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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

رورات يف األندلسي حيان أيب اعرتاضات ناظر اجليش على عنوان البحث :       خالل من ا
 الفوائد . تسهيل بشرح القواعد متهيد كتاب

 املاجستري . الدرجة العلمية :     

 املطريي .طالل عويض مصري اهلجلة  الطالب :     

 ملخص البحث

 يتكون هذا البحث من أربعة فصول :     

املسائل حروف اجلر ، وفيه  باب اعرتاضات ناظر اجليش على أيب حيان يف الفصل األول :
 :التالية 

) ِمنْ ( َجرُّ ، و )  ِمنْ (  زيادة، و  التفضيل)  أَفـَْعلَ ( لـ املصاحبة)  ِمنْ ( و ، التَّْبِعيِضيَّة)  ِمنْ (      
 ، واقرتان ( أن ) بالباء يف قوله)  َعَلى(  و)  َعنْ ( ) على  ِمنْ ( ودخول  ، تتصرَّفُ  ال لظروفٍ 

 وزيادة الباء يف احلديث الشريف ، قال ، بالباء االستغاثة فعل تعدي، و  ُقمْ  بَِأنْ  إِلَْيهِ  َكَتْبتُ : 
)  والَباءِ  وَعَلى َعنْ (  زيادةو  ، للتعليل اليت ) َعنْ ( و ،)  بِالصَّْومِ  فـََعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ : ( 
رور، و  عوًضا  . االستثناء يف)  وَعَدا وَخَال  َحاَشا(  امسية، و هذيل لغة يف)  َمَىت ( ، و )َحىتَّ (بــ ا

 :املسائل التالية وفيه ، باب اإلضافة يف حيان أيب على اجليش ناظر اعرتاضات الفصل الثاني :

 على إليه املضاف معمول تقدميو  ، لإلضافة التأنيث تاء حذف، و  فةيف معاين اإلضا     
 باملعرفة النكرة وصفو  ،)  بـَْعد(  و)  قـَْبل(  ظرفيَّة، و  النـَّْفيُ  به أُرِيدَ )  غريًا(  كان إن املضاف

رور يف احلديث الشريف : قال  باجلار املتضايفني بني والفصل، )  ِمْثًال (  املضاف كان إذا وا
 :) ْمعىن واملكان الزمان ظريف تضمُّنو  ،)  َحْيثُ (  َتَصرُّفُ و  ، )؟ َصاِحِيب  ِيل  تَارُِكو أَنـُْتمْ  َهل 
 ) . ِيف ( 

 : وفيه ، باب التوابع يف حيان أيب على اجليش ناظر اعرتاضات الفصل الثالث :

  ) . َحىتَّ ( بــ العطف، و )  كل(  التوكيد لفظ إىل الظاهر بإضافة االستغناء     
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 : وفيه ، حيان أيب على اعرتاضاته يف اجليش ناظر منهج الفصل الرابع :

 ، حيان أيب آراء على اعرتاضاته أسبابو  حيان ، أيب آراء على االعرتاض يف همصادر      
 اعرتاضات تقوميو  ، هاعرتاضات يف النحوية األصولو  ، حيان أيب آراء على اعرتاضاته أساليبو 

 .اجليش  ناظر

ريَّ املذهب متعصًبا البن ظهر يل من خالل هذا البحث أن ناظر اجليش كان بصوقد      
 مالك .

كما ظهر يل أن كتاب التمهيد يـَُعدُّ معيًنا حاويًا لكثري من االعرتاضات يف جمال النحو       
والتصريف واللغة ، برزت من خالله شخصية مؤلفه ؛ حيث مل يكن جمرد ناقٍل آلراء وأقوال 

 بل كان يناقش كل رأي وقول ، فتارة جنده يستحسن وتارة يعرتض .العلماء ، 

 يف بالباء)  أن( وكان ـــــ رمحه اهللا ـــــ دقيًقا يف نقل أقوال العلماء ، لكنه يف مسألة اقرتان      
 نسبه بل إليه ينسبه ومل ، هشام ابن بقول حيان أيب على اعرتض ، ُقمْ  بَِأنْ  إِلَْيهِ  َكَتْبتُ :  قوله
 رأي ينقل مل ،) ىتَّ حَ (ـبِــ  العطف ومسألة ، هذيل لغة يف)  َىت مَ (  معىن مسألة يف، و  نفسه إىل
 . املسألة يف حيان أيب موقف غموض إىل أدى مما ؛ كامًال  حيان أيب

وقد اعتمد ناظر اجليش على السماع واإلمجاع واستصحاب احلال يف تقرير األحكام      
كما كان من احملتجني باحلديث النبوي الشريف ، على عكس شيخه   النحوية أثناء اعرتاضاته ،

 أيب حيان .

كان ناظر اجليش مؤدَّبا مع شيخه أيب حيان يف املسائل اليت وقفت عليه يف هذا البحث       
واليت بلغ عددها أربًعا وعشرين مسألة ، متثل ذلك يف لني العبارة واللفظ أثناء االعرتاض ؛ إذ مل 

 القسوة اليت ختل بأدب احملاور واملناقش . خترج إىل حدِّ 
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 داءــــــــــــــــــــــــــإه
      لَّ ــــ إىل من غرسا يف نفسي حب االجتهاد واملثابرة يف طلب العلم ، ومل ميهلهما قدر اج

يف جنات ا مرقدمها ، ومجعين هبما  طيب ) وأبي أمي (الغرس ــــ ليشهدا مثار هذا يف عاله 
 عدن .

 
 إىل أخي عمر ــ رمحه ا رمحة واسعة ــ الذي كان يل أبا مربيا وناصحا ومعلما .     

 
 . جبهدها ، وصربها ، ودعائهاـ اليت شاركتين ــ أثاهبا ا وحفظها ـإىل زوجيت      

 
 .عبدا وعبدايد وجنى وعبدالعزيز  ــ نفع ا هبمــ  إىل أبنائي     

 
 الذين قدموا يل يد العون واملساعدة . ــ جزاهم ا عين خريا ــ إىل إخوتي وأخواتي     

 
 وكل من دعا يل بالتوفيق والسداد يف رحلة حبثي . ، إىل أصدقائي     

 
 إىل كل من تعلق قلبه بالقرآن الكريم ، واللغة العربية .     
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 رــــــــــــر وتقديــــــــــشك
 

  ألستاذي ومعلمي الفاضل واالمتنان الشكر اجلزيل وخالص التقديرأتقدم ب
 األستاذ املشارك / أمحد حممد خليل

على ما قدم من توجيه وإرشاد تَذَلَّلَت هبما ــ بفضل ا ومنته ــ الصعاب اليت واجهتين يف مرحلة حبثي ، فقد 
 جزاه ا عين خري ما جزى به املعلمني األبرار .ا ، با ومعلمذِّــــمهطيب الكلمة  كان يل واسع الصدرِ

ذَينِِ عرفاني بعلم النحو يف بداية دراسيت يف كلية لكما أشكر األستاذَين الفاضلَينِ الكرميينِ ال
 هـ :١٤٢٥ـــ  ١٤٢٢إعداد املعلمني 

 الدكتور / خمتار سيدي الغوث
 و

 الدكتور / أمحد بن حممد القرشي
 يعقبه خري زامها ا عين خــــــــــــرياجـــــــــ

 
متمثلةً يف  لنا القبول يف دراسة املاجستري هيأتكما أشكر جامعة طيبة اليت احتضنتنا ، و

 عمادة الدراسات العليا ، وقسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الذي مد لنا كل
 سية ، بارك ايالتدر اهليئة، و سمقال، وأمني  قسم: رئيس الالعون واملساعدة فيما احتجناه 

 فيهم وأسبغ من النعم عليهم ، وكتب هلم األجر والثواب ، إنه مسيع الدعاء .
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 : المقدمــــــــة     
 مـوعظي وجهه جبالل يليق محًدا ، العاملني رب هللا احلمد ، الرحيم الرمحن اهللا بسم      
 تبعهم ومن ، الطاهرين وصحبه آله وعلى ، األمني النيب على الموالس والصالة ، انهــــسلط
 : وبعد ، وإحسانه اهللا دي

 ، لسانه وصح،  عقله فنما ؛ صاحبه به ارتقى الذي ، اجلليلة العلوم من النحوِ  علمُ  يـَُعدُّ      
 بالقرآن املتينة ولعالقته ، فن كل يف دارُسهُ  عليه واعتمد ، اللَّْحنِ  مواطنُ  مبعرفته واْنَكَشَفتْ 

 فهذا ، الكثرية السنني من له وقدَّمتْ  ، الغفرية اجلموع عليه أقبلت ؛ وأحكامه التشريعية الكرمي
 كتاب أن والشك ،)١(" سيبويه كتاب من الفقه يف الناسَ  أُْفِيت  ثالثون ُمذْ  أنا ":  يقول اجلَْْرِميُّ 
 َمسَّاهُ  حىت؛  الــــــــعلم وطلبة لعلماءا دراسته على عكف اليت الكتب النحوية أشهر من سيبويه
 . ) النحو قرآن( بـ الـــناس

م وتعددت ، الفن هذا علماءُ  َكثـُرَ         ُ ا يف واختلفت ، مؤلفا من   فمنهم ، أساليُبهم بطو
 هؤالء  أبرز من وكان ،ومنهم من طلب قواعده  ، ومنهم من رغب يف تارخيه ، كتب يف أصوله

 يف اخلالصة بـ( املسماة األلفية صاحب ، مالك بن عبداهللا بن حممد الدين المج الشيخ العلماء
ا الطالب والعلماء  اليت ) النحو  الربوز يف األلفية عن  َتِقلُّ  ال اليت مؤلفاته ومن ،استأنس 

 ه ،فِ والهتمامه وعنايته مبصنَّ  ، ) املقاصد وتكميل الفوائد تسهيل املوسوم بـ( كتابه ، واالهتمام
 شرح: ، منها  أجالءَ  لعلماءَ  مجيلةٍ  بشروحٍ  ملن تولَّع بفنه ؛ شرح تسهيله ، الذي أُْرِدفَ  وتلبيةً 
الدماميين  وشرح ، ) التسهيل كتاب شرح يف والتكميل التذييل ( املسمى حيان أيب الشيخ
 لفوائد)،ا تسهيل على (املساعد املسمى عقيل ابن وشـــرح ، الفوائد) تسهيل على الفرائد (تعليق
 . ) الفوائد تسهيل بشرح القواعد متهيد ( اجليش ناظر وشرح

،  شرحه يف مالك ابن على االعرتاضات كثرةُ  عنه ُعِرفَ  حيان كأيب الشراح بعض لكنَّ      
 عن يدافع كان الذي اجليش كناظر العلماء بعض استوقفت ممَّا ؛ والتعنيف بالشدة ُوِمسَتْ  وقد

                                                           

 . ٧٥طبقات النحويني واللغويني ، أليب بكر حممد بن احلسني بن عبيد اهللا بن مذحج الزبيدي اإلشبيلي ص  (١)
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 ويف . أمجعني عليهم اهللا رمحة ، كثريةٍ  مواضعَ  يف حيان أيب على رتضويع،  شرحه يف مالك ابن
ـــــال هذا رورات يف حمصــــورًا وجعلته ، دراســيت موضوع حددت ا  بـحثــي: وسـميــت ، ا

رورات يف حيان أيب على اجليش ناظر اعرتاضات (        القواعد متهيد كتاب خالل من ا
 . ) الفوائد تسهيل بشرح

قصد به الوقوف على االعرتاضات اليت أبداها ناظر اجليش على أيب حيان يف شرحه وأ      
ا : رورات فقط ، وأعين   لتسهيل ابن مالك ، وتناوهلا بالدراسة يف باب ا

، ومعه مسألتان من باب املفعول املسمى ظرفًا ومفعوًال فيه ، ضافةباب اإلو روف اجلر ، حباب 
 وباب التوابع .

 :أسباب اختياري لهذا الموضوع      
 كان وراء اختياري هلذا املوضوع أربعة أمور :     

ـــــ مكانة كتاب التسهيل يف الرتاث النحوي ، فعلى الرغم من إخراجه للناس بصورة  ١     
 مبسطة إالَّ أنه ُقوِبَل بكثري من االعرتاضات .

 : ومها ، العريب النحو تاريخ يف كبري شأن ماهل عاملني بني جيمع البحث هذا أن ــــــ ٢     
 . اجليش وتلميذه ناظر ، حيانأبو  األستاذ

 كلٌّ  انتهجها اليت الطرق على فناوقت ، اجلليلني الشيخني بني االعرتاضات دراسة أنـــــ  ٣     
 . املسائل مناقشة يف  منهما

 :  البحث أهمية     
 : تتلخص أمهية البحث فيما يلي     

 . هلا اجليش ناظر ومناقشة ، النحاة على حيان أيب اعرتاضات على الوقوف ـ ١     

 .  النحاة آراء تناول عندما اجليش ناظر إليها أشار الىت حيان أيب أساليب تعدد ـ ٢     

 . االعرتاض جمال يف املنوعة واألساليب املختلفة بالطرق العقل إثراء ـ ٣     
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 : البحث أهداف     
على أيب حيان يف  اجليش وناظر على ابن مالك ، حيان أيب اعرتاضات حصر ـ ١     

رورات   .ا

 . ومناقشتها ، االعرتاضات هذه إبراز ـ ٢     

 . منهما لكل النحوية املذاهب حتديد ـ ٣     

ما رت عايف  اجلليالن العاملان اعتمدها اليت واألسس الدوافع معرفة ـ ٤       .اضا

 . من األدلةأقف عليه سب ما حبإبداء الرأي يف كل مسألة  ـ ٥     

 :  البحث حدود     
 التسهيل شرحعلى أيب حيان من كتاب )  ه٧٧٨( دراسة اعرتاضات ناظر اجليش      

رورات ) القواعد تسهيل بشرح القواعد متهيد ( املسمى  . يف ا

 : البحث مشكالت     
 ثروته من الرغم على الربوز من حقَّه يلقَ  مل أنه ملوضوعا هذا يف البحث مشكالت تكمن     
 ومن ، ا يليق مبا القراء إىل تصل ؛ حىت واالهتمام العناية من كثري إىل  حتتاج واليت ، العلمية
 ، وحل املنشودة األهداف حتقيق إىل ؛ ساعًيا به باالشتغال ظفر ممن أكون أن أردت هنا

 : اآلتية ؤالتالتسا يف تتمحور اليت املشكالت

  ؟ حيان أيب على يعرتض اجليش ناظر جعلت اليت األسباب ما ــأوًال ـ     

  ؟ حيان أيب على االعرتاض يف اجليش ناظر اعتمدها اليت األساليب ما ــثانًيا ـ     

  ؟  حيان أيب على اعرتاضاته يف حمًقا اجليش ناظر كان هل ــثالثًا ـ     
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 سابقة :الدراسات ال     
 علي/  للدكتور دكتوراة ، رسالة ، النحوية الدراسات يف وأثره اجليش لناظر التسهيل ـ شرح ١

 . م١٩٨٥ ، القاهرة ـ األزهر جامعة فاخر، علي حممد

،  دكتوراه رسالة ، ودراسةً  مجًعا) القواعد  متهيد ( يف للنحويني اجليش ناظر ـ اعرتاضات ٢
 ه .١٤٢٣الرياض ،  ، اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة عبداهللا آل راسني ، /للباحث 

أنه جعل دراسته مقتصرة على معارضة ناظر اجليش على  ( نبه الباحث يف مقدمة الرسالة     
 النحاة عدا أيب حيان ) .

 رسالة ، الفوائد تسهيل بشرح القواعد متهيد كتاب يف اجليش ناظر عند النحوية ـ الدراسات ٣
 ، اآلداب بكلية العربية اللغة قسم ، خليل الدين ضياء حممد العراقي للباحث/   دكتوراة
 . م٢٠١٠ ، االسالمية ـــــ بغداد اجلامعة

 ، مالك البن الفوائد تسهيل بشرح القواعد متهيد كتابه يف اجليش ناظر الدين حمب ـ منهج ٤
 . م٢٠١٠ ، دمشق العصماء ، دار ،١ط ، زريقي مسيحا/  للدكتورة

 .جساس راشد بن حممد بنت عصفور ، ملىن ابن من القواعد متهيد يف اجليش ناظر ـ مواقف ٥

 لألستاذ ، الفوائد تسهيل بشرح القواعد متهيد كتابه يف اجليش ناظر عند النحوي ـ النقد ٦
 . م٢٠١٢ ، العراق ، قار ذي جامعة ، سعيد آل كمال حممد قاسم/  املساعد

 :  البحث منهج     
 : اآليت على يقوم حتليلي وصفي منهج وه     

 القواعد متهيد كتابه من حيان أيب على اجليش ناظر فيها اعرتض اليت املسائل حصر ـــ أوًال      
 . اتَّبعها اليت والعبارات باألساليب

 . القواعد متهيد كتاب يف ترتيبهاالتزام ترتيب املسائل حبسب   ـــ ثانًيا     

 . مسألة لكل العنوان املناسب وضع ـــ ثالثًا     
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 لبداية كل مسألة .  ةـ إدراج قول ابن مالك كنقطــرابًعا      

 خامًسا ـــــ توثيق آراء النحويني من مصادرها .     

  سادًسا ــــ توثيق اآليات واألحاديث والشعر وأقوال العرب .     

 عرض ل املعَرتِض عليه واملعِرتض ، مث، من خالل إدراج قو  االعرتاض حمل حتديد ـــا سابعً      
 عـمج مث ، هلا تبدأ خبالصة االعرتاض يف قول املعَرتض عليه واملعِرتض متهيًدا مسألة لكل مقدمة
 ، اجليش ناظر عليها اعرتض اليت املسألة يف حيان أيب على واملتأخرين املتقدمني النحاة آراء

 الذي املذهب أحدد مث ، ذلك على لتهموأد وأقواهلم النحويني آراء خالل من وتوضيحها
 كل  على الرتجيح يف رأيي أذكر ذلك وبعد ، آرائهما مناقشة مع العاملني من كلٌّ  له انتصر
 . يل تظهر اليت األدلة حبسب هلا دراسيت خالل من مسألة

 : البحث تقسيم     
ول ، مث خامتة اقتضت طبيعة البحث أن تكون الدراسة يف مقدمة ومتهيد ، وأربعة فص     

 وفهارس .

 . فيه املتبع واملنهج ، دوافع اختيارهو  ، املوضوع أمهية على ملتوتش:  املقدمة     

 حيان أيب موجزة البن مالك وكتابه التسهيل ، مث ترمجة:  فيحتوي علىالتمهيــــــــد  وأما     
االعرتاضات  مفهوم أتناول كذل بعد ، وكتابه التمهيد اجليش ناظر مث ، وكتابه التذييل والتكميل
 . يف اللغة واالصطالح

 حروف باب في حيان أبي على الجيش ناظر : اعتراضات األول الفصل     
 : مباحث سبعة وفيه،  الجر

 : مسائل خمس وفيه  ، الجارَّة)  ِمنْ : (  األول المبحث     

 . التَّْبِعيِضيَّة)  ِمنْ : (  األوىل املسألة     

 . التفضيل)  أَفـَْعلَ ( لـ املصاحبة)  ِمنْ : (  الثانية املسألة     
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 ) . ِمنْ (  زيادة:  الثالثة املسألة     

 . تتصرَّفُ  ال لظروفٍ )  ِمنْ (  َجرُّ :  الرابعة املسألة     

 ) . َعَلى(  و)  َعنْ (  على)  ِمنْ ( دخول :  اخلامسة املسألة     

 : مسائل أربع وفيه ، ةالجارَّ  الباء:  نيالثا المبحث          

 . الباء بعد)  َما(  زيادة:  األوىل املسألة     

 . ُقمْ  بَِأنْ  إِلَْيهِ  َكَتْبتُ :  اقرتان ( أن ) بالباء يف قوله:  الثانية املسألة     

 . بالباء االستغاثة فعل تعدي:  الثالثة املسألة     

 فـََعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ : (   يف ، قالزيادة الباء يف احلديث الشر :  الرابعة املسألة     
 ) . بِالصَّْومِ 

 : مسألتان وفيه ، الجارَّة)  َعنْ : (  ثالثال المبحث     

 . للتعليل اليت)  َعنْ : (  األوىل املسألة     

 . عوًضا)  والَباءِ  وَعَلى َعنْ (  زيادة:  الثانية املسألة     

 : واحدة مسألة وفيه ، الجارَّة)  ىَحتَّ : (  رابعال المبحث     

رور       ) . َحىتَّ ( بــ ا

 : واحدة مسألة وفيه ، الجارَّة)  َمَتى: (  خامسال المبحث     

 . هذيل لغة يف)  َمَىت (      

 : واحدة مسألة وفيه ،)  وَعَدا وَخَال  َحاَشا( بــ الجر:  السادس المبحث     

 . االستثناء يف)  وَعَدا وَخَال  َحاَشا(  امسية     
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            ، اإلضافة باب في حيان أبي على الجيش ناظر اعتراضات:  الثاني الفصل     
 : مباحث ةست وفيه

 : مسألتان وفيه ، اإلضافة تعريف:  األول المبحث     

 . يف معاين اإلضافة:  األوىل املسألة     

 . لإلضافة يثالتأن تاء حذف يف:  الثانية املسألة     

 االسم يكتسبه وما المضاف على إليه المضاف معمول تقديم:  الثاني المبحث     
 : واحدة مسألة وفيه ، باإلضافة

 . النـَّْفيُ  به أُرِيدَ )  غريًا(  كان إن املضاف على إليه املضاف معمول تقدمي     

 : واحدة مسألة وفيه ، اإلضافة الزم ما:  الثالث المبحث     

 ) . بـَْعد(  و)  قـَْبل(  ظرفيَّة     

 مسألة وفيه ، المحذوف بالمضاف والجر المتضايفات أحد حذف:  الرابع المبحث     
 : واحدة

 ) . ِمْثًال (  املضاف كان إذا باملعرفة النكرة وصف     

 : واحدة مسألة وفيه ، المتضايفين بين الفصل:  الخامس المبحث     

رور يف احلديث الشريف : قال  باجلار يفنياملتضا بني الفصل       ِيل  تَارُِكو أَنـُْتمْ  َهلْ (: وا
 ).؟ َصاِحِيب 

 : من باب المفعول المسمى ظرفًا ومفعوًال فيه مسألتان وفيه:  السادس المبحث     

 ) . َحْيثُ (  َتَصرُّفُ :  األوىل املسألة     

 ) . ِيف (  معىن كانوامل الزمان ظريف تضمُّن:  الثانية املسألة     
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   ،التوابع باب  في حيان أبي على الجيش ناظر اعتراضات :الثالث الفصل     
 : مبحثان وفيه

 : واحدة مسألة وفيه ، المعنوي التوكيد أغراض من:  األول المبحث     

 ) . كل(  التوكيد لفظ إىل الظاهر بإضافة االستغناء     

 : واحدة مسألة وفيه ، النسق عطف المعطوف:  الثاني المبحث     

 ) . َحىتَّ ( بــ العطف     

 ويتضمنعلى أبي حيان ،  اعتراضاته في الجيش ناظر الفصل الرابع : منهج 
 : مباحث خمسة

 . حيان أيب آراء على االعرتاض يف مصادر ناظر اجليش ــــ األول املبحث     

 .حيان  أيب آراء على اعرتاضاته أسباب ــــ الثاين املبحث     

 . حيان أيب آراء على اعرتاضاته أساليب ــــ الثالث املبحث     

 . اجليش ناظر اعرتاضات يف النحوية الرابع ــــ األصول املبحث     

 .اجليش ناظر اعرتاضات تقومي اخلامس ــــ املبحث     

 الخاتمة :     
 هذا يف واملناقشة العرض بعد إليها توصلت اليت والتوصيات النتائج فيها أهم أدون      

 . البحث يقتضيه ما حبسب الفنية بالفهارس ذلك أتبع مث البحث،

 جيعله وأن ، البحث هذا يف يوفقين أن ـــــ عاله يف جل ـــــ املوىل أسأل ذلك ختام ويف     
 . العظيم لوجهه خالًصا

 مقدمه                                                                

 الطالب / طالل بن عويض بن مصري اهلجلة املطريي                                         
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 التمهيد ، وفيه :
 ـ نبذة موجزة عن ابن مالك ، وكتابه التسهيل .ــأ      
 حيان ، وكتابه التذييل والتكميل . أبي عن موجزة نبذة ـــ ب     
 ن ناظر الجيش ، وكتابه تمهيد القواعد .ج ـ نبذة موجزة ع     
 د ـ مفهوم االعتراضات .     
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 . أ ــــ نبذة موجزة عن ابن مالك
 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته :     
الدمشقي وفاًة ،  هو حممد بن عبداهللا بن عبداهللا بن مالك  الطائي ، اجلَيَّاين مولًدا ،     

 الرتاجمالشافعي حني انتقل إىل املشرق ، وأما لقبه كما يف كتب  املالكي حني كان يف املغرب ،
 .)١(عبداهللا أبو وكنيته ، الدين مجال هو

 مولده ونشأته :     
 على ثالثة آراء ، ُوِلَد ابن مالك يف مدينة َجيَّاَن يف األندلس ، واختلف يف تاريخ والدته      

سنة  يفوقيل : ،  )٣(ه٦٠٠سنة  يف : بأنه ولد وقيل،  )٢(ه٥٩٨سنة  فقيل : ولد يف
                                                           

بشار عواد  ، حتقيق :ينظر : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ، حملمد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  (١)
،  ٤٠٧/  ٣إحسان عباس  ، حتقيق :شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن ، فوات الوفيات ، حملمد بن  ٢٤٩/  ١٥معروف 

، طبقات  ٢٨٦/  ٣أمحد األرناؤوط ، وتركي مصطفى  ، حتقيق :الوايف بالوفيات ، لصالح الدين خليل بن أيبك 
 ٨ح حممد حممود حممد الطناحي ، وعبدالفتا  ، حتقيق :الشافعية الكربى ، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 

 ٩٠٨أمحد عمر هاشم ، وحممد زينهم ص  ، حتقيق :، طبقات الشافعيني ، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري  ٦٧/ 
د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ص  ، غاية النهاية يف  ٢٦٩، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ، 

م  ١٨٠/  ٢ ابن اجلزري طبقات القراء ، لشمس الدين أبو اخلري م وألقا ، توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسا
، طبقات الشافعية ، لتقي  ١٤٩/  ٢حممد نعيم العرقسوسي  ، حتقيق :وكناهم ، البن ناصر الدين حممد بن عبد اهللا 

طبقات اللغويني والنحاة ، ، بغية الوعاة يف  ١٤٩/  ٢احلافظ عبد العليم خان  ، حتقيق :الدين ابن قاضي شهبة 
، نفح الطيب من غصن األندلس  ١٣٠/  ١حممد أبو الفضل إبراهيم  ، حتقيق :لعبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي 

إحسان عباس   ، حتقيق :الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب ، لشهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين 
٢٢٢/  ٢ . 

عبد احلق عبد  ، حتقيق :لقراء وكمال اإلقراء ، أليب احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد السخاوي ينظر : مجال ا (٢)
، نفح الطيب  ١٤٩/  ٢، طبقات الشافعية   ١٨٠/  ٢، غاية النهاية يف طبقات القراء  ٣٥/  ١الدامي سيف القاضي 

٢٢٨/  ٢ . 

، طبقات الشافعية  ٢٨٦/  ٣، الوايف بالوفيات  ٤٠٧/  ٣، فوات الوفيات  ٢٤٩/  ١٥ينظر : تاريخ اإلسالم   (٣)
غاية النهاية يف طبقات ،  ٢٧٠البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ص ،  ٩٠٨، طبقات الشافعيني ص  ٦٧/  ٨الكربى  

 . ٢٢٨/  ٢، نفح الطيب  ١٣٠/  ١، بغية الوعاة ١٤٩/  ٢، طبقات الشافعية  ١٨٠/  ٢القراء 
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ذكره الشيخ كمال الدين ابن العدمي  ملاه ؛  ٥٩٨. والذي يظهر يل أنه ُوِلَد سنة )١(ه٦٠١
 .)٢(بأن الشيخ ابن مالك أخربه بذلك

اليت ترمجت البن مالك شيًئا عن نشأته  إال أنه ولد ِجبَيَّاَن ، وكان )٣(مل تذكر كتب املصادر     
 ه . ٦٢٨ثابت بن حممد الكالعي ت  رزين وهو أبو، هر علمائها آنذاك طالًبا عند أش

أن نشأته كانت ِجبَيَّاَن مث غادر مع شيخه إىل غرناظة إىل أن تـُُويفَِّ شيُخه فيها ،  ويظهر يل     
 وكان عمره تسًعا وعشرين سنة ، وغادر بعدها إىل إشبيلية اليت حضر فيها جملس الشيخ أيب

ىل بالد ه ، ولزم جملسه أياًما معدودة ، وبعدها هاجر إ ٦٤٥الشلوبني ت  عمر بن حممد علي
رابات السياسية وقتذاك يف بالد األندلس ؛ اليت  كان هلا األثر املشرق ؛ وذلك بسبب االضط

 األكرب يف هجرة علماء املغرب إىل بالد املشرق . 

 

 

 

 

 

                                                           

، طبقات  ٦٧/  ٨، طبقات الشافعية الكربى   ٢٨٦/  ٣، الوايف بالوفيات  ٢٤٩/  ١٥م  ينظر : تاريخ اإلسال (١)
 ١٣٠/  ١، بغية الوعاة  ١٤٩/  ٢الشافعية 

ذكر ابن قاضي شهبة ذلك عن ابن العدمي  ، ونصه : " وهذا هو الصواب ، ففي تاريخ حلب للشيخ كمال الدين  (٢)
وحبثت عن هذا القول يف كتاب ابن العدمي عمر بن أمحد هبة اهللا ، املسمى بـ( ابن العدمي أن ابن مالك أخربه بذلك " ، 

 . ١٤٩/  ٢إليه ، ينظر : طبقات الشافعية  ة الطلب يف تاريخ حلب ) ومل أهتدِ بغي

/  ٨، طبقات الشافعية الكربى  ٢٨٦/  ٣، الوايف بالوفيات  ٤٠٧/  ٣، فوات الوفيات  ٢٤٩/  ١٥تاريخ اإلسالم  (٣)
/  ٢، غاية النهاية يف طبقات القراء  ٢٦٩، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ص  ٩٠٨طبقات الشافعيني ص  ، ٦٧
 . ٢٢٢/  ٢، نفح الطيب  ١٣٠/  ١، بغية الوعاة  ١٤٩/  ٢، طبقات الشافعية  ١٤٩/  ٢، توضيح املشتبه  ١٨٠
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 حياته العلمية :    
يف بلده َجيَّاَن مث غرناطة فحفظ القرآن الكرمي ، ودرس بدأ ابن مالك رحلته العلمية      

القراءات والعربية على شيخه أيب رزين ، مث انتقل إىل إشبيلية وحضر جملس أيب علي الشلوبني 
ومل يلبث طويًال فيها إىل أن غادر كغريه من علماء املغرب إىل بالد املشرق ؛ اليت كانت بيئة 

استقر به احلال يف دمشق اليت لزم فيها  أشهر علمائها كأيب خصبة لطلب العلم واستقراره ، و 
احلسن علي بن حممد السخاوي وأيب الفضل مكرم بن حممد بن أيب صقر وأيب صادق بن 
ما إىل أن استقر  صباح وحممد بن أيب الفضل املرسي ، مث توجه إىل حلب فحماة ، وَدرََّس 

عادليَِّتها ، وكان إذا صلى يشيعه تعظيًما وتقديًرا  بدمشق وصار من كبار العلماء فيها وإماًما يف
 .)١(قاضي القضاة مشس الدين ابن خلكان إىل بيته

 شيوخه :     
له طلب العلم واالنتفاع من  املناخ الذ يهيئمل توفْر بالُد األندلِس البن مالك يف ذاك العصر 

 :تالمذة ابن مالك أنه قال  وقد روى أبو حيان عن بعضعلمائها كما وفرته له بالد املشرق ، 
" قـَرَْأُت على ثابٍت بِن خيَّار جبيَّاّن ، وجلست يف َحَلَقِة أيب علي الشََّلْوِبِني حنًوا من ثالثة عشر 

 ، وفيما يلي نبذة موجزة عنهما :)٢(يوًما "

 ـ أبو َرزِين : ١     
لَّبلي ، يَُكىنَّ بأيب احلسن هو ثابت بن حممد بن يوسف بن خيار الُكَالِعي ، األندلسي ، ال     

وأيب املظفر ، عامل يف القراءات واللغة واحلديث ، قال عنه أبو حيان : " إن ثابًتا هذا مل يكن 
من أئمة النحويني ، بل كان من أئمة املقرئني " ، وقد ذُِكَر أنه قرأ كتاب سيبويه على أيب 

 .)٣(ه ٦٢٨وغرناطة ، تويف سنة  عبداهللا بن مالك املرشاين ، أقرأ القرآن والنحو جبيان
                                                           

 . ١٣٤/  ١بغية الوعاة ،  ٢٨٦/  ٣، الوايف بالوفيات  ٤٠٧/  ٣ينظر : فوات الوفيات  (١)

 . ١٣١ــــ  ١٣٠/  ١بغية الوعاة  (٢)

/  ١،  بغية الوعاة  ١٠٠ ــــ ٩٩، البلغة ص  ٢٩١/  ١٠، الوايف بالوفيات  ٨٥٤/  ١٣ينظر : تاريخ اإلسالم  (٣)
٤٨٢ . 
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 ـ أبو علي الشََّلْوبِيُن : ٢     
هو عمر بن حممد بن عمر بن عبداهللا األزدي ، األندلسي ، اإلشبيلي مولًدا ووفاًة ،      

 النحوي ، الشََّلْوبِيِين ، وتعين : األبيض األشقر بلغة األندلس .

جيارى ، وله شرحان للمقدمة اجلزولية الشرح  ه ، كان إماًما يف العربية ال ٥٦٢ولد سنة      
الكبري والشرح الصغري ، وله التوطئة كتاب يف النحو ، قال عنه أصحابه : " ما يـَتَـَقاَصُر الشيُخ 

ه ،  ٦٤٥، وذُِكَر بأنه خامتة أئمة النحو ، تويف سنة علي عن الشيخ أيب علي الفارسي " أبو
 .  )١(سنة ٨٣وعمره 

، منهم ما ذكره   د املشرق فقد تتلمذ على كثري من العلماء يف خمتلف الفنونوأمَّا يف بال     
َع بدمشَق من ُمَكرَِّم ، وأيب صادق احلسن بن صباح ، وأيب احلسن  ابن قاميز حيث قال : " ومسَِ

 : وفيما يلي ترمجة ألشهرهم،   )٢(السخاوي وغريهم "

 ـ أبو صادق  : ١   
احلسني بن علي القرشي املخزومي ، املصري مولًدا ،  ناحلسن بن حيىي بن صباح ب    

ه ، مسع من عبداهللا بن رفاعة  ٥٤١الدمشقي وفاة ، ُوِلَد يف العاشر من مجادى األوىل سنة 
 . )٣(ه ٦٣٢وأجاز له ، وهو آخر من حدََّث عنه،تويف يف السادس عشر من شهر رجب سنة 

 ـ ابن أبي صقر : ٢     
بن محزة بن حممد بن أمحد بن سالمة بن أيب مجيل ، الشيخ جنم الدين أبو  ُمَكرَُّم بن حممد     

 الفضل ابن اإلمام احملدِّث أيب عبداهللا بن يعلى بن أيب عبداهللا القرشي ، الدمشقي مولًدا ووفاًة .
                                                           

 إحسان ، حتقيق : انخلك ابن بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن محدأل ، الزمان أبناء وأنباءينظر : وفيات األعيان  (١)
 . ٨١٧، البلغة ص  ٣٩٨/  ١٦ الذهيب قامياز بن عثمان بن أمحد بن حملمد،  ، سري أعالم النبالء ٤٥١/  ٣ عباس

 . ٢٤٩/  ١٥تاريخ اإلسالم  (٢)

 دواألساني السنن رواة يف ، ذيل التقييد ١٨٩/  ١٢، الوايف بالوفيات  ٣٨٣ـ  ٣٧٢/  ٢٢ينظر : سري أعالم النبالء  (٣)
 . ٥١٢/  ١ احلوت يوسف كمال ، حتقيق : الفاسي احلسين املكي ، علي بن أمحد بن حممد الطيب أليب ،
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ه ، اشتهر بالتجارة واحلديث أثناء جتارته يف حلب وبغداد  ٥٤٨ولد يف شهر رجب سنة      
 .)١(ه ٦٣٥يف رجب سنة ومصر ، تويف 

 ـ علم الدين السخاوي : ٣     
علي بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب اهلمداين ، املصري مولًدا ،      

 الدمشقي وفاًة ، الشافعي . 

ه ، كان إماًما يف القراءات والتفسري والفقه والنحو  ٥٥٩ه ، وقيل : سنة  ٥٥٨ولد سنة      
من مصنفاته شرح الشاطبية وشرح الرائية وكتاب مجال القراء وتاج اإلقراء ، تويف سنة واللغة ، 
 . )٢(ه ٦٤٣

 تالميذه :     
برع ابن مالك يف كثري من العلوم وذاع صيته ، وجاءه طلبة العلم من كل حدب وصوب ؛      

 :ليتزودوا من معينه الذي ال ينضب ، وفيما يلي نبذة موجزة عن بعض تالميذه 

 ـ ابنه بدر الدين : ١     
حممد بن حممد بن عبداهللا بن عبداهللا بن مالك ، أخذ عن والده ، وملا مات والده طُِلَب      

 إىل دمشق ، وويل وظيفة والده ، له تصانيف كثرية منها : شرح األلفية والكافية والمية األفعال 

تويف يف دمشق يوم األحد ثامن حمرم والتسهيل لوالده ، وله مقدمة يف العروض ويف املنطق ، 
 .)٣(ه  ٦٨٦سنة 

                                                           

 مصطفى ، حتقيق : البغدادي اخلطيب ، أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر أليب ، وذيوله ينظر : تاريخ بغداد (١)
 . ٢٩٠/  ٢التقييد ، ذيل  ١٩٥/  ١٤، تاريخ اإلسالم  ٣٥٣ـ  ٣٥٢/  ١٥ عطا عبدالقادر

 ٨ ، طبقات الشافعية ٤٣/  ٢٢وفيات  ، الوايف بال ٤٦٠/  ١٤، تاريخ اإلسالم  ٣٤٠/  ٣ينظر : وفيات األعيان   (٢)
 . ٨٤ص  املالكي الداوودي الدين مشس ، أمحد بن علي بن حملمد،  ، طبقات املفسرين ٢٩٧/ 

/  ١٥، تاريخ اإلسالم  ٣٣٠ـ  ٣٢٩/  ٤ اليونيين حممد بن موسى الفتح أيب الدين لقطب ،  ينظر : ذيل مرآة الزمان (٣)
 . ٢٢٥/  ١، بغية الوعاة  ١٩٩ـ  ١٩٨/  ٢، طبقات الشافعية  ١٦٦ـ  ١٦٥/  ١، الوايف بالوفيات  ٥٨١
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 : النوويـ  ٢     
حيىي بن شرف ين ِمَرى بن حسن بن حسني ين حممد بن مجعة بن حزام احلزامي ، حميي      

 الدين أبو زكريا ، النووي ومولًدا ووفاًة .

ث األشرفية ، له ه ، َوِيلَ مشيخة دار احلدي ٦٣١ولد يف العشر األوسط من حمرم  سنة      
من التصانيف الكثرية كتهذيب األمساء واللغات ، واملنهاج يف شرح صحيح مسلم ، ورياض 

قال عنه ابن قاضي الصاحلني من كالم سيد املرسلني ، واألربعون احلديث النووية وغريها ، 
هر رجب تويف يف الرابع والعشرين من ش، )١(شهبه : " قرأ على ابن مالك كتابًا من تصانيفه "

 .)٢(ه ٦٧٦سنة 

 ـ شمس الدين ابن َجْعَوان : ٣     
ي ، الدمشقي ، حممد بن عباس بن أيب بكر بن جعوان بن عبداهللا ، أبو عبداهللا األنصار      

كان إماًما يف النحو واللغة ، أخذ العربية من ابن مالك وكان من أكرب   الشافعي ، النحوي ،
عنه ابن قاميز : " أخذ العربية عن الشيخ مجال الدين ابن قال أصحابه ، مث اعتىن باحلديث ، 

 .)٤(ه ٦٨٢تويف يف السادس عشر من مجادى األوىل سنة ، )٣(مالك "

 :سبط ابن عبدالظاهر ـ  ٤     
، سبط  شافع بن علي بن عباس بن إمساعيل بن عساكر الكناين العسقالين ، املصري     

 . إلمام األديب ناصر الدينالقاضي حميي الدين بن عبد الظاهر ، ا

                                                           

 . ١٥٥/  ٢طبقات الشافعية  (١)

يقظان يف معرفة ما يعترب من ، مرآة اجلنان وعربة ال ٤٦٤/  ٤، فوات الوفيات  ٣٢٤/  ١٥ينظر : تاريخ اإلسالم  (٢)
 املنصور خليل : حواشيه وضع ،  اليافعي سليمان بن علي بن أسعد بن اهللا حوادث الزمان ، أليب حممد عفيف الدين عبد

 . ٥١٣، طبقات احلفاظ ، لعبدالرمحن بن أيب بكر،جالل الدين السيوطي ص  ٩٠٩، طبقات الشافعيني ص  ١٣٨/  ٤

 . ٤٨٣/  ١٥تاريخ اإلسالم  (٣)

 . ٢٢٤/  ١، بغية الوعاة  ١٦٤/  ١ ، الوايف بالوفيات ٤٨٣/  ١٥ينظر : تاريخ اإلسالم  (٤)
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 ه ،  كان إماًما أديًبا ناظًما ناثرًا مجَّاًعا للكتب ، ٦٤٩ولد يف القاهرة يف ذي احلجة سنة      
أصابه سهم يف عينيه يف  ،)١(قال عنه ابن أيبك : " روى عن الشيخ مجال الدين ابن مالك "

كان سبًبا يف عماه ، فلزم بيته ه ؛ ف ٦٨٠وقعة محص بني اجليش املصري واجليش املغويل سنة 
 .)٢(ه ٧٣٠إىل أن تويف يف شعبان سنة 

 مؤلفاته :     
يف دراسة العلوم املختلفة  لهعونًا  من األسباب اليت كانتوهب اهللا تعاىل البن مالك      

وتدريسها ؛ وذلك من خالل تنقله عرب البلدان ، واالتصال بأشهر علماء عصره ، ومل يقتصر 
على ذلك ، بل كان ذا عقل مفكر وذهن المع ؛ استطاع به أن يؤلف التآليف من ابن مالك 

منظوم ومنثور وفًقا ملستوى التالميذ والقراء ، ووفًقا للغاية من تلك املؤلفات ، وفيما يلي عرض 
 موجز ملؤلفاته :

 ـ يف القراءات : وقد نظم فيها قصيدتني إحدامها دالية واألخرى المية . ١      

الكافية الشافية  ـ يف النحو : وألف فيه الفوائد النحوية واملقاصد احملوية ، وله ومنظومة ٢      
، والتسهيل وشرحه تسهيل الفوائد وتكميل  باخلالصة املسماة األلفية ومنظومته ، وشرحها

ِة الالفظ ، وشواهد التوضيح والتصحيح  املقاصد ومل يكمله ، وشرح عمدة احلافظ وُعدَّ
، والنكت  املختوم وفك املنظوم اجلامع الصحيح ، ونظم املؤصل وشرحه سبك ملشكالت

 النحوية على مقدمة ابن احلاجب .

 ـ يف التصريف : له منظومة المية األفعال وشرحها ، وإجياز التعريف يف علم التصريف . ٣     

                                                           

 . ٤٤/  ١٦الوايف بالوفيات  (١)

،  ٤٠٨/  ١٩ينظر : مسالك األبصار يف ممالك األمصار ، ألمحد بن حيىي بن فضل اهللا القرشي العدوي العمري  (٢)
 حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أليب ، الثامنة املائة أعيان يف ة، الدرر الكامن ٩٣/  ٢فوات الوفيات  

 بن يوسف احملاسن أليب ، والقاهرة مصر ملوك يف ، النجوم الزاهرة ٣٣٤/  ٢ ضان املعيد عبد حممد ، حتقيق : العسقالين
 بن حممود بن الدين خلري ، األعالم ، ١٣٤ـ  ١٣١/  ١بغية الوعاة  ، ٢٨٥/  ٩  احلنفي الظاهري اهللا عبد بن بردي تغري
 . ١٥٢/  ٢ الدمشقي الزركلي فارس بن علي بن حممد
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ها ، ومنظومة ـ يف اللغة : وله منظومة االعتضاد يف الفرق بني الظاء والضاد وشرح ٤     
 اإلعالم بتثليث الكالم وشرحها إكمال اإلعالم مبثلث الكالم ، والنظم األوجز فيما يهمز وما 

 .)١(ال يهمز ، ومنظومة حتفة املودود يف املقصور واملمدود وشرحها ، وغريها 

 

 وفاته :     
وقيل : يف الثالث عشر ،  ـ ليلة األربعاء يف الثاين عشر ،ــــرمحه اهللا  ـــتويف ابن مالك ـ      

 .)٢(ه ، ودفن بسفح جبل قاسيون  ٦٧٢ الثامن عشر ، من شهر شعبان سنة وقيل: يف

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

، غاية  ٢٨٧ـ  ٢٨٦/  ٣، الوايف بالوفيات  ٤٠٨ـ ــــ ٤٠٧/  ٣، فوات الوفيات  ٢٤٩/  ١٥ينظر : تاريخ اإلسالم  (١)
/  ٢، نفح الطيب  ١٣٢/  ١بغية الوعاة  ، ١٥١/  ٢، طبقات الشافعية  ١٨١ ـــــ ١٨٠/  ٢النهاية يف طبقات القراء 

 . ٢٣٣/  ٦األعالم ،  ٢٢٥

، طبقات الشافعيني  ٢٨٧/  ٣، الوايف بالوفيات  ٤٠٨/  ٣، فوات الوفيات   ٢٤٩/  ١٥ينظر : تاريخ اإلسالم  (٢)
 ٦األعالم  ، ١٣٤/  ١، بغية الوعاة  ١٥٠/  ٢، توضيح املشتبه   ١٨١/  ٢، غاية النهاية يف طبقات القراء  ٩٠٨ص 

 /٢٣٣ . 
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 نبذة موجزة عن كتاب التسهيل البن مالك
 اسمه وسبب تسميته :     
اسم الكتاب ( تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ) ، وهذه التسمية اختارها ابن مالك      

ا يف النحو جعلته بعون اهللا مستوفيً م يف مقدمة الكتاب حيث قال : " هذا كتاب عندما تكل
، )١(؛ فسميته لذلك ( تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ) "وفصوله ألصوله ،مستولًيا على أبوابه

مث شرحه ومسى شرحه بـ( شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ) ، وسبب ذلك كما قال يف 
تسهيل الفوائد وتكميل ـــ( ن بعض الفضالء سألين أن أشفع كتايب املسمى بمقدمة شرحه : " فإ

بكتب تشتمل على ما خفى من مسائله ، وتقرير ما اقتضى من دالئله ، على وجه  ) املقاصد
يظفر معه بأمت البيان ، ويستغىن فيه باخلرب عن العيان ، فأمحدت ما أشار إليه ، وعمدت إىل 

 .)٢(ن امللتمس بعون اهللا هني ، وإسعاف ذوى األهــــــــلني متعني "حتصيل ما نبه عليه ؛ أل

مبا  )تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  ( تسمية ابن مالك لكتابهوقد علَّل بعض العلماء      
 يأيت :

 : يسمى كتاب له مالك ابن أن إىل بالَعَجْيِسي املعروف عبدالرمحن بن حيىي فقد ذهب      
 له أن أصحابنا من واحد غري وذكر: "  وقال ، )٣() التسهيل(  يف هصَ خلَّ  الذي ووه ، )الفوائد(

 وتكميل الفوائد تسهيل(  لذلك فسمَّاه تسهيله ؛ وضمَّنها ،) املقاصد ـــ( ب مسَّاه آخر كتابًا
 .)٤(" ) املقاصد

                                                           

 بابن املعروف ، األندلسي اجلياين الطائي عبداهللا بن عبداهللا بن حممد الدين جلمال، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  (١)
 . ١ص  مالك

، حتقيق :  مالك بابن املعروف ، األندلسي اجلياين الطائي عبداهللا بن عبداهللا بن حممد الدين جلمال ،تسهيل الشرح  (٢)
 . ١١/  ١  املختون بدوي حممدو  ، السيد دالرمحنعب

 . ٢٢٤/  ٢ينظر : نفح الطيب  (٣)

 السابق نفس الصفحة . (٤)
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 لكتاب آخر تعليًال آخر هلذه التسمية ؛ وذلك بأن التسهيل تيسريٌ  )١(وقد أورد الدماميين     
؛ إذا كانت ( أل ) يف ( تسهيل  ) قاصد احملويةالفوائد النحوية وامل ( البن مالك ، وهو :

الفوائد ) للعهد ، وإن كانت لالستغراق فعلى سبيل املبالغة ، واملعىن أن احملصِّل هلذا الكتاب 
 حيظى بكل الفوائد وكل املقاصد . 

حميي الدين عبد القادر بن أيب القاسم األنصاري   عن شيخه حنوي مكة )٢(وذكر السيوطي     
موع البن مالك يسمى : ب ، وتبعه يف ذلك ) الفوائد يف النحو ــ( أن كتاب التسهيل تلخيٌص 

 .)٣(مصطفى بن عبداهللا املشهور باحلاج خليفة

لكتابني مها :  اخالل هذه التعليالت جند أن كتاب التسهيل إما أن يكون شرحً  ومن     
، وإما  ) الفوائد النحوية واملقاصد احملوية( ، وإما لكتاب آخر امسه (املقاصد) و  )الفوائد(

 . ) الفوائد يف النحو( موع امسه 

ليس خمتصرًا أو تسهيًال و ــــ واهللا تعاىل أعلم ـــــ أن التسهيل كتاب مستقل ،  والذي يظهر يل     
 ألمور : ؛ ألي كتاب من كتب ابن مالك

لكتاب آخر ،  أن التسهيل خمتصرٌ  )٤(األول : أن أبا حيان مل يذكر يف مقدمة التذييل     
واعتمدت ذلك ؛ ألن أبا حيان ممن أكملوا شرح التسهيل البن مالك ، وقام بشرحه ، واعتىن 

 ل .به عناية ال نظري هلا،وسأتطرق ـــــ مبشيئة اهللا تعاىل ــــــ إىل ذلك أثناء احلديث عن كتاب التذيي

                                                           

 بن حممد ، حتقيق : الدماميين عمر بن بكر أيب بن الدين بدر حملمد ،ينظر : تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد  (١)
 . ٤٨/  ١ املفدى حممد بن عبدالرمحن

 . ١٣٢/  ١الوعاة  ينظر : بغية (٢)

 باسم املشهور ، القسطنطيين جليب كاتب اهللا عبد بن ملصطفى،  ينظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٣)
 . ٤٠٦/  ١ خليفة حاجي

 أثري ، حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان أليب ، التسهيل كتاب شرح يف ينظر : التذييل والتكميل (٤)
 . ١٢ـ  ٥/  ١ هنداوي حسن ، حتقيق : سياألندل الدين
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،مل يذكر أن التسهيل شرح أو ) ١(الثاين : أن ناظر اجليش عندما حتدث يف مقدمة التمهيد     
 كتاب هذا خمتصر لكتاب آخر ، وأثناء شرحه مقدمة التسهيل أشار إىل قول ابن مالك : "

لذلك  فسميته ؛ وفصوله أبوابه على مستولًيا ، ألصوله مستوفَيا اهللا بعون جعلته النحو يف
ذه الصفة  أشار بقوله) " ، املقاصد وتكميل الفوائد هيل(تس : " أي ملا اتصف الكتاب 

ذا الوصف ،  ، استحق أن ُيسمى هذه التسمية ذا االسم مسببة عن االتصاف  فالتسمية 
 .)٢(ولذلك أتى بالفاء إلشعارها برتتيب الثاين على األول "

ة ابن مالك املسماة باخلالصة ، عندما قال ابن الثالث : أن مثل هذا التعليل قيل يف ألفي     
 مالك يف مقدمتها :

َا َمـْحوِيـَّــــــــهْ   َوَأْسَتِعُني اَهللا فِــــــي أَْلِفيَّـــــــــْه           َمَقاِصُد النَّْحِو ِ

أن استعمال لفظ ( مقاصد ) فيه إشارة إىل كتاب املقاصد ، وُردَّ  إىلوقد ذهب البعض      
ذا التعليل ألمرين ، أحدمها : أن ابن مالك لو أراد من هذا اللفظ اإلشارة إىل كتاب املقاصد ه

لقال ( َحمِْويٌّ ) بدل ( َحمْوِيَّة ) ، واآلخر : أن هذا من باب االستخدام ، والقول بالوجه األول 
 . )٣(فيه تعسف

املسمى بالكافية الشافية يف كتابه  الرابع : أن اإلمام الشاطيب ذكر أن ابن مالك نـَثـََر نظَمهُ      
، وقال : " والكافية هو أرجوزته الكربى املسماة بالكافية )٤(الفوائد احملوية واملقاصد النحوية

الشافية ، وهي قد احتوت من األشطار املزدوجة على آالٍف ، ومل أقف عليها بعد ، لكن 
ا منثورة يف الكتاب املس مى بالفوائد احملوية يف املقاصد النحوية رأيت عن بعض الشيوخ مقيًدا أ

                                                           

 املعروف ، أمحد بن يوسف بن حممد الدين حملب ، الفوائد تسهيل بشرح القواعد متهيد املسمى التسهيل شرح ينظر : (١)
 . ١١٢ـ ــــ ١٠٧/  ١ وآخرين فاخر حممد علي ، حتقيق : اجليش بناظر

 . ١١٦ـ ــــ ١١٥/  ١متهيد القواعد  (٢)

 . ٢٢٦ـ ــــ ٢٢٥/  ٢نفح الطيب ينظر :  (٣)

 حممد ، حتقيق : الشاطيب موسى بن إبراهيم إسحاق أيب لإلمام ، الكافية اخلالصة شرح يف ينظر : املقاصد الشافية (٤)
 . ٥ ــــ ٤/  ١ البنا إبراهيم
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، وقد رأيت هذا الكتاب ورأيت اختيار ابن مالك فيه موفًقا يف الغالب ملا اختـــــاره يف هذا 
 . )١(النظم "

اخلامس : أن القارئ لكتب ابن مالك جيد أنه يذكر اسَم ُمَؤلَِّفِه ، والدافع الذي من أجله      
اطلعت ب ، وفيما يلي عرض ملا يثبت ذلك من خالل مؤلفاته اليت َصنـََّفُه يف مقدمة كل كتا

 : عليها

 األنباء حبقائق املعتنني األلبَّاِء ، بعض أوًال : شرح الكافية الشافية ، وقال فيها : " سألين     
 الغناءُ  به به املعونة ، ويكون وحتف املئونة ، معه ختف بشرح الشافية ) ( الكافية أتلوَ  أن

، وقال )٢(ختلف " دون عدته وأجنزت توقف ، دون دعوته فأجبت مأمونًا ، والعناء ، مضمونًا
 يف خطبة الكافية الشافية ،  :

 ُمْغِنَيه اْلُمَصنَـَفاتِ  َأْكَثرِ  َعنْ       ُمْستَـْوِفَيه أُْرُجوَزةٌ  َوَهِذهِ 

 تَّْذِكَرهبِال انـْتَـَهى الَِّذي َوُتْظِفرُ      تـَْبِصَره لِْلُمْبَتِدِئنيَ  َتُكونُ 

 َساِبقا ُجيَاَرى ِإَذا ِبَكْونِهِ          َواثِقا ِفيَها النَّاِظرُ  فـَْلَيُكنِ 

َا الَفنِّ  َفُمْعَظمُ  َا ِيف  َوالَقْولُ       َمْضُبوطُ  ِ ِ  َمْبُسوطُ  أَبـَْوا

َا وََكمْ  بَا اْجنََلى َعوِيصٍ  َوِمنْ      تـََقرَّبَا َشاِسعٍ  ِمنْ  ِ  ُمَهذَّ

 )٣(الشَّاِفَيه يَزِيدُ  َوَلوْ  ُمَصدٌَّق ،    بِالَكاِفَيه قَاِصًدا َهاَدَعا َفَمنْ 

 ثانًيا : نظم األلفية املسماة باخلالصة يف النحو ، قال يف آخرها :     

 اْشَتَملْ  اْلُمِهمَّاتِ  ُجلِّ  َعَلى َنْظًما    َكَملْ  َقدْ  ُعِنيتُ  ِجبَْمِعهِ  َوَما
                                                           

 . ٤٨٤/  ٩ قاصد الشافيةامل (١)

،  مالك بابن املعروف ، األندلسي اجلياين الطائي داهللاعب بن عبداهللا بن حممد الدين جلمال ، شرح الكافية الشافية (٢)
 . ١٥٥ ــــ ١٥٤/  ١  هريدي عبداملنعم حتقيق :

 . ١٥٥/  ١شرح الكافية الشافية  (٣)
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 )١(َخَصاَصهْ  ِبَال  ِغًىن  اقـَْتَضى َكَما      َصهْ اْخلَُال  اْلَكاِفَيةِ  ِمنَ  َأْحَصى

ثالثًا : إجياز التعريف يف علم التصريف ، وقال فيه : " فإن التصريف علم تتشوَُّف إليه      
اهلمم العلية ، ويتوقف عليه وضوُح احلكِم العربيِة ، ويفتح من أبواب النحو ما كان مقفًال ، 

ٍق إهليٍّ ، وسعٍد ناصريٍّ من انقياد يًال ، وقد ُمكِّْنُت فيه بتوفويفصُِّل من أصوله ما كان جممَ 
الشوارد ، وازدياد الفوائد ، وحتصيل القواعد ، وتفصيل املقاصد ، بعبارات ُتْستَـْعَذب وإشارات 

 ال ُتْسَتْصَعب ، فألفت ذلك يف جمموٍع مسيته : ( إجياز التعريف يف علم التصريف ) .

عنان العناية إليه ، وشحذ سنان العزم عليه : التشرُّف خبدمة موالنا  والباعث على ثين     
 .)٢(السلطان امللك الناصر صالح الدين "

رابًعا : شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ ، وقال يف مقدمتها : " هذه تنبيهات خمتصرة      
ا على فهم ما تضمنته مقدميت املوسومة بـــ( عمدة احلافظ وع  .)٣(دة الالفظ ) "ُيْسَتعاُن 

خامًسا : إكمال اإلعالم بتثليث الكالم ، حتدَّث ابن مالك يف مقدمته عن تثليث الكلم،      
ذا الفن كمحمد بن املستنري ، وعبداهللا بن حممد  وعن فوائده ، وذكر من سبقه يف العناية 

" وكنت قبل وقويف عليه البطليوسي ، مث شرع بذكر السبب الذي من أجله ألف ُمَصنَِّفِه قائًال : 
ـــــ أي مصنف البطليوسي ـــــ قد مجعت يف هذا الفن كتابًا ، كافًيا باملطلوب ، وافًيا ، فلما وقفت 
ًنا لنقٍل أغفْلُتُه ، فرأيت أن أبذل جهَد  على هذا الذي رأيته مهِمًال لبعض ما أثبته ، ومتضمِّ

                                                           

 الطائي عبداهللا بن عبداهللا بن حممد الدين جلمال ، النحو يف اخلالصة املسماة ألفية ابن مالك يف النحو والتصريف (١)
 . ١٨٨ص  العيوين عبداهللا عبدالعزيز سليمان ، حتقيق : مالك بابن املعروف ، األندلسي اجلياين

 بابن املعروف ، األندلسي اجلياين الطائي عبداهللا بن عبداهللا بن حممد الدين جلمال ، التصريف علم يفإجياز التعريف  (٢)
 . ٦٩ص  عثمان حممد ، حتقيق : مالك

 بابن املعروف ، األندلسي اجلياين الطائي عبداهللا بن عبداهللا بن حممد دينال جلمال ، الالفظ وعدةعمدة احلافظ  (٣)
 . ٩٥ص  الدوري عبدالرمحن دنانع ، حتقيق : مالك
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يُْطَمُع يف املزيد عليه ، وال ُتْسَمُع نسبُة خلٍل  املستطيع يف نظم مشل اجلميع بكتاب حيُِيُط مبا ال
 . )١(إليه ، ُمَسمى بـــ( إكمال اإلعالم يف تثليث الكالم ) "

سادًسا : شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح ، وقال فيه : " هذا       
 .)٢(كتاب مسيته ( شواهد التوضيح والتصحيح ، ملشكالت اجلامع الصحيح ) "

سابًعا : سبك املنظوم وفك املختوم ، قال يف مقدمته : " فإين استخرت اهللا تعاىل يف نثر      
الـُمَؤصِّل ؛ ليتمَّ ما نويته من إعانة األذكياء باإلجياز ، ومجع املتفرقات الكلية القريبة املتناول ، 

له اإلدراُك بالنظم أكثر منه ليـُْؤَمَن عليهم من السآمة ، إذ الطِّباُع ختتلف ، فُربَّ مدرك تيسر 
بالنثر ، وُربَّ مدرك خبالف ذلك . فأردت أن تشتمل اإلعانُة على الصنفني ، وتعمُّ املنفعُة 
بالتصنيفني ، جعل اهللا ذلك خالًصا لذاته ، ويسر يل وملتأمليه بلوَغ مرضاته ، ومسيته ( سبك 

 .)٣(املنظوم وفك املختوم ) "

 ل ، وقال يف أوهلا :ثامًنا : المية األفعا     

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــُبَال َوبـَْعُد َفاْلِفْعُل َمْن ُحيِْكْم َتَصرَُّفُه      حيَِْز ِمْن اللُّـــــــــَغِة اْألَبـَْواَب َوالسُّ

 )٤(ِضُر الْــجـَُمَال فـََهاَك َنْظًما حمُِيطًا بِالْـُمِهمِّ َوَقْد     َحيِْوي التـََّفاِصيَل َمْن َيْسَتحْ 

 

 
                                                           

 بابن املعروف ، األندلسي اجلياين الطائي عبداهللا بن عبداهللا بن حممد الدين جلمال ، الكالم بتثليث إكمال اإلعالم (١)
 . ٤/  ١ لغامديا محدان بن سعد ، حتقيق : مالك

 اجلياين الطائي عبداهللا بن عبداهللا بن حممد الدين جلمال ، الصحيح اجلامع ملشكالت والتصحيح شواهد التوضيح (٢)
 . ١ص  عبدالباقي فؤاد حممد ، حتقيق : مالك بابن املعروف ، األندلسي

 مالك بابن املعروف ، األندلسي اجلياين طائيال عبداهللا بن عبداهللا بن حممد الدين جلمال ، املختوم وفك سبك املنظوم (٣)
 . ٥٩ص  ، سلمان حممد عدنان ، حتقيق :

 .  ٢٧ص  مالك بن حممد الدين مجال اإلمام ابن حممد الدين بدر عبداهللا أليب ، شرح بدر الدين على المية األفعال (٤)
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 شروح التسهيل :     
مجع كتاب التسهيل مسائل النحو ، حبيث ال يفوت مسألة من مسائله وقواعده ، لكن      

أنه ) ١(وصل يف شرحه إىل باب مصادر الفعل ، وقد ذكر ابن أيبك ـــــ كما ذُِكرَ ـــــ   ابن مالك
كان ـــــ   الذي كان لديه الشرح كامًال  ـــــ غوريأكمله ، ولكنَّ تلميذه أبو بكر بن يعقوب الشا

يظن أنه سيلي ابن مالك يف وظيفته ، وملا تويف ابن مالك أبعدت عنه الوظيفة ، فتأمل لذلك 
 وأخذ الشرح معه ، وتوجه إىل اليمن . 

وممن أكملوا شرح ابن مالك : ابنه بدر الدين ، وأثري الدين أبو حيان ، وصالح الدين بن      
 .)٢(أيبك

وممن شرح التسهيل : أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف ومساه ( التذييل والتكميل يف      
شرح التسهيل ) ، وحممد بدر الدين بن أيب بكر بن عمر الدماميين ومساه ( تعليق الفرائد على 

لشيخ تسهيل الفوائد ) ، والشيخ بدر الدين أيب علي احلسن بن قاسم بن علي املرادي ، وا
عبداهللا بن عبدالرمحن بن عقيل ومساه ( املساعد على تسهيل الفوائد ) ، وحممد بن علي 

العوينة ،  شيخ بابن املعروف القاسم بن احلسني بن املعروف بابن هانئ السبيت ، وعلي
والشريف أيب عبداهللا بن حممد بن حممد السبيت ومساه ( تقييد اجلليل على التسهيل ) ، وحمب 

مد بن يوسف بن أمحد املعروف بناظر اجليش ومساه ( متهيد القواعد بشرح تسهيل الدين حم
 .)٣(الفوائد ) ، وغريهم 

 

 

 

                                                           

 . ١٦٧/  ١٠ينظر : الوايف بالوفيات  (١)

 . ٤٠٦/  ١،كشف الظنون  ١٣٤/  ١ينظر : بغية الوعاة  (٢)

 . ٤٠٦/  ١، كشف الظنون  ٤٠/  ٢١ينظر : الوايف بالوفيات  (٣)
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 . ب ـــــ نبذة موجزة عن أبي حيان
 : وكنيته ولقبه ونسبه اسمه     
سي ، ْفزي ــــــ نسبة إىل قبيلته الرببرية ــــــ األندلمد بن يوسف بن علي بن حيان النـَّ هو حم      

دارًا ووفاًة ، الظاهري مث الشافعي ، يكىن بأيب حيان وهي  املصري مولًدا ونشأًة ، الغرناطي
 .)١(ترجع إىل ولده األكرب حيان ، ويلقب بأثري الدين وهو من األلقاب املشرقية

 مولده ونشأته :     
شهر  أواخر ه يف ٦٥٢، وقيل : سنة  ه ٦٥٤ سنة اتفق املرتمجون أليب حيان بأنه ولد     
   . غرناطة أعمال من مسوَّرةٌ  مدينةٌ  وهي ، شَ ارِ شَ خْ طَ مبَ  شوال

وقد ذكرت كتُب الرتاجم أن أبا حيان قد نشأ يف غرناطة ، وأنه استقر يف بالد األندلس      
ه ، وهو ما عليه أكثر كتب  ٦٧٩إىل أن خرج منها شابا يف اخلامسة والعشرين من عمره سنة 

، دون أْن تذكَر شيئًا عن كيفية هذه النشأة ؛ مما يثري  )٢(ه ٦٧٧: سنة  الرتاجم ، وقيل
 بيت الفضوَل والرغبَة يف أنفسنا ملعرفة ذلك ، واإلجابِة عن تساؤلنا  : هل نشأ أبو حيان يف

طلب العلم ؟ ، هل كان من بيت علم ؟ ، من كان وراءه  أبويه ؟ ، هل شجعه أبواه على
 ؟  العلم قِ لَ ليدفعه إىل حِ 

 

 

                                                           

 حممد احملاسن أبو الدين لشمس ، ذيل تذكرة احلفاظ ، ١٧٥/  ٥، الوايف بالوفيات  ٧١/  ٤: فوات الوفيات  ينظر (١)
إلحاطة يف ا،  ٢٧٦/  ٩ة الكربى ، طبقات الشافعي ١٣ص  الشافعي الدمشقي احلسيين ، محزة بن احلسن بن علي بن

،  ٢٨/  ٣ اخلطيب ابن الدين بلسان الشهري ، اللوشي السلماين سعيد بن اهللا عبد بن حممد عبداهللا أليب، أخبار غرناطة 
، بغية  ٥٨/  ٦، الدرر الكامنة  ٦٧/  ٣، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ٢٨٣/  ١، ذيل التقييد  ٢٥٠البلغة ص 

 . ١٥٢/  ٧، األعالم  ٢٨٠/  ١الوعاة 

 . ١٤ص  ينظر : ذيل تذكرة احلفاظ للحسيين (٢)
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 حياته العلمية :     
، )١(ه ٦٧٠بدأ أبو حيان حياته العلمية يف بالد األندلس ، وشرع يف طلب العلم  سنة     

ففيها أخذ القراءات عن اخلطيب عبداحلق بن علي ، واخلطيب أيب جعفر بن الطباع وأخذ عنه 
وأخذ العربية عن علي بن ، )٣(، واملقرئ أمحد بن إبراهيم بن الزبري وأخذ عنه املنطق)٢(احلديث

عبد الرمحن األبذي ، واحلسني بن عبد العزيز املعروف بابن األحوص ، وعلي بن حممد املعروف 
درس على يدهم يف بالد  كثري ، فهذه مجلة من العلماء الذينبابن الضائع ، وغريهم ال

 األندلس اليت رحل عنها يف اخلامسة والعشرين من عمره .

تاذ أيب جعفر أنه محلته حدَّة الشباب على التعرض لألس )٤(اله ما ذُِكَر عنهوكان سبب ارحت     
ت بينه وبني شيخه ابن الزبري وقعة ، فنال منه وتصدى للرد عليه ، عقبن الطباع ، وقد و 

، فرفع ابن الزبري  )٥(الطباع ) ابن إجازة إفساد يف مساه ( اإلملاع اوتكذيب روايته ، وألف كتابً 
بغرناطة آنذاك للنظر يف أمر أيب حيان ، فأمر السلطان بإحضاره والتنكيل به ،  إىل السلطان

بأن السبب وراء رحلته : أن بعض  )٦(وبعدها اختفى ، مث ركب البحر ، وحلق باملشرق ، وذُِكرَ 
العلماء بالفلسفة واملنطق والرياضة والطبيعة قال للسلطان : إين قد كربت وأخاف أن أموت ، 

ب يل طلبة أعلمهم هذه العلوم ؛ لينفعوا السلطان من بعدي ، فتم اختيار أيب فأرى أن ترت
حيان أن يكون منهم ، ويكون له راتب جيد وكسا وإحسان ، فامتنع أبو حيان ورحل خمافة 

                                                           

 . ٦٨/  ٣ينظر : طبقات الشافعية البن قاضي شهبة   (١)

 . ٩ص  احلنفي الطهطاوي القامسي احلسيين ، حممد بن رافع ألمحد احلفاظ، تذكرة ذيول يف ملا ينظر : التنبيه واإليقاظ (٢)

، حتقيق  احلنفي الظاهري اهللا عبد بن بردي تغري بن يوسف احملاسن أليب ، الوايف بعد املستوىفو  ينظر : املنهل الصايف (٣)
 . ٢١٤/  ١ أمني حممد حممد: 

 القرن بعد من مبحاسن، البدر الطالع  ٢٨٩ ــــ ٢٨٨/  ٢، طبقات املفسرين للداودي  ٢٨١/  ١ينظر : بغية الوعاة  (٤)
 . ٢٩٠ ـــــ ٢٨٩/  ٢ اليمين الشوكاين ، اهللا عبد بن حممد بن علي بن حملمد ، السابع

 . ٥٨٣/  ٢ينظر : نفح الطيب   (٥)

 . ٢٨٩/  ٢، طبقات املفسرين  ٢٨١/  ١بغية الوعاة  : ينظر (٦)
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اإلكراه على ذلك ، مث رحل من األندلس ومل يرجع إليها ، فوصل إىل مصر ، فقرأ القراءات 
املليحي ، مث  اهللا هبة بن إمساعيل الطاهر املريوطي ، وأيب حيىي بن علي بن النصري عبد على

 رحل إىل احلجاز متوجًها للحج ، ويف مكة أخذ عن أيب احلسن علي بن صاحل احلسيين و عبد
ا )١(عساكر بن اهللا عبد بن احلسن بن الوهاب عبد بن الصمد ، )٢(، مث ذهب إىل جدة ومسع 

، مث رجع إىل مصر سنة )٣(التربجوين اهللا عبد حديثًا عن أيب مث رحل إىل عيذاب بالسودان وأخذ
 .)٤(ه٦٨٠

ا باحثًا عن العلم       عندما رجع أبو حيان من السودان أخذ يطوف يف مصر شرقها وغر
واملعرفة ، مث لزم ابن النحاس ، وقرأ عليه كتاب سيبويه ، وحضر جملس مشس الدين األصبهاين ، 

يف  توىل أبو حيان، مث  )٥(حلديث والتاريخ ، ومتذهب للشافعيوتلقى القراءات ، ودرس ا
 إليه أسندت مث الطولوين ، باجلامع التفسريِ  وتدريسَ  ، رِ مَ قْ اْألَ  جبامع اإلقراءِ  منصبَ  القاهرة

 .)٦(املنصورية إىل أن توفاه اهللا بالقبة واحلديث مشيخة التفسري

 

 

 

 
                                                           

 . ٢٧٨/  ٩ينظر : طبقات الشافعية الكربى   (١)

 . ٤٧٤ص  وآخرون عواد بشار :، حتقيق  السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين لتاج، ينظر : معجم الشيوخ  (٢)

 . ٥٨٢/  ٢ينظر : نفح الطيب  (٣)

 . ١٤ينظر : ذيل تذكرة احلفاظ ص  (٤)

 . ٥٤١/  ٢، نفح الطيب  ٢٦٧ينظر : نكث اهليمان ص  (٥)

 الفالح أيب ، ذهب من أخبار يف ، شذرات الذهب ٢٩٠/  ٢، طبقات املفسرين  ٢٨٢/  ١ينظر : بغية الوعاة  (٦)
 . ٢٥٣/  ٨ األرناؤوط حممود ، حتقيق : احلنبلي الَعكري ، العماد ابن حممد بن محدأ بن احلي عبد
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 شيوخه :     
مسعت منهم حنو أربعمائة شخص ومخسني ، وأما الذين  الذين يقول أبو حيان : " ومجلة     

 : أشهرهم، وفيما يلي نبذة موجزة عن )١(أجازوين فعامل كثري جًدا "

 أبو محمد الغرناطي :ـ  ١     
عبد احلق بن علي بن عبداهللا بن حممد بن عبد امللك أبو حممد الغرناطي ، املقرئ ، ولد 

سنني ، وقرأ عليه السبع حنًوا من عشرين ختمة ، قال أبو  ن سبعامبطخشارش ، الزمه أبو حي
قرأ السبع على  ،)٢(حيان : " عرضتها حفظًا عن ظهر قلب على معلمي عبداحلق بن علي "

 .)٣(أيب متام غالب بن حسن بن سيد بونة

 ـ ابن الزبير األندلسي : ٢     
الزبري بن عاصم ، أبو جعفر هو أمحد بن إبراهيم بن الزبري بن حممد بن إبراهيم بن      

ه ، قال عنه أبو حيان  ٦٢٧األندلسي ، احلافظ ، النحوي ، صاحب التصانيف ، ولد سنة 
فصح علم رأيته ... له اليد ـ وكان أــــ ا النطق يعين : ـــ: " كان حيرر اللغة ويعلمين املنطق ـ

 . )٤(ه٧٠٨سنة  يف علم احلديث والقراءات والعربية " ، تويف رمحه اهللا الطوىل

 

 
                                                           

/  ٨شذرات الذهب   ، ٢٢٥/  ٢، نفح الطيب  ٢٨٧/  ٢طبقات املفسرين  ، ١٨٤/  ٥ينظر : الوايف بالوفيات  (١)
٢٥١ . 

 حممد علي ، حتقيق : يوسف بن مدحم بن حممد ، اجلزري ابن اخلري أبو الدين لشمس  ، النشر يف القراءات العشر (٢)
 . ٩٦/  ١ الضباع

 من جمموعة ، حتقيق : الصفدي اهللا عبد بن أيبك بن خليل الدين لصالح ، النصر وأعوان ينظر : أعيان العصر (٣)
 . ٣٥٩/  ١،  غاية النهاية   ٣٣٠/  ٥ احملققني

 . ٢١٢/  ١ملنهل الصايف  ، ا ٩٦/  ١، الدرر الكامنة   ١٤٠/  ٦ينظر : الوايف بالوفيات   (٤)
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 ـ ابن الطباع : ٣     
أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن عيسى ، أبو جعفر بن الطباع الرعيين األندلسي ،      

 ه ، ويل القضاء مكرًها فحكم مرة واحدة ، مث عزل نفسه٦٠٧شيخ القراء ، ولد بغرناطة سنة 
 ،)١(احلافظ العالمة أبو حيان "، قال صالح الدين بن أيبك : " وأخذ عنه القراءات شيخنا 

 .)٢(ه٦٨٠تويف سنة 

 ذي :بَّ ـ اْألُ  ٤    
علي بن حممد بن حممد بن عبدالرمحن اخلشين األبذي ، أبو احلسن ، من أحفظ الناس      

 من عنه أخذت وممن، قال أبو حيان : " بعلم العربية كان يف غاية الفقر على إمامته يف العلم 
 علي احلسن وأبو ، األبذي اخلشين الرمحن عبد بن حممد بن حممد بن ليع احلسن أبو:  النحاة
 .)٤(ه٦٨٠، تويف )٣(" الضائع ابن الكتامي يوسف بن علي بن حممد بن

 ـ ابن الضائع : ٥     
علي بن حممد بن علي بن يوسف الُكتامي اإلشبيلي ، أبو احلسن املعروف بابن الضائع ،      

لوبيين ، وكان روضة معارف إذا أخذ يف فن أتى بالعجائب ، تويف أخذ النحو عن أيب علي الش
 . )٥(ه٦٨٠سنة 

 

 

                                                           

 . ١٥٨/  ٧الوايف بالوفيات  (١)

 . ٨٧/  ١، غاية النهاية   ١٥٨/  ٧، الوايف بالوفيات  ٣٨٣/  ١٥ينظر : تاريخ اإلسالم   (٢)

 . ١٨٤/  ٥الوايف بالوفيات  (٣)

 . ١٩٩/  ٢، بغية الوعاة  ٢١٧، البلغة  ص   ١٨٤/  ٥ينظر : الوايف بالوفيات  (٤)

 . ٢٠٤/  ٢، بغية الوعاة   ٩٥/  ٤، اإلحاطة يف أخبار غرناطة   ٣٩٤/  ١٥تاريخ اإلسالم  ينظر : (٥)
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 تالميذه :      
كان أليب حيان عدد كبري من التالميذ الذين ذاع صيتهم عند الناس ، وكانوا من العلماء       

 :  أشهرهماجلهابذة يف خمتلف الفنون ، وفيما يلي نبذة موجزة عن 

 :ـ الصفاقسي  ١     
إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم القيسي ، املالكي ، السفاقسي ، ولد سنة      
قال عنه أبن حجر العسقالين : " وأخذ عن أيب  ه ، كانت له مهة يف الفضائل والعلوم ،٦٩٧

 .)٢(ه ٧٤٢تويف سنة  ،)١(حيان يف القاهرة "

 ـ ابن أم قاسم : ٢     
د بدر الدين ، يكىن بابن أم عبداهللا بن علي املصري ، أبو حمم هو احلسن بن قاسم بن     
قال عنه ابن  تصانيفه ،وهي جدته ألبيه ، وامسها الزهراء شيخة من العرب ، تفنن يف  ، قاسم
نة ــر سوم عيد الفطــويف يــــت ، )٣(: " وأخذ العــربية عن مجــاعة آخرهم أبو حيان " زريــاجل

 .)٤(ه ٧٤٩

 الح الدين الصفدي :ـ ص ٣     
ه ، وقيل :  ٦٩٦خليل بن أيبك بن عبداهللا ، أبو الصفاء ، ولد بصفد بفلسطني سنة      
من أشهرها  ه ، اشتهر باألدب والتاريخ والفقه ، كتب أكثر من ستمائة جملد تصنيف ،٦٩٧

أشياخي  الوايف بالوفيات ، وقد وضع فيه ترمجة لشيخه أيب حيان ، يقول فيها : " ومل أَر يف

                                                           

 . ٦١/  ١الدرر الكامنة  (١)

ينظر : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ، إلبراهيم بن علي بن حممد ، ابن فرحون ، برهان الدين  (٢)
 . ٤٢٥/  ١، بغية الوعاة  ٦٢/  ١، الدرر الكامنة   ٢٧٩/  ١ اليعمري ، حتقيق : حممد األمحدي أبو النور

 . ٢٢٧/  ١غاية النهاية  (٣)

 . ٢١١/  ٢، األعالم  ٥١٧/  ١، بغية الوعاة  ٢٢٧/  ١ينظر : غاية النهاية  (٤)
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 ريــغ لىــع َأَرهُ  مــول ، بُ ـــكتـي أو لُ ـْشَتغِ ـيَ  أو ْسِمعُ ـيُ  إال طـق أََرهُ  مل يــألن ؛ أكثَر اشتغاًال منه
 .)٢( الصوفية مقابر يف ودفن ، ه ٧٦٤تويف سنة ، )١(" كــذل

      ـ جمال الدين اإلسنوي : ٤    

 بن على بن جعفر القرشي ،اإلسنوي ،  هو عبدالرحيم بن احلني بن علي بن عمر بن إبراهيم

ه ، شيخه أبو حيان قبل أن يبلغ العشرين من ٧٠٤الشافعي ، ولد بإسنا يف صعيد مصر سنة 
 .)٣(٧٧٢" ، تويف سنة  كَ نِّ أحًدا يف سِ  خْ يِّ شَ عمره ، وقال له : " مل أُ 

 ـ السمين الحلبي : ٥     
، شهاب الدين  أبو العباس ، املعروف أمحد بن يوسف بن عبدالدائم ين حممد احلليب      

، قال عنه ابن اجلزري : "  بالسمني احلليب ، كان فقيًها بارًعا يف النحو والتفسري وعلم القراءات
 . )٥(ه٧٥٦، تويف سنة )٤(قرأ على أيب حيان ، ومسع كثريًا منه "

 مؤلفاته :      
واللغة ، وألف فيها املؤلفات الكثرية برع أبو حيان يف القراءات والتفسري وعلوم النحو        

اليت أقبل عليها الناس من طلبة وعلماء ، ومل يقتصر على ذلك بل ألف يف لغات أخرى  
كالفارسية والرتكية واحلبشية وغريها ، وليس غريًبا أن يرتك هذه الثروة العلمية الضخمة إذا تأملنا 

يف اليت سارت وطارت وانتشرت وما وله التصان: "  الصفدي ما قاله عنه تلميذه ابن أيبك

                                                           

 . ١٧٥/  ٥الوايف بالوفيات  (١)

 . ٢٤٣/  ١، البدر الطالع  ٢٠٧/  ٢، الدرر الكامنة  ٨٩/  ٣ينظر : طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  (٢)

، بغية  ٢٤٢/  ٧، املنهل الصايف  ١٤٧/  ٣، الدرر الكامنة  ٩٨/  ٣ينظر : طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  (٣)
 . ٩٢/  ٢الوعاة 

 . ١٥٢/  ١غاية النهاية  (٤)

 . ٢٧٤/  ١، األعالم  ١٠١/   ١، طبقات املفسرين   ٤٠٢/   ١ينظر : بغية الوعاة  (٥)
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، أمخلت كتب األقدمني ، وأهلمت املقيمني  تْ خَ سِ وما فُ  تْ خَ سِ ، ونُ  تْ يَ رِ ودُ  تْ ئَ رِ انتثرت ، وقُ 
 : لبعض مؤلفاته موجز عرض يلي ، وفيما) ١(" نيميف مصر والقاد

 مبا يباألر  حتفةو  القرآن ، تفسري يف احمليط ـ يف التفسري والقراءات : وألف فيها : البحر ١     
 العوايل . السبع القراءات يف الآليل عقدو  الغريب ، من القرآن يف

ارتشاف و ـ يف النحو والتصريف : وألف فيه : التذييل والتكميل يف شرح التسهيل ،  ٢     
النكت احلسان شرح و تقريب املقرب ، و التجريد ألحكام سيبويه ، و الضرب من لسان العرب ، 

شرح اللمحة و كذا ،  مسألة يف الشذاو  منهج السالك على ألفية ابن مالك ،و ، غاية اإلحسان 
 تذكرة النحاة .و البدرية ، 

معاين و ديوان أبو حيان ، و ـ يف اللغة : وله : االرتضاء يف الفرق بني الضاد والظاء ،  ٣     
 األبيات الوافية يف علم القافية .و احلروف ، 

احلبش ،  لسان يف الغبش نورو نطق اخلرس يف لسان الفرس ، ـ يف اللغات األخرى : م ٤     
 .)٢(الرتك ، وغريها حنو يف لكمُ ـال زهوو 

 وفاته :     
ه يف ٧٤٥تويف أبو حيان ـــ رمحه اهللا ـــ يوم السبت يف الثامن والعشرين من شهر صفر سنة      

 .)٣(منزله بظاهر القاهرة ، ودفن يف اليوم التايل يف مقابر الصوفية 

                                                           

 . ٣٣١/  ٥أعيان العصر  (١)

، البلغة ص  ٢٧٩/  ٩، طبقات الشافعية الكربى  ١٨٤/  ٥، الوايف بالوفيات  ٧٨/  ٤ينظر : فوات الوفيات  (٢)
 . ١٥٢/  ٧، األعالم  ٢٨٢/  ١، بغية الوعاة  ٦٠ـــ  ٥٩/  ٦، الدرر الكامنة   ٢٥١

، طبقات  ١٦، ذيل تذكرة احلفاظ للحسيين ص  ١٨٤/  ٥، الوايف بالوفيات  ٧٢/  ٤ينظر : فوات الوفيات  (٣)
، ذيل التقييد  ٢٥٢، البلغة ص  ٤٣/  ٣، اإلحاطة يف أخبار غرناطة   ٤٨٤/  ١، الوفيات  ٢٧٩/  ٩الشافعية الكربى 

 ٧، األعالم  ٢٨٣/  ١، بغية الوعاة  ٦٥/  ٦، الدرر الكامنة  ٦٩/  ٣، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ٢٨٣/  ١
 /١٥٢ . 
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 التذييل والتكميل ألبي حيان كتاب عن موجزة نبذة
كان البن مالك من التقدير أكربه ، ومن الثناء أكثره عند أيب حيان ، ويتضح ذلك عندما       

نقرأ عن أيب حيان يف بعض كتب الرتاجم  ؛ حيث جسر الناس على مصنفات ابن مالك ، 
ا ، وألزم نفسه االَّ يقرئ أحدً  ا إال يف كتاب سيبويه أو التسهيل البن مالك أو ورغبهم يف قراء

 .)١(يف تصانيفه

وصل فيه إىل باب تسهيل الفوائد ) ، قام بشرحه ، حىت  عندما ألَّف ابن مالك كتابه (     
وكان أبو حيان ممن  ـــــأنه أكمله تويف قبل أن يكمله ـــــ وذكر البعض مصادر الفعل غري الثالثي ف

بعد أن مجع نسًخا خبط ابن مالك ، وأكمل اخلمسني الباقيني من شرح  ظفر بإكماله ؛ وذلك
، وذُِكَر أن أبا حيان له شرح )٢(التسهيل ومجعه يف كتاب مساه ( التكميل لشرح التسهيل )

لَـخـََّص فيه شرح املصنف وتكملة ولده بدر الدين ، ومساه ( التخييل امللخص من شرح 
 .)٣(التسهيل )

حيان مبا بذله من جهد وعناية يف إخراج التسهيل كامًال ، بل قام بشرحه يف   مل يكتِف أبو     
كتاب مساه ( التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ) ، والسبب يف ذلك كما يقول : "  
ذا العلم تشوٌُّف إىل أن أشرح الكتاب كامًال ، وال أترك منه مكان  كان من بعض املعتنني 

ون الكتاُب كلُّه جاريًا يف الشرح على نسق واحد ، وحاويًا ما أغفل من ُحِليٍّ عاطًال ، ليك
الزوائد والفوائد ، فالشارح لكالم غريه ليس كالشارح لكالم نفسه ، ذاك ينظر إليه بعني 

 االستدراك واالنتقاد ، وهذا يشرح كالم نفسه ، وله فيه حسن االعتقاد .

 .)٤(ِدْبُت إليه أحق االنتداب "، وانـْتَ  داء الشرح من أول الكتابفأخذت اآلن يف ابت

                                                           

 . ٥٩/  ٦، الدرر الكامنة  ١٧٥/  ٥، الوايف بالوفيات  ٧٢/  ٤ينظر : فوات الوفيات  (١)

 . ٩ــــ  ٦/  ١ينظر : التذييل والتكميل مقدمة املؤلف  (٢)

 . ٤٠٦/  ١ينظر : كشف الظنون  (٣)

 . ٩/  ١التذييل والتكميل  (٤)
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ومل يقتصر أبو حيان على ذلك ، بل أخذته عنايته باختصار شرحه يف كتاب مساه      
) وسبب ذلك ما وضحه يف مقدمته حيث قال : " وملا كان  ارتشاف الضرب من لسان العرب(

لم ما ال يوجد يف كتاب كتايب املسمى بالتذييل والتكميل يف شرح التسهيل قد مجع من هذا الع
، وفرغ مبا حازه تآليف األصحاب ، رأيت أن أجرِّد أحكامه ، عارية إال يف النادر من 
االستدالل والتعليل ، وحاوية لسالمة اللفظ ، وبيان التمثيل ؛ إذ كان احلكم إذا برز يف صورة 

   .)١(املثال ، أغىن الناظر عن التطلب والتسآل "

أذكر بعض الطرق اليت  على كتاب التذييل والتكميل ميكن أن ومن خالل اطالعي     
 حيان يف كتابه ـــــ على سبيل التلخيص ـــــ فيما يلي : اعتمدها أبو

 أوًال : جند أن أبا حيان يبدأ بنص ابن مالك مث يقوم بشرحه والتعليق عليه .     

فات بني النحاة أثناء الشرح ، مث ثانًيا : اعتماده على الكثري من اآلراء النحوية واالختال     
 يُْظِهُر موقفه منها .

ثالثًا : كثرة االعرتاضات على النحاة ، وقد تتصف هذه االعرتاضات بالتعنيف تارة ،       
 . تارة أخرى باهلدوءو 

 رابًعا : االعتماد على الشواهد من خالل القراءات واألمثلة واألحكام  واألشعار  .     

 اإلشارة إىل كتب بعض العلماء أثناء التطرق آلرائهم . خامًسا :     

      

 

 

 

                                                           

 األندلسي الدين أثري ، حيان بن يوسف بن علي بن فيوس بن حممد حيان أليب ، العرب لسان من الضربارتشاف  (١)
 . ٤ ــــ ٣/  ١ عبدالتواب رمضان ، حممد عثمان رجب ، حتقيق :
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 . ج ـــــ نبذة موجزة عن ناظر الجيش
 اسمه ونسبه ولقبه وكنيته :     
حممد بن يوسف بن أمحد بن  : ثبت يف كتب من ترمجوا لناظر اجليش بأن امسه ونسبه هو     

 والداَر .  عبد الدائم ، احلليبُّ األصَل ، املصريُّ املولدَ 

وأما لقبه فقد لُقَِّب بثالثة ألقاب وهي : حمب الدين ، والقاضي ، وناظر اجليش أو ناظر      
 .   )١(وكنيته أبو عبداهللا جليوش ، ا

 مولده ونشأته :     
   ،)٢(ولد يف حلب : ه ، وقيل ٦٩٧ اتفق املرتمجون لناظر اجليش بأنه ولد يف القاهرة سنةَ      

ه فمجهولة مل تتضمنها كتب التـراجم . ولعله انتقل مع أسرته إىل حلب وعاش فيها وأمَّا نشأت
ن حجر العسقالين حني فرتة من الزمان حىت كرب مث قدم إىل القاهرة ، وهذا ما أشار إليه اب

 . )٣(" اشتغل ببالده ، مث قدم القاهرة قـــــال : "

 حياته العلمية :     

إىل القاهرة الزم أشهر العلماء يف عصره من أئمة اللغة وغريهم من عندما عاد ناظر اجليش      
القرَّاء واملفسرين واحملدثني والفقهاء حىت برع فيها ، وأصبح ذا ثقافة متعددة ؛ جعلته منارًا  

 بأنه حدَّث )٤(لطلبة العلم آنذاك إىل أن ويل نظارة اجليش يف مصر ، وقد ذكر عنه ابن حجر
                                                           

،  ١٤٧/  ١، إنباء الغمر  ٢٨٤/  ٢، غاية النهاية  ٢٧٩/  ١، ذيل التقييد  ١٩٢/  ٥ينظر : الوايف بالوفيات  (١)
، درة  ٢٨٠/  ٢، طبقات املفسرين  ٥٣٧/  ١ن احملاضرة ، حس ٢٧٥/  ١، بغية الوعاة  ٤٥/  ٦الدرر الكامنة 

، حتقيق  القاضي بابن الشهري ، املكناسي حممد بن أمحد العباس أليب ، األعيان وفيات ذيل وهو الرجال أمساء يف اِحلَجال
 . ٤٤٦/  ٨، شذرات الذهب  ٣١٩/  ٢ النور أبو األمحدي حممد :

ص  ، حملمد الطنطاوي ، حتقيق : أيب حممد عبدالرمحن بن حممد بن إمساعيلحاة ينظر : نشأة النحو وتاريخ أشهر الن (٢)
٢٢٣ . 

 . ١٤٧/  ١إنباء الغمر  (٣)

 . السابق نفس الصفحةنظر : ي (٤) 
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 يد احلساب يف له وكانت التفسري ، يف باملنصورية مشيخًة ، ودرَّس الياسويفُّ  له وخرَّجَ  وأفاد ،
 طوىل ، مث صار ناظرًا للجيش .

 شيوخه :      
وفري من خمتلف العلوم ؛ والسبب يف ذلك يرجع إىل ما يسره اهللا كان لناظر اجليش حظ      

 له من مالزمٍة ألعيان عصره من العلماء .

 ، َوُمْسِلًما الوزراءِ  وِستِّ  واَحلجَّارِ  َنْصرٍ  الشَّْيخِ  على الُبَخارِيَّ  عَ يبك : " وَمسَّ ابن أقال عنه      
اَرِميَّ  الصَّابُوِين  ابنِ  الدِّينِ  َمجَالِ  على َداُودَ  أيب ، وُسَننَ  َعُطوفٍ  َأِخي الشَّرِيفِ  على ،  ، والدَّ

 َتِقيِّ  على السَّبعَ  . وقرأ عصرِهِ  مشاِيخِ  على ُأَخرَ  ، وأجزاءَ  َمَشاِيخَ  على محيدٍ  ْبنِ  َعْبدِ  ومسندَ 
 . )١(الشَّاِطِبيََّة " ، وَعَرَض عليه الصَّاِئغِ  الدِّينِ 

، وفيما )٢(وغريَهم " التَّْربِيزِيَّ  ، والتَّاجَ  الَقْزِويِينَّ  ، واجلََْاللَ  َحيَّانَ  أبا وقال السيوطي : " والزم     
 يلي ترمجة موجزة لبعض مشاخيه :

 .)٣(ـ أبو حيان ١     

 ـ الجالل القزويني : ٢     

هو حممــد بن عبدالرمحــن بن عمر بن أمحد بن حممد بن عبدالكرمي بن احلسـن بن           
علي بن إبراهيم بن علي بن أمحد بن دلف بن أيب دلف العجلي ، أبو املعايل قاضي القضاة 

 جالل الدين القزويين الشافعي . 

 

                                                           

 . ١٩٢/  ٥الوايف بالوفيات  (١)

 . ٥٣٧/  ١حسن احملاضرة  (٢)

 . ٣١متت الرتمجة له ص  (٣)
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 منزلةٌ  الُقَضاةِ  من ألحدٍ  يوجدْ  مل ه . كان مشتهرًا بالقضاء حىت قيل : ِإنَّه ٦٦٦ة ولد سن     
 .)١(ه ٧٣٩منزلته . تويف يف منتصف مجادى األوىل سنة  نظريَ  تركيٍّ  سلطانٍ  عند

 ـ التاج التبريزي : ٣     

ين التربيزي ، األردبيلي ، الشيخ تاج الد بكر أيب بن اْحلسن أيب بن اهللا عبد بن هو علي     
 . الشافعية علماء من

 سنة . كتب ثالثني ابن وهو تربيز . أفىت ، وسكن ه ٦٧٧بأذربيجان سنة  أَْرَدبِيلَ  يف ولد     
 .)٢(ه ٧٤٦، تويف يف القاهرة سنة  واحلساب واحلديث واألصول التفسري يف

 ـ تقي الدين الصائغ : ٤     

 بن الدين مشس الشيخ الزمردي ، احلسن يبأ بن علي بن الرمحن عبد بن هو حممد     
 النحوي . احلنفي ، الصائغ،

 ٧٧٦تويف سنة  ،اللــغة والــنحو والــفقه والــنظم والــنثر  ِيف  بــرعو  ه ، ٧١٠ولد قبل سنة      
 .)٣(ه

 ـ ست الوزراء : ٥     

  أسعد الدين وجيه احلنابلة شيخ العالمة بن عمر الدين مشس القاضي بنت اهللا عبد هي أم     

 اَحلجَّار . احلنبلية ، رفيقة الدمشقية التنوخية الربكات أيب ابن املنجا بنا

 

                                                           

 . ١٩٢/  ٦، األعالم  ١٥٦/  ١، بغية الوعاة  ١٥٨/  ٩بقات الشافعية ، ط ١٩٩/  ٣ينظر : الوايف بالوفيات  (١)

 . ٣٠٦/  ٤، األعالم  ١٧١/  ٢، بغية الوعاة  ١٦/  ٢، الوفيات  ٤٠٦/  ٣ينظر : أعيان العصر   (٢)

 . ١٥٥/  ١، بغية الوعاة  ١٦٣/  ٢ـ ينظر : غاية النهاية  (٣)
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 اهللا عبد أيب من الشافعي ومسند البخاري ، صحيح ه ، مسعت ٦٢٤ولدت سنة      
 عليها وقرأ وبالقاهرة ، بدمشق مرات الصحيح جزأين ، وروت والدها من ومسعت الزبيدي ،
 . )١(ه ٧١٧الشافعي ، توفيت سنة  مسند الذهيب اهللا بدع أبو احلافظ

 تالميذه :     
ْمل يـََنْل طالُب ناظر اجليش حظَّهم من الذكر والربوز والعناية ؛ كما لشيوخه يف كتب من      

؛ على الرَّغم مما نقلته لنا من أن ناظر اجليش  كان له من املكارم )٢(ترجم لنا عن حياته
َعبـَُّر عنه وال ُحيَْصى كثرًة لطالبه ، يدل على ذلك ما ذكره عنه ابن حجر واألفضال ما ال يُـ 

 والرفق للطلبة والرفد واجلود البذل كثري الكلمة نافذ اهلمة عايل العسقالين حني قال : " وكان
 .)٣(حوائجهم " قضاء يف السعي يف واملبالغة م

 : إىل غريهممل أهتِد ثالثة من تالميذه ترمجة موجزة عن وهذه      

 : الباهي الدين نجم ـ١     

 الباهي الدين ، جنم العالمة اإلمام الشيخ ، الدائم عبد بن حممد بن حممد بن حممد      
 ناظر من مسع بأنه )٤(الفاسي عنه ذكر،  مصر قرى من قرية ، باهة إيل نسبة والباهي.  املصري

 

 
                                                           

 بن اهللا عبيد بن حسني بن علي بنت لزينب ، نثور يف طبقات ربات اخلدور، الدر امل ٣٨٢/  ٥ينظر : املنهل الصايف  (١)
 . ٢٣٩ص  العاملي فواز يوسف بن حممد بن إبراهيم بن حسن

،  ١٤٨ـ ــــ ١٤٧/  ١، إنباء الغمر  ٢٨٤/  ٢، غاية النهاية  ٢٧٩/  ١، ذيل التقييد  ١٩٢/  ٥الوايف بالوفيات  (٢)
ـ  ٨٠/  ٢، طبقات املفسرين  ٥٣٧/  ١، حسن احملاضرة ٢٧٦ـ  ٢٧٥/  ١بغية الوعاة ، ٤٦ ـــــ ٤٥/  ٦الدرر الكامنة 

 . ٤٤٦/  ٨، شذرات الذهب  ٣١٩/  ٢، درة احلجال  ٢٨١

 . ١٤٧/  ١إنباء الغمر  (٣)

 . ١٠٣/  ٢ينظر : ذيل التقييد  (٤)
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 .)١(ه ٨٠٢ سنة رمضان شهر من عشر الثالث يف اجلمعة ليلة تويف ، اجليش 

 ـ فخر الدين الضرير : ٢     

،  الضرير الدين فخر الشيخ البلبيسي ، الرمحن عبد بن عثمان بن الرمحن عبد بن عثمان     
قرأ أنه  )٢(كر عنه ابن اجلزريذ  املصرية ، عامل بالقراءات ، الديار ، شيخ األزهر جامع إمام

ـ أي ــــ: " بأنه مسع من لفظه  شيخ فخر الدين الضريروقال ال البقرة مجًعا على ناظر اجليش،
العصر صالة . تويف يوم األحد أذان  )٣(مجيع القرآن بقراءة أيب عمرو غري مرة " ـــــناظر اجليش ـ

 .)٤(ه ٨٠٤سنة 

 ـ ابن الجزري : ٣     

 املقرئ الشافعي ، احلافظ الدمشقي يوسف بن علي بن حممد بن حممد بن هو حممد      
 اخلري . أبو الدين مشس زمانه ، يف اإلقراء شيخ

وغريه ،  للحديث حافظًا عصره يف له نظري ال القراءات يف إماًما كان ه ، ٧٥١ولد سنة      
، وأجازين )٥(   M .  -L قال ابن اجلزري : " قرأت على ناظر اجليش من البقرة إىل قوله : 

 . )٧(ه ٨٣٣، تويف سنة  )٦(وشهد يف أجائزي "

                                                           

عبد اهللا بن حممد ابن مفلح ، برهان  املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ، أليب إسحاق إبراهيم بن حممد بن (١)
 . ٥١٤/  ٢الدين ، حتقيق : عبد الرمحن بن سليمان العثيمني 

 . ٢٨٤/  ٢ينظر : غاية النهاية يف طبقات القراء  (٢)

 السابق نفس الصفحة . (٣)

 . ٥٠٦/  ١ينظر : السابق  (٤)

 . ٧سورة البقرة ، اآلية  (٥)

 . ٢٨٤/  ٢ غاية النهاية يف طبقات القراء (٦)

 . ٢٤٩ ص ، حتقيق : زكريا عمريات السيوطي الدين جالل ، بكر أيب بن لعبدالرمحن،  ينظر : ذيل طبقات احلفاظ  (٧)
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 مؤلفاته :     
، )١(أشــــارت كتب املعاجم إىل أن ناظر اجليــــش مل يكن له من التصــــانيف إال كتابــــــــــان       

ومها : شرح تسهيل ابن مـــالك يف النحو  املوسوم بـ( متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ) ، ومل 
 عاين والبيان . ، وشــــرح تلخيص املفتاح للقزويين يف امل)٢(يكمله

 : وفاته     

 ه عن إحدى  ٧٧٨يف القاهرة سنة  ــــرمحه اهللا ـ ـــلناظر اجليش بأنه تويف ـ )٣(اتفق املرتمجون     

الثاين عشر من ذي احلجة ، وقيل : يف الثامن عشر من ذي  )٤(ومثانني سنة ، يوم الثالثاء
 . )٥(احلجة

 

 

 

 
                                                           

،  ٢٧٥/  ١، بغية الوعاة  ٤٥/  ٦، الدرر الكامنة  ١٤٧/  ١، إنباء الغمر  ١٩٢/  ٥ينظر : الوايف بالوفيات  (١)
 . ٤٤٦/  ٨، شذرات الذهب  ٣١٩/  ٢، درة احلجال  ٢٨٠/  ٢، طبقات املفسرين  ٥٣٧/  ١حسن احملاضرة 

،  ٢٨١/  ٢، طبقات املفسرين  ٢٧٦/  ١، بغية الوعاة  ١٤٧/  ١، إنباء الغمر  ١٩٣/  ٥ينظر : الوايف بالوفيات  (٢)
 . ٣١٩/  ٢، درة احلجال  ٤٤٦/  ٨شذرات الذهب 

، بغية  ٤٦/  ٦، الدرر الكامنة  ١٤٧/  ١إنباء الغمر  ، ٢٨٤/  ٢، غاية النهاية  ٢٧٩/  ١ينظر : ذيل التقييد  (٣)
، شذرات الذهب  ٣١٩/  ٢، درة احلجال  ٢٨١/  ٢، طبقات املفسرين  ٥٣٧/  ١، حسن احملاضرة ٢٧٦/  ١الوعاة 

٤٤٦/  ٨  . 

 بن أمحد العباس أليب،  ، السلوك ملعرفة دول امللوك ٢٨٠/  ٢، طبقات املفسرين  ٢٨٤/  ٢ينظر : غاية النهاية  (٤)
 . ٢٤/  ٥ عطا القادر عبد حممد ، حتقيق : املقريزي الدين تقي القادر، عبد بن علي

 . ٢٨٤/  ٢ينظر : غاية النهاية  (٥)
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 لناظر الجيشكتاب تمهيد القواعد  عن موجزة نبذة
، )١(بعد كتاب التذييليعد كتاب متهيد القواعد من أهم الكتب اليت شرحت التسهيل      

، كما أن ناظر  لهوترجع نسبته إىل ناظر اجليش ، وذلك متفق عليه يف الكتب اليت ترمجت 
اجليش صرح بذلك يف مقدمة شرحه حيث قال : " فشرعت يف ذلك مستمًدا من اهللا تعاىل أن 

ين لسبيل الرشاد وأن يهديين للتبصر والسداد ، وأن يعينين بتوفيقه على بلوغ الغرض يوفق
، وإكمال املراد . ومسيته : متهيد القواعد ، راجًيا أن املقتصر يستغين به عن مراجعة سواه 

 . )٢(ويدرك منتهى أمله من هذا العلم وغاية متمنَّاه "

تصانيفه لذلك ، على الرغم من كثرة  لم تكثر؛ فمل يكن ناظر اجليش ممن تفرغ للتصنيف      
شيوخه الذين قضى ُجلَّ وقته يف األخذ عنهم ، وبراعته يف كثري من العلوم ، وتفرُّغه للتدريس ، 

 وانشغاله اجليوش نظارة توليه إىل يرجع مؤلفاته قلة يف السبب والتفاف الطالب حوله ، ولعل
، وقد أشار إىل ذلك يف مقدمة  التسهيل على شرحه امإمت مما كان سببًا يف عدم ، الناس بأمور

 فما ، مبيض غري والشباب ، عض والزمان ذلك يف شرعت كنت وقد: "  قال الشرح حيث
 ما وحتقق ، اخلدم وشغلتين ، الطرائق تلك عن الطلبة نبا ملا العزم وتقاصر ، العوائق عنه عاقت
 الرغبة كانت وإن فيه العمل ،وتركت فرتة غري من إمتامه عن أحجمت ، اهلمم قصور من رأيته
 .)٣(" مستمرة ذلك يف

 اخلاصكي عبداهللا بن يـَْلبـَُغا األمري توىل أن إىل التمهيد إمتام عن اجليش ناظر توقف     
 ناظر ويف ذلك يقول العلم ، طلبة على واإلنفاق الصدقات كثري يـَْلبـَُغا األمري وكان ، الناصري
...  بأنواعه الفن هذا على إقباهلم أسباب وتأكدت ، بفضله اسالن أقبل فلما: " اجليش

 وعزا ، واملشتغلون الشاغلون العميمة بصدقاته وتباشر ، يهرعون الطلب إىل األمة وأصبحت

                                                           

قال السيوطي يف بيان مكانة االرتشاف والتذييل : " ومل يـَُؤلَّْف يف العربية أعظم من هذين الكتابني ، وال أمجع وال  (١)
 . ٢٨٢/  ١، بغية الوعاة  أحصى للخالف واألحوال "

 . ١١٠/  ١متهيد القواعد  (٢)

 السابق نفس الصفحة .  (٣)
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 اجلمة الصدقات هذه أغنته قد ألنه ؛ العلم طلب إال الرزق طلب بعد شأنه وليس منهم كل
 يف رغبة الكتاب هذا إمتام يف الشروع إىل درتبا ذلك فعند ، العزم وأرهف الساعد فشمر
 ِسَنةِ  من العزم وأيقظت ، إكماله يف اجلفن وأسهرت ، والثواب األجر وجزيل ، الطالب انتفاع
 ذو فإنه ؛ تعاىل باهللا مستعيًنا ذلك إىل وتوجهت ، أحواله سائر يف يقف مل كان وإن ، الكرى
 .)١(" الوكيل ونعم حسبنا وهو اجلزيل الفضل

 :)٢(الشرح وسأختصرها يف أمرين يف مقدمته الغاية من تأليفه هذا لقد بني لنا ناظر اجليش      

األول : اإلشارة إىل ردود أيب حيان ومؤاخذاته على ابن مالك ؛ حىت صارت املناضلة عن 
 واالنتصار له متعيًنا . ، املصنف الزمة

سهيل ، واإلطناب الذي يف التذييل اآلخر : جعُل شرحه متوسطًا بني اإلجياز الذي يف الت
 . والتكميل

 هذا لوضع كان هلا أثر كبري حيان أيب لشيخه اجليش ناظر مالزمة وهنا يظهر يل أن      
 كما ، مالك ابن كتب تعلم على طالبه حثَّ  ـــــ آنًفا أسلفت كما ـــــ حيان أبا ألن ؛ الشرح
 . تصانيفه يف أو التسهيل يف أو سيبويه كتاب يف إال طالبه من أحًدا يقرئ أالَّ  نفسه ألزم أنه

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ١١١/  ١متهيد القواعد  (١)

 . ١١٠ـ  ١٠٩/  ١السابق   (٢)
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 د ـــــ مفهوم االعتراضات .
 أوًال ــــــ االعتراضات في اللغة واالصطالح :     
 االعتراض لغة :      
 متنع الطريق يف املعرتضة كاخلشبة ، منع إذا ، الشيء اعرتض:  يـَُقالُ : "  األزهري قال     

 .)١(" سلوَكها السالكني

 وقد عارض ، فهو األمراض من وغريه شغل من منعك مانعٍ  وقال يف موضع آخر : " كلُّ      
 ال أي : لفالن ، تعرض ال قيل : ومنه. مانع  ومنع حائل ، : حال أي عارض ، عرض
 .)٢(مذهَبه " ، ويذهبَ  مراَده يقصدَ  أنْ  باعرتاضك فتمنَعه له تعرتض

 .)٣(فعله " قوله أو : أنكرَ  واعرتض عليه منعه ، له عرتضَ وجاء يف املعجم الوسيط : " وا     

واالعرتاضات مجع اعرتاض ، وهو مصدر للفعل اعرتض ، وهو مأخوذ ـــــ كما بنيَّ ابن      
 ـــــ من بناء تكثر فروعه ، وترجع إىل أصل واحد ، وهو اْلَعْرُض الذي خيالف الطول . )٤(فارس

( اعرتض ) ال خترج عن معىن : منع وحال  كلمةة لوجدنا أن  ولو تأملنا النصوص السابق     
 وأنكر ؛ وبه ميكن القول : بأن االعرتاض لغة ، هو املنع واحليلولة واإلنكار . 

 االعتراض اصطالًحا :     
تعدد مفهوم االعرتاض يف االصطالح باختالف جماالت االستعمال ، فعند النحاة جند       

 : أْن يُؤتى يف أثناء الكالم ، أو بني كالمني متصلني معًىن جبملة أوأن مصطلح االعرتاض هو 

                                                           

 . ٢٩٣/  ١ مرعب عوض حممد ، حتقيق : اهلروي األزهري بن أمحد بن حملمد،  ذيب اللغة  (١)

 . ٢٨٩/  ١السابق   (٢)

موعة من املؤلفني سيطاملعجم الو   (٣)  ، ٥٩٤/  ٢ . 

 . ٢٦٩/  ٤ هارون حممد السالم عبد ، حتقيق : الرازي القزويين زكريا بن فارس بن ألمحد،  ينظر : مقاييس اللغة   (٤)
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 .  )١(أكثر ال حمل هلا من اإلعراب

وعند أهل البديع : هو أْن يقَع قبل متام الكالم شيٌء ؛ يتم الغرض بدونه ، وال يفوت      
 . )٢(بفواته ، ومساه قوم بــ( احلشو )

 كثري ومنثورها العرب شعر يف اض بقوله : " واالعرتاضوقد مدح ابن جين هذا النوع من االعرت 
 .)٣(نفسه " وامتداد نفسه وقوة املتكلم فصاحة على ، ودال ، وحسن

ذا البحث        هو : ردُّ املعَرتِِض رأَي املعتَـَرِض عليه بألفاظ فوأما مفهوم االعرتاض املتعلق 
دف إىل ترجيح رأي أو مذهب من خال  ل األدلة واحلجج لدى املعَرتِِض . وأساليب خمتلفة ؛ 

 ثانًيا ـــــ نشأة االعتراضات :     
تعد االعرتاضات ضربًا من ضروب النقد اليت تسهم إسهاًما كبريًا يف عملية التقومي ، وهلذا      
أن النحاة قد تناولوا هذا اجلانب يف عهد مبكر ؛ ملا فيه من متاسك لقواعد وأصول  وجدنا

ا :الصناعة النحوي ا عامل رئيس يف نشأ  ة ، وفيما يلي بعض األسباب اليت ميكن أن نقول بأ

 أبو أوًال : التعصب ملدرسة حنوية أو لعامل من علماء النحو ، ومن صور ذلك ما تفاخر به     
الفرج الرياشي على الكوفيني يف أخذ الرواية حيث قال : " إمنا أخذنا اللغة  بن عباس الفضل

اب ، وأكلة الريابيع ، وهؤالء أخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ من حرشة الضب
 . )٤(والشواريز "

                                                           

 ، حتقيق : الكفوي القرميي احلسيين موسى بن أليوب ، اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم ينظر : الكليات (١)
 . ١٤٥ص  يشدرو  عدنان

 السابق نفس الصفحة .  (٢)

 . ٣٤١/  ١ املوصلي جين بن عثمان الفتح أليب ،  اخلصائص  (٣)

 ، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم  القفطي يوسف بن علي احلسن أيب الدين مالعلى أنباه النحاة ، جل إنباه الرواة  (٤)
٣٧١/  ٢ . 
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وقال حممد بن القاسم املعروف بأيب بكر ابن األنباري وهو كويف املذهب عن الكسائي      
 هلم لكان والفراءُ  الكسائيُّ  إال العربية علماء من والكوفة بغداد ألهل يكن مل والفرَّاء : " لو

، وقال : "النحو للفرَّاء ، الفرَّاء )١(" إليهما العلوم انتهت ؛ إذ الناس مجيع على االفتخارُ  ما
 .)٢(أمري املؤمنني يف النحو "

ثانًيا : التعصب للرأي ؛ ويرجع إىل التلذذ باالنتصار على اخلصم وإن كان هذا التعصب      
 .)٣( املسألة الزنبوريَّةعلى خطأ ، ومنه ما دار بني سيبويه والكسائي يف

ثالثًا : تسابق النحاة إىل أبواب اخللفاء عن طريق عقد املناظرات بني علماء البصرة      
 . )٤(والكوفة ؛ طمًعا يف احلظوة لدى اخلليفة ، ونيل بعض العطاء

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

،  األنباري الدين كمال ، الربكات أبو ، األنصاري اهللا عبيد بن حممد بن الرمحن بدلع ، األدباء طبقات يف نزهة األلبَّاء (١)
 . ٨٣ص  السامرائي إبراهيم حتقيق :

 . ١٢٠/  ١٠سري أعالم النبالء   (٢)

 . ١٧ص ، لفتحي بيومي محودة ينظر : ما فات اإلنصاف من مسائل اخلالف   (٣)

 . ٧٩ص  زق الطويل، للسيد ر  ينظر : اخلالف بني النحويني  (٤)
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 الفصل األول :

     
 وفيه سبعة مباحث :     
 وفيه خمس مسائل :، ة المبحث األول ( ِمْن ) الجارَّ      
 . التَّْبِعيِضيَّة)  ِمنْ ( املسألة األوىل :      

 املسألة الثانية : ( ِمْن ) املصاحبة لـ( أَفـَْعَل ) التفضيل .     

 ) . ِمنْ (  زيادة املسألة الثالثة :     

 املسألة الرابعة : َجرُّ ( ِمْن ) لظروٍف ال تتصرَُّف .     

 ( ِمْن ) على ( َعْن ) و ( َعَلى ) .دخول ة : املسألة اخلامس     
 : الباء الجارَّة ، وفيه أربع مسائل : المبحث الثاني     
 املسألة األوىل : زيادة ( َما ) بعد الباء .     

 : َكَتْبُت إِلَْيِه بَِأْن ُقْم . اقرتان ( أن ) بالباء يف قولهاملسألة الثانية :      

 : تعدي فعل االستغاثة بالباء .املسألة الثالثة      

 فـََعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ ( :   زيادة الباء يف احلديث الشريف ، قالاملسألة الرابعة :      
 . ) بِالصَّْومِ 
 : ( َعْن ) الجارَّة ، وفيه مسألتان : الثالثالمبحث      
 املسألة األوىل : ( َعْن ) اليت للتعليل .     

 لة الثانية : زيادة ( َعْن وَعَلى والَباِء ) عوًضا .املسأ     

. روف اجلرحباب اعرتاضات ناظر اجليش على أبي حيان يف 
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 : ( َحتَّى ) الجارَّة ، وفيه مسألة واحدة : الرابعالمبحث      
رور بــ( َحىتَّ ) .       ا

 : ( َمَتى ) الجارَّة ، وفيه مسألة واحدة : الخامسالمبحث      
 ( َمَىت ) يف لغة هذيل .     

 جر بــ( َحاَشا وَخَال وَعَدا ) ، وفيه مسألة واحدة :: الدس المبحث السا     
 امسية ( َحاَشا وَخَال وَعَدا ) يف االستثناء .     
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 الجارَّة . ) ِمنْ (  :المبحث األول 
 ( ِمْن ) التَّْبِعيِضيَّة .: المسألة األولى

  M  2  1  0     /  .3  :" وجميء ( من ) للتبعيض كثري ، كقوله تعاىل : قال ابن مالك     
B  A       @  ?  >  =  <    ;   :  9  8  7      6  5  4C  L)وعالمتها  ،)١

  بعض ما!  "  #   $  %  M  : كقراءة عبداهللا  ، عنها ) بعضـ( جواز االستغناء بِ 
'L )٣(")٢(. 

من احلذاق والسهيلي : " زعم املربد واألخفش الصغري وابن السراج وطائفة  أبو حيانقال      
أن ( من ) ال تكون إال البتداء الغاية وأن سائر املعاين اليت ذكروها راجع إىل هذا املعىن ... 

ا تكون للتبعيض "   .)٤(وذهب الفارسي واجلمهور إىل أ

ا للتبعيض فأمر مشهور ال يكاد ُجيَْهُل ، وأَفـَْهَم كالُم  : ًضاقال ناظر الجيش معتر  " وأمَّا كو
م وهم املربد ومن معه ال يثبتون ذلك ؛ ألنه بعد ما ذكره أوًال قال ال شيخ أن هؤالء الذين ذكر

ا تكون للتبعيض ... ولقائل أن يقول : ال يلزم من قول  : وذهب الفارسي واجلمهور إىل أ
ا البتداء الغاية نفي قصد التبعيض ؛ غاية ما يفهم من مذهبهم أن معىناملربد   ومن ذكر معه أ

ا معىن آخر منضما إىل معىن االبتداء "  .)٥( ابتداء الغاية الزم هلا ، مث قصد 

 
                                                           

 . ٤٥سورة النورة ، اآلية  (١)

 أليب ، التنزيل غوامض حقائق عن، ينظر : الكشاف  ، والقراءة لعبداهللا بن مسعود  ٩٢سورة آل عمران ، اآلية (٢)
 سناحل بن عمر بن حممد عبداهللا أليب ، الغيب مفاتيح،  ٣٨٥/  ١ الزخمشري اهللا جار ، أمحد بن عمرو بن حممود القاسم

 ١، معجم القراءات ، للدكتور / عبداللطيف اخلطيب  ٢٩٠/  ٨ الرازي الدين بفخر امللقب ، الرازي التيمي احلسني بن
 /٥٤٥ . 

 . ٢٨٧٩ـ  ٢٨٧٨/  ٦متهيد القواعد  (٣)

 . ٢٨٨٦/  ٦السابق   (٤)

 السابق نفس الصفحة . (٥)
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 المناقشة والترجيح :     

 :)١(للعلماء يف إثبات معىن التبعيض لِـ( ِمْن ) مذهبان      

 وصححه ابن عصفور . ، وهو مذهب سيبويه واجلمهور ،األول : أن تكون للتبعيض      

وهو مذهب املربد واألخفش  ،ن تكون البتداء الغاية والتبعيض معىن راجع إليه الثاين : أ     
 الصغري وابن السراج واجلرجاين والزخمشري .

وهو ظاهر من قول أيب حيان إال أن ناظر اجليش فهم منه أن املربد ومن معه ال يثبتون      
 عىن ابتداء الغاية .ذلك ؛ زاعًما بأنَّه مثبت عندهم ، ويكون حينئٍذ منضما إىل م

يتضح لنا أرى أنه من املناسب أن أذكر قول املربد للمقارنة بينه وبني قول أيب حيان حىت و      
 اخلالف يف هذه املسألة .

ُا ِيف ف ال املربد : " ِمْن وَأصلها ابتداُء اْلَغايَة ، َحنْو : سرت من مّكة ِإىل اْلَمِديَنة ... وكو
َهَذا ، َوَذاَك أَنَّك َتقول : َأخذت َمال زيد . فِإذا أَردت اْلبَـْعض قلت :  التَّْبِعيض راجٌع ِإىل

َا ِإىل اْبِتَداء اْلَغايَة " ا رجعت   . )٢(َأخذت من َماله . فِإمنَّ

ه راجع إىل معىن ابتداء الغاية ، ) لكنَّ  نْ يظهر من قول املربد أن معىن التبعيض ثابٌت لِـ( مِ      
ية  للتبعيض ؛ ألن األصل ابتداء الغا ةً ضَ حِّ مَ تَ ليست مُ  . ه : أخذت من ماله) يف قول نْ فـ( مِ 

                                                           

،  املرادي عليّ  بن اهللا عبد بن قاسم بن حلسن ، ايناملع حروف يف ، اجلىن الداين ١٧١٩/  ٤ينظر : االرتشاف  (١)
 ، مالك ابن ألفية بشرح واملسالك ، توضيح املقاصد ٣١٦ـ  ٣١٥ص  فاضل ندمي حممدو  ، قباوة الدين فخر  حتقيق :
 على التصريح شرح،  ٧٤٩/   ٢ سليمان علي عبدالرمحن ، حتقيق : املرادي عليّ  بن اهللا عبد بن قاسم بن حلسن
 حممد ، حتقيق : األزهري اجلرجاويّ  حممد بن بكر أيب بن اهللا عبد بن خلالد ، التوضيح مبضمون التصريح أو حالتوضي
 الدين جالل ، بكر أيب بن لعبدالرمحن ، اجلوامع مجع شرح يف مهع اهلوامع،  ٤٦٢ـ  ٤٦١/  ٢ السود عيون باسل

 . ٤٦٢ـ  ٤٦١/  ٢ هنداوي عبداحلميد ، حتقيق : السيوطي

 عبداخلالق حممد ، حتقيق : باملربد املعروف ، األزدي الثمايل األكرب عبد بن يزيد بن حممديب العباس أل ، ملقتضبا (٢)
 . ٤٤/  ١ عظيمة
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ا (ا :"العكربي قال . التبعيض معىن راجع إىل ذلكو  ،  )بعضلتبعيض وعالمته أن يصلح مكا
         .)١(وقال املربد هي البتداء املكان أيًضا والتبعيض مستفاد بقرينة " من املال، كقولك :أخذت

ا تكون للتبعيض ؛ مبيـًِّنا أن  د أشارقو       ابن السراج إىل ذلك عندما عرض قول سيبويه بأ
ا تكون البتداء الغاية يف األماكن ،  املربد له مذهب آخر فيها ، قال : " وسيبويه يذهب إىل أ
وتكون للتبعيض ، حنو قولك : هذا من الثوب . وهذا منهم تقول : أخذت ماله ، مث تقول : 

ن ماله فقد دلت على البعض . قال أبو العباس: وليس هو كما قال عندي ؛ ألن أخذت م
قوله : أخذت من ماله ، إمنا ابتداُء غايِة ما َأَخَذ ، فَدلَّ على التبعيض من حيث صار ما بقي 
انتهاء له واألصل واحد . وكذلك : أخذت منه درمهًا ومسعت منه حديثًا ، أي : أول احلديث، 

ه الدراهم وقولك : زيد أفضل من عمرو، وإمنا ابتدأت يف إعطائه الفضل من وأول خمرج هذ
 .)٢(حيث عرفت فضل عمرو ؛ فابتداء تقدميه هذا املوضع فلم خيرج من ابتداء الغايِة " 

ابن السراج عن املربد يتضح لنا معىن قول أيب ه كلٌّ من العكربي و ومن خالل ما ذكر      
ليت ذكروها راجع إىل هذا املعىن " . أن معىن ابتداء الغاية مالزم حيان: " وأن سائر املعاين ا

من املعاين يكون زائًدا على ابتداء الغاية ، ولو كان يقصد يف كالمه نفي  رَ كِ ) وما ُذ منلِـ(
واكتفى بقوله : " أن ( ِمْن ) ال  ، ذكر معه الستغىن عن هذه اجلملةالتبعيض عند املربد ومن 

 لغاية " .تكون إال البتداء ا

أال ترى أن التبعيض من أشهر  : " ، قال  ملا ذكره أبو حيان إثباتويف كالم املرادي      
معانيها ، وهو راجع إىل ابتداء الغاية . فإنك إذا قلت : أكلت من الرغيف ، إمنا أوقعت 
 األكل على أول أجزائه ، فانفصل . فآل معىن الكالم إىل ابتداء الغاية . وإىل هذا ذهب
ا ُمبَـعَِّضًة ، حنو:  الزخمشري ، قال : من البتداء الغاية ، كقولك: سرت من البصرة ، وكو

                                                           

 عبداإلله حتقيق : ، البغدادي العكربي عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا البقاء أليب،  يف علل البناء واإلعراب اللباب (١)
 . ٣٥٤/  ١ النبهان

  الفتلي عبداحلسني ، حتقيق : السراج بابن املعروف ، النحوي سهل بن السري بن حممد بكر أليب، األصول يف النحو  (٢)

٤٠٩/  ١ . 
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، ومزيدًة )١( M ¾  ½  ¼   »L  : الدراهم ، وُمبَـيـَِّنًة يف حنو أخذت من
 . )٢(: ما جاءين من أحد ، راجع إىل هذا "  يف حنو

حيان قد  اال يتجه ؛ ألن أب حيانعلى أيب  ومما سبق يتبني يل أن اعرتاض ناظر اجليش     
من خالل قوله : " وأن سائر املعاين اليت ذكروها راجع إىل هذا مذهب املربد ومن معه أثبت 

 واهللا تعاىل أعلم .  املعىن " ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٣٠سورة احلج ، اآلية  (١)

 . ٣١٦ ـــــ ٣١٥اجلىن الداين ص  (٢)
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َعَل ) التفضيل ( ِمْن ) ا: ثانيةالمسألة ال  .لمصاحبة لـ( َأفـْ
: ُعْذت منه وشبعت ورويت . وهلذا املعىن صاحبت  وجميؤها للمجاوزة"  قال ابن مالك :     

أفعل التفضيل ، فإن القائل : زيد أفضل من عمرٍو ، كأنه قال : جاوز زيد عمرًا يف الفضل أو 
ا البتداء االرتفاع يف حنو : أفضل منه ، أو االحنطاط  االحنطاط ، وهذا أوىل من أن يقال : إ

ذ لو كان االبتداء مقصوًدا جلاز أن يقع بعدها ( إىل ) . يف حنو : شرٌّ منه كما زعم سيبويه ؛ إ
ا رأيته مذ وقد أشار سيبويه إىل أن ابتداء الغاية  قد يُقصد دون إرادة منتهى فقال : تقول م

 . )١( : أخذته من ذلك املكان ؛ فجعلته غاية ومل ترد منتهى "يومني؛ فجعلتها غاية، كما قلت

اختلف النحويون يف  " :َعَل ) التفضيل المصاحبة لـِـ( َأفْـ  في ( ِمْن )قال أبو حيان      
ا البتداء الغاية وال  (ِمْن) بعد أفعل التفضيل حنو : زيد أفضل من عمرو ؛ فذهب سيبويه إىل أ

د أن تكون  ا البتداء الغاية دون تبعيض ، ومنع ابن والَّ ختلو من التبعيض ، وذهب املربد إىل أ
اية ؛ ألن االبتداء البد أن يكون له انتهاء ، تقول : خرجت من البصرة إىل البتداء الغ ( ِمْن )

وزعم سيبويه أن ( ِمْن ) تكون  : "، وقال )٢("الكوفة ، وال تقول زيد أفضل منك إىل جعفر 
غاية فقال : تقول : رأيته من ذلك املوضع ؛ فتجعله غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت 

ِمْن ) هنا دخلت على احملل الذي وقع فيه ابتداء الرؤية وانتهاؤها ولذلك االبتداء يريد أن ( 
مساه غاية ملا كان حميطًا بغاية الفعل ؛ ألن الغاية هي مدى الشيء أي : قدره فيمكن أن تكون 

 . )٣("يف ( زيد أفضل من عمرو ) كذلك 

 

 

 

                                                           

 . ٢٨٨٠ـــــ  ٢٨٧٩/   ٦متهيد القواعد  (١)

 . ٢٨٩٢ـــــ  ٢٨٩١/  ٦السابق  (٢)

 . ٢٨٩٢/  ٦لسابق ا (٣)
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أن يدعي أن ( ِمْن )  ولقائل " : قائًال  واعترض ناظر الجيش على ما ذكره أبو حيان     
) التفضيل للبيان ؛ ألن املذكور بعدها بني به املفضل عليه ، وأما معىن ابتداء أفعل(املصاحبة لـ

 .)١( "الغاية فيها فيحتاج إىل تأمل . وكذا معىن التبعيض حيتاج إىل تأمل أكثر 

 المناقشة والترجيح :

املصاحبة ألفعل التفضيل  ( ِمْن )يف  اختلفواقد النحاة يتضح من النصوص السابقة أن      
 :)٢(على أربعة  مذاهب 

ا البتداء الغاية وال ختلوأوًال : مذهب سيبويه   من التبعيض . : بأ

ا البتداء الغاية دون تبعيض . وصححه ابن عصفور ثانًيا : مذهب املربد  : بأ

د  ا للمجاوزة .وتبثالثًا : مذهب ابن والَّ  عه ابن مالك بأ

ا للتبيني .با : مذهب ابن هشام اخلضراوي وتبعه ناظر اجليش رابعً   أ

 دَّ ابنُ رَ  بعد أن .وانتصر له من ابن مالك ذهب إىل ما قاله سيبويه أبو حيان فقد وأمَّا      
ا البتداء الغاية  ا ال ختلو من التبعيض و مالك مذهب سيبويه يف ( ِمْن ) بأ وما  "قال :  ، كو

د بأنه ال يلزم من ذكر ردَّ به املصنف  د . وقد ُردَّ على ابن والَّ على سيبويه هو قول ابن والَّ
االبتداء ذكر االنتهاء ، فقد ال تذكره ، إما لكونك ال تعلم إىل أين انتهى ، وإما لكونك ال 
تريد أن خترب به ، حنو خرج زيد من البصرة ، وكذلك : زيد أفضل من عمرو ، يكون االبتداء 

النتهاء جمهوًال ، ويكون ذلك أمدح يف حق املفضَّل ؛ إذ ال يقف السامع على حملِّ معلوًما وا
؛ ألن سيبويه مل َيدَِّع يف حنو : زيد أفضل وما ردَّ به على سيبويه ال يلزم  "وقال : ، )٣("االنتهاء 

                                                           

 . ٢٨٩٢/  ٦متهيد القواعد  (١)

 ابن الدين مجال يوسف، ابن اهللا عبد بن أمحد بن يوسف بن اهللا لعبد ، األعاريب كتب عنينظر : مغين اللبيب  (٢)
 ابن ألفية على شرح األمشوين ، ٩٣٤/  ٢ املقاصد توضيح ، ٤٢٣ص  عبداحلميد الدين حميي حممد ، حتقيق : هشام
/  ٢ يعقوب أميلو  ، محد حسن ، حتقيق : الشافعي اُألْمشُوين الدين نور احلسن، أبو ، عيسى بن حممد بن لعلي ، مالك
 ،  ٤٦٧/  ٢، مهع اهلوامع  ٩٧ـ  ٩٦/  ٢، شرح التصريح على التوضيح  ٣٠١

 . ١٢٨/  ١١ والتكميل التذييل (٣)
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ا للتبعيض فقط ، إمنا قال :  ا البتداء الغاية ، وال ختلو من التبع "من عمرٍو ، أ ، يعين "يض إ
فضله على بعض ، ومل  قوله : هو أفضل من زيد ، وقوله :حيث ميكن التبعيض . ومتثيله ب

معناه : فضَّله على زيد ، وهو بعض من الناس . وهذا قول صحيح ، ال شك أن زيًدا  ،يـَُعمَّ 
 . )١(ض من عام "ليس بلفظ عام ، وإمنا هو بع

 قال : " ، ذهب إليه بقول ابن هشام اخلضراويوأمَّا ناظر اجليش فقد استدل على ما      
( أفعل ) التفضيل للبيان رأيت ابن هشام اخلضراوي ذكر وبعد أن كتبت أن من املصاحبة لـ

ا للتبيني قال : فإن القائل إذا قال : زيد أفضل ؛ فهمت الزيادة ومل تعرف على مَ   نْ أيًضا أ
 .)٢(( ِمْن ) ذلك " ففسرت، هي

( ِمْن )  هو املقصود بههشام وتبعه فيه ناظر اجليش  نباالذي ذكره املعىن  وأرى أن هذا     
و فـ( ِمْن ) فيه ي ، قال : " فأما قولك زيد أفضل من عمرٍ ربَِ كْ ا ذكره العُ مَ بتداء الغاية ؛ لِ اليت ال

فضل البتداء الغاية واملعىن ابتداء معرفة فضل زيد من معرفة فضل عمرٍو . أي ملَّا ِقيَس فضُله ب
 . ابتداء فضل زيد من خالل فضل عمرو فبنيَّ  . )٣(عمرٍو بانت زيادته عليه "

ا البتداء الغاية وال ختلو من البيان لكان أقرب        ا من  ولو قيل بأ للبيان أو  متمحضةً كو
 هو مذهب ابتداء الغاية كما  ( ِمْن ) أصل أنَّ   :، أحدمها ألمرين ؛بعد أفعل التفضيل التبيني 
، وهلا  من املعاين الثابتة لـ ( ِمْن ) أو التبيني البيان أنَّ  ذكروا )٥(العلماء نَّ أ : ، اآلخر )٤(املربد

وقوعها صفة ملا قبلها ، أو أن يكون  َيِصحَّ ، وأن ها موضعَ ) الذي (  وضعُ  حَّ صِ : أن يَ  عالمتان
                                                           

 . ١٢٩/  ١١ التذييل والتكميل (١)

 . ٢٨٩٢/  ٦متهيد القواعد  (٢)

 . ٣٥٤/  ١اللباب يف علل البناء واإلعراب  (٣)

 . ٤٤/  ١املقتضب  (٤)

، شرح التصريح  ٧٠/  ٢، شرح األمشوين  ٣١٠ـ  ٣٠٩، اجلىن الداين ص  ٥٨٦ـ  ٥٨٥/  ٣ينظر : املقاصد الشافية  (٥)
، حتقيق  الزركشي ادر بن اهللاعبد بن حممد الدين بدر عبداهللا أليب ، ، الربهان يف علوم القرآن ٦٣٧/  ١على التوضيح  

 . ٤١٧/  ٤ إبراهيم الفضل أبو حممد :
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، ضيل ال يستقيم فيه ذلك أفعل التفوما بعد فتكون لبيان اجلنس .  ،ما بعدها جزء مما قبلها 
 قوله بأن ابتداء الغاية فيها فيحتاج إىل تأمل . دُّ رُ هذا يَـ و 

أنَّ املراد بالتبعيض هنا أن يكون جمرورها  يرده وكون معىن التبعيض حيتاج إىل تأمل أكثر ،     
هنا  ) نْ مِ ـ( ة اليت يصح وقوع ( بعض ) موقعها ، فبعًضا وليس املقصود به ( ِمْن ) التبعيضيَّ 

ا  بعضٌ  ) نْ مِ ( ه علي  أبو حيان ذلك قال : " فما دخلتْ بنيَّ أشربت معىن التبعيض ، و  ، ال أ
دلَّت على التبعيض فيما دخلت عليه ، بل ما دخلت عليه هو البعض ، فالتبعيض لفظ 

ن به أن ما دخلت عليه يكو  رادُ به أن ما دخلت عليه يكون بعًضا من عامٍّ ، ويُ  رادُ مشرتك ، يُ 
قال الصَّبان : " يؤخذ من قول سيبويه يف هو و .  )١(، فتفيد تسليط العامل على بعضه "عاما 

أن املراد بالتبعيض كون جمرورها بعًضا ال التبعيض  ، مَّ عُ أفضل من زيد فضله على بعض ومل يَـ 
 .  )٢(املتقدم يف حروف اجلر "

املصاحبة ألفعل التفضيل البتداء )  نْ مِ  ( حيان بأن أبووالذي يرتجح لدي ما ذهب إليه      
 الغاية وال ختلو من التبعيض على مذهب سيبويه ، واهللا أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ١٢٩/  ١١ والتكميل التذييل (١)

 . ٦٥/  ٣ الشافعي الصبان علي بن حممد العرفان أليب ، مالك ابن أللفية األمشوين شرح على حاشية الصبان (٢)
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 . ِمْن )( في زيادة :  لثةالثالمسألة ا

؛  لٍ جُ رَ  نْ مِ  ارِ  الدَّ ا ِيف ) لتنصيص العموم كقولك : مَ  نْ وتـُزَاُد ( مِ "  ابن مالك : قال     
ا إذا قلت : مَ ) زائدة ؛ ألن النْ (مِ ــفـ )  لٍ جُ رَ  نْ ا مِ يهَ ا فِ ، لكن ( مَ  لٌ جُ ا رَ يهَ ا فِ كالم يصحُّ بدو

ا يهَ ا فِ ، و ( مَ  انِ نَ اثْـ  لْ بَ  لٍ جُ رَ  نْ ا مِ يهَ ا فِ ال حمتمل له غري العموم ؛ ولذلك خطئ من قال : مَ 
وز أن ) حمتمل لنفي اجلنس على سبيل العموم ، ولنفي الواحد دون ما فوقه ، ولذلك جي لٌ جُ رَ 

رور بـ( مِ  انِ نَ اثْـ  لْ بَ  لٌ جُ ا رَ يهَ ا فِ يُقال : مَ  ) أو ( َديَّار ) أو غريمها  ) هذه ( َأَحدٌ  نْ ، فلو كان ا
رد التوكيد ، فقولك : مَ  ا يهَ ا فِ مَ و ،  دٌ حَ ا أَ من األمساء املقصورة على العموم ؛ لكانت مزيدة 

 .)١(؛ سيان يف إفهام العموم دون احتمال " دٍ حَ أَ  نْ مِ 

تقسيم املصنف وغريه ( ِمْن ) هذه الزائدة  " :معلًقا على قول ابن مالك أبو حيان  وقال     
ا تكون الستغراق اجلنس ولتأكيد استغراق اجلنس ليس مذهب سيبويه بل قولك :   َماإىل أ

وهذا  .راق اجلنس ؛ ( ِمْن ) يف املوضعني لتأكيد استغ َرُجلٍ  ِمنْ  َجاَءِين  َماو ،  َأَحدٍ  ِمنْ  َجاَءِين 
ا ، إال على قولك : مَ  َرُجلٍ  ِمنْ  َجاَءِين  َمامل تدخل يف قولك : ) ِمْن  ( هو الصحيح ؛ ألن

 .)٢("؛ املراد به استغراق اجلنس  لٌ جُ  رَ ِين اءَ جَ 

، مث نقل عن  ؟ والعجب من الشيخ !! كيف قال ما قال " قال ناظر الجيش معترًضا :     
، معلًال ذلك بأن  َرُجلٍ  ِمنْ  َجاَءِين  َمايف حنو قولك :  ( ِمْن )زيادة عن أيب العباس أنه ينفي ال

 َماا يفيد استغراق اجلنس ؟! قال : إمنا هي زائدة يف حنو : نه ) نْ مِ (   ، والزائد ال يفيد معًىن 
ل ألنك إذا حذفتها مل خيل حذفها مبعىن . فذكر الشيخ هلذا وسكوته عنه يد؛  َأَحدٍ  ِمنْ  َجاَءِين 

؛ أفادت معىن االستغراق ، وهو قد قال  َرُجلٍ  ِمنْ  َجاَءِين  َمايف حنو :  ( ِمْن )على تسليمه أن 
ا للتوكيد يف :  ا للتوكيد يف هذا الرتكيب كما أ بعد ، ويؤيد ذلك أنه  َأَحدٍ  ِمنْ  َجاَءِين  َما: إ

ه أبو العباس صحيح إال هذا الذي ذكر  نقل عن ابن هشام أنه قال : )٣(ذكر ما قاله أبو العباس

                                                           

 . ٢٨٨٢/  ٦متهيد القواعد  (١)

 . ٢٨٩٩/  ٦ السابق (٢)

 . ٤٢٠/  ٤،  ١٣٨ــــ  ١٣٧/  ٤،  ٤٥/  ١ر : املقتضب ينظ (٣)
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ذا االعتبار زائدة .فقد  ا ملا كان العامل يطلب موضعها ، ومل تكن معدية ؛ جعلها سيبويه  أ
اعرتف ابن هشام بصحة ما قاله أبو العباس حىت أجاب مبا أجاب وإيراد الشيخ لذلك أقوى 

 .)١("دليل على االعرتاف به 

 :والترجيح  مناقشةلا     

ا ، ومَ  لٍ جُ رَ  نْ  مِ ِين اءَ ا جَ : مَ يف  تأكيد استغراق اجلنسل ) نْ مِ ( أن  إىليان ح ذهب أبو     
ا يف : ، واعرتضه ناظر اجليش سيبويه ، مذهب ذلك واتبع يف ،  دٍ حَ أَ  نْ  مِ ِين اءَ جَ   َجاَءِين  َمابأ
ا بعد أن قال ب بأنه حيان ، مث احتج على أيبنس وليست للتوكيد ، الستغراق اجل َرُجلٍ  ِمنْ  أ

ا الستغراق اجلنس يف :  ذكر و ،  َرُجلٍ  ِمنْ  َجاَءِين  َمايف كال املثالني للتوكيد ، نقل كالم املربد بأ
  ابن هشام. قول، دون أن يعلق أبو حيان على صحح مذهب املربد الذي ابن هشام بعده قول 

 :)٢(ثالثة مذاهب للنحاة يف زيادة ( ِمْن )     

يسبقها  أنْ  : أحدمها، شرطني ب أنَّ ( ِمْن ) تزاد، وهو البصريني األول : مذهب مجهور      
 . نكرة جمرورهايكون  أنْ  : اآلخر، و وهو النهي واالستفهام ،  نفي أو شبهه

 . فقط ها نكرةرور أن يكون جم، : مذهب بعض الكوفيني  الثاين     

بدون  ، أن تزادفيني  ، والكسائي وهشام من الكو الثالث : مذهب األخفش من البصريني     
 . ووافقهم ابن مالك يف التسهيل،  شرط

لتأكيد  زائدةأن تكون : ، األوىل )٣( حالتان ( ِمْن ) الزائدةقد ذكر النحاة أن لـــو           
 بالنفي، خمتصة نكرة كل وهي املوضوعة للعموم ، األمساء على استغراق اجلنس ، فال تدخل إالَّ 
                                                           

 . ٢٩٠٠ـ ــــ ٢٨٩٩/  ٦متهيد القواعد  (١)

ـ  ٤٨٤/  ١ جناح أبو صاحب ، حتقيق : عصفور بن علي بن حممد بن مؤمن بن لعلي ، ينظر : شرح مجل الزجاجي (٢)
،  ٣٢٥ص  اخلراط حممد أمحد ، حتقيق : القيامل عبدالنور بن أمحد لإلمام ، املعاين حروف شرح يف ، رصف املباين ٤٨٥

 . ٣٣٩ـ  ٣٣٨، اخلالف بني النحويني ص  ٤٦٣/  ٢، مهع اهلوامع  ٧١/  ٢، شرح األمشوين  ١٧٢٣/  ٤ االرتشاف

 علي أبو ، األصل الفارسي الغفار عبد بن أمحد بن للحسن ، اإلعراب املشكلة األبيات شرح أو ينظر : كتاب الشعر (٣)
 ،         = املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أليب املخصص ،،  ٧٩ــــ  ٧٨ص  الطناحي حممد حممود، حتقيق : 
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 نْ مِ  جاءين امَ :  ألن يف املثال زائدة لتأكيد استغراق اجلنس ؛ فهي.  دٍ حَ أَ  نْ مِ  َجاَءِين  امَ : حنو
 ، دون أي احتمال . العموم إفهام يف انِ يَّ سِ  ـــــ دٌ حَ أَ  َجاَءِين  اومَ ،  دٍ حَ أَ 

 وهي ، اجلنس الستغراقأو  ، العموم على التنصيص لتفيد زائدة تكون أن:  والثانية     
 تنصيصفهي يف املثال زائدة لل.  لٍ جُ رَ  نْ مِ  َجاَءِين  امَ : حنو ، بالنفي تصخت ال نكرة على الداخلة
ألن َما َجاَءِين َرُجٌل ، فيه احتمال أن النفي لواحد من  أو الستغراق اجلنس ؛ ، العموم على

 . للعموم النفيُ  ) كان ( ِمنْ  تْ يدَ إذا زِ ، واحتمال لنفي العموم ، ف هذا اجلنس

 لتأكيد استغراق اجلنس زائدة أن تكون: وهي ، جعل هلا حالة واحدة  فقد سيبويهأما و      
 كان فيه تدخل مل لو موضع يف تدخل وقد: "  سيبويه قال ،)١(بالشرطني املذكورين فقط

ا إال ، ) امَ (  مبنزلة توكيدٌ  ولكنها امستقيمً  الكالمُ  ا؛  جتر أ :  قولك وذلك ، إضافة حرف أل
، ولكنه  حسًنا الكالمُ  كان ) نْ مِ (  تَ جْ رَ خْ أَ  ولو.  دٍ حَ أَ  نْ مِ  تُ يْ أَ رَ  امَ  و ، لٍ جُ رَ  نْ مِ  اِين تَ أَ  امَ 

  .)٢(" أكد بِــــ( ِمْن ) ، ألن هذا موضع تبعيض

) فيهما لتأكيد استغراق  نْ يف قول سيبويه يظهر جليا أنه ساوى بني املثالني بأن ( مِ و           
، حيتمل فيه أن يكون النفي لواحد ، وأن  لٌ جُ  رَ ِين اءَ ا جَ مَ : أن على سيبويه ب)٣(اجلنس ، وقد ُردَّ 

 ال غري . اجلنسِ  نفيَ  يكون للجنس ، فإن زيدت ( ِمْن ) كان املرادُ 

                                                                                                                                                                          

 يعيش بن علي بن يعيش البقاء أيب الدين ملوفقللزخمشري ،  شرح املفصل،  ٢٣٠/  ٤ جفال إبراهيم خليل = حتقيق : 
، اجلىن الداين ص  ٣٥٥/  ١ب يف علل البناء واإلعراب ، اللبا ٧٥ــــ  ٧٤/  ٢ يعقوب بديع إميل ، حتقيق : املوصلي
شرح التصريح على ،  ٥٩٦ــــ  ٥٩٥/  ٣قاصد الشافية امل ، ٤٢٢ــــ  ٤٢١/  ٤الربهان يف علوم القرآن  ، ٣١٧ــــ  ٣١٦

 .٦٣٩/  ١التوضيح 

 . ١٧٢٥/  ٤ االرتشافينظر :  (١)

 . ٢٢٥/  ٤ هارون حممد عبدالسالم ، حتقيق : سيبويهب امللقب ، قنرب بن عثمان بن عمرو بشر أليب الكتاب (٢)

 ١٠١/  ٥ مهديل حسن أمحد ، حتقيق :املرزباين عبداهللا بن احلسن السريايف، سعيد أليب، ينظر : شرح كتاب سيبويه  (٣)
 . ٢١٣/  ١ التوجيري عبداهللا بن حممد بن خالد، شرح كتاب سيبويه ، أليب حممد صاحل بن حممد اهلَْسُكوري ، حتقيق : 
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 َجاَءِين  َمابأن ذلك ال يفسد كالم سيبويه ؛ ألن املتكلم إذا قال : )١(وقد ذكر السريايف     
ذا اللفظ كَرُجٌل  فإمنا )  نْ مِ ( ، فإذا أدخل  َأَحدٌ  َجاَءِين  َماما يف : ، جيوز أن ينفي اجلنس 

؛ ألن فيه  ) نْ مِ ( وإمنا تزاد ،  ) نْ مِ ( يدخلها توكيًدا ؛ ألنه مل يتغري املعىن الذي قصده بدخول 
 َال وَ  دٌ يْ  زَ ِين اءَ ا جَ أراد : مَ تأول البعض ؛ ألنه قد نفي كل بعض للجنس الذي نفاه مفرًدا ، كأنه 

 . هذا اجلنسِ  أبعاضِ  نْ ذلك مِ  رُ يْـ  غَ َال و وَ رٌ مْ عَ 

إىل ما ذهب إليه سيبويه وصححه ؛ معلًِّال بأن ( ِمْن ) مل تدخل  )٢(وقد ذهب الصفار     
ألن الثابت يف ( ِمْن ) يف قولك  ؛ دٌ حَ  أَ ِين اءَ ا جَ مَ  : بأن املراد فيهإالَّ  ؛ لٌ جُ رَ  على  : َما َجاَءِين 

، عليه  لٍ جُ رَ  نْ  مِ ِين اءَ ا جَ ك : مَ قولُ  لَ مِ فحُ  االستغراقأن تكون لتأكيد  ، دٍ حَ أَ  نْ  مِ ِين اءَ ا جَ : مَ 
 .)٣(، وهلذا كان مذهب سيبويه أوىل

، فقد َرُجٍل  ِمنْ  َجاَءِين  َمايف :  )٤(أشار إليه ناظر اجليش الذي ذكره السريايفوهذا التعليل      
ا بالنسبة للمتكلم للتوكيد ، وبالنسبة للمخاطب  تكون إلفادة التنصيص على العموم . ذكر بأ

هم املخاطب ، مث إن أبا حيان اختار يف موضع آخر ـــــفومثة فرق بني إرادة املتكلم و      
)  ِمنْ  ذكر بأن ( ،)٥( M  =  <  ;  :L سيبويه ، ففي قوله تعاىل : لاملخالفني  مذهب

لفاظ املستعملة لالستغراق يف ) من األ ايف اآلية زائدة لتأكيد استغراق اجلنس ؛ ألن ( أحدً 

                                                           

 . ١٠١/  ٥ينظر : شرح كتاب سيبويه للسريايف  (١)

هو قاسم بن علي بن حممد بن سليمان األنصاري البطليوسي ، املعروف بالصَّفَّار ، يكىن بأيب القاسم وأيب الفضل ،  (٢)
 .  ١٧٨/  ٥، األعالم  ٢٥٦/  ٢ه ، ينظر : بغية الوعاة ٦٣٠شرح كتاب سيبويه ، تويف بعد سنة 

 . ٤٢٢/  ٤ينظر : الربهان يف علوم القرآن  (٣)

 . ٢٨٩٩/  ٦ينظر : متهيد القواعد  (٤)

 . ١٠٢سورة البقرة ، اآلية  (٥)
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ا هنا للتأكيد ، خبالف قولك :  ا زيدت الستغراق  َرُجٍل، ِمنْ  قَامَ  َماالنفي العام ، فزياد فإ
 .)١(اجلنس

 : ظر اجليش على أيب حيان متجٌه ، لثالثة أمورومما سبق يظهر يل أن اعرتاض نا     

ملوضوعة للعموم ، ودخول ( ِمْن ) عليها ــــ األول : أن لفظة ( رجل ) ليست من األلفاظ ا     
النحاة عليه ــــ يكون إلفادة التنصيص على العموم ، واستغراق اجلنس ، وليست  تعارفكما 

 للتوكيد .

