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التحقيقمقدمة

الر-جصالرتج!إلمحه

محكمفيالقائلوالاكرام،لجلالاذي،بالكمالالمتفردللهالحمد

خئرابذأوني!لح!مةبوومنلمجشامنلحمة>بو:الفرقان

فيما-القائلالانامسيدعلىوالسلاموالصلاة،926[:البقرة1(با

وسلامهاللهصلوات"الدينفييفقههخيