيههما  )٣(مها قراءتان سبعيتان  :قُلْت
خمشري٤(نظر ، فانظره  الز(  .ا إىل آخر اآلية يف أول اجلزء الثَّاينيخ أيضوأشار الش )أَنْ  ؛ ملَّا )٥

  .أعلم  وا، فجعل اآلية من ذلك ؛ ألنَّ الفضلة ال عربة بتقدميها ،  تكلَّم على اجلملة الفعلية

  . ] ١٠: القمر [ اآلية  } َفَدَعا َربَُّھ { :قولھ تعالى 
اَألوَّل ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن اجلملة تقع مفعوالً يف مواضع ؛  )٦(ذكرها يف اجلملة اليت هلا حملّ 

)  إِنَّ (ة بالقول أو مرادفه ، فذكر من مرادف القول آيات منها هذه يف قراءة كسر احلكاي :
 :قال بالقول املقدر ، : النصب بالفعل املذكور ، وقال البصريون )  إِنَّ : (، فقال الكوفيون 

  .مع اتفاقهم أن اجلملة يف ذلك يف حمل النصب 
 راءة الفتح كذلك ، وقراءة الفتح على إسقاط ، وق )٧(سبعية    القراءة املشار إليها :قُلْت

  .اخلافض ، وأما الكسر فيتعارض يف توجيهه ااز واإلضمار ، فتأمله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٢٢٤( الدر املصون     )١(
  ) . ٢/٥٣٤) (  خاشعا (    )٢(
  ) . ٦٩٢ص ( إبراز املعاين : انظر ) .  خشعا : (وقرأ الباقون ، )  خاشعا : (قرأ األخوان وأبو عمرو     )٣(
  ) . ٤/٤٢٢( الكشاف     )٤(
  ) . ٢/٤٣٤( املغين     )٥(
  ) . ٢/٤٧٥( املغين     )٦(
، إعراب القراءات الشواذ )  ١٤٨ ص (خمتصر شواذ القراءات : بل قراءة الكسر قراءة شاذة ، انظر     )٧(

  ) . ٨/١٧٦( ، البحر احمليط )  ٢/٥٢٧ (

التمييز
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  ـ ٢١٣ـ 




  . ] ٣٤: القمر [  } َنجَّْیَناُھْم ِبَسَحٍر { :قولھ تعالى 
: إِنها تكون للظرف ، فذكر هذه اآلية ، وقوله  :ملَّا أَن قال ؛  )١(ذكرها يف الباء 

  .فانظره  ] ١٢٣: آل عمران [  } َقْد َنَصَرُكُم اللَُّھ ِبَبْدٍرَوَل {

  . ] ٤٢: القمر [  } َفَأَخْذَناُھْم { :قولھ تعالى 
  :املعلوم قد تقع فعالً ، وذكر البيت  )٢(ذكرها يف اهلمزة ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنَّ اهلمزة 

  )٣(  .. ..... .......... ..... ..... ...  }  .....ِإنَّ ھنٌد الملیحة   

 } َفَأَخْذَناُھْم َأْخَذ َعِزیٍز ُمْقَتِدٍر {: مصدر نوعي ، مثل ) وأي ( إن  :وقال البيت ، 
  . ] ٤٢: القمر [ 

  . ] ٤٩: القمر [  } ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر { :قولھ تعالى 
هلا ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على اجلملة  يف اجلمل اليت ال حمل :اَألوَّل ؛  )٤(ذكرها يف موضعني 

  . ال حمل هلا)   زيدا ضربته  : (فزعم أا حبسب ما تفسره فهي يف ،  الشلوبنياملفسرة خالف فيها 
)  زيد اخلبز يأكله : (، وحنو  ] ٤٩: القمر [  } ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر {: ويف حنو 

  :قال آكله ، : اخلبز يف حمل رفع ، وهلذا يظهر الرفع إذا قلت بنصب 
      }  )٥(َیِبْت َوھَو آِمٌن    َفَمْن َنْحُن ُنْؤِمْنُھ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/١٢١( املغين     )١(
  ) . ٢/٢٦( املغين     )٢(
  :نصف شطر من صدر بيت ، ومتامه     )٣(

    وْأَي َمْن َأْضَمَرْت ِلِخلٍّ وفاَء  }  الحسناء..... ..... .....   
  ) . ١/٢٦( املغين     
  ) . ٢/٣٥٦( بغية الوعاة ، و)  ٤/٧٠( إنباه الرواة : والبيت من اخلفيف ورد منسوبا ليوسف الصقلي انظر     

  ) . ٢/٤٦٣( املغين     )٤(
  :صدر بيت ، وعجزه     )٥(

    َوَمْن ال ُنِجْرُه ُیْمِس ِمنَّا ُمَفّزَعا  }  ..... ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ٢/٤٦٣( املغين     

= 
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  ـ ٢١٤ـ 



 اجلمهور [    فظهر اجلزم ، وكأن اجلملة املفسرة عنده عطف بيان أو بدل ، ومل يثبت
بيان والبدل مجلة ، وقد بينت أن مجلة االشتغال ليست من اجلمل اليت تسمى يف وقوع ال

 )١(]  مفسرة ، وإن حصل فيها تفسري ، ومل يثبت جواز حذف املعطوف عليهاالصطالح مجلة 
  .ما نقل عن أيب علي : عطف البيان ، واختلف يف املبدل منه ، انظر 

بع من اجلهة الثَّامنة يف احلمل على شيء ويف ذلك فذكر يف السا وَأمَّا الموضع الثَّاني ؛
َوال َیْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد  {: يف قوله  الزخمشري؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قول  )٢(املوضع ما يدفعه 

م جواز وقد التزم بعضه :قال ، وقد تكلم على ذلك يف حمله ،  ] ٨١: هود [  } ِإال اْمَرَأَتَك
ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه  {: جميء قراءة األكثر على الوجه املرجوح ، مستدال بقوله تعاىل 

، ومل ير )  زيدا ضربته : (على حد  سيبويه، فإن النصب فيها عند  ] ٤٩: القمر [  } ِبَقَدٍر
: ملتأخرين ، وذلك ألنه يرى يف حنو خوف التباس املفسر بالصفة ، مرجحا كما رآه بعض ا

) فْت(بالكسر ، و)  خ بالضم ، أنه حمتمل لفعلي الفاعل واملفعول ، وال خالف أن )  طُلْت
يف  الزجاجحمتمل لوصفهما ، مث ذكر كالم )  مختار (حمتمل هلما ، وأن حنو )  تضار (حنو 

  .سورة األنبياء ، فانظره 
 ا :قُلْت يف سورة هود    هذه اآلية الكرمية قد قدمنا الكالم على ما يتعلقu .  

  .إخل ..... ) وظهر اجلزم (  :قول الشيخ يف األَول 
 هذا فيه نظر ؛ ألنَّ الكالم إمنا هو يف اجلملة ، وأما الفعل فهو من قبيل املفردات ،  :قُلْت

إمنا ذكر : ما الكالم يف وقوع البدل مجلة إال أن يقال وإبدال الفعل من الفعل جائز ، وإن
اجلزم يف البيت دليالً على أَنَّ املراد إذا حلَّ حملّ هذه اجلملة يظهر فيه اإلعراب ، لكن اجلملة 

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٩/٤٠ (، خزانة األدب )  ٣/١١٤( الكتاب : انظر . والبيت من الطويل ، وهو هلشام املري     
، شرح )  ٤/٩٣( ، شرح الرضي على الكافية )  ٤/٧٤( شرح التسهيل : وورد البيت بال نسبة ، انظر     

  ) . ٢/٨٢٩ ( شواهد املغين
  ) . ٢/٤٦٣( ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين     )١(
  ) . ٢/٦٨٥( املغين     )٢(
  

عطف البيان
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  ـ ٢١٥ـ 



  .هلا حمل وفيه نظر ال خيفى 
  .إخل ..... ) ومل يثبت اجلمهور  ( :قوله 

 يخ جواز ذلك يف أما عطف البيان فصحيح ، وأما البدل  :قُلْتفقد تكرر من الش
مواضع ، ورأيت من مجلة ذلك يف الفرق بني البدل ، وعطف البيان ، واملسألة فيها خالف 

  .معلوم ، وانظر ألي شيء كان املميز ال جيوز حذفه بال خالف ، خبالف البدل 
  ) . وقد بينت ( :قوله 

  .أشار إىل ذلك يف حد التفسريية ، فانظره 
  ) . قد اختلف يف املبدل منهو ( :قوله 

 حذف ، فاختلف يف جواز البدل منه ، والصحيح اجلوازمن مجلة ذلك العائد إذا  :قُلْت .  
  .إخل ..... ) وقد التزم  ( :قوله يف املوضع الثَّاني 

 ل    الذي أشار إليه يف سورة هودقد قدمنا بيان البدل  :قُلْت١(بإعادته ، فراجعه لئال نطو(  ،
ه وفضله  واناملوفق للصواب مب.  

  . ] ٥٣: القمر [  } َوُكلُّ َشْيٍء َفَعُلوُه ِفي الزُُّبِر { :قولھ تعالى 
فإن كانت مضافة إىل  :ملَّا أَن قال ؛  )٢()  كلّ (يف  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

لُّ َشْيٍء َفَعُلوُه ِفي َوُك {منكَّرٍ وجب مراعاة معناها ، فلذلك جاء الضمري مفردا مذكر يف 
  .، فانظره  } الزُُّبِر

؛ ملَّا أَنْ ذكر أَنَّ اجلمل بعد النكرات صفات ، وبعد املعارف  )٣(يف اجلزء الثَّاين  :الثَّاني 
وجود : القيد الثالث  :ثم قال بعد ذلك أحوال ، وذكر يف ذلك قيودا أطال الكالم فيها ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ] ٨١: هود [  } َوال َیْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد {: له تعاىل عند قو)  ٦٥٢ - ٢/٦٤٩( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ١/٢٢٠( املغين     )٢(
  ) . ٢/٤٩٥( املغين     )٣(
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  ـ ٢١٦ـ 



َوُكلُّ َشْيٍء َفَعُلوُه  {: من قوله تعاىل  } َفَعُلوُه { :املقتضى ، واحترزت بذلك من حنو 
صفة لكل أو لشيء ، وال يصح أن يكون حاالً من كل ، مع جواز الوجهني  } ِفي الزُُّبِر

؛ لعدم ما يعمل يف احلال ، وال تكون خربا ؛ ألنهم مل يفعلوا  )١()  كل رجل جاءك : (يف 
  .كل شيء ، فانظره 

 ا الثَّاين فقيل إمنا ميتنع اخلرب كما ذكر إذا علق أما ا :قُلْتملوضع األول فظاهر ، وأَم
. ، وأما إذا علق مبحذوف صفة لكل فال إطالة فيها ، تأمل ذلك ففيه نظر  الظرف بفعلوه

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .يدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم على س ا وصلَّى
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٩٥: ( انظره ) .  أكرم رجل جاءك : (يف املغين     )١(
  



  

  ـ ٢١٧ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الرحمن جلَّ وعال
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢ـ  ١: الرمحن [  } َعلََّم اْلُقْرَءاَن* رَّْحَمُن ال { :قولھ تعالى 
، وتكلم على اجلملة  )١(يف اجلمل اليت ال حمل هلا  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

،  ] ١١٨: آل عمران [  } ال َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم {: ، وعلى آية آل عمران  املستأنفة
والذي يظهر أن الصفة تتعدد بغري عاطف ، وإن كانت : الواحدي يف الرد على  قال بعد ذلك

َعلََّمُھ * َخَلَق اِإلْنَساَن * َعلََّم اْلُقْرَءاَن * الرَّْحَمُن  {: مجلة كما يف اخلرب ، حنو 
  . ] ٤ـ  ١: الرمحن  [ } اْلَبَیاَن

نَّ الرمحن غري صفة ، يف ، أتى ا دليالً على أَ )٢(يف الفرق بني احلال والتمييز  :والثَّاني 
  .كونه جاء يف اآلية غري تابع ، فانظره 

 الرمحن : الوقف على قوله : اآلية ال يتعني فيها اإلعراب املذكور ، بل قد قيل  :قُلْت
بعيد ، وإن سلَّمنا اإلعراب املذكور ، فقد تقدم لنا أن قياس الصفة  )٣(فهو باإلنصاف 

حكامها مفترقة من جهات ، ال من جهة النسبة ، فإا يف اخلرب ال يصح ؛ ألنَّ أ على
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٤٤٤( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٣٣( املغين     )٢(
  .ومل يتضح . كذا     )٣(
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  ـ ٢١٨ـ 




إسنادية ، ويف الصفة تفسريية ، وال يف احلكم ، فإن اجلملة اإلنشائية تصح خربا على  اخلرب
إِنَّ : ؛ ال أن يقال  على احلال ، لكان أقرب : الصحيح ، وال تصح صفة ، ولو قال الشيخ 

الكالم  )٢(تقدم لنا يف سورة الفاحتة  )١(.. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...احلال إمنا 
  )٣(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... على املسألة على أَنَّ كثريا من 

  . ] ٥: الرمحن [  } الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن { :قولھ تعالى 
  . )٥(..... ..... ..... ..... ..... ..... ملَّا أَنْ تكلَّم على ؛  )٤( يف الباب الثَّالثرها ذك

واألرجح يف اآلية أن يقدر جيريان حبسبان ، فإن قدرت الكون قدرت مضافًا ،  :قال 
  .جريان الشمس والقمر كائن حبسبان ، فانظره :  أي

 عارض احلذف من املبتدأ ، أو من اخلرب أيهما ال يبعد أن جيري هنا اخلالف إذا ت :قُلْت
  . ] ١٩٧: البقرة [  } اْلَحجُّ َأْشُھٌر {: أوىل مثل 

  . ] ٢٢: الرمحن [  } َیْخُرُج ِمْنُھَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن { :قولھ تعالى 
  :؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنها تكون للتقسيم ، وذكر البيت  )٦() أو ( ذكرها يف 

  )٧(    ُصُدْوُر ِرَماٍح ُأْشِرَعْت َأْو َسَالِسُل  }  َلَنا ِثْنَتاِن ، َال ُبدَّ ِمْنُھَما: َفَقاُلوا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط طمس مبقدار ن    )١(
  ) . ١/٢٨( اجلمع الغريب     )٢(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
  ) . ٢/٥١٨( املغين     )٤(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٥(
  ) . ١/٧٨( املغين     )٦(
  ) . ١/٧٨( املغين     )٧(

، )  ١/٤٥( شرح ديوان احلماسة ، للمرزوقي : انظر . والبيت من الطويل ، وهو جلعفر بن علبة احلارثي     
  ) . ٢/٦٠( ، شرح أبيات مغين اللبيب )  ١/٣٠٣( شرح شواهد املغين 

  ) . ٢/١٣٤( ، مهع اهلوامع )  ٢/٤٦٤( ، شرح اإلشموين )  ٣/٣٦٣( شرح التسهيل : والبيت بال نسبة يف     
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  ـ ٢١٩ـ 




ال بد من أحدمها : أن يكون على حذف مضاف ، أي    وليس فيه دليل ؛ الحتمال :قال 
  .، كما فعل يف اآلية 

 ها يكون فيها ما يدل على : اآلية قيل  :قُلْتا موقع املفرد ، وأنه وارد يف إِنالتثنية واقع
ابن ، وبه استدل من قال أن التثنية ليست بنص يف مدلوهلا ، وأظنه أشار إليه  كالم العرب
  .، فعلى هذا ال حذف ، وقيل إنه خيرج منهما حقيقة ، فال حذف أيضا  )١( عصفور

  . ] ٣١: الرمحن [  } ِنَأیَُّھا الثََّقال { :قولھ تعالى 
وأا للتنبيه ، فتدخل على نعت )  ها (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٢(ذكرها يف حرف اهلاء 

وجيوز يف هذه يف لغة بين أسد حذف ألفها ، وضم اهلاء ، إتباعا ، وعليه  : قال، ] أي  [
  .، بالضم يف الوصل ، فانظره  قراءة ابن عاصم بالوصل

  .؛ ملَّا أَنْ ذكر حذف حرف النداء فذكر اآلية  )٣(وذكرها يف أماكن احلذف 
 م يف يوسف :قُلْتعدم حذف النداء يف بعض املواضع    قد تقد وحذف حرف  )٤(سر ،
جيوز على اإلطالق ، كما هو معلوم ، وأمثلة الشيخ تفيد ذلك ، ومعلوم مذهب  النداء ال
بعد النداء ، وأنه ال ) أي ( املذكورة ، وما ذكره أهل النحو يف صفة )  أي (يف  األخفش

  .الصحيح  جيوز النصب فيها على

الرمحن  [ } َمْقُصوَراٌت {: إىل قوله  ] ٣٧: الرمحن [  } َفِإَذا اْنَشقَِّت السََّماُء { :قولھ تعالى 
 :٧٢ [ .  

ملَّا أَنْ فرق بينهما وبني احلالية ، بأن االعتراضية قد ؛  )١(ذكر ذلك يف اجلملة االعتراضية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٥٣ص ( ضرائر الشعر     )١(
  ) . ٢/٤٠٣( املغين     )٢(
  ) . ٢/٧٣٧( املغين     )٣(
  ) . ٢/٦٨١( اجلمع الغريب     )٤(
  ) . ٢/٤٥٨( املغين     )١(

حذف حرف الندا
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  ـ ٢٢٠ـ 




 } َفِبَأيِّ َءاالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن {واجلملة  :ثُم قال تدخل عليها الفاء ، وذكر لذلك أمثلة ، 
 ٣٧: الرمحن [  } َفِإَذا اْنَشقَِّت السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّھاِن {الفاصلة بني  ] ٣٨: الرمحن  [
،  ] ٣٩: الرمحن [  } َفَیْوَمِئٍذ ال ُیْسَأُل َعْن َذْنِبِھ ِإْنٌس َوال َجانٌّ {: ، وبني اجلواب وهو  ]

 } ِفیِھنَّ َخْیَراٌت ِحَساٌن {، وبني  ] ٦٢: الرمحن [  } َوِمْن ُدوِنِھَما َجنََّتاِن {والفاصلة بني
يف األوىل ،  ] ٦٤: الرمحن  [ } ُمْدَھامََّتاِن {: ، وبني صفتيهما وهي  ] ٧٠: الرمحن [ 
يف الثَّانية ، وحيتمالن تقدير مبتدأ ، فتكون اجلملة  ] ٧٢: الرمحن [  } ُحوٌر َمْقُصوَراٌت {و

  .مستأنفة  إما صفة أو

  . ] ٣٩: الرمحن [  } َفَیْوَمِئٍذ ال ُیْسَأُل َعْن َذْنِبِھ ِإْنٌس َوال َجانٌّ { :قولھ تعالى 
  . )١(ذكرها يف العطف على املعىن استطرادا ، فانظره 

  . ] ٦٠: الرمحن [  } َھْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإال اِإلْحَساُن { :قولھ تعالى 
إىل آخر كالمه ، ونقض على  )٢(ذكرها يف الباب السادس يف املعرفة إذا أعيدت معرفة 

، والثَّاين الثواب ، انظر األنعام ، وأمل نشرح النحويني بآيات منها هذه ، فإن األوىل العمل 
  .يف هذه القاعدة ، وآل عمران 

وقد يراد ا النفي بدليل وقوع إال بعدها ،  :ملَّا أَن قال ؛  )٣()  هل (وذكرها يف 
  .انظره .  كاآلية

  . ] ٦٤: الرمحن [  } ُمْدَھامََّتاِن { :قولھ 
َفَجَعَلُھ ُغَثاًء  {: ، واستطرادا يف قوله  )١(ة األوىل ذكرها يف الرابع عشر من أمثلة اجله

  .فانظر ذلك  ] ٥: األعلى  [ } َأْحَوى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٥٥٤( املغين     )١(
  ) . ٧٥٦ـ  ٢/٧٥٥( املغين     )٢(
  ) . ٢/٤٠٤( املغين     )٣(
  ) . ٢/٦١٤( املغين     )١(
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  ـ ٢٢١ـ 




علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .تسليما  على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم اوصلَّى 

¡```  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ـ ٢٢٢ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الواقعة
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: الواقعة [ اآلية  } ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة { :قولھ تعالى 
الفصل األول يف خروج  :ملَّا أَن قال عن الظرف ؛  )١() إذا ( ذكرها يف خروج 

ِإَذا  {: يف  أبو الفتحوزعم : يف آية الزمر ، قال  األخفشعن الظرفية ، وذكر كالم )  إذا (
األوىل مبتدأ ، والثَّانية خرب ، ) إذا ( ، فيمن نصب خافضة ، أَنَّ  اآلية } َعِت اْلَواِقَعُةَوَق

ومعموليها ، واملعىن وقت وقوع الواقعة خافضة )  ليس (واملنصوبان حاالن ، وكذا مجلة 
أخطب ما يكون األمري  : (لقوم ، رافعة آلخرين هو وقت رج األرض ، وقال قوم يف 

وقت قيامه ، : أخطب أوقات أكوان األمري إذا كان قائما ، أي : إِنَّ األصل : )  قائما
، )  إذا (، وهو  املصدرية عنها ، مث حذف اخلرب املرفوع )  ما (فحذفت األوقات ونابت 

)  إذا (التامة وفاعلها يف احلذف ، مث نابت احلالُ عن اخلرب ، ولو كانت )  كان (وتبعها 
أخطب  : (يف موضع نصب الستحال املعىن ، كما يستحيل إذا قلت  على هذا التقدير

  .إذا نصبت اليوم ؛ ألنَّ الزمان ال يكون حمالً للزمان )  أوقات أكوان األمري يوم اجلمعة
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٠٩(  يف املغين    )١(
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  ـ ٢٢٣ـ 



  :مث ذكر بيت احلماسي يف قوله 
      }  )١(... ..... ..... .....  َوَبْعَد َغٍد  

  .من غد  يف موضع جر بدالً)  إذا (البيت ، أن 
وقعت مفعوالً يف قوله ـ عليه الصالة والسالم ـ لعائشة ) إذا ( أَنَّ  ابن مالكوزعم 

واجلمهور  :ثُم قال ،  )٢( )) ِإنِّي َألْعَلُم ِإَذا ُكْنِت َعنِّي َراِضَیًة ((: عنها ـ  ارضي  ـ
يف )  إذا (إِنَّ : ، ثُم تأول ما استدلّوا به ، فقال  خترج عن الظرفية الظرفية ال)  إذا (على أَنَّ 

، وجواا حمذوف لفهم املعىن ، وحسنه طول  األوىل ، واألوىل ظرف)  إذا (اآلية بدل من 
يف    انقسمتم أقساما ، وكنتم أزواجا ثالثة ، وأما:  الثَّانية ، أي)  إذا (الكالم ، وتقديره بعد 

، وأما اليت يف املثال ففي موضع نصب ؛ ألننا ال نقدر زمانا )  هلف (البيت فظرف لـ 
مضافًا إىل ما ال يكون ، إذ ال موجب هلذا التقدير ، وأما احلديث فإذا ظرف حملذوف مفعول 

  .، هذا معىن ما ذكر )  أعلم ( لـ
 دوقع نظريه لل أيب الفتحما نقله عن  :قُلْت٤( سيبويهنظري ذلك عن    ونقل بعضهم،  )٣( مرب( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :جزء من صدر بيت ، ومتامه     )١(

    إذا َراَح َأْصَحاِبي َوَلْسُت ِبَراِئِح  }  َیا َلْھَف َنْفِسي َعَلى َغٍد..... .....   
  ) . ١/١٠٩( املغين     
  ) . ٣/١٢٦٦( شرح ديوان احلماسة ، للمرزوقي : انظر . ورد منسوبا أليب الطمحان القيين والبيت من الطَّويل     
  ) . ١/٢٧٤( وورد منسوبا هلدبة بن خشرم يف شرح شواهد املغين     
  . ) ٨/٢٦( ، واألشباه والنظائر )  ٦٥٤ص ( ، تذكرة النحاة )  ١/٤٢١( أمايل ابن الشجري : والبيت بال نسبة يف     

  . ١٩٠سبق خترجيه ص     )٢(
، ويف )  قع للمفاجأة فهي اليت تسد مسد اخلرباليت ت) إذا ( فأما  : (قال املربد ) .  ٣/١٧٨( املقتضب     )٣(

  ) . ٣/٢٧٤( ، ... ) خرجت من الدار فإذا زيد  : ( موضع آخر قال
فكالمه يف هذين املوضعني  : (ـ على املوضعني فقال  اوعلّق الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة ـ يرمحه     

  ) . ٢/٥٧( هامش : املقتضب ) .  مسد خرب املبتدأ الفجائية ظرف ، فإا جعلها تسد)  إذا (يفيد أَنَّ 
  ) . وقع نظريه للمربد : (وهذا فيما أظنه قصده الرصاع بقوله     

  ) . ١/١٠٧( الكتاب     )٤(
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  ـ ٢٢٤ـ 



  ) . فيمن نصب بفي خبالف من رفع ( :وقول الشيخ 
  .فإنه ال يتقرر ذلك 

  .إخل ..... ) املصدرية )  ما (ونابت  ( :فقوله 
يف موضع أن ذلك  أيب حيانفيه نيابة املصدر األول عن الزمان ، مع أنه وقع يف كالم 

  .، وال خيلو التكلّف يف بعض ما ذكر  )١(خاص باملصدر الصريح ، انظره يف البقرة 

  . ] ٢٢: الواقعة [  } َوُحوٌر ِعیٌن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٢(يف اخلامس عشر من اجلهة األوىل  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

 :قال ، وبين ما وقع يف ذلك ،  ] ٩٩: األنعام [ اآلية  } َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب {: األنعام آية 
 ] ١٥: اإلنسان [  } َوُیَطاُف َعَلْیِھْم {: بعد قوله  } َوُحوٌر ِعیٌن {: ونظريه قراءة من قرأ 

  .وهلم حور عني ، وانظره : أي 
القاعدة  :وقال ا أَنْ تكلَّم على اخلفض على اجلوار ، ؛ ملَّ )٣(الباب الثَّامن    يف :الثَّاني 

هذا جحر ضب  : (أن الشيء قد يعطَى حكم الشيء إذا جاوره ، كقول بعضهم : الثَّانية 
  :باجلر ، واألكثر الرفع ، وقال )  خربٍ

  )٤(  َكِبْیُر ُأَناٍس ِفْي ِبَجاٍد ُمَزمَِّل  }    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٩٧( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ٢/٦١٤( املغين     )٢(
  ) . ٢/٧٨٨( املغين     )٣(
  :عجز بيت صدره     )٤(

      }  ھكأن أباًنا في عرانین وبل  
، خزانة )  ٢/٥٩٢( ، املغين )  ٦٢ص ( ديوانه : البيت من الطَّويل ، وهو المرئ القيس ، انظر     

  ) . ٥/١٩٩ ( األدب
، شرح )  ٣/٣٠٩( ، يف شرح التسهيل )  ١/١٣٥( أمايل ابن الشجري : والبيت بال نسبة يف     

  ) . ٤/٩٢ ( الرضي
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  ـ ٢٢٥ـ 



 } ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن {ن جرمها ، فإن العطف على فيم } وحورٍ عنيٍ {: وقيل به يف 
، إذ ليس املعىن أن الولدان  ] ١٨: الواقعة [  } ِبَأْكَواٍب َوَأَباِریَق {، ال على ] ١٧:  الواقعة [

املقربون يف جنات : ، فكأنه قيل  } ََجنَّاٍت {العطف على : يطوفون عليهم باحلور ، وقيل 
َیُطوُف  {باعتبار املعىن ، إذ معىن)  أكواب (على : وقيل  وفاكهة وحلم طري وحور ،
ينعمون بأكواب ، مث ذكر آية املائدة ، مث ذكر :  ] ١٧: الواقعة  [ } َعَلْیِھْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن

  .؛ ألنَّ العطف مينع من اجلوار  وال يكون يف النسق :ثُم قال شاهده ، 
 ا ؛ لوجود الفصل مبا ذكر ، وبغريه ، واملوضع األول اجلوار يف هذه اآلية بعي :قُلْتد جد

  .أعلم  وا،  )١(انظره يف األنعام 
،  ] ١٧: الواقعة [  } َیُطوُف َعَلْیِھْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن {والتالوة غريها الشيخ إمنا هي 

  . )٢(الصافات ، وانظر املائدة فإمنا هي يف  ] ٤٥: الصافَّات [ اآلية  } ُیَطاُف َعَلْیِھْم { وأما

  . ] ٢٧: الواقعة [  } َوَأْصَحاُب اْلَیِمیِن َما َأْصَحاُب اْلَیِمیِن { :قولھ تعالى 
  .، فذكر من ذلك تكرار املبتدأ ، فانظره  )٣(ذكرها فيما يقع الربط به 

  . ] ٣٢: الواقعة [ اآلية  } َوَفاِكَھٍة َكِثیَرٍة { :قولھ تعالى 
  .إذا دخلت على مفرد صفة ، فتكرر كاآلية  )٤() ال  (ذكرها يف 

  . ] ٤٤: الواقعة [  } ال َباِرٍد َوال َكِریٍم { :قولھ تعالى 
  .ملثل ما ذكره يف اآلية اليت ذكرنا لتكررها مع الصفة املفردة  )٥()  ال (ذكرها يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤١٦( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ٣٣٢ - ٢/٣٣١( الغريب  اجلمع    )٢(
  ) . ٢/٥٧٥( املغين     )٣(
  ) . ١/٢٧١( املغين     )٤(
  .املصدر السابق     )٥(
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  ـ ٢٢٦ـ 



  . ] ٥٢: الواقعة [  } َآلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم { :قولھ تعالى 
،  } َآلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم {: مسألة  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  من (ذكرها يف 

األوىل فيها لالبتداء ، )  من (،  ] ٨٣: النمل [ اآلية  } َوَیْوَم َنْحُشُر ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة َفْوًجا {
  .والثَّانية للتبيني 

 ا ، ان :قُلْتنرِبظر ما ذكر ليس متعي٢( املُع( .  

  . ] ٥٩: الواقعة [ اآلية  } َءَأْنُتْم َتْخُلُقوَنُھ َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنها قد تكون متصلة  )٣() أم ( يف  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

الَّيت ) أم ( مهزة التسوية وقد ال تكون ، وذكر بعد ذلك ، قد تكون بعد  ونوعها إىل نوعني
ليست بعد مهزة التسوية قد تقع بني مفردين ، وبني مجلتني يف تأويل متفقتني أو خمتلفني ، 

وذلك أيضا على األرجح من كون  :قال فذكر مثاالً للجملتني املختلفتني هذه اآلية ، 
  .فاعالً )  أنتم (

فيه ،  )٤(يف أول اجلزء الثَّاين ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على ما جيب أن يفصل  :   الموضع الثَّاني
اآلية  وذكر ما يتعلق ذه ] ٦: التغابن [  } َأَبَشٌر َیْھُدوَنَنا {: اخلامس  : ثُم قالوذكر أمثلة ، 

.  
َأَبَشٌر  { :اآلية ، أرجح منه يف  } َءَأْنُتْم َتْخُلُقوَنُھ {وتقدير االمسية يف  :قال بعد 

  .فانظر ذلك يف التغابن  } َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن {؛ ملعادلتها االمسية ، وهي  } َیْھُدوَنَنا
 أن تكون بني مفردين ،  :قُلْت دم أَنَّ املتصلة اليت تقع بعد مهزة التسوية ، ال بتقد

والظاهر االنفصال ؛ ألنَّ مجلتني حيل املفرد حملها ، واآلية عند الشيخ من الثَّاين ،  أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٥٨( املغين     )١(
  ) . ٦/٢٦١( الدر املصون     )٢(
  ) . ١/٥٣( املغين     )٣(
  ) . ٢/٤٣٥( املغين     )٤(
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  ـ ٢٢٧ـ 




هنا ال تناسب ، فإن  )١( املُعرِباالستفهام املراد منه التقرير أو اإلنكار ، والعلَّة اليت ذكر 
 املُعرِب، وقول الشيخ يف األرجح تبع فيه  ظاهره أن وقوعها بني مجلتني خاص باملنفصلة

، وهو معادلة االمسية ، وهو الذي أشار  تعارض فيه أمر آخر: ة ، ولنا أن نقول ألجل اهلمز
، من شروط املتصلة مع هذا ،  املوضع الثَّاين ، وانظر ما قدمنا يف غري هذه اآلية إليه يف 

  )٢(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ففيه 
م منقطعة إذا كانت بني مجلتني مشتركتني يف أحد اجلزئني من املسند إليه واملسند ، أ

منقطعة ) فأم ( ، ) أقام زيد أم قام عمرو ؟ : ( حنو ] موقعها [ ويقدر على إيقاع مفرد 
البيان ،  )٣(أحوال املسند من كالم أهل : متصلة ؛ ألنك تقدر على اإلتيان باملفرد ، انظر  ال
  :أَنْ تكلَّموا على حذفه ، واعترض احملرر كالم الشيخ من وجهني ملَّا 

أَنَّ ادعاء األرجحية ممنوع ، بل الصواب التسوية ؛ لوجود ما يناسب الفعلية  :اَألوَّل 
  .واالمسية 

  .أن االستفهام هنا ليس على بابه ، فال يصح االتصال  :والثَّاني 

  . ] ٦٢: الواقعة [  } َنَفَلْوال َتَذكَُّرو { :قولھ تعالى 
 } َھْل َأَتى َعَلى اِإلْنَساِن {: استطرادا ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله  )٤()  هل (ذكرها يف 

  .ونقل عن األئمة أنَّ املراد هنا باالستفهام التقرير إىل آخر ما ذكر  ] ١: اإلنسان  [
ن أنَّ من أنشأ شيئًا بعد أن وهو معىن قوله يف هذه اآلية ، فهال تذكرون فتعلمو :قال 

  ؟   يكن قادر على إعادته بعد موته مل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٢٦٣( الدر املصون     )١(
  .الترميم الَّذي حلق باملخطوط طمس مبقدار نصف سطر بسبب     )٢(
  ) . ٣٠٦ـ  ٣٠٥( املطول     )٣(
  ) . ٢/٤٠٧( املغين     )٤(
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  ـ ٢٢٨ـ 




  . ] ٦٥: الواقعة [ اآلية  } َلْو َنَشاُء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما { :قولھ تعالى 
،  ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن جواا قد يكون ماضيا مقرونا بالالم كهذه اآلية )١()  لو (ذكرها يف 

َجَعْلَناُه  {: ، وذكر قوله  ] ٧٠: الواقعة [  } َجَعْلَناُه ُأَجاًجا {: وقد حتذف منه كقوله 
، وتأمل لم حذف )  لو (، مثاالً حلذف الالم من جواب  )٢(يف أماكن احلذف  } ُأَجاًجا

  الالم من أحد اآليتني وذكرها يف األخرى ؟

  . ] ٧٥:  الواقعة[  } َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم { :قولھ تعالى 
اليت زيدت فيها ، ) ال ( ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٣()  ال (يف  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

: واملعىن : قال . وتكلم على آية القيامة ، وذكر أن ال حيتمل النفي فيها ، وبنفيها أقسم 
اآلية ، فكأنه قيل  } نُُّجوِمَفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع ال {: أقسم بالشيء إال إعظاما له ، بدليل  ال
  .أنه يستحق إعظاما فوق ذلك : ، أي  إن إعظامه باإلقسام كال إعظام: 

ورد . وذكرها بعد ؛ ملَّا أَنْ ذكر زيادا يف آية القيامة ، وأا زيدت توطئة لنفي اجلواب 
يدت يف آية ذلك ذه اآلية ألنَّ جواا مثبت ، وذكرها أيضا بعد ذلك ملا أن نقل أا ز

  .القيامة ، رد التوكيد ، فَرد الشيخ بأن ذلك إنما يتقرر ، إذا وقعت حشوا 
  .وهلذا نقول بزيادا يف هذه اآلية ، فانظره  :قال 

إِنَّ االعتراض يقع بني القسم  :ملَّا أَن قال يف اجلملة االعتراضية ؛  :   الموضع الثَّاني
َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع  {: ومن ذلك قوله : ، قال بعد ذلك ) ص(، وذكر آية  )٤(وجوابه 
السابع بني املوصوف وصفته كاآلية ، فإن فيها اعتراضا بني : ، قال بعد ذلك  } النُُّجوِم

،  } َتْعَلُموَن {، جبملة  ] ٧٦: الواقعة [  } َعِظیٌم {املوصوف وهو قسم ، وصفته وهو 
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  ) . ١/٣٠٠( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٤٢( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٧٦( املغين     )٣(
  ) . ٢/٤٥٠( املغين     )٤(
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  ـ ٢٢٩ـ 




[  } ِإنَُّھ َلُقْرَءاٌن َكِریٌم {، وجوابه وهو  } ِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِمَفال ُأْق {واعتراضا بني 
  .بالكالم الذي بينهما  ] ٧٧: الواقعة 

؛ ألنَّ  } َلْو َتْعَلُموَن {ليس فيها إال اعتراض واحد ، وهو :  ابن عطيةوأما قول 
، فمردود ؛ ألنَّ التوكيد واالعتراض ال يتنافيان ، وقد  ضتوكيد ال اعترا } َوِإنَُّھ َلَقَسٌم {

  .مضى ذلك يف مجلة االعتراض 
 ] ٣٦: آل عمران [ اآلية  } ِإنِّي َوَضْعُتَھا ُأْنَثى {: وذكرها بعد ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله 

اآلية ،  } َوِإنَُّھ َلَقَسٌم {: كقوله  )١(تان مها مجلتان معترض:  الزخمشريقال  :ملَّا أَن قال ؛ 
اعتراضان كل منهما جبملة ال اعتراض    ويف التنظري نظر ؛ ألنَّ الذي يف هذه اآلية

  .جبملتني  واحد
 يخ يف املوضع الثَّاين يؤخذ منه اخلالف  :قُلْتل فظاهر ، وكالم الشأما املوضع اَألو

ي نافية ، أو زائدة ؟ وما ذكر من أَنَّ الزائد ال يكون أول املذكورة فيها ، هل ه)  ال ( يف
، )  ال ( الكالم مردود بكثري من املسائل اليت ال حتصى ، إال أن يعين أن ذلك خاص بـ

يف حملها يظهر لك ، وقد نبهنا  )٢(وكالم الشيخ هنا فيه ضعف ظاهر ، وانظر آية القيامة 
زيادة يف القرآن ، وقد نبه يف كثري من الصواب ، على كثري من كالمه ، وما أطلقه من ال

زيادة احلرف  ابن جنيعلى أَنَّ الصواب أن يعرب بالصلة ، وقد نقل يف غري هذا املوضع عن 
َلْیَس َكِمْثِلِھ  {:  )٣(   مبرتلة تكرير اجلملة ، وتقدم أَنَّ يف هذا الكالم نظرا ، انظر قوله

  . ] ١١: الشورى [  } َشْيٌء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٥٣( املغين     )١(
  . ٣٠٢،  ٣٠٠ص : انظر     )٢(
  .ن املخطوط سورة الشورى ساقطة م    )٣(
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  ـ ٢٣٠ـ 



 } َتْرِجُعوَنَھا {: إىل قوله  ] ٨٣: الواقعة [  } َفَلْوال ِإَذا َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم { :قولھ تعالى 
  . ] ٨٦: الواقعة  [

؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تكون للتوبيخ والتندمي ، وذكر أمثلة ذلك ،  )١()  لوال (ذكرها يف 
معمولني هلما ، وجبملة شرطية ) إذا ( و ) بإذ ( الفعل صفة ذلك ، وقد فصلت من  :قال 

َفَلْوال ِإْذ َجاَءُھْم  {،  ] ١٦: النور [  } َوَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه {: معترضة ، فاألول حنو 
* َفَلْوال ِإَذا َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم  {: ، والثَّاين والثالث  ] ٤٣: األنعام [  } َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا

َفَلْوال ِإْن * َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْیِھ ِمْنُكْم َوَلِكْن ال ُتْبِصُروَن *  َوَأْنُتْم ِحیَنِئٍذ َتْنُظُروَن 
فهال ترجعون الروح إذا : ، املعىن  ] ٨٧ـ  ٨٣: الواقعة [  } َتْرِجُعوَنَھا* ُكْنُتْم َغْیَر َمِدیِنیَن 

أنكم تشاهدون ذلك ، وحنن أقرب إىل  بلغت احللقوم إن كنتم غري مدينني ، وحالتكم
الثَّانية تكرار )  لوال (احملتضر منكم بعلمنا ، أو باملالئكة ، ولكنكم ال تشاهدون ذلك ، و

  .انتهى . لألوىل 
ـ  ٨٦: الواقعة [  } َھاَتْرِجُعوَن* َفَلْوال ِإْن ُكْنُتْم َغْیَر َمِدیِنیَن  {:    وذكر أيضا قوله

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  االعتراضية  )٢(يف اجلملة  ] ٨٧
 ..... ..... ..... .....)٣( .  

 يخ مشكل من وجهني : فإن قُلْتاعترض قبل هذا بيسري كالم النحويني : كالم الش هأَن
)  لوال ( تعدون ، بأنّ حقَّهم أن يعدوا املاضي ؛ ألنَّ لوال: يف تقديرهم يف بيت النابغة 

: وإمنا يليها املاضي ، وهذه اآلية ذكر فيها املضارع وهو قوله  للتوبيخ والتندمي
الثَّانية تأكيد لألوىل ، وإذا كان كذلك )  لوال (أنه صرح بأن : الثَّاين .  } َتْرِجُعوَنَھا {

وقع : لألوىل ، وإذا مل يكن فعل بعدها فكيف يقول  ومل يذكر بعدها فعل ، وإمنا الفعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٣٠٣( املغين     )١(
  ) . ٢/٤٥٨( املغين     )٢(
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
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  ـ ٢٣١ـ 



للَوال األوىل ، والصواب أن الفصل إمنا وقع بني فعل  الفصل جبملة شرطية ، والفعل إنما هو
  .األوىل ، وبينها ، نعم وقع االعتراض بني الظرف وعامله 

 يخ ، :قُلْتا االعتراض األول فوارد على الشإال أن يقول املضارع مبعىن املاضي ،  أم
كما قال يف عكسه يف التحضيض فحقه أن يزيد هذه الزيادة هنا ، على أَنَّ اخلالف معترض 

وكذلك يتقرر يف املضارع : يف كونه زعم يف البيت أن التوبيخ إمنا يتقرر يف املضي ، فيقال 
د أن يراد هنا التخصيص أو العرض ملن قصد الفعل ، ويلزم من ذلك التوبيخ يف املضي ، ويبع

  .، وإن كان يف كالم الشيخ ما يفضي إليه بتقدير هال 
هنا ، مثل قول الشيخ ، ويتأول عنه أنه راعى  )١( زخمشريأما اإلشكال الثَّاين فقد وقع لل

كيف يتقرر : ، فإن قُلْت الصورة اللفظية ، مث إن تأكيد احلرف باحلرف ال جيوز إال بشروط 
  التوبيخ يف اآلية مع أن الفعل ليس من قدرم ؟

 كم باملخاطبني  :قُلْت ال خيلو يف اآلية من.  
 ا فبني أي شيء وقع : فإن قُلْتيخ يف املوضع الثَّاين يف اآلية اعتراضجعل الش

  ؟ االعتراض
 ا : ( والفعل وهو قوله)  لوال (وقع االعتراض بني  :قُلْتوقد ذكر )  ترجعو ،
  .أعاريب غري هذا ، ال ختلو من ضعف  )٢( املُعرِب

  . ] ٨٥: الواقعة [  } ال ُتْبِصُروَن { :قولھ تعالى 
  .انظر أماكن احلذف : ويطرد بعد نفي العلم : قال .  )٣(ذكرها مثاالً حلذف املفعول 
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  ) . ٤/٤٥٨( الكشاف     )١(

  ) . فلوال ترجعوا إذا بلغت احللقوم : (قال الزخمشري     
  ) . ٦/٢٩٦( الدر املصون     )٢(
  ) . ٢/٧٢٧( املغين     )٣(
  

اخلالف يف لوال
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  ـ ٢٣٢ـ 



 املراد منه نفيه ، وأنه ال تعلق مبفعول ، فيعترض عليه كما والظاهر أن هذا الفعل  :قُلْت
اعترض هو على كثري من أهل النحو يف عدهم مثله من احلذف ، وهذا الكالم يف احلقيقة إمنا 

  .يعتربه أهل البيان 

  . ] ٨٨: الواقعة [ اآلية  } َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبیَن { :قولھ تعالى 
أنه قد يفصل بينها وبني جواا بأمور ، من  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  أما (ذكرها يف 

إذا  )٢(اجلملة الشرطية ، فذكر اآلية مثاالً للجملة الشرطية ، وذكرها أيضا يف فصل :  ذلك
دار بني أن يكون احملذوف أوالً أو ثانيا ، فكونه ثانيا أوىل على الصحيح إال ملعارض ، 

، وقد  ] ٨٨: اإلسراء [ اآلية  } ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اِإلْنُس َواْلِجنُّ {: كقوله  فينبغي اخلالف
  .، فانظره  ] ٨٨: الواقعة [  } َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبیَن {فقلنا بذلك يف : قدمناه ، قال 
على  ابن مالكرد  :ا أَن قال ملَّأيضا يف آخر مسألة من الباب الثالث ؛  )٣(وذكرها 

ال يليها )  أما (؛ ألنَّ )  أما يف الدار فزيد : (ما يتعلق به اجلار فعل ، بقولك : من قال 
  .الفعل إال مقرونا حبرف الشرط كاآلية ، ورد عليه بأن الفعل يف مثل ذلك يقدر مؤخرا 

 يخ بأن اجلواب  :قُلْتح الشويف املسألة ثالثة أقوال ، قدمناها )  أما (يف اآلية لـ فصر ،
  . )٤(يف غري هذا املوضع ، وأشار إىل بعضها يف التسهيل 

دون )  أما (وإمنا كان اجلواب املذكور لـ  : (الكتاب  )٥(قال الشيخ يف غري هذا 
  : الشرط لوجهني 

عدمها إالَّ جواب واحد ، فإنه أَنَّ القاعدة إذا اجتمع شرطان ، ومل يذكر ب :أحدھما 
  .جيعل لألول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٩٦( املغين     )١(
  ) . ٢/٧١٤( املغين     )٢(
  ) . ٢/٥١٩( املغين     )٣(
  ) . ٢٤٥ص ( تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد     )٤(
  . ٢ـ  ١: اعتراض على الشرط     )٥(

أما ( 
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  ـ ٢٣٣ـ 




  ) . قد حذف ، فلو حذف اجلواب حلصل إجحاف) أما ( أَنَّ شرط  :الّثاني 
  .، وظاهر كالم الشيخ أنه ال جيوز ) أما ( حذف جواب  )١( الزخمشريوقد أجاز : قيل 
ال نسلم أَنَّ شرطني اجتمعا حتقيقًا ، بل اجلواب : ولقائل أن يقول :  )٢( الدماميينقال 

للثاين ، وهو وجوابه جواب لألول ، والفاء املؤخرة داخلة على الشرط الثَّاين ، مث أخرت 
  . الفاء جريا على القاعدة ، من كراهية اجتماع حرفني أول الكالم

 سيبويهالذي فيها ، واخلالف معلوم بني مل يصلح يف املسألة على اخلالف  :قُلْت 
  . )٣(مل يظهره ، فانظره  الرضي، وذكر هنا كالما عن  الفارسيو

لينا بركاا مبنه وفضله ، ع اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  . على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  اوصلَّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقرأ أبو  ((:  ] ٣: اإلنسان [  } ِإنَّا َھَدْیَناُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكـُفوًرا {: قال الزخمشري عند قوله تعاىل     )١(

 ))إما شاكرا فبتوفيقنا ، وإِما كفورا فبسوء اختياره : وهي قراءة حسنة ، واملعىن ) أما ( السمال بفتح اهلمزة يف 
  ) . ٤/٦٥٤( الكشاف . 

     خمشريماميين معلِّفًا على كالم الزا  ((: قال الدحاشيته على .  ))هذا يلزم عليه حذف جواب أم
  ) . ١/١٣١ ( املغين

  ) .أ /١٩( حتفة الغريب     )٢(
  ) . ٤/٤٦٩( شرح الكافية     )٣(





  

  ـ ٢٣٤ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الحدید
  :شيخ منها آيات ، منها هذه السورة الكرمية ذكر ال :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١٠: احلديد [  } ال َیْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح { :قولھ تعالى 
أن االستواء إمنا يكون بني شيئني ، ودليل  )١(ومن أَنفق بعده ، ودليل التقدير : أي 

  . ] ١٠: احلديد [  } َفُقواُأوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذیَن َأْن {: املقدر 
 االستواء يدل على حصول شيئني ال على حذف املعطوف ، ولعل املقدر مع من  :قُلْت
، فليس يف اآلية حذف معطوف إال أن يقال املذكور يف غري اآلية ، إمنا هو حرف  أَنفَق بعده

  .نظر  العطف ، ففيه

  . ] ١٠: احلديد [  } ىَوُكال َوَعَد اللَُّھ اْلُحْسَن { :قولھ تعالى 
، وذكر أنه مل يقرأ بالرفع يف النساء ، وذكر  )٢(ذكرها يف روابط اجلملة مع آية النساء 

بعد ذلك يف آخر بيان أنه قد يظن الشيء من    ، وذكرها )٣(سر ذلك ، انظره يف النساء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٢٠( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٧٣( املغين     )٢(
  ) . ٢٨٦ - ١/٢٨٥( اجلمع الغريب     )٣(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٣٥ـ 




شروط    ا يف آخر، فذكر أن اآلية مع قسم ما بعد من احلذف ، وذكره )١(احلذف وليس منه 
رمبا خولف مقتضى هذين الشرطني للضرورة أو يف قليل :  تنبيه :ملَّا أَن قال ؛  )٢(احلذف 

  :من الكالم ، فاألول مثله قوله 
    ..... ..... ..... .....  }   )٣(َوَخاِلُد َیْحَمُد َساَداُتَنا   

  . ، وهو مع العموم أسهل ، ومنه قراءة ابن عامر يف اآلية البيت
 واب أَنَّ ما ورد يف القرآن هو األبلغ واألفصح ، وال عربة مبا ذكر  :قُلْتابن الص
وغريه ، فإن القراءة املتواترة ترد ذلك ، وانظر النساء السر الذي أشار إليه تناسب  عصفور

  .الفعلية قبل وبعد ، خبالف هذه ، وتقدم البحث فيه 

  . ] ١٢: احلديد [  } َیْسَعى ُنوُرُھْم َبْیَن َأْیِدیِھْم { :قولھ تعالى 
إِنها تكون للمجاوزة ، وذكر اخلالف يف كوا  :ملَّا أَن قال ؛  )٤(ذكرها يف الباء 

َیْسَعى ُنوُرُھْم َبْیَن  {: إِنها ختتص بدليل قوله تعاىل : وقيل : ، قال  ختتص بالسؤال
  . } َأْیِدیِھْم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٠٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٠١( املغين     )٢(
  :صدر بيت عجزه     )٣(

    ِباْلَحقِّ َال َیْحَمُد ِبالَباِطِل  }  ........ ..... ..  
  ) . ٢/٧٠١( املغين     
، شرح )  ١/٨٤( املقرب ، البن عصفور : انظر . والبيت من السريع ، وورد منسوبا لألسود بن يعفر     

  ) . ٦/٤٨ ( أبيات مغين اللّبيب
  ) . ١/٣٥٤ (، البحر احمليط )  ١/٣١٣( شرح التسهيل : وورد البيت بال نسبة يف     

  ) . ١/١٢٢( املغين     )٤(
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  ـ ٢٣٦ـ 




  . ] ١٦: احلديد [ اآلية  } َأَلْم َیْأِن ِللَِّذیَن َءاَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُلوُبُھْم { : قولھ تعالى
؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تكون لالستبطاء ،  )١(يف اهلمزة  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

  .فذكر اآلية 
مع ما بعدها يف موضع رفع  ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تكون )٢(املصدرية ) أَنْ ( يف  :  الثَّاني

  .بالفاعلية إذا كانت بعد فعل لغري اليقني ، فذكر اآلية ، فانظره 
 أن تكون لالستبطاء : يف املوضع األول  قوله: فإن قُلْت.  

عليه االستبطاء يف اآلية ال يصح ؛ ألنَّ االستبطاء إمنا يتقرر حبضور خشوعهم ، : قيل 
  بعدمه ، فهل يصح أم ال ؟ ال
لْ لعل الشيخ رأى أنَّ هذا االستبطاء متولد من مهزة اإلنكار ، واإلنكار يف معىن  :ت قُ

  .أعلم  واالنفي ، ونفي النفي إثبات ، فتقرر االستبطاء حبضور اخلشوع ، 

  . ] ٢٣: احلديد [  } ِلَكْي ال َتْأَسْوا { :قولھ تعالى 
  .املصدرية )  أنْ ( دليالً على أَنها ترد مبعىن )٣()  كي (ذكرها يف 

 ها مصدرية ؛ لدخول الالم عليها وهي حرف جر ، وحرف اجلر  :قُلْتاآلية دالة على أَن
إن احلرف الثَّاين مؤكد لألول ؛ ألنَّ ذلك ال جيوز إال : ال يدخل على حرف جر ، وال يقال 

)  كي (كون فإم رجحوا أن ت)  كي (بعد ) أَنْ ( يف الضرورة ، وهذا ما مل يصرح بـ 
  .إشكاالً جارة ، وجوزوا أن تكون مصدرية ، انظره يف محلِّه فإن فيه 

  . ] ٢٣: احلديد [ اآلية  } َواللَُّھ ال ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر { :قولھ تعالى 
لى ، يف املوضع الثَّاين منها ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم ع )٤(ـ يف اجلهة السادسة  ارمحه  ذكرها ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٥( املغين     )١(
  ) . ١/٣٥( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٠٦( املغين     )٣(
  ) . ٢/٦٥٩( املغين     )٤(
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  ـ ٢٣٧ـ 



اشتراط التعريف يف مواضع ، واشتراط التنكري كذلك ، وذكر الوهم يف املسائل ، وذكر أن 
  .الصواب يف النعت أن ال يقع خمالفًا للتعريف وضده ، خالفًا لألخفش 

  .وقاله بعضهم يف هذه اآلية  :قال 
 يخ  :قُلْتإِنَّ  (النسخ اليت رأيت يف كالم الش( :، والصواب )  ال حيب ا ال  وا

، وليس فيها دليل ، انظره ، وذكرها أيضا  )١( املُعرِب، وما ذكر يف اآلية أشار إليه )  حيب
، وتكلم على )  كل (؛ ملَّا أَنْ ذكر حرف الكاف ، وتكلم على أقسام  )٢(يف أول التأليف 

يف )  كل (إذا وقعت : قال البيانيون :  املسألتني اللتني ختم ما ، وقال يف املسألة األوىل
، وأفاد مبفهومه ثبوت الفعل لبعض  حيز النفي كان النفي موجها إىل الشمول خاصة

، وإن وقع النفي يف حيزها اقتضى السلب عن كل فرد ، وذكر أمثلة ذلك على ما  األفراد
  .ية الكرمية اآل: وقد يشكل على قوهلم اَألول : هو معلوم يف حمله ، قال بعد 

ونصبها )  كل (بأنه ال فرق يف ذلك بني رفع  ابن مالك، و الشلوبنيوقد صرح  :قال 
واحلق ما قاله أهل البيان ، واجلواب عن اآلية أن داللة املفهوم إمنا : قال . يف بيت أيب النجم 

و هنا موجود ؛ إذ دلَّ الدليل على حترمي االختيال والفخر يعول عليها عند عدم املعارض ، وه
  .مطلقًا 

 كل (هذه املسألة للعلماء فيها كالم طويل ، وحاصل النقل هل يفرق بني كون  :قُلْت  (
  كون النفي بعدها ؟)  كل (بعد النفي ، وبني 

ومجاعة من أهل البيان ، األول ، ومذهب مجاعة من  )٣( اهرعبد القمذهب : فيه قوالن 
  . ، الثَّاين ، وإذا قلنا باألول  )٤( أهل النحو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٣٦١( الدر املصون     )١(
  ) . ١/٢٢٥( املغين     )٢(
  ) . ٢٨٠ـ  ٢٧٨( دالئل اإلعجاز     )٣(
  ) . ١/٢٢٥( املغين : انظر . ا ذكرمها ابن هشام كأيب علي الشلوبني وابن مالك كم    )٤(
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  ـ ٢٣٨ـ 



 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....)١( 
، وقد استوفيته يف تقييد قيدته يف أمساء أهل البيان ، ويف بسط ذلك الدليل والرد عليه طول 

  . )٢(اآلية وأشباهها  ذه التفتازاين، ورد عليه  عبد القاهرللشيخ  وأحكامها ، الثَّايناألجناس 
لصاحب إن هذا احلكم أكثري ال كلّي ، والقول الثَّالث : والصواب أن يقال : قال 

يف  )٣( التفتازايناإليضاح ، وأخذ ذلك من احلديث من وجهني ، انظره ، وانظر ما رد عليه 
  .بيت أيب النجم 

  . ] ١٤: العنكبوت [ اآلية  } َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِھ { :قولھ تعالى 
  .إِنها ترد لعطف الشيء على سابقه ، كاآلية  :ال ملَّا أَن ق؛  )٤()  الواو (ذكرها يف 

  . ] ٢٧: احلديد [ اآلية  } َوَرْھَباِنیًَّة { :قولھ تعالى 
من الوهم فيه : ، قال  )٥(ذكرها يف النوع الرابع من اجلهة السادسة يف القسم الثَّاين منه 

)  زيدا ضربته (إنه من باب :  ] ٢٧: احلديد [  } َتَدُعوَھاَوَرْھَباِنیًَّة اْب {: يف  الفارسيقول 
بأن املنصوب يف هذا الباب شرطه االختصاص ، ليصح رفعه  ابن الشجري، واعترضه 
صفة ، وال بد من تقدير )  ابتدعوها (، واملشهور أنه عطف على ما قبله ، و باالبتداء

: اآلية على ذلك ؛ العتزاله ، فقال  أبو عليرهبانية ، وإمنا مل حيمل  وحب: مضاف ، أي 
  . )٦(الصف  ، انظر ما ذكر يف)  U األن ما يبتدعونه ال خيلقه  (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  ) . ٢٨١ـ  ٢٧٩( املطول     )٢(
  .املصدر السابق     )٣(
  ) . ٢/٤٠٨( املغين     )٤(
  ) . ٢/٦٦٢( املغين     )٥(
  . ٢٤٣ص : انظر     )٦(
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  ـ ٢٣٩ـ 



  . ] ٢٩: احلديد [  } ِلَئالَّ َیْعَلَم َأْھُل اْلِكَتاِب { :قولھ تعالى 
  .لذلك ، وذكرها أيضا بعد ذلك هلذا املعىن أيضا  الزائدة مثاالً )١()  ال (ذكرها يف 

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  اوصلَّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٧٥( املغين     )١(



  

  ـ ٢٤٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  ا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدن اصلى 

  سورة المجادلة
  :األوىل : هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: اادلة [ اآلية  } َقْد َسِمَع اللَُّھ { :قولھ تعالى 
وذلك مع املضارع  :قال ع ، ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن من معانيها التوق )١()  قد (ذكرها يف 

، إذا كنت تتوقع قدومه ، وحكى يف املاضي قولني ، )  قد يقدم زيد : (واضح ، كقولك 
ومعناه عندهم بالنسبة إىل قوم ينتظرون اخلرب ، : ونقل عن األكثر أم يقولون بالتوقع ، قال 

ويف الترتيل هذه اآلية ؛  :ثُم قال لقوم ينتظروا ، )  قد قامت الصالة : (ومنه قول املؤذن 
: وأنكر بعضهم التوقع مع املاضي ، وقال : تعاىل لدعائها ، قال  األنها كانت تتوقع إجابة 

إن التوقع انتظار الوقوع ، ورد عليه الشيخ بأن التوقع يف املاضي املراد منه ما قدمنا ، واختار 
، ال مع املضارع وال مع املاضي ، أما مع املضارع  الشيخ قوالً ثالثًا ، وأا ال تفيده مطلقًا

، وأما مع املاضي فلو صح إثبات التوقع هلا مبعىن أا )  قد (فألنَّ التوقّع حاصلٌ من غري 
لالستفهام ؛ ألنها )  ال (إِنَّ : بالفتح )  ال رجلَ (تدخل على ما هو متوقع لصح أن يقال يف 

مستفهم عنه من جهة )  ال (هل من رجل ؟ فالذي بعد :  )٢(]  قال [ال تدخل إال جوابا ملن 
تأمل بقية كالمه ، وانظر . متوقع كذلك )  قد (شخص آخر ، كما أن املاضي بعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٩٤(  املغين    )١(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٢(
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  ـ ٢٤١ـ 




  .، فإن فيه حبثًا ، وقد قدمناه يف أوائل التأليف وتتبعنا لفظ الشيخ فال نعيده  )١( الدماميين

  . ] ٢: اادلة [  } َما ُھنَّ ُأمََّھاِتِھْم { : قولھ تعالى
 } َوَما َربَُّك ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبیِد {دليالً على أَنَّ  )٢(ذكرها يف السابع من اجلهة السابعة 

؛ ملَّا أَنْ نقل عن  )٣(   حجازية وهي لغة القرآن ، وذكرها يف امليم)  ما ( ] ٤٦: فصلت  [
  .وعن عاصم الرفع على التميمية  :قال  العمل ، فذكر اآلية ، احلجازيني والنحويني

  . ] ٢: اادلة [  } ِإْن ُأمََّھاُتُھْم ِإال الالَِّئي َوَلْدَنُھْم { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تكون نافية ، وتدخل على اجلملة االمسية  )٤()  إنْ (ذكرها يف 

  .مسية ، فانظره ، فذكر اآلية مثاالً لال والفعلية

  . ] ٣: اادلة [ اآلية  } ُثمَّ َیُعوُدوَن { :قولھ تعالى 
زيد أعقلُ  : (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوهلم  )٥(ذكرها يف اجلهة الثالثة يف الرابع من أمثلتها 

والصواب أن يكون : مبعىن الذي ، قال )  أنْ (إِنَّ : ، وضعف قول من قال )  من أَنْ يكذب
والفعل باملصدر ، ويؤول املصدر بالوصف ، وهذا تأويل )  أن (يف الكالم تأويالن ، فيؤول 

مث : إن املعىن : اآلية    } ُثمَّ َیُعوُدوَن {: وقال أبواحلسن يف قوله  : ثُم قالبقية العلماء ، 
ول أو يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار ، وذلك هو يعودون للقول ، والقول يف تأويل املق

إن العود املوجب للكفارة العود إىل املرأة ، ال العود إىل القول : املوافق لقول مجهور العلماء 
نفسه ، كما قال أهل الظاهر ، وبعد فهذا الوجه عندي ضعيف ؛ ألنَّ التفضيل على الناقص 

  .  ال فضل فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .ب ٦١( حتفة الغريب     )١(
  ) . ٢/٦٨٣( املغين     )٢(
  ) . ١/٣٣٣( املغين     )٣(
  ) . ١/٣٠( املغين     )٤(
  ) . ٢/٦٢٨( املغين     )٥(
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  ـ ٢٤٢ـ 




  :كقوله 
      على ناقص كان المدیح من النقص  }  امرًأ ذا براعةإذا أنت فّضلت   

من  الرضي، أشار إليه فإنه ضعيف ، وأحسن ذلك ما ذكر  )١(..... ..... ..... ..... 
  .التأويل ، ولوال الطول لذكرناه وذكرنا اآلية 

 منه ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن الشيء قد )٢( لسابعةذكره يف الباب الثَّامن ، يف القاعدة ا   املوضع الثَّاين؛ 
 وقيل يف اآلية أن ما قالوا مبعىن :ثُم قال ،  يكون على تقدير واملقدر على تقدير آخر ، فذكر أمورا

  . الظهار ، وهن الزوجات )٣( ]لفظ [ يعودون للمقول فيهن : املقول ، أي ، والقول بتأويل   القول
 ا ، ويف مذهبنا مذاهب العلماء اختلفو :قُلْتا يف العود اختالفًا شديد.  

  ) .العود إىل املرأة (  :وقول الشيخ 
  .أعلم  واوطئها أو إىل العزم على وطئها ، : لعله على حذف مضاف ، أي 

  . ] ٤: اادلة [ اآلية  } َفَمْن َلْم َیِجْد { :قولھ تعالى 
: ، ويف حذف العائد على املوصول ، أي )  شاء (يف غري  )٤(ذكرها يف حذف املفعول 

  .الرقبة والصوم 

اادلة [  } ِإَذا َناَجْیُتُم الرَُّسوَل { :قولھ ، وكذا  ] ٩: اادلة [  } ِإَذا َتَناَجْیُتْم { :قولھ تعالى 
 :١٢ [ .  

دة ، ، يف القاعدة اخلامسة منه ، يف التعبري بالفعل عن اإلرا )٥(ذكر ذلك يف الباب الثَّامن 
  .فذكر آيات منها هذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طمس مبقدار أربع كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  ) . ٢/٧٩٨( املغين     )٢(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٣(
  ) . ٢/٧٢٨( املغين     )٤(
  ) . ٢/٧٩٥( املغين     )٥(
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  ـ ٢٤٣ـ 




 من  :قُلْت دا )١(االقتضاء  احلذف يف ذلك ، وهو من داللةال ب الَّيت ال يتم الكالم إال  ،
على  اعلينا بركاا ، وصلَّى  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

 وعلى آله وصحبه وسلَّم ، ددنا حممسي.  
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داللة الكالم على مسكوت عنه يتوقّف صدق الكالم أو صحته / مصطلح أصويل يقصد به  :داللة االقتضاء     )١(

  .شرعا على تقديره 
  ) . ١/٣٥٥( ، أصول الفقه اإلسالمي )  ١/٧٥( ، كشف األسرار )  ١/٢٤٨( أصول السرخسي : انظر     



  

  ـ ٢٤٤ـ 
  

  ْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِمِب

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الحشر
  :األوىل : هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٧: احلشر [ اآلية  } َكْي ال َیُكوَن { :قولھ تعالى 
مصدرية مبعىن )  كي (، وجعل اآلية مما حيتمل أن تكون فيه  )١()  كي (ذكرها يف 

  .إن قدرت الالم قبلها ، أو تعليلية إن مل تقدر بشيء )  أن (

  . ] ٩: احلشر [ اآلية  } َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا { :قولھ تعالى 
  .واعتقدوا اإلميان من قبل هجرم : ، أي  )٢(ذكرها مثاالً حلذف الفعل 

،   ] ٧١: يونس [ اآلية  } َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم {: هذه اآلية تقدم نظريها يف  :لْت قُ
  :يف  ابن احلاجب، وتقدم تأويل  )٣( والبحث فيهما واحد

    ..... ..... ..... ..... .....  }  )٤(َعَلْفُتَھا تْبًنا ، َوَماًء َبارًدا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٢٠٦( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٢٧( املغين     )٢(
  ) . ٦١٤ - ٢/٦١٢( اجلمع الغريب     )٣(
  :صدر بيت ، عجزه     )٤(

    َحتَّى َشَتْت َھمَّاَلًة َعْیَناَھا  }  ..... ..... ..... .....  
  ) . ٢/٧٢٧( ملغين ا    

= 
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  ـ ٢٤٥ـ 




جماز احلذف ، وااز وهو التضمني وفيه خالف أيهما أوىل ، وتأمل  واحلاصل تعارض
  . )١(هنا  الزخمشريكالم 

  . ] ١١: احلشر [ اآلية  } َلِئْن ُأْخِرُجوا { :قولھ تعالى 
ن الداخلة على أداة الشرط لإليذان بأ: الرابع  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(ذكرها يف الالم 

اجلواب بعدها مبين على قسم قبلها ، ال على الشرط ، ومن مث تسمى الالم املؤذنة ، وتسمى 
َلِئْن ُأْخِرُجوا ال  {: مهدته له ، حنو : املوطئة أيضا ؛ ألنها وطأت اجلواب للقسم ، أي 

،  ، وقد تدخل على غريها)  إن (، وأكثر ما تدخل على  ] ١١: احلشر [ اآلية  } َیْخُرُجوَن
  .فانظره 

؛ ملَّا أَنْ ذكر مواضع حيكم فيها حبذف مجلة القسم منها  )٣(أماكن احلذف    وذكرها يف
هل جيب كونه )  إِنَّ زيدا قائم ، ولزيد قائم (واختلف يف : هذه اآلية ، وما شاها ، قال 

  .جوابا للقسم أو ال ؟ فانظره 
وهذه الفاء مبرتلة  :قال  خرب املوصول ، وهي الداخلة يف:  )٤(وذكرها يف الفاء الرابطة 

  .الم التوطئة يف اآلية يف إيذاا مبعىن القسم ، فانظره 
 ا ، وقد اجتمع يف اآلية شرط وقسم ، فاجلواب  :قُلْتما ذكر أن الالم موطئة متعني قطع

ها من أَنَّ للمتقدم منهما على الصحيح ، ومل يذكرها الشيخ مثاالً لذلك مع اآلية اليت ذكرو
الالم يف املوضع الثَّاين جلي مما ذكر يف املوضع األول ، واخلالف الذي ذكر يف وجوب جعل 

 ) ا قائمه ؟ وما أعرفه ) إِنَّ زيدا ، ما أدري ما سروجهه ـ  ، ولعل! لنحوي جوابأعلم  وا
 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )  ٣/٨٢( ، أمايل ابن الشجري )  ٢/٢٥٩( أمايل املرتضى : انظر . والبيت من الرجز ، وهو بال نسبة     
  ) . ٢/٢٣١( ، خزانة األدب )  ٢/٩٢٩( ، شرح شواهد املغين )  ٢/٨ (شرح املفصل 

  ) . ٤/٤٩٢( الكشاف     )١(
  ) . ١/٢٦٢( املغين     )٢(
  ) . ٢/٧٤٢( املغين     )٣(
  ) . ٢/١٨٨( املغين     )٤(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٤٦ـ 



احلروف ال يصح  ـ أن املثالني املذكورين وقعا جوابا للقسم وبعد إسقاط ما دخل عليها من
، وما )  ليقومن زيد (جعلها جوابا للقسم ، فيتعني جعلها جوابا لقسم مقدر قياسا على 

. أشبهه من األجوبة املعلومة ، وعلى أحرف اجلواب فإا ال تذكر بغري طالب هلا ، فتأمله 
جعل ما بعدها مسببا  وانظر اجلواب وتنظريه الفاء بالالم إمنا هو باعتبار ما أذنت به هذه من

عما قبلها إذا دخلت على اخلرب ، فقد أذنت بذلك كما أذنت بأن اجلواب املذكور بعدها 
إمنا يتم هذا على : ولقائل أن يقول . جواب لقسم مقدر ، وقد صرح الشيخ ذا املعىن 

بأنه يشعر : مذهب من يقول بأن تعليق احلكم على الوصف ال يشعر بالفعلية ، وأما إن قلنا 
اآلية  } َوالسَّاِرُق {: كما قيل يف قوله . إن الفاء دلّت عليه ، مردود : بذلك ، فقوله 

  .، فتأمله  ] ٣٨: املائدة  [

  . ] ١٣: احلشر [  } َألْنُتْم َأَشدُّ َرْھَبًة { :قولھ تعالى 
وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة . مثاالً لذلك  )١(االبتداء )  الم (ذكرها يف 
على سيدنا حممد ، وعلى آله  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلَّى  ا الكرمية ، أعاد

  . وصحبه وسلَّم تسليما 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٥٥( املغين     )١(



  

  ـ ٢٤٧ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  ى آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدنا وموالنا حممد ، وعل اصلّى 

  سورة الممتحنة
  :الكرمية ذكر الشيخ آيات ، األوىل    هذه السورة :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: املمتحنة [ اآلية  } ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي { :قولھ تعالى 
  .   اليت للطلب )١( ) ال (ذكرها يف 

  . ] ١: املمتحنة [ اآلية  } یَّاُكْم َأْن ُتْؤِمُنواُیْخِرُجوَن الرَُّسوَل َوِإ { :قولھ تعالى 
فذكر آيات منها هذه ، )  إذ (؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تكون مبعىن  )٢()  أنْ (ذكرها يف 

  .   وقد تقدم ذلك يف سورة ق

  . ] ١٢: املمتحنة [  } َفَباِیْعُھنَّ { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر الفصل الثَّاين منه أوهاما للمبتدئ ،  )٣(ذكرها يف الباب السابع من الكتاب 

: وقد قال تعاىل : البايع بغري مهز ، فقال قائل : الفقهاء يلحنون يف قوهلم : قلت يوما  :قال 
  . } َفَباِیْعُھنَّ {

 واجب يف اسم الفاعل الذي قد اعتل  :قُلْت هيخ معلوم يف التصريف ألنما أشار إليه الش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٢٧٣( املغين     )١(
  ) . ١/٤٥( املغين     )٢(
  ) . ٢/٧٧٢( املغين     )٣(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٤٨ـ 



)  بائع (وهو أمر منه ، وأما )  بايع (، وأما اآلية فليست من ذلك ؛ ألنَّ فعله  عينه
فهما امسا فاعلني ، واهلمز فيهما مبدل من الواو والياء على قول ، أو من ألف )  قائل (و

مبدلة منهما على آخر ، ويكتبان بالياء ، وجيوز تسهيلها بني بني ، وهو املتأول عن مهزة يف 
نبه على أَنَّ قلب ذلك ياًء حمض حلن ، ونبهوا أيضا على أَنَّ  )١( ابن اخلبازألنَّ  نظري ذلك ؛

أنه دخل على رجل  الفارسي، عن  ابن جنيلفظ الياء يف ذلك من شأن العامة ، وقد ذكر 
بنقط من حتت ، فقال )  قائل : (ديه جزء مكتوب فيه من املتسمني بالعلم ، فإذا بني ي

قد أضعنا : ، فالتفت إىل صاحبه ، وقال  خطي: ؟ فقال الشيخ  خطّ من هذا: أبوعلي 
  .، وخرج من ساعته  خطواتنا يف زيارة مثله

 هذا غلو وإفراط ، وليس يف جهل مسألة واحدة ، أو مسائل ما يقدح يف مرتلة  :قُلْت
وهذه آخر آية رأيت من . سبحانه أعلم ، ويلطف باجلميع بفضله  واالعلم ، من يتسمى ب

على سيدنا حممد ،  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلَّى  اهذه السورة الكرمية ، أعاد 
 وعلى آله وصحبه وسلَّم.  

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مل أجد هذا القول فيما وقفت عليه من مصنفات ابن اخلباز     )١(
  



  

  ـ ٢٤٩ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  ا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدن اصلى 

  سورة الصف
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢: الصف [ اآلية  } ِلَم َتُقوُلوَن { :قولھ تعالى 
  .االستفهامية دليالً على حذف ألفها مع اجلار  )١()  ما (ذكرها يف 

  . ] ١٠: الصف [ اآلية  } َھْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة { :عالى قولھ ت
: الثالث : ، ذكر منها أمثلة ، قال  )٢(يف اجلملة التفسريية  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

: وقيل . تفسري للتجارة )  باتؤمنون  (اآلية ، فجملة  } َھْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة {
: كقوهلم  )٣( ] ١٢: الصف [  } َیْغِفْر {آمنوا ، بدليل : ها الطلب ، أي مستأنفة معنا

، وليفعل يثب عليه ، وعلى األول  اليتق : ، أي )  امرؤ فعل خريا يثَب عليه ا اتقى (
  .فاجلزم يف جواب االستفهام ، ترتيالً للسبب ، وهو الداللة مرتلة املسبب وهو المتثال 

)  تؤمنون (، أَنَّ  الزخمشريعلى اخلرب ؛ ملَّا أَنْ ذكر كالم  )٤(يف عطف اإلنشاء  :الثَّاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٢٨( املغين     )١(
  ) . ٢/٤٦٠( املغين     )٢(
  ) . ٢/٤٦٠( ، )  باجلزم : (يف املغين     )٣(
  ) . ٢/٥٥٦( املغين     )٤(

عطف اإلنشاء ع
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٥٠ـ 



عليه ، كما سنذكر بعد إن  ] ١٣: الصف [  } َوَبشِِّر {؛ ألجل صحة عطف )  آمنوا (مبعىن 
  . اشاء 

 إخل . ) ....معناها الطلب  ( :قوله  :قُلْت.  
الظاهر أن اخلالف جييء يف هذا الفعل ازوم بأي شيء وقع جزمه ، وأن األربعة 
األقوال جتزم يف ذلك ، كوقوع اجلزم بعد األمر الصريح ، نعم يبقى النظر على قول من 

إن العامل اجلملة ، هل يقول هنا بأن العامل اجلملة النائبة عن األمر ، أو األمر املنوب :  قال
  .أعلم  وا، حمل نظر ،  عنه

  .إخل ..... ) ترتيالً للسبب  ( :قوله 
 لسبب السبب مرتلة )  ترتيالً (الذي نذكره بعد : قال يف املوضع الثَّاين : فإن قُلْت

  .املسبب كما مر يف اجلملة املفسرة ، وأتى الذي رأيت هنا 
 بار الداللة على اإلميان سبب يف ال منافاة بني كالميه ؛ ألنَّ االمتثال مسبب باعت :قُلْت
  .أعلم  واالغفران ، 

بعض ما ذكر فيه ، والصواب أنه جواب )  يغفر (ـ ذكر يف  ارمحه  والشيخ ـ
  .شرط مقدر ، كما قيل هنا ؛ ألنه أقلّ تكلفًا 

 )١( املُعرِبواألصل عدم احلذف ؛ فيقابل بأن األصل عدم ااز ، وما ذكر : فإن قيل 
، )  أَنَّ (أنه قرره على إضمار  :اَألوَّل : مشكل ؛ لوجهني )  تؤمنون (من عطف البيان يف 

  . قبيل املعارف ، واالختالف يف عطف البيان ال جيوز بإمجاعمع ما دخلت عليه من )  أَنَّ (و
ال يصح أن يكون عطف مع ما دخلت عليه ال يصح الوصف ا ، ف)  أَنَّ (أَنَّ  :الثَّاني 

إمنا ذكر : بيان ؛ ألنه يف اجلوامد نظري النعت يف املشتق ، وللمجيب عن ذلك أن يقول 
االختالف يف النعت ، فيلزم أن  األخفش، وقد أجاز  األخفشهذا على مذهب  املُعرِب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٣١٢( الدر املصون     )١(
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  ـ ٢٥١ـ 




 املُعرِبأيضا الرد الثّاين إمنا هو على أصل البصريني ، وتأمل أيضا رد يقول بذلك هنا ، و
  .، فإن ما رد به ليس متفقًا عليه  )١( ابن عطيةعلى 

  . ] ١٣: الصف [  } َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَھا { :قولھ تعالى 
..... يف القسم الثّاين ؛ ملَّا أَنْ ذكر  يف اجلهة السادسة  )٢(ذكرها من النوع الرابع 

  . ابن الشجريونقل ذلك عن  )٣(..... ..... ..... ..... ..... ..... 
َوُأْخَرى  {: يف جتويزه  أيب البقاءعلى  ابن الشجريوقد ختيل ورود اعتراض  :قال 
واألصل وصفة أخرى ، وجيوز أن يكون ) زيدا ضربته ( كونه كـ  } ُتِحبُّوَنَھا
ولكم نعمة أخرى ، و : ، وإما حمذوف ، أي  } َنْصٌر {صفة ، واخلرب إما  } ُتِحبُّوَنَھا {
  .انظره بدل أو خرب حملذوف ، ف } َنْصٌر {

  . ] ١٣: الصف [  } َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على عطف اإلنشاء على اخلرب والعكس ، ونقل  )٤(ذكرها يف العطف 

، وذكر أن من أجاز استدل ذه اآلية ، وتكلم على  )٥(اخلالف الذي قدمنا يف سورة البقرة 
 الزخمشريار مذهب أهل البيان ، وتأول ما ورد ، وذكر كالم ما يتعلق بآية البقرة ، واخت

)  آمنوا (ألنه يف معىن )  تؤمنون (وقال يف آية الصف أن العطف على  :قال . يف هذه اآلية 
، وال  rالنيب ) بشر ( املؤمنون ، و بـ )  يؤمنون ( ، وال يقدح يف ذلك أن املخاطب بـ

جواب لالستفهام ، )  يغفر لكم (، وأن  إنه تفسري للتجارة ال طلب)  تؤمنون (قال يف ي
ترتيالً لسبب السبب مرتلة املسبب ، كما مر يف حبث اجلمل املفسرة ؛ ألنَّ ختالف الفاعلني 

يتعني للتفسري ، سلَّمنا ،  ال)  تؤمنون (، وألنَّ )  قوموا واقعد يا زيد : (يقدح ، تقول  ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٦/٣١٣( الدر املصون     )١(
  ) . ٢/٦٦٢( املغين     )٢(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
  ) . ٥٥٦ـ  ٢/٥٥٥( املغين     )٤(
  . ) ١٩٣ـ  ١/١٧٥( اجلمع الغريب     )٥(
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  ـ ٢٥٢ـ 




لكن حيتمل أنه تفسري مع كونه أمرا ، وذلك بأن يكون معىن الكالم السابق اجتروا جتارة و
يف معىن  ] ٩١: املائدة [  } َفَھْل َأْنُتْم ُمْنَتُھوَن {تنجيكم من عذاب أليم ، كما كان 

عىن ، أو بأن يكون تفسريا يف املعىن دون الصناعة ؛ ألنَّ األمر قد يساق إلفادة امل ) انتهوا (
: ، كما تقول )  باهل أدلك سبب جناتك ؟ آمن : ( الذي يتحصل من املفسرة ، يقول 

وقد . ، وحينئذ فيمتنع العطف ؛ لعدم دخول التبشري يف معىن التفسري )  باهو أن تؤمن  (
: فافعل كذا ، وكذا كما قيل يف : يكون معطوفًا على أمر مقدر يدل عليه املعىن ، أي 

  . ] ٤٦: مرمي [  } ُجْرِني َمِلیاَواْھ {
، )  يا أيها (مقدرة قبل ) قُلْ ( األمران معطوفان على :  السكاكيوقال  :ثُم قال 

القولِ كثري ويف )  فأنذر : (معطوفان على أمر حمذوف تقديره يف األوىل : ، وقيل  وحذف ،
فاحذرين : إِنَّ التقدير :  } َواْھُجْرِني َمِلیا {يف  زخمشريال، كما قال  )١()  فبشر (الثَّانية 

  . )٢(انظر بقية كالمه . على التهديد  ] ٤٦: مرمي [  } َألْرُجَمنََّك {واهجرين مليا لداللة 
 يخ ال جيوز ، وسر  :قُلْتحيح أنَّ عطف اإلنشاء على اخلرب كما ذكر الشذلك قد الص

، وهو باب غزير الفوائد ، غريب  )٣(الوصل والفصل :    أشار إليه أهل البيان يف فصل
، وأشار بعضهم إىل أن هذا اخلالف إمنا حمله اجلملة اليت ال حمل هلا ، وأما عطف  الفرائد

  .ره اإلنشاء على اخلرب يف اجلمل اليت هلا حمل فال يراد ؛ ألنَّ املفرد حل حمل اجلملتني ، فانظ
  .إخل ..... ) ألن ختالف الفاعلني  : ( الزخمشريقول 
 يعين ال يقدح يف تناسب اجلملتني إذا مل يقدح يف ذلك صح العطف ، وانظر :قُلْت   
  .يف ذلك  )٤( التفتازاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٥٧: ( انظره ) .  فأبشر : (يف املغين     )١(
  ) . ٢/٥٥٧( املغين     )٢(
  ) . ٤٤٠،  ٤٣٩ص ( املطول     )٣(
  ) . ٤٥٧ص ( املطول     )٤(
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  ـ ٢٥٣ـ 




  .إخل ..... ) ال يقدح )  تؤمنون (وألن (  :قوله 
 ا على جواز عطف  :قُلْت أشار بذلك إىل أن املراد إمنا هو إزالة اآلية من يد من استدل

يسقط    اإلنشاء على اخلرب ، فغاية األمر أا حمتملة ملا ذكرنا ، وحمتملة لغري ذلك ، واالحتمال
  .االستدالل 

  .إخل ..... )  السكاكيوقال  ( :قوله 
 َوَبشِِّر الَِّذیَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا  {أشار باألمرين إىل آية البقرة ، وهي :قُلْت
، وإىل هذه اآلية ، وإمنا قدر أنذر يف آية البقرة ، وبشر هنا ؛  ] ٢٥: البقرة  [ } الصَّاِلَحاِت

  .ألنَّ السياق دل على ذلك 
 يف مجلة النداء هل هي إنشائية أو : فإِنْ قُلت فلتا قد اخخربية ؟ فعلى قول من قال إ

  إنشائية ، فهل يصح العطف عليها ، وال حيتاج إىل تقدير أم ال ؟
 الظاهر أنه ال يصح ؛ ذلك لعدم ظهور التناسب بني إنشائية النداء ، وبني إنشائية  :قُلْت

  .األمر ، والعطف عند أهل البيان يطلب فيه أخص مناسبة ، فانظره 

  . ] ١٤: الصف [  } َصاِري ِإَلى اللَِّھمن َأْن { :قولھ تعالى 
الثَّاين املعية ، وذلك إذا مجعت شيئًا إىل شيء ،  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  إىل (ذكرها يف 

: ، وقوهلم  } من َأْنَصاِري ِإَلى اللَِّھ {وبه قال الكوفيون ، ومجاعة من البصريني يف 
من ثالثة إىل عشرة ، واملعىن إذا جمع القليل إىل مثله صار : د ، الذَّو)  الذَّود إىل الذَّود إِبِلٌ (

  .، تريد مع زيد مالٌ )  إىل زيد مالٌ (، وال جيوز  كثريا
 َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق {: قد قال مالك بذلك يف قوله  :قُلْت { 

وتقدم ما ذكر الشيخ يف اآلية اليت . ذا قيل ، وفيه نظر مع املرافق ، ك: أي  ] ٦: املائدة  [
،  انصرة  من يضيف نصرته إياي إىل: الغاية أي ذكرنا قبل ، واآلية اليت ذكر الشيخ حتتمل 

  . ] ٢: النساء [  } َوال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُھْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم {كما قيل يف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٨٨( املغين     )١(
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  ـ ٢٥٤ـ 




 يخ يف آية النساء ، والتضمني يف ذلك من وحيتاج فيه إىل تض :قُلْتمني ، كما ذكر الش
التضمني يف األفعال ، وفيما ذكر الشيخ يف األحرف ، واَألول أحرى على أصل البصري ، 

وهذه . ، ولوال الطول جللبناه هنا  )١(يف التشبيه املذكور يف اآلية    وتأمل كالم أهل البيان
على  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلَّى  اة الكرمية ، أعاد آخر آية رأيت من هذه السور

 وعلى آله وصحبه وسلَّم ، ددنا حممسي .  
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٣٩ص ( املطول     )١(



  

  ـ ٢٥٥ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  لَّمعلى سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وس اصلى 

  سورة الجمعة
  :أوهلا : هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٥: اجلمعة [  } َكَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل َأْسَفاًرا { :قولھ تعالى 
مثال النوع الرابع وهو  :قال ،  )١(ذكرها يف فصل حكم اجلمل بعد النكرات واملعارف 

، فإن املعرف اجلنسي يقرب  } َكَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل َأْسَفاًرا {: بعد املعرفة  احملتمل هلا
  .حاالً أو وصفًا  } َیْحِمُل {يف املعىن من النكرة ، فيصح تقدير

 يخ ـ :قُلْترمحه  الشا ما يطلقون على اجلمل نكرات ، ووجهه  اـ وغريه كثري
نكرات ؛ ألنَّ احلكم بشيء على شيء جيب جهله عند بعضهم بأن اجلملة حكم ، واألحكام 

على قائل هذا ، بأن معىن التنكري كون الشيء ال يشار إليه ال ما  الرضياملخاطب ، وشنع 
ذكر سلمنا ، ما ذكر فليس اهول إذًا نفس اخلرب ، بل اهول إثبات ما تضمن اخلرب ، 

رب ، واحلق أن اجلملة ليست نكرة وال معرفة ، وإمنا جاز نعت النكرة يلزم منه تنكري اخل وال
  .ا ملناسبتها النكرة ؛ ألنَّ املؤول النكرة 

 ا ؛ ملا ذكر : الصواب أن يقال  :قُلْتماميينقال . أطلق عليها نكرة جمازيخ قد :  )٢( الدالش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٤٩٤( املغين     )١(
  ) .أ /١٧١( حتفة الغريب     )٢(
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  ـ ٢٥٦ـ 




البقرة [  } َوَلمَّا َیْأِتُكْم َمَثُل الَِّذیَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم {: يف قوله تعاىل  أيب البقاءاعترض على 
  .يف إعراب احلال من املضاف إليه  ] ٢١٤: 

وليس هذا من املواضع اليت يقع فيها احلال من املضاف إليه فيه ، فكيف  :قال الشيخ 
  ؟   جوز ذلك يف هذه اآلية

لْ هذا االعتراض غري صائب ، فإن املضاف يصح إسقاطه يف آية اجلمعة خبالف  :ت قُ
، فتأمله  ] ٩٥: آل عمران [  } َفاتَِّبُعوا ِملََّة ِإْبَراِھیَم َحِنیًفا {، وهذه اآلية مثل اآلية األخرى

.  
 يخ  :فإن قُلْتيلزم عليه صحة وصفه . إخل ..... ) يقرب من النكرة  ( :قول الش

  .ما ينبغي للرجل خري منك أن يفعل : ، ومعلوم أنه ال جيوز حىت تأولوا  بالنكرة
 ل قوهلم اجلمل  :قُلْتم كرهوا ذلك ، ألجل القبح اللفظي ، وتأماجلواب عن ذلك أ

هنا نكتة  )١( الدمامييننكرات ما فيه وما تأول به ، وما فهمه بعض املتأخرين عليه ، وذكر 
ـ يف كتابه  ارمحه  ـ ابن عرفةكنت ذات يوم أقرأ على الشيخ اإلمام : لطيفة ، قال 

 )٢(احلج ، من خمتصره ، فمر ضمري أعاده على املضاف إليه ، فقام بعض الطلبة املتومسني 
فقال : ضاف إليه ، قال ال جيوز عود الضمري على امل: النحويون يقولون : بالتشدق ، فقال 

، ومل يزد  ] ٥: اجلمعة [  } َكَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل َأْسَفاًرا {:  اقال : الشيخ على الفور 
: يقولوا ما ذكر ، بل قالوا  والنحويون مل: على ذلك ، وفيه من اللطف ما ال خيفى ، قال 

  .وده على املضاف أوىل إذا تعارض عود الضمري على املضاف أو املضاف إليه ، فع
 يخ إىل ثالثة أقسام  :قُلْتقسم يتعني عوده على املضاف إليه ، وموضع : وقسمه الش

وتأمل األمايل يف صفحة . الثَّاين : ، وموضع جيوز فيها الوجهان ، واألرجح  على املضاف
  . )٣(املضاف إليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .أ /١٧١ (حتفة الغريب     )١(
  . ))املوصوفني  ((: يف حتفة الغريب     )٢(
  .مل أقف على شيء من ذلك يف كتب األمايل     )٣(
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  ـ ٢٥٧ـ 




  . ] ٥: معة اجل[ اآلية  } ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم { :قولھ تعالى 
أن ال يكون ما حيذف  :ملَّا أَن قال يف الشرط الثَّاين ؛  )١(ذكرها يف شروط احلذف 

، فإن أراد ) بئس املثل مثل القوم : ( التقدير : يف اآلية  ابن عطيةوقال  :قال بعد كاجلزء ، 
ضمري املثل )  بئس (فسري املعىن ، وأن يف أَنَّ الفاعل لفظ املثل حمذوفًا فمردود ، وإن أراد ت

بئس مثالً ، وقد نص : ، فإن قال يف تقديره  زخمشريمستترا ، فأين تفسريه ؟ وهذا الزم لل
،  فاعل } َمَثُل اْلَقْوِم {حيذف ، والصواب أن  على أَنَّ متييز فاعل نِعم وبئس ال سيبويه

  .مثل الذين كذبوا : ، أي  مثل هؤالء ، أو مضاف: وحذف املخصوص ، أي 
 قُلْت: خمشريةتأول عنه مثل ما تأول عن  الزيخ  ابن عطيوالوجهان اللذان ذكر الش

  . )٢( املُعرِبأشار إليهما 

  . ] ٩: اجلمعة [  } ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّالِة { :الى قولھ تع
  .مثاالً لورودها للظرفية  )٣()  من (ذكرها يف 

  . ] ١١: اجلمعة [ اآلية  } َوِإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْھًوا { :قولھ تعالى 
كر آية عن االستقبال ، فذ )٤()  إذا (الفصل الثَّاين يف خروج  :ملَّا أَن قال ذكرها ؛ 

  :، وقوله  } َوِإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْھًوا اْنَفضُّوا ِإَلْیَھا { :ثُم قال براءة ، 
  )٥(    َسَقْیُت ِإَذا َتَغوََّرِت النُُّجْوُم  }  َوَنْدَماٍن َیِزْیُد الَكْأَس ِطْیًبا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٩٧( املغين     )١(
  ) . ٦/٣١٦( الدر املصون     )٢(
  ) . ١/٣٥٢( املغين     )٣(
  ) . ١/١١١( املغين     )٤(
  ) . ١/١١١( املغين     )٥(

  .ربج بن مسهر الطائي والبيت من الوافر ، ورد منسوبا لل    
، شرح أبيات مغين )  ١/٢٨٠( ، شرح شواهد املغين )  ٣/١٢٧٢( شرح ديوان احلماسة ، للمرزوقي     

  ) . ٣/٣١( ، والبحر احمليط )  ١٩٧ص ( الصاحيب : وورد البيت بال نسبة يف ) .  ٢/٢٣٤ (اللبيب 
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  ـ ٢٥٨ـ 




 م  )٢(املراد من اآلية حكاية ما كانوا :  )١( ناظر اجليشقال  :قُلْتم وديدوما هو شأ ،
يف هذا )  إذا ( حال هؤالء أنهم إذا رأوا جتارة كان منهم ما ذكر ولو أتى بـ: ، فاملعىن 

  . املعىن لصار املعىن اإلخبار عن واقعة وقعت منهم ، وال يلزم 
مثل قوله ، وإذا قيل  )٣(..... ..... ..... ..... ..... .....  .....من اإلخبار بذلك 

اجليش بعيد صناعةً ومعنى ، أما صناعة فثبوت ما ذكر  )٤(..... ..... ..... ..... هلم 
هو كالم باطل ،  r اإضمار رسول  )٥(..... ..... ذلك  إن:  ، وأما معىن فقوله عزيز

خارج عن الصناعة النحوية ، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة   )٦( الدماميينوما ذكر 
على سيدنا حممد ، وعلى آله  ا علينا بركاا مبنه وفضله ، وصلَّى االكرمية ، أعاد 

  .وصحبه وسلَّم تسليما 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له مصنفات . خذ عن أيب حيان ، واجلالل القزويين ، أ حممد بن يوسف بن أمحد بن عبد الدائم: ناظر اجليش     )١(

  .تويف سنة مثان وسبعني وسبعمائة . شرح التلخيص ، شرح التسهيل : ، منها 
  ) . ٢/٣١٩( ، درة احلجال )  ١/٢٧٥( ، بغية الوعاة )  ٢٩٩ص ( السلوك     

  ) . ٤/١٩٤٨( متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد     )٢(
  .ار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط طمس مبقد    )٣(
  .طمس مبقدار أربع كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٤(
  .طمس مبقدار كلمتني بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٥(
  ) .ب /٣١( حتفة الغريب     )٦(





  

  ـ ٢٥٩ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  دنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سي اصلى 

  سورة المنافقین
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، األوىل  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: املنافقون [  } َواللَُّھ َیْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُھ { :قولھ تعالى 
، )  إِنَّ( ، وأا ليس هلا صدرية فيما بعد  )١()  إِنَّ (ذكرها يف الالم الداخلة يف خرب 

: قال . ومعموليها إذا دخل عليها )  إِنَّ (فال يتسلط فعل القلب على )  إِنَّ (خبالف ما قيل 
: ، انظر  ] ١: املنافقون [  } َواللَُّھ َیْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُھ {: ولذا جيب كسرها يف قوله تعاىل 

  .   الزلزلة سورة
 ما نص عليه من أَنَّ الالم ال صدرية هلا  :قُلْت ٢( ابن عصفورنص عليه )   إِنَّ  (فيما بعد(  ،

)  يضرب  (  ليضرب ، على أن يكون زيدا مفعوالً بـإن زيدا عمرو : فيجوز أن تقول : قال 
.  

  .إخل ..... ) ولذا جيب كسرها يف قولك  ( :قوله 
 إمنا كان ألجل دخول الالم ال ألجل )  إِنَّ (ا فيه نظر ؛ ألنَّ وجوب كسر هذ :قُلْت

: التعليق ، إذ لو كان ألجل التعليق جلاء الفتح مع عدم املعلق ، وتأمل على قول من قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٥٨( املغين     )١(
  ) . ١/٤٣١( شرح اجلمل     )٢(
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  ـ ٢٦٠ـ 




! هل ثَم قسم مقَدر ؟: جيب أن يكون جوابا للقسم ما يقول يف هذه اآلية ) زيدا قائم  إِنَّ (
 بأن املذكور: ، والتعليق وقع مبا يف اجلواب ، أو يقول   ع يف حمل نصب بالفعل مذكوروامو

من الزم : جواب للعلم ؛ ألنَّ العلم جياب مبا جياب به القسم ، فيه نظر ؛ الحتمال أن يقول 
  .كونه جوابا ؛ أن ال يكون للجملة حمل ، ومن جهة عمل العلم يكون هلا حمل ، فتأمله 

  . ] ٥: املنافقون [ اآلية  } َوِإَذا ِقیَل َلُھْم َتَعاَلْوا { :ى قولھ تعال
، فذكر يف العاشر من ذلك العاملَين يف باب  )١(ذكرها يف األشياء اليت حتتاج إىل الرابط 

بد من ارتباطهما إما بعاطف ، أو عمل أوهلما يف ثانيهما ، أو يكون ثانيهما جوابا  التنازع ال
َوِإَذا ِقیَل َلُھْم َتَعاَلْوا َیْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل  {: جوابية الشرط حنو قوله تعاىل  لألول ، إما

  . ، فانظره ] ٥: املنافقون [ اآلية  } اللَِّھ
 ل التنازع يف اآلية ، فإنه وقع يف رسول  :قُلْتتأموطلبه تعالوا ويستغفر والعمل  ا ،

  .للثاين ، انظره 

  . ] ٦: املنافقون [ اآلية  } َسَواٌء َعَلْیِھْم { :قولھ تعالى 
إِنها قد تكون بعد مهزة التسوية ، فذكر اآلية ،  :ملَّا أَن قال ؛  )٢()  أم (ذكرها يف 

ورمبا توهم أا الداخلة بعد : إِنها ترد للتسوية ، قال  :ملَّا أَن قال ؛  )٣(وذكرها يف اهلمزة 
، والضابط أا اهلمزة الداخلة على مجلة يصح إحالل  ، وليس كذلك)  سواء (كلمة 

  .املصدر حملها حنو اآلية ، أال ترى أنه يصح سواء عليهم االستغفار وعدمه 

  . ] ٧: املنافقون [ اآلية  } ُھُم الَِّذیَن َیُقوُلوَن { :قولھ تعالى 
ال  {: عليلية حنو الت   ) كي (الناصبة ، وأا قد تكون مرادفة لـ  )٤()  حىت (ذكرها يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٨٤( املغين     )١(
  ) . ١/٥١( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٤( املغين     )٣(
  ) . ١/١٤٤( املغين     )٤(
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  ـ ٢٦١ـ 



  .، انظره  ] ٧: املنافقون [  } ُتْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ َحتَّى َیْنَفضُّوا

  . ] ٨: املنافقون [  } َلُیْخِرَجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَھا اَألَذلَّ { :قولھ تعالى 
 :ثُم قال مواضع ، إِنها تكون زائدة ، فذكر  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  أل (ذكرها يف 

، وقراءة )  جاؤوا اجلماء الغفري (، و)  ادخلوا األول فاألول : (كالواقعة يف قوهلم : والثَّانية 
، بفتح الياء ؛ ألنَّ احلال  ] ٨: املنافقون [  } َلُیْخِرَجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَھا اَألَذلَّ {: من قرأ 

خروج : والً مطلقًا على حذف مضاف ، أي مفع )٢(] األذلّ  [واجبة التنكري ، فإن قدرت 
  ) . أل ( ، مل حيتج إىل دعوى زيادة الزخمشرياألذل كما قدره 

 ملَّا أَنْ ذكر  :قُلْتخمشريومعناه خروج األذلّ ، أو إخراج : ، قال  )٣(القراءات  الز
والتأويل األول ظاهر بالقراءة األوىل ، والثَّاين والثالث عام يف : ، قيل مثل األذلّ  األذلّ ، أو

الثالث ، والقراءات الثالث اليت ذكر الشيخ والبناء للمفعول وقول ابن أيب عبلة بالنون ، 
  .ونصب األعز واألذل 

  . ] ١٠: املنافقون [  } ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تكون مع ما بعدها يف موضع خفض ، فذكر  )٤()  أَنْ (ذكرها يف 
  .اآلية ، فانظره 

  . ] ١٠: املنافقون [ اآلية  } َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب { :قولھ تعالى 
إِنها تكون لالستفهام ،  :ا أَن قال ملَّ؛ )  لوال (يف  : )٥( اَألوَّل: ذكرها يف مواضع 

عن اهلروي ، نقله  ] ٨: األنعام [  } َلْوال ُأْنِزَل َعَلْیِھ َمَلٌك {: ، وكذلك قوله  فذكر اآلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٦٤( املغين     )١(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٢(
  ) . ٤/٥٣١( الكشاف     )٣(
  ) . ١/٣٦( املغين     )٤(
  ) . ٢/٣٠٤( املغين     )٥(
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  ـ ٢٦٢ـ 



: والظاهر أن األوىل للْعرض ، وأن آية األنعام مثل قوله : يذكرونه ، قال  وأكثرهم ال:  قال
 ] } ور [  } ْرَبَعِة ُشَھَداَءَلْوال َجاُءوا َعَلْیِھ ِبَأ١(]  ] ١٣: الن(  ..... ..... ..... .....

  .، فذكر اآلية مثاالً للعرض  )٢(
تنبيه  :ملَّا أَن قال ذكرها يف اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب ؛  : )٣( والموضع الثَّاني

 ] ١٠: املنافقون  [اآلية  } ٍل َقِریٍب َفَأصَّدََّقَلْوال َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَج {: قرأ غري أيب عمرو : 
عطف على ما قبلها على تقدير إسقاط الفاء ، وجزم :  ، فقيل } َوَأُكْن {، جبزم 
العطف على التوهم : ، ويسمى العطف على املعىن ، ويقال له يف غري القرآن  } َفَأصَّدََّق {

   حمله اجلزم ؛ ألنه } َفَأصَّدََّق {وهو  [، عطف على حمل الفاء ، وما بعدها : ، وقيل 
َمْن ُیْضِلِل اللَُّھ َفال  {: ، وأنه كالعطف يف  )٤(]  جواب التخصيص ، وجيزم بإِنْ مقدرة

، وعلى هذا فيضاف إىل ذلك اجلملة  )٥(]  باجلزم [ ] ١٨٦: األعراف [  } َھاِدَي َلُھ َوَیَذُرُھْم
،  ملة اخلامسة الواقعة بعد الفاء ، وإذا جواب الشرط جازميف جواب الطلب ، فيقال يف اجل

والتحقيق أن العطف يف املسألة إمنا هو من العطف على املعىن ؛  :ثُم قال وجواب الطلب ، 
ألنَّ املنصوب بعد الفاء يف تأويل االسم ، ، فكيف يكون هو والفاء يف حمل جزم ؟ 

  .ما ذكر باختصار  وسأوضح ذلك يف باب أقسام العطف ، هذا معىن
ذكرها يف العطف على املعىن ؛ ملَّا أَنْ ذكر شروطه ، وأنه قد يقع  : )٦( الموضع الثَّالث

، يف قراءة  سيبويهو اخلليلفأما ازوم فقال به  :قال بعد ذلك يف ازوم وارور واملرفوع ، 
، فإن معىن لوال  } َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب َفَأصَّدََّق َوَأُكْن َلْوال {: غري أيب عمرو 

هو عطف :  الفارسيو السريايفأخرتين فأصدق ، ومعىن إن أخرتين أصدق واحد ، وقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين ما بني امل    )١(
  .طمس مبقدار أربع كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  ) . ٢/٤٨٦( املغين     )٣(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٤(
  .)  ٢/٤٨٦: ( انظره . بني املعقوفني زيادة من املغين يقتضيها السياق     )٥(
  ) . ٢/٥٤٩( املغين     )٦(

العطف على املعىن
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  ـ ٢٦٣ـ 



ِل اللَُّھ َفال َھاِدَي َلُھ َمْن ُیْضِل {: على حمل فأصدق ، كقول اجلميع يف قراءة اآلخرين 
بإضمار )  ائتين أُكرِمك : (ويرده أما يسلّمان أن اجلزم يف حنو .  باجلزم } َوَیَذُرُھْم

)  أن ( الشرط ، فليست الفاء هنا وما بعدها يف موضع جزم ؛ ألنَّ ما بعد الفاء منصوب بـ
هم مما تقدم ، فكيف تكون مضمرة ، وأنْ والفعل يف تأويل مصدر معطوف على مصدر متو

ويأيت  :ثُم قال الفاء مع ذلك يف موضع اجلزم ؟ وليس بني املفردين املتعاطفني شرطٌ مقدر ، 
  :اهلذيل  القوالن يف قول

  )١(    ُأَصاِلُحْكم َوَأْسَتْدِرْج َنَویا  }  َفَأْبُلوِني َبِلیََّتُكْم َلَعلِّي  

)  غري زيد وعمرو )٢(]    القوم[ قام  : (حنو وكذلك اختلف يف : نواي ، قال : أي 
يف )  غري زيد (ألن : ، لقوله  سيبويهبالنصب ، والصواب أنه على التوهم ، وأنه مذهب 

  :، فشبهوه بقوهلم  ومعناه)  إال زيدا (موضع 
  )٣(   َفَلْسَنا ِبالِجَباِل َوَال الَحِدْیَدا  }  ..... ..... ..... .....  

وقد استنبط من ضعف فهمه من إِنشاء هذا البيت هنا أنه يراه عطفًا على احملل ، (  :قال 
  .إخل ..... ) ولو أراد ذلك مل يقل إم شبهوه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ونسبه ابن هشام إىل اهلذيل ) .  ٢/٥٥٠( املغين     )١(

، شرح شواهد )  ٢/١٢١( اخلصائص : انظر . البيت من الوافر ، وهو منسوب أليب دؤاد اإليادي     
  ) . ٢٩٦،  ٦/٢٩٤( ، شرح أبيات مغين اللبيب )  ٢/٨٣٩ ( املغين

  ) . ١/٤٢٨(  ابن الشجري أمايل: وورد البيت بال نسبة يف     
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٢(
  :عجز بيت صدره     )٣(

    ..... ..... ..... .....  }  ُمعاوي ِإنََّنا َبَشٌر َفَأْسِجْح  
  ) . ٢/٥٥٠( املغين     
  ) . ٢/٢٦٠( ، خزانة األدب )  ١/٦٧( الكتاب : والبيت من الوافر ، وهو منسوب لعقيبة األسدي انظر     
، وشرح اجلمل البن )  ٢/١٠٩( ، وشرح املفصل )  ٥٥ص ( اجلمل : انظر . وورد بال نسبة     

  ) . ١/٣٨٠( ، شرح الرضي على الكافية )  ٢/٣١٣( ، شرح التسهيل )  ١/٢٥٤ ( عصفور
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  ـ ٢٦٤ـ 



 الظاهر أن األوىل العرض : قوله يف املوضع األول  :قُلْت.  

على املاضي ؛  اليت للعرض ختتص باملضارع ، وهي يف اآلية قد دخلت)  أن (ال يقال 
  .ـ ، وقد قدمنا ما يف ذلك  ا رمحه ـ ألنه يف تأويل املضارع ، كذلك ذكره الشيخ

  .إخل ..... ) وإن آية األنعام مثل قوله (  :قوله 

  .أشار إىل أا للتوبيخ والتندمي 

  .خل إ..... )  سيبويهو اخلليلقال به (  :قوله 

 يخ أن من شروط العطف على املعىن صحة دخول ذلك العامل  :قُلْتقد ذكر الش
  املتوهم واستحسانه بكثرة دخوله ، وكيف يتقرر ذلك يف اآلية على مذهب هذين اإلمامني ؟

 يخ قد أشار إىل أن معىن  :قُلْتهو معىن أخرين ، وهذا  } َلْوال َأخَّْرَتِني {: الش
بعده فعل جمزوم فالعامل فيه ، إما الطلب وال إشكال ؛ ألنه قد صرح الطلب إذا وقع 

وإما أن العامل الشرط املقدر ، أو الم األمر أو غري ذلك ، . ، وكثريا ما يقع ذلك  بالعامل
  .أعلم  وا. وال إشكال أيضا ألنَّ من قال بذلك يقدره كذلك 

يف اآلية للعرض ،  } َلْوال {إن : ق إذا قلنا هذا الذي ذكر الشيخ إمنا يتحق: فإن قلت 
إا لالستفهام ، فمعىن الطلب مغاير لالستفهام على ما نصوا عليه يف الفرق : وأما إن قلنا 

  ) .هل قام زيد ( و ) أعلمين قيام : ( بني قولنا 

 حيح أنَّ  :قُلْتيخ ) لوال ( الصع الشيف اآلية للعرض ، وعليه فر .م أعل وا.  

  .اخل ..... )  السريايفوقال (  :قوله 

من كل وجه من الوجوه ؛ فإن العامل يف احملل غري موجود ، ومن ! ما أبعد هذا القول 
 ابن عصفورشرط العطف على احملل أن يوجد العامل ، وال أثر له يف اللفظ ، والعجب من 

ورد عليه ، وما رد به الشيخ متمكن ، إال أنه يوهم أن  سيبويهري مذهب يف كونه اختار غ
العطف يف آية األنعام على حمل الفاء وما دخلت عليه ، والصواب أن العطف على ما بعد 
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  ـ ٢٦٥ـ 




  .، وجوابه ضعيف  )١(الفاء ؛ ألنه هو الذي حيكم له باحملل ، وتقدم يف ذلك إشكال 
اخل ..... ) وليس بني املفردين (  :يخ قول الش.  

جواب عن سؤالٍ ، كأنَّ قائالً يقول أيصح تقدير اجلازم ؟ ولو حكمنا بأن ذلك يف 
  ؟ عطف املفردين

  .مبا رأيت : فأجاب 
  ) .ويأيت (  :قوله 

وضع الثَّاين يف األبيات اليت ذكر ، وانظر ما ذكر يف امل سيبويهو الفارسيالقوالن يف قول 
  .فإن يف كالمه نظرا 

  .اخل ..... ) وكذلك (  :قوله 
 يخ ـ :قُلْترمحه  ما فهمه الشلويني  ا٢(ـ هو فهم الش(   ..... ..... ..... .....

.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .)٣(  
التفصيل ، وقدمته يف غري هذه : املسألة هل هو على احملل أو على املعىن ؟ والصواب 
علينا بركاا مبنه وفضله ،  االسورة ، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة أعاد 

  .وسلم تسليما على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه  ا وصلى
¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َمْن ُیْضِلِل اللَُّھ َفال َھاِدَي َلُھ  {: ىل مل يذكرها يف سورة األنعام ، بل ذكرها يف سورة األعراف عند قوله تعا    )١(

  . ] ١٨٦[  } َوَیَذُرُھْم
  ) . ٢/٤١٣( اجلمع الغريب  :انظر     

له مصنفات . النحوي ، امللقّب بالشلوبني  أبو علي عمر بن حممد بن عمر األزدي ، اإلشبيلي األندلسي    )٢(
ـ  ٢٣/٢٠٧( سري أعالم النبالء . س وأربعني وستمائة تويف سنة مخ. ، شرح اجلمل  شرح اجلزولية:  منها
  ) . ٥٦١ـ  ٢/٥٥٦( ، حتفة األديب )  ٣٣٥ـ  ٢/٣٣٢( ، إنباه الرواة )  ٢٠٨

  ) . ٢/٤٧٠( شرح املقدمة اجلزولية     
  .طمس مبقدار سطرين بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
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  ـ ٢٦٦ـ 




  



  

  ـ ٢٦٧ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة التَّغابن
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، األوىل  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٦: غابن الت[  } َأَبَشٌر َیْھُدوَنَنا { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على ما جيب للمسؤول يف املسؤول عنه أن  )١(ذكرها يف أول اجلزء الثَّاين 

يفصل فيه الحتمالية االمسية والفعلية الختالف التقدير ، أو الختالف أهل النحو ، فذكر من 
فاعالً )  بشر (ر ، فاألرجح تقدي } َأَبَشٌر َیْھُدوَنَنا {اخلامس  : ثم قالذلك أمثلة ، 

وتقدير االمسية يف : ، وجيوز تقديره مبتدأ ، قال  حمذوفًا ، واجلملة فعلية)  يهدي ( لـ
ملعادلتها االمسية  } َأَبَشٌر َیْھُدوَنَنا {: أرجح منه يف  ] ٥٩: الواقعة [  } َءَأْنُتْم َتْخُلُقوَنُھ {

  :تقدير الفعلية يف قوله و ] ٥٩: الواقعة [  } َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن {وهي 
  )٢(   َأْھي َسَرْت َأْم َعاَدِني ُحُلُم.....   }  ..... ..... ..... .....  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٣٤( املغين     )١(
  :صدره عجز بيت ،     )٢(

    : ..... ..... ..... .....َفُقْلُت   }  َفُقْمُت ِللطَّْیِف ُمْرَتاًعا َفَأرََّقِني  
  ) . ١/٥٢( املغين : انظر     
، )  ٣/١٣٩٦( شرح ديوان احلماسة ، للمرزوقي : انظر . والبيت من البسيط ، ورد منسوبا لزياد بن محل     

  ) . ١/١٢٤( شرح شواهد املغين 
  ) . ٢٤٥،  ٥/٢٤٤( خزانة األدب : انظر . وبا ملرار العدوي وورد منس    

= 
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  .ملعادلتها الفعلية  ] ٦: التغابن [  } َأَبَشٌر َیْھُدوَنَنا {: أكثر رجحانا من تقديرها يف 
 يخ يف مسائل احلذف إذا تعارض حذف الفعل أ: فإن قُلْتو حذف اخلرب ، قد ذكر الش

فحذف اخلرب أوىل ؛ ألنَّ املذكور هو عني احملذوف ، وإن كان تقدم أَنَّ يف علته نظر ، فما 
  .باله هنا مل يرجح حذف اخلرب ، بل رجح حذف الفعل 

 الذي أشار إليه يف ذلك الفصل معناها مل يعارض ذلك معارض ، وقد نبه هو  :قُلْت
الب للفعل موجود ، كما أنه قد اجتمع طالبان للفعل يف عليه مثة ، وهذا املعارض الط

  .ـ ذكر يف اآلية الواقعة هنا ما ذكر  ا رمحه ـ الشيخ: ، فإن قُلْت  البيت
 إمنا جعل االمسية هنا أوىل بالنسبة إىل التغابن ، ال أن ذلك يف  :قُلْت هال معارضة ؛ ألن

  .أعلم  وا. مجيع احلاالت 

  . ] ٧: التغابن [ اآلية  } َزَعَم الَِّذیَن َكـَفُروا { : قولھ تعالى
؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تقع بعد النفي ارد ، فذكر اآلية مثاالً لذلك  )١()  بلى (ذكرها يف 

  .فانظره 
قام  : (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على نعم ، واستطرد أنه إذا قيل  )٢(حرف النون    وذكرها أيضا يف

  ) . بلى (ميتنع دخول  ) زيد
 م لنا :قُلْتا الكالم على لفظ زعم ، وهي يف اآلية استعملت يف األكثر    قد تقدمرار

  .أعلم  وا.  )٣(يف األعراف )  بلى (، وتقدم أيضا الكالم على  فيها

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شرح )  ٩/١٣٩( ، شرح املفصل )  ٤/١٥٦( أمايل ابن احلاجب : انظر . وورد البيت بال نسبة     

  ) . ١/١٤٣(  التذييل
  ) . ١/١٣١( املغين     )١(
  ) . ٢/٣٩٩( املغين     )٢(
  ) . ٥١٦ - ٢/٥١٣( اجلمع الغريب     )٣(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـ ٢٦٩ـ 




  . ] ١٦: التغابن [  } َفاتَُّقوا اللََّھ َما اْسَتَطْعُتْم { :قولھ تعالى 
املصدرية انظره فيه ، فذكر آيات منها )  ما (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )١(يف امليم  ذكرها

علينا بركاا مبنه  ا، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة املباركة الكرمية أعاد  هذه
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوفضله ، وصلّى 

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٣٤( غين امل    )١(



  

  ـ ٢٧٠ـ 
  

  ِھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِمِبْسِم اللَّ

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم اصلى 

  سورة الطَّالق
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، األوىل  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: الطَّالق [  } َفَطلُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھنَّ { :قولھ تعالى 
، وبني أن  )١(ذكرها ملَّا أَنْ تكلَّم على كيفية تقدير العامل يف الظرف إذا كان له حملّ 

وال حيذف الكون اخلاص كقائم وجالس  :ثُم قال بعد ذلك كله ذلك خمتلف باختالف املعىن ، 
نتقل ضمري من احملذوف إىل الظرف إال لدليل ، ويكون احلذف حينئذ جائزا ال واجبا ، وال ي

ويبطله أنا متفقون على جواز : أو ارور ، وتوهم مجاعة امتناع حذف الكون اخلاص ، قال 
حذف اخلرب عند وجود الدليل ، وعدم وجود معمول ، فكيف يكون وجود معمول مانعا 

راط النحويني الكون من احلذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل ، أو مقويا للدليل ، واشت
  . املطلق إمنا هو لوجوب احلذف ، ال جلوازه 

من يتكفل يل به ؟ وقوله : ، أي )  من يل بكذا : (ومما يتخرج على ذلك قوهلم : قال 
مستقبالت لعدن ، كذا فسره : ، أي  ] ١: الطَّالق [  } َفَطلُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھنَّ {: تعاىل 

تومهًا منه أن اخلاص ال حيذف ،  أبو حيان، ورده  الزخمشريعولَ  مجاعة من السلف ، وعليه
. اهـ .  لالستقبال عدن ، فحذف املضافالصواب أن الالم للتوقيت ، وأن األصل :  وقال

  .وقد بينا فساد تلك الشبهة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٥١٧( املغين     )١(
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  ـ ٢٧١ـ 



، فذكر  )١(من ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم عن التعبري بالفعل عن اإلرادة الثَّا   وذكرها أيضا يف الباب
  .آيات منها هذه اآلية 

َوُھَو اللَُّھ ِفي  {: ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله تعاىل  )٢(وذكرها يف الباب الثَّالث 
عامل وحنوه  [ال تدل على )  يف (بأن  أيب حيان، وذكر رد  ] ٣:  األنعام [ } السََّمَواِت

وكذلك رد على تقديرهم يف اآلية مستقبالت ، وليس : األكوان اخلاصة ، قيل  )٣( ] من
  .بشيء ؛ ألنَّ الدليل ما جرى يف الكالم 

  . )٤(ولذا الكون املطلق شرط يف الوجوب ال يف اجلواز ، انظر األنعام 
 إخل )  .....وال حيذف الكون اخلاص  ( :قوله  :قُلْت.  

إخل ، ..... ) كيف يكون وجود معمول مانعا  ( :قوله هذا كله كالم حسن ، إال أن 
يعارضه أيضا أن الشيء قد جيوز حذفه تبعا ، وال جيوز حذفه مستقالً ، : قد يقال 

معموله أو عامله ، وهذا يف كالمهم كثري ، وما أشار إليه من التعبري  بقي ولو
، وما ذكرنا يف املوضع الثّالث  )٥( املُعرِبهر ال بد منه ، وقد ذكره إخل ، ظا ..... بالفعل

  . قريب من األول

  . ] ١: الطَّالق [  } َلَعلَّ اللََّھ { :قولھ تعالى 
  .مثاالً لالستفهام ، وهلذا علقت الفعل ، انظره  )٦()  لعل (ذكرها يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٩٥( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٠٢( املغين     )٢(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٣(
  ) . ٢/٣٨٣( اجلمع الغريب     )٤(
  ) . ٦/٣٢٩( الدر املصون     )٥(
  ) . ١/٣١٧( املغين     )٦(
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  ـ ٢٧٢ـ 



 يخ  )٢(ترد لالستفهام )  لعل (بأن  )١(ج اهلروي مبثل هذه اآلية حيت :قُلْتوقد قال الش ، :
  . )٣(   ..... .....يذكره  أكثرهم ال

)  لعل (أن حيذف املفعول ويكون ال دليل يف اآلية ، وقد نقل عن أهل الكوفة أن 
  .، انظره  تعلق

  . ] ٤: الطَّالق [ اآلية  } َوالالِئي َیِئْسَن { :قولھ تعالى 
ولذا : ينبغي التقليل ما أمكن ؛ قال  :ملَّا أَن قال املقدر ؛  )٤( بيان مقدار ذكرها يف

،  والالء مل حيضن فعدن ثالثة أشهر: إن األصل : ومن وافقه يف اآلية  الفارسيضعف قول 
  .والالئي مل حيضن ، كذلك : واألوىل أن يكون األصل 

ن ال تقدر يف اآلية شيئًا أَلْبتةَ ، وذلك بأن جتعل املوصول معطوفًا ولك أ :ثم قال بعد ذلك 
  .على املوصول ، فيكون اخلرب املذكور هلما معا 

زيد [ ، بتقدير )  زيد قائمان وعمرو : (يلزم على ذلك أن تقول : فإن قلت : قال 
  . )٥( ] وعمرو قائمان

اللفظ ، وهو منتف يف اآلية ، مث ذكر ما فإن سلم منعه يف غري اآلية فلقبح : قلت : قال 
  .يدل على جواز ذلك ، هذا معىن ما ذكر باختصار 

 وقد قيل إنه يلزم على جواز ما ذكر أن يعمل عامالن يف معمول واحد ، وقد  :قُلْت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: له مصنفات منها . ، حنوي أملعي ، جيد القياس ، صحيح القرحية  علي بن حممد هو أبو احلسن: اهلروي     )١(
  .سنة مخس عشرة وأربعمائة : تويف . األزهية يف علم احلروف ، الذخائر يف النحو 

  ) . ٢/٢٠٥( ، بغية الوعاة )  ٢٤٩ـ  ١٤/٢٤٨( ، معجم األدباء )  ٢/٣١١( إنباه الرواة     
لعلّك : كقولك للرجل . يف قول الكوفيني : وتكون استفهاما  (() : لعلّ ( باب عقده ملواضع  قال اهلروي يف    )٢(

  ) . ٢١٨ص ( األزهية يف علم احلروف .  ))الَ ، أو نعم : هل تشتمين ؟ فيقول   تشتمين ؟ تريد
  .بياض مبقدار كلمتني     )٣(
  ) . ٧٠٦ - ٢/٧٠٥( املغين     )٤(
  .دة من املغين يلتئم ا السياق ما بني املعقوفني زيا    )٥(
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  ـ ٢٧٣ـ 



رج عليه املسألة ، وخ )١(على أَنه فاعل هلما )  قام وقعد زيد (أجاز  الفراءتقدم أَنَّ 
  .، وفيه نظر  املذكورة

  . ] ٦: الطَّالق [  } َأْسِكُنوُھنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم { :قولھ تعالى 
ملا أن نقل االتفاق على أَنَّ عطف البيان ال  )٢(ذكرها يف النوع الثَّاين من اجلهة السادسة 

ِفیِھ َءاَیاٌت َبیَِّناٌت َمَقاُم  {يف إعراب آية  الزخمشريم يقع بني خمتلفني تعريفًا وتنكريا ، ووه
، قال يف  الزخمشريويؤيد ذلك : قال . ، وتأول عنه ما قدمناه  ] ٩٧: آل عمران [  } ِإْبَراِھیَم

، وتفسري له ،  } ِمْن َحْیُث َسَكْنُتْم { :عطف بيان ؛ لقوله تعاىل  } ُوْجِدُكْم {: هذه اآلية 
أسكنوهن مكانا من مساكنكم مما تطيقون ، وإمنا : تبعيضية حذف مبعضها ، أي )  من (و

  . )٣(البقرة : يريد البدل ؛ ألنَّ العامل إمنا يعاد معه ، انظر 
 د هذه يف كالم  :قُلْتعما أَبخمشريقد استعذر بكالم مشكل عن كالم مشكل ، ف!  الز

  . )٤(وقد تقدم ما يف هذه املسألة من البحث 

  . ] ٦: الطَّالق [  } ِلُیْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ { :قولھ تعالى 
ال فرق يف الطلب بني أن يكون أمرا  :ملَّا أَن قال ؛  )٥(ذكرها يف الالم اجلازمة 

علينا  اظره ، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد ، أو غري أمر ، ان كاآلية
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  ابركاا مبنه وفضله ، وصلَّى 

¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٥٩( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ٢/٦٥٩( املغين     )٢(
 ] ٩٧[  } َءاَیاٌت َبیَِّناٌت َمَقاُم ِإْبَراِھیَم {: ذكرها يف سورة آل عمران عند قوله ) .  ٢/١٧٠( اجلمع الغريب     )٣(

  .يذكرها يف سورة البقرة  ، ومل
  ) . ١/١٢٠( معاين القرآن : وانظر ) .  ٢/٣٩٣( اجلمع الغريب     )٤(
  ) . ١/٢٤٨( املغين     )٥(



  

  ـ ٢٧٤ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  اعلى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليم اصلى 

  التحریمسورة 
  :أوهلا : هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٣: التحرمي [  } َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َھَذا { :قولھ تعالى 
، فاخلرب أوىل  )١(إِنه إذا تعارض حذف الفعل أو اخلرب  :ملَّا أَن قال ذكرها ؛ 

كثري من األفعال على طريقة ذلك الفعل من السؤال واجلواب ، ومصرح  ملعارض ؛ يء إِالَّ
، هذا معىن ما أشار إليه ، وحيتاج  } َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ {: بالفعل ، فيقدر يف نظريه فعل يف حنو 

اجلواب املطلوب فيه أن يطابق السؤال ، : يف هذه اآلية إىل جواب عن سؤال وهو أن يقال 
ة إنما وقع عن تعيني املبىن ، فمقتضى الظَّاهر أن يكون اجلواب جبملة امسية ، والسؤال يف اآلي

  . )٢(فما سر العدول ؟ انظر آخر سورة يس ، فلعلّ اجلواب من جواب تلك 

 ]  حرمي [  } َثیَِّباٍت َوَأْبَكاًرا { :قولھ تعالى٥: الت [ .  
يف آية  )٣( } َوَأْبَكاًرا {:  بذلك الرابعة قوله تعاىل ملَّا أَن قال؛ )  الواو (يف  ذكرها
  . )٤(]  الثَّعليب، ذكرها القاضي الفاضل وحيتج باستخراجها ، وقد سبقه إىل ذكرها  التحرمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧١١( املغين     )١(
  . ٢٦ص  :انظر     )٢(
  ) . ٢/٤٢٠( املغين     )٣(
  .ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين     )٤(





  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٧٥ـ 




يع الصفَات والصواب أن هذه الواو وقعت بني صفتني مها تقسيم ملن اشتمل على مج
السابقة ، فال يصح إسقاطها ؛ إذ ال جتتمع الثيوبة والبكارة ، وواو الثمانية عند القائل ا 

صفة تاسعة ال ثامنة ، إذ أوىل  } َوَأْبَكاًرا {مث إِنَّ  :ثم قال بعد ذلك صاحلة للسقوط ، 
، فإن أجاب بأن مسلمات  ] ٥ :التحرمي [  } ُمْسِلَماٍت { ، ال } َخْیًرا ِمْنُكنَّ {الصفَات 

َثیَِّباٍت  {وكذلك : ولذلك مل تعد قسيمة هلا ، قلنا  } َخْیًرا ِمْنُكنَّ {وما بعده تفصيل لـ 
  .تفصيل للصفات السابقة ، فال نعدمها معهن  ] ٥: التحرمي [  } َوَأْبَكاًرا
 إخل ..... ) مع الثيبوبة والبكارة  : (قوله  :قُلْت.  
أن  ابن احلاجب، عن شيخه  )١( ابن املنيرهذا الكالم مسبوق به ، فقد ذكر  إِنَّ: قيل 

اجلود النحوي  )٢(] أبو [ القاضي الفاضل كان يعتقد ذلك ويكرره مرارا حىت رد عليه 
  .رده املغريب بنحو ما ذكر الشيخ هنا ، فاستحسن القاضي الفاضل 

  . ] ١٢: التحرمي [  } َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتیَن { :قولھ تعالى 
،  تكلَّم على التغليب فاستطرد؛ ملَّا أَنْ  )٣(، يف القاعدة الرابعة منه    ذكرها يف الباب الثَّامن

  .إن املذكر قد يغلب على املؤنث حىت عد منه يف اآلية ، فانظره  :وقال 
م الكالم على التغليب : قُلْتا ، فال نعيده ، انظر    تقدوهذه آخر آية  )٤(البقرة : مرار ،

على سيدنا  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلَّى  ارأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما 
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٥٥ـ  ٤/٥٥٤( حاشية ابن املنير مع الكشاف     )١(
  .فني زيادة من حاشية ابن املنير يقتضيها السياق ما بني املعقو    )٢(
  ) . ٢/٧٩٤( املغين     )٣(
  ) . ٢٢٠ـ  ١/٢١٩( اجلمع الغريب     )٤(

التغليب



  

  ـ ٢٧٦ـ 
  

  َمِن الرَِّحیِمِبْسِم اللَِّھ الرَّْح

  على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم اصلى 

  كسورة المل
  :األوىل : هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢: املُلك [  } ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على اجلملة املعلقة عن  )١(ن اجلمل اليت هلا حملّ ذكرها يف اجلملة الثالثة م

 الزخمشريالعمل ، وذكر اخلالف يف صحة تعليق الفعل عن املفعول الثَّاين ، وذكر أَنَّ 
وقال  :قال ، وما يف هذه اآلية ، وقد قدمنا ذلك كله ، )  هود (اضطرب يف قوله يف 

الزيف سورة امللك  ] ٢: املُلك [  } ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال {: يف تفسري قوله  خمشري :
وال يسمى هذا تعليقًا ، وإمنا التعليق أن يوقع بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه مجيعا ، 

احلال ـ بعد تقدم أحد املنصوبني ـ أال ترى أنه ال يفترق ) ؟  علمت أيهما عمرو ( كـ
علمت زيدا  (بني جميء مسألة صدر الكالم وغريه ؟ ولو كان تعليقًا الفترقا ، كما افترقا يف 

  ) .علمت أزيد منطلق ؟ ( ، و )  منطلقًا
 وانظر .  )٢(انظر ما يتعلق بذلك يف سورة هود ، فإنا قد قدمنا الكالم هناك  :قُلْت
، وتقدم ما فيه من تأويل  الزخمشري، فإنه نقل عن األصحاب خالف قول  )٣( املُعرِب
نظر ، وفيه  الطِّيبـي.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤٨١ـ  ٢/٤٨٠( املغين     )١(
  ) . ٦٢٦ - ٢/٦٢٢( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ٦/٣٤٠( الدر املصون     )٣(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٧٧ـ 




  . ] ٣: املُلك [  } ُفُطوٍر {إىل  ] ٣: املُلك [  } َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تأيت لتنصيص العموم ، وللتأكيد وهي الزائدة ،  )١()  من (ذكرها يف 

  .وذكر الشروط املعلومة ، فذكر اآلية يف الشرط األول منها 
 وهي للتنصيص ، ال للتأكيد كما هو معلوم  :قُلْت.  