الثاين : أن من جعل ( ِمْن ) للتوكيد يف : َما َجاَءِين ِمْن َرُجٍل ، محله على إرادة املتكلم ،      
 لتنصيص على العموم ، واستغراق اجلنس .، وهو أن تكون للك واملخاطب يظهر له غري ذ

ا الستغراق اجلنس وعلل لذلك ، على       الثالث : أن أبا حيان قد اختار يف تفسريه بأ
 عكس ما اختاره يف التذييل ، واهللا تعاىل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

أثري الدين األندلسي ،  ، حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان أليب ، التفسري يف ينظر : البحر احمليط (١)
 . ٥٢٩/  ١ مجيل حممد صدقي حتقيق :
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 .لظروف ال تتصرف  ) نْ ( مِ رُّ جَ : رابعةالمسألة ال

)  نْ ) و ( عَ  نْ دُ ) و ( لَ  دُ عْ ) و ( بَـ  لُ بْ ) على ( قَـ  نْ مِ (  " وإذا دخلت : قال ابن مالك     
ا وسقوطها واحد ، وإذا دخلت على ( عِ  ى ) و دَ ) و ( لَ  دَ نْ فهي زائدة ؛ ألن املعىن بثبو

) ىلَ عَ ) مبعىن : جانب ، و ( نْ ل ( مِ ) بعد دخو  نْ ى ) فهي البتداء الغاية ، و (عَ لَ ) و ( عَ عَ (مَ 
 .)١(عىن : فوق "مب

وليس كما زعم ، بل املعىن خمتلف ؛ فإذا قلت : جئت من قبل زيد ،   " قال أبو حيان :     
كان جميئك مبتدأ من الزمان املتعقبه زمان جميء زيد ، وإذا قلت : جئت قبل زيد ؛ كان جميئك 

أو قليلة ؛ ألنه  ةسابًقا على جميء زيد واحتمل تعقبه زمان جميء زيد أو كان بينهما مهلة كثري 
ا فيهما البتداء  يدل على مطلق السبق ... وكذلك تقول يف ( من لدن ) ، ( ومن عن ) : إ

الغاية ، فإذا قلت : قعد زيد عن ميني عمرو ؛ فمعناه ناحية ميني عمرو ، واحتمل أن يكون 
عن من :  قعوده مالصًقا ألول ناحية ميينه ، واحتمل أال يكون مالصًقا ألوهلا . وإذا قلت

 . )٢(ميينه؛ كان ابتداء القعود نشأ مالصًقا ألول الناحية "

) إذا دخلت على  نْ واحلاصل أن املصنف جعل ( مِ "  قال ناظر الجيش معترًضا :     
) زائدة ، وقد رأيت حبث الشيخ معه يف  نْ ، وعَ  نْ دُ ، ولَ  دُ عْ ، وبَـ  لُ بْ األربعة املذكورة وهي : ( قَـ 

ولقائل أن ى ) البتداء الغاية . لَ ، وعَ  عَ ى ، ومَ دَ ، ولَ  دَ نْ ت على ( عِ ذلك وجعلها إذا دخل
له فإذا قيل : من عن،  )  نْ ( مِ ى ) يصري كل منهما امسًا مبباشرة لَ ، وعَ  نْ يقول: ال شك أن ( عَ 

 وإذا كان كذلك ، ى ) مبعىن : فوقلَ من على ؛ كانت ( عَ كانت مبعىن : جانب ، وإذا قيل : 
 . )٣( ما ذكر وحيتاج ذلك إىل تأمل "للتفرقة بينهما في فال يظهر وجه

 

 
                                                           

 . ٢٨٨٤/  ٦القواعد متهيد  (١)

 . ٢٩٠٦/  ٦السابق  (٢)

 . ٢٩٠٧ ـــــ ٢٩٠٦/  ٦السابق  (٣)
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 : والترجيح مناقشةال     

) َعنْ ( باشرت( ِمْن ) إذا  بأنيالحظ من النصني أن ناظر اجليش اعرتض على أيب حيان      
 يف اليس مثَّ فرقً زاعًما بأنه  ؛كانت مبعىن : فوق َعَلى )   ( كانت مبعىن : جانب ، وإذا باشرت

ما .ا) إذا ب نْ ( مَ  ىنمع  شر

وال ، )١(وتقدم الكالم يف ذلك ويرجع اخلالف يف هذه املسألة إىل القول بزيادة ( ِمْن )     
وافق ، وابن مالك قد بشروط )  نْ مِ ( يف زيادة  حيان قد وافق مجهور البصريني اشك أن أب

ا تزاد بال شرط يف األخفش وغريه من النحاة أي قبل  ـــفيهما ـ ) نْ مِ ( و " : أبو حيان قال . أ
فيهما زائدة ، وتقدمه  ( ِمْن )وزعم ابن مالك يف شرحه للتسهيل أن  ـ البتداء الغاية ،ــــوبعد 

ا فيهما غريه من النحاة   ن اب وقالقال : " فبني السيوطي ذلك ، قد ، و  )٢("إىل ادعاء زياد
ا م اختارها ماء على بنة زائدا فيهم هية ومجاعالك م   . )٣(اب "اإلجي يفن زياد

  ) نْ إذا باشرت ( عَ  ) نْ مِ (  أن ابن مالكمع وقد وضح أبو حيان من خالل مناقشته      
  ، وكذلك إذا باشرتكما تقدم وكالمه مبين على رأي مجهور البصريني  ، كانت البتداء الغاية 

 ) . ىلَ عَ ( 

 ألمرين :ال يتجه ناظر اجليش على أيب حيان  ما اعرتض به وأرى أن     

 .تكون البتداء الغاية  ) ىلَ عَ ( إذا باشرت  ) نْ مِ ( ابن مالك قد ذهب إىل أن أن  األول :     

اعتمد يف قوله على مذهب من مذاهب   من ابن مالك وناظر اجليشكًال أن   الثاين :     
    واهللا تعاىل أعلم . ،النحاة 

 

                                                           

 .٦٢ينظر : املسألة السابقة ص  (١)

 . ١٧٢١/  ٤االرتشاف  (٢)

 . ٤٦٧/  ٢مهع اهلوامع  (٣)



 ٦٩                                                                              اعرتاضات ناظر اجليش على أبي حيان يف ارورات                                       

 .ى ) لَ ) و ( عَ  نْ ( عَ  على ( ِمْن )في دخول  : خامسةالمسألة ال

وتنفرد ( ِمْن ) جبر ظروف ال تتصرف كـ : قـَْبُل َوبـَْعُد َوِعْنَد َوَلَدى  " ابن مالك :قال      
 . )١( اْمسَْنيِ " ) َعْن َوَعَلى( َوَلُدْن َوَمَع وَ 

حرف إمجاًعا  )٢( M  Ï  ÎL  ) من قوله تعاىل : َىل كما أن ( إِ  " أبو حيان :وقال      
حرفان يعين يف األبيات اليت ذكرها ابن عصفور لكن هذه  ) نْ ى وعَ لَ عَ (  إنَّ  : تقول كذلك

 .  )٣(" ى )لَ وعَ  نْ فال يكون فيها داللة على امسية ( عَ ، التعدية قليلة 

وهو كالم عجيب !! وكيف يبقي الداللة على االمسية بعد  " قال ناظر الجيش معترًضا :     
 . )٤(ها املدعي دليًال عليها ؟! " جعلأن سلم التعدية اليت

 الدراسة والترجيح :     

 حرفني) ى لَ وعَ  نْ عَ ( يتبني من النصني أن ناظر اجليش اعرتض على أيب حيان يف جميء      
ما الفعل املتصل إىل مضمره املتصل   قد حيان اأب أنَّ ب على ذلك مستدًال ؛ على ِقلٍَّة يتعدى 

 .امسيتهما دليًال على اليت جعلها ابن عصفور لتعدية اثباته إمن خالل هلما  مسيةأثبت اال

ما ) ىلَ وعَ  نْ عَ (من الثابت يف       ما يكونان امسني  أ )  نْ كذلك ( عَ ، و  ) نْ مِ (  إذا باشر
ى يكونان لَ وعَ  نْ ، وزاد ابن عصفور موضًعا آخر ، قال : " عَ )٥(يف ندوربـ( َعَلى )  إذا ُجرَّتْ 

                                                           

 . ٢٨٧٥/  ٦متهيد القواعد  (١)

 . ٢٥سورة مرمي اآلية  (٢)

 .  ٢٩٠٩/   ٦متهيد القواعد  (٣)

 ابق نفس الصفحة . املرجع الس (٤)

 . ٣٣٩/  ٢، حاشية الصبان  ٧٦٣/  ٢، اجلىن الداين  ١٥٢/  ١١ والتكميل ينظر : التذييل (٥)
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ليهما حرف خفض ، وإذا أدى جعلهما حرفني إىل تعدي فعل املضمر امسني إذا دخل ع
 .)١("املتصل إىل ضمريه املتصل 

حنو ذلك ، األخفش عن  رَ كِ ناظر اجليش : " وقد ُذ قال ، )٢(وما ذكره اتبع فيه األخفش      
َعَليَّ  : َسوَّْيتُ  ى ) بقول العربلَ ، فإنه استدل على امسية ( عَ ...ولعله هو املوقع البن عصفور

 .)٤(، بالطريق الذي ذكره ابن عصفور ")٣(ثَِياِيب 

 : قائلقول الابن عصفور به  استشهدمما و 

 )٥(الرََّواِحِل  َحِديثُ َعْنَك نـَْهًبا ِصيَح ِيف َحَجرَاتِِه            َوَلِكْن َحِديثًا َما  دَعْ 

 وقول اآلخر :

َلِه َمَقاِديرَُها   َهوِّْن َعَلْيَك فَِإنَّ اْألُُموَر         فَـ    )٦( ِبَكفِّ اْإلِ

                                                           

 ، حتقيق : اإلشبيلي عصفور بابن املعروف ، عصفور بن علي بن حممد بن مؤمن بن لعلي ، املقرب ، منقول بتصرف (١)
 . ١٩٦ـ ــــ ١٩٥/  ١ اجلبوري عبداهللاو  ، اجلواري عبدالستار أمحد

 تسهيل على ، املساعد ٤٧٢، اجلىن الداين ص  ١٧٣٣/  ٤االرتشاف ،  ١٥٥/  ١١ والتكميل التذييلينظر :  (٢)
 ٢٦٩/  ٢ بركات كامل حممد ، حتقيق : عقيل بابن املعروف ، املصري اهلمداين العقيلي الرمحن عبد بن اهللا لعبد ، الفوائد

 .٤٤١/  ٢ معمهع اهلوا،  ١٦٦/  ١مغين اللبيب  ،

 . ٤٧٥،  ٤٧٢ينظر : اجلىن الداين ص  معناه : َسوَّْيُت فـَْوِقي ثَِياِيب ، (٣)

 . ٢٩٠٨/  ٦متهيد القواعد  (٤)

،  ١٩٥/  ١، املقرب  ١٤٠ص  ، حتقيق : عبدالرمحن املصطاوي البيت من الطويل المرئ القيس ، ينظر : ديوانه (٥)
مهع ،  ٧٦٤/  ٢، توضيح املقاصد ١٧١/  ١مغين اللبيب ،  ١٥٥/  ١١ ميلوالتك ، التذييل ٢٩٠٨/  ٦متهيد القواعد 

 . ٤٤٢/  ٢ اهلوامع

،  ١٩٦/  ٤، املقتضب  ٦٤/  ١، الكتاب  ١٩٦/  ١لألعور الشَّينِّ ، ينظر : املقرب  تقاربامل البحر البيت من (٦)
مغين ،  ٤٧١، اجلىن الداين ص  ١٧٣/  ٤، االرتشاف  ١٥٥/  ١١ والتكميل ، التذييل ٢٩٠٨/  ٦متهيد القواعد 

 . ٤٤١/  ٢ مهع اهلوامع،  ٧٦٥/  ٢، توضيح املقاصد  ١٦٧/ ١اللبيب 
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وفيه ضمري مسترت تقدره : أنت ، تعدى  ، ( دَْع ) وهو فعل أمر إليه فإنَّ  بَ هَ فعلى ما ذَ      
، حبرف اجلر ( َعْن ) إىل ضمريه املتصل وهو الكاف يف ( َعْنَك ) ، والتقدير : دَْع نـَْفَسَك 

  (َهوِّْن َعَلْيَك ) .، وكذلك يقال يفوالضمريان فيهما للمخاطب 

 : ثالثة أوجه؛ ل صحال ي هذاو      

فعل املضمر املتصل ال يتعدى إىل ضمريه املتصل إالَّ يف أفعال القلوب ، وما  أنَّ  : األول     
قال ابن هشام : " ال يتعدى فعل املضمر املتصل إىل ضمريه املتصل يف غري باب  ،محل عليها 

 يـَُقال : َضرَبـُْتِين وال َفرِْحُت يب "، ال مَ دِ وعَ  دَ قِ وفَ  نَّ ظَ 
فإنك إذا جعلت الشاطيب : " قال ، و  )١(

) الذي فاعله ضمري  َهوِّنْ ى هنا حرفني ، أدى ذلك إىل باب ممنوع ، وهو تعدي (لَ وعَ  نْ عَ 
) ، وهو متصل ؛ وذلك غري جائز ، كما مل  َعَلْيكَ املخاطب إىل مضمر املخاطب الذي هو (

 .)٢(ْضرِْبَك ، وال : َزْيٌد َضرَبَُه ، تريد : َضَرَب نـَْفَسُه إال يف باب ظننت "ُتِين ، وال : اِ : َضَربْـ  َجيُزْ 

 )َهوِّْن َعَلْيَك ) يف ( َعَلْيكَ ) و (دَْع َعْنَك ) يف ( كَ نْ (عَ أن بنيَّ ناظر اجليش  أنَّ  : الثاين     
ا مفعول ) ، وأمَّ  ا) ( نـَْهبً  عْ مفعول ( دَ  قال : " إمنا ، ) َهوِّنْ  ، و عْ ( دَ  ليسا مفعويل الفعلني

) يف  نْ . ولو كانت ( عَ  ) فمحذوف يدل عليه املعىن ، التقدير : هون عليك ما تلقاه َهوِّنْ (
نفسك ، وليس  : ، أي اكَ يَّ إِ  عْ البيت لتعدية الفعل الذي قبلها إىل ما بعدها لكان التقدير : دَ 

، أي : نفسك ، وهذا  اكَ يَّ إِ  نْ وِّ اآلخر : هَ  دير يف البيتاملعىن على هذا . وكذا كان يكون التق
ال يُقال . فظهر أن املفعول غري ما باشره احلرفان املذكوران ، وإذا كان املفعول غري ما باشره 

، ولو كان ما قاله  املتصل ضمر املتصل إىل مضمرهاحلرف فمن أين جييء تعدي فعل امل
 M  Ñ  Ð  Ï  ÎL من قوله تعاىل :   )َىل صحيحا لوجب أن حيكم بامسية ( إِ 

،Mv  u  t  s  rw  L)٤(" ومل يذهب أحد إىل أن ( إىل ) اسم . )٣(. 
                                                           

 . ١٦٧/  ١مغين اللبيب  (١)

 . ٦٧٤/  ٣املقاصد الشافية  (٢)

 . ٣٢سورة القصص ، اآلية  (٣)

 . ٢٩٠٨/  ٦متهيد القواعد  (٤)
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 ) قوْ ب وفَـ انِ جَ ( لصح وقوع ـ ــــ يف البيتني ـــامسني  كانا ) لو ىلَ وعَ  نْ عَ ( الثالث : أن     
ها ، حملَّ ) فوق  ( حلولُ  حَّ لصَ ؛ لو كانت امسًا يف هذه املواضع قال ابن هشام : " ، امحمله

ا   : وــــــــــ( إىل )يف حنةـــــــــــــــــــــــــــــــــــبامسي َلزَِم احلكمُ  ؛ ــــ شـــفـاألخ يأ ـــــ ها ِلَما ذََكرَ ــــلو َلزَِمْت امسيتوأل
 M:  9L)١( و ، M  s  rL  و ، M Ï  ÎL ")٢(. 

تجه ؛ ألن التعدية اليت ذكرها مظر اجليش على أيب حيان اعرتاض نا أنَّ  سبق يتبني يلومما      
 واهللا تعاىل أعلم . ، عليها لَ مما اختصت به أفعال القلوب وما محُِ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 . ٢٦٠اآلية  ، سورة البقرة (١)

 . ١٦٧/  ١مغين اللبيب  (٢)
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 : الباء الجارَّة . نيالمبحث الثا
 . الباء بعد)  َما(  زيادة:  المسألة األولى

 : الشاعر كقول كافة الباء بعد تزاد وكذلك"  : مالك ابن قال     

 )١(يبُ طِ خَ  تَ نْ أَ وَ  ىرَ تُـ  دْ قَ  امَ بِ لَ         اابً وَ جَ  ريُ حتُِ  َال  تَ رْ صِ  نْ ئِ لَ فَـ 

ا معىن الباء يف الكافة)  امَ (  وحتدث...   قد امَ لَبِ :  ) يبُ طِ خَ  تَ نْ أَ وَ  ىرَ تُـ  دْ قَ (  فمعىن ، ُرمبَّ
 : كثري قول ومثله، ترى

 رُ اثِ وَ دَ  ودِ هُ عُ الْ  اتُ ميَ دِ قَ  نَّ هُ وَ      ىوَ اهلَْ  َىل إِ  يمَ لِ احلَْ  نَ جْ يِّ هَ يُـ  انٍ غَ مَ 

 )٢(رُ امِ وَ عَ  يسِ نِ اْألَ  اتُ يعَ مجَِ  نَّ هُ وَ       اهَ لَ هْ أَ وَ  ارَ يَ الدِّ  كَ لْ تِ  ىرَ أَ  دْ قَ  امبَِ 

 .)٣(" أرى قد ورمبا:  أراد

ا،  افةك ذكر ما يف)  امَ (  أنَّ  من ـــــ املصنف يعين ــــــ إليه ذهب ما"  : حيان أبو قال       وأ
ازية للسببية والباء مصدرية ذلك يف)  امَ (  بل ، صحيح غري التقليل معىن أحدثت  واملعىن ، ا
 .)٤(" التقليل على ال التكثري على

  ولكن ، الشاعر مراد يكون أن بعيد قدَّره ما أن خيفى وال"  : معترًضا الجيش ناظر قال     

                                                           

) ، ويف مغين اللبيب بال نسبة  ٨٤٢/  ٢البيت من البحر اخلفيف ، ونسبه ابن مالك ملطيع بن إياس( شرح الكافية  (١)
 الدين لبدر ، ) الكربى الشواهد شرحــ( ب املشهور األلفية شروح شواهد شرح يف، كذلك يف املقاصد النحوية  ٣٤٠/  ١

، ونسبه الشنقيطي لصاحل بن عبدالقدوس  ٤٩٥ / ٢ السود عيون باسل حممد ، حتقيق : العيين موسى بن أمحد بن حممود
 باسل حممد:  حواشيه وضع ، الشنقيطي األمني بن ألمحد  ، اجلوامع مجع شرح اهلوامع مهع على الدرر اللوامع ينظر :
 .  ١٠١/  ٢ السود عيون

 . ٣٦٨ ، مجع وشرح : إحسان عباس ص : ديوانه، ينظر َعزَّة  ريِّ ثَـ البحر الطويل لكُ قصيدة على من لبيتان ا (٢)

 . ٣٠٠٣/   ٦متهيد القواعد  (٣)

 . ٣٠١٤/  ٦ السابق (٤)
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 .)١(" ظاهر ريفغ ؛ قليلالت املراد إن:  املصنف قول

 : والترجيح المناقشة     

 عملت الباء وأن البيت يف مصدرية)  ما(  جميء يف حيان أيب على اجليش ناظر اعرتض     
 . الشاعر مراد من بعيد ذلك أن زاعًما ؛ التقليل على ال التكثري على املعىن وأن ، اجلر فيها

 :  الباء على)  ما(  دخول يف آراء وللعلماء     

 يف وقال ، التسهيل يف مالك ابن رأي وهو ،  الباء لعمل كافةٌ )  َما(  أن يرى من:  أوال     
 أشرتُ  وإليها.  َذْيِليَّةٌ هُ  لغة وهي ، تقليًال  الباء مع)  َما(  زيادةُ  ُحتِْدثُ  وقد: "  الكافية شرح
 : بقويل

َا( َكـ)  َما(  الَباءَ  تـَُردُّ  َوَقدْ         ) امَ (  اءِ بَ الْ وَ  ) نْ عَ (  وَ  ) نْ مِ (  دَ عْ بَـ  يدَ زِ وَ   .)٢() " ُرمبَّ

)  امَ (  جعل يف )٥(والزبيدي،  )٤(والفريوزآبادي ، )٣(الشاهد هلذا شرحه يف العيين وتبعه     
 . الباء لعمل كافة

)  نْ مِ (  و الباء وبعد: "  قال ، والكثرة القلة على امبني  ذلك جعل فقد السيوطي وأما     
 :  كقوله،   الفعل حينئذٍ  ويليهما،  بقلة فيكفان

                                                           

 . ٣٠١٥/   ٦متهيد القواعد  (١)

 . ٨١٧/  ٢شرح الكافية الشافية  (٢)

 . ٤٩٦املقاصد النحوية ص ينظر :  (٣)

 يف الرتاث حتقيق مكتب ، حتقيق : الفريوزآبادي ، يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين د ،القاموس احمليط ينظر :  (٤)
 . ١٣٥٣ص  الرسالة مؤسسة

 من جمموعة ، حتقيق : الزبيدي ، احلسيين الرزاق عبد بن حمّمد بن حملمد ، القاموس جواهر من تاج العروس ينظر : (٥)
 . ٥٠٢ ـــ ٥٠١/  ٤٠ احملققني
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(  *  +   ,  -  M  : تعاىل قال ، الكف عدم واألكثر...  َخِطيبُ  َوأَْنتَ  تـَُرى َقدْ  لَِبَما
./  L)١( ،  M      #  "  !L)٣(" )٢(. 

 . الباء لعمل كافة غري)  َما(  أن يرى من:  اثانيً      

 وقد ، مصدرية معهما)  ما(  وأن ، للتعليل والكاف ءالبا أن والظاهر: "  هشام ابن قال     
 معىن البيت يف املناسب مث) ...  امَ (  عدم مع للتعليل يأيت والباء الكاف من كال  أنَّ  مَ لَّ سَ 

 .)٤(" التقليل ال التكثري

 كافة)  امَ (  كون أن:  اأحدمه،  جهتني من هُ دَّ ورَ  مالك ابن ذكره ما الشاطيب ناقش وقد     
ا إلمكان ؛ متعني غري الشواهد تلك يف  جميب غري صرت لئن:  معىن على مصدرية كو

 ) . َما( لِـ الكف ثبوت فيها يكون فال...  خطيًبا لرؤيتك

 مبلغ الكثرة من يبلغ مل وأنه،  هِ بِقلَّتِ  القولُ  لكان دَ شِ نْ أُ  كما ذلك دَ جِ وُ  لو أنه:  واألخرى     
)  َما ( حلقتها وقد ، الالم احلروف هذه يفمل يذكر  كما ، كرهيذ  مل فلذلك ؛ عليه يـَُقاسُ  ما
 : األعشى لبقو  ذلك واستشهد على ، كافة غري

   )٥(قـَرَارَا ءٍ َشي ُكلِّ  ِلَما فَِإنَّ            أَْربَابِه َخْريِ  كٍ لِ مَ  َىل إِ 

 .)٦(ابذكره يعنت ملاليت ومحله على القلة 

                                                           

 . ١٥٩اآلية ، سورة آل عمران  (١)

 . ١٥٥ية اآل، سورة النساء  (٢)

 . ٤٧٤ ـــــ ٤٧٣/  ٢ مهع اهلوامع (٣)

 . ٣٤١/  ١مغين اللبيب  (٤)

،  ٥١ص  حسني حممد حممد:  وتعليق شرح ، ، ينظر : ديوانه ميمون بن قيس البيت من البحر املتقارب لألعشى (٥)
 . ٦٦٥/  ١شرح التصريح 

 . ٦٩٧/  ٣ينظر : املقاصد الشافية  (٦)
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 والباء وعن من أي ـ العمل عن املذكورات هذه الزائدة)  امَ (  تكف فلم: "  اخلضري وقال     
ا ؛ ـ ا حيكم وإمنا ، باألمساء اختصاصها تزيل ال أل  مجلة بعدها وقع فإن املفرد االسم مع بزياد

م : أي ، )١(M    ç  æ  å  äL:  حنو ، حريف موصول فهي  .)٢(" بنسيا

: "  الـــق،  لبعض كفِّها وعدمِ  اجلرِ  حروفِ  بعضَ )  ما(  ِلَكفِّ  اسببً  مثةَ  أن يُّ ازِ الرَّ  وذكر     
 ويف كافة)  بَّ رُ (  يف)  امَ ( و ، كذلك والباء اجلر حروف من)  بَّ رُ (  أن األقوى والسؤال

 مستقال  َجْعُلهُ  وُميِْكنُ  ، تاما يكون)  امبََّ رُ (  بعد الكالم أن هو فيه والتحقيق كافة ليست) امبَِ (
َا( حذفت ولو ، الدار يف زيد ورمبا ، األمري قام رمبا:  فنقول ، َيُضرَّ  مل)  امبََّ رُ (  حذف ولو ) ُرمبَّ

:  تعاىل قوله ألن ؛ ، كذلك ليست)  امبَِ (  وأمَّا ، لصحَّ  األمري وقام الدار يف زيد وقلت
M.  -  ,   +  *  )/  L كان امل ، َهلُم لِْنتَ  اهللاِ  ِمنَ  رمحةٌ :  وقلت)  امبَِ (  أذهبت لو 

َا (و ، حقيقة باقية فهي إليها ُحيَْتاجُ  ِمبَا تعلُقها يـَُعدُّ  فالباء.  كالًما ا عنها استغين ملَّا)  ُرمبَّ  فكأ
 . )٣(" للمعدوم عملَ  وال حكمها يبقَ  مل

 الذي املكان يف إال كافةً  ُجتَْعلَ  ال أن وينبغي) : "  َكَما(  على الكالم يف حيان أبو وقال     
 ، العمل من فيها استقر ما على للكاف ُمْبقٍ  مصدريةً  إبقاَءها ألنَّ  ؛ مصدريةً  فيه رتتقد ال

:  يف ذلك أمكن وقد ، املصدرية ما على الداخلة اجلر حروف مثل من ذاك إذ الكاف وتكون
 M{  z     yL)٥(" كافةً  ُجتَْعلَ  أن ينبغي فال ،)٤( . 

                                                           

 . ٢٦سورة ص ، اآلية  (١)

حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، حملمد بن مصطفى بن حسن اخلضري الشافعي ، شرح  (٢)
 . ٥٣٤/  ١وتعليق / تركي فرحان املصطفى 

/  ٢٨مفاتيح الغيب ، أليب عبداهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي ، امللقب بفخر الدين الرازي  (٣)
١٠٧ . 

 . ١٣رة البقرة ، اآلية سو  (٤)

 . ١١٠/  ١البحر احمليط  (٥)
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 ملحروف اجلر اليت تكفها ( َما ) عن العمل  ابن مالك عندما ذكر )سبك املنظوم(ويف      
ا وتـَْقرتَِ ، قال : " يذكر معها الباء  ـ وبالكاف وبِـ( ِمْن ) فـََتُكفُُّهنَّ ويـَْبُطُل ـــــ أي ُربَّ ــــُن ( َما ) 

 .)١(اختصاُصُهنَّ باألمساء "

 : قال حني منت األلفية أقره يفوهذا ما      

 )٢(ُعِلَما َقدْ  َعَملٍ  َعنْ  يـَُعقْ  فـََلمْ )          َما(  زِيدَ )  َوبَاءٍ  ، َوَعنْ  ، ِمنْ (  َوبـَْعدَ 

 : ألمرين؛  يتجه ال حيان أيب على اجليش ناظر اعرتاض أن يل يظهر سبق ومما     

 عند املقرر هو البيت يف الباء تكفَّ  مل)  َما(  أن من حيان أبو ذكره ما أن : األول     
 من مينع ال ذلك أن إال ؛ مالك ابن قال كما َذْيِليَّةً هُ  لغةً )  امَ ( بِـ الكفُّ  كان وإنْ  النحاة،
ا  . عمل من ماهلا على باقية والباء مصدرية البيت يف كو

ا من احلسبك املنظوم مل يذ  يف مالك ابن أن : الثاين      روف اجلارة اليت كر الباء مع إخو
 ، عملها عن الباءَ  تكفُّ  ال)  َما(  أن استقر لديه  فيةاألل منت( َما ) عن العمل ، ويف  نَّ تكفُّهُ 
 .  أعلم تعاىل واهللا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ١٤٥ص  البن مالك سبك املنظوم وفك املختوم (١)

 . ١١٧ألفية ابن مالك ص  (٢)
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 . ُقمْ  بَِأنْ  ِإلَْيهِ  َكتَْبتُ :  اقتران ( َأْن ) بالباء في قوله:  المسألة الثانية

 ـــ به توصل ما وبيان ، وصلها كيفية هنا إليه احلاجة دعت والذي"  : مالك ابن قال     
ا كرفذ  ، ــــ)  َأنْ (  يعين  املضارع الفعل ذلك ليتناول ، مطلقا متصرف بفعل توصل أ

 واألمر ، تَ يْ تَـ أَ  نْ أَ  نْ مِ  تُ بْ جِ عَ :  حنو ، املتصرف واملاضي ، لَ عَ فْ تَـ  نْ أَ  يدُ رِ أُ :  حنو املتصرف،
 يـُْوِهمَ  لئال ؛ أرسلت:  بعد بالباء)  أنْ (  وقرنت ، لْ عَ افْـ  نِ أَ بِ  يهِ لَ إِ  تُ لْ سَ رْ أَ :  حنو ، املتصرف
ا الباء من جترُدها  .  )١(" تفسريية أ

 عندي يقوى ال"  : على ابن مالك وصل ( أْن  ) بفعل األمر فقال حيان أبو فأخذ     
 : لوجهني األمر بفعل أن وصل

 املطلوب األمر معىن فات مصدرًا األمر وفعل ) أنْ (  من سبكت إذا نهأ:  أحدمها     
 . مْ قُ  نْ أَ بِ  هِ يْ لَ إِ  تُ بْ تَ وكَ ،  امِ يَ قِ الْ بِ  هِ يْ لَ إِ  تُ بْ تَ كَ :  بني ففرق،  يغةبالص عليه واملدلول

 تُ بْ جِ عَ  وال،  مْ قُ  نْ أَ  تُ بْ بَ حْ أَ  وال،  مْ قُ  نْ أَ  ِين بُ جِ عْ يُـ :  العرب لسان من يوجد ال أنه:  الثاين     
م يف مفقوًدا ذلك وكون،  مْ قُ  نْ أَ  نْ مِ  ا على دليلٌ  لسا  ما وأمَّا ... األمر بفعل توصل ال أ

  : يف مثُلها زائدة فالباء.  ُقمْ  بَِأنْ  إِلَْيهِ  َكَتْبتُ :  كالمهم من سيبويه حكى

 . )٣(" )٢(رِ وَ السُّ بِ  نَ أْ رَ قْ يَـ  َال  رِ اجِ حَ مَ الْ  ودُ سُ         ةٍ رَ مخِْ أَ  اتُ بَّ رَ  َال  رُ ائِ رَ احلَْ  ُهنَّ 

 به فاالستدالل:  الثاين الوجه أما: نظر قاله وفيما"  : ناظر الجيش قائًال عليه فاعترض      
 أو تعجب إمنا ألنه ؛ ُقمْ  َأنْ  َأْحَبْبتُ  وال ، ُقمْ  َأنْ  يـُْعِجُبِين :  لقولك معىن ال ألنه ؛ الفساد ظاهر
 . له خارج ال واإلنشاء إنشاء والطلب . خارج له يكون أن ميكن ما حيب

                                                           

 . ٧٥٥ـــــ  ٧٥٤/  ٢ متهيد القواعد (١)

: ينظر  .اليب ريي ، والثاين : للقتال الكالبيت من البحر البسيط ، البيت وقع يف شعرين : أحدمها : للراعي النم (٢)
/  ٩ هارون حممد عبدالسالم:  وشرح حتقيق ، البغدادي عمر بن لعبدالقادر ، العرب لسان لباب ولب خزانة األدب

١٠٨ . 

 . ٧٥٥/  ٢متهيد القواعد  (٣)
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 التقدير عند باألمر املوصولة يف األمر معىن اتفو  بأن عنه بتأج فقد:  األول الوجه وأما     
 التقدير عند باملضارع واملوصولة باملاضي املوصولة يف واالستقبال املاضي معىن كفوات باملصدر
 ، قم بأن إليه كتبت:  وهو العرب عن سيبويه حكاه مبا يعتضد املصنف قرره وما ، املذكور
 األمساء تباشر إمنا زائدة كانت ولو اجلر وفحر  ألن ؛ مرضي غري الباء بزيادة الشيخ وحكم
 . )١(" واملؤولة الصرحية

 : والترجيح المناقشة     

، )أي( مبنزلة)  أن(  فيه تكون ما باب يف  سيبويه قول إىل املسألة هذه يف اخلالف يرجع     
 على:  وجهني لىع فيكون ، ُقمْ  َأنْ  وأمرته ، فـَْعلْ ا َأنِ  إليه كتبت:  قوله وأما: " قال سيبويه 

) تـَْفَعلُ (بِـ الذي تصل كما ، والنهي األمر حبرف ووصلتها األفعال تنصب اليت)  َأنْ (  تكون أن
 ، أمر موضع يف ألنه ؛)   ُقمْ (  بِـ أن فوصلت ، تـَْفَعلُ  الذي أَْنتَ :  تقول حني خاطبت إذا
 اليت)  أن(  تكون اأ على والدليل ، خاطبت إذا وأشباهها) تـَُقول( بِـ الذي وصلت كما

 تدخلها مل)  أي(  كانت فلو ، اِفـَْعلْ  بَِأنْ  إِلَيهِ  َأْوَعْزتُ : فتقول ، الباء تدخل أنَّك ، تنصب
 كانت كما ،)  أي(  مبنزلة تكون أن: اآلخر والوجه .  األمساء يف الباء تدخلها كما ، الباءُ 
 .  )٢(" األول يف)  أي(  مبنزلة

 عن واجلواب:" قال ، حيان أيب على هشام ابنُ  به َردَّ  ما هو اجليش ناظر به اعرتض وما     
 املضي معىن كفوات باملصدر التقدير عند باألمر املوصولة يف األمرية معىن فوات أن األول

 مصدرية مُ يسلِّ  إنه مث ، املذكور التقدير عند باملضارع واملوصولة باملاضي املوصولة يف واالستقبال
 ، )٣(ÎL  اهللاُ غَضب أَنM  Ê :حنو يف فيها ذلك مثل لزوم مع املشددة نم املخففة) َأنْ (

                                                           

 . ٧٥٦/  ٢متهيد القواعد  (١)

 . ١٦٢/  ٣الكتاب  (٢)

بنصب ( اخلامسة ) ، وقرأ الباقون   M  Í  Ì   Ë  ÊL عن عاصم قرأ حفص ،  ٩ية اآل، سورة النور  (٣)
 =       بتسكني ( أن ) ، وكسر الضاد وفتح الباء ، ولفظ اجلاللة مرفوع ، Lاهللاُ غَضب أَنM  بالرفع ، وقرأ نافع وحده 
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 . )١(" ايً عْ ورَ  ايً قْ سُ :  حنو ، مطلًقا مفعوًال  كان إذا إال املصدر من الدعاءُ  مُ هَ فْ يُـ  ال إذ

 قابل وهو ، السبك عند األمر معىن لفوات تسليم فيه هذا: "  بقوله وقد علق الدماميين     
 السبك عند ومعناه ، والنهي باألمر)  َأنْ (  صلة بتجويز الزخمشري عادة جرت قدف ، للمنع
M      V  U  T   S  R  Q   P :  تعاىل قوله يف نوح سورة يف حققه وقد ، طليب مصدر

WL )قلنا بأن أي ، قومك أنذر بأن أرسلناه إنا أي ، للفعل الناصبة)  أن: " (  فقال )٢ 
 بأمر موصولة وقعت حيث الطليب باملصدر تقدر  هذا فعلى" .  إلنذاربا باألمر أي ، أنذر له
 يفوت وال ، القعود عن والنهي بالقيام باألمر أي ، تقعد وال قم بأن إليه كتبت:  حنو ، ي أو

 معىن كفوات األمرية معىن فوات أن نسلم فال التسليم تقدير وعلى ، اجلملة يف الطلب معىن
  حينئذٍ  اللفظ ألن ؛ ورأًسا ، أصًال  األمر ملعىن مفوِّت السبك ألن كوذل ، واالستقبال املضي

 املاضي الزمان معىن على للداللة مبفوت السبك وليس ، الداللة وجوه من بوجه عليه يدل ال
 الزمن على داللة فله ، الزمان وجود وجوده من ويلزم ، حدث املصدر ألن ؛ بالكلية واملستقبل
 .  )٣(" األول جتويز الثاين جتويز من يلزم وال ، بالكلية عليه الداللة تـَُفتِ  فلم ، االلتزام بطريق

 ؛ ذكره ما امتنع إمنا أنه  ــــ حيان أبو به اعرتض ما أيـــ ـ الثاين وعن: "  هشام ابن وقال     
    ةمصدري يسلم أال له ينبغي مث ذكر، ملا ال ، باإلنشاء والكراهية اإلعجاب لتعليق معىن ال ألنه
ا ؛ كي  على به يـُْقَطعُ  مما مث ، التعليل بالم خمفوضةً  تقع وإمنا ، مفعوًال  وال فاعًال  تقع ال أل
 الباء بأن عنها ــــ حيان أبا يعين ــــ وأجاب.  ُقمْ  بَِأنْ  إِلَْيهِ  َكَتْبتُ :  سيبويه حكاية  بالبطالن قوله

                                                                                                                                                                          

املبسوط يف القراءات العشر ، أليب بكر أمحد بن احلسني بن ِمْهران  ، ينظر : M    Í  Ì   ËL  وقرأ الباقون=  
/  ٦، معجم القراءات  ٤٩٥، حجة القراءات ، أليب زرعة ابن زجنلة ،عبدالرمحن بن حممد ص  ٣١٧نيسابوري ص ال

 . ٢٣٣ــــ  ٢٣٢

 . ٣٧/  ١مغين اللبيب  (١)

 . ١ية اآل، سورة نوح  (٢)

 . ٢٧١ـ  ٢٧٠/  ٢ تعليق الفرائد (٣)
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 زائدة اجلر حروف ألن ؛ فاحش وهم وهذا ، بالسور يقرأن ال:  قوله يف مثلها للزيادة حمتملة
 . )١(" تأويله يف ما أو االسم على إال تدخل ال زائدة غري أو كانت

 املوصولة أن على للجماعة دليل يقم مل يقال أن ويتجه: "  ذلك يف الدماميين قالو      
 غري على تدخل ال الناصبة روفاحل وسائر سيما ال ، للمضارع الناصبة هي واألمر باملاضي
 وال ، النظائر عن خروج ــــ النصب أدوات بني من)  أن(  يف ــــ ذلك خالف فادعاء ، املضارع
 تقع موضع كل إذ ، حريف موصول والنهي األمر فعل بعدها يذكر اليت أن على أيًضا هلم دليل
 : زائدة أو تفسريية تكون ألن حمتمل كذلك فيه

M      V  U  T   S  R  Q   P :  ومنه ، تقم ال وأ قم أن إليه أرسلت:  حنو:  فاألول     
  WL . 

 لكراهة زيدت ؛ زائدة فيه)  أن( فـ ، تقم ال بأن أو ، قم بأن إليه كتبت:  حنو:  والثاين     
 ذا أي ، تقم بال أو ، بقم إليه كتبت:  واملعىن ، الظاهر يف الفعل على اجلر حرف دخول
 .)٢(" فتأمل اسم هو ما على التحقيق يف دخلت فإمنا ، اللفظ

 واألمر باملاضي املوصولة أن على للجماعة دليل يقم مل: "  الدماميين قول من وُيالحظُ      
 األمر فعل بعدها يذكر اليت أن على أيًضا هلم دليل وال: "  وقوله"  للمضارع الناصبة هي

. "  زائدة أو سرييةتف تكون ألن حمتمل كذلك فيه تقع موضع كل إذ ، حريف موصول والنهي
 منه تأكيد وهذا ، طليب مبصدر األمر فعل مع)  أن(  سبك جواز من إليه ذهب ما خالف أنه

 .  األمر فعل على للمضارع الناصبة أن بدخول

 األمر فعل بعدها يذكر اليت أن على هلم دليل ال أنه يف حيان أليب موافقته أيًضا ويالحظ     
M        V  U:  تعاىل قوله يف األمر بفعل)  َأنْ (  وصل أجاز حيان اأب أنَّ  إالَّ ،  حريف موصول

  WL ، ٣(" تفسرييَّةً  تكون وأن ، مصدريَّةً )  َأنْ (  تكون أن جيوز: "  قال( . 
                                                           

 . ٣٨ـ  ٣٧/  ١مغين اللبيب  (١)

 . ٢٧٣ـ  ٢٧٢/  ٢تعليق الفرائد  (٢)

 . ٢٨٠/  ١٠،  ١٤٢/  ٨البحر احمليط  (٣)
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وليس املقصود باملصدرية ( َأْن ) املخففة من الثقيلة ؛ ألن صلة املخففة ال تكون أمرًا وال      
 .)١(ه معىن الطلب إمجاًعاًيا وال غريمها مما في

)  أن(  وصل جواز يف متجهٌ  حيان أيب على اجليش ناظر اعرتاض أن يل يظهر وبذلك     
:  قولنا ، كما أنَّ  M    W      V  UL ىل :اأبا حيان أجاز ذلك يف قوله تع ألنَّ  ؛ األمر بفعل

 ورد صحيحٌ  تركيبٌ  ، اِفـَْعلْ  بَِأنْ  إِلَيهِ  أَْوَعْزتُ  أو ، فـَْعلْ ا نِ بِأَ  إِلَْيهِ  أَْرَسْلتُ  أو ، ُقمْ  بَِأنْ  إِلَْيهِ  َكَتْبتُ 
 . أعلم تعاىل واهللا ، النحاة عند بفصاحته يـُْوَثقُ  ممن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ٨٣٦/  ٢ينظر شرح كافية ابن احلاجب للرضي  (١)
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 ) . الباء( بِـ االستغاثة فعل تعدي:  المسألة الثالثة

 ، به املستعانَ  تعنيِ واملس ، به رَ صَ ستنامل رِ صِ ستنامل دعاءُ  االستغاثةُ "  : مالك ابن قال     
!  M :  تعاىل اهللا قال ، رًامْ عَ  دٌ يْ زَ  اثَ غَ تَـ اسْ :  حنو ، بنفسه فعله تعدي اللغة يف واملعروف

    %  $  #  "L )تعاىل وقال،  )١  : M    D  C  B  A  @  ?
  F  EL 

 ، به استغاث:  يقولون والنحويون.  مستغاث واملدعو ، مستغيث فالداعي )٢(
  .)٣(" ذلك خبالف العرب وكالم ، به ثمستغا فهو

 حبرف وتارة بنفسه تارة يتعدى استغاث بل ذكر كما ليس"  : معترًضا حيان أبوقال       
 املصنف فاستقراء...  االستغاثة باب يف والنحويني سيبويه لفظ يف كما الباء هو الذي اجلر
 : الشاعر قول بالباء معدى العرب لسان من جاء ومما...  تام غري لذلك

 اْلبـَُركُ  َحافَاتِهِ  يف األباطحِ  من         َلهُ  رَِشاءَ  ال ِمبَاءٍ  اْستَـَغاثَ  حىت

 ُحُبكُ  َمائة ِلَضاِحي َخرِيقٌ  رِيحٌ           تـَْنِسُجهُ  النَّْبتِ  بُِأُصولِ  ُمَكلَّل

 )٤( احلَْشكُ  ِبهِ  رْ يـَْنظُ  فـََلمْ  اْلُعُيونَ  َخافَ        َغْيطََلةٍ  فـَزُّ  ِبَشيءٍ  اْستَـَغاثَ  َكَما

 : آخر وقال     

َعَلةٍ  بـَْنيِ  ِمنْ      قائظةً  اجلُْوَالنِ  ِمنَ  اْجلَِيادَ  قَادَ   وبِ َوَجمْـنُ  يـُْرَجى ُمنـْ

                                                           

 . ٩سورة األنفال ، اآلية  (١)

 . ١٥سورة القصص ، اآلية  (٢)

 . ٣٥٩١/  ٧متهيد القواعد  (٣)

،  ٨١ــــ  ٨٠ص  فاعور ، شرح وتقدمي : علي حسن البسيط لزهري بن أيب سلمى ، ينظر ديوانه البحر منالقصيدة  (٤)
 اللغة تاج ، الصحاح ٣٢٥/  ١ بعلبكي منري رمزي ، حتقيق : األزدي دريد بن احلسن بن حممد بكر أليب ، مجهرة اللغة
،  ١٥٧٥/  ٤ عطار الغفور عبد أمحد ، حتقيق : الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أليب ، العربية وصحاح

 ابن الدين مجال ، الفضل أبو ، علي بن مكرم بن حملمد ، ، لسان العرب ٦٢/  ٢٧، تاج العروس  ٤٥٥/  ٢املخصص 
 . ٣٩٩/  ١٠ اإلفريقي الرويفعي األنصاري،  منظور
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 .)٢(" )١(تَْأِويبِ  َغريَ  نـَْومٍ  طَْعمَ  َمْنزِلٍ  ِيف      طَِعَمتْ  َما اْلِمْلحِ  بَِأْهلِ  اْستَـَغاَثتْ  َحىتَّ 

 اليت األفعال ذكر إىل النحاة تعرض قد:  تقول أن ولك" : ش قائًال واعترضه ناظر الجي     
 ثبت قد األفعال،مث تلك من االستغاثة فعل أن يذكروا ومل ، أخرى وباحلرف تارة بنفسها تتعدى

، وعلى  منيـالتض فيه يدعى أن رفــحب متعديا ورد إذا أنه فوجب بنفسه تعديه العزيز بالكتاب
) ضمن معىن استعان ؛ ألن ( املاء ) ُيْستَـَعاُن به وال يستغاث ،  ِمبَاءٍ  اْستَـَغاثَ  هذا يكون (

 .)٣("، ضمن معىن استعان أيًضا  اْلِمْلحِ  بَِأْهلِ  اْستَـَغاَثتْ  َحىتَّ : وكذا استغاث من قول اآلخر

  : والترجيح المناقشة     

 فعل تعدي يف حيان أيب على ضاعرت أن ناظر اجليش  السابقني النصني من يالحظ     
 تتعدى اليت األفعال ضمن بالباء تعديته يذكروا مل النحاة أن:  ، أوهلما أمرينب ؛ بالباء االستغاثة
ًنا يكون بالباء تعديه ورد إذا، واآلخر :أخرى تارة وباحلرف تارة بنفسها  ) .انَ عَ تَـ اسْ ( معىن متضمِّ

حيث  ، األلفية شرح يف ــــ قبله ــــ القيم ابن إليه ذهب ما هو ، اجليش ناظر إليه ذهب وما     
 بنفسه متعدٍّ  الفعلَ  ألن ؛)  بِهِ (  يقولَ  أن َحيَْتاجُ  وال ، وُمْستَـَغاثٌ  ُمْسَتِغيثٌ  ويـَُقالُ : "  قال

  : قال ، األلفية ويف التسهيل يف مالك ابن إليه ذهب مبا متأثرٌ  وكالمها،)٤("

 .)٥( لَْلُمْرَتَضى َكَيا َمْفُتوَحاً  بِالالَّمِ         ُخِفَضا ُمَناَدىً  اْسمٌ  اْسُتِغيثَ  ِإَذا 

 

                                                           

 . ١٣٥/  ٧تاج العروس ،  ٣٦ــــــ  ٣٥: ديوانه ص للنابغة الذبياين ، ينظر  تان من البحر البسيطالبي (١)

 . ٣٥٩٥/  ٧متهيد القواعد  (٢)

 ق نفس الصفحة .الساب (٣)

، حتقيق  اجلوزية قيم بن أيوب بن بكر أيب بن حممد بن إبراهيم الدين لربهان ، مالك ابن ألفية حل إىل إرشاد السالك (٤)
 . ٦٨٨/  ٢ السهلي حممد بن عوض بن حممد :

 . ١٤٣ألفية ابن مالك ص  (٥)
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"  : لقوله بنفسه متعدٍّ )  ستغاثيف هذا البيت أن ( ا )١(ومن الفوائد اليت أشار إليها املرادي    
  .."منادى اسم اسُتغيث إذا

 شرحه يف قال ، باحلرف ويتعدى بنفسه يتعدى)  اْستَـَغاثَ (  أن ريونف والنحاة سيبويه اوأم     
 :  املهلهل بيتَ 

 ارُ رَ فَ الْ  نَ يْ أَ  نَ يْ أَ  رٍ كْ لَبَ  ايَ وَ      ابً يْ ُكلَ  ِيل  واِشرُ نْ أَ  رٍ كْ لَبَ  يا"  

 هلم، م استغاث فإمنا الِفرارُ  أينَ  أين لَبكرٍ  يا قوله وأما...   ُكليباً  له ليُنشروا م فاستغاث
 . )٢(" ؟ تفروا ملَ : أي

 يف قال ، بالباء االستغاثة فعل تعدية على يدلُّ  ما سيبويه نص يف حيان أبو بنيَّ  وقد     
 ، اآلية يف هو كما بنفسه يتعدى واستغاث: "  M  #  "  !L :  تعاىل قوله تفسري
 يف مالك ابن باب ويف ، االستغاثة باب يف سيبويه لفظ يف جاء كما اجلر حبرف ويتعدى
 خبالف العرب كالم أن وزعم ، والنحويون ويهسيب عداه كما بالباء يعدِّه ومل.  املستغاث النحو
 . )٣(" ذلك

، فقد )٤(وممن ذهب من النحاة إىل أن فعل االستغاثة يتعدى بنفسه وبالباء السمني احلليب     
أن ذلك ما جعل ابن مالك ينقم على  مبيـًِّنا ؛ بنفسه متعديًا إالأشار إىل أنه مل جيئ يف القرآن 

على الرغم من تعديه باحلرف   . أجله من واملستغاث ، به أو ، له املستغاث:  قوهلم النحويني
 : الشاعر قول كما يف

 اْلبـَُركُ  َحافَاتِهِ  يف األباطحِ  من       َلهُ  رَِشاءَ  ال ِمبَاءٍ  اْستَـَغاثَ  حىت 
                                                           

 . ١١١١/  ٤ينظر : توضيح املقاصد  (١)

 . ٢١٥/  ٢الكتاب  (٢)

 . ٤٤٢/  ٩،  ٢٧٩ـ  ٢٧٨/  ٥بحر احمليط ال (٣)

 ، الدائم عبد بن يوسف بن أمحد ، الدين شهاب العباس أليب ، املكنون الكتاب علوم يف ينظر : الدر املصون (٤)
 . ٥٦٦ـــ ـ ٥٦٥/  ٥ اخلراط حممد أمحد ، حتقيق : احلليب بالسمني املعروف
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 ُحُبكُ  َمائة ِلَضاِحي َخرِيقٌ  رِيحٌ           تـَْنِسُجهُ  النَّْبتِ  بُِأُصولِ  ُمَكلَّل

 احلَْشكُ  ِبهِ  يـَْنظُرْ  فـََلمْ  اْلُعُيونَ  َخافَ      َغْيطََلةٍ  فـَزُّ  ِبِسيءٍ  َغاثَ اْستَـ  َكَما

 سيبويه استعمله كما ، باحلرف يتعدى أنه علىمث خلص إىل أن يف هذا الشاهد داللة      
 .وغريه

 ويهسيب أن إال ، النقل معظم يف ظاهر ـــــ مالك ابن أي ـــــ قاله وما: "  الشاطيب قال     
 .)١(" ُيسمع مل مما يكون أو ، مستند عن إال يقله مل فلعله ، بالباء كتابه يف يستعمله

 على والعون ، والنقمة الشدة من التخليص وهو ، الغوث طلب:  االستغاثة: "  التاج ويف     
!  "  M :  تعاىل كقوله ، بنفسه إال القرآن يف يتعدَّ  ومل ، الشدائد من الفكاك

#L، الشاعر كقول ، باحلرف دىتع وقد : 

 اْلبـَُركُ  َحافَاتِهِ  يف األباطحِ  من       َلهُ  رَِشاءَ  ال ِمبَاءٍ  اْستَـَغاثَ  حىت

     .)٢(" وبه له املستغاث:  قوهلم يف للنحاة مالك ابن بتخطئة عربة فال ، سيبويه استعمله وكذلك
 باب يف مالك ابن قالاث به ، ح بلفظ املستغاث واملستغصرَّ أن ابن مالك  )٣(وقد ذكر الصبان

 وهو.  استغاثة فنداؤه مشقةٍ  على يعنيَ  أو ، ةٍ دَّ شِ  من ليخلِّصَ  املنادى نودي إذا: "  االستغاثة
 . )٤(" به مستغاث أو ، مستغاث

 ألمور : ؛ يتجه ال حيان أيب على اجليش ناظر به اعرتض ما أنيل  يتبني سبق ومما     

اثة ورد متعديًا بالباء ،كما ذكر النحاة يف الشاهد الذي أنشده أبو األول : أن فعل االستغ     
 حيان .

                                                           

 . ٣٦٦ـــــ  ٣٦٥/  ٥املقاصد الشافية  (١)

 .  ٣١٥ ــــ ٣١٤/  ٥العروس تاج  (٢)

 . ٢٤٢/  ٣حاشية الصبان  (٣)

 . ١٣٣٤/  ٥شرح الكافية الشافية   (٤)
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عدى بأن فعل االستغاثة ال يت ــــ كما يف قولهــــ   الثاين : أن ناظر اجليش نقل عن النحاة      
 .  السمني احلليبهم خبالف ذلك ؛ كما هو احلال عند سيبويه و بالباء ، وأقوال النحاة وآراؤ 

، فال عربة بامتناع ورد يف الكالم العريب الفصيح  الستغاثة بالباءتعدي فعل االث : أن الث     
 ، واهللا تعاىل أعلم .ذلك 
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 عْ طِ تَ سْ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَ : (  زيادة الباء في الحديث الشريف ، قال:  المسألة الرابعة
 .)١() مِ وْ الصَّ بِ  هِ يْ لَ عَ فَـ 

  قليًال  غائبٍ  وضمريَ  كثريًا خماطبٍ  ضمريَ  جارةٌ  وشبُهها ظروفٌ  اومنه"  : مالك ابن قال     
 .)٢()  " لِيَـْلَزمْ (  و)   َأْوِلِين (  و)   اِْلَزمْ (  : مبعىن)  َعَلْيهِ (  و)  َعَليَّ (  و)  َعَلْيكَ ( و... 

