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        ملخص الرسـالةملخص الرسـالةملخص الرسـالةملخص الرسـالة
  

المسائل النحوية في كتاب "التوضيح لشرح الجامع هذا البحث املوسوم بـ(
) هدف إىل عرض املسائل النحوية يف كتاب التوضيح وحتليلها حتليًال الصحيح"، البن الـُمَلقن

ر املسائل النحوية يف إيضاح معىن احلديث، وإبراز ملكة (ابن امللقن) ومدى علميا، مع تبيني أث
تبحره يف جانب النحو. وذلك بدراسة آرائه النحوية يف ضوء آراء النحويني على اختالف 

  مذاهبهم، هذا مع إبراز املنهج النحوي البن امللقن من خالل شرحه لصحيح البخاري.
كرُت فيها وظائف املقدمة املعروفة يف البحث العلمي فذ ) باملقدمة( وقد بدأُت البحث

يليها التمهيُد، واشتمل على عدة نقاط؛ تطرقُت فيها حلياة ابن امللقن وآثارِه، وإىل  ، احلديث
)؛ حمتواه وقيمته، وأثر احلديث الشريف يف التقعيد التوضيح لشرح الجامع الصحيحكتاب (
  النحوي.

لدراســة املســائل، وقســم للدراســة املنهجيــة، فجعلــُت مث قســمت البحــث إىل قســمني: قســم 
حتت قسم دراسة املسائل ثالثَة فصـول، فالفصـُل األول ملسـائل األمسـاء، وحتتـه مبحثـان: مبحـث 
لألمساء املبنية، ومبحث لألمسـاء املعربـة، والفصـل الثـاين ملسـائل األفعـال، وحتتـه مبحثـان: مبحـث 

َربة، أمــــا املبحــــُث الثالــــث فللحــــروف؛ وحتتــــه مبحثــــان: لألفعــــال املبنيــــة، ومبحــــث لألفعــــال الـــــُمعْ 
مبحث للحروف العاملة، ومبحث للحروف الـُمهَملة، أمـا قسـم الدراسـة املنهجيـة فجعلـُت حتتـه 
أربعــــَة فصــــول، فالفصــــل األول ملصــــادره؛ وحتتــــه مبحثــــان: مبحــــث للرجــــال ومبحــــث للكتــــب، 

باحـث: املبحـث األول لطريقتـه يف عـرض والفصل الثاين ملنهجه يف عرض املسائل؛ وحتته ثالثـة م
املســـائل، واملبحـــث الثـــاين لإلجيـــاز واإلطنـــاب لديـــه، واملبحـــث الثالـــث لطريقـــة عرضـــه للخـــالف 
النحـــوي وموقفـــه مـــن النحـــويني، أمـــا الفصـــل الثالـــث فألصـــول االســـتدالل يف دراســـته للمســـائل 

للقيــــاس، واملبحــــث  النحويــــة، وحتتــــه مخســــة مباحــــث، املبحــــث األول للســــماع، واملبحــــث الثــــاين
الثالــث لإلمجــاع، واملبحــث الرابــع لألصــول األخــرى، واملبحــث اخلــامس الســتعانته بالتعليــل، أمــا 
الفصل الرابع فللتقومي؛ وحتته مخسة مباحث: املبحث األول للوضوح والغموض، واملبحـث الثـاين 

بـع لتـأثري آرائـه يف مـن للدقة وعدمها يف النقل، واملبحث الثالث للتبعية واالستقالل، والبحث الرا
جـــاء بعـــده، واملبحـــث اخلـــامس ألثـــر حبثـــه النحـــوي يف داللـــة احلـــديث، مث ذيلـــُت البحـــَث خبامتـــة 
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، وتوصــياِت الباحــث، مث وضــعُت فهــارس تفصــيلية عامــة؛ لآليــات، ذكــرُت فيهــا نتــائَج الدراســة
  .واملوضوعات ،واألشعار، واملصادر واملراجع ،واآلثار، واألحاديث

) البن امللقن التوضيح لشرح الجامع الصحيحمن خالل البحث أن كتاب (وقد ظهر 
يـَُعد من الشروح املعنية بالنحو ومسائله، كما أظهر البحُث منزلَة ابن امللقن يف النحو، غري أنه 
مل يلَق العنايَة الكافية بإبراز ما يف كتبه يف هذا اجلانب؛ بدراستها دراسة حنوية، مع أنه من 

اء اتهدين الـُمكِثرين يف التصنيف، وصاحب ُحجة ورأٍي مستقل، كما أوضَح لنا ذلك العلم
شرُحه للجامع الصحيح، ولذا كان مما أوصى به الباحُث: االهتمام بالدراسات النحوية يف  

  كتب ابن امللقن األخرى.
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

�  
  اللهم يسر وأعن يا كرمي!
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 عن كالمِ  والتحريفِ  الزيغِ  يفْ ه، بنَـ أفضالِ  فِ ه على ترادُ إنعامه، وأشكرُ  وايلاهللا على تَ  أمحدُ 
  إىل يوم لقائه. ادِ والنق  ةِ أصفيائه، ببقاء اجلهابذ أشرفِ 

ه عبدُ  احممدً  ه، وأن بدوامِ  ةدائم ةً ، شهادله وحده ال شريكَ  ال اهللاُ إن ال إله أ وأشهدُ 
  ه.بسالمِ  ةمقرون صالةً  ؛بهحْ وعلى آله وصَ  ،�ه، ختامِ  ه وِمْسكُ لِ سُ رُ  ه، خامتُ ورسولُ 

)، فآثرُت التوضيح لشرح الجامع الصحيحهذه املقدمُة قدمها ابُن الـُمَلقن لكتابه: (
تطلباِت احلصول على درجة املاجستري جعَلها يف مقدمة حبثي الذي أسعى به إىل استكماِل م

  يف الدراسات اللغوية.
أن يكون مرتبطًا بالنصوص الشرعية؛  -عند اختيار موضوع البحث-وقد كنُت حريًصا 

  من كتاٍب وسنٍة، فاحلمُد هللا الذي يسر ووفق وأعان.
النحوية  وبعد السؤال والبحث يف الدراسات السابقة يف جمال التخصص؛ رأيُت أن املسائلَ 

) مل ُتدرِس الدراسَة الكافية اليت ُتربز ارتباَط التوضيح لشرح الجامع الصحيحيف كتاب (
البحث النحوي النظري بالبحث الداليل يف معاين النصوص النبوية؛ فجعلُته موضوًعا لبحثي؛ 

مل يُرزق من  -على كثرة مؤلفاته وعلو َكْعبه يف العلوم الشرعية والعربية عموًما- ألن ابَن امللقن 
  الشهرة والدراسة مثلما ُرزق مثًال تلميُذه ابُن حجر العسقالين، رمحهما اهللا.

وبعد اطالٍع ونظٍر يف هذا الشرح الكبري من شروح صحيح البخاري، وبعد مشاورٍة ألهل 
  التخصص والشأن؛ ارتأيُت أن يكون عنواُن البحث:

  لصحيحالمسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع ا
  جمًعا وعرًضا ودراسةً 
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  :باملوضوعباملوضوعباملوضوعباملوضوع    التعريف

ها ، ومجعِ (التوضيح) كتاباليف هذا  سائل النحوية املنثورةِ امل استقراءعلى  هذا البحثُ  يقومُ 
يف  له أثرٌ  وهلتاب، يف هذا الك قيمةٌ  ن النحوي ما إذا كان للمكو  ها، ومعرفةِ ها ودراستِ وتصنيفِ 

  ال؟ أوْ شرح احلديث، 
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ُ
        اختياره:اختياره:اختياره:اختياره:    ب

  ها يف نظري : أمه  ؛هذا املوضوع يف أمورٍ  أمهيةُ  تتمثلُ 
  .ديث النبوياحلب اه مرتبطً كونُ   - ١
  .تطبيقية ه دراسةً كونُ  - ٢
  النحو ومعاين احلديث النبوي الشريف. يِ بني علمَ  جامعةً  ه دراسةً كونُ  - ٣
  احلضارة واالزدهار. ن الثامن اهلجري، عصرِ ف يف القر أُل  هذا الشرحِ  كونُ   - ٤

  ومن أسباب اختياره:
  ن النحوي يف شرح احلديث النبوي الشريف.املكو  إبراز أثرِ يف  الرغبةُ  - ١
  ه يف كثري من الفنون.ه وإمامتُ العلمية ومتكنُ  نِ امللق  ابنِ  مكانةُ  - ٢
  .عدةٍ  يف جوانبَ  ظهرتاليت امللقن النحوية،  شخصية ابنِ  برازُ إ - ٣
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ً
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ُ
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ُ
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ُ
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        ه:ه:ه:ه:وتساؤالت

كما يف ظهر يف   ؛اا وتطبيقً نظرً  متمكنٌ  امللقن حنوي  هذا البحث يف أن ابنَ  مشكلةُ  تتمثلُ 
ا كما حنوي  فْ رَ مع ذلك مل يـُعْ لكنه ا، و وثالثني جملدً  ه مخسةً جملداتِ  عددُ  شرحه هذا الذي يبلغُ 

 . فهو يف شروحه لكتب احلديث وغريها معين عدةٍ  يف علومٍ ا ا مشاركً مً ـا عالا حمدثً فقيهً  فَ ُعرِ 
أثناء يف هذه العلوم اللغوية  مسائلَ  ه، يثريُ الصرف وأحكامِ بها و اللغة وقواعدِ به و بالنحو وأصولِ 

 ،احلكمَ  أو يقررَ  ،الرأيَ  أو يرجحَ  ،املعىن ربزَ النبوية وغريها؛ ليُ  شرحه لنصوص األحاديثِ 
  .ا باللغة وعلومهامستعينً 

ه على صحيح شرحِ  م من خاللِ الَعلَ اإلمام ذا املشرق هل هذا اجلانبِ  إبرازَ  فأردتُ 
  عن التساؤالت اآلتية:  اإلجابةَ حماوًال  ،البخاري
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  مقلٌد وجمرُد ناقٍل عمن قبَله؟أو أنه  ؟ه النحويةُ امللقن اختياراتُ  هل البنِ  - ١
  امللقن يف كتاب التوضيح؟ العلمية ملسائل النحو اليت أثارها ابنُ  ما القيمةُ  - ٢
 فقط له أنه يعِرضُ نبوي، أو لحديث الل هيف شرح اجلانب النحوي واضحٌ  هل أثرُ  - ٣

 ؟ه بالنحونه وعلمِ لبيان متك  
  للمسألة النحوية الواحدة يف معىن احلديث النبوي؟ ه اإلعرابيةِ األوجُ  تعددِ ما أثُر  - ٤
  ه؟ا، وما مميزاتُ ا ونوعً ن النحوي يف هذا الكتاب، كم املكو  ما حجمُ  - ٥



أهداف البحثأهداف البحثأهداف البحثأهداف البحث        - ملقدمة ملقدمة ملقدمة ملقدمة اااا     
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ُ
        البحث:البحث:البحث:البحث:    أهداف

من طبقة األئمة، كما هو  أصيلٌ  مكانة ابن امللقن يف النحو، وهل هو حنوي  توضيحُ  - ١
  .يف عدد من الفنون األخرىإماٌم 

 مناذجَ  ، وحتليلُ )ضيح لشرح اجلامع الصحيحالتو (يف كتاب املسائل النحوية  عرضُ  - ٢
  ا. علمي حتليًال  منها

  .ويمعاين احلديث النب يف توضيحِ  النحوية من أثرٍ  مدى ما للمسائلِ  بيانُ  - ٣
  .هممذاهبِ  وء آراء النحويني على اختالفِ آراء ابن امللقن النحوية يف ض دراسةُ  - ٤
ري.من خالل شرحه لصحيح البخا ابن امللقن النحوي  مسات منهجِ  استخالصُ  - ٥



الدراسات السابقة  - املقدمة   
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ُ
        السابقة:السابقة:السابقة:السابقة:    الدراسات

سابقة لكتاب (التوضيح لشرح  لغويةٍ  يف البحث عن دراساتٍ  اجهدً  الباحثُ  مل يألُ 
 إال  -هب اطالعِ حسَ - الباحثُ  ي، مل يقفِ اجلامع الصحيح) البن امللقن، وبعد التحري والتقص

  على دراستني: 
 -مسائل علم البيان في المطبوع من شروح البخاري في القرن الثامن الهجري - ١

كلية اللغة ل، مقدمة من الباحث: عبد اهللا بن سعد الرويس، ةرسالة دكتورا، ادراسة وتقويمً 
  ه.١٤٣٤سنة اإلسالمية،  جامعة اإلمام حممد بن سعوديف العربية، قسم البالغة والنقد، 

ضت لكتاب (التوضيح لشرح اجلامع الصحيح) تعر  أا، ووجد الباحثُ  اطلع عليها وقد
عن ختصص  بعيدةٌ فهي  يف جمال البالغة العربية، اسةٌ در لكنها ، باعتباره يف القرن الثامن اهلجري

  هذا البحث.
القضايا النحوية والصرفية في كتاب (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) البن  - ٢
كلية ل، مقدمة من الباحث: أكرم حممد عقاب حممد، ة، رسالة دكتوراودراسة اجمعً  –الملقن

  ه.١٤٣٤، سنة امعة الفيومجيف اآلداب، قسم اللغة العربية وآداا، 
  :ما يليفيعن دراسته  ، ووجد أا ختتلفُ الباحثُ  عليهااطلع وقد 

، وقد ذكرت اقتصر على املسائل النحوية اليت وقع فيها تعدد التوجيه اإلعرايبأنه  - ١
  املسائل النحوية مطلقا؛ سواء تعدد فيها التوجيه أو احتد.

، وأنا ا، ومل يقسمها على األبواب النحوية واحدً صًال أنه جعل املسائل النحوية كلها ف - ٢
  قسمت املسائل على فصول ومباحث لتنظيم الدراسة.

مسألة، وحاولت جتنب املسائل اليت  ٧٠مسألة حنوية فقط، وأنا ذكرت  ٣٣أنه ذكر  - ٣
  حبثها إال ما ال بد منه يف بيان منهج ابن امللقن وطريقته يف البحث.

منهج ابن امللقن على (القرآن واحلديث وكالم العرب)، ومل يتعرض  أنه اقتصر يف بيان - ٤
  لباقي األصول النحوية؛ كاإلمجاع والقياس والتعليل.
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   .النقدي التحليليالوصفي باملنهج  الباحثُ  ها، يقتضي أن يلتزمَ الرسالة وموضوعُ  عنوانُ 
للمؤلف  يف ترتيب اآلراء والرتمجةِ  ؛نهج التارخيي كامل  ؛األخرى هذا، مع االستعانة باملناهجِ 

ما تقتضيه  بَ حسَ  بينها يف املوازنة بني اآلراء والرتجيحِ  ؛ناملقارِ  ه من األعالم، واملنهجِ وغريِ 
  .البحث مصلحةُ 

  اآليت:عملي يف هذا البحث على  ويقومُ 
، حبيث يكون البحث طةخ قَ فْ ، وإدراجها وَ )١(الكتاب الواردة يفنحوية املسائل ال مجعُ  - ١
 الثاين لألمساء املعربة، وسيكونُ  لألمساء املبنية، واملبحثُ  األول من الفصل األولِ  املبحثُ 

 الثاين لألفعال املعربة، أما املبحثُ  من الفصل الثاين لألفعال املبنية، واملبحثُ  املبحث األولُ 
  ف املهملة.و للحر الثاين  ، واملبحثُ األول من الفصل الثالث فللحروف العاملةِ 

 قولِ  نص  النحوية من صحيح البخاري، مث نقلُ  الذي حوى املسألةَ احلديث  توثيقُ  - ٢
  .)التوضيح لشرح اجلامع الصحيح( موضع الدراسة امللقن فيها، من كتابه ابنِ 

إىل  بالرجوع امللقن نسبة األقوال اليت ذكرها ابنُ مراجعة مع  حنويااملسألة  دراسةُ  - ٣
  .إن أمكَن أو إىل أقرِب املظان إليها األصلية هامراجعِ 

  .ها، مع توثيقِ ااالشواهد إىل مظ عزوُ  - ٤
  ها.، وذلك بعد عرض املسألة ودراستِ اإلمكانِ  بَ حسَ  الباحث وجهة نظر تبينيُ  - ٥
  املعتربة؛ وهي: فنيةال فهارسال وضعُ  - ٦

شعار، فهرس املصادر فهرس اآليات القرآنية، فهرس احلديث، فهرس اآلثار، فهرس األ
  واملراجع، فهرس املوضوعات.

  

                                 

العربية  التزمُت بدراسة سبعني مسألًة، وذلك هو حد دراسة املسائل يف مرحلة املاجستري، كما أفادين بذلك قسُم اللغة )١(
 العربية والدراسات االجتماعية جبامعة القصيم.بكلية اللغة 
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فيها فصول،  بعةِ سعلى  ، وقسمني يشتمالنِ ، ومتهيدٍ البحث على: مقدمةٍ  اشتملت خطةُ 
  ذلك فيما يلي: ، وتفصيلُ فنيةالفهارس ليها التخامتة مث ا، ن مبحثً وعشرو  احدٌ و 

  :وفيها، المقدمةُ 
، هه، وأهدافُ البحث وتساؤالتُ  اختياره، ومشكلةُ  بُ اسبأو ه، يتُ باملوضوع وأمه التعريفُ  

  ه.وخطتُ  ،البحث السابقة، ومنهجُ  والدراساتُ 
  :وفيه، التمهيدُ 

  ه وآثاره).امللقن (حياتُ  ابنُ  :أوًال 
  .ى والقيمةُ احملتوَ  ؛لشرح اجلامع الصحيح)(التوضيح  كتابُ   ا:ثانيً 
  د النحوي.ه يف التقعيالنبوي وأثرُ  احلديثُ  ا:ثالثً 

  المسائل األول: دراسةُ  القسمُ 
  وحتته ثالثُة فصول:

  ؛ وحتته مبحثان:مسائل األمساء: األول الفصلُ 
  املبنية األمساءُ األول:  املبحثُ 
  املعربة األمساءُ  الثاين: املبحثُ 

  ؛ وحتته مبحثان:األفعال : مسائلُ الثاني الفصلُ 
  املبنية األول: األفعالُ  املبحثُ 
  املعربة : األفعالُ الثاين املبحثُ 

  ؛ وحتته مبحثان:احلروف : مسائلُ الثالثُ  الفصلُ 
  العاملة األول: احلروفُ  املبحثُ 
  لةهمَ مُ ـال الثاين: احلروفُ  املبحثُ 

  المنهجية الثاني: الدراسةُ  القسمُ 
  وحتته أربعُة فصول:

  ؛ وحتته مبحثان:ه: مصادرُ األول الفصلُ 
  األول: الرجالُ  املبحثُ 
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  : الكتبُ الثاين املبحثُ 
  ؛ وحتته ثالثُة مباحَث:ه يف عرض املسائل: منهجُ الثاني الفصلُ 

  ه يف عرض املسائلاألول: طريقتُ  املبحثُ 
  لديه واإلطنابُ  الثاين: اإلجيازُ  املبحثُ 
  ه من النحوينيوموقفُ  ،ه للخالف النحويالثالث: عرضُ  املبحثُ 

  حويةاالستدالل يف دراسته للمسائل الن : أصولُ الثالث الفصلُ 
  وحتته مخسة مباحث:

  األول: السماعُ  املبحثُ 
  الثاين: القياسُ  املبحثُ 
  الثالث: اإلمجاعُ  املبحثُ 
  أخرى الرابع: أصولٌ  املبحثُ 
  ه بالتعليلاخلامس: استعانتُ  املبحثُ 

  ؛ وحتته مخسُة مباحَث:: التقوميُ الرابع الفصلُ 
  والغموض األول: الوضوحُ  املبحثُ 
  ها وعدمُ  ،يف النقل الثاين: الدقةُ  املبحثُ 
  واالستقاللُ  الثالث: التبعيةُ  املبحثُ 
  من جاء بعدهآرائه في الرابع: تأثريُ  املبحثُ 
  ديثاحل حبثه النحوي يف داللةِ  اخلامس: أثرُ  املبحثُ 

        اخلامتة:اخلامتة:اخلامتة:اخلامتة:
  :وفيها
  .اليت توصل إليها الباحثُ  النتائجِ  أهم :أوًال 
  .وصي ا الباحثُ التوصيات اليت يُ  أهم : اثانيً 

 
ُ
 الفهارس
ُ
 الفهارس
ُ
 الفهارس
ُ
        الفنية:الفنية:الفنية:الفنية:    الفهارس

  هي الفهارُس اآلتية:و 
  فهرس اآليات القرآنية -
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  فهرس األحاديث -
  فهرس اآلثار -
  فهرس األشعار -
  فهرس املصادر واملراجع  -
  فهرس املوضوعات  -

  
 ومم األوىل - ها يف الشرحورودِ  بَ حسَ - الكتاب أنه بعد مجع مسائلِ  :ليهع التنبيهَ  ا أود 
مث  ،لإلطالة؛ ألا تفي بالغرض وتدل على املقصودا جتنبً  بعني مسألةً منها س رتتُ خ، افاألوىل
ا من املسائل؛ إذ عددً  الواحد للمبحث دٍ د حمُ  الرسالة، غريَ  ومباحثِ  فصولِ  بَ ها حسَ صنفتُ 
  .حاصلةٌ  ، والبغيةُ يف ذلك واسعٌ  االُ 

  :ئل النحوية، علىيف استخراج املسا اعتمدتُ  وقد
الفالح للبحث العلمي وحتقيق  دارُ  هاتحققسوريا، و  - النوادر ا دارُ نشر الطبعة اليت  - 

  الرتاث.
  :ملا يلي وذلك

  على النسخة السلطانية. أا اعتمدت - ١
  .ومصادرِه امللقن ا بتوثيق نصوص ابنِ اعتناؤه - ٢
   ا.نصوصه ا، وسالمةُ طباعته ةُ ا، وجودالوصول إليه سهولةُ  - ٣

 ينغْ ، إذ مل تفر بني العمل والدراسة يف آنٍ  اجلمعُ  :حبثيومن العقبات اليت واجهتين يف 
وهذا أدى  ،وكنت أعاين اجلمع بني الدراسة والعمل ،للدراسة مع موافقتها على ابتعاثي اجلامعةُ 

هناك  أن  : كذلكينمدة الدراسة. ومن املشكالت اليت واجهت وطولِ  الضغطمن  إىل كثري
 اختلط فيها البحثُ  هناك مسائلَ  كما أن   ،باجلانب الصريفالنحوي  ها اجلانبُ فياختلط  مسائلَ 

 ومسائلَ  ،من األمساء واألفعال واملعربُ  اجتمع فيها املبين  ومسائلَ  ،داليلبحث الالنحوي بال
مبراعاة  ؛ذلك عند التصنيف ل يف حَ  فاجتهدتُ  ،عن االسم والفعل واحلرفالكالُم فيها اجتمع 

 جتنبمع  ؛امللقن املسألةَ  ابنُ  ها أثارَ القضية اليت من أجلِ  وهو جوهرُ  ؛يف املسألة اجلانب الغالبِ 
(وال  اا واحدً ا علمً من جيعلهن النحاة مَ مِ إن إذ  ؛النحو والصرف يِ يف التفريق بني علمَ التشدد 

   يف مجيع اجلامعات العربية. واحدٌ  ومها ختصصٌ  سيما عند املتقدمني)،
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جامعة ـ(ل، مشاعرهوأرقى  ،وأمسى معانيه، وأعذب أحلانه ،الشكر آياتِ  أرق  مُ أقد  اختامً و 
عوض بن خزيم (  مديرهامعايل يف ، ممثلةً هذه كمل دراسيتأل حاطتين برعايتها اليت )شقراء

،  )حمد الحافيلفا بن م د.(عميد كلية الرتبية بالدوادمي  ، كما أشكرُ )آل سرور األسمري
 املتابعة واحلث  كان هلما فضلُ   فقد، ) بن سعد الرويساهللا عبد د.( وكيل الكلية كذا أشكرُ 

  والنصح.
ففي  ؛واملاجستري يف مرحلة البكالوريوسجلامعة القصيم، اليت احتوتين  الشكرَ  كما أقدمُ 

، )الرحمن بن حمد محمد الداود عبد( عايل مديرهام يف ممثلةً  ،اخلري والربكة وجدتُ ها تِ قَ أروِ 
  الدعاء.  أفضلُ  فله مين
 شكري مُ ، كما أقد )ني ومنسوبِ ا ووكيًال عميدً ( العليا الدراساتِ  لكلية ي كذلكشكر  مُ قد وأ

يف  ممثًال وآداا الدعاء لقسم اللغة العربية  أصدقُ و ، ة العربية والدراسات االجتماعيةلكلية اللغ
ة على يديه، بالدراس فتُ الوفاء لكل عامل تشر  َعَلمَ رئيسه وأعضاء هيئة التدريس فيه، وأُبرِز 

  .كْ ففيهم اللهم بارِ 
، )ألستاذ: سعد بن عبداهللا الواصلاسعادة الشيخ (ألستاذي ا ا خاص شكرً  وأشكرُ 
 فالبحوث والرسائل العلمية،  قالبَ  مالذي صم ه.البحث وتنسيقَ  كتابةَ   ريس   

قد فا بفضله، عرفانً  )الدكتور سليمان يوسف خاطر(لشيخي  اخلتام هو الشكرُ  ومسكُ 
ه على طاعته، عمرَ  طيلَ اهللا أن يُ  وأرشدين بعلمه وحلمه، فأسألُ  ،وأكرمين خبلقه ،رين بلطفهمَ غَ 

  ه من حيث ال حيتسب. ويرزقَ 
النافع يف مسرية  نافعة، كان هلا األثرُ  أو مشورةٍ  صادقةٍ  ن أكرمين بدعوةٍ لكل مَ  والشكرُ 

ها، حق  عن شكرها وبيانِ  لساين زُ الذي يعجِ  والديت الكرميةُ  :حيايت العلمية، وعلى رأس هؤالء
  هادئة ألقرأ وأحبث.  أت يل بيئةً ت وهي مث زوجي الفاضلة اليت عانت وصربَ 

 جلنة املناقشة يْ شكري لعضوَ  مُ وأقد:  
أستاذ النحو أستاذي وشيخي،  )األستاذ الدكتور علي بن إبراهيم السعود( - ١

 علميةٌ  دٍ ايأ فله علي  ؛ة املاجستريالذي تتلمذت على يده يف مرحل ؛ذه اجلامعةوالصرف 
 ا احلريص على طالبه علمً  واألستاذَ  الناصحَ  الشيخَ فقد كان  ؛هامنها وال أعددُ  وعملية أعد

  ا. وخلقً وعمًال 
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أستاذ النحو والصرف املشارك  )سعادة الدكتور عبد المجيد ياسين الحميدي( - ٢
السفر  ع على هذا البحث، مث مشاق القراءة واالطال مشاق  بدَ اجبامعة الطائف الذي ك

  الشكر والدعاء. للمشاركة يف مناقشته وتقوميه. فله مين خالصُ 
  

.الصاحلاتُ  هللا الذي بنعمته تتم  واحلمدُ 
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ً

     :أوال
ُ
 ابن
ُ
 ابن
ُ
 ابن
ُ
 ((((امللقن امللقن امللقن امللقن     ابن

ُ
 حيات
ُ
 حيات
ُ
 حيات
ُ
 حيات

ُ
 ه وآثار
ُ
 ه وآثار
ُ
 ه وآثار
ُ
  )١())))ههههه وآثار

  

  :هه ونسبُ اسمُ  -أ

الدين أبو حفص، األنصاري،  سراجُ  ؛بن عبد اهللا حممدِ  بنِ  أمحدَ  بنِ  علي  بنُ  هو عمرُ 
 كرُ األندلسي، الوادي آشي، الت ٢(النحوي ، ابنُ وري، املصري، الشافعي(.  

ابنه بعد موته، ه برعاية والده أوصى صديقَ  كونُ شهرته بذلك   ن، وسببُ ف بابن امللق عر ويُ 
 ابن امللقن: (أي ؛ب إليهالقرآن فُنسِ يُقرئ  وكان الوصي.(  

 ابنُ ( :يف مصنفاته ا ما يكتبُ كان كثريً   فقد؛ عندهأن هذا اللقَب كان مكروًها  مع 
   ).النحوي

                                 

منثور يف الكتب مكرور، لذا آثرت أن ) حياة ابن امللقن وآثاره(مبصادر عدة؛ إذ احلديث عن ) التمهيد(سأستعني يف  )١(

ة إثقال كاهل النص بكثرة اإلحاالت يف اهلامش، أذكر بعض املصادر اليت تكلمت عن ذلك مجلة واحدة؛ خماف

، ولكتاب العقد املذهب يف طبقة محلة ١/١٩٦مقدمات احملققني لكتاب التوضيح لشرح اجلامع الصحيح : فمنها

، وكلها البن امللقن، والضوء الالمع ألهل القرن التاسع ١/١٣، ولكتاب املعني على تفهم األربعني ١/٩املذهب 

 .١/٦٥، وذيب الكمال يف أمساء الرجال ٥/٥٧ ، واألعالم٦/١٠٠

  : األندلسي، وما إىل ذلك، وهي كما يليو من املناسب بيان إالَم انتسب إليه األنصاري  )٢(

الذين كانوا ممن فتح بالد األندلس، فنزلوا ا، وتزاوجوا،  ؛األنصار األوس واخلزرج: نسبة إىل: األنصاري، األندلسي

  .وتكاثروا

  .وشم اليمامة يف جند: أي. نسبة إىل الوادي املوجود يف الوشم: الوادي آشي

  .نسبة إىل بلدة من بالد السودان: التكروري

  .نسبة إىل مصر: املصري

  .نسبة إىل املذهب الشافعي: الشافعي

 .إذ كان عاملا بالنحو معلما للناس -طيب اهللا ثراه- نسبة إىل والده: ابن النحوي



آثاره ومؤلفاته   - مولده ونشأته - التمهيد   

 

١٩ 

  :هه ونشأتُ مولدُ  -ب
وعشرين  ثالثٍ  األول عامَ  مضني من ربيعٍ  ليلةً  وعشرين امللقن يوم السبت ألربعٍ  ابنُ  لدوُ 
رعايته بل سنة، فتكف  ه وهو ابنُ ويف عنه والدُ تُ  فقد، اعاش يتيمً و للهجرة النبوية،  مائةٍ وسبعِ 

 نِ  جامع ابيف نَ كان يُقرئ القرآو  - امللقن ابنِ  أم - بأم عمر أبيه؛ إذ تزوج الوصي  صاحبُ 
  دعى بابن النحوي.ل أن يُ فض كان يُ لكنه  و بـ(ابن امللقن)،  رفعُ ف، رُ سب ُعمَ طولون، وإليه نُ 

  الشافعي. األحكام، مث بدأ بإقرائه املذهبَ سه عمدة ه ودر اعتىن به وصي قد و 
 : رحلتهمصر، مثلِ  ه العلمية خارجَ التِ ه، مث بدأ برحعصرِ  ا، ولزم مشايخَ صغريً  وطلب العلمَ 

ألداء  مث إىل مكةَ  ،ه إىل دمشقَ كذلك رحلتُ و  اليت أخذ فيها عن احلافظ العالئي، ،لقدسإىل ا
 عناءِ  مكابدةِ من  ؛ثنياحملد  ، هو عادةُ رحالته العلميةملقن من كثرة ـال احلج، وما كان عليه ابنُ 

  .يف طلب العلم احلياةِ  ومشاق  السفرِ 
قن من املل نها إىل يومنا هذا، وذلك مبا تركه ابنُ ُجيىن م ا يانعةً مثارً  أمثرت هذه الرحالتُ  وقد

ه تناولُ ما سأ ، ومن هذه اآلثارِ وقَتها وطارت يف اآلفاق ،الدنيااآلثار واملؤلفات اليت انتشرت يف 
  .الفقرات التالية يف

  :هه ومؤلفاتُ آثارُ  -ج
 الدين ابنُ  تقي  قال ؛هاطالعِ  عةِ بشمولية علمه وسَ  -يهقِ حِ ْلَه البَـ -ابن امللقن  اعرتف أقرانُ 

 ،ثنياحملد  عمدةُ  ،م األئمة األعالملَ وعَ  ،اإلسالم شيخُ  ،احلافظُ  ،العالمة ،هو اإلمام" فهد:
  .)١("املصنفني... وقدوةُ 

 ،مصنفٍ  ائةِ ثالمثِ  على همؤلفاتُ  تْ ربَ أفتح على غريه؛ إذ يف التأليف ما مل يُ  فُتح عليه وقد
  . )٢(كثرة التصانيف أعجوبة العصر يفـ: ب ه السخاوي وصفَ و 

عن ابن سبُط ابِن العجمي الدين  نُ ما نقله برها ذلكل فيشهدُ عة اطالعه، أما عن سَ 
  . )٣("واحد يف يوم ب الطربي حِ جملدين من األحكام للمُ  أنا نظرتُ امللقن، أنه قال:"

                                 

 . ١٣٠-١/١٢٩حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ  )١(

 . ٦/١٠٥التاسع  الضوء الالمع ألهل القرن )٢(

 . ١/١١٠مقدمة الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  )٣(



آثاره ومؤلفاته - مهيد الت  

 

٢٠ 

ا انبً وج ،ا من العلوممنها علمً  واحدٍ  ميثل كل  ؛همن مؤلفات اسأكتفي بذكر عشرين مصنفً و 
  ا:ا هجائي ترتيبً  بةً مرت الباقيِة  عشرَ  التسعةَ مث ب، الدراسة موضعِ فه ا مبصن ئً مبتدِ  ،من فنون العلم

  .عنه مفصًال  التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، وسيأيت الكالمُ  - ١
 ،قق الكتابحُ وقد ، إىل ما وقع يف املنهاج من األمساء واألماكن واللغات اإلشاراتُ  - ٢

   املراجعة اآلخرية بدار الفالح.وهو اآلن يف
العزيز اخلضريي،  محد بن عبد :ه، حققه١٤٢٧مطبوع سنة وهو ، األشباه والنظائر - ٣

  كراتشي بباكستان.يف  القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية  ونشرته إدارةُ 
  .١/١٠٣وهو مفقود، ينظر: كشف الظنون ، طرافاإلشراف على األ - ٤
العزيز بن  عبد :ه، حققه١٤١٧، وهو مطبوع سنة ألحكاماإلعالم بفوائد عمدة ا - ٥

  .العاصمة باململكة العربية السعودية أمحد املشيقح، ونشرته دارُ 
  .١/٥٠٩الطالع  وهو مفقود، ينظر: البدر ،إكمال ذيب الكمال - ٦
ومنه نسخة يف مكتبة جامعة  ،، وهو خمطوطإجناز الوعد الويف يف شرح جامع الرتمذي - ٧

  .مد بن سعود اإلسالمية بالرياضاإلمام حم
من األمساء واألنساب، واأللفاظ  ويتصحفُ  إيضاح االرتياب يف معرفة ما يشتبهُ  - ٨

  .، وهو قيد التحقيق بدار الفالحوالكىن واأللقاب، الواقعة يف حتفة احملتاج إىل أحاديث املنهاج
الكوثر، ونشرته  ته دارُ ، وهو مطبوع، حققالبدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري - ٩

  .اهلجرة باخلرب دارُ 
وعنها  ،ومنه نسخة باملكتبة الظاهرية ،، وهو خمطوطالبلغة يف أحاديث األحكام -١٠

  .امللك سعود بالرياض صورة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وجامعةِ 
ود ومنه نسخة جبامعة اإلمام حممد بن سع ،، وهو خمطوطتاريخ بيت املقدس -١١

  .اإلسالمية بالرياض
  .١/٢٨٠ينظر: كشف الظنون  ؛، وهو مفقودتاريخ الدولة الرتكية -١٢
ومنه نسخة مبكتبة األزهر  ؛، وهو خمطوطالتبصرة شرح التذكرة يف علوم احلديث -١٣
  .بالقاهرة

  .ومنه نسخة باملكتبة املصرية ،، وهو خمطوطحترير الفتاوي الواقعة يف احلاوي -١٤
  .١/٣٩٢ينظر: كشف الظنون  ؛، وهو مفقوديف الفروعالتذكرة  -١٥



آثاره ومؤلفاته - مهيد الت  

 

٢١ 

اهللا بن  عبد :ه، حققه١٤٠٦، وهو مطبوع سنة حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج -١٦
  .حراء مبكة املكرمة اين، ونشرته دارُ يعساف اللح

، وهو )األصول واجلدل يِ ول واألمل يف علمَ خمتصر منتهى الس (ختريج أحاديث  -١٧
  .٢/١٨٥٣ف الظنون : كشينظر ؛مفقود

ينظر: البدر الطالع  ؛، وهو مفقودللبيضاوي )منهاج األصول(ختريج أحاديث  -١٨
١/٥٠٨.  

ينظر: البدر الطالع  ؛، وهو مفقودتذكرة األخيار مبا يف الوسيط من األخبار -١٩
١/٥٠٨.  

  .٢/١٨٧٤ ينظر: كشف الظنون ؛، وهو مفقودتصحيح املنهاج -٢٠
  

: من ؛اليت كتب فيها الفنونُ  تبنيُ ت ،اليت ذكرتُ  بن امللقنمصنفات اأمساء ومن خالل 
  وغري ذلك. ،واجلدل ،وعلم الرجال ،واألصول ،والتاريخ ،والفقه ،احلديث



وفاته - التمهيد   

 

٢٢ 

  :هوفاتُ  -د
 األول لعام أربعةٍ  مضني من ربيعٍ ليلة  ةَ عشر  ت اجلمعة لسِ  ليلةَ  امللقن مبصرَ  ابنُ تويف 

 مه حجةً وجعل ما قد  ،رمحه اهللا رمحة واسعةفاوز الثمانني، للهجرة النبوية، عن عمر ج ائةٍ ومثامنِ 
  .إنه مسيع جميب ؛له ال عليه

  
  
  



كتاب التوضيح لشرح اجلامع الصحيح " احملتوى والقيمة" - التمهيد   
٢٣ 

 
ً
 ثاني
ً
 ثاني
ً
 ثاني
ً
     ا:ا:ا:ا:ثاني

ُ
 كتاب
ُ
 كتاب
ُ
 كتاب
ُ
        ))))التوضيح لشرح اجلامع الصحيحالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحالتوضيح لشرح اجلامع الصحيح((((    كتاب

        احملتوى والقيمةاحملتوى والقيمةاحملتوى والقيمةاحملتوى والقيمة
 :النهى أويل على ذلك قولُ  ِقيمة كبرية، ويدل  ذاتُ  ضخمة، كتاب (التوضيح) موسوعةٌ 

وجل  اهللا عزكالم بعد كالم  أصح  يتناولُ  )التوضيح( ابُ ، وكتن شرف العلم بشرف املعلومإ
رمحه - البخاري ، وهو صحيحُ اسندً كتب األحاديث   عتمد على أصح يهو فبالشرح والدراسة، 

تاب بعد كتاب اهللا ك دمة أصح خب، )�النيب حديثَ (املعلوم  شرفَ  فنالَ  -واسعة اهللا رمحةً 
  . البخاري وهو صحيحُ  ؛تعاىل

له  من الكتب املعاصرةِ  لكثريٍ واملصادِر األساسية من األصول  دعَ يُـ أيًضا وضيح الت وكتابُ 
  .ونقل عنهالشرح هذا فاد من أقد ا للحديث إال و شارحً  ما جتدُ فقل  ،بعده والتاليةِ 

بعد  يل عنه: ال هجرةَ الذي قِ -احلافِظ ابن حجر تلميذه (فتح الباري) لولنا يف كتاب 
  لفتح قد مأل الدنيا، وسارت به الركباُن إىل يومنا هذا.فإن ا خري دليل!. -الفتح

ضنا لشيء من وقد تعر  .نا: قال شيخُ يقولُ  ، وتارةً ابن امللقن باسمابُن حجر فتارة ُيصرح 
  (تأثري آرائه فيمن جاء بعده). ذلك يف مبحث:

 لكن أمثال ذ: ِحفُظ بعض ما فُِقد من الكتب، فمِ ؛ وهيمزيةً  لكتاب التوضيح كما أن 
مها، ني)، وغريِ البخاري لــ(ابن الت  طاي)، وشرحِ لْ غَ : شرح البخاري لـــ(مُ ؛ مثلاما يعزو إليه كثريً 

  الكتب. ه منمصادر  ا يف:الحقً  ذلك بنا ر وسيمُ 
إال  احلديثَ  ه، فما إن يذكرُ جة أمواجُ ي خمتلِ حبر جلُ فهذا الشرح  :من ناحية احملتوىأما 

 بيانَ  وال يُغِفلُ من األلفاظ والغريب والرجال،  لُ شكِ ا ذلك ما يُ نيد، ُمردفً ه بالتثبت من األساعُ تبِ يُ 
كذلك ما يتعلق و  ،والصرفية ،والنحوية ،واللغوية ،واألصولية ،األحكام الفقهية :من ما ُحيتاج إليه

  وما إىل ذلك. ،والتاريخ ،والبلدان ،واألنساب ،علم الرجالباحلديث من 
  يف عشرة أمورٍ  تمثلُ يمن هذا الشرح،  املقصودَ أن ذكر قد  الكتابِ  فِ مع كون مصن ،
  :؛ قال رمحه اهللاذلك بشيء من التعليق على هذه املقاصد مث أتبعُ  ،هاسأوردُ 

  ه.إسناده، ولطائفِ  : يف دقائقِ "أحُدها
  ه.يبِ ه، وغر متونه ولغتِ  من رجاله، وألفاظِ  لُ شكِ ثانيها: يف ضبط ما يُ 

  ذوي اآلباء واألمهات. الكىن، وأمساءِ  ها: يف بيان أمساء ذويثالثُ 



كتاب التوضيح لشرح اجلامع الصحيح " احملتوى والقيمة" - التمهيد   
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  .منها ويأتلفُ  فُ تلِ ها: فيما خيَ رابعُ 
هم، أنسام، ومولدِ  ه، وتابعيهم، وأتباعهم، وضبطِ ها: يف التعريف حبال صحابتِ خامسُ 

لك على سبيل ذعنه. كل  نته، وأجبتُ بي  يسريٌ  ووفام. وإن وقع يف التابعني أو أتباعهم قدحٌ 
  من املاللة واإلكثار. احذرً  ؛االختصار

ُمْعضل، والغريب، واملتواتر، ـ، واملقطوع، والها: يف إيضاح ما فيه من املرسل، واملنقطعِ سادسُ 
ف، قْ اإلرسال، أو الوَ  فيه بسببِ  م على أحاديثَ ن تكل عم  ل، واجلوابِ ، واملعل جِ ، واملدرَ واآلحادِ 

  أو غري ذلك.
 الناظرُ  يتحريُ  فيه مواضعَ  أبوابه؛ فإن  مِ ه، وتراجِ طِ فقهه، واستنبا ها: يف بيان غامضِ سابعُ 

  ذلك مما سرتاه. فيها، كاإلحالة على أصل احلديث وخمرجه، وغريِ 
  ه.ه، ومقاطعِ ه، ومرسالتِ ها: يف إسناد تعاليقِ ثامنُ 

  ه الواقعة فيه.ها: يف بيان مبهماته، وأماكنِ تاسعُ 
األصول، والفروع، واآلداب، والزهد،  من ؛ستنبط منهها: يف اإلشارة إىل بعض ما يُ عاشرُ 

، الناسخ واملنسوخ منها، والعام واخلاص، وامل واملبني  فها، وبيانِ بني خمتلِ  وغريها، واجلمعِ 
مما ال يظهر،  منها ها، وما يظهرُ وجهَ  -إن شاء اهللا تعاىل-  املذاهب الواقعة فيه. وأذكرُ  وتبينيِ 

  .نا"ها عليفاضتَ وغري ذلك من األقسام اليت نسأل اهللا إ
ر الرجل ومشولية معارفه يف فهم مدى تبح ومنه يُ  ،مصنفه مقدمةامللقن يف  هذا ما ذكره ابنُ 

-والتدقيق والتصحيح  ألن الرتجيحَ ؛ وإمامته يف كثري منها ،العلوم الشرعية واللغوية وغريها
إال  تتيسرُ   المن األمور اليت -ها من الكلمات اليت وردت يف كالمه وحتققت يف كتابهوحنوَ 

  لألئمة الكبار من العلماء يف كل علم وشأن.
     
   
  
  



احلديث النبوي وأثره يف التقعيد النحوي - املقدمة   
٢٥ 

 
ً
 ثالث
ً
 ثالث
ً
 ثالث
ً
     ا:ا:ا:ا:ثالث

ُ
 احلديث
ُ
 احلديث
ُ
 احلديث
ُ
     احلديث

ُ
 النبوي وأثر
ُ
 النبوي وأثر
ُ
 النبوي وأثر
ُ
        ه يف التقعيد النحويه يف التقعيد النحويه يف التقعيد النحويه يف التقعيد النحويالنبوي وأثر

بني أهل العلم،  االستدالل باألحاديث النبوية على القواعد النحوية سجاًال  تبقى مسألةُ 
 اطلعَ  بعد أنِ -من الباحث ا آخر، وما كان جانبً  ا، وأخرى تدحضُ جانبً  ربزُ صائل تُ  َفَصولةُ 

 ،بني أهله باحلسىن وعطاءٌ  أخذٌ أن الِعلَم درك إال أن يُ  - )١(ُكتب يف هذه املسألة على بعض ما
  له. ما يظهرُ بَ بني األقوال حسَ  الرتجيحَ  وحماولة للرتجيح بالدليل؛ فحاولَ 

  .مكنما أا خمتصرً  ،ما قيل فيها أبرزَ  كرُ ذ أاملسألة، و  جوانبَ  ضُ ستعر أومن هنا  
إىل  ؛القواعد النحويةإثبات االستشهاد باحلديث الشريف على  حيالَ  ،انقسم النحويون

  ثالث طوائف:
إذ  ؛�ري البشرية خ قولَ النص هو دام  مابال قيود،  أجازت االستشهادَ  طائفةٌ  -أُوالها
، والسَهيلي، و ذلك:  يذهب إىلوكان ممن  ،العرب هو أفصحُ  مالك نُ واب ،خروف ابنُ الفارسي.  
وكان ؛ اطلقً مريف على القواعد النحوية باحلديث الش طائفة َمنَـَعْت االستشهادَ  - ثانيها

                                 

  تستلزم من كل باحث االعرتاف بثالثة أمور: قضية االستشهاد باحلديث النبوي على إثبات القواعد النحوية )١(
  أحدها: فضل من سبقه من العلماء، واحرتام وجهة نظرهم.

  جها وكثرة املصنفات فيها، بـَْلَه اآلراء املنثورة يف الكتب والرسائل العلمية.ثانيها: تالطم األمواج واختال
- ثالثها: أن من أهداف البحث العلمي اختصار املطول، كما أن تكرار كالم اآلخرين ال يزيد البحث العلمي إال تورما

صول إىل نتيجة، أو انتهاج ا إن مل يُرافقه إبداء وجهة نظر، أو حماولة الو خصوصً  -أي: ليس كل بيضاء شحمة
  منهج جديد حيال هذه القضية.

  ومما مضى آثر الباحث أمرين:
ا ذلك بذكر بعض األمور اليت قد يكون هلا بعض ا ما أمكنه االختصار، ُمردفً أحدمها: أن يعرض القضية بأسلوبه ُخمتِصرً 

  بإذن اهللا.  -فيما يراه-األثر 
دام الكالم يف هذه  ها مجلة واحدة؛ خمافة إثقال كاهل النص بكثرة اإلحاالت، ماثانيهما: أن يذكر املصادر اليت اطلع علي

  ، وذكرها حسب الرتتيب اهلجائي:امنشورً  االقضية مكرورً 
، االستشهاد باحلديث النبوي الشريف عند ابن ٥االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية   

، ٩٦، االقرتاح يف أصول النحو وجدله ٩٤ستيمولوجية للفكر العريب عند العرب بإ، األصول دراسة ٢٤عقيل 
، السري احلثيث إىل ١٣- ١٢، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ١٣٣احلديث النبوي يف النحو العريب 

حيح ، القضايا النحوية والصرفية يف كتاب التوضيح لشرح اجلامع الص٦٣االستشهاد باحلديث يف النحو العريب 
 .٤٦، موقف النحاة من االحتجاج باحلديث الشريف ١٧٧، الكفاية يف علم الرواية ٦٤-٢٣
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اللحن بدخول األعاجم يف  ُفُشو  :باحلديث الشريف الستشهادِ من أسباب امتناعهم عن ا
 هو يثما ورد يف احلد من أن يقُن الت احلديث باملعىن، فيصعبُ  مع إجازة العلماء روايةَ  ،اإلسالم

  ان األندلسي.وأبو حي  ،: ابن الضائعهذه الطائفة وممن ُميثلُ ، �من ألفاظه 
وال إىل املنع  ،املطلق أقربُ األخذ ال هي إىل -ا وسطً ا انتهجت منهجً  طائفةٌ  -هاثالثُ 

ما هو  ا على غلبة الظن بأن ما ورد يف حديثٍ مبني  هم هلذه املسألة؛ إذ كان منظورُ أقرب املطلق
ستدل به، وما مل يكن كذلك يُ فإنه ح لديهم أنه ُروي باللفظ ما ترج ف ؛الفظً  �له من قو 

 ن سار على هذا النهجفال، وكان مم:  الشاطيب .  
 أو متآلفة وآراءٍ  متعددة القضية من اجتاهاتٍ  ار حولَ ما د برزِ أل القراءة والتأملوبعد 

  إىل أمرين: انتهى الباحثُ  متخالفة،
 اليت وضعها االحرتازاتِ و  ،باب منع االحتجاج باحلديث الشريفأس مها: دراسةُ أحدُ 

  .موجزة املعىن، وستكون هذه الدراسةبوي فيما رُ  العلماءُ 
  .من األدلة الرأي يف هذه القضية من خالل ما وقف عليه الباحثُ  إبداءُ : الثاين

أنه  تيثبُ  وحنوه مما ملاحلديث املوضوع أو الضعيف  نا مسألةُ حديثِ  ليس من موضوعِ و 
  به. ستشهدُ أنه ال يُ  خالفٍ  ، فهو ليس حمل حديثٌ 

  .املعتمدة الصحيحة الثابتة عند أهل احلديث يف كتبه عن األحاديثِ  وإمنا الكالمُ 
هم يف رواية ومشاركتُ  ،األعاجم اإلسالمَ  دخولُ  :أسباب رفض االستشهاد باحلديث أولُ 

 على  ال يؤخذُ  ويبدو أن هذا الكالمَ  ،سالمي اللحن بعد الصدر األول من اإلاحلديث مع تفش
وكذلك العلوم  ،ا ليسوا من أصول عربيةمن علماء العربية أيضً  وكثريٌ  ،هخيالفُ  إطالقه؛ ألن الواقعَ 

 ووصل فيها إىل ما يكفي للمشاركة يف العلم روايةً  العربيةَ  تعلمَ  ن دخل اإلسالمَ األخرى، فمَ 
مع  من االستشهاد باحلديث، خاصةً  اعد مانعً سبب ال يُ ودراية، وهلذا يبدو للباحث أن هذا ال

 الذي اعتىن به املسلمون عنايةً  �ه كالمَ   خاصةً  ،حرص كل مسلم على نقل الكالم بلفظه
ا متعمدً  علي  ن كذبَ (مَ قوله: يف مثل ر منه ا من الكذب الذي حذ ا عليه وخوفً حرصً  ؛خاصة
  .)١(ه من النار)مقعدَ  فليتبوأْ 

                                 

 .١/١٠، صحيح مسلم ١/٣٣صحيح البخاري  )١(
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ذا  خطأٌ  القولُ مل يستشهدوا باألحاديث النبوية، فهذا  النحو القدماءَ  أئمةَ  : إنوإن قيلَ 
على  ؛القدماء باحلديث استداللَ  مبيًنا والباحثنيواحد من العلماء  غريُ قد كتب ف اإلطالق؛

  .اإليها سابقً  حلتُ يف الكتب اليت أ ذلك مذكورةٌ  وأسبابُ  ،بينهم تٍ تفاوُ 
من املعروف ؛ إذ بأن عدم االستدالل ال يعين الرفضَ  القولُ  مكنُ ا فيُ لو كان ذلك صوابً و 

والعلمية: أنه ال يُنسب إىل ساكت قوٌل، وأن السكوَت ال يُقدم على يف األصول الفقهية 
  التصريح.

خمتلفة  ا، وألفاظً اها حلنً بعض يفأن و  ،ا مصنوعةً ذي لب أن يف الشعر أبياتً  نع وال يغيبُ 
 من االستشهادِ  مل مينعْ ذلك  ، لكن هقائلُ  ها جمهولٌ وبعضُ ، ليها أعاجمُ قائ الواحد، وبعضُ  للبيت

  .واحدة بالشعر مجلةً 
بوي الشريف ناالحتجاج باحلديث ال جوازُ  : يل من دراسة املوضوع هوما تبني  وخالصةُ 

  .إذا استوىف شروط االحتجاج على القواعد النحوية
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ُ
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ُ
 األمساء
ُ
        بنيةبنيةبنيةبنيةاملاملاملامل    األمساء

  :وفيه مسائلُ 
  مسألة

  العاقل للعاقل وغيرِ  ينِ (َمن) و(ما) الموصولتَ  استعمالُ 
  .)١(..."رزقتنا ما طانَ يالش بِ ن وجَ : "... �يف قوله 
  الملقن: قال ابنُ 

ن): ملن ا ال يعقل، و(مَ مَ ، أي: شيًئا رزقتنا؛ ألن املشهور أن (ما) لِ )ما رزقتنا(ه: وقولُ "
ن يعقل وما ال يعقل، وقيل: تكون ملن يعقل، وقعت على مَ  مبعىن شيءٍ  )ما(يعقل، وإذا كانت 

  .)٢("لُ األو  واملعروفُ 
  بيان المسألة:

ن) ملن يعقل، ن يعقل، وأن (مَ مَ ا ال يعقل ولِ مَ لِ  أن (ما) املوصولة تكونُ هنا امللقن  ذكر ابنُ 
  املسألة كما يلي: وبيانُ 

ال  اعم عرب ا ن يعقل، وال جيوز أن يُ يُراد ا مَ ن) املوصولة ر عند النحويني أن (مَ هَ اشتَـ 

 َدآ#
�ٖ ﴿، ومنه قوله تعاىل: ن يعقلمَ  زل منزلةَ عقل، إال إذا نُ ي&ُ 'ََ()َ ُ 
�  �ٓءٖ, ّ�ِ� �
  َوٱ* 
� -.ُ�ۡ/َِ0

ٞ ِ2ِ�3ۡ4َ ٰ    .العاقل له منزلةَ نز تاقل بـ(من) ل، فُعرب عن غري الع)٣(﴾8َۡ/7ِ 6ََ
  :)٤(الشاعر ولُ ومنه ق

  هُ اَحـــــنَ جَ  ريُ عِـــــيُ  نْ َمـــــ لْ ا َهـــــطَـــــالقَ  بَ رْ ِســـــأَ 
  

  ريُ ِطـــــــأَ  يـــــــتُ وِ هَ  دْ قَـــــــ نْ ىل َمـــــــي إِ لـــــــعَ لَ   
ذلك، وجعل من  حُ ما يصح  ن) تقع على ما ال يعقل دون اشرتاطِ مَ أن ( وزعم قطربٌ   


ۡ@ُ?ۡ- َ<ُۥ #َِ>ٰزِ:9َِ  ﴿: ه تعاىلذلك قولَ A ��َوذكر ابنُ )٥(﴾َو ،  إذ  ؛مرضي غريُ  القولَ اج أن هذا السر

                                 

 ، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.١/٤٠ صحيح البخاري )١(

  .٢٩/٣٣٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،  )٢(
 .٤٥ النور: )٣(

)٤(  وينظر: شرح الكافية ١٤٣، وينسب لعباس بن األحنف يف ديوانه ٩٧نون ليلى يف ديوانه البيت من الطويل ،
 .١/١٥٥، شرح التصريح ١/٢٧٧الشافية 

 .٢٠ اِحلجر: )٥(
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   .)١( إليه جَ وِ وال حمُ  ،ال دليل عليه
   .هأمرُ  ملبهمِ العاقل، و عرب ا عن االعاقل، وقد يُ  د ا غريُ افريُ  وأما (ما) املوصولةُ 

، فُعرب يف اآلية عن العاقل )٢(﴾GHُCِ�Iَ0اْ َ�� �Eََب CَُA- ّ�َِ� ٱBّAَِ@�ٓءِ ﴿ه تعاىل: قولُ  ذلك ومن
أن (ما)  )٤(خالد األزهريوذكر  .)٣(قوهلم: انظر إىل ما ظهر، أي شيء هو؟منه أيًضا ا)، و بـ(م

   .)٥(األولُ  املعروفُ  قولُ للعاقل وحده، وال ها تكونُ عِ ضْ وَ  يف أصلِ 
وبـ(ما)؛  ،ا لألفضلن) تغليبً  بـ(مَ عرب أن يُ  زُ فيجو  ؛ن يعقل مبا ال يعقلمَ  أما إذا اختلط جنسُ 

ن
 ﴿ ه تعاىل:ن ذلك قولُ صل، ومِ ألا عامة يف األ
َ
Kَۡ- �ََ� أ

َ
L ِٰتNَٰOَ 
@Kٱ Pِ ��َ ُۥ>َ QُِRّ@َُS َ 
ٱ*

Uض
َ
Vِۡض, ﴿ ه تعاىل:وكذلك قولُ ، )٦(﴾َوٱU

َ
Vِٰۡت َوٱNَٰOَ 
@Kٱ Pِ ��َ ِ 
*ِ Qَ
RWَ﴾)٧(.  

   قوله:يف مالك إىل ذلك  وقد أشار ابنُ 
ــــمهَُ  ىمـــا مَضـــ ل لُكـــ )مـــا(و )نْ َمـــ(وَ    اـــــــ

  
  )ما(ل وقَ ي عَ ذِ بِ  )نْ مَ ( صْ صُ واخْ  نِ آفْ كُ   

  الــــــــــــــــــذي خَ وىل ـــــــــا الـــــــــواألَ  ،م ُعـــــــــتَـ   
  

  الثَ َمـــــــــــــ ثُ ـــــــــــــــــــــــــيْ حَ  ـــــــــــــامِ ه وذو اإلِ ْنـــــــــــــمِ   
ـــــــ ريُ ُخـــــــ الطِ نـــــــد االخـــــــتِ وعِ      قْ ـطَـــــــنَ  نْ َم

  
  ـــــــــــــــقْ َــ فا مبــــــــــــا ات َمــــــــــــنهُ مِ  يءَ ـــــــــــــــــــــــجيَ  نْ  أَ ِيف   

ـــــعقِ يَ  نْ َمــــ ْريِ يف َغــــ زْ ِجــــأَ  )نْ َمــــ(و     نإِ  لُ ـــ
  

  )٨(نْ رِ ــــــــــــــــــــــــــــقُ  هِ ا إذا بِـــــــــــــــذَ ــــــــــــــــــــــــكَ   هُ اَ َشـــــــــــــــ  
جعل (ما) ملن يعقل؛ ألا مبعىن اح الشر  بعضُ ، ف"ما رزقتنا" ؛ وهووأما ما ورد يف احلديث  

ن املعىن ال مع كوا مبعىن شيء؛ أل ، وقد تكون ملا ال يعقلُ "ا رزقتناشيئً "، والتقدير: )٩(شيء
  . )١٠(وليست مبعىن شيء ،ن جعلها موصولةً ومنهم مَ  ذلك، ينايف

                                 

 .٢/١٣٥األصول يف النحو  )١(

 .٣ النساء: )٢(

  .١/٢٧٧شرح الكافية الشافية  )٣(
  .١/١٥٧شرح التصريح على التوضيح  )٤(
 .٢/٥٠املقتضب  )٥(

 .٤١ النور: )٦(

 .١ احلديد: )٧(

  .١/٢٧٧شرح الكافية الشافية  )٨(
  .٨/٦٩، إرشاد الساري ٤/٧٨التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٩(
 .٢/٣٦٦عمدة القاري  )١٠(
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، وكان عند النحويني رٌ على ما هو مقر قد سار قن املل ابنَ ما سبق؛ يتضُح أن  وبعد بيانِ 
فهو هنا  ،ما يكون للداللة على العاقل ولو باعتبارِ  شاملةٌ  أن (ما) هنا يف احلديث ه بيانَ هدفُ 
  . واهللا أعلم ،ما ورد يف احلديث النبوي كم النحوي يف بيانِ من احل يفيدُ 



)األمساء املبنية( ، املبحث األول)مسائل األمساء(الفصل األول   
٣٣ 

  مسألة

  هاء الوقف عليها عند الوقف وزيادةُ  ،االستفهاميةُ  )ما(
  .)١("فاآلن: ، قالمث املوتُ : ؟ قالماذا، مث رب  أيْ : "� موسى يف قولِ 

  :الملقن قال ابنُ 
 هاءَ  ف عليها زادَ ا وقَ م ـ، لستفهاميةُ اال )ما(، وهي )هْ مث مَ (ويف رواية  ،)مث ماذا( :هوقولُ "

 ٢("تكْ الس(.  
  :بيان المسألة

  :ذلك فيما يلي ، وبيانُ )ما(روايتني السم االستفهام امللقن  ذكر ابنُ 
 )ما(أن تكون  -هاأحدُ : هٍ أوجُ  ثالثةَ  لُ حتمِ فتَ ) ماذا(اسم االستفهام  ما روايةُ أ - ١

 - ، وثالثهاموصوًال  اامسً  )ذا(و استفهاميةً  )ما(تكون أن  - ، وثانيهاإشارةٍ  اسمَ  )ذا(و استفهاميةً 
قد و  ؟لُ أاذا تسعم : مبنزلة قول العرب ، وهذا األخريُ )٣(لالستفهام اا واحدً امسً  أن يكون اموعُ 

  .)٤(ما قالته العربُ ا لَ لو كان لغوً ذلك بني سيبويه أن 
 قت امليمَ وحلِ  ،هاألفُ لكن ُحذفت  ،االستفهاميةُ  )ما(ها أصلُ ) مه(، فـ)٥()هْ مَ ( أما روايةُ و  - ٢

إذ لو كانت يف موضع  لكوا يف غري موضع اجلر؛ ؛قليل ، وهذا احلذفُ )٦(السكت هاءُ  امليمَ 
 ا حرفُ م حذفُ للزِ  جر ا إذا اتصلها؛ وذلك أ  رور مبنزلة كلمةٍ  اجلر اعتمدت عليه، فاجلاروا 

رف واحد عند احلذف؛ ولذلك مل فإا تبقى على ح ؛واحدة، خبالف موضع الرفع والنصب
  .)٧(اهحيذفو 

                                 
  .ها، باب من أحب الدفن يف األرض املقدسة أو حنو ٢/٩٠صحيح البخاري  )١(
  .١٠/٤٥التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
 .٢٤٢اجلىن الداين  )٣(

 .٢/٤١٧الكتاب  )٤(

 ).١٥٧(صحيح مسلم  )٥(

 .٤/٤٧٩، شافية ابن احلاجب ١٥٣ ، نتائج الفكر يف النحو٤٤٥ املفصل )٦(

  .٤/٤٧٩، شافية ابن احلاجب ١٥٣ نتائج الفكر يف النحو )٧(



)األمساء املبنية( ، املبحث األول)مسائل األمساء(الفصل األول   
٣٤ 

  :مالك قال ابنُ 
  فْ ذِ ُحــ تْ ر ُجــ نْ إِ  امِ هَ فْ  االســتِ ا ِيف وَمــ
  

  )١(فْ ِقـــــــــــتَ  نْ ا إِ ا اهلـَــــــــــِهلـَــــــــــوْ أَ ا وَ َهـــــــــــفُ لِ أَ   
    

إذ ال  ا مبنزلة الشيء الواحد؛ستعمالن استفهامً يُ ) هْ مَ (و) ماذا(أن  يظهرُ  املسألة، بيانِ وبعد 
   .االستفهامية )ما( :)مه( م، وأصلُ ا لالستفهاا واحدً امسً ) ماذا( جمموعُ  إذا كان ؛فرق بينهما

  

                                 
  .٧٢ألفية ابن مالك  )١(



(األمساء املبنية) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث األول  

٣٥ 

  ةمسأل
  المعرفة للمنادى العلمِ  والنصبُ  الرفعُ 

  .)١(..".كيْ اهللا وسعدَ  ك يا رسولَ يْ جبل، قال: لبـ  بنَ  معاذُ يا  : "...�يف قوله 
  الملقن: قال ابنُ 

والرفع،  يف (معاذ) النصبُ  ا، وجيوزُ قطعً ، أما (ابن) فمنصوب )جبل بنَ  يا معاذُ (ه: قولُ "
ضيف إىل كأنه أُ   واحد مركبٍ  كاسمٍ   فيصريانِ  ،لـ(ابن) على أنه تابعٌ  احلاجب النصبَ  واختار ابنُ 

الضم؛ ألنه  مالك فقال: االختيارُ  ا، واعرتضه ابنُ قطعً  منصوبٌ  ، واملنادى املضافُ )جبل(
 .)٢("وال حاجة إىل إضمار ،ى علمٌ منادً 

  مسألة:بيان ال
مني، وعرض لرأي النحويني يف لَ بني عَ إذا كان اإلعرايب لـ(ابن)  امللقن الوجهَ  ذكر ابنُ 

  ما يلي:في ذلك اإلعرايب للمنادى املضاف، وبيانُ  بــ(ابن)، مث ذكر احلكم املنادى املوصوفِ 
 نصبٍ  يف حملويكوُن رفع به، يُبىن على ما يُ  املفردَ  أمجع النحويون على أن املنادى العلمَ 

  : أقوالاملفرد بــ(ابن) فالنحويون يف ذلك على  صف العلمُ ، أما إذا وُ )٣(أدعو بتقديرِ 
، )بن عبد اهللا يا زيدُ (: ففي مثلِ  ؛هأو نصبِ ا برفع املنادى إم  فيكونُ  ه؛ن جييز نعتَ فمنهم مَ 

. )٤()القياسُ  ن ذلك هوإ( :مالك زيد، فتقول: (يا زيُد)، وقال ابنُ  رفعُ  أن األجودَ  يرى املربدُ 
 مَ حتت  . ويرى الزخمشري )٥(يف كالم العرب أكثرُ  كيسان أن الفتحَ   البصريني وابنُ  يرى مجهورُ و 

احلاجب بأن  بني علمني، واعرتض على ذلك ابنُ  وهو ) بعدهيف املنادى إذا وقع (ابنُ  الفتحِ 
  . )٦(، مع جواز الضمأفصحُ  ، وإمنا الفتحُ مٍ حت ليس مبُ الفتَح 

 والدليلُ وذلك يف قوله: " ؛كأيب علي الفارسي  خالفُه؛القياس مع أن  يرى اجلوازَ ن مَ ومنهم 

                                 

 ن ال يفهموا. ا دون قوم كراهية أ، باب من خص بالعلم قومً ١/٣٧صحيح البخاري  )١(

  .٢٩/٣٣٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
 .٢١٧٩/ ٤، االرتشاف ١/٣٢٦، اإلنصاف ٤/٢٠٢، املقتضب ٢/١٨٢الكتاب  )٣(

 .٧/٣٥٤٩، متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ٤/٢٣٢املقتضب  )٤(

  .٧/٣٥٤٩، متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ٤/٢١٨٧االرتشاف  )٥(
  .٢/٢٦٩شرح املفصل اإليضاح يف  )٦(



(األمساء املبنية) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث األول  

٣٦ 

وصف من حرف ما ال يُ  وإن كان قد وقع موقعَ  ،املفرد املضموم يف النداء على جواز وصفِ 
  .)١(..".اخلطاب

 ن الكوفيني، لكن السماعم ا، كاألصمعي وقومٍ مطلقً  املنادى املبين  ن مينع نعتَ ومنهم مَ 
ب ، فلو ُنصِ )عمرو يا زيَد بنَ (ُمسع عن العرب: قد فأما السماُع  ؛ذلك يقتضيان جوازَ والقياس 

وأما ، زيدل أا صفةٌ  بقاؤها بالنصب داللةٌ فمستأنفة،  لكانت مجلةً  مقدرٍ  بفعلٍ  )عمرو ابنُ (
عترب ، كما مل تُ امطلقً   تعتربَ ، فمتقضى الدليل أال املنادى للضمري عارضةٌ  مشاةَ  فألن  القياسُ 
املنادى للضمري  اعتربت مشاةَ  العربَ  ، لكن )ا زيداضربً (املصدر لفعل األمر يف حنو:  مشاةُ 

، واتفاُق العرب على الرفع يف (أيها الرجُل) دليٌل على د على ذلكزَ ا، فلم يُـ يف البناء استحسانً 
  .)٢(أنه لإلتباع، إذ لو كان للقطع جلاز النصبُ 

امللقن؛  ابنُ  كتبها، وذا  )٣(الزخمشريا عند البصريني و قطعً  ابن) منصوبةٌ يف (النون  وحركةُ 
حكم   ألنه ملا كثُر يف كالمهم الوصف بـ(ابن) أكثَر من غريه، صارت الصفُة مع املوصوف يف

  ، وذلك عند إضافته إىل العلم.كلمة واحدة
كاسم واحد حبذف   معه ا؛ لكو)زيدـ(ا لعل املنادى تابعً النون إن جُ  رفعَ ويرى سيبويه 

عل كاسم ل على النصب إن مل جتُ ، وُحتمَ )عبد اهللا هذا زيُد بنُ (التنوين، وذلك يف مثل: 
  .)٤(واحد

   .)٥(، فأمجع النحويون على نصبهأما املنادى املضافُ 
الدراسة  بعد تبنيُ منه يو  ،عياطال بَ ن حول املسألة حسَ و النحويتلخيُص ما ذكره هذا  

  .العلميةه ملكتُ و  ،ن امللقناباطالع  عةُ سَ 
  

                                 

  .٢٣٠اإليضاح العضدي  )١(
متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ،٣٩٣/ ٣شرح تسهيل الفوائد ، ٤/٢١٨٥االرتشاف  ،٢/١٨٤الكتاب  )٢(

٧/٣٥٤٩. 

  .٧/٣٥٥٠، متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ٨٨املفصل يف صنعة اإلعراب  )٣(
  .٢/٢٠٤الكتاب  )٤(
  .٤/٢١٨٥، االرتشاف ٤/٢٠٢تضب ، املق٢/١٨٢الكتاب  )٥(



(األمساء املبنية) الفصل األول (مسائل األمساء)، املبحث األول  

٣٧ 

  مسألة
  االتصال مع إمكانِ  ينِ الضميرَ ثاني  انفصالُ 

  .)١(..".؟اهإي كم فكيف كان قتالُ  أليب سفيان: "... لَ قْ رَ يف قول هِ 
  الملقن: قال ابنُ 

 يءَ أن ال جي ثاين الضمريين، واالختيارُ  فيه انفصالُ  )فكيف كان قتالكم إياه؟(ه: قولُ "
  .)٢("املتصل ى جميءُ أت إذا ت املنفصلُ 

  بيان المسألة:
من على انفصاله، ما مل مينع  مقدمٌ  الضمري الثاين، وأن جميئه متصًال  امللقن حالَ  ذكر ابنُ 

  :ذلك فيما يلي، وبيان ذلك مانعٌ 
؛ لكونه ر املتصلِ املنفصل إال عند تعذ ؤتى بالضمري يُ أن ال  يف جميء الضمائر األصلُ 

يف  البسً  دثقد حيُ فاملنفصل  الضمريُ  وأمااملراد،  مُ بهِ يُ  سٌ بْ لَ  دث معهال حيو ، وضحَ وأ أخصرَ 
 هأو أن، ب بأنه خيافهاملخاطَ  إعالمَ  فهم أنه يريدُ يُ  قد) : (إياك أخافُ في مثلِ ف ؛بعض الكالم

) بالضمري كَ (أخافُ  :ولو قيل، )٣(من ذلك الشيء ه بأنه خائفٌ وإعالمَ  ،ه من شيءحتذيرَ  يريدُ 
  :)٤(، قال ابن مالكا وقع ذلك اإلشكالُ مَ املتصل لَ 

ــــــــــ ــــــــــيُء ال   ُمنفِصلْ ـوِيف اْخِتيــــــــــاٍر ال جيَِ
  

ـــــــــــــــِإذَ    ـــــــــــــــأَتى َأْن ِجيـــــــــــــــيَء ال   ُمتِصلْ ـا َت
يف موضع ال  لزم أن يُعتذر عن جعل منفصلٍ  مت هذه القاعدةَ "وإذا علِ  :وقال يف الشواهد  

  .)٥(فيه املتصل" يتعذرُ 
 حنوُ الضرورةُ ا: مهأحدُ  على أحد وجهني؛ لُ املتصل ُحيمَ  املنفصل موقعَ  فإن وقوعَ  ومن َمث ، 
  :)٦(قول الشاعر

                                 

 ، باب بدء الوحي.١/٨صحيح البخاري  )١(

  .٢/٣٩٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
 .٧٨، شواهد التوضيح ١/٢٣٠، شرح الكافية الشافية ١/٢٦١، املقتضب ١/٢٧٧الكتاب  )٣(

  .١٣ ألفية ابن مالك )٤(
 .٨٣ شواهد التوضيح )٥(

، ما جيوز للشاعر ١٩٠، ونسب للفرزدق يف ديوانه ١/٣٠٨، اخلصائص ١٦٦ديوانه نسب ألمية بن أيب الصلت يف  )٦(

= 



(األمساء املبنية) الفصل األول (مسائل األمساء)، املبحث األول  

٣٨ 

  َضـِمَنتْ  دْ قَـ اتِ وَ ْمـاألَ  ثِ ارِ الوَ  ثِ اعِ البَ بِ 
  

ــ َدهْ ِيف  ضُ رْ ُم األَ اهُ يــــــإِ    ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدَهارِيرِ ــ   )١(ِر ال

  : )٢(الشاعر ومنه قول ،مثال ما)ـمري املتصل، كاحنصاره بــ(إناستعمال الض تعذرُ  ا:ميهوثان  
 َـــــــا الذ ِـــــــأَن َمارَ ُد اْحلَـــــــامِ ائ ـــــــذ َـــــــا ي ال َوِإمن  

  
ُــــدافِ      )٣(لِــــيثْ مِ ا َأْو نَــــأَ  مْ اِِ َســــحْ أَ  نْ ُع َعــــي

   ه، ومنه قوله تعاىل: ر عاملُ أو أن يؤخ﴿ ُ�RُXۡYَ َك�
، أو أن يكون بعد (إال)، كقوله )٤(﴾إِ]

 َ[Xۡ ﴿ تعاىل:̂ َL �َ_�َر ٰ َ̀ َaهُ َو�
ٓ إِ] 
̂

  .)٥(﴾Rُُ�ٓواْ إِ
 ، وقال الكرماين:)٦(من اتصاهلما ثاين الضمريين أكثرُ  أن انفصالَ  الزخمشري ويرى 

، ورمبا )٨(معه) : (الصوابُ ، وقال العيين )٧()لهصَ فلذلك فَ  ،"وهمُ كُ قتالِ "ن مِ  أفصحُ  "اهكم إي قتالُ "(
عن اللبس، كما  يف الكالم، وأبعدَ  أخصرَ  صلِ ل ذلك على الكثرة دون االلتفات إىل كون املتمحُ 

  ا.ذكرنا سابقً 
ضع قد سار على األصل الذي من أجله وُ يتضُح أن ابَن امللقن وبعد عرض املسألة 

  .الضمريُ 
  

- =                                  

 .٥/٢٩٠، اخلزانة ٢/٥٧١، اإلنصاف ٢٧٩من الضرورة 

منها: بالوارث الباعث األموات...، الباعث الناس واألموات...، بالباعث  ؛البيت من البسيط، ذكر بألفاظ خمتلفة )١(
، مهع ٥/٩٤، شرح الكافية الشافية ٢٧٩جيوز للشاعر من الضرورة  ، ما١/٣٠٨الوارث األموات، اخلصائص 

  .١/٢٤٦اهلوامع 
، ونسب ألمية بن أيب الصلت ٤/٧٩، شرح شافية ابن احلاجب ٣٩٧، اجلىن الداين ٤٨٨نسب للفرزدق يف ديوانه  )٢(

 .١٨٦يف ديوانه 

يار...، أنا الضامن الراعي عليهم وإمنا...، اجلىن البيت من الطويل، ذكر بألفاظ خمتلفة، منها: أنا الذائد احلامي الد )٣(
ناهد العتيق  د. ،، املسائل النحوية٤/٧٩، شرح شافية ابن احلاجب ١/١٠٩، شرح التصريح ٣٩٧الداين 

١/٢٦٥.  
 .٥ الفاحتة: )٤(

 .٢٣ اإلسراء: )٥(

 .١٧٠املفصل يف صنعة اإلعراب  )٦(

 .١/٥٦الكواكب الدراري  )٧(

 .١/٩٢عمدة القاري  )٨(



(األمساء املبنية) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث األول  

٣٩ 

  مسألة
  المرفوع بالمنفصل المنصوبِ  المتصل توكيدُ 

  .)١("أنا والزبريَ  �اهللا  بعثين رسولُ " :� علييف قول 
  قال ابن الملقن:

،  )أنا(ـاملنصوب ب د الضمريَ أنا والزبري واملقداد، أك  � : بعثين رسول اهللا� علي قولُ و "
̂ٗ  ﴿ كقوله تعاىل: ��َ �َ��ِ 
cَa

َ
�َ�۠ أ

َ
L ا ضمريُ  وقيل: ال يؤكدُ  )٢(﴾ا َوَوَ�ٗ إِن �ََ�ِن  ا يفاملنصوب؛ أل

ُ Gَ  ﴿ مثل: ؛على هذا لةً يف اآلية فاص )أنا(باملرفوع، ويكون  موضع رفع، وال يؤكد املنصوبُ 
 fۚ�ٗgۡ

َ
hَiَۡ- أ

َ
f َوأ ٗjۡ)َ﴾)٤(")٣(.  

  بيان المسألة:
قولني للعلماء حول تأكيد الضمري املتصل املنصوب باملنفصل املرفوع، امللقن  ذكر ابنُ 

  :وبيان ذلك فيما يلي
  : على قولني املرفوع املتصل املنصوب باملنفصلِ الضمري  حول جواز تأكيدِ  اختلف العلماءُ 

 وأما املنصوبُ ... ": ، قال الزخمشري )٥(االتأكيد باملنفصل املرفوع مطلقً  ا: جوازُ مهأحدُ 
 رور فيؤك٦("...دان بغري شريطةوا(.   

 ،اد، أو منصوبً ا كان املؤك ه بضمري الرفع املنفصل، مرفوعً ولك أن تؤكدَ " مالك: وقال ابنُ 
  على هذا بقويل: .. وقد دللتُ .اأو جمرورً 
  لْ َصـــــفَ انْـ  دِ ي قَـــــذِ الـــــ عِ ْفـــــالر  رَ مَ ْضـــــومُ 
  

ــــــأَ    ُكــــــ  هِ بِــــــ دْ ك يـــــــــــــــــــــــــــــرٍ مِ ضَ  ل  ٧("لْ َصــــــات(  
ه أصلُ  تأكيد املتصل املنصوب باملنفصل املرفوع؛ وذاك أن الضمري املنفصلَ  ا: منعُ موثانيه  

                                 

  ، باب غزوة الفتح.٥/١٤٥صحيح البخاري  )١(
 .٣٩ الكهف: )٢(

 .٢٠ :املزمل )٣(

  .٢١/٤١٩التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٤(
  .٥/٣٨، املقاصد الشافية ٤/١٩٥٩، االرتشاف ٣/١١٨٦، شرح الكافية ١٤٦املفصل يف صنعة اإلعراب  )٥(
  .١٤٦املفصل يف صنعة اإلعراب  )٦(
  .٣/١١٨٦شرح الكافية  )٧(



(األمساء املبنية) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث األول  

٤٠ 

إال مبا  التوكيد أنه ال يكونُ  من كالم العلماء يف ، وأن املشهورَ )١(للمرفوع دون املنصوب وارور
  . )٢(ه من رفع أو نصب أو جريوافقُ 

ضمري منفصل، وال إىل ارور احتجنا  وأاملنصوب املتصل املرفوع أو  كيدَ وإذا أردنا تأ
اختالفها يف  مع-اجلميع  ه معى استعمالُ الرفع، فتأت  يف األصل إال ضمريُ  منفصًال  ضمريَ 

رمبا  ف -بد هلما من عامل يعمل فيهما ال وارور ، واملنصوبُ يلفظالرفع ليس ب إذ عاملُ  الوضع؛
  .)٣(باملرفوع املنصوبَ ه تأكيدِ لو خالفته للمشهور من كالم العلماء مل املنعُ  كان

  
̂ٗ  ﴿ وأما اآلية: ��َ �َ��ِ 
cَa

َ
۠ أ �َ�

َ
L ا ابنُ  )٤(﴾ا  َوَوَ�ٗ إِن �ََ�ِن امللقن على جواز  اليت استدل

 (أنا) بون يف ضمري الرفععرِ مُ ـاختلف القد املتصل املنصوب باملنفصل املرفوع، فتأكيد الضمري 
أن تكون (أقّل)  ، واشرتط الفراءُ )٥(تأكيد إنه ضمريُ  :ن قالفمنهم مَ  ؛على قولني فيها

   .)٦(مرفوعة
، وقد نص )٨(من التأكيد اضربً  عد يُ  الفصلُ ، و )٧(فصل إن (أنا) ضمريُ  :ومنهم من قال

إذ  ؛؛ ألنه ليس بلفظي وال معنويما ذُِكراحلاجب أنه غري  ، ويرى ابنُ )٩(لى ذلكسيبويه ع
  .)١٠(ه حمصورةألفاظُ 

                                 

 .٥/٣٨، املقاصد الشافية ٤/١٩٦٠، االرتشاف ١/١٠٥٧، شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ٣/٤٣شرح املفصل  )١(

 .٢١٦، نتائج الفكر يف النحو ٢/١٩األصول يف النحو  )٢(

وإمنا استنتجت ما  -حسب اطالعي- نص على هذا الرأي ابن امللقن عند شرحه للحديث، ومل أعثر على هذا الرأي  )٣(
 املنع. يفن أن يقال ميك

 .٣٩ الكهف: )٤(

، مغين اللبيب ٢/٨٤٨ ، التبيان يف إعراب القرآن١٣٨، إعراب القرآن للباقويل ٢/١٤٥معاين القرآن للفراء  )٥(
١/٦٤٣. 

 .٢/١٤٥معاين القرآن للفراء  )٦(

، مغين ١/٢٤٢كافية ، شرح ال٢/٨٤٨ ، التبيان يف إعراب القرآن٢/١٤٥، معاين القرآن للفراء ٢/٣٩٢الكتاب  )٧(
  .١/٦٤٣اللبيب 

  .١/٤٧١، اإليضاح يف شرح املفصل ١٧٢املفصل  )٨(
 .٢/٣٨٩الكتاب  )٩(

  .٢/٤٠٩، الربهان يف علوم القرآن ١/٣٠٣أمايل ابن احلاجب  )١٠(



(األمساء املبنية) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث األول  

٤١ 

fۚ�ٗgۡ  ﴿ :وأما اآلية الثانية 
َ
hَiَۡ- أ

َ
f َوأ ٗjۡ)َ Gَ ُ﴾)فال خالف حول )١  امللقن  به ابنُ  ما استدل

  . )٢(فصل هو) ضمريُ من أن (

                                 

 .٢٠ :املزمل )١(

، مغين ١/٢٤٥ ، شرح الكافية٢/٨٤٨ ، التبيان يف إعراب القرآن٢/١٤٥، معاين القرآن للفراء ٢/٣٩٢الكتاب  )٢(
  .١/٦٤٣اللبيب 



(األمساء املبنية)  ث األولالفصل األول:(مسائل األمساء)، املبح  

٤٢ 

   مسألة
  بين البناء واإلعراب األفعال واألصواتُ  أسماءُ      

  .)١("هاحْ رَ طْ ليَ  ؛خْ كِ   خْ كِ " :� للحسنِ  �ه يف قول
  قال ابن الملقن:

بة، ومعناها: . وقال الداودي: هي معر للصغار وزجرٌ  عٌ دْ هو رَ  ،وقوله للحسن: كخ كخ"
  ه: أوجُ  بئس، وفيها ثالثةُ 

اخلاء  لكاف وإسكانِ كذا يف رواية أيب احلسن، ثانيها: بكسر ا  ؛اخلاء الكاف وتنوينُ  فتحُ 
  .)٢(اخلاء يف بعض نسخ اهلروي" الكاف وتشديدُ  ها: كسرُ يف رواية أيب ذر، ثالثُ 
  بيان المسألة:

 ، وأورد رواياتٍ معربةً  وباعتبارهاعربية،  كلمةً باعتبارها  معىن كلمة (كخ)  امللقن ذكر ابنُ 
   :ذلك فيما يلي وبيانُ ، اثالثً 

ما تفوه به ( ب:عر املومعىن - بة أو معر  بيةً ا عر وِ خيتلف معىن كلمة (كخ) باختالف ك
 ٣()اوأعربته أيضً  بته العربُ العرب على منهاجها، تقول عر(- ا عربيةفإن قيل بأ)أصبح  )٤

 )٦(كما عند الداودي- بة وإن قيل إا معر ، )٥(رستقذَ ع الصغري وزجره عن كل مُ دْ معناها: رَ 
  ر. ستقذَ ا يُ مَ لِ  ابني املعنيني يف كوما ذم  اجلمعُ  وميكنُ ، )٨(صار معناها: بئس - )٧(وغريه

                                 

 .�، باب ما يذكر يف الصدقة للنيب ٢/١٢٧صحيح البخاري  )١(

  .١٠/٥٧٧التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
 .١/١٧٩الصحاح  )٣(

  .٤/٢٠٤، نيل األوطار ٧/٣٢٨، تاج العروس ٣/٧٦، إرشاد الساري ٣/٣٥٥فتح الباري  )٤(
، القاموس ١/٣٣٧، مشارق األنوار على صحاح اآلثار ٣/٢٤٨، الفائق يف غريب احلديث ٣٣٩مسلم تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري و  )٥(

 .٨، املعجم الوسيط ٧/٢٢٥، تاج العروس ٢٥٨، ٢٤٨احمليط 

ه، وترجم ٤٠٢اري، ت: والنصيحة يف شرح البخ ،ةأبو جعفر األزدي الداودي املالكي الفقيه، له كتاب اإليضاح يف الرد على البكري  ،هو: أمحد بن نصر )٦(
  .٢/١٩٤، معجم املؤلفني ١/١٠٣، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ٢٨/٥٦له يف: تاريخ اإلسالم 

، ٣/٧٦، إرشاد الساري ١/١٧٨، فتح الباري ٧٧٧، القاموس احمليط ١/١٨١، املتوارى على أبواب البخاري ٤/١٥٤النهاية يف غريب احلديث واألثر  )٧(
  .٧/٣٢٨تاج العروس 

 .٧/١٧٥، شرح النووي على مسلم ٣/٦٢٤إكمال املعلم بفوائد مسلم  )٨(



(األمساء املبنية)  ث األولالفصل األول:(مسائل األمساء)، املبح  

٤٣ 

 وإن كان، )١(وِكخ  ،وِكخْ  ،لكلمة (كخ) وهي: َكخٍ  هٍ امللقن على ثالثة أوجُ  وقد اقتصر ابنُ 
  ؛ ومنه:من ذلك أكثرَ  قد أوردوا احلديث شراحُ 

  .كسر الكاف وكسر اخلاء بالتنوينب (ِكٍخ)
) ب (َكْخ)   .وسكون اخلاء خمففة وثقيلةفتح الكاف (وَكخّْ

  .)٢(فتح الكاف وكسرها وكسر اخلاءين بال تنوين(َكِخ) و(ِكِخ) ب
 ُأمساء من  ن جعلهان النحويني مَ فمِ  ؛ألصواتمن أمساء ا وا من أمساء األفعال أأما كو

 قال ابنُ  ،فضلة ليستو  ،بالعوامل هاتأثرِ  عدمِ لو  ك)،(اترُ  الفعلها عن يابتِ ؛ لنِ )٣(فعالاأل
  :)٤(الكم

ـــــ ـــــ ابَ ا نَـــــَم ـــــفِ  نْ َع   هْ وَصـــــ انَ ت َشـــــكَ   لٍ ْع
  

ـــــــــفِ  مُ اْســـــــــ وَ ُهـــــــــ   ـــــــــوَ  هْ و ذا أَ وَكـــــــــ لٍ ْع   هْ َم
من  ما هو يف حكم ما ال يعقلُ  ، لكوا خطابَ )٥(ن أمساء األصواتن جعلها مِ ومنهم مَ    

  : )٦(مالك صغار اآلدميني، قال ابنُ 
ـــــــــــقِ عْ ا ال يَـ َمــــــــــ بَ وِطــــــــــخُ  هِ ا بِــــــــــَمــــــــــوَ    لُ ـــــــ

  
  لُ َعـــا جيُْ تً وْ َصـــ لِ ْعـــالفِ  مِ اْســـ هِ بِ ْشـــمُ  نْ ِمـــ  

َــــــكَ ى حِ دَ ْجــــــي أَ ذِ ا الــــــذَ َكــــــ   ــــــكَ  ةً اي   بْ َق
  

  
  

  
 أن أمساء األفعال واألصوات متواخيةٌ  واحلقمزجورٌ ا مجيعً ا م؛ أل من  ، والذي يتبنيُ )٧(ام

 صغريُ ا  بُ خاطَ ليطرحها"، وامل": �)٨(صوت؛ وذاك لقول أيب هريرة ظاهر احلديث أا اسمُ 

                                 

، رمبا اقتصر على ذلك بناء على حركة احلرف األخري، ولو ذكر ما للحرف األول من ٢/١٢٨اجلامع الصحيح  )١(
 حركات ألصبحت ستة أوجه، هذا مع إغفاله لكسر اخلاء بال تنوين، مع فتح وكسر الكاف.

