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  محمود العامودي/ األستاذ الدآتور
  

  قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
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  غزة-الجامعة اإلسالمية

  عمادة الدراسات العليا

  كليــــــة اآلداب

 قسم اللغـة العربيـة



 ب 

  اإلهداء
  
  أهــــدي

  
  إلى  هذا العمل إلى روح والديَّ رحمهما اهللا تعالى و

   
   والدعاة الذين رفعوا ويرفعون لواء، والعلماء،أرواح الشهداء

   
  أرضفي  وينصرون اهللا ورسوله في فلسطين الحبيبة ،اإلســـالم

   
   في آـل زمان ومكان ، وأآناف بيت المقدس،بيت المقدس

  
  عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل خالصًاسائًال المولى 

  
   وذخرًا لي ، وأن يكون علمًا ينتفع به، لوجهه الكريم

  
.إلى يوم الدين



 ت 

  
  تقدير شكر و

  
  

  يسرني في بداية هذا العمل المتواضع أن أتقدم بجزيل الشكر

    المشرف الفاضلوالتقدير واالمتنان إلى

  األستاذ الدآتور

  

  محمود محمد العامودي
  

الذي طالما احتفى ويحتفي بهذا العمل الجليل أال وهو و

 وهو في ذلك على ثغر عظيم من ثغور ،تحقيق ذخائر التراث

 أن يجزيه عني وعن طلبة -جل وعال- سأل اهللا أ ف،اإلسالم

 . وأن يجعله في ميزان حسناته،العلم خير الجزاء
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة
  

ه       ى آل ين وعل وله األم ى رس سالم عل صالة وال المين وال د هللا رب الع الحم
  : وبعد، وصحبه أجمعين

اب     ة آت ذه الدراس اول ه راب  : " تتن د اإلع ن قواع راب ع ن" اإلع شامالب   ه
صاري و، األن ه ه رحًا علي دين   " :وش ة جالل ال د حواشي العالم ى قواع ي عل المحل
  ".اإلعراب

  
  :أهمية الدراسة: أوًال

  
  :هماتكمن أهمية هذه الدراسة في أمرين رئيسين   

ن هشام األنصاري      " اإلعراب عن قواعد اإلعراب   : "آونها تتمحور حول آتاب    - الب
البن هشام وهو آتاب جامع " مغني اللبيب"وهذا الكتاب يعد مختصرًا لـ      ) هـ761ت  (

ا   -آما سنرى  -يا النحوية الهامة؛ إذ حظي بشروح وحواش عديدة         لكثير من القضا    منه
  .شرح شيخنا المحلي موضوع دراستنا

  
رك بصمات خاصة في                     - ذي ت ة ال  آون المؤلف ابن هشام األنصاري هو ذلك العالم

ة       : لعل من أهمها  ، النحو العربي  ات القرآني شهاد باآلي اد االست ة    اعتم   واألحاديث النبوي
  .وهخالفًا لمن سبق

  
  :أسباب اختيار الموضوع: ثانيًا

  
  :المخطوط آان لألسباب التالية إن اختياري لتحقيق ودراسة هذا  

ده بعض أهل                في منذ نعومة أظفاري وأنا أقرأ     .1 ذي يع ين ال سير الجالل اب تف  آت
اب التفاسير    "العلم   ا    )1("لب لب رة          ؛ مم ة المبك ة والعلمي يعكس اآلصرة الروحي

شيخ         حليمع شيخنا جالل الدين الم     ذا ال  أضف إلى ذلك أن آل من يقرأ سيرة ه
سيوطي           ذه وخاصة ال سنة تالمي ى أل سخاوي  )2(الجليل عل ك إال أن      )3( وال  ال يمل
إال أن تلك المحبة لن تنأى بي       ، يحبه في اهللا ويدعو له بواسع المغفرة والرحمة       

 .عن الموضوعية في البحث والدراسة إن شاء اهللا تعالى
                                                 

 . 5/333األعالم و 7/40الضوء الالمع و 1/365 آشف الظنون : انظر)1(
سيوطي )2( ال ال ان"  : ق يآ الل المحل ّصالح      الج ن ال دم م ى ق سلف، عل ق ال لوك طري ي س صر ف ذا الع رة ه  غ

أذن    واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجه بذلك الظلمة والحكام ويأتون إليه، فال يل             ،والورع تفت إليهم وال ي
 .1/441حسن المحاضرة: انظر. "لهم بالدخول عليه 

صالحين          )3( اء ال ه     وقد اعتبره تلميذه السخاوي من األولي ائًال عن ي       : " ق ان الجالل المحل د آ ـق      لق ة محق ًا عالم  ًا إمام
  .7/41الضوء الالمع: انظر.  " …الذهن  مـفـرط الذآاء ، صحـيـح
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رة      ،  مألت شهرته اآلفاقإن المؤلف ابن هشام  .2 ة آبي ا عناي ولقيت مصنفاته آله
ذلك    وال ت   ،تلقاها طلبة العلم والعلماء بالبحث والدراسة عبر قرون خلت          زال آ

  .إلى اليوم
 .كر ابن هشام يمتاز بالعمق والدقةف .3
 
  :أهداف الدراسة: ثالثًا

  
  .رفد المكتبة العربية بنص تراثي هام لم ير النور بعد .1
ن شخ  .2 شف ع ورة الك ة مغم ا   ، صية نحوي ا وأثاره ن جهوده ام ع ة اللث وإماط

 .العلمية
اهتمامات المحلي والتعرف على     رصد الحرآة النحوية التي راجت في عصر       .3

 .علماء عصره وجهودهم النحوية
 
  :الصعوبات التي واجهت الباحث: رابعًا

  
م   لقد واجهت الباحث بعض الصعوبات التي تم تذليلها بفضل من اهللا                 صبر  ابث ل

  : جهود ورعاية األستاذ المشرف جزاه اهللا خيرًا ومنها أضف إلى ذلك،واالصطبار
  

ى                   .1 دينا عل ين أي وفرة ب دة المت سخة الوحي إن المخطوط موضوع الدراسة هو الن
 .للحصول على نسخ أخرى بة ؤوالرغم من آل الجهود الد

ا اق   عدم وجود دراسة نحوية سابقة حول المحلي وجهوده الن         .2 تصرت  حوية وإنم
 .-في حدود علمي وبحثي– فقط على مؤلفاته الفقهية الدراسات

 غمار هذا الحصار الجائر على شعبنا       والمشقة في ظل  العناء والمعاناة والعنت     .3
وأمتنا خالل إعدادي لهذه الدراسة من تتابع مسلسل انقطاع التيار الكهربي إلى        

 .والحمد هللا على آل حالصعوبة المواصالت وشح اإلمكانيات 
ذي                 .4 يم ال ذا المخطوط اليت التي له البد من اإلشارة إلى المعاناة بسب آف

مه     وزه وطالس ل رم سعي لح ي ال ا دفعن رًا م ن  - ،آثي رًا م إذ أن آثي
ام   وض واإلبه ة الغم ي غاي ت ف ه آان تن   -آلمات راءة الم ادة ق ى إع  إل

ة                   وخي الدق اوًال ت رة مح و الم رة تل صلة الم والشروح األخرى ذات ال
ة الع ةواألمان ىلمي وف عل ده  للوق سخ وبع اء الن االت أثن  ، أدق االحتم

امودي            ود الع حتى أني أجهدت أستاذي المفضال األستاذ الدآتور محم
ذا                   ي إنجاز ه بهذا الصدد؛ فله مني آل شكر وتقدير ولكل من ساهم ف

ث المتواضع  ال   البح ل وع د اهللا ج ره عن و ذخ ذي أرج اه    ال ائًال إي س
 .التوفيق والسداد والقبول
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  :الدراسات السابقة: خامسًا
  

ي أو أي                      دين المحل ابقة حول جالل ال لم يقف الباحث على أي دراسة نحوية س
ه ا أسلفت -  من مؤلفات ى بعض مؤلفات -آم ة عل ا  اقتصرت الدراسات الالحق  هوإنم

ات  : "دراسة: الفقهية ومنها  ام الحرمين الجويني     " شرح الورق ه      ، إلم ق علي ه وعل حقق
دعوة       الدآتور حسام ال   ة ال دين بن موسى عفانة األستاذ المشارك في الفقه وأصوله بكلي

  .م1987  سنةوأصول الدين بجامعة القدس
  
  

  :تقسيم البحث: سادسًا
  

  :هما، تم تقسيم البحث إلى قسمين إضافة إلى المقدمة والتمهيد
  :الدراسة : القسم األول-

ا          ِب وقد سُ  ة عليه د يلقي أضواًء هام ائج التي         وختمت بب   ،قت بتمهي م النت ان أه ي
  . توصل إليها الباحث وبعض التوصيات

  :  التحقيق: القسم الثاني-  
ق        دمات التحقي سم مق ذا الق اول ه د تن سخة   ، وق م وصف الن نهج  ، ث ان م وبي
  .ثم عرضت الفهارس الفنية، ثم قدمت النص محققًا تحقيقًا علميًا، التحقيق

  
  

  :منهج البحث: سابعًا
  

اسة المنهج الوصفي التحليلي لما في التحليل من دراسة  الدرقسماتبعت في   
في قسم التحقيق في القسم الثاني وأما منهج التحقيق فقد تعرضت ، وربط وتعمق

.صفحة ج
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  تمهيد

  بين يدي الرسالة
  

ة           ُيَعدُّ النحو العربي مدخالً    وم العربي  رئيسًا لفهم ودراسة آثيٍر من العل
ددت، والدراسات اإلسالمية د تع ات النْحولق ون وشروح  المؤلف ين مت ة ب وي

اإلعراب عن  " : بها النحاة آتاباحتفىومن المتون التي ، ونظم لتلك المتون 
راب  د اإلع تين     " قواع دى وس نة إح وفى س صاري المت شام األن ن ه الب

اب           ي اللبيب   "وسبعمائة هجرية، وُيَعدُّ هذا الكتاب ملخصًا لكت  للمؤلف   "مغن
اب    شرحًا وتفصيالً  "المغني"  ُيَعدُّ -إن شئت -نفسه أو قل     اإلعراب عن    " لكت

  ."قواعد اإلعراب
ر           ال      ىوألهمية هذا المتن فقد جاءت الشروح عليه تت ر األجي ا  - عب آم
ذي يعكس آرا            -سنرى ه؛ إذ     ءولكل شارح منهجه الخاص ال ذه   إه وثقافت ّن ه

وم شتى من                  ى عل د عل ا آانت تعتم سير الشروح آثيرًا م راءات    تف وم ق   وعل
  . إلخومعاجم وبالغة وبيان ولغةوحديث  صول وتاريخوفقه وأ

ار        ه األفك تالقح في رًا ت ًا ث صبًا ومعين دانًا خ ت مي شروح آان ذه ال ا أن ه آم
ود                        ا يعكس جه د يعكس فيم ذ فري ي مشهد ف ة ف ذاهب النحوي ه الم وتتجلى في

ل والتأسي                 علماء أجالء ال   م ب زاز به م واالعت دعاء له يملك الواحد منا إال ال
ه      - العطرة بعد سيرة رسول اهللا       بسيرهم لم وآل وأصحابه   -صلى اهللا عليه وس

دوا         هاوقد آانوا ج  ! رضوان اهللا عليهم؛ آيف ال؟     ررة، زه اء ب اء أوفي بذة أتقي
م ودعوتهم       ، في الدنيا ونأوا بأنفسهم عن أبواب السالطين         ابهوا بعلمه آما ج

م   ، اهللا  جابهوا الطغاة والظلمة فأعزهم    -واألمة معهم تتحرك بأمرهم   -  ورزقه
واهم  م بتق شيتهم هللا،العل ُم اهللاَ ﴿  وخ ُوا اَهللا َوُيَعلُِّمُك سان    )1( ﴾َواتَُّق م ل ل له وجع

ر الجزاء ومن             ،صدق في اآلخرين    فجزاهم اهللا عنا وعن العربية وأهلها خي
سالم       :  -على سبيل المثال ال الحصر    -هؤالء   د ال ن عب دين     ،العز ب  وجالل ال
  .م الكثير رضي اهللا عنهم أجمعين والسيوطي وغيره،المحلي

وقد آان شيخنا العالمة جالل الدين المحلي من هؤالء العلماء األجالء           
سى  ارًا ال تن وا أث ذين ترآ م   ،ال ة العل ل طلب ا ينه ا منه ا بينن ت تحي ل ال زال  ب

  :  على سبيل المثال:ومنها
  
  

                                                 
 .2/282 سورة البقرة )1(
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  .)1(لب لباب التفاسير والذي وصفه البعض بأنه "تفسير الجاللين"-
ذلك المخطوط  ، "حواشي جالل الدين المحلي على قواعد األعراب      "و
يم وط  ؛ إذ اليت د مخط م أج و ل دينا وه ذي بأي ر ال ر غي ة  موضوع آخ الدراس

  .والتحقيق
رك           د ت ي ق ذه      آومما يجدر ذآره أن المحل دى تالمي ة ل ة هام ارًا نحوي ث

ه من مؤل      ، عالمة -أحد تالميذ المحلي  -فالسيوطي   ات  ال يخفى على أحٍد مال ف
ه       ي آتاب ر ف سه ذآ سيوطي نف ا أن ال ة ، آم ان : " نحوي م العقي ي )2("نظ  ف

د        ى قواع شروح عل د ال صاحٍب ألح ريف آ ي ش ن أب ه الب رض ترجمت مع
أخذ عن األشياخ آالبلقيني وجالل الدين      : " اإلعراب بأنه أي ابن أبي شريف     

    .)3("المحلي
مت البحث   وقد عملت هذه الدراسة وفق ما يقتضيه البحث العلمي فقس         

  : إلى قسمين
وشرحه وبيان  اولت فيه الحديث عن الشارح المحلي       تن : األول قسمال -

  .ومصادره وشواهدهمنهجه في هذا الشرح 
   . يتعلق بتحقيق المخطوط وفق الضوابط العلمية:والقسم الثاني-

                                                 
  .5/333 األعالم و 7/40 الضوء الالمع و 1/365 آشف الظنون : انظر)1(
 .الذهب الخالص:  العقيان )2(
 .15نظم العقيان للسيوطي :  انظر)3(
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  األولالقسم 
  

  الدراسة
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  : ثالثة فصولالدراسة وتشمل: القسم األول
  
  :وفيه األولالفصل  •

  
 .ف آتاب اإلعراب عن قواعد اإلعــراب تعريف بمؤلِّ-
  . نظرة تاريخية حول اإلعراب عن قواعد اإلعــــراب-
  . منهج آتاب اإلعراب عن قواعـــــــد اإلعـــــــــراب-
 . شروح اإلعــــــــراب عن قـــــــواعد اإلعــــــــراب-

  
  :فيه والثانيالفصل  •

  
 لي وعصرهدراسة وافية حول الشارح جالل الدين المح -

  .ومؤلفاته
  
  

 :وفيهالفصل الثالث  •
 

  :دراسة على شرح المحلي
   . المحــــــــــليرحـــــــــادر شــــــــمص: أوًال
  .منــــــــــــــهجه فـــــــــي الشــــــــرح: ثانيًا
  .شــــــــــــواهده النــــــــــحـويــــــــــة: ثالثًا
  .يها في شرحهاألصول التي اعتمد عل: رابعًا
  .اختيــــــــــاراته ومذهبه النـــحوي: خامسًا
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  األولالفصل 
  

  
  اإلعراب عن قواعد اإلعراب وشروحه

  
  :ويتضمن

  
   :أوًال

  .رابـــــــــف آتاب اإلعراب عن قواعد اإلعتعريف بمؤلِّ
  
  

   :ثانيًا
  .اإلعراب عن قواعد اإلعراب نظرة تاريخية حول آتاب -
  .رابــــــــــــــد اإلعـــــــاب عن قواعمنهج آتاب اإلعر -
  
  

  .رابـــــواعد اإلعـــــــراب عن قــــــــاإلعشروح : ثالثًا
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  :أوًال

  التعريف بمؤلف آتاب قواعد اإلعراب
  

  :اسمه
  

م     جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن هشام األنصاري                شافعي ث  ال
ي المصري اهرة س، الحنبل د بالق ـ 708نة ول ا والزم ، هـ ذ عن علمائه شأ وأخ ا ن وبه

  .)1(بعضًا منهم 
  

  :شيوخه
  

  :  شيوخ آثر منهمىتلقى تعليمه عل
اهرة       -1 ل الق زي نزي ي التبري د اهللا األردبيل ن عب ي ب سن عل و الح دين أب اج ال ت
ـ746ت( ساب     ) ه و والح ه والنح والت والفق ن المعق ون م ب الفن ًا بغال ان عالم آ

   . )2(والفرائض 
ــ         -2 ـ 731ت" (الفاآهاني"تاج الدين عمر بن سالم اللخمي اإلسكندري المعروف ب )    هـ
 .)3(آتاب اإلشارة في النحو: له
  
ل           -3 ي األص رئ الحران وي المق ز النح ي الع ن أب ز ب د العزي ن عب ف ب د اللطي  عب

يالزمه مالزمة الظل    " آان ابن هشام     وقد، )هــ744ت  " (ابن المرحل "المعروف بـ   
  .)4("لظله 

دين      -4 در ال ضاة ب ي الق ة  ب قاض ـ 733ت(ن جماع و ، )هـ راهيم    : وه ن إب د ب        محم
ن    ، آان صحب معارف    "بن سعد بن جماعة الكناني الحموي الشافعي         ويضرب آل ف

  .)5(أخذ عنه الحديث " بسهم
سراج      -5 ـ 794ت (محمد بن محمد نمير أبو عبد اهللا المعروف بابن ال ل   ، ) هـ ان ينق آ

 .)6(نقًال جيدًاالقراءات 

                                                 
 .2/68: بغية الوعاة : انظر)1(
 .3/144:  و الدرر الكامنة6/146: طبقات الشافعية )2(
 .2/221:  وبغية الوعاة3/178: الدرر الكامنة:انظر )3(
 .2/416: الدرر الكامنة : انظر)4(
 والدليل الشافي على المنهل 2/18 و الوافي بالوفيات 5/230 و طبقات الشافعية 3/367الدرر الكامنة  :انظر )5(

 . 1/392الصافي
 .1/20:  و بغية الوعاة4/350:الدرر الكامنة : انظر )6(
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   ).هــ745ت (محمد بن يوسف بن علي اإلمام أثير الدين أبو حيان األندلسي  -6
  

دون من             ب وأصبح ا    ه الطالب يفي ل علي ة، وأقب اء العربي ار علم ن هشام من آب
د اشتهر                  رون، وق ق آثي ه خل مباحثه النحوية الدقيقة واستنباطاته الرائعة، وتخرج علي

ه    ،واالستدراآات العجيبة الدقيقة  ، وانفرد بالفوائد    بالتحقيق وسعة اإلطالع      والثناء علي
اب        ،)1(مستفيض ل من      " )2(مختصر الخرقي   "تفقه للشافعي ثم تحنبل، وحفظ آت في أق

   )3(.أربعة أشهر، وذلك قبل وفاته بخمس سنوات
  

  :  وفاته
ــ 761توفي ابن هشام سنة      صوفية خارج           ،  هـ ابر ال ن في مق اب النصر   " ودف في  " ب
   .)4(القاهرة رحمه اهللا

  
  :مؤلفاته

اتٍ  شام مؤلف ن ه رك اب ي عامَتت ي علم ا ف ن  :ه ا م رتبط بهم ا ي صرف، وم و وال  النح
ي    شكلة ف ات الم ي، وشرح اآلي ة والحواش شواهد النحوي روح لل رآنش ا، الق  وإعرابه
  :وأصبحت في متناول أيدي الباحثين منها على سبيل المثال ال الحصر

  .عبد الفتاح الحموز: رط حققه اعتراض الشرط على الش -1
 .محمد محي الدين عبد الحميد:  حققهأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -2

ر القدس      اً         ( تحصيل األنس لزائ ة اإلسكندرية المحفوظة حالي  في   مخطوطات بلدي
  ).د تاريخ/ 1351مكتبة اإلسكندرية وهي ضمن مجموعة تحمل الرقم 

ة إطالع ابن هشام وعلو آعبه ، وآفى        وغيرها من المؤلفات التي تدل على سع       -3
ما زلنا ونحن في المغرب نسمع أنه ظهر بمصر          : " به ما قال عنه ابن خلدون     

 . )6( ابن هشام أنحى سيبويه:عالم يقال له
 .صيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميلالتح -4
 .عباس مصطفى الصالحي: يص الشواهد وتلخيص الفوائد، حققه خلت -5
 .محمد الهرميل:  النحو، حققهالجامع الصغير في -6
 .شذور الذهب في معرفة آالم العرب، وله شرح عليه -7

                                                 
 .2/416الدرر الكامنة: انظر )1(
د اهللا    ) هــ334ت (سم عمر بن الحسين الخرقي   آتاب اختصر فيه أبو القا     )2( ن عب د ب الفقه الحنبلي، وقد شرحه محم

دين            772الزرآشي المتوفى سنة     ر في مجل ع األخي ـ ، يق وع (هـ ان     : ، انظر  ) مطب ات األعي   وشذرات     3/441وفي
  .1/435:ءتهذيب األسما: انظر. بكسر الخاء وفتح الراء نسبة إلى حرفة بيع الخرق:  والخرقي6/224الذهب 

 .1/761 والنجوم الزاهرة 2/308الدرر الكامنة : انظر )3(
 .2/416الدرر الكامنة : انظر )4(
 .3/254 وإنباه الرواة 5/28السبكي:  وطبقات الشافعية10/236 و النجوم الزاهرة407البدر الطالع :انظر )6(
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ي            شرح جمل الزجاجي، حققه منفرداً     -8 ال اهللا ، وعل  آل من علي حسن عيسى م
  .توفيق الحمد

 .حققه هادي نهر: شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية -9
  .، طبعت مرارَا" بانت سعاد" شرح قصيدة  -10
  .طبع مرارَا. رح قطر الندى وبل الصدى ش-11
راء الخالصة -12 ع الخصاصة عن ق ع  . رف ي أرب ك ف ن مال ة اب ى ألفي شرح عل

  .مجلدات
الروضة األدبية في شواهد علوم العربية، توجد مخطوطة في برلين وأخرى       -13

  .في مكتبة الجامعة األردنية
  .القواعد الصغرى ، حققه إسماعيل مروة -14
  .الكبرى أو اإلعراب عن قواعد اإلعرابالقواعد  -15
رلين     -16 ة ب وط بمكتب شاف ، مخط ن الك صاف م صر االنت م (مخت ، ) 791:رق

رقم   صرية ب ب الم دار الكت سير167(وب المي   )  تف راث اإلس اء الت ة إحي ، وبمكتب
   .)1(بالقدس

روة     :  آل من  المسائل السفرية حققه منفرداً    -17 و    )2(حسن إسماعيل م وصاحب أب
  .)3(جناح

ى                -18 مغني اللبيب عن آتب األعاريب الذي اشتهر في حياته وطارت شهرته إل
  .المغرب وآتب ابن هشام حاشيته وشرحًا لشواهده

  .)4(إسماعيل مروة: موقد األذهان وموقظ الوسنان، حققه -19
  .)5(أحمد عبد المجيد هريدي: نزهة الطرف في علم الصرف، تحقيق -20

                                                 
 .1/32فهرس مخطوطات المكتبة البديرية في القدس: انظر )1(
 .من رسائل ابن هشام النحوية" اب ضمن آت )2(
 .1047صفحة / 143عدد / 3مجلد: مجلة المورد العراقية: انظر )3(
 ".من رسائل ابن هشام النحوية:" ضمن آتاب  )4(
 –منشورات دار األفاق الجديدة ) هجرية518ت (هناك آتاب يحمل العنوان نفسه لـ أحمد بن محمد الميداني  )5(

 .بيروت
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  ثانيًا
  
  :"اإلعراب عن قواعد اإلعراب: " آتابولح  تاريخيةنظرة -

  
اب ُي أليف آت د ت د اإلعراب" ع أليف " اإلعراب عن قواع ي "أسبق من ت مغن
رغ  " بانت سعاد "ومن شرح   "اللبيب ن هشام    الذي ف ه سنة         اب ة  756( من تأليف )  هجري

  :حيث ورد له ذآر عند قول آعب ابن مالك
  ولُبْق َمصَح النُّو أنَّ َلا أْوَه         َمْوُعُوَد َلْو َأنََّها َصَدَقْت َأْآِرْم ِبَها ُخلًَّة

 في مقدمة قواعد اإلعراب    الشرطية" لو"وقد شرحت معنى    : "  قال ابن هشام  
  .)1("شرحًا وافيًا فأغنى عن ذآره هنا

ة  749( سنة    "المغني " ألف ابن هشام    واألمر اآلخر أن   د       ) هجري م ضاع عن ث
رة أخرى سنة            ة  756(منصرفه إلى مصر فألفه م سنة        إأي   ، )2() هجري ه في ال ه ألف ن

  .)3(التي ألف فيها بانت سعاد
ب؛ إذ        "واعد اإلعراب اإلعراب عن ق  "ن تأليف   إوعلى هذا ف    تم قبل مغني اللبي

ّي ه سبب وضعهب صغرى " ن في ة ال شأت المقدم ا أن ي لم ى وضعه أنن ي عل ا حثن ومم
ي ا               د أول ا عن ا    المسماة اإلعراب عن قواعد اإلعراب حسن وقعه اب وصار نفعه أللب

   . )4(عند جماعة الطالب
  

  :"اإلعراب عن قواعد اإلعراب: "منهج آتاب -
م عد آتاب اإلعراب عن قواعد اإلعراب من        ُي دة         أه ا فائ ة وأآثره  المختصرات النحوي

ث  ن حي سائل      م شام الم ن ه د عرض اب ه فق ة ألفاظ و وسالس د النح صاره لقواع اخت
  :النحوية وحصره في أربعة أبواب

  . في الجملة وأحكامها:ب األولالبا
  .والمجرور  في الجار:الباب الثاني
  . في تفسير آلمات يحتاج إليها المعرب:الباب الثالث
ستوفاة موجزة         :الباب الرابع  ارات م د           ، في اإلشارة إلى عب ي ق أن المحل د أسلفت ب وق

  .رحمه اهللا  يكمل شرح هذا الباب أنوافته المنية قبل
ه مغني اللبيب وإن ُاْخُتِلف              وهي األبواب نفسها ا      لتي فصلها ابن هشام في آتاب

  .في ترتيب هذه األبواب في المغني
يوضح فيه معنى الجملة ونوعها من حيث الجمل التي ال محل                : فالباب األول   

ة      ، لها من اإلعراب والجمل التي لها محل من اإلعراب           ة الخبري م تحدث عن الجمل ث

                                                 
 .78-73 وقواعد اإلعراب 28محمود ناجي: تحقيق : انت سعادشرح ب: انظر )1(
 .13تحقيق مازن المبارك : مغني اللبيب: انظر )2(
 .4علي نيل:تحقيق : مقدمة اإلعراب عن قواعد اإلعراب: انظر )3(
 .23-17مقدمة قواعد األعراب : انظر )4(
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ارف المحضة   ًا بعد النكرات المحضبها لزومالتي لم يسبقها ما يطل    ة صفات وبعد المع
  . لهماةأحوال وبعد غير المحضة منها محتمل

  :أما الباب الثاني ففيه أربع مسائل
  .المسألة األولى تعلق الجار والمجرور أو في معناه

ة في                  المسألة الثانية حكم الجار    م الجمل رة آحك ة والنك د المعرف ع بع والمجرور إذا وق
  .صفية أو الحالية الوتعيين

ة سألة الثالث ق :  الم اًال تعل رًا أو ح ع الجار والمجرور صفة  أو خب ى وق  بمحذوفمت
  ."راستق"أو " آائن: "تقديره

د    يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع السابقة         : المسألة الرابعة  وحيث وقع بع
  .نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل

ى       ،ير آلمات يحتاج إليها المعرب    فيتعلق بتفس : أما الباب الثالث   سمها إل د ق  وق
  :أنواع ثمانية
  ".ىبل"و" أجل"و" أبدًا" و" عوض"و" قط:"  وهي ما جاء على وجه: النوع األول

اني  وع الث ين  : الن ى وجه اء عل ا ج و م رف   " إذا" وه ًا وح أتي ظرف ث ت حي
  .مفاجئة

  :ثالثة أوجهما جاء على : النوع الثالث
دها  ال فيه" إذ ":أح ارةفيق ا مضى: ا ت أةظرف لم ارة حرف مفاج ارة حرف  وت  وت

  .تعليل
  .حرف وجود لوجود وحرف جزم وحرف استثناء:  ويقال فيها"لما: "ثانيةال

  .حرف تصديق وحرف إعالم وحرف وعد: فيقال فيها" نعم ":الثالثة
ة اء  ": إي":الرابع كون الي زة وس سر الهم ة ، بك ي بمنزل م: "وه تص  " نع ا تخ إال أنه
  .بالقسم

داء       ، " إلى"تأتي جارة بمعنى    " حتى ":الخامسة ارة بمعنى     أو حرف عطف أو ابت  وت
  .آي

  ".حقًا: "وحرف تصديق وبمعنى، حرف ردع وزجر" آال ":السادسة
  .فتكون نافية وناهية وزائدة" ال: "ابعةالس
  

  :وهو أربعة، ما يأتي على أربعة أوجه: النوع الرابع
ويختص  ،  جوابها لوجود شرطه   امتناعف يقتضي   فيقال فيها تارة حر   " لوال: "امأحده

ر  ة الخب ة المحذوف ارة، بالجمل ضيض : وت رف تح ارة، ح وبيخ : وت رف ت ون ، ح ويك
  .لالستفهام 

ا  ، المكسورة خفيفة النون  " إن: "الثانية ة          : فيقال فيه ة من الثقيل ة والمخفف شرطية ونافي
  .وزائدة
ون  ، المفتوحة  " أن: "الثالثة ا   ، خفيفة الن ال فيه دة      :فيق سرة  ،  حرف مصدري وزائ ومف

  .ومخففة من الثقيلة
  .فتكون شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة" من: "الرابعة
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  :ما يأتي على خمسة أوجه: النوع الخامس

  .تقع شرطية واستفهامية وموصولة وحاال لمعرفة" أي: "أحدهما
اني ي الماضي أو حرف " ول: "الث ون حرف شرط ف ا أن تك د أوجهه ي  فأح  شرط ف

  .أو تكون للتمني أو للعرض، " أن"  لـًا مصدريًا مرادفًا أو تكون حرفالمستقبل
  

  :بعة أوجهأتي على ستما : النوع السادس
" يكفي : "أو اسم فعل بمعنى      " حسب "فأحد أوجهها أن تكون اسما بمعنى       ": قد"وهو  

  .أو حرف تقريب أو حرف تقليل أو حرف تكثير، أو حرف تحقيق أو توقع 
  :وهي" الواو"وهو، ما يأتي على ثمانية أوجه: النوع السابع

  .واو االستئناف وواو الحال: وهماهما  يرتفع ما بعدانواو -
 .)1(واو المفعول معه وواو الجمع: واوان ينتصب ما بعدهما ،وهما -
 .في حالة الجرواو القسم و واو العطف : واوان ينجر ما بعدهما وهما  -
 .انية على خالف في األخيرة عند  النحاةالواو الزائدة وواو الثم -

  :ما يأتي على اثني عشرة وجهًا: النوع الثامن
  :فإنها على ضربين" ما"وهو 
مية بعة:اس ا س صة :  وأوجهه ة ناق ة ومعرف ة تام تفهامية ) الموصولة(معرف وشرطية واس

  .وتعجبية ونكرة موصوفة ونكرة موصوف بها
  :وأوجهها خمسة: وحرفية

ل  ة عم ي"العامل ة " سل ر ظرفي صدرية غي ل  والم ن العوام ة ع ة وآاف صدرية الظرفي  والم
  .وزائدة

ارات            : "  على قتصر فيه اف: أما الباب الرابع   ى عب ارات موجزة إل ى عب اإلشارة إل
  ".محررة مستوفاة

اب ذا الب ن ه صحيح للحرف أو  : والهدف م ر االصطالح ال ى ذآ د العرب إل توحي
الق            ارات آ ه من عب ن هشام              : ولالفعل وما ينبغي تجنب اب اهللا ورد اب ادة الحرف في آت بزي

  .على هذا القول
ودة          ة المعه واب النحوي صرًا لألب د مخت ذي يع اب ال م ا لكت د ت ون ق ذا يك  ،وبه

ى شرحه             اور عل ة   وعلى هذا فال عجب أن يتع ًا وحاشية          جل اء شرحًا ونظم من العلم
  .التاليةالصفحات ف في ّنَص ذآر شروح هذا الُموهذا يؤدي بنا إلىعلى الشرح؛ 

  
  
  
    

  
  

                                                 
ولما يعلم اهللا : "وقد أورد المصنف مثاًال، لبهي الواو الداخلة على المضارع المسبوق بنفي أو ط: واو الجمع )1(

 . أحمد عبد الدايمد.أ  لـ 69 انظر متن القواعد محققًا ص"يعلم الصابرينوالذين جاهدوا منكم 
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  ثالثًا
  

  شروح اإلعراب عن قواعد اإلعراب
  

ول   ا                         :يمكن الق ا م ا ، ومنه ا وصل إلين ا م ان، منه رة بمك  إن قواعد اإلعراب من الكث
د               استقر طالته يد النسيان، أو    الم ، ولق شرة في الع  في إحدى خزائن المخطوطات المنت

ذه      ،السؤال عنها بالبحث و حاولت أن أتتبع وجود هذه الشروح         ويمكن عرض بعض ه
  :الشروح حسب األقدم تاريخيا

  
د اإلعراب" -1 ن  " شرح قواع د ب ن محم ي القاسم ب ن أب د ب ن محم د اهللا ب لعب

 ).هجرية769-639( فروحون اليعمري التونسي األصل المدني المولد 
م يصل           ه ل ون ، وهو أول شرح لقواعد األعراب لكن لم يشر إليه صاحب آشف الظن

ه التقى         ، وهو قريب العهد بابن هشام      ، إلينا ن فرحون أن وا الب ذين ترجم شر ال م ي ول
  .)1(ابن هشام ، ولكنه التقى أبا حيان األندلسي 

  
اب ابن هشام اإلعراب عن قواعد اإلعراب        "شرح تحفة الطالب      -2 اب آت  "لب

لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد بن علي القرافي المصري ثم المقدسي 
 ولشهاب الدين نظم   ،) هجرية 815-756" (ابن الهائم " لمعروف بـ الشافعي ا 

 .)2(لقواعد اإلعراب 
 
اني       -3 ة الكن ن جماع ر ب ي بك ن أب د ب د اهللا  محم ي عب باب ألب ق األس          أوث

المقدمة " ثالثة على    ":قواعد اإلعراب "وله ستة شروح على     ، )هـ749-819(
صغرى ى  "ال ة عل ة ال" وثالث رىالمقدم ا يؤ، "كب ف    مم شام أل ن ه د أن اب آ

م  ،"المقدمة الصغرى ": وسماه،  في المرة األولى مختصراً    "قواعد اإلعراب " ث
 ".المقدمة الكبرى: "شرحه بعد ذلك؛ وسماه

  
 .)3()هجرية864-791( شرح جالل الدين محمد بن أحمد بن ابراهيم المحلي -4

لوحة يتكون من ثالث وخمسين     )  نحو 1047: رقم(وهو مخطوط بدارالكتب المصرية   
ع  وقف  وهو شرح غير آامل إذ الشارح        ارات     " عند الباب الراب ى عب في اإلشارات إل

  . ولم يكمل هذا الباب"محررة موجزة
ن                     )4(وقد ورد في النسخة    د ب ن محم د ب ذه محم سخة آتبت بخط تلمي  أنها منقولة عن ن

  .)6() هجرية877-836(المومني الطرابسي ثم القاهري  بهادر

                                                 
 .2/300 والدرر الكامنة 1/22 ودرة الحجال في أسماء الرجال 1/454الديباج المذهب :  انظر )1(
 .2/157وء الالمع  و الض1/306طبقات الشافعية :   انظر )2(
 .177 والمنجم في المعجم 2/143 والذيل التام 7/39الضوء الالمع : انظر )3(
 .53اللوحة: انظر )4(
 .49-48 واألعالم2/346 والقبس الحاوي 9/209الضوء الالمع :  انظر )6(
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ي           : "ما ورد أما عنوان المخطوط آ    دين المحل شيخ  جالل ال حواشي العالمة المحقق ال
  . الحبر الهمام ابن هشام األنصاري في اإلعراب قواعدعلى

ـقوله     سملة ب د الب دأها بع د ب ا"  :وق صيل     " ":أم دهما لتف ين أح وعة لمعني ي موض ه
  "...لمجم

ال   سين ق ة والخم ة الثالث ي اللوح م ُت:" وف ال إالفََّكل ن األفع لَّ ": م  " اَلَط" و"ق
ـ  ُةلَِّع : َ"رُثَآ"و بههن ب ك ش ضهم "... بَُّر" ذل م بع ا "نَّإ :زع ال   " م ذه األفع ع ه م

ه في المغني         دين     . )1(مصدرية ال آافة قال أن :  في حواشي الكشاف        )2(وذآر قطب ال
ة              " ما"  ويظهر   ،المتصلة بهذه األفعال يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون آاف

اً ثمرة ذلك في وصلها وفص      اني توصل     لها خط ى الث ى األول تفصل وعل ذا  ."، فعل وه
  .إن شاء اهللا تعالى الشرح هو موضوع رسالتنا

  
راب لمح   -5 د اإلع رح قواع افيجِّ    يش ليمان الك ن س د ب دين محم -788( يي ال

  ).هجرية879
  . فخرالدين قباوة:هذا الشرح مطبوع حققه الدآتورو

ه         شرح بقول ا : " وقد بين الشارح الهدف من ال ـ      لم اب المسمى ب اإلعراب  "  رأيت الكت
ام جل" عن قواعد اإلعراب  شيخ اإلم ال دينم ة ُح...ل ال ي غاي ِعِنْس ف د ذوي  الوق  عن

سفر  ن لك ،األلباب ، ونهاية عموم النفع لمن تأمله من الطالب         ه غير مستغن عن شرح ي
و ه النَّخدَّ مهعن وج اب رات تخرت اهللا ... ق الى_اس ب_ تع ي أن أرت رحًا يف ه ش  ذلل ل

  .)3(... أبيات شوارده الصعاب
سملة                    شرح الب شارح ب دأ ال د ابت شرح وق ان معنى    ، ونص ابن هشام ممزوج مع ال وبي

اء وبنا رور   يه ورأئالب ار والمج ق الج دير متعل ي تق اة ف ن   )4( النح ك م ر ذل ى غي  إل
ة    ذه المقدم ي ه ا ف ي عالجه ضايا الت رحه  ،الق ي ش افيجي ف ل  ي والك ى التعلي د عل عتم

ه متحرراً     والتحليل   صية   ويستمد من مصادره النحوية والتفسيرية عرض مادت  من الن
  .غالبًا
شيطي              -6 شرح قواعد اإلعراب لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر األب

  )5(). هجرية883-802(ثم القاهري األزهري الشافعي 
  
رحمن   -7 د ال ن عب ر ب ي بك دين أب زين ال راب ل د اإلع راب عن قواع  شرح اإلع
  ). هجرية893ت(سخاوي ال

  .)6()4692رقم الحفظ ، سطرا21، لوحة41(مخطوط مصور عن ترآيا 

                                                 
 .404-403المغني : انظر )1(
: له مؤلفات آثيرة منها ، ) هــ766-694" (يالقطب التحتان"محمود بن محمد قطب الدين الرازي الشهير بـ )2(

الدرر :انظر.تحفة األشراف في حاشية الكشاف و درة األصداف على الكشاف وشرح الكشاف إلى سورة األنبياء
 . 11/215 وتحفة المؤلفين 4/14 وديوان اإلسالم 11/87 والنجوم الزاهرة 4/339الكامنة

 .31صفحة: انظر )3(
 .34-33صفحة: انظر )4(
 .1/131 والقبس الحاوي 38 ونظم العقيان 1/235الضوء الالمع : انظر. نسبة إلى بلدة إبشيط من قرى المحلة )5(
 ؟ 5/237هدية العارفين: انظر )6(
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سخة ي أول الن اء ف ستعين: " ج ه ن تح: أي، ب ا"،أفت شرط": أم ى ال ا معن ٌة فيه ، آلم
ل  :" وآخرها" ولذلك آانت الفاء الزمة بجوابها غالباً    ا : وقي ة   : أي، إنه واو عاطف ال

  ".فتحت"لـ
اهر أن ذا المخطوالظ ي   وط  ه واو ف ى ال ن معن دور ع ديث ي ام ؛ ألن الح ر ت  غي

  .)1(" عند الحديث عن واو الثمانية"النوع السابع" في " الباب الثالث"
  
راب -8 د اإلع ى قواع ف عل ق لطي أليف،  تعلي صروي   : ت ل الب ن خلي د ب محم
  .هشام الشويكي في رسالة دآتوراه.د وقد حققه ،) هجرية889ت(
  
حاجي بابا إبراهيم بن عبد الكريم      –ح قواعد اإلعراب     لطائف اإلعراب في شر    -9

رن التاسع       بن عثمان الطوسي      اء الق د      : دراسة وتحقيق   ، من علم د عب د أحم محم
اليجي اب الم ة : الوه ة العربي ة اللغ ر –آلي ة األزه - جامع

   .ميالدية1989/هجرية1409
  

ر -10 د اهللا األزه ن عب د ب ة905-838(يشرح خال ل وصُِّم" :المسمى)  هجري
   ."الطالب إلى قواعد اإلعراب

  .وهو آتاب مطبوع، هو من أآثر الشروح شيوعا؛ لسهولة ألفاظه وعدم استطراده
  

د اهللا      -11 ن عب ماعيل ب ن إس ود ب رح محم ي ش ي           الخيربيت ي الحنف  الروم
  ) . هجرية910-(...

ه  الم   : "أول ة اإلس د آلم ة محم ع بدول ذي رف د هللا ال زوج .."الحم رح مم و ش   وه
 صنف   يربيتي وقد بين صاحب هدية العارفين أن الخ       )2("بتوضيح قواعد اإلعراب  
  . )3(توضيح قواعد اإلعراب
  .)4("توحيد اإلعراب: "وذآر بروآلمان أن اسمه

  
دين المري                إلبراهيم شرح قواعد اإلعراب     -12 ر برهان ال د بن أبي بك  بن محم

، )5()ـ ه  923-836" (ابن أبي شريف    "المقدسي المصري الشافعي المعروف بـ    
  .وهو أحد تالميذ شيخنا جالل الدين المحلي

  .توجد نسخة من المخطوط في األزهر
  

                                                 
 .95اإلعراب عن قواعد اإلعراب : انظر )1(
 .2/124آشف الظنون  )2(
 .6/245 هدية العارفين  )3(
 .6/81تاريخ األدب العربي  )4(
شرح : " صنف، يت المقدس، وأخذ عن علمائها ، وقدم القاهرة غير مرة ، وسمع بمكة والمدينةولد بب )5(

: انظر._ رحمهما اهللا_توفي بالقاهرة ، ودفن قرب ضريح الشافعي ".شرح العقائد البن دقيق العيد"، و"الحاوي
 . 1/83 والقبس الحاوي26و نظم العقيان 1/134الضوء الالمع 
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شيخ زاده               -13 شهور ب وي الم د القوج راب لمحم د اإلع رح قواع  ش
  ). هجرية950ت(

  . دراسة وتحقيق إسماعيل إسماعيل مروة1997 مطبوع سنة 
  

اآف  -14 ريم الع د الك ن عب د ب رح محم ة964ت( ش ـ) هجري وم ب آاشف (الموس
  ".القناع والنقاب بإزالة الشبه عن وجوه قواعد اإلعراب 

شريعة و           ": أوله رآن الحمد هللا الذي جعل أتم الوسائل إلى تحصيل علم ال د    الق  ، وبع
ه        ونقصانهفيقول العبد المعترف بهفواته      ه وغفران  والمغرف من بحار نفحات رب

  ..على عتبة باب الرؤية الرحيم " يم العاآفعبد الكر"محمد بن الشيخ المسمى بـ 
 آاشف القناع والنقاب عن وجوه   "هفسميت... فتوسلت بتأليف شرح بهذه الرسالة     

  ." ليكون االسم مطابقا للمسمى"قواعد اإلعراب
ة وسبع عشرة لوحة تحت                   والشرح مخطوط بدار الكتب المصرية يتكون من مائ

  .)1()163146/28/م(رقم
  

د  -15 رح أحم ي   ش د الزيل ن محم ة976ت(ب ـ )  هجري وم ب د  "الموس ل معاق ح
   ." والشواهدئلالقواعد التي تثبت بالدال

ه     ر أن أول ون وذآ شف الظن احب آ ره ص ماء   : "ذآ ع أس ذي رف د هللا ال الحم
اء رأ ، )2("العلم ه ق روة أن ماعيل م ر إس يخ "وذآ رح ش امش ش ى ه ره عل أآث
  .)3("زاده

  
ة  980قيل سنة    ،  -لف في وفاته  مخت -لي  ي شرح لنورالدين علي العس    -16 هجري
  .)4( هجرية994أو 
  

ه "-17 ي شارح البخاري رحم ولى العين ى قواعد اإلعراب للم د عل  شرح جدي
اري شرح "الب وان ال ذا عن صرية ،  هك ب الم دار الكت وط ب و مخط ن ( وه الف

  ).بخط جميل، 157،لوحة 983
ه  ام        : " أول الملح في الطع ا من جعل النحو في الكالم آ سان   ي ، ي ا من خص االن

  .)5(..."بإجراء النحو في الكالم
  

ى  ف عل م يوق ه  ول سوبا إلي شرح من ذا ال ي– ه راجمف ب الت ة -)1( آت افة آلم         وإض
  .-واهللا أعلم- يشعر أنه غير البدر العيني المذآور "المولى"

                                                 
 .6/82 وتاريخ األدب العربي 6/245 وهدية العارفين 1/124ن آشف الظنو: انظر )1(
 .1/124آشف الظنون : انظر )2(
 .35-3حاشية ) شيخ زاده(القوجوي " شرح قواعد اإلعراب"مقدمة  )3(
 .7/214 ومعجم المؤلفين 784 وهدية العارفين 1/124آشف الظنون : انظر )4(
ر )5( ة: انظ و  .15لوح اري ه حيح البخ ارح ص ي    محم:  وش دين العين در ال ى ب ن موس د ب ن أحم ود ب

اريخ      "و" عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ، المقاصد النحوية       : "، له   ) هجرية855ت(الحنفي عقد الجمان في ت
  .7/163األعالم : انظر.  وغيرها"أهل الزمان
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  :لمجهول  " األلباباتحمف" شرح عنوانه -18

ات العر    د المخطوط ي معه وط ف اب مخط ه   والكت م مؤلف ه اس ب علي م يكت ة ل بي
  ).لوحة80، بخط جميل، هجرية5234رقم(

وط ألك : "وأول المخط ده أزِ     أس ن عن ا م صواب ي ق وال ام الح صل ُةمَّإله  ف
  ..."الخطاب

يط عن المخدرات    وشرحت شرحًا: "ثم ذآر في اللوحة الثانية     يذلل الصعاب ويم
  "....".ح األلبابفاتم"وسميته بـ، النقاب 

  
ن      "  آتاب -19 توضيح اإلعراب في شرح قواعد اإلعراب لمحمود بن إسماعيل ب

  .عبد اهللا بن يوسف بن هشام
  ).16468/م429نحو)(لوحة93(مخطوط في دار الكتب المصرية يتكون من 

ى اهللا   :"وأول المخطوط ، على ترجمة للمؤلف  لم يعثر  ر إل أما بعد فيقول العبد المفتق
ماعيل  شيخ إس ن ال ود ب ل محم ي الجلي ف الغن ن يوس د اهللا ب ن عب ن  ب شام ب ه

  ....."-سقى اهللا ثراه وجعل الجنة مثواه -األنصاري 
  

ا            -20 راهيم الق د بن إب قجي وأحسن األسباب في شرح قواعد اإلعراب تأليف أحم
   .)2()1334ت(المشهور بالصابوني 

  
ة              هيهذه   ى  أهمي دل عل ا ت  غالب شروح قواعد اإلعراب ونبذة مختصرة عنه

اب عن  ذا الكت اةه راب    ، د النح د اإلع ات لقواع اك منظوم سب فهن ذا فح يس ه ول
ا    وحواش على بعض شروحها    ا  ،  ال أجدني في حاجة لعرضها أو التعرض له ففيم

  .-وهللا الحمد-تقدم الكفاية 

                                                                                                                                            
 .2/78 والقبس الحاوي 2/70 و الذيل التام 10/131الضوء الالمع : انظر )1(
 .1/86عالم األ: انظر )2(
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  الثانيالفصل 
  
  

  جالل الدين محمد بن أحمد المحلِّي
  
  

  .عصر المحلِّـــي: أوًال
  

  .لقبه اسمه ونسبه: ثانيًا
  

  . مولده ونشأته:ثالثًا
  

  .طلبـــــه للعلم وشيوخـــــــه: رابعًا
  

  .أخالقه وثناء العلماء عليه: خامسًا
  

  .تالميذه: سادسًا
  

  .مؤلفاتـه: سابعًا
  

  .وفاتـــــــه:ثامنًا
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  )1(َعْصُر الَمحلَّي :أوًال
  

  :الحالة السياسة
  

هجري سنة سبعمائة   ولد العالمة جالل الدين المحلي في أواخر القرن الثامن ال      
ة            ، وإحدى وتسعين هجرية   آما توفي بعيد منتصف القرن التاسع الهجري سنة ثمانمائ

ة    داثًا                     ،وأربع وستين هجري بقها أح ا س رة وم ك الفت الم اإلسالمي في تل  حيث شهد الع
الم                   اء من مشرق الع ة للعلم جسامًا ألمَّْت بالعراق والشام فجعلت من مصر موئًال وقبل

هاإلسالمي ومغ دين رب ة الموح ار دول د انهي ة   وخاصة بع رة حافل ك الفت ت تل ؛ إذ آان
الم   اريخ اإلس ي ت ة ف سياسية الهام داث ال زال  ، باألح المي ال ي الم اإلس ان الع ث آ حي

ة   ات مؤلم سلمين نكب وا الم ذين نكب ول ال ار والمغ م التت رزح تحت حك ر أن اهللا ، ي غي
ه     ى بلطف ة من الت     ، تعالى تجل ل الذهبي دخلت القبائ الد       ف ار والمغول في اإلسالم في ب ت
  . على إسالمها إلى اليوم - بحمد اهللا–وال تزال ترآستان ، روسيا وترآستان

د                    ا بع دت سيطرتها فيم ة التي امت ة العثماني آما شهدت تلك الفترة نشاط الخالف
المية    ر األراضي اإلس ى أآث ه     ، عل زي قاعدت م مرآ ت حك ا تح بالد آله دت ال فوحَّ

 بعد أن هزم    ،امتد حكم اإلسالم إلى بالد جديدة هي شبه جزيرة البلقان         آما  ، األناضول
ون                    يهم األوروبي ذي سيره إل صليبي ال وا الجيش ال ا هزم المسلمون البلقان بسهولة آم

ون ل         ، الغربي ن المعاق ل م ر قلي دد غي ي ع سطنطينية وف ي الق اهم ف وا بقاي ا عزل آم
  .األخرى

دي تيمورلنك وهو من             آما شهد العالم اإلسالمي اجتياحًا مغول      ى ي دًا عل يًا جدي
  .فأنزل في آثير من بالد المسلمين الكثير من الدمار والخراب، أحفاد جنكيزخان

ك  لطان الممالي ت س ة تح دها واقع رة نج ذه الفت ي ه صر ف ى م ا إل وبعودتن
ى       932 إلى 792 بين سنة    )2(الجراآسة البرجية  سط سلطانهم عل ى جانب ب ة إل  هجري
  .الشام والحجاز

رهم               وقد تعاقب على سلطنة المماليك ما يقرب من خمسة وعشرين سلطانًا أآث
   .)3(قتل أو خلع

 ازدهارًا ذهبيًا في تلك الفترة، -بحمد اهللا– أما الحياة العلمية  فقد آانت مزدهرة  
ة شمروا عن ساعد الجد                    إذ هيأ اهللا فيها علماء موهوبين في شتى التخصصات العلمي

فكثرت ،  السياسية بل نهضوا بالحرآة العلمية إلى أوج عظمتها          ولم يتأثروا بالحوادث  

                                                 
 والنجوم الزاهرة البن 1/67بدائع الزهور البن إياس:  للتوسع في تفاصيل هذه الفترة وما سبقها يمكن مراجعة)1(

  .2/116 وحسن المحاضرة للسيوطي 7/47تغري بردي 
 وخطط 2/136: الخطط المقريزية: انظر. ماليك السلطان األشرف خليل قالوون في أبراج القلعةم نسبة إلى )2(

 .2/10الشام لمحمد آرد علي 
ة          : " ومن الكتب التي استوعبت تراجم تلك الفترة       )3( ة الثامن ان المائ ة في أعي ن حجر العسقالني       " الدرر الكامن الب
وه     أل ترجمالشمس الدين السخاوي؛ إذ    " الضوء الالمع في أعيان القرن التاسع     "و ا ترآ رنين وم ذين الق هم علماء ه

  .من مؤلفات عظيمة
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د            ، المدارس العلمية والمكتبات   ادين بع وظهرت المؤلفات والموسوعات في شتى المي
وا                 ودهم والق وم فضاعفوا جه ك العل أن أدرك أولئك العلماء األجالء خطورة زوال تل

اج العلمي         ويكفي للدالل  ، تشجيعًا من الحكام المماليك بهذا الصدد      ى خصوبة اإلنت ة عل
ا أسلفت   -في تلك الفترة ما ذآره الحافظ ابن حجر العسقالني            ر من         -آم دَّ أآث  حيث َع

ة           ن تيمي ة  728ت  (خمسة آالف عالم من أمثال اب ة  742ت  (والمزي   )  هجري )  هجري
يم    )  هجرية 748ت  (والذهبي)  هجرية 745ت  (وأبي حيان  ن الق ة 751ت(واب )  هجري

دين اإل  ال ال نويوجم ة772ت(س ر )  هجري ن آثي ة774ت (واب ة  )  هجري ن قدام واب
ة780ت (المقدسي اني)  هجري ة768ت (والكرم ازاني)  هجري ة791(والتفت )  هجري

ة 795ت(وابن رجب الحنبلي  دين البلقيني   )  هجري ة 805ت (وسراج ال ن  )  هجري وزي
  ). هجرية806ت(الدين العراقي 

ا            هذه هي البيئة السياسية والعلمية التي آانت         رة وم ك الفت شها مصر في تل تعي
رة             ، تالها ابيع الث ك الين ي من تل وم        ، حيث نهل جالل الدين المحل ك العل أ ظالل تل وتفي

ة األعالم  ا األئم ي نهض به راء الت رًا–الغ ذه - جزاهم اهللا خي ي أن ه ا من شك ف  فم
ة والفك               ي العلمي دين المحل ة البيئة آان لها األثر العظيم في تكوين شخصية جالل ال ، ري

سيوطي    ن أن ال ك م ى ذل ة911-849(وال أدل عل ماه  )  هجري ًا أس ف آتاب م : "أل نظ
رن التاسع الهجري              " العقيان في أعيان األعيان    شاهير الق راجم م يتناول فيه عرض ت

شندي       ساني والقلق ة والتلم ن جماع سخاوي واب ي وال دماميني والحلب ال ال ن أمث م
سلطان مح      اتح   والدمياطي والخوارزمي والعيني وال د الف ا أن    ، م سيوطي "آم سه  " ال نف

ان ي نظم العقي ر ف ه ذآ ي إذ أن دين المحل ًا لجالل ال ذًا نجيب ان تلمي سير )1(آ مَّ تف ه أت  أن
دأه شيخه           )2( الكريم القرآن د ب ان ق ي " الذي آ ه  " المحل ي     إال أن ه    ذآر أن المحل د وافت  ق

م يكمل     ،الَمِنيِّة قبل إآماله   ي   آما ل اب األخ        المحل ى الب واب قواعد         شرحه عل ر من أب ي
  .اإلعراب للسبب نفسه

رن التاسع        ي   –وهكذا يعد الق ة عصر شروح           -عصر المحل ة العلمي  من الناحي
ون        وم والفن تى العل ي ش ابقة ف ات س ى مؤلف ات عل واشٍِ وتعليق هر   ، )3(وح ن أش وم

ه                 ن هشام األنصاري خاصة آتابي ات اب مغني  : "الشروح في النحو شروح على مؤلف
  ".اب عن قواعد اإلعراباإلعر"و" اللبيب

م دراسات وشروح حول                          ان له رن ممن آ ذا الق ر في ه اء آث وقد اشتهر علم
   : -على سبيل المثال ال الحصر-منهم ، الكتابين

شُُّمِني - د  :ال ن محم د ب دين أحم ي ال ة872-810( تق ى  )  هجري ية عل ه حاش ل
سمى      ن هشام             : " مغني ابن هشام ت ى مغني اب ها من   لخص ، "المنصف من الكالم عل

  .)5( وغيرها من المؤلفات)4(حاشية الدماميني وزاد عليها أشياء نفيسة

                                                 
 .12نظم العقيان : ظر ان)1(
سير                  )2( سيوطي التف رءان وأآمل ال ة الق ى نهاي رة    بدأ المحلي تفسيره من سورة الكهف حت ى   من أول سورة البق  إل

 . وقد وصفه أهل العلم بأنه لب لباب التفاسير"ـتفسير الجاللين"ـوقد عرف هذا التفسير ب، ة سورة اإلسراءنهاي
 .وما بعدها15: لمحمود شاآر) مملوآيالعهد ال(التاريخ اإلسالمي:  انظر)3(
 .1/215القبس الحاوي للشماع الحلبي :  انظر)4(
  .1/375 وبغية الوعاة  2/174الضوء الالمع :  انظر)5(



 23

عيد    :يافيِجالَك- ن س ليمان ب ن س د ب ة879ت( محم راءة   )  هجري ن ق ر م أآث
سيوطي         ئالكافية البن الحاجب وإقرا    )  هـ  911ت(ها حتى نسب إليها وهو أحد شيوخ ال

ه       وأحد شراح اإلعراب عن قواعد اإلعراب وقد وصف السيوط         افيجي بأن ي شرح الك
  .)1("من أحسن الشروح"

د       : الَجْوَجرّي- ن محم نعم ب د الم ن عب ة 889ت(محمد ب ه محفوظات   ، ) هجري ل
 ) هجرية864ت (  وأجاز له العلماء منهم الجالل المحليومقروءات في شتى العلوم،

  . وغيره)2("شرح على شذورالذهب: "ومن تصانيفه
اوان- ن قََ ن  : اْب د ب ن أحم سين ب ي الح د الكيالن ة889ت(محم ه )  هجري ل

  . في النحو)3("شرح القواعد الصغرى: "مصنفات منها
  

ي صاحب                          دين المحل ا جالل ال ى الحديث عن مؤلفن ا إل ؤدي بن دم ي ا تق وآل م
  .المخطوط موضوع دراستنا

                                                 
 .2/198 والقبس الحاوي 7/280 والضوء الالمع 183 المنجم من المعجم )1(
 .ة بالمدينة المنورة إصدار الجامعة اإلسالمي– مطبوع تحقيق نواف بن جزاء الحارثي )2(
 .3/312 ومعجم المؤلفين 1/316 وهدية العارفين 3/135الضوء الالمع :  انظر)3(
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   : ولقبهاسم المحلي ونسبه: ثانيًا
  
الل أ           م ، الج ن هاش د ب ن أحم راهيم ب ن إب د ب ن أحم د ب و محم وه د اهللا  ب        عب

شافعي      اهري ال ي الق صاري المحل ال األن ن الكم اس ب و العب شهاب أب ن ال و ، )1(ب وه
   .)2(منسوب إلى المحلة الكبرى من الغربية وهي مدينة مشهورة في مصر

ي   دين المحل الل ال ي، أو ج الجالل المحل رف ب ب  )3(يع اد لق ن العم ه اب ق علي :         ، وأطل
  .)4("تفتازاني العرب"
  

  : مولده ونشأته : ثالثًا 
نة     وال س ستهل ش ي م د ف ه ول ي، أن دين المحل ه رأى بخط جالل ال سخاوي أن ر ال ذآ

  .، ونشأ في القاهرة )5(سبعمائة وإحدى وتسعين بالقاهرة
  

  :طلبه للعلم وشيوخه : رابعًا 
ون،        دة فن ي ع تغل ف ًا، واش رآن وآتب رأ الق اهرة ، وق ي الق شأ ف ه ن سخاوي أن ر ال ذآ

درس  دل،     ف ق والج ساب والمنط رائض، والح و والف ة والنح وله، والعربي ه وأص الفق
نن                  وم الحديث، وتف دين وعل سير وأصول ال والبيان والمعاني والعروض، ودرس التف

وذآر السخاوي أيضًا أنه درس على شمس الدين البرماوي         ، في العلوم العقلية والنقلية   
ولي       الفقه وأصوله والعربية، وأخذ الفقه عن إبراهي       ي، وال م البيجوري، والجالل البلقين

شهاب العجيمي                     ن جماعة، وأخذ النحو عن ال العراقي، وأخذ أصول الفقه عن العز ب
ن أنس المصري                     دين ب رائض والحساب عن ناصر ال والشمس الشطنوفي، وأخذ الف
در                  ه عن الب ان والعروض وأصول الفق الحنفي، وأخذ المنطق والجدل والمعاني والبي

ولي             األقصرائ ي، وأخذ التفسير وأصول الدين عن البساطي وأخذ علوم الحديث عن ال
  .)6(العراقي وعن الحافظ ابن حجر العسقالني

  :وتتلمذ على عدد آبير من الشيوخ أذآرهم بإيجاز 
   )7( هـ 801برهان الدين إبراهيم األبناسي المتوفى سنة  .1
   .)8( هـ 802سراج عبد اللطيف بن أحمد الفوي المتوفى سنة . 2
   .)9( هـ 804سراج الدين بن الملقن المتوفى سنة . . 3
   .)10( هـ 805سراج الدين البلقيني المتوفى سنة . 4

                                                 
حسن  و  و2/115  وانظر البدر الطالع 7/39 هكذا ساق اسمه تلميذه شمس الدين السخاوي في الضوء الالمع )1(

 .5/333 األعالم و 7/303 وشذارت الذهب 1/443المحاضرة
  .7/39لالمع الضوء ا:انظر )2(
  .5/333 واألعالم 7/39 الضوء الالمع : انظر)3(
  .7/303شذرات الذهب : انظر. وفي ذلك إشارة إلى تفرده من بين العلماء العرب بامتالك ناصية الفلسفة )4(
  .7/303 وشذرات الذهب 7/39 الضوء الالمع : انظر)5(
  .2/115 ، البدر الطالع 7/303، شذرات الذهب  1/443حسن المحاضرة و 40-7/39 الضوء الالمع :انظر )6(
  .7/125شذرات الذهب  و1/366حسن المحاضرة : انظر )7(
  .7/140شذرات الذهب : انظر )8(
 .7/170 شذرات الذهب و 1/367 حسن المحاضرة :انظر )9(
  .1/506البدر الطالع و 7/176 شذرات الذهب : انظر)10(
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   .)1( هـ 808أحمد بن عماد األقفهسي المتوفى سنة . 5

   .)2( هـ 808 محمد بن موسى الدميري المتوفى سنة -6

  .   )3(هـ809بدر الدين أحمد بن محمد الطبندي المتوفى سنة  -7

   .)4( هـ 809 محمد بن أنس بن أبي بكر الطبنداوي المتوفى سنة -8

   .)5( هـ 816راقي المتوفى سنة ع شمس الدين محمد بن أحمد ال-9

  .)6( هـ 818 عز الدين محمد بن أحمد بن خضر المتوفى سنة -10

   .)6( هـ 819عز الدين بن جماعة المتوفى سنة  -11

   .)7( هـ 820 المغراوي المالكي المتوفى سنة شهاب الدين أحمد -12

   .)8( هـ821 شرف الدين ابن الكويك الربعي المتوفى سنة -13

  .)9( هـ 822 شمس الدين محمد بن عبد الماجد العجيمي المتوفى سنة -14

   .)10( هـ 825 إبراهيم البيجوري المتوفى سنة -15

   .)11( هـ 825سنة  بدر الدين محمد بن محمد األقصرائي المتوفى  -16

   . )12( هـ 826أبو زرعة ولي الدين العرافي المتوفى سنة  -17

   .)13( هـ 827محمد بن سعد المعروف بابن الديري المتوفى سنة  -18

   .)14( هـ 831شمس الدين البرماوي المتوفى سنة  -19

   . )15( هـ832شمس الدين محمد بن إبراهيم الشطنوفي المتوفى سنة  -20

                                                 
  .7/199رات الذهب  وشذ1/367حسن المحاضرة : انظر )1(
  .1/366 وحسن المحاضرة 10/59الضوء الالمع : انظر )2(
  .7/208شذرات الذهب :انظر )3(
  .7/211 وشذرات الذهب 7/148الضوء الالمع : انظر )4(
  .3/307 والضوء الالمع 7/122شذرات الذهب : انظر )5(
  .7/262 و شذرات الذهب 7/60الضوء الالمع  : انظر)6(
 7/268 وشذرات الذهب 7/171الضوء الالمع : انظر )6(
  .9/111الضوء الالمع :انظر )7(
  .7/282شذرات الذهب :انظر )8(
  .7/288 ، شذرات الذهب 8/122الضوء الالمع :انظر )9(
  .1/368 و حسن المحاضرة 1/17الضوء الالمع : انظر )10(
  .7/303شذرات الذهب : انظر )11(
  .1/72 ، البدر الطالع 1/336الضوء الالمع :انظر )12(
  .7/313 ، شذرات الذهب 1/392حسن المحاضرة :انظر )13(
  .2/181 ، البدر الطالع 7/280الضوء الالمع :انظر )14(
  .7/339شذرات الذهب :انظر )15(
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  .)1( هـ833شمس الدين بن الجزري المتوفى سنة . 21

  .)2( هـ833 بن يوسف السيرامي المتوفى سنة يىنظام الدين يح. 22

   .)3( هـ834إسماعيل بن أبي الحسن البرماوي المتوفى سنة . 23

   .)4( هـ842شمس الدين محمد بن أحمد الطائي البساطي المتوفى سنة . 24

  .)5( هـ849يل الونائي المتوفى سنة شمس الدين محمد بن إسماع. 25

  . )6( هـ 850شمس الدين محمد بن علي القاياتي المتوفى سنة  .26

  .)7( هـ852الحافظ ابن حجر العسقالني المتوفى سنة . 27

  :تالميذه : خامسًا 
  
دريس                     ولى الت ه ت ذ، وخاصة أن تتلمذ علي الجالل المحلي عدد آبير من التالمي

ولى               في بعض مدارس القاهر    ا ت ة ، آم ة ، فقد تولى تدريس الفقه في المدرسة البرقوقي
  .التدريس في المدرسة المؤيدية ، بعد وفاة الحافظ ابن حجر 

  : ومن تالميذه الذين وقفت عليهم 
   .)8( هـ 923إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي المتوفى . 1

   .)9(أحمد بن محمد بن إبراهيم البيجوري. 2

   . )10( محمد المنوفي ، قاضي منوف أحمد بن .3

  .).11( هـ 911جالل الدين السيوطي المتوفى سنة . 4

    . )12( هـ892شمس الدين السخاوي المتوفى . 5

   .)13(عبد الحق بن محمد السنباطي . 6

                                                 
  .7/336المصدر السابق :انظر )1(
  .7/338 و شذرات الذهب 10/266الضوء الالمع : انظر )2(
  .7/340 و شذرات الذهب 2/295وء الالمع  الض: انظر)3(
  .1/384 حسن المحاضرة : انظر)4(
 .1/368المصدر السابق : انظر )5(
 .369/ 1المصدر السابق : انظر )6(
  .2/36 ، الضوء الالمع 7/407 و شذرات الذهب 1/310 حسن المحاضرة : انظر)7(
  .1/134، الضوء الالمع 1/26البدر الطالع : انظر )8(
  .2/65 الضوء الالمع : انظر)9(
  . 2/181الضوء الالمع :انظر )10(
  .1/228 ، البدر الطالع 1/188حسن المحاضرة : انظر ).11(
  .8/2الضوء الالمع : انظر )12(
  .1/222 الكوآب المنير : انظر)13(
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  . )1( هـ 864عبد الرحمن بن أحمد بن محمد األنصاري القمولي المتوفى سنة  .7

   . )2( هـ 876ن قاضي عجلون المتوفى سنة محمد بن عبد اهللا ب .8
  .)3( هـ911نور الدين السمهودي المتوفى سنة . 9

  .)4( هـ899سبط الحافظ ابن حجر ، يوسف بن شاهين العالئي المتوفى سنة . 10
  

  :أخالقه وثناء العلماء عليه : سادسًا 
  

ورًا، عليه  اتصف جالل الدين المحلي بصفات العلماء العاملين ، فكان ُمهابًا وق          
   .)5(سيما الخير، وقد اعتبره تلميذه السخاوي من األولياء الصالحين 

شدة                            ه، ل ان رجع إلي سان من آ ى ل ه الصواب عل ى الحق، إذا ظهر ل وآان رّجاعًا إل
رزه  افظ         .تح اة الح د وف ضاء بع ه الق رض علي د ع ي المناصب ، فق دًا ف ان زاه               وآ

   ."إنه عاجز عن تولي هذا المنصب" :ابن حجر فأبى، وقال للسلطان
ول ألصحابه     ار          " :وآان يق ى الن ي عل ة ل ه ال طاق ذآاء،        ، )6("إن ي شديد ال ان المحل وآ

ه  اء عن ال بعض العلم ث ق اس: حي ب الم ه يثق ان . إن ذهن ه اهللا-وآ ن -رحم ول ع  يق
اد          ،"إن فهمي ال يقبل الخطأ : "نفسه ان ح ه آ ا أن وي الحجة، آم اّد القريحة ق ان ح  وآ

  .)7(لمزاج، وال سيما في الحّر آما قال تلميذه السخاويا
  :ومن ثناء العلماء عليه 

   وآان إمامًا عالمة محقـقًا نظارًا مـفـرط الذآاء ، صحـيـح …:"  قال السـخاوي -1
  .)8( " …الذهن 

دم من             :"  قال السيوطي    -2 ى ق سلف ، عل ق ال وآان غرة هذا العصر في سلوك طري
ورع ، و  ّصالح وال ة        ال ذلك الظلم ه ب ر ، يواج ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب األم

   .)9("والحكام ويأتون إليه ، فال يلتفت إليهم وال يأذن لهم بالدخول عليه 
ي      -3 د   "  : قال ابن العماد الحنبل دين محم ازاني العرب      جالل ال شافعي، تفت ي ال المحل

  .)10("نحوًا ومنطقًا وبرع في الفنون ، فقهًا وآالمًا وأصوًال و…اإلمام العالمة
رًا          …:  " وقال محمد بن إياس الحنفي     -4 ًا خي  وآان عالمًا فاضًال بارعًا في العلوم دين

   .)11(" …عارفًا بالفقه
  .)12("…مفسر فقيه متكلم أصولي نحوي منطقيهو "  :  وقال عمر رضا آحالة-5

                                                 
  .4/56 المصدر السابق : انظر)1(
  .1/197البدر الطالع :انظر )2(
  .5/245 ، الضوء الالمع 1/470الع البدر الط: انظر )3(
  .2/354 البدر الطالع : انظر)4(
  .7/41الضوء الالمع :انظر )5(
  .5/333 ، األعالم 7/41 الضوء الالمع : انظر)6(
  .7/40 الضوء الالمع : انظر)7(
  .7/41المصدر السابق :انظر )8(
  .1/443حسن المحاضرة :انظر )9(
  .7/303شذارت الذهب :انظر )10(
  .2/355بدائع الزهور في وقائع الدهور :انظر )11(
  .3/93 معجم المؤلفين : انظر)12(
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  : مؤلفاته : سابعًا 
  :إن أهم مؤلفات جالل الدين المحلي تتمثل في  

  . )1(ة شرح مختصر البردة ئ األنوار المضي-1
   )2(تعليقة على جواهر البحرين في الفروع لجمال الدين اإلسنوي -2
  . تفسير القرآن الكريم  من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم-3

سيوطي  ال ال لُّ:" ق ل وأج م تكم ي ل ه الت رآن  " : آتب سير الق ن أول "تف ه م ب من ، آت
اً سورة الكهف إل ة       ى آخر القرآن، في أربعة عشر آراس وهو ممزوج محرر في غاي

ى نمطه من أول                     ه عل د أآملت رة، وق الحسن، وآتب على الفاتحة وآيات يسيرة من البق
ى آخر اإلسراء         ه لب               .)3("البقرة إل ر المعنى ، ألن ه صغير الحجم آبي وهو مع آون

  .طبوع، وهو المعروف بتفسير الجاللين وهو م)4(لباب التفاسير
   .)5(الجهر بالبسملة  -4
رحه      -5 امع وش شافعية ، والج روع ال ي ف صرات ف امع المخت رح ج ى ش ية عل  حاش

نة   وفى س شافعي المت دلجي ال شائي الم ر الن ن عم د ب دين أحم ال ال شيخ آم ـ  757لل  ه
  .)6(فوضع جالل الدين المحلي حاشية على الشرح