 همـقول يف زيدت كما ، مبتدأ الصوم ويكون زائدة الباء ": في قوله  حيان أبو قال     
 .)٣("درهم سبكحب

 قلنا كما أيًضا التضمني على هو إمنا ذلك إن:  وأقول"  : واعترضه ناظر الجيش قائًال      
 مل من على واجًبا يكون الصوم أن منه يلزم الشيخ قاله وما ،)٤() ينِ الدِّ  اتِ ذَ بِ  كَ يْ لَ عَ فَـ (  يف

 ألنه وذلك الصوم يلزم أنه:  الشريف احلديث معىن وإمنا ، بذلك قائل وال،  الباءة يستطع
 .)٥(" الَعَنتِ  من نفسه على فيأمن شهوته يكسر

 

 

 

 

                                                           

 حممد:  حتقيق ، بالبخاري املشهور اجلعفي، املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد عبداهللا أليبصحيح البخاري ،  (١)
 . ٢٦/  ٣،  ١٩٠٥سة العزبة ، برقم كتاب الصوم ، باب : الصوم ملن خاف على نف الناصر ناصر زهري

 . ٣٨٩١/  ٨متهيد القواعد  (٢)

 .  ٣٨٩٨/  ٨السابق   (٣)

ــبنق رــاملختص حــــــالصحي دــــــاملسن (٤)  رييــــقشـــال نـــاحلس أبو اجـــــاحلج بن سلم، مل  اهللا ولــــرس إىل دلــالع عن العدل لـ
 . ١٠٨٧/  ٢، ٥٤برقم ، ، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدينالباقي عبد فؤاد حممد ، حتقيق :النيسابوري

 . ٣٨٩٨/  ٨متهيد القواعد  (٥)
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 : والترجيح المناقشة     

واعرتضه  ؛ زائدة والباء مؤخر مبتدأ ) الصوم(  و ، مقدم خرب)  عليه(  أنيرى أبو حيان       
،  ذلك خالفُ  واملعىن ، ناظر اجليش بأن ذلك جيعل الصوم واجًبا على من مل يستطع الباءة

 . )١()االْسِتْمَساكمعىن ( ) ُضمِّنَ والصواب أن يكون اسم الفعل (عليه

 الفعل كان إن األفعال من عنه نابت ما حبسب ولزومها تعديها يف تكون األفعال أمساءو      
يًا  .)٢( اللزوم يف حكمه أخذت الزًما كان وإن ، التعدية يف حكمه أخذت متعدَّ

 عليه قوله وأمَّا: "  قال حيث ، قبله عصفور ابن مذهب هو انحي أبو إليه ذهب وما     
 فال ، الصومُ  فعليه وإالَّ :  قال كأنه.  املبتدأ يف زائدة الباء تكون أن على فيتخرَّجُ ...  السالم
 . )٣(" اإلغراء من يكون

 ابن لقا ، واملتكلم للغائب يكون وال للمخاطب إالَّ  يكون ال اإلغراء أن ذلك يف والسبب     
 ، ُقمْ :  حنو األمر، الم غري من بالفعل له األمرُ  يقع املخاطب ألن: "  ذلك معلًِّال  األنباري
: حنو ، بالالم إال هلما األمر يقع فال واملتكلم الغائب وأما األمر، الم إىل يفتقر فال ، واْذَهبْ 

 يستعملوها أن كرهوا ؛ الفعل مقامَ  أقاموها فلمَّا األمر؛ الم إىل فيفتقرَ  ؛ َمَعهُ  وِألَُقمْ  ، َزْيدٌ  لِيَـُقمْ 
                                                           

يف احلديث الشريف : قال بأن ( عليك ) متعدية بالباء ل ناظر اجليش ردا على من اقو  ، ٣٨٩٧/  ٨متهيد القواعد  (١)
                                                                           ) ، ويف قول األخطل : ينِ الدِّ  اتِ ذَ بِ  كَ يْ لَ عَ ( فَـ 

 فـََعَلْيَك بِاحلَْجَّاِج َال تـَْعِدْل بِِه       أحًدا ِإَذا نـَزََلْت َعَلْيَك أُُموُر 

 ْعِديـََتُه " .  : " والذي يظهر يل أن ( عليك ) الذي هو مبعىن اِْلَزْم ُضمَِّن معىن : اْسَتْمِسْك فـَُعدَِّي تَـ  

 بو علي:  حتقيق ، الزخمشري اهللا جار ، أمحد بن عمرو بن حممود القاسم أليب،  ينظر : املفصل يف صنعة اإلعراب (٢)
،  ١١٦٤ـ  ١١٦٠/  ٣، توضيح املقاصد  ١٣٩٣ـ  ١٣٨٥/  ٢، شرح الكافية الشافية البن مالك  ١٩٢ص  ملحم

 يوسف ، حتقيق : هشام ابن يوسف، ابن اهللا عبد بن أمحد بن يوسف بن اهللا لعبد ، مالك ابن ألفية إىل أوضح املسالك
 اهلمداين العقيلي الرمحن عبد بن اهللا لعبد ، مالك ابن ألفية على ، شرح ابن عقيل ٨٥ـ  ٧٩/  ٤ البقاعي حممد الشيخ
 . ٣٠٥ـ  ٣٠٢/  ٣ احلميد عبد الدين حميي حممد ، حتقيق : عقيل بابن املعروف ، املصري

 . ١٣٦/  ١املقرب  (٣)
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ا ؛ واملتكلم للغائب  يف ذلك يكرهوا ومل ، والفعل الالم:  شيئني مقام قائمة تصري أل
ا املخاطب؛  . )١(" الفعل وهو ، واحد شيء مقام تقوم أل

 ذكر كما ، الغائب إغراء عدم إىل يذهبان حيانوأبا  عصفور ابن جعل ما وهذا     
 . )٢(رياألزه

 َوَردَ  وقد: "   السمني قال ، للمعىن فسادٌ  ذلك يف بأن همذهب عصفور ابن على ُردَّ  وقد     
 مبتدأٌ  هو وإمنا ، به ليس وقيل.  إغراء هو:  فقيل ،)  بالصوم فعليه وإالَّ (  السالم عليه قولُه

 .)٣(" ذلك على واجباً  ليس صومَ ال املعىن؛ألنَّ  فاسدُ  ختريجٌ  وهو.  املبتدأ يف زائدةٌ  والباءُ  ، وخربٌ 

م ابن قال ، الغائب إغراء على دليًال  احلديث هذا يف أنَّ  يرى من العلماء ومن      : "  سالَّ
 تُغري العربُ  تكادُ  وال ، غائًبا فأغرى) .  بالصوم فعليه: (  قولُه العربية من احلديث هذا ويف
 يف إال زيًدا َعَلْيه:  يقولون وال ، وِعْنَدكَ  ، َعْمرًا كَ وُدونَ  ، زيًدا َعَلْيكَ :  يقولون ، الشاهدَ  إالَّ 
 . )٤(" غائًبا أغرى من لكلِّ  حجةٌ  فهذا.  احلديثِ  هذا

 هو وإمنا ، حيضرْ  مل الذي للغائب ليس احلديث هذا يف اإلغراء أنَّ  إىل خروف ابن وذهب     
 تركُ  كان حيثُ  من نياملخاطب لبعض املعىن ألن: "  قال ، احلضور من املخاطبني لبعض

 فأغرى ، باإلغراء اخلطابُ  يكن فلم ، مستطيعٍ  وغريُ  مستطيعٌ  ومنهم ، مُُّهميـَعُ  ال االستطاعةِ 
 يف فكأنَّه ، اجلماع دواعي منه ليكسرَ  ، الَغْيَبةِ  بلفظ الصوم على ودلَّه ، يستطيعُ  ال الذي
 . )٥(" مِ وْ الصَّ  ىلَ عَ  لُّوهُ َفدُ  عْ طِ تَ سْ يَ  ملَْ  نْ مَ فَ  : موضع

                                                           

 . ١٣٣ص  األنباري،  الدين كمال ، الربكات أبو ، األنصاري اهللا عبيد بن حممد بن الرمحن لعبد ، أسرار العربية (١)

 . ١٩١/  ١شرح التصريح على التوضيح  (٢)

 . ١٢٧/  ٩الدُّرُّ املصون  (٣)

 .٧٥/  ٢ خان املعيد عبد حممد ، حتقيق : البغدادي وياهلر  اهللا عبد بن سالّم بن القاسم عبيد أليب ، غريب احلديث (٤)

/  ٢ عرب عمر حممد سلوى : إعداد ، اإلشبيلي خروف بن علي بن حممد بن علي احلسن أليبشرح مجل الزجاجي  (٥)
١٠٠٨ . 
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 وأمساء: "  قال ، األفعال أمساء مفعول يف كثريًا تُزادُ  الباء أن إىلفقد ذهب  الرضيُّ  أمَّا     
 مفعوهلا يف تزادُ  الباء أن إالَّ  ، مبعناها اليت األفعال حكمُ :  واللزوم التعدي يف حكُمها األفعال
 إىل الالزم إيصال عادته حبرف فتعمد ، العمل يف لضعفها ؛ بِهِ  َعَلْيكَ :  حنو ، كثريًا

 مبعىن فيكون)  الدين بذات عليكــ( ك بالباء إليه يتعدى وقد: "  اخلضريُّ  قال، و  .)١("املفعول
ا الرضيُّ  وصرح ، مثًال  استمسك ا ؛ زائدة بأ  لضعف الفعل اسم مفعول يف كثريًا تزاد أل

 .  )٢(" عمره

 : لآليت ؛ جٌه على أيب حياناعرتاض ناظر اجليش مت أن يل يظهر سبق ومما     

م ابن ذكر كما الغائب إغراء جواز:  أوًال        ابن لقول أو ، لذلك حجةٌ  احلديث بأن سالَّ
 . املبهم احلاضر بالغائب املقصود أنَّ  خروف

 اليت األفعال حبسب أخرى وباحلرف ، تارة بنفسها تتعدى األفعال أمساء أن:  الثاين    
 .مبعناها

 العلماء قرره الذي العمل من يستحقه مما)  عليه(  الفعلِ  اسمَ  جْ ِر خيُْ  مل تقديره أن:  الثالث     
)  عليك(  و)  عليه(  كلمة أن هو عليه ينبه أن ينبغي ومما: "  الكفويُّ  قال،  كتبهم يف
ماوأ  و ،)  ًدايْ زَ  هِ يْ لَ عَ : (  حنو ، بنفسها متعدية استعملت إذا األفعال أمساء من هي اليت خوا
 ومعىن ، يفارقه وال زيًدا ليلزم:  األول فمعىن ، اللزوم من األمر مبعىن يكون)  رًاكْ بَ  كَ يْ لَ عَ (

:  وقولنا)  مِ وْ الصَّ بِ  هِ يْ لَ عَ فَـ : (  كقوله بالباء متعديةً  اْستـُْعِمَلتْ  وإذا.  تفارقه وال بكرًا الزم: الثاين
 ، واهللا تعاىل أعلم . )٣(" اكسَ مْ تِ السْ ا املعىن يكون) ىقَ ثْـ الوُ  ةِ وَ رْ عُ الْ بِ  كَ يْ لَ عَ (

 

                                                           

 حسن ت :  ، بالرضي املعروف ، النجفي السمنائي اإلسرتاباذي احلسن بن حملمد ، شرح الرضي لكافية ابن احلاجب (١)
 . ٢٩٧/  ٢ احلفظي إبراهيم بن حممد بن

 . ٢١٠/  ٢حاشية اخلضري  (٢)

 . ٦٣٠الكليات ص  (٣)
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 الجارَّة .)  َعنْ :(  المبحث الثالث
 ( َعْن ) التي للتعليل . : المسألة األولى

M  I  H         J :  تعاىل كقوله ، للتعليل)  نْ عَ (  واستعمال"  : مالك ابن قال     
K        Q  P  O  N   M  LL )تعاىل وقوله ، )١  : M    Û  Ú    Ü     Ý

 ß  ÞL )البـُْرمجُِيُّ  َضاِبئ قول ومنه ، )٢ : 

 . )٤(" )٣(خيَِيبُ  َرْيِثِهنَّ  َعنْ  َوَال  َجنَاًحا         اْلَفَىت  ِمنَ  ُتْدِين  الطَّْريِ  َعاِجَالتُ  َوَما

 ، قـَْوِلكَ  وبـَْعدَ  ، َمْوِعَدةٍ  بـَْعدَ  إال:  املعىن أن على َفُمَتَأوَّلٌ "  :بقوله  حيان أبوفاعترضه      
 . )٥(" الوقتُ  جتاوز فقد بعدُ  ذلك كان وإذا ؛ َرْيِثِهنَّ  وبـَْعدَ 

                                                           

 . ١١٤اآلية ، سورة التوبة  (١)

 . ٥٣اآلية ، سورة هود  (٢)

 : يُب )، ينظرالبيت من البحر الطويل ، ويف التسهيل ( َعْن َوْليِهنَّ َخمَيَُّب ) ، ويف متهيد القواعد ( َعْن رَيِْثِهَن خيَِ  (٣)
 امحد، حتقيق : باألصمعي املشهور ، أصمع بن علي بن قريب بن امللك عبد سعيد أليب ، األصمعي اختيار األصمعيات

 بن اهللا عبد بن احلسن سعيد أيب بن ليوسف، ، شرح أبيات سيبويه  ١٨٤ص  هارون حممد السالم عبد ، شاكر حممد
 مسلم بن اهللا عبد حممد أليب،  ، الشعر والشعراء ٢٤٤/  ١ هاشم الريح علي مدحم ، حتقيق : السريايف حممد أبو املرزبان

 ، األزدي الثمايل األكرب عبد بن يزيد بن حممد العباس أليب ، واألدب اللغة يف ، الكامل ٣٣٩/  ١ الدينوري قتيبة بن
 سهل بن اهللا عبد بن احلسن هالل أليب ، ، مجهرة األمثال ٢٥٣/  ١ إبراهيم الفضل أبو حممد ، حتقيق : باملربد املعروف

يدو  ، إبراهيم الفضل أبو حممد، حتقيق :  العسكري ، مهران بن حيىي بن سعيد بن  زهر اآلداب،  ١٧/  ٢ قطامش عبدا

/  ١ الطويل علي يوسف ، حتقيق : القريواين احلصري إسحاق أبو ، األنصاري متيم بن علي بن إلبراهيم ، األلباب ومثر
 األمثال يف األكم ، زهر ٣٢٠/  ١٠، خزانة األدب  ٢٢٣/  ١١، التذييل والتكميل  ١٢٥/   ٥سان العرب ، ل ٤٢٧
/  ١ األخضر حممدو  ، حجي حممد ، حتقيق : اليوسي الدين نور ، علي أبو ، حممد بن مسعود بن للحسن ، واحلكم
٢٦٥ . 

 . ٢٩٦٧ـــ  ٢٩٦٦/  ٦متهيد القواعد  (٤)

 . ٢٩٧١/   ٦ السابق (٥)
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 من كان ما املراد ألن ؛ التأويل هذا ضعف خيفى وال"  : معترًضا الجيش ناظر قال     
  عنه لالعتذار مسوقة الشريفة فاآلية ؛ املوعدة ألجل إال ألبيه وسلم عليه اهللا صلى إبراهيم
 كان االستغفار بأن اإلخبار املراد وليس ، له بعهده الوفاء أجل من كان ألبيه استغفاره فإن
 . )١(" قبله أو الوعد بعد

 : والترجيح المناقشة     

 ؛ السابق النص يف)  بعد( لِـ موافقة)  نْ عَ (  جميء يف حيان أيب على اجليش ناظر اعرتض     
 . للتعليل ذُِكرَ  فيما)  عن(  أن زاعًما

 :)٢( مذهبني على)  نْ عَ ( لِـ التعليل معىن اثبات يف النحاة ختلفا     

 . فقط للمجاوزة)  نْ عَ (  تكون بل ذلك هلا يثبتون ال وهم البصريون:  األول     

 بعض)  عن( لِـ أثبتوا وقد ذلك يف مالك وابن السراج ابن وتبعهم الكوفيني مذهب:  الثاين     
 . التعليل منها املعاين

)  نْ عَ (  أن زعموا ، للكوفيني مذهب هو املصنف ذكره الذي وهذا: "  حيان أبو لقا     
وأشار السيوطي إىل أن مذهب البصريني بأن تكون ( عن )  ، )٣(" أجل من:  مبعىن تكون

 معاين هلا كانت ولو اجلميع يف للمجاوزة هي َقالوا والبصريون" للمجاوزة ، وال يقال فيها معًىن 
 . )٤(" موقَعها تقعَ  أن ازجل احلروف هذه

                                                           

 . ٢٩٧٢ ـــــ ٢٩٧١/  ٦ متهيد القواعد (١)

،  ٢٦٦/  ٢، املساعد  ١٦٨/  ١، مغين اللبيب  ٢٤٩ـ  ٢٤٨، اجلىن الداين ص  ٣٧٠رصف املباين ص  :ينظر  (٢)
 . ٣٣٥/  ٢حاشية الصبان 

 . ٢٢٣/  ١١التذييل والتكميل  (٣)

 . ٤٤٣/  ٢مهع اهلوامع  (٤)
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 السابقة األمثلة يف)  بـَْعدَ (  قدر الـمَّ  أنه إال ، للبصريني حيان أيب موافقةُ  ورد مما وُيَالَحظُ      
 تأيت)  نْ عَ (  أنَّ  مالك ابن أثبت عندما ــــ قال ، أثبتوها اليت املعاين من ألنه ؛ الكوفيني وافق قد

 . )١(" كويف مذهب أيًضا هذا: "   ــــ)  بـَْعدَ ( لـ موافقةً 

 تبعهم ومن الكوفيني قول على وينبغي: "  قال أنه الربيع أيب ابن عن حيان أبو نقل وقد     
ا ؛ ظرفًا)  عن( تكون أن ا فيها قال أحًدا أعلم وال ،)  بـَْعدَ (  مبعىن أل  دخل إذا إالَّ  اسمٌ  إ

 إلمسيتها مثبتٌ  ألنه ؛)  بـَْعدَ (  تقدير يف إليه ذهب ملا مناقض وهذا.  )٢(" اجلر حرف عليها
 . الربيع أيب ابن قال كما

 يف)  نْ عَ ( وبني بينها التقارب إىل يرجع ـــــ حيان أيب عند ـــــ)  بعد(   تقدير يف والسبب     
)  بعد(  موقع)  نْ عَ (  املواضع هذه يف وقعت: "  قال عندما عصفور ابن عن نقل كما املعىن

 ، وعاقبه تبعه ملا)  بعد(  و ، وجتاوزه الشيءَ  اعدَ  ملا تكون)  نْ عَ (  ألن ؛ مامعنييه لتقارب
 : القائل قول يف حيان أبو قال مث. )٣(" وجتاوزه وقـَْتهُ  وقـُْتهُ  ادَ عَ  فقد الشيء بعد الشيء جاء فإذا

  )٤(ِحَيالِ  َعنْ  َواِئلٍ  َحْربُ  َلِقَحتْ                 ِمينِّ  النـََّعاَمةِ  َمْرِبطَ  قـَرِّبَا

 
                                                           

 . ٢٢٥/  ١١التذييل والتكميل  (١)

 . ٢٩٧٢/  ٦، نسبه ناظر اجليش إىل ابن أيب الربيع  ٢٢٦/  ١١التذييل والتكميل  (٢)

 كما ذكر ناظر اجليش املرجع السابق نفس الصفحة .،  السابق نفس الصفحة ، نسبة القول إىل ابن عصفور  (٣)

 يف العرب وسنن سائلهاوم العربية اللغة فقه يفينظر ، الصاحيب  :البحر احلفيف ، للحارث بن عباد  البيت من (٤)
 ، بكر أيب بن لعبدالرمحن ، وأنواعها اللغة علوم يف ، املزهر ١٥٨ص  الرازي القزويين زكريا بن فارس بن ألمحد ، كالمها
َُنجَّد ، ٢٦٢/  ١ منصور علي فؤاد ، حتقيق : السيوطي الدين جالل

 أبو ، األزدي اهلنائي احلسن بن لعلي ، اللغة يف امل
،  ٣١٥/  ١، مجهرة اللغة  ٧٠ص  الباقي عبد ضاحيو  عمر، خمتار أمحد ، حتقيق :)  النمل كراع( بــــ امللقب احلسن

 ، سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أليب ، األعظم واحمليط ، احملكم ٢١٦٨/  ٦، الصحاح  ١٣٨/  ٣ذيب اللغة  
 أليب ، ، أدب الكاتب ٧١، األصمعيات ص  ٨٢/  ٧، لسان العرب  ٢٠٠/  ٢ هنداوي احلميد عبد ، حتقيق : املرسي
،  ١٦١/  ٣، شرح التسهيل البن مالك  ٥١٣ص  الدايل حممد ، حتقيق : الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد حممد

 . ٦٥٥/  ٣املقاصد الشافية 
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 : اآلخر وقول

  )١(نـَْنَتِفلُ  اْلَقْومِ  ِدَماءِ  َعنْ  تـُْلِفَنا َال          َمْعرََكةٍ  ِغبِّ  َعنْ  بَِنا ُمِنيتَ  لَِئنْ 

 وبعد ، حيال بعد أي ، )٢() " ةٍ كَ َر عْ مَ  بِّ غِ  نْ عَ (  و ،)  الِ يَ حِ  نْ عَ (  يف سائغ التأويل وهذا: " 
 . معركة غب

M   Þ ويف،  M O  NL :  تعاىل قوله يف)  عن(  أن ملفسرينا بعض ذكر وقد     
ßL األخفش قال ، للتعليل تكون   " : M M    Q  P  O  NL  ُمن إال:  يريد 
.  )٣("صار ذلك عن:  أي بينكما، كان قول عن إال الشر هذا كان ما:تقول موعدة،كما بعد
 إال:  ومعناه ، M    I  H        M  L     K  J      O  NL : "  الطََّربِيُّ  وقال
 ذلك بعد من:  مبعىن ، كذا سبب عن إال األمر هذا كان ما:  يقال كما ، موعدة بعد من

، )٤(" وبعدها موعدة أجل من ، M  M   O  NL : قوله فكذلك.  أجله من أو ، السبب
 أو:  ولكلق:  يعين ، آهلتنا بتاركي حنن وما:  يقول ، M  Ý        Ü    Û  ÚL وقال : " 

 . )٥(" قولك أجل من

                                                           

 حتقيق ، شيباينال عمرو أليب ، ينظر ، شرح املعلقات التسع :ر البسيط ، لألعشى ميمون بن قيس البيت من البح (١)
يد عبد/  وشرح  ، حتقيق :، الفارايب احلسني بن إبراهيم بن إسحاق إبراهيم أليب ، ، معجم ديوان األدب ٣٤ص  مهو ا
/  ٣، املقاصد الشافية  ١٢٩٠/  ٣، توضيح املقاصد  ٨٠٩/   ٢، شرح الكافية الشافية  ٤١٧/  ٢ عمر خمتار أمحد
 .  ٣٣٢/  ١١ة األدب ، خزان ٤٥/  ٤، شرح ابن عقيل  ٦٥٥

 . ٢٢٦/  ١١التذييل والتكميل  (٢)

اشعي مسعدة بن سعيد احلسن أليب ، معاين القرآن (٣) ،  األوسط باألخفش املعروف ، البصري مث البلخي ، بالوالء ا
 . ٣٦٧/  ١ قراعة حممود هدى حتقيق :

،  الطربي جعفر أبو ، اآلملي غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حملمد ، القرآن تأويل يف البيان جامع الطربي تفسري (٤)
 . ٥١٥/  ١٤ شاكر حممد أمحد حتقيق :

 . ٣٦٠/   ١٥السابق  (٥)
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M  »  º :  تعاىل قوله تفسري يف للتعليل)  عن(  جميء حيان أبو رجح وقد     
   ¼L)١( ، يف هي كما M  O  NL وتكون: "  قال  )أي ، للسبب ذاك إذ)  عن  :
M  H  ،)٢( MÉ  È   Ç  ÆÊ  L:  تـََعاَىل  َكَقْولِهِ  ، الشََّجَرةِ  َعنِ  زَلَّتَـُهَما  الشيطانُ  أصدرَ 

I      M  L     K  J           Q  P  O  NL ")ِيف  وعن، وقال : "  )٣ 
M ß  ÞL  حاٌل من الضمري يف ( تاركي آهلتنا ) ، كأنه قيل : صادرين عن قولك ، قاله

فتتعلَُّق  M    M    Q  P  O  NLالزخمشري . وقيل : عن للتعليل ، كقوله تعاىل : 
وقد أشار إىل التعليل والسبب فيها ابن عطيَّه ، فقال : أي ال  ، لَِقْوِلكَ يل كأنه ق  ،) ارِِكيـ(تَ بِ 

 . )٤(يكون قولك سبًبا لرتكنا "

 : ألمرين ؛ متجهٌ  حيان أيب على اجليش ناظر اضرت اع أن يل يظهر سبق اومم     

 . الكوفيني عند ثابت للتعليل)  عن(  جميءَ  أنَّ :  األول    

 . أعلم تعاىل واهللا ، للسبب تكون)  نْ عَ (  أن اآلية تفسري يف ذكر حيان باأ أنَّ :  الثاين     

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ٣٦سورة البقرة ، اآلية  (١)

 . ٨٢سورة الكهف ، اآلية  (٢)

 . ٢٦٢/  ٦البحر احمليط  (٣)

 . ١٦٧/  ٦السابق  (٤)
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 . ِعَوًضا)  اْلَباءِ  وَ  َعَلى وَ  َعنْ (  زيادة:  الثانية المسألة
)  الباء(  و)  على(  و ــــ )عن( يقصد ــــ هي وتزاد(   بقويل وأشرت"  : مالك ابن قال     
 : الشاعر قول إىل عوًضا

 )١(َتْدَفعُ  َجْنبَـْيكَ  بـَْنيَ  َعنْ  الَِّيت  فـََهالَّ      ِمحَاُمَها أَتَاَها نـَْفسٌ  إنْ  زَعُ َأجتَْ 

 : الراجز قول وإىل

يـَتَِّكلْ  َمنْ  َعَلى يـَْوًما جيَِدْ  ملَْ  إنْ          يـَْعَتِملْ  َوأَبِْيكَ  اْلَكرِميَ  ِإنَّ 
)٢( 

 

 

                                                           

 ، عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف لوح ، ينظر : احملتسبالبيت من البحر الطويل لزيد بن رزين بن امل (١)
 بن لعلي ، ، ضرائر الشعر ٢٨١/  ١ ، وآخرون ناصف النجدي علي ، حتقيق : املوصلي جين بن عثمان الفتح أليب
، التذييل  ٢١٣ص  حممد إبراهيم السيد ، حتقيق : اإلشبيلي عصفور بابن املعروف ، عصفور بن علي بن حممد بن مؤمن

، شرح األمشوين  ١٢١٧، القاموس احمليط ص  ١٧٠/  ١، مغين اللبيب  ٢٤٨، اجلىن الداين ص  ٢٢٧/  ١١والتكميل 
،  تاج العروس  ١٤٤/  ١٠، خزانة األدب  ٤٢٢/  ٢، مهع اهلوامع  ٦٥٤/  ١، شرح التصريح على التوضيح  ٩٦/  ٢
 . ٣٧/  ٢، الدرر اللوامع  ٤٢٤/  ٣٥

 اخلليل الرمحن عبد أليب ، العني كتابمن البحر الرجز ، قيل يف سعد بن زيد مناة ، وهو بال نسبة . ينظر :  البيت  (٢)
/  ٢، الكتاب  ١٥٣/  ٢ السامرائي إبراهيمو  ، املخزومي مهدي ، حتقيق : البصري الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن
د بن حممد بن أمحد العباس أليب ، لسيبويه ، االنتصار ٨٢ ص  سلطان عبداحملسن زهري ، حتقيق : النحوي التميمي والَّ
ص  هارون السالم عبد ، حتقيق : القاسم أبو ، الزجاجي النهاوندي البغدادي إسحاق بن الرمحن لعبد ، األمايل،  ١٨٢
 عبد بن محدأ بن حلسنيب األ ، السبعة للقراء ، اُحلجَّة ١٧٧٥/  ٥،  الصحاح  ٤١٦/  ٢، معجم ديوان األدب  ٢٣٥
 ١٤٥/  ٤، معجم مقاييس اللغة  ٢٨١/  ١، احملتسب  ١٧١/  ٦ قهوجي الدين بدر ، حتقيق : األصل الفارسي الغفار

 حممد، حتقيق :  العسكري ، مهران بن حيىي بن سعيد بن سهل بن اهللا عبد بن احلسن هالل أليب ، ، الفروق اللغوية
ْحَكم  ١٣٥/  ١ سليم إبراهيم

ُ
، مغين اللبيب  ٤٧٩، اجلىن الداين ص  ٢٢٧/  ١١، التذييل والتكميل  ١٧٨/  ٢، امل

، خزانة  ٤٢٢/  ٢، مهع اهلوامع  ٦٥٢ـ  ٦٥١/  ١، شرح التصريح على التوضيح  ٩٢/  ٢، شرح األمشوين  ١٦٥/  ١
 .  ٣٧/  ٢، يف الدرر اللوامع  ١٤٣/  ١٠األدب 
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 : الشاعر قول وإىل     

 . )٢(" )١(تَِثقُ  ِمبَنْ  فَاْنظُرْ  ثَِقةٍ  أُخو إالَّ      َحَدثٍ  ِمنْ  نَابَ  ِفْيَما يـَُؤاتِيك َوَال 

عند  َمتَّ  الكالمُ  يكون أن الحتمال ؛ التأويل هذا يتعني ال"  :معترًضا  حيان أبو قال     
 نم على:  قال مث ، بنفسه اعتمل به يستعني ما جيد مل إذا أنه أي ،)  يـَْوًما جيَِدْ  ملَْ  ِإنْ : (قوله
 ؛ عليه يتكل أحد ال:  أي ؟ يتكل شخص أي على:  قال كأنه استفهامية)  نْ مَ ( و ، يتكل

) ...  يتكل( بِـ متعلقة)  َمنْ  َعَلى(  قوله  ِمنْ )  على(فـ حاله إلصالح بنفسه يعتمل أن فيحتاج
 أخو إال ؤاتيهي ال أنه قرر وملَّا ، لنفسك فانظر:  أي)  فَاْنظُرْ : (  قوله عند مت الكالم أن حيتمل
 ؛ ثقة أخي وجود قرر حيث نفسه على اإلنكار سبيل على فاستفهم ، نفسه على استدرك ثقة
 .  )٣() " تثق( بِـ متعلقة)  ِمبَنْ (  يف فالباء ؛ به يوثق أحد ال أي ؟ تثق مبن:  فقال

 قاله ما ىعل املعىن إمنا ؛ قاله ما ليس املعىن أن خيفى وال"  : معترًضا الجيش ناظر قال     
 فما البيتني يف له يَِتمُّ  التأويل هذا أن هب:  يـَُقالُ  مث ، ذلك عليه خيفى ال واملتأمل املصنف
 . )٤(" تدفع جنبيك بني عن اليت فهالَّ  : اآلخر قول يف يفعل

 : والترجيح المناقشة     

 : حيان أيب كالم يف ذُِكرَ  ما خالل من أمرين حول املسألة هذه يف اخلالف يتمحور     
                                                           

 بن ثابت بن أوس بن سعيد زيد أليب ، اللغة يف : كتاب النوادرالبيت من البحر البسيط لسامل بن وابصة ، ينظر  (١)
 بن حيىي بن أمحد العباس أليب ، ، جمالس ثعلب ٤٩٠ص  أمحد عبدالقادر حممد ، حتقيق : األنصاري زيد أيب بن بشري
ة يف حماسن ، العمد ١٨/  ١، الكامل  ٢٤٩ص  هارون السالم عبد، حتقيق :  بثعلب املعروف ، بالوالء الشيباين يسار
، التذييل  ٢٥٠/  ١ عبداحلميد الدين حميي حممد:  حتقيق ، األزدي القريواين رشيق بن احلني علي أليب  ، وآدابه الشعر

، خزانة األدب  ٤٢٢/  ٢، مهع اهلوامع  ٨٧ـ  ٨٦/  ٢، شرح األمشوين  ١٦٥/  ١، مغين اللبيب  ٢٢٨/  ١١والتكميل 
 .  ٣٧ـ  ٣٦/  ٢، الدرر اللوامع  ١٤٤/  ١٠

 . ٢٩٦٨ـ  ــــ ٢٩٦٧/  ٦متهيد القواعد  (٢)

 . ٢٩٧٤ ـــــ ٢٩٧٣/  ٦ السابق (٣)

 . ٢٩٧٤/  ٦السابق  (٤)
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 إليه ذهب وما: "  حيان أبو قال ، عوض وغري عوًضا) َعَلى( و)  َعنْ (  زيادة عدم:  األول
 أن على سيبويه نصَّ  وقد ، بصحيح ليس زائدتني تكونان)  َعَلى( و)  َعنْ (  أن من املصنف

 .)١(" عوض غريَ  وال عوًضا يـُزَاَدانِ  ال) َعَلى(و)  َعنْ (

رور اجلار من احملذوف يف سيبويه ذكره ما:  الثاين  مبَنْ :  تقول أن وجيوز: "  سيبويه قال ، وا
.  ضعفٌ  وفيه ، الكالم حبد وليس ؛ َوِبهِ  َعَلْيهِ  معىن أردتَ  إذا ، أَْنزِلْ  تـَْنزِلْ  َمنْ  وعلى ، أَْمُررْ  َمتُْررْ 
 :  األعراب بعض وهو ، الشاعر قول ذلك ومثل

 يـَتَِّكلْ  َمنْ  على يوماً  جيَِدْ  مل إنْ         يـَْعَتِملْ  وأبيك الكرمي إنّ 

 .)٢(" اخلليل قول وهذا.  حذف ولكنه ، عليه يتكل:  يريد

 ، للخليل هونسب الشاعر بقول مثل مث ، ضعف على ولكنه ذلك أجاز سيبويه أن وُيُالَحظُ      
 . الباء وكذلك ، عوًضا يـُزَاَدانِ )  َعَلى(  و)  َعنْ (  بأن:  نقول ذلك وعلى

 يف ، )٣(الكوفة قرَّاء عامة قراءة وهي ، والكسائي محزة قراءةَ  الفارسي علي أبو وجَّه وقد     
M  /  .  -       ,  +  *،   5  4  3   2  1 :  تعاىل قوله من)  آياتٍ (  جرِّ 

  9       8   7  6،  H  G  F  E  D  C       B  A  @  ?  >  =  <  ;
  N       M  L  K  J  IL )اسم على محًال  اخلامسة واآلية الرابعة اآلية يف.  )٤ 

 على العطفُ  القراءة هذه يف يـَْعِرضُ  إنّه قلتَ  فإن: "  ذلك مبيـًِّنا قال.   الثالثة اآلية يف)  إنَّ ( 
 ال النحويني من وكثري وسيبويه)  آياتٍ  والنهارِ  الليلِ  واختالفِ : (  قوله يف وذلك ، عاملني
  حمذوفةً  كانت وإن ، ) آياتٍ  والنهار الليل واختالف: (  قوله يف يقدر نأ جيوز:  قيل. جييزونه

                                                           

 . ٢٢٩/  ١١التذييل والتكميل  (١)

 . ٨٢ ــــــ ٨١/  ٣الكتاب  (٢)

 . ٦٠/  ٢٢جامع البيان   :ينظر  (٣)

 . ٥ـــــ  ٣، اآلية سورة اجلاثية  (٤)
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M ,  +  *L  ، M  1 :  قوله يف تقدم قد هُ ذكرَ  أن وذلك ، فيه املثبت حكم يف الّلفظ من
2L قوله يف هُ ذكرُ  مَ تقدَّ  قد اجلر حرفَ  ألنَّ  ؛ اهَ فَـ ذَ حَ  يكونَ  أن فيجوز  : M,  +  *L، 
 كان وإن ، الّلفظ يف اإلثباتَ  فيه قدَّرَ  هذين يف اجلارِّ  رُ كْ ذِ  تقدَّمَ  افلمَّ  M2  1L :  وقوله
 : قوله يف سيبويه رَ قدَّ  كما ، منه حمذوفًا

  )١(نَارًا بالّليلِ  تـََوّقدُ  َونَارٍ         اْمرَأً  َحتَْسِبنيَ  امرئٍ  َأُكلَّ 

 يف العربُ  فعلتِ  وكذلك ، ذِْكرِه دُّمِ بتق إظهارِه عن واْستـُْغِينَ  ، به امللفوظ حكم يف)  ُكلَّ (  إن 
، م ترى أال اجلارِّ َّ ، َتْضِربْ  َمنْ :  جيُِيُزوا مل َأ ، َمتُرُّ  ِمبَنْ :  قلت ولو أَُمرُّ  وعلى ؟ جائزًا كان أَُمرُّ
م ّ  وعلى ، اجلارِّ  ذكرِ  لتقّدمِ  ؛ ذلك وَحُسنَ  ، اجلارَّ  فحذفوا ، َعَلْيهِ  أَْنزِلْ  تـَْنزِلْ  َمنْ  َعَلى:  قالوا أ
 : الشاعر قول هذا

  يـَتَِّكلْ  َمنْ  على يوماً  جيَِدْ  مل إنْ         يـَْعَتِملْ  وأبيك الكرمي إنّ 

 مل ولو ، الصَِّلةِ  ِمنَ  اجلارِّ  حذفُ  َحُسنَ  سيبويه قول يف زائدةً  كانت وإن)  على(  ذََكرَ  ملَّا 
 . )٢(" َجيُزْ  مل يذكْره

 يف التعاوضُ  هذا أُوِقعَ  وقد: "  قال ، ذلك مثل على القياس جواز إىل جين ابن وذهب     
 ــــ الراجز قول وذلك.  صيغها بأنفس املمزوجةِ  فيها املصوغة غريِ  الكلم عن املنفصلةِ  احلروف
 : ــــ اخلليل مذهب على

 يـَتَِّكلْ  َمنْ  على يوماً  جيَِدْ  مل إنْ         يـَْعَتِملْ  وأبيك الكرمي إنّ 

                                                           

، اإلنصاف يف  ٧٠/  ٢، األصول يف النحو  ٦٦/  ١املتقارب أليب داود اإليادي ، ينظر : الكتاب البيت من البحر  (١)
 كمال ، الربكات أبو ، األنصاري اهللا عبيد بن حممد بن الرمحن لعبد ، والكوفيني البصريني:  النحويني بني مسائل اخلالف

 . ١٥٧/  ٢اللوامع  ، الدرر ٨١٩/  ٢، توضيح املقاصد  ٣٨٦/  ٢ األنباري ، الدين

 . ١٧١ ــــ ١٧٠/   ٦اُحلجَّة  (٢)
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 مل إن يعتمل أنه ترى أال، متقّدمة" على" وزاد، هذه" عليه" فحذف.  عليه يتكل من:  يأ
 أيهم: أي، أمرر تضرب بأيهم: قوهلم والتعويض احلذف هذا وقياس...  عليه يتكل من جيد

 . )١(" به أمرر تضرب

 بعض عن بعُضهُ  يـَُردُّ  فال واحدٌ  كالمٌ  أنه الظاهر ألن ؛ أوىل سيبويه وقول: "  األعلم قال     
 . )٢(" بداللةٍ  إَال 

 من وهو: "  قائًال  الزيادة هذه على القياس جواز إىل ذهب من عصفور ابن خالف وقد     
 أجازه الذي وهذا: "  قال عندما حيان أبو ِأشار ذلك وإىل.  )٣(" إليه يـُْلتَـَفتُ  ال حبيث القلة
 ، به استدل فيما التأويل من ذكرناه ما إىل ترى أال ؛ عليه يـَُقاسُ  الذي األصلُ  يثبتِ  مل قياًسا
 يُقاسُ  ال حبيث األصول من والبعد والندور الشذوذ من لكانت التأويلَ  َحتَْتِملُ  ال كانت ولو

 . )٤(" إليها يـُْلتَـَفتُ  وال عليها

َلهُ  ـــ املربِّدُ  وتبعه ، الفراء قول هو حيان أبو إليه ذهب وما       ما خالفُ  وهذا: "  قائًال  ـــ قـَبـْ
 فيه ُتْذَكرُ  الذي املوضع يف جيوزُ  إمنا أيًضا وهذا ، هلا معىن ال الزائدة األوىل)  على(  ألنَ  ؛ ذُِكرَ 

 ولكنَّ  ، أَْمُررْ  َمتُْررْ  ِمبَنْ :  حنو ، إعادته عن األخر الفعل يف وُيْستَـْغَىن  به فُيْكتَـَفى مرةً  اجلرِّ  حروفُ 
 وهذا يتكل من على:  مستفهًما قال مث املفعولَ  فحذف)  شيًئا يوًما جيد ملْ  إنْ (  هذا معىن
 . )٥(" الفراء قول

د ابن وردَّه       األول من منقطًعا الثاين جعلَ  ِإنْ  ألنه ؛ فضعيفٌ  الفراء قولُ  فأمَّا: "  معلًِّال  والَّ
 كأنه ، للمجازاة جوابًا االستفهامَ  جيعلُ  فإنه باآلخر متعلق غريَ  مكتفًيا منهما واحدٍ  كلَّ  وجعلَ 

                                                           

 . ٣٠٨ ــــ ٣٠٧/  ٢اخلصائص  (١)

 بن سليمان بن يوسف احلجاج أليب ، وغريبه أبياته وشرح لفظه من اخلفي وتبيني سيبويه كتاب تفسري يف النكت (٢)
 . ٣٦٠/  ٢ بلحبيب رشيد ، حتقيق : الشنتمري األعلم ، عيسى

 . ٢١٣ص  ضرائر الشعر (٣)

 . ٢٢٨/   ١١التذييل والتكميل  (٤)

 . ١٨٣االنتصار ص  (٥)
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 تأوله والذي ، اإلعراب يف ضعيفٌ  وهذا الفاء فأضمرَ  ، يـَتَِّكلُ  َمنْ  فـََعَلى يوًما جيَِدْ  ملَْ  نْ إِ :  قال
 املعىن يف وبينها ، وقـُْبِحهِ  اإلعرابِ  ُحْسنِ  يف بينهما فهذا ، الكالم يف جيوز ألنه ؛ أقوى بويهسي

 يف هلذا معىن وال ، الكرمي غريُ و  الكرميُ  عليه يتكلُ  ِفْيَمنْ  االستفهامَ  ألنَّ  ؛ آخرُ  شيءٌ  أيًضا
 وهذا أَْعَسرَ  إذا ذلك يَِعيُبه فال ، أهله على يعتمل الكرمي أن األول يف واملعىن ، غريه دون الكرمي
 . )١(" واضحٌ  حسنٌ  معىن

 : ألمور ؛ حيان أبو إليه ذهبعلى ما  متجه اجليش ناظر اعرتاض يظهر يل أن سبق وِممَّا     

؛  عوًضا)  الباء(  و)  ىلَ عَ (  و)  نْ عَ (  زيادة من مالك ابن إليه ذهب ام ثبوت:  األول     
 . مذهبه على َردِّه يف حيان أبو عوَّل الذي سيبويه وعند ، النحاة عند

 . سابًقا كما يف قراءة محزة والكسائي  ، القراءات بعض توجيه يف ذلك ورودُ :  الثاين     

  . يف زيادة ( َعَلى ) الثاين البيت يف ِلَردِّهِ  لْ يعلِّ  مل حيان أبا أنَّ :  الثالث     

د ابن ذكره الذي البيت معىن أنَ :  الرابع       . أعلم تعاىل واهللا ، الصواب األقرب إىل هو والَّ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ١٨٤ـ ـــ ١٨٣ص  نتصاراال (١)
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  الجارَّة .)  َحتَّى( :  رابعالمبحث ال
 )  . َحتَّى( بِـ المجرور

 وهو ، جزء آخرَ  يف مالقيَ  أو جزءٍ  آخرَ  هاجمرورِ  نَ كو  الزخمشري والتزم"  : مالك ابن قال     
 : الشاعر قول ذلك دالئل ومن َالزِمٍ  غريُ 

 َسابُو  يـَْبقَ  ملَْ  َصحَّ  َلوْ  ِبِوَصالٍ         َمهَّتْ  يَْأِسيَ  بـَْعدِ  ِمنْ  َسْلَمى ِإنَّ 

َلةً  َعيـََّنتْ  يـَُؤوَسا فـَُعْدتُ  رَاِجًيا ِنْصَفَها          َحىتَّ  زِْلتُ  َفَما لَيـْ
)٢(" )١(. 

 : قوله من املصنف به استدل وما" :  معترًضا حيان أبو قال     

َلةً  َعيـََّنتْ   يـَُؤوَسا فـَُعْدتُ  رَاِجًيا ِنْصَفَها          َحىتَّ  زِْلتُ  َفَما لَيـْ

 بعدها ما يكون وال ، له جزًءا بعدها ما يكون شيءٌ )  َحىتَّ (  يتقدمْ  ملْ  ألنه ؛ فيه حجة ال
 به مثل ما نظري البيت ااْلُمَغيَّ  ليس ،)  َحىتَّ ( بِـ فيها العامل ملةاجل يف منه جزء آلخر امالقيً 

 العامل املغيا اجلملة يف السمكة تقدم ألنه ؛ وسِطها حىت السمكةَ  أكلتُ :  قوهلم من أصحابُنا
 يف صرح لوف.  منها جزء آلخر مالقًيا وال السمكة يف جزء آخر الوسط وليس ،)  َحَىت (بِـ فيها

 حجة ذلك كان ؛ نصفها حىت الليلةَ  تلك وصَلها راجًيا زِْلتُ  فما:  فقال الليلة بذكر اجلملة
 .)٣(" الزخمشري على

 بذكر يصرح مل وإن الشاعر ألن ؛ قاله ما يظهر ومل"  : واعترض عليه ناظر الجيش قائًال      
 إليه املضاف للضمري يكن مل ادهمر  ذلك يكن مل ولو.  الليلة تلك زلت فما:  فمراده الليلة

 . عليه يعود مفسر النصف
                                                           

ـ  ٢٤٧/  ١١، التذييل والتكميل  ١٦٨/  ٣، وهو بال نسبة ، ينظر : شرح التسهيل البن مالك  فمن اخلفي انالبيت (١)
،  ٤٤٣ / ٢، املقاصد النحوية  ١٤٣/  ١لبيب ل، مغين ا ٧٥٢/  ٢، توضيح املقاصد  ٥٤٤، اجلىن الداين ص  ٢٤٨

 . ٣٨/  ٢، الدرر اللوامع  ٤٢٤/  ٢، مهع اهلوامع  ٦٥٦/  ١شرح التصريح على التوضيح 

 . ٢٩٨٦ ـــــ ٢٩٨٥/  ٦متهيد القواعد  (٢)

 . ٢٩٨٩/  ٦السابق  (٣)
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 أو ، صرًحيا إفهاًما مجع مفهم من قبلها ملا بعض)  َحىتَّ (  جمرور إن:  املصنف قال وقد     
:  أنه واحلاصل . )١( M     £   ¢   ¡L:  تعاىل بقوله الصريح لغري ومثل ، صريح غري
 .)٢(" والتقدير ادةاإلر  عدمُ  لفظًا الذكر عدم من يلزم ال

 : والترجيح المناقشة     

 يف الزخمشري على مالك ابنُ  به احتج ما ردَّ  عندما حيان أيب على اجليش ناظر اعرتض     
 األجزاء ذي ذكر لعدم ؛ جزء آخرَ  مالقًيا أو آخرًا يكون بأن)  َحىتَّ (  جمرور يف االشرتاط عدم

 الضمريُ  عليه ويَُدلُّ  ، مالك ابنُ  ذكره الذي البيت يف رادٌ م أنه زاعًما ؛)  َحىتَّ (  قبل به مصرًحا
 . عليه يعود بأنه النصف إىل املضاف

 جزء آخرَ  مالقًيا أو جزءٍ  آخرَ  يكونَ  أنْ )  َحىتَّ (  جمرور يف )٣(واملغاربةُ  النحاةِ  مجهورُ  اشرتطَ      
ا ؛ ذلك فيها طُ ُيْشتَـرَ  ال اليت)  ِإَىل (   وبني بينها للتفريق وذلك ؛ قبلها ملا  مجيع على تدخلُ  أل

 ) . َحىتَّ ( لِـ السابق أجزاء

ا إال ، ـــــ ِإَىل  يعين ــــ معناها يف)  حىت( و: "  الزخمشري قال       جيب جمرورها أن يف تـَُفارِقـَُها أ
 فيه الغرضُ  ا َعدَّىالـمُ  الفعلَ  ألنَّ  ؛ منه جزءٍ  أخرَ  ُيالقيَ  ما أو ، الشي من جزءٍ  آخرَ  يكونَ  أن
 حىت السمكةَ  أكلتُ :  قولك وذلك ، عليه يأيتَ  حىت فشيًئا شيًئا به يتعلقُ  ما ينقضي أن

 إىل:  تقول كما ، ثـُلُِثَها أو ، ِنْصِفَها َحىتَّ :  تقول وال ، الصََّباحِ  َحىتَّ  البارحةَ  وِمنْتُ  رأِسها،
 . )٤(" ثـُلُِثَها وإىل ، ِنْصِفَها

 جزءٍ  آخرَ  إال  -)  َحىتَّ (  يعين - ا اْجنَرَّ  الذي االسمُ  يكون وال : " عصفور ابن وقال     
: قولك حنو ، منه جزءِ  آلخرِ  مالقًيا أو ، رأِسها حىت السمكةَ  أكلتُ :  قولك حنو ، الشيء من

                                                           

 . ٣٥سورة يوسف ، اآلية  (١)

 ٢٩٨٩/  ٦ متهيد القواعد (٢)

 . ٢٩٨٨/  ٦السابق  (٣)

 . ٣٨٠ل ص املفص (٤)
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 نصِفِه؛ حىت النهارَ  وسرتُ  ، وسِطها حىت السمكةَ  أكلتُ :  قلت ولو ، الليلِ  حىت النهارَ  سرتُ 
 النهارَ  وسرتُ  ، وسِطها إىل السمكةَ  أكلتُ :  فتقول)  ِإَىل ( بِـ ِحيَنِئذٍ  تأيتَ  أنْ  جيب بل ، َجيُزْ  ملْ 
 .  )١(" نصِفه إىل

 ،) َحَىت ( جمرور يف الشرطَ  هذا اعتمدَ  حيثُ  ؛ الكافية شرح يف مالك ابن ذهب هذا وإىل     
 االنتهاء على)  ِإَىل (  و)  َحىتَّ (  وداللةُ : "  قال ، التسهيل شرح يف إليه ذهب ما خبالف

 وعمٌرو النـََّهاِر، نصفِ  إىل زيدٌ  سرى:  يـُُقالُ  ولذلك ؛)  َحىتَّ (  من أَْمَكنُ )  ِإَىل (  أن إال. كثريٌ 
<  ?  @  M :  تعاىل كقوله ، بآخرٍ  اتصلَ  ما أو آخرٌ  إَال )  َحىتَّ ( بِـ ُجيَرُّ  وال.  الصباحِ  إىل

           B  AL )٣(")٢(. 

 عندما)  َحىتَّ (  قبل األجزاء بذي التصريحِ  وجوبِ  إىل ذهبَ  أنه حيان أيب ردِّ  من ُيالحظُ و      
 )٤(املراديُّ  ذهب ذلك وإىل الشاعر قول يف ظاهرةً  إرادتُهُ  كانت وإن ؛ مالك ابنِ  احتجاجَ  ردَّ 

ا زِْلُت ِيف تِْلَك االشرتاِط ؛ إْذ ْمل يـَُقْل : َفمَ  قال ابن هشام : " وهذا ليس َحمَلَّ ،  هشام وابنُ 
 . )٥(الليلِة َحىتَّ ِنْصِفًها ، وإن كان املعىن عليه ، ولكنه ْمل ُيَصرِّْح "

 : ألمور ، يـَتَِّجه ملْ  حيان أيب على اجليشِ  ناظرِ  اعرتاضَ  أنَ  يل يظهر سبق ومما     

 كما جزءٍ  خرَ آ مالقًيا أو آخرًا جمرورها يكون أن)  َحىتَّ ( بِـ اجلر شروط من أن:  األول     
 . واملغاربة اجلمهور ذكر

 . الكافية شرح يف الشرط هذا اعتمد مالك ابن أن:  الثاين     

                                                           

، التذييل والتكميل  ٢٩٨٩ ـــــ ٢٩٨٨/  ٦متهيد القواعد  : نسب ناظُر اجليش هذا القول إىل ابن عصفور ، ينظر (١)
٢٤٨/  ١١ . 

 . ٥سورة القدر ، اآلية  (٢)

 . ٨٠٠ـ  ٧٩٩/  ٢شرح الكافية الشافية  (٣)

 . ٧٥٢/  ٢توضيح املقاصد  (٤)

 . ١٤٣/  ١مغين اللبيب  (٥)
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 ا ُصرِّحَ  ولو ، الشاعر قول يف ا ُيَصرَّحْ  مل)  َحىتَّ (  قبل األجزاء ذي إرادةَ  أن:  الثالث     
 تعاىل واهللا ، هشام بنُ وا املراديُّ  وتبعه حيان أبو ذكر كما ؛ مالك البن حجةً  ذلك لكان
 .أعلم
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 الجارَّة . ) َمَتى( :  خامسالمبحث ال
 ل .يْ ذَ في لغة هُ  ) ىتَ مَ  ( معنى

 : الشاعر قول ومنه.  جرٍّ  حرفُ  هذيل لغة يف فهي)  َمَىت (  وأما"  : مالك ابن قال     

 )١(نَِئيجُ  نَّ هلَُ  ُخْضرٍ  جلَُجٍ  َمَىت     تْ فـَّعَ رَ تَـ  ُمثَّ  اْلَبْحرِ  ِمبَاء َشرِْبنَ 

 .)٢(" كمه من أي ، كمه مىت أخرجها:  كالمهم ومن

 من فيها استقر ما على فتبقى  )طَ سْ وَ ( مبعىن" :  ى ) في البيتتَ عن ( مَ  حيان أبو قال     
 .)٣(" استفهاًما وال ، شرطًا تكن مل وإن الظرفية

 بعد املتكلف البعيد التخريج هذا إىل وجاحمل ما:  وأقول"  : واعترضه ناظر الجيش بقوله     
 .)٤(! " ؟ املعتربين األئمة بنقل لغة ذلك أن ثبت أن

 : والترجيح المناقشة     

 أنه زاعًما ؛)  َوَسطَ (  مبعىن)  َمَىت (  تكونَ  أنْ  يف حيان أيب على اجليش ناظر اعرتض     
ا ، ُمَتَكلَّفٌ  بعيدٌ  ختريجٌ  ، فيكتفى  ُمْعَتَربِينَ الْ  ةِ مَّ ئِ األَ  عن الثابتُ  هويف لغة  جرٍّ  حرفَ  وكوُ

 بذلك .

 تتضحَ  حىت ؛ حيان أيب قول على نَِقفَ  أنْ  إىل َحيَْتاجُ  حيان أيب عن اجليش ناظر ذكره ما     
) َمَىت ( اأمَّ : "  حيان أبو قال ، أحدمها على يقتصرْ  ومل االحتمالني ذكر حيان أبا ألن ؛ املسألةُ 
ا ) َوَسطَ ( مبعىن تكون)  َمَىت (  أن همبعضُ  ونقل ، واستفهاًما شرطًا وتكون ، زمانٍ  ظرفُ  فإ

                                                           

 ٥١/  ١ الوفا أبو حممود ، الزين أمحد ، حتقيق : ديوان اهلذلينيينظر : ، البحر الطويل ،أليب ذؤيب اهلذيلالبيت من  (١)
 . ٣٣/  ٢، الدرر اللوامع  ٨٧/  ٢، اخلصائص  ٥٢ ــــ

 . ٣٠٥٤/  ٦متهيد القواعد  (٢)

 السابق نفس الصفحة . (٣)

 السابق نفس الصفحة . (٤)
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 : السُّكَّرِيُّ  سعيد أبو وقال . ُكمِّهِ  َوَسطَ :  أي ، ُكمِّهِ  َمَىت  َوَضَعَها:  وُحِكيَ  ، بعدها ما فـََتُجرُّ 
َها ومل ،)  ِمنْ (  ِمبَْعَىن  )َمَىت (  : ذؤيب أليب وأنشد ، هلَُذيلٍ  يْنُسبـْ

 نَِئيجُ  َهلُنَّ  ُخْضرٍ  جلَُجٍ  َمَىت     تـََرفـََّعتْ  ُمثَّ  اْلَبْحرِ  ِمبَاء رِْبنَ شَ 

 : لغريه أيًضا وأنشد

 )١(نَِفيثُ  َعَلقٌ  أَْقطَارَِها َمَىت        تـُْنِكُروَها تـَْعرُِفوَها َما َمَىت 

 . أَْقطَارَِها وِمنْ  ، جلَُجٍ  من:  أي : سعيد أبو قال      

 الظرفية من فيها استقرَّ  ما على فتبقى ،)  َوْسطَ (  مبعىن البيتني يف هنا تكونَ  أنْ  وُحيَْتَملُ      
 . )٢(" استفهاًما وال شرطًا تكنْ  ملْ  وإنْ 

 ، هُ رَ كَ ذَ  ما مالك ابن على يـَُردَّ  ملْ  أنه أمران ، أحدمها : حيان أيب قول من َالَحظُ والـمُ      
 إىل الوجهني كال نسب قد سعيدٍ  أبا أنَّ  واآلخر : ، اةِ النح دعنثابًتا  آخرَ  وجًها ذكرَ  ولكَنه
مبعىن ( وسط ) يف لغة هذيل ـــــ  ( مىت ) جميءو  ،، على خالف ما نقل أبو حيان عنه )٣(ُهذيل

، )٥(، والكسائي)٤(معاذ اهلراءكأئمة النحو  عن  النقلب ثبتيف البيت الذي أنشده ابن مالك ـــــ 
 . )٧(وابن فارس ،)٦(األصمعيو 

                                                           

 أليب ، شرح أشعار اهلذلينيكتاب ،   ١١٤/  ٢ديوان اهلذليني ينظر : ، البحر الوافر ، أليب املثلَّم اهلذيل البيت من (١)
 . ٢٦٣/  ١ فراج أمحد الستار عبد ، حتقيق : يِّ رِ كَّ السُّ  احلسني بن احلسن سعيد

 . ٣١٣/  ١١التذييل والتكميل  (٢)

 . ١٢٩/  ١ينظر : كتاب شرح أشعار اهلذليني  (٣)

ذيب اللغة  (٤) ، االقتضاب يف شرح أدب الُكتَّاب ، أليب حممد عبداهللا بن حممد بن السيد  ٢٤٥/  ١٤ينظر : 
يد   . ٣٧٣/  ٣البطليوسي ، حتقيق : مصطفى السقا ، وحامد عبدا

ذيب اللغة  (٥)  . ٢٤٥/  ١٤ينظر : 

 . ٢٥٥٦/  ٦ينظر : الصحاح  (٦)

 . ١٢٨ينظر : الصاحيب ص  (٧)
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ا يف البيت مبعىن ( وسط ) يف لغة هذيل ، وهذا ما اتبعه يف مللكن ابن مالك        يذكر بأ
 اللغة تلك يف)  طَ سْ وَ ( :  مبعىن)  َمَىت (  نُ وْ كَ : "  معلًقا الشاطيب قال ،)١(شرح الكافية الشافية

)  َمَىت (  يف حكوا لغويونال إذ ؛ اآلخرُ  االستعمالُ  مراُده وإمنا ، مالك ابن مرادَ  هو وليس ، اثابتً 
 : استعمالني هذيل لغة يف

 . ُكمِّي َمَىت  ِيف  َوَضْعُتهُ :  قوهلم وذلك ،)  طَ سْ وَ (  مبعىن تكون أن:  أحدمها     

 . )٢(" املذكورة األبيات يف كما،  )  ِمنْ (  مبعىن تكون أن:  واآلخر     

 هُ رَ كَ ذَ  ما ألنَّ  ؛ يتجه ال حيان أيب على اجليش ناظر به اعرتض ما أن يل يتبني سبق ومما     
كما يف الشاهد الذي ذكره جاءت مبعىن ( وسط ) يف لغة هذيل ،   من أن ( مىت ) حيان أبو

 . أعلم تعاىل واهللا ، ينَ ربَِ تَ عْ مُ الْ  ةِ مَّ ئِ اْألَ  عن ثابتةٌ  لغةٌ ـــــ  أيًضا ابن مالك ـــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٧٨٤/  ٢ر : شرح الكافية الشافية ينظ (١)

 . ٥٦٥/  ٣املقاصد الشافية  (٢)
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 . ) َوَعَدا َال خَ  وَ  َحاَشا(  : الجر بـ دسالمبحث السا
 . في االستثناء ) َوَعَدا َخَال  وَ  َحاَشا( اسمية 

 ، َأْحرُفًا اْلُمْسَتثْـَىن  فـََيْجُرْرنَ )  َعَدا(  وَ )  َخَال (  وَ )  َحاَشا( بِـ ُيْسَتثْـَىن "  : مالك ابن قال     
 .)١(" أَفـَْعاًال  َوتـَْنِصْبهُ 

ا زَاِعمٌ  َزَعمَ  ولو" :  حيان أبو قال       ، ا مستثًىن  أمساءٌ  ، جمرورًا بعدها ما كونِ  حالَ  أ
 .)٢(" ببعيد ذلك َيُكنْ  ملَْ ) ...  ِسَوى(  و) َغْريِ (َكـ

ا:  نظرٌ  إليه أشار وفيما" :  معترًضا الجيش ناظر قال       امسًا ا اجلرِّ  حالَ  كانت لو فإ
 .  )٣(" يـَُفرَّغُ  ال وهو)  َغْريِ ( لِـ يـَُفرَّغُ  كما هلا العاملِ  تـَْفرِيغُ  جلازَ 

 : والترجيح المناقشة     

( كـ ا ُيْسَتثْـَىن  أمساءً )  وَعَدا َخَال  و َحاَشا(  جميء يف حيان أيب على اجليشِ  ناظرُ  اعرتض     
ا حالَ  هلا يـَُفرَغُ  ال العاملَ  أن زاعًما ؛)  سوى( و) غري  .)غري( لِـ يـَُفرَّغُ  كما ، ا ُجيَرُّ  أمساءً  كوِ

 ، جرٍّ  حروفَ  حينئذٍ  وتكونُ  ، املستثىن ا فـَُيَجرُّ  )٤() وَعَدا َخَال  و َحاَشا( بِـ ُيْسَتثْـَىن      
 تقسيمها عند اجلر روفح يف عصفور ابن قال ، أفعاًال  حينئذٍ  وتكونُ  ، املستثىن ا ويـُْنَتَصبُ 

                                                           

 . ٢٢٠٣/  ٥متهيد القواعد  (١)

 السابق نفس الصفحة . (٢)

 السابق نفس الصفحة . (٣)

/  ٦الصحاح ،  ١٧٨ــــ  ١٧٦اإليضاح ص ،  ٤٢٧ـ ـــ ٤٢٦/  ٤، املقتضب  ٣٠٨/  ٤ ، ٢١٣/  ٢ينظر : العني  (٤)
/  ١ ، ٢٥٧ / ١ سلطان احملسن عبد زهري ، حتقيق : الرازي القزويين زكريا بن فارس بن ألمحد ، غة، جممل الل ٢٣٣١
/  ٢، شرح اجلمل البن خروف  ١٦٢ ـــ ١٦٠، أسرار العربية ص  ٢٩٩/  ٥ ، ٤١٥/  ٣ ، ٣١٧/  ٢، احملكم  ٢٩٨
، اجلىن الداين  ١٥٣٥/  ٣الرتشاف ا ،  ٣٦٦رصف املباين ص  ، ٧٢٤ـ ـــ ٧٢١/  ١، شرح الكافية البن مالك  ٩٥٩
 .   ١١٦/  ٣،  ٢٨٠ ــــ ٢٧٨/  ٢، مهع اهلوامع  ١٦٣،  ١٥٣،  ١٤١/  ١، مغين اللبيب  ٥٦٢ـ ـــ ٥٦١ص 
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 وَعَدا ، وَخَال  ، وَحَشا ، اَشاحَ :  وهو ، وفعًال  حرفًا ُيْستَـْعَملُ   ، مٌ سْ وقِ : "   هِ وغريِ  حرفٍ  إىل
 . )١(" َخَفَضْتهُ  إذا حروفًا وتكونُ  ، بعدها ما نصبتْ  إذا أفعاًال  فتكونُ 

ا       يف اإلمسيةُ  هلا تـُْثَبتْ  ومل ، النحاة عند الثابت هو ا االستثناء عند وأفعاًال  حروفًا وكوُ
) حاشا( أنَّ  اعلم: "  اِالْسِتثْـَناء ُحُروف من َا جير الَِّيت  اْحلُُروف بَاب يف الورَاق ابن قال.  ذلك
)  َخَال (  وأمَّا ، وفعًال  حرفًا تكونَ  أنْ  وجيوز ، فعلٌ  املربد العباس أيب وعند ، حرفٌ  سيبويه عند
ا يف خالفَ  فال ا ؛)  َعَدا) (  َخَال ( ونظريُ  ، وحرفًا فعًال  كوِ  . )٢(" وفعًال  حرفًا تكونُ  قد أل

ا من حيان أبو رتضهاف وما       النحاة، إليه ذهب ملا خمالفٌ  أمرٌ  ــــ ا االستثناء عند أمساءً  كو
نَ  فيهنَّ  يُدعى أن بعَدُهنَّ  ما اْجنَرَّ  إذا ُميِْكنُ  وال: "  قال لذلك افرتاضه وقبل  ألنَّ  ؛ أمساءٌ  أ
ا فيها ادُِّعيَ  فلذلك ؛ للحروف هو إمنا باألصالة اجلرِّ  عملَ   يظهر قوله ومن ، )٣(" حروف أ
 ولكنَّا: "  قال ، افرتضه الذي افرتاضه بعد قرَّره ما وهذا هلنَّ  االمسيةِ  عدمِ  يف للنحاة موافق أنه

 .)٤(" أفعاًال  ُكنَّ  انتصبَ  وإذا ، حروفًا بعدها ما اجنرَّ  إذا اكوِ  من النحاةُ  قرَّره ما على نتكلمُ 

 عليهنَّ  حكم إذا)  وَعَدا َخَال  و َحاَشا( لِـ يـَُفرَّغُ  ال ملالعا بأن اجليش ناظر  به دَّ رَ  وما     
 يف حكُمها ، اسمٌ )  َغيـْرَ (  ألن ؛ النحاة عند ثابتٌ  أمرٌ  أيًضا هو)  َغْريٍ ( لِـ يـَُفرَّغُ  كما باإلمسية
) غري( وحكمُ : "  السراج ابن قال ، وجمرورًا ومفعوًال  فاعًال  فتقع)  إال(  بعد ما حكمُ  اإلعراب

ا أن)  إال(  موقعَ  أوقعتها اإذ       ،)٥() " إال(  بعد الواقع لالسم جيَِبُ  الذي باإلعراب تعرَ
 االسم بإعراب معه فتـُْعَربُ  ، إليه ُأِضيَفتْ  ما ــــ)  غري(  يعين ــــ ا يستثىن: "  الشاطيب وقال
 ، نصبٍ  من ،)  غري(  يف الزمٌ  فهو)  إال(  بعد فيما َلزِمَ  ُحْكمٍ  فكلُّ  ،)  إال(  بعد الواقع

                                                           

 . ١٩٥/  ١املقرَّب  (١)

 حممود، حتقيق :  الوراق ابن ، احلسن أبو ، العباس بن اهللا عبد بن حملمد ، منقول بتصرف ، ينظر : علل النحو (٢)
 . ٣٩٩ـ  ٣٩٧ص  الدرويش حممد اسمج

 . ٣١٠/  ٨التذييل والتكميل  (٣)

 السابق نفس الصفحة . (٤)

 . ٢٨٥/  ١األصول يف النحو  (٥)
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 يف حاصلٌ  جرٍّ  أو نصبٍ  أو رفعٍ  من)  إال(  بعد ما إعرابَ  أنَّ  غريَ  وانقطاعٍ  ، واتصالٍ  ، وإتباعٍ 
 من)  غري(  ألنَّ  ؛ باإلضافة اجلرَّ  استحقَّ  قد بعدها ما كان إذا ؛  بعدها فيما ال)  غري( 

 . )١(" االستثناء معىن يف نفِسها)  إال(  نزلةومب ، اإلعراب يف)  إال(  بعد ما منزلة فهي األمساء

 : رينومما سبق يظهر يل أن ما اعرتض به ناظر اجليش متجه ألم     

أصٌل عند النحاة ،  ) يف االستثناء ليس له َوَعَدا َخَال  وَ  َحاَشااألول : أنَّ القول بامسية (     
 وما ثـََبَت عنهم احلرفية والفعلية .