، دليل ٣/٧٦، إرشاد الساري ٣/١٧٠، الديباج على شرح مسلم بن احلجاج ٣/٣٥٥، ١/١٧٨فتح الباري  )٢(
 .٣/١٢٩الفاحلني لطرق رياض الصاحلني 

 .٣/١٢٩، دليل الفاحلني بشرح رياض الصاحلني ٨/٣٨٧٨متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  )٣(

  .٥٣ألفية ابن مالك  )٤(
 .٣/١٢٩يل الفاحلني بشرح رياض الصاحلني ، دل٣/١٠٤شرح األمشوين أللفية ابن مالك  )٥(

  .٥٤ألفية ابن مالك  )٦(
  .٣/٨٩شرح املفصل البن يعيش  )٧(
للهجرة النبوية، وترمجته يف: االستيعاب يف معرفة  ٥٧هو: عبد الرمحن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيرب، تويف  )٨(

  .٣/٣٠٨ي ، األعالم للزركل٨٠١، اإلصابة يف متييز الصحابة ٤/١٧٦٨األصحاب 
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٤٤ 

  ه عن أكل متر الصدقة. يِ  يةَ غبُ  �وهو احلسن سن، ال
مالك  ها باحلرف، كما أوضح ذلك ابنُ بىن عند اشتباهِ واختُلف يف بنائها وإعراا، فتُ 

  :)١(بقوله
ــــــــــــنِ بْ مَ وَ  بٌ رَ ْعـــــــــــمُ  هُ ْنـــــــــــمِ  مُ ْســـــــــــواالِ    يـــــــــ
  

  ِين دْ ُمـــــــــــ وفِ رُ حُ ـالـــــــــــ نَ ِمـــــــــــ هٍ ــــــــــــــــــــــــبَ شَ لِ   
ـــــكَ    عِ ْضــــــلوَ ا هِ بَ الش انَــــــتَـ ئْ جِ  يْ  اْمسَــــــِيف  ي  

  
ـــــــــــــــــنَ عْ املوَ    ــــــــــــــــِيف  وي ــــــــ ــــــــــــــــ هُ ِيف  وَ َىت  َم   اَن

   َال بِـــــــــــــــ لِ ــــــــــــــــــــــــعْ الفِ  نِ َعـــــــــــــــ ةٍ ابَـــــــــــــــيَ نِ كَ َو   
  

  ... رٍ ث أَ تَ   
  . )٢(نمتمك  ها موقعَ ها، أو عند وقوعِ عرب عند تنوينِ وتُ 

معربة ال مبنية؛ لدخول  ٍخ)(كَ  عدبالتنوين، تُ  اخلاءالكاف وكسر رواية (َكٍخ) بفتح  وأما
اف وسكون اخلاء (ِكْخ)، كسر الك  أما روايةُ و ، )٣(ه من عالمات البناءالتنوين عليها، إذ امتناعُ 

ت من أمساء إن ُعد  )٤(النيابة عن الفعل ها باحلرف بلزومِ ؛ لشبهِ )، فمبنيةٌ (ِكخّْ تشديدها  روايةُ و 
  . )٥(أمساء األصوات دت مناحلروف املهملة إن عُ باألفعال، أو لشبهها 

  قوله:يف  األصوات أمساء األفعال وأمساءِ  مالك بناءَ  هذا، وقد أوجب ابنُ  
............................

.  
  )٦(بْ ــــــــــــجَ وَ  دْ قَـــ وَ ْهــــفَـ  ْنيِ عَ وْ ا النــــنَــــبِ  مْ زَ الْـــوَ   

عن  النيابةُ وهو  ؛اسم الفعليدل على ع فيها ما وبعد دراسة املسألة تبني أن (كخ) اجتم  
 ن صغريِ ال يعقل مِ  حكم ما ما هو يف وهو خماطبةُ  ؛اسم الصوتما يدل على ، و الفعل

فهي  عرب ويُبىن؛صوت يُ  ا اسمُ أ -سب اطالعيحب-أن األرجح  يل تبني لكن و  اآلدميني،
  .سبق ذكره ماك)،  ْخ) و(ِكخّْ يف رواية (كِ  يف رواية (َكٍخ)، ومبنيةٌ  معربةٌ 

  

                                 

 .١٠ألفية ابن مالك  )١(

  .١/٢١٥، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ١/٢٤٣الكتاب  )٢(
 .١/٢٤٣الكتاب  )٣(

 .٣/١٠٤، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ١/٢١٢تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  )٤(

  .٣/١٣٩٧شرح الكافية الشافية  )٥(
  .٣/١٣٩٧ة ، شرح الكافية الشافي٥٤ألفية ابن مالك  )٦(



(األمساء املبنية)  بحث األولملالفصل األول:(مسائل األمساء)، ا  
٤٥ 

   مسألة
  االسم إلى ما هو بمعناه في النداء إضافةُ  

  .)١("نساَء املسلماتِ يا " :�ه يف قول
  قال ابن الملقن:

 )النساء(بنصب  :هاها وأشهرُ أصح  ؛ذكرها القاضي عياضٌ  هٌ أوجُ  )يا نساء( يف إعراب"
 ذا رويناه عن مجيع شيوخِ  .على اإلضافة )املسلمات( وجرق، وهو من نا باملشرِ قال الباجي: و

، )اجلامع مسجدِ ـ(، كإىل األخص  إىل صفته، واألعم  إضافة الشيء إىل نفسه، واملوصوفِ  بِ با
 ؛رون فيه حمذوفًاعلى ظاهره، وعند البصريني يقد  وهو عند الكوفيني جائزٌ  )،الغريب جانبِ (و

أو س املسلمات ر هنا: يا نساء األنفُ قد ويُ  .وجانب املكان الغريب ،أي: مسجد املكان اجلامع
م أي: ساداُ  ؛القومِ  هؤالء رجالُ  :قالُ ، كما يُ املسلماتِ  يا فاضالتَ  :هاجلماعات، وقيل: تقديرُ 

. قال املسلماتُ  أيها النساءُ ا أي: ي ؛هما على معىن النداء والصفةرفعُ  :ثانيها هم.لُ وأفاضِ 
 على أنه منصوبٌ  التاء من املسلمات النساء وكسرُ  رفعُ  :هاثالثُ  .بلدنا الباجي: كذا يرويه أهلُ 

التني  واقتصر ابنُ  العاقل. برفع زيد ونصبِ  ؛قال: يا زيُد العاقلَ على الصفة على املوضع، كما يُ 

 ٱkَِlۡ�ِ� ﴿مثل قوله:  ؛قال: هو من باب إضافة الشيء إىل نفسه على أنْ mnََو

o﴾)٣("...)٢(.  
  بيان المسألة:

  :ذلك فيما يلي وبيانُ ، ثالثةٌ  إعرابيةٌ  هٌ أوجُ  :وما بعدها )أن لــــ(نساء امللقن ذكر ابنُ 
  مقصودة. ا نكرةً ، وكوِ اى مضافً أمجع النحويون على جواز كون (نساء) منادً 

إليها، بيد أن (املسلمات)  (نساء) وإضافةِ  ، فبنصبى مضافٌ ادً إا من :فإن قيل 
  نفسه.إىل إضافة الشيء  النحويني اختلفوا يف جوازِ 

كــــ(مسجد املكان   من ذلك حمذوفًا؛ما ورد فيرون ذلك، ويقد فالبصريون ال جييزون  

                                 

 ، باب إذا قال املكاتب: اشرتين وأعتقين فاشرتاه لذلك.٣/١٥٣صحيح البخاري  )١(

 .٩ :ق )٢(

  .١٦/٢٧٥التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(



(األمساء املبنية)  بحث األولملالفصل األول:(مسائل األمساء)، ا  
٤٦ 

  اجلامع).
قدير أن الت :)١(اجُ يرى الزج  ولكناملسلمات،  سِ هذا احلديث: يا نساَء األنفُ يف هم وتقديرُ 

  س املؤمنات؛ ألمرين:ن األنفُ مِ  يا نساءً هو: 
  نعت لشيء حمذوف.لئال يُ  - ١
هلن، ولو ُقصد ا  للنساء، وفيه تفضيلٌ  واخلطابُ  ،يُقصد بــ(األنفس) الرجالُ أنه  - ٢

  . ا صار هلن فضلٌ َلمَ  الرجال والنساءُ 
  ختريج البصريني. ، فيستقيمُ )٢(مؤنثة س، والنَـَفسُ فَ س) واحدها نَـ ن (األنفُ إ القولُ  وميكنُ 


 ﴿ قوله تعاىل:حنَو من ذلك جيعلون الشيء إىل نفسه، و  جيزون إضافةَ أما الكوفيون فيُ �p 2ُۥ
 ِ9ِqَrۡٱ _'َlَ﴾)٣(.  

  ىل نفسه، وذلك من جانبني: الشيء إ إضافةُ  والذي يظهر أنه ال جيوزُ 
بنفسه؛  فُ ال يتعر  ، والشيءُ راد ا التعريفُ ن اإلضافة يُ من حيث النظر؛ وذلك أل :أحدمها

ته إىل ا عن اإلضافة، وإن مل يكن فيه تعريف كان بإضافكان مستغنيً   كان فيه تعريفٌ   إنألنه 
  من التعريف. امسه أبعدَ 

، فاهلاء عائدة على )خوتهإمن  أفضلُ  زيدٌ (: ألنك لو قلت مثًال  ؛من حيث املعىن :ثانيهما
ا منهم وهم مضافون من بين أبيه، فلو كان واحدً  خوته، إمنا واحدٌ إمن  اليس واحدً  زيد، وزيدٌ 
   معهم يف اإلضافة.لوجب أن يكون داخًال  ،إىل ضمري


2ُۥ lََ'_ ٱ9ِِqَrۡ ﴿ ِمن حنِو قوله تعاىل: تدل به الكوفيونأما ما اس�p﴾ على  حممولٌ هو ف؛
  .)٤(هإمنا خالُصه وأصح  ،غري اليقني ه، إذ احلق قامَ صفته مُ  حذف املضاف إليه وإقامةِ 

   

                                 

، وذكر يف كتابه: (معاين القرآن...) أن (األنفس) تقع للمذكر ١٦/٢٧٥: التوضيح لشرح اجلامع الصحيح نقًال  )١(
 .٤/٣٦٠واملؤنث 

)٢(  ١/٢٣١، النظم املستعذب يف تفسري ألفاظ املهذب ٢/٣٧٤، الزاهر يف معاين كالم الناس ١٣/٨ذيب اللغة ،
 .٦/٢٣٥لسان العرب 

 .٥١ :احلاقة )٣(

 .١٣/٤٥٧، لسان العرب ١/٤٣٣، اإلبانة يف اللغة العربية ٦/٥١٠احملكم واحمليط األعظم  )٤(



(األمساء املبنية)  بحث األولملالفصل األول:(مسائل األمساء)، ا  
٤٧ 

ذلك مبا  والصفة، وميكن إيضاحُ   النداءِ مقصودة، فعلى معَىن  إن (نساء) نكرةٌ  :أما إن قيل
  يلي:

، )ءيا أيها النسا(: أقصد النساء، وهي مبنزلة يكون املعىن ؛)يا نساء(يف حنو:  - ١
فلو مل يكن  ،)١()اخلبيثُ  ل به سيبويه (يا فاسقُ ما مث  ، ومن ذلكبالنداءفت تعر  )نساءـ(ف
  . )٢(والالم فه مبا فيه األلفُ ا وصَ مَ لَ  عنده معرفةً  )فاسق(

لأللف  مصاحبٌ  املنادى مضافٌ  سلمات)؛ إذ تابعُ الرفع والنصب يف (امل جوازُ  - ٢
  والالم.

  :)٣(قال ابن مالك
ــــــــ ــــــــذِ  عَ ابِ َت ي الض ــــــــ م   لْ أَ  ونَ دُ  افَ ضَ مُ ـال
  

  لْ يَــــــــــــا احلِ ذَ  دُ يْــــــــــــزَ أَ ا كَ بً ْصــــــــــــنَ  هُ ْمــــــــــــزِ لْ أَ   
ــــــوَ    ــــــارْ  اهُ وَ ا ِســــــَم   َال َعــــــاجْ وَ  بْ ِصــــــانْ  وِ أَ  عْ َف

  
  َال دَ بَـــــــــــــــــــــــا وَ قً َســـــــــــــــــــــــنَ  ل قِ تَ ْســـــــــــــــــــــــمُ كَ   

  ويا نساُء املسلماِت. ،: يا نساُء املسلماتُ تقول وعليه فيجوُز أن  
ُ ي ومن خالل دراسة املسألة ه اإلعرابية الثالثة.األوجُ  صحةُ  تبني  

  
  

                                 

 .٢/١٩٩الكتاب  )١(

 .٢/٢١٥التصريح مبضمون التوضيح يف النحو  ،١/٣٤٧األصول يف النحو  )٢(

 .٥٠ألفية ابن مالك  )٣(



(األمساء املبنية) بحث األولملالفصل األول:(مسائل األمساء)، ا  

٤٨ 

  مسألة
  ) و(إذا)بين (إذْ  ضُ التقارُ 

  .)١(ك"ك قومُ رجُ خيُ  إذْ ا، عً ذَ جَ  "ليتين أكونُ  نوفل: بنِ  ورقةَ  يف قولِ 
  قال ابن الملقن:

  ،وهو استعمال صحيح ،)إذاــ(يف املستقبل ك )إذْ (استعمل فيه  )،إذ خيرجك قومك(قوله: "
 َۡم ﴿ه تعاىل: النحويني، ومنه قولُ  ل عنه أكثرُ مالك، وقال: غفَ  ه عليه ابنُ كما نبGَ[ -ۡ ُۡرtِ�

َ
َوأ

 �ُ�ۡ
َ
Vۡٱ َ ِ̀ ُa ةِ إِۡذ َwَۡlُۡب ﴿ ه:وقولُ  ،)٢(﴾ٱGُ(qُAۡز0َِ�ِ إِذِ ٱxَم ٱGَۡ[ -ۡ ُۡرtِ�

َ
Gَۡف 0َ@َ ﴿ وقوله:، )٣(﴾َوأ

َ}ِٰ@GRُHَ@ُۡS cُنَ  G/َُ(Xۡ8َzنَ  
@Kَوٱ -ۡ.ِِqٰ|َ}ۡ
َ
ۡ~َ}Pِ cُٰٓ أ

َ
Vۡعمل كل منهما يف قال: وقد استُ  ،)٤(﴾�إِذِ ٱ

Uِض  ﴿ ه تعاىل:قولُ  ، ومن الثاين)إذا(و )إذ(يعين:  [اآلخر]؛ موضع
َ
Vۡٱ Pِ ْ ُ�Gا  ،)٥(﴾إِذَا َ�َ

ۡواْ �َِ�َٰ�ةً ﴿و
َ
�Gََۡك Hَۡ�ِِ/)َُ.ۡ-  ﴿و ،)٦(﴾pَذا َرأ

َ
L ٓ��َ ٨(")٧(﴾إَِذا(.  

  بيان المسألة:
  :ذلك فيما يلي وبيانُ ستقبل من الزمان، ا يُ مَ أن تقع (إذ) لِ  ذكر ابن امللقن أنه جيوزُ 

 قال ،ستقبل من الزمان) ملا مضى من الزمان، و(إذا) ملا يُ عند النحويني أن (إذْ  املشهورُ 
أن  ؛احملققني ، وهذا ما ذهب إليه أكثرُ )٩(فيما مضى" )إذ(ستقبل مبنزلة يُ  فيما )إذاـ(: "فاخلليلُ 

  .)١٠((إذ) (إذا) موقعَ  تقعُ (إذا) وال  موقعَ  (إذ) ال تقعُ 
مالك يف  اآلخر، قال ابنُ  منهما موقعَ  وقوع كل  رين يرون جوازَ املتأخ  غري أن بعضَ  

                                 

  )، باب بدء الوحي.١/٧صحيح البخاري ( )١(
 .٣٩ :ميمر  )٢(

 .١٨ :افرغ )٣(

 .٧١ :افرغ )٤(

 .١٥٦ :ل عمرانآ )٥(

 .١١ :اجلمعة )٦(

 .٩٢ :التوبة )٧(

  .٢/٢٩٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٨(
 .٣/٦٠: الكتاب نقًال  )٩(

  .٣٧١ ،١٨٨اجلىن الداين  )١٠(



(األمساء املبنية) بحث األولملالفصل األول:(مسائل األمساء)، ا  

٤٩ 

  . )١(ها"قعَ مو  )إذا(و )،إذ( "ورمبا وقعت موقعَ  تسهيل الفوائد:
؛ اآلخر؛ وذلك ألمور منهما موقعَ  وقوع كل  جوازُ  من خالل دراسة املسألة: والذي يتبنيُ 

  :منها
  امللقن. األدلة الواردة يف ذلك، ومنها ما ذكره ابنُ  كثرةُ   -أ

  .)٢(أهل التفسري بذلك، مع اختالف أزمام اعرتافُ  - ب
 بذلك عدمَ  ، فال أدري أيقصدُ )٣(ن ذلكلوا عأن النحويني غفَ  مالك من أما ما ذكره ابنُ 

  ا؟ا واضحً نص  ا؟ أم أم مل يذكروامعرفتهم بذلك متامً 
  .قد سبق أن أهل التفسري قد أشاروا إىل ذلكمعرفتهم، ف به عدمَ  فإن كان املرادُ  
  -حسب اطالعي-ا تكلم عنه ، فلم أجد أحدً على ذلك التنبيه عدمَ  ا إن كان املرادُ أم
 و(إذا)، وأيضً  لـــ(إذ) كحد ابن  زمنِ  صريح يعرب عن ذلك، وذلك قبلَ  ا مل أقف على نص

  مالك. 
  ذلك: وخالصةُ 

يف النقل، مما أدى إىل جلوء الباحث  امللقن عن ابن مالك فيه اختالفٌ  أن ما ذكره ابنُ  
  لوا عن استعمال (إذ) يف املستقبل كـــ(إذا).النحويني مل يغفُ  إىل إثبات أن بعضَ 

عن قول  ، وهذا خيتلفُ )٤(النحويني" ل عن التنبيه عليه أكثرُ "غفَ  ابن مالك هي: وعبارةُ 
  النحويني"، وذلك يف أمور: ل عنه أكثرُ ابن امللقن: "غفَ 

  معرفة ذلك األمر. أن إغفال التنبيه ال يعىن عدمَ  - ١
  جمهول. إذ هو أمرٌ  ؛التنبيه عذر فيه عدمُ أن اجلهل بأي أمر يُ  - ٢
هم عن التنبيه غفل أكثرُ لكن  ،ىل أن النحويني يعرفون ذلكإ إشارةٌ  الكيف عبارة ابن م - ٣

                                 

، أما ما ذكره ابن امللقن يف قول ابن مالك: غفل عنه أكثر النحويني، فلم ٩٣/ ١تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  )١(
 إمنا وقفت على ما أشرت إليه يف جواز وقوع كل منهما مكان اآلخر. -حسب اطالعي-أجده 

، الدر املصون ٣/٢٠٤، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٥/١٤٩عيون ، النكت وال٢/٦٢٩تفسري مقاتل بن سليمان  )٢(
٤٩٤/ ٦ . 

  هذه املسألة. يف قريًبامر  )٣(
 .٦٢شواهد التوضيح  )٤(



(األمساء املبنية) بحث األولملالفصل األول:(مسائل األمساء)، ا  

٥٠ 

  عليه.
يعرفه إن كان أن أكثر النحويني مل يعرفوا ذلك، و فظاهُرها  ابن امللقن عبارةُ أما و  - ٤
  هوا.نب نبهوا على ذلك أم مل يُ أ سواءٌ  ؛بعضهم
  
  



(األمساء املبنية) بحث األولملالفصل األول:(مسائل األمساء)، ا  

٥١ 

  مسألة
  ) بين اإلعراب والبناءالِ عَ ما جاء على وزن (فَـ 

  .)١(..."قطعنقد ا رِ فاظَ  عِ ْز يل من جَ  قدٌ فإذا عِ "... :-ضي اهللا عنهار -  ول عائشةيف ق
  قال ابن الملقن:

ري، كْ وقال البَ  ...ذامِ ، وهو مبين على الكسر، كما تقول: حَ )فارِ ع ظَ ْز من جَ (ويقولون: "
  .)٢("نصبرفع ويُ : ويُ )املطالع( قال صاحبُ ... املؤنث ال ينصرف ها سبيلُ عن بعضهم: سبيلُ 

  ألة:بيان المس
  :ذلك فيما يلي وبيانُ ، واإلعرابُ  ) جيوز فيها البناءُ فارِ ذكر ابن امللقن أن (ظَ 

مثل (حذام) املأخوذة من اَحلْذم؛ أي القطع؛ )، عالِ اختلف النحويون فيما كان على (فَ 
  يقال: َحَذمُت الشيء َحْذًما، وكذلك (ظفار) مأخوذة من: ظفر النبات يُظفر؛ أي: طَلع.

 ون يبنون ما كان من ذلك على افاحلجازي ا من ممنوعً عربونه ون فيُ لكسر، أما التميمي
  الصرف.

  ا يلي:مَ فلِ  ؛البناء عند احلجازيني وأما علةُ 
  .)حاذمة(معدولة عن  )حذام(ـــف، )فاعلة(عن  كوا معدولةً   - ١
  .مصروفة العدل غريَ  كوا قبلَ   - ٢

  .)٣(ملنع من التنوين إال البناءُ ، وليس وراء افاجتمع مع عدم التنوين العدلُ 
  :اختلف يف العلتني على أقوالفيمنعوا من الصرف الجتماع علتني، و  أما التميميون

   .)٤(ل، وهذا ما ذهب إليه سيبويهدْ نعت للعلمية والعَ مُ  - ١
  .)٥(منعت للعلمية والتأنيث، وهذا ما يراه املربد - ٢
  منعت للعدل والتأنيث. - ٣

                                 

ؤ  )، باب٦/١٠١صحيح البخاري ( )١(
ُ
ؤِمنَُٰت بِأَنُفِسِهم َخري مِ ﴿لوَال ِإذ مسَِعُتُموُه َظن ٱمل

ُ
  ].١٢[النور: ا﴾ُنوَن َوٱمل

  .١٦/٥٧٠شرح اجلامع الصحيح التوضيح ل )٢(
 .٣/٧١شرح املفصل البن يعيش  )٣(

 .٣/٢٧٧الكتاب  )٤(

 .٣/٣٦٨املقتضب  )٥(



(األمساء املبنية) بحث األولملالفصل األول:(مسائل األمساء)، ا  

٥٢ 

  تعريف.منعت للعدل وال - ٤
  كما يلي:السابقة واجتماعها  العلل  وبيانُ 

 ُ١(مدينة يف اليمن فــــ(ظفار) اسمُ ا للعلمية أما كو( ُمعدولة عن هي ف ا للعدل، وأما كو
  الفرزدق: ومنه قولُ  ؛فبما ثبت من الشعر ا للتأنيث، وأما كوُ )٢(فاعلة

  اَهــــــــنـ أَ كَ   الدٌ ى تِــــــــزَ عْ مِ ـالــــــــ نَ ا ِمــــــــينَـــــــفِ وَ 
  

  )٣(بِ ائِـــرَ ي يف التـ الـــذ  عِ ْز جَ ـالـــ ةُ يـــارِ فَ ظَ   
  :)٤(اينم د الز نْ الفِ  ومنه قولُ   

ــــــــــــــ ــــــــــــــا فُـ نــــــــــــــوا مِ عُ جِ ارْ َف ُــــــــــــــرُ اهْ  وَ وًال ُل   واب
  

  )٥(ارُ َفـــــــظَ  مْ يكُ ِجـــــــنْ تُـ  سَ يْ لَـــــــ ينَ ذِ ائِـــــــعَ   
   ُرت لصُ وأما كوا معرفة، ولو ُنكإمنا يأيت يف حال  رفت، والعدلُ ا للتعريف فأل

  .)٦(التعريف
 بناءُ ؛ وهو هو ما اتفق عليه احلجازيون والتميميون :حول بنائها وإعراا ي يرتجحُ والذ

  .)٧() املختوم بــــ(راء)عالِ (فَ وزن االسم إذا كان على 
  

                                 

، األماكن، أو ما اتفق لفظه ٣/٩٠٤، معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع ١/٣٦٧املسالك واملمالك  )١(
  .١/١٥٢، نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ١/٦٤٨وافرتق مسماه من األمكنة 

 .٣/١٤٧٦، شرح الكافية الشافية ٣/٦٨، شرح املفصل البن يعيش ٣/٢٧٧الكتاب  )٢(

، ٣/٣٣٩، شرح نقائض جرير والفرزدق ٨٩البيت من الطويل، وروي بلفظ خمتلف: وعندي من املعزى تالد، ديوانه  )٣(
 .٣/٩٠٤معجم ما استعجم من أمساء البلدان واملواضع 

: املبهج يف تفسري أمساء ه، نقًال ٧٠ن بن مالك احلنفي، مسي بذلك لعطم خلقته، تويف هو: شهل بن شيبان بن زما )٤(
، ٤/٤٠١ ، اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب٧٠ شعراء ديوان احلماسة

 . ٣/١٧٩األعالم 

  . ٤٠٣، الروض املعطار يف خرب األقطار ٣/٩٠٤ : معجم ما استعجم، نقًال ١٧ص وهو يف ديوانهالرمل،  البيت من )٥(
 .١/١٠٧، مهع اهلوامع ٢/٨٧٠ارتشاف الضرب  )٦(

  .٢/٨٧٠، ارتشاف الضرب ٣/١٤٧٦، شرح الكافية الشافية ٣/٧١شرح املفصل البن يعيش  )٧(



(األمساء املعربة)  ني:الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثا  

٥٣ 
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   :وفيه مسائلُ 
  مسألة

  أو المبتدأ والخبر ،التقدير عند اتحاد الشرط والجزاء
  .)١(إىل اهللا ورسوله... " هفهجرتُ  ،ه إىل اهللا ورسولههجرتُ  ن كانتفمَ .. .: "�يف قوله 

  قال ابن الملقن: 
واملبتدأ  ،أن الشرط واجلزاء :عند أهل الصناعة بد من تقدير شيء؛ ألن القاعدةَ  "ال 
 ةً ه إىل اهللا ورسوله نين كانت هجرتُ : فمَ ، فالتقديرمها، وهنا وقع االحتادُ رِ من تغايُ ال بد  ؛واخلرب

  .)٢(ا"ا وشرعً ه إىل اهللا ورسوله حكمً ا، فهجرتُ قدً وعَ 
  بيان المسألة:

واملبتدأ واخلرب؛ كما هو  ،بد من تقدير شيء عند احتاد الشرط واجلزاء ذكر ابن امللقن أنه ال
يف  ر، فال جيوزُ والتغايُ  املبتدأ اإلفادةُ  وخربِ  جواب الشرطيف  واألصلُ ، ةر عند أهل الصناعقر مُ 

؛ لعدم )زيدٌ  زيدٌ ( :يف االبتداء ، كما ال جيوزُ )زيد قامَ  قامَ  إنْ ( مثًال: اجلواب أن يقالالشرط و 
ع اهللا طِ إن مل تُ ( ، حنو:هذا الرتكيبُ  جائزٌ رجه للفائدة ف خيُ وجود الفائدة، فإن دخله معًىن 

   .)٣(وجب عليك ما وجب على العاصي :فكأنه قال ؛على العقاب به التنبيهُ  ، فأُريدَ )يتعصَ 

                                 

  .١باب  ،، كتاب بدء الوحي١/٦صحيح البخاري  )١(
  .٢/١٩٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

"النحو صناعة  بأهل الصناعة: النحاة؛ ألن من النحاة من حد النحو بأنه صناعة، كما قال صاحب (املستوَىف): واملقصود
ونقل السيوطي عن صاحب  علمية يَنظر هلا أصحاا يف ألفاظ العرب من جهة ما يتألف حبسب استعماهلم"،

هو صناعة علمية يعرف ا أحوال كالم النحو  :"وقال صاحب (البديع) (البديع) احلد الذي وضعه للنحو فقال:
العرب من جهة ما يصح وما يفسد". ومما سبق عرفنا أن النحو يوصف بأنه صناعة، فما املقصود بالصناعة؟ ومل 

 العلم احلاصل بالتمرن؛ أي: قواعد مقررة وأدلة  ف ابن الطيب الفاسي الصناعة فقال:مسي النحو صناعة؟ عر"
 ية فقد ذكر متام حسان سبب تسمية النحو صناعة؛ وذاك ألنه تتوفر فيه خصائصُ أما من حيث التسم حمررة".

، فيض نشر ١٢، االقرتاح ٤٥ وهي: املوضوعية، والشمول، والتماسك، واالقتصاد، نقال: املستوىف ؛العلم املضبوط
  .٢٠، األصول لتمام حسان ١/٢١٨االنشراح 

 .١/٤٢٦التصريح على التوضيح ، شرح ١/٣٠٤، شرح التسهيل ٢/٥٥٤مهع اهلوامع  )٣(



(األمساء املعربة)  ني:الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثا  

٥٤ 

، فأنَت )بُتك فوجدُتك أنت أنتقد جر (سيبويه: " ما ذكره احتاده يف االبتداء مثالُ و  
أنك أردت  :واملعىن ،فوجدُتك وجُهك طليقٌ  :عليها، كأنك قلت والثانية مبنيةٌ  ،األوىل مبتدأة

  . أعطى فائدةً معًىن  لوجودِ  كيب جائزٌ ، فهذا الرت )١("ك أنت الذي أعرفُ أن تقول: فوجدتُ 
  :)٢(راشأيب خِ  ه قولُ ومثلُ 
  عْ رَ تـُـــــــ ُد ملَْ لِـــــــيْ وَ ا خُ وا يَـــــــالُ قَـــــــ وَ ِين وْ فـَـــــــرَ 
   

ـــقُ فَـ      )٣(مُ ُم ُهـــوَه ُهـــُجـــوُ َت الْ رْ َكـــنْ أَ ُت وَ ْل
  يطلبون دمي.هم الذين و  ،دونينطرُ هم الذين يَ  :واملعىن  

ن أهل ن أهل اجلنة فمِ ن مِ : "...إن كا�قوله  الشرط واجلزاء: ه احتادُ ظاهرُ و ومما جاء 
   .)٤("نة...اجل

مقعُده ف :ولعل تقديره ،لكنهما متغايران يف التقدير ،الشرط واجلزاء احتادُ  احلديث ظاهرُ ف
  .)٥(أهل اجلنة من مقاعدِ 

ُ ي ما سبقومن خالل  بد فيهما  ال ؛واملبتدأ واخلرب ،يرون أن الشرط واجلزاء أن النحاةَ  تبني
 "...ه إىل اهللا ورسولهن كانت هجرتُ فمَ  ..." امللقن عند شرحه حلديث ر، وابنُ وتغايُ  من إفادةٍ 

  .سار على ما هو مقرر عند النحويني
  

                                 

 .٢/٣٥٩الكتاب  )١(

ه، وترمجته ١٥ ا، ووفد على عمر ومات يف خالفته، ت:ا كبريً هو: أبو خراش خويلد بن مرة، أدرك اإلسالم شيخً  )٢(
 .٢/٣٢٥األعالم للزركلي  ،٢١/١٤٨يف: األغاين 

 .١/٤٤٠، اخلزانة ١/٢٤٨اخلصائص  ،٢١/١٤٨من الطويل، األغاين  )٣(

 ، باب امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي.٢/٩٩صحيح البخاري  )٤(

 .١/١٢٨، التيسري بشرح اجلامع الصغري٢/٤٦٧، إرشاد الساري ٣/٣٠٦طرح التثريب  ،٣/٢٤٣فتح الباري  )٥(



(األمساء املعربة) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:  

٥٥ 

  مسألة
  )اعً ذَ ليتني فيها جَ  يا(وجه النصب في: 

  .)١(..."جذًعا.. يا ليتين فيها ." :نوفل بنِ  ورقةَ  يف قول
  قال ابن الملقن: 

بالنصب، ووقع لألصيلي  ؛)صحيح مسلم(املشهورة هنا ويف  هكذا الروايةُ  ًعا)ذَ (جَ  :قوله"
بالرفع، فعلى الرفع ال إشكال، ويف النصب  ؛)عٌ ذَ : (جَ )صحيح مسلم( ماهان يف وابنِ  هنا

  ه:اختلفوا يف وجهه على ثالثة أوجُ 
ايب خلط جذًعا، قاله ا ه: ليتين أكونُ ، تقديرُ (كان) املقدرةِ  ه على أنه خربنصبُ  :أحدها

كما قالوا يف قوله تعاىل:   ،على مذهب الكوفيني ي جتيءُ ، وهلهشكِ اجلوزي يف مُ  ري وابنُ واملازَ 
﴿ ٗjۡ)َ ْ 
Cُ-ٱ�َ?ُ.GاA f﴾)ا) يف البصريني أن (خريً  ا لكم، ومذهبُ خريً  االنتهاءُ  نِ أي: يكُ ؛ )٢

: ا لكم. وقال الفراءُ تقديره: انتهوا وافعلوا خريً  ،عليه (انتهوا) بفعل مضمر يدل  اآلية منصوبٌ 
ر إال إذا كان يف الكالم ضمَ ال تُ  الناصبةَ  )كان(بأن  وجهُ هذا ال فَ ع وضُ  ،لكم انتهوا انتهاًء خريًا

  .)ا فخريٌ خريً  إنْ (كقوهلم: ؛  يقتضيها ظاهرٌ  لفظٌ 
- فيها : ليتين كائنٌ ، والتقديرُ )فيها(قوله:  )ليت(على احلال، وخرب  أنه منصوبٌ  :ثانيها

ي عند هذا وعمِ  ن أسَ لنصرتك، إذ قد كان  وةً وق وصحةً  ةً يببِ احلال شَ هذا يف  -أي: مدة احلياة
الذي اختاره  إنه الصحيحُ  :، وقال النوويإنه الظاهرُ : ، وقالح هذا القاضي عياضٌ قول، ورج ال

  احملققون.
 ؛فنصبت امسني كما قال الكوفيون )يتمتن ( لت عملَ عمِ  )ليت(أن تكون  :هاثالثُ 
  وأنشدوا:

ــــــــــــ ٣("اَعــــــــــــبا رواجِ يـــــــــــا ليــــــــــــَت أيــــــــــــاَم الص(.  
  

    
  بيان المسألة:

                                 

 كتاب بدء الوحي.،  ١/٧صحيح البخاري  )١(

  .١٧١ النساء: )٢(
  ريج البيت.وسيأيت خت .٢/٢٩٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(



(األمساء املعربة) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:  

٥٦ 

  :ذلك فيما يلي وبيانُ ، ا)(جذعً لــــــعرابية اإل هَ وجُ األابن امللقن  ذكر
من  يف هذا الوجه ، وال إشكالَ )ليت( ) خربَ عرب (جذعالتوجيه، فتُ  الرفع فظاهرةُ  ةُ أما رواي
  .)١(جهة النحو
، والتقدير: يا ليتين درةُ عند الكوفيني (كان) املق هافي عاملفال ؛ا)(جذعً  النصبروايُة وأما 

ْ َ(jۡٗ  ﴿كما قالوا يف قوله تعاىل:  ا؛جذعً  أكونُ  
Cُ-ۡ ٱ�َ?ُ.GاA f﴾)ا خريً  أي: يكن االنتهاءُ ؛ )٢
  .)٣(لكم

، وعند )٤(عليه وال دليلَ  ر اجلوابُ ضمِ ؛ ألنه يُ املربدُ  راهكما ييف تقدير العربية   خطأٌ وهذا 
ا، كما قالوا يف قوله لت فيها جذعً ليتين ُجعِ  : ياديرُ ر، والتقضمَ البصريني أا منصوبة بفعل مُ 


Cُ-ۡ ٱ�َ?ُ.Gاْ َ(jۡٗ  ﴿تعاىل: A f﴾)هِ انتَ ( :وذاك ألنك حني قلت ؛)٦(ا لكمأي: انتهوا وائتوا خريً  )٥( 
؛  ى ذلك املعىنه علكأنك حتملُ ( ه يف أمر، وقال اخلليل:وتدخلَ  أمرٍ ه من رجَ أن ختُ  فأنت تريدُ 

  .)٧()لكثرة استعماهلم إياه يف الكالم لك، وحذفوا الفعلَ  ل فيما هو خريٌ خُ واد هِ انتَ  :كأنك قلت
  : )٨(طاميالقُ  ذلك قولُ  ومثلُ  

  هُ ْتــــــــــــــــــــــــقَ افَـ وَ يــــــــــــــــــــــــِه فَـ غِ تَ بْ ْت تَـ ر َكــــــــــــــــــــــــفَ 
  

ـــــــــ هِ عِ رَ ْصــــــــمَ ِه وَ ِمـــــــــى دَ لَــــــــعَ    ٩(ااعَ بَ الس(  
  

                                 

، شرح احلديث ٣٣١مل أجد هذه الرواية يف املـظان، ووجدا يف مصادر وسيطة، منها: إعراب احلديث النبوي  )١(
  .٢/١٠٤، مطالع األنوار ١/٢٦، فتح الباري ١/١٦١املقتفى يف مبعث النيب املصطفى 

  .١٧١ النساء: )٢(
شرح  ،٨٢٧، مغين اللبيب ٣/٢٨٣، املقتضب ٢/١٦٠ يانه، إعراب القرآن الكرمي وب٢١٩إعراب القرآن للنحاس  )٣(

  .٢/٤٢١ري جشذور الذهب للجو 
  .٢/١٥٩، شرح التسهيل ١/٤٧٣، شرح التصريح على التوضيح ٣/٢٨٣املقتضب  )٤(
  .١٧١ النساء: )٥(
 املصادر السابقة. )٦(

 .١/٢٨٢: الكتاب نقًال  )٧(

بن  ر بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن بكر بن غنمهو: عمري بن شييم بن عمرو بن عباد بن بكر بن عام )٨(
 .٢/٣٧٠اخلزانة  ،٦تغلب بن حبيب، شاعر أموي، ديوان القطامي 

البيت من الوافر، شرح أبيات سيبويه  ،٤١ فألفت عند مربضها السباعا فكرت عند فيقتها إليه: يف ديوانه بلفظ )٩(
 .١/٢٨٤، الكتاب ٢/٤٧٤، اخلصائص ١٥٨



(األمساء املعربة) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:  

٥٧ 

  : )١(اتي قَـ ابن الر  ومثله قولُ 
ـــــــــــــــم أَ تَ  وْ لَـــــــــــــــا وَ اَهـــــــــــــــرَ تَـ  نْ لَـــــــــــــــ   َت إالْل
  

  )٢(ايَبــــــــــطِ  سِ أْ الــــــــــر  قِ ارِ َفــــــــــ مَ ا ِيف َهلـَـــــــــوَ   
 والسباعَ  لم أن الطيبَ قد عُ ف، )لن تراها(قال: و  )وافقته(هذا ألنه حني قال:  بَ نصَ  وإمنا  

  .)٣(قد دخال يف الرؤية واملوافقة، وأما قد اشتمال على ما بعدمها يف املعىن
 ا نع: انتهوا انتهاء خريً ر الفراءُ وقد٤(ملصدر حمذوف تٌ ا لكم، على أ( امللقن  ف ابنُ ، وضع

 )كان(أن  صحيحٌ و  دليل يدل عليها، بناه على إضمار (كان) لغريِ  لظنه أن الفراءَ ؛ رأيَ هذا ال
 )، لكن ا فخريإن خريً (كقوهلم:   ؛ظاهر يقتضيها ضمر إال إذا كان يف الكالم لفظٌ ال تُ  الناصبةَ 
الفراء بقوهلم:  قولُ  د رُ ومع هذا فقد در حمذوف، ملص على أنه نعتٌ  بىن النصبَ إمنا الفراء 

؛ فإن )لك وراَءك أوسعَ (ن، وبقوهلم: ههنا ال حيسُ  فإن تقدير مصدرٍ  )؛ا لكك خريً حسبُ (
  . أن يراد به املصدرُ  ملكان ال ملصدر. وعلى هذا فال يصلحُ  صفةٌ  )أوسع(

يف تقدير العربية، وإن  خطأٌ فهذا  املقدرةِ  ا لـ(كان)ا) خربً إن جعلت (خريً  :القول وخالصةُ 
انتهوا (: املعىن يكونألنه  ،ذلك يناسبُ ، فاملعىن ال ا ملصدر حمذوف كما يرى الفراءُ درت نعتً قُ 

   .)٦(ا مضمرً فعًال  بأن يكون املقدرُ  ، فتعني القولُ )٥()خري لكم االنتهاء الذي هو
، وذلك )وْ لَ (و )نْ (إوإن مل تكن بعد  الناقصةِ  )كان( مالك إضمارَ  هذا، وقد أجاز ابنُ 

: )نلدُ (إضمارها بعد  فمثالُ  ،)٧(ها"وشبهِ  )لدن(ضمرت الناقصة بعد "ورمبا أُ  على قلة، بقوله:
  : )٨(الشاعر قولُ 

  )٩(هـــــــــائِ َال  إتِ َىل إِ  فَـــــــــًال وْ ُد َشـــــــــلَـــــــــ نْ ِمـــــــــ
  

    
                                 

  .٥ديوانه  هـ،٧٥ بن قيس الرقيات، شاعر أموي ت عبد اهللا )١(
 .١/٢٠، االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب ٢/٤٣١، اخلصائص ١/٢٨٥البيت من اخلفيف، الكتاب  )٢(

 .١/٢٨٤ الكتاب )٣(

  لفراء.، ومل أجد هذا التخريح يف معاين القرآن ل١/٣٢٧، املعلم بفوائد مسلم ١/٢١٤مشكل إعراب القرآن ملكي  )٤(
  .٢١٩إعراب القراب الكرمي للنحاس  )٥(
  .٢/١٦٠شرح التسهيل  )٦(
 .١/٣٦٤املصدر السابق  )٧(

 .١٩٠، شواهد التوضيح ٤٤٣/ ١، مهع اهلوامع ٢٦٤/ ١اهول قائلها يف الكتاب  بيتا من اخلمسني )٨(

 .١٩٠يح ، شواهد التوض٤٤٣/ ١، مهع اهلوامع ٢٦٥/ ١الرجز املشطور الكتاب  البيت من )٩(



(األمساء املعربة) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:  

٥٨ 

   فإىل إتالئها.أن كانت شوًال  : من لدُ والتقديرُ 
  :)١(لراعيا : قولُ )لدن( بعد شبهِ  )كان(إضمار  ومثالُ 

ــــــــ انَ َمــــــــزْ أَ    يذِ الــــــــكَ  ةُ اَعــــــــمَ اجلَْ ي وَ مِ وْ قـَ
  

  )٢(يَال َممِــــــــــ يــــــــــلَ متَِ  نْ أَ  ةَ الَــــــــــحَ الر  منــــــــــعَ   
  . اجلماعةُ كان قومي و   والتقدير: أزمانَ   

 ُوأما كو إنه ( :، وقال النووي)٣(حه القاضي عياضا منصوبة على احلال، فهذا الذي رج
 ن قد أسَ كان  )ايا ليتين فيها جذعً (حني قال:  ألنه ؛)٤()الصحيح الذي اختاره احملققون

  .)٥(صرتكلنُ  وقوةً  وصحةً  ي، ويصبح التقدير: يف هذا احلال شبيبةً وعمِ 
منسوب  للجزأين، فقولٌ  الناصبةِ  )يتمتن ( عملَ  ا لـ(ليت) العاملةِ ا) خربً (جذعً  وأما كونُ 

 ، كما ُمسع:)٦(رب دون حتديدلقوم من الع أن ذلك لغةٌ  :يدِ الس  لبعض الكوفيني، وحكى ابنُ 
  .)٧()ا أخانالعل زيدً (

 :كا هلا بفعل التمين، فقولُ ، تشبيهً )٨() خاصةنصب اجلزأين بـ(ليت جوازَ  ويرى الفراءُ 
 الذي ناب احلرفُ   الفعلِ ح فيه معَىن مَ ، وكأنه لَ )اا قائمً زيدً  متنيتُ (، مثل )اا قائمً ليت زيدً (

  : )١٠(الراجز ومن ذلك قولُ  ،)٩(عنه
  )١١(ا رواجَعاـــــــبليت أياَم الص  اي

                                 

اهللا بن احلارث بن منري بن عامر بن صعصعة، اخلزانة  عبيد بن حصني بن معاوية بن جندل بن قطن بن ربيعة بن عبد )١(
  .١/٢٥٠ضياء السالك  ،٣/١٤٥

 .٤/٢٣١، التذييل والتكمييل ١/٣٠٥، الكتاب ٣/١٤٥البيت من الكامل، اخلزانة  )٢(

 ،١/٤٨٩إكمال املعلم بفوائد مسلم  )٣(

 .٢/٢٠٣مسلم بشرح النووي )٤(

 .٢/٢٩٢، التوضيح شرح اجلامع الصحيح ١/١٦١شرح احلديث املقتفى يف مبعث النيب املصطفى  )٥(

 .١/٤٩٠، مهع اهلوامع ٣٩٣: اجلىن الداين نقًال  )٦(

 .١/٤٩١مهع اهلوامع  )٧(

 .١/٤٩٠مع ، مهع اهلوا١/٣٩٤، اجلىن الداين ٨/٨٤، شرح املفصل ١/٤١٠ معاين القرآن للفراء )٨(

 .١/٤١٦املسائل النحوية يف كتاب فتخ الباري بشرح صحيح البخاري  )٩(

 .١/١٠٤، لرؤبة يف شرح املفصل ١/٧٨للعجاج يف طبقات فحول الشعراء  )١٠(

  .١/٢٩٥، شرح األمشوين ٣٧٦، مغين اللبيب ١/١٤٨، األصول يف النحو ١/١٤٢الكتاب  البيت من الرجز، )١١(



(األمساء املعربة) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:  

٥٩ 

ُ أن ملسألة السابقة، ا ةومن خالل دراس ا)  لــ(جذعً  ه اإلعرابيةَ امللقن ذكر األوجُ  ابنَ  يتبني
هذه اآلراء إىل أصحاا،  ه، وعند أهل الصناعة، مع عزوِ احلديث قبلَ  شراحكما وردت عند 

  العلمية.ه منزلتِ ابن امللقن و  اطالعِ َسعة  على دل وذلك ي
  



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٦٠ 

  مسألة
  حذف المضاف إليه وترك المضاف على هيئته قبل الحذف

ذلك  ال أدري أي - أو قريبَ  مثلَ نون يف قبوركم فتَ أنكم تُ  وحي إيل : "... فأُ �يف قوله 
  .)١(..".الدجال املسيحِ  ن فتنةِ مِ  - قالت أمساءُ 

  قال ابن الملقن: 
خ البخاري. قال القاضي: وكذا رويناه عن سَ ) كذا يف كثري من نُ قريبَ  أو "وقوله: (مثلَ 

 ،، وهو الوجهُ )اأو قريبً  مثلَ ( :، ولبعضهم)ا أو قريبً مثًال ( :األكثر يف املوطأ، ورويناه عن بعضهم
ه أن ووجهُ  ،)اقريبً  أو( واملشهورُ  ،بغري تنوينٍ  )أو قريبَ ( روى يف البخاريمالك: يُ  وقال ابنُ 

ا إليه، مضافً  ذف ما كان مثلُ ، فحُ )ا من فتنة الدجالأو قريبً  الدجالِ  فتنةِ  مثلَ ( :هيكون أصلُ 
يف صحة هذا احلذف أن  لداللة ما بعده، واملعتادُ  رك على هيئته قبل احلذف، وجاز احلذفُ وتُ 

  كقول الشاعر:  ؛يكون مع إضافتني
  هربـــــ طـــــفِ ن لُ ِمـــــ املـــــرءِ  وخلـــــفُ  أمـــــامُ 

  
ـــ كـــوالئُ      رُ ـــــــــــــــــذَ عنـــه مـــا هـــو حيَ زوي َت

  كما هو يف احلديث.  ؛واحدةٍ  ا يف إضافةٍ وجاء أيضً   
، )الشبه من فتنة الدجال فتنة الدجال، أو قريبَ  مثلَ (بغري تنوين فأراد  )قريبَ ( وأما روايةُ 

م عليه ر لداللة املتقد ي "قريب" على هيئته، وهذا احلذف يف املتأخ ذف املضاف إليه، وبقِ فحُ 
  وكقول الشاعر: ،شيءٍ  أي: ال خوفُ  ؛)٢(﴾َ{)َۡ�ِ.-ۡ  G)َ �ََ0ُۡف  ﴿ :صنيْ ، مثل قراءة ابن حمَُ قليلٌ 

ـــــــــــــلَ  أقـــــــــــــولُ  ــــــــــــــرُ خْ ا جـــــــــــــاءين فَ م   هــــــــــــــ
  

  رِ الفــــــــاخِ  ن علقمـــــــــــــــــــــةَ ِمــــــــ بحانَ ُســــــــ  
منه  : العجبُ الشاعرُ  يقولُ  حباله. إليه، وترك املضافَ  املضافَ  أراد: سبحان اهللا، فحذفَ   

  .)٣("إذ يفخرُ 
  مسألة:بيان ال

  :اثالثً  قريب) يف هذا احلديث رواياتٍ  -(مثل  ذكر ابن امللقن للفظِ 

                                 

  باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. ،١/٢٨صحيح البخاري  )١(
 .٣٨ :البقرة )٢(

  .٣/٤٣٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٦١ 

  .)١() بغري تنوينأو قريبَ  ها: (مثلَ أحدُ 
  .)٢(ا) بالتنوين أو قريبً (مثًال  ثانيها:

  .)٣()قريبـ(تنوين لبال، و )مثلـ(ا) بغري تنوين لأو قريبً  (مثلَ  ها:ثالثُ 
من فتنة  الشبهِ  فتنة املسيح الدجال، أو قريبَ  : مثلَ )أو قريبَ  (مثلَ  الرواية األوىل فتوجيهُ 

على حاله قبل حذف املضاف  ي املضافُ ذف املضاف إليه "الشبه" وبقِ املسيح الدجال، فحُ 
اجلر بني  ا، وأُقحم حرفُ إىل فتنة أيضً  ) مضافٌ وهو أن (قريبَ  ؛ا آخرَ . وُوجهت توجيهً )٤(إليه

  .)٥(نيفَ املتضايِ 
يف  ألن املعهودَ  وهو توجيه ابن مالك؛ ؛هلذه الرواية أقوى ه األولَ أن التوجي والذي يظهرُ 
 إذ هو ليس من املواضعِ  ؛زيادة (الالم) وليس (من) من مواضعِ أن يكون ني فَ الفصل بني املتضايِ 

  .)٦(زاد فيهااليت تُ 
 فتنةَ  -مماثًال  أي:- مثًال  فتنون يف قبوركم فتنةً ها: تُ ا) فتوجيهُ  أو قريبً الثانية (مثًال  أما الروايةُ 

ملصدر  ) منصوب على أنه صفةٌ ا من فتنة املسيح الدجال، فـ(مثًال قريبً  املسيح الدجال أو فتنةً 
  .)٧(ا) معطوف عليهاحمذوف، و(قريبً 

الدجال  فتنةِ  فتنون يف قبوركم مثلَ أنكم تُ  : فأوحي إيل هافتوجيهُ  ا)أو قريبً  (مثلَ  يةُ ارو وأما 
 رك املضافُ وتُ  ،"فتنة الدجال" ؛ وهوذف ما أضيف إىل (مثل)فحُ  ا من فتنة الدجال،أو قريبً 

 كما يرى ابن امللقن؛ جلواز حذف املضاف إليه لداللةِ   ، وهي الوجهُ )٨(على هيئته قبل احلذف
  ه عليه.ما بعدَ 

ذلك فيما  وبيانُ امللقن منها،  ا اختاره ابنُ مل توضيحٌ لروايات احلديث و  توجيهٌ هو ق ما سبَ 
                                 

  .)٨٦( صحيح البخاري )١(
  .١/٣٣٠املنتقى شرح املوطإ  )٢(
  )١٠٥٣( صحيح البخاري )٣(
 .١/١٦٢شواهد التوضيح  )٤(

 .١/١٨٤، إرشاد الساري ١/١٨٣فتح الباري  )٥(

 .١٠٧-١٠٦ ، اجلىن الداين٢٤٤رصف املباين  )٦(

 .٢/٩٦عمدة القاري  )٧(

 .١/١٦٢، شواهد التوضيح ١/١٨٤، إرشاد الساري ٢/٩٥، عمدة القاري ١/١٨٣فتح الباري )٨(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
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  :يلي
إليه؛  املضافِ  ْذفِ حَ  امللقن مسألةَ  ا) ذكر ابنُ أو قريبً  ) و(مثلَ أو قريبَ  ة (مثلَ يف رواي

إليه  ذف املضافُ عند النحويني، وذلك أنه قد حيُ  احملذوف عليه، وهذا جائزٌ  ما بعدَ  لداللةِ 
ع ها مستحق بإعرابه وهيئته اليت يَ  املضافُ  ويبقى ،ه لقوة الداللة عليهنوى لفظُ يُ لظهور معناه و 

ذلك  ما يكونُ  وأكثرُ ا،  أو جمموعً إن كان مثىن  رد إليه النونُ وال تُ  ،نونفال يُ بقاء املضاف إليه، 
  .)١(ا ومعًىن لفظً  اثل احملذوفَ ا ميُ مَ لِ  طف على املضاف مضافٌ إذا عُ 

  :)٢(مالك يف ألفيته قال ابنُ 
  يبقـــــــــــــــى األولُ فذف الثـــــــــــــــاين وُحيـــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــــــاله إذا بـــــــــــــــــــــه يتصـــ   كحــــــــ

  إىل وإضـــــــــــــــــافةٍ  عطـــــــــــــــــفٍ  رطِ بشـــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــتَ  مثــــــــــلِ    ــــــــــه أضفـ ــــــــــذي ل   الو األ ال
     

  املسألة: ومن شواهدِ 
  :)٣(امللقن من قول الشاعر ما أورده ابنُ  

  هربـــــ طـــــفِ مـــــن لُ  املـــــرءِ  وخلـــــفُ  أمـــــامُ 
  

  )٤(رُ ـــــــــــــــذَ عنـه مـا هـو حيَ زوي تَ  كوالئُ   
  املرء.  املرء وخلفُ  أي: أمامُ   |

  :)٥(الفرزدق ومن ذلك قولُ 
  بــــــــــــــــه ر َســــــــا أُ ن رأى عارًضــــــــيــــــــا َمــــــــ

  
ـــــــــيْ بــــــــني ذراعَ    ـــــــــدِ األسَـ  وجبهــــــــةِ  ــــــ   )٦(ـ

  األسد. وجبهةِ  األسدِ  يِ أي: بني ذراعَ   
امللقن من  واحدة، كما يف هذا احلديث، ومنه ما أورده ابنُ  مع إضافةٍ  احلذفُ  وقد يكونُ 

                                 

  .٣/٢٤٧شرح التسهيل  )١(
 .٣٨ألفية ابن مالك  )٢(

 .١٥٧، شواهد التوضيح ٢/١٩٧هلوامع البيت بال نسبة، مهع ا )٣(

 .١٥٧، شواهد التوضيح ٢/١٩٧يف مهع اهلوامع  بألفاظ أخرى منها: ما كان حيذر، وذكر البيت من الطويل، وروي )٤(

  .٨/٩٣ه، وترمجته يف األعالم للزركلي ١١٠مهام بن غالب الدارمي، ت:  )٥(
  .٢/١٧٧، شرح األمشوين ٢/٣١٩، اخلزانة ٣/٢٢٠٦البيت من املنسرح، ارتشاف الضرب  )٦(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٦٣ 

  .)٢(عليهم شيءٍ  خوفُ أي: ال  )١(﴾�َۡعَليِهم فُ �ۡ﴿ َفَال َخو :قراءة ابن حميصن

  :)٣(امللقن من قول الشاعر أورده ابنُ ما وكذلك  
ـــــــــــــلَ  أقـــــــــــــولُ  ــــــــــــــرُ خــــــــْــــ ا جـــــــــــــاءين فَ م   هــ

  
  )٤(رِ الفـــــاخِ  ن علقمــــــــــــــــــةَ ِمـــــ بحانَ ُســـــ  

ها قبل على اهليئة اليت يستحق  إليه وأبقى املضافَ  املضافَ  اهللا، فحذفَ  أراد سبحانَ   
  .احلذف

حول احملذوف على قولني كما  ضاف إليه مع عطف أو إضافة، فاخلالفُ امل أما حذفُ 
  يلي: 

إىل املوجود، ويكون التقدير  مضافٌ  من األول، واملعطوفَ  أن املضاف إليه حمذوفٌ  - ١
 وابنُ  )٥(املربدُ بني ذراعي األسد وجبهة األسد، وذهب إىل هذا الرأي  -مثًال -يف بيت الفرزدق 

  .)٦(مالك
إىل االسم الظاهر، والثاين  من الثاين، فاألول مضافٌ  إليه حمذوفٌ أن املضاف  - ٢
دم املضاف إليه ذف الضمري وقُ ه، فحُ بني ذراعي األسد وجبهتِ  :إىل ضمريه، تقديره مضافٌ 

ا عن املضاف عوضً  إليه الظاهرُ  الثاين بني املضاف األول واملضاف إليه الثاين؛ ليكون املضافُ 
  .)٨(هشام حه ابنُ وصح  ،سيبويه هذا مذهبُ ، و )٧(إليه الثاين

                                 

 .٣٨ :البقرة )١(

هـ.، وردت هذه ١٢٣مقرئ أهل مكة، أحد القراء األربعة عشر تويف  ،الرمحن بن حميصن السهميحممد بن عبد  )٢(
من سورة  ٤٨واآلية رقم  ،من سورة املائدة ٦٩واآلية  ،من سورة البقرة ٣٨منها اآلية رقم  ؛العبارة يف أكثر من آية

إحتاف فضالء البشر يف القراءات  من سورة األحقاف، ١٣واآلية رقم  ،من سورة األعراف ٣٥واآلية  ،األنعام
 .٢/٩٧٨، شرح الكافية الشافية ٢/٥٢٣، مهع اهلوامع ١/٢٤١، تفسري األلوسي ١/١٧٦األربعة عشر 

  .٧/٣٤١ه، وترمجته يف األعالم للزركلي ٧ميمون بن قيس بن جندل، ت:  البيت لألعشى، )٣(
 ، شرح أبيات سيبويه٢/١١٥ ، مهع اهلوامع٢/٢١٨، اخلصائص ١/٣٢٤، الكتاب ١٤٣ديوانه  البيت من السريع، )٤(

١/١٠٩.  
  .٤/٢٢٨املقتضب  )٥(
  .٣/٣٤٩شرح التسهيل  )٦(
 .٢/٦٤٧ناهد العتيق  ، املسائل النحوية د.١٠٠-٩٣/ ٢ شرح اجلمل البن عصفور )٧(

 .٣/٨١، شرح ابن عقيل ٨٠٩مغين اللبيب  )٨(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٦٤ 

رنا الثاين ا إىل الظاهر وقد رنا مضافً وذلك أننا إذا قد  ؛األولمن هذين القولني  ويرتجحُ 
 لألصول بأكثرَ  هولعدم خمالفت ،)١(فقد أتينا بالشيء على أصله ؛ا إىل ضمري االسم املتقدممضافً 

  ر عليه.لداللة متأخ  ن حذف متقدمٍ مِ 
  
  

                                 

 .١/٨١شرح أبيات سيبويه  )١(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة) 
٦٥ 

  مسألة
  بالرفع والنصب )عليك ليٌل طويلٌ (اإلعراب في قوله:  وجه

  .)١(د..."فارقُ  ليٌل طويلٌ .. عليك .: "�يف قوله 
  قال ابن الملقن: 

ي عليك. بإضمار فعل أي: بقِ  ؛على االبتداء، أو على الفاعل رفعٌ  )ليٌل طويلٌ ( "وقوله:
لى االبتداء واخلرب، ووقع يف ع )ليٌل طويلٌ (نا الصحيحة: وقال القرطيب يف رواية مسلم: وروايتُ 

 نُ أوىل من جهة املعىن؛ ألنه األمكَ  ، على اإلغراء. واألولُ )عليك ليًال طويًال (بعض الروايات: 
صب على ، وإذا نُ )فارقد(ه بالرقاد بقوله: ربه عن طول الليل مث يأمرُ نه خيُ إمن حيث  ؛يف الغرور

  . )٢(ا"ضائعً  )فارقد(ه: ، وحينئذ يكون قولُ مبالزمة طول الرقاد اإلغراء مل يكن فيه إال األمرُ 
  بيان المسألة:

ا بالرفع على االبتداء أو مهأحدُ  ؛للفظ (ليل طويل) يف هذا احلديث روايتنيذكر ابن امللقن 
  على اإلغراء. )٣(فاعل لفعل مضمر، وثانيها بالنصبعلى أنه 

؛ ألنه ىل املعىنذلك إ يفالصحيحة، واستند  ا الروايةُ الرفع فريى القرطيب أ أما روايةُ 
، وال )٤(مر بالرقاداإلخبار بطول الليل ليطمئن مث يُؤ األمكن يف الغرور، فُيجمع لإلنسان بني 

  شيطاين حبت. وهو مرادٌ  ؛شك أن هذا من تلبيس إبليس
السرور  حالِ  إيهامُ  :وقيل ،هعلى فعل ما يضر  حيمل اإلنسانَ  وقد يُقصد بالغرور هنا: إيهامٌ 

 منه فال يكونُ  حذرَ ا ليَ وفً خُ ـومهه مَ ألنه قد يُ  ؛اإيهام غرورً  خبالفه يف املعلوم، وليس كل  مرُ فيما األ
 ٥(هقد غر( .  

 " طويًال عليك ليًال " عند مسلم: ن رواية األكثرينأالنصب فنقل القاضي  وأما روايةُ 

                                 

  عقد الشيطان على قافية الرأس إذا مل يصل بالليل. ، باب٢/٥٢صحيح البخاري  )١(
  .٩/٨٩التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
  .)٧٣٠صحيح مسلم ( )٣(
 .٢/٤٠٩املفهم  )٤(

 .٤٦١الفروق يف اللغة  )٥(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة) 
٦٦ 

  .)١(بالنصب على اإلغراء
نومه ويقظته،  حالَ  صيب اإلنسانَ ما يُ ف ؛أن التوجيه من حيث املعىن أَْوَىل  والذي يظهرُ 
الرواية ، فهذا هو ما تقتضيه للنوم وإطالة للوقت، فإن كان كذلك هناك تزينيٌ  يقتضي أن يكونَ 

  بالرقاد. أمرٌ  ن َمث بطول الليل ومِ  إخبارٌ  ؛ ألا"عليك ليٌل طويٌل فارقد" :األوىل
معىن  ؛ ألنأمر مبالزمة الرقادفهو  ؛" طويًال "عليك ليًال  :املعىن يف الرواية الثانية وأما

  .)٢()الزم واحفظ( :اإلغراء
  
  

                                 

 .٣/١٤٢إكمال املعلم  )١(

 .٥٥اجلمل يف النحو  )٢(



ني:(األمساء املعربة)الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثا  

٦٧ 

  مسألة
  هالمنعوت وإقامة النعت مكانَ حذف 

  .)١(..".هيْ نَـ ذبني أ ضربةً  من حديدٍ  طرقةمِ ـبب ضرَ يُ  "... مث :�يف قوله 
  قال ابن الملقن: 

، ويف أخرى: )يدمن حد مبطارقَ (ويف رواية:  )،ب مبطرقة من حديد ضربةً ضرَ مث يُ (وقوله: "
ه، قال أبو قامَ الصفة مُ  وأقامَ  املوصوفَ  حديد، فحذفَ  أي: من رجلٍ  )ن حديدٍ مِ  ضربةً (

  .)٢("الغضبِ  شديدِ  قٍ نِ حَ احلسن: معناه: من 
  بيان المسألة:

، )٤(، وثانيها جبمعها)٣(بإفراد مطرقة :هاأحدُ  ؛هلذا احلديث اثالثً  ذكر ابن امللقن رواياتٍ 
من رجل حديد، ومعىن ذلك  ضرب مبطرقة ضربةً ها: يُ توجيهُ و  )٥(بة من حديد)(ضر  ثالثة وروايةٌ 

(رجل)  وهو ذف املوصوففحُ  )٦(نق شديد الغضب،حكما قال أبو احلسن: من رجل 
  ه.قيمت الصفة مكانَ وأُ 

  مالك:  ، قال ابنُ )٧(عند النحويني املنعوت جائزٌ  وأأن حذف النعت  :املسألة وبيانُ 

                                 

  .، باب امليت يسمع خفق النعال٢/٩٠صحيح البخاري  )١(
. ووقع يف املطبوع (خنق) باخلاء، وسيأيت على الصواب يف الكتاب نفسه ١٠/٤٠ح لشرح اجلامع الصحيح التوضي )٢(

١٠/١٥٣.  
  .٢/٩٠صحيح البخاري  )٣(
  ، باب ما جاء يف عذاب القرب.٢/٩٨صحيح البخاري  )٤(

  .٣/٢٣٩: فتح الباري وقال الكرماين: (مطارق) مؤذن بأن كل جزء من أجزاء تلك املطرقة مطرقة برأسها مبالغة. نقال
من روى هذه الرواية، غري ما ذكره ابن امللقن هنا، وتوجيه ابن امللقن هلذه الرواية صحيح  - فيما قرأت-مل أجد  )٥(

 القواعد النحوية. سبح

مواضع احلسن القابسي؛ ألنه يف  ا ما ينقل ابن امللقن عنه ذا االسم، أو قال الشيخ أبو احلسن، ورمبا يقصد أيبكثريً   )٦(
هـ، وفيات األعيان ٤٠٣وهو: علي بن حممد املعافري القابسي، ت:  أخرى يقول: قال الشيخ أبو احلسن القابسي،

  .١٥/٢٤٥ ، وابن حجر١٠/٢٠، وكذلك ينقل عنه النووي ذا االسم ١٧/١٥٨، سري أعالم النبالء ٣/٣٢٠
، شرح األمشوين ٢/٩٦٤ضيح املقاصد ، تو ٢/٧٣٥، اللمحة يف شرح امللحة ٣/١١٦٥شرح الكافية الشافية )٧(

٢/٣٢٨. 



ني:(األمساء املعربة)الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثا  

٦٨ 

  فْ ذِ رمبـــــــــا ُحـــــــــ واملنعـــــــــوتُ  والنعـــــــــتُ 
  

ــــمُ مـــا منهمـــا يُ      )١(حـــني ينحـــذفْ  علــــــ
  وقال يف ألفيته:  

  لْ ُعِقـــــــ والنعـــــــتِ  ومـــــــا مـــــــن املنعـــــــوتِ 
  

  )٢(لْ ه، ويف النعــــــت يِقــــــحذفُــــــ جيــــــوزُ   
ا ملباشرة ه، وأن يكون صاحلً جنسُ  أن يُعلمَ  ر حذفه بشرطِ أن املنعوت يكثُ على ويدل ذلك   

��c�d}:العمل، كما يف قوله تعاىل �e�z )كون املنعوتُ ي أن ، أوأي: دروًعا سابغاتٍ  )٣ 
  .)٤()يف(أو  )من(خمفوض بـ اسمٍ  بعضَ 

  :)٥(جزاالر كقول 
  مِ يـــــــثَ هـــــــا مل تِ مـــــــا يف قومِ  :لـــــــو قلـــــــتَ 

  
  )٦(مِ يَســـــــــــومِ ها يف حســـــــــــب ٍ لُ فُضـــــــــــيَ   

  ها.يفضلُ  أي: ما يف قومها أحدٌ   
امتنع  ؛اسم خمفوض ليس بعضَ  ن املنعوتُ اا ملباشرة العمل، أو كصاحلً  وإذا مل يكن النعتُ 

  :)٧(الشاعر إال يف الشعر ضرورة، ومنه قولُ  -اغالبً - املنعوت حذفُ 
ـــــــــ أُ ِين بَـــــــــ الِ ن ِمجـــــــــِمـــــــــ كأنـــــــــكَ    شٍ يْ قـَ

  
ـــــــــــــيُ    ـــــــــــــني رِ  عُ قعَق ـــــــــــــلَ جْ ب   )٨(ن َشـــــــــــــه بِ ْي

  .ن مجالٍ مِ  أي: كأنك مجلٌ   

 �Wَِ�َ��ٍ  ﴿ قوله تعاىل:ذلك كما يف  قليل، ومثالُ  هفحذفُ  النعتُ  وأما&ُ tُ)ُ

ۡ
�َ[  ٗRkۡ~َ�﴾)٩(  

  .أي: صاحلةٍ 
حيث  ؛توجيه احلديث يف حذف النعت واملنعوت، ودراسةِ السابقة النحاة  بيان أقوالِ  وبعد

                                 

  .٣/١١٦٣شرح الكافية الشافية  )١(
  .٤٥ألفية ابن مالك  )٢(
  .١١ :سبأ )٣(
 .٣/٢٨٦، أوضح املسالك ٣/٣٣٣شرح التسهيل  )٤(

 ، وبال نسبة يف خزانة األدب٢/٣٧٢اخلصائص ،٢/٣٤٥ نسب للنابغة الذبياين، وحكيم بن معية الربعي، الكتاب )٥(
٥/٦٢. 

  .٥/٦٢ ، خزانة األدب١٥٤، املفصل ٢/٣٧٢ ، اخلصائص٢/٣٤٥ الكتاب )٦(
  .٣/٥٤النابغة الذبياين، زياد بن معاوية الذبياين  )٧(
 .٥/٦٩، خزانة األدب ٢/٧٠، شرح أبيات سيبويه ٢/١٣٨، املقتضب ٢/٣٤٥الكتاب  البيت من الوافر، )٨(

  .٧٩ :الكهف )٩(



ني:(األمساء املعربة)الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثا  

٦٩ 

اجلنس،  لكون املنعوت معلومَ  ؛املنعوت يف هذا احلديث جائزٌ   أن حذفَ تبني ذف املنعوت، حُ 
  ملباشرة العمل. صاحلٌ  والنعتُ 
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  مسألة
  هتمييزِ  ب إلىالمرك دد ــإضافة الع 

  .)١(..".امرأةً  إحدى عشرةَ .. جلس .ع: "ْر زَ  يف حديث أم  ة رضي اهللا عنهايف قول عائش
  قال ابن الملقن: 

، ويف أخرى: )امرأة(وهنا:  ،لس) كذا يف األصول، ووقع يف مسلم بنونج"قوهلا: (
س لَ التني: وقوله: (ج قال ابنُ  بالتاء. ،)اجتمعت(وأليب عبيد: ، )اجتمعن(وللنسائي: ، )نسوة(
ٞ ﴿  مثل: ،عٌ امرأة)، أي: مجَْ  رةحدى عشإ يف  قال عياض: واألحسنُ  ،)٢(﴾ Pِ ٱKَۡ/ِ�]َ��ِ  َوaَ�َل �ِۡ@Gَة

أن ما بني الثالثة إىل  :وباب العدد يف العربية اجلماعة. عالمة التأنيث ونونِ  الكالم حذفُ 
وما  ،على جنسه بواحد يدل  وتسعني مميزٌ  إىل تسعةٍ  عشرَ  إىل جنسه، ومن أحدَ  العشرة مضافٌ 

بعد إحدى عشرة،  - وهو جنسٌ - إىل واحد من جنسه، وقد جاء هنا: النسوة بعد هذا مضافٌ 
 ،ه على التفسري؛ إذ ال تفسري يف العدد إال بواحدنصبُ  عن وجه الكالم، وال يصح  وهو خارجٌ 
 كونُ ، أو ي: أعيننصبه عندي على إضمارِ  العدد الذي قبله إليه، ووجهُ  إضافةُ  وال يصلحُ 

Xَۡ|ُٰ.ُ- ٱ�Bََۡ�ۡ ﴿، وعلى هذا أعربوا قوله تعاىل: )، وهو األظهرُ ةا بدًال من (إحدى عشر مرفوعً  
َوَ:3
 ٗ/�َ

ُ
�Eً�RَWۡ أ

َ
ةَ أ  فيما قاله الفارسي  ، وليس بتفسريٍ شرة) عنيتاث(األسباط بدل من ، )٣(﴾�َ{ۡ�َ

، كما تقول يف واحد: )تجلس( قال النحويون: جيوزُ  ،إحدى عشرة) سوقوهلا: (جل .هوغريُ 
الرجال، قال  : قامت مجاعةُ : قامت، بتقديرِ وجيوزُ ، جاز )قام الرجالُ (: ولو قلتَ  ،جلست امرأةٌ 

ۖ ﴿ تعاىل: �
ۡ{َ�اُب َءاَ��
َ
Vۡٱ �َِA�َa ﴾)٥(")٤(.  

  بيان المسألة:
ا لرواية (جلس إحدى عشرة نسوة)، ، مث أورد خترجيً )٦(للحديث امللقن رواياتٍ  ذكر ابنُ 

                                 

  .عاشرة مع األهل، باب حسن امل٧/٢٧صحيح البخاري  )١(
 .٣٠ يوسف: )٢(

 .١٦٠ األعراف: )٣(

 .١٤ اُحلُجرات: )٤(

 .٢٤/٥٦٨التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٥(

وقال املازري يف املعلم: ويف أصل  ،رواية (جلس) يف هذا احلديث، (جلسن) ذكر ابن امللقن أا يف مسلم، ومل أجدها )٦(

= 
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ال ُمييز إال  )إحدى عشرة( ، والعددُ ا(نسوة) مجعً  على التمييز؛ لكونِ  النصبُ  بني أنه ال يصح و 
 (إحدى عشرة).   من الفاعلبدًال  (أعين)، أو الرفعُ  على إضمار النصبُ  مبفرد، وإمنا يصح  
 األحسنَ إن  :وقال اجلماعة، النحويني يف حكم حذف عالمة التـأنيث ونونِ  مث ذكر رأيَ 

  ، وذلك يف مثل: جلس إحدى عشرة امرأة. )١(هماحذفُ الكالم يف 
  :وبيان ذلك فيما يلي

- ٣ها ضمن باب العدد ومتييزه، حيث ذكر النحويون أن العدد (أما رواية (نسوة) فدراستُ 
) ُمييز بواحد يدل على جنسه، والعدد ٩٩ -١١جلنسه جمموع، والعدد ( ) ما بعده مضافٌ ١٠

  .)٢(اف جلنسه مفرد) ما بعده مض١٠٠٠-١٠٠(
إذ ، العدد الذي قبله إليه إضافةُ  يصلحُ فال  ه مفرد،متييزُ  مجع، جاء بعد عددٍ  و(نسوة) اسمُ 

 ، فنصبُ عن وجه الكالم خارجٌ  امللقن ، وهذا كما قال ابنُ إال بواحد )١١( لعددل متييز ال
وهو  ،(إحدى عشرة)من الفاعل يكوُن على البدلية ها (أعين)، ورفعُ  على إضمارِ  (نسوة) يكونُ 

  لئال ُحيتاج إىل تقدير. ؛األظهرُ 
، باعتبار األصل، وإال متييزًاعرب (نسوة) احلديث، وقد تُ  روايةُ  تفبهذين التخرجيني استقام

  يف الداللة. فهي مجعٌ 
َ�/ٗ ﴿ :ونظري ذلك قوله تعاىل

ُ
�Eً�RَWۡ أ

َ
ةَ أ َ�ۡ}َ ۡ�ََBۡٱ� -ُ.ُٰ|َXۡ 
 بدال ا)أسباطً إذ أعربوا (؛ )٣(﴾�َوَ:3

ملوصوف  ، وأعربت (أسباطا) صفةً )٤(ه مفردزُ يبعد عدد متي الكوا مجعً  ،شرة) عنيتاث(من 
، كما قال ذلك ألنه مفرد تأويًال ؛ ا، وأعربت كذلك متييزً )٥(ا)حمذوف تقديره (فرقة أسباطً 

- =                                  

 )، (اجتمعن) السنن الكربى للنسائي٧٤٥راهويه (، (نسوة) مسند إسحاق ابن ٣/١٤٢مسلم (جلس) 
 ).٩٠٩٢( (اجتمعت) السنن الكربى للنسائي )،٩٠٩٠(

 .٧/٤٥٦كما يراه القاضي عياض، إكمال املعلم   )١(

 .٢/٣٤٦، مهع اهلوامع ٤/٦٩، شرح ابن عقيل ٢/٣٠٠، أوضح املسالك ١/٣١١، األصول ١/٢٠٦الكتاب  )٢(

 .١٦٠ األعراف: )٣(

  .١/٣٠٣، مشكل إعراب القران ملكي ٢/٧٦، إعراب القران للنحاس ٢/٣٨٣قرآن وإعرابه للزجاج معاين ال )٤(
  .٩/١٠٣اجلدول يف إعراب القرآن  )٥(
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  . )١(الفارسي، والزخمشري وغريمها
س إحدى عشرة امرأة) ل (جلَ اجلماعة يف مث حذف عالمة التأنيث ونونِ  لةُ أوأما مس

فهذا جائز عند النحويني، قال  ؛إحدى عشرة امرأة) نَ و(جلست إحدى عشرة نسوة) و(جلسْ 
  :)٢(مالك يف ألفيته ابنُ 

ــــ لٍ ْصــــيت بــــال فَ أقــــد يــــ واحلــــذفُ    عْ وَم
  

ـــــــيف شع ذي اــــــازِ  ضــــــمريِ    ــــــوَ  رٍ ـــــــ   عْ َق
ـــــس مــــع مجــــعٍ  والتــــاءُ      نْ ِمــــ وى الســــاملِ ـ

  
  ِنبْ دى اللــــــــــــــــــإح كالتـــــاء مـــــع  مـــــذكرٍ   

    
نسوة، وجلسن إحدى /  (جلس إحدى عشرة امرأة :أن يقال جوازُ  ومما سبق يتضحُ 

 / نسوة، واجتمعن إحدى عشرة امرأة / نسوة، واجتمعت إحدى عشرة امرأة/  عشرة امرأة
ع عن معها على قلة، ومن ذلك ما مسُ  فيها حقيقي واحلذفُ  نسوة)، أما (امرأة) فالتأنيثُ 

  :)٤(لبيد ، ومنه قولُ )٣(لعرب: قال فالنةُ ا
 اأبوُمهــــــــ شَ ـــــــــــــــــــــأن يعي تــــــــايَ نَ  ابْـ متــــــــىن  

  
  )٥(رْ َضــأو مُ  ةَ ــــــــن ربيعوهــل أنــا إال ِمــ  

(واحلذف قد يأيت بال فصل) أي:  ،ذفت عالمة التأنيث بال فصل ومع مؤنث حقيقيفحُ   
  .)٦(مع املؤنث احلقيقي، وال خالف يف أن املثىن كالواحد

عالمة التأنيث معها (والتاء مع مجع سوى  حذفُ  وأما (نسوة) فهي اسم اجلمع، وجيوزُ 
فال يعترب التأنيث فيه؛ ألن سالمة النظم تدل على  ؛مجع املذكر السامل السامل)، خبالفِ 

  . )٧(التذكري
 قوله تعاىل: و ، )قامت الرجالو(، )قام الرجال(حنو:  ؛امللقن ل به ابنُ وما مث﴿ َA�َa �ِ

                                 

 .٥/٨٢تفسري األلوسي  ،٥/١٩٩، البحر احمليط ٣١ : بغية الرائدنقًال  )١(

  .٢٥ألفية ابن مالك  )٢(
 .٢/٣٨الكتاب  )٣(

 .٥/٢٤٠، وترمجته يف األعالم للزركلي ه٤١لبيد بن ربيعة بن مالك، ت: )٤(

  .٣/٣٣٣، مهع اهلوامع ٢/١١٤شرح التسهيل ،٧٩البيت من الطويل، ديونه  )٥(
  .٢/١١٤ شرح التسهيل )٦(
 .٢/٥٩٨شرح الكافية الشافية  )٧(
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 ۖ �
ۡ{َ�اُب َءاَ��
َ
Vۡعالمة التأنيث  معه حذفُ  ، وجيوزُ ا تكسريٍ مجعَ  )األعراب(و )الرجالـ(، ف)١(﴾ٱ

  وبقاؤها. 
  

                                 

 .١٤ اُحلُجرات: )١(
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  مسألة
  بين اإلعراب والبناء )دُ عْ ا بَـ أم (ضبط 

  .)١(..".دُ عْ أما بَـ : "... �يف قوله 
  قال ابن الملقن: 

  .)٢("وتنوينها ،وتنوينها، ونصبها ،يف ضبطها أربعة أوجه: ضم الدال"
  بيان المسألة:

إذ  ،اخلطاب سمى فصلَ قال بعد الثناء، وهي من فصيح الكالم، وتُ (أما بعد) تُ كلمة 
ن جلت إو -ها بأن األمور كل  إشعارٌ ، وا وبني ابتداء اخلربعز وجل  بني الثناء على اهللا تفصلُ 

ن أي: يكُ ، )٤(ن من شيءوتعين: مهما يكُ ، )٣(حلمد اهللا والثناء عليه فهي تابعةٌ  - وعظمت
  .له من أمور الدين والدنيا ومجيع املهمات تبعٌ ، أوًال  الثناءُ 

، ولذا )مهما(، وهي نائبة عن )أما(فصل بــــــ(وبعد) فهي كالسابقة، فالواو تنوب عن وقد يُ 
  هم:بعدها، فقد ألغز أحدُ  مت الفاءُ لزِ 

ــــــــــــــــــا شهلـــــــــــــــــ ا واوٌ مـــــــــــــــــو    ليـــــــــــــــــهِ ي رطٌ ــ
  

ـــــــــــــــفه بالقرنُــــــــــــــ وابٌ جــــــــــــــ     اَمــــــــــــــتْ حَ  اءِ ــ
  هم:وأجاب بعضُ   

  دٍ ْعـــــــــــنـــــــــــت ببَـ رِ يت قُ لـــــــــــواو الـــــــــــي اهــــــــــ
  

  )٥(مهمـــــــــا ْصـــــــــلُ ألاها و ا أصـــــــــلُ وأمـــــــــ  
  وتنوينها. ،وتنوينها، ونصبها ،بضمها ؛(أما بعد) ه لضبط دالِ أوجُ  ذكر ابن امللقن أربعةَ   

  :وبيان ذلك فيما يلي
حد حالتني: إما ضبط آخرها بأ(بعد) عند النحويني من الظروف املالزمة لإلضافة، ويُ 

                                 

 .، باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء أما بعد٢/١٠صحيح البخاري  )١(

 .٧/٥٥١ح اجلامع الصحيح التوضيح لشر  )٢(

  .٨/٢٦١فتح الباري البن رجب  املصدر السابق، )٣(
، ونص عبارته: وأما (أما) ففيها معىن اجلزاء، كأنه يقول: عبد اهللا مهما يكن من شيء من أمره، ٢٣٥/ ٤الكتاب  )٤(

 .فمنطلق

 .٥ شرح القطر ، حاشية السجاعي على١٧٩ فتح املتعال على القصيدة املسماة بالمية األفعال )٥(
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  .)١(البناءُ  وإما اإلعرابُ 
  قال ابن مالك:

ـــــغَ  م بنـــــاءً واضـــــمُ    مـــــا تَ مْ دِ ا ان َعـــــرً يـْ
  

  امَ دِ ا مـــــــــــا ُعـــــــــــناويًـــــــــــ يفَ ِضـــــــــــلـــــــــــه أُ   
ــــــــــكغَ   قبــــــــــلُ    ـــــــــــْــــ سحَ  بعــــــــــدُ  رُ يـْ   لُ أو  بُ ـ

  
  لُ ا وَعــــــــــــــــأيًضــــــــــــــــ واجلهــــــــــــــــاتُ  ونُ ودُ   

  ارـَ ـــــــــــــــــــكا إذا مــــــــــــا نُ بــــــــــــوا نصــــــــــــبً وأعرَ   
  

ــــــ قــــــبًال      )٢(راِكــــــد ُذ ه قــــــن بعــــــدِ ومــــــا ِم
وي ذف املضاف إليه، أو إذا حذف ونُ ا على الظرفية بال تنوين، إذا مل حيُ عرب نصبً فتُ   

ِ َوَءاَ�ٰ?2ِِۦ ]G�ُ�ِ�َُۡن  ﴿قوله تعاىل: : األول ه. فمثالُ لفظُ  
ّيِ Xۡ4َ ��[�ِnََ� ٱ*
َ
�ِRَ0�﴾)يف  ، واآلخرُ )٣

  :(يف رواية النصب) مثل قول الشاعر
  طـــــِف ربـــــهمـــــن لُ  أمـــــاَم وخلـــــَف املـــــرءِ 

  
  )٤(رُ ذَ تــــزوي عنــــه مـــا هــــو َحيــــ كـــوالئُ   

  : )٥(، قال الشاعرنو شيءٌ ذف ومل يُ عرب بالنصب والتنوين إذا حُ وتُ   
  وءةٍ نُ َشـــــــــــــــ أزدَ  قتلنـــــــــــــــا األزدَ  وحنـــــــــــــــنُ 

  
  )٦(ارَ َمخْــــ عــــًدا علــــى لــــذةٍ بوا بَ فمــــا شــــرِ   

�¯�} قوله تعاىل:بىن على الضم، وذلك يف مثل وي معناه فتُ ذف املضاف إليه ونُ أما إذا حُ   

°�� ���±�²�³�´ z�)كافتقار احلروف.ملضاف إليه معًىن إىل اها بنائها افتقارُ  ، وسببُ )٧   
  وأنشد: بالتنوين، وأجاز الفراء (أما بعٌد)

  شـــــــــــــــنوءة أزدَ  قتلنـــــــــــــــا األزدَ  وحنـــــــــــــــنُ 
  

  ارَ َمخــــــ فمــــــا شــــــربوا بعــــــٌد علــــــى لــــــذةٍ   
  . )٨(يف الوزن بال تنوين ستقيمٌ ال حجة فيه؛ ألنه م : والذي أجازه الفراءُ وقال النحاسُ   

                                 

 .٥٥، إحراز السعد ٢/٨١٧، توضيح املقاصد واملسالك٢/٩٦٢شرح الكافية الشافية  )١(

  .٣٧ألفية ابن مالك  )٢(
 .٦ اجلاثية: )٣(

شواهد التوضيح  ،٣/٢٤٧البيت بال نسبة، وروي بألفاظ أخرى منها: (ما كان حيذر)، ذكر يف شرح التسهيل  )٤(
  .٢/١٩٧، مهع اهلوامع ١٥٧

 .٦/٥٠٦، خزانة األدب ٣/١٣٤، أوضح املسالك ٢/٣٢١سب لرجل من بين عقيل ومل يعني، معاين القرآن للفراء ن )٥(

، مهع ٢/٩٦٥، شرح الكافية الشافية ٢٤٢ذكر بألفاظ أخرى منها ("أسد خفية" وكذلك "بعٌد" )، عمدة الكتاب  )٦(
  .٢/١٩٢اهلوامع 

 .٤ :الروم )٧(

  .٢٤٢عمدة الكتاب  )٨(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٧٦ 

 امللقن كما هي مقررةٌ  ، وذكرها ابنُ عند النحاةلـ(أما بعد)  ه اإلعرابيةُ األوجُ هي هذه 
  .همعند



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٧٧ 

  مسألة
  فرْ من الص  )ىنَ ثْـ مَ (علة منع 

  .)١(..".ىنثْ ىن مَ ثْ مَ الليل  : "... صالةُ �يف قوله 
  قال ابن الملقن: 

 )مثىن(ر كل ركعتني، ويف آخِ  يريد: ركعتني ركعتني بتسليمٍ  ؛: اثنني اثنني)مثىن مثىن("معىن 
مرة عن صيغة  ؛دلت مرتنير، وكأا عُ للعدل املكر  فهي ال تنصرفُ  ؛اثنني اثنني :عن معدولٌ 

 تُ  ها، وهي نكرةٌ رِ اثنني، ومرة عن تكر باعُ ورُ  الثُ وكذا ثُ  ،َىن ثْـ مَ ـ: الف بالم التعريف، تقولُ عر ،
 ،. أي: مررت بقوم اثنني اثننيَىن ثْـ مَ  بقومٍ  ف، تقول: مررتُ صْ صرف للعدل والوَ وقيل: إمنا مل تن

ئل: ويف رواية عن ابن عمر سُ  ،الليل" ه: "صالةُ ألا خرب املبتدأ الذي هو قولُ  ؛ها رفعٌ وموضعُ 
  .)٢(م يف كل ركعتني"سل ما مثىن مثىن؟ قال: يُ 
  بيان المسألة:

ل املكرر، أو العدل والوصف، دْ ن الصرف، وذلك للعَ (مثىن) م منعِ  ذكر ابن امللقن علةَ 
  حول منع (مثىن) من الصرف. عدةٌ  وللنحاة مذاهبُ 

  :وبيان ذلك فيما يلي 
  :) من الصرف أربعةٌ َىن ثْـ (مَ  املنقولة يف علة منعِ  املذاهبُ  

اثنني  :نمل دْ نعت من الصرف للعَ ما نقل عن اخلليل، وهو أن (مثىن) مُ : المذهب األول
، ففي احلديث السابق "... صالة )٣(ف؛ ألن هذه األلفاظ مل تستعمل إال نكراتٍ صْ وللوَ  اثنني،

  توكيد.  ، والثانيةُ )صالة الليلـ(ل ااألوىل خربً  )مثىن(عرب تُ  ؛الليل مثىن مثىن..."
اب بأن جيُ و من الصرف،  وهي ال متنعُ  ؛عليه بأن الوصفية يف أمساء العدد عارضةٌ  دَ ورِ وأُ  

 املعدول غريُ  ا، ومل يستعمل إال مع اعتبار الوصف فيه، ووضعُ وضع إال وصفً مل يُ  هذا الرتكيب

                                 

 .، باب ما جاء يف الوتر٢/٤٢البخاري صحيح  )١(

  .٨/١٦٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
ا ه واحدً ر، إمنا حد خَ ، ونص عبارته "وسألته عن أحاد وثناء ومثىن وثالث ورباع، فقال: هو مبنزلة أُ ٢/١٥الكتاب  )٣(

  .ك صرفه"فرتُ  ،ا عن وجهها، واثنني اثنني، فجاء حمدودً واحدً 



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٧٨ 

  .)١(وضع املعدول عنه
 :نعت من الصرف للعدل عناج، وهو أن (مثىن) مُ قل عن الزج : ما نُ الثانيالمذهب 
   .)٢(من النحويني ذكرمها اقال: ال أعلم أن أحدً و عن التأنيث،  لعدلِ لاثنتني اثنتني، و 

هو  ن العدلألوذلك  ؛وهذا ال جيوزُ  ؛واحد عدلني يف اسمٍ ادعاَء ذلك يف  ذ عليه بأن خِ وأُ 
 َال ، وبكِ دلت عن عامرٍ عُ  )ُعَمر( ، فمثًال رَ على لفظ آخَ  ا كلمةً  بالكلمة وتريدَ  ظَ تلفِ  أن

املعىن  غريَ املعىن يف حال العدل  م أن يكونَ يف املعىن للزِ  عدلٌ  ا، فلو كان َمث اللفظني تريد عامرً 
نفُسه عنها هو املعىن  ؛ ألن املعىن يف األمساء املعدولِ املرادَ هو الذي كان قبل العدل، وليس هذا 

   )٣(عنها؟ أن تكون معدولةً  يف األمساء املعدولة، فكيف جيوزُ 
نعت من وهو أن (مثىن) مُ  ؛)٤(عن بعض النحويني : ما نقله األخفشُ الثالثالمذهب 

: فمثًال  ؛ا لرتتيب الفعلعل بيانً يف املعىن، وذلك أن العدل جُ  لعدلِ ل، و الصرف للعدل عن اثنني
قصد ا املعدولة فيُ  أمساء العدد غريِ  هم اثنني اثنني، خبالفِ جميئَ  أن ، أي)جاءين القوم مثىن(

  . )وأربعةٌ  وثالثةٌ  جاء اثنانِ ( :فتقول املعدودين، مقدارُ 
 املعدولة، وبذلك أجاز أبو حيانَ  مساء املعدولة وغريِ األ بنياملعىن   اختالفُ تبني يمما سبق و  

   .)٥(نيني خمتلفَ العلتني؛ إلجياا معنيَ  مقامَ  أن تقوم العلةُ 
 ةِ بني  أن (مثىن) منعت من الصرف للعدل والتعريفِ  )٦(اءقل عن الفر : ما نُ المذهب الرابع

 امتنعت من األلف والالم ألن  وأ نية األلف والالم،على ف؛ ألا ضَ مل تُ ولذلك األلف والالم، 
  . رجالٍ  ثالثَ  رجالٍ  ثالثَ ك قلَت: كأنف، )اا ثالثً ادخلوا ثالثً (: فلو قلتاإلضافة،  فيها تأويلَ 

فيه  على الوصفية كأمحر يؤثرُ  ، وليس بوجه، إذ املوضوعُ )٧(هاصرفِ  جوازَ  ويرى الفراءُ 

                                 

  .١/١١٦للرضي شرح الكافية  )١(
  .٢/٩معاين القرآن وإعرابه للزجاج  )٢(
 .٥/٢٠٨املخصص  )٣(

  .٣/٤٩٠: البحر احمليط نقًال  )٤(
 .٥/٢٠٦، املخصص ٣/٤٩٠البحر احمليط  )٥(

 .١/٢٥٤معاين القرآن للفراء  )٦(

خلوا ثالث ثالث، ومن جعلها نكرة وذهب ا إىل األمساء أجراها، والعرب تقول: اد"املصدر السابق، وعبارته:  )٧(

= 



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٧٩ 

  .)١(املوصوفَ  تبعِ وإن مل يَ  الوصفُ 
ها، ها وعن تكريرِ نعت من الصرف للعدل عن صيغتِ فريى أن (مثىن) مُ  )٢(أما الزخمشري

مل  ، وهذا رأيٌ )َىن ثْـ مَ ـال حُ نكِ فالن يَ (: مثًال فتقول ف بالم التعريف، عر تُ جيوز وهي نكرات 
  .كما وصفه أبو حيان  إليه أحدٌ  يذهبْ 

-ه األلفاظ هذ أن ، وبيف لسان العرب إال نكراتٍ  ض عليه بأن (مثىن) ال تستعملُ واعرتُ 
  .)٣(هاها أال تباشرَ وحق  ،ت العواملَ يَ ولِ  -همثالِ  بَ حسَ 

ما عن دل عن العدل يف املعىن بعدهلِ الرابع، وعُ  قال إنه املذهبُ احلليب: وقد يُ السمني وقال 
  .)٤(هاتكرارِ 

من  ؛ها عن أصلهاعدِ إمنا لبُ و من الصرف للعدل،  أن (مثىن) مل متنعْ  )٥(مُ وذهب األعلَ 
  دلت عن أصلها. وأا عُ  -٢، )أمحرَ (له باهلاء فضارعت  استعمال مؤنثٍ  عدمِ  -١جهتني: 
فصار يف  يقتضي التكرارَ  لفظها إن (مثىن) منعت من الصرف للعدل واجلمع؛ ألن  :وقيل

املعروف يف نعت (مثىن) من الصرف للعدل من غري جهة العدل؛ ألن مُ  :معىن اجلمع، وقيل
  . )٦(وهذا عدل يف النكرات ،رفباب العدل أن يكون يف املعا

مل  امللقن غري أن ابنَ  - ما قرأتُ بَ حسَ -منع (مثىن) من الصرف  عناألقوال  هذه جمملُ 
  سيبويه.  عند رأي الزخمشري، ومذهبِ إال يقف 

صرفها هلذا  منعُ  "... ويتحتمُ  سيبويه كما قرره أبو حيان بقوله: هو مذهبُ  والذي يرتجحُ 
  ا ذكره من أسباب.مَ ، ولِ )٧(العدل والوصف..."

- =                                  

  ."وأن جتعل معرفة ألا مصروفة، واملصروف خلقته أن يرتك على خلقته ى،ا، ووجه الكالم أال جتر ا ثالثً وثالثً 
  .١/١١٦شرح الكافية للرضي  )١(
 .١/٤٦٧الكشاف  )٢(

 .٣/٤٩٠البحر احمليط  )٣(

 .٣/٥٦٢الدر املصون  )٤(

  .٢١املخرتع يف إذاعة سرائر النحو  )٥(
 .١/٢٨٢غرائب التفسري وعجائب التأويل :نقًال  )٦(

  .٣/٤٩٠البحر احمليط  )٧(



األمساء املعربة)الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(  

٨٠ 

  مسألة
  اوصفً  )الءِفعَ (ورود 

عند باب  اءريَ سِ رأى حلة  اخلطاب بنَ  .. أن عمرَ .": � يف قول ابن عمرَ 
  .)١(..".املسجد

  قال ابن الملقن: 
على اإلضافة، ضبطناه عن ابن  )سرياءَ  حلةَ (: )املطالع( قال صاحبُ  ؛اء)ريَ قوله: (حلة سِ "

: وأنكره )املطالع( قال صاحبُ  ...هم بالتنوين على الصفةرواه بعضُ تقين شيوخنا، وقد سراج ومُ 
  .)٢(ال صفة" هم أنه بدلٌ وزعم بعضُ  ،اامسً  ، لكنِ صفةً  الءُ عَ أبو مروان. قال سيبويه: مل يأت فِ 

  بيان المسألة:
 للقاعدة ه خمالفٌ هذه األوجُ   أن أحدَ ه اإلعرابية لـ(حلة ِسَرياء) وبني ذكر ابن امللقن األوجُ 

   :ذلك فيما يلي وبيانُ النحوية، 
 ؛ وذكر أن سيبويه قال: وال نعلمُ )٤(التنوين على الصفة روايةَ  )٣(أنكر أبو مروان بن السراج

إال يف االسم مع قلته يف الكالم، وهو  عند سيبويه ال يكونُ  )ِفَعالءفـ(، )٥(اأن ِفَعالء جاء وصفً 
ر ألجل الياء، كما يف سِ ء فكُ يف األصل فـَُعال )َرياءسِ (أن  يرى الفراءُ  لكنعن غريه،  مستقل  وزنٌ 

  . )تيْ يَـ بُـ بيت، وأصله (تصغري  )تيْ بِيَـ (
 )الِسرياء(و )الِعنباء(ا على ِفَعالء إال امسً  وقال السريايف: الذي قاله ليس ببعيد؛ ألنا مل نرَ 

  .)٦(مبعىن اُحلوالء بضم احلاء )اِحلوالء(و
ء) مثل: ُقوباء وُخيالء، فجمع يف املثالني بني الواو احلاجب (فُعال ذكر ابنُ  وقال الرضي:

                                 

  .، باب يلبس أحسن ما جيد٢/٤صحيح البخاري  )١(
  .٤٠٩/ ٧التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
سنة هـ وتويف ٤٠٠ سنة ، هو: عبد امللك بن سراج األموي، ولد٢/٢٨٦: مطالع األنوار على صحاح اآلثار نقًال  )٣(

  .١٤/١٦٤ري أعالم النبالء س هـ،٤٨٩
  .)٨٨٦، (٢/٤صحيح البخاري  )٤(
  .٤/٢٥٨الكتاب  )٥(
 .٣/١٧٠نقال: شرح شافية ابن احلاجب  )٦(



األمساء املعربة)الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(  

٨١ 

ما قبلها يف  ما قبلها (ُخيالء)؛ ألن الياء املضمومَ  ما قبلها (ُقوباء)، والياء املضمومِ  املضمومِ 
ِخيالء، (و )ِقوباء(، فتصبح معها كسرةً  الضمةِ  ما قبلها يف وجوب قلبِ  حكم الواو املضمومِ 

  .)١()ءِسريا(إىل  )ُسرياء(وكذلك 
 رس ا إذا كُ كثريً   . وفُعالء يأيت منه الصفةُ )٢()ِخيالء(تأيت على  )ُخيالء(وذكر الصرفيون أن 

  .)٣(يف اجلمع عليه الواحدُ 
  .)٤(ختريج هذه الرواية، حيث قال القرطيب إا الرواية وذا الرأي ميكنُ  

قاعدة  ال خيالفُ  ئزٌ ، وكل ذلك جا)٥(ابيان أو متييزً   أو عطفَ عرب (سرياء) بدًال وقد تُ 
  حنوية. 
  

  

                                 

  .٣/١٦٩شرح شافية ابن احلاجب  )١(
 .٨٩املمتع الكبري يف التصريف  )٢(

 .٤/٢٥٨الكتاب  )٣(

 .٥/٣٨٥املفهم  )٤(

 .١٠/٢٩٧، فتح الباري ١٧١مشكالت موطأ مالك بن أنس  )٥(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٨٢ 

  مسألة
  بالرفع والنصب )اضوء أيضً و وال(وجه اإلعراب في 

  � ول اهللارسأن  ا، وقد علمتَ ضً أي والوضوءُ فقال: ... " :�مر بن اخلطاب يف قول ع
  .)١("؟سلبالغُ  رُ مكان يأ

  قال ابن الملقن: 
ى لع العطفَ  يفيدُ  واألولُ  ا،وي حبذفها؟) كذا هو بإثبات الواو، ورُ "وقوله: (والوضوء أيضً 

aَ�َل Gۡ}َۡ�ِ0ُن ﴿ كما قرأ ابن كثري  ؛من مهزة االستفهام وقال القرطيب: الواو عوضٌ  ...اإلنكار األول
ه إما ألنه مبتدأ وخربُ  - ت الروايةإن صح -  ... وأما مع حذف الواو فيكونُ )٢(﴾َ��ُ?- #2ِِۦ َوآ

مبتدأ حمذوف،  أو ألنه خربُ  ؟ هذا املقامك يفك أو كفايتُ : الوضوء عذرُ حمذوف، التقديرُ 
ه حمذوف، على أنه مبتدأ وخربُ  الرفعُ  )الوضوء(وجيوز يف  ؟ك الوضوءُ : عذرك وكفايتُ التقديرُ 
 الوضوءَ  : فعلتَ ا بإضمار فعل، التقديرُ أن يكون منصوبً  وجيوزُ  ؟عليه تقتصرُ  : الوضوءُ التقديرُ 
  .)٣("؟أو توضأتَ  ؟وحده

  بيان المسألة:
ذلك  وبيانُ رواية على حدة،  ج كل وخر  �بن اخلطاب  امللقن روايتني لقول عمرَ  ابنُ ذكر 
  :فيما يلي

على  عاطفةً  كون هذه الواوِ ل..؟) .الواو يف (والوضوء امللقن صحة رواية إثباتِ  يرى ابنُ 
 الواو بقوله: إنْ  يف صحة رواية حذفِ  اجلملة اليت قبلها (أية ساعة هذه؟)، غري أنه شك 

 ت الرواية.صح  
  .)٤(وهذه الرواية مذكورة يف مصادر متون احلديث األصلية 

ه حمذوف، والتقدير: الوضوءُ خربُ و  (الوضوء) مبتدأً  كونإما بعند الرفع  ج هذه الروايةُ ر وختُ 
بإضمار فعل، وعند النصب : عذرك الوضوُء. ا ملبتدأ حمذوف، والتقديرُ تقتصر عليه، أو خربً 

                                 

  .، باب فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل على الصيب شهود يوم اجلمعة، أو على النساء٢/٢صحيح البخاري  )١(
 .١٢٣ األعراف: )٢(

 .٧/٣٨٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

 .١/١٨ ، مسند الشافعي١٠١/٣٣٦موطأ مالك  )٤(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٨٣ 

  الوضوَء وحده)، وكال الوجهني جائز.  تَ : (فعلوالتقديرُ 
  .)١(رانكإلإىل معىن اه رجألن النصب خيُ  ؛على الرفع وااتفق واةر ال إن :لييهَ الس  قالو 

األمر حباجة يكوُن  فال السهيلي أن الوضوء وحده يكفي لصالة اجلمعة؟ وال أدري أيقصدُ 
ذا مل حيمله على ترك األفضلية إال على شيء حمرم، ول إىل إنكاره، أم أن اإلنكار ال يكونُ 

  ؟والسبق
على  على اإلنكار األول، والتوبيخَ  امعطوفً  ه رواية إثبات الواو جعل (الوضوء)ن وج فمَ 

 السبق إليها يف أول وقتها، وهذا من أحسن التعريضات وأرشقِ  تأخر ايء إىل الصالة، وتركِ 
 حجر بالغرابة بقوله: وأغربَ  ابنُ  السهيلي وصفه وقولُ  ،امللقن ابنُ ه الكنايات، كما وصف

  .)٢(السهيلي
يف قوله  )٣(ابن كثري اءةقر  يف كما  ،من مهزة االستفهام عوضٌ  الواوَ أما قول القرطيب بأن 

  .)٤(﴾َ��ُ?- #2ِِۦ َوآaَ�َل Gۡ}َۡ�ِ0ُن ﴿تعاىل:
؛ ضمة بعد لوقوعها مفتوحةً  ؛يف اآلية ا صحيحٌ ختفيف اهلمزة بإبداهلا واوً ُرد عليه بأن قد ف 

؛ ألن بعد فتح لوقوعها مفتوحةً  ؛، وأما يف احلديث فليس كذلكألن أصله (قال فرعون أآمنتم)
يف أن  ؛عند النحويني والصرفيني كما هو مقررٌ   افال وجه إلبداهلا فيه واوً  ،لوضوء)ا(فقاَل أَ  أصله

  . )٥(اقلب واوً ما قبلها ال تُ  اهلمزة املفتوحة املفتوحَ 
��y}كقوله تعاىل:   ،ستفهامالا املد على لفظلوضوء) بآ(أن  ذلكإن الصواب يف  :وقيل

z�{ z�)٨( سهل اهلمزة، فتُ )٧(الوصل زةعلى مه تفهام داخلةٌ سالا فهمزةُ  ،)٦(. 

                                 

  .٢/٣٦٠: فتح الباري نقًال  )١(
 .املصدر السابق )٢(

  .٢٩٠، السبعة يف القراءات ١/٤١٩القراءات لألزهري  معاين )٣(
 .١٦٥ :األعراف )٤(

 .١/٣٧٥، شرح الزرقاين على املوطأ ٣/٣٤، شرح شافية ابن احلاجب ٣/٥٥٤الكتاب  )٥(

 .٥٩ :يونس )٦(

  .١/٣٧٥شرح الزرقاين على املوطأ  )٧(
  .٣/٤٧شرح شافية ابن احلاجب  )٨(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٨٤ 

يف ختريج  أصليةٍ  درَ ارواية حذف الواو باالستناد إىل مص  لنا صحةُ تبني يومما سبق 
  .وأن رأي اإلمام القرطيب فيه نظر الراويات،



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٨٥ 

  لةمسأ
  أسماء األماكن بين المنع والصرف

  .)١(... "رٍ جدا إىل غريِ  ًىن مِ ـبيصلي  �ورسول الله ... " :�اهللا بن عباس  عبديف قول 
  قال ابن الملقن: 

  .)٢(ها"وتذكريُ  ،ها باأللفها، وكتابتُ صرفُ  األجودُ  :ًىن "مِ 
  بيان المسألة:

  :ذلك فيما يلي وبيانُ رف، من منعها من الص امللقن أن صرف (مىن) أجودُ  ذكر ابنُ 
على أن الصرف،  وعدمُ  عليها التأنيثُ  بُ املشهور عند النحويني أن أمساء البلدان يغلِ 

  . )٣(واملكانُ  به البلدُ  ا، فريادُ ا مصروفً ، وما جاء منها مذكرً قصد ا البقعةُ يُ 
نع ملقصورة، وقد متُ بألف التأنيث ا فــــــ(مىن) إن قيل إا ممنوعة من الصرف؛ فلكوا خمتومةً 

  من الصرف للعلمية والتأنيث.
 ا مذكرٌ ت (مىن) مصروفةً أما إن ُعدوالعلمية وحدها ال متنع الصرفَ ، ، فباعتبار أ.  

ها ، وصرفُ )٤(املنعُ و  فيها الصرفُ  أن (مىن) من أمساء البلدان اليت جيوزُ  والذي عليه العلماءُ 
  الشبه بالفعل. ا بعيدةُ إذ إ ؛أجودُ 

  امللقن هو الصواب.  أن ما اختاره ابنُ تبني يسبق  ومما
  
  

                                 

  ح مساع الصغري؟، باب مىت يص١/٢٦صحيح البخاري  )١(
 .٣/٣٨٨التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٤٧٠، علل النحو ٣/٦١، التعليقة على كتاب سيبويه ٢/٩٩األصول يف النحو  )٣(
٣/١١٦٧. 

 .١/٤٨٨، املغرب يف ترتيب املعرب١٦٢/ ٥، املخصص ١٠/٥١٠، احملكم واحمليط األعظم ٣/٢٤٣الكتاب  )٤(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٨٦ 

  مسألة
  الفعل (نظر) بين التعدي واللزوم

ةٌ وGgُُهٞ ]tِٖ��َGَۡ ﴿ ه تعاىل:يف قول َ�ِ�
� �  ٞ   .)٢()١(﴾ إَِ�ٰ َرّ�َِ.� �َ�ِ�َ�ة
  قال ابن الملقن: 

  من وجهني: -وهو االنتظار-كونه يف اآلية باملعىن األول   وخطأُ ... "
تعدى ا، وإمنا ، وهو إذا كان مبعىن االنتظار ال يَ )إىلـ(مها: أنه عدي إىل مفعوله بدُ أح

�َ{َ� ﴿ قال تعاىل: ،يتعدى بنفسه 
@Kٱ 
̂
ا كان مبعىن م اه بنفسه لَ فعد  ،)٣(﴾َ�َ.hُ�َ[ cُۡ�وَن إِ

  .)٤("...)ينتظرون(
  بيان المسألة:

من بِني معانيها األخرى  النظر واملعاينة عىنيف اآلية مبذكر ابن امللقن أن كلمة (ناظرة) 
  :وبيان ذلك فيما يلي ،)٥(أكثر من معىن ؛ إذ تعين هذه الكلمةُ احملتَملة لغةً 

معىن  وعلل ذلك بأناالنتظار،  من (ناظرة) معَىن  من قال بأن  خطأ ابن امللقن رأيَ 
  !.بال واسطة أصالةً  التعديَ  ار يتطلبُ االنتظ

حرف ال ب ايً  النظر متعدأن يكون معَىن  ال يتعنيُ فمطرد،  غريُ ن امللقن لكن ما قاله اب
ۢ #َِ- ]gِۡ�َُ�  ﴿مثل قوله تعاىل:  ذلك، من أخرى ختالفُ  كرمية  ، إذ وردت آياتٌ )٦(جر َ��َ�ِ�َ�ةُ

  .)٨(مبعىن: منتظرة مرتقبة )ناظرةفـ(، )٧(﴾ٱWَ�ۡ/ُۡK)Gَُن 

                                 

  .٢٣ :قيامةال )١(
  .﴾ ِإَىلٰ َربـَها نَاِظَرة �ةٌ ناِضرَ  ، باب قول اهللا تعاىل: ﴿ُوُجوه يَوَمِئذ٩/١٢٧صحيح البخاري  )٢(
  .١٨ :مدحم )٣(
  .٣٣/٣٢٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٤(
  .٥/٢١٧، لسان العرب ١٣٤، معجم الفروق اللغوية ٢٦٦ - ١٤/٢٦٥ذيب اللغة  )٥(
، متهيد القواعد بشرح ٦/٨٩، التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ٤١صديان فيما جاء على الفعالن نقعة ال )٦(

 .٣/١٥١٩تسهيل الفوائد 

 .٣٥ :النمل )٧(

 .١٠/٤٦٢، املوسوعة القرآنية ٢٦٧/ ١٩، التحرير والتنوير ١٣/٢٠٠تفسري القرطيب  )٨(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٨٧ 

]ّ�Cُُِ- ٱG?ُ�ۡ/َۡKُن  ¢وَن Rُۡ¡@ََ0ِ�ُ َوُ Rِۡ�ُ ﴿ه قوله تعاىل: ومثلُ 
َ
، إذ حيتمل أن يكون )١(﴾#ِ�

بصر ويبصرون الذي هو ، والباء زائدة، فيصبح التقدير: فستُ (أيكم) موصولة ويكون مفعوًال 
  .)٢(منكم املفتونُ 

ره من حيث املعىن، إذ قال: إذا كانت مبا ذَكَ  -رأيي بَ حسَ  -ولو أن ابن امللقن اكتفى
ا مَ ر لِ ، إذ املنتظِ ه، وهذا ال يليقُ أو ثوابَ  ،امرتقبة ر  املعىن: كونيأن  لُ حتمِ مبعىن االنتظار، فيَ 

  عن كوا لالنتظار.  أن ُيصرف النظرُ  ، وذا ميكنُ )٣(ه يف تنغيص وتكديرينتظرُ 
  كوا للنظرالقول بتعني   أن (ناظرة) من النظر بداللة املعىن، وال ميكنُ تبني يومما سبق 

يها مبجرِد دال ا يف ذلك من اخلالف.مَ لِ  ؛حبرف جرلة تعد  
  
  

                                 

  .٦ :القلم )١(
 .٣/١٥١٩، متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ٦/٨٩لتسهيل التذييل والتكميل يف شرح كتاب ا )٢(

 .٣٢٤/ ٣٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(



اء املعربة) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمس  

٨٨ 

  مسألة
  )رجل آتاه اهللا ماًال ( ه اإلعراب فيأوجُ 

ه يف هلكتِ  ط علىلِ  فس آتَاه اهللا ماًال  رجل: إال يف اثنتني دَ ال حسَ " :�ه يف قول
  .)١(..."احلق

  قال ابن الملقن:
، ه: البدلُ أوجُ  ثالثةُ  )رجل(يف لتني أو طريقتني، وجيوز صْ  يف اثنتني)، أي: خَ القوله: (إ"

  .)٢(رجل" خصلةُ  -إحدامها :لى تقدير خصلتنيع أعين، والرفعُ  وإضمارُ 
  بيان المسألة:

ذلك فيما  وبيانُ ؟ وىل أيهاه إعرابية، ومل يذكر األَ جُ أو  ذكر ابن امللقن أن لــ(رجل) ثالثةَ 
  :يلي

)، أي: إال يف رجٍل آتاه  من (خصلتنيبدًال جمرورًة (رجل)  تكون كلمةأن  :البدل وجهُ 
  .. إخل.اهللا.

  .، أي: أعين رجًال (أعين) بتقدير فعل :النصب ووجهُ 
  ...).رجل األوىل اخلصلةُ والتقدير: (، اخلربيةعلى  :الرفعوجُه و 

  ألمور:وذلك ؛ )٣(هو الرفعُ  - ب علميحسَ -أنه َأوىل  ىالذي أر  والوجهُ 
  .كون باب االبتداء عمدةً   - ١
إىل  إىل تقدير أوىل مما يفتقرُ  إىل تقدير حمذوف، وما ال يفتقرُ  جُ وجه النصب ُحيوِ  - ٢
  تقدير.
  الت.ضَ به من الفَ   به، واملفعولُ ) مفعوًال يُعرب (رجًال  - ٣
ا االستغناء عنها، إال يف النعت أحيانً  الت يصح ضَ فَ  وجه البدل من التوابع، والتوابعُ  - ٤

  فإنه قد يتمم الفائدة.
                                 

  ، باب االغتباط يف العلم واحلكمة.١/٢٥صحيح البخاري  )١(
  .٣/٣٦١التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
كناش يف فين النحو والصرف ، ال٢/٢٢، شرح التسهيل ١/٢٠١، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ١/١٩٨اخلصائص  )٣(

١٧٣/ ١. 



اء املعربة) الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمس  

٨٩ 

وجه الرفع عن غريه؛ إذ ال حاجة فيه إىل تقدير حمذوف، ويُعد من  لويةُ  أو تبني يومما سبق 
  عنها. االستغناءُ  د اليت ال ميكنُ األبواب الُعمَ 

  



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٩٠ 

  مسألة
  )ل فيرتقىهْ ال سَ (ه اإلعراب في أوجُ 

وال مسني  ،فريتقى سهل ، على رأس جبل: المجل غث  زوجي حلمُ  يف قوهلا: "...
  .)١(..."فينتقل

  ن: قال ابن الملق
دون تنوين،  )سهلَ ( ها مروية: نصبُ أوجه، كل  فيه ثالثةُ  جيوزُ ، )سهل فريتقى ال(وقوله: "

  .)٢("يف الكلمتني ا عندي الرفعُ ُ عر . وأها منونةً ها، وخفضُ ورفعُ 
  بيان المسألة:

  :وبيان ذلك فيما يليمن النصب واجلر،  أعربُ  ذكر ابن امللقن أن الرفعَ 
، غري أن )٥(التنوينمع اخلفض ب، و )٤(الرفعبو  ،)٣(دون تنوين بالنصب وي هذا احلديثُ رُ 
  ها:خترجيَ إليك ، و هٍ أوجُ  ستةُ  احملتملةَ  هَ األوجُ 

  .ه سهًال : ال أجدُ فتقديرُه ؛النصب والتنوين وجهُ أما 
اليت لنفي  )ال( اسمَ  (سهل) ويكونُ : ال سهَل، فتقديرُه ؛تنوين البأما وجُه النصب و 

  ه: ال سهَل صعوُده.وتقديرُ  ها حمذوف،اجلنس، وخربُ 
 (على رأس جبلٍ  ، والتقديرللجبل (سهل) صفةً  ؛ فعلى أن يكوناجلر والتنوينوجُه أما و  

  و(ال) نافية ال عمل هلا. )ال سهل
ال سهِل والتقدير (، مع نيته حذف املضاف إليهعلى يكون ف ؛تنوين أما وجُه اجلر بالو 

  .)الصعوِد فريتقى
ملبتدأ  خربٌ على أنه (ال سهٌل) فـ - امللقن أنه الوجه األعربُ  رى ابنُ الذي ي- أما الرفعُ و 

  .)ال هو سهٌل فريتقى(ه: حمذوف، وتقديرُ 

                                 

 .، باب حسن املعاشرة مع األهل٧/٢٧صحيح البخاري  )١(

 .٢٤/٥٧٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

)٣(  ٢/٣٦اج حديث السر. 

 .١٦/٢٦، صحيح ابن حبان ١٨٩٦/ ٤صحيح مسلم  )٤(

 .٨/١٥٤، مسند أيب يعلى ٢٤١/ ٨، السنن الكربى ٧/٢٧صحيح البخاري  )٥(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٩١ 

  بعدها. يء املعرفةِ  ؛عاملة غريُ  نافيةاجلواب أا ف ماذا تعرب (ال)؟ :وإن قيل
مل حمذوف، والنصب بع تقديرَ  من الرفع، حيث يقتضي الرفعُ  إن النصب أجودُ  :وإن قيل

  ذلك من جهة املعىن: مكن ختريجُ (ال) النافية للجنس، فيُ 
رت تشبيهني لزوجها (حلم مجل غث)، (على رأس جبل)، مث ذَكرت وذلك أن الزوجة ذكَ  

  ه.بِ لَ طَ يف ال َمطمع  الصعود، وأن اللحم غث  أن اجلبل ليس سهلَ 
م مجل غث ال ُيسعى ن قول: حلى مِ ها للشبه بعد االنتهاء من متام التشبيه أوعَ فتفسريُ  

  ه لنيل اللحم الغث. لنيله، واجلبل صعٌب صعوده، أن تُتحمل مشقتُ 
  هلذا املعىن. م الرفعَ ن ابن امللقن قد إ :أن يقالَ  وذا ميكنُ 

  
  



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة) 
٩٢ 

  مسألة
 للمجهول نصب المفعول به بعد الفعل المبني  

  .)١("اخريً على صاحبها  فأُثِينَ يف قوهلم: "
  قال ابن الملقن: 

على صاحبها  ثينفأُ  ) يف املوضعني، (مث ُمر بثالثةٍ امياطي: (خريً هو يف أصل الد كذا "
 شر بفتح األلف. وقال ابن التني: قوله:  )ثَىن فأَ (إذا قرئ  ا)، باأللف يف الثالثة، وهو أصح

ا. مثله، وكأنه أراد إذا قرئ مبني  ا) صوابه: خٌري. قال: وكذلك هو يف بعض الروايات، وشر (خريً 
  .)٢("عٌد يف اللسانقال: ويف نصبه بُ 

  بيان المسألة:
  :وبيان ذلك فيما يليا) مبين على العامل، ذكر ابن امللقن أن الرفع والنصب يف (خريً 

ذلك:  ، وختريجُ )٤(رفعهاالثانية ب، و )٣(ا)بنصب (خريً األوىل  :دت روايتان يف هذا احلديثورَ 
 الرفع فمبين  أما عاملُ و ا) على املفعولية، نصب (خريً للفاعل، فتُ  االنصب مبني  عاملُ يكون أن 

  (خري) عن الفاعل.  للمفعول، فتنوبُ 
ا مع كون العامل مبني منصوبًة ا) (خريً جاءت فيها الكلمُة  )٥(غري أن رواية البخاري

تقدير  ويكونمن القول،  ا) حاًال (خريً يكون أن ب -على بُعد-ذلك  ، وميكن ختريجُ فعولللم
  .)اه خريً كونِ   حالَ  فأُثين القولُ (: احملذوف

  اللسان". يفعن قول الشارح: "ويف نصبه بُعٌد  وهذا قد يفصحُ 
كون لاملفعول، ذكر ا عن واكتفى  ؛ا)(مبني قال:   ابن امللقن عن املبين للمفعولحني عرب و 

  إال تأكيًدا. )مبين للفاعل( :الفاعل، فال يُقال األصل وجودَ 

                                 

 .، باب ثناء الناس على امليت٢/٩٧صحيح البخاري  )١(

  .١٠/١٤٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
 .١/٢٨٦، مسند اإلمام أمحد بن حنبل٤/٥٠، سنن النسائي ٢/٩٧صحيح البخاري )٣(

، مسند أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن ١/١٣٥، مسند أيب يعلى املوصلي ١/٢٨٧مسند اإلمام أمحد بن حنبل )٤(
  .١/٢٤٢اخلطاب رضي اهللا عنه وأقواله على أبواب العلم 

 .٢/٩٧ صحيح البخاري )٥(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٩٣ 

  مسألة
  الصرف والمنع(نوح) بين 

وnَۡۡ�َ��ٓ إَِ�ٰ ﴿يف قوله تعاىل:"
َ
وnَۡۡ�َ��ٓ إrََِۡ� َ£َ/�ٓ أ

َ
�ٓ أ 
Yِحٖ إGُ�  ِ¥ِّR
�ِۦۚ  َۧوٱ   .)٢(")١(﴾َ� ِ�ۢ� Xۡ4َِ�ه

  قال ابن الملقن: 
  .)٣("هه، وجيوز تركُ صرفُ  (نوح) أعجمي، واملشهورُ "

  بيان المسألة:
  :وبيان ذلك فيما يلي، ُكهتر و  (نوح) الصرفُ  ذكر ابن امللقن أنه جيوز يف

 ه غريَ ، ومنهم من يـَُعد البتةَ  ن يرى أنه مصروفٌ فمنهم مَ  ؛اختلف النحويون يف اسم (نوح)
   .)٤( يرى أنه إذا ُنكر ُصرفمن مصروف، ومنهم 

، )٥(يف منعه من الصرف مساٌع شاذ وال مشهور دْ رِ ه، وألنه مل يَ تِ فلخف  )؛ا(نوحً  ن صرفَ مَ ف
 هابِ ه عند التنكري؛ فلذَ ن يصرفُ مَ  وأما حجةُ ، )٦(مةجْ من الصرف؛ فللتعريف والعُ  ن منعهأما مَ و 

  .)٧(املنع َيت عل أحدِ 

  عن ذلك كما يلي: واجلوابُ 
١ -  البتة، كـــــ(نوح) و(لوط)،  الوسط، مصروفٌ  ساكنِ  أن كل اسم أعجمي ثالثي

  وسط؟ال نع، مع كوا ساكنةَ صرف (هند) ومتُ و(عاد)، فإن قيل: ِمل تُ 
  التأنيث أقوى من العجمة يف املنع من الصرف. مؤنث، وحكمُ  ن (هند) اسمٌ قيل: إ

  الزائد عن ثالثة، خبالف التأنيث.  يفأن العجمة ال تؤثر إال  - ٢

                                 

 .١٦٣ :نساءال )١(

 .، باب بدء الوحي١/٦صحيح البخاري  )٢(

  .٢/١١٨التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(
شاف ، ارت٣/١٤٩٢، شرح الكافية الشافية ١/١٩٤، شرح املفصل ال يعيش ٣/٣٥٠، املقتضب ٣/٢٤٠الكتاب  )٤(

 .٢/٨٧٨العربلسان الضرب ولب لباب 

  .١/٥٩٣، شرح شذور الذهب البن هشام ٢/٩٢األصول يف النحو  )٥(
 .٢/٨٧األصول يف النحو  )٦(

 .٣/١٢٢٢توضيح املقاصد  )٧(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٩٤ 

  نع من الصرف لعلة واحدة.أن اسم (نوح) ليس من األمساء اليت متُ  - ٣
ه كونِ له من الـتأنيث و ؛ خلروجأعجمي مصروفٌ  ) اسم مذكرٌ اأن (نوحً  خالصة القول:و 
 صرفه هو الوجه.النحويني أن  مجهورُ يرى  ولذلكالوسط،  ساكنَ  اثالثي  

  ثبت أنه مصروف. ا يُ ممه، وذلك ملا ورد ذكر ابن امللقن أن املشهور صرفُ  وكذلك
  
  



ء املعربة)املبحث الثاني:(األمساالفصل األول:(مسائل األمساء)،   

٩٥ 

  مسألة
 غالنصب في االستثناء المفر  

 اإلبقاء الها إكل   واطَ لوا األشمُ هم أن ير ه أن يأمرَ ومل مينعْ " :�يف قول ابن عباس 
  .)١("عليهم

  قال ابن الملقن: 
 للرفق م. قااأي:  ،ممدودٌ  ،موحدة وقوله: (إال اإلبقاء) هو بكسر اهلمزة، مث باءٍ "

النصب على أن يكون مفعوًال من أجله،  ، وجيوزُ )مينعه( ه فاعلُ نالقرطيب: رويناه بالرفع على أ
  .)٢(ه"علُ وهو فا �رسول اهللا  عائد على نعه) ضمريٌ ميقال: ويكون يف (

  بيان المسألة:
  :وبيان ذلك فيما يليذكر ابن امللقن أن ما بعد (إال) أي: اإلبقاء، حيتمل إعرابني، 

لـــ(مينع)،  لكوا فاعًال  (إال) يف هذا احلديث للحصر، و(اإلبقاء) تُرفع وتُنصب، فالرفعُ 
  يف كل األشواط. هم بالرملِ ن أن يأمرَ م � الرسولَ  -الرفقُ أي -اإلبقاءُ  والتقدير: مينعُ 
 ُا ا منصوبة فعلى أما كومن أن  � الرسولَ  من أجله، إذ التقدير: مل مينعِ  مفعولٌ أ

  ا م. أي: رفقً ؛ إبقاًء عليهمهو يأمرهم أن يرملوا يف األشواط كلها إال 
التقدير: مل  هذا، وقد تأيت (اإلبقاء) جمرورة، وذلك أن (إال) من معانيها (غري)، فيصبح

أن (اإلبقاء) مرفوع على الفاعلية، وذلك  -حسب ما أرى- واألقربُ  مينعه غري اإلبقاِء عليهم.
، وأن رملوا األشواط الثالثةَ يأن  �فأمرهم النيب  عباس: لداللة الضمائر يف احلديث، قال ابنُ 

  عليهم. ال اإلبقاءُ كلها إ  هم أن يرملوا األشواطَ أمرَ يه أن ميشوا ما بني الركنني، ومل مينعْ 
 لم يبق يف اجلملة سوى مانعٍ ف، وهو املمنوعُ  مفرد مذكرعلى  فـــاهلاء يف (مينعه) عائدةٌ  

على اجلمع،   به ما يدل متصًال  لو كان الفعلُ و  .أو الرفق، فيكون فاعًال  واحد، وهو: اإلبقاءُ 
  ان اهللا عليهم.رضو  واملفعول به الصحابة � هو النيب  أي: (مينعهم)، لكان الفاعلُ 

  .� ؛ون عن أمرهللصحابة، إذ هم يصدرُ  هو املانعَ  أن يكون الرفقُ  ال ميكنُ و 

                                 

 .، باب كيف بدء الرمل٢/١٥٠صحيح البخاري  )١(

  .١١/٣٦٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٩٦ 

  مسألة
  بين الصرف والمنعر) فَ (صَ 

  .)١("ارً فَ صَ  "وجيعلون احملرمَ  :�يف قول ابن عباس 
  قال ابن الملقن: 

، ويف مسلم ،مياطيخبط الد  ) كذا هو بغري ألف، كذا هنا يف أصلٍ وقوله: (صفرَ "
ه، فقيل له: مل ال كان أبو عبيدة ال يصرفُ   :؛ ألنه مصروف قطًعا، ويف "احملكم")صفرًا(والصواب 

من الصرف إال علتان،  احلرفَ  نعُ وقالوا: ال ميَ  ،تصرفه؟ ألن النحويني قد أمجعوا على صرفه
ها ن األزمنة كل ز: يرى أ، قال املطر )والساعةُ  املعرفةُ : (مها ،نا بالعلتني فيه، فقال: نعمفأخربِْ 

  .)٢("مؤنثة ، والساعاتُ ساعاتٌ 
  بيان المسألة:

  :وبيان ذلك فيما يلي) مصروف، وال وجه ملنعه من الصرف، اذكر ابن امللقن أن (صفرً 
فهذا ال  اه مصروفً ، أما كونُ )٤(ومنُع الصرف، )٣(الصرفُ لـــ(صفر) يف هذا احلديث روايتان، 

  خالف فيه، كما سيأيت.
صاحب أبو عبيدة فيما نقله كما ذكر ؛  ة (املعرفة والساعة)عل لِ فن الصرف ه موأما منعُ 

  .)٥()احملكم(
  لكن ذلك ال يصح لوجهني: 
وهي: إحالل شهٍر حمرٍم، وحترمي شهر  ؛إىل النسيئة احملرمة أن يف احلديث إشارةً  - ١

على إرادم  تحرمي مبينّ والمعرفًة؛ ألن التقدمي والتأخري يف التحليل  حالل، وذا ال يُعد الشهرُ 
  هنا نكرة، خبالف لو مت إضافته.  فيكون الشهرُ  -كما ذكر ذلك شراح احلديث-  للقتال

                                 

 .التمتع واإلقران واإلفراد باحلج، وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي، باب ٢/١٤٢صحيح البخاري  )١(

  .١١/٢٥٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
  .٢/٩٠٩، صحيح مسلم ٢/١٤٢، صحيح البخاري ٤/١٣١مسند اإلمام أمحد بن حنبل  )٣(
 .٥/١٨٠مسند النسائي  )٤(

ا، كم واحمليط األعظم، إن كان كذلك فذُكر االسم ناقصً وال أدري أيقصد ابن سيده يف كتابه احمل، ذكره ابن امللقن )٥(
 .٨/٣٠٧: احملكم واحمليط األعظم وقول أيب عبيدة موجود فيه، نقًال 



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٩٧ 

 ،كتحويل األزمنة إىل ساعات-ر على أصل آخَ بناًء أن حتويل املذكر إىل مؤنث  - ٢
َ�ۡ ِ� َ�.ۡ kَِ0َ��ُم  ﴿ ، ومنه قوله تعاىل:)١((الشهر) مذكرألن ، فيه تكلفٌ  - والساعات مؤنثة

 ِ9ۡXَِ#�?َ?َ�ُ﴾)٢( .  
عند ، واملعروف ممنوع من الصرف من قال: إن صفرحجة  بطالنُ  تضحُ ومما سبق ي

 وشهر. )٣(مقام علتني تقوم ن أو علةٌ انع من الصرف إال ما كان فيه علتالنحويني أنه ال ميُ 
  ه. صرفُ تعني يوبذلك  ،ليس فيه إال العلمية(صفر) 
بال تنوين، وذلك على لغة ربيعة، إذ املشهور هكذا (صفر) كتابة  ختريجُ  ميكنُ لكن و 

  .)٤(صرفه منع يقتضي اللكن ترك كتابته و  ،املنصوب بغري ألف عندهم كتابةُ 
  

                                 

 .٦، املذكر واملؤنث البن التسرتي ٧٣املذكر واملؤنث البن جين  )١(

 .٩٢ :النساء )٢(

 .١/١٧٩، شرح الكافية الشافية ١٢الكافية يف علم النحو  )٣(

 .٥/١٨٠، حاشية السيوطي على سنن النسائي ٣/٤٢٦الباري ال بن حجر فتح  )٤(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٩٨ 

  مسألة
  بين الصرف والمنع اء)رَ (حِ 

  .)١("راءحِ  "وكان خيلو بغارِ  :-اهللا عنهارضي – يف قول عائشة
  قال ابن الملقن: 

 ن منعَ على الصحيح، ومنهم مَ  ، وهو مصروفٌ املد الراء و  : بكسر املهملة وختفيفِ )اءرَ حِ ("
 فهِذه ست  ؛ن قصره أيًضاثه، ومنهم مَ ن أن على الصحيح أيًضا، ومنهم مَ  ه، مذكرٌ صرفَ 

  .)٢("لغات
  بيان المسألة:

  :ذلك فيما يلي وبيانُ ، است  (حراء) لغاتٍ  يف ذكر ابن امللقن أن
  منها قسمان قد ميتزجان ومها: ة:ثالث أقسامإىل يف (حراء) اللغات  ميكن تقسيم

  الصرف ومنعه،  - ١
  والتذكري والتأنيث:  - ٢

 الذي يكون فيه علتان أو علةٌ  أنه االسمُ  :اشتهر عند النحويني، فيما ُمينع من الصرفوقد 
  نع من الصرف.صرف وميُ فـــ(حراء) يُ وعليه  ؛)٣(العلتني تقوم مقامَ 

األصل يف أمساء البلدان التأنيث، و املكان،  به اسمَ  (حراء) إذا ذُكر وكان املرادُ  فيصرفُ 
  فيها ألن تأنيثها غري حقيقي. وإمنا جاء التذكريُ 

التأنيث  :منعها من الصرف منع من الصرف، وعلةُ البقعة، فتُ  أما إن أُنثت وأريد ا اسمُ  
  .والعلمية
  .)٤(، والصرف واملنعوالتأنيث التذكريُ  فيه جيوزُ (حراء) مما فـ

  جرير: قولُ التأنيث واملنع فمن 

                                 

 .، باب بدء الوحي١/٧صحيح البخاري  )١(

  .٢/٢٤٩التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
 .١/١٧٩، شرح الكافية الشافية ١٢الكافية يف علم النحو  )٣(

 .٤٠٣١/ ٨واعد ، متهيد الق٢/٤٣٢، معجم ما استعجم ٤٧٠، علل النحو ٣/٢٤٦الكتاب  )٤(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
٩٩ 

  اقــــــــــــــــــدميً  نــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــريٌ أي  ســــــــــــــــــتعلمُ 
  

ـــــــــــبطنِ وأعظمُ    ـــــــــــا ب   )١(اراَء نـــــــــــارَ ِحـــــــــــ ن
  ممنوعة من الصرف.هنا فـــــ(حراء)   

  ومنه كذلك قول رؤبة:
  
  

  )٢(نِ نحَ ن حــــــــراٍء ُمـــــــــِمـــــــــ وجــــــــهٍ  ب ورُ   
  نع من الصرف.(حراء) هنا مل متُ فـ  

  املد والقصر يف (حراء):  - ٣
-، ومل أقف )٣(رهاصْ نون من يقول بقَ لح ، بل إن بعض احملدثني يُ املد املشهور يف (حراء) 

  .؛ غري ما أشار إليه ابن امللقنلغة القصر على من نص  على -حسب اطالعي
ُ يومما سبق  فقد  أما اللغة السادسةُ و عروفة، مشهورة م مخسةً  تٍ (حراء) لغايف أن  تبني

  ا. احملدثني، ومل أقف عليه اعرتض عليها بعضُ 

  
  

                                 

، املعجم املفصل يف الشواهد ٣/٣٥٩، املقتضب ٣/٢٤٥البيت من الوافر، ومل أجد البيت يف ديوانه، نقال: الكتاب  )١(
 .٢/٨٦العربية 

، املعجم املفصل يف العربية ٢/٤٣٢، معجم ما استعجم ٣/٢٤٥، الكتاب ١٦٣البيت من الرجز، ديوانه  )٢(
١٢/٢٨١. 

، الفائق يف غريب احلديث ١٦٥، درة الغواص يف أوهام اخلواص ٤٥، إصالح غلط احملدثني ٣٣املقصور واملمدود  )٣(
  .٢/٢٢٣، معجم البلدان ٢٣٠، األماكن أو ما اتفق لفظه وافرتق مسماه ١/٢٧٢واألثر 



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
١٠٠ 

  مسألة
  (هذه مكان عمرتك) بين الرفع والنصب 

  .)١(عمرتك" مكان"هذه  :�يف قول النيب 
  قال ابن الملقن: 

عمرتك الفائتة،  أي: عوضُ  ؛على اخلرب )مكان( برفعِ )، هذه مكاُن عمرتك(...  "
 ؛ه، والعامل فيه حمذوفغريُ  ، وال جيوزُ هُ أوجَ  هم: والنصبُ قال بعضُ  وبالنصب على الظرف.

 ؛عندي هُ أوجَ  قال القاضي عياض: والرفعُ  ا.مكاَ  عمرتك أو جمعولةٌ  مكانَ  هذه كائنةٌ  :تقديره
  .)٢("كعمرتِ  ضَ وَ إمنا أراد عِ  ،د به الظرفَ رِ إذ مل يُ 

  بيان المسألة:
وبيان ذلك ا، ا، وتُنصب ظرفً تُرفع خربً  يف النص السابق ذكر ابن امللقن أن كلمة (مكان)

  :فيما يلي
  (يف)، وأن املكان ال يقبلُ ن معَىن ما مل يتضم  عند النحويني أن الظرف ال ينتصبُ  املشهورُ 

  ، قال ابن مالك:)٣(هرُ حتصُ  ا، أي: ليس له حدودٌ ذلك ما مل يكن مبهمً 
  انَ م ُضــــــــ أو مكــــــــانٌ  وقــــــــتٌ  الظــــــــرفُ 

  
  اَنــــــــأزمُ  ثْ نــــــــا امُكــــــــكهُ   (يف) بــــــــاطرادٍ   

  وقال:   
  ارَ ظَهـــــــــــــفيـــــــــــــه مُ  ه بـــــــــــــالواقعِ بْ فانِصـــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــانْ  كـــــــــــــــــــــــانَ      ارَ قـــــــــــــــــــــــد مُ  هِ وِ وإال ف

   ذاك ومــــــــــــــا قابــــــــــــــلٌ  وقــــــــــــــتٍ  وكــــــــــــــل  
  

  )٤(مــــــــــــــــــابهَ إال مُ  ه املكــــــــــــــــــانُ يقبلُـــــــــــــــــ  
   ا؟معىن (يف) فكيف يكون منصوبً  (مكان) يف هذا احلديث ال يتضمنُ لفظ فإن  ومن َمث  

  ؛ ألمور:حُ أرجَ هو الرفع لــ(مكان) ف وأما وجهُ 
ه النحويون، وهو ه معىن (يف) أقر نِ م تض معىن (يف)، وشرطُ  (مكان) ال يتضمنُ لفظ أن  - ١

                                 

 .، باب كيف ل احلائض والنفساء٢/١٤٠صحيح البخاري  )١(

  .١١/٢٠٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
  .١/٤٢٦، شرح املفصل البن يعيش ١/٥٦، اللمع يف العربية ١/١٩٧صول يف النحو األ )٣(
 .٣٠ألفية ابن مالك  )٤(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
١٠١ 

  نصبه. شرطُ 
قد عن العمرة الفائتة، ف د أن هذه العمرة عوضٌ ي، إمنا أر أنه مل يـَُرد بـــــ(املكان) الظرفُ  - ٢
  .)... هذه مكان عمرتكي العمرةَ عِ ف بالبيت... ودَ .. ومل أطُ .( يف احلديث:جاء 

  : هذه عوض عمرتك.التقديرُ فأخرى،  عمرةً عوَضها فعندما أمرها برتك العمرة،  
 مع ما أقره النحويون.  عرتضُ فإن وجه الرفع هو األقرب، وأما النصب فقد يَ  ومن َمث  

  



عربة)الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء امل  
١٠٢ 

  مسألة
 غير المضافة(أي (  

  .)١("؟أي : مث قلتُ  :" �يف قول عبد اهللا 
  قال ابن الملقن:

  .)٢("مضاف غريُ  معربٌ  ه؛ ألنه اسمٌ إال تنوينُ  وال جيوزُ ... منون هنا مشددٌ  )أي (و"
  بيان المسألة:

 وبيان ذلك فيما يليه التنوين، معرب يلزمُ  ) يف احلديث: اسمٌ اذكر ابن امللقن أن (أي:  
وُيستثىن من ،  اهلمزةِ ها معَىن نِ ؛ لتضم اشتهر عند النحويني أن مجيع أمساء االستفهام مبنيةٌ 

  .)٣(احلرف والبناء د عن شبهِ عُ ، وبذلك تبها اإلضافةُ ) فإا معربة تلزمُ (أي  ذلك
  :)٤(قول الشاعر عىن دون اللفظ، ومنهيف امللإلضافة  (أي) من أمساء االستفهام املالزمةِ فـ

  ُكـــــــــمْ أَُلوَن النـــــــــاَس أَيـــــــــي َوأَي َأَال َتْســـــــــ
  

ـــــــرًا َوَأْكَرَمـــــــا   نَـــــــا َكــــــاَن َخيـْ   َغــــــَداَة التَـَقيـْ
 ا وغريَ مضافً - )اأي (اعلم أن " قال سيبويه:مضافة،  ) تأيت غريَ اقال بأن (أي هذا، وقد يُ    

املضاف يف اإلعراب واُحلسن والقبح كحال املفرد. قال اهللا عز  فحالُ .. .)َمن(مبنزلة  - مضاف
]ّٗ  ﴿وجل: 

َ
L 2َُ(َ0 ْاG}ُ�َۡ� � 
� � § ٰ َ̈ @ُۡlُۡٓء ٱ�/َWۡ

َ
Vۡ٦("افحُسن كحسنه مضافً  ،)٥(﴾ٱ(.  

  وين يف (أي)، والتنوين ال يثبت حال اإلضافة؟قال: كيف أثبت ابن امللقن التنوقد يُ 
؛ إذ )٧(التنوين وال جيوزه منعَ  إلضافة ال يوجبُ لتقدير جمرَد الفاجلواب عن ذلك: أنه جعل 

                                 

 .�z±��°�̄�®�¬�»�}، باب قوله تعاىل:٦/١٨صحيح البخاري  )١(
  .٢٢/٢٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ٢/١٣٤، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢/٢٣٢البديع يف علم العربية  )٣(

١/٣٩٥. 

، ١/٢٨٣، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ٢/٩٥٨البيت من الطويل، بال نسبة يف: شرح الكافية الشافية  )٤(
 .٣/١٢٣٨املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية 

 .١١٠ :اإلسراء )٥(

 .٣٩٨/ ٢الكتاب  )٦(

  .١/٤٨٢نقال: إرشاد الساري  )٧(



عربة)الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء امل  
١٠٣ 

  اإلضافُة يف (أي) حاصلة معىن ال لفظًا.
  ا أم معىن.أكانت لفظً  ؛ سواءاطلقً مالقول بأن التنوين ال يثبت مع اإلضافة  وميكنُ 

مع األلف  يف اإلضافة اللفظية معروف، أما مع اإلضافة املعنوية فالتنوين متأب  فعدم بقائه
 ١(طلقا، وبذلك امتنع بقاؤه مع اإلضافة املعنويةميف الوقف  والالم كما أنه متأب(.  

  

                                 

 .١/٢٢٦نتائج الفكر يف النحو  )١(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
١٠٤ 

  مسألة
  سقوط ميم (فم) في حال اإلضافة

  .)١("هفمُ ط "وكان قد سقَ  :�يف قوله 
  قال ابن الملقن:

امليم مع إضافة الضم إىل  نكرون اجتماعَ النحويون يُ  ،)هط فمُ ن قد سقَ وكا( وقوله:"
  جائز يف غري الشعر، كما قال: املضمر، ويرون أنه غريُ 

............................
.  

ـــــــــآَن َوِيف    ـــــــــهْ  ُيْصـــــــــِبُح َظْم   الَبْحـــــــــِر َفُم
  .)٢("اجر ا، وبالياء ا، وباأللف نصبً ه عندهم باحلروف، بالواو رفعً وإمنا إعرابُ    

  بيان المسألة:
وبيان ذلك فيما يف حال اإلضافة عند النحويني،  ذكر ابن امللقن أن امليم يف (فم) ال تثبتُ 

  :يلي
 صرفية، لذا سيكونُ  بنائها، مسألةٌ  املشهور عند أهل اللغة أن الكالم على (فم) وأصلِ 

  ، وذلك يف أمرين:اضيقً  ااملسألة من اجلانب النحوي حمدودً  بيانُ 
  امليم يف حال اإلضافة؟ هل أنكر النحويون بقاءَ  :أحدمها
  بقاء امليم حال اإلضافة أم ال؟ روا على الشعر جوازَ هل قصَ  :ثانيهما

  .)٤(يزوجمُِ  )٣(اإلضافة يف الشعر والنثر بني مانع النحويون يف بقاء امليم حالَ ف
كون الواو ِخيف أن )، فبتنوينها مع سهٌ وْ (فَـ  :املانعني تتلخص يف أن أصل (فم) فحجةُ 
رك التنوين فال حاجة إلبدال ، أما إن تُ ميًمافأبدلت  -اللتقاء الساكنني-الكلمة  تسقط عنيُ 

  ا. الواو ميمً 
 :، ومن أمثلة بقائها نثرامساًعا ثبت ذلكوجود ما يُ هي: ايزين يف الشعر والنثر ف أما حجةُ 

                                 

 .، باب صفة اجلنة والنار٨/١١٥صحيح البخاري  )١(

  .٣٠/٩٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
 .١/٢١٦، املقرب ٢/٨٩٣املسائل البصريات  )٣(

 .٢/٨٤١، ارتشاف الضرب ١/٤٩شرح التسهيل  )٤(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
١٠٥ 

  .)١(عند اهللا تعاىل من ريح املسك) بُ الصائم أطي فمِ  لوفُ خُ ـ(والذي نفسي بيده لَ  :�ه قولُ 
  رؤبة: قولُ من أمثلة بقائها شعرًا: و 

  ٌء يـَْلَهُمـــــــهْ ِت ال يـُْرِويِـــــــِه َشـــــــيْ َكـــــــاُحلو 
  

ــــــهْ  ُيْصــــــِبُح َظْمــــــآَن َوِيف      )٢(الَبْحــــــِر َفُم
 أنه جائزٌ  يرون اجلواز، والذي يظهرُ  هم أن بعض النحويني يرون املنع وبعضتبني يومما سبق   

  .السماعي ال اإلضافة وعدمها، ويف الشعر والنثر، وذلك ملا ثبت من الدليلبقاؤها يف ح
  

                                 

 .٣/٢٤صحيح البخاري  )١(

 .١/٣٥٢، توضيح املقاصد ١/٤٧، شرح التسهيل ١٥٩البيت من الرجز، يف ديوانه:  )٢(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
١٠٦ 

  مسألة
  الزم دون حرف جر استعمال اسم المفعول من فعلٍ 

  .)١("مربورٌ  "حج  :�يف قوله 
  قال ابن الملقن:

ه أن ال ه على وجه الرب، وأصلُ ه أوقعَ التني: حيتمل أن صاحبَ  قال ابنُ  ،)مربور(وقوله: "
ى فتعد  ؛املصدر وصفُ  )مربورٍ ـ(قل عن بعضهم أنه قال: لعله يريد بغري حرف جر، ونُ يتعدى ب

  .)٢("فجعله متعديًا ،إليه بغري حرف
  بيان المسألة:

 جاء يف احلديث حبرف اجلر، غري أنه  ) تكونُ ذكر ابن امللقن أن أصل التعدية يف (بر
  :وبيان ذلك فيما يلي، ا بنفسهمتعديً 

 فعلٌ الفعل (بر (  الزم يكتفي مبرفوعه، وذلك حنو: بر  مفعوله حبرف إىل ك، ويتعدى حج
  ه.فيمربور  فيه، وحج  ك، أي: أحسنتَ حج يف  رتَ ، كـــ: برِ )٣(اجلر

متعدية   كلمةٍ معَىن  الزمةٍ  مفعوله بغري حرف اجلر، وذلك بإشراب كلمةٍ إىل وقد يتعدى 
 ٥(مفعول بىن منها اسمُ ويُ  -)٤(سمى بالتضمنيوهذا ما يُ - َيها لتتعدى تعد(.  

 الالزمُ فالفعل (بر ( تقب) فيقال: بَـ )٦(ل) املتعدي، مبعىن الفعل ، اهللاُ  ر  كحج   كما يُقال: أبر ،
 أي: تقبل اهللا حج أي: حج مقبول. مربورٌ  ك، وحج  

  :يف قوله )املوطأة(قد ذكر ذلك ثعلٌب يف الفصيح، ونظمه صاحُب و 

                                 

  .، باب فضل احلج املربور٢/١٣٣صحيح البخاري  )١(
 .٣٨/ ١١التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

، توضيح ٣٣٠، اللمحة يف شرح امللحة ٣٤١املفصل يف صنعة اإلعراب  ١/١٨٦، إسفار الفصيح ٧٩رسالة احلدود  )٣(
 .٢/٧٥٦املقاصد 

  .٣٩، شذا العرف يف فن الصرف ١/٤٤٦، شرح األمشوين ١/٦٨٠ب عن كتب األعاريب مغين اللبي )٤(
  .٣٨، شذا العرف يف فن الصرف ١/٤٣٨، شرح األمشوين ٢/١٤٧، شرح ابن عقيل ٣/١١٢األصول يف النحو  )٥(
 .٣/١٣٤إرشاد الساري  ،١/١٨٨، عمدة القاري ١/٧٨ فتح الباري )٦(



 الفصل األول:(مسائل األمساء)، املبحث الثاني:(األمساء املعربة)
١٠٧ 

ـــــــــــــــــــتُـ أي  ذاك احلـــــــــــــــــــج  ر وبـُـــــــــــــــــــ   بالُق
  

   ١(َال فيـــــــــا مـــــــــا أمجَـــــــــ مـــــــــربورٌ  واحلــــــــج(  
  .مفعول ، وُبين منه اسمُ )(بر  الفعل يتعد وبذلك يثبت   

  

                                 

  .١١٠إحتاف الفاضل بالفعل املبين لغري الفاعل ، و ٢٧٠فصيح ثعلب ، وينظر: ٢٧منت موطأة الفصيح  )١(



الفصل الثاين:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)، املسألة األوىل: تعدي الفعل بغري حرف جر   
١٠٨ 
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سائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)الفصل الثاني:(م   

١٠٩ 
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َّ
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َّ
 ي
َّ
        ةةةةي

   :وفيه مسائلُ 
  مسألة

  هف وعدمِ بين التصر ) ئسَ بِ (و )مَ عْ (نِ 
  .)١("الفاطمةُ  ئستبو  ضعةُ ر مُ ـال مَ عْ فنِ " :�يف قوله 

  قال ابن الملقن:
ول من نقم )نعمـ(هما، ف: فعالن ال ينصرفان؛ ألما انتقال عن موضعِ )بئس(و )نعم("

قال إىل إذا أصاب بؤًسا، فنُ  )سَ ئِ بَ (ل من و نقم )سئْ بِ (إذا أصاب نعمة، و )فالنٌ  مَ عِ نَ (قولك: 
 ا احلروفَ املدح والذمما استُ ، ، فشام عِ لغات: نَ  وفيها أربعُ  ،ال للحال مبعىن املاضيعمِ وقيل: إ

نعم  .النون وسكون العني النون، وفتحِ  مها، وسكون العني وكسرِ بفتح أوله وكسر ثانيه، وكسرِ 
  .)٢("هند أةُ املر  وإن شئت: نعمتِ  ،هند املرأةُ 

  بيان المسألة:
تاء التأنيث  حاقِ ـبئس) فعالن ال ينصرفان، مث عرض حلكم لَ (و )ذكر ابن امللقن أن (نعم

  :ذلك فيما يلي وبيانُ يف آخر الفعل، 
هذا  غري مناسبة يف(ال ينصرفان) كلمة امللقن أن الفعلني ال ينصرفان، وهذه ال أثبت ابنُ 
ف هو: التصر فمع األفعال  كونُ يما ما أطلق على األمساء، و ه يُ وعدمُ  االنصرافُ املوضع؛ إذ 

  . )فانتصر يال (من  ه، وقد بدا يل أن هذه الكلمة (ال ينصرفان) رمبا تكون مصحفةً وعدمُ 
ال تصرفهما  ال ينتقالن؛ إذ عدمُ  :أن يقال بأنه قصد بـــــ(ال ينصرفان) هذا، وال ميكنُ 

  ء آلخر.هما من شيما وانصرافَ يقتضي انتقاهلَ 
  :)٣(بئس) فعالن جامدان، قال ابن مالك(و )عند العلماء أن (نعم واملشهورُ 

  ْنيِ فَـ عـــــــــــــــــــــــــالِن غـــــــــــــــــــــــــُري متصـــــــــــــــــــــــــر فِ 
  

  ْنيِ نعـــــــــــــــَم وبـــــــــــــــئَس رافعـــــــــــــــاِن امسَـــــــــــــــ  
  

                                 

  .مارة، باب ما يكره من احلرص على اإل٩/٦٣صحيح البخاري  )١(
 ، ووقع يف األصل (مفعول) بدل منقول يف املوضعني، وهو حتريف.٤٤٦/ ٣٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .٤٣ألفية ابن مالك  )٣(



سائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)الفصل الثاني:(م   

١١٠ 

 ُ١(يف ذلك على قولني ما فعلني فالعلماءُ أما كو(:  
  منهم من قال بامسيتهما، ومنهم من قال بفعليتهما.

  ور:ن قال بامسيتهما، فألمفمَ  
 ام ، لَ )املولودة عمَ نِ واهللا ما هي بِ (األعرايب:  ومن ذلك قولُ  ؛امدخول حرف اجلر عليه - ١

  . )٢(كنعم املولودة مولودتُ  :ل لهيق
٢ - ا بزمن معني كسائر األفعال.معدم اقرتا  
  عدم تصرفهما، إذ التصرف من خصائص األفعال. - ٣
  ن قال بفعليتهما فألمور:ومَ 
  ا رجلني.عمَ بالفعل املتصرف، فيقال: نِ  فع ما كما يتصلُ اتصال ضمري الر  - ١
  .عند الوقف هاءً  اتصال تاء التأنيث الساكنة اليت ال تنقلبُ  - ٢
  .بناؤمها على الفتح، ولو كانا امسني ملا كان لبنائهما وجهٌ  - ٣

  :أدلة األولنيعن  واجلوابُ 
  :)٣(مالك نُ حرف اجلر ال يدخل على األفعال فهذا صحيح، قال اب أما كونُ 

 ـــــــــــــــــــ والتنـــــــــــــــــــوينِ  بـــــــــــــــــــاجلردا وألْ والن  
  

  لْ حَصــــــــــــ متييـــــــــــزٌ  ســــــــــــمِ الل ومســـــــــــندٍ   
 ا علىكور دخوهلُ نليس مبفحرف اجلر،  فيه دخولُ  غري أن إيراد الكالم باحلكاية جيوزُ   

  :)٥(الراجز حرف اجلر على الفعل قولُ  . ومن دخولِ )٤((نعم)
  ه بُ صـــــــــــــاحِ  نـــــــــــــامَ بِ  يلِـــــــــــــيْ مـــــــــــــا لَ  واهللاِ 
  

ـــــــــــــــــجانِ  يـــــــــــــــــانِ الل  طَ وال خمـــــــــــــــــالِ      )٦(هُب
اقرتاما بزمن؛ فألما موضوعان للغاية، فــ(نعم) لغاية املدح و(بئس) لغاية  أما عدمُ و   

                                 

 .٤١٣ -٤٠٥، اللمحة يف شرح امللحة ١٠٣ -١/٨١، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ٢٩٢-٢٩٠علل النحو  )١(

  .املصدر السابق )٢(
  .٩ألفية ابن مالك  )٣(
  .٢٩٢-٢٩٠علل النحو  )٤(
  .٢/٣٥٣ عن: شرح أبيات سيبويه نقًال . أليب خالد القناين، ومل أعثر على ترمجة له حسب اطالعي )٥(
، مهع اهلوامع ١/١٨١، اللباب يف علل البناء واإلعراب ١/٩٢مسائل اخلالف  البيت بال نسبة يف اإلنصاف يف )٦(

 ، وروي بلفظ آخر: عمرك ما زيد بنام صاحبه.٢/٢٥٥شرح املفصل البن يعيش  ،١/٣٢



سائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)الفصل الثاني:(م   

١١١ 

 ُما ملا هو موجودٌ الذم، فصور .  
) إىل بَِئسَ (و )، غري أن انتقاهلما من (نَِعمَ فصحيحٌ  ؛يف األفعال التصرف أصًال  أما كونُ 

 وال يكونُ  ،عا للرداءة والصالحضِ على أن سيبويه يرى أما وُ  هما من التصرف،عَ املدح والذم منَـ 
  .)١(لغري هذا املعىن منهما فعلٌ 

على احلروف   ن التاء قد تدخلُ واتصاُل تاء التأنيث دليٌل واضح على فعليتهما؛ فإن قيل: إ
  ا.مهتها بالفعل، وبذلك يبطل فعليبطل اختصاصَ ها باحلرف يُ حاقُ ت)، فلَ (ُمث كـــ

  :ب عن ذلك من أوجهفاجلوا 
 ت) لتأنيث احلرفالسم املؤنث الذي بعدها، والتاء يف (ُمث ت) لمَ عْ التاء يف (نِ أن  - ١

  .نفسه وال تعلق هلا مبا بعدها
  ت) تدخل على املذكر. تدخل على املذكر، والتاء يف (مثالتاء يف (نعمت) الأن  - ٢
  ة.) متحركتَ ء يف (نعمْت) ساكنة، والتاء يف (مثالتاأن  - ٣

 وجودِ  عدمِ هذا هو املعتمد يف االستدالل على فعليتهما، وأما االستدالُل على الفعلية ب
  .)٢(فضعيفٌ لو كانا امسني؛ لبنائهما  سببٍ 

النتقاهلما من اخلرب إىل نفس  ؛من هذين القولني أما فعالن غري متصرفني والذي يرتجحُ 
يف إفادة املعاين إمنا هي  ، إذ األصلُ يف إفادة املعىن احلرفَ  اهَ املدح والذم، وبذلك أشبَـ 

  . )٣(احلروف
الفاعل إال  ضمريُ  الستتار الضمري فيهما، وال يسترتُ  ؛ما حرفانإ أن يقالَ  هذا وال ميكنُ  

  .)٤(يف األفعال
 العيشُ  مَ معني، فتقول: نعِ  صد ما زمنٌ  إن قُ بئس) فعلني متصرفني(و )(نعم وقد يستعمل

  .فهو ناعمٌ  مُ نعَ يَ 
  :أربعهي بئس) ف(و )الواردة يف (نعم اللغاتُ  وأما

                                 

 .٢/١٧٩الكتاب  )١(

 .١/٩٢اإلنصاف يف مسائل اخلالف  )٢(

 .٤/٣٨٩شرح املفصل البن يعيش  )٣(

 .١٠٣ -١/٨١يف مسائل اخلالف  اإلنصاف ،٢٩٢-٢٩٠علل النحو  )٤(



سائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)الفصل الثاني:(م   

١١٢ 

  .ثاينالول وكسر األبفتح  و(بَِئَس) )مَ عِ نَ ( - ١
  .كسرمها(نِِعَم) و(بِِئَس) ب - ٢
  بكسر األول وسكوِن الثاين. (نِْعم) و(بِْئس) - ٣
  .)١(الثاين (نـَْعم) و(بَْأَس) بفتح األول وسكون - ٤

أن جواز  ه. ويرى املربدُ وعدمُ  اللحاقُ  ائزٌ بئس)، فج(و )(نعمتاء التأنيث  حاقُ ـوأما لَ 
  .)٢(هل ميف ما كثر استعماهلُ  موجودٌ  كثرة استعماهلما يف املدح والذم، واحلذفُ الوجهني بسبب  

  
  

                                 

  .٣٦١، شرح املفصل البن يعيش ١/١٠١اإلنصاف يف مسائل اخلالف  )١(
  .٢/١٤٦ املقتضب )٢(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)   

١١٣ 

  مسألة
  قال) بين الفعلية واالسمية(و )(قيل 

  .)١("قيل وقال"وكره لكم  :�يف قوله 
  قال ابن الملقن:

 مسعود: ، وقرأ ابنُ اًال يًال وقَ وًال وقِ قَ  قال: قلتُ ل، يُ قال أبو عبيد: كناية عن قيل وقو "
﴿ ِ'َّlَۡ�َل ٱa ۖ-ََ �ۡ�َ �ُ4ۡٱ ©َª}ِ �َِKٰ«َ وَن ِي �ِ�2ِ 8َۡ/َ¬ُ 
 وقال ابنُ . احلق يعين: قولَ ، )٢(﴾®ٱ

 الس ٣("وقيل: مها فعالن ، يت: مها امسان ال مصدرانك(.  
  بيان المسألة:

  :وبيان ذلك فيما يليقال)، (و )العلماء يف (قيل ذكر ابن امللقن اختالفَ 
، ومنهم من )٥(مها مصدرينن عد ، ومنهم مَ )٤(قال) امسني(و )(قيل د ن عَ من العلماء مَ 

 ٦(مها فعلنيعد(.  
 زان االسمَ (أل) التعريف وحرف اجلر عليهما، إذ مها ميي  دخولُ  :مها امسنين عد مَ  فحجةُ 

  :)٧(مالك عن غريه، قال ابنُ 
 والنـــــــــــــــــــدا وألْ  والتنـــــــــــــــــــوينِ  بـــــــــــــــــــاجلر  

  
  لْ حَصــــــــــــ متييـــــــــــزٌ  لالســــــــــــمِ  ومســـــــــــندٍ   

   ُِ :ينا عن قيلٍ والقالِ  ينا عن القيلِ فتقولوقالٍ  ، و.  
  :)٨(ابن مقبل قولُ  :ومما ورد فيهما على أما امسان

                                 

  .، باب ما ينهى عن إضاعة املال٣/١٢٠صحيح البخاري  )١(
 .٣٤مرمي:  )٢(

 .٤٦٠/ ١٥التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

 .٥/١٨٠٦ح العربية ، الصحاح تاج اللغة وصحا ٩٢املنطق  إصالح )٤(

 .٥/٦٠٠ عن: تفسري الطربي نقًال  )٥(

، إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث ٢/٤٢٦، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ٥/٦٠٠ عن: تفسري الطربي نقًال  )٦(
  .٩/٧، إرشاد الساري ١٤٧

 .٩ألفية ابن مالك  )٧(

مع معاوية، وترمجته يف: بغية الطلب يف تاريخ هو: متيم بن أيب بن مقبل، شاعر جاهلي أدرك اإلسالم، وشهد صفني  )٨(
  .٢/٨٧، األعالم ٢٩/١٦٧، خمتصر تاريخ دمشق ١٠/٤٦٩٤حلب 



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)   

١١٤ 

  أصـــــــــبَح الـــــــــدهُر وقـــــــــد ألـــــــــوى ِـــــــــمْ 
  

  )١(ن قيـــــــٍل وقــــــــالِ والِـــــــك ِمـــــــقْ غـــــــَري تَـ   
لكن فائدة،  مها على اآلخر مزيدُ أحدِ  ما كان لعطفِ نا امسني لَ ورض هذا بأما لو كاوعُ   

  . )٢(ان االسم الثاين يكون توكيدً إ :الطربي ب ُمحِ ـقال ال
، ومنه قوله تعاىل:  وقيًال  وقاًال قوًال  يقال: قلتُ  أيًضا؛ ا مصدرين فيجيئان بالتنوينإذا ُعد و 

﴿ ِ'َّlَۡل ٱGَa ۖ-ََ �ۡ�َ �ُ4ۡٱ ©َª}ِ �َِKٰ«َوَن ٱ ِي �ِ�2ِ 8َۡ/َ¬ُ 
: أي )احلق  قالَ (، قرأ ابن مسعود: )٣(﴾®
  .)٤(احلق  قولَ 

يا على قال إىل االمسية بقِ وحجُة َمن عدمها فعلني يف األصل أن هذا هو املستعمل؛ فإذا نُ 
  .)٥(ل سيبويه: (إن اهللا ينهاكم عن قيَل وقاَل)حاهلما؛ وقد نقَ 
عدم التنوين  ، واألشهرُ الفعل إىل اسم اجلنس قليلٌ  لَ أن انتقا )٦(احلاجب ويرى ابنُ 

  .)٨(بالنصب ابن مقبل مل يسمعسيبويه أن بيت ، وذكر )٧(فيهما
 ُما  ورض بدخول حرف اجلر عليهما، واجلوابُ ما فعلني مبنيني، فعُ أما كوعن ذلك: أ

  . )٩(بالقول حمكيانِ  فعالنِ 
  .أما فعالن لدي  والذي يرتجحُ 

  

                                 

 .٣/٢٦٩ عن: الكتاب البيت من الرمل، ومل أجد البيت يف ديوانه، نقًال  )١(

 .١١/٣٠٦: فتح الباري نقًال  )٢(

 .٣٤مرمي:  )٣(

  .٢/٨٧٤القرآن ، التبيان يف إعراب ١٧٩املصاحف البن أيب داود  )٤(
  .٣/٢٦٨ الكتاب )٥(
  .١/٣٧شرح شافية ابن احلاجب  )٦(
  .٩/٧إرشاد الساري  )٧(
  .٣/٢٦٩: الكتاب نقًال  )٨(
   .ذُكر اجلواب عن هذا االعرتاض يف مسألة تعدي (نعم وبئس) بغري حرف اجلر )٩(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)   

١١٥ 

  مسألة
  بين التعدي إلى مفعول واحد ومفعولينع) مِ سَ ( 

  .)١(...": إمنا األعمالُ يقولُ  �اهللا  رسولَ  مسعتُ " :�يف قول عمر بن اخلطاب 
  قال ابن الملقن:

مها: نعم، وهو ) هل يتعدى إىل مفعولني؟ على قولني: أحدُ عتُ يف (مسِ  اختلف النحاةُ "
د أن يكون الثاين مما ُيْسَمع، كقولك: ب أيب علي الفارسي يف "إيضاحه" قال: لكن ال مذهبُ 

ى إال إىل أنه ال يتعد  ز، والصحيحُ زيًدا أخاك مل جيُ  كذا، ولو قلت: مسعتُ   مسعت زيًدا يقولُ 
  .)٢("ه كذاقولِ  ه حالَ الواقع بعد املفعول يف موضع احلال، أي: مسعتُ  مفعول واحد، والفعلُ 
  بيان المسألة:

وبيان  مفعولني، و(مسع) إىل مفعول أ وا يف تعدي الفعلِ امللقن أن النحاة اختلف ذكر ابنُ 
  :ذلك فيما يلي

يرى أبو علي و  ،)٣(مفعول واحدإىل املشهور عند النحويني أن الفعل (مسع) يتعدى 
الثاين مما ُيسمع، وإن  أن يكون املفعولُ  الفارسي أنه من األفعال املتعدية إىل مفعولني، شريطةَ 

  .)٤(يجب أن يكون مما ُيسمعر على مفعول واحد، فاقُتصِ 
  واجلواب عن ذلك:

ظن وأخواا؛ إذ ظن وأخواا من  بابِ  ضمنَ عند النحويني ذكر أن الفعل (مسع) مل يُ  - ١
  مفعولني.إىل األفعال املتعدية 

ضمن باب أعطى؛ إذ املفعول الثاين يف أعطى عند النحويني أن الفعل (مسع) مل يذكر  - ٢
  ا يتكلم.)، فتقول: مسعت زيدً ع املفعول الثاين (فعًال الفعل (مسع) قد يقو (اسم) 

بعده يف  ه مما يتعدى إىل مفعول واحد، والفعلُ كونَ   من هذين البابني يستلزمُ (مسع)  فمنعُ 

                                 

  .، باب بدء الوحي١/٦صحيح البخاري  )١(
 .٤٦٠/ ١٥التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

، شرح شذور الذهب البن ١/١٨٨أمايل ابن احلاجب  ،٤/٢٩٥، شرح املفصل ٤/٢٤٨التعليقة على كتاب سيبويه  )٣(
  .٤٥٦هشام 

  .١٥٣اإليضاح  )٤(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)   

١١٦ 

  .)١(حمل نصب حال
ا أن يكون مم  بَ على مفعول واحد وجَ  "فإن اقتصرتَ  :اعُرتض على قول الفارسيقد و 
  سمع.أن يكون مما يُ  إىل مفعول واحد وال يلزمُ  يتعدىقد ، بأن الفعل )٢(ُيسمع"

ل (مسع) ال يتعدى إىل ، فالفع)٣(﴾Cَُ�GXُ/َ@َۡSۡ- إِۡذ �َۡ�ُ{Gنَ aَ�َل َ cۡ ﴿ومن ذلك قوله تعاىل: 
مفعولني لكان املعىن: يسمعون دعاءكم إذ إىل  متعديًا ، ولو كان)إذ تدعون(لقوله:  مفعولني

  .)٤(تدعون، وهذا ال حيسن
ذف ، فحُ )هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون(ن تقدير اآلية: بأ )٥(الفارسي أجاب وقد

َ̂ ﴿ إليه مكانه، كما جاء ذلك يف قوله تعاىل: املضاف (دعاء) وأقيم املضافُ   -ۡ ُG}ُ�َۡ� إِن
 -ۡ ُ̄   .)٦(﴾GXُ/َ@َۡSاْ ُدَ°َٓء

 ،صوتر احملذوف بـــــ(أصواتكم) لكان أبلغ؛ ألم عاجزون عن مساع الد لكن لو قُ  
   ؟فكيف بسماع الدعاء

غريه من هو مبنزلة فمفعول واحد، إىل  القول بأن الفعل (مسع) متعد  يرتجحُ ومما سبق 
  .احلواس اخلمس

  
  

                                 

  .٤/٢٩٦، شرح املفصل البن يعيش ١٩٣ - ١٩٢احللل يف شرح أبيات اجلمل  )١(
 .١٥٣اإليضاح  )٢(

 .٧٢ :الشعراء )٣(

  .١/١٨٨أمايل ابن احلاجب  )٤(
 .١٥٣اإليضاح  )٥(

 .١٤ :فاطر )٦(



)املبحث األول: (األفعال املبنية الفصل الثاني:(مسائل األفعال)،   
١١٧ 

  مسألة
  بين زيادة (كان) وتقدير (كاد)

  .)١("هبلغُ يالليل  شطرُ  نكاة، حىت  يلل اتَ ذ � نا النيب رْ تظَ "ان :�يف قول أنس بن مالك 
  :قال ابن الملقن

ال: التقدير: ط بَ  قيل: إن (كان) هنا زائدة. قال ابنُ  ،وقوله: (كان شطر الليل يبلغه)"
كثريًا من كالمها لداللة الكالم   )كاد(، والعرب قد حتذف )هحىت كان شطر الليل، أو كاد يبلغُ (

 )ََ±ِ� ٱGُ(qُAُۡب َو�َ ﴿ومنه قوله تعاىل:  ،ظلمكادت تُ   )؛أظلمت الشمسُ ( :عليه، كقوهلم يف
 َ�gِ��ََlۡ٣("احللوقَ  كادت من شدة اخلوف تبلغُ   :أي ،)٢(﴾ٱ(.  

  بيان المسألة:
  :وبيان ذلك فيما يلي بأن (كان) زائدة، ذكر ابن امللقن قوًال 

 ، ومنهم من قال بأا تأيت)٤(زائدةتأيت فمنهم من يرى أا  ؛اختلف العلماء يف (كان)
  .)٥(تامة أو ناقصة فقط

  :)٦(مالك إىل ذلك بقوله الكالم، وقد أشار ابنُ  قوعها وسطَ أما كوا زائدة؛ فلو 
  ماـ(ٍو كـــــْشـــــيف حَ  )كـــــانَ ( زادُ وقـــــد تُـــــ

  
  )مان تقـــــــــد علـــــــــَم َمـــــــــ أصـــــــــح  كـــــــــانَ   

  :)٧(ما أنشده الفراء :زائدةً من شواهد وقوعها و   
َـــــــــــــَســـــــــــــ   ىســـــــــــــامَ  أيب بكـــــــــــــٍر تَ ِين راُة ب
  

  )٨(سومِة العِـــــــــرَابِ مُ ـالــــــــ علــــــــى كــــــــانَ   
   ُوقد تكون ناقصةً ؛ أي حصل: كان الشطرُ املعىنكتفائها باملرفوع، و ا تامة؛ فال أما كو ، ،

                                 

  .، باب السمر يف الفقه واخلري بعد العشاء١/١٢٣صحيح البخاري  )١(
 .١٠ ألحزاب:ا )٢(

 .٢٩٣/ ٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

 .٢/٢٢٤شرح صحيح البخاري البن بطال  )٤(

  .١/٥١٦، إرشاد الساري ٢/٧٤، فتح الباري ٤/٢٣٦الكواكب الدراري  )٥(
  .١٩٠ألفية ابن مالك  )٦(
  .١/٧٨: ضرائر الشعر نقًال  ،مل أعثر على قائل النص حسب اطالعي )٧(
وروي بلفظ خمتلف:  ،١/٧٠، شرح الكافية الشافية ١/٧٨ ، ضرائر الشعر١/٣٩البيت من الوافر، اللمع يف العربية  )٨(

   .١/٢٤٩سراة بين أيب بكر تساموا، علل النحو 



)املبحث األول: (األفعال املبنية الفصل الثاني:(مسائل األفعال)،   
١١٨ 

  .ه) حمال فتنصب (يبلغُ 
 ا تامة أو ناقصة، وذلك ألمور:يف النص السابق ح والذي يرتجأ  

حىت قرب نصف الليل، أو ( هو ما رواه األعمش: :أن صواب اللفظ يف هذا احلديث - ١
  .)١()بلغه

: إىل نصف ، والتقديرُ )إىل(، إذ (حىت) مبعىن )٢(اجلار وارور شذوذ زيادة (كان) بني - ٢
  الليل.
، أي: زيادة (كان) فظ يف غري هذا البيتِ قول أيب حيان عن البيت السابق: ومل حيُ  -٣ 

  . )٣(بني اجلار وارور
  ف قول من قال بزيادا.ضع وذا، يُ 

  على قولني:فيه  (كاد) فالعلماءُ  أما حذفُ 
، أي:  )٤(﴾َوَ�)ََ±ِ� ٱGُ(qُAُۡب ٱgِ��ََlَۡ� ﴿ منه قوله تعاىل:جيعل (كاد)، و  يز حذفَ ن جيُ مَ  - ١

  . )٦(ظلمأي: كادت تُ  )؛أظلمت الشمس(ومن ذلك قول العرب:  ،)٥(كادت القلوب
على خرب  املشهور عند النحويني أنه إذا دل  إال لدليل؛ ألن (كاد) حذفَ  ن مينعُ مَ  - ٢

  .)٧(هما ظهر دليلُ  يف غري هذا الباب حذفُ  ه، كما جيوزُ ذفُ جاز ح هذا الباب دليلٌ 
نطق؛ حبجة أنه لو جاز عرف معناه إذا مل يُ ضمر وال يُ وذكر ابن األنباري أن (كاد) ال يُ  
 ؛)٨()مل يقم زيد(مبعىن  )قام زيد، فيكون احلاصل أن ()ه جلاز (قام زيد) مبعىن (كاد يقومُ إضمارُ 

  وهذا تأويل فاسد.

