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 :ملخص البحث
، ) هــ ١٠٩٩ت ( لعبدالباقي بن يوسـف الزرقـاني   " الكالم على إذا   "حفظت لنا عناية اهللا نسخة من رسالة        

وقد سلك منهجا مجمال في الشرح والتوضيح ،  .المتناثرة في بطون الكتب ) إذا (جمع فيها المؤلف شتات 
فـي عـشرة مواضـع ،    ) إذا (وتحدث عـن  . فأغفل اسم الرسالة والموضوع ، وال غرو في ذلك والمقام رسالة      

في تصرفها ، وأي األزمنة تدل عليـه ، والخـالف فـي شـرطيتها ، وعـدم الجـزم        ، والخالف   ) إذا(سمية  افتناول  
هـا ، وفـي الموضـع    ئبها إال في الشعر ، واختصاصها بالجملة الفعليـة ، والخـالف فـي عامـل النـصب فيهـا ، وبنا           

نصاري سمية والحرفية بإجمال شديد ، مبينا سبب ذلك بأن ابن هشام األالفجائية بين اال) إذا(خير تناول األ
، لكنــه لــم يــستوف الكــالم علــى ) مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب  ( هقــد بــسط الحــديث عنهــا فــي كتابــ

  . حكمة تأليف هذه رسالةهالمواضع العشرة ، وهذ
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 :المقدمة 
ــد    ــد هللا والــــصالة علــــى محمــ ــده ، ونــــستعينه ،       الحمــ ــين ، نحمــ ــحبه أجمعــ  وصــ

ونستهديه ، من يهده اهللا فال مضل لـه ، ومـن يـضلل فـال هـادي لـه ، وأصـلي وأسـلم علـى                  
 :أشرف الخلق وسيد األنبياء والمرسلين وبعد

 يوسـف الزرقـاني   لعبدالباقي بـن  ) الكالم على إذا(   حفظت لنا عناية اهللا نسخة من   
، وهــي لعــالم فقيــه ، ألّــف فــي النحــو ،وال غــرو فــي ذلــك والــصلة وثيقــة بــين   ) هـــ١٠٩٩ت( 

 علــى فهــم القواعــد  ااهــأصــول النحــو،و أصــول الفقــه، فمعرفــة األحكــام الفقهيــة مبن   
النحوية ، ويظهر أثر النحو بجالء في مسائل الفقه وبخاصـة المتعلقـة بمعـاني األدوات      

 .والحروف 
 :دفعني للمضي في تحقيق هذه الرسالة ومما 
اشتهار المؤلّف في مضمار الفقهـاء ، وتحقيـق هـذه الرسـالة يُـسهم فـي إبـراز                    

 .شخصيته النحوية من خالل رسالته الوحيدة التي تمثّل نحوه واختياراته 

إبراز جهد المؤلّف حين جمع شتات ما تفرّق في كتب النحو المتخصصة عـن              
 .يسرًا يفيد منه الفقهاء و النحاة، لتكون مرجعًا م)إذا(

االرتباط الوثيق بين علم النحو، وعلم الفقه من خالل كتابة هـذه الرسـالة مـن       
 .عالم فقيه

 ).إذا(إثراء المكتبة العربية برسالة مختصرة شاملة أحكام  

الدراسـة ومقـدمات    :      وقد جعلت هذا البحث في مقدمة ، وقسمين رئيـسين همـا             
 . المحققالتحقيق ، والنص

 .بنيت القسم األول على تمهيد،وثالثة مباحث
 .بيّنت فيه بصورة موجزة العالقة بين العلوم العربية ، والعلوم الشرعية  :التمهيد

اســـــم المؤلف،ونـــــسبته،ومولده ونـــــشأته،وشيوخه :تناولـــــت فيـــــه:المبحـــــث األول
 .وتالميذه،ومؤلفاته،ووفاته

 .ت عنه كتب التراجم وذكرت معلومات يسيرة مما اجتمع لدي وأفصح
 :،واشتمل على مايلي)الكالم على إذا:(تناولت فيه:المبحث الثاني

التعريف بالرسالة،ومنهج المؤلف،ومصادره،وشواهده،وموقفه من أصـول الـصناعة،        
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 .واختياراته
 :مقدّمات التحقيق ، واشتمل على مايلي: المبحث الثالث 

 .وزمن تأليفها توثيق اسم الرسالة ، ونسبتها إلى مؤلّفها ،  
 .وصف نسخة المخطوط  
 .بيان المنهج المتبع في التحقيق  

أما القسم الثاني فهو النص المحقق ، وقد حققته وفق منهج ارتضيته ، وهو يوافق ما 
 .عليه جلّة المحققين

   واهللا أسال أن أكون بهذا الجهد المتواضع قد أسهمت في إحياء كتـاب مـن كتـب                  
آن الكــريم ، وأن ينفــع بــه ، فــإن أصــبتُ فمــن اهللا وتوفيقــه ، وإن  التــراث خدمــة للغــة القــر

 .أخطأتُ فحسبي أنني اجتهدت، وما توفيقي إال باهللا العلي العظيم 
@     @    @ 
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 :الدراسة : القسم األول 
 :الصلة بين النحو والفقه : التمهيد 

ا وغاياتهـا ، وهنـاك صـلة وثيقـة                 ترتبط علوم العربيـة بعلـوم الـشريعة فـي نـشأته           
أصول النحو :"بين أصول الفقه وأصول النحو، وقد ربط األنباري بين هذين العلمين، فقال        

ــة الفقــه التــي         أدلــة النحــو التــي تفرّعــت منهــا فروعــه وفــصوله ، كمــا أنّ أصــول الفقــه أدل
 )١(". تنوعت عنها جملته وتفصيله 

نحو والفقـه وأصـولهما،توارد العلمـاء علـى كـلّ           ومما يُبِين عن هذه الصلة بين علمي ال       
اشتهر في علم النحـو ، إال أنّ لـه مؤلفًـا          ) هـ  ٣٤٠ت  (واحد منهما في التصنيف،فالزجاجي     

) هــ ٦٤٦ت (الحاجب  ، وكذلك ابن)االدكار بالمسائل الفقهية( صغيرًا في الفقه أسماه  
ــه    ــول كتابـ ــي األصـ ــي ا   ( إذ ألّـــف فـ ــي علمـ ــل فـ ــول واألمـ ــى الوصـ ــدل منتهـ ــول والجـ ، و )ألصـ

ــي ـــ٥٢١ت(البطليوسـ ــاب   ) هـ ــول كتـ ــي األصـ ــاني   ( ألّـــف فـ ــى المعـ ــه علـ ــي التنبيـ اإلنـــصاف فـ
 ) .رائهم آواألسباب التي أوجبت االختالف بين المسلمين في 

ــوله،وكانت لهــــــم مــــــشاركات فــــــي     ــتهروا فــــــي الفقــــــه وأصــــ ــاء اشــــ وثمّــــــت علمــــ
إذ ) هــ ٧٧٢ت( اإلسـنوي  ،و)نتائج الفكـر فـي النحـو      ( في كتابه )هـ٥٨١ت(النحو،كالسهيلي

 ) .الكوكب الدري فيما يتخّرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية(صنّف كتابه 
فدراسة النحو ومراعاة أصوله وسيلة ممهدة للوصول إلى غاية شرعية ، وهي التبـصّر              

 .بفقه الشريعة ، وما لم يكن الفقيه ذا باع في النحو لم يتم له فقه ولم يستقم له علم 
، حيــث إن )الكــالم علــى إذا ( د أدرك الزرقــاني هــذه العالقــة ، فبنــى عليهــا رســالته    وقــ

التوصل إلى أحكـام المـسائل الفقهيـة مترتـب علـى بيـان القواعـد النحويـة، وبخاصـة مـا                      
 .يتعلق منها باألداوت و الحروف

 :التعريف بالمؤلف :المبحث األول 
 :اسمه 

 .ين بن محمد بن علوان عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الد
 :نسبته 

                                                 
  .٨٠لمع األدلة : ينظر ) ١ (
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للمؤلّف نسبتان ، الزُّرقـاني والمـالكي ؛ أمـا األولـى فنـسبة إلـى المكـان الـذي عـاش فيـه                  
 .بمصر) زُرْقان(،وهو  

وأمــا الثانيــة ، فمنــسوب بهــا إلــى المــذهب الفقهــي الــذي يتبعــه ، وينتمــي إليــه، وصــاحبه   
 ).رحمه اهللا(اإلمام مالك بن أنس 
 :فاتهمولده ونشأته وص

، وبها نشأ ، وكان عالمًـا جلـيالً ، ومرجعًـا للمالكيـة ، وفقيهًـا                 ) هـ١٠٢٠(ولد بمصر سنة    
متبحــرًا، لطيــف العبــارة ، رقيــق الطبــع، حــسن الخلــق ، جميــل المحــاورة، لطيــف التأديــة  

  )١ (.للكالم

 :شيوخه وتالميذه 
مــصي نّــص المؤلّــف فــي نهايــة المخطــوط علــى شــيخ مــن شــيوخه ، وهــو ياســين الح     

شـيخنا وأسـتاذنا العلّامـة المحقّـق المـدقّق موالنـا الـشيخ          هذا من فوائد  "العُليمي ، فقال    
 )٢(...". ياسين ، أطال اهللا في عمره ، وبقّاه، وبلّغه 

 )٣ (.المحبّي ، والجبرتي: وممن ذكر أنه شيخه 
ــابلي ودرس عنــــــــه  :ومــــــــن شــــــــيوخه أيــــــــضًا  النــــــــور الشبراملسي،والــــــــشمس البــــــ

هـ  ١٠٤٥ اإلكرم بن وفيّ ،  وتلقـّى الذكر منه سنة و،والنور األجهوري،وأبالحديث،واللقائي
 )٤ (.وأجازه جل شيوخه

تصدّر المؤلف للتدريس بالجامع األزهر ، فأخذ عنه العلم ابنه محمـد ، ومحمـد الـصفار                 
 .)٥(القيراوني
 :مؤلفاته

 .في الفقه المالكي )٦( شرح على مختصر الخليل  -١

 )٧(. هـ ١٣٠٣، مطبوع بمطبعة بوالق، سنة )هـ١٠٩٠(فرغ من تأليفه سنة 

                                                 
 ، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ٢/٢٨٧خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر : ينظر) ١(

 .١/١١٦واألخبار، وتاريخ عجائب اآلثار في التراجم ٣٠٤
 .٤٥، التحقيق ص ] ب/٢:[ينظر )٢(
 .١/١١٦ ، و تاريخ عجائب اآلثار٢/٢٨٧خالصة األثر : ينظر )٣(
  .١/١١٦ ، وتاريخ عجائب اآلثار ٣٠٤ ، وشجرة النور الزكية ٢/٢٨٧خالصة األثر : ينظر ) ٤(
  .٩٦٦المطبوعات العربية  ، ومعجم ١/١٢٢ ، وتاريخ عجائب اآلثار ٣٠٤شجرة النور الزكية : ينظر ) ٥(
  .٥/١٦٢٨كشف الظنون: هـ، ينظر٧٦٨خليل بن إسحاق الجندي المالكي، ت ) ٦(
 .٩٦٦معجم المطبوعات العربية ) ٧(
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شــرح مختــصر الــشيخ :)١(واختُلــف فــي اســم هــذا الكتاب،فجــاء اســمه عنــد البغــدادي  
ــة    ــاجي خليفـ ــد حـ ــي الفروع،وعنـ ــل فـ ــروع     :)٢(خليـ ــي فـ ــل فـ ــشيخ خليـ ــصر الـ ــرح مختـ شـ

شــرح علــى مختــصر  :)٤(شــرح مختــصر خليــل، وعنــد المحبــي  :)٣(المالكية،وعنــد الجبرتــي
شـرح الزرقـاني علـى      )٦()التيموريـة (شرح على المختصر،وفي  :)٥( ابن مخلوف    خليل، وعند 

شــرح الزرقــاني علــى شــرح الناصــر اللقــاني علــى خطبــة )٧ ()األزهريــة(مختــصر خليــل،وفي 
 .مختصر الخليل

 )٨ ().هـ ١٠٨٢( شرح الزرقاني على المقدمة العزيّة ، فرغ من تأليفه سنة  -٢

ــد المحبــي   ــد ابــن مخلــوف   شــرح علــى  : )٩( وجــاء اســمه عن ــة ، وعن شــرح  : )١٠(العزيّ
 .العزيّة

 )١١(، وهو المخطوط الذي بين أيدينا)الكالم على إذا( رسالة في  -٣

 .)١٢( منسك وأجوبة على أسئلة رُفعت إليه -٤
 :وفاته 

كانت وفاته ضحى يوم الخميس ، الرابع و العشرين من شهر رمضان،سنة تسع وتسعين 
 .)١٣(وألف،بمصر

 

                                                 
 ٥/٤٩٦هدية العارفين ) ١(
 ٥/١٦٢٨كشف الظنون ) ٢(
 .١/١١٦تاريخ عجائب اآلثار)  ٣(
 ٢٨٧/ ٢خالصة األثر) ٤(
 ٣٠٤شجرة النور الزكية) ٥(
 ٣/١٢٠التيمورية فهرس ) ٦(
 ٣٥٨/ ٢فهرس األزهرية ) ٧(
 ١٢٠/ ٣ ، وفهرس التيمورية ٩٦٦معجم المطبوعات العربية : ينظر) ٨(
 ٢/٢٨٧خالصة األثر ) ٩(
 ٣٠٤شجرة النور الزكية ) ١٠(
 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها )١١(
 .المصدر السابق ، الصفحة نفسها )١٢(
 .٢/٢٨٧، وخالصة األثر ١/١١٦جائب اآلثار  ، وتاريخ ع٣٠٤شجرة النور : ينظر ) ١٣(
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 :عريف بالرسالة الت: المبحث الثاني 
، ونبّــه ) إذا (حـدّد المؤلّــف موضــوع الرســالة وقــصدَه فـي أداة مــن أدوات النحــو، وهــي        

 ).الكالم على إذا في مواضع : (المؤلّف إلى موضوعه في بداية حديثه بقوله 
) إذا(اســمية :واشــتملت الرســالة علــى مــادة علميــة دقيقــة،تناول فــي عــشرة مواضــع    

لخالف في تصرفها،وأيّ األزمنة تدل عليـه،و الخـالف فـي شـرطيتها ،              واألدلة على ذلك،و ا   
وعــدم الجــزم بهــا إال فــي الــشعر ، واختــصاصها بالجملــة الفعليــة ، و الخــالف فــي عامــل    
النــصب فيهــا،  و بناءهــا ، و مجيئهــا للمفاجــأة ، وعــرض الموضــع األخيــر بإجمــال شــديد ،  

 .ط الحديث عنه في كتابه المغني مبينًا سبب اإلجمال بأنّ ابن هشام األنصاري بس
وعلى الـرغم مـن أنّ المؤلّـف قـد سـلك منهجًـا مختـصرًا فـي الـشرح و التوضـيح إال أنـه                       

 .المبسوطة في كتب النحو المتخصّصة ) إذا(استوفى حاالت 
وقيل إنها ":وفي نهاية الرسالة أبان المؤلّف عن الغرض من كتابة هذه الرسالة بقوله

الفجائية ، وعلـى بعـض وجـوه الظرفيـة         ) إذا(د بسط الكالم على   حرف،انظر المغني، فق  
المتقّـدم، لكنــه لـم يــستوف الكـالم علــى الوجــوه العـشرة ، فهــذا حكمـة كتابتنــا هــذه      

 )١(".وعدم إطالة الكالم بما هو مقرر في المغني ، الرسالة
  ::منهج المؤلفمنهج المؤلف

اسـم الرسـالة ، وال        استهلّ المؤلّف رسالته بخطبة قصيرة مقتضبة، لم يذكر فيهـا         
_ كمــا تقــدّم _ موضــوعها ، وال المــصادر التــي اعتمــد عليهــا، وال غــرو فــي ذلــك و المقــام    

 وفــي الموضــع األخيــر تحــدّث بإجمــال   ،) إذا(رســالة، فــشرع مباشــرة فــي الحــديث عــن    
مغنـي اللبيـب عـن كتـب     (الفجائية، محيالً القارئ إلـى كتـاب ابـن هـشام      ) إذا(شديد عن   

انظـر المغنـي فقـد     : "الفجائية بقولـه  ) إذا(بيناً سبب إجماله في الحديث عن       ، م )األعاريب  
 )٢(".وعلى بعض وجوه الظرفية ) إذا(بسط الكالم على 

وتباين أسلوب المؤلّف في عرضه المواضع بـين اإليجـاز و اإلطنـاب، فتـراه يُـسهب فـي        
أنّ : " ، يقـول  )إذا(موضع ما، فيفيض فيه الحديث، كما فعل عنـد حديثـه عـن العامـل فـي            

عاملها عند األكثـرين جوابها ، وإنـما لـزم تقديـمها؛لمـعنى الشرط،وإنـما امتنع عليــهم           
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مـضافة إلـى الجملـة التاليـة لهـا ،           ) حيـث (و  ) إذا(تاليهـا؛ألنهم قـدروها كــ        أنْ يعملوا فيـــها   
 )١ (.."وزعم بعضهم أنّ العامل تاليها 

، ) إذا(الغمـوض ، كمـا فـي حديثـه عـن تـصّرف              وتارة يوجز في الموضـع ، حتـى يكتنفـه           
حيث أعرب آيات تتـصل بمـا استـشهد بـه مـن آيـات دون أنْ يـذكر هـذه اآليـات،أو يـشير                         

اآلية ، بنصب خافضة رافعة، 〉الوَاقِعَةُ وَقَعَتِ إِذَا®: "إليها ،فأوقع القارئ في حيرة ، يقول
) ليس(لمنصوبين حاالن ، وكذا جملة األولى مبتدأ،والثانية خبر، وا) إذا(زعم أبو الفتح أنّ 

 )٢ (...".ومعموالتها
وفي النهاية ذكر المؤلّف خاتمة أبان فيها الهدف و الحكمة من تأليف هـذه الرسـالة،           

فـي كتابـه   ) إذا (وهو أنّ ابن هشام األنصاري لم يستوف الكالم على الوجوه العشرة لــ      
 ).المغني(

 :مصادره
ر المتعددة التي استفاد منها الزُّرقاني؛ إذ إنه من نحاة ليس من اليسير اإللمام بالمصاد

طّالع على قدر كبيـر مـن المعـارف العربيـة      عشر، وهذا يعني أنه أُتيح له اال     القرن الحادي 
 .التي خلّفها األسالف ، فجاءت رسالته زاخرة بآراء العلماء

ــع النقــول و اإلحــاالت، ويمكــن تقــسيم مــص        ــا فــي الكــشف عــن مــصادره تتبّ ادره ولن
 :قسمين

 .مصادر رئيسة ، وتتمثّل في الكتب التي نقل منها المؤلف
 .مصادر غير رئيسة ، وتتمثل في العلماء الذين نقل عنهم 

 :مصادره الرئيسة مرتبة حسب النقول  - أ
 :كتاب مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام: أوالً

ا المؤلِّف في رسالته، فقد تـأثّر            يعدّ هذا الكتاب الدّعامة األساسية التي ارتكز عليه       
بــه المؤلِّــف أيّمــا تــأثر، وتفاوتــت طريقتــه فــي اإلفــادة منــه، فتــارة ينقــل منــه ويــشير إليــه،        

تــارة مــضافة ، و تــارة غيــر مــضافة كمــا ال ) إذا(ويلــزم الــدماميني أنهــم يجعلــون :" كقولــه
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 )١(.. ".يخفى، لكن قال في المغني إنّ ذلك االتّساع بابه الشعر 
فـي  ) غـد (و بـالجر كالواقعـة بعـد        : " ارة يحيل إليه ، طلبًا لالختـصار و اإليجـاز، كقولـه           وت

 )٢(".، وردّ الجمهور ما تقدم، فانظر المغني )لهف(البيت،ولك أن تقدّرها ظرفًا لـ 
األولى مبتدأ، والثانية ) إذا(زعم أبو الفتح أنّ : "وتارة ينقل منه دون اإلشارة إليه، كقوله

إذا وقعــت وقــوع : ومعموالتهــا، والمعنــى) لــيس(صوبين حــاالن، وكــذا جملــة خبــر، والمنــ
 )٣(".الواقعة، خافضة لقوم، رافعة آلخرين، وهو وقت رجّ األرض 

 :١/٩٤جاء في مغني اللبيب 
أنّ إذا ) خافــضة رافعــة(اآليــة فــيمن نــصب  ) إذا وقعــت الواقعــة(وزعــم أبــو الفــتح فــي  "

: ومعموليها، والمعنـى  ) ليس(صوبين حاالن، وكذا جملة     األولى مبتدأ، والثانية خبر، والمن    
 ".وقعت وقوع الواقعة خافضة لقوم ، رافعة آلخرين، وهو وقت رجّ األرض 

 :حواشي ابن هشام في شرح التسهيل: ثانياً
 )٤ (.ونقل عنه في موضع واحد فقط مصرحًا به

 :العلماء  - ب

ــادة مـــن العلماء،فتـــ    ــة المؤلّـــف فـــي اإلفـ ــر         تباينـــت طريقـ ارة يـــذكر العلَـــم دون ذكـ
وتـارة  ) ٥(.كتابه،فنقل رأيًـا لكـلّ مـن األخفش،وابـن جنـي،وابن مالك،والـدماميني،والنيلي            

 )٦ (.يذكر اسم العلَم وكتابه،مثل ابن هشام وكتابه المغني،والحواشي 
 )٩() عنــد األكثــرين  (،و)٨ ()عنــد بعــض الــسلف  (،و)٧() قيــل(وتــارة يــبهم النقــل بكلمــة   

 )١٠(). زعم بعضهم(و
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 :شواهده
اعتمد الزرقاني في تثبيت القاعدة التي يسوقها على شـواهد متنوعـة،إال أنّ شـواهده               

 :شعرًا كانت أم نثرًا تعدّ قليلة،وقد تنوعت شواهده على النحو التالي
 :القرآن الكريم

بلــغ مجمــوع اآليــات القرآنيــة التــي استــشهد بهــا المؤلــف تــسع آيــات، وكــان المؤلّــف    
وزعـم بعـضهم    : " موضع الشاهد من اآلية، فيكتفي بذكره، كما في قوله         يعمد إلى ذكر  

الكالم : " ، وقوله)١ ("〉فَسَبِّحْ ®: أنّ العامل تاليها ال جوابها؛ لمجيئه مقرونًا بالفاء في نحو
 )٢(".〉إِذَا حَتَّى®: دخول الجار عليها في نحو: وقد ذُكر لذلك أدلة... على إذا في مواضع 

؛طلبًـا  )قولـه تعـالى   (،مجردة من   )نحو(القرآنية التي استشهد بها بكلمة       صدّر اآليات    -
لإليجاز،وأغفل في موضع واحد ذكر ما يدلّ علـى االستـشهاد،مما أدّى إلـى التـداخل بـين       

وقـــد تجـــيء : أنهـــا للمـــستقبل،قيل:الثالـــث: " اآليتـــين المستـــشهد بهما،كمـــا فـــي قولـــه
 )٣(".〉 مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْإِذَا ® 〉 تِجَارَةًا رَأَوْإِذَا® :للمضيّ، نحو

 :الحديث النبوي الشريف
، عنــد حديثــه عــن   استــشهد المؤلّــف بحــديث واحــد صــحيح ، عــزاه إلــى الرســول        

وبالنصب علـى المفعوليـة، كحـديث عائـشة         : " الشرطية ، يقول  ) إذا(الخالف في تصرف    
 )٤(".ت عليّ غضبىإني ألعلم إذا كنت عني راضية وإذا كن:  لها في قوله ... 

 :الشعر
ــصًا        ــين ناقـ ــن البيتـ ــد،جاء األول مـ ــشعر،ورجز واحـ ــن الـ ــين مـ ــف ببيتـ ــشهد المؤلـ استـ

 :صدره،وعجزه كامالً،وهو
 )٥(يالَهْف نفسي على غدٍ          إذا راح إخواني ولستُ برائحِ                    .... 
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 :وذكر من البيت الثاني صدره فقط وهو 
 )١(...    ...    ...    ... إذا ابن أبي موسى بالال بلَغْتِه                            

 )٢(ونحنُ عن ذِكركَ ما استغنينا  : والرجز ذكره تامًا،وهو 
ونظراً ألنّ المؤلَّف رسالة لم يتّبع الزُّرقاني المنهج المتبّع في ذكر الشواهد الـشعرية             

 ناقـــصه،أو ضـــبط غريبـــه،أو ذكـــر مـــن نـــسبة البيـــت إلـــى قائلـــه، أو ذكـــر بحـــره،أو إكمـــال 
أو إعــراب بعــض مفرداتــه بــالحروف،و المقــام يقتــضي ذلك،كمــا فــي ذكــره        ،مناســبته
 :للشاهد

 ...     ...  ...  ...                  إذا ابن أبي موسى بالالً بلغْتِه          
 .)٣()ابن(حيث يحتمل المعنى نصب ورفع كلمة 

 :موقفه من أصول الصناعة 
ــ م يبــدِ المؤلّــف مذهبــه النحــويّ ولــم يُــشر إليــه،ولكننا إذا تفحــصنا األســلوب الــذي          ل

اعتمده،رأينا أنه يعتمد على المنطق الجدلي الذي يختبر األقوال و األدلة،وكان عماده في 
هــذا المنطق،الــسماع والقيــاس   واإلجمــاع،والمؤلف كغيــره مــن العلمــاء احتــذى هــذه      

 :يما يلي بيان عن مدى إفادة المؤلّف من كل أصلاألصول ، وأثرى بها مادته،وف
 :السماع  -١

اعتمد المؤلف من السماع ما توافرت فيه ثقة النقل،وفصاحة األصل من قرآن كـريم              
،وحديث صـحيح، وشـعر معـروف القائـل،وظهور هـذا األصـل فـي الكتـاب يفـوق األصـول                     

تعلو على ما عداها،وال   األخرى، وقد أتت الشواهد السماعية القرآنية في الدرجة األولى،و        
غــرو فــي ذلــك فهــي الــشواهد التــي لــم يتحقــق لمثلهــا مــا تحقــق لهــا مــن حــسن الــضبط  

 )٤ (. 〉لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ لْنَانَزَّ نَحْنُ إِنَّا® :وإتمام الحفظ،مصداقًا لقوله تعالى
،ممـا يغنـي عـن    )٥() شـواهده (وقد سبق الحديث عن هذه الـشواهد عنـد الحـديث عـن           
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 .إعادته هنا

 :القياس -٢

يعتمد المؤلّـف علـى الكثـرة واالطراد،ويجعـل القليـل شـاذًا ال يقـاس عليـه،وظهر هـذا                   
ه بأنه ال يجزم بها ، وإذا ورد ما يخالف ذلـك            ،واختيار)إذا(األصل عند حديثه عن الجزم بـ       

 )١ (.فإنه خاص بالشعر

وكــــــذلك ارتــــــضاؤه رد ّ ابــــــن هــــــشام علــــــى الــــــدماميني فــــــي أنّ التوســــــع خــــــاص    
تارة مضافة،وتارة غيـر مـضافة كمـا        ) إذا( ويلزم الدماميني أنهم يجعلون   :"بالشعر،يقول

 )٢ (.."..إنّ ذلك االتساع بابه الشعر :ال يخفى،لكن قال في المغني
 :اإلجماع  -٣

أعطى المؤلّف هذا األصل قيمة ظاهرة في احتجاجه،فإذا بدا مـن أحـد العلمـاء خـروج                 
 .على اإلجماع رجّح المؤلّف اإلجماع عليه

ويظهــر جليــا التزامــه باإلجمــاع بإغفالــه االســم،أو إظهــاره فــي شــكل اعتراضــات أو      
وإنمـا امتنـع علـيهم أن       ...،أنّ عاملهـا عنـد األكثـرين جوابهـا        : "تساؤالت،ومن ذلـك قولـه    

وزعـم بعـضهم أنّ العامـل تاليهـا،ال         )...حيـث (و  )إذ(يعملوا فيها تاليها؛ألنهم قـدروها كــ        
،وأجـاب األولـون بـأنّ الظـرف يُتـسع فيـه       ] ...ال إضافة[ولزم هؤالء أن يدّعوا أنّ      ...جوابها،

 )٣ (...".وبه سقط قول الدماميني ... بالتقديم حيث ال يتقدم غيره 
 :قفه من العلة مو

ــة أهميــة عظمى،ومكانــة عليــا عنــد المؤلّف،وقلّمــا يــذكر الحكــم دون بيــان عــن      للعلّ
 :،ومنه قوله) ألنّ(علّته،والغرو في ذلك والمؤلّف فقيه،فهو دائم التكرار للفظ التعليل

 )٤(".حرف ابتداء ال حرف جر) حتى(وإنما كان الوجه األول ضعيفًا؛ألنّ الحق أنّ " 
، يقـــال آتيـــك إذا طلعـــت الـــشمس؛ألنّ ...هـــا ال تجـــزم ؛ لمخالفتهـــا الـــشرط أن:"وقولـــه

                                                 
  .٤٣، التحقيق ص] ب/ ٢: [ ينظر )١(
   .٤٢، التحقيق ص] أ/٢: [ينظر) ٢(
 .٤٢، التحقيق  ص ] أ/٢: [ينظر) ٣(
 .٣٤، التحقيق ص ] أ / ١: [ينظر ) ٤(
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 )١ (...).طلوعها كائن ال محالة
ــة،مما يجعــل        ــل بــأكثر مــن علّ ــة عنــد المؤلّــف أنّ حكمــا واحــدًا يعلّ ومــن مظــاهر العلّ

 :الحكم أكثر ثباتا وأتمّ توطيدًا، ومن ذلك قوله 
؟،ألنّ تـضمن  ]لبنائهـا [ افة فمـا المقتـضى     مـض ) إذا(بقي هنا بحث،وهو أنه إذا لـم تكـن          " 

وبناء إذا الزم،واالفتقار للجملـة يتقيـد بتقـدير كونهـا مـضافا إليهـا،ألنّ               ... الشرط عارض   
 )٢(...". الجمل ال تكون مطلوبة لالسم قبلها إال وهي صلة أو تابع 

 :اختياراته وترجيحاته 
         ً رقاني بدت واضحة وجليّـة،فكان     على الرغم من أنّ المؤلَّف رسالة إال أنّ شخصية الزّ

يصرّح باختياراته في األعمّ األغلب من المواضع،وكثيرًا ما يعلّـل لهـذه االختيـارات،ومن              
 :األمثلة على ذلك

وهـذان  :" ،فساق أربعة أدلة لـذلك،ثم قـال      )إذا(تحدّث في الموضع األول عن اسمية      -
ــعي     ــه األول ضــ ــان الوجــ ــعيفان،وإنما كــ ــان ضــ ــان قويان،واألولّــ ــق الوجهــ فًا؛ألنّ الحــ

حرف ابتداء ال حرف جر،وأما البيت فإلمكان كونها شرطًا حذف جوابـه            )حتى(أنّ
 )٣() ".اللهف(مدلوالً عليه بـ 

أنهــــا ال تجــــزم :الــــسادس :" ،وتعليلــــه ذلــــك بقولــــه)إذا(اختيــــاره عــــدم الجــــزم بـــــ  -
 )٤(".؛لمخالفتها الشرط،ويتحقق وقوع مضمون تاليها 

أنهـا مبنيـة، إمـا    :الخـامس :"لك بافتقارها إلى الجملة،يقول   ،تعليله ذ )إذا(اختياره بناء  -
الفتقارهــا إلــى الجملــة، أو لتــضمنها معنــى الــشرط، وفيــه أنّ التــضمن عــارض، وبنــاء   

 )٥(".الزم ) إذا(

: السابع  : " على الجملة الفعلية ؛ ألنّ فيها معنى الشرط ، يقول         ) إذا(اختياره دخول  -
بــل علـى فعليــة  ... ل علـى الجملــة االسـمية   أنهـا لمـا فيهــا مـن معنــى الـشرط ال تــدخ    

                                                 
  .٣٨، التحقيق ص  ] ب/١: [ينظر ) ١(
 .٤٣، التحقيق ص  ] أ / ٢ : [ينظر) ٢ (
 .٣٤، التحقيق ص ] أ/١: [ينظر) ٣ (
  .٣٨، التحقيق  ص ] ب/١: [ينظر) ٤ (
  .٣٧، التحقيق ص] ب/١: [ينظر ) ٥ (
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 )١ (]".بفعلها[ صُرّح 
 مقدّمات التحقيق: المبحث الثالث 

 : توثيق اسم الرسالة ونسبتها إلى مؤلّفها ، وزمن تأليفها -١

ــف رســالة عــن   ــق بهــا مــن أحكام،وممــا يؤكــدّ صــحة نــسبة هــذا      ) إذا(المؤلَّ ومــا يتعلّ
رقاني ما ورد في نهاية الرسالة من نسبتها إلى مؤلِّفهـا   المؤلَّف لعبد الباقي بن يوسف الزُّ    

 :فقد جاء 
 )٢ (...".وقال مؤلّفها العالمة الشيخ عبدالباقي بن يوسف الزُّرقاني هذا من فوائد شيخنا " 

 علـى نـسبتها إليـه ضـمن تـصانيف أخـرى ، وجـاءت                )٣(كما نصّ ابن مخلوف والزركلـي     
مما يدل داللـة قاطعـة علـى صـحة      . )٤ ()تب المصرية دار الك (الرسالة منسوبة إليه أيضا في    
 .نسبة الرسالة إلى مؤلفها

، ) الكــالم علــى إذا فــي مواضــع: ( ولــم يــضع الزرقــاني عنوانًــا لرســالته ، وإنمــا بــدأها بقولــه 
 )٥ ().الكالم على إذا(ونصّ مَن ترجم له كابن مخلوف و الزركلي على أنّ له رسالة باسم 

 )٦ ().دار الكتب المصرية(في كما وردت بهذا االسم 
 :زمن تأليفها

ليس على النسخة،وال فيهـا مـا يـدل علـى سـنة تـأليف هـذه الرسـالة ، وكُتـب التـراجم             
 .أيضًا تخلو من ذلك

 :نسخة الرسالة المخطوطة ووصفها 
، وهـي نـسخة مخطوطـة ضـمن     ) الكـالم علـى إذا  (بين يديّ نـسخة واحـدة مـن رسـالة          
ة المخطوطات بدار الكتب المصرية ، بروض الفرج ، مجموعة مخطوطة بفهرس مكتب

 ) .٤٥٨٨(مجاميع ، ورقم الميكروفيلم ) ٣٤(تحت رقم 
                                                 

 .٣٩، التحقيق ص ] ب/١: [ينظر ) ١ (
 .٤٥، التحقيق ص ] ب/٢: [ينظر ) ٢ (
 .٣/٢٧٢،واألعالم ٣٠٤شجرة النور الزكية: ينظر ) ٣ (
 .٤٥٨٨مجاميع، رقم الميكروفيلم ) ٣٤( ، رقم ٢/٧٣ دار الكتب المصرية فهرس) ٤ (
 .٣/٢٧٢،واألعالم ٣٠٤شجرة النور الزكية) ٥ (
 .٢/٧٣فهرس دار الكتب المصرية ) ٦ (
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تقع الرسـالة فـي لـوحين ، فـي كـل لـوح ورقتـان متقابلتـان، مـسطرة كـل ورقـة واحـد                      
 .وعشرين سطرًا، يحوي الواحد منها ما يقارب عشر كلمات

الموضع األول ، و الثاني ، والثالـث      كُتبت بخط واضح وغير مشكول ، ووُضع خط فوق          
 .وحتى العاشر

وفي نهاية المخطوط كُتب اسم ناسخها علي أبي الليل بن سليمان بـن سـعد ، ولـم           
 .يذكر تاريخ نسخها وال مكانه 

 :المنهج المتبع في التحقيق
 .إثبات النص محققًا كما أراده مؤلفه وفق القواعد اإلمالئية و النحوية .١
 .قرآنية و الحديثيةتخريج الشواهد ال .٢
نسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها، بالرجوع إلـى الـدواوين المطبوعـة، مـع                .٣

 .تكملة الناقص من  األبيات، وضبطها، و اإلشارة إلى مصادرها
توثيق اآلراء و األقوال و النقول، بالرجوع إلى مصادرها األصـلية سـواء أصـرح                .٤

ها عند عدم العثور عليها، مرتبة المؤلف بالمصدر أم ال، أو بالرجوع إلى مظان
 .ترتيبًا تاريخيًا

 .توثيق المسائل النحوية، و القضايا العلمية و التعليق عليها .٥

 .تفصيل ما أجمله المؤلّف، و إيضاح ما أبهمه استئناسًا بالمصادر و المراجع .٦

 .ترجمة األعالم الواردة في المتن، ترجمة موجزة .٧

 .ناسبةوضع عالمات الترقيم في األماكن الم .٨

تــــذييل الكتــــاب بفهــــرس المــــصادر و المراجــــع المعتمــــدة فــــي الدراســــة و  .٩
 .التحقيق

@    @    @ 
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على اهللا وصلى أنعم ما على هللا الحمد ]أ/١[

 :مواضع في) إذا (على الكالم 
 :أدلة لذلك ذُكر وقد اسم، أنها: أحدها
 .)١( 〉إِذَا حَتَّى ®  :نحو في عليها الجار دخول 
  :قوله في كما ، االسم من وإبدالها 

 )٢(ائحِبِرَ ولستُ إخواني راح إذا               غدٍ على نفسي يالهْفَ... 

                                                 
اءُوهَا فُتِحَتْ حَتَّى إِذَا جَ@ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ®: ونصّهما. من سورة الزمر) ٧١،٧٣(من اآليتين) ١(

أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ َربِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى 
 .〉وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ 

 وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ ®: لىوقوله تعا
 .〉عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 

 :على رأيين) إذا(الداخلة على ) حتى(اختُلف في 
في موضع نصب على ما استقر لها، وهو رأي الجمهور، وبه جزم أبو البقاء ) إذا( حرف ابتداء ال عمل له، و أنها: أحدهما

). ٢/١١، وحاشية الخضري ٢/١١٢، وشرح الكافية ١/٣٣١التبيان في إعراب القرآن . (العكبري، والرضي، والخضري
، وهمع الهوامع ٥/١٧٢على تسهيل الفوائد ، وتعليق الفرائد ٤/٥٧٩، والدر المصون ٣٧٢الجنى الداني : وينظر

٣/١٧٩. 
 .أنها حرف جر، وما بعدها اسم مجرور بها: والثاني

، ومغني ٢/٢١٠، وشرح التسهيل ٢/٣٠٨المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات :(ونُسب هذا الرأي لألخفش في
 ).١/٨٦، وحاشية األمير على مغني اللبيب  ٣/١٧٩، وهمع الهوامع ١/٩٤اللبيب 

 )٥٨٤-٣/٥٨٣والدر المصون ، ٣/١٧١البحر المحيط . (ونسبه أبو حيان والسمين الحلبي إلى الزجاج ،وابن درستويه
  ٢/٢١٠شرح التسهيل ). إذا(مما انفردت به ) إذا(على ) حتى(ووافق ابنُ مالك األخفش، وعدّ دخول 

 .٢٨٩ ،والمفصل ٥/٣٢٥،والكشاف ٤/١٩٣،٢٧٣البرهان في علوم القرآن :ينظر.وأجاز الرأيين الزمخشري و الزركشي 
 .لم أقف على رواية عجز البيت كما ذكره المؤلّف) ٢(

 :  وجاء البيت منسوبًا ألبي الطَّمَحان القينيّ ، شاعر إسالمي ، وقبله
 أال علّالني قبل صَدْحِ النّوائحٍ                               وقبل ارتقاءِ النفسِ فوق الجوانحِ

 ،)وقبل غدٍ:(برواية) ٢/٧٥٣شرح حماسة أبي تمام لألعلم الشنتمري (لف في رواية صدر البيت؛فجاء في و اخت
 ) .وبعد غدٍ :(برواية) ١/٢٨١الحماسة البصرية للبصري (وفي 

 : برواية) ١/٢٧٤، وشرح شواهد المغني للسيوطي ٣٠٠، ١/٢٧٦األمالي الشجرية : (وجاء البيت بال نسبة في
 ...     ...     ...     ... وبعد غدٍ يالهف قلبي من غدٍ                                        

 :بال نسبة ،و برواية)  ٢/٢٢٩شرح أبيات المغني للبغدادي (وفي 
 ...     ...     ...     ...              وقبل غدٍ يالهف قلبي من غدٍ                           

 ). وقبل غدٍ :( ، برواية٨٩بة بن خشرم ، وهو في شعره  وعزاه جماعة إلى هد-
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 .)١(خرجت إذا زيدٌ خرج: نحو ، الفعل مباشرة مع بها واإلخبار 
 وهـذا  ،)٣(عمـروٌ  يقـوم  إذا زيـدٌ  يقـوم  إذا: )٢(األخفـش  حكـى  وعنها، بها واإلخبار 
 .االسم شأن

 الحـقّ  ألنّ ضـعيفًا؛  األول الوجـه  كـان  وإنمـا  ضـعيفان،  نواألوال قويّـان،  الوجهان وهذان
 حــذف شــرطاً كونهــا فإلمكــان )٥(البيــت وأمــا ،)٤(جــر حــرف ال ، ابتــداء حــرف) حتــى (أنّ

 .)٦ ()اللهف (بــــــ عليه مدلوالً جوابه
                                                                                                              

 .١/٨٦،وحاشية األمير على المغني ٢/٢٣١،وشرح أبيات المغني ١/٢٧٥شرح شواهد المغني : ينظر 
 : وجاءت روية العجز في كلّ ما سبق 

 إذا راح أصحابي ولست برائح  ...     ...     ...     ...      
ومنصوبة المحل ) غدٍ(في موضع جرّ،أو أن تكون بدالً من ) غدٍ(في البيت بدالً من ) إذا(كون  أجاز شرّاح الحماسة أن ت-

 -٢/٢٨٠شرح شواهد المغني : ،وينظر) ٣/١٣٢،و التبريزي ٣/١٢٦٦شرح الحماسة للمرزوقي .(نصب المفعول به
 .٢/٢٢٩، وشرح أبيات المغني ٢٨١

، والبرهان في علوم القرآن ٢/٢١٠شرح التسهيل . (، والسيوطي وأجاز البدليّة ابن مالك، والزركشي، والدماميني -
 ).٣/١٧٨، والهمع ٥/١٦٢، وتعليق الفرائد ٤/١٩٣

، ومغني اللبيب ١/٣٠٠أمالي ابن الشجري ). (لهف(في البيت ظرف لـ ) إذا(ويرى الجمهور ووافقهم ابن الشجري أنّ  -
٩٥ -١/٩٤.( 

 ).٢/٢٣٠ح أبيات المغني شر:ينظر). (لهف(ظرفاً لـ ) إذا( ا كانت وردّ ابن جني رأي الجمهور بانقالب المعنى إذ -
ًيالھف نفسي غدا، و : ، والتقدير)ٍمن غد(في البيت، على رواية ) من(ونقل ابن الشجري عن األخفش القول بزيادة  

  .١/٣٠٠أمالي ابن الشجري : ينظر). ٍغد(ًبدال من ) إذا(
راحةُ المؤمن إذا : جواز وقوعها خبرًا مع دخولها على األفعال ،نحو ) إذا ( ة من الدالئل على اسمي: مراد المؤلّف ) ١(

  .٣/١٧٨ ، والهمع ٥/١٦٢ ، وتعليق الفرائد ٢/٢١٠شرح التسهيل : ينظر . دخل الجنة ، والقيامُ إذا طلعت الشمس 
معاني القرآن، وكتاب : هأبو الحسن، سعيد بن مسعدة األخفش ،المجاشعي، أخذ النحو عن سيبويه، من مؤلفات)  ٢ (

 :ترجمته في. هـ ٢١٥،٢٢١: هـ ، وقيل ٢١٠األوسط، توفي سنة 
 .١٠٤: ، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة٧٢، وطبقات النحويين واللغويين ١١١مراتب النحويين 

، شرح »م العربلم أعثر لهذا على شاهد من كال«: وذكر الرضي رأي األخفش منسوبًا إلى بعضهم دون تحديد، وقال-
 .٢/١١٢الكافية 

  .٣/١٧٨ ، والهمع ٤/١٩٤ ، والبرهان ٢/٢١٠شرح التسهيل : ينظر ) ٣  (
 .وسيرد تفصيل هذا الدليل في الموضع الثاني  

 . ١٧، ص ) ١( ينظر هـ . حرف ابتداء ) حتى (وافق المؤلّف الجمهور في القول بأنّ ) ٤(
، والجنى ١١٩، ومعاني الحروف للرمّاني ٦٤وف المعاني للزجاجي حر: ينظر. و أثبت الجرّ كثير من العلماء

 . ٤/٢٧٢، والبرهان ١/١٢٢، ومغني اللبيب ٥٤٢الداني 
 :يشير إلى ضعف االستدالل على اسميتها بإبدالها من االسم في البيت السابق) ٥(

 . برائحِ يا لَهْف نفسي على غدٍ                 إذا راح إخواني ولستُ            ...  
 .سيرد تفصيل ذلك في ذكر رد الجمهور في األمر الثاني ) ٦(
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 هـ١٤٣١ رجبعشر سادس العدد ال

 ، والجرّ االبتداء على بالرفع تتصرف قد إنها:)١(وقيل تتصرف، ال ظرف أنها: الثاني
# ®:)٢(السلف بعض وكقراءة السابق، األخفش كمثال sŒ Î) ÏM yè s% uρ èπ yè Ï%# uθ ø9 $# 〈 )٣( 
π× ®باآلية،بنص ŸÒ Ïù% s{ îπ yè Ïù# §‘ 〈 . 

 وكـذا  ،)٧(حـاالن  والمنـصوبين  خبـر،  )٦(والثانيـة  مبتـدأ،  )٥(األولى) إذا (أنّ )٤(الفتح أبو زعم 
 رافعـــةً لقـــومٍ، خافـــضةً الواقعـــةِ وقـــوعِ وقْـــتَ: والمعنـــى ،)٨( ومعموالتهـــا) لـــيس (جملـــة
 . )٩(األرض رجّ وقت وهو ، آلخرين

                                                 
المحتسب في تبيين وجوه القراءات : ينظر . قال بذلك ابن جني ، وابن مالك ، وأبو الفضل الرازي ) ١  (

  .١٧٩ / ٣ ، و همع الهوامع ٢٠٤ / ٨ ، والبحر ٣٧٢ ، والجنى الداني ٢١٠ / ٢، وشرح التسهيل ٢/٣٠٧
، ومختصر ٥/١٠٧، وإعراب القرآن للنحاس ٥/١٠٧معاني القرآن للزجاج (زيت هذه القراءة لليزيدي، ع) ٢(

 ).٥١٤، و إتحاف فضالء البشر ١٥٠في شواذ القراءات البن خالويه 
إلى زيد بن علي، والحسن، وعيسى، وأبي حيوة، وابن أبي عبلة، وابن مقسم، : وزاد أبو حيان نسبتها 

 ).٨/٢٠٢ر المحيط البح(والزعفراني، 
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ @ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ @  لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ®: من سورة الواقعة ، وتمام اآليات) ١(اآلية ) ٣(

 .٤-٢/   الواقعة〉رَجًّا
الخصائص، وشرح تصريف : عثمان بن جني الموصلي النحوي، ذو تصانيف كثيرة مشهورة منها)  ٤(

 . هـ٣٩٢ي، وشرح المقصور والممدود، ت المازن
 . ٢/١٣٢، وبغية الوعاة ١٤١، والبلغة ٢٠٠إشارة التعيين : ترجمته في

، ١/٩٤، ومغني اللبيب ٣٧٢الجنى : وينظر) ٢/٣٠٧المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات : (وقوله في 
 .٥/١٧٣وتعليق  الفرائد 

 .﴾اقِعَةُ  إِذَا وَقَعَتِ الْوَ﴿: في قوله تعالى)  ٥(
 . ﴾ إِذَا رُجَّتِ ﴿: في قوله تعالى) ٦(
 .﴾رافعة﴿ و ﴾خافضة﴿وهما )  ٧(
 . ﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿:في قوله تعالى) ٨(
 .               ١/٩٤غنى اللبيب م: ، بنصه في" رجّ األرض ":  حتى قوله"األولى ) إذا(أنّ « :قول المؤلّف) ٩(

مختصر . »لوال أنّ اليزيدي سبقني إليه لقرأت خافضةً رافعةً بالنصب « : اءة النصب قال الكسائي في قر -
 .٨/٢٠٤البحر المحيط : ، وينظر١٥٠في شواذ القراءات البن خالويه 

 لكنه حسُن في الواقعة؛ ألنّ النصب ": ، وقال)وقعتْ(وأجاز الفراء النصب على قبح، وذلك على إضمار  -
إعراب : ، وينظر٣/١٢١معاني القرآن . "عليها، فحسُن الضمير في المستأنف قبله آية يَحْسُن السكوت 

 .٤/٣٢٢القرآن للنحاس 
، أو على الحال من الفعل المضمر، )كَاذِبَةٌ(كما أجاز النصب الزجاج، إما على الحال من الضمير في  -

 ). ٥/١٠٧معاني القرآن . (إذا وقعتْ تقع خافضةً رافعةً: والمعنى
،ومشكل إعراب القرآن ٣٢٣–٤/٣٢٢معاني القرآن :قراءة النصب بعدة أمور،تنظر في  وردّ النحاس  -

٢/٧١٠. 



 

 
 هـ ١٠٩٩ لعبدالباقي الزرقاني)  الكالم على إذا ( ٣٦

 منى بنت علي الفالج. د

ــ ئــشةعا كحــديث المفعوليــة، علــى وبالنــصب  وقعــت) إذا (أنّ زعــم )١(مالــك ابــن فــإنّ ـ
 . )٢( »غَضْبى عليّ كنتِ وإذا راضية، عنّي كنتِ إذا ألَعلم إنّي« : لها  قوله في ـ مفعوال

ــ  ظرفًـا  فيـه  تقـدّرها  أن ولـك  ،)٣(البيـت  فـي ) غد (بعد كالواقعة وبالجرّ،  ،]ب/١) [لهـف  (ل
 .)٤(المغني فانظر ماتقدّم، الجمهور وردّ

# ®: نحو للمضيّ، تجئ وقد قيل ،)٥(للمستقبل أنها: الثالث sŒ Î) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t≈ pg ÏB 〈 )٦(،® # sŒ Î) !$ tΒ 
x8 öθ s? r& óΟ ßγ n= Ïϑ ós tG Ï9 〈  )٧(. 

                                                                                                              
 .هي خافضة وهي رافعة: وقراءة الجمهور بالرفع فيهما ،على أنهما خبر مبتدأ مقدّر، أي -

محمد بن عبداهللا بن عبداهللا بن مالك الطائي الجيّاني، إمام مشهور، صاحب األلفية في النحو،من )١(
،وبغية ٣٢٠إشارة التعيين :ترجمته في.هـ٦٧٢التسهيل وشرحه،وشرح الكافية الشافية،ت :اتهمؤلف

 .١/١٣٠الوعاة 
 .٤/١٩٧،والبرهان١/٩٤،ومغني اللبيب٣٧٣،وينظر الجنى٢١١-٢/٢١٠شرح التسهيل :وقوله في

نتِ عني راضية، إني ألعلمُ إذا ك: قال لي رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت« : نص الحديث)  ٢(
ال وربِّ : أما إنْ كنتِ عني راضية فإنكِ تقولين : من أين تعرف ذلك؟ فقال: وإذا كنتِ عليّ غضبى، فقلتُ
. »قلتُ أجل واهللا يا رسول اهللا ما أهجر إال اسمك : ال وربّ إبراهيم، قالتْ: محمد، وإذا كنتِ غَضْبى قلتِ

 . ٩/٣٢٥، وصحيح البخاري في كتاب النكاح ٤/١٨٩٠الحديث في صحيح مسلم في فضائل الصحابة 
 . يا لهف نفسي على غدٍ             إذا راح إخواني ولست برائح :           ... وهو قول الشاعر )   ٣(

  .٣/١٧٨،والهمع ١/٩٤،ومغني اللبيب ٢/٢١٠،وشرح التسهيل ٣٧٣الجنى :وهو في 
  .١/٩٤مغني اللبيب عن كتب األعاريب )  ٤(

، 〉حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا ®: في قوله تعالى) حتى(ال تخرج عن الظرفية، وأن ) إذا(والجمهور على أنّ : هشامقال ابن 
واب محذوف لفهم ،ظرف  لج〉 إِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ®: في قوله تعالى) إذا(حرف ابتداء ال عمل له، و 