ـ( غري ) ؛ فـ( غري ) تقُع فاعًال ومفعوًال وجمرورًا رََّغ لِ فَ العامَل ال يُفرَّغ هلا كما تَـ الثاين : أنَّ     
 . أعلم تعاىل واهللا ،حبسب العامل 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 . ٣٩٠/  ٣املقاصد الشافية  (١)
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 الفصل الثاني :                 
 

 : مباحث ةست وفيه      
 : مسألتان وفيه ، اإلضافة تعريف:  األول المبحث     
 . يف معاين اإلضافة:  األوىل املسألة     

 . لإلضافة التأنيث تاء حذف يف:  الثانية املسألة     
 يكتسبه وما المضاف على إليه المضاف معمول تقديم:  الثاني المبحث     
 : واحدة مسألة وفيه ، باإلضافة االسم

 . يُ النـَّفْ  به أُرِيدَ ) غريًا( كان إن املضاف على إليه املضاف معمول تقدمي     

 : واحدة مسألة وفيه ، اإلضافة الزم ما:  الثالث المبحث     
 ) . بعد(  و)  قبل(  ظرفية     

 ، المحذوف بالمضاف والجر المتضايفات أحد حذف:  الرابع المبحث     
 : واحدة مسألة وفيه
 ) . ِمْثًال (  املضاف كان إذا باملعرفة النكرة وصف     

 : واحدة مسألة وفيه ، المتضايفين بين لالفص:  الخامس المبحث     
رور يف احلديث الشريف : قال  باجلار املتضايفني بني الفصل       ِيل  تَارُِكو أَنـُْتمْ  َهلْ (: وا

 . )؟ َصاِحِيب 
 

 باب اإلضافة .اعرتاضات ناظر اجليش على أبي حيان يف 
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 : فيه ومفعوًال  ظرفًا المسمى المفعول باب من مسألتان وفيه:  السادس المبحث
 ) . َحْيثُ (  َتَصرُّفُ :  األوىل املسألة

 ) . ِيف (  معىن واملكان الزمان ظريف تضمن:  الثانية املسألة
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 : تعريف اإلضافة . المبحث األول
 . في معاني اإلضافة : المسألة األولى

) يف( مبعىن له خافًضا يليه ِلَما كجزءٍ  اْلَمْجُعولُ  االسم هو إليه املضاف"  : مالك ابن قال     
 ، اْألَوَّلِ  َعنِ  اإلخبارِ  ِصحَّةِ  َمعَ  تـَْقِديرَُها َحُسنَ  إنْ )  نْ مِ (  ومبعىن ، وحَدَها يرَُهاتـَْقدِ  َحُسنَ  إنْ 

 .)١(" ذينك سوى فيما تقديرًا أو حتقيًقا الَّالم ومبعىن

ا ، االختصاصَ  تفيدُ  اإلضافةَ  أنَّ  إليه أذهبُ  والذي"  : حيان أبو قال       على ليست وأ
َدةٌ  االْخِتَصاصِ  ِجَهاتِ  وأنَّ  ، نيَِّتهِ  على وال كروهذ  ممَّا حرفٍ  تقديرِ  ُ  ُمتَـَعدِّ  منها جهة كلَ  يـُبَـنيِّ

 و)  ةِ ابَّ الدَّ  جُ رْ سَ (  ويف ، للملك)  ورٍ مْ عَ  ارُ دَ (  و)  دٍ يْ زَ  مُ َال غُ (  يف فاإلضافة ؛ االستعمالُ 
 .)٢(" تصاصاالخ ملطلق)  يكَ خِ أَ  خُ َشيْ (  ويف ، لالستحقاق) دِ جِ سْ مَ الْ  ريُ صِ حَ (

 مع قالوه ما يف النحاةِ  خمالفةَ  له بَ جَ وْ أَ  الذي ما أعلم وال"  : معترًضا الجيش ناظر قال     
 على تْ سَ يْ لَ  ةَ افَ ضَ اإلِ  نَّ أَ  نْ مِ  إليه ذهب الذي هذا أن على بشيء ذلك على يستدلَّ  مل أنه

 .)٣(" عنه هو هُ لَ قَ نَـ  هَ يْ وُ تُـ سْ رُ دُ  ابنِ  مذهبُ  هو حرفٍ  تقديرِ 

 : والترجيح المناقشة     

 أمجع اليت احلروف مبعىن تكون ال اإلضافة أنقوله  يف حيان أيب على اجليش ناظر اعرتض     
ا على النحاة  . لذلك اإلنكار سبيل على مستفهًما ؛  )وِيف  نْ م ومِ وهي ( الالَّ  إثبا

 حىت ؛ ِقْسمٍ  بكل لتعريفَ وا اإلضافة أقسامَ  أذكرَ  أنْ  املناسب من أنه أرى املسألة هذه يف     
 َ  . النحاة ذكرها اليت احلروف هذه معىن متضمنةً  اإلضافةُ  فيه تكون ِقْسمٍ  َأيِّ  يف يتبنيَّ

 

                                                           

 . ٣١٥٥/   ٧متهيد القواعد  (١)

 . ٣١٦٦/  ٧السابق  (٢)

 السابق نفس الصفحة . (٣)
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 فغريُ .  حمضةٍ  غريِ  إضافةٍ  و  حمضةٍ  إضافةٍ :  )١(قسمني إىل النحاة عند اإلضافة تنقسم     
ا يف املضارعَ  تشبه صفةً  املضافُ  يكونَ  أن هي احملضةِ   واملضافُ  ، االستقبال أو للحال كوِ
ا ؛  لفظيةٌ  إضافةٌ  وُتَسمَّى ، هلا معمولٌ  إليه  وال تعريًفا تفيدَ  أن دون ، الَّلفظ ختفيفَ  تفيدُ   أل

 وليس إليه املضاف يف عامًال  املضافُ  يكونَ  أن هي احملضة واإلضافةُ .  للمضاف ختصيًصا
ا ؛ معنويةً  إضافةً  وُتَسمَّى ، بصفةٍ   . ختصيصه أو املضاف تعريف وهو معنويا أمرًا دتأفا أل

.  االتصال ا ينوى ال اليت وهي حمضة إضافة:  ضربني على واإلضافة: "  اإليضاح ويف     
 .)٢(" االنفصال ا ينوى ما وهي حمضة غري وإضافة

 ) . يف(  معىن أو ،)  نْ مِ (  معىن أو ،)  الَّالم(  معىن متضمنةً  احملضةُ  اإلضافةُ  وتكونُ      

 : آراء املعاين هذه تضمني يف وللنحاة

: "  السَّرَّاج ابن قال ،)  نْ مِ (  و)  المالَّ (  معىن إثبات وهو.  )٣(اجلمهور مذهب:  األول     
م(  مبعىن غريِهِ  اسمٍ  إىل اسمٍ  إضافةِ :  قسمني إىل تنقسم احملضةُ  واِإلضافةُ   اسمٍ  وإضافةِ  ،)  الالَّ

 .) ٤() " ِمنْ (  مبعىن ُضهُ بع هو اسمٍ  إىل

 

 

                                                           

 بكر أيب بن سباع بن حسن بن حملمد ، ، اللمحة يف شرح امللحة ١٣٣ص ينظر : املفصل يف صنعة اإلعراب  (١)
ـ  ٧٨٣/  ٢، توضيح املقاصد  ٢٧٦ـ  ٢٧٤/  ١ الصاعدي سامل بن إبراهيم ، حتقيق : الصائغ بابن املعروف ، اجلذامي
 . ٤٤/  ٣، شرح ابن عقيل  ٧٥ـ  ٧٣/  ٣، أوضح املسالك  ٧٨٥

 . ٢١٠ص اإليضاح  (٢)

 ، العرب كالم معرفة يف ، شرح شذور الذهب ٧٨٣/  ٢، توضيح املقاصد  ٢٧٣ابن الناظم ص  ينظر : شرح (٣)
،  ٥٨٥/  ٢ احلارثي جزاء بن نواف، حتقيق :  الشافعي القاهري اَجلوَجري ، حممد بن املنعم عبد بن حممد الدين لشمس

 .  ٦٧٦/  ١، شرح التصريح على التوضيح  ١٢٣/  ٢شرح األمشوين 

 . ٥/  ٢يف النحو  األصول (٤)
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، )٥(والزََّخمَْشرِيُّ ، )٤(واَحلرِيرِيُّ ، )٣(ِجينِّ  وابنُ ، )٢(الورَّاق وابنُ ، )١(الفارِسيُّ  ذهب ذلك وإىل      
 . )٦(والُعْكَربِيُّ 

 قال ، ) الالم(   مبعىن إالَّ  تكونُ  ال اإلضافة أنَ  )٨(الضَّاِئعِ  وابنِ  )٧(الزَّجَّاجِ  مذهب:  الثاين     
) من( مبعىن هي اليت اإلضافة أن إىل الضائع بن احلسن أبو األستاذ شيخنا ذهب: "  حيان أبو
 . )٩() " الالم(  مبعىن اليت اإلضافة من

 ،)  يف(  معىن وزيادة اجلمهور موافقة يف )١١(اْحلَاِجبِ  وابنُ  )١٠(اجلُْرَجاِين  مذهب:  الثالث     
 ال اإلضافةَ  أن:  احملققني وأكثر سيبويه عليه والذي: "  دينال بدر قال ، مالك ابنُ  ووافقهما

 اَّ أَ  ىلَ عَ  ولٌ مُ حمَْ )  يف(  مبعىن اإلضافةِ  مُ وهِ ومُ )  نْ مِ (  مبعىن أو)  المالَّ (  مبعىن تكونَ  أنْ  ودُ عْ تَـ 
از على)  المالَّ (  مبعىن فيه  .)١٢(" ا

                                                           

 . ٢١٠ص  اإليضاحينظر :  (١)

 . ٢٠٥علل النحو ص ينظر :  (٢)

 . ٨٠ص  فارس فائز ، حتقيق : املوصلي جين بن عثمان الفتح أليب ، العربية يف، الَّلمع  ٢٨/  ٣اخلصائص ينظر :  (٣)

 . ٢٤ص  البصري ريرياحل حممد أبو ، عثمان بن حممد بن علي بن للقاسم ، ُمْلَحة اإلعرابينظر :  (٤)

 . ١١٣املفصل يف صنعة اإلعراب ص ينظر :  (٥)

 . ٣٨٨/  ١اللباب يف علل البناء واإلعراب ينظر :  (٦)

 . ٦٧٤/  ١، شرح التصريح  ٧١/  ٣، أوضح املسالك  ١٧٩٩/  ٤ينظر : االرتشاف  (٧)

 . ٣٣٠/  ٢ينظر : املساعد  (٨)

 . ١٨٠٠/  ٤االرتشاف  (٩)

 . ٧٨٤/  ٢، توضيح املقاصد  ١٨٠٠ / ٤االرتشاف  (١٠)

 . ٥٠٢/  ٢مهع اهلوامع  (١١)

 . ٢٧٣شرح ابن الناظم ص  (١٢)
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 ذكره ممَّا حرفٍ  معىن على تكونُ  ال اإلضافةَ  أنَّ  وهو ، ُدُرْستـَُوْيهَ  ابنِ  مذهب:  الرابع     
 . حيان أبو ذلك يف ووافقه النحاُة،

 املعاين ذكر أن بعد حيان أبو قال ،)  عند(  معىن زيادة وهو الكوفيني مذهب:  اخلامس     
 َرُقودُ  نَاَقةٌ  هذه:  تقول:  قال)  ِعْندَ (  مبعىن اإلضافةَ :  الكوفيون وزاد: "   لإلضافة ةالسابق
 .)١(" اْحلَْلبِ  ِعْندَ  َرُقودٌ :  معناها ، اْحلَْلبِ 

  مما حرفٍ  معىن على تكونُ  احملضةَ  اإلضافةَ  بأن النحاة عند اوثبوِ  املذاهبِ  هذه إيرادِ  وبعد     

 عند تَ بَ ثَـ  امَ لِ  موافقٌ  ألنه ؛ متجهٌ  حيان أيب على اجليش ناظر به ردَّ  ما أنَّ  يتضحُ  ، ذكروا
 . أعلم تعاىل واهللا ، ُخمَالِِفهم ِعْندَ  لديهم تقرَّر ما ردِّ  على دليلٌ  دُ وجَ يُ  وال ، النحاةِ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           

 . ١٨٠٠/  ٤االرتشاف  (١)
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 . لإلضافة التأنيث تاء حذف في:  الثانية المسألة

 تاءُ  منه يـُزَالُ  وقد ، ُتْشِبُههُ  نونٍ  أو تنوينٍ  من املضافِ  يف ما يـُزَالُ  وقد" :  مالك ابن قال     
 يُوِقعْ  ملْ  إنْ  التأنيثِ  تاءُ  املضافِ  من ُحيَْذفُ  وقد: "  شارًحا وقال ، )١(" اللَّْبسُ  أُِمنَ  ِإنْ  التأنيثِ 
 ومن)  َمتْرَةٍ (  تاءِ  كحذفِ  جبمعٍ  ُمْفَردٍ  أو ،)  ابـَْنة(  تاءِ  كحذفِ  ِمبَُؤنَّثٍ  ُمذَكَّرٍ  إِْلَباسِ  يف َحْذفـَُها
 قول ومنها، )٢(L  هدعM    }  |   {  z  y : القراءِ  بعضِ  قراءةُ  ذلك شواهدِ 
 : الشاعر

 )٣(مِ قِ تُ  مْ هُ نِيـَّ  وِ نْ تَـ  فَِإن قـَْومِ            الْـ أَثَرِ  ِيف  احلَْزِينُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ 

 : ومثله     

َرُدوا اْلبَـْنيَ  َأَجدُّوا اْخلَِليطَ  ِإنَّ   )٤(َوَعُدوا الَِّذي اَألْمرِ  ِعدَ  وَأْخَلُفوكَ     َواجنِْ

 : ومثله     

ا َقدْ  النَّارِ  َحَيا     َقْدَحها بَاَدْرتُ  الصُّبحِ  قـُبَـْيلَ  ارٍ َونَ  ُ  )٥(لِلُمساِفرِ  َأْوَقْد
                                                           

 . ٣١٥٥/  ٧متهيد القواعد  (١)

، ينظر :  M ~Lاجلمهور ، وقرأ  معاوية وابنه مروان بن عبدامللك بن مد، والقراءة حمل ٤٦اآلية  ، سورة التوبة (٢)
 . ٣٩٥/  ٣، معجم القراءات  ٥٧/  ٦الدر املصون ،  ٤٢٨/  ٥ط البحر احملي

وفيه (  ١٥٦ص  الصمد واضح الدكتور : وشرح وحتقيق مجع، يف ديوانه  البيت من البحر املنسرح للنابغة اجلعدي  (٣)
، تاج  ٣٤٧/  ١٥عرب ، لسان ال ٥٣٧/  ١٠اْلَمْحُزون ) بدل ( احلزين ) ، و ( اَحليِّ ) بدل ( القوم ) ، ينظر : احملكم 

 . ١٤٦/  ٤٠العروس 

،  ٣١٥/  ٤، املخصص  ١٨٩/  ٢، ينظر : معجم ديوان األدب  البيت من البحر البسيط للفضل بن عباس  (٤)
، شرح ابن عقيل  ١٦٠٩/  ٣، توضيح املقاصد  ١٥٨/  ١، شرح شافية ابن احلاجب  ٩٠١/  ٢شرح الكافية الشافية 

 .٣٥٧/  ٢، حاشية الصبان  ٢٥٩/  ١٩، تاج العروس  ٧٥٣/  ٢التوضيح  ، شرح التصريح على ٢٨٥/  ٤

، ينظر : احملكم  ٣٦ص  فاعور علي/  وتقدمي وشرح حتقيق ، يف ديوانه البيت من البحر الطويل لكعب بن زهري  (٥)
 عيون باسل حممد ، حتقيق : الزخمشري اهللا جار ، أمحد بن عمرو بن حممود القاسم أليب ، ، أساس البالغة ٣٩٦/  ٣

 . ٢١٣/  ١٤، لسان العرب  ٩٠١/  ٢، شرح الكافية الشافية  ١٠٦/  ٢ السود
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 : ومثله     

 )١(آِيسُ  ُهوَ  أَمْ  اهلِْْجرانِ  َعَلى ِعَياِدي   الدٌ خَ  يـَُفطِّنُ  َهلْ  ِشْعرِي لَْيتَ  َأال

 : ومثله     

 )٢(َبَساُهلَا أُرِيدَ  إنْ  نـَْفسٍ  َبَسالَةُ       وفِيهمُ  اَجلِينِّ  التَّْمرِ  ِمنَ  َوَأْحَلى

 : رؤبة قول ومثل     

 )٣(َنْكرَاُؤهُ  َمْعِرِيف  َعنْ  َواْحنََسَرتْ        َأْكراُؤهُ  اْجنََلتْ  َحىتَّ  هاَتْكُتهُ 

 يف يـَُقالُ  ال ألنه ؛ إِْلَباسٍ  يف يُوِقعُ  ال َحْذفـََها أنَّ  األمساءِ  هذه من التاءِ  حذفَ  َفَسهَّلَ      
 يف وال ، َحَيا:  )احلياة( يف وال ، ِعدَ :  )الِعَدةِ ( يف وال ، ِينَّ :  )النـِّيَّةِ ( يف وال ، ُعدَّ :  )اْلُعدَّةِ (
 . َمْعِرفَ :  )املعرفة( يف وال ، َبَسالَ :  )اْلَبَساَلةِ ( يف وال ، ِعَيادَ :  )اْلِعَياَدةِ (

¥  ¦   §  ¤  M ،و)٤(M    *  )L القبيل هذا من الفراء وجعل     
¨L)قَ  يف افةـاإلض ُدونَ  يـَُقالُ  ال أنه على بناءً  )٥ :  َغَلَبةِ ــال يف وال ، ِإقَامَ :  اَمةِ ـاْإلِ

 .)٦(" َغَلبَ 

                                                           

وفيه ( تـََنظََّر ) بدل  ( تفطن ) ، ( يائس )  ١٦٠/  ١البيت من البحر الطويل أليب ذؤيب اهلذيل يف ديوان اهلذليني  (١)
 . ٤٣٣/  ٨، تاج العروس  ٣١٩/  ٣العرب ، لسان  ٤٦٤/  ٣، املخصص  ٣٢٢/  ٢بدل ( آيس )، وينظر : احملكم 

 ١٦٦ص  قميحة حممد مفيد : وتبويب دراسة ، السَّكيت ابن وشرح برواية البيت من البحر الطويل للحطيئة يف ديوانه (٢)
 . ٥٣/  ١١، لسان العرب  ٥٠٨/  ٨وفيه ( عنده ) بدل ( فيهم ) ، وينظر : احملكم 

 ، العجاج بن رؤبة ديوان على مشتمل وهو العرب أشعار جمموع، ينظر : لعجاج لرؤبة ابن االبيت من البحر الرجز  (٣)
 . ٣٩٦/  ٢٧وفيه ( مضت ) بدل ( اجنلت ) ، وينظر : تاج العروس  ،  ٤ص  الربوسي الورد بن وليم : به اعتىن

 . ٣٧اآلية ، ، وسورة النور  ٧٣اآلية  ، سورة األنبياء (٤)

 . ٣اآلية  ، سورة الروم (٥)

 . ٣١٥٩ ـــــ ٣١٥٨/  ٧متهيد القواعد  (٦)
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 بل ، ذلك إىل أصحابُنا يذهبُ  وال ، الفراء قول هو ذكره الذي وهذا"  : حيان أبو قال     
 النداءِ  غريِ  يف الواقعِ  الرتخيمِ  سبيلِ  على ذلك وإمنا ؛ اإلضافةِ  ألجلِ  َيُكنْ  ملَْ  التاءُ  هذه حذفُ 
 .)١(" ضرورةً 

 املسألة هذه يف املغاربة عن الشيخُ  ذكَرهُ  ما يَِتمُّ  إمنا:  وأقول" :  معترًضا الجيش ناظر قال     
 يـَُقالَ  بأنْ  إضافةٍ  دونَ  مثًال  وبسالة ، وحياة ، وعدة ، إقامة:  حنو من التاءِ  حذفَ  استعملَ  إنْ 
 التاءِ  حذفُ  يَرِدْ  ملَْ  أنْ  أَمَّا ، معروفةٌ  زيدٍ  َبَسالُ  و ، َحاِصلٌ  اْألَْمرِ  وِعدَ  ، َواِجَبةٌ  الصََّالةِ  مُ إقا: 
ُ  بل فالظاهرُ  اإلضافة مع إال  .)٢(" ِلْإلَِضاَفةِ  احلَْْذفَ  َأنَّ  ِمنْ  املصنفُ  قاله ما املتعنيِّ

 : والترجيح المناقشة     

 القولُ  فيكون ذلك ُوِجدَ  وإنْ  ، اإلضافة عند ُحتَْذفُ  ال التأنيث تاء أنَّ  إىل حيان أبو ذهب     
 واعرتضه ، قوله من يظهر كما الشعر يف للضرورة ويكون ، النداء يف كما الرتخيمِ  على فيه
 فقد ورد يف كلمات مضافة كما يف الشواهد السابقة . لإلضافةِ  متَّ  قد احلذفَ  بأنَّ  اجليش ناظر

 : مذاهب التأنيث تاء حذف يف وللعلماء     

 عن َوَردَ  ِلَما ؛ تعويضٍ  دونَ  احلذفِ  إجازةُ فيه  و.  )٣(والبصريني سيبويه مذهب:  األول     
 ، ِإَقاَمةً  أََقْمُتهُ :  قولك وذلك: "  َذَهبَ  ِلَما عوًضا التأنيثِ  هاءُ  حلقته ما باب يف قال ، العرب

 اهللا قال.  األصل على اْحلُُروفُ  وتـَرَْكتَ  وِّضْ تـُعَ  ملَْ  ِشْئتَ  وإنْ .  ِإرَاَءةً  هُ وأََريـْتُ  ، ِاْسِتَعانَةً  واْستَـَعْنُتهُ 
: وقالوا.  M-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "  !.     L :  وجل عز

م ؛ اهلاءَ  يـُْلِحُقوهُ  فـََلمْ  ، ِاْخِتَيارًا اْختَـْرتُ   من ألنَّ  ؛ إِقَاًما أََقْمُتهُ  مثلَ  ، ءً ِإرَا أََريـُْتهُ : وقالوا ، أََمتُّوهُ  أل
 .)٤(" يـَُعوُِّضوا وال َحيِْذُفوا أنْ  العرب كالم

                                                           

 . ٣١٦٧/  ٧ متهيد القواعد (١)

 السابق نفس الصفحة . (٢)

 . ٤٩/   ٨البحر احمليط  : ينظر (٣)

 . ٨٣/  ٤الكتاب  (٤)
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 مقامَ  إليه املضافِ  وإقامةِ  ، لإلضافةِ  احلذفِ  وفيه جوازُ  ، )١(اججَّ والزَّ  اءالفرَّ  مذهب:  الثاين     
َضافَِتِهم ؛ M    *  )L : قوله من اهلاءِ  سقوطُ  ِاْسُتِجيزَ  وإمنا: "  الفرَّاء قال ، التاءِ   ِإلِ
 .)٢(" اإلضافةِ  يف اوهَ طُ قَ سْ أَ  فلذلك ؛ الواحدِ  احلرفِ  مبنزلةِ  َخَفضَ  وما اخلافضُ :  وقالوا ، ِإيَّاهُ 

عن  وردكما ويظهر من قول الفرَّاء أنه خمالف ملا قاله سيبويه من جواز احلذف دون إضافة  
  تُ مْ قَ أَ (  مصدرُ  ) امَ قَ اْإلِ (  أنَّ  فعندهم انَ ابُـ حَ صْ أَ  امَّ أَ وَ جين عليه بقوله : "  وقد ردَّ ابنُ   العرب ،

 .)٣(" اءُ الفرَّ  هُ نَّ ظَ  امَ كَ  فيه امذهبنُ  وليس ،)  ةِ امَ قَ اْإلِ ـ( ك

 لغريِ  وال ، لإلضافةِ  ال التاءِ  حذفِ  جوازِ  عدمُ  وهو ، عصفور ابن مذهب:  الثالث     
:  حنو ، منه عوًضا التاءُ  َلزَِمْتهُ  الفاءِ  أو العنيِ  فَ حمذو  املصدرُ  كان وإذا: "  قال ، اإلضافةِ 
 .)٤("M    *  )L:  تعاىل قوله َحنْوُ  َشاذٌّ  وَحْذفـَُها ، وِعَدة ، وِاْسِتَقاَمة ِإَقاَمة،

 قوله يف ذلك جاء وقد ، العلماءِ  عندَ  ثـََبتَ  وما الشواهدُ  تـَُردُّهُ  عصفور ابن إليه ذهب وما     
ْسَالمُ  ُبِينَ : (  موسل عليه اهللا صلى  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َوَأنَّ  ، اهللاُ  ِإالَّ  إِلَهَ  َال  َأنْ  َشَهاَدةِ :  َمخْسٍ  َعَلى اْإلِ

 .)٥(... ) الصََّالةِ  َوِإَقامِ  ، اهللاِ 

 ألمور : ؛ حيان أيب على اجليشِ  ناظرِ  اعرتاضُ  عندي يتجه سبق  وممَّا     

 أُِمنَ  إذا لإلضافة وإمنا،  الرتخيم سبيل على جاء احلذف بأن يذكروا ملْ  النحاةَ  أنَّ  أوًال :     
 .اللَّْبسُ 

                                                           

 . ٤٥٣/  ٧البحر احمليط  : ينظر (١)

،  النجايت يوسف أمحد، حتقيق :  فراءال ،  الديلمي،  منظور بن اهللا عبد بن زياد بن حيىي زكريا ، أليب معاين القرآن (٢)
 . ٢٥٤/  ٢وآخرون 

 . ٢٩٣/  ١احملتسب  (٣)

 . ١٣٥/  ٢املقرَّب  (٤)

 شعيب:  حتقيق ، الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أليب ، حنبل بن أمحد اإلماممسند  (٥)
 . ٢١٣/  ١٠ ، ٦٠١٥عمر رضي اهللا عنهما ، برقم ، مسند املكثرين من الصحابة ، مسند عبداهللا بن  األرنؤوط
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وجاء يف شعر  جاء يف القرآن الكرمي ويف حديث النيب  ، فقد ثانًيا : ورود هذا احلذف     
 العرب املوثوق بعربيتهم . 

َ ما دار بني مذهب سيبويه قد  موضٍع آخرَ  يف حيان ثالثًا : أنَّ أبا      والبصريني وما ذهب بـَنيَّ
 تاءَ  َأنَّ  َزَعمَ : "  قائًال  اءُ الفرَّ إليه  ذهب امإليه الفرَّاء والزجاج يف حذف تاء التأنيث مرجًِّحا 

 ، واهللا تعاىل أعلم . )١("  مرجوحٌ  مذهبٌ  وهو ِلْإلَِضاَفةِ  ُحتَْذفُ  َقدْ  التأنيثِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٤٥٣/  ٧البحر احمليط   (١)
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المضاف ، وما يكتسبه االسم : تقديم معمول المضاف إليه على المبحث الثاني
 باإلضافة .

 إن كان ( غيًرا ) ُأرِيَد به النـَّْفُي . المضاف على إليه المضاف معمول تقديم

 معمولُ  املضافِ  على يـَتَـَقدَّمُ  فال ، للمضافِ  كصلةٍ  إليه املضافُ  ":  مالك ابن قال      
 قَاِصدٍ  َأوَّلُ  أَْنتَ :  يف يـَُقالُ  فال ، َلةِ الصِّ  معمولُ  املوصولِ  على يـَتَـَقدَّمُ  ال كما ، إليه املضافِ 

 كان فإن.  ُمْكرِمٍ  ِمْثلُ  عمرًا:  عمرًا ُمْكرِمٍ  ِمْثلُ  أَنَا:  يف وال ، قَاِصدٍ  َأوَّلُ  أَْنتَ  خريًا:  خريًا
 مُ يـَتَـَقدَّ  كما ، إليه ُأِضيفَ  ما معمولُ  عليه يـَتَـَقدَّمَ  أنْ  جاز النفيُ  به مراًدا)  غريًا(  املضافُ 
َْنِفيِّ  معمولُ 

 ) . َال (  و)  َلنْ (  و)  ملَْ ( بـ امل

 : الشاعر قول ذلك شواهد ومن

 )١(َخِليًال  اهُ وَ سِ  يـَْوًما ِخذْ تـَتَّ  َوَال       َفرِيَضة ُمْلغٍ  رُ يْـ غَ  َحقا ُهوَ  فـًَىت 

 : ومثله

 .)٣(" )٢( َمْكُفورِ  َغيـْرُ  يَلِعْندِ  التـََّناِئي َعَلى       َمَودََّتهُ  َعْمًدا َخصَِّين  اْمرَأً  إنَّ 

                                                           

، الدرر اللوامع  ٥١٠/  ٢، مهع اهلوامع  ٧٨٠/  ٢البيت من البحر الطويل ، وهو بال نسبة ، ينظر : مغين اللبيب  (١)
١٤٣/  ٢ . 

كتاب ، شرح   ٢٤٥/  ١األصول يف النحو  ، ١٣٤/  ٢البيت من البحر البسيط أليب زيد الطائي ، ينظر :الكتاب  (٢)
  املوصلي جين بن عثمان الفتح أليب ، ، سر صناعة اإلعراب ٢٨٧/  ١، شرح أبيات سيبويه  ٤٦٥/  ٢للسريايف  سيبويه

 علي بن عبداهللا حممد أليب ، ، التبصرة والتذكرة ٣٣٣/  ١، اإلنصاف  ٣٩٢، املفصل ص  ٤٩٨/  ٤، احملكم  ٥٣/  ٢
،  ٥٣٥/  ٤ البن يعيش ، شرح املفصل ٢١٣/  ١ الدين علي مصطفى أمحد فتحي:  حتقيق ، صَّْيَمرِيال إسحاق بنب

/  ٧، لسان العرب  ٢٣٤، رصف املباين ص  ٩٩٦/  ٢، شرح الكافية الشافية  ٢٣٦/  ٣شرح التسهيل البن مالك 
، اللباب يف علوم  ٧٨٠/  ٢، مغين اللبيب  ٥٤٠/  ١٠،  ١٩٢/  ٩،  ٤٥٦/  ٤،  ٧٢/  ١، الدر املصون  ٢٤

، مهع  ١٩٠/  ٢، شرح األمشوين  ٤٦/  ٤، تعليق الفرائد  ٥٠٤/  ١٩،  ٧١/  ١٦،  ٤٥٦/  ٤،  ٢٢١/  ١الكتاب 
 . ٤٢٣/  ٢، حاشية الصبان  ٥٥١/  ١٧، تاج العروس  ٥١١/  ٢،  ٥٠٤/  ١اهلوامع 

 . ٣١٩٤/  ٧متهيد القواعد  (٣)
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 يغِ لْ يُـ  َال  ًىت فَـ :  قال كأنه رٍ مَ ضْ مُ  لعاملٍ  موًال ـــــمع يكونُ )  قاحَ (  نَّ إِ "  : حيان أبو قال     
 .)١(" قاحَ 

 يؤول ما ذلك قدرنا إذا خيفى وال" : على تقدير أبي حيان معترًضا الجيش ناظر قال     
 . )٢(" والسماجة الركة من الكالم إليه

 : والترجيح المناقشة     

  املضافُ  كان إذا املضاف على إليه املضاف معمول تقدمي جواز عدم إىل حيان أبو ذهب     
 ، املوجودُ  الفعلُ  يـَُفسِّرُهُ  فعلٍ  بإضمارِ  مالك ابن به استشهد ما وخرَّج ، النفيُ  به أُرِيدَ )  غريًا( 

 يؤول ذلك بأن اجليش ناظر واعرتضه ،)  غري(  ضافامل على تقدم ما يف عامًال  املضمرُ  فيكون
 .  والسماجة الركة إىل

 به مراًدا)  غريًا(  املضاف كان إن املضاف على إليه املضاف معمول تقدم يف للعلماء     
 : مذاهبَ  ثالثةُ  ـ  النفي

 تقدمي يف سراجال ابن قال.  )٣(حيان أبو وصحََّحُه  السرَّاج ابن مذهب وهو ، املنع:  األول     
)  طعاُمكَ (  يكونَ  أنْ  عندي ذا يف واحلقُّ : "  آكلٍ  غريُ  طعاَمكَ  أَنا:  يف إليه املضاف معمول
 طََعاَمكَ  آُكلُ  َال  أَنَا:  قلتَ  كأنك هذا يـَُفسِّرُهُ  ناصًبا تـَُقدِّرُ  ولكنْ  ، هذا)  آكلٍ  غريِ ( بـ منصوبًا

 . )٤(" عليه َيُدلُّ  ِمبَا أََتى إذا ُيْضَمرُ  مما كثريٌ  العربية يف هذا ومثل)  آكلٍ  غريِ ( بِـ واْستَـْغنَـْيتَ  ،

 

 

                                                           

 . ٣١٩٧/  ٧متهيد القواعد  (١)

 السابق نفس الصفحة . (٢)

 . ١٨١١/  ٤االرتشاف  : ينظر (٣)

 . ٢٢٨/  ٢ يف النحو األصول (٤)
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 الزَّجَّاجُ وقد ذكره .  )٢(مالك وابن والزخمشري،  )١(السريايف مذهب وهو ، اجلواز:  الثاين     
 َزْيًدا أَْنتَ :  قولك مبنزلة ألنه ؛ َضاِربٍ  َغيـْرُ  زَْيًدا أَْنتَ :  النحويون جيُِيزُ : "  يف قولهعن النحاة 

 يـَتَـَقدَّمُ  فال)  َضاِرب(  صلة من)  زيًدا(  ألن ؛ َضاِربٍ  ِمْثلُ  َزْيًدا أَْنتَ :  جيُِيُزونَ  وال ، َتْضِربُ  ال
 . )٣(" عليه

 ، َفَال  ذلك غريُ  كانَ  وإنْ  ، فيجوزُ  جمرورًا أو ظرفًا املعمولُ  يكونَ  أنْ  بني التفصيل:  الثالث     
 : لالقائ قول يف الزخمشري قال

  َمْكُفورِ  َغيـْرُ  َلِعْنِدي التـََّناِئي ىلَ عَ        دََّتهُ وَ مَ  ًدامْ عَ  َخصَِّين  اْمرَأَ  إنَّ 

 إليه املضافِ  ومعمولُ  ، إليه)  َغْري (  بإضافةِ  خمفوضٌ )  َمْكُفورٍ ( بـ منصوبٌ  الظرفُ :  قيل فإن" 
 اتََّسعَ  قد والظروفُ  ، ظرفٌ  هأن ، أحُدمها:  وجهني من عنه فجوابٌ  ؛ املضافِ  على يـَتَـَقدَّمُ  ال

 : حنو إليه واملضافِ  املضافِ  بـَْنيَ  ا الفصلَ  أجازوا حىتَّ  غريِها يف َسعْ تَّ يُـ  ملْ  ما فيها

  )٤(َالَمَها َمنْ  اْلَيومَ  َدرُّ  لِلهِ               اْستَـْعبَـَرتْ  َساتِيَدَما رََأتْ  َلمَّا

 ) . اليومَ  َالَمَها َمنْ : (  واملراد

رًا(  ألنَّ  ؛ ذلك جازَ  إمنا أنه:  الثاين والوجه  َعَلى:  قال فكأنه ، النافية)  ال(  معىن يف)  َغيـْ
 َجيُوزُ  النفي حروف من)  ملَْ (  و ،)  َلنْ (  و ،)  َال (  بعد وما ، َمْكُفورٌ  َال  َلِعْنِدي التـََّناِئي

                                                           

 . ١٨١١/  ٤االرتشاف  (١)

 . ٥١٠/  ٢مهع اهلوامع  (٢)

 . ٥٤/  ١ وإعرابه للزجاج معاين القرآن (٣)

 ، حتقيق : اهللا عبد بن احلسن علي أليب ، البيت من البحر السريع لعمر بن َقِميَئَة ، ينظر :  إيضاح شواهد اإليضاح (٤)
 متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أليب ، ، اجلمل يف النحو ٢٣١/  ١ الدعجاين محود بن حممد الدكتور

/  ٢، األصول  ٣٧٧/  ٤، املقتضب  ١٧٨/  ١، الكتاب  ١٠٥ص  قباوة الدين فخر ، حتقيق : البصري الفراهيدي
 . ٢٧١/  ١٤، لسان العرب  ٢٣٤١/  ٦اح ، الصح ٥٦/  ٤، املخصص  ٢٢٧
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 أَْنتَ (  جييزوا ومل)  َضاِربٍ  َغيـْرُ  َزْيًدا أَْنتَ : (  أجازوا هذا وعلى ، عليها َمْنِفيـَِّها معمولِ  تـَْقِدميُ 
 .)١() " ضاربٍ  ِمْثلُ  َزْيًدا

 يف السرَّاج ابنُ  إليه ذهب ما وهو ، املوجودُ  اْلِفعلُ  يـَُفسِّرُهُ  فعًال  قدَّرَ  ، املنع إىل ذهب ومن     
 . ذكره الذي املثال

 قوله يف وقال ،)٣( MÀ  ¿           Â  ÁL :  تعاىل قوله يف )٢(اْلُعْكَربِيُ  كذل جوَّز وقد     
َلهُ  ِفيَما يـَْعَملُ  َال  إِلَيهِ  اْلُمَضافُ :  قـُْلتَ  فَِإنْ : "  )٤( M      }  |    {  z  yL:  تعاىل  ، قـَبـْ
 وِمثْـُلهُ  ، اخلَِْصامِ  ِيف  يَِبنيُ  َال  وهو:  قال فكأنه ، النفي معىن فيها ألنَّ  ؛)  غري(  ِيف  ِإالَّ :  ِقيلَ 

 يف وكذا ،)  ضارب(  يـَُفسِّرُهُ  ِبِفْعلٍ  بُ يـُْنَتصِ :  وقيل) .  ضاربٍ  غريُ   زيًدا أَنَا(  الكتابِ  ةُ َمْسأَلَ 
 .  )٧(وغريه )٦(حيان أبو ذهب ذلك وإىل،  )٥(" اآلية

 إليه املضاف معمول تقدميَ  َمَنعَ  َمنْ  عند مقرَّرٌ  حيان أبو إليه ذهب ما أنَّ  سبق مما ويتضح     
 ناظر به اعرتض ما ــــ عندي ظهر كما ــــ يتجه وال ، النفيُ  به أُرِيدَ  مضافًا كان إن)  غري(  على

 .   أعلم تعاىل واهللا ، اجليش

 

 
                                                           

 . ٥٣٧/  ٤ البن يعيش شرح املفصل (١)

 كرمي مسعد حتقيق : ، البغدادي العكربي عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا البقاء أليب ، القرآن إعراب يف التبيان : ينظر (٢)
 . ٧٦٢/  ٢ الفقي

 . ١٠اآلية ، سورة املدثر  (٣)

 . ١٨اآلية ، سورة الزخرف  (٤)

 . ٧٠٣ ـــــ ٧٠٢/  ٢التبيان  (٥)

 . ١١/  ٨البحر احمليط  : ينظر (٦)

 . ٢٤٤ـ  ٢٤٣/  ١٧، اللباب يف علوم الكتاب  ٥٤٠/  ١٠ينظر  : الدر املصون  (٧)
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 : ما الزم اإلضافة . بحث الثالثالم
 ) . بـَْعد(  وَ )  قـًْبل(  ظرفية

 . )١() " ِمنْ ( بـ ينجرَّا مل ما الظرفية تلزمهما متقابالن)  بعد(  و)  قبل" ( : مالك ابن قال     

ما" :حيان أبو قال       قبل زيد جاء:حنو يف األصل وأن ، بظرفني وليس للظرف صفتان إ
 .)٢(" عمرو جميء زمن بعد زمًنا:فيها التقدير) بعد( وكذا عمرو، جميء قبل زمًنا زيد جاء:عمرو

 مل قدروه الذي صوفاملو  إن مث ، التقدير هذا بعد خيفى وال" : معترًضا الجيش ناظر قال     
ما يظهر والذي أصًال  به ينطق  ؛ عمرو قبل زيد جاء:  قولنا يف)  قبل( فـ ، ظرفان أنفسهما أ
 .)٣(" عمرو جميء زمن على متقدم:  أي ، سابق زمن اسم

 : والترجيح المناقشة     

) قبل( فيةظر  من النحاة عند مقرر هو ما خالف قد حيان أبا أن نرى السابقني القولني من     
ما حال) بعد( و ما زاعًما ؛ مضافني كو  عليه وردَّ  ، ذلك بنيَّ  كما مقدر لظرف صفتان أ

 الرأي هذا على الرد يف قبله وذهب ، معنامها ُمبَـيـًِّنا ؛ الظرفية من هلما مقررٌ  هو مبا اجليش ناظر
 .)٥(علي بن عمر الدين وسراج )٤(احلليب السمني

ما وذكروا ،)  بعد(  و ،)  قبل(   إىل النحاة تعرَّض       باعتبار ؛ مكانللو  زمانلل نظرفا أ
 أربع وهلما ، زمانني كانا زمان إىل أضيفا وإن مكانني كانا مكان إىل أضيفا فإن.  إليه املضاف
 : حاالت ثالث ففي اإلعراب أمَّا ، والبناء اإلعراب حيث من حاالت

                                                           

 . ٣٢٠٥/  ٧متهيد القواعد  (١)

 . ٣٢٠٨/  ٧ السابق (٢)

 . ٣٢٠٩ـ ـــ ٣٢٠٨/  ٧السابق  (٣)

 . ١٠٠ ــــ ٩٩/  ١الدر املصون  : ينظر (٤)

 . ٣٠٠/  ١اللباب يف علوم الكتاب : ينظر  (٥)
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 .كما يف املثال السابق   إليه املضافُ  كرَ ذْ يُ  أنْ :  األوىل     

 ، تنوين دون حينئذٍ  فيعربان ، معناه دونَ  هُ ظُ فْ لَ  ىوَ نْـ ويُـ  إليه املضافُ  فَ ذَ حيُْ  أنْ :  الثانية     
 : الشاعركقول 

 )١(فُ اطِ وَ عَ الْ  هِ يْ لَ عَ  ًىل وْ مَ  تْ فَ طَ عَ  امَ فَ       قـَرَابَةً  َمْوىلً  ُكلُّ  نَاَدى قـَْبلِ  َوِمنْ 

 ِذِلَك . التقدير : ِمْن قـَْبلِ 

 كقول ، منونني فيعربان ، معناه وال هُ ظُ فْ لَ  ىوَ نْـ يُـ  وال إليه املضافُ  ُحيَْذفَ  أنْ :  الثالثة     
 :الشاعر

 )٢(اْلُفرَاتِ  بِاْلَماءِ  أََغصُّ  َأَكادُ        قـَْبالً  وَُكْنتُ  الشَّرَابُ  ِيلَ  َفَساغَ 

 وقوله :     

 )٣(َمخْرَا َلذَّةٍ  َعَلى بـَْعداً  َشرِبُوا َفَما      َخِفيَّةٍ  ُأْسدَ  اُألْسدَ  قـَتَـْلَنا وحننُ 

                                                           

،  ٩٦٣/  ٢، شرح الكافية الشافية  ١٢٧البيت من البحر الطويل ، وهو بال نسبة ، ينظر : ضرائر الشعر ص  (١)
 أمحد بن يوسف بن اهللا لعبد ، الصدى وبل، شرح قطر الندى  ١٣١/  ٣، أوضح املسالك  ٨٢٢/  ٢توضيح املقاصد 

، شرح ابن  ٢٠البن هشام ص  احلميد عبد الدين حمىي حممد : حتقيق ، هشام ابن الدين مجال ، يوسف ابن اهللا عبد بن
، حاشية  ١٩٦/  ٢، مهع اهلوامع  ٧١٨/  ١، شرح التصريح على التوضيح  ١٦٨/  ٢، شرح األمشوين  ٧٢/  ٣عقيل 

 . ٤٠٦/  ٢الصبان 

ويف ،شرح  التصريح على التوضيح  ٤٤٨/  ١ بن يعرب ، ينظر : الدرر اللوامع البيت من البحر الوافر ، وهو لعبداهللا (٢)
 بن القاهر عبد بكر أليب،  يف شرح اإليضاح ، وهو بال نسبة يف املقتصد ٧١٩/  ١: " والرواية املشهورة : باملاء احلميم " 

اللمحة و ،  ٩٦٥/  ٢شرح الكافية و ،  ٢١٠/  ١املفصل و ،  ١٥١/  ١ املرجان حبر كاظم ، حتقيق : اجلرجاين عبدالرمحن
شرح  التصريح على التوضيح : " والرواية ، ويف  ١٣٣/  ٣أوضح املسالك و ،  ٨١٧/  ٢توضيح املقاصد و ،  ٩٠٠/  ٢

 . ٧١٩/  ١املشهورة : باملاء احلميم " 

، لسان العرب  ٩٦٥/  ٢ية ، شرح الكافية الشاف ٣٣/  ٢البيت من البحر الطويل ، وهو بال نسبة ، ينظر : احملكم  (٣)
، حاشية  ٧١٩/  ١، شرح التصريح على التوضيح  ١٦٩/  ٢، شرح األمشوين  ١٣٤/  ٣، أوضح املسالك  ٩٣/  ٣

 . ٥٠٦/  ٦، خزانة األدب  ٤٠٧/  ٢الصبان 
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 دونَ  معناه ىوَ نْـ ويُـ  إليه املضافُ  ُحيَْذفَ  أنْ :  وهي ، واحدة حالة يف فيكون البناء وأمَّا     
¯  °      ±  M    ³  ²:  تعاىل كقوله  ، الضم على يبنيان احلالة هذه ويف ، هِ ظِ فْ لَ 

´μ    L )١(. 

 .)٢(فيهما الوصفية إىل اإلشارة دون كتبهم يف النحاةُ  ولهتنا ما هذا     

ما وذكر ،)  بعد(  و)  قبل(  عن الكالم يففقد فصَّل  )٣(اخلليلُ  وأمَّا       صارا يبنيا مل إذا بأ
ما ؛ منصوبني  يؤدي ال لكي ؛ اإلمسية إىل الوصفية من امُ هُ جُ رِ خيُْ )  نْ مِ ( بِـ  مهاوجرُّ  ، صفة أل

 .)٥(العرب ولسان )٤(اللغة ذيب يف عنه ذلك ونُِقلَ  ، صفتني تماعاج إىل ذلك

 البناء من اعرتامها وما ، صفتني يكونا أن فيهما األصل أن اخلليل إليه ذهب ممايظهر يل و      
  حيان أبو إليه ذهب ما وهذا.  األصل عن خروجهما يف سبًبا كان اجلر حرف ودخول

ما غُري ُمَتَأصَِّلِني يف  ، ) عليهما واختاره ابن هشام يف دخول ( ِمنْ  قال : " وأجيب بأ

                                                           

 . ٤سورة الروم ، اآلية  (١)

،  الزجاج إسحاق أبو ، سهل بن لسريا بن إلبراهيم ، ، معاين القرآن وإعرابه ١٧٥ـ  ١٧٤/  ٣املقتضب  : ينظر (٢)
، املفصل ص  ٣٣ـ  ٣٢/  ٢، احملكم  ٣٣٣/  ١، األصول يف النحو  ١٧٧ـ  ١٧٦/  ٤ شليب عبده عبداجلليل : حتقيق
،  ٤٦٧/  ٣ الزخمشري اهللا جار ، أمحد بن عمرو بن حممود القاسم أليب ، التنزيل غوامض حقائق عن ، الكشاف ٢١١

 ،)  القرطيب تفسري ( القرآن ألحكام اجلامع،  ٨٣ـ  ٨١/  ٢اللباب يف علل البناء واإلعراب ،  ٥٦٥/  ١مشس العلوم 
  : حتقيق ،)  هـ٦٧١ ت(  القرطيب الدين مشس ، اخلزرجي األنصاري ، فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أليب
،  ٤٠٣ـ  ٣٩٩/  ٢، شرح الرضي  ٩٦٧ـ  ٩٦٤/  ٢، شرح الكافية الشافية  ٧/  ١٤ أطفيش إبراهيمو  ، الربدوين أمحد

،  ٧٥ـ  ٧٢/  ٣، شرح ابن عقيل  ٨١٩ـ  ٨١٧/  ٢، توضيح املقاصد  ٩٠١ـ  ٨٩٨/  ٢اللمحة يف شرح امللحة 
ـ  ١٦٦/  ٢، شرح األمشوين  ٢٥٩ـ  ٢٥٨/  ١، شرح شذور الذهب للجوجري  ١٤٠ـ  ١٣٣/  ٤املقاصد الشافية 

 . ٢٣٦ـ  ٢٣٥، الكليات ص  ١٩٥ـ  ١٩٢/  ٢، مهع اهلوامع  ٧٢١ـ  ٧١٨/  ١، شرح التصريح على التوضيح  ١٧٢

 . ٥٢/  ٢العني ينظر :  (٣)

ذيب اللغة  (٤)  . ١٣٦/  ٩ينظر : 

 . ٥٣٦/  ١١ينظر : لسان العرب ، فصل القاف  (٥)
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 نِ مَ زَ  لَ بْ قَـ  اَزمنً  ِجْئتُ :  كَ لَ بْـ قَـ  ِجْئت : معىن ِإذْ الظرفية، وإمنا مها يف األصل صفتان للزمان . 
 . يف ذلك )٢(، وتبعه السيوطي )١(؛ فلهذا َسُهَل ذلك " كَ يئِ جمَِ 

 والقول ، اخلليل مذهب هو صفتان)  بعد(  و ) قبل(  بأن القول أن يل يظهر وما     
 اجليش ناظر اعرتاضيتجه  ال وبه ؛ اخلليل وافق قد حيان أن أباو  ، للنحاة مذهب هو بالظرفية

 . أعلم تعاىل واهللا ،على أيب حيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٣٥٧/  ١مغين اللبيب  (١)

 . ٤٦٧/  ٢مهع اهلوامع  (٢)
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 : حذف أحد المتضايفات، والجر بالمضاف المحذوف . المبحث الرابع
 . كان المضاُف ( ِمْثًال )  وصف النكرة بالمعرفة إذا

 بالتنكري، إليه املضاف على احلكمُ  جاز)  ِمْثًال (  املضاف كان وإن"  : مالك ابن قال     
...  زَُهْريٍ  ِمْثلِ  ِبَرُجلٍ  َمَرْرتُ :  األصل ألن...  ِشْعرًا زَُهْريٍ  ِبَرُجلٍ  َمَرْرتُ :  حنو ، نكرةٌ  به فـَيـُنـَْعتُ 
 . )١(" املعرفة لفظ لفظه كان وإن معناه فيه نُِويَ  ما جمراه فجرى معناه ونُِويَ )مثل(لفظُ  َفُحِذفَ 

 أن ؛ ارِ مَ احلِْ  تُ وْ صَ  تٌ وْ صَ  هُ لَ :  حنو يف هقولَ  اخلليلِ  على ردُّوا قد"  : حيان أبو قال     
 تِ وْ صَ  لُ ثْ مِ :  تقدير على هألنَّ  ؛ املعرفةِ  بصورةِ  كانَ  وإنْ )  توْ صَ ( لِـ صفةٌ ) ارِ مَ احلِْ  وتُ صَ (

 تٌ وْ صَ  هُ لَ ...  هُ وقبَّحَ  سيبويهِ  هُ ضعَّفَ  وقد...  احملذوفِ  املضافِ  من التنكريَ  فاكتسى ، ارِ مَ احلِْ 
 يكونُ  ال كما لنكرةٍ  صفةً  يكونَ  أنْ  َجيُز ملْ  معرفةً  كان إن:  ثـَْورٍ  ُخَوارَ  ُخَوارٌ  هُ ولَ  ، ِمحَارٍ  تَ وْ صَ 

 سيبويهِ  اهَ دَّ رَ  ذْ إِ  ؛ اخلليلَ  فيها بعواتَّ  املصنفُ  هارَ قرَّ  اليت املسألةُ  جتوزُ  ال هذا فعلى...  حاًال 
 .)٢(" اهَ عَ نَـ ومَ 

 كما املسألةِ  هذه جوازَ  أرى إين:  يقولَ  أنْ  وللمصنف"  : معترًضا الجيش ناظر قال     
 رأيَ ال هذا الشيخُ  يـُْبِطلَ  أنْ  الواجبُ  وكان.  فيها رآه ما يف سيبويهِ  موافقةُ  يلزمين وال اخلليلُ  رآها

 . )٣(" بقول قوًال  يـُْبِطلَ  أنْ  ال ، بالدليل

 : والترجيح المناقشة     

،  سيبويه بقول مالك ابن على رده يف اعتمد عندما حيان أيب على اجليش ناظر اعرتض     
 ذهب ما يـُْبِطلَ  أنْ  حيان أيب على كان بأنه رادا ؛ للخليل موافق إليه ذهب فيما مالك وابن
 .   سيبويه بقول ال بالدليل مالك ابن إليه

                                                           

 . ٣٢٥١/  ٧متهيد القواعد  (١)

 . ٣٢٥٦/   ٧ لسابق ا (٢)

 السابق نفس الصفحة . (٣)
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 يكون أن حالة يف وذلك.  باملعرفة النكرة نعت جواز إىل املسألة هذه يف مالك ابنُ  ذهب     
 املضافِ  من يأخذُ  وبذلك ؛ مقاَمه إليه املضافُ  ويقوم ، املضافُ  ُحيَْذفُ  مث)  ِمْثًال (  املضافُ 
 وقعتْ  معرفةٌ )  زَُهيـْرٌ ( فـ ، ِشْعًرا زَُهْريٍ  ِبَرُجلٍ  َرْرتُ مَ :  حنو ، للنكرة نعًتا ويكون ، التنكريَ  احملذوفِ 

 مقامَ  إليه املضافُ  فقام ، ِشْعرًا زَُهْريٍ  ِمْثلِ  ِبَرُجلٍ  َمَرْرتُ :  واألصل ، نكرة وهو ) رجلٍ ( لـ صفةً 
 اتبع قد بذلك وهو.  للنكرة ِصَفةً  وُجِعلَ  بالتنكريِ  عليه َفُحِكمَ )  مثل(  احملذوفِ  املضافِ 
)  احلَِْمارِ  َصْوتُ (  بأن ، احلَِْمارِ  صوتُ  صوتٌ  له:  حنو يف باملعرفة النكرة نعت جواز يف اخلليل
 إليه املضاف وقام املضاف فحذف ، احلَِْمارِ  َصْوتِ  ِمْثلُ  َصْوتٌ  َلهُ :  واألصل)  َصْوت( لِـ صفةٌ 
 . مقامه

 ؛ له لَ مثَّ  فيما)  َصْوت( لـ صفة)  ارٍ ِمحَ  صوتُ (  يكونَ  أنْ  يف )١(اخلليلَ  سيبويهِ  ناقش وقد     
 َهَذا:  الرجل يقول أن  اخلليلُ  أجازَ  كما ، باملعرفة النكرةُ  ُتوَصفَ  أنْ  بذلك فجازَ  ؛ تشبيهٌ  هألنَّ 

 جيوزُ  ال ضعيفٌ  قبيحٌ  وهذا: "  سيبويه قال ،)  َزْيدٍ  َأِخي(بِـ َههُ ُتَشبـِّ  َأنْ  أََرْدتَ  إذا َزْيٍد، َأُخو َرُجلٌ 
 فلم.  الطويلِ  مثلُ :  تريد ، الطَّوِيلُ  َقِصريٌ  َهَذا:  لقلتَ  هذا جاز ولو ، االضطرارِ  موضعِ  يف إالَّ 
 ألنك ؛ أقبحُ  الصِّفةِ  يف وهو.  الشعر يف إالَّ  للنكرة حاالً  املعرفةُ  تكونَ  أنْ  قـَُبحَ  كما هذا َجيُزْ 
قد  )٣(سيبويه كما أنَّ    )٢(" الصَِّفةِ  يف فاَرَقهُ  كما ، احلال يف ُجياِمْعه فلم ، به تكلمتَ  ما ضُ تـَنـْقُ 

 .ذكر أوجًها للرفع يف غري ما ذهب إليه اخلليل 

 املصدرُ  فيه يـُْنَتَصبُ  ما باب يف ذكر كما احلال على النصبَ  ذلك يف سيبويه واختار     
 ألنَّك ؛ هذا بَ انـَْتصِ  فإمنا: "   بقوله ذلك معلًال  إظهارُهُ  املرتوكِ  الفعلِ  إضمارِ  على به املشبَّهُ 
 امَّ ـل كولكنَّ .  منه بدًال  وال لألوَّلِ  صفةً  اآلِخرَ  جتعلَ  أن تُرِدْ  وملْ  ، َتْصوِيتٍ  حالِ  ىف به َمَرْرتَ 

                                                           

 . ٣٦١/  ١الكتاب  : ينظر (١)

 السابق نفس الصفحة . (٢)

 . ٣٦٧ ـــــ ٣٦٥/  ١ السابق (٣)
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 فَِإَذا:  قولك مبنزلة)  َصْوتٌ  َلهُ : (  قولك فصار ، َعَملٌ  َمثَّ  كان قد أنه ُعلم ، َصْوتٌ  َلهُ :  قلتَ 
 .)١(" املعىن لىع الثاين فحملتَ  ، ُيَصوِّتُ  ُهوَ 

؛  مالك ابن ذلك يف وتبعه للخليل مذهب هو باملعرفة النكرة وصف أن يل يبدو سبق ومما     
 حيان، أبو وتبعه لسيبويه مذهب هو احلال على والنصب ،)  مثًال (  احملذوف املضاف كان إذا
من هذا  ًماسالـ النصبَ  الثاين خبالف األول ، وجعل الرفع ؛ ألنَّ  )٢(خروف ابنُ رجح  وقد
از ،  التقديرَ  يف النصبِ  ؛ ألنَّ  نامتكافئ والرفعَ  النصبَ  إىل أنَّ  )٣(عصفور ابنُ  ذهبو  ،ا

 . هعدمُ  واألصلُ 

 قد سيبويه أنَّ  يرى حيان أبا ألنَّ  ؛ أن اعرتاض ناظر اجليش على أيب حيان ال يتجه وأرى     
 . أعلم تعاىل واهللا ، به فاكتفىع األوجه وذكر مجييف مناقشته ملا ذهب إليه اخلليل  القولَ  لفصَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ٣٥٦/  ١ الكتاب (١)

 . ٥٠٧/  ١، شرح التصريح على التوضيح  ١٣٧٧/  ٣االرتشاف  : ينظر (٢)

 . ٥٠٧/  ١لى التوضيح ، شرح التصريح ع ١٣٧٧/  ٣االرتشاف  : ينظر (٣)
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 : الفصل بين المتضايفين . المبحث الخامس
 أَنـُْتمْ  َهلْ (: في الحديث الشريف : قال والمجرور  بالجار المتضايفين بين الفصل

 .)١()؟ َصاِحِبي ِلي تَارُِكو
 باجلارِّ  فـََفَصلَ  ، ِيل  َصاِحِيب  ُكوتَاِر  أَنـُْتمْ  َهلْ :  أراد: "   النيب قول يف مالك ابن قال     

رورِ   َخصَّهُ  َمنْ  قـَْولِ  َضْعفِ  على ذلك فدَّلَ  ، الناسِ  أفصحُ  وهو ، بِاْلُمَضافِ  ُمتَـَعلِّقٌ  ألنَّه ؛ وا
 .)٢("  بالضرورةِ 

 به ولٌ مفع)  َصاِحِيب (  و النونُ  َفُحِذَفتِ  ؟ تَارُِكونَ  أَنـُْتمْ  َهلْ :  األصلُ "  : حيان أبو قال     
 . )٣(" تَارُِكونَ :  وأصُلهُ  ، منصوبٌ 

 يف اجلملة يف لثُُبوتِهِ  والفصلِ  باإلضافةِ  القولَ  إنَّ :  وأقولُ "  : معترًضا الجيش ناظر قال     
ا ذلك ألنَّ  ؛ النونِ  حبذفِ  القولِ  ِمنَ  أوىل ـــ العربيةِ  األشعارِ  نَ مِ  كثريٍ  ويف املتواترةِ  القراءةِ   َوَردَ  إمنَّ

M   z :  وحنو، )٤(T  S  RL    ِبَضارِّي MP  O :  حنو ، شاذَّةٍ  قراءةٍ  يف أو رورةٍ ض يف
  {ـيـمالْـأَل ذَابالْع    L )٦(" بالنصب )٥(. 

 

                                                           

سئل  ، عباس حممد اهللا وصي : حتقيق ، أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أليب ، فضائل الصحابة (١)
 . ٢٤٠/  ١،  ٢٩٧عن فضائل أيب بكر الصديق رمحة اهللا عليه ورضوانه ، برقم 

 . ٣٢٥٩/  ٧ متهيد القواعد (٢)

 . ٣٢٦٦/  ٧ السابق (٣)

، ينظر : احملتسب  MQL ، والقراءة لسليمان بن مهران األعمش ، وقرأ اجلمهور:  ١٠٢البقرة ، اآلية سورة  (٤)
 . ١٦٦/  ١، معجم القراءات  ١٧٣/  ١، الكشاف  ١٠٣/  ١

}  |    M ، والقراءة أليب السَّمَّاِل وأبَاٍن عن ثـَْعلََبَة عن عاصم ، وقرأ اجلمهور : ٣٨، اآلية سورة الصافات  (٥)
}L  ٢٣/  ٨، معجم القراءات  ٩٩/  ٩، ينظر : البحر احمليط . 

 . ٣٢٦٦/  ٧متهيد القواعد  (٦)
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 : والترجيح المناقشة     

لغري إضافة ، واعرتض ناظر  تْ فَ ذِ ، فحُ  النونِ  يرى أبو حيان أن األصل يف ( تاركو ) ثبوتُ      
ها لغري اإلضافة ورد حذفُ  ، وإنْ  اإلضافةِ  ألجلِ  تْ فَ ذِ قد حُ  النونُ  تكونَ  األوىل أنْ  اجليش بأنَّ 

 فيكون للضرورة أو لقراءة شاذة . 

 بالظرف واالختيار الشعر يف إليه واملضاف املضاف بني الفصل جواز إىل مالك ابن ذهب     
 بالفصل قالوا الذين بصرينيال خبالف ، لكوفينيل ذلك يف موافق وهو ، وغريمها اجلر وحرف
 . )١(االختيار دون للضرورة الشعر يف ذلك وخصُّوا ، فقط اجلر وحرف بالظرف

بني  فيه الفصل جواز من مالك ابنُ  إليه ذهب ما بعضَ  أذكرَ  أنْ  املناسب من أنه وأرى     
 يكونَ  أنْ  : ذلك منف.   املذهب هذا من حيان أيب موقفُ  يتضحَ  حىت املضاف واملضاف إليه

 : الشاعر كقول ، املضافِ  بظرفِ  بينهما فيـُْفَصلُ  ، مفعوَلهُ  إليه واملضافُ  وصًفا املضافُ 

 )٢(ِبَعِسيلِ  َصْخَرةٍ  يـَْوماً  َكَناِحتِ          ِمْدَحِيت  وَ  َأُكوَننْ  َال  ِخبَْريٍ  َفرِْشِين 

 . َصْخَرٍة يـَْوماً  َكَناِحتِ :  والتقدير

رور باجلار و       : خراآل كقول وا

 )٣(اانَ رَ يَـ نِ  اكَ ادَ عَ  نْ مَ  لُّ كُ  اَِ  ىلَ صْ يَ         ةٍ رَ ابَـ صَ مُ  اجَ يْ اهلَْ  ِيف  ادُ تَ عْ مُ  تَ نْ َألَ 
                                                           

،  ١٧٩/  ٢، شرح األمشوين  ٨٢٤/  ٢، توضيح املقاصد  ١٨٤٦/  ٤، االرتشاف  ٣٤٩/  ٢ينظر : االنصاف  (١)
 . ٧٣٢/  ١شرح التصريح على التوضيح 

ذيب اللغة  ٤٢٠/  ١، ينظر : معجم ديوان األدب البيت من البحر الطويل ، وهو بال نسبة  (٢) ، احملكم  ٥٨/  ٢، 
/  ٢، املساعد  ١٨٤٢/  ٤، االرتشاف  ٤٤٧/  ١١، لسان العرب  ٢٧٣/  ٣، شرح التسهيل البن مالك  ٤٨٧/  ١

 علي عبداهللا الشريف:  وحتقيق دراسة ، السلسيلي عيسى بن حممد عبداهللا أليب ، التسهيل إيضاح يف ، شفاء العليل ٣٦٨
 . ١٦٠/  ٢، الدرر اللوامع  ٤٧٩/  ٢٩، تاج العروس  ٧٢٥/  ٢ الربكايت احلسيين

،  ١٨٤٢/  ٤، االرتشاف  ٢٧٣/  ٣البيت من البحر البسيط ، وهو بال نسبة ، ينظر : شرح التسهيل البن مالك  (٣)
،  ٤٤٩/  ٨ب يف علوم الكتاب ، اللبا ٣٦٨/  ٢، املساعد  ١٦٩/  ٥، الدر املصون  ٨٢٥/  ٢توضيح املقاصد 
 . ١٧٧/  ٤املقاصد الشافية 
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 . اْهلَْيَجا ِيف  ُمَصابـََرةٍ  ُمْعَتادُ  َألَْنتَ :  وتقديره

 فكان ، املضافِ  مبعمولِ  لَ صِ فُ  ألنه ؛ الفصلِ  نِ سَ حْ أَ  نْ مِ  النوعُ  فهذا: "  مالك ابن قال     
 بعضِ  قولُ  ومنه ، )١(" باالضطرارِ  صُّ تَ خيَْ  وال االختيارِ  يف جيوزَ  بأنْ  جديرٌ  وهو ، قوةٌ  فيه
 فقد ، رِ كْ الذِّ  اآلنفُ  احلديثُ  ومنه ، َرَداَها ِيف  َهلَا َسْعيٌ  ، َوَهَواَها نـَْفِسكَ  يـَْوًما تـَْركُ : ربِ ـــــالع

 .)٢( وناثرًا ناظًما به املتكلمِ  َعَلى ِحْجرَ  وال عليه يـَُقاسُ  ممَّا مالك ابن جعله

 وبني بينه لُ صَ فْ ويُـ  مصدرًا املضافُ  يكونَ  أن إليه واملضاف املضاف بني الفصل ومن     
¤  ¥      زُيِّنَ ¢M :  ـــ رمحه اهللا  ـــ )٣(رٍ امِ عَ  ابنِ  كقراءةِ  هِ مبفعولِ  إليه املضافِ 

 ¦هِمكَائرش مهلَادقَتْلُ أَو L)يف الفصل جواز على األدلة وىأق من وهو، )٤ 
 .)٥(، كما ذكر ابن مالك االختيار

 ا مالك ابن استشهاد أن إىل )٦(حيان أبو ذهب فقد ـــ رمحه اهللا ــــ عامر ابن قراءة يف أما     
 الكالم يف جييزونه ال النحاة أكثر كان وإن ، الصحيح هو االختيار يف الفصل جواز على

 مبا ومؤيد موافق بذلك وهو ، التواتر يف ًقْدًحا تـَْغِليطَهَ  وجعل ، بالشعر خمتص أنه وذكروا
 . مالك ابن به استشهد

                                                           

 . ٢٧٣/  ٣شرح التسهيل البن مالك  (١)

 . ٢٧٣/  ٣ينظر : شرح التسهيل البن مالك  (٢)

ينظر : كتاب السبعة يف القراءات ، ألمحد بن موسى بن العباس التميمي ، أبو بكر بن جماهد البغدادي ، حتقيق :  (٣)
 . ٢٧٠شوقي ضيف ص 

¢  £    M  والقراءة أليب عمران عبداهللا بن عامر ، وقرأ اجلمهور :،  ١٣٧نعام ، اآلية سورة األ (٤)
  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤L   : كتاب السبعة يف القراءات ، ، ينظر

/  ٣، اُحلجَّة  ٢٧٠ألمحد بن موسى بن العباس التميمي ، أبو بكر بن جماهد البغدادي ، حتقيق : شوقي ضيف ص 
 . ٥٥٤/  ٢، معجم القراءات  ٢٠٣، املبسوط ص  ٤٠٩

 . ٢٧٧ــــ   ٢٧٦/  ٣ينظر : شرح التسهيل البن مالك  (٥)

 . ٣٢٦٦/  ٧متهيد القواعد  (٦)
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 الفصل جواز على دليًال  مالك ابن به استشهد الذي احلديث يف رَ يَـ  ملْ  حيان أبا لكنَّ      
 تناول عندما اْلُعْكَربِيَّ  ألن ؛ )١(للُعْكَربِيِّ  ُمتَِّبعٌ  أنه ــــ يل يظهر كما ــــ ذلك وُحيَْتَملُ .  ذكر كما
 مضافة ليست الكلمة أنَ  مبيـًِّنا ؛ النون بثبوت)  تَارُِكونَ (  الوجه أنَّ  إىل ذهب الشاهد هذا

 هنا، إضافةَ  وال اإلضافةُ :  أحدمها موضعني  يف جيوزُ  إمنا النون حذفَ  ألن ؛ اجلر حرف بسبب
مُ  األلفُ )  تَارُِكونَ (  يف يكون أن:  والثاين  : الشاعر كقول ، والالَّ

 )٢(َنَطفُ  َورَائِنا ِمنْ  يَْأتِيِهمُ         َال  اْلَعِشريَةِ  َعْوَرةَ  اْحلَاِفظُو 

 . الرواة غلط من يكون أن النون هذه حذف يف األشبه أنَّ  إىل صَ لَ خَ  مث     

 ال أنهب بسب ذلك ؛ اجلر حرف لوجود)  وكُ اِر تَ (  يف إضافةَ  ال بأنَّ  العكربي ذكره ما اأمَّ      
 مذهب هو كما االختيار يف اجلر حبرف إليه واملضاف املضاف فصل جواز إىل يذهب
 )٣() َعْورَةٍ (  جبر ُرِويَ  فقد ،فيه  إضافة ال أنَّ  على ُرِويَ  أنه فكما به استشهد وما ، الكوفيني
)  وظُ افِ احلَْ (  يف )٤(الفارسي علي أبو أجاز وقد ، حينئذٍ  شاهدَ  فال ، لإلضافة النونُ  فُحِذَفتِ 
M  o : تعاىل قوله يف كما،   لإلضافة هاحذفُ  األكثرَ  أنَّ  إىل وذهب ، النون حذف

pL )٥( . 

 فُ ذَ حتُْ  قد النونَ  أنَّ  وهو.  الصواب هو اجليش ناظر به اعرتض ما أن يل يبدووممَّا سبق      
واب كما ذهب ابن ، وكون حذفها لإلضافة هو الص شاذة قراءة يف أو الضرورة يف اإلضافة لغري

                                                           

ينظر : إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث النبوي ، أليب البقاء عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا العكربي البغدادي ،  (١)
 . ١٦٢عبداحلميد هنداوي ص حتقيق وختريج وتعليق : 

، سر صناعة  ٢١/  ١، تفسري الطربي  ٩٠/  ١لألخفش  البيت من البحر املنسرح ، وهو بال نسبة يف معاين القرآن (٢)
،  ١١٥ص  ، حتقيق : ناصر الدين األسد ، وهو لقيس بن اخلطيم يف ديوانه ٣٤١، رصف املباين  ١٩١/  ٢اإلعراب 
 . ٦١/  ١مرو بن امرئ القيس اخلزرجي ، ويف الدرر اللوامع لع ٢٣٨

 . ٦١/  ١، الدرر اللوامع  ٢٧٣/  ٤، خزانة األدب  ٢٩٧/  ٤، تفسري القرطيب  ٢١/  ١ينظر : تفسري الطربي  (٣)

 . ١٣٧ـ  ١٣٦ص  ينظر : اإليضاح (٤)

 . ٣٥سورة احلج ، اآلية  (٥)
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: قال ، T  S  RL    ِبَضارِّي MP  O :  األعمش قراءة يف جين ابن ذكره ما ويؤيده.  مالك
 امَ وَ :  أرادَ  يكونَ  أنْ :  فيه الُ قَ يُـ  امَ  لُ ثَ مْ وأَ  ، انَ هاهُ  النونِ  حذفَ :  أعين ، اذِّ الشَّ  دِ عَ بْـ أَ  نْ مِ  هذا" 
 يف ةَ يَّ طِ عَ  نُ ابْ  وقال ،)١(" اجلرِّ  حبرف إليه واملضافِ  املضافِ  بنيَ  لَ صَ فَ  مث ، أحدٍ  ارِّيضَ بِ  مْ هُ 

.  نصًبا LالْعذَابM     {  قومٌ  وقرأ " : M }  |  {   zL  : تعاىل قوله
، واهللا تعاىل  )٢(" حلَُِّنتْ  قد قراءةٌ  وهي ، ختفيًفا النونَ  َفَحَذفَ )  ونَ قُ ائِ ذَ لَ (  أرادَ  هأنَّ  اهَ هُ جْ وَ وَ 

 أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ١٠٣/  ١احملتسب  (١)

 األندلسي ، عطية بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد حممد أليب ،زيز احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب الع (٢)
 . ٤٧١/  ٤ حممد الشايف عبد السالم عبد ، حتقيق : احملاريب
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 : باب المفعول المسمى ظرفًا ومفعوًال فيه . المبحث السادس
 .)  ثُ يْ حَ (  فُ رُّ صَ تَ  : المسألة األولى

) ثُ يْ حَ ( كَ لِ ذَ  نْ مِ فَ  ، ةِ يَّ فِ رْ الظَّ  نَ مِ  هُ دُ رُّ جتََ  رُ دُ نْ يَـ  امَ  ةِ يَّ انِ كَ مَ الْ  وفِ رُ الظُّ  نَ مِ وَ "  : مالك ابن قال     
 نِ عَ  ًدارَّ جمَُ  هُ وكونُ ،  )١( M    °  ¯  ®L : تعاىل لهكقو ،   الشائعُ  هو ظرفًا هُ نُ وْ كَ فَ 

 : ْريٍ هَ زُ  لُ وْ قَـ  رفيةِ الظَّ 

  )٢(َقْشَعمِ  أُمُّ  َرْحَلَها أَْلَقتْ  َحْيثُ  َلَدى         َكِثريَةً  بـُُيوتًا يـَْنظُرْ  وَملَْ  ، َفَشدَّ 

 :  اآلخر وكقول

 . )٤(" )٣(َوأََمانُ  ِعزّةٌ  ِفيهِ  ِمحًى  هِ ــ    رَاِعيـــــ أَْنتَ  َمنْ  اْستَـَقرَّ  َحْيثُ  ِإنَّ 

 كونَ   نَّ أل ؛ خطأٌ  وهذا.  خربٌ :  وِمحًى ،)  ِإنَّ (  اسمَ )  ثُ يْ حَ (  لَ عَ جَ "  : حيان أبو قال     
 الذي البيت وهذا...  فيها ذلك ُيْسَمعُ  وملْ  ، مبتدأً  تكونُ  اكوِ  عن فرعٌ )  إنَّ (لـ امسًا)  حيث( 

 بل ،)  ثُ يْ حَ (  َتَصرُّفِ  على فيه حجةَ  ال)  ِإنَّ (  اسمُ )  ثُ يْ حَ (  َأنَّ  على داللةٌ  املصنف أنشده
 إنَّ :  حنو ، ظرف ألنه ؛)  ِإنَّ (  خرب موضع يف:  )حيث(و ، ًمحى:  قوله هو)  إنَّ (  اسمُ 

 . )٥(" رَاِعيهِ  أَْنتَ  َمنْ  اْستَـَقرَّ  َحْيثُ  َوأََمانٌ  ِعزَّةٌ  ِفيهِ  ِمحًى ِإنَّ :  التقدير ، عمرًا قائمٌ  زيدٌ  حيثُ 

                                                           

 . ٦٥سورة احلجر ، اآلية  (١)

ذيب  ٣١٠، املنجد يف اللغة ص  ١٠٨وهو من معلقة زهري ينظر : ديوانه ص  البيت من البحر الطويل ، (٢)  ٣اللغة ، 
،  ٥٥/  ٨، التذييل والتكميل  ٢٧٩/  ٣٣، تاج العروس  ٣٤٤/  ١، أساس البالغة  ٣٩٧/  ٢، احملكم  ١٧٧/ 

 . ٤٨٥/  ١٢، لسان العرب  ١٤٤٧/  ٣االرتشاف 

،  ٤١٥/  ٨، اللباب يف علوم الكتاب  ١٣٩/  ٥البيت من البحر اخلفيف ، وهو بال نسبة ، ينظر : الدر املصون  (٣)
 . ٨/  ٧خزانة األدب ، ٢١٢/  ٢،مهع اهلوامع  ١٥١/  ١ ، مغين اللبيب ٣١٣/  ٧ عاين يف تفسري القرآن العظيمروح امل

 . ٢٠٠٢/  ٤متهيد القواعد  (٤)

 . ٢٠١٧/  ٤متهيد القواعد  (٥)
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 الغرضّ  ألنَّ  ؛ املصنف على اخلطأ يتوجه كيف أعرف وال"  : معترًضا الجيش ناظر قال     
 امسًا َوَرَدتْ  أنْ  هو هلا حصل الذي النادرَ  التصرفَ  أنَّ  واتُِّفقَ  ، نادرٌ )  ثُ يْ حَ (  تصرفَ  أنَّ 
 ، مسُِعَ  مبا إالَّ  فيها يـَُتَصرَّفُ  ال وهي مبتدأةً  هاورودِ  على موقوفٌ  هذا ِإنَّ :  يـَُقالُ  فكيف ،) إنَّ (لـ
 البيتَ  خترُجيهُ  وأمَّا ، مبتدأةً  وقوُعها َنَدرَ  فقد ؛)  ِإنَّ ( لـ امسًا وقوُعها َنَدرَ  إذا الكلمةَ  هذه إنَّ  مث

 ألنَّ  ؛ الشاعرِ  مرادَ  يـَُناِيف  اخلرب هو وحيث ،)  إنَّ (  اسمُ  هو)  وأمانٌ  عزةٌ  فيه ِمحًى(  أنَّ  على
 على حيكمَ  أنْ  ال ، وأمانٌ  عزةٌ  فيه ِمحًى بأنَّه املمدوحُ  يرعاه َمنْ  مكانِ  على مَ كُ حيَْ  أنْ  مقصوَدهُ 

 . )١(" املمدوحُ  يرعاه َمنْ  استقرَ  حيثُ  كائنٌ  بأنَّه املذكورِ  ِمحى

 المناقشة والترجيح :     

 امسًا وقعت)  ثُ يْ حَ ( بأن  اعرتض أبو حيان على ابن مالك حينما استشهد بقول الشاعر     
ا  والصوابُ  ؛ مبتدأً  موقوٌف على ورودها)  إنَّ ( لِـ امسًا وقوَعها ألنَّ ، )  إنَّ ( لِـ  خربٍ  موضع يفأ
موقوف على  يف ندور)  إنَّ ( لِـ امسًا وقعت إذا ابأ اجليش ناظر عليه وردَّ  ، اهَ امسُ  وِمحًى)  إنَّ ( لِـ

)  ثُ يْ حَ (  وخربَها ِمحًى)  إنَّ (  اسمَ  بأن ذكره ما وأن ، مبتدأً  هامبينٌّ على جميئليس و  السماع
 .  الشاعر ملراد خالفٌ 

ا)  ثُ يْ حَ (  يف )٢(النحاة مذهبو        الضَّمِ  على مبينٌّ  اجلملِ  إىل اإلضافة الزمُ  مكانٍ  ظرفُ  أ
ا استشهد من النحاة ومن،  بالغايات تشبيًها  ومن.  به ًال مفعو  فتكون الظرفية عن خترج بأ
 ، )٤(MÇ  Æ  Å   Ä   ÃÈL :  تعاىل قوله يف)٣(الفارسي علي أبو ذكره ما ذلك
 مُ لَ عْ يَـ  اهللاُ :  والتقدير)  مُ لَ عْ أَ (  عليه لُ دُ يَ  فعلٌ  فيها والعاملُ ،  منصوبٌ  به مفعوًال ) ثُ يْ حَ ( بأن

 : ألمرين ؛)  مُ لَ عْ أَ (  فيها العاملُ  وليس ، انَ كَ مَ 

                                                           

 . ٢٠١٧/  ٤متهيد القواعد  (١)

، اللباب يف  ٤٣٢/  ٣، احملكم  ٢٨٠/  ١، الصحاح  ١٤٣/  ٢، األصول يف النحو  ١٧٥/  ٣ينظر : املقتضب  (٢)
 . ٢٣٢/  ٢، شرح التسهيل البن مالك  ٧٧/  ٢علل البناء واإلعراب 

 . ٥٣٥/  ٦،  خزانة األدب  ٢١٢/  ٢، مهع اهلوامع  ١٧٩، كتاب الشعر ص  ٢٦/  ١ينظر : اُحلجَّة  (٣)

 . ١٢٤سورة األنعام ، اآلية  (٤)
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 ، تِ قْ وَ الْ  اذَ هَ  وْ أَ  عِ ضِ وْ مَ الْ  اذَ هَ  ِيف  مُ لَ عْ أَ :   التقدير لكان)  أَْعَلمُ  ( فيها ِملَ عَ  لو:  األول     
 األمكنة باختالف خيتلف ال هُ علمَ  ألنَّ  ؛ أوقاتٍ  أو مواضعَ  يف أعلم بأنّه اهللاُ  فُ وصَ يُ  وال

  . واألزمنة

 ،)١(احلويف احلسن أبو ذلك يف وتبعه ، به املفعول ينصب ال التفضيل أفعل أن:  والثاين     
 . )٣(والعكربي ،)٢(الكرماين الدين وبرهان

 وفيها: "  السمني قال ، الثاء بفتح MÇ  Æ  ÅÈL :  تعاىل قوله يف ورد وقد     
ا:  أحدمها احتماالن ا:  والثاين ، للباب طرًدا بناءٍ  فتحةُ  أ ا ؛ إعرابٍ  فتحةُ  أ  لغة يف معربةٌ  أل

 .)٥(" الكسائي اهاحك)٤(فـَْقَعسٍ  بين

ا تُـ  الظرفية عن خروجها ومن        عن حيىي بن أمحد حكاه ماوذلك في ،)٦(التمييز على بُ صَ نْ أ

 

 

                                                           

ن ، احلويف مث املصري النحوي األوحد ، له كتاب ( إعراب القرآن ) يف عشر هو علي بن إبراهيم بن سعيد ، أبو احلس (١)
احمليط  البحرينظر : ه ،  ٤٣٠جملدات ، اشتغل عليه خلق من املصريني ، أخذ عن حممد بن علي اُألْدُفوي ، تويف سنة 

 . ٨٣، طبقات املفسرين ص  ٤٧٨/  ٩، وينظر ترمجته : تاريخ اإلسالم  ٦٣٧/  ٤

 بتاج ويعرف ، الكرماين الدين برهان القاسم أيب ، نصر بن محزة بن مودحمل ، التأويل وعجائب: غرائب التفسري ينظر  (٢)
 .  ٣٨٤/  ١ القراء

 . ٥٣٧/  ١ينظر : التبيان  (٣)

ة ؛ حيث وجاءت هذه القراءة أيًضا على هلجة بين يربوع وبين ُطَهيَّة ، ومها بطنان من قبيلة بين متيم ، وهي قراءة شاذ (٤)
، االختالف بني  ١٤٠/  ٢كل القرآن ، ينظر : لسان العرب يف  ، والقراءة املتواترة بالضم  MÅL  يف يفتحون الثاء
 . ٢٤٥ــــ  ٢٤٤القراءات ص 

 . ١٣٩/  ٥الدر املصون  (٥)

 . ٨/  ٧، خزانة األدب  ١٨٠ينظر : كتاب الشعر ص  (٦)
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 .  )١(وجًها : يعين ، نَاِظرٌ  َنَظرَ  َحْيثُ  النَّاسِ  َأْحَسنُ  ِهيَ :   أصحابه بعض

ا قوله يف مالك ابن ذكر وقد       يف)  إنَّ ( لِـ امسًا تقع اوأ)  لدى( بِـ جمرورة فتكون تتصرف أ
 أو)  نْ مِ ( بِـ جمرورةً  تقعَ  أنْ  إالَّ )  ثُ يْ حَ (  تصرف من يرى ال التذييل يف حيان وأبو ، ندور

 مفعوًال  وال مبتدأ وال فاعًال  تكون فال ، تتصرف ال)  ثُ يْ حَ (  أنَّ  والصحيح: "  قال، ) ِيف (بِـ
ا ذلك على زاد )٣(االرتشاف ويف،  )٢(" شاذٌّ  ) يف( بِـ و ، كثريٌ )  نْ مِ ( بِـ هُ وجرُّ  به،  ُجتَرُّ  بأ

 يف مالك ابن ووافق ، وأورد شواهد من الشعر على ذلك) ،  إىل( و الباء و)  على( بِـ شذوًذا
،  مبتدأةً  وتقع)  كأنَّ ( لِـ امسًا تقع)  ثُ يْ حَ (  بأنَّ ذكر أبو حيان  )٤(التذكرةيف و  ،) لدى(بِـ هاجرِّ 

)  َحْيثُ (  على مَ كِ حُ ؛  يبٌ طِ  نـَْلَتِقي َحْيثُ قال : " إذا قيل : ، )  ثُ يْ رين لِـ( حَ وأورد مسائل مت
 هُ ) ، وهو نائب عن موضعني أسبقهما حمدود خربُ  يبٌ ( طِ  هُ بالرفع ؛ ألنه اسم املكان الذي خربُ 

 .)٥(" يبٌ طِ  ِفيهِ  نـَْلَتِقي الَِّذي عُ ضِ وْ اْلمَ : تلخيصه ) نـَْلَتِقي) وآخرمها جمهول ناصبه (  يبٌ ( طِ 

 ال خيرج هافَ تصرُّ يظهر يل أن وفيما  ) ، ثُ يْ ( حَ  فِ على تصرُّ واآلراء هذه مجلة من األقوال      
،  خالف املعىن املرادإذا أدى عدُم َتَصرُِّفَها إىل :  عن أمرين ، أحدمها : السماع ، واآلخر

 تبع ابنُ اوقد  ، ) إنَّ ( لِـامسًا ع ( َحْيُث ) و ذلك جمتمع فيما استشهد به ابن مالك على وقو 
 اًال املكان ح جعل وقال : " فإن قيل : يؤدي إىل، أبا حيان يف اعرتاضه على ابن مالك  هشامٍ 

                                                           

ذا أحسن الناس" ، أن حسنها مفرٌق فيه "وقيل بأن املعىن :  (١) ، كل شيء قائم بنفسه . فأين نظرت منها قلت : هي 
وأرى أن هذا املعىن أوجه وأمثل لشموله أجزاء املمدوح ، ينظر : كتاب األلفاظ ، البن السكيت ، يعقوب بن إسحاق 

 . ١٥١ص 

 . ٥٥/  ٨التذييل والتكميل  (٢)

 . ١٤٤٧/  ٣االرتشاف  (٣)

 ، حتقيق : األندلسي الدين أثري ، حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان أليبكتاب تذكرة النحاة   (٤)
، حبثت فيه عما ذكره ومل أجده ، ولعل ما ذكره أبو حيان يف موضع آخر من الكتاب ، قال حمقق  الرمحن عبد عفيف

لد الثاين : " ولئن كان هذا اجلزء الذي أحققه ، هو ما سلم من الدكتور عفيف عبدالرمحنالكتاب ا لضياع ، ال ميثل إال ا
 . ٦ــــ  ٥، تذكرة النحاة : ص الكتاب جعلتين أقدم على حتقيقه "من الكتاب الذي يقع يف أربعة أجزاء ، إال أن قيمة 

 .  ١٠/  ٧ينظر : خزانة األدب  (٥)
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 يـَْوم ِيف  ِإنَّ  . ونظريه يف الزمان : دٍ يْ زَ  َدارَ  َمكَّةَ  ِيف  يف املكان ، قلنا : هو نظري قولك : ِإنَّ  
َجابَةِ  َساَعةَ  اجلُُْمَعةِ  بأن هذا احلمل غري مراد ، وإمنا املعىن :  )٢(وقد ردَّ عليه البغدادي ، )١(" اْإلِ

، وهو بذلك  انُ مَ اْألَ وَ  اْلِعزَّةُ  ِفيهِ  ىِمحً  ُهوَ  مْ هُ ظُ افِ حَ وَ  مْ يهِ اعِ رَ  أَْنتَ  مجاعةٌ  ِفيهِ  رَّ اْستَـقَ  اَمَكانً  ِإنَّ 
 موافق مبا اعرتض به ناظر اجليش .