                                 

  .٢/٢٢٤قال: شرح ابن بطال، ن٣/٩٨حديث السراج  )١(
 .١/٤٣٨، مهع اهلوامع ١/٢٥١، التصريح مبضمون التوضيح ١/٢٩١شرح ابن عقيل  )٢(

  .١/٤٣٨: مهع اهلوامع نقًال  )٣(
 .١٠ ألحزاب:ا )٤(

  .١/٢٤٨غريب القرآن البن قتيبة  )٥(
  .٤/٩٢، زاد املسري ٢٠/١١١، التفسري البسيط ١/١٠٧تأويل مشكل القرآن  )٦(
 .١/٧٧لكافية الشافية شرح ا )٧(

 .٣/٤٥١، زاد املسري يف علم التفسري ١٨/١٨٧: التفسري البسيط نقًال  )٨(



)املبحث األول: (األفعال املبنية الفصل الثاني:(مسائل األفعال)،   
١١٩ 

 (كاد) ن إضمارأل غري فاسد، صحيحٌ  تأويلَ هذا الأن  )١()باهر الربهان( صاحبُ  رأىو 
م: ومن ذلك قوهلُ  ،حبسب املوضع احملتمل، وداللة الكالمولكن العربة  ،)٢(من أن حيصى أكثرُ 

  جرير: ، أي: كاد ميوت، وكذا قولُ )عليه من اإلرهاب ما مات عنده أوردتُ (

  .لنناأي: كدن يقتُ 
  .دل عليه دليلٌ  إن أن حذف (كاد) جائزٌ  الذي يظهرُ ف
  

  

                                 

هـ، ٥٥٣هو: أبو القاسم حممود بن أيب احلسن علي بن احلسني النيسابورى الغزنوي، ويعرف بــ: بيان احلق، ت:  )١(
 .٢/٢٧٧ طبقات اللغويني والنحاة ، بغية الوعاة يف٢٦٨٦/ ٦وترمجته يف: إرشاد األريب إىل معرفة األديب 

 .٢/١١٢٦باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن  )٢(

  البيت من البسيط، وروي بلفظ آخر:  )٣(
  رٌ العيــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــيت يف طرفهــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــوَ  إن
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مث ال حتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني قتالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     قتلنن
  .٣/٢٢٣، شرح املفصل البن يعيش ٢/١٧٣، املقتضب ١/٦٨، الشعر والشعراء ١٦٣ديوانه   

 ـــــــيت يف طَ العُ  إن ـــــــرْ يـــــــوَن ال   ضٌ رَ ِفهـــــــا َم
  

ـــــــــــــــا مث مل حيُْ لْ تَـ قَـ    ـــــــــــــــنَـَن   )٣(نـــــــــــــــاَال تْ َني قَـ ِي
  



ي:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)الفصل الثان   

١٢٠ 

  مسألة
  (كاد) بين النفي واإليجاب 

 الشمسُ  كادتحىت   أصلي العصرَ  ما كدتُ  !"يا رسول اهللا :�اخلطاب  بنِ  يف قول عمرَ 
  .)١("تغربُ 

  :قال ابن الملقن
لى (كاد) عقتضى احلديث أن عمر صلى العصر قبل املغرب؛ ألن النفي إذا دخل م"

 واملشهورُ  ،)٢(﴾Gُ³َtََ0َ � َوَ�� ²َُدواْ Xَ�ۡ8َ)Gُنَ  ﴿ الفعل يف األكثر، كما يف قوله تعاىل: اقتضى وقوعَ 
: ت، وقيلفَ ت، فإن كانت يف سياق اإلجياب نَـ بَ أا إذا كانت يف سياق النفي أوجَ  )كاد(يف 

  .)٣("إجياب ، واإلجيابُ نفيٌ  النفيُ 
  بيان المسألة:

  :وبيان ذلك فيما يلي، امللقن رأيني يف إثبات (كاد) إذا دخلها النفيُ  ذكر ابنُ 
 ،تبَ أوجَ  دخلها النفيُ  ن يرى أا إنْ فمنهم مَ  ؛لها النفيُ اختلف العلماء يف (كاد) إذا دخ

  .)٥(ا إجيابٌ وإجياَ  ها نفيٌ يَ ن يرى أن نف، ومنهم مَ )٤(تفَ ها نَـ لْ وإن مل يدخُ 
  ت، بقوله تعاىل: فَ ت، وإن مل يدخلها نَـ بَ من قال بأن النفي إذا دخلها أوجَ  واحتج

بعدها، وإىل هذا أشار  ت الفعلُ على (كاد) ثبَ  ﴾، فلما دخل النفيُ Gُ³َtََ0َ � َوَ�� ²َُدواْ Gُ(Xَ�ۡ8َنَ ﴿
  :)٦(زالغِ مُ  املعري

  هــــــي لفظــــــةٌ  هــــــذا العصــــــِر مــــــا ي وِ َحنْــــــأَ 
  

  ودِ ٍم وَمثـُـــــــــرهُ  ُجـــــــــت يف لســـــــــاينَ رَ َجـــــــــ  
  تتَـــورِة اجلحـــِد أثبَ لت يف ُصـــعمِ إذا اســـتُ   

  
  حـــــــودِ تـــــــت قامـــــــت مقـــــــاَم جُ ثبِ وإن أُ   

  
                                 

  .، باب من صلى بالناس مجاعة بعد ذهاب الوقت١/١٢٢صحيح البخاري  )١(
 .٧١ لبقرة:ا )٢(

 .٢٨٢/ ٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

 .٢/٦٩فتح الباري  )٤(

، الكواكب ١/٤١٦، البحر احمليط يف التفسري ١/٤٦٧، شرح الكافية الشافية ١/٨٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )٥(
  .٤/٢٣٠الدراري 

  .٧٥الطراز يف األلغاز  )٦(



ي:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)الفصل الثان   

١٢١ 

  جيب عن هذا اللغز:فأُ 
  )ىَمــــاحلِ  دَ رِ أن يَــــ املــــرءُ  كــــادَ (نعــــم هــــي 

  
ـــــــــــــــــــاتٍ    ـــــــــــــــــــأيت بإثب ـــــــــــــــــــبنَـ  فت   رودِ وُ  يِ ْف

  )ىَمـــاحلِ  مـــا كـــاد أن يـــردَ (ها ويف عكِســـ  
  

ـــــــدِ  غـــــــريُ  هـــــــا فـــــــالعلمُ نظمَ  ذْ ُخـــــــف     بعي
    

 ن يرى أن نفيها نفيٌ مَ  ا حجةُ أم  َفتقول: أن (كاد) تعين: املقاربةَ فهي:  ؛ا إجيابٌ وإجيا ،
 زيدٌ  مل يكدْ إن قلت (. و نتفٍ مُ  والبكاءُ  ثابتةٌ  ، فاملقاربةُ )؛ أي: قارَب البكاءيبكي كاد زيدٌ (

البكاء، مع  ففي كال القولني انتفاءُ  .)١(نتفٍ اء مُ البك ونفسُ  يةٌ البكاء منتف ، فمقاربةُ )يبكي
  إثبات كاد ونفيها.

  ة:م ذي الر  قولُ يدل على ذلك و 
ــــــإذا غَ  ــــــأْ يـ ــــــ يُ َر الَن   دْ َكــــــيَ  ني ملب حِ مُ ـال

  
  )٢(حُ َرب ب ميـَة يَــن ُحــيُس اهلــوى ِمـِسـرَ   

  .لَ أو التبد  الزوالَ  قاربِ أي: أن حب مية مل يُ    
ْ Gُ(Xَ�ۡ8َنَ ﴿ أما ختريج اآلية: وقوع  عدِ ببُ  إعالمٌ  أن النفيَ  ؛ فهو: )٣(﴾Gُ³َtََ0َ � َوَ�� ²َُدوا

  .)٤(زمنني خمتلفني نٌ متضم  الذبح، والكالمُ 
ه، فلو  وقوعَ  الفعل يناقضُ  ن نفيَ اربة؛ إذ إأن (كاد) ليست للمقب :واعُرتض على ذلك

  .)٥(م التناقضُ كانت للمقاربة للزِ 
يف اللفظ، واإلثبات يف املعىن؛ ألن هو أن النفي ب :ل هذه اآليةعن ذلك يف مث واجلوابُ 
يف اللفظ  ، فاإلثباتُ )٧()اكفرً   أن يكونَ  كاد الفقرُ ( :�ه ذلك قولُ  ، ومثلُ )٦(عالفعل قد وقَ 

                                 

 .١/٤٦٧شرح الكافية الشافية  )١(

، شرح األمشوين ١/٤٦٩، شرح الكافية الشافية ١/٣٥٩، املفصل يف صنعة اإلعراب ٧٨البيت من الطويل، ديوانه  )٢(
١/٢٩٢. 

 .٧١ لبقرة:ا )٣(

، الكواكب ١/٤١٦احمليط يف التفسري  ، البحر١/٤٦٧، شرح الكافية الشافية ١/٨٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )٤(
  .٤/٢٣٠الدراري 

  .٣/٥٥٠مفاتيح الغيب  )٥(
  .٢٤/٤٠٠مفاتيح الغيب  )٦(
  .٣/٥٣، حلية األولياء وطبقات األصفياء ٥٦، حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار ٣١٩الدعاء للطرباين  )٧(



ي:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)الفصل الثان   

١٢٢ 

  يف املعىن. والنفيُ 
ا يف مثل قوله تعاىل: ذلك جلي  ، ويظهرُ ا إثباتٌ ها نفي وإثباُ أن (كاد) نفيُ  والذي يرتجحُ 

﴿  ۡ�Cََ[ -َۡK َ�َج ]ََ�هُۥ)ۡ
َ
  ا.وقوعها أيضً  مقاربة الرؤية يقتضي عدمَ  ، فعدمُ )١(﴾]ََ�¶َٰ.�ۗ  إَِذآ أ

                                 

 .٤٠ :النور )١(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)   

١٢٣ 

  مسألة
  نيْ مفعولَ  التعدي إلىي إلى مفعول واحد و ى) بين التعد رَ (أَ  

  .)١(ر"أهل النا رَ أكث ن كريتُ أُ ين إف ؛نَ قْ د تص !اءسالن يا معشرَ " :�يف قوله 
  :قال ابن الملقن

 :يتعدى إىل مفعولني، أو على احلال إذا قلنا )أريت(بنصب الراء، على أن  :هو )أكثرَ ("
من الكاف يف  ه. وقيل: إنه بدلٌ وغريُ  باإلضافة، كما صار إليه الفارسي  ال يتعرفُ  )أفعل(ن إ

  .)٢("ن)(أُريتكُ 
  بيان المسألة:

  :ذلك فيما يليوبيان ذكر ابن امللقن أن الفعل (أرى) يتعدى إىل مفعولني، 
  عند العرب استعمالني:ى) رَ (أَ  الفعلُ  ُيستعمل

يًا - ١ ةِ  ِمنإىل اثنني، إذا كان  فيأيت متعدۡذ ﴿ ه تعاىل:، ومن ذلك قولُ )٣((رأى) الَبَصرِيp
,  aَۧ�َل إِ#َۡ>ِٰ·  ٰ َ̧ Gۡ/َۡK¹ُِۡ ٱ� ºَ�ۡ£َ »ِِر

َ
  .)٤(﴾ُ- َرّبِ أ

يًا - ٢ ةِ  منن إىل ثالثة، إذا كا ويأيت متعدإِۡذ ه تعاىل: ﴿، ومن ذلك قولُ )٥((رأى) الِعْلِمي
 ۖ�ٗ�ِ(َa �َ�ِ��َ�َ Pِ ُ 
  .)٦(﴾ ]ُ�ِ Cَُ.ُ- ٱ*

  ن يرى أا ِعلمية. ، ومنهم مَ ن يرى أا َبَصرِيةٌ فمنهم مَ  ؛واختلف العلماء يف (أريتكن)
  :ةٌ ثالث بعدها مواضعُ عنده فلـــــ(أكثَر)  :ن رأى أنها َبَصريةفمَ 
  املفعولية. نصٌب على - ١
  نصٌب على احلال. - ٢
  نصٌب على البدلية من الكاف يف (أريتكن). - ٣

                                 

  صالة.، باب من ترك احلائض ال١/٦٨صحيح البخاري  )١(
 .٥٣/ ٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

  .١/٣٩٠، التصريح مبضمون التوضيح ٢/٦٧، شرح ابن عقيل ١/٥٤٤مغين اللبيب  )٣(
 .٢٦٠ :البقرة )٤(

 .١/٥٧١، توضيح املقاصد واملسالك ١/٨٧شرح شافية ابن احلاجب  )٥(

 .٤٣ :األنفال )٦(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)   

١٢٤ 

  أن (أكثَر) بدٌل من الكاف يف (أريتكن) لألسباب التالية: والذي يرتجحُ 
ا ا عن مفعول كان متعديً له قاصرً الفعل (أُرِيت) فعل مبين للمجهول، وذلك ما جعَ  - ١

  ثاٍن.  (كن) مفعولٌ  األول، والضمريُ  ـــ(نائب الفاعل) هو املفعولُ ، فـــــ)١(إليه قبل الصوغ
وذاك أن احلال  ؛عند العلماء ا هو معلومٌ مَ لِ  فٌ أن احلكم على (أكثَر) بــ(احلالية) خمالِ  - ٢

، وإىل هذا أشار )٢(باإلضافة، ُحِكم عليها بالشذوذ، وأُولت إىل نكرة ةعرفمأو  معرفةً  وردتإذا 
  :)٣(بقوله مالك ابنُ 

ــــــــ رفَ ُعــــــــ واحلــــــــاُل إنْ    دْ ِقــــــــا فاعتَ لفًظ
  

  دْ ِهــــــــــَدك اجتَ ْحــــــــــ كوَ ًىن ْعــــــــــريَه مَ نِكــــــــــتَ   
عرف أا تُ  ، والصحيحُ )٤(عرف باإلضافةأن احلال ال تُ  :هذا خبالف ما يراه الفارسيو   

  .)٥(باإلضافة
  اخلالف.  من الكاف يف (أريتكن)، لُبعِدها عن (أكثَر) بدًال  كونُ   رتجحُ يوذين السببني 

هلن يف  �رؤيته كانت لــــ(أرى)، و  ثالثٌ  مفعولٌ عنده ) : فـــ(أكثرن رأى أنها ِعْلميةأما مَ 
  .)٦(ليلة اإلسراء

 اإىل اثنني، قياسً  افيجوز أن يكون (أرى) متعديً  يظهُر أنه ال مانع من التأويلني؛ ا سبقومم
اإلسراء  علمت ليلةَ خربت وأُ أُ (لى: ا عإىل ثالثة قياسً ا ، ومتعديً )أراين اهللا إياكن(على: 

  اح احلديث. ر عند شُ  ، وكل ذلك واردٌ )...أنكن
  

                                 

 .٢/٥٧٤شرح الكافية الشافية  )١(

  .٢/٣٢٧، شرح التسهيل ٢/١١٢الكتاب  )٢(

 .٣٢ألفية ابن مالك  )٣(

 .٢٦٩اإليضاح العضدي  )٤(

، شرح شذور الذهب ٢/٧٨٧، توضيح املقاصد واملسالك ٣/٢٢٩، شرح التسهيل ١٢٠املفصل يف صنعة اإلعراب  )٥(
 .٢٨٢ -٢/٥٨١للجوجري 

  .٣/٢٧١، عمدة القاري ١/٤٠٦فتح الباري  )٦(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)   

١٢٥ 

  مسألة
  )ذَ (اتخَ  يِ مفعولَ  حذف أحدِ 

  .)١("أبا بكر ذتُ ختاليت م من أخليًال  اذً متخِ  ولو كنتُ " :� هيف قول
  :قال ابن الملقن

ى، وهنا فَ واصطَ  تارَ مها حبرف اجلر، فيكون مبعىن: اخو(اختذ) تتعدى إىل مفعولني أحدُ "
متخًذا من  اجلر، فكأنه قال: لو كنتُ  ها، وهو الذي دخل عليه حرفُ يْ مفعولَ  عن أحدِ  سكتَ 

منهم أبا بكر، وقد تتعدى (اختذ) ألحد املفعولني حبرف اجلر، وقد  الناس خليال الختذتُ 
  .)٢("ذلك يف القرآن ، وكل مفعول واحدٍ إىل تتعدى 

  بيان المسألة:
وبيان ذلك فيما وإىل مفعولني، واحد إىل مفعول  يتعدىمللقن أن الفعل (اختذ) ا ذكر ابنُ 

  :يلي
كان متعديًا إىل معناه، فإن كان مبعىن (اكتسب)   ي الفعل (اختذ) باختالفِ تعد  خيتلفُ 

  :)٣(، قال ابن مالك، وإال كان متعديًا إىل مفعولنيمفعول واحد
ـــــــــــِخْذُت واتـــــــــــَخذْ    فكــــــــــاَن منهــــــــــا وَت

  
  أفَهَمـــا معـــًىن عـــن الكســـِب انَتَبـــذْ إْن   

ُ َوَ�ٗ ﴿ ه تعاىل:وورد هذا يف القرآن، منه قولُ    
tََ ٱ* 
   .)٤(﴾�½ۗ َوGُK�َaاْ ٱ¼
 ٥(مفعولني، قال ابن مالكإىل )، فيتعدى أما إذا كان مبعىن (صري(:  

ـــــــــــــــيت كَصـــــــــــــــ مْ علـــــــــــــــتَ  بْ وَهـــــــــــــــ   ارَ يـ وال
  

  اوخــــــــربَ  امبتــــــــدً  ا ــــــــا انصــــــــبْ أيًضــــــــ  

ِ¿tِ ٱG�ُ�ِ�ۡ/ُۡKَن ٱAَۡ¾ٰ�ِ�ِ َ� هذا يف القرآن الكرمي، ومنه قوله تعاىل: ﴿ وورد مثلُ   ?8َ 
̂

ۡوrَِ�ٓءَ 
َ
  .)٦(﴾أ

                                 

  .اخلوخة واملمر يف املسجد، باب ١/١٠٠صحيح البخاري  )١(
 .٥/٦١٧التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .٢/٥٤١شرح الكافية الشافية  )٣(

 .١١٦ :البقرة )٤(

  .٢٣ألفية ابن مالك  )٥(
 .٢٨ :آل عمران )٦(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث األول: (األفعال املبنية)   

١٢٦ 

ْ رف اجلر، قال تعاىل: ﴿حبمها هذا، وقد يتعدى إىل مفعولني أحدُ  
ِ¿tُوا?]َ �ََ0 -ۡ.ُ�ۡ�ِ
ۡوrَِ�ٓءَ 

َ

ِ¿tُواْ ِ�ۡ�ُ.ۡ- َوrِّٗ ﴿، وقال تعاىل: )١(﴾أ?]َ َ̂ َ̂ �jًkَِا � َو   .)٢(﴾Àَو

ر على أحدمها؛ ألنه أال يُقتصَ  فاألصلُ  -كما يف احلديث-أحد املفعولني  أما عن حذفِ 
  ي األول بال خرب.ذف الثاين بقِ  عنه، وإن حُ خَرب ـي الثاين بال مُ ذف األول بقِ إن حُ 

 ٣(مالك ه، قال ابنُ حذفُ  جائزٌ  عليه دليلٌ  غري أن ما دل(:  
ــــــــــــــــــه دلمــــــــــــــــــا بي  وحــــــــــــــــــذفُ    يــــــــــــــــــلُ ن

  
ـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبيلُ    ـــــــــــــــــــاك ههنـــــــــــــــــــا ل   هن

  زأين هنــــــــــــــاُجــــــــــــــ ســــــــــــــقوطُ  وجــــــــــــــائزٌ   
  

ــــــــ إن كــــــــان ذكــــــــرُ    انَ ى حَســــــــمــــــــا تبق  
 أكان ؛ سواءمفعولنيإىل مفعول واحد و إىل  اجميء (اختذ) متعديً   جوازُ تبني يسبق ومما   

  رف جر. حبحدمها ا ألمتعديً أم كان  ،أصلهما املبتدأ واخلرب
  
  
  

                                 

 .٨٩ :النساء )١(

 .٨٩ :النساء )٢(

 .٢/٥٥٢شرح الكافية الشافية  )٣(



)املبحث الثاني:(األفعال املعربة الفصل الثاني:(مسائل األفعال)،   
١٢٧ 

 
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 انيانيانيانيالثالثالثالث    املبحث

ُ
 : األفعال
ُ
 : األفعال
ُ
 : األفعال
ُ
        بةبةبةبةاملعراملعراملعراملعر    : األفعال

   :وفيه مسائلُ 
  مسألة

 والمضارعِ  (أنْ  سد هاوخبرِ  )كُ وشِ يُ ( اسمِ  ) مسد  
  .)١(خري مال املؤمن غنم" أن يكون وشكُ يُ " :�يف قوله 

  : قال ابن الملقن
ال يكون إال ، احملل) امسًا مرفوًعا وخربًا (منصوبَ  بُ أفعال املقاربة، يطلُ  أحدُ  )يوشك(و"

ها،  امسها وخربِ  د سَ د ذلك مَ فيسُ  والفعل املضارعِ  سند إىل أنْ ، وقد يُ )نأــــ(فعًال مضارًعا مقرونًا ب
  الشاعر: ومثله قولُ  ،كما جاء يف هذا احلديث

ــــــــتأن  يُوِشــــــــكُ  ــــــــَغ مُ بُل   لْ ى األَجــــــــنتَه
  

   ٢("لْ َجـــــــــــــبرجـــــــــــــاٍء ووَ  مْ الزِ  فـــــــــــــالرب(.  
  بيان المسألة:  

ذلك  وبيانُ (أن)، ـا بمقرونً  ا مضارعً إال فعًال  ال يكونُ  )يوشك( ربامللقن أن خ ذكر ابنُ 
  :فيما يلي

عن مسع خارًجا ، وما إال أفعاًال  املقاربة ال يكونُ  املشهور عند النحويني أن خرب أفعالِ 
  :)٣(مالك يف كافيته شذوذ، وإىل ذلك أشار ابنُ على الذلك فُيحمل 

  هْ  إىل املقاربــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــاك أفعــــــــــــــــــــاًال 
  

  هْ ى ومــــــــــع كــــــــــان هلــــــــــا مناســــــــــبتُعــــــــــزَ   
  رْ اخلبَـــــــــــــ لكــــــــــــنِ  هــــــــــــنهــــــــــــا امسُ وكامسِ   

  
  رْ ا نــــــــــــــــدَ ومفــــــــــــــــردً  هنـــــــــــــــا مضــــــــــــــــارعٌ   

  :)٤(الشاعر ا، ومن ذلك قولُ الفعل املضارع شذوذً  غريَ  وقد جييء اخلربُ   

                                 

  .ر من الفنت، باب من الدين الفرا١/١٣صحيح البخاري  )١(
 .٢٠٢، والبيت من الرجز، وهو بال نسبة يف شواهد التوضيح والتصحيح ٥٦٥/ ٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .١/٤٤٩شرح الكافية الشافية  )٣(

، ولكثري عزة، ومل أجده يف ديوانه، الكتاب ١٧٢البيت: ألمية بن أيب الصلت (فيما ُنسب إليه وإىل غريه) ديوانه  )٤(
  .٣٦٠، املفصل يف صنعة اإلعراب ٢/٢٠٨، األصول يف النحو ٣/١٦١



)املبحث الثاني:(األفعال املعربة الفصل الثاني:(مسائل األفعال)،   
١٢٨ 

ــــــــــــوشــــــــــــُك َمــــــــــــيُ    ر مــــــــــــن مِنيتــــــــــــهن فـَ
  

  )١(اتِــــــــــــــــــه يواِفُقهــــــــــــــــــار يف بعــــــــــــــــــِض غِ   
  :)٢(مالك قال ابنُ ا كم،  قليلٌ  التجردَ لكن ، والتجردُ  االقرتانُ  )، فجائزٌ اخلرب بـــــ(أنْ  أما اقرتانُ   

ـــــــــوألزَ    ىرَ َحـــــــــ مثـــــــــلَ  أنْ  وا اخلولـــــــــقَ ُم
  

  ارَ نـــــــــــــزُ  فـــــــــــــا أنْ انتِ  كَ أوَشـــــــــــــ وبعـــــــــــــدَ   
ه قولُ  :ه من (أن)جتردِ  ه منه، فمثالُ اخلرب بــــ(أن) وجتردُ  هذا، وقد ورد عن العرب اقرتانُ   

  .)٣()...على أريكته ائً كمت لُ الرج يوشكُ ( :�
ُ يومما سبق  غري أنه قد  - االطرادب- ا  مضارعً إال فعًال  بة ال يكونُ أن خرب أفعال املقار  تبني

  امللقن. خبالف ما يرى ابنُ  -اجوازا ال شذوذً -) مقرتن بـــ(أنْ  يأيت غريَ 
  

  

                                 

، ١/٢٨٧، التصريح مبضمون التوضيح ١/٣٣٨، شرح ابن عقيل ١/٤٥٦البيت من املنسرح، شرح الكافية الشافية  )١(
 .١/٤٧٧مهع اهلوامع 

 .٢٠ألفية ابن مالك  )٢(

  .٥/٥١٦، سنن الدارقطين ١/٦، سنن ابن ماجه ٢/٤٠٣مسند ابن أيب شيبة  )٣(



لثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)الفصل ا   
١٢٩ 

  مسألة
 المضارع بـــ(لن)جزم 

  .)١(ك"قدرَ  فلن تعدوَ ، أْ "اخسَ  :�قوله رواية ليف 
  : قال ابن الملقن

 : هي لغةٌ لتني: ووقع هنا بغري واو. وقال القزازُ ا ك)... قال ابنُ "وقوله: (فلن تعدَو قدرَ 
ٓ ﴿، وذكر أن بعض القراء قرأ: )مْ ـلَ (مثل  )نْ لَ ـ(جيزمون ب ؛لبعض العرب ��َْRkُِ[ �
A cُa﴾)٣(")٢(.  

  بيان المسألة:
  :ذلك فيما يلي وبيانُ جزم للفعل املضارع،  أداةَ قد تأيت ) امللقن أن (لنْ  ذكر ابنُ 

  أمرين: حيتملُ  ها جازمةً ئُ ، وجميللفعل املضارع نصب أن (لن) أداةُ املشهور عند النحويني 
   .)٤(املضارع بــــــ(لن) ن جيزمون الفعلَ مَ  أا لغةُ  - ١
  أو (مل). الناهية أن (لن) تكون مبعىن (ال) - ٢

 ُقد العرب، ف بعضِ  ا على لغةِ أما كو القليل. رُ زْ ورد من ذلك النـ  

 ﴿ ه تعاىل:من ذلك قولُ ف A cُa ْRkُِ[ � �َ�َ ُ 

 َ�� َ£َ?mَ ٱ*̂

جبزم (يصب)، وحكى أبو  )٥(﴾َ��ٓ إِ
  .)٦(ن جيزم بــ(لن)ن العرب مَ أن مِ  عبيدةَ 

  .)٧()ْع...رَ ... َلْن تُـ (: �وكذا يف قوله 
  :ثري كُ   ومثله قولُ 

  كممــا كنــُت بعــدَ  ز ا يــا َعــبَ يــادي َســأَ 
 

ـــــ  ـــــفَل ـــــْن َحيْ   )٨(ِك منظـــــرُ بعـــــدَ  نيِ َل للعيَن
 

                                 

 ، باب إذا أسلم الصيب فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يُعرض على الصيب اإلسالم.٢/٩٣صحيح البخاري  )١(

 .٥١ :توبةال )٢(

  .٩١/ ١٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(
  .٣/١٢٢٩، توضيح املقاصد ٣١٧، شواهد التوضيح ٢/١٢٢إعراب القرآن للنحاس  )٤(
 .٥١ :توبةال )٥(

  .٢/١٢٢القرآن للنحاس  : إعرابنقًال  )٦(
  .١٠/٤٠٧، مسند اإلمام أمحد بن حنبل ٤/١٩١، مسند إسحاق بن راهويه ١/٤١٩املصنف  )٧(
، شرح األمشوين ٤١٣٧/ ٨، متهيد القواعد ٢/٩٠، املستقصى يف أمثال العرب ٨٢٣البيت من الطويل، ديوانه  )٨(

٣/١٨٠.  



لثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)الفصل ا   
١٣٠ 

  .َل)زم الفعل (حيَْ جب
  لسببني:ذلك (مل)؛ ف ن يرى أن (لن) مبعىن (ال) أوا مَ أم و 
  أن (لن) لتأكيد ما تعطيه (ال) من نفي املستقبل. - ١
٢ -  من امليم يف اللغة. أن (لن) للنفي مثل (مل)؛ وألن النون أخف  
  :)١(الشاعر قولُ ن قلب امليم نونًا وم

 رابٍ ُغـــــــــــــــ َيتْ يَ خـــــــــــــــافِ   بـــــــــــــــنيَ كـــــــــــــــأين  
 

  )٢(ْنيِ أصــــــــــاَب محامــــــــــًة يف يــــــــــوِم َغــــــــــ 
  م.يْ أي: غَ  

  واجلواب عن ذلك ما يلي:
  .)٣(ال دليل عليهامشاته لـ(ال) دعوى فالنفي،  مركب، يفيدُ  غريُ  أن (لن) حرفٌ  - ١
، فكيف و(مل) جازمة ناصبة ُوضعتن (لن) إ؛ إذ (لن) بـــ(مل) و(ال)، بعيدٌ  أن تشبيه - ٢

  ها.عملَ  ضُ ناقِ على ما يُ قاس تُ 
  
  

                                 

  .مل أقف على قائله حسب اطالعي )١(
  .٢٨٧، رصف املباين ٣/١٤٩ن احلاجب شرح شافية اب )٢(
  .٢٧٠اجلىن الداين  )٣(



)املبحث الثاني:(األفعال املعربة الفصل الثاني:(مسائل األفعال)،   

١٣١ 

  مسألة
  النفي بمعنى النهي في المضارعورود 

  .)١(كم على بيع أخيه"بعضُ  ال يبيعُ " :�يف قوله 
  : قال ابن الملقن

، وقد يأيت بلفظ النهي، من األحاديث على لفظ اخلرب : يأيت كثريٌ )املطالع( قال صاحبُ "
 ثبات الياء، والفعل غريُ بإ) ال يبيعُ (من روايات احلديث  األثري: كثريٌ  وقال ابنُ  وكالمها صحيح.

، وقد أعطاها معىن النهي، ألنه إذا نافيةً  )ال(ت الرواية فتكون وإْن صح  ،جمزوم، وذلك حلن
 من النهي عن الفعل: إمنا هو طلبُ  ه، واملرادُ عدمُ  ر ي أْن يوجد هذا البيع، فكأنه قد استمَ فِ نُ 

  .)٢("هعدمِ  إعدامه أو استبقاءُ 
  بيان المسألة:

  :وبيان ذلك فيما يلييف (ال) والفعل بعدها،  امللقن اخلالفَ  ذكر ابنُ 
 ٣((ال) ناهيةً  اختلف العلماء يف (ال) والفعل بعدها، فمنهم من عد( ها ، ومنهم من عد

  . )٤(أو زائدةً  نافيةً 
ا، ، غري أن الفعل يف هذا احلديث ليس جمزومً جمزومٌ بعدها  ت ناهية، فالفعلُ د فإن عُ 

َ̂ �ÁÂَُر
  ﴿ه تعاىل: ، ومن ذلك قولُ راد به النهيُ الفعل قد يأيت بلفظ اخلرب ويُ  ذلك: أن وختريجُ 

َ̂ GُKGۡ�َدٞ  ةُۢ #Gََِ�َِ � َو َ�ِٰÃَ  ِۚۦ ُۥ #Gََِ�ِه 
  .)٦()وال يستطيُب بيمينه( :�ه ، وقولُ )٥(﴾<
، )وال تناجشوا...(على جمزوم  شراح احلديث أن هذا حلن، إذ هو معطوفٌ  ويرى بعضُ 

  ، جبزم الفعل املضارع.)كم...بعضُ  عْ ال يبِ ( :�وقد ورد عنه 

                                 

  ، باب ال يبيع على بيع أخيه وال يسوم على سوم أخيه حىت يأذن له أو يرتك. ٣/٦٩صحيح البخاري  )١(
 .٣٤٤/ ١٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .١٢/٩٤. عمدة القاري ٤/٦٠الشايف يف شرح مسند الشافعي البن األثري  )٣(

  .١٢/٩٤، عمدة القاري ٤/٣٥٣، فتح الباري ١١١، اإلجياز يف شرح سنن أيب داود ١/٥٦٣مطالع األنوار  )٤(
 .٢٣٣ :البقرة )٥(

 .٣٢٦/ ١٢مسند اإلمام أمحد بن حنبل  )٦(



)املبحث الثاني:(األفعال املعربة الفصل الثاني:(مسائل األفعال)،   

١٣٢ 

بعدها  ، ويكون الفعلُ )١(اعاطفة، وال تعمل يف الفعل شيئً  غريُ هي ت نافية، فد أما إن عُ 
تلقى الركبان، وال يبيع يأن  �ل الله و سر ى ( ا على ما قبلها:بالرفع، أو بالنصب عطفً 

  .)دحاضر لبا
املراُد باجلمع أن النفي ي، إمنا  بني نفي وي؟ قيل: ليس املرادُ كيف ُجيمع   :وإن قيل
  :)٢(مالك إىل ذلك بقوله ، وقد أشار ابنُ التشابُه بينهما

  يه...ضــــــــــاهِ أو مُ  يٍ ْفــــــــــنَـ  ن بعــــــــــدِ ِمــــــــــ
  

  ...............................  
عدها، وألا ها فيما بما قبلَ  من جهة اللفظ فحسب؛ لعملِ  أن يقال بأا زائدةٌ  وميكنُ    

  .)٣(النفي تفيدُ 
 .صحيحٌ   الوجهنيَال أن كِ  والذي يرتجحُ 

  
  

                                 

 .٢٩١، اجلىن الداين ٢٥٨، رصف املباين ١/٢١٠شرح الكافية الشافية  )١(

 .٣٣ألفية ابن مالك  )٢(

 .٢٠٠اجلىن الداين  )٣(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)   
١٣٣ 

  مسألة
  المضارع بعد (حتى) بين الرفع والنصب

  .)١("على مالك حىت أدخل قتُ لفانط" :ريبَ جُ  بنِ  حممدِ يف قول 
  : قال ابن الملقن

) ) كانت (ن قرأه بضم الم (أدخلُ مَ  ،فانطلقت حىت أدخل على مالك): (قوله" حىت
) مبعىن (كي)حَ ن فتَ ومَ  ،املدينة ، فمعىن الكالم: انطلقت فدخلتُ عاطفةً  ه ومثلُ  ،ها كانت (حىت

ٰ Gqُ8َُل  ﴿ه تعاىل: قولُ  
�nَ ْاGُKِÄۡKُل  َوُزGWُ
�K(حىت) ــفـ ،وإذا فتحتَ  )،يقولُ (إذا ضممت الم ، )٢(﴾ٱ
  .)٣(")مبعىن (إىل أنْ 

  بيان المسألة:
ذلك فيما  وبيانُ ، باختالف املعىن تلفُ خي بعد (حىت) الفعل إعرابَ امللقن أن  ذكر ابنُ 

  :يلي
  للعلماء يف الفعل (أدخل) وجهان إعرابيان:

  .الرفع، وذلك باعتبار (حىت) عاطفةً  - ١
  نصب. (حىت) أداةَ  النصب، وذلك باعتبار - ٢

وحركة ما ، اختلف العلماء يف جواز الرفع، فريى الكوفيون أن (حىت) ال تأيت عاطفةً  وقد
(حىت) للجمل، غري أن  ، غري أن مجهور البصريني ال يرون عطفَ )٤(بعدها بتقدير عامل

  .)٥(ه إذا كانت (حىت) سببيةخفش جييزُ األ
 املضارع للمبالغة يف استحضار صورة احلال، وإال  صيغةُ تكون مالك النصب، و  ح ابنُ ورج
  .)٦(حىت دخلتُ  : فانطلقتُ فاألصلُ 

                                 

  ، كتاب فرض اخلُُمس.٤/٧٩صحيح البخاري  )١(
 .٢١٤ :لبقرةا )٢(

 .١٨/٣٨٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

 .٥٤٦اجلىن الداين  )٤(

 .٥٥٨اجلىن الداين  )٥(

  .٥/١٩٠نقال: إرشاد الساري  )٦(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)   
١٣٤ 


GWُُل  ﴿ه قوله تعاىل: يف توجي أما القولُ �Kَل ٱGqُ8َ ٰ 
�nَ ْاGُKِÄۡKوبعضُ  وجماهدٌ  ، فقرأ نافعٌ )١(﴾َوُز 
  .)٣(، وهو األفصح واألصح)٢(أهل املدينة بالرفع، والباقون بالنصب

يف املاضي، فإن   أن (حىت) ال تعملُ  :ن احلجة يف جواز الرفع والنصبإ :قالأن يُ  وميكنُ 
  .)٤(ارع جاز الوجهانا بلفظ املضكان الفعل ماضيً 

  

                                 

 .٢١٤ :لبقرةا )١(

  .١/١٤٦ط يف القراءات العشر ، املبسو ١/١٨١، السبعة يف القراءات ١٣٢/ ١معاين القرآن للفراء  )٢(
  .٤/٢٩١، تفسري الطربي ١/١٢٧معاين القرآن لألخفش  )٣(
 .١/٢٧٣، تفسري البغوي ١/١٣١حجة القراءات  )٤(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)    

١٣٥ 

  مسألة
  بين الرفع والجزم بعد الطلب المضارع

  .)١("بعض كم رقابَ بعضُ  بضرِ يَ  اارً ف ي كُ دعبترجعوا  ال" :�يف قوله 
  : قال ابن الملقن

له على الكفر و أ )يضربْ (ن مِ  ن جزم الباءَ بعض) مَ  كم رقابَ وقوله: (يضرب بعضُ "
، وال يكون أو االستئنافَ  ن رفعها فكأنه أراد احلالَ األعناق، ومَ  احلقيقي الذي فيه ضربُ 

  .)٢("ا مبا قبلهمتعلقً 
  

  بيان المسألة:
وبيان ، يصح فيها اجلزُم على جواب النهي، ويصح فيها الرفعذكر ابن امللقن أن (يضرب) 

  :ذلك فيما يلي
  لــــــــ(يضرب) يف هذا احلديث إعرابان:

  ل.، أي: يقتُ )ضربْ يَ  ..ترجعوا  ا للنهي (ال، جوابً أحدمها: اجلزمُ 
  كم كفعل الكفار).ِفْعلُ  .. املعىن: (يضربُ  مجلة استئنافية، فيصبحُ على أا ، ثانيهما: الرفعُ 

  : )٤(مالك ؛ ملخالفة اجلملة لشرط اجلزم بعد النهي، قال ابنُ )٣(الرفع والصوابُ 
  عْ أن تَضـــــــ بعـــــــد ــــــيٍ  جــــــزمٍ  وشــــــرطُ 

  
  عْ يَقـــــــــــــــ فٍ ال دون ختـــــــــــــــالُ  قبــــــــــــــلَ  إنْ   

تسلْم،  نُ : إن ال تدْ ، وبعد دخول (إن) تصبح اجلملةُ مْ من األسد تسلَ  نُ : ال تدْ وذلك مثلُ   
من األسد  مثل قول: ال تدنُ يف  نه ال جيوز اجلزمُ إاجلزم. يف حني  فباستقامة املعىن يتعنيُ 

  .)٥(الرفع )، فيتعنيُ يأكُلك؛ لعدم استقامة املعىن بعد دخول (إنْ 
 إنْ (: )، فعند قولِ ديث مرفوعة؛ لعدم استقامة املعىن بعد دخول (إنْ (يضرُب) يف هذا احلفـ

                                 

  : (ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض).�، باب قول النيب ٩/٥٠صحيح البخاري  )١(
 .٣٢/٣١٧التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .٢/٥٢٧ ، قوت املغتذي على جامع الرتمذي٢/٩شكل من حديث الصحيحني كشف امل )٣(

 .٥٨ألفية ابن مالك  )٤(

 .٢/٣٨٤ التصريح مبضمون التوضيح يف النحو )٥(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)    

١٣٦ 

، يتعني الرفع يف (يضرُب)؛ النتفاء الضرب )ا يضرب بعضكم رقاب بعضال ترجعوا بعدي كفارً 
  ن الضرب يكون بالرجوع.إ ثبانتفاء الرجوع، حي



فصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)ال   

١٣٧ 

  مسألة
  للمعلوم والمجهول بين البناءالمضارع 

  .)١("إال غلبه ينالد  شاد يُ ولن " :�يف قوله 
  : قال ابن الملقن

، وأثبتها )دٌ حَ أَ (هكذا وقع للجمهور من غري لفظة )، ين إال غلبهالد  شاد يُ ولن (وقوله: "
به، وهو صْ بنَ  :ويوىل فرُ ، وأما على األُ على هذا منصوبٌ  )ينالد (، ووهو ظاهرٌ  ،نِ كَ الس  ابنُ 

كما   ؛األكثر وهو روايةُ  ؛هعِ فْ للعلم به، ورَ  )يشاد( أكثر أهل الشام على إضمار الفاعل يف ضبطُ 
  .)٢("هفاعلُ  م سَ ا مل يُ ِلمَ  ، وهو مبين )املطالع( حكاه صاحبُ 

  بيان المسألة:
 ذلك فيما يلي وبيانُ ا، ا ومرفوعً ين) روي منصوبً ذكر ابن امللقن أن (الد:  

 عة وكسرِ حرف املضارَ  صاغ بضمعند الصرفيني أن املضارع من ماضي الرباعي يُ  املشهورُ 
  .)٣(راآلخِ  ما قبلَ  ا إن ُبين للمفعول فبفتحِ ا، أم ر، إن كان الفاعل معلومً ما قبل اآلخِ 

جاء فيه ما قبل اآلخر ساكنا بسبب اإلدغام، فصارت حركته قبل ) ُيشاد غري أن الفعل (
حمتِمًال ألن يكون مبنيا  اإلدغام حمتملة للفتح (ُيشاَدد) وللكسر (ُيشاِدد) ، ومن َمث صار معناه

للفاعل وحمتمًال ألن يكون مبنيا للمفعول؛ وال سيما إن كان السياُق حيتِمُل األمرين كما يف 
، ومثله يف ذلك (يضار) كما يف قوله تعاىل: )٤(احلديث الذي معنا (ولن ُيشاد الدين إال غلبه)

{�¾�� �¿�À� ��� ����Á�Â z�)ضعفة.، وغريه من األفعال امل)٦( )٥  
  ) فسيكون (الدين) نائَب فاعل مرفوًعا.فلو كان األصل (لن يشاَدد الدينُ  - ١
ولو كان األصل (لن يشاِدد الديَن) فسيكون (الدين) مفعوًال منصوبًا، والفاعل  - ٢

                                 

  ، باب الدين يسر.١/١٦صحيح البخاري  )١(
 .٣/٨٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .٤٢عرف يف فن الصرف ، شذا ال١/١٩٩، شرح التصريف للثمانيين ٤/٢٨٢الكتاب  )٣(

 .٢/١٠٤، مسند الشهاب ٨/١٢١، سنن النسائي ١/١٦صحيح البخاري  )٤(

 .٢٨٢ :لبقرةا )٥(

 .٦٧٥/ ٢الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للتفصيل ينظر:  )٦(



فصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)ال   

١٣٨ 

  حمذوف للعلم به كما قال ابن امللقن.
ُ يومما سبق  تبني  للمفعول، صيغة املبين يف صيغة املبين للفاعل و  ) يشرتكُ أن الفعل (ُيشاد

  .السياقية الدالة على املقصود يف ذلك القرينةُ  والفارقُ 
  
  



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)   

١٣٩ 

  مسألة
  والنصب بين الجزم بعد (حتى)مضارع ال

  .)١("على رأسي مث أخرج حىت أفيضَ ين رْ فأنظِ يف قول احلجاج: "
  :قال ابن الملقن

  .)٢("األمر ض؛ ألنه جوابُ فِ ه أُ  أفيض) قال: صوابُ ىتوقوله: (ح"
  ن المسألة:بيا

  :ذلك فيما يلي وبيانُ ، وال وجه لنصبه، امللقن أن الفعل املضارع جمزومٌ  ذكر ابنُ 
  .)٤(ه، وجزمِ )٣((أفيض) بنصبِ  :للفعل املضارع يف هذا احلديث روايتان

فالبصريون يرون أن (حىت) جارة والناصب  ؛فاختلف النحويون يف ناصبه ؛اه منصوبً أما كونُ 
  مالك: (حىت)، قال ابنُ  بعد ) املضمرةُ هو (أنِ 

  )(أنْ  وبعـــــــد حـــــــىت هكـــــــذا إضـــــــمارُ 
  

  )٥(نْ زَ ذا َحــــ ر حــــىت تُســــ دْ كُجــــ  مٌ تْ َحــــ  
  .)٦( للفعل ون (حىت) هي الناصبةَ د أما الكوفيون فيَـعُ    

  ، قال ابن مالك:)٧(معىن الشرط نٌ األمر متضم  فألن جوابَ  ؛االفعل جمزومً  أما كونُ 
   األمــــــــــر إنْ  جــــــــــوابُ  جــــــــــزمُ  وجــــــــــائزٌ 

  
  نْ يقـــــــــــرتِ  أمـــــــــــرٍ  فعـــــــــــلِ  ان بغـــــــــــريِ كـــــــــــ  

  ا.مرفوعً  املضارعُ  ، ويليها الفعلُ أن تكون (حىت) ابتدائيةً  هذا، وميكنُ   
 النصب هو ر أن صوابَ خبالف ما ذُكِ  صحيح، ني الروايتَال من ذلك أن كِ  حُ والذي يرتج 

  .اجلزمُ 
  

                                 

  ، باب التهجري بالرواح يوم عرفة.٢/١٦٢صحيح البخاري  )١(
 .١١/٥٤٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .٥/١٨٧، السنن الكربى للبيهقي ٢/١٦٢، صحيح البخاري ٣/٥٨٥املوطأ  )٣(

 .٧/١٦٠شرح السنة للبغوي  )٤(

 .٥٧ألفية ابن مالك  )٥(

 .١/١٧٠، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ٥٥٤اجلىن الداين يف حروف املعاين  )٦(

 .٣/١٥١٧، شرح الكافية الشافية ٤/٢٧٤، شرح املفصل البن يعيش ٤٤١علل النحو  )٧(



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)   
١٤٠ 

  مسألة
  احتمال المضارع واألمر في الفعل

مها أبو فقسَ " :� مالكٍ  بنُ  فقال أنسُ  ،"الله سولَ ا ر ي أفعلُ " :� أيب طلحةَ  يف قول
  .)١(..".ةحلط

  :قال ابن الملقن
اْفعل (حيتمل أن  :ديوقال الداوُ  ،مرفوع لٌ هو فعل مستقبَ  ،)يا رسول اهللا لُ أفعَ ( وقوله:"

  .)٢(مها أبو طلحة"وىل؛ لقوله: فقسَ أَ  فجعله أمرًا، واألولُ  )،ه على ما قلتَ أنت ذاك، قد أمضيتُ 
  يان المسألة:ب

من  مه على رأيِ ن قام بالقسمة، وقد ن أبا طلحة هو مَ إ :ن قالمَ  امللقن رأيَ  ذكر ابنُ 
  :ذلك فيما يلي وبيانُ ن قام بالقسمة، هو مَ  �ن الرسول إ :قال

ه أبو مرفوع، وفاعلُ  مضارعٌ  فعلٌ  مفتوحة فهو إن كانت مهزته مهزة قطع الفعل (أفعُل)
  مها أبو طلحة. فَقسَ طلحة؛ لقول أنس بن مالك: 
: رسول اهللا عليه املخاطب؛ وهو املقصودسيكون ) فلْ (افعَ  أمرٍ  أما إن ُجعل الفعل فعلَ 

 هذكر يؤيُده ما ، و حيث شئت ها يا رسول اهللاا قال أبو طلحة: َفَضعْ الصالة السالم؛ وذاك لــم 
  .)٣(.مها رسول اهللايب: فَقسَ تَ بن إسحاق يف كتابه املبسوط عن القُ  إمساعيلُ 
على:  باقٍ  والسياقُ  �أن الفعل فعل مضارع، والفاعل رسول اهللا بالقول  هذا وميكنُ  
  مها أبو طلحة، وذلك كما يلي:فَقسَ 

 �اهللا  ها مبا يراه رسولُ لى ِقسمتِ ا وافق أبو طلحة عاسم اآللة، وذلك لـم على ا قياسً  - ١
لب فيه، لكن لب به، واحلقيقة أنه ملا حيُ ا حيُ مل ب) اسمٌ حلَ مِ ـ (الالفعل عليه، فــــمثًال  جاز إطالقُ 

 ٤(اسم اآللة عليه ستعان به يف احللب جاز إطالقُ ا كان يُ لـم(.  

                                 

  ، باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك اهللا، وقال الوكيل قد مسعت ما قلت.٣/١٠٢صحيح البخاري  )١(
  .١٥/٢١٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
 .٥/٣٩٧، فتح الباري البن ججر ١/١٩٩، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ٨/٥٩٧االستذكار  )٣(

، شرحان على مراح األرواح يف علم الصرف ١/٣١٧، شرح شافية ابن احلاجب ٤/١٥٢بن يعيش شرح املفصل ال )٤(
٧٩. 



الفصل الثاني:(مسائل األفعال)، املبحث الثاني:(األفعال املعربة)   
١٤١ 

م ، فَقسَ )١(، أي: ملا كان سبب بنائهااملدينةَ  : بىن األمريُ مكقوهل  ؛ازعلى ارمبا ُحيمل  - ٢
  .ت الِقسمةُ مت  أبو طلحة، أي: بقبوله الرأيَ 

  
  

                                 

 .١/١٤٢، عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح ٧/٣٧األدب  وناية األرب يف فن )١(



لة األوىل:جميء (ملا) مبعىن (إال)الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)،املسأ  
١٤٢ 
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 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٤٣ 

 
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
     ::::ولولولولاألاألاألاأل    املبحث

ُ
 احلروف
ُ
 احلروف
ُ
 احلروف
ُ
        العاملةالعاملةالعاملةالعاملة    احلروف

   :وفيه مسائلُ 
  مسألة

  كرارللجنس عند الت  ه اإلعراب في (ال) النافيةِ أوجُ 
  .)١(إال باهللا" ال حول وال قوة: "�يف قوله 
  : ن الملقنقال اب

هما به، هما بغري تنوين، وفتحُ ه مشهورة: فتحُ أوجُ  مخسةُ  )ال حول وال قوة إال باهللا(ويف: "
  .)٢("هالثاين منونًا، وعكسُ  األول ورفعُ  الثاين منونًا، وفتحُ  األول ونصبُ  وفتحُ 

  بيان المسألة:
وبيان ذلك ، )إال باهللاال حول وال قوة (ه إعرابية لــــمن أوجُ  امللقن ما هو مشهورٌ  ذكر ابنُ 

  :فيما يلي
ه إعرابية عند ذكر ه من أوجُ ورد النحويون مسألة (ال حول وال قوة إال باهللا) وما حتتملُ يُ 

  .)٣(مكررةعندما تأيت (ال) اليت لنفي اجلنس 
  فيما يلي: هما أوردوه من أوجُ  ويتلخصُ 

، يف )٤(ون كثري وأيب عمرٍ اب )، وعليه قراءةُ (إن  االثنني: على إعمال (ال) عملَ  فتحُ  - ١
َ̂ ﴿قوله تعاىل:  
َ� َو()ُ َ̂ 
 4َۡ�َ� �ِ�2ِ َو̂ َ�XَٰÅَ�َ﴾)٥(.  

                                 

 .، باب ما يقول إذا مسع املنادي١/١٢٦ صحيح البخاري )١(

 .٣٣٨/ ٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

، شرح املفصل البن يعيش ٢/٥٩٣، أمايل ابن احلاجب ١/١١١، املفصل يف صنعة اإلعراب ١/٤٤اللمع يف العربية  )٣(
، الكواكب الدراري يف ٦/١٨٢٤، شرح الطييب على مشكاة املصابيح ١/٤٩١، اللمحة يف شرح امللحة ٢/١١٤

، شرح ٣/١١٣معاين اآلثار ، خنب األفكار يف تنقيح مباين األفكار يف شرح ٣/١٠٧شرح صحيح البخاري 
 ، أبو عبد اهللا الفخار وجهوده يف الدراسات النحوية مع حتقيق كتاب شرح اجلمل٢/١٢٢السيوطي على مسلم 

١٠٢١.  
  .١٤١، حجة القراءات ٩٩، احلجة يف القراءات السبع ١٨٧السبعة يف القراءات  )٤(
 .٢٥٤ البقرة: )٥(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٤٤ 

 (ال) الثانيةِ جعِل ، و )إن ( (ال) األوىل عملَ  الثاين: على إعمالِ  األول ونصبُ  فتحُ  - ٢
: وال ا، أي مضمرً ره الزخمشري فعًال ما بعدها على حمل اسم (ال) األوىل، وقد  وعطفِ  ،زائدةً 

  :)٢(الشاعر ، ومنه قولُ )١(أرى خلةً 
  ةً لــــــــــــــــــــَوَال خُ  َب اليَـــــــــــــــــــــْومَ َســــــــــــــــــــَال نَ 
  

  عِ علــــــــــــى الراقِــــــــــــ قُ رْ خلَــــــــــــا )٣(تســــــــــــعَ إ  
 عملَ  (ال) الثانيةِ  )، وإعمالِ (إن  الثاين: على إعمال (ال) األوىل عملَ  األول ورفعُ  فتحُ  - ٣  

اسم (ال) األوىل، أو  ف ما بعدها على حمل عطيُ و  زائدةً  تكون (ال) الثانيةُ على أن (ليس)، أو 
  :)٥(الشاعر على االبتداء، ومنه قولُ  اوما بعدها مرفوعً  مهملةً  تكون (ال) الثانيةُ على أن 

ـــــــــــــ كمُ ُر ْمـــــــــــــَذا لعَ هـــــــــــــ ـــــــــــــهِبعَ  غارُ الص   يِن
  

  )٦(ذاك وال أبُ  انَ كـــــــــــــــــــال أم يل ِإن    
وما بعدها  كون (ال) مهملةً تعلى أن (ليس)، أو  االثنني: على إعمال (ال) عملَ  رفعُ  - ٤  

َ̂ ﴿، يف قوله تعاىل: )٧(غري ابن كثري وأيب عمرو على االبتداء، وعليه قراءةُ  امرفوعً  
 4َۡ�ٌ� �ِ�2ِ َو̂  ٞ�
 َ̂ 
ٌ� َو()ُ ٌ�XَٰÅَ�َ﴾)٨(.  
 احلاجب ضعفَ  (ليس)، ويرى ابنُ  األول وفتح الثاين: على إعمال (ال) عملَ  رفعُ  - ٥

االمسني  ضعيف؛ إذ تطابقُ غَري ده الرضي يعُ  لكنق االمسني يف اإلعراب، هذا الوجه؛ لعدم تطابُ 

                                 

  .١٠٥ املفصل )١(
أنس بن العباس بن مرداس، وأيب عامر جد العباس بن مرداس، ولبيد العامري. انظر: الكتاب اختلف يف قائله بني:  )٢(

  .٢/٢٦٦، شرح شافية ابن احلاجب ١/٣٢١، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ٢/٨، شرح أبيات سيبويه ٢/٢٨٥
  .٣/٢٤٦، وبقبح ورداءة. األصول يف النحو ٢٠١بقطع (اتسع) للضرورة. ما جيوز للشاعر يف الضرورة  )٣(
البيت من السريع. وروي بألفاظ خمتلفة منها: اتسع الفتق على الراتق. اتسع اخلرق على الراتق. اجلمل يف النحو  )٤(

، مغين اللبيب ٢/١١٥، شرح املفصل ابن يعيش ٢/٨، شرح أبيات سيبويه ١/٤٠٣، األصول يف النحو ١٨٧
  .٣/٤٤٥، مهع اهلوامع ١/٢٩٨

من بين مذحج، ومهام بن مرة، وضمرة بن ضمرة، وضمرة بن جابر، وهين بن أمحر، وزرافة  اختلف يف قائله بني: رجل )٥(
، ١/٣٤٥، شرح التصريح ١/٤٩٢، اللمحة يف امللحة ٣٨٦، األصول يف النحو ٢/٢٩٢الباهلي. انظر: الكتاب 

  .١/١٤٧املعجم املفصل يف شواهد العربية 
، ٢/٤١، اخلزانة ٤٥، اللمع يف العربية ١/١٥٩يات سيبويه ، شرح أب٣/٢٤البيت من الكامل، عيون األخبار  )٦(

 .١/١٤٧املفصل يف شواهد العربية 

 .١٤١، حجة القراءات ٩٩، احلجة يف القراءات السبع ١٨٧السبعة يف القراءات  )٧(

 .٢٥٤ البقرة: )٨(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٤٥ 

، ويف قوة رفعهمايف قوة وهو التكرير، بل هو  ؛ر شرط اإللغاءيف اإلعراب ليس بشرط عند توفُ 
على االبتداء،  اتكون (ال) مهملة وما بعدها مرفوعً على أن ، أو )١(فتح األول ورفع الثاين

  لت:بن أيب الص  أميةَ  )، ومنه قولُ (إن  عملَ  (ال) الثانية وإعمالِ 
  ال لغـــــــــــــــــٌو وال تـــــــــــــــــأثيَم فيهـــــــــــــــــافـــــــــــــــــ
  

  )٢(ا ُمقـــــــــــيمُ ِه أبـــــــــــدً بـــــــــــوا ومـــــــــــا فـــــــــــاهُ   
هو فتح األول ونصب الثاين؛  ؛ه املشهورة عند النحويني، منها وجه ضعيفٌ هذه هي األوجُ   

، وقد )٣(بالضرورة بال تنوين، وُخص هذا الوجه هفتحُ  (ال) مع االسم املنون، والقياسُ  جاءتإذ 
  :)٤(يف الكافية الشافية فقاله يف كافيته وألفيته، مالك هذه األوجُ  مجع ابنُ 

ــــــــــــــــــــــَت مثَلــــــــــــــــــــــه علَ ْفــــــــــــــــــــــوإْن عطَ     هِ ْي
  

  هِ ْيــــــــــــ إلَ َنبْ انُســــــــــــ والنصــــــــــــبَ  فــــــــــــالرفعَ   
  رَت الإذا كــــــــــــر  دْ ا زِ أيًضــــــــــــ والفــــــــــــتحَ   

  
ـــــــــــــــالفتِح وَ    ـــــــــــــــَت ب   الاألو  تَ َمسْـــــــــــــــوكن

ـــــــــــــــــــــــــ وإنْ      ه فمـــــــــــــــــــــــــا للثـــــــــــــــــــــــــاينرفعَت
  

  هـــــانِ جْ بـــــل لـــــه الوَ  ظ َحـــــ نصـــــبِ يف ال  
  دْ رِ قــــــــــد يَــــــــــ بنــــــــــاءً  معطــــــــــوفٍ  وفــــــــــتحُ   

  
  دْ ِقـــــــلفظًـــــــا فُ  )ال(و تركيـــــــبٍ  دِ ْصـــــــبقَ   

  :)٥(يف ألفيتهقال و   
  هْ  يف نكــــــــــرَ َال لِــــــــــ لْ اجَعــــــــــ إن  عمــــــــــلَ 

  
  أو مكـــــــــــــــــــررةْ  جاءتـــــــــــــــــــكَ  مفـــــــــــــــــــردةً   

  هْ عَ مضـــــــارِ  وْ اا ـــــــا مضـــــــافً  بْ فانِصـــــــ  
  

  هْ َعــــــــــــرافِ  رْ اذُكــــــــــــ بعــــــــــــد ذاك اخلــــــــــــربَ و   
ــــــــــــــــر و    َال َكــــــــــــــــ افاحتًــــــــــــــــ فــــــــــــــــردَ امل بِ ك  

  
  َال اجَعــــــــــــ والثــــــــــــانِ  وال قــــــــــــوةَ  حـــــــــــولَ   

  ابَــــــــــــــــمرك  وْ ا او منصــــــــــــــــوبً ا امرفوًعـــــــــــــــ  
  

  ابَ ِصـــــــــــــــــــــــــــنْ ال تَـ  ًال أو  رفعـــــــــــــــــــــــــــتَ  وإنْ   
  

                                 

 .٨٣٤: شرح الرضي لكافية ابن احلاجب نقًال  )١(

  وانه بلفظ خمتلف عما هو عند النحويني وهو: البيت من الوافر. ذكر يف دي )٢(
  وال لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌو وال تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثيَم فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم     وال حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وال فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مل

  وفيهـــــــــــــــــــــــــــــا حلـــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــاهرة وحبـــــــــــــــــــــــــــــر  
  

  ومــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــاهوا بــــــــــــــــــــــــه هلــــــــــــــــــــــــم مقــــــــــــــــــــــــيم  
  .٤/٤٩٤، اخلزانة ١/٥٣٥، شرح الكافية الشافية ٤٥، اللمع يف العربية ١٢٢-١٢١انظر: ديوانه   

 .١/٣٤٧شرح التصريح على التوضيح  )٣(

 .١/٥١٩شرح الكافية الشافية  )٤(

  .٢٣ألفية ابن مالك  )٥(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٤٦ 

مل أجده عند  امللقن من أوجه لــ(ال حول وال قوة إال باهللا)، فمنها وجهٌ  أما ما أورده ابنُ 
كما ال خيفى   والصوابُ  ،اقلم أو تصحيفً  هذا سبقَ  وقد يكونُ  ا،هما مجيعً ، وهو فتحُ )١(غريه
 ٢(إىل ذلك وقد أشار احملققُ  وف يف كتب النحو،معر  وهو وجهٌ  ،هماهما به؛ أي رفعُ ضم(.  

  
  

                                 

ولو مل  -حسب اطالعي- ذكر ابن امللقن أن هذه هي األوجه مشهورة، ومل أجد هذا الوجه (فتحهما مع التنوين) )١(
)، فيصبح يذكر بأا مشهورة اللُتمس ختريج للحوقلة على (فتح األول والثاين مع التنوين) بتقدير فعل مضمر (أجد

ا وال أجد خلًة، وقد ذكر الزخمشري هذا التقدير عند نصب الثاين فحسب بفعل (أرى)، وأرى يف املعىن: ال أجد بيعً 
ا فرمبا ُوجد من ا؛ مما قد يفضي إليه من التخفف يف القواعد النحوية. أما كون هذا الوجه مشهورً هذا التوجيه اضطرابً 

   من فتحهما. ا بدًال ا مجيعً خيدمه، ورمبا أراد ابن امللقن رفعهم
  .٦/٣٣٨التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٤٧ 

  مسألة
  مجيء (في) لغير الظرفية

  .)١(من اإلميان" ؛اهللا يف والبغضُ  ،اهللا يف ب : "واحلُ �يف قوله 
  :قال ابن الملقن

أي: بسبب طاعة اهللا ، (يف) هنا للسببية ،)ناهللا من اإلمييف ا ببغض يف اهللا واحللا("
 :ست اهلرةَ وكقوله يف اليت حبَ ، بل"من اإل مائةٌ  : "يف النفس املؤمنةِ �كقوله ،  ومعصيته

  .)٢("(يف) للظرفية وأصلُ  ،، أي: بسببها)لت النار فيهافدخَ (
  بيان المسألة:

وبيان هذا احلديث مبعىن السببية، ها للظرفية، وجاءت يف ذكر ابن امللقن أن (يف) أصلُ 
  :ذلك فيما يلي

، )٣(ثبتون غري ذلكوال يُ  ،اأو جمازً  ها للظرفية حقيقةً ذهب البصريون إىل أن (يف) أصلُ 
Uِض وَُ - ّ�ِۢ� َWَ -ۡ.ِِRَ(~َ �ِXۡ4َ�GRُِ(±َۡن ﴿ يف مثل قوله تعاىل: فاحلقيقةُ 

َ
Vۡٱ Æَۡد

َ
، )٤(﴾PِÇ  ۗ9َِBWِ �ِÂِۡ# Pِٓ أ

ْوÈِ ﴿ ففي مثل قوله تعاىل: اازُ  وأما
ُ
� ÉÊَ ٞةGٰ�َnَ ِص�kَِqAۡٱ Pِ -ۡCَُAَن َوGqُ
?]َ -ۡCُ
(XََA mِٰÌَAۡ

َ
Vۡ٥(﴾ٱ(.  

عن أصل  خترجُ قد إىل أن (يف)  )٨(مالك وابنُ  )٧(قتيبة ، وكذا ابنُ )٦(ذهب الكوفيونو  
، فيكون املعىن يف احلديث مثًال  ليلَ إليه التع إىل غريه، وأن مما خترجُ  -وهو الظرفيةُ - ها عِ ضْ وَ 

  .)٩(من اإلميان ؛بسبب طاعة اهللا واحلب  ،بسبب معصية اهللا السابق: البغضُ 
من  مائةٌ  "يف النفس املؤمنةِ  :�امللقن عن النيب  وكذا يف احلديث الذي أورده ابنُ 

                                 

 .(بين اإلسالم على مخس) �باب قول النيب  ،١/١٠صحيح البخاري  )١(

 .٤٤٤/ ٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .٢/٤٤٦، مهع اهلوامع ٢٥٠، اجلىن الداين ٤/١٧٢٥، ارتشاف الضرب ٢/٢١٤الكتاب  )٣(

 .٤-٣: الروم )٤(

 .١٧٩: البقرة )٥(

  .٢/٤٤٦، مهع اهلوامع ٤/١٧٢٥، ارتشاف الضرب ٣/٢٢معاين القرآن للفراء  )٦(
 .٥٠٦أدب الكاتب  )٧(

  .٣/١٥٥، شرح التسهيل ٢/٧٩٥شرح الكافية الشافية  )٨(
  .١/١١٢، عمدة القاري ٧/٢٧٣املنتقى شرح املوطأ  )٩(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٤٨ 

اليت   حديث املرأةِ النفس املؤمنة، وكذلك يف ، أي: بسبب قتلِ التعليلَ  ، فـــ(يف) تفيدُ )١(اإلبل"
 شاشِ من خِ  ها وال تركتها تأكلُ تْ مَ ها ال هي أطعَ تْ سَ حبَ  هرةٍ  ، أي: بسببِ )٢(دخلت النار يف هرة

  :ثينةَ بُ  مجيلِ  ومنه قولُ  ،األرض
  يِمـــُروا دَ ذَ يـــِك قـــد نَـــ فِ جـــاًال رِ  فليـــتَ 

  
ـــــــوا بقتلـــــــي يـــــــا بُـ ومهـــــــ   ـــــــوِين َني لَ َث   )٣(ُق

خترج عن الظرفية قد ن يرى أن (يف) امللقن بقول مَ ابن  أخذُ  يتضحُ وبعد عرض املسألة    ي
 .اختياره صوابَ  ، ويرى الباحثُ ؛ وذاك عند قوله: (يف) هنا للسببيةرَ آخَ  إىل غرضٍ 

  
  

                                 

 .٣١٠، األحاديث الطوال للطرباين ٦٦السنة للمروزي  )١(

 .٤/١٧٦٠، مسلم ٣/١١٢البخاري  )٢(

  . وروي بلفظ خمتلف:٤/٨٦شرح شافية ابن احلاجب  ،٣/١٥٦، شرح التسهيل ٤٢ديوانه  )٣(
  ا فيــــــــــــك قــــــــــــد نــــــــــــذروا دمــــــــــــيونبئــــــــــــت قوًمــــــــــــ

  
  فليــــــــــــــــــــــت الرجــــــــــــــــــــــال املوعــــــــــــــــــــــِدي لقــــــــــــــــــــــوين  

  
 



))، املبحث األول:(احلروف العاملةالفصل الثالث:(مسائل احلروف  
١٤٩ 

  مسألة
  دون االستفهامية يةاختصاص (الباء) بخبر (ما) الناف

  .)١(قارئ"ــبأنا  ما: "�يف قوله 
  : قال ابن الملقن

زائدة لتأكيد  :والباء )،بقارئ(ها: وخربُ  )،أنا( :ها، وامسُ نافيةٌ  هنا )ما( ):ما أنا بقارئ("
ن جعلها ط مَ ل وغُ  ،)أن أقرأ ما ُأْحِسنُ (القراءة، وقد جاء يف رواية:  أي: ما ُأحِسنُ  ،النفي

 لن قامَ  االستفهامية، واحتج  )ما(على  لدخول الباء يف خربها، وهي ال تدخلُ  ؛استفهاميةً 
جلواز أن  فيه؛ أقرأ؟ وال داللةَ  أي: أي  ،)ما أقرأ؟(: البن إسحاقَ  ء يف روايةٍ استفهامية بأنه جا

  .)٢("هنا نافية أيًضا) ما(تكون 
  بيان المسألة:

، نافيةٌ  (ما أنا بقارئ)  أن (ما) يف هذه الروايةوبني للحديث،  اثالثً  امللقن رواياتٍ  ذكر ابنُ 
  :ا يليذلك فيم وبيانُ ن جعلها استفهامية، وخطأ مَ 

ن جعلها ومنهم مَ  ،ن جعلها نافيةً فمنهم مَ  ؛احلديث حول معىن (ما) اختلف شراحُ 
الباء على  ر دخولُ يكثُ  ن (ما) النافيةَ إ :بقول النحويني احتج  )٣(ن جعلها نافيةاستفهامية، فمَ 

  . )٤(خربها؛ لتأكيد النفي
  مالك: قال ابنُ 

  لُ َمـــــــــــعَ  يمٍ َمتِـــــــــــ ـ"ما" عنـــــــــــدَ ومـــــــــــا لِـــــــــــ
  

  لُ هَمـــــــــــــمُ  مْ هِ يْ لـــــــــــــدَ  ألـــــــــــــا حـــــــــــــرفٌ   
ــــــــــد َجيــــــــــ وبعــــــــــدُ    ــــــــــاخلَ  ونَ ر بالبــــــــــا ق   رْ بَـ

  
ـــــــــــــــــــريٌ كغـــــــــــــــــــريِ      رْ هَ اشـــــــــــــــــــتَـ  هم وذا كث

  

                                 

 .، باب بدء الوحي١/٧صحيح البخاري  )١(

  .٢٦٠/ ٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

، شرح احلديث املقتفى يف مبعث النيب ٤/٦، مطالع األنوار على صحاح اآلثار ١/٤٨٣إكمال املعلم بفوائد مسلم  )٣(
  .١/٢٤، فتح الباري ٢/١٩٩، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ١١٣املصطفى 

، االقرتاح ١/٢٥٩، شرح األمشوين ٦٧٢، شرح الكافية الشافية ١/١٣٤، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ٧٢الالمات  )٤(
  .١٣٤يف أصول النحو 



))، املبحث األول:(احلروف العاملةالفصل الثالث:(مسائل احلروف  
١٥٠ 

RXَ(ِۡAّ Íِٰٖ�ِ�  ﴿ومنه قوله تعاىل:  
{hَِ# �َ_�١(﴾َوَ�� َر(.  
  الفرزدق: ومنه قولُ 

ــــــــــتــــــــــارِك حَ ٌن بِ ْعــــــــــَك مــــــــــا مَ رُ ْمــــــــــعَ ل هِ ق  
  

ــــــــــــتيَ ٌن وال مُ ْعــــــــــــمَ  ئٌ ِســــــــــــنْ وال مُ    ٢(رُ س(  
 ، ومبا ُروي عند ابن عقبةَ )٣(؟""ما أقرأُ  :إسحاقَ  برواية ابنِ  احتج  ها استفهاميةً ن جعلومَ   

هذه  جعلن على مَ  ؟"، وأنكر العيين "كيف أقرأُ : )٥(ه، وعند البيهقي يف دالئلِ )٤(يهغازِ يف مَ 
  .)٦(االستفهام فيها مع صريحِ  الرواية نافيةً 

أن تكون  ز األخفشُ جو قد ف ؛ان اخلرب بالباءالقرت  أن تكون (ما) استفهاميةً من  أما املنعُ 
الباء فالصواُب أن شاذ، قليٌل أو ذلك ولكن ذَكر غُري واحد أن ، )٧(مع االقرتان (ما) استفهاميةً 

االستفهام،  حتتملُ ها، فالرواية وغريِ  ن احتج برواية ابن إسحاقَ وأما مَ  .)٨(لتأكيد النفي زائدةٌ 
أن تكون  القرتان اخلرب بالباء، وجيوزُ  ؛اأن يكون استفهامً  دوي يف الصحيحني يبعُ ما رُ لكن و 

  .)٩((ما) يف هذه الرواية نافيةً 
 كر من توجيهٍ ا ُذ مَ لِ  ؛نافية )١٠()ما أقرأ(و )ما أنا بقارئ( القول بأن (ما) يف ومما سبق ميكنُ 

  .وليتفق معىن الروايتنيحول قول من قال بأا استفهامية، 

                                 

 .٤٦ :فصلت )١(

 .١/٤٦٧، مهع اهلوامع ١/١٣١، شرح أبيات سيبويه ١/٦٣، الكتاب ٢٧٠البيت من الطويل، ديوانه  )٢(

، بغية الباحث عن زوائد مسند ٢/٢٠٤، أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار٣/٩٧٠مسند إسحاق بن راهويه  )٣(
  .٢/٨٦٧ احلارث

 .٦٣زي ابن عقبة مغا )٤(

  .٢/١٤٢دالئل النبوة  )٥(
  .١/٥٧عمدة القاري  )٦(
 .١/٥٧، عمدة القاري ٤/٤٧٦: شرح املفصل نقًال  )٧(

 .١/٢٤فتح الباري  )٨(

، عقود الزبرجد على مسند ٢/١٩٩، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ١/٤٨٢إكمال املعلم بفوائد مسلم  )٩(
  .٣/١٩١اإلمام أمحد 

يف متون احلديث، إمنا وجدا عند شراح  -حسب اطالعي-ن امللقن رواية "ما أحسن أن أقرأ" فلم أجدها ذكر اب )١٠(
، إرشاد ١/٥٤للنفي، وذكر ذلك يف: عمدة القاري  اومنهم من جعلها تفسري  ،احلديث، فمنهم من جعلها رواية

  .٧/٤٢٦ -١/٦٣الساري 



ول:(احلروف العاملة)الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األ  

١٥١ 

  مسألة
  الواو مجيء (إال) بمعنى

ٌ�  ﴿" يف قوله تعاىل: 
Înُ -ۡCُ�َۡ(}َ ِس�
�(ِK َنGCَُ[ 
�َÐِ 
̂
ِ]َ� َ�)َُ/Gاْ ِ�ۡ�ُ.ۡ-  إِ 
  .)١("﴾ٱ

  :قال ابن الملقن
أنه  اق النحاة، والقولُ ذ عند حُ  وهو خطأٌ  )،الواو(وزعم أبو عبيدة أن (إال) هنا مبعىن "
  .)٢("ونج م، فإم حيُ الذين ظلموا منه ، أي: لكنِ أبَنيُ  استثناءٌ 

  بيان المسألة:
وبيان إا مبعىن (الواو)،  :من قالخطأ ذكر ابن امللقن أن (إال) يف هذه اآلية لالستثناء، و 

  :ذلك فيما يلي
 ، و(إال) يف)٣(ها منه لغريهخروجُ  لالستثناء، وجائزٌ  هر عند النحويني أن (إال) تكونُ اشتَ 

ِ]َ� َ�)َ ﴿ تعاىل: قوله 

 ٱ̂
، )٤(ها لالستثناءن عد فمنهم مَ  ؛التفسري فيها لف أهلُ اختَ  ﴾ُ/Gاْ ِ�ۡ�ُ.-ۡ إِ

  .)٦()مبعىن (بـَْعدَ بعُضهم جعلها ، و )٥(لها مبعىن الواون جعَ ومنهم مَ 
الثاين من حكم األول،  يقتضي إخراجَ  االستثناءِ فلكون  ؛ها لالستثناءن عد مَ  فأما حجةُ 

قدر (إال) يف اآلية بــ(لكن) عند ظلموا هم من الناس، فتُ  ومعىن اآلية يُؤول إىل ذلك، فالذين
  .)٧(بل إم حيتجونأي: البصريني، أي: لكنهم حيتجون، وبــ(بل) عند الكوفيني، 

                                 

��e�f�g�h�i}، باب ٦/٢٢صحيح البخاري  )١( �j��k�lm�z :١٥٠ [البقرة[.  
 .٢٦٠/ ٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

، شرح الكافية ١٨٧، األزهية يف علم احلروف٦٦، اللمع يف العربية ١/٢٩١، األصول يف النحو ٢/٢٠٩الكتاب  )٣(
  .٥١٩ ، اجلىن الداين يف حروف املعاين٩٢، رصف املباين يف شرح حروف املعاين ٢/٧٠٠الشافية 

، التمهيد ملا يف ١٧/٢٧٥، تفسري الرازي ٣/٢٠٦، جامع البيان يف تأويل القرآن ١/١٤٩ل بن سليمان تفسري مقات )٤(
، عقود الزبرجد على مسند اإلمام ٣/٢٥١، طرح التثريب يف شرح التقريب ٥/١٤٦املوطأ من املعاين واألسانيد 

  .٦٦-٦٥أمحد يف إعراب احلديث 
  .٨/٣٥، عمدة القاري ١/٢١٦، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ١/١٦٧علوم ، حبر ال١/٦٠جماز القرآن لأليب عبيدة  )٥(
  .٢/١٧٨، الدر املصون يف علم الكتاب املكنون ٥١٩ ، اجلىن الداين يف حروف املعاين١/٢٠٧النكت والعيون  )٦(
  .٢/١٧٨الدر املصون يف علم الكتاب املكنون  )٧(



ول:(احلروف العاملة)الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األ  

١٥٢ 


 ﴿ ومن ذلك قوله تعاىل:̂ ۚ-َِ(�ُ ��َ 
̂
Gٓءِ ِ�َ� ٱGۡqَAِۡل إِ _@KIِ# �َ.َۡÑۡٱ ُ 
 ، أي: لكنِ )١(﴾ mِÒُ_ ٱ*

  .)٢(بدأ بالظلمممن يَ  ، فيكون بذلك أعذرَ بالسوء جيهرُ  املظلومُ 
ال  ؛ أي:معىن اآلية عنده: وال الذين ظلموا فيصبحُ  ؛ن جعل (إال) مبعىن (الواو)وأما مَ 

ÓِٰÔَِ]َ� �ِ�َ.� َ�� ﴿ ، ومن ذلك قوله تعاىل:يف حكم األول الثاينَ  ا، فأدخلواأيضً  هلم حجةٌ  يكونُ 
NَٰOَُٰت  
@Kُض َداَ�ِ� ٱU

َ
Vۡلٞ  َوٱ� 
X�َ �َ

 َ�� َ��َٓء َر�_َ�ۚ إِن
 َر�̂

ك، ويرى أي: والذي شاء رب ؛ )٣(﴾Kَِّ/� ]ُ�ِ �ُ  إِ
  .)٤(جرير أن املعىن: سوى ما شاء ربك ابنُ 

 رج الثاينَ خيُ  ؛ لكون االستثناءِ )٥((إال) مبعىن (الواو) جميء ونيز النحويني ال جيُ  هذا، ومجهورُ 
مها أن يكون أحدُ  يف حكم األول، فال ميكنُ  دخل الثاينَ ع، فتُ للجم ن حكم األول، والواوُ م

  . )٦(مبعىن اآلخر
  الذين ظلموا. معىن اآلية عنده: حجٌة بـَْعدَ  فيصبحُ  ؛)إن (إال) معناها (بـَْعدَ  :ن قالوأما مَ 
  .)٧(ركْ بالغرابة والفساد والن  هذا الرأيُ  فصِ وقد وُ 

امللقن؛ لبقاء  ها كما وصفه ابنُ نُ األقوال وأبيَـ  ربُ القول بأن االستثناء هو أق ومما سبق ميكنُ 
  اخلالف حول هذا الرأي. ها، ولبعدِ (إال) على أصل وضعِ 

  

                                 

 .١٤٨ :النساء )١(

  .٤/١١٠، معاين القرآن وإعرابه للزجاج ٩/٣٤٤مع البيان يف تأويل القرآن ، جا١/٢٦٩معاين القرآن لألخفش  )٢(
 .١٠٧ :هود )٣(

   .١٩/٤٣٣جامع البيان يف تأويل القرآن  )٤(
، مفاتيح ١/٢١٦، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ٩/٣٤٤، جامع البيان يف تأويل القرآن ١/٨٩معاين القرآن للفراء  )٥(

  .٥١٨املعاين  روفح، اجلىن الداين يف ٢/١٧٨لم الكتاب املكنون الدر املصون يف ع ،١٧/٢٧٥الغيب 
 .٢/١٧٨الدر املصون يف علم الكتاب املكنون  )٦(

 .٢/١٧٨، الدر املصون يف علم الكتاب املكنون ٥٢١اجلىن الداين يف حروف املعاين  )٧(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٥٣ 

  مسألة
  بمعنى (في) الظرفيةِ  مجيء (الالم) الجارةِ 

إنه من  آنفا: هـل اهللا، الذي قلتَ  يا رسولَ " :- رضوان اهللا عليهم-يف قول أحد الصحابة 
  .)١("أهل النار

  :لملقنقال ابن ا
الشجري: الالم  معىن (له): فيه، قال ابنُ  ؛إنه من أهل النار) :له آنًفا وقوله: (الذي قلتَ "

  .)٢("أي: فيه ﴾َو�Âََُ� ٱNَ/َۡKٰزِ َ� ٱGَۡrِ Öَ@ِۡqAِۡم ٱÕَِqAَٰۡ/�ِ ﴿ قال تعاىل: ،قد تأيت مبعىن (يف)
  بيان المسألة:

  :وبيان ذلك فيما يلي)، ذكر ابن امللقن أن (الالم) يف (لــــه) معناها (يف
إىل آخر إذا كان معىن الكالم الذي يدخالن فيه  معىن حرفٍ  هر عند النحويني خروجُ اشتَ 

قال  ؛امللقن من جميء (الالم) مبعىن (يف) ، وما ذكره ابنُ )٣(ا إليه، ولو على بُعدا أو راجعً واحدً 
 )٥(﴾�ِ ٱNَ/َۡKٰزِ َ� ٱGَۡrِ Öَ@ِۡqAِۡم ٱÕَِqAٰۡ/َ  َو��Âََُ ﴿ ذلك قوله تعاىل: ، ومثلُ )٤(واحد من النحويني به غريُ 

ۡ�ُ� lَِ�َ�ِ× ﴿، ومنه قوله تعاىل: أي: فيه 
�َa ِ̈   ، أي: يف حيايت.)٦(﴾Gqُ8َُل َ�ٰ)َۡ�¡َ
  
  

                                 

  .، باب إن اهللا يؤيد بالدين الرجل الفاجر٤/٧٢صحيح البخاري  )١(
 .٣٠٥/ ١٨لشرح اجلامع الصحيح التوضيح  )٢(

 .٢٢١رصف املباين يف شرح حروف املعاين  )٣(

، اجلىن الداين يف حروف ٢/٢١٦، أمايل ابن الشجري ٢٨٨، األزهية يف علم احلروف ٢/٢٠٥معاين القرآن للفراء  )٤(
  .١/٢٨٠، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ١/٩٩املعاين 

 .٤٧ األنبياء: )٥(

 .٢٤ الفجر: )٦(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٥٤ 

  مسألة
 (ما) النافية بين الحجازي يميينمِ ين والت  

 ه أو تزينَ عبدُ  أن يزينَ من الله  َري غْ أَ  ن أحدٍ مِ  ما اهللاِ و  !مدحم ا أمةَ : "ي�يف قوله 
  .)١("هتُ أمَ 

  : قال ابن الملقن
بكسر مهزة  )من أحد أغري من اهللا إنْ (ويف مسلم:  ،)ما من أحد أغري من اهللا( :وقوله"

بالنصب خرب  )أغريَ (، وعلى هذا )ما من أحد أغري من اهللا(النون، وهو مبعىن:  (إن) وإسكانِ 
 على أنه خربُ  هو مرفوعٌ  :احلجازيني، وعلى التميمية عند )ما(عمل  النافية، فإا تعملُ  )إن(

  .)٢()"أحد(املبتدأ الذي هو 
  بيان المسألة:

ما من أحد ( أا مبعىن وبني  )،من أحد أغري من اهللا إنْ (: )٣(ذكر ابن امللقن رواية مسلم
بيان ذلك فيما و ني: عند احلجازيني وعند التميميني، عملَ  وذكر أن لــ(ما) النافيةِ  ،)أغري من اهللا

  :يلي
اخلرب، أما عند  بعدها وتنصبُ  االسمَ  على اجلملة االمسية فرتفعُ  (ما) عند احلجازيني تدخلُ 

  فيبقى ما بعدها على حاله.عاملة،  غريُ  فهيالتميميني 
 ُها بـــ(ليس)؛ إذ أشبهتها بالدخول على اجلملة هِ بَ فلشَ  ؛عند احلجازيني ا عاملةً أما كو
  . )٤(هارب ي، وبنفي ما يف احلال، وبدخول الباء يف خاالمسية، وبالنف
الذي كحرف االستفهام   ؛خمتصة عاملة عند التميميني، فألا غريُ  (ما) غريَ  وأما كونُ 

  .)٥(، وهو القياسُ املختص أال يعملَ  غريِ  والفعلية، وحق  يدخل على اجلملتني االمسيةِ 

                                 

 .، باب الصدقة يف الكسوف٢/٣٤صحيح البخاري  )١(

 .٣١٦/ ٨التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .، باب صالة الكسوف٢/٦١٨صحيح مسلم  )٣(

، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢/٥٥٥، أمايل ابن الشجري ١١٠، اإليضاح العضدي ٤/١٨٨املقتضب  )٤(
١/١٧٥. 

 .٢/٥٥٥، أمايل ابن الشجري ١١٠ضاح العضدي ، اإلي٤/١٨٨، املقتضب ١/٢٨الكتاب  )٥(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٥٥ 

ا  ﴿ ىل:حنو قوله تعا ؛(ما)إعماُل القرآن الكرمي  ولغةُ  ً�ََØ اtَٰÙَ ��َ﴾)سورة  ه يف، وقولِ )١
Úَٰ?ِِ.ۡ-ۖ  اادلة: ﴿ 
�

ُ

 أ� ُ � 
�﴾)٢(.  

، وذا فال )٣(ى كيف هي يف املصحف"رَ ن دَ "وبنو متيم يرفعوا إال مَ  سيبويه: ويقول
فيه خرب  نصبُ فيه حنوي واحد  فظ إال شاهدٌ مل حيُ  لتفت إىل قلة الشواهد النحوية، إذيُ 

  : )٥(وهو؛ )٤((ما)
ـــــــــــــــــــــاُهمُ  كنفـــــــــــــــــــــونَ أبناؤهـــــــــــــــــــــا ُمتَ    أب

  
ـــُقـــحنِ    ٦(أوالَدهـــا وومـــا ُمهُـــ ورِ دُ و الص(  

  ؛ذلك يف لغتهم اشتهارِ إىل نقل الشواهد النحوية على لغة احلجازيني  قلةُ  أن تُرَجع وميكنُ   
 ٧(ل ذلك أبو حيانكما عل(.  

 لغةٍ  يقتصْر علىند النحويني، ومل ع امللقن مقررٌ  ما ذكره ابنُ يتضُح أن وبعد دراسة املسألة 
  . ما سواهادون 

  

                                 

 .٣١: يوسف )١(

 .٢اادلة:  )٢(

 .١/٥٩الكتاب  )٣(

  .املصدر السابق )٤(
  .مل أقف على قائله )٥(
، األشباه والنظائر ٦١، منهج السالك ٣/١١٩٧، ارتشاف الضرب ١/٨٦البيت من الكامل، احلماسة البصرية  )٦(

 .٢/١٧٣العربية ، املعجم املفصل يف شواهد ٣/١٢٣

 .٦١منهج السالك  )٧(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٥٦ 

  مسألة
  (على) و(عن)ض بين التقارُ 

  .)١("بعضٍ  علىها : "ال ُتِشفوا بعضَ �يف قوله 
  : قال ابن الملقن

ا: ف ف شَ شِ ف يَ شَ  ؛: النقصان والزيادةف الش )، ها على بعضفوا بعضَ شِ وال تُ ( :هوقولُ "
قال ابن التني: أراد يف احلديث: ال  .والشف  منه الشف  ص، واالسمُ : إذا نقَ ف شِ يُ  ف ، وأشَ زادَ 

 ، و(على) خمتصةٌ )علىــ(اه بإال أنه عد  ،ها على بعض وال تنقصوا، وكأن الزيادة أوىلتزيدوا بعضَ 
ن مَ  ه على النقص مع (على) إال على مذهبِ محلُ  بالنقصان، وال يصح  بالزيادة، و(عن) خمتصةٌ 

  .)٢("عدٌ وفيه بُ  ،(عن) (على) موضعَ  جعلُ ها من بعض، فيَ بعضِ  احلروفِ  يز بدلَ جيُ 
  بيان المسألة:

معىن  ملناسبةِ  ؛وىل أن الزيادة أَ عين النقصان والزيادة، وبني يذكر ابن امللقن أن (الشف) 
  :ذلك فيما يلي وبيانُ احلرف، 

نقصان الين: معنيني متضاد  ملُ حتإذ  ؛دها أهل اللغة من األضدادكلمة (الشف) يعُ 
، غري أن احلرف )ال تنقصوا(و )ال تزيدوا بعضها على بعض(املعىن: حتمل ، في)٣(زيادةالو 
  بالزيادة دون النقصان، وُعرب به عن معنيني متضادين!. ى به (على) خمتص ُمعد ـال

  .)٤(رآخَ   حرفٍ على معَىن   حرفٍ معَىن  محلِ  ف النحويون يف جوازِ لَ هذا، وقد اختَـ 
، زيادةٌ   سوى االستعالء، واالستعالءُ إىل معًىن  البصرة يرون أن (على) ال خترجُ  فأهلُ 

ه، وضعِ  حرف آخر؛ إبقاًء على أصلِ عن  حرفٍ  يزون إنابةَ ويعربون عن النقص بــ(عن)، وال جيُ 

                                 

 .، باب بيع الفضة بالفضة١٤/٣٣٣صحيح البخاري  )١(

 .٣٣٣/ ١٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

، تفسري ١١/١٩٥، ذيب اللغة ٧/٦٢٣، احملكم واحمليط األعظم ٣/٣٢، معجم ديوان األدب ١٠٩األضداد  )٣(
، جممل اللغة البن فارس ٤/١٣٨٢تاج اللغة وصحاح العربية ، ٢٢٦غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم 

١/٤٩٧. 