 وَكُنْتُمْ ®أي انقسمتم أقساماً،: الثانية) إذا(ر بعد بدل من األولى، والتقدي﴾حَتَّى إِذَا﴿:تعالىالمعنى،وفي قوله 
        .٧/ الواقعة . 〉أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

شأنك : ،وتقديره) أعلم(ظرف لمحذوف، وهو مفعول ) إذا: (،وفي الحديث)لهف(في البيت فظرف لـ ) إذا(أمّا 
 ).٢/١١، وحاشية الخضري ٣/١٧٩الهمع : (ينظر.ونحوه

أن تكون ظرفًا لما يستقبل من الزمان ،متضمنة معنى الشرط، تختصّ بالدخول على ) إذا(األصل في ) ٥(
، ٢٠٢، واألزهية في علم الحروف ٦٣، وحروف المعاني للزجاجي ٤/٢٣٢الكتاب : الجمل الفعلية، ينظر

، وتعليق ٢/٢١٠، وشرح التسهيل ٩٣ -١/٩٢، ومغنى اللبيب ٣٦٧، والجنى الداني ٤/٩٦وشرح المفصل 
 .٢/١٦٣ئد الفرا

 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ ®: من سورة الجمعة، وتمامها) ١١(اآلية ) ٦(
 .〉اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 

 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ ®: التوبة، وتمامهامن سورة ) ٩٢(اآلية ) ٧(
 .〉عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ 
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≅È ®: نحو منه، تخلو وقد: قيل ،)١(الشرط معنى فيها أنّ: الرابع ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) 4© y´ øó tƒ 〈 )ألنها ؛)٢ 
 كالمنطوق مقدّرة هي التي) أُقسم (بـ عليه لوالًمد جوابها حُذِف شرطية قُدِّرتْ إنْ
 مجرد ظرف أنها تعيّن ذلك امتنع وإذا ،)٤(شرطها على القسم تعليق ،لَزِم )٣(بها

: قيل فإن غشيانه، وقت في حاصالً بالليل أقسم: والتقدير حال، ألنه بمحذوف؛ متعلّق
 .)٥(غشيانه دارمق: أي مقدرة، حال قلنا الشرط، كتقييد للفعل مقيِّدة فالحال

                                                                                                              
ن عاملها فعال ماضيًا ، وذهب بعض النحويين ومنهم ابن ظرفًا لما مضى من الزمان إذا كا) إذا (  تجيء -

 ) .إذ ( مالك أنها حينئذٍ تكون بمعنى 
، ١/٩٥، ومغني اللبيب ٢/١٠٨، وشرح الكافية للرضي ٤/٩٦، وشرح المفصل ٢/٢١٢شرح التسهيل : ينظر

    .٢/١١، وحاشية الخضري ٣/١٧٩، والهمع ١٩٧، ٤/١٩٠والبرهان 
الجنى الداني . (وال العكس، وتأوّلوا جميع ما ورد من ذلك) إذ(ال تقع موقع ) إذا (وصحّح المغاربة ذلك بأنّ -

  .٢٨٧ – ٢٨٦ / ١الروض األنف : ينظر . ، ووافقهم السهيلي ) ٣٧١
، ١٥١األضداد لقطرب : (ينظر. للمستقبل ، والعكس) إذا(للماضي ، و ) إذ( وأجاز قطرب واألنباري وقوع -

 .)١١٨واألضداد لألنباري 
، وشرح ١٦٩ -٥/١٦٨تعليق الفرائد : ينظر. للمضي) إذا(ومنع أبو حيان وابن الصائغ والدماميني مجيء  -

 .٢٣٥ -٢/٢٣٤أبيات المغني 
، وشرح التسهيل ٢/٥٥، والمقتضب ٤/٢٣٢الكتاب : ينظر. ظرفًا متضمنًا معنى الشرط غالبًا) إذا(تجيء ) ١(

 .٩٣-١/٩٢والمغني ، ٢٢، واألزهية في علم الحروف للهروي ٢/٢١٠
 .، من سورة الليل)١(اآلية ) ٢(
 .﴾ وَاللَّيْلِ ﴿: في قوله تعالى) ٣(
 ):١/١٠٠المغني (قال ابن هشام في ) ٤(

: آتيك إذا أتيتني، ويكون التقدير: شرطية كان ماقبلها جواباً في المعنى، كما في قولك) إذا(لو كانت  -
 :إذا يغشى الليل أقسمتُ، وهذا ممتنع لوجهين

، والمعلّق يحتمل الوقوع وعدمه، وال )أي ثابت(أنّ القسم اإلنشائي ال يقبل التعليق؛ ألنّ اإلنشاء إيقاع ) ١ 
 .ثابت دائماً» الليل « يمكن ادّعاء هذا في اآلية؛ ألنّ جواب 

 .أنّ الجواب خبريّ ، فال يدل عليه اإلنشاء؛ لتباين حقيقتهما) ٢   
   .٥/١٦٤، وتعليق الفرائد ٤/١٩٥البرهان في علوم القرآن : ظرين. ووافقه الزركشي والدماميني 

 ألنّ الليل 〉 يَغْشَى إِذَا وَاللَّيْلِ ®: إنها وقعت للحال في قوله تعالى: وقال قوم« ):٣/١٧٩الهمع (جاء في )  ٥(
 .»مقارن للغشيان 

نها تخرج عن الشرطية إذا وقعت بعد واو القسم فإ) إذا( وقد وافق المؤلّف ابن هشام في القول بأن  -
-١/٩٥ينظر المغني . ،وتكون ظرفاً متعلقًا بحال محذوف، والمسوّغ لذلك صحة مجيء الحال مقدرة

٩٦. 
 :في اآلية الكريمة وما شابهها على عدة آراء) إذا(واختلف العلماء في تقدير عامل  -
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 أن وفيـه  ،)٢(الـشرط  معنى لتضمنها أو ،)١(الجملة إلى الفتقارها إما مبنية؛ أنها: الخامس
 .)٣(الزم) إذا (وبناء ، عارض التضمن

: يقـال  تاليهـا،  مـضمون  وقـوعُ  ويتحقـقُ  الـشرط،  لمخالفتها ؛)٤(تَجْزِم ال أنها: السادس 
 نُـزّل  إنْ إالَّ زيـدٌ؛  جـاء  إذا: يقال وال الة،مح ال كائن طلوعها ألنّ الشمس؛ طلعت إذا آتيك
 .)٥(الحصول قطعي هو ما منزلة

                                                                                                              
أُقسم بالليل وقت غشيانه، : ر ذهب أبو البقاء العكبري إلى أنّ العامل هو فعل القسم المحذوف ،والتقدي-

: وينظر) ٢/١١٨٦التبيان في إعراب القرآن . (﴾  وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿: أو أُقسم بالنجم وقت هويّه في اآلية
 . ١٩٢-٤/١٩١البرهان 

: ينظر.ومجيء الليل: وذهب بعض العلماء إلى أنّ العامل محذوف،وهو مضاف أُقيم المقسم به مقامه،أي-
  .٨/٤٨٠ ، والبحر المحيط ٤/١٩٢البرهان 

اإليضاح في . (والليل حاصالً في هذا الوقت:  وذهب ابن الحاجب إلى أنّ العامل هو حال محذوفة، والتقدير-
 .١٩٣-٤/١٩١البرهان : وينظر). ١/٥١٢شرح المفصل 
د عن كما تجر) إذا(والتحقيق وبه يرتفع اإلشكال في هذه المسألة أنّ يُدّعى أن « : وقال الزركشي

الشرطية كذلك تجرد عن الظرفية ،فهي في هذه اآلية الشريفة لمجرد الوقت من دون تعلّق بالشيء 
تعّلق الظرفية الصناعية، وهي مجرورة المحل هاهنا ،لكونها بدالً عن الليل، كما جُرّت بحتى في قوله 

. » بوقت غشيان الليل أُقسم: أُقسم بالليل وقت غشيانه، أي: ، والتقدير﴾ حتى إذا جاؤها ﴿: تعالى
 .١٩٤ -٤/١٩٣البرهان 

، ٢/٥١٠، واإليضاح ٤/٩٦شرح المفصل : ينظر. قال بذلك ابن يعيش، وابن الحاجب، والرضي، والجامي)  ١(
 .٢/١٣٧، وشرح الكافية للجامي ١٠٨-٢/١٠٧وشرح الكافية للرضي 

 ).٢/٥١٠يضاح في شرح المفصل ، واإل٤/٩٦شرح المفصل . (قال بذلك أيضًا ابن يعيش، وابن الحاجب)  ٢(
، وشرح ٣/٦٠الكتاب : (ينظر. عند سيبويه إلبهامها في المستقبل، ووافقه ابن يعيش) إذا(وبُنيت  -

 ).٤/٩٦المفصل 
، ولكن المؤلفّ من خالل كالمه هذا يُرجّح سبب بنائها )إذا(سيذكر المؤلّف بحثًا مستقال في بناء ) ٣(

 إليها، ال لتضمنّها معنى الشرط كسائر أدوات الشرط االسمية، بافتقارها إلى جملة الشرط المضافة
 .وحُجّته في ترجيح ذلك أنّ الشرطية عارضة، أما اإلضافة إلى الجملة بعدها فهي الزمة لذا لزم البناء

 ).٤/٩٧شرح المفصل . (ألنها مؤقتة، وحروف الجزاء مبهمة)٤(
 . في األمر التاسعو يُجزم بها في الشعر اضطرارًا ، وسيأتي تفصيل ذلك

إذا قدم الحاجّ أكرمتك، : آتيك إذا احمرّ البُسرُ، أو رُجّح، نحو: بما يتعيّن وجوده ،نحو) إذا(تختص ) ٥(
 قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ ﴿: فإنها تكون للمْحتَمل والمشكوك فيه والمستحيل، كقوله تعالى) إنْ(بخالف 

تدخل ) إذا(ماء فأنت حرّ، وال تدخل على متيقن وال راجح، ولكون إنْ صعدت الس: الزخرف، أو/ ٨١ ﴾وَلَدٌ 
، وتعليق الفرائد ٣٦٧، والجنى الداني ٢/٢١١شرح التسهيل : (ينظر. على المتيقن أو الراجح لم تجزم

 ).٣/١٧٩، والهمع ٥/١٦٤
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 ،كمــا االسـميـة الجمـلة علــى تــدخل ال الشــــرط معنــى من فيهـا لما أنهـا:   السابع 
# ®  : نحــو  ،)١(] بفعلــها [ صُـــرّح فــــعليّة علـــى ،بـل " حيـثُ " و "إذْ"  في sŒ Î) u™ !$ y_ ã óÁ tΡ «! $# 

ßx ÷G x ø9 $# uρ 〈 )نحـو بـموافـق عليـه مدلوال حـذف أو  ،)٢،  :® # sŒ Î) â™ !$ uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ $# 〈 )٣(،  
 :)٥(]الشاعر كقول  [، للفاعل البناء في )٤ (]مخالف [أو

                      ...  ...  ...  ...)٦(بلغْتِهِ بالال موسى أبي ابنُ إذا
                                                 

 .بنقلها، وهو تصحيف، والصواب ما أُثبت: في المخطوط) ١(
 .، من سورة النصر)١(اآلية )  ٢(
 .من سورة االنشقاق) ١(اآلية )  ٣(

الشرطية ال   ) إن(مثل ) إذا(، فذهب البصريون إلى أنّ )إذا( اختلف البصريون والكوفيون في االسم الواقع بعد -
 . يقع بعدها إال الفعل، فإذا أتى بعدها اسم فإنه فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور

. ووافقهم األخفش، وابن مالك. ؛ ألنها ليست شرطًا في الحقيقة وأجاز الكوفيون وقوع المبتدأ بعدها-
 ).٢/٤٠، و التصريح على التوضيح ٨/٤٤٦، والبحر المحيط ٣٨٦، والجنى الداني ٢/٢١٣شرح التسهيل (

، والبرهان في علوم القرآن ٢/٦١٥، واإلنصاف في مسائل الخالف ٢/٧٩٢مشكل إعراب القرآن : والخالف في
 .٩٧-٤/٩٦صل ، وشرح المف٤/١٩٦

ية األمير على ، وحاش٢/٢١٣شرح التسهيل : ينظر. ونقل ابن مالك ومحمد األمير عن األخفش جواز األمرين
 .١/٨٥مغني اللبيب 

 .  واختُلف في النقل عن سيبويه؛ فذكر المرادي وابن مالك أنه ال يُجيز إال أنْ يليها الفعل ظاهرًا أو مقدرًا-
. الشرطية وأدوات الشرط إذا كان الخبر فعالً) إذا(نّ سيبويه يُجوّز االبتداء بعد ثم نقل المرداي عن السهيلي أ

      .٢/٢١٣ ، وشرح التسهيل ٣٦٨ الجنى:  ينظر
ومما يَقْبُح بعده ابتداء األسماء ويكون االسم « ): ١٠٧ -١/١٠٦الكتاب (وما ذهب إليه السهيلي صوابًا، جاء في 
والرفع بعدهما « : إلى أن قال» ... إذا وحيث : ن سببه نصبًا في القياسبعده إذا أوقعت الفعل على شيء م

» اجلس حيث عبد اهللا جالس، واجلس إذا عبد اهللا جلس : جائز؛ ألنك قد تبتدئ األسماء بعدهما فتقول
 ).١/٢٤٠النكت في تفسير كتاب سيبويه لألعلم : (وينظر