   .صر مشهور بقواعد اإلعراب ، وهو مخت)7( شرح اإلعراب عن قواعد اإلعراب -6
   .)8( شرح عروض أندلسي ألبي الجيش األنصاري، ولكن المحلي لم يكمله-7
  . ، وتسهيل الفوائد البن مالك النحوي)9( شرح تسهيل الفوائد في النحو، لم يكمل-8
سبكي، وهو                   . -9 ن ال د الوهاب ب دين عب اج ال ه لت شرح جمع الجوامع في أصول الفق

ع  يح أحسن شروح جم ر والتنق ة التحري ي غاي زوج ف د مم ع ، وهو شرح مفي الجوام
  . وهو مطبوع )10("البدر الطالع بشرح جمع الجوامع:" وسماه 

  .)11( شرح مقصورة ابن حازم ولم يكمله -10
ماه -11 شافعي، وس ه ال ي الفق ووي ف ام الن اج اإلم راغبين شرح :"  شرح منه ز ال آن

  .وهو مطبوع "  منهاج الطالبين 
  .شرح ورقات إمام الحرمين -12
  .)12( الطب النبوي-13
  .)13( القول المفيد في النيل السعيد-14

  
                                                 

 .3/40 ، الفتح المبين 5/333 ، األعالم 1/95 ، إيضاح المكنون 2/297آشف الظنون  : انظر)1(
  .1/444حسن المحاضرة و 1/452آشف الظنون : انظر )2(
   .1/444حسن المحاضرة : انظر )3(
  .5/333 ، األعالم 7/40 ، الضوء الالمع 1/365آشف الظنون  :انظر )4(
  .1/486 ، آشف الظنون 2/161هدية العارفين : انظر )5(
  .1/444حسن المحاضرة و 2/90آشف الظنون : انظر )6(
  .1/444 ، حسن المحاضرة 1/153 ، آشف الظنون 2/161هدية العارفين : انظر )7(
  .1/444سن المحاضرة حو 1/479آشف الظنون : انظر )8(
  .1/444 ، حسن المحاضرة 2/161هدية العارفين : انظر )9(
 .5/333 و األعالم 7/39 و الضوء الالمع 1/444 ، حسـن المحاضرة 1/467 آشـف الظنـون : انظر)10(
  .2/650 ، آشف الظنون 2/161هدية العارفين : انظر )11(
  .5/333 األعالم : انظر )12(
  .  5/333عالم األ: انظر )13(
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  .)1( آتاب في الجهاد-15
  .)2( آنز الذخائر في شرح التائية -16
   .)3( مختصر التنبيه في فروع الشافعية ألبي إسحاق الشيرازي -17
  .)4( مناسك الحج -18
  
  

  :وفاته : ثامنًا 
   

شيخ ضان     أصاب ال هر رم صف ش ن منت هال م ي اإلس دين المحل الل ال ـ 863 ج  ه
نة    رم س سبت أول المح وم ال ي ي الى ف بحانه وتع اه اهللا س ى أن توف ضًا إل تمر مري وأس

  . هـ، عن إحدى وسبعين سنة وبضعة أشهر رحمه اهللا رحمة واسعة 864
م د            ُصلَِّي و ":قال السخاوي  دًا، ث ل ج ي       عليه بمصلى باب النصر، في مشهد حاف ه الت ه بتربت د آبائ ن عن ف

  .)5() وتأسف الناس عليه آثيرًا وأثنوا عليه جميًال…أنشأها 
  

                                                 
  .3/40 الفتح المبين :انظر )1(
  .2/257 ، إيضاح المكنون 2/161هدية العرفين : انظر )2(
  .1/444 ، حسن المحاضرة 1/398آشف الظنون : انظر )3(
  .1/444 ، حسن المحاضرة 2/669 ، آشف الظنون 3/40 ، الفتح المبين 2/161هدية العارفين : انظر )4(
  .2/146ظنون آشف ال: انظر )5(
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  .ـحـويــةـــــ النــالمحلي شــــــــــــواهد: ثالثًا

  
  .األصول التي اعتمد عليها في شرحه: رابعًا
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  :أوًال
  

  مصادر شرح المحلي
  

ة               ين نحوي ا ب ي شرحه م ي ف ا المحل تعددت المصادر التي اعتمد عليه
هذا وقد قمت بعمل فهارس    ،  وآتب تفسير وقراءات وبالغةالغة وب غويةوُل

  : وهي آالتاليإحصائيةلجميع هذه المصادر لتكون بمثابة مرآة لدراسة 
  

  :المصادر النحوية: أوًال
  

ر المصادر استعماًال هو      لقد و  مغني  ": جدت من خالل هذه اإلحصائية أن أآث
ش       "المغني" بل يكاد    ،"اللبيب ذا ال ى ه داه من            يستحوذ عل ا ع ى آل م رح ويطغى عل

ى آخره          دو المصادر األخرى مجرد أدوات           ، مصادر من أول المخطوط إل بحيث تغ
سًا       ت خم ي بلغ المغني والت تعانة ب رات االس دد م ت بع ا قورن يس إال إذا م ساعدة ل م

رة  بعين م ة  وس صفحات التالي ي ال  :                 ( ف
-41؛38؛37؛34؛33؛30؛29؛27؛26؛24؛23؛22؛21؛20؛17؛16؛15؛14؛4

تعانة  بينما بلغ عدد مرات     ، )83؛82؛81؛80؛79؛74؛63؛62؛59 كتب النحو    ب  االس
   : آالتالي وهي مصادرسبعةمرة توزعت على  إحدى وأربعين األخرى مجتمعة

اب"- رة  " الكت شرة م دى ع سيبويه إح ةل صفحات التالي ي ال  :ف
  .)81؛80؛68؛44؛37؛20؛10؛4(
  
سهيل "- رح الت ك  " ش ن مال سعالب راتت ة  م صفحات التالي ي ال :  ف
  .) 62؛60؛57؛56؛54؛37(
  
ب "- ن الحاج ة اب رح آافي رات " ش بع م ة  س صفحات التالي ي ال  :ف
  .)78؛37؛31؛27؛14؛4(
  
  : الصفحات التالية   فيالبن جماعة ست مرات" أوثق األسباب"-
  .)69؛25؛19؛14؛13 ؛11(
  
 .)82؛75؛30؛29(: لية في الصفحات التاالبن هشام أربع مرات" شذور الذهب"-
    
 .)79؛74؛56( : في الصفحات التاليةللسيد عبد اهللا ثالث مرات" شرح اللباب"-
  
  .)31( في صفحة للزمخشري مرة واحدة" أمالي المفصل"-
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ا سواه        "مغني اللبيب "نخلص مما تقدم أن المحلي احتفى بكتاب         ى م  وقدمه عل
ذا المصدر اله           سابقين           وهذا بالتالي يقودنا للحديث عن ه اة ال ا شغل النح ذي طالم ام ال
  :والالحقين واستحوذ على اهتماماتهم ودراساتهم

  
  

  :البن هشام" مغني اللبيب" -
  

 حوى خالصة     ه يعد من أهم مؤلفات ابن هشام ؛ إذ أن         "مغني اللبيب "إن آتاب   
اه          ، القضايا النحوية  ين ثناي د تضمن ب اب اإلعراب عن قواعد اإلعراب ق فإذا آان آت

سه                   للنحو لنحو الكلية   قضايا ا  ن هشام نف ر اب ى حد تعبي إن مغني اللبيب عل :  العربي ف
يف   " ام وترص سن إحك ى أح ا    ،عل راب فافتتحته سائل اإلع الت م ه مقف ت في ،  وتتبع

ا     حتها ونقحته الب فأوض شكلها الط ضالت يست ن    ،ومع ة م ت لجماع ًا وقع  وأغالط
  .)1("المعربين وغيرهم فنبهتهم عليها وأصلحتها 

اب آخر في النحو                   " اللبيب مغني  "فـ   ل آت ه من قب ى منوال سج عل م ين ه  ، ل وفي
مع  ، " اإلعراب عن قواعد اإلعراب   "شرح وتفصيل وبيان لألبواب التي وردت في     

ا          األدوات ومعانيه دأ ب ا من            ، مالحظة أن مغني اللبيب ب ق به ا يتعل وانتهى بالجمل وم
ول    ، أحكام وما ينبغي على المعرب أن يتجنبه       اإلعراب عن قواعد      " إن   :بل يمكن الق

راب  ل  " اإلع ب أو ق ي اللبي صًا لمغن د ملخ ئت -يع ي" إن –إن ش رحًا " المغن د ش يع
ا     " للقواعد" ا أسلفت آنف ع                  ، آم ا جمي د ورد فيهم ابين ق ى أن الكت ا ينبغي اإلشارة إل آم

رد   : أعالم المدارس النحوية من بصرية وآوفية وأندلسية مثل        ... الخليل وسيبويه والمب
ان    ، ... وابن عصفور وابن مالك     ... والفارسي وابن جني    ... ئي والفراء والكسا د آ وق

ه من         أو معارض   مؤيدٍ  مقٍر أو  البن هشام مع هؤالء األعالم مواقف بين       وا إلي  لما ذهب
  .رأي أو تعليل أو دليل

ي  نهج المحل ل م ي ويتمث رحه ف تن    ش ن م ات م رض لكلم د أن يع ه بع              أن
ن قوا" راب ع راباإلع د اإلع شرح                      "ع تن وال ين الم ة ب ة فارق عًا عالم  واض

ة   ه  ":بكلم ا بخط      ، "قول ة التي جعلته ر وهي الكلم ا   ، واضح آبي ا جعلته دًا-آم  - أب
  .بداية لفقرة جديدة في آل مرًة 

دأ تن   يب ن م ات م ي بعرض لكلم راب" المحل ذي  " اإلع شرحه ال ا ب م يردفه ث
 والذي قد يستغرق أحيانُا صفحة أو  )2( نصاً "مغني اللبيب "آتاب  النقل عن   يغلب عليه   
  : ولبيان منهج النقل الذي ذآرته سأآتفي بمثال واحد على ذلكصفحتين
  

ه عن  د حديث و عن ي " إذا"        فه ده ف تقبال نج ة واالس د تخرج عن الظرفي ا ق وأنه
ه ينبغي    ، ينقلهما بنصهما من المغني   " ب39"و" أ39"صفحتي   ى أن      إال أن  اإلشارة إل

ا       ا آم ه وجرأته ا  في سنرى هذا النقل ال يقدح في استقاللية شخصية المحلي وقوة آرائ  م
  .بعد

                                                 
 .1/12مغني اللبيب  )1(
 .ب49.ب 41.أ 41.أ 34.أ 32 صفحات  محققًاالمخطوط:  انظر )2(
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ن منهج النقل هذا قد تم بصورة مناسبة؛ إذ أن المحلي يضع النص في            إ :تنبيه
ل في العرض                       رة أو خل افر في الفك ئال يحصل تن ره ل ، مكانه المناسب ويرآبه مع غي

اإلعراب عن قواعد    "ن المحلي نجح في ترآيب آتاب       إن أن نقول    وبعبارة أخرى يمك  
  ".مغني اللبيب"على آتاب " اإلعراب
د  "  المصنف"منفردة أو آلمة    " الشيخ" المحلي في شرحه إذا أطلق آلمة       و عن

ة  ب الثالث ن الكت ر أي م ي: "ذآ د"و" المغن شذور"و" القواع ا" ال د به ا يري ن : فإنم اب
  . األنصاريهشام

نجد المحلي يوازن ويقارن بين أقوال ابن هشام في المغني وبين أقواله            وأحيانًا  
د    ، )1("نعم عبارة المغني أوضح     : "في القواعد فيرجح قوله في المغني قائالً       ذا يؤآ وه

شك      - ه في                    - بما ال يدع مجاًال لل ا أجمل ة شرح وتوضيح لم ا جاء بمثاب  أن المغني إنم
   .)2(قواعد اإلعراب

ن              " مغني اللبيب  "تاب   آ  المحلي فوّظ قدول ارة اب م من عب ا ُأبه في توضيح م
ي  شام ف د اإلعراب" ه ه، "اإلعراب عن قواع صُا بقول ك ن ذآر ذل و ي ي : "فه ال ف ق
ي عن المغني                     "المغني ا  المحل ل فيه ا نجده في آل صفحة نق ذا م ذا يعكس   ،  وه وه

ة  ة العلمي ا  األمان ى به ي تحل ي الت رحه المحل ي ش ف ال ، ف ر ؟آي د ذآ سيو  وق طي     ال
  .)3("ن المحلي من األشياخ الذين يؤخذ عنهم العلمإ " :تلميذ المحلي
المحلي في معرض       )4( ينقل عن المغني دون اإلشارة     أحيانًا المحلي  آان ولقد ف

ول              " نعم وبلى " شرحه لـ  ك حيث يق ى ذل ن    : "ينقل عن المغني دون  اإلشارة إل ال اب ق
ره  )5(عباس روا       ": وغي م آف الوا نع و ق م "ه أْن ووجه ، " ل ر بنفي أو    "نع صديٌق للمخب  ت
ى   : ولذلك قال جماعة من الفقهاء لو قال  ، إيجاب ال بل ف؟ فق ه ، أليس لي عليك أل ، لزمت

ال و ق ه:ول م تلزم م ل ال آخرون،  نع ًا:وق ه فهم َضى ،  تلزم ى مقت ك عل ي ذل وجروا ف
  ".الُعرف ال اللغة

تعانل د اس يق و  المحل شام أال وه ن ه ر الب اب نحوي آخ ذور ش: "  بكت رح ش
  :في شرحهبه  ذلك الكتاب الذي ينبغي التعريف به قبل بيان استعانة المحلي "الذهب

  
  

 :البن هشام"  وشرحهشذور الذهب" -
  

ى      ي ال غن ية الت و األساس واب النح ر أب اب أآث ذا الكت شام ه ن ه د ضمن اب لق
ة خاصة ب                    ون عناي ديثًا يعن ديمًا وح ذا  لطالب علم العربية عنها مما جعل الدارسين ق ه

                                                 
 .ب30المخطوط : انظر  )1(
وهذا دأب العلماء في ذلك العصر؛ إذ آانوا يضعون آتابًا موجزًا ليقوموا بعد ذلك بإفراد شرح له آما فعل  )2(

ثم " شذور الذهب"وآذلك وضع ابن هشام مختصرًا سماه "  الهوامعهمع"و" جمع الجوامع: "السيوطي في آتابيه
 ".شرح شذور الذهب: "وضع بعد ذلك آتابًا آخر أسماه

 .5نظم العقيان للسيوطي في ترجمته البن أبي شريف ص: انظر )3(
 .113أ والمغني 37المخطوط ص :انظر )4(
 .1/154المغني : انظر )5(



 34

 في ترتيب أبوابه    )1(فضالًً عن الطريقة المبتكرة   الكتاب لما فيه من الوضوح والترآيز       
ى        ضها إل شابهة بع و المت واب النح شام أب ن ه مَّ اب ث ض وعاته؛ حي صوله وموض وف

  .إلخ.... فذآر المرفوعات مجتمعة ثم المنصوبات ، بعض
ابن هشام  من خالل استعراض آالم     " شرح شذور الذهب  "ويتجلى الهدف من    

ه مختصري المسمى             :" نفسه في مقدمة شرحه حيث يقول      اب شرحت ب ذا آت وبعد فه
ـ رب     " ب الم الع ة آ ي معرف ذهب ف ذور ال ت    " ش واهده وجمع ه ش ت ب تمَّم

  . )2("إلخ...وقصدت فيه إلى إيضاح العبارة..شوارده
ي  ا المحل تعان به ي اس واطن الت ا الم اب أم شذور"من آت ي شرحه فهي " ال ف

  :ضع مواثالثة
ضاف     : " األول ون الم شرط أن يك ه إال ب ضاف إلي ن الم أتي م ال ال ي أن الح

وهو مخفوض بإضافة اللحم ،  فميتًا حال من األخ)3( ﴾َلْحَم َأِخيِه َمْيتاً  ﴿: بعضا منه نحو  
  .)4("إلخ...بعضه 

ل  :  واو الحال والتقدير)5( ﴾َوَلمَّا َيْعَلِم اللَُّه  ﴿: والواو من قوله تعالى   " :الثاني ب
  .)6("حسبتم أن تدخلوا الجنة وحالتكم هذه الحالة

ث دها ":الثال رن   : أح اني أال يقت ؤخرًا، والث ا م دمًا وخبره مها مق ون اس أن يك
أن ال يليها معمول الخبر وليس ظرفًا       : االسم بأْن، والثالث أن ال يقترن الخبر، والرابع       

ة عم            شروط األربع ذه ال ان          وال جارًا ومجرورًا فإذا استوفت ه ذا العمل سواء آ لت ه
ا   ا                   )7(اسمها وخبره رة، وإعماله ر نك ة والخب ان االسم معرف رفتين أو آ رتين أو مع  نك

و وجدت                        ا ول ون فال يعملونه ا التميمي ة أهل الحجاز، وأم شرائط لغ عند وجود هذه ال
  ."إلخ...الشروط األربعة 

اب             ي من آت ا المحل سابقة التي نقله ة ال واطن الثالث شذور "ويالحظ في الم " ال
سألة ويوضحها            ي آل م ا يجل وال ، يالحظ عليها اإلسهاب والتفصيل واالستقصاء مم

ـ                        ه ل د صرح في مقدمت سه ق ن هشام نف ك إذ أن اب شذور   "عجب في ذل ذه  " شرح ال به
    . من وضعه له)8(الغاية

  
ةول شام الثالث ن ه ي" و" اإلعراب: "كتب اب شذور" و" المغن ة " ال ة بالغ أهمي

ذه   مدى القرون فضًال عن االعتماد الرئيس للمحلي في شرحه          لدى النحاة على     على ه
ذآر أ        سابقة           الكتب ومن الجدير بال ة ال ة الثالث ه النحوي ن هشام في آتب ل وفي   -ن اب  ب

  .وآذلك آان المحلي في شرحه  لم يتعصب لمذهب من المذاهب النحوية -آتبه آلها
                                                 

ولقد قسمت الفعل بحسب المفعول به :"  يفخر ابن هشام بطريقته هذه قائًال؛ حيث12شرح شذور الذهب : انظر )1(
 ...".تقسيمًا بديعًا

 .21شرح شذور الذهب : انظر )2(
 .49/12سورة الحجرات  )3(
 .29المخطوط : انظر )4(
  .3/142سورة آل عمران  )5(
 75المخطوط: انظر )6(
 . زيادة ليستقيم المعنى" وخبرها: "آلمة )7(
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ن مؤلفاته فهو يعرض     آما يظهر م   مع ميله للمذهب البصري   آما أن ابن هشام     
الم   -أحيانًا–للمسألة ويذآر آراء العلماء فيها ويبين دليل آل واحد            وربما رجح رأي ع

ه    وفيين       ، انفرد برأيه على رأي الجمهور إذا اقتنع بحجت رأي الك ان يأخذ ب ا آ ل أحيان ب
ت  ت أدل رهم    إذا آان صريين وغي ة الب ن أدل وى م ا   ، هم أق ة إذا قلن دو الحقيق ن إوال نع

  .لي سار في شرحه على نهج ابن هشام السابقالمح
ى                        د عل ا يعتم ه آله ل وفي مؤلفات ذه ب ة ه ه الثالث وأما أسلوب ابن هشام في آتب

اره     ، السهولة في ألفاظه وعباراته      والموضوعية  ، والوضوح في تراآيبه وعرض أفك
ا سل  مباحثهفي ترتيب أبوابه وتناسق فصوله والدقة في مناقشة     سة  ومسائله مما يجعله

اء              بعيدة عن التعقيد     م والعلم ة العل ال طلب ى    ولعل هذا من أسباب إقب ر العصور عل عب
  . آتب ابن هشام

ا        إ اة المدرسة المصرية           "ن  إننا ال نعدو الحقيقة إذا قلن ه نح ن هشام أنب  وأن  ،اب
ي                      و عل ان يتصوره أب ا آ ى نحو م منهجه بصفة عامة هو منهج المدرسة البغدادية عل

ه ولعل ذلك هو الذي دفعه في      ، الفارسي وابن جني   يبويه    أغلب اختيارات ه مع س  لوقوف
ًا       ، وجمهور البصريين  واب دائم ار مع فتحه األب داديي       لالختي وفيين والبغ  ن من آراء الك

  )1("نواألندلسيي
  
  

 : لسيبويهالكتاب -
 

ضًا   " الكتاب: " العلماء وطلبة العلم على آتاب سيبويه   لقد أقبل  عبر العصور أي
ره أحد من                 " الكتاب"و!  آيف ال؟  ،اإلى يومنا هذ   ه وأث ذي ال يجهل قيمت اب ال هو الكت
ل              أهل العربية  تاذه الخلي اة أس د وف يبويه بع ه س د ألف وَّه    ،فق د ن ذا        ولق رهم به اة وغي النح

  .)2(الكتاب تنويهًا عظيمًا
رك        لقد و م يت  أحاط سيبويه في هذا الكتاب بأصول النحو وقواعده ودقائقه؛ إذ ل

اهرة   ه ظ ًاغ-في عة      -الب ة واس ه عناي ن في م يع ه ل يًال إال أن ًا وتحل ًا وفقه ا علم إال أتقنه
ي   ا عن ات وإنم دود والتعريف اتبالح سيمات والتفريع ذي  ، بالتق و ال يبويه ه ا أن س آم

اهج صارمة في                 أعطى نظرية العوامل والمعموالت آلَّ     ه من حدة ومن ا اتصفت ب م
دير ذف والتق ل الع ، الح ي تحلي ارى ف ان ال يب رة   وآ ن وف داخلها م ا ي ان م ارات وبي ب

  .االحتماالت اإلعرابية
يبويه   وضع ولقد  ل عن                  س تقراء آالم العرب الفصحاء والنق ه اس  نصب عيني

ة دون شاهد أو م            يالت ال           القراء بحيث ال يسجل إشارة نحوي ار من التعل ال مع اإلآث ث
ألقيسة المنطقية  بل أيضًا لألمثلة الشاذة مع وصل ذلك آله با        ، لقواعد المطردة فحسب  ا

  .السديدة
يبويه  -لقد حمل األخفش األوسط       " ذ س ذه      -تلمي ه تالمي ه وأخذ يقرئ اب عن  الكت

سائي   رأه الك ا أق صريين آم ن الب ذلك ، م ش ب ر   واألخف ي تكث ده آ ن بع اة م دَّ النح أع
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ستقل    اجتهاداتهم آما أنه هو الذي ألهم الكسائي إمام الكوفة أن ينفذ إلى مذهب نحوي م
ك       ، درسة البصرية يقابل الم  د ذل ذي يؤآ اء وال ر من             التق سائي مع األخفش في آثي  الك

  .)1("اآلراء النحوية
رة                أآتفي  فليس غريبًا أن نجد المحلي قد استعان بكتاب سيبويه إحدى عشرة م

  :بعرض بعض منها على سبيل المثال 
ـ   رحه ل ي معرض ش ي ف د المحل وال"فنج يبويه  " ل ي عرض رأي س سهب ف ي

  :والجمهور قائًال
ا اختصت حتى               : قال سيبويه والجمهور   " - ه آم ضمير مختصة ب ، هي جارة لل

داء  ع باالبت ا رف شيء وموضع المجرور به وال ب ق ل والكاف بالظاهر وال تعل
 )2(."والخبر محذوف

   :وآيف أنها قد تجزم" لو"وفي موضع آخر يتناول المحلي استعمال 
يبويه  - ال س ارون: ق م ه صاحف : وزع ض الم ي بع ا ف دهن و: "أنه و ت دوا ل

 .)3("فيدهنوا
وحي باعتراضه          وقد رأي سيبويه     المحلي عرضوهكذا   واترة ت  استدل بقراءة غير مت

ه     ك       ف  ،"زعم : "عليها بقول رغم من ذل ى ال زعم  عل دًا من            ! ال رغم من أن أح ى ال  وعل
ه              ! "لو "عامليةالنحاة لم يقل     شي بميل  فإننا لم نر أي اعتراض للمحلي على ذلك مما ي

  .لبصريللمذهب ا
اب  ننتقل إلى  ن الحاجب     شرح   " ثالث أال وهو        آت ة اب ه   ، " آافي د قدمت ى   وق  عل

وألن ابن مالك درس على     " التسهيل" أقدم من   " الحاجبية"ألن  " شرح التسهيل "آتاب
  .ابن الحاجب وابن يعيش وغيرهما

  
  :الحاجبية-
  

سائ    م م صارها جمعت أه ى اخت ي عل ة وه م الكافي وجزة باس الة م ن رس ارة ع ل  عب
وقد تسابق العلماء فيما بعد على شرح هذه الرسالة وتوضيحها بل آان المؤلف          ، النحو
ن الحاجب   "نفسه ا  ًاممن وضع شرح     " اب ده          ،  له ذلك فعل الرضي االستراباذي بع وآ

  .بنصف قرن
م يتعصب لمذهب              وقد امتاز شرح الرضي     ز ول م يتحي  هذا باستقالل الرأي فل
يبويه        إال أنه في الغالب آان يميل     ، معين ام النحو س ى مذهب البصريين ويمجد إم ،  إل
شرح الرضي   و تعانة ب ى االس رحه إل ي ش أ ف ي يلج يخنا المحل رى ش المين فن ين الع ب

رغم من                  ى ال ين عل الرأي وعدم التعصب لمذهب مع قواسم مشترآة من االستقالل ب
  .الميل إلى البصريين

  :مثال على ذلكو هذا 
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ناد             الفرق بين الج  ": قال الشيخ الرضي  - ا أضمر اإلس ة م ملة والكالم أن الجمل
دأ         ، األصلي سواء آانت مقصودة لذاتها أم ال       ر المبت ة التي هي خب ا    ، آالجمل ائر م وس

شبهة       ، ُذآر من الُجملْ   والظرف  ، فيخرج المصدر واسما الفاعل والمفعول والصفة الم
ان مقصودًا لذات              ، مع أسندت إليه   ناد األصلي وآ َضّمن اإلس ا َت فكل آالم    ، هوالكالم م

  .)1("جملة وال ينعكس
تن ات الم بعض آلم د عرضه ل ي بع سابق أن المحل ال ال  إّن :"نالحظ من المث

األعم من أوجه          : " يشرح ذلك بقوله  " الجمَل أعمُّ مَن الكالم    ًا وب األعم مطلق ، يصدق ب
ده  ا بع ة م راده األول بقرين الم    ، "وم رحه بك ى ش تدل عل ي اس رى أن المحل ذا ن وهك

  .صيله نصًا ثم لم يعقب عليه بشيء مما يعكس إقراره وموافقته وتأييدهالرضي بتف
  
م أال                       ، وبعد   ة العل اء وطلب ا شغل العلم ل طالم ا الحديث عن سفر جلي فقد آن لن

  .البن مالك: "شرح التسهيل"وهو 
  :شرح التسهيل -

د كوف ن مال شرق  اب ى ال ي  عل رب العرب ن المغ صل م ون مف اة يتدارس والنح
ن الحاجب         ضاح الفارس وإيالزمخشري   ة اب ن     ف ، ي وجمل الزجاج وآافي ى اب درس عل

  .الحاجب وابن يعيش والرضي
ان د آ كوق ن مال راءات اب ي الق ًا ف ة إمام و واللغ ا والنح رحه ،  وعلله ي ش و ف وه

ين اآلراء     ، للتسهيل يعتد برأي قدامى النحاة ويتحرى الدقة في النقل عنهم          آما يوازن ب
ا دل    ار أقواه ة ويخت د     المختلف دها عن التكلف والتعقي ا غرضًا وأبع م  ،يًال وأوفاه إن ل  ف

دعم  بدلوهيقتنع باتجاه أي من المدارس السابقة رأى رأيه في المسألة وأدلى        ة  ًا م  باألدل
  .والبراهين

ذا  از .. ه سهيل  " ويمت رح الت سال  " ش وح وال ة   بالوض ى اإلبان درة عل سة والق
صاح ا عن و،واإلف ي شرحه أم ي ف تعانة المحل اباس سهيل"بكت أآتفي " شرح الت  ف
د ال واح ه عنبمث ي معرض حديث ه ف ي حيث أن ط" للمحل ارة " ق زءًا من عب ورد ج ي

  ":شرح التسهيل"ثم ينقل نص "  اللغة الفصحى فيهن:  قوله:"المتن
اه      ، أي في حرآة القاف وحالة الطاء من التشديد والتخفيف         " - ا جعلن ا وم وحرآته

ه و              دلُّ علي ا ي دم م د تق ضمير ق شديد الطاء وضمها      يرجع ال اف وت تح الق ر  ، هو ف وغي
وفي الطاء تخفيفها مضمومة أو ، اللغة الفصحى في القاف ضمها إتباعًا للطاء المشددة     

اف           ، ساآنة مع فتح القاف    تح الق والكسر  ، وفي حرآة الطاء الكسر مع تشديد الطاء وف
سهيل           ،" اللتقاء الساآنين  ك في شرح الت ن مال ا اب ذه خمس لغات ذآره ا  )2(فه  وذآره
  .)4(" مقرطمة)3(الشيخ في المغني

سهيل بنصه            ك في شرح الت نالحظ في المثال السابق أن المحلي ينقل آالم ابن مال
ك                       ن مال ره اب ا ذآ ى آل م ه عل ده وموافقت ه ، مسهبًا دون أي تعقيب مما يعكس تأيي  لكن
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ائًال           ق ق شيخ في المغ      "     : -في جرأة   -عندما عرض رأي ابن هشام عل ا ال ني  ذآره
ة ي       " مقرطم ة المغن ى طريق ه عل وحي بتحفظ ا ي ة مم ر وافي س  ، أي غي ذا يعك وه

أثير  ، استقاللية شخصية المحلي النحوية من جهة      ات آما يعكس مدى ت ك    مؤلف ن مال  اب
  .وشرح التسهيل في النحاة الالحقين ودراساتهم ومنهم المحلي

ة      وابن مالك يعد أآبر نحوي ظهر في القرن السابع الهجري ومؤلفا           ته تمثل في دق
بالغة خالصة التجربة النحوية الطويلة الخصبة التي شغلت العلماء حتى القرن الثالث             

  .عشر الهجري
أوثق األسباب   "نختم الكتب النحوية التي استعان بها المحلي في شرحه بكتاب         

  ).هـ819المتوفى سنة (البن جماعة " شرح قواعد اإلعراب
  

   : البن جماعة"رابأوثق األسباب شرح قواعد اإلع"-
دة              ات عدي شرح    ، يعد ابن جماعة من جهابذة العلماء فهو صاحب مؤلف ذا ال وه

شام       ن ه شة اب ا بمناق ام فيه ي ق ة الت ه العظيم ن أعمال ي م د  " ف ن قواع راب ع اإلع
ن جماعة               ، "اإلعراب رغم من أن اب ى ال ه عل ا آتب ن هشام في آل م فهو ال يوافق اب

ه            مضى على طريقة ابن هشام في ترت       ذي سار علي سه ال نهج نف زم الم يبه القواعد والت
  .صاحب التصنيف ابن هشام 

ده من شُ               ه من جاء بع أثر ب اح القواعد  رَّوألوثق األسباب أهمية بالغة؛ حيث ت
ي    شيخنا المحل ا أسلفت      آ دة في شرحه آم ه مرات عدي تعان ب ه   ، حيث اس أثر ب ا ت آم

   . الشيخ خالد األزهري في شرحه لقواعد اإلعراب
ى        ينبغي اإلشارة إلى أن المحلي      و شر في شرحه إل في  " أوثق األسباب   : "لم ي

دين       "أو  " قال ابن جماعة   : "أثناء نقله عنه وآان يكتفي بقوله      شيخ عز ال ال ال وإن ، "ق
ه       ره ل د ذآ ن جماعة عن ان في آل      ؛القارئ ليشعر باحتفاء المحلي وتقديره  الب ه آ  أن

التي لم ) الشيخ(تلك الكلمة ، " عز الدينالشيخ قال: "مرة يستعين فيها بقوله آان يقول  
 حيث، ابن جماعة آان شيخًا للمحلي    إذ أن   ؛  )1(يشر بها إال إلى عدد محدود من العلماء       

     .  آما أسلفت في دراستي حول الشارح .أخذ عنه أصول الفقه
ذا   اب وه رحه بكت ي ش ي ف تعانة المحل د الس ال واح باب: " مث ق األس ي "أوث  ف

ه      ﴿ :من قوله تعالى  " يذرهم" عن محل جملة     معرض حديثه  َمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفْال َهاِدَي َل

  :)2( ﴾َوَيَذُرُهم َفْي ُطْغَياِنِهم َيْعَمُهون
دين" - ز ال شيخ ع ال ال ه بحث: )3(ق ل   ؛في و الفع ذي ه رد ال ه عطف المف زُم من  إذ يل

شرط   المضارع فقط باعتبار ظهور الجزم  في لفظه وحده على الجملة ال            ، تي جواب ال
ع  ة يمتن ى الجمل رد عل ال، وعطف المف ّم إال أْن ُيق ا :  الله ا له ة المعطوف عليه الجمل

رد مجزوم       ، محل ك           ، باعتبار وقوعها موقع فعل مف ى ذل ة عل أنَّ العطف في الحقيق فك
  ".المفرد فيكون من عطف المفرد على المفرد في الحقيقة انتهى
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ق أن المحلي أورد آالم ابن جماعة بنصه دون           ويالحظ من خالل دراسة المثال الساب     
رغم من      ، مما يشعر بعدم اعتراضه على رأي ابن جماعة        أي تدخل أو تعقيب      ى ال عل

  .أن المحلي بعد ذلك ينتقل إلى مناقشة المسألة من حيث القراءات واإلعراب
  
  
  

  : الكريمالقرآنآتب إعراب : ثانيا
  

راب   ب إع د آت رآنتع صادر  الق ن الم ريم م اة الك سة للنح ب ، الرئي ل إن آت ب
راب  رآنإع ًا أو رد   الق ًال أو تعليق ا نق ابقتها إم ن س أثرت م د ت سها ق ريم نف ى  ًا الك عل

رآن ولعل آتاب التبيان في إعراب      ، إعراب أو تأييدًا لمذهب    ر       الق ري أآث ريم للعكب  الك
د إال في موضع واح    المحلي    به وعلى الرغم من ذلك لم يستعن     ، ما أخذ عنه المعربون   

   :أال وهو
وا    "بأنه ُيراد   : )1(وُنقل عن أبي البقاء   " ا تفعل ٌه ُأخر   " وم وهو أن يكون     : أوج

ديره           " خير"من   ًا لمصدر محذوف تق ًا من          : في محلِّ نصب نعت ًال آائن وا فع ا تفعل وم
  . " يعلْمه جزم على جواب الشرط)2(خير

ا      وال ُبدَّ من مجاز      :  المحلي على اإلعراب السابق بقوله     قِّبويع في الكالم، فإم
ل        دَّر    : أن يكون عّبَر بالعلم عن المجازاة على فعل الخير، آأنه قي ا أْن ُتق ُيجازيكم، وإّم

ه   ه علي م أي فيثيب د العل ازاة بع ة    ، المج دف تجلي و به ا ه سابق إنم ي ال ب المحل وتعقي
   .وتوضيح المسألة اإلعرابية وإقرار بها

تعان  إن د اس ي ق رحه    المحل ي ش ة ف ب  بثالث ي  آت راب  ف رآن إع ريم الق  الك
   :وتفسيره
 حيث بلغت     ،)3(للسمين الحلبي  " م الكتاب المكنون  ور المصون في عل   الدُّ "-

رة شرة م دى ع ه  إح تعانة ب ةاالس صفحات التالي ي ال     : ف
  .)80؛79؛78؛77؛75؛73؛72؛66؛64؛29(

راب   " - ي إع د ف رآنالفري دالق ذاني"  المجي ب الهم د  و،للمنتج ت ق بلغ
  ).52؛51؛44؛36؛19( :  في الصفحات التاليةه خمس مراتاالستعانة ب

ان في إعراب "  - رآنالتبي ري" الق اء الُعكب ي البق ي ، ألب تعان المحل د اس وق
  .)77( في صفحة مرة واحدة" التبيان"بكتاب 

اب       ي بكت د : "وقبل بيان استعانة المحل ى أن إعراب           " الفري د من اإلشارة إل الب
ى معرف        القرآن وم عل ريم يق ى؛ ألن      الك ى        "ة المعن اني ويوقف عل ز المع اإلعراب يمي

اب           ، )3("أغراض المتكلمين  اإلعراب عن    "وقضايا اإلعراب نجدها مختصرة في آت

                                                 
 .162ن التبيان في إعراب القرءا: انظر )1(
 " .خير ويعلمه: "في المخطوط )2(
) هـ756ت(ويسمى إعراب القرآن للسمين الحلبي أحمد بن يوسف " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون") 3(
 .مـ وقد ظهرت منه ستة مجلدات1986/هـ1406أحمد محمد الخراط في دمشق بدار القلم .د: طبع بتحقيق، 

 .179ن للسيوطي آاإلتقان في علوم القر:  انظر )3(
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ستوفاة موجزة        " قواعد اإلعراب  ، )1(في الباب الرابع في اإلشارة إلى عبارة محررة م
ي        ب ف ي اللبي ه مغن ي آتاب ة ف ضايا اإلعرابي ذه الق ي ه شام ف ن ه ع اب م توس اب ث  الب

  .)2("الجهات التي يدخل االعتراض على المعرب من جهتها: "الخامس
  
  

ر من                   إن الدر المصون   ة حوت الكثي ه، وموسوعة علمي يس في باب  مرجع رئ
ر     بالجانب اللُ ين الحلبي  السمّ آراء السابقين، اهتم فيه مصنفه     شكل آبي ا غوي ب  ذآر  آم

رح المف ى ش افة إل راب، إض ي اإلع ة ف ه اآلراء المختلف ذلك أوج ة، آ ردات اللغوي
ة،  راءات القرآني ىالق ر   إضافة إل ة، وذآ ارات البالغي ن اإلش ر م ى الكثي ح إل ه ألم  أن

ة فقلَّ  شواهد العربي ن ال ر م ر الكثي اهد أو أآث ا ش د صفحة إال وفيه ا نج أعرض ، م وس
  :هذا الكتابلنموذجين من 

سمين - ال ال رة : )3(ق ورة البق ي س ه ف ي إعراب ٌم من:  أيُّ ":ف ل اس ي مح ادى ف
ا موصولة،               ا هن ه، وزعم األخفش أنه رد بمعرف ه تف ضم ألن ى ال نصب ولكنه ُبني عل

دير     سان،     : وأن المرفوع بعدها خبر مبتدأ مضمر والجملة صفة والتق ذي هو اإلن ا ال م
ى المحل                صبه عل والصحيح األول، والمرفوع بعدها صفة لها  يلزم رفعه وال يجوز ن

دة   ا زائ ازني، وه ًا للم اء  خالف تح ه شهور ف ا، والم ة له ه الزم ا"للتنبي وز "أيه ، ويج
ذلك في بعض المواضع نحو                  ون     :ضمها إتباعًا للياء، وقد قرأ ابن عامر ب ُه المؤمن  أي

ا               "أي"والمرسوم يساعده، وال توصف      الم أو بموصول بم ه األلف وال ا في  هذه إال بم
  :   قال الشاعر)4( ﴾ْيِه الذِّْآُرَيا َأيَُّها الَِّذي ُنزَِّل َعَل﴿: فيه أو باسم إشارة نحو

  
  ")5( َعَلى َنْأِيها ُمْسَتبِسٌل ِمْن َوَراِئَها  إنَِّني: َأال َأيَُّها النَّاِبُح السَِّيُد

سمين                 ل آالم ال ي نق النص دون أي   وبتخريج قول السمين السابق يتضح لنا أن المحل ب
ذا   حذف أو زيادة أو اعتراض أو تعليق مما يكشف أن المحلي آان  ين ه  مجرد ناقل أم

سمين في                            ،من جهة  ه ال ى ب ا أدل رار لكل م ة إق ل بمثاب ذا النق د ه ة أخرى يع  ومن جه
  .إعرابه
  
اب  و تعانته بكت ي اس ي ف صون : "المحل دُّر الم ى    " ال اب عل ذا الكت ى ه شر إل م ي ل

ه     : " نقله منه بقوله    عند وإنما آان يكتفي  ، اإلطالق م رد  "أو  "  :قال السمين في إعراب ث
ا          "ذآر السمين في إعرابه   "أو  " ن على الزمخشري  السمي  في المرات التي استعان به

قال المحلي في شرحه حول  : وإليك المثال التالي ، جميعها" الدر المصون"المحلي  بـ  
   ":لو"

                                                 
 .105اإلعراب عن قواعد اإلعراب : انظر )1(
 .1/684المغني : انظر )2(
 .1/135الدر المصون : انظر )3(
 .15/6سورة الحجر  )4(
شواهد         1/176 وبال نسبة في المقرب        588البيت لألخضر بن هبيرة وهو في المرزوق         )5(  27 وهو في معجم ال

 ).السيد إننيأال أّيهذا النابح : (برواية أخرى
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ه      - ه استضعف      ":)1(وذآر السمين في إعراب و " أن  صلتها من حيث أن يبقى      "ل
 وليس المعنى على ذلك ، إنما       مغفورةالأنه تمنى أن يعلم قومه بذنوبه       : المعنى  

  ".المعنى على تمني علمهم بغفران ربه ذنوبه انتهى
اب                د في    : "أما آتاب اإلعراب اآلخر الذي استعان به المحلي في شرحه فهو آت الفري

وهو آتاب مطبوع في أربعة أجزاء محقق       ،  الهمذاني بَجَتْنللُم"  المجيد القرآنإعراب  
ى                 ، رصادر عن دار الثقافة بقط     دة إل ه والعقي ة في الفق سائل مختلف ه م والقارئ يجد في

ى مذهب أهل          ويميل  ، القرآن النحو والقراءات وإعراب     جانب مسائل  ه المنتجب إل في
  .فقد أخذ عن نحاة مثل سيبويه واألخفش والمبرد والزجاج وابن السرَّاج، البصرة

  
ة  ة هام اب     : مالحظ تي لكت صفحي ودراس الل ت ن خ ف ع "م ق لطي د  تعلي ى قواع ل

ة  ) تحقيق ودراسة (وهو رسالة دآتوراه  ) هـ989ت(لمحمد البصروي   " اإلعراب مقدم
أنه قد : " يقرر الباحث ) م2007(من الطالب هشام محمد الشويكي إلى جامعة الخليل    

ذي أخذ    " اإلعراب عن قواعد اإلعراب       "وجد أن البصروي هو الوحيد من شراح         ال
د  اب المنتجب الفري ا،)2( "عن آت ائق   وه ذه حق تي ه ي دراس ت ف ا أثب د أن زعم تفن  ال

ه                    السابق ة شملت شرحه آل ؛ فالمحلي قد أخذ عن المنتجب في خمسة مواضع متفرق
ني أذآر نفسي واألخ الباحث وآل دارس أن        إو، وقد سبق أن أشرت إلى هذه المواطن      

  . من الخطأ إطالق األحكام وتعميمها إال بعد تثبت وتجرد وتحٍر دقيق
اب              وإليك مس  ألة من المسائل اإلعرابية الخمسة التي نقلها المحلي خالل شرحه من آت

  :الفريد
ورد    شام ي ن ه تن الب ن الم ة م راب آلم رحه إلع ي معرض ش ي ف د المحل نج

  : الكلمة وإعرابها ثم ينتقل ليستدل على ذلك بقول المنتجب الهمذاني في إعرابه
ه - ة: قول رأه: "فجمل فة" نق ي إعر  : ص ب ف ال المنتج هق رأه: ")3(اب ل  " نق ي مح ف

اًال من                     ه ح ا إن جعلت النصب إما على النعت لكتاب أو على الحال من الَمنِوي في علين
ه من صلة                   ا وإْن جعلَت آتاب لتقدمه عليه وهو في األصل صفة له أي آتابًا واردًا علين

  .تنزل فال انتهى
ن       امًال م نص آ ل ال ى بنق ي اآتف سابقة أن المحل سألة ال ي الم ظ ف اب نالح  آت

ه        " الفريد" ورده بقول ل ي وان ب ه    : "دون اإلشارة إلى هذا العن ال المنتجب في إعراب " ق
در المصون؛         ، وآان هذا شأنه في المرات الخمس      أنه في ال آما آان هذا هو ديدنه وش

  .حيث يرآز على ذآر العالم النحوي دون اإلشارة إلى عنوان آتابه
ى أن            التنبيهوينبغي     دم إل ا تق سابقة           من خالل م تعانته بالكتب ال ي في اس المحل

     .دون أن يصرح بذلكيميل إلى المذهب البصري شأن أصحاب هذه الكتب 
  

                                                 
 .12/156الدر المصون : انظر )1(
 .83: الدآتور هشام الشويكي: تحقيق ودراسة، تعليق لطيف على قواعد اإلعراب للبصروي: انظر )2(
 .17/93 سورة اإلسراء  ﴿ِكتَاباً نَقْرُؤه﴾:إشارة لقوله تعالى.3/300الفريد في إعراب القرءان المجيد: انظر )3(
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  : الكريمالقرآنآتب تفسير : ثالثا 
  

سير    ب تف ي بكت ا المحل تعان فيه ي اس رات الت دد الم غ ع رآنبل تًا الق ريم س  الك
  :وعشرين مرة وهي آالتالي

  .رةتسع عشرة م: للزمخشري" الكشاف" -
 .البن عطية ثالث مرات" المحرر الوجيز" -
  .مرة واحدة: للكواشي "تبصرة المتذآر وتذآرة المتبصر" -
 .ألبي حيان ثالث مرات" تفسير البحر المحيط" -
  

  آتب التفسير والسر في اختيار المحلي للكتب السابقة خاصة
 

ه         " واستمداد  ، التفسير علم يعرف به آتاب اهللا باستخراج أحكامه وحكم
راءات      ذل ه والق ول الفق ان وأص صريف والبي و والت ة والنح م اللغ ن عل ، ك م

سوخ  خ والمن زول والناس باب الن ة أس اج لمعرف ي  ، )1("ويحت د المحل م  يعتم ول
ًا                     ارًا دقيق اًء واختي ه انتق ك من ان ذل ا آ على آتب التفسير المعهودة فحسب وإنم

، في شرحه  للزمخشري المصدر الرئيس للمحلي     " الكشاف"ويعد  ، آما سنرى 
ي  ى ف ة األول ي المرتب أتي ف و ي رة فه سع عشرة م ه ت ذ من ى األخ د نص عل فق

ير سبة لكتب التفاس ه بالن اد علي شروح ، االعتم ين ال شترك ب م م شاف قاس والك
، "اإلعراب عن قواعد اإلعراب     "  والدراسة  بالبحث والدراسات التي تناولت    

ة        وآانت استعانة المحلي بهذا التفسير أو غيره من التفا          شرح آي سير األخرى ل
  .قرآنية أو توضيح قراءة أخرى أو لزيادة إيضاح في المعنى

وقد أآثر الناس في التفسير ما بين مختصر ومبسوط وآل منهم يقتصر            
ه؛ فالزجاج والواحدي             ذي يغلب علي ن ال سيط " في    على الف ا    " الب يغلب عليهم

 "الكشاف "والزمخشري في    ، والثعلبي يغلب عليه القصص   ، الغريب والنحو 
فقد تضمن  " المحرر الوجيز "وأما تفسير ابن عطية      )2(يغلب عليه علم البيان   

وم   ن عل ًا م رآنأنواع ا  )3(الق ى   وأم ى المعن د عل و يعتم سير الكواشي فه تف
ة        " البحر المحيط   ": وأما تفسير أبي حيان    ،)4(والتأويل ى معرف وم عل فهو يق

     .)5(المناسبات بين اآليات
  
  
  
  

                                                 
 .2/283 البرهان: انظر) 1(
 .106-1/105البرهان : انظر )2(
 .1/56البرهان : انظر )3(
 .285-2/276البرهان : انظر )4(
 .133-1/130البرهان : انظر )5(
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  :لزمخشري ا"افــكشال" -
 في   تسع عشرة مرة وهي    " آشاف الزمخشري " بلغ عدد مرات استعانة المحلي بـ     

ة صفحات التالي ك ، )83؛72؛68؛64؛56؛46؛36؛32؛19؛12: (ال ض وإلي بع
  : على ذلكلةمثاأل
الرفع " آلٌ "وقرئ   : ")1(قال في الكشاف    - در ، ب دير : والق ا أي    ، التق : وقرئ بهم

ًا           ًا مرتب درًا محكم درًا             خلقنا آل شيء مق ة أو مق ضته الحكم ا اقْت ى حسب م عل
 ".قد علمنا حاله وزمانه انتهى، مكونًا في اللوح المحفوظ معلومًا قبل آونه

 
اه    : ")2(قال في الكشاف   - ة طيء       : عن ابن عباس معن سان في لغ ا إن م  ،ي واهللا أعل

أْن يكون يا أنيسين فكثر النداء به على ألسنتهم حتى  : بصحته وإْن َصحَّ فوجهه  
  ".في أيمن اهللا" ُم اهللا:" وا علـى شطـره آما قـالوا في القسماقتصر

  
ي الكشاف - ال ف ي : )3(ق يس ف الم ل ى الظرف ألن الك ار عل زة اإلنك أدخلت هم

ة وشهادتها                     شك لظهور األدل ه ال يحتمل ال الشك إنما هو في المشكوك فيه وأن
  .عليه

  
ي اقتصر              سابقة أن المحل ة ال ذا منهجه م     –نالحظ في األمثل تعانة     وه ن حيث االس

صًا دون أدنى تعقيب أو تعليق          -بالكشاف ل ن ى مجرد النق دل    ،  عل ذا ي ان ه وإن آ
ر              ي الكبي دير المحل راره    " للكشاف "على شئ فإنما يدل على مدى تق وصاحبه وإق

م يكن       ، بكل ما ورد من تفسير في هذه المواضع عن الزمخشري            ي ل أي أن المحل
تفسير  : "-مع تلميذه السيوطي  –المشهور  وهو صاحب التفسير    ، مجرد ناقل سلبي  

  ".الجاللين
  
 : البن عطية"المحرر الوجيز" -

رن          )4(القرآنلقد بدأ التأليف في علوم        آفن جامع في العصر الذهبي لإلسالم في الق
وم           رآن الثالث الهجري حين جمع بعض المفسرين بعض عل  في تفاسيرهم موزعة       الق

ا    على السور واآليات وتكلموا في تفسير       ق به ا يتعل اء في     ، آل آي وم ا جمع العلم آم
رآن مقدمات تفاسيرهم بعض علوم      ري        الق ر الطب ن جري ا فعل اب في  )  هـ 310ت( آم

سيره ان: "تف امع البي ـ502ت(والراغب األصفهاني، "ج ل ، ) ه ذلك فع ة آ ن عطي اب
سيره  )  هـ 541ت(الغرناطي أبو محمد عبد الحق بن عطية  وجيز  : "في تف " المحرر ال

دم   رة      حيث ق ة آبي سيره بمقدم وم         )  صفحة  75( تف ًا من عل رآن تضمنت أنواع  وهو   الق
  .)5(متأثر بالطبري وناقل عنه

                                                 
 .1/610الكشاف : انظر )1(
 .1/1042الكشاف : انظر )2(
 .2/176الكشاف : انظر )3(
 .1/53رهان بال: انظر: انظر )4(
 .1/56البرهان : انظر )5(
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ة         ن عطي سير اب رحه بتف ي ش ي ف تعانة المحل رات اس دد م غ ع د بل ذا وق : ه
ى    ) 66؛45:(ثالث مرات وهي في الصفحات التالية " المحررالوجيز" اًال عل وإليك مث

  :استعانة المحلي بتفسير ابن عطية
دره في          "لو ترآوا لخافوا  " :تقديره: ")1(وقال ابن عطية   - الم مق ، ويجوز حذف ال

و آانت                 ،"لو"جواب   ا، ول  ووجه التمسك بهذه العبارة أّنه جعل الالم مقدرة في جوابه
  .)2(" بمعنى إْن الشرطية لما جاز ذلك"لو"

سابق و                ة ال ن عطي ا استعان    نالحظ في المثال السابق أن المحلي لم يكتف بتفسير اب إنم
ال      :" فقال بعرض اآلراء األخرى تأآيدًا للمسألة     ذلك فق وا،    : وقد صرح غيره ب و ترآ ل
ره، و        افوا "لو يمنع بها الشيء المتناع غي اني ذهب             "خ ال الث ى االحتم و، وإل  جواب ل

  وذلك ثم أفاض المحلي في استقصاء المسألة من جميع جوانبها        ، "أبو البقاء وابن مالك   
  . آل مرة يسمح الشرح فيها بذلكيفعله في ذلك ما شأنه في

  
  ":الكبير والصغير: "تفسير الكواشي -

ى       ف عل ذي يتوق وع ال ن الن ي م اب الكواش سير  : "إن آت ة تف رآنمعرف ه الق  وتأويل
" تفسير الكواشي  "على   نجد أن المحلي قد اعتمد       )4("البرهان"وفي آتاب   ، )3("ومعناه

  : ريفات تتعلق بتفسير الكواشيآما نجد ثالث تع، "الجاللين" في تفسير
  . هو القصد والمراد:والمعنى،  آشف المغلق من المراد باللفظ:فالمعنى-
  . هو اإلظهار والكشف:والتفسير -
  .والمآل هو العاقبة والمصير،  فأصله من اَألْول:التأويل وأما -

  :أال وهو) 53ص(ولم يستعن المحلي في شرحه بتفسير الكواشي إال في موضع واحد
: َفَمْن، المالئكة ُنسبوا إليه تشريفًا ال أنه تعالى في مكان:  عندهْنَم: "قال الكواشي-

ويجوز أن ُيعَطف من على َمْن في ، أي ال يتعظمون، ال يستكبرون: خبره، مبتدأ
  .)6(" ويكون ال يستكبرون مستأنفًا)5( ﴾َوَلُه َمْن ِفي السََّماَواِت﴿: قوله

ل تف     ي بنق ف المحل م يكت سألة    ل صي الم ذ يستق ا أخ صه وإنم ي بن سير الكواش
واعلم أنه زاد في المغنى ثالثة مواضع   : "النحوية بجميع جوانبها فقال مستدًال بالمغني     

  "... "استقر: "يتعلق الظرف فيها بمحذوف وجوبًا لكنه يقّدر على أحدها بنحو
أ آخر                :تنبيه ى خط دآتور      وقبل أن نترك تفسير الكواشي البد من التنبيه إل ه ال ع في وق

الته  ي رس شويكي ف شام ال دآتوراه(ه راب  ): "ال د اإلع ى قواع ف عل ق لطي " تعلي
وهناك تفسير انفرد البصروي باألخذ عنه خالف شراح قواعد         : "للبصروي حيث قال  

  ".                            "مختصر تفسير الكواشي" أال وهو آتاب -باستثناء الكافيجي-اإلعراب 
  .يما سبق استعانة المحلي بهذا التفسير في شرحه لقواعد اإلعرابوقد أثبت ف

                                                 
 .5/43اللباب في علوم الكتاب :  انظر)1(
 .66المخطوط : انظر )2(
 .2/267البرهان : انظر )3(
 .285-.2/283البرهان : انظر )4(
 .21/19سورة األنبياء  )5(
 .53المخطوط : انظر )6(
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  : ألبي حّيان"تفسير البحر المحيط "-
ان    إن  ي حي يط ألب ر المح سير البح ة     )1(تف ى معرف وم عل ذي يق وع ال ن الن  م

كن استعانته عشوائية وإنما آان     توهكذا نرى أن المحلي لم      : )2("المناسبات بين اآليات  
اًء ارًا وانتق ًااختي ي شرحه من ،  دقيق ي ف ا المحل تعان به ي اس ذه هي المواضع الت وه

  : على ذلكوإليك مثاًال، )72؛67؛47 (:"تفسير البحر المحيط: "آتاب
›u‚÷·|﴿: فعند الحديث عن قوله تعالى ø9 uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# öθs9 (#θä. t s?﴾ يستعين المحلي بتفسير 

  ":صارانتهى مع اخت: "أبي حيان متدخًال في هذا النص بقوله
ي - شيخ يعن ال ال ان - ق ا حي صلة    : "-)3(أب ت ال زم إال إذا آان وه ال يل ذي توهم ذا ال وه

 ماتوا فترآوا من     : أي ،لو ترآوا من خلفهم   : ماضية في المعنى واقعة بالفعل، إذ معنى      
إذ ال تجامع األمر ؛ "أن" أن يكون بمعنى    "لو: "خلفهم، فلو آان آذلك للزم التأويل في      

ع صله وأن           بإيقاع فعل من ما    دير فيصح أن تق ى تق ان ماضيًا عل ا إذا آ ل، أم ت بالفع
ستقبل نحو قولك ي الموصول الفعل الم ِس : يكون العامل ف و مات أم ذي ل ا ال ِليزْرن

  . العلميةة الشارح مما يعكس أمانوهذا،"َلبكينا انتهى مع اختصار
  

وال  مما سبق يتضح أن المحلي ليس مجرد ناقل بل يلجأ إلى اختصار بعض أ              ق
ل  ، وأن استعانته بكتب التفسير لم تكن عشوائية ، العلماء عندما يرى الحاجة إلى ذلك     ب

سادس وحتى                    رن ال ذ آشاف الزمخشري في الق رون من ة ق ذه التفاسير أربع غطت ه
ى        ، عصر المحلي  زه عل آما أن آل تفسير منها يختلف عن اآلخر في تخصصه وترآي
  . جوانب محددة

    
  :غيةالمصادر البال: رابعًا

  
بهم                اة وآت تنوعت مصادر المحلي في شرحه للقواعد؛ فهو لم يكتف باألخذ عن النح

ه      ، والمفسرين وأسفارهم بل أخذ عن علماء آخرين منهم علماء البالغة          وع ثقافت ذلك لنعلم تن
  : وهذه المصادر هي" القواعد"وامتياز شرحه من بين الشروح على 

  
ا    )74ص  (مرة واحدة  المحلي به  استعان   :للسكاآي" ح العلوم افتم"-1  شرح به

 ":المفتاح"فقال نقًال عن ، "جاء زيٌد والشمس طالعٌة:  نحو: "عبارة المتن
 
ان                       "- ة زم ان هيئ ل هي لبي ة الفاعل أو المفعول ب ان هيئ إن الحال هاهنا ليست لبي

ك            رى قول ول، أال ت ادٌم    :صدور الفعل عن الفاعل ووقوعه على المفع يُس ق ك والجل أتيُت
ه جار مجرى الظرف، ومن شدة            : ديره أتيُتك زماَن آان الجليُس قادمًا ولهذا قلنا       تق إن

                                                 
أخذ القراءات عن المريوطي ، هو محمد بن يوسف بن علي الغرناطي أثير الدين أبو حيان األندلسي: أبو حيان )1(

توفي سنة . تفسير البحر المحيط: له آثير  من المصنفات منها، غ من أخذ عنهم أربعمائة وخمسين شيخًاوبل
 .5/70البرهان: انظر. سبعمائة  وخمس  وأربعين هجرية

 .133 -1/130: البرهان: انظر )2(
 .4/40تفسير البحر المحيط : انظر )3(
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ك       ين قول ًا ب د فرق ك ال تج الظرف أن وع ب ذا الن به ه رٌ  :" ش اجِّ أمي َن الح ك زم " أتيُت
 ".والحاج أمير: قولك ")1("بين"و

  
ارة   ل عب ى بنق ي اآتف سابق نالحظ أن المحل ال ال ذا المث ي ه اح"ف صها د" المفت ون بن

ك                       دعي ذل ه دون أن ي ارة من شرحه وآالم و آانت العب ا ل دخل آم د    ، أدنى ت ذا يع وه
  .بمثابة إقرار من المحلي على آفاية هذه العبارة من حيث شرح مثال المتن السابق

  
ول"-2 ازاني"المط رات  للتفت ه خمس م تعانة ب د بلغت االس صفحات  وق ي ال  ف

 :لكوإليك مثاًال على ذ، )70؛65؛51؛12: (التالية
 

ل ، إعالم بتفصيل ما ُعلم مما قبله إجماالً      : التنبيه: "قال التفتازاني  - و    : وقي ا ل م
 ".ُجّرد النظر إلى ما قبله لعلم به انتهى

ه              ًا بقول ه معقب ازاني وتعريفي ول التفت وآل  : "نالحظ في المثال السابق أن المحلي عرض لق
ا    صح هن سيرين ي ن التف ا    " م ي إنم ى أن المحل دل عل ا ي ا مم اص   ن آ ه الخ ه رأي  ل

  .وشخصيته المستقلة فيما ينقل
  

  :غويةالمصادر اللُّ: خامسًا
  

تن    ة للم ات اللغوي سير الكلم ي تف ة ف ب معجمي ة آت رحه بثالث ي ش ي ف تعان المحل ي  اس وه
  :تاليالآ
   

ردات الراغب"-1 غللراغب األصفهاني" مف دد فبل ه ست  ع تعانة ب رات االس  م
  :على ذلكوإليك مثالين  )71؛63؛57؛45؛8: ( في الصفحات التاليةمرات
ه- ي مفردات ب ف ال الراغ ال: " ق د": ويق ودة"محم صاله المحم رت خ ،  إذا آث
  ." ُوجد فيه األمران-صلى اهللا عليه وسلم-ونبينا .  إذا وجد محمودًا انتهى"محمد"و

ذي ال يتجزأ       : األبد: )2( قال الراغب في مفرداته    - د ال ان الممت دة الزم عبارة عن م
زمان آذا وال يقال أبد آذا وآان حقه أن ال ُيّثني وال    :جزأ الزمان وذلك أنه يقال      آما يت 
ى حسب ،ُيجمع   ك عل اد وذل ل آب د قي ى ولكن ق ه فُيثن ضم إلي دًا آخر ُي إذ ال ُيتصور أب

م ُيثنى وُيجمع                          ه آتخصيص اسم الجنس في بعضه ث ا يتناول تخصيصه في بعض م
  ." انتهى"ولد وليس من آالم العرب العَرْباءأن آباد ُي" :على أنه َذآر بعض الناس

  
ال    ي المث الم الراغب ف ى آ ق عل ي عل سابقين أن المحل الين ال ي المث نالحظ ف

ه ا : " األول بقول لم -ونبين ه وس ران -صلى اهللا علي ه األم د في ي  ، " ُوج ى ف ا اآتف بينم
ق   دخل أو تعلي ى ت الم الراغب دون أدن اني بعرض آ ال الث ى أ ، المث دل عل ذا ي ن وه

                                                 
 .تصحيف" من: "في المخطوط )1(
 .1/8غب مفردات الرا:انظر )2(
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تعانة              ا في مواضع االس ذلك وأم المحلي يتدخل بالتعليق أو الشرح عندما يرى حاجة ل
  . منه بصحة ذلكًاالتي يرى أنها آافية وافية فيكتفي بالعرض إقرار

 
ى      سبع مرات   مرات االستعانة به    عدد  فبلغ للجوهري" الصحاح"-2       توزعت عل

ة صفحات التالي رت ) 70؛63؛45؛40؛38؛10: (ال د أش ي وق ع ف ك المواض ى تل إل
ال في الصحاح     :" وعلى سبيل المثال يقول المحلي    ، حواشي المخطوط في مظانها      :  ق

  .)1("معظم الطريق: الجادة
  :وإليك مثاًال على استعانة المحلي في شرحه بكتاب الصحاح

  ".الظلف للبقرة والشاة والظبيُّ واستعير لألفراس:")2(قال في الصحاح -
ه  في المثال انالحظ   لسابق أن المحلي اآتفى بالنقل عن الصحاح دون أي تعليق ألن

ان                      اب سواء آ لم ير حاجة لذلك وهذا شأنه في آل المرات التي يستعين بها في أي آت
  .لغويًا أو غير ذلك

 
ه         ، البن األثير " النهاية في غريب الحديث واألثر    "-3 تعانة ب حيث بلغ عدد مرات االس

  :وإليك مثاًال على ذلك ،)70؛45(: ة في الصفحات التاليثالث مرات
شجر         :" )3(وفي النهاية البن األثير    - الغصن ُيجمع على أغصان وهي أطراف ال

 ".وُتجمع على غصون، ما دامت فيها ثابتة
نالحظ في المثال السابق أن المحلي لم يزد على النقل نصًا شأنه شأن المثال السابق في                 

  .أو تعقييبالصحاح؛ إذ ليس هناك أي حاجة لزيادة 

                                                 
 .10المخطوط محققًا ص:  انظر)1(
 .1/264الصحاح : انظر )2(
 . 2/1036النهاية البن األثير :  انظر)3(
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  منهج المحلي في شرحه: ثانيًا
  

ول اهللا      ى رس سالم عل صالة وال د اهللا وال سملة وحم رحه بالب ي ش تح المحل يفت
  .صلى اهللا عليه وسلم وآله

م ي ي شرحه ث دأ المحل دماتب ائًالدون مق ا":  ق ين: "أم ، هي موضوعة لمعني
ة أخرى    وبعد اإلسهاب في تناولها يعق      د ": ب بكلم شرحها بتفصيل واستقصاء    ، "بع ي

شهدًا ببيت شعري  ًا مست اء وإعراب ىبن اذةعل ة ش راءة قرآني د ،  ق شاذة عن راءة ال والق
د     ، المحلي والنحاة جميعًا حجة     ي ال ب د المحل ا عن ند     إال أنه ل وس ا من دلي من آالم   له

   .ونثرًا، العرب شعرًا
هإال ي   أن ى أن المحل ارة إل ا  ينبغي اإلش د اإلعراب إنم تن قواع ي شرحه لم ف

وأما  المواضع األخرى فال يعرض       ، ينتقي مواضع بعينها ليتناولها بالشرح والدراسة     
شرح  هي  هذه المواضع  السبب في ذلك أنّ آانوربما  ، أو يتعرض لها     التي تستحق ال
  .م بها بالنسبة إليهسّل األخرى فُم المواضعوالدراسة وأما

االستقصاء  و بالشرح  ليبدأي بكلمة أو بكلمات من المتن        يأت  هذا وهو في شرحه  
ة وي  ،وضرب األمثل ى اللغ شرح المعن دأ ب د يب ذلك،  وق ي ب شة ، فيكتف ل لمناق أو ينتق

ة                 ة أو نحوي سيرية أو بالغي د تكون تف ك      ،العبارة من جوانب أخرى ق  وهو في آل ذل
وفق منهج البصريين  يسير آما أنه، وقد تكون قراءة شاذة، يمزج فيستدل بآية أو آيات

ذهب  - لبيًا للم ًا س ون تابع صري أّن؛ إذ-دون أن يك ادر وال  ي الب شاذ والن ستدلون بال ن ي
ه   ين؛ وهو في                 ، يقيسون علي د وأم ل جي م فهو ناق وال النحويين وآرائه سبة ألق ا بالن أم

بهم؛                الغالب األعم يعزو األقوال واآلراء إلى أصحابها من العلماء ؛ وقلما يشير إلى آت
ن هشام    "المغني "د أآثر باطراد من ذآر      وق ذلك   ،  الب ة للرضي     "وآ ، "شرح الحاجبي

ازاني   " و "صحاح الجوهري   " و "آشاف الزمخشري   "إضافة إلى    د  ، "مطول التفت وق
اء    آرَ أشرت في إحصائية شاملة في الفهارس الفنية إلى عدد المرات التي ذُ            ا العلم  فيه

  . الكتب بعينها تلك فيها ذآرتأو
ر           وقد يستغرق    ا فعل في      ، شرح الكلمة الواحدة صفحة أو صفحتين أو أآث آم

وهو غالبًا ما يذآر رأي الجمهور أو الكثرة أو الغالب          ، "أما"المقدمة في شرحه لكلمة     
ه والصواب                     ة من التصريح بقول ردد في بعض المواضع الخالفي  :المطرد وهو ال يت

ور " ول الجمه رى ، "ق ه ي رأي اآل أّنوآأن ر صواب  ال ر غي ى   و، خ أ إل ا يلج و قلم ه
  .  أسلوب التخطئة أو التصويب وهذا إنما يعكس تواضعًا وأدبًا جمًا

ة    اول آلم دما تن ال عن بيل المث ى س و عل اس؛ فه ل والقي ن التعلي ر م و يكث : وه
ي في                     )1("بعد" صفحة الواحدة؛ والمحل اني مرات في ال  أخذ يعلل ويقيس أآثر من ثم

ي معرض شرحه للمسألة يطرح سؤاًال ويدير       فهو ف : شرحه يلجأ إلى طريقة فذة فريدة     
دًا في استطراد عجيب               ، حوارًا تح حوارًا جدي وقد يعقب على الجواب بسؤال آخر ليف

اء     ى ذآ دل عل ة ت ا في دق ع جوانبه سألة من جمي صاء شرح الم دوا استق ا يب ه فيم هدف

                                                 
 .4  محققًاالمخطوط: انظر )1(
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؛ "ذهنه يثقب الماس   "وفطنة؛ فال عجب بعد ذلك أن نرى من أهل العلم من يصفه بأن              
ة      شرح آلم سيماتها  " الحق "فهو على سبيل المثال في الصفحة السادسة ال يكتفي ب وتق

ه : "األربع بل يستطرد في المسألة نفسها قائالً       اذا          " تنبي سه لم ذي يطرح نف سؤال ال وال
ه     رض علي شرح دون أن يعت ل ال ه أن يواص ان بإمكان ك وآ ى ذل ي إل أ المحل يلج

ستثير إنما أراد بذلك أن     والجواب على ذلك أن المحلي      ! معترض؟ اه  ي  اتهشبمناق  االنتب
ؤدي    ته وتنبيهاته   اوحوار ا ي ده و     مم ذي يري ة المعنى ال ى تجلي ى   يوضحه إل ؛ إضافة إل

  .إحاطة المسألة من جميع جوانبها
ل إن يب دخل أو     المحل سألة دون ت ي الم وال ف رض اآلراء واألق ا يع رًا م  آثي

ام المتلقي ليعمل ذه           د ينهي              تعليق ليفسح المجال أم دًا أو معارضًا أو ق ره مؤي ه وفك ن
ه ت!"تأمل: "شرحه بقول ا من اس سادسة عشر؛ وفيه سألة ال ي الم ا ف اه ث؛ آم ارة االنتب

شرح                   ذا ال ل ه أليف مث  ونحن   فال نعجب   وتهيئة الذهن وإثارة الدافع ما يعكس سبب ت
ًا في المدرسة المؤيد                  د عمل مدرس ة نجد في سيرة المحلي وترجمته الذاتية أنه ق م  ، ي ث

ة               ًا في المدرسة البرقوقي رى من     ، بعد وفاة ابن حجر عمل مدرس ا ن ين  آم ذه   ب :  تالمي
  ... .وأيضًا قاضي عجلون وقاضي منوف ، السيوطي ألمع نحاة مصر بعد ابن هشام

 يهتم بذآر   الوالمحلي في شرحه يرآز على مضمون الموضوع الذي يتناوله ف         
ه ال   ، سند الحديث النبوي أو درجته     ه         آما أن ى قائل شعري إل سبة البيت ال ى ن ،  يلتفت إل

ًا ال ره العروضي وغالب شرحه أو لبح و ال يعن،  يتعرض ل ب  ىوه ماء الكت ذآر أس  ب
اب                ى اسم الكت ًا   ، وإنما يكتفي بعزو القول أو الرأي إلى صاحبه دون اإلشارة إل إال آتب

  .بعينها ذآرتها آنفًا
ابراً                رورًا ع ن هشام م ى آالم اب داً        والمحلي ال يمر عل ده منتق ل يتوقف عن  ؛ ب

ادة الصواب       : " ففي قول ابن هشام   أحيانًا   ا ج ول ، ..."تقتفي بمتأمله ارة    في  إن:يق  العب
  .يقتفي المتأمل بسببها جادة الصواب: وإن أصلها، قلبًا

ة  فوال شك أن ذلك يدل على ذآاء        المحلي يتعمق ظاهر األلفاظ ليصل إلى حقيق
  .معناها

  : ابن هشامفي موضع آخر يقول عنهو و
تقاللية شخصية          ، أي غير وافية  ، " ذآرها الشيخ مقرطمة  " ى اس دل عل ذا ي وه

اق أو            وهو، المحلي وقوة رأيه   ق الطب شرح عن طري ى ال أ إل ا يلج رًا م  في شرحه آثي
  . فبضدها تتميز األشياء؛المقابلة إلبراز وتجلية المعنى

ه أو            وإذا ما مرّ   سير أو فق سألة تف ه م د   فهو  بالغة ت مع د    ي  ق   بعضها  توقف عن
د             شته   حتى يوفيها حقها مثلما فعل في الصفحة السادسة والسابعة عن م الصالة    مناق حك

   ."آل النبي: "وأيضُا عند مناقشته لكلمتي، والسالم على رسول اهللا 
شته           يوقد   ل مناق تالوة مث ام ال ق بأحك ضايا صوتية تتعل ى ق تطرق في شرحه إل

أو يتعرض لمسألة صرفية من خالل شرحه          ، في الصفحة الثالثة عشر   " لفظال"لكلمة  
  .التي أشرت إليها آنفًا" آل: "لكلمة

د          ، خمس تنبيهات :  فقد بلغت  وأما تنبيهات المحلي   ه وق ى شرحه آل موزعة عل
وط       ن المخط ا م ة أرقامه صفحات التالي ي ال ت ف ، )62,60,51,47,14,11,6: (آان
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اً        يأتي، ولكل تنبيه سبب وجيه    ًا بالغي د يكون تنبه ًا  ،  في موضعه المناسب؛ فق أو تنبيه
  .تأآيدًا للشرح أو تعليقًا على مسألة

يقة      بوآثيرًا ما يدلي المحلي      ة ش ثالً   ، رأيه محاورًا بطريق ول م َت     : "فيق إْن قل  ف
  .)1("هما لغتان فصيحتان:  قلت؟فّهال جاءت الصفة مجموعة آالموصوف
ار المنطق في             رى آث ا ن راه في مواضع عدة               آما أنن ي؛ إذ ن ا شرح المحل ثناي

ال     ، يتحدث عن القضية الكلية والقضية الجزئية      م  : والقاعدة : "منها على سبيل المث حك
  .)2(...."آلي منطبق على جميع جزئياته

شرح واإلسهاب   ه من ال د ل صرة ال ب سألة مخت ر بم ا م ي شرحه إذا م و ف وه
ن هشام      ، واالستقصاء ليحيط بالمسألة من آافة جوانبها      ه    :" فيقول مثًال عن اب بقي علي

ران ان آخ ول ، )3(..."باب ر يق ي موضع آخ ة : "وف شيخ مقرطم ره ال ر . )4("ذآ أي غي
  .آما ذآرت آنفًا، وافية

الم      " زعم: "ح قائالً والمحلي عند االعتراض يلمّ    ذآر اسم الع ا ويحذر    ، ثم ي آم
  .في عدة مواضع من االغترار بظاهر اللفظ أو العبارة

ه ال    ، ف مع ابن هشام في مدرسة واحدة      لرغم من أن المحلي يصنَّ    وعلى ا  إال أن
دم        يتردد في االعتراض عليه في مواضع عدة         ا تق ى م ففي أحد المواضع      ،  إضافة إل

رأي       ، )5("واألول ضعيف : "يعلق على رأي ابن هشام قائالً      ستدل ب وفي موضع آخر ي
  .)6("آل منهما فيه نظرو: "ابن هشام قائًال" دليلي"ابن جماعة معترضًا على 

ـ              ه ب رجح صحة رأي ا ي ين          "آما أن المحلي آثيرًا م ا ب شائع المستفيض في م ال
اً ، )7("الجاري على ألسنة المعربين   ، القوم شهد  وأحيان ول    ،  بكالم النحويين     يست فهو يق

ر   ع آخ ي موض ك   : " ف الف ذل ويين بخ الم النح ستدل    ، )8("وآ ث ي ع ثال ي موض وف
دّ   : "فيقول، بالكثرة ر    فمن ق رون   ....ر في الخب م األآث ي في        ، )9("وه وال شك أن المحل

  . عن  القاعدة العامة- في الغالب–ذلك يدور مع اإلجماع حيث دار وال يشذ 
َم  : فإْن قلتْ : "فهو يقول مثًال، وللمحلي طريقة طريفة في االحتجاج واإلقناع    ِ ل

سخرية فيحزن  تهكم وال ة ال ى جه وِلهم عل وَن من مق تال يجوز أْن يك ك؟ قل هو :  ه ذل
  .)10("خالف الظاهر فيحتاج لقرينة واألصل عدمها

اً   يوضحه بإسهاب   ال يعدوه حتى  والمحلي عندما يمر بمصطلح ما       ثًال  ،  غالب فم
تئناف "عندما يمر بمصطلح       ائالً         " االس ه ق ذآر نوعي د أن ي اني      : "ال ب تئناف بي آل اس

  .د ذلكثم يفيض في المسألة بع، )11("استئناف نحوي من غير عكس

                                                 
 .11 محققًاالمخطوط: انظر )1(
 .10  محققًاالمخطوط: انظر )2(
 .16  محققًاالمخطوط: انظر )3(
 .54  محققًاالمخطوط: انظر )4(
 .18  محققًامخطوطال: انظر )5(
 .25  محققًاالمخطوط: انظر )6(
 .22  محققًاالمخطوط: انظر )7(
 .35  محققًاالمخطوط: انظر )8(
 .46  محققًاالمخطوط: انظر )9(
 .23  محققًاالمخطوط: انظر )10(
 .24  محققًاالمخطوط: انظر )11(
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: مثل ألفاظًا تدل على التضعيف  والمحلي في ثنايا شرحه آثيرًا ما نراه يستخدم         

رة       ًا أو أي  "زعم" د استخدمها ست عشرة م شتقاتها وق ال " أو ،)1( من م د بلغت   "يق  وق
ستخدم            ،)2(تسع عشرة مرة   بعض اآلراء ي ه ل ة وهو في معرض تخطئت مَ : "آلم  )3("َوِه

  . "بلغني عن بعضهم ":وأحيانًا نراه يقول، ،  ست مرات من مشتقاتها وقد بلغتًاأو أي
رجيح أو          ومنهج المحل  ي السابق يدل على طريقة ذآية في التضعيف أو عدم الت

رأي اآلخر وال              ، االعتراض آما أنه يعكس أدبًا وحيادًا وموضوعية؛ فهو ال يصادر ال
  .يحجر عليه

ذآِّر بخر              ذآر وي رًا أن ي ه  "األخفش "وج وال ينسى المحلي في شرحه آثي  برأي
  .وهو في ذلك ال يبدي أي تأييد له أو اعتراض عليه، على إجماع البصريين
ي    دة                 آما أن المحل سائل العقي سألة من م أي م ا مر في شرحه ب د (إذا م  التوحي

ا   )خاصة ا حقه ى يوفيه دها حت ف عن ه و، )4(يتوق ك ألن تكلم  ذل ه الم سر الفقي و المف ه
  .ذلك صيانة لجناب التوحيدوال شك أنه إنما يفعل ، األصولي
د    ، "األصل في العمل     : "آقضية،  المحلي بالقضايا النحوية الهامة    عنىوُي فال ب

فَمْن قّدر في الخبر   "   : آاستدالله بقول ابن هشام      له من التوقف عندها والتأآيد عليها     
در الوصف      ،  فألنَّه األصل في العمل    – وهم األآثرون  –والصفة والحال  الفعلَ    ومن ق

راد         ف ديره              ، ألن األصل في الخبر والحال النعت اإلف د من تق ك ال ب وألّن الفعل في ذل
  ".بالوصف

د   ة ال ب ي النهاي ى وف رى عل رة أخ د م ن التأآي ي  م صية المحل روز شخ  ب
ن                       يتواستقالل ى بعض آراء اب ا يعترض عل رًا م ابقًا آثي ا س ا رأين ه في شرحه؛ فهو آم
ى          أيضاً نراهو، هشام رد عل ك ي رر               بعد ذل سألة ويق ين الصواب في الم ان ويب أبي حي

شبهة ساد ال ائالً ، ف ه ق ى رأي ه عل م ينب أمرين: "ث صدق ب و صحيح وي و ال ، )5("وه فه
  .يكتفي بتصويب رأيه بل يحتج له بأمرين

                                                 
 )18,39,44,45,56,60,62,64,68,71,76,80,83: (في الصفحات التالية  محققًاالمخطوط:  انظر)1(
: في الصفحات التالية  محققًاالمخطوط: انظر )2(
)6,7,8,9,11,13,14,16,17,19,20,21,22,24,25,27,31,48,55,57,63,70,72.( 
 ).46,47,52,76,78: (في الصفحات التاليةمحققًا  المخطوط: انظر )3(
 .59و12:  محققًاالمخطوط: انظر )4(
 .47: محققًاالمخطوط: انظر )5(
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  شواهد المحلي النحوية: ثالثًا
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  شواهد المحلي النحوية
  

ي         ا يل ة فيم ات   :تتمثل شواهد المحلي النحوي رآ آي ريم  نالق والحديث  ،  الك
  .شعرًا ونثرًا: وآالم العرب، الشريف
  
  

      
   الكريمالقرآنآيات :   أوال            

  
  

وهو في معرض      ، "أما بعد : "بتوقفه عند قول المصنف   لقد بدأ المحلي شرحه     
اذة                      " بعد: "شرحه لكلمة  راءة ش ى ق ه عل ستدًال ب شعر م ًا من ال ورد بيت ًا ي اًء وإعراب بن

  ".)1(﴿ِللَِّه اْلَأْمُر ِمْن َقْبٍل َوِمْن َبْعٍد﴾: منه القراءة الشاذةو": قائًال
ات التي          الكريم القرآنولقد أآثر المحلي من االستشهاد بآيات          ؛ إذ بلغ عدد اآلي

ه بخالف            ى شرحه آل ات موزعة عل سع آي ة وت ا مائ شهد به ات اآلاست ا ي   التي أورده
صنف ات دال  ، الم ن اآلي م م ذا الك ك أن له ات   وال ش ى أن آي ة عل ة بالغ رآنل د الق  تع

رحه      ي ش ي ف د المحل رئيس عن صدر األول وال احب   ، الم سر ص و المف سير "وه تف
     .مع تلميذه السيوطي" الجاللين

  
  

فبعد أن يورد ، وقد اتبع المحلي المنهج التعليمي في بعض المواضع في شرحه      
ذي        وقد يمزج بين المنهج التع     ية يتبعها باإلعراب  القرآناآلية   ي ال نهج التحليل ليمي والم

  :يغوص في أعماق المسألة ويدرسها من جوانبها آافة آالمثال التالي
داد          : إلخ" لكّنا" ومثله: قوله"- دآت وتع أي ومثل هذا المذآور في تعداد المبت
ا         ، )2( ﴾َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي   ﴿: الجمل اقون  ، قرأ ابن عامر بإثبات األلف وصًال ووقف والب
ا       : وأصله، ها وصًال وبإثباتها وقفا   بحذف زة من أن ة الهم ل حرآ لكْن أنا هو اُهللا ربي فنق

ُأدِغم أحدهما في اآلخر               ، إلى نون لكن   ثالن ف التقى م زة ف ذفت الهم ه ، وُح أّن : وإعراب
دأ  ، ضمير الشأن مبتدأ ثاني  " هو"و، مبتدأ أول " أنا"و، لكْن لغو لكونها مخففة    واهللا مبت

ر الث   ، ثالث اني           ، الث وربي خب ر الث ة صغرى خب ره جمل ره   ، والثالث خب اني وخب والث
رى    ، جملة وسطى أو جملة ذات وجهين خبر األول        ة آب ين    ، والمجموع جمل الرابط ب ف

ه   ستتر في مير م ره ض ث وخب دائم أو     الثال ك وال ى المال شيئة بمعن فُة م ربَّ ص ألن ال
ة            المصلح وال يحتاج   ره ألّن الجمل اني وخب شأن       إلى الرابط بين الث ر عن ضمير ال خب

ا و عينه ره ، فه ين األول وخب رابط ب ا"وال ل " ن ي وقي ي رب تكلم ف ا"الم دأ أول " ن مبت

                                                 
 30/4:  سورة الروم )1(
 .18/38سورة الكهف  )2(
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فال يكون ضمير    ، مبتدأ ثان راجع إلى ما تقدم من قوله بالذي خلقك من تراب  " هو"و
  ".والثاني خبر األول، وربي خبر الثاني،  منه وعطف بيان)1(الشأن ولفظ الجاللة بدًال

  
  

دأ                 نالحظ   م ب ة ث ه بصورة تعليمي في المثال السابق أن المحلي قد عرض إعراب
ن             باالستقصاء والتحليل  رد اب د انف ان ق ا وإن آ ن عامر المشار إليه راءة اب  فاستعان بق

ال             ، عامر بها  سابقة فق ة ال "  :آما أنه استعان بآراء العلماء لتأآيد عرضه وإعرابه لآلي
  ".والظاهر هو اإلعراب األول: المغني )3(قال في، )2(وبهذا جزم ابن الحاجب

القراءة    القرآنأما موقف المحلي من القراءات       شهاد ب ة  القرآنية فهو ال يتردد في االست ي
ال            واترة؛ ومث ر مت ه     وإن آانت شاذة أو غي ك قول ى ذل شاذة     :  " عل راءة ال ه الق : )4(ومن

د "ها آدليل على إعراب الظرف       وقد استشهد ب  " )5( ﴾ِللَِّه اْلَأْمُر ِمْن َقْبٍل َوِمْن َبْعدٍ     ﴿ " بع
  :والذي أورده ببيت الشعر قبل اآليةعلى الرغم من قطعه عن اإلضافة 

  
  "ونحُن قتْلنا األْزَد َأزَد َشُنوَءٍة       فما َشِربوا بعدًا عَلى َلذٍة َخمرًا" 

  
ان          "وهذا مذهب بصري؛     القراءات إال إذا آ إذ استبعد البصرييون االستشهاد ب

  )6("ن شعر أو آالم عربي أو قياس يدعم صحتهالها سند م
ائًال ل ق ى التعلي ي إل أ المحل م يلج ل: " ث َرَك : وقي ه إذا َت ذ ألّن ا ُأعربت حينئ إنم

  ...".اإلضافة فيها ولم ينِو المضاف إليه ُأعربْت لعدم َتَضُمِن معنى اإلضافة
عندما : ثال ذلكوم، تعقب من يغمز بالقراءات بشكل عام  والجدير بالذآر أن ابن هشام      

ه    ي قول ا ف يم لم شديد إن وم زة وحفص بت امر وحم ن ع راءة اب ى ق ازني عل ق الم عل
الى (βÎ¨﴿: تع uρ yξä. $£ϑ©9 öΝ åκ ¨] uŠ Ïjùuθã‹ s9 y7 •/ u‘ óΟ ßγ n=≈ yϑôã r& ﴾ )7( ه ذه   :بقول ه ه ا وج ال أدري م

  د ــقواع"وأما في آتاب ، )8("وهذا القول ضعيف: " قال ابن هشام معقبًا ،  "القراءة؟
  س ـــــــــالقراءات بل اآتفى بإيراد خمباالستشهاد من فلم يكثر ابن هشام " اإلعراب

  
  
  
  

                                                 
  .تصحيف" بدل: "في المخطوط  )1(
 .2/351شرح الكافية للرضي : انظر )2(
 .2/380 المغني:  انظر)3(
 .137 وشرح شذورالذهب3/72 وشرح ابن عقيل 3/156أوضح المسالك : انظر )4(
 30/4:  سورة الروم )5(
 .60د الفتاح شلبي أبو علي الفارسي لعب: انظر )6(
 .12/111سورة هود  )7(
 .371مغني اللبيب : انظر )8(
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ال     ﴿ : واحدة منها لنرى منهج المحلي في تعامله معها        إليك ،)1(قراءات َمْن ُيْضِلِل اللَُّه َف

  :  وآان عرضه وشرحه لها آالتالي )2( ﴾َهْاِدَي َلْه َوَيَذُرُهْم

ول نحو                  )3( ﴾ اللَّهُ َمْن ُيْضِللِ ﴿"- ه أن يق سامح؛ إذ حق ه ت ى آخره في عبارت :   إل

ى آخره          )4( ﴾ِإَذا ُهْم َيْقَنُطونَ  ﴿ صبهم إل ه ت ال     ،  من قول مَّ إال أْن ُيق در      : الله ذا الق رك ه ت
  .لوضوحه

ل  : )5(قال في الكشاف  " يذْرهم ": قرأ بجزم  ولهذا: قوله ه قي من يضلل اهللا   : بأن
  .ال يهديه أحد ويذرهم

دين        :عطفًا على محل الجملة   : قوله شيخ عز ال ه         :   قال ال زُم من ه بحث إذ يل في
ار ظهور الجزم  في لفظه وحده                         عطف المفرد الذي هو الفعل المضارع فقط باعتب

ال     ، وعطف المفرد على الجملة يمتنع    ، على الجملة التي جواب الشرط     ّم إال أْن ُيق :  الله
ا محل    ا له ة المعطوف عليه ار و، الجمل رد مجزوم  باعتب ع فعل مف ا موق أنَّ ، قوعه فك

ة                  رد في الحقيق العطف في الحقيقة على ذلك المفرد فيكون من عطف المفرد على المف
ى رئ، انته تئناف   : وق ى االس ع عل ون والرف اء والن ذُرهم﴾ بالي ي  ، ﴿وي ه ف قال
  ....")6(الكشاف

  :   أّما القراءة بالياء فموافقة لقوله تعالى
  ". وأما النون فعلى إخبار اهللا تعالى عن نفسه بلفظ الجمع لعظمته)7( ﴾َمْن ُيْضِلِل اللَُّه﴿
  

ن هشام في اإلعراب                  ا اب ويتمثل منهج المحلي في تعامله مع القراءات التي أورده
  :عن قواعد اإلعراب بما يلي

ة                    - شاهد في اآلي م يعرب ال ن هشام ث راءة        القرآنيورد المحلي نص اب م يحدد الق ة ث ي
ا   ببيان    يأتي أحيانًاية و القرآن ذه الق         ،من قرأ به ه له ل أو توجي أتي بتعلي م ي د   ث راءة وق

ي       اوأحيانًا يكتفي بذآر العلة التي ذآره       ، يعرض أآثر من تعليل لها     ن هشام والت اب
  .تناسب ذلك المقام

  
ة            ي القوي ن هشام             آما نالحظ شخصية المحل ى آالم اب ه عل ه بتعليق ة رأي في  : "ودق

سامح ه ت ل، " عبارت م يعل ائًالث ه ق وَن﴿: " لرأي ْم َيْقَنُط ى  )1( ﴾ِإَذا ُه صبهم إل ه ت ن قول  م
  ".ترك هذا القدر لوضوحه: اللهمَّ إال أْن ُيقال، آخره

                                                 
  : اآليات هي )1(

 من 111آية -4.  من سورة يونس98آية -3.  من سورة البقرة214 آية -2.  من سورة األعراف186 آية -1
 . من سورة المائدة71 آية -5سورة هود

 7/1826اإلعراف )2(
  .7/186سورة األعراف  )3(
 .30/36رة الروم سو )4(
 .1/439الكشاف : انظر )5(
 .1/439الكشاف : انظر )6(
 .7/186سورة األعراف  )7(
 .30/36سورة الروم  )1(
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أقوال وآراء العلمو ستدل ب ي  ي ة ف ن جماع دين اب ز ال شيخ ع ق "اء آال أوث
ال             ، "األسباب ا ق : " ثم يذآر القراءات األخرى ويعزوها إلى أصحابها ومصدرها آم
تئناف        "ويذُرهم": وقرئ ى االس ع عل ك      ، ، بالياء والنون والرف د     وهو في ذل  استعان  ق

سير واآلخر في اإلعراب           : كتابينب دم          ، أحدهما في التف اب النحو المتق ى آت إضافة إل
قاله في الكشاف وفي إعراب        " :فنراه يقول في نهاية الشرح واإلعراب     ، البن جماعة 
  .)1(" المنتجب

ه       : " ية قائالً القرآنراءات  ثم ال ينسى أن يوجه الق      ة لقول أّما القراءة بالياء فموافق
سه بلفظ الجمع                  )2( ﴾َمْن ُيْضِلِل اللَّهُ  ﴿: تعالى الى عن نف ار اهللا تع ى إخب  وأما النون فعل

ه ه   ، )3("لعظمت ي بقول ا يكتف حابها وإنم ى أص راءات إل زو الق زم بع ه ال يلت : إال أن
راءة          ، "وقرئ" رجح ق ى أخرى   وهو في آل ذلك ال ي ي بعرض     ، عل م يكتف المحل ول

  :القراءات التي أوردها ابن هشام في المتن بل تعداها إلى قراءات أخرى وهي آالتالي
  )4(.﴾ِللَِّه اْلَأْمُر ِمْن َقْبٍل َوِمْن َبْعٍد﴿:  القراءة الشاذة-1

، )  بالنصب  )6( ﴾ َأَشدُّ َأيُُّهْم﴿ وُقرئ   )5( ﴾َربََّنا َأِرَنا الََّذْيِن َأَضلَّاَنا   ﴿: وفي التنزيل " -2
  ".وروى بالخفض

ال في الكشاف     : )7( ﴾ِإنَّا ُآلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ    ﴿ :وقوله تعالى  -3 " آلٌ "وقرئ   : ق
 )8(".وقرئ بهما،التقدير: والقدر،بالرفع

 .)10(" بفتح الباء)9( ﴾َفاتَِّبُعوِني ُيْحبَُّكُم اللَُّه﴿: وقرأ بعضهم" -4

ات األلف وصًال            ، )11( ﴾َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي   ﴿ ":وقوله تعالى  -5 ن عامر بإثب رأ اب ق
 ".والباقون بحذفها وصًال وبإثباتها وقفا، ووقفا

 .على األصل"  لكْن أنا:  "قراءة الحسن البصري -6
 " ".يذْرهم: "قرأ بجزم"  -7
  
  
 

                                                 
 .19  محققًاالمخطوط: انظر )1(
 .7/186سورة األعراف  )2(
 .20محققًا المخطوط : انظر )3(
 .5  محققًاالمخطوط: انظر )4(
 .41/29سورة فصلت  )5(
 .19/69سورة مريم  )6(
  .54/49سورة القمر  )7(
 .32محققًا المخطوط : انظر )8(
  .3/31سورة آل عمران  )9(
 .11  محققًاالمخطوط:  انظر )10(
 .18/38سورة الكهف  )11(
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ُم بِ        ﴿: وقوله -8 ُه َأْعَل ُأْنَثى          َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأْنَثى َواللَّ ذََّآُر َآاْل ْيَس ال َعْت َوَل ا َوَض َم

 .)2("وضعت" قرئ بسكون تاء )1( ﴾َوِإنِّي َسمَّْيُتَها َمْرَيَم 

سعود -9 ن م راءُة اب وِلِه﴿ :ق ِه َوَرُس وا ِباللَّ ه)3( ﴾آِمُن ي قول اِهللا ﴿:  ف ْوَن ِب  ُتْؤِمُن

  .)4( ﴾َوَرُسوِله
  

  )5(".ا وتجاهدواتؤمنو:"قراءة زيد بن علي رضي اهللا عنهما -10
  
  

  .)6( ﴾َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثر﴿: بالسكون من قوله تعالى" تستكْثر"قرأ الحسن  -11
  

  .)7( ﴾َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثر﴿: من قوله" َأْن"بالنصب بإضمار  قرأ األعمش -12

  .)8( ﴾َوال تمنْن أْن َتْسَتْكِثر﴿: قراءة ابن مسعود -13

  )9(.،﴾اِلِميَن َأَعدَّ َلُهْمَوالظَّ﴿: قراءة بعضهم -14

  . بالرفع)10( ﴾َتَمامًا َعَلى الَِّذي َأْحَسُن﴿: قراءة بعضهم -15
  

  )11(".أي األجلين ما قضيت: "وقرأ ابن مسعود -16
  

ا               -17 ة له ه الزم دة للتنبي اء زائ ن عامر به ْونَ   ﴿: قرأ اب ُه الُمْؤِمُن ه     )12(﴾َأيُّ  في قول

 .)14( يساعده في ذلك)13( والمرسوم ﴾نَأيَُّها الُمْؤِمُنْو﴿: تعالى
  
  

                                                 
 .2/36سورة آل عمران  )1(
 .28المخطوط : انظر )2(
 .61/11 سورة الصف )3(
 .61/11سورة الصف  )4(
 .31المخطوط: انظر )5(
 .74/6دثر سورة الم )6(
 .74/6سورة المدثر  )7(
 .74/6سورة المدثر  )8(
 .48المخطوط : انظر )9(
 6/154سورة األنعام  )10(
 .64المخطوط : انظر )11(
 .31سورة النور )12(
الرسم العثماني الذي هو شرط ورآن من أرآان القراءة الصحيحة قال الناظم في : إشارة إلى أمر هام أال وهو )13(

 للرسم احتماال يحوي                   فكل ما وافق وجه نحوي   وآان :    التحفة
 .64المخطوط: انظر )14(
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”﴿: قوله -18 É) çΡuρ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{   .)2(وبالنصب تعليًال،  قرأ بالرفع إخبارًا)1( ﴾#$

 
راءات           منوأخيرًا البد    م يكن    القرآن اإلشارة إلى أن المحلي في عرضه للق ة ل ي

الكوف     اة؛ ف ذاهب النح ًا لم ضًا تبع وًال أو رف ر قب ذهب دون آخ ى م ل إل يون يمي
ال                     م يحتجون بالمث رهم؛ فه شاذة من غي راءات ال وًال للق ر قب الواحد،  آانوا أآث

ا        ي قالته شواهد الت ع ال أنهم م ذا ش ان ه إذا آ ه ف رف قائل ذي ال يع ت ال وبالبي
رب سوبة   ، الع راءة من ك بق ا بال ول     )3(فم صل بالرس ا مت ا؟ أمره ى قارئه  إل

ي   وعلى ، )4(وسندها موافق للعربية على وجه من وجوهها     الرغم من أن المحل
وفيين                   تهج نهج الك ه ان ى   يميل إلى المذهب البصري في الغالب األعم إال أن  إل

راءات                حد آبير  شعر وللق ه لل شهاد في تناول ق باالست ا يتعل ة القرآن فيم إال أن  ، ي
راءات   ي بعرض الق ان يكتف ت القرآنآ ًا آان ة أي اذة آم -ي ت ش و آان ى ول  احت

سابقة    أسلفت ي         ون - في األمثلة ال رة أخرى أن المحل د م م يكن ينصب من         ؤآ ل
    . نفسه حكمًا بين القراء في قبول قراءة دون أخرى

  
راءات      ة صحة وشذوذاً     القرآنوبعد استعراضنا للق سبتها       ي  ومن حيث ن

ين ل      ا تب ا وتوجيهه ا إلى أصحابها وبيان تعليله د أخذ      ن ي ق ا أسلفت أن المحل  آم
شذو صحة أو ال القراءات بغض النظر عن ال راءات ، ذب ة الق ومن خالل قائم

دده  غ ع د بل صحيحة فق راءة اال شرة ق اني ع شاذة فبلغت  ،  ثم راءات ال ا الق أم
  .قراءتين، أما أصحاب القراءات فكان المحلي غالبًا ما يذآرهم

  :إلى المستويات التاليةوقد  تنوع  اتجاه القراءات وعللها   
   

  :المستوى النحوي -
  :تضح ذلك فييو

ع الفع:أوًال راءات  رف دد الق غ ع د بل ه وق صبه وجزم راءاتل ون اني ق د ، )5(ثم وق
  .)6(ورد الفعل مبنيًا مرة واحدة

راءة                 ، رفع االسم ونصبه  :ثانيًا ًا في الق ارة مبني ًا وت راءة معرب وقد ورد االسم في ق
  .)7(نفسها

  
                                                 

 .22/5سورة الحج  )1(
 .73المخطوط : انظر )2(
  : آما أثبتها علماء القراءات في التحفة، شروط القراءة القرءانية الصحيحة  )3(

  فكل ما وافق وجه نحوي   وآان للرسم إحتماًال يحوي
   إسنادًا هو القرءان           فهذه الثالثة األرآانوصح

  :وأما القراءة الشاذة فقد وضعوا ضوابط لها قال الناظم في التحفة
 سبعةالوحيثما يختل رآن أثبت      شذوذه ولو أنه في 

 . 24-1/19 و دراسات ألسلوب القرءان لعبد الخالق عظيمة 262أبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي : انظر )4(
 .18؛13؛12؛11؛10؛7؛4أرقام القراءات السابقة : انظر )5(
 .9 رقم  السابقةالقراءة: انظر )6(
 .15، 3، 2، 1القراءة رقم : انظر )7(
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  :  من خاللاألمر ويتمثل هذا :المستوى الصوتي -
  

ات  -1 ذف إثب ذفها آح روف أو ح ض الح ف   بع ا" أل ون  " م دما تك تفهامية عن االس
Ν§﴿ :مجرورة وحذف ألف عما في قوله تعالى       tã tβθä9 u™!$|¡tFtƒ﴾ )1( ،"     ا ويجب حذف ألفه

تفهامية   "ما"وتحذف ألف   : )2(قال الرضى في شرح الحاجبية    : إذا آانت مجرورة    االس
ا صدر الكالم                          ك ألن له ٍر أو مضاف وذل ا مجرورة بحرف ج د آونه في األغلب عن

تفهام، ول أل ا اس صير     منه ى ي ا حت ب معه ا وُرّآ ّدم عليه ا فُق ار عنه أخير الج ن ت  يمك
ة التصدر                تفهام عن مرتب سقط االس ، المجموع آكلمة واحدة موضوعة لالستفهام فال ي

م "وُجِعَل حذف األلف دليل الترآيب، ولم يحذف آخر مْن االستفهامية مجرورة وال             "آ
ري آخره مجرى الحرف الصحيح في تحمل              لج "أي"لكونه حرفًا صحيحًا، وال من      

  : الحرآات، وقد جاء األلف ثابتًا نحو 
  

  عَلى َما َقاَم يشُتمني َلِئْيٌم    َآَخْنِزْيٍر َتَمّرَغ في رََماِد
  

ه Νtã tβθ§﴿:   قول ä9u™ !$ |¡tFtƒ﴾ )3 :( شري ال الزمخ له  :)4(ق مَّ أص ه   :ع ى أن ا عل  عم

ش       يم ال تفهامية تفخ ا االس ى م ل عل ر دخ رف ج ال ح ه ق يء  :أن آأن ن أي ش  ع
  )5(."يتساءلون؟

شته لقضية المخرج الصوتي          -2 اني مناق ه "، األمر الث ى آخره        : قول م أن اللفظ إل :  ِاْعل
ظ   صدر لف ي األصل م ظ ف وظ  ، اللف ى الملف ار بمعن م ص ا   ، ث ظ ههن ن اللف راد م والم

ى َمخرج الحروف         ، الملفوظ د عل اً        ، وهو صوت يعتم سّمى لفظ ساذج ال ُي  فالصوُت ال
 ".)6(وإْن َخَرَج من الفم، إذ لم يعتمد على مخرج الحروف

  
  

                                                 
 .78/582سورة النبأ  )1(
 .لم أقف عليه في شرح الحاجبية )2(
 .78/582سورة النبأ  )3(
 .4/380الكشاف : انظر )4(
   .ب49 انظر المخطوط صفحة )5(
 .ب8: المخطوط: انظر )6(
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  : المستوى الصرفي-
  

ا للجانب الصوتي              يأتي   ة يتعرض فيه ة قرآني ى عرض آي ك إل د ذل ي بع  المحل
ة     ا المختلف سألة بجوانبه اقش الم صرفي لين ه " :وال ا"ومثل خ" لكّن ذا  : إل ل ه أي ومث

داد الجمل         دآت وتع ي       ﴿ :المذآور في تعداد المبت ُه َربِّ َو اللَّ ا ُه ن عامر     ، )1( ﴾َلِكنَّ رأ اب  ق
لكْن أنا هو   : وأصله، والباقون بحذفها وصًال وبإثباتها وقفا    ، بإثبات األلف وصًال ووقفا   

ُأدِغم     ، اُهللا ربي فنقل حرآة الهمزة من أنا إلى نون لكن    ثالن ف التقى م زة ف وُحذفت الهم
  ."ونها مخففةأّن لكْن لغو لك: وإعرابه، أحدهما في اآلخر

    
  

  الحديث الشريف: ثانيا
  

ه؛        ث في حفظ اللغة العربية دعت علماء      إن أهمية الحدي      أليف في ى الت  العربية إل
ا                 ة التي يمكن إرجاعه را من لهجات العربي ى    ألنه حفظ آثي دال ، الحرآات :  إل  واإلب

  .)3(وإثباتهوتقديم الحرف وتقديره وحذفه ، واإلمالة، واإلدغام، الصوتي 
ي         وآ اة ف ين النح الف ب ة خ ات النحوي ال الدراس ي مج ديث ف ول الح ان لقب

ه   ر من                    ، االحتجاج ب المعنى فكثي ة الحديث ب ى جواز رواي م إل انعون رأيه ويرجع الم
ة         ه يو  ، المرويات وقع في الصدر األول قبل فساد اللغ ذ وغايت دل لفظ بلفظ يصح         مئ  تب

  .)4(بهاالحتجاج به فال فرق بين الجميع في صحة االستدالل 
ضائع           ة 686ت  (ومن اللذين أثاروا االحتجاج بالحديث الشريف ابن ال ، )هجري

  .)5( ) هجرية745ت (وتلميذه أبو حيان األندلسي 
رًا        "وقد رد بعضهم على المانعين بقوله        ًا آبي حرم البصريون اللغة موردًا لغوي

شريف   ديث ال و الح ديث         " وه ال الح ي مج صري ف نهج الب ذا الم أ ه ت خط د ثب وق
  .الشريف

دهما   اوابن هشام فقد عدّ    ، ومن اللذين أجازوا االحتجاج بالحديث ابن مالك        الحديث عن
ا في تحقي               ر     قوعند من أجاز االحتجاج به من األصول التي يرجع إليه اظ وتقري  األلف

ه     ،  من األشعاروه أصح سندًاالقواعد بل ربما عدُّ   ن هشام في آتاب مغني  : وقد احتج اب
ة وس  ب بثماني ديثًااللبي ك    ، بعين ح ابن مال ه آ اة في ديث وآراء النح رض الح ث يع حي

  .وغيره
ان معنى         " اإلعراب عن قواعد اإلعراب   "أما آتاب      فقد جاء بثالثة أحاديث لبي

د    "، "تصدقوا ولو بظلٍف محرق    "، "ةَرْم تَ قِِّش بِ ْوَل وَ اَروا النَّ ُقتَِّا: "وهي" لو" م العب ونع
م يعصه م يخف اهللا ل و ل لف، "صهيب ل ى التقلي دان معن اني يفي والحديث ، األول والث

                                                 
 .18/38سورة الكهف  )1(
 .256-1/255المزهر : انظر )3(
 .1/7خزانة األدب : انظر )4(
 .54االقتراح : انظر )5(
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ن           ، "لو"الثالث يفيد معنى مغايرًا لمعنى       ا اب ومن هنا نالحظ أن األحاديث التي جاء به
  . دون غيره من المعاني التي ذآرها في قواعد اإلعراب" لو"هشام إلثبات معنى 

ا آان                    ة التي جاء به إن األحاديث النبوي ى ف شرح المحل ألمرين  ت  أما بالنسبة ل
   :اثنين

ا    ثبات معنى   إما إل - شهد به لغوي وهذا هو الغالب األعم في األحاديث التي است
رِّقْ    " :آاستشهاده بحديث ، آلها د   ، "َتَصدَُّقْوا َوَلْو بِِِظْلِف ُمَح ة       وق سير معنى آلم : جاء بتف

  .إنها للبقر والضأن والظبي: وقال، "ظلف"
ا وقعت      : " " إذا "قاعدة نحوية آما في قوله عن     بيان   أو ل  - وزعم ابن مالك أنه

ه  ي قول وًال ف لم–مفع ه وس شة -صلى اهللا علي ا- لعائ ُم"  :-رضي اهللا عنه ْي َألْعَل ِإْذا  َإنِّ
ْضَبى    يَّ َغ ِت َعل يًة َوِإَذا ُآن ْي َراِض ِت َعنَّ ن   ، )1( "ُآْن رج ع ى إذا ال تخ ور عل والجمه

شر       ، "الظرفية ى         فالمحلي في معرض استشهاده بالحديث ال ة عل ى قاعدة نحوي يف عل
ائالً      ه يضعفها ق رغم من أن ك  : "ال ن مال دة     ، "وزعم اب ذه القاع أى ه ه ال يرت إضافة أن

  ".ال تخرج عن الظرفية" إذا: "والجمهور على: " فيقول
ام الكالم                  د تم ة االعتراضية بع : آما أنه أتى بحديث آخر ليستدل به على الجمل

سالم   : م آقوله وقد تجيء بعد تمام الكال    : " يقال المحل  ِد      " :عليه الصالة وال يُِّد َوَل ْا َس َأَن
   . "- َوَلْا َفْخر-آَدَم 

ان    ما تقدم نرى أن المحلي قد جعل الحديث الشريف حاضراً        لومن خال   في بي
ي           ،أو إثبات قاعدة نحوية   ،  لغوي ىمعن ا المحل  سبعة    وقد بلغت األحاديث التي أورده

يث وبالتالي فهو يعد من المدرسة التي تتخذ من         وهذا يدل على اهتمامه بالحد    ، أحاديث
  . قاعدة نحوية معنى لغوي أو في إثباتالحديث النبوي شاهدًا

ْق                   ة محقَّ ه عالم رغم من أن واألمانة العلمية تقتضي التنويه بأن المحلي على ال
أخذ علم الحديث عن ابن حجر العسقالني إال أننا نالحظ أن المحلي يكتفي بإيراد نص       

ديث تن " الح ه،    " الم ه بدرجت ديث أو تنوي ند الح ى س ات إل راوي أو التف ر لل دون ذآ
ذا وإن                 وآان الذي يعنيه ويشغله هو الشاهد اللغوي أو النحوي داخل متن الحديث، وه

شهاد            ي من االست ، آان من ناحية التحقيق العلمي مطلوبًا إال أنه ال يخل بغرض المحل
   .صر االستشهاد بالحديث الشريفذلك أن فترة تدوين الحديث داخلة ضمن ع

  .الشعر: فقد آن لنا أن ننتقل إلى مصدر ثالث أال وهو، وبعد
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
حيحه    )1( ي ص اري ف ام البخ ه اإلم اح  67 أخرج اب النك دهن    )109( آت ساء ووج رة الن اب غي ي ب وف
)1/934/5228.( 
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  :الشعر العربي: ثالثًا
  

شعر   أخذ النحاة  ا نجد في            اللغة وال ذا فإنن اب  " عن العرب الفصحاء؛ ل آت
يبويه ثًال"س شدونه  : " م رب ين ن الع معناه م ه)1("س معنا: " وقول ق  هس ن يوث  مم
اب            )3(وقد اعتمد العلماء  ، )2("هبعربيت واردة في الكت  فيما بعد على الشواهد الشعرية ال

ا           ًا ال يعرف أسماء قائليه ن     ، على الرغم من وجود خمسين بيت رغم من أن اب ى ال وعل
  .)4("هذا البيت ال يعرف قائله فال يكون حجة: "األنباري عارض ذلك بقوله

ين   ن ب دعًا م ن ب م يك شام ل ن ه سبة الب اةوبالن ؤالء النح عار ، ه ذ باألش د أخ فق
ات الم   ل وبالرواي ة القائ د تعمجهول ت الواح تم    ، ددة للبي د اه ي فق ان المحل ذلك آ وآ

  .بالشاهد بأوجهه اللغوية أو النحوية
ن هشام في قواعد اإلعراب عدده                   ا اب ة التي أورده ة   اوالشواهد النحوي  أربع

  : يت جريرهو ب" قواعد اإلعراب"وأول شاهد ورد في ، عشر شاهدًا
  ومازالْت القتَلى تموُر دماؤهْم                   ِبَدْجلَة َحتَّى ماُء َدجلَة َأْشكُل

ا من                          ة التي تتحدث عن الجمل التي ال محل له فقد ورد هذا الشاهد في المسألة الثالث
ا  ، ة بعد حتى ال محل لها من اإلعراب        عند بيان أن الجملة االسمية الواقع     اإلعراب   آم

ال    : الَمْور: قال الراغب ": تمور"رح المعنى اللغوي لـ   أنه ش  سريع، ُيق ار  : الجريان ال م
  .يمور مورًا

أما الشواهد الشعرية عند المحلي فقد بلغت في شرحه أربعين بيتًا من شعر ورجز من               
  : بينها أبيات قواعد اإلعراب وأول بيت ذآره المحلي هو

    فما َشِربوا بعدًا عَلى َلذٍة َخمرًاونحُن قتْلنا األْزَد َأزَد َشُنوَءٍة     
ررة أال وهي               ة مق اء  : "وقد أورد هذا الشاهد في معرض تناوله لقاعدة نحوي بن

ه            " الظرف عند قطعه عن اإلضافة     رغم من قطع ليقرر أن الظرف ورد معربًا على ال
داً : "والشاهد في قوله  ، عن اإلضافة  رغم من              " بع ى ال ة عل ى الظرفي حيث نصبت عل

شاذة           ، ن اإلضافة قطعها ع  ِه  ﴿ :ولم يكتف بذلك بل أتى بشاهد آخر أال وهو القراءة ال ِللَّ

ه              ، ﴾اْلَأْمُر ِمْن َقْبٍل َوِمْن َبْعدٍ     شعري لقائل م ينسب البيت ال ي ل م  ، والمالحظ أن المحل ول
ا     لم يعزُ  و يذآر بحره العروضي   شاذة لقارئه ه موطن          ،  القراءة ال ذي يعني ان ال ا آ وإنم

ة  الشاهد في البي    اول قضية         ، ت واآلي ه تن ا أن ة " آم ه " الني ل : " بقول ا ُأعربت    : وقي إنم
َضُمِن معنى                           دم َت ْت لع ه ُأعرب ِو المضاف إلي م ين ا ول َرَك اإلضافة فيه ه إذا َت حينئذ ألّن

  ."اإلضافة
  : وإليك مثاًال شعريًا آخر استشهد به المحلي

  َنَصَب الُقدوِر َفَمّلِتوإذا الَعَذاَرى بالدَُّخان تقّنعْت      واْسَتْعَجلْت 

                                                 
 .1/86,147,405الكتاب : انظر )1(
 .1/71الكتاب : نظرا )2(
 .2/259 وخزانة األدب 2/274الكشاف : انظر )3(
 .2/583اإلنصاف : انظر )4(
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ه    : "استدل المحلي بالبيت السابق على لغتين فصيحتين جائزتين  بقوله           في قول
الى  َرٌة﴿: تع ا َأْزَواٌج ُمَطهَّ ْم ِفيَه ة   : )1( ﴾َوَلُه صفة مجموع اءت ال ال ج َت فّه إْن قل ف

ال ، هما لغتان فصيحتان   : قلت. آالموصوف اعالت وفواعل         : يق ن وهن ف ساء فعل ، الن
  :ومنه بيت الحماسية، لنساء فعلت وهي فاعلةوا

  وإذا الَعَذاَرى بالدَُّخان تقّنعْت      واْسَتْعَجلْت َنَصَب الُقدوِر َفَمّلِت
ه                ، "جماعة أزواج مطهرة  : والمعنى ى قائل شعري إل م ينسب البيت ال وهو فيما سبق ل

شاهد              ان موطن ال ا آ ين  وهي إحدى ا    " تقنعت : "ولم يذآر بحره العروضي وإنم للغت
  " .تقنعن: "الفصيحتين واألخرى

    
سعين     سنة والجدير بالذآر أن المحلي استشهد ببيت أبي نواس المتوفى          مائة وت

اني              رن الث م بمنتصف الق د أهل العل رر عن ذي تق شهاد ال د عصر االست ة أي بع هجري
ري  ائالً     ، الهج ت ق ذلك البي ي ب تدل المحل د اس ثٌ : " فق ه وَبَح ولهم    في ي ق رى  :ف آب
ن : ىوصغر ذلك ُلحِّ ـ أل أو باإلضافة ول ستعمل ب ا ُي ل إنم ى أفع ة أن ُفعل ن جه و  م أب

  :   نواس في قوله
  آأّن ُصغَرى وُآبَرى من َقَواِقعها         َحْصباُء ُدٍر َعَلى أرٍض من الذََّهِب

  
رر ي  يق س : "والمحل ي نف راب ف ور اإلع دليل ظه ك ب دمُت ل ا ق ُق م والَح

و ي نح يقم أيُّ: الموصول ف دارل ي ال م ف دك، ه م عن ِرَمنَّ أيَّه ك " وُألآ ى ذل أتي عل م ي ث
  :بشواهد شعرية متتالية

   َفَسـلـِّْم َعَلى َأيِّهــم َأْفضــَل         إَذا َما َلِقْيَت َبِني َمـــــاِلٍك 
  :وقال الطائي
  ِنيــاهم        َفَحْسِبي ِمْن ِذي ِعْندُهم ما َآَفايَتِق َلوَنُرِسْو ُمراٌما ِآإمََّف
  : وقال العقيلي

  َنْحُن الَّلُذوَن َصبَُّحوا الْصَباَحا          يـــوَم النُّخْيِل غارًة ِملحاحًا
  

   :    -هكذا ُنسب في مغني اللبيب–وقال الهذلي
  َ َعنِّي          ِبَمْرِو الشَّاهجاِن َوُهْم َجَناِحْي ُهُم الالؤْوَن َفكُّوا الُسفل

 
ين                  المحلي استشهد بعد   إن شعرية والتي بلغت أربع ات ال ه من األبي د ال بأس ب
ة      ، قلما ينسب البيت الشعري إلى قائله     ، بيتًا ، وآثير من هذه األبيات رواياتها مختلف

آما لم يتعرض   ، اآتفى بذآر رواية واحدة ولم يشر إلى مواطن االختالف األخرى         
ا     لذآر أي بحر عروضي وآثيرًا ما يتعرض لتفسير المعنى اللغوي أ           و القرآني مم

  . يعزز ويؤآد توجهاته أو القضايا التي يعرضها
د رًا ال ينضب، وبع ًا ث زال معين ان وال ي شعر آ ر يجري ، ال شك أن ال ذا األم وه

  :أيضًا على لغات العرب

                                                 
 .2/25سورة البقرة  )1(
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  لغات العرب: رابعًا
  

ة العرب            ة   ، أخذ العلماء عن العرب الفصحاء لغ ا آتاب شافهة   ، إم ا م د  ، وإم وق
ع  ، صارملثاني يمثل نهاية األخذ عن عرب األ      آان منتصف القرن ا    ونهاية القرن الراب

  .عن أهل البادية
ع            ق م ا يتف ار م ل يخت سموع ب ل م ى آ ت إل صري ال يلتف ذهب الب ان الم وآ
القلة والضرورة والشذوذ أو أنه ال يأخذ عمن     : ويترك الباقي لعلة مختلفة مثل    ، أصوله

ًا    ذ   لال يثق بعربيتهم خالف سائي    لمذهب الكوفي ال ل الك ه مث راء )1(ي أخذ أعالم  )2( والف
لذلك عيب عليهم بأنهم سمعوا من      ، ووضعوا لكل قول قاعدة   ، عن الفصحاء وغيرهم    

ر الفصحاء         ، الفصحاء وغيرهم  ره عن غي ذين         )3(بل إن أآث ى خالف البصريين ال  عل
الوا ا عن حر ": ق ذ آالمن ع نحن نأخ ة اليرابي ضباب وأآل ة ال ذا صار " )4(ش ى ه وعل
ة أو شاهد نحوي             النح ي قاعدة        ، اة في قبول أو رفض قاعدة نحوي فهل عارض المحل

ن             مدرسأو رجَّح مسألة خالفية لصالح هذه ال      ، نحوية؟ د اب ا هو األمر عن ة أو تلك؟ آم
  .هشام

إن المحلي نقل ما أورده ابن هشام عن لغات : وإليك مثاًال يجلي المسألة
إضافة إلى ما ، هذيل ولغة ،بني عقيل ولغة، طئ لغة :مستشهدًا بأبيات على،العرب

والَحُق ما قدمُت لك بدليل ظهور ":  فقال االسم الموصولقدمه من أمثلة نحوية حول
 هم عندك وُألآِرَمنَّ أيَّ، ليقم أيُّهم في الدار: اإلعراب في نفس الموصول في نحو

  تتابعة ثم أتى بأبيات الشواهد على هذه اللغات م،  )5("وامرْر بأيِّهم هو أفضل
  

  : "لعل"آما أسهب المحلي في تناول اللغات في   
ا        " ال في المغني     :  والثاني لعل في لغة من يجر به ة الحرف      : )6(ق ا بمنزل ألنه
ى                        ، الزائد ده عل ا بع اع م دليل ارتف داء ب ع باالبت ا في موضع رف رى أن مجروره أال ت

  :  قال، الخبرية
  
  "        َلَعلَّ َأَبي الِمغواِر ِمْنَك َقِرْيُبُادُع ُأْخَرى وارفع الصوَت داعيًا   : فقلت
  

  :فكان الشرح واالستقصاء آالتالي" لعل"وأما اللغات في 
لُعَقيل أّن غيرهم وهو الناصب       :  أي "لهم": مقتضى قوله : ولهم في المها إلخ   "

  وهو  صحيح فقد خالفهم في آسر الالم األخيرة وزاد ، بها ال يوافقهم في مجموع ذلك
  
  

                                                 
 .59نزهة األلباء : انظر)1(
 .1/145معاني القرءان : انظر )2(
 .3/60إعراب القرءان للنحاس : انظر )3(
 .202االقتراح : انظر )4(
 .26المخطوط : انظر )5(
 .2/440المغني : انظر )6(
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ا من           : قيل: )1(فحَكى الرضيُ ، م لغات عليه ذآورة هن ل الم أْن يحكى مقابلة عقي
لَّ وعلَّ  : إثبات الالم إلى آخره عشرة لغات أشهرها     ة      ، لع ر معجم ين غي نَّ بع وجاء لع

ا         ة وآخره ين معجم الم            / أ27/ولَغنَّ بع ام ال راء مق ّن بجعل ال ّن وزع ون وجاء َرع ، ن
  :قال، ولعآ بالمد، وجاء ألّن وأّن

  "ِبَشْيٍء َأنَّ ُأَمَكُم َشِريُم    عآ اِهللا َفضََّلُكم َعَلْيَنا َل
  

  :فتعرض لها من ناحيتين" لعل"نالحظ في ما سبق أن المحلي تناول في شرحه 
  : في جر االسم آما في قول شاعر قبيلة عقيل آعب الغنوي" لعل"عمل -
  

  " الِمغواِر ِمْنَك َقِرْيُبُادُع ُأْخَرى وارفع الصوَت داعيًا           َلَعلَّ َأَبي 
  

آما ، ونالحظ هنا أن المحلي يرآز على الجانب النحوي، "لعل"اللغات في : الثانية -
وعلى الرغم من أن هناك ، "الحاجبية للرضي" وتاب آخر وهنالحظ أنه استعان بك
 على األصل فإن المحلي لم يشر إلى هذه )2("لعل أبا المغوار: "رواية أخرى للبيت

  .ايةالرو
ات قاعدة                والهم من خالل شرحه إلثب ال العرب وأق ي من أمث آما أورد المحل

وقد شرح المحلي بعض هذه األقوال ، نحوية أو تفسير آية قرآنية أو شرح معنى لغوي  
ا         و واألمثال اً   ذآر المناسبة التي قيلت فيه اً            ، أحيان ا أحيان ذآر قائله د ي ه ق ا أن د   ، آم  وق

ثالً     والً  بلغت خمسة عشر م وال           وق ال واألق ة في فهرس األمث د   ،  مثبت ي   س وق ار المحل
ل عن                    ا قي وفق منهج النحاة في القرن التاسع الهجري من أمثال ابن جماعة من ذآر م
ة النحو                      نهم من أدل ق م ل آل فري القاعدة النحوية وأوجه الخالف عند النحاة فيها ودلي

ا  ذ عنه ا ش دة وم ذه القاع ى ه يس عل ا ق ودة وم ه إال أن ال، المعه ك ل ل ذل ي آ ي ف محل
ستقلة   صية م ق    شخ ى فري ل إل از أو يمي ال ينح اء    ، ف وال وأراء العلم رض أق ل يع ب

  .والمدارس النحوية بموضوعية

                                                 
 .4/373شرح الرضي على الكافية: انظر )1(
 .4/373 وشرح الرضي على الكافية1/283لسان العرب : اتظر )2(
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 عليها المحلِّي اعتمداألصول التي :رابعًا
  في الشرح
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   عليها المحلِّي في الشرحاعتمداألصول التي 
  

  مقدمة
  

ا جالل         يهدف هذا البحث إلى بيان بعض األصول        النحوية التي سار عليه
ا      ، " اإلعراب عن قواعد اإلعراب    : "الدين المحلي في شرحه لكتاب     ين لن د تب وق

ي شرحه ي ف وع مصادر المحل ا سبق تن ى أن األصول ، مم شير إل وينبغي أن ن
ي         نهم ف ا بي اوت فيم ع التف اة م ع النح د جمي دة عن اة واح ا النح شهد به ي يست الت

اة في       ، ن آخر االعتماد على أصل أآثر م   د النح ذه األصول عن ل ه  خمسة وتتمث
ل: أصول وهي اس والتأوي اع والقي سماع واإلجم لال ضيف  والتعلي بعض ي ؛ وال

  : وإليك نبذة عن آل من هذه األصول)1(استصحاب الحال
  :السماع-1

يقصد به عند النحاة ما ثبت من آالم العرب الذي يوثق بفصاحته وهذا يشمل 
النبي صلى اهللا عليه وسلم وآالم العرب قبل البعثة وفي زمنها  الكريم وآالم القرآن

   )2(.وبعدها إلى أن فسدت األلسنة بكثرة المولدين
  

ى أن   اة عل ع النح رآنأجم ة    الق ي اللغ شهاد ف ن أصول االست ريم أصل م  الك
، ولقد نزل بلغة قريش وهي أجود لغات العرب   ، والنحو؛ ألنه الذروة العليا في البالغة     

ت د اس الم  وق عر أو آ ن ش ند م ا س ان له القراءات إال إذا آ شهاد ب صريون االست بعد الب
   .)3 (عربي أو قياس يدعم صحتها

ان         القرآنبوقد اهتم المحلي        الكريم تفسيرًا وإعرابًا وبيانًا للقراءات القرآنية وبي
  .قارئيها

ب أما تفسير اآليات القرآنية فقد سبق تناولها في مبحث مصادر المحلي من آت             
  .القرآنتفسير 

ات عن العرب دة لغ ي ع ورد المحل سماع ، ي ة ال ذه من أدل د وال شك أن ه عن
  :فهو يذآر المسألة ثم يعقب عليها قائًال، المحلي

الى   "فعند، "وهما لغتان فصيحتان   "- ه تع َرٌة﴾      : قول ا َأْزَواٌج ُمَطهَّ ْم ِفيَه  : )5(﴿َوَلُه
ان فصيحتان    : قلت. فإْن قلَت فهال جاءت الصفة مجموعة آالموصوف       ال ، هما لغت : يق

  :ومنه بيت الحماسية، والنساء فعلت وهي فاعلة، النساء فعلن وهن فاعالت وفواعل
  ."وإذا الَعَذاَرى بالدَُّخان تقّنعْت      واْسَتْعَجلْت َنَصَب الُقدوِر َفَمّلِت
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  :وإليك مثاًال آخر على استعانة المحلي بلغات العرب آأحد أدلة السماع
يس شروط     :في ما تعمل عمل ليس في لغة الحجازيين      : هقول" - ا عمل ل  لعمله

رح          ي ش ا ف د ذآره و وق ب النح ا آت ا ألن محله شيخ هن ذآرها ال م ي ة ل أربع
رن              : ، أحدها )1(الشذور اني أال يقت ا مؤخرًا، والث دمًا وخبره أن يكون اسمها مق

ع   ر، والراب رن الخب ث أن ال يقت أْن، والثال م ب ا م: االس ر أن ال يليه ول الخب عم
ذا              وليس ظرفًا وال جارًا ومجرورًا فإذا استوفت هذه الشروط األربعة عملت ه

ا       ة             )2(العمل سواء آان اسمها وخبره ان االسم معرف رفتين أو آ رتين أو مع  نك
ا          از، وأم ل الحج ة أه شرائط لغ ذه ال ود ه د وج ا عن رة، وإعماله ر نك والخب

 .)3("بعةالتميميون فال يعملونها ولو وجدت الشروط األر
  

ا                           ا سبق من شرحه يفيض في ذآر شروط عمل م ي فيم وهكذا نالحظ أن المحل
ك إال       سماع    ألالحجازية؛ وما ذل رة االستعمال        –ن ال ا آث وة    - وهو هن ى ق دم عل  مق

   .القياس
  
  
  

                                                 
 .1/251ذهب شرح شذور ال: انظر )1(
 . زيادة ليستقيم المعنى" وخبرها: "آلمة )2(
 .82المخطوط: انظر )3(
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   القياس-2
  

رع      ،حمل فرع على أصل بعلة    : "عرف القياس بأنه   ى الف أو  )1( وإجراء األصل عل
ه     ) هجرية249ت  ( وأوضح المازني  ،رد الشئ إلى نظيره    اس بقول رة القي يس    : فك ا ق م

  .)2(على العرب فهو من آالم العرب
ادرة            شاذة أو الن ة التي         ، وقد أفسح الكسائي للغات ال فهو رأس المدرسة الكوفي

وم : "فقد أجاز تقديم المستثنى في مثل     ، توسعت في القياس   د جعل   ، "إال زيدًا قام الق وق
ا سمع من العرب              ابن األنباري النحو     ى م اس عل ال   ، ال يتدارك إال بالقي ل ق من  :  " ب

  .)3("أنكر القياس فقد أنكر النحو
دير في                     اهتم  وقد     ك رجح أن يكون التق ه فمن ذل اس واحتكم إلي ابن هشام بالقي

  : قول الشاعر
  ِفيُعهاَوُنبِّْئُت َلْيَلْى َأْرَسَلْت ِبَشَفاَعٍة        ِإَليَّ َفهلَّا َنْفُس َلْيَلى َش

م يكن        )4(؛ ألن اإلضمار من جنس المذآور أقيس      " فهال شفعت نفس ليلى   " ذا ل  ومع ه
  .)5("والصواب قول الجماعة: "ابن هشام متوسعًا في القياس لذا نرى عنده عبارة

رح       ي ش اة ف ن النح ا أورده ع ياق م ي س ده ف اس عن اء القي د ج ي فق ا المحل أم
 ويتجلى إعمال القياس النحوي من خالل          البن هشام " اإلعراب عن قواعد اإلعراب   "

ل                     رًا في مث ا خب قول ابن هشام في أثناء حديثه عن جملة القسم حيث منع ثعلب وقوعه
وَمنَّ" ٌد َليق د ، "َزْي هأورد وق ل ثعلب بقول شام عل ن ه ا ألن: "اب ا له ر به ة المخب  الجمل

  .)6("وجواب القسم ال محل له، محل
اس    ي القي سابقة ف سألة ال ر ال د ونظي ا   عن ي ثناي ي ف ا أورده المحل شام م ن ه اب
رحه ه: ش وَِّئنَُّهمْ    ":بقول صَّاِلَحاِت َلُنَب وا ال وا َوَعِمُل ِذيَن آَمُن خ)7( ﴾ ﴿َوالَّ ي  : ال ال ف ق
مَِّن معنى               : وعندي لما ُرّد به تأويل لطيف     : )8(المغني ه ُض ك آل دأ في ذل وهو أّن المبت

ة الجواب       زٌَّل منزل ره ُمن إذا  ، الشرط فخب ه      ف ان الجواب ل َسٌم آ ه َق ّدرَ قَبل ر   ،ق ان خب وآ
ونظيره في  ، المبتدأ المشبه لجواب الشرط محذوفًا لالستغناء بجواب القسم المقدر قبله      

ة         االستغناء بجواب القسم المقدر قبله الشرط عن جواب الشرط المجرد من الم التوطئ
 لئن لم ينتهوا، واِهللا َلَيَمسَّنَّ:  التقدير )9( ﴾َمسَّنَّ﴿َوِإْن َلْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيُقوُلوَن َليَ     : قوله تعالى 

    .)10(" َلَيَمسَّنَّ

                                                 
 .93لمع األدلة : انظر )1(
 .1/357الخصائص : انظر )2(
 .44لمع األدلة: انظر )3(
 .103مغني اللبيب : انظر )4(
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ة               ذه الكلم ه استعمل ه  وأوبالبحث في شرح المحلي عن القياس عنده وجدت أن
  :  أربع مرات وهي آالتاليً"نصا "مشتقاتهابعض 

الم     : يقال"- داً      ، هو حُق عالم وِجدُّ ع ًا وِج ًا حق ه حق     ، أي عالم اده ومن إْن  ، جه ف
اس ما وجُه هذه اإلضافة؟ وآان      :  قلَت ه           القي ادآم في ه أو حق جه اد في ا  ،  حق الجه آم
هِ   ﴿: قال سة واختصاص         :   قلت   )1( ﴾َوَجاِهُدوا ِفي اللَّ أدنى مالب ا  ، اإلضافة تكون ب فلم

حَّْت اإلضافة      ِه َص ن أجل ِه وم ول لوجه ه مفع ث أن ن حي اهللا م صًا ب اد مخت ان الجه آ
  .)2("فيه
   :وهناك مثال آخر وهو، المثال السابق أن القياس مرتبط بآية قرآنيةفي 

بهم ال          ،المؤنث منصوب نصب الَفْضالت   "- ُ آّل هذا ألن الضمير المقصود الم
ًا    ، ُتراعى مطابقُته للفضالت   سرة مؤنث ة المف وتأنيث هذا الضمير وإْن لم تتضمْن الجمل

 .)3("لكنه لم ُيسمع، ألن ذلك باعتبار القصة، قياس
  .يالحظ فيما سبق أن القياس جرى لوجود علة نحوية

 
Š–﴿: نحوو"- uθtƒ öΝ èδß‰tn r& öθs9 ã £ϑyèãƒ﴾ )4( :   ة         : ذآر في الكشاف ذه اآلي و في ه أن ل

ودادهم    : فإن قلت آيف اتصل لو يعمر بيود أحدهم؟ قلت        : للتمني، فإنه قال   هي حكاية ل
ه    : القياسولو في معنى التمني وآان       ه          لو أمر إال أن ة لقول ى لفظ الغيب ود  :  جرى عل ي

 .)5("َحَلَف باِهللا ليْفَعَلنَّ: أحدهم، آقوله
ال  ، وجود علة نحويةبوفي المثال السابق نرى أن القياس مرتبط    وآذلك األمر في المث

 .التالي
ة   :  وجه ذلك وقال)6(وذآر في المغني  "- لو آان لواو الثمانية حقيقة لم تكن اآلي

ى            منها ألنه ليس فيها ذآ      دلُّ عل واب وهي جمع ال ي ا ذآر األب ا فيه ستة وإنم ر عدد ال
واو ليست           م ال ة                    عدد خاص ث ا اآلي ا وأم ة هو فيه ى جمل ل عل ه ب ًة علي  المقيس داخل

ر            ع ٌه ُأَخ ا أوج ل فيه ذه        : أحدها : ليها فليست نصاً فيما ذآروه ب ة وعطفت ه ا عاطف أنه
 .)7("الجملة على جملة قوله هم سبعة

اس :"آلمةًا على ورود    وليس األمر مقصور   ان              "قي رة بمك ل إن األمر من الكث صًا ب  ن
 قرأ ابن عامر  ، )8( ﴾َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي   ﴿ :"ومثال على ذلك قول المحلي في قوله تعالى       

  لكْن أنا هو: وأصله، والباقون بحذفها وصًال وبإثباتها وقفا، بإثبات األلف وصًال ووقفا
  ى مثالن ـــــــوُحذفت الهمزة فالتق، ة من أنا إلى نون لكن اُهللا ربي فنقل حرآة الهمز

  
                                                 

  .22/78الحج سورة  )1(
 .6 محققًاالمخطوط: انظر )2(
 .32  محققًاالمخطوط: انظر )3(
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 .77  محققًاالمخطوط: انظر )7(
 .18/38سورة الكهف  )8(



 72

  .)1(" في اآلخرفُأدِغم أحدهما
ة    راءة قرآني رتبط بق اس م د أن القي سابق نج ال ال ي المث ذفت ، ف زة ح وأن الهم

ام       ، ال لعلة موجبة للحذف   ، تخفيفًا لكثرة االستعمال   ان اإلدغ ان فك ل  ، وتالقت النون وقي
ى زة إل ة الهم م نقلت حرآ ون ث م سكنت أسقطت الن ل ث التخفيف بالنق اس ب ى  القي  عل

  . )2(النون وأدغمت وإلى هذا ذهب الزمخشري
ة في وجود آدم ووالدة                       اك عالق ين أن هن سير؛ إذ ب وهناك قياس في مجال التف

ق       عيسى بن مريم وهذا من تشبيه الغريب باألغرب؛ ألن خلق آدم            أغرب من خل
  . بعلة القياس وهو رد فرع إلى أصلوهذا دليل على جواز، عيسى 
ومن خالل العرض السابق لشرح المحلي يتضح لنا أنه ال يمثل مدرسة محددة               

ن    وإن آنت ترى في شرحه مالمح المدرسة البغدادية  ينتمي إليها  شأنه في ذلك شأن اب
اد            ، -وإن آان أحيانا يخالف ابن هشام      -هشام   ة بحي ضايا النحوي ان يعرض الق ا آ وإنم
  . مع آراء جريئة وشخصية قوية مستقلةوعيةوموض
ألنهم ال ، ذهب أهل العلم إلى أن البصريين أصح قياسًا: آلمة أخيرة في القياس    

شاعر     ، يلتفتون إلى آل مسموع وال يقيسون على الشاذ        ا   :"فمثًال نرى في قول ال أال أيه
اس       : يقول البصريون " الزاجري أحضر الوغى   الرفع وفق القي ة ب ا    واأل، الرواي خذ به

ع  : "وفي المخطوط نجد أن المحلي يكتفي بإيراد الشاهد قائالً ، أولى " أحضرُ "فمن رف
ذهب الب، دون أي تعقيب ى الم ه إل رغم من ميل ى ال ي بعرض فعل ه يكتف صري إال أن

عن إفاضة المحلي   " السماع" أيضًا أن تعرضنا عند الحديث عن        اآما سبق لن  ، المسألة
ول       ، "ما الحجازية " في شرحه حول     ه يق سان حال أن ل ى        : "وآ ة عل ا الحجازي دمنا م ق

  .التميمية ألنها مما آثر استعماله؛ فكثرة االستعمال مقدم على قوة القياس
  

  :اإلجماع-3
رواة  اع ال صطلح إجم ذا الم صد به رب)3(يق اع الع اة)4( وإجم اع النح  )5( وإجم

ة ة معين ى رواي د، عل ان التقعي ن أرآ اة رآن م اع النح وم أن إجم و ، النحويومعل وه
  .اتفاق علماء العصر على حكم شرعي: وهو، مأخوذ من العلماء األصوليين

ل       وي مث الف النح ب الخ ع لكت صاف"والمتتب ين"و" اإلن سائل "و" التبي م
ك     ، ألبي البقاء العكبري يجد اإلجماع دليًال من أدلة النحاة        " خالفية وإليك مثاًال على ذل

ي   ا ورد ف صاف"مم سألة " اإلن ي م ر ر: "ف دأ والخب ع المبت ى أن  " اف وا إل ث ذهب حي
  .)6(العوامل إنما هي إمارات ودالالت

ين الم        ة ب سائل الخالفي ه الم د وردت في ي فق رح المحل ا ش ةدارسأم  ، النحوي
ة   ة الكوف صرة ومدرس ة الب ين مدرس افة ، خاصة ب ىإض ة  إل ل المدرس  الخالف داخ

ى آ            ، نفسها ه عل ة   وباستقراء النص لم أعثر في المخطوط آل اع "لم صاً  "إجم  أو أي    ن
                                                 

 .16  محققًاالمخطوط: انظر )1(
 .2/849 والتبيان 2/484الكشاف: انظر )2(
 .1/105األصول في النحو: انظر )3(
 .1/392اإلنصاف في مسائل الخالف: انظر )4(
 .1/8المصدر السابق : انظر )5(
 .54و 53و 46اإلنصاف في مسائل الخالف : انظر )6(
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ذا المصدر             ، من مشتقاتها  م يتعرض لألخذ عن ه ي ل ى أن المحل دل عل  مباشرة  مما ي
  : ما يليللنحاة أو النحويين آ وإنما اآتفى بأقوال عامة

ه رأي الجمهور    "قول الجمهور "-1 ك شأن      وهو غالبًا ما يوافق رأي أنه في ذل  ش
ة      -وإن آان أحيانا يخالف ابن هشام     -ابن هشام    ذه الكلم ع عشرة    أ وقد وردت ه رب

ك ن ذل اذج م ك نم رة وإلي صواب: "م ور: وال ول الجمه ر عن : ق صّح أْن ُيخَب إذ ي
بأنه مضروب بخالف   "  ضربت زيداً : "الجملة بأّنها مقولة آما ُيخبر عن زيد من       

  .)1(..."القرفصاء في المثال؛ فأنه ال يصح أن يخبر عنها بأنها مقعودة
در            م: قال الجمهور  "- د من ق ديره عن در تق دأ   : ستأنٌف جوابًا لسؤاٍل مق ْذ مبت ا  ، ُم م

سيرافي            ، )2("أمد ذلك؟  ول ال ى ق في  : "وقد أورد المحلي قول الجمهور هذا ردًا عل
ه     ، " على الحال  موضع نصب  ه بقول ًا علي شيء   : "معلق يس ب ال      ، "ول ذا المث ومن ه

رغم    ، تتبين قوة شخصية المحلي النحوية واستقالليته      ه للبصريين     فعلى ال ، من ميل
  ."وليس بشيء": عقب على قول السيرافييإال أنه 

  :ت وهي آالتاليمراست ، وقد بلغت مطلقة "النحويين" أو "النحاة" إيراد آلمة -2
ول النحويين        "-   ول العروضيين     ، فعلى هذا يتخرج ق ذلك ق رى    : وآ فاصلة آب

  .)3("وفاصلة صغرى
وًال ف   "-   الم ق ويين الك سمية النح ا ت اً وأم اه لفظ سمّيتهم إي ة أْن ، لت ا الحقيق وإنم

  .)4("مقول وملفوظ له
أورد المحلي العبارة السابقة في معرض        ، )5("وآالم النحويين بخالف ذلك    "-  

ٍة إال      ﴿ :رده على إعراب الزمخشري وأبي البقاء في اآلية الكريمة         ْن َقْرَي ا ِم َوَما َأْهَلْكَن

  ."الواو"و" إال"ذين ذهبا إلى أن هناك مانعين للوصفية الل، )6( ﴾َوَلَها ِآَتاٌب َمْعُلوٌم 
  .)7("مذهب أئمة النحويين المتقدمين والمتأخرين أّن المعارف متفاوتة "-  
ى      "-   ي عل الحروف فينتف ق ب ى صحة التعّل ون عل ويين ال يوافق ور النح جمه

  .)8("قولهم أْن يقّدر التعلق بفعل دل عليه الثاني
ا                اشتراط النحويين الك    "-   ا هو لوجوب الحذف ال لجوازه ومم ق إنم ون المطل

  .)9("من لي بكذا؟ أي من يتكفل لي به: يتخرج على ذلك قولهم
ا شرحه ست مرات إال        " بالكثرة ومشتقاتها " احتجاج المحلي    -3 وقد وردت في ثناي

ن                      ول اب ى ق ه عل ا في تعليق أن المحلي أحيانًا يجعل رأي الجمهور في مقابل الكثرة آم
  .)10("والصواب قول الجمهور: " بقوله" الذي غرَّ األآثرين": الحاجب

                                                 
 .17 محققًاالمخطوط: انظر )1(
 .24  محققًاالمخطوط: انظر )2(
 .15 محققًاالمخطوط : انظر )3(
  .17  محققًاالمخطوط: انظر )4(
 .35  محققًاالمخطوط: انظر )5(
 . تصحيف" وما أهلكنا من قرية إال لها آتاب معلوم:"واآلية في المخطوط. 15/4سورة الحجر  )6(
 .37  محققًاالمخطوط: انظر )7(
 .40  محققًاخطوطالم: انظر )8(
 .47  محققًاالمخطوط: انظر )9(
 .17  محققًاالمخطوط: انظر )10(



 74

ار          عند المحلي   مما يدل على أن اعتبار الجمهور      اع من اعتب  أقرب إلى اإلجم
  :قد وردت الكثرة ومشتقاتها في المواضع التالية من المخطوط و،الكثرة

د     "- م باالبت َع االس ار وأن ُيرَف قاط الج ك إس ي ذل ون ف رون يوجب اء أو واألآث
  "وعّذب أو ُيعّذب في الثاني، ُينصب بإضمار جاوزت أو نحوه في األول

دهما   " -   وع بع ون المرف وب آ رين وج ن األآث شام ع ن ه ل اب ار  -ونق أي الج

  " فاعًال-والمجرور 
  .)1("بما في جوابه من فعل أو شبهه وهو قول األآثرين: عبارته في المغني" -  
ّرج اآل " -   ر ُتَخ ى رأي األآث ةوعل ذي    )2(ي ل ال ول الفع ذف مفع ى ح ضًا عل  أي
  .)3("قبلها

سيوطي    ول ال سماع   : "يق ن ال ستند م ى م ر إل اع مفتق اع  ، اإلجم ا أن إجم وآم
، واإلجماع حجة  ،  حجة وآان أبو حيان يعتد به      )4(العرب حجة فإن إجماع أهل البلدين     

  .إال أنه ال يعتقد أن إجماع بلد ما حجة على من سواهم
أال يخالف      ، جماع أهل البلدين حجة إ: "قال ابن جني    ده ب إذا أعطاك خصمك ي

  .)5("وإال فال المنصوص والمقيس عليه 
رتبط     اع م ف أن اإلجم ي آي ن جن سيوطي واب ول ال الل ق ن خ ي م ل مع تأم

ة      ، )المقيس عليه (أو القياس ) المنصوص(بالسماع ة الذهبي ة    ثم لننظر إلى المقول  : التالي
س "  رة الن اع الكث راد باإلجم ق الم اع المطل اة ال اإلجم ن النح ه  ، بية م صعوبة تحقيق ل

 بل هذا ما سار عليه المحلي في شرحه         ، وهذا ما لمسته لدى ابن هشام     ، )6("وتحصيله
  . للمخطوطآله

  : التأويل-4
  

سير    : التأويل في اللغة   دير والتف ا         ، التدبير والتق ى م وهو صرف الكالم عن ظاهره إل
دير      دبير وتق د ذآر     ، يحتاج إلى ت سهيل             وق ان في شرح الت سيوطي تعريف أبي حي : ال

ا " ل إنم يء التأوي ى ش ادة عل ت الج سوغ إذا آان م،ي ادة  ث الف الج يء يخ اء ش  ج
  .)7("فيتأول

عماد الحنبلي ذآر   اليجب أن نذآر أن ابن      ، فقبل بحث التأويل في شرح المحلي       
ي    يخنا المحل ف ش ي تعري ون  :" ف ي الفن رع ف د ب وًال و  : لق ًا وأص ًا وآالم وًا فقه نح