  . ] ٥: املُلك [ ية اآل } َوَلَقْد َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنَیا { :قولھ تعالى 
دليالً يف املعىن على آية الصافات ليصح فيها العطف  )٢(ذكرها يف العطف على التوهم 

  .الصافات : ، انظر  على املعىن

  . ] ٨: املُلك [ اآلية  } َأَلْم َیْأِتُكْم َنِذیٌر { :قولھ تعالى 
في مقرون مزة استفهام إِنها قد تكون بعد ن :ملَّا أَن قال ؛  )٣( ) بلى (ذكرها يف 

  .للتقرير ، فذكر اآلية ، فانظره 
: ، فاستطرد مسائل حىت قال )  نعم (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٤(وذكرها يف حرف النون 

، )  نعم : (وإن نفيته ) .  بلى : (فتقول إذا أثبت القيام ) أمل يقم زيد ؟  : (وإذا قيل 
  . )٥(انظر آخر األعراف  :قُلْت . اآلية ، انظره  } َأَلْم َیْأِتُكْم {:  ا قال

  . ] ٢٠: املُلك [ اآلية  } َأمَّْن َھَذا الَِّذي ُھَو ُجْنٌد َلُكْم { :قولھ تعالى 
، واهلمزة يف مجيع )  بل (املنقطعة ملا أن نقل عن البصريني أا مبعىن  )٦()  أم (ذكرها يف 

  .ك ذل، وأن أهل الكوفة خالفوا يف  املواضع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٣٥٣( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٥١( املغين     )٢(
  ) . ١/١٣١( املغين     )٣(
  ) . ٢/٣٩٩( املغين     )٤(
  ) . ٥١٨ـ  ٢/٥١٢( اجلمع الغريب     )٥(
  ) . ١/٥٦( املغين     )٦(
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  ـ ٢٧٨ـ 



ويلزم البصريني دعوى التوكيد يف حنو اآلية ، فذكر آيات ، فانظره ، وتقدم  :قال 
  .الكالم فيه يف مواضع 

  . ] ٢٠: املُلك [  } ِإِن اْلَكاِفُروَن { :قولھ تعالى 
  .النافية مثاالً هلا  )١()  إِنْ (ذكرها يف 

  . ] ٣٠: لك املُ[  } ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أن من مجل القسم ما  )٢(ذكرها يف اجلملة الرابعة من اجلمل اليت ال حمل هلا 

  : )٣(خيفى ، وتكلم على بيت الفرزدق 
    َنُكْن ِمْثَل َمْن َیا ِذْئَب َیْصَطِحَباِن  }  َتَعاَل َلِئْن َعاَھْدَتِني َال َتُخوُنِني  

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....)٤(  
  )٥(   َلَبْیَن ِرَتاٍج َقاِئًما َومَقاِم  }  َأَلْم َتَرِني َعاَھْدُت َربِّي ، َوأنَِّني  

    وَال َخاِرًجا ِمْن ِفيَّ ُزْوُر َكَالِم  }  َعَلَى َحْلَفٍة َال َأْشُتِم الدَّْھَر ُمْسِلًما  

  ) . ال أشتم ( معطوف على حمل مجلة)   من في زور كالموال خارجا  : (أن قوله  وذلك
وال خيرج خروجا ، : مفعول مطلق ، واألصل )  خارجا (والذي عليه احملققون أَنَّ  :قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٠( املغين     )١(
  ) . ٢/٤٦٦( املغين     )٢(
، )  ٣٦٦ص ( ، اجلمل )  ٢/٤١٦( ، الكتاب )  ٢/٣٢٩( الديوان : والبيت من الطَّويل ، وهو للفرزدق ، انظر     )٣(

  ) . ٤/٢١٣( ، شرح أبيات مغين اللبيب )  ٢/٤٦٥( ، املغين )  ٢/٤١( مايل ابن الشجري أ
  ) . ١/٢١٣( ، شرح التسهيل )  ٢/١٣٢( شرح املفصل : وورد البيت بال نسبة انظر     

  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٤(
، شرح )  ١/٣٤٦( ، الكتاب )  ٢/٢١٢( ديوانه : ، انظر البيتان من الطّويل ، ومها للفرزدق     )٥(

، )  ١/٢٢٣( ، خزانة األدب )  ٤٦٦ - ٢/٤٦٥( ، املغين )  ٨٥ص ( ، تذكرة النحاة )  ٢/٥٩ ( املفصل
  ) . ٥/٢٥٤( شرح أبيات مغين اللبيب 
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  ـ ٢٧٩ـ 



ِإْن َأْصَبَح  {: مث حذف الفعل وأناب الوصف عن املصدر ، كما عكس يف قوله تعاىل 
  .، انظره  ] ٣٠: امللك  [ } َماُؤُكْم َغْوًرا

إذا : ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا جتب يف جواب الشرط يف مواضع منها  )١(وذكرها أيضا يف الفاء 
  .كان اجلواب إنشاء كالم 

 يخ ، قد حبث معه فيه ، وما ذكر يف املوضع الثَّاين ال  :قُلْتاالستدالل مبا ذكر الش
اإلنشاء ال جيعل جوابا للشرط ؛ ألنا نقول ذلك ، إمنا هو  إِنه يناقض ما ذكر من أَنَّ:  يقال

أعلم ، وهذه آخر آية  وامن جهة املعىن ال من جهة اللفظ ، على ما تقدم فيه من البحث ، 
على سيدنا  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلَّى  ا ، أعاد رأيت من هذه السورة الكرمية

  .لى آله وصحبه وسلَّم تسليما وموالنا حممد ، وع
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٨٦( املغين     )١(

      



  

  ـ ٢٨٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة ن والقلم
  :األوىل : هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢: القلم [  } َمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍنَما َأْنَت ِبِنْع { :قولھ تعالى 
، ] ١: القيامة [  } ال ُأْقِسُم { ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على )١( )  ال  (يف  :اَألوَّل ؛  ذكرها يف موضعني

وذكر أن الشيء يذكر يف سورة ، وجوابه يف أخرى ؛ ألنَّ القرآن كله مرتبط بعضه 
جواب  ] ٢: القلم [  } َت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍنَما َأْن {: ، بدليل أن قوله تعاىل  ببعض

،  ] ٦: احلجر [  } َوَقاُلوا َیا َأیَُّھا الَِّذي ُنزَِّل َعَلْیِھ الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن {: لقوله تعاىل 
  .فانظره 

حرف ، وقد ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على تعلق الظرف بأ )٢(يف الباب الثَّالث  :   الموضع الثَّاني
من ذلك : يف املسألة ، قال  ابن احلاجبقدمنا ذلك كله يف سورة الزخرف ، وذكرنا كالم 

، الباء متعلقة بالنفي ؛ إذ لو  ] ٢: القلم [  } َما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن {: قوله تعاىل 
 اوهو اجلنون الذي يكون من نعمة ألفادت نفي جنون خاص ، )  جمنون ( علقت بـ

: قال .  ، وال املراد نفي جنون خاص   تعاىل ـ ، وليس يف الوجود جنون يكون يف نعمة ـ
  .انتهى ملخصا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٧٦( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٠٥( املغين     )٢(
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  ـ ٢٨١ـ 



إال أن مجهور النحويني ال يوافقون على صحة التعلق باحلرف ، : قال . وهو كالم بديع 
انتفى ذلك بنعمة ربك ، : ليه النايف ، أي وينبين على قوهلم أن يقدروا أن التعلق بفعل يدل ع

  :مث ذكر الشيخ ما يتعلق ببيت كعب يف قوله 
  )١(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َوَما ُسَعاُد َغَداَة الَبْیِن ِإْذ َرَحُلوا  

  .وكون الكالم عليها يف مواضع ، وهذا أحسن املواضع اليت تكلم فيها ، فانظره 
 يخ يف املوضع الثَّاين يف آية القيامةقد أشر :قُلْت٢(، فانظرها    نا إىل ضعف ما ذكر الش(  ،

واالرتباط الذي أشار إليه إن كان من جهة تناسب مجلة مع بعضها بعضا فهو ال شك فيه ، 
إال أنه ليس مقصده ، وإن أراد كما ذكر بعضهم يف رد املطلق إىل املقيد مع اختالف 

آن كالكلمة الواحدة ؛ ألنَّ كالمه واحد فخلط ظاهر ، يلزم عليه ؛ ألنَّ القر النسب
إِنَّ التعلّق باحلرف إمنا : ، وما ذكر يف املوضع الثَّاين فالظاهر أن القائل الذي يقول  حماالت

، فعلى هذا يكون خالفًا يف  يعين به ما دلَّ عليه احلرف من النفي ، وهو ظاهر من كالمهم
هنا من جعل االعتراض وقع بالقسم بعيد جدا ، وما  )٣( لمعرِبوقع لأعلم ، وما  واحال 

إخل ، ضعيف يف القسمني ، وكالم ..... ذكره من أَنَّ النفي إذا دخل على مقيد يعمه 
فيبقى  هو نفي أخصصائب يف الرد عليه ، فإن النفي إذا تسلط على مقيد إمنا  )٤( املختصر

، فإما أن يكون قام ) ما قام زيد ضاحكًا : ( األثر أعم من أحد ثالثة أشياء كما إذا قلت 
غري ضاحكًا ، أو كان ضاحكًا غري قائم ، أو مل يكن واحد منهما ، نعم إن كان من باب 

  :قوهلم 
  )٥(  ..... ..... ..... ..... .....  }  .....َعَلى َالحٍب ال ُیْھَتَدى   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٣٠تقدم خترجيه ص     )١(
  . ٢٥١ـ  ٢٤٩ص : انظر     )٢(
  ) . ٦/٣٥٠( الدر املصون     )٣(
  ) .أ ، ب /١٩٦( ايد     )٤(
  :جزء من صدر بيت ، والبيت بتمامه     )٥(

    ِإَذا َساَفُھ اْلَعْوُد النََّباِطيُّ َجْرَجَرا  }  ِبَمَناِرِه..... ..... ..... .....   
= 
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  ـ ٢٨٢ـ 




،  ] ٢٧٣: البقرة [  } ال َیْسَأُلوَن النَّاَس {: ، مثل قوله  املختصرشرط ما أشار إليه 
  .أعلم  واوهذا كلّه ما مل يكن النفي جوابا ملنكر النفي ، 

والتأويل الذي أشار إليه الشيخ يف بيت كعب بعيد جدا ، وارتكاب تقدمي احلال على 
امله املعنوي أسهل منه ، واملسألة فيها خالف معلوم ، والشعر يستخف فيه ما ال يستخف ع

  .يف غريه 
  .إخل ..... ) وقد جاء أبلغ من ذلك  ( :قوله بعد ذلك 

ما ذكر كله تكلف ظاهر ، وتوجيه الكالم الضعيف ضعيف ، وقياس احلال على أفعل 
يصح ؛ ألنَّ املعىن الذي أشاروا إليه يف أفعل التفضيل ليس مبوجود هنا ، والذي  التفضيل ال

  . قال يف البيت 
 )١(..... ..... ..... ..... ..... ـ سبحانه ـ  واإنه كالم ال املعىن ، ولقد أجاد ، 

كان  كيف بك إذا( ، و ) خرجت فإذا بزيد ( ، و ) حبسبك درهم ( وذلك يف قوهلم 
، وقيل  )٣(املفتون مصدر مبعىن الفتنة :  اختلف فقيل )٢(..... ..... ..... ..... ، ثُم )  كذا
  . )٤(الباء ظرفية ، أي يف كلّ طائفة منكم املفتون : 

 وقد ورد  )٥(أسهل تكلّفًا ، وليس منك إالَّ زيادة الباء يف املبتدأ  سيبويهمذهب  :قُلْت ،
  .أعلم  واما يدلّ عليه ، 

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧١٢( ، والعمدة يف حماسن الشعر )  ٩٥ص : ( ، وهو المرىء القيس يف ديوانه  والبيت من الطَّويل    

  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  .طمس مبقدار أربع كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  ) . ١١٨٢ص ( هو قول األخفش كما يف إعراب القرآن للنحاس     )٣(
  ) . ٣/١٧٣( وهو قول الفراء كما يف معاين القرآن     )٤(
  ) . ٢/٢٩٣( الكتاب     )٥(

  ) . ١١٨٢ص ( إعراب القرآن للنحاس : وهو قول قتادة ، انظر     
  





  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٨٣ـ 




  . ] ٩: القلم [  } َودُّوا َلْو ُتْدِھُن َفُیْدِھُنوَن { :قولھ تعالى 
الثالث أن يكون حرفًا  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  لو (يف  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

ْدِھُن َودُّوا َلْو ُت {: ، حنو )  ود (، وأكثر وقوع هذه بعد ) أنْ  (مصدريا مبرتلة 
أكثرهم مل يثبتها ، والذي أثبت ذلك ، : ، مث ذكر اخلالف يف إثباا ، قالوا  } َفُیْدِھُنوَن
ويشهد  ( :قال بعد ذلك ، ثُم  ابن مالك، و التربيزي، و أبو البقاء، و أبو علي، و الفراء

)  يدهنوا (حبذف النون ، فعطف  } َودُّوا َلْو ُتْدِھُن َفُیْدِھُنوَن {: للمثبتني قراءة بعضهم 
، مث ذكر ما يشكل عليهم ، وقد )  ملَّا أَنْ كان معناه أن تدهن)  تدهن (بالنصب على 

  .، فانظره    قدمناه يف آل عمران
وأما املنصوب  ( :ملَّا أَن قال ؛  )٢(ذكرها يف العطف على التوهم  :الموضع الثَّاني 
ودوا أن  (محالً على معىن  ] ٩: القلم [  } فَيدهنواَودُّوا َلْو ُتْدِھُن  {: فعالً فكقراءة بعضهم 

  .، فانظره )  تدهن
 ل  :قُلْتيخ يف املوضع اَألوإخل ..... ) وقوع هذه بعد  : (قول الش.  
يود ، ومتىن ،  (بعد متن ، وفسره املراد من : يس خبالف ملا قال يف التسهيل ، فإنه قال ل
..... ) ويشهد للمثبتني (  :قوله ، واعتراض على الشيخ أحب ، فإا ال تفهم من )  وأحب

  .إخل ، قد قدمنا الكالم على ذلك مرارا 
والفاء ) أن ( ألوىل هذه القراءة أن خترج على النصب بإضمار وا:  )٣( الدماميينقال 

وصلتها وهو أجرى على القاعدة مما ) لو ( عاطفة مصدر منطوق على مصدر منسبك من 
  .ذكر الشيخ 

 يخ أشار إىل قريب من ذلك يف قوله :قُلْت٣٦: غافر [  } َلَعلِّي َأْبُلُغ اَألْسَباَب {:  الش [ 
  .التوهم ، ومل يذكر ذلك يف هذه فيبقون االعتراض عليه ، يف العطف على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٩٥ـ  ١/٢٩٤( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٥٢( املغين     )٢(
  ) .أ /١٠٠( حتفة الغريب     )٣(
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  ـ ٢٨٤ـ 




  . ] ٣٧: القلم [ اآلية  } َأْم َلُكْم ِكَتاٌب { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر منها ما خيفى ، فذكر أمورا منها ؛ إذا كانت  )١(ذكرها يف اجلملة احملكية 

  .القول بعد فعل يف معىن 

  . ] ٣٧ :القلم [ اآلية  } َتْدُرُسوَن {
تدرسون فيه هذا اللفظ ، أو تدرسون فيه قولنا هذا الكالم ، وذلك إما أن : أي  :قال 

إن هلم ملا : و األصل  )٢(] أ [ يكونوا خوطبوا بذلك يف الكتاب ـ على زعمهم ـ ، 
  .مواجهتهم ، مث عدل إىل اخلطاب عند  يتخريون

 ل هذا كيف يصح على أصل أهل البصرة ؟ :قُلْتم مينعون احلكاية مبا فيه معىن ! تأمفإ
َوَوصَّى ِبَھا  {:  )٣(القول ، وظاهر كالمه أن احلكاية وقعت معىن يف اآلية ، وانظر قوله 

، واجلملة املذكورة يف اآلية حتتمل االستئناف وهو الظاهر فيها ،  ] ١٣٢: البقرة [  } ِإْبَراِھیُم
فيه هذا اللفظ ، أو  تدرسون(  :قول الشيخ ، وتأمل  )٤( الزخمشريوما وقع للشيخ أشار إليه 

إخل ، هل أشار إىل ما أشرنا إليه من اخلالف بني أهل البصرة والكوفة يف : ..... ) قولنا 
  .املعمول تقدير القول يف اآلية ؟ فيه نظر ، ومن جهة حذف املصدر ، وإبقاء 

  . إخل ..... )خوطبوا  ( :وقوله 
،  ] ٣١: الصافات [  } ِإنَّا َلَذاِئُقوَن {:  )٥(قوله حكاية املعىن ، وقد تقدم ذلك عند قرر به 

] أ [  :قوله ومل يذكر معادهلا بعد ذلك ، وتأمل أيضا  )٦(] أم [ فراجعه وتأمل قول الشيخ 
  .حبث ، ففيه  إِنَّ هلم: و األصل  )٧(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤٧٦ - ٢/٤٧٥( املغين     )١(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٢(
  ) . ٢٩٦ـ  ٢/٢٩٤( اجلمع الغريب     )٣(
  ) . ٤/٥٨٠( الكشاف     )٤(
  . ٨٦ص : انظر     )٥(
  .ما بني املعقوفني زيادة يلتئم ا السياق     )٦(
  .ما بني املعقوفني زيادة يلتئم ا السياق     )٧(
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  ـ ٢٨٥ـ 




  . ] ٣٩: القلم [ اآلية  } َأْیَماٌن َعَلْیَنا َباِلَغٌة َأْم َلُكْم { :قولھ تعالى 
  .؛ ملَّا أَنْ ذكر اجلملة ااب ا القسم  )١(ذكرها يف اجلملة اليت ال حملّ هلا 

  .اآلية  } َأْم َلُكْم َأْیَماٌن {: يف أمثلة جواب القسم ما خيفى حنو : تنبيه  :قال بعد ذلك 
 رِبما أشار  :قُلْتإليه ال حيتاج إليه ، بل حيتمل أن تكون اجلملة مستأنفة على  )٢( املُع

  .جوابا ففيه نظر )  إنَّ (جيب جعل : صفة التهديد ، إال إن قلنا 

  . ] ٥١: القلم [ اآلية  } َوِإْن َیَكاُد الَِّذیَن َكـَفُروا { :قولھ تعالى 
أَنْ ذكر أا قد تدخل على اجلملة الفعلية واألكثر  املخففة ؛ ملَّا )٣()  إِنْ (ذكرها يف 

  .كون الفعل ماضيا ناسخا ، ويليه الفعل املضارع الناسخ ، فذكر اآلية مثاالً لذلك 
 ا فال نعيده ، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ،  :قُلْتم ذلك مرارتقد
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  اى علينا بركاا مبنه وفضله ، وصلَّ ا أعاد

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٦٥( املغين     )١(
  ) . ٦/٣٥٧( الدر املصون     )٢(
  ) . ١/٣٢( املغين     )٣(



  

  ـ ٢٨٦ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الحاقة
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، األوىل  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢ـ  ١: احلاقَّة [  } َما اْلَحاقَُّة* اْلَحاقَُّة  { :ولھ تعالى ق
إعادة املبتدأ بلفظه ، : الثَّالث  :ملَّا أَن قال ؛  )١(ذكرها يف األشياء اليت يقع الربط ا 

  .  } َما اْلَحاقَُّة *اْلَحاقَُّة  {: وأكثر وقوع ذلك يف مقام التهويل حنو 
ويف ذلك نزاع ، والصواب ما حرر  )٢(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

  .أعلم  وا )٣(..... ..... الشيخ يف آخر التأليف 

  . ] ٧: احلاقَّة [  } َسْبَع َلَیاٍل َوَثَماِنَیَة َأیَّاٍم ُحُسوًما { :قولھ تعالى 
وأما  :قال يف أثناء ذلك ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على آية التحرمي ،  )٤()  واو الثمانية (يف ذكرها 

فسهو بين ،  } َسْبَع َلَیاٍل َوَثَماِنَیَة َأیَّاٍم ُحُسوًما {: إن منها الواو يف قوله :  الثَّعليبقول 
  .وإمنا هذه واو العطف وهي واجبة الذكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٧٥( املغين     )١(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  . أعلم كلمتان غري مقرؤتني ، وبعد كلمة التأليف ، نصف سطر مطموس بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط واقبل     )٣(
  ) . ٢/٤٢٠( املغين     )٤(

واو الثمانية



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٨٧ـ 



لْ القائل ا جيوز سقوطها ، وقد صرح الشيخ بذلك )  واو الثمانية (أشار إىل  :ت قُ
بعدها ، فانظره ، وذكر التاء يف العدد الثَّاين ، وحذفها من األول معلوم ما فيه من 

  .الضعيفة  العلل

  . ] ١٦: احلاقَّة [ اآلية  } َواْنَشقَِّت السََّماُء { :قولھ تعالى 
، وأنه يكون للعوض ، فذكر  )١(النون ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على التنوين ذكرها يف حرف 

فهي يوم إذ انشقت واهية ، مث حذفت اجلملة املضاف إليها للعلْم ا ، : ، وأن األصل  اآلية
التنوين تنوين :  األخفشوجيء التنوين عوضا عنها ، وكسرت الذال للساكنني ، وقال 

  . ، والكسرة إعراب متكني
 م الرد على  :قُلْتيخ ، فال نعيده  األخفشتقدا من كالم الشمرار.  

  . ] ١٩: احلاقَّة [ اآلية  } َھاُؤُم { :قولھ تعالى 
  . اليت مبعىن اسم الفعل ، فذكر اآلية) هاء ( ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٢(ذكرها يف حرف اهلاء 

  . ] ٢٨: احلاقَّة [  } َما َأْغَنى َعنِّي َماِلَیْھ { :لى قولھ تعا
َما  {: وأما : ، فقال  )٣()  ما (ذكرها يف امليم ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على فصل التدريب يف 

  .فيها حمتملة لالستفهام والنفي ، فانظره ) ما ( فـ  } َأْغَنى َعنِّي َماِلَیْھ

  . ] ٣٢: احلاقَّة [ اآلية  } ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة { :قولھ تعالى 
إن : يف اآلية  ثعلبوقال  :قال ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على القلب ،  )٤(يف الباب الثَّامن    ذكرها

  .اسلكوا فيه سلسلة ، انظره ، وتقدم مرارا : املعىن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٣٩٤( املغين     )١(
  ) . ٢/٤٠٢( املغين     )٢(
  ) . ١/٣٤٥( املغين     )٣(
  ) . ٢/٨٠٣( املغين     )٤(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٨٨ـ 



  . ] ٤٤: احلاقَّة [ اآلية  } َوَلْو َتَقوََّل { :قولھ تعالى 
[  } َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّیاِطیُن {: ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله  )١()  على (يف    اذكره

: ضمن معىن  } َتْتُلو {وحيتمل أَنَّ  :وقال للظرفية ، )  على (اآلية ، وأن  ] ١٠٢: البقرة 
  .تتقول ، فيكون مثل اآلية 

ل أهل البصرة فال يعدل عنه ، وهذه آخر أجرى على أص: الثَّاين  :قال الفقري إىل ربه 
على سيدنا  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلَّى  اآية رأيت من هذه السورة الكرمية أعاد 
  .حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما 

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٦٤( املغين     )١(



  

  ـ ٢٨٩ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدنا حممد ، وعلى  اصلى 

  سورة سأل سائل
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١١: املعارج [  } ِمْن َعَذاِب َیْوِمِئٍذ { :قولھ تعالى 
البناء ، وذلك يف ثالثة : ، فذكر يف العاشر منها  )١(ذكرها يف موجبات اإلضافة 

)  إذ (أن يكون املضاف اسم زمان مبهم ، واملضاف إليه : الباب الثَّاين : ال ، ق أبواب
القول وعدم صحته ،    وتقدم إشكال هذا. ، وفتحه ، انظره )  يوم (كاآلية ، وقُرِئ جبر 

  .، وإن كان ضعيفًا  ابن مالكاإلعراب والبناء مبا ذكر    وتقدم توجيه

  . ] ١٦: املعارج [  } َنزَّاَعًة ِللشََّوى { : قولھ تعالى
؛ وهي املقوية للعامل الضعيف بالفرعية كاآلية ، وتقدم  )٢()  الم التقوية (ذكرها يف 

  .اجلواب عن صحة التعليق مع ثبوت الزيادة 

  . ] ٤٠: املعارج [  } َفال ُأْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشاِرِق { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على مواضع من الترتيل فيها خالف يف زيادا ،  )٣( ) ال (ذكرها يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٩٤( املغين     )١(
  ) . ١/٢٤٢( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٧٧( املغين     )٣(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٩٠ـ 



َفال  {: يف إنكار ذلك ؛ وهلذا نقول بزيادا يف قوله : وتكلم على أول سورة القيامة ، قال 
  . } ُأْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشاِرِق

 لى مسائل ، فانظره ، فقد أتينا بلفظه هناك الشتماله ع )١(آية القيامة : انظر  :قُلْت.  
علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلَّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠٢ـ  ٣٠١ص : انظر     )١(



  

  ـ ٢٩١ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  د ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدنا وموالنا حمم اوصلى 

  uسورة نوح 
  :ذكر الشيخ من هذه السورة الكرمية آيات منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٤: نوح [  } َیْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم { :قولھ تعالى 
 :قال ، وذكر شروطها وما فيها من اخلالف ،  )١()  من (ذكرها ملَّا أَنْ تكلَّم على زيادة 

َیْغِفْر َلُكْم ِمْن  {:  واستدل بقوله : واحدا من الشرطني ، قال  األخفشيشترط  ومل
  .، ثُم ذكر آيات ، فانظره  } ُذُنوِبُكْم

 واألقل  )٢(.. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...أما املسألة فقد تكررت  :قُلْت
منهما يسقط االستدالل ، وهذه اآلية حتتمل أن تكون من هذه السورة ، أو من سورة 

  .األحقاف 

  . ] ٤: نوح [ اآلية  } َیْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم { :قولھ تعالى 
أن تكون : على الوجهني )  ما (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على كلما ومحل  )٣()  كل (ذكرها يف 

 :قال مصدرية ظرفية ، وأن تكون نكرة مبعىن وقت ، وذكر لكل وجه مقربا ومبعدا ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٣٥٥( املغين     )١(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  ) . ١/٢٢٧( املغين     )٣(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٩٢ـ 




كثرة جميء املاضي بعدها فذكر آيات منها هذه ، انظر أول : وللوجه األول مقربان 
  .وألي شيء استحقت اجلواب وهي ليست من الشروط  )١( البقرة

  . ] ١٧: نوح [  } َواللَُّھ َأْنَبَتُكْم { :قولھ تعالى 
  .؛ ملَّا أَنْ ذكر تعدي الفعل باهلمزة  )٢(ذكرها يف األمور اليت يتعدى ا الفعل القاصر 

  . ] ٢٥: نوح [  } ِممَّا َخِطیَئاِتِھْم { :قولھ تعالى 
الزائدة غري الكافة فذكر اآلية ، وذكرها  )٣()  ما (ذكرها يف امليم ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على 

  .دليالً على التعليل  )٤()  من ( أيضا ـ يف ـ

  . ] ٢٨: نوح [ اآلية  } َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أَنَّ من موقعها أن تعطف العام على اخلاص ، وبالعكس  )٥(ذكرها يف الواو 

  .فانظره فذكر اآلية لألول 

  . ] ٢٨: نوح [  } یَن ِإال َتَباًراَوال َتِزِد الظَّاِلِم { :قولھ تعالى 
،  ] ٨٨: يونس [  } ِلُیِضلُّوا َعْن َسِبیِلَك {: ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله  )٦(ذكرها يف الالم 

  .اآلية وذكر أن الفعل حيتمل اجلزم ويكون الفعل كهذه 
. وفضله علينا بركاا مبنه  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .وسلَّم على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه  اوصلّى 
¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١٩٧ـ  ١/١٩٦( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ٢/٦٠٠( املغين     )٢(
  ) . ١/٣٤٣( املغين     )٣(
  ) . ١/٣٥٠( املغين     )٤(
  ) . ٢/٤١١( املغين     )٥(
  ) . ١/٢٣٩( املغين     )٦(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٩٣ـ 




  



  

  ـ ٢٩٤ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم اصلى 

  سورة الجن
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٤: اجلن [ اآلية  } َوَأنَُّھ َكاَن َیُقوُل َسِفیُھَنا { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر التنازع ، وأن الرابط يقع فيه  )١(يف األشياء اليت حتتاج إىل رابط    ذكرها
  . ] ٧: اجلن [  } َوَأنَُّھْم َظنُّوا {: عمل أوهلما يف ثانيهما كاآلية ، ومثل قوله : بأمور منها 

 ل ؛ ألنَّ العمل مل يقع ونو :قُلْتا ملن تأمأنَّ فيه تساحم يخ يف كالمه ، وال شكقش الش
إال يف حمل اجلملة ال يف العامل ، مث إِنَّ التنازع يف اآلية الثَّانية ظاهر ، وأَما اَألوىل فمشكل ، 

ما ذكر  محلت الزيادة ، وال يتم) كان ( الضمري املتصل بأن عائد على اجلن ، و : فنقول 
الشيخ فيها إال ببعد ، وحتتمل النقصان ، ويكون فيها ضمري يعود على اجلن ، وهو الظاهر ، 
وخربها اجلملة ، وال تنازع ـ أيضا ـ ، ومحلت اآلية أن يكون السفيه اسم كان ، ويقول 

ى أن عل)  قام زيد (وهو ال يصح لئال يؤدي إىل يئة العامل وقطعه عنه ، ومنع : خرب ، قيل 
  .يكون زيد مبتدأ 

 لَّتني ، العلة املذكورة ،  :قُلْتعلّل بإحدى عواملثال املذكور على أصل البصريني ، م
تقدم العامل الضعيف ، وهو املعنوي على العامل القوي وهو الفعل ، فعلى هذه العلة جيوز  أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٨٤(  املغين    )١(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٩٥ـ 




ذلك إمنا يتم على: يخ ذلك يف اآلية ، لعدم وجود العلة املانعة ، والتنازع على قول الش .  
 } َعَلى اللَِّھ َشَطًطا {فإن القول عندي يطلب مرفوعا وهو السفيه ، ومنصوبا وهو 

]  ا وهو السفيه ، فإن عمل الثَّاين كان اإلضمار يف ) كان  ( ، و ] ٤: اجلنتطلب مرفوع
تنازع هل يتم ؟ ففيه نظر ألنه مرفوع ، وإن عمل األول أضمر الثَّاين ، وتأمل هذا ال)  كان (

  .ال خيفى ، ولعل الشيخ أراد غري هذا ، وكالمه مشكل فتأمله منصفًا 

  . ] ١١: اجلن [  } َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك { :قولھ تعالى 
وقد استدل على : العاشر البناء ، قال  :ملَّا أَن قال ؛  )١(ذكرها يف توجيه اإلضافة 

، وخولف وأجيب  األخفش، قاله  } َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك {: ىل قوله تعا: ذلك بأمور منها 
منا ظَعن ، : ( ومنا قوم دون ذلك ، كقوهلم : عن اآلية بأا على حذف املوصوف ، أي 

  .منا فريق ظَعن ، ومنا فريق أَقَام ، فانظره : أي ) ومنا أقام 
 وحذف املوصوف هنا شرطه متوفّر  )٢(علق باإلضافة مما يت   وقد قدمنا يف ذلك :قُلْت.  

  . ] ١٨: اجلن [  } َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّھ { :قولھ تعالى 
) أَنَّ ( ؛ ملَّا أَنْ ذكر يف حذف اجلار أنه يطَّرد مع  )٣(ذكرها يف أماكن احلذف 

 )٤(الفعل القاصر    تعديةوألنَّ ، وذكرها ـ أيضا ـ يف : ، والتقدير  ، فذكر اآلية ) أَنْ ( و
، ونقل اخلالف املعلوم يف ذلك ) أَنْ ( و ) أَنَّ ( ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن حرف اجلر يطَّرد حذفه مع 

؛ ألنه ال جيوز تقدمي أَنَّ ومعموهلا  سيبويههل احملل حمل جر أو نصب ؟ فجعل اآلية دليالً ل
  .عاملها  على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٩٢( املغين     )١(
  ) . ٤١١ - ٢/٤٠٩( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ٢/٧٣٦( املغين     )٣(
  ) . ٢/٦٠٣( املغين     )٤(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٩٦ـ 



َوَتْرَغُبوَن َأْن  {: قوله تعاىل : ، انظر  )١(ألجل اللبس : آخر قال يف موضع 
  . ] ١٢٧:  النساء [ } َتْنِكُحوُھنَّ

 يخ إىل علّة  :قُلْتأشار الش  م يفقدابن ، و )٢(..... ..... ..... ..... ..... ..... الت
الفعل الَّذي هو خرب عن املبتدأ إذا تقدمه ناسخ ونص عليه : جواز التقدم  )٣( عصفور

  ) .عسى أن يقوم زيد ( املصنف يف الباب اخلامس ، وتأمل غرابة 

  . ] ٢٥: اجلن [  } ُقْل ِإْن َأْدِري { :قولھ تعالى 
فية ، ونقل عن بعضهم أا مل تقع يف النا) إِنْ ( ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٤() إِنّ  (ذكرها يف 

  .وبعدها إالَّ ، فرد عليه الشيخ ذه اآلية وغريها  القرآن إالَّ

  . ] ٢٨: اجلن [  } َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا { :قولھ تعالى 
زيد : ( يف عدم التأمل يف أمور مشتبهة ، قال أحدها  )٥(ذكرها يف أول اجلهة التاسعة 

عمرو أحصى ماالً ( ، و )  اأحصى ذهن ( َّل على أَنفإنَّ اَألو ، ) أفعل تفضيل ، ) أحصى
َوَأْحَصى  {: فعل ، واملنصوب مفعول حنو ) أحصى ( واملنصوب متييز ، والثَّاين على أَنَّ 

  . } ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا
نه وفضله ، علينا بركاا مب اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢٩٢ـ  ١/٢٨٩( اجلمع الغريب     )١(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  ) . ٢/١٧٨( شرح اجلمل     )٣(
  ) . ١/٣٠(  املغين    )٤(
  ) . ٢/٦٨٧( املغين     )٥(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٢٩٧ـ 



  



  

  ـ ٢٩٨ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة المزمل
  :األوىل : ت هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيا :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١٥: املزمل [ اآلية  } َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوًال { :قولھ تعالى 
 :قال وقسمها إىل أقسامها املعلومة ، )  ال (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )١(يف اهلمزة    ذكرها

ْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َكَما َأ {: والعهدية إِما أَنْ يكون مصحوا معهودا ذكريا حنو 
  .وعالمة هذه أن يسد الضمري مسدها مع مصحوا  :ثُم قال اآلية ،  } َرُسوًال

 يخ بقوله تعاىل : قيل  :قُلْتكالم الش َأْن ُیْصِلَحا َبْیَنُھَما ُصْلًحا {: كيف يرد { 
ت فيها للعهد فتأمله فإن فيه ، فإن الضمري يصلح فيها مع أن الالم ليس ] ١٢٨: النساء  [اآلية 

نظرا ؛ ألنَّ للمانع أن مينع صالحية الضمري يف اآلية ؛ ألنَّ الضمري إمنا يعود على الشيء إذا 
  .كان مبعىن ما عاد عليه ، فإِنْ مل يكن املعىن متحدا جيء بالظاهر كما يف اآلية 

  . ] ١٧: املزمل [ اآلية  } ًماَفَكْیَف َتتَُّقوَن ِإْن َكـَفْرُتْم َیْو { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر ما تفترق به احلالية من املعترضة ، فذكر من  )٢(ذكرها يف مجلة االعتراض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦١( املغين     )١(
  ) . ٢/٤٥٨( املغين     )٢(
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  ـ ٢٩٩ـ 



َفَكْیَف  {: وقوله  :ثُم قال ذلك جواز تصديرها بدليل استقبال خبالف احلال ، فذكر آيات 
  .اآلية  } َتتَُّقوَن

 لظرف وعامله ، وقد قدمنا الكالم على املسألة يف واالعتراض واقع بني ا :قُلْت
  .والصافّات 

  . ] ٢٠: املزمل [  } َعِلَم َأْن َسَیُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى { :قولھ تعالى 
إا تقع بعد فعل اليقني ، فذكر اآلية ،  :ملَّا أَن قال املخففة  )١()  أنْ (ذكرها يف 

  .فانظره 

  . ] ٢٠: املزمل [ اآلية  } ِعْنَد اللَِّھ َتِجُدوُه { :قولھ تعالى 
 ومن أجاز إبدال الضمري من الظاهر أجاز: ملَّا أَنْ ذكر مسائله ، قال ؛  )٢(ذكرها يف الفصل 

:  من املنصوب يف قوله فأجاز البدل أبو البقاءأن يكون بدالً ، ووهم ) إِنَّ زيدا هو الفاضل   (يف 
  .مثاالً ملا أصله املبتدأ ، فانظره  )٣(اآلية ، وذكرها يف أول الفصل  } َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّھ {

 أبو البقاءيعين بالبدلية يف املثال من احملل ال من اللفظ ، فإنه هو الذي وهم فيه  :قُلْت  ،
، وقد ضعف الشيخ إبدال الضمري من الظاهر  )٤( أيب البقاءوال يصح أن يكون كذلك عند 

َوالظَّاِلِمیَن َأَعدَّ َلُھْم َعَذاًبا  {: ، فانظر ذلك عند قوله  )٥( يف أواسط الباب الثَّالث
ينا عل اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد .  ] ٣١: اإلنسان  [ } َأِلیًما

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  ابركاا مبنه وفضله ، وصلّى 
¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٩( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٦٨( املغين     )٢(
  ) . ٢/٥٧٢( املغين     )٣(
  ) . ٢/١٢٤٨( التبيان     )٤(
  ) . ٢/٥١٤( املغين     )٥(

إبدال الضمري من الظَّاهر
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  ـ ٣٠٠ـ 



  



  

  ـ ٣٠١ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة المدثر
  :منها ا آيات ، هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منه :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٦: املُدثِّر [  } َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر { :قولھ تعالى 
فذكرها يف اجلمل اليت هلا حمل ؛ ملَّا أَنْ  )١(أَما اَألول : ذكرها يف الباب الثَّاين يف موضعني 

،  )٢(عارف والنكرات ذكر احلالية ، وأَما الثَّاين فذكرها ملَّا أَنْ تكلَّم على حكم اجلمل بعد امل
  .أنواع ونوع ذلك أربعة 

ومثال النوع الثَّاين وهو الواقع حاالً ال غري لوقوعه بعد املعارف احملضة قوله : قال 
  . } َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر {:  تعاىل

 يخ . الضمري وهو ظاهر ال جيري فيه خالف عند من وصف  :قُلْتال ( واستعمل الش
دعوى الشيخ أن الواقع بعد املعرفة :  )٣( الدماميين، قال  وقد انتقد ، هو على صفة ) غري 

يا حليما ال يعجل ، ويا جوادا ال يبخل ، فإن اجلملة : حاالً ال غري ينقض ذلك بقوهلم 
نصب على الصفة له مع أن املوصوف معرفة حمضة ؛ ألنه بعد االسم املنصوب يف موضعه  [

  .املسائل معني مقصود ، نص عليه ابن السيد يف أجوبة  )٤(]  منادى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٤٧٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٤٩٣( املغين     )٢(
  ) .ب /١٧٠( حتفة الغريب     )٣(
  ) .ب /١٧٠(ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من حتفة الغريب     )٤(
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  ـ ٣٠٢ـ 




وإمنا وجب أن ينتصب هذا النوع من املناديات وإن كان غري منكور ألن اللفظ : قال 
معناه وخيصصه أشبه املنادى الَّذي  األول ملا كان حمتاجا إىل اللفظ الثَّاين ؛ ألنه الذي يتمم

يقتضي أن هذا املوصوف جيوز أن ينكر  الرضيبكالم  الدماميينيتم إال باملضاف ، مث أتى  ال
  .وأال ينكر ، وخلط األقسام بعضها ببعض وحذفت كالمه 

مث نقل عن . ، وفيه ما يرشد للجواب عن النقص الذي أوردناه  الدماميينثُم قال 
يا حليم بالضم ال بالنصب ؛ ألنَّ النصب جيعل قوله ال : السكوين أن الصواب أن يقال 

تعاىل واجبة والبارئ ـ سبحانه ـ  ايعجل صفة ، فيرتل ذلك مرتلة الوجوب ؛ ألنَّ صفة 
  . )١(تأخري عقاب املذنب ، فانظره يفعل كما يشاء ، وال جيب عليه 

 ماميينهذا الكالم هنا من  :قُلْتغري جارٍ على حتقيق باب النداء ، وحتقيق النقل فيه  الد
مفرد وعلم وهو مبين على : إىل مخسة أقسام    مبا هو مسطر يف أدىن الكتب أنه ينقسم

وإذا وصفت النكرة املقصودة فهل جيوز نصبها أم ال ؟  ، ونكرة مقصودة مبنية أيضا ، الضم
  ، وتأول البصريون  )٣( ابن مالكو )٢(جيوز خالفًا للفراء  مذهب البصريني أنه ال: قوالن 
  )٤(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ..... ..... .....أداًرا ِبُجْزَوى   

: النكرة غري املقصودة ، وفيها قوالن : التنكري ، والقسم الثَّالث البيت على أَنَّ املراد   
  .وليست معرفة باتفاق  لمازيناملشهور ثبوا خالفًا ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .ب /١٧٠( حتفة الغريب     )١(
  ) . ١/٣٥٧( انظر رأي الفراء يف شرح الكافية     )٢(
  ) . ٣/٣٩٣( شرح التسهيل     )٣(
  :جزء من صدر بيت ، والبيت بتمامه     )٤(

    فماء الھوى َیْرَفضُّ أو یترقرُق  }  ِھْجَت للعیِن َعْبرًة..... .....   
، شرح )  ١٤٨ص ( ، اجلمل )  ١/٤٥٦( ديوانه : انظر . البيت من الطّويل ، وهو لذي الرمة     

  ) . ٢/١٩٠( ، خزانة األدب )  ٣/٣٩٧ ( التسهيل
  ) . ١/٣٥٦( ح الرضي ، شر)  ٢/٨٣( شرح اجلمل البن عصفور : انظر . وورد البيت بال نسبة     
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  ـ ٣٠٣ـ 




  .املضاف وهو جلي : الرابع 
  .هذا تلخيص ذلك . املشبه به وهو املطول وتطويله يكون بعمل أو عطف : اخلامس 

  .يعجل يا حليما ال : أنه ينتقض بقولنا : فقوله 
 :ثانًیا وأما . فالرتاع يف ثبوت هذا الذي ذكروا  :اَألوَّل مردود من وجهني ؛ أَما 

جييزونه وإن ورد فيتأول على قصد التنكري ، فال انتقاد على الشيخ بوجه ، نعم  فالبصريون ال
ولو صح نصب النكرة :  )١( ابن عصفورفتأمله ، قال  ابن مالكو الفراءيبقى النظر على قول 

  .املقصودة إذا وصفت للزم من ذلك يف العلم إذا وصف 
يا حليما ال يعجل قد توقف يف صحة هذا اإلطالق من جهة : ثُم ذكر من قوله 

فيه التوقيف ، وما نقل  ، والظاهر أنه ليس فيه شيء ، فإنه نفي وترتيه وال يشترط الشرع
عن السكوين فيه نظر ؛ ألنه ليس يف الكالم ما يدل على أَنَّ التأخري واجب عقالً حىت يرد ما 

 اسبحانه ـ ؛ ألنَّ الوجوب إمنا يكون يف صفات  ذكر ، بل على سبيل التفضل منه ـ
  . ـ وجوا عليه واملعاين ، أما يف صفات األفعال مثالً ال يلزم من اتصافه ا ـ تعاىل

  . ] ٨: املُدثِّر [ اآلية  } َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقوِر { :قولھ تعالى 
العامل : وأورد على من قال )  إذا (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على العامل يف  )٢()  إذا (ذكرها يف 
َفِإَذا ُنِقَر  {:  وورد أيضا والصاحل فيه للعمل صفة كقوله تعاىل :قال بعد ذلك ،  جواا أمورا

وال تعمل الصفة فيما قبل  ] ٩ـ  ٨: املُدثِّر [  } َفَذِلَك َیْوَمِئٍذ َیْوٌم َعِسیٌر* ِفي النَّاُقوِر 
مبتدأ ، وما بعد الفاء خرب ال يصح إال على )  إذا (املوصوف وختريج بعضهم اآلية على أَنَّ 

واز زيادة الفاء يف خرب املبتدأ ؛ ألنَّ وج)  إذا (قول أيب احلسن ومن تابعه يف جواز تصرف 
عسر اليوم ليس مسببا عن النقر ، واجليد أن خيرج على حذف اجلواب مدلوالً عليه بعسري ، 

إنه يكون مدلوالً عليه بذلك ؛ ألنه إشارة إىل النقر :  أيب البقاءعسر األمر ، وأما قول : أي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٨٢( شرح اجلمل     )١(
  ) . ١/١١٤( املغين     )٢(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٠٤ـ 




َفَمْن َكاَنْت  ((:  يؤدي إىل احتاد السبب واملسبب ، وذلك ممتنع ، وأما حنو ؛ ألنه ، فمردود
فقد : فمؤول على إقامة السبب مقام املسبب ، أي  )١( )) ِھْجَرُتُھ ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ
  .   للمهاجرين )٢(استحق الثواب العظيم املستحق 

 يخ : قُلْتإخل ..... )  والصاحل فيه للعمل صفة(  :قول الش.  
، وقصد الشيخ والصاحل  )٣(مث وقفت عليه للدماميين . فيه شبه تدافع ظهر يل ذلك 

  .للعمل باعتبار بادي الرأي ، وعند التأمل ال يصح ، وهو ظاهر 
  .إخل ..... ) ألن عسر اليوم ليس مسببا عن النقر (  :قول الشيخ 

 لو مل تكن زائدة لكانت دالة على : اء كأنه يقول ساقه دليالً على الزيادة يف الف :قُلْت
السبب ، فيلزم ما ذكر وال يلزم ذلك ؛ ألنَّ الشيخ ذكر أن الفاء قد ترد جمردة عن السبب ، 

  .وليست بزائدة 
  ) .ليس نقر الناقور سببا (  :قوله مث إِنَّ 

 ماميينفيه نظر ؛ ألنَّ ظهور ذلك سببه نقر الناقور ، ورديخ  )٤( الدقوله على الش: 
 } َقْوال َبِلیًغا {: يف إعراب قوله  زخمشريمبا وقع لل) الصفة ال تعمل فيما قبل املوصوف  (
ليس جبارٍ على  الزخمشريوهو رد غري صائب ؛ ألنَّ هذا اإلعراب الذي أعرب  ] ٦٣: النساء [ 

  .نصوص أهل النحو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(     يبهذا جزء من حديث عن النe  حيحنيانظر . يف الص : كتاب اإلميان : صحيح البخاري :

)  ١٩٠٧( رقم : كتاب اإلمارة : ، شرح صحيح مسلم للنووي )  ١١٥٥ ص (، )  ٦٦٨٩ ( رقم
  ) . ١٢٢١ ص (

  ) . ١/١١٤) (  املستقر : (يف املغين     )٢(
  ) . ١/٢٠٦( حاشية الدماميين على املغين     )٣(
  .املصدر السابق     )٤(
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  ـ ٣٠٥ـ 



  .إخل ..... ) ال يصلح (  :وقول الشيخ 
  . األخفشإمنا خرجه على قول  )١( أبو البقاء

  .إخل ..... )  أيب البقاءأما قول (  :قول الشيخ 
 معناه أن اجلواب  :قُلْت  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 )٣(..... ..... ..... ..... ..... فألزمه الشيخ ما رأيت  )٢(..... ..... ..... ..... 
مقام املسبب ، كما أجاب الشيخ عن إن ذلك مما أقيم فيه السبب : بأن يقال  أيب البقاء عن

فإذا نقر يف الناقور : احلديث ونقر الناقور سبب يف وقوع األهوال والشدائد ، فيكون املعىن 
  .فاألهوال الشديدة واقعة ، لكنه حذف ، وأقيم السبب مقامه وهو النقر املدلول عليه بذلك 

 وهذا الكالم فيه نظر من أوجه  :قُلْت:  
  .عاؤه حذف النائب عن الشيء واملنوب عنه إد :األوَّل 
  .، واالعتراض إمنا هو على تقديره  أبو البقاءأنه على خالف ، وصرح به  :الثَّاني 
أن هذا جتوز يف الشيء املتجوز فيه وهو ال جيوز على أصل الشيخ ، وإن كان  :الثَّالث 
ظرف ملا دل عليه اسم ) إذا ( أن  أيب البقاءعن  )٤( باملُعرِ، والذي نقل  هذا فيه نظر

بأن الفاء ال يعمل ما بعدها فيما قبلها إال  )٥( املختصراإلشارة ؛ ألنه إشارة إىل النفي ، ورد 
  .إذا كان أمرا حنو زيدا فاضرب 

 ل هذا فليس فيه ما يدل على أَنَّ ت :قُلْتيخ من احتاد) إذا ( أمة حىت يلزم ما ذكر الشرطيش 
  .وإن كان يف الفاء خالف إذا مل تكن جوابا  املختصرالسبب واملسبب ، نعم يرد مبا ذكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/١٢٤٩( التبيان يف إعراب القرآن     )١(
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  .حلق باملخطوط بياض مبقدار مخس كلمات بسبب الترميم الَّذي     )٣(
  ) . ٦/٤١٤( الدر املصون     )٤(
  ) .أ /٢٠٦( ايد     )٥(
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  ـ ٣٠٦ـ 



  .إخل ..... ) أما حنو قوله فمن كانت هجرته (  :قوله 
ابن دقيق يراد مثله على الشيخ ، واحلديث أحسن من تكلم عليه فهو جواب عن إ

وجواب الشيخ :    الدماميين، ووقع الشيخ عليه الكالم أظنه يف ثالثة مواضع ، قال  )١( العيد
  . )٢( أحسن ما أجابه تقي الدين

 روانظر  :قُلْتالز٣( كشي(  ل البخارييف أو)وتأويله جلي فال حيتاج إىل ما علّل  )٤ ،
  .ذلك  به

  . ] ١٠: املدثِّر [  } َعَلى اْلَكاِفِریَن َغْیُر َیِسیٍر { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أن الشيء قد يعطي حكم ما أشبهه ،  )٥(ذكرها يف أول الباب الثَّامن 

ملا كان يف معىن أنا زيد ال )  أنا زيدا غري ضارب (جواز : الثَّالث  :ثُم قال مسائل ، فذكر 
؛ ألنَّ املضاف إليه ال يتقدم على املضاف ، وكذا ال يتقدم  جيز أضرب ، ولوال ذلك مل

* َعِسیٌر  َفَذِلَك َیْوَمِئٍذ َیْوٌم {: وحيتمل أن يكون منه قوله تعاىل  :ثم قال بعد ذلك معموله ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املتقرر عند أهل العربية أَنَّ الشرط واجلزاء ، واملبتدأ واخلرب ال بد أن يتغايرا ، وههنا  ((: قال ابن دقيق العيد     )١(

 ))فهجرته إىل اللَّه ورسوله  ((ةً وقصدا ، ني ))فمن كانت هجرته إىل اللَّه ورسوله  ((قد وقع االتحاد وجوابه 
  .حكما وشرعا 

  ) . ٢٨ص ( شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية     
له . فقيه مالكي .  هو حممد بن علي بن وهب القشريي ، املعروف بابن دقيق العيد: ابن دقيق العيد     )٢(

تويف سنة . ب يف فروع الفقه املالكي ، اإلملام يف أحاديث األحكام شرح خمتصر ابن احلاج: مصنفات ، منها 
  .اثنتني وسبعمائة 

  ) . ١١/٧٠( ، معجم املؤلّفني )  ٢/١٦٨( ، حسن احملاضرة )  ٢/٢٢٧( طبقات الشافعية     
الديباج يف : له مصنفات ، منها . فقيه مالكي .  هو حممد بن عبد اللّه بن ادر الزركشي: الزركشي     )٣(

  .تويف سنة أربعٍ وتسعني وسبعمائة . ، التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح  توضيح املنهاج للنووي
  ) . ١/٢٠٥( ، معجم املؤلّفني )  ١/٤٣٧( حسن احملاضرة     

  ) . ٦ـ  ١/٥( التنقيح أللفاظ اجلامع الصحيح     )٤(
  ) . ٢/٧٨٠( املغين     )٥(
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  ـ ٣٠٧ـ 



وحيتمل تعلق على بعسري ، أو :  ، قال ] ١٠ـ  ٩: املُدثِّر [  } َعَلى اْلَكاِفِریَن َغْیُر َیِسیٍر
جاءين غري ضاربٍ  : ( ولو قلت: مبحذوف وهو نعت لعسري ، أو حال من ضمريه ، قال 

  .جيز التقدمي ألن النايف ال حيل هنا حمل غريه  مل)  زيدا
 يف باب اإلضافة  )١( ابن مالك، وأحسن من حرر ذلك   اخلالف قد قدمنا :قُلْت.  

  ) .فكذا ال يتقدم معموله (  :وقول الشيخ 
هذا جار على قوهلم تقدمي املعمول يؤذن بتقدمي العامل ، ويف ذلك نزاع ، لكنهم اتفقوا 

  ) .غري ( املضاف يف أن املضاف إليه ، ال جيوز تقدمي معموله إذا مل يكن 
  .إخل ..... ) ألن النايف ال حيل (  :قوله 

 دخوهلا يف ذلك ، وهذا كله إمنا يتمشى على قول من قال  :قُلْت معناه أن ال يصح :
إِنَّ اجلاري : ، وما قيل هنا  )٢(إنها ال صدر هلا ، ويف ذلك ثالثة أقوال كررها الشيخ مرارا 

، أَنْ ال جيوز ) غري ( ، وأنه ال جيوز التقدمي ألا مبرتلة )  ال (على قول من قال بامسية 
  .، فال يلزم ألجل الصورة احلرفية كذا قيل ، وفيه نظر ) ال ( التقدمي أيضا مع 

  . ] ٣٠: املدثِّر [  } َعَلْیَھا ِتْسَعَة َعَشَر { :قولھ تعالى 
  . )٣(ذكرها مثاالً حلذف التمييز 

  . ] ٣١: املدثِّر [  } َأَراَد اللَُّھ َماَذا { :قولھ تعالى 
يف  ] ٢٦: البقرة [  } ُیِضلُّ ِبِھ َكِثیًرا {: دليالً على أَنَّ مجلة  )٤(ذكرها يف اجلهة السابعة 

  . )٥(البقرة : البقرة مستأنفة ، انظر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٣/٢٢٧( شرح التسهيل     )١(
  ) . ١٨٢،  ١/١٨١( املغين     )٢(
  ) . ٢/٧٢٩( املغين     )٣(
  ) . ٢/٦٨١( املغين     )٤(
  ) . ٢١١،  ١/٢١٠( اجلمع الغريب     )٥(
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  ـ ٣٠٨ـ 



  . ] ٣٢: املدثِّر [  } َكالَّ َواْلَقَمِر { :قولھ تعالى 
نعم : معناه : ، قال )  نعم (الً للنضر بن مشيل أا تكون مبعىن دلي )١()  كال (ذكرها يف 

  . )٢(، والقمر ، وذكرها أيضا بعد ذلك 
[  } َكالَّ َواْلَقَمِر* ِھَي ِإال ِذْكَرى ِلْلَبَشِر  {: وقد ميتنع كوا للزجر ، حنو  :قال 

  .إذ ليس فيها ما يصح رده  ] ٣٢ـ  ٣١: املُدثِّر 
 } َعَلْیَھا ِتْسَعَة َعَشَر {ي ومجاعة أنه ملا نزل يف عدد خزنة جهنم وقول الطرب: قال 

  :قال بعضهم  ] ٣٠: املُدثِّر [
زجرا له ، قول متعسف ؛ ألنَّ  } َكالَّ {اكفوين اثنني وأنا أكفيكم سبعة عشر ، فرتل 

  .تتضمن ذلك  اآلية مل

  . ] ٣٦: املدثِّر [  } َنِذیًرا ِلْلَبَشِر { :قولھ تعالى 
  .، فذكر آيات  )٣(ذكرها يف الم التقوية 

: فإن كان النذير مبعىن النذر فهو مثل  } َنِذیًرا ِلْلَبَشِر {: وأما قوله تعاىل  :ثُم قال 
وإن كان مبعىن اإلنذار فالالم مثلها يف  ] ١٦: ، الربوج  ١٠٧: هود [  } َفعَّاٌل ِلَما ُیِریُد {
) ا لزيدوسيأيت )  سقي.  

 فتكون مقوية للعامل لفرعيته يف األول ، وتكون للتبيني على الثَّاين ، وقد قدمنا ما  :قُلْت
ألي شيء : فإن قُلْت  ] ٨: حممد [  } َفَتْعًسا َلُھْم {: يف قوله  )٤(القتال    فيها يف سورة

  يصح أن تكون مقوية إذا كان النذير مبعىن اإلنذار ؟ ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢١٣( املغين     )١(
  ) . ١/٢١٤( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٤٣( املغين     )٣(
  . ١٦٤ص : انظر     )٤(
  

الم املقوية
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  ـ ٣٠٩ـ 




 ا ، وهنا ال :قُلْتألن الالم املقوية يصح سقوطها ويوصل العامل إىل املعمول بدو  يصح
) بسقيا لزيد  (هكذا يفهم من كالم الشيخ ألنه نظر ذلك .  } َنِذیًرا ِلْلَبَشِر {:  أن نقول

إذا كان مبعىن اإلنذار فتأمله وما ذكر نذيرا البشر : مانع أن يقال  ؛ إذ ال ويف ذلك نظر
  .أكثرها ضعيف ) نذيرا ( العشر يف نصب  من األوجه  )١( املُعرِب

  . )٢(]  ] ٣٨: املدثِّر [  } ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِھیَنٌة { :قولھ تعالى [ 
، فإن أضيفت إىل منكّر وجب مراعاة وأنَّ معناها ما تضاف إليه  )٣() كلّ ( ذكرها يف 

،  )٤(تابعة  فانظره ، وذكرها قبلُ مثاالً أن ال تكونمعناها ، فلذا جاء الضمري هنا مفردا مؤنثًا 
  . )٥() كل ( يف  الظاهر ، وقد تقدم مرارا ما اختاره الشيخبل تالية للعوامل ، فتقع مضافة إىل 

  . ] ٤٩: املدثِّر [  } التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضیَن َفَما َلُھْم َعِن { :قولھ تعالى 
،  ؛ ملا أن نقل عن أهل الكوفة أا قد ترد للتقريب ، وذكر أمثلة )٦()  كأن (ذكرها يف 

  :منها 
    ..... ..... ..... ..... .....  }  )٧(كأني بك تنحط   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤٢٠،  ٦/٤١٩( الدر املصون     )١(
  .بني املعقوفني مطموس ، وكتبته ألن ما بعده يدلّ عليه  ما    )٢(
  ) . ١/٢٢١( املغين     )٣(
  ) . ١/٢١٩( املغين     )٤(
  ) .أ /١٠( اجلمع الغريب     )٥(
  ) . ١/٢١٧( املغين     )٦(
  :صدر بيت عجزه     )٧(

    إلى الّلحد وتنغط  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ١/٢١٧( املغين     
مقاماته : انظر . يت من اهلزج ، وهو للحريري يف قصيدة مربعة ذكرها يف املقامة الساوية والب    

  . ) ١١١ ص (
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  ـ ٣١٠ـ 




والظرف خرب  ونقل فيه أعاريب عن ابن عمران أن اجلملة بعد الظرف املذكور حال ،
  .كأن ، قال واحلال متممة مثلها اآلية 

. علينا بركاا مبنه وفضله  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية أعاد 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  ا وصلّى
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  ـ ٣١١ـ 




  



  

  ـ ٣١٢ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  القیامةسورة 
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: القيامة [  } ال ُأْقِسُم { :قولھ تعالى 
يف أثناء  قال.  )١(ها ذكرها يف الالم يف مواضع ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على الم االبتداء وخصائص

هي الم االبتداء دخلت على  } ال ُأْقِسُم {يف  الزخمشريوقال : الكالم على آية الضحى 
ملا أن رد  ثم قال بعد ذلكيقدرها الم القسم ؛ ألنها عنده مالزمة للنون ،  مبتدأ حمذوف ، ومل

)  لسوف يعطيك (مبا ستقف عليه يف حمله ألجله رده على من قدر يف  ابن احلاجبعلى 
 :ثُم قال أمثلة  ذلك ألجل الصناعة النحوية فذكرمبتدأ بعد الالم ، وألن النحويني يقدرون مثل 

وكل ذلك تقدير  ] ١: القيامة [  } ال ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة {: ويقدرون بعد الالم يف حنو 
  .القائل صناعة دون املعىن ، هكذا يقدرون يف تلك اآلية عند هذا ألجل ال

إنه : إِنَّ الم القسم ال تفارق النون : يف قوله  الزخمشرييف الرد على  ثم قال بعد ذلك
قدر وإمنا )  ألقسم (ممنوع بل تارة جتب الالم ومتنع النون ، كما إذا كان الفعل للحال حنو 

  .االمسية البصريون هنا مبتدأ ؛ ألم ال جييزون إذا قصد احلال أن يقسم إال على اجلملة 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على اخلالف يف مواضع من  )٢()  ال (يف   ـ  اوذكر اآلية أيضا ـ رمحه 

  :قال ، )  ال (الترتيل يف زيادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٢٥٦( املغين     )١(
  ) . ١/٢٧٦( املغين     )٢(
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،  هي نافية: ، فقيل  ] ١: القيامة [  } ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة ال ُأْقِسُم {: قوله تعاىل  :أحدھا 
أنه شيء تقدم ، وهو ما حكي عنهم كثريا : واختلف هؤالء يف منفيها على قولني ، أحدمها 

وإمنا صح : ليس األمر كذلك ثُم استؤنف القسم ، قالوا : من إِنكَار البعث ، فقيل هلم 
َوَقاُلوا  {سورة ، وهلذا يذكر الشيء يف سورة وجوابه يف أخرى ؛ ألنَّ القرآن كله كال ذلك

َما َأْنَت ِبِنْعَمِة  {جوابه  ] ٦: احلجر  [ } َیاَأیَُّھا الَِّذي ُنزَِّل َعَلْیِھ الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن
إخبارا أن منفيها أقسم ، وذلك على أن يكون : والثَّاين .  ] ٢: القلم [  } َربَِّك ِبَمْجُنوٍن

: واملعىن يف ذلك أنه أقسم بالشيء إعظاما له ، بدليل : ، قال  الزخمشري، واختاره  إنشاء ال
 ] ٧٦ـ  ٧٥: الواقعة [  } َوِإنَُّھ َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظیٌم* َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم  {

: باإلقسام به كال إعظام ، أي إنه ليتحقق إعظاما فوق ذلك ، وقيل  إِنَّ إعظامه: فكأنه قيل 
إا زيدت توطئة ومتهيدا لنفي : واختلف هؤالء يف إفادا على قولني ، أحدمها . هي زائدة 

َفال َوَربَِّك ال  {: ومثله . ال أقسم بيوم القيامة ال يتركون سدى : اجلواب ، والتقدير 
  :، وقوله  ] ٦٤: النساء [  } ى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْمُیْؤِمُنوَن َحتَّ

  )١(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َفَال َوَأِبْیِك ِاْبَنَة الَعاِمِريِّ  

  .   البيت
: ، فإن جوابه مثبت وهو  ] ١: البلد [ اآلية  } ال ُأْقِسُم ِبَھَذا اْلَبَلِد {: ورد بقوله : قال 
 } َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم {: ، ومثله  ] ٤: البلد [  } َلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِفي َكَبٍد {

  . ] ٧٥: الواقعة  [اآلية 
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  :صدر بيت عجزه     )١(

    ال یدَّعي القْوم َأنِّي أِفْر  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ١/٢٧٧( املغين     
، شرح )  ١/١٠( ، شرح املفصل )  ١٠٩ص ( ديوانه : والبيت من املتقارب ، وهو المرئ القيس ، انظر     

  ) . ٢٢٢ـ  ١١/٢٢١( ، خزانة األدب )  ٢/٦٣٥ (شواهد املغين 
، شرح الرضي على )  ٢/٣٤٠( شرح مجل الزجاجي البن عصفور : وورد البيت بال نسبة يف     

  ) . ٤/٤٣٧ ( الكافية

زيادة 
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ِلَئالَّ َیْعَلَم َأْھُل  {: إنها زيدت رد التوكيد وتقوية الكالم ، كما يف قوله  :الثَّاني 
)  ما (ورد بأا ال تزاد لذلك صدرا ، بل حشوا ، كما أن زيادة  ] ٢٩: احلديد  [ } اْلِكَتاِب

َأْیَنَما َتُكوُنوا  {، و ] ١٥٩: آل عمران [  } َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ {: كذلك حنو ) كان ( و 
؛ وذلك ألن زيادة الشيء )  زيد كان فاضل : (، وحنو  ] ٧٨: النساء [  } ُیْدِرُكُكُم اْلَمْوُت

: وهلذا تقول بزيادا يف حنو : فيد اطراحه ، وكونه أول الكالم يفيد االعتناء به ، قالوا ت
َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع  {،  ] ٤٠: املعارج [  } َفال ُأْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب {

، وأجاب أبوعلي مبا لوقوعها بني الفاء ومعطوفها ، خبالف هذه  ] ٧٥: الواقعة [  } النُُّجوِم
  .الواحدة تقدم من أَنَّ القرآن كالسورة 

 :قال ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على شروط احلذف ،  )١(وذكرها ـ أيضا ـ يف آخر اجلهة العاشرة 
معنوي وصناعي ، فذكر أن من الصناعي تقدير مبتدأ يف : دليل احلذف نوعان : تنبيهان 

  .ال ال يقسم على فعله ، فانظره ؛ ألنَّ احل اآلية على أصل البصريني
 ا عنده مالزمة للنون : ( يف أول كالمه : قوله  :قُلْتإخل ..... ) أ.  

..... ..... ..... ..... ..... .....  أشار إىل أن مذهب النحويني ال جيعلون الالم 
،  دخلت السني وسوف على جواب القسم )٢(.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .

  .ـ يف سورة الضحى  اوسيأيت الكالم ـ إن شاء . فانظره 
  .إخل ..... ) ألن القرآن كله سورة واحدة (  :قوله 

، وأنت ترى ما الذي    العجب من الشيخ يف كونه سلم ذلك ، وهو كالم ضعيف جدا
ئل املمنوعة ، ومثل ذلك ال يعتربه النحوي بوجه ، وهذا يلزم على القول بذلك من املسا

ألن القرآن : قال . القول قريب مما قال فإن املطلق يرد إىل املقيد ، وإن اختلف السبب 
كالكلمة الواحدة ؛ ألنَّ كالمه واحد ، وقد شنع على هذا القائل وضعف قوله ، انظر 

  .املسألة يف  )٣( اآلمدي
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  ) . ٢/٦٩٤( ين املغ    )١(
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  ) . ٧ - ٣/٦( اإلحكام يف أصول األحكام     )٣(
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  .إخل ..... ) توطئةً ومتهيدا (  :له قو
  .وهي أن تكون توطئة للنفي وهو غريب )  ال (هذا إبدال قسم من أقسام 

  .، مث استدل عليه إىل آخر كالمه ) ورد بأا ال تزاد صدرا بل حشوا (  :وقوله 
ة ويف دليل الشيخ ضعيف جدا ، فإن الشيء قد يزاد أوالً ، وال تدافع يف ذلك يف الكلم

الكالم ، أما الكلمة فزادوا يف أول الفعل وأول االسم مما ال حيصى ، وأما الكالم فقد زادوا 
يف أوله كثريا ، وكالمه هنا ضعيف جدا ، وقياسه على ما ذكر ليس بظاهر ؛ ألنه ال جامع 

  .إىل الدليل الذي أشار إليه وهو خرب مطرد 
  . إخل..... ) وأجاب أبوعلي (  :قوله 

  .القول فيه كما قدمنا 

  . ] ٣: القيامة [ اآلية  } َأَیْحَسُب اِإلْنَساُن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تقع بعد النفي املقرون  )١()  بلى (يف  :األول ذكرها يف موضعني ؛ 

  .باالستفهام التوبيخي ، فذكر اآلية 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على شروط احلذف ،  )٢(ذكرها يف اجلهة العاشرة  :الموضع الثَّاني 

،    أن يكون الدليل طبق احملذوف ، وقد قدمنا ذلك يف األحزاب: وذلك يف الشرط الثَّاين 
يف  الفراءقد قال : فإن قُلْت : فذكرها يف أثناء السؤال الذي أورده يف تلك اآلية ، ملَّا أن قال 

بلى : ، التقدير  ] ٣: القيامة [ اآلية  } َیْحَسُب اِإلْنَساُن َألَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمُھَأ {: قوله تعاىل 
حيسبنا قادرين ، واحلسبان املذكور مبعىن الظن ، واحملذوف مبعىن العلم ؛ ألنَّ التردد يف 

 يف ثم قال بعد ذلك، فال يكون مأمورا به ، مث ذكر ما قدمنا يف األحزاب ،  االدعاء كفر
حال ،  ] ٤: القيامة [  } َقاِدِریَن {إن :  سيبويهاجلواب عن هذه اآلية إِنَّ الصواب فيها قول 

بلى جنمعها قادرين ؛ ألنَّ فعل اجلمع أقرب من فعل احلسبان ، وألن بلى إجياب : أي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/١٣١( املغين     )١(
  ) . ٢/٦٩٦( املغين     )٢(
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  ـ ٣١٦ـ 



فال نسلم أن احلسبان يف اآلية ظن ،  الفراءللمنفي وهو يف اآلية فعل اجلمع ، ولو سلم قول 
  .كفرهم ، وذلك لفرط  بل اعتقاد وجزم

 م الكالم على هذا احلرف  سيبويهالظاهر قول  :قُلْتيخ ، وقد تقديف اآلية كما ذكر الش
  . )١(وما فيه من اإلعراب 

  . ] ٢٠ـ  ١٩: القيامة [  } َكالَّ* ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنُھ  { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر عن البصريني أنه ال معىن هلا عندهم إال الردع  )٢()  كال (ذكرها يف 

:  املعىن: ال يظهر معىن الزجر يف آيات ذكر منها هذه ، وقول من قال  :قال الشيخ والزجر ، 
وما وقع )  كال (ل يف هذه اآلية بني لطول الفص: انته عن العجلة بالقرآن ، تعسف ، قال 

  .فيه الزجر 
 م لنا التنبيه على هذه الكلمة يف سورة مرمي  :قُلْت٣(قد تقد( .  

  . ] ٢٢: القيامة [  } ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة { :قولھ تعالى 
ناصبة دائما )  كي (؛ ملَّا أَنْ رد على أهل الكوفة القائلني بأن  )٤()  كي (ذكرها يف 

 :قال الشيخ ، )   كي تفعل ماذا  : (، وأجابوا بأن األصل )   مله  : (يقال كما )  كَيمه : (بقوهلم 
يف غري اجلر ، وحذف الفعل املنصوب مع )  ما (وفيه أمور كثرية احلذف ، وحذف ألف 

ُوُجوٌه  {:  وإن وقع يف البخاري يف تفسري قوله: لك مل يثبت ، قال بقاء الناصب ، وكل ذ
كيما : أي  )٥( )) َفَیْذَھُب َكْیَما َیْسُجَد َفَیُعوُد َظْھُرُه َطَبًقا َواِحًدا (( } َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة

  .فانظره يسجد ، وهو غريب جدا ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٥١٨ـ  ٢/٥٠٩( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ١/٢١٢( املغين     )٢(
  ) .ب /٢٢( اجلمع الغريب     )٣(
  ) . ١/٢٠٧( املغين     )٤(
)٥(     يبهذا جزء من حديث عن النe  . عند تفسري قوله تعاىلوأورده القلم [  } َیْوَم ُیْكَشُف َعْن َساٍق {:  البخاري

،  ] ٢٢: القيامة [  } ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة {: ، ومل يورده كما ذكره ابن هشام عند تفسري قوله تعاىل  ] ٤٢: 
  ) . ٨٧٥ص ) (  ٤٩١٩( رقم : كتاب التفسري : حيح البخاري ص: انظر 
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  ـ ٣١٧ـ 



  . ] ٣١: القيامة [  } َفال َصدََّق َوال َصلَّى { :قولھ تعالى 
  .فتكرر ، انظره    ؛ لدخوهلا على الفعل املاضي )١()  ال (ذكرها يف 

  . ] ٤٠: القيامة [  } َأَلْیَس َذِلَك ِبَقاِدٍر { :قولھ تعالى 
اليت لالستفتاح ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تفيد التحقيق لتركيبها مع مهزة  )٢()  أال (ذكرها يف 

  .دخلت على النفي أفادت التحقيق حنو اآلية ، فانظره االستفهام ، ومهزة االستفهام إذا 
 ا ؛ ألنَّ ذلك إمنا هو يف اهلمزة اليت  :قُلْتم لنا الكالم معه يف ذلك ، وأن فيه نظرقد تقد

علينا بركاا مبنه  الإلنكار ، فتأمله ، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما على  اوفضله ، وصلى 

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٧٠( املغين     )١(
  ) . ١/٨١( املغين     )٢(



  

  ـ ٣١٨ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة ھل أتى
  يخ هذه السورة الكرمية ذكر  :قال الفقري إىل ربهمنها آيات ، منها [ الش:  

  . ] ١: اِإلنسان [  } َھْل َأَتى َعَلى اِإلْنَساِن { :قولھ تعالى 
، )  قد (أا تأيت مبعىن : العاشر  :أَن قال  )٢(] ملَّا ؛  )١()  هل (ذكرها الشيخ يف 

يخ أن يف من كالم الش )٣(..... ..... ـ أطال جدا ، فلنلخص من  ا رمحه والشيخ ـ
  :ثالثة أقوال )  هل (

، وأن االستفهام إمنا يستفاد من مهزة مقدرة معها )  قد (إِنها ال تكون إال مبعىن  :فقیل 
ولو كان كما ذكر مل تدخل إال  :قال الشيخ مث ذكر نصه ،  سيبويه، ونقله يف املفصل عن 

  .ما نقله عنه  سيبويه ، ومل أر يف كتاب)  قد ( على الفعل كـ
)  قد (ال تأيت مبعىن )  هل (، قاله قوم وزعموا أن  الزخمشريعكس ما قاله  :الثَّاني 

هذا هو الصواب عندي ، إذ ال مستمسك ملن قال ذلك إال أحد  :قال الشيخ أصالً ، 
  :أمور  ثالثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٠٥( املغين     )١(
  .ما بني املعقوفني مطموس ، وكتبته حماكيا بداية كلّ سورة     )٢(
  .طمس مبقدار كلمتني بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
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  ـ ٣١٩ـ 




  .يف اآلية ، وليس فيه دليل كما سنذكر  عباسابن تفسري : أحدها 
  .الذي شافه العرب ، وقد تقدم أَنه مل يقل ذلك  سيبويهما نقل عن : الثَّاين 

  .دخول اهلمزة عليها يف البيت ، واحلرف ال يدخل على مثله يف املعىن : الثالث 
منقطعة )  أم (و )  أَم هلْ (أن الرواية الصحيحة  السريايفأينا عن وقد ر :قال الشيخ 

، فال دليل ، وبتقدير ثبوت الرواية فالبيت شاذ ، ويخرج على تأكيد احلرف  ) بل (مبعىن 
  :باحلرف ، مثل 

  )١(  وال ِللِما ِبِھْم َأَبًدا دواُء  }  ..... ..... ..... ..... .....  

  .وهو أسهل الختالف اللفظ ، وكون أحدمها على حرفني 
وتدخل على )  قد (أا تكون لالستفهام التصديقي ، وقد تأيت مبعىن  :القول الّثالث 

الفعل ، وهذا القول قال به مجاعة ، وهو مفهوم نص التسهيل ؛ ألنه عينه لذلك مع دخول 
  .ذلك فيها كاآلية  اهلمزة وسكت عن غري ذلك ، فظاهره جواز

هذا تلخيص ما ذكر هنا مما يناسب هذه اآلية ، مث إن الذي تلخص يف اآلية من 
  :أقوال  كالمه

،  الكسائي، و t ابن عباسقاله مجاعة ، منهم )  قد (فيها مبعىن )  هل (أن  :اَألوَّل 
  :، مث اختلف بعد هذا القول على ثالثة أقوال  املربد، و الفراءو

يف الكشاف ؛ ألنه  الزخمشريأا يف اآلية للتقرير والتقريب مجيعا ، نص عليه : اَألول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :جز بيت صدره ع    )١(
    ..... ..... ..... ..... .....  }  فال واهللا ال ُیْلَفى ِلَما ِبي  

  ) . ١/٢٠٤( املغىن     
، خزانة )  ١/٥٠٥( شرح شواهد املغين : انظر . والبيت من الوافر ، وهو ملسلم بن معبد الواليب     

  ) . ٢/٣٠٨ ( األدب
، )  ١/٢٦٣(  ، شرح مجل الزجاجي البن عصفور)  ٧/١٧(  شرح املفصل: انظر . وورد البيت بال نسبة يف     

  ) . ١/٣٨٦( ، شرح الرضي على الكافية )  ٣/٣٠٤( شرح التسهيل 
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  ـ ٣٢٠ـ 




الزمان الطويل املمتد ، مل يكن أتى على اإلنسان قبل زمان قريب ، طائفة من :  )١(   أي: قال 
: ، بل شيئًا منسيا نطفة يف األصالب ، واملراد باإلنسان اجلنس ، بدليل  فيه شيئًا مذكورا

  . ] ٢: اإلنسان [  } ِإنَّا َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج {
  .أنها مبعىن التحقيق فقط : الثَّاين 

نه قيل لقوم يتوقعون اخلرب عما أتى على اإلنسان ، وهو أا للتوقع وكأ: الثَّالث 
  .، واحلني زمن كونه طينا  u آدم

أا لالستفهام التقريري واملقدر به من أَنكر البعث ، وقد  :الثَّاني من األقوال في اآلیة 
ما الذي أحدث : نعم ، قد مضى دهر طويل وال إنسان فيه ، فيقال هلم : علم أم يقولون 

  .يكن ؟ كيف ميتنع عليه إحياؤه بعد موته  نسان بعد أن ملاإل
ال تكون للتقرير ، وليست يف اآلية كذلك ؛ ألنَّ ذلك من )  هل (أن  :القول الّثالث 
وليس كما ذكر هذا القائل ، واختلف يف اإلنسان املذكور  :قال الشيخ خصائص اهلمزة ، 

  :دم ؟ قوالن يف اآلية ، هل املراد منه اجلنس أو املراد آ
  . الزخمشريوقع يف كالم  :اَألوَّل 

  . الزجاجوقع يف كالم  :والثَّاني 
واختلف ـ أيضا ـ يف احلني ، هل املراد منه القطعة من الزمان الطويل ، أو املراد منه 

وقع يف  :والثَّاني ،  الزخمشرييف كالم  وقع :اَألوَّل : زمن التكون يف األرحام ؟ قوالن 
  .غريه  كالم

 يخ يف هذه اآلية ، وحذفت منه ما يليق  :قُلْتهذا خالصة ما خلصت من كالم الش
  .بآيات أخر ، ذكرناه يف حمله 

  ) .ما نقله عنه  سيبويهومل أر يف كتاب (  :قول الشيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤/٦٥٣( الكشاف     )١(
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  ـ ٣٢١ـ 



، وال يلزم  الزخمشريـ أن حيسن الظن يف  ارمحه  حق الشيخ ـ:  )١( الدماميينقال 
يف باب : يف موضعني  سيبويهل الزخمشريمن عدم رؤيته أن ال يراه غريه ، فقد وقع ما قاله 

على سائر االستفهام ) أم ( االشتغال من كتابه ، مث أتى بنصه ، ويف باب بيان علة دخول 
ووقع يف :  الدماميينقال .  الزخمشريدون اهلمزة ، ويف كال املوضعني قد صرح مبا ذكر 

، إال أنه وقع ما خيالفه ) أم ( ما يوافقه يف باب  ويهسيببعض نسخ الشيخ ، ووقع يف كالم 
بصحيحة ؛ ألنه قال  )٢(]  ليست [وهذه النسخة : يف باب عدة ما يكون عليه الكالم ، قال 

  .ومل يوجد ما نقله عنه ، فانظره : بعد 
 يخ متمكن ظاهر وإن كان يف كالم  :قُلْتما يقبل التأويل ،  سيبويهوالرد على الش

)  هل زيد عرف (هذا القول ، وعلل به قبح  )٣(أَنه فيه تكلف ، ونقل صاحب التلخيص  إِالَّ
ال تبىن ملثله القواعد وتلك  )٤( التفتازاين، وما أجاب به )  هل زيد قائم (إِالَّ أَنه يلزمه قبح 

بيان أحكام لغوية ، وقد وقع يف كالم بعض النحويني ما يقتضي أن هل مشتركة خطابة يف 
  .بني األمساء واألفعال ، ووقع يف كالم هذا القائل بوضع ما يقتضي أا خاصة باألفعال 

  ) . ابن عباسأحدها قول (  :قول الشيخ 
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  وليس فيه دليل الحتمال 

  .استفهام ليس على ظاهره  )٥(..... ..... ..... ..... ..... 
  ) .وقد تقدم أَنه مل يقل ذلك (  :قوله 

  .بل قد تقدم أَنه قاله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .ب /١٣٤( حتفة الغريب     )١(
  .ما بني املعقوفني زيادة يلتئم ا السياق     )٢(
  ) . ٩٩ص ( اإليضاح املختصر تلخيص املفتاح     )٣(
  ) . ٤١٢،  ٤١١( املطول     )٤(
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٥(
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  ـ ٣٢٢ـ 



  ) .دخول اهلمزة على مثلها يف البيت (  :قوله 
  :أشار إليه هو ما ذكره أوالً على املفصل يف قوله  الذي

  )١(    َأَھْل َرَأْوَنا ِبَسْفِح الَقاِع ِذْي اَألَكِم  }  ..... ..... ..... ..... .....  

، )  قد (إن كالمه أعم من كوا قد ترد مبعىن : وما نسب الشيخ للتسهيل قد يقال 
  .وقد ال ترد فال يستدل به 

  ) .االستفهام التصديقي (  :قول الشيخ 
 ا ـ  :قُلْتيخ يف مواضع وعليه ـ أيضا لالستفهام التصديقي هو الذي رد عليه الشكو

َھْل َتَزوَّْجَت  ((: ـ    أهل البيان إال أَنَّ احلديث مشكل يف قوله ـ عليه الصالة والسالم
منع هذه الصورة ، لكن إن قلنا جبواز نقل  ، وقد نص أهل البيان على )٢( )) ِبْكًرا َأْم َثیًِّبا

  .احلديث باملعىن هنا فال إشكال 
  .إخل ..... ) أا يف اآلية للتقريب : (  الزخمشريعن  قول الشيخ

 يخ ليس فيه ما يقتضي أن شيئًا أطلق على املعدوم كما فهم بعضهم ،  :قُلْتكالم الش
بناًء على أَنَّ املعرفة إذا أعيدت هي عني . إخل ..... ) باإلنس اجلنس ( ملراد وما ذكر أن ا

  .األوىل ، وفيه نزاع 
  .إخل ..... ) أا للتوقع : الثالث (  :قوله 

 ا ال تفيد التوقع  :قُلْتيخ أها ترد للتوقع مع املاضي ، وقد اختار الشهذا بناًء على أَن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عجز بيت صدره     )١(
    ..... ..... ..... ..... .....  }  َساِئْل َفَواِرَس َیْرُبوع ِبِشدَِّتَنا  

  ) . ٢/٤٠٦( املغين     
  . ) ٢/٧٧٢( ، شرح شواهد املغين )  ٣٤٤ص (  الداين اجلىن: انظر . والبيت من البسيط ، وهو لزيد اخليل     
، شرح )  ١/١٦٣( ، أمايل ابن الشجري )  ٢/٢٢٣( وورد البيت بال نسبة يف اخلصائص     

  ) . ٢٦٦ـ  ١١/٢٦١( ، خزانة األدب )  ٢٧٨ص ( ، تذكرة النحاة )  ٨/١٥٢ ( املفصل
  . ١٢٢سبق خترجيه ص     )٢(
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  ـ ٣٢٣ـ 



  .له ، إال أن مذهب األكثرين أا تفيد التوقع مع املاضي واملضارع أصالً ، وقد قدمناه يف حم
 وما معىن التوقع مع املاضي يف اآلية ؟: فإن قُلْت  

 يخ  :قُلْتيعين باعتبار من يتوقع اخلرب كما أشار إليه يف تقرير هذا القول ، وقد رد الش
كالم ظاهر ، وقد نصوا على أَنَّ وبقية ال)  قد (باب : ، انظر  )١(ذلك يف غري هذا املوضع 

على )  هل تضرب زيدا وهو أخوك : (خاصة باالستقبال ، فال جيوز أن تقول )  هل (
ألن العامل يف : ، وقيل )  هل ( ألن اإلنكار بـ: ، واختلفوا يف علة املنع ، فقيل  احلال

َسَیْدُخُلوَن َجَھنََّم  { :تعاىل  اوهذا خطأ ، يقول : احلال ال يصدر بدليل االستقبال ، قيل 
  . ] ٦٠: غافر [  } َداِخِریَن
 وهو قبيح عند أهل  )٢()  هل زيد قائم : (وظاهر كالم النحويني جواز قولنا  :قُلْت

  .املوفق بفضله  وا، فإن فيها أحباثًا ،  )٣(البيان ، وانظر شراح التلخيص 

  . ] ١:  اِإلنسان[  } َلْم َیُكْن َشْیًئا { :قولھ تعالى 
لنفي امللك احملتمل لالنقطاع )  مل (إِنَّ منفي  :ملَّا أَن قال ؛  )٤()  ملَّا (ذكرها يف 

  .ولالتصال ، فذكر اآلية لالنقطاع 

  . ] ٣: اِإلنسان [  } ِإنَّا َھَدْیَناُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكـُفوًرا { :قولھ تعالى 
  .إِنها ترد للتفضيل ، فذكر اآلية  :ا أَن قال ملَّ؛  )٥()  إما (ذكرها يف 

هذه هي )  إما (وانتصاما على هذا على احلال املقدرة ، وأجاز الكوفيون كون : قال 
وال جييز البصريون أن يلي االسم أداة الشرط حىت : إن الشرطية وما الزائدة ، وقال مكي 
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  ) . ١/١٩٤( املغين     )١(
  ) . ٥/٢٣٦٥( ، ارتشاف الضرب )  ٤/٤٤٦( ، شرح الرضي )  ١/١٠١( الكتاب     )٢(
  ) . ٢/٢٥٦( شروح التلخيص     )٣(
  ) . ١/٣٠٨( املغين     )٤(
  ) . ١/٧٢( املغين     )٥(
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  ـ ٣٢٤ـ 



 ١٢٨: النساء [  } َأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَھا ُنُشوًزاَوِإِن اْمَر {: يكون بعده فعل يفسره ، مثل 
  :فهو مبرتلة قوله ) كان ( بأن املضمر هنا  ابن الشجري، ورد عليه  ]

  )١(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َقْد ِقْیَل َذِلَك ِإْن حقا َوِإْن َكِذًبا  

؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تنفرد عن حروف العطف جبواز  )٢(لواو وذكرها ـ أيضا ـ يف ا
  .دخوهلا عليه 

 على احلال املقدرة (  :قوله : قُلْت. (  
مبينا له الطريق حالة كونه شاكرا ، : صاحب احلال الظاهر أنه الضمري املفعول أي 

كوا حاالً من الطريق على التجوز ، وتأمل  جواز )٣( زخمشريمقدر للشكر ، ووقع لل:  أي
 أيب البقاء، ناقالً عن  )٥( املختصرفإنه ملَّا أَنْ ذكر أنه نصب على احلال قلل  )٤( املُعرِبكالم 

، فانظر هذا التقدير كيف يتقرر على  هي حال مقدرة:  بينا له كلتا حالتيه ، وقيل: أي 
، وقدرنا  ابن الشجرياحلال ، وقول الكوفيني بعيد يف اآلية ، إال أن خيرج على ما ذكر 

  .اآلية بالفتح يف اهلمزة 
  ) . إما (ففي ذلك حذف جواب :  )١( الدماميينقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :صدر بيت عجزه     )١(

    َفَما اْعِتَذاُرَك ِمْن َقْوٍل إذا ِقْیَال  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ١/٧٣(  املغين    
، )  ٢/٩٦(  ، أمايل ابن الشجري)  ١/٢٦٠( الكتاب : انظر . املنذر والبيت من البسيط ، وهو للنعمان بن     

  ) . ٤/١٠( ، خزانة األدب )  ١/٨٨ (، شرح شواهد املغين )  ٢/٢٩٧ (شرح املفصل 
  ) . ٢/١٤٦( شرح الرضي على الكافية : وورد البيت بال نسبة يف     

  ) . ٢/٤٠٩(  املغين    )٢(
  ) . ٤/٦٥٤( الكشاف     )٣(
  ) . ٦/٤٣٨( الدر املصون     )٤(
  ) .أ /٢١٠( ايد     )٥(
  ) .أ /٢٠( حتفة الغريب     )١(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٢٥ـ 



  . ] ٤: اِإلنسان [  } َسالِسَل َوَأْغالًال َوَسِعیًرا { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أن تكلَّم يف القاعدة الثَّانية على مسائل وقعت للتناسب  )١(ذكرها يف الباب الثَّامن 

  .، فانظره  فذكر اآلية
 يخ يف  :قُلْت٣(، وما ذكر يف هذه اآلية ، وقد ذكرناه يف مرمي  )٢()  كال (انظر الش(  ،

  . )٤( األخفش، وأقرب ما خنرج عليه القراءة اللغة اليت حكاها  نعيدهفال 

  . ] ٦: اِإلنسان [ اآلية  } َیْشَرُب ِبَھا { :قولھ تعالى 
ابن و الفارسيو األصمعي؛ ملَّا أَنْ ذكر أا ترد للتبعيض ، وأن  )٥()  الباء (ذكرها يف 

  :والكوفيني قالوا بذلك ، وجعلوا من ذلك اآلية ، وقوله  مالك
  )٦(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ..... .....َشِرْبَن ِبَماِء الَبْحِر   

  .البيت ، فانظره 
عىن أنه ضمن م)  شربن (وقيل يف : والظاهر أن الباء يف ذلك لإللصاق ، قال  :قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٩٠( املغين     )١(
  ) . ١/٢١٤( املغين     )٢(
  ) .ب /٢٢( اجلمع الغريب     )٣(
  ) . ٢/٨٩١( ارتشاف الضرب : انظر رأي األخفش يف     )٤(
  ) . ١/١٢٢( املغين     )٥(
  :جزء من صدر بيت ، والبيت بتمامه     )٦(

    َمَتى ُلَجٍج ُخْضر َلُھنَّ َنِئْیُج  }  ُثمَّ َتَرفَّْعت... ... ...   
  ) . ١/١٢٣( املغين     
، أمايل ا بن )  ١/١٢٩( شرح أشعار اهلذليني : انظر . والبيت من الطّويل ، وهو أليب ذؤيب اهلذيل     

  ) . ٧/٩٧( ، خزانة األدب )  ١/٣١٨( ، شرح شواهد املغين )  ٢/٦١٣( الشجري 
، شرح الرضي على )  ٢/١٥٣( شرح التسهيل البن مالك : انظر . وورد البيت بال نسبة     

  ) . ٣/٢٠٤ ( الكافية
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  ـ ٣٢٦ـ 




املعىن يشرب  } َیْشَرُب ِبَھا {: يف  الزخمشريوقال : ويصح ذلك يف اآلية ، قال )  روين (
  .شربت املاء بالعسل : ا اخلمر ، كما تقول 

 الباء يف اآلية فيها ثالثة أقوال ، أسهلها التضمني يف الفعل ،  :قُلْتاملوفق  وا.  

  . ] ١٥: اِإلنسان [  } َقَواِریَرْا { :قولھ تعالى 
  . )١(ذكرها مثالً للتناسب يف اجلهة الرابعة 

  . ] ١٨: اِإلنسان [  } َعْیًنا ِفیَھا ُتَسمَّى َسْلَسِبیًال { :قولھ تعالى 
قول : الثَّاين عشر  :ا أَن قال ملَّ؛  )٢(ذكرها يف اجلهة الرابعة يف التخريج على البعيد 

عينا  : أي  } ُتَسمَّى {إن الوقف على :  } َعْیًنا ِفیَھا ُتَسمَّى َسْلَسِبیًال {:  بعضهم يف
اسأل طريقة موصلة إليها ، ودون : أي : مجلة أمرية  } َسْلَسِبیًال {مسماة معروفة ، وإن 

، واألظهر أنه اسم مفرد مبالغة )  شراكتأبط  (إنه علم مركب : هذا يف البعد قول اآلخر 
السلس ، مث حيتمل أنه نكرة ، وحيتمل أنه علم يف السلسال ، كما أن السلسال مبالغة يف 

هذه : ( ، وصرف ألنه اسم املاء ، وتقدم ذكر العني ال يوجب تأنيثه كما تقول منقول 
، التفاقهم على صرفه )  واريرق ( صرف للتناسب كـ: بالصرف ، ويبعد أن يقال ) واسطٌ 

.  
 ا ، وإن كان قد نقل عن علي  :قُلْتجد ا مجلة أمرية فبعيدأما كوt  فلم يصح
  .عنه  النقل

  .إخل ..... ) ثُم حيتمل أنه نكرة (  :قول الشيخ 
: كيف يصح مع أنه مفعول ثان لتسمى ، والثَّاين من ذلك علم ، كما تقول : إن قلت 

  .؟ )  يت ابين زيدامس (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٣٦( املغين     )١(
  ) . ٢/٦٣٥( املغين     )٢(
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  ـ ٣٢٧ـ 




 يسمى هذا : نعم ، الغالب ما ذكرت إال أنه قد يكون الثَّاين نكرة ، كما تقول  :قُلْت
، ويسمى الكالم مجلة ، إال أن الكالم على هذا التقدير  الزخمشريالشخص رجالً كما قال 
عناه الذي يتعدى به إىل اثنني فيصري إما مبعىن أُخرِج عن م) تسمى ( فيه إشكال ، ألجل أن 
أن معىن يصرفه كل منهما ال يتعدى إىل اثنني ، فما وجه  )١( املُعرِبتوصف ، وقد صرح به 

  .نصبه ، إال أن يتأول بإسقاط اخلافض أو غري ذلك 
  ) .وحيتمل أنه علم (  :قول الشيخ 

  .به يعين ويكون تسمى على با
أعلم ـ معناه أنه علم على العني ، والعني مؤنثة ، وهو منقول  واوكالم الشيخ ـ 

اسم المرأة ، بعد أن نقلته ) هذه زيد : ( من املاء ، وهو مذكر ؛ فلذا صرف ، كما تقول 
كيف يصح أن يقول ذلك مع أن : فإن قُلْت . عن مذكر فيصرف زيد ، هذا معىن كالمه 

واجلمهور فيها املنع من الصرف ، فال جيوز  سيبويهشرت إليها مذهب الصورة اليت أ
  بغري تنوين ؟)  هذه زيد ( إِالَّ

 وناهيك به ،  )٢( يونسقد قال مجاعة جبواز الصرف ، واختلف النقل عن  :قُلْت
  .املوفق  واذكرت ،  يلزمه ما ال املُعرِبو

  . ] ٢٠: اِإلنسان [  } َوِإَذا َرَأْیَت َثمَّ { :قولھ تعالى 
إا اسم يشار به إىل املكان  :وقال بالفتح ،  )١()  ثَم (ذكرها يف الثاء ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٥( الدر املصون     )١(
، من أكابر النحويني ، أخذ عن أيب عمرو بن العالء ،  محن يونس بن حبيب الضيب النحويأبو عبد الرهو     )٢(

سنة اثنتني ومثانني : توفّي . معاين القرآن ، واللّغات : وأخذ عنه إمام النحاة سيبويه ، له مصنفات ، منها 
  . ومائة

  ) . ٦٧ـ  ٢٠/٦٤( ، معجم األدباء )  ٧٨ـ  ٤/٧٤( ، إنباه الرواة )  ٥٤ـ  ٥٢( نزهة األلباء : انظر     
  ) . ٢٤٢ـ  ٣/٢٤١( وانظر ختريج القول يف الكتاب     

  ) . ١/١٣٨( املغين     )١(
= 
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  ـ ٣٢٨ـ 




َأْیَت َوِإَذا َر {: يتصرف ، ولذلك غلط من أعربه مفعوالً لرأيت يف قوله تعاىل  وهو ال
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنَّ  )١(اآلية ، فانظره ، وذكرها ـ أيضا ـ يف آخر شروط احلذف  } َثمَّ

الشيء قد يظن من احلذف وليس منه ، وإمنا هو من باب ترتيل الفعل املعدى مرتلة ما ال 
اآلية ،  } ْیَتَوِإَذا َرَأ {: ، وذكر أمثلة منها  مفعول له ، وال ينوى ، إذ املقدر كالثابت

  .إذا حصلت منك رؤية هناك : واملعىن 
 وهو خالف اصطالح أهل العربية مما حذف  )٢(هذا اصطالح أهل البيان  :قُلْت ،

  . )٣(اختصاره  املفعول فيه أو
  ) . إِذ املقدر كالثابت(  :وقوله 

ار إىل إمنا يصح حيث يكون حذفه لدليل ، وإن كان لغري دليل فيمنع له ذلك ، وقد أش
  . )٤(قريب من هذا يف غري هذا املوضع 

  . ] ٢٤: اِإلنسان [ اآلية  } َوال ُتِطْع ِمْنُھْم { :قولھ تعالى 
وإذا دخلت : إا تكون لإلباحة ، قال بعد ذلك  :ملَّا أَن قال ؛  )٥()  أو (ذكرها يف 

 ٢٤: اإلنسان [  } ًما َأْو َكـُفوًراَوال ُتِطْع ِمْنُھْم َءاِث {: الناهية امتنع فعل اجلميع حنو ) ال ( 
، فأيهما فعله فهو أحدمها ، وتلخيصه أا تدخل للنهي عما  ال تفعل أحدمها: إذ املعىن  ]

أيضا  كان مباحا ، وكذا حكم النهي الداخل على التخيري ، فانظره ، وذكرها بعد ذلك ـ
تقدم نفي أو ي ، : إجازة ذلك بشرطني  سيبويهـ ؛ ملَّا أَنْ ذكر اإلضراب ، ونقل عن 

َوال ُتِطْع  {: ، ويؤيده أنه قال يف  ابن عصفورونقله عنه : وإعادة العامل ، وقال بعد ذلك 
أو ال تطع كفورا انقلب املعىن ، يعين : لو قلت :  ] ٢٤: اإلنسان [  } ِمْنُھْم َءاِثًما َأْو َكـُفوًرا

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ) . ٢/٧٠٢( املغين     )١(
  ) . ٣٦٢ص ( املطول     )٢(
  ) . ١٤٨٢ـ  ٣/١٤٨١( ، ارتشاف الضرب )  ١٦٣ـ  ٢/١٦١( شرح التسهيل     )٣(
  ) . ٢/٦٩٤( املغين     )٤(
  ) . ١/٧٤( املغين     )٥(
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  ـ ٣٢٩ـ 



  .فقط نه يصري إضرابا عن النهي األول ، ويا عن الثَّاين أ
 إذا دخل عليها النفي ، ونبهنا على أَنَّ )  أو (الكالم على  )١(قد قدمنا يف البقرة  :قُلْت

كالم الشيخ يف هذه اآلية مشكل جدا ، فإنه يقتضي أن اإلباحة كانت سابقة قبل النهي ، 
: أعلم ـ أن يقال  واهنا بعد التقييد ، ويظهر يف اجلواب ـ  )٢(وقد رأيت ذلك للدماميين 

إِنَّ اإلباحة اليت قصد الشيخ إمنا هي إباحة استصحاب لألصل ؛ ألنه إباحة الشرعية ، فعلى 
أعلم ـ وما  واهذا ال يرد عليه شيء مما ذكرنا ، ولو قلنا بأن األشياء على اإلباحة ـ 

: إخل ، فيه حبث ألن قوله ..... )  والنهي عن طاعة أحدمها: ( هنا من قوله  )٣( املُعرِبذكر 
الواو اليت يلزم فيها ما ذكرت إمنا هي الواو اليت ملطلق مجع ، وأما : خبالف الواو يقال له 

الشيخ الواو اليت لإلباحة والنهي إذا تسلط على املباح صار حمظورا ، وهو الذي أشار إليه 
 املُعرِبيف كونه قاله ، وفيه نظر ، وتأمل ما ذكر    ، فلعل هذا هو املوجب للمختصر هنا
أيضا ـ هل يتمشى على اخلالف لألصوليني يف حترمي واحد ال بعينه هل يعقل أم ال ؟  ـ

إجياب واحد ال بعينه وبينه والتحقيق أنه ال يعقل ، وكالم أهل السنة فيه حبث ، والفارق بني 
  .  املوفق  واقائم ، 

  . ] ٣١: اِإلنسان [ اآلية  } َوالظَّاِلِمیَن َأَعدَّ َلُھْم َعَذاًبا َأِلیًما { :قولھ تعالى 
ف مبحذوف بعده ، ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على ما جيب فيه تعلق الظر )٤(ذكرها يف الباب الثالث 

، )   أيوم اجلمعة صمت فيه  : (شريطة التفسري حنو أن يكون املتعلق حمذوفًا على :    السابع :قال 
 } وللظاملني أعد هلم {:  )١(عند من أجازه مستدالً بقراءة بعضهم )  بزيد مررت به (وحنو 

ء ، أو ينصب بإضمار ، واألكثرون يوجبون يف ذلك إسقاط اجلار ، وأن يرفع االسم باالبتدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٢٦١( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ١/١٣٤( حاشية الدماميين على املغين     )٢(
  ) . ٦/٤٥١( الدر املصون     )٣(
  ) . ٢/٥١٤( املغين     )٤(
  ) . ٢/٤٢٥( إعراب القراءات السبع وعللها ، البن خالويه : انظر . هذه قراءة ابن مسعود     )١(
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  ـ ٣٣٠ـ 



أو حنوه ، وبالوجهني قرئ يف اآلية ، والنصب قراءة اجلماعة ، يرجحها العطف ) جاوزت ( 
يدخل  (يعذب ، ملناسبة : على اجلملة الفعلية ، وهل اَألولَى أن يقدر احملذوف مضارعا أي 

  .؟ فيه نظر )  أعد (، ملناسبة ) وعذب ( ، أو ماضيا أي ) 

)  ما (بتداء ، وأما القراءة باجلر فمن توكيد احلرف بإعادته داخالً على ضمري والرفع باال
وال يكون اجلار وارور توكيدا للجار )  إن زيدا إنه فاضل : (دخل عليه املؤكد مثل 
يؤكد الظاهر ؛ ألنَّ الظاهر أقوى ، وال يكون ارور بدالً من  وارور ؛ ألنَّ الضمري ال

)  قام زيد هو : (تبدل مضمرا من مظهر ، ال يقولون  ة اجلار ؛ ألنَّ العرب ملارور بإعاد
  .وإمنا جوز ذلك بعض النحويني بالقياس 

 يخ ـ رمحه  :قُلْتقول الشإخل ..... ) عند من أجازه مستدالً : ( ـ  ا.  

على اخلفض  أشار إىل أن االشتغال يف االسم ال يصح إال مع النصب أو مع الرفع ، أما
، وأما على اخلفض باحلرف املقدر فال جيوز ـ أيضا ـ ؛ ألنَّ فيه حذف  باحلرف فال

حرف اجلر وإبقاء عمله هذا هو املشهور خالفًا ملن أجازه ، وليس فيه دليل على قراءة 
  .اجلماعة الحتمال النصب فيها بفعل مقدر 

 يخ يف شروط احلذف أن من شر: فإن قُلْتليل اللفظي قد ذكر الشطه أن يكون الد
أما معىن . مطابقًا للمحذوف ، وإمنا يعين أن ال يكون الدليل خمالفًا للمدلول ، بل موافقًا له 

  .ولفظًا كما قرر يف حمله ، وقول الشيخ فيه نظر 

 ليل يف املطابقة أوىل وأوجب من اجلملة املعطوف عليها ، فال  :قُلْتالظاهر أن مراعاة الد
ظر يف ذلك ؛ ألنَّ املذكور مفَسر للمقدر ، واملفسر ال بد أن يطابق ما فسره ، وأيضا أهل ن

العربية ال يراعون عطف اجلملة املاضية على نظريها أو املصدرة باملضارع على نظريها ، بل 
  . جب ومسقطاختلفوا يف مراعاة الفعلية على أقوال ، وإمنا يراعى ما ذكر أهل البيان فيقع عندهم مو

  .إخل ..... ) ألن الظاهر أقوى (  :قوله 

قف على هذه العلة وما يعين ا من أَنَّ الظاهر أقوى ، فإن عناه باعتبار التعريف 
فممنوع ، وإن عىن باعتبار أن الظاهر أصل ، والضمري فرع ، وال يؤكد األصل بالفرع ، 
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  ـ ٣٣١ـ 



  .فقد قدمنا ما يف ذلك 
  .إخل ..... ) ألن العرب مل تبدل (  :قوله 

 ا ـ ما أشار إليه يف التأكيد لـ :قُلْتل القياس الذي )  إن ( لعل العلة ـ أيضوتأم ،
أنه فرع على هذا  )١(أشار إليه هنا لبعض ما هو ، وقد ذكرنا عن الشيخ يف سورة املزمل 

  .القول ، فانظره 
بركاا مبنه وفضله ،  علينا اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  اوصلى 
  

¡```  

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٨٨ص : انظر     )١(



  

  ـ ٣٣٢ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة المرسالت
  :فمنها يخ منها آيات ، هذه السورة الكرمية ذكر الش :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: املُرسالت [  } َواْلُمْرَسالِت ُعْرًفا { :قولھ تعالى 
ليست للقسم بدليل  ] ١: الضحى [  } َوالضَُّحى {ذكرها دليالً على أَنَّ الواو الثَّانية يف 

  . )١(دخول الباء هنا ، فانظره يف اجلهة اخلامسة يف مسائل حروف اجلر 

  . ] ٣٥: املُرسالت [  } َھَذا َیْوُم ال َیْنِطُقوَن { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على اجلملة املضاف إليها ، وأن اسم  )٢(ذكرها يف اجلملة اليت هلا حمل 

الزمان جيوز إضافته إىل اجلملة ظرفًا كان أو غري ظرف ، فذكر اآلية دليالً على أَنَّ غري 
  .خرب ة الظرف يصح فيه ذلك ، فإنه يف اآلي

  . ] ٣٦: املُرسالت [ اآلية  } َوال ُیْؤَذُن َلُھْم { :قولھ تعالى 
)   .....تنبيه من العطف على املعىن (  :ملَّا أَن قال ؛  )٣(ذكرها يف العطف على املعىن 

  . )٤(إىل آخر كالمه ، وقد قدمنا يف سورة فاطر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٦٥٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٤٨١( املغين     )٢(
  ) . ٢/٥٥٤( املغين     )٣(
  . ٦٢ـ  ٥٧ص : انظر     )٤(
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  ـ ٣٣٣ـ 




َوال ُیْؤَذُن  {: وقرأ السبعة  :قال بعد ذلك بعد أن قرر األوجه اليت بعد الفاء ، قال 
، ولكن )  ميوتوا (، وقد كان النصب ممكنا مثله يف   ] ٣٦: املُرسالت [  } َلُھْم َفَیْعَتِذُروَن

عدل عنه لتناسب الفواصل ، واملشهور يف توجيهه أنه مل يقصد إىل معىن السببية ، بل جمرد 
نفي اإلذن  } َوال ُیْؤَذُن َلُھْم {راد العطف على الفعل وإدخاله معه يف سلك املنفي بأن امل

فال يتأتى العذر  ] ٧: التحرمي [  } ال َتْعَتِذُروا اْلَیْوَم {: يف االعتذار ، وقد وا عنه يف قوله 
فهم يعتذرون ، وهو : أنه مستأنف بتقدير  بدر الدين ابن مالكمنهم بعد ذلك ، وزعم 
كما يف [ ،  جلماعة ؛ القتضائه ثبوت االعتذار مع انتفاء اإلذن مشكل على مذهب ا

ال  {، ولصحة االستئناف حيمل ثبوت االعتذار مع جميء ) ما تؤذينا فنحبك : (  قولك
َفَیْوَمِئٍذ ال ُیْسَأُل َعْن َذْنِبِھ  {: على اختالف املواقف ، كما جاء  } َتْعَتِذُروا اْلَیْوَم
 )١(]  ] ٢٤: الصافَّات [  } َوِقُفوُھْم ِإنَُّھْم َمْسُئوُلوَن {، و  ] ٣٩: الرمحن [  } ِإْنٌس َوال َجانٌّ
ويرده أن الفاء غري )  ما تأتينا فتجهل أمورنا : (، ويكون مبرتلة  ابن احلاجب، وإليه ذهب 
ه يف وقت آخر ، وقد ، وال يتسبب االعتذار يف وقت عن نفي اإلذن في عاطفة للسببية

ابن صحح االستئناف بوجه آخر يكون االعتذار معه منفيا ، وهو ما قدمناه ونقلناه عن 
من أَنَّ املستأنف قد يكون منفيا على معىن السببية ، وقد صرح به هنا األعلم ، وأنه  خروف

بأن  ابن عصفورورده .  ] ٣٦: فاطر [  } ال ُیْقَضى َعَلْیِھْم َفَیُموُتوا {: يف املعىن مثل 
اإلذن يف االعتذار قد حيصل وال حيصل اعتذار ، خبالف القضاء عليهم ؛ فإنه يتسبب عنه 

)  ما تأتينا فتحدثنا : (بأن النصب على معىن السببية يف  ابن الصائغاملوت جزما ، ورد عليه 
إن جميء : والذي أقول : قال . جائز بإمجاع ، مع أنه قد حيصل االتيان وال حيصل التحديث 

  .الرفع ذا املعىن قليل جدا ، فال حيسن محل الترتيل عليه 
 ل املرفوع ، على العطف على الفع: إِنَّ الرفع بعد الفاء عقب النفي على وجهني  :قُلْت

استئناف ال على معىن السببية ، واستئناف على : أو االستئناف ، واالستئناف له معنيان 
فأنت  (على العطف ، وأما )  ما تأتينا فما حتدثنا (أو )  ما تأتينا فتحدثنا : (معناها ، مثاله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين     )١(
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: ع ألحد معنيـي على السببية فريج)  فكيف حتدثنا (ألنه على غري السببية ، وأما )  حتدثنا
  :النصب ، ومثاله 

  )١(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َفَلَقْد َتَرْكَت َصِبیَّة َمْرُحْوَمًة  

، والنصب له معنيان معلومان على ما قررنا يف سورة فاطر ، وقد قدمنا إشكال    البيت
  . على الفعل ، مث ذكر ما رأيتالعطف / أوالً: ، فهذه اآلية الكرمية قد قرر الشيخ فيها    ذلك

  .إخل ..... )  ابن خروفوأجاز (  :وقول الشيخ 
وقد كان (  :قوله يعين يف املثال الذي قدمنا ، والبيت اليت أشار إليها قد قدمنا ؛ ألن 

  .إخل )  ..... النصب
 ى لإلذن يف االعتذار ، النصب ، وهو أن يكون مبا انتف: يعين على أحد وجهي  :قُلْت

  .انتفى االعتذار ، وأما املعىن فال يتقرر هنا 
 واملعىن األول كيف يتقرر ، فإنه ال يلزم من نفي اإلذن يف االعتذار أن ال يقع : فإن قُلْت

اعتذار ، فإنه قد يقع اعتذار من غري إذن فيه ، فإن االعتذار معناه إبداء العذر ، نعم 
  م اإلذن ؟اعتذارهم ال يقبل لعد

 فال ينفع اعتذارهم ، فعدل عن ) ال يؤذن هلم ( اجلواب عن ذلك أَنَّ أصل الكالم  :قُلْت
له ، وال يقال كما وقع يف كالم  )٢(..... ذلك إىل نفي االعتذار ، وإن وقع منهم ألنه ال 

من النهي عن الشيء  ال يلزم: الشيخ بعد أن العذر منهم ال يتأتى ألم نهوا عنه ؛ ألنا نقول 
  .عدم وقوع ذلك الشيء ، نعم لو وقع خربا صح على أَنه قابل للتأويل كما ذكرنا 

 يخ قال املشهور يف : فإن قُلْتإذا كان معىن النصب كما ذكرمت يف اآلية ، فما بال الش
جع ألحد توجيه الرفع ما ذكر ، ومل جيعل املشهور الرفع على معىن السببية ، مع أن ذلك را

  معنيـي النصب ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٨سبق خترجيه ص     )١(
  .بياض مبقدار كلمة     )٢(
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 ا ، فال حيسن محل الترتيل  :قُلْتيخ يف آخر كالمه إىل أن ذلك املعىن قليل جدأشار الش
  .عليه 

  .إخل ..... )  بدر الدينوزعم (  :قوله 
 وجدت يف نسخ صحة االستئناف بإسقاط الواو ، وال معىن لذلك ، ووجدت يف  :قُلْت
: أعلم ـ ؛ ألنه متعلق بقوله بعده  واها بإثباا وقيل بصحته وعليه يتقرر املعىن ـ بعض

حيمل على ما يف بعض النسخ حيمل بالفاء ال على نسخة فحمل بالفاء ، ومعىن ما أشار إليه 
َعْن َفَیْوَمِئٍذ ال ُیْسَأُل  {: من اختالف املواقف ، أن العلماء أوردوا سؤاالً يف قوله تعاىل 

: وهذه كلمة سالفة ، وقوله يف آية أخرى  ] ٣٩: الرمحن [  } َذْنِبِھ ِإْنٌس َوال َجانٌّ
جزئية موجبة أثبتت توجيهه ، أثبت السؤال  ] ٢٤: الصافَّات [  } َوِقُفوُھْم ِإنَُّھْم َمْسُئوُلوَن {

ة ما ينشأ عن ، واألوىل نفته عن كل فرد ، وال بد من اجلمع الستحال لبعض األشخاص
عدمه ، يف كالم من يستحيل يف كالمه اخلالف والتناقض ، فأجابوا بأجوبة فأهم ما ذكروا 
ما أشار إليه الشيخ ، وحتريره أن اختالف األزمنة لألمكنة يف القضيتني يوجب عدم التنايف 

احدة على ما علم يف موضعه من شروطه أو شرطية فقط ، فال إشكال يف اآليتني حلمل كل و
[  } َوال ُیْؤَذُن َلُھْم َفَیْعَتِذُروَن {منهما على موطن خاص يليق مبقامه ، وهذا بعينه يقرر 

 } َوال ُیْؤَذُن َلُھْم {: ال تغتروا وهو معىن قوله : يقال هلم يف موطن : أي  ] ٣٦: املرسالت 
  . } َفَیْعَتِذُروَن {:  ويف موضع يؤذن يف االعتذار وهو معىن قوله

لْ ينفعهم   الي عن االعتذار ألنه  } ال َتْعَتِذُروا {: إن قوله : والصواب أن يقال  :ت قُ
وأنه نافع  ال ينفعكم اعتذار ، فهو من باب النهي عن السبب ، ويف اعتقادهم: ، فكأنه قيل هلم 

  .ال يقبل منكم اعتذار فال تتعبوا أنفسكم به : هلم فرتل السبب مرتلة املسبب أي 
إخبار بوقوع ذلك منهم وال ينتفعون به ، وهو أشد عليهم ،  } َفَیْعَتِذُروَن { :وقوله 

  . أعلم  وا. فيصح الرفع على االستئناف بغري سبب كما قررنا 
مفصل  )١(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٣٦ـ 




  ) . ما تأتينا فتجهل أمورنا : (قول الشيخ ، فيكون مبرتلة 
 أشار إىل أن املراد إثبات اجلهل بأمره ال نفي ذلك وهو ظاهر  :قُلْت.  
  .إخل ..... ) ويرده أن الفاء هذه غري (  :قوله 

 هذا الكالم كذا وجدته بإثبات غري ومل يظهر يل بناء  :قُلْت.  
  .إخل ..... ) االعتذار يف وقت  وال يتسبب(  :قوله 

على ذلك ، وعلى إسقاط غري يلزم أن تكون فاء االستئناف فيها معىن السببية ، وتأمل 
ذلك وإن كانت عاطفة مجلة امسية على فعلية ، فالعاطفة ال يلزمها السببية ، وباجلملة فكالم 

هي صحيحة ، وعليها يتم الشيخ مشكل ، ويف بعض النسخ أن الفاء غري العاطفة للسببية و
  .كالمه فيما بعده وهي اليت أثبتناها أوالً ، ولعل النسخة صحف فيها لفظ عني بلفظ غري 

  .إخل ..... )  ابن عصفورورده (  :قوله 
 ا للزم من نفي األول نفي الثَّاين  :قُلْتا ، والثَّاين مسببأشار إىل أنه لو كان األول سبب

من إثباته إثباته ، وهو يف التحقيق ال يلزم ، إال إن احتد السبب ، ورد ابن الضائع عليه و
،  )١( املختصرحسن ، إال أن يف كالمه بعض مناقشة يف تعيني السبب هنا ، على ما نقله عنه 

ل الشيخ يف طالعة كالمه ، والنصب ممكن يف اآلية على ما قرر الشيخ أوالً ، وقو. فانظره 
هذه العلة االقتصار عليها يف القرآن ضعيف جدا ، فال ينبغي . لكن عدل عنه للفواصل 

، ويتلخص يف الرفع يف  )٢( ابن عطيةالتعويل عليها ، وقد وقع قريب من ذلك هنا يف كالم 
ن اجلملة مستأنفة ، وعلى االستئناف هل ذلك اآلية أوجه ، إما بعطف الفعل على الفعل ، وأ

  .معىن السبب أم ال ؟ قوالن 
هل املراد أن الفاء لالستئناف ، أو أن اجلملة معطوفة )  مجلة مستأنفة : (وتأمل قوله 

على النفي ومنفية ال على املنفي ،  ] ٣٦: املرسالت [  } ُیْؤَذُن َلُھْم َفَیْعَتِذُروَن {: على قوله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .أ /٢١٤: ( ايد     )١(
  ) . ١٦/٢٠٣( احملرر الوجيز     )٢(
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  ـ ٣٣٧ـ 




تقديرهم املبتدأ يؤيده األول ، لكن الشيخ ذكر يف اجلزء الثَّاين أن هذا التقدير : ل وقد يقا
عربة به ، بل البيان عدم عطف الفعل ، وهذه اآلية وما أثبتت عليه من القواعد قابلها بآية  ال

  .املوفق للصواب مبنه  وا، فإن البحث فيها واحد للناظر  )١(فاطر 

  . ] ٥٠: املرسالت [  } ِبَأيِّ َحِدیٍث َبْعَدُه ُیْؤِمُنوَنَف { :قولھ تعالى 
  .؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تكون استفهامية ، فذكر هذه اآلية فانظره  )٢()  أي (ذكرها يف 

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه اآلية آخر ما رأيت من هذه السورة الكرمية أعاد 
  .د ، وعلى آله وصحبه وسلَّم على سيدنا حمم اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٦٢ـ  ٥٧ص : انظر     )١(
  ) . ١/٩١( املغين     )٢(



  

  ـ ٣٣٨ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  النبأسورة 
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢ـ  ١: النبأ [  } ِن النََّبِإ اْلَعِظیِمَع* َعمَّ َیَتَساَءُلوَن  { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أن ألفها حتذف للفرق بينهما وبني اخلربية    االستفهامية )١()  ما (ذكرها يف 

  .إذا دخل عليها اخلافض 
فنادر ، وكذلك  } َساَءُلوَنَیَت عما {:  عيسىو عكرمةوأما قراءة  :قال بعد ذلك 

  : حسان قول
  )٢(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ..... ..... .....َعَلى َما َقاَم   

  .ففيه ضرورة ، فانظره . البيت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٣٢٩( املغين     )١(
  :جزء من صدر بيت متامه     )٢(

    َكِخْنِزْیٍر َتَمرََّغ ِفْي َدَماِن  }  َیْشِتُمِني َلِئْیٌم... ... ...   
  ) . ١/٣٢٩( املغين     
،  ) ٢/٥٤٧( ، أمايل ابن الشجري )  ٧٩ص ( ديوانه : انظر .  tوالبيت من الوافر ، وهو حلسان بن ثابت     

  ) . ٦/١٠٢( ، خزانة األدب )  ٢/٧٠٩( شرح شواهد املغين 
، شرح )  ١/٤١٥( ، شرح اجلمل البن عصفور )  ٤/٩( شرح املفصل : انظر . وورد البيت بال نسبة     

  ) . ٣/٥٠ (الرضي 
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  ـ ٣٣٩ـ 




: فقال ،  )١(؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على إعراب أمساء الشرط واالستفهام    وذكرها يف الباب الرابع
  .إذا دخل عليها جار حملها اجلر كاآلية 

  . ] ٢٨: النبأ [  } َوَكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ِكذَّاًبا { :قولھ تعالى 
البقرة [  } ِبَما َكاُنوا َیْكِذُبوَن {:  ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله   املصدرية )٢()  ما (ذكرها يف 

: ونظري املعىن : وبني معىن اآلية مبا ذكرناه يف البقرة ، وقال  ابن الشجري، ووهم  ] ١٠: 
  .فانظره  } َوَكذَُّبوا ِبآَیاِتَنا ِكذَّاًبا {

  . ] ٤٠: النبأ [  } َیاَلْیَتِني ُكْنُت ُتَراًبا { :قولھ تعالى 
ماضيا خالفًا  ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن خربها ال ميتنع أن يكون فعالً )٣()  لعل (ذكرها يف 

ومما يوضح لك بطالن مذهبه ثبوت ذلك يف  :قال بعد ذلك للحريري ، ورد عليه بأمور ، 
  .، فذكر آيات منها هذه  ) لعل (وهي مبرتلة )  ليت (

 ا نقول ليس هذا منه بل مما يصح فيه : ال يقال  :قُلْتإِنَّ ذلك قياس يف اللغة ؛ ألن
وإن كان هذا غري مراعى عند ) حيوان ألنه إنسان هذا  : (االستدالل ، كما يقال 

  .النحو  أهل
علينا بركاا مبنه وكرمه ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٥٣٨( املغين     )١(
  ) . ١/٣٣٦( املغين     )٢(
  ) . ١/٣١٨( املغين     )٣(



  

  ـ ٣٤٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  ى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماعل اصلى 

  سورة النازعات
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات ، منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: النازعات [ اآلية  } َوالنَّاِزَعاِت { :قولھ تعالى 
، فإن دخول الفاء يف اآلية يدل  )١(يف مسائل حروف اجلر    اخلامسة أشار إليها يف اجلهة

وقد ذكرناه يف حمله ،  ] ١: الشمس [  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {على أَنَّ الواو الثَّانية يف 
..... ة وخلط أنه قال بقول سادس يف املسألة على ما ذكرنا يف اجلاثي ابن احلاجب وصوبه 

اآلية ، وكأن  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {: كاآلية اليت ذكر وهي  )٢(..... ..... ..... 
مث  :قال الشيخ . الواو هي العاملة للنصب واخلفض ، فكأنه من العطف على معمويل عامل 

[ اآلية  } َفال ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس {: بقوله تعاىل  الزخمشريقد اعترض على  ابن احلاجبإن 
، فال ترتل الفاء مرتلة  ، فإن اجلار هنا الفاء ، وقد صرح معه بفعل القسم )٣( ] ١٥: التكوير 

يف الدار زيد واحلجرة  : (واحلق اجلواز يف مثل : الناصبة اخلافضة ، قال الشيخ بعد ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٦٥٢( املغين     )١(
  .طمس مبقدار أربع كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  ) . ٢/٥٦٢( املغين     )٣(
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  ـ ٣٤١ـ 




َوالشَّْمِس  {، وانظر آية  )٢(وانظر آية اجلاثية .  )١(ره وال إشكال ، فانظ)  عمرو
  . )٣( } َوُضَحاَھا

 مع أنه مل يشهد له  )٤(يف كونه زعم أن هذا معىن دقيق  ابن احلاجبالعجب من  :قُلْت
هي الناصبة ، يلزم أن يقول بأن  كأن الواو:  الزخمشريشيء من أصول النحو ، مث إن قول 

والتشبيه يف كالمه ال يعتمد عليه . العامل يف الظرف هو احلرف ؛ ألنَّ العامل املقدر قد ألغاه 
بأن احلروف يصح : قد قيل : يف القواعد النحوية ، وإمنا يراعي ذلك أهل املعاين ، ال يقال 

املعلوم أن املسألة ثالثية األقوال ، ثالثها  من: تعلق الظرف ا ، وال بعد يف ذلك ؛ ألنا نقول 
الفرق بني أن يكون احلرف نائبا عن الفعل ، لكن ذلك إمنا هو يف غري حروف اجلر ، وأما 

  .حروفه فال أعلم أحدا قال فيها بذلك 
مث إن املانع من العطف على معمويل عاملني على ما ذكروه ال يزول مبطلق التشبيه 

أحال  )٥( املُعرِبفإن .  ] ١: الشمس [  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {: وانظر  املذكور ، فتأمله
َوالصُّْبِح  {: ، فإنه ال يتم إال يف قوله  الزخمشرييف الرد عليه ، وتأمل الرد ذه اآلية على 

، وليس موقوفًا على قاعدة خمتلف فيها ، وهي إذا تعددت  ] ١٨: التكوير [  } ِإَذا َتَنفََّس
كل معطوف معطوف على ما قبله ؛ ألنَّ  املعطوفات هل كلها معطوف على األول ، أو
هو أول  ] ١٧: التكوير [  } ِإَذا َعْسَعَس {: العطف هنا إمنا هو لألول ؟ والظرف يف قوله 
: على قوله  } َوالصُّْبِح {: عطف قوله معطوف عليه ، وهو معمول ألقسم املقدر ، ف

ظاهر  وهذا } ِإَذا َعْسَعَس {: على قوله  } ِإَذا َتَنفََّس {: ، وعطف قوله  } ِباْلُخنَِّس {
.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٥١( املغين     )١(
  . ١٤٦ـ  ١٤٣ص : انظر     )٢(
  . ٣٦١ـ  ٣٥٩ص : انظر     )٣(
  ) . ٢/٤٤( األمايل     )٤(
  ) . ٦/٥٢٩( الدر املصون     )٥(
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  ـ ٣٤٢ـ 




  . ] ٢٦: التكوير [  } َفَأْیَن َتْذَھُبوَن { :قولھ تعالى  )١(
مكان كاآلية فهي  وقعت على :ملَّا أَن قال ؛  )٢(ذكرها يف إعراب أمساء االستفهام 

  .نصب على الظرف 
إِنَّ غريها من أدوات االستفهام يقدم عليها  :ملَّا أَن قال ؛  )٣(وذكرها يف اهلمزة 

  . ، كاآلية حرف العطف
. علينا بركاا مبنه وفضله  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .له وصحبه وسلَّم تسليما وصلّى اهللا على سيدنا حممد ، وعلى آ
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هنا خرم مشل سورة عبس وبداية سورة التكوير     )١(
  ) . ٢/٥٣٨( املغين     )٢(
  ) . ١/٢٢( املغين     )٣(



  

  ـ ٣٤٣ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة االنفطار
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٨: االنفطار [  } ِفي َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أا على مذهب اجلمهور  )١() كالَّ ( يف  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

ِفي َأيِّ  {: املسبوقة حنو )  كال (ال يظهر معىن الزجر يف  :قال الشيخ ،  للردع والزجر
،  اشاء  صوير يف أي صورة ماترك اإلميان بالتإن املعىن انته عن : اآلية ، وقوهلم  } ُصوَرٍة

  .تعسف ؛ إذ مل يتقدم حكاية بغري ذلك عن أحد ، فانظره 
منها ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على القسم الثَّاين منه يف  )٢(يف اجلهة السادسة يف النوع الثَّاين  :الثَّاني 

 الفارسيذلك قول ومن  :ثُم قال اشتراط التنكري لوصف النكرة ، فذكر من ذلك أوهاما ، 
إِنَّ ما مصدرية ، وإا وصلتها صفة لرجل وتبعه ) :  مررت برجل ما شئت من رجل (يف 

: اآلية ، أي  } ِفي َأيِّ ُصوَرٍة {: ومثله قوله تعاىل  :قال على ذلك صاحب التوشيح ، 
املثال شرطية ، واجلواب  يف)  ما (والصواب أن : يشاؤها ، قال : يف أي صورة مشيئته أي 

شرطية أو زائدة ، )  ما : ( أبو البقاءوقال يف اآلية : فهو كذلك ، قال : مقدر ، أي 
  ) .ركّبك ( متعلقة بـ )  يف (وعليهما فاجلملة صفة لصورة ، والعائد حمذوف أي عليها ، و
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  ) . ١/٢١٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٦٥٨( املغين     )٢(
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  ـ ٣٤٤ـ 



اجلملة صفة أَنْ يقطع بأَنَّ : وقال ) ركّبك ( بـ )  يف (وكان حقه إذْ علَّق  :قال الشيخ 
زائدة ، إذ ال يتعلق الشرط اجلازم جبوابه ، وال تكون مجلة الشرط وحدها صفة ، )  ما (

: وحدها ، والتقدير ) شاء ( زائدة ، فالصفة مجلة )  ما (إِنْ قدرت :  أن يقال: والصواب 
، أو باستقرار حمذوف هو حال من معموله ، )  ركَّبك ( متعلقة بـ)  يف (، أو ) شاءها( 

شرطية ، فالصفة )  ما (وضعك يف صورة أي صورة ، وإن قدرت : أي )  عدلَك ( أو بـ
متعلقة )  حينئذ)  يف (جمموع اجلملتني ، والعائد حمذوف تقديره عليها ، وتكون 

  .ا بعدها عدلَك يف صورة أي صورة ، مث استؤنف م: ، أي )  عدلَك ( بـ
كالم الشيخ يف املوضع األول جلي ، وما ذكره يف املوضع الثَّاين ظاهر يف كون  :قلت 
 )١(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  : وهم ، فإن قلت  الفارسي

أن  :والثَّاني عدم وصف النكرة وقابله اشتراط ذلك ،  :وَّل اَألجيوز هنا الوجهني ،  ال
املصدر احلريف مع ما دخل عليه يترتل مرتلة الضمري ، والضمري ال يوصف به اتفاقًا ، قال 

قبل املشيئة )  مثل ( ال يتم على ظاهره ، فال بد من تقدير:  الفارسيوقول :  )٢( الدماميين
  .إذا تعارض حذف مفرد وحذف مجلة ، فاملفرد أوىل : فعلى هذا يتم قوله ، فيقال 

 إِنَّ يف حذف املفرد جتوزين ، احلذف يف : للشيخ أن يقول بعد تسليم ما ذكر  :قُلْت
  .نفسه جماز ، وإقامته املضاف إليه مقام الصفة جماز ثان ، فتأمله 

  .إخل ..... ) وكان حقّه (  :بقوله  أيب البقاء ورد الشيخ على
ألنَّ : شرطية ، نعم لو قال )  ما (ال يظهر يف ذلك بطالن لكون :  )٣( الدماميينقال 

  .معمول اجلزاء ال يتقدم على الشرط اجلازم لكان صوابا ، وكذا جييء يف اآلية 
ال شك أنَّ عبارة الشيخ فيها قلق ظاهر االتصاف ، وقد ظهر يل تأويل عنه فيه  :لْت قُ

  .املوفق  وا،  الدماميين: انظر . ضعف ، وقفت عليه بعد ذلك ، فال أذكره لضعفه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ق باملخطوط طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حل    )١(
  ) .ب /٢٣٥( حتفة الغريب     )٢(
  .املصدر السابق     )٣(
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  ـ ٣٤٥ـ 



  . ] ١٩: االنفطار [ اآلية  } َیْوَم ال َتْمِلُك { :قولھ تعالى 
، مما يبىن من أجل اإلضافة وهو الزمان املبهم ، واملضاف إليه  )١( الباب الثَّالث ذكرها يف

جيب اإلعراب ، والصحيح جواز  :فقيل فعل مبين بناًء أصليا ، أو عارضا ، وإن كان معربا ، 
  .بالفتح ، انظره  } َیْوَم ال َتْمِلُك {البناء ، وعليه قراءة غري أيب عمرو وابن كثري 

لْ تقدم الكالم مرارا يف مثله ، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ،  :ت قُ
على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه  اوصلّى . علينا بركاا مبنه وفضله  ا أعاد
  .تسليما  وسلَّم

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٩٥( املغين : انظر . ذكرها يف الباب الرابع وليس الثالث     )١(



  

  ـ ٣٤٦ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدنا حممد و اصلى 

  سورة المطففین
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: املطفّفني [  } َوْیٌل ِلْلُمَطفِِّفیَن { :قولھ تعالى 
ملَّا لالبتداء  )٢(، وجعل اآلية منها وذلك يف املسوغات  )١(ذكرها يف الم االستحقاق 

وضبطوه )  عجب لزيد (أن تكون يف معىن الفعل ، وهذا شامل لنحو : السابع  :أَن قال 
وضبطوه بأن يراد به الدعاء ، فانظره  } َوْیٌل ِلْلُمَطفِِّفیَن {: بأن يراد به التعجب ، ولنحو 

.  
  . )٣(وانظر ما قدمنا يف الصافات 

 ا ، يتبادر إىل الذهن أن االسم النكرة إذا كان يف معىن :قُلْتالفعل إمنا يزيدها تنكري 
مدلوالت األفعال أجناس ، : فكيف أفاد ختصيصها مع أن مدلول الفعل جنس ، ولذا يقال 

إذا كان املراد اجلنس فقد حصل املقصود ؛ ألنَّ النكرة إذا أوجدا اجلنس صح : فيقال 
اجلنس متعينا حىت  إال أن يقال ذلك حيث يكون)  مترة خري من جرادة : (االبتداء ، بدليل 

  .حتصل الفائدة يف اإلخبار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٢٣٣( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٤٢( املغين     )٢(
  . ٩٣ـ  ٩٣ص : انظر     )٣(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٤٧ـ 



  . ] ٢: املطفّفني [  } ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس { :قولھ تعالى 
  .فذكر اآلية )  من (وأا قد تكون مبعىن  )١()  على (ذكرها يف 

 اكتالوا ( بناًء على تعلقها بـ :قُلْت  (تعلُّقَها بـ زوجو ، ) ون على ، فتك)  يستوفون
  .باا فعلى القولني موجب ومسقط 

  . ] ٣: املطفّفني [  } َوِإَذا َكاُلوُھْم َأْو َوَزُنوُھْم { :قولھ تعالى 
زادوا الالم يف بعض املفاعيل  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(يف الالم  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

: ملفتقرة إليها ، مثل قوله ، وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض املفاعيل ا   املستغنية عنها
  .فانظره  } َوِإَذا َكاُلوُھْم َأْو َوَزُنوُھْم {

ملَّا ؛  )٣(يف اجلهة الثَّامنة يف احلمل على الشيء ويف املوضع ما يدفعه  :الموضع الثَّاني 
األول ضمري رفع مؤكد للواو ، والصواب ) هم ( إِنَّ : قول بعضهم : الرابع  :أَن قال 
فيهما ؛ لرسم الواو بغري ألف بعدها ، وألن احلديث يف الفعل ال يف الفاعل ؛ إذ  أنه مفعول

، وإذا أعطوهم أخسروا ، وإذا جعلت الضمري  إذا أخذوا من الناس استوفوا: املعىن 
إذا أخذوا استوفوا ، وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على اخلصوص : للمطففني صار معناه 

  .ر ؛ ألنَّ احلديث يف الفعل ال يف املباشر أخسروا ، وهو كالم متناف
 ا أن  :قُلْتم مرارا الثَّاين فتقدم لنا مناقشة يف لفظه ، وأَماملوضع األول جلي ، وتقد

إن خط املصحف سنة متبعة ، فال يرد ا مسائل النحو ، فكيف اعتمد على : الشيخ قال 
ففي كالمه تعارض ، والوجه الثَّاين الذي يرد به يف مواضع ،    ذلك هنا ، وتقدم له الرد به

بأنه قد حذف املكيل واملكيل له ، فال يلزم ما  الزخمشري، ورد على  )٤( زخمشريوقع لل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٦٥( املغين     )١(
  ) . ١/٢٤٦( املغين     )٢(
  ) . ١/٦٨٤( املغين     )٣(
  ) . ٤/٧٠٦( الكشاف     )٤(
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  ـ ٣٤٨ـ 




 ، والقرينة دلت على ذلك ، ولإلنصاف إن ذلك تكلف ، ويلزم احلذف والتأكيد وكل ذكر
  .منهما على خالف األصل 

  . ] ٦: املطفّفني [  } َیْوَم َیُقوُم النَّاُس { :قولھ تعالى 
وقوهلم  :قال ، رادا على من زعم أا تكون للردع والزجر ، وإمنا  )١()  كالّ (يف    ذكرها

إذا مل يتقدم حكاية نفي ذلك  [هذه اآلية تعسف  انته عن ترك اإلميان بالبعث يف املعىن : 
  . )٢(]  عن أحد وقد تكرر ذلك مرارا

  . ] ١٧: املطفّفني [ اآلية  } ُثمَّ ُیَقاُل { :قولھ تعالى 
وحملّها النصب وإن : ؛ ملَّا أَنْ ذكر اجلملة املفعولة ، قال  )٣(ذكرها يف اجلمل اليت هلا حمل 
  .نيابة خمتصة بباب القول فذكر اآلية مل تنب عن الفاعل ، وهذه ال

  .انظره . ملا قدمنا أن اجلملة اليت يقصد ا لفظها ترتل مرتلة االسم املفرد : قال 
 فإن البحث  ] ١١: البقرة [  } َوِإَذا ِقیَل َلُھْم {: يف قوله  )٤(انظر أول البقرة  :قُلْت
، وذكر فيها ما ذكر الشيخ ، إال أنه زاد أن  )٥( أماليه هذه يف ابن احلاجب، وقد ذكر  واحد

مفعول القول هل هو مفعول به أو مصدر ؟ فإن كان مفعوالً به تعينت النيابة ، وإن كان 
وأورد سؤاالً يف هذا املصدر ، فإن . مصدرا فإن كان ثَم غريه صحت نيابته ، وإال ناب هو 

  .صوفًا ، وأجاب بأن ذلك ما مل يكن املصدر معرفة من شرط كونه نائبا أن يكون مو
 يخ بعض كالمه يف غري هذا املوضوع ويف جوابه نظر ظاهر  :قُلْتوقد نقل الش.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢١٣( املغين     )١(
  .ما بني املعقوفني مطموس ، وكتبته بنصه من املغين     )٢(
  ) . ٢/٤٧٣( املغين     )٣(
  ) . ١٤٧ـ  ١/١٤٢( اجلمع الغريب     )٤(
  ) . ١٢١ - ١/١٢٠( األمايل     )٥(
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  ـ ٣٤٩ـ 




  . ] ١٨: املطفّفني [  } َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اَألْبَراِر { :قولھ تعالى 
إا تكون مبعىن حقا ،  :قال يف كونه  الكسائيرادا ا على  )١(  ) كَالَّ (ذكرها يف 

تكسر بعد ) إِنَّ ( ألنَّ : قال  ] ٧: املطفّفني [  } َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْلُفجَّاِر {وكذلك قوله يف 
  .أال االستفتاحية وال تكسر بعد حقا ، فانظره 

  . ] ٣٠: املطفّفني [ اآلية  } َوِإَذا َمرُّوا ِبِھْم { :قولھ تعالى 
وحنو  :ثُم قال االستعالء ، فذكر آيات ، : العاشر  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(ذكرها يف الباء 

، وقد  ] ١٣٧: الصافّات [  } َوِإنَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْیِھْم {: ، بدليل  } َوِإَذا َمرُّوا ِبِھْم {
  .مضى البحث فيه 

 واختار أن  )٣(الم على باء اإللصاق أشار إىل ما قدم يف االختيار يف طالعة الك :قُلْت ،
كالً من اإللصاق واالستعالء إمنا يكون حقيقيا إذا كان مفضيا إىل نفس ارور 

فإن أفضى إىل ما يقرب منه فمجاز )  أمسكت بزيد ، وصعدت على السطح ( كـ
  .يف تأويل اجلماعة )  مررت بزيد ( كـ

  )٤(  َعَلى النَّاِر النََّدى والُمَحلَُّق َوَباَت  }  ..... ..... ..... ..... .....  