 .أو مخالفاً، والصواب ما أثبت: في المخطوط) ٤(
 . زيادة يقتضيها السياق)٥(
      :، وعجزه٣٤٠البيت لذي الرمة ، وهو في ديوانه ) ٦(

 فقام بفأس بين وصليك جازرُ...  ...  ...  ...  ...                     
 ، ومعاني القرآن لألخفش ٢٤٥ / ١، وفي معاني القرآن للفراء )١/٨٢الكتاب ( وهو من شواهد سيبويه في 

، وشرح ١/١٦٦، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ٢/٧٧، والمقتضب ٣/١٢٢٩، ١٦٩/ ١ ، والكامل ١/٢٤٥
 .٣/٣٢، وخزانة األدب ٤/١٩٦، والبرهان في علوم القرآن ٤/٩٦المفصل 

 .٢/٢٦٩مغني اللبيب ). بالل(، ونصب ) ابن(وقد وافق المؤلّف ابنَ هشام األنصاري في الجمع بين رواية رفع 
 .١/٨٢الكتاب » فالنصب عربيّ كثير والرفع أجود «  : ، وقال) بالل(و ) ابن(وأنشد سيبويه البيت برفع 
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  الــشرط، لمعنــى ؛)٢(تقــديمها لــزم وإنمــا جوابهــا، )١(األكثــرين عنــد عاملهــا أنّ: الثــامن
 إلـى  مـضافة ) حيـث  (و) إذ (كــ  قـدّروها  ألنهم ؛)٣(تاليها فيها يُعملوا أن عليهم امتنع وإنما

 .)٤(لها التالية الجملة
  :نحو في بالفاء مقروناً )٦(لمجيئه جوابها؛ ال ، تاليها العامل أنّ]  أ/٢ [)٥(بعضهم وزعم

® ôx Î m7 |¡ sù 〈 )نحو في الفجائية وبإذا ،)٧ :® !# sŒ Î) óΟ çFΡ r& tβθ ã_ ã øƒ rB 〈 )جئتني إذا: وكقولك ،)٨ 
                                                                                                              

 .فالنصب على إضمار فعل يفسره المذكور، والرفع على االبتداء 
اسمًا ) إذا(،على أنه إذا وقع بعد ) ابنَ وبالال(وأنشده المبرد، واألعلم، وابن الشجري، والزركشي بالنصب 

، واألمالي ١/٢١٧، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ٢/٧٧المقتضب . (منصوبًا فنصبه على إضمار فعل
      ).٤/١٩٦، والبرهان ٣٤ -١/٣٣الشجرية 

نائب ) ابنُ(للمجهول،فيكون ) بُلغ(على االبتداء،وأجاز أن يكون رفعه على بناء ) ابن(وخطّأ المبرد رفع 
 : ، ينظر النقد وردّ ابن والّد عليه في )إذا(ع بعد فاعل وردّ ابن والّد على انتقاد المبرد رأي سيبويه جواز الرف

 .٦٥االنتصار لسيبويه على المبرد 
خزانة األدب : ينظر . ، أو عطف بيان له) ابن(ينبغي أنْ يكون مرفوعًا؛ألنه بدل من) بالالً(ويرى البغدادي أنّ 

٣٣ -٣/٣٢. 
 .لخضرينص على ذلك ابن الحاجب، والرضي، وابن هشام، والدماميني، وا) ١(

، وتحفة الغريب ١/٩٦، ومغني اللبيب ٢/٢١٠، وشرح الكافية ٢/٥١٢اإليضاح في شرح المفصل : ينظر
 .٢/١١، وحاشية الخضري ١/٢٠٣بهامش المنصف من الكالم على مغني اللبيب 

 ). ٣٦٩الجنى الداني . (ونسب المرادي رأي األكثرين إلى الجمهور
 .الشرطية)  إذا: (أي) ٢(
 . الشرطفعل: أي ) ٣(
 .٢/٤٠، و التصريح ٢/١١والمضاف إليه ال يعمل في المضاف، ينظر حاشية الخضري ) ٤(
، )أيّان(و ) حيثما(و ) متى(نص ابن هشام على أنّ هذا قول المحققين، وقال إنها حينئذٍ تكون بمنزلة )  ٥(

 . فهن غير مضافات إلى مابعدهن
، وتحفة الغريب في شرح ٢/٤٠، و التصريح ٢/١١٠افية ، وشرح الك٣٦٩الجنى : ، وينظر١/٩٦مغني اللبيب 

 .١/٢٠٣مغني اللبيب 
 .لمجيء جواب الشرط: أي) ٦(

هو جوابها، ووجه االستدالل ) إذا(يَعْرِضُ المؤلّف هنا لألمور الواردة على قول األكثرين القائلين بأنّ ناصب 
الشرطية؛ ألنّ ما بعد ) إذا(فال يصح عمله في الفجائية ) إذا(إنه إذا كان الجواب مقترنًا بالفاء أو : عليهم
: ينظر) . إذا(هو العامل في ) الجواب(الفجائية ال يعمل فيما قبلهما، وبالتالي ال يصح أن يكون ) إذا(الفاء و 

 .٢/٤٠، وحاشية الشيخ يس ١/٩٧، والمغني ٦/٣١٢، ٨/٥٢٣، والبحر المحيط ٣٦٩الجنى الداني 
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ @  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ®: لفتح ، وتمام اآليات من سورة ا) ٣(من اآلية ) ٧ (

 .〉فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا@ اللَّهِ أَفْوَاجًا 
أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ  وَمِنْ آيَاتِهِ ®:من سورة الروم، وتمامها) ٢٥(من اآلية ) ٨(

 .〉دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ 
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 زمانين في الواحد اآلن في يحل ال الواحد كالجسم الواحد والفعل غدًا، أكرمتك اليوم
 .)١(مكانين في وال

 شـرطًا  بكونهـا  تـرتبط ) اإذ (بـأنّ  يفرقـوا  وأنْ )٣ ( ]إضـافة  ال [ أن يدّعوا أن )٢(هؤالء ولزم
 وأجـــاب ،)٤(ارتبـــاط حـــصل مــا  اإلضـــافة فلـــوال) حيـــث (و) إذ (وأمــا  ،)أنّـــى(و) أيـــن(فـــي كمــا 

                                                 
، فلو كان العامل )وقت(بمعنى ) إذا(إلخ أنّ » ... الفعل الواحد كالجسم الواحد « : مراد المؤلف من قوله) ١(

، لفسد المعنى، إذ ) جئتك(مضافة إلى جملة فعل الشرط ) إذا(كانت ، و)أكرمتك(في المثال هو الجواب 
يصير وقتًا واقعًا فيه ) إذا(الوقتُ المفسّر بـ : وقتُ مجيئك اليوم وقتُ إكرامي لكَ غدًا، أي: يصير المعنى

ه، وال المجيء و اإلكرام؛ ألنه وقتٌ للمجيء باعتبار إضافته إليه، وهو نفسه وقتٌ لإلكرام باعتبار عمله في
ظرفاً للمجيء واإلكرام جميعاً؛ ألنه يؤدي إلى ما مُثّلَ به من ) إذا(المفسّر بـ ) الوقت(يستقيم أن يكون  
 كالجسم الواحد ال يحلُّ في اآلن الواحد في زمانين - المعبّر عنه بالفعل الواحد -كون الوقت الواحد 

 .وال في مكانين
ا التالي لها، وهي غير مضافة إليه، فهي غير الزمة اإلضافة هو شرطه) إذا(وهذا يرجّح كون العامل في 

 ).وأنىّ ) (أين (؛ الرتباطها بالشرطية كـ )حيث(و ) إذ(ومختلفة عن 
 .٢/٥١٢اإليضاح في شرح المفصل : ينظر

في ظرفين ) أكرمتك ( أن يعمل ) إذا جئتني اليوم أكرمتك غدًا (  أنه يلزمهم في نحو ": يقول ابن هشام
وذلك باطل عقالً؛ إذ الحدث الواحد المعيّن ال يقع بتمامه في زمانين وقصدًا، إذ ] غدًا، ويوم [ ن متضادي

 .١/٩٦مغني اللبيب . »المراد وقوع اإلكرام في الغد ال في اليوم 
مغني اللبيب . ( وقد ذكر ابن هشام هذه االعتراضات من جملة األمور التي ترد على قول األكثرين بال نسبة 

، وهو ) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ( وهذه االعتراضات هي ألبي حيان في كتابة  ) ١/٩٧
 ، ٦/٣١٢البحر المحيط  : ، وينظر ) ٣٦٩الجنى الداني ( مخطوط طبع بعضه ، وقد ذكرها المرادي في 

٨/٥٢٣.  
صالحًا للعمل ، فإن منع مانع وردّ المرادي قول أبي حيان بأنّ مراد الجمهور أنّ العامل جوابها إنْ كان 

  .٣٦٩ -٣٦٨الجنى . فالعامل مقدر يدل عليه الجواب 
  ) .١/١٦٢التبيان ) . ( إذا ( ويرى أبو البقاء العكبري أنّ الفاء ال تمنع من عمل ما بعدها في 

لفاء  ، وهذا يدل على أن ا﴾ فسبح ﴿ هو ﴾إذا جاء ﴿ونقل المرادي عن الحوفي والزمخشري أنّ العامل في 
  ) .٣٧٠الجنى . ( وفيه نظر : عندهما ال تمنع ، وقال المرادي 

  .٨/٥٢٣ ، والبحر ٣٧٠ ، والجنى ٦/٤٥٠الكشاف : قول الزمخشري والحوفي في : وينظر 
 .القائلون بأنّ ناصبها شرطها) ٢ (
لتصريح على أن اإلضافة، خطأ، صوابه ما أثبت؛ الستقامة المعنى معه، وينظر ا: في األصل المخطوط) ٣(

 .٢/١١، وحاشية الخضري ٢/٤٠التوضيح 
التصريح على : ينظر . ، بنصّه عند الشيخ يس الحمصي »ارتباط « : حتى قوله» ولزم هؤالء « : من قوله)  ٤(

 .، نقالً عن ابن هشام في كتابه حواشي التسهيل٢/٤٠التوضيح 
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 ظنـك  فما غيره، يتقدّم ال حيث بالتقديم فيه يُتسَّع التأخير الجائز الظرف بأنّ )١(األولون
 سـقط  به و نقلتُ، خطّه ومن ،)٣(الحواشي في هشام ابن نقله ،هكذا)٢(التأخير بالممتنع

 الفجائية، وإذا كالفاء المانع، بعدم مقيّد جوابها العامل إنّ قولهم إنّ )٤(:الدماميني قول
 يقولوا أن يقتضي )٥(المتقدّم جوابهم ّأن: السقوط ووجه. تاليها فالعامل وجوده مع أما
 ويلــزم علمــتَ، بمــا ويتعــذروا الجــواب العامــل إنّ: )٦(المــانع فيــه وُجــد الــذي الموضــع فــي
 في قال لكن يخفى، ال كما مضافة غير ،وتارة مضافة تارة) إذا (يجعلون أنهم لدمامينيا

 : كقوله الشعر، بابه االتساع ذلك إنّ: )٧(المغني
 .)٨(مَااسْتَغْنَينا فَضْلِكَ عَنْ ونَحْنُ

                                                                                                              
حصل الربط بين جملتي الجواب والشرط ي) إذا(أنّ مع ) حيث(و ) إذ(الشرطية وبين ) إذا(والفرق بين  -

حاشية :ينظر. فلوال اإلضافة ما حصل بهما ربط) حيث(و ) إذ(، أما )أين ومتى(بكونها شرطًا، كما في 
 .٢/١١الخضري 

 .هو جوابها) إذا(القائلون بأنّ ناصب )  ١(
 .الشرطية) إذا(الممتنع التأخير ) ٢(

ظرف، تُوسِّع فيه بالتقديم، حيث ال موجب ) يوم الجمعة( فـ يوم الجمعة آتيك،: إذا قيل: ومراد المؤلّف 
الشرطية؛ ) إذا(الفجائية ال يمنع عمله في ) إذا(فاقتران الجواب بالفاء أو . الشرطية) إذا(لتقديمه، بخالف 

حاشية : ينظر. لتوسعهم في الظروف التي ال تستحق التصدير والتقديم ، فما ظنك بما يستحقه؟
 .١/١١الخضري 

، ٣٥٣ابن هشام األنصاري آثاره ومذهبه النحوي: ينظر. حواشي ابن هشام على التسهيل، وهي مفقودة) ٣(
٣٦٢. 