، اللمحة يف ١٩٦، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ٢/٣١٤، اخلصائص ٢/٢٣٠، املقتضب ٥٠٧أدب الكاتب  )٤(
 .٤٧٦، اجلىن الداين ١/٣٢٠شرح امللحة 



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٥٧ 

  فعلٍ عَىن م الفعلِ  تضمنيِ على ، أو ه اللفظُ تأويل يقبلُ  علىمل حيُ إنه فذلك خالف وما ورد على 
  ذلك فُيحمل على الشذوذ. غريَ كان ، وما  آخر

 ومن ذلك جميءُ  وُجييزون تناُوَب احلروف؛ ،ثبتون للحرف أكثر من معًىن الكوفة فيُ  أما أهلُ 
  واين: دْ ع العَ صبَ اإل ي، ومنه قول ذمبعىن (على) (على) مبعىن (عن) و(عن)

ــــــكَ  الِه ابــــــنُ  بٍ يف حَســــــ تَ ال أُفِضــــــلْ  عم  
  

  )١(ـــــــــُزوِين خْــــ اين فتَ يـــــــت دَ عـــــــين وال أنـــــــ  
   ، يدل على أن  وذلك ؛(على)يف موضع (عن)  فجعلأي: ال أفضلت يف حسب علي

  (عن) حتمل معىن االستعالء.
  يلي:قَ يف العُ حَ القُ  قولُ منه و 

ــــــبن َعلـــــي  تْ يَ ِإذا رِضـــــ ــــــو ُقشَ ـــــ   ريٍ ــــــــــــــــــــــــ
  

  )٢(ين ِرَضاَهاــــــــــــــــــــــــأعجب اهللاِ  رُ لعم  
  مل معىن ااوزة.حتيدل على أن (على)  وذلكأي: عين، 

، )٣(حرف خيتلف عن اآلخر كل أن  ، مع أخيهحرف عن  البيتني املاضيني ناب كل  ويف
  .تناوب احلروفن يرى مَ  حيتج ونظائره وذا 
، مع ترجيحه لرأي عند النحويني ما هو مقررٌ  قد أوردَ  ابن امللقن أن يتضحُ ومما سبق  

  ها من بعض. احلروف بعضِ  بدلَ  زُ ن جييمل، )وفيه بُعد(البصريني، وذلك من خالل قوله: 
  

                                 

، ٢/٢٩٠، اخلصائص ٧٩لصفات ، حروف املعاين وا٥١٣، أدب الكاتب ١٦٠البيت من البسيط، املفضليات  )١(
  .٧/١٧٣خزانة األدب 

، إعراب ما ٢/٦٢٦، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ٢/٣١٣، اخلصائص ٢٧٦البيت من الوافر، أدب الكاتب  )٢(
  .٢٣٣، ضرائر الشعر ٢٩يشكل من ألفاظ احلديث 

 .٦/٢٩٦٦متهيد القواعد لناظر اجليش  )٣(



العاملة)الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف   

١٥٨ 

  مسألة
  س والتبعيضنْ الجِ  ) بين بيانِ نْ داللة (مِ 

الرؤيا  :حيِ و ال نَ مِ  �اهللا  لُ و به رس دئَ ما بُ  ولُ "أ :-عنها اهللارضي – يف قول عائشة
  .)١(نوم"يف ال ةُ حلاالص

  : قال ابن الملقن
وثانيهما: ، مها: أا لبيان اجلنسأحدُ  يف (من) هنا قوالن: ؛)حيو من ال(وهلا: "وق

ا قالت: من جنس الوحي، وليست الرؤيا من الوحي حىت أباألول، ك القزازُ  للتبعيض، قال
 ا من ؛أن تكون للتبعيض ه القاضي، وقال: بل جيوزُ تكون (من) للتبعيض، وردالوحي، كما  أل

  .)٢("من النبوة أا جزءٌ  :جاء يف احلديث
  بيان المسألة:

ذلك  وبيانُ ا بني النحويني حوهلما، ني من معاين (من)، مث أورد خالفً امللقن معنيَ  ذكر ابنُ 
  :فيما يلي

إال البتداء  ن يرى أا ال تكونُ ، فمنهم مَ ) اجلارةِ نِ اختلف النحويون حول معىن (مِ 
 النحويني يف هذه املسألة حممولٌ  ، واختالفُ )٤(رخَ أُ  ن يرى أا خترج ملعانٍ ، ومنهم مَ )٣(الغاية

  عدة.  ن معىن (من)، إذ ُهم متفقون على أا تأيت ملعانٍ على تبايُ 
إن الرؤيا الصاحلة من جنس الوحي، والوحي  إذن) لبيان اجلنس، أن (مِ  )٥(فريى القريواين

 ذلك يف قوله تعاىل:  ، ومثلُ أعم﴿  ِ� Ûَgِّۡ�Kٱ ْ ۡوGRُِBَ?gۡIَ0 �ِٰÜَا
َ
Vۡالذي هو  ، أي: الرجسَ )٦(﴾َ� ٱ

                                 

 .، باب بدء الوحي١/٧صحيح البخاري  )١(

 .٢/٢٤٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .١/٤٠٩، األصول يف النحو ١/٤٤املقتضب  )٣(

 .٣٠٩، اجلىن الداين ٣٢٣، رصف املباين ٢٢٤، األزهية يف علم احلروف ٢٥١اإليضاح العضدي  )٤(

التسعني سنة هو: حممد بن جعفر القريواين، حنوي عامل باألدب مؤلف كتاب اجلامع يف اللغة، تويف عن عمر يناهز  )٥(
/ ١٧، سري أعالم النبالء ٣٧٦ - ٣٧٤/ ٤، وفيات األعيان ٢٤٧٥/ ٦ه، وترمجته يف: معجم األدباء ٤١٢
، الرتاجم الساقطة من كتاب ذيب الكمال ١٧/٣٢٦، وذكر أن كتابه غري مطبوع، سري أعال م النبالء ٣٢٦

 .١٤٣ملغلطاي 

  .٣٠ :احلج )٦(



العاملة)الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف   

١٥٩ 

  أعم. وعلى الرأي األول (من) البتداء الغاية. األوثان؛ والرجسُ 
 االرؤي: "�ا ورد يف حديث النيب مَ لِ ، وذلك د (من) تبعيضيةً عُ فيَـ  )١(أما القاضي عياض

  .)٢("بوةنا من الوأربعني جزءً  ةمن ست ل الصاحل، جزءٌ رج، من النةُ ساحل
  الرؤيا بعض النبوة.  أي: أن

التفريق  عدمَ  )، ويرجعُ (بعضٍ و ا بني (من) التبعيضيةِ غري أن أبا حيان األندلسي يرى فرقً 
  .)٣(صعوبة األمر على قليلي التدبر من الطلبة إىل بينهما

أهي للتبعيض أم لبيان اجلنس؟  ؛ أن النحويني اختلفوا حول معىن (من)تبني يومما سبق 
  تقارب املعنيني.إىل اخلالف هذا  رجاعُ وميكن إ
ر قد إذ اليت للتبعيض تُ  هذين املعنيني باملعىن اخلفي؛ بَ ارُ تق قي ف املالَ وصَ لقد بل  

  .)٤(قدر بتخصيص شيء دون غريهبـ(بعض)، واليت لبيان اجلنس تُ 
  
  

                                 

  .١/٤٧٩إكمال املعلم بفوائد مسلم  )١(
  .باب رؤيا الصاحلني ٩/٣٠صحيح البخاري  )٢(
(أكلت بعض الرغيف) و (أكلت من الرغيف)، فاألول: األكل بـل للتفريق بينهما ، ومث ١١/١٢٣التذييل والتكميل  )٣(

يف املثال الثاين: األكل وقع بالرغيف، والرغيف هنا متعلق باألكل، و وقع على البعض، وذكر الرغيف لذلك البعض، 
 .٦/٢٨٨٧(من) أنه مل يعمه. ينظر: متهيد القواعد  ودلت

 .٣٢٣رصف املباين  )٤(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٦٠ 

  مسألة
  (ال) الناهية كرارتَ 

 .(١)غروَا" والبصالتكم طلوَع الشمس  اوْ ر ال حتََ " :�يف قوله 
  : قال ابن الملقن

  .)٢("عن كل منهما الناهية دخلت بعد الواو؛ لتفيد النهيَ  )ال(و"
  بيان المسألة:

عن شيء بعينه، ا نهى يعن أمور عدة، وقد ا نهى يُ قد  ذكر ابن امللقن أن (ال) الناهيةَ 
  : وبيان ذلك فيما يلي

 نب"، وذلك عندما أرادوا النهي عن الل وتشربَ  السمكَ  "ال تأكلِ  ل سيبويه وغريه بــــ:مث
اجلمع بني اللنب والسمك، ولو أم أرادوا النهي عن أكل السمك على كل حال، أو شرب 

  . )٣(لقالوا: "ال تأكل السمك وال تشرب اللنب" اللنب على كل حال
َ̂ Gَۡa �ۡ¿َ@َۡSمٞ ّ�ِ� ﴿ ذلك يف قوله تعاىل: وعكسُ   ْ ِ]َ� َءاG�ُ�َا 
َ.� ٱ _8

َ
Ý ÉÊَ ْاGُ�GCَُ[ ن

َ
É©َ}َ ÞٍGَۡa أ

َ̂ �َِ@�ٓءٞ ّ�ِ� �َِّ@�ٍٓء  f ّ�ِۡ�ُ.ۡ- َو ٗjۡ)َ﴾)من نساء. من قوم، وال يسخر نساءٌ  ، أي: ال يسخر قومٌ )٤  
  :)٥(رييوصِ البُ  ومثله قولُ 

ـــــمً ْصـــــطـــــع منهمـــــا خَ وال تُ    اا وال حكًم
  

  )٦(واحلكـــــمِ  اخلصـــــمِ  كيـــــدَ   فأنـــــت تعـــــرفُ   

  ا.أي: وال تطع حكمً   
أراد أن ينهى عن حتري طلوع  �فإن النيب  - يف احلديث السابقكما –عليه  وبناء 

عن  واحد، ولو أنه أراد النهيَ  بنهيني ال بنهيٍ  ،الشمس، وأن ينهى عن حتري غروب الشمس

                                 

 .، باب الصالة بعد الفجر حىت ترتفع الشمس١/١٢٠صحيح البخاري  )١(

 .٦/٢٦٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .٢/١٥٤، األصول يف النحو ٢/٢٥، املقتضب ٣/٤٢الكتاب  )٣(

 .١١ :احلجرات )٤(

ه، وترمجته يف: الوايف ٦٩٨عيد بن محاد الصنهاجي، شاعر مصري من القرن السابع اهلجري، ت: هو: حممد بن س )٥(
 .١/١٥، العمدة يف إعراب الربدة قصيدة البوصريي ٣/٩٣بالوفيات 

  .١/٨٤العمدة يف إعراب الربدة قصيدة البوصريي  )٦(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٦١ 

 ا. وا بصالتكم طلوعَ حتري الطلوع والغروب بالصالة لقال: ال حترالشمس وغرو  
ن يرى ف الفعل ازوم على أقوال: منهم مَ يف جواز حذ هذا، وقد اختلف العلماءُ 

ا)؛ وذلك لفهم م بــــــ(لَ  ما جزمازوم إال  حذفَ  ومنهم من مينعُ  ،)١(ع عن العربمبا مسُ  االكتفاءَ 
 ها، وُخصت بذلك (ملا) ألا نفيُ ا، أي: وملا أدخلْ م إىل املدينة ولَ  ذلك: سرتُ  املعىن، ومثالُ 

  .)٣(عليه دليل، كما عند ابن عصفور ل حذف ازوم إذا دَ  رى جوازَ ن ي، ومنهم مَ )٢((قد فـََعل)
(ال) نافية؛ ألنه جاء بعد  نافيًة، فيقال بأن (وال غروا)يف (ال) كوُن ومما قد ُخيتلف فيه:  

  ال تدخل إال على الفعل املضارع. (ال) اسٌم نكرٌة، و(ال) الناهيةُ 
قبلها  ، واجلزم بعدها بالم األمر مضمرةً ةٌ هي نافي يرى السهيلي أن (ال) الناهيةَ  لكن

  .)٥(اهذا الرأي ضعيفً  ُعد  وقد. )٤(اجتماع المني يف اللفظ ذفت كراهةَ حُ 
ْ 0ِۡ?َ��ٗ ﴿ ذلك يف قوله تعاىل: ومثلُ  Gqُا 
ْ  َوٱ[ ِ]َ� َ�)َُ/Gا 

 ٱßَ�kُِ� 
فيها  فٌ ، فـــ(ال) خمتلَ )٦(﴾̂

  على قولني:
  .تتعرضوا للفتنة فتصيبكم(على النهي)، أي: ال  - ١
ألن اجلملة  ؛وال حاجة إىل إضمار قول ،و(على النفي)؛ ألن اجلملة صفة للفتنة - ٢

  .)٧(خربية، أو ألن الفعل جواب األمر

                                 

 .٤/١٨٥٨ارتشاف الَضرب  )١(

  .٢/٣٠٥شرح مجل الزجاجي البن عصفور  )٢(
يف كالم ابن عصفور ما يدل على ذلك، غري هذه  -حسب اطالعي-، ومل أجد ٤/١٨٥٨ بنقال: ارتشاف الضرَ  )٣(

منت معىن الشرط فإا ال حتتاج إىل "... وكل مجلة غري حمتملة للصدق والكذب إذا ضُ  :٢٧٢العبارة يف املقرب 
بعدما نسب  فعل منفي..."، ومثل أبو حيانجواب فتجزمه، إال مجلة النهي إذا ضمنت معىن الشرط فإمنا تتقدر ب

 حا إن أساء وإال فال، أي: فال تضربه، وما ذكر ابن عصفور يف شر الرأي البن عصفور باملثال التايل: اضرب زيدً 
 مجل الزجاجي خمصوص مبجزوم (ملا).

  .١١٢نتائج الفكر يف النحو  )٤(
 .٣٠٠، اجلىن الداين١/٣٢٧مغين اللبيب عن كتب األعاريب  )٥(

 .٢٥ األنفال: )٦(

  .١/٣٢٥مغين اللبيب عن كتب األعاريب  )٧(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٦٢ 

بإثبات  حجر: ، قال ابنُ )١(كم إىل أخيه بالسالح""ال يشُري أحدُ  :� ومن ذلك قوله
المها كو  ،النهي وهو بلفظ ،بغري ياء )رْ شِ ال يُ (ضهم عووقع لب ،ىن النهيعمب وهو نفيٌ  ،ياءلا

   .)٣(وأن هذا أبلغ من لفظ النهي ،بلفظ اخلرب . وقال النووي: يٌ )٢(جائز
  .)٤(الناهية )الـ(النافية ب )ال(يف (ال) أناهية هي أم نافية؛ وذلك لشبه  االختالفُ  ورمبا يقعُ 

 زوم إذا دَ  حذفُ  أن (ال) يف احلديث ناهية، وأنه جيوزُ  عندي حُ والذي يرتجا عليه  ل
  ا فيه من االختصار.مَ ا ثبت من الدليل يف القرآن واحلديث والشعر، ولِ مَ دليل، وذلك لِ 

، لكن وضوح )٥(قيل بأن احلذف يقتضي التقدير، واألصل عدمه، فهذا صحيح وإنْ  
ا إن اضرب زيدً (ذلك:  ه، ومثالُ يلإر ملا احتيج ل لنا احلذف، ولو مل نقد خو  هو الذياملعىن 

  ، أي: فال تضربه إن مل ُيسئ. )أساء وإال فال
من  عند النحويني، وله ما يعضده معروفأن ما ذكره ابن امللقن  يتبني ملسألة ة اومن دراس

  . الشواهد والسماع
  

                                 

 .، باب من محل علينا السالح فليس منا٩/٤٩صحيح البخاري  )١(

  .١٣/٢٤فتح الباري  )٢(
  .١٦/١٧٠ املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج )٣(
 .١/٣٢٥مغين اللبيب عن كتب األعاريب  )٤(

  .٨٣، موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ٢/٣٧٣، شرح التسهيل ٦٠الفصول املفيدة يف الواو املزيدة  )٥(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٦٣ 

  مسألة
  )كتِ عم  كان ابنَ   أنْ (فتح الهمزة وكسرها في 

 .)١("كتِ عم  كان ابنَ   أنْ " :�يف قول األنصاري 

  : قال ابن الملقن
من أجله، معناه: من  مفعولٌ  )،أن(هو بفتح اهلمزة من  ،)كعمتِ  كان ابنَ   أنْ ("قوله: 

ن ²ََن َذا َ��ٖل َوَ�9َِB ﴿ أجل أنه ابن عمتك، كقوله تعاىل:
َ
بنت  ألن أم الزبري: صفيةُ ؛ )٢(﴾àأ

  .)٣("زة وكسرهااهلم جيوز فتحُ  ،قوله: إنه ابن عمتكو  �رسول اهللا  عبد املطلب عمةُ 
  بيان المسألة:

 مفتوحةٌ عمتِ  اهلمزة يف (أْن كان ابنَ  ذكر ابن امللقن أن (ك إن) ه ابن عمتك) جائزٌ ، ويف 
  :وبيان ذلك فيما يليفيها الفتح والكسر، 

 فيها، ففي  فف التشديدُ خيُ  ا، ومواضعُ ا وجوازً كسر وجوبً فتح فيها اهلمزة وتُ تُ  ) مواضعُ لــ(إن
ها ذا ئُ بن عمتك) تفتح اهلمزة وختفف النون؛ يء (أن) مبعىن: من أجل، إذ جمي(َأن كان ا

  ، فيصبح املعىن: من أجل أنه ابن عمتك.)٤(فتح فيها (أن) اخلفيفةاملعىن من املواضع اليت تُ 
ن ²ََن َذا َ��ٖل َو�9َِBَ ﴿ ذلك يف قوله تعاىل: ومثلُ 

َ
 كذلك، و )٦(أي: ألنه كان ذا مال )٥(﴾أ

ِي �nَٓج
 إِ#َۡ>ِٰ· ﴿ه تعاىل: قولُ  
Kَۡ- �ََ� إَِ� ٱ
َ
Lۧ  �َ(ۡ/ُۡKٱ ُ 
ۡن َءا�2ُٰáَ ٱ*

َ
أي: ألن اهللا آتاه  )٧(﴾ َ- Pِ َرّ�2ِِۦٓ أ

  .)٨(امللك
  ينة:ثَ مجيل بُـ  ومثله قولُ 

                                 

  .، باب شرب األعلى إىل الكعبني٣/١١١صحيح البخاري  )١(
 .١٤ :القلم )٢(

 .١٥/٣٤٧التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

  .٧١األزهية يف علم احلروف  )٤(
 .١٤ :القلم )٥(

 .٣/٦١٩، لطائف اإلشارات ٣/٤٨٢وم ، حبر العل٢٣/٥٤١جامع البيان يف تأويل القرآن  )٦(

 .٢٥٨ :البقرة )٧(

، احلىن الداين يف حروف املعاين ٢/٢٣٩، الكشف والبيان يف تفسري القرآن ٥/٤٣٠جامع البيان يف تأويل القرآن )٨(
 .٤٠٢-١/٤٠١، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ٣٣١-٣٣٠



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٦٤ 

  ْســــَمىك َأْن َســــكْنَت ِجبــــاَل حِ بــــُأحِ 
  

  )١(رِيــــــــبِ ن قَ ِمــــــــ نــــــــةَ ثْ وَأْن ناســــــــْبَت بَـ   
  أن ناسبت. ، ومن أجلِ سكنتَ  أن أي: من أجلِ   

فتح اهلمزة وتكسر على سبيل اجلواز؛ لوقوعها يف موضع أما اهلمزة يف (إنه ابن عمتك) فتُ 
، فيصبح )٢(ها ال على سبيل الوجوبيْ معمولَ  ها ومسد مسد  املصدرُ  د التعليل، ولصحة أن يسُ 

  .)٣(مالك أن الكسر أجود ، ويرى ابنُ )كونه ابن عمتك(املعىن: 

nِ�ُ-  ﴿ ذلك قوله تعاىل: ومثلُ  �Kٱ _âَAۡٱ Gَ ُ 2ُۥ
بكسر مهزة (إن) وفتحها،  )٤(﴾ãإِ�

  . )٥(لتعليل، أي: ندعوه؛ ألنه هو الرب الرحيملستئناف الكالم، وبالفتح :الفبالكسر: 
العوام  ا أم الزبري بن.. ي." :�فكما ورد يف قوله  �أم الزبري عمة رسول اهللا  وأما كونُ 

  .)٦(..".رسول اللهعمة 
  .عند النحويني قد سار على ما هو مقررامللقن ابن  يتبني أنومما سبق 

  
  

                                 

  .٣/١٦٢جري ، أمايل ابن الش٧٢، األزهية يف علم احلروف ١٠٤ديوانه  )١(
، شرح شذور الذهب للجوجري ١/٣٢٩إذ الوجوب من مواضع فتح مهزة (إن)، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  )٢(

 .١/٤١١، حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك ٣٩٠،٣٩١ -١/٣٨٨

  .١١٩شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح  )٣(
 .٢٨ :الطور )٤(

 .٤/٣٨١، احلجة يف علل القراءات السبع ١/٣٢٤، السبعة يف القراءات ٣/٩٣ين القرآن للفراء معا )٥(

 .٤/١٨٥صحيح البخاري  )٦(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٦٥ 

  مسألة
  )ى (لكنْ ــــــمجيء (إال) بمعن

ن cَ?ُqۡ8َ ُ�ۡ�ِ�ً�� َوَ�� ²ََن Kِ/ُ ﴿ يف قوله تعاىل:
َ

 ۡ�ِ�ٍ� أ̂

  . )٢( )١(﴾�ۚ  ٔٗ َ(äَ  إِ
  : قال ابن الملقن


 َ(äَ ﴿ قوله:"̂
ۚ  ٔٗ إِ ه خطأ وال عمًدا، لكن تقديره: له قتلُ  فإنه ال يسوغُ  ؛ه ليس مراًداظاهرُ  ﴾�

عرف (إال) مبعىن حرف خطأه، وال يصح أن يكون (إال) مبعىن الواو؛ ألنه ال يُ ألكن إن 
وحكى سيبويه أن (إال) تأيت مبعىن  قصد.ذر؛ ألنه ليس بشيء يُ العطف؛ وألن اخلطأ ال حيُ 

ا، وكذا قال الزجاج: أن معىن إال أن يقتله خمطئً  :صمعي وأبو عبيد: املعىنوقال األ ) كثريًا.(لكنْ 
  .)٣("، وهو استثناء منقطع)إال خطأ(البتة  )أن يقتل مؤمًنا(

  بيان المسألة:
وبيان ذلك ها مبعىن (الواو)، مبعىن (لكن)، وال يصح جميئُ تأيت ذكر ابن امللقن أن (إال) 

  :فيما يلي
 مبعىن (لكن)، وال يصح أافريى البصريون  ؛ (إال) يف هذه اآليةاختلف النحويون يف معىن

 الثاين من حكم األول، والواو تقتضي اجلمعَ  مبعىن (الواو)، إذ االستثناء يقتضي إخراجَ  جعُلها
ۚ  ﴿ ه تعاىل:جميئها مبعىن (لكن) قولُ  ، ومثلُ )٤(بينهما ِ�ّ


hAَع ٱ�Rَِ]ّٱ 
̂
، أي: )٥(﴾َ�� Kَُ.- #2ِِۦ ِ�ۡ� ِ{ۡ)Íٍ إِ

ٰ ﴿ ومثله قوله تعاىل: ،لكن يتبعون الظن َ6ۡ
َ
Vۡ2ِِ ٱ�2ِ َرّgَۡٱ#ۡ?َِ±�َٓء و 
̂

  .)٦(﴾çإِ
ِ]َ� َ�)َ  ﴿ ه تعاىل:، ومنه قولُ )٧(مبعىن (الواو) أاأما الكوفيون فريون  

 ٱ̂

  ، )٨(﴾ُ/Gاْ ِ�ۡ�ُ.-ۡ إِ
                                 

 .٩٢ نساء:ال )١(

  .﴾ ا ٔ ًنا ِإال َخطَ مِ اهللا تعاىل: ﴿َوَما َكاَن ِلُمؤِمٍن أَن يَقُتَل ُمؤ  ، باب قول٩/٦صحيح البخاري  )٢(
 .٣٥٧/ ٣١يح التوضيح لشرح اجلامع الصح )٣(

، اإلنصاف ١/٢٩٠، األصول يف النحو ٢/٩٠معاين القرآن وإعرابه للزجاج  ،١٣٦، جماز القرآن ١/٣٦٦الكتاب  )٤(
  .١/٢١٨يف مسائل اخلالف 

 .١٥٧ :النساء )٥(

 .٢٠ :الليل )٦(

  .١/٢١٨، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ١/١٦٩األصول يف النحو  )٧(
 .١٥٠ :البقرة )٨(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٦٦ 

   ل السعدي:املخب  ومثله قولُ 
  ـســــــــــــــــالـــــــ وأرى هلـــــــــــــــا دارًا بَأغــــــــــــــــِدرةِ 

  
ـــــــــــــــ     مُ هلـــــــــــــــا َرْســـــــــــــــ يدان مل يَـــــــــــــــدُرسْ ـ

ـــــــــــــــــــــًدا َدفـََعـــــــــــــــــــــتْ      إال رمـــــــــــــــــــــاًدا هاِم
  

  )١(عنــــــــــــه الريــــــــــــاَح خوالــــــــــــٌد ُســــــــــــْحمُ   

تُعد (إال)  ألنيف العربية،  يف التفسري خطأٌ  أن هذا صوابٌ  :عن كلمات الكوفيني واجلوابُ   
يف التشريك يف اللفظ  إمنا يكونُ فجميء (إال) مبعىن (الواو) أما ، و )لكن(مبعىن  امنقطعً  استثناءً 

يل على فالن ألف إال عشرة إال (على استثناء قبله، كقولك:  واملعىن، وإذا ُعطف استثناءٌ 
  .)٢(، أي: إال عشرة ومائة)مائة

  من حيث التفسري.  أن جميء (إال) مبنزلة الواو صحيحٌ تبني يومما سبق 
 غري املوضع السابق، وإال فخروج جنس ل على جعل (الواو) مبعىن (إال) يفرمبا محُ و هذا، 

  عرف باالستثناء املنقطع.الثاين عن األول يف االستثناء يُ 
  
  

                                 

، الكشف والبيان عن تفسري القرآن ١/١٩٢، معاين القرآن لألخفش ١/١١٤لكامل، املفضليات البيت من ا )١(
 .١٣٠، املخبل السعدي حياته وما تبقى من آثاره ١/٢١٨، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ٢/١٦

 .٢٣٣، املدارس النحوية ١/١٠١مغين اللبيب عن كتب األعاريب  )٢(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٦٧ 

  مسألة
  ان والزمانـــــــــــن) للمكمجيء (مِ 

  .)١("... منهاة سنة مائ فإن رأسَ " :�يف قوله 
  : قال ابن الملقن

، وهو )ذْ مُ ــ(يف الزمان ك البتداء الغاية ن) تكونُ على أن (مِ  )فإن رأس مائة سنة منها("
(منذ) يف الزمان نظري (من) و ،ن) إال على املكانوقال البصريون: ال تدخل (مِ  كويف.  مذهبٌ 

�ٰ ﴿يف املكان، وتأولوا ما جاء على خالفه مثل قوله تعاىل:  ٍÞGَۡ[ ِل 
و
َ
من أيام (أي: ، )٢(﴾ِ�ۡ� أ

عف ره أبو علي الفارسي، وضُ ما قد ك  )يوم أولِ  من تأسيسِ (ره الزخمشري، أو كما قد ) وجوده
 وقولُ  )،ما قيل قيلَ  ن يومِ ومل جيلس عندي مِ (ه قول عائشة: ومثلُ  بأن التأسيس ليس مبكان.

رنا من اجلمعة إىل طِ مُ (بعض الصحابة:  وقولُ  )،ن يومئذاء مِ ب الد  أحب  فما زلتُ (أنس: 
  .)٣(")اجلمعة

  بيان المسألة:
ذلك فيما  وبيانُ كون البتداء الغاية يف املكان، وقد تأين للزمان، ن) تذكر ابن امللقن أن (مِ 

  :يلي
ن) البتداء الغاية للمكان، وهي اختلف النحويون يف ظرفية (من)، فالبصريون يرون أن (مِ 

مع جميئها  جميء (من) البتداء الغاية للزمان أما الكوفيون فريون جوازَ  ،(منذ) يف الزمان نظريُ 
  للمكان.

، مع ما يعرتض لرأي )٤(امللقن ه ما ذكر ابنُ وفيون بكثرة ورود ذلك، ومثلُ واحتج الك
ۡ�ُ� ِ�� َ:cُRۡ َوِ�ۢ� �Xۡ4َُۚ  ﴿كون (من) للمكان، وذلك يف مثل قوله تعاىل: من  البصريني 

َ
Vۡٱ ِ 
*ِ﴾)٥(، 

 ا  َلوقع خالفٌ  -وهي للمكان-على (من)  -إذ هي للزمان-دخول (منذ)  فلو صحيف كو

                                 

  .العلم ، باب السمر يف١/٣٤صحيح البخاري  )١(
 .١٠٨ لتوبة:ا )٢(

 .٥٨٤/ ٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

 .٣/٦١، ٢/٢٩، ٦/١٠١، صحيح البخاري ٢/٣١١املصدر السابق، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  )٤(

 .٤ الروم: )٥(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٦٨ 

  .)١(وال خالف يف أن (من) يف هذه اآلية للزمان ،للمكان ون أللزما
 يف قوله تعاىل:)٢(ره أبو علي الفارسيوكذلك ما قد ، ﴿ ÞٍGَۡ[ ِل 
و

َ
أي: من ، )٣(﴾ِ�ۡ� أ

   .)٤(تأسيس أول يوم. فالتأسيس ليس مبكان، إمنا مصدر مضارع للزمان فصار للزمان
  ذلك مقتضى السياق. مكان، وحيددُ : أن (من) تكون للزمان وللاألرجحُ  القولف
  

                                 

 .٣٠٩، اجلىن الداين ٣/١٧٥املقتضب  )١(

 ف.أل على قول أيب على الفارسي فيما  -حسب اطالعي- مل أقف  )٢(

 .١٠٨ لتوبة:ا )٣(

 .٤/٤٥٩شرح املفصل البن يعيش  )٤(



لفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)ا  
١٦٩ 

  مسألة
  سقوط الهمزة قبل (أم) العاطفة

  .)١("ابً ثي  أم تَ جتزو  ارً كْ فبِ " :�يف قوله 
  :قال ابن الملقن

عطف ا إال بعد مهزة ؛ ألن (أم) ال يُ ه: أبكرًا تزوجتَ تقديرُ  ،إىل آخره )... افبكرً (وقوله: "
  .)٢("االستفهام

  بيان المسألة:
فت ما بعدها على مللقن أن احلرف املقدر هو مهزة االستفهام؛ لكون (أم) عطَ ذكر ابن ا

  :وبيان ذلك فيما يليما قبلها، 
ولإلضراب،  ،واستفهاميةً  ،وزائدةً  ،عاطفةً إذ تأيت عدة:  ل (أم) أقسامٌ همَ مُ ـلـــلحرف ال 

  ألسباب منها: ؛ وذلكو(أم) يف هذا احلديث عاطفةٌ 
  زة االستفهام.كوا متصلة معادلة هلم  - ١
  جميئها بعد مهزة االستفهام. - ٢

  :)٣(قال ابن مالك
ـــــَر مهـــــِز التســـــويةْ    وأْم ـــــا اعِطـــــْف إثـْ

  
  أو مهـــــــــــزٍة عــــــــــــن لفـــــــــــِظ أي ُمْغِنيــــــــــــةْ   

أا حمذوفة للعلم ا، ولعدم اللبس، بجاب عن ذلك اليت سبقتها؟ فيُ  أين اهلمزةُ  :إن قيلف  
  : )٤(مالك قال ابنُ 

  إنْ  مــــــــــــــــــــزةُ اهل تِ طَ ســــــــــــــــــــقِ ورمبــــــــــــــــــــا أُ 
  

ــــــــها أُ ا املعــــــــىن حبــــــــذفِ َفــــــــكــــــــان خَ      نْ ِم
  :)٥(هذفت فيه اهلمزة قولُ ما حُ  ومثلُ   

                                 

  .، باب طلب الولد٧/٣٩صحيح البخاري  )١(
 .١٥٧/ ٢٥التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .٤٧ألفية ابن مالك  )٣(

  .املصدر السابق )٤(
  .٤٣٨، املفصل يف صنعة اإلعراب ٢٩٤/ ٣، املقتضب ٣/١٧٥لعمرو بن ربيعة، الكتاب  )٥(



لفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)ا  
١٧٠ 

  اكنــــــُت داريًــــــ  ُرك مــــــا أدرِي وإنْ ْمــــــَلعَ 
  

  )١(َر أم بَِثمـــــــاِن؟ اَجلْمـــــــَمـــــــْنيَ ٍع رَ بْ بَســـــــ  
  أي: أبسبع رمني اجلمر؟   

على مذهب عطف ا إال بعد مهزة االستفهام، فذلك ن (أم) ال يُ إابن امللقن  أما قولُ 
، ومن )٣(عاطفة إن سبقتها (هل) مالك وغريه أا جتيءُ  يرى ابنُ  لكن، )٢(مجهور النحويني

أن ذلك مما  )فيض الباري( ويرى صاحبُ ، )٤(ا.."ا أم ثيبً بكرً  "..هل تزوجتَ  :�ه ذلك قولُ 
 ٥(د به ابن مالكتفر(.  

  ى األمساء واألفعال.(للهمزة) يف الدخول عل أن (هل) مساويةٌ على هذا  وميكن ختريجُ 
  ا تعينيُ دت مبعادلة (أم) املتصلة، فيُ غري أن (اهلمزة) تفر أحد األمرين، و(هل) ال  طلب

  .)٦(يطلب ا ذلك
كما سنورد -النبوي وما ذهب إليه ابُن مالك جاٍر على طريقته يف االحتجاج باحلديث 

  النحويني.عند  رقر فهو املما ذهب إليه ابن امللقن  أماو  - اذلك الحقً 
  

                                 

، شرح أبيات ٢٩٤/ ٣، املقتضب ٣/١٧٥، الكتاب ٢٥٣اجلمل يف النحو  ٢٠٩البيت من الطويل يف: ديوانه  )١(
  .١١/١٢٢، خزانة األدب ٤٣٨، املفصل يف صنعة اإلعراب ٢/١٤٨سيبويه 

، ١/١٤٧، توضيح املقاصد ١/٦٣، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ١/٤٣٠اللباب يف علل البناء واإلعراب  )٢(
 .٢/١٧٠يح مبضمون التوضيح يف النحو التصر 

 .٣/٥٣ ، حاشية الصبان على شرح األمشوين٢٦٥شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح  )٣(

  .٤/٥١صحيح البخاري  )٤(
  .٤/٢١٠ه، ١٣٥٣حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي، ت:  )٥(
 .٣٤١اجلىن الداين يف حروف املعاين  )٦(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٧١ 

  مسألة
  ة(أو) بين العطف والغائي  

ٌء ﴿ يف قوله تعاىل: ۡèَ ِ��ۡ
َ
Vۡٱ �َ�ِ �ََK ÛَªَۡA ۡو

َ
  .)١(﴾G?ُ8ََب َ{)َۡ�ِ.ۡ-  أ

  :قال ابن الملقن
 فاملعىن عنده: ليقتلَ ، ﴾�0�َEَ �َ3َqَۡrِٗ ﴿: هو معطوف بـ(أو) على قوله :ن قالفمَ ... "
  .)٢(")حىت(م، وقيل: (أو) هنا مبعىن أو يعذَ  ،عليهم يتوبَ  أو ،هم باهلزميةأو خيزيَ  ،طائفةً 

  بيان المسألة:
  :وبيان ذلك فيما يلي، ةً وغائي  ني: عاطفةً امللقن أن لـــ(أو) يف هذه اآلية معنيَ  ذكر ابنُ 

ن جعلها عاطفة، ومنهم من جعلها فمنهم مَ  يف اآلية؛ اختلف املفسرون يف معىن (أو)
  مبعىن (حىت).

على هؤالء  �به يا حممد  معىن اآلية، أي: ما دعوتَ  على دملها عاطفة اعتن جعفمَ 
أو  ،همأو خيزيَ  ،همإن أراد أن يقتلَ  من خلقه، ال ألحدٍ  ،استجابته إىل اهللا وحده عائدةُ  ،النفر
  .)٣(أو يعذم إن ماتوا كفارا ،لمواسْ عليهم فيُ  يتوبَ 
ِ]� 0�َEَ �َ3َqَۡrِٗ قال تعاىل: ﴿  
ْ َ(�9َِRِéٓ ّ�َِ� ٱ ۡو ]َ�َ -ۡ.ُ?َِRCَۡ��GRُِ(qَا

َ
ْ أ َ�ُ�ٓوا َ̄  �َê  �َ�ِ �ََK ÛَªَۡA
ُ.ۡ- G/ُِ(ٰëََن  
Yِìَ0 -ۡ.ُ4َ ِtّXَ8ُ ۡو

َ
ۡو G?ُ8ََب َ{)َۡ�ِ.ۡ- أ

َ
ٌء أ ۡèَ �ِ�ۡ

َ
Vۡوهذا مبعىن قوله تعاىل:)٤(﴾ٱ . ﴿ 
A �َ�َۡ(}َ Ûَªۡ

 َíَS ��َ 8َۡ.ِ�ي َ 

 ٱ*�Cِٰîََو -ۡ.ُٰ¶�َ ُ ۗ   .)٦()٥(﴾�ُٓء
  

                                 

بـَُهم فَِإنـُهم٥/٩٩ري صحيح البخا )١( ظَِٰلُموَن﴾ [آل  ، باب ﴿لَيَس َلَك ِمَن ٱَألمِر َشيٌء أَو يـَُتوَب َعَليِهم أَو يـَُعذ
  .]١٢٨عمران:

 .١٧٥/ ٢١التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 /١٠، شرح صحيح البخاري البن بطال ٧/١٩٤، جامع البيان يف تأويل القرآن ١/٢٣٣معاين القرآن لألخفش )٣(
  .٦/٣٠٣إرشاد الساري  ،٣٧٥

  . ١٢٨آل عمران: )٤(
  . ٢٧٢:البقرة )٥(
 .٢٧٢، البقرة ٢٥/٦٢ عن: عمدة القاري نقًال  )٦(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)
١٧٢ 

عند النحويني، قال ابن مالك مقرر ، كما هو هذا، وُميكُن أن يُقال بأن (أو) تعين اإلباحةَ 
 ١(حروف العطف بعد أن عد(:  

ـــــــــ ـــــــــحْ  رْ خيـ ـــــــــمْ  أَِب ـــــــــمِ  بــــــــــ(أو) قس ِوأ  
   

  يا منُِـــــأيًضــــــــــا  وإضـــــرابٌ  كْ واشـــــكُ   
: أن اهللا وحده قادر على أن ، فيصبح املعىن)٢(بني األمور جيوز فيها اجلمعُ  إذ اإلباحةُ   

  لقوم بعينهم. )والعذاب ،والتوبة ،واخلزي ،القتل(جيمع بني 
ا بعد (أو) اليت مبعىن وجوبً  النصب بــ(أن) املضمرةِ  اعتمد علىن جعلها مبعىن (حىت) ومَ 
  :)٤(مالك ، قال ابنُ )٣((حىت)

  ارَ ضـــــــمِ ا أو مُ ظِهـــــــرً مُ  اْعِمـــــــلْ  ال فـــــــأنَ 
  

  ارَ وبعــــــــد نفــــــــي كــــــــان حتمــــــــا ُأضــــــــمِ   
  إذا يصــــــــــلُح يف )أوْ (كــــــــــذاك بعــــــــــد   

  
  يِفـــخَ  ) أنْ ال (ا أوِ  )حـــىت(ها موضـــعِ   

  امرئ القيس: قولُ ن ذلك وم  
  ك إمنــــــــاعينُــــــــ لــــــــه ال تبــــــــكِ  فقلــــــــتُ 

  
  )٥(ارَ عـــــــذَ فنُ  ا أو منـــــــوتَ ملًكـــــــ حنـــــــاولُ   

 وأفيه (إال أن)  يصلحُ وكان كل موضع وقعت فيه (أو)   ، وذلك يفأي: إال أن منوت  
  .)٦((حىت)

ُ يدراسة املسألة وبعد  ا  كون (أو) عاطفةً بني   من جهة النحو ضَ تعارُ أنه ال  تبنيِوكو
إىل ن األمر هللا ال ألحد من خلقه، و إ(أو) عاطفة، إذ الصواب أن املعىن ف جهة، أما من غائيةً 

  .)٧(هذا املعىن أشار ابن امللقن
                                 

 .٤٨ألفية ابن مالك  )١(

، شرح ابن عقيل ٢٢٨ ، اجلىن الداين يف حروف املعاين٢/١٠٠٨توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك  )٢(
  .٢/٣٧٨، شرح األمشوين أللفية ابن مالك ٣/٢٣٢على ألفية ابن مالك 

، حتفة األحوذي بشرح ٣/٩٥٩، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ١٧/١٥٥، عمدة القاري ١١/٩٧فتح الباري  )٣(
  .١٢/٢٥٠، ذخرية العقىب يف شرح اتىب ٨/٢٨٢جامع الرتمذي 

  .٥٧ألفية ابن مالك  )٤(
، شرح املفصل البن ٢/٧١، شرح أبيات سيبويه ٣/٢٨، املقتضب ٣/٤٧ ، الكتاب٩٦البيت من الطويل، ديوانه  )٥(

 .٣/١١٠، املعجم املفصل يف شواهد العربية ٢/١٥٢، خزانة األدب ٤/٢٣٥يعيش 

 .٣/٤٣٢، حاشية الصبان ٤٨، ألفية ابن مالك ٢/١٥٦، األصول يف النحو٢/٢٩املقتضب  )٦(

  .٣٣/١٢١التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٧(
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  مسألة
  ـــــةـــــــــــــــــــــــــ(حتى) العاطفـــــــــــــــ

  .)١(ه"َجه بفرجِ رْ فَـ  حىت" :�يف قوله 
  : قال ابن الملقن

 ةإال بثالث فُ عطِ ، وهي عند النحويني ال تَ (حىت) هنا عاطفةٌ  ،ه)ه بفرجِ (حىت فرجَ  :"قوله
 راد به التعظيمُ أن يُ  - ٣أن يكون من جنسه، و -٢ على كثري، وأن تعطف قليًال  - ١شروط: 

به: التحقري، فيكون  وهو من جنسها، واملرادُ  ،األعضاء والكثريُ هنا الفرج،  أو التحقري، والقليلُ 
  .)٢("منصوبًا بالعطف )هفرجَ (

  بيان المسألة:
  :وبيان ذلك فيما يلي، ذكر ابن امللقن أن (حىت) يف هذا احلديث عاطفةٌ 

  فـَُهم على مذهبني: -مع قلة وردها–اختلف النحويون يف جميء (حىت) عاطفة 
، )٤(يكون بشروط عاطفةً جميُئها ، و )٣(يني أن (حىت) تأيت للعطفاملشهور عند البصر  - ١

  قوله: يف مالك  أوردها ابنُ 
  وال علـــــى كـــــل  فْ ا حبـــــىت اعِطـــــبعًضـــــ

  
  )٥(َال الـــــــــــذي تَـــــــــــ إال غايـــــــــــةَ  يكـــــــــــونُ   

  جميئها عاطفة قول الشاعر: لُ اومث  
  فــــــــــإنكم حــــــــــىت الكمــــــــــاةَ  مُ قهرنــــــــــاكُ 

  
  )٦(ارَ ينــــــا األصــــــاغِ نِ وننا حــــــىت بَ خَشــــــلتَ   

 ): إنحىت أبوك جاء القومُ (ها عاطفة، ويقولون يف مثل: نكرون جميئَ ن فيُ أما الكوفيو و  - ٢  

                                 

  .]٨٩﴾[املائدة: ، باب قول اهللا تعاىل: ﴿ أَو َحترِيُر َرقـََبة٨/١٤٥البخاري صحيح  )١(
 .٤١٤/ ٣٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

  .١/١٧١، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ٥٤٦، اجلىن الداين يف حروف املعاين ١/٧٧اللمع يف العربية  )٣(
  .٢/٨٠٣، شرح شذور الذهب للجوجري ٣/٣٤٣، شرح التسهيل ٣/١٢٠٩شرح الكافية الشافية  )٤(
 .٤٧ألفية ابن مالك  )٥(

شرح ينظر: ابوننا،  -فكلكم، حياذرنا -من الطويل، وروي بألفاظ خمتلفة: فأنتم، وهو مل أقف على قائل البيت )٦(
بيب ، مغين الل٥٤٩ ، اجلىن الداين يف حروف املعاين٢/٧٠٢، اللمحة يف شرح امللحة ٣/١٣١٠الكافية الشافية 

  .١/١٧٢عن كتب األعاريب 
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  .)١(عربون ما بعدها على إضمار عاملابتدائية، ويُ  )حىت(
ُ يومما سبق  (حىت) عاطفةً  صحةُ  تبني كما عند   ابتدائيةً  وأ، كما عند البصريني  عد

  على رأي البصريني. مقتصرٌ فامللقن  بنُ ما ذكره ا مابينهما، وأ تعارضال الكوفيني، و 
  
  

                                 

  .١/١٧٣، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ٥٤٦اجلىن الداين يف حروف املعاين  )١(
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   عدة: وفيه مسائلُ 
  مسألة

  اءــــــــــــــــــــــــــــ(إال) لغير االستثنمجيء  
 ١(ا منه"فرارً  إالرجكم "ال خيُ  ر:ضْ يف قول أيب الن(.  

  :قال ابن الملقن
ه، واستشكلهما القرطيب؛ ألنه ال رفعُ  النصب، وجيوزُ ب (ال خيرجكم إال فرارًا منه) كذا هو"

، وهو وهذا حمالٌ  ،ألحد أن خيرج من الوباء إال من أجل الفرار ه أنه ال جيوزُ ، ظاهرُ يفيد حبكمٍ 
مزة مكسورة مث فاء  )منه رارُ اإلفْ (رواة املوطأ:  ده بعضُ قي  مَ رَ املقصود من احلديث، ال جَ  نقيضُ 
، ر ا، وإمنا: يقال: فَـ قال: أفر رباعي ، وهذا ليس بصحيح؛ ألنه ال يُ وهم أنه مصدريُ  ،ساكنة
  أَينَ ﴿ :ر، قال تعاىلفَ ومَ  ارٌ رَ فِ  :هومصدرُ 

َ
قال مجاعة من العلماء: إدخال (إال) فيه ، )٢(﴾َفر ٱمل


 �Îُ@َۡïَ ﴿ زاد (ال) يف مثل قوله تعاىل:هم: إا زائدة كما تُ ، قال بعضُ غلطٌ ̂ َL �َXَ�َ�َ ��َ﴾)٣( 
النحويني: (إال) هنا لإلجياب؛ ألا تعوض ما نفاه من اجلملة،  أي: أن تسجد، وقال بعضُ ، 

 واه عن اخلروج، فكأنه قال: ال خترجوا منها إذا مل يكن خروجكم إال فرارًا، فأباح اخلروجَ 
ر، يف الروايات األخ إسقاطها كما قد صح  أن تكون زائدة، والصحيحُ  لغرض آخر. واألقربُ 

 على  فقال: منصوبٌ  ؛حمققي العربية لرواية النصب وجًها ج بعضُ وقال القاضي عياض: خر
مل يكن  ال خترجوا إذا :احلال، قال: فلفظة (إال) هنا لإلجياب ال لالستثناء، قال: وتقديره

  .)٤("كم إال فرارًا منهخروجُ 
  بيان المسألة:

ن قال بأن وجودها بعدها، فمنهم مَ الذي  امللقن اخلالف حول (إال) واالسمِ  ذكر ابنُ 

                                 

  .، باب حديث الغار٤/١٧٥صحيح البخاري  )١(
  . ١١:القيامة )٢(
  . ١٢:ألعرافا )٣(
 .٦٥١/ ١٩التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٤(
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ما أن يكون إبأا لإلجياب، وأن ما بعدها قالوا ن قال بأا زائدة، وآخرون خطأ، ومنهم مَ 
  :وبيان ذلك فيما يليا، ا أو منصوبً مرفوعً 

احلديث يف  ، وإمنا اختلف شراحُ )١()فال خترجوا فرارًا منه( :�إن ما صح عن رسول اهللا 
  :ثالثةٍ  ، فـَُهم على مذاهبَ )ا منهال خيرجكم إال فرارً ( النضر: (إال) من قول أيب

  والصواب حذفها. ،ن يرى أن وجودها خطأمَ  - ١
  ن يرى أا زائدة.مَ  - ٢
  ن يرى أا لإلجياب. مَ  - ٣

ا مَ ولِ  - كما سيأيت-وجودها سبب ا عن اإلشكال الوارد ب(إال)؛ فُبعدً  ن يرى حذفَ فأما مَ 
  .)٢(بعدمها �صح عن الرسول 

"هذا قسم  ، قال املرادي:)٣(ختلف يف جميء (إال) زائدةً ا ؛ فقدزائدةَمن يراها  أماو 
  ، )٤(غريب"

  :)٥(ذي الرمة قولُ  جميئها زائدةً  لُ اومث
  ناخـــــــــةً ك إال مُ نَفـــــــــمـــــــــا تَ  حـــــــــراِجيجُ 

  
  )٦(ارَ ْفـا قَـ ي ا بلـدً مِ رْ ِف أو نَـ سْ على اخلَ   


 X�َ�َ ��َ َ�Îُ@َۡïَ أما زيادة (أال) يف قوله تعاىل: ﴿  ̂ َL �َ﴾)راء ثالثة:فاملفسرون فيها على آ )٧  
   .)٨(كالزجاج  ؛دةن يرى أا مؤك مَ  - ١

                                 

  .٧/٦٦، السنن الكربى للنسائي ٤/١٧٣٧، مسلم ٤/١٧٥، البخاري ٥/١٣١٦املوطأ  )١(
، ٥/٦١٥، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١٨٥-٢١/١٨٣التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )٢(

 .١٦/٥٩، عمد القاري ٦/٥٢٠فتح الباري  ،١٤/٢٠٧املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج 

  .١٤/١٠٤، الكواكب الدراري ٦/٥٢٠فتح الباري  )٣(
 .٥٢٠اجلىن الداين يف حروف املعاين  )٤(

، ١/١٧٠، اللباب يف علل البناء واإلعراب ١/٣٥٣، املفصل يف صنعة اإلعراب ٣/٤٨، الكتاب ٣/١٤١٩ديوانه  )٥(
 .٩/٢٥٠خزانة األدب 

، التبيني ٢/٢٦٨، شرح التسهيل ٢/٢٧١، مهع اهلوامع ١/١٠٢البيت من الطويل، مغين اللبيب عن كتب األعاريب  )٦(
  .٣٠٥عن مذاهب النحويني 

  . ١٢:ألعرافا )٧(
 .٢/٣٢٢معاين القرآن وإعرابه  )٨(
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  .)١(حنوي البصرة والكوفة وغريهم كاألخفش وبعضِ   ؛ن يرى زيادامَ  - ٢
  : ؛ منهان يرى عدم زيادا؛ ألسبابمَ  - ٣
  دئ ا.لو كانت زائدة ملا ابتُ  -أ

  النفي.زيادا إمنا تكون يف أن  - ب
  لعدم القول بالزيادة يف القرآن. - ج

  .)٢(ك أن ال تسجدجَ وَ ه: ما منعك من السجود فأحْ تقديرُ  اوالرتجيح: أن يف الكالم حمذوفً 
ا، بالزيادة يف القرآن، لكان كافيً  االحتجاجن منع زيادة (إال) إال مَ عند  يكنهذا، ولو مل 

 فيها القول بالزيادة. اليت جيوزُ  ا يف زيادا من إشكال، إذ خالفت املواضعَ مَ ولِ 
 ؛لإلجياب، ففيه نظرٌ  )ا منهفال خيرجكم إال فرارً ( بأن (إال) يف قول أيب النضر: وأما القولُ 

إمنا سبقها (ال) الناهية و ، ، و(إال)مل يسبقها نفيٌ )٣(دحْ يكون بعد النفي واجلَ  إذ اإلجيابُ 
  . اجلازمةُ 

  ؟وهو االستثناء ؛فلم ال ُحتمل (إال) على األصل :وإن قيل
اخلروج من أرض الوباء يكون املعىن حينئذ أن إذ  ؛ن ذلك واضح من املعىنأ :فاجلواب

 ا، وهذا حمال.عنه إال أن يكون اخلروج فرارً  منهي  
أن ُجتعل (إال) للحصر، با منه)، وذلك ا منه) و(إال فرارً هذا، وميكن أن ُجيمع بني (فرارً 

هذا  لغريه فجائز، وقال الكرماين: الفرار، أما اخلروجُ  يفي عنه حصر اخلروج املنه فيصبح املعىن:
  . )٤(وليس للنهي ،وهو الفرار ؛للمعلل املنهي عنه التفسريُ 

 ألن الفعل ثالثي ال  ،)٦(، فهذا حلن ووهم)إال اإلفرار(: )٥(ده بعض رواه املوطأوأما ما قي

                                 

، الكشف والبيان عن تفسري القرآن ٣/٥٢٠، حبر العلوم ١٢/٣٢٤، تفسري الطربي ١/٣٢١معاين القرآن لألخفش  )١(
 .١/٣٩٨، غرائب التفسري وعجائب التأويل ٢/٢٨

  .١٧/٦٥، تفسري القرطيب ٥/٥١اس ، إعراب القرآن للنح١٢/٣٢٦تفسري الطربي  )٢(
 .٦٠، نتائج الفكر يف النحو ١٧٤، األزهية يف علم احلروف ٧، حروف املعاين والصفات ٢/٣١٠الكتاب  )٣(

 .١٤/١٠٤الكواكب الدراري  )٤(

  .ن رواهمعلى  -حسب اطالعي-مل أعثر  )٥(
  .٦/٥٢٠فتح الباري  )٦(
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8َۡ� ٱKَۡ/َ��_ قوله تعاىل: ﴿رباعي؛ كما يف 
َ
L﴾)الثالثي (من الفعل مصدر ميمي  )مفر(، و)١ فر( .  

 :أي رجكم إال فراٌر منه خيُ والذي يقول بذلك، إمنا روى إال فراٌر منه، والتقدير إن صح: ال
  .)٢(اٌر منهر  فال إ هجكمو ر رجوا منها اخلروج الذي خيال خت

، )٣(لى احلالع ةا) فمنصوب(إال فرارً أما رواية ا) إعراا: مفعول مطلق، و (فرارً رواية و 
  والتقدير: ال خيرجكم على هذه احلال إال الفرار املقدر ال احملقق.

ا فيها من إشكاالت مَ لِ  ؛ أن الصواب يف قول أيب النضر هو حذف (إال)تبني يومما سبق 
  .)٤(ها بذلك القاضي عياضفوإلفسادها للمعىن، كما وص ،عند أهل اللغة

  

                                 

 .١١ :القيامة )١(

 .٢١/١٨٣ن املعاين واألسانيد التمهيد ملا يف املوطأ م )٢(

  .٦/٥٢٠فتح الباري  ،٢١/١٨٣، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ٧/١٣١إكمال املعلم بفوائد مسلم  )٣(
 .٧/١٣٠إكمال املعلم بفوائد مسلم  )٤(



:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)الفصل الثالث  

١٧٩ 

  مسألة
  فيبين الزيادة وإفادة الن(ال)  

  .)١(عيين" ، وقرةُ ال" :�أيب بكر الصديق  زوج يف قول
  : قال ابن الملقن

أي: ال  ؛، وفيه حمذوفتمل أن تكون نافيةً وحيُ  ،و(ال) يف قوهلا: (ال وقرة عيين) زائدةٌ "
  .)٢("عيين غري ما أقول، وهو قرةُ  شيءَ 

  بيان المسألة:
وبيان ذلك فيما  بأا نافية، تماًال ذكر ابن امللقن أن (ال) يف هذا احلديث زائدة، وأورد اح

  :يلي
 ،)٣(ال خالف بني النحويني يف جواز زيادا أو حذفهاف(ال) إذا كانت مع اليمني،  
  .زيادا لتوكيد النفي به عيين، وقد تكونُ  ر اليمني: أقسم بالشيء الذي تقَ  وتقديرُ 

 لٌ مشتمِ  منها، من حتتها أكثرُ  ابَ من لقمة إال رَ  : وامي اهللا، ما كنا نأخذُ � أيب بكر وقولُ 
  ر. على نفي، وجميء (ال) بعدها إمنا يكون كما ذُكِ 

 ُتقدم  ، وعدمِ نيها نكرتامسها وخربِ  كونمنتقض، و  غريَ  ا نافية، فبشرط كون النفيِ أما كو
 ؛ذلك متحققٌ  خربها على امسها، وكل  وهوقد ُيضِعف هذا الرأيَ  اأمرً  غري أن َمث ،:  

ر ذلك ابن امللقن: ال شيء حمذوفان، كما قد  -مع لزومهما النكرة-وخربها امسها أن  - ١
  ا.إمنا يكون مع اخلرب كثريً  غري ما أقول، وهو قرة عيين، واحلذفُ 

  ها زائدة قد يكون لزيادة توكيد النفي.ئُ ي إمنا يكون لزيادة تأكيده، وجميتكرار النفأن  - ٢
  .)٤(ل به االستداللبطَ  ق إليه االحتمالُ تطر  احتمال، وما ابن امللقن جمردُ  هما ذكر  - ٣

ومن خالل ذلك ميكُن القوُل بأن جعلها زائدًة أصح وأقرب؛ بُعًدا عن اخلالف، ولوجود 
  مؤكٍد للنفي يزول معه اإلشكال.

                                 

  .، باب السمر مع الضيف واألهل١/١٢٤صحيح البخاري  )١(
 .٣٠٤/ ٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

  .٣٠١-٢٩٠، اجلىن الداين يف حروف املعاين ١٥١، األزهية يف علم احلروف٨حروف املعاين والصفات  )٣(
  .١/١٣٢االقرتاح يف أصول النحو )٤(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)
١٨٠ 

  مسألة
  ءجواز حذف حرف الندا

  .)١("حجرُ "ثويب يا  :�قول موسى رواية يف يف 
  : قال ابن الملقن

ك ه: أعطين ثويب يا حجر، أو اترُ تقديرُ  ؛مضمر بفعلٍ  هو منصوبٌ  ،حجر) ايويب ثقوله: ("
بإسقاط حرف  ،مرتني )ثويب حجرُ (ذف الفعل لداللة احلال عليه، ويف مسلم: ثويب، فحُ 

  .)٢(..."ن يعقلمَ  علُ عن احلجر فِ  رَ ؛ ألنه صدَ لُ ن يعقِ مَ  نداءَ  النداء، وإمنا نادى موسى احلجرَ 
  بيان المسألة:

حرف حمذوف وهو حرف وفيه ، )٣()بن امللقن أن يف رواية مسلم: (ثويب حجرُ ذكر ا
  :وبيان ذلك فيما يليالنداء، 
 بإضمار فعل، وهذا  ا؛ حيث جعل املنادى منصوبً مهمًال  اابن امللقن (يا) النداء حرفً  عد

  .)٤(احملققني سيبويه وأكثرِ  رأيُ 
 ه شذوذٌ فالبصريون يرون أن حذفَ  ؛هداء، فاختلف النحويون يف جواز حرف الن أما حذفُ 

 مالك بقوله: ، وهذا ما يراه ابنُ )٥(رِديرى الكوفيون أن احلذف قياٌس مط و عليه،  ال يقاسُ 
ومن شواهد احلذف مع اسم اجلنس " ، وقال يف شرح هذا احلديث:)٦(م يف هذا أصح""وقوهلُ 

ثويب (: �ا على موسى مرتمحً  �، وقوله )تنفرجي ي أزمةُ اشتد (: �النيب  قولُ  :املبين للنداء
  .)٧("الكالم ه أفصحُ ، وكالمُ ، ويا حجرُ أراد: يا أزمةُ  )،ثويب حجرُ  حجرُ 

أن يكون  هم أن جواز حذف حرف النداء إمنا يكون مع كل اسم ال جيوزُ ويرى بعضُ 

                                 

  ا يف اخللوة، ومن تسرت فالتسرت أفضل.، باب من اغتسل عريانً ١/٦٤صحيح البخاري  )١(
 .٦٢٧/ ٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

  .١/٢٦٧لم صحيح مس )٣(
 .١/٤٢٥، أمايل ابن احلاجب ١/٣٢٩، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢/١٨٢الكتاب  )٤(

  .١٠٥٦/ ٢، توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك٣/١٢٩١شرح الكافية الشافية  )٥(
 .٣/١٢٩١شرح الكافية الشافية  )٦(

  .٣/٣٨٧شرح التسهيل  )٧(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)
١٨١ 

  :احلريري يف ملحتهقال كما ،  )لْ هذا أقبِ (قال: ، فال يُ )١(ا لــــ(أي)وصفً 
  يف النــــــــــداءِ وحــــــــــذُف (يــــــــــا) جيــــــــــوُز 

   
  هم: رب اســـــــــتِجْب ُدعـــــــــائيـكقولِـــــــــ  

ــــــــــــ وإنْ    ــــــــــــا هــــــــــــذِ لْ تُق ــــــــــــا ذا: ي   ه أو ي
  

  )٢(فحــــــــذُف (يــــــــا) ممتنــــــــٌع يــــــــا هــــــــذا  
ۡ{�ِۡض هذا، وحذف حرف النداء يف القرآن كثري، كقوله تعاىل: ﴿  

َ
قوله: ، و )٣(﴾]ºُWُGُ أ

﴿��َ�َGُ(ُa ِۡغÄُ� َ̂  ��َ
  .)٤(﴾َر�
العاقل جرى  عند النحويني أن غري العاقل إذا فَـَعل ِفْعلَ  فاملشهورُ  ؛غري العاقل أما نداءُ 

ومن ذلك قوله  ،احلجر التصافه باجلري الذي هو من فعل العاقل نداءُ  ، فلذا جيوزُ )٥(جمراه
�ٞتعاىل: ﴿  cُ/ۡ
�َ.� ٱ _8

َ
Ý ÉÊَ﴾)ويعقل، وقد ألغز  ن يسمعُ للنمل؛ التصافهم بصفة مَ  ، وفيه نداءٌ )٦

  :قولهيف حنو ذلك ب همبعضُ 
  واىف ميمِ ـٍر بالــــــــــضــــــــــمَ ن مُ وهــــــــــل ِمــــــــــ

  
  درِكاتِ مُ ـالـــــــــــــ ي العقــــــــــــولِ لغــــــــــــِري َذوِ   

Îِٰñَ �ِ -ۡ.ُ?ُ8ِۡ�]َ�  أي: يف مثل قوله تعاىل: ﴿  
َ
Lملا ال  ن يعقلُ استعمل ضمري مَ إذ ، )٧(﴾َر

  .)٨(يعقل
  ومن خالل ما سبق يتضح أن ابن امللقن قد جرى على ما هو املعروف عند النحويني.

  

                                 

 .٣/١٣٦٠، شرح الكافية الشافية ٦٨فصل يف صنعة اإلعراب ، امل١٠٨اللمع يف العربية  )١(

  .٢/٦٢٥اللمحة يف شرح امللحة  )٢(
 .٢٩ :يوسف )٣(

 .٨ :آل عمران )٤(

 .١/٧٨، شرح التسهيل ١/١١٣، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢/٢٢٥املقتضب  )٥(

 .١٨ :النمل )٦(

 .٤ :يوسف )٧(

  .٤٤يف األلغاز  الطراز )٨(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)
١٨٢ 

  مسألة
  اللة (إنما) على الحصر بن المنطوق والمفهومد

  .)١(ات..."بالني  األعمالُ  إمنا" :�يف قوله 
  : قال ابن الملقن

اجلمهور من  ما عداه، هذا مذهبُ  ينفثبت املذكور، وتَ للحصر، تُ  موضوعةٌ  )إمنا(لفظة "
 ن حكامها ابنُ أهل اللغة واألصول وغريمها. وعلى هذا هل هو باملنطوق أو باملفهوم؟ فيه مذهبا

بل  ،فيد احلصرَ ومقتضى كالم اإلمام وأتباعه أنه باملنطوق، واختار اآلمدي أا ال تُ  احلاجب،
 رًفا، حكاه بعضُ فيده وضًعا ال عُ اإلثبات، وهو الصحيح عند النحويني، وقيل: تُ  تفيد تأكيدَ 

 ؛األصول والعربية املسألة كتبُ  طِ سْ بَ  املتأخرين، وحمل  ٢("ل بهفال نطو(.  
  بيان المسألة:

وبيان ذلك خالف بني أهل اللغة واألصول والنحو،  (إمنا) حمل داللة ذكر ابن امللقن أن 
  :فيما يلي

  ثالثة: للعلماء يف(إمنا) مذاهبُ 
  (إمنا) للحصر. ن عد مَ  - ١
  (إمنا) لتأكيد اإلثبات. ن عد مَ  - ٢
  (إمنا) للحصر واملبالغة.  ن عد مَ  - ٣

 منها: ؛، فألمور)٣(للحصرها فأما من عد  
 يف شيء واحد ميتنعان، فيجبُ  واإلثباتُ  ) لإلثبات، و(ما) للنفي، والنفيُ (إن  أن  -أ

  املنطوق.بداللة  د به احلصرُ اجلمع بينهما ما أمكن، وهذا ما يُقصَ 

                                 

  ، باب بدء الوحي.١/٦اري صحيح البخ )١(
 .١٧١ -٢/١٧٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

صيغة َحْصٍر أخرى، وهي املبتدأ واخلرب الواقع بعده"،  )إمنا(كابن امللقن إذ قال يف موضع آخر: "يف احلديث مع   )٣(
اإليضاح يف ، ١١٢، منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل ٢/١٧٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح 

، ٢١٨، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ١/٤٠٦، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ٣/٢٤علوم البالغة 
  .٢/٢٣١، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة ١/٣٥٦اإلاج يف شرح املنهاج 



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)
١٨٣ 

 على توكيد، توكيدٌ  ، فيجتمعُ )١(دة وليست نافيةً ثبات، و(ما) مؤك اإلتأكيد ل) (إن  أن  - ب
  املفهوم.بداللة د به احلصر ، وهذا ما يُقصَ )٢(فتصبح مبعىن القصر

َ/� َ{)َۡ�َ� ٱóََۡ}òُٰۗ و,
  ﴿ ه قوله تعاىل:لُ ااستعمال العرب هلا يف احلصر، ومث - ج 
Yِìَ0 ْاGۡ
AGََ� ِنô﴾)٣( ،
  الفرزدق: وكذا قولُ 

ــــــ الراعــــــي علــــــيهم أنــــــا الضــــــامنُ  اوإمن  
  

  )٤(ْثلــيُع عــن أحســاِم أنــا أو مِ دافِ يُــ  
؛ فلخروجها من احلصر لغريه، وذلك يف قوله تعاىل: )٥(ها لتأكيد اإلثباتن عد وأما مَ   

qَ�ُ(ِۡK �ُٰõَ�ََ�آءِ ﴿ 
kKٱ �/َ 
Yِإمنا املاء من  :�، فـــ(إمنا) أفادت احلصر، ويف قول النيب )٦(﴾إ"
  .)٧(املاء"

يف املبالغة قول النيب  ذلك ومثالُ  ه املعىن،ب، فبما يوحي )٨(ن عدها للحصر واملبالغةوأما مَ 
  . )٩("إمنا الربا يف النسيئة" :�

  
  ا يلي:مبالقول بأا للحصر قد اعُرتض على و 

                                 

رياز، له مؤلفات يف النحو منها: كتاب عيسى الربعي، وهو عامل بالعربية أصله من شعلي بن نسب هذا الرأي إىل:  )١(
هـ. ورأيه يف: اإلاج يف شرح  ٤٢٠تويف ببغداد  البديع، وشرح خمتصر اجلرمي وشرح اإليضاح أليب علي الفارسي،

، اإلعالم للزركلي ٣/٣٣٦، وفيات األعيان ١/٢٤٩، وترمجته يف: نزهة األلباء يف طبقات األدباء ١/٣٥٦املنهاج 
٤/٣١٨. 

يف اللغة: (احلبس)، ويف االصطالح: ختصيص شيء "صفة أو موصوف" بشيء "موصوف أو صفة" بطريق القصر  )٢(
  وما شابه ذلك، وقصر الشيء على الشيء ليس إال تأكيدا على تأكيد. )إال(و )ماـ(خمصوص ب

  .١/٣٥٧، اإلاج يف شرح املنهاج ٣/٥اإليضاح يف علوم البالغة 
 .٢٠ :آل عمران )٣(

، شرح املفصل البن ٧/٨٥، اية األرب يف فنون األدب ٤٨٨تلف: أنا الذائد احلامي الديار، ديوانه روي بلفظ خم )٤(
  .٣٩٧، اجلىن الداين يف حروف املعاين ٢/٨١يعيش 

  .١/١٠٠، البحر احمليط يف التفسري ٣/٩٧اإلحكام يف أصول األحكام )٥(
 .٦٠ :التوبة )٦(

 .٢٧١، املستصفى ١/١٨٦، سنن الرتمذي ١/٢٦٩ح مسلم ، صحي١٨/٢٥مسند اإلمام أمحد بن حنبل  )٧(

  .٣٩٦، اجلىن الداين يف حروف املعاين ١/١٠٠البحر احمليط يف التفسري  )٨(
  .٧/٢٨١، سنن النسائي ٣/٥٣٤، سنن الرتمذي ٢/٧٥٨، سنن ابن ماجة ٣/١٢١٨صحيح مسلم  )٩(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)
١٨٤ 

١ -  إلثبات شيء غري مذكور، و(ما) لنفي شيء غري مذكور، وإما أن إما أن تكون (إن (
 ا، وإال إمجاعً  : باطلٌ ) إلثبات شيء مذكور، و(ما) لنفي شيء غري مذكور، فاألولُ تكون (إن

) ليست لإلثبات، بل لتأكيد . والثاين: حتقق فيه احلصر غري أن (إن يف اجلملة حصرٌ  كانا  مَ لَ 
  هذا الرأي.  ا، و(ما) ليست نافية بل زائدة كافة، وذا يضعفُ ا ونفيً الكالم إثباتً 

  ت الصدارة.لت، واستحق لو كانت (ما) نافية لعمِ  - ٢
  ي واإلثبات. امتناع اجلمع بني النف - ٣
ورود (إمنا) لغري احلصر، وهذا خالف لألصل، وإن قيل: لو كانت لغري احلصر وُفهم  - ٤

(إمنا) فقط، على مقتصر  ا، واجلواب عن ذلك: أن احلصر غريُ أا للحصر خلُولف األصل أيضً 
 من  ، وغريه)ا فهو ساكنإن مل يكن زيٌد متحركً ( والتقسيم كـــ: ْرب بل قد جييء احلصر بالس

  أدوات احلصر. 
  ال يدل على كون (إمنا) للحصر فحسب. ؛املناسبة بني القصر واجتماع التأكيدين - ٥
امتناع اطراد احلصر بــــ(إمنا) مع استعمال العرب له؛ لعدم اللجوء إىل التقدير، ففي  - ٦

ُ وa �َۡ(gَُِ قوله تعاىل: ﴿ 
ِ]َ� إِذَا ُذ£َِ� ٱ* 
َ/� ٱG�ُ�ِ�ۡ/ُۡKَن ٱ 
Yِإ -ۡ.ُ�ُGُ(﴾)ال ميكن أن يقال بأن (إمنا) )١ ،
  للحصر إال بتأويل: املؤمنون الكاملون. 

  
  ا يلي: مب القول بأا لتأكيد اإلثبات واعُرتض على

١ -  أن  (ا، كــــ: ا ونفيً ، بل لتأكيد الكالم إثباتً فقط ) ليست لتأكيد اإلثبات(إن ا زيدً  إن
  .)ا ليس بقائمزيدً  إن (و )،قائم

٢ -  هي  (ما) ليست للنفي، بل  أن كافة تكف (إن ئة لدخول الفعل، ) عن العمل، وموط
مل يقله، بل قال: إن العرب محلوا الصواب أنه ا للنفي، فإ :الفارسي قال يوإن قيل: إن أبا عل

  .)٢((إمنا) على معىن النفي
  ألمور: ؛والذي يرتجح أن (إمنا) تأيت للحصر ولغريه

                                 

 .٢ :األنفال )١(

 .١/٢٥٥الشريازيات  )٢(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)
١٨٥ 

  ، وعدم اللجوء للتقدير.مراعاة للمعىن - ١
  مراعاة للقواعد النحوية. - ٢

  .وذا، ُجيمع بني رأي أهل اللغة واألصول والنحو إمجاًال 



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)
١٨٦ 

  مسألة
  والنافية بين المخففة من الثقيلة(إْن)  

  .)١("ارً حْ بَ وجدناه لَ  نْ وإِ ما رأينا من شيء، " :�يف قوله 
  : قال ابن الملقن

" النفي، والالم مبعىن (إال)، كأنه قال: ما وجدناه إال حبرًا، ايب: (إْن) هنا مبعىنقال اخلط 
إِۡن öَٰÙَِٰن ﴿ن قرأ: إال عاقل، وعلى هذا قراءة مَ  تريد: ما زيدٌ  )،زيًدا لعاقلٌ  إنْ (تقول: 
 .وقد قرأه حفص عن عاصم ،املعىن: ما هذان إال ساحران ،بتخفيف (إن)، )٢(﴾Hِٰ÷ََAَ>ٰنِ 

والالم زائدة،  ،ومذهب البصريني أن (إْن) خمففة من الثقيلة قلت: هذا هو مذهب الكوفيني،
  .)٣("التني وقد نبه على ذلك ابنُ 

  بيان المسألة:
وبيان امللقن أن (ِإْن) خيتلف فيها النحويون بني (ِإن) املخففة و(ِإن) النافية،  ذكر ابنُ 
  :ذلك فيما يلي

   .فارقة ا) المٌ (لبحرً مثل ، والالم يف عاملة من الثقيلة غريُ  يرى البصريون أن (ِإْن) خمففةٌ 
  ا.يرى الكوفيون أن (ِإْن) نافية، والالم بعدها مبعىن (إال)، أي: ما وجدناه إال حبرً و 

  .)٤()، وقد ذكر ذلك سيبويهلْ ورمبا تكون (إن) مبعىن (أجَ 
  ابن الرقيات: قولُ  ذلك ومن

  َال قــــــــــــــــــد َعـــــــــــــــــــ يبٌ َشــــــــــــــــــ نَ ْلــــــــــــــــــويقُ 
  

  )٥(هْ إنــــــــــــ فقلــــــــــــتُ  تَ وقــــــــــــد كــــــــــــربِْ  كَ   
ا ؛ فقالوا: إغري ما ذُِكرعلى جها قوم خر قد ، ف)٦(﴾إِۡن öَٰÙَِٰن Hِٰ÷ََAَ>ِٰن  أما قوله تعاىل: ﴿  

                                 

  ، باب من استعار من الناس الفرس والدابة.٣/١٦٥صحيح البخاري  )١(
 .٦٣ ه:ط )٢(

 .١٦/٤٣٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

 .٣/١٥١الكتاب  )٤(

شرح  ،٢/١٩١، البيان والتبيني ٢/٣٨٣، األصول يف النحو ٣/١٥١، الكتاب ٦٦البيت من: جمزوء الكامل، ديوانه  )٥(
 .١/٤٣، اللمع يف العربية ٢/٣٢٣أبيات سيبويه 

 .٦٣ ه:ط )٦(



 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)
١٨٧ 

  .)٢(، ويرى بعضهم أا مبعىن (نعم))١(ون وينصبون باأللفر بن كعب، إذ جيُ   حارثلْ لغة بَـ 
  

 ح أن تكون (ِإْن) نافية؛ ألمرين:ومن حيث املعىن يُرج  
١ -  الالم الز  أن ائدة يط ُلواحد، و(وجد) هلا  يًاا مع املفعول به إذا كان الفعل متعدرد زياد

  مفعوالن.
ما وجدنا يف املدينة من شيء، وما وجدنا الفرس إال واملعىن: على نفي،  اكوا عطفً  - ٢

 ا.حبرً 
  
  

                                 

 .٣/٣١، إعراب القرآن للنحاس ١/٣٦تأويل مشكل القرآن  )١(

 .، وقد ذكر سيبويه أنه قد جتيء (إن) مبعىن أجل٣/٣١إعراب القرآن للنحاس  )٢(



احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)الفصل الثالث:(مسائل   

١٨٨ 

  مسألة
  لة للزيادة(ال) المحتمِ  

  .)١("هأذرَ  ال نْ أ إين أخافُ " :املرأة يف حديث أم زرع يف قول
  : قال ابن الملقن

على إمتامه،  رْ  أقدِ ه ملأي: لطوله وكثرته إن بدأتُ  ؛على اخلرب واهلاء يف (أذره) عائدةٌ "
بن عبيد بن ناصح: أن اهلاء  ذكره أمحدُ  وفيه: تأويل آخرُ  .)هرَ دْ ر قَ وال أقدُ (: ه روايةُ دُ ويعضُ 
 (ال) وعلى هذا تكونُ  الداودي أيًضا.ه إن ذكرته. وقاله فراقَ  على الزوج، وكأا خشيتْ  عائدةٌ 


 �Îُ@َۡïَ ﴿ زائدة، كما يف قوله تعاىل:̂ َL �َXَ�َ�َ ��َ َ�َلa﴾)ا )٢كما ذكره -، وحيتمل عدم زياد
 - كما قال عياض- لُ تمِ حبتها، وحيَ وأا خافت أن ال ترتكه معها ممسًكا هلا يف صُ  -القرطيب
بشيء من عيوبه ونقائصه أفضى ذلك إىل  إن أخربتُ  ، أي:ًال آخرَ اهلاء إىل الزوج تأو  رجوعُ 

  .)٣("... منه أقبحَ  ذكر شيءٍ 
  بيان المسألة:

  :وبيان ذلك فيما يلييف (ال أذره) زائدة، وحيتمل عدم زيادا،  (ال)ذكر ابن امللقن أن 
ا من أضرب الالم، وأكثر ما تكون زائدة مع املفعول به الزائدة ضربً  (ال)يعد النحويون 

، مبعىن: ما منعك )٥(، أي: إين أخاف عدَم تركه. وكذلك يف اآلية الكرمية)٤(لواحد ل متعد لعام
  أو ما منع سجوَدك؟ أن تسجد؟

عدم  :وسبب خويف ، أخافها تكون سببية، أي: إينعل لعدم زيادا، ف احتمال ماوأ
   عزة:كثري   ولُ ن الالم زائدة أو سببية، ومنه قإ :قال فيهوقد ورد ما ميكن أن يُ إمتامه، 

                                 

  ، باب حسن املعاشرة مع األهل.٧/٢٧صحيح البخاري  )١(
 .١٢ ألعراف:ا )٢(

 .٢٤/٥٧٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

 .١/٣٨٤، شرح شذور الذهب ١٠٥داين اجلىن ال )٤(

 .١/١٥٤، تأويل مشكل القرآن ١/٢١١، جماز القرآن ١/٩٥معاين القرآن للفراء  )٥(



احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملة)الفصل الثالث:(مسائل   

١٨٩ 

ــــــــــــــكرَ ســــــــــــــى ذِ نْ ِألَ  ريــــــــــــــدُ أُ  اهــــــــــــــا وكأمن  
  

ـــــــــــى بُكـــــــــــ لُ ثـــــــــــمتََ      )١(ســـــــــــبيلِ  ل يل ليل
: إراديت هلذا؛ فالتقدير للتعليلجعلتها : (أريد نسياَن)، وإن فالتقدير زائدة جعلتهافإن   

  .)٢(لنسياِن ذكرها
 يقتضي ذلك يف (ال أذره) زائدة أو سببية، حيث ال (ال)جميء   جوازُ تبني يومما سبق 

  للمعىن.  ااختالفً 
  

                                 

، نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة ١٩٤، املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء ٣/٧٣الكامل يف اللغة واألدب  )١(
 .٢/٥٨١، شرح شواهد املغين ٥/٢٧٢

 .١/٢٨٥، مغين اللبيب عن كتب األعاريب ١٢١، اجلىن الداين ١٣٨الالمات  )٢(



)ة)، املبحث الثاني:(احلروف املهملالفصل الثالث:(مسائل احلروف  
١٩٠ 

  مسألة
  بين المصدرية والنفي والزيادة (ما)

cِۡ ﴿ يف قوله تعاىل: 
rٱ �َِ�ّ �ٗ�ِ(َa ْاGُ�²َ��َ  َنGXُÎَ.ۡ8َ﴾)١(.  
   :قال ابن الملقن

 من الناس، وقال أنس: يصلون اك: قليًال  ما ينامون، وقال الضح "قال إبراهيم: قليًال 
أن  جيوزُ  ؛لون بني العشاء والعتمة. فعلى قول إبراهيم، وعن احلسن: كانوا يتــنف  ما ينامونطويًال 

أهل اللغة. وعلى قول أنس واحلسن (ما)  مع ما بعدها، وهو قولُ  اأو مصدرً  تكون (ما) زائدةً 
  .)٢(نافية"

  بيان المسألة:
وبيان ذلك فيما ، هافي(ما)  لة لـ(ما يهجعون)، مث بني نوعَ احملتمَ  ذكر ابن امللقن املعاينَ 

  :يلي
GXُÎَ.ۡ8َ ��َ cَِۡن ﴿معىن يف اختلف املفسرون   
rٱ �َِ�ّ �ٗ�ِ(َa ْاGُ�²َ﴾ ، قولنيعلى:  

بعضهم ا، و ذكر حال الناس وقيامهم، وأن القليل منهم ال ينامون مطلقً  : أن املقصوداألول
  .ب والعشاءالتنفل بني املغر على ويقتصر بعضهم ، قليل من النومعلى يقتصرون 

  .)٣(، ووصفه بالقليلفيه الزمن الذي ينامون مدةِ ذِكُر الثاين: أن املقصود 
كانوا   :املعىن صبحي، فكون زائدةأن تفإما  ؛نوع (ما) يف (ما يهجعون)وكذلك اختُِلف يف 

  اسمَ  يف موضع رفعٍ وما بعدها وتكون (ما)  ،أو مصدرية ،قليًال  ينامون :أي ؛يهجعون قليًال 
 فيصري ،أو نافية، هم من الليل قليًال أي: كان هجوعُ  ؛كانلبالنصب خرب  )ليًال ق(كان، و
فال نوم  ؛مبعىن أن عادم إحياء مجيع أجزاء الليل ،قليل من الليلباهلجوع ولو  منتِفيَ حاهلم 

  .)٤(فيه هلم
أهل  األقوال وأقعدها بكالم التني أما أبَنيُ  يرى ابنُ ، (ما) زائدة أو مصدرية نبأوالقول 

                                 

 .٣/٥٣. ذكرت اآلية يف أول باب الدعاء يف الصالة من آخر الليل، صحيح البخاري ١٧الذاريات: )١(

  .٩/٩٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
 .٤/١٩١تفسري القرآن ، تفسري اإلجيي جامع البيان يف ٤١٠-٢٢/٤٠٧، تفسري الطربي ٧٩٠تفسري الضحاك  )٣(

  .٢/٦٨٦، مشكل إعراب القرآن ملكي ٤٥٩ ، النكت يف القرآن الكرمي٣/٨٤معاين القرآن للفراء  )٤(



)ة)، املبحث الثاني:(احلروف املهملالفصل الثالث:(مسائل احلروف  
١٩١ 

انتفاء النوم أفضل وأكمل إن  :، وإن قيل)١(عمللثرة ابكهلم  ملا يف ذلك من مدحٍ  ؛اللغة
  .)٢()القليلـــ(ب عن النفي عرب قد يُ ألنه  ؛، فال خالفافيةالن ىن (ما)مع يفللتهجد، كما 

االستفهام،  فأشبهت حرفَ  ،والفعل يليها االسمُ ) ما(ألن  كوا نافية؛عن   لدِ وإمنا عُ 
ما بعدها فيما قبلها،  ال يعملُ  )ما(ه، فكذلك االستفهام ال يعمل ما بعده فيما قبلَ  رفُ وح

  .)٣(البصريون اههذا القول ببطالن إعرابه، وهذا ما ير  عفُ فظهر ضَ 
، وكلها نافية، )ال(و )لن(و )مل(مبنزلة  )ماأن (هم وحجتُ  ،ذلك أما الكوفيون فريون جوازَ  

، )ما( فكذلك مع ،ا عليها، فإذا جاز التقدمي مع هذه األحرفما بعده وجيوز تقدمي معمولِ 
  .)٤(الصدارةحق من هلا ، وملا أخواا يف عدم االختصاص هاخالفتمب هذا الوجهُ  د ورُ 

 ظرفً  ها املقدمُ إذا كان خربُ  ما قبل (ما) فيما بعدها، عملَ  همبعضُ  زوجو ا ا أو جار
  :)٦(ولهبق هذا أشار ابن مالكإىل و  ،)٥(وجمرورًا

ــــــــــــــيْ ا زَ ا َِـــــــــــــَمـــــــــــــ عُ ْفـــــــــــــرَ وَ  ـــــــــــــبِ  دٌ ـــ   )ماـ(ـ
  

  اَمـــــــــــعَ زَ  بٌ ْصـــــــــــنَ  رِ وْ رُ اْـــــــــــ عُ ِضـــــــــــوْ مَ وَ   
  ُمنـَْعِطفْ ـ، َوالـــــــــــــــرٌ ظَـــــــــــــــنَ  يـــــــــــــــهِ فِ  اكَ ذَ وَ   

  
    

  
  .فيه خالف أنه أمرٌ  ومعىن ذلك

فمن  )مل(مبنزلة  (ما) كانت  ذاإف، آخر من وجه ه، وفسادَ من وجه ذلك جوازَ  يرى ثعلبٌ و 
بآكل  واهللا ما زيدٌ ( :حنو ،ا للقسمجوابً  (ما) كانت  ذا، أما إاخلرب تقدمُ  هذا الوجه جائزٌ 

يف كال القسمني نافية؛  )ما(؛ ألن ااألنباري ذلك فاسدً  ابنُ  ، وعد التقدمي ال جيوزُ ، ف)طعامك
  .)٧(االتقدمي فيهما مجيعً  ميتنعفينبغي أن 

                                 

  .٣/٢٩فتح الباري  ،٩/٩٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
  .٨٣٤املفردات يف غريب القرآن  )٢(
 .١/١٤٠اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني  )٣(

 .٤/٣١٩، تفسري األلوسي ١/١٤٠املصدر السابق  )٤(

 .١/٤٣٠، شرح الكافية الشافية ١/٣٧٧شرح مجل الزجاجي البن عصفور  )٥(

 .١/٤٣٢شرح الكافية الشافية  )٦(

  .١/١٤٠اإلنصاف يف مسائل اخلالف  )٧(



)ة)، املبحث الثاني:(احلروف املهملالفصل الثالث:(مسائل احلروف  
١٩٢ 

هو  بزيادة (ما) أو مصدريتها، لقو الأن  تبني يوبعد عرض آراء العلماء حول معىن اآلية، 
عند أهل اللغة؛ ِلما ذُكر من أسباب. ورمبا  هادُ األقوال وأقعَ  أبَنيُ  -كما وصفه ابن التني-

  سكت ابن امللقن عن كوا نافية؛ ملا يف ذلك من إشكال.
  



)وف)، املبحث الثاني: (احلروف املهملةالفصل الثالث:(مسائل احلر  
١٩٣ 

  مسألة
  ا) بمعنى (إال)م مجيء (لَ 

ا م ـعليك مبا يل عليك من احلق لَ  عزمتُ : "... ة رضي اهللا عنهايف قول عائش
  .)١(..".أخربتين

  : قال ابن الملقن
زائدة، هذا مذهب  )ما(و )إال(مبعىن  حيتمل أن تكون الالمُ  ...: )ما أخربتينـلوقوهلا: ("

  .)٢("مبعىن (إال)، ذكره سيبويه، وأنكره اجلوهري مشددةً  )ام لَ (الكوفيني، وحيتمل أن تكون 
  بيان المسألة:

مبعىن (إال)، غري أن  يم املشددةاملا) ذات م لـم) أو (كون (الال  ذكر ابن امللقن احتمالَ 
مثل اخلليل  ؛ا، فمنهم من أجاز جميء ذلكا) مبعىن (إال) مطلقً م ـالنحويني اختلفوا يف جميء (ل

، حيث استدل من )٤(اء واجلوهريبيد والفر مثل أيب عُ  ؛ن منعه، ومنهم مَ )٣(وسيبويه والكسائي
، وأما الذين منعوا فريون )٥(ا فعلت)م عليك إال فعلت، ولَ  أقسمتُ بقول العرب: ( يرون اجلوازَ 

ل يف شعر وال غريه، ولو أنه جيوز ذلك لُسمع: ذهب الناس قَ أن جميئه وجٌه غري معروف، ومل يُـ 
  .)٦(اا زيدً م لَ 

أن و  أن يقتصر فيها على الرتكيب الذي وقعت فيه، )اجلىن الداين( لذا يرى صاحبُ 
يرى أبو حيان أال يُلتفت و . )٧(بصحته ذلك حىت يرد يف كالم العرب ما يشهدُ توقف يف إجازة يُ 

  .)٨((ملا) مبعىن (إال) مها جميءَ وإنكارِ  ،إىل قول أيب عبيد والفراء

                                 

 .، باب من ناجى بني الناس ومن مل خيرب٨/٦٤ صحيح البخاري )١(

  ، وقد وقع يف األصل (تكون ما مشددة)، وهو حتريف.٢٩/١٤١ح اجلامع الصحيح، التوضيح لشر  )٢(
 .٢٠٧، األزهية ٥٩٣اجلىن الداين  )٣(

  .٥/٢٠٣٣، اللغة الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (ملم) ٦/٢١٦البحر احمليط  )٤(
  .٣/١٠٥الكتاب  )٥(
 .٢/٢٩معاين القرآن  )٦(

  .٥٩٣اجلىن الداين  )٧(
 .٦/٢١٦يط البحر احمل )٨(



)وف)، املبحث الثاني: (احلروف املهملةالفصل الثالث:(مسائل احلر  
١٩٤ 

  
  منها: ؛ألمور ؛أن القول األول هو األرجحُ  والذي يظهرُ 

  .)١(هذيلا) مبعىن (إال) عن العرب بنقل الثقات، وذلك يف لغة م ثبوت جميء (لَ  - ١
االطراد، فكم من شيء  استثناء، فهذا ال يلزمُ  أما كون (إال) ال تستعمل إال أداةَ  - ٢

  .)٢(كما ذكر ذلك أبو حيان ه!هَ ص برتكيب دون ما أشبَـ خُ 
  ا.ا ونثرً ورود ما يُثبت ذلك شعرً  - ٣

  :)٣(ا) مبعىن (إال) إمنا يكون يف موضعنيم هذا، وجميء (لَ 
  ، أي: إال ضربته.)اك سوطً كاتبَ   ا ضربتَ م عليك لَ  عزمتُ (مثل:  ؛أحدمها: مع القسم

  :)٤(وكقول الشاعر 
  نْ يْ دَ رْ يــــــــا ذا البـُــــــــ لــــــــه: بــــــــاهللاِ  قالــــــــتْ 

  
ــــــــــلَ    ٥(ا أو اثنــــــــــْنيْ ًســــــــــفَ نَـ  تَ ثْــــــــــنِ ا غَ م(  

  س.ب مث تنف أي: إال غنثت، مبعىن شرِ   
  : تعاىل، يف قوله )٦(ومحزة وعاصم ومنه قراءة ابن عامر ،بعد نفي دون قسموالثاين: 

ونَ ﴿ ُøَۡùُ ��َ8ۡ َ 
� �ٞ�ِúَ � 
/
 K 
ٞ Yۡ�َ� ﴿ قوله:و  ،)٧(﴾ pن ُ&ّ � ûَ�َُٰ� ٱََlۡ�Gٰةِ ٱ�_ 
/َK �َِKٰ«َ _&ُ نp﴾)٨(.  