                                                 
 .59  محققًاالمخطوط: انظر )1(
Šuθ–﴿: يقصد باآلية قوله تعالى )2( tƒ öΝèδ ß‰tnr& öθ s9 ã£ϑ yè ãƒ﴾. 
 .69  محققًاالمخطوط: انظر )3(
 .البصرة والكوفة: البلدين )4(
 .181األصل والفرع:  انظر)5(
 .180األصل والفرع : انظر )6(
 .34االقتراح : انظر )7(
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ل                 ، )1("ومنطقًا ى القواعد؟ وفي التأوي ي عل فهل آان لكل ذلك صدى في شرح المحل
  :دعونا نتأمل األمثلة التي ساقها المحلي في ثنايا شرحه، خاصة

  
  :التأويل بحذف المضاف إليه وذلك في الصفحة الخامسة حيث يقول -

دها إال أّن   فإنها وإْن آانْت مضافًة إلى الجمل الم   ، "إذا"و، "حيُث"أما  "  وجودة بع
ة                   ك الجمل ى مصادر تل ة إل أن  ، إضافَتها ليست بظاهرٍة ألن اإلضافة في الحقيق فك

  .)2("المضاف إليه محذوف
  :التأويل بحذف الموصوف في قوله -
ة   :  يؤَّول آما أوَّل قولهم   :  قلت " رَد ُمطبق إن المعنى   ، َج ةٌ      : ف ة جردٌة أي بالي ، مطبق

إلى جنسها للتبيين؛ إذ الجرُد ُيحتمل أن يكوَن        ثم ُحذف الموصوف وُأضيفت صفُته      
  .)3("من القطيفة ومن غيرها

  :التأويل بحذف جملة جواب الشرط الجازم في قوله -
  .)4(""من يضلل اهللا ال يهديه أحد ويذرهم: "قال في الكشاف"
  :   التأويل بالعطف في قوله-

ع      "  ة يمتن ال     ، وعطف المفرد على الجمل ّم إال أْن ُيق ا      ا:  الله ة المعطوف عليه لجمل
ى      ، باعتبار وقوعها موقع فعل مفرد مجزوم     ، لها محل  فكأنَّ العطف في الحقيقة عل

ة               رد في الحقيق ى المف رد عل اب       .)5("ذلك المفرد فيكون من عطف المف ذا من ب  وه
  .التأويل في الجمل التي لها محل بجعلها محًال لمفرد

ى      ، ةويطول بنا المقام إذا ما مضينا في ضرب األمثل   ه إل ك آل ولكنا نخلص من ذل
العلوم المصاحبة التي                        أثرًا ب ي عميق ت أن التأويل وجد في النحو نتيجة نظر عقل

  . ابن العماد آنفًا لدى شيخنا المحلياالتي أشار إليهوعاصرته 
  

ثماني   فقد وردت   في ثنايا شرح المحلي    التأويل ومشتقاتها د آلمة   وورأما عن   
، التأويل أحد المصادر التي عّول عليها المحلي في شرحه  مما يدل على أن     ، )6(مرات

  :وإليك بعض األمثلة على ذلك
 لجأ إليه المحلي في معرض رده على )7("َجرَد ُمطبقة:  يؤول آما أوَّل قولهم" -

  ."ن زعم امتناع إضافة الصفة إلى موصوفهام
اه أم ال محل؟ تأمل              " - ا قلن ه ال    ، )8(!"وهل ما ذآر ُيؤول إلى م أ إلي ي في   لج محل

شام  ن ه ارة اب ه لعب راب : " معرض قلب ن اإلع ل م ا مح ال" له ارة : " فق العب
 ."ال ما ذآر، لها إعراب محًال: الظاهرة أْن ُيقال

                                                 
 .7/303شذرات الذهب: انظر )1(
 .7  محققًاالمخطوط: انظر )2(
 .6  محققًاالمخطوط: انظر )3(
 .19  محققًاالمخطوط: انظر )4(
 .19  محققًاالمخطوط: انظر )5(
  .33؛24؛68؛16؛6؛70:في الصفحات التالية )6(
 .6  محققًاالمخطوط: انظر )7(
 .16  محققًاالمخطوط: انظر )8(
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ل لطيف" - ه تأوي ا ُرّد ب دي لم ى : وعن مَِّن معن ه ُض ك آل ي ذل دأ ف وهو أّن المبت
ابن هشام  وهي عبارة نقلها المحلي عن    )1("الشرط فخبره ُمنزٌَّل منزلة الجواب    

 .في المغني
  

  : التعليل-5
  

آما أن التعليل النحوي قد تأثر في تطوره   ، يعّد النحويون العّلة رآنًا من أرآان القياس      
سفة  ه والفل د عرف الزجاجي العلّ  ، )2(بالفق ا فق ين أنواعه اك  ، ة وب ا  فهن ة يعرف به عل

ا     وه، آالم العرب ويضبط بها وهي العلة التعليمية        آالم العرب     ناك علل ال يعرف به
ل القياسية            ل  ، وإنما ُتظهر حكمتهم وتكشف عن مقاصدهم وأغراضهم وهي العل والعل

ة       واع الثالث دًا لألن اًال واح اة مث ضرب النح ة وي ة النظري ـ)3(الجدلي ا أن ، "إّن" ب آم
  .صر في مدرسة نحوية دون أخرىنحالتعليل النحوي لم ي

ة     فق، لم يكن ابن هشام بعيدًا عن التعليل النحوي          د أخذ يعرض آراء النحاة والعل
رأي أو ذاك   ذا ال ساند ه ي ت ثًال، الت ال": فم اف و   " آ ن الك ة م ب مرآب د ثعل " ال"عن

ة ى  ، النافي ة المعن ا لتقوي ددت المه ا ش ره    ، وإنم د غي ا عن رر أنه شام يق ن ه ن اب ولك
  .)4(بسيطة

وة         شته أل        ، أما المحلي فقد آان التعليل حاضرًا عنده بق د شرحه ومناق ة   فهو عن ول آلم
  :"أما:"في المخطوط؛ وهي قوله

أْن           ،   يدفع دعَوى التزاِم التفصيل فيها      "أّما زيٌد فقائمٌ  "  ا فب شرط فيه ان معنى ال وأما بي
ا           ، هي َحْرٌف بمعنى إنْ   : يقول وجَب حذُف شرطها لكثرة استعمالها في الكالم ولِكونه

ى ا                 ؤدي إل ا في َضى تكرره ذا    في األصل موضوعة في التفصيل وهو مقت تثقال له الس
ة في          :  وأيضًا لغرض معنوي  ، أيضًا زوم حقيق ا هو المل وا م م أرادوا أْن يقيم وهو أنه

  .)5( "قصد المتكلم َمقاَم الشرط الذي يكون هو الملزوم في جميع الكالم
ة  ي معرض شرحه لكلم ي ف د أن المحل سابق نج ال ال ي المث ا:"فف ل " أم ى عل أ إل يلج

رة استعمالها   : " قائالً رةعلة الكث فمرة يذآر   : تعليمية رة   " لكث ة أصل   وم ول   لعل : ؛ إذ يق
ة       ثم يذآر   ، ولكونها في األصل موضوعة في التفصيل     " ة ثالث ك عل د ذل ة  وهي   : بع عل

ة      ، "فيؤدي إلى االستثقال: " قائالً االستثقال ة رابع ى ذآر عل ل إل م ينتق ى  : ث ة المعن  عل
  ."وأيضًا لغرض معنوي: "قائًال

   . لدى المحلي منذ بداية شرحه لكلمة واحدةلىواوهكذا نالحظ العلل تت

                                                 
 .33المخطوط: انظر )1(
 .63مختصر تفسير الكواشي: انظر )2(
  :أنواع العلل النحوية)3(
  .مهّلَعاه وُنَنْمهكذا ُعلِّ، تنصب االسم وترفع الخبر": إّن: " التعليمية- 
  .عمله فحملت عليه وعملت يجب أن تنصل االسم؛ ألنها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعوله" إّن: " القياسية-
 )3(. من أي جهة شابهت األفعال؟ وبأي األفعال شبهت؟ ولم شبهت بفعل بعينه" إن: " الجدلية النظرية-
 .1/249المغني : انظر )4(
 .3المخطوط: انظر )5(
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ا      ي تليه ة الت ى الكلم ا إل إذا انتقلن د: "ف ا أو   " بع ل لبنائه ضًا أن التعلي دنا أي وج
  :إعرابها يشمل الشرح آله من بدايته حتى نهايته

د" شابهتها         : َبْع ه لم ضاف إلي ن الم ا ع د قطعه ة عن روف المبني ن الظ و م ه
إْن قلتَ     الحرَف باحتياِجها إلى معنى      ا مع          :  ذلك المحذوف ف اج حاصل له ذا االحتي فه

اج                ، وجود المضاف  ا ُيحت ِفلَم َلم ُتبَن معه آاألسماء الموصولة؟ فإنها ُتبَنى مع وجود م
رّجُح جانب اسميتها الختصاصها               :  قلت . إليه من صلتها    ا ي ألّن ظهور اإلضافة فيه

ْت مض    ، "إذا"و، "حيثُ "أما  ، باألسماء ا وإْن آان دها     فإنه ى الجمل الموجودة بع افًة إل
ة              أن  ، إال أّن إضافَتها ليست بظاهرٍة ألن اإلضافة في الحقيقة إلى مصادر تلك الجمل فك

ه فتعرب       " آٍل وبعضٍ "ولما ُأبدل في    ، المضاف إليه محذوف   التنوين من المضاف إلي
  :فإّن

  .)1("َلذٍة َخمرًاونحُن قتْلنا األْزَد َأزَد َشُنوَءٍة       فما َشِربوا بعدًا عَلى 
  

د "فـ علة المشابهة   وهكذا نالحظ أن المحلي يذآر       ى        " بع ا إل شبه الحروف باحتياجه ت
رجح جانب           ، معنى ذلك المحذوف    ا ي ة أخرى وهي ظهور اإلضافة فيه ل لعل م ينتق ث

  ".إلخ...أما حيث وإذا فإنها: " قائًالعلة النظيروبعد ذلك نراه يذآر ، اسميتها
  

ي  شرح ولو أمعنا النظر في     راً    المحل ل آثي راه يعل سعه إحصاء   ، ن ه ال ي وفي  ،  وتعليل
ه                     ك إال ألن ا ذل ه يتصف باإلسهاب واالستقصاء وم ر تعليل تعليله أحيانًا اختصار وأآث

 وصف  اآم" مفسر فقيه أصولي متكلم نحوي منطقي: "آما وصف فيمن ترجم له بأنه 
  : على تعليله األخرىلنماذجوإليك بعض ا، بأنه آان حاد الذآاء وأن ذهنه يثقب الماس

ق        :"مثال للتعليل المختصر    - وم طري ى أق ه إل ة عن سرعة الوصول        :  قول آناي
أمول ى الم ى ، إل ن المنحن صر م ستقيم أق ال ، "ألن الخط الم ي المث المحلي ف ف

 بعد ذلك شرحه رياضيًا     آما ويعلل ، "آناية: " شرحه بالغيًا فيقول   يعللالسابق  
  .ومنطقيًا آما في المثال

 ".بعد"و" أما: "ما أشرت له آنفًا في شرحه لكلمتي:  للتعليل المسهبثالوم -
  

ة                      ل التعليمي ى العل ي يرآز  في شرحه عل وهو  ، نخلص من آل ما سبق إلى أن المحل
ة             يجري في ذلك على ما أقره النحاة م        ى معرف ا إل ن أن العلل التعليمية إنما يتوصل به

ي هو الم       ،آالم العرب وضبطه   د               لم ال؟ والمحل م بع ة ث م في المدرسة المؤيدي م الَعَل عل
ل  آما وأن الغرض من ،ذلك في المدرسة البرقوقية بعد وفاة ابن حجر      شرح    مث ذا ال  ه

  .)2(غراض تعليميةإنما آان أل" قواعد اإلعراب"والشروح األخرى على 

                                                 
 .5و4المخطوط: انظر )1(
 قام بعد ذلك بتأليف شرح آخر مما يؤآد األغراض التعليمية أيضًا أن أحد تالميذ المحلي هو ابن أبي شريف )2(

 .وهو المعروف بشرح ابن أبي شريف" قواعد اإلعراب"على 
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  اختيارات المحلي ومذهبه النحوي: خامسا
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  ومذهبه النحوياختيارات المحلي 
  

راه صوابًا من            ب يكن المحلي تابعًا سلبيًا في شرحه وال حاطب           لم ا ي ل في م لي
راه صوابًا صراحة            ، اآلراء النحوية  ا ي ر م ان يق رجح بعض اآلراء     ، بل آ ان ي ا آ آم

ائالً         شة      " تأمل : "وربما اعترض على أخرى في أدب جم ق دير حوارًا ومناق  وفي   أو ي
ائالً    وربما ع ، يترك خيار اإلجابة للقارئ    النهاية سألة ق ه بحث   : "رض الم ه  "أو  " في في
  :   النحويةهوإليك نماذج من مختارت"  ليس بشي"أو " نظر

  
إذ يصح أن يخبر عن الجملة بأنّها مقولة كما يخبـر        :  قول الجمهور  :والصواب" -أ

   .)1("...ضربت زيداً  بأنه مضروب: عن زيد من
ة  نالحظ في المثال السابق أن ابن هشام يختار رأ       ي الجمهور فيما يتعلق بالجمل
  .وأنه يصح أن يخبر عنها، المقولة

  
 فما وقع فيه حاالً فزعم ابن عطية أن )2(﴾فَلَما رآه مستَِقراً ِعنْده   ﴿ :قوله تعالى  "-ب

أبـو البقـاء      ما قاله  والصواب. مستقراً هو المتعلق الذي يقدر في أمثاله قد ظهر        

ناه عدم التحرك ال مطلق الوجود والحـصول فهـو           إن هذا االستقرار مع   : وغيره

  .)3("كون خاص
ري         اء العكب ول أبي البق ق   :في المثال السابق نرى المحلي يختار ق  في أن متعل

ذا      "مستقرًا" ال ما ذآره ابن عطية من أن      ، رالظرف في اآلية مقدَّ    هو المتعلق؛ إذ أن ه
  .االستقرار معناه عدم التحرك ال مطلق الوجود

  
نه إذا لم يقع    إ :لخإ حتى وقع الجار والمجرور صفة       :مفهوم قول الشيخ   :بيهتن" -ج

  : ويصدق بأمرينصحيحأحد األمور األربعة ال يتعلق بما ذكره وهو 

  قرَأ زيٌد في الداِر ففي الدار متعلق بقرأ : أن يتعلق بمذكور نحو: أحدهما

  .)4("تقرأن يتعلق بمحذوف ال يقدر بنحو كائن أو اس: األمر الثاني   
  

                                                 
 .17المخطوط: انظر )1(
  .27/40سورة النمل  )2(
 .45المخطوط : انظر )3(
 .48المخطوط: انظر )4(
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بل يعقب  ، "وهو صحيح : "بقوله: في المثال السابق ال يكتفي المحلي باالختيار        
ة             ، "ويصدق بأمرين : "قائالًَ ا آاف سألة من جوانبه ه وإحاطة للم ذا  ، وذلك تأآيدًا من وه

  .بل آان مدعمًا باألدلة، يدل على أن اختيار المحلي لم يكن عشوائيًا
واللَّيـِل ِإذَا   ﴿: وذلك بعد القسم نحـو    ، لحالأن تجيء ل  : والثاني ":قوله -د  

لم تكن ظرفاً لفعل     نها لو كانت لالستقبال   أل: قيل   )2(﴾والنَّجِم ِإذَا هوى   ﴿ )1(﴾يغْشَى

ألن قَسم اهللا سبحانه وتعـالى قـديم وال         ، القسم ألنه إنشاء ال إخبار عنَ قسم يأتي       

تقبال والحال متنافيان وإذا بطَل      هو حال من الليل والنجم ألن االس       "محذوف"لكون  

 .هذان الوجهان تعين أنه ظرف ألحدهما على أن المراد به الحال

 ألن القديم ال زمان له ال       نشائي اإل "مِسأقْ"ـ   أنه ال يصح التعلق ب     والصحيح 

  .)3("حاالً وال غيره بل هو سابق على الزمان 
  

ة ال         نالحظ في المسألة السابقة أن الجالل المحلي أ        سألة عقدي اره لم خضع اختي
ألن قَـسم اهللا سـبحانه وتعـالى        : "بقوله، مناص عنها تتعلق بصيانة جانب التوحيد     

اره يعكس         ، "قديم تكلم المنطقي    -إلى جانب أن اختي سوف الم ة نظر   - وهو الفيل  وجه

ه   ألن االستقبال والحال متنافيان وإذا بطَل هذان الوجهان تعين أنـه            : "منطقية بقول

  ".رف ألحدهماظ
ذه بعض اراه ةت اختي ي النحوي ة و ، المحل دم من دراس ا تق ل م أخلص من آ

  . واختيارات إلى مذهب المحلي النحوي
  

  ويي النحمذهب المحلَّ
  

ذين أخذ عنهم                   اء ال ي ومن خالل مصادره والكتب والعلم باستقرائنا لشرح المحل
ه       ذهب بعين ى م سير عل ي ال ي ا أن المحل ين لن ت ت  يتب ل  وإن آن ض المي رى بع

ه   -شأن ابن هشام  - آما ترى مالمح المدرسة البغدادية واضحة جلية      ،للبصريين لكن
ك ال ع ذل ذ م صادر  إال  يأخ تى الم ن ش راه صحيحًا أو صوابًا م ا ي ذلك  م و ب  وه

ى                       ا استطاع إل اس م ل أو القي ل أو التأوي ستعينًا بالتعلي ه م يبرهن على ما يذهب إلي
  . ذلك سبيال

                                                 
 .1/سورة  الليل  )1(
    .53/1سورة النجم  )2(
 .60المخطوط: انظر )3(
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   الميزانشرح المحلي في
  

سبياً     رة ن ة مبك رة تاريخي ى فت ي إل د ينتم تن القواع ى م ي عل رح المحل ، إن ش
ا          ددة  تفالشارح من علماء القرن التاسع الهجري وشرحه ذو اتجاه سير    ،  متع ه التف ففي

ذين أسهموا           ، اللغوي القائم على المعاجم    سرين ال وفيه التفسير القرآني؛ إذ هو من المف
ين   ": وآتابه، في هذا الميدان   سير الجالل ذا       " تف ا ه ى يومن داول إل وع ومت ا أن  ، مطب آم

ه         ة والنظرات          ، هذا الشرح فيه جانب بالغي ال يستهان ب ات اإلعرابي ى جانب الوقف إل
ز       م دون تحي النحوية المستفيضة فهو غالبًا ما يعرض ألعالم المدارس النحوية وآرائه

ل           ، أو تحامل  صادره ب رأي اآلخر وال ي ه مساحة واسعة     فهو ال يحجر على ال سح ل  يف
ه                          ارئ مع ا أشرك الق ه يتخذ طابع الحوار وربم ة إذ أن شويق وحيوي ه ت في عرض في

  !تأمل: قائًال
ين                        د نجح في التوفيق ب ة وق ان واللغ ك ناصية البي ة مل ي عالم والجالل المحل

ا   ، العلوم المختلفة التي برع فيها فهو فقيه مفسر متكلم أصولي نحوي منطقي    د رأين وق
  .لك واضحًا في شرحهصدى ذ

ى                        ل عن المغني بصورة طغت عل ر من النق ي أآث وعلى الرغم من أن المحل
  :شرحه آله إال أن هذا ال يقلل من أهمية شرحه أو يقدح فيه وذلك لعدة أمور 

ى األصل     " المغني " أن يرآب الشرح     -بذآاء-استطاع المحلي   - " القواعد "عل
  .دون نشاز أو تنافر

  .وإنما آان له وقفات مع هذا النقل،  سلبيًا عن المغنيلم يكن المحلي ناقًال-
ة           - ة علمي م بأمان د ت د             ،  إن هذا النقل ق اء األخرى عن ا أن بعض آتب العلم آم

ا اقش منه ة ال تن ي آانت موثوق ن : المحل سهيل اب ة الرضي وت يبويه وحاجبي اب س آت
ا   وه ، مالك وأوثق األسباب البن جماعة ومفردات الراغب وصحاح الجوهري            ذا إنم

  .يعكس ثقة وتقدير الجالل المحلي لهؤالء العلماء األجالء
ذه  ، "القواعد" والمحلي في شرحه ينتقي مواضع بعينها من متن      وال شك أّن ه
  :الطريقة أضرت بالدارسة المنهجية لكتاب القواعد من حيث

شرح          ، إن هذه الطريقة تضعف االستيعاب والترآيز     -1 ذا ال ا يكون ه رًا م فكثي
ردة    ، اعًا لمواضع محددة آانت في سياقها من المتن واضحة جلية  اقتط ا جاءت منف فلم

  .صارت عصية على الفهم
ه شئ من تفريعات                   -2 ه يداخل  آما أنه يؤخذ على بعض جوانب هذا الشرح أن

  .المنطق وتنظير الفلسفة
وان األنسب           -3 ان العن ا آ اب فربم ات  -في نظري  - وبالنسبة لعنوان الكت  وقف

د ع قواع رابم راب ،  اإلع د اإلع ي قواع رات ف ضمون ، أو نظ ابق الم ى يتط حت
  .والمحتوى مع العنوان

سفر                   ذا ال ة ه وعلى الرغم من المالحظات السابقة فإن ذلك آَله ال يقدح في قيم
  :الجليل وال يقلل من قيمته العلمية لألسباب التالية

ل؛                نهج جي ة عصر وم د بحق ثقاف م يكن   إن مثل هذه الطريقة في التأليف تع  فل
دعًا في شرحه        ة               ، الجالل المحلي ب ًا لفئ ان موجه شرح آ ذا ال ل ه وأغلب الظن أن مث
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ات   ك الوقف ل تل ا مث ذاك َتعينه م آن ة العل ن طلب رات  ، خاصة م ذه النظ ل ه دها مث وُتفي
م  ، تلك النظرات واآلراء التي عكست قوة في الرأي واستقاللية في الفكر          ، واآلراء فك

رار وتحصيل حاصل         من الشروح ضاعت ألنها ل     ، يست أصيلة ألنها آانت مجرد اجت
شارح           ، وأما تلك المؤلفات التي عاشت     فال شك أنها إنما عاشت ألنها تحمل بصمات ال

  .وتعكس مكانته العلمية
ى                   وال شك أن المكانة العلمية للجالل المحلي هي التي جعلت شرحه يرتقي إل

ل        -مستوى التأليف العلمي      ان في درجة أق س  -وإن آ ة     ب ه االنتقائي م    ، ب طريقت ه ل إذ أن
رهم         افيجي وغي األزهري والك ره آ ل غي ا فع ه آم د آَل اب القواع شرحه آت شمل ب ي

على الرغم من أن   ، والبصروي وغيرهم ؛ إذ قام اآلخرون بشرح آتاب القواعد آامالً         
  .آال المنهجين آان هدُفهما التعليمي واضحًا جليًا

ه المني         ه اهللا  –ة  إضافة إلى أن المحلي قد وافت ع          -رحم اب الراب ل أن يكمل الب  ق
  .بواألخير من قواعد اإلعرا

ا أن              : وهنا سؤال قد يطرح نفسه     ستحق الدراسة وطالم شرح ي ذا ال ا أن ه طالم
ا ستهان به ة ال ي ه العلمي ى اآلن؟  ، قيمت ه إل ون عن تناول احثون والدارس م الب م أحج فل

  :وتتمثل اإلجابة فيما يلي
  .خطوطقلة بل ندرة نسخ هذا الم -
 .عدم اآتمال هذا الشرح بسب وفاة الجالل المحلي قبل أن يكمله -
 .وألن المؤلف لم يشمل بشرحه آتاب القواعد آله وإنما آان انتقائيًا -
  .تفرد هذا الشرح بكونه األثر النحوي الوحيد للمحلي -

زان الحق                ي في مي و      ، وأخيرًا البد من آلمة تضع شرح المحل ي ل إذ أن المحل
اً     امتد به األج   ه       ، ل ألتم شرحه هذا قطع اد النظر في ا أع ل ربم ر من     ، ب ادة آثي ذه ع وه

ؤلفين اء والم صرًا ، العلم ًا مخت ا وضع آتاب نهم ربم د م دنهم؛ حيث إّن الواح ك دي وذل
ام  ، وفي البداية ثم قام بشرحه بعد ذلك آما فعل ابن هشام وابن مالك وغيرهما    وربما ق

نهم بوضع الخطوط العريضة للمو          ه         الواحد م ه ورصد مالحظت سجيل وقفات ضوع بت
ة مجمو                ، وتأمالته ا مؤلف اد النظر فيه ا أع ا وربم عة لتكون    وبعد أن تكتمل يؤلف بينه

ـي     : "ورحم اهللا القائل  ،بعد ذلك آتابًا وسفرًا علمياً     ًا ف سان آتاب إني رأيت أنه ال يكتب إن
 يستحسن، ولو قدم آذا لكان ولو زيد ر هذا لكان أحسن،ّيلو ُغ : يومه إال وقال في غده

ذا   هذا لكان أفضل، رك ه ر، وهو        ولو ت ذا من أعظم العب ل، وه ان أجم ى    لك ل عل دلي
شر     استيالء  ة الب ى جمل نقص عل ن        ،"ال ي واب ى الجالل المحل ة اهللا الواسعة عل فرحم

  . هشام وغيرهما من العلماء األعالم وجزاهم اهللا عنا وعن العربية وأهلها خير الجزاء
ا  ، حثي المتواضع هذا ال أدعي الكمال ألن الكمال هللا وحده          وبعد فأنني في ب    آم

ه إن    ، أنني لن أعدم توجيهًا من أستاذ آريم أو نصحًا من أخ حبيب         رآة أخي المؤمن م ف
  .وباهللا التوفيق . رأى فيه عيبًا أصلحه
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  النتائج والتوصيات
  :النتائج: أوًال

  
التحقيق من الوصول     تمكنت من خالل البحث والدراسة و     بحمد اهللا تعالى    

   :ئج التاليةإلى النتا
ذا                      -1 ع ه ا قب ل طالم الم جلي ام لع ق ودراسة سفر تراثي ه قمت بتحقي

المخطوط في غياهب النسيان على مدى مئات السنين حتى أذن اهللا     
  .النورهذا الكتاب أن أآون سببًا مع أستاذي الفاضل في أن يرى 

 . من هذا الجانبَعرَّفُت بشخصية نْحوية هامة لم تدرس من قبل -2
تم  -3 د اه ي لق راءات المحل ريم والق القراءن الك ر ب شكل آبي ان ، ب وآ

 .ذلك يمثل المصدر األول في شرحه واستشهاده 
ى        القرآنجرى المحلي في استعانته ب     -4  الكريم آشواهد في شرحه عل

ا          اة فيه ل النح ة ظ رون طويل د ق د األول بع شام الرائ ن ه نة اب س
  .-من باب التحرز الديني-ا الميدان يترددون في االقتراب من هذ

ر               -5 سوبًا وفي األغلب غي شعر من لقد توسط المحلي في استشهاده بال
 .وبالبيت آامًال أو بجزء منه، منسوب

شهاد  آان المحلي مقًال من    -6 شريف، وه     ب  االست ك  في    والحديث ال ذل
 .يوافقون جمهور النحاة

 .القراءات القرءاينة  حجة سواء آانت متواترة أم شاذة -7
ر -8 روح    ًاآثي ت ش ذلك آان ة وآ شام تعليمي ن ه ات اب ت مؤلف ا آان  م

 .قواعد اإلعراب ومنها شرح المحلي
يم              آل من  مال -9 ي لإلعراب بغرض التعل ان  و،  ابن هشام والمحل بي

 .بعض الوجوه اإلعرابية
صف  -10 راب"يت د اإلع ي" و"قواع ي المحل از"حواش ه باإليج   علي

سهبًا في        على الرغم من أن المحلي آان في آثير         من األحيان يطنب م
اب           ، شرحه لبعض المسائل   ه ب بل إن المحلي لم يكمل شرحه وبقي علي

ل      " اإلشارة إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة      " ه قب ة وافت ألن المني
سير       ، أن يكمله  رآن آما لم يكمل تف ريم    الق ابين آخرين       الك سبب   وآت لل

  .  رحمه اهللانفسه
ام بمنا   -11 اك اهتم ان هن د آ ى   لق سيرية إل ة والتف ور اللغوي شة األم ق

 .جانب النحو
ي   ا-12 صرية ف ة الب صطلحات النحوي ي الم شام والمحل ن ه تخدم اب س

 .األغلب األعم إلى جانب بعض المصطلحات الكوفية
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ة    -1 و واللغ سير والنح ين التف زج ب ي م د المحل ان عن ا آ رًا م آثي
 .والبالغة

  
  :التوصيات: ثانيًا

  
التراث آ  -1 زاز ب اء حاضرها   ضرورة االعت ة بن ه األم ستلهم من صدر ت م

  .وال يصلح حال هذه األمة إال بما صلح به أولها، ومستقبلها
ات                 -2 راث ورصد آل اإلمكان التحقيق العلمي لكتب الت ضرورة االهتمام ب

 .التي تذلل صعوبة الوصول إلى هذا الهدف وتشجع على بلوغه
ة   وجوب محاربة الحمالت المغرضة التي تستهدف النيل من ما         -3 ضي األم

دؤوب          التخطيط والعمل ال ة     -وتراثها التليد ب من خالل المؤسسات العلمي
 . وحده ال باالرتجال الفردي-واألآاديمية

ام                  -4 ة وإماطة اللث ذه األم اريخ ه ي ت التأآيد على دراسة الشخصيات الفذة ف
 .عن جهودها العلمية المبارآة

ال عل        -5 م باإلقب ل العل ن أه ائي م واني وأبن سي وإخ ي نف ة أوص ى دراس
ي ان والجالل المحل ي حي ك وأب ن مال شام واب ن ه ات اب سيوطي مؤلف  وال

ي مصر                  وتلميذ المحلي    ن هشام ف د اب الذي يعد أنبه عالم نحوي ظهر بع
ذا      ه    والعالم العربي إلى يومنا ه ا تمثل ات     لم ك المؤلف ة        تل ائر تراثي  من ذخ

 .جليلة
رآن االهتمام بتعلم وتعليم وحفظ       -6 سيره    الق ريم وتف ك هو       أل ، الك ة  ن ذل بداي

ة         ،الطريق الذي ال بد منه لكل دارس نحوي         ضًال عن أن األم ال يمكن    ف
ى        من آبوتها أن تنهض    ًال حت ًا وعم ستعيد مجدها     إال به علم  ، سؤددها  ، ت

   ."خير أمة أخرجت للناس"بصفتها 
  وأخيرًا أحمد اهللا تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات

 لمينوآخر دعوانا أن  الحمد هللا رب العا
          



 أ 

  

  القسم الثاني
  

  التحقيق



 ب 

  
  

  :التحقيق ويشمل
  

 .وصف المخطوط •
 
 . توثيق ونسبةحواشي المحلي على القواعد •
 
 .منهج التحقيق •
 
 .صور المخطوط •

  
  .النص محققًا •



 ت 

  وصف المخطوط
  

ة     سخة يتيم ى ن وط عل ذا المخط ق ه ي تحقي دت ف ب  اعتم دار الكت وط ب لمخط
ظان  ؛ إذ لم يتسن لي العثور على غيرها في أي من م           ) نحو 1047:رقم(المصرية  
ة في آل صفحة سبع                 ،)1(وجودها ويتكون هذا المخطوط من ثالث وخمسين ورق

  .وال مقدمة للمخطوط، وفي آل سطر حوالي تسع آلمات، عشرة سطرًا
ـ ويبدأ المخطوط               د             " : ب يدنا محم ى س رحيم وصلى اهللا عل رحمن ال سم اهللا ال ب

  : لمعنيين)2(هي موضوعة: أّما:  قولهوآله وصحبه وسلم
ك ل نحو قول صيل مجم دهما لتف َضالء:      أح ؤالِء ُف ٌه: ه ٌد ففقي ا زي رٌو ، أم ا عم وأم

  .وأما بشٌر فكذا إلى آخر ما يقصد، فمتكلٌم
  ".الستلزام شيء لشيء:      الثاني

  الباب الرابع في اإلشارة إلى عبارات محّررة: "  بـقولهوينتهي المخطوط
ه      : آخر هذا   ده اهللا   -ما وجد بخط مؤلف ه        تغم سيح جنت ه وأسكنه ف ذا   -  برحمت  آ

شيخ                           ه ال ا وجد بخط مؤلف ذا آخر م سخة، ه ذه الن ا ه ول منه سخة المنق نقل عن الن
هو محمُد بن أحمد بن محمد الشافعي األنصاري، ونقلت ذلك          : جالل الدين المحلي  

من خط تلميذه أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المومني الطرابلسي              
  .مدهما اهللا برحمتهالشافعي تغ

ا    والمخطوط مكتوب بخط نسخ مشرقي واضح        ا         ؛إلى حد م رًا م ه آثي حيث إن
 آما تخلله بعض     ، في تجلية النص   تخلله إبهام وغموض تطلب وقتًا وجهدًا آبيرين      

ا          والتصحيف السقط والزيادة والخطأ   ا في أماآنه من  في مواضع عدة أشرت إليه
  .ذلك  بعد أن صوبت ما يحتاج إلىالمخطوط

ب       ى جوان صويبات عل ات أو الت وط بعض التعليق ذا المخط ي ه د ف ا يوج آم
  .أسافلهابعض الصفحات أو 

ونستطيع ، "قوله: "بكلمة" قواعد اإلعراب "ولقد ميز الشارح آالمه عن متن       
  : بما يلي- في األغلب األعم-أن نتبين آالم الشارح المحلي عندما يبدأ شرحه

  ".أي: "بكلمة
ال في      " الكشاف" أو قال في    " المغني"في   قال: كلمةبأو   أو " الصحاح " أو ق

  .  إلخأو قال السمين" المنتجب"قال 
د  "  المصنف"منفردة أو آلمة    " الشيخ" المحلي في شرحه إذا أطلق آلمة       و عن

ة  ب الثالث ن الكت ر أي م ي: "ذآ د"و" المغن شذور"و" القواع ا" ال د به ا يري ن : فإنم اب
  . األنصاريهشام

  
                                                 

نسخة أخرى  م بالبحث عن 2007 أثناء إعداده لخطة الدآتوراة في القاهرة سنة         تلقد آلفت أحد طلبة العلم الثقا      )1(
ًال بتوجيهات     في مظان وجوده في القاهرة ع      المخطوط   لهذا تاذي أم ا        ،  المشرف  س ر عليه م يعث ه ل ي   ، إال أن ا أنن آم

ة           العديد من مراآز المخطوطات في العالم     قمت بالبحث عنها في       آمرآز الملك فيصل للبحوث في الرياض ومكتب
 .مكتبة  األزهر بالقاهرة على سبيل المثال ال الحصر   وجامعة أم القرى

 .تصحيف" موضعه: "في المخطوط  )2(



 ث 

  .د المصنف نظام التقفيةآما اعتم -
ة خاصة               - ق عالم  لإلشارة   "› ‹"إضافة إلى اعتماد نظام اإلحالة عن طري

  ".صح"إلى السقط أو التكرار أو التصويب وآثيرًا ما يضع آلمة 



 ج 

  حواشي جالل الدين المحلي على قواعد اإلعراب
  توثيق ونسبة

  
ة الك       دي األدل وفر ل د ت الى لق د اهللا تع ي تثبحم ة الت ابافي حواشي ": بت أن آت

راب    د اإلع ى قواع ي عل دين المحل الل ال د   "ج ن أحم د ب ـ محم ي ل د   ه ن محم  ب
  :وتتمثل هذه األدلة بما يلي، الشافعي األنصاري المشهور بالجالل المحلي

ول   / أ53/نص الناسخ الثاني في نهاية صورة المخطوط        : أوًال ذا   ":حيث يق آ
سخة        ه           :نقل عن النسخة المنقول منها هذه الن ا وجد بخط مؤلف ذا آخر م شيخ : ه  : ال

 ذلك  هو محمُد بن أحمد بن محمد الشافعي األنصاري، ونقلتُ        : جالل الدين المحلي  
من خط تلميذه أبي الفضل محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المومني الطرابلسي              

  ".الشافعي تغمدهما اهللا برحمته
ًا ي   : ثاني ذ المحل ة تلمي خ األول–ترجم ال     -الناس ث ق راجم حي ب الت ي آت  ف

ي األعالم ي ف ًا ب)1(الزرآل و معرف ذ ه ذا التلمي ن " :ه د ب ن محم د ب ن محم د ب محم
شافعي            اهري ال م الق سي ث الزم الجالل  ...بهادر الكمال أبو الفضل المومني الطرابل

ه  ، المحلي حتى قرأ عليه شرحه على المنهاج وجمع الجوامع وغيرهما          بل قرأ علي
ا تتطابق              . "إلخ..العراقيالكثير من ألفية     سبة آله ة والن وهذا االسم واللقب والكني

  .مع ما ورد في نهاية المخطوط الذي بأيدينا
ي    : ثالثًا راجم أن          - الناسخ األول   -سنة وفاة تلميذ المحل حيث ذآرت آتب الت

وفي سنة                سي ت ومني الطرابل ا الفضل الم د أب ن محم د ب ن محم د ب هذا التلميذ محم
سها أن شيخه           ثمانمائة وسبع    الجالل  : وسبعين هجرية آما وتؤآد هذه المصادر نف

ة   ذه العالق د صحة ه ا يؤآ ة مم ة هجري تين وثمانمائ ع وس نة أرب وفي س ي ت المحل
  .نسبة هذا المخطوط إلى صاحبه المحليالعلمية بينهما ويبرهن على صحة 

ي شر            :رابعًا ا في أن للمحل ى قواعد اإلعرا      تلتقي هذه المصادر آله ب حًا عل
يتطابق مع المخطوط الذي    " ولم يكمله " وهو وصف أي     - ولم يكمله  –البن هشام   

   . نسبة المخطوط إلى صاحبه الجالل المحلي- بحمد اهللا-تتأآدوهكذا ، بأيدينا
        
    

                                                 
 .4/101 األعالم 403الضوء الالمع:انظر )1(



 ح 

  منهج التحقيق
  

  :اتبع الباحث في تحقيق النص الخطوات اآلتية
  
ضبو   -1 اني م م العثم ة بالرس ات القرآني ة اآلي ين  ، طةآتاب ين قوس عها ب     ووض
  . مع ذآر اسم السورة ورقمها ثم اآليةنْيَرهََّزُم
 أو  تخريج اآليات التي وردت على أآثر من قراءة أو رواية من آتب القراءات             -2

 .مظانها األخرى
صفحة                -3 ذآر الجزء وال ك ب تخريج األحاديث النبوية من آتب متون الحديث وذل

 .لتنبيه على الفروق في الرواية إن وجدتوالكتاب والباب والراوي مع ا
م من آتب    ، -إن توفر-وذلك بالرجوع للديوان أوًال ، تخريج األبيات الشعرية   -4 ث

سهيل         ك بهدف الت ر المصادر وذل نهج تكثي دًا م راث النحوي واألدبي معتم الت
 . للمعلومة في مصادرهاعلى القارئ؛ إن أراد الرجوع

 .مثال وآذلك األقوال الواردة عن العربتخريج األمثال العربية من آتب األ -5
تن  -6 ي الم واردة ف الم ال ة لألع ا  ، الترجم رد فيه ي ي ى الت رة األول ي الم ك ف وذل

 .مع الحرص على تكثير المصادر ما أمكن، العلم
ى         -7 ديم إل ا من الق اة مؤلفيه ترتيب المراجع في حاشية التحقيق تاريخيًا حسب وف

واو العطف     ، الحديث م         باإلضافة ، لةدون فاص  ، مع الربط ب ى ذآر الجزء ث  إل
 .الصفحة

  . المعاجم اللغوية إلىمن خالل الرجوع، ضبطضبط الكلمات التي تحتاج إلى  -8



 خ 

  

  صور
   المخطوط

 "األولى واألخيرة: الصفحتان"



 د 

 

  
  النص محققًا

 



 1



 2

  /أ1/

  

  

  

  حواشي العالمة المحقق الشيخ

  جالل الدين المحلي الشافعي

  اإلعراب في األنصاري ابن هشام /على قواعد الحبر الهمام

  

  

  

  )الكتب خانة الخديوية المصرية(خاتم 

  )نحو1047: رقم(مخطوط بدار الكتب المصرية
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  /ب1/

بر  قواعد الَح جالل الدين المحلي الشافعي على/حاشية العالمة المحقق الشيخ

  اإلعراب في األنصاري )1(مام  ابن هشامالُه

  له وصحبه وسلمآبسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمد و

  المقدمة

  :اـأم
  :نمعنييل )2( هي موضوعة:أما: قوله      

وأما عمرو  ، أما زيد ففقيه  : الءض فُ  هؤالءِ : قولك  لتفصيل مجمل نحو   :أحدهما     

  . آخر ما يقصدإلىوأما بشر فكذا ، لمفمتك

، األحكام يلزمه حكم من     شيء أن ما بعدها     :أي، لشيء شيء الستلزام :الثاني     

، لشيء شيء استلزام   : ألن معنى الشرط أيضاً   ،  ِإن فيه معنى الشرط    : قيل مومن ثَ  

ـ         ، أي استلزام الشرط للجزاء    الف والمعنى الثاني الزم لها في جميع مواقعهـا بخ

وقد التزم بعضهم هذا المعنى أيضا فيها فـي         ، فإنه قد يتجرد عنها   ، لاألوالمعنى  

والراِسـخُون ِفـي   ﴿: تعـالى  قوله  وجلَّ،  المتعدد بعدها   ذكر فالتزم، جميع توابعها 

 وهذا وإن ، ا الراسخون  وأم :  على معنى  )4(﴾ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ  ﴿ :  بعد قوله   )3(﴾الِْعلِْم

   فقـائم  ا زيد   أم  : جواز السكوت على مثل قولك      في هذا المقام إال أن     مالًكان محت 

 فيها وأما بيان معنى الشرط، فيها  التفصيل ى التزامِ يدفع دعو  هـي  : يقـول  فبـأن 

حفٌر  بمعنى إن  ،ونهـا فـي     شرطها لكثرة استعمالها في الكـالم ولكِ        حذفُ وجب

 االسـتثقال لهـذا     إلىرها فيؤدي   ى تكر مقتضهو   موضوعة في التفصيل و    األصل

الملزوم حقيقـة   هو   يقيموا ما    أنا  أنهم أرادو هو   و :  لغرض معنوي  وأيضاً، أيضاً

وتفسير  /أ2/  الشرط الذي يكون هو الملزوم في جميع الكالم        قام م في قصد المتكلم  

                                                 
ابن هشام النحوي األنصاري المصري               :  ابن هشام  )1( ن يوسف المشهور ب د اهللا ب د عب و محم دين أب ، هو جمال ال

الم              : "قال عنه ابن خلدون   ، ذاعت مصنفاته حتى مألت اآلفاق     د ظهر بمصر ع ه ق ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أن
ه  ، "ابن هشام أنحى من سيبويه    : يقال له  ه الحواشي        : ومن أهم آتب ذي دارت حول اإلعراب عن قواعد اإلعراب ال

  2/308الدرر الكامنة : انظر. وقد توفي ابن هشام سنة سبعمائة وإحدى وستين هـجرية، والشروح العديدة
  .6/191 وشذرات الذهب 243 والبغية 

 .تصحيف" موضعه: "في المخطوط  )2(
 . 3/7 سورة آل عمران )3(
 .3/7سورة آل عمران  )4(
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  أن  يكن ى إن بمعن  قائم  فزيد  شيء ا يكن إم ال بالوقوع " أما زيد فقائم  "أن أصَل   :ذلك  

قوع ه؛ ألنه جعل و ه وقطع ب   بوقوع قيامِ  زمفهذا ج ،  زيد  قيام  يقع يقع في الدنيا شيء   

 الدنيا باقية فالبد من حـصول       وما دامتْ ،  في الدنيا  ءبالوقوع شي قيامه وحصوله   

  من هذه المالزمة المـذكورة بـين الـشرطِ         ا كان الغرض الكلي    لم ثم،  فيها شيٍء

 يكـن   أي  ، الشرطهو  ذف الملزوم الذي     لزوم القيام لزيد ح    نبيتَ ي والجزاء على ما  

هو   وأقيم ملزوم القيام و     شيء منفقام ذلك الملزوم وبقي الفاء بـين المبتـدأ         ، زيد

لـزوم  هو   و ي لما قبلها فحصل غرضك الكلّ      ما بعدها الزم    السببية ألن فاء  والخبر

  .)1(من شرح الحاجبية للرضي .القيام لزيد

 حكمأمن  رأ  ولم  من يذكره   وقلّ :قال، لتوكيداهو   و :وذكر ابن هشام معنى آخر لها     

فائدةٌ :)2(فإنه قال ،  الزمخشري إاله  شرح : اأم   تعطيه فضل توكيـدٍ     في الكالم أن  ،

نه بصدد الـذهاب    أ و نه ال محالة ذاهب   أفإذا قصدت تأكيد ذلك و    ،  ذاهب  زيد :قولت

 مهما  : في تفسيره  )3(سيبويهولذلك قال   ،  فذاهب ا زيد م أ :ه عزيمة قلت  ن م أتتْأنه  و

من شيءٍ  يكن  فزيد  ب2/ توكيـداً   كونـهِ  بياِنب :  بفائدتين دٍلم وهذا التفسير     ذاهب/ 

  .)4(من المغني، وأنه في معنى الشرط انتهى

  :دــْعَب

هو من الظروف المبنية عند قطعها عن المضاف إليه لمشابهتها          : َبْعد :قوله

فهذا االحتياج حاصل لها مع :   باحتياِجها إلى معنى ذلك المحذوف فإن قلتَ   الحرفَ

ِفلم لَم تُبن معه كاألسماء الموصولة؟ فإنها تُبنَى مع وجـود مـا             ، وجود المضاف 

جانـب اسـميتها         :  قلت. حتاج إليه من صلتها   ي حظهور اإلضافة فيها يـرج ألن 
                                                 

  .4/467شرح الكافية للرضي : انظر )1(
شافية     :له، َعَلم بالعربية من أهل استراباذ، هو محمد بن الحسن االستراباذي  : والرضي ة وال الوافية في شرح الكافي

 و بغية الوعاة    2/400شرح الكافية   : انظر.  وست وثمانين هجرية   ةتوفي سنة ستمائ  .  شرح مقدمة  ابن الحاجب     في
 .6/86 واألعالم 1/567

  .71-1/70الكشاف للزمخشري : انظر )2(
االعتزال             : الزمخشري صاحب الكشاف    ، هو محمود بن عمر الخوارزمي إمام في اللغة واألدب والتفسير اشتهر ب
صل  ر  والمف ـجرية انظ ين ه ان وثالث سمائة وثم نة خم وفي س ا ت اة : وغيرهم ة الوع ان 2/279بغي ات األعي  ووفي

5/860. 
   .2/397 وشرح الكافية للرضي1/443 والمفصل 4/235الكتاب : انظر )3(

اب (له ، من أشهر النحاة القدامى، فارسي األصل، هو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر    : وسيبويه والمعروف  ) الكت
  .توفي سنة مائة وثمانين هجرية. وعليه شروح آثيرة وشروح لشواهده، )آتاب سيبويه(

 .5/81 واألعالم 106 وما بعدها ومراتب النحويين 173البلغة :  انظر
 .1/57  البن هشامالمغني: انظر )4(
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 الجمـل   إلـى   مـضافةً   كانتْ فإنها وإن ، "إذْ"و، "حيثُ" أما ،الختصاصها باألسماء 

   مصادر إلى ألن اإلضافة في الحقيقة       ليست بظاهرةٍ  هاإضافتَ الموجودة بعدها إال أن 

 التنوين مـن    " وبعضٍ كٍل"بدل في   ولما أُ ،  محذوف إليهمضاف  الن  فكأ، تلك الجملة 

  :فإن فتعرب إليهالمضاف 

نا األ قتلْونحنزز َأدنُشَ د1(مراً خَذٍةى لَ علَاًبوا بعدِرا شَمٍة       فوء(  

ـ عربت حين  إنما أُ  : وقيل )3(﴾ وِمن بعدٍ  ِللَِّه الَْأمر ِمن قَبلٍ   ﴿ :)2(ه القراءة الشاذة  منو ذ ئ

ـ    عربـتْ  أُ إليهالمضاف    اإلضافة فيها ولم ينوِ    كره إذا تَ  ألنّ  معنـى   ِنمض لعـدم تَ

 مقطوعـة   ين ما إذا كانت معربةً    ال فرق في المعنى ب     لو فعلى القول األ   ،اإلضافة

 نيتْوعلى القول الثاني بينهما فرق فإنها إذا ب       ، عن اإلضافة وبين ما إذا كانت مبنيةً      

وإذا ُأعربت مقطوعة كانت في حكم الساقط        /أ3 /الكائن في حكم    إليهكان المضاف   

حذوفاً وإن كان المضاف إليه في الحالين م      ، وهل الفرق بينهما معربةً ومبنية    ، نسياً

            نمتضمِن لمعنى الحرف تَـضأيـن "وأنها مبنية متضمنة لمعنى المضاف إليه الم" 

وإذا ُأعربت كان المضاف إليه محذوفاً في نفـسه ال أن شـيئاً             ، لحرف االستفهام 

فـي أن الحـرف     ، خرجتُ يوم الجمعـة   :  يتضمنُه فهي كالظروف في نحو قولك     

نيت على الحركة عند قطعها ليعلم أن لها        وإنما ب ، محذوف في نفسه ال متَضمن له     

لما لحقهـا مـن الـوهن       ، وعلى الضِم جبراً بأقوى الحركات    ، ِعرقا في اإلعراب  

أو ليكمَل لها جميع الحركات ألنها فـي        ،  أعني المضاف إليه   ؛بحذف المحتاج إليه  

حال اإلعراب كانت في األغلب غير متَصِرفة وكانـت إمـا مجـرورة بمـن أو                

  .ة على الظرفية أو لتخالفَ حركةُ بنائها حركةَ ِإعرابهامنصوب

  .  الكالم عليه مشهور: اهللاجلَّ:  قوله

األول  :وهو يقال على أوجـه    ،  أصلُه المطابقة والموافقة   :َحقّ َحمدهِ :  قوله

   )4(. كله حقفعُل اهللا: ولذلك يقال، لموجِد الشيء بحسِب ما تقتضيِه الحكمةُ
                                                 

سبة )1( ال ن ت ب ل  ،  البي ي عقي ن بن ى بعض م سب إل ا ن ر.وإنم سالك : انظ موني واأل) 346/3/158(أوضح الم ش
ة          ، )645/2/322( شواهد النحوي ة أخرى في معجم ال ة  1137/408والبيت من البحر الطويل وهناك رواي  ورواي

  :148في شذور الذهب 
 ...   ...   ...    ...ونحُن َقَتلنا اُألسَد أُُْسَد َخفّيٍة       

 .137 وشرح شذورالذهب3/72 وشرح ابن عقيل 3/156أوضح المسالك : انظر )2(
 30/4: سورة الروم  )3(
 .يبدوا أن الوجه الثاني ساقط من المخطوط )4(



 6

: د في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا          االعتقا:  الثالث

  .اعتقاد فالن في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار

وقَدِر ما يجب فـي الوقـت       ، والفعل الواقع بحسب ما يجب     /ب3/للقول  :   الرابع

ويستعمل استعمال الواجـب والجـائز      ، قولُك حقٌ وفعلك حقٌ   :  الذي يجب كقولك  

  .والالزم

وقـال  ،  إضافة الحق إلى الحمد من إضـافة الـصفة للموصـوف           :تنبيه 

 : يقـال )3(﴾وجاِهدوا ِفي اللَِّه حقَّ ِجهاِدهِ  ﴿ )2(والذين:   في قوله تعالى   )1(الزمخشري

ما وجه  :   قلتَ فإن، ومنه حق جهاده  ، أي عالماً حقاً وِجداً   ،  عالم هو حقُ عالم وِجدُّ   

: كمـا قـال   ، ق الجهاد فيه أو حـق جهـادكم فيـه         هذه اإلضافة؟ وكان القياس ح    

فلما كـان  ، اإلضافة تكون بأدنى مالبسة واختصاص:   قلت )4(﴾وجاِهدوا ِفي اللَّهِ  ﴿

          الجهاد مختصاً باهللا من حيث أنه مفعول لوجهِه ومن أجلِه صاإلضـافة فيـه     تْح 

  :  ويجوز أنه يتسع في الظروف كقولك

               ...  ...  ...  ...)5(راًويوٍم شَِهدناه سليماً وعام

 إذا كان حقَ جِده من باب حق جهاده فقد أضيفت الـصفة             :فإن قلت ، انتهى كالمه 

فـإن  ، قطيفةجرد  :  ل قولهم  يؤَّول كما أو   :إلى موصوفها وهو ممتنع عندهم قلت     

ثم حذف الموصوف وُأضيفت صفتُه إلـى جنـسها         ،  جردةٌ أي باليةٌ   قطيفة :المعنى

 محتمالً  "خاتم" ومن غيرها كما كان      القطيفةللتبيين؛ إذ الجرد يحتمل أن يكون من        

  .مخمل/ أ4/رِ من والقطيفة دثا:فاإلضافة بمعنى، ألن يكون من الفضة ومن غيرها

 الكالم على الصالة والخالف فيها وفي وجوبهـا         :والصالة والسالم :  قوله   

  )6(م نر من تعرض لها إال في جالء اإلفهاممشهور والذي نذكره هنا مسألة نفيسة ل

                                                 
 .3/119انظر الكشاف  )1(
 .الذين زائدة وليست جزءًا من اآلية " والذين جاهدوا: " في المخطوط)2(
 .22/78الحج سورة  )3(
  .22/78الحج سورة  )4(
  : بيت عجزهرهذا صد )5(

   ِسَوى الطَّعنِِِ النِّهاِل  َنوافلُُهقليًال...      ...     ...     ...         
امر ي ع ظ.البيت لرجل من بن شنتمري : ران يبويه وال درر 1/90س ي ال سبة ف ال ن ع 1/172 وهو ب ي الهم  وهو ف

1/203.   
 .227جالء األفهام : انظر )6(
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 الصالة في جميـع مـا       كمكمه ح  السالم هل ح   وهي أن ، في فضل الصالة والسالم   

  .)1(جوينيفيها وجهين ونقلهما عن ال ى ال؟ حكأمكر فيها ذُ

 سـيد  : نسب ذلك فيقال  ولي أي الجماعة الكثيرة وي    تَ السيد الم  : سيدنا :قوله

ا كان في   ولم، دهمو س  ساد القوم  :ويقال، سيد الثوب وسيد الفرس   : قال وال ي  ،القوم

 في   لكل من كان فاضالً    : قيل شرط المتولي للجماعة الكثيرة أن يكون مهذب النفسِ       

وافق ما ثبت في الحـديث أنـه        ي  وإطالق السيد على النبي محمد       ،"سيد" :نفسه

عتقد مرتبته لي عن   بنفسه   األخبارم   هذا مقا  ولكن )2("أنا سيد ولد آدم وال فخر     " : قال

  .أنه كذلك

: مهم الصالة عليه لما سألوه عن كيفيتها بقوله        في ذكره والصالة عليه فقد علّ      وأما 

د نظر الـشيخ    د وقد تر  ،"لسيدا" :فلم يذكر لفظ  ، خإل )3(" على محمد  قولوا اللهم صلِّ  "

عدم ذكره  أو  ، لألدبفي أن األفضل ذكر السيد مراعاة        )4(عز الدين بن عبد السالم    

:  بلفـظ  =)5(سنوي في المهمـات  عند الشيخ جمال الدين اإل    /ب4/عاية للوارد نقله  ر

  ."لَغَلَب على ظني أن الشيخ عز الدين إلى آخره"و

  :عبـده

  : العبد يقال على أضرب:وعبده: قوله       

        . عند تحكيم الشرع وهو اإلنسان الذي يصح بيعه وابتياعه:األول       

                                                 
ن يوسف الجويني               : الجويني )1( د سنة     ، هو أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اهللا ب  وعشرة   ةأربعمائ ول

ي ويصنف    4أقام بمكة والمدينة ، هجرية إمام العلماء في وقته   درس ويفت شريفين     ،  سنين ي ًا للحرمين ال ان إمام وآ
أخرين      :  قال عنه ابن خلكان    -رحمه اهللا -وادعى الجهاد المطلق ثم عاد إلى تقليد الشافعي         ، وبذلك ُلقبَ  م المت هو أعل

ه    ذه  ، من أصحاب الشافعي ومجمع على إمامت ي وحسبك  : ومن تالمي ان وسبعين     . الغزال ة وثم وفي سنة أربعمائ . ت
  . 2/341 ووفيات األعيان 5/165 وطبقات الشافعية 3/358شذرات الذهب : انظر

اب  43(الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه        )2( ا           :  آت اب تفضيل نبين ق      الفضائل في ب ع الخالئ ى جمي )  عل
  .2/660 وفي المستدرك سول رالمناقب عن ال: آتاب) 46(مذي رواإلمام الت) 1/1208/2278(
 .1/321وفي سنن أبي داوود 1/165 وفي الموطأ 1/305 وفي مسلم 1233في البخاري : الحديث )3(
دين     )4( دين الملقب                               : الشيخ عز ال سلمي الدمشقي عز ال ن الحسن ال و القاسم  ب سالم أب د ال ن عب ز ب د العزي هو عب

شريعة                    ، بلغ مرتبة االجتهاد  ، بسلطان العلماء شافعي   ام وقواعد ال ة األحك ام في أدل ر واإللم سير الكبي ه التف من آتب
د ر   ، والفوائ ا انظ اوى وغيره ام والفت ي إصالح األن ام ف د األحك ات : وقواع وات الوفي الم 2/350ف  4/21 واألع

  .5/249ومعجم المؤلفين 
  .لم أقف عليه في أي من مظان البحث  )5(

ـ    دين اإلسنوي                     :نويجمال الدين اإلس ال ال ي جم ن عل ن الحسن ب رحمن ب د ال شافعي األصولي      ، هو عب ه ال الفقي

  .2/92البغية : انظر. هـ772توفي سنة ، الكواآب الدرية : له تصانيف مشهورة منها، العروضي النحوي
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ِإن كُلُّ مـن ِفـي      ﴿: بقوله قصد وإياه، عبد باإليجاد وذلك ليس اَألمة    : الثاني      

  .)1(﴾ آِتي الرحمِن عبداًإالالسمواِت والَْأرِض 

  )2(﴾واذْكُر عبدنَا َأيُّـوب  ﴿ : تعالىالمقصود بقوله   هو  لعبادة و  عبد با  :والثالث      

  وعبـد    )4(﴾سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدهِ   ﴿  ومنه )3(﴾داً ِمن ِعباِدنَا  فَوجدا عب ﴿ :وقوله

 هو  ها و الدنيا وأعراضالمصـلى  - تها وإياه قصد النبي   اف على خدمتها ومراع   ِكتَع

 غاية  والعبادة، التذللظهار  إ والعبودية   )5("ريناتعس عبد الد  " :بقوله -اهللا عليه وسلم  

  .فضال من له غاية اإلل وال يستحقها إالذلالت

 محمد إذا كثرت خـصاله      : ويقال :)6( قال الراغب في مفرداته    :محمد: قوله

 وجد فيه   -صلى اهللا عليه وسلم   - ونبينا   . انتهى ومحمد إذا وجد محموداً   ، المحمودة

  .األمران

ـ    إالهيل  ر على أُ  صغّ وي هْل اآلل قيل مقلوب من أَ     : وآله :قوله  ص انـه خُ

الن فويقال آل   ، واألمكنة األزمنة دون النكرات ودون     ناطقين ال مأعال إلى باإلضافة

 أهل زمان كـذا     :يقال /أ5/كذا كما وموضع  ، وال يقال آل رجل وال آل زمان كذا       

 ويستعمل في من    ويْلُأ اسم الشخص ويصغر على      األصلفي   هو   :قيل و ،وبلد كذا 

 آل النبـي    : وقيـل  ،بمواالةأو   بقرابة قريبة    إما،  ذاته ختصاصالباإلنسان  يختص  

  :وذلك أن أهل الدين ضربان،  المخصوصون به من حيث العلم:وقيل، أقاربه

 . آل النبـي وأمتـه    :ضرب مختص بالعلم المتقن والعلم المحكم فيقال لهـم        

صلى - أمة محمد    :وضرب مختصون بالعمل على سبيل  التقليد ويقال لهم        

  . ه آلَوليس كل أمتِه،  أمته نبٍيفكل آِل،  آل النبي: وال يقال-اهللا عليه وسلم

                                                 
 .19/93سورة مريم   )1(
  .38/41سورة ص  )2(
 .18/65سورة الكهف  )3(
  .17/1سورة اإلسراء  )4(
 .2/1385,1386 و سنن ابن ماجه 3/1057,2364في البخاري :الحديث  )5(
  .1/263مفردات الراغب : انظر )6(

ل المائ                  : والراغب هو  ان في أوائ و القاسم الراغب آ ه المحاضرات  ،  الخامسة ةمفضل بن محمد األصفهاني أب ، ل
سنة     أفانين البالغة وغير ذلك وآان الناس يظنون أنه معتزلي لكن نقل السيوطي           ة ال ه من أئم عن الفخر الرازي أن

دة حسنة    ، وقرنه بالغزالي  اس       ، وهذه فائ ون الن رة بظن سعين         ، فال عب سمائة وسبع وت وفي سنة خم معجم  : انظر ، ت
 .4/233 ووفيات األعيان 4/97 وطبقات الشافعية 4/333 وشذرات الذهب 19/11األدباء 
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 :)1( فقال  النبي   هم آلُ لُّكُ:  وإن الناس يقولون   : وقيل لجعفر الصادق    

،  كلهم منهم آلـه    األمةأن   كذبوا في " : فقيل ما معنى ذلك؟ فقال    ، "صدقوا وكذبوا "

  ." آله إذا قاموا بشرائط شريعةوصدقوا أنهم

أي من المختصين به من حيث النـسب         )2(﴾مْؤِمن ِمن آِل ِفرعون   ﴿ :تعالىوقوله  

  . تقدير القوم في أنه على شريعتهموالمسكن ال من حيث

ر وجودهـا عنـده      قد كأنه أي في الذهن     : موجود إلى فهذه إشارة     :قوله

 من حيـث أن     طبة بعدما فرغ منها وفيه ضعف     إنه صنع الخ  قال  يأو  ، اإليهفأشار  

ع هذا الكتاب وأنه لم يكـن حينئـذ   أنه يض/ب5/ لما قدر :قاليأو  العادة خالف ذلك    

ـ   إلى في أجله    دمُّ اهللا يعينه عليه وي    ل أن  وأم ، في ذهنه  إجماالً موجوداً  ه فراغه فإن

  .)3(﴾هذَا يوم ال ينِْطقُون﴿: تعالىقوله   نحوإليهكأنه موجود محقق فأشار 

  :دـــفوائ
 . منه لغيـره   ن حاالً ما يكون الشيء به أحس     يه و  جمع فائدة  :دئ فوا :قوله

ها  موصـوفَ   كان من حق المصنف أن يجمع كما أن        : قلت فإن،  العظيمة :والجليلة

تعالى في قوله    )4( قال الزمخشري  :قلت،  لوجوب التطابق بينهما   مجموع: ﴿  ـملَهو

: قلت. ال جاءت الصفة مجموعة كالموصوف     فه  قلتَ  فإن : )5(﴾ِفيها َأزواج مطَهرةٌ  

لت وهي  والنساء فع ،  النساء فعلن وهن فاعالت وفواعل     :يقال، ان فصيحتان هما لغت 

  :ومنه بيت الحماسة، فاعلة

ذَوإذا الععتْان تقنّخَلدُّى باار      تَواسعنَلتْج صفَدوِر القُب 6(ِتلّم(  

  . جماعة أزواج مطهرة انتهى:والمعنى

                                                 
  .1/74فيض القدير شرح الجامع الصغير :  انظر)1(
أحد ، أبو عبد اهللا بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب      : ر الصادق هو  جعف و

ا تضمن                               صدقه ألف آتاب صادق ل اداِت أهل البيت ولقب بال ان من س ة وآ األئمة اإلثني عشر على مذهب اإلمامي
ـ انظر            .  رسالة 500 ين ه ان وأربع ة وثم ان     : توفي سنة مائ ات األعي ذهب      1/131وفي ة  1/220 وشذرات ال  وحلي

   .3/193األولياء 
 .40/28سورة غافر  )2(
  .77/35سورة المرسالت  )3(
 .1/66الكشاف : انظر )4(
 .2/25سورة البقرة  )5(
 وفي  5/74 وفي الحيوان    349 وشرح المفضليات    121البيت نسب لسلمى بنت ربيعة وهو  في نوادر أبي زيد             )6(

  . 1/60 في الهمع وهو بال نسبه1/35الدرر 
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  :شرح بقية المقدمة
 جزئياتهعدة حكم كلي منطبق على جميع والقا : في قواعد جمع قاعدة:قوله

  .اإلعراب لها محل من  الجملة الواقعة خبراً:ليتعرف أحكامها منه كقولنا

 أي أفصح   ته بحج يقال أعرب الرجل  ، اإلفصاح  : في اللغة  اإلعراب : قوله

آخر الالحقة  /أ6/ نفس الحركات والحروف   : قيل الحط  وفي االص   اً أحد ها ولم يتقِ  ب

 ابـن  اختيـار هـو    و  لفظياً فعلى هذا يكون أمراً   ، واألفعال سماءاألالمعربات من   

ر فـي   يتغيهو   وقيل   )4( وابن مالك  )3( وابن الحاجب  )2( علي أبي واألستاذ )1(خروف

والحركـات  ،  لعامـل دخـل عليهـا      كاآلخرهو  ما  أو  ، آخر المعربات من الكلمة   

 سـيبويه   ظـاهر قـول   هـو    و  معنوياً فعلى هذا يكون أمراً   ، عالمات ودالئل عليه  

  .)5( الشنتمريواألعلموالزمخشري 

هو ه ف  اتبعتُ أي :هر أثَ تُيفَتق ا :  تقول اإلتباعهو   من االقتفاء و   :قتفيت  :قوله

  . واحدإلىه  بنفِسمتعٍد

  .ة والفكرظر فيها  بالبصيراالنهو  وأي : بمتأملها:قوله

،  معظـم الطريـق    : الجـادة  : )6( قال في الـصحاح    :جادة الصواب  :قوله

وقوله بمتأملها  ،  بنفسه إليهفالجادة مفعول تقتفي تعدى     ، واب ضد الخطأ انتهى   والص

 طريـق   وائد تجعل متأملهـا تابعـاً     ف هذه ال   أن :المعنى،  بالحرف أيضاً إليهتعدى  

 وهكذا شـأن    راً عم  ممارياً  أي جعلت زيداً    عمراً  زيداً ريتُا  م: الصواب كما تقول  

                                                 
ة               : ابن خروف  )1( م بالعربي و الحسن عل د الحضرمي أب ن محم يبويه         ، هو علي ب اب س سي من شراح آت ه  ، أندل ول

تمائة وسٍت للهجرة                           وفي سنة س شاعر ت ن خروف ال ر اب اه    ، ردود آثيرة على بعض معاصريه وهو غي انظر إنب
رواة  ان 4/192ال ات األعي ات  3/335 ووفي وات الوفي اة  و3/84 و ف ة الوع الم 2/203بغي م 4/33 واألع  ومعج

 .7/221المؤلفين 
د الفارسي النحوي          : أبو علي  )2( سراج والزجاج         ، هو أبو علي الحسن بن أحم ن ال ابر النحويين أخذ عن اب من أآ

  : انظر.  وسبع وسبعينةتوفي سنة ثالثمائ، والتكملة، واإليضاح، والحجة، التذآرة: له، وأخذ عنه ابن جني
 .3/200 ومعجم المؤلفين 2/179 واألعالم 3/88 وشذرات الذهب 2/80ألعيان وفيات ا

 .7تقدم ترجمته ص  )3(
ة                        : ابن مالك  )4( و م العربي ة في عل هو أبو عبد اهللا جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني أحد األئم

د  ، األلفية: هولد في جيان باألندلس وانطلق إلى دمشق وتوفي بها من أشهر آتب           وتسهيل الفوائد وشرح تسهيل الفوائ
ين هجري                        تمائة واثنت وفي سنة س شافية وشرحها ت ة وال سان العرب والكافي إشارة  : انظر ، والصرف في معرفة ل

 .6/223 واألعالم 137-1/130 وبغية الوعاة 201 والبلغة 321-320التعيين 
شنتمر           : الشنتمري )5( ليمان ال ن س و الحجاج يوسف ب شعر حسن الضبط        هو أب اني ال ة ومع الم بالعربي ي نحوي ع

شواهد      : متقن وله  يبويه وشرح ال اب س ى آت وفي سنة أربعمائ   ، آتب عل ة   ةت ين هجري ات  : انظر .  وسِت وأربع وفي
 .5/274 وشذرات الذهب1/528 وبغية الوعاة 1/11 واإليضاح 1/131األعيان 

 .اح آما ذآر المصنفولم أعثر عليها في الصح. 1/119مختار الصحاح : انظر )6(
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والباء فـي قولـه     ، اء ونحوها يكون هذا معناه    بنفِسه عدي آلخر بالب    كل فعل متعدٍ  

اتـصافه   /ب6/ ريق الصواب في حالـة     لط لها تابعاً ه أنها تجعل متأمِ    بنفسِ بمتأملها

  .لم يراعها لم يفده ذلكلو  لها حتى و ومصاحبتهبهذه الصفة

 االقتفـاء   ألنيـان    الفوائد مجاز عقلي طرفاه حقيق     إلى تقتفي   إسناد :تنبيه 

، ز في نسبة أحـدهما لآلخـر       التجو وإنمان في معناهما الحقيقي     والفوائد مستعمال 

، قتفي بمتأملها بسببها جادة الـصواب     تأي  ، ة إنما هي للمتأمل فيها    يوالنسبة الحقيق 

 يقتفي المتأمل أي بسببها جادة      :أصلها نإ و  إن في العبارة قلباً    :ومن ثم قال بعضهم   

  .الصواب

وقد ، طلقُأ إذامدة لها حد محمول      :هو أي توقفه في األمد و     :عه وتطل :قوله

 :قـال  ي األمـد   أن :واألمـد والفرق بين الزمان    ،  زمان كذا  :قال ي أن ينحصر نحو 

ـ واَألى   المد :ولذلك قال بعضهم  ،  في المبدأ والغاية    الغاية والزمان عام   باعتبار مد 

فيه من و المعنى توقفه في الزمان القصير وخالف الطويل والجمع قصار، متقاربان

  .)1(المجاز مثل ما تقدم قاله ابن جماعة

حة المحذوفة   ق وهي من الكالم الجملة المن     ة وهي جمع نكت   : على نكت  :قوله

  :إلى النكت أي وإضافتهاالفضولية 

  مقابل القليل من النوع الذي يقابل به الكثرة للوحدة واعلمهو  و: كثير:قوله

الكالم في   وإنمان الواحد والكثير ضروري      التقابل بين الكثرة والوحدة وكذا بي       أن 

هما عدم  احدإ ليس   لذاتها إذ  /أ7/  الكثرة ال تقابل الوحدة    أنجهة تلك المقابلة فاعلم     

هـو  لكثـرة و  ل مكيالالكثرة بها بل لكونها      لتقوم  لها وال مطابق   اً وال ضد  خرىاأل

  . عرضت لهاإضافة

  .لمعربا اإليه التي يحتاج األبواب أي :األبواب من :قوله

ـ        :ب حَ  لمنْ بطَ ْن مَ  عملَ هاعملتُ: قوله ق  قال المصنف في بعض مـا علَّ

ـ  بوح، ماهراً أي صار عالماً  ،  يطِّب طب: يقال : عنه ـ   ب يِح أي أح وقـرأ  ، ب

فتح البـاء   تو، ن الماضي ثالثي   بفتح الباء أل   )3(﴾كُم اللَّه فَاتَِّبعوِني يحب ﴿ :)2(بعضهم
                                                 

 .7أوثق األسباب :  انظر )1(
 .1/9 آتاب األفعال  و61 الكشف عن وجوه القراءات:انظر )2(
  .3/31سورة آل عمران  )3(
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تقـول  ، والحرف المدغم ساكن  ، نكّ فس األمر جزم في جواب     ألنه اللتقاء الساكنين 

ماهر في الشيء وحاذق فيه     هو   فعل من    أي،  لمن حب  بطه فعل من     فعلتُ :العرب

 اإلتقـان  غايـة مـن       كان لذلك جاء الفعل علـى      إذا فإنه    لمن أحب  وقد فعل شيئاً  

  .والحسن

     اإلعراببانة في قواعد     اإل : اللغوي أي  : به أراد :عرابها باإل يتُموَس :قوله

  .  االصطالحي: بهأراد

 المستجمع لجميع الصفات اسم الدائم الواجب الوجوب  هو : ومـن اهللا   :قوله

،  نظـراً  مـاً لَ على كونه ع   )1(رد الثعلبي أوو، ملَ من القولين أنه ع    واألشهر، الكاملة

ودية وكل واحد   بللع /ب7/ المستحق أوته  االواجب لذ هو  ضع له و   لما و  :حيث قال 

م هوومف، هت عليه ال يمنع كلي     انحصر في الخارج في فرد واحد لدليل دلَّ        نإمنهما و 

 صاحب    في قول  إليه في مطوله في تعريف المسند       )2(زانياالعلم جزئي وقال التفت   

اهللا إال  لـه   إ ال   : قولنـا  ال ترى أن  أ، هو  هذا س ، )4(﴾قُْل هو اللَّه َأحد   ﴿ :)3(خيصلالت

 كـان اهللا اسـماً      فلـو  ،"عبد"عتبار  ا تتوقف على    مة توحيد باالتفاق من غير أن     كل

 لمـا أفـاد     لموجود منـه    ا للمفرد   الواجب لذاته ال علماً   أو  م المعبود بالحق    هولمف

له فـي هـذه     فالمراد باإل وأيضاً  ، هوم من حيث هو يحتمل الكثرة     فالتوحيد ألن الم  

مطلق المعبود فيلـزم    أو  ثناء الشيء من نفسه      المعبود بالحق فيلزم است    امإ، الكلمة

وجـود  بأو  الستحق العبودية له في الوجـود   : والمعنى ،الكذب لكثرة الموجود منه   

 ن اهللا إ" :)5( وهذا معنى قول صـاحب الكـشاف       ،خالق العالم هو   الفرد الذي    اإلله

بـد  عي الفرد الموجود الذي ي    أ، طلق على غيره  ص بالمعبود بالحق لم ي    تخ لم تعالى

  ." وتقدستعالىبالحق 

                                                 
و       : الثعلبي )1( سير، أب د    اإلمام الحافظ العّالمة، شيخ التف د    إسحاق أحم ن محّم ان أحد           ب سابوري، آ راهيم الني ن إب ب

سير               أوعية العلم،وآان أوحد أهل      زمانه في علم القرآن، حافظًا لّلغة، بارعًا في العربية، واعظًا، موّثقًا له آتاب التف
اء       بالء       : انظر .الكبير وآتاب العرائس في قصص األنبي ان    17/435سير أعالم الن ات األعي ات  1/97 ووفي  و طبق

  .1/66المفسرين 
  .216المطول : انظر )2(

اد في النحو      : له تصانيف آثيرة منها   ،  التفتازاني إمام في العربية    هو مسعود بن عمر بن عبد اهللا      : التفتازاني اإلرش
  1/359 والسخاوي في الذيل التام 4/250الدرر الكامنة : انظر. توفي سنة سبعمائة وإحدى وتسعين هجرية

 .58التلخيص في علوم البالغة : انظر )3(
  .112/1سورة اإلخالص  )4(
 .4/453الكشاف : انظر )5(



 13

خلق القـدرة علـى     هو   هذا   :قيل، طلب المدد بالتوفيق  أي  أ : مدُّتَْس اَ :قوله

  .الطاعة وضده الخذالن وقيل قدرة الطاعة

 :وقيـل ،  والداللة وضدها الـضاللة    اإلرشاد هي في اللغة     : والهداية :قوله

   المطلـوب إلى سلوك طريق ال يوصل  : الضاللة: الضاللة عدم الهداية فعلى األول    

فلم ، معنى الهداية هو   المطلوب و  إلىوصل   عدم سلوك طريق ي    :الثانيوعلى   /أ8/

لف عليهماتَخْي.   