ظاهره ) قوله ألنّ إذا عند هؤالء غير مضافة ( « ٢/٤٠وجاء في حاشية التصريح على التوضيح للشيخ يس 
افة وأنْ يفرقوا بأنّ إذا ترتبط ولزم هؤالء أن يدّعوا أنّ ال إض: أنهم مصرحون بذلك ،وعبارته في الحواشي

 .»بكونها شرطًا كما في أين و أنى ، وأما إذ وحيث فلوال اإلضافة ماحصل ارتباط، انتهى ومن خطه نقلت 
بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر، نحويّ، له من ) ٤(

، وشرح التسهيل، وتعليق الفرائد على تسهيل تحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب: التصانيف
 .هـ ٨٣٨هـ وقيل ٨٣٧الفوائد، وشرح البخاري، توفي سنة 

 .١/٦٦بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : ترجمته في
 .٢٠٤ – ١/٢٠٣تحفة الغريب في شرح مغنى اللبيب : وقوله في

 .رهاأنّ الظروف يُتَوسّع فيها ما ال يُتَوسّع في غي: وهو)  ٥(
 .والفاء) إذا(من اقتران الجواب بـ ) ٦(
  .٣١٧، ١/٩٨مغني اللبيب )  ٧(
، وإلى عبداهللا بن رواحة )٢/٢٥٠شرح أبيات المغني (البيت من الرجز منسوبًا إلى عامر بن األكوع في )  ٨(

 : وقبله ٧/١٣٩، وبال نسبة في الخزانة ) ١/٢٨٦شرح شواهد المغني (في 
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ــا بقــي       ألنّ ؟؛)١(]لبنائهــا [المقتــضى فمــا مــضافة) إذا (تكــن لــم إذا أنــه وهــو: بحــث هن
 كونهـا  بتقـدير  يتقيد للجملة واالفتقار الزم،) إذا (وبناء ،)٢(مرّ كما عارض لشرطا تضمّن
 سـبيل  وال تـابع،  أو صـلة  وهـي  إال قبلهـا  لالسـم  مطلوبـة  تكـون  ال الجمـل  ألنّ إليها؛ مضافاً
 وال حاصـل  االفتقـار  يقـال  قـد  مـا  ينـدفع  وبـه  هنـا،  متعـيّن  وهـو ] ب/٢[معمولـة  أو هنا، لهما
 لإلعــراب مقتــضية تكــون أن اإلضــافة حــق بــل الموصــولة األســماء ليلبــد باإلضــافة يتقيّــد
 .األسماء خصائص من ألنها للبناء؛ دافعة

 قاله غدًا، إكرامك نويتُ: والمعنى ، محذوف الجواب بأنّ المتقدم المثال عن وأجابوا
 ).إذا (في عامل) نويت (و ،)غد  (في عامل فأكرمتك: وقال ،)٣(النيلي

ــزمتَ ال أنهــا: التاســع  للــشروط مخالفتهــا مــن بيّنــا لمــا ؛ الــشرط معنــى فيهــا أنّ مــع جْ
 .بالتحقّق
 .مضافة غير حينئذٍ بأنها القطع وينبغي ،)٤(الشعر في تَجْزم وقد

 أو ، المفاجـأة  معنـى  لتـضمنه  ؛)٥(مكـان  ظـرف  فتكـون  للمفاجأة، تأتي قد أنها: العاشر 
                                                                                                              

 نا إنّ الذين قد بغوا علي
                                             إذا أرادوا فتنة أبـيـنــا

) ما(فيما قبلها لضرورة الشعر؛ ألنّ ) ما(، وعمل ما بعد )استغنينا(متعلّق بـ ) عن فضلك(أنّ : والشاهد فيه
 .النافية) إنْ( لها الصدارة كـ النافية ال يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ ألنّ

 .لبيانها ، تصحيف ، صوابه ما أثبت :  المخطوط في) ١   (
 .  في األمر الخامس  )  ٢  (
سعيد بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم ، النيّلي ، النيّسابوري ، أديب ، ونحوي ، وفقيه ، ) ٣ (

  .١/٥٨٥بغية الوعاة : ترجمته في . هـ ٤٢٠ت سنة . وشاعر ، وطبيب 
 .فيما يديّ من كتب ولم أقف على قوله 

الشرطية؛ ألنها مؤقتة،وحروف الجزاء مبهمة، وجُزم بها في الشعر اضطراراً، قال )إذا(ال يجزم بـ ) ٤(
 : الشاعر

 خُطانا إلى أعدائنا فنضاربْ@@@                           إذا قصّرتْ أسيافُنا كان وَصْلُها      
) إن(التي عملت عمل ) إذا(نها في محل جزم على جواب ؛ أل)كان(عطفا على موضع ) فنضارب(حيث جزم 
 .٣/١٨٠، والهمع ٢/٩٣، ومغني اللبيب ٢/٥٦، والمقتضب ٣/٦١الكتاب :ينظر . ضرورة

شرح التسهيل .(من ربط جملة بجملة) إن(وجاز الجزم بها عند ابن مالك في الشعر؛ ألنّ فيها ما في 
٢/٢١١.( 

 ).٣٦٨الجنى الداني . (مطلقاً في الشعر وغيره) إذا(م بـ ونقل المرادي عن الكوفيين جواز الجز
 ).٤/١٢١البحر المحيط (نسب أبو حيان هذا الرأي لسيبويه، ) ٥(
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 منى بنت علي الفالج. د

 .)١(بالفاء بطيرت كما الجواب بها يرتبط ولهذا التعقيب، فاء معنى
 .زمان ظرف إنها: )٢(وقيل
 وعلــى الفجائيــة،) إذا (علــى الكــالم بــسط فقــد )٤(المغنــي انظــر. حــرف إنهــا: )٣(وقيــل

                                                                                                              
 ).٣٧٤الجنى الداني . (المبرد و الفارسي وابن جني: وزاد المرادي نسبته إلى

) إذا(ولـ « :  حيث قالالفجائية في موضعين، صرّح في األول منهما بحرفيتها) إذا(وقد تحدث المبرد عن 
 .٢/٥٧، المقتضب »حرف المفاجأة : موضع آخر وهي التي يقال لها

 :وفي الموضع الثاني ذكر بأنها ظرف من غير أن يخصصها بمكان أو زمان، فقال
جئتك فإذا : التي تقع للمفاجأة فهي التي تسدّ مسدّ الخبر ،و االسم بعدها مبتدأ، وذلك قولك) إذا( فأما "

 .٣/١٧٨المقتضب » وتأويل هذا جئت ففاجأني زيد، وهذه تغني عن الفاء وتكون جوابًا للجزاء . ..زيدٌ 
 :ورفع الشيخ عضيمة ما ظاهره أنه تعارض في قولي المبرد السابقين ، فقال

على الكلمة ال ) حرف( على مايوافق ما هناك ، فنحمل لفظة – أي قول المبرد األول – أرى أنْ نحمل ماهنا "
، ٢/٥٨المقتضب . »الحرف الذي هو قسيم االسم و الفعل ،وهذا االستعمال شائع عند سيبويه على 

 ).٢(هامش 
، ١/١٠٣، وشرح الكافية ٢/٢١٠، وشرح التسهيل ٣٧٥الجنى الداني : (ظرف مكان عند المبرد في) إذا(و 

 ).٣/١٨٢، و الهمع ٢/١٣٩، والفوائد الضيائية ١/٨٧ومغني اللبيب 
 ).٢/١١٢شرح الكافية (الفجائية ظرف مكان إلى الكوفيين، ) إذا(قول بأنّ ونسب الرضي ال

الهمع : وينظر) ١/٨٧، ومغني اللبيب ٢٠٢األزهية . (الهروي و ابن عصفور: واختار القول بأنها ظرف مكان
٣/١٨٢. 

ة، ودخلتْ عليها نظرت فإذا زيدٌ، فالمعنى فاجأني زيدٌ، فهذا تضمنه معنى المفاجأ: إذا قيل: مراد المؤلف) ١(
: ينظر. فاء التعقيب من بين حروف العطف؛ ألّن وقوع الثاني بعد األول في المعنى ، و الفاء للترتيب

 .٢٠٢األزهية 
أنها ظرف زمان، وهو مذهب الزجاج و الرياشي، و اختاره ابن طاهر و ابن « : ٣٧٤في الجنى الداني ) ٢(

 .٣/١٨٢ وينظر الهمع. »خروف، وهو ظاهر كالم سيبويه 
، ٢/٢١٠شرح التسهيل (ابن مالك و الرضي و ابن هشام و الجامي و السيوطي، : وممن نسبه إلى الزجاج

 ). ٢/١٣٩، و الفوائد الضيائية ١/٨٧، ومغني اللبيب ١/١٠٣وشرح الكافية 
، ومغنى ٣٧٩-٣٧٨، والجنى الداني ٤/٩٣الكشاف : (ينظر. واختار القول بأنها ظرف زمان الزمخشري

 ).٢/٨٧يب اللب
 .٣/١٨٢الهمع . ابن طاهر و ابن خروف والشلوبين: وزاد السيوطي على الزمخشري

 ).٢/٨٧ ومغني اللبيب ٢/٢١٤شرح التسهيل (نُسب هذا القول إلى األخفش في ) ٣(
 .»أنها حرف ،وهو مذهب الكوفيين وحكي عن األخفش « : ٣٧٥وفي الجنى الداني 

 ).١/١٠٤شرح الكافية  (.ونسب الرضي هذا القول إلى ابن بري
. الشلوبين في أحد قوليه، وابن مالك، واستدل ابن مالك على صحته بثمانية أوجه: واختار القول بحرفيتها

 ).٣/١٨٢، والهمع ٣٧٥، والجنى الداني ٢/٢١٤شرح التسهيل : (تنظر في
 .٩٢-٢/٨٧مغني اللبيب ) ٤(
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 فهـذا . العـشرة  الوجـوه  علـى  الكالم يستوف لم لكنه المتقدم، )١(الظرفية وجوه بعض
 اهللا انـا أغن المغنـي،  فـي  مقـرر  هـو  بمـا  الكـالم  إطالـة  وعـدم  الرسالة، هذه كتابتنا حكمة
 محمـد  سـيدنا  علـى  اهللا وصـلّى  وحـده،  هللا والحمـد  األحـوال،  جميـع  فـي  بنـا  ولطـف  بفضله
 .انتهى. وسلم وصحبه آله وعلى
 شـيخنا  فوائـد  مـن  هذا الزُّرقاني يوسف بن الباقي عبد الشيخ العالمة مؤلفها وقال       

 وبقّــاه، عمــره، فــي اهللا أطــال ياســين، الــشيخ موالنــا المــدقّق المحقّــق العالمــة أســتاذنا و
 وإخوتـه  بـأوالده  كـذلك  وفعـل  وتوالّه، وحرسه، وحفظه، ومناه، سؤله الدارين في وبلّغه
 .آمين هيومحبّ

 ومالكها كاتبها يد على عمّت بالخير و تمّت
 سعد بن سليمان بن الليل )٢( ]أبي [ علي

 دعا ولمن ولوالديه له اهللا غفر
 رب يا آمين بالمغفرة له

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٠٠-٢/٩٣المصدر السابق ) ١(
 . أبو ، خطأ ، صوابه ما أُثبت :في األصل المخطوط ) ١(
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 :المراجع و المصادرهرس ف
 طبعــة ،الريــاض ،نيــل فــودة علــي: للــدكتور ،النحــوي مذهبــه و آثــاره األنــصاري هــشام ابــن -١

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٦

 الــشهير الـدمياطي،  عبـدالغني  ألحمــد ،عـشر  األربعـة  القـراءات  فــي البـشر  فـضالء  إتحـاف  -٢

ــاء، ــق بالبنـ ــدكتور تحقيـ ــعبان: الـ ــد شـ ــماعيل، محمـ ــالم إسـ ــب عـ ــروت ،الكتـ ــ بيـ  ة،الطبعـ

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧األولى،

 ،الملــوحي  المعــين عبــد : تحقيــق ،الهــروي  محمــد بــن لعلــي ،الحــروف علــم  فــي األزهيــة -٣

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣ األولى، ،الطبعة دمشق،العربية اللغة مجمع مطبوعات

 شـركة  ،ديـاب  المجيـد  عبـد  بـن  البـاقي  لعبـد  ،اللغـويين  و النحاة تراجم في التعيين إشارة -٤

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،األولى الطبعة ض،السعودية،الريا الطباعة

ــا: الــدكتور تحقيــق ،قطــرب ،المــستنير بــن محمــد بــن علــي ألبــي ،األضــداد -٥  دار ،حــداد حن

 .م١٩٨٤ – ١٤٠٥ األولى، الرياض،الطبعة ،العلوم

 المكتبــة  ،إبــراهيم  الفــضل  أبــو  محمــد : تحقيــق ،األنبــاري  القاســم  بــن  لمحمــد  ،ألضــدادا  -٦

 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ بيروت، ،العصرية

 غـــازي زهيــر : الــدكتور  تحقيــق  ،النحــاس  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر  ألبــي  ،القــرآن  إعــراب  -٧

 .م١٩٨٥-١٤٠٥ الثانية، الطبعة الكتب، عالم،زاهد

 .م١٩٩٥ عشرة، الحادية الطبعة للماليين،بيروت، دارالعلم،الزركلي الدين لخير ،األعالم-٨

 .بيروت ، المعرفة دار ،ويالعل علي بن اهللا هبة السعادات ألبي ،الشجرية األمالي -٩

 زهيـر : الـدكتور  تحقيق ،والّد بن محمد بن أحمد العباس ألبي ،المبرد على االنتصارلسيبويه-١٠

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ،األولى الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة،سلطان المحسن عبد

 ،نبـاري األ البركـات  ألبـي  ،الكـوفيين  و البـصريين  النحـويين  بين الخالف مسائل في اإلنصاف-١١

 .مصر ،الكبرى التجارية المكتبة ،عبدالحميد الدين محي محمد: تحقيق

 بنـاي  موسـى : الـدكتور  تحقيـق  ،الحاجـب  بـن  عثمـان  عمـرو  ألبـي  المفصل شرح في اإليضاح-١٢