  . البيت ، فإن استوى التقديران يف اازية ، فاألكثر استعماالً األوىل بالتخريج عليه ، فانظره   
 فإنا ذكرنا كالمه كله ، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية )٥(وانظر الصافات 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم  اضله ، وصلّى علينا بركاا مبنه وف اأعاد 
¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢١٣( املغين     )١(
  ) . ١/١٢٢( املغين     )٢(
  ) . ١/١١٩( املغين     )٣(
  . ٩٤سبق خترجيه ص     )٤(
  . ٩٥ـ  ٩٤ص : انظر     )٥(



  

  ـ ٣٥٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم اصلى 

  سورة االنشقاق
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: االنشقاق [  } َماُء اْنَشقَّْتِإَذا السَّ { :قولھ تعالى 
يف أول الكتاب ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على سبب الطول يف  :اَألوَّل : ذكرها يف مواضع 

ذكرهم اخلالف : ، ومن ذلك التكرار ، فتجدهم يكررون الكالم يف مسائل منها  )١( الكتب
  .هل فاعل أو مبتدأ كما قيل يف اآلية )  إذا (يف الواقع بعد 

: يف قوله  )٢(إنما دخلت الشرطية على االسم  :ملَّا أَن قال ؛ )  إذا (يف  :الثَّاني 
؛ ألنه فاعل بفعل حمذوف على شريطة التفسري ال مبتدأ خالفًا  } ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت {

  .لألخفش 
  :وأما قوله 

  )٣(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ِإَذا َباِھِليٌّ َتْحَتُھ َحْنَظِلیٌَّة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٥( املغين     )١(
  ) . ١/١٠٨( املغين     )٢(
  :صدر بيت عجزه     )٣(

    َلُھ َوَلٌد ِمْنَھا َفَذاَك الُمذَّرُع  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ١/١٠٨( املغين     

= 
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  ـ ٣٥١ـ 




  .إذا كان باهلي ، فانظره : فالتقدير 
، يف النوع السابع منها ، يف اشتراط اجلملة  )١(يف اجلهة السادسة  :الموضع الّثالث 

 األخفشومن الوهم يف ذلك أن يقول من ال يذهب مذهب : الفعلية يف بعض املواضع ، قال 
إن املرفوع مبتدأ ، وذلك :  ] ١: االنشقاق [  } ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت {:  حنو ، والكوفيني يف

أو الكويف  األخفشخطأ ؛ ألنه خالف ما اعتمد عليهم ، فإن ما قاله سهو ، وأما إذا قاله 
هوا عن فال يعد ذلك يف اإلعراب خطأ ؛ ألنَّ هذا مذهب ذهبوا إليه ، ومل يقولوه س

، نعم الصواب خالف قوهلم يف أصل املسألة ، وأجازوا أن يكون املرفوع حمموالً  قاعدم
على إضمار فعل كما يقوله اجلمهور ، وأجاز الكوفيون وجها ثالثًا ، وهو أن يكون فاعالً 

  :بالفعل املذكور على التقدمي والتأخري ، مستدلني بنحو قول الزباء 
  )٢(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ُیَھا َوِئْیًداَما ِلْلِجَماِل َمْش  

وذلك عند اجلماعة مبتدأ حذف خربه ، وبقي معمول اخلرب ، )  مشيها (فيجيء رفع 
  .مشيها يكون وئيدا أو يوجد ، وانظر بقية إعراب البيت : أي 

  . )٣(ذكرها مثاالً ملا حذف فيه الفعل يف أماكن احلذف  :الموضع الرَّابع 

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الدرر )  ١/٢٠٧( ، شرح شواهد املغين )  ١/١٤٦( ديوانه : انظر . طَّويل ، وهو للفرزدق والبيت من ال    

  ) . ٣/١٠٣ (اللوامع 
( ، مهع اهلوامع )  ٣٦٨ص ( ، اجلىن الداين )  ٢/٢١٣( وورد البيت بال نسبة يف شرح التسهيل البن مالك     
١/٢٠٧ . (  

  ) . ٢/٦٦٧( املغين     )١(
  :صدر بيت عجزه     )٢(

    َأَجْندًال َیْحِمْلَن َأْم َحِدیدا  }  ..... ..... ..... ..... .....  
، شرح التسهيل )  ١/١٥٩( شرح مجل الزجاجي البن عصفور : انظر . والبيت من الرجز ، وهو للزباء     

  ) . ٢/٢٨١( ، الدرر اللوامع )  ٧/٢٩٥( ، خزانة األدب )  ٢/٦٦٧( ، املغين )  ٢/١٠٨ (البن مالك 
  ) . ٢/٣٥٤( انظر الكامل . ونسبه املربد إىل قصري صاحب جذمية     

  ) . ٢/٧٦٢( املغين     )٣(
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  ـ ٣٥٢ـ 



 فسري (  :قوله : قُلْتيف املوضع األول على شريطة الت. (  
كيف صح ذلك مع أن العامل ال يتسلط على االسم السابق على مذهب : ال يقال 

بأن العمل إما أن  )١( ابن عصفورقد أجاز : البصريني ، وما ال يعمل ال يفسر ؛ ألنا نقول 
  .حمله ، وفيه نظر يكون يف االسم أو يف 

ورجح  )٢(..... ..... ..... ..... ..... ......  إمنا احتاج إىل : قلت : وأما قوله 
 )٣(..... ..... ..... ..... ..... الذي ذكر يف البيت ..... ..... الشيخ التأويل اآلخر 

  .وهو حسن 
  .إخل ..... ) الثالث أن يقول من ال مذهب  يف املوضع(  :قوله 

 هم ال  :قُلْتيخ على املعربني ؛ ألنا يف املواضع اليت يعترض فيها الشهذا يفيد كثري
  .يقصدون يف ذلك داللة اإلعراب على قول قليل 

  .والكوفيني  األخفشواملوضع الثَّاين يفيد األول يف النقل عن 
  .إخل ..... ) وذلك عند اجلماعة  ( :قوله 

 ها أسهل  مما ذكر أهل الكوفة ، )  كان (ارتكبوا حذف  :قُلْتيف غري موضعها ؛ ألن
وما ذكره الشيخ بعد من القاعدة اليت أَسس كررها يف مواضع وهي معلومة ، وقد تقدم 

هنا  )٥( املُعرِب، وتكلم  )٤( ] ١٥٩: آل عمران [  } َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ {الكالم فيها يف 
الشرط ال يقول إا مضافة ، فال يرد ، وتقدم بأن القائل بأن العامل )  إذا (على العامل يف 

  .املوفق  وا،  عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مل استطع الوقوف على هذا القول فيما بني يدي من مصنفات     )١(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٢(
  .ق باملخطوط طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حل    )٣(
  ) . ٢١٠ـ  ١/٢٠٩( اجلمع الغريب     )٤(
  ) . ٦/٤٩٦( الدر املصون     )٥(
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  ـ ٣٥٣ـ 



  . ] ١٩: االنشقاق [  } َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق { :قولھ تعالى 
حالة : فذكر اآلية أي )  بعد (إنها تكون مرادفة  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  عن (ذكرها يف 

  .فانظره .  بعد حالة
 ا اسم وال جير  :قُلْتا حرف أو اسم ؟ والظاهر أن يقول بأالقائل بذلك هل يقول إ

اليت للتبعيض ، )  من (ال يلزم ذلك كما يقال يف : على قول البصريني ، ولقائل أن يقول 
باقية يف اآلية على باا ، )  عن (ومعلوم ما فيه من اإلشكال ، واجلواب عنه والتحقيق أن 

  .ويف اآلية حذف 
علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .وصلّى اهللا على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٦٩( املغين     )١(



  

  ـ ٣٥٤ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة البروج
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٤: الربوج [ اآلية  } ُقِتَل َأْصَحاُب اُألْخُدوِد { :قولھ تعالى 
والالم مجيعا )  قد (ناقالً عن بعضهم أن اآلية على حذف  )١()  قد (ذكرها يف حذف 

  .فألا جواب للقسم ، انظره 
. ، فذكر اآلية  )٢(وذكرها ـ أيضا ـ فيما حيتاج إىل رابط من ذلك بدل االشتمال 

  .ناره : خلف عن الضمري ، أي )  ال (إن : وقيل : قال 
 ا املوضعان اللذان ذكرمها فيهما نزا :قُلْتلَ ( فبناء على أَنَّ اجلواب  :اَألوَّل ع ، أَمقُت(  ،

إِنها بدل كل من كل على : فقيل  :الثَّاني وعلى أَنه خرب ال دعاء ، ويف ذلك خالف ، وأَما 
  .حذف مضاف 

  . ] ١٣: الربوج [  } ِإنَُّھ ُھَو ُیْبِدُئ َوُیِعیُد { :قولھ تعالى 
،  اجلرجاينّأَنْ ذكر شروطه ، وقدمنا يف آيات ، وذكر خالف ؛ ملَّا  )٣(ذكرها يف الفعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٣٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٨٢( املغين     )٢(
  ) . ٢/٥٦٩( املغين     )٣(
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  ـ ٣٥٥ـ 



ِإنَُّھ ُھَو  {وأنه أحلق املضارع باالسم املعرفة ، فأجاز وقوع الفعل بعده ، وجعل من ذلك 
  . } ُیْبِدُئ َوُیِعیُد

  ) .وهو عند غريه توكيد أو مبتدأ (  :قال 
 م أَنَّ مجاعة ق :قُلْتم الرد عليهم ، تقدواآلية حمتملة ، وليس فيها دليلالوا بذلك ، وتقد  ،

  .وتأمل هل يترجح جعله مبتدأ أو تأكيد ؟ األمر حمتمل 

  . ] ١٦: الربوج [  } َفعَّاٌل ِلَما ُیِریُد { :قولھ تعالى 
لعمل ، ، مثاالً لتقوية العامل الفرعي ا )١(يف الم التقوية  :اَألوَّل ذكرها يف موضعني ؛ 

وقد قدمنا ما يف هذه الالم يف مواضع ، وذكرها فيما ال يتعلق ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن احلرف 
ألا  } َفعَّاٌل ِلَما ُیِریُد {: إا متعلقة بالعامل حنو :  ، فقال يف الالم املقوية )٢( الزائد

ُمَصدًِّقا  {م يف ليست زائدة حمضة ملا ختيل يف العامل من الضعف ، فانظره ، وانظر ما تقد
،    ، وكالم الشيخ يف موضع آخر )٣( فإنا قدمنا ما يف املسألة ] ٩١: البقرة [  } ِلَما َمَعُھْم

  .خالف ما هنا 
علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .وسلَّم تسليما على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه  اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٤٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٠٨( املغين     )٢(
  ) . ٢/٢٥٣( اجلمع الغريب     )٣(



  

  ـ ٣٥٦ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الطارق
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها آيات منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٤الطَّارق [  } ِإْن ُكلُّ َنْفٍس { :قولھ تعالى 
 :قال ، ملَّا أَنْ تكلَّم على أَنها قد تكون للنفي ؛  )١()  إِنْ (يف  :اَألوَّل : ذكرها يف مواضع 
: النافية إال وبعدها إال ، أو ملَّا املشددة يف قراءة بعض السبعة )  إن (وقول بعضهم ال تأيت 

ما كل نفس إال : ديد امليم أي بتش ] ٤: الطَّارق [  } ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْیَھا َحاِفٌظ {
،    املخففة) إِنْ : ( ، وقال بعد ذلك  )٢(عليها حافظ مردود ، مث ذكر الرد بآيات قد قدمناها 

ِإْن ُكلُّ  {ومن ذلك  :ثُم قال إمنا يكون امسا هلا إذا دخلت على اجلملة االمسية ، فذكر آيات 
  .، فانظره )  ملا (خفف يف قراءة من  ] ٤: الطَّارق [  } لَماَنْفٍس 

أن : الثالث : ، قال بعد ذلك  )٣(؛ ملَّا أَنْ ذكر هلا معاين )  ملَّا (يف  :الموضع الثَّاني 
ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْیَھا  {:  تكون حرف استثناء فتدخل على اجلملة االمسية حنو 

ملَّا  اأنشدك  : (، وعلى املاضي لفظًا ال معىن حنو  فيمن شدد ] ٤: لطَّارق ا [ } َحاِفٌظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٦١٢( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ١/٣١٠( املغين     )٣(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٥٧ـ 




  :ما أسألك إال فعلك ، قال : أي )  فعلت
  )١(  لمَّا غنثت نفًسا أو اثنتین  }  ..... ..... ..... ..... .....  

  .غري معروف يف اللغة ) إالَّ ( ىن مبع)  ملَّا (إنَّ :  اجلوهري، ويف ذلك رد لقول    البيت
املخففة على قول )  إِنْ (وأا تدخل على خرب  )٢(ذكرها يف الم االبتداء  :الّثالث 

  .واألكثرين ذكروا اآلية مثاالً لذلك  سيبويه
 م الكالم على نظريها ، والقراءات معروفة اليت أشار إليها ، وقد أش :قُلْتار قد تقد
اطبـيرمحه  ـ الشـ إىل ذلك بقوله  ا:  

  )٣(  ..... ..... ..... ..... .....  }  وفیھا وفي یس والطارق العلى  

  . )٤(انظر ما قدمناه يف هود 

  . ] ٩الطَّارق [  } َیْوَم ُتْبَلى السََّراِئُر { :قولھ تعالى 
ما  ونظري: يف مراعاة املعىن دون الصناعة ؛ ملَّا أَنْ ذكر أمثلة قال  ، )٥(ذكرها يف اجلهة الثَّانية 

ِإنَُّھ َعَلى  {: بالرجع من قوله  } َیْوَم ُتْبَلى السََّراِئُر {هنا ما لزمه إذ علق  الزخمشريلزم 
ثُم قال ، ) لقادر : ( وهو ) إِنَّ ( خبرب فإن فيه الفصل  :ثُم قال  ] ٨: الطَّارق  [ } َرْجِعِھ َلَقاِدٌر

يرجعه يوم تبلى السرائر ، وال ينتصب يوم بقادر ؛ ألنَّ : والصواب التعلّق مبحذوف ، أي  :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :عجز بيت صدره     )١(

    ..... ..... ..... ..... .....  }  باهللا یا ذا البردین: قالت لھ   
  ) . ١/٣١٠( املغين     
، اجلىن الداين )  غنث (، مادة )  ٢/١٩٦( لسان العرب : انظر . والبيت من الرجز ، وهو بال نسبة     

  ) . ٣/١٨٨( ، الدرر اللوامع )  ١/٢٣٦( ، مهع اهلوامع )  ٢/٦٨٣( ، شرح شواهد املغين )  ٥٩٣ ص (
  ) . ١/٢٥٨( املغين     )٢(
  . ٧١سبق خترجيه ص     )٣(
  ) . ٢/٦٥٧( اجلمع الغريب     )٤(
  ) . ٢/٦٢٠( املغين     )٥(
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  ـ ٣٥٨ـ 




َیْوَم  {: قدرته ـ تعاىل ـ ال تتقيد بذلك اليوم وال بغريه ، مث نظَّر لذلك بآية الفرقان 
  .، انظره  ] ٢٢: الفرقان [  } َیَرْوَن اْلَمالِئَكَة

 الفصل بني املصدر وعمله باألجنيب ال جيوز ، وهو الذي لزم  :قُلْتخمشرييف اآلية ،  الز
إِنَّ الظرف يستخف فيه ما ال يستخف يف غريه ؛ ألنَّ ذلك على خالف األصل ، :  يقال وال

إال أنه جياب عنه ما أجيب يف  صحيح ،. إخل ..... وما أشار إليه أنه قدرته ـ تعاىل ـ 
وليس مما مينع ذلك ؛ ألنَّ الفعل اقتضى  ] ٤: الفاحتة [  } َماِلِك َیْوِم الدِّیِن {:  )١(قوله تعاىل 

عدم ختصيص القدرة بشيء دون شيء ، لكن ألجل هول اليوم وعظم أمره حسن 
ـ ، وانظر ما نبه  اـ رمحه  )٢( بن عطيةالتخصيص ، وقد وقفت على اجلواب بعينه ال

  .أعلم  واعليه يف عود الضمري هل يلزم ، 
علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦١ - ١/٥١( اجلمع الغريب     )١(
  ) . ٧٤ - ١/٦٨( رر الوجيز احمل    )٢(



  

  ـ ٣٥٩ـ 
  

  لرَّْحَمِن الرَِّحیِمِبْسِم اللَِّھ ا

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  األعلىسورة 
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: األعلى [  } َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلى { :قولھ تعالى 
َسبِِّح  {: من التوابع جيوز يف حنو : مسألة  :ن قال ملَّا أَ؛  )١(ذكرها يف اجلهة اخلامسة 

)  جاءين غالم زيد الظريف : (صفة لالسم أو صفة للرب ، وأما حنو  } اْسَم َربَِّك اَألْعَلى
فالصفة للمضاف ، وال تكون للمضاف إليه إال بِدليل ؛ ألنَّ املضاف إليه إمنا جيء به لغرض 

  كسه ، وع التخصيص ، ومل يؤتى به لذاته
  )٢(  وُكلُّ َفَتًى َیتَِّقي َفاِئُز  }  ..... ..... ..... ..... .....  

فالصفة للمضاف إليه ؛ ألنَّ املضاف إمنا جيء به لقصد التعميم ، ال للحكم عليه ، 
  :ولذلك ضعف قوله 

  )٣(  .البیت ..... ..... .....   }  َوُكلُّ َأٍخ ُمَفاِرُقُھ َأُخْوُه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٥١( املغين     )١(
، وشرح مغين اللّبيب )  ٢/٦٥١( املغين : انظر . ظاهره أَنه مثال ، وجيوز أن يكون شطر بيت من املتقارب     )٢(

  ) . ٧( للدكتور عبد اللّطيف اخلطيب حاشية رقم 
  :صدر بيت عجزه     )٣(

    َلَعْمُر َأِبْیَك ِإالَّ الَفْرَقَداِن  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ٢/٦٥١( املغين     

= 
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  ـ ٣٦٠ـ 




،  للمضاف وكذلك عود الضمرييخ حسن بليغ مقيد لكالمهم ، إمنا هو كالم الش :قلت  
وألي شيء أجاز يف اآلية الوجهني ، وظاهره على حكم السواء وهال وجب :  فإن قُلْت

  ؟ الوصف للمضاف
 ى ، فاملفهوم منه هو  :قُلْتإمنا أجاز الوجهني ألن االسم املراد به هنا املسم هالظاهر أَن
إذا كان كما االسم ، : الرب ، فصح وصف املسمى ووصف الرب ، وال يقال  املفهوم من

فيلزم أن تكون اإلضافة يف اآلية للتخصيص ، فاملقصود إنما هو اَألول ، فيتعين : قلتم 
لعلّ الشيخ مال إىل قول من قال بأَنَّ االسم يف اآلية إمنا أيت به : الوصف له ؛ ألنا نقول 

يه على أَنَّ الكالم ينبغي أن ال يؤتى به مقتصرا على جمرد اللفظ ، بل ينبغي أن ألجل التنب
 :ملَّا أَن قال ، و سبح ربك ، لتبادر التسبيح اللفظي: يكون بالقلب وباللسان ، فإنه لو قيل 

زال ذلك اإلام ، وهذا املعىن قريب منه وقع يف كالم  } َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلى {
م أوردوا السؤال يف اآلية كيف صح فيه الترتيه ألمسائه وإمنا ترتّه  )١( هيليالس؛ ألجل أ
،  بأن األمساء حلقها ذلك ؛ ألجل داللتها على الذات العلية املرتهة )٢(؟ فأجاب الغزايل  ذاته

  .، فانظره  )٣( السهيليفصح نسبة ذلك إليها ، ورد 
وباجلملة فالسؤال على الشيخ وارد ، ومل يقنعين جواب عنه ، وكالم الشيخ قد أشار 

صفة ) األعلى ( يف إعراب  )٤(من التقييد  املُعرِب، وتأمل ما أشار إليه  صاحب األمايلإليه 
  .منقطعا مما قبله ) الَّذي ( ال يتم إال على إعراب : قال االسم ، فإنه ال بد منه ، 

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، شرح )  ٢/٣٣٤( ، الكتاب )  ١٧٨ص ( ديوانه : انظر . البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن معدي كرب     

  ) . ٣/٤٢١( ، خزانة األدب )  ١/٢١٦( ، شرح شواهد املغين )  ٢/٨٩ (املفصل 
  ) . ٢/١٢٩( ، شرح الرضي على الكافية )  ٢/٢٥٥( التسهيل البن مالك  شرح: انظر . وورد بال نسبة     

  ) . ٦٨ - ٦٧ص ( أمايل السهيلي     )١(
  .كلمة غري واضحة ، ولعلّه ما أثبته     )٢(
  ) . ٦٩ص ( املصدر السابق     )٣(
  ) . ٦/٥٠٩( الدر املصون     )٤(
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  ـ ٣٦١ـ 



  . ] ٥: األعلى [  } َفَجَعَلُھ ُغَثاًء َأْحَوى { :قولھ تعالى 
يف : ومن الوهم قول بعضهم  :قال يف الرابع عشر ،  )١(ذكرها يف اجلهة األوىل 

 ، وهذا ليس بصحيح على اإلطالق ، بل إذا فسر )  اءغث ( صفة لـ)  أحوى (
، وأما إذا فسر باألسود من شدة اخلضرة لكثرة  األحوى باألسود من اجلفاف واليبس [

وإمنا )  عوجا (كجعل قيما لـ )  غثاء ( فجعله صفة لـ)  مدهامتان (الري كما فسر يف 
اسب الفواصل وهذا ال يضر ، وقد وآخر لتن)  املرعى (أن يكون حاالً من  )٢(] الواجب 

، وذكر ما أشار  ذكر الفهري اآلية يف انتقاده على العجز يف املسألة السادسة يف أول املعامل
  .إليه الشيخ هنا من التقدمي والتأخري ، انظره 

  . ] ٩: األعلى [  } ِإْن َنَفَعِت الذِّْكَرى { :قولھ تعالى 
إن هذه : قيل : قالوا .    تكلَّم على آية األحقاف اليت قدمنا ؛ ملَّا أَنْ )٣()  إن (ذكرها يف 

وقيل يف هذا  ] ٩: األعلى [  } َفَذكِّْر ِإْن َنَفَعِت الذِّْكَرى {: اآلية مبعىن قد ، وإن من ذلك 
والربد ، : أي  ] ٨١: النحل [  } َسَراِبیَل َتِقیُكُم اْلَحرَّ {: وإن مل تنفع ، مثل : التقدير 

  .إمنا قيل ذلك بعد أن عمهم التذكري ولزمتهم احلجة :  يلوق
عظ الظاملني : ظاهره الشرط ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكري فيهم ، كقولك : وقيل 
  .، تريد بذلك االستبعاد ال الشرط  إن مسعوا

كما مر يف )  قد ( أا قد تكون مبعىن قطربوزعم :  )٤(وقال الشيخ بعد هذا كله 
  .، فانظره  } َفَذكِّْر ِإْن َنَفَعِت الذِّْكَرى {

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦١٤( املغين     )١(
  .يف األصل ، ونقلته بالنص من املغين ما بني املعقوفني مطموس     )٢(
  ) . ١/٣٠( املغين     )٣(
  ) . ١/٣٣( املغين     )٤(
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  ـ ٣٦٢ـ 



  . ] ١٦: األعلى [  } َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیا { :قولھ تعالى 
إِنها تكون إلضراب االنتقال فذكر آيات ، من  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  بل (ذكرها يف 

  .، فانظره  ذلك هذه
علينا بركاا مبنه وفضله ،  ارأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد  وهذه آخر آية

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٣٠( املغين     )١(



  

  ـ ٣٦٣ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الغاشیة
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :ل الفقري إىل ربه قا

ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ  {: ، وقوله أوالً  ] ٨: الغاشية [  } ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِعَمٌة { :قولھ تعالى 
  . ] ٢: الغاشية  [ } َخاِشَعٌة

عليه وبابه الشعر وأنشد  :قال ، يف حذف حرف العطف  )١(ذكرها يف أماكن احلذف 
  : قول احلطيئة

  )٢(  ..... ..... ..... ..... .....  }  ..... ..... .....إْن امرأ   

أعطه درمهًا  (البيت ، وتأوله على أَنَّ اجلملة صفة ، مث ذكر عن أيب احلسن أنه مسع 
 وخرج على حذف: ، وحيتمل بدل اإلضراب ، قال )   أو  (وخرج على إضمار : ، قال )   درمهني

  .فانظره  } ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة {ف آيات منها هذه ، فإا عطف على ، حرف العط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٣٠( املغين     )١(
  :جزء من صدر بيت ، والبيت بتمامه     )٢(

    برمل یبرین جاًرا شد ما اغتربا  }  إْن امرأ رھطھ بالشام منزلھ  
  ) . ٢/٧٣٠( املغين     
، )  ١/١١٨( ، أمايل ابن الشجري )  ١٩ص ( ديوانه : والبيت من البسيط ، وهو للحطيئة ، انظر     

  ) . ٣/٢٨٩( ، خزانة األدب )  ٢/٧٣٠ ( املغين
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  ـ ٣٦٤ـ 



  . ] ١٧: الغاشية [ اآلية  } َأَفال َیْنُظُروَن ِإَلى اِإلِبِل َكْیَف ُخِلَقْت { :قولھ تعالى 
بدالً من اإلبل ؛ ألنَّ دخول اجلار )  كيف (ال تكون  :فقال ،  )١()  كيف (ذكرها يف 

متعلقة ) إىل ( ، وألن ) على ( ، بل يف ) إىل ( شاذ ، على أَنه مل يسمع يف ) ف كي (على 
مبا قبلها ، فيلزم أن يعمل يف االستفهام فعل متقدم عليه ، وألن اجلملة اليت بعدها تصري غري 
مرتبطة ، وإمنا هي منصوبة مبا بعدها على احلال ، وفعلُ النظر معلق ا ، وهي وما بعدها 

ال تكون بدالً (  :قوله دل من اإلبل بدل اشتمال ، واملعىن إىل اإلبل كيفية خلقها ، فانظر ب
  .إخل ..... ) من اإلبل 
 وال تكون عطف بيان ؛ ألنَّ عطف البيان يف اجلواب مبرتلة النعت ، والنعت  :قُلْت

  .يصح ، بكيف  ال
  .إخل ..... ) وجعل النظر معلق (  :قوله 

 كيف صح التعليق مع أن ينظرون قد أخذ مفعوله وهو إىل اإلبل ؟: فإن قُلْت  
 معناه باعتبار البدل ؛ ألنَّ البدل على حمل املبدل منه ، إال أنه إذا قررنا أن اجلملة  :قُلْت

حلت حمل اإلبل ، ودخل حرف اجلر فقد وقع التعليق فيه وهو ال يعلق باتفاق ، على أَنَّ هذا 
  .، فإن ظاهره خالف ما قلنا ، فتأمله  املُعرِبخ وال يصلح جوابا عن يصلح جوابا عن الشي
مع كونه صرح أوالً بأا بدل )  إىل كيف خلقت (تعدى )  ينظرون (فإنه صرح بأن 

نا كما ذكر الشيخ يف ال يصح أن يقال ه:  )٢( الدماميين، وذلك متناف ، قال )  اإلبل (من 
حاشية التسهيل من أَنَّ حرف اجلر إذا دخل على اسم استفهام فقد سلب االستفهام ، وهلذا 

فال تصح فيه البدلية )  كيف (عمل فيه ما قبله ؛ ألنَّ الشيخ قد صرح ببقاء االستفهام هنا يف 
.  

 يلز :قُلْت هيخ على ما نقل عنه مشكل ؛ ألنمررت  : (م عليه جواز قولنا وكالم الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٣١( املغين     )١(
  ) .ب /٧٧( حتفة الغريب     )٢(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٦٥ـ 




إن : واحلق أن يقال :  )١( الدمامييناستفهامية ، قال )  من (على أن تكون ) ؟  مبن
، أو يقال باالستفهام ، واجلملة بدل من حمل اجلار  هنا ليس فيها استفهام)  كيف (

  .؛ ألنه يف حملّ نصب  وارور
 رط ، وهو غريب ويف هذ :قُلْتا خترج عن االستفهام والشا الكالم نظر ؛ ألنَّ ظاهره أ

من حمل اجلار وارور فيه نظر ؛ ألنَّ الذي هو يف حمل نصب ارور وحده : ، ثُم إِنَّ قوله 
يصح إتباع هذا احملل على الصحيح ؛ ألنَّ العامل ال  ال اجلار وارور ، وعلى تسليمه ال

، وما ذكرناه هو اجلاري على قوهلم اجلار وارور ، إذا تعلق بالظاهر ال حمل له يتوصل إليه 
، نعم وقع هلم يف ذلك إشكال يف مر بزيد النائب عن الفاعل ، واحتاجوا إىل اجلواب بأن 

..... .....  خيرج عن معناه من أَنَّ االستفهام  املُعرِبالنائب فيه خالف معلوم ، وما ذكر 
الوصل والفصل  )٢(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

..... ..... فإنه تكلّم فيها كالما بناه على اجلامع التخيلي ، وال تظهر أن  )٣(يف اإليضاح 
  .مشاركة له فيه ، وال أسوأ حاالً ممن ال يريده  )٤(..... 

  . ] ٢٣ـ  ٢٢: الغاشية [  } ِإال َمْن َتَولَّى َوَكـَفَر* َلْسَت َعَلْیِھْم ِبُمَسْیِطٍر  { :قولھ تعالى 
تنبيه هذا الَّذي ذكرته من احنصار  :ملَّا أَن قال ؛  )٥(ذكرها يف آخر اجلمل اليت هلا حملّ 
لى ما قرروه ، واحلق أا تسع ، والذي أمهلوه اجلملة اجلمل اليت هلا حمل يف سبع جارٍ ع

الغاشية [ اآلية  } َلْسَت َعَلْیِھْم ِبُمَسْیِطٍر { :واجلملة املسند إليها ، أَما اَألوىل فنحو املستثناة ، 
ع نصب على اخلرب ، واجلملة يف موض)  ايعذبه  ( من مبتدأ ، و:  ابن خروفقال .  ] ٢٢: 

  .فانظره . االستثناء املنقطع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .املصدر السابق     )١(
  .طوط طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخ    )٢(
  ) . ١/٢٦٦( اإليضاح يف علوم البالغة     )٣(
  .طمس مبقدار ثالث كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٤(
  ) . ٢/٤٩١( املغين     )٥(
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  ـ ٣٦٦ـ 




استطرادا يف الكالم على أَنَّ املستثناة  )١(وذكرها ـ أيضا ـ يف السابع من اجلهة الثَّامنة 
  .اجلملة ، فانظره 

 ا ، وأن يكون من نصب على : قيل  :قُلْتحيتمل املستثىن يف اآلية أن يكون مفرد
صل ، وال مانع من ذلك ، وحيتمل ما ذكر الشيخ ، وذكر االستثناء ، وهو إما منقطع أو مت

خمشريا : أي  ] ٢١: الغاشية [  } َفَذكِّْر {: أن االستثناء من قوله  )٢( الزإال من انقطع طمع
  .يف إميانه ، وما بينهما اعتراض 

  .هر يف االتصال إال أن فيه التفريغ يف اإلجياب كالمه ظا:  )٣( الدماميينقال 
ال جيري على قاعدة يف هذه املسألة ، وراعى فيها املعىن ، وترك  الزخمشريكالم  :قلت 

َوِإْن ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب  {: يف قوله  )٤(الصناعة ، وإن كان وقع يف قراءة من شدد النون 
ابن التفريغ املذكور ، لكنهم تأولوا على أن ما يوهم  ] ١٥٩: النساء [  } َننَّ ِبِھِإال َلُیْؤِم
  .أعلم  وا. فصل ، فزعم أن التفريغ قد يتقرر يف اإلجياب األزمان ، فانظره  )٥( احلاجب

مبنه وفضله ، علينا بركاا  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٨٦( املغين     )١(
  ) . ٤/٧٣٢( الكشاف     )٢(
  ) .أ /١٦٩( حتفة الغريب     )٣(
  ) . ٢/٤٦٠( الدر املصون     )٤(
  ) . ٤/٣٤( النحوية األمايل     )٥(



  

  ـ ٣٦٧ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الفجر
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢ـ  ١: الفجر [  } َوَلَیاٍل َعْشٍر* َواْلَفْجر  { :قولھ تعالى 
ويقال يف  :قال ،  )١(ذكرها يف الباب السابع ؛ ملَّا أَنْ بين أمورا مشتبهة على املبتدئ 

جار وجمرور ، وعالمة جره كسرة مقدرة على الياء احملذوفة ، ويف )  مررت بقاضٍ : ( حنو
جار وجمرور ، وليالٍ عاطف ومعطوف ، وعالمة جره فتحة  } َوَلَیاٍل* ر َواْلَفْج {: حنو 

مقدرة على الياء احملذوفة ، وإمنا قدرت الفتحة مع خفتها لنيابتها عن الكسرة ، ونائب الثقيل 
، )  يعد (كما حذفت يف )  يهب (ثقيل ، ثُم استدلّ على ذلك بأَنَّ الواو حذفت يف 

)  وجِلَ (؛ ألنَّ فتحته ليست نائبة عن الكسرة ؛ ألنَّ ماضيه )  لُيوج (حتذف يف  ومل
وهب بالفتح ، فقياسه الكسر ، لكن عارضه )  يهب (بالكسر ، وقياسه الفتح ، وما يف 

  .حرف حلقي ، فانظره 
 يخ ، ومن جهة أن ) ليالٍ ( خمالفة ) قاضٍ (  :قُلْتمن وجهني ، من جهة ما ذكر الش
، ففيه أقوال ، ) ليالٍ ( تنوين صرف اتفاقًا ، خبالف التنوين يف )  قاضٍ (يف  التنوين

والصحيح أنه عوض عن الياء ، واختلفوا يف سبب حذف الياء من ليالٍ خبالف قاضٍ ، فإم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٧٧٤( املغين     )١(
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  ـ ٣٦٨ـ 




اتفقوا يف سبب احلذف ، وال جيوز إعرابه بفتح ظاهر مع حذف التنوين ، وال خالف يف 
  .هم غريه ، خالفًا ملن تو ذلك

  . ] ٤: الفجر [  } َواللَّْیِل ِإَذا َیْسِر { :قولھ تعالى 
فيمن  الزخمشريوذكر كالم .  )١(ذكرها يف الكاف ، ملا ختم بالكالم على آية مرمي 

ون وأا حرف ردع نونت كما ن ] ٨٢: مرمي [  } َكالَّ َسَیْكُفُروَن ِبِعَباَدِتِھْم {نون 
  .أصله التنوين )  سالسال (ورد عليه بأن  ] ٤: اإلنسان [  } َسالِسَال {

 الزخمشريبالتنوين مصححة لتأويل  } يسرٍَواللَّْیِل ِإَذا  {: وقراءة بعضهم : قال الشيخ 
  .؛ إذ الفعل ليس أصله التنوين 

 ٢(ا على ذلك يف مرمي وهذه أقوال مشكلة ، وقد نبهن :قُلْت( .  
وذكرها ـ أيضا ـ يف الباب الثَّامن ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على التضمني ، واستطرد الكالم 

  : على بيت اهلذيل 
  )٣(  ..... ..... ..... ..... .....  }  .....َحَمَلْت ِبِھ فْي َلْیَلٍة   

،  ر يأيت صفة لليلة مثل اآليةمذعورة ، باجل: روي مزءودة ، أي  :ملَّا أَن قال البيت ؛ 
  .فانظره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢١٥( املغين     )١(
  ) .أ /٢٣( اجلمع الغريب     )٢(
  :شطر من صدر بيت ، ومتام البيت     )٣(

    َكْرًھا وَعْقُد ِنَطاِقَھا َلْم ُیْحَلِل  }  َمْزؤْوَدٍة..... ..... ..... .....   
  ) . ٢/٧٩٢( املغين     
، شرح ديوان )  ٣/١٠٧٢( شرح أشعار اهلذليني : انظر . كامل ، وهو أليب كبري اهلذيل والبيت من ال    

، شرح شواهد )  ٢/٧٩٢( ، املغين )  ١/٢٢٤( ، أمايل ابن الشجري )  ١/٨٧ (احلماسة للمرزوقي 
  ) . ١/٢٢٧ ( املغين
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  ـ ٣٦٩ـ 



  . ] ٥: الفجر [  } َھْل ِفي َذِلَك َقَسٌم { :قولھ تعالى 
للتأكيد يف اآلية )  إنَّ (إِنها قد ترد مبعىن  :ملَّا أَن قال ؛  )١()  هل (ذكرها يف 

  .بعيد  وهو

  . ] ٢٢: الفجر [  } َوَجاَء َربَُّك { :قولھ تعالى 
والشتراط الدليل : ؛ ملَّا أَنْ ذكر شروط احلذف ، قال  )٢(اجلهة العاشرة  ذكرها يف خامتة

وجاز يف اآلية ، وذكرها بعد ذلك مثاالً حلذف )  جاء غالم زيد (امتنع حذف املضاف يف 
  . )٣(املضاف يف أماكنه 

 ا أن ذلك من  :قُلْتم لنا مرارجماز احلذف ، واختلف أهل البيان مع ذلك هل هو تقد
..... ..... ..... ..... ليس  جماز يف اإلعراب أو يف الكلمة ، وتقدم مستوفًى عند قوله 

..... ..... ..... ..... ..... قال ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  
القائل بأن خربها ال يكون فعالً  )٤(.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .

  .، فرد عليه بثبوت ذلك يف آيات منها هذه اآلية  ماضيا
علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤٠٧( املغين     )١(
مد حميي الدين عبد احلميد مبقدار سطر ، وهو املوضع اَألول حم/ هناك سقط يف نسخة املغين بتحقيق الشيخ     )٢(

  ) . ٢/٦٩٣( املغين : انظر .  ] ٢٢: الفجر [  } َوَجاَء َربَُّك {: الَّذي ذكر ابن هشام فيه قوله تعاىل 
  ) . ٢/٧١٥( املغين     )٣(
  .طمس مبقدار سطرين بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٤(



  

  ـ ٣٧٠ـ 
  

  للَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِمِبْسِم ا

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة القسم
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: البلد [  } ال ُأْقِسُم ِبَھَذا اْلَبَلِد { :قولھ تعالى 
)  ال (ا أَنْ تكلَّم على آية القيامة ، وذكر أنه قيل بأن ؛ ملَّ )١(ذكرها يف الالم الزائدة 

ال ُأْقِسُم ِبَھَذا  {: ويرد ذلك قوله تعاىل  :قال الشيخ زائدة أتى ا لتأكيد نفي اجلواب ، 
  .فانظره  ] ٤: البلد [  } َلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن {: فإنَّ جوابه مثبت وهو  } اْلَبَلِد

  .فإنه مناسب ملا هنا  )٢(سورة القيامة  وانظر ما قدمنا يف

  . ] ١١: البلد [  } َفال اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة { :قولھ تعالى 
إنها دخلت على مجلة ماضية وجب تكرارها ، :  ملَّا أَن قال؛  )٣()  ال (ذكرها يف 

فألن  } َبَةَفال اْقَتَحَم اْلَعَق {: وأما قوله تعاىل : وذكر من ذلك أمثلة ، قال بعد ذلك 
فال فك رقبة ، وال أطعم مسكينا ؛ ألنَّ ذلك تفسري : ؛ ألنَّ املعىن  فيه مكررة يف املعىن)  ال (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٧٧(  املغين    )١(
  . ٣٠٢ـ  ٣٠٠ص : انظر     )٢(
  ) . ١/٢٧١( املغين     )٣(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٧١ـ 



ُثمَّ َكاَن ِمَن الَِّذیَن  {إمنا جاز ألن :  الزجاج، وقال  الزخمشريللعقبة ، قال ذلك 
فال اقتحم العقبة : معطوف عليه وداخل يف النفي ، فكأنه قيل  ] ١٧:  البلد[  } َءاَمُنوا
  .انتهى . آمن  وال

دعائية ، )  ال : (، وقال بعضهم )  ال أكل زيد وشرب : (ولو صح جلاز  :قال الشيخ 
فأال اقتحم العقبة ، مث : حتضيض ، واألصل : دعاء عليه أن ال يفعل خريا ، وقال آخر 

  .، فانظره  هو ضعيفحذفت اهلمزة و
 ا القول بأن  :قُلْتيخ أن يقدم )  ال (هذه األقوال أقردعائية ، وهلذا قيل حق الش

؛ ألنه راعى معىن الكالم فهو مما محل فيه الشيء على شيء آخر ملشاته يف املعىن الذي  ذلك
  .أعلم  واهو النفي ، وقد بوب الشيخ على ذلك يف آخر كتابه ، 

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٧٢ـ 



  



  

  ـ ٣٧٣ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  ليماعلى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تس اصلى 

  سورة الشَّمس
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: الشمس [ اآلية  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا { :قولھ تعالى 
، فإنه ملَّا أَنْ ذكر اخلالف الذي قدمنا يف  )١(ذكرها يف العطف على معمويل عاملني 

: قال بعد ذلك  ] ١: اللَّيل [  } َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشى { : )٢(وانظر بعد . اجلاثية ، فانظره 
: ممن منع العطف املذكور ، وهلذا اجته له أن يسأل يف قوله تعاىل  الزخمشريواعلم أن 

  . ] ٢ـ  ١: الشمس [ اآلية  } َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَھا* َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا  {
معضل ؛ ألنك إن جعلت الواوات عاطفة وقعت يف )  إذا (نصب : فإن قُلْت  :قال 

، )  أقسم ( املنصوبة بـ)  إذا (يعين إذا عطف على : العطف على عاملني ، قال الشيخ 
وإن جعلتهن للقسم وقعت : واملخفوضات عطف على الشمس املخفوضة بواو القسم ، قال 

يعين أما استكْرها ذلك لئال حيتاج : على استكراهه ، قال الشيخ  سيبويهو اخلليلفيما اتفق 
كل قسم إىل جواب خيصه ، مث أجاب بأن فعل القسم ملا كان ال يذكر مع واو القسم 

  .خبالف الباء صارت كأا هي الناصبة اخلافضة ، فكأن العطف على معمويل عامل 
: وهذه قوة منه ، واستنباط ملعىن دقيق ، مث اعترض عليه بقوله تعاىل :  جبابن احلاقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٦١( املغين     )١(
  . ٣٦٤ـ  ٣٦٣ص : انظر     )٢(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـ ٣٧٤ـ 




واحلق اجلواز  :ثم قال الشيخ ،  )١(وقد قدمنا ذلك  ] ١٥: التكوير [  } َفال ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس {
  .وال إشكال يف اآلية )  يف الدار زيد واحلجرة عمرو : (يف حنو 

 يخ يف سورة اجلاثية ستة أقوال فيها  :قُلْتوقد  )٢(هذه املسألة قد خلصنا من كالم الش ،
بعيد عن القواعد  الزخمشريقدمنا أن الصحيح املنع خالف ظاهر كالم الشيخ ، وما ذكره 

وهذه قوة منه ، مث إن هذه اآلية مل يبني الكالم : يف كونه قال  ابن احلاجبوالعجب من 
أما الواو األوىل فال إشكال أا للقسم ، وأَما الثَّانية فظاهر كالمهم أا : فيها ، فنقول 

إذا تقرر أن الواو للعطف فهي : للعطف ، فعلى هذا يرد عليهم هنا إشكال وهو أن نقول 
إمنا عطفت  ا عاطفة على املقسم ا ، أوالً وهو الشمس ، وقد علمت أن الواو الثَّانية كله

 )٣(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... معموالن 
..... ..... ..... ..... املذكور ، وأما الرابعة فال إشكال فيها كذلك نعم يتقرر يف الدار 

..... ..... ..... فكل واحد معطوف على ما قبله إال أنه يشكل يف الواو  )٤(.... ...... .
ما تقدم وقوة املعىن فيما يظهر أن الواو الثَّانية واو املعية ، وأن ضحى  )٥(..... ...... 

تقرر ما الشمس قيد يف املقسم به ، إال أم مل يقولوه ، نعم لو وقع مكان الواو الثَّانية إذًا ل
لألول )  أقسم (األوىل معمولة لـ )  إذا (، وال يتقرر ما ذكر يف اآلية ، إن  الزخمشريقال 

 } َوالنََّھاِر {: الثَّانية معطوفة عليها ، فعطف قوله )  إذا (يف أول معطوف عليه ، و 
َوالنََّھاِر ِإَذا  {: وعطف قوله  ] ١: مس الش[  } َوالشَّْمِس {: على قوله  ] ٣: الشمس  [

، وكذا تقدم لنا يف سورة  ] ٢: الشمس [  } ِإَذا َتالَھا {: على قوله  ] ٣: الشمس [  } َجالََّھا
حيتاج إىل ارتكاب اخلالف املذكور وال إشكال ، والعجب من  التكوير ، وعلى هذا ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٢٨ـ  ٣٢٧ص : انظر     )١(
  . ١٤٤ـ  ١٤٣ص : انظر     )٢(
  .طمس مبقدار سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
  .ترميم الَّذي حلق باملخطوط طمس مبقدار ست كلمات بسبب ال    )٤(
  .طمس مبقدار مخس كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٥(
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  ـ ٣٧٥ـ 




والعجب . ومل يتعرض ملا ذكرنا وهو وهم  الزخمشريكونه تشاغل ببحثه مع يف  )١( املُعرِب
 ] ١: اللَّيل [  } َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشى {:  يف كونه نظر لآلية بقوله )٢( املختصرـ أيضا ـ من 

هل )  إذا (قريب من البحث يف )  إذا (من اإلشكال يف  )٣( املُعرِبومل يبني ذلك ، وما ذكر 
  . )٤(الشيخ يف النجم : هي شرطية ، انظر 

  . ] ٥: الشمس [  } َوالسََّماِء َوَما َبَناَھا { :قولھ تعالى 
ظره فان)  ا (ال تطلق على )  ما (، رادا على من ذكر أن  )٥(ذكرها يف اجلهة الثّالثة 

  .، وليس فيه دليل  )٦( يف األنفال

  . ] ٨: الشمس [  } َفَأْلَھَمَھا ُفُجوَرَھا { :قولھ تعالى 
  .؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تكون ضمريا  )٧()  اهلاء (ذكرها يف حرف 

  . ] ٩: الشمس [  } َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَھا { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر التعدي بالتضعيف ،  )٨(عل معها متعديا ذكرها يف األمور اليت يكون الف

إا قد تفيد التحقيق ، فذكر اآلية مثاالً لذلك ، :  )٩( ملَّا أَن قال؛ )  قد (وذكرها يف 
: قال )  قد (؛ ملَّا أَنْ ذكر حذف الم  )١٠(ـ يف أماكن احلذف  أيضا وذكرها ـ. فانظره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٥٢٩ـ  ٦/٥٢٨( الدر املصون     )١(
  ) .أ /٢٢٧ب ، /٢٢٦( ايد     )٢(
  ) . ٦/٥٢٩( الدر املصون     )٣(
  . ١٩٨ـ  ١٩٥ص : انظر     )٤(
  ) . ٢/٦٢٦( املغين     )٥(
  ) . ٥٣٧ـ  ٢/٥٣٤: ( يب اجلمع الغر    )٦(
  ) . ٢/٤٠٢( املغين     )٧(
  ) . ٢/٦٠١( املغين     )٨(
  ) . ١/١٩٧( املغين     )٩(
  ) . ٢/٧٤٢( املغين     )١٠(
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  ـ ٣٧٦ـ 




كر اآلية ، ونظر ا ـ أيضا ـ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف إنه قد حيسن مع طول الكالم ، فذ
وأن اجلواب قد علمنا  ] ١: ق [  } ق َواْلُقْرَءاِن اْلَمِجیِد {، وتكلم على  )١(جواب القسم 

  .، وحذفت الالم للطول كهذه اآلية 
 اآلية قد قيل فيها بأن اجلواب مقدر ؛ فعلى هذا ال دليل يف اآلية  :قُلْت.  

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اآخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد وهذه 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٤٣( املغين     )١(



  

  ـ ٣٧٧ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  یلسورة الل
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: اللَّيل [  } َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشى { :قولھ تعالى 
ابن يف آخر الفصل منه ؛ ملَّا أَنْ ذكر كالم  )١(ذكرها يف العطف على معمويل عاملني 

فجعله قوالً مستقالً فقال يف كتاب  الزخمشريجواب  بن اخلبازاوأخذ  :ملَّا أَن قال  اخلباز
َواللَّْیِل  {قيل إذا كان أحد العاملني حمذوفًا فهو كاملعدوم ، وهلذا جاز العطف يف : النهاية 

، فينبغي له أن يقيد  شريالزخم، وما أظنه وقف يف ذلك على كالم غري  } ِإَذا َیْغَشى
  .احلذف بالوجوب 

؛ ملَّا أَنْ قسم اجلملة إىل امسية وفعلية ، فذكر أمثلة من  )٢(وذكرها يف أول اجلزء الثَّاين 
  .الفعلية منها هذه اآلية ؛ ألنها يف التقدير أقسم بالليل 

القسم بغري : الثَّامن : ، قال  )٣(مبحذوف وذكرها يف األشياء اليت جيب تعلق اجلار فيها 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تكون للحال ،  )٤()  إذا (وذكرها ـ أيضا ـ يف . الباء ، فذكر اآلية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٦٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٤٣٤( املغين     )٢(
  ) . ٢/٥١٥( املغين     )٣(
  ) . ١/١١١( املغين     )٤(
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  ـ ٣٧٨ـ 



قد خترج عن  )١(فذكر هذه اآلية ، وآية النجم ، وذكرها بعد أيضا ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا 
  . )٢(وقد تقدم عند سورة النجم ،  الشرطية واستدل يف اآلية بدليل فيه حبث

 ل فكالم  :قُلْتفيه مغاير لل ابن اخلبازأما املوضع اَألوخمشريما  ز لُهمحيخ يفكون الش ،
وجعل هذه اآلية من العطف . رأيت فيه نظر ، ولذلك حصلت ستة أقوال يف املسألة 

  . )٣( ] ١: الشمس [  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {ر جلي وال إشكال فيه مما تقدم فيها املذكو
  .وأما املوضع الثَّاين يف كالمه فظاهر 

، فإنه أجاز التصريح  )٤( بن كيسانفما ذكر فيه هو املشهور خالفًا ال: وأما الثالث 
  .الواو  مع

يف كالمه ، فإمنا عين ما رأيت ؛ ألجل ما قدمنا يف سورة النجم ، وأما املوضع الرابع 
 } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {يف  )٥( املُعرِبـ لعله اعتمد على إشكال  ا رمحه والشيخ ـ

،  )٦( املختصروأدار التقسيم يف عاملها ، وخلطه )  إذا (فإنه استشكل عمل القسم يف 
وغشيان الليل ، وال إحالة فيه ؛ : واختار أن العمل إما لفعل القسم ، وإما ملضاف مقدر أي 
  .انظره . ألنَّ األول يكون فيه القسم متحتم عند وقوع ذلك الزمان 

 ر به  :قُلْتروما صدصيف طالعة كالمه كالم ضائع ، ويلزم عليه أن ال يستشكل  املخت
 )٧(..... ..... ..... ..... ..... ..... مثله  ، وال يلزم من إشكال  أحد مسألة

..... ..... مع القسم ..... ..... ..... ..... ..... ..... من العمل ال قسم  قرره وما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١١٧( املغين     )١(
  . ١٩٨ـ  ١٩٥ص : انظر     )٢(
  . ٣٦١ـ  ٣٥٩ص : انظر     )٣(
  ) . ١/٥٢٦( انظر رأي ابن كيسان يف شرح اجلمل البن عصفور     )٤(
  ) . ٦/٥٢٨( الدر املصون     )٥(
  ) .ب /٢٢٨أ ، /٢٢٨( ايد     )٦(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٧(
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  ـ ٣٧٩ـ 



  .أعلم  وا.    النجموانظر سورة  )١(..... ..... ..... 

  . ] ٥: اللَّيل [ اآلية  } َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى { :قولھ تعالى 
  . )٢()  أعطى (اآلية ذكرها مثاالً حلذف معمويل 

 يخ أن هذا ليس من احلذف  :قُلْتفيه النحويني وإمنا هو من  )٣(وقد قدم الش مهوو ،
وتقدم الرد عليه بأن هذا اصطالح أهل البيان فال يرد على  ترتيل املتعدي مرتلة القاصر ،

  .العربية  أهل

  . ] ١١: اللَّيل [ اآلية  } َوَما ُیْغِني َعْنُھ َماُلُھ ِإَذا َتَردَّى { :قولھ تعالى 
َوَما ُیْغِني َعْنُھ  { وأما: ملَّا أَن قال ؛  )٤()  ما (ذكرها يف امليم يف فصل التدريب يف 

َفَما َأْغَنى  {حمتملة لالستفهام والنفي ، ويرجحها تعينها يف )  ما (فـ  } ُلُھ ِإَذا َتَردَّىَما
  .انظره  ] ٢٦: األحقاف  [ } َعْنُھْم َسْمُعُھْم

  . ] ١٤: اللَّيل [  } َناًرا َتَلظَّى { :قولھ تعالى 
جتلى  ( :ا أَن قال ملَّيف مسائلها ؛  )٥(يف اجلهة اخلامسة  :اَألوَّل ذكرها يف مواضع ، 

جيوز أن يكون ماضيا ، وتركت التاء ازية التأنيث وكونه مضارعا أصله )  الشمس
وال جيوز يف اآلية  } َناًرا َتَلظَّى {: ثُم حذفت إحدى التاءين على حد قوله ) تتجلى  (

ضمريا  تلظت ؛ ألنَّ التأنيث واجب مع اازي ، إذا كان: كونه ماضيا ، وإال لقيل 
  .، فانظره  متصالً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ار ست كلمات بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط طمس  مبقد    )١(
  ) . ٢/٧٢٨( املغين     )٢(
  ) . ٢/٧٠٢( املغين     )٣(
  ) . ١/٣٤٥( املغين     )٤(
  ) . ٢/٦٥٣( املغين     )٥(
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  ـ ٣٨٠ـ 



يف اجلهة العاشرة ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على ما إذا دار األمر يف احلذف بني  : )١( الموضع الثَّاني
تاء املاضي : الثالثة : أن يكون من األول أو من اآلخر فكونه ثانيا أوىل ، وذكر مسائل فقال 

 :ثُم قال ،  أيب البقاءآية آل عمران وكالم  ، مث ذكر } َناًرا َتَلظَّى {:  مع تاء املضارع حنو
  .فانظره  } َناًرا َتَلظَّى {ومن ذلك ال شك فيه 

يف الباب السابع من الكتاب وهو باب خاطب به املبتدئ ، قال بعد أن ذكر  : )٢( الثَّالث
مضارع وإال  ] ١٤: اللَّيل [  } َتَلظَّىَفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا  {: وتلظى من قوله تعاىل : آيات 
  :تلظت ، وكذا قوله :  لقيل

  )٣(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َتَمنَّى اْبَنَتاَي َأْن َیِعْیَش َأُبوُھَما  

  :فجعله ماضيا من باب  ابن مالكووهم : قال 
  )٤(  بقل إبقالھاوال أرض أ  }  ..... ..... ..... ..... .....  

  .وهذا محل على الضرورة من غري ضرورة ، فانظره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٧١٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٧٣( املغين     )٢(
  :صدر بيت عجزه     )٣(

    َنا ِإالَّ ِمْن َرِبْیَعَة َأْو ُمَضْرَوَھْل َأ  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ٢/٧٧٣( املغين     
، )  ٣/٧٥( ، أمايل ابن الشجري )  ٩٧ص ( ديوانه : انظر . والبيت من الطَّويل ، وهو للبيد بن ربيعة     

، )  ٤/٣٩٧( ، شرح الرضي على الكافية )  ٢/١١١( شرح التسهيل البن مالك )  ٨/٩٩ (شرح املفصل 
  ) . ٤/٣٤٠( ، خزانة األدب )  ٢/٩٠٢( د املغين شرح شواه

  :عجز بيت صدره     )٤(
    ..... ..... ..... ..... .....  }  فال مزنة ودقت ودقھا  

  ) . ٢/٧٧٣( املغين     
  ) . ٥/٩٤ ( ، شرح املفصل)  ٢/٤٦( الكتاب : انظر . البيت من املتقارب ، لعامر بن جوين الطائي     
، )  ٢/٣٩٢( ، شرح مجل الزجاجي البن عصفور )  ١/٢٤٢( يف أمايل ابن الشجري  وورد البيت بال نسبة    

  ) . ١/٤٥( ، خزانة األدب )  ١/٤٧( ، شرح الرضي على الكافية )  ٢/١١١ (شرح التسهيل 



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٨١ـ 



فعل : ينبغي ـ أيضا ـ للمبتدئ أن يعني نوع الفعل فيقول يف تلظى : وقيل : وقال 
  .مضارع أصله تتلظى 

 ا كما : إمنا قال  :قُلْتال يتعني أن يكون مضارع هيف ذلك املوضع الثَّاين ؛ ألن ال شك
 املوضع اَألول والثّالث ، وإذا كان كذلك فيتعني حذف الثَّانية على مذهب بينه يف
يف املوضع األول ـ أيضا ـ وأنه  )١(، وما يف الكالم ظاهر ، والبيت أشار إليها  اجلمهور

  .يف الشعر بالبيت ، فانظره )  قام هند (بين فساد من استدل على جواز 
علينا بركاا مبنه وفضله ،  االسورة الكرمية ، أعاد وهذه آخر آية رأيت من هذه 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  

  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كذا يف األصل     )١(



  

  ـ ٣٨٢ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الضحى
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :ربه قال الفقري إىل 

  . ] ٢ـ  ١: الضحى [  } َواللَّْیِل* َوالضَُّحى  { :قولھ تعالى 
يف : مسألة  :ملَّا أَن قال يف مسائل من حروف اجلر  )١(ذكرها يف اجلهة اخلامسة 

قَسمية والصواب األول ، أن الواو الثَّانية حتتمل العاطفة وال } َواللَّْیِل* َوالضَُّحى  {:  حنو
ومما يوضحه جميء الفاء يف أول سوريت املرسالت : وإالَّ الحتاج كُلٌّ إىل اجلواب ، قال 

  .والنازعات 
 وإال الحتاج كل قسم إىل جواب (  :قوله : قُلْت. (  

الشمس [  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {يف  )٢( فيما نقلناه سيبويهو اخلليلهذا هو الذي كرهه 
انظر هل يقال بأن اجلواب لألخري وهو مع ما قبله جواب لألول ، :  )٣( الدماميين، قال  ] ١: 

  أو هنا اجلواب لألول وجواب الثَّاين حمذوف ، دلَّ عليه القسم لألول ؟
  .وجوابه مل أقف على نص يف املسألة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٥٢( املغين     )١(
  ) . ٤/٧٤٦( ، الكشاف )  ٢/٥٦٢( املغين     )٢(
  ) .أ /٢٣١( ب حتفة الغري    )٣(
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  ـ ٣٨٣ـ 




 َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {إن عىن ال نص يف املسألة فخالف ما قدمنا يف  :قُلْت { 
وإن عىن هل يقال يلحق بباب اجتماع الشرط ، بل وهو الذي صرح به ،  ] ١: الشمس  [

من منع  اخلليلو سيبويهفكأنه يظهر يل ببادئ الرأي ذلك ، وكنت أستشكل ما نقل عن 
مبا ذكر الشيخ هنا من التصريح بالفاء يف بعض اآليات ،  )١( ابن احلاجبذلك ، وعلل ذلك 

يصلح أن يكون علة للمنع ، غايته أن  وعلله ـ أيضا ـ بكثرة احلذف وهذا باإلنصاف ال
  .إذا تعدد يرجح أن الواو للعطف ويبقى النظر يف قياس القسم على الشرط 

  . ] ٣: الضحى [  } َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى { :قولھ تعالى 
تارة يقصد  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(ذكره يف بيان أن الشيء يظن من احلذف وليس منه 

 إىل فاعله ، وتعليقه باملفعول بالفعل اإلخبار فقط ، وضرب له أمثلة ، وتارة يقصد إسناده 
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... فهذا النوع 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
.... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .)٣( 

؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على الم االبتداء وذكر اخلالف املعلوم هل  )٤(ذكرها يف الالم غري العاملة  وإنه
قال : ومجاعة املنع ، قال  الزخمشري؟ فنقل عن ) إنَّ (تدخل على اجلملة الفعلية يف غري باب 

خمشريحى [  } َوَلَسْوَف ُیْعِطیَك َربَُّك َفَتْرَضى {يف تفسري  الزالم االبتداء ال  ] ٥: الض
: أن املبتدأ مقدر بعده أي  } َوَلَسْوَف {وزعم يف  : ثُم قالتدخل إال على املبتدأ واخلرب ، 
 ذلك الم التوكيد ، وأما قول بعضهم الالم يف:  ابن احلاجبوألنت سوف يعطيك ، وقال 

  :جهات إنها الم االبتداء ، وأن املبتدأ مقدر بعدها ففاسد من 
مع االسم ، فكما ) إِنَّ ( مع الفعل ، و )  قد (أن الالم مع االبتداء كـ :  إحداها

  .املبتدأ حيذف الفعل واالسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك الالم بعد حذف  ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٣٣( األمايل     )١(
  ) . ٢/٧٠٣( املغين     )٢(
  .طمس مبقدار ثالثة أسطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
  ) . ١/٢٥٦( املغين     )٤(
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  ـ ٣٨٤ـ 




يصري التقدير لزيد سوف يقوم )  لسوف يقوم زيد : (إذا قدر املبتدأ يف حنو : الثَّانية 
  .، وال خيفى ما فيه من الضعف  زيد

  .أنه يلزم إضمار ال حيتاج إليه الكالم : الثّالثة 
ويف الوجهني األخريين نظر ؛ ألنَّ تكرار الظاهر إمنا يقبح إذا صرح به ، : قال الشيخ 

،  )١(] وبعد الفاء يف حنو   ) [  قمت وأصك عينه  : (بتدأ بعد الواو يف حنو النحويني قدروا موألن 
وهو تقدير ألجل الصناعة ، وأَما اَألول فقد  ] ٩٥: املائدة [  } َوَمْن َعاَد َفَیْنَتِقُم اللَُّھ ِمْنُھ {

حذف املبتدأ هلما ساحران ف: التقدير  ] ٦٣: طه [  } ِإْن َھَذاِن َلَساِحَراِن {قال مجاعة يف 
إمنا يضعف قول : ، قال الشيخ )  لقائم زيد (وبقيت الالم ، وألنه ال جيوز على الصحيح 

خمشريتقدير حمذوف ، وخلع الالم عن معىن : ، ومها  بأن فيه تعلقني من غري ضرورة الز
يف مرمي ، هذا معىن ما ذكر  احلال ؛ لئال جيتمع احلال واالستقبال ، وقد صرح بذلك

  .باختصار ، فانظره 
 قال (  :قوله : قُلْتخمشريإىل آخره .....  الالم الم االبتداء :  الز. (  

  .فإن فيه مغايرة ملا ذكر الشيخ عنه  )٢( الزخمشريانظر نص 
  .إخل ..... )  ابن احلاجبوقال (  :قوله 

 جرى على أصله يف أن الالم الم االبتداء خاصة باملبتدأ إال أنه  ابن احلاجبقال  :قُلْت
  .أعلم  وايعين ا جواب القسم ، )  الم التوكيد : (، وقوله  الزخمشرياستضعف تأويل 
ال جيتمع يف أول الكالم : يرد قوهلم  ] ٥: الضحى [  } َوَلَسْوَف ُیْعِطیَك { :له وقو

  .مؤكدان ، وقد قدمنا له نظائر 
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  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )١(
من أنه  ] ٦٦: مرمي [  } َلَسْوَف ُأْخَرُج َحیا {: قوله تعاىل ما فهمه ابن هشام هو ما نص عليه الزخمشري عند     )٢(

. وداللتها على االستقبال وتبقى الالم مؤكدة فقط )  سوف (جرد الالم من معىن احلال لكي ال تبطل عمل 
  ) . ٣/٣٠( الكشاف : انظر 
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  ـ ٣٨٥ـ 




  .إخل ..... ) من جهات إحداها : (  ابن احلاجبقول 

 اجلامع فيما ذكر وجود االختصاص مبا دخلت عليه هذه احلروف ، وهو دليل :قُلْت 
) إذا ( و ) إِنْ ( ظاهر ، وقد يقال جبواز احلذف مع الالم ؛ ألنه كما جاز احلذف مع 

َوِإْن َأَحٌد ِمَن  {: الشرطيتني ، فكذا يف الم االبتداء ، وقد ثبت احلذف بعدها يف قوله 
، واجلامع ظاهر  ] ١: االنشقاق [  } ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت { ، و ] ٦: التوبة [  } اْلُمْشِرِكیَن

  .تقدم  مما

  .إخل ..... ) ألن تكرار الظاهر (  :قول الشيخ 

 ضعفه من جهة أن وقوع الظاهر موقع املضمر يف  ابن احلاجبحيتمل أن يكون  :قُلْت
  .غري مقام التفخيم ضعيف 

 يخ  :قُلْتر ألن التركيب املذكور إن كان فيه نظ) . إمنا يقبح إذا صرح به (  :وقول الش
  .يكن قبيحا فال يضر تقديره  قبيحا فال جيوز تقديره باعتبار الصناعة ، وإن مل

  .إخل ..... ) وقال مجاعة (  :قوله 

 م يف هذه اآلية اضطراب شديد ، ولعل  :قُلْتمل يرتضِ ذلك القول  ابن احلاجبقد تقد
  .حجة  فال تنقام به

  .إخل ..... ) وألنه ال جيوز على الصحيح (  :قوله 

 ؛ ألنَّ  ابن احلاجبيظهر ببادي الرأي أن هذا الكالم ال موقع له يف الرد على  :قُلْت
هذه املسألة ليس فيها رد عليه ؛ ألنه ال حذف فيها ، وإمنا هي مسألة اختلف النحويون 

ممن  ابن احلاجبهم من أجاز دخول الم االبتداء على اخلرب ، ومنهم من منع ، و، فمن فيها
أعلم ـ أن هذا التركيب قد مسع وهو جائز ،  وا، ويظهر أن مقصد الشيخ ـ  منع ذلك

ذا ه)  هلو قائم زيد : (لكن من منع دخول الكالم على اخلرب يقدر مبتدأ بعد الالم تقديره 
  .أعلم  واذلك ،  ابن احلاجبإن سلم له 

  .إخل ..... )  الزخمشريوإمنا يضعف قول (  :قوله 
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  ـ ٣٨٦ـ 



 كيف يقول من غري ضرورة ؟ والم االبتداء ال تدخل عنده على الفعل: فإن قُلْت  !
  .ذلك  لقسم على نظر يف صحةال يتعني ذلك الحتمال أن تكون الم ا:  قلت

 ل فهو قدر مشترك ألجل حذف . والظاهر أن التكلف الثَّاين هو املؤثِّر  :قُلْتا اَألووأَم
  .أعلم  واالقسم ، 

  . ] ٦: الضحى [ اآلية  } َأَلْم َیِجْدَك َیِتیًما { :قولھ تعالى 
ومن : ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على مهزة اإلنكار اإلبطايل وبني معناها ، قال  )١(هلمزة ذكرها يف ا

 )٢(] إن كان منفيا ؛ ألنَّ نفي النفي إثبات : هذه اهلمزة نفي ما بعدها لزم بقوله إفادة  [ جهة 
، وانظر آية  )٣(اآلية ، فانظر ما قدمنا يف آية الزمر  } َأَلْم َیِجْدَك َیِتیًما {: ومثله  :قال 
  .، فإا مثلها يف احلكم والبحث  )٤( ] ١: الشرح [  } َأَلْم َنْشَرْح {

  . ] ٩: الضحى [  } َفَأمَّا اْلَیِتیَم َفال َتْقَھْر { :قولھ تعالى 
والفاء بواحد من أمور ستة )  أما (الفصل بني  :ملَّا أَن قال ؛  )٥()  أما (ذكرها يف 

 } َفَأمَّا اْلَیِتیَم َفال َتْقَھْر {اسم منصوب لفظًا وحمال باجلواب : الرابع  :ثُم قال فعددها ، 
  .، وتقدم يف البقرة نظريها  )٦( التفتازاين:  انظر

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .ى سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما عل اوصلّى 

¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٢٤( املغين     )١(
  .موس ، والسياق يدلّ عليه ما بني املعقوفني كتبته من املغين ؛ ألنه مط    )٢(
  . ١٢٦ص : انظر     )٣(
  . ٣٧٣ص : انظر     )٤(
  ) . ١/٦٩( املغين     )٥(
  ) . ٣٧٥ص ( املطول     )٦(
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  ـ ٣٨٧ـ 



  



  

  ـ ٣٨٨ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  نشرحسورة ألم 
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: الشرح [ اآلية  } َرْحَأَلْم َنْش { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أن من خصائصها أا تدخل  )١(يف أول اهلمزة  :اَألوَّل ذكرها يف مواضع ، 

قال  )٢(على املثبت واملنفي ، فمثل للمنفي باآلية ، وملَّا أَنْ تكلَّم على مهزة اإلنكار اإلبطايل 
،  عدها لزم ثبوته إن كان منفيا ؛ ألنَّ نفي النفي إثباتومن جهة إفادة هذه اهلمزة نفي ما ب :بعد ذلك 

ملَّا أن  ] ١: الشرح [  } َأَلْم َنْشَرْح {على  ] ٢: الشرح [  } َوَوَضْعَنا {وهلذا عطف  :ثُم قال 
  . كان معناه شرحنا ، فانظره

ق اإلجيايب ختتص بالتصدي)  هل (؛ ملَّا أَنْ ذكر أن )  هل (يف  : )٣( الموضع الثَّاني
  .خبالف اهلمزة ، فذكر اآلية مثاالً للهمزة ، فانظره 

: يف السابع عشرمن اجلهة األوىل ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على قوله  : )٤( الموضع الّثالث
يف معىن )  أمل تر (ألن  :ملَّا أَن قال  ] ٦٣: احلج [  } َفُتْصِبُح اَألْرُض ُمْخَضرًَّة {

  .فانظره ،  ] ١: الشرح [  } َأَلْم َنْشَرْح {ام تقريري مثل رأيت ؛ ألنه استفه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٢٢( املغين     )١(
  ) . ١/٢٤( املغين     )٢(
  ) . ٢/٤٠٣( املغين     )٣(
  ) . ٢/٦١٥( املغين     )٤(
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  ـ ٣٨٩ـ 



قال ،  إنه خاص بالشعر: نون التوكيد قال ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف  : )١( الموضع الرَّابع
إن بعضهم : بالفتح ، وقيل )  أمل نشرح : (رمبا جاء يف النثر كقراءة من قرأ : وقيل  :

وذكر اآلية ـ أيضا ـ يف القاعدة األخرية . ، فانظره )  لن ( وجيزم بـ)  مل ( ينصب بـ
بدليل اآلية يف )  لن (قد تعطَي حكم )  أمل (، وأَنَّ  )٢(من الباب الثَّامن يف املثال اخلامس 

اآلية على حذف نون : وقيل : هنا ، قال )  لن (هذه القراءة ، ورده بعدم صحة دخول 
مع أنه كاملاضي ، وحذف النون )  مل ( توكيد املنفي بـ:  وفيه شذوذان: التوكيد ، قال 

  .لغري مقتضٍ مع أن املؤكد ال يليق به احلذف 
أن بعض  اللحياينزعم : ، قال )  مل (؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٣(وذكرها يف حرف الالم 

  :وقوله )  أمل نشرح (العرب ينصب ا كقراءة 
  )٤(  ..... ..... ..... ..... .....  }  .....َیْوَمّي ِمْن الَمْوِت  ِفْي َأيِّ  

وخرجت على أَنَّ األصل أما مؤكدان باخلفيفة وبقيت الفتحة دليالً ، : البيت ، قال 
  .انظره فإنه أطال 

 ا تدخل على املثبت واملنفي فصحيح ، وكرر ذلك يف  :قُلْتوهو ما )  هل (ما ذكر أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٣٩( املغين     )١(
  ) . ٢/٨٠٦( املغين     )٢(
  ) . ١/٣٠٦( املغين     )٣(
  :شطر من صدر بيت ، ومتامه     )٤(

    َأَیْوَم َال َأْقِدُر َأْم َیْوَم ُقِدر  }  َأِفرُّ... ... ... ... ....   
  ) . ١/٣٠٦( املغين     
  ) . ٧٩ص ( يف ديوانه  tالبيت من الرجز ، وهو منسوب لعلي بن أيب طالب     
  ) . ٢/٦٧٤( يف شرح شواهد املغين  ومنسوب للحارث بن املنذر اجلرمي    
، األشباه )  ١/٣٢٢( ، املمتع يف التصريف )  ٢/٣٢٤( اخلصائص : انظر . وورد البيت بال نسبة     

  ) . ٢/١٤(  والنظائر
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  ـ ٣٩٠ـ 



املوضع الثَّاين ، إال أن عبارته يف املوضع الثَّاين فيها قلق ؛ ألنَّ اآلية إمنا اهلمزة فيها نقلناه يف 
  .أا لالستفهام التصديقي يف النفي )  هل (لإلنكار اإلبطايل وسياق كالمه يف باب 

  .إخل ) ..... )  ووضعنا (وهلذا عطف (  :قوله 
 هذا الكالم ؛ ألنَّ ظاهر :قُلْت ه أن املثبت ال يعطف على املنفي مع أنه ال أشكل علي

وحيتمل :  )١( الدماميين، قال )  مل يقعد زيد وقام : (؛ ألنه ال يصح أن نقول  يقول به قائل
أن يكون معناه ، وألجل تأويل اهلمزة باإلنكار الذي يف معىن النفي صح عطف اجلملة 

  .خلرب ال يعطف على اإلنشاء اخلربية عليه ؛ ألنَّ ا
 وال يسعد هذا اجلواب باإلنصاف  :قُلْت.  