ن الخط  أل،  المأمول إلى  كناية عن سرعة الوصول       : أقوم طريق  إلى :قوله

  .قصر من المنحنىأالمستقيم 

الذي يبدأ  " :)1("انالمنّ" :وفي الحديث ،  وجوده ئهعطاي بواسع   أ :هنّ بمَ :قوله

  ."الذي يحلم على من عصاههو  : بالعطاء قبل السؤال والحنان

  الظاهر أنه من قبيل حصر الكـل فـي           :أبواب أربعة وتنحصر في    :قوله

  وقوعه خبـراً    صح نإ والفرق بينهما أن المحصور      ،جزاء ال الكلي في جزيئاته    األ

هو ال ف إسان وفرس و  نإ الحيوان   : الثاني نحو هو  عن كل واحد من المحصور فيه ف      

 حـصر   :قـال  ال ي  :قيل، وما نحن فيه كذلك   ،  خل وعسل  : السكنجبين :نحو، لواأل

، حيط بـه  حل م ن الحصر جعل الشيء في م     أل؛   العكس :جزاء بل يقال  الكل في األ  

 علـى   أجزائـه وشأن الكل مع    ، حاط به محصور مطروق   والم، والمحيط حاصر 

،  منحصرة في الكل   واألجزاء، ث المعنى  من حي  باألجزاءحيط   الكل م  ألن  العكس  

 إف، وهذا بخالف التقسيم  ؟  فيها لكل محصوراً ا جعُلفكيف يالكل   ن يأجزائه إلىم  قس ،

 كما يل وبأن األ  :اً نحو )2(جاب عن هذا الشيخ عز الدين     أو ، جزيئاته إلىي  لّم الكُ قس

  .ا فيهحصر /ب8/ فله بهذا االعتبار، جزاء الكلي يقوم باأل:أن يقال

ن كان من   إو صح التجرد  به    ولزوم القةٌعجزاء   بين الكل واأل   نأ : والثاني

  .جزاء محصورة في الكلاأل: حيث المعنى

ثم صـار  ، صل مصدر لفظ  اللفظ في األ:آخـره  إلىن اللفظ   ألم  ْعِا :قوله

خـرج  صوت يعتمد على م   هو  و، الملفوظ هناهوالمراد من اللفظ    ، بمعنى الملفوظ 
                                                 

انال )1( ك   : من ن مال س ب ل رواه أن ديث طوي ن ح زء م و ج ر، ه ان   : انظ ن حب د اب ى زوائ آن إل وارد الظم  592م
 .2/960 ومسند الحارث 1/63والمستدرك 

 .12أوثق األسباب : انظر )2(
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إذ لم يعتمـد علـى        من الفم،  جر خَ  وإن ى لفظاً سم الساذج ال ي   وتُفالص، فالحرو

هور  والمجـاز المـش    ،رهو لكنه مجاز مش   ن كان مجازاً  وهذا وإ ، مخرج الحروف 

مفَ،  بالحقيقةقْلحِصيح الح1( به نجم الدين سعيدد(.  

دخل فيـه المركـب      فصل م  : فيدوالم، اللفظ جنس : )2(قال الشيخ عز الدين   

 :قلـت ، معنى فقط أو   ومعنى   وخرج عنه البسيط لفظاً   ،  فقط معنىأو   ومعنى   لفظاً

 ،غير مناسب هو  و ،ي المركب اللفظ مكان القريب أ   هو  لذي   الجنس البعيد ا   ذُخْفيه أَ 

طلـق المناسـبة لمطلـق       م بطـل ي  غير مناسب لتعريف خاص وذلك ال      :ال يقال 

  . مكانهولى مع إ فيه ترك األ: نقولألنا، التعريف

                                                 
  .لم أقف عليه في أي من مظان البحث )1(
  .13أوثق األسباب : انظر )2(

د ا             : الشيخ عزالدين  ن عب ي بكر اب ن أب د اب ابن                هو محم شافعي المعروف ب م المصري ال اني الحموي ث ز الكن لعزي
ان         ى جمعت              ، جماعة عالم باألصول والجدل واللغة والبي صانيف  حت رًا من الت ان مكث دون وآ ن خل ى اب ذ عل تتلم

ي النحو   ين ف ة و المسعف والمع ي اللغ ث ف سان والمثل ة اإلن ه إعان ين ومن آتب ي آراس ماء  ف ى ، أس ية عل وحاش
ارفين    7/139 وشذرات الذهب    1/63بغية الوعاة   : انظر.ثالث حواشي على المطول   و، المغني   ة الع  182 /6 وهدي

 .6/57واألعالم 
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  في الجمل وأحكامها: باب األولال

  اللفظ والجملة والكالم: المسألة األولى في شرحها

  
 ،جـه أو من   وباألعم  مطلقاً باألعم يصدق   : الكالم  منَ عمُّأ  الجملَ إن :قوله

 : )2(لـشيخ الرضـي   ا )1(]قال[وفي شرح الحاجبية      ،  ما بعده  ة بقرين لواألومراده  

كانـت    سواء األصلي /أ9/ اإلسنادضمر  أما   الجملة   الفرق بين الجملة والكالم أن    

، مـلْ كر مـن الج   وسائر ما ذُ  ، المبتدأ هي خبر    يلة الت جمكال ، ال أممقصودة لذاتها   

 أسـندت  مـع والظرف  ، ة الفاعل والمفعول والصفة المشبه    افيخرج المصدر واسم  

ال فكل كالم جملـة و    ،  لذاته  وكان مقصوداً  األصلي اإلسنادن  مض والكالم ما تَ   ،إليه

  .ينعكس

  .مسند وأ إليه مسند أي :باسم :قوله

ويدل على  ، رقدومأ به   لفوٍظ م أي بفعل   األصلفي  أو   اآلن أي :ئتد بُ :قوله

  .أمثلتهذلك 

االسمية والفعلية ولـم     :إلى اقتصر المصنف هنا على تقسيم الجملة        :تنبيه 

ـ   وهي اأيضاً الظرفية إلىمها بل قس،  ذلكى عل)3(في المغني يقتصر دئتلتـي ب 

  فاعالً  زيداً رتَ قد إذا ،؟ زيد أفي الدارِ و ، زيد ك عند :جار ومجرور نحو   أوبظرف  

همـا  ب عنـه   راًخب م مبتدًأوال  ، لظرف والجار والمجرور ال باالستقرار المحذوف     با

    فما النكتة في ذلك؟.انتهى

  تقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى
  : جملة صغرىلقًُنطَه ُمالُم جملة كبرى وغُ:ى المجموعسموُي :قوله

  : نحو ماإليه الفعلية كبرى وصغرى ال يمنع تقسيم :إلىتقسيم االسمية 

                                                 
 . ما بين المعقوفتين زيادة من عندي ليستقيم المعنى)1(
 .1/33شرح الرضي على الكافية : انظر )2(
 . 2/376المغني : انظر )3(
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فـي    فيه ثَحوب،  على ذلك  )1( وقد نص في المغني    . " أبوه  يقوم يداً ز تُنْنَظَ"

 باإلضـافة أو  أل  ـ  ستعمل ب  ي إنمافعل  أعلى   فُ أن من جهة    :كبرى وصغرى  :مقوله

    :  في قوله)2(نواسو أب/ب9/نحِّلُلذلك و

  )3(ِبه من الذَّرٍضأى لَ عٍر دباءصح         هاعِقاوى من قَبرى وكُغر صنأك

  : مضافان على حد قولهوأنهما زائدة منِ نِإ :وقول بعضهم

       ...   ...   ...   ...ب ين ِةاذرهبوج ياِع  4(دألس(ِ  

ـ  وال مـع تعر    اإليجـاب  ال تقحم فـي      "منِ"  أن الصحيح   )5( إن يرده  ف ي

 مـع    المفاضلة مطابقاً  د به رفعل التفضيل الذي لم ي    أعمل   ولكن ربما استُ   ،المجرور

 فاصـلة   :وكذلك قول العروضـيين    ، النحويين  هذا يتخرج قول   فعلى، كونه مجرداً 

  .كبرى وفاصلة صغرى

مبتدآت وتعـداد    ومثل هذا المذكور في تعداد ال      أي :لخإ "الكنّ"  ومثله :قوله

 ، ووقفـا   وصـالً  األلـف  إثباتب )7(قرأ ابن عامر  ، )6(﴾لَِكنَّا هو اللَّه ربِّي    ﴿ :الجمل

 ربي فنقـل حركـة      اُهللاهو   أنا  لكن :صلهأو،  وقفا إثباتهابووصالً  والباقون بحذفها   

 ، في اآلخرحدهماأم دِغُأذفت الهمزة فالتقى مثالن ف   وح،  نون لكن  إلى أناالهمزة من   

 مبتـدأ  ضمير الشأن    "هو"و ،لأو مبتدأ "ناأ"و ،لكونها مخففة   لغو  لكن أن :عرابهإو

، والثالث خبره جملة صغرى خبر الثاني     ، وربي خبر الثالث  ،  ثالث مبتدأواهللا  ، ثاني

والمجمـوع جملـة   ، لوجملة ذات وجهين خبر األأو والثاني وخبره جملة وسطى  

                                                 
 . 2/381المغني :  انظر)1(
ة    1/498المغني  :انظر . 29واس في ديوانه    البيت ألبي ن   )2( ي       2/32 ومعجم القواعد العربي شعر العرب ن ال  ودواوي

  .179على مر العصور
ة             : أبو نواس   وه من      ، هو الحسن بن هانئ الشاعر المشهور ولد بالبصرة سنة مائة وخمٍس وأربعين هجري ان أب وآ

سبي  أغنان: ولما ُسئل أبو نواس عن نسبه قال، جند مروان بن محمد   ة      ، ي أدبي عن ن ى بجمع شعره طائف د اعتن وق
 .توفي سنة مائة وتسعين هجرية ببغداد. من الفضالء منهم الصولي

 .2/380مغني اللبيب  )3(
  ...     ...     ...     ...َيا َمْن َرَأى عارضًا ُأَآْفكُفه     :        عجز بيت صدره)4(

 .1/198 هو بال نسبة في شرح ابن عقيل 4/1373 واألغاني 1/553العيني :  وانظر94والبيت لحسان في ديوانه 
  .آلمة يزده زيادة ال عالقة لها بالسياق" يزده إن: "يزده في المخطوط : في المخطوط  )5(
 .18/38سورة الكهف  )6(
  .1/515إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر :  انظر)7(
ن عامر اليحصبي         : ابن عامر   د اهللا ب ران    هو عب و عم سبعة     ،  أب راء ال ك          ، أحد الق د المل ن عب د ب ي القضاء للولي ول

شاميين رئ ال رة ، مق شرة للهج ة ع ة وثماني نة مائ وفي س زري  . ت ن الج ة الب ة النهاي ر غاي الم ، 1/423انظ واألع
 .4/95للزرآلي 
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                  تتر فيــه الثالــث وخبــره ضــمير مــس   فــالرابط بــين  ،كبــرى

إلـى   ألن الرب صفةُ مشيئة بمعنى المالك والدائم أو المصلح وال يحتـاج            /أ10/

والـرابط  ، عينهاهو   الجملة خبر عن ضمير الشأن ف      بين الثاني وخبره ألن    الرابط

 ثان راجـع     مبتدأ "هو" و لأو مبتدأ "نا" في ربي وقيل   المتكلم   "نا"ل وخبره   وبين األ 

 ولفظ الجاللة   الشأن فال يكون ضمير     ، ما تقدم من قوله بالذي خلقك من تراب        إلى

وبهذا جزم ابـن    ، لووالثاني خبر األ  ، وربي خبر الثاني  ، وعطف بيان أ منه   )1(بدالً

  .لو األاإلعرابهو  والظاهر : المغني)3(قال في، )2(الحاجب

  :)4(حسن البـصري  ال ويؤيده قراءة    اهللا ربي هو   ا لكن أن  :أصله انلك :قوله

"األصل  على "أنا لكن.  

يكـون لكـن   بأن  ما ذكرناه األصلن لم يكن إ أي و: لكنه:وإال لقيل :قوله

ـ أي ألنها عاملة حينئذ فيق    ،  لكنه :المشددة لقيل   اًضى أن يكـون الواقـع ضـمير       ت

    .منصوباً

  التي لها محل من اإلعرابالجمل : المسألة الثانية
  العبارة الظـاهرة أن    :خرهآ إلى اإلعرابالجمل التي لها محل من        :قوله

ذكرما   ال   ، محالً إعراب لها   :قالي،    أم ال محـل؟     ه ما قلنا  إلىل  وؤ وهل ما ذكر ي 

  .تأمل

 آخرانقد بقى عليه بابان      :آخره إلى المبتدأ   بابي وموضعها رفع في     :قوله

والثـاني  ،  خبرها قد يكون جملة ومحلها رفع      )5("نإف"نفي الجنس   ي ل  الت "ال" أحدهما

 فما  ، ومحلها نصب   خبرهما قد يكون جملة    نإف، بليس /ب10/ هتين  وال  المشب    "ما"

  ؟ األربعة األبواب اقتصاره على ما ذكر في فيالحكمة 

                                                 
  .تصحيف" بدل: "في المخطوط  )1(
 .2/351شرح الكافية للرضي : انظر )2(
 .2/380 المغني:  انظر)3(
  .15/277 وروح المعاني 1/515إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر : انظر )4(

ة         ، هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد      : الحسن البصري  وشب في    ، تابعي آان إمام أهل البصرة ولد في المدين
اهم وال يخاف               آنف اإلمام علي بن أبي طالب        أمرهم وينه والة في ى ال دخل عل ان           وآان ي م وآ ة الئ  في اهللا لوم

اب                   ه آت ى الصحابة ل ديًا إل ة   (غاية في الفصاحة وهو أقرب ه ه       ، )فضائل مك راءة خاصة ب ه ق ات  : انظر . ول وفي
  .227 -2/226 واألعالم 2/784 وتهذيب التهذيب 2/69األعيان 

 .تصحيف" فإنها: "في المخطوط )5(
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  :الجملة المفعولية
 األمثلـة بـه بقرينـة     راده مفعـول     م أن  الظاهر :"والواقعة مفعوالً  ":قوله

  . في محل التقييد ألنه في حكم المقيدإطالقاالمذكورة فال يكون 

   : )1( قال في المغني: مواضع محكية بالقولة تقع في أربعةي والمفعول:قوله

 أنها مفعول مطلق    : والثاني . أنها المفعول به   :أحدهما: وفي المحكية بالقول مذهبان   

 فهي دالة على نوع خاص من القول        "رفصاءلقُا د زي دعقَ" : كالقرفصاء في  : نوعي

ق الجملـة    تعلُ وا أن هم ظنّ  أنّ األكثرين  الذي غر  : وقال ،)2(ابن الحاجب  وهذا اختيار 

،  الجملة نفس القول    وليس كذلك ألن   ،" قائم ديز لَ علمتُ" : في معِلـ  بالقول كتعلقها ب  

  .فترقا انتهىاوالعلم غير المعلوم ف

خبر عن   كما ي  ها مقولة ر عن الجملة بأنّ   خب ي  أن  يصح إذ :رهوول الجم  ق :والصواب

ال يـصح   فأنه ؛  بأنه مضروب بخالف القرفصاء في المثال    اً ضربت زيد  :زيد من 

  ألنها نفس القعود وأما تسمية النحويين الكـالم قـوالً          ؛ةأن يخبر عنها بأنها مقعود    

  .ول وملفوظ لهقم هأنْ وإنما الحقيقة، فلتسميتهم إياه لفظاً

 آخره إلى )3(﴾ِلنَْعلََم َأيُّ الِْحْزَبْيِن َأْحَصى   ﴿ :معلق عنها العامل نحو   و: قوله

، جائز في كل فعل    هو بل   ظن /أ11/ اببق غير مختص ب    التعلي :)4(قال في المغني  

  : ثالثة أقسامإلىولهذا انقسمت هذه الجملة 

َأولَم يتَفَكَّروا مـا    ﴿ : أن تكون في موضع مفعول مقيد بالجار نحو        : أحدها

يـسَألون َأيـان يـوم      ﴿، )6(﴾فَلْينْظُر َأيُّها َأزكَى طَعامـاً    ﴿، )5(﴾ِبصاِحِبِهم ِمن ِجنَّةٍ  

 ولكنهـا علقـت هنـا       ، وسألت عنه  ، ونظرت فيه  ، فكرت فيه  : ألنه يقال  )7(﴾الدِّيِن

يث المعنى طالبة لـه      المفعول وهي من ح    إلىباالستفهام عن الموصول في اللفظ      

                                                 
 .2/412 المغني:  انظر)1(
 .2/412 المغني: انظر )2(
  .18/12سورة الكهف  )3(
 .2/416المغني: انظر )4(
  .7/184سورة األعراف  )5(
  .18/19سورة الكهف  )6(
 .51/12سورة الذاريات  )7(
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ـ ِع يعلق فعل غير َ   ه الّ  أنّ )1(ورعصفوزعم ابن   . على معنى ذلك الحرف    ـ م ولَ ن ظّ

حتى يضمعناهمامن  ،وعلى هذا فتكون هذه الجملة سادمفعولينة مسد .  

،  أبـوك   مـن  عرفتُ: نحوالصريح أن تكون في موضع المفعول      :والثاني   

ـ  ع )2( أردت إذا أبوك    من تُم وعلِ  زيداً  عرفتُ :وذلك ألنك تقول    التـي بمعنـى     مِل

  .عرف

 )3(﴾َأشَدُّ عذَاباً  ولَتَعلَمن َأيُّنَا ﴿ : أن تكون في موضع المفعولين نحو      :والثالث

وسـيعلَم الَّـِذين ظَلَمـوا َأي منْقَلَـٍب         ﴿ : ومنـه  ،)4(﴾ِلنَعلَم َأيُّ الِْحزبيِن َأحصى   ﴿

ألن االستفهام   "نعلم" مفعول مطلق لينقلبون ال مفعول به لـ         "أياً" ألنّ ،)5(﴾ينْقَِلبون

  .علم انتهىال الفعلية في محل نصب بفعل الجملة ومجموع ،ال يعمل فيه ما قبله

 مـن    وهي الـشرطية احتـرازاً     بالوجودية إنما قيدها    : لما الوجودية  :قوله

 المعنيين حرف   بهذينها   كذلك ألن  اماستعمالهواالستثنائية وسيأتي    /ب11/الجازمة  

  .إضافتهاباالتفاق فال يمكن 

 بحرفيتهـا فـال يمكـن عنـده         : أما من قال   :باسميتها  عند من قال   :قوله

  .إضافتها

  :ظاهر هذه العبارة :اإليه فهي في موضع خفض بإضافتهن : قوله

  .األقوالأحد هو  وإليه عاملة في المضاف اإلضافةأن 

  .)6(ف المقدر واختاره ابن الحاجب أن العامل الحر: والقول الثاني

وقد ذكـر هـذه     ،  أن العامل المضاف واختاره ابن مالك وغيره       : والثالث

ـ  : ضعيف ويمكن الجواب   :لواألو، حيان وغيره   أبو األقوال  الثـاني قولـك     أنب

 نهـا سـبباً    وال يلزم كو   إليه لجر المضاف      سبباً اإلضافةكون  ت للسببية ف  بإضافتهن

                                                 
  .2/412المغني :  انظر)1(
شلوبين                : ابن عصفور   بيلي أخذ عن ال دباج وهو      ، هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي اإلش ن ال واب

ع في التصريف وشرح الجمل وشرح       ، المقرب في النحو  : له، ألندلس في عصرهحامل لواء العربية في ا    والممت
ة           ، ديوان المتنبي وسرقات الشعر وغيرها       سعين هجري بٍع وت سمائة وس ونس سنة خم وفي بت ة  : انظر . ت  169البلغ

 . 5/330 وشذرات الذهب 2/93 و فوات الوفيات 2/210وبغية الوعاة 
 .تصحيف" أرت: "في المخطوط )2(
 .20/71سورة طه  )3(
 .18/12سورة الكهف  )4(
 .26/227سورة الشعراء  )5(
 .2/203شرح الرضي على الكافية : انظر )6(



 20

  واألعـم ال يلـزم صـرفه        أعم من كونه عامالً     سبباً  الشيء كونها عاملة إذ كون   

  . معينخصبأ

  جواباً لشرط جازم: الجملة الواقعة

لفعـل  أو  ر ألداة شـرط     يقـد  أن ُ  إمـا   ال يخلو  : لشرط جازم   جواباًَ :قوله

 وإنما هـي    ، ليست بجواب ألداة الشرط    فإن كان األول فالجملة الواقعة جواباً     ،شرط

 ال  األداةهو   إنما الجازم   إذ ؛كان الثاني فقوله جازم ينافيه    جواب لفعل الشرط وإن     

ـ   وتكون جملة الجواب جواباً    ، األول رقدإال أن ي   اللهم ،الفعل ألداة علـى جهـة     ل

والعالقة ما بـين األداة والفعـل مـن         ، لفعلل وإن كان في الحقيقة جواباً    ، التجوز

  .عليق المعنوي والقرينةالت

  .جازم: قوله

 فـي عبارتـه     آخـره  إلى )1(﴾من يضِلِل اللَّه  ﴿ :نحو /أ12/:ولىفاُأل: قوله

، آخـره  إلى من قوله تصبهم     )2(﴾ِإذَا هم يقْنَطُون  ﴿ :  حقه أن يقول نحو    إذ ؛تسامح

اللهمإال أن ترك هذا القدر لوضوحه: قال ي.  

  من يضلل  : بأنه قيل  :)4( قال في الكشاف   "همذري" :)3(قرأ بجزم  ولهذا :قوله

  .ه أحد ويذرهمياهللا ال يهد

  يلزمإذ فيه بحث :)5(  قال الشيخ عز الدين: على محل الجملـة     عطفاً :قوله

لجزم  في لفظـه     ر ا هو الفعل المضارع فقط باعتبار ظ     هومنه عطف المفرد الذي     

 إال  اللهم ، وعطف المفرد على الجملة يمتنع     ،جواب الشرط  وحده على الجملة التي   

أن باعتبار وقوعها موقـع فعـل مفـرد         ،ة المعطوف عليها لها محل     الجمل : قال ي

 العطف في الحقيقة على ذلك المفرد فيكون من عطف المفرد علـى             نأ فك ،مجزوم

،  بالياء والنون والرفع على االستئناف     ﴾همويذر﴿ : وقرئ ،المفرد في الحقيقة انتهى   

  .)7(بج المنتإعراب وفي )6(قاله في الكشاف
                                                 

  .7/186سورة األعراف  )1(
 .30/36سورة الروم  )2(
أبوعمر وعاصم : نافع وابن  آثير وابن عامر وأبو جعفر و القراءة بالياء والرفع:  قراءة بالنون والرفع)3(

  .174القراءات العشر المتواترة : انظر. ب وقرأ الباقون بالجزمويعقو
 .1/439الكشاف : انظر )4(
 .31-30أوثق األسباب : انظر )5(
 .1/439الكشاف : انظر )6(
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    :تعالىالياء فموافقة لقوله اءة ب القرامأ 

﴿  ِلِل اللَّهضي نلفـظ الجمـع    ب عن نفـسه     تعالى اهللا   إخبار النون فعلى    وأما )1(﴾م

  .لعظمته

 أن جواب سؤال تقـدير الـسؤال        إلى إشارة أخوك  قامَ إْن  نحو ا فأم :قوله

 هـو  يكون لها محـل و     إنما لشرط جازم     الواقعة جواباً  ة الجمل أن قلتم   تمنأ : يقال

  قام زيد  إن :وقولهم ، الفجائية إذاب أو /ب12/  تكون مقرونة بالفاء   أنبشرط  ، الجزم

،  الفجائيـة  اذ بالفاء وال بـإ     ولم تقترن  مجزومة محالً جملة الشرط فيه     ،وقام عمر 

  .بل للفعل وحده،  بأسرها الجزم محكوم به للجملةأن م ال نسلّ: يقالأن :والجواب

مـن  هو   ماب  استيضاح على المدعى   ألنه فيه بحث    :لخإولهذا نقول    :قوله

 وقـد   ، يثبت على تقدير ثبوت المدعى     إنماهذا الفرد    الحكم ب  إذفالدور الزم   ، أفراده

  .استوضح عليه به

دليل الجـواب   هو   : مع الضمير المستتر فيه قيل     أي ":أقوم" ما محل    :قوله

 وهـذا رأي    ، زيد  قام  إن موأقُ : تقديره ، التقديم والتأخير   على والمعنى،  ال عينه  أي

  .ف مستأنألنه وبهذا يتضح معنى قوله ،)3(اً وحينئذ يكون الجواب محذوف)2(سيبويه

  قـام  إن : الجواب تقديره  هوفيكون    أي :أننا :إضمارعلى  هو  وقيل   :قوله

زيدوبهذا يتضح معنى)4( وهذا رأي المبردأقوم فأنا أي،  فأقوم .  

  .محله الجزم  :قوله

ل ال يجـوز    و فعلى األ  :)5( قال في المغني   :ثر ذلك في التابع   أويظهر   :قوله

 يجوز الرفع بالعطف علـى لفـظ الفعـل والجـزم     أن وعلى الثاني ينبغي    ،الجزم

  .بالعطف على محل الفاء المقدرة وما بعدها
                                                                                                                                            

  .2/389الفريد في إعراب القرءان المجيد : انظر )7(
 
 .7/186سورة األعراف  )1(
 .44وموصل الطالب  1/505 ومغني اللبيب 452شذور الذهب :  انظر )2(
  . تصحيف" محذوف:"في المخطوط  )3(
  . 44 وموصل الطالب 1/505 ومغني اللبيب 232المقتضب : انظر )4(

ه     ، هو محمد بن يزيد بن عبد األآبر األسدي البصري         :  المبرد   داد في زمان ة ببغ ان فصيحًا   ، آان إمام العربي وآ
ة  وادر وظراف ةً  صاحب ن ًا ثق رد، بليغ ى المب ازني، المثبت للحق  : ومعن ذلك الم ماه ب ه . س ة : ل ي اللغ الكامل ف

و ، واألدب  ي النح ة  ، والمقتضب ف انين هجري ائتين وست وثم نة م ة س ات بالكوف ة : انظر . م ة 250البلغ  وبغي
 .3/241 وإنباه الرواة 1/269الوعاة 

 .2/386المغني : انظر )5(
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  الجملة التابعة لمفرد
الثـة   الجملة التابعة لمفرد علـى ث      :)1( قال في المغني   : التابعة لمفرد  :قوله

  . كما ذكر هنا)2(أحوالثالث لها و /أ13/. المنعوت بها:حدهاأ :أنواع

 الواور   قد إن، " ذاهب وأبوه قٌِلنطَ م زيد": ف نحو   ر المعطوفة بالح  : والثاني

 الـواو ر  قدأو   ، ر العطف على الجملة فال موضع لها       قد نإف، عاطفة على المخبر  

 ما  إالما يقَاُل لَك    ﴿ :تعالى كقوله   مبتدأهالوالثانية   ،الحال فال تبعية والمحل يفيد    و  وا

 وما عملـت    :قال، )3(﴾قَد ِقيَل ِللرُّسِل ِمن قَبِلك ِإن ربك لَذُو مغِْفرٍة وذُو ِعقَاٍب َأِليمٍ           

وِإذَا ِقيـَل ِإن    ﴿ : الجملة كما جـاء    إلى "اليقُ" إسناد وجاز   ،ا وصلته فيه بدل من ما   

ول لك كفار قومك مـن الكلمـات         ما يق  : كان المعنى  إن هذا كله    )4(﴾لَِّه حقٌّ وعد ال 

وهذا الوجـه الـذي بـدأ بـه         ،  مثل ما قال الكفار الماضون ألنبيائهم      إالية  المؤذ

  .فناتئسا فالجملة  ،)5(الزمخشري

 ويقع ذلك في بـاب      :)6(قال في المغني   :لخإالتابعة لجملة لها محل      : قوله

 يشترط فيه كـون     : والثاني ،وذكر ما ذكره هنا   ، ل كذا وفاأل، اصةالنسق والبدل خ  

واتَّقُـوا الَّـِذي َأمـدكُم ِبمـا        ﴿: تأديـة المعنـى نحـو     بلـى   و من األ  فىأو الثانية

ونلَم7(تَع(  ِنينباٍم وِبَأنْع كُمدَأموٍنيعنَّاٍت وجو﴾)الثانية علـى   /ب13/  فإن داللة،)5

  .لىوخالف األبنعم اهللا مفصله 

  ...  ...  ...  ...        )8(نا عندال تقيمنارحْل   :أقول له: وقوله

  .لىوخالف األب بالمطابقة إلقامته ةالكراه إظهار من أرادهفان داللة الثاني على ما 

  : جملةأن فليس هذا المثال مما يقال فيه أي :فليس من هذا :قوله

                                                 
 .2/424 المغني:  انظر)1(
  .تصحيف" لأحو: "في المخطوط  )2(
 .41/43سورة فصلت  )3(
  .45/32سورة الجاثية  )4(
 .4/179الكشاف : انظر )5(
 .2/426المغني : انظر )6(
 .تصحيف" تعملون: "في المخطوط )7(
 .134-26/132سورة الشعراء  )5(
  :   هذا صدر بيت عجزه )8(

  وإال َفكْن في السِّر والَجْهِر ُمسلمًا... ... ... ...     
  . 47 وموصل الطالب 2/838ال نسبة في شرح شواهد المغني البيت بو
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 التي  ،"لقٌنطَ م  اهللاِ بدع" : معطوفة على جملة   نهاأ النصب على    : محلها " مقيم وعمر" 

ـ     أنهاهي محلها النصب على       جملتـين محلهمـا النـصب       ا محكيه بـالقول ليكون

  .باعتبارين

 عراب محـالً  إ فال نحكم لكل منهما ب      وحينئذ : فكل منهما جزء القول    :قوله

  .على جهة االستقالل

 لقائل  :اإلعرابحل لها من    م  في بيان الجمل التي ال     :المسألة الثانية : قوله

فيمـا   ؟إثباتها فيما تقدم وعدم     وإسقاطها لفظ بيان هنا     إثبات النكتة في    ما:  يقول أن 

  .فيهماذكرها أو كتفاء بإسقاطها هنا لالكتفى بعدم إثباتها فيما تقدم وي وكان تقدم

ة  هذه العبار  تعينتفهل  :  قلتَ  فإن :حدها االبتدائية وتسمى المستأنفة   أ :قوله

 تعـين؟ وحينئـذ   تال  أو  نافية وما وجهه؟     واستئ مبتدأهقال  نه ال ي  إ؟ حتى   في التسمية 

لِ :قالي ـ     كَ ذَ م  مبتـدأه أو   ةً ابتدائيـة واسـتئنافي    : قـال  )1(الّر هذه العبارة هكذا؟ وه

 وذكر هذه العبارة    ، الظاهر عدم التعيين   : ؟ قلتُ  واستئنافيه بتدأهم أو /أ14/ومستأنفة

 الـشائع   وأيـضا  ، لمعنى من المعـاني    حظاً مال  ال قصداً  يه اتفاقاً  وقع ف  إنماهكذا  

  .لسنة المعربين ما ذكره من المعربينأالمستفيض فيما بين القوم الجاري على 

ضـح ألن االبتدائيـة     أو وهذا   :)2( قال في المغني   : وتسمى المستأنفة  :قوله

لجمل المـستأنفة    ثم ا  ،كان لها محل    ولو بالمبتدأ على الجملة المصدرة     أيضالق  طتُ

  ومنه الجمل المفتتح بهـا     ابتداًء:  النطق كقولك  حدهما الجملة المفتتح بها   أ: نوعان

وقولـه  ، -رحمه اهللا -  فالن ماتْ : نحو )3( قبلها ماع المنقطعةالثانية الجملة   و،السور

 ومنه جملة العامل    ،)4(﴾رِضاَألِإنَّا مكَّنَّا لَه ِفي     قُْل سَأتْلُو علَيكُم ِمنْه ِذكْراً    ﴿ :تعالى

 أظـن  زيد" : العامل الملغي لتوسطه نحو    ماأف، أظن  قائم  زيد :  لتأخره نحو  الملغى

 البيانيون  خصُّي من باب جمل االعتراض و     أنها إال ال محل لها     يضاًلته أ فجم  "قام

هـْل َأتَـاك حـِديثُ      ﴿: تعالىقوله    نحو  ر عن سؤال يقد   اًَ بما كان جواب   االستئناف

ض  ِمينكْرالْم اِهيمرِف ِإبي       المالماً قَاَل سِه فَقَالُوا سلَيخَلُوا ع5(﴾ِإذْ د(،  جملـة    فـإن 
                                                 

 ". هل ال: "في المخطوط  )1(
 .2/382 المغني:  انظر)2(
 ". عما: "في المخطوط )3(
 83-18/84سورة الكهف  )4(
 51/25,24سورة الذاريات  )5(
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لى فلم  و عن األ  لتِْص فُ ا ولهذ م؟ لماذا قال له   :القول الثانية جواب عن سؤال تقديره     

 ف خبر ِذ جملتان ح  )1(﴾سالم قَوم منْكَرون  ﴿ :تعالىقوله   /ب14/ عطف عليها وفي  تُ

وليـست محكيـة   ، ونكرنْ منتم قوم أ،  عليكم سالم: التقدير   إذ ،لى ومبتدأ الثانية  واأل

ِإن ﴿ :همه قـولُ   ال يحزنُ  هألنّقولهم  م ليس من    -سبحانه–ن اهللا    أل أيالمعنى  لفساد  

لـتهكم  هم على جهة ا    من مقولِ   يكون أن ال يجوز    لم ِ : قلتْ  فإن )2(﴾الِْعزةَ ِللَِّه جِميعاً  

  .دمها عواألصل خالف الظاهر فيحتاج لقرينةهو  :  قلت؟والسخرية فيحزنه ذلك

معنـى    الإذْ :)3( قال في المغنـي : وليست صفة لنكرة وال حال منها      :قوله

   يكون استئنافاًأن وال يجوز  نحوياستئنافٌ هي وإنما،  ال يسمع من شيطاٍنللحفِظ

 ذفت الالم كما   لئال يسمعوا ثم ح    :صلاَأل أنحتمل  وقيل ي ، أيضاً لفساد المعنى     بيانياً

   :)4( فارتفع الفعل كما في قولهنأذفت  تكرمني ثم حنأجئتك  في 

  ...  ...  ...  ...         ىغَ الورضحَأ يُّراِجا الزهيُّأال َأ

:  فـإن قلـت  ، الجمع بين الحـذفين )5(تضعف الزمخشري واس،"حضرأ" : رفع منف

 عـد  سـماعه أي ب     عدم  مقدراً ماردٍٍ  من كل شيطانٍ    وحفظاً رة أي قد م حاالًها  أجعلُ

  برجـلٍ  مررتُ" : في قولك  ها معنى الحال هو صاحب    ر وجود الذي يقد : الحفظ قلت 

 يـصيد بـه غـداً     أنه   /أ15/  حال المرور به    أي مقدراً  " به غداً  داً صائ معه صقر ،

والشياطينال يقدرون عدم ريدونهماع وال ي الس.  

 : مذ ومنذ وما بعدهما في    :)6( قال في المغني   :ما لقيته منذ يومان الخ     :قوله

شيء بعلى الحال وليس      نصب  في موضع  :)7(رافي  قال السي   "ما رأيته مذ يومان   "

ـ :  تقديره عند من قدر     مقدر لسؤاٍل  جواباً  مستأنفٌ :رهووقال الجم ، لعدم الرابط  ذْم 

                                                 
  .25 /51سورة الذاريات  )1(
  .10/65سورة يونس  )2(
 . 2/383المغني :  انظر)3(
  : ر بيت وعجزهصد )4(

  وأن أشهد اللذاِت هل أنتَ مخلِد؟...   ...   ...   ...      
 ومعجم الشواهد 4/25 وشرح ابن عقيل 208شذور الذهب : البيت فيوانظر. 7والبيت لطرفة بن العبد في ديوانه 

 .66/803النحوية 
 .1/107الكشاف :  انظر )5(
 .2/386 المغني:  انظر)6(
شعر     ، الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان      هو  : السيرافي   )7( ة وال ه واللغ ه  ، أبو سعيد السيرافي إمام في النحو والفق ل

ا      ـ                   : تصانيف آثيرة منه ان وستين هـ ة وثم وفي سنة ثالثمائ يبويه ت اب س اء     : انظر . شرح آت  8/145معجم األدب
 .7/341وتاريخ بغداد 
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لى و فالجملة األ  ، ما بينك وبين لقائه انتهى     رها خبراً ما أمد ذلك؟ وعند من قد     ، مبتدأ

 مـستأنفة  والجملة الثانية منذ      نحوياً  مستأنفة استئنافاً  "ما لقيته مذ يومان   " :قوله من

 كل استئناف   إذ  ونحوياً ؛قدر كما ذكر   في التقدير جواب لسؤال م     هاألنّ ياًن بيا استئنافاً

  .بياني استئناف نحوي من غير عكس

 الجملتـين المقـدمتين   :ل وقيأي :لـخ إ اًقام القوم خال زيد :لهما ومث :قوله

عني قام القوم   أى  لو في كون األ   "داًيال ز  خَ وم القَ امقَ" "مانو ي ذْه م يتُِقا لَ م" :اللتين هما 

 فـي   ألنها  وبيانياً  نحوياً  مستأنفة استئنافاً  ً"خال زيدا " :عنيأ ، نحوياً مستأنفة استئنافاً 

 هل تـستثني مـنهم      :ل لك يقام القوم ق  : ر كأنك لما قلت   ب سؤال مقد   جوا :التقدير

 وكذلك الكالم في المثاليين ،اً استثني منهم زيد/ب15/:أي ؟ وال فعلت خال زيداً   أحداً

  .اآلخرين

ن جهة التخالف بين ما تقدم وبـين        أ إلى يشير به    : فعليتان أنهما إال :وقوله

 فيه فعلية والثانية اسمية ومـا نحـن فيـه           لىوما تقدم الجملة األ   من  أما نحن فيه    

خـال  و ليس وال يكـون      : االستثناء أفعال جملة   :)1( قال في المغني   ،كالهما فعليتان 

وجـوز  ،  عن زيد  )2(قام القوم خالين  :  المعنى إذ حال   :قال السيرافي ، وعدا وحاشا   

لجملـة  فا،  ليسوا زيداً  اٌل رج جاءني :  قلتَ فإن، )3(جبه ابن عصفور  أوناف و ئاالست

  . على الحالي ليسوا زيداًناؤو ج:  يقالأننع عندي توال يم، صفة

 يدخل على المفردات    :نماإ و : )4( قال في المغني   : ال تعلق عن العمل    : قوله

  .يل المفردات انتهىأوما في تأو 

 ليست بحـرف    أنها عن العمل فيما بعدها دل على        "حتى" وهنا لما تخلفت    

كونهـا مـن    هو   الملزوم   أن :النتفاء الملزوم وبيان ذلك    انتفاء الالزم مستلزم     إذ،

 إثبـات  نفي النفـي     أن باعتبارعدم التعليق عن العمل     هو   والالزم   ،جرالحروف  

  .ىدعثبت المف، كونها ليست من حروف الجرهو مستلزم النتفاء الملزوم الذي 

                                                 
 .2/386 المغني: انظر)1(
 " .خاليين: "في المخطوط )2(
 .2/386 المغني: انظر )3(
 .1/131المغني : انظر )4(
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نف المص قد استدل    :)1(قال الشيخ عز الدين    : وخالفهما الجمهور إلخ   :قولُه

  . فيه نظر وكل منهمار بدليلينهوللجم

  :هو و: لو األأما 

ـ   إن :  فيقال فيه  :علق عن العمل  تف الجر ال    ون حر أل : قوله  )2(اً كان مطلق

ـ يدخل هذه العبارة حتى االبتداء      ل مـصادرة عـن    هـو    إذ نـوع؛ م فم أيـضاً ه  ب

  ./أ16/المطلوب

 للجملـة التـي     رف جرٍ ها ح  بأنّ :)5( قائالنِ )4(هي درستو نب وا )3( الزجاج إذْ  

 ال   ولكـن  ،ملَّس غيرها فم  إلى كان بالنسبة    نإو، هاب لالنجراروقعت بعدها الصالح    

المطلوبيفيد .   

أنها لـو كانـت     :وحاصله :لخإ إنلوجوب كسر   و: قوله :هو الثاني و  وأما  

 على  لَّّ د فتح بعدها ا لم تُ  ولم، فتح تُ نَأ  على  دخل  بعدها إذ الجار إذا    نأ جارةً فُتِِحت 

 نأ الجـارة بفـتح      : كان قوله  إن  مصادرة :أيضاًقال فيه    ليست بحرف جر في    أنها

 هـا  هما قـائالن بأن    إذ مصادرة على المطلوب     أيضاأو هو   بعدها مطلوب فممنوع    

م ولكن ال يفيد    لَّس غيرها فم  إلى كان بالنسبة    نإو،  بعدها إنحرف جر مع عدم فتح      

 .انتهى ،المطلوب

 : وفـي قـولهم    ، إلخ  دخل الجار  إذا : القاعدة أي : دخل الجار  وإذا : قوله  

 إذ انتفـاء    بحرف جـر؛   أنها ليستْ ر على   دفتح قُ  ولم تُ  نإ رتِْس كُ )6( ]فإن[ "حتى"

  .نتفاء الملزومالالزم مستلزم ال

    

  
                                                 

 .37أوثق األسباب : انظر )1(
  " .مطلق: " في المخطوط )2(
ن إسحق الزجاج           : الزجاج )3( ة     ، هو إبراهيم بن سري بن سهل ب النحو واللغ الم ب داد   ، ع د ومات ببغ ان في   ، ول وآ

رآن  : ومن آتبه. لب وغيرهوآان له مناقشات مع ثع    ، ومال إلى النحو  ، شبابه يخرط الزجاج   اني الق تقاق ، مع ، واالش
اء النحويين        135مراتب النحويين     : انظر. وإعراب القرآن وغيرها  ، وخلق اإلنسان  اريخ العلم ة   40-38 وت  ونزه

 .1/40 واألعالم 1/194 وإنباه الرواة 244األلباء 
شأ في بالد فارس وأقام ببغداد وتلقى عن ن، هو أبو محمد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي      : ابن درستويه  )4(

ين         . وغيرهما، اإلرشاد وأسرار النحو  : من تصانيفه ، المبرد وثعلب  ع وأربع ة وأرب وفي سنة ثالثمائ ة  : انظر . ت بغي
 .2/280 وغاية النهاية 600 والفهرست 2/36الوعاة 

 .4/32 والبحر المحيط2/386المغني :  انظر)5(
 ".فإنهم: "في المخطوط )6(
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  صلة: الجملة الواقعة
 فالـذي   :)1(غني قال في الم   :أبوه جاء الذي قام     : الثانية الواقعة صلة نحو     :قوله

 أصحابهانه كان يلقن    ، وبلغني عن بعضهم  ،  والصلة ال محل لها    ،في موضع رفع  

ـ ،  بأنهما ككلمة واحدة في موقع كذا محتجاً تهصول وصل و الم إن: ا يقولو أن قُوالح 

فـي   هـم أيُّ ليقم   : في نفس الموصول في نحو     اإلعرابر  هو لك بدليل ظ   ما قدمتُ 

ربنَا ﴿ : وفي التنزيل  "أفضلهو  هم   بأيِّ وامرر" /ب16/ ندك ع همأيُّ نمكِروُأل، الدار

      : بالخفض وروى،)4(بالنصب  )3(﴾َأيُّهم َأشَدُّ﴿ رئوقُ )2(﴾َأِرنَا الَّذَيِن َأضلَّانَا

ـَل ...            ...    ...   ... ـِّم علَى َأيِّهــم َأفْضـ   )5(فَسـل

  :)6(ئيوقال الطا

  )7(فَحسِبي ِمن ِذي ِعنْدهم ما كَفَاِنيــا.     ...     ...    ...    ..

   :)8(وقال العقيلي

      ...       ...       ...    ...  )9(نَحن الَّلذُون صبحوا الصباحا

     : )10(ذليوقال اله

           ...    ...     ...     ... )11(َ عنِّي لغُهم الالؤون فَكُّوا ال

                                                 
 . 2/409 المغني: انظر )1(
 .41/29سورة فصلت   )2(
 .19/69سورة مريم  )3(
 اإلنصاف في مسائل الخالف  و32 المحتسب:انظر. وهي قراءة هارون ومعاذ الهراء ورواية عن يعقوب)4(

  .54 وموصل الطالب 2/711
  :   هذا عجز بيت صدره )5(

  ..   ......   ...   .إَذا َما َلِقْيَت َبِني َماِلٍك        
وقد ورد ، 2/715 وبال نسبة في اإلنصاف 2/264والبيت لغسان ابن وعلة في آتاب الجيم ألبي عمر الشيباني 

 .  بالضم1/78آما ورد أيضًا فيه " أيِّهم" بخفض 2/409البيت في المغني 
ائي )6( ن        :الط د م ة ويع كن الكوف الم وس ل أدرك اإلس اهلي مق اعر ج دي ش حيم األس ن س ور ب و منظ عراء  ه ش

 . 3/503 واإلصابة374معجم الشعراء: انظر. الحماسة
  : نسب لمنظور الفقعسي   وصدره-من البحر الطويل–هذا عجز بيت  )7(

  ...   ...   ...   ...فإما آرام موسرون لقيتهم      
 .1/59الدرر : انظر. يئ لمنظور الفقعسي وليس للطا1/199والبيت في شرح التسهيل 

ي                  هو  : العقيلي )8( ز المصري المعروف باألشهب العقيل د العزي ن عب ك     ، أبو عمرو مسكين ب ام مال ، صاحب األم
 .297-2/296غاية النهاية : انظر. روى القراءة سماعًا عن نافع

  يوَم النُّخْيِل غارًة ِملحاحًا:    ...  ...  ...  ...هذا صدر بيت عجزه )9(
  قدم القاهرة قبل ، العالمة الحنفي، ق بن أحمد الغزنويهو سراج الدين الهندي عمر بن اسح: الهندي )10(

ام  ـجرية740ع روع ، ه ي األصول والمنطق والف رع ف ضاء، ب ي الق ا ول تين  ، آم سع وس بعمائة وت نة س وفي س ت
 82-1/81البدر الطالع ، 1/304حسن المحاضرة : انظر. هجرية

  :هذا صدر بيت للهذلي وعجزه )11(
   ِبَمْرِو الشَّاهجاِن َوُهْم َجَناِحْي...    ...    ...   ...      
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 حـق   أن واعلم   :  للشيخ الرضي ما يوافقه فإنه قال      )1(يةحاجبوفي شرح ال   ،نتهىا

 بالـصلة   جـيء  وإنمـا  : المقصود بالكالم  ألنه يدور على الموصول     نأ اإلعراب

  .انتهى لتوضيحه

 إذ  مصدرياً  يكون الموصول حرفاً   أن على تقدير    أي : من قيامك  أي: قوله

 ذحينئن الموصول   أل،  ما ترى  إلىع صلته    لم ينسبك م   "الذي" : بمعنى كان اسماً  لو

  .اإلعرابوالصلة ال محل لها من ، لإلعرابوحده مستحق 

ن الموصول حرف فـال      أل أيمن  بفي موضع جر     هو   ف : فما كنت  : قوله

  .  وال محالً وال تقديراً له ال لفظاًإعراب

         ض بفـتح    المعتر : يقال أننه يجوز   أ الذي يظهر    :الثانية المعترضة و :قوله

ـ  المعترض بها فحذف الجار أي، واإليصالنه من باب الحذف أالراء على   ريِّوص 

 وبكـسر ،  مقام الفاعل  ه القائم نه مفعول أصل به على    أو و الضمير المجرور مرفوعاً  

عيـشة  : قولـه  كما في     مجازياً إسناداً الضمير المستتر فيه     إلى  مسنداً أيضا الراء

ـ   /أ17/:عني بالجملة االعتراضية   ون :)2("المطول"راضية قال في     بـين  طَ ما توس 

فأنت ":  على تقدير طريق االلتفات كقوله      لفظاً  به معنى مستأنفاً    الكالم متعلقاً  أجزاء

   : وقوله" والطالق السنةطالق

  ...    ...    ...     ...           )3( فانياً-كحاشاو-  فيهان مى كلَّرتَ

وال _ سيد ولد آدم أنا" عليه الصالة والسالم :له بعد تمام الكالم كقوجيءوقد ت

  .)4("_فخر

من ا جعلوو: )5(قال في المغني: ويجوز االعتراض بأكثر من جملة: قوله   

اللَّه ِإن اللَّه يِحبُّ التَّواِبين ويِحبُّ  َأمركُم فَْأتُوهن ِمن حيثُ  ﴿:ك قوله تعالىلذ

تَطَهِِّرينالْم اُؤِنسثٌ لَكُمرح ِإ ف)6( ﴾كُماءكُم" نِنس ثٌ لَكُمرتعالىتفسير لقوله  "ح: 

                                                                                                                                            
 ".السفل"بدل " الغل" للهذلي وليس للهندي وهو برواية 2/410البيت في مغني اللبيب و
 .3/14شرح الرضي على الكافية:انظر )1(
 .143المطول : انظر )2(
 .لم أقف عليه في أٍي من مظان البحث )3(
   5/308وفي سنن الترمذي) 12382-3/172(الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  )4(

 .14/398وفي صحيح ابن حبان 
 .2/393 المغني: انظر )5(
 .2/222,223البقرة  )6(
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﴿اللَّه كُمرثُ َأميح أي )1(﴾ ِمن مكان الحرث   اهللا به هوأمركم الذي ي المأتأن

 وقد  الشهوِةمحض الالنسل   طلباإلتيان في األصلي  الغرضأن على ةدالل

   :ومثلها في ذلك قوله تعالي، ض بأكثر من جملة االعترااآلية هذه تضمنتْ

 وهناً علَى وهٍن وِفصالُه ِفي عاميِن َأِن )2(نْسان ِبواِلديِه حملَتْه ُأمُّهاإلووصينَا ﴿ 

ِصيرالْم ِإلَي كياِلدِلوِلي و اللَّ﴿:  وقوله)3(﴾اشْكُرا ُأنْثَى وتُهعضبِّ ِإنِّي ور  لَمَأع ه

ميرا متُهيمِإنِّي سكَالُْأنْثَى و الذَّكَر سلَيتْ وعضا وفمن قَ)4(﴾ ِبم تاء  بسكوِنَأر 

"ومن قولها عليها السالم وما بينهما اعتراض ينإ الجملتان المصدرتان بإذ "عتض 

  . لهاهبتْألنثى التي وا الذي طلبته كركَوالمعنى وليس الذَّ

 عبارة :)5(من هذه اآلية خالفاً للزمخشري /ب17/  وليس:قوله   

 قلت وعطف )6(﴿وِإنِّي سميتُها مريم﴾:  الزمخشري فأن قلت على عطف قوله

 وِإنَّه لَقَسم  ﴿: وما بينهما جملتان معترضتان لقوله)7(﴾ِإنِّي وضعتُها ُأنْثَى ﴿: على

ِظيمع ونلَمتَع لم يقع االعتراض ألنه )9(نأبو حيايه ـرض علـاعت و)8(﴾ لَو 

، كما اعترض به المصنف هنا ﴾ وِإنَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عِظيم ﴿:بجملتين في قوله

 وبين جوابه الذي )10(﴾ فَال ُأقِْسم ِبمواِقِع النُّجوِم  ﴿: بين القسم الذي هوضاعتربل 

 وِإنَّه لَقَسم لَو تَعلَمون  ﴿: بجملة واحدة وهي قوله)11(﴾  ِإنَّه لَقُرآن كَِريم ﴿:هو

ِظيمجزائه وبعض اعتراض أ﴾ لكنه جاء به في جملة االعتراض بين بعض  ع

القسم  ﴾ اعترض به بين المنعوت الذي هولَو تَعلَمون ﴿:لىا وهي قوله تعةبجمل

يس فصال بجملتي ول، عظيم فهذا اعتراض في اعتراض وبين نعته الذي هو

                                                 
 .1/222البقرة  )1(
  .ساقطة من المخطوط" أمه: "آلمة)2(
 .31/14لقمان سورة  )3(
 .2/36آل عمران سورة  )4(
  .1/243 والكشاف 74الكشف عن وجوه القراءات :  انظر)5(
 .2/36آل عمران سورة  )6(
 .2/36آل عمران سورة  )7(
 .27/76الواقعة سورة  )8(
 . 3/208البحر المحيط : انظر )9(
 .27/75الواقعة   سورة )10(
 .27/77الواقعة سورة  )11(
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ليست  ، وللبناء حجة في مثل هذه االشياء:)1(عرابهإالسمين في  قال، اعتراض

  . للسبب لما يلي

بل هو فصل على اعتراض وكونه ، ليس فصال بجملتي اعتراض ممنوع: وقوله

، جاء اعتراض في اعتراض ال يضر ذلك وال يقدح في كونه فصال بجملتين انتهى

  .هنا للنفي" هل"ن ي ألأفسرة للنجوى قوله فجملة االستفهام م

فيه معنى   مانإ : قلنانإ :)2( قال في المغني: منهابدل /أ18/قوله وقيل  

ن معموله لقول أ ويجوز :ثم قال، قول الكوفيينهو مل في الجمل وعالقول ي

 )3(﴾ علَيكُمسالم والْمالِئكَةُ يدخُلُون علَيِهم ِمن كُلِّ باٍب﴿حال مثله هو و ،محذوف

  .انتهى

 همل في الشدة ومستْ   ثَحالهم التي هي م    :ا فإن تفسير كمثل الذين خلو     :قوله

ـ  كيف كان ذلـك الم     : قال ن قائالً استئناف كأّ هو  بيان للمثل و    مـستهم   : فقيـل  ؟لثَ

  .البأساء

 كونهـا   )5(البقاءأبو  ز   وجو :)4(قال في المغني   : وقيل حال من الذين    :قوله 

  . مثل هذا انتهى فيإليهوالحال ال يأتي من المضاف ،  قدإضمار حالية على

يأتي   الحال ال  أن :)6( يوضح ما قاله ما ذكره في شرح شذور الذهب         :  قلت

ـ     أبشرط  إال   إليهمن المضاف    لَحـم َأِخيـِه    ﴿ : نحـو  هن يكون المضاف بعضا من

يكـون  أو  ،  اللحـم بعـضه    بإضـافة  مخفوضهو   و ،األخ حال من     فميتاً )7(﴾ميتاً

 إليـه االستغناء عنه بالمضاف    و حذفه   ة في صح  إليهالمضاف كبعض من مضاف     

 بإضـافة  مخفـوض هو   و إبراهيممن   حال   فحنيفاً )8(﴾حِنيفا بْل ِملَّةَ ِإبراِهيم  ﴿ :نحو

 واالستغناء به   اإلسقاطفي صحة    /ب18/ ه ولكنها كبعض  هوليست الملة بعض   ،الملة
                                                 

 .8/158الدر المصون : انظر )1(
 .2/399 المغني:  انظر)2(
 .24-13/23سورة الرعد  )3(
 .2/400 المغني: انظر )4(
د              :أبو البقاء  )5( دادي المول ري األصل البغ ن الحسين العكب د اهللا ب  عبد اهللا بن أبي عبد اهللا الحسين بن أبي البقاء عب

ضرير، الملقب             دين   بوالدار، الفقيه الحنبلي الحاسب الفرضي النحوي ال اب      محب ال ي  " اإليضاح   " شرح آت ألب
رآن  " علي الفارسي، وديوان المتنبي، وله آتاب        ريم    إعراب الق دين   "  الك وفي سنة   ، في مجل ة  : انظر  هـ 616ت بغي

 .406  ومرآة الجنان 2/353الوعاة 
 .1/321الذهب  شرح شذور: انظر )6(
 .49/12سورة الحجرات  )7(
 .1/135سورة البقرة  )8(
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َأيِحبُّ ﴿: قيل نه لو أكما  ، صح" إبراهيم )1(ملةا  ل اتبعو ب":  قيل نه لو أال ترى   أعنها  

 في الحال   كون المضاف عامالً  يأو  ، كان صحيحاً  )2(﴾َأحدكُم َأن يْأكَُل لَحم َأِخيِه ميتاً     

 حال من الكاف والميم المخفوضة بإضـافة        فجميعاً )3(﴾ِإلَيِه مرِجعكُم جِميعاً  ﴿ :نحو

نـه  أن المعنى عليه مع    يعمل أل  نأوصح  ، العامل في الحال  هو  والمرجع   ،المرجع

 كـان العامـل      ترجعون جميعاً  إليه  :قيل نه لو أترى   الأبمنزلة الفعل   هو  مصدر ف 

 :نه ال يقال  ألم  وع، )4(ه في شرح الشذور   ركَلم ما ذَ  ذا ع إالفعل الذي المصدر بمعناه     

  .)5(إليههذه الجملة حال من المضاف 

  يةالجملة التفسير

تفـسير  ، ي ما بعـده   أ: )6( قال في المغني   :"خلقه من تراب  ": جملةف :قوله

 ر جسداً كونه قد  ال باعتبار ما يعطيه ظاهر لفظ الجملة من          : قال في المغني   :للمثل

فـي    دمآكشأن  سى  ي ع اإلنسانن  أ ش نإي  أ، المعنى اعتبار ب من طين ثم كون بل    

  .ينبوأ بينالتولد هو العادة و ستمرالخروج عن م

،  فجملة تؤمنون تفسير للتجارة    : )7( قال في المغني   :"ؤمنونت" : ونحو :قوله

 قـى اهللاَ   ات :  لكم بالجزم كقوله   بدليل يغفر ا  وي آمنِ أ، نفة معناها الطلب  أ مست :وقيل

ل ووعلـى األ  ،  عليـه  ثـب  ي وليفعْل  اهللا امرؤٌ  أي ليتقِ  عليه   ثب وفعل خيراً ي   اًدأم

هو ب و سِب الم لداللة منزلة اهو   و ، للسبب ستفهام تنزيالً اال /أ19/ فالجزم في جواب  

 ؟عمـل ن كيف   :اقالو كأنهم ، تؤمنون استئناف  :)8( وقال الزمخشري  ، انتهى متثالاال

  عليه قراءةُ  جيب بيغفر لكم ويدلُّ   أ ولهذا   ،مرر في معنى األ   بخهو  تؤمنون و : فقال

  )10(﴾آِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه﴿:)9(ابن مسعود
                                                 

 .ساقطة من المخطوط" ملة: "آلمة )1(
 .49/12سورة الحجرات  )2(
 .10/4سورة يونس  )3(
 .1/316ذهبشرح شذور ال: انظر )4(
 .زيادة ال يستقيم المعنى بها ولذا حذفتها" وهو الدين" عبارة " إليه وهو الدين: " في المخطوط )5(
 .2/399 المغني: انظر )6(
 .1/522 المغني: انظر )7(
 .4/288الكشاف : انظر )8(
  . 1/62موصل الطالب و 213 إتحاف البشر:انظر )9(

ي                 هو عبد اهللا بن مسعود أبو       : ابن مسعود  رة عن النب ل روى أحاديث آثي رحمن صحابي جلي وهو أول   ، عبد ال
ه           ، إنه وعاء ممتلئ علماً   : من جهر بالقرآن وقال عنه عمر        اد الجالس يوازي دًا يك صيرًا ج ان ق ان يحب    ، وآ وآ

  .4/137 واألعالم 3/287 واإلصابة 3/74أسد الغابة : انظر،  هجرية32توفي سنة . اإلآثار من التطيب
 .57/7الحديد رة سو )10(
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ِل:  قلتَ  فإنبه على لفظ الخَ    جيء م بوجـوب االمتثـال     لإليـذان : لتقُ، رب 

  اهللاُ رفَ غَ :  ونظيره قول الداعي   ، وجهاد موجودين  إيمانخبر عن   يهو  وكأنه امتثل ف  

لك، ِفغْ وياهللاُ ر  لك  ،علتْج      إف، جدت المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت وهـل   : قلت ن 

هـو   الداللـة     متعلقِ  أن هوجه:  قلتً "ه؟ وج أدلكم نها جواب هل  إ ":)1(راءفلقول ال 

 باإليمـان هـل تتجـرون      :فكأنه قيـل  ، اإليمانو بالجهاد   التجارة والتجارة مفَسرةٌ  

رضـي اهللا    )2(زيـد بـن علـي      فما وجـه قـراءة    : فإن قلت ، والجهاد يغفر لكم  

   : مر كقوله الم األإضمار يكون على نأها  وجه:؟ فقلت"تؤمنوا وتجاهدوا:")3(ماعنه

محنَفِد تَمد َفسِمفتَ ما ِخذاِإ      نفٍسلُّ كُك َأن 4(االًتب ٍرم(  

 اهللا  إلـى  األعماِل أحب نعلم  لو :)5(ا قالو أنهم - رضي اهللا عنهما   -وعن ابن عباس  

هـي؟   لسنا نعلم مـا    /ب19/ : فمكثوا ما شاء اهللا يقولون     اآليةلعملناها فنزلت هذه    

 كـالم   ﴾تؤمنـون ﴿ أنوهذه دليل على     ﴾تؤمنون﴿ :تعالىقوله  ب، هاهم اهللا علي  فدلَّ

ع فيها  أوق إليه وتطلع منها    ف الوارد على النفوس بعد تشو     األمرمستأنف وعلى أن    

  .ئت به انتهى كالمهوِجفُ قرب من قبولها كما لوأو

 :)6(مالي المفصل أ قال الزمخشري في     :المخبر بها عن ضمير الشأن    : قوله

  قائم زيدهو   :قالفال ي ، ال في كل كالم له شأن عظيم      إهذا الضمير    دخولال يجوز   

الـشيخ الرضـي فـي شـرح          انتهى، قـال    عظيماً اًمرأ قيام زيد     يكون ال وأن إ

ن ذلـك الـشأن      أل ؛"لهوضمير المج " : وهذا الضمير يسميه الكوفيون    :)7(الحاجبية

                                                 
  .4/288الكشافو 132 معاني القرءان : انظر)1(
رآن  ، إمام الكوفيين في النحو واللغة واألدب  ، هو أبو زآريا يحي بن زياد بن عبد اهللا األسلمي         : الفراء  له معاني الق

 . 143 وطبقات النحويين 317بغية الوعاة : انظر.  وسبع للهجرةنتوفي سنة مائتي، وغيره
  .20/489 وروح المعاني 4/288الكشاف  و552 وتفسير القرطبي52العمدة في القراءات :انظر )2(

فوات : انظر. هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب توفي سنة مائة واثنتين وعشرين: زيد بن علي
 .3/56 واألعالم 1/333الوفيات 

 ".عنه: "في المخطوط )3(
وافر انظر       ،  النبي البيت نسب ألبي طالب وهو يخاطب      )4( ي اللبيب     : وهو من البحر ال  وشرح شذور    1/224مغن

  .1/220 وهو بال نسبة في مغني اللبيب2/175 واإلنصاف في مسائل الخالف 1/275الذهب 
  .1/212لباب النقول : انظر )5(

 بالفقه عالمًا في التفسير وآان بحرًا، حبر األمة وترجمان القرآن، هو أبو العباس ابن عم النبي : ابن عباس
وقد ُآّف ، وتوفي في الطائف، ولد قبل الهجرة بثالث سنوات، عرض القرآن على ُأبّي وزيد بن ثابت، والسنة

 .5/190 والعقد الثمين 3/62وفيات األعيان ، 1/425غاية النهاية : انظر. بصره سنة ثمان وستين هجرية
 .لم أقف عليه )6(
 .2/466شرح الرضي على الكافية: انظر )7(
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 مع كونه جملـة     إليهه  ر وال يعود ضمير من خبر     فس ي أن إلى ل لكونه مقدراً  هومج

 هو مرتبطة به بال ضمير ألنها       أنها في باب المبتدأ من      لما مر ، ؤكّوال ي  بدل د وال ي

  منه وال ي ويختـار كـون    ،  المقـصود  اإلبهامكل هذا لئال يزول     ،  عليه قدم الخبر

فـسرة مؤنـث لقـصد      م كانت في الجملة ال    إذا القصة   إلى لرجوعه   الضمير مؤنثاً 

 )1(﴾بصاراألفَِإنَّها ال تَعمى     ﴿ :تعالى ذلك المؤنث كقوله     إلىنه راجع   طابقة ال أل  مال

  :وقوله

  )2(مضي ما يلَّ جنإ وباألدنَى ُلوكَّتُ     مانِّإ ولومالكُ وعفُها تَنَّأى علَ

  غرفـة  يتْنها بنُ أال يختار   ف، الجملة فضلة  في    ال يكون المؤنث   نأ والشرط /أ20/

نها كالقرآن معجزة ألن المؤنث منصوب      أختار  فال ي ، أيضاًضلة  ن ال يكون كالف   أو

ـ   ن الضمير المقـصود المـبهم ال ُ        هذا أل  كّل ُ ،التض الفَ بنص ه تراعـى مطابقتُ

ن أل،  الجملة المفسرة مؤنثاً قيـاس      لم تتضمن  نإوتأنيث هذا الضمير و   ، للفضالت

ن تكـون   أ مبتدأ فال بـد    لم يدخل نواسخ ال    وإذا، سمعلكنه لم ي  ، ذلك باعتبار القصة  

 فَِإنَّهـا ال  ﴿:  كما في قولـه    أيضاً ةها فعلي  جاز كونُ  ذا دخلتْ إو، تفسره جملة اسمية  

  ."دي زماِئقَو ها م" :قولي و)3(﴾بصاراَألتَعمى 

ـ   األ ذاإ أخبر المبتد هو  ي الذي   أ : محل المفرد  :قوله     يكـون   نأ هصـل في

  .مفرداً

  .ي مع مفعولها الملفوظ بهأ :لمقدرةلجملة المحل  وال:قوله   

 "كـلٌ " ئوقـر  :)5(في الكـشاف  قال   :)4(﴾ِإنَّا كُلَّ شَْيٍء خَلَقْنَاُه ِبقََدرٍ    ﴿:قوله   

 علـى    مرتبـاً   محكماً  مقدراً شيء خلقنا كل    :يأوقرئ بهما   ،التقدير: والقدر،بالرفع

قد ، قبل كونه   في اللوح المحفوظ معلوماً     مكوناً مقدراًأو   ةضته الحكم حسب ما اقتْ  

عـن ابـن    " :)7( قال في الكشاف   :لخإ )û§ƒ﴾)6﴿ :قوله .انتهىوزمانه  علمنا حاله   

                                                 
 .22/46سورة الحج  )1(
 .64 والمفصل 2/458والخزانة 3/1230ألبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين: البيت )2(
 .22/46سورة الحج  )3(
  .54/49سورة القمر  )4(
 .1/610الكشاف : انظر )5(
 .22/1سورة يس  )6(
 .1/1042الكشاف : انظر )7(
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  يكون نأ :فوجهه ح ص نإ و علم بصحته أواهللا  ، في لغة طيء   إنسانيا  : عباس معناه 

   كثرفن سينيأيا 

ـ    ـى شط ـعلا   حتى اقتصرو  ألسنتهمالنداء به على     /ب20/  فـي   واالـره كمـا ق

  ."يمن اهللاأ في " اهللام ":القسم

ألنـه  أو  نه دليل ناطق بالحكمة كالحي      ألأو   ةالحكم يي ذ أ :الحكيم :قوله

  .ف بصفة المتكلم به انتهىِصوكالم حكيم فَ

قال  :الخ)1(﴾َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصاِلَحاِت لَنَُبوَِّئنَُّهمْ    ﴿ :ورد بقوله  :قوله   

ـ      نأهو  و: يل لطيف ه تأو  ب د وعندي لما ر   :)2(في المغني  مِّ المبتدأ في ذلك كله ضن 

   معنى الشرط فخبره ممنزلة الجواب  ٌلنز ،  ر َ فإذا قدله قَ قبسوكان ، كان الجواب له   م

ـ      لال خبر المبتدأ المشبه لجواب الشرط محذوفاً      ، هستغناء بجواب القسم المقـدر قبل

عن جواب الشرط المجـرد      الشرط   هدر قبل قجواب القسم الم  بونظيره في االستغناء    

  واهللاِ :التقـدير  )3(﴾وِإن لَم ينْتَهوا عما يقُولُون لَيمسن     ﴿ :تعالى قوله من الم التوطئة  

نسماهون لم ينتلئ ،لَي نسمانتهى لَي.  