 رتاض ناظر اجليش متجٌه على أيب حيان ؛ ألمور :ومما سبق يظهر يل أن اع      

وعلى ، ا مبتدًأ هَ ورودِ  ال يـَْلَزُم منه اشرتاطُ ( حيث ) امسًا لِـ( إنَّ )  ورودِ كون أن  أوًال :       
ا إذا وردت مبتدأ يف مساع جيوز أن تكون امسًا للنواسخ يف غري مساع ، وهذا  رأي أيب حيان أ

 .القياس  ؤدي إىل التصرف فيها علىي

 أمثل وأوجه من املعىن الذي ذكره أبو حيان .أن املعىن الذي ذكره ناظر اجليش ثانًيا :      

وامسًا لِـ( َكَأنَّ ) يف تذكرته ، ويف  ( َحْيُث ) مبتدأً  تقعَ  ثالثًا : أن أبا حيان قد أجاز أنْ      
 ، واهللا تعاىل أعلم . ك ولعلَّه مل يقف على شيء مسموعذل زْ التذييل واالرتشاف مل جيُِ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . ١٥١/  ١مغين اللبيب  (١)

 . ١٠/  ٧خزانة األدب  (٢)
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 ) . ِفي(  معنى والمكان الزمان ظرفي نُ مُّ ضَ تَ المسألة الثانية : 

 أو وقتٍ  اسم نْ مِ  ــــ نَ مِّ ضُ  ما هو: "  فيه ومفعوًال  ظرفًا املسمى املفعول باب يف مالك ابن قال
 .)١(" له ناصبٍ  رٍ مقدَّ  أو مذكورٍ  فيه لواقعٍ  ادٍ رَ باطِّ )  ِيف (  معىن ــــ مكانٍ 

)  ِيف (  معىن على يدلُّ  واملكان الزمان من كلٍّ  امسي أن كالِمهِ  مفهومُ "  : حيان أبو قال
 .)٢(" واالستفهام الشرط أمساء يف كما االسمِ  بناءُ  لوجبَ  كذلك كان ولو ، بالتضمُّنِ 

 ـ االستفهام وأمساء الشرط أمساء إن:  يقال أن يظهر والذي"  : معترًضا الجيش ناظر قال
 االسم وأما ، الرتكيب قبل هلا حاصلٌ  فالتضمني ؛ احلرف معىن ُضمِّنتْ  وضعهما حال ـ مثًال 

ا ، ظرفًا املستعمل  .)٣(" ظرفًا استعماله بعد أعين ، الرتكيب بعد)  ِيف (  معىن تضمَّنَ  فإمنَّ

 : والترجيح المناقشة

 هِ دِّ حَ  يف احلرف عىنمل)  التضمني(  بلفظ عبـَّرَ  عندما مالك ابن على حيان أبو اعرتض
   الزمان المسي البناءِ  وجوبُ  منه يـُْفَهمُ )  التضمني(  بلفظِ  التعبريَ  أنَّ  زاعًما ؛ للظرف
 هو مالك ابن قول يف)  التضمني( بـ املقصود بأن اجليش ناظر عليه واعرتض ، واملكان

 يف)  تضمنيَ ال(  به املقصودُ  وليس ظرفًا استعماله بعد واملكان الزمان السم حصل ما
 . واالستفهام الشرط أمساء يف احلال هو كما الوضع حال

 َما ُهوَ : "  يقول جنده املنظوم سبك ففي ، فيه للمفعول هحدِّ  يف مالك ابن عبارات اختلفت
يَقاعٍ )  ِيف (  َمْعَىن  ُضمِّنَ   : قال الكافية ويف ، )٤(" ِفيهِ  ِإلِ

 ) اْألَْشرَافِ  َمعَ  َغًدا رُحْ ( َكـ َظْرفٌ     )  ِيف (  َمْعَىن  َحَوى َوْقتُ  َأوْ  َمَكانٌ 

                                                           

 . ١٨٩٢/  ٤متهيد القواعد  (١)

 . ١٨٩٢/  ٤ السابق (٢)

 السابق نفس الصفحة . (٣)

 . ١٢٨سبك املنظوم ص  (٤)
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 َمَكانٍ  أَوْ  ، َزَمانٍ  اْسمِ  ِمنْ  ُنِصبَ  ما هو فيه املفعول: "  يقول جنده البيتَ  هذا شرحه ويف
 :  األلفية يف وقال ،)١(" َلْفِظَها ُدونَ )  ِيف (  ِلَمْعَىن  ُمَقارِنٌ 

َنا َمَكانٌ  َأوْ  َوْقتٌ :  لظَّْرفُ ا    )٢()أَْزُمَنا اْمُكثْ  ُهَنا( َكـ ، بِاطِّرَادٍ  ِيف     ُضمِّ

 بني فرَّق عندما الورَّاق ابن ذكره ما ذلك فمن ، قبله من فظةاللَّ  ذه عربَّ  من العلماء ومن     
ا بينهما الفصل: "  قال ، كزيد املفعول به وبني ِلَمْن جعلها مفعوالتٍ  فو الظر  نصب  إذا أ
:  قولك أن ترى أال ، عليه الظَّْرفِ  بَدَالَلةِ  استغناءً ) ِيف ( َضمََّنتْ تَ  الظرف على منصوبةً  كانتْ 
 ، )٣(... " اْليَـْومِ  ِإَىل  اْلِفْعلُ  فـََوَصلَ ) ِيف ( َفُحِذفَ  ، اْليَـْومِ  ِيف  ُقْمتُ :  معناه إمنا ، اْليَـْومَ  ُقْمتُ 
 حرفُ )  ِيف (  ألنَّ  ؛)  ِيف (  على دلَّت إذا ظرفًا تكون إمنا الظرفَ  أن اعلم: "  الباقويل وقال

 يف نَّ إ:  السابقني القولني يف قيل فإن ، )٤(" ظرفًا كان معناها االسمُ  َتَضمَّنَ  فإذا ، الظرفِ 
 هذا أنَّ :  ـ أعلم واهللا ـ فاجلواب ، الظرفِ  بناءِ  لزومُ  منه يـُْفَهمُ  أو يوهم ما)  التضمني(  لفظ

 )٥(الزخمشريُّ  به عربَّ  نوممَّ  ،)  يف(  معىن على)  رالتقدي(  بلفظ َعبـَّرَ  َمنْ  على واردٌ  السؤالَ 
 َحدَّ  عندما يعيش ابن قال ،)٨( والرَِّضيُّ  يَِعيشَ  وابن )٧(الَشَجرِيِّ  وابن )٦(الربكات أبو والشريف

 واملكانِ  الزمانِ  ءأمساِ  نْ مِ  مٍ اسْ  لَّ كُ  ليس ةِ اعَ نَ الصِّ  لِ هْ أَ  فِ رْ عُ  يف الظرفَ  أنَّ  واعلم: "  الظرفَ 
                                                           

 . ٦٧٤/  ٢شرح الكافية  (١)

 . ١٠٨ألفية ابن مالك ص  (٢)

 . ٢٨١علل النحو ص  (٣)

 . ٤٣٩ص  عباة أبو حممد بن إبراهيم الدكتور : ودراسة حتقيق ، الباقويل احلسني بن علي احلسن أليب ، شرح اللَُّمع (٤)

 . ٨١ينظر : املفصل ص  (٥)

 الدين عالء : وحتقيق دراسة ، الكويف إبراهيم بن عمر الربكات أيب إمالء ، جين البنينظر : البيان يف شرح اللَُّمع  (٦)
 . ١٩٣ص  محوية

 : قيقحت ، الشجري بابن املعروف ، محزة بن علي بن اهللا هبة السعادات أبو الدين لضياء ، ينظر : أمايل ابن الشجري (٧)
 . ٥٧٢/  ٢ الطناحي حممد حممود

 . ٥٧٨/  ١ينظر : شرح كافية ابن احلاجب  (٨)
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 معه هاظهورِ  جبوازِ  هُ واعتبارُ )  يف(  تقدير على منتصًبا كان ما منها الظرفُ  بل ، اإلطالق ىعل
 ُفِهمَ  كما)  يف(  ملعىن)  التقدير(  لفظ من البناءِ  وجوبَ  َفِهمَ  َمنْ  على اجلواب أورد مث ،)١("
ًنا الظرفُ  وليس: "  قائًال  ،)  التضمني(  لفظ  من  ، كللذ هُ بناؤ  فيجبَ )  ِيف (  معىن متضمِّ
 .)٢(" االستفهام يف)  َكمْ (  و)  َمنْ (  حنوِ  بناءُ  وجبَ  كما

:  يف كما)  يف(  معىن)  تضمني(  أو)  تقدير( لِـ الظرفِ  بناءِ  عدمِ  ةعلَّ )٣(النحاةُ  ذكر وقد     
 ِيف  ِسْرتُ :  يف كما االسم مع ظهورُهُ  َيِصحُّ  هنا احلرفَ  بأنَّ :  َمَكاَنكَ  َجَلْستُ  وَ  ، اليومَ  ِسْرتُ 
)  َمنْ ( َكـ البناءُ  فيه فَوَجبَ  احلرف ملعىن املتضمِّنِ  االسمِ  خبالفِ .  َمَكاِنكَ  ِيف  َوَجَلْستُ  ، اْلَيومِ 
 فال ظهورُه َيِصحُّ  ال ، اهلمزة أو)  هل(  :وهو املتضمنَ  احلرفَ  فإنَّ  ، االستفهام يف)  مْ كَ (  و

 فـََلوْ  كثريةٌ  الظروفَ  إنَّ  : " فقال  ذلك بغري اخلبَّاز ابن لوعلَّ  ،)  َأَكمْ (  و)  أََمنْ : (  يـَُقالُ 
ِنَها بُِنَيتْ   .)٤(" األصلِ  خالفُ  وهو ، األمساءِ  يف غالًبا البناءُ  َلكانَ  ؛)  ِيف (  معىن لَِتَضمُّ

ما عربَّ به ابن مالك من لفظ ( التضمني ) وما ورد عليه من إىل الشاطيبُّ أشار وقد      
 من خالل توضيحه ملعىن ( التضمني ) ، بأنَّ وردَّ هذا االعرتاض  ،عماله اعرتاض يف است

 :)٥(التضمني ملعىن احلرف على ضربني

موضوًعا يف أصله للداللة على  أوهلما : تضمٌني يكون يف أصل الوضع ، فيكون االسمُ      
 االستفهامية .كـ( َمْن ) الشرطية ، و( َكْم )   فيه البناءُ  مُ زَ لْ وهو ما يَـ  ،معىن احلرف 

                                                           

 . ٤٢٣/  ١ البن يعيش شرح املفصل (١)

 السابق نفس الصفحة . (٢)

ا إن باب أول من(  ينظر : الُغرَّة يف شرح اللَُّمع (٣)  أبو الدهان بن املبارك بن لسعيد ،)  العطف باب آخر إىل وأخوا
 بن ألمحد ، اللَُّمع كتاب شرح ، توجيه اللَُّمع ٢٨٢/  ١ السليم الزامل العزيز عبد بن فريد : وحتقيق دراسة ، حممد

، اللباب  ٤٢٣/  ١ البن يعيش ، شرح املفصل ١٨٦ص  ، دياب حممد زكي فايز : وحتقيق دراسة ، اخلباز بن احلسني
 . ٤٨٦/  ١، شرح األمشوين  ٢٧١/  ١يف علل البناء واإلعراب 

 . ١٨٦توجيه اللَُّمع ص  (٤)

 . ٢٨٧/  ٣ينظر : املقاصد الشافية  (٥)
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ملعىن حرٍف ، قال موضًحا  على االسم بعد وضعه غَري متضمنٍ  ارئُ الطَّ  التضمنيُ والثاين :      
له من معاين األمساء كسائر  تْ عَ ضِ على ما وُ  اللةِ للدَّ  وضوعةٌ م واملكانِ  الزمانِ  لذلك : " فأمساءُ 

 تضمنيَ  وال،  يِّ اسِ نَ ن كـ( رجل ) يف اْألَ ) يف املكا ) يف الزمان ، و( مينيٌ  مٌ وْ أمساء األجناس فـ( يَـ 
َّ  مث ، منها شيءٍ  يف  نواضمَّ  املكان يف أو الزمان يف الفعلِ  وقوعِ  تعينيِ  على الداللة أرادوالـمَّا  مإ

 مبوجبٍ  ليس وذلك ، فراديةِ اِإل  اللةِ الدَّ  استقرارِ  بعدَ  هنا فالتضمنيُ  ، الرتكيب حالة ذلك الظرف
م يف حنو : غالُم زيٍد ، ومعىن ( ِمْن )، وقد جعلو  للبناءِ  يف حنو :  ا اإلضافة متضمنةَّ ملعىن الالَّ

مَّا كان التضمُني َعِرًضا ، فإطالُق الناظِم لفَظ ذلك موِجًبا للبناء لَـ  نْ كُ يَ  ، وملْ  ثـَْوُب َخزٍّ 
  .)١(" ) على أحد الوجهني فال اعرتاض عليهالتضمني(

ن الصواب مع ناظر اجليش واعرتاضه ُمتَِّجٌه على أيب حيان ومن خالل ما سبق يظهر يل أ     
 لعدة أمور :

 عند النحاة يف باب املفعول فيه . ول : أن لفظ ( التضمني ) مستعملٌ األ     

أنَّ َمْن عربَّ بلفظ ( التضمني ) أو لفظ ( التقدير ) قد نبََّه على عدم البناء الثاين :      
 .  باب املفعول فيهألنه غري مراد يف  ؛الواجب 

تعدد عبارات ابن مالك للدَّاللة ملعىن ( يف ) تدل داللة قطعية على عدم الثالث : أن      
  كما يف أمساء الشرط واالستفهام .،  املوجب للبناء  نيإرادة التضم

 عند وضعه، اء يكون يف االسم الذي تضمن معىن احلرفالرابع : أن التضمني املوجب للبن     
 يف أصله مل يُوضْع ملعىن حرٍف ، واهللا تعاىل أعلم . ذلك موجًبا للمفعول فيه ؛ ألنهوليس 

      
 
 
 

                                                           

 . ٢٩٠ـ  ٢٨٩/  ٣املقاصد الشافية  ، منقول بتصرف (١)
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 الفصل الثالث :  
 

 وفيه مبحثان :     
 : واحدة مسألة وفيه ، المعنوي التوكيد أغراض من:  األول المبحث     
 ) . كل(  التوكيد لفظ إىل الظاهر بإضافة االستغناء     

 : واحدة مسألة وفيه ، النسق عطف المعطوف:  الثاني بحثالم     
 ) . َحىتَّ ( بــ العطف     
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 : من أغراض التوكيد المعنوي . المبحث األول

 ) . كل(  التوكيد لفظ إلى الظاهر بإضافة االستغناء

 إىل إضافته عن الظاهر مثل إىل)  كل(  بإضافة االستغناء ومثال"  : مالك ابن قال     
 : ربيعة أيب ابن قول املضمر

  )١(رِ مَ قَ الْ بِ  اسِ النَّ  لِّ كُ  اسِ النَّ  هَ بَ شْ أَ  ايَ        مُ كُ ِر كْ ذِ بِ  ىزَ جْ أُ  وْ لَ  كِ تُ رْ كَ ذَ  دْ قَ  مْ كَ 

 : الفرزدق وقول

 ارِ عَ  نْ مِ  اسِ النَّ  لِّ كُ  اسِ النَّ  دُ عَ بْـ أَ وَ         هُ لُ افِ وَ نَـ  ىجَ رْ تُـ  يذِ الَّ  ادُ وَ اجلَْ  تَ نْ أَ 

 .)٣(")٢(ارِ تَ قْـ إِ بِ  مْ مُ هْ يَـ  ملَْ  بَ ائِ غَ الرَّ  يطِ عْ يُـ      مٍ رَ كَ  نْ مِ  اسِ النَّ  لِّ كُ  اسِ النَّ  بُ رَ قْـ أَ وَ 

 ، توكيد ال نعت فيه)  اسِ النَّ  كلَّ (  ألن؛  فيه حجة وال"  :قائًال  حيان أبوواعترضه      
َ  نعتٌ  وهو  .)٤(" املنعوتِ  كمالَ  بنيَّ

 مراد خيالف الشيخ قرره ما فإن ظاهر غري الشيخ ذكره وما"  : معترًضا الجيش ناظر قال     
 من أحدٌ  القمرَ  يشبه ال أنه)  بِاْلَقَمرِ  النَّاسِ  ُكلِّ  النَّاسِ  َأْشَبهَ  يَا ( املراد أن وذلك؛  الشاعر
 أن يقال أن جلاز يرده مل لو إذ العموم يريد بأن إالَّ :  املراد هذا للقائل يتم وال ، أنت إال الناس

                                                           

/  ٢توضيح املقاصد ،  ١٤٣ص  حممد فايز:  تقدمي، البيت من البحر البسيط لعمر بن أيب ربيعة ، ينظر : ديوانه  (١)
 ، مغين اللبيب . ٩٧٠

 حممد بن بكر أيب بن اهللا عبد بن خلالد ،، موصل النبيل إىل حنو التسهيل  ٣٣٧/  ٢شرح األمشوين ،  ٢١٨/  ١ 
 . ١٦٦/  ٣، مهع اهلوامع  ١٠١٩/  ٣ إمساعيل عبدالسميع ثريا : ودراسة حتقيق ، بالوقاد املعروف ، األزهري اجلرجاويّ 

،  ١١/  ٥، املقاصد الشافية  ٢٨٦ص  فاعور علي : طوضب شرحالبيت من البحر البسيط للفرزدق ، ينظر : ديوانه  (٢)
 . ٣٨٣/  ٢، الدرر اللوامع  ١٦٧/  ٣، مهع اهلوامع  ١٠٢٠/  ٣موصل النبيل إىل حنو التسهيل 

 . ٣٢١٩/  ٧متهيد القواعد  (٣)

 . السابق نفس الصفحة (٤)
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 احنصار الشاعر ومراد ، باحلسن املدح عن الكالم فيخرج ذلك يف يشاركها الناس من غريها
 .)١(" الفرزدق قول يف املعىن وهكذا ، هي إال الناس من القمر يشبه فال فيها بالقمر الشبه

 المناقشة والترجيح :     

قفه  ؛ حىت يتبني لنا مو أرى أنه من املناسب يف هذه املسألة أن أنقل قول أيب حيان كامًال      
جتاه ما استشهد به ابن مالك ، فعندما ذكر األبيات اليت جعلها ابن مالك شاهًدا على إضافة 

واستشهد عليها باألبيات  ، املسألة ذكر املصنف هذه: " هكذا ( كل ) إىل مثل الظاهر قال 
املؤكد ، وما استشهد به  والذي ذكره النحويون أن ( كًال ) يف التوكيد يضاف لضمري، املذكورة 

ال حجة فيه ؛ ألن كل الناس فيه نعت ال توكيد ، وهو نعت بني كمال املنعوت ، وسيأيت ذكره 
 لُّ كُ   لُ جُ الرَّ  دٌ يْ : زَ  ل هو يف ذلك بقولكثَّ  هذا الباب ويف باب النعت ، وقد مهو هلذه املسألة يف

 : الشاعرِ  قولُ  هُ لُ ثْـ وأنه نعت مبعىن الكامل ، ومِ  ،)٢(لِ جُ الرَّ 

 )٣(َخاِلدِ  أُمَّ  يَا اْلَقْومِ  ُكلُّ  اْلَقومُ  ُهمُ         ِدَماُؤُهمْ  ِبَفْلجٍ  َحاَنتْ  الَِّذي فَِإنَّ 

املصنف يف األبيات صالحية ( كلهم ) مكان (كل  أنه قال : هم القوم الكاملون ، وَغرَّ ك     
وأفاد ، العموم مفهوم مما قبله ومحله على النعت مبعىن الكاملني أمدح وأحسن ؛ إذ  ، الناس)

فكأنه مل يفضله  ، النعت معىن غري العموم وهو الكمال ، فكأنه قال : يا أشبه الناس الكاملني
 .)٤(على الناس على العموم بل على الناس الكاملني يف احلسن "

                                                           

 . ٣٢٩١/  ٧ القواعد متهيد (١)

 . ٣٠٠/  ٣ينظر : شرح التسهيل البن مالك  (٢)

، املنصف  ١٤٦/  ٤، املقتضب  ٢٣٥البيت من البحر الطويل لألشهب بن رميلة ، ينظر : اجلمل يف النحو ص  (٣)
 ١٩٠/  ٢، سر صناعة اإلعراب  ٦٧شرح كتاب التصريف أليب عثمان املازين ، أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي ص 

، شرح  ١٣٩بد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد السهيلي ص ، نتائج الفكر يف النحو ، أليب القاسم ع ٣٣/  ١، الكشاف 
، الدرر  ٥٩٧/  ٢، مهع اهلوامع  ٢١٨/  ١، مغين اللبيب  ٣٤٢، رصف املباين ص  ٣٩٤/  ٢املفصل البن يعيش 

 .  ٦٢/  ١اللوامع 

 امعة اإلمام .) مكتبة نور ، برتكيا ، نسخة مصورة جب ٤٥٦٢، نسخة رقم (  ٤٩٨التذييل والتكميل ( خمطوط ) ص  (٤)
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 ليستو  ،  لناسل نعت هي مالك ابن به استشهد فيما)  اسِ النَّ  لَّ كُ (  أن حيان أبو يرى     
إضافة لفظ التوكيد ( كل ) إىل  وجوب أمجع عليه النحاة منوحجته يف ذلك ما  ، توكيًدا

ؤَكَِّد 
ُ
أن ابن كما ،   كيد إىل النعت، فإذا أضيفت إىل الظاهر خيرجها من التو ضمري يعود على امل

يان شاهًدا ، وقد أورد أبو ح الرَُّجلِ  ُكلُّ  الرَُّجلُ  َزْيدٌ أشار إىل ذلك ومثل بقوله : مالك 
 .يء ( كل ) نعًتا  رميلة بن لألشهب

 املدحِ  احنصارُ  الشاعرِ  إرادةَ  أن زاعًما ؛ مالك ابن مع الصواب بأن اجليش ناظر واعرتضه      
)  الناس كل( فــ وعليه ، العموم أراد فالشاعر ، أراد فيما أحدٌ  يشاركه أن دون املمدوح يف

 . نعًتا وليس توكيد

ا تأيت للتوكيد( كل ) ت من تصرفا      وتكون  ، وتأيت نعًتا والعموم اإلحاطة ا يـُرَادُ  و أ
فاشرتطوا النحاة شروطًا جيب أن تتوفر لكلٍّ من هذين التصرفني ،  ، وقد نصَّ مبعىن الكامل 

 :)١(لليت تأيت للتوكيد ما يلي

ا إالَّ املعرفة . األول :       أالَّ يـُؤَكََّد 

ا إالَّ ذو أجزاء يصح وقوع بعضه موقعه .أالَّ  الثاين :        يـُؤَكََّد 

 ُمؤَكَُّد مثًىن .ـ: أالَّ يكون ال الثالث     

ا ضمري يطابق ال الرابع       :واجتمعت هذه الشروط يف قوله تعاىل  ، دَ كَّ َؤ مُ ـ: أن يتصل 

M Ë   Ê  É  ÈL )٢(. 

                                                           

، توجيه  ٧٩٩/  ٢، الُغرَّة يف شرح اللمع  ١٦٥ ـــ ١٦٤/  ١التبصرة والتذكرة  ، ٢١/  ٢األصول يف النحو  ينظر : (١)
، توضيح املقاصد  ٢٦٦/  ١، شرح اجلمل البن عصفور  ٢٢٦/  ٢، شرح املفصل البن يعيش  ٢٦٩ ـــ ٢٦٨اللمع ص 

 . ١٢ـــ  ١١/  ٥قاصد الشافية ، امل ٢١٨/  ١، مغين اللبيب  ٩٦٩/  ٢

 . ٣٠سورة احلجر ، اآلية  (٢)
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ا  تُ عَ نْـ ويُـ ، افة إىل مثل املنعوت لفظًا ومعًىن اشرتطوا فيها أن تكون مض اليت تأيت نعًتاو         
أَْنَت حنو : ، املعرفة نعت و  ُكلَّ َشاٍة ،  َعْمَنا شاَةً َأطْ حنو :  ، النكرةنعت ف .)١( واملعرفةُ  النكرةُ 

 الرَُّجُل ُكلُّ الرَُّجِل . 

 فـََلمْ  ِعْنَدهُ  ذُِكْرتُ  َمنْ  اْلَبِخيلِ  ُكلَّ  اْلَبِخيلَ  ِإنَّ : "  يف قوله  نعتمثل هذه ال جاءوقد      
 ومثله قول جرير :، ) ٢(" َعَليَّ  ُيَصلِّ 

 )٣(أََلْسِت َأْحَسَن َمْن َميِْشي َعَلى َقَدٍم    يَا أَْمَلَح النَّاِس ُكلِّ النَّاِس ِإْنَسانَا

 على جميئها نعًتا قول احلطيئة : )٤(ومن شواهد السريايف     

 )٥(اْعَلُموا      َال يـُْفِسُد اللَّْحَم َلَدْيِه الصُُّلولُ ُهَو اْلَفَىت ُكلُّ اْلَفَىت فَ 

، فعند ذكره للشاهدين الذين  وقد علق الشاطيب على إضافة ( كل ) إىل مثل الظاهر     
بأحد أمرين ، ومها : أن يكون مثل هذا الرتكيب من الندرة مبكان ،  خرَّجهماابن مالك  أوردمها

، ويفهم من هذين )٦(أو أن يكون مما التزمت العرب فيه الضمري ، كما التزمت الظاهر
 . االحتمالني أن الشاطيب ال خيرجهما من التوكيد 

 :رينألم ؛جه متواعرتاض ناظر اجليش غري ، مع أيب حيان  الصوابيظهر يل أن  ومما سبق     

                                                           

، شرح األمشوين  ٣٠٠/  ٣، شرح التسهيل البن مالك  ١١٥٨/  ٢، شرح الكافية الشافية  ١٢/  ٢ينظر : الكتاب  (١)
 . ١٢٤/  ٣، حاشية الصبان  ٣٥٤/  ٢

 ، حتريج وحتقيق : البيهقي بكر أبو ، اخلراساين ياُخلْسَرْوِجرد موسى بن علي بن احلسني بن ألمحد ، شعب اإلميان (٢)

 . ١٣٠/  ٣،  ١٤٦٤رقم ب،  ، باب تعظيم النيب  حامد احلميد عبد العلي عبد

 . ٤٩١البيت من البحر البسيط جلرير ، ديوانه ص  (٣)

 . ٣٤٥/   ٢ينظر : شرح كتاب سيبويه للسريايف  (٤)

 . ١٧١ص البيت من البحر السريع للحطيئة ، ديوانه  (٥)

 . ١٢ـــ  ١١/  ٥ينظر : املقاصد الشافية  (٦)
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ن قد اعتمد مذهب النحاة فيما اشرتطوه يف النعت بــــ( كل ) ، وهو أن أبا حيا األول : أنَّ 
 تضاف إىل مثل الظاهر لفظًا ومعًىن .

الثاين : أن كالَّ من ابن مالك وناظر اجليش خلفا ما أمجع عليه النحاة يف التوكيد بـــ( كل ) ، 
 ُمؤَكََّد ، واهللا تعاىل أعلم .ـوهو أن تضاف إىل ضمري يطابق ال
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 : المعطوف عطف النسق . المبحث الثاني

 ) . َحتَّى( بــ العطف

 جمرورًا املعطوف كون توهم وخيف جمرور على)  َحىتَّ ( بــ عطفت وإن: "  مالك ابن قال     
 يلزم مل ذلك أمن فإن ، آِخرِهِ  ِيف  ىتَّ حَ  الشَّْهرِ  ِيف  اْعَتَكْفتُ :  حنو،  اجلار إعادة لزم)  َحىتَّ ( بــ

 : الشاعر قول وحنو،  بَِنيِهم َحىتَّ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َعِجْبتُ :  حنو،  اجلار إعادة

َساَءةِ  َدانٍ  بَاِئسٍ        َحىتَّ  الْـَخْلقِ  ِيف  فَاضَ  ُميَْناكَ  ُجودُ   .)٢(" )١(ِحيًنا بِاْإلِ

م ؛)  َحىتَّ ( بــ معطوفًا ليس هنا)  نيهمب(  إن: "  بقوله حيان أبو عليه اعترضو        أل
:  قلت لو ألنك ؛ جزء منزلة تنزلوا وال القوم يف مندرجني ليسوا إذ مجع من واحًدا ليسوا

 ال اجلارة هي املثال هذا يف)  َحىتَّ (  أن يظهر فالذي.  يصح ،مل بَِنيِهم ِإالَّ  اْلَقومِ  ِمنَ  َعِجْبتُ 
 .)٣(" أنشده الذي البيت يف عاطفة تكون أن يتعني ال وكذلك ، العاطفة

 اآلباء على صادق القوم فإن ؛ ظاهر غري الشيخ قاله وما: "  الجيش معترًضا ناظر قال     
 اآلباء من حصل إمنا العجب أن يتوهم فرمبا ، اْلَقْومِ  ِمنَ  َعِجْبتُ :  قيل إذا لكن  مجيًعا واألبناء
 من حصل كما منهم حصل العجب أن لتحقيق ؛ القوم على األبناء فعطف ، األبناء دون

 وإذا القوم من بعًضا األبناء كان مجيًعا واألبناء اآلباء على صادقًا القوم كان وإذا...  آبائهم
 كانت جارةٌ  املذكور املثال يف)  َحىتَّ (  بأن حكم إذا مث ، واالستثناء العطفُ  صحَّ  بعًضا كانوا

 :البيت ويف ، بَِنيِهم ِإَىل  اْلَقْومِ  ِمنَ  َعِجْبتُ  : املثال يف ملعىنا كان كذلك كان وإذا). ِإَىل ( مبعىن

 .)٤(" بائسٍ  إىل وال بنيهم، إىل:  لقولنا معىن ال إذ قال؛يُ  ال وهذا ، بَاِئسٍ  ِإَىل  ْلقِ الْـخَ  ِيف  فَاضَ  
                                                           

 ٢، شرح األمشوين  ٤٥٣/  ٢، املساعد  ١٤٧/  ١البيت من البحر اخلفيف ، وهو بال نسبة ، ينظر : مغين اللبيب  (١)
 . ٤٥٥/  ٢، الدرر اللوامع  ٢١٣/  ٣، مهع اهلوامع  ١١١٢/  ٣، موصل النبيل إىل حنو التسهيل  ٣٧١/ 

 . ٣٤٤٨ـ  ٣٤٤٧/  ٧يد القواعد مته (٢)

 . ٣٤٥٦/  ٧ املرجع السابق (٣)

 . ٣٤٥٦/  ٧ السابق (٤)
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 : والترجيح المناقشة     

حىت نقل قول أيب حيان كامًال ؛ أأن  أرى أنه من املناسبيف مناقشة املسألة الشروع قبل      
ز احتماًال آخر ويف البيت جوَّ ابن مالك يف املثال  خالفموقفه من هذه املسألة ، فهو  يتبني

ــــ قال أبو حيان : " وقوله وهو أن تكون ( حىت ) جارة ، خبالف ما نقل عنه ناظر اجليش ، 
 مِ وْ قَ الْ  نَ مِ  تُ بْ جِ مثاله : عَ ، ادة اجلار ما مل يتعني العطف يعين : فال يلزم إعيعين ابن مالك ــــ 

م ليسوا ىتَّ ل املصنف ؛ ألن ( بنيهم ) هنا ليس معطوفًا بـــ( حَ م ، هكذا مثَّ يهِ نِ  بَ ىتَّ حَ   ) ؛ أل
واحًدا من مجع ، إذ ليسوا مندرجني يف القوم وال ينزلوا منزلة جزء ، أال تراه كيف منع : 

ا ؛ هَ يثُـ دِ  حَ ىتَّ حَ  ةُ يَ ارِ  اجلَْ ِين تْ بَ جَ عْ ها ) ، وأجاز : أَ نُ  ابْـ ها ؛ المتناع ( إالَّ نُ  ابْـ ىتَّ حَ  ةُ يَ ارِ  اجلَْ ِين تْ بَ جَ عْ أَ 
 مل يصح ، فالذي،  ميهِ نِ  بَ الَّ إِ  مِ وْ قَ الْ  نَ مِ  تُ بْ جِ ا ) ، ولو قلت هنا : عَ هَ يثُـ دِ  حَ الَّ لصالحية ( إِ 

ا أن ن ذا املثال هي اجلارة ال العاطفة ؛ أل ) ىتَّ ( حَ  يظهر أنَّ  اجلارة ال يشرتط يف العطف 
 : قولهيكون بعض املتبوع وال جزءًا منه ، قال املصنف يف الشرح : وحنو 

َساَءةِ  َدانٍ  بَاِئسٍ        َحىتَّ  الْـَخْلقِ  ِيف  فَاضَ  ُميَْناكَ  ُجودُ   ِحيًنا  بِاْإلِ

 .)١( ) جارة "ىتَّ وهذا أيًضا ال يتعني العطف ، أو جيوز فيه العطف وجيوز أن يكون ( حَ 

حرف   وحرف جر ،  وتكون حرف عطف ، ف: )٢(وجهأ أربعةعلى ( حىت )  تتصرف     
احرف نصب للمضارع ،  وابتداء ،   .السببية ) فاءـــ( ل نظريةً  جتيء وزاد بعض النحاة أ

 

                                                           

 . ٥٢٩التذييل والتكميل ( خمطوط ) ص  (١)

ــ  ٢٠٣ينظر : اإليضاح ص  (٢)  النهاوندي البغدادي إسحاق بن الرمحن لعبد والصفات ، ، حروف املعاين ٢٠٤ـ
، أليب  معاين احلروفكتاب ،   ٣١٧، علل النحو ص  ٦٤ص  احلمد قتوفي علي : حتقيق ، القاسم أبو ، الزجاجي

،   ٧٧ــــ  ٧٦، اللمع ص  ١٦٤ص  احلسن علي بن عيسى الرماين النحوي ، حتقيق وتعليق : عبدالفتاح إمساعيل شليب
صرة والتذكرة ، التب ٢١٤ص  امللوحي عبداملعني:  حتقيق ، اهلروي النحوي حممد بن لعلي ، احلروف علم يف كتاب األزهية

،  ٥٤٢، اجلىن الداين ص  ١٨٠، رصف املباين ص  ٣٨٣/  ١واإلعراب  ، اللباب يف علل البناء ٤٢٠ــ ــ ٤١٩/  ١
 . ٩٥ــــ  ٩٤/  ٥، املقاصد الشافية  ١٥٠ـــــ  ١٤١/  ١مغين اللبيب 
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ار أو ال دة اجلا جمرور ، هل يلزم إعا فَ طِ إذا عُ  وهذه املسألة تتعلق بــ( َحىتَّ ) العاطفة     
 .)١(يلزم ؟ وفيه خالف

أن ريى فابن عصفور وأما  ، فرقًا بينها وبني اجلارة اجلار فابن اخلباز يرى لزوم إعادة     
، فإن  ب إعادة اجلار ما مل يتعني العطفوابن مالك يرى وجو  ،إعادة اجلار ومل يوجبه  األحسن

 .آنًفا  لَ  يلزم إعادة اجلار ، كما َمثَّ مل تعني العطف

يف  جارَّةٌ )  َحىتَّ (  أن إىل ابن مالك فيما استشهد به ، وذهب عارض حيانأبا  لكنَّ      
 : ألمرين ؛املثال 

يف  ) بنيهم( و ، كبعضه أو قبلها مما بعًضا تاليها يكون أن العاطفة شرط أن: األول      
ذكر جارة إذ ال يشرتط يف  فهي على ما ، اجلزء منزلةَ  يـُنَـزَُّلوا ومل مجع من واحًدا ليسوا املثال

  .اجلارة أن يكون ما قبلها بعًضا 

 أن يصح فال ذلك وعلى ، حملَّها االستثنائية)  إالَّ (  حتلَّ  أن يصح العاطفة أنَّ :  واآلخر     
 لعدم ؛)  اابـُْنه َحىتَّ  اْجلَارِيَةُ  أَْعَجَبْتِين (ألن ابن مالك منع  ؛ ميهِ نِ بَ  إالَّ  مِ وْ قَ الْ  نَ مِ  تُ بْ جِ عَ :  يقال

 . جارة أو عاطفة تكون أن حيتمل البيت ويف،  ) ابـُْنها إالَّ (  صالحية

 هُ ردُّ فما احتجَّ به أبو حيان ،  فقد ذهب إىل ما قاله ابن مالك ، وردَّ ا ناظر اجليش وأمَّ      
العجب و  ، كما أن اآلباء جزء من القوم  ( بنيهم ) جزء من ( القوم )يتمثل يف أن  على األول

اصل من األبناء كما هو حاصل من اآلباء ؛ ألنه لو قيل : عجبت من القوم ، كان يف هذا ح
،  ا ذكر لفظ األبناء زال هذا التوهمالقول توهٌم ، هل هو صادر من األبناء أم اآلباء ؟ فلمَّ 

إىل ذلك  ) إذا كانت جارة ــــ فيما مثل به ابن مالك ـــــ أدى ىتَّ على اآلخر : أن ( حَ  هُ ردُّ  وأما
 . بائسٍ  إىل:  وال ، بنيهم إىل:  لهقو  يف ال معًىن فعىن ( إىل ) وعليه أن تكون مب

أن ما ذكره أبو حيان بأن شرط ( حىت ) اجلارة أالَّ يكون ما بعدها  وهنا ينبغي اإلشارة إىل     
فقد اشرتط باب حروف اجلر ،  يف جزًءا مما قبلها فيه تناقٌض بينه وبني ما أقرَّه على ابن مالك

 . )١( هايسبق من كلٍّ أن يكون ما بعد ( حىت ) اجلارة جزًءا 
                                                           

 . ٤٥٥/  ٢رر اللوامع ، الد ١٤٧/  ١، مغين اللبيب  ٥٥١ين ص ، اجلىن الدا ١١٥٦/  ٢ينظر : شرح الرضي  (١)
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 :)٢(شروط)  َحىتَّ ( بـــ للعطفو      

 . مجلةً  وال حرفًا وال فعًال  ال امسًا ا املعطوف يكون أن:  األول     

 . مضمرًا ال ظاهرًا ا املعطوف يكون أن:  الثاين     

 . حكًما أو حقيقة إما عليه املعطوف من بعًضا املعطوف يكون أن:  الثالث     

 . معنويةً  أو حسيةً  غايةً  املعطوف يكون أن:  الرابع     

 اخلامس : أن يكون املعطوف شريًكا يف العامل .     

البيت ، يف ويظهر يل أن هذه الشروط منطبقة على ما استشهد به ابن مالك يف املثال و      
فإن قيل : هو اتبع ما ذكره ابن اخلبَّاز من لزوم  ، ان للمثالرفض أيب حيوجه ومل يظهر يل 

  إعادة اجلار ، فالرد على ذلك : أن أبا حيان جوَّز األمرين يف البيت .

 أَْعَجَبْتِين  (وهو أنه ال يلزم من امتناع ، وقد رد ابن هشام على أيب حيان ما احتج به      
 م ، ألن اسم القوم يشمل أبناءه؛ م ) يهِ نِ  بَ ىتَّ حَ  مِ وْ قَ الْ  نَ مِ  تُ بْ جِ امتناع ( عَ  ) ابـُْنها َحىتَّ  اْجلَارِيَةُ 

  . )٣(واسم اجلارية ال يشمل ابنها 

ألن ( البنني ) يدخل يف عموم ( القوم ) ) عاطفٌة ؛ ىتَّ حَ ( وذكر الشيخ خالد األزهري أن      
، ؛ ألنه ال يدخل يف ( اجلارية )  ) ابـُْنها ىتَّ حَ  اْجلَارِيَةُ  أَْعَجَبْتِين ( باالندراج ، خبالف ( ابن ) يف 

ويف البيت كذلك فـــ( َحىتَّ ) فيه عاطفة ال جارَّة ؛ ألن ما بعدها بعض ملا قبلها وغاية له يف 
 .)٤(الضعف

                                                                                                                                                                          

رور بِــ( َحىتَّ ) ص  (١)  . ١٠٣ينظر : مسألة ا

 . ١١١١/  ٣، موصل النبيل إىل حنو التسهيل  ٥٤٨ــ  ٥٤٧، اجلىن الداين ص  ١٤٦/  ١ينظر : مغين اللبيب  (٢)

 . ١٤٧/  ١ينظر : مغين اللبيب  (٣)

 . ١١١٢/ ٣موصل النبيل إىل حنو التسهيل ينظر :  (٤)
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ولو كانت ( حىت ) جارة كما ذكر أبو حيان أدى ذلك إىل أن تكون مبعىن ( إىل ) وهذا      
 عندما العكربي قد قالو  إذ ال معىن فيما ذهب إليه أبو حيان ، ؛ ما أشار إليه ناظر اجليش

) إىل( مبعىن َجَعْلتَـَها إنْ  ، زيدٍ  َحىتَّ  ِِمْ  َمَرْرتُ :  تقول: "  العاطفة ىتَّ حَ (و اجلارة )ىتَّ حَ ( بني فرَّق
 .)١(" الواو مع تعيدها كما الباء أعدت كالواو َجَعْلتَـَها وإنْ  ، الباء إعادة إىل َحتَْتجْ  ملْ 

 ويظهر يل ـــ قال ابن هشام : "  يبدوواحرتازًا من إعادة الباء فيما مثل به ابن مالك ــــ كما      
( ِإَىل ) َحمَلَّ ( َحىتَّ ) العاطفة  فيه حتلَّ  أنْ  يصحُّ  الذي املوضعَ  أن مالك ابن حلظه الذي أن يل

يف  تُ فْ كَ تَ صد العطف ، حنو ( اعْ فهي حمتملة للجارة ، فيحتاج حينئٍذ إىل إعادة اجلار عند ق
 .)٢() خبالف املثال والبيت " هِ رِ  آخِ  ِيف ىتَّ حَ  رِ هْ الشَّ 

 وال وجه العرتاض أيب حيان ؛ ألمور :، والذي يرتجح لدي أن الصواب مع ناظر اجليش      

 األول : أن شروط العطف متحققة يف املثال ويف البيت .     

التدرُّج من اآلباء وانتهى باألبناء ، وكذلك يف البيت فإن مقام الثاين : أن التعجب جاء ب     
 كرم املمدوح مشل احملسن وانتهى باملسيء . ) عاطفة ؛ ألن  ىتَّ املدح يقتضي أن تكون ( حَ 

 الثالث : أن االستثناء يصح يف كلٍّ من املثال والبيت .     

تكون مبعىن ( إىل ) فال استقامة   ) إذا كانت جارة ؛ أدى ذلك أنىتَّ أن ( حَ :  الرابع     
 حينئذ يف معىن املثال والبيت .

 ) هي اجلارة فقد يدخل ما بعدها يف احلكم وقد ال ىتَّ : لو افرتاضنا بأن ( حَ  اخلامس    
 ، واهللا تعاىل أعلم . )٣(اء به وقد ال يكون االنتهاء عندهيدخل ، وقد يكون االنته

 

                                                           

 . ٣٨٥/  ١للباب يف علل البناء واإلعراب ا (١)

 . ١٤٧/  ١مغين اللبيب  (٢)

 . ٥٤٩، اجلىن الداين ص  ١١٥٤/  ٢شرح الرضي  : ينظر (٣)
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 :  الرابع الفصل
 

 : مباحث خمسة يتضمنو      
 . حيان أبي آراء على االعتراض في الجيش ناظر مصادر:  األول المبحث     
 . حيان أبي آراء على اعتراضاته أسباب : الثاني المبحث     
 . حيان أبي آراء على اعتراضاته أساليب : الثالث المبحث     
الجيش في اعتراضاته  التي اعتمدها ناظر النحوية األصول : الرابع المبحث     

 على أبي حيان .
 . الجيش ناظر اعتراضات تقويمالمبحث الخامس :      

 

 

 

 

 

 

 

 . حيان أبي آراء على االعتراض في الجيش ناظر مصادر:  األول المبحث

 منهج ناظر اجليش يف اعرتاضاته على أبي حيان . منهج ناظر اجليش يف اعرتاضاته على أبي حيان .
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 مث ، خالفها أو آراءهم ووافق اجليش ناظر منهم أخذ الذين النحو علماء ذلك ويشمل     
 . ( متهيد القواعد ) يف كرهاذ  اليت النحوية الكتب

 النحوية الكتب عن باحلديث أثينمث  ، منهم أخذ الذين العلماء عن أوًال  احلديث وسأبدأ     
 : عنها ونقل ذكرها اليت

 : العلماء ـــــ ١     

 يكن مل أنه إالَّ  له السابقني النحويني جهود من استفاد اجليش ناظر أن من الرغم على     
 ويستدرك ويناقش يعرتض فهو ، شرحه وما نقله فيما عقله أعمل بل ، قواهلمأل ناقل جمرد

 لكل واستيعابه فهمه سعة على يدل مما ؛ واجتهاداته بآرائه ويديل بل ويرجح ويدافع ويصحح
 العلماء من أحد قدر من ينقص أن ذلك من هدفه وليس ، كتاب ( التمهيد ) يف يعرضه ما
 ابن العلماء من وسأستثين ، املعضل وتسهيل املشكل حل إىل عىيس ما بقدر ، خطأه يتتبع أو

 كتابه، من موضع كل يف كتابيهما على التمهيد يف اعتمد اجليش ناظر ألن ؛ حيان وأبا مالك
 هذا يف تناولتها اليت املسائل خالل من عنهم نقل الذين العلماء لبعض موجز عرض يلي وفيما
 . البحث

 :     أي عالم مع التصريح باسمه بر  االعتراض:  أوًال      

اقتران  مسألة يف كما ، سيبويه بقول حيان أيب على اجليشناظر  اعرتض : سيبويه ـــ     
 يعتضد املصنف قرره وما: "  اجليش ناظر قال ،)١(ُقمْ  بَِأنْ  ِإلَْيهِ  َكَتْبتُ :  قوله في (َأْن) بالباء

 " .  ُقمْ  بَِأنْ  لَْيهِ إِ  َكَتْبتُ :  وهو ، العرب عن هيسيبو  حكاه مبا

 

 

 اجليش ناظروضح  ،) ١() َعَلى(  و)  َعنْ (  على)  ِمنْ (  دخول مسألة يف : األخفش ـــ     
 ، املتصل ضمريه إىل املتصل املضمر فعل به يتعدى حرفًا)  َعَلى(  جميء يف األخفش مذهب

                                                           

 من الرسالة . ٧٨ينظر : ص  (١)
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 استدل فإنه ،...عصفور البن املوقع هو ولعله ، ذلك حنو األخفش عن ذُِكرَ  وقد: "  فقال
 . " ثَِياِيب  َعَليَّ  َسوَّْيتُ :  العرب بقول)  َعَلى(  امسية على

 أيب على اعرتاضه أثناء اجليش ناظر أن جند، )٢( التَّْبِعيِضيَّةِ )  ِمنْ (  مسألة ففي : المبرد ـــ     
 املربد قول من يلزم ال:  يقول أن ولقائل: "  بقوله املسألة هذه يف املربد مذهب وضح حيان
ا معه ذكر ومن  معىن أن مذهبهم من يفهم ما غاية ؛ التبعيض قصد نفي الغاية البتداء أ
 " . االبتداء معىن إىل منضما آخر معىن ا قصد مث ، هلا الزم الغاية ابتداء

 يف درستويه ابن مذهب حيان أيب على اعرتاضه يف اجليش ناظر بني : درستويه ابن ـــ     
 قالوه فيما النحاةِ  خمالفةَ  له َأْوَجبَ  الذي ما أعلم وال: "  بقوله )٣(في معاني اإلضافة  ةمسأل
 على لَْيَستْ  اِإلَضاَفةَ  َأنَّ  ِمنْ  إليه ذهب الذي هذا أن على بشيء ذلك على يستدلَّ  مل أنه مع

 " . ُدُرْستـُُوْيهَ  ابنِ  مذهبُ  هو حرفٍ  تقديرِ 

)  َأفـَْعلَ ( لــــ المصاحبة)  ِمنْ (  مسألة يف ذلكمثال و  : الخضراوي هشام ابن ـــ     
 للبيان التفضيل)  أَفـَْعلَ ( لــــ املصاحبة)  ِمنْ (  أن وبعد أن كتبت: "  قال حيث ،)٤(التفضيل

ا للتبيني  " . رأيت ابن هشام اخلضراوي ذكر ـــــ أيًضا ـــــ أ

 

 

 

 :  باسمه برأي العالم دون التصريح االعتراض:  ثانًيا     

                                                                                                                                                                          

 من الرسالة . ٦٩ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ٥٤ينظر : ص  (٢)

 من الرسالة . ١١٥ينظر : ص  (٣)

 رسالة .من ال ٥٨ينظر : ص  (٤)
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 قد: "  قال ،)١() الباء( بـــ االستغاثة فعل تعدي مسألة ففي : عامة النحاة عن نقله ـــ     
 فعل أن يذكروا ومل ، أخرى وباحلرف تارة بنفسها تتعدى اليت األفعال ذكر إىل النحاة تعرض

 " . األفعال تلك من االستغاثة

 البعيد التخريج هذا إىل احملوج وما: "  قال ،)٢(ُهَذْيلٍ  لغة في)  متى(  معنى مسألة ويف     
 ! " .؟ املعتربين األئمة بنقل لغة ذلك أن ثبت أن بعد املتكلف

 :  الكتب ـــــ ٢          

 والنحو اللغة ككتب خمتلفة جماالت يف كثرية كتب على شرحه يف اجليش ناظر اعتمد     
 شرحه يف اعتمدها اليت الكتب عن دثوسأحت ، وغريها احلديث وكتب والقراءات والتصريف
 وسأقوم ، الكبري الشرح هذا صفحات يف تكرارها حظنال أن خالله من نستطيعكثريًا  اعتماًدا
مدرًجا بعض العبارات اليت استعملها ناظر اجليش يف التعبري عنها  الكتب بعض إىل باإلشارة

 : كاآليت وهي ، احلصر ال املثال سبيل علىحبسب األكثر وروًدا 

 اليت الكتب من يعد مالك البن التسهيل كتاب أن شك ال : مالك ابن كتب:  أوًال          
 التمهيد إن بل ، تأليفه يف رئيًسا سبًبا كونه عن فضًال  كتابه لبناء أساًسا اجليش ناظر جعلها
 يف امب يكتف ومل ، متهيده ألبواب ومغاليق مفاتيح وكأنه التسهيل حول يدور آخره إىل أوله من

 الكافية إىل أشار فيها اليت عباراته ومن الشافية للكافية مالك ابن بشرح استعان بل التسهيل
 ظاهر يقتضي وشرحها الكافية يف وكالمه(  و ،)  يقتضي الكافية شرح يف وكالمه: (  وشرحها

 بأن ذلك عن الكافية شرح يف وعرب( و ،)  الكافية شرح يف املصنف قال(  و ،)  قررته ما
 يف عنه ثبت وقد(  و ،)  الكافية يف وقال(  ،)  الكافية شرح يف املصنف فقال(  و ،) قال
 . العبارات من ذلك وغري ،)  الكافية شرح

 ، أسباب لعدة ؛ مالك ابن كتب بعد الثانية الدرجة يف وتأيت : حيان أبي كتب: ثانًيا      
 أيب من وردت اليت واالعرتاضات الردود إىل التمهيد مقدمة يف أشار قد اجليش ناظر أن:  منها

                                                           

 من الرسالة . ٨٣ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ١٠٧ينظر : ص  (٢)
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 له واالنتصار الزمةً  املصنف عن املناضلة صارت حىت ؛ التذييل يف مالك ابن على حيان
 ، اجلزء هذا من املتعددة مواقفه وبني حيان أيب قول أورد التسهيل من اجزءً  شرح فكلما متعيًنا،

 وإما باملشافهة إما اجليش ناظر معلمه على عكف الذين العلماء أكثر من حيان أبا إن مث
 والبحر ، والتصريف النحو يف واالرتشاف كالتذييل شيخه بكتب استعان وقد ، كتبه بدراسة
 .   التفسري يف احمليط

 ناظر اعتمدها اليت األساسية املصادر من سيبويه كتابُ  يـَُعدُّ  : لسيبويه الكتاب: ثالثًا       
 من صفحة متضي تكاد فال ، به االستشهاد من أكثر وقد ، الشرح هذا بنيان تكوين يف اجليش

 اجليش ناظر أن للقارئ خييل حىت ، مرة غري فيها يرتدد سيبويه اسم وجند إال التمهيد صفحات
عند  آلخر موضع من ختتلف اجليش ناظر عبارة أن وجند ، متهيده يف سيبويه كتاب أفرغ قد

 كالم ظاهر(و ،)  سيبويه قول(  و ،)  سيبويه قال( ومن ذلك :  ،أو كتابه  سيبويه ذكره
 مذهب( و ،)  سيبويه إليه ذهب ما(  ،)  سيبويه قول ظاهر(  ،)  سيبويه ذهب( و ،)سيبويه
 تـََبعٌ  اإلطالق هذا يف والناس( و ،)  سيبويه عندوهو (  و ،)  سيبويه استدالل(  و ،)سيبويه
يه ) ، و (ومل جيز سيبويه)، ، و ( زعم سيبو  ) ، و ( أىب سيبويه ) ، و ( َنصَّ سيبويه)لسيبويه

( حكى سيبويه ) ، و ( أنشد سيبويه ) ، و ( عربَّ سيبويه ) ، و ( قال يف : باب عدة ما و
ضمري يف قوله يف باب ( قد جعل سيبويه األلف والالم عوًضا من ال ويكون عليه الكلم ) ، 

ه يف الباب املرتجم بـــــ( هذا باب إجراء ( قال سيبويوهي من أمثلة سيبويه) ، و(البدل ) ، و
 .  العبارات من ذلك غريالصفة فيه على االسم يف بعض املواضع أحسن ) ، و 

 ، آراءه إىل واإلشارة عصفور ابن ذكر من اجليش ناظر أكثر : عصفور ابن كتب رابًعا :     
 ،)املقرب يف عصفور ناب قال: ( إشاراته ومن ، اجلمل وشرح املقرب:  كتابيه خالل من وذلك

 ،)  املقرب يف بذلك عصفور ابن صرح وقد(  و ،)  املقرب صاحب ذلك وذكر( 
 يف ذلك من شيء إىل عصفور ابن تعرض وقد(  و ،) املقرب يف ذكرمها األوالن والشرطان(و

 ابن واختيار( و ،)  عصفور ابن قاله(  ،)  فقال احلكم عمم عصفور وابن(  ،)  املقرب
 ،)عصفور ابن فذهب( و ،)  عصفور ابن وقال(  ،)  عصفور ابن ألزمه ما وأما(  ،) عصفور

 ،) ور أمرينوإن يف كالم ابن عصف، ()  عصفور ابن صحح وقد(  و ،)  عصفور ابن وذكر( 
  . اإلشارات من وغريها
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جيمع ما بني  كثر ذكر املربد يف التمهيد وكان ناظر اجليش : : المقتضب للمبرد خامًسا     
( وذهب أبو العباس املربد ) ،  : ، وأخرى يذكر كنيته أو لقبه ، ومن عباراته لقبهكنيته و 

وقد ُنِسَب إىل أيب رأي املربد ) ، ( ) ، ( وقال املربد ) ، ( وهواملربد (وأجاز أبو العباس
 العباس)، ( وكذا فعل املربد ) ، ( ومنعها املربد ) ، وغريها من العبارات .

ومها املفصل والكشاف ، ومن العبارات اليت استخدمها  كتب الزمخشري :  : سادًسا     
ناظر اجليش قوله : ( وهو اختيار صاحب املفصل ) ، ( وجعل كالم الزخمشري يف املفصل 
معطًيا لذلك ) ، ( وأجاز الزخمشري ) ، ( وأما الزخمشري فإنه قال ) ، ( وقال الزخمشري ) ، 

 ) .والتزم الزخمشري(

وقد أشار إليه ناظر اجليش دون أن يذكر الكتاب ، ومن :  للفرَّاء القرآن معاني:  بًعاسا     
 قول من الفرَّاء روى ما إىل بذلك واإلشارة(  ،)  هكذا الفرَّاء رواه(  ،)  الفرَّاء قال( إشاراته : 

 ،)لعربا بعض عن الفرَّاء وحكى( ،)  الفرَّاء أنشده ما الفاعل اسم فمثال(  ،)  العرب بعض
 . )الفرَّاء ذلك ذكر(

وكان ناظر اجليش ال يتطرق إىل ذكر  بن السرَّاج :كتاب األصول في النحو ال:  ثامًنا     
اسم الكتاب ولكنه يشري إىل صاحبه ، ومن عباراته : ( قال ابن السرَّاج ) ، ( ومذهب ابن 

 اج ) .السرَّاج ) ، ( ومنعه ابن السرَّاج ) ،( وهذا معىن قول ابن السرَّ 

ومن إشارات ناظر اجليش : ( وتأول السريايف يف اآلية  تاسًعا : شرح الكتاب للسيرافي :     
 الكرمية ) ، ( وأنشد السريايف ) ، ( وقال السريايف ) ، ( والظاهر من قول السريايف ) .

ار إليها هذه مجلة من الكتب اليت كان ينقل منها أو يذكرها كثريًا ، ومن الكتب اليت أش     
ذيب اللغة لألزهري ، كتاب  ومل تبلغ إشارته إليها كما هو حال الكتب اآلنفة الذكر : 
اإليضاح أليب علي الفارسي ، كتب ابن جين ، كتاب املقتصد يف شرح اإليضاح لعبدالقاهر 

 املفصل شرح،  اخلضراوي هشام البن اإلفصاحاجلرجاين ، نتائج الفكر يف النحو للسهيلي ، 
، شرح اجلمل البن الضائع ، توجيه اللُّمع البن اخلباز ، شرح ابن الناظم على  عمرون البن

 األلفية ، اإلفصاح يف شرح اإليضاح البن أيب الربيع ، وغريها . 
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 . حيان أبي آراء على اعتراضاته أسباب:  الثاني المبحث
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 العرتاضات أسباب عدة على وقفت ث ،املسائل اليت تناولتها يف هذا البح خالل من     
 : اآليت يف بيِّنهاأ ، حيان أيب على اجليش ناظر

 : االختالف في طريقة االستشهاد على ُحْكٍم َنَحِويٍّ  أوًال :     

أورد ابن مالك بعض الشواهد على ندرة تصرفها ، وذكر ، )١() َحْيثُ (  َتَصرُّفِ ففي مسألة     
رفًا الزَم اإلضافِة ، واستشهد على تصرفها النادر بأن تكون امسًا بأن الشائع فيها أن تكون ظ
 لــ(نَّ) كما يف قول الشاعر :

 ِإنَّ َحْيُث اْستَـَقرَّ َمْن أَْنَت رَاِعيــ         ــِه ِمحًى ِفيِه ِعزٌَّة َوأََمانٌ 

مسًا لـــ( إنَّ ) مبينٌّ وقد جعل أبو حيان ( َحْيُث ) خربها ، و ( ِمحًى ) امسها ؛ ألنَّ وروَدها ا     
ا وردت امسًا  على ورودها مبتدًأ ، واعرتضه ناظر اجليش بأن التصرف النادر الذي حصل هلا أ

َع .  ا ال يـَُتَصرَُّف فيها إال مبا مسُِ  لـــ( ِإنَّ ) وليس ذلك موقوفًا على ورودها مبتدأً ؛ أل

 دة :تعارض آراء أبي حيان في المسألة الواحثانًيا :      

حيث إن الثابت عن  ،)٢() َعَلى(  و)  َعنْ (  على)  ِمنْ (  دخولمسألة  ومن ذلك     
ما إذا ؛ امسني ) َعَلى و َعنْ  ( النحاة كون  ُجرَّتْ  إذا ؛ ) َعنْ (  وكذلك ،)  ِمنْ (  باشر

ْن َو ـــــ أي ( عَ  جعلهما أدى إذاوذلك  آخر موضًعا زاد عصفور ابن لكنَّ  ، ندور يف) َعَلى(بـ
ما  حرفني َعَلى ) ــــ  ، واستشهد بقول القائل :  املتصل ضمريه إىل املتصل املضمر فعليتعدى 

 الرََّواِحلِ  َحِديثُ  َما َحِديثًا َوَلِكنْ         َحَجرَاتِهِ  ِيف  ِصيحَ  نـَْهًبا َعْنكَ  َودَعْ 

 وقول اآلخر :      

لَهِ  ِبَكفِّ             اْألُُمورَ  فَِإنَّ  َعَلْيكَ  فَـَهوِّنْ   َمَقاِديرَُها اْإلِ

                                                           

 من الرسالة . ١٤٠ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ٦٩ينظر : ص  (٢)
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ويف ذلك علق أبو حيان بأن ( َعْن َو َعَلى ) حرفان بسبب التعدية اليت ذكرها ابن      
عصفور وهي قليلة ، فليس فيها دليل على امسيتهما ، فاعرتضه ناظر اجليش بقوله : " وكيف 

ملدعي ــــ يعين ابن عصفور ــــ دليًال يبقي الداللة على االمسية بعد أن سلم التعدية اليت جعلها ا
 عليها " .