  ) . استفهام تقريري ( :وقوله يف املوضع الثالث 
َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ  {: ذلك يف قوله  )٢( الزخمشريإنكاري ؛ ألنه قد رد على : صوابه 

إنه تقرير بعد النفي ؛ ألنه خروج عن القاعدة : حيتاج أن يقال  ، وال ] ١٠٦: البقرة  [ } اللََّھ
  .انظر البقرة .  )٣(

 واومثله وقع لغريه ، . ذه العبارة هنا ، وباقي ما ذكر تكلف  )٤( املُعرِبوقد صدر 
  .املوفق 

  . ] ٥: لشرح ا[  } َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسًرا { :قولھ تعالى 
، منه أن ] ملَّا ذكر [ من الكتاب يف املوضع الرابع عشر منه  )٥(ذكرها يف الباب السادس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .أ /٥( حتفة الغريب     )١(
  ) . ٤/٧٥٩( الكشاف     )٢(
  ) . ٢٧٦ـ  ٢/٢٧٤( اجلمع الغريب     )٣(
  ) . ٦/٥٤٠( الدر املصون     )٤(
  ) . ٢/٧٥٦( املغين     )٥(
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  ـ ٣٩١ـ 




النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غري األوىل ، وأن املعرفة إذا أعيدت معرفة أو نكرة ، أو النكرة 
قال  )١( )) ْسٌر ُیْسَرْیِنَلْن َیْغِلَب ُع ((: ومحلوا على ذلك  : قالمعرفة ، فهي عني األوىل ، 

إِنَّ مع العسر يسرين ، : ذكر العسر مع األلف والالم مث ثىن ذكره ، فصار املعىن :  الزجاج
يف آية [  أن الظَّاهر  :أحدھا ويشكل على ذلك أمور ،  :ثُم قال مث ذكر ما يشهد لذلك ، 

إِنَّ : ( ، أن اجلملة الثَّانية تكرار للجملة األوىل ، كما تقول  ] ١: الشرح [  } َأَلْم َنْشَرْح {: 
  .وعلى هذا فالثَّانية هي األوىل ) لزيد دارا ، إن لزيد دارا 

لو كان العسر يف جحر لطلبه اليسر حىت يدخل عليه ،  ((: أن ابن مسعود قال  :الثَّاني 
، مع أن اآلية يف قراءته ويف مصحفه مرة واحدة ، فدل على  )٢( )) ه لن يغلب عسر يسرينإن

، وعلى أَنه مل يستفد تكرر اليسر من تكرره ، بل هو من غري  )٣(]  ما ادعيناه من التأكيد
، مث ذكر )  يسر الدارين ( ذلك كأن يكون فهمه مما يف التنكري من التفخيم ، فتأوله بـ

: ما معىن لن يغلب عسر يسرين ؟ قلت : فإن قُلْت : ويف الكشاف  :ثُم قال دمناها ، آيات ق
ال حيمل إال على أبلغ ما  اهذا محل على الظاهر ، وبناًء على قوة الرجاء ، وأن وعد 

َوْیٌل  {حيتمله اللفظ ، والقول فيه أن اجلملة الثَّانية حيتمل أن تكون تكريرا لألوىل كتكرير 
: ( لتقرير معناها يف النفوس ، كتكرير املفرد يف حنو  ] ١٥: املُرسالت [  } ْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبیَنَی

ة )  جاء زيددة بأن العسر مردوف باليسر ال حمالة ، والثَّانية عدوأن تكون األوىل ع ،
االستئناف ، وإمنا ، فهما يسران على تقدير  )٤(] ال حمالة [ مستأنفة بأن العسر متبوع باليسر 

كان العسر واحدا ألن الالم إن كانت فيه للعهد يف العسر الذي كانوا فيه فهو هو ؛ ألنَّ 
، وإن كانت للجنس ) إنَّ مع زيد ماالً ، إنَّ مع زيد ماالً : ( حكمه حكم زيد يف قولك 

إذا كان الذي يعلمه كل أحد فهو هو أيضا ، وأما اليسر فمنكر متناولٌ لبعض اجلنس ، ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٨٨٥ص ( كتاب التفسري : انظر . ورد يف صحيح البخاري عن ابن عيينة     )١(
  ) . ٢/١٤٩( ، كشف اخلفاء )  ٢/١٢٨( اجلامع الصغري : انظر . وورد مرسالً عن احلسن     

  ) . ٢/١٣٠( اجلامع الصغري : انظر . ضعيف : قال عنه السيوطي     )٢(
  .ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين     )٣(
  .ما بني املعقوفني زيادة من املغين يلتئم ا السياق     )٤(
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  ـ ٣٩٢ـ 




الكالم الثَّاين مستأنفًا ، فقد تناول بعضا آخر ، ويكون األول ما تيسر هلم من الفتوح يف 
: ، والثَّاين ما تيسر يف أيام اخللفاء ، وحيتمل أن املراد يسر الدنيا واآلخرة مثل  rزمنه 
  .ومها الظفر والثواب  ] ٥٢: التوبة [  } َھْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإال ِإْحَدى اْلُحْسَنَیْیِن {

احلق أَنَّ يف تعريف األول ما يوجب : انتهى ملخصا ، قال بعضهم : قال الشيخ 
كان هو وأصحابه يف  r، ويف التنكري يقع االحتمال ، والقرينة تعني ، وبياا هنا أنه  االحتاد

الة والسالم ـ بأن عليهم بالفتوح والغنائم ، مث وعد ـ عليه الص اعسر الدنيا ، فوسع 
إن مع العسر يف الدنيا يسرا يف الدنيا ، وإن مع العسر : اآلخرة خري هلم من األوىل ، التقدير 

 يف الدنيا يسرا يف اآلخرة ؛ للقطع بأنه ال عسر عليه يف اآلخرة ، فتحققنا احتاد العسر ، وتيقنا
  .اآلخرة أن له يسرا يف الدنيا ويسرا يف 

 يخ يف ه :قُلْت١(عليها  اآلية ، وهذه املسألة قد قدمنا الكالمذا ما خلصته من كالم الش(  ،
: بنوا عليها إذا قال  )٢(وذكرنا ما فيها للعلماء من اخلالف وهي قاعدة مشهورة ، واحلنفية 

أنت  : (مث ذكروا يف ذلك أنه يلزمه سدس واحد ، وكذا إذا قال )  سدس مايل لفالن (
، وأحسن من )  نصفها : (يلزم طلقتان ، خبالف إذا قال )  وربع طلقة طالق نصف طلقة

  . )٣(انظره . خلص هذه املسألة الشيخ السبكي ، وقدمنا كالمه 
  .إخل ..... ) الظاهر يف قوله أمل نشرح (  :قوله 

 هذا أخذه من كالم  :قُلْتخمشريكالم الذي ذكر بعد ذلك ، و الزخمشريحسن  الز
اجلملة الثَّانية للتكرار على : جدا هنا ، بل عبارته أسلم من عبارة الشيخ ؛ فإن الشيخ قال 

للتكرير ومعلوم الفرق بينهما عند أهل البيان ، : قال  الزخمشريالنسخة اليت رأيت ، و
هنا ذكره  الزخمشريى على مذهب أهل العربية ، واألوىل التفسري ، وكالم والشيخ جر

  .اآلية استشهادا على ما ذكر من احتمال التأكيد ، وألنه أعم فائدة يف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  ] ١٢٨: النساء [  } َفال ُجَناَح َعَلْیِھَما َأْن ُیْصِلَحا َبْیَنُھَما ُصْلًحا {: استوىف الكالم يف املسألة عند قوله تعاىل     )١(
  ) . ٢٩٩ـ  ١/٢٩٣( يب اجلمع الغر: انظر 

  ) . ١/٣١٤( عروس األفراح : انظر . الرصاع هنا حيكي كالم السبكي     )٢(
  ) . ١/٢٩٥( اجلمع الغريب     )٣(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٩٣ـ 



  . إخل ..... )   ] ١٥: املُرسالت [  } َوْیٌل َیْوَمِئٍذ {كتكرير : (  الزخمشريقول 
 تلك السورة وسورة الرمحن التحقيق فيهما أن كل مجلة ذكرت باعتبار ما قبلها ؛  :قُلْت

  .ألنها من باب التكرير وهو الصواب عند مجاعة من العلماء 
  .إخل ..... ) وأن تكون األوىل عدة : (  الزخمشريقول 

  ) .أن تكون : ( اين فهو معطوف على قوله هذا هو االحتمال الثَّ
  .إخل ..... ) وإن كانت الالم للجنس : (  الزخمشريقول 
 ة ، : هذا املعىن عرب عنه التنوخي بقوله  :قُلْتا ألن الالم طبيعيإمنا كان العسر واحد
  . )١(ثاين هلا ، فانظره  والطبيعية ال

استشهادا  الزخمشريإِنَّ الشيخ أتى بكالم : كيف نقول : فإن قُلْت . تسامح  ويف عبارته
يف آخره قائل بأن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غري األوىل ، والشيخ  الزخمشريمع أن كالم 

ليس فيه اختالف فيما يظهر ؛ ألنَّ ذلك  شريالزخمكالم  :قلت ؟  قد استشكل هذه القاعدة
وإذا تأملت الكالم فيما قدمنا يف غري هذا احملل يظهر لك ، بل وكالم الشيخ . إمنا ذُكر 

تكن قرينة مذكورة تدلّ على خالف ذلك كله ،  كذلك ؛ ألنه قد سلم أن ذلك كله إذا مل
إن محلنا الالم للعهد  الزخمشريالبعض املذكور ظاهر ، وموافق لكالم وما ذكره الشيخ عن 

  .أعلم  وا.  )٣(واملائدة  )٢(كما ذكروا ، وانظر النساء 
 اه ، وصلى علينا بركاا بفضل اآخر آية من هذه السورة الكرمية أعاد  وهذه 

  .على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
  

¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣١٥( عروس األفراح     )١(
  ) . ٢٩٩ - ١/٢٩٣( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ٣٣٩ - ١/٣٣٧( اجلمع الغريب     )٣(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٩٤ـ 



  



  

  ـ ٣٩٥ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة التین والزیتون
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: التنيِ [  } لتِّیِن َوالزَّْیُتوِنَوا { :قولھ تعالى 
فإن تلتها واو بعدها  :قال . ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا تكون للقسم  )١(ذكرها يف حرف الواو 

  .فهي للعطف ال للقسم ، وإال الحتاج كل منهما إىل جواب فانظره وتقدم قريبا نظريها 

  . ] ٨: التنيِ [  } َحاِكِمیَنَأَلْیَس اللَُّھ ِبَأْحَكِم اْل { :قولھ تعالى 
،  من ذلك الزوائد: قال . اليت ال تتعلق ؛ ملَّا أَنْ عدد احلروف  )٢(ذكرها يف الباب الثَّالث 

َأَلْیَس اللَُّھ ِبَأْحَكِم  {إن الباء يف :  احلويفوقول  :ثُم قال مث ذكر علة ذلك وقدمناها ، 
  .علقة وهم فانظره مت } اْلَحاِكِمیَن

 استحضر ذلك  :قُلْت ه؛ ألن ةييخ ينبغي أن خيصص بالالم املُقَوال يقال إن كالم الش
وانظر . وأجاب عنه بأن الالم املُقَوية ليست زائدة حمضة ، وإن كان يف موضع على خالفه 

  .اصب يف النو املراديوما ذكرنا عن  )٣(سورة البقرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٤١٦( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٠٨(  املغين    )٢(
  ) . ٢/٦٩٣( وانظر سورة يوسف ) . ٢٥٥ - ٢/٢٥٣( اجلمع الغريب     )٣(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٩٦ـ 



علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت يف هذه السورة الكرمية أعاد 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  ا وصلّى
  

¡```  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ـ ٣٩٧ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  لَّم تسليماعلى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وس اصلى 

  سورة العلق
  :هذه السورة ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: العلق [  } اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على شروط احلذف ، وأن الشيء ينبغي أن  )١(ذكرها يف اجلملة العاشرة 
 لعارض صناعي أو معنوي ، فذكر أن من املعنوي ما وقع يقدر يف مكانه األصلي إال

ِباْسِم  {على قوله  الزخمشريمث اعترض  :قال . يف البسملة وقدمناه يف حملّه  زخمشريلل
وأجاب : قال . م وأجاب بأا أول آية أنزلت فكان تقدمي األمر بالقراءة فيها أه } َربَِّك

الثَّاين ، واعترضه بعض العصريني باستلزامه الفصل )  اقرأ ( بتقديرها متعلقة بـ السكاكي
وهو سهو منه ؛ إذ ال تأكيد هنا ، بل أمر أوالً بإجياد . بني املؤكد وتأكيده مبعمول املؤكد 

العلق [  } َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق* ي َخَلَق الَِّذ {القراءة ، وثانيا بقراءة مقيدة ، ونظريه 
وهذا ال يسميه أحد توكيدا ، مث هذا اإلشكال الزم على قوله إن الباء متعلقة  ] ٢ـ  ١: 
األوىل ألن تقييد الثَّاين إن منع من كونه توكيدا فكذا تقييد األول ، مث لو سلم )  اقرأ ( بـ

)  مررت برجلٍ عمرا ضاربٍ ( صفة جائز باتفاق وكـففصل املوصوف من صفته مبعمول ال
َوال َیْحَزنَّ َوَیْرَضْیَن  {فكذا يف التوكيد ، وقد جاء الفصل بني املؤكِّد واملؤكَّد يف حنو 

. مع أما مفردان ، واجلمل أمحل للفصل  ] ٥١: األحزاب  [اآلية  } ِبَما َءاَتْیَتُھنَّ ُكلُُّھنَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٧٠٤( املغين     )١(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٣٩٨ـ 



  :الراجز  قال
  )١(  إًذا َظَلْلُت الدَّْھَر َأْبِكْي َأْجَمَعا  }  ... ..... ..... .......... ..  

   فإنا قدمنا الكالم عليها وعلى ما يف هذه اآلية  )٢(انظر البسملة  :قُلْت .أعلم  وا.  

  . ] ٦: العلق [ اآلية  } َكالَّ ِإنَّ اِإلْنَساَن { :قولھ تعالى 
  :ذكرها يف مواضع 

وال يظهر  :قال الشيخ ،  )٣(ا أن رد على من قال إا حرف ردع وزجر دائما مل :اَألوَّل 
  .فجاءت يف افتتاح الكالم  ] ٦: العلق [  } َكالَّ ِإنَّ اِإلْنَساَن َلَیْطَغى {معىن الزجر يف 

 } َلْیَكَفُصْرُھنَّ ِإ {؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )٤(يف املثال السابع من اجلهة األوىل  :الثَّاني 
وذكر أنه ال يتعدى فعل املضمر املتصل إىل ضمريه املتصل إال يف ظن حنوه  ] ٢٦٠: البقرة  [
  .فانظره  ] ٧: العلق [  } َأْن َرآُه اْسَتْغَنى {

االعتراض ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على افتراق املعترضة واحلالية وتكلم على  )٥(يف مجلة  :الّثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عجز بيت ، صدره     )١(
    ..... ..... ..... ..... .....  }  ِإَذا َبَكْیُت َقبََّلْتِني َأْرَبًعا  

  :وقبله     
     أكتعاتحملني الذلقاء حوًال  }  یا لیتني كنت صبیا مرضًعا  

  ) . ٢/٧٠٤( املغين     
، شرح )  ٣/٢٩٥( ، شرح التسهيل )  ١/٢٤٠( املقرب : انظر . البيتان من الرجز ، وال يعرف قائلهما     

، شرح )  ١٢٤ـ  ٢/١٢٣( ، مهع اهلوامع ) كتع ( مادة )  ٨/٣٦٢( ، لسان العرب )  ٢/٣٧٢( الرضي 
  ) . ٧/٢٨٥( أبيات مغين اللّبيب 

  ) . ٢٦ـ  ١/٢١( مع الغريب اجل    )٢(
  ) . ١/٢١٣( املغين     )٣(
  ) . ٢/٦١٠( املغين     )٤(
  ) . ٢/٤٥٧( املغين     )٥(
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  ـ ٣٩٩ـ 



تعدية فعل املضمر املتصل إىل ضمريه املتصل ال جتوز إال يف باب آية النحل ، واستطرد أن 
  .ظن وما يف معناها وذكر اآلية 

  . ] ١٥: العلق [  } َلَنْسَفَعْن ِبالنَّاِصَیِة { :قولھ تعالى 
خترج نون لنسفعا ؛ ألا : ؛ ملَّا أَنْ عد التنوين فقال  )١(ذكرها يف حرف النون 

: إِنَّ األلف أبدلت نونا ، قال : ؛ ملَّا أَنْ رد على من قال  )٢()  لن (، وذكرها يف  للتوكيد
  ) . لنسفعا ( واملعروف العكس حنو

  . ] ١٦: العلق [  } َناِصَیٍة َكاِذَبٍة { :قولھ تعالى 
ملعىن البدل يف املختلفني يف التعريف خبالف عطف البيان ، وهو  )٣(اآلية ذكرها مثاالً 

االشتراط يف النكرة أن تكون موصوفة ، وهذه آخر  )٤(هل الكوفة ظاهر ومعلوم من مذهب أ
على سيدنا  اعلينا بركاته مبنه وفضله ، وصلى  اآية رأيت من هذه السورة الكرمية أعاد 

  .وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٣٩٢( املغين     )١(
  ) . ١/٣١٣( املغين     )٢(
  ) . ٢/٥٢٧( املغين     )٣(
، مهع اهلوامع )  ٥٤٧/ ٦( ، الدر املصون )  ١/٣٤٦( شرح اجلمل البن خروف :  انظر    )٤(

  ) . ٢/١٢٧ ( يوطيللس



  

  ـ ٤٠٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدنا  اصلى 

 سورة القدر
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: القدر [  } ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر { :قولھ تعالى 
  . )١() نزل ( ون مجلة خبالف يك) أنزل ( على أَنَّ  زخمشريذكرها دليالً لل

  . ] ٥: القدر [  } َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر { :قولھ تعالى 
، وختالفها يف )  إىل (إنها تكون جارة مبرتلة :  ملَّا أَن قال؛  )٢() حتى ( ذكرها يف 
أو مالقيا وهو أن يكون ارور فيها آخر جزء ، : ، قال يف األمر الثَّاين من ذلك  ثالثة أمور

َسالٌم ِھَي َحتَّى  {: ، والثَّاين )  أكلت السمكة حىت رأسها : (آلخر جزء ، فاَألول 
سرت البارحة حىت ثُلُثها أو نِصفها ، كذا : جيوز  وال: ، قال  ] ٥: القدر [  } َمْطَلِع اْلَفْجِر

، واعترض عليه  الزخمشريمل يقل به إال  أن ذلك ابن مالكقال املغاربة وغريهم ، وتوهم 
  :بقوله 

  )٣(  ِنْصِفھا راجًیا ، َفُعْدُت یؤوَسا  }  َعیََّنْت لیلًة ، فما ِزْلُت حتَّى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٠١( املغين     )١(
  ) . ١/١٤٢( املغين     )٢(
  ) . ١/١٤٣( املغين     )٣(

= 
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  ـ ٤٠١ـ 



فما زلت يف تلك الليلة حىت نصفها ، : وهذا ليس حملَّ االشتراط ؛ إذ مل يقل : قال 
  .رح به ولكن املعىن عليه وإن مل يص

 اآلية ظاهرة  :قُلْت.  
  .إخل ..... ) وليس هذا حمل االشتراط (  :وقول الشيخ 

يف حاشية التسهيل أَنَّ ذلك غري  عن الشيخ )١( الدماميينكالم فيه ضعف ، وقد ذكر 
هذا البيت  )٢( املراديد من الشيخ ، وملَّا أَنْ ذكر إنه مجو: هنا  الدماميينقادح ، حىت قال 

  .، وبعيد أن يكون قصد ما ذكر الشيخ هنا ، فانظره  يبينه وفيه نظر ، ومل: قال 
اجلارة والعاطفة يقع االشتباه بينهما يف كثري من مواضعها ، واحلاصل يف )  حىت (وهذه 

أكلت السمكة حىت  (لعطف إال يف موضع يصح فيه االستثناء مثل العاطفة أنه ال يصح فيها ا
ألن احلديث )  أعجبتين اجلارية حىت حديثها (، )  جاء القوم حىت نبيهم : (ومثل )  رأسها

إن كان ما قبلها كال فما بعدها آخر جزء أو مالقيه كاآلية ، وإن  )٣(واجلارة . كاجلزء منها 
ا أن يكون بعضا ، هذا يتلخص من كالم الشيخ يف كالمه على كان عاما فيشترط فيما بعده

ومغايرة هلا )  إىل (مبعىن )  حىت (العاطفة واجلارة ، فانظره ، وانظر ما ذكروا من أَنَّ 
 اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد .  )٤(والصحيح املغايرة من أوجه 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  الّى علينا بركاا مبنه وفضله ، وص

  
¡```  

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )  ١/٣٧٠(  ، شرح شواهد املغين)  ٣/١٦٨( شرح التسهيل : انظر . والبيت من اخلفيف ، وهو بال نسبة     

  ) . ٣/٩٤( شرح أبيات املغين 
  ) . ٢/١٩٥( توضيح املقاصد واملسالك     )١(
  ) .أ /٤١( حتفة الغريب     )٢(
  . ))اجلارية  ((يف األصل     )٣(
  ) . ٤/١٦٦٢( ارتشاف الضرب     )٤(
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  ـ ٤٠٢ـ 



  



  

  ـ ٤٠٣ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة لم یكن
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٥: البينة [  } َذِلَك ِدیُن اْلَقیَِّمِةَو { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف املوصوف ، فذكر آيات منها  )١(ذكرها يف أماكن احلذف 

كيف صح حذف املوصوف هنا مع أنه : فإن قُلْت . دين األمة القيمة :  هذه اآلية ، أي
الفهم يف تقدير املوصوف هنا ، يقم دليل على تعيني احلذف للمحذوف ، ويدل عليه اخت مل

  فمن الناس من قدر كما قدر الشيخ ومنهم قدر غريه ؟
 م  :قُلْتالظاهر أن التقدير لآلخر متعني ؛ ألجل داللة ما تقد.  

  . ] ٧: البينة [  } ِإنَّ الَِّذیَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت { :قولھ تعالى 
، ملا أن بني أن املفعول به ما كان سابقًا على  )٢(كتاب ذكرها يف الباب السادس من ال

  .مفعول مطلق وكذلك الصاحلات يف اآلية )  أنشأت الكتاب (الفعل ورتب على ذلك أَنَّ 
 ا على مثله ، والظاهر أن اآلية املفعول فيها حقيقة ، وكذلك  :قُلْتم الكالم مرارتقد

تقدم املفعول إما حتقيقًا : اخللق هللا ، فنقول  املثال جريا على مذهب أهل السنة من أَنَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٧١٩( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٦١( املغين     )٢(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٠٤ـ 



تقديرا ، ال أَنَّ خلق الفعل سابق بالذات على تعلق السبب فتأمله ، وهذه اآلية حيتمل أن  أو
وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، . تكون من هذه السورة أو من غريها 

على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه  اصلّى علينا بركاا مبنه وفضله ، و ا أعاد
  .تسليما  وسلَّم

¡```  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ـ ٤٠٥ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الزلزلة
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٤: الزلزلة [  } َیْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَھا { :لى قولھ تعا
  .فانظره ..... ..... ..... ..... هذا  ال يثبتون : قال اجلمهور 

 قُلْت:  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....)١( .  

  . ] ٥: الزلزلة [ اآلية  } ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَھا {: قوله تعاىل 
ِبَأنَّ  {: حنو قوله تعاىل ) إىل ( موافقة : الثَّامن  [ :ملَّا أَن قال  )٢(ذكرها يف الالم 
  . )٣(]  } َربََّك َأْوَحى َلَھا

 يخ هنا هو قول ما  :قُلْتوهو قراءة مجاعة ، وذكرها . يف اآلية  )٤( أيب البقاءذكر الش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طمس مبقدار سطر ونصف بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  ) . ١/٢٣٧( املغين     )٢(
  .ته بنصه من املغين ما بني املعقوفني مطموس ، ونقل    )٣(
  . ٢/١٢٩٩التبيان يف إعراب القرآن     )٤(
  





  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٠٦ـ 




هنا من مراعاة الفواصل ، بل هذا ال ينبغي ذكره يف القرآن يف مثل هذا ،  )١( املُعرِب
  .يني ، فانظره والتضمني يف األحرف أسهل منه أو يضمن الفعل على أصل البصر

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٦/٥٥٥( الدر املصون     )١(



  

  ـ ٤٠٧ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  م تسليماعلى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّ اصلى 

  سورة العادیات
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٨: العاديات [  } َوِإنَُّھ ِلُحبِّ اْلَخْیِر َلَشِدیٌد { :قولھ تعالى 
َوِإنَُّھ  {: وقوله تعاىل  :قال بعد ذلك ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على الم التعليل ،  )١(ذكرها يف الالم 

  .وإنه من أجل حب املال لبخيل ، فانظره : أي  } ُحبِّ اْلَخْیِر َلَشِدیٌدِل
 أحوجه ملا رأيت ما ذكره ألجل الفواصل وهذا كالم فيه ضعف ال خيفى  :قُلْت.  

  . ] ١١: العاديات [  } ِإنَّ َربَُّھْم ِبِھْم َیْوَمِئٍذ َلَخِبیٌر { :قولھ تعالى 
، وألا ال صدر هلا )  إِنَّ (ا أَنْ ذكر أا تدخل على خرب ؛ ملَّ )٢(ذكرها يف الم االبتداء 

،  ابن مالك بدر الدينووهم )  إن زيدا طعامك آلكل (، فيجوز ) إِنَّ ( بالنسبة إىل ما بعد 
  .فمنع ذلك والوارد منه يف الترتيل كثري حنو اآلية ، انظره 

 يخ ذكر :قُلْتوعلل ذلك بأنه قد زال هلا الصدر ،  )٣( ابن عصفوره ما ذكره الش ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٣٤( املغين     )١(
  ) . ١/٢٥٨( املغين     )٢(
  ) . ٤٣٣ـ  ١/٤٢٩( شرح اجلمل     )٣(
  



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٠٨ـ 




فعمل ما بعدها فيما قبلها ؛ ملَّا أن زحلقت عن حملها ، وتأمل هل جيري اخلالف يف هذه 
  .اجلملة املذكورة ، هل تتعني للجواب لقسم مقدر أم ال ؟ وتقدم اخلالف يف نظائرها 

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اهذه السورة الكرمية ، أعاد  وهذه آخر آية رأيت من
  .على سيدنا وموالنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 

¡```  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٠٩ـ 




  



  

  ـ ٤١٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  ورة القارعةس
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: القارعة [  } اْلَقاِرَعُة { :قولھ تعالى 
  . اإن شاء  )٢( ] ١: التكاثر [  } َأْلَھاُكُم التََّكاُثُر {كما ستراه يف  )١(يف الباب السابع 

  . ] ١٠: القارعة [  } َیْھَوَما َأْدَراَك َما ِھ { :قولھ تعالى 
، فذكر آيات منها هذه ،  )٣(ذكرها يف اجلهة العاشرة ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف املبتدأ 

  .فانظره 
كما سيأيت بعد إن  )٤(يف الباب السابع  ] ١١: القارعة [  } َناٌر َحاِمَیٌة {: وذكر قوله 

  . اشاء 
 م ما ف :قُلْتل هل يقال جبواز حذف اخلرب وجيري فيه وحذف املبتدأ قد تقديه ، وتأم
  اخلالف ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٧١( املغين     )١(
  . ٣٩٥ـ  ٣٩٤ص : انظر     )٢(
  ) . ٢/٧٢٣( املغين     )٣(
  ) . ٢/٧٧١(  املغين    )٤(



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤١١ـ 




علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 

  

¡```  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ـ ٤١٢ـ 
  

  یِمِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّح

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة ألھكم
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: التكاثر [  } َأْلَھاُكُم { :قولھ تعالى 
: فَصلٌ  :ل ملَّا أَن قا، يف أمور خاطب ا املبتدئ  )١(يف الباب السابع من الكتاب 

أن يبني األصلي من الزائد ، قال : أحدها : أول ما يبتدئ به يف صناعة اإلعراب ثالثة أمور 
مبتدأ وخرب ،  ] ١: التكاثر [  } َأْلَھاُكُم التََّكاُثُر {وقد مسعت من يعرب : بعد ذلك كله 

* َناٌر َحاِمَیٌة  {م ، ونظري هذا الوهم قراءة كثريٍ من العوا)  املنطلق زيد : (ظنها مثل 
* َلَخِبیٌر  {: حبذف األلف كما حتذف يف أول السورة يف الوصل ، فيقال  } َأْلَھاُكُم
  . } اْلَقاِرَعُة

خريا ،  امث ذكر الشيخ حكايات ، فحذّر ا من الغفلة عن مبادئ اإلعراب ، جزاه 
، )  مثنها درمهان : (يقول  سيبويهمسعت : وقضية )  ما فعل أبوك حبماره (فذكر قضية 

  :وقضية 
  )٢(  ..... ..... ..... ..... .....  }  أتبیت ریان الجفون من الكرى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٧١( املغين     )١(
  :صدر بيت عجزه     )٢(

    وأبیت منك بلیلة الملسوع  }  ..... ..... ..... ..... .....  
= 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤١٣ـ 



  .، وكلها مشهورة  البيت
أنه صرح بأما مبتدأ وخرب ، وأما  [ عرِباملُأن  ولعل الشيخ فهم :  )١( الدماميينقال 

مبتدأ مؤخر ، )  التكاثر (إذا أطلق القول ومل يعن فيجوز أن حيمل كالمه على أَنَّ 
خرب مقدم بناًء على مذهب الكوفيني يف جتويز تقدمي مثل هذا اخلرب وإن وقع )  أهلاكم ( و

وهو )  املنطلق زيد (ظنها مثل : ؛ ألنَّ الشيخ قال  )٢( ] فعليةاالشتباه بني اجلملة االمسية وال
رأي وجيه مقدم على فهم غريه ، وما توهم بعضهم على الشيخ هنا ال حيل نسبته إليه ، 

، فإم جيوزون تقدمي  )٣(والظن به حسن التعليم والتحذير ، وما ذكر عن الكوفة معروف 
جيوز إال إن كان مفردا ، وزاد بعض املتأخرين اجلملة إذا  اخلرب إذا كان فعالً ، ومذهبنا ال

  .كان فاعلها بارزا 

  . ] ٥: التكاثر [ اآلية  } َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَیِقیِن { :قولھ تعالى 
، فذكر اآلية  )٤(ذكرها يف أماكن احلذف ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف جواب الشرط 

  .هلاكم التكاثر الرتدعتم ، وما أ
 وصناعة  :قُلْت ا معىنما ذكر متعني قطع . يف اآلية أن ال )  لو (فهل جيوز يف : فإن قُلْت

  تكون للشرط فال حيتاج إىل حذف ؟
 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٧٧٢( املغين     
والبيت من الكامل ؛ نسبه ابن هشام إىل الشريف املرتضى ، ومل أجده يف ديوانه ، ووجدته يف ديوان     

  :اية أخرى الشريف الرضي ، ولكن برو
    أني أبیت بلیلة الملسوع  }  أھون علیك إذا امتألت من الكرى  

  ) . ١/٦٥٢( ديوانه     
  ) . ٤/٨٧( ، الدرر )  ٣/٥٤٩( ، شرح األمشوين )  ٢/١٣( وورد بال نسبة يف مهع اهلوامع     

  ) .أ /٢٧٠( حتفة الغريب     )١(
  .الغريب ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من حتفة     )٢(
  ) .أ /٢٧٠( حتفة الغريب     )٣(
  ) . ٢/٧٤٥( املغين     )٤(
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  ـ ٤١٤ـ 



 يز هلا ،  :قُلْتي على مذهب امنهنا وال معىن هلا ، وأما اليت للت أما املصدرية فال تصح
  .أعلم  واحلمل على ما ذكر الشيخ أظهر فال يبعد كل البعد إال أن ا

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  
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  ـ ٤١٥ـ 



  



  

  ـ ٤١٦ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة العصر
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢: العصر [  } ِإنَّ اِإلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر { :قولھ تعالى 
ها كل حقيقة فذكر ؛ ملَّا أَنْ ذكر أا قد تكون لالستغراق وهي الَّيت ختلف )١() أل ( يف 
  .، فانظره  اآلية مثاالً
 م من ذلك آيات  :قُلْتاالستغراق ذكر االستثناء ،  )٢(قد تقد نيعوي ،املوفق  وا.  

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .به وسلَّم تسليما على سيدنا حممد ، وعلى آله وصح اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٦١( املغين     )١(
  ) . ٢/٦٥٢( املغين     )٢(



  

  ـ ٤١٧ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة الھمزة
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: اهلمزة [  } َوْیٌل ِلُكلِّ ُھَمَزٍة { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ ذكر أن املوصول بعد االسم جيوز فيه  )١( اجلهة اخلامسة يف مسائل التوابع يف

َوْیٌل ِلُكلِّ  {: وعليه فهو نعت ال بدل إالَّ إذا تعذّر حنو : التبعية قال : أحدها : ثالثة أوجه 
من  )٢(الثَّاين اآلية ؛ ألنَّ النكرة ال توصف باملعرفة ، وذكرها ـ أيضا ـ يف النوع  } ُھَمَزٍة

إن النكرة ال توصف إال بالنكرة ، فذكر من الوهم قول  :ملَّا أَن قال اجلهة السادسة ؛ 
والصواب أن الذي : صفة ، قال )  الذي (اآلية ، أن  } َوْیٌل ِلُكلِّ ُھَمَزٍة {بعضهم يف 

نقل قوالً  أذم أو أعين ، هذا هو الصواب ، مث] أو [ بدل أو صفة على القطع بتقدير هو 
وبقي عليه قول رابع ، وهو أنه  األخفش، ونقل قول  )٣(جبواز وصف النكرة باملعرفة مطلقًا 

  .جائز بشرط أن تكون الصفة خاصة 
  ) .صفة على القطع (  :قوله وتأمل كالم الشيخ يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٥٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٦٥٨( املغين     )٢(
  ) . ٢/٦٥٩( املغين     )٣(
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  ـ ٤١٨ـ 




اعا ، وقد وقع للشيخ ففيه تسامح ال خيفى ، وأما عطف البيان فال جيوز فيه التخالف إمج
  . األخفشيف آيات ورد عليه مبخالفة اإلمجاع ، وتقدمت معارضة هذه املسألة على أصل 

  ) .أذم أو أعين (  :قول الشيخ وتأمل ـ أيضا ـ 
  .قريب يف ذلك وهو  ابن مالكظاهره أنك خمري فيما تقدره وتقدم ما اختاره 

  . ] ٤: اهلمزة [  } َلُیْنَبَذنَّ { :قولھ تعالى 
ينبغي للمبتدئ أن يعني نوع الفعل ،  :ملَّا أَن قال ؛  )١(ذكرها يف أول الباب السابع 

يف  )٢(فعل مضارع مبين على الفتح ملباشرته نون التوكيد ، وذكرها :  } َلُیْنَبَذنَّ {فيقول يف 
  .الً جلملة القسم اجلمل اليت ال حمل هلا مثا

 ا مثاالً جلواب القسم فظاهر ، وتعني الالم والنون ، وأما ما أشار إليه من  :قُلْتا كوأم
فعلى القول بالبناء يرد فيه ثالثة أسئلة ، ألي شيء : البناء فمعلوم أَنَّ يف املسألة ثالثة أقوال 

؟ وألي شيء حرك ؟ وألي شيء كانت احلركة فتحة ؟ فعلّة البناء التركيب  بىن املضارع
على ما فيه من اإلشكال ، والتحريك ألجل التقاء الساكنني ، والفتح إما على أصل التقاء 

،  )٣( ابن أيب الربيعالساكنني يوجب الفتح وأظنه نقله إن التقاء : الساكنني على قول من قال 
معرب : ببعلبك وأما إن قلنا بإعراب الفعل ، فيقال  )٤(ف ، أو ألجل شبهه أو ألجل التخفي

  التوكيد على نظرٍ يف ذلك ، وهو الذي حقحبركة مقدرة منع من ظهورها فتح ما قبل نون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٧٦٩( املغين     )١(
  ) . ٢/٤٦٤( املغين     )٢(
، كان حنويا أديبا ، وقارئًا فقيها أصوليا ،  لّه بن أمحد بن عبيد اللّه بن أيب هليع القرشيأبو احلسني عبيد الهو     )٣(

البسيط يف شرح اجلمل ، الكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح ، امللخص يف : له مصنفات منها 
  .سنة مثان ومثانني وستمائة : تويف . ضبط قوانني العربية 

  ) . ٢/١٢٥( ، بغية الوعاة )  ١/٤٨٨( ة غاية النهاي    
  ) . ١٤٣ص ( امللَخص يف ضبط قوانني العربية     )٤(
  





  مع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيبالج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤١٩ـ 




 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
هذه السورة  )١(. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....

، وعلى آله  على سيدنا حممد اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلّى  االكرمية ، أعاد 
  .وصحبه وسلَّم تسليما 

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طمس مبقدار سطرين بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )١(
  



  

  ـ ٤٢٠ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  ى آله وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدنا حممد وعل اصلى 

  سورة الفیل
  

  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: الفيل [  } َكْیَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفیِل { :قولھ تعالى 
ة ، وأن وعندي أا قد تأيت مفعوالً مطلقًا وأن منه اآلي :ملَّا أَن قال ؛  )١()  كيف (يف 
  .أي فعلٍ فَعلَ ربك ، وال يتجه فيه أن يكون حاالً من الفاعل : املعىن 

 رِب :قُلْتيخ ،  )٢(مفعوالً )  كيف (صرح بأن  املُعومل يقل مطلقًا كما ذكر الش ،
  .ذكر  ، ويف هذه متكن ما } َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت {والشيخ جرى على أصله يف 

  . ] ٢: الفيل [  } َأَلْم َیْجَعْل َكْیَدُھْم ِفي َتْضِلیٍل { :قولھ تعالى 
ومعناها النفي ، ونفي النفي إثبات ، فذكر  :ملَّا أَن قال ؛  )٣(ذكرها يف مهزة اإلنكار 

  .على ما قبله )  وأرسل (وهلذا صح عطف : آيات منها هذه ، وقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٣٠( املغين     )١(
  ) . ٦/٥٧٠( الدر املصون     )٢(
  ) . ١/٢٤( املغين     )٣(
  



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٢١ـ 




  :دامللك وهلذا كان قول جرير يف عب: قال 
  )١(    َوَأْنَدى الَعاَلِمْیَن ُبُطوَن َراِح  }  َأَلْسُتْم َخْیَر َمْن َرِكَب الَمَطاَیا  

إنه أمدح بيت قالته العرب ، ولو كان على االستفهام احلقيقي مل يكن : مدحا ، بل قيل 
  .مدحا أَلْبتةَ 

 ن مبا قدمناه يف : هذا معناه  :قُلْترح [  } َلْم َنْشَرْحَأ {اْذكر ، ويتبي٢( ] ١: الش( 
  .، وتقدم ما يف كالمه من اإلشكال ، وتقدم الفرق بني اهلمزة وهل  فانظره

  . ] ٥: الفيل [  } َفَجَعَلُھْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل { :قولھ تعالى 
:  ؛ ملَّا أَنْ ذكر أن من معانيها التعليل ، وذكر مثاالً لذلك قوله )٣(ذكرها يف الالم 

، وبقية كالمه  } َفَجَعَلُھْم {: ، وأنَّ الالم تتعلق بقوله  ] ١: قريش [  } ِإلیالِف ُقَرْیٍش {
  .ـ فيما بعد  ايأيت ـ إن شاء 

علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 
  .ه وسلَّم تسليما على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحب اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، اجلىن الداين )  ١/٤٠٥( ، أمايل ابن الشجري )  ٢٧٧ص ( ديوانه : انظر . رير البيت من الوافر ، وهو جل    )١(

  ) . ١١/٢٦٧( ، خزانة األدب )  ١/٤٢( ، شرح شواهد املغين )  ١/٢٤( ، املغين )  ٣٢ص ( 
  ) . ٨/١٢٣( ، شرح املفصل )  ٢/٢٢٤( وورد البيت بال نسبة يف اخلصائص     

  . ٣٧٥ـ  ٣٧٣ص : انظر     )٢(
  ) . ١/٢٣٤( ملغين ا    )٣(



  

  ـ ٤٢٢ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة قریش
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ١: قريش [  } ِإلیالِف ُقَرْیٍش { :قولھ تعالى 
  :كقوله : إِنها قد تكون للتعليل ، قال  :ملَّا أَن قال ؛  )١( ) الالم (يف 
  )٢(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َوَیْوَم َعَقْرُت ِلْلَعَذارى َمِطیَِّتي  

مبا قبله ، : ، وقيل  } َفْلَیْعُبُدوا {وتعلقها بـ  } ِإلیالِف ُقَرْیٍش {: وقوله تعاىل 
، ورجح بأنه يف مصحف أُيب  } ِإلیالِف ُقَرْیٍش* ٍف َمْأُكوٍل َفَجَعَلُھْم َكَعْص {:  أي

إمنا كان لكفرهم  ] ٥: الفيل [  } َفَجَعَلُھْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل {سورة واحدة ، وضعف بأن 
  .اعجبوا : متعلقة مبحذوف ، أي : وجرأم على البيت ، وقيل 

 ل هنا كالم  :قُلْتتأمخمشري١(ففيه نظر  الز( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٢٣٤( املغين     )١(
  :صدر بيت عجزه     )٢(

    َفَیا َعَجًبا ِمْن َكْوِرَھا الُمَتَحمِِّل  }  ..... ..... ..... ..... .....  
  ) . ١/٢٣٤( املغين     
  ) . ٢/٥٥٨( ، شرح شواهد املغين )  ٢٣٣ص : ( ديوانه : انظر . البيت من الطَّويل ، وهو المرئ القيس     
  ) . ٤١٣ص ( رصف املباين : انظر . وورد البيت بال نسبة     



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٢٣ـ 




  .وأقرب ما ذكروا تعلق الالم مبا بعد الفاء ، فإم أجازوا ذلك إذا كان ما بعدها أمرا 
علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .ا على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليم اوصلّى 
  

¡```  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٤/٧٩٥( الكشاف     )١(



  

  ـ ٤٢٤ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة أرأیت
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢: املاعون [  } َفَذِلَك الَِّذي َیُدعُّ اْلَیِتیَم { :قولھ تعالى 
 :قال ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على حذف مجلة الشرط ، وذكر آيات ،  )١(يف أماكن احلذف 

إن أردت معرفته : أي  } َفَذِلَك الَِّذي َیُدعُّ اْلَیِتیَم {: من ذلك قوله تعاىل  أبو البقاءوجعل 
  . فذلك ، وهو حسن ، انظره

 خمشروقد ذكر  :قُلْتالزا عاطفة وهو بعيد  )٢( يأ.  
علينا بركاا مبنه وفضله ،  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد 

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٧٤٤( املغين     )١(
  ) . ٤/٧٩٩( الكشاف     )٢(



  

  ـ ٤٢٥ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  ى سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماعل اصلى 

  سورة إنا أعطیناك
علينا بركاا مبنه وفضله ذكر الشيخ  اهذه السورة الكرمية أعاد  :قال الفقري إىل ربه 

  :منها 

  . ] ٢: الكوثر [  } َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر { :قولھ تعالى 
وإذ قد ذكروا ذلك واستدلوا به ، فهال استدلوا  :قال ،  )١(يف عطف اإلنشاء على اخلرب 

وحنوه يف الترتيل كثري ، وذكرها يف املسائل اليت ذكر   } َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر {: بقوله 
زائدة )  خرجت فإذا األسد (مسألة ـ أيضا ـ يف  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(يف حرف الفاء 

، وللسببية احملضة  أيب الفتح، وعاطفة عند مربمان و ومجاعة املازينو الفارسيالزمة عند  [
ضة وجيب عندي أن أمحل اآلية على السببية احمل:  ، قال )٣( ] أيب إسحاقكفاء اجلواب عند 

، وال العكس ، وال حيسن إسقاطها ليسهل دعوى زيادا  ؛ إذ ال يعطف اإلنشاء على اخلرب
.  

وتقدم مرارا الكالم على العطف يف هذه املسألة ، وحيتمل أن يقال بأن جواب الشرط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٥٧( املغين     )١(
  ) . ١/١٨٩( املغين     )٢(
  .ما بني املعقوفني مطموس ، ونقلته بنصه من املغين     )٣(
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  ـ ٤٢٦ـ 



  .مقدر 

  . ] ٣: الكوثر [  } ِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو اَألْبَتُر { :قولھ تعالى 
؛ ملَّا أَنْ جوز يف الضمري أوجها يف بعض  )١(يف الفصل  :اَألوَّل يف موضعني ؛  ذكرها

  .املواضع ، ومنع أن يؤكد الظاهر بالضمري ألنه ضعيف ، والظاهر قوي 
نه التوكيد ، وقد يريد أ } ِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو اَألْبَتُر {فأجاز يف  أبو البقاءووهم : قال 

، الثَّاين ، وذكرها يف النوع اخلامس من اجلهة السادسة  } َشاِنَئَك {توكيد لضمري مستتر يف 
ومن الوهم يف ذلك قول : اإلظهار يشترط يف بعض املعموالت ، قال  :ملَّا أَن قال ؛  )٢(

توكيد )  هو (أنه جيوز أن يكون  ] ٣: ر الكوث[  } ِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو اَألْبَتُر {يف  أيب البقاء
  .وقد مضى 

 ا ـ على قوله  :قُلْتيخ فيها نظر ، ويلزم ـ أيضم أَنَّ هذه العلَّة اليت أشار إليها الشتقد :
يلزم فيه إعادة الضمري على ما بعده لفظًا : أن يقال إال )  جيوز تأكيد الضمري بالظاهر أنه  (

 ، املُعرِبعلّته ، والوهم املذكور أشار إليه القياس اجلواز على  ، فلهذا منع ، وكان ورتبة
واحلاصل أن الضمري املذكور جوزوا فيه الفصل واالبتداء والتأكيد على تأويل .  )٣(فانظره 
  .الشيخ 

 ليس ) إِنَّ (  أما االبتداء فظاهر ، وأما الفصل فلم تتوفر فيه الشروط فإِنَّ اسم: فإن قُلْت
مبعرفة ؛ ألنَّ إضافته ليست حمضة ، ال يقال إمنا يلزم ذلك إذا كان مبعىن احلال واالستقبال ، 

ليس املراد هنا املضي أو االستقبال ، وإمنا املراد : وأما إن كان مبعىن املضي فال ؛ ألنا نقول 
قبل الفصل يشترط فيه  على أَنَّ الذي )٤(من يستمر على هذه الصفة ، وقد نص الشيخ 

إم قد نصوا على أَنَّ الذي قارب املعرفة : التعريف على الصحيح ، ال يقال ـ أيضا ـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢/٥٧٢( املغين     )١(
  ) . ٢/٦٦٤( املغين     )٢(
  ) . ٦/٥٧٧( الدر املصون     )٣(
  ) . ٢/٥٦٨( املغين     )٤(

ضمري الفصل
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  ـ ٤٢٧ـ 



؛ ألنا نقول ذلك إمنا ذكروه يف اخلرب )  زيد هو أفضل منك : (يترتل مرتلة املعرفة ، فتقول 
  .يذكروه يف املبتدأ ، ومقتضى النظر أن الفرق  ومل

 منلتزم أنه  اجلواب إنا :قُلْت١(يف الفاحتة  لالستمرار والثبوت فيكون معرفة على ما تقد(  ،
والكالم على فائدة احلصر يف اآلية وما بعده ، واملعىن املفهوم  الزخمشريوقد تقدمت مناقضة 

ل البيان ، انظر منه هل هو املفهوم من إعراب االبتداء واخلرب أو غريه ؟ ويظهر من كالم أه
علينا بركاا مبنه  اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد .  )٢( التفتازاين

  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوفضله ، وصلّى 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 } َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن {: تقدمت اآلية يف سورة البقرة عند قوله تعاىل )  ١١٧ـ  ١١٥/ا( اجلمع الغريب     )١(

  .، ومل يقدمها يف سورة الفاحتة  ] ٥: البقرة  [
  ) . ٣٤٦ـ  ٣٤٤،  ٢٥٢ـ  ٢٥١ص ( طول امل    )٢(
  



  

  ـ ٤٢٨ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة إذا جاء نصر الّلھ
  :هذه السورة الكرمية ذكر الشيخ منها  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٣: النصر [  } َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك { :قولھ تعالى 
من أواخر احلجر ، وقد ، وهي حتتمل أن تكون يف هذه السورة أو  )١(يف حرف الباء 

، وهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ،  )٢(قدمنا الكالم عليها هناك فراجعه 
على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلى  ا أعاد

  .وسلَّم تسليما 
  

¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/١٢١( املغين     )١(
  ) .ب /١٢٩( اجلمع الغريب     )٢(



  

  ـ ٤٢٩ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة تّبت
  :ذكر الشيخ يف هذه السورة  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢: املسد [  } َما َأْغَنى َعْنُھ َماُلُھ { :قولھ تعالى 
َما  {: تعاىل  قوله :ملَّا أَن قال ؛ ) ما ( ، يف أول آية ذكر يف التدريب يف  )١(يف امليم 

، واالستفهامية ) مل يغنِ ( األوىل النافية ، أي ) ما ( اآلية ، حتتمل  } َأْغَنى َعْنُھ َماُلُھ
إالَّ ) زيدا ضربت ( أي إغناٍء أغىن عنه ماله ؟ وهو نظري : فتكون مفعوالً مطلقًا ، والتقدير 

الثَّانية فموصولٌ ) ما ( وأَما . ثال مفعول به أَنَّ اهلاء احملذوفة يف اآلية مفعول مطلق ، ويف امل
حريف ، والَّذي كسبه ، أو وكسبه ، وقد يضعف االمسي أنه إذا قُدر والَّذي كسب  امسي أو

َأَحقُّ َما  ((الولَد ؛ ففي احلديث : لزم التكرار لتقدم ذكر املال ، وجياب جبواز أن يراد به 
َلْن ُتْغِنَي  {، واآلية حينئذ نظري  )٢( )) ِھ ، َوِإنَّ َوَلَدُه ِمْن َكْسِبِھَأَكَل الرَُّجُل ِمْن َكْسِب

  .، انظره  ] ١٠: آل عمران [ اآلية  } َعْنُھْم َأْمَواُلُھْم
 زه يف الثَّانية ، : فإِنْ قُلْتيخ اقتصر على جواز االستفهام يف األوىل ومل جيوما بال الش

  وقد قيل به يف اآلية ؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ١/٣٤٥( املغين     )١(
)٢(     يبجزء من حديث عن النe  . كتاب البيوع ، حديث رقم : سنن أيب داود : انظر )٣٥٢٨  (

  ) . ٥٤٤ ص (
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  ـ ٤٣٠ـ 




 فيه ؛ ألنَّ االستفهام املراد  :قُلْت والثّاين ال يصح ، ره ، جليقَرلعلّه لضعفه ، أو لعدم ت
، وال يتقرر منه نفي الكسب عنه ، وهذا باإلنصاف فيه نظر ؛ ألنَّ نفي الكسب  منه النفي

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... أَنه  يتقرر باعتبار 
 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....)١( 

، والَّذي كسبه  اخلاص على العام ؛ ألنَّ ماله أعم يف كونه تسبب فيه أو ورثه أو وهب له
من التخصيص ، وأنّ املال املكتسب عادة تعلّق النفس به أخص منه ، فال يلزم ما ذكروا 

أشد ، واالهتمام به أعظم عند املتمولني ، فلذا عطف يف اآلية ، ويبقى سؤال حيتاج إىل 
أنَّ املال اسم جنس مضاف إىل الضمري فيعم ، والنفي إذا دخل على : اجلواب عنه ، وهو 

  حملّه ؟العموم يصري خصوصا على ما قرر يف 
 ] ١٠: النمل [  } ِإنِّي ال َیَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن { :واجلواب عنه مثل اجلواب عن قوله 

  .، على أَنَّ هذه القاعدة فيها اصطالحات  )٢(

  . ] ٤: املسد [  } َواْمَرَأُتُھ َحمَّاَلَة اْلَحَطِب { :قولھ تعالى 
م على حذف الفعل ، فذكر آيات وأمثلة ، ؛ ملَّا أَنْ تكلَّ )٣(ذكرها يف أماكن احلذف 

  :منها 
  )٤(  ..... ..... ..... ..... .....  }  َعَلْفُتَھا تْبًنا ، َوَماًء َبارًدا  

َواْمَرَأُتُھ َحمَّاَلَة  {: ويف الترتيل : ، أي أمدح ، قال ) احلمد هللا أهلَ احلمد ( و 
  .، أي أذم  } اْلَحَطِب
 ز يعين يف قراء :قُلْتصب ، وقد جو١( أبو البقاءة الن(  راحلال ، وما ألزمهصاملخت )من  )٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ي حلق باملخطوط طمس مبقدار سطرين بسبب الترميم الَّذ    )١(
  ) .أ /١٧٠( اجلمع الغريب     )٢(
  ) . ٢/٧٢٧( املغين     )٣(
  . ٢٣٦ص : انظر . سبق خترجيه     )٤(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٣١ـ 




إِما أن يكون على مذهب أهل الكوفة ، وإما أن يكون مبعىن : يلزم ؛ ألحد أمرين  التنايف ال
 اهذه السورة الكرمية ، أعاد احلال ، أي حيملها احلطب يف جهنم ، وهذه آخر آية من 

  .على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اعلينا بركاا مبنه وفضله ، وصلى 
  

¡```  

  

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/١٣٠٨( التبيان يف إعراب القرآن     )١(
  ) .أ /٢٣٦( ايد     )٢(



  

  ـ ٤٣٢ ـ
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة اإلخالص
  :ذكر الشيخ منها : هذه السورة الكرمية  :ربه قال الفقري إىل 

  . ] ١: اإلخالص [  } ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد { :قولھ تعالى 
،  ضمري الشأن: الرابع  :ملَّا أَن قال ؛  )١(بعده  يف املواضع الَّيت يعود فيها الضمري على ما

  .فانظره  } ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد {والقصة حنو 
؛ ملَّا أَنْ ذكر حذف التنوين أنه حيذف ألمور  )٢(كرها ـ أيضا ـ يف أماكن احلذف وذ

  :وحيذف اللتقاء الساكنني ، وهو قليل ، كقوله  :قال ، وهي معلومة ،  عدة ، وعددها
  )٣(  وال ذاكِر الّلھ إالَّ قلیًال  }  ..... ..... ..... ..... .....  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٦٤( املغين     )١(
  ) . ٢/٧٤١( املغين     )٢(
  :عجز بيت ، صدره     )٣(

    ..... ..... ..... ..... .....  }  یر مستعتبَفَأْلَفْیتھ غ  
  ) . ٢/٧٤١( املغين     
، خزانة )  ١/١٦٩( ، الكتاب )  ١٢٣ص ( ديوانه : والبيت من املتقارب ، وهو أليب األسود الدؤيل يف     

  ) . ١١/٣٧٤( األدب 
، شرح اجلمل البن  ) ٢/٦( ، شرح املفصل )  ٢/١٦٤( أمايل ابن الشجري : وورد البيت بال نسبة يف     

  ) . ٤/٤٨٣( ، شر الرضي على الكافية )  ٢/٤٤٧( عصفور 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٣٣ـ 




: ه لإلضافة ؛ إلرادة تشاكل املتعاطفني يف التنكري ، قال وإنما آثر ذلك على حذف
  .، هذا معىن ما ذكر ، فانظره ) أحد ( بترك تنوين  } أَحدُقْل ُھَو اللَُّھ  {:  وقُرِئ

( ؛ ملَّا أن عدد كون اجلملة نفس املبتدأ ، حنو  )١(وذكرها ـ أيضا ـ يف الروابط 
ُقْل  {: ومن هذا أخبار ضمري الشأن والقصة حنو : ، قال ) للَّه إالَّ ا إله هجيري أيب بكرٍ ال

: ما ذكر الشيخ يف هذه اآلية مشكل على أصله لوجهني :  فإن قُلْت.  } ُھَو اللَُّھ َأَحٌد
، ومعلوم أنه خالف األصل من أوجه كثرية ، وقد  أنه جعل الضمري ضمري الشأن :اَألوَّل 

 الزخمشريعلى منع احلمل عليه إذا أمكن غريه ، بل قد اعترض على  )٢(نص هو بنفسه 
  . )٣( املُعرِببذلك يف آيات فما باله ذكره هنا ، وقد علمت ما جيوز يف اآلية ، وما ذكر 

، وقد  )٤(جملة على أصل أهل البصرة أنه نص على أَنَّ هذا الضمري إنما يفَسر بِ :الّثاني 
رأيت ما ذكر يف املوضع األخري من كالمنا ، مع أنه قد نص هو وغريه على أَنَّ ذلك يف 

  .احلقيقة إنما هو إخبار مبفرد ، وهو الصواب 
 ل فصعب إالَّ بكلفة ، وقد اعترض عليه  :قُلْتا اجلواب عن اَألوماميينأميف نظري  )٥( الد

 ر ؟ وأجاب جبواب فيه نظر ، وبعد تسليمه ال يستمرمري على متأخه يف أيعود الضهذا أظن
لعلّ اجلواب أَنَّ كالم الشيخ إنما هو مع كون غري ضمري الشأن جارٍ على  :قال ؛ ألنه  هنا

  .القياس ، وأَما اخلارج عنه فال 
 فيه نظر  :قُلْت.  

وأَما الثّاين فجوابه جلي ، فإن قصده إنما هو التفسري مبا أصله مجلة على أَنَّ يف جعله 
  .املوفّق  وامثل اآلية نظرا واضحا ، ) إالَّ اللَّه  إله بكرٍ ال هجيري أيب (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٥٧٧( املغين     )١(
  ) . ٢/٥٦٥( املغين     )٢(
  ) . ٦/٥٨٨( الدر املصون     )٣(
  ) . ٢/٥٦٤( املغين     )٤(
  ) .ب /١٩٨( حتفة الغريب     )٥(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٣٤ـ 




  . ] ٣: اإلخالص [  } َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد { :قولھ تعالى 
وأنها لنفي املضارع وقلبه ماضيا ، فذكر  } َلْم {؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على  )١(ذكرها يف الالم 

  .اآلية ، وتقدم ما فيه مرارا 
  .على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلى 

  
¡```  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ١/٣٠٦( املغين     )١(



  

  ـ ٤٣٥ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  ه وصحبه وسلَّم تسليماعلى سيدنا حممد وعلى آل اصلى 

  الفلقسورة 
  :ذكر الشيخ يف هذه السورة  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢: الفلق [  } ِمْن َشرِّ َما َخَلَق { :قولھ تعالى 
وأَما : ؛ ملَّا أَنْ تكلَّم على آية النجم ، قال بعد ذلك  )١(يف املثال اَألول يف اجلهة الثَّانية 

 بتنوين شر ، فلما أبدل من شر ، بتقدير } ِمْن َشرِّ َما َخَلَق {ن فائد ب قراءة عمرو
  .، أي من شر شر ما خلق ، وحذف الثّاين لداللة اَألول  مضاف

 ماميينقال  :قُلْتة ، وهي الَّيت إذا دخلت ) ما ( وحيتمل أن تكون :  )٢( الداميهذه اإل
  . زادت النكرة إاما ، وخلق صفة ، والعائد حمذوف 

 ن  :قُلْتأويل يف هذا القراءة متعي٣(..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... والت(   
ه ، علينا بركاا مبنه وفضل اوهذه آخر آية رأيت من هذه السورة الكرمية ، أعاد [ 
  . )٤(] على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما  اوصلّى 

¡```  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦١٩( املغين     )١(
  ) .ب /٢١٨( ة الغريب حتف    )٢(
  .طمس مبقدار نصف سطر بسبب الترميم الَّذي حلق باملخطوط     )٣(
  .ما بني املعقوفني مطموس ، وكتبته حماكيا اية السور السابقة     )٤(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٣٦ـ 


 

  



  

  ـ ٤٣٧ـ 
  

  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما اصلى 

  سورة النَّاس
  :ذكر الشيخ من هذه السورة الكرمية  :قال الفقري إىل ربه 

  . ] ٢: الناس [ اآلية  } َمِلِك النَّاِس { :تعالى  قولھ
؛ ملَّا أَنْ ذكر أنهم يشترطون اجلمود  )١(ذكرها يف اجلهة السادسة من النوع اَألول 

أنهما عطف بيان ،  } َمِلِك النَّاِس {يف  الزخمشريومن الوهم قول : لعطف البيان ، قال 
لصواب أنهما نعتان ، وقد جياب بأنهما جيريان جمرى اجلوامد ؛ إذ يستعمالن غري جاريني وا

  ) .إله واحد ، ملك عظيم ( على موصوف ، وجتري عليهما الصفَات ، حنو 
 يخ : قُلْتإخل ..... ) وقد جياب (  :وقول الش.  

عطف البيان ، فمن الزمه اجلمود ، إِنَّ هذا مينع الصفة ؛ ألنها إن صح : قد يقال فيه 
 فة منع جوابه ، فإن قُلْتالص فة ، وإن صحيخ سكت عن قول : فتمتنع الصكأنَّ الش

خمشريد ، فهل سكوته عن ذلك يدلّ على  الزعطف بيان ، وهذا ظاهر يف جواز التعد
  اجلواز ؟

 د فيه  :قُلْترِبما تردعت : هنا ال يظهر ؛ لعموم قوهلم  )٢( املُعهو يف اجلوامد مبرتلة الن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . ٢/٦٥٣( املغين     )١(
  ) . ٦/٥٩٣( الدر املصون     )٢(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٣٨ـ 




يف املشتق  د يف ذلك ، وقد مريخ يف غري هذا املوضع تردأَنَّ الش فتازاين، وأظنأَنَّ  على )١( الت
َجَعَل اللَُّھ  {: يف قوله  زخمشريوقع للعطف البيان يكون للمدح كالنعت متمسكًا هو مبا 

  .، انظره  ] ٩٧: املائدة [  } اْلَكْعَبَة
، وقد متّ مقصدنا ، ومتّ مرادنا ، واحلمد هللا ،  )٢(يف الفاحتة ) ملك ( وانظر ما يتعلّق بـ 

ما يتعلّق بالبيان يف كثري من رأى عيبا فستره ، أو خلالً فجربه ، وقد حذفت كال اورحم 
من املواضع من كالم من مل يتعرض للتفسري ، وحذفت من كالم الشيخ يف غري هذا الكتاب 

على سيدنا حممد ، وعلى آله  اخوف السآمة ، وباحلمد هللا ابتدأت ، وبه ختمت ، وصلَّى 
ة لو بآخر الكتاب ، وصحبه وسلَّم تسليما ، وقد كنت وعدت بإحلاق ما قيدت يف كلم

 ااملوفّق ، وصلَّى  واليسهل على الناظر يف كثري من اآلي تلخيص البحث فيه النتثاره ، 
  .على سيدنا حممد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما 
¡```  

  
وحسن عونه وتوفيقه الشامل ، ومبنه يف ضحى  اكمل نسخ هذا الكتاب املبارك حبمد 

نني ثامن عشر من شهر القعدة يف عام سبعة وتسعني وتسعمائة ، على يد العبد الفقري يوم االث
، وتاب  اتعاىل حممد بن إبراهيم بن يوسف بن أمحد األنصاري األندلسي أصلحه  اإىل 

عليه ، وغفر له ولوالديه وملؤلّفه وقارئه ، وجلميع املسلمني وألساتذته ومفيديه ، 
  .آمني . يع املسلمني ، وجلم ومستفيديه

على سيدنا وموالنا حممد خامت النبيني واملرسلني ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا  اوصلى 
  .رب العاملني 

¡```  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . ٢٤٣ص ( املطول     )١(
  ) . ٦١ـ  ١/٥١( اجلمع الغريب     )٢(



  

  ـ ٤٣٩ـ 
  

  اخلامتة
  :انتهيت من هذا العمل جبزأيه ؛ الدراسة والتحقيق ، فكان كالتايل 

حممد بن  اللَّبيب ، أليب عبد اجلمع الغريب يف ترتيب آي مغين ا/ عنوان البحث 
  .حتقيق ودراسة ، من أَول سورة فاطر إىل آخر الكتاب . هـ  ٨٩٤القاسم الرصاع ت 

  :جاء البحث يف قسمني 
قسم الدراسة ؛ سبقه مقدمة بينت فيها أسباب اختيار املوضوع ، : القسم اَألول 

  :واشتمل القسم اَألول على فصلني 
َألول يف املؤلِّف ، وفيه مبحثان ؛ مبحث يف عصره ، واشتمل على احلياة الفصل ا

السياسية واالجتماعية والعلمية ، واملبحث الثّاين وتضمن عرضا موجزا للدراسات السابقة 
عن املؤلِّف ، ثُم عرفت باملؤلِّف ونسبه وكنيته ، ومولده ونشأته ، وأبرز شيوخه ، وأعماله ، 

  .ذهبه النحوي ، ووفاته ، وتالميذه وكتبه ، وصفاته ، وأقوال العلماء فيه وم
أما الفصل الثّاين فجاء يف الكتاب ؛ مصادره ، وأثر معارفه يف ترجيحاته النحوية ، 

  .ومنهجه يف التأليف 
  .أما القسم الثّاين فهو يف النص احملقّق 

  :وخرجت بعد هذا اجلهد بعدة نتائج ، منها 
الرصاع صاحب قامة علمية عالية ، تتميز بسعة العلم ، ودقّته ،  اأَنَّ أبا عبد  ـ ١

  .والَّذي ظهر جليا يف ترجيحاته وقبل ذلك يف تعليالته ونقاشه 
  .كتاب اجلمع الغريب كتاب غزير الفوائد ، حنوي دقيق ، فريد  ـ ٢
  .راسة أَنَّ يف هذا الكتاب مسائل خالفية حتتاج مزيد حبث ود ـ ٣
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٤٠ـ 



أَنَّ كتاب اجلمع الغريب عرفنا بعلماء كبار كانت هلم آراء ونقاشات ، تنيب عن  ـ ٤
  .مرتلتهم الرفيعة 

أَنَّ يف هذا الكتاب آراء وأقوال لعلماء مل ترد يف آثارهم املطبوعة الَّيت بني أيدينا  ـ ٥
  .اليوم 

من خالل كتابه  الرصاع بثقافته الواسعة ، وحضوره الذّهين اعرفنا أبو عبد  ـ ٦
  .على أمساء كتب مل تر النور بعد ، ونقل عنها 

يف  تضمن القسم اَألول من الدراسة إضافات على الدراسات السابقة ، تتلخص ـ ٧
:  

  .اجتهدت يف الكتابة عن عصر املؤلِّف ؛ احلياة السياسية واالجتماعية والعلمية  •

  .الرصاع  ااجتهدت يف حتديد زمن ميالد أيب عبد  •

  .كتبت عن أثر معارفه يف ترجيحاته النحوية  •

عرفت بآثار الرصاع تعريفًا دقيقًا بأمسائها ، وأماكنها ، من خالل وقويف على  •
  .آثاره يف مكتبات تونس 

الَّذي بنعمته تتم الصاحلات ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلَّى  افاحلمد 
د وعلى آله وصحبه وسلّم  ادنا حمموسلَّم على سي.  