  .نياإال مجيع، وما كل ذلك إال متاع احلياة الد أي: ما كل ذلك
 ا) ـويه أن امليم املشددة يف (ل(الالم) أو (امليم املشددة) مبعىن (إال)، فريى سيب ا كونُ أمم

عليك إال  اخلليل عن قوهلم: أقسمتُ  معناها (إال)، وذلك عند سؤاله للخليل بقوله: "وسألتُ 
 :هاهنا كقولك: واهللا؟ فقال )أقسمت(جاز هذا يف هذا املوضع، وإمنا  ما فعلت، ملَِ ـفعلت ول

                                 

  .٩/١٦٥ ، القسطالين١٢/٥٥٢، لسان العرب ٣/٢٥٤معاين القرآن  )١(
  .٦/٢١٦البحر احمليط  )٢(
 .٤/١٠١، شرح التسهيل ٣/١٦٤٥شرح الكافية الشافية  )٣(

 .مل أقف على قائله )٤(

: مستفعلن هو إمنا ،فعوالت، والرجز ليس كذلكممستفعلن مستفعلن  :ووزنه ،ال من الرجز ،البيت من السريع )٥(
  .٥٩٣ ، اجلىن الداين٣/٢٠٧، شرح التسهيل ٣/١٦٤٥مستفعلن مستفعلن يف: شرح الكافية الشافية 

 .٥٩٧، حجة القراءات ٢/٣٠٥ لألزهري اءاتمعاين القر  )٦(

 .٣٢ يس: )٧(

 .٣٥ الزخُرف: )٨(



)وف)، املبحث الثاني: (احلروف املهملةالفصل الثالث:(مسائل احلر  
١٩٥ 

إذا كان فيه  ،)نشدتك اهللاـ(هوه بشب ولكنهم أجازوا هذا ألم ، هاهنا )لتفعلن(الكالم  وجهُ 
ملا فعلت) كلمة واحدة (و )ا كان وجه الكالم يف (إال فعلتم ـذلك لأن فتبني  معىن الطلب"،
  هي: (لتفعلن).

��m�n}فريون أن (الالم) هي اليت مبعىن (إال)، ومثال ذلك قوله تعاىل: )١(نو أما الكوفي  � �����

o�p�q�r z�)وما (، والالم مبعىن إال، أي: ة، ويقدرون فعًال نافي (إن) فـيجعلون؛ )٢
 إال ليوفينهمأرى كال ( .  

  البعيدة. الضعيفة أنه من األقوالهذا القوَل ب )٣(الشجري وصف ابنُ وقد 
  

                                 

  .١٤٠ املويف يف النحو الكويف )١(
 .١١١ :هود )٢(

 .٣/١٤٧أمايل ابن الشجري  )٣(



)الث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملةالفصل الث  
١٩٦ 

  مسألة
 الم االبتداء في خبر (إن(  أن)و نيدت) المشد  

  .)١(بين األصفر" كُ ملِ  هخافُ يَ إنه لَ " :أيب سفيانيف قول 
  :الملقنقال ابن 

 ؛هافتحُ  -على ضعف-وجيوز  ،هو بكسر اهلمزة ،)فرصإنه ليخافه ملك بين األ(قوله: "
 زه بعضُ لكن جو  ،قال القاضي: َضُعَف الفتح لوجود الالم يف اخلرب من أجله. على أنه مفعولٌ 

ٓ  ﴿النحاة، وقد قرئ شاذا:  
̂

 إِYL َنGُ( ُ̄ ۡ

�َrَ -ۡ.ُ﴾)٢( ،(مأ) بالفتح يف")٣(.  
  بيان المسألة:

 وبيان زوا فتح مهزة (إن) مع وجود الالم يف خربها، ذكر ابن امللقن أن بعض النحاة جو
  :ذلك فيما يلي

ذلك أن الالم  كسر إذا كان يف خربها الالم، وعلةُ املشهور عند النحويني أن مهزة (إن) تُ 
 الم ابتداء مؤك م.) للتوكيد، فاجتمع توكيدان يف أول الكالدة، و(إن  

جتمع توكيدان؛ فألن الالم متنع ما قبلها أن يعمل فيما في ،وأما كون (إن) مكسورة اهلمزة
، فمنعت الفعل أن يعمل )ا قائمزيدً  إلن  علمتُ (فأبقت (إن) مكسورة، وذلك مثل:  ،بعدها

  فأبقتها مكسورة اهلمزة. ،يف (إن)
  .)٤(علت الالم يف اخلربولئال جيتمع توكيدان يف أول الكالم جُ 

  الشاعر: ومثل ذلك قولُ 
َلـــــــــــــةً  َأملَْ تـَـــــــــــــرَ    ِإين وابْـــــــــــــَن َأْســـــــــــــَوَد لَيـْ

  
ـــــو َســـــَناُمهَا   َـــــاَرْيِن يـَْعُل   )٥(لََنْســـــرِي ِإىل ن

  والكسر. فيجوز يف (إن) الفتحُ  ؛أما إن كان السياق يف موضع التعليل  

                                 

[آل  ُبَد ِإال ٱللَه ﴾، باب قل: ﴿ُقل يََٰأهَل ٱلِكتَِٰب تـََعاَلوْا ِإَىلٰ َكِلَمة َسَواِء بَينَـَنا َوبَيَنُكم َأال نَع٦/٣٥صحيح البخاري  )١(
 .]٦٤عمران:

 .٢٠ :فرقانال )٢(

  .٢/٤٠٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(
 .١/٤٤٧، علل النحو ١/٧٧مات ، الال١/٢٦٢، األصول يف النحو ٢/٣٢٤املقتضب  )٤(

 .١/٢٨٤، شرح الكافية الشافية ٢/١٣٧، شرح أبيات سيبويه ٣/٢٢٠البيت من الطويل، بال نسبة يف: الكتاب  )٥(



)الث:(مسائل احلروف)، املبحث الثاني:(احلروف املهملةالفصل الث  
١٩٧ 

راءة ابن ) مفتوحة اهلمزة ويف خربها الالم، وذلك يف مثل قهم جييز أن تكون (أن وبعضُ 
ٓ  ﴿جبري:  
̂


 إِYL َنGُ( ُ̄ ۡ
�َrَ -ۡ.ُ﴾)٢(، والالم يف أول الفعل زائدة)١( .  

 يف التوكيد، وبعدمه  ، فبدخوهلا زيادةٌ دخول الالم يف خرب (إن) املكسورة  جوازُ والذي يتبني
   ُيكتفى بتوكيد (إن)، وليس ذلك على سبيل الوجوب.

  

                                 

 .٢٠ :فرقانال )١(

 .١١/٤٧٩، اللباب يف علوم الكتاب ١٠/٤١٥، الدر املصون ١٠/٢٤٥البحر احمليط  )٢(



، املبحث األول:(احلروف العاملة)،املسألة الثانية عشرة: جميء (إال) مبعىن (لكن)الفصل الثالث:(مسائل احلروف)  
١٩٨ 
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 الفصل الثالث:(مسائل احلروف)، املبحث األول:(احلروف العاملة)،املسألة الثانية عشرة: جميء (إال) مبعىن (لكن)
١٩٩ 
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الفصل األول: (مصادره)، املبحث األول: الرجال   
٢٠٠ 

        الرجالالرجالالرجالالرجال    ::::بحث األولبحث األولبحث األولبحث األولاملاملاملامل
مها:  عامني؛امللقن يف شرحه (التوضيح لشرح اجلامع الصحيح) على مصدرين  اعتمد ابنُ 

 ،إذ رجع فيها لعلماء احلديث ؛الرجال والكتب؛ يستكمل ما دراسته للحديث الشريف
  واألصول. ،والنحو ،واللغة

يف النقل عن هذا  عددةمتا صيغً  ه على مصدر الرجال، فنجده يستعملُ أما اعتمادُ 
  ا تبني حاجة الشارح ملصدر الرجال.ا وأغراضً املصدر، كما أن له طرقً 

  وابن امللقن عند أخذه من املصادر يرجع إىل علوم متعددة:
من بالد اليمن كما قاله صاحب  )حضرموت("ه: قولُ  :لشروح الحديثرجوعه  لُ افمث

عند مشاخينا،  الفتح أكثرُ  :)املطالع(قال صاحب " :يف (َوسادة)قوله  وكذلك ،)١(")املطالع(
هو : )املطالع(قال صاحب " :يف (ُجرف)قوله ، وكذلك )٢("واألول أظهر ،الضم ووقع جلماعةٍ 

مطالع األنوار على صحاح (كتاب: بذلك  ويقصد  .)٣("َعَلى ثالثة أميال إىل جهة الشام
  .بن قرقول) الاآلثار
املاء يسخن، يقال: : (احلميمة) يتك الس  ابنُ  قال"ه: قولُ : ثاُل رجوعه إلى كتب اللغةمو  

 ،)٥("السكيت: اَجلرس واِجلرس الصوت قال ابنُ " :يف (اَجلرس)قوله وكذلك  ،)٤("أحم لنا املاء
 كتابه:  بذلك ويقصد .)٦("ِليةقال ابن السكيت: إذا وقع يف بَ " :يف (َخزَِي)قوله وكذلك 

  .)إصالح املنطق(
، )٧(": (أول منك) أي: أقدم منكقال سيبويه": هقولُ : لنحومثاُل رجوعه إلى كتب او  

                                 

 .٤/١٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

  .٤/٢٩٠املصدر السابق  )٢(
 .١٧١/ ٥املصدر السابق  )٣(

 .٤/٣١٧املصدر السابق  )٤(

 .٢/٢٢٨املصدر السابق  )٥(

  .٣/٢١٢املصدر السابق  )٦(
  .٣/٤٨٨املصدر السابق  )٧(



الفصل األول: (مصادره)، املبحث األول: الرجال   
٢٠١ 

، )١("هو اسم كاملطبخ، وإمنا مثله به؛ ألن املطبَخ ييبس قال سيبويه:" :ِمربد)ـ(ال يف قوله وكذلك
 .)٢("وأفتنه: أوصل الفتنة إليه، جعل فيه فتنة :هنَ فتَـ  قال سيبويه:" :يف (فتنه) قوله وكذلك
   .)الكتاب(كتابه: ويقصد  
أا ال تفيد واختار اآلمدي " :يف (إمنا) هقولُ : مثال رجوعه إلى كتب أصول الفقهو 
قال " :قبل البعثة) �يف (عبادة النيب قوله وكذلك  ،)٣("بل تفيد تأكيد اإلثبات ،احلصر

  .)اإلحكام يف أصول األحكام(كتابه: بذلك  ويقصد  ،)٤("اآلمدي: هو على شريعة نوح
ومنها مبين للمجهول،  للمعلوم، فمنها مبين  ؛يف بنائها ا، فتختلفُ  اليت ينقلُ  أما الصيغُ 

، ، أو اللقب، أو الكنيةالنسبَ ، أو األولَ  االسمَ  يذكرُ  وإماح باملهنة، إما يصر  :للمعلومُ  فاملبين
  بالصفة إىل األب.  أو ينقلُ 
د ميُ (ِحراء) : يف قال القاضي عياض"مثل قوله: ف ،ه باالسم باعتبار المهنةما تصريحُ أ
  ."ويقصر
االضطجاع بعد  قال عياض:" :يف (االضطجاع) مثل قولهف، فقط ه باالسمأما تصريحُ و  

قال أمحد بن عبيد " :يف (إين أخاف أال أذره)قوله ، وكذلك )٥("صالة الليل وقبل ركعيت الفجر
  .)٦("اهلاء عائدة على الزوج، وكأا خشيت فراقه إن ذكرتهبن ناصح: 

وقد يقال  قال الزخمشري:" :(رُقـَْية) مثل قوله عنففي  ،بابن الملقن بالنسَ  أما نقلُ و 
ن
 a -ۡ.َُKََ�َم ýِۡ�ٍق ِ{�َ� َرّ�ِِ.ۡ-ۗ  ﴿يف قوله . وكذلك )٧("الذي: اسرتقيته مبعىن رقيته

َ
قال : ")٨(﴾أ

  .)٩("وعد الصدق الذي وعد لعباده أن ينجي منهم املتقنيالداودي: 
                                 

  .٥/١٧١التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
 .٦/١٠٧املصدر السابق  )٢(

 .٢/١٧١املصدر السابق  )٣(

  .٢/٢٥٥املصدر السابق  )٤(
 .٩/١٤٦املصدر السابق  )٥(

 .٢٤/٥٧٣املصدر السابق  )٦(

 .١٥/٨٩املصدر السابق  )٧(

 .٢ :ونسي )٨(

 .١/٢٢١املصدر السابق  )٩(



الفصل األول: (مصادره)، املبحث األول: الرجال   
٢٠٢ 

وال تكون إال من جلد قال أبو عبيد: " :(املزادة) قوله عن ي مثلفف، ه بالكنىأما نقلُ و 
رجل يف (قوله ، وكذلك )١("زاد فيها جلد من غريهايت مزادة؛ ألنه يُ قام جبلد ثالث بينهما، مسُ يُ 

  .)٢("ق شديد الغضبنِ حَ قال أبو احلسن: من " :من حديد)
الء صفة، لكن يه: مل يأت ِفعَ قال سيبو " :(سرياء)قوله عن  مثل يف، فه باللقبأما نقلُ و 

   .)٤("قال سيبويه: معناه: مهما يكن من أمر" :(أما بعد) يف قوله . وكذلك)٣("اامسً 
قرأناه غري قال ابن التني: " :أُجيْزِي)(قوله عن  مثل يف، فصفةبالأما نقله عن العالم و 
الطرية ابن األثري: قال " :(الِطرية)يف  قوله . وكذلك)٥("وضبط يف بعض الكتب باهلمز ،مهموز

  .)٦("وقد تسكن، وهي التشاؤم بالشيء ،بكسر الطاء وفتح الياء
احلديث الذي رواه فرد واحد (قوله يف  يف مثل، هالرجل وكتابِ ذكر بين  جمعُ وقد يَ هذا، 

ال  �من تسعني حديثًا يرويها عن النيب  للزهري حنوٌ قال مسلم يف صحيحه: " :وليس بشاذ)
يف (رؤية األنبياء يف السماء ومدفنهم يف  قوله وكذلك، )٧("جيادٍ  أسانيدَ ه فيها أحد بيشاركُ 

هم على عقيل فقال: شكل اهللا أرواحَ  أجاب عنه ابنُ : قال ابن اجلوزي يف مشكله" :األرض)
  .)٨("هيئة صور أجسادهم

 :قال النحويون" :(جلس إحدى عشرة) قوله عن ، يف مثلماعةإلى ج وربما عزا القولَ  
  .)٩("كما تقول يف واحد: جلست امرأة ؛لستُ جيوز ج

قيل: الشرك، وقيل: " :جز)(الر  قوله عن ، يف مثلالملقن عن مجهول ابنُ  نقلُ وقد ي

                                 

 .٥/٢٠٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .١٠/٤٠املصدر السابق  )٢(

 .٧/٤٠٩املصدر السابق  )٣(

  .٧/٥٥١املصدر السابق  )٤(
 .٤/٢٩٥املصدر السابق  )٥(

 .٢٧/٥١٠املصدر السابق  )٦(

 .٢/١٦٢املصدر السابق  )٧(

 .٥/٢٤٣املصدر السابق  )٨(

  .٢٤/٥٦٨املصدر السابق  )٩(



الفصل األول: (مصادره)، املبحث األول: الرجال   
٢٠٣ 

  .)٢("أي: وُتكِسب املعدوم ؛وروي: بضمها" :يف (وَتكِسب املعدوم)قوله ، وكذلك )١("الذنب
  
  :من أجلها للمصدر اليت يرجع الشارحُ  أما األغراضُ و 

قال إبراهيم: ": )٣(﴾َ�� GXُÎَ.ۡ8َنَ ﴿يف قوله  ، ومنهنحوي ض وجهٍ رْ لعَ يكوُن رجوُعه فتارة 
 ما ينامون، وعن احلسن: كانوا يتنفلون بني العشاء  ما ينامون، وقال أنس: يصلون طويًال قليًال 

ا مع ما بعدها، وهو قول أهل والعتمة. فعلى قول إبراهيم: جيوز أن تكون (ما) زائدة أو مصدرً 
 قال صاحبُ " يف (حلة سرياء):قوله ومنه  .)٤("لغة، وعلى قول أنس واحلسن (ما) نافيةال
  .)٥(هم بالتنوين على الصفة"... وقد رواه بعضُ  : حلة سرياء، على اإلضافة)املطالع(

ورجح  ... النصب على احلال" :ا)يف (جذعً قوله  ، ومنهلترجيح رأي نحوي تارةً  ويرجعُ 
وقال النووي: إنه الصحيح الذي " :قوله أيضاو  ،)٦("إنه الظاهر القاضي عياض، وقال:هذا 

  .)٧("اختاره احملققون
(معاذ بن يف قوله  ، ومنهاض على وجه نحويعند االعتر يرجع للمصدر قد ه وجندُ 

فيصريان كاسم واحد مركب كأنه  ،على أنه تابع لـــ(ابن) احلاجب النصبَ  واختار ابنُ " جبل):
 هومن .)٨("مالك، فقال: االختيار الضم ا، واعرتضه ابنُ دى منصوب قطعً أضيف إىل جبل، واملنا

: وأنكره )املطالع(هم بالتنوين على الصفة، قال صاحب وقد رواه بعضُ " :(حلة سرياء) يفقوله 
  .)٩("الء صفةعَ فِ يأت أبو مروان، قال سيبويه: مل 

قال " (كخ كخ): يفقوله ه ، ومنا للرأي النحويدً ضْ عَ وقد يكون استعماله للمصدر 
                                 

 .٢/٣١٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٢/٢٧٧املصدر السابق  )٢(

 .١٧ :ذارياتال )٣(

 .٩/٦٩املصدر السابق  )٤(

 .٧/٤٠٩املصدر السابق  )٥(

 .٢/٢٩٢املصدر السابق  )٦(

 .املصدر السابق )٧(

 .٣/٦٥٨املصدر السابق  )٨(

  .٧/٤٠٩املصدر السابق  )٩(



الفصل األول: (مصادره)، املبحث األول: الرجال   
٢٠٤ 

كذا يف رواية   ؛بئس، وفيها ثالثة أوجه: فتح الكاف وتنوين اخلاء :الداودي: هي معربة، ومعناها
وهو  ،)إذاـ(يف املستقبل ك )إذ(عمل فيه استُ " ):إذ خيرجك قومك( يفقوله  ، ومنه)١("أيب احلسن

  .)٢("كما نبه عليه ابن مالك  ؛استعمال صحيح
  

ن ... وغلط مَ  (ما) هنا نافية" (ما أنا بقارئ): يفقوله ه ، ومنقائلٍ  ض حجةَ دحِ يُ ورمبا 
ْ ِ�ۡ�ُ.ۡ-  ﴿ يف قوله هومن ،)٣("جعلها استفهامية؛ لدخول الباء يف خربها ِ]َ� َ�)َُ/Gا 

 ٱ̂

 :)٤(﴾إِ
  .)٥("وزعم أبو عبيدة أن (ال) هنا مبعىن الواو، وهو خطأ عند حذاق النحويني"

ظناه من ، مع ما حلِ الرجال صدرفيها على م يعتمدُ  لت الشارحَ  جعاألمور اليت هذه أبرزُ 
 تنق ا عن املصدر. حيث تبني شرح ابن امللقن،   متانةُ له بني فنون العلوم، وطرائقه اليت يُعرب

   .وغاية اهتمامه يف شرح اجلامع الصحيح
  
  
  

                                 

 .١٠/٥٧٧التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٢/٢٩٢املصدر السابق  )٢(

  .٢/٢٦٠املصدر السابق  )٣(
 .١٥٠ :لبقرةا )٤(

  .٢٢/٥٨املصدر السابق  )٥(



ملبحث الثاني: الكتبالفصل األول: (مصادره)، ا  
٢٠٥ 

        : الكتب: الكتب: الكتب: الكتباملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
عد (الكتب) هي املصدر الثاين من صادر، تُ امللقن من امل ا اعتمد عليه ابنُ مَ  لِ استكماًال 

  مصادره اليت استند إليها يف شرحه للحديث الشريف.
 ه يف النقل عنهاعت طرقُ حيث تنو:  

قال " :يف (سبخة) ، مثل قولها بصاحبهه مقرونً اسم الكتاب فقط، وتارة يذكرُ  يذكرُ فتارة 
قال " يف (مسعت):قوله  لك، وكذ)١("هي األرض املاحلة، ومجعها سباخ: صاحب (املطالع)

بد أن يكون الثاين مما ُيْسَمع، كقولك: مسعت زيًدا يقول كذا،  لكن ال: الفارسي يف (إيضاحه)
  .)٢("مل جيز )مسعت زيًدا أخاك(ولو قلت: 

قال الفارسي يف ": يقول ، فمثًال على تسميته للكتب االختصارُ  يغلبُ كما أنه 
مطالع أي:  "؛قال صاحب (املطالع)"ك قوله: أي: اإليضاح العضدي، وكذل "؛(إيضاحه)

  . األنوار على صحاح اآلثار
 ؛عنها ابن امللقن يف شرحه إىل عشرة فنون أو تزيد اليت ينقلُ  تنوعت الفنونهذا، وقد 

(صحيح إىل و  -شرحهالذي نت املوهو -  ملتون احلديث، كـــ(صحيح البخاري) فريجع تارةً 
يف  (سنن الرتمذي)إىل ، و "ويف مسلم ألحببت لقاءه" قوله:به) (لََتَجشْمُت لقاءَ  يف مثل مسلم)

  .)٤("وقال الضحاك: قليال من الناس" قوله:ب )٣(﴾GXُÎَ.ۡ8َ��َنَ ﴿ مثل
سبق وقد –األنوار على صحاح اآلثار) كــ(مطالع   لشروح الحديثا كما يرجع أيضً 

 يف مثلالبن مالك  و(شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح) -التمثيل عليه
 )ليت(اليت تليها  )يا(ابن مالك: وأكثر الناس تظن أن  لقا" قوله:ب(يا ليتين فيها جذعا) 

  .)٥("حرف نداء
 يف مثل) للزجاج إعرابهو ، مثل (معاين القرآن ومعانيه علوم القرآنكتب لكما أنه يرجع 

                                 

 .٥/١٩٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٢/١٧٠ابق املصدر الس )٢(

 .١٧ :ذارياتال )٣(

 .٩/٩٦املصدر السابق  )٤(

 .٢/٢٩٠املصدر السابق  )٥(



ملبحث الثاني: الكتبالفصل األول: (مصادره)، ا  
٢٠٦ 

َ̂ kِXۡ8َ�Xۡ�َ Pِ �َ�َُ�وٖف ﴿ ال يعصينك يف مجيع ما تأمرهن  :عىنوامل "قال الزجاج: قوله:ب )١(﴾َو
"قال  قوله:ب(لبيك)  يف مثل) معاين القرآن للفراء(إىل و  ،)٢("به؛ فإنك ال تأمر بغري املعروف

  .)٣("نصبت على املصدر، أي: كقولك: محًدا وشكرًا الفراء:
(صيد قوله عن يف (اإلمجاع)  ؛ كما يف كالمه عنوالحديث لكتب الفقهويرجع كذلك  
ال أعلم أحًدا ذكره  ؛وقوله: ومل يأكله ،قوله: اصطدته :"قال أبو بكر النيسابوري وحش):محر ال

  . )٤("يف هذا احلديث غري معمر
يف مثل كما  للطربي؛ ع البيان يف تأويل القرآن)، كـــ(جامكتب التفسيرا من ويأخذ أيضً 

 األلفاف، فقال بعضُ  قال أبو جعفر الطربي: اختلف أهل العربية يف واحد" قوله:با) (ألفافً 
"وقال  قوله:بيف مثل (الرهن) للماوردي؛  (النكت والعيون)إىل ، و )٥(..."ف حنوي البصرة: لِ 

  .)٦(املاوردي: هو االحتباس"
 قوله:ب(فإما ال فال تبايعوا)  يف مثل لسيبويه ، كــ(الكتاب)لكتب النحوا كما رجع أيضً 

يف  (اإليضاح العضدي)إىل ، و )٧("ال تفعل غريه كأنه يقول: افعل هذا إن كنت"قال سيبويه:  
بد أن يكون الثاين مما  لكن ال "قال الفارسي: قوله:ب) مفعولنيإىل (مسعت وتعديها  مثل

  .)٨("ُيْسَمع
þُ�َ�ۡۡ-  ﴿يف مثل  للمربد، كـــ(الكامل يف اللغة واألدب)  ؛لكتب األدبا ويرجع أيضً 

َ
GٓXُِúۡاْ أ

َ
�َ0

 -ۡ ُ̄ َ�َٓء هو حممول على املعىن؛ ألن معىن اجلمع واإلمجاع "قال املربد:  قوله:ب )٩(﴾َوُ�َ

                                 

 .١٢ :نةاملمتح )١(

 .٢/٥٤٩التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .٣/٦٥٨املصدر السابق  )٣(

 .١٢/٣٥٠املصدر السابق  )٤(

 .١٩/٣١املصدر السابق  )٥(

 .١٦/١١١املصدر السابق  )٦(

 .١٤/٤٨٢املصدر السابق  )٧(

 .٢/١٧٠املصدر السابق  )٨(

 .٧١ يونس: )٩(



ملبحث الثاني: الكتبالفصل األول: (مصادره)، ا  
٢٠٧ 

 وحكى ابنُ " نيا) بضم الدال، قوله:يف مثل (الد  البن قتيبة أدب الكاتب)(إىل ، و )١("واحد
  .)٢("هاه كسرَ قتيبة وغريُ 

 يف مثل (اَحلَور) البن سيده، كـــ(احملكم واحمليط األعظم)  ؛لكتب اللغةا كما رجع أيضً 
 (إصالح املنطق)إىل ، و )٣(..."أن يشتد بياُض بياِض العني وسواُد سواِدها :ر هووَ احلَ " قوله:ب

  .)٤("قوله:" قال ابن السكيت: ظفار قرية باليمنب(ظفار)  يف مثل
كما ستيعاب يف معرفة األصحاب)  ، كــ(االلكتب التراجم والطبقاتا كما أنه رجع أيضً 

  .)٥(..."الصحيح أا بنت هاشم"قال ابن عبد الرب:  :قولهب (حنتمة بنت هشام) يف مثل
ويف " قوله:بكـ(تاريخ دمشق) يف مثل (تسمية بين األصفر)   ،لتاريخلكتب اورجع كذلك 

إىل ، و )٦("البن عساكر: تزوج مهاطيل الرومي إىل النوبة، فولد له األصفر )تاريخ دمشق(
وقال اخلطيب: كان فقيًها " وله:قب(التعريف بإسحاق الِكوسج)  يف مثل(تاريخ بغداد) 

   .)٧("ًماـعال
ا ا عدة، وذلك إم حيقق أغراضً  -يف اعتماده على هذه الكتب-ابن امللقن  نجدُ لننا وإ

 ):اجلامع(ويف املطالع): وقيل: معناه بيت اهللا، ( قال صاحبُ "لعرض اآلراء، كقوله يف (إيلياء): 
  .)٨("ويقال: اإليلياء كذا ،ارباني أحسبه عِ 

حيتمل  رًال غُ دة): قال الشيخ تقي الدين القشريي يف شرح (العم" ):رًال وكذلك يف قوله: (غُ 
  . )٩("(يدعون) لـــا أن يكون مفعوًال أيضً 

قال: قال إبراهيم بن الفرج يف " :الفارسي)َمن انتهى نسبه با قوله يف (ومن ذلك أيضً 
                                 

  .٣٣/٤٩٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
 .٢/١٩١املصدر السابق  )٢(

 .١٧/٣٥٩املصدر السابق  )٣(

 .١٦/٥٧٠املصدر السابق  )٤(

  .٢/١٣٧املصدر السابق  )٥(
  .٢/٣٨٨املصدر السابق  )٦(
 .٣/١١٢املصدر السابق  )٧(

  .٢/٣٨٣املصدر السابق  )٨(
 .٤/٢٨املصدر السابق  )٩(



ملبحث الثاني: الكتبالفصل األول: (مصادره)، ا  
٢٠٨ 

هر) أم اابن عبدون يف كتابه (الز  إىل فارس، وذكر (البغية شرح حلن العامة): الفارسي منسوب
   .)١("من ولد حارس بن ناسور بن سام

فيما ": � ، ومن ذلك يف قولهأو قول رأيٍ  دِ ضْ في عَ يعتمد على الكتب قد كما أنه 
بعني مهملة مث ثاء مثلثة خمففة،  )الَعَثري(" قوله:ب، "ا الُعشرُ أو كان َعَثري  والعيونُ  السماءُ  تِ سقَ 

  .)٢("سيده يف (حمكمه) ري يف (نوادره)، وحكاه ابنُ جَ ا،كما قاله اهلَ تشديده وجيوزُ 
املنذر يف (اإلمجاع): أم  وذكر ابنُ " :يف (التوارث قبل انتهاء العدة)قوله  اومن ذلك أيضً 

فمات أو  ،أو صحيح وهو مريضٌ  ،هارجعتَ  كُ ا ميلِ ا طالقً  ن طلق زوجته املدخولَ أمجعوا أن مَ 
  . )٣("أما يتوارثان ؛عداماتت قبل أن تقضي 

زهري يف (ذيبه): قال األ" :بقوله يف مثل (الدهر)، يٍ الكتب لترجيح رأ إلىيرجع وقد 
األول  ك، قال صاحب (املطالع): والقولُ أمرَ  يا ليتين أدركُ  :ا، وقيل معناه(الدهر) يسمى جذعً 

  . )٤("أبَنيُ 
) هو بثاء مثلثة وبغني معجمة بْ غَ ثـ الما غرب من الدنيا إال ك(" ا قوله:ومن ذلك أيضً  

  . )٥(..."از، وقال صاحب (املنتهى): إنه أفصحا، وهو أكثر، كما قاله القز ساكنة ومفتوحة أيضً 
  

ت ، ومن ذلك: يف حديث (فيما سقَ ه للكتب إلبطال رأيٍ رجوعُ  هذا، وقد يكونُ 
 ،ما سقته السماء يد يف قوله: العثريويـَُرد على أيب عب" قوله:با) ي أو كان َعَثر  والعيونُ  السماءُ 

، وصاحب (اجلامع) احً يْ سَ قي من النخل وهري يف قوله: ما سُ وكذا اجل ،وكذا ابن فارس
على  ا)، وهو دال والعيون أو كان عثري  ه: (فيما سقت السماءُ فإن لفظَ  ؛احلديثُ  – و(املنتهى)

  .)٦("ما سقت السماء والعيون أن الَعَثري غريُ 

                                 

 .١٨/٥٧٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

  .١٠/٥٥٤املصدر السابق  )٢(
  .٢٥/٢٣١املصدر السابق  )٣(
 .٢/٢٩١املصدر السابق  )٤(

 .١٨/٨١املصدر السابق  )٥(

  .١٠/٥٥٤املصدر السابق  )٦(



ملبحث الثاني: الكتبالفصل األول: (مصادره)، ا  
٢٠٩ 

أن  ؛مهاوغريُ  (التثقيف) واحلريري  وزعم صاحبُ " :(مُشورة) يف ها قولُ يضً ومن ذلك أ
  .)١("جبيد ، وليسفيه العامةُ  إسكان الشني وفتح الواو، مما تلحنُ 

ه من اعتماده نت غايتُ من اعتماد ابن امللقن على الكتب، تبي ه مت استعراضُ ومن خالل ما 
يف  عٍ من تنو ُلوحظ مع ما  لكتب من أجلها،رجع إىل امن خالل األغراض اليت  ؛على الكتب

  .ذُكر من قبلاإلشارة إىل اسم الكتاب، وأن ما يغلب على ذلك هو (االختصار)كما 

                                 

  .١٤/٤٨٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(



املبحث األول: طريقته يف عرض املسائل   
٢١٠ 
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املبحث األول: طريقته يف عرض املسائل   
٢١١ 

 املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
ُ
 : طريقت
ُ
 : طريقت
ُ
 : طريقت
ُ
        ه يف عرض املسائله يف عرض املسائله يف عرض املسائله يف عرض املسائل: طريقت

 ومنها ما يأيت  ،فمنها ما يكون بشكل متكرر ؛ابن امللقن يف عرض املسائل دت طرقُ تعد
 مبثال أو الطرق اليت سار عليها ابن امللقن يف عرض مسائله، مردوفةً  ا، وفيما يلي أبرزُ عارضً 

   ملا بدأناه من إيضاح منهج الشارح للحديث الشريف: مثالني، وذلك استكماًال 
 -ا في الدراسة النحوية أو اللغويةوخصوصً - الملقن في دراسته للحديث  ابنُ  يركز

  .دراسته فحسبُ  على الموضع الذي يريدُ 
(فيما  :هوقولُ " )، قال ابن امللقن:ما رزقتنا الشيطانَ  بِ وجن (: �ومن ذلك: يف قوله 

  .)١(..."ا رزقتنارزقتنا) أي: شيئً 
 ،وقوله (مث ماذا)" ؟ قال ابن امللقن:ماذا، مث رب  : أيْ �ما ورد يف قول موسى  وكذلك
  .)٢("...تكْ الس  ا وقف عليها زاد هاءَ م االستفهامية، لَ  )ما(وهي  )مث َمه؟(ويف رواية: 

 يثية التي ستكون الدراسةُ إيضاح المفردات الحدبا ونجد عند ابن الملقن اهتمامً 
  .في السياق، وذلك قبل عرضه للمسألة امعناه حولها، وبيانِ 

أي: اثنني اثنني، يريد ركعتني ركعتني بتسليم " ومن ذلك: يف (مثىن مثىن)، قال ابن امللقن:
  .)٣("للعدلل عن اثنني اثنني، فهي ال تنصرف معدو  )مثىن(يف آخر كل ركعتني، و

للصغار  هو ردعٌ  :)كخ كخ(" (كخ كخ)، قال ابن امللقن: :�ومن ذلك يف قوله  
(ما يهجعون)، قال ابن امللقن: أي: ما  :- عليه السالم-  ، وكذلك يف قوله)٤("وزجرٌ 

  .)٥("ينامون
، فرمبا يذكر احلكم عن طريق اجلزم، وذلك بناًء ه لألحكام النحويةعرضُ أما من حيث 

ه إىل اهللا ورسوله فمن كانت هجرتُ (: �وله على ما أمجع عليه النحويون، ومن ذلك: يف ق

                                 

 .٢٩/٣٣٣مع الصحيح التوضيح لشرح اجلا )١(

 .١٠/٤٥املصدر السابق  )٢(

 .٨/١٦٦املصدر السابق  )٣(

 .١٠/٥٧٧املصدر السابق  )٤(

 .٩/٩٦املصدر السابق  )٥(



املبحث األول: طريقته يف عرض املسائل   
٢١٢ 

  .)١("؛ ألن القاعدة عند أهل الصناعة...ال بد من تقديرٍ " )، قال ابن امللقن:فهجرته...
ا آراء النحويني، مبينً  فنجده يذكرُ  ؛من وجه حنوي أكثرَ  أما إذا كانت املسألة حتتملُ 

اها، ورمبا تبن  ا أو إىل املذهب الذيء إىل أصحاها، هذا، مع عزو اآلرااليت تعرتضُ  اإلشكاالتِ 
  الرأي النحوي. تضعيفِ  علةَ يورد 

الفراء  رأيَ  ابن امللقن ، بعدما أورد)ايا ليتين كنت جذعً (ومن ذلك يف قول ورقة بن نوفل: 
الناصبة املضمرة، وتقدير ذلك: انتهوا انتهاء  )كان(ا) وأن يف اجلملة يف (يا ليتين كنت جذعً 

 ضمر إال إذا كان يف الكالم لفظٌ الناصبة ال تُ  )نكا(بأن  وُضعف هذا الوجهُ " قال: ؛خريا لكم
  .)٢(ظاهر يقتضيها..."

على املشهور، ومن  حمموًال  ورمبا يذكر الرأي النحوي وال يعزوه ألحد إذا كان هذا الرأيُ 
ا رفوعً ا مب امسً أفعال املقاربة يطلُ  أحدُ  )يوشك(و" يف (يوشك أن يكون خري...)، قال: ذلك
  .)٣("ا بــــ(أن)...ا مقرونً  مضارعً ا منصوب احملل ال يكون إال فعًال وخربً 

ما دون إضافة أو تعليق، وجند  العلماء يف مسألةٍ  النحوية وآراءَ  هذا وقد يورد األحكامَ 
 ومن ذلك )٤(ا من فتنة املسيح الدجال)أو قريبً  (مثلَ  :�ا يف دراسته لقول الرسول ذلك جلي ،

قال: قل عن بعضهم أنه وله: "قال ابن التني: وأصله أال يتعدى بغري حرف جر، ونُ ) قر (بَـ يف 
  .)٥("ااملصدر فتعدى إليه بغري حرف فجعله متعديً  لعله يريد بـــــــ(مربور) وصفُ 

كناية عن قيل وقول،  قال أبو عبيد:"ا يف (قيل وقال) قال ابن امللقن: ومن ذلك أيضً  
  .)٦("فعالن :ال مصدران، وقيل وقال ابن السكيت: امسان

  

                                 

  .٢/١٩٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
 .٢/٢٩٢املصدر السابق  )٢(

 .٢/٥٦٥املصدر السابق  )٣(

نا ما يثبت أن ابن امللقن مل يضف على ما نقل أي شيء، وما لوال طول آراء العلماء يف احلديث املذكور، ألورد )٤(
 .٤٣٤-٤٣٣-٣/٤٣٢ذكرناه إشارة إىل عدم إضافة رأي على املسألة مع طوهلا، املصدر السابق 

 .١١/٣٨املصدر السابق  )٥(

  .١٠/٥١٤املصدر السابق  )٦(



املبحث األول: طريقته يف عرض املسائل   
٢١٣ 

 مع عدم التزامه بذكر سببِ  ،ا لرأي معنيوجند عند ابن امللقن يف بعض املسائل ترجيحً 
(عليك ليٌل  :�يف قوله  ومن ذلك:، للمعنى ه مراعاةً ترجيحُ  ورمبا يكونُ هذا  .جيحالرت 

على اإلغراء، قال ابن  )ًال ليرواية النصب (االبتداء، و ) على ليلٌ ملا ذكر أن رواية الرفع (طويٌل) 
نه إيف الغرور من حيث  طويٌل فارقد)؛ ألنه األمكنُ  ليلٌ أوىل من جهة املعىن ( "واألولُ  امللقن:

  .)١("خيربه عن طول الليل مث يأمره بالرقاد
، على اللفظ والمعنى اه مبني ابن الملقن لرأي معين أو دحضُ  تأييدُ هذا، وقد يكون 
ةٌ ﴿ :ومن ذلك يف قوله تعاىل َ�ِ�
� tِٖ��َGَۡ[ ٞهGgُُه مبعىن االنتظار كونِ   وخطأُ "، قال ابن امللقن: )٢(﴾ و

وإذا كان مبعىن االنتظار ال يتعدى ا، والوجه الثاين:  ،(إىل)ي إىل مفعوله بــــد جهني: أنه عُ من و 
ل فهو خطـأ؛ هما محُ ه، وعلى أيا أو ثوابَ راد به منتظرة ر ه على معىن االنتظار ال خيلو أن يُ محلُ 

  .)٣("ه يف تنغيص وتكديرا ينتظرُ مَ لِ  ألن املنتظرَ 
، ومن للمسائل املعىن على احلكم النحوي يف عرضه يقدم ظاهر هويف بعض املواطن جند


 َ(äَ  ﴿ ذلك يف قوله تعاىل:̂
له قتله خطأ وال  فإنه ال يسوغُ  ا؛ه ليس مرادً ظاهرُ " ، قال:)٤(﴾�ۚ  ٔٗ إِ

  .)٥("اعمدً 
 قال:) الرتجيح: يف كلمة (ِمَىن سبب األمثلة على ترجيح ابن امللقن مع عدم ذكر  ومن

  .)٦("هاوتذكريُ  ،ها باأللفوكتابتُ  ،هاصرفُ  دُ األجوَ "
)، صفرَ  (جيعلون احملرمَ  �قبل إيراده لآلراء النحوية، ففي قوله  ارأيً  ح ابن امللقنيُرج  وقد

نعم ا يف (، ومن ذلك أيضً )٧("ا...قطعً  روفٌ ا؛ ألنه مصوالصواب: صفرً " قال ابن امللقن:
من قولك: نَِعم  ولٌ نقفعالن ال ينصرفان؛ ألما انتقال عن موضعهما، فــ(نــِعم) م" وبئس) قال:

                                 

  .٩/٨٩التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
 .٢٢ :قيامةال )٢(

 .٣٣/٣٢٤ابق املصدر الس )٣(

 .٩٢ :لنساءا )٤(

 .٣١/٣٥٧املصدر السابق  )٥(

 .٣/٣٨٨املصدر السابق  )٦(

  .١١/٢٥٢املصدر السابق  )٧(



املبحث األول: طريقته يف عرض املسائل   
٢١٤ 

قال إىل املدح والذم ا، فنُ من بَِئس إذا أصاب بؤسً  ولٌ نقفالن م )بئس(فالن إذا أصاب نعمة، و
  .)١("فشاا احلرف

  
على النحوي  الخالفَ  صُ خ ليابن امللقن يف عرض املسائل أنه  كما أننا جند من طرق

من حيتمُله النص وما قد  ،ا الصحيح من هذه اآلراءذاكرً  ،ل في ذلك، ثم يفص سؤال طريقة
) هل يتعدى مسعت(اختلف النحاة يف " مسعت) قال ابن امللقن:أوجه إعرابية، ومن ذلك: يف (

الواقع بعد املفعول يف  دى إال إىل مفعول واحد، والفعلُ عوالصحيح أنه ال يت إىل مفعولني؟...
  .)٢("قوله كذا ه حالَ موضع احلال، أي: مسعتُ 

ربما يكتفي بحكم نحوي واحد، أنه  :ومن طرق ابن امللقن يف عرض املسائل النحوية
ه (أفض)؛ ألنه بُ صوا" :أفيض) قالحىت يف ( ، ومن ذلكة كل منهمامع صح ،ما سواه ويتركُ 

   .)٣(مر"جواب األ
، ومن ذلك رواية أخرىثبت ما ذكر باإلعرابية لمسألة ما ثم يُ  هَ األوجُ  يذكرُ قد وجنده 

والباء زائدة لتأكيد النفي،  ،وخربها (قارئ) ،وامسها أنا ،(ما) هنا نافية"يف (ما أنا بقارئ) قال: 
  .)٤("القراءة، وقد جاء يف رواية (ما أحسن أن أقرأ) نُ حسِ أي: ما أُ 

ن مدى انطباق  على القاعدة النحوية ثم يبي يذكر مثاًال قد ا: أنه طرق أيضً من الو  
قال ابن (حىت فرجه بفرجه) : لك يف قوله، ومن ذشروط الحكم النحوي على هذا المثال

 شروط: أن تعطف قليًال  ة(حىت) هنا عاطفة، وهي عند النحويني ال تعطف إال بثالث" امللقن:
راد به التعظيم أو التحقري، والقليل هنا الفرج، والكثري ، وأن يُ على كثري، وأن يكون من جنسه

  .)٥("منصوبًا بالعطف )فرجه(وهو من جنسها، واملراد به: التحقري، فيكون  ،األعضاء
، ومن ذلك لا ما هو محتمَ هد ومنمنها ما هو مؤك  نحويةً  يورد آراءً  أحيانًاهذا، وجند 

                                 

  .٣٢/٤٤٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
  .٢/١٧٠املصدر السابق  )٢(
  .١١/٥٤٠املصدر السابق  )٣(
 .٢/٢٦٠املصدر السابق  )٤(

 .٣٠/٤١٤املصدر السابق  )٥(



املبحث األول: طريقته يف عرض املسائل   
٢١٥ 

  .)١(.."... وحيتمل أن تكون نافية.زائدة (ال)" (ال وقرة عيين)، قال: :يف قوله
اطلع عليه ما  بَ لك حسَ الطرق اليت اعتمد عليها الشارح يف عرضه للمسائل، وذ هذه أبرزُ 

 .الباحث

                                 

 .٦/٣٠٤ح لشرح اجلامع الصحيح التوضي )١(



املبحث الثاني: اإلجياز واإلطناب لديه   
٢١٦ 

 
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 الثانيالثانيالثانيالثاني    املبحث

ُ
 : اإلجياز
ُ
 : اإلجياز
ُ
 : اإلجياز
ُ
        واإلطناب لديهواإلطناب لديهواإلطناب لديهواإلطناب لديه    : اإلجياز

ين، يُوضح خالهلما ما يريد امللقن يف شرحه للحديث الشريف وتوضيحه مسارَ  سار ابنُ 
 املوضوع أليهما، فمثالُ  ذلك حاجةُ  طنب، وحمورُ يُوجز يف شرحه، وتارة يطيل ويُ  رةً دراسته، فتا

  ما أوجز فيه:
، مها امسان ال مصدران :السكيت قال ابنُ ": (قيل وقال)، قال ابن امللقن: �يف قوله 

  .)١(مها فعالن" :وقيل
علم، مع أن املسألة واحد من أقوال أهل ال ا بقولٍ ابن امللقن يف شرحه مكتفيً  ورمبا يوجزُ  

 طر الليل يبلغه)، قال ابن امللقن:كان ش( :�يف قوله ذلك  من قول، ومثالُ  حتوي أكثرَ 
ا: يف ومن ذلك أيضً  . ومل يتطرق يئها تامة أو ناقصة.)٢(" (كان) هنا زائدة... إن  قيل:"

  بنية.ا قد تكون مأليتطرق ومل . )٣(هي معربة..." :الداودي"قال  قوله: (كخ كخ)
أنه رمبا يذكر فحوى احلديث مث يعلل هلذا املعىن، ومنه يف قول  :ومن طرق اإلجياز لديه

صلى  �مقتضى احلديث أن عمر " أصلي العصر)، قال ابن امللقن: (ما كدتُ  :�عمر 
 .)٤(كاد) اقتضى وقوع الفعل يف األكثر"إذا دخل على ( ألن النفي ؛العصر قبل املغرب...

  هذه املسألة أنه اقتصر على ما تثبته القاعدة النحوية.إجيازه يف  مظهرو 
ورمبا يذكر احلكم النحوي والرتجيح دون أي توضيح أو تعليق، ومن ذلك: يف قول ملك 

أن  ثاين الضمريين، واالختيارُ  فيه انفصالُ " بن امللقن:كم إياه)، قال ا: (فكيف كان قتالُ احلبشة
  .)٥("صلى جميء املتإذا تأت  ال جييء املنفصلُ 

ل له قبل عرض مث ميث  كذلك من طرق اإلجياز لديه أنه قد يذكر احلكم النحوي مباشرة  
ه إىل اهللا ورسوله فهجرته...) قال ابن : (فمن كانت هجرتُ �يف قوله  ن ذلكراء، ومبقية اآل
ا، دً قْ وعَ  ن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله نيةً والتقدير: فمَ  شيء... من تقدير فيه بد ال" امللقن:

                                 

 .١٥/٤٦٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

  .٦/٢٩٣املصدر السابق  )٢(
 .١٠/٥٧٧املصدر السابق  )٣(

  .٦/٢٨٢املصدر السابق  )٤(
  .٢/٣٩٣املصدر السابق  )٥(



املبحث الثاني: اإلجياز واإلطناب لديه   
٢١٧ 

  .)١("اا وشرعً ه إىل اهللا ورسوله حكمً فهجرتُ 
 ف املوصوفَ حذَ " : (ضربة من حديد)، قال ابن امللقن:� ا يف قولهومن ذلك أيضً 

  . )٢("هقامَ مُ  الصفةَ  وأقامَ 
وتارة جند أن ابن امللقن قد أوجز يف شرحه واكتفى باملعىن دون اللفظ، وذلك يف مثل (ليٌل 

نه خيربه عن إيف الغرور، من حيث  نُ ؛ ألنه األمكَ من جهة املعىن أوىلواألول "قال: إذ طويٌل) 
  يقصد الرفع. .)٣("طول الليل مث يأمره بالرقاد
 ويف ضبطها أربعةُ "قال: إذ (أما بعد)  يفالنحوي دون شرحه، وذلك  هذا، وقد يورد الرأيَ 

األجود " (مىن) قال:ا يف ، ومن ذلك أيضً )٤("وتنوينهانصبها و  ،وتنوينها ،ه: ضم الدالأوجُ 
  .)٥("هاها باأللف وتأنيثُ ها وكتابتُ صرفُ 

أفعل يا رسول (اكتفاء بداللة السياق، ومن ذلك يف قول أيب طلحة:  هورمبا يكون إجيازُ 
واألول أوىل لقوله: فقسمها أبو " قال ابن امللقن: ، وهل هو فعل مضارع أو أمر؟)اهللا

ْ ِ�ۡ�ُ.ۡ-  ﴿ ، ومثل ذلك:مرأي: أن الفعل للمستقبل وليس لأل؛ )٦("طلحة ِ]َ� َ�)َُ/Gا 

 ٱ̂
 )٧(﴾إِ

إخراج الثاين من  إشارة بأن االستثناء يقتضي ،)٨("أبَنيُ  والقول أنه استثناءٌ " قال ابن امللقن:
  .األول

والصواب " قال:إذ (صفر)، يف يف بعض املسائل، ومن ذلك  اشديدً ا ورمبا يوجز إجيازً 
   .)٩("األنه مصروف قطعً  ؛ا)(صفرً 

ا اختاره من مَ ا بالتعليل لِ ألمثلة والشواهد مكتفيً ارض دم ععب كما أنه قد يوجز يف املسألة

                                 

 .٢/١٩٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .١٠/٤٠املصدر السابق  )٢(

  .٩/٨٩املصدر السابق  )٣(
 .٧/٥٥١املصدر السابق  )٤(

 .٣/٣٨٨املصدر السابق  )٥(

 .١٥/٢١٢املصدر السابق  )٦(

 .١٥٠ :البقرة )٧(

 .٢٢/٥٨املصدر السابق  )٨(

 .١١/٢٥٢املصدر السابق  )٩(



املبحث الثاني: اإلجياز واإلطناب لديه   
٢١٨ 

ا تزوجت؛ تقديره: أبكرً " (فبكرا تزوجت)، قال ابن امللقن: :�األوجه، ومن ذلك: يف قوله 
  . )١("ألن (أم) ال يعطف ا إال بعد مهزة االستفهام

(ال) هنا " ا)، قال:الشمس وال غروَ  وا بصالتكم طلوعَ (ال حتر  :�ومثل ذلك يف قوله 
  .)٢("منهما عن كل  ودخلت بعد الواو لتفيد النهيَ  ،ناهية

، ومن والكتب والعلماء ان ظإلى الم اإلحالةَ لدى ابن امللقن  ورمبا جند من طرق اإلجياز
ل فال نطو  ،صول والعربيةاأل بسط املسألة كتبُ  ل وحم"قال: إذ ذلك يف (إمنا األعمال بالنيات)، 

احلاجب، ومقتضى كالم اإلمام  فيه مذهبان حكامها ابنُ ". ومن ذلك يف (إمنا)، قال: )٣("به
  .)٤("ه أنه باملنطوق...وأتباعِ 

، ومن ذلك يف محتملة دون التدقيق فيها آراءً  قد يذكرُ رقه يف اإلجياز أنه وكذلك من ط
  .)٥("و(ما) زائدة ،الم مبعىن (إال)حيتمل أن تكون ال" (ملا أخربتين)، قال:

، دون عزوهما لمذهب بعينهيُلمح إلى رأيين مختلفين، قد يف اإلجياز، أنه  هومن طرق
، وأصل أي: بسببها" )، قال ابن امللقن:يف هرة حبستها ُعذبت امرأةٌ ( :� ومن ذلك يف قوله

  .)٦("ظرفيةلل(يف) 
في هما بين تارة يجمعُ  أنهاز واإلطناب، اإليج فيامللقن  ومن الطرق اليت اتبعها ابنُ 

ن) على أن (مِ " ها)، قال::(فإن رأس مائة سنة من �ومن ذلك: يف قوله  ؛مسألة واحدة
ن) إال وقال البصريون: ال تدخل (مِ  ، وهو مذهب كويف.)ذمُ ـ(تكون البتداء الغاية يف الزمان ك

مثل قوله  ؛أولوا ما جاء على خالفهن) يف املكان، وت(مِ  ) يف الزمان نظريُ ى املكان (ومنذُ عل
ِل ]ÞٍGَۡ  ﴿تعاىل:  
و

َ
أول  ره الزخمشري، أو من تأسيسِ كما قد   ؛أي: من أيام وجوده،  )٧(﴾ِ�ۡ� أ

                                 

 .١٠/٧٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

  .٦/٢٦٤املصدر السابق  )٢(
  .٢/١٧١املصدر السابق  )٣(
 .٢/١٧٠املصدر السابق  )٤(

  .٢٩/١٤١املصدر السابق  )٥(
 .٢/٤٤٤املصدر السابق  )٦(

 .١٠٨ :التوبة )٧(



املبحث الثاني: اإلجياز واإلطناب لديه   
٢١٩ 

عائشة: ومل  ومثله قولُ  عف بأن التأسيس ليس مبكان.ره أبو علي الفارسي، وضُ كما قد   ؛يوم
بعض  . وقولُ من يومئذ اءَ ب الد  زلت أحب  فما ل أنس:وقوُ  .ما قيل قيلَ  ن يومِ جيلس عندي مِ 

ح لرأي ل ورج فنلحظ أن ابن امللقن أطنب ومث  .)١("ةطرنا من اجلمعة إىل اجلمعالصحابة: مُ 
  البصريني، وأما مذهب الكوفيني فاكتفى مبا ذكره أول املسألة دون تعليق أو شرح أو ترجيح.

ي فه الواردة يذكر األوجُ قد  هأن :خالل شرحهيف اإلطناب ابن امللقن طرق ومن 
، وذلك يف مثل: قول ورقة بن رأي على حدة، واألقوال الواردة فيه ل كل ثم يفص  ،المسألة

هكذا الرواية املشهورة هنا ويف  (جذًعا) :قوله" ..). قال ابن امللقن:.ا(يا ليتين فيها جذعً  نوفل:
)، بالرفع، : (جذعٌ صحيح مسلم وابن ماهان يف بالنصب، ووقع لألصيلي هنا ؛صحيح مسلم

  فعلى الرفع ال إشكال، ويف النصب اختلفوا يف وجهه على ثالثة أوجه:
خلطايب ه: ليتين أكون جذًعا، قاله ا(كان) املقدرة، تقديرُ  ه على أنه خربأحدها: نصبُ 

على مذهب الكوفيني كما قالوا يف قوله تعاىل:  ، وهي جتيءُ لهشكِ واملازري وابن اجلوزي يف مُ 
ا) يف اآلية ا لكم، ومذهب البصريني أن (خريً خريً  أي: يكن االنتهاءُ  )٢(ا لُكم﴾ٱنتَـُهوْا َخريً ﴿

ا لكم. وقال الفراء: انتهوا ه: انتهوا وافعلوا خريً ل عليه (انتهوا) تقديرُ بفعل مضمر يدُ  منصوبٌ 
 ان يف الكالم لفظٌ الناصبة ال تضمر إال إذا ك )كان(بأن  وجهعف هذا الوضُ  ،انتهاًء خريًا لكم

  ا فخري.ر يقتضيها كقوهلم: إن خريً ظاه
أي: - فيها ه: فيها، والتقدير: ليتين كائنٌ قولُ  )ليت(على احلال، وخرب  ثانيها: أنه منصوبٌ 

عند هذا  يَ وعمِ  أسن  لنصرتك، إذ قد كان وقوةً  وصحةً  ل شبيبةً احلاهذا يف  -مدة احلياة
 إنه الصحيح الذي اختاره  :وقال النووي. إنه الظاهر :قال، و ذا القاضي عياضٌ ح هالقول، ورج

  احملققون.
 ؛كما قال الكوفيون  ،فنصبت امسني )يتمتن ( لَ لت عمَ عمِ  )ليت(ها: أن تكون ثالثُ 
  وأنشدوا:

                                 

 .٢/٥٨٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

  .١٧١ ) النساء:٢(



املبحث الثاني: اإلجياز واإلطناب لديه   
٢٢٠ 

ــــــــــا" يَــــــــــا     ــــــــــَبا َرَواِجَع ــــــــــاَم الصــــــــــَت أَي   .)١(لَْي
 ذلك ن، ومأي تعليق لة ِبطُولها دون إضافةأقد يذكر المسأنه  :ومن طرقه يف اإلطناب  

ثر ) كذا يف كثري من نسخ البخاري. قال القاضي: وكذا رويناه عن األكقريبَ  أو (مثلَ "قوله: 
وقال ابن  .، وهو الوجهُ )ايبً أو قر  مثلَ (ولبعضهم ، )ا أو قريبً مثًال ( يف املوطأ، ورويناه عن بعضهم

ه ه أن يكون أصلُ ووجهُ  ،)اقريبً  أو( واملشهور ،بغري تنوين )أو قريبَ (مالك: يروى يف البخاري 
رك على ا إليه، وتُ مضافً  )مثل(ذف ما كان ، فحُ )ا من فتنة الدجالفتنة الدجال أو قريبً  مثلَ (

يف صحة هذا احلذف أن يكون مع  لداللة ما بعده، واملعتادُ  وجاز احلذفُ  هيئته قبل احلذف،
  كقول الشاعر:  ؛إضافتني

  هِ بــــرَ  فِ طْـــلُ  نْ ِمـــ ءِ رْ مَ ـالــــ فُ ْلـــخَ وَ  امُ أَمـــ
  

ـــ كـــوالئُ    ـــ هُ ْنـــعَ زوي َت ـــَم   رُ ـــــــــــــــــذَ حيَْ  وَ ا ُه
  ا يف إضافة واحدة كما هو يف احلديث.وجاء أيضً   

، )الدجالالشبه من فتنة  مثل فتنة الدجال، أو قريبَ (بغري تنوين فأراد  )قريبَ (وأما رواية 
تأخر لداللة املتقدم عليه على هيئته، وهذا احلذف يف امل )قريب( ذف املضاف إليه، وبقيفحُ 

  وكقول الشاعر: ،شيءٍ  أي: ال خوفَ  )٢(﴾َعَليِهم فَ َفَال َخو ﴿ :يصن، مثل قراءة ابن حمَُ قليلٌ 
ـــــــــــــلَ  ولُ قُـــــــــــــأَ  ــــــــــــــرُ خْ  فَ ِين اءَ َجـــــــــــــ ام   هُ ــــــــــــــ

  
  رِ اخِ الَفــــــــ ـــــــــــــــــــــةَ مَ قَ لْ عَ  نْ ِمــــــــ انَ حَ بْ ُســــــــ  

يقول الشاعر: العجب منه  حباله. ك املضافَ إليه، وتر  اهللا، فحذف املضافَ  أراد: سبحانَ   
  .)٣("إذ يفخر

، ومن ذلك يف مزج أكثر من مسألة نحوية في موضع واحد :من طرق اإلطناب لديهو 
كذا يف األصول، ووقع يف " ، قال:)إحدى عشرة نسوة لسجقوهلا: ( ، عندحديث أم زرع

 ،وأليب عبيد: اجتمعت ،وللنسائي: اجتمعن، وهنا: امرأة، ويف أخرى: نسوة ،مسلم بنون
َوة ِيف َوقَاَل ِنس﴿  مثل: ،امرأة)، أي: مجعٌ  رةحدى عشإس لقال ابن التني: وقوله: (ج بالتاء.

                                 

 .٢/٢٩٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

  .٣٨ :لبقرةا) ٢(

 .٤٣٤-٤٣٣-٣/٤٣٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(



املبحث الثاني: اإلجياز واإلطناب لديه   
٢٢١ 

ِديَنِة 
َ
وباب  عالمة التأنيث ونون اجلماعة. قال عياض: واألحسن يف الكالم حذفُ  ،)١(﴾ٱمل

ومن أحد عشر إىل تسعة  إىل جنسه، أن ما بني الثالثة إىل العشرة مضافٌ  :العدد يف العربية
إىل واحد من جنسه، وقد جاء  وما بعد هذا مضافٌ  ،بواحد يدل على جنسه وتسعني مميزٌ 

ه على هنا: النسوة، وهو جنس بعد إحدى عشرة، وهو خارج عن وجه الكالم، وال يصح نصبُ 
نصبه  ووجهُ العدد الذي قبله إليه،  التفسري؛ إذ ال تفسري يف العدد إال بواحد. وال يصلح إضافةُ 

ا بدًال من (إحدى عشر)، وهو األظهر، وعلى ، أو يكون مرفوعً )أعىن(عندي على إضمار: 
 نيتاث(بدل من  )األسباط(، )٢(ا﴾نَُٰهُم ٱثَنَيت َعشَرَة َأسَباطًا أُممَ َوَقطع﴿هذا أعربوا قوله تعاىل: 

قال النحويون:  ،ة)إحدى عشر  سوقوهلا: (جل .، وليس بتفسري فيما قاله الفارسي وغريهشرة)ع
وجيوز: قامت، ، ولو قلت: قام الرجال جاز ،، كما تقول يف واحد: جلست امرأةجيوز: جلستْ 

  .)٣("﴾عرَاُب َءاَمناقَاَلِت ٱألَ ﴿ الرجال، قال تعاىل: بتقدير: قامت مجاعةُ 
أو صحتها  مناقشةسة أقوال مع من خم أكثرَ  قد يذكرُ أنه  :ومن صور اإلطناب لديه

بالنصب،  كذا هو" قال:إذ  ؛(ال خيرجكم إال فرارًا منه)، وذلك مثل: ح بينهايرج  ثمخطئها 
، ظاهره أنه ال جيوز ألحد أن خيرج من ه، واستشكلهما القرطيب؛ ألنه ال يفيد حبكمٍ وجيوز رفعُ 

 املقصود من احلديث، ال جرم قيده بعضُ  وهذا حمال، وهو نقيضُ  ؛الوباء إال من أجل الفرار
مزة مكسورة مث فاء ساكنة يوهم أنه مصدر، وهذا ليس بصحيح؛  )اإلفرار منه(طأ: رواة املو 

 ﴿أَينَ  :، قال تعاىلر فَ ، ومصدره فرار ومَ )ر فَـ (رباعًيا، وإمنا: يقال:  )أفر (ألنه ال يقال: 
 
َ
 قال مجاعة من العلماء: إدخال (إال) فيه غلط، قال بعضهم: إا زائدة كما تزاد، )٤(َفر﴾ٱمل

أي: أن تسجد، وقال بعض النحويني: ، )٥(﴾ُجدَ َما َمنَـَعَك َأال َتس﴿ (ال) يف مثل قوله تعاىل:
 ا تعواه عن اخلروج، فكأنه قال: ال خترجوا (إال) هنا لإلجياب؛ ألض ما نفاه من اجلملة، و

زائدة، أن تكون  واألقربُ . فرارًا، فأباح اخلروج لغرض آخر كم إالمنها إذا مل يكن خروجُ 

                                 

  .٣٠ :وسفي) ١(

  .١٦٠ :ألعرافا) ٢(

 .٥٦٨- ٢٤/٥٦٧التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

  .١١ :قيامةال) ٤(

  .١٢ :ألعرافا) ٥(



املبحث الثاني: اإلجياز واإلطناب لديه   
٢٢٢ 

حمققي  ج بعضُ وقال القاضي عياض: خر ر، كما قد صح يف الروايات األخ إسقاطها والصحيحُ 
على احلال، قال: فلفظة (إال) هنا لإلجياب ال  العربية لرواية النصب وجًها فقال: منصوبٌ 

  . )١("كم إال فرارًا منهمل يكن خروجُ  ال خترجوا إذا :لالستثناء، قال: وتقديره
يف  ، ومن ذلك:من احتمال لة أكثرَ أقد يورد في المس :د ابن امللقن أنهكذا جند عن

على  رْ  أقدِ ه ملأي: لطوله وكثرته إن بدأتُ  ؛واهلاء يف (أذره) عائدة على اخلرب" قال:إذ (أذره) 
بن عبيد بن ناصح: أن اهلاء  ذكره أمحدُ  وفيه تأويل آخرُ  ه.رَ دْ ر قَ : وال أقدُ ه روايةُ دُ إمتامه، ويعضُ 

 (ال) وعلى هذا تكون ه إن ذكرته. وقاله الداودي أيًضا.ت فراقَ يَ ئدة على الزوج، وكأا خشِ عا
كما ذكره - ، وحيتمل عدم زيادا )٢(﴾ُجدَ قَاَل َما َمنَـَعَك َأال َتس﴿ زائدة، كما يف قوله تعاىل:

 - عياضكما قال -وأا خافت أن ال ترتكه معها ممسًكا هلا يف صحبتها، وحيتمل  -القرطيب
بشيء من عيوبه ونقائصه أفضى ذلك إىل  ، أي: إن أخربتُ اهلاء إىل الزوج تأوًال آخرَ  رجوعُ 

  .)٣("منه ذكر شيء أقبحَ 
طنب في قد يُ  :أنهمن مواطن اإلطناب عند ابن امللقن  ما وقف عليه الباحثُ  وآخرُ 

 (حىت) هنا " قال:إذ : (حىت فرجه بفرجه)، �، ومن ذلك: قوله اإلطناب موطن ال يستحق
 على كثري، وأن يكون من عاطفة، وعند النحويني ال تعطف إال بثالثة شروط: أن تعطف قليًال 

راد به التعظيم أو التحقري، والقليل هو الفرج، والكثري هي األعضاء، وهو من جنسه، وأن يُ 
  .)٤("ا بالعطفمنصوبً  )فرجه(به التحقري، فيكون  جنسها، واملرادُ 

  
  

                                 

  .٦٥١ -١٩/٦٥٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
  .١٢ :ألعرافا) ٢(

 .٢٤/٥٧٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(

  .٣٠/٤١٤املصدر السابق  )٤(
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ُ
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ُ
 وموقف
ُ
        ه من النحوينيه من النحوينيه من النحوينيه من النحوينيوموقف

لشريف، عرض اخلالفات النحوية الواردة يف احلديث اعند  عدة ًال بُ ابن امللقن سُ  سلك
 إىل من النحويني، و ه  موقفُ حيث تبني وذلك يف بعض املسائل ،من املذاهب النحوية ينتمي أي، 

اخلالف النحوي يف عرض ابن امللقن كها سلا، فمن السبل اليت ا ال تصرحيً ويكون ذلك تلميحً 
  يلي: ما

، ومن ض اآلراء التي سلمت من التقدير واإلضمار، ثم ذكر اآلراء األخرىر البدء بع
ْ َ(jۡٗ  ﴿ ذلك يف قوله تعاىل: 
Cُۡ-ۚ ٱ�َ?ُ.GاA f﴾)وهي جتيء على مذهب " :، قال ابن امللقن)١

ْ (َ  ﴿كما قالوا يف قوله تعاىل:   ؛الكوفيني 
jۡ ۚ-ۡCُٗ ٱ�َ?ُ.GاA f﴾ ُلكم،  اخريً  ، أي: يكن االنتهاء
تقديره: انتهوا  ؛)انتهوا(بفعل مضمر يدل عليه  يف اآلية منصوبٌ  ا)خريً (ومذهب البصريني أن 

  .)٢("ا لكموافعلوا خريً 
النحوية مع ذكر ترجيح العلماء اآلراء  ذكرُ  :من الطرق اليت يَعرض ا اخلالف كذلك

عوض " (هذه مكان عمرتك) قال: :�، ومن ذلك يف قوله أير  أي هو دون أن يرجح 
، قال القاضي: والرفع هُ عمرتك الفائتة، وبالنصب على الظرف، قال بعضهم: والنصب أوجَ 

ا رزقتنا؛ ألن أي: شيئً " ا يف (ما رزقتنا)، قال ابن امللقن:، ومن ذلك أيضً ))٣(("عندي هُ أوجَ 
مبعىن شيء، وقعت على من  )ما(ملن يعقل، وإذا كانت  ن)(مَ و ،لُ ا ال يعقِ مَ املشهور أن (ما) لِ 

  .)٤("واملعروف األول ،يعقل وما ال يعقل، وقيل: تكون ملن يعقل
 (حىت أفيض)، قال: يف ذلك ن، وميكتفي ابن الملقن برأي نحوي دون اآلخرورمبا 

ن ما ، وهذا الذي ذكره هو مذهب البصريني، ويرى أ)٥("ه (أفض)؛ ألنه جواب األمروصوابُ "
  .أعليه الكوفيني خط

، ومن ذلك يف أن يذكر األقوال، ثم يبني األحكام عليها :ومن طرقه يف عرض اخلالف
                                 

  .١٧١ :لنساءا) ١(

  .٢/٢٩٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
  .١١/٢٠٠املصدر السابق  )٣(
  .٢٩/٣٣٣املصدر السابق  )٤(
  .١١/٥٣٣املصدر السابق  )٥(
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 ما ينامون... وقال أنس: قال إبراهيم: قليًال " ، قال ابن امللقن:)١(﴾َ�� GXُÎَ.ۡ8ََن ﴿ قوله تعاىل:
ائدة، وعلى قول أنس (ما) فعلى قول إبراهيم جيوز أن تكون (ما) ز  ... ما ينامونيصلون طويًال 

 ذلك يف: (يا معاذ بن جبل)، قال: باحلكم دون ذكر أقوال أخرى، ومن زمُ . وقد جيَ )٢("نافية
  .)٣("اأما (ابن) فمنصوب قطعً "

 ربما يذكر رأي عالم ثم يذكر ما يعترضه منأنه  :ومن طرقه يف عرض اخلالف النحوي 
النصب والرفع،  )معاذ(وجيوز يف " :ذ) قال، ومن ذلك: يف (معااآلراء، دون ذكر أيهما أصح

كأنه أضيف   ؛واحد مركبٍ  فيصريان كاسمٍ  ،(ابن)لـ تابعٌ على أنه  احلاجب النصبَ  واختار ابنُ 
مالك فقال: االختيار الضم؛ ألنه  قطًعا، واعرتضه ابنُ  إىل جبل، واملنادى املضاف منصوبٌ 

  .)٤("وال حاجة إىل إضمار ،ى علمٌ منادً 
، ومثل ذلك يف (مسعت) قال ابن امللقن: الف ثم يبين الصحيحوقد يعرض للخ

 اختلف النحاة يف (مسعت) هل يتعدى إىل مفعولني؟ على قولني: أحدمها: نعم، وهو مذهبُ "
مسعت (، كقولك: بد أن يكون الثاين مما ُيْسَمعُ  قال: لكن ال ؛أيب علي الفارسي يف إيضاحه

، والصحيح أنه ال يتعدى إال إىل مفعول زْ مل جيُ  )أخاك مسعت زيًدا(، ولو قلت: )زيًدا يقول كذا
  .)٥(ا"قوله كذ الواقع بعد املفعول يف موضع احلال، أي: مسعته حالَ  واحد، والفعلُ 

لط من جعلها استفهامية؛ وذلك وغُ  "(ما) نافية... ومن ذلك يف (ما أنا بقارئ)، قال: 
  .)٦("ى ما االستفهاميةال تدخل علوهي  ،ها الباءُ ألن (ما) االستفهامية ال يدخل خربَ 

األقوال األخرى، دون ذكر المشهور من أقوال العلماء، ثم ذكر  :كذلك من الطرق
إذا كانت  :واملشهور يف (كاد)" ، ومن ذلك يف (ما كدت أصلي)، قال ابن امللقن:أي إيضاح

 واإلجيابُ  فيٌ ن ، وقيل: النفيُ تْ فَ ، وإن كانت يف سياق اإلجياب نَـ تْ بَ يف سياق النفي أوجَ 

                                 

  .١٧ :ذارياتال) ١(

  .٩/٩٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
  .٣/٦٥٨املصدر السابق  )٣(
  .٣/٦٥٨املصدر السابق  )٤(
  .٢/١٧٠املصدر السابق  )٥(
 .٢/٢٦٠املصدر السابق  )٦(
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  .)١("إجيابٌ 
 اختالف املعىن، ومن ذلك يف قوله تعاىل:على  االنحوي قائمً  ، وقد يكون اخلالفُ هذا

ۡو G?ُ8ََب َ{)َۡ�ِ.ۡ- ﴿
َ
ٌء أ ۡèَ �ِ�ۡ

َ
Vۡٱ �َ�ِ �ََK ÛَªَۡA﴾)(أو) هو معطوف بـ :ن قالفمَ " ، قال ابن امللقن:)٢

 ،أو يتوب عليهم ،أو خيزيهم باهلزمية ،ه: ليقتل طائفةفاملعىن عند؛ ﴾� 0�َEَ �َ3َqَۡrِٗ ﴿ :على قوله
  .)٣(")حىت(أو يعذم، وقيل: (أو) هنا مبعىن 

 ا) قال:، وذلك يف (وإنا لوجدناه حبرً مع عزوه لصاحبه الفَ الملقن الخ يعرض ابنُ وقد 
وهي عند البصريني خمففة من  ،والالم مبعىن (إال) ،و(إن) يف قول الكوفيني مبعىن (ما)"
ة، حيتمل أن تكون الالم مبعىن (إال) و(ما) زائد". ومن ذلك يف (ملا أخربتين) قال: )٤("ثقيلةال

وأنكره  ،ذكره سيبويه )،إال(ا) مشددة مبعىن م لَ تكون ( هذا مذهب الكوفيني، وحيتمل أن
  .)٥("اجلوهري

ورد ربما يذكر الرأي النحوي، ثم يأنه  :ومن طرق ابن امللقن يف عرضه للخالف النحوي
وعلى هذا تكون (ال) " ، ومن ذلك يف (ال أذره)، قال:الرأي الصحيح تعترضُ  احتماالتٍ 

  .)٦("زائدة... وحيتمل عدم زيادا
اإلنكار، ثم يبين مدى صحته، ثم يرجح  ةطريقيذكر الرأي النحوي على ورمبا جنده 

ِ]َ� َ�)َُ/Gاْ �ِۡ�ُ.-ۡ  ﴿ ، ومثله يف قوله تعاىل:بعد ذلك 

 ٱ̂
زعم أبو عبيدة أن (إال) " ، قال:)٧(﴾ إِ

  .)٨("أبَنيُ  أنه استثناءٌ  اق النحويني، والقولُ ذ هنا مبعىن الواو، وهو خطأ عند حُ 
ها على فوا بعضَ شِ وقد يذكر احلكم النحوي مث يبني اخلالف فيه، وذلك يف مثل (ال تُ 

                                 

 .٦/٢٨٢مع الصحيح التوضيح لشرح اجلا )١(

  .١٢٨ :ل عمرانآ) ٢(

 .٢١/١٧٥املصدر السابق  )٣(

  .١٧/٥٢٩املصدر السابق  )٤(
  .٢٩/١٤١املصدر السابق  )٥(
 .٢٤/٥٧٣املصدر السابق  )٦(

  .١٥٠ :بقرةال) ٧(

  .٢٢/٥٨املصدر السابق  )٨(
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بدل احلروف  جييزُ  نمَ  مذهبِ  إال على ؛ه على النقص مع (على)وال يصح محلُ " بعض)، قال:
  .)١("وفيه بُعد ،(عن) بعضها من بعض، فيجعل (على) موضعَ 

على مذهب  قد يعترضُ أنه  :النحوي امللقن ا اخلالفَ  الطرق اليت عرض ابنُ  ومن أغربِ 
وال يصح أن "، ومن ذلك يف (إال خطأ)، قال: هثبت صحتَ ولهذا المذهب ما يُ  ،نحوي

  .)٢("يعرف (إال) مبعىن حرف الواو يكون (إال) مبعىن الواو؛ ألنه ال
 جند ابنَ  قد لةٍ أمن مسألة ألخرى، ففي مس ختلفُ يابن امللقن من النحويني، ف أما موقفُ 

ل ابن امللقن: و ق :بالدليل، ومن ذلك رأيَهم ما سار عليه النحويون، ويعضدُ  قَ فْ وَ  امللقن يسريُ 
وهو األظهر، وعلى هذا  ،حدى عشر) من (إا بدًال باب العدد يف العربية... أو يكون مرفوعً "

َ�/ٗ ﴿ :أعربوا قوله تعاىل
ُ
�Eً�RَWۡ أ

َ
ةَ أ َ�ۡ}َ ۡ�ََBۡٱ� -ُ.ُٰ|َXۡ 
ۚ َوَ:3 ومعىن . )٤(" من اثنيت عشرة، بدًال )٣(﴾�

  .، أي: عند أهل العربية)يف العربية( :قوله
  دهم بقوله: وهو األظهر.مبا عند النحاة، وأي  عتد فابن امللقن ا

ا إلى المشهور عالم نحوي استنادً  رأيَ  د قد يرُ أنه  :ف ابن امللقن من النحوينيومن مواق
ه على التفسري، إذ ال تفسري يف العدد إال وال يصح نصبُ " :هلو ، ومن ذلك قمن كالم العلماء
 ٥("وليس بتفسري فيما قاله الفارسي، وغريهالعدد الذي قبله إليه...  إضافةُ  لواحد، وال يصح(.  

، ومن ذلك لخالف النحويين دون التعليق عليهقد يعرض أنه  :اقف ابن امللقنومن مو 
زائدة، هذا  )ما(و ،)إال(مبعىن  )الالم(حيتمل أن تكون " قال ابن امللقن:إذ يف (ملا أخربتين)، 

مشددة مبعىن (إال)، ذكره سيبويه، وأنكره  )ام (لَ مذهب الكوفيني، وحيتمل أن تكون 
   .)٦("اجلوهري

ومن  هلذه التخطئة،ورمبا ال يعلُل  قائله من النحويني،مع ذكر  طأباخل حُ وقد يصر هذا، 

                                 

  .١٤/٣٣٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
 .٣١/٣٥٧املصدر السابق  )٢(

  .١٦٠ :افألعر ا) ٣(

  .٢٤/٥٦٨املصدر السابق  )٤(
  .٢٤/٥٦٨املصدر السابق  )٥(
  .٢٩/١٤١املصدر السابق  )٦(
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ِ]َ� َ�)َُ/Gاْ ِ�ۡ�ُ.- ﴿ يفذلك  

 ٱ̂
أن (إال) هنا مبعىن الواو، وهو خطأ أبو عبيدة وزعم " قال: )١(﴾إِ

  .)٢(" نحويني، والقول أنه استثناء أبَنيُ اق الذ عند حُ 
بل قد جييز الرأي ا، ا مشهورً ما مل يكن صحيحً  الرأيَ  مللقن يرفضُ وال يعين هذا أن ابن ا
يصح  وال"قال: إذ : (ال تشفوا بعضها على بعض) يف ومن ذلكاملفضول أو غري املشهور؛ 

 ؛ها من بعضبدل احلروف بعضِ  جييزُ  نمَ   على مذهبِ إال ؛ه على النقص مع (على)محلُ 
  .)٣("عدٌ وفيه بُ  ،(عن) فيجعل (على) موضعَ 

 ومن ذلك يف (أكثَر أهل النار)، قال: ؛ابن امللقن بآراء النحويني جند اعتدادَ قد و 
  .)٤("باإلضافة، كما صار إليه الفارسي وغريه ن أفعل ال يتعرفُ إ :بالنصب على احلال، إذا قلنا"

باملذهب  -عليه ما وقفتُ بَ حسَ - أما عن مذهب ابن امللقن النحوي، فلم يصرح الشارحُ  
 في مواطنَ أما ذكرُه لرأي الكوفيني فو راء البصريني بكثرة، آل هإثباتَ  إليه، ولكننا جندُ الذي ينتمي 

  .قليلةٍ 
وصوابه (أفض)؛ ألنه جواب " قال:إذ يف (أفيض)،  :فيه برأي البصريني ذَ فمما أخَ 

 ومن ه.بقوله: وصوابُ  أً ده خطالذي يراه الكوفيون يعُ وجه ال، وهذا ما يراه البصريون، و )٥("األمر
ألنه ال يعرف (إال) ؛ مبعىن الواو )إال(وال يصح أن يكون " قال:إذ  ذلك أيضا يف (إال خطأ)

  البصريني، ويعرتض على مذهب الكوفيني. مذهبَ  ، وهو بذلك يثبتُ )٦("مبعىن حرف العطف
 قال:إذ دون عزوه، ومن ذلك يف (مثىن مثىن)،  مذهبٍ  امللقن يأخذ برأيِ  ابنَ  وتارة جندُ 

سيبويه عن  وهذا رأيُ  .)٧("رللعدل املكر  عن اثنني اثنني، فهي ال تنصرفُ  عدولٌ م )مثىن(و"
  اخلليل.

                                 

  .١٥٠ :لبقرةا) ١(

  .٢٢/٥٨التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
  .١٤/٣٣٣املصدر السابق  )٣(
  .٥/٥٣املصدر السابق  )٤(
  .١١/٥٣٣املصدر السابق  )٥(
 .٣١/٣٥٧املصدر السابق  )٦(

  .٨/١٦٦لسابق املصدر ا )٧(
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ه وال يصح محلُ " :قالإذ ه على بعض)، فوا بعضَ شِ يف (ال تُ  :البصريني بقولومما أخذ فيه 
ها على بعض، فيجعل بدل احلروف بعضِ  ن جييزُ مَ  إال على مذهبِ  ؛على النقص مع (على)

  ، ومبا سبق فقد تبع مذهب البصريني.)١("وفيه بُعد ،ن)(على) موضع (ع
(يف)  (يف) هنا سببية، وأصلُ " قال:إذ (يف هرة)،  :ن الكوفينيامللقن ع ومما أخذ فيه ابنُ 

  فريون ظرفيتها. يون(يف) خترج عن أصلها، أما البصر يرون أن  يون، فالكوف)٢("للظرفية
 ذا، قد بيـ ه من للخالف النحوي، وكيف كان موقفُ  ا طريقة ابن امللقن يف عرضهن

  ورآه. عليه الباحثُ  ما وقفَ  بِ النحويني، مع حماولة اكتشاف مذهبه النحوي، وكل هذا حبسَ 
  

                                 

  .١٤/٣٣٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
  .٢/٤٤٤املصدر السابق  )٢(
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 املبحث األول: السماع
٢٣٠ 
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ه عت طرقُ تنو  وقد، اكبريً   اعتماًداامللقن على هذا األصل من أصول االستدالل  اعتمد ابنُ 
  ه الداعية هلذا االستدالل.يف االستدالل بالسماع، وتعددت أغراضُ 

وشواهد  ،وأحاديث نبوية ،من آيات قرآنية- ليت استخدم ا أصل السماعفمن الطرق ا
يستدل  باحلديث واحلديثني يف مسألة واحدة، وتارةً  أنه رمبا يستدل  - وأقوال العلماء ،شعرية
  كما ورد يف كتب الصحاح.  احلديثَ  ه، وتارة يوردُ دون نص   احلديثِ مبعَىن 

(يف النفس يف حديث  جميء (يف) للسببية، يف :مبعىن احلديثفيه ما استدل  لُ افمث
، ففي هذا )١("فيها، أي: لسببها فدخلت النارَ  وكقوله يف اليت حبست هرةً " قال:؛ إذ املؤمنة)

  .اه نص دْ احلديث األخري استدل به باملعىن ومل يور 
من  ن أحد أغريَ : (ما مِ �يف قوله  :ه كما ورد يف كتب الصحاحما استدل بنص  لُ اومث 

بكسر مهزة (إن) وإسكان النون، وهو  )من أحد أغري من اهللا إنْ (ويف مسلم: " قال: ،)اهللا
  .)٢("مبعىن: ما من أحد أغري من اهللا

 (ما أنا بقارئ)، كما يف برواية البخاري،   مكتفٍ  بروايات احلديث غريَ  هذا، وقد يستدل
زائدة لتأكيد النفي، أي: ما  )الباء(و ،)بقارئ(وخربها  ،وامسها (أنا) ،(ما) نافية" قال:إذ 

  .)٣("أن أقرأ القراءة، وقد جاء يف رواية: ما أحسنُ  أحسنُ 
من احلديث الشريف، ومن ذلك  تطعةً مق بأقوال الصحابة، وقد تكونُ  قد يستدل كذلك 

ِل ]ÞٍGَۡ  ﴿آية يف  
و
َ
 ما قيل. قيلَ  ن يومِ ومل جيلس عندي مِ : عائشة ومثله قولُ " قال:؛ إذ )٤(﴾ِ�ۡ� أ

طرنا من اجلمعة إىل بعض الصحابة: مُ  من يومئذ. وقولُ  اءَ ب الد  أحب  أنس: فما زلتُ  وقولُ 
  .)٥("اجلمعة

 وذلك املشهورة خمالفتها للقواعد النحويةعند العرب،  اتلغبعض كذلك ب  وقد يستدل ،
                                 

 .٢/٤٤٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

  .٨/٣١٦املصدر السابق  )٢(
 .٢/٢٦٠املصدر السابق  )٣(

  .١٠٨ :توبةال) ٤(

 .٣/٥٨٤املصدر السابق  )٥(



 املبحث األول: السماع
٢٣١ 

(لن) مثل جيزمون بــ ؛بعض العرب هي لغةُ " قال ابن امللقن:إذ  ؛لن تعد) -يف مثل (لن يصبنا 
  .)١("(مل)

 ؛ إذ)عليه دليلٌ  ما دل  ْذفِ يف (حَ امللقن من كالم العرب،  استشهد به ابنُ ما  لُ اومث 
(أظلمت  :ا من كالمها؛ لداللة الكالم عليه، كقوهلم يفوالعرب قد حتذف (كاد) كثريً " قال:

  .)٢("ظلمكادت تُ   ؛)الشمسُ 
 ه قد يستدلمنها: أن ؛بالسماع، فمتعددةٌ امللقن لالستدالل  ابنَ  تِ عَ األغراض اليت دَ  اأم

عن  كنايةٌ   :"قال أبو عبيد قال ابن امللقن:إذ ا لرأي حنوي، ومن ذلك يف (قيل وقال)، دً ضْ عَ 
َ»ª}ِ �َِKَٰ© ٱa ۖ-َ َ�ۡ�َ �ُ4َۡ�َۡل ﴿ ، وقرأ ابن مسعود:، وقيل قاًال قوًال  قيل وقول، ويقال: قلتُ 

 ِّ'َlۡ٤("احلق ، يعين: قولَ )٣(﴾ٱ(.  
أصلي  حنوي، يف قول عمر: (ما كدتُ  ا لرأيٍ امللقن عضدً  ما استدل به ابنُ  لُ امثو 

مقتضى احلديث أن عمر صلى العصر قبل املغرب؛ ألن النفي إذا " قال ابن امللقن:إذ ، العصر)
Gُ³َtََ0َ � َوَ�� ²َُدواْ  ﴿ الفعل يف األكثر، كما يف قوله تعاىل: دخل على (كاد) اقتضى وجوبَ 

 َX�ۡ8َ َنGُ(﴾)٦(")٥(.  
قال إذ ، )إضافة الشيء إىل نفسهمثل ( من شاهد، يف النحوي بأكثرَ  الرأيَ  دُ ورمبا يعضُ 

  قال الشاعر:"ابن امللقن: 
  هِ بـــــرَ  فِ طْـــــلُ  نْ ِمـــــ ءِ رْ املـــــ فُ ْلـــــخَ وَ  امُ َمـــــأَ 

  
  رُ ذَ َحيْـــــ وَ ا ُهـــــَمـــــ هُ ْنـــــعَ وي زْ تـَـــــ كـــــوالئُ   

  .)٧("كما هو يف احلديث  ؛وجاء أيًضا يف إضافة واحدة  
شعري، يف مثل (حذف املضاف إليه وإبقاء  قراءة وبيتٍ االستدالل بمع بني وقد جي

                                 

 .١٠/٩١التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

  .٦/٢٩٣السابق املصدر  )٢(
  .٣٤ :مرمي) ٣(

 .١٥/٤٦٠املصدر السابق  )٤(

  .٧١ :بقرةال) ٥(

 .٦/٢٨٢املصدر السابق  )٦(

 .٣/٤٣٣املصدر السابق  )٧(



 املبحث األول: السماع
٢٣٢ 

  ، وقول الشاعر:)١(﴾َ{)َۡ�ِ.-ۡ  0ََ� َ(Gَۡف  ﴿قراءة ابن حميصن:  "مثل قال:إذ  ؛املضاف على حاله)
ـــــــــــــــــلَ  ولُ قُـــــــــــــــــأَ  هُ رُ ْخـــــــــــــــــ فَ ِين اءَ ا َجـــــــــــــــــم  

  
ـــــــقَ لْ عَ  نْ ِمـــــــ انَ حَ بْ ُســـــــ     )٢("رِ اخِ الَفـــــــ ةَ َم

يف (أن كان معىن احلديث، ومن ذلك  بالقرآن الكرمي لعضدِ  أنه رمبا يستدل  طرائقهومن   
ن ²ََن َذا َ��ٖل َو�9ِBََ ﴿ جل أنه ابن عمتك، كقوله تعاىل:"من أ قال:إذ  ؛ابن عمتك)

َ
  .)٤(")٣(﴾أ

 ؛ إذ، ومن ذلك يف (اختذ)ا للقاعدة النحويةه بأصل السماع إثباتً هذا، وقد يكون استداللُ 
مفعول واحد، وكل ذلك إىل تتعدى (اختذ) ألحد املفعولني حبرف اجلر، وقد تتعدى  وقد" قال:

أيت مبعىن (يف)، ن (الالم) قد تإ، ومن ذلك ما علق به بعد قول ابن الشجري: )٥("يف القرآن
  .)٧(")٦(﴾َو�Âََُ� ٱNَ/َۡKٰزِ َ� ٱGَۡrِ Öَ@ِۡqAِۡم ٱÕَِqAَٰۡ/�ِ ﴿ كقوله تعاىل:" قال ابن امللقن:

من طرق ابن امللقن يف االستدالل  -اطالعه بَ حسَ -  ما وقف عليه الباحثُ  ا أبرزُ هذ
  بالسماع، واألغراض اليت دعته الستخدام هذا األصل.