  االنتصار ألبن مالك :ثالثًا :      

 ابن استشهد، )١() ِمْثًال (  المضافُ  كان إذا بالمعرفة النكرة وصفومن ذلك مسألة      
 ، زَُهْريٍ  لِ ِمثْ  ِبَرُجلٍ  َمَرْرتُ :  أصله بأن وذكر ،)  شعرًا زَُهْريٍ  ِبَرُجلٍ  َمَرْرتُ ( بـــ لذلك مالك

 احلَِْمارِ  َصْوتُ ( لـــ صفةً )  َصْوتٌ (  جعله يف اخلليل على به ُردَّ  مبا مستدًال  ؛ حيان أبو واعرتضه
 جيز مل معرفة كان إن بأنه سيبويه إليه ذهب مبا معلًِّال  ؛ احلَِْمارِ  َصْوتُ  َصوتٌ  لَهُ :  قوله من) 
ا تعرض ناظر اجليش لرأي أيب حيان وعندم ، حاًال  يكون ال كما ، لنكرة صفة يكون أن

 وال،  اخلليلُ  رآها كما املسألةِ  هذه جوازَ  أرى إين:  يقولَ  أنْ  وللمصنفاكتفى بقوله : " 
 " . فيها رآه ما يف سيبويهِ  موافقةُ  يلزمين

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 من الرسالة .  ١٣٢ينظر : ص  (١)
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 . حيان أبي آراء على اعتراضاته أساليب:  الثالث المبحث

 وجاء ، من مسألة ألخرى حيان أيب على اجليش ناظر عند االعرتاض أسلوب اختلف     
 مدى يدرك التمهيد كتاب على واملطلع ، وطبيعتها املسألة باختالف ختتلف متعددة بصيغ
 وهذا ، النحاة على اعرتاضاته يف يستخدمها اليت الرد أساليب يف التنويع على صاحبه حرص

ا من القارئ متكن اليت بالطريقة املسألة بعرض االهتمام شدة على يدل فإمنا دل إن  ، استيعا
 ، وغريهم النحاة من العلم أهل من معاصريه أو سابقيه آراء مع التعامل كيفية معرفة ومن

 اليت النحوية لالعرتاضات حاوٍ  َمِعنيٌ  بأنه التمهيد كتاب َنِصفَ  أن التعبري جاز إن وميكن
ا باختالف ختتلف  ملا ؛ هذا لوصفنا السبب ويرجع ، وامليول واملذاهب األدلة حيث من أصحا
 حىت ؛ مالك ابن على واعرتاضاته حيان أيب ردود من التمهيد مقدمة يف اجليش ناظر إليه أشار

 الردود ذه اهتمامه من الرغم وعلى ، متعيًنا له واالنتصار الزمةً  املصنف عن املناضلة صارت
 منوًعا ؛ التعبري يف السهولة إىل ومال ، اللفظي التعقيد عن بالبعد عرضها يف التزم فإنه  وإبرازها

 ناظر اعتمدها اليت واأللفاظ لألساليب عرض يلي وفيما ، واإلطناب اإلجياز بني أسلوبه يف
 :  حيان أيب على اعرتاضاته يف اجليش

 :: االعتراض مع الترجيح والتعليل   أوًال      

كر التعليل ، فنجده يف أغلب املسائل اهتمَّ ناظر اجليش يف أغلب أساليبه االعرتاضية بذ      
 اليت يدور حوهلا اخلالف حملًال ومناقًشا ومعلًال آلرائه فيها ، ومن هذه املسائل :

ظهر اخلالف يف هذه املسألة حول ( َعْن ) يف قوله  :)١(مسألة ( َعْن ) التي للتعليل     
، فقد جعلها  MQ  P  O  N        M  L     K  J              I  H     L تعاىل: 

أبو حيان مبعىن ( بعد ) أي : بعد موعدة ، دون أن يعلل جميئها هلذا املعىن ، وذكر بأن جميئها 
للتعليل ــــ كما ذهب إليه ابن مالك ــــ هو مذهب كويف ، لكن ناظر اجليش خالفه واتبع ابن 

ا للتعليل ، ومل يقف عند ذلك بل ذكر العلة يف ذلك ،  وهي أن اآلية الشريفة مالك يف كو

                                                           

 من الرسالة . ٩٢ينظر : ص  (١)
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؛ ألن االستغفار كان من أجل الوفاء بعهده  جاءت مسوقة لالعتذار عن نيب اهللا إبراهيم 
 له، وليس املراد اإلخبار بأن االستغفار كان بعد الوعد أو قبله .

وفيها ذهب أبو حيان إىل أنه لو  :)١(َوَخَال َوَعَدا ) في االستثناء اسمية ( َحاَشا مسألة     
قيل بإمسيتها حال جرها ملا بعدها مل يكن ذلك ببعيد ، دون التعليل ملا ذهب إليه ، فاعرتضه 

ًال إذا نصبت ما بعدها ، وحروفًا إذا جرَّْت ما بعدها ، وهو اناظر اجليش باختياره أن تكون أفع
ا ــــ كما ذهب أب ا لو كانت أمساًء حال اجلر  و حيان ــــ جلاز الثابت عند العلماء ، مث علََّل بأ

 هلا كما يفرَُّغ لــ( غري ) والعامل ال يفرَُّغ لغري كما هو مقرر عند النحاة .   فرََّغ العاملُ أن يُ 

 أَنـُْتمْ  َهلْ (: في الحديث الشريف : قال والمجرور  بالجار المتضايفين بين الفصل     
األصل ( تاركون ) والنون ُحِذَفْت  : يرى أبو حيان يف هذه املسألة أن)٢()َصاِحِبي؟ ِلي تَارُِكو

لغري اإلضافة ، و( صاحيب ) مفعوًال به ، ومل يعلِّْل ملا ذهب إليه ، فاعرتضه ناظر اجليش بأن 
رور ؛ معلًِّال ذلك بثبوته يف القراءة  النون إمنا حذفت لإلضافة وفصل بني املتضايفني باجلار وا

وهو أوىل من القول حبذف النون ؛ ألن حذف النون إمنا املتواترة ويف كثري من األشعار العربية ، 
ورد يف قراءة شاذَّة أو يف ضرورة ، مث أورد شاهدين على حذف النون يف القراءة الشاذة ، حنو : 

MP  O ِبَضارِّي    T  S  RL  ،و M  {   zيـم الْـأَلـ ذَابالْع    L . بالنصب 

ْن ) اقتران ( أَ ، ومسألة )٣( زيادة ( ِمْن )يه فيها : مسألة ومن املسائل أيًضا اليت علََّل لرأ     
تضمن ظرفي ، ومسألة )٥(( َحْيُث ) فِ رُّ صَ تَ مسألة ، و )٤( بالباء في قوله : َكَتْبُت ِإلَْيِه بَِأْن ُقمْ 

 .)٦(الزمان والمكان معنى ( في )
                                                           

 من الرسالة . ١١٠ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ١٣٥ينظر : ص  (٢)

 من الرسالة . ٦٢ص  ينظر : (٣)

 من الرسالة . ٧٨ينظر : ص  (٤)

 من الرسالة . ١٤٠ينظر : ص  (٥)

 من الرسالة . ١٤٥ينظر : ص  (٦)
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 : دون أن يذكر التعليلثانًيا : االعتراض      

يف بعضهاـــــ ــــ وجدت أن ناظر اجليش يعرتض ، هذا البحث تناوهلا اليت  من خالل املسائل     
، ومثل ذلك قليل ، فمن هذه  على أيب حيان دون أن يعلل أو يستشهد ملا ذهب إليه 

 املسائل:

وفيها يرى أبو حيان عدم زيادة هذه  :)١(زيادة ( َعْن َوَعَلى َواْلَباِء ) ِعَوًضا  مسألة     
ا دون أن يذكر تعليًال لذلك .احلروف ِعوَ   ًضا وغَري ِعَوٍض ، واعرتضه ناظر اجليش بزياد

: وفيها مل يعلِّْل ملا )٢(وصف النكرة بالمعرفة إذا كان المضاف ( ِمْثًال )مسألة ومثلها      
 .كما تبنيَّ يف موضعه   ذهب إليه

 ألفاظ ناظر الجيش في االعتراض:     

اظر اجليش عند االعرتاض باالعتدال ، فكانت األلفاظ اتسمت ألفاظ وعبارات ن     
ال ؛ إذ مل خترج إىل حد القسوة اليت ختل  والعبارات هي تلك اليت يتداوهلا النحاة يف هذا ا

 على ذلك : سم باملنهجية واملوضوعية ، وأمثلةٌ بأدب املناقشة واحملاورة ، بل كانت تت

 يحتاج إلى تأمل ، أو غير ظاهر ونحوه : حكمه على رأي أبي حيان بأنه:  أوًال      

 المصاحبة)  ِمنْ :( ففي مسألة  بأنه يحتاج إلى تأمل : أبي حيانحكمه على رأي      
ا البتداء الغاية وال ختلو من )٣( التفضيل) َأفـَْعلَ (لـ ، ذكر أبو حيان مذهب سيبويه بأ

ا البتداء الغاية دون تبعيض ، مرجًحا مذهب سيبويه ، وقد  التبعيض، وذكر مذهب املربد بأ
ا للبيان ،  وحكم على مذهب سيبويه  اختار ناظر اجليش مذهب ابن هشام اخلضراوي بأ
واملربد بقوله : " وأما معىن ابتداء الغاية فيها فيحتاج إىل تأمل ، وكذلك معىن التبعيض حيتاج 

 إىل تأمل أكثر" . 
                                                           

 من الرسالة . ٩٧ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ١٣٢ينظر : ص  (٢)

 من الرسالة . ٥٨ينظر : ص  (٣)
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، يرى ابن مالك أن ( من ) زائدة ، وخالفه )١(تتصرف ال لظروف ) ِمنْ ( َجرِّ ويف مسألة      
ا البتداء الغاية ــــ كما تبني يف موضعه ــــ  واتضح بأن ناظر اجليش متبٌع البن مالك  أبو حيان بأ
لكنه بني موقفه من رأي أيب حيان وحكم على رأيه بقوله : " فال يظهر وجه للتفرقة بينهما 

 فيما ذكر وحيتاج ذلك إىل تأمل " .

 جرورــالموذلك يف مســألة  اهر ونحوه :ــبأنه غير ظ أبي حيانحكمه على رأي      
رور )٢()َحتَّى(بِـ ال  ) َحىتَّ ( بِـحيث اعرتض أبو حيان على ابن مالك عندما ذهب إىل أن ا

يشرتط فيه أن يكون آخر جزء أو مالقًيا آخر جزء وخالفه فيما استشهد به ــــ كما تبني يف 
ـــ وعندما بني أبو حيان موقفه مما ذهب إليه ابن مالك ، حكم ناظر اجليش على رأي موضعه ــ

 أيب حيان بقوله : " ومل يظهر ما قاله " .

ابن مالك  استشهد، )٣() كل(  التوكيد لفظ إلى الظاهر بإضافة االستغناءويف مسألة      
 : ربيعة أيب ابنبقول 

 بِاْلَقَمرِ  النَّاسِ  ُكلِّ  النَّاسِ  َأْشَبهَ  يَا       ذِْكرُِكمُ بِ  ُأْجَزى َلوْ  ذََكْرُتكِ  َقدْ  َكمْ 

 : الفرزدق وقول

 َعارِ  ِمنْ  النَّاسِ  ُكلِّ  النَّاسِ  َوأَبـَْعدُ         نـََواِفُلهُ  تـُْرَجى الَِّذي اجلََْوادُ  أَْنتَ 

 بِِإقـَْتارِ  يـَْهُممْ  ملَْ  الرََّغاِئبَ  يـُْعِطي     َكَرمٍ  ِمنْ  النَّاسِ  ُكلِّ  النَّاسِ  َوأَقـَْربُ 

، وعندما اعرتض عليه ناظر  توكيد ال نعت فيه)  النَّاسِ  كلَّ (  وخالفه أبو حيان بأن     
  " .ظاهر غري الشيخ ذكره وما"اجليش متبًعا ملا ذهب إليه ابن مالك حكم على رأيه بقوله : 

                                                           

 من الرسالة . ٦٧ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ١٠٣ينظر : ص  (٢)

 من الرسالة . ١٥٠ينظر : ص  (٣)
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 على فَ طِ عُ  إذا أنه سألةامل هذه يف الكم ابن مذهب،  )١(العطف بــِ( َحتَّى )ويف مسألة      
 ىتَّ حَ  مِ وْ قَ الْ  نَ مِ  تُ بْ جِ عَ :  بقوله لذلك استشهدو  ، العطف تعني إذا اجلار إعادة يلزم مل جمرور

ذُِكَرْت هذه املسألة ، لكنَّ   حيث اجليش وناظر حيان أيب من كل موقف تبني وقد، ميهِ نِ بَ 
 " . ظاهر غري الشيخ قاله وما " : بقوله حيان أيب رأي على ناظر اجليش حكم

 التعجب من رأي أبي حيان :: ثانًيا     

، بعد أن بني ناظر اجليش موقف أيب حيان من ابن مالك )٢() ِمنْ (  مسألة زيادة فيف     
 قال : " والعجب من الشيخ !! كيف قال ما قال " .

إىل القول حبرفية  ، ذهب أبو حيان)٣() َعَلى(  و)  َعنْ (  على)  ِمنْ (  دخول ويف مسألة      
ما إىل ضمريه املتصل على قلة ؛ فال يكون فيه  ( َعْن ) و ( َعَلى ) وأن الفعل املتصل يتعدى 

 داللة على امسيتهما ، واعرتضه ناظر اجليش وعلق بقوله : " وهو كالم عجيب !! " .

 لسماجة :بالفساد أو بالضعف أو بالركة وا أو بالبعد أبي حيان لرأي وصفه:  ثالثًا     

، ذهب ابن مالك )٤(الباء بعد)  َما(  زيادةففي مسألة وصفه لرأي أبي حيان بالبعد :      
إىل أن ( َما ) زائدٌة وكافٌَّة عمَل الباء واملعىن : على التقليل ، واستشهد على ذلك بقول 

 الشاعر:

 َت َخِطيبُ فـََلِئْن ِصْرَت َال حتُُِري َجَوابًا       لَِبَما َقْد تـَُرى َوأَنْ 

 وقول ُكثـَريِّ :     

يَعاُت اْألَنِيِس َعَواِمرُ  يَاَر َوأَْهَلَها      َوُهنَّ مجَِ  ِمبَا َقْد أََرى تِْلَك الدِّ

                                                           

 من الرسالة . ١٥٥ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ٦٢ينظر : ص  (٢)

 من الرسالة . ٦٩ينظر : ص  (٣)

 من الرسالة . ٧٣ينظر : ص  (٤)
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وعارضه أبو حيان بأن ذلك غري صحيح ؛ مرجًحا أن ( َما ) مصدرية ، والباء للسببية ،      
يش رأي أيب حيان بقوله : " وال خيفى أن وأن املعىن على التكثري ال التقليل ، فوصف ناظر اجل

 ما قدره بعيٌد أن يكون مراد الشاعر " .

ا حرف جر يف لغة )١(هذيل لغة في)  َمَتى(  معنىويف مسألة       ، ذهب ابن مالك بأ
 هذيل ، واستشهد بقول الشاعر :

 نَّ نَئِيجُ َشرِْبَن ِمبَاِء اْلَبْحِر ُمثَّ تـََرفـََّعْت     َمَىت جلٍَُج ُخْضٍر هلَُ 

ا مبعىن وسط يف البيت ، فوصف ناظر اجليش رأي أيب حيان بقوله : "       وذكر أبو حيان بأ
 وأقول : ما احملوج إىل هذا التخريج البعيد املتكلف " .

، ذهب ابن مالك إىل أن األصل فيهما الظرفية )٢() بـَْعد(  وَ )  ْبلقَـ (  ظرفية ويف مسألة     
ما صفتان ، وصف الناظر رأي أيب حيان ما مل ينجرَّا بـ ـِـ( ِمْن ) ، وذهب أبو حيان إىل أ

 بقوله: " وال خيفى بعد هذا التقدير " .

 َكَتْبتُ :  قوله في بالباء)  نْ أَ (  اقتران مسألةيف  بالفساد : حيان أبي لرأي وصفه          
ا بالباء ؛ ، ذهب ابن مالك إىل جواز وصل ( َأْن )٣(ُقمْ  بَِأنْ  ِإلَْيهِ  ) بفعل األمر املتصرف واقرتا

ا تفسريية ، واعرتضه أبو حيان بوجهني ثانيهما : أن الباء  لكي ال يـُْوِهُم َجتَرُُّدَها من الباء أ
 زائدة ، مثلها يف :

َرٍة      ُسوُد اْلَمَحاِجِر َال يـَْقرَْأَن بِالسَُّورِ   ُهنَّ احلَْرَائُِر َال َربَّاُت َأمخِْ

صف ناظر اجليش رأي أيب حيان بقوله : " أما الوجه الثاين : فاالستدالل به ظاهر  و مث      
 الفساد " .

                                                           

 من الرسالة . ١٠٧ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ١٢٨ينظر : ص  (٢)

 من الرسالة . ٧٨ينظر : ص  (٣)
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، فقد وصف )١(للتعليل التي)  َعنْ ( وذلك يف مسألة  بالضعف : حيان أبي رأيل وصفه     
 ناظر اجليش رأي أيب حيان بقوله : " وال خيفى ضعف هذا التأويل " .

 معمول تقديمففي مسألة بالركة والسماجة :  حيان أبي رأي ما يؤول إليهل وصفه     
، ذهب ابن مالك إىل )٢(ْفيُ ــالنَّ  به ُأرِيدَ )  غيًرا(  انـك إن مضافـال على إليه المضاف

 اجلواز، كما يتقدم معمول املنفي بــِــ( َملْ ) و ( َلْن ) و ( َال ) ؛ مستشهًدا بقول الشاعر :

 ُمْلٍغ َفرِيَضًة     َوَال تـَتَِّخْذ يـَْوًما ِسَواُه َخِليًال  فـًَىت ُهَو َحقَّا  َغيـْرُ 

مضمر ، والتقدير : فىت ال يلغي حقا ،  ن إىل أن ( حقا ) معموٌل لعاملوذهب أبو حيا     
وقد وصف ناظر اجليش ما آل إليه رأي أيب حيان بقوله : " وال خيفى إذا قدَّرنا ذلك ما يؤول 

      ة والسماجة " .   إليه الكالم من الرك

 رابًعا : تصدير االعتراض بقوله : " وفيه نظر " .     

، حيث بدأ )٣(ُقمْ  بَِأنْ  ِإلَْيهِ  َكَتْبتُ :  قوله في بالباء)  َأنْ (  اقترانومن ذلك مسألة      
 " . نظر قاله وفيمااعرتاضه على أيب حيان بقوله : " 

، صدَّر اعرتاضه على أيب حيان )٤(االستثناء في)  َوَعَدا َوَخَال  َحاَشا(  اسمية مسألةويف      
 " . نظرٌ  إليه أشار وفيمابقوله : " 

 

 

                                                           

 رسالة .من ال ٩٢ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ١٢٤ينظر : ص  (٢)

 من الرسالة . ٧٨ينظر : ص  (٣)

 من الرسالة . ١١٠ينظر : ص  (٤)
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األصول النحوية التي اعتمدها ناظر الجيش في اعتراضاته على أبي :  الرابع المبحث
 حيان:

من خالل على أيب حيان ميكن الوقوف على األصول النحوية يف اعرتاضات ناظر اجليش      
 . واستصحاب احلال إلمجاعواايته بالسماع عن

 أوًال ــــ السماع :     

 ءٍ يْ شَ  نْ مِ  ايهَ فِ  رَ قَـ وَ  امَ :  والسَّْمعُ  ، األُُذنُ : ْمعُ : السِّ )١(السماع يف اللغة : جاء يف العني     
:  ولُ قُ تَـ وَ  ، ابَ وَ اجلَْ  اءَ سَ أَ فَ  انً سَ حَ  عْ مَ سْ يَ  ملَْ : أي ، ةً ابَ جَ  اءَ سَ أَ فَ  َمسْعاً  اءَ سَ أَ :  الُ قَ يُـ  ، هُ عُ مَ سْ تَ 

 . اعَ شَ فَ  هِ بِ  تَ َمسَّعْ  امَ :  عُ والسَّمَا  ، ُتهُ مسَِعْ :  أي ، اذَ كَ َو  اذَ كَ  ولُ قُ يَـ  داً يْ زَ  ِين ذُ أُ  تْ مسَِعَ 

 بالنقل املنقول الفصيح العريب والسماع يف االصطالح : عرَّفه ابن األنباري بقوله : "الكالمُ      
 .)٢(" الكثرةِ  َحدِّ  إىل القلةِ  َحدِّ  عن اخلارج الصحيح

 وكالمَ ،  تعاىل اهللاِ  كالمَ  لَ مِ شَ فَ ،  هِ بفصاحتِ  قُ ثَ وْ يُـ  نْ مَ  كالم يف ثبت ا: مب)٣(وعرَّفه السيوطي     
 بكثرةِ  األلسنةُ  تِ دَ سَ فَ  أنْ  إىل،  هُ وبعدَ ،  هِ زمنِ  ويف،  هِ بعثتِ  قبلَ ،  العربِ  وكالمَ ،   هنبيِّ 
 . كافرٍ  أو مسلمٍ  عن  ،اونثرً  امً نظ،  ينِ دِ لِّ وَ مُ ـالْ 

يعدُّ السماع من أهم األصول النحوية اليت اعتمدها ناظر اجليش يف اعرتاضاته على أيب      
حيان ، فقد كان كثَري األخذ به ، حريًصا عليه يف تقرير قواعده وتقوية اعرتاضاته شأنه شأن 

ليه من املسائل اليت تناوهلا هذا سابقيه من أهل هذه الصناعة ، وفيما يلي عرض ملا وقفت ع
 البحث :

                                                           

 . ٣٤٨/  ١العني   ينظر : (١)

 الربكات أبو ، األنصاري اهللا عبيد بن حممد بن الرمحن لعبد ، النحو أصول يف األدلة وُلَمعُ اإلغراب يف جدل اإلعراب  (٢)
 . ٨١ص  األفغاين سعيد : وحتقيق تقدمي ، بارياألن الدين كمال ،

 عبد : وتعليق ضبط ، السيوطي الدين جالل ، بكر أيب بن لعبدالرمحن ، ينظر : االقرتاح يف أصول النحو وجدله (٣)
 . ٢٧ص  عطية احلكيم
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 القرآن الكريم : ــــ     

نستطيع أن نقول : إن من أظهر السمات يف اعرتاضات ناظر اجليش على أيب حيان  ـــــ      
 اعتماده على االستشهاد بالقراءات القرآنية املتواتر منها والشاذ .

، مثَّل ابن مالك لتعدي فعل االستغاثة )١(الباء )تعدي فعل االستغاثة بِــــ( ففي مسألة       
?  M، وبقوله تعاىل :  M%  $  #  "  !L بنفسه بقوله تعاىل : 

  F  E  D  C  B  A  @L  واعرتضه أبو حيان بأن فعل االستغاثة يتعدى تارة ،
ابن  بنفسه وأخرى حبرف اجلر ، كما تبني يف موضعه ، فما كان من ناظر اجليش إالَّ أن أيَّد

مالك فيما استشهد به ، وردَّ ما ذهب إليه أبو حيان بقوله : " ولك أن تقول : قد تعرض 
النحاة إىل ذكر األفعال اليت تتعدى بنفسها تارة وباحلرف أخرى ، ومل يذكروا فعل االستغاثة من 

أن  تلك األفعال ، مث قد ثبت بالكتاب العزيز تعديته بنفسه فوجب أنه إذا ورد متعديًا حبرف
 يدعى فيه التضمني " . 

       M  I  H:  تعاىل قولههلا ابن مالك ب استشهد، )٢(للتعليل التي)  َعنْ ( ويف مسألة      
K  J        Q  P  O  N   M  LL ، تعاىل وقوله  : M    Ü    Û  Ú   

 ß  Þ  ÝL ا مبعىن ( بعد ) ، وكان ناظر اجليش مؤيًدا ال بن ، واعرتضه أبو حيان بأ
 مالك فيما استشهد به معرتًضا على أيب حيان ، كما تبني يف موضعه .

: في الحديث الشريف : قال والمجرور  بالجار المتضايفين بين الفصل مسألةويف      
، ذهب ابن مالك إىل أن أنه أراد : هل أنتم تاركو صاحيب )٣( )؟ َصاِحِبي ِلي تَارُِكو أَنـُْتمْ  َهلْ (

رور ؛ ألنه متعلق باملضاف ، وخالفه أبو حيان بيل ، ففصل بني اجل ) تاركون( األصل أنار وا
فتبني يف موضعه أن ناظر اجليش  ، به مفعولٌ )  صاحيب( و ، اإلضافة لغري ُحِذَفتْ  والنون

 اجلملة يف لثُُبوتِهِ  والفصلِ  باإلضافةِ  القولَ  إنَّ :  وأقولُ  اعرتض على ما يراه أبو حيان بقوله : " 
                                                           

 من الرسالة . ٨٣ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ٩٢ينظر : ص  (٢)

 من الرسالة . ١٣٥ينظر : ص  (٣)
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ا ذلك ألنَّ  ؛ النونِ  حبذفِ  القولِ  ِمنَ  أوىل ـــ العربيةِ  األشعارِ  ِمنَ  كثريٍ  ويف املتواترةِ  لقراءةِ ا يف  إمنَّ
M   z :  حنوو  ، T  S  RL    ِبَضارِّي MP  O :  حنو ، شاذَّةٍ  قراءةٍ  يف أو ضرورةٍ  يف َوَردَ 

  {يـم الْـأَلـ ذَابالْع    L بالنصب " . 

 : النبوي الشريفالحديث ــــ      

من القضايا اليت أثارها ناظر اجليش يف متهيده ، واليت البد للقارئ أْن يالحظها بل ويقف      
عليها قضيُة االستشهاد باحلديث الشريف ، فقد تبني موقف ناظر اجليش منها من خالل ما 

" فأما  ، قال أبو حيان : علق به أبو حيان على ابن مالك يف االستشهاد بقول النيب 
استدالله باألثر ، فنقول : قد هلج هذا املصنف يف تصنيفه كثريًا باالستدالل مبا وقع يف احلديث 
يف إثبات القواعد الكلية يف لسان العرب مبا روي فيه ، وما رأيت أحًدا من املتقدمني وال 

لعدم وثوقهم أن املتأخرين سلك هذه الطريقة غَري هذا الرجل ، وإمنا تـََنكََّب العلماُء ذلك ؛ 
، وذلك أن الرواة جوَّزوا النقل باملعىن ، وقد وقع اللحن كثريًا  ذلك نفس لفظ رسول اهللا 

فيما ُرِوَي يف احلديث ؛ ألن كثريًا من الرواة كانوا غَري عرب بالطبع ، وال يعلمون لسان العرب 
 .)١(بصناعة النحو ، فوقع اللحن يف نقلهم وهم ال يعلمون "

إيراد قول أيب حيان وهو طويل متشعب ، أخذ ناظر اجليش يعلق على كل جزء منه  وبعد     
ولكين أريد أن أنقل ما ميكن أن نستشهد به على هذه اجلزئية دون إطالة ، قال ناظر اجليش : 
" أما إنكاره على املصنف االستدالَل مبا ورد من األحاديث الشريفة ؛ معتال لذلك بأن الرواة 

نقل باملعىن ، فيقال فيه : الشك أن األصل يف املروي أن يروى باللفظ الذي مسع من جوَّزوا ال
، والرواية باملعىن وإن جازت فإمنا تكون يف بعض كلمات احلديث احملتمل لتغيري  الرسول 

اللفظ بلفظ آخر يوافقه معًىن ، إذ لو جوَّزنا ذلك يف كل ما يروى الرتفع الوثوق عن مجيع 
، وهذا أمر ال جيوز تومهه فضًال عن أن يعتقَد وقوُعه ،  ا هي بلفظ الرسول األحاديث  بأ

مث إن املصنف إذا استدل على مسألة حبديث ال يقتصر على ما يف احلديث الشريف ، بل 
يستدل بكالم العرب من نثر ونظم يردف ذلك مبا يف احلديث إما تقويًة ملا ذكره من كالم 

                                                           

 . ٤٤٠٨/  ٩متهيد القواعد  (١)
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أن املستدل عليه ال خيتصُّ جوازُه بالشعر ، بل إنه جيوز يف االختيار  العرب وإما استدالًال على
 .)١(أيًضا "

فمن خالل ما سبق اتضح انتصار ناظر اجليش البن مالك من أيب حيان يف قضية       
جين االستشهاد باحلديث الشريف ، وكان من املؤيدين لالحتجاج باحلديث الشريف ، كابن 

واحلريري والسهيلي وابن خروف اإلشبيلي وابن هشام  سيده وابن فارس واجلوهري وابن
 .)٢(األنصاري وغريهم

زيادة الباء في الحديث وأما املسائل اليت اشتملت على بعض األحاديث منها ، مسألة      
، حيث جعل أبو حيان الباء زائدة )٣(بِالصَّْوِم) فـََعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  َلمْ  : (َوَمنْ   الشريف ، قال

ا غري زائدة و(يه فالصوم مبتدأ و(عليه) متعلق خبرب مقدَّم ، واعرتضوعل عليه) ه ناظر اجليش بأ
: ( فـََعَلْيَك ِبَذاِت  ضمِّن معىن االستمساك فيكون متعديًا بالباء ، وجعل ذلك كقوله 

يِن ) .ـــــــال  دِّ

 :الشواهد الشعرية ــــ      

هاده باألبيات الشعرية ــــ اهتمامه بتوضيح معاين من أبرز مواقف ناظر اجليش يف استش     
ا عند االستشهاد لتقرير األحكام النحوية ، وهذه الطريقة متكن القارئ من االستيعاب  مفردا
الكامل لفهم معىن القائل ، وكيفية التعامل مع األبيات الشعرية عند إثبات احلكم النحوي أو 

 ردِّه ، ومن أمثلة ذلك :

                                                           

 . ٤٤١٠/  ٩متهيد القواعد  (١)

ينظر : شرح كفاية املتحفظ حترير الرواية يف تقرير الكفاية ، أليب عبداهللا حممد بن الطيب بن موسى الفاسي ، حتقيق :  (٢)
 . ٩٦الدكتور علي حسني البواب ص 

 من الرسالة . ٨٨ينظر : ص  (٣)
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وفيها استشهد ابن عصفور على ،  )١() َعَلى(  و)  َعنْ (  على ول ( ِمْن )دخ ألةمس    
ما الفعل إىل ضمريه املتصل امسية ( َعْن ) َو ( َعَلى )  ما حرفني تعدى   بقول القائل : ؛ لكو

  الرََّواِحلِ  َحِديثُ  َما َحِديثًا َوَلِكنْ         َحَجرَاتِهِ  ِيف  ِصيحَ  نـَْهًبا َعْنكَ  دَعْ 

 : اآلخر وقول     

َلهِ  ِبَكفِّ           اْألُُمورَ  فَِإنَّ  َعَلْيكَ  فَـَهوِّنْ    َمَقاِديرَُها اْإلِ

 مفعول وأمَّا ،)  نـَْهًبا) (  دَعْ (  مفعول إمنا: "  إليه قال ناظر اجليش يف ردِّه على ما ذهب     
 يف)  َعنْ (  كانت ولو.  تلقاه ما عليك هون:  التقدير ، املعىن عليه يدل فمحذوف) َهوِّنْ (

 وليس ، نفسك:  أي ، ِإيَّاكَ  دَعْ :  التقدير لكان بعدها ما إىل قبلها الذي الفعل لتعدية البيت
 وهذا ، نفسك:  أي ، ِإيَّاكَ  َهوِّنْ :  اآلخر البيت يف التقدير يكون كان وكذا.  هذا على املعىن
 باشره ما غري املفعول كان وإذا ، ذكورانامل احلرفان باشره ما غري املفعول أن فظهر.  يُقال ال

 " . املتصل مضمره إىل املتصل ضمرامل فعل تعدي جييء أين فمن احلرف

، ومسألة )٣(( َحْيُث ) َتَصرُّفِ ومسألة  ،)٢(هذيل لغة في)  َمَتى(  معنى ومن ذلك مسألة     
 .)٥(بـِــ( َحتَّى )العطف ، ومسألة )٤() كل(  التوكيد لفظ إلى الظاهر بإضافة االستغناء

 ــــ أقوال العرب النثريَّة :     

، وناظر اجليش  )٦(العلم يفيد النحو أدلة من قطعي دليل العرب كالم أن األنباري ابن ذكر     
كغريه من النحاة يف جعل االحتجاج بأقوال العرب من األدلة املعول عليها يف تقرير األحكام 

                                                           

 . من الرسالة ٦٩ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ١٠٧ينظر : ص  (٢)

 من الرسالة . ١٤٠ينظر : ص  (٣)

 من الرسالة . ١٥٠ينظر : ص  (٤)

 من الرسالة . ١٥٥ينظر : ص  (٥)

 . ٨٣ينظر : اإلغراب  ص  (٦)
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اقتران ( َأْن ) مد فيها ناظر اجليش على أقوال العرب مسألة النحوية ، ومن املسائل اليت اعت
، وفيها ذكر ابن مالك أن ( أْن ) توصل بالفعل األمر )١(ُقمْ  بَِأنْ  ِإلَْيهِ  َكَتْبتُ :  قوله في بالباء

 ، وعلَّق يف ذلك أبو حيان بقوله : " وال يقوى عندي لْ عَ افْـ  نْ أَ بِ  هِ يْ لَ إِ  تُ لْ سَ رْ أَ املتصرف ، حنو :  
وصل أن بفعل األمر ، قال ناظر اجليش : " وما قرره املصنف يعتضد مبا حكاه سيبويه عن 

 " . ُقمْ  بَِأنْ  إِلَْيهِ  َكَتْبتُ العرب ، وهو :  

 : اإلجماع ثانًيا ــــ     

: اإلمجاع : )٣(: مجع الشيء عن تفرقة ، ويف القاموس)٢(يف اللسانجاء اإلمجاع لغة :      
 األمِر مجيًعا بعد تفرُّقه ، والعزُم على األمر .االتفاق ، وجعُل 

 .)٤(وهو يف االصطالح : " إمجاع حناة البلدين : البصرة والكوفة "     

وتأيت رتبته بعد السماع والقياس ، أي أنه حيتجُّ به يف حال كونه مل خيالف املنصوص وال      
 .)٥(املقيس

جليش يف اعرتاضاته على أيب حيان يف إثبات احلكم وهو من األدلة اليت عوَّل عليها ناظر ا     
 الذي ما أعلم وال، رد بقوله : " )٦(في معاني اإلضافةالنحوي ، ومن صور ذلك : مسألة 

 " ، وغريها من املسائل . قالوه ما يف النحاةِ  خمالفةَ  له َأْوَجبَ 

 

                                                           

 من الرسالة . ٧٨ينظر : ص  (١)

 . ٣٥/  ٨لسان العرب  (٢)

 . ٧١٠القاموس احمليط ص  (٣)

 . ٧٣االقرتاح ص  (٤)

 . ١٩٠/  ١ظر : اخلصائص ين (٥)

 من الرسالة . ١١٥ينظر : ص  (٦)
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 ثالثًا ــــ استصحاب الحال :     

 ، الصُّْحَبة ِإَىل  َدَعاهُ :  واسَتْصَحَبهُ ،  ُصْحَبةً  َيْصَحبُ  َصِحبَ االستصحاب يف اللغة :      
 .)١(وَالَزَمه

 األلفاظ إقرارويف االصطالح : عرفه ابن جين ترمجة لباب من أبواب اخلصائص بقوله : "      
 .)٢(" والتحول الرتك إىل داعٍ  َيدْعُ  مل ما،  لِ وَ األُ  أوضاعها على

ه : " إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه يف األصل عند عدم دليل وعرفه ابن األنباري بقول     
 .)٣(النقل "

ويأيت يف الرتبة بعد السماع والقياس واإلمجاع ، وال يؤخذ به يف حال وجود ما قبله من      
قال ابن األنباري : " واستصحاب احلال من أضعف األدلة ، وهلذا ال جيوز هذه األصول ، 

 .)٤(ك دليل "التمسك به ما وجد هنا

ومن خالل عرض املسائل اليت اعرتض فيها ناظر اجليش على أيب حيان تبني أنه كان      
يستعني باالستصحاب أحيانًا وجيعله أصًال من األصول املعتربة ، ومن أمثلة ذلك : مسألة 

 ، وفيها ذهب أبو حيان إىل أن ذلك يوجب هلا )٥(تضمن ظرفي الزمان والمكان معنى ( ِفي )

البناء ، كما يف أمساء الشرط واالستفهام ، واعرتضه ناظر اجليش بأن أمساء الشرط واالستفهام 
يف أصل وضعها ضمنت معىن احلرف ، على عكس االسم املستعمل ظرفًا فإنه ضمن معىن 

 (ِيف) بعد الرتكيب ، أي بعد استعماله ظرفًا . 

                                                           

 . ١٨٦/  ٣ينظر : تاج العروس  (١)

 . ٤٩٥/  ٢اخلصائص  (٢)

 . ٤٦ـ اإلغراب ص  ٣

 . ١٤٢السابق ص  (٤)

 من الرسالة . ١٤٥ينظر : ص  (٥)
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 . الجيش ناظر اعتراضات تقويمالمبحث الخامس : 

، واملراد هنا : بيان قيمة )١(اهَ تَـ رْ دَّ قَ وَ  اهَ تَـ يمَ قِ  تَ دْ دَّ حَ  اذَ إِ  ،ةَ عَ لْ السِّ  تَ مْ وَّ قَـ  مصدر:  لتقوميا     
 اعرتاضات ناظر اجليش على أيب حيان .

 وسأتطرَّق هلا من خالل اآليت :     

 أوًال ــــ مدى الدقة في النقل :     

النصوص كاملة دون أن يتصرف فيها ، وهذا  السمة الغالبة على ناظر اجليش أنه ينقل     
الظاهر من خالل املسائل اليت تناوهلا البحث ، لكين وجدته يف بعض املسائل ينقل جزًءا من 

، وهذا يرتتب عليه عدم وضوح موقف أيب حيان كامًال ، كمسألة   قول أيب حيان دون أن يتمَّه
ا مبعىن ( ِمْن ) كما يف قول ، حيث ذهب ابن ما)٢((َمَتى ) في لغة ( هذيل )معنى  لك إىل أ

 الشاعر:

 نَِئيجُ  َهلُنَّ  ُخْضرٍ  جلَُجٍ  َمَىت     تـََرفـََّعتْ  ُمثَّ  اْلَبْحرِ  ِمبَاء َشرِْبنَ 

ا مبعىن ( من ) ، أي : من      وقد ذكر أبو حيان هذا االحتمال عن أيب سعيد السكري يف أ
عىن ( وسط ) فتبقى على ما استقر فيها من جلج ، مث ذكر االحتمال اآلخر ، وهو أن تكون مب

ا)  َمَىت (  أمَّاالظرفية ، قال أبو حيان قبل كالمه الذي نقله عنه ناظر اجليش : "   ظرفُ  فإ
ونقل بعضهم أن ( َمَىت ) تكون مبعىن ( وسط ) فتجرُّ  ، استفهاًما وتكون شرطًا وتكون ، زمانٍ 

 " .  ُكمِّهِ  َوَسطَ :  أي ، مِّهِ كُ  َمَىت  َوَضَعَها:  وُحِكيَ ما بعدها ، 

يظهر عندي ــــ أمران،  واملالحظ من عدم نقل ناظر اجليش قوَل أيب حيان كامًال ــــ كما     
، وهو مل  أن أبا حيان اعرتض على ابن مالك يف أن تكون ( َمَىت ) مبعىن ( ِمْن ) أحدمها :

ا مبعىن ( وسط ) ؛ ألن ناظر  أن أبا حيان مل يذكر ما يعضد يعرتض ، واألمر اآلخر : قوله بأ

                                                           

البعلي ، حتقيق : حممود األرناؤوط ، ينظر : املطلع على ألفاظ املقنع ، أليب عبداهللا حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل  (١)
 . ٤٩٢وياسني حممود اخلطيب ص 

 من الرسالة . ١٠٧ينظر : ص  (٢)
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 ذلك أن ثبت أن بعد املتكلف البعيد التخريج هذا إىل احملوج مااجليش اعرتض عليه بقوله : " 
 " . ! ؟ املعتربين األئمة بنقل لغة

، ومما استشهد به )١() كل(  الــــتوكيد لفظ إلى الــظاهر بإضــافة االستغناءومثلها مسألة      
 : ربيعة أيب ابن قولك ابن مال

 بِاْلَقَمرِ  النَّاسِ  ُكلِّ  النَّاسِ  َأْشَبهَ  يَا       ِبذِْكرُِكمُ  ُأْجَزى َلوْ  ذََكْرُتكِ  َقدْ  َكمْ 

 املصنف ذكر هكذاونص اعرتاض أيب حيان الذي مل ينقله ناظر اجليش كامًال قوله : "      
 يف)  كًال (  أن النحويون ذكره لذيوا ، املذكورة باألبيات عليها واستشهد ، املسألة هذه

 ال نعت فيه الناس كل ألن ؛ فيه حجة ال به استشهد وما ، املؤكد لضمري يضاف التوكيد
 باب ويف الباب هذا يف املسألة هلذه هو ذكره وسيأيت ، املنعوت كمال بني نعت وهو ، توكيد
 ، الكامل مبعىن نعت وأنه ، لرَُّجلِ ا ُكلُّ  الرَُّجلُ  َزْيدٌ :  بقولك ذلك يف هو مثَّل وقد ، النعت
 : الشاعرِ  قولُ  وِمثْـُلهُ 

 َخاِلدِ  أُمَّ  يَا اْلَقْومِ  ُكلُّ  اْلَقومُ  ُهمُ         ِدَماُؤُهمْ  ِبَفْلجٍ  َحاَنتْ  الَِّذي فَِإنَّ 

 مكان)  كلهم(  صالحية األبيات يف املصنف وَغرَّ  ، الكاملون القوم هم:  قال كأنه     
 " . )الناس كل(

أنه احتج مبا ذهب إليه النحاة يف اشرتاط   :أحدمها  ،واملالحظ من نص أيب حيان أمران      
 أنه أورد الشواهد على ذلك . :إضافة ( كل ) إىل ضمري يطابق املؤكد ، واآلخر 

فبقول أيب حيان حتدد لنا موقفه كامًال مما ذهب إليه ابن مالك ، على عكس ما نقل ناظر      
 .اجليش عنه 

 ُعِطفَ  إذا أنه ، وفيها ذكر ابن مالك)٢(ــ( َحتَّى )بِ  الــــعطفومن هذه املسائل ، مسألة      
  َحىتَّ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َعِجْبتُ : بقوله لذلك استشهدو  العطف، تعني إذا اجلار إعادة يلزم مل جمرور على

                                                           

 من الرسالة . ١٥٠ينظر : ص  (١)

 من الرسالة . ١٥٥ينظر : ص  (٢)
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 ، وجعل منه قول الشاعر : بَِنيِهم

َساَءةِ  َدانٍ  بَاِئسٍ        َحىتَّ  ْلقِ الْـخَ  ِيف  فَاضَ  ُميَْناكَ  ُجودُ   ِحيًنا بِاْإلِ

ما نقله ناظر اجليش يف اعرتاض أيب حيان أن ( َحىتَّ ) جارة يف املثال ويف البيت ، ويف      
ا جارة يف املثال ، ويف البيت ذكر االحتمالني ، كما تبني يف موضعه .  نص أيب حيان أ

 ء :ثانًيا ــــ مدى توثيق اآلرا     

يظهر جليا حرص ناظر اجليش على توثيق الرأي لكل عامل أخذ منه ، وهو أمر واضح      
اتبعه يف متهيده ، وليس ببعيد أن يلحظه كل من يقلب صفحات التمهيد ، ولكين وجدته يف 

هشام  أنه قد اعرتض بقول ابن ،)١(ُقمْ  بَِأنْ  ِإلَْيهِ  َكَتْبتُ :  قوله في بالباء) نْ أَ (اقتران مسألة 
 جواز إىل مالك ابن ذهب دون أن ينسبه إليه ، ونسب الرأي إىل نفسه ، ففي هذه املسألة

ا املتصرف األمر بفعل) نْ أَ ( وصل ا الباء من َجتَرُُّدَها يـُْوِهمُ  ال لكي ؛ بالباء واقرتا  ، تفسريية أ
 وفعل ) نْ أَ (  من سبكت إذا إنه، أحدمها :  زائدة الباء نعلى أ بوجهني  حيان أبو واعرتضه
 هِ يْ لَ إِ  تُ بْ تَ كَ  :  بني ففرق ، بالصيغة عليه واملدلول املطلوب األمر معىن فات مصدرًا األمر

 . مْ قُ  نْ أَ بِ  هِ يْ لَ إِ  تُ بْ تَ وكَ ، امِ يَ قِ الْ بِ 

 بأن عنه بتأج فقد:  األول الوجه وأماواعرتضه ناظر اجليش على كال الوجهني قائًال : "      
 يف واالستقبال املاضي معىن كفوات باملصدر التقدير عند باألمر املوصولة يف األمر معىن فوات

 " . املذكور التقدير عند باملضارع واملوصولة باملاضي املوصولة

وهذا االعرتاض قال به ابن هشام عندما اعرتض على أيب حيان ، وبنفس الصيغة ، ونص      
 التقدير عند باألمر املوصولة يف األمرية معىن فوات أن : األول عن واجلوابقول ابن هشام : " 

 التقدير عند باملضارع واملوصولة باملاضي املوصولة يف واالستقبال املضي معىن كفوات باملصدر
 .)٢(" املذكور

                                                           

 من الرسالة . ٧٨ينظر : ص  (١)

 . ٣٧/  ١مغين اللبيب  (٢)
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 وكان املفرتض يف ذلك أن ينسب ناظر اجليش هذا القول البن هشام .     

 : مدى الدقة في الترجيحثالثًا ــــ      

يعتمد ناظر اجليش يف اعرتاضاته على مبدأ التحقيق والتدقيق ، فال يعرتض إال على ما      
حتقق عنده ثبوته وقوته ؛ معتمًدا على آراء سابقيه من النحاة ، إضافة إىل ملكة االستيعاب 

، خالف أبو حيان ابن )١(في معاني اإلضافةواالستنباط اجليد لكالم النحاة ، ففي مسألة 
ا تفيد االختصاص ، مالك بأن ا إلضافة ليست على تقدير حرٍف مما ذكر، وذهب إىل أ

وعندما ناقش ناظر اجليش قول أيب حيان ، ذكر أن القول بأن اإلضافة تفيد االختصاص أمر 
خمالف ملا قاله النحاة ، مث بني أن أبا حيان مل  يذكر دليًال يبين عليه رأيه ، وبعد ذلك بني ناظر 

بأن اإلضافة تفيد االختصاص هو مذهب ابن درستويه ، وأبو حيان نقل عنه اجليش أن القول 
 هذا الرأي واتبعه .

املالحظ من ذلك أن ناظر اجليش بني يف اعرتاضه املذهب الذي اتبعه أبو حيان ، وهل      
هو حمقق عند النحاة أم ال ؟ ، مث طالب بالدليل الذي كان على أيب حيان أن يذكره ؛ حىت 

 فيما ذهب .يعتمده 

ذه الطريقة يظهر يل مدى إدراك ومشول ناظر اجليش للمسألة اليت يعرتض فيها ، واليت       و
 نستطيع من خالهلا أن نقول بأنه  كان دقيًقا يف مسألة الرتجيح .   

، )٢(تعدي فعل االستغاثة بــــ( الباء )لكن هذه الدقة ختتلف حبسب املسألة ، ففي مسألة      
مالك إىل أن فعل االستغاثة يتعدى بنفسه ، وخالفه أبو حيان بأنه يتعدى بنفسه ،  ذهب ابن

ويتعدى بالباء ، وعند ترجيح الرأي ذكر ناظر اجليش أن فعل االستغاثة يتعدى بنفسه ؛ حمتجا 
 بأن النحاة مل يذكروه من ضمن األفعال اليت تتعدى باحلرف تارة وباحلرف أخرى .

                                                           

 من الرسالة . ١١٥ينظر : ص  (١)

 الرسالة .من  ٨٣ينظر : ص  (٢)
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ة ناظر اجليش هلذه املسألة ، أن ما ذكره أبو حيان قد انفرد به دون غريه نالحظ من مناقش     
من النحاة ؛ ألن ناظر اجليش عمم عن النحاة بأن فعل االستغاثة ليس من األفعال اليت تتعدى 

 بنفسها تارة ، وباحلرف أخرى ، ومل يذكر أحًدا من النحاة ذهب إىل ذلك .

ذهب إليه ، فال عربة  أن أبا حيان قد وافق سيبويه والنحاة فيماوقد تبني ــــ يف موضعه ـــــ      
 برد هذا الرأي الذي ثبت عنهم .
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  الخاتمة
 ما وملء بينهما ما وملء واألرض السماوات ملء فيه مبارًكا طيًبا كثريًا محًدا هللا احلمد     
 والفاقة الوقت من يل َيسَّرَ  الذي ، سلطانه وعظيم وجهه جبالل يليق محًدا ، بعد شيء من شاء
 علماء أشهر من جليلني عاملني بصحبة البحث هذا إجناز من احلاجة له دعت فيما  ووفقين ،

 يف ، اجليش ناظر الدين حمب وتلميذه ، األندلسي حيان أبو الدين أثري األستاذ:   مها ، النحو
رورات يف األندلسي يانح أيب على ) ٧٧٨( ت  اجليش ناظر اعرتاضات(  بعنوان حبث  من ا
 أربًعا االعرتاضات تلك تضمنت وقد ،)  الفوائد تسهيل بشرح القواعد متهيد كتاب خالل

 توصلتُ  وقد ، راجًحا رأيُتهُ  الذي الرأي فيها ورجحتُ  ، وناقشُتها عرضُتها ، مسألةً  وعشرين
 :  يلي فيما اوتوصيات ُأخلَُِّصهَ  نتائج إىل البحث هذا يف

 يف االعرتاضات من لكثري حاويًا معيًناــــ  اجليش ناظر ملؤلفه ــــ التمهيدِ  كتابُ  يـَُعدُّ  ـــــ ١      
 بدراستها الكتاب هذا يتناولوا أن العلم طلبة زمالئي أوصي هلذا ؛ واللغة والتصريف النحو جمال
 ومتحيصٍ  فٍ كش إىل منا حيتاج الذي الكثري الشيء املوضوعات من ففيه ، ختصصه حبسب كلٌّ 
 . الكتاب هذا ا يتميز اليت الرفيعة العلمية املنزلة مع يتناسب مبا

 آلراء ناقلٍ  جمردَ  يكن مل حيث ،  الواحدة املسألة يف اجليش ناظر شخصية بروز ـــــ ٢     
 .  يعرتض وتارة يستحسن جنده فتارة ، وقول رأي كل يناقش كان بل ، وحسب العلماء وأقوال

 مسألة يف أنه إال ، هلم ونسبتها العلماء ألقوال النقل يف دقيًقا كان اجليش ناظر أن ـــــ ٣     
 ، هشام ابن بقول حيان أيب على اعرتض ، ُقمْ  بَِأنْ  إِلَْيهِ  َكَتْبتُ :  قوله يف بالباء)  أن(  اقرتان
 . نفسه إىل نسبه بل ينسب القول إىل ابن هشام ومل

 ؛ كامًال  حيان أيب رأي ينقل كان ، حيان أيب على يعرتض دماعن اجليش ناظر أن ـــــ ٤     
 العطف ومسألة ، لٍ يْ ذَ هُ  لغة يف)  َىت مَ (  معىن مسألة يف لكنه ، حيان أيب موقف يتضح حىت
 . املسألة يف حيان أيب موقف غموض إىل أدى مما ؛ كامًال  حيان أيب رأي ينقل مل ،) ىتَّ حَ (بـــ

 أيب على فيها اعرتض اليت املسائل يف اجليش ناظر اعتمدها اليت حويةالن األصول من ـــــ ٥     
 . احلال واستصحاب واإلمجاع السماع:  حيان
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 على ، الشريف باحلديث باالحتجاج واآلخذين املؤيدين من كان اجليش ناظر أن ـــــ ٦     
 . حيان أيب شيخه عكس

 يف عصِبيَُّتهُ  وتتضح ، مالك البن بمتعص وهو ، املذهب بصري اجليش ناظر أن ـــــ ٧     
 . ، وغريها من املسائل )  مثًال (  املضاف كان إذا باملعرفة النكرة وصف مسألة

 لني يف ذلك متثل ، املسائل أغلب يف حيان أيب شيخه مع متأدِّبًا اجليش ناظر كان ـــــ ٨     
 .  واحملاور املناقش بأدب ختل اليت القسوة إىل خيرجا مل إذ ؛ االعرتاض أثناء واللفظ العبارة

رورات يف مسألة وعشرين أربًعا البحث هذا حوى ـــــ ٩        املسائل هذه دراسة وبعد ، ا
 اجليش ناظر وكان ، مسألة عشرة إحدى يف مصيًبا كان حيان أبا أن الباحث رأى ، ومناقشتها

 . مسألة عشرة ثالث يف مصيًبا

ر اجليش خريًا ، وأسكنهما فسيح جناته ، إنه قريب مسيع جميب جزى اهللا أبا حيان وناظ      
الدعوات ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم على النيب األمني وآله 

 وصحبه الطيبني الطاهرين .
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 الفهارس الفنية

 
 

 ـ فهرس اآليات القرآنية .
 ـ فهرس القراءات القرآنية .

 األحاديث واألثر . ـ فهرس
 العرب . أقوال ـ فهرس

 ـ فهرس األشعار واألرجاز .
 ـ فهرس املصادر واملراجع .

 ـ فهرس املوضوعات .
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 فهرس اآليات القرآنيةة
الصفحة رقمها اآلية

 سورة البقرةة                             
 M{  z     yL ٧٦ ١٣ 

 M   ¼  »  ºL  ٩٦ ٣٦ 

  =  <  ;  :L  ٦٥ ١٠٢ 

 M  :  9L  ٧٢ ٢٦٠ 

 سورة آل عمرانن                           
 M.  -  ,   +  *  )/  L  ٧٥ ١٥٩ 

    سورة النساءء                                                           

 M      #  "  !L  ٧٥ ١٥٥ 

  سورة األنعام                                                           

 MÇ  Æ  Å   Ä   ÃÈL  ١٤١ ١٢٤

 سورة األنفال                                                          

 M    %  $  #  "  !L  ٨٣ ٩ 

 سورة التوبةة                                                         

 M   M  L     K  J              I  H       O  N
        Q  PL  

٩٢ ١١٤ 
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   سورة هودد                                                            

 M      ß  Þ  Ý        Ü    Û  ÚL  ٩٢ ٥٣ 

 سورة يوسفف                                                          

M       £   ¢   ¡L  ١٠٤ ٣٥

 سورة احلجرر                                                          

 M    Ë   Ê  É  ÈL  ١٥٢ ٣٠

M    °  ¯  ®L  ١٤٠ ٦٥

 سورة الكهفف                                                       

 M  É  È   Ç  ÆÊ  L  ٩٦ ٨٢ 

 سورة مريمم                                                          

 M     Ñ  Ð  Ï  ÎL  ٦٩ ٢٥ 

 سورة األنبياءء                                                      

M    *  )L  ١٢٠ ٧٣

 سورة احلجج                                                       

 M ¾  ½  ¼   »L ٥٧ ٣٠ 

 M  p  oL  ١٣٨ ٣٥

 سورة النورر                                                       

 M-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "  !.     L ١٢٠ ٣٧

 M2  1  0     /  .  -3     :  9  8  7      6  5  4٥٤ ٤٥ 
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B  A       @  ?  >  =  <    ;C  L  

 سورة القصصص                                                         

 M    F  E  D  C  B  A  @  ?L  ٨٣ ١٥ 

 Mv  u  t  s  rw  L ٧١ ٣٢ 

 سورة الرومم                                                         

 M    ¨  §   ¦  ¥  ¤L  ١٢٠ ٣

M  ´  ³  ²  ±      °  ¯μ    L  ١٣٠ ٤

 سورة الصافاتت                                                       

 M  }  |  {   zL  ١٣٩ ٣٨

 سورة صص                                                           

M    ç  æ  å  äL ٧٦ ٢٦ 

 سورة الزخرفف                                                      

M      }  |    {  z  yL  ١٢٧ ١٨

 سورة اجلاثيةة                                                       

 M    /  .  -       ,  +  *L  ٩٩ ٣ 

 M    9       8   7  6  5  4  3   2  1L  ٩٩ ٤ 

 M  F  E  D  C       B  A  @  ?  >  =  <  ;
    N       M  L  K  J  I  H  GL  

 

٥ 

٩٩ 
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 سورة نوحح                                                               

 M  W      V  U  T   S  R  Q   PL ٨٠ ١ 

 سورة املدثرر                                                             

 M        Â  Á   À  ¿L  ١٢٧ ١٠

 سورة القدرر                                                              

 M           B  A  @  ?  >L ١٠٥ ٥
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 فهرس القراءات القرآنيةة
الصفحة رقمها اآلية

 سورة البقرة                                                          

 MP  O ِبَضارِّي        T  S  RL  ١٣٥ ١٠٢

 سورة آل عمران                                                  

 M  %  $   #  "  !ام ضعب    'L  ٥٤ ٩٢ 

 سورة األنعامم                                                       

 M¢ َقَتْلُ ¤  ¥  ¦          زُيِّن
همكَائرش مهلَادأَو L  

١٣٧ ١٣٧

  سورة التوبة                                                          
M    }  |   {  z  yهدع      L ١١٩ ٤٦ 

 سورة النورر                                                        
 M  Ê أَن باهللاُ غَض    ÎL ٧٩ ٩ 

 ة  الصافاتسورر                                                    

 M  {   zـيـمالْـأَل ذَابالْع    L  ١٣٥ ٣٨
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 فهرس األحاديث واآلثارر
 الصفحة النص

 ٨٨ ) . بِالصَّْومِ  فـََعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ  ( ــــ

 ٨٨ ) . الدِّينِ  ِبَذاتِ  فـََعَلْيكَ  ( ــــ

ْسَالمُ  ُبِينَ  ( ــــ  اهللاِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َوَأنَّ  ، اهللاُ  ِإالَّ  إَِلهَ  َال  نْ أَ  َشَهاَدةِ :  َمخْسٍ  َعَلى اْإلِ

 ... ) . الصََّالةِ  َوِإقَامِ  ،

١٢٢ 

 ١٣٥ ) . َصاِحِيب  ِيل  تَارُِكو أَنـُْتمْ  َهلْ  ( ــــ

 ١٥٣ ) . َعَليَّ  ُيَصلِّ  فـََلمْ  ِعْنَدهُ  ذُِكْرتُ  َمنْ  اْلَبِخيلِ  ُكلَّ  اْلَبِخيلَ  ِإنَّ  ( ــــ
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 فهرس أقوال العرب  
 الصفحة القول

 ٦٩ ــــ َسوَّْيُت َعَليَّ ثَِياِيب .

 ٧٨ ــــ َكَتْبُت إِلَْيِه بَِأْن ُقْم .

 ٩٩ ــــ َعَلى َمْن تـَْنزِْل أَْنزِْل َعَلْيِه .

ِه . ١٠٧ ــــ َأْخَرَجَها َمَىت ُكمِّ

ِه . ١٠٨ ــــ َوَضَعَها َمَىت ُكمِّ

١٢١ . ــــ أََريـُْتُه ِإرَاءً 

١٣٧ ــــ تـَْرُك يوًما نـَْفِسَك َوَهَواَها ، َسْعٌي َهلَا ِيف َرَداَها .

١٤٣ ــــ ِهَي َأْحَسُن النَّاِس َحْيُث َنَظَر نَاِظٌر .
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 فهرس األشعار واألرجازز
 الصفحة القائل البحر البيت

 قافية اهلمزة
١٢٠ رؤبة الرجز َنْكرَاُؤهُ  َمْعِرِيف  َعنْ  َواْحنََسَرتْ        َأْكراُؤهُ  اْجنََلتْ  َحىتَّ  هُ هاَتْكتُ 

 قافية الباء

٧٣ مطيع بن إياساخلفيف َخِطيبُ  َوأَْنتَ  تـَُرى َقدْ  لَِبَما        َجَوابًا حتُِريُ  َال  ِصْرتَ  فـََلِئنْ 

٩٢ ضابئ البرجميالطويل خيَِيبُ  َريِْثِهنَّ  َعنْ  َوَال  َجنَاًحا    اْلَفَىت  ِمنَ  تُْدِين  الطَّْريِ  َعاِجَالتُ  اَومَ 

َعِلهِ  بـَْنيِ  ِمنْ                 فَارِطُهُ  اجلُْوَالنِ  ِمنَ  اْجلَِيادَ  قَادَ   َوَحمُْبوبِ  يـُْرَجى ِمنـْ

 تَْأِويبِ  َغري نـَْومٍ  طَْعمَ  َمْنزِلٍ  ِيف      َطِعَمتْ  َما اْلِمْلحِ  بَِأْهلِ  اْستَـَغاَثتْ  َحىتَّ 

 ٨٣ النابغة الذبيانيالبسيط

 قافية التاء

١٢٩ عبداهللا بن يعرب الوافر اْلُفرَاتِ  بِاْلَماءِ  أََغصُّ  َأَكادُ        قـَْبالً  وَُكْنتُ  الشَّرَابُ  ِيلَ  َفَساغَ 

 قافية الثاء

١٠٨أبو المثلم الهذلي الوافر نَِفيثُ  َعَلقٌ  أَْقطَارَِها َمَىت        تـُْنِكُروَها تـَْعرُِفوَها َما َمَىت 

 قافية اجليم                                                    

١٠٧أبو ذؤيب الهذليالطويل نَِئيجُ  َهلُنَّ  ُخْضرٍ  جلَُجٍ  َمَىت     فـََّعتْ تـَرَ  ُمثَّ  اْلَبْحرِ  ِمبَاء َشرِْبنَ 

 قافية الدال

َرُدوا اْلبَـْنيَ  َأَجدُّوا اْخلَِليطَ  ِإنَّ  ١١٩الفضل بن عباسالبسيطَوَعُدوا الَِّذي اَألْمرِ  ِعدَ  وَأْخَلُفوكَ     َواجنِْ

١٥١األشهب بن رميلةالطويلَخاِلدِ  أُمَّ  يَا اْلَقْومِ  ُكلُّ  اْلَقومُ  ُهمُ      ِدَماُؤُهمْ  بَِفْلجٍ  َحاَنتْ  الَِّذي فَِإنَّ 
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 قافية الراء

٧٥ األعشىاملتقارب قـَرَارَا َشيءٍ  ُكلِّ  ِلَما فَِإنَّ            أَْربَابِه َخْريِ  َمِلكٍ  ِإَىل 

١٢٩ بال نسبةالطويل َمخْرَا َلذَّةٍ  َعَلى بـَْعداً  َشرِبُوا َفَما      َخِفيَّةٍ  ُأْسدَ  اُألْسدَ  قـَتَـْلَنا وحننُ 

َلهِ  ِبَكفِّ             اْألُُمورَ  فَِإنَّ  َعَلْيكَ  فَـَهوِّنْ  ٧٠الشَّنِّي األعورالطويل َمَقاِديرَُها اْإلِ

 َدَواثِرُ  اْلُعُهودِ  َقِدميَاتُ  َوُهنَّ      اْهلََوى ِإَىل  اْحلَِليمَ  يـَُهيِّْجنَ  َمَغانٍ 

يَارَ  تِْلكَ  أََرى َقدْ  ِمبَا يَعاتُ  َوُهنَّ       َوَأْهَلَها الدِّ  َعَواِمرُ  اْألَنِيسِ  مجَِ

٧٣ كثري عزةالطويل

٨٥ املهلهل املديد اْلَفرَارُ  أَْينَ  أَْينَ  لََبْكرٍ  َويَا      ُكَلْيًبا ِيل  أَْنِشُروا لََبْكرٍ  يَا

ا َقدْ  النَّارِ  َحَيا     َقْدَحها بَاَدْرتُ  الصُّبحِ  قـُبَـْيلَ  َونَارٍ  ُ ١١٩كعب بن زهيرالطويللِلُمساِفرِ  أَْوَقْد

رَةٍ  َربَّاتُ  َال  احلَْرَائِرُ  ُهنَّ  ٧٨ الراعي النميريالبسيط بِالسَُّورِ  ْقَرْأنَ يَـ  َال  اْلَمَحاِجرِ  ُسودُ         َأمخِْ

١٢٤أبو زيد الطائيالبسيطَمْكُفورِ  َغيـْرُ  َلِعْنِدي التـََّناِئي َعَلى       َمَودَّتَهُ  َعْمًدا َخصَِّين  اْمَرًءا إنَّ 

١٥٠عمر بن أيب ربيعةالبسيط اْلَقَمرِ بِ  النَّاسِ  ُكلِّ  النَّاسِ  َأْشَبهَ  يَا   ِبذِْكرُِكمُ  ُأْجَزى َلوْ  ذََكْرُتكِ  َقدْ  َكمْ 

َعارِ  ِمنْ  النَّاسِ  ُكلِّ  النَّاسِ  َوأَبـَْعدُ       نـََواِفُلهُ  تـُْرَجى الَِّذي اجلََْوادُ  أَْنتَ 

بِِإقْـَتارِ  يـَْهُممْ  ملَْ  الرََّغاِئبَ  يـُْعِطي    َكَرمٍ  ِمنْ  النَّاسِ  ُكلِّ  النَّاسِ  َوأَقْـَربُ 

١٥٠ الفرزدقالبسيط

 قافية السني                                                      

 َسابُو  يـَْبقَ  ملَْ  َصحَّ  َلوْ  ِبِوَصالٍ      َمهَّتْ  يَْأِسيَ  بـَْعدِ  ِمنْ  َسْلَمى ِإنَّ 

َلةً  َعيـََّنتْ   يـَُؤوَسا فـَُعْدتُ  رَاِجًيا ِنْصَفَها          َحىتَّ  زِْلتُ  َفَما لَيـْ

١٠٣ بال نسبةاخلفيف

١٢٠أبو ذؤيب الهذليالطويلآِيسُ  ُهوَ  أَمْ  اهلِْْجرانِ  َعَلى ِعَياِدي  ُخالدٌ  يـَُفطِّنُ  َهلْ  ِشْعرِي لَْيتَ  َأال

 
                                                     



 ٢٠٠                                                                              اعرتاضات ناظر اجليش على أبي حيان يف ارورات                                       

 قافية العني                                                       

٩٧زيد بن رزينالطويل َتْدَفعُ  َجْنبَـْيكَ  بـَْنيَ  َعنْ  الَِّيت  فـََهالَّ      ِمحَاُمَها أَتَاَها سٌ نـَفْ  إنْ  َأَجتْزَعُ 

 قافية الفاء                                                         

١٢٩ بال نسبةالطويلاِطفُ اْلَعوَ  َعَلْيهِ  َمْوًىل  َعَطَفتْ  َفَما     قـَرَابَةً  َمْوىلً  ُكلُّ  نَاَدى قـَْبلِ  َوِمنْ 

١٣٨قيس بن الخطيماملنسرح َنَطفُ  َورَائِنا ِمنْ  يَْأتِيِهمُ         َال  اْلَعِشريَةِ  َعْورَةَ  اْحلَاِفظُو

 قافية القاف                                                       

٩٨سالم بن وابصةالبسيط تَِثقُ  ِمبَنْ  فَاْنظُرْ  ثَِقةٍ  وأخُ  إالَّ      َحَدثٍ  ِمنْ  نَابَ  ِفْيَما يـَُؤاتِيك َوَال 

 قافية الكاف

 اْلبـَُركُ  َحافَاتِهِ  يف األباطحِ  من       َلهُ  رَِشاءَ  ال ِمبَاءٍ  اْستَـَغاثَ  حىت

 ُحُبكُ  َمائة اِحيِلضَ  َخرِيقٌ  رِيحٌ        تـَْنِسُجهُ  النَّْبتِ  بُِأُصولِ  ُمَكلَّل

احلَْشكُ  ِبهِ  يـَْنظُرْ  فـََلمْ  اْلُعُيونَ  َخافَ   َغْيطََلةٍ  فـَزُّ  ِبَشيءٍ  اْستَـَغاثَ  َكَما

 

البسيط

 

زهري بن أيب سلمى

٨٣

 قافية الالم                                                       

٩٧سعد بن زيد الرجز يـَتَِّكلْ  َمنْ  َعَلى يـَْوًما جيَِدْ  ملَْ  إنْ          يـَْعَتِملْ  َوأَبِْيكَ  اْلَكِرميَ  ِإنَّ 

١٢٤ بال نسبة الطويل َخِليًال  ِسَواهُ  يـَْوًما تـَتَِّخذْ  َوَال       َفرِيَضة ُمْلغٍ  َغيـْرُ  َحقا ُهوَ  فـًَىت 

١٢٠ احلطيئة الطويل اَبَساهلَُ  أُرِيدَ  إنْ  نـَْفسٍ  َبَساَلةُ       وفِيهمُ  اَجلِينِّ  التَّْمرِ  ِمنَ  َوَأْحَلى

٩٥ األعشىالبسيطنـَْنَتِفلُ  اْلَقْومِ  ِدَماءِ  َعنْ  تـُْلِفَنا َال          َمْعرََكةٍ  ِغبِّ  َعنْ  بَِنا ُمِنيتَ  لَِئنْ 

١٥٣ احلطيئة السريع الصُُّلولُ  َلَدْيهِ  اللَّْحمَ  يـُْفِسدُ  َال       فَاْعَلُموا اْلَفَىت  ُكلُّ  اْلَفَىت  ُهوَ 

٧٠امرؤ القيس الطويل الرََّواِحلِ  َحِديثُ  َما َحِديثًا َوَلِكنْ    َحَجَراتِهِ  ِفي ِصيحَ  نـَْهًبا ْنكَ عَ  دَعْ 

٩٤الحارث بن عباداخلفيف ِحَيالِ  َعنْ  َواِئلٍ  َحْربُ  َلِقَحتْ        ِمينِّ  النـََّعاَمةِ  َمْرِبطَ  قـَرِّبَا
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١٣٦ بال نسبة الطويل ِبَعِسيلِ  َصْخرَةٍ  يـَْوماً  َكَناِحتِ       ِمْدَحِيت  وَ  َأُكوَننْ  َال  ِخبَْريٍ  َفرِْشِين 

 قافية امليم                                                         

١٢٦َقِميَئةَ  بن عمر السريع  َالَمَها َمنْ  اْلَيومَ  َدرُّ  لِلهِ               اْستَـْعبَـَرتْ  َساتِيَدَما َرَأتْ  َلمَّا

١١٩النابغة الجعدياملنسرح تُِقمِ  نِيـَُّهمْ  تـَْنوِ  فَِإن قـَْومِ       اْلـ أَثَرِ  ِيف  احلَْزِينُ  أَْنتَ  كَ ِإنَّ 

١٤٠ زهير بن أبي سلمى الطويلَقْشَعمِ  أُمُّ  َرْحَلَها أَْلَقتْ  َحْيثُ  َلَدى     َكِثريَةً  بـُُيوتًا يـَْنظُرْ  وَملَْ  ، َفَشدَّ 

 قافية النون                                                     

َا َيْصَلى      ُمَصابـَرَةٍ  اْهلَْيَجا ِيف  ُمْعَتادُ  َألَْنتَ  ١٣٦ بال نسبةالبسيطنِيَـرَانَا َعاَداكَ  َمنْ  ُكلُّ  ِ

َساَءةِ  َدانٍ  بَاِئسٍ        َحىتَّ  الْـَخْلقِ  ِيف  فَاضَ  ُميَْناكَ  ُجودُ  ١٥٥ نسبةبال اخلفيف ِحيًنا بِاْإلِ

١٥٣ جريرالبسيط إِْنَسانَا النَّاسِ  ُكلِّ  النَّاسِ  أَْمَلحَ  يَا َقَدٍم        َعَلى َميِْشي َمنْ  َأْحَسنَ  أََلْستِ 

١٤٠ بال نسبةاخلفيف َوأََمانُ  ِعزّةٌ  ِفيهِ  ِمحًى  ــهِ       رَاِعيـــــ أَْنتَ  َمنْ  اْستَـَقرَّ  َحْيثُ  ِإنَّ 
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 واملراجع فهرس املصادرر
اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، أليب عبداهللا حممد بن عبد اهللا بن سعيد السلماين اللوشي  .١

هـ ) ٧٧٦األصل ، الغرناطي األندلسي ، الشهري بلسان الدين ابن اخلطيب ( ت 
 ه ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٤٢٤،  ١، ط

ت سلم بن قتيبة الدينوري (أدب الكاتب أو أدب الكتَّاب ،  أليب حممد عبد اهللا بن م .٢
 ) ، حتقيق / حممد الدايل ، مؤسسة الرسالة ، سوريا .هـ٢٧٦

م ، الدار ١٩٨٨ه ــــ ١٤٠٨،  ١االختالف بني القراءات ، ألمحد البيلي ، ط .٣
 السودانية للكتب ، اخلرطوم .

ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف  .٤
هـ ) ، حتقيق / رجب عثمان حممد ، ٧٤٥ري الدين األندلسي ( ت بن حيان ، أث

 م ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة .١٩٩٨ه ــــ ١٤١٨،  ١رمضان عبدالتواب ، ط
إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك ، لربهان الدين إبراهيم بن حممد بن أيب بكر بن  .٥

ض بن حممد السهلي ه ) ، حتقيق / حممد بن عو ٧٦٧أيوب بن قيم اجلوزية ( ت 
 م ، أضواء السلف ، الرياض .٢٠٠٢ه ــــ ١٤٢٢،  ١، ط

أساس البالغة ، أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ، جار اهللا الزخمشري (ت  .٦
م ،  ١٩٩٨هـ ــــ  ١٤١٩،  ١هـ ) ، حتقيق / حممد باسل عيون السود ، ط٥٣٨

 دار الكتب العلمية ، بريوت .

لرمحن بن حممد بن عبيد اهللا األنصاري ، أبو الربكات ، كمال أسرار العربية ، لعبد ا .٧
م ، دار األرقم بن ١٩٩٩هـ  ــــ ١٤٢٠،  ١هـ ) ، ط٥٧٧األنباري ( ت ، الدين 

 أيب األرقم ، بريوت .
األصمعيات اختيار األصمعي ، أليب سعيد عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع ،  .٨

ق / امحد حممد شاكر ، عبد السالم هـ ) ، حتقي٢١٦املشهور باألصمعي ( ت 
 م ، دار املعارف ، مصر.١٩٩٣،  ٧حممد هارون ، ط
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األصول يف النحو ، أليب بكر حممد بن السري بن سهل النحوي ، املعروف بابن  .٩
ه ــــ ١٤٠٩،  ٣ه ) ، حتقيق / عبداحلسني الفتلي ، ط٣١٦السراج ( ت 

 م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .١٩٨٨

 عبد بن احلسني بن اهللا عبد البقاء النبوي ، أليب احلديث ألفاظ من يشكل ما إعراب .١٠
 عبد ، حتقيق وختريج وتعليق / )هـ ٦١٦ت ( الدين حمب البغدادي ، العكربي اهللا

،  والتوزيع للنشر املختار م ، مؤسسة١٩٩٩ه ـــــ ١٤٢٠،  ١هنداوي ، ط احلميد
 مصر ، القاهرة .

حممد بن علي بن فارس ، الزركلي الدمشقي ( ت  األعالم ، خلري الدين بن حممود بن .١١
 م ، دار العلم للماليني ، بريوت .٢٠٠٢،  ١٥هـ ) ، ط١٣٩٦

أعيان العصر وأعوان النصر ، لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي ( ت  .١٢
م ، دار ١٩٩٨ه ـــــ ١٤١٨،  ١هـ) ، حتقيق / جمموعة من احملققني ، ط٧٦٤

 ريوت .الفكر املعاصر ، ب

اإلغراب يف جدل اإلعراب وُلَمُع األدلة يف أصول النحو ، لعبد الرمحن بن حممد بن  .١٣
هـ ) ، تقدمي ٥٧٧عبيد اهللا األنصاري ، أبو الربكات ، كمال الدين األنباري ( ت 

 م ، مطبعة اجلامعة السورية .١٩٥٧ه ــــ ١٣٧٧وحتقيق / سعيد األفغاين ، 

الرمحن بن أيب بكر ، جالل الدين السيوطي ( ت االقرتاح يف أصول النحو ، لعبد .١٤
م ،  ٢٠٠٦هـ ــــ  ١٤٢٧،  ٢ه ) ، ضبط وتعليق / عبد احلكيم عطية ، ط٩١١

 دار البريويت ، دمشق . 

االقتضاب يف شرح أدب الُكتَّاب ، أليب حممد عبداهللا بن حممد بن السيد البطليوسي   .١٥
م ، دار ١٩٩٦يد ، ) ، حتقيق / مصطفى السقا ، حامد عبدا ٥٢١( ت 

 الكتب املصرية ، القاهرة .
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عالم بتثليث الكالم ، جلمال الدين حممد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي إكمال اإل .١٦
ه ) ، حتقيق / سعد بن ٦٧٢اجلياين األندلسي ، املعروف بابن مالك ( ت 

 م ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة.١٩٨٤ه ـــــ ١٤٠٤،  ١محدان الغامدي ، ط

ألفية ابن مالك يف النحو والتصريف املسماة اخلالصة يف النحو ، جلمال الدين حممد  .١٧
بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي اجلياين األندلسي ، املعروف بابن مالك ( ت 

ه ، دار ١٤٣٢،  ١ه ) ، حتقيق / سليمان عبدالعزيز عبداهللا العيوين ، ط٦٧٢
 املنهاج ، الرياض .

بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي ، أبو القاسم ( ت  األمايل ، لعبد الرمحن .١٨
م ، دار  ١٩٨٧هـ ــــ  ١٤٠٧،  ٢هـ ) ، حتقيق / عبد السالم هارون ، ط٣٣٧

 اجليل ، بريوت .

أمايل ابن الشجري ، لضياء الدين أبو السعادات هبة اهللا بن علي بن محزة، املعروف  .١٩
،  ١حممود حممد الطناحي ، ط هـ ) ، حتقيق / الدكتور٥٤٢بابن الشجري ( ت 

 م ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة . ١٩٩١هـ ــــ  ١٤١٣

إنباء الغمر بأبناء العمر ، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  .٢٠
ه ـــــ ١٣٩٨هـ ) ، حتقيق / الدكتور حسن حبشي ، ٨٥٢العسقالين ( ت 

لس األعلى للشئون اإلسالمية ، جلنة١٩٦٩ إحياء الرتاث اإلسالمي ،  م ، ا
 مصر .

 ت ( القفطي يوسف بن علي احلسن أبو الدين النحاة ، جلمال أنباه على الرواة إنباه .٢١
م ، ١٩٨٢ه ــــ ١٤٠٦،  ١إبراهيم ، ط الفضل أبو حممد ، حتقيق / )هـ ٦٤٦

 دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر .

د التميمي النحوي ( ت  االنتصار لسيبويه ، أليب العباس أمحد بن حممد بن .٢٢ ه ٣٣٢والَّ
م ، ١٩٩٦ه ــــ ١٤١٦،  ١) ، دراسة وحتقيق / زهري عبداحملسن سلطان ، ط

 مؤسسة الرسالة ، بريوت .
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اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني : البصريني والكوفيني ، لعبد الرمحن بن  .٢٣
هـ ٥٧٧اري ( ت حممد بن عبيد اهللا األنصاري ، أبو الربكات ، كمال الدين األنب

 م ، املكتبة العصرية ، بريوت . ٢٠٠٣هـ ــــ ١٤٢٤،  ١) ، ط

 ابن أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ، لعبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا .٢٤
ه ) ، حتقيق / يوسف ٧٦١حممد ، مجال الدين ابن هشام ( ت  يوسف، أيب

 الشيخ حممد البقاعي ، دار الفكر ، بريوت .

التعريف يف علم التصريف ، جلمال الدين حممد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي إجياز  .٢٥
ه ) ، حتقيق / حممد عثمان ، ٦٧٢اجلياين األندلسي ، املعروف بابن مالك ( ت 

 م ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة .١٠٠٩ه ـــــ ١٤٣٠،  ١ط

هـ ) ٣٧٧و علي ( ت اإليضاح ، للحسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي األصل، أب .٢٦
م ، عامل الكتب ١٩٩٦ه ــــ ١٤١٦،  ٢، حتقيق ودراسة / كاظم حبر املرجان ، ط

 ، بريوت .

إيضاح شواهد اإليضاح ، أليب علي احلسن بن عبد اهللا القيسي ( من علماء القرن   .٢٧
،  ١السادس اهلجري ) ، دراسة وحتقيق / الدكتور حممد بن محود الدعجاين ، ط

 م ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت . ١٩٨٧هـ ــــ  ١٤٠٨

البحر احمليط يف التفسري ، أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ،  .٢٨
هـ ) ، حتقيق / صدقي حممد مجيل ، ط ، دار ٧٤٥أثري الدين األندلسي ( ت 

 الفكر ، بريوت .

بن عبد اهللا ،  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ، حملمد بن علي بن حممد .٢٩
 هـ ) ، دار املعرفة ، بريوت .١٢٥٠الشوكاين اليمين ( ت 

ادر الزركشي  .٣٠ الربهان يف علوم القرآن ، أليب عبداهللا بدر الدين حممد بن عبداهللا بن 
م ، ١٩٥٧ه ــــ ١٣٧٦،  ١) ، حتقيق / حممد أبو الفضل إبراهيم ، طه٧٩٤ت (

 دار املعرفة ، بريوت .
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يخ حلب ، لعمر بن أمحد بن هبة اهللا بن أيب جرادة العقيلي ، بغية الطلب يف تار  .٣١
هـ ) ، حتقيق وتقدمي / الدكتور سهيل ٦٦٠الصاحب كمال الدين ابن العدمي ( ت 

 زكار ، دار الفكر ، بريوت .

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،  لعبدالرمحن بن أيب بكر ، جالل الدين  .٣٢
ق / حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية ، ه ) ، حتقي٩١١السيوطي ( ت 

 صيدا .

د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،  .٣٣ البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ، 
م ، دار سعد الدين ٢٠٠٠ه ــــ ١٤٢١،  ١هـ ) ، ط٨١٧الفريوزآبادي ( ت 

 للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق .

، إمالء أيب الربكات عمر بن إبراهيم الكويف ( ت البيان يف شرح اللَُّمع البن جين  .٣٤
ه ،جامعة أم القرى ، مكة ١٤٠٥) ، دراسة وحتقيق / عالء الدين محوية ،  ٥٣٩

 املكرمة .

تاج العروس من جواهر القاموس ، حملمد بن حمّمد بن عبد الرزاق احلسيين ، أبو الفيض  .٣٥
جمموعة من احملققني ، ه ) ، حتقيق / ١٢٠٥، امللّقب مبرتضى ، الزَّبيدي ( ت 

 دار اهلداية ، الكويت .

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ، لشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد  .٣٦
هـ ) ، حتقيق / الدكتور بشار عواد معروف ٧٤٨بن عثمان بن قامياز الذهيب ( ت 

 م ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت .٢٠٠٣،  ١، ط

، أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي ، اخلطيب  تاريخ بغداد وذيوله .٣٧
،  ١هـ ) ، دراسة وحتقيق / مصطفى عبدالقادر عطا ، ط٤٦٣البغدادي ( ت 

 ه ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٤١٧
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التبصرة والتذكرة ، أليب حممد عبداهللا بن علي بنب إسحاق الصَّْيَمرِي ( من حناة القرن  .٣٨
ه ، ١٤٠٢،  ١ق / فتحي أمحد مصطفى علي الدين ، طالرابع ) ، حتقي

 م ، دار الفكر ، دمشق .١٩٨٢

التبيان يف إعراب القرآن ، أليب البقاء عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا العكربي البغدادي   .٣٩
ه ــــ ١٤٢٢،  ١ه ) ، حتقيق / مسعد كرمي الفقي ، ط٦١٦، حمب الدين ( ت 

 م ، دار اليقني ، املنصورة .٢٠٠١

تذكرة النحاة ، أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ، أثري الدين  .٤٠
 ١٤٠٦،  ١هـ ) ، حتقيق / الدكتور عفيف عبد الرمحن ، ط٧٤٥األندلسي ( ت 

 م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت . ١٩٨٦هـ ـــ  

التذييل والتكميل ( خمطوط ) ، أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  .٤١
) مكتبة نور  ٤٥٦٢هـ ) ، نسخة رقم ( ٧٤٥، أثري الدين األندلسي ( ت  حيان

 ، برتكيا ، نسخة مصورة جبامعة اإلمام .

التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ، أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن  .٤٢
هـ ) ، حتقيق / حسن هنداوي ٧٤٥يوسف بن حيان ، أثري الدين األندلسي ( ت 

 م ، كنوز إشبيليا ، الرياض .٢٠١١ــــ ه ١٤٣٢،  ١، ط

تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ، جلمال الدين حممد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي  .٤٣
وامش وفوائد ٦٧٢اجلياين األندلسي ، املعروف بابن مالك ( ت  ه ) ، حملى 
ه ، املطبعة املريية مبكة ١٣١٩،  ١منتخبة من شرحي ابن مالك والدماميين ، ط

 مية .احمل

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، حملمد بدر الدين بن أيب بكر بن عمر الدماميين  .٤٤
ه ١٤٠٣،  ١) ، حتقيق / حممد بن عبدالرمحن بن حممد املفدى ، طه٨٢٧ت (
 م .١٩٨٣ــــ 
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تفسري الطربي جامع البيان يف تأويل القرآن ، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن  .٤٥
هـ ) ، حتقيق / أمحد حممد شاكر ، ٣١٠و جعفر الطربي ( ت غالب اآلملي ، أب

 م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت . ٢٠٠٠هـ ــــ ١٤٢٠،  ١ط

التنبيه واإليقاظ ملا يف ذيول تذكرة احلفاظ ، ألمحد رافع بن حممد ، احلسيين القامسي  .٤٦
 ه ، مطبعة الرتقي .١٣٤٨هـ ) ، ١٣٥٥الطهطاوي احلنفي ( ت 

ه ) ، ٣٧٠د بن أمحد بن األزهري اهلروي ، أبو منصور ( ت ذيب اللغة ، حملم .٤٧
م ، دار إحياء الرتاث العريب ، ٢٠٠١،  ١حتقيق / حممد عوض مرعب ، ط

 بريوت .

ه ) ، دراسة ٦٣٩توجيه اللَُّمع شرح كتاب اللَُّمع ، ألمحد بن احلسني بن اخلباز ( ت  .٤٨
، دار السالم ، م ٢٠٠٧ه ــــ ١٤٢٨،  ٢وحتقيق / فايز زكي حممد دياب ، ط

 القاهرة .

م وكناهم ، حملمد بن عبد اهللا ،  .٤٩ م وألقا توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأنسا
أيب بكر بن حممد ابن أمحد بن جماهد القيسي الدمشقي الشافعي، مشس الدين ، 

 ١هـ ) ، حتقيق / حممد نعيم العرقسوسي ، ط٨٤٢الشهري بابن ناصر الدين (ت 
 ؤسسة الرسالة ، بريوت .م ، م١٩٩٣، 

توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ، حلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن  .٥٠
هـ ) ، حتقيق /  عبدالرمحن علي ٧٤٩علّي املرادي ،  أبو حممد بدر الدين ( ت 

 م ، دار الفكر العريب ، نصر.٢٠٠٨ه ــــ١٤٢٨،  ١سليمان ، ط

لقرطيب ) ، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر اجلامع ألحكام القرآن (  تفسري ا  .٥١
هـ ) ، حتقيق /  ٦٧١بن فرح ، األنصاري اخلزرجي ، مشس الدين القرطيب ( ت 

م ، دار الكتب  ١٩٦٤هـ ــــ١٣٨٤،  ٢أمحد الربدوين ، إبراهيم أطفيش ، ط
 املصرية ، القاهرة .
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بن عبد الصمد ، اهلمداين مجال القراء وكمال اإلقراء ، أليب احلسن علي بن حممد  .٥٢
هـ ) ، حتقيق / عبد احلق ٦٤٣املصري الشافعي ، علم الدين السخاوي ( ت  

م ، مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٩٩ه ــــ ١٤١٩،  ١عبد الدامي سيف القاضي ، ط
 ، بريوت .

اجلمل يف النحو ، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي  .٥٣
ه ــــ ١٤١٦،  ٥هـ ) ، حتقيق / فخر الدين قباوة ، ط١٧٠البصري ( ت 

 م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .١٩٩٥

مجهرة األمثال ، أليب هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران   .٥٤
يد ٣٩٥، العسكري (ت  هـ ) ، حتقيق / حممد أبو الفضل إبراهيم ، عبدا

 ، بريوت . م ، دار الفكر١٩٨٨،  ٢قطامش ، ط

هـ ) ، حتقيق / ٣٢١مجهرة اللغة ، أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي ( ت  .٥٥
 م ، دار العلم للماليني ، بريوت .١٩٨٧،  ١رمزي منري بعلبكي ، ط

اجلىن الداين يف حروف املعاين ، حلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علّي املرادي ،  أبو  .٥٦
قيق /  فخر الدين قباوة ،  حممد ندمي فاضل هـ ) ، حت٧٤٩حممد بدر الدين ( ت 

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٩٩٢هـ ــــ ١٤١٣،  ١، ط
حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، حملمد بن مصطفى بن  .٥٧

ه ) ، شرح وتعليق / تركي فرحان املصطفى ١٢٨٧حسن اخلضري الشافعي ( ت 
 دار الكتب العلمية ، بريوت.م ، ٢٠٠٩ه ــــ ١٤٣٠،  ٣، ط

حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك ، أليب العرفان حممد بن علي  .٥٨
م ، دار الكتب ١٩٩٧ه ــــ ١٤١٧،  ١ه ) ، ط١٢٠٦الصبان الشافعي ( ت 

 العلمية ، بريوت .
حجة القراءات ، أليب زرعة بن زجنلة عبدالرمحن بن حممد ، حتقيق وتعليق / سعيد  .٥٩

 ألفغاين ، دار الرسالة .ا
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ت (ن عبد الغفار الفارسي األصل ، حلسن بن أمحد بيب علي ااحلجة للقراء السبعة ، أل .٦٠
 -هـ  ١٤١٣،  ٢) ، حتقيق / بدر الدين قهوجي ، بشري جوجيايب ، طهـ٣٧٧

 م ، دار املأمون للرتاث ، دمشق .١٩٩٣

 احلديث الشريف . .٦١

إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي ،  حروف املعاين والصفات ، لعبد الرمحن بن .٦٢
م ، ١٩٨٤،  ١هـ ) ، حتقيق / علي توفيق احلمد ، ط٣٣٧أبو القاسم ( ت 

 مؤسسة الرسالة ، بريوت .

حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ، لعبد الرمحن بن أيب بكر ، جالل الدين  .٦٣
ه ـــــ ١٣٨٧،  ١هـ ) ، حتقيق / حممد أبو الفضل إبراهيم ، ط٩١١السيوطي (ت 

 م ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر .١٩٦٧

)  ١٠٩٣خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، لعبدالقادر بن عمر البغدادي ( ت  .٦٤
م ، مكتبة ١٩٩٧ه ــــ ١٤١٨،  ٤، حتقيق وشرح / عبدالسالم حممد هارون ، ط

 اخلاجني ، القاهرة .

، اهليئة  ٤هـ ) ، ط٣٩٢ت  اخلصائص ،  أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي ( .٦٥
 املصرية العامة للكتاب .

م ، مكتبة ١٩٨٥ه ــــ ١٤٠٥،  ١اخلالف بني النحويني ، للسيد رزق الطويل ، ط .٦٦
 الفيصلية ، مكة املكرمة .

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ، أليب العباس شهاب الدين ، أمحد بن يوسف  .٦٧
هـ ) ، حتقيق / أمحد حممد ٧٥٦يب (ت بن عبد الدائم ، املعروف بالسمني احلل

 اخلراط ، دار القلم ، دمشق .

الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور ، لزينب بنت علي بن حسني بن عبيد اهللا بن  .٦٨
،  ١هـ ) ، ط١٣٣٢حسن بن إبراهيم بن حممد بن يوسف فواز العاملي ( ت 

 ه ، املطبعة الكربى األمريية ، مصر .١٣١٢
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اء الرجال وهو ذيل وفيات األعيان ، أليب العباس أمحد بن حممد درة احلجال يف أمس .٦٩
هـ ) ، حتقيق / حممد األمحدي أبو ١٠٢٥املكناسي ، الشهري بابن القاضي ( ت 

 ه ، دار الرتاث ، القاهرة ، واملكتبة العتيقة ، تونس .١٣٩٠النور ، 

ي بن حممد بن أمحد بن الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ، أليب الفضل أمحد بن عل .٧٠
،  ٢هـ ) ، حتقيق / حممد عبد املعيد ضان ، ط٨٥٢حجر العسقالين ( ت 

 م ، جملس دائرة املعارف العثمانية ، حيدر اباد .١٩٧٢ه ـــــ ١٣٩٢

مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع ،  ألمحد بن األمني الشنقيطي ( ت  علىالدرر اللوامع  .٧١
ه ــــ ١٤١٩،  ١ل عيون السود ، طه ) ، وضع حواشيه / حممد باس١٣٣١
 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٩٩٩

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ، إبراهيم بن علي بن حممد ، ابن  .٧٢
هـ ) ، حتقيق وتعليق / الدكتور حممد ٧٩٩فرحون ، برهان الدين اليعمري ( ت 

 القاهرة . األمحدي أبو النور ، دار الرتاث للطبع والنشر ،

 ديوان األعشى ، شرح وتعليق / حممد حممد حسني ، مكتبة اآلداب ، اجلماميز . .٧٣

ه ) ، دراسة وتبويب / الدكتور ٢٤٦ديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السَّكيت ( ت  .٧٤
 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٩٩٣ه ــــ ١٤١٣،  ١مفيد حممد قميحة ، ط

م ، دار ١٩٨٧ه ــــ ١٤٠٧،  ١ي فاعور ، طديوان الفرزدق ، شرح وضبط / عل .٧٥
 الكتب العلمية ، بريوت .

م ١٩٩٨،  ١ديوان النابغة اجلعدي ، مجع وحتقيق وشرح / الدكتور واضح الصمد ، ط .٧٦
 ، دار صادر ، بريوت .

م ١٩٩٦ه ــــ ١٤١٦،  ٣ديوان النابغة الذبياين ، شرح وتقدمي / عباس عبدالساتر ، ط .٧٧
 ريوت .، دار الكتب العلمية ، ب
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م ، دار ١٩٦٥ه ــــ ١٣٨٥ديوان اهلذليني ، حتقيق / أمحد الزين ، حممود أبو الوفا ،  .٧٨
 الكتب املصرية .

م ، ٢٠٠٣ه ــــ ١٤٢٥،  ١ديوان امرئ القيس ، حتقيق / عبدالرمحن املصطاوي ، ط .٧٩
 دار املعرفة ، بريوت .

 ريوت .م ، دار بريوت للطباعة والنشر ، ب١٩٨٦ه ــــ ١٤٠٦ديوان جرير ،  .٨٠

ه ــــ ١٤٠٨،  ١ديوان زهري ابن أيب سلمى ، شرح وتقدمي / علي حسن فاعور ، ط .٨١
 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٩٨٨

م ، ١٩٩٦ه ــــ ١٤١٦،  ١ديوان عمر بن أيب ربيعة ، تقدمي / الدكتور فايز حممد ، ط .٨٢
 دار الكتاب العريب ، بريوت .

 ناصر الدين األسد ، دار صادر ، بريوت. ديوان قيس بن اخلطيم ، حتقيق / الدكتور .٨٣

م ، دار ١٩٧١ه ـــــ ١٣٩١ديوان ُكثـَريِِّ َعزََّة ، مجعه وشرحه / الدكتور إحسان عباس ،  .٨٤
 الثقافة ، بريوت ، لبنان .

م ، دار ١٩٩٧ه ــــ ١٤١٧ديوان كعب بن زهري ، حتقيق وشرح وتقدمي / علي فاعور ،  .٨٥
 الكتب العلمية ، بريوت .

يد يف رواة السنن واألسانيد ، أليب الطيب حممد بن أمحد بن علي ، تقي ذيل التقي .٨٦
هـ ) ، حتقيق / كمال يوسف احلوت ، ٨٣٢الدين ، املكي احلسين الفاسي ( ت 

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٩٩٠ه ـــــ ١٤١٠،  ١ط

ة ، ذيل تذكرة احلفاظ ، لشمس الدين أبو احملاسن حممد بن علي بن احلسن بن محز  .٨٧
م ، دار ١٩٩٨ه ـــــ ١٤١٩،  ١هـ ) ، ط٧٦٥احلسيين الدمشقي الشافعي ( ت 

 الكتب العلمية ، بريوت .

 السيوطي الدين جالل بكر ، أيب بن الرمحن للذهيب ، لعبد احلفاظ ذيل طبقات .٨٨
 عمريات ، دار الكتب العلمية ، بريوت . زكريا الشيخ ، حتقيق / )هـ٩١١ت(
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هـ ) ،  ٧٢٦الدين أيب الفتح موسى بن حممد اليونيين ( ت ذيل مرآة الزمان ، لقطب  .٨٩
،  ٢بعناية / وزارة التحقيقات احلكمية واألمور الثقافية للحكومة اهلندية ، ط

 م ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة .١٩٩٢ه ـــــ ١٤١٣

ه ) ٧٠٢رصف املباين يف شرح حروف املعاين ، لإلمام أمحد بن عبدالنور املالقي ( ت  .٩٠
م ، جممع اللغة العربية ، دمشق ١٩٧٤ه ــــ ١٣٩٤حتقيق / أمحد حممد اخلراط ،  ،
. 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ، لشهاب الدين حممود بن عبد اهللا  .٩١
،  ١هـ ) ، حتقيق / علي عبد الباري عطية ، ط١٢٧٠احلسيين األلوسي ( ت 

 .  ه ، دار الكتب العلمية ، بريوت١٤١٥

زهر اآلداب ومثر األلباب ، إلبراهيم بن علي بن متيم األنصاري ، أبو إسحاق احلصري  .٩٢
ه ــــ ١٤١٧،  ١هـ ) ، حتقيق / يوسف علي الطويل ، ط٤٥٣القريواين (ت 

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٩٩٧

ن زهر األكم يف األمثال واحلكم ، للحسن بن مسعود بن حممد ، أبو علي ، نور الدي .٩٣
،  ١، حممد األخضر ، ط هـ ) ، حتقيق / حممد حجي١١٠٢اليوسي ( ت 

 م ، دار الثقافة ، الدار البيضاء .١٩٨١هـ ــــ ١٤٠١

سبك املنظوم وفك املختوم ، جلمال الدين حممد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي اجلياين  .٩٤
ان ، ه ) ، حتقيق / عدنان حممد سلم٦٧٢األندلسي ، املعروف بابن مالك ( ت 

م ، دار البحوث للدراسات ٢٠٠٤ه ــــ ١٤٢٥،  ١فاخر جرب مطر ، ط
 اإلسالمية وإحياء الرتاث ، ديب .

،  ١هـ ) ، ط٣٩٢سر صناعة اإلعراب ، أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي ( ت   .٩٥
 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت . ٢٠٠٠هـ ــــ ١٤٢١
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محد بن علي بن عبد القادر، احلسيين السلوك ملعرفة دول امللوك ، أليب العباس أ .٩٦
هـ ) ، حتقيق / حممد عبد القادر عطا ، ٨٤٥العبيدي ، تقي الدين املقريزي (ت 

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٩٩٧ه ـــــ ١٤١٨،  ١ط

سري أعالم النبالء ، لشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز  .٩٧
 م ، دار احلديث ، القاهرة . ٢٠٠٦ه ـــــ ١٤٢٧ هـ ) ، ٧٤٨الذهيب ( ت 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن  .٩٨
هـ ) ، حتقيق / حممود األرناؤوط ، خرج ١٠٨٩العماد ، الَعكري احلنبلي ( ت 

، م ، دار ابن كثري ١٩٨٦ه ـــــ ١٤٠٦،  ١أحاديثه / عبد القادر األرناؤوط ، ط
 دمشق .

شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، أليب عبداهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال  .٩٩
،  ١ه ) حتقيق / حممد باسل عيون السود ، ط٧٨٧الدين حممد بن مالك ( ت 

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .٢٠٠٠ه ــــ ١٤٢٠

محن العقيلي اهلمداين شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، لعبد اهللا بن عبد الر  .١٠٠
ه ) ، حتقيق / حممد حميي الدين عبد ٧٦٩املصري ، املعروف بابن عقيل ( ت 

 القاهرة . –م ، دار الرتاث  ١٩٨٠هـ ــــ ١٤٠٠، ٢٠احلميد ، ط

شرح أبيات سيبويه ، ليوسف بن أيب سعيد احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان أبو حممد  .١٠١
هـ ــــ  ١٣٩٤مد علي الريح هاشم ، ه  ) ، حتقيق / حم٣٨٥السريايف ( ت 

 م ، دار الفكر ، القاهرة .١٩٧٤

شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ، لعلي بن حممد بن عيسى ، أبو احلسن، نور  .١٠٢
هـ ) ، حتقيق / حسن محد ، أميل يعقوب ، ٩٠٠الدين اُألْمشُوين الشافعي ( ت 

 .م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٩٩٨ه ــــ ١٤١٩،  ١ط
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شرح التسهيل ، جلمال الدين حممد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي اجلياين األندلسي ،  .١٠٣
ه ) ، حتقيق / عبدالرمحن السيد ، حممد بدوي ٦٧٢املعروف بابن مالك ( ت 

 م ، هجر ، القاهرة .١٩٩٠ه ــــ ١٤١٠،  ١املختون ، ط
الدين حممد بن  شرح التسهيل املسمى متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ، حملب .١٠٤

ه ) ، دراسة وحتقيق / علي  ٧٧٨يوسف بن أمحد ، املعروف بناظر اجليش ( ت 
 م ، دار السالم ، القاهرة . ٢٠٠٧ه ــــ ١٤٢٨،  ١حممد فاخر وآخرون ، ط 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح ، خلالد بن عبد اهللا بن أيب  .١٠٥
ه ) ، حتقيق / ٩٠٥ي ، املعروف بالوقاد ( ت بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهر 
م ، دار الكتب العلمية ، ٢٠٠٠ه ــــ ١٤٢١،  ١حممد باسل عيون السود ، ط

 بريوت .
شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ، حملمد بن احلسن اإلسرتاباذي السمنائي النجفي ،  .١٠٦

،  ١املعروف بالرضي ،  حتقيق / حسن بن حممد بن إبراهيم احلفظي ، ط
م ، إدارة الثقافة والنشر ، جامعة اإلمام حممد بن سعود ، ١٩٩٣ه ــــ ١٤١٤

 الرياض .
شرح الكافية الشافية ، جلمال الدين حممد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي اجلياين  .١٠٧

ه ) ، حتقيق / عبداملنعم هريدي ، ٦٧٢األندلسي ، املعروف بابن مالك ( ت 
 قرى ، مكة املكرمة .م ، جامعة أم ال١٩٨٢ه ــــ ١٤٠٢،  ١ط

) ، حتقيق ودراسة /  ٥٤٣شرح اللَُّمع ، أليب احلسن علي بن احلسني الباقويل ( ت  .١٠٨
م ، إدارة لثقافة والنشر ، ١٩٩٠ه ــــ ١٤١١الدكتور إبراهيم بن حممد أبو عباة ، 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود ، الرياض .

هـ) ، حتقيق وشرح /  ٢٠٦(ت  شرح املعلقات التسع ، املنسوب أليب عمرو الشيباين .١٠٩
يد مهو ، ط م ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  ٢٠٠١هـ ــــ  ١٤٢٢،  ١عبد ا

 بريوت .
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ت شرح املفصل للزخمشري ، ملوفق الدين أيب البقاء يعيش بن علي بن يعيش املوصلي ( .١١٠
،  ١) ، قدم له ووضح هوامشه وفهارسه / إميل بديع يعقوب ، طه٦٤٣

 ، دار الكتب العلمية ، بريوت . ه٢٠٠١ه ــــ ١٤٢٢

شرح بدر الدين على المية األفعال ، أليب عبداهللا بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال  .١١١
م ، دار عمر ٢٠١٠ه ـــــ ١٤٣١،  ١ه ) ، ط٧٨٧الدين حممد بن مالك ( ت 

 بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، القاهرة .

بن خروف اإلشبيلي ( ت  شرح مجل الزجاجي ، أليب احلسن علي بن حممد بن علي .١١٢
ه ، جامعة أم ١٤١٨،  ١ه ) ، إعداد / سلوى حممد عمر عرب ، ط٦٠٩

 القرى ، مكة املكرمة .
شرح مجل الزجاجي ، لعلي بن مؤمن بن حممد بن علي بن عصفور ، املعروف بابن  .١١٣

ه ــــ ١٣٩١ه ) ، حتقيق / صاحب أبو جناح ، ٦٦٧عصفور اإلشبيلي ( ت 
 م .١٩٧١

هب يف معرفة كالم العرب ، لشمس الدين حممد بن عبد املنعم بن شرح شذور الذ .١١٤
هـ ) ، حتقيق / نواف بن جزاء ٨٨٩حممد ، اَجلوَجري القاهري الشافعي ( ت 

م ، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ٢٠٠٤هـ ــــ١٤٢٣،  ١احلارثي ، ط
 ، املدينة املنورة .

دين حممد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ ، جلمال ال .١١٥
ه ) ، حتقيق / دنان ٦٧٢اجلياين األندلسي ، املعروف بابن مالك ( ت 

 م ، مطبعة العاين ، بغداد .١٩٧٧ه ـــــ ١٣٩٧عبدالرمحن الدوري ، 

شرح قطر الندى وبل الصدى ، لعبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا ابن يوسف،  .١١٦
ه ) ، حتقيق / حممد حمىي الدين ٧٦١ين ابن هشام ( ت أبو حممد ، مجال الد

 ه ، القاهرة .١٣٨٣،  ١١عبد احلميد ، ط 
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) ،  ٣٦٨شرح كتاب سيبويه ، أليب سعيد السريايف ، احلسن بن عبداهللا املرزباين ( ت  .١١٧
م ، ٢٠٠٨ه ــــ ١٤٢٩،  ١حتقيق / أمحد حسن مهديل ، وعلي سيد علي ، ط

 دار الكتب العلمية ، بريوت .

ه ) ، حتقيق ٦٥٣شرح كتاب سيبويه ، أليب حممد صاحل بن حممد اهلَْسُكوري ( ت  .١١٨
م ، جامعة أم ٢٠٠٢ه ـــــ ١٤٢٣ودراسة / خالد بن حممد بن عبداهللا التوجيري ، 

 القرى ، مكة املكرمة .

شرح كفاية املتحفظ ، حترير الرواية يف تقرير الكفاية ، أليب عبداهللا حممد بن الطيب بن  .١١٩
،  ١ه ) ، حتقيق / الدكتور علي حسني البواب ، ط١١٧٠الفاسي ( ت موسى 
 م ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض .١٩٨٣ه ــــ ١٤٠٣

شعب اإلميان ، ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي اخلراساين ، أبو  .١٢٠
ور هـ ) ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه / الدكت٤٥٨بكر البيهقي ( ت 

م ، مكتبة الرشد ، ٢٠٠٣ه ــــ ١٤٢٣،  ١عبد العلي عبد احلميد حامد ، ط
 الرياض .

هـ ) ، ٢٧٦الشعر والشعراء ، أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت  .١٢١
 ه ، دار احلديث ، القاهرة .١٤٢٣

شفاء العليل يف إيضاح التسهيل ، أليب عبداهللا حممد بن عيسى السلسيلي ( ت  .١٢٢
ه ) ، دراسة وحتقيق / الدكتور الشريف عبداهللا علي احلسيين الربكايت ، ٧٧٠

 املكتبة الفيصلية ، مكة املكرمة .

مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ، لنشوان بن سعيد احلمريي اليمين ( ت  .١٢٣
هـ ) ، حتقيق / حسني بن عبد اهللا العمري ، مطهر بن علي اإلرياين ، ٥٧٣

م ، دار الفكر املعاصر ،  ١٩٩٩هـ ــــ  ١٤٢٠،  ١اهللا ، ط يوسف حممد عبد
 بريوت ، ودار الفكر ، دمشق .
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شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح ، جلمال الدين حممد بن  .١٢٤
ه ) ٦٧٢عبداهللا بن عبداهللا الطائي اجلياين األندلسي ، املعروف بابن مالك ( ت 

 مكتبة دار العروبة ، القاهرة .، حتقيق / حممد فؤاد عبدالباقي ، 

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ، ألمحد بن فارس بن  .١٢٥
م ، ١٩٩٧هـ ـــــ١٤١٨، ١ه ) ، ط٣٩٥زكريا القزويين الرازي ، أبو احلسني ( ت 

 حممد علي بيضون .

جلوهري الفارايب (ت الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، أليب نصر إمساعيل بن محاد ا .١٢٦
م ، دار ١٩٨٧ه ــــ ١٤٠٧،  ٤هـ ) ، حتقيق / أمحد عبد الغفور عطار ، ط٣٩٣

 العلم للماليني ، بريوت .
صحيح البخاري ، أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي،  .١٢٧

،  ١ه ) ، حتقيق / حممد زهري ناصر الناصر ، ط٢٥٦املشهور بالبخاري ( ت 
 م ، دار طوق النجاة ، بريوت .٢٠٠٢ه ــــ ١٤٢٢

ضرائر الشعر ، لعلي بن مؤمن بن حممد بن علي بن عصفور ، املعروف بابن عصفور  .١٢٨
م ، دار ١٩٨٠،  ١ه ) ، حتقيق / السيد إبراهيم حممد ، ط٦٦٧اإلشبيلي ( ت 

 األندلس ، بريوت .

ه ) ، ٩١١ي ( ت طبقات احلفاظ ، لعبدالرمحن بن أيب بكر ، جالل الدين السيوط .١٢٩
 ه ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٤٠٣،  ١ط

طبقات الشافعية ، أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر ، األسدي الشهيب الدمشقي  .١٣٠
هـ ) ، حتقيق / الدكتور احلافظ عبد ٨٥١، تقي الدين ابن قاضي شهبة ( ت 

 ه ، عامل الكتب ، بريوت . ١٤٠٧،  ١العليم خان ، ط

ية الكربى ، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ( ت طبقات الشافع .١٣١
هـ ) ، حتقيق / الدكتور حممود حممد الطناحي ، والدكتور عبد الفتاح حممد ٧٧١

 ه ، هجر للطباعة والنشر ، القاهرة .١٤١٣،  ٢احللو ، ط
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طبقات الشافعيني ، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ، القرشي البصري مث  .١٣٢
هـ ) ، حتقيق/ أمحد عمر هاشم ،  حممد زينهم حممد عزب ، ٧٧٤دمشقي ( ت ال

 م ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة .١٩٩٣ه ــــ ١٤١٣

طبقات املفسرين للداوودي ، حملمد بن علي بن أمحد ، مشس الدين الداوودي املالكي  .١٣٣
 هـ ) ، دار الكتب العلمية  ، بريوت .٩٤٥( ت 

لغويني ، أليب بكر حممد بن احلسني بن عبيد اهللا بن مذحج طبقات النحويني وال .١٣٤
) ، حتقيق / حممد أبو الفضل إبراهيم ،  ٣٧٩الزبيدي األندلسي اإلشبيلي ( ت

 ، دار املعارف . ٢ط

هـ ) ، ٣٨١علل النحو ، حملمد بن عبد اهللا بن العباس ، أبو احلسن ، ابن الوراق ( ت  .١٣٥
م ، مكتبة ١٩٩٩هـ ــــ  ١٤٢٠،  ١طحتقيق / حممود جاسم حممد الدرويش ، 

 الرشد ، الرياض .

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ، أليب علي احلني بن رشيق القريواين األزدي ( ت  .١٣٦
م ١٩٨١ه ــــ ١٤٠١،  ٥ه ) ، حتقيق / حممد حميي الدين عبداحلميد ، ط٤٦٣

 ، دار اجليل ، مصر .

اخلري ابن اجلزري ، حممد بن حممد  غاية النهاية يف طبقات القراء ، لشمس الدين أبو .١٣٧
ه ، رجسرتاسر ، ١٣٥١هـ ) ، عين بنشره أول مرة عام ٨٣٣بن يوسف ( ت 

 مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

غرائب التفسري وعجائب التأويل ، حممود بن محزة بن نصر ، أبو القاسم برهان الدين  .١٣٨
لة للثقافة اإلسالمية ، هـ ) ، دار القب٥٠٥الكرماين ، ويعرف بتاج القراء ( ت حنو 
 جدة ، و مؤسسة علوم القرآن ، بريوت .

ا إىل آخر باب العطف ) ، لسعيد بن  .١٣٩ الغرة يف شرح اللَُّمع ( من أول باب إن وأخوا
ه ) ، دراسة وحتقيق / فريد بن عبد العزيز ٥٦٩املبارك بن الدهان أبو حممد ( ت 

 لتدمرية .م ، دار ا٢٠١١ه ــــ ١٤٣٢،  ١الزامل السليم ، ط
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غريب احلديث ، أليب عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي ( ت  .١٤٠
م ، دائرة ١٩٦٤هـ ــــ ١٣٨٤،  ١هـ ) ، حتقيق / حممد عبد املعيد خان ، ط٢٢٤

 املعارف العثمانية ، حيدر آباد .

مهران ، الفروق اللغوية ، أليب هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن  .١٤١
هـ ) ، حتقيق وتعليق / حممد إبراهيم سليم ، دار العلم ٣٩٥العسكري (ت 

 والثقافة ، القاهرة .

فضائل الصحابة ، أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين   .١٤٢
م ،  ١٩٨٣ه ــــ ١٤٠٣،  ١) ، حتقيق / وصي اهللا حممد عباس ، طهـ٢٤١ت (

 وت .مؤسسة الرسالة ، بري 

فوات الوفيات ، حملمد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون بن  .١٤٣
،  ١هـ ) ، حتقيق / إحسان عباس ، ط٧٦٤شاكر ، امللقب بصالح الدين ( ت 

 دار صادر ، بريوت .

د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ، الفريوزآبادي ( ت  .١٤٤ هـ ) ٨١٧القاموس احمليط ، 
قيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة  ، إشراف / حممد نعيم ، حتقيق / مكتب حت

 م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت . ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦،  ٨العرقسوسي ، ط

الكامل يف اللغة واألدب ، حملمد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل األزدي ، أبو العباس  .١٤٥
،  ٣ه ) ، حتقيق / حممد أبو الفضل إبراهيم ، ط ٢٨٥املعروف باملربد ( ت 

 م ،دار الفكر العريب ، القاهرة . ٩٩٧هـ ــــ ١٤١٧

سيبويه بالكتاب ، أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء ، امللقب  .١٤٦
م ١٩٨٨ه ــــ  ١٤٠٨،  ٣) ، حتقيق / عبدالسالم حممد هارون ، ط هـ١٨٠ت(

 ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة .
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) ،  ٤١٥مد النحوي اهلروي ( ت كتاب األزهية يف علم احلروف ، لعلي بن حم .١٤٧
م ، مطبوعات جممع اللغة العربية  ١٩٩٣ه ــــ ١٤١٣عبداملعني امللوحي ،  /حتقيق

 بدمشق.

)،  ٢٤٤كتاب األلفاظ ، البن السكيت ، أيب يوسف يعقوب بن إسحاق ( ت .١٤٨
 م ، مكتبة لبنان ناشرون .١٩٩٨،  ١حتقيق/ فخر الدين قباوة ، ط

 جماهد بن بكر أبو التميمي ، العباس بن موسى بن ، ألمحدالقراءات  يف السبعة كتاب .١٤٩
ه ، دار ١٤٠٠،  ٢، حتقيق / شوقي ضيف ، ط )هـ ٣٢٤ت ( البغدادي

 املعارف ، مصر .

كتاب الشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب ، للحسن بن أمحد بن عبد الغفار  .١٥٠
ور حممود حممد هـ ) ، حتقيق  وشرح / الدكت٣٧٧الفارسي األصل ، أبو علي ( ت 

 م ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة .١٩٨٨ه ــــ ١٤٠٨،  ١الطناحي ، ط

كتاب العني ، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري    .١٥١
، دار  ١) ، حتقيق / مهدي املخزومي ،  إبراهيم السامرائي ، طهـ١٧٠ت (

 ومكتبة اهلالل .

يضاح ، أليب بكر عبد القاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين كتاب املقتصد يف شرح اإل .١٥٢
 ، بغداد .م، دار الرشيد١٩٨٢، ١، حتقيق / كاظم حبر املرجان ، ط) ه٤٧١ت(

كتاب النوادر يف اللغة ، أليب زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري بن أيب زيد  .١٥٣
،  ١ه ) ، حتقيق ودراسة / حممد عبدالقادر أمحد ، ط٢١٥األنصاري ( ت 

 م ، دار الشروق بريوت .١٩٨١ه ــــ ١٤٠١

ه ) ، ٣٨٤كتاب حروف املعاين ، أليب احلسن علي بن عيسى الرماين النحوي ( ت .١٥٤
ه ـــــ ١٤٠١،  ٢حتقيق وختريج وتعليق وتقدمي / عبدالفتاح إمساعيل شليب ، ط

 م ، دار الشروق ، جدة ، اململكة العربية السعودية .١٩٨١
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ه ) ٢٧٥أليب سعيد احلسن بن احلسني السكري ( ت  كتاب شرح أشعار اهلذليني ، .١٥٥
 ، حتقيق / عبد الستار أمحد فراج ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة .

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ، جار  .١٥٦
 ه ، دار الكتاب العريب ، بريوت .١٤٠٧،  ٣هـ ) ، ط٥٣٨اهللا الزخمشري (ت 

ون عن أسامي الكتب والفنون ، ملصطفى بن عبد اهللا كاتب جليب كشف الظن .١٥٧
هـ ) ، ١٠٦٧القسطنطيين ، املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة ( ت 

 م ، مكتبة املثىن ، بغداد .١٩٤١

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ، أليوب بن موسى احلسيين القرميي  .١٥٨
ه ) ، حتقيق / عدنان درويش ، حممد ١٠٩٤( ت الكفوي ، أبو البقاء احلنفي 

 م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .١٩٩٨ه ــــ ١٤١٩املصري ،
اللباب يف علل البناء واإلعراب ، أليب البقاء عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا العكربي  .١٥٩

،  ١ه ) ، حتقيق / عبداإلله النبهان ، ط٦١٦البغدادي ، حمب الدين ( ت 
 ، دار الفكر ، دمشق .م ١٩٩٥ه ــــ ١٤١٦

اللباب يف علوم الكتاب ، أليب حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل ، احلنبلي  .١٦٠
هـ ) ، حتقيق / الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ، ٧٧٥الدمشقي النعماين ( ت 

م ، دار الكتب العلمية ، ١٩٩٨هـ ــــ  ١٤١٩،  ١الشيخ علي حممد معوض ، ط
 بريوت .

د بن مكرم بن علي ، أبو الفضل ، مجال الدين ابن منظور لسان العرب ، حملم .١٦١
ه ، دار صادر ، ١٤١٤،  ٣هـ ) ، ط٧١١األنصاري الرويفعي اإلفريقي ( ت 

 بريوت .

عبد اهللا  أيب اللمحة يف شرح امللحة ، حملمد بن حسن بن سباع بن أيب بكر اجلذامي ، .١٦٢
إبراهيم بن سامل  ه ) ، حتقيق / ٧٢٠مشس الدين ، املعروف بابن الصائغ ( ت 
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م ، عمادة البحث العلمي باجلامعة ٢٠٠٤هـ ــــ١٤٢٤،  ١الصاعدي ، ط
 اإلسالمية، املدينة املنورة .

هـ ) ، حتقيق /  فائز ٣٩٢اللَُّمع يف العربية ، أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي ( ت  .١٦٣
 م ، دار الكتب الثقافية ، الكويت .١٩٧٢فارس ، 

 ئل اخلالف ، للدكتور / فتحي بيومي محودة .ما فات اإلنصاف من مسا .١٦٤

املبسوط يف القراءات العشر ، أليب بكر أمحد بن احلسني بن ِمْهران األصبهاين ، حتقيق  .١٦٥
 م ، جممع اللغة العربية ، دمشق .١٩٨١/ سبيع محزة حاكيمي ، 

ب جمالس ثعلب ، أليب العباس أمحد بن حيىي بن يسار الشيباين بالوالء ، املعروف بثعل .١٦٦
م ، دار املعارف ، ١٩٥٠،  ٢ه ) ، حتقيق / عبد السالم هارون ، ط٢٩١( ت 

 مصر .

ه ) ، ٣٩٥جممل اللغة ، ألمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي ، أبو احلسني ( ت  .١٦٧
م ، مؤسسة ١٩٨٦هـ ــــ ١٤٠٦،  ٢دراسة وحتقيق / زهري عبد احملسن سلطان ، ط

 الرسالة ، بريوت .

رب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج ، اعتىن به / وليم بن جمموع أشعار الع .١٦٨
 الورد الربوسي ، دار بن قتيبة ، الكويت .

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، أليب الفتح عثمان بن جين   .١٦٩
هـ ) ، حتقيق / علي النجدي ناصف ، عبداحلليم النجار ، ٣٩٢املوصلي ( ت 
 م ، وزارة الوقاف ، مصر .١٩٩٤ه ــــ ١٤١٥اعيل شليب ، عبدالفتاح إمس

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن  .١٧٠
هـ ) ، حتقيق / عبد السالم عبد ٥٤٢بن متام بن عطية ، األندلسي احملاريب ( ت 

 ت .ه ، دار الكتب العلمية ، بريو ١٤٢٢،  ١الشايف حممد ، ط
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احملكم واحمليط األعظم ، أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده ، املرسي ( ت  .١٧١
م ، دار  ٢٠٠٠هـ ــــ ١٤٢١،  ١ه ) ، حتقيق / عبد احلميد هنداوي ، ط٤٥٨

 الكتب العلمية ، بريوت .

هـ ) ، حتقيق / ٤٥٨املخصص ، أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ( ت  .١٧٢
م ، دار إحياء الرتاث العريب ، ١٩٩٦ه ــــ ١٤١٧،  ١، طخليل إبراهيم جفال 

 بريوت .

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ، أليب حممد عفيف  .١٧٣
هـ ) ، وضع ٧٦٨الدين عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ( ت 

الكتب العلمية ، م ، دار ١٩٩٧ه ـــــ ١٤١٧،  ١حواشيه / خليل املنصور ، ط
 بريوت . 

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ، لعبدالرمحن بن أيب بكر ، جالل الدين السيوطي ( ت  .١٧٤
م ، دار ١٩٩٨هـ ــــ ١٤١٨،   ١ه ) ، حتقيق / فؤاد علي منصور ، ط٩١١

 الكتب العلمية ، بريوت .

داين املصري ، املساعد على تسهيل الفوائد ، لعبد اهللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلم .١٧٥
،  ٢ه ) ، حتقيق / حممد كامل بركات ، ط٧٦٩املعروف بابن عقيل ( ت 

 م ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .٢٠٠١ه ــــ ١٤٢٢

مسالك األبصار يف ممالك األمصار ، ألمحد بن حيىي بن فضل اهللا القرشي العدوي  .١٧٦
مع الث١٤٢٣،  ١هـ ) ، ط٧٤٩العمري ، شهاب الدين ( ت  قايف ، أبو ه ، ا

 ظيب . 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  .١٧٧
 ١٤٢١،  ١هـ ) ، حتقيق / شعيب األرنؤوط ، وآخرون ، ط٢٤١الشيباين ( ت 

 م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت . ٢٠٠١هـ ــــ 
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 ، أيب احلجاج بن مملسل ،  إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند .١٧٨
الباقي ،  عبد فؤاد حممد ، حتقيق / )هـ ٢٦١ ت ( النيسابوري القشريي احلسن

 دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت .

املطلع على ألفاظ املقنع ،  أليب عبداهللا حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي ،  .١٧٩
ني حممود اخلطيب هـ ) ، حتقيق / حممود األرناؤوط ، وياس٧٠٩مشس الدين ( ت 

 م ، كتبة السوادي ، جدة .٢٠٠٣ه ــــ ١٤٢٣،  ١، ط

اشعي مسعدة بن سعيدأليب احلسن معاىن القرآن لألخفش ،  .١٨٠  مث البلخي ، بالوالء ا
هـ ) ، حتقيق / هدى حممود ٢١٥( ت  األوسط باألخفش املعروف ، البصري

 ة .م ، مكتبة اخلاجني، القاهر  ١٩٩٠هـ   ١٤١١،   ١قراعة ، ط

 الفراء الديلمي ، منظور بن اهللا عبد بن زياد بن حيىي زكريا ، أليب معاين القرآن معاين .١٨١
، حتقيق / أمحد يوسف النجايت ، حممد علي النجار ، عبدالفتاح  )هـ٢٠٧ت(

 إمساعيل الشليب ، دار املصرية ، مصر .

ج ( ت معاين القرآن وإعرابه ، إلبراهيم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق الزجا  .١٨٢
م ،  ١٩٨٨هـ ــــ  ١٤٠٨،  ١هـ ) ، حتقيق / عبداجلليل عبده شليب ، ط٣١١

 عامل الكتب ، بريوت .

 ،هـ ) ٧٧١معجم الشيوخ ، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ( ت  .١٨٣
هـ ) ،  ٧٥٩ختريج / مشس الدين أيب عبد اهللا ابن سعد الصاحلي احلنبلي (ت 

واد ،  ورائد يوسف العنبكي ، ومصطفى إمساعيل حتقيق /  الدكتور بشار ع
 م ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت .٢٠٠٤،  ١األعظمي ، ط

املعجم املختص باحملدثني ، لشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن  .١٨٤
،  ١هـ ) ، حتقيق / الدكتور حممد احلبيب اهليلة ، ط٧٤٨قامياز الذهيب ( ت 

 م ، مكتبة الصديق ، الطائف .١٩٨٨ه ـــــ ١٤٠٨

مع املعجم .١٨٥  بالقاهرة ، دار الدعوة ، مصر . العربية اللغة الوسيط ، 
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معجم ديوان األدب ، أليب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب ، (ت   .١٨٦
م ، مؤسسة دار  ٢٠٠٣هـ ــــ  ١٤٢٤هـ )، حتقيق / أمحد خمتار عمر ، ٣٥٠

 والنشر، القاهرة . الشعب للصحافة والطباعة

م ، ٢٠٠٢ه ـــ  ١٤٢٢،  ١معجم القراءات ، للدكتور / عبداللطيف اخلطيب ، ط .١٨٧
 دار سعد الدين للطباعة والنشر ، دمشق .

معجم مقاييس اللغة ، ألمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي ، أبو احلسني ( ت  .١٨٨
م ، دار ١٩٧٩هـ ــــ ١٣٩٩ه ) ، حتقيق /  عبد السالم حممد هارون ، ٣٩٥

 الفكر .

مغين اللبيب عن كتب األعاريب ، لعبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا ابن  .١٨٩
ه ) ، حتقيق / حممد حميي ٧٦١يوسف، أبو حممد ، مجال الدين ابن هشام ( ت 

 م ، املكتبة العصرية ، بريوت.٢٠٠٧ه ــــ ١٤٢٨الدين عبداحلميد ، 
ن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي ، مفاتيح الغيب ، أليب عبداهللا حممد ب .١٩٠

م ، دار ٢٠٠٠ه ــــ ١٤٢٠،  ٣ه ) ، ط٦٠٦امللقب بفخر الدين الرازي ( ت 
 إحياء الرتاث العريب ، بريوت .

املفصل يف صنعة اإلعراب ، أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ، جار اهللا  .١٩١
م ، مكتبة ١٩٩٣،  ١هـ ) ، حتقيق / علي بو ملحم ، ط٥٣٨الزخمشري (ت 

 اهلالل ، بريوت .
املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ، لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى  .١٩٢

ه ــــ ١٤٢٨،  ١ه ) ، حتقيق / حممد إبراهيم البنا ، ط٧٩٠الشاطيب ( ت 
 م ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .٢٠٠٧

هور بشرح الشواهد الكربى ، لبدر املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية املش .١٩٣
ه ) ، حتقيق / حممد باسل ٨٥٥الدين حممود بن أمحد بن موسى العيين ( ت 

 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .٢٠٠٥ه ــــ ١٤٢٦،  ١عيون السود ، ط
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املقتضب ، حملمد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل األزدي ، أبو العباس املعروف باملربد  .١٩٤
 حتقيق / حممد عبداخلالق عظيمة ، عامل الكتب ، بريوت .) ، ه ٢٨٥ت (

املقرب ، لعلي بن مؤمن بن حممد بن علي بن عصفور ، املعروف بابن عصفور  .١٩٥
ه ) ، حتقيق / أمحد عبدالستار اجلواري ، عبداهللا اجلبوري ، ٦٦٧اإلشبيلي ( ت 

 م .١٩٧٢ه ــــ ١٣٩٢،  ١ط

أليب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد  املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ، .١٩٦
هـ ) ، حتقيق / الدكتور عبد ٨٨٤اهللا بن حممد ابن مفلح ، برهان الدين ( ت 

م ، مكتبة الرشد ، ١٩٩٠ه ـــــ ١٤١٠،  ١الرمحن بن سليمان العثيمني ، ط
 الرياض .

ت ملحة اإلعراب ، للقاسم بن علي بن حممد بن عثمان ، أبو حممد احلريري البصري ( .١٩٧
 م ، دار السالم ، القاهرة .٢٠٠٥هـ  ــــ ١٤٢٦،  ١) ، طهـ٥١٦

َُنجَّد يف اللغة ، لعلي بن احلسن اهلنائي األزدي ، أبو احلسن امللقب بــــ( كراع النمل )  .١٩٨
امل

،  ٢هـ ) ، حتقيق / أمحد خمتار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي ، ط٣٠٩( ت 
 م ، عامل الكتب ، القاهرة .١٩٨٨

كتاب التصريف أليب عثمان املازين ، أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي   املنصف شرح .١٩٩
 م ، دار إحياء الرتاث القدمي .١٩٤٥ه ــــ ١٣٧٣،  ١هـ ) ، ط٣٩٢( ت 

املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف ، أليب احملاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا  .٢٠٠
ه ووضع حواشيه /  الدكتور هـ ) ، حقق٨٧٤الظاهري احلنفي ، مجال الدين ( ت 

 حممد حممد أمني ، اهليئة املصرية العامة للكتاب .

موصل النبيل إىل حنو التسهيل ، خلالد بن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي  .٢٠١
ه ) ، حتقيق ودراسة / ثريا عبدالسميع ٩٠٥األزهري ، املعروف بالوقاد ( ت 

 توراة ، جامعة أم القرى،مكة املكرمة .م ، رسالة دك١٩٩٨ه ــــ ١٤١٨إمساعيل ، 
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 السهيلي أمحد بن اهللا عبد بن الرمحن عبد القاسم للسَُّهيلي ، أيب النَّحو يف الفكر نتائج .٢٠٢
 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .١٩٩٢ه ـــــ ١٤١٢،  ١، ط )هـ ٥٨١ت (

ي بن عبد النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ، أليب احملاسن يوسف بن تغري برد .٢٠٣
هـ ) ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ٨٧٤اهللا الظاهري احلنفي ، مجال الدين ( ت 

 ، دار الكتب ، مصر .

نزهة األلباء يف طبقات األدباء ، لعبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا األنصاري ، أبو  .٢٠٤
، هـ ) ، حتقيق / إبراهيم السامرائي ٥٧٧الربكات ، كمال الدين األنباري ( ت 

 م ، مكتبة املنار ، األردن .١٩٨٥ه ـــــ ١٤٠٥،  ٣ط

 عبد حممد أيب ، حتقيق / الطنطاوي حممد النحاة ، للشيخ أشهر وتاريخ النحو نشأة .٢٠٥
م ، مكتبة إحياء الرتاث ٢٠٠٥ه ـــــ ١٤٢٦،  ١إمساعيل ، ط بن حممد بن الرمحن

 اإلسالمي .

ابن اجلزري ، حممد بن حممد بن  النشر يف القراءات العشر ،  لشمس الدين أبو اخلري .٢٠٦
هـ ) ، حتقيق / علي حممد الضباع ، املطبعة التجارية الكربى ، ٨٣٣يوسف ( ت 

 تصوير دار الكتب العلمية ، بريوت .

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب ،  .٢٠٧
، حتقيق /  هـ )١٠٤١لشهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين ( ت 

م ، اجلزء الثاين والثالث والرابع واخلامس ط ١٩٠٠إحسان عباس ، اجلزء األول ط
م ، ١٩٩٧م ، والطبعة اجلديدة ١٩٦٨م ، اجلزء السادس الطبعة األوىل ١٩٩٧

 م ، دار صادر ، بريوت .١٩٠٠اجلزء السابع طبعة 

وغريبه ، أليب النكت يف تفسري كتاب سيبويه وتبيني اخلفي من لفظه وشرح أبياته  .٢٠٨
ه ) ، ٤٧٦احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ، األعلم الشنتمري ( ت 

م ، وزارة األوقاف ١٩٩٩ه ــــ ١٤٢٠،  ١حتقيق وشرح / رشيد بلحبيب ، ط
 والشؤون اإلسالمية ، اململكة املغربية .
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نكث اهلميان يف نكت العميان ، لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي  .٢٠٩
،  ١هـ) ، علق عليه ووضع حواشيه / مصطفى عبد القادر عطا ، ط٧٦٤( ت 
 م ، دار الكتب العلمية ، بريوت .٢٠٠٧ه ـــــ ١٤٢٨

مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ، لعبدالرمحن بن أيب بكر ، جالل الدين السيوطي  .٢١٠
 ه ) ، حتقيق / عبداحلميد هنداوي ، املكتبة التوفيقية ، مصر .٩١١ ت(

هـ) ، ٧٦٤ت يل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي (بالوفيات ، لصالح الدين خلالوايف  .٢١١
م ، دار إحياء ٢٠٠٠ه ــــ ١٤٢٠حتقيق / أمحد األرناؤوط ، وتركي مصطفى ، 

 الرتاث ، بريوت .

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم  .٢١٢
هـ ) ، حتقيق / إحسان ٦٨١الربمكي اإلربلي ( ت بن أيب بكر ابن خلكان ،

م ١٩٧١م ، اجلزء الرابع ١٩٠٠عباس ، اجلزء األول والثاين والثالث والسادس ط 
 م ، دار صادر ، بريوت .١٩٩٤، اجلزء اخلامس والسابع 
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 فهرس املوضوعاتت

 الصفحة املوضوع
 ٣ ملخص الرسالة

 ٥ إهداء
 ٦ شكر وتقدير

 ٧ املقدمة 
 ٨ اختيار البحث بابأس

 ٨ أمهية البحث
 ٩ أهداف البحث
 ٩ حدود البحث

 ٩ مشكالت البحث
 ١٠ الدراسات السابقة

 ١٠ منهج البحث
 ١١ تقسم البحث

 ١٥ التمهيد
 ١٦ نبذه موجزة عن ابن مالك 
 ١٦ امسه ونسبه ولقبه وكنيته

 ١٦ مولده ونشأته
 ١٨ حياته العلمية

 ١٨ شيوخه
 ٢٠ تالميذه
 ٢٢ مؤلفاته
 ٢٣ وفاته

 ٢٤ نبذة موجزة عن كتاب التسهيل البن مالك
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 ٢٤ امسه وسبب تسميته
 ٣٠ شروح التسهيل

 ٣١ نبذة موجزة عن أيب حيان 
 ٣١ امسه ونسبه ولقبه وكنيته

 ٣١ مولده ونشأته
 ٣٢ حياته العلمية

 ٣٤ شيوخه
 ٣٦ تالميذه
 ٣٧ مؤلفاته
 ٣٨ وفاته

 ٣٩ لتذييل والتكميل أليب حياننبذة موجزة عن كتاب ا
 ٤١ نبذة موجزة عن ناظر اجليش 

 ٤١ امسه ونسبه ولقبه وكنيته
 ٤١ مولده ونشأته
 ٤١ حياته العلمية

 ٤٢ شيوخه
 ٤٤ تالميذه
 ٤٦ مؤلفاته
 ٤٦ وفاته

 ٤٧ نبذة موجزة عن كتاب متهيد القواعد لناظر اجليش
 ٤٩ مفهوم االعرتاضات
 ٤٩ واالصطالح االعرتاضات يف اللغة
 ٥٠ نشأة االعرتاضات

 ٥٢ر.اجل حروف باب يف حيان أيب على اجليش ناظر الفصل األول : اعرتاضات
 ٥٤ : مسائل مخس وفيه ، اجلارَّة)  ِمنْ (  األول املبحث
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 ٥٤ . التَّْبِعيِضيَّة)  ِمنْ : (  األوىل املسألة 
 ٥٨ . التفضيل)  أَفـَْعلَ ( لـ املصاحبة)  ِمنْ : (  الثانية املسألة
 ٦٢ ) . ِمنْ (  زيادة:  الثالثة املسألة
 ٦٧ . تتصرَّفُ  ال لظروفٍ )  ِمنْ (  َجرُّ :  الرابعة املسألة
 ٦٩ ) . َعَلى(  و)  َعنْ (  على)  ِمنْ ( دخول :  اخلامسة املسألة
 ٧٣ : مسائل أربع وفيه ، اجلارَّة الباء:  ينالثا املبحث
 ٧٣ . الباء بعد)  َما ( زيادة:  األوىل املسألة
 ٧٨ . ُقمْ  بَِأنْ  إِلَْيهِ  َكَتْبتُ :  اقرتان ( أن ) بالباء يف قوله:  الثانية املسألة
 ٨٣ . بالباء االستغاثة فعل تعدي:  الثالثة املسألة

 َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ ( :   زيادة الباء يف احلديث الشريف ، قالاملسألة الرابعة : 
 . ) ْومِ بِالصَّ  فـََعَلْيهِ 

٨٨ 

 ٩٢ : مسألتان وفيه ، اجلارَّة)  َعنْ : (  ثالثال املبحث
 ٩٢ . للتعليل اليت)  َعنْ : (  األوىل املسألة
 ٩٧ . عوًضا)  والَباءِ  وَعَلى َعنْ (  زيادة:  الثانية املسألة
 ١٠٣ : واحدة مسألة وفيه ، اجلارَّة)  َحىتَّ : (  الرابع املبحث
رور  ١٠٣ ) . َحىتَّ ( بــ ا
 ١٠٧ : واحدة مسألة وفيه ، اجلارَّة)  َمَىت : (  امساخل املبحث

 ١٠٧ . هذيل لغة يف)  َمَىت ( 
 ١١٠ : واحدة مسألة وفيه ،)  وَعَدا وَخَال  َحاَشا( بــ اجلر: دس السا املبحث
 ١١٠ . االستثناء يف)  وَعَدا وَخَال  َحاَشا(  امسية

 ١١٣ . اإلضافة باب يف حيان أيب على اجليش ناظر الفصل الثاين : اعرتاضات
 ١١٥ : مسألتان وفيه ، اإلضافة تعريف:  األول املبحث
 ١١٥ . يف معاين اإلضافة:  األوىل املسألة
 ١١٩ . لإلضافة التأنيث تاء حذف يف:  الثانية املسألة
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 االسم يكتسبه وما املضاف على إليه املضاف معمول تقدمي:  الثاين املبحث
 : واحدة مسألة وفيه ، إلضافةبا

١٢٤ 

 ١٢٤ . النـَّْفيُ  به أُرِيدَ ) غريًا( كان إن املضاف على إليه املضاف معمول تقدمي
 ١٢٨ : واحدة مسألة وفيه ، اإلضافة الزم ما:  الثالث املبحث
 ١٢٨ ) . بعد(  و)  قبل(  ظرفية

 وفيه ، فاحملذو  باملضاف واجلر املتضايفات أحد حذف:  الرابع املبحث
 : واحدة مسألة

١٣٢ 

 ١٣٢ ) . ِمْثًال (  املضاف كان إذا باملعرفة النكرة وصف
 ١٣٥ : واحدة مسألة وفيه ، املتضايفني بني الفصل:  اخلامس املبحث
رور يف احلديث الشريف : قال  باجلار املتضايفني بني الفصل  َهلْ (: وا

 . )؟ َصاِحِيب  ِيل  تَارُِكو أَنـُْتمْ 
١٣٥ 

 ١٤٠: فيه ومفعوًال  ظرفًا املسمى املفعول باب من مسألتان وفيه:  السادس ملبحثا
 ١٤٠ ) . َحْيثُ (  َتَصرُّفُ :  األوىل املسألة
 ١٤٥ ) . ِيف (  معىن واملكان الزمان ظريف تضمن:  الثانية املسألة

 ١٤٩ .التوابع باب يف حيان أيب على اجليش ناظر الفصل الثالث : اعرتاضات
 ١٥٠ : واحدة مسألة وفيه ، املعنوي التوكيد أغراض من:  األول بحثامل

 ١٥٠ ) . كل(  التوكيد لفظ إىل الظاهر بإضافة االستغناء
 ١٥٥ : واحدة مسألة وفيه ، النسق عطف املعطوف:  الثاين املبحث
 ١٥٥ ) . َحىتَّ ( بــ العطف

 ١٦٠ . حيان أيب على اعرتاضاته يف اجليش ناظر الفصل الرابع : منهج
 ١٦١ : حيان أيب آراء على االعرتاض يف اجليش ناظر مصادر:  األول املبحث
 ١٦١ . العلماء
 ١٦٣ . الكتب
 ١٦٧ : حيان أيب آراء على اعرتاضاته أسباب:  الثاين املبحث

 ١٦٧ .أوًال : االختالف يف طريقة االستشهاد على حكم حنوي 
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 ١٦٧ .سألة الواحدة ثانًيا : تعارض آراء أيب حيان يف امل
 ١٦٨ . ثالثًا : االنتصار البن مالك

 ١٦٩ : حيان أيب آراء على اعرتاضاته أساليب:  الثالث املبحث
 ١٦٩ . أوًال : االعرتاض مع الرتجيح والتعليل
 ١٧١ . ثانًيا : االعرتاض دون أن يذكر التعليل

 ١٧١ . ألفاظ ناظر اجليش يف االعرتاض
 على اعرتاضاته يف اجليش ناظر اعتمدها اليت النحوية ألصولا:  الرابع املبحث

 : حيان أيب
١٧٦ 

 ١٧٦ . أوًال : السماع
 ١٨١ . ثانًيا : اإلمجاع

 ١٨٢ . ثالثًا : استصحاب احلال
 ١٨٣ : اجليش ناظر اعرتاضات تقومي:  اخلامس املبحث

 ١٨٣ .أوًال : مدى الدقة يف النقل 
 ١٨٥ .ثانًيا : مدى توثيق اآلراء

 ١٨٦ .ثالثًا : مدى الدقة يف ترجيح املسألة 
 ١٨٨ اخلامتة

 ١٩١ الفهارس الفنية
 ١٩٢ فهرس اآليات القرآنية
 ١٩٦ فهرس القراءات القرآنية
 ١٩٧ فهرس األحاديث واألثر

 ١٩٨ فهرس أقوال العرب
 ١٩٩ فهرس األشعار واألرجاز
 ٢٠٣ فهرس املصادر واملراجع

 ٢٣٠ فهرس املوضوعات
 