  :الجملة الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها: المسألة الرابعة

زت تـر  واح : )4( قال في المغني   :  الخبرية لةالجم : المسألة الرابعة  :قوله

ـ هذا عبدي بع  " و اإلنشاءالجملة  ب : تريد "هكُ بعت هذا عبد " :بذلك من نحو    "ه كـذلك  تك

 يكونـا   نأ ويجـوز     وال حـاالً   نشاء ال يكون نعتاً    اإل نأل، فإن الجملتين مستأنفتان  

وعند  )5( عصفور ابن اختيارهو   و دد الخبر مطلقاً  عنع تَ  مَ نند م ع الإخرين  آخبرين  

 وقوع المـشابه   علي وعند من منع    أبوهو   والجملة و  باإلفراد من يقع تعدده مختلفاً   

  .هم طائفة من الكوفيين و خبراً  /أ21/

 خرج بـذلك جملـة   :)6( قال في المغني: التي ال يطلبها العامل لزوماً :قوله

   نأبمعنى ، ي عنهاوالجملة المحكية بالقول فإنها ال تستغن، وجملة الخبر، الصلة

                                                 
 .29/58سورة العنكبوت  )1(
 .2/407ي المغن: انظر )2(
 .4/73سورة المائدة  )3(
 .430-2/429المغني:  انظر)4(
 .1/562المغني : انظر )5(
 . 2/431المغني:  انظر)6(
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   . ذلكوأشباهها ي علة القول متوقفةمعقولي

 وكل  :)1( قال في المغني   : قوله محتملة لها   إلىن وقعت بعد النكرة     إ :قوله

ل عن  وزت بالشرط األ  تر اح :مانع ثم قال فيه   ال ذلك بشرط وجود المقتضى وانتفاء    

أو  صفة لكـل     هفإن )2(﴾ الزُّبرِ وكُلُّ شَيٍء فَعلُوه ِفي   ﴿ : تعالى من قوله    .فعلوه :نحو

  أ لشيء وال يصحأ" : من كل مع جواز الوجهين في نحو        يكون حاالً  ن كـلَ  كـرم  

 شـيء    لم يفعلـوا كـلَ     ألنهم  حال لعدم ما يعمل في الحال وال يكون خبراً         "رجل

 ال   صفة ثانية  "سبق"تعين كون   ي )3(﴾لَوال ِكتَاب ِمن اللَِّه سبقَ     ﴿ :لىاونظيره قوله تع  

ى الخبر  وال من الضمير المستوفِ   ، ن االبتداء ال يعمل في الحال     أل،  من الكتاب  حاالً

  لوال كما ال يذكر الخبـر       بعد كر الحال ال يذُ   نإ :)4( الحسن حكى  ن أبا المحذوف أل 

وال  ناًهوك مد  لوال رأس  : قولهمب، وال يقتضي الثاني  ، إليهشرنا  أ لما   وال يكون خبراً  

  :_رضي اهللا عنه_)5(بيرالثالث بقول الز

نُولوال بوها حلَوِطخَلَ اهطِْخكَ          تهابِةبع فوٍرصو لَتََأ لمِمثَع  

 "علـيكم  "يأ )7(﴾ولَوال فَضُل اللَِّه علَيكُم   ﴿: في )6(ابن الشجري  ما قول أو،  لندورها

عـن  /ب21/  الخبر محذوف وبالشرط الثاني     و دأتمتعلق بالمب هو   بل، خبر فمردود 

   :أنواع ةأربع هو المانع و

زارنـي  " :نافئئذ االست ن ويتعين حي  ،ت بتعينه لوال وجوده   ن كا منع حاليةً  ما ي  :حدهاأ

أو   " كأخيه  شتاءً زيد"فإن الجملة بعد المعرفة المحـضة حـال       ، " له ذلك  أنسى لن ،

 :عضهم في ما قول ب  أو، صدربدليل استقبال ت الحالية ال    نَألولكن السين ولن مانعان     

  .هوسف،  سأذهب مهدياً:حال كما تقول )8(﴾  وقَاَل ِإنِّي ذَاِهب ِإلَى ربِّي سيهِديِن﴿

                                                 
 .2/431 المغني: انظر)1(
  .54/52سورة القمر  )2(
 .8/68سورة األنفال  )3(
 . 1/563المغني : انظر )4(
  .2/431لبيب  وفي مغني ال285 والسيوطي 1/571 العيني :البيت في: انظر)5(

ن آالب األسدي                          :  الزبير ن قصي ب د العزى ب ن عب ن أسد ب وام ب ن الع ر ب أحد   حواري رسول اهللا      ، هو الزبي
 .3/318التهذيب : انظر.  هجرية36توفي سنة ، شهد بدرًا وأول من سل سيفًا في سبيل اهللا ، العشرة المبشرين

  .1/654المغني : انظر )6(
صانيف              هو هبة اهللا بن   : ابن الشجري  ه ت شعر ل ة وال  علي بن محمد أبو السعدات بن الشجري علم في العربية واللغ

  .2/324 وبغية الوعاة 235البلغة : انظر.  هجرية 542توفي سنة ، شرح اللمع : منها
 .3/83سورة النساء  )7(
  .37/99سورة الصافات  )8(
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 فيـه ويمنـع   ،  لوال وجود المـانع    هينيتعبفتيه كانت   نع وصِ ت ما يم  :والثاني 

ذلك ن كانت ممتنعة و   أد المتقدم فتتعين الحالية بعد      ييقن المعنى على ت   االستئناف أل 

وا شَيئاً وهـو شَـر      ى َأن تَكْرهوا شَيئاً وهو خَير لَكُم وعسى َأن تُِحبُّ          وعس ﴿: نحو

1(﴾لَكُم( ﴿  ٌةخَاِوي ِهيٍة ويلَى قَرع ركَالَِّذي م َأو﴾)وقول الشاعر)2 :  

مضىو  زمنيستشِفالناس  3(يون بع(        .    ...   ...     ..   ...   

 )4(خالفـاً ه  فإنها ال تعتـرض بـين الموصـوف وصـفت         و  اهن الو منرض  والمعا

  .للزمخشري ومن وافقه

  )5(﴾ال يـسمعون  ِمن كُلِّ شَيطَاٍن مـاِردٍ    َ﴿ : نحو  ما يمنعهما معاً   : والثالث

  .مضى البحث فيهاقد و

 ولوال المانع لكانا جـائزين ونحـو      ، اآلخرحدهما دون   أ ما يمنع    :والرابع 

ال محتملـة   إفإن جملة القول كانت قبل وجـود        ،  خير :ال قال إ حدأجاءنا   ما   :ذلك

وما َأهلَكْنَا ِمن قَريـٍة     ﴿: ومثله، ال امتنعت الوصفية  إفلما جاءت   ، للوصفية والحالية 

 )7(﴾  ولَها ِكتَاب معلُوم   إالوما َأهلَكْنَا ِمن قَريٍة     ﴿ :وأما  /أ22/ )6(منذرون﴾َ لَها   إال

،  منها مانعـاً   اًالبقاء واحد وأبو   )8(الزمخشري ولم ير ، الوإو  االو: لوصفية مانعان لف

، ال بين الموصوف وصفته   إفصل  ت ال   :)9(خفشقال األ ، وكالم النحويين بخالف ذلك   

 صفة لبدل   ن راكباً أ بمعنى    راكب ال رجلٌ إ :فالتقدير، اًال راكب إ ءني ما جا  :فإن قلت 

، ها العامل ايإك  ئاليإلك الصفة كاالسم يعني في      قبح بجع   وفيه : قال، فاعل محذوف 

،  جاز ال قائماً إ  قلتَ فإن، "ال قائم إ  بأحدٍ تُرما مر " :الإ ال يجوز    :)10(يالفارس وقال

   : ومثل ذلك
                                                 

 .1/216سورة البقرة  )1(
 .1/259سورة البقرة )2(
 .564 ومغني اللبيب 1/244نسبة في أساس البالغةالبيت بال  )3(
 .1/564المغني : انظر )4(
 .37/6سورة الصافات  )5(
  .26/208سورة الشعرا ء  )6(
 . تصحيف" وما أهلكنا من قرية إال لها آتاب معلوم:"واآلية في المخطوط. 15/4سورة الحجر  )7(
 .3/190الكشاف : انظر )8(
  .565المغني:  انظر)9(
م من أخذ عن                       : األخفش  ان أعل اة البصريين وآ ابر النح ن مسعدة األخفش األوسط من أآ هو أبو الحسن سعيد ب

ائتين وخمس عشرة         . له آتب آثيرة في النحو والعروض والقوافي        ، سيبويه وفي سنة م ار النحويي   : انظر . ت  نأخب
 .1/590وعاة  وبغية ال133 ونزهة األلباء 85/88 ن وتاريخ العلماء النحويي67-66 نالبصريي

 .565 المغني: انظر )10(
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  )1(هلُئاعوجتَرحالُه ي به ِدوي سه         نُّ أظُ:ى على تخشَوقائلٍة

تخشى عل" : جملةفإنأ وال يجوز ،مير في قائلة  حال من الض"ي؛ يكون صفة لهان 

   .ن اسم الفاعل ال يوصف قبل العمل انتهىأل

 في محـل    "نقرأه" :)2(عرابهإب في   جالمنت  قال :صفة "قرأهن: "فجملة :قوله 

  حـاالً  علتهن ج إ في علينا    يِونعلى الحال من الم   أو   على النعت لكتاب     إماالنصب  

ه من   جعلتَ نإ و نا علي  وارداً ي كتاباً أ صفة له    لاألصفي  هو  من كتاب لتقدمه عليه و    

  .صلة تنزل فال انتهى 

مثلـة فـي     مـا ذكـره فـي األ       إلى يشير   :مثلة من ذلك  أ مضت   دوق:قوله

  .المذكورة في المسألة الثانية، بعة لمفرداالتلجملةا

،  وتستكثر مرفوع:)4( قال في الكشاف:لخإحال  )3(﴾ْرِثكْتَْستَ﴿ :فجملة :قوله   

أو   لما تعطيه كثيراً   اًيائ ر  مستكثراً وال تمنن  /ب22/ يأ  المحل على الحال   منصوب

تعوض علـى   ن ي أيطمع  هو  و. يئاًن يهب ش  أهو  عن االستفزاز و   نهي للكثير   طالباً

ـ  زِزفْتَسالم" :ب وهذا جائز ومنه الحديث    هوكثر من المو  أب له   هوالمو ـ  اب تي  ن ِم

وِهِبه ان وفيه وجه)5("هِتب:  

ـ   أل  برسول اهللا     خاصاً ن يكون نهياً  أ :ماحدهأ   اختـار لـه     لىان اهللا تع

  ،األخالق وأحسن باداآلشرف أ

ر  تـستكثْ  )6(مته قرأ الحـسن    ال تحريم له وأل    يهن يكون نهي تنز   أ : والثاني

  :جهأوبالسكون وفيه ثالثة 

نه من المن في قوله     أكثر على   ت وال تمنن ال تس    :نه قيل أك،  من تمنن  اإلبدال

ن أان بما يعطي    نّالمن من شأن     أل )7(﴾ثُم ال يتِْبعون ما َأنْفَقُوا منّاً وال َأذًى         ﴿: تعالى

                                                 
   .2/432البيت بال نسبة في مغني اللبيب  )1(
 .17/93 سورة اإلسراء ﴾ِكتَاباً نَقْرُؤه﴿ :إشارة لقوله تعالى.3/300الفريد في إعراب القرءان المجيد: انظر )2(
 .74/6سورة المدثر  )3(
 .1/1312الكشاف : انظر )4(
ات ولفظه    (  آتاب المواهب  9/106 جزء من حديث في مصنف عبد الرازق     : )المستفزز  ( الحديث )5( اب الهب : ب

ه                       : " عن شريح قال قال رسول اهللا        ا عطيت ٍة أو حق أو معروٍف أجزن والجانب  ، من أعطى في صلة أو قراب
ر         " أو ُيتاب منها    ، المستفزز يرد اهللا هبته    ن األثي ة الب ابعين        3/365وفي النهاي ستفزز    ا:  عن بعض الت لجانب الم

 .يتاب من هبته 
 .1/82 وشرح قطر الندى4/357الكشاف : انظر )6(
 2/262سورة البقرة  )7(
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ن أو، ن تخفيفـاً  كَّسويعضله في  بشئن يشبه   أن يعتد به و   أو،  يراه كثيراً  يأيستكثر  

    :كقولهن أ بالنصب بإضمار )1(عمشاأل  وقرأفيعتبر حال الوق

  ......   ...               ...   ىوغَ ال أحضرها الزاجريُّ أيّأال

ن أ تحذف   نأويجوز في الرفع    ،  تستكثر  أن  وال تمنن  :)2(ة ابن مسعود  ءويؤيده قرا  

   . الوغى بالرفع انتهىحضرأ :كما روي، وتبطل عملها

 قاسم  أم قال ابن    :عرف المعارف أر كلها معارف بل هي      ئن الضما  أل :قوله   

 المعـارف   نأ تـأخرين موال المتقدمينئمة النحويين   أ مذهب   :)3(في شرح التسهيل  

 رهوعرفها عند سيبويه والجم   أية و وانها متس أ إلىحزم  ابن   /أ23/ وذهب، تةوامتف

ـ ، )4(مرييصمذهب ال هو  م و لَعرفها الع أ :وقيل، الضمير الكـوفيين   إلـى  زيوع 

لمعرف ا:وقيل  ، )5(السراج  ابن إلىسب  شارة ونُ اسم اإل :  سيبويه وقيل  إلىسب  ونُ،

عـرف  أ يكون   نأذ ال يمكن    إ، نه أعرفها أ إلىحد  أفلم يذهب   ، ما المضاف أ و ،بأل

  .عرف وبه يإليهمن المضاف 

 : )6( قال في المغنـي    :ختصاصه بالصفة نه قد قرب من المعرفة ال     أل: قوله

قال في قوله   ف، ها بالمعرفة صف و أجاز الحسن   ابأن  أوذلك بقربها  من المعرفة حتى       

 "ليانواأل" نإ )7(﴾ولَياِناألحقَّ علَيِهم   راِن يقُوماِن مقَامهما ِمن الَِّذين استَ     فَآخَ﴿ :لىاتع

   ."يقومان "ب لوصفه "آلخران"لـصفة 

الـشيخ    هـذا  إلىشار  أ قد   : يقرب من النكرة   يالتعريف الجنس   وذو :قوله

ن المجرد  أ، د الفرق بين ذي الالم والمجر     : حيث قال  )8(الرضي في شرح الحاجبية   

 اشتريت  :فمعنى، ن ذلك االسم بعض من جملة      أ ر يفيد يكنتجل التنوين الذي فيه لل    أل

                                                 
  .19/69 وتفسير القرطبي 1/1312الكشاف : انظر )1(

ش  ًا   : األعم ة عالم ان ثق االعمش آ روف ب شهور المع ام الم وفي اإلم ران الك ن مه ليمان ب د س و محم و أب ه
 .154 وتذآرة الحفاظ 1/315 وغاية النهاية 2/400 وفيات األعيان:انظر.فاضًال

 .19/69تفسير القرطبي: انظر )2(
 .1/117شرح التسهيل : انظر )3(
 .لم أقف على ترجمة له  )4(
ة   ، محمد بن السري البغدادي النحوي      : ابن السراج  )5( ه ، آان من أحدث تالميذ المبرد سنًا مع ذآاء وفطن شرح  : ل

يبويه ومختصر في         وفي سنة ثالثمائ     . الموجز في النحو       : النحو أسماه     آتاب س ات  : انظر .  وست عشرة    ةت وفي
 .3/145 وإنباه الرواة 222 والبلغة 4/339األعيان

  .2/429المغني : انظر )6(
 .5/107سورة المائدة  )7(
 .2/239شرح الرضي على الكافية : انظر )8(
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 فإن، ف بالالم بخالف المعر ،  من الثمر وجماعة من الرجال      شيئاً  ولقيت رجالً  تمراً

  ة كالـشراء ين البعضية مستفادة من القرلكن، المراد به الماهية مجردة عن البعضية   

كقـام   :هوريت هذا الجنس ف   واشتُ، يت هذا الجنس   لقُ : لتك قَ وكأنّ، واللقاء /ب23/

معنى وبـالنظر   ف، ةين القر إلىالنظر  ب اذإ، الالم فالمجرد وذو ، ةينمخصوص بالقر 

  :قال،  جاز وصف المعرف من هذا الجنس بالنكرة ثم فمننفسهما مختلفانأ إلى

   ...    ...     ...   ..     .         )1(نِي يسبُّيِمللِئا  علىرمأولقد 

  . انتهى

                                                 
  :هذا صدر بيت من البحر الكامل عجزه  )1(

  ال َيْعِنْيِني: َفَمَضْيُت َثّمَة ُقْلُت..  ...     ...  ...  .
 .3/330 والخصائص 6/45 ومهجم القواعد العربية 645 و2/429والبيت بال نسبة  في مغني اللبيب
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  : في الجار والمجرور:الباب الثاني
  

  في ما يتعلق من حروف الجر: المسألة األولى

  
ي ال  أ،  البد من كـذا    : قولهم :)1( في الصحاح  قال :لخإ البد من تعلق     :قوله   

  .فراق منه انتهى

  

جرور والظرف   الجار والم  :)2( قال في المغني   :في ما معناه  أو  بفعل  : قوله   

،  معنـاه  إلىما يشير   أو  ل بما يشبهه    وُأما    أو  ما يشبهه   أو  البد من تعلقهما بالفعل     

ما ذكر هنـا    : ل والثاني ومثال األ ، ر قدُّ  موجوداً األربعةفإن لم يكن شيء من هذه       

له في  إ  هو الذيهو  ي و أ )3(﴾وهو الَِّذي ِفي السماِء ِإلَه    ﴿ :ىال الثالث قوله تع   مثالو

، له واحـد  إ :وصف فيقول نه ي أاسم غير صفة بدليل     هو  و، إله متعلقة ب  ففي، السماء

له خبـر   إو، له بمعبود أوح التعلق به لت   نما ص إو، لهإ شئ :ال يقول  وال يوصف به  

  .ة الفعلحومثال التعلق بما فيه رائ،  محذوفاً)4(له

  

  

         :قوله

   /أ24/ )7(انيحاَأل ضع ب)6(اِلهنْالِم وبَأا نََأ       

  

  
                                                 

 .ولم أقف عليه في الصحاح آما ذآر الشارح. 1/73مختار الصحاح : انظر )1(
 .2/433المغني : انظر )2(
 .43/84سورة الزخرف  )3(
 .تصحيف"لهو: "في المخطوط )4(
دماء    ، هو عوف بن ملحم الخزاعي بن الوالء الشيباني       : الشاعر أبو المنهال   )6( رواة الن ان  ، أحد العلماء األدباء ال آ

 .3/162فوات الوفيات : انظر. توفي سنة مائتين وعشرين هجرية، صاحب أخبار ونوادر ومعرفة بأيام الناس
ت  )7( ي ال   : البي ال ف ي المنه سان  ألب درر     16/185ل ي ال سبة ف ال ن ع  2/141 وب سيوطي 2/107والهم  285 وال

 . 1/270والخصائص 
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      :قولهو

       ...  ...  ... ...)1( ْرقَُ النََّجد إذْ ويةَ مابُنانا أ

بل لما فيهما مـن     ، سم يشبه الفعل  الهما ب أوسمين العلمين ال لت   ذ باال إتعلق بعض و  ف

فتعلق الظرف بما في ،  حاتم في قومه فالن :ونقول، الجوادأو  اع  ج الش :معنى قولك 

وِإلَـى ثَمـود َأخَـاهم      ﴿ :لىاقوله تع  ردومثال التعلق بالمقَ  ، ى الجود حاتم من معن  

رسال ولكن ذكر النبـي بالمرسـل       ولم يتقدم ذكر اإل   ، رسلناأو:  بتقدير )2(﴾صاِلحا

 منـع  :رهو هل يتعلقان بأحرف المعاني؟ المـش : ثم قال . على ذلك انتهى    يدلُّ مإليه

ف ِذ عن فعل ح   اًب كان نائ  نإ : ل بعضهم فقال   وفص  بجوازه مطلقاًَ  : وقيل ذلك مطلقاً 

بـي  أ و )3(بـي علـي   أ :قولهو  ال فال و  إصالة و  سبيل النيابة ال األ     على جاز ذلك 

 نِإ،  يا عبـد اهللا    :بل قاال في  ، ن الالم متعلقة بيا   أ "زيديا لَ  :"في نحو   زعماً )4(الفتح

   :قولهنظير قولهما في هو يا وبالنصب 

   ...     ...   ...  ...            )5(ٍرفَناَ  ذَتَنَْأ ماَأ اشةَرخُ          أبا

ا مـا الـذين قـالو     أو ، الزائدة هي الرافعة الناصبة ال كان المحذوفة       "ما" نإ

   :_رضي اهللا عنه_)6( في قول كعب:فقال بعضهم، بالجواز مطلقاً

  )7(ولحكْ مطرِف ال غضيضنُّغَأََ الّ      إ ا رحلوذْإ  البيِناةَد غَعاد ساوم

  نـال كأغإت ـي هذا الوقـها فــي انتفى كونأ /ب24/ ف للنفير ظَِني الباةَدغَ

                                                 
  :هذا صدر لعبيد بن ماوية الطائي من الرجز عجزه )1(

  .وَجاَءْت الَخْيل أثابيُّ ُزَمْر...   ...  ...  ...        
 . وتاج العروس4/530 وهو بال نسبة في الخزانة 5/277لسان العرب : البيت في

 .7/73سورة األعراف )2(
 .2/437المغني : انظر )3(
هو عثمان بن جني الموصلي و أبوه جني آان مملوآًا روميًا لزم أبا على الفارسي أربعين سنة وأخذ                    : أبو الفتح  )4(

صرف  النحو وال م ب ة واألدب وأعلمه ي اللغ ًا ف ى صار إمام ه حت اظره، عن ي ون ه .  عاصر المتنب الخصائص : ل
ع و، واللم نة ت داد س ة392في ببغ ة : انظر،  هجري اة 137البلغ ة الوع رواة 2/132 وبغي اه ال  واألعالم 2/35 وإنب

4/364 .  
  :        هذا صدر بيت عجزه )5(

  َفإنِّ َقْوَمَنا ُلْم َتْأُآلهم الضَُّبع...  ...   ...   ...    
ذليين                ذلي في شرح أشعار اله درر  1/142والبيت ألبي ذويب اله ة    و 1/60 وال سبة في     2/489الخزان  وهو بال ن

 .1/140شرح التصريح 
ي أهدر          آعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر المشهور        : آعب )6( ان النب دَا وآ ًال مجي يكنى أبا عقبة آان شاعرًا فح

ي فهرب                  ى النب ر إل اجر أخو بجي ا ه ا لم شده قصيدته              ، دمه إلبيات قاله سلمًا وأن ي في مسجده م ى النب ل عل م أقب ث
 . 1/72معجم الشعراء: انظر. فأمنه النبي وألبسه بردة آانت عليه" ةالبرد"
 .2/438في مغني اللبيب : البيت )7(
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 ، بدل مـن اليـوم     :ذْإ  )2(﴾تمولَن ينْفَعكُم الْيوم ِإذْ ظَلَم    ﴿ : في )1(جب وقال ابن الحا  

 في هـذا  ي انتفىأ ،ما في لن من معنى النفيِل ماإ و،ظرف للنفي المنفي امإواليوم  

ذا إ : يضاًأ )4( وقال ، باليوم ل يقع مقيداً  و وعلى األ  ،)3( فالمنفي يقع مطلقاً   ،اليوم النفع 

ـ     فعلَّ   ضرب  نفي  فإن قصدتَ   قلت ما ضربته للتأديب    م متعلقـة   اللال بالتأديـب ف

ن قـصدت   إ و ،ب تعليل للضرب المنفي   ي والتأد ، والنفي ضرب مخصوص   ،بالفعل

ي انتفاء الضرب كان    أم متعلقة بالنفي والتعليل له      النفي الضرب على كل حال فال     

 ومثله في التعلق بحـرف      ،نه قد يؤدب بعض الناس بترك الضرب      جل التأديب أل  أل

 لو علق هنا بالفعل     ذْإ ، لمكافأته  المحسن أهنت لتأديبه وما    المسيء أكرمتالنفي ما   

 البـاء   )5(﴾مِة ربِّك ِبمجنُونٍ  ما َأنْتَ ِبِنع  ﴿ :لىا ومن ذلك قوله تع    ، المعنى المراد  دسفَ

 الجنـون الـذي     هو   و ،د نفي جنون خاص   اف لو علقت بمجنون أل    ذْإ ،متعلقة بالنفي 

 وال المراد نفي جنون خـاص       ، نعمة هو   وليس في الوجود جنون      ،يكون نعمة اهللا  

ال يوافقـون علـى      /أ25/ ر النحويين هون جم أال  إ كالم بديع    هو   و انتهى ملخصاً 

ي أ ،ر التعلق بفعل دل عليه الثاني      يقد نأحروف فينتفي على قولهم     ق بال صحة التعلّ 

ن المختـار تعلـق     أ )6(قصيدة كعب ل شرحي    ربك وقد ذكرت في    عمةانتفى ذلك بن  

 ظبي   إال صل وما لسعاد  ن األ أ ىالظرف بمعنى الشبيه الذي تضمنه البيت وذلك عل       

 في التقدير على اللفظ  متقدماًالغة لئال يكون الظرفبغن على التشبيه المعكوس للم    أ

  .الحامل لمعنى التشبيه المعكوس 

 ،س من الحطب ويب   م ما عظُ  زُلجالَ: )7(احِّ قال في الصحِ   :ضاغجزل ال  :قوله

  .ضا شجر الباديةغوال

  .ِمسودة :ي الجار في قولهأ :لون علقت األإو: قوله

نمـا  إ الحال   نأفى   وال يخ  ،لوي جعلت الجار األ   أ : منه  وجعلته حاالً  :قوله   

ن  أل الجزء عن الكل اختـصاراً    بر الشيخ    ال الجار وحده فعب    ،هي الجار والمجرور  
                                                 

 .2/438المغني : انظر )1(
 43/39سورة الزخرف  )2(
  . تصحيف" مطلق: "في المخطوط )3(
 .2/438المغني : انظر )4(
 .68/2سورة القلم  )5(
 .2/438المغني : انظر )6(
 .1/119اح الصح: انظر )7(
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أ إلى وهذا يرشد    ،ه ما قلناه  مرادالًأو : قوله ن: من تعلق الجار بفعل فيه حذف        البد 

  .تقديره والمجرور

فيـه   بما   أو  ي ال يكون ذلك من اجتماع تعلق الجار بفعل          أ :فال دليل : قوله   

 ولكن تعلـق    :)1( قال في المغني   ،سما ب معناه بل يكون الجار في الموضعين متعلقاً      

ـ  تمأنه   بفعله أل  لواأل /ب25/ الثاني باالشتغال يرجح تعلق     وقـد   ،ى التـشبيه   لمعنَ

صـل عـدم    ن األ أه  بعـد  من النار وي    حاالً "محذوف"كون  بق في الثانية    يجوز تعلّ 

  .الحذف

  )رب وخال وعدا وحاشا(ضافة إلىما يستثنى من حروف الجر إ

 علـى هـذه     )2(ينغالم  زاد في  :لخإربعة  أى من حروف الجر     نَثْتَْسوُي:قوله   

   :  اثنينةربعاأل

نـه مجرورهـا     أل  أو لقيت  ه لقيتُ  صالحٍ  رجلٍ ب ر :  في نحو  ب ر : حدهماأ

ـ  ؟ضـربت أ زيد   : مفعول على جملة   أول  ومفعول في الثاني ومبتدأ في األ      ر د ويقُ

،  من بين حروف الجـر     صدرال لها   بن ر  أل ،صب بعد المجرور ال قبل الجار     النا

 قـول  التعليـل ال لتعديـة عامـل هـذا         أوفادة التكثير   نما دخلت في المثالين إل    إو

  .)4( وابن طاهر)3(الرماني

 العامـل   تنها عـد  إ :ا فإن قالو  ، هي فيهما حرف جر معدٍ     :رهو وقال الجم 

 :ن قالوا إ و ،لوبنفسه والستيفائه معموله في المثال األ     نه يتعدى    أل ،فخطٌأ المذكور  

بتقـدير مـا    ففيه    جماعة  به حر كما ص  ،نحوه أو تقديره حصل    نها عدت محذوفاً  إ

   ."؟ عنه ولم يلفظ به في وقتى مستغن: "معنى الكالم

يـة  حن لت نهنفـإ ذا خفضن   إ ا خال وعدا وحاش   هو و لالستثناء حرف   :ثانيهما

 هو وذلك عكس معنى التعدية الذي       ، لذلك "الإ" /أ26/ نَأه كما    علي نالفعل عما دخل  
                                                 

 .2/433مغني اللبيب:  انظر)1(
 .2/442المغني : انظر )2(
آان متقنًا للفقه والقرءان والنحو ، هو علي بن عيسى بن علي أبو الحسن النحوي المعروف بالرماني: الرماني )3(

. هجرية384 توفي سنة.إعجاز القرءان : له التصانيف المشهورة في التفسير والنحو واللغة منها، واللغة والكالم
 .2/294 وإنباه الرواة 112-1/111البرهان : انظر

حافظ ، نحوي بارع) الرجل الطويل(محمد بن أحمد بن طاهر أيو بكر اإلشبيلي المعروف بالَحَدبِّ : ابن طاهر )4(
الكتاب وله على الكتاب طرر مدونة  : اشتهر بتدريس، وآان يرحل إليه في العربية موصوفًا بالحذق والنبل

 4/160البرهان : انظر. توفي سنة خمس مائة وثمانين هجرية،  في شرحهابن خروفهورة اعتمد عليها تلميذه مش
 .1/28وبغية الوعاة
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 ،"الإ" ذلك في    حها متعلقة لص  نَِّإ :قال ي نأ  ولو صح  ، االسم إلى معنى الفعل    إيصال

بإال لئال يزول الفـرق بيـنهن        ىنصب كالمستثن  المستثنى ولم ي   بهن نضِفنما خُ إو

  .حرفاًأ وفعاالًأ

 : )1( قال فـي المغنـي     ،ي فإنه ال يتعلق بشيء    أ :دئا الجار الز  هاحدأ :قوله

 قـصرت عـن     فعـاالً أن  أصـل   واأل ، االرتباط المعنوي  : معنى التعلق  نوذلك أل 

نما دخل في الكالم    إوالزائد   ،عينت على ذلك بحرف الجر    سماء فأُ  األ إلىالوصول  

لَيس اللَّـه   َأ﴿:  الباء في  نأ في   )2(وفيولم يدخل للربط وقول الح    ، تقوية له وتوكيداً  

 اِكِمينكَِم الْحمتعلقةٌ )3(﴾ِبَأح  وه نَ ،م أ المقوية في الالم     تصحُّ عمن نها متعلقـة   إ :قال ي

ِإن كُنْـتُم   ﴿ و )5(﴾فَعاٌل ِلما يِريـد   ﴿و )4(﴾مصدِّقاً ِلما معهم  ﴿ :ي نحو قوِّمبالعامل ال 

 ونربخُدة محضة لما تُ   ئ زا تْنها ليس أ :ن التحقيق أل)6(﴾ِللرُّْؤيا تَعل في العامل مـن     ي

 فلها  ،سقاطهاإراد صحة    وال معدية محضة الطِّ    ،الضعف الذي نزله منزلة القاصر    

  .منزلة بين منزلتين

 دخلـت   :جقال الزجا : )8(في المغني  قال :)7(﴾كَفَى ِباللَّهِ ﴿:كالباء في : قوله   

  .من الحسن بمكانهو و، كتِفلتضمن الكالم معنى ِا

 األصـل  إذ :)9( قال في المغني   ،رهوعند الجم  /ب26/ :زيدب وأحسن :هقول   

 الطلـب   إلـى يرت صيغة الخبـر      بمعنى صار ذا حسن ثم غُ      "ٍدي ز سنحَأ": عندهم

 ومعنـى    لفظاً أمر بأنه عند غيرهم القائل     وأما ، للفظ ولزمته  إصالحاوزيدت الباء   

  . بزيٍدمرراُفي  فالباء معدية مثلها ن فيه ضمير المخاطب مستتراًأو

                                                 
 .2/440المغني : انظر )1(
  .2/440المغني : انظر )2(

ر وله آان عالمًا بالعربية والتفسي، هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي النحوي : الحوفي
 . 3/300وفيات األعيان : انظر.توفي سنة أربعمائة وثالثين هجرية.تفسير جيد

  .95/8سورة التين  )3(
 .5/48سورة المائدة  )4(
  .85/16سورة البروج  )5(
  .12/43سورة يوسف  )6(
  .13/43سورة الرعد  )7(
 .1/106المغني: انظر )8(
 .1/106المغني : انظر )9(
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زلـة  ن بم ألنها :)1( قال في المغني    : والثاني لعل في لغة من يجر بها       :قوله

 مجرورها في موضع رفع باالبتداء بدليل ارتفاع مـا          أن ترى   أال ،دئالحرف الزا 

   ،بعده على الخبرية

   : قال

  )2(بيِر قَكنْ ِمغواِرالِمي بَأ لَّعلَ...              ...   ... ...

 ، التمني إلفادة معنى التوقع كما دخلت ليت       فادةإل ل لم تدخل لتوصل عامل ب     وألنها

ن تعمـل   أ في الحروف المختصة باالسم        األصلن  أوا بها منبهة على      جر إنهمثم  

  .حروف الجرك المختص به اإلعراب

 هـو  غيرهم و  أنيل  قَ لع :أي:  لهم : مقتضى قوله  :لخإولهم في المها    : قوله

 صحيح فقد خالفهم في كسر الـالم        هو   و ،ال يوافقهم في مجموع ذلك    الناصب بها   

  يحكى مقابلة عقيل المذكورة    نأ:  قيل :)3(الرضي ى فحكَ ، وزاد عليهم لغات   ةاألخير

ـ   ، وعلَّ  لعلَّ :أشهرهاعشرة لغات    رهخى آ إل الالم   إثباتهنا من     بعـين   ن وجاء لع

 بجعل الراء  وزعنعنوجاء ر نون /أ27/ ة وآخرهامجعبعين من  غَة ول غير معجم 

  : قال، بالمد ولعآ،نأ ونوجاء أل، مقام الالم

  )4(ِريم شَمكَم ُأنَأٍء يشَِب     انَيلَم عضلَكُ اِهللا فَلَعآ

لـى  وم األ الال: ت ثم قال  لعلَّ:  فيقال  ربت ي تاء التأنيث كما ف    للحق لع توقد  

 عدم التصرف في    األصلن   أل )5(وفيين عند الك  أصليةيين  في لعل زائدة عند البصر    

 كثرة التـصرف    إلى والبصريون نظروا    ،ن مبناها على الخفة   الزيادة أل الحروف ب 

 عنـد البـصريين     فْتصر بها لم ي    فإن سِمي  ، وجواز زيادة التاء   ،فيها والتلعب بها  

                                                 
 .2/440المغني : انظر )1(
  :   هذا عجز بيت  لكعب بن سعد بن عمرو الغنوي صدره )2(

  ...    ...    ...    ...ُادُع أخرى وارفع الصوَت داعيًا    
ت ة  : والبي ي الخزان ضاب 4/370ف جري   459 واالقت ن ش الي اب ين 1/237 وأم معيات 3/247 والع  96 واألص

  . 2/110قيل  وهو بال نسبة في الالمات وابن ع2/33 والدرر 236وللسيوطي 
 .4/373شرح الرضي على الكافية: انظر )3(
ت )4( ي : البي ي العين سبة ف ال ن ة 3/247ب صريح 4/368 والخزان رح الت ل 2/2 وش ن عقي رح 2/110 واب  وش

  .151 وهو في معجم الشواهد النحوية 2/204 واألشموني 1/193 والمغرب 460 واالقتضاب 306المفضليات 
 .1/218 الخالف اإلنصاف في مسائل: انظر )5(
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 مية وكذا عند الكوفيين لِ    لَللتركيب والعشب ةجمه الع لأو مـن    نها ليست  أل ؛ميةلَ والع  

  . انتهى)1(كالمهم

 ولي لوال   وإذا :لوال أبحاث في   )2( قال في المغني   :لخإ " لوال ": والثالث :قوله

 : قلـيالً  مع وس )3(﴾لَوال َأنْتُم لَكُنَّا مْؤِمِنين   ﴿ : يكون ضمير رفع نحو    أن فحقهمضمر  

لضمير هي جارة ل  : رهو والجم :سيبويه ثم قال ،  خالفا للمبرد  الهلوالك و لوالي ولو 

 والكاف بالظاهر وال تعلق لوال بـشيء وموضـع          ،مختصة به كما اختصت حتى    

 الضمير مبتدأ ولـوال     :خفش وقال األ  ،المجرور بها رفع باالبتداء والخبر محذوف     

 مـا  قالوا   إذ كما عكسوا    ، الضمير المخفوض عن المرفوع    أنابواغير جارة ولكنهم    

 وقعت في الـضمائر المنفـصلة       إنماابة   الني نأ أسلفنا وقد   ، كأنا أنتنا كأنت وال    أ

 : طف عليه اسم ظاهر نحـو     االستقالل فإذا ع   الظاهرة في    باألسماء /ب27/ شبههال

  . ال تخفض الظاهرألنهالوالك و زيد تعين رفعه 

 قـال فـي     : ال تتعلـق بـشيء     أنهـا خفش وابن عصفور    فزعم األ : قوله

 كان المتعلق استقر فالكـاف ال       نِإفَ " كعمروٍ  زيد ": قيل إذا مستدلين بأنه    :)4(المغني

 للكـاف    مناسباً  كان فعالً  نإ و ،" في الدارِ  زيد " : من نحو  )5("في"تدل عليه بخالف    

ن جميع الحروف الجارة الواقعـة      أ والحق   ، متعد بنفسه ال بالحرف    هو   ف أشبه هوو

  . تدل على االستقرارهفي موضع الخبر ونحو

 ، متزينـاً  أي :)6(﴾ َعلَى قَْوِمِه ِفي ِزينَِتهِ    فَخََرَج﴿ في المسألة الثانية     :قوله

 من الجار والمجرور ويؤيده ما      ك مسبو ألنه العامل المحذوف    هو   و  متزيناً أيهنا  

 في موضع الحال من المنوى فـي    )8(﴾ِفي ِزينَِتهِ ﴿ :نإ :)7(إعرابهب في   جقاله المنت 

  . أي متزينا بزينته  "فخرج"

                                                 
 .زائدة ال عالقة لها بالسياق ولذلك حذفتها" أن"آلمة " أول أن آالمهم: "في المخطوط )1(
 .2/274المغني : انظر )2(
 .34/31سورة سبأ  )3(
 .2/442المغني : انظر )4(
 .زائدة ال عالقة لها بالسياق لذا حذفتها" نحو"آلمة " بخالف نحو في: "في المخطوط )5(
  .28/79القصص سورة  )6(
 .3/725 الفريد في إعراب القرءان المجيد: انظر )7(
  28/79سورة القصص  )8(
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 بتسكين  ِتب الن رةُ زه :)1(قال في الصحاح   :أكمامه يعجبني الزهر في     :قوله

  انتهـى   وعاء الطلع  هو كمامة و  أو بالكسر   م جمع كِ  واألكمام هور نَ : الهاء وضمها 

  .ن يظهرأغالف الثمرة والحب قبل هو  :)2(األثيروقال ابن 

ة الثمـر    الثمرة واحـد   :)3( قال في الصحاح   :أغصانه ثمر يانع على     :قوله

 نعَي الثمر   والثمرات ويِنعي َنععاً وَييعاً َينننوعا ويفي  )4(وقال الراغب ،  نضج انتهى  أي وي 

ـ  هـو  عناي وال ،حمال الشجر أ من   عمطَتَاسم لكل ما ي   : الثمر :مفرداته/أ28/ ك دِر الم

 الشجر  أطراف يه و أغصانجمع على    الغصن ي  :)5(ثيراألالبالغ وفي النهاية البن     

  . غصونجمع على وتُ، ثابتةما دامت فيها

  وقوع الجار والمجرور صفة أو صلة أوخبراً أو حاالً: المسألة الثالثة
 أو  خبـرا    أو   صـلة    أو   متى وقع الجار والمجرور صفة       : الثالثة : قوله

 واجب الحذف وربما يظهر ضـرورة       أي :)6( المغني  في  قال :حاال تعلق بمحذوف  

  :كقوله

  )7( كائنِنوه الحبوحِةى ب لدفأنتَ   نه ينإ وز ع موالكنَأ زُّ الِعكلَ 

 فزعم ابـن     فما وقع فيه حاالً    )8(﴾فَلَما رآه مستَِقراً ِعنْده   ﴿ :تعالى قوله   ماأو

 والصواب ما قالـه    .أمثاله قد ظهر  قدر في    المتعلق الذي ي   هو ن مستقراً أ )9(عطية

                                                 
  .184الصحاح :  انظر)1(
  .4/363النهاية البن األثير: انظر )2(

ر  ن األثي افظ المؤرخ       : اب ر الح ن األثي شافعي ب شيباني ال ريم الجزري ال د الك ن عب د ب ن محم د ب ن محم ي ب هو عل
ان  : وقال عنه ابن خلكان   ، )أسد الغابة في معرفة الصحابة    : (وله، عز الدين : ولقبه، )تاريخالكامل في ال  (صاحب   آ

وم                 ، بيته بالموصل مجمع الفضالء    ائر العل سمع الحديث الكثير وقرأ القرآن وأتقن علومه وحررها وقد جمع في س
ة 630ي سنة   توف، شرح مسند الشافعي  : منها جامع األصول الستة في الحديث وله      : آتبًا مفيدة  ة   .  هجري انظر البداي
  .56-44 وطبقات الشافعية الكبرى الطبقة السادسة من 239-13/212والنهاية 

 .2/301الصحاح : انظر )3(
 .1/158مفردات الراغب : انظر )4(
 . 2/1036النهاية البن األثير :  انظر)5(
 .446-2/445المغني : انظر )6(
درر     1/230ابن عقيل   : البيت بال نسبة في    )7(  والعيني  1/185 وشرح التصريح     1/111 والهمع    1/88 وهو في ال

  .1/328 واألشموني 2/14
  .27/40سورة النمل  )8(
  .446-2/445المغني : انظر )9(

اءً    ، بابن عطية:عبد الحق بن غالب الغرناطي أبو محمد المعروف    : ابن عطية  د ذآ ان يتوق ًا وآ ه . آان فقيهًا عالم : ل
وجيز" ي ال" المحرر ال دع ف ه وأب د أحسن في سير وق ين . تف ة وإحدى وأربع نة خمس مائ وفي س ات : انظر. ت طبق

  .1/101 والبرهان 1/260المفسرين للداوودي 
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 مطلـق الوجـود     ن هذا االستقرار معناه عـدم التحـرك ال        إ:  وغيره )1(البقاء أبو

  .كون خاصهو  والحصول ف

  .ر المحذوف اسماًدِّنه يقإحد المذهبين فأ أي على :تقديره كائن: قوله

ـ اآلخر أي على المذهب    :اسـتقر  أو: قوله ، ر المحـذوف فعـالً  دِّ الذي يق

حاصل   نحو بمعناها تقدير ما كان     صحفي، استقر للتمثيل ال للتقييد   أو  وتعبيره بكائن   

 نإ :)2(قال في المغنـي   ، جد في الثاني  وحصل وثبت وو  ، لور في األ  وثابت ومستق 

  /ب28/ االستقبالأو  الحال ريدُأن إو، وصفيهماأو استقر أو ر كان دِّ قُضيُّ المريدُأ

وقد ، الصوابهو  هما هذا   ر مضارع د قُ " في غد  اءالجز"  و " في اليومِ  الصوم":  نحو

 إذاومما يجب التنبيه له أنـه       : )3(اشي الكشاف  في حو  يقال التفتازان ،  انتهى أغفلوه

حصل وثبت والظـرف    : من التامة بمعنى  هو  كائن ف أو  ر الظرف المستقر كان     دِّقُ

 أخرىر كان   قدتُ لكان الظرف في موضع الخبر فَ      وإال، ةال الناقص   لغو إليهبالنسبة  

 نمف: )4(قالفني كالً من المذهبين     ه الشيخ في المغ    وج لسل التقديرات انتهى ثم   تسو

في العمـل   األصل هفألنَّ –األكثرونوهم   –  الفعلَ  ر في الخبر والصفة والحال    قد  ،

 الفعل في   نوأل، فرادواإل في الخبر والحال النعت      األصلن  ومن قدر الوصف فأل   

ن  وليس بـشيء؛ أل    لىأور   المقد ليلن تق وأل: اقالو، ذلك ال بد من تقديره بالوصف     

وصـف  أو  فالمحـذوف فعـل     :  الظرف إلىضمير بل نقلناه     لم نحذف ال   االحق أن 

ر المحذوف مقدماً على الجـار والمجـرور        قدن ي أ األصل: ثم قال ، وكالهما مفرد 

     ِركسائر العوامل مع معموالتها وقد يعض  تقديره مـؤخراً ومـا    ما يقتضي ترجيح 

ن أصـله   أالخبـر و  هو  ذوف  حن الم  أل  زيد في الدارِ : ل نحو وفاأل، هإيجابيقتضي  

رفوعهـا  يها م  ال يل  "نإ" ن أل ط زيداً  في الدارِ  نإ": والثاني نحو ، أخر عن المبتدأ  يت

ن الخبر  ره مؤخراً في جميع المسائل أل     ن يقد أ فعالً    /أ29/ ويلزم من قدر المتعلق   

 ،اسـتقر أو  تقديره كائن   : )5( الشيخ وقول، أ انتهى  ال يتقدم على المبتد    ذا كان فعالً  إ

                                                 
 .446-2/445المغني : انظر )1(
  .2/448المغني : انظر )2(
 .لم أقف عليه: انظر )3(
 .2/447المغني : انظر )4(
 على ابن هشام في آتبه الثالثة التي ورد ذآرها في ثنايا منفردًا" الشيخ"يطلق المصنف مصطلح : مالحظة )5(

 .المخطوط
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أو كـائن   : ر بنحـو   بمحذوف أي بمحذوف مقد    حلها الجر صفة لقوله   هذه الجملة م  

، قائم وجـالس    كوناً مطلقاً واحترز بذلك عن الكون الخاص نحو        ِهبما سمو ، استقر

 ال   جـائزاً  إال بدليل ويكون الحذف حينئـذ     نه ال يجوز تقديره     إ ف :)1(قال في المغني  

جماعـة  : وقـولهم ، جرور الجار والم  إلى وال ينتقل الضمير من المحذوف       واجباً

عند وجود  ا متفقون على جواز حذف الخبر       نّ أ امتناع حذف الكون الخاص ويبطله    

ما إنه  أ فكيف يكون وجود المعمول مانعاً من الحذف مع          الدليل وعدم وجود معمول   

هـو  نمـا   إواشتراط النحويين الكون المطلق     ، مقوياً للدليل أو  الدليل  هو  ن يكون   أ

 أي مـن    ؟من لي بكـذا   : زه ومما يتخرج على ذلك قولهم     لوجوب الحذف ال لجوا   

ره لعدتهن كذا فس   ت أي مستقبال  )2(﴾فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن  ﴿ :تعالىوقوله  ، يتكفل لي به  

    3(ل الزمخشري جماعة من السلف وعليه عو( حيان بوأه   ورد)ـ  ت )4 ن أاً منـه    وهم

  وقال، حذفالخاص ال ي : الالم للتوقيت و   الصواب أن صل الستقبال عـدتهن     األ أن

  . ةنا فساد تلك الشبهوقد بي/ب29/.فحذف المضاف انتهى

 لـم   إذانه  إ :لخإ حتى وقع الجار والمجرور صفة       :م قول الشيخ  هومف :تنبيه

  :مرينأصحيح ويصدق بهو  ال يتعلق بما ذكره واألربعة األمورحد أيقع 

ففي الدار متعلـق بقـرأ     في الدارِ   زيد قرَأ: ن يتعلق بمذكور نحو   أ: حدهماأ

  .األربعة األمورأحد هو وليس 

ثالثـة  هو  استقر و أو  كائن   ر بنحو  يتعلق بمحذوف ال يقد    أن:  الثاني األمر 

  .)5( ذكرها في المغنيأمور

:  كقـولهم للمعـرس    ةهبشُأو   ٍلثَستعمل المتعلق محذوفاً في م    ن ي أ :اهحدأ 

  .ستَعرأ بإضمار والبنين بالرفاء

 بزيد مـررتُ  :  يكون المتعلق محذوفاً على شريطة التفسير نحو       ن أ : ثانيها

ر فـي  فيقـد ، )6(﴾والظَّاِلِمين َأعد لَهـم   ﴿ :به عند من أجازه مستدالً بقراءة بعضهم      

                                                 
 .2/449المغني: انظر )1(
  .65/1سورة الطالق  )2(
 .303-4/302الكشاف : انظر )3(
 .10/286البحر المحيط : انظر )4(
 .2/446المغني : انظر )5(
 .76/31سورة اإلنسان  )6(
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 فـي يـومِ   : ر اسماً نحـو    كان اسماً قد   نإفَ، ألنه فعل ر  سفَ موافقة للم  ل مررتَ واأل

مـا  إر في الثـاني     ويقد، عتكف في يوم الجمعة   أي أنت م  ،  فيهِ  معتكفٌ  أنتَ الجمعِة

ذَّعأل  على صيغة الماضي موافقةً    ب أو  ، عدعـذب بـصيغة المـضارع موافقـة        ي

 إسـقاط جبون في ذلك    و ي واألكثرون، رظَى منهما؟ فيه نَ   لَووما األَ ، للمعطوف عليه 

، لوفـي األ  هنحـو  وأزت وا جبإضمارنصب  يأو   االسم باالبتداء    عرفَن ي أالجار و 

  .ا تقدمب في الثاني كمعذّيأو ب وعذّ

واللَّيـِل ِإذَا   ﴿: يكون المجرور مقسماً به بغير الباء نحـو        أن /أ30/:  ثالثها

 تقدير   فيتعين ،األجل ؤخر ال ي   اهللاِ :وقولهم، )2(﴾ِكيدن َأصنَامكُم ألوتَاللَِّه   ﴿ )1(﴾يغْشَى

 على   نعم يرد  .وجبت الباء انتهى  ذلك ل  ح بالفعل في نحو   صر  ولو قسمُأ :هوالفعل و 

نـه  إ ف )3(﴾َأِفي اللَِّه شَك  ﴿:  رفع الجار والمجرور االسم الظاهر نحو      إذام ما   هوالمف

واحد من األمور األربعة     وليس الجار والمجرور     سيأتييقدر المحذوف استقر كما     

 امبمحذوف واجب الحذف في ثماني مسائل ك      والحاصل أن الجار والمجرور يتعلق      

  . ذكره في المغني

قال ابـن   : )4( قال في المغني   :نه يتعين فيه تقديراً   إال الواقع صله فإ    :قوله

 بتقـدير    الذي في الـدارِ    جاء: ن نحو إ:  يقال أنز في الصلة    ج لم ي  وإنما: )5(يعيش

تَمامـاً علَـى الَّـِذي    ﴿: )6(محذوف على حد قراءة بعـضهم  لنه خبر   أمستقر على   

نسوكذا يجب في الصفة فـي نحـو       ، رفع لقلة ذلك واطراد هذا انتهى      بال )7(﴾َأح :

 ويمتنع   درهم تيني فله أ ي رجٌل: ن الفاء تجوز في نحو    أل، " درهم فله  في الدارِ  رجٌل"

   : قولهفأما " درهم فله صالحرجٌل": في نحو

  )8( بحكمِة المتعالي نوٍطم فَ   أو مداِن دمباع أمٍر كلُّ

كالم المغني انتهىفنادر .  
                                                 

 92/1سورة الليل  )1(
 21/57سورة األنبياء  )2(
 14/10سورة إبراهيم  )3(
 .2/447المغني : انظر )4(
رع في النحو والتصريف    ، هو يعيش بن علي بن يعيش الحلبي النحوي من أئمة العربية       : ابن يعيش  )5( وتصدر  ، ب

 .406مرآة الجنان : انظر. توفي سنة ستمائة وثالث وأربعين. شرح المفصل وغيره: له، لإلقراء بحلب
  .25/110 و معجم القواعد العربية1/716 ومغني اللبيب7/142تفسير القرطبي : انظر.عمر قراءة يحيى بن ي )6(
 6/154سورة األنعام  )7(
 .144 ومعجم الشواهد النحوية 1/110  والهمع 1/79 وهو في الدرر 286البيت بال نسبة في السيوطي  )8(
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  عمل الجار والمجرور: المسألة الرابعة
 ي أ :األربعـة في الرابعة يجوز في الجار والمجرور هذه المواضع         : قوله

 نـصب   "في هذه المواضـع   " :ومحل قوله ، مواضع الصفة والصلة والخبر والحال    

 في هذه   اًفي قوله الجار والمجرور فيتعلق بمحذوف تقديره كائن        /ب30/ على الحال 

وبـه  ، مـسألتنا الجار مع المرفوع بعده فـي       هو   الكائن فيها    أنمواضع ومعلوم   ال

صر صفة فال يقال   :والجملة:  فقال ح بعد :   الجـار والمجـرور      عبارته تقتضي أن 

 وقع بعد الظـرف     إذا: نه قال إف، ضحأو )1(نعم عبارة المغني  ، ئن فيها االكهو  وحده  

موصول أو موصوف أو استفهام أو في   تقدمهما ن  نإالمجرور مرفوع ف  أو  الجار  أو  

ـ  مخبـراً عنـه     كون المرفوع مبتدأً   فاألرجححال  أو  صاحب خبر   أو   أو الظرف ب

  .ويجوز كونه فاعالً بأحدهما انتهى، المجرور

 أي الواقع بعدها كما قاله في المغني واحترز بـه           :نه يرفع الفاعل  إ: قوله

ييد بهذه الصور ثم المرفـوع       يرفعان من غير تق    فإنهماعن الضمير المستتر فيهما     

 ل يكون ضميراً منفصالً؟ فيه نظـر       وه ،األمثلةا يكون اسماً ظاهراً كما في       مبعده

 ونقل ابن هشام    :)2( قال في المغني   ،الراجحهو  يجوز أن يرفع الفاعل     : الشيخ وقول

ز الشيخ في قولـه     وتجو، ا فاعالً انتهى  م وجوب كون المرفوع بعده    األكثرينعن  

 مـن   اآلخـر الشق  ونه فاعل   أا على   مل ومراده برفع االسم الذي بعده     برفع الفاع 

  . مبتدأ كما سيأتي /أ31/ امعدهأن يكون المرفوع بهو متعلقي قوله يجوز 

: )3( قال فـي المغنـي  : اسـتقر  : عن لنيابتهالجار والمجرور   ب فاعالً   :قوله

  :ل بدليلينووقيل العامل الفعل المحذوف والمختار األ، ه من الفعل العتمادهولوق

كـان    ولـو  ،" جالـساً   في الدارِ  زيد": امتناع تقديم الحال في نحو    :  أحدهما

  : قولهكالعامل الفعل لم يمتنع و

  )4(جمعأ  الدهركؤادي عند فُنإ ف    مواكُ ِسرٍضأ بيثماِن جك ينإف

                                                 
 .2/443المغني : انظر )1(
 .1/579المغني : انظر )2(
 .2/443مغني ال: انظر )3(
ه       : البيت )4( ي اللبيب          118لجميل بثينة في ديوان ة    2/687 وهو في مغن  وشرح   1/525 والعيني    1/190 والخزان

صريح  ه  1/166الت ي ديوان زة ف ر ع و لكثي موني  204 وه ي األش سبة ف ال ن شواهد  1/201 وب م ال ي معج و ف  وه
 . 103النحوية 
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وال يـصح أن  ، ال في عامله  إضمير المستتر في الظرف والضمير ال يستتر        الفأكد  

ن التوكيد والحـذف متنافيـان وال       أل، كون توكيداً لضمير محذوف مع االستقرار     ي

واختـار ابـن    ، ن الطالب للمحل قد زال     على محله من الرفع باالبتداء أل      نإسم  ال

، وهذا تناقض ، ر في الظرف  تن الضمير مست  أ المذهب الثاني مع اعترافه ب     )1(مالك

  .إال في عامله كنُّت الضمير ال يسنإف

بالجـار   فـاعالً     قولـهِ  إلىشار  أ يكون   نأحتمل  ي :الراجحهو   وهذا   :هقول

نه القريب أل هو  والثاني  ، ال غير والمجرور ويحتمل أن يكون أشار إلى قوله فاعالً         

   .لم يذكر االنتقال

بل قوله  ل لذكر أيضاً مقا   وكان مراده األ   كونه مبتدأ ولو  هو   و : فاعالً :قوله

مبتدًأ وكون العامل فـي     أو  لمقصود ذكر كونه فاعالً     يضاً فا أو، بالجار والمجرور 

   .بيِّننما وقع في الإالجار والمجرور هو الفاعل 

ه هابن مالك وتوجي   /ب31/  واختاره :)2( قال في المغني   : عند الحذاق  :قوله

د ما تقدم من    كوما نقله عن ابن مالك هنا يؤ      ،  انتهى والتأخير عدم التقديم    األصل أن

هو  العامل في الفعل     أنن ابن مالك يختار      قوله فاعالً أل   إلىر به   أن قوله هذا مشا   

  .الفعل المحذوف كما تقدم

صوف ومبتدًأ والم أو   المرفوع فاعالً    أعربنا سواء أي   :والجملة صفة : قوله

أو ل الشيخ بما وقع فيه الجار والمجرور ورفع المرفوع بعده صـلة          ولم يمثّ ، رجل

 زيـد "و، " أبوه  الذي في الدارِ   جاء": قولهب لذلك   )3(نيفي المغ : لحاالً ومثّ أو  خبراً  

عندكعليِهيٍدز بمررتُ" و" أخوه انتهى"بةٌ ج .  

نكار علـى   أدخلت همزة اإل   :)5(في الكشاف قال   :)4(﴾َأِفي اللَِّه شَك  ﴿ :قوله

في المشكوك فيه وأنه ال يحتمل الـشك        هو   إنمان الكالم ليس في الشك      الظرف أل 

  . وشهادتها عليهاألدلةر هولظ

                                                 
 .1/579المغني : انظر )1(
 .2/443المغني :انظر )2(
 .2/443المغني:انظر )3(
 .14/10سورة إبراهيم  )4(
 .2/176الكشاف : انظر )5(
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غير هـذه المواضـع     في  خفش رفعهما الفاعل    ن واأل يووأجاز الكوف : قوله

، ن االعتماد عندهم لـيس بـشرط      أل: )1( قال في المغني   :في الدار زيد  : أيضاً نحو 

 يكـون    أن  زيد قائم: أجازوا الوجهين في نحو    يكون مبتدًأ وكذا     أن أيضاً   وأجازوا

 /أ32/ مقدماً وزيـد مبتـدأ مـؤخراً         )2( خبراً ون قائم قائم مبتدأ وزيد فاعالً وأن يك     

 انتهـى وقـال     خبراً من ذلك أن يكون زيد مبتدًأ وقبله         ون في كلِّ  وجب ي رهووالجم

 فـي الـدارِ   : الكوفيون يوجبون ارتفاع زيد في نحو     : )3(ةالرضى في شرح الحاجي   

زيد ،وقائم على الفاعلية   زيد  ، وال يجو يكون مبتدأ العت   زون أن  خبـر ال   ل ا قادهم أن

 وليس بـشيء  ِهِرجملة لئال يتقدم الضمير على مفسأو يتقدم على المبتدأ مفرداً كان   

وأمـا  ، ضرب غالمه زيد  :  كما في  فالضمير متأخر تقديراً  ، ن حق المبتدأ التقدم   أل

ز تقـديم   يجوهو   إذْ ؛أيضاًز ارتفاعه باالبتداء    بل يجو ، ال يوجب ذلك  ف )4(خفشاأل

 مئجاز كون زيد في قـا     أ الصفة بال اعتماد     عمالإ أجازلى المبتدأ لكنه لما     الخبر ع 

وذلك أل  : الظرف بال اعتماد قوالن    عمالإ  جواز  فاعالً أيضاً وله في    زيد الظرف  ن 

  . الصفة انتهىمن أضعف في عمل الفعِل

لـم ممـا قبلـه      عالم بتفصيل ما ع   إ: التنبيه: )5(ازاني قال التفت  : تنبيه :قوله

 )6(وكل من التفـسيرين   ،  ما قبله لعلم به انتهى     إلىد النظر   رج ما لو : لوقي، الًإجما

  .يصح هنا

بالكـسر  هـو   انتصابه على الظرف و   : )8(بجقال المنت : )7(﴾عشاء﴿: قوله

ـ تَ الع إلـى المغرب   /ب32/ من صالة هو  ي و شِّمثل الع ،  النهار آخروالمد   أي ، ةم

  .قت العشاءوا وجاء

                                                 
 .2/444المغني:انظر )1(
  .تصحيف" خبر:"في المخطوط  )2(
 .1/247شرح الكافية للرضي : انظر )3(
 .1/247شرح الكافية للرضي : انظر )4(
 .لم أقف عليه )5(
 .تصحيف" التفسرين: "في المخطوط )6(
 .12/16سف سورة يو )7(
  .3/38 الفريد في إعراب القرءان المجيد: انظر )8(

آان رأسًا في القراءات والعربية صالحًا متواضًع ، هو ابن أبي العز بن رشيد أبو يوسف الهمذاني : المنتجب
. توفي ستة ستمائة وثالث وأربعين هجرية. صوفيًا وآتابه الفريد في إعراب القرءان المجيد من أهم مصنفاته 

 .2/311غاية النهاية : نظرا
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لة بعيدة من العمـران     هورة مج نكَّمأرضاً  : )1( الزمخشري  قال :أرضاً: قوله

نَصب صب  الوجه نُ)2( من هذاوإلبهامها، ف من الوص وإخالئهارها  يمعنى تنك هو  و

 والثـاني  ، ل ظرف زماني  ون األ أل:  بمثالين ل الشيخُ ومثّ، بهمة انتهى الظروف الم

لى في  ومسألة األ وهذه المسألة نظير ال   ، ل في المغني الفعل   وكذا مثّ ، ظرف مكاني 

  .باب الجار والمجرور

 هذه المسألة نظير المـسألة الثانيـة فـي        :لخإوقوعه صفة   : ومثاله: قوله

  . بظرف المكانإال األربعالجار والمجرور ولم يمثل الشيخ في صورها 

ألة الثالثة في الجار    سهذه المسألة نظير الم    :لخإ خبراًومثال وقوعه   : قوله

ـ حـاالً ي  أو  خبـراً   أو  صلة  أو   وقع الظرف صفة     إذا: فيقول هنا ، والمجرور ق علّ

  الواقع صلة فيتعين مـن  إالا ماستقر ونحوهأو ر بكائن بمحذوف واجب الحذف يقد 

   :هقول ومثال الخبر، فمثال الصفة والحال تقدما، تقدير استقر

﴿  فََل ِمنْكُمَأس كْبالرهو  ف  منكم منالركب مبتدأ وخبره أسفل     : )4(بج قال المنت  )3(﴾و

 عنـدك   زيـد ": كما تقول ، خبراً للمبتدأ  /أ33/ للفظ مرفوع المحل لكونه   منصوب ا 

، مكانكم والركب مكاناً أسفل من   : ظرف محذوف تقديره  لنعت  هو  و، "القتال خلفك و

 الركب  موضع و :وفي الكالم على هذا حذف مضاف تقديره      ، فع أسفل  ر جيزٌأوقد  

ركب جمع راكب في    لوا،  فيه معنى التسافل   نأل، ومنكم في صلة أسفل   ، أسفل منكم 

  : نشدأكيب وى دون اللفظ بشهادة قولهم في تصغيره رالمعنَ

  )5(ا غاديجيالًرأو كيباً ى ر أخشَا         ليان م ِمصبٍةه بعبنيتُ

 مـنكم   أسـفل  الركب   وإذ :يعني، إذنتم المجرور ب  أر عطفاً على     ومحل الجملة ج  

  .أعلمواهللا 

  

  

                                                 
 .1/147الكشاف : انظر )1(
 .تصحيف"هذه: "في المخطوط )2(
 .8/42سورة األنفال  )3(
 .2/424 الفريد في إعراب القرءان المجيد:انظر )4(
 . 15/5328 واألغاني 5/77وشرح المفصل150ألحيحة بن الحالج في شرح شواهد الشافية : البيت )5(
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: من عنـده  : )2( قال الكواشي  :)1(﴾َوَمْن ِعنَْدُه ال َيْستَكِْبُرونَ   ﴿: وصلة: قوله

ـ فَ، كـان م  فـي  تعالى تشريفاً ال أنه     إليهسبوا  المالئكة نُ  مال : خبـره ، مبتـدأ : ن

ولَه مـن    ﴿ : في قوله  نف من على م   عطَ ويجوز أن ي   ،أي ال يتعظمون  ، يستكبرون

  .مستأنفاًن  ويكون ال يستكبرو)3(﴾ِفي السماواِت

محـذوف  ب ثالثة مواضع يتعلق الظرف فيهـا        )4(نىغ واعلم أنه زاد في الم    

؟ أعندك هذا:  رفع الظاهر نحوإذاما هو استقر و حدها بنحوأر على وجوباً لكنه يقد

 ،استقرأو ر بكائن وفي االثنين الباقيين ال يقد ،ر بحسب المعنىبل يقد:  

 كقولهم لمـن    شبههأو   ٍلثَحذوفاً في م  م /ب33/ ن يستعمل المتعلق  أحدهما  أ 

  .اآلنسمع اصله كان ذلك حينئذ وأ واآلنر أمراً قد تقادم عهده حينئذ كَذَ

  الجمعـةِ  أيوم: أن يكون المتعلق محذوفاً على شريطة التفسير نحو       :  الثاني

 بمـذكور   ماإ وفي ما عدا هذه المواضع السبعة يتعلق الظرف          . انتهى ؟ فيهِ صمتَ

الكون الخاص  هو  و،  لقيام دليل عليه    بمحذوف جوازاً  وإما،  أمامك  زيد جلس: نحو

  .كما تقدم في الجار والمجرور

 هذه المسالة نظير المسالة الرابعة في الجار        :لخإ ومثال رفعه الفاعل     :قوله

ومثـال مـا    ،  الظرف مع المرفوع بعده خبراً     فيهل الشيخ بما وقع     ومثَّ، والمجرور

  برجـلٍ  مـررتُ : ومثال ما وقعا فيه صفة    ،  كرم ه زيداً عند  يتُرأ: وقعا فيه حاالً  

أمامه ومثال وقوعهما صلة  ،  ماء :جاء  ومثال وقوعهما بعد نفي ما     ،  مال  الذي عنده

استفهامبعد و،عندي أحد  ،أعندك؟ قمح.  

هـو  و، رهوأي مذهب الجم  :  المذهبان : زيد؟ أعندك:  في نحو  وبأي :قوله

فـاعالً  أو  ما مبتدأ   إ هكونهو  و خفشين واأل مذهب الكوفي و ،كون زيد مبتدأ ال غير    

 ن ما نقلناه عن الرضي فيما سبق مِ       ِلثْظر في ذلك بمِ   ينو،  تقدم كما قاله الشيخ مما   

ن الخبر ال   أل /أ34/ ن يوجبون كون زيد فاعالً وال يجوزون كونه مبتدأ        ي الكوفي نأ

                                                 
 .21/19سورة األنبياء  )1(
اس    : الكواشي )2( و العب دين أب ق ال شيباني الموصلي موف ن الحسن ال ع ب ن راف ن الحسن ب ن يوسف ب د ب و أحم ه

ائق       ، الكواشي عالم بالتفسير من فقهاء الشافعية      انين       . من آتبه تبصرة المتذآر وآشف الحق تمائة وثم وفي سنة س . ت
 .1/274 واألعالم 365-5/364لذهب  وشذرات ا101-1/100 طبقات المفسرين 1/401بغية الوعاه : انظر

 .21/19سورة األنبياء  )3(
  .1/581المغني : انظر )4(
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حد قوليه  أخفش على   واأل، سره يتقدم الضمير على مف    لئال المبتدأيتقدم عندهم على    

ـ       ذئوحين، يمنع رفع الفاعل بالظرف الذي لم يعتمد        ه يتوجب كون زيد مبتدأ كما قال

  .رهوالجم

موافق لما نقله الشيخ عنه من تجويزه كون زيـد          هو   ف اآلخرما على قوله    أ 

اهللا ولـم يعتمـد     إن   يجيز تقديم الخبر وكونه فاعالً بالظرف و       ألنهم خبره   دمبتدأ قُ 

  .علمأ تعالى
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  :ا المعربإليه في تفسير كلمات يحتاج :الباب الثالث

  :"بلى،أجل،أبداً،َعْوض، قطُّ: "ما جاء على وجه واحد        
 التـشديد    من  أي في حركة القاف وحالة الطاء      : فيهن  اللغة الفصحى  :قوله

ح فـت هـو    عليـه و    تقدم ما يدلُّ   قدوحركتها وما جعلناه يرجع الضمير      ، والتخفيف

 للطـاء   إتباعاً في القاف ضمها     حىوغير اللغة الفص  ، القاف وتشديد الطاء وضمها   

وفي حركة الطاء   ، ساكنة مع فتح القاف   أو  وفي الطاء تخفيفها مضمومة     ، المشددة

 فهذه خمـس لغـات      ، الساكنين اللتقاءوالكسر  ،  الطاء وفتح القاف   تشديدالكسر مع   

  .)3( مقرطمة)2(ا الشيخ في المغني وذكره)1(يلهذكرها ابن مالك في شرح التس

فتخـتص  : به في المغني بقولـه     عقّ : الستغراق من الزمان ما مضى     :قوله

ولفظـاً  ،  قد ورد بدون النفي لفظاً ومعنىً      ألنه /ب34/وسكت عن ذلك هنا     ، بالنفي

قصرنا الصالة في   : -رضي اهللا عنهم  –  قول بعض الصحابة   لاألو فمن، ال معنى 

ومن الثـاني   ، ةافيو ما كنا قط      أكثر -صلى اهللا عليه وسلم   -السفر مع رسول اهللا     

ثالثـاً وسـبعين    :  فقال األحزاب سورة   يقرأ )5( حين سأل عبد اهللا وكان     )4(يبُأقول  

 منـه  خذهأوكأنه ، ذكر ذلك ابن مالك وكذا الرضي،  قطُ كذا قط؟ أي ما كنتُ   : فقال

  : للثاني بقولهأي دائما و،  قطأراه نتُكُ:  بقولهِلولأل َلكن مثّل

  )6( قطهل رأيت الذئب    ......

  

  

  
                                                 

 .4/104شرح التسهيل : انظر )1(
 .1/358المغني : انظر )2(
 . قَطعهأي  حب الُعْصُفر،وَقْرَطم الشيء:  والِقْرِطمُّ والُقْرُطمُّ والِقْرِطم:الُقْرُطُم )3(
  ابن عباس و: وقرأ عليه الصحابة ، قرأ القرءان على النبي ، نصاري المدني هو أبي بن آعب األ: ُأَبّي )4(

  .1/32غاية النهاية : انظر.  أو بعده بقليل توفي زمن عثمان . ومن التابعين عدد آبير، أبو هريرة وغيرهم 
 .تصحيف" آأين: "في المخطوط )5(
  ... ... بمذق جاءوا:           وتكملته، جزء من بيت من الرجز )6(

 .1/115 واإلنصاف في مسائل الخالف 1/150والبيت من الرجز وهو بال نسبة في المفصل في صنعة اإلعراب
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 قطعته واشتقاقه من قططته أي      :)1( عقبة في المغني   :لخإوقول العامة   : قوله

ن الماضي منقطـع عـن      أل، من عمري ما فعلته فيما انقطع     ، ما فعلته قط  : بمعنى

 اآلن إلى لقتُ خُ نأ المعنى مذ    إذ ؛إلى و مذْها معنى   ِنمض لتَ يتِْنوب، الحال واالستقبال 

  . انتهىتشبيهاً بالغاياتوكانت الضمة ، على حركة لئال يلتقي الساكنان

 )2( الشيخ هنا جعل قط مما جاء على وجه واحد وخـالف فـي المغنـي               أنواعلم  

  : جهأوفجعلها مما جاءت على ثالثة 

   . ما ذكره هنا:حدهاأ

ـ  هذه مفتوحة   و: قال،  يكون بمعنى حسب   أن :والثاني ، اكنة الطـاء  القاف س

 درهـم    زيدٍ سبك وح سب حسبي وح  :كما يقال ،  درهم  زيدٍ طْك وقَ نطْ قطي وقَ  :يقال

  .ب معربهسح /أ35/  موضوعة على حرفينألنها مبنية أنها إال

 كما  – بنون الوقاية    –فيقال قطني   ، كفىي يكون اسم فعل بمعنى َ     نأ: والثالث

كما ،  الثاني حفظا للبناء على السكون     ويجوز نون الوقاية على الوجه    ، قال يكفيني ي

 بفـتح   طٌّ كالم الشيخ هنا في قَ     نإوالجواب  ، ومن وعن كذلك انتهى   ، نديجوز في لَ  

كونها هو  و، ال استعمال واحد  إالقاف وتشديد الطاء المضمومة كما ذكره وليس لها         

  :نه قالإف،  في قط من حيث هي:)3(ظرف زمان وكالمه في المغني

جـه فـال    ونما قيد عند بيان األ    إو، يدها كما فعل هنا    فلم يقْ  ".جهأوثة   على ثال   قطُّ "

أقال عبارته هنا تقتضي     نعم قد تُ  ، علمأ لىاخالف بين الكالمين واهللا تع    يعلى   قطُّ ن 

 جملة غير الفصحى قط بفتح      من و اللغة الفصحى وغيرها تستعمل على وجه واحد      

 فقـط بـل علـى       لى وجهٍِ واحد      القاف وسكون الطاء الخفيفة وهي ال تستعمل ع       

  .جه المتقدمةأوالثالثة 

 أي من غير تنوين وهي حركـات        :خرهآ ليثله وتث أوض بفتح   ْوَع: قوله   

ه على الـضم    ؤفبنا: )4(قال في المغني  ، األحوالف في بعض    رعنه ي أتي  أوسي، بناء

  .ني وعلى الفتح كأ وعلى الكسر كأمِسكقبُل

                                                 
 .1/175المغني : انظر )1(
 .1/176المغني : انظر )2(
 .1/175المغني : انظر )3(
 .1/150المغني : انظر )4(
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ضي وقد يرد للم  : )1( قال ابن مالك   :ن الزمان  الستغراق ما يستقبل م    :قوله   

  : كقوله، فيكون بمعنى قط

  )3(هالم وغُ)2(رىتَش ي غالٍمهجوو  /ب35/  كاًِلاه رثَ أكْضو عاماً عرَأ لمفَ

  . انتهى

ذكر فيه ابـن   وغيره ولم ي)4(مختص بالنفي كما ذكره صاحب المغني    هو   و

  .لفظاً ال معنىأو  دون نفي لفظاً ومعنى مالك ما ذكره في قط من استعماله

ن وقيل بل أل  ، نىغعبارته في الم  :ض ما سلب في زعمهم    ْونه بعَ ألأو   :قوله   

َلُالدهر في زعمهم يسبعوض وي.  