 .بغداد ، العاني مطبعة ،العليلي

 هــ ١٤٠٣ الثانية، ،الطبعة الفكر دار ،األندلسي يوسف بن محمد ،حيان ألبي ،المحيط البحر -١٣

 .م١٩٨٣-



 

 عربيةمجلة العلوم ال ٤٧ 
 هـ١٤٣١ رجبعشر سادس العدد ال

 أبــو محمــد: تحقيــق ،الزركــشي عبــداهللا بــن محمــد لبدرالــدين ،القــرآن علــوم فــي البرهــان -١٤

 .م١٩٧٢ ،١٣٩١ ،الثانية الطبعة  بيروت،،المعرفة دار ،إبراهيم الفضل

: تحقيق ،أبادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين لمجد ،اللغة و النحو أئمة تراجم في البلغة -١٥

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،األولى الطبعة التراث،الكويت، مخطوطات مركز ،يالمصر محمد

: تحقيـق  ،الـسيوطي  الـرحمن  عبد الدين لجالل ،النحاة و اللغويين طبقات في الوعاة بغية -١٦

 .بيروت العصرية، المكتبة ،إبراهيم الفضل أبو محمد

 .بيروت ،الجيل دار ،برتيالج عبدالرحمن للشيخ،األخبار و التراجم في اآلثار عجائب تاريخ -١٧

 بــن علــي: تحقيــق ،العكبــري حــسين بــن اهللا عبــد البقــاء ألبــي ،القــرآن إعــراب فــي التبيــان -١٨

 .مصر حلبي، البابي عيسى مطبعة ،البجاوي محمد

 دار ،هنـداوي  حـسن : تحقيـق  ،حيـان  ألبـي  ،التـسهيل  كتـاب  شـرح  فـي  التكميل و التذييل-١٩ 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ األولى، الطبعة  ،دمشق القلم،

 ياسـين  الـشيخ  حاشية وبهامشه ،األزهري اهللا عبد بن لخالد ، التوضيح بمضمون التصريح -٢٠

 .بيروت الفكر، دار الحمصي،

 محمـد  الـدكتور  تحقيـق  ،الـدماميني  الـدين  بـدر  لمحمـد  ،الفوائد تسهيل على الفرائد تعليق -٢١

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ،األولى الطبعة ،المفدى

 الـدين  فخر: تحقيق ،المرادي القاسم بن الحسن تأليف ،المعاني حروف في نيالدا ىالجن -٢٢

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ،الثانية الطبعة بيروت،،الجديدة اآلفاق دار ،فاضل نديم ومحمد قباوة

ــية -٢٣ ــضري حاشــ ــى ،الخــ ــرح علــ ــى عقيــــل ابــــن شــ ــة علــ ــد للــــشيخ ،مالــــك ابــــن ألفيــ  محمــ

 .م١٩٤٠-هـ١٣٥٩األخيرة، بعةالط ،مصر، الحلبي البابي مصطفى الخضري،مطبعة

 .هـ١٣٧٢ بمصر، التجارية المكتبة ،اللبيب مغني على األمير محمد حاشية -٢٤

 الــدين مختــار: تحقيــق ،البــصري الحــسن ابــن علــي الــدين صــدر: تــأليف ،البــصرية الحماســة -٢٥

 .م١٩٨٣هـ١٤٠٣ الثالثة، الطبعة بيروت، ،الكتب عالم ،أحمد

 السالم عبد: تحقيق ،البغدادي عمر بن القادر لعبد ،العرب سانل لباب لب و األدب خزانة -٢٦

 .م١٩٨١- هـ١٤٠٢ ،الثانية الطبعة مصر، ،للكتاب العامة المصرية الهيئة ،هارون

 .بيروت ،صادر دار ،للمحبي ،عشر الحادي القرن أعيان في األثر خالصة -٢٧

 تحقيــق ،الحلبــي مينالــس يوســف بــن ألحمــد ،المكنــون الكتــاب علــوم فــي المــصون الــدر -٢٨



 

 
 هـ ١٠٩٩ لعبدالباقي الزرقاني)  الكالم على إذا ( ٤٨

 منى بنت علي الفالج. د

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ،األولى ،دمشق،الطبعة القلم دار ،الخراط أحمد: الدكتور

 عبـد  بـن  الـرحمن  عبـد  القاسـم  ألبي ،هشام البن النبوية السيرة تفسير في األنف الروض -٢٩

 .األزهرية الكليات مكتبة ،سعد الرؤوف عبد طه ضبط و تعليق ،السهيلي الخثعمي اهللا

 الكتــاب دار ،مخلــوف بــن محمــد بــن لمحمــد ،المالكيــة طبقــات فــي الزكيــة ورالنــ شــجرة -٣٠

  .بيروت ، العربي

 علي محمد: الدكتور تحقيق ،السيرافي سعيد أبي يوسف محمد ألبي سيبويه أبيات شرح -٣١

 .م١٩٧٩دمشق، للتراث، المأمون دار ،سلطاني

 أحمــد و ربــاح العزيــز عبــد: تحقيــق ،البغــدادي عمــر بــن القــادر لعبــد ،المغنــي أبيــات شــرح -٣٢

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٧ ،الثانية الطبعة  ،دمشق للتراث، المأمون دار ،دقاق يوسف

 محمــد: الــدكتور و ،الــسيد الــرحمن عبــد: الــدكتور تحقيــق ،مالــك البــن التــسهيل شــرح -٣٣

 .م١٩٩٠ -١٤١٠ ،األولى الطبعة مصر، ،للطباعة هجر ،بدوي

 المفـــــضل علـــــي: الـــــدكتور تحقيـــــق ،تمريالـــــشن لألعلـــــم تمـــــام أبـــــي حماســـــة شـــــرح -٣٥

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ،األولى الطبعة بيروت،،حمودان

 .بمصر البهية المطبعة نشر" الشمني حاشية مع منشور"الدماميني شرح -٣٦

 عبـد  و أمـين  أحمـد : نـشره  ،المرزوقـي  محمـد  بـن  أحمـد  علـي  ألبـي  الحماسـة  ديـوان  شرح -٣٧

ــسالم ــارون الـ ــة ،هـ ــة مطبعـ ــأليف لجنـ ــةوالت التـ ــشر و رجمـ ــاهرة، ،النـ ــة القـ ــة، الطبعـ  الثانيـ

 .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨

 .بيروت ، الكتب عالم ،التبريزي علي بن يحيي زكريا ألبي الحماسة ديوان شرح -٣٨

: تحقيـق  ،الـسيوطي  بكر أبي الكمال بن الرحمن عبد الدين لجالل ،المغني شواهد شرح -٣٩

 .العربي التراث لجنة ،التالميذ بن محمود محمد

 العلميـة،  الكتب دار ،االسترآباذي الحسن بن محمد الدين لرضي ،النحو في الكافية شرح -٤٠

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢الثالثة، الطبعة لبنان،

 .بيروت الكتب، عالم ،يعيش بن علي بن يعيش الدين لموفق ،المفصل شرح -٤١

 الثانية بعةالقلم،الكويت،الط دار الجبوري، يحيى للدكتور ،العذري الخشرم بن هدبة شعر-٤٢

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ،

 إســماعيل بــن محمــد اهللا عبــد ألبــي ،شــروحها و الــستة الكتــب ضــمن ،البخــاري صــحيح -٤٣



 

 عربيةمجلة العلوم ال ٤٩ 
 هـ١٤٣١ رجبعشر سادس العدد ال

 .الثانية الطبعة تونس، سحنون، دار ،البخاري

 دار ،القـشيري  الحجـاج  بن مسلم لإلمام شروحها و الستة الكتب ضمن ، مسلم صحيح -٤٤

 .الثانية الطبعة ، تونس سحنون،

 أبـو  محمـد : تحقيـق  ،الزبيـدي  الحـسن  بـن  محمـد  بكـر  ألبـي  ،اللغـويين  و النحـويين  بقاتط -٤٥

 .الثانية الطبعة المعارف،القاهرة، دار ،إبراهيم الفضل

 تحقيــق ،الجــامي الــرحمن عبــد الــدين لنــور ،الحاجــب ابــن كافيــة شــرح الــضيائية الفوائــد -٤٦

 -هـــ١٤٠٣، العــراق ،الدينيــة نالــشؤو و األوقــاف وزارة مطبعــة ،الرفــاعي أســامة: الــدكتور

 .م١٩٨٣

 أحمــد محمــد: تحقيــق ،المبــرد يزيــد بــن محمــد العبــاس ألبــي ،األدب و اللغــة فــي الكامــل -٤٦

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦األولى، الطبعة بيروت، ،الرسالة مؤسسة ،الدالي

 محمـود  القاسـم  ألبـي  ،التأويـل  وجـوه  فـي  األقاويل عيون و التنزيل حقائق عن الكشاف -٤٧

ــ ــق ،شريالزمخــ ــادل: تحقيــ ــد عــ ــد أحمــ ــود عبــ ــي و ،الموجــ ــد علــ ــة ،عــــوض محمــ  مكتبــ

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ،األولى الطبعة العبيكان،الرياض،

 وطبعــه بتــصحيحه عنــي ،خليفــة لحــاجي ،الفنــون و الكتــب أســامي عــن الظنــون كــشف -٤٨

 .هـ١٣٨٧، الثالثة الطبعة يالتقايا، الدين شرف

 الطبعة بيروت، ، الفكر دار ، األفغاني سعيد : تحقيق ، لألنباري ، النحو أصول في األدلة لمع -٤٩

 . م١٩٧١ -هـ١٣٩١الثانية،

 ،جنـي  بـن  عثمـان  الفـتح  ألبـي ،عنها اإليضاح و القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب -٥٠

 لجنـة  ، ،شـلبي  الفتـاح  عبـد  الـدكتور  و ،نجـار  الحلـيم  عبـد : الدكتور و ،ناصف علي: تحقيق

  .هـ١٣٨٦القاهرة، ،اإلسالمي التراث إحياء

ــصر -٥١ ــي مختـــ ــواذ فـــ ــن القـــــراءات شـــ ــاب مـــ ــن ،البـــــديع كتـــ ــه البـــ ــي ،خالويـــ ــشره عنـــ  بنـــ

 .القاهرة ،المثنى مكتبة.براجشتراس.ج

 الفــضل أبــو محمــد: تحقيــق ،اللغــوي علــي بــن الواحــد عبــد الطيــب ألبــي ،النحــويين مراتــب -٥٢

 .الثانية الطبعة العربي، الفكر دار ،إبراهيم

 حـاتم : الـدكتور  تحقيـق  ، القيسي طالب أبي بن مكي محمد ألبي ، القرآن إعراب شكلم -٥٣

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ الثالثة، الطبعة ،بيروت، الرسالة مؤسسة الضامن،
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 عبـد : الـدكتور  تحقيـق  ،الرمـاني  عيـسى  بـن  علـي  الحـسن  ألبـي  المنـسوب  الحروف معاني -٥٤

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤  ،لثالثةا الطبعة ،جدة ،الشروق دار ،شلبي إسماعيل الفتاح

: الـدكتور  تحقيـق  ،الزجـاج  بـن  الـسري  بـن  إبـراهيم  إسـحاق  ألبـي  ،إعرابـه  و القرآن معاني -٥٥

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ،األولى الطبعة ،بيروت ،الكتب عالم ،شلبي الجليل عبد

 ،الثالثــة الطبعــة ،بيــروت الكتــب، عــالم ،الفــراء زيــاد بــن يحيــي زكريــا ألبــي ،القــرآن معــاني -٥٦

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

 .بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،كحالة رضا لعمر ،المؤلفين معجم -٥٧

 مطبعــــة ، ســــركيس يوســــف ورتبــــه جمعــــه ، والمعربــــة العربيــــة المطبوعــــات معجــــم -٥٨

 .م١٩٢٨-هـ١٣٤٦مصر، سركيس،

 الـدين  محـي  محمـد : تحقيـق  ،هـشام  بـن  يوسـف  بـن  اهللا عبـد  الـدين  لجمـال  ،اللبيـب  مغني -٥٩

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار الحميد، عبد

 عـالم  ، عـضيمة  عبـدالخالق  محمـد :تحقيـق  ،المبرد يزيد بن محمد العباس ألبي ،المقتضب -٦٠

 .بيروت الكتب،

: تحقيـق  ،الـشنتمري  سـليمان  بـن  يوسـف  الحجـاج  ألبي ،سيبويه كتاب تفسير في النكت -٦١

-هــ ١٤٠٧ ، األولـى  الطبعـة  ، ويـت الك ، العربيـة  المخطوطـات  معهـد  سلطان، عبدالمحسن

 .م١٩٨٧

ــارفين هديــــــة -٦٢ ــماء العــــ ــار و المــــــؤلفين أســــ ــا إســــــماعيل: تــــــأليف ،المــــــصنفين آثــــ  باشــــ

  .هـ١٣٨٧الثالثة، الطبعة ، اإلسالمية المكتبة،البغدادي

 تحقيـق  و شـرح  ،الـسيوطي  الـدين  جـالل  لإلمـام  ،الجوامـع  جمـع  شـرح  فـي  الهوامـع  همع -٦٣

 عــالم ،مكــرم ســالم العــال عبــد الــدكتور األســتاذ و ،هــارون دمحمــ الــسالم عبــد األســتاذ

 .م ٢٠٠١ -هـ١٤٢١ القاهرة، الكتب،
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