  
  

                                 

  .٣٨ :بقرةال) ١(

 .٣/٤٣٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

  .١٤ :لقلما) ٣(

 .١٥/٣٣٧املصدر السابق  )٤(

 .٥/٦١٧املصدر السابق  )٥(

  .٤٧ :ألنبياءا) ٦(

 .١٨/٣٠٥املصدر السابق  )٧(
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 ما بَ حسَ - امللقن بأصل القياس يف شرحه للجامع الصحيح، غري أنه استعمله بقلة ابنُ  اعتد
ابن امللقن  ع استعمالُ ومع ذلك، فقد تنو  - املسائل اليت درسها وقف عليه الباحث من خالل

حبمل النظري على  على ما هو مشهور عند النحويني، وتارة يقيسُ  فتارة يقيسُ  ؛هلذا األصل
، ويف بعض املسائل يقيس حبمل الفرع على ضدهحبمل النظري على  النظري، ويف أخرى يقيسُ 

  األصل.
 ؟لغري العاقل وأ ؟يف (ما) هل هي للعاقل :ور عند النحوينيعلى املشه ل ما قاس فيهافمث

ن) ملن ا ال يعقل، (ومَ مَ أي: شيًئا رزقتنا؛ ألن املشهور أن (ما) لِ  ا)ما رزقتن"( قال ابن امللقن:إذ 
 حيث محل غريَ  .)١("ن يعقل وما ال يعقلمبعىن شيء، وقعت على مَ  )ما(يعقل، وإذا كانت 

  .به العاقلُ  ه مبا يتصفُ العاقل على العاقل؛ التصاف
واعرتضه ... احلاجب النصب واختار ابنُ " قال:إذ ذ بن جبل)، ا يف (معاومن ذلك أيضً  

م ما ال حيث قد ؛ )٢("وال حاجة إىل إضمار ،ى علمٌ الضم؛ ألنه منادً  مالك فقال: االختيارُ  ابنُ 
  .قياس عند النحوينيكما هو الإىل إضمار،   حيتاجُ 

   قال:إذ الليل أو يبلغه)، وكذلك يف (حىت شطر 
ا من كالمها لداللة الكالم عليه،  كثريً   )كاد(كاد يبلغه، والعرب قد حتذف "التقدير ...  

  .)٣("كادت تظلم  ؛)أظلمت الشمس( :كقوهلم يف
 بد من تقدير شيء؛ "ال رسوله...) قال:ه إىل اهللا و (فمن كانت هجرتُ  :�ويف قوله 

   على ما هو مشهور عند أهل اللغة.ًال مح. )٤(".ل الصناعة أن..هألن القاعدة عند أ
قال ابن إذ ا)، يا ليتين كنت جذعً النظري، يف قول ورقة بن نوفل: ( ومن قياس النظري على

(ليت) اليت  فحمل عملَ  .)٥("فنصبت امسني )يتُ متن ( لت عملَ عمِ  )ليت(أن تكون " امللقن:
                                 

 .٢٩/٣٣٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٣/٦٥٨املصدر السابق  )٢(

  .٦/٢٩٣املصدر السابق  )٣(
 .٢/١٩٠املصدر السابق  )٤(

  .٢/٢٩٢املصدر السابق  )٥(
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  الحتادمها يف املعىن. ؛للتمين على (متنيت)
، وهو جنس )نسوة(" قال:إذ (جلس إحدى عشرة نسوة)،  ك يف حديث أم زرعذلمن و 

ه على التفسري؛ إذ ال تفسري يف نصبُ  عن وجه الكالم، وال يصح  بعد إحدى عشرة، وهو خارجٌ 
نصبه عندي على إضمار  إضافة العدد الذي قبله إليه، ووجهُ  العدد إال بواحد. وال يصلحُ 

، وعلى هذا أعربوا قوله تعاىل: )، وهو األظهرُ ة من (إحدى عشر ، أو يكون مرفوًعا بدًال )أعىن(
﴿ ٗ/�َ

ُ
�Eً�َRWۡ أ

َ
ةَ أ َ�ۡ}َ ۡ�ََBۡٱ� -ُ.ُٰ|َXۡ 
ۚ َوَ:3 ةَ  ﴿ األسباط بدل من؛ )١(﴾� َ�ۡ}َ ۡ�ََBۡقاسحيث  .)٢("﴾ٱ� 

  .اوال جيوز أن تكون متييزً  ،جنسٌ  على (نسوة)؛ ألن كليهما ا)(أسباطً 
محال  .)٣(وجيوز تركه" ،املشهور صرفهو  ،أعجمي (نوح)" قال:إذ  ؛ح)ا يف (نو ومثله أيضً 

  مصروف.فهو على أن كل اسم أعجمي ثالثي الوسط 
  ...(يف) سببية" قال ابن امللقن:إذ ..)، .: (احلب يف اهللا�ا يف قوله ومن ذلك أيضً  

فدخلت النار ( :ست اهلرةَ وكقوله يف اليت حبَ  ،)بلمائة من اإل (يف النفس املؤمنة :�كقوله 
على (يف) يف  ،ديث األولحيث قاس (يف) يف احل .)٤("وأصل (يف) للظرفية ،، أي: بسببها)فيها

  ا حول جميء (يف) للسببية.قائمً  ، مع كون اخلالفِ احلديثني التاليني
من أحد أغري  إنْ (ويف مسلم: " قال: (ما من أحد أغري من اهللا): � ومن ذلك يف قوله

، وعلى هذا )ما من أحد أغري من اهللا() وإسكان النون، وهو مبعىن: (إنْ  بكسر مهزة )من اهللا
عمل  لَ حيث محَ . )٥("عند احلجازيني )ما( عملَ  النافية، فإا تعملُ  )إن( بالنصب خربُ  )أغريَ (

  (إن) النافية على عمل (ما) النافية عند احلجازيني، إذ مها مبعىن واحد.

�ومن ذلك يف قوله تعاىل: ﴿A cُa  ٓ ��َRَkُِ[﴾)جيزمون  ؛لبعض العرب هي لغةٌ " ، قال:)٦

                                 

  .١٦٠ :ألعرافا) ١(

  .٢٤/٥٦٨التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
  .٢/١١٨املصدر السابق  )٣(
  .٢/٤٤٤صدر السابق امل )٤(
 .٨/٣١٦املصدر السابق  )٥(

  .٥١ :توبةال) ٦(
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للقواعد  العرب يف املخالفبعض على لغة  يف اآلية )ما(، حيث محل )١(")مل(مثل  )لنـ(ب
  . املشهورة النحوية

ثل أو قريب) يف حذف املضاف إليه (م :�يف قوله  نظريه:ومن محل النظري على 
كما هو يف  ا يف إضافة واحدةٍ أيضً وجاء " لقن:وإبقاء املضاف على هيئته، قال ابن امل

  احلديث حسب قوله.هذا إذ ال نظري ملا عند النحويني سوى ما يف . )٢("احلديث
، وذلك يف مثل: (لن فعوًال ، وينصب مفاعًال  املبين للمجهول يرفعُ  يف جعله الفعلَ  :وكذلك

أكثر أهل الشام على  و ضبطُ وه... على هذا منصوب والدينَ " قال:إذ  ؛)أحدٌ  ينَ الد اد شَ يُ 
والذي عند النحويني أن الفعل املبين للمجهول يرفع  .)٣("للعلم به )يشاد(إضمار الفاعل يف 

  نائب فاعل.
؛ ألن ه: أبكرًا تزوجتَ تقديرُ " قال: ؛ا تزوجت)(فبكرً  يف مثل :ومن قياس الفرع على األصل

؛ إذ (الفاء) مبنزلة (مهزة االستفهام)عل حيث ج .)٤("عطف ا إال بعد مهزة االستفهام(أم) ال يُ 
  اهلمزة. االستفهام يف صلاأل

  .س يف املسائل اليت درسها الباحثُ أصل القيايف امللقن  ابنُ  هما استعمل جمملُ هذا 
  

                                 

 .١٠/٩١التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٣/٤٣٣املصدر السابق  )٢(

 .٣/٨٤املصدر السابق  )٣(

 .٢٥/١٥٧املصدر السابق  )٤(



 املبحث الثالث: اإلمجاع
٢٣٦ 

        : اإلمجاع: اإلمجاع: اإلمجاع: اإلمجاعاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
امللقن يف شرحه للجامع الصحيح املوسوم بــ(التوضيح لشرح اجلامع الصحيح)،  اعتمد ابنُ 

عليه النحويون،  يف كثري من اآلراء ما أمجعَ  ، حيث أقر املحوظً  اعتماًدال اإلمجاع على أص
ه إىل اهللا ورسوله فمن كانت هجرتُ ( :� قوله يف :ه ابن امللقن بناء على ذلكما أقر  لُ اومث

، )١(..."بد فيه من تقدير شيء؛ ألن القاعدة عند أهل الصناعة أن ال" قال:إذ ه...)، فهجرتُ 
  على ما أقره النحويون. ه هلذا احلكم مبين ذكرُ ف

 ؛ ألن الريح مؤنثة، إال أنه جيوزُ )منتنة(ه: صوابُ " ننت)، قال:(هلا ريح مُ  :�ومنه يف قوله 
  ملا أمجع عليه النحويون. ، وهو يشريُ )٢(" عنه باملذكرعرب له أن يُ  يف املؤنث الذي ال فرجَ 

)، (وجيعلون حمرم صفرَ  :�يف قوله  :ليه النحويونامللقن ِلما أمجع ع ا مما أقره ابنُ وأيضً 
  .)٣("اا؛ ألنه مصروف قطعً والصواب صفرً " قال:إذ 

تقديره: أبكرًا تزوجت؛ ألن (أم) ال  ا)، قال:أم ثيبً  ا تزوجتَ (فبكرً  :�وكذلك يف قوله  
  .. أي: عند النحويني)٤("عطف ا إال بعد مهزة االستفهاميُ 

  . )٥("ه أن ال يتعدى بغري حرف جروأصلُ " قال:إذ  ا يف (مربور)،ومن ذلك أيضً 
مقتضى " )، قال ابن امللقن:أصلي العصر (ما كدتُ : �وكذلك يف قول عمر بن اخلطاب

الفعل  احلديث أن عمر صلى العصر قبل املغرب؛ ألن النفي إذا دخل على (كاد) اقتضى وقوعَ 
أا إذا كانت يف  )كاد(واملشهور يف  .)٦(﴾)Gَُن َوَ�� ²َُدواْ X�ۡ8ََ  ﴿ يف األكثر، كما يف قوله تعاىل:

  .)٧("تْ ، فإن كانت يف سياق اإلجياب نفَ تْ سياق النفي أوجبَ 
األصول  ه أهلُ ما أقر  يزيدُ امللقن مبا أقره النحويون فحسب، بل  ال يكتفي ابنُ رمبا هذا، و 

                                 

 .٢/١٩٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٢١/٢٢٣املصدر السابق  )٢(

 .١١/٢٥٢املصدر السابق  )٣(

 .٢٥/١٥٧املصدر السابق  )٤(

 .١١/٣٨املصدر السابق  )٥(

  .٧١ :بقرةال) ٦(

  .٦/٢٨٢املصدر السابق  )٧(



 املبحث الثالث: اإلمجاع
٢٣٧ 

 ؛للحصر موضوعةٌ  )إمنا"( (إمنا األعمال بالنيات...)، قال: :�ا، ومن ذلك: يف قوله أيضً 
  .)١("اجلمهور من أهل اللغة واألصول وغريمها ما عداه، هذا مذهبُ  يوتنف ثبت املذكورَ تُ 

ا عرضه يف هذا املبحث من مم ابن امللقن ذا األصل، اهتمامُ  يتضحُ النظر فيما سبق وب
  عليه.ه للحديث الشريف وتعليق ذكرٍ 

  
  

                                 

 .٢/١٧٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(



املبحث الرابع: أصول أخرى   
٢٣٨ 

 
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 الرابعالرابعالرابعالرابع    املبحث

ٌ
 : أصول
ٌ
 : أصول
ٌ
 : أصول
ٌ
        أخرىأخرىأخرىأخرى    : أصول

 فمن األصول اليت  ؛ستدالل عند ابن امللقن يف شرحه للجامع الصحيحعت أصول االتنو
عنده أيًضا من جنده منها ما من السماع والقياس واإلمجاع، و ه إيضاحُ  سبق اعتمد عليها ما

قد ظهر استداللُه  والتقسيم، و ْرب والس  ،احلال بأصول أخرى، منها: استصحابُ االستدالل 
لباحث للمسائل النحوية.ذين األصلني من خالل دراسة ا  

استصحاب أصل ه باستداللُ  فأما ؛ام بعرض األمثلة عليهنين األصليهذ زَ ربِ نُ أن  وميكنُ 
ه على يقدمُ  ورمبامن األدلة يف عدة مواقف  هذا النوعَ  امللقن يستخدمُ  ابنَ  جندُ إننا ، فالحال

  غريه من األدلة.
 منصوبٌ " قال ابن امللقن:إذ ا)، (يا ليتين كنت جذعً  يف قول ورقة بن نوفل: ذلك لاومث

يف هذا  - أي: مدة احلياة-فيها  قوله: فيها، والتقدير: ليتين كائنٌ  )ليت(وخرب  ،على احلال
يف  . فكان الرابطُ )١("عند هذا القول يَ وعمِ  وقوة لنصرتك، إذ قد كان أسن  وصحةً  احلال شبيبةً 

   والعمى.من الِكَرب  اختيار النصب: هو حال ورقةَ 
واألول أوىل (ليٌل " قال ابن امللقن:إذ  ؛(ليٌل طويٌل فارقد) :�ا يف قوله ذلك أيضً  ومن

ه نه خيربه عن طول الليل مث يأمرُ إمن حيث  ؛يف الغرور نُ طويٌل) من جهة املعىن؛ ألنه األمكَ 
  . )٢("مبالزمة طول الرقاد صب على اإلغراء مل يكن فيه إال األمرُ وإذا نُ  ،بالرقاد

ٞ ﴿ له تعاىل:وكذلك يف قو  محله على معىن االنتظار ال " ، قال ابن امللقن:)٣(﴾إَِ�ٰ َرّ�َِ.� �َ�ِ�َ�ة
ه يف ا ينتظرُ مَ ر لِ ألن املنتظِ  ل فهو خطأ؛ه، وعلى أيهما محُ ا أو ثوابَ ر  منتظرةً  :راد بهخيلو أن يُ 

  .)٤("اجلنة بغري ذلك واهللا قد وصف أهلَ  ،تنغيص وتكدير
: (حىت أدخل يف ، ومن ذلكقليًال فقد استخدمه ابن امللقن  ،سيمالسبر والتق أما أصلُ 
ن قرأه بضم الم (أدخُل) كانت (حىت) عاطفة، فمعىن مَ "قال ابن امللقن: إذ على مالك)، 

                                 

 .٢/٢٩٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٩/٨٩املصدر السابق  )٢(

  .٢٣ :لقيامةا) ٣(

 .٣٣/٤٢٣املصدر السابق  )٤(



املبحث الرابع: أصول أخرى   
٢٣٩ 

  .)١("ها كانت (حىت) مبعىن (كي)ن فتحَ الكالم: انطلقت فدخلت املدينة، ومَ 
ن جزم (الباء) من مَ " (يضرب بعضكم)، قال ابن امللقن: :�ومن ذلك يف قوله 

 عها، فكأنه أراد احلالَ ن رفَ األعناق، ومَ  له على الكفر احلقيقي الذي فيه ضربُ (يضرب) أو 
  .)٢("ا بالذي قبلهوال يكون متعلقً  ،واالستئناف

وفيها أربع لغات: " قال:إذ  ؛رد يف (نِعم)و يف مثل ما  :يهلدوالتقسيم أيًضا ومن السرب 
  .)٣("سر النون، وفتح النون وسكون العنيكسرمها، وسكون العني وكبفتح أوله وكسر ثانيه، و 

  يف دراسته للمسائل النحوية ألصول االستدالل. ما وقف عليه الباحثُ  زُ هذا أبرَ 
  
  

                                 

 .١٨/٣٨٣ح اجلامع الصحيح التوضيح لشر  )١(

 .٣٢/٣١٧املصدر السابق  )٢(

  .٣٢/٤٤٦املصدر السابق  )٣(



املبحث اخلامس: استعانته بالتعليل   
٢٤٠ 

 
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 استاستاستاست    ::::اخلامساخلامساخلامساخلامس    املبحث

ُ
 عانت
ُ
 عانت
ُ
 عانت
ُ
        ه بالتعليله بالتعليله بالتعليله بالتعليلعانت

ا ذلك ألغراض امللقن يف شرحه للجامع الصحيح بأصل التعليل، مستخدمً  استعان ابنُ 
  إيضاح معىن. ضه، أوحْ د رأي أو دَ ضْ ليل لعَ تعه بالنتُ ن أمهها: استعام ؛متعددة
ه إىل اهللا ن كانت هجرتُ (فمَ  :�يف قوله : امللقن بالتعليل ابنُ فيه ل ما استعان افمث 

ألن القاعدة عند أهل الصناعة أن  شيء؛ من تقديرفيه بد  "ال قال ابن امللقن:إذ ورسوله...)، 
  . )١("مهارِ واخلرب ال بد من تغايُ الشرط واجلزاء واملبتدأ 

مستقبل  هو فعلٌ "يا رسول اهللا)، قال ابن امللقن:  فعلُ أومن ذلك يف قول أيب طلحة: (
له أمرًا، فجعَ  ؛ه على ما قلتَ افعل أنت ذاك، قد أمضيتُ  :حيتمل أن :مرفوع. وقال الداودي

ستقبل لداللة الفعل حيث جعل الفعل للم .)٢("ها أبو طلحةمَ أوىل؛ لقوله: فقسَ  واألولُ 
  .(فقسمها)

   .)٣("؛ ألن الريح مؤنثة)منتنة( :وصوابه" قال:إذ مثله يف (ريح مننت)، و 
يف  نُ ألنه األمكَ  "والرفع أوىل من جهة املعىن؛ قال:إذ  ا (ليٌل طويٌل)،ومن ذلك أيضً 

  .)٤("نه خيربه عن طول الليل مث يأمره بالرقادإمن حيث  ؛الغرور
النصب والرفع،  )معاذ(وجيوز يف " قال ابن امللقن:إذ بن جبل)،  ومن ذلك يف (معاذ 

كأنه أضيف   ؛فيصريان كاسم واحد مركبٍ  ،)بنلـ(ا على أنه تابعٌ  احلاجب النصبَ  واختار ابنُ 
الضم؛ ألنه  مالك فقال: االختيارُ  قطًعا، واعرتضه ابنُ  منصوبٌ  ، واملنادى املضافُ )جبل(إىل 
  .)٥("إضمار وال حاجة إىل ،ى علمٌ منادً 

 أنا والزبريَ  �اهللا  : (بعثين رسولُ � يف قول علي :بالتعليل لعضد رأي ومما استعان فيه
̂ٗ  ﴿، كقوله تعاىل: )أناـ(املنصوب ب أكد الضمريَ " قال:إذ  )،واملقدادَ  ��َ �َ��ِ 
cَa

َ
۠ أ �َ�

َ
L إِن �ََ�ِن 

                                 

  .٢/١٩٠التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
 .١٥/٢١٢املصدر السابق  )٢(

  .٢١/٢٢٣املصدر السابق  )٣(
 .٩/٨٩املصدر السابق  )٤(

  .٣/٦٥٨املصدر السابق  )٥(



املبحث اخلامس: استعانته بالتعليل   
٢٤١ 

وال يؤكد املنصوب  ؛موضع رفع وقيل: ال يؤكد ا ضمري املنصوب؛ ألا يف، )١(﴾�ا َوَوَ�ٗ 
  .)٢("باملرفوع

 )، قال ابن امللقن:ئست الفاطمةُ وبِ  ،عمت املرضعةُ : (نِ �ا يف قوله ومن ذلك أيضً 
قال إىل املدح والذم، فشاا صرفان؛ ألما انتقال عن موضعهما، فنُ تبئس) فعالن ال ي(و )(نعم"

  .)٣("احلرفَ 
؛ ألن (أم) ال تقديره: أبكرًا تزوجتَ " لقن:قال ابن امل ؛(فبكرا تزوجت) :ومن ذلك يف

  .)٤("ف ا إال بعد مهزة االستفهامعطَ يُ 
 قال:إذ  ؛(حىت أفيض)مثل ي فالذي استعان به ابن امللقن لدحض رأي، ف أما التعليلُ 

  .)٥("األمر ض؛ ألنه جوابُ فِ صوابه أُ "
ن جعلها لط مَ وغُ " قال ابن امللقن: ؛ إذا يف قوله: (ما أنا بقارئ)ك أيضً ومن ذل

  .)٦("استفهامية؛ لدخول الباء يف خربها، وهي ال تدخل يف خرب (ما) االستفهامية
 ال يصح أن يكون (إال) مبعىن الواو؛ ألنه ال يُعرف (إال)"و  قال:إذ  ؛ ه يف (إال خطأ)ومثلُ 

  .)٧("قصدذر، ألنه ليس بشيء يُ مبعىن حرف العطف، وألن اخلطأ ال حيُ 
�ٰ ﴿ وكذلك يف قوله تعاىل: ÞٍGَۡ[ ِل 
و

َ
الفارسي: أي من تأسيس أول تعليًقا على قول ، ﴾ِ�ۡ� أ

  .)٨(ذا الرأي؛ ألن التأسيس ليس مبكان"ف هع وضُ "اليوم، قال ابن امللقن: 
كونه يف اآلية باملعىن   وخطأُ " :قال ابن امللقن ،)٩(﴾إَِ�ٰ َرّ�َِ.� �َ�ِ�َ�ةٞ ﴿ وكذلك يف قوله تعاىل:

، وهو إذا كان مبعىن )إىلـ(أحدمها: أنه عدي إىل مفعوله ب من وجهني: -وهو االنتظار- األول 

                                 

  .٣٩ :كهفال) ١(

 .٢١/٤١٩صحيح التوضيح لشرح اجلامع ال )٢(

  .٣٢/٤٤٦املصدر السابق  )٣(
  .٢٥/١٥٧املصدر السابق  )٤(
  .١١/٥٤٠املصدر السابق  )٥(
 .٢/٢٦٠املصدر السابق  )٦(

  .٣١/٣٥٧املصدر السابق  )٧(
 .٣/٥٨٤املصدر السابق  )٨(

  .٢٣ :قيامةال) ٩(



املبحث اخلامس: استعانته بالتعليل   
٢٤٢ 

  .)١("...تعدى بنفسهاالنتظار ال يتعدى ا، وإمنا يَ 
ا؛ ألنه والصواب صفرً " )، قال ابن امللقن:رم صفرَ احمل: (وجيعلون �وكذلك يف قوله 

  . )٢("امصروف قطعً 
  .)٣("اأفر رباعي  :يُقال ليس بصحيح؛ ألنه الوهذا " ومن ذلك يف (اإلفرار) قال ابن امللقن:

 وا بصالتكم طلوعَ : (ال حتر �قوله  ه يفلا، فمثاملعىن إيضاحالذي من أجل أما التعليل 
 َفيد النهيَ الناهية دخلت بعد الواو؛ لتُ  )ال(و" :ا)، قال ابن امللقنالشمس وال غرو  عن كل 

  .)٤("منهما
 "من أجل أنه ابن عمتك... قال ابن امللقن: ؛عمتك) نَ كان اب  ا يف (أنْ ومن ذلك أيضً 

 ٥("�رسول اهللا  املطلب عمةُ  عبد بنتَ  الزبري صفيةَ  ألن أم(.  
تغرب)، قال ابن  أصلي العصر حىت كادت الشمسُ  ومن ذلك يف قول عمر: (ما كدتُ 

اد) مقتضى احلديث أن عمر صلى العصر قبل املغرب؛ ألن النفي إذا دخل على (ك"امللقن: 
  .)٦("الفعل يف األكثر اقتضى وجوبَ 

 من وجهي إال فرارامللقن على ما استشكله القرطيب يف ( ابنُ به ق ومن ذلك ما عل (
أن خترج من الوباء إال  ألنه يفيد حبكم ظاهره أنه ال جيوزُ " :ابن امللقن قالإذ النصب والرفع، 

ا، يف (ثويب ومن ذلك أيضً  .)٧("ثوهو نقيض املقصود من احلدي ،من أجل الفرار، وهذا حمالٌ 
ن مَ  ر عن احلجر فعلُ ن يعقل؛ ألنه صدَ مَ  نداءَ  احلجرَ  �وإمنا نادى موسى "حجر) قال: 

  .)٨("يعقل
  .ابن امللقن واستعانته بالتعليلاهتمام من  عليه الباحثُ  ما وقفَ  أبرزُ  فهذا

                                 

 .٣٣/٣٢٣ التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )١(

 .١١/٢٥٢املصدر السابق  )٢(

  .١٩/٦٥١صدر السابق امل )٣(
 .٦/٢٦٤املصدر السابق  )٤(

 .١٥/٣٤٧املصدر السابق  )٥(

 .٦/٢٨٢املصدر السابق  )٦(

 .١٩/٦٥١املصدر السابق  )٧(

 .٤/٦٢٧املصدر السابق  )٨(



 الفصل الثالث:(أصول االستدالل يف دراسته للمسائل النحوية)، املبحث اخلامس: استعانته بالتعليل
٢٤٣ 
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املبحث األول: الوضوح والغموض   
٢٤٤ 

 
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
     املبحث

ُ
 األول: الوضوح
ُ
 األول: الوضوح
ُ
 األول: الوضوح
ُ
        والغموضوالغموضوالغموضوالغموض    األول: الوضوح

جلامع التوضيح لشرح ا(املسائل النحوية يف كتاب من  من خالل ما درسه الباحثُ 
غري - اليسريَ  رَ زْ ، عدا النـ مع كوا خمتصرةً  ،اهوضوحُ و ابن امللقن  عبارة  له دقةُ ، تبني )الصحيح

  يف غموض بعض العبارات. - املخول للعيب
؛ ه: أبكرًا تزوجتَ تقديرُ " قال:إذ ا تزوجت)، (فبكرً  :�يف قوله  :وضوح عبارته لُ افمث

  .)١("عطف ا إال بعد مهزة االستفهامألن (أم) ال يُ 
(حىت) هنا عاطفة، "(حىت فرجه بفرجه)، قال ابن امللقن:  :� ا يف قولهومن ذلك أيضً  

من   على كثري، وأن يكونَ شروط: أن تعطف قليًال  ةإال بثالث وهي عند النحويني ال تعطفُ 
وهو من جنسها،  ،األعضاء والكثري ،هنا الفرج قليلُ أو التحقري، وال به التعظيمُ  رادَ جنسه، وأن يُ 

  .)٢("منصوبًا بالعطف )فرجه(، فيكون واملراد به: التحقريُ 
-(يف) هنا للسببية " (احلب يف اهللا والبغض يف اهللا)، قال: :� ا يف قولهومن ذلك أيضً 

كقوله يف و  ،)من االبل يف النفس املؤمنة مائةٌ (: �كقوله   -أي: بسبب طاعة اهللا ومعصيته
   .)٣("وأصل (يف) للظرفية ،، أي: بسببها)فدخلت النار فيها( :اليت حبست اهلرةَ 

معىن "إنه من أهل النار)، قال ابن امللقن:  :اله آنفً  (الذي قلتَ  :� ومثله يف قوله
ۡ@Öَ َو�Âََُ� ٱNَ/َۡKٰزِ َ� ٱqِAۡ ﴿ قال تعاىل: ؛الشجري: الالم قد تأيت مبعىن (يف) (له): فيه، قال ابنُ 

 ِ�/َٰÕَِqAِۡم ٱGَۡrِ﴾)٥("أي: فيه ؛)٤(.  
من  من أحد أغريَ  إنْ (ويف مسلم: " قال:إذ  ؛)ذلك يف (ما من أحد أغري من اهللا ومثلُ 

 )أغريَ (من اهللا، وعلى هذا  أغريَ  ) وإسكان النون، وهو مبعىن: ما من أحدٍ بكسر مهزة (إنْ  )اهللا
 عند احلجازيني، وعلى التميمية هو مرفوعٌ  )ما( عملَ  النافية، فإا تعملُ  )إن( بالنصب خربُ 

                                 

  .٢٥/١٥٧التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
  .٣٠/٤١٤املصدر السابق  )٢(
  .٢/٤٤٤املصدر السابق  )٣(
  .٤٧ :ألنبياءا) ٤(

  .١٨/٣٠٥املصدر السابق  )٥(



املبحث األول: الوضوح والغموض   
٢٤٥ 

  . )١()"أحد(على أنه خرب املبتدأ الذي هو 
هو  )أكثرَ (:")، قال ابن امللقنأكثرَ  ن ريتكُ يف (أُ  :ومن أمثلة وضوح عبارة ابن امللقن

ن أفعل ال يتعرف إ :إذا قلنا ؛يتعدى إىل مفعولني، أو على احلال )أريت(بنصب الراء، على أن 
  .)٢("من الكاف يف (أُريتكن) ه. وقيل: إنه بدلٌ إلضافة، كما صار إليه الفارسي وغريُ با

مها حبرف اجلر، تتعدى إىل مفعولني أحدُ  (اختذ)" قال:إذ  ؛)لو كنت متخذاومثله يف (
 فيكون مبعىن: اختار واصطفى، وهنا سكت عن أحد مفعوليها، وهو الذي دخل عليه حرفُ 

منهم أبا بكر، وقد تتعدى (اختذ)   الختذتُ متخًذا من الناس خليًال  اجلر، فكأنه قال: لو كنتُ 
  .)٣("ذلك يف القرآن مفعول واحد، وكل إىل ألحد املفعولني حبرف اجلر، وقد تتعدى 

 :يف (يوشك أن يكون خري)، قال :ومن األمثلة اليت تدل على وضوح عبارة ابن امللقن
إال فعًال  احملل ال يكونُ  ا مرفوًعا وخربًا منصوبَ امسً  بُ أفعال املقاربة، يطلُ  أحدُ  )يوشك(و"

امسها  د ذلك مسَ  د فيسُ  ؛والفعل املضارع )أن(سند إىل ، وقد يُ )أن(ـمضارًعا مقرونًا ب
  .)٤("وخربها
ال (من روايات احلديث  كثريٌ " قال:إذ ه على (ال يبيع أحدكم)، عليقُ ت :اومن ذلك أيضً  

نافية، وقد  )ال(ت الرواية فتكون وإن صح  ،غري جمزوم، وذلك حلنٌ  بإثبات الياء، والفعلُ  )يبيع
ه، واملراد من النهي عدمُ  ، فكأنه قد استمر في أْن يوجد هذا البيعُ أعطاها معىن النهي، ألنه إذا نُ 

  .)٥("عدمه إعدامه أو استبقاءُ  عن الفعل: إمنا هو طلبُ 
فيه من تقدير شيء؛ ألن القاعدة عند  بد ال" :قالإذ ومثله يف (إمنا األعمال بالنيات)، 

  .)٦(..."مها، وهنا وقع االحتادرِ بد من تغايُ  أهل الصناعة أن الشرط واجلزاء واملبتدأ واخلرب ال
يف مثل: (وهلا ريح ؛ كما يف تصويب حكم حنوي اعبارة ابن امللقن بارزً  كون وضوحُ يوقد 

                                 

 .٨/٣١٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٥/٥٣املصدر السابق  )٢(

 .٥/٦١٧املصدر السابق  )٣(

  .٢/٥٦٥املصدر السابق  )٤(
  .١٤/٣٤٤املصدر السابق  )٥(
 .٢/١٩٠املصدر السابق  )٦(
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له أن  يف املؤنث الذي ال فرجَ  إال أنه جيوزُ ، ؛ ألن الريح مؤنثة)منتنة( :وصوابه"قال: إذ مننت)، 
  .)١(" عنه باملذكرعرب يُ 

ي فامللقن لغموضها، ف ابن شكلت عليه عبارةُ أو  ،اليت وقف عليها الباحثُ  أما املواضعُ 
مع أن املشهور يف أمساء  .)٢("وتذكريها ،ها باأللفصرفها، وكتابتُ  األجودُ " قال:إذ  ؛(مىن)

  من الصرف. عُ واملن البلدان التأنيثُ 
حيتمل " ا أخربتين)، قال ابن امللقن:م (لَ  :-اهللا عنهارضي – ومن ذلك يف قول عائشة

زائدة، هذا مذهب الكوفيني، وحيتمل أن  )ما(و )إال(آخر شيء، حيتمل أن تكون الالم مبعىن 
فال أدري ما املقصود بــــ(آخر  .)٣("وأنكره اجلوهري ،مبعىن (إال)، ذكره سيبويه تكون ما مشددةً 

أن تكون (ما) مشددة  ؛ ألن ما بعدها حيتمل أن تكون (الالم) مبعىن (إال)، وحيتمل!شيء)
أم أن املقصود هو العامل؟ ألننا إن قلنا ذلك فيكون العامل ليس باألخري، إمنا  مبعىن (إال).

  األخري هو الفعل.
  .هايف وضوح عبارة ابن امللقن وغموضِ  ذكَره ما استطاع الباحثُ هذا 

  
  
  

                                 

 .٢١/٢٢٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٣/٣٨٨املصدر السابق  )٢(

  .٢٩/١٤١ملصدر السابق ا )٣(
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٢٤٧ 

 
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 الثانيالثانيالثانيالثاني    املبحث

ُ
 : الدقة
ُ
 : الدقة
ُ
 : الدقة
ُ
        وعدمهاوعدمهاوعدمهاوعدمهايف النقل، يف النقل، يف النقل، يف النقل،     : الدقة

 على نقوله الدقةُ  بُ يغلِ  إذامللقن يف شرحه للجامع الصحيح يف جانب النقل،  متيز ابنُ 
وتارة عن عامل باملعىن،  مبا ينقلُ ر ا بأصل النص، و ا عن عامل حمتفظً ، هذا وقد ينقل نص والصوابُ 

ملا  اهذا النقل خمالفً يكون و  ،يثعن شارح للحد وتارة ينقلُ الختصار املنقول،  أخرى يلجأُ 
  يف النقل.  ويف قليل من النقول تُفتقد الدقةُ عليه النحويني، 

 قال ابن امللقن:إذ (حلة سرياء)،  ابن امللقن املتميز بالدقة والصواب، ففي مثل نقلُ  اأم
، وقد تقين شيوخناومُ  على اإلضافة، ضبطناه عن ابن سراجٍ  سرياءَ  : حلةَ )املطالع( قال صاحبُ "

   متيز بالدقة والصواب.بن قرقول املطالع اله عن . فنقلُ )١(هم بالتنوين على الصفة... "بعضُ  رواه
هو بكسر اهلمزة، " (إال اإلبقاء عليهم)، قال ابن امللقن: :�يف قوله  :اومن ذلك أيضً 

، )مينعهم(لرفق م. قال القرطيب: رويناه بالرفع على أنه فاعل اأي:  ؛ممدود ،مث باء موحدة
عائد على  وجيوز النصب على أن يكون مفعوًال من أجله، قال: ويكون يف (منعهم) ضمريٌ 

  .)٢("وهو فاعله �رسول اهللا 
تلخيص   املفهم ملا أشكل من(ه يف كتاب دُ صحيح جن دقيقٌ  لنقل عن القرطيب نقلٌ وهذا ا

  .)كتاب مسلم
 :مالك: يروون يف البخاري قال ابنُ " ا)، قال ابن امللقن:أو قريبً  (مثلَ  :�يف قوله مثله و 

ا من فتنة الدجال أو قريبً  ه (مثلَ ه أن يكون أصلُ ا، ووجهُ أو قريبً  :بغري تنوين، واملشهورُ  أو قريبَ 
. )٣(رك على هيئته قبل احلذف... "وتُ  مضاف إليه، )مثل(ذف ما كان فحُ  ،فتنة الدجال)

وذلك كما  ،ال يصل لعدم الدقة يف النقل من التغيري اليسري عن ابن مالك فيه شيءٌ هنا ه نقلُ و 
  .)شواهد التوضيح(ورد يف كتاب 

كان (حىت   :�بشيء من االختصار، ففي قوله  وأامللقن باملعىن،  ل ما نقله ابنُ اأما مث
 ،ال: التقدير (حىت كان شطر الليل أو كاد يبلغه)ط بَ  قال ابنُ " قال ابن امللقن:إذ شطر الليل)، 

                                 

 .٧/٤٠٩التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .١١/٣٦٦املصدر السابق  )٢(

 .٣/٤٣٣املصدر السابق  )٣(
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(أظلمت  :ا من كالمها؛ لداللة الكالم عليه، كقوهلم يفاد) كثريً والعرب قد حتذف (ك
، أي: كادت من )١(﴾)ََ±ِ� ٱGُ(qُAُۡب ٱ�gِ��ََlَۡ َو�َ ﴿ كادت تظلم، ومنه قوله تعاىل:   ؛الشمس)

  .)٢("احللوقَ  شدة اخلوف تبلغُ 
قول العرب غري أن ابن امللقن اكتفى ب ؛امللقن ا نقله عنه ابنُ مل مماثلٌ بطال  ما قاله ابنُ و 

  وهو قول الشاعر: ؛بطال وباآلية القرآنية، ومل يذكر البيت الشعري الذي ذكره ابنُ 
ــــــــــتَـ ذا الْ إِ  ونَ ُضــــــــــارَ عَ تَـ يَـ  ــــــــــا ِيف وْ َق   نٍ طِ وْ  َم

  
ــــــــــــــاألَ  ئَ اطِ وَ َمــــــــــــــ يــــــــــــــلُ زِ ا يُ رً ظَــــــــــــــنَ      امِ دَ ْق

  ولكن نواها يف نفسه. ،(كاد يزيل) :بطال: فلم يقل قال ابنُ   
ل وقول، قال أبو عبيد: كناية عن قي"ال)، قال ابن امللقن: ومثله يف (كره لكم قيل وق

أال تراه  ؛اجعل القال مصدرً ": فهو كالم أيب عبيد  ، أما نص )٣(..." وقيًال قلت قوًال  :قاليُ 
  ." وقاًال  وقيًال قلت قوًال  :يقال على هذا ؛عن قيل وقول :عن قيل وقال، فكأنه قال :يقولُ 

ا ي ا حنو للحديث رأيً  ن شارحٍ أنه رمبا ينقل عفهو  :امللقن ل لدى ابنخذ على النقأما ما أُ 
ما عليه النحويني، ومن هو مع أن الرأي الصحيح والصواب دون الرجوع إىل أهل الصناعة، 

من مهزة االستفهام كما  الواو عوضٌ قال القرطيب: "ا)، قال ابن امللقن: ذلك: يف (والوضوء أيضً 
اخللل موطن و هذا ما نقله ابن امللقن عن القرطيب،  .)٥(")٤(﴾َ��ُ?- وآ aَ�َل Gۡ}َۡ�ِ0نُ ﴿ :قرأ ابن كثري

 ا؛ لوقوعها مفتوحةً فيها إبدال اهلمزة واوً  أن القاعدة واآلية اليت نقلها ابن امللقن عن القرطيب :هو
 ، فال وجهَ على ما ورد يف احلديث الشريف؛ لوقوعها بعد فتحٍ  طبقُ نبعد ضم، وذلك ال ي

   .)٦(ااوً إلبداهلا فيه و 
 قال ابن امللقن:إذ في (إذ خيرجك قومك)، فعدم الدقة يف النقل،  خذ منوأما ما أُ 

 :ك، وقالمال صحيح كما نبه عليه ابنُ  وهو استعمالٌ  ،استعمل فيه (إذ) يف املستقبل كــــ(إذا)"

                                 

  .١٠ :ألحزابا) ١(

 .٦/٢٩٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(

 .١٥/٤٦٠املصدر السابق  )٣(

  .١٢٣ :ألعرافا) ٤(

 .٢/١٧٧املصدر السابق  )٥(

 .٢/٤٢٧مصابيح اجلامع  )٦(
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  .)١(النحويني" ل عنه أكثرُ غفَ 
 ل عن التنبيه عليه أكثرُ "غفَ  قال: وإمنامالك مل يقل ذلك،  ن ابنَ أوحقيقة األمر 

  بني العبارتني؛ ألمور: فرقٌ ، و )٢("النحويني
  معرفة ذلك األمر. أن إغفال التنبيه ال يعين عدمَ  - ١
٢ -  جمهول. التنبيه عليه؛ إذ هو أمرٌ  رُ أن اجلهل بأي أمر، يتعذ  
عن  همغفل أكثرُ  لكنيف عبارة ابن مالك داللة على أن النحويني يعرفون ذلك،  - ٣

  نبيه عليه.الت
هم بعضُ  يف عبارة ابن امللقن داللة على أن أكثر النحويني مل يعرفوا ذلك، ويعرفُ  - ٤

  نبهوا عليه أم مل ينبهوا.  سواءٌ  ؛ذلك
ال  عليه ابن امللقن بالدقة يف النقل، وأن ما ورد من املآخذ  لنا مدى اهتمامِ تبني يذا 

 امللقن يف شرحه اجلامعَ  الذي اختذه ابنُ  ضري السبيلَ ر اليسري الذي ال يَ زْ من النـ  كونَ يعدو أن ي
 اللبس. الصحيح من التوضيح وفك  

  
  

                                 

  .٢/٢٩٢التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
 .١/٦٢شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح  )٢(



املبحث الثالث: التبعية واالستقالل   
٢٥٠ 

 
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 املبحث
ُ
 الثالثالثالثالثالثالثالث    املبحث

َّ
 : التبعي
َّ
 : التبعي
َّ
 : التبعي
َّ
        ة واالستقاللة واالستقاللة واالستقاللة واالستقالل: التبعي

على بعض املسائل النحوية يف كتاب التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  بعدما وقف الباحثُ 
  برأيه. ريه وقد يستقل غ آراءَ  قد يتبعُ  أن الشارحَ  له تبني  -بالدراسة والتحليل-

قال ابن إذ  ؛يف (يا نساء املسلمات) :النحوينيع فيها األحكام النحوية اليت تبِ  فمثالُ 
 )النساء(بنصب  :هاها وأشهرُ أصح  ؛ذكرها القاضي عياض هٌ أوجُ  )يا نساء( يف إعراب" :امللقن
 ذا رويناه عن مجيع شي. على اإلضافة )املسلمات( وجرق، وهو من نا باملشرِ وخِ قال الباجي: و
، )اجلامع مسجدِ ـ(، كإىل األخص  إىل صفته، واألعم  إضافة الشيء إىل نفسه، واملوصوفِ  بابِ 

بقول يأخذ ابن امللقن هنا جند . ف)١(..."على ظاهره وهو عند الكوفيني جائزٌ  )،الغريب جانبِ (و
، ه٤٧٤ سنةي تويف الباجو ، ويتابعهما دون تعقيب أو مناقشة ،القاضي عياض والباجي

  ه.٥٤٤سنة القاضي عياض تويف و 
  ن قبله يف هذا الرأي.ع مَ تبني أن ابن امللقن تبِ يوبه 

وقال القرطيب يف رواية مسلم: وروايتنا " ويٌل)، قال ابن امللقن:يف (ليٌل ط أيًضا: ومن ذلك
، )ًال طويًال عليك لي(على االبتداء واخلرب، ووقع يف بعض الروايات:  )طويلٌ  ليلٌ (الصحيحة: 

ه عن طول نه خيربُ إيف الغرور من حيث  نُ أوىل من جهة املعىن؛ ألنه األمكَ  على اإلغراء. واألولُ 
مبالزمة طول  صب على اإلغراء مل يكن فيه إال األمرُ ، وإذا نُ )فارقد(ه بالرقاد بقوله: الليل مث يأمرُ 

  .)٢("ضائعا )فارقد(ه: الرقاد، وحينئذ يكون قولُ 
  .ه٦٥٦املتوىف القرطيب برأي امللقن  ابنُ  أخذوذا فقد  

 ؛ إذعد)يف (أما ب :امللقن النحويني دون إضافة أو تعليق أو حتقيق ابنُ فيه ع ل ما تبِ اومث
وهذه األوجه مقررة  .)٣(وتنوينها" ،ونصبها ،وتنوينها ،الدال ضمأوجه:  "ويف ضبطها أربعةُ  قال:

  . )٤(عند النحويني

                                 

  .١٦/٢٧٥التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
 .٩/٨٩املصدر السابق  )٢(

  .٧/٥٥١املصدر السابق  )٣(
 .٥٤-٥٣إحراز السعد بإجناز الوعد مبسائل أما بعد  )٤(



املبحث الثالث: التبعية واالستقالل   
٢٥١ 

على اإلضافة،  سرياءَ  : حلةَ )املطالع(قال صاحب " قال:إذ  ؛ومثله يف (حلة سرياء) 
  .)١(..."هم بالتنوين على الصفةضبطناه عن ابن سراج ومتقين شيوخنا، وقد رواه بعضُ 

: والواو عوض القرطيب قال" قال:إذ ا)، يف (والوضوء أيضً  أيًضا: ل تبعية ابن امللقناومث
هذا  حنا مأخذَ وقد وض  ،مللقن رأي القرطيب يف ذلكا ع ابنُ تبِ إذ . )٢(..."عن مهزة االستفهام

  نقل ابن امللقن عن القرطيب. وذلك بعدما أثبتنا دقةَ  ،تباعاال
إذ  .)٣("وتذكريها ،األجود صرفها، وكتابتها باأللف" قال:إذ ا يف (مىن)، ومن ذلك أيضً 

الصرف  عليها عدمُ  بُ ، وإن كان املشهور أن أمساء البلدان يغلِ )٤(تبع يف هذا الرأي سيبويه
  والتأنيث.

ٞ ﴿ وكذلك يف قوله تعاىل: ، وهو )إىلـ(دي إىل مفعوله بعُ  ..." ، قال:)٥(﴾إَِ�ٰ َرّ�َِ.� �َ�ِ�َ�ة
 ،امللقن النحويني يف ذلك تبع ابنُ  .)٦("إذا كان مبعىن االنتظار ال يتعدى ا، وإمنا يتعدى بنفسه

 ﴿ قال تعاىل: ؛حبرف جر يًامتعد(االنتظار)  ورد يف القرآن معىنقد وموضع اخللل هنا أنه 
  .)٧(﴾َ�َ��ِ�َ�ةُۢ #َِ- ]gِۡ�َُ� ٱWَ�ۡ/ُۡK)Gُنَ 

 من تقديرفيه  بد ال" ه إىل اهللا ورسوله)، قال ابن امللقن:ومثله يف (فمن كانت هجرتُ 
  ضح منهج التبعية لديه.يتهذا السياق يف . و )٨(..."عند أهل الصناعة القاعدة؛ ألن شيء

ثبت املذكور، وتنفي تُ  ؛(إمنا) موضوعة للحصر" :قالإذ  (إمنا األعمال بالنيات)، ومثله يف
  .)٩("اجلمهور من أهل اللغة واألصول وغريمهامذهب ما عداه، هذا 

أا إذا كانت يف سياق  )كاد(واملشهور يف " قال:إذ ومثله يف (ما كدت أصلي العصر)، 
                                 

  .٧/٤٠٩مع الصحيح التوضيح لشرح اجلا )١(
  .٢/١٧٧التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٢(
  .٣/٣٨٨املصدر السابق  )٣(
 .٣/٢٤٣الكتاب  )٤(

  .٢٣ :قيامةال) ٥(

  .٣٣/٣٢٣املصدر السابق  )٦(
  .٣٥ :ملالن) ٧(

  .٢/١٩٠املصدر السابق  )٨(
  .٢/١٧٠املصدر السابق  )٩(



املبحث الثالث: التبعية واالستقالل   
٢٥٢ 

  .)١("تْ فَ نَـ  ، فإن كانت يف سياق اإلجيابتْ بَ النفي أوجَ 
 قال:إذ )، : (ال حول وال قوة إال باهللا؛ ففيبه ابن امللقن من آراء حنوية أما ما استقل 

هذا الرأي عند املتقدمني  - حسب اطالعي- )، ومل أجد قوةً  - (حوًال  ، أي:)٢("وفتحهما به"
هذه  حت مدى صحة هذا الرأي عندما درستُ ، وقد وض به ابن امللقنواملتأخرين، بل استقل 

  املسألة.
ى عل فيف الراء واملد، وهو مصروفٌ بكسر املهملة وخت" قال:إذ  ؛ومثله يف (حراء)

ره ثه، ومنهم من قصَ ن أن ى الصحيح أيًضا، ومنهم مَ عل ن منع صرفه، مذكرٌ يح، ومنهم مَ الصح
حسب  مل يقف عليها الباحثُ  ففيما ذكره ابن امللقن لغةٌ  .)٣("لغات ت فهِذه سِ  ،أيًضا
  وهي لغة (حرا) بالقصر. ؛عهاطال

خذ األ تبعية ابن امللقن واستقالله يف مقدار تبنيُ ي ؛ذا، ومن خالل األمثلة السابقة الذكر
  يف دراسته للمسائل النحوية. ما وقف عليه الباحثُ بَ حسَ  وذلك ،آلراء النحويةلستنباط االأو 

  
  

                                 

  .٦/٢٨٢املصدر السابق  )١(
 .٦/٣٣٨املصدر السابق  )٢(

 .٢/٢٤٩التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )٣(



آرائه يف من جاء بعده ثرياملبحث الرابع: تأ   
٢٥٣ 
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ُ
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 آرائه يف م
َ
 آرائه يف م
َ
 آرائه يف م
َ
        ن جاء بعدهن جاء بعدهن جاء بعدهن جاء بعدهآرائه يف م

 أخذوا منه وتأثروا بآرائه،الذين امللقن،  ذا املبحث يف رحاب املتأخرين عن زمن ابنِ فـََلُك ه
بقية ما  مث يذكرُ  ،أوًال اليت نقلت عنه اآلراء النحوية  من فن، فالباحث سيعرضُ  وذلك يف أكثرَ 

  قل عنه يف فنون أخرى على سبيل اإلجياز. نُ 
 قال ؛ إذفي (ما أنا بقارئ)فعد ابن امللقن: ن بالنحوية اليت تأثر ا مَ  أما من حيث اآلراءُ 

و(الباء) زائدة  ،و(بقارئ) خربها ،(ما) نافية، وامسها (أنا) "قال العلماء: :مشس الدين السفريي
 ؛ن جعلها استفهاميةلط مَ ه: وغُ امللقن وغريُ  القراءة، قال ابنُ  لتأكيد النفي، أي: ما أحسنُ 

  .)١(لدخول الباء يف خربها"
ميد  )الزنا(قال ابن امللقن: و" :مشس الدين السفريي أيًضا قالإذ  ؛يظهر الزنا)ومثله يف (و 

  . )٢("ويقصر، واألوىل لغة جند، والثانية لغة أهل احلجاز
 ،(ما) (إن) يف قول الكوفيني مبعىن" قال القسطالين:إذ وجدناه لبحرا)،  ا يف (وإنْ وأيضً 

ا، وعند البصريني (إن) خمففة من الفرس إال حبرً والالم يف (لبحرا) مبعىن (إال)، أي: ما وجدنا 
  . )٣("الثقيلة، قاله ابن امللقن
قال ابن امللقن: هو " :أبو إسحاق احلليب قالكوا الشوارب)، ا: (�ومثله يف قوله 

  .)٤("ينهك)، يعين من باب منع مينع فهو مانع -ثالثي من (ك 
 ا فليغتسل)، قالل ميتً ن غس يف (مَ : امنهف أما اآلراء احلديثية الىت نُقلت عن ابن امللقن،

أو أراد غسل األيدي، ولو غسل ميتني أو أكثر، فهل  ،هو منسوخ"... :عبد الرؤوف املناوي
  . )٥("؟ قال ابن امللقن: اليتعدد الغسلُ 

قال ابن امللقن: معىن " :املناوي قال)، ا، يف (فإن صالتكم معروضة علي ومن ذلك أيضً 

                                 

 .٢٠٧/ ١االس الوعظية يف أحاديث خري الربية  )١(

 .٢/١٥٣املصدر السابق  )٢(

 .٥/٧٦إرشاد الساري  )٣(

 .٣/٣٥٤عجالة اإلمالء  )٤(

  .٢/٤٣٢التيسري بشرح اجلامع الصغري  )٥(



آرائه يف من جاء بعده ثرياملبحث الرابع: تأ   
٢٥٤ 

)معروضة عل( ي  ١("توصل اهلدايا أي موصولة إيل(.  
 :ويف رواية" :املناوي ) قال...اهللا علي  أحد يسلم علي إال رد  يف (ماأيًضا ذلك من و 

) كما قال الراغبُ ...لطيف إذ بني التعديتني فرقٌ  ،بُ وأنسَ  قال القسطالين: وهو ألطفُ  ،)إيل: 
 -امللقن وغريه كما قال ابنُ - . واملرادُ .. (روحي) ،يف اإلكرام )إىلـ(يف اإلهانة وب )علىـ(ب

  .)٢("اجمازً  النطقُ  :بالروح
اهللا،  ا وجهُ  ريدَ ما أُ  من األنصار: هذه قسمةٌ  فقال رجلٌ (من ذلك كما عند البخاري: و 
 قال ابنُ " :ن الصديقيابن عال  قال؛ )ن ذلك فصربمِ  ي موسى بأكثرَ وذِ لقد أُ  :�فقال 

إنه (... وإن صح ذلك فيكون معىن قوله:  غريبٌ  )إنه من األنصار(امللقن: وقوله يف البخاري: 
  . )٣("الءً ا ووَ لفً ، أي: حِ )من األنصار
امللقن يف  ذكر ابنُ " :ه السفرييقالما  ذ عن ابن امللقن يف (بسم اهللا الرمحن الرحيم)ومما ُأخِ 

 ،حت اجلبالُ سب  )بسم اهللا الرمحن الرحيم(شرحه على البخاري عن النقاش أنه قال: حني نزلت 
نزلت  ، وذلك: أا آيةٌ ما ذكره فلذلك معًىن  قال: فإن صح ، اجلبالَ  حممدٌ  رَ فقالت قريش: سحَ 

  .)٤("معه بنص القرآن العظيم على آل داود، وقد كانت اجلبال تسبحُ 
ب كتَ   من صلى يف كتابٍ ( �عن النيبعن ابن امللقن، فيما ورد  السفريي أيًضا ومما نقل

احلديث  امللقن أن بعض أصحابِ  حكى ابنُ " قال:إذ  الصالة)، األيام فضلَ  على مر له  اهللاُ 
اذا؟ قال: بصاليت على بك؟ قال: غفر يل، فقيل له: مب ؤي يف املنام، فقيل له: ما فعل اهللاُ رُ 

  .)٥("�رسول اهللا 
نقله السفريي  ماذلك فمثال ن بعد ابن امللقن: ا مَ  رَ الفقهية اليت تأثـ  أما من حيث اآلراءُ 

بعض آذان األنعام  قطعُ  قال ابن امللقن: جيوزُ " قال:إذ يف حكم قطع أذن البهيمة، أيًضا 

                                 

  .٢/٥٣٥فيض القدير  )١(
 .٥/٤٦٧فيض القدير  )٢(

 .١/١٨٦ني لطرق رياض الصاحلني دليل الفاحل )٣(

 .١/٦٧االس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية  )٤(

 .٧٩/ ١املصدر السابق  )٥(



آرائه يف من جاء بعده ثرياملبحث الرابع: تأ   
٢٥٥ 

  .)١("للتمييز
قال ابن امللقن: وهو " قال:إذ  عن ابن امللقن يف حكم الظهار،نقله البقاعي ومن ذلك ما 

  .)٢("كما ذكره الرافعي يف الشهادات  حرامٌ 
ذلك يف قوله فمثال : ن بعدهرآن الكرمي اليت تأثر ا مَ سري القيف تفه ؤ أما من حيث آرا

�ٗ ﴿ تعاىل: 
�
ُ
 )اوسطً (قال ابن امللقن: أنا أرى أن " :السفريي قال، )٣(﴾� و3Wََٗ  َوXَgَ �َِKٰöَþَۡ)َ|Cُٰۡ- أ

مثل وسط الدار، وأرى أن اهللا تعاىل إمنا  ؛يف هذا املوضع مبعىن اجلزء الذي هو بني الطرفني
تقصري فيه   فيه كالنصارى، وال أهلُ  و غلُ  فال هم أهلُ  ،طهم يف الدينبذلك لتوس  وصفهم
   .)٤("كاليهود

 عنه منذ خِ أُ  مناذج مماو فيمن بعَده، امللقن  ابنِ  أثرإبرازه من من  ن الباحثُ ك متهذا، ما 
  شامل. موسوعي  مطلعٌ  يدل على أن ابن امللقن حبرٌ  وهذا ،وفقهية وتفسريية حنوية ءٍ آرا

  
  

                                 

 .٢/٢٠٩االس الوعظية  )١(

 .١٩/٣٤٥نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  )٢(

  .١٤٣ :لبقرةا) ٣(

 .٢/٢٧٨االس الوعظية  )٤(



املبحث اخلامس: أثر حبثه النحوي يف داللة احلديث   
٢٥٦ 
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 ،وصرفية ،حنوية :جوانب متعددةمن شاملة  الشريفة دراسةً  امللقن األحاديثَ  درس ابنُ 
  وأصولية، وقد كان لدراسته النحوية للحديث الشريف رسٌم يف توجيه احلديث. ،وفقهية ،ولغوية

أي:  ؛(يف) هنا للسببية"  اهللا)، قال ابن امللقن:البغض يففمن ذلك يف (احلب يف اهللا و 
وكقوله يف اليت  )،من االبل يف النفس املؤمنة مائةٌ ( :�كقوله   ؛بسبب طاعة اهللا ومعصيته

   .)١("، أي: بسببها وأصل (يف) للظرفية)فدخلت النار فيها( :ت اهلرةَ سَ حبَ 
  ما يقتضيه معىن احلديث.بَ ؛ حسَ النحويني ملا عليه أكثرُ  امللقن ما هو خمالفٌ  فاختار ابنُ 

   .ا لعدم استقامة معىن احلديثا حنوي امللقن رأيً  ابنُ  هذا، وقد يرفضُ 
ِ]َ� َ�)َُ/Gاْ  ﴿ومن ذلك يف  

 ٱ̂

ٌ� إِ 
Înُ -ۡCُ�َۡ(}َ ِس�
�(ِK َنGCَُ[ 
�َÐِ﴾)أبو "قال  قال:إذ  ،)٢
، أي: أبَنيُ  اق النحاة، والقول أنه استثناءٌ ذ عند حُ  وهو خطأٌ  ،)الواو(ن (إال) هنا مبعىن إ :عبيدة

  . )٣("جونلكن الذين ظلموا منهم، فإم حيَُ 
دخل الثاين (الواو) تُ وهو أن  ؛للمعىن خطأ، فذلك عائدٌ ) مبعىن (الواو) كون جعل (إالأما  

  رج الثاين من حكم األول.يف حكم األول، خبالف (إال) فإا ختُ 
ها على ال تزيدوا بعضَ " قال:؛ إذ ها على بعض)فوا بعضَ شِ ا يف (ال تُ ضً ومن ذلك أي 
، و(على) خمتصة بالزيادة، و(عن) )علىـ(اه بإال أنه عد  ؛وىلوال تنقصوا، وكأن الزيادة أَ  ،بعض

 يز بدلَ ن جيُ مَ  إال على مذهبِ  ؛ه على النقص مع (على)محلُ  خمتصة بالنقصان، وال يصح 
  .)٤("عدوفيه بُ  ،(عن) (على) موضعَ ها من بعض، فيجعل احلروف بعضِ 

عرف (إال) ؛ ألنه ال يُ )الواو(وال يصح أن يكون (إال) مبعىن " قال:ومثله يف (إال خطأ)، 
وحكى سيبويه أن (إال)  ...قصدذر؛ ألنه ليس بشيء يُ مبعىن حرف العطف؛ وألن اخلطأ ال حيُ 

  .)٥(ا"تأيت مبعىن (لكن) كثريً 
                                 

  .٢/٤٤٤التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(
  .١٥٠ :لبقرةا) ٢(

  .٢٢/٥٨املصدر السابق  )٣(
  .١٤/٣٣٣املصدر السابق  )٤(
 .٣١/٣٥٧املصدر السابق  )٥(



املبحث اخلامس: أثر حبثه النحوي يف داللة احلديث   
٢٥٧ 

على ما يوافقه من معىن احلديث، من ذلك  حلكم النحوي بناءً ا امللقن خيتارُ  ابنَ  وقد جندُ 
أنه خيربه عن  ؛يف الغرور من جهة املعىن نُ واألول أوىل؛ ألنه األمكَ " قال:إذ يف (ليٌل طويٌل)، 
  .)١("ه بالرقادطول الليل مث يأمرُ 

قوله: فيها،  )ليت(وخرب  ،منصوب على احلال" قال:إذ ا يف (جذعا)، ومن ذلك أيضً 
لنصرتك، إذ قد   وقوةً  وصحةً  يف هذا احلال شبيبةً  -أي: مدة احلياة-تقدير: ليتين كائن فيها وال

  .)٢("عند هذا القول يَ وعمِ  ن أسَ  كان
ت وإن صح  ،غري جمزوم، وذلك حلنٌ  بإثبات الياء، والفعلُ " قال:إذ  ؛ومثله يف (ال يبيع)

، فكأنه قد يوجد هذا البيعُ  في أنألنه إذا نُ اها معىن النهي، نافية، وقد أعط )ال( الرواية فتكونُ 
عدمه، فكان النفي  إعدامه أو استبقاءُ  من النهي عن الفعل: إمنا هو طلبُ  ه، واملرادُ عدمُ  ر استمَ 

  .)٣("الوارد من الواجب عندهم
يف املسألة النحوية  احلكم النحوي مبعىن احلديث؛ إذ قد يكونُ  ارتباطُ  تبني ي ومما سبق

وذلك من على غريه بسبب ما يقتضيه املعىن.  م وجهٌ من وجه، ومع ذلك رمبا يُقد  كثرُ الواحدة أ
  لبعض املسائل النحوية. هيف دراستعليه الباحث  خالل ما وقف

                                 

 .٩/٨٩التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  )١(

 .٢/٢٩٢املصدر السابق  )٢(

 .١٤/٣٤٤املصدر السابق  )٣(



املبحث اخلامس: أثر حبثه النحوي يف داللة احلديث   
٢٥٨ 
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 اخلامتة: األمر األول: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
٢٥٩ 

        اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
وعليك  ،والصرب، ومنك التوفيقُ  ، فمنا اجلهدُ رت وأعنتَ نا على ما يس رب  لك احلمدُ 

 الن!كْ الت  
املأمول،  الُسول، واألمرُ  يف القول والعمل؛ إذ مها غايةُ  املوىل أن يرزقنا اإلخالصَ  لُ ونسأ

  وما يتحقق القبول.
  .ه أن نكون من احملسنني البن امللقن بإظهار علمه والداللة عليهكما أسألُ 

  
  النتائج:

إىل  ص البحثُ لبعض املسائل يف كتاب (التوضيح لشرح اجلامع الصحيح) خلَ  بعد دراسيت
  :عدةٍ  نتائجَ 

ا من روافد الدراسات النحوية هم ا مُ عد رافدً يُ  )التوضيح لشرح اجلامع الصحيح(كتاب   - ١
ا بذلك على شرح مستعينً  ،زها بتعليقات لطيفةوطر  ، علميةونقوًال  حنويةً  التطبيقة؛ إذ ساق آراءً 

  أو تنبيه على فائدة. ،أو ترجيح قول على آخر ،عبارة يف احلديث
يف مسائل  ؛ إذ يذكرُ جمن أصول االحتجا  األولُ  عند ابن امللقن هو األصلُ  لسماعُ ا - ٢

  .قبل التعليالت املنطقية واألدلة القياسية ،مساعية ا شواهدَ اخلالف دائمً 
ما ورد يف  أن  ا على إثباتِ  ا ما يستشهدُ اهتمام ابن امللقن بالقراءات القرآنية، فكثريً  - ٣

م أو قول لَِعلَ  ،ملدرسة أو رأيٍ  ،حتت قاعدة حنوية عامة معروف يدخلُ لغوي  احلديث استعمالٌ 
   .من املتقدمني

٤ -  ه بصحة الرواية يف ص روايات احلديث األخرى، وعنايتُ دقة ابن امللقن يف تفح
ت صح  ا ما يقول: إنْ فكثريً  ؛ونقد الروايات الضعيفة ،االستشهاد النحوي باحلديث الصحيح

  الرواية.
ابن امللقن باجلانب النحوي يف شرحه ألحاديث صحيح البخاري؛ إذ قلما  اهتمام - ٥

ن سبقه إىل  أقوال مَ ناقًال  ؛باجلانب النحوي يف املناقشة والرتجيحيستعُني فيها مسألة إال و  جيدُ 
  لطاي. غَ ومُ  ،الوابن بط  ،نيالت  من أمثال ابنِ  ؛شرح صحيح البخاري

كثري من   ر له مجعَ مصادره اللغوية والنحوية، مما يس  اطالع ابن امللقن، وتعددُ  عةُ سَ  - ٦



 اخلامتة: األمر األول: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
٢٦٠ 

  أقوال اللغويني والنحويني. 
 د األوجه اإلعرابية فيها خيتلفُ اليت بتعد  ؛ابن امللقن يف دراسة املسائل النحوية دقةُ  - ٧

  معىن احلديث. 
  توظيف ابن امللقن للجانب النحوي يف شرح احلديث الشريف. حسنُ  - ٨
ا إىل جانب األصول السماعية  بالدارسني االستداللُ  د اليت حيسنُ الشواه كثرةُ   - ٩

  األخرى.
، حيث ال يوجد إال للنحاة يف كثري من املسائل اليت درسها الباحثُ  امللقن مقلدٌ  ابنُ  -١٠

رأي  ه. وأما ترجيحُ غريِ  عند أحدٍ  - حسب اطالعه- ا مل جيدمها الباحثُ مسألتان ذكر فيهما رأيً 
 ؛والنثر ،وشواهد الشعر ،وقراءاته ،من القرآن ؛ر الدليل من احلديث وغريهمع ذك على آخرَ 

  يف أمره. الغالبُ هو فهذا 
 ،النحاة ومذاهبِ  ،اطالعه على كتب النحو عةِ لسَ  ؛ا من طبقة األئمة يف عصرهد حنوي عَ فيُـ 
كل مسألة نه من املشاركة باملناقشة والرتجيح يف  ا مك اطالعً  ،ومصادرهم ،وأدلتهم ،وأقواهلم

  النحاة وغريهم فيها. ض هلا وذكر آراءَ عرَ 
 وغريه قد راح البخارين شُ ن جاؤوا بعد ابن امللقن مِ أن مَ  :ثبت من خالل املوازنة -١١

 ،وابن بطال ،من أمثال ابن التني ؛ن سبقهعلى مَ  كما اعتمد هو من قبلُ   ،ااعتمدوا عليه كثريً 
البن حجر العسقالين  )ري بشرح صحيح البخاريفتح البا(يف  :ومغلطاي. وعلى سبيل املثال

إحصاء الدكتورة ناهد العتيق اليت درست  بَ مسألة حنوية حسَ  ومائةِ  سبعٍ  ابن امللقن حنوُ  تلميذِ 
من  يف شرح ابن امللقن أكثرَ  وجدتُ  وقد ،ةالنحوية يف هذا الشرح يف رسالتها للدكتورا املسائلَ 

عجب من كثرة الدراسات النحوية على فتح الباري دون  ومع هذا ت ،مسألة حنوية ثالثني ومائةِ 
  واهللا أعلم. ،ه بني الباحثنيإىل حداثة حتقيقه ونشرِ  كتاب التوضيح؛ ولعل هذا يعودُ 

  
  



 اخلامتة: األمر الثاني: أهم التوصيـات
٢٦١ 

  التوصيات:
الباحثني يف جمال  ا تفيدُ أمورً  رأيتُ  ؛إىل هذه اخلامتة كانت فكرةً   حبثي منذُ  من خالل مسريةِ 

  ومن أهم ذلك:، لعل اهللا ينفع ا، اية هذه اخلامتة يف ها توصياتٍ فأقدمُ  ،التخصص
واستخالص البحوث اللغوية  ،خاصة القدمي منهاو  ؛العناية بكتب شروح احلديث - ١

والنحوية والصرفية والبالغية فيها؛ ألا من أهم ااالت التطبيقية هلذه العلوم؛ ألن مؤلفي تلك 
على شرح النصوص أحد ا؛ إذ مل يكن جيرؤ علومها غالبً الشروح من أهل املعرفة والعناية باللغة و 

  الشرعية دون معرفة كافية بالعربية وعلومها.
ودراستها  )التوضيح لشرح اجلامع الصحيح(مجع املسائل الصرفية واللغوية يف كتاب  - ٢

  ألن الكتاب غين بذلك. ؛يف رسائل جامعية
 ،ابن امللقن األخرى اليت مل تدرس دراسة املسائل املتعلقة بالعربية وعلومها يف كتب - ٣

فقد تبني أنه من أكثر أهل العناية ذه العلوم يف شروحه ومؤلفاته اليت هي جمال خصب 
  للبحوث التطبيقية يف هذه العلوم.

مجع آراء ابن التني يف العربية وعلومها من خالل شرح (التوضيح لشرح اجلامع  - ٤
وهو  ، عن شرحه على البخاريامللقن إليه ناقًال  بنُ ا ما يعزو االصحيح) ودراستها، إذ كثريً 

  مفقود.
لطاي يف العربية وعلومها من خالل شرح (التوضيح لشرح اجلامع غَ مجع آراء مُ  - ٥

وهو  ، عن شرحه على البخاريامللقن إليه ناقًال  ا ما يعزو ابنُ الصحيح) ودراستها، إذ كثريً 
  مفقود.
  
  

�  
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 األنفالسورة 
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﴿ ۖ�ٗ�ِ(َa �َ�ِ��َ�َ Pِ ُ 

  ٤٣  ﴾ إِۡذ ]ُ�ِ Cَُ.ُ- ٱ*�� 

  سورة التوبة
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� ,
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َ
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َ
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َ
�َ0﴾  ٧١  ��� 
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  يوسفسورة 
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�
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  احلجرسورة 
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 اإلسراءسورة 
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َ
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ۡ
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﴿ 
ن
َ
Kَۡ- �ََ� أ

َ
LضU

َ
Vِٰۡت َوٱNَٰOَ 
@Kٱ Pِ ��َ ُۥ>َ QُِRّ@َُS َ 

�  ٤١  ﴾ٱ* 

﴿ ٖ�

 َدآ#&ُ 'ََ()َ ُ 
2ِ�3ۡ4َِ ٞ 0َِ/ۡ�ُ.- �
  �ٓءٖ, ّ�ِ� �
  َوٱ* ٰ َ6َ 7ِ/ۡ8َ �﴾  ٤٥  �� 

  الشعراءسورة 
﴿ cۡ َ َ�َلa َنG}ُ�َۡ� إِۡذ -ۡCَُ�GXُ/َ@َۡS﴾  ٧٢  

� 

  سورة النمل
﴿ٞ�  cُ/ۡ
�َ.� ٱ _8

َ
Ý ÉÊَ﴾  ١٨  
�
 


��, ��  ٣٥  ﴾َ�َ��ِ�َ�ةُۢ #َِ- ]gِۡ�َُ� ٱGُ(Wَ�ۡ/ُۡKَن  ﴿ 



 الفهارس
٢٦٧ 

  الصفحة      رقم اآلية  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  الروم سورة

ۡ�ُ� ِ�� َ:cُRۡ َو�ِ  ﴿
َ
Vۡٱ ِ 
*ِ ُۚ�Xۡ4َ �ۢ﴾  ٤  �� ,
	� ,


�� 

  سورة  األحزاب
﴿ َ�gِ��ََlُۡب ٱGُ(qُAۡ)ََ±ِ� ٱ�١٠  ﴾َوَ  

� ,

� ,

�	� 

 سورة سبأ

{�c�d��e�z  ١١  �� 

  سورة فاطر
﴿ -ۡ ُ̄ َ̂ GXُ/َ@َۡSاْ ُدَ°َٓء  -ۡ ُG}ُ�َۡ� ١٤  ﴾إِن  

� 

  سورة يس
ونَ ﴿ ُøَۡùُ ��َ8ۡ َ 
� �ٞ�ِúَ � 
/
 K 

ٞ 
  ٣٢  ﴾ pن ُ&ّ�	 

  سورة غافر
�tِرُۡ ۡ- ]Gََۡم ٱxز0َِ�ِ إِذِ ٱGُ(qُAُۡب ﴿

َ
 �	  ١٨  ﴾َوأ

َ}ِٰ@Gۡ@ََ0z  cَُف G/َُ(Xۡ8َنَ ﴿ 
@Kَوٱ -ۡ.ِِqٰ|َ}ۡ
َ
ۡ~َ}Pِ cُٰٓ أ

َ
Vۡإِذِ ٱ

  ﴾�GRُHَ@ُۡSنَ 
٧١-٧٠  	� 

  سورة فصلت
﴿  �ِ�ِRXَ(ِۡAّ Íٰٖ 
{hَِ# �َ_�٤٦  ﴾َوَ�� َر  
�� 

 سورة الزخرف

﴿ p��َYۡ � ûَ�َُٰ� ٱَlۡ�Gَٰةِ ٱ�_ 
/َK �َِKٰ«َ _&ُ ٣٥  ﴾ن  
�	 

  اجلاثيةسورة 
ِ َوَءاَ�ٰ?2ِِۦ ]G�ُ�ِ�َُۡن  ﴿ 
ّيِ Xۡ4َ ��[�ِnََ� ٱ*

َ
�ِRَ0�﴾  ٦  �� 

 سورة حممد

﴿ �َ}َ� 
@Kٱ 
̂
 ��  ١٨  ﴾َ�َ.hُ�َ[ cُۡ�وَن إِ

 سورة احلجرات



 الفهارس
٢٦٨ 

  الصفحة      رقم اآلية  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
﴿ ْ ِ]َ� َءاG�ُ�َا 
َ.� ٱ _8

َ
Ý ÉÊَ ْاGُ�GCَُ[ ن

َ
َ̂ Gَۡa �ۡ¿َ@َۡSمٞ ّ�ِ� É©َ}َ ÞٍGَۡa أ

َ̂ �َِ@�ٓءٞ ّ�ِ� �َِّ@�ٍٓء  f ّ�ِۡ�ُ.ۡ- َو ٗjۡ)َ﴾  
١١  
�� 

﴿ ۖ �
ۡ{َ�اُب َءاَ��
َ
Vۡٱ �َِA�َa ﴾  ١٤  �� ,�� 

  سورة ق
﴿ �ِ�kَِlۡٱ 
mnََوo﴾  ٩  	� 

  سورة الذاريات
, ���, ���  ١٧  ﴾َ�� GXُÎَ.ۡ8ََن ﴿

��	 

﴿ ْ Gُ�²َ  cِۡا 
rٱ �َِ�ّ �ٗ�ِ(َa��َ  َنGXُÎَ.ۡ8َ﴾  ١٧  
�� 

 الطورسورة 

﴿  -ُ�nِ
�Kٱ _âَAۡٱ Gَ ُ 2ُۥ

  ٢٨  ﴾ãإِ��	 

  سورة احلديد
Uِض, ﴿

َ
Vِٰۡت َوٱNَٰOَ 
@Kٱ Pِ ��َ ِ 
*ِ Qَ
RWَ﴾  ١  �
 

 سورة ا�ادلة

﴿  ۖ-ۡ.ِِ?ٰÚَ 
�
ُ

 أ� ُ � 
�﴾  ٢  
�� 

  سورة املمتحنة
 ���  ١٢  ﴾َ̂ kِXۡ8َ�Xۡ�َ Pِ �َ�َُ�وٖف وَ ﴿

 سورة اجلمعة

ۡواْ �َِ�َٰ�ةً ﴿
َ
 �	  ١١  ﴾pَذا َرأ

  سورة القلم
وَن ﴿ ُ�ِRۡ َُو ُ�ِRُۡ¡@ََ0¢  ُنG?ُ�ۡ/َۡKٱ -ُCُِ�ّ[

َ
�ِ#﴾  ٦- ٥  �� 

﴿ 9َِBَ�ن ²ََن ذَا َ��ٖل َو
َ

  ١٤  ﴾أ�� ,��� 

  سورة احلاقة
﴿ ِ9ِqَrۡٱ _'َlَ 2ُۥ
�p﴾  ٥١  	� 

 سورة املزمل



 الفهارس
٢٦٩ 

  الصفحة      رقم اآلية  اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
﴿  fۚ�ٗgۡ

َ
hَiَۡ- أ

َ
f َوأ ٗjۡ)َ Gَ ُ﴾  ٢٠  �� ,	
 

  سورة القيامة
  أَينَ ﴿

َ

  ١١  ﴾َفر ٱمل�� ,
�� ,

��
 

ةٌ ﴿ َ�ِ�
� tِٖ��َGَۡ[ ٞهGgُُ٢٢  ﴾ و  �
� 

﴿ tِٖ��َGَۡ[ ٞهGgُُةٌ و َ�ِ�
� �  ٞ , ���, ��  ٢٣-٢٢  ﴾ إَِ�ٰ َرّ�َِ.� �َ�ِ�َ�ة

�	
 ,��
 

 رالفجسورة 
﴿ ×ِ�َ�َlِ �ُ�ۡ 
�َa ِ̈ 
  ٢٤  ﴾Gqُ8َُل َ�ٰ)َۡ�¡َ�� 

 سورة الليل

﴿ ٰ َ6ۡ
َ
Vۡ2ِِ ٱ�2ِ َرّgَۡٱ#ۡ?َِ±�َٓء و 
̂


  ٢٠  ﴾çإِ�� 



 الفهارس
٢٧٠ 

        فهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبوية    –    ٢٢٢٢
  

  الصفحة      طرف الحديث
�ك، فلن تعدَو قدرَ أْ اخسَ  �
�� 

 تنفرجي ي أزمةُ اشتد� �
�� 

�أما بـَْعدُ  ��	 

�ن أهل اجلنةن أهل اجلنة فمِ إن كان مِ  ��	 

�إمنا األعماُل بالنيات �
�� 

�إمنا الربا يف النسيئة �
�� 

 ���  اكوا الشوارب

، مث ماذا؟ قال: مث املوتُ  أْي رب  �� ,�

 

 ��  هيْ نَـ ذبني أ ضربةً  من حديدٍ  بـِمطرقةب ضرَ يُ  مث


  ثويب يا حجرُ �� 


  حىت فـَْرَجه بفرِجه�� 


  حج مربورٌ �� 

 ��  صالُة الليل َمْثىن َمْثىن


�, ��  ضربة من حديد� 


�  ُعذبت امرأٌة يف هرة حبستها� 


�, ��  عليك ليٌل طويلٌ � 


  فإن رأس مائة سنة منها�� ,�
� 

 فإن صالتكم معروضة علي  ��� 

 ��  نون يف قبوركمفتَ أنكم تُ  وحي إيل فأُ 


  ابً ثي أم  تَ جا تزو رً كْ فبِ �� 


  جوا فرارًا منهفال ختر �� 



 الفهارس
٢٧١ 

  الصفحة      طرف الحديث
, 	�, ��  ه إىل اهللا ورسولهن كانت هجرتُ فمَ 

�	� 


  ئست الفاطمةُ بو  ضعةُ ر مُ ـال مَ عْ فنِ �� 


  يف النفس املؤمنِة مائٌة من اإلبل	� 

 ���  فيما سَقِت السماُء والعيوُن أو كان َعَثريا الُعشرُ 


  كاد الفقُر أن يكوَن كفرًا�
 


�  كان شطر الليل يبلغه� 

 �	  هاحْ رَ طْ ليَ  ؛خْ كِ   خْ كِ 


  ا بصالتكم طلوَع الشمس وال غروَاوْ ر ال حتََ �� 


  بعُضكم رقاَب بعض بضرِ يَ  اارً ف ي كُ دعبال ترجعوا �� 


  ال ُتِشفوا بعَضها على بعضٍ �� 

 ��  إال يف اثنتني دَ ال حسَ 


  ال حول وال قوة إال باهللا	� 


  ال يبيُع بعُضكم على بيع أخيه�
 


  ال يشُري أحدُكم إىل أخيه بالسالح�� 


  عْ رَ َلْن تُـ �� 

 اهللا علي ما أحد يسلم علي إال رد  ��	 


  ما أنا بــقارئ	� 


  ارً حْ بَ وجدناه لَ  نْ ما رأينا من شيء، وإِ �� 


�  مثَل أو قريًبا من فتنة املسيح الدجال� 

 	��  من صلى يف كتاٍب كَتب اهللاُ له 

 ���  فليغتسل َمن غسل ميًتا

 ��  َمن كذَب علي متعمًدا فليتبوْأ مقعَده من النار


  هذه مكان عمرتك�� ,��� 
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  الصفحة      طرف الحديث

  هل تزوجَت بكرًا أم ثيًبا�� 


  واُحلب يف اهللا، والبغُض يف اهللا؛ من اإلميان	� 


  والذي نفسي بيده لَـُخلوُف فِم الصائم�� 


�, ��  وجنِب الشيطاَن ما رزقتنا
 


  د سَقط فُمهوكان ق�	 


  وكره لكم قيل وقال
� 


  وال يستطيُب بيمينه�
 


  ين إال غلبهالد  شاد ولن يُ �� 


  أبا بكر ذتُ ختيت الم من أا خليًال ذً متخِ  ولو كنتُ �� 


  العوام عمة رسول الله ا أم الزبري بني�	 


   من اللهَري غْ أَ  ن أحدٍ ما مِ  اهللاِ و  !مدحم ا أمةَ ي�	 

 ��  كيْ اهللا وسعدَ  ك يا رسولَ يْ جبل، قال: لبـ  بنَ  اذُ يا مع


  نَ قْ د تص !اءسالن يا معشرَ �� 

 �	  يا نساَء املسلماتِ 


  على أريكته ائً كمت لُ الرج يوشكُ �� 


  يُوشُك أن يكون خري مال املؤمن غنم�� 
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  الصفحة      طرف الحديث
�الله ا رسولَ ي أفعلُ  �
	� 

�اء عند باب املسجدريَ رأى حلة سِ  اخلطاب بنَ  عمرَ أن  ��� 

�كتِ عم  كان ابنَ   أنْ  �
�� 

�هبلغُ يالليل  شطرُ  نة، حىت كايلل اتَ ذ � نا النيب رْ تظَ ان �

� 

�إنه لََيخافُه مِلُك بين األصفر �
�� 

�هال أذرَ  نْ أ إين أخافُ  �
�� 

�حيِ و ال نَ مِ  �اهللا  لُ و به رس دئَ ما بُ  ولُ أ �
�� 

�أنا والزبريَ  �اهللا  رسولُ بعثين  ��� ,�	� 

�امرأةً  جلس إحدى عشرةَ  ��� 

�مجل غث  زوجي حلمُ  ��� 

�ا أخربتينم ـعليك مبا يل عليك من احلق لَ  عزمتُ  �
�� 

�اعلى صاحبها خريً  فأُثِينَ  ��� 

�قطعنقد ا رِ فاظَ  عِ ْز يل من جَ  قدٌ فإذا عِ  ��
 

�حىت أدخل على مالك قتُ لفانط �
�� 

�على رأسي مث أخرج  أفيضَ ين حىترْ فأنظِ  �
�� 

� ول اهللارسأن  ا، وقد علمتَ ضً أي فقال: والوضوءُ 

�سلبالغُ  رُ مكان يأ �
�� 

�فكيف كان قتاُلكم إياه؟ ��� ,�
� 

�ن يومئذاء مِ ب الد  أحب  فما زلتُ  �
�� ,��� 

�"؟: مث أي قلتُ  �
�� 

�ال ُخيرجكم إال فرارًا منه �
�� 

�ال، وقرُة عيين �
�� 



 الفهارس
٢٧٤ 

  الصفحة      طرف الحديث
�أكوُن َجَذًعا، إْذ ُخيرُجك قوُمك ليتين �	� 

�رنا من اجلمعة إىل اجلمعةطِ مُ  �
�� 

�تلقى الركبانيأن  �ل الله و سر ى  �
�� 

�رٍ جدا  إىل غريِ ًىن مِ ـيصلي ب �ورسول الله  ��� 

�وكان خيلو بغاِر ِحراء ��� 

�ما قيل قيلَ  ن يومِ ومل جيلس عندي مِ  �
�� ,�
� ,

��� 

�هاكل   لوا األشواطَ مُ أن ير  همه أن يأمرَ ومل مينعْ  ��� 

�وجيعلون احملرَم َصَفرًا ��� 

يا رسول اهللا! ما كدُت أصلي العصَر حىت كادت 
�الشمُس تغربُ  �


�� 

�إنه من أهل النار آنفا: هـل اهللا، الذي قلتَ  يا رسولَ  �
�� 

�يا ليتين فيها جذًعا ��� ,�� ,

�
� 

        



 الفهارس
٢٧٥ 

        فهرس الشواهد الشعريةفهرس الشواهد الشعريةفهرس الشواهد الشعريةفهرس الشواهد الشعرية    –    ٤٤٤٤
  

  الصفحة     يتعجز الب  صدر البيت
�أبناؤها ُمَتكنفوَن أباُهمُ   
  حِنُقو الصُدوِر وما ُمهُو أوالَدها��� 


  وَأْن ناسْبَت بـَْثنَة ِمن َقرِيبِ   ُأِحبك َأْن َسكْنَت ِجباَل ِحْسَمى �	 


  وإن أُثِبتت قامت مقاَم ُجحودِ   إذا اسُتعِملت يف ُصورِة اجلحِد أثَبَتت �� 


  ين ِرَضاَهاــــــــــــــــــــــــأعجب اهللاِ  رُ لعم  ريٍ ـــــــــــــــــــــــــو ُقشَ ــــــنب َعلي  تْ يَ ِإذا رضِ  �� 


  َرِسيُس اهلوى ِمن ُحب ميَة َيربَُح   إذا َغيـَر الَنْأُي الـُمِحبني مل َيَكدْ  �
 

اأُ   سبيلِ   ريُد ِألَْنسى ذِكَرها وكأمن ُل يل ليلى بُكلَمتَث  
�� 

 ��  ريُ طِ أَ  يتُ وِ هَ  دْ قَ  نْ ىل مَ ي إِ ل عَ لَ   هُ احَ نَ جَ  ريُ عِ يُ  نْ مَ  لْ ا هَ طَ القَ  بَ رْ سِ أَ  


  غَري تـَْقواِلك ِمن قيٍل وقالِ   أصبَح الدهُر وقد ألوى ِمْ  
	 

 ���, ��  رِ الفاخِ  ن علقمـــــــــــــةَ مِ  بحانَ سُ   هـــــــــــــــرُ خْ ا جاءين فَ م لَ  أقولُ  

رًا َوَأْكَرَما  ُلوَن الناَس أَيي َوأَيُكمْ َال َتْسأَ أَ   َنا َكاَن َخيـْ 
  َغَداَة التَـَقيـْ�� 


  عنه الرياَح خوالٌد ُسْحمُ   إال رماًدا هاِمًدا َدفـََعتْ  �� 

َلةً أَ   
  لََنْسرِي ِإىل نَاَرْيِن يـَْعُلو َسَناُمهَا  ملَْ تـََر ِإين واْبَن َأْسَوَد لَيـْ�� 

 ��  كوالُئ تزوي عنه ما هو َحيَذرُ   ِء من ُلطِف ربهأماَم وخلَف املر  


  قـَتَـْلنَـَنا مث مل ُحيِْيَني قـَْتَالنا  إن الُعيوَن اليت يف طَْرِفها َمَرضٌ  
� 

  َمارَ ُد اْحلَامِ ائِ أَنَا الذ َا ي الذ سَ حْ أَ  نْ ُع عَ يُدافِ   َوِإمن ِِِليِمثْ ا َأْو نَ أَ  مْ ا  �� 

اأنا الضامُن الراعي عليهم   م أنا أو ِمْثلي  وإمنِيُداِفُع عن أحسا  
�� 


  َجَرت يف لساَين ُجرُهٍم وَمثُودِ   َأَحنِْوي هذا العصِر ما هي لفظةٌ  �� 


 ِك منظرُ بعدَ  نيِ َل للعينَ ْن حيَْ فلَ  كمما كنُت بعدَ  ز ا يا عَ بَ يادي سَ أَ  �� 

ــــ َدهْ ِيف  ضُ رْ األَ  مُ اهُ ي إِ   َضِمَنتْ  دْ قَ  اتِ وَ مْ األَ  ثِ ارِ الوَ  ثِ اعِ البَ بِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ��  ِر الدَهارِيرِ ـ


  ومسنٍد لالسِم متييٌز حَصلْ   باجلر والتنويِن والندا وألْ  
� ,

� 

 ��  مثِل الذي له أضفــَت األوال  بشرِط عطٍف وإضافٍة إىل 


  يكوُن إال غايَة الذي َتَال   بعًضا حبىت اعِطْف على كل وال �� 
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٢٧٦ 

  الصفحة     يتعجز الب  صدر البيت
 �	  أَْلزِْمُه َنْصًبا َكَأَزْيُد َذا احلَِيلْ   اِبَع ِذي الضم الـُمَضاَف ُدوَن َألْ تَ  


�  الثَ مَ  ثُ ــــــــــــيْ حَ  امِ ه وذو اإلِ نْ مِ   الـــــــــذي خَ وىل ا ال واألَ  ،م عُ تَـ   

  رْ ضَ أو مُ  ةَ ــــــن ربيعوهل أنا إال مِ   اأبومهُ  شَ ـــــــــــــأن يعي تايَ نَ  ابْـ متىن  �� 