 ليـث  فيكون معرباً وهذا كالتقييد لقوله قبل وتث     أي  نصبته ضفتهأ نإ وقوله ف 

 معرباً بالنصب ال مبنياً مثلثاً وقد       ذن يكون إنه حين   إضف ف ما لم ي  : نه قال أخره فك آ

ن لم يضف   إمبني  ، ضيفأن  إمعرب  هو  و: )5( ذلك في المغني حيث قال     إلىأشار  

 إليهذا وقع مضافاً    إ من أنه يعرب أيضاً      )6(لكن يرد عليه ما ذكره ابن مالك      ، انتهى

  :كقوله
  )7(لي باآلسيناً لَع طَِمولقَ ادر صتُنْطاع      لَياِلصوَأ وطاي خُي ِفٍضعوَ يبِنلوالَ َ

  .انتهى

فقلت دون أن يقول    : تعبيره بقوله  :خرهآ إلىضين  ئاععوض ال : فقلت: قوله   

 إلـى ضـافته   إنه مقـصور علـى      أ إلىشارة  إ :)8( في المغني  به ر عب اكقولهم كم 

 لـخ إضين  ئاعوقد تضاف الى ال   :  وهو ظاهر عبارة ابن مالك حيث قال         ضينئاعال

 "دهر الداهرين "ـ   ب "ضينئاعض ال وع"ه الشيخ    وشب .نتهىارف  ع لي هإليتضاف  أو  

  :)9(لبابا بمعنى واحد قال السيد عبد اهللا في شرح ال         منهنصبهما أل  /أ36/من جهة   
                                                 

 شرح التسهيل: انظر )1(
 .تصحيف" يشهى: "في المخطوط )2(
  .93ت بال نسبة في موصل الطالب ص البي )3(
 .1/150المغني : انظر )4(
 .1/150المغني : انظر )5(
 .15/3شرح التسهيل : انظر )6(
 وهو بال نسبة في الهمع      3/200 والخزانة   15/207 والمخصص   1/183للفند الزماني والبيت في الدرر      : البيت )7(

  : برواية أخرى 139 وهو في معجم الشواهد 1/213
 ...     ...      ...     ... نبُل َعوٍض في َخظَّباَي وأوصالي         ولوال

 .1/200المغني : انظر )8(
 .لم أقف عليه )9(
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عوأي )1(ضينئاع ال ض : دهر   ئاع وال  الداهرين والدهرالذي ينعى علـى وجـه       ض 

  .ىانته، رض فكأن المعنى ما بقي في الدهر داهراأل

عبارة عـن   : بداأل: )2( قال الراغب في مفرداته    :خرهآ إلى وكذا أبداً    :قوله   

زمان كـذا وال    :مدة الزمان الممتد الذي ال يتجزأ كما يتجزأ الزمان وذلك أنه يقال             

ـ  آ بداًأ يتصورذ ال   إ،جمع  ني وال ي  ثّن ال ي  أبد كذا وكان حقه     أيقال   إليـه ضم  خر ي 

اولـه لك على حسب تخصيـصه فـي بعـض مـا يتن           باد وذ آنى ولكن قد قيل     ثفي 

كر بعض النـاس أن     نه ذَ أجمع على   ثنى وي تخصيص اسم الجنس في بعضه ثم ي      ك

  .اء انتهىبولد وليس من كالم العرب العراد يبآ

  : مثل النفيفتقول أجل، ؟ما جاء زيد أَو :قوله 

بعده بالمثبت ثم جعل     أجل  الذي تأتيِ  -مالبفتح الّ - )3(قيمالَ الَ  تقييد إشارة إلى رد   

  ،تصديق المخبرهو  مما جاء على وجه واحد و"أجل" ناالشيخ ه

 قـولُ هـو    و ختص بـالخبرِ   ي : وقيل : فقال  بصيغة التضعيف  )4( حكاه في المغني  

 أكثر ما يكـون بعـد       :وقال ابن خروف  : قال،  وابن مالك وجماعة   )5(الزمخشري

 فيكون تصديقاً : قال، ثل نعم الخبر انتهى وصدر الشيخ كالمه بأنها حرف جواب م        

 ":ونحو، قام زيد :  نحو بعدهفيقع  ، عالماً للمستخبر ووعداً للطالب   إللمخبر و  /ب36/

 الخبر بالمثبت والطلب بغير     )6(قيد المالَ  وقي :قال، أضرب زيد؟ : ونحو، "؟أقائم زيد 

هي بعد الخبر أحسن    : )7(خفش وعن األ  ، ال يجيء بعد االستفهام    :وقيل: انتهى قال 

قـال فـي    ، حرفهو   بلى و  :قوله، حسن منها انتهى  أونعم بعد االستفهام    ، من نعم 

وبعـض هـؤالء    ، لف زائدة صل بل واأل  األ: وقال جماعة ، لف األ لي أص :المغني

  .نتهىامالتها إنيث بدليل أنها للتإ :يقول

                                                 
  .1/172 والمغني 10/336لسان العرب : انظر )1(
 .1/8مفردات الراغب :انظر )2(
  .59رصف المباني في شرح حروف المعاني: انظر )3(

آتاب رصف المباني في شرح حروف :له . بن رشيد المالقي أبو جعفر النحويأحمد بن عبد النور: والمالقي
 .1/7البلغة : انظر.توفي سبعمائة واثنتين هجرية. المعاني وإمالء على مقرب ابن عصفور

 .1/29المغني : انظر )4(
 .1/29المغني : انظر )5(
  .59رصف المباني : انظر )6(
 .1/29المغني : انظر )7(
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في بحث  : )1(قال في المغني  ، ال بعد نفي  إ أي فال يقع     :يجاب المنفى  إل :قوله   

، اميجاب ونعم تـأتي بعـده     إال بعد   إوال تأتي   ، ال بعد نفي  إال تأتي   ، "ىبل" و" نعم"

ـ ﴿ :نداة نفي ألأنه لم يتقدم أ مع   )2(﴾ بلَى قَد جاءتْك آياِتي   از ﴿ ج وإنما :قال  نَأ ولَ

 اهللا هاِندبلى قد هديتك بمجـيء     :  على نفي هدايته ومعنى الجواب حينئذ       يدلّ )3(﴾ي

  . انتهى)4(﴾وَأما ثَمود فَهدينَاهم ما ﴿أو: شدتك بذلك مثلرأيات أي قد اآل

ألـيس  ":  حقيقياً كان نحـو    :)5( قال في المغني   :مقروناً باالستفهام أو  : قوله   

اً نحو يتوبيخو  أ فتقول بلى    "ائم؟ق ب زيد:﴿        ماهـونَجو مهِسر عمَأنَّا ال نَس ونبسحي َأم

َألَستُ ِبربِّكُم قَالُوا    ﴿ :وقوله )7(﴾َألَم يْأِتكُم نَِذير قَالُوا بلَى      ﴿: ياً نحو تقديرأو   )6(﴾بلَى

  ،لمجرد في رده ببلى /أ37/في مع التقدير مجرى النفي النوا  أجر)8(﴾بلَى

  نعـم تـصديقٌ    ووجهـه أن  ، قالوا نعم كفروا   لو:  وغيره )9( ولذلك قال ابن عباس   

ليس لي عليك ألف؟    أ: قال ذلك قال جماعة من الفقهاء لو     ول، يجابإأو  خبر بنفي   ملل

في ذلك   اوجرو، خرون تلزمه فهماً  آوقال  ، قال نعم لم تلزمه    ولو، هلزمت، فقال بلى 

 على مقتض رف ال اللغة ى الع ،ـ  االستفهام تقريراً في اآلة اسميواعلم أن  عبـارة  ةي

لـك المخاطـب علـى      من التقرير ح   بعد النفي أل   هما تقرير  أنه الجماعة ومرادهم 

 هسـتقر عنـد   اوقد  ، نفيه انتهى أو   عنده ثبوته    قد استقر وقرار واالعتراف بأمر    اإل

  . واعترفوا بذلك لما قررهمم ربهلىاالمخاطبين ثبوت كون اهللا تع

 فهي ألفـاظ مترادفـة      له طوراً ثُوِم، أي مرة  : في النوع الثاني فتارة    :قوله   

في شرح الكافية أن انتصاب مرة في        -مه اهللا رح- )10(فهم من كالم ابن الحاجب    وي 

 يكون على الظـرف ويجـوز أن يكـون علـى      يجوز أن ضربته مرةً :مثل قولنا 

ما على الظرف   إبهما أيضاً   ا   وتارة بمعناه فانتصب   ذا كان طوراً  إمطلق و الالمفعول  
                                                 

 .2/346ني المغ: انظر )1(
  .39/59سورة الزمر  )2(
  .39/57الزمر: سورة )3(
  .41/17سورة فصلت  )4(
 .1/113المغني : انظر )5(
  .43/80سورة الزخرف  )6(
 .67/8,9سورة الملك  )7(
 .7/172األعراف  )8(
 .1/154المغني : انظر )9(
قال ابن : ولم يقل" الم ابن الحاجبويفهم من آ: " الحظ قول المصنف، لم أقف عليه في شرح الكافية نصًا )10(

 .الحاجب
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 فـي   )1(يةواالمفعول المطلق ذكر ذلك نجم الدين سعيد فـي شـرح الـس              على أو

أو  بما في جوابه من فعـل        : وعبارته في المغني   بجوابهوله منصوب   ق، العروض

نه منصوب  إ: قونقوقال المح ، أمور عليهم   ويرد /ب37/ كثرينقول األ هو  ه و هشب

     بـأن   نـه مـردود   إ :البقـاء بي   أُ وقول، نابشرطه فيكون بمنزلة متى وحيثما وأي

 غير مضافة كما    ءهؤال عند   اًإذن   ال يعمل في المضاف غير وارد أل       إليهالمضاف  

  :زمت كقولهجذا إيقول الجميع 

  )2(            وإذا تُصبك خَصاصةٌ فتَجمِل…  …  …  …

  . انتهى 

    

، قل حروفاً مـن ذلـك     أنه  منه فأل  جزأوما  إ :لخإجز  أو نفع و أوهذا  : قوله

ذا خافضاً لشرطه منصوباً لجزائه وكونه متضمناً       إفادة كون   إن فيه   ألوأما نفعيته ف  

ـ ، هشرطه ولـم يقيـد    ب  خافض :نه قال إف، نى الشرط أى التعلق دائماً    مع  نِإ :هفقولُ

طلق عن هـذا    أبل  ، الغالب حتى يوافق ما قاله المعربون     هو  ن معنى الشرط و   ِمض

نه إالف قول المعربين ف   بخاً معنى الشرط دائماً     ننه في هذا الوجه مضم    أالتقيد ليفيد   

  .ال يفيد واحداً من هذه الثالثة

  : إذا:ا جاء على وجهينم

ل وذكر فـي    عمستيال  أو   هذا مقابل لقوله     :لخإوقد يستعمل الماضي    : قوله   

  :ن خروجها عن االستقبال يأتي على وجهينأ: )3(المغني

ـ    المذكورة ونحو   اآلية  يجيء للماضي نحو   أن : أحدهما وال ﴿: لىاقوله تع

 مِملَهِلتَح كا َأتَوِإذَا م لَى الَِّذينا َأعم اقُلْتَ ال َأِجدلَّوِه تَولَيع ِملُكُم4(﴾ح(.  

                                                 
 .لم أقف عليه )1(
   :هذا عجز بيت صدره )2(

  ...   ...   ...   ...                 استغِن ما أغناك ربُّك بالِغنَى              

  .14والبيت لعبد قيس ابن خفاف في معجم الشواهد 

 لحارثة بن بدر الغداني وفي أمالي 2/203ي وفي العين752وشرح المفضليات 1/173وهو في الدرر 

 . 1/206 وهو بال نسبة في الهمع 1/383المرتضي 
 .1/95المغني : انظر )3(
  .9/92سورة التوبة  )4(
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 )1(﴾واللَّيـِل ِإذَا يغْـشَى    ﴿: وذلك بعد القسم نحو   ، للحال تجيءأن  :  والثاني

لم تكن ظرفـاً لفعـل       /أ38/ كانت لالستقبال  نها لو أل: قيل   )2(﴾والنَّجِم ِإذَا هوى  ﴿

ـ    سن قَ أل، م يأتي قسخبار عن َ  إنشاء ال   إنه  القسم أل   قـديم وال    لىام اهللا سبحانه وتع

ل طَذا ب إن االستقبال والحال متنافيان و    حال من الليل والنجم أل    هو   "محذوف"لكون  

ن أنه ظرف ألهذان الوجهان تعيراد به الحال انتهىحدهما على أن الم.  

ال ن القديم ال زمان له       أل نشائي اإل "مِسأقْ"ـ   التعلق ب   والصحيح أنه ال يصحُّ   

ذا إنه ال يمتنع التعلق مكانياً مع بقـاء         إسابق على الزمان و   هو  حاالً وال غيره بل     

  معه صقر  على االستقبال بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باتفاق كمررت برجلٍ         

ـ :قالن ي أضح منه   أوو،رون أي مقدراً الصيد به غداً كذا يقد       داًغداً به   ئصا ى المعنَ

ريريد به الصيد غدا كما فس﴿ تُم3(﴾قُم(﴿ الِة فيِإلَى الص تُمِإذَا قُم﴾)ردتمأ ب)4.  

ن يذكر مقابل قوله ظرف وشرطه كما ذكـر         أبقي على المصنف     :تنبيه 

 ذا عن كل من   إوقد يخرج   ،قبل :فقال :)5( في المعنى  الثالثةمقابل مستقبل وقد ذكر     

  : الشرط وفي كل من هذه فصلتعني واالستقبال والظرفية

حتَّـى   ﴿:  في )6(الحسن بوأزعم   :عن الظرفيه   في خروجها  :لوالفصل األ 

 )9(﴾ِإذَا وقَعِت الْواِقعـةُ   ﴿:  في )8(الفتح بوأ بحتى وزعم    رذا ج إن  أ )7(﴾ِإذَا جاءوها 

أ والثانية خبر   دلى مبت وذا األ إ  أن )10(﴾ راِفعةً خَاِفضةً ﴿ :من نصب في   اآلية /ب38/

 والمعنى وقـع وقـوع الرافعـة        ،لة ليس ومعموالها   وكذ جم  ، حاالن والمنصوبيِن

نها وقعت  أ )11( وزعم ابن مالك   ،رض األ  رجِّ وقتُهو  خرين  خافضة تقوم رافعة آل   

علـم  ني أل إ":  -رضي اهللا عنها  -  لعائشة -صلى اهللا عليه وسلم   – في قوله    مفعوالً

                                                 
 .1/سورة  الليل  )1(
    .53/1سورة النجم  )2(
  .5/6سورة المائدة  )3(
  .5/6سورة المائدة  )4(
 .1/94المغني : انظر )5(
 .1/94المغني : انظر )6(
 .39/71سورة الزمر )7(
 .1/94المغني : انظر )8(
  .56/1سورة الواقعة  )9(
 .56/3سورة الواقعة  )10(
 .1/94المغني : انظر )11(
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خرج عن   ال ت  إذار على   هومجوال، )1("ى غضب  علي نِتذا كُ إ و ةً عني راضي  ذا كنتِ إ

 حرف ابتداء دخل على الجملـة       )2(﴾ حتَّى ِإذَا جاءوها   ﴿:  في "حتى"ن  أو، رفيةظال

لـى ظـرف    ولى واأل وذا الثانية بدل من األ    إذا وقعت ف  إوأما  ، بأسرها وال عمل له   

ذا الثانيـة أي    إن طول الكالم وتقـديره بعـد        س المعنى وحَ  ِمهفَوجوابها محذوف لِ  

مفعول هو  ذا ظرف لمحذوف و   إ ف :ما الحديث أ و ،زواجاً ثالثة  أقساماً وكنتم أ   مانقسمت

هْل َأتَاك حِديثُ ضـيِف      ﴿ :ذ بالحديث في  إقت  كما تعلّ ، أعلم وتقديره شأنك ونحوه   

ِمينكْرالْم اِهيمره* ِإبلَيخَلُوا ع3(﴾ِإذْ د(.  

 الفصل الثاني في خروجها عن االستقبال وقد تقدم الفـصل الثالـث فـي              

 )4(﴾وِإذَا ما غَـِضبوا هـم يغِْفـرون        ﴿ :تعالىا عن الشرطية ومثاله قوله      خروجه

لخبر المبتدأ  ظرف   /أ39/ذا فيهما   إ ف )5(﴾والَِّذين ِإذَا َأصابهم الْبغْي هم ينْتَِصرون     و﴿

وِإن يمسسك  ﴿: كانت شرطية والجملة اسمية جواب القترنت بالفاء مثل        بعدها ولو 

  ضمار الفاء إ على ه أن: وقول بعضهم)6(﴾يٍر فَهو علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرِبخَ

  :ال ضرورة كقولهإحذف ن الفاء ال تُأتقدم رده أي من 

منفْ يْلعالح اُهللااِتنَس كُشْ ير7(اه(...    ...   ...   ...       

ن إ:  وقـول آخـر    أن الضمير توكيد ال مبتدأ وأن ما بعد الجواب ظاهر التعسف           

  جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها تكلف من غير ضرورة

 قـال فـي     : وتارة يقال فيها حرف مفاجئة وتختص بالجمل االسمية        :قوله

وال تحتاج الجواب وال تقع في االبتداء ومعناها الحال ال االستقبال نحو            : )8(المغني

  .)10(﴾مكْر مها لَذَِإ﴿ )9(﴾يةٌ تَسعىفَِإذَا ِهي ح﴿:خرجت فإذا األسد بالباب، ومنه

                                                 
 ).1/934/5228(وفي باب غيرة النساء ووجدهن )109( آتاب النكاح 67 أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه )1(
 .29/71سورة الزمر  )2(
 .51/24سورة الذاريات  )3(
  .42/37سورة الشورى  )4(
  .42/39سورة الشورى  )5(
 .6/17سورة األنعام  )6(
  :هذا صدر بيت عجزه )7(

    الِنْث ِم اِهللاَدْن ِعِرالشَّ ِبُرالشََّو...   ...   ...   ...  
 . 1/80المغني : انظر.والبيت من البسيط وهو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
 .1/87المغني : انظر )8(
 .20/20 طـهسورة  )9(
  .10/21سورة يونس  )10(
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Ν§﴿ : وقد اجتمعت أي إذا الظرفية والفجائية في قولـه تعـالى           :قوله èO # sŒ Î) 

öΝ ä.$ tã yŠ Zο uθ ôã yŠ z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# !# sŒ Î) óΟ çFΡ r& tβθ ã_ ã øƒ rB﴾ )1(األولى ظرفية والثانية فجائية .  

  :  أقوال؟هل هي حرف أو ظرف زمان أو مكانو: قوله   

 )2( قول األخفش واختاره ابن مالك بترجيح وكذا قدمه فـي المغنـي            :األول

 زيداً   فإذا إن  خرجتُ" :ويرجحه قولهم : قالفواستدل له ولم يستدل للقولين اآلخرين       

 قول المبـرد    : ال يعمل ما بعدها فيما قبلها، والقول الثاني         بكسر إن ألن إن    "بالباب

واختاره الزمخشري   /ب39/ )3(قول الزجاج واختاره ابن عصفور، والقول الثالث      

 وزعم أن   مشتق من لفظ المفاجأة قال في قوله تعـالى          عاملها فعٌل مقدر : ﴿§Ν èO # sŒ Î) 

öΝ ä.$tã yŠ Zο uθôã yŠ z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# !# sŒ Î) óΟ çFΡr& tβθã_ã øƒ rB﴾)4(    الخروج  اجأهم التقدير إذا دعاكم ف 

 :بها عندهم الخبر المذكور في نحو     في ذلك الوقت، وال يعرف هذا لغيره وإنما ناص        

 قدرت أنها    فإذا األسد أي حاضر، وإن     :أو المقدر في نحو    خرجت فإذا زيد جالس     

  . مستقر أو استقرأي إذا الخبر فعاملها

#﴿ :لم يقع الخبر معها في التنزيل إال مـصرحاً بـه نحـو            و  sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×π ¨Š ym 

4© të ó¡n@﴾)5( ﴿öΝ èδ# sŒ Î* sù tβρ ß‰Ïϑ≈ yz﴾)6( ﴿# sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™!$ŸÒø‹ t/﴾)7( ﴿Ν èδ# sŒ Î* sù Íο t Ïδ$¡¡9 $$Î/﴾)8(.  

 كونهـا عنـد المبـرد خبـراً أي          صح  فإذا األسد  خرجتُ: فإذا قلت : تنبيه

وال عند   الجثةعن  خبر به    يصح عند الزجاج ألن الزمان ال ي       مفبالحضرة األسد، ول  

 خبريتها عنـد   صحالفإذا القت: األخفش ألن الحرف ال يخبر به وال عنه فإذا قلت        

خرجت فإذا زيد جالس جاز لك رفع جالس على الخبرية          : غير األخفش، وإذا قلت   

                                                 
  .30/25سورة الروم  )1(
 .1/93المغني : انظر )2(
معاني القرآن توفي : له تصانيف منها، براهيم بن السري بن سهل علم في العريبة أخذ عن ثعلب          إ هو: الزجاج   )3(

 .45غة  والبل1/130معجم األدباء :  انظر. سنة ثالثمائة وإحدى عشرة هـجرية
  .25/.30سورة الروم  )4(
  .20/20سورة طه  )5(
 .36/29سورة يس  )6(
 .7/108سورة األعراف  )7(
  .79/14سورة النازعات  )8(
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، نها ظرف مكـان   إ : قلنا إن: إذاً   ، به جاز لك نصبه على الحال والخبر       نصبوإذا  

     نها زمـان إذا    إ : مع قولنا  الجثة نقدرها خبراً عن     وإال فهو محذوف، نعم يجوز أن

  . أي فإذا حضور األسد فإذا األسدخرجتُ: قدر في نحون تُأقدرت حذف مضاف ك

  ":ال،كال،حتى،إي،نعم،لما، إذ: "ما جاء على ثالثة أوجه

  : في حتى أواخر النوع الثالث /أ40/ : في: قوله

    ...   ...   ...         ... )1( دماؤهمى تمور القتلَومازالتْ

  . مار يمور موراً:لقا الجريان السريع، ي:روالم: )2(قال الراغب

ما فوق نجد إلـى  والعاليةُ : )3( قال في الصحاح : أهل العالية  :مار  في :قوله   

  .ما واالها و وإلى ما وراء مكة وهي الحجاز تهامةأرض 

 في الفعل الماضي الداخل     :قال هل ي  : سؤال : صمتَ  أعجبني أنْ  :نحو: قوله

 في الفعل الماضـي الداخلـة        محله النصب كما قيل    نإمضارع  للعليه أن الناصبة    

" إن"ال يقـال ذلـك ألن       : )4(قال في المغني  ،  إن موضعه الجزم   عليه إن الشرطية  

كما أنهـا   ،  في معناه فأثرت الجزم في محله        االستقبال أثرت القلب إلى     الشرطية  

، أثرت النـصب فـي لفظـه          في معنى المضارع   االستقبالأثرت التخليص إلى    

  .بخالفها في الماضي

 شيخنا كان عليه أن     : فيقع شرطية إلي آخره    ي أَ  في النوع الخامس   :قوله   

ي أكونها مفتوحة الهمزة مشددة الياء كما قيدها في المعنى حتى ال تلتبس ب            بيقيدها  

، فإن قيل ال لبس على      فسيرالتي هي حرف إيجاب وبأي التي هي حرف نداء أو ت          

مثلة لها بعد ذكرها فال يحتاج إليه        األ  بالمذكور الندفاعه بذكر    من يديتقدير عدم التق  

ما ذكر  ل فيما سبق لكونها مكسورة الهمزة ساكنة الياء         يِإ يقيد   الفكان ينبغي أ  : قلت

  .وإال فما الفرق؟ انتهى

                                                 
  : هذا صدر بيت عجزه)1(

  بَدْجَلَة َحتى ماُء ِدْجَلة َأْشَكُل...   ...   ...   ...      
ه      ي ديوان ر ف ت لجري وان 143والبي اجي 5/330والحي صل  64واألح رح المف ة 8/18وش درر 255واألزهي وال
  :  برواية أخرى124 وهو في معجم الشواهد 392 وهو بال نسبة في المرتجل 4/142 والخزانة 1/207

                              فمازالْت القتَلى تُمجَّ دمَاَءها           بدجلَة حتى ماُء دجلَة   أشكُل
 .2/395مفردات الراغب :انظر )2(
 . ولم أعثر عليها في الصحاح آما ذآر المصنف294مختار الصحاح : انظر )3(
  .1/44المغني : انظر )4(
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 رأ وق :)2(في الكشاف  /ب40/ : قال :)1(﴾ َأيَما الَْأَجلَْيِن قََضْيتُ   ﴿ : نحو :قوله   

 ما الفرق بـين موقـع مـا          قلتَ  فإن : قال "تجلين ما قضي  أي األ " :)3(ابن مسعود 

ـ  في المستفهمية مؤكدة إلبهـام أي زا       عتْوقَ: المزيدة في القراءتين؟ قلت    دة فـي   ئ

 علـى قـضائه،     تُم األجلين صم  أي: ه قال  تأكيد للقضاء، كأنّ   ةياعها، وفي الشاذ  شَ

إليه عزيمتي دتُوجر.  

: ابه في سـورة البقـرة      في إعر  :)4(قال السمين : يأيها اإلنسان :  نحو :قوله

 ني على الضم ألنه تفرد بمعرفه، وزعـم        منادى في محل نصب ولكنه ب      سما ":أيُّ"

 خبر مبتدأ مضمر والجملة صـفة     ، وأن المرفوع بعدها     ة أنها هنا موصول   فشاألخ

صفة لها  يلـزم     ما الذي هو اإلنسان، والصحيح األول، والمرفوع بعدها         : والتقدير

نبيه الزمة لهـا،  ، وها زائدة للت)5( للمازنيخالفاًلى المحل رفعه وال يجوز نصبه ع   

 بـذلك   )6(، ويجوز ضمها إتباعاً للياء، وقد قرأ ابن عامر        "يهاأ"اء  والمشهور فتح ه  

    وصف أي هذه إال    ت المؤمنون والمرسوم يساعده، وال      في بعض المواضع نحو أيه

يا َأيُّها الَِّذي نُـزَِّل     ﴿ :نحو إشارةبما فيه األلف والالم أو بموصول بما فيه أو باسم           

﴾ِه الذِّكْرلَيقال الشاعر)7(ع  :   

  )8(اهاِئر ون ِمتَبِسٌلسْأِيها منَى لَ ع  يِننَّإ :دِي السحِبانَّا الهيُّ َأالَأ

 هواسـتلزام : أنها حرف يقتضي امتناع ما يليـه       /أ41/ ":لو: "في :قوله

ى أحد المذاهب الثالثة في معنى لو وهو مختـاره           هذا التعريف يشير به إل     :لتاليه

من كونها تدل على امتناع الشرط خاصة وال داللة لها على امتناع الجـواب وال               

ه إن كان ليس له سبب إال هو لزم من انتفائه انتفاؤه، وإن كان لـه    على ثبوته ولكنّ  

  .سبب آخر فال يلزم من انتفائه انتفاؤه وسيجيء هذا في كالمه
                                                 

 28/28سورة القصص  )1(
 .4/142الكشاف : انظر )2(
 .4/142الكشاف : انظر )3(
 .1/135الدر المصون : انظر )4(
آان إمام أهل البصرة في  ، لقراء السبعةهو أبو عمرو بن العالء زبان بن عمار التميمي المازني أحد ا    : المازني )5(

ة               ع وخمسين هجري ة وأرب وفي مائ ة ت اء      42الفهرست   : انظر . القراءة والنحو واللغ ة األدب ة   29-24 ونزه  والبغي
2/231. 

 .111إتحاف فضالء البشر: انظر )6(
 .15/6سورة الحجر  )7(
سبة في المق       588البيت لألخضر بن هبيرة وهو في المرزوق         )8( شواهد          1/176رب   وبال ن  27 وهو في معجم ال

 ).أال أّيهذا النابح السيد إنني: (برواية أخرى
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 أنها تفيد امتناع الشرط والجواب معاً وهذا هو المـشهور           :ب الثاني  والمذه

  .بين النحاة 

بل على مجرد التعليق فـي      لها على  امتناع     والمذهب الثالث أنها ال داللة      

، وهـذان المـذهبان     )2( وابن هشام الخضراوي   )1(الماضي، والقائل بهذا الشلوبين   

  .المعنىفي أفسدهما 

 : قول المعربين أن لو حرف امتناع المتناع إلخ        ومن هنا تبين فساد   : قوله

 خـفْ  ي ملو لَ : " رضي اهللا عنهما   )4( في حق صهيب   )3(:وجعل مما يفسده قول عمر    

ستعمل أن ولو   تقد  :)5(فتازاني في مطوله بقوله   ت واعتذر عنه ال   . انتهى "ِه يعص م لَ اَهللا

لمتكلم، وذلـك إذا   في قصد ا   األزمنةللداللة على أن الجزاء الزم الوجود في جميع         

كان الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء فيلزم استمرار وجود الجزاء علـى             

تقدير وجود الشرط وعدمه، فيكون دائماً سواًء كان الشرط والجزاء مثبتين نحو لو             

عليك أو منفيين، ويكون نقيض ذلك الشرط أنـسب وأليـق           /ب41/ تُيثنني ألَ تَهنَْأ

öθs9﴿ :ومختلفين نحـو  أ" لو لم يخف اهللا لم يعصه      ": نحو الستلزام ذلك الجزاء   uρ $yϑ̄Ρr& 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ >ο t yfx© ÒΟ≈ n=ø% r& ã óst7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ßϑtƒ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ èπ yèö7 y™ 9 çt ø2 r& $̈Β ôNy‰Ï tΡ àM≈ yϑÎ=x. 

ود ، ففي هذه األمثلة إذا ادعى لزوم وج" عليكيتُثنني أل تكرململوَ ":  ونحو )6(﴾#$!»

الجزاء لهذا الشرط مع استبعاد لزومه له، فوجوده عند عدم هذا الشرط بـالطريق              

                                                 
   .1/337المغني: انظر )1(

وفي سنة       : الشلوبين   شعر ت  645عمر بن محمد بن عمر اإلشبيلي المعروف بالشلوبين إمام عصره في العربية وال
 5/62 األعالم 2/225انظر بغية الوعاة . هجرية

   .1/337نيالمغ:  انظر)2(
رة              : ابن هشام الخضراوي    أبو عبد اهللا محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي األنصاري الخزرجي من أهل الجزي

ة  ي العربي ام ف ان إم دلس آ ي األن ه مصنفات، الخضراء ف ة ول ي اللغ ة ف شلوبين باإلمام ه ال صاح : اعترف ب اإلف
  . توفي بتونس ستمائة وستة وأربعين هـجرية. االقتراح وغيرها

 .1/212  وآشف الظنون 1/267 وبغية الوعاة 250 والبلغة 341إشارة التعيين : انظر
  .55 والسيوطي244تأويل مشكل الحديث ألبي محمد بن قتيبة الدينوري : انظر )3(

ن الخطاب ر ب واه  : عم ه وتق تهر بورع ؤمنين أش أمير الم ن لقب ب دين وأول م اء الراش اني الخلف و حفص ث و أب ه
 .3/95األعالم : انظر. رضي اهللا عنه سنة ثالثة وعشرين هجريةتوفي ، وزهده

ن جدعان فاشتغل         هو: صهيب )4( د اهللا ب ه عب  صهيب بن سنان بن مالك صحابي جليل آان سبيًا في الجاهلية فأعتق
ا         شاهد آله شهد الم النبي ف ه ب اء لحاق ا لق وال ترآه ه أم صلت ل ارة فح ي التج بعة   ، ف ة وس الث مائ د روى ث ولق

  .3/210 واألعالم 1/1551حلية األولياء : انظر.توفي سنة ثمان وثالثين هجرية.ثأحادي
 .336المطول : انظر )5(
  .31/27سورة لقمان  )6(
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 هل يجوز أن يكون لو في هذه األمثلة على أصلها مـن تقـدير               : قيل لى، فإن واَأل

 بعدم الخـوف مـثالً      اء الجزاء بناء على أن الجزاء هو عدم العصيان المرتبط         فانت

 بالخوف ثابتاً وكذا يقدر انتفـاء        المرتبط انفيجوز أن يكون هذا منفياً وعدم العصي      

الثناء المرتبط بعدم اإلكرام بناء على ثبوت الثناء المرتبط باإلكرام، قلنا ال يخفـى              

على أحد أن االرتباط بالشرط غير معتبر في مفهوم الجزاء وإنما يجيء ذلك مـن               

ء تكراراً كما   قبيل ذكر الشرط وإال لكان تقييده بالشرط غير معتبر في مفهوم الجزا           

ك إكراماً مرتبطاً بالمجيء، ونحن نعلم قطعاً أن المنفي في          ني أكرمتُ لو جئتَ : إذا قلنا 

ني ألكرمتك هو نفس اإلكرام ال اإلكرام المرتبط بالمجيء، وليس كل           لو جئتَ : قولنا

 لشيء أو ثبوته له يجب أن يكون مالحظاً للعقـل عنـد             ءما له دخل في لزوم شي     

  .لك الشيء انتهىاً لذيدالحكم وق

·|﴿ :لقوله تعالى  /أ42/:قوله    ÷‚ u‹ ø9 uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# öθ s9 (#θ ä. t s?﴾)1(  قـال   :اآليـة 

  :  لو هذه فيها احتماالن:)2(السمين في إعرابه

ع غيـره أو حـرف      وقما كان سيقع لو   ابها من كونها حرفاً لِ     على ب  :أحدهما

  .امتناع المتناع على اختالف العبارتين

معنى إن الشرطية، وإلى االحتمال األول ذهب ابن عطيـة           أنها ب  : والثاني

 ما معنى وقوع لو تركوا وجوابه صله اللذين؟ قلت          :فإن قلت :  فقال )3(والزمخشري

وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً            : معناه

، وقال  كاسبهم و مكافلهفإن ذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب          

 لـو   تقديره لو تركوا لخافوا، ويجوز حذف الالم مقدره في جـواب          : )4(ابن عطية 

 لو بمعنـى    ت، ولو كان   جعل الالم مقدرة في جوابها     هووجه التمسك بهذه العبارة أنّ    

لو تركوا، لو يمنـع بهـا       :  ذلك، وقد صرح غيره بذلك فقال      زإن الشرطية لما جا   

                                                 
 .4/9سورة النساء  )1(
   .4/345 نالدر المصو: انظر )2(

نحوي المعروف هو أحمد بن يوسف بن بن عبد الدائم بن محمد أبو العباس الحلبي شهاب الدين المقرئ ال: السمين
من ، وأخذ القراءات عن التقي الصائغ ومهر فيها، الزم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، بالسمين نزيل القاهرة

توفي سنة سبعمائة . وشرح التسهيل، والدر المصون في إعراب الكتاب المكنون، تفسير القرءان الكريم: تصانيفه
 .3/241البرهان في علوم القرءان و1/393الدرر الكامنة: انظر. وست وخمسين هجرية

 .1/334انظر الكشاف  )3(
 .2/99المحرر الوجيز: انظر )4(
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وا جواب لو، وإلى االحتمال الثاني ذهب أبو البقاء وابن          الشيء المتناع غيره، وخاف   

لو هنا شرطية بمعنى إن فتقلـب الماضـي إلـى معنـى             : )1(مالك، قال ابن مالك   

 بعد لو هذه مـضارع كـان        قع و لو الذين إن تركوا، و    وليخشَ: االستقبال والتقدير 

لبقاء على جعلها    ا ا ابن مالك وأب   لوإنما حم  /ب42/  وإنما نإبعد  مستقبالً كما يكون    

تعلق األمر موصول، لـم     م أنه لما أمر بالخشية واألمر مستقبل، و        توهم نإمعنى  ب

يصح أن تكون الصلة ماضية على تقدير داللته على العدم الـذي ينـافي امتثـال                

 األمر، وحسن      وألجل هذا التو مكان لفظ أن هم لم  لو على فعل    )2( الزمخشري دخْل ي 

ولـيخش الـذين    :  مسند للموصول حالة األمر فقـال      بفعل ماض  مستقبل، بل أتى  

 وهـذا   :)3( أبا حيـان   :صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا، قال الشيخ يعني         

الذي توهموه ال يلزم إال إذا كانت الصلة ماضية في المعنى واقعة بالفعل، إذ معنى               

لك للزم التأويل في لو     لو تركوا من خلفهم أي ماتوا فتركوا من خلفهم، فلو كان كذ           

أن يكون بمعنى أن إذ ال تجامع األمر بإيقاع فعل من مات بالفعل، أمـا إذا كـان                  

ماضياً على تقدير فيصح أن تقع صله وأن يكون العامل فـي الموصـول الفعـل                

  .بكينا انتهى مع اختصار لَنا الذي لو مات أمِسيزرِل: المستقبل نحو قولك

   : وقول الشاعر:قوله

             ...    ...     ...     ...)4(ناوِتد َمَعا َبنَاُؤَدْص َأْيِقتَلْ َيْولََو

الـشرطية؟ قلـت                قلتَ فإن ما النكتة في تمثيله بمثالين للو التي هي في معنى إن  :

  إنما يظهر في المثال الثاني      كونها ال تجزم وذلك    في "إن"كأنه لما ذكر أنها تفارق      

اء دون األول وذلك ظـاهر أردفـه بالمثـال          يي بإثبات ال  لتقولو ي : ألنه قال  /أ43/

  .الثاني

 لكن أقول حينئذ يحصل الغرض باالقتصار على المثال الثاني ألن لو فيه حـرف              

  .شرط في المستقبل غير جازمة، فال حاجة إلى اإلتيان بالمثال األول

                                                 
 .4/96شرح التسهيل : انظر )1(
 .1/334الكشاف : انظر )2(
 .4/40تفسير البحر المحيط : انظر )3(
  : هذا صدر بيت من البحر الطويل عجزه)4(

  ْمسينا ِفي األْرِض سبسُبَومْن ُدون َر...     ...      ...     ...        
  . 1/434 للمجنون والبيت في المغني والبيت منسوب ألبي صخر الهذلي وآذلك
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نصب وأكثر   إال أنها ال ت    : ألن  مرادفاً  مصدرياً الثالث أن يكون حرفاً   : قوله   

ρ–Š#)﴿: وقوعها بعد ود نحو    uρ öθs9 ß⎯ Ïδô‰è?﴾)1(  جوز الزمخشري )كون لو فـي هـذه    )2 

لم رفع قوله فيدهنون ولم ينصب بإضـمار        : فإن قلت :  قال ه أيضاً، فإن  يمنلتاآلية ل 

قد عدل به إلى طريق آخر وهو أن جعل خبر مبتدأ           : أن وهو جواب التمني؟ قلت    

: علـى معنـى    )3(﴾ ﴿فَمن يْؤِمن ِبربِِّه فَال يخَافُ     :همحذوف أي فهم يدهنون، كقول    

ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ أو ودوا إدهانك فهم اآلن يدهنون لطمعهـم فـي                

ودوا لـو   : " أنها في بعض المـصاحف     :)5( وزعم هارون  :)4(إدهانك، قال سيبويه  

  .انتهى" فيدهنوا تدهن

Š–﴿ :أو يود نحو  : قوله    uθ tƒ öΝ èδ ß‰ tn r& öθ s9 ã £ϑ yè ãƒ﴾)6(:   ذكر في الكشاف )أن لو   :)7 

:  قلـت  ؟فإن قلت كيف اتصل لو يعمر بيود أحدهم       :  قال ه، فإن تمنيفي هذه اآلية لل   

لو أمـر إال أنـه      : القياس /ب43/ هي حكاية لودادهم ولو في معنى التمني وكان       

  .انتهى نلَع ليفْ باِهللافَلَح: يود أحدهم، كقوله: جرى على لفظ الغيبة لقوله

ج اآلية ونحوها على حذف مفعول      يخر وأكثرهم ال يثبت هذا القسم وُ      :قوله

  . أي يود أحدهم التعمير لو يعمر يسره ذلك انتهى:الفعل قبلها والجواب بعدها

ج اآلية أيضاً على حذف مفعول الفعل الـذي قبلهـا           رخَوعلى رأي األكثر تُ   : قلت

دهن ليسروا بذلك وحينئذ يكون لـو فـي         تُدهانك لو   إوا  والجواب بعدها تقديره ودُّ   

متناع أو غيـر     لها الذي هو حرف امتناع ال      )8(اآليتين واردة على المعنى األغلب    

  .ذلك من العبارات انتهى

                                                 
 .68/9القلم  )1(
 .7/117الكشاف : انظر )2(
 .72/13سورة الجن  )3(
 .4/332الكشاف :  انظر)4(
ان يهود                 :هارون )5( ة آ رءان والعربي ه       هو هارون بن موسى القارئ األعور النحوي صاحب الق لم وروى ل ًا فأس ي

  3/261إنباه الرواة : انظر .البخاري ومسلم توفي سنة مائة وسبعين هـجرية 
  2/96سورة البقرة  )6(
 .1/120الكشاف : انظر )7(
 " .ألغلبي:"في المخطوط  )8(
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 جواباً  "ونكُنَ" بص نَ : قيل :))1 فَلَْو َأن لَنَا كَرةً فَنَكُوَن ِمَن الُْمْؤِمِنينَ       :قوله   

  :)2(قولهفي ه  مثلُ"كوننف" في  يكون النصبواز أن فيه لجللتمني وال دليَل

  . إلخ...   ...   ...   ...             )3(يِني عرقَتَ وٍةاءب عسبلُلَ

 المـضمرة نتصاب بأن   الا )6(نافإن قلت إذا كان الموضع    : )5(عز الدين  الشيخ قال

الفـرق أن علـى     : يه؟ قلـت  بعد الفاء فما الفرق بين المهروب عنه والمهروب إل        

المهروب عنه أن الزمة اإلضمار ال يجوز فيها اإلظهار وعلى المهروب إليـه أن              

  .  ليس بالزم انتهىهازة اإلظهار وجائزة اإلضمار، فإضمارئجا

 عطفه  ليصح /أ44/ : المقدرة بعد الواو   نصوب بأنْ  هو م  "تقر عيني "و:قوله

  العطف حينئذ إذْ    مؤوالً باالسم فيصح   ع أن  حينئذ يكون م   هعلى االسم الذي قبله ألن    

   لوال ذلك لما صح  العطف، ألنه ال ي صريح الفعل على صـريح االسـم ألن   فُطَع 

راك المعطوف والمعطوف عليه في العامل وال مشاركة للفعل         تالعطف يقتضي اش  

  .مع االسم فيه

  . وشف أي رقيقفَّثوب شَ: )7( قال الجوهري:الشفوف: قوله

 مؤوالً  المقدرة بعد أو لتكون مع أن هو منصوب بأن: أو يرسل رسوالً:قوله      

 عطفه على االسم الصريح المذكور فـي قولـه         باالسم ليصح  :﴿$tΒuρ tβ% x. A |³ u; Ï9 βr& 

çµ yϑÏk=s3 ãƒ ª!$# ωÎ) $·‹ ômuρ ÷ρr& ⎯ ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$pg Éo﴾)8(      ويوضح هذا ما قاله الزمخـشري)9( :

 يرسل في معنى إرسـاالً       أن  الحال ألن  موقعسل منصوبان واقعان     ير أنو  وحياً  

                                                 
  26/102سورة الشعراء )1(
ي     : القائل )2( د ب  ، ميسون بنت بحدل بن أنيف من بني حارثه بن خباب الكلب ة أم يزي ة   ، ن معاوي ثقلت  ،شاعرة بدوي

ا          ، فسمعها تقول هذه األبيات فطلقها    ، عليها الغربة لما تزوجت معاوية في الشام       ه معه د أو أخذت امًال بيزي وآانت ح
  .7/339 واألعالم 508-8/807خزانة األدب . توفيت سنة ثمانين هـجرية، فنشأ في البادية فصيحًا، رضيعَا 

  َأحبُّ إليَّ ِمْن لُُْبِس الشُّفوِف   ... ... ... ...       :           صدر بيت عجزه)3(
شنتمري  314 وشرح شذور الذهب  7/25 وشرح المفصل    2/10 والدرر   3/593والبيت في الخزانة        1/426 وال

  .116 والبيت في معجم الشواهد النحوية 155وبال نسبة في الصاحبي ، وبال نسبه في سيبويه 
 .42ب أوثق األسبا: انظر )5(
 ".الموضعين: "في المخطوط   )6(
 .4/142الكشاف : انظر )7(
 .42/51سورة الشورى  )8(
 .4/141الكشاف : انظر )9(
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: وعلى جنوبهم والتقـدير   : ومن وراء حجاب ظرف واقع موقع الحال أيضاً لقوله        

وما صحوحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسالً انتهىم يكلم أحداً إال  أن.  

الظلف للبقـرة   : )2( الصحاح  قال في  :)1("قرَحلف مُ ِظ بِ ْولَو اقودَصتَ" :قوله   

  .استعير لألفراس ووالشاة والظبيُّ

 ال تـستقلوا مـن الـصدقة    : أي بنصف تمرة، يريد :ولو بشق تمره  : قوله   

  .)3(بشيء، قاله ابن األثير

  "قد: "ما جاء على سبعة أوجه

ô‰s% ãΝ﴿: وتدخل على المضارع نحو    /ب44/ : في قد قيل   :قوله    n=÷ètƒ !$tΒ óΟ çFΡr& 

Ïµ ø‹ n=tã﴾)4(    م: يريض وه م إنما أتى بصيغة الت  إذا ليـل و    قختـار أنهـا للت    يل، ألنه ي

  .دخلت على المضارع كما سيأتي في كالمه

 تقريب الماضي من الحال ولهذا تلزم مـع         ":قد "الخامس من أوجه  : قوله   

 شكال وهو أن  إ هاهنا   دِروي: )5(فتازاني في مطوله  تقال ال : الماضي الواقع حاالً إلخ   

لمطلوب في الحال مقارنة حصول مضمونها بحصول مضمون العامل ال بزمـان            ا

التكلم، وإذا كان العامل والحال ماضيين يجوز أن يكونا متقـاربين كمـا إذا كانـا       

مضارعين وأيضاً لفظ قد إنما تقرب الماضي إلى الحال المقابل لالسـتقبال وهـو              

 مقارنته لمضمون العامل كمـا      دمعزمان التكلم، فربما يكون قد في الماضي سبباً ل        

ه، وغاية ما يمكن أن يقال في        فرس بِك ر  قد و  الحاليةِ نِةي الس  فِ دي ز اءج: في قولنا 

 إنما تقربه من    "قد "لفظهامله و ع بالنظر إلى    تهذا المقام أن حالية الماضي وإن كان      

الحاليـة لتنـافي    والحاالن متباينان لكنهم استبشعوا لفظ الماضي و      . حال التكلم فقط  

جاء زيد في السنة    :  قد لظاهر الحالية وقالوا     بلفظ الماضي والحال في الجملة فأتوا    

  .الحالية وقد ركب انتهى

                                                 
شريف    )1( ديث ال ص الح رق   :" ن ف مح و بظل سائل ول ننه     " ردوا ال ي س سائي ف ام الن ه األم اب ) 23(أخرج آت

  ).1/40/2565(باب رد السائل ) 70(الزآاة
 .1/264الصحاح : انظر )2(
  .2/1195النهاية : انظر )3(
  .24/64سورة النور )4(
 .472المطول : انظر:انظر )5(
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 إنما  : قال شيخنا  :لخ إذا أجبت القسم بماض إ     :)1( ابن عصفور  : قال : قوله

يـدة  فقـد الم   ب تَْؤم بكونه ماضياً ألنه إذا لم يكن ماضياً لم ي         سالقَ /أ45/  جواب ديِّقُ

لتقريب الماضي من الحال ألنه حينئذ ال يمكن اعتبار هذا المعنى بها وبكونه مثبتاً              

     يدة لذلك لعدم االحتياج إليها حينئذ ألنه إذا        ف بقد أيضاً الم   تَْؤألنه إذا كان منفياً لم ي

 بكونـه  ذلك النفي إلى زمان الحال بحكم االستصحاب و         الفعل الماضي استمر   يِفنُ

صرفاً كليس وعسى ونعم وبئس فإنها تدخل علـيهن         ت لم يكن م   ال يعد إذا    فاً  صرتم

لك علة أخرى وهي أن      ما هو حاصل ولذ     بعد  بقوله لذكرهاألنهن للحال فال معنى     

  .هذا ما لخصه من كالم القومفأشبهن االسم   يتصرفنوال الزمان دنف ال يصيغهن

ـ : )2( في مفرداته   أي كاذب قال الراغب    :اجٍر فَ ةَفَلْ حَ :قوله     ي الكـاذب   مِّوس

  .فاجراً لكون الكذب بعض الفجور

أصال بكـذا   : اإليقاد بالنار، فقال  : الصال أصل   : صال  من حديث وال   :قوله

 الراغب فـي    هي مصلية قال  هأي أشى به واصطلى بالنار، وصليت الشاة شويتها ف        

  .)3(مفرداته

 عبـارة   :نى التوقع  مع الم القسم بمع    "قد" أن   )4(وزعم الزمخشري : قوله 

ـ  فإنهم ال يكادون ينطقون بهذه الالم إال مع قد و          :الزمخشري، فإن قلت    عـنهم  لَّق

  :نحو

     ...   ...    ...      ...       )5( فاجٍرفةَلْ ح باِهللاحلفتُ

 الجملة القسمية ال تساق إال تأكيداً للجملـة         ألن /ب45/ إنما كان ذلك  :  قلت :لناموا

ـ  لمعنى التوقع الذي هو     نةَمظتي هي جوابها فكانت     المقسم عليها ال    عنـد  دمعنى ق

  .قسم باهللا لقد أرسلنا نوحاًُأ: التقديرو استماع المخاطب كلمة القسم انتهى 

  :إلخ  ))6قَْد َيْعلَُم َما َأنْتُْم َعلَْيِه:  نحوه وتعليل متعلق:قوله   

                                                 
 .139موصل الطالب : انظر )1(
 .2/179مفردات الراغب :انظر )2(
 .1/589مفردات الراغب :انظر )3(
 .1/450المفصل للزمخشري : انظر )4(
  :    صدر بيت عجزه )5(

  اُموا َفَما َإْن َمن َحِدْيٍث وال َصالَلَن...   ...   ...    ...          
 . 139 وهو في موصل الطالب 1/173في مغني اللبيب  و161س في ديوانه يوالبيت المرئ الق

  .24/64سورة النور  )6(
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ن المخالفـة فـي الـدين       أدخل قد ليؤكد علمه بما هم عليه م       : )1( قال في الكشاف  

قـد إذا دخلـت علـى          وذلـك أن   ،الوعيدتوكيد  والنفاق، ويرجع توكيد العلم إلى      

  المضارع كانت بمعنى ربما فوافقت ربما في خروجها إلى معنى التكثير في نحو

  : قوله

مِس فإنيفربماالِفناِء  مهجور الوفوِد وفود ِبه بعد 2(         أقام(  

                   

  :نحوه قول زهيرو

  )3(لهئاَل نا يهِلك المدن قَلِك         وهالَ مخَمر الكهِل ال يٍةقَ ِثيِخَأ

          

وكون قـد إذا دخلـت علـى        : قال الشيخ أي أبو حيان    : )4(قال السمين في إعرابه   

المضارع أفادت التكثير قول بعض النحاة وليس بصحيح، وإنما التكثير مفهوم من            

هم تكثيـر فمـن     أو لتقليل ونظيره وإن فُ     للشيء    للتقليل ب ر ، والصحيح أن  السياق

  .السياق انتهى

    :قوله

  )5(رصاِد بِفتَْجِزه ُمه      كأن أثواُباً أناملُرفَْص ُمرَن الِقأترُك قْد

      

س وقولك في الشجاعة، واألنامل واحدة أنمله وهي رؤكرن بالكسر الِق/أ46/

مزج الشراب خلطه : ي، يقالم الرلط الشيء بغيره، والمجاألصابع، والمزج خ

الرجل الشراب من فيه إذا رمى به، والفرصاد الموتبغيره، ومج .  

                                                 
 .3/159الكشاف : انظر )1(
شعراء  )2( شعر وال ي ال سندي وهو ف ي العطاء ال ل ألب ي  و3/61 وشواهد الكشاف 769البيت من البحر الطوي ف

  . 337معجم الشواهد 
  .8/340 والبحر المحيط14/24 و روح المعاني21:البيت لزهير في ديوانه )3(

ي سلمى هو  ربن أب يم   : وزهي ر حك نة ويعتب ثالث عشرة س ل الهجرة ب د قب ي من مضر ول اح المزن ن رب ة ب ربيع
ات وصاحب   ومن أئمة األدب من يفضله على شعراء العرب آافة وهو من أص           ، الشعراء في الجاهلية   حاب الحولي

 .دواوين الشعر العربي على مر العصور: انظر .أمن أم أوفى دمنة لم تكلم إلخ: المعلقة المشهورة التي مطلعها
 .11/142الدر المصون : انظر )4(
ه      )5( ي ديوان دي ف رص األس ن األب د ب سيط لعبي ر الب ن البح ت م سيرافي  49البي ن ال ي اب و ف ه 702 وه  والخزان

4/502.  
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 : عبارة الزمخـشري   )2(﴾قد نرى تقلب وجهك   ﴿:)1( وقال الزمخشري  :قوله   

  : الرؤية وأنشدةقد نرى ربما نرى ومعناه كثر

  .البيت ..      كأن أثوابهقد أترك الِقرن مصفَراً أناملُه

 وشرحه هذا على التحقيق متضاد ألنه قـد         : قال الشيخ  :)3(قال السمين في إعرابه   

  فـي   على مذهب المحققين  إنما يكون لتقليل الشيء        ردشرح قد نرى بربما نرى و     

لمـدلول رب    الرؤية فهو مضاد لهةومعناه كثر: نفسه أو لتقليله في نظيره ثم قال

 الرؤية  ال يدل عليه اللفظ ألنه        ةادعاه من كثر  الذي  مهور، ثم هذا    على مذهب الج  

لو توضع قد للكثرة مع المضارع سواء أريد به المضي أم ال، وإنما فهمت الكثرة               

   .تعلق الرؤية وهو القلب انتهىممن 

  ":الواو: "جاء على ثمانية أوجهما 

É)çΡ”﴿: قوله uρ ’Îû ÏΘ% tn ö‘ F{  بالرفع إخبار اءة في القر:)5( قال الزمخشري:)4(﴾#$

       نصب تعليل معطـوف    الب اءة من ذلك والقر   هبأنه يقر في األرحام ما يشاء أن يقر

  : خلقناكم متدرجين هذا التدريج لغرضين /ب46/ معناهو على تعليل

  . أن نبين قدرتنا:أحدهما

ـ   أواينش و   وا أن نقر في األرحام من نقر حتى يولد        : والثاني ـ  وا و يبلغ  د ح

Ο¢﴿: ه قولُ ةَء هذه القرا  ديعضف فأكلفهم، و  التكلي èO (# þθäóè=ö7 tFÏ9 öΝ à2£‰ä© r&﴾)6(   قال السمين 

يز مثل هذه األفعال المسندة إلى اهللا تعالى غرضاً ال يجوز           ي تم :قلت: )7(في إعرابه 

  . هو يعقوب وعاصم في رواية ونقر)8( بالنصبقرأ الذي  أنرِكوذُ

 أي لها صالحية ألن يقـع بعـدها      :البتداءواو الحال وتسمى واو ا    و :قوله   

  .مبتدأ

                                                 
 .1/142الكشاف : انظر )1(
 2/144سورة البقرة  )2(
 .2/142 نالدر المصو: انظر )3(
 .22/5سورة الحج  )4(
 .3/97الكشاف : انظر )5(
  22/5سورة الحج  )6(
 .10/354 نالدر المصو: انظر )7(
 .10/354 نالدر المصو: انظر )8(
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إن : مفتاحه قال صاحب الضوء في      : والشمس طالعةٌ  جاء زيد :  نحو :قوله   

الحال هاهنا ليست لبيان هيئة الفاعل أو المفعول بل هي لبيان هيئة زمان صـدور               

ديره  تق  قادم ك والجليس أتيتُ:الفعل عن الفاعل ووقوعه على المفعول، أال ترى قولك        

نه جار مجرى الظرف، ومن شدة شبه       إ : قلنا لهذا قادماً و  ن الجليس ا ك ك زمان أتيتُ

 )1("بـين "و " أمير  الحاجِّ ك زمن  أتيتُ ":هذا النوع بالظرف أنك ال تجد فرقاً بين قولك        

  ." والحاج أمير:قولك"

 يـرادف الحـرف    /أ47/  ال ال يريد أنها بمعناها إذ     ومن يقدرها بإذ     :قوله   

 بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق كما أن إذ كذلك، ولم يقدرها بإذا ألنها ال                 ماالس

  .)2(، قال ذلك في المغنياالسميةتدخل على الجمل 

 نصب ما بعد الواو بما عمل       :سرت والنيل : وواو المفعول معه نحو   : قوله   

، وال  )3(جرجـاني واو خالفاً لل  ال قبلها ال بمضمر بعد الواو خالفاً للزجاج، وال ب         فيما

انتصاب ما بعد هـذه الـواو       : ، قال السيد في شرح اللباب     فيينبالخالف خالفاً للكو  

  :طئموقوف على خمس شرا

  . عنهما مصاحبتينصدورهوجوب وجود  -

 .ووجوب حدوث الفعل عن األول باألصالة وعن الثاني بالتبعية -

ر المقـدر،   ووجوب كون عمل العامل بواسطة الحرف، وقد أجيز نصبه بالخب         

 . مقرون وضيعتهأي كل رجٍل

 هذه الواو التي ينتصب المضارع       أن  فيه إشارة إلى   : وواو الجمع إلخ   :قوله   

 .ما بعدهاببعدها بإضمار أن يشترط فيها الجمعية أي المعية ومصاحبة ما قبلها 

 األمر والنهي والدعاء والعرض     : يندرج تحت الطلب   : بنفي أو طلب   :قوله   

 فهذه سبعة مع النفي صارت ثمانيـة واآليـة          ،التمني واالستفهام والتحضيض و 

ϑs9£$﴿: وهي قوله تعالى   uρ ÉΟ n=÷ètƒ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρß‰yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ﴾)4(    مثال للمـضارع 

                                                 
 .تصحيف" من: "في المخطوط )1(
 .2/360المغني: انظر )2(
  .1/471لمغني ا: انظر )3(
و بكر              : الجرجانيو د الجرجاني أب ة            ،هو عبد القهار بن عبد الرحمن بن محم ان من أئم واضع أصول البالغة وآ

  .2/106بغية الوعاة : انظر. ومصنفاته مشتهرة سائرة، اللغة
 .3/142سورة آلعمران )4(
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اآلية واهللا   /ب47/  ومعنى د واو الجمع المسبوقة بنفي    المنتصب بأن مضمرة بع   

خلوا الجنة وإنما ينبغي لكـم     تد أنكم تجاهدون وال تصبرون وتطمعون أن     : أعلم

 ٍذئ حين  اهللاُ مالطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم به فيعلَ            

 واو الحـال    )2(﴾ولَما يعلَِم اللَّـه      ﴿ :ً منكم، والواو من قوله تعالى     )1(ذلك واقعا 

ـ   في بل حسبتم أن تدخلوا الجنة وحالتكم هذه الحالة، ذكر ذلك         : والتقدير رح  ش

  . مع زيادات)3(الشذور

يعنون أنه كان من حـق       : يسمون هذه الواو واو صرف     والكوفيون :قوله   

 آخـر   ه إلى وجهٍ   فلما جاءت الواو صرفتْ    ،هذا الفعل أن يعرب بإعراب ما قبله      

  .من اإلعراب

: )4(قال شيخنا : واو دخولها في الكالم كخروجها وهي الواو الزائدة       و :قوله   

 واألخفش وجماعـة    الكوفيونم القوم أن هذه الواو وأثبتها       الذي لخصته من كال   

©#﴿: وحملوا على ذلك   ¨L ym # sŒ Î) $yδρ â™!% y` ôM ysÏGèùuρ $yγ ç/≡ uθö/ r&﴾)5(    بدليل اآلية األخرى 

 ألن  ، وفتحت وإنما جيء هنا بالواو دون التي قبلهـا         "إذا"وحينئذ يكون جواب    

غلـق عليـه    تُفتح له ثم    فيأبواب السجون مغلقة إلى أن يأتي صاحب الجريمة         

فناسب ذلك عدم الواو فيها بخالف أبواب السرور فإنها تفـتح انتظـاراً لمـن               

 وحينئـذ   )6(﴾وقَاَل لَهم خَزنَتُهـا   ﴿:دة الواو في  ئيدخلها وقيل وهي عاطفة والزا    

 الجـواب    هما عاطفتان ويكون   :لهم خزنتها، وقيل   /أ48/ يكون جواب إذا وقال   

ان كيت وكيت، وقيل هي للحال أي جاءوها مفتحة أبوابها كما           محذوفاً تقديره ك  

ح بمفتحة حاالً في     صر﴿ÏM≈ ¨Ψ y_ 5βô‰tã Zπ ys−Gx •Β ãΝ çλ°; Ü>≡ uθö/ F{  وإنمـا   : قيـل  )7(﴾#$

ح لهم ويكون الجـواب     فتَ يقفوا حتى تُ    أن عن لهم مع مجيئهم إكراماً لهم       تحتْفُ

  .حينئذ أيضاً مقدراً تقديره اطمأنوا وسعدوا

                                                 
 .تصحيف" واقع: "في المخطوط )1(
  .3/142سورة آل عمران  )2(
 .1/401الذهبشذور : انظر )3(
  .1/473المغني: انظر )4(
  .39/73سورة الزمر  )5(
 .39/73سورة الزمر  )6(
 .38/50سورة ص  )7(
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 )2(ه بعد خالـدين ألنـه إنمـا يجـيء بعـد           يقدر ه أن  حقُّ :)1(ل الزمخشري  قا

#حتَـى   ﴿ :طف عليه وقيل تقـديره    الشرط وما ع  :متعلقان sŒ Î) $yδρ â™!% y` ôM ysÏGèùuρ 

$yγ ç/≡ uθö/ r&﴾)3( يعني  الجواب بلفظ الشرط ولكنه بزيادة تقييده بالحال فذلك صح،          أن 

 لغة قريش إذا عدوا     جنة ثمانية وزعموا أن   ية ألن أبواب ال    هي واو الثمانّ   :وقيل

قالوا ست سبع وثمانية إيذاناً بأن السبعة عدد تام وأن ما بعده عـدد مـستأنف                

 وممـن ذكـر ذلـك       )4(﴾وثَاِمنُهم كَلْبهم  ﴿واستدلوا على ذلك بآيات من جملتها       

في  وابن خالويه والثعلبي وجماعة وهذا فاسد عند المصنف، وذكر           )5(الحريري

 لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن اآلية منهـا ألنـه             : وجه ذلك وقال   )6(المغني

 على عـدد     ذكر األبواب وهي جمع ال يدلُّ       فيها الستة وإنما عدد  ليس فيها ذكر    

 عليه بل على جملة هو فيها وأمـا اآليـة           ةًداخل /ب48/ خاص ثم الواو ليست   

 أنها عاطفة   : أحدها :رخَ أُ ها أوجه  ذكروه بل فيه   امفي ً المقيس عليها فليست نصا   

  .وعطفت هذه الجملة على جملة قوله هم سبعة فيكون قد أخبر بخبرين

 وهذا يؤكـد    أنهم سبعة رجال على البت والثاني أن ثامنهم كلبهم        :  أحدهما

  . من كالم المتنازعين فيهم وثامنهم كلبهمبأن  جملة قوله 

 اهللا أخبر عنهم بذلك، قـال هـذا         ستئناف وأنه من كالم    الثاني أن الواو لال   

  .ما قبلهبليغطي انقطاع هذا  القائل وجيء

نكرة تأكيداً للـصوق    ل الثالث أنها الواو الداخلة على الجملة الواقعة صفة ل        

اتصافه بها أمر ثابت مستقر ونظيرهالصفة بالموصوف وداللته على أن :   

                                                 
 .4/88الكشاف : انظر )1(
  ".بعد: " في المخطوط )2(
 .39/73سورة الزمر  )3(
 .18/22سورة الكهف  )4(
ا إمام ، هو أبو محمد القاسم بن علي البصري صاحب المقامات    : الحريري   )5(  ، ظالفصاحة والبالغة ورشاقة األلف

عي     صباني و المجاش ى الق و عل رأ النح ري     ، ق يم الجب ي الحك ى أب رائض عل شيرازي والف ى ال ه عل ه ، والفق : ل
 187البلغة : انظر. توفي خمسمائة وست عشرة هـجرية  ، وديوان شعر ، المقامات والملحة وشرحها ودّرة الغواص    

  .2/257  وبغية الوعاة3/23وإنباه الرواة 
 .2/363المغني : انظر )6(
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﴿!$tΒuρ $uΖ õ3 n=÷δr& ⎯ ÏΒ >π tƒ ö s% ωÎ) $oλm; uρ Ò>$tGÏ. ×Πθè=÷è̈Β﴾)1(    وإليه ذهب الزمخـشري )2( 

 عن  : آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوا        )3("التي" وهذه هي    :ثم قال 

وا بالظن كما عبروا، والدليل عليه أن اهللا سبحانه         مجر ولم ي   وطمأنينة ثبات علم 

RΗ$﴿ :اتبع القولين األولين قوله    ød u‘ Í= ø‹ tóø9 $$Î/﴾)4(    ـ      : ول الثالـث قولـه    واتبـع الق

﴿$̈Β öΝ ßγ ßϑn=÷ètƒ ωÎ) ×≅‹ Î=s%﴾)5(.  

إشـارة أي    /أ49/اسـم   ر المبتدأ   قدأنها واو الحال على هذا في     :  الرابع قيل 

  عاملِ  حذفَ  ذلك أن  ردُّ وال سبع، ليكون في الكالم ما يعمل في الحال وي          )6(اذه

  .الحال إذا كان معنوياً ممتنع واهللا أعلم

$﴿:  وشرطية نحـو    مر  فيما :قوله    tΒ uρ (#θ è= yè ø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª!  قـال   )7(﴾#$

  في يأتي هنا والذي قاله هناك أن)9(﴾ما نَنْسخْ ﴿ما قلناه في إعراب      كل :)8(السمين

   :ما قولين

 : وهو الظاهر أنها مفعول مقدم لنسخ وهي شرطية حازمة والتقدير          :أحدهما

  . )10(﴾ َأياً ما تَدعوا﴿: الىأي شيء ننسخ مثل قوله تع

 ولكنها واقعة موقع المـصدر      "خْسنْنَ"ـ   ل زمة أنها شرطية أيضاً جا    :والثاني

 هو المفعول به والتقدير أي ننسخ ننسخ آية، قاله أبـو البقـاء وغيـره                "آيٍة"ن  وِم

مـا  وراد فيما    أنه ي  :)11(قل عن أبي البقاء    انتهى، ونُ  ئز مصدر جا  "ما" فحتى   :وقالوا

 لمصدر محـذوف    اً في محل نصب نعت    "خير"خر وهو أن يكون من       أُ  أوجه تفعلوا

ـ        يعلم )12(وما تفعلوا فعالً كائناً من خير     : تقديره د ه جزم على جواب الشرط، وال ب

                                                 
 15/4سورة الحجر  )1(
 .2/283الكشاف : انظر )2(
 ".الذي: "في المخطوط )3(
 .18/22سورة الكهف  )4(
  .18/22سورة الكهف  )5(
 " .ها: "في المخطوط )6(
 2/197سورة البقرة  )7(
 .2/39 نالدر المصو: انظر )8(
 2/106سورة البقرة  )9(
  17/110 سورة اإلسراء )10(
 .162التبيان في إعراب القرءان : انظر )11(
 " .خير ويعلمه: "في المخطوط )12(
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العلم عن المجازاة على فعل الخير، كأنه       ب رعبمن مجاز في الكالم، فإما أن يكون        

  .ر المجازاة بعد العلم أي فيثيبه عليهقد تُا أنمإكم، ويجاز ي:قيل

 قـال الرضـى فـي شـرح         : ويجب حذف ألفها إذا كانت مجرورة      :قوله   

 بحـرف  في األغلب عند كونها مجرورة       ية وتحذف ألف ما االستفهام    :)1(يةبالحاج

 أو مضاف وذلك ألن لها صدر الكالم ألنها استفهام، ولم يمكن تأخير             جٍر /ب49/

 حتى يصير المجموع ككلمة واحدة موضـوعة         معها بكّليها ور م ع دالجار عنها فقُ  

ـ  وج ،عن مرتبة التصدر  االستفهام  الستفهام فال يسقط    ل  حـذف األلـف دليـل       َلِع

التركيب، ولم يحذف آخر من االستفهامية مجرورة وال كم لكونه حرفاً صـحيحاً،             

 وال من أي لجري آخره مجرى الحرف الصحيح في تحمل الحركات، وقـد جـاء              

   :األلف ثابتاً نحو 

  )2(ماِدرَرغَ في مٍر تَيِزنْخَكَ م   يِئعلَى ما قَام يشتُمني لَ

Ν§﴿: قوله   tã tβθ ä9 u™ !$ |¡ tF tƒ﴾)3(:  قال الزمخشري)4( :أصله عما على أنـه      عم 

حرف جر دخل على ما االستفهامية تفخيم الشأن كأنه قـال عـن أي شـيء                

  .؟يتساءلون

8ο﴿: قوله t Ïß$oΨ sù zΝ Î/ ßì Å_ö tƒ tβθè=y™ ö ßϑø9  يتعلق  مِب: )6(قال السمين في إعرابه    :)5(﴾#$

  ِهبيرجع، وقد وي الحوف )7(م        اسـم    فجعلها متعلقة بناظرة، وهذا ال يـستقيم ألن 

  .ناظرةب يتعلق  يرجعماالستفهام له صدر الكالم، وِب

  

  

  

                                                 
 .لم أقف عليه في شرح الحاجبية )1(
   .2/539في الخزانة و2/217 بال نسبة في الهمع هوو 241والسيوطي 121البيت لحسان بن ثابت في ديوانه  )2(
 .78/582سورة النبأ  )3(
 .4/380الكشاف : انظر )4(
 .27/35سورة النمل  )5(
 .11/271 نالدر المصو: انظر )6(
 .مكررة مرتان" وقد وهم :"عبارة  )7(
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$﴿ :قوله    yϑ Î/ t x xî ’ Í< ’ În1 u‘﴾)1(:  قال الزمخشري : )2( ما في قولـه    : قلتَ فإن : 

﴿$yϑÎ/ t x xî ’ Í< ’ În1u‘﴾)3( ُّالمـصدرية أو الموصـولة أي      :  هي؟ قلت  آِتاء   الم أي

بـأي  : ويحتمل أن تكـون اسـتفهاميةً بمعنـى         ،  من الذنوب    بالذي غفر لي  

  شيءغفر لي

نـه  إ :اآلن :ّلارة إلعزاز الدين حتى ق    باصهم من الم  مع ه يريد به ما كان عن     بير

 فـي   )4(جائزاً انتهى قـال    كان إثباتها    غفر لي، بطرح األلف أجود، وإن      ِبم ريمك

oÿ$!﴿ /أ50/ :)5(المغني Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθøî r&﴾)6( إ    ثبات األلف قليـل    إ ن المعنى بأي شيء، فإن

ـ  الذي غُ   الذي وهو بعيد، ألن    ى يكون بمعن   وغيره أن  و وأجاز ه  شاذٌّ ر لـه هـو     ِف

 طالع عليه االعد إرادة   الذنوب، ويب فيـه  غفرت انتهى، وإخبار المصنف      ا وإن  أن 

 أنه استضعف لو صلتها من حيث أن        :)7(تكون مصدرية، وذكر السمين في إعرابه     

، أنه تمنى أن يعلم قومه بذنوبه المغفوره وليس المعنى على ذلـك             : يبقى المعنى   

 وهذا توضيح لما رد بـه       .إنما المعنى على تمني علمهم بغفران ربه ذنوبه انتهى        

ه اء، ورد ستفهامية هو الفـر   اوالقائل بكونها   : المصنف في المغني، ثم قال السمين     

الكسائي بأنه كان ينبغي حذف ألفها لكونهـا مجـرورة، ثـم رد الـسمين علـى                 

 مـن مـذهب البـصريين    رن المشهوإ ف،فلالزمخشري في قوله األجود طرح األ   

  :)8(وجوب حذف ألفها، كقوله

عقوُلت الم:الر إذا أنا لَ      يل عاتق بثقمحإذا الخيُل َأم ِتطعنكر  

  :إال في ضرورة كقوله

  يشتُمني لئيم ا قَامماِد  علَى مغَ في رانتهىكخنزيٍر تمر  .  