  

¡```  

  

  

  



  

٤٤١  

  
  
  

  الفھارس

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  



  

  ـ ٤٤٢ ـ
  

  فھرس اآلیات القرآنّیة الكریمة
  ٢٥٨،  ٢١٨  .....................................................................................................................................................................] ٥٩: الواقعة [  } َءَأْنُتْم َتْخُلُقوَنُھ {
  ٨٩.............................................................................................................................................................................................  ] ٨٦: الصافَّات [ اآلية  } َأِئْفًكا َءاِلَھًة {
  ٦٧...................................................................................................................................................................................................................................  ] ١٩: يس [  } كِّْرُتْمَأِئْن ُذ {
  ٨٦.................................................................................................................................................................................] ١٦: الصافَّات [ اآلية  } َأِئنَّا َلَمْبُعوُثوَن {
  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٢١٨  ............................................................................................................................................  ] ٦: التغابن [  } َأَبَشٌر َیْھُدوَنَنا {
  ٨٩........................................................................................................................................................................... ] ٩٥: الصافَّات [  } َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن {
  ١٠٦.........................................................................................................................  ] ٣٢: ص [  } َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْیِر َعْن ِذْكِر َربِّي {
  ٢٥٣..............................................................................................................................  ] ١٠: املنافقون [ اآلية  } َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب {
  ٣٣٤................................................................................................................................................................ ] ٢: املطفّفني [  } ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس {
  ٣٦٠.............................................................................................................................................................................................................................  ] ٢: الشمس [  } ِإَذا َتالَھا {
  ٢٣٤.........................................................................................................................................................................................................................  ] ٩: اادلة [  } ِإَذا َتَناَجْیُتْم {
  ٣٢٨................................................................................................................................................................................................................................................................................. } ِإَذا َتَنفََّس {
  ٣٧١،  ٣٣٨،  ٣٣٧  ...............................................................................................................  ] ١: االنشقاق [  } َماُء اْنَشقَّْتِإَذا السَّ {
  ٣٢٨............................................................................................................................................................................................................. ] ١٧: التكوير [  } ِإَذا َعْسَعَس {
  ١٩٦................................................................................................................................................................................  ] ٦: املائدة [  } ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة {
  ٢٣٤................................................................................................................................................................................] ١٢: اادلة [  } ِإَذا َناَجْیُتُم الرَُّسوَل {
  ٢٤٩...........................................................................................................................................................................................  ] ٩: اجلمعة [  } ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّالِة {
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  ـ ٤٤٣ـ 



  ٢١٤.....................................................................................................................................................................  ] ١: الواقعة [ اآلية  } ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة {
  ١٥٩..............................................................................................................................................................................................................................] ١٩: األحقاف [  } َأْذَھْبُتْم {
  ٦٣......................................................................................................................................] ٤٠: فاطر [  } َأُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن اَألْرِض {
  ٢٦٤.............................................................................................  ] ٦: الطَّالق [  } َأْسِكُنوُھنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم {
  ١٢٤،  ١٢٣  .............................................................................................................................  ] ١٩: الزمر [  } ْن ِفي النَّاِرَأَفَأْنَت ُتْنِقُذ َم {
  ١٩٣..................................................................................................................................................................................................................  ] ١٥: الطُّور [  } َأَفِسْحٌر َھَذا {
  ١٨٤....................................................................................................................................................................................] ١٥: ق [  } َأَفَعِییَنا ِباْلَخْلِق اَألوَِّل {
  ١٣٣..........................................................................................................  ] ٥٢ـ  ٥١: الزخرف [  } َأْم َأَنا َخْیٌر* َأَفال ُتْبِصُروَن  {
  ٣٥١..............................................................................  ] ١٧: الغاشية [ اآلية  } ُخِلَقْتَأَفال َیْنُظُروَن ِإَلى اِإلِبِل َكْیَف  {
  ٨٩.........................................................................................................................................................................................  ] ٥٨: الصافَّات [  } َأَفَما َنْحُن ِبَمیِِّتیَن {
  ٥٣،  ٥٢  ..........................................................................................................................  ] ٨: فاطر [ اآلية  } َأَفَمْن ُزیَِّن َلُھ ُسوُء َعَمِلِھ {
  ١٦٥..........................................................................................................................................  ] ١٤: حممد [  } َأَفَمْن َكاَن َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َربِِّھ {
  ١٢٦،  ١١٧  .........................................................................................................] ٣٣: الرعد  [ } َلى ُكلِّ َنْفٍسَأَفَمْن ُھَو َقاِئٌم َع {
  ١٢٦....................................................................................................................................................................  ] ٢٤: الزمر [ اآلية  } َأَفَمْن َیتَِّقي ِبَوْجِھِھ {
  ١١٧................................................................................................................................  ] ٤٠: فُصلت [ اآلية  } َأَفَمْن ُیْلَقى ِفي النَّاِر َخْیٌر {
  ١٨٩..................................................................................................................................................................................................  ] ٣٨: األنعام [  } ِإال ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم {
  ١٩٢.......................................................................................................................................  ] ٥٢: الذَّاريات [  } ْجُنوٌنِإال َقاُلوا َساِحٌر َأْو َم {
  ٣٧٥،  ١٢٦  ...........................................................................................................................................................  ] ١٠٦: البقرة [  } اللََّھ َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ {
  ٤٠٢،  ٣٧٦،  ٣٧٣،  ٣٧٢ ......................................................................................................................... ] ١: الشرح [  } َأَلْم َنْشَرْح {
  ٢٦٨.......................................................................................................................................................................................... ] ٨: املُلك [ اآلية  } َأَلْم َیْأِتُكْم َنِذیٌر {
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  ٢٢٨........................................................................] ١٦: احلديد [ اآلية  } َع ُقُلوُبُھْمَأَلْم َیْأِن ِللَِّذیَن َءاَمُنوا َأْن َتْخَش {
  ٣٧٢.............................................................................................................................................................................. ] ٦: الضحى [ اآلية  } َأَلْم َیِجْدَك َیِتیًما {
  ٤٠١................................................................................................................................................. ] ٢: الفيل [  } َأَلْم َیْجَعْل َكْیَدُھْم ِفي َتْضِلیٍل {
  ٦٩...................................................................................................................................................................... ] ٣١: يس [  } َأَلْم َیَرْوا َكْم َأْھَلْكَنا َقْبَلُھْم {
  ٣٩٤،  ٣٩٢  ........................................................................................................................................................................  ] ١: تكاثر ال[  } َأْلَھاُكُم التََّكاُثُر {
  ٣٧٩........................................................................................................................................................ ] ٨: التنيِ [  } َأَلْیَس اللَُّھ ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِمیَن {
  ١٢٦....................................................................................................................................................] ٣٦: الزمر [ اآلية  } َأَلْیَس اللَُّھ ِبَكاٍف َعْبَدُه {
  ٣٠٤...........................................................................................................................................................................................  ] ٤٠: القيامة [  } َأَلْیَس َذِلَك ِبَقاِدٍر {
  ٢٧٦......................................................................................................................................... ] ٣٩: القلم [ ية اآل } َأْم َلُكْم َأْیَماٌن َعَلْیَنا َباِلَغٌة {
  ٢٧٥.............................................................................................................................................................................................] ٣٧: القلم [ اآلية  } َأْم َلُكْم ِكَتاٌب {
  ١١٧....................................................................................................................................................  ] ٩: الزمر [  } َأْم َمْن ُھَو َقاِنٌت َءاَناَء اللَّْیِل {
  ٢٥٨،  ٢١٨  ......................................................................................................................................................  ] ٥٩: الواقعة [  } َأْم َنْحُن اْلَخاِلُقوَن {
  ١٣٧......................................................................................................................................................................................] ٨٠: الزخرف [ اآلية  } َأْم َیْحَسُبوَن {
  ٥٣.................................................................................................................................................................. ] ٦٠: النمل [ اآلية  } َلَق السََّمَواِتَأمَّْن َخ {
  ٢٦٨.............................................................................................................................  ] ٢٠: املُلك [ اآلية  } َأمَّْن َھَذا الَِّذي ُھَو ُجْنٌد َلُكْم {
  ١٤٢.............................................................................................................................................  ] ١٨: الدخان [ اآلية  } َأْن َأدُّوا ِإَليَّ ِعَباَد اللَِّھ {
  ٢٧٠،  ٢٦٩  ...............................................................................................................................  ] ٣٠: املُلك [  } ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا {
  ٢٣٣.......................................................................................................................................  ] ٢: اادلة [  } ُأمََّھاُتُھْم ِإال الالَِّئي َوَلْدَنُھْمِإْن  {
  ٣٩٧........................................................................................................................................................................  ] ٢: العصر [  } ِإنَّ اِإلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر {
  ٣٨٦..............................................................................................................] ٧: البينة [  } ِإنَّ الَِّذیَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت {
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  ١٦٩.................................................................................................................................................................] ١٠: الفتح [ اآلية  } ِإنَّ الَِّذیَن ُیَباِیُعوَنَك {
  ١١٦...................................................................................................................................................................................................................  ] ٣: الزمر [  } ِإنَّ اللََّھ َیْحُكُم {
  ١٠٤........................................................................................................................................................................................  ] ٦: ص [  } َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا {
  ١٦٧،  ٩١  ............................................................................................................  ] ١٧٦: األعراف  [اآلية  } ِإْن َتْحِمْل َعَلْیِھ َیْلَھْث {
  ١٤٧............................................................................................................................................................] ١٨٠: البقرة  [ } ِإْن َتَرَك َخْیًرا اْلَوِصیَُّة {
  ١١١،  ١٠٠،  ٩٩  .........................................................................................................................................................  ] ٦٤: ص [  } ِإنَّ َذِلَك َلَحقٌّ {
  ٣٨٢........................................................................................................................................................................................................  ] ٧: العلق [  } َأْن َرآُه اْسَتْغَنى {
  ٣٩٠.........................................................................................................................................  ] ١١: العاديات [  } ِإنَّ َربَُّھْم ِبِھْم َیْوَمِئٍذ َلَخِبیٌر {
  ٤٠٧.............................................................................................................................................................................  ] ٣: الكوثر [  } ِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو اَألْبَتُر {
  ١٨٦........................................................................................................................................................ } ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُھ َقْلٌب {
  ١٤٤،  ١٤٣  ................................................................................... ] ٣: اجلاثية [  } َمَواِت َواَألْرِض آلَیاٍتِإنَّ ِفي السَّ {
  ٢٦٩.............................................................................................................................................................................................................  ] ٢٠: املُلك [  } ِإِن اْلَكاِفُروَن {
  ١٠٠،  ٩٩  ...........................................................................................................................................] ١٤: ص [  } ِإْن ُكلٌّ ِإال َكذََّب الرُُّسَل {
  ٣٤٣........................................................................................................................................  ] ٤: الطَّارق [  } ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْیَھا َحاِفٌظ {
  ١٧٢..................................................................................................................................................................................................................................................  } ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن {
  ١٥٤.............................................................................................................................................................................................] ٣٢: اجلاثية [  } ِإْن َنُظنُّ ِإال َظنا {
  ٣٤٨،  ١٧٢  ........................................................................................................................................................  ] ٩: األعلى [  } ِإْن َنَفَعِت الذِّْكَرى {
  ٣٧٠..........................................................................................................................................................................................] ٦٣: طه [  } ِإْن َھَذاِن َلَساِحَراِن {
  ١٨٠..................................................................................................................................................................................................................... ] ١٢: احلجرات [  } َأْن َیْأُكَل {
  ٩٢.......................................................................... ] ١٠٥ـ  ١٠٤:  ات الصافَّ[  } َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَیا* َأْن َیاِإْبَراِھیُم  {
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  ٢٨٧...............................................................................................................................  ] ١٢٨: النساء  [اآلية  } َأْن ُیْصِلَحا َبْیَنُھَما ُصْلًحا {
  ١٨٩...................................................................................................................................................  ] ٨٩: هود [  } َأْن ُیِصیَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب {
  ٣٨٤.................................................................................................................................................................  ] ١: القدر [  } ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر {
  ٣٠٧............................................................................................................ ] ٢: اإلنسان [  } َأْمَشاٍج ِإنَّا َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة {
  ١٣٤،  ١٣٣  ......................................................................................................................................................................................................................................................  } َأَنا َخْیٌر {
  ٨٠...........................................................................................................................................................................  ] ٦: الصافَّات [  } ِإنَّا َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنَیا {
  ٢٠٦،  ٢٠٥  ........................................................................................................................] ٤٩: القمر [  } ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر {
  ٢٧٥...........................................................................................................................................................................................................  ] ٣١: الصافات [  } ِإنَّا َلَذاِئُقوَن {
  ٧٥.........................................................................................................................................] ٧٦: يس [  } َلُم َما ُیِسرُّوَن َوَما ُیْعِلُنوَنِإنَّا َنْع {
  ٣١٠................................................................................  ] ٣: اِإلنسان [  } ِإنَّا َھَدْیَناُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكـُفوًرا {
  ١٠٥.........................................................................................................................................................................] ٤٤: ص [ اآلية  } ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا {
  ٩٩،  ١٠٠  ..................................................................................................................................................................  ] ٣: يس [  } ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلیَن {
  ٥٦...................................................................................................................................................................................... ] ٢٨: فاطر [ اآلية  } نََّما َیْخَشى اللََّھِإ {
  ٣٤٤.......................................................................................................................................................................  ] ٨: الطَّارق  [ } ِإنَُّھ َعَلى َرْجِعِھ َلَقاِدٌر {
  ١٨٩........................................................................................................................  ] ٢٣: الذَّاريات [  } ِإنَُّھ َلَحقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن {
  ٢٢١........................................................................................................................................................................................] ٧٧: الواقعة [  } ِإنَُّھ َلُقْرَءاٌن َكِریٌم {
  ٣٤٢،  ٣٤١،  ٥٤  ................................................................................................................... ] ١٣: الربوج [  } ِدُئ َوُیِعیُدِإنَُّھ ُھَو ُیْب {
  ١٠٦....................................................................................................................................................................................................................  } ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْیِر {
  ٩٠..................................................................................................................................................................................................} ِإنِّي َذاِھٌب ِإَلى َربِّي َسَیْھِدیِن {
  ٤١١....................................................................................................................................  ] ١٠: النمل [  } ِإنِّي ال َیَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن {
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  ٢٢١..................................................................................................................................................  ] ٣٦: آل عمران [ اآلية  } ِإنِّي َوَضْعُتَھا ُأْنَثى {
  ٥٦................................................................................................................................................................] ٣١: النور [ اآلية  } َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُھنَّ {
  ١٧٠........................................................................................................................................................................................................................................................................  } َأْو ُیْسِلُموَن {
  ٢٢٦.....................................................................................................  ] ١٠: احلديد [  } ُأوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذیَن َأْنَفُقوا {
  ١٦١.................] ٩٩: اإلسراء [  } َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّ اللََّھ الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواَألْرَض َقاِدٌر {
  ١٦١............................................................  ] ٣٣: األحقاف [ اآلية  } َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّ اللََّھ الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت {
  ٧٠.............................................................................................................................................  ] ٢٦: السجدة [ اآلية  } َأَوَلْم َیْھِد َلُھْم َكْم َأْھَلْكَنا {
  ١٧٧........................................  ] ١٢: احلجرات [  } َأُیِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َیْأُكَل َلْحَم َأِخیِھ َمْیًتا َفَكِرْھُتُموُه {
  ٣٠٢..........................................................................................  ] ٣: القيامة [ اآلية  } َأَیْحَسُب اِإلْنَساُن َألَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمُھ {
  ٣٠١........................................................................................................................................] ٧٨: النساء [  } َأْیَنَما َتُكوُنوا ُیْدِرُكُكُم اْلَمْوُت {
  ٢١١..............................................................................................................................................................................................................  ] ٣١: الرمحن [  } َأیَُّھا الثََّقالِن {
  ٦٧.....................................................................................................................................................................................] ٢٠: يس  [اآلية  } اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلیَن {
  ١٧٨.............................................................................................................  ] ٦٠: البقرة [  } اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت {
  ٢٠٣.......................................................................................................................................................................................................  ] ١: القمر [  } اْقَتَرَبِت السَّاَعُة {
  ٣٨١.........................................................................................................................................................  ] ١: العلق [  } اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق {
  ٣٨١..........................................................................................  ] ٢ـ  ١: العلق [  } َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق* الَِّذي َخَلَق  {
  ١٢٣.......................................................................................................................................................................................  ] ٢٣: القصص [  } اْمَرأَتْیِن َتُذوَداِن {
  ٢١٧........................................................................................................................................................................................  ] ١٨: الواقعة [  } ِبَأْكَواٍب َوَأَباِریَق {
  ٣٨٨.............................................................................................................................................................. ] ٥: الزلزلة [ اآلية  } ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَھا {
  ٢٤٩.................................................................................................................................................................................  ] ٥: اجلمعة [ اآلية  } ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم {
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  ـ ٤٤٨ـ 



  ٣٨١............................................................................................................................................................................................................................................................................ } ِباْسِم َربَِّك {
  ٣٢٨......................................................................................................................................................................................................................................................................................  } ِباْلُخنَِّس {
  ١٣١،  ١٢٩  .................................................................................................................................................................. ] ٨: آل عمران [  } َبْعَد ِإْذ َھَدْیَتَنا {
  ١٧٩............................................................................................................................................................................................................  ] ٦٦: الزمر [  } َبِل اللََّھ َفاْعُبْد {
  ٣٤٩....................................................................................................................................................... ] ١٦: األعلى [  } َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیا {
  ١٨٣،  ١٨٢  .............................................................................................................................  ] ٢: ق [  } َبْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُھْم ُمْنِذٌر {
  ١٨٣............................................................................................................................................................  ] ٥: ق [  } َحقِّ َلمَّا َجاَءُھْمَبْل َكذَُّبوا ِباْل {
  ١٠٥.................................................................................................................................................................................................................... ] ٨: ص [  } َبْل َلمَّا َیُذوُقوا {
  ١٦١....................................................................................................................................................................................................................................  ] ٣٥: األحقاف [  } َبالٌغ {
  ٦٨....................................................................................................................................................................................................................  ] ٣٩: احلجر [  } ِبَما َأْغَوْیَتِني {
  ٦٧.............................................................................................................................................................................................................................  ] ٢٧: يس [  } ِبَما َغَفَر ِلي {
  ٣٢٦.........................................................................................................................................................................................] ١٠: البقرة [  } ِبَما َكاُنوا َیْكِذُبوَن {
  ١٠٥..........................................................................................................................................................................  ] ٢٦: ص [  } ْوَم اْلِحَساِبِبَما َنُسوا َی {
  ٢٨٨.............................................................................................................................................................................  ] ٢٠: املزمل [ اآلية  } َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّھ {
  ٢٧٥............................................................................................................................................................................................................  ] ٣٧: القلم [ اآلية  } َتْدُرُسوَن {
  ١٩٢،  ١٥٩  .....................................................................................................  ] ٢٥: األحقاف [  } ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء ِبَأْمِر َربَِّھا {
  ٢٢٢.....................................................................................................................................................................................................................  ] ٨٦: الواقعة  [ } َتْرِجُعوَنَھا {
  ١٦٩..........................................................................................................................................................................  ] ١٦: الفتح  [ } وَنُھْم َأْو ُیْسِلُموَنُتَقاِتُل {
  ٥٠...............................................................................................................................................................] ١٩٦: البقرة [ اآلية  } َثالَثِة َأیَّاٍم ِفي اْلَحجِّ {
  ٨٣.............................................................................................................................................................................................  ] ٤٤: املؤمنون [  } ُثمَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا {
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  ٣٠٣....................................................................................................................................  ] ٢٠ـ  ١٩: القيامة [  } َكالَّ* ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنُھ  {
  ١٩٩....................................................................................................................................................................................................................  ] ٨: النجم [  } ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى {
  ٢٧٨....................................................................................................................................................................................... ] ٣٢: احلاقَّة [ اآلية  } ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة {
  ٣٥٨.............................................................................................................................................................  ] ١٧: البلد [  } ُثمَّ َكاَن ِمَن الَِّذیَن َءاَمُنوا {
  ٢٣٣....................................................................................................................................................................................................] ٣: اادلة [ اآلية  } ُثمَّ َیُعوُدوَن {
  ٣٣٥..........................................................................................................................................................................................................] ١٧: املطفّفني [ اآلية  } ُثمَّ ُیَقاُل {
  ٢٦٦،  ٢٦٥  ......................................................................................................................................................................  ] ٥: التحرمي [  } َثیَِّباٍت َوَأْبَكاًرا {
  ٤١٨........................................................................................................................................................................................... ] ٩٧: املائدة [  } َجَعَل اللَُّھ اْلَكْعَبَة {
  ٢٢٠.......................................................................................................................................................................................................  ] ٧٠: الواقعة [  } َجَعْلَناُه ُأَجاًجا {
  ١٠٩،  ١٠٧  ....................................................................  ] ٦١: مرمي [  } َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه {
  ١٠٧..............................................................................................................................................................................  } َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َلُھُم اَألْبَواُب {
  ٢٧٧.....................................................................................................................................................................  ] ٢ـ  ١: احلاقَّة [  } َما اْلَحاقَُّة* اْلَحاقَُّة  {
  ٩٢............................................................................................................................................................................... ] ٧١: الزمر [ اآلية  } َحتَّى ِإَذا َجاُءوَھا {
  ٣٨٤............................................................................................................................................................................................] ٥: القدر [  } َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر {
  ١٩٤..............................................................................................................................................  ] ٢٠١: الشعراء  [ } َحتَّى َیَرُوا اْلَعَذاَب اَألِلیَم {
  ٢١٠............................................................................................................................................................................................................  ] ١٩٧: قرة الب[  } اْلَحجُّ َأْشُھٌر {
  ٢٠٣.......................................................................................................................................................................................................................  ] ٥: القمر [  } ِحْكَمٌة َباِلَغٌة {
  ١٥٧...........................................................................................................................................................................................................] ١٥: األحقاف [ اآلية  } َحَمَلْتُھ {
  ٢١٢.....................................................................................................................................................................................] ٧٢: الرمحن [  } ُحوٌر َمْقُصوَراٌت {
  ٢٠٣......................................................................................................................................................  ] ٧: القمر [  } ُخشًَّعا َأْبَصاُرُھْم َیْخُرُجوَن {
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  ١٣٩.....................................................................................................................................................................] ٩: الزخرف [  } َخَلَقُھنَّ اْلَعِزیُز اْلَعِلیُم {
  ٢٦٦.......................................................................................................................................................................................................................................................................  } َخْیًرا ِمْنُكنَّ {
  ٥٦.....................................................................................................................................................................................  ] ٣٢: فاطر [ اآلية  } َذِلَك ُھَو اْلَفْضُل {
  ٩٩............................................................................................................................................................................................................................................  ] ١: ص [  } ِذي الذِّْكِر {
  ٢٨٣...............................................................................................................................................  ] ٢٨: نوح [ اآلية  } َربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ {
  ٢٠٩ ] ٤ـ  ١: لرمحن ا [ } َعلََّمُھ اْلَبَیاَن* َخَلَق اِإلْنَساَن * َعلََّم اْلُقْرَءاَن * الرَّْحَمُن  {
  ٢٥٩..................................................................................................................................................................  ] ٧: التغابن [ اآلية  } َزَعَم الَِّذیَن َكـَفُروا {
  ٣٤٦،  ٣٤٧  ...................................................................................................................................  ] ١: األعلى [  } َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلى {
  ٢٧٧.......................................................................................................................................  ] ٧: احلاقَّة [  } َسْبَع َلَیاٍل َوَثَماِنَیَة َأیَّاٍم ُحُسوًما {
  ٣٤٨..............................................................................................................................................................................  ] ٨١: ل النح[  } َسَراِبیَل َتِقیُكُم اْلَحرَّ {
  ١٤٠................................................................................................................................................................................................................................] ٨٠: الزخرف [  } ِسرَُّھْم {
  ٧٠......................................................................................................................................................................  ] ٢١١: البقرة [ اآلية  } َسْل َبِني ِإْسَراِئیَل {
  ٣٥٥،  ٣١٢  .................................................................................................................... ] ٤: اِإلنسان [  } َسالِسَل َوَأْغالًال َوَسِعیًرا {
  ٩٣.................................................................................................................................................................  ] ١٣٠: الصافَّات [  } َسالٌم َعَلى ِإْل َیاِسیَن {
  ١٩١......................................................................................................................................................................................................................................  } َسالٌم َقْوٌم ُمْنَكُروَن {
  ٣٨٤.............................................................................................................................................. ] ٥: القدر [  } َسالٌم ِھَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر {
  ٧٤.........................................................................................................................................................................  ] ٢١: طه [  } َسُنِعیُدَھا ِسیَرَتَھا اُألوَلى {
  ٨٩...................................................................................................................................................................................................... ] ٥٥: الصافَّات [  } َسَواِء اْلَجِحیِم {
  ١٥١..................................................................................................] ٦٤: آل عمران [  } َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأال َنْعُبَد ِإال اللََّھ {
  ٢٥٢........................................................................................................................................................................................  ] ٦: املنافقون [ اآلية  } ْیِھْمَسَواٌء َعَل {
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  ٣١٠،  ٩٠  ..................................................................................................................................  ] ٦٠: غافر [  } َسَیْدُخُلوَن َجَھنََّم َداِخِریَن {
  ٤٠٧.............................................................................................................................................................................................................................................................................................} َشاِنَئَك {
  ٢١٠.............................................................................................................................................................  ] ٥: الرمحن [  } الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن {
  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩  .....................................................................................................................................  ] ١: ص [ اآلية  } ص َواْلُقْرَءاِن {
  ٦٣.....................................................................................................................................................  ] ٧: الفاحتة [  } َت َعَلْیِھْمِصَراَط الَِّذیَن َأْنَعْم {
  ١١٩.......................................................................................................................................................................................................................................................................................  } ِضیَزى {
  ١٦٦.......................................................................................................................................................................  ] ٢١: حممد [  } َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروٌف {
  ٢٢٠........................................................................................................................................................................................................................................  ] ٧٦: الواقعة [  } َعِظیٌم {
  ٢٨٨..................................................................................................................................  ] ٢٠: املزمل [  } َعِلَم َأْن َسَیُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى {
  ٢٩٤......................................................................................................................................................  ] ١٠: املدثِّر [  } َعَلى اْلَكاِفِریَن َغْیُر َیِسیٍر {
  ٢٨٥.....................................................................................................................................................................................................  ] ٤: اجلن  [ } َعَلى اللَِّھ َشَطًطا {
  ٢٩٦،  ٢٩٥  ......................................................................................................................................................  ] ٣٠: املدثِّر [  } َعَلْیَھا ِتْسَعَة َعَشَر {
  ٣٢٥.............................................................................................................  ] ٢ـ  ١: النبأ [  } َعِن النََّبِإ اْلَعِظیِم* َعمَّ َیَتَساَءُلوَن  {
  ١٩٨.........................................................................................................................................................................................................................  ] ٣: النجم [  } َعِن اْلَھَوى {
  ٢٠١.......................................................  ] ١٥ـ  ١٤: النجم [  } ِعْنَدَھا َجنَُّة اْلَمْأَوى*  ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَھى {
  ١١٩..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  } اْلِعْھِن {
  ٣١٣.................................................................................................................................................  ] ١٨: اِإلنسان [  } َعْیًنا ِفیَھا ُتَسمَّى َسْلَسِبیًال {
  ٢٣٦...........................................................................................................................................................................  ] ٧١: يونس [ اآلية  } َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم {
  ٢٠٥..............................................................................................................................................  ] ٤٢: القمر [  } َفَأَخْذَناُھْم َأْخَذ َعِزیٍز ُمْقَتِدٍر {
  ٢١٢،  ٢١١  ...........................................  ] ٣٧: الرمحن [  } َفِإَذا اْنَشقَِّت السََّماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّھاِن {
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  ٢٩١.................................................  ] ٩ـ  ٨: املُدثِّر [  } َفَذِلَك َیْوَمِئٍذ َیْوٌم َعِسیٌر* َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقوِر  {
  ٦٩.........................................................................................................................................................................................................  ] ٢٩: يس [  } َفِإَذا ُھْم َخاِمُدوَن {
  ٢٥٤...................................................................................................................................................................................................................................................................................... } َفَأصَّدََّق {
  ٣٦١...........................................................................................................................................................................................  ] ٨: الشمس [  } َفَأْلَھَمَھا ُفُجوَرَھا {
  ٢٢٤.................................................................................................................................................] ٨٨: الواقعة [  } َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبیَن {
  ١٥٣......................................................................................................................  ] ١٠٦: آل عمران [  } َفَأمَّا الَِّذیَن اْسَودَّْت ُوُجوُھُھْم {
  ٣٦٥........................................................................................................................................................] ٥: اللَّيل [ اآلية  } َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى {
  ٣٧٢...............................................................................................................................................................................] ٩: الضحى [  } ا اْلَیِتیَم َفال َتْقَھْرَفَأمَّ {
  ٥٣،  ٥٢  ....................................................................] ٨: فاطر [  } َفِإنَّ اللََّھ ُیِضلُّ َمْن َیَشاُء َوَیْھِدي َمْن َیَشاُء {
  ٣٧٥.............................................................................................................................................................................] ٥: الشرح [  } َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسًرا {
  ٣٦٦...............................................................................................................................................................................  ] ١٤: اللَّيل [  } َفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّى {
  ١٦٧...........................................................................................................................................................................] ٣٨: حممد [  } َما َیْبَخُل َعْن َنْفِسِھَفِإنَّ {
  ٣٢٩.......................................................................................................................................................................................................  ] ٢٦: التكوير [  } َفَأْیَن َتْذَھُبوَن {
  ٢٤٨.......................................................................................................................................] ٩٥: آل عمران [  } َفاتَِّبُعوا ِملََّة ِإْبَراِھیَم َحِنیًفا {
  ٢٦٠..............................................................................................................................................................  ] ١٦: التغابن [  } َفاتَُّقوا اللََّھ َما اْسَتَطْعُتْم {
  ٧٥...................................................................................................................................................................................... ] ١٤٨: البقرة [  } اِتَفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَر {
  ٧٤..................................................................................................................................................................................................  ] ٦٦: يس [  } َفاْسَتَبُقوا الصَِّراَط {
  ٩٦.....................................................................................................................................................................................  ] ١١: الصافَّات [ اآلية  } َفاْسَتْفِتِھْم َأُھْم {
  ٢٤٥...........................................................................................  ] ٦: املائدة  [ } َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق {
  ١١٣.................................................................................................................................................................................................................................. } َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل {
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  ٧٧......................................................................................................................................................................................  ] ٢: الصافَّات [  } اِجَراِت َزْجًراَفالزَّ {
  ٢١٢.................................................................................................................................................  ] ٣٨: الرمحن  [ } َفِبَأيِّ َءاالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن {
  ٣٢٤........................................................................................................................................  ] ٥٠: املرسالت [  } َفِبَأيِّ َحِدیٍث َبْعَدُه ُیْؤِمُنوَن {
  ٢٣٩...........................................................................................................................................................................................................................  ] ١٢: املمتحنة [  } َفَباِیْعُھنَّ {
  ٣٣٩،  ٣٠١  ............................................................................................................................] ١٥٩: عمران آل [  } َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ {
  ٣٧٣......................................................................................................................................................  ] ٦٣: احلج [  } َفُتْصِبُح اَألْرُض ُمْخَضرًَّة {
  ٢٩٦................................................................................................................................................................................................................................ ] ٨: حممد [  } َفَتْعًسا َلُھْم {
  ٣٤٨،  ٢١٢  ...................................................................................................................................................] ٥: األعلى  [ } َفَجَعَلُھ ُغَثاًء َأْحَوى {
  ٤٠٣،  ٤٠٢  ................................................................................................................................ ] ٥: الفيل [  } َفَجَعَلُھْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل {
  ٨٧،  ٨٦  ..........................................................................................  ] ٣١: الصافَّات [  } ْوُل َربَِّنا ِإنَّا َلَذاِئُقوَنَفَحقَّ َعَلْیَنا َق {
  ٢٠٤.........................................................................................................................................................................................................] ١٠: القمر [ اآلية  } َفَدَعا َربَُّھ {
  ٣٥٣.........................................................................................................................................................................................................................................  ] ٢١: الغاشية [  } َفَذكِّْر {
  ٣٤٨،  ١٦٠  ..............................................................................................................................] ٩: األعلى  [ } َفَذكِّْر ِإْن َنَفَعِت الذِّْكَرى {
  ٤٠٥.........................................................................................................................................................................] ٢: عون املا[  } َفَذِلَك الَِّذي َیُدعُّ اْلَیِتیَم {
  ٢٩٤..................  ] ١٠ـ  ٩: املُدثِّر [  } َعَلى اْلَكاِفِریَن َغْیُر َیِسیٍر* َفَذِلَك َیْوَمِئٍذ َیْوٌم َعِسیٌر  {
  ١٥٣...........................................................................................................................................................................  ] ٦: آل عمران [  } َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما {
  ١٩١......................................................................................................................................................................] ٢٦: الذَّاريات [ اآلية  } َفَراَغ ِإَلى َأْھِلِھ {
  ٤٠٩............................................................................................................................................................................................... ] ٣: النصر [  } َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك {
  ٣٨٢................................................................................................................................................................................................. ] ٢٦٠: البقرة  [ } َفُصْرُھنَّ ِإَلْیَك {
  ٤٠٦...................................................................................................................................................................................  ] ٢: الكوثر [  } َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر {



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٥٤ـ 



  ١٠٥...............................................................................................................................................................................  ] ٣٣: ص [  } َفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّوِق {
  ٢٦١........................................................................................................................................................................................  ] ١: الطَّالق [  } َفَطلُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھنَّ {
  ٢٦٨................................................................................................................................................................................................................................................  ] ٣: املُلك [  } ُفُطوٍر {
  ٢٩٦...................................................................................................................................................... ] ١٦: ، الربوج  ١٠٧: هود [  } َفعَّاٌل ِلَما ُیِریُد {
  ٣٤٢....................................................................................................................................................................................................  ] ١٦: الربوج [  } َفعَّاٌل ِلَما ُیِریُد {
  ١٧٧..............................................................................................................................................................  ] ٩: احلجرات [ اآلية  } َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي {
  ١٩٩...................................................................................................................................................... ] ٩: النجم [  } َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى {
  ٢٨٨،  ٢٨٧  .................................................................................  ] ١٧: املزمل [ اآلية  } ْرُتْم َیْوًماَفَكْیَف َتتَُّقوَن ِإْن َكـَف {
  ٣٦٠،  ٣٢٧  ...............................................................................................................................  ] ١٥: التكوير [ اآلية  } َفال ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس {
  ٣٠١،  ٢٨١،  ٢٨٠  ....................................................................................  ] ٤٠: املعارج [  } َفال ُأْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشاِرِق {
  ٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٢١،  ٢٢٠،  ١١٣  ....................... ] ٧٥: الواقعة [  } َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم {
  ٣٥٧................................................................................................................................................................................................. ] ١١: البلد [  } َفال اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة {
  ٥٣،  ٥٢  ...........................................................................................................  ] ٨: فاطر [  } َفال َتْذَھْب َنْفُسَك َعَلْیِھْم َحَسَراٍت {
  ٣٠٤........................................................................................................................................................................  ] ٣١: القيامة [  } َفال َصدََّق َوال َصلَّى {
  ٣٠٠.........................  ] ٦٤: النساء [  } َبْیَنُھْمَفال َوَربَِّك ال ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر  {
  ٩٢............................................................................................................................................................................................] ١٠٣: الصافَّات [ اآلية  } َفَلمَّا َأْسَلَما {
  ٩١............................................................................................................................................... ] ١٠٢: الصافَّات [ اآلية  } َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُھ السَّْعَي {
  ٢٢٢........................................................................................................................  ] ٤٣: األنعام [  } َفَلْوال ِإْذ َجاَءُھْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا {
  ٢٢٢............................................................................................................................................................  ] ٨٣: الواقعة [  } ُحْلُقوَمَفَلْوال ِإَذا َبَلَغِت اْل {
  ٢٢٢............................................................  ] ٨٧ـ  ٨٦: الواقعة [  } َتْرِجُعوَنَھا* َفَلْوال ِإْن ُكْنُتْم َغْیَر َمِدیِنیَن  {
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  ٢١٩....................................................................................................................................................................................................] ٦٢: الواقعة [  } َفَلْوال َتَذكَُّروَن {
  ١٦٠............................................................................................................  ] ٢٨: األحقاف [ اآلية  } َفَلْوال َنَصَرُھُم الَِّذیَن اتََّخُذوا {
  ٣٦٥...................................................................................................................................................  ] ٢٦: األحقاف  [ } َعْنُھْم َسْمُعُھْم َفَما َأْغَنى {
  ١٤٩.....................................................................................................] ٢٤: العنكبوت [  } َفَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِھ ِإال َأْن َقاُلوا {
  ٢٩٧...............................................................................................................................  ] ٤٩: املدثِّر [  } َفَما َلُھْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضیَن {
  ٩٧.....................................................................................................................................................................................................................  ] ١٤٨: الصافَّات [  } َفَمتَّْعَناُھْم {
  ٢٣٤.................................................................................................................................................................................................  ] ٤: اادلة [ اآلية  } َفَمْن َلْم َیِجْد {
  ٢٤٤......................................................................................................................................................................................... ] ٩١: املائدة [  } َفَھْل َأْنُتْم ُمْنَتُھوَن {
  ١٦٦.................................................................................................................................................................................................  ] ٢٢: حممد [ اآلية  } َفَھْل َعَسْیُتْم {
  ١٦٦.........................................................................................................................................................  ] ١٨: حممد [  } َفَھْل َیْنُظُروَن ِإال السَّاَعَة {
  ١٦١..........................................................................................................................................................................................  ] ٣٥: األحقاف [ اآلية  } َفَھْل ُیْھَلُك {
  ١٩٩.................................................................................................................. ] ٧٤: البقرة  [اآلية  } ِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًةَفِھَي َكاْلِحَجاَر {
  ١٢٥،  ١٠٦  ....................................................................................................................................  ] ٢٧: ص [ اآلية  } َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َكـَفُروا {
  ١٢٥،  ١٠٦  .........................................................................................................................] ٢٢: الزمر [ اآلية  } َفَوْیٌل ِلْلَقاِسَیِة ُقُلوُبُھْم {
  ٣٣٠.................................................................................................................................  ] ٨: االنفطار [  } ِفي َأيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك {
  ٣٢٢............................................................................................................................................................................................................................................................................ } ْعَتِذُروَنَفَی {
  ٢٦٤...................................................................................................................] ٩٧: آل عمران [  } ِفیِھ َءاَیاٌت َبیَِّناٌت َمَقاُم ِإْبَراِھیَم {
  ٢١٢....................................................................................................................................................................... ] ٧٠: الرمحن [  } ِفیِھنَّ َخْیَراٌت ِحَساٌن {
  ٣٢٢،  ٣٢٠،  ٢١٢  ...................  ] ٣٩: الرمحن [  } َفَیْوَمِئٍذ ال ُیْسَأُل َعْن َذْنِبِھ ِإْنٌس َوال َجانٌّ {
  ٣٦٢،  ١٨٢،  ١٠٠  ............................................................................................................................  ] ١: ق [  } ِن اْلَمِجیِدق َواْلُقْرَءا {
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  ٣٠٢........................................................................................................................................................................................................................................  ] ٤: القيامة [  } َقاِدِریَن {
  ٣٩٢..................................................................................................................................................................................................................................  ] ١: القارعة [  } اْلَقاِرَعُة {
  ١٩٠.....................................................................................................................................................  ] ٢٥: الذَّاريات [  } َقاَل َسالٌم َقْوٌم ُمْنَكُروَن {
  ١١٣.................................................................................................................................................................. ] ٨٤: ص [  } َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل {
  ٢٦٥................................................................................................................................................................................ ] ٣: التحرمي [  } َذاَقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َھ {
  ٣٤١..................................................................................................................................................  ] ٤: الربوج [ اآلية  } ُقِتَل َأْصَحاُب اُألْخُدوِد {
  ٣٦١،  ١٨٢  ...................................................................................................................................................] ٩: الشمس  [ } َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَھا {
  ٢٣٢...............................................................................................................................................................................................] ١: اادلة [ اآلية  } َقْد َسِمَع اللَُّھ {
  ١٨٢...............................................................................................................................................................................................................................................  ] ٤: ق [  } َقْد َعِلْمَنا {
  ١٢٦............................................................................................................................................................................................................ ] ٢٨: الزمر  [ } ُقْرَءاًنا َعَرِبیا {
  ١٥٧....................................] ٤٧: األنعام [ اآلية  } ُقْل َأَرَأْیَتُكْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُب اللَِّھ َبْغَتًة َأْو َجْھَرًة {
  ١٥٦...............................................................................................  ] ١٠: األحقاف [ اآلية  } ُقْل َأَرَأْیُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّھ {
  ٢٨٦................................................................................................................................................................................................................  ] ٢٥: اجلن [  } ُقْل ِإْن َأْدِري {
  ١٣٧................................................................................................................................................  ] ٨١: الزخرف [ اآلية  } ْن َكاَن ِللرَّْحَمِنُقْل ِإ {
  ١٤٠................................................................................................................................................................................................. ] ٦٤: األنعام [  } ُقِل اللَُّھ ُیَنجِّیُكْم {
  ١٢٧.........................................................................................] ٤٦: الزمر [ اآلية  } ُقِل اللَُّھمَّ َفاِطَر السََّمَواِت َواَألْرِض {
  ١١٩،  ١١٧  ..........................................................................................................................................  ] ٨: الزمر [  } ُقْل َتَمتَّْع ِبُكـْفِرَك َقِلیال {
  ٢٢٤،  ١٧١  ...................................................................  ] ٨٨: اإلسراء  [اآلية  } َلِئِن اْجَتَمَعِت اِإلْنُس َواْلِجنُُّقْل  {
  ١٢٣.......................................................................................................................................................................................] ٩: الزمر [ اآلية  } ُقْل َھْل َیْسَتِوي {
  ٤١٤،  ٤١٣  .........................................................................................................................................................  ] ١: اإلخالص [  } ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد {
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  ٧٥........................................................................................................................................................  ] ٧٩: يس [ اآلية  } ُقْل ُیْحِییَھا الَِّذي َأْنَشَأَھا {
  ٣١٣..........................................................................................................................................................................................................................  ] ١٥: اِإلنسان [  } َقَواِریَرْا {
  ٢٩٢........................................................................................................................................................................................................................ ] ٦٣: النساء [  } َقْوال َبِلیًغا {
  ٨٥............................................................................................................  ] ٧٢: الزمر [  } ِقیَل اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَھنََّم َخاِلِدیَن ِفیَھا {
  ٨٢..................................................................................................................................................................................................................... ] ٧: الصافَّات [  } ُكلِّ َشْیَطاٍن {
  ٢٩٧................................................................................................................................................  ] ٣٨: املدثِّر [  } ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِھیَنٌة {
  ٣٨٢...................................................................................................................................................................................  ] ٦: العلق [ اآلية  } الَّ ِإنَّ اِإلْنَساَنَك {
  ٣٣٦..............................................................................................................................................................  ] ١٨: املطفّفني [  } َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اَألْبَراِر {
  ٣٣٦....................................................................................................................................................................... ] ٧: املطفّفني [  } َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْلُفجَّاِر {
  ١٤٦....................................................................................................................................................................................  ] ٣: التكاثر [  } َكالَّ َسْوَف َتْعَلُموَن {
  ٣٥٥..................................................................................................................................................................  ] ٨٢: مرمي [  } ْمَكالَّ َسَیْكُفُروَن ِبِعَباَدِتِھ {
  ٣٩٥................................................................................................................................  ] ٥: التكاثر [ اآلية  } َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَیِقیِن {
  ٢٩٦....................................................................................................................................................................................................................  ] ٣٢: املدثِّر [  } َكالَّ َواْلَقَمِر {
  ١٠٠....................................................................................................................................................................................................................] ٣: ص [ اآلية  } َكْم َأْھَلْكَنا {
  ٢٨٧..................................................................................................... ] ١٥: املزمل [ اآلية  } َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوًال {
  ٢٤٨،  ٢٤٧  ..............................................................................................................] ٥: اجلمعة [  } َكَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل َأْسَفاًرا {
  ١٦٥....................................................................................................................................................  ] ١٥:  eحممد [  } َكَمْن ُھَو َخاِلٌد ِفي النَّاِر {
  ٢٣٦..............................................................................................................................................................................................  ] ٧: احلشر [ اآلية  } َكْي ال َیُكوَن {
  ٤٠١................................................................................................................................. ] ١: الفيل [  } َكْیَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفیِل {
  ٢١٨.........................................................................................................................................  ] ٥٢: الواقعة [  } ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم َآلِكُلوَن {
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  ٢٤٤..............................................................................................................................................................................................................................  ] ٤٦: مرمي [  } َألْرُجَمنََّك {
  ٢٣٨...............................................................................................................................................................................................  ] ١٣: احلشر [  } َألْنُتْم َأَشدُّ َرْھَبًة {
  ٤٠٣،  ٤٠٢  ........................................................................................................................................................................  ] ١: قريش [  } ِإلیالِف ُقَرْیٍش {
  ٣٠١،  ٢٣١  ....................................................................................................................................] ٢٩: احلديد [  } ِلَئالَّ َیْعَلَم َأْھُل اْلِكَتاِب {
  ٢٣٧............................................................................................................................... ] ١١: احلشر [ اآلية  } ُأْخِرُجوا ال َیْخُرُجوَن َلِئْن {
  ٣٥٧،  ٣٠٠  ............................................................................................................................................  ] ١: البلد [ اآلية  } ال ُأْقِسُم ِبَھَذا اْلَبَلِد {
  ٣٠٠،  ٢٩٩،  ٢٧١  ...............................................................................................................  ] ١: القيامة [  } ال ُأْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة {
  ١٦٦............................................................................................................................................................................................................  ] ١٩: حممد [  } ال ِإَلَھ ِإال اللَُّھ {
  ١٦٦.......................................................................................................................................................................................................] ٢٥٥: البقرة [  } ال ِإَلَھ ِإال ُھَو {
  ٢١٧......................................................................................................................................................................................  ] ٤٤: الواقعة [  } ال َباِرٍد َوال َكِریٍم {
  ٢٢٣............................................................................................................................................................................................................  ] ٨٥: الواقعة [  } ال ُتْبِصُروَن {
  ٢٠٩...........................................................................................................................  ] ١١٨: آل عمران [  } ال َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم {
  ٢٣٩.................................................................................................................................................................... ] ١: املمتحنة [ اآلية  } ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي {
  ٣٢٢،  ٣٢٠  ........................................................................................................................................................... ] ٧: التحرمي [  } َیْوَمال َتْعَتِذُروا اْل {
  ٢٥٢............................................. ] ٧: املنافقون [  } ال ُتْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ َحتَّى َیْنَفضُّوا {
  ٦٥..............................................................................................................................................................................................................................  ] ٢: البقرة [  } ال َرْیَب ِفیِھ {
  ١٩٣،  ٨٧  ......................................................................................................................................................................... ] ٤٧: الصافَّات [  } ال ِفیَھا َغْوٌل {
  ١٩٣،  ٨٧  ................................................................................................................................................] ٢٣: الطُّور  [ } ال َلْغٌو ِفیَھا َوال َتْأِثیٌم {
  ٦٦...................................................................................................................................................................................................................................  ] ١٠: يس [  } ال ُیْؤِمُنوَن {
  ٢٧٣.....................................................................................................................................................................................  ] ٢٧٣: البقرة [  } ال َیْسَأُلوَن النَّاَس {
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  ٢٢٦.......................................................................................] ١٠: احلديد [  } ال َیْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح {
  ٨٣،  ٨١  ...........................................................................................................................................................................................] ٨: الصافَّات [  } ال َیسَّمَُّعوَن {
  ٣٢٠،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧ ..............................................................................  ] ٣٦: فاطر [  } ْیِھْم َفَیُموُتواال ُیْقَضى َعَل {
  ١٨١....................................................................................................................................................................................................] ١٤: احلجرات [ اآلية  } ال َیِلْتُكْم {
  ١٧٢،  ١٧١  .......................................................................................................... ] ٢٧: الفتح [ اآلية  } َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم {
  ٣٤٠..................................................................................................................................................... ] ١٩: االنشقاق [  } َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق {
  ٦٥.............................................................................................................................................................  ] ٦: يس [  } ُأْنِذَر َءاَباُؤُھْمِلُتْنِذَر َقْوًما َما  {
  ١٣٦...................................................................................................................................................................................  ] ٦٠: الزخرف [ اآلية  } َلَجَعْلَنا ِمْنُكْم {
  ٣٩٤.............................................................................................................................................................................................................................................  } اْلَقاِرَعُة* َلَخِبیٌر  {
  ٣٥٢.......................................  ] ٢٣ـ  ٢٢: الغاشية [  } ِإال َمْن َتَولَّى َوَكـَفَر* َلْسَت َعَلْیِھْم ِبُمَسْیِطٍر  {
  ١٨٦،  ١٨٥  ..........................................................................................................................................] ١٧: ى الشور[  } َلَعلَّ السَّاَعَة َقِریٌب {
  ٢٦٢.................................................................................................................................................................................................................................  ] ١: الطَّالق [  } َلَعلَّ اللََّھ {
  ٢٧٤.....................................................................................................................................................................................] ٣٦: غافر [  } َلَعلِّي َأْبُلُغ اَألْسَباَب {
  ٣٥٧،  ٣٠٠  .............................................................................................................................] ٤: البلد [  } َلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِفي َكَبٍد {
  ١٧١....................................................................................................................................................................................  ] ٢٧: الفتح [ اآلية  } َلَقْد َصَدَق اللَُّھ {
  ١٨٤.................................................................................................................................................................................................  ] ٢٢: ق [  } ٍةَلَقْد ُكْنَت ِفي َغْفَل {
  ٢٢٨.......................................................................................................................................................................................................  ] ٢٣: احلديد [  } ِلَكْي ال َتْأَسْوا {
  ٢٤١.......................................................................................................................................................................................................  ] ٢: الصف [ اآلية  } ِلَم َتُقوُلوَن {
  ٣١٠...............................................................................................................................................................................................................  ] ١: اِإلنسان [  } َلْم َیُكْن َشْیًئا {
  ٤١٥.............................................................................................................................................................................................  ] ٣: اإلخالص [  } َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد {
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  ٨٦....................................................................................................................................................................................................................................................................................  } َلَمْبُعوُثوَن {
  ٤١٠...............................................................................................................................  ] ١٠: آل عمران [ اآلية  } اُلُھْمَلْن ُتْغِنَي َعْنُھْم َأْمَو {
  ٣٨٣..........................................................................................................................................................................................  ] ١٥: العلق [  } َلَنْسَفَعْن ِبالنَّاِصَیِة {
  ١٧٠........................................................................................................................................................................................................ ] ٢٥: الفتح [ اآلية  } َلْو َتَزیَُّلوا {
  ٢٢١..........................................................................................................................................................................................................................................................................  } َلْو َتْعَلُموَن {
  ٢٢٠......................................................................................................................................  ] ٦٥: الواقعة [ اآلية  } َلْو َنَشاُء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما {
  ٢٥٦،  ٢٥٤  ..................................  ] ١٠: املنافقون  [اآلية  } َأَجٍل َقِریٍب َفَأصَّدََّقَلْوال َأخَّْرَتِني ِإَلى  {
  ٢٥٣..............................................................................................................................................................................] ٨: األنعام [  } َلْوال ُأْنِزَل َعَلْیِھ َمَلٌك {
  ٢٥٤............................................................................................................................  ] ١٣: النور [  } َلْوال َجاُءوا َعَلْیِھ ِبَأْرَبَعِة ُشَھَداَء {
  ٢٦٧............................................................................................................................................................ ] ٢: املُلك [  } ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال {
  ٢٥٣..........................................................................................................................................  ] ٨: املنافقون [  } َلُیْخِرَجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَھا اَألَذلَّ {
  ٢٢١..................................................................................................................................................................................  ] ١١: الشورى [  } َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء {
  ٢٨٣.................................................................................................................................................................................] ٨٨: يونس [  } ِلُیِضلُّوا َعْن َسِبیِلَك {
  ١٣٦................................................................................................................................................................................................................................] ٧٧: الزخرف [  } ِلَیْقِض {
  ٢٦٥.........................................................................................................................................................................................................................................................................  } َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ {
  ٣٩٩..............................................................................................................................................................................................................................................  ] ٤: مزة اهل[  } َلُیْنَبَذنَّ {
  ٢٦٤..........................................................................................................................................................  ] ٦: الطَّالق [  } ِلُیْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِھ {
  ٤١٠...........................................................................................................................................................................................  ] ٢: املسد [  } َما َأْغَنى َعْنُھ َماُلُھ {
  ٢٧٨..............................................................................................................................................................................  ] ٢٨: احلاقَّة [  } َما َأْغَنى َعنِّي َماِلَیْھ {
  ٣٠٠،  ٢٧١  ................................................................................................................  ] ٢: القلم [  } َما َأْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِبَمْجُنوٍن {
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  ١٩٢................................................................................................................................................................................  ] ٤٢: الذَّاريات [  } َتَذُر ِمْن َشْيٍءَما  {
  ٢٦٨.........................................................................................................................................................  ] ٣: املُلك [  } َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن {
  ١١٠.............................................................................................................................................................................................................  ] ١١٧: املائدة [  } َما ُقْلُت َلُھْم {
  ١٤٩............................................................................................................................................] ٢٥: اجلاثية [  } َما َكاَن ُحجََّتُھْم ِإال َأْن َقاُلوا {
  ١١٣......................................................................................................................................................................  ] ٧٥: ص [ اآلية  } َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد {
  ٢٣٣......................................................................................................................................................................................................  ] ٢: اادلة [  } َما ُھنَّ ُأمََّھاِتِھْم {
  ٣٦٩.......................................................................................................................................................... ] ٣: الضحى [  } َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى {
  ٥١..............................................................................................................................  ] ٢: فاطر [ اآلية  } َما َیْفَتِح اللَُّھ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة {
  ١٨٢......................................................................................................................................................................................................  ] ١٨: ق [  } َما َیْلِفُظ ِمْن َقْوٍل {
  ٩٥................................................................................................................................................................  ] ١٤٧: الصافَّات [  } ُدوَنِماَئِة َأْلٍف َأْو َیِزی {
  ٢٩٥..........................................................................................................................................................................................................  ] ٣١: املدثِّر [  } َماَذا َأَراَد اللَُّھ {
  ٣٤٥.................................................................................................................................................................................................... ] ٤: الفاحتة [  } َماِلِك َیْوِم الدِّیِن {
  ٢٤٩............................................................................................................................................................................................................................................................................. } َمَثُل اْلَقْوِم {
  ٥٠...........................................................................................................................................................................................] ٣: فاطر [  } َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع {
  ٢١٢.......................................................................................................................................................................................................................] ٦٤: الرمحن [  } ُمْدَھامََّتاِن {
  ٢٠٣...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  } ُمْسَتِقرٌّ {
  ١٠٥............................................................................................................................................................................................................ ] ٣٣: ص [  } َمْسًحا ِبالسُّوِق {
  ٨٣....................................................................................................................................................................................................................................................................................  } ُمَسخََّراٌت {
  ٢٦٦............................................................................................................................................................................................................................... ] ٥: التحرمي [  } ُمْسِلَماٍت {
  ٣٤٢،  ١٦٣  .........................................................................................................................................................  ] ٩١: البقرة [  } ُمَصدًِّقا ِلَما َمَعُھْم {
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  ١٠٦.......................................................................................................................................................................................................................................................................  } اْلُمْصَطَفْیَن {
  ١٠٩.................................................................................................................................................................................................................................................................  } َمَقاُم ِإْبَراِھیَم {
  ٢١١..............................................................................................................................................................................................................  ] ٧٢: الرمحن  [ } َمْقُصوَراٌت {
  ١٥٩..........................................................................................................  ] ٦: األنعام [  } كَّنَّاُھْم ِفي اَألْرِض َما َلْم ُنَمكِّْن َلُكْمَم {
  ٤١٧......................................................................................................................................................................................................  ] ٢: الناس [ اآلية  } َمِلِك النَّاِس {
  ٢٨٣...........................................................................................................................................................................................................] ٢٥: نوح [  } ِممَّا َخِطیَئاِتِھْم {
  ٢٤٥................................................................................................................................................................. ] ١٤: الصف [  } من َأْنَصاِري ِإَلى اللَِّھ {
  ٧٤...........................................................................................................................................................................................................................................  ] ٥٢: يس [  } َمْن َبَعَثَنا {
  ٢٦٤..................................................................................................................................................................................................................................................  } ْیُث َسَكْنُتْمِمْن َح {
  ٤١٦.....................................................................................................................................................................................................  ] ٢: الفلق [  } ِمْن َشرِّ َما َخَلَق {
  ٢٨٠.......................................................................................................................................................................................  ] ١١: املعارج [  } ِمْن َعَذاِب َیْوِمِئٍذ {
  ٢٥٣.....................................................................................................................................................................................  ] ١٠: املنافقون [  } ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي {
  ٢٥٤......................................................................................  ] ١٨٦: األعراف [  } َمْن ُیْضِلِل اللَُّھ َفال َھاِدَي َلُھ َوَیَذُرُھْم {
  ٣٩٤،  ٣٩٢  ..................................................................................................................................................................................] ١١: القارعة [  } اِمَیٌةَناٌر َح {
  ٣٦٦،  ٣٦٥  ........................................................................................................................................................................................  ] ١٤: اللَّيل [  } َناًرا َتَلظَّى {
  ٣٨٣.............................................................................................................................................................................................................  ] ١٦: العلق [  } َناِصَیٍة َكاِذَبٍة {
  ٢٠٥....................................................................................................................................................................................................  ] ٣٤: القمر [  } َنجَّْیَناُھْم ِبَسَحٍر {
  ٢٩٧،  ٢٩٦  ................................................................................................................................................................................  ] ٣٦: املدثِّر [  } َنِذیًرا ِلْلَبَشِر {
  ٢٨٠..................................................................................................................................................................................................  ] ١٦: ملعارج ا[  } َنزَّاَعًة ِللشََّوى {
  ٢٤٣.................................................................................................................................................................................................................................................................................................} َنْصٌر {
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  ٦٣،  ٦٢  ...............................................................................................  ] ٣٧: فاطر [  } َنْعَمْل َصاِلًحا َغْیَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل {
  ٢٧٨...........................................................................................................................................................................................................................  ] ١٩: احلاقَّة [ اآلية  } َھاُؤُم {
  ١١٠................................................................................................................................................................................................................... ] ٥٧: ص [  } َھَذا َفْلَیُذوُقوُه {
  ١٨٤.....................................................................................................................................................................................................] ٢٣: ق [  } َھَذا َما َلَديَّ َعِتیٌد {
  ٣١٩.................................................................................................................................................................... ] ٣٥: املُرسالت [  } ُقوَنَھَذا َیْوُم ال َیْنِط {
  ١٩٠.............................................................................................  ] ٢٤: الذَّاريات [ اآلية  } َھْل َأَتاَك َحِدیُث َضْیِف ِإْبَراِھیَم {
  ٣٠٥،  ٢١٩  .................................................................................................................................. ] ١: اإلنسان  [ } َھْل َأَتى َعَلى اِإلْنَساِن {
  ٢٤١.............................................................................................................................................. ] ١٠: الصف [ اآلية  } َھْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة {
  ٣٧٧.................................................................................................  ] ٥٢: التوبة [  }  ِإْحَدى اْلُحْسَنَیْیِنَھْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإال {
  ٢١٢..................................................................................................................] ٦٠: الرمحن [  } َھْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإال اِإلْحَساُن {
  ٣٥٦................................................................................................................................................................................................  ] ٥: الفجر [  } َھْل ِفي َذِلَك َقَسٌم {
  ١٢٣.......................................................................................................................................................................................................................................................................  } َھْل َیْسَتِوي {
  ٢٥٢....................................................................................................................................................................  ] ٧: املنافقون [ اآلية  } ُھُم الَِّذیَن َیُقوُلوَن {
  ٢٩٦..................................................................................  ] ٣٢ـ  ٣١: املُدثِّر [  } َكالَّ َواْلَقَمِر* ِذْكَرى ِلْلَبَشِر ِھَي ِإال  {
  ٧٣..................................................................................................................................................................................................................  ] ٤١: يس [ اآلية  } َوَءاَیٌة َلُھْم {
  ٧٢...............................................................................................................................................................  ] ٣٧: يس [ اآلية  } َوَءاَیٌة َلُھُم اللَّْیُل َنْسَلُخ {
  ٢٦٦،  ٢٦٥  ......................................................................................................................................................................................................................................................  } َوَأْبَكاًرا {
  ٢٨٦...........................................................................................................................................................  ] ٢٨: اجلن [  } َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدًدا {
  ٢٤٣........................................................................................................................................................................................  ] ١٣: الصف [  } َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَھا {
  ١٢٩...............................................................................................................................................  ] ٣٠: البقرة [ اآلية  } َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة {
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  ١٤٧............................................................................................................................................................. ] ٢٥: اجلاثية [  } َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِھْم َءاَیاُتَنا {
  ٢٤٩................................................................................................................................. ] ١١: اجلمعة [ اآلية  } َوِإَذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْھًوا {
  ٣١٥،  ٣١٤  ................................................................................................................................................................. ] ٢٠: اِإلنسان [  } َأْیَت َثمََّوِإَذا َر {
  ٣٣٥............................................................................................................................................................................................................. ] ١١: البقرة [  } َوِإَذا ِقیَل َلُھْم {
  ٧٤..................................................................................................................................................................................................] ٤٥: يس [  } َوِإَذا ِقیَل َلُھُم اتَُّقوا {
  ٢٥٢.............................................. ] ٥: املنافقون [ اآلية  } َوِإَذا ِقیَل َلُھْم َتَعاَلْوا َیْسَتْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اللَِّھ {
  ٣٣٤.........................................................................................................................................................] ٣: املطفّفني [  } ْم َأْو َوَزُنوُھْمَوِإَذا َكاُلوُھ {
  ٣٣٦..........................................................................................................................................................................] ٣٠: املطفّفني [ اآلية  } َوِإَذا َمرُّوا ِبِھْم {
  ٩٥..............................................................................  ] ١٤٧: الصافَّات [ اآلية  } َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْو َیِزیُدوَن {
  ١٨٥................................................................................................................................  ] ٣١: ق [  } َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقیَن َغْیَر َبِعیٍد {
  ٢١٧................................................................................................] ٢٧: الواقعة [  } َوَأْصَحاُب اْلَیِمیِن َما َأْصَحاُب اْلَیِمیِن {
  ١٥٧........................................................................................................................................................................................................  ] ١٥: األحقاف [  } َوَأْصِلْح ِلي {
  ٢٥٤.................................................................................................................................................................................................................................................................................................  } َوَأُكْن {
  ١٥٣.......................................................................................................................] ٣١: اجلاثية [ اآلية  } َوَأمَّا الَِّذیَن َكـَفُروا َأَفَلْم َتُكْن {
  ٣٧١..................................................................................................................................................................  ] ٦: وبة الت[  } َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكیَن {
  ٢٨٥............................................................................................................................................................................................. ] ١٨: اجلن [  } َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّھ {
  ٣١١......................................................................................................  ] ١٢٨: النساء [  } َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَھا ُنُشوًزا {
  ١٧٦...................................................................................................................................................................................] ٩: احلجرات [ اآلية  } َوِإْن َطاِئَفَتاِن {
  ١٢٨...............................................................................] ٣٥: الزخرف [ ية اآل } َوِإْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا {
  ٧١.......................................................................................................................................................  ] ٣٢: يس [ اآلية  } َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا َجِمیٌع َلَدْیَنا {
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  ١٠٧............................................................................................................................................  ] ٤٩: ص [ اآلية  } َوِإنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َلُحْسَن َمآٍب {
  ٣٥٣....................................................................................................  ] ١٥٩: النساء [  } َوِإْن ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب ِإال َلُیْؤِمَننَّ ِبِھ {
  ١٩٣.........................................................................................................................  ] ٤٤: الطُّور [ اآلية  } ِمَن السََّماِء َوِإْن َیَرْوا ِكْسًفا {
  ١٤٧..........................................................................................................] ٢٤: فصلت [  } َوِإْن َیْسَتْعِتُبوا َفَما ُھْم ِمَن اْلُمْعَتِبیَن {
  ٢٧٦...............................................................................................................................................] ٥١: القلم [ اآلية  } َوِإْن َیَكاُد الَِّذیَن َكـَفُروا {
  ٥٢........................................................................................................................................................................................................ ] ٤: فاطر [ اآلية  } َوِإْن ُیَكذُِّبوَك {
  ١٢١.............................................................................................................................................  ] ٢٤: سبأ  [اآلية  } ْم َلَعَلى ُھًدىَوِإنَّا َأْو ِإیَّاُك {
  ٩٧....................................................................................................................................................................  ] ١٦٥: الصافَّات [  } َوِإنَّا َلَنْحُن الصَّافُّوَن {
  ٣٣٦،  ٩٤  ...............................................................................................................................  ] ١٣٧: الصافَّات [  } َوِإنَُّكْم َلَتُمرُّوَن َعَلْیِھْم {
  ٢٨٤.......................................................................................................................................................  ] ٤: اجلن [ اآلية  } َوَأنَُّھ َكاَن َیُقوُل َسِفیُھَنا {
  ٣٩٠......................................................................................................................................................... ] ٨: العاديات [  } اْلَخْیِر َلَشِدیٌدَوِإنَُّھ ِلُحبِّ  {
  ٢٢١............................................................................................................................................................................................................................................................................. } َوِإنَُّھ َلَقَسٌم {
  ٢٠١........................................................................................................................................] ٤٣: النجم [ اآلية  } َوَأنَُّھ ُھَو َأْضَحَك َوَأْبَكى {
  ٢٨٤...........................................................................................................................................................................................................................] ٧: اجلن [  } َوَأنَُّھْم َظنُّوا {
  ١٠٦........................................................................................................  ] ٤٧: ص [  } َوِإنَُّھْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَفْیَن اَألْخَیاِر {
  ١١١...............................................................................................................................................................................................  ] ٤٠: البقرة [  } ِإیَّاَي َفاْرَھُبوِنَو {
  ٢٧٩...............................................................................................................................................  ] ١٠٢: البقرة [  } َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّیاِطیُن {
  ١٧٩................................................................................................................................................................................................................ ] ١: احلجرات  [ } َواتَُّقوا اللََّھ {
  ١٧٨...........................................................................................................................................................................................................  ] ١٢: احلجرات  [ } َواتَُّقوا اللََّھ {
  ١٧٢............................................................................................................................................] ٥٧ :املائدة [  } َواتَُّقوا اللََّھ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن {
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  ٣٧٩................................................................................................................................................................................................... ] ١: التنيِ [  } َوالتِّیِن َوالزَّْیُتوِن {
  ١١٦.....................................................................................................................................  ] ٣: الزمر [  } َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِھ َأْوِلَیاَء {
  ٢٣٦......................................................................................................................................................................................  ] ٩: احلشر [ اآلية  } َوالَِّذیَن َتَبوَُّءوا {
  ١٦٢،  ١٦٣  .............................................................................................................................................. ] ٨: حممد [  } َوالَِّذیَن َكـَفُروا َفَتْعًسا {
  ٢٣٨.......................................................................................................................................................................................................  ] ٣٨: املائدة  [اآلية  } اِرُقَوالسَّ {
  ٣٦١.................................................................................................................................................................................. ] ٥: الشمس [  } َوالسََّماِء َوَما َبَناَھا {
٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٦٤،  ٣٦٠،  ٣٥٩،  ٣٢٨،  ٣٢٧،  ١٩٨] ١: الشمس [  } َوالشَّْمِس َوُضَحاَھا {
  ٧٧............................................................................................................................................................................  ] ١: الصافَّات [ اآلية  } َوالصَّافَّاِت َصفا {
  ٣٢٨............................................................................................................................................................................... ] ١٨: التكوير [  } َسَوالصُّْبِح ِإَذا َتَنفَّ {
  ٣١٩،  ٣٦٨  ............................................................................................................................  ] ٢ـ  ١: الضحى [  } َواللَّْیِل* َوالضَُّحى  {
  ٣١٦،  ٢٨٨  .......................................................................................  ] ٣١: اإلنسان  [ } َوالظَّاِلِمیَن َأَعدَّ َلُھْم َعَذاًبا َأِلیًما {
  ٣٥٤.................................................................................................................................................... ] ٢ـ  ١: الفجر [  } َوَلَیاٍل َعْشٍر* َواْلَفْجر  {
  ٧٢...................................................................................................................................................................................  ] ٣٩: يس [  } اِزَلَواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَن {
  ٢٦٣....................................................................................................................................................................................  ] ٤: الطَّالق [ اآلية  } َوالالِئي َیِئْسَن {
  ٢٨٣..................................................................................................................................................................................................................... ] ١٧: نوح [  } َواللَُّھ َأْنَبَتُكْم {
  ٥٣..................................................................................................................................................  ] ٩: فاطر [ اآلية  } َواللَُّھ الَِّذي َأْرَسَل الرَِّیاَح {
  ٢٢٨.................................................................................................. ] ٢٣: احلديد [ اآلية  } َواللَُّھ ال ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر {
  ١٦٧......................................................................................................................................................................................................................] ٣٥: حممد [  } َواللَُّھ َمَعُكْم {
  ١٦٩...............................................................................................................................................................................] ٦٢: التوبة [  } َواللَُّھ َوَرُسوُلُھ َأَحقُّ {
  ٢٥١.............................................................................................................................................................  ] ١: املنافقون [  } َواللَُّھ َیْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُھ {
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  ٣٥٥....................................................................................................................................................................................................... ] ٤: الفجر [  } َواللَّْیِل ِإَذا َیْسِر {
  ٣٦٣،  ٣٦١،  ٣٥٩،  ١٩٨،  ١٩٦،  ١٩٥،  ١٤٤  ] ١: اللَّيل  [ } َواللَّْیِل ِإَذا َیْغَشى {
  ٣١٩.............................................................................................................................................................................  ] ١: املُرسالت [  } َواْلُمْرَسالِت ُعْرًفا {
  ٣٢٧..........................................................................................................................................................................................  ] ١: النازعات [ اآلية  } َوالنَّاِزَعاِت {
  ١٩٨،  ١٩٦،  ١٩٥  .................................................................................................................................  ] ١: النجم [  } َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى {
  ٣٦٠....................................................................................................................................................................................] ٣: الشمس [  } َوالنََّھاِر ِإَذا َجالََّھا {
  ٤١١...................................................................................................................................................................  ] ٤: املسد [  } اْمَرَأُتُھ َحمَّاَلَة اْلَحَطِبَو {
  ٢٧٨...........................................................................................................................................................................] ١٦: احلاقَّة [ اآلية  } َواْنَشقَِّت السََّماُء {
  ١٠٤.........................................................................................................................................................................  ] ٦: ص [ اآلية  } َواْنَطَلَق اْلَمُأل ِمْنُھْم {
  ٢٤٤........................................................................................................................................................................................................  ] ٤٦: مرمي [  } َواْھُجْرِني َمِلیا {
  ٢٤٥،  ١٩٧  ...............................................................................................................................................  ] ٢٥: البقرة  [ } َوَبشِِّر الَِّذیَن َءاَمُنوا {
  ٢٤٣،  ٢٤٢  ...........................................................................................................................................................  ] ١٣: الصف [  } َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنیَن {
  ٢٨٦..................................................................................................................................................... ] ١٢٧:  النساء [ } َوَتْرَغُبوَن َأْن َتْنِكُحوُھنَّ {
  ١٩١.......................................................................................................................................................................................................] ٣٧: الذَّاريات [  } َوَتَرْكَنا ِفیَھا {
  ١٥٢....................................................................................................................................................] ٢٨: اجلاثية [ اآلية  } َوَتَرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاِثَیًة {
  ٩٢........................................................................................................................................................................................................] ١٠٣: الصافَّات [  } یِنَوَتلَُّھ ِلْلَجِب {
  ٢٠٢................................................................................................................................................................................................] ٥١: النجم [  } َوَثُموَد َفَما َأْبَقى {
  ٣٥٦................................................................................................................................................................................................................... ] ٢٢: الفجر [  } َوَجاَء َربَُّك {
  ٢٦٤..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  } ُوْجِدُكْم {
  ٦٦.................................................................................................................................................................  ] ٩: يس [ اآلية  } َوَجَعْلَنا ِمْن َبْیِن َأْیِدیِھْم {
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  ٢١٦........................................................................................................................................................... ] ٩٩: األنعام [ اآلية  } َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب {
  ٣٥٠.............................................................................................................................................................................  ] ٢: الغاشية  [ } ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة {
  ٣٠٣......................................................................................................................................................................... ] ٢٢: القيامة [  } ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِضَرٌة {
  ٣٥٠................................................................................................................................................................................. ] ٨: الغاشية [  } ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َناِعَمٌة {
  ١٨٤...................................................................................................................................................................................................................  ] ٩: ق [  } َوَحبَّ اْلَحِصیِد {
  ٨٠،  ٧٩  ..............................................................................................................  ] ٧: الصافَّات [  } َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن َماِرٍد {
  ٢١٦..............................................................................................................................................................................................................  ] ٢٢: الواقعة [  } َوُحوٌر ِعیٌن {
  ١٤٧.................................................................................................................................................................................................  ] ٢٢: اجلاثية [ اآلية  } َوَخَلَق اللَُّھ {
  ٢٧٤.....................................................................................................................................................................  ] ٩: القلم [  } َودُّوا َلْو ُتْدِھُن َفُیْدِھُنوَن {
  ٣٨٦...................................................................................................................................................................................................  ] ٥: البينة [  } َوَذِلَك ِدیُن اْلَقیَِّمِة {
  ٢٣٠............................................................................................................................................................................. ] ٢٧: احلديد [  } َوَرْھَباِنیًَّة اْبَتَدُعوَھا {
النحل [  } َوَسخََّر َلُكُم اللَّْیَل َوالنََّھاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت ِبَأْمِرِه {
 :٨٣.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ] ١٢  
  ٩٩....................................................................................................................................................................................................  ] ٤: ص [  } َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُھْم {
  ١٧٤...............................  ] ٢٩: الفتح  [اآلية  } َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمْنُھْم {
  ٨١.......................................................................................................................................................................  ] ٢٧: احلج [  } َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َیْأِتیَن {
  ٤٠١....................................................................................................................................................................................................................................} َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت {
  ١٨٣..............................................................................................................................................................................................  ] ٤: ق [  } َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحِفیٌظ {
  ١١٠.................................................................................................................................  ] ٥٢: ص [ اآلية  } َوِعْنَدُھْم َقاِصَراُت الطَّْرِف {
  ٢١٧..................................................................................................................................................................................] ٣٢: الواقعة [ اآلية  } َوَفاِكَھٍة َكِثیَرٍة {
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  ١٠٧.....................................................................................................................................................................................................................................  ] ٧٣: الزمر [  } َوُفِتَحْت {
  ١٩١................................................................................................................................................................................................] ٢٠: الذَّاريات  [ } َوِفي اَألْرِض {
  ١٩١.................................................................................................................................  ] ٣٨: الذَّاريات [ اآلية  } َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه {
  ١٣٦.................................................................................................................................................  ] ٧١: الزخرف [  } َوِفیَھا َما َتْشَتِھیِھ اَألْنُفُس {
  ٨٩..........................................................................................................  ] ٩٩: الصافَّات [  } ْھِدیِنَوَقاَل ِإنِّي َذاِھٌب ِإَلى َربِّي َسَی {
  ٩٩.......................................................................................................................................] ٤: ص [  } َوَقاَل اْلَكاِفُروَن َھَذا َساِحٌر َكذَّاٌب {
  ١٥٩.......................................................................................................................  ] ١٣٢: األعراف [  } َوَقاُلوا َمْھَما َتْأِتَنا ِبِھ ِمْن َءاَیٍة {
  ٣٠٠،  ٢٧١  ...................  ] ٦: ر احلج [ } َوَقاُلوا َیاَأیَُّھا الَِّذي ُنزَِّل َعَلْیِھ الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن {
  ٣٢٢،  ٣٢٠  ......................................................................................................................] ٢٤: الصافَّات [  } َوِقُفوُھْم ِإنَُّھْم َمْسُئوُلوَن {
  ١٤٠.......................................................................................................................................................................................................  ] ٨٨: الزخرف [  } َوِقیِلِھ َیاَربِّ {
  ٢٦٦........................................................................................................................................................................... ] ١٢: التحرمي [  } َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتیَن {
  ٩١...........................................................................................................................................................  ] ٢٠: يوسف [  } َوَكاُنوا ِفیِھ ِمَن الزَّاِھِدیَن {
  ٣٢٦..................................................................................................................................................................................... ] ٢٨: النبأ [  } وا ِبآَیاِتَنا ِكذَّاًباَوَكذَُّب {
  ١٧٤....................................................................................................................................................................] ٢٨: الفتح [ اآلية  } َوَكَفى ِباللَِّھ َشِھیًدا {
  ٢٠٣.................................................................................................................................................................................................  ] ٣: القمر [  } َوُكلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ {
  ٢٠٨،  ٢٠٧  ............................................................................................................ ] ٥٣: القمر [  } َوُكلُّ َشْيٍء َفَعُلوُه ِفي الزُُّبِر {
  ١٨٦.............................................................................................................................................................................................  ] ٣٥:  البقرة[  } َوُكال ِمْنَھا َرَغًدا {
  ٢٢٦........................................................................................................................................................... ] ١٠: احلديد [  } َوُكال َوَعَد اللَُّھ اْلُحْسَنى {
  ١٨٢...............................................................................................................................................................................................................................  ] ٣٦: ق [  } َوَكْم َأْھَلْكَنا {
  ٦٣............................................................................................................. ] ٤١: فاطر [ اآلية  } َوَلِئْن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَكُھَما ِمْن َأَحٍد {
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  ١٣٩.....................................................................................................................................................  ] ٨٧: الزخرف [  } َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَقُھْم {
  ٧٣...............................................................................................................................................................................  ] ٤٠: يس [  } اللَّْیُل َساِبُق النََّھاِرَوال  {
  ٢٤٥...............................................................................................................................  ] ٢: النساء [  } َوال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُھْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم {
  ٧٤............................................................................................................................................................................] ٨١: األنعام [ اآلية  } َوال َتَخاُفوَن َأنَُّكْم {
  ٢٨٣..................................................................................................................................................  ] ٢٨: نوح [  } َوال َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإال َتَباًرا {
  ٣١٥......................................................................................................................  ] ٢٤: اإلنسان [  } ُھْم َءاِثًما َأْو َكـُفوًراَوال ُتِطْع ِمْن {
  ٢٨٩...............................................................................................................................................................................................  ] ٦: املُدثِّر [  } َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر {
  ٣٢٢،  ٣٢٠،  ٣١٩،  ٥٩ .................................................. ] ٣٦: املرسالت [  } َوال ُیْؤَذُن َلُھْم َفَیْعَتِذُروَن {
  ٣٨١..........................................................  ] ٥١: األحزاب  [ اآلية } َوال َیْحَزنَّ َوَیْرَضْیَن ِبَما َءاَتْیَتُھنَّ ُكلُُّھنَّ {
  ١٧٨............................................................................................................................................  ] ١٢: احلجرات [  } َوال َیْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا {
  ٢٠٦.............................................................................................................................  ] ٨١: هود [  } َوال َیْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإال اْمَرَأَتَك {
  ١٠١...............................................................................................................................................................................................] ٢: ص [  } َوالَت ِحیَن َمَناٍص {
  ٢١٧................................................................................................................................................................................................] ١٧:  الواقعة [ } ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن {
  ١٨٦...........................................................................................................................................................................................................................  ] ٣٥: ق [  } ٌدَوَلَدْیَنا َمِزی {
  ٣٧٠،  ٣٦٩  ........................................................................................... ] ٥: الضحى [  } َوَلَسْوَف ُیْعِطیَك َربَُّك َفَتْرَضى {
  ٢٣٠..........................................................................................................  ] ١٤: العنكبوت [ اآلية  } َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِھ {
  ٢٦٨،  ٨٠  ............................................................................  ] ٥: املُلك [ اآلية  } َوَلَقْد َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنَیا ِبَمَصاِبیَح {
  ١٢٦............................................................................................................................................................... ] ٢٧: الزمر [ اآلية  } َلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِسَو {
  ١٥٩......................................................................................... ] ٢٦: األحقاف [ اآلية  } َوَلَقْد َمكَّنَّاُھْم ِفیَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفیِھ {
  ٢٠٥..............................................................................................................................................] ١٢٣: آل عمران [  } َوَلَقْد َنَصَرُكُم اللَُّھ ِبَبْدٍر {
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  ١٣٦.............................................................................................................................................. ] ٧٦: ف الزخر[  } َوَلِكْن َكاُنوا ُھُم الظَّاِلِمیَن {
  ٢٤٨...............................................................................................  ] ٢١٤: البقرة [  } َوَلمَّا َیْأِتُكْم َمَثُل الَِّذیَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم {
  ١٨١.....................................................................................................................  ] ١٤: احلجرات [  } َوَلمَّا َیْدُخِل اِإلیَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم {
  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨  .................................................  ] ٣٩: الزخرف [ اآلية  } َوَلْن َیْنَفَعُكُم اْلَیْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم {
  ١٧٦................................................................................................................................................................  ] ٥: احلجرات [ اآلية  } َوَلْو َأنَُّھْم َصَبُروا {
  ٢٧٩.......................................................................................................................................................................................................  ] ٤٤: احلاقَّة [ اآلية  } َوَلْو َتَقوََّل {
  ٥٥........................................................................................................................................................................................................ ] ١٤: فاطر [ اآلية  } َوَلْو َسِمُعوا {
  ٢٢٢......................................................................................................................................................................................  ] ١٦: النور [  } َوَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه {
  ١٧٠...................................................................................................................................................  ] ٢٥: الفتح [ اآلية  } َوَلْوال ِرَجاٌل ُمْؤِمُنوَن {
  ١٤٦.........................................................................................................................................................................................  ] ٣١: القصص [ اآلية  } َولَّى ُمْدِبًرا {
  ١٤٧،  ٨١  ..............................................................................................................................................  ] ٤٧: املائدة [  } َوْلَیْحُكْم َأْھُل اِإلْنِجیِل {
  ١٩٣................................................................................................................................................................  ] ٩: النساء [  } َوْلَیْخَش الَِّذیَن َلْو َتَرُكوا {
  ٣٩٢...............................................................................................................................................................................  ] ١٠: القارعة [  } َوَما َأْدَراَك َما ِھَیْھ {
  ٦٥.......................................................................................................................................  ] ٤٤: سبأ [  } َقْبَلَك ِمْن َنِذیٍر َوَما َأْرَسْلَنا ِإَلْیِھْم {
  ٦٨...................................................................................................................................................................................  ] ٢٨: يس [  } َوَما َأْنَزْلَنا َعَلى َقْوِمِھ {
  ٢٣٣..............................................................................................................................................................  ] ٤٦: فصلت  [ } َوَما َربَُّك ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبیِد {
  ١٣٦،  ٧٢  ................................................................................................................................................  ] ٣٥: يس [ اآلية  } َوَما َعِمَلْتُھ َأْیِدیِھْم {
  ١٣٢..................................................................................................................................................  ] ٤٨: زخرف ال[ اآلية  } َوَما ُنِریِھْم ِمْن َءاَیٍة {
  ٥٥.......................................................................................................................... ] ٢٢: فاطر [  } َوَما َیْسَتِوي اَألْحَیاُء َوال اَألْمَواُت {
  ٣٦٥..................................................................................................................  ] ١١: اللَّيل [ اآلية  } َوَما ُیْغِني َعْنُھ َماُلُھ ِإَذا َتَردَّى {
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  ١٩٨.........................................................................................................................................................................  ] ٣: النجم [  } َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوى {
  ٥٤.............................................................................................................................................................................  ] ١٠ :فاطر [  } َوَمْكُر ُأوَلِئَك ُھَو َیُبوُر {
  ٢١٢............................................................................................................................................................................  ] ٦٢: الرمحن [  } َوِمْن ُدوِنِھَما َجنََّتاِن {
  ٣٧٠..........................................................................................................................................................] ٩٥: املائدة [  } َوَمْن َعاَد َفَیْنَتِقُم اللَُّھ ِمْنُھ {
  ٦٦..................................................................................................................................................................................  ] ٨٠: يوسف  [ } َوِمْن َقْبُل َما َفرَّْطُتْم {
  ٢٨٥........................................................................................................................................................................................................  ] ١١: اجلن [  } َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك {
  ١٣٦...........................................................................................................................................................................] ٧٧: الزخرف [ ة اآلي } َوَناَدْوا َیاَماِلُك {
  ١٦٧...................................................................................................................................................................................................  ] ٣١: حممد [  } َوَنْبُلَوْا َأْخَباَرُكْم {
  ١١١...............................................................................................................................................................................................  ] ٧٢: هود [  } َوَھَذا َبْعِلي َشْیًخا {
  ١٣٤.................................................................................................................................................................................................  ] ٥١: الزخرف [  } َوَھِذِه اَألْنَھاُر {
  ٨١...................................................................................................................................................] ٥: غافر [ اآلية  } َوَھمَّْت ُكلُّ ُأمٍَّة ِبَرُسوِلِھْم {
  ١٣٧........................................................................................................................ ] ٨٤: الزخرف [ اآلية  } َماِء ِإَلٌھَوُھَو الَِّذي ِفي السَّ {
  ٢٦٢...................................................................................................................................................................  ] ٣:  األنعام [ } َوُھَو اللَُّھ ِفي السََّمَواِت {
  ٢٧٥.......................................................................................................................................................................  ] ١٣٢: البقرة [  } َوَوصَّى ِبَھا ِإْبَراِھیُم {
  ٣٧٣................................................................................................................................................................................................................................] ٢: الشرح [  } َوَوَضْعَنا {
  ٥٤..........................................................................................................................................................  ] ٦: سبأ  [اآلية  } َوَیَرى الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم {
  ٢١٦..............................................................................................................................................................................................  ] ١٥: اإلنسان [  } َطاُف َعَلْیِھْمَوُی {
  ٨٤.................................................................................................................................................................................................................................  ] ٨: الصافَّات [  } َوُیْقَذُفوَن {
  ٣٩٨...................................................................................................................................................................................................... ] ١: اهلمزة [  } َوْیٌل ِلُكلِّ ُھَمَزٍة {
  ٣٣٣....................................................................................................................................................................................................  ] ١: املطفّفني [  } َوْیٌل ِلْلُمَطفِِّفیَن {
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  ٣٧٨،  ٣٧٦  ...............................................................................................................................  ] ١٥: املُرسالت [  } َوْیٌل َیْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبیَن {
  ٢١٨............................................................................................................. ] ٨٣: النمل [ اآلية  } َنْحُشُر ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة َفْوًجا َوَیْوَم {
  ١٥٨..............................................................] ٢٠: األحقاف [ اآلية  } َوَیْوَم ُیْعَرُض الَِّذیَن َكـَفُروا َعَلى النَّاِر {
  ٣٢٣................................................................................................................................................................  ] ٣٦: املرسالت [  } ُیْؤَذُن َلُھْم َفَیْعَتِذُروَن {
  ١٢٩........................................................................................................... ] ٣٨: الزخرف [  } ْیِنَیاَلْیَت َبْیِني َوَبْیَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَق {
  ٦٧.................................................................................................................................................................. ] ٢٦: يس [ اآلية  } َیاَلْیَت َقْوِمي َیْعَلُموَن {
  ٣٢٦.......................................................................................................................................................................................... ] ٤٠: النبأ [  } َیاَلْیَتِني ُكْنُت ُتَراًبا {
  ١٢٥...........................................................................................................................] ٩٧: األنبياء [  } َیاَوْیَلَنا َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َھَذا {
  ٢١٠..........................................................................................................................  ] ٢٢: الرمحن [  } َجاُنَیْخُرُج ِمْنُھَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْر {
  ٢٣٩،  ١٨٣  ..................................................................] ١: املمتحنة [  } ُیْخِرُجوَن الرَُّسوَل َوِإیَّاُكْم َأْن ُتْؤِمُنوا {
  ٦٥.......................................................................................................................................  ] ٢ـ  ١: يس [ اآلية  } َواْلُقْرَءاِن اْلَحِكیِم* یس  {
  ١٨٨......................................................................................................................................................  ] ١٢: الذَّاريات [  } َیْسَأُلوَن َأیَّاَن َیْوُم الدِّیِن {
  ٢٢٧.....................................................................................................................................................  ] ١٢: احلديد [  } َبْیَن َأْیِدیِھْم َیْسَعى ُنوُرُھْم {
  ٣١٣،  ٣١٢  ............................................................................................................................................................... ] ٦: اِإلنسان [ اآلية  } َیْشَرُب ِبَھا {
  ٢٩٥....................................................................................................................................................................................................  ] ٢٦: البقرة [  } ُیِضلُّ ِبِھ َكِثیًرا {
  ٢١٧.............................................................................................................................................................................  ] ٤٥: الصافَّات [ اآلية  } ُیَطاُف َعَلْیِھْم {
  ٢١٧................................................................................................................................  ] ١٧: الواقعة [  } َیُطوُف َعَلْیِھْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن {
  ١٤٤.........................................................................................................................................................................................................................................  ] ٥: اجلاثية [  } َیْعِقُلوَن {
  ٢٤١............................................................................................................................................................................................................................................  ] ١٢: الصف [  } َیْغِفْر {
  ٢٨٢............................................................................................................................................................... ] ٤: نوح [ اآلية  } َیْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم {
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  ٩٤...................................................................................................................................................................................................... ] ١٠٥: يوسف [  } َیُمرُّوَن َعَلْیَھا {
  ١٨١................................................................................................................................................. ] ١٧: احلجرات [  } َیُمنُّوَن َعَلْیَك َأْن َأْسَلُموا {
  ٣٤٤.............................................................................................................................................................................................] ٩الطَّارق [  } َراِئُرَیْوَم ُتْبَلى السَّ {
  ٣٣٢....................................................................................................................................................................................] ١٩: االنفطار [ اآلية  } َیْوَم ال َتْمِلُك {
  ٣٤٥،  ١٤٨  ......................................................................................................................  ] ٢٢: الفرقان [ اآلية  } َیْوَم َیَرْوَن اْلَمالِئَكَة {
  ٣٣٥.............................................................................................................................................................................................. ] ٦: املطفّفني [  } َیْوَم َیُقوُم النَّاُس {
  ٣٨٨........................................................................................................................................................................  ] ٤: الزلزلة [  } َیْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَھا {

  
¡```  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
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  ـ ٤٧٥ـ 



  



  

  ـ ٤٧٦ـ 
  

  فھرس القراءات القرآنّیة
  ٣٤٣.................................................................................................................................................................................................  ] ٤: الطَّارق [  } لَماِإْن ُكلُّ َنْفٍس  {
  ١٨٣.............................................................................................................................................................  ] ٥: ق [  } َجاَءُھْم لماَبْل َكذَُّبوا ِباْلَحقِّ  {
  ٣٢٥............................................................................................................................................................................................................................................................  } َیَتَساَءُلوَن عما {
  ٤١٤..........................................................................................................................................................................................  ] ١: اإلخالص [  } أَحدُقْل ُھَو اللَُّھ  {
  ٣٥٥...........................................................................................................................................................................................................................................................} سرٍيَواللَّْیِل ِإَذا  {
  ٢١٧...............................................................................................................................................................................................................................................................................  } وحورٍ عنيٍ {
  ٢٧٤...............................................................................................................................................................................] ٩: القلم [  } فَيدهنواَودُّوا َلْو ُتْدِھُن  {
  ١٠٢................................................................................................................................................................................................. ] ٢: ص [  } َمَناٍص حنيَِوالَت  {
  ٣١٦.......................................................................................................................................................................................................................................................} وللظاملني أعد هلم {
  ١٢٩.............................................................................................................................................................................  } إِنكُمَوَلْن َیْنَفَعُكُم اْلَیْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم  {

  
¡```  

  
  
  
  
  



  

  ـ ٤٧٧ـ 
  

فھرس األحادیث الشَّـریفة 
  واآلثـــــار

  
)) َأَحقُّ َما َأَكَل الرَُّجُل ِمْن َكْسِبِھ ، َوِإنَّ َوَلَدُه ِمْن َكْسِبِھ ((

  ...................................................................................٤١٠  
)) ِإنِّي َألْعَلُم ِإَذا ُكْنِت َعنِّي َراِضَیًة ((

 .............................................................................................................................................  ٢١٥،  ١٩٠  
)) َفَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ ِإَلى اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ((

..........................................................................................................................................................٢٩٢  
)) َفَیُعوُد َظْھُرُه َطَبًقا َواِحًداَفَیْذَھُب َكْیَما َیْسُجَد  ((

  .......................................................................................................................٣٠٣  
)) َلْن َیْغِلَب ُعْسٌر ُیْسَرْیِن ((

  .......................................................................................................................................................................................................................٣٧٦  
)) لو كان العسر يف جحر لطلبه اليسر حىت يدخل عليه ، إنه لن يغلب عسر يسرين ((

  ........٣٧٦  
)) َھْل َتَزوَّْجَت ِبْكًرا َأْم َثیًِّبا ؟ ((

 .......................................................................................................................................................................  ٣٠٩،  ١٢٢  
)) ُكْم َالِحُقوَنَوِإنَّا ِإْن َشاَء اللَُّھ ِب ((

.......................................................................................................................................................................................١٧٢  
)) َیْرَحُم اللَُّھ الُمَحلِِّقیَن َفالُمَقصِِّرْیَن ((

..................................................................................................................................................................................٧٨  

  

¡```  

  

  



  

  ـ ٤٧٨ـ 
  

فھرس أبیات الشَّاطبّیة في القراءات 
  للشَّاطبّي

  

  

  ٣٤٤،  ٧١    یشدد لما كامل نص فاعقال  }  وفیھا وفي یس والطارق العلى

  

  

  

  

¡```  

  

  

  

  

  

  



  

  ـ ٤٧٩ـ 
  

  فھرس أبیات ألفّیة ابن مالك

  

  

  ٩٣    یجوز نحُو فائز أولو الّرشد  }  وكاستفھام الّنفي وقدوقس   

  

  

  

  

¡```  

  

  

  

  

  

  



  

  ـ ٤٨٠ـ 
  

  فھرس األبیات واألرجاز
  ٢٠٥  وْأَي َمْن َأْضَمَرْت ِلِخلٍّ وفاَء  }  ِإنَّ ھنٌد الملیحة الحسناء
  ١٠٢  َفَأَجْبَنا َأْن َالَت ِحْیَن َبَقاِء  }  َطَلُبْوا ُصْلَحَنا َوَالَت َأَواٍن

  ٣٠٦  وال ِللِما ِبِھْم َأَبًدا دواُء  }  هللا ال ُیْلَفى ِلَما ِبيفال وا
  ٩٠  َأَقْوٌم آُل ِحْصٍن أم ِنَساُء  }  َوَما َأْدِري وَسْوَف ِإَخاُل َأْدِري
  ٣٥٠  برمل یبرین جاًرا شد ما اغتربا  }  إْن امرأ رھطھ بالشام منزلھ

  ٧٧    اآلِیِبالصابِح فالغاِنِم ف  }  یا لھَف زیَّابة للحاِرِث
  ١٣٣،  ١١٧    َسِمْیٌع ، َفَما َأْدِري َأُرْشٌد ِطَالُبھا  }  َدَعاني إلیھا القلُب ، ِإنِّي َألْمِرِه

  ١٠٢  َیُدلُّ َعَلى ُمَحصَِّلٍة َتِبْیُت  }  َأَال َرُجًال َجَزاُه اللَُّھ َخْیًرا
  ٣١٢  ُخْضر َلُھنَّ َنِئْیُج َمَتى ُلَجٍج  }  َشِرْبَن ِبَماِء الَبْحِر ُثمَّ َتَرفَّْعت
  ٤٠٢    َوَأْنَدى الَعاَلِمْیَن ُبُطوَن َراِح  }  َأَلْسُتْم َخْیَر َمْن َرِكَب الَمَطاَیا

  ٢١٥  إذا َراَح َأْصَحاِبي َوَلْسُت ِبَراِئِح  }  َیا َلْھَف َنْفِسي َعَلى َغٍد َوَبْعَد َغٍد
  ٣٣٨  ْندًال َیْحِمْلَن َأْم َحِدیداَأَج  }  َما ِلْلِجَماِل َمْشُیَھا َوِئْیًدا
  ٢٥٥   َفَلْسَنا ِبالِجَباِل َوَال الَحِدْیَدا  }  ُمعاوي ِإنََّنا َبَشٌر َفَأْسِجْح
  ٥٠  ِذَئاٌب َتَبغَّي النَّاَس َمْثَنى َوَمْوَحَدا  }  َوَلِكنََّما َأْھِلي ِبواٍد َأِنْیُسُھ
  ٥١  ُتَنا الَمُنوطُة بالتناديُلَیْیَل  }  ُأَحاٌد َأْم ُسَداٌس في ُأَحاِد

  ٨٠  وَأْن َأْشَھَد اللَّذَّاِت َھْل َأْنَت ُمْخِلدي  }  َأَال َأیُّھَذا الزَّاِجِرْي َأْحُضَر الَوَغى
  ٣٦٦  َوَھْل َأَنا ِإالَّ ِمْن َرِبْیَعَة َأْو ُمَضْر  }  َتَمنَّى اْبَنَتاَي َأْن َیِعْیَش َأُبوُھَما

  ٣٠٠  ال یدَّعي القْوم َأنِّي أِفْر  }  َنَة الَعاِمِريَِّفَال َوَأِبْیِك ِاْب
  ٣٧٤  َأَیْوَم َال َأْقِدُر َأْم َیْوَم ُقِدر  }  ِفْي َأيِّ َیْوَمّي ِمْن الَمْوِت َأِفرُّ

  ٦٢  لطارت ولكنھ لم یطر  }  ولو طار ذو حافر قبلھا
  ١٥٤  ْیُب ِإالَّ اْغِتَراًراَوَما اْغَترَُّه الشَّ  }  َأَحلَّ ِبِھ الشَّْیُب َأْثَقاَلُھ

  ٢٧٢  ِإَذا َساَفُھ اْلَعْوُد النََّباِطيُّ َجْرَجَرا  }  َعَلى َالحٍب ال ُیْھَتَدى ِبَمَناِرِه



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
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  ـ ٤٨١ـ 



  ١٣٢  ولم ُأْعَط شیًئا َوَلْم ُأْمَنِع  }  وَقْد ُكْنُت في الحرب ذا ُتْدَرٍإ
  ٣٨٤  ، َفُعْدُت یؤوَسا ِنْصِفھا راجًیا  }  َعیََّنْت لیلًة ، فما ِزْلُت حتَّى

  ٢٣٤    على ناقص كان المدیح من النقص  }  إذا أنت فّضلت امرًأ ذا براعة
  ٢٩٧  إلى الّلحد وتنغط  }  كأني بك تنحط 

  ٣٨٢  إًذا َظَلْلُت الدَّْھَر َأْبِكْي َأْجَمَعا  }  ِإَذا َبَكْیُت َقبََّلْتِني َأْرَبًعا
  ٢٠٥  َوَمْن ال ُنِجْرُه ُیْمِس ِمنَّا ُمَفّزَعا  }  َوھَو آِمٌن َیِبْت   َفَمْن َنْحُن ُنْؤِمْنُھ

  ٣٣٧  َلُھ َوَلٌد ِمْنَھا َفَذاَك الُمذَّرُع  }  ِإَذا َباِھِليٌّ َتْحَتُھ َحْنَظِلیٌَّة
  ٣٢١،  ٥٨  لم َتْدِر ما َجَزٌع علیَك َفَتْجَزُع  }  َفَلَقْد َتَرْكَت َصِبیَّة َمْرُحْوَمًة

  ١١٣    َلَقْد َنَطَقْت ُبْطًال َعَليَّ اَألَقاِرُع  }  َوَما َعْمِرْي َعَليَّ ِبَھیٍِّنَلَعْمِرْي 
  ٣٩٤  وأبیت منك بلیلة الملسوع  }  أتبیت ریان الجفون من الكرى
  ٢٧٢،  ١٣٠   ِإالَّ َأغنُّ َغضیُض الطَّرِف َمْكحوُل  }  َوَما ُسَعاُد َغَداَة الَبْیِن ِإْذ َرَحُلوا

  ٩٧  ِعْنَدَك راٍض والرََّأُي ُمْخَتِلُف  }  َما ِعْنَدَنا َوَأْنَت ِبَماَنْحُن ِب
  ٢٩٠  فماء الھوى َیْرَفضُّ أو یترقرُق  }  أداًرا ِبُجْزَوى ِھْجَت للعیِن َعْبرًة

  ٣٣٦،  ٩٤  َوَباَت َعَلى النَّاِر النََّدى والُمَحلَُّق  }  ُتَشبُّ ِلَمْقرورین یْصَطِلَیاِنَھا
  ٣٦٦  وال أرض أبقل إبقالھا  }  ة ودقت ودقھافال مزن

  ١٤٥  وإن وفي أضمر بتوكید أوًال  }  مًعا رفع آیات على كسره شفا
  ٤١٣  وال ذاكِر الّلھ إالَّ قلیًال  }  َفَأْلَفْیتھ غیر مستعتب

  ٣١١  َفَما اْعِتَذاُرَك ِمْن َقْوٍل إذا ِقْیَال  }  َقْد ِقْیَل َذِلَك ِإْن حقا َوِإْن َكِذًبا
  ٥٨  َفُنَرجِّي َوُنْكِثُر التَّْأِمیال  }  َغْیَر َأنَّا َلْم َیْأِتَنا ِبَیِقْیٍن

  ١٢٧  وھاج أحزانك المكنونة الطلل  }  اعتاد قلبك من لیلى عوائده
  ٢١٠    ُصُدْوُر ِرَماٍح ُأْشِرَعْت َأْو َسَالِسُل  }  َلَنا ِثْنَتاِن ، َال ُبدَّ ِمْنُھَما: َفَقاُلوا 

  ٢٠٠    َفَلْسُت ِلَشرَّْي ِفْعِلِھ ِبَحُمْوِل  }  ِإَذا َأْحَسَن اْبُن الَعمِّ َبْعَد ِإَساَءٍة
  ٣٥٥  َكْرًھا وَعْقُد ِنَطاِقَھا َلْم ُیْحَلِل  }  َحَمَلْت ِبِھ فْي َلْیَلٍة َمْزؤْوَدٍة
  ٢١٦  َكِبْیُر ُأَناٍس ِفْي ِبَجاٍد ُمَزمَِّل  }  كأن أباًنا في عرانین وبلھ

  ٢٢٧  ِباْلَحقِّ َال َیْحَمُد ِبالَباِطِل  }  َوَخاِلُد َیْحَمُد َساَداُتَنا 
  ٤٠٣  َفَیا َعَجًبا ِمْن َكْوِرَھا الُمَتَحمِِّل  }  َوَیْوَم َعَقْرُت ِلْلَعَذارى َمِطیَِّتي
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  ٩٥  كالُمكم علّي إًذا حراُم  }  تمّرون الدَِّیاَر ولم تعّوجوا
  ٢٥٨   َأْھي َسَرْت َأْم َعاَدِني ُحُلُم: َفُقْلُت   }  ُمْرَتاًعا َفَأرََّقِني َفُقْمُت ِللطَّْیِف

  ٢٤٩    َسَقْیُت ِإَذا َتَغوََّرِت النُُّجْوُم  }  َوَنْدَماٍن َیِزْیُد الَكْأَس ِطْیًبا
  ١٨٣،  ١٧٢  مجھاًرا َوَلْم َتْغَضْب ِلَقْتِل ابْن َخاِز  }  َأَتْغَضُب ِإْن ُأْذَنا ُقَتْیَبَة ُحزََّتا

  ٢٦٩   َلَبْیَن ِرَتاٍج َقاِئًما َومَقاِم  }  َأَلْم َتَرِني َعاَھْدُت َربِّي ، َوأنَِّني
  ٨٢  َفترْكَن ُكلَّ َحِدیقٍة كالدِّْرَھِم  }  َجاَدْت َعَلْیھ ُكلُّ َعیٍن َثرًَّة

  ٣٠٩    َقاِع ِذْي اَألَكِمَأَھْل َرَأْوَنا ِبَسْفِح ال  }  َساِئْل َفَواِرَس َیْرُبوع ِبِشدَِّتَنا
  ٢٦٩  وَال َخاِرًجا ِمْن ِفيَّ ُزْوُر َكَالِم  }  َعَلَى َحْلَفٍة َال َأْشُتِم الدَّْھَر ُمْسِلًما

  ١٣٢  َوَلْیَسْت داُرنا َھاَتا ِبَداِر  }  وَلْیَس ِلَعْیِشَنا َھَذا َمَھاُه
  ١٣٣  لشیب من ندمأم ھل على العیش بعد ا  }  یا لیت شعري وال منجى من الھرم

  ٣٤٤  لمَّا غنثت نفًسا أو اثنتین  }  باهللا یا ذا البردین: قالت لھ 
  ٢٦٩  َنُكْن ِمْثَل َمْن َیا ِذْئَب َیْصَطِحَباِن  }  َتَعاَل َلِئْن َعاَھْدَتِني َال َتُخوُنِني

  َبْعَض َوِعْیِدُكم  ُرَوْیَد َبِنْي َشْیَباَن
  ١٥٢  َسْفواِنَتَالقوا غًدا َخْیلي َعَلى   }

  ٣٢٥  َكِخْنِزْیٍر َتَمرََّغ ِفْي َدَماِن  }  َعَلى َما َقاَم َیْشِتُمِني َلِئْیٌم
  ١٦٨  َعنِّي َوَال َأْنَت َدیَّاني َفَتْخُزوني  }  ال ُأْفِضْلُت في حسٍب    الِه ابُن َعمَِّك

  ١٨٩،  ١٤٧  ِر ِعْنَد الّلِھ ِمْثَالِنوالشَُّر بالشَّ  }  َمْن َیْفَعِل الَحَسَناِت ، اللَُّھ َیْشُكُرَھا
ْرَقَداِن  }  َوُكلُّ َأٍخ ُمَفاِرُقُھ َأُخْوُه   ٣٤٦  َلَعْمُر َأِبْیَك ِإالَّ الَف

  ١٧٦  َتَعاطى اْلقَنا َقْوَماُھَما ـ أَخَواِن  }  وُكلُّ َرِفیَقْي ُكلِّ َرْحٍل ـ وِإْن ُھَما
  ٤١١،  ٢٣٦  تَّى َشَتْت َھمَّاَلًة َعْیَناَھاَح  }  َعَلْفُتَھا تْبًنا ، َوَماًء َبارًدا

  ٩٤  َال َیْعنیني: َفَمَضْیُت َثمََّت ُقْلُت   }  َوَلَقْد َأُمرُّ على اللَّئیِم َیُسبَِّني
  ٨٧  َبَكْیُت َفَناَدْتِني ُھَنْیَدُة َماِلَیا  }  ألم َتَر َأنِّي َیْوَم َجوِّ ُسَوْیَقٍة

  ٢٥٥    ُأَصاِلُحْكم َوَأْسَتْدِرْج َنَویا  }  َعلِّيَفَأْبُلوِني َبِلیََّتُكْم َل
  ١١١  وُأْكُروَمُة الَحیَّْیِن ِخْلٌو َكَماِھَیا  }  َوَقاِئَلٍة َخْوَالُن َفاْنِكْح َفَتاَتُھْم
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  ـ ٤٨٣ـ 
  

  فھرس أنصاف األبیات
  

  ٣٤٦  وُكلُّ َفَتًى َیتَِّقي َفاِئُز  }  ..... ..... ..... ..... .....

  ن فضلك ما استغنینا ونحن ع
{    ٢٠٢،  ١٤٨  
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  ـ ٤٩٣ـ 
  

 

  :الرَّسائل العلمّیة : أّوًال 
•     ،من أّول سورة آل .  ألبي عبد الّلھ محمَّد بن القاسم الرّصاع

جمعان بن بنیوس السیالي ، جامعة أّم القرى / سورة الّرعد ، تحقیق ودراسة ، إعداد  عمران إلى آخر

  .ھـ  ١٤٢٤

•   ،من بدایة الكتاب حتَّى .  ألبي عبد الّلھ محمَّد بن القاسم الرّصاع

  .ھـ  ١٤٢٤ح ، جامعة أّم القرى نوال بنت أحمد الّصال/ نھایة سورة البقرة ، تحقیق ودراسة ، إعداد 

  :المخطوطات : ثانًیا 
•   ،جامعة أّم القرى ، مركز البحث .  لمحّمد بن أبي بكر الّدمامیني

  ) . ٥٢١٨( العلمّي ، مصّورة عن المكتبة الوطنّیة بتونس ، رقم 

•   ،١٠٩٧٢( لمكتبة الوطنّیة بتونس ، رقم ا.  لمحّمد بن عرفة الورغمي . (  

•       ،مصورة مركز الملك .  الحسین بن عبد اللَّھ بن محمَّد الطیبـي

  .، مصّورة عن المتحف البریطاني )  ٣٣٩٤ـ  ٣٣٨٤ب ( فیصل رقم 

•     ،عة أّم القرى ، مركز إحیاء التراث جام.  إبراھیم بن محمَّد الصفاقسي

  ) . ١٨٤٧٨/٦٥٤٤( مصّورة عن المكتبة الوطنّیة بتونس رقم ) .  ٨٩٧ ( رقم

•     ،جامعة أّم القرى ، مركز إحیاء التراث .  إبراھیم بن محمَّد الصفاقسي

  ) . ٤٤٠٣( مصّورة عن المكتبة الوطنّیة بتونس رقم ) .  ٨٩٩ ( رقم

  :المصادر والمراجع المطبوعة : ثالًثا 
•         عبدالرحمن بن إسماعیل بن /، لإلمام الشاطبي ، تألیف

  .إبراھیم عطوة عوض ، دار الكتب العلمیة /، تحقیق وتقدیم وضبط، المعروف بأبي شامة الدمشقي  إبراھیم

•   ،عبد المعین الملوحي ـ المجمع العلمّي ـ دمشق ـ الطَّبعة : تحقیق .  لّي الھرويع

  .م  ١٩٨١ھـ ـ  ١٤٠١ الّثانیة
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•        ، تحقیق . عبد الباقي بن عبد المجید الیماني / تألیف :

إلسالمّیة ، شركة الطباعة العربّیة السعودّیة مركز الملك فیصل للبحوث والدِّراسات ا. المجید دیاب  عبد /د

.  

•     عبد العال سالم مكرم ، عالم الكتب ، . د /، ت ، لإلمام جالل الدین السیوطي

  .م ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٣،  ٣ط

•   ،ھـ  ١٤٠٦،  ١دار الفكر ، بیروت ـ لبنان ، ط .  وھبة الّزحیلي. د.  

•   ،أبو الوفا األفغاني : دار المعرفة ، بیروت ـ لبنان ، تحقیق .  ألبي سھل الّسرخسي.  

•   ،خالد العلي ، دار المعرفة ، بیروت / اعتنى بھ الشَّیخ .  ألبي جعفر أحمد بن محمَّد النحَّاس

  .م  ٢٠٠٦ھـ ،  ١٤٢٧،  ١، ط

•   المؤسسة . إبراھیم األبیاري ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي /، تحقیق، المنسوب للزجاج

  .المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر 

•  عبدالرحمن /، حققھ وقدم لھ أبي عبد اهللا الحسین بن أحمد بن خالویة/، تألیف

  .ھـ ١٤١٣،  ١مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ط: الناشر . العثیمین 

•   محمد السید أحمد عزوز ، عالم الكتب ، /، دراسة وتحقیق ، أبوالبقاء العكبري

  . ھـ١٤١٧ ، ١ط

•          ، تألیف خیر الدِّین

  .م  ١٩٧٩،  ٤دار العلم للمالیین ، ط .  الزركلي

•      ،حّققھ .  ألبي جعفر أحمد بن علّي بن أحمد بن خلف األنصاري ابن الباذش

  .ھـ  ١٤٠٣ ، ١عبد المجید قطامش ـ مركز البحث العلمّي وإحیاء التراث اإلسالمي ، ط . د/  وقّدم لھ

•  محمود محمد . د / ، ت ودراسة لوي، ھبة اهللا ، علي بن محمد بن حمزة الحسیني الع

  .مكتبة الخانجي بالقاھرة / م ، الناشر١٩٩٢ھـ ، ١٤١٣،  ١، ط الطناحي

•       للشریف المرتضي علي بن الحسین الموسوي العلوي ،  ،

  .ھـ ١٣٨٧،  ٢محمد أبوالفضل إبراھیم ، دار الكتاب العربي ، ط/ت

•  ھادي حسن حمودي ، عالم الكتب ، مكتبة /، ت ، البن الحاجب

  .م ١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥،  ١النھضة العربیة ، ط

•           تصحیح  ، ألبي البقاء العكبري ،
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  .بي الحلبي وأوالده بمصر ، مكتبة البا ١إبراھیم عطوة عوض ، ط/وتحقیق

•     ت  جمال الدین أبي الحسن ، علي بن یوسف القفطي: الوزیر /، تألیف ، :

  .م ٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٤،  ١محمد أبو الفضل إبراھیم ، المكتبة العصریة ـ بیروت ، ط

•     َّیخ اإلمام كمال الدین ، أبي البركات ، الش

محمد محیي الدین عبدالحمید ، المكتبة /تحقیق.  عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعید األنباري النحوي

  .ھـ ١٤٠٧، صیدا ـ بیروت ،  العصریة

•   ،كاظم بحر أنرجان ، عالم/ تحقیق ودراسة .  أبي علّي بن الحسن بن أحمد بن عبد الغّفار النحوي 

  .ھـ  ١٤١٦،  ٢، ط  الكتب

•  محمد عبدالمنعم خفاجي ، . د /شرح وتعلیق وتنقیح.  ، لإلمام الخطیب القزویني

  .الشركة العالمیة للكتب 

•   ،رجب عثمان محمَّد ، مراجعة . د/ تحقیق وشرح .  ألبي حیَّان األندلسّي

  .م  ١٩٩٨ھـ ـ  ١٤١٨،  ١مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ط : التّواب ، النَّاشر رمضان عبد  .د/ 

•     ، ـ   ١٤٠٢طھ محسن ، / تحقیق الدكتور .  شھاب الدِّین القرافي/ تألیف ھـ

  .م ، مطبعة الّرشاد ـ بغداد  ١٩٨٢

•       محمد /تحقیق.  دین عبدالرحمن السیوطي، الحافظ جالل ال

  .ھـ ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٨٤،  ١أبوالفضل إبراھیم ، ط

•   ، تحقیق .  أبي عبد الّلھ محمَّد بن إبراھیم المعروف بالّزركشي/ تألیف

  .م ، تونس  ١٩٦٦،  ٢محمَّد ماضور ، المكتبة العتیقة ـ ط / وتعلیق 

•    . عفیف عبدالرحمن ، . د / ، تحقیقألبي حیان ، محمد بن یوسف الغرناطي األندلسي

  .ھـ ١٤٠٦،  ١مؤسسة الرسالة ، ط

•   ،م ١٩٨٨ھــ   ١٤٠٨،  ٣ـ ط  دار الكتب العلمیَّةـ  بیروت.  تألیف الشَّریف علّي بن محمَّد الجرجاني 

.  

•   ، تألیف اإلمام أبي القاسم ،

محمد عبدالسالم شاھین ، دار / ، رتبھ وضبطھ وصححھ اهللا ، محمود بن عمر بن محمد الزمخشري جار

  .م ٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢١،  ٣الكتب العلمیة ، ط

•  ضبطھ وشرحھ  مد بن عبدالرحمن القزویني الخطیب، لإلمام جالل الدین ، مح ،
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  ـ ٤٩٦ـ 



  .ھـ ١٣٥٠،  ٢دار الكتب ـ بیروت ـ لبنان ، ط/الناشر. عبدالرحمن البرقوقي /األدیب الكبیر األستاذ

•   ،یحیى / دراسة وتحقیق .  بدر الدِّین الزَّركشّي

  .م  ٢٠٠٤ھـ ،  ١٤٢٥،  ٢مكتبة الّرشد ، الرِّیاض ، ط  .بن محمَّد الحكمي 

•     ،أحمد الشتیوي ـ دار الغرب اإلسالمي ـ الطَّبعة : تحقیق .  القرافي

  .م  ١٩٨٣ھـ ـ  ١٤٠٣ األولى

•        شرح  ، للمرادي المعروف بابن أم قاسم ،

  .مكتبة الكلبات األزھریة /، الناشر ١عبدالرحمن علي سلیمان ، ط/حقیقوت

•   ،جمعّیة .  اإلمام أبي عمرو بن عثمان بن سعید الداني.  

•   ،عبد اللَّھ بن . د/ تحقیق .  محمَّد بن جریر الّطبري

  .ن التركي المحس عبد

•   ، دار الكتب العلمیَّة .  جالل الدِّین السیوطي/ تألیف.  

•    ،رمزي منیر البعلبكي ، دار العلم للمالیین ـ / تحقیق .  البن درید محمَّد بن الحسن األزدي

  .م  ١٩٨٧،  ١ـ ط  بیروت

•     فخرالدین قناوي ، محمد ندیم فاضل ، /، ت ، الحسن بن القاسم المرادي

  .م ١٩٧٣ھـ ، ١٣٩٣،  ١المكتبة العربیة بحلب ، ط

•   ، محمَّد أبو الفضل إبراھیم / تحقیق . للحافظ جالل الدِّین السیوطي

  .م  ١٩٦٧ ھـ ، ١٣٨٧،  ١دار إحیاء الكتب العربّیة ، ط . 

•   ، ھـ  ١١٤٩ت ( محمَّد األندلسي الوزیر السراج محمَّد بن / تألیف(  .

  .م  ١٩٨٥،  ١محمَّد الحبیب الھیلة ، دار الغرب اإلسالمي ، ط / تقدیم وتحقیق 

•        عبد السالم ھارون ، /، تحقیق، عبدالقادر بن عمر البغدادي

  .ھـ ، الناشر مكتبة الخانجي ـ القاھرة ١٤٠٦ ، ١ط

•   عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة. د /، ت أبي الفتح عثمان بن جني: ، تألیف  ،

  .م ٢٠٠١ھـ ، ١٤٢١،  ١ط

•  اس بن یوسف بن محمد بن إبراھیم اإلمام شھاب الدین أبي العب/، تألیف

عادل أحمد عبد : علي بن محمد معوض ، الشَّیخ : الشَّیخ /، تحقیق وتعلیقالمعروف بالسمین الحلبي 

أحمد محمد صبرة ، . د /قدم لھ وقرظھ. زكریا عبدالمجید النوتي /جاد مخلوف جاد ، د/الموجود ، الدكتور
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  ـ ٤٩٧ـ 



  .م ١٩٩٤ھـ ، ١٤١٤،  ١دار الكتب العلمیة ، ط

•     ، حّققھ وقّدم لھ. شھاب الدِّین أحمد بن حجر العسقالني / تألیف  /

  .دار الكتب الحدیثة . محمَّد سّید جاد الحّق 

•  أحمد بن األمین الشنقیطي/ ، تألیف الفاضل الرحالة  ،

  .م ١٩٨١ھـ ، ١٤٠١،  ١عبدالعال سالم مكرم ، دار البحوث العلمیة ـ الكویت ، ط. د / رحتحقیق وش

•     ٢منشورات مكتبة النھضة ـ بغداد ، طالشَّیخ محمد حسن آل یاسین ، /، ت  ،

  . ھـ١٣٨٤

•  دار صادر ـ بیروت  ، میمون بن قیس ،.  

• t  جمعھ وضبطھ األستاذ نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،.  

•  ١، المركز الثقافي اللبناني ، ط .  

•   ، م ١٩٦٠ھـ ، ١٣٧٩، دار صادر ، دار بیروت.  

• t  ، ھـ ١٣٨١، دار صادر للطباعة والنشر ، دار بیروت للطباعة والنشر.  

•  م ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٣،  ١حمد طماس ، دار المعرفة ـ بیروت ـ لبنان ، ط/، اعتنى بھ.  

•    ، شرح اإلمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباھلي ؛ صاحب األصمعي ، روایة اإلمام أبي

  .م  ١٩٨٢،  ١ط  .مؤسسة اإلیمان . عبد القّدوس صالح . حّققھ وقّدم لھ وعّلق علیھ د. العبَّاس ثعلب 

•  ١، المكتبة الثقافیة ، بیروت ، لبنان ، ط .  

•    ، وزارة الثقافة واإلعالم ، .  یحیى الجبوري/ الّدكتور : جمعھ وحّققھ

  .م  ١٩٦٨ھـ ـ  ١٣٨٨مدیریة الثقافة العاّمة ، دار الجمھوریة ـ بغداد 

•   ،مطبوعات مجمع . عبد المعین الملوحي / جمع وتحقیق .  ضمن دیوان الخوارج

  .م  ١٩٩٣ھـ ـ  ١٤١٣ ، دمشق ـ الطَّبعة الّثانیة الّلغة العربّیة

•   دار صادر ، بیروت ،.  

•   ن أبي ، شركة دار األرقم ب عمر فارون الطباع/، شرحھ وضبط نصوصھ وقدم لھ د

  .للطباعة  األرقم

•   ، م ١٩٦٦، درا صادر ، بیروت.  

•   ، إخبار أبو العبَّاس المفّضل الضبي ، شرح أبو محمَّد القاسم بن محمَّد بن بّشار األنباري .
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  ـ ٤٩٨ـ 



  .محمَّد نبیل طریقي . د/  تحقیق

•  . البستاني ، دار صادر كرم / تحقیق وشرح.  

•   ، أبي العبَّاس أحمد بن محمَّد المكناسي / تألیف

 ١٣٩١،  ١محمَّد األحمدي أبو الّنور ، المكتبة العتیقة ، دار التراث ، ط . د/ تحقیق .  الّشھیر بابن القاضي

  .ھـ 

•   ،حّققھ وقّدم .  تقّي الدِّین أحمد بن علّي المقریزي ، الجزء الثَّالث ـ القسم اَألوَّل

  .م  ١٩٧٠سعید عبد الفّتاح عاشور ، مطبعة دار الكتب ، . د/  لھ

•     ،مؤسسة  ١١ط .  اإلمام شمس الدِّین محمَّد بن أحمد بن عثمان الذھبي ،

  .م  ٢٠٠١ـ  ھـ ١٤٢٢ الرِّسالة

•   ، دار .  محمَّد بن محمَّد مخلوف/ الشَّیخ تألیف العّالمة الجلیل األستاذ

  .الكتاب العربّي ـ بیروت ـ لبنان 

•   ،منشورات دار اآلفاق الجدیدة ـ بیروت .  للمؤّرخ الفقیھ ابن العماد الحنبلي

.  

•   دار . عبد العزیز رباح ، أحمد یوسف دقاق /، حققھ ، عبدالقادر عمر البغدادي

  .ھـ ١٣٩٣المأمون للتراث ، ط

•  اإلمام الحافظ شیخ اإلسالم محیي الدین أبي /، تألیف

 ھـ ، بیروت ـ لبنان١٤١٧،  ١حزم ، ط، دار ابن  دقیق العید زكریا یحیى بن شرف النووي ، شرح اإلمام ابن

.  

•   صنفھ أبي سعید ، الحسن بن الحسین السكري ، روایة أبي الحسن علي بن عیسى ،

عبد الستار أحمد المراج ، /، حققھ بن علي النحوي ، عن أبي بكر ، أحمد بن محمد الحلواني ، عن السكري

  .حمد شاكر ، مطبعة المدني ، القاھرة محمود م/راجعھ

•             عبدالحمید محمد /، ت

  .المكتبة األزھریة للتراث / الحمید ، الناشر عبد

•   ،بن أحمد ،  لمحّب الدِّین محمَّد بن یوسف

  .ھـ  ١٤٢٨،  ١دار السَّالم للطِّباعة والّنشر ، ط .  المعروف بناظر الجیش

•  الرحمن  عبد. د / ، ت ، البن مالك جمال الدین ، محمد بن عبد اهللا الطائي الجیاني األندلسي



  الجمع الغريب في ترتيب آي مغني اللَّبيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ ٤٩٩ـ 



  .التوزیع م ، ھجر للطباعة والنشر و١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠،  ١ط. محمد بدوي المختون . السید ، د 

•  صاحب أبو جناح . د /، الشرح الكبیر ، ت ، البن عصفور اإلشبیلي.  

•  أحمد أمین ، عبد السالم /، نشره ، ألبي علي أحمد بن محمد بن الحسین المرزوقي

  .ھـ ١٤١١،  ١دار الجیل ، بیروت ، ط. ھارون 

•  ١الثقافیة ، بیروت ، لبنان ، ط ، المكتبة .  

•   . بنغازي منشورات جامعة . یوسف حسن عمر / من عمل.  

•   عید مصطفى درویش ، . د / ، تحقیقعبدین بري /، ألبي علي الفارسي ، تألیف

  .ة األمیریمحمد مھدي عالم ، مجمع اللغة العربیة ، المطابع . د / مراجعة

•     تصحیحات وتعلیقات ، اإلمام جالل الدین ، عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي ،

  .لبنان محمد محمود الشنقیطي ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، /العالمة

•   طبع ،

  .الحلبي طبعة عیسى البابي بم

•  مكتبة المؤید ـ الریاض ، مكتبة دار  مطاع الطرابیشي/ ، جمعھ ونسقھ ،

  .ھـ ١٤١٤،  ٣لبنان ، ط

•   ،دار الّسالم للّنشر والّتوزیع ـ الریاض ، .  لإلمام أبي عبد الّلھ محمَّد بن إسماعیل البخاري

  .م  ١٩٩٩ھـ ـ  ١٤١٩ـ  ٢ط 

•   السید إبراھیم محمد ، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزیع. د /، تحقیق، البن عصفور األشبیلي 

.  

•    ،منشورات دار مكتبة .  شمس الدِّین محمَّد بن عبد الرَّحمن الّسخاوي

  .لبنان الحیاة ـ بیروت ـ 

•   ، ھـ ،  ١٤٠٠. عبد الّلھ الجبوري / تحقیق . جمال الدِّین عبد الرَّحیم اإلسنوي / تألیف

  .الرِّیاض دار العلوم للطِّباعة والّنشر ، 

•   ، شاكر محمود محمَّد / قرأه وشرحھ .  محمَّد بن سالم الجمحي/ تألیف.  

•   ،علّي محمَّد عمر ، النَّاشر / تحقیق .  ن محمَّد بن علّي بن أحمد الداوديالحافظ شمس الدِّی

  .ھـ  ١٣٩٢،  ١مكتبة وھبة ، ط 

•   ،دار الوفاء لدنیا الّطباعة والّنشر ـ .  حسن بشیر صالح. تألیف د

  .م  ٢٠٠٣، سنة  ١اإلسكندرّیة ، ط 
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•   ، الّدكتور النَّبوّي / حقَّقھ وقّدم لھ .  أبي علّي الحسن بن رشیق القیرواني/ تألیف

  .م  ٢٠٠٠ھـ ـ  ١٤٢٠،  ١عبد الواحد شعالن ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ط 

•   ،تألیف عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني  .

  .ھـ  ١٤٠٢،  ٢إحسان عبَّاس ، دار الغرب اإلسالمي ، ط . تناء دباع

•   ،محمَّد العنابي ـ دار الكتب الوطنّیة بتونس ، : تحقیق .  ألبي عبد الّلھ محمَّد األنصاري

  .تونس المكتبة العتیقة ، نھج جامع الزیتونة ، 

•   ، إحسان عبَّاس ، دار صادر ـ بیروت. د/ تحقیق .  ر الكتبيمحمَّد شاك/ تألیف .  

•     محمد / ، عارضھ بأصولھ وعلق علیھ ، ألبي العباس ، محمد بن یزید المبرد

  .م ٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٢أبوالفضل إبراھیم ، المكتبة العصریة 

•  م ، ١٩٩٦ھـ ، ١٤١٦،  ٣ارون ، طعبد السالم ھ/، ت ، ألبي بشر ، عمرو بن عثمان بن قنبر

  .مكتبة الخانجي بالقاھرة / الناشر

•    الدكتور / ، حققھ وقدم لھ أبوالقاسم ، عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي: ، صنفھ :

  .م ١٩٩٦ھـ ، ١٤١٧،  ٥علي توفیق الحمد ، ط

•   ،ـ ھ ١٣٠٧مكتبة الضایع ، .  للبزدوي.  

•   ، للمفسِّر المحدِّث الشَّیخ إسماعیل

  . بن محمَّد العجلوني

•   لإلمام العالمة جمال الدین أبي الفضل ، محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفریقي ،

دار . عبدالمنعم خلیل إبراھیم /مر أحمد حیدر ، راجعھعا/ ، حققھ وعلق علیھ ووضع حواشیھ المصري

  .م ٢٠٠٢ھـ ، ١٤٢٤،  ١، بیروت ، لبنان ، ط الكتب العلمیة

•         ،دار .  للعّالمة اإلمام محمَّد بن عبد الّلھ بن مالك األندلسي

  .ھـ  ١٤٢٣،  ١، ط  حزم ابن

•   ، القاسم بن ِفیرُّه بن خلف بن أحمد

  .م  ١٩٩٦ـ  ١٤١٧ـ  ٣محمَّد تمیم الّزعبي ، ط / ضبطھ وصّححھ وراجعھ .  الشَّاطبي األندلسي

•  عالم الكتب  ، البن خالویة ،.  

•      ،تحقیق .  تألیف الشَّیخ أبي عبد الّلھ محمَّد بن عثمان السنوسي

  .م  ١٩٩٤،  ١الشَّیخ محمَّد الشَّأذلي الّنیفر ، دار الغرب اإلسالمي ، ط /  وتعلیق
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•   ، م  ١٩٨٣ھـ ـ  ١٤٠٣،  ٣عالم الكتب ، ط .  زكریا یحیى بن زیاد الفّراء/ تألیف.  

•   حققھ  خفش األوسط ، اإلمام أبو الحسن ، سعید بن مسعدة المجاشعي البصري، صفة األ ،

  .المصریة ، المطبعة  ٢فائز فارس ، ط/د

•   ، دار إحیاء الترث ـ بیروت.  الدِّین أبي عبد الّلھ یاقوت بن عبد الّلھ الحمويللّشیخ اإلمام شھاب .  

•    ،مكتبة المتنّبي ، دار إحیاء .  عمر رضا كّحالة/ عربّیة ، تألیف تراجم مصّنفي الكتب ال

  . العربّي التراث

•   ، حّققھ وفھرس لھ . لإلمام شمس الدِّین أبي عبد الّلھ الّذھبّي

  .، دار الكتب الحدیثة  ١ط . محمَّد سّید جاد الحّق / وضبط أعالمھ وعّلق علیھ 

•    ،عبد الّلطیف محمَّد / تحقیق وشرح الدكتور .  البن ھشام األنصاري

  .ھـ ، الّسلسلة التراثّیة  ١٤٢٣، الكویت  ١الخطیب ، ط 

•  م ١٩٣٧ھـ ـ ١٣٥٦، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، مصر ،  ١، ط ، السكاكي.  

•       ، أبي محمَّد القا     بن علّي بن محمَّد بن عثمان : تألیف

  .م ، دار الكتب العلمّیة ، بیروت ـ لبنان  ٢٠٠٥ھـ ـ  ١٤٢٥،  ٤ط .  الحریري البصري

•    . عبد الحمید. د: تحقیق.  سعد الدَّْین بن مسعود التفتازاني: تألیف العّالمة 

  .م  ٢٠٠١ھـ ـ  ١٤٢٢،  ١دار الكتب العلمیَّة ـ بیروت ، ط . ھنداوي 

•   . ، أحمد بن عبدالستار الجواري عبد اهللا /تحقیق.  ھـ٦٦٩علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور

  .ھـ ١٣٩١،  ١الجبوري ، ط

•    ، عبید الّلھ بن أبي الّربیع ألبي الحسین عبید الّلھ بن أبي جعفر أحمد بن

  .الحكمي علّي سلطان . د/ تحقیق ودراسة .  القرشي

•   ، شیخ اإلسالم محیي الدِّین أبي زكریا یحیى بن شرف / تألیف اإلمام العّالمة

  .والتَّوزیع بیت األفكار الدولّیة للّنشر / اعتنى بھ .  النَّووي

•   ، جمال الدِّین أبي المحاسن یوسف تغري َبْرِدي األتابكي/ تألیف  .

  .المصرّیة طبعة مصّورة عن طبعة دار الكتب ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، المؤسسة 

•     ، ادر ، دار ص.  أحمد بن محمَّد المّقري التلمساني/ تألیف الشَّیخ

  .م  ١٩٦٨ھـ ،  ١٣٨٨

•      ،إشراف وتقدیم عبد الحمید عبد الّلھ الھرامة ـ .  ألحمد بابا التنبكتي

  .طرابلس منشورات كلّیة الّدعوة اإلسالمّیة ـ 
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•   ، ات مكتبة المثّنى ، بغدادمنشور.  البغداديإسماعیل باشا / مؤّلفھ .  

•  اإلمام جالل الدین ، عبدالرحمن بن أبي بكر / ، تألیف

  .والنشر ، دار المعرفة للطباعة  السیوطي

•   ، تركي  أحمد األرناؤوط/ تحقیق واعتناء . صالح الدِّین خلیل بن أیبك الصفدي / تألیف ،

  .ھـ  ١٤٢٠،  ١دار إحیاء التراث العربّي ، ط . مصطفى 

¡```  
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