علــــى اَخلْســـــِف أو نـَْرِمـــــي ـــــا بلـــــًدا   حراِجيُج ما تَنَفك إال ُمناخةً  

  قـَْفرَا�� 


  واشُكْك وإضراٌب ا أيًضا منُِي  خيـْر أَِبْح قسْم بـ(أو) وأِِم  �� 

 	�  مُ فـَُقْلُت َوأَْنَكْرَت اْلُوُجوَه ُهُم هُ   َرفـَْوِين َوقَاُلوا يَا ُخَوْيِلُد ملَْ تـُرَْع  

  وأعظُمنا ببطِن ِحراَء نارَا  ستعلُم أينا خٌري قدميًا 
�� 


  على كاَن الـُمسومِة الِعرَابِ   َسراُة َبِين أيب بكٍر َتساَمى 
� 

َنا  (يف) باطراٍد كُهنا امُكْث أزُمَنا  الظرُف وقٌت أو مكاٌن ُضم  
�� 


  ةْ أو مكرر  جاءتكَ  مفردةً   هْ  يف نكرَ َال لِ  لْ اجعَ  إن  عملَ  	� 

 ��  َعاِئِذيَن لَْيَس تـُْنِجيُكْم ظََفارُ   فَاْرِجُعوا ِمنا فـُُلوًال َواْهرُبُوا 


  هْ عَ رافِ  رْ اذكُ  بعد ذاك اخلربَ و   هْ عَ مضارِ  وْ اا ا مضافً  بْ فانصِ  	� 


  كاَن وإال فاْنوِِه ُمقدرَا  فانِصْبه بالواقِع فيه ُمظَهرَا �� 


  وبئَس رافعاِن اَمسْنيِ نعَم   ِفعالِن غُري متصرفـَْنيِ  �� 


  حناوُل ملًكا أو منوَت فُنعَذرَا  فقلُت له ال تبِك عيُنك إمنا �� 

َباَعا  َفَكرْت تـَْبَتِغيِه فـََوافـََقْتهُ   َعَلى َدِمِه َوَمْصَرِعِه الس  �� 


  ا ُمقيمُ ِه أبدً بوا وما فاهُ   ال لغٌو وال تأثيَم فيهاف 	� 


  ومهوا بقتلي يا بـَُثَني َلُقونِيي  ُروا َدِميفليَت رِجاًال ِفيِك قد َنذَ  	� 


  ا أو اثنْنيْ سً فَ نَـ  تَ ثْ نِ ا غَ م لَ   نْ يْ دَ رْ يا ذا البُـ  له: باهللاِ  قالتْ  �	 

 ��  لُ ا وعَ أيضً  واجلهاتُ  ونُ ودُ   لُ أو  بُ ــــْــسحَ  بعدُ  رُ يْـ كغَ   قبلُ  


  الَتخَشوننا حىت بَِنينا األصاِغرَ   قهرناُكُم حىت الكماَة فإنكم �� 


  ُيْصِبُح َظْمآَن َوِيف الَبْحِر َفُمهْ   َكاُحلوِت ال يـُْرِوِيِه َشْيٌء يـَْلَهُمهْ  �� 

 		  انَ  هُ ِيف  وَ َىت  مَ ِيف  وي ـــــــــنَ عْ املوَ   انَ تَـ ئْ جِ  يْ  امسَْ ِيف  ي عِ ضْ الوَ  هِ بَ الش كَ  



 الفهارس
٢٧٧ 

  الصفحة     يتعجز الب  صدر البيت
 ��  ن شَ ه بِ يْ لَ جْ بني رِ  عُ قعقَ يُ   شٍ يْ قَـ  أُ ِين بَ  الِ ن ِمج مِ  كأنكَ  

  ْنيِ أصاَب محامًة يف يوِم غَ  رابٍ غُ  َيتْ يَ خافِ   بنيَ كأين 
�� 

 �	  موضِعها (حىت) أِو (اال أْن) َخِفي  بْ قَ كَ  ةً ايَ كَ ى حِ دَ جْ ي أَ ذِ ا ال ذَ كَ  


  وبعد نفي كان حتما ُأضِمرَا  ال فأَن اْعِمْل ُمظِهرًا أو ُمضِمرَا �� 


  عِ على الراقِ  قُ رْ خلَ ا تسعَ إ  ةً ل َوَال خُ  َب اليَـْومَ سَ َال نَ  		 

ــــــــــــــــــَك ال أُفِضــــــــــــــــــْلَت يف   ــــــــــــــــــُن عم الِه اب
  حَسبٍ 

  عين وال أنت َدياين فَتخــــْــُزوِين 

�� 


  بَسْبٍع َرَمْنيَ اَجلْمَر أم بَِثماِن؟  َلَعْمُرك ما أدرِي وإْن كنُت داريًا �� 


  رُ س تيَ ٌن وال مُ عْ مَ  ئٌ سِ نْ وال مُ   هِ ق تارِك حَ ٌن بِ عْ َك ما مَ رُ مْ عَ ل �� 

 ��  َوَهلَا ِيف َمَفارِِق الرْأِس ِطيَبا  ْن تـَرَاَها َوَلْو تََأمْلَت إاللَ  

 ��  مِ يسَ ومِ ها يف حسب ٍ لُ فضُ يَ   مِ يثَ ها مل تِ ما يف قومِ  :لو قلتَ  

 �	  هْ مَ وَ  هْ و ذا أَ وكَ  لٍ عْ فِ  مُ اسْ  وَ هُ   هْ وصَ  انَ ت شَ كَ   لٍ عْ فِ  نْ عَ  ابَ ا نَ مَ  


  ابَ صِ نْ ال تَـ  ًال أو  رفعتَ  وإنْ   ابَ ك مر  وْ ا او منصوبً ا امرفوعً  	� 


  ..............................  ِمن بعِد نـَْفٍي أو ُمضاِهيه... �� 

 ��    ِمْن َلُد َشْوًال فَِإَىل إِتَالئِها 


  ذاك وال أبُ  انَ كال أم يل ِإن    يِنهِبعَ  غارُ الص  كمُ ُر مْ َذا لعَ ه 		 

 	�  مهما ْصلُ ألاها و ا أصلُ م وأ  دٍ عْ نت ببَـ رِ يت قُ لواو الي اه 


�  نْ رِ ـــــــــــــقُ  هِ ا إذا بِ ذَ ـــــــــكَ   هُ اَ شَ   نإِ  لُ ــــعقِ يَ  نْ مَ  ْريِ يف غَ  زْ جِ أَ  )نْ مَ (و  

ل َقـي عَ ذِ بِـ) نْ َمـ( صْ ُصـواخْ  نِ آفْ كُ   اــــــــمهَُ  ىما مضَ  ل لكُ  )ما(و )نْ مَ (وَ  

�  )ما(و 


  ـيدان مل َيدُرْس هلا َرْسمُ   ـسـوأرى هلا دارًا بَأغِدرِة الــــــ �� 

 ��  امَ دِ ا ما عُ ناويً  يفَ ضِ له أُ   ما تَ مْ دِ ا ان عَ رً يْـ غَ  م بناءً واضمُ  

 ��  راكِ ه قد ُذ ن بعدِ وما مِ  قبًال   ارَ ــــــــكا إذا ما نُ بوا نصبً وأعرَ  

 		  ِين دْ مُ  وفِ رُ حُ ـال نَ مِ  هٍ ـــــــــــــبَ شَ لِ   يــــــــــنِ بْ مَ وَ  بٌ رَ عْ مُ  هُ نْ مِ  مُ سْ واالِ  



 الفهارس
٢٧٨ 

  الصفحة     يتعجز الب  صدر البيت
 ��  ِنبْ دى الل ــــــــكالتاء مع إح  مذكرٍ   نْ مِ  وى الساملِ ــس مع مجعٍ  والتاءُ  


  تَنِكريَه َمْعًىن كَوْحَدك اجَتِهدْ   واحلاُل إْن ُعرَف لفظًا فاعَتِقدْ  �	 

 ��  عْ قَ وَ  رٍ ــــــــيف شع ذي اازِ  ضمريِ   عْ ومَ  لٍ صْ يت بال فَ أقد ي واحلذفُ  

 		  بْ ــــــــجَ وَ  دْ قَ  وَ هْ فَـ  ْنيِ عَ وْ ا النـ نَ بِ  مْ زَ لْ اوَ   


  وبعَد أوَشَك انِتفا أْن نُزرَا  وألَزُموا اخلولَق أْن مثَل َحَرى �� 


  وكنَت بالفتِح َوَمسَْت األوال  والفتَح أيًضا زِْد إذا كررَت ال 	� 


  ُبهوال خماِلَط اللياِن جانِ   واِهللا ما لَْيِلي بِناَم صاِحُبه 
� 

 ��  ما منهما يُعلـــــــُم حني ينحذفْ   النعُت واملنعوُت رمبا ُحِذفْ و  


  أو مهزٍة عن لفِظ أي ُمْغِنيةْ   وأْم ا اعِطْف إثـَْر مهِز التسويةْ  �� 


  فحذُف (يا) ممتنٌع يا هذا  وإْن تُقْل: يا هِذه أو يا ذا �
 

بـــــــــــــــل لـــــــــــــــه  ظ َحـــــــــــــــ يف النصـــــــــــــــبِ   ه فما للثاينرفعتَ  وإنْ  

  هانِ جْ لوَ ا	� 


  فالرفَع والنصَب انُسَنبْ إلَْيهِ   وإْن عطَْفَت مثَله عَلْيهِ  	� 


  واحلج مربوٌر فيا ما أَمجَال   وبـُر ذاك احلج أي تـُُقبال �� 


  رْ هَ اشتَـ  هم وذا كثريٌ كغريِ   رْ بَـ اخلَ  ونَ ر بالبا قد جيَ  وبعدُ  	� 


  ر ذا َحَزنْ َحْتٌم كُجْد حىت تسُ   بعد حىت هكذا إضماُر (أْن)و  �� 


  كان بغِري فعِل أمٍر يقِرتنْ   وجائٌز جزُم جواُب األمر إنْ  �� 


  إن كان ذكُر ما تبقى حَسَنا  وجائٌز سقوُط ُجزأين هنا �� 


  كقولِـهم: رب استِجْب ُدعائي  وحذُف (يا) جيوُز يف النداِء  �
 


  هناك ههنا له سبيلُ   وحذُف ما بينه دليلُ  �� 

  وجٍه ِمن حراٍء ُمنَحنِ وُرب    �� 


  امَ عَ زَ  بٌ صْ نَ  رِ وْ رُ اْ  عُ ضِ وْ مَ وَ   )ماـ(ـبِ  دٌ ــــيْ ا زَ ا َِ مَ  عُ فْ رَ وَ  �
 


  َال اجعَ  والثانِ  وال قوةَ  حولَ   َال كَ  افاحتً  املفردَ  بِ ك ر و  	� 


  إْن قبَل ال دون ختاُلٍف يَقعْ   وشرُط جزٍم بعد ٍي أن تَضعْ  �� 



 الفهارس
٢٧٩ 

  الصفحة     يتعجز الب  صدر البيت

�  ــَــقْ فا مبا ات مَ نهُ مِ  ـــــــــــيءَ جيَ  نْ  أَ ِيف   قْ ـطَ نَ  نْ مَ  ريُ خُ  الطِ ند االختِ وعِ   


  دْ قِ لفظًا فُ  )ال(و تركيبٍ  دِ صْ بقَ   دْ رِ قد يَ  بناءً  معطوفٍ  وفتحُ  	� 

 ��  ِإَذا تَأَتى َأْن ِجييَء الـُمتِصلْ   وِيف اْخِتياٍر ال جيَِيُء الـُمنفِصلْ  


  فُخْذ نظَمها فالعلُم غُري بعيدِ   َمى)ويف عكِسها (ما كاد أن يرَد احلِ  �
 

 ��  ظََفارِيُة الـَجزِْع الذي يف التـرَاِئبِ   َوِفيَنا ِمَن الـِمْعَزى ِتالٌد َكأَنـَها 


  كاَن أصح علَم َمن تقدما)  وقد تُزاُد (كاَن) يف َحْشٍو كـ(ما 
� 


  هنا مضارٌع ومفرًدا نَدرْ   وكاِمسها اُمسهن لكِن اخلبَـرْ  �� 


  يقبُله املكاُن إال ُمبَهما  وكل وقٍت قابٌل ذاك وما �� 

 		  ... رٍ ث أَ تَ   َال بِ  لِ ـــــــــعْ الفِ  نِ عَ  ةٍ ابَ يَ نِ كَ َو  

فأنــــــــــــت تعــــــــــــرُف كيــــــــــــَد اخلصــــــــــــِم   وال ُتطع منهما َخْصًما وال حكًما 

  واحلكمِ �� 

 �	  لُ عَ ا جيُْ تً وْ صَ  لِ عْ الفِ  مِ اسْ  هِ بِ شْ مُ  نْ مِ   لُ ــــــــقِ عْ ا ال يَـ مَ  بَ وطِ خُ  هِ ا بِ مَ وَ  

 �	  َكُمْسَتِقل َنَسًقا َوَبَدَال   َوَما ِسَواُه اْرَفْع َأِو اْنِصْب َواْجَعَال  

 	�  فْ قِ تَ  نْ ا إِ ا اهلَ هلَِ وْ أَ ا وَ هَ فُ لِ أَ   فْ ذِ حُ  تْ ر جُ  نْ إِ  امِ هَ فْ  االستِ ا ِيف ومَ  


  لُ همَ مُ  مْ هِ يْ لدَ  ألا حرفٌ   لُ مَ عَ  يمٍ متَِ  ـ"ما" عندَ وما لِ  	� 

 ��  جيوُز حذفُه، ويف النعت يِقلْ   وما من املنعوِت والنعِت ُعِقلْ  

 	�  امَ تْ اِء حَ ـــه بالفقرنُ  وابٌ ج  ليهِ ي رطٌ ـــا شهل ا واوٌ مو  

 ��  "لْ صَ ات  يـــــــــــــــــــــــرٍ مِ ضَ  ل كُ   هِ بِ  دْ ك أَ   لْ صَ فَ انْـ  دِ ي قَ ذِ ال  عِ فْ الر  رَ مَ ضْ ومُ  

 ��  فما شرِبوا بَعًدا على لذٍة َمخْرَا  زَد أزَد َشُنوءةٍ وحنُن قتلنا األ 


  تُعَزى ومع كان هلا مناسبهْ   وهاك أفعاًال إىل املقاربهْ  �� 


  أيًضا ا انصْب مبتًدا وخربَا  وَهْب َتعلْم واليت كَصيـرَا �� 

 ��  كحـــــــــاله إذا به يتصــــلُ   ُحيذف الثاين فيبقى األولُ و  


  َك وقد كِربَْت فقلُت إنه  يٌب قد َعَال ويُقْلَن شَ  �� 

 ��    ا رواجَعاـــــــبليت أياَم الص  يا 



 الفهارس
٢٨٠ 

  الصفحة     يتعجز الب  صدر البيت
 ��  ــدِ األسَـ  وجبهةِ  ـــــــيْ بني ذراعَ   بــــــــه ر سَ ا أُ ن رأى عارضً يا مَ  


  فالرب الزِْم برجاٍء وَوَجْل"  يُوِشُك أن تبُلَغ ُمنتَهى األَجلْ  �� 


  يف بعِض ِغراتِه يواِفُقها  ِنيتهيُوشُك َمن فـَر من م �� 

        



 ٢٨١ الفهارس

        فهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجع    –    ٥٥٥٥
 

ابـــــن كيســـــان النحـــــوي، رســـــالة مقدمـــــة لنيـــــل درجـــــة املاجســـــتري للباحـــــث حممـــــد حممـــــود  .١
  .ه١٣٩٧جامعة امللك عبد العزيز، راشد بن راجح الشريف، . د.إشراف أالدعجاين، 

بد اهللا الفخار وجهوده يف الدراسات النحوية مع حتقيق كتاب شرح اجلمل، رسـالة أبو ع .٢
محــــاد حممــــد الثمــــايل، إشــــراف الــــدكتور حممــــود حممــــد : مقدمــــة لنيــــل درجــــة الــــدكتوراه للــــدكتور

 .ه١٤١٠ -١٤٠٩حي، جامعة أم القرى، الطنا

حممــد علــي بــن حممــد بــن عــالن بــن إبــراهيم ، حتــاف الفاضــل بالفعــل املبــين لغــري الفاعــلإ .٣
دار الكتــب : الناشــر إبــراهيم مشــس الــدين: ، حتقيــقهـــ١٠٥٧: ، تالبكــري الصــديقي الشــافعي

 .م٢٠٠١، ١، طبريوت -العلمية 

حممــد علــي بــن حممــد بــن عــالن بــن إبــراهيم ، حتــاف الفاضــل بالفعــل املبــين لغــري الفاعــلإ .٤
دار الكتــب : الناشــر إبــراهيم مشــس الــدين: ، حتقيــقهـــ١٠٥٧: ، تالبكــري الصــديقي الشــافعي

 .م٢٠٠١، ١، طبريوت -العلمية 

بـن عبـد الغـين  إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشـر، أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد .٥
دار : أنــــس مهــــرة، الناشــــر: هـــــ، حتقيــــق١١١٧: الــــدمياطّي، شــــهاب الــــدين الشــــهري بالبنــــاء، ت

  .هـ١٤٢٧ ،٣لبنان، ط -الكتب العلمية 
ه، ١١٦٥:إحـــراز الســـعد بإجنـــاز الوعـــد مبســـائل أمـــا بعـــد، إمساعيـــل غنـــيم اجلـــوهري، ت .٦

 ،١بـــــريوت، ط -صــــيدا  -املكتبــــة العصـــــرية : أيب عبــــد اهللا الـــــداين آل زهــــوي، الناشـــــر: حتقيــــق
  .ه١٤٣٢

مـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـد الوليـد حم يب، ألثـارأخبار مكة ومـا جـاء فيهـا مـن اآل .٧
رشــدي : ، حتقيــقهــ٢٥٠: ، تبـن الوليــد بـن عقبــة بـن األزرق الغســاين املكــي املعـروف بــاألزرقي

 .بريوت –دار األندلس للنشر : الناشر، الصاحل ملحس

: ، حتقيـقهــ٢٧٦: ، تحممد عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري يبأل ،أدب الكاتب .٨
  .مؤسسة الرسالة: اشرالن، حممد الدايل

رجــب : ه، حتقيـق٧٤٥:ارتشـاف الضـرب مـن لسـان العـرب، أليب حيـان األندلسـي، ت .٩



 ٢٨٢ الفهارس

  .القاهرة -مكتبة اخلاجني: عثمان حممد، الناشر
شهاب الدين أبو عبد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الرومـي ، إرشاد األريب إىل معرفة األديب .١٠

 ،١، طدار الغــرب اإلســالمي، بــريوت: الناشــر، إحســان عبــاس: ، حتقيــقهـــ٦٢٦: ، تاحلمــوي
  .هـ١٤١٤

إرشـــاد الســـاري لشـــرح صـــحيح البخـــاري، أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أىب بكـــر بـــن عبـــد امللـــك  .١١
املطبعــة الكــربى : هـــ، الناشــر٩٢٣: القســطالين القتيــيب املصــري، أبــو العبــاس، شــهاب الــدين ت

  .هـ١٣٢٣، ٧مصر، ط -األمريية
: ، حتقيـقهــ٢٤٤: ، تالسـكيت، أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق ابن، إصالح املنطق .١٢

  .هـ١٤٢٣، ١، طدار إحياء الرتاث العريب: الناشر، حممد مرعب
أبـــو ســـليمان محـــد بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن اخلطـــاب البســـيت ، إصـــالح غلـــط احملـــدثني .١٣

دار املـأمون : الناشـر، حممد علي عبد الكرمي الـرديين. د: ، حتقيقهـ٣٨٨: ، تيباملعروف باخلطا
 .ه١٤٠٧، ١، طدمشق -للرتاث 

حســـن .د: هــــ، حتقيــق٦١٦:إعــراب احلـــديث النبــوي، عبـــداهللا بــن احلســـني العكــربي، ت .١٤
  .جدة –السعودية  -دار املنارة: الشاعر، الناشر

حممـد السـيد عـزوز، : ه، حتقيـق٦١٦:لبقاء العكربي، تإعراب القراءات الشواذ، أليب ا .١٥
  .لبنان -بريوت -عامل الكتب: الناشر

والنشـــر اليمامـــة للطباعـــة : إعـــراب القـــرآن الكـــرمي وبيانـــه، حميـــي الـــدين درويـــش، الناشـــر .١٦
  .بريوت –دمشق  -دار ابن كثري -بريوت  -دمشق  -والتوزيع

دار : خالـــد العلـــي، الناشـــر: ه، عنايـــة٣٣٨: النحـــاس، ت إعـــراب القـــرآن، أليب جعفـــر .١٧
  .لبنان –بريوت  -املعرفة 

أبو املنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصـحاري العـوتيب الُعَمـاين ، إلبانة يف اللغة العربيةا .١٨
: ، تعوتــب اخليــام: ىل َعْوتَـب وهــي منطقـة يف ُصــحار كانـت تســمى يف القـدميإاإلباضـي نســبة 

مسـقط  -وزارة الـرتاث القـومي والثقافـة : الناشـروآخـرون،  عبد الكرمي خليفـة.د: ، حتقيقهـ٥١١
  .هـ١٤٢٠ ،١، ططنة عمانسل -

، منهــــــاج الوصــــــول إيل علــــــم األصــــــول للقاضــــــي البيضــــــاوي(اإلــــــاج يف شــــــرح املنهــــــاج  .١٩
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تقي الدين أبو احلسـن علـي بـن عبـد الكـايف بـن علـي بـن متـام بـن حامـد بـن حييـي ، )هـ٧٨٥:ت
ـــده تـــاج الـــدين أبـــو نصـــر عبـــد الوهـــاب ،الســـبكي ، بـــريوت-دار الكتـــب العلميـــة : الناشـــر، وول
 .هـ١٤١٦

سليمان بن أمحد بـن أيـوب بـن مطـري اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم ، األحاديث الطوال .٢٠
، املوصل -مكتبة الزهراء : الناشر ،ايد السلفي محدي بن عبد: ، حتقيقه٣٦٠: ، تالطرباين

  .ه١٤٠٤ ،٢ط
أبــو احلســن ســيد الــدين علــي بــن أيب علــي بــن حممــد بــن ، اإلحكــام يف أصــول األحكــام .٢١

املكتــب اإلســـالمي، : الناشــر، عبــد الــرزاق عفيفـــي: ، حتقيــقهــــ٦٣١:، تســامل الثعلــيب اآلمــدي
  .نلبنا -دمشق -بريوت

االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن  .٢٢
دار اجليـل، بـريوت، : علي حممد البجاوي، الناشـر: هـ، حتقيق٤٦٣: ت عاصم النمري القرطيب،

  .هـ١٤١٢ ،١ط
ه، ٨٥٢: صحابة، للحافظ أمحـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالين، تاإلصابة يف متييز ال .٢٣

  .ه١٤٣٣ ،١بريوت، ط -صيدا  -املكتبة العصرية : الناشر
عــامل : متــام حسـان، الناشــر.األصـول دراســة إبسـتيمولوجية للفكــر اللغـوي عنــد العـرب، د .٢٤

 .ه١٤٢٠ القاهرة، -الكتب 

ل النحـوي املعـروف بـابن السـراج، ل يف النحو، أبو بكـر حممـد بـن السـري بـن سـهو األص .٢٥
  .لبنان –بريوت  -مؤسسة الرسالة: الناشر عبد احلسني الفتلي،: هـ، حتقيق٣١٦: ت
 -إحســان عبــاس، دار صــادر. د: ه، حتقيــق٣٥٦:ت األغــاين، أبــو الفــرج األصــفهاين، .٢٦

  .هـ١٤٢٩ ،٣ط بريوت،
د محــدي عبــد .أ: االقــرتاح يف علــم أصــول النحــو، اإلمــام جــالل الــدين الســيوطي، حتقيــق .٢٧

 .ه١٤٣٠ ،٤القاهرة، ط -اآلداب مكتبة:الفتاح خليل،الناشر

ســعد ، اإلكمــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف يف األمســاء والكــىن واألنســاب .٢٨
دار الكتـــب : الناشـــر، هــــ٤٧٥: ، تامللـــك، أبـــو نصـــر علـــي بـــن هبـــة اهللا بـــن جعفـــر بـــن مـــاكوال

 .هـ١٤١١، ١، طلبنان -بريوت -العلمية 
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أبــو بكــر حممــد بــن موســى بــن ، األمــاكن أو مــا اتفــق لفظــه وافــرتق مســماه مــن األمكنــة .٢٩
ار د: الناشـر، محـد بـن حممـد اجلاسـر: ، حتقيقهـ٥٨٤: ، تعثمان احلازمي اهلمداين، زين الدين

  .هـ١٤١٥، اليمامة للبحث والرتمجة والنشر
االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب، علي بن َعْدالن بن محاد بن علـي الربعـي  .٣٠

، ٢ط بريوت، -مؤسسة الرسالة : الناشر حامت صاحل الضامن، .د: حتقيق هـ،٦٦٦وصلي ت امل
  .ه١٤٠٥

البصـريني والكـوفيني، عبـد الـرمحن بـن حممـد : اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني .٣١
املكتبـــة : هــــ، الناشـــر٥٧٧: بـــن عبيـــد اهللا األنصـــاري، أبـــو الربكـــات، كمـــال الـــدين األنبـــاري، ت

  .هـ١٤٢٤ ،١ط ،العصرية
: اإليضـــاح يف شـــرح املفصـــل، أيب عمـــرو عثمـــان بـــن عمـــر املعـــروف بـــابن احلاجـــب، ت .٣٢

وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة إحيــاء الــرتاث : موســى بنــا العليلــي، الناشــر. د: ه، حتقيــق٦٤٦
  .اجلمهورية العراقية -اإلسالمي

حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن عمــر، أبــو املعــايل، جــالل الــدين ، اإليضــاح يف علــوم البالغــة .٣٣
، حممــد عبــد املــنعم خفــاجي :، حتقيــقهـــ٧٣٩: ، تالقــزويين الشــافعي، املعــروف خبطيــب دمشــق

 .٣، طبريوت -دار اجليل : الناشر

. د: ه، حتقيـق٣٧٧: اإليضاح، أليب علـي احلسـن بـن أمحـد بـن عبـدالغفار النحـوي، ت .٣٤
  .ه١٤٣٢، ١لبنان، ط -بريوت  -عامل الكتب : كاظم حبر املرجان، الناشر

لي بـن يوسـف بـن حيـان أثـري البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان حممد بن يوسف بن ع .٣٥
بــــريوت،  -دار الفكـــر: صـــدقي حممـــد مجيــــل، الناشـــر: هــــ، حتقيــــق٧٤٥: الـــدين األندلســـي، ت

  .هـ١٤٢٠ط
دي بـن عجيبـة أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن املهـ، البحر املديد يف تفسـري القـرآن ايـد .٣٦

: الناشر، أمحد عبد اهللا القرشي رسالن: ، حتقيقهـ١٢٢٤: ، تاحلسين األجنري الفاسي الصويف
 .هـ١٤١٩، القاهرة -الدكتور حسن عباس زكي 

: الربهـــان يف علـــوم القـــرآن، أبـــو عبـــد اهللا بـــدر الـــدين حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ـــادر، ت .٣٧
  .ه١٣٧٦ ،١ط ية،دار إحياء الكتب العرب: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: هـ، حتقيق٧٩٤
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: ه، حتقيـق٧٤٥: ، تأبـو حيـان األندلسـي، التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل .٣٨
  .١، طدار كنوز إشبيليا، دمشق -دار القلم : الناشر، حسن هنداوي. د

حســـن .د: التـــذييل والتكمييـــل يف شـــرح كتـــاب التســـهيل، أبـــو حيـــان األندلســـي، حتقيـــق .٣٩
  .دمشق -هنداوي، دار القلم

ة احلســــن ترمجــــ: نمــــ ،ــــذيب الكمــــال ملغلطــــاياب إكمــــال تــــالــــرتاجم الســــاقطة مــــن ك .٤٠
غلطاي بن قليج بـن عبـد اهللا البكجـري املصـري احلكـري ، ملة احلكم بن سنانرمجت: إىلي، صر بال

طـــالب وطالبـــات مرحلـــة : ةاســـر حتقيـــق ود، هــــ٧٦٢: ، تاحلنفـــي، أبـــو عبـــد اهللا، عـــالء الـــدين
: إشــراف، امللــك ســعود جامعــة -بة التفســري واحلــديث عشــ) ١٤٢٥ - ١٤٢٤لعــام (املاجســتري 

دار احملـدث للنشـر : الناشـر، حممـد بـن عبـد اهللا الـوهييب. د: تقـدمي، علي بن عبد اهللا الصـياح. د
  .هـ١٤٢٦، ١، طوالتوزيع، اململكة العربية السعودية

 ،احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علـيه، التعليقة على كتاب سيبوي .٤١
 .ه١٤١٠ ،١ط ،عوض بن محد القوزي. د: قيق، حتهـ٣٧٧: ت

عبـــد الـــرحيم بـــن احلســـن بـــن علـــي اإلســـنوي ، التمهيـــد يف ختـــريج الفـــروع علـــى األصـــول .٤٢
مؤسسـة : الناشـر، حممـد حسـن هيتـو. د ، حتقيـقهـ٧٧٢: ، تالشافعّي، أبو حممد، مجال الدين

 .ه١٤٠٠، ١، طبريوت -الرسالة 

ين أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن التوضيح لشـرح اجلـامع الصـحيح، ابـن امللقـن سـراج الـد .٤٣
 دار الفــــالح للبحــــث العلمــــي وحتقيــــق الــــرتاث،: هـــــ، حتقيــــق٨٠٤: أمحــــد الشــــافعي املصــــري، ت

  .ه١٤٢٩ ،١سوريا، ط -دار النوادر، دمشق : الناشر
التيسري بشرح اجلامع الصغري، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بـن تـاج العـارفني بـن  .٤٤

مكتبـــة اإلمـــام : هــــ، الناشـــر١٠٣١: دادي مث املنـــاوي القـــاهري، تعلـــي بـــن زيـــن العابـــدين احلـــ
  .هـ١٤٠٨، ٣الرياض، ط -الشافعي 

امع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه اجل .٤٥
حممــد زهــري بــن : اهللا البخــاري اجلعفــي، حتقيــق صــحيح البخــاري، حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــد= 

  .ه١٤٢٢ ،١دار طوق النجاة، ط: الناشر ناصر الناصر،
: هــ، الناشـر١٣٧٦: رحيم صـايف، تاجلدول يف إعراب القرآن الكرمي، حممود بن عبد الـ .٤٦



 ٢٨٦ الفهارس

  .هـ١٤١٨ ،٤بريوت، ط -مؤسسة اإلميان -دمشق  -دار الرشيد
اجلمل يف النحو، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بـن عمـرو بـن متـيم الفراهيـدي البصـري  .٤٧
  .هـ١٤٠٥ ،١مؤسسة الرسالة، ط: فخر الدين قباوة، الناشر. د: هـ، حتقيق١٧٠: ت
 حــروف املعــاين، أبــو حممــد بــدر الــدين حســن بــن قاســم بــن عبــد اهللا بــن اجلــىن الــداين يف .٤٨

األســتاذ حممــد نــدمي -فخــر الــدين قبــاوة . د: هـــ، حتقيــق٧٤٩: علــّي املــرادي املصــري املــالكي ت
  .هـ١٤١٣، ١لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بريوت : فاضل، الناشر

هــــ ٣٧٠: احلجـــة يف القـــراءات الســـبع، احلســـني بـــن أمحـــد بـــن خالويـــه، أبـــو عبـــد اهللا، ت .٤٩
  .هـ١٤٠١ ،٤بريوت، ط -دار الشروق : عبد العال سامل مكرم، الناشر. د: حتقيق
د عــادل أمحــ: ه، حتقيــق٣٧٧:احلجــة يف علــل القــراءات الســبع، أليب علــي الفارســي، ت .٥٠
 .ه١٤٢٨ ،١لبنان، ط -بريوت  -دار الكتب العلمية : املوجود، الناشر عبد

: مــد بــن الســيد البطليوســي، تاحللــل يف شــرح أبيــات اجلمــل، أليب حممــد عبــداهللا بــن حم .٥١
ــــه٥٢١ ــــان، ط -بــــريوت  -دار الكتــــب العلميــــة : حيــــىي مــــراد، الناشــــر. د: ه، علــــق علي ، ١لبن

 .ه١٤٢٤

: ، تالفرج بن احلسن، صدر الدين، أبو احلسن البصري علي بن أيب ،احلماسة البصرية .٥٢
 .بريوت –عامل الكتب : الناشر، خمتار الدين أمحد: ، حتقيقهـ٦٥٩

ن، أمحد بن يوسف بن الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أبو العباس، شهاب الدي .٥٣
: الدكتور أمحد حممـد اخلـراط، الناشـر: هـ، حتقيق٧٥٦: عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب، ت

  .دار القلم، دمشق
، ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــرباين، الــدعاء .٥٤
 ،١، طتبـريو  -دار الكتـب العلميـة : الناشـر، مصـطفى عبـد القـادر عطـا: ، حتقيقهـ٣٦٠: ت

  .ه١٤١٣
الــــديباج علــــى صــــحيح مســــلم بــــن احلجــــاج، عبــــد الــــرمحن بــــن أيب بكــــر، جــــالل الــــدين  .٥٥

دار ابـــن عفـــان للنشـــر : ق احلـــويين األثـــري، الناشـــراســـحإأبـــو : هــــ، حتقيـــق٩١١: الســـيوطي، ت
  .هـ١٤١٦ ،١اخلرب، ط -اململكة العربية السعودية  -والتوزيع 
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، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد املـنعم اِحلمـريى، الروض املعطار يف خرب األقطار .٥٦
طبـــع علـــى  -بـــريوت  -مؤسســـة ناصـــر للثقافـــة : الناشـــر، إحســـان عبـــاس: ، حتقيـــقهــــ٩٠٠: ت

  .م١٩٨٠، ٢، طمطابع دار السراج
، حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنبـاري، الزاهر يف معاين كلمات الناس .٥٧
 ،١، طبـــــريوت -مؤسســـــة الرســـــالة : الناشـــــر، حـــــامت صـــــاحل الضـــــامن. د: احملقـــــق، هــــــ٣٢٨: ت

  .هـ١٤١٢
الســـــبعة يف القـــــراءات، أمحـــــد بـــــن موســـــى بـــــن العبـــــاس التميمـــــي، أبـــــو بكـــــر بـــــن جماهـــــد  .٥٨

  .هـ١٤٠٠، ٢مصر، ط -دار املعارف : هـ، شوقي ضيف، الناشر٣٢٤: البغدادي، ت
امل ســ: قــق، حتهـــ٢٩٤: ت ،َمْرَوزِيـعبــد اهللا حممــد بــن نصــر بــن احلجــاج الــ يبأل ،الســنة .٥٩

 .١، طبريوت -مؤسسة الكتب الثقافية : الناشر، أمحد السلفي

: ، تأبـــو عبـــد الـــرمحن أمحـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي اخلراســـاين، النســـائي، الســـنن الكـــربى .٦٠
 .هـ١٤٢١ ،١، طبريوت -مؤسسة الرسالة : الناشر، عبد املنعم شليب حسن: ، حتقيقهـ٣٠٣

: نصـر إمساعيـل بـن محـاد اجلـوهري الفـارايب، ت الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة، أبـو .٦١
 ،٤بـــــريوت، ط -دار العلـــــم للماليـــــني : أمحـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــار، الناشـــــر: حتقيـــــق هــــــ،٣٩٣

  .هـ١٤٠٧
: ، تأبـو نصـر إمساعيـل بـن محـاد اجلـوهري الفـارايب، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة .٦٢

 .هـ٤١٤٠٧، طوتبري  -دار العلم للماليني : الناشر، أمحد عبد الغفور عطار:حتقيق، هـ٣٩٣

مشس الدين أبو اخلري حممد بـن عبـد الـرمحن بـن حممـد ، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .٦٣
منشـورات دار مكتبـة احليـاة : الناشـر، هــ٩٠٢: ، تبن أيب بكر بن عثمـان بـن حممـد السـخاوي

  .بريوت –
ابــن امللقــن ســراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن ، العقــد املــذهب يف طبقــات محلــة املــذهب .٦٤

، ســـيد مهــــين -هـــري أميـــن نصـــر األز : ، حتقيـــقهـــــ٨٠٤: ، تعلـــي بـــن أمحـــد الشـــافعي املصـــري
  .هـ١٤١٧ ،١، طلبنان -بريوت  -دار الكتب العلمية: الناشر

دار : الناشــر، عبــد اهللا أمحــد جاجــة: حتقيــق، العمــدة يف إعــراب الــربدة قصــيدة البوصــريي .٦٥
 .هـ١٤٢٣، ١، طدمشق -النشراليمامة للطباعة و 
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الفائق يف غريب احلـديث واألثـر، أبـو القاسـم حممـود بـن عمـر بـن أمحـد، الزخمشـري جـار  .٦٦
دار املعرفـة : لفضـل إبـراهيم، الناشـرحممـد أبـو ا-علـي حممـد البجـاوي : هـ، حتقيق٥٣٨: اهللا، ت

 .١لبنان، ط -

مجــــــال عبــــــد الغــــــين : ه، حتقيــــــق٣٩٥: الفــــــروق يف اللغــــــة، أبــــــو هــــــالل العســــــكري، ت .٦٧
  .ه١٤٢٧ ،٢مؤسسة الرسالة، ط :مدغمش، الناشر

صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا ، زيدةالفصول املفيدة يف الواو امل .٦٨
، عمـان -دار البشـري : الناشـر، حسـن موسـى الشـاعر: قيـق، حتهــ٧٦١: ، تالدمشقي العالئي

  .هـ١٤١٠ ١ط
ألفيـــة ابـــن مالـــك، حممـــد بـــن عبـــد اهللا، ابـــن مالـــك الطـــائي اجليـــاين، أبـــو عبـــد اهللا، مجـــال  .٦٩

  .دار التعاون: هـ، الناشر٦٧٢: الدين، ت
مكتـــب حتقيـــق : حتقيـــق القـــاموس احملـــيط، ـــد الـــدين حممـــد بـــن يعقـــوب الفـــريوز أبـــدي، .٧٠

مؤسسـة الرسـالة للطباعـة : وسـي، الناشـرحممـد نعـيم العرقس: بإشراف الرتاث يف مؤسسة الرسالة،
  .هـ١٤٢٦ ،٨لبنان، ط -والنشر والتوزيع، بريوت 

مشــس الــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن ، الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة .٧١
، ة أمحـد حممـد منـر اخلطيـبحممـد عوامـ: ، حتقيـقهــ٧٤٨: ، تأمحد بن عثمان بن قَاْميـاز الـذهيب

  .هـ١٤١٣ ،١، طجدة -مؤسسة علوم القرآن -دار القبلة للثقافة اإلسالمية : الناشر
 هـــ،١٨٠: الكتــاب، عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب احلــارثي، أبــو بشــر، امللقــب ســيبويه ت .٧٢

 .هـ١٤٠٨ ،٣القاهرة، ط -مكتبة اخلاجني: اشرالن عبد السالم حممد هارون،: حتقيق

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبـو القاسـم حممـود بـن عمـر بـن أمحـد، الزخمشـري  .٧٣
  .هـ١٤٠٧، ٣بريوت، ط -دار الكتاب العريب : هـ، الناشر٥٣٨: جار اهللا، ت

: ، تعبـــد الـــرمحن بــن إســـحاق البغـــدادي النهاونــدي الزجـــاجي، أبـــو القاســـم، الالمــات .٧٤
  .هـ١٤٠٥ ،٢، طدمشق -دار الفكر : الناشر، مازن املبارك: ، حتقيقهـ٣٣٧
اللبـــاب يف علـــوم الكتـــاب، أبـــو حفـــص ســـراج الـــدين عمـــر بـــن علـــي بـــن عـــادل احلنبلـــي  .٧٥

الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ علــي حممــد : هـــ، حتقيــق٧٧٥: الدمشــقي النعمــاين، ت
  .هـ١٤١٩، ١ط لبنان، -بريوت -دار الكتب العلمية : معوض، الناشر
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اللمحة يف شرح امللحة، حممد بـن حسـن بـن ِسـباع بـن أيب بكـر اجلـذامي، أبـو عبـد اهللا،  .٧٦
: إبــراهيم بــن ســامل الصــاعدي، الناشــر: هـــ، حتقيــق٧٢٠: مشــس الــدين، املعــروف بــابن الصــائغ،

 ،١عربيـــة الســـعودية، طاململكـــة ال -املدينـــة املنـــورة -عمـــادة البحـــث العلمـــي باجلامعـــة اإلســـالمية
  .هـ١٤٢٤

: ، تلفـتح عثمـان بـن جـين املوصـليأبـو ا، املبهج يف تفسري أمساء شعراء ديوان احلماسة .٧٧
 -دار اهلجـــرة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع: الناشـــر، شـــيخ الزايـــدو  مـــروان العطيـــة: ، تعليـــقهــــ٣٩٢
 .هـ١٤٠٨، ١، طدمشق

اــالس الوعظيــة يف شــرح أحاديــث خــري الربيــة صــلى اهللا عليــه وســلم مــن صــحيح اإلمــام  .٧٨
أمحـد : حتقيـق ،هــ٩٥٦: ت ،مـر بـن أمحـد السـفريي الشـافعيمشـس الـدين حممـد بـن ع، البخاري

  .هـ١٤٢٥ ،١، طلبنان -دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر، فتحي عبد الرمحن
احملتســـب يف تبيـــني وجـــوه شـــواذ القـــراءات واإليضـــاح عنهـــا، أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جـــين  .٧٩

  .هـ١٤٢٠الس األعلى للشئون اإلسالمية، -وزارة األوقاف: هـ، الناشر٣٩٢: املوصلي ت
، هـــ٤٥٨: ، تأبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده املرســي، احملكــم واحملــيط األعظــم .٨٠

 .هـ١٤٢١، ١ط، بريوت -دار الكتب العلمية : الناشر، عبد احلميد هنداوي: حتقيق

جملـة املـورد العراقيـة، : املخبل السعدي حياته ومـا تبقـى مـن آثـاره، حـامت الضـامن، الناشـر .٨١
  .م١٩٧٣الد الثاين، العدد األول، 

: ج يوسـف بـن سـليمان األعلـم الشـنتمري، تاملخرتع يف إذاعة سرائر النحو، أبو احلجا  .٨٢
 -اململكـــة العربيـــة الســـعودية -دار كنـــوز اشـــبيليا: حســـن هنـــداوي، الناشـــر .د: ه، حتقيـــق٤٧٦

  .ه١٤٢٧الرياض، 
خليـل : هــ، حتقيـق٤٥٨: املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بـن سـيده املرسـي، ت .٨٣

  .هـ١٤١٧، ١ريوت، طب -دار إحياء الرتاث العريب : إبراهم جفال، الناشر
  .، مل أجد كتابه سوى معلومات يف املكتبة الشاملة٣٦١املذكر واملؤنث البن التسرتي،  .٨٤
وزارة : عبد اخلالق عظيمـة، الناشـر: ه، حتقيق٣٢٨: املذكر واملؤنث، البن األنباري، ت .٨٥

  .ه١٤٠١القاهرة  -األوقاف 
دار : طــارق جنــم عبــد اهللا، الناشــر.د :ه، حتقيــق٣٩٢:املــذكر واملؤنــث، البــن جــين، ت .٨٦
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  .جدة -اململكة العربية السعودية -البيان العريب
: ، تبيــــد اهللا بــــن عبــــد اهللا املعــــروف بــــابن خرداذبــــةأبــــو القاســــم ع، املســــالك واملمالــــك .٨٧

 .م١٨٨٩، بريوت -أفست ليدن -دار صادر : الناشر، هـ٢٨٠

د حســــن هنــــداوي، .ـــــ أ:ه، حتقيــــق٣٧٧:املســــائل الشــــريازيات، أبــــو علــــي الفارســــي، ت .٨٨
 .ه١٤٢٤، ١الرياض، ط -اململكة العربية السعودية  -كنوز اشبيليا : الناشر

املســــائل النحويــــة يف كتــــاب فــــتح البــــاري بشــــرح صــــحيح البخــــاري للحــــافظ ابــــن حجــــر  .٨٩
السـعودية  -ناهد بن عمر العتيق، مكتبة الرشد ناشرون  .ا ودراسة، دمجعً ) ه٨٥٢( العسقالين

  .الرياض –
حممـــد : حتقيـــق، هــــ٥٠٥: ، تأبـــو حامـــد حممـــد بـــن حممـــد الغـــزايل الطوســـي، املستصـــفى .٩٠

  .هـ١٤١٣ ،١، طدار الكتب العلمية: الناشر، عبد السالم عبد الشايف
: توىف يف النحـــو، علـــي كمـــال الـــدين بـــن مســـعود بـــن احلكـــم بـــن الُفرخـــان، حتقيـــقاملســـ .٩١

  .م١٩٨٧ دار الثقافة العربية،: حممد املختون، الناشر.د
املسند، الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد  .٩٢

دار الكتـــب العلميـــة، : هــــ، الناشـــر٢٠٤: املطلـــب بـــن عبـــد منـــاف املطلـــيب القرشـــي املكـــي، ت
  .هـ١٤٠٠لبنان  -بريوت 

ب العلميـة، دار الكتـ: الناشـر إميـل بـديع يعقـوب،. املعجم املفصل يف شواهد العربية، د .٩٣
  .هـ١٤١٧ ،١ط

: حممد باقشيش أبو مالك، الناشر: ه، مجع ودراسة١٤١:املغازي، ملوسى بن عقبة، ت .٩٤
  .م١٩٩٤أكادير،  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة ابن زهر -غربيةاململكة امل

حممـد املعـروف بالراغـب األصـفهاىن،  املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسـم احلسـني بـن .٩٥
دمشـــق  -دار القلـــم، الـــدار الشـــامية : صـــفوان عـــدنان الـــداودي، الناشـــر: هــــ، حتقيـــق٥٠٢: ت

  .هـ١٤١٢ ،١ط، بريوت
املفصــل يف صــنعة اإلعــراب، أبــو القاســم حممــود بــن عمــر بــن أمحــد، الزخمشــري جــار اهللا،  .٩٦
  .م١٩٩٣ ،١بريوت، ط -اهلالل مكتبة : علي بو ملحم، الناشر. هـ، حتقيق د٥٣٨:ت
املفهـــم ملـــا أشـــكل مـــن كتـــاب تلخـــيص مســـلم، أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن عمـــر بـــن إبـــراهيم  .٩٧
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يوســف علــي  -أمحــد حممــد الســيد  -الــدين ديــب مســتو  يحميــ: هـــ، حتقيــق٦٧١: القــرطيب، ت
  .ه١٤١٧ ،١دار الكلم الطيب، ط -دار ابن كثري : الناشر حممود إبراهيم بزال، -بديوي 

املقاصــــد الشــــافية يف شــــرح اخلالصــــة الكافيــــة، لإلمــــام أيب إســــحاق إبــــراهيم بــــن موســــى  .٩٨
معهــــد : عبــــد الــــرمحن بــــن ســــليمان العثيمــــني وآخــــرون، الناشــــر: ه، حتقيــــق٧٩٠:الشــــاطيب، ت

  .ه١٤٢٨ ،١مكة املكرمة، ط -جامعة أم القرى -البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي
يــد بــن عبــد األكــرب الثمــاىل األزدي، أبــو العبــاس، املعــروف بــاملربد املقتضــب، حممــد بــن يز  .٩٩
  .بريوت –. عامل الكتب: حممد عبد اخلالق عظيمة، الناشر: حتقيق هـ،٢٨٥:ت

املمتــع الكبــري يف التصــريف، علــي بــن مــؤمن بــن حممــد، اَحلْضــَرمي اإلشــبيلي، أبــو احلســن  .١٠٠
 ،١مكتبــة لبنــان، ط: ين قبــاوة، الناشــرفخــر الــد: هـــ، حتقيــق٦٦٩: املعــروف بــابن عصــفور، ت

  .م١٩٩٦
املنتقى شرح املوطإ، أبو الوليد سـليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث التجيـيب  .١٠١

  .هـ١٣٣٢، ١مطبعة السعادة، ط: هـ، الناشر٤٧٤: القرطيب الباجي األندلسي، ت
بــن شــرف النــووي  املنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن احلجــاج، أبــو زكريــا حميــي الــدين حيــىي .١٠٢

  .ه١٣٩٢ ،٢بريوت، ط -دار إحياء الرتاث العريب : هـ، الناشر٦٧٦:ت
ُحمَمد خري الـّدين َأو قطـب الـّدين أَبُـو اْخلَـْري بـن اْجلمـال ، املنهل املأهول بالبناء للمجهول .١٠٣

ـــُعود اْلقرِشـــي ـــُعود بـــن أيب الربكـــات بـــن أيب الس ـــاِفِعي بـــن ظهـــرية أيب الس هــــ٩١٠حنـــو : ، تالش ،
الســنة : ، طســالمية باملدينــة املنــورةاجلامعــة اإل: الناشــر، عبــد الــرزاق بــن فــراج الصــاعدي: حتقيــق

  .هـ١٤٢١ - ١١٣العدد  - ٣٣
: الناشـر هــ،١٤١٧: املوجز يف قواعد اللغة العربية، سعيد بن حممد بن أمحد األفغاين ت .١٠٤

  .هـ١٤٢٤لبنان،  -بريوت  -دار الفكر 
أبــو عبيــد اهللا بــن حممــد بــن عمــران بــن موســى ، الشــعراء املوشــح يف مآخــذ العلمــاء علــى .١٠٥

  .هـ٣٨٤: ، تاملرزباين
حممد : هـ، حتقيق١٧٩: املوطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، ت .١٠٦

 -مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل يــان لألعمــال اخلرييــة واإلنســانية : مصــطفى األعظمــي، الناشــر
  .هـ١٤٢٥ ،١اإلمارات، ط -أبو ظيب 
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د بـن سـليمان حممد بـن أمحـد بـن حممـ، م املستعذب يف تفسري غريب ألَفاظ املهذبظالن .١٠٧
مصـطفى عبـد احلفـيظ . د: حتقيـق، هــ٦٣٣: ، تبن بطال الركيب، أبو عبد اهللا، املعـروف ببطـال

  .م١٩٨٨، املكتبة التجارية، مكة املكرمة: الناشر، سامل
بـن علـي بـن  ، علـي بـن َفضـال)يف معاين القرآن الكرمي وإعرابـه(النكت يف القرآن الكرمي  .١٠٨

عبد اهللا عبـد القـادر الطويـل، . د: ، حتقيقهـ٤٧٩: ُمَجاِشِعي القريواين، أبو احلسن، تـغالب ال
  .هـ١٤٢٨ ،١بريوت، ط -دار الكتب العلمية : الناشر
أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، ، النكــت والعيــون .١٠٩

دار : الناشـر، السـيد ابـن عبـد املقصـود بـن عبـد الـرحيم: ، حتقيـقهــ٤٥٠: ت ،الشهري باملـاوردي
  .لبنان -بريوت -مية الكتب العل

فخـــر . د: ه، حتقيـــق٦٤٦:أليب عمـــرو عثمـــان بـــن احلاجـــب، ت أمـــايل ابـــن احلاجـــب، .١١٠
  .عمان –بريوت، دار عمان - دار اجليل: صاحل سليمان قدارة، الناشر

ه، ٥٤٢: أمايل ابن الشجري، هبة اهللا بن علـي بـن حممـد بـن محـزة احلسـين العلـوي، ت .١١١
 .ه١٤١٣ ،١القاهرة، ط -مكتبة اخلاجني : حممود الطناحي، الناشر .د: حتقيق

بـــن احلســـني ) علـــي(حممـــود بـــن أيب احلســـن ، بـــاهر الربهـــان ىف معـــاىن مشـــكالت القـــرآن .١١٢
ســـعاد بنـــت  :، حتقيـــقهــــ٥٥٣: ت ،)بيـــان احلـــق(النيســـابورّى الغزنـــوي، أبـــو القاســـم، الشـــهري بــــ 

  .هـ١٤١٩، مكة املكرمة حرسها اهللا تعاىل -جامعة أم القرى : الناشر، صاحل بن سعيد بابقي
أبـــو بكـــر حممـــد بـــن أيب إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن ، حبـــر الفوائـــد املشـــهور مبعـــاين األخبـــار .١١٣

 -حممد حسن حممد حسن إمساعيل : قيق، حتهـ٣٨٠: ، تيعقوب الكالباذي البخاري احلنفي
  .هـ١٤٢٠ ،١، طلبنان -بريوت  -دار الكتب العلمية : الناشر، أمحد فريد املزيدي

، هـ١٣٩١: ت ،عبد املتعال الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة .١١٤
 .هـ١٤٢٦، ١٧، طبة اآلدابمكت: الناشر

حممـد احلـارث بـن حممـد بـن داهـر التميمـي  يب، ألبغية الباحث عـن زوائـد مسـند احلـارث .١١٥
أبــو احلســن نــور الــدين علــي : ، انتقــاءهـــ٢٨٢:، تالبغــدادي اخلصــيب املعــروف بــابن أيب أســامة

حســـني أمحـــد صـــاحل . د: ، حتقيـــقهــــ٨٠٧: ، تبـــن أيب بكـــر بـــن ســـليمان بـــن أيب بكـــر اهليثمـــي
  .ه١٤١٣ ،١، طاملدينة املنورة -مركز خدمة السنة والسرية النبوية : الناشر، ريالباك
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ه، ٥٤٤: بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، القاضي عياض السـبيت، ت .١١٦
اململكــة املغربيــة،  -صــالح الــدين اإلدلــيب، وآخــرون، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية : حتقيــق

  .ه١٣٩٥ط 
عمــر بـن أمحـد بـن هبــة اهللا بـن أيب جـرادة العقيلـي، كمــال ، بغيـة الطلـب يف تـاريخ حلـب .١١٧

  .دار الفكر: الناشر، سهيل زكار. د: ، حتقيقهـ٦٦٠: ، تالدين ابن العدمي
موس، حمّمد بن حمّمد بن عبـد الـرزاق احلسـيين، أبـو الفـيض، العروس من جواهر القا تاج .١١٨
  .دار اهلداية: جمموعة من احملققني، الناشر: هـ، حتقيق١٢٠٥: ب مبرتضى، الزبيدي، تامللق

تاريخ اإلسالم ووفيات املشـاهري واألعـالم، مشـس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن  .١١٩
دار الكتاب : عمر عبد السالم التدمري، الناشر: هـ، حتقيق٧٤٨: از الذهيب، تعثمان بن قَاميْ 

  .هـ١٤١٣، ٢العريب، بريوت، ط
، هـــ٢٧٦: ، تأبــو حممــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري، تأويــل مشــكل القــرآن .١٢٠
  .لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر، إبراهيم مشس الدين حتقيق
 أبـــو العـــال حممـــد عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد الـــرحيم، حتفـــة األحـــوذي بشـــرح جـــامع الرتمـــذي .١٢١

  .بريوت –دار الكتب العلمية : الناشر، هـ١٣٥٣: ، تاملباركفورى
د الرمحن بن حممد بن عبـد اهللا تفسري اإلجيي جامع البيان يف تفسري القرآن، حممد بن عب .١٢٢

 ،١ط بـــريوت، -دار الكتـــب العلميـــة : هــــ، الناشـــر٩٠٥: احلســين احلســـيين اِإلجيـــي الشـــافعّي ت
  .هـ١٤٢٤
إبـراهيم  تفسري السمرقندي املسـمى حبـر العلـوم، أليب الليـث نصـر بـن حممـد بـن أمحـد بـن .١٢٣

 -دار الكتـب العلميـة : ن، الناشـريعلـي حممـد معـوض وآخـر : ه، حتقيق٣٧٥: السمرقندي، ت
 .ه١٤١٣ ،١لبنان، ط-بريوت 

دار السـالم : حممد شـكري أمحـد الـزاوييت، الناشـر: ه، حتقيق١٠٥:تفسري الضحاك، ت .١٢٤
  .ه١٤١٩ ،١القاهرة، ط -

تفسري غريب ما يف الصحيحني البخـاري ومسـلم، حممـد بـن فتـوح بـن عبـد اهللا بـن فتـوح  .١٢٥
زبيـــدة . د: هــــ حتقيـــق٤٨٨: أبـــو عبـــد اهللا بـــن أيب نصــر، تبــن محيـــد األزدي امليـــورقي اَحلِميــدي 

  .ه١٤١٥ ،١مصر، ط -القاهرة  -مكتبة السنة : حممد سعيد عبد العزيز، الناشر
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، احلســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــري األزدي البلخــى يب، ألتفســري مقاتــل بــن ســليمان .١٢٦
 ،١، طبــــريوت -رتاث دار إحيــــاء الــــ: لناشــــر، اعبــــد اهللا حممــــود شــــحاته: ، حتقيــــقهـــــ١٥٠: ت

  .هـ١٤٢٣
متهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد، حملــب الــدين حممــد بــن يوســف بــن أمحــد املعــروف  .١٢٧

مصـر  -دار السـالم: علي حممد فاخر وآخرون، الناشر. د.أ: ه، حتقيق٧٧٨:بناظر اجليش، ت
  .ه١٤٢٨ ،١القاهرة، ط -

حممـد بـن يوسـف بـن أمحـد، حمـب الـدين احللـيب مث ، متهيد القواعـد بشـرح تسـهيل الفوائـد .١٢٨
: الناشـر، علي حممد فاخر وآخرون. د. أ: حتقيق، هـ٧٧٨: ، تاملصري، املعروف بناظر اجليش

 ،١، طمجهوريــــــة مصــــــر العربيــــــة -القــــــاهرة  - لســــــالم للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع والرتمجــــــةدار ا
  .هـ١٤٢٨
يوســـف بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يوســـف، أبـــو احلجـــاج، ، ــذيب الكمـــال يف أمســـاء الرجـــال .١٢٩

بشــار عــواد . د: ، حتقيــقهـــ٧٤٢: ، تالزكــي أيب حممــد القضــاعي الكلــيب املــزيمجــال الــدين ابــن 
  .ه١٤٠٠ ،١، طبريوت -مؤسسة الرسالة : الناشر، معروف
: ، حتقيــقهـــ٣٧٠: ، تحممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منصــور، ــذيب اللغــة .١٣٠

 .م٢٠٠١ ،١، طبريوت -دار إحياء الرتاث العريب : الناشر، حممد عوض مرعب

جامع البيـان يف تأويـل القـرآن، حممـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري بـن غالـب اآلملـي، أبـو  .١٣١
 ،١مؤسســــة الرســــالة، ط: أمحــــد حممــــد شــــاكر، الناشــــر: هـــــ، حتقيــــق٣١٠: جعفــــر الطــــربي، ت

 .هـ١٤٢٠

: ه، الناشــــر١١٩٧ :تحاشـــية الســــجاعي علــــى القطـــر، أمحــــد بــــن أمحـــد الســــجاعي،  .١٣٢
  .ه١٣٤٣ مصر، -مطبعة البايب احلليب وأوالده 

حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك، أبو العرفان حممد بن علـي الصـبان  .١٣٣
  .هـ١٤١٧ ،١ط لبنان،-بريوت -دار الكتب العلمية: هـ، الناشر١٢٠٦: ت الشافعي،

سـعيد : هـ، حتقيق٤٠٣: زرعة ابن زجنلة، تحجة القراءات، عبد الرمحن بن حممد، أبو  .١٣٤
  .دار الرسالة: األفغاين، الناشر

أبـــــو العبـــــاس حممـــــد بـــــن إســــحاق بـــــن إبـــــراهيم بـــــن مهـــــران اخلراســـــاين  ،حــــديث الســـــراج .١٣٥
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ــراج هـــ٥٣٣ :، تزاهــر بــن طــاهر الشــحامي: ختــريج، هـــ٣١٣: ، تالنيســابوري املعــروف بالس ،
، الفـاروق احلديثـة للطباعـة والنشــر: الناشــرن، أبـو عبـد اهللا حسـني بــن عكاشـة بـن رمضـا: حتقيـق

  .هـ١٤٢٥، ١ط
عبـد الـرمحن بـن إسـحاق البغـدادي النهاونـدي الزجـاجي، أبـو ، حروف املعاين والصـفات .١٣٦

، ١، طوتبـــري  -مؤسســـة الرســـالة : الناشــر، علــي توفيـــق احلمـــد: ، حتقيـــقهــــ٣٣٧: ت ،القاســم
  .م١٩٨٤
أبـو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا بـن أمحـد بـن إسـحاق بـن ، األولياء وطبقـات األصـفياءحلية  .١٣٧

  .هـ١٣٩٤ جبوار حمافظة مصر، -السعادة : الناشر، هـ٤٣٠: ، تموسى بن مهران األصبهاين
، ١٠٣٠د القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي، تخزنـــة األدب ولـــب لبـــاب لســـان العـــرب، عبـــ .١٣٨
  .ه١٤١٨ ،٤القاهرة، ط -مكتبة اخلاجني : السالم هارون، الناشر عبد: حتقيق
القاسم بن علي بن حممد بن عثمـان، أبـو حممـد احلريـري ، درة الغواص يف أوهام اخلواص .١٣٩

 ،بــريوت -مؤسســة الكتــب الثقافيــة : الناشــر، عرفــات مطرجــي: ، حتقيــقهـــ٥١٦: ، تالبصــري
 .ه١٤١٨، ١ط

: دالئل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب الشـريعة، أليب بكـر أمحـد بـن احلسـني البيهقـي، ت .١٤٠
دار الكتــب :قلعجــي، الناشــرعبــد املعطــي . د: ه، وثــق أصــوله وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه٤٥٨

 .ه١٤٠٨ ،١لبنان، دار الريان للرتاث، ط -بريوت -العلمية 

دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكـري  .١٤١
دار املعرفـة للطباعـة : خليل مأمون شيحا، الناشر: هـ، اعتىن ا١٠٥٧: الصديقي الشافعي، ت

  .هـ١٤٢٥ ،٤لبنان، ط -يع، بريوت والنشر والتوز 
 -بـــريوت -دار الكتـــب العلميـــة : علـــي فـــاعور، الناشـــر: شـــرح وضـــبطه ديـــوان الفـــرزدق، .١٤٢
  .ه١٤٠٧ ،١ط لبنان،
 .witr.netالشبكة العنكبوتية : ديوان الفند الزماين، الناشر .١٤٣
-دار الثقافـــة: أمحـــد مطلــوب، الناشـــر -إبــراهيم الســـامرائي. د: ديــوان القطـــامي، حتقيـــق .١٤٤
  .بريوت
، اْمــُرُؤ الَقــْيس بــن حجــر بــن احلــارث الكنــدي، مــن بــين آكــل املــرار، ديــوان امــرِئ القــيس .١٤٥



 ٢٩٦ الفهارس

  .هـ١٤٢٥ ،٢، طبريوت -دار املعرفة : الناشر، عبد الرمحن املصطاوي: اعتىن به، ٥٤٥ :ت
 -دار صـادر: الناشـر سـجيع مجيـل اجلبيلـي،.د: ديوان أمية بن أيب الصلت، مجع وحتقيق .١٤٦

 .م١٩٩٨ ،١بريوت، ط

دار : نعمــان حممــد أمــني طــه، الناشــر. د: ن جريــر بشــرح حممــد بــن حبيــب، حتقيــقديــوا .١٤٧
 .٣القاهرة، ط -نيش النيل ر كو   -املعارف 

  .هـ١٤٠٢بريوت،  -دار بريوت للطباعة والنشر: ديوان مجيل بثينة، الناشر .١٤٨
، أبـو نصــر أمحـد بـن حـامت البــاهلي، ديـوان ذي الرمـة شـرح أيب نصـر البــاهلي روايـة ثعلـب .١٤٩

  .هـ١٤٠٢ ،١، طمؤسسة اإلميان جدة: الناشر، عبد القدوس أبو صاحل: ، حتقيقهـ ٢٣١: ت
مطبعـة  : كارليـل هنـري هـيس مكـارتين، الناشـر: ديوان شـعر ذي الرمةــ، تصـحيح وتنقـيح .١٥٠

  .ه١٣٣٧كلية كمربنج، 
 -دار صــادر: حممــد يوســف جنــم، الناشــر. د: ديــوان عبيــداهللا بــن قــيس الرقيــات، حتقيــق .١٥١
  .بريوت
 .لبنان –بريوت  -دار القلم : ديوان عمر بن أيب ربيعة املخزومي، الناشر .١٥٢

  .بريوت –دار صادر : ديوان لبيد بن ربيعة العامري، الناشر .١٥٣
: ، تعلــي بــن عيســى بــن علــي بــن عبــد اهللا، أبــو احلســن الرمــاين املعتــزيلد، رســالة احلــدو  .١٥٤
  .عمان –دار الفكر : الناشر، إبراهيم السامرائي: ، حتقيقهـ٣٨٤
ه، ٧٠٢:لإلمــام أمحــد بــن عبــدالنور املــالقي، ت رصــف املبــاين يف شــرح حــروف املعــاين، .١٥٥
  .دمشق -مطبوعات جممع اللغة العربية : أمحد حممد اخلراط، الناشر:حتقيق
اهللا  روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظــيم والســبع املثــاين، شــهاب الــدين حممــود بــن عبــد .١٥٦

 -ار الكتـب العلميـةد: الناشـر علي عبد الباري عطية،: ه، حتقيق١٢٧٠: احلسيين األلوسي ت
  .هـ١٤١٥ ،١ط بريوت
 ،ابن ماجة أبـو عبـد اهللا حممـد بـن يزيـد القـزويين، وماجـة اسـم أبيـه يزيـد، سنن ابن ماجه .١٥٧

فيصـل عيسـى  - دار إحياء الكتب العربية: الناشر، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، هـ٢٧٣: ت
 .البايب احلليب

حممـــد بـــن عيســـى بـــن َســـْورة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك، الرتمـــذي، أبـــو ، ســـنن الرتمـــذي .١٥٨



 ٢٩٧ الفهارس

وحممــد فــؤاد عبــد البــاقي ، )٢، ١جـــ (أمحــد حممــد شــاكر  :حتقيــق وتعليــق، هـــ٢٧٩: ، تعيســى
شــركة مكتبـــة : لناشــر، ا)٥، ٤جـــ (املــدرس يف األزهـــر الشــريف  وإبــراهيم عطــوة عــوض )٣جـــ (

 .هـ١٣٩٥ ،٢، طمصر -ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

مشـــس الـــدين أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان بـــن قَاْميـــاز  ســـري أعـــالم النـــبالء، .١٥٩
: الناشـر جمموعـة مـن احملققـني بإشـراف الشـيخ شـعيب األرنـاؤوط،: هـ، حتقيـق٧٤٨: الذهيب، ت

  .هـ١٤٠٥، ٣مؤسسة الرسالة، ط
بيــات ســيبويه، يوســف بــن أيب ســعيد احلســن بــن عبــد اهللا بــن املرزبــان أبــو حممــد شــرح أ .١٦٠

طــه عبــد الــرؤوف ســعد، : مراجعــه حممــد علــي الــريح هاشــم، .د :هـــ، حتقيــق٣٨٥: الســريايف، ت
مصــــر،  -القـــاهرة  -دار الفكـــر للطباعـــة والنشــــر والتوزيـــع، -مكتبـــة الكليـــات األزهريــــة: الناشـــر
  .هـ١٣٩٤
علـي بـن حممـد بـن عيسـى، أبـو احلسـن نـور الــدين  لـى ألفيـة ابـن مالـك،شـرح األمشـوين ع .١٦١

  .هـ١٤١٩، ١ط لبنان، -دار الكتب العلمية، بريوت: هـ، الناشر٩٠٠: األمشوين الشافعي ت
هللا شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو، خالد بن عبد ا .١٦٢

هـــ، ٩٠٥: ، زيــن الــدين املصــري، يعــرف بالوقــاد، تاألزهــري بــن أيب بكــر بــن حممــد اجلرجــاوي
 .هـ١٤٢١ ،١لبنان، ط -بريوت  -دار الكتب العلمية : الناشر

شرح احلديث املقتفـى يف مبعـث النـيب املصـطفى، أبـو القاسـم شـهاب الـدين عبـد الـرمحن  .١٦٣
 مجــال: هـــ، حتقيــق٦٦٥: بــن إمساعيــل بــن إبــراهيم املقدســي الدمشــقي املعــروف بــأيب شــامة، ت

  .هـ١٤٢٠، ١ط  اإلمارات، -الشارقة -مكتبة العمرين العلمية : عزون، الناشر
إدارة الثقافـة والنشـر : حسـن احلفظـي، الناشـر: شرح الرضي لكافية ابن احلاجـب، حتقيـق .١٦٤

  .١٣جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، سلسلة الرسائل العلمية 
جامعـة اإلمـام : حيـىي بشـري املصـري، الناشـر.د: شرح الرضي لكافية ابن احلاجب، حتقيـق .١٦٥

  .ه١٤١٧ ،١حممد ابن سعود اإلسالمية، ط
شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، حممد بن عبد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاين املصـري  .١٦٦

ــــرءوف ســــعد، الناشــــر:األزهــــري، حتقيــــق ــــد ال ــــة : طــــه عب ــــة الثقافــــة الديني  ،١ط القــــاهرة، -مكتب
 .هـ١٤٢٠
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كافية الشافية، حممد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي اجلياين، أبـو عبـد اهللا، مجـال شرح ال .١٦٧
جامعــة أم القــرى مركــز البحــث : الناشــر عبــد املــنعم أمحــد هريــدي،: هـــ، حتقيــق٦٧٢: الــدين ت

 .١ط العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة املكرمة،

شـري، يعـيش بـن علـي بـن يعـيش ابـن أيب السـرايا حممـد بـن علـي، أبـو شرح املفصـل للزخم .١٦٨
: هـ، تقدمي٦٤٣: البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي، املعروف بابن يعيش وبابن الصانع، ت

  .هـ١٤٢٢ ،١لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بريوت : إميل بديع يعقوب، الناشر. د
، ابن مالـك الطـائي اجليـاين، أبـو عبـد اهللا، مجـال شرح تسهيل الفوائد، حممد بن عبد اهللا .١٦٩

هجــر : حممــد بــدوي املختــون، الناشــر. عبــد الــرمحن الســيد، د. د: هـــ، حتقيــق٦٧٢: الــدين، ت
 .هـ١٤١٠ ،١للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط

: فواز الشعار، الناشر: ه، عناية٦٦٩: شرح مجل الزجاجي، ابن عصفور اإلشبيلي، ت .١٧٠
  .ه١٤١٩ ،١بريوت لبنان، ط-تب العلمية دار الك
حممـد بـن علـي بـن آدم بـن ، )ذخـرية العقـىب يف شـرح اتـىب(شرح سنن النسائي املسـمى  .١٧١

دار آل بـروم للنشـر ، )٥ج - ١جــ (دار املعـراج الدوليـة للنشـر : الناشـر، موسى اإلثيـويب الَولـِوي
  .١، ط)٤٠ج -٦جـ(، والتوزيع
حممــد حمــي : ه، حتقيــق٦٨٦:شــرح شــافية ابــن احلاجــب، رضــي الــدين االســرتباذي، ت .١٧٢

  .نلبنا–بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب : الناشر الدين عبد احلميد وآخرون،
 :هــ، حتقيـق٦٨٦: شرح شافية ابن احلاجـب، حممـد بـن احلسـن الرضـي اإلسـرتاباذي، ت .١٧٣

  .هـ١٣٩٥لبنان،  -دار الكتب العلمية بريوت: حممد نور احلسن وآخرون، الناشر
بــن  شــرح صــحيح مســلم للقاضــى عيــاض املســمى إكمــال املعلــم بفوائــد مســلم، عيــاض .١٧٤

حيــــىي . د:هـــــ، حتقيــــق٥٤٤: موســــى بــــن عيــــاض بــــن عمــــرون اليحصــــيب الســــبيت أبــــو الفضــــل، ت
  .ه١٤١٩، ١مصر، ط -ر والتوزيعدار الوفاء للطباعة والنش: إمساعيل، الناشر

بروايــة اليزيــدي عــن الســكري (أبــو عبيــدة معمــر بــن املثــىن ، شــرح نقــائض جريــر والفــرزدق .١٧٥
امــــع : الناشــــر، وليــــد حممــــود خــــالص -حممــــد إبــــراهيم حــــور : حتقيــــق، )عـــن ابــــن حبيــــب عنــــه

 .م١٩٩٨ ،٢، طاإلمارات -أبو ظيب-الثقايف

شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلـامع الصـحيح، حممـد بـن عبـد اهللا، ابـن مالـك  .١٧٦



 ٢٩٩ الفهارس

: الــدكتور طــه حمســن الناشــر: هـــ، حتقيــق٦٧٢: الطــائي اجليــاين، أبــو عبــد اهللا، مجــال الــدين، ت
  .هـ١٤٠٥، ١مكتبة ابن تيمية، ط

 -دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب: صـــــحيح أيب عبـــــداهللا البخـــــاري بشـــــرح الكرمـــــاين، الناشـــــر .١٧٧
  .لبنان -بريوت
علي بـن مـؤمن بـن حممـد، اَحلْضـَرمي اإلشـبيلي، أبـو احلسـن املعـروف بـابن ، ضرائر الشعر .١٧٨

دار األنـــــدلس للطباعـــــة والنشـــــر : الناشـــــر، الســـــيد إبـــــراهيم حممـــــد: ، تهــــــ٦٦٩: ، تعصـــــفور
  .م١٩٨٠ ،١، طوالتوزيع
مؤسسـة الرسـالة، : عبـد العزيـز النجـار، الناشـرضياء السالك إىل أوضح املسالك، حممـد  .١٧٩

  .هـ١٤٢٢، ١ط
: طه أمحد إبـراهيم، الناشـر: ه، دراسة٢٣١:طبقات الشعراء، حممد سالم اجلمحي، ت .١٨٠

  .ه١٤٢٢لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية 
طرح التثريب يف شرح التقريب، أبـو الفضـل زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن احلسـني بـن عبـد  .١٨١
  .الطبعة املصرية القدمية: هـ، الناشر٨٠٦ن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي، ت الرمح

إبراهيم بن حممد بن حممود بن بدر، برهان الـدين، ب، عجالة اإلمالء املتيسرِة من التذني .١٨٢
الــدكتور إبــراهيم بــن محــاد : حتقيــق، هـــ٩٠٠: ، تأبــو إســحاق احللــيب القبيبــايت الشــافعّي النــاجي

 .هـ١٤٢٠ ،١، طالرياض -َمكَتبة املَعارف للنشر َوالتوزيع: الناشروآخرون،  الريس،
عبـــــد الــــرمحن بـــــن أيب بكــــر، جـــــالل الـــــدين ، عقــــود الزبرجـــــد علــــى مســـــند اإلمــــام أمحـــــد .١٨٣

 ،لبنــــان -َدار اجليــــل، بَــــريوت : الناشــــر، َســــلمان القَضــــاة. د: ، حتقيــــقهـــــ٩١١: ت ،الســــيوطي
 .هـ١٤١٤

صحيح البخاري، أبو حممد حممود بن أمحد بـن موسـى بـن أمحـد بـن  عمدة القاري شرح .١٨٤
  .بريوت –هـ، دار إحياء الرتاث العريب ٨٥٥: حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن، ت

ـــاس أمحـــد بـــن حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن يـــونس املـــرادي  .١٨٥ حعمـــدة الكتـــاب، أبـــو جعفـــر الن
اجلفـــان  -دار ابـــن حـــزم : اجلـــايب، الناشـــر بســـام عبـــد الوهـــاب: هــــ، حتقيـــق٣٣٨: النحـــوي، ت

  .هـ١٤٢٥ ،١واجلايب للطباعة والنشر، ط
: هــ، الناشـر٢٧٦: عيون األخبار، أبـو حممـد عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري، ت .١٨٦
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 .هـ١٤١٨ بريوت،-دار الكتب العلمية 

برهــان الــدين غرائــب التفســري وعجائــب التأويــل، حممــود بــن محــزة بــن نصــر، أبــو القاســم  .١٨٧
جــدة،  -دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية: هـــ، الناشـر٥٠٥حنـو : الكرمـاين، ويعـرف بتـاج القـراء، ت

  .بريوت –مؤسسة علوم القرآن 
: ، حتقيــقهـــ٢٧٦:، تمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوريأبــو حم، غريــب القــرآن .١٨٨

  .هـ١٣٩٨ ،دار الكتب العلمية: الناشر، أمحد صقر
فــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقالين  .١٨٩

 -دار املعرفــة: حمــب الــدين اخلطيــب، الناشــر: حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، إشــراف: عنايــة الشــافعي،
  .١٣٧٩بريوت، 

ـــد الرائقــي الصـــعيدي  يــة األفعــال،فــتح املتعــال علـــى القصــيدة املســـماة بالم .١٩٠ محـــد بــن ُحمَم
جملــــة اجلامعــــة : إبــــراهيم بــــن ســــليمان البعيمــــي، الناشــــر: هـــــ، حتقيــــق١٢٥٠حنــــو : َماِلِكي، تـالــــ

  .هـ١٤١٨ -هـ ١٤١٧اإلسالمية باملدينة املنورة، 
فــيض نشــر االنشــراح مــن طــي روض االقــرتاح، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن الطيــب الفاســي،  .١٩١
 اإلمـارات، -دار البحـوث للدراسـات اإلسـالمية وإحيـاء الـرتاث  :حممود فجال، الناشـر: حتقيق

 .هـ١٤٢٣ ،٢ط

أبـــو بكـــر بـــن أيب داود، عبـــد اهللا بـــن ســـليمان بـــن األشـــعث األزدي ، املصـــاحف كتـــاب .١٩٢
 -مصــــر  -الفــــاروق احلديثــــة : الناشــــر، حممــــد بــــن عبــــده: ، حتقيــــقهـــــ٣١٦: ، تالسجســــتاين

 .هـ١٤٢٣ ،١، طالقاهرة

حممـد بـن حممـد بـن حممـد، أبـو الفضـل تقـي الـدين ، اظ بـذيل طبقـات احلفـاظحلظ األحل .١٩٣
دار الكتــــب : الناشــــر، هـــــ٨٧١: ، تابــــن فهــــد اهلــــامشي العلــــوّي األصــــفوين مث املكــــّي الشــــافعي

  .هـ١٤١٩ ،١، طالعلمية
عبـــد الكــرمي بـــن هــوازن بـــن عبــد امللـــك : مؤلــف، تفســري القشـــريي= لطــائف اإلشـــارات  .١٩٤

 -اهليئـــة املصـــرية العامـــة للكتـــاب : الناشـــر، ســـيوينإبـــراهيم الب: ، حتقيـــقهــــ٤٦٥: ت ،القشـــريي
 .٣، طمصر

رمضان عبد التـواب، : ه، حتقيق٤١٢:ما جيوز للشاعر يف الضرورة، للقزاز القريواين، ت .١٩٥
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  .القاهرة –الكويت، دار الفصحى  -دار العروبة: صالح الدين اهلادي، الناشر
: حتقيق، هـ٣٩٥: ت ،أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، أبو احلسني، جممل اللغة .١٩٦

 .هـ١٤٠٦ ،٢، طبريوت -مؤسسة الرسالة : ، الناشرن سلطانزهري عبد احملس

جممــوع أشــعار العــرب وهــو مشــتمل علــى ديــوان رؤبــة بــن العجــاج وعلــى أبيــات مفــردات  .١٩٧
  .م٢٠٠٨الكويت،  -دار ابن قتيبة : وليم بن الورد الربوسي، الناشر: منسوبة إليه، تصحيح

حممـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، مجـال الـدين  ،خمتصر تاريخ دمشق البـن عسـاكر .١٩٨
روحيـــة النحـــاس، ريـــاض عبـــد : ، حتقيـــقهــــ٧١١: ، تري الرويفعـــى اإلفريقـــىابـــن منظـــور االنصـــا

 ،١، طسـوريا -دمشـق  -دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشـر: ، الناشراحلميد مراد، حممد مطيع
 .ه١٤٠٢

مـدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل، أبــو الربكــات عبـد اهللا بــن أمحــد بــن حممــود حــافظ الــدين  .١٩٩
، ١بـريوت، ط -دار الكلم الطيـب: يوسف علي بديوي، الناشر: هـ، حتقيق٧١٠: النسفي، ت

 .هـ١٤١٩

يعقــــوب إســــحاق بــــن إبــــراهيم بــــن خملــــد بــــن إبــــراهيم  يب، ألمســــند إســــحاق بــــن راهويــــه .٢٠٠
د الغفـــور بـــن عبـــد احلـــق عبـــ. د: ، حتقيـــقهــــ٢٣٨ :، تاحلنظلـــي املـــروزي املعـــروف بــــابن راهويـــه

 .ه١٤١٢ ،١، طاملدينة املنورة -مكتبة اإلميان : الناشر، البلوشي

ون القضاعي أبو عبد اهللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكم، مسند الشهاب .٢٠١
، بريوت -مؤسسة الرسالة : الناشر، محدي بن عبد ايد السلفي:، حتقيقهـ٤٥٤: ، تاملصري

 .ه١٤٠٧ ،٢ط

مســـند أمـــري املـــؤمنني أيب حفـــص عمـــر بـــن اخلطـــاب رضـــي اهللا عنـــه وأقوالـــه علـــى أبـــواب  .٢٠٢
: ، حتقيـقهــ٧٧٤:، تأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشـي البصـري مث الدمشـقي، العلم

 .هـ١٤١١ ،١، طاملنصورة -مصر  -دار الوفاء : ، الناشريعبد املعطي قلعج

مشارق األنوار على صـحاح اآلثـار، عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـيب  .٢٠٣
  .املكتبة العتيقة ودار الرتاث: هـ، الناشر٥٤٤: السبيت، أبو الفضل، ت

مشكل إعراب القرآن، أبو حممد مكي بن أيب طالب َمحّوش بن حممد بن خمتـار القيسـي  .٢٠٤
: حـامت صـاحل الضـامن، الناشــر. د: هــ، حتقيـق٤٣٧:  املـالكي، تالقـريواين مث األندلسـي القـرطيب
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  .ه١٤٠٥ ،٢بريوت، ط -مؤسسة الرسالة 
مشــكالت موطــأ مالــك بــن أنــس، أبــو حممــد عبــد اهللا بــن حممــد بــن الســيد البطليوســي،  .٢٠٥

، بـريوت -لبنـان  -دار ابن حـزم : طه بن علي بو سريح التونسي، الناشر: حتقيق هـ،٥٢١: ت
  .هـ١٤٢٠ ١ط 

مطــــالع األنـــــوار علـــــى صـــــحاح اآلثـــــار، أبـــــو إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن يوســـــف بـــــن قرقـــــول،  .٢٠٦
وزارة األوقــــــاف : الناشـــــر دار الفـــــالح للبحـــــث العلمـــــي وحتقيـــــق الـــــرتاث،: حتقيـــــق ه،٥٦٩:ت

  .ه١٤٣٣ ،١دولة قطر، ط -والشؤون اإلسالمية
ــــو .٢٠٧ : منصــــور، ت معــــاين القــــراءات لألزهــــري، حممــــد بــــن أمحــــد بــــن األزهــــري اهلــــروي، أب
اململكــــة العربيــــة  -جامعــــة امللــــك ســــعود -مركــــز البحــــوث يف كليــــة اآلداب : الناشــــر هـــــ،٣٧٠

  .هـ١٤١٢، ١السعودية، ط
هــ، ٣١١: معاين القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بـن سـهل، أبـو إسـحاق الزجـاج، ت .٢٠٨
  .هـ١٤٠٨ ،١بريوت، ط -عامل الكتب : عبداجلليل عبده شليب، الناشر. د: حتقيق
أمحــــد يوســـــف : حتقيــــقه، ٢٠٧:معــــاين القــــرآن، أليب زكريــــا حيــــىي بـــــن زيــــاد الفــــراء، ت .٢٠٩

دار املصرية للتأليف والرتمجـة : الناشر عبد الفتاح إمساعيل الشليب، -حممد علي النجار -النجايت
  .١مصر، ط -

: ت معجـــم املـــؤلفني، عمـــر بـــن رضـــا بـــن حممـــد راغـــب بـــن عبـــد الغـــين كحالـــة الدمشـــق، .٢١٠
  .بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت -مكتبة املثىن : الناشر هـ،١٤٠٨
، هـ٣٥٠: تالفارايب،  أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني، معجم ديوان األدب .٢١١
مؤسســــة دار الشــــعب للصــــحافة والطباعــــة والنشــــر، : ، الناشــــردكتــــور أمحــــد خمتــــار عمــــر: حتقيـــق
  .هـ١٤٢٤، القاهرة
عبــــد اهللا بــــن يوســــف بــــن أمحــــد بــــن عبــــد اهللا ابــــن  مغــــين اللبيــــب عــــن كتــــب األعاريــــب، .٢١٢

حممــد  -مــازن املبــارك . د: حتقيــق هـــ،٧٦١: يوســف، أبــو حممــد، مجــال الــدين، ابــن هشــام، ت
  .م١٩٨٥ ،٦مشق، طد -دار الفكر : علي محد اهللا، الناشر

مفاتيح الغيب التفسري الكبري، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسـني التيمـي  .٢١٣
دار إحيــــاء الــــرتاث : هـــــ، الناشــــر٦٠٦: الــــرازي امللقــــب بفخــــر الــــدين الــــرازي خطيــــب الــــري، ت
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  .هـ١٤٢٠ ،٣بريوت، ط -العريب
منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، اإلمام مجـال الـدين أيب عمـرو عثمـان  .٢١٤
: مـــر بـــن أيب بكـــر املقـــري النحـــوي األصـــويل الفقيـــه املـــالكي املعـــروف بـــابن احلاجـــب، تبـــن ع
بالطباعـــة احلجريـــة وصـــعب معرفـــة (، ١٣٢٦، ١مصـــر، ط -مطبعـــة الســـعادة : ه، الناشـــر٦٤٦

  ).اسم احملقق
 .ه١٩٤٧سدين جليزر نوهافن، : منهج السالك، أليب حيان األندلسي، حتقيق .٢١٥

خالد بن عبد اهللا بن أيب بكـر بـن حممـد اجلرجـاوّي ، موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب .٢١٦
، عبــد الكــرمي جماهــد: قيــق، حتهـــ٩٠٥: ، تاألزهــري، زيــن الــدين املصــري، وكــان يعــرف بالوقــاد

  .هـ١٤١٥ ،١، طبريوت -الرسالة : الناشر
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b 

 

section of the presentation of the dispute grammar and position 

of grammarians, Chapter III principles of inference in his study of 

the issues of grammatical,has five sections, the first section for 

listening, and the second section of measurement, and the third 

section of the consensus, the fourth section of other assets, and 

the fifth section For the use of explanation, and the fourth 

chapter for assessment; has five topics: the first topic of clarity 

and mystery And the second topic of the accuracy and non-

transferability, the third topic of dependence and independence, 

the fourth research of the impact of his opinions in the following 

came, and the fifth study of the impact of his grammar research 

in the significance of the Hadith. Then the research was followed 

by a conclusion stating the results of the study and the 

recommendations of the researcher. I have put detailed general 

indexes of verses, Hadiths, monuments, poems, sources, 

references, and topics. 

 It has been shown through the research that the book 

(ALTAWDEEH SHARH AL JAMEA ALSAHIH) of Ibn al-Molaqen is 

one of the explanations on the issues of grammar, as the 

research showed the status of Ibn al-Molaqen in grammar, but 

he did not receive enough attention to highlight what is written 

in this aspect; He is one of the most diligent scholars in the 

classification, and has an independent opinion and argument, as 

explained to us by his book (ALTAWDEEH SHARH AL JAMEA 

ALSAHIH). Therefore, what was recommended by the 

researcher: attention to grammatical studies in the other books 

of Ibn al-Molaqen. 
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Thesis Abstract 

This research is related to the grammatical issues in the 

book "ALTAWDEEH SHARH AL JAMEA ALSAHIH" (Clarification to 

explain AL JAMEA ALSAHIH) by Ibn al-Molaqen. The aim is to 

present the grammatical issues in the book of clarification and 

analyze them scientifically, and to clarify the effect of 

grammatical issues in clarifying the meaning of the hadith, Side 

syntax. By studying his grammatical views in the light of the 

views of the grammarians on their different sects, while 

highlighting the grammatical approach of Ibn al-Molaqen 

through his explanation of Sahih al-Bukhari. 

The study began with the introduction of the functions of 

the introduction known in modern scientific research, followed 

by the preface. It included several points; it dealt with the life of 

Ibn al-Molaqen and his effects, and the book (ALTAWDEEH 

SHARH AL JAMEA ALSAHIH); its content and value; and the 

effect of prophetic Hadith in attaqeid alnnahwi. 

Then divided the research into two sections: a section to 

study the issues, and a section to study the methodology, in the 

section of the study of the issues three chapters, the first chapter 

of the issues of names, has two sections: A study of alasma 

almabnia and a study of alasma almaeraba, and the second 

chapter of the issues of acts, and has two topics: Study of 

almabnia acts, and the Study of almaeraba acts, while the third 

section for; letters and it has two topics: Study of workingletters, 

and the Study of neglected letters, and the systematic study 

section it has four chapters, Chapter I for its sources; has two 

topics: Study of Men and Study of books, and the second chapter 

for his approach in the presentation of issues; has three sections: 

the first topic of his way in the presentation of the issues, the 

second topic of brevity and tautologies that he has, and the third 
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