                                                 
 .36/27سورة يس )1(
 .8-4/7الكشاف : انظر )2(
 .36/27سورة يس )3(
 ".قل: "في المخطوط )4(
 .1/299المغني : انظر )5(
 15/39سورة الحجر  )6(
 .12/156الدر المصون : انظر )7(
 .314معجم الشواهد  و1/422 والخزانة 44 في ديوانه آرب بن معدي و لعمر:البيت )8(
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 يوضح هذا ما ذكره الـسيد فـي         : إلخ ؟لماذا فعلت : وإنما جاز نحو  : قوله  

دها إذا لم تحذف     ما االستفهامية إذا كانت مجرورة ووقع بع       أن: )9(شرح اللباب 

ألفها ألن ذا لما لم تثبت زيادته، وال كونه موصوالً إال مع ما صار ما مـع ذا                  

ككلمة واحدة وصارت األلف كأنها في وسط الكلمة والحذف في الوسط قليـل             

  .انتهى

 المـتكلم اسـمها     ء حرف توكيد، ويا    إن :خإلأفعل   /ب50 /:إني بما :قوله 

ما يقتضيه تفسيره لكالمه، وبمـا جـار        وخبرها محذوف تقديره مخلوق على      

 نكرة تامة وبهـذا     "ما"ومجرور متعلق بالخبر المحذوف، والمجرور هنا وهو        

 بمصدر هو خبـر   منسبكةفسرها بأمر، ويجوز أن تفسر بشيء، وأن مع الفعل          

لمبتدأ محذوف، وهذا اإلعراب اقتضاه تفسيره الذي ذكره بعد سـوق المثـال،             

 وصلتها في موضع خفض به ال من مـا،  وزعـم أن              أن: )1(وقال في المغني  

السيرافي وابن خروف وتبعهما ابن مالك ونقله عن سيبويه أنها معرفـة تامـة              

            ،بمعنى الشيء أو األمر، وأن وصلتها مبتدأ والظرف خبره، والجملة خبر ألن

  . وال يتحصل للكالم معنى طائل على هذا التقدير انتهى:قال

,t﴿: قوله    Î= äz ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ô⎯ ÏΒ 9≅ yf tã﴾)2(:  قال السمين )جعل ذات  :  في إعرابه  )3

اإلنسان كأنها خلقت من نفس العجلة داللة على شدة اتصاف اإلنسان بها، فإنها             

  .اخذ منهمادته التي ُأ

: التعجـب : )4(قال نجم الدين سعيد في شرح الحاجيـة        :في التعجب : قوله   

ه ويقل في العـادة وجـوده       ببانفعال يحدث في النفس عند مشاهدة ما يجهل س        

 ال يخفى عليه شـيء،      ألنه عالم تعالى   /أ51/ هذا ال يصح التعجب على اهللا     ول

yϑsù öΝ$!﴿وما ورد منه تعالى نحو       èδu y9ô¹ r& ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9  المخاطب،  إلىمصروف   )5(﴾#$

  .أي يجب أن يتعجب العباد منه
                                                 

 .لم أقف عليه )9(
 .1/298المغني: انظر )1(
 .21/37سورة األنبياء  )2(
 .10/297 نالدر المصو: انظر )3(
 .4/228شرح الرضي على الكافية: انظر )4(
 .2/175سورة البقرة  )5(
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كون ما في ما     أي   )1( وهو قول سيبويه   :ن زيداً أي شيء حس  : قوله     

أحجزم بـذلك جميـع البـصريين إال         :)2( نكرة تامة، قال في المغني     اًن زيد س 

 األخفش فجو ز أَ زه، وجويكون معرفة موصوله، والجملة بعدها صلة ال محل         ن 

 لها، وعليها   نعتاً  لها وأن يكون نكرة موصوفة، والجملة بعدها في موضع رفع           

م ونحوه انتهى، وذهب الفـراء وابـن        فخبر المبتدأ محذوف تقديره شيء عظي     

 هذا من حيث اللفظ ألنه نقل من إنـشاء          فَعِّ أنها استفهامية وض   ىإل: درستويه

            ـ إلى إنشاء ولم يثبت ذلك وأما من حيث المعنى فقوي ألنه كأنه ج  الـسبب   َلِه

tΒu y71$!﴿ :فاستفهم عنه، وقد يستفاد من االستفهام معنى التعجب نحو         u‘ ÷Š r& $tΒ ãΠ öθtƒ 

È⎦⎪ Ïd‰9 $#﴾)3(  غيـر   /ب51/تدأ عند سيبويه مع كونها نكرة        وقوع ما مب   وإنما صح

 المناسـب  اإلبهامهنا باعتبار الجملة خبر، ألن التنكير مقصود ها    مخصوصة، و 

سببه مجهولللتعجب أي أن .  

القطع، قال البعلبكي   :  الجذع :ه أنفَ  قصير َعذَ ما جَ  مٍرأل:  قولهم :قوله     

 أحـد وزراء    )5(بن سعيد اللخمي   ري قص  أن :وأصل هذا : )4(تفي شرح المقاما  

 جذيمة  غـدراً      موالةَ )7( بن مالك األبرش ملك الحيرة لما قتلت الزباء        )5(يمةذج
                                                 

 .1/33الكتاب : انظر )1(
 .1/297لمغني ا: انظر )2(
  .82/17سورة االنفطار  )3(
 .لم أقف عليه )4(
ه   :  قصير بن سعيد اللخمي    )5( اء    ، هو ابن اخت جذيم ان صاحب رأي وده ك      ، وآ ة األبرش مل صاء جذيم من خل

ه ،                    ، العراق م قتلت ه ث زواج من د ال وآان جذيمه قد حارب أبى الزباء وقتله ، فبعثت إليه الزباُء وأظهرت له أنها تري
ن عدي                          فا شكو عمر ب اء ي ى الزب م ذهب قصير إل ه ث ه وأذن حتال  قصير ليثأر لخاله فطلب من الملك أن يجذع أنف

ا فماتت       مسموماً  فصدقته وقربته حتى أدخل عليها جند عمر فلما أدرآت الحيله مصت خاتماً            الكامل  : انظر .  معه
 .5/199 واألعالم 1/120البن األثير 

ه في العراق ، جاهلي عاش          هو جذيمة بن مالك   : جذيمة )5( ة التنوخي وك الدول  بن غن التنوخي القضاعي  ثالث مل
الجيوش          عمرا طويال ، اجتمع له ملك ما بين الحيرة واألنبار وعين التمر والقطقطانيه وهيت ، وهو أول من غزا ب

ه                      ال ل ان يق وك العرب، وآ انيق من مل ه ،     ) األبرش (و) الوضاح : (المنظمة ، وأول من عملت له المج لبرص في
ا      ) أبا الزباء(غزى مشارف الشام وأرض الجزيرة وقتل ملكها    ا ، فلم الزواج منه نَّ ب اء وم وانصرف فراسلته الزب

ة                      ة وست وستين ميالدي ا سنة ثالث مائ أر أبيه ه بث دان     : انظر .جاءها في جند قليل قتلت ة   3/379معجم البل  وخزان
 2/114 واألعالم 4/869األدب 

الزباء بنت عمر بن الظرب بن حسان بن السميدع ، الملكه المشهورة في العصرالجاهلي صاحبة          هي  :  الزباء   )7(
ة     ارف ، بديع رة المع ت غزي ة مصر ، آان وبترا ملك ة آلي ن ذري ة م ا يوناني رة ، وأمه شام والجزي ة ال دمر وملك ت

دمر                  ا         الجمال ، مولعة بالصيد والقنص ، تحسن أآثر اللغات الشائعة في عصرها ، وليت ت ا وأبيه اة زوجه د وف  بع
  .5/199األعالم : سنة  مائتين وسبع وستين ميالدية انظر
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ذج  ألخذ بثأر موالة جذيمة وأتاها فأخبرها     ا  إلى أنفه وصوالً ع: 1( عمرو  أن( ابن  

 وأشار عليه بالمسير إليهـا      هه خان خال  ه اتهمه بأنَّ   جذيمة فعل به ذلك وأنَّ     أخت

فسكنت إلى ذلك، وأقام عندها وسفّرته إلى العراق دفعات، فلما كان آخر دفعة             

استصحب الرجال في الصناديق وعمراً من جملتهم ودخل بهم حصنها وهـي            

  عمرو ويروى أنه كـان  هاأصحابه عليها، وقتل   و وأصحابه غادون فوثب عمرو   

: قالـت وتصت خاتماُ مسموماً    مفاعرفته   /أ52/عندها صورة عمرو فلما رأته      

  . انتهى)2(" عمرٍوبيدي ال بيِد"

 لعملها عمل ليس شروط : في ما تعمل عمل ليس في لغة الحجازيين: قوله

أربعة لم يذكرها الشيخ هنا ألن محلها كتب النحو وقـد ذكرهـا فـي شـرح                 

أال يقتـرن   اً وخبرها مؤخراً، والثاني     دمأن يكون اسمها مق   : ، أحدها )3(الشذور

أن ال يليها معمـول الخبـر       : االسم بأن، والثالث أن ال يقترن الخبر، والرابع       

وليس ظرفاً وال جاراً ومجروراً فإذا استوفت هذه الشروط األربعة عملت هذا             

 نكرتين أو معرفتين أو كان االسـم معرفـة          )4( وخبرها العمل سواء كان اسمها   

لشرائط لغـة أهـل الحجـاز، وأمـا         والخبر نكرة، وإعمالها عند وجود هذه ا      

ما زيد قـائم،    : التميميون فال يعملونها ولو وجدت الشروط األربعة، بل يقولون        

هذا تلخيص ما في شرح الشذور وفي المغني، وإن دخلت على الفعل لم تعمل              

(tΒuρ šχθà$﴿: نحو ÏΖ è? ωÎ) u™!$tóÏFö/ $# Ïµ ô_uρ «!$#﴾)5(.  

  أن :، النظر إلخذوف يفسره المذكور    فاعل بفعل مح   /ب52/ : ووصال :قوله

جمـع بـين    يفسره الفعل المـذكور، إذ ال ي      : خذ من قوله   أُ يهذا الحذف وجوب  

فِسالمر والمرفس.  

                                                 
ه                         :عمرو بن أخت جذيمة      )1( تقم من قاتلت ة وان ه جذيم د خال ولى بع ة اللخمي ت ن ربيع هو عمر بن عدي بن نصر ب

  .5/82ألعالم  وا134 ـ1/122الكامل البن األثير: انظر.الزباء ، وقد استمر في الملك أآثر من خمسين سنة 
  .1/185 وجمهرة األمثال 147أمثال العرب :  انظر)2(
 .1/251شرح شذور الذهب : انظر )3(
 . زيادة ليستقيم المعنى" وخبرها: "آلمة )4(
  2/272سورة البقرة  )5(
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لة ذلك شبههن برب،     عِ :قل، وطال، وكثر  :  من األفعال إال   فَّكَولم تُ : قوله 

 )1( مع هذه األفعال مصدرية ال كافة قالـه فـي المغنـي           "ما"وزعم بعضهم أن    

 ما المتصلة بهذه األفعال يجوز أن     أن   )2( في حواشي الكشاف   قطب الدين  وذكر

   تكون كافة، ويظهر ثمرة ذلك في فصلها ووصـلها          تكون مصدرية، ويجوز أن 

  .وصل انتهىفصل، وعلى الثاني تُخطاً، فعلى األول ال تُ

   :قوله   

  )3( الُمخِْلِسأفناُن رأِسَك كالثَّغاِم   أعالقةً ُأم الوليِد ُبعيد ما 

ةالقالع        بفعل مقد ر علـى المـصدرية، أي       بالفتح هنا عالقة الحب، وهو نصب

  المراد  أن :عالقة، واألفنان جمع الفنن وأصلها أغصان الشجر، والنظر       : العلق

لـس  خ النبات إذا اختلط رطبه ويابـسه وأ       )4(لسخأوبها ها هنا شعور الرأس،      

  .البياض واهللا سبحانه وتعالى أعلم /أ53/ واده سالطَرأسه إذا خَ

                                                 
 .1/306المغني : انظر )1(
  .طه العجليلم أجد هذا النص في حاشية القطب على الكشاف في النسخة المحققة إلبراهيم  )2(

دين ا     : قطب ال رة منه ات آثي ه مؤلف اني ل شهور بالقطب التحت رازي الم دين ال د قطب ال ن محم ود ب ة : محم تحف
شاف ية الك ي حاش ق(األشراف ف ة ) محق تين هجري بعمائة وست وس نة س وفي س ة : انظر. ت درر الكامن  4/339ال

 .11/215 ومعجم المؤلفين 11/87والنجوم الزاهرة 
  .99 معجم الشواهد 157وموصل الطالب  255وأوثق األسباب فيوهو  الفقسي يخاطب به نفسه البيت للمرار )3(
 .6/65لسان العرب : انظر )4(
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  ةالباب الرابع في اإلشارة إلى عبارات محرر

تغمده اهللا برحمته وأسكنه فسيح جنته كـذا         مؤلفه  ما وجد بخط   :آخر هذا  

 الـشيخ  مؤلفهنقل عن النسخة المنقول منها هذه النسخة، هذا آخر ما وجد بخط   

د الشافعي األنصاري، ونقلـت      هو محمد بن أحمد بن محم      :جالل الدين المحلي  

 الفضل محمد بن محمد بن محمد بن بهـادر المـومني            يأب ذلك من خط تلميذه   

  . تغمدهما اهللا برحمته)1(الطرابلسي الشافعي

                                                 
ولـد  . محمد بن محمد بن محمد بن بهادر الكمال أبو الفضل المومني الطرابلسي ثـم القـاهري الـشافعي                  )1(

البهجة وألفية البرماوي في األصول والوردية      بطرابلس ونشأ بها فقدم في صغره مع أمه وأخيه القاهرة وحفظ            
في النحو وغيرها مع فقيهه التقي أبي بكر الطرابلسي وغيره والزم الجالل المحلي حتى قرأ عليه شرحه على                  
المنهاج وجمع الجوامع وغيرهما بل قرأ عليه الكثير من شرح ألفية العراقي وأخذ أيضاً عن البوتيجي والعالء                 

 والـذيل   7/39الـضوء الالمـع     : انظـر . توفي سنة ثمانمائة وسبع وسبعين هجرية     .البلقينيالقلقشندي والعلم   
 .4/101 واألعالم 177 والمنجم في المعجم 2/143التام
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  الفهارس الفنية
  

 .فهرس اآليات: أوالً

 .فهرس الحديث الشريف: ثانياً

  فهرس األمثال: ثالثاً

 .والـاألق: رابعاً

 .يفهرس القواف: خامساً

 .فهرس األعالم: سادساً

 .فهرس األماكن والبلدان والفرق: سابعاً

 .فهرس الكتب الواردة في المتن: ثامناً

 .فهرس مصادر البحث والتحقيق: تاسعاً

 .فهرس الموضوعات: عاشراً
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  فهرس اآليات القرآنية: أوًال

  
  سورة البقرة

  الصفحة ــــــــــــــةاآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رقم اآلية

  9  ﴾ولَهم ِفيها َأزواج مطَهرةٌ﴿       25
96  ﴿–Š uθ tƒ öΝèδ ß‰tnr& öθs9 ã£ϑyè ãƒ﴾  68  

   135  ﴿اِهيمرْل ِملَّةَ ِإبِنيفا ب29  ﴾ح  

    216      
 وعسى َأن تَكْرهوا شَيئاً وهو خَير لَكُم وعسى ﴿

  ﴾ئاً وهو شَر لَكُموا شَيَأن تُِحبُّ

35  

  35  ﴾َأو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهي خَاِويةٌ  ﴿  259

  36  ﴾ثُم ال يتِْبعون ما َأنْفَقُوا منّاً وال َأذًى ﴿  262

222-223  
اللَّه ِإن اللَّه يِحبُّ  َأمركُم فَْأتُوهن ِمن حيثُ﴿

 ﴾ِنساُؤكُم حرثٌ لَكُم  الْمتَطَهِِّرينالتَّواِبين ويِحبُّ

27  
  

  73  ﴾قد نرى تقلب وجهك﴿  144
197  ﴿$ tΒuρ (#θ è=yèøs? ô⎯ÏΒ 9 ö yz çµ ôϑ n=÷ètƒ ª!$#﴾  77  

  77  ﴿ما نَنْسخْ ﴾  106

175  ﴿!$ yϑ sù öΝèδu y9ô¹r& ’n? tã Í‘$̈Ζ9 $#﴾  80  

272  ﴿$ tΒ uρ šχθà) ÏΖè? ω Î) u™ !$ tó ÏFö/ $# Ïµ ô_uρ «! $#﴾  82  
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  سورة آل عمران

  3  ﴾والراِسخُون ِفي الِْعلِْم﴿  7
  3  ﴾ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ﴿  7 

31  ﴿بحوِني يفَاتَِّبعاللَّه 11  ﴾كُم  
 ربِّ ِإنِّي وضعتُها ُأنْثَى واللَّه َأعلَم ِبما وضعتْ ﴿  36

يمِإنِّي سكَالُْأنْثَى و الذَّكَر سلَيوميرا متُه﴾  

28  

142  ﴿$ £ϑ s9uρ ÉΟ n=÷ètƒ ª!$# t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρß‰yγ≈ y_ öΝä3Ζ ÏΒ﴾  7475؛  

  سورة النساء

83  ﴿كُملَيُل اللَِّه عال فَضلَو34  ﴾و  

9  ﴿|·÷‚ u‹ ø9uρ š⎥⎪Ï%©!$# öθ s9 (#θ ä.t s?﴾  66  

  سورة المائدة
73  ﴿نسملَي قُولُونا يموا عنْتَهي لَم ِإن33  ﴾و  

107  ﴿ ِهملَيقَّ عتَحاس الَِّذين ا ِمنمهقَاماِن مقُوماِن يفَآخَر

  ﴾ولَياِناأل

37  

48  ﴿مهعا مدِّقاً ِلمص42  ﴾م  
  60  ﴾ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصالِة﴿  6

  سورة األنعام

154  ﴿نسلَى الَِّذي َأحاماً ع48  ﴾تَم  

  61  ﴾يٍر فَهو علَى كُلِّ شَيٍء قَِديروِإن يمسسك ِبخَ﴿  17
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  سورة األعراف

  17  ﴾َأولَم يتَفَكَّروا ما ِبصاِحِبِهم ِمن ِجنٍَّة﴿  184
168  ﴿ِلِل اللَّهضي ن20؛19  ﴾م  
  39  ﴾وِإلَى ثَمود َأخَاهم صاِلحا﴿  73
  58  ﴾َألَستُ ِبربِّكُم قَالُوا بلَى﴿  172
108  ﴿#sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™ !$ŸÒ ø‹ t/﴾  62  

  سورة األنفال

  34  ﴾لَوال ِكتَاب ِمن اللَِّه سبقَ ﴿  68

42  ﴿فََل ِمنْكُمَأس كْبالر52  ﴾و  

  سورة التوبة

92  ﴿ قُلْتَ ال َأِجد مِملَهِلتَح كا َأتَوِإذَا م لَى الَِّذينال عو

  ﴾ما َأحِملُكُم علَيِه تَولَّوا

59  

  ورة يونسس

  23  ﴾ِإن الِْعزةَ ِللَِّه جِميعاً﴿  65

  30  ﴾ِإلَيِه مرِجعكُم جِميعاً﴿  4
  61  ﴾مكْر مها لَذَِإ﴿  21

  سورة يوسف

43  ﴿ونربِللرُّْؤيا تَع كُنْتُم 42  ﴾ِإن  
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  الرعدسورة 

  29﴾المَ لَيكُمس والْمالِئكَةُ يدخُلُون علَيِهم ِمن كُلِّ باٍب﴿  23-24
  42  ﴾كَفَى ِباللَِّه﴿  43

  إبراهيمسورة 

10  ﴿48  ﴾َأِفي اللَِّه شَك  
  الحجرسورة 

  77؛35   ﴾ ولَها ِكتَاب معلُومإالوما َأهلَكْنَا ِمن قَريٍة ﴿  4

6  ﴿﴾ِه الذِّكْرلَيا الَِّذي نُزَِّل عا َأيُّه64  ي  
39  ﴿!$ oÿÏ3 ‘ ÏΖoK÷ƒ uθøî r&﴾  79  

  

  سورة اإلسراء

  8           ﴾سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه﴿  1
  77   ﴾﴿َأياً ما تَدعوا  110

  الكهفسورة 

  8  ﴾فَوجدا عبداً ِمن ِعباِدنَا﴿  65

  15  ﴾لَِكنَّا هو اللَّه ربِّي﴿  38
  17  ﴾ِلنَعلَم َأيُّ الِْحزبيِن َأحصى﴿  12
  18؛17  ﴾ينْظُر َأيُّها َأزكَى طَعاماًفَلْ﴿  19

  22ِإنَّا مكَّنَّا لَه ِفي قُْل سَأتْلُو علَيكُم ِمنْه ِذكْراً﴿  83-84
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  ﴾رِضاَأل

22  ﴿ ﴾مهكَلْب مثَاِمنُه76  و  
22  ﴿$ RΗødu‘ Í= ø‹ tóø9$$ Î/﴾  77  

22  ﴿$̈Β öΝ ßγßϑn=÷ètƒ ωÎ) ×≅‹ Î=s%﴾  77  

  مريمسورة 

93  ﴿ ِض ِإنالَْأرواِت ومِفي الس نآِتي إالكُلُّ م 

  ﴾الرحمِن عبداً
8  

  26  ﴾َأيُّهم َأشَدُّ﴿  69
  طهسورة 

  18  ﴾َأشَدُّ عذَاباً ولَتَعلَمن َأيُّنَا﴿  71

  62؛61  ﴾فَِإذَا ِهي حيةٌ تَسعى﴿  20
  سورة األنبياء

  48  ﴾ِكيدن َأصنَامكُمألوتَاللَِّه ﴿  57
19  ﴿ونتَكِْبرسال ي هِعنْد نم53  ﴾و  
37  ﴿t,Î=äz ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ô⎯ÏΒ 9≅ yf tã﴾  80  

  الَحّجسورة 

  6  ﴾وجاِهدوا ِفي اللَِّه حقَّ ِجهاِدِه﴿  78

  32  ﴾بصاراألفَِإنَّها ال تَعمى  ﴿  46
5  ﴿”É)çΡ uρ ’Îû ÏΘ% tn ö‘F{ $#﴾  73  
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  النورسورة 

64  ﴿ô‰s% ãΝ n=÷ètƒ !$tΒ óΟ çFΡr& Ïµ ø‹ n=tã﴾  7071؛  

  الشعراءسورة 

  18  ﴾وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا َأي منْقَلٍَب ينْقَِلبون﴿  227

132-134 ﴿ونلَما تَعِبم كُمداتَّقُوا الَِّذي َأمو اٍمِبَأنْع كُمدَأم

ِنينبووٍنيعنَّاٍت وجو﴾  

21  

102  لَنَا َأن فَلَوْؤِمِنينالْم ِمن ةً فَنَكُونكَر    69  
  النملسورة 

40  ﴿هاً ِعنْدتَِقرسم آها ر45  ﴾فَلَم  

35  ﴿8ο t Ïß$oΨ sù zΝ Î/ ßì Å_ö tƒ tβθè=y™ ö ßϑø9 $#﴾  78  

  سورة القصص

  44  ﴾فَخَرج علَى قَوِمِه ِفي ِزينَِتِه﴿  79

  64  َأيما الَْأجلَيِن قَضيتُ ﴾ ﴿  28
  العنكبوتسورة 

58  ﴿موَِّئنَّهاِت لَنُباِلحِملُوا الصعنُوا وآم الَِّذين33  ﴾و  
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  الرومسورة 

  5  ﴾ وِمن بعدِللَِّه الَْأمر ِمن قَبُل﴿  4

36  ﴿قْنَطُوني م19  ﴾ِإذَا ه  
25  ﴿§ΝèO #sŒ Î) öΝä.$ tãyŠ Zο uθ ôãyŠ z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# !#sŒ Î) óΟçFΡ r& 

tβθ ã_ ãøƒ rB﴾  

62  

  لقمانسورة 

وهناً علَى  نْسان ِبواِلديِه حملَتْه ُأمُّهاإلووصينَا ﴿   14

 كياِلدِلوِلي و ِن َأِن اشْكُريامِفي ع الُهِفصٍن وهو

ِصيرالْم ِإلَي﴾  

28  

27  ﴿öθ s9uρ $ yϑ ¯Ρ r& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ÏΒ >ο tyf x© ÒΟ≈ n=ø%r& ãós t7 ø9$#uρ 

… çν ‘‰ßϑ tƒ .⎯ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ èπ yèö7 y™ 9çt ø2r& $ ¨Β ôN y‰ÏtΡ 

àM≈ yϑ Î=x. «!$#﴾  

65  

  سبأسورة 

31  ﴿ْؤِمِنينلَكُنَّا م ال َأنْتُم44  ﴾لَو  

  سورة فاطر
1  û﴿û§ƒ﴾  32  

29  ﴿öΝèδ#sŒ Î* sù tβρ ß‰Ïϑ≈ yz﴾  62  

27  ﴿$ yϑ Î/ tx xî ’Í< ’În1 u‘﴾  79  
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  سورة الصَّافات

  34   ﴾ ذَاِهب ِإلَى ربِّي سيهِديِن وقَاَل ِإنِّي﴿  99

  35  ﴾ال يسمعونِمن كُلِّ شَيطَاٍن ماِرٍدَ﴿  6
  سورة ص̃

41  ﴿نَا َأيُّوبدبع اذْكُر8  ﴾و  

50  ﴿ÏM≈ ¨Ψ y_ 5βô‰tã Zπ ys −G x•Β ãΝçλ°; Ü>≡uθ ö/F{ $#﴾  75  

  الزمرسورة 

  58   ﴾بلَى قَد جاءتْك آياِتي﴿  59

  58  ﴾ياِند اهللا هنَأ و﴿لَ  57
76؛75؛61؛60  ﴾حتَّى ِإذَا جاءوها ﴿  71

  سورة غافر

28  ﴿نوعآِل ِفر ِمن ْؤِمن9  ﴾م  

  فصلتسورة 

43  ﴿ قَاُل لَكا يإالم ِإن ِلكقَب ِل ِمنِقيَل ِللرُّس ا قَدم 

  ﴾ربك لَذُو مغِْفرٍة وذُو ِعقَاٍب َأِليٍم
21  

29  ﴿بلَّانَارِن َأض26  ﴾نَا َأِرنَا الَّذَي  
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  سورة فصلت

17  ﴿ منَاهيدفَه ودا ثَمَأم58   ﴾و  
  سورة الشورى

51  ﴿$tΒuρ tβ% x. A |³ u; Ï9 βr& çµ yϑÏk=s3 ãƒ ª!$# ωÎ) $·‹ ômuρ ÷ρr& ⎯ ÏΒ 

Ç› !# u‘ uρ A>$ pg Éo﴾  

70  

37  ﴿ونغِْفري موا ها غَِضبِإذَا م61  ﴾و  
      

  رة الزخرفسو
  38  ﴾وهو الَِّذي ِفي السماِء ِإلَه﴿  84

39  ﴿ِإذْ ظَلَم موالْي كُمنْفَعي لَن40  تم﴾و  
  58  ﴾َأم يحسبون َأنَّا ال نَسمع ِسرهم ونَجواهم بلَى﴿  80

  سورة الجاثية

  21  ﴾وِإذَا ِقيَل ِإن وعد اللَِّه حقٌّ﴿  32

  جراتسورة الح

  30؛29  ﴾لَحم َأِخيِه ميتاً﴿  12

  سورة الذاريات

  17  ﴾يسَألون َأيان يوم الدِّيِن﴿  12

24-25  ﴿ِمينكْرالْم اِهيمرِف ِإبيِديثُ ضح ْل َأتَاكه  ِْإذ

المالماً قَاَل سِه فَقَالُوا سلَيخَلُوا عد﴾  

22  
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25  ﴿وننْكَرم مقَو الم23  ﴾س  
  سورة النجم

  60  ﴾والنَّجِم ِإذَا هوى﴿  1

  سورة القمر

  32  ﴾ِإنَّا كُلَّ شَيٍء خَلَقْنَاه ِبقَدٍر﴿  49

  34  ﴾وكُلُّ شَيٍء فَعلُوه ِفي الزُّبِر﴿  52
  سورة الواقعة

75  ﴿ِظيمع ونلَمتَع لَو ملَقَس ِإنَّه28  ﴾  و  
  28  ﴾ النُّجوِم  فَال ُأقِْسم ِبمواِقِع﴿  74
77  ﴿كَِريم آنلَقُر 28  ﴾  ِإنَّه  

  سورة الحديد

  30  ﴾آِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه﴿  7

  سورة الطالق

1  ﴿ِتِهنِلِعد ن47  ﴾فَطَلِّقُوه  

  سورة الملك

    ﴾َألَم يْأِتكُم نَِذير قَالُوا بلَى ﴿  

  سورة القلم

  40  ﴾ك ِبمجنُوٍنما َأنْتَ ِبِنعمِة ربِّ﴿  2

9  ﴿(#ρ–Š uρ öθs9 ß⎯ Ïδô‰è?﴾  68  
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  سورة الجن

  68  ﴾﴿فَمن يْؤِمن ِبربِِّه فَال يخَافُ  13

  سورة المزمل

  36  ﴾ْرِثكْتَْستَ﴿  6

  سورة اإلنسان

31  ﴿ملَه دَأع الظَّاِلِمين48  ﴾و  

  سورة المرسالت

35  ﴿نِْطقُونال ي موذَا ي9  ﴾ه  

  لنبأسورة ا

1  ﴿§Ν tã tβθ ä9 u™!$ |¡ tF tƒ﴾  79  

  سورة النازعات
14  ﴿Ν èδ# sŒ Î* sù Íο t Ïδ$¡¡9 $$Î/﴾  63  

  سورة االنفطار

17  ﴿!$tΒu y71 u‘ ÷Š r& $tΒ ãΠ öθtƒ È⎦⎪ Ïd‰9 $#﴾  81  

  سورة البروج

16  ﴿ِريدا ياٌل ِلم42  ﴾فَع  

  سورة الليل

  60  ﴾واللَّيِل ِإذَا يغْشَى﴿  1
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  سورة التين

  42  ﴾يس اللَّه ِبَأحكَِم الْحاِكِمينَألَ﴿  8
 

  سورة االخالص

1  ﴿دَأح اللَّه و12  ﴾قُْل ه  
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  فهرس الحديث الشريف: ثانيًا
 

  الصفحة الحديـث مسلسل

  27؛7 ".-َوَلْا َفْخر-َأَنْا َسيُِّد َوَلِد آَدَم "  1  

2 
كُنِت علي ِإذْا كُنِْت عنَّي راِضيةً وِإذَا  َإنِّْي َألْعَلُم"

 ".غَضبى
61  

  70 ".َتَصدَُّقْوا َوَلْو بِِِظْلِف ُمَحرَّْق" 3

  8 ".َتِعَس َعْبُد َالدِّْيَناْر" 4

  7  .إلخ" ُقْوُلْوا الّلُهمَّ َصلِّ َعَلْى ُمَحمَّد"  5

  8 ".َتِعَس َعْبُد َالدِّْيَناْر" 6

  7 "ِل ال: اَلمنَّانطَاِء قَبُأ ِبالعدبي نَّانالَّذيالحسَُّؤاِل و : وه

اهصع نم لَىع لُمحي 13  ".الَّذي  
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   مثالاألفهرس : ثالثًا
  
 

 الصفحة المـــــثل مسلسل
  47  ِبالرفَاِء والبِنين 1

  55  .حسب زيٍد درهم 2

  18 عرفتُ زيداً وعِلمتُ من أبوك  3

4 القُرفصاء زيد د17 قَع  

  54 . أراه قط كُنتُ 5

  81 .ألمٍر ما جذَع قصير أنفَه 6

  55  .ما فَعلته قَطْ  7

  14 فَيِصحُّ الحد ِبه، والمجاز المشْهور ملحقْ ِبالحِقيقَة 8

  54 هل رأيتَ الذيب قط؟  9

  6 ُهَو َحقُّ َعاِلٍم َوِجدُّ َعاِلم 10
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  فهرس األقوال: رابعًا
  

  

  الصفحة ولــــــالق مسلسل

1 بح لمن طَب ن11 عملتُها عمَل م  

  58 .نَعم كَفَروا: لَو قَالُوا 2

  65  .لو لَم يخفْ اَهللا لَم يعصِه  3

4 
وصدقُوا َأنَّهم إذا ، كَذَبوا ِفي َأن األمةَ كُلهم ِمنهم آلُه

  قَاموا بشَراِئِط شَِريعة آلُه
9  

5 
صلى اهللا -ر مع رسول اهللا قصرنا الصالة في السف

  54   أكثر ما كنا قط وافية-عليه وسلم

  54 هل رأيتَ الذيب قط؟ 6
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  فهرس القوافي: خامسًا
 

  الصفحة  البحر  القائل  القافية م

  64  المديد  األخضر بن هبيرة  اورائَه 1

  43  الطويل  صخر الهذلي  َسبَسُب 2

  68  الطويل  آعب الغنوي  ُبرْيَق 3

  15  البسيط  أبو نواس  ِبَهالذَّ 4

  79  الطويل  عمرو بن معد يكرب  آرَِّت 5

  9  الكامل  سلمى بنت ربيعة  لَِّتَمَف 6

  26  الكامل  مختلف  ملحاحًا 7

  26  وافر  الهذلي  ْيجناِح 8

  72  الطويل  أبو العطاء السندي  وفوُد 9

  72  البسيط  عبيد األبرص  بفْرَصاِد10

  15  الكامل  حسان بن ثابت  األسِد11

  72  الطويل  طرفة بن العبد  ُمَخلِِّد12
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  الصفحة  البحر  القائل  القافية م

  78  الوافر  حسان بن ثابت  مادَر13

  39  الكامل  عبيد بن معاوية  ُزَمْر14

  5  البسيط  -  َخمرًا15

  83  الكامل  المرار الفقعسي  خلِسالُم16

  39  البسيط  أبو ذؤيب الهذلي  بعالَض17

  49  الطويل  ةجميل بثين  أجمُع18

  69  الوافر  ميسون بنت بجدل  الشفوِف19

  31  الوافر  أبو طالب   تباال20

  72  المتقارب  زهير بن أبي سلمى  هنائُل21

  36  الكامل  -  جعائُله22

  26  المتقارب  غسان بن وعلة  أفضُل23

  6  الطويل  رجل من بني عامر  نوافُله24

  63  الطويل  جرير  أشكُل25

  59  الكامل  يس عبد ق  مكحوُل26
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  الصفحة  البحر  القائل  القافية م

  56  الكامل  الفند الزماني  باآللي27

  71  الطويل  امرؤ القيس  صاِل28

  49  الخفيف  -  المتعاِلي29

  59  الكامل  عبد قيس  فتجمَِّل30

  52  الطويل  -  هغالَم31

  21  الطويل  -  مسلَمًا32

  43  الكامل  -  شريُم33

 45 الطويل - آائْن34

 38 الطويل أبو المنهال األحيان35

 62 البسيط عبد الرحمن بن حسان  مثالِن35

  26  الطويل  الطائي  اَيآفاِن36

  35  الطويل  -  بي37

  32  الطويل  أبو خراش الهذلي  يمضي38

  38  الكامل  مختلف فيه  يعنيني39
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  53  المتقارب  إلحيحة الحالج  غاديًا40
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  مفهرس األعال:سادسًا
 أرقام الصفحات المحصورة بين قوسين إشارة إلى وجود ترجمة العلم فيها : مالحظة

  رقم الصفحة  اســـم العلم  رقم

  )54(   بن كعب األنصارييأُب .1

  81؛75؛64؛62؛57؛54؛53؛51؛44؛)35(  )األخفش األوسط(سعيد بن مسعدة  .2

  70؛)45(  )ابن األثير(علي بن محمد بن محمد  .3

  )7(  سنويجمال الدين اإل .4

 )37(  )األعمش(سليمان بن مهران الكوفي  .5

  (16)  الحسن بن يسار البصري .6

أبو (عبد اهللا بن أبي عبد اهللا الحسين  .7

  )البقاء

  77؛67؛66؛60؛46؛35؛)29(

  76؛)12(  )الثعلبي(عبد الرحمن بن مخلوف  .8

  )81(  )جذيمة(جذيمة بن مالك بن غن  .9

 ر بن عبد الرحمن الجرجانيهعبد القا.10

  )الجرجاني(

)74(  

جعفر (أبو عبد اهللا بن محمد الباقر.11

  )الصادق

)9(  

  60؛)39( )أبو الفتح(عثمان بن جني الموصلي .12

  )76(  )الحريري(القاسم بن علي البصري.13

  )7(  )الجويني(عبد الملك بن يوسف  .14

  78؛)42(  )الحوفي(علي بن إبراهيم بن سعيد .15

  80؛57؛)10(  )ابن خروف(علي بن محمد الحضرمي .16

  )65(  محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي.17
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  )65(  عمر بن الخطاب.18

ابن (عبد اهللا بن جعفر بن درستويه .19

  )درستويه

  81؛)25(

  )83(  )قطب الدين(محمود بن محمد الرازي .20

  71؛63؛57؛45؛)8(  )الراغب(مفضل بن محمد األصفهاني .21

  54؛35؛43؛37؛31؛27؛14؛)4(  )الرضي(محمد بن حسن اإلسترباذي .22

  )41(  )الرماني(علي بن عيسى بن علي .23

  )81(  )الزباء(الزباء بنت عمر بن الظرب .24

 )34(  )الزبير(الزبير بن العوام بن أسد .25

  74؛62؛42؛)25(  )الزجاج(إبراهيم بن سري بن إسحق .26

  )37( )ابن السراج(محمد بن السري البغدادي .27

 )65(  )صهيب(صهيب بن سنان بن مالك .28

 لحسن بن عبد اهللا بن المرزبانا.29

  )السيرافي(

  80؛24؛)23(

  )26(  )الطائي( منظور بن سحيم األسدي.30

 )34()ابن الشجري(هبة اهللا بن علي بن محمد.31

  )65(  )الشلوبين(عمر بن محمد بن عمر.32

  )10(  )الشنتمري(يوسف بن سليمان .33

  )26(  )الطائي( منظور بن سحيم األسدي.34

  64؛)15(  )ابن عامر(اليحصبي عبد اهللا بن عامر .35

  58؛32؛)31(  )ابن عباس(أبو العباس .36

 (18)71؛62؛44؛33؛24؛ )ابن عصفور(علي بن مؤمن الحضرمي .37
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ابن (عبد الحق بن غالب الغرناطي .38

  )عطية

  66؛)45(

  )26(  )العقيلي(مسكين بن عبد العزيز .39

  )82(  عمرو بن عدي بن نصر.40

  )10(  )ليأبو ع(الحسن بن أحمد الفارسي .41

يحي بن زياد بن عبد اهللا األسلمي .42

 )الفراء(

 )الفراء(يحي بن زياد بن عبد اهللا األسلمي 

  )81(  قصير بن سعيد اللخمي.43

  40،)39(  كعب بن زهير بن أبي سلمى.44

  )53(  )الكواشي(أحمد بن يوسف بن الحسن .45

  )57(  )المالقي(أحمد بن عبد النور بن رشيد .46

  81؛80؛67؛62؛60؛57؛56؛54؛50؛18؛)10(  )ابن مالك(  مالك جمال الدين محمد بن.47

  )64(  )المازني(زبان بن عمار التميمي.48

  62؛44؛)20(  )المبرد(محمد بن عبد األكبر األسدي .49

 74؛37؛)30(  )ابن مسعود(عبد اهللا بن مسعود .50

ب بن أبي العز الهمذاني َجتَنْالُم.51

  )ْبَجتَنْالُم(

  52؛)51(؛44؛36؛19

  )83(  ن محمد بن محمد بن بهادرمحمد ب.52

  )15(  )أبو نواس(الحسن بن هانئ .53

 )68(  )هارون(هارون بن موسى .54

  94؛4؛ )3(  )ابن هشام(جمال الدين بن يوسف .55

     يعيش بن علي بن يعيش الحلبي.56

  )ابن يعيش(

)48(  
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  فهرس القبائل واألماآن والبلدان والفرق: سابعًا
 

  الصفحة  االسم  مسلسل
  8  نبي وأمتهآل ال  1
  5  أزد شنوءة  2
  81؛79؛43  نوالبصري  3
  82  التميميون  4
  63  الحجاز  5
  82  نوالحجازي  6
  81  الحيرة  7
  8؛4  الدنيا  8
  15  نوالعروضي  9
10  

  الجمهور
؛37؛25؛23؛17
؛51؛44؛42؛41
  73؛61؛54؛53

  57  العرب العرباء  11
؛37؛33؛31؛29  الكوفيون  12

  75؛53؛51؛44
  40  نووالمتأخرن والمتقدم  13

  37  المحققون  14
  65؛59؛22  المعربين  15
؛37؛35؛17؛15  نوالنحوي  16

  47؛40
  63  أرض تهامة  17
  82  أهل الحجاز  18
  63  أهل العالية  19
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  54  بعض الصحابة  20
  58؛39  ثمود  21
  32  لغة طىء  22
  79  مذهب البصريين  23
  63  مكة  24
  63  نجد  25
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  ردة في المتنفهرس الكتب الوا: ثامنًا

  
 الصفحة الكتابمسلسل

 31 أمالي المفصل 1

 11   اإلعرابقواعد شرح ألسبابأوثق ا  2
 69؛25؛19؛14؛13؛

؛60؛57؛56؛54؛37 شرح التسهيل البن مالك 3
62 

 37 شرح التسهيل البن أم قاسم 4

  72؛67؛47  تفسير البحر المحيط 5

 6 جالء األفهام 6

78؛37؛31؛27؛14؛4 شرح الحاجبية للرضي 7

 83؛46 حواشي الكشاف للقطب 8

؛73؛72؛66؛64؛29 الدر المصون 9
 80؛79؛78؛77؛75

 59 الساوية في العروض  10

  29,30,75,82  شذور الذهب  11

، 10,38,40,45,63  الصحاح  12
70  

 52؛51؛44؛36؛19 الفريد في إعراب القرءان المجيد  13

  40 شرح قصيدة آعب للجالل المحلي  14
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68؛44؛37؛20؛10؛4 الكتاب  15
 81؛80؛

؛46؛36؛32؛19؛12 الكشاف  16
 83؛72؛68؛64؛56

 79؛74؛56 شرح اللباب للسيد عبد اهللا 17

 70؛65؛27؛12 مطول التفتازاني 18

 مغني اللبيب 19

20؛17؛16؛15؛14؛4
؛26؛24؛23؛22؛21؛

؛34؛33؛30؛29؛27
-41؛38؛37

؛79؛74؛63؛62؛59
 83؛82؛81؛80

 74 ممفتاح العلو 20

 71؛63؛57؛45؛8 مفردات الراغب األصفهاني 21

 81 شرح المقامات للحريري 22

 7 المهمات  23
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  فهرس مصادر البحث والتحقيق: تاسعًا
 

ة عشر  .1 راءات األربع ي الق شر ف ضالء الب د  -إتحاف ف ن محم د ب أحم

 .هـ 1359- بمصر- عبد الحميد الحنفي-"البنا" الشهير بـ الدمياطي

 -عبد الحسين المبارك  :  تحقيق الدآتور  –) هـ340ت(جي  أخبار الزجا  .2

 .1980 -بغداد-دار الرشيد للنشر

سي      -ارتشاف الضرب من لسان العرب      .3 ان األندل و حي  -)هـ 745ت( أب

ق اهرة  : تحقي انجي بالق ة الخ د مكتب ان أحم ب عثم  -1 ط-رج

 .م1989/هـ1418

صحابة .4 ة ال ي معرف ة ف د الغاب دين -أس رب عز ال ـ630ت (ن األثي  -)ه

ق ور  : تحقي د عاش د أحم ا ومحم راهيم البن د إب  -محم

 .م1970/هـ1390

ة  .5 رار العربي عيد      -أس ي س ن أب د ب رحمن محم د ال ات عب ي البرآ  ألب

اري ـ577ت(األنب ق-)ه ار :  تحقي د البيط شق-محم  - دم

 .م1957/هـ1377

ن               -اإلصابة في تمييز الصحابة    .6 ي ب ن عل د ب دين أحم  للحافظ شهاب ال

ق  -)هـ 852ت(حجر العسقالني    ل العطار   : تحقي  دار -صدقي جمي

 .م2001/هـ1421-2ط- بيروت-الفكر

ا  .7 سبع وعلله راءات ال راب الق ن  -إع سين ب د اهللا الح و عب  أب

ة   -عبد الرحمن بن سليمان العثيمين    : تحقيق) هـ371ت(خالويه  مكتب

 .م1992/هـ1413-1ط-الخانجي بالقاهرة
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شواذ     .8 راءات ال ري        -إعراب الق اء العكب و البق ق  -)هـ 616ت  ( أب :  تحقي

زوز د ع سيد أحم د ال ب-محم الم الكت روت- ع  -1 ط- بي

 .م1996/هـ1417

راب  .9 د اإلع ن قواع راب ع صاري -اإلع شام األن ن ه ـ761ت( اب  -)ه

ق دي   : تحقي رحمن العبي د ال يد عب ر-رش روت- دار الفك  - بي

 .هـ1970/هـ1390

الم .10 ي  -األع دين الزرآل ر ال ن -)م1976ت( خي م للمالي  - دار العل

 .م1989 -8 ط-بيروت

شجري   .11 ن ال الي اب زة      -أم ن حم د ب ن محم ي ب ن عل ة اهللا ب  هب

وي ـ542ت(العل دآتور –) ه ق ال احي : تحقي د الطن ة -محم  مكتب

 .م1992/هـ1413-1ط- القاهرة-الخانجي

ة   .12 الي النحوي ريم  "األم رءان الك الي الق ن    -"أم ان ب ن عثم ر ب  عم

ب ـ646ت(الحاج ق-)ه ودي :  تحقي سن حم ادي ح ب  -ه الم الكت  ع

  .م1985/هـ1405 -1 ط- بيروت- العربيةومكتبة النهضة

ق       -)هـ168ت( المفضل بن محمد الضبي    -أمثال العرب  .13 ه وعل دم ل  ق

 .م1981/هـ1401 - بيروت- دار الرائد-إحسان عباس: عليه

رواة    .14 اه ال ى أنب رواة عل اه ال ف    -إنب ن يوس ي ب سن عل و الح  أب

ق  -)هـ624ت(القفطي راهيم       :  تحقي و الفضل إب د أب  دار الفكر    -محم

 .م1986هـ1406-1ط-بيروت- القاهرة-يالعرب

د       -)تفسير البيضاوي (أنوار التزيل وأسرار التأويل    .15 دين عب  ناصر ال

 -1ط- بيروت -دار الكتب العلمية  ) هـ791ت(اهللا بن عمر البيضاوي   

 .م1988/هـ1408
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ك  .16 ن مال ة اب ى ألفي سالك إل شام  -أوضح الم ن ه د اهللا ب د عب و محم أب

صاري  دين ع   –األن ي ال د مح ق محم د  تعلي د الحمي ر-ب  - دار الفك

 .1974/هـ1394-6ط-بيروت

سي-البحر المحيط .17 ان األندل أبي حي شهير ب ن يوسف ال د ب ت ( محم

 دار -شارك في تحقيقه عادل أحمد عبد الموجود وآخرون     -)هـ745

 .1993/هـ1413-1ط- بيروت-الكتب العلمية

ة   .18 ر الدمشقي               ي ألب  -البداية والنهاي ن آثي ن عمر ب داء إسماعيل ب  الف

 . القاهرة- دار الفكر العربي-)هـ772ت(

د اهللا الزرآشي        -البرهان في علوم القرآن    .19 ت (بدر الدين محمد بن عب

ق-)794 راهيم  : تحقي ضل إب و الف ل-أب روت- دار الجي - بي

 .م1988/هـ1408

رحمن      –بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة        .20  جالل الدين عبد ال

سيوطي ـ911ت (ال ق-)ه ضل: تحقي و الف د أب راهيممحم  دار - إب

 .م1979/هـ1399 -2 ط- بيروت-الفكر

اة .21 ويين والنح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع سيوطي -بغي دين ال  لجالل ال

راهيم      :  تحقيق –) هـ911ت( و الفضل إب  -2 ط - دار الفكر   -محمد أب

 .م1979/هـ1399-القاهرة

ة           .22 ة النحو واللغ راجم أئم ي ت وب           -البلغة ف ن يعق د ب دين محم  مجد ال

ادي  روز آب ـ817ت(الفي ق-)ه صري :  تحقي د الم شورات -محم  من

 .م1987/هـ1407-1 ط- قطر-مرآز المخطوطات والتراث

اموس  .23 واهر الق ن ج روس م اج الع دي-ت ضي الزبي د مرت  - محم

 .هـ1306- مصر-المطبعة الخيرية
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ود شاآر    –) العهد المملوآي (التاريخ اإلسالمي    .24  المكتب   -1ط- محم

 .-دمشق-األسالمي

ق -)هـ745ت(يان األندلسي ألبي ح-تذآرة النحاة  .25 د   :  تحقي عفيف عب

 .م1986/هـ1406- بيروت-1 ط- مؤسسة الرسالة–الرحمن 

سهيل    .26 اب الت رح آت ي ش ل ف ذييل والتكمي سي -الت ان األندل و حي  - أب

ق داوي: تحقي سن الهن م-)2و1ج( ح شق- دار القل -1ط- دم

 .م1998/هـ1419

سير األلوسي  .27 يم و(تف رءان العظ سير الق ي تف اني ف سبع روح المع ال

اني دين األلوسي-)المث هاب ال ضل ش ي الف ـ127ت( أب ق-)ه :  تحقي

 . بيروت- دار الفكر-محمد حسين

ين   .28 ي              -تفسير الجالل دين المحل د جالل ال ن أحم د ب ) هـ 864ت( محم

سيوطي                دين ال ي بكر جالل ال ن أب  دار  -)هـ 911ت(عبد الرحمن ب

 .المعرفة

د   –تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد      .29 ال ال د   للعالمة جم ي محم ين أب

ق  -)هـ761ت(عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصاري       اس  :  تحقي عب

صالحي صطفى ال ي-م اب العرب ى- دار الكت ة األول  - الطبع

 .م1986/هـ1406

ة .30 وم البالغ ي عل يص ف ي -التلخ دين القزوين الل ال  ج

ب ـ739ت(الخطي رحه -)ه بطه وش وقي  :  ض رحمن البرق د ال  -عب

 . م1904 -1ط - القاهرة-مكتبة التجارية الكبرى

رحمن الزجاجي            -الجمل في النحو    .31 د ال و القاسم عب  -)هـ 337ت( أب

 .م1985/ هـ1405  -2  ط-بيروت-علي توفيق الحمد: تحقيق
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ال  .32 رة األمث سكري      -جمه د اهللا الع ن عب سن ب الل الح ي اله  ألب

ـ395ت( ق-)ه عيد    :  تحقي د س اجر محم و ه سالم وأب د ال د عب أحم

ول سيوني زغل ب العلم-الب ة دار الكت روت-1 ط-ي - بي

 .م1988/هـ1408

اني .33 روف المع ي ح داني ف ى ال م -الجن ن قاس سن ب  الح

ديم فاضل           :  تحقيق –) هـ749(المرادي د ن اوة ومحم دين قب  -فخر ال

 .م1983/ هـ1403 -2 ط-دار األفاق الجديدة

راءات .34 ة الق ة  -حج ن زنجل د ب ن محم رحمن ب د ال د ( عب وفى بع المت

اني   :  تحقيق -)هـ382 الة   مؤس  -سعيد األفغ روت  -سة الرس  -4 ط - بي

 .م1942/ هـ1404

سبع  .35 راءات ال ي الق ة ف ه  -الحج ن خالوي د ب ن أحم سين ب  الح

روت  - دار الشروق  -عبد العال سام  مكرم    :  تحقيق -)هـ370ت(  - بي

 .م1981/ هـ1401 -4ط

سبع        .36 راءات ال ل الق ي الفارسي        -الحجة في عل و عل  -)هـ 377ت  ( أب

ق اح ش    : تحقي د الفت دي ناصف وعب ي النج ة  -لبيعل ة العام  الهيئ

 .م1983/ هـ1403 -للكتاب

 عبد القادر بن عمر البغدادي      -خزانة األدب ولب لباب لسان العرب      .37

ارون      :  تحقيق وشرح    -)هـ1093ت( د ه سالم محم :  الناشر  -عبد ال

 .م1989/هـ1409 -2 ط- القاهرة–مكتبة الخانجي 

د  :  تحقيق -)هـ392ت( ألبي الفتح عثمان بن جني       -الخصائص .38 محم

 .م1952/هـ1372-2  ط-لي النجارع
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ي  -خالصة األثر في أعيان القرن التاسع عشر  .39 د المحب ع - لمحم :  طب

 .هـ1284-بمصر

ون    .40 اب المكن وم الكت ي عل صون ف در الم ف  - ال ن يوس د ب  أحم

ـ روف ب ي"المع سمين الحلب ق-"ال راط:  تحقي د الخ د محم  دار -أحم

 .م1991/ هـ1411 - دمشق–القلم 

ا   .41 ي أعي ة ف درر الكامن ة ال ة الثامن ر   -ن المائ ن حج دين ب هاب ال  ش

سقالني  ـ852ت(الع ححه-)ه بطه وص وارث :  ض د ال شيخ عب ال

 .م1998/ هـ1418 -1 ط- بيروت- دار الكتب العلمية-محمد علي

ع  .42 ع الجوام رح جم ع ش ع الهوام ى هم ع عل درر اللوام             -ال

شنقيطي  ين ال ن األم د ب ـ1331ت(أحم داد-)ه ل :  إع د باس محم

 .م1999/هـ1419 -1 ط-دار الكتب العلمية -عبوش

يس  .43 رئ الق وان ام ق-دي راهيم  :  تحقي ضل إب و الف د أب  دار -محم

 .م1964-2ط-المعارف بمصر

ر .44 ن زهي ب ب وان آع نعة-دي سن  :  ص ن الح سن ب عيد الح و س أب

سكري ه-الع دم ل ي:  ق صر الحت ا ن روت-حن  -2ط- بي

 .م1996/هـ1417

د     حاشية الحموي على شرح ال    : رسالة ماجستير  .45 قواعد لمحمد بن عب

وي ز الحم ق-العزي ة وتحقي رحمن األسطل :  دراس د ال -خضر عب

 .م2006

اني   .46 روف المع رح ح ي ش اني ف ور  -رصف المب د الن ن عب د ب  أحم

القي  ـ702ت(الم ق-)ه راط :  تحقي د الخ د محم م-أحم  - دار القل

 .م1985/ هـ1405 -2 ط-دمشق
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راب .47 ر صناعة اإلع ي  -س ن جن ان ب تح عثم ي الف  -)ـه392ت( ألب

 .م1985/هـ1405-دمشق- دار القلم-1 ط-حسن هنداوي: تحقيق

ي داوود  .48 نن أب عث      -س ن األش ليمان ب ي داوود س افظ أب ام الح  لألم

ستاني األزدي  ـ275ت(السج زم-)ه ن ح روت– 2 ط- دار اب - بي

 .م1985/هـ1419

ذي  .49 نن الترم ذي     -س ورة الترم ن س سى ب د عي افظ محم ام الح  لإلم

اني    العالمة ا :  تحقيق -)هـ279ت( دين األلب د ناصر ال  -لمحدث محم

 .م1988/هـ1408- الرياض-1ط-مكتبة المعارف للنشر

ب   .50 ن ذه ار م ي أخب ذهب ف ذرات ال ي  -ش اد الحنبل ن العم  اب

 -1 ط - دمشق - دار ابن آثير   -محمد األرنؤط :  تحقيق -)هـ1089ت(

 .م1993/هـ1413

د        -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك       .51 دين عب  قاضي القضاة بهاء ال

ي      ا ق –) هـ 698ت(هللا بن عقيل العقيل د        : تحقي دين عب د محي ال محم

 .م1985/هـ1405 - دار الفكر-الحميد

ذليين   .52 عار اله رح أش سكري      -ش سن ال ن الح سن ب عيد الح ي س  ألب

ة   -عبد الستار فراج ومحمود محمد شاآر      : تحقيق-)هـ275ت(  مكتب

 .القاهرة-دار العروبة

سهيل  .53 رح الت د اهللا    -ش ن عب د ب دين محم ال ال اني   جم ائي الجي  الط

سي   ـ672ت (األندل ق -)ه دوي  :  تحقي د ب سيد ومحم رحمن ال د ال عب

 .هـ1410 -1ط– القاهرة – دار هجر للطباعة والنشر -المختون
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ن الحاجب         .54 ة اب ى آافي دين االسترباذي    -شرح الرضي عل  رضي ال

ـ686ت( ق-)ه صحيح وتعلي ر:  ت سن عم ف ح سة -يوس  مؤس

 .م1978/ هـ1398 - طهران-الصادق

د اهللا الطائي    -رح الكافية الشافية ش .55 و عب ـ  672ت ( جمال الدين أب  ه

 – 1 ط–دار المأمون للتراث    –عبد المنعم أحمد هريدي     :  تحقيق   -)

  .1982/هـ 1402

ب .56 ن الحاج افية اب رح ش ترباذي -ش دين االس ي ال شيح رض  ال

ـ686ت( ق-)ه ي    :  تحقي اف ومح د الزرق سن ومحم ور ح د ن محم

 . بيروت-الكتب العلمية دار -الدين عبد الحميد

ذهب   .57 ذور ال رح ش صاري     -ش شام األن ن ه د اهللا ب دين عب ال ال     جم

ـ761ت ( أليف–) ه ود: ت ات يوسف هب ر-برآ روت- دار الفك  - بي

 .م1994/ هـ1414

ل الصدى         .58 دى وب دين             -شرح قطر الن ال ال د اهللا جم د  عب ي محم  ألب

ق -)هـ 761ت(ابن هشام األنصاري     د     :  تحقي دين عب د محي ال محم

 .م1936/هـ1355 - القاهرة- دار الثقافة-الحميد

سمى    .59 راب الم د اإلع رح قواع باب –ش أوثق األس ن  -ب دين ب ز ال  ع

اني  ة الكن ـ819ت(جماع وظ   ) ه ن أصل محف صور ع وط م مخط

 .144:بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم

أليف   –) هـ 761ت(شرح قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري          .60  ت

ق  –) هـ 879ت(لكافيحي  محي الدين ا   اوة     :  تحقي دين قب  دار  -فخر ال

 .م1989 -1 ط-طالس
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ن هشام األنصاري           .61 ن مصطفى      -شرح قواعد اإلعراب الب د ب محم

ـ950ت( ي والقوج ق) ه روة: تحقي ماعيل م ر -إس  دار الفك

 .م1997/هـ1418-2ط- بيروت-المعاصر

يبويه  .62 اب س رح آت سيرافي –ش سعيد ال و ال ق– أب و :  تحقي ي أب فهم

ود فهمي حجازي                –ل  الفض واب و محم د الت  – تحقيق رمضان عب

 .م1990 –مطبعة دار الكتب المصرية 

دينوري               -الشعر والشعراء  .63 ة ال ن قتيب سلم ب ن م  ألبي محمد عبد اهللا ب

ـ276ت( رح -)ه ق وش اآر :  تحقي د ش د محم ارف-أحم  - دار المع

 .م1982/هـ1402 -القاهرة

صحاح .64 ة   ( ال حاح العربي ة وص اج اللغ ماعي-)ت اد   إس ن حم ل ب

وهري  ـ393ت(الج ق-)ه ار   :  تحقي ور عط د الغف د عب ة -أحم  مك

 .م1982/هـ1402 -المكرمة

ن إسماعيل البخاري               -صحيح البخاري  .65 د ب د اهللا محم ي عب  لألمام أب

ـ256ت( سالم-)ه اء ودار ال اض-2 ط- دار الفيح شق والري - دم

 .م1999/هـ1419

سلم .66 حيح م س-ص ن م اج ب ن الحج سلم ب سن م ي الح ام أب لم  لألم

سابوري   شيري الني ـ261ت(الق ب -)ه ن رج  -1 ط- دار اب

 .م2002/هـ1422 -المنصورة

ع   .67 رن التاس ل الق ع أله ضوء الالم د   -ال ن عب د ب دين محم مس ال  ش

سخاوي  رحمن ال ـ902ت(ال اة–) ه ة الحي روت- دار مكتب  دون - بي

 .تاريخ
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ويين    .68 دي             - طبقات النحويين واللغ ن الحسن الزبي د ب ي بكر محم  ألب

سي  ـ379ت(األندل ق-)ه راهيم:  تحقي ضل إب و الف د أب  دار -محم

 .م1984/هـ1401- القاهرة-2ط-المعارف

دير .69 تح الق سير   -ف م التف ن عل ة م ة والدراي ي الرواي ين فن امع ب - الج

شوآاني   د ال ن محم ي ب ن عل د ب ام محم ـ1250ت(لإلم  دار -)ه

 .م1992/هـ1413-بيروت-1 ط-الخير

د .70 رءان المجي ي إعراب الق د ف ز  المنت-الفري ي الع ن أب جب حسين ب

ذاني  ـ643ت(الهم ق) ه ي  : تحقي ؤاد عل ر وف سين النم د ح محم

 .م1991/هـ1411 -1 ط- قطر- دار الثقافة-مخيمر

اميع      .71 دوريات والمج ي ال ستدرآات ف شعر والم ن ال رس دواوي  -فه

شنطي       ة    -محمد جبار المعيبد وعصام محمد ال  - المخطوطات العربي

 .م1998-القاهرة

ات  .72 وات الوفي ي لمحم–ف اآر الكتب ن ش ـ764ت(د ب ق-)ه :  تحقي

 .م1973/هـ1393- بيروت- دار الثقافة-إحسان عباس

ة واألدب  .73 ي اللغ ل ف رد   -الكام د المب ن يزي د ب اس محم و العب ت ( أب

راهيم     :  عارضه بأصوله وعلق عليه    -)هـ285  -محمد أبو الفضل إب

 .م1997/هـ1418 -1 ط- بيروت-المكتبة العصرية

اب .74 سيبويه -الكت ـ180ت( ل ق-)ه ارون: تحقي سالم ه د ال ة -عب  الهيئ

 .م1977/هـ1397- القاهرة- الطبعة الثانية-المصرية للكتاب

راب    .75 اء واإلع ل البن اب عل سين     -اللب ن الح د اهللا ب اء عب ي البق  إلب

ري ـ616ت(العكب ق-)ه ات : تحقي ار طليم ازي مخت ر-غ  - دار الفك

 .م1995/هـ1405- دمشق-1ط
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ي الفضل جم        -لسان العرب  .76 ام أب رم ب           لإلم ن مك د ب دين محم  نال ال

 .م2000-بيروت-1 ط- دار صادر-)هـ1061ت(منظور المصري 

راءات      .77 ي          -المحتسب في شواذ الق ن جن تح اب و الف  –) هـ 392ت  ( أب

ق ه: تحقي ف وزميلي دي ناص ي النج ى -عل س األعل ع المجل   طب

 .هـ1398 - القاهرة-للشؤون اإلسالمية

ز      .78 اب العزي سير الكت ي تف وجيز ف رر ال د مح-المح                   م

اروق   :  تحقيق -)هـ541ت(عبد الحق بن عطية األندلسي       الرحالي ف

 .هـ1398 -1ط- الدوحة-وزمالئه

محمد علي  :  اختصار وتحقيق  -)هـ351ت(مختصر تفسير ابن آثير    .79

 . دار الصابوني-الصابوني

اريخ .80 م الت ي عل صر ف افييحي -المخت دين الك ـ879ت( محي ال –) ه

 - سلسلة آتب التاريخ المصرية     -عز الدين علي  محمد آمال   : تحقيق

 .م1992-الهيئة المصرية العامة للكتاب

ي النحو       .81 ة ف ري              -مسائل خالفي ن الحسين العكب د اهللا ب اء عب و البق  أب

ق–) 616ت( واني :  تحقي ر الحل د خي أمون-محم شق- دار الم  - دم

 .-2ط

ن عمر          -المستقصي في أمثال العرب    .82  ألبي القاسم جار اهللا محمود ب

شري  ـ538ت(الزمخ ة -)ه ب العلمي روت- دار الكت - بي

 .م1987/هـ1407

دآتور   -محمد سمارة :  إعداد -مسند اإلمام أحمد بن حنبل     .83 :  إشراف ال

ذوب   ه المج مير ط المي -س ب اإلس روت-1ط- المكت -بي

 .م1993/هـ1413
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وم        .84 اح العل ن عمر           -المطول شرح تلخيص مفت دين مسعود ب  سعد ال

ق  –) هـ 792ت(التفتازاني   داوي      : تحقي د هن د الحمي  دار الكتب    - عب

  .2001/هـ1422 -1 ط- بيروت-العلمية

راء            –معاني القرءان    .85 اد الف ن زي ا يحي ب الم  -)207ت( أبو زآري  ع

 .م1980-2 ط- بيروت-الكتب

يص   .86 واهد التلخ ى ش صيص عل د التن د   -معاه ن أحم رحيم ب د ال  عب

الم الكتب    -محي الدين عبد الحميد   : تحقيق–) هـ963ت(العباسي - ع

 .م1947/هـ1367-يروتب

شعراء .87 م ال ي   -معج ران المربزان ن عم د ب د اهللا محم و عب  أب

ه     -)هـ384ت( ق علي و   :  صححه وعل ل   -فكر نك روت  - دار الجب  - بي

 .م1991/ هـ1411-1ط

ب   .88 ب األعاري ن آت ب ع ي اللبي صاري -مغن شام األن ن ه  - اب

ـ761ت( د اهللا   -)ه ي حم د عل ارك ومحم ازن المب ر– م  - دار الفك

 .م1979-3 ط–بيروت 

سكاآي         -مفتاح العلوم  .89 ي بكر ال ن أب ) هـ 626ت( أبو يعقوب يوسف ب

ه – ق علي يم وزوز:  عل ة -نع ب العلمي ان- دار الكت -2ط-لبن

 .م1987/هـ1407

) هـ 538ت( أبو عقوب عمر الزمخشري       -المفصل في علم العربية    .90

 .دون تاريخ- بيروت-دار الجبل–

:  تحقيق -)ـه285ت( ألبي العباسي محمد بن يزيد المبرد      -المقتضب .91

ة    الق عظيم د الخ د عب المي   -محم راث اإلس اء الت ة إحي  -2ط- لجن

 .هـ1386-القاهرة
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سيوطي    (المنجم في المعجم   .92 سيوطي       -)معجم شيوخ ال دين ال  جالل ال

ـ911ت( ق-)ه د  :  تحقي د المجي اجس عب راهيم ب زم –إب ن ح  دار اب

 .م1995/هـ1415-1ط

ى قواعد اإلعراب         .93 د اهللا       -موصل الطالب إل ن عب د ب  األزهري    خال

دراوي زهران   : تحقيق-)هـ905ت( ة       -الب شرآة المصرية العالمي  ال

 .م1998-لونجمان-للنشر

شر  .94 راءات الع ي الق شر ف شقي  -الن د الدم ن محم د ب ر محم و الخي  أب

ـ روف ب زري"المع ن الج ـ833ت" (اب ق-)ه صباغ:  تحقي ي ال  -عل

 .بيروت–دار الكتاب العربي 

 -)هـ 911ت(لدين السيوطي    جالل ا  -نظم العقيان في أعيان األعيان     .95

 .م1927- بيروت- المكتبة العلمية-فليب حتى: حرره

سعادات          -النهاية في غريب الحديث واألثر     .96 ي ال دين أب  لإلمام مجد ال

ر    ن األثي د ب ن محم ارك ب ـ606ت(المب ق-)ه أمون :  تحقي ل م خلي

 .م2001/هـ1422-لبنان-1 ط- دار المعرفة-شيحا

د        -مانوفيات األعيان وإنباء أبناء الز     .97 دين أحم  ألبي العباس شمس ال

ان  ن خلك د ب ن محم ـ681ت(ب ق-)ه اس:  تحقي سان عب  دار -إح

  . بيروت-صادر
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  21.....................................................................َعْصُر الَمحلَّي
  24....................................................... : ولقبهاسم المحلي ونسبه

  24....................................................................:مولده ونشأته 
  24..............................................................:طلبه للعلم وشيوخه 

  26...........................................................................:تالميذه 
  27.......................................................:أخالقه وثناء العلماء عليه 

  28...........................................................................:مؤلفاته 
  29.............................................................................:وفاته 

  
  30.............................................دراسة على شرح المحلي: لثالفصل الثا
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  31.......................................................مصادر شرح المحلي: أوال

  31......................................................................:المصادر النحوية
  39...............................................:آتب إعراب القرءان الكريم وتفسيره

  42...........................................................:ريمآتب تفسير القرءان الك
  45......................................................................:المصادر البالغية
  46.......................................................................:المصادر اللُّغوية

   
  48...................................................منهج المحلي في الشرح:  ثانيًا

  
  53......................................................شواهد المحلي النحوية: ثالثًا

  
  54...................................................................:القرءان الكريمآيات 

  61........................................................................الحديث الشريف
  63..........................................................................:الشعر العربي
  66............................................................................:لغات العرب

  
  67............................األصول التي اعتمد عليها المحلي في الشرح: رابعًا

  
  67......................................................................ماعالس: أوًال

  
  70.......................................................................القياس: ثانيًا

  
  72....................................................................:اإلجماع: ثالثًا

  
  74....................................................................:التأويل: رابعًا

  
  76...................................................................:التعليل: خامسًا

  
  78.......................................اختيارات المحلي ومذهبه النحوي: خامسًا

  

  81....................................................شرح المحلي في الميزان:    سادسًا
  83...................................................................النتائج والتوصيات   

  
  84......................................................................:النتائج: أوًال
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  85..................................................................:التوصيات: ثانيًا

 
  

  :التحقيق: ثانياً
  ت................................................................... المخطوطوصف

  ج........................................)توثيق ونسبة(حواشي جالل الدين المحلي 
  ح........................................................................منهج التحقيق

  د..................................................................صور المخطوطات
  :النص محققاً

  :المقدمة وتشمل
  3...................................................................................أمَّا
  4...................................................................................َبْعُد

  5............................................................................حقَّ حمده
  6.....................................................................الصالة والسالم
  7.....................................................................عبده محمد وآله

  9...............................................................فوائد قواعد اإلعراب
  10.................................................................شرح بقية المقدمة

  
  :في الجمل وأحكامها: الباب األول
  15..............................)اللفظ والجمل والكالم(في شرحها: األولىالمسألة 

  17................................................صغرى وآبرى: تقسم الجملة إلى
  18..............................)الجمل التي لها محل من اإلعراب:(المسألة الثانية

  19...................................................................الجملة المفعولية
  20.....................................................................لّما الموجودية

  21................................................الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم
  23............................................الجملة التابعة لمفرد على ثالثة أنواع

  23......................................ة لها محل من اإلعرابالجملة التابعة لجمل
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  :الجمل التي ال محل لها من اإلعراب: المسألة الثالثة

  24..............................................................)المستأنفة(االبتدائية 
  28.......................................................................جملة الصلة

  29...............................................................الجملة االعتراضية
  32..................................................................الجملة التفسيرية

  
  :الجملة الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها:   المسألة الرابعة

  35.....................................................بعد النكرات المحضة صفات
  36.....................................................رف المحضة أحوالبعد المعا

  36.............................................والبعد الغير محضة منها محتملة لها
  

  :في الجار والمجرور: الباب الثاني
  :المسألة األولى 

  40....................................................... ما يتعلق من حروف الجر
  43..............)رب وخال وعدا وحاشا(ما يستثنى من حروف الجر إضافة إلى 

  45...............................................................................الباء
  45................................................................................لعل
  46................................................................................لوال

  46..............................................................................الكاف
  :المسألة الثانية

  46.......................رور بعد المعرفة والنكرة حكم الجملة  حكم الجار والمج
  :المسألة الثالثة

  49..........................وقوع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرًا أو حاًال
  50............................................"استقر: "الواقع صلة يتعين فيه تقدير

  :المسألة الرابعة
  51............................................................عمل الجار والمجرور

  
  :في تفسير آلمات يحتاج إليها المعرب: الباب الثالث

  57.............................)بلى،أجل،أبدًا،عوض،قط (:ما جاء على وجه واحد
  64........................................................)إذا: (ما جاء على وجهين

  65..........................)ال،آال،حتى،إي،نعم،لما،إذ: (ما جاء على ثالثة أوجه
  ")حتى"لم يتناول المحلي إال (

  )َمْن،إْن،أْن،لوال: (ما جاء على أربعة أوجه
  )لم يتناول المحلي أي منها(
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  65.............................................)لو،أي: (ما جاء على خمسة أوجه
  ")أي" المحلي يتناول لم(
  72................................................"قد: "ما  يأتي على سبعة أوجه

  72......................................................................للتقليل":  قد"
  72.................................................لتقريب الماضي من الحال": قد"
  73........................................................مع الم القسم للتوقع":  قد"
  75......................................................................للتكثير": قد"

  75............................................."الواو: "ما يأتي على ثمانية أوجه
  75...............................................................)االبتداء(واو الحال

  79..................................................................واو المفعول معه
  79................................................واو الجمع التي تنصب المضارع

  82......................................................................ئدةالوالو الزا
  82.........................................."ما: "ما يأتي على اثني عشر وجهًا

  82............................................................شرطية جازمة":  ما"
  83...................................................................استفهامية": ما"
  86...................................................................نكرة تامة": ما"
  86......................................................الحجازية وشروطها":  ما"

  
  87.................:.....اإلشارة إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة: الباب الرابع   

  " ثالثة آتب أخرى بسب وفاتهلم يكمل المحلي هذا الباب آما أنه لم يكمل   "
  

  :الفهارس الفنية
  89.....................................................................فهرس اآليات

  101.........................................................فهرس الحديث الشريف
  102...................................................................األمثالفهرس 

  103............................................................فهرس أقوال العرب
  104..................................................................فهرس القوافي
  108..................................................................فهرس األعالم

  111................................................فهرس األماآن والبلدان والفرق
  113....................................................فهرس الكتب الواردة بالمتن

  115..............................................فهرس مصادر الدراسة والتحقيق
  128............................................................موضوعاتفهرس ال

  133........................................................ملخص باللغة اإلنجليزية
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Al Mahally’ S notes on the explanation of syntax:  

An Analytic described study 
 

Abstract : This study describes Al Mahally’ S life. It 
refers to his name،qualities ,culture, his teachers , the his 
scholar’ view on him , his most important publications, 
and his death. 
The paper also defines the book of Al - A’raab a’n 
qwae’d al - i ’raab ( the book of Arabs on the rules of 
pursing) to IbnHesham Al Ansaary and its interpretations  
The two aut hors of present paper studied the notes of   
Al Mahally’ S analytically clarifying the following things  
 

1. Al Mahally’s syllabus in his notes. 
 
2. His quotations from the holy Quran, the prophet’s 

hadith and arabs ’ poetry and prose. 
 

3. His sources from books and scientists ’ sayings. 
 
4. His syntactic origins which are: listening measuring, 

modifying, reasoning. 
 

5. His syntactic selections  .  
 

6. His syntactic approach.  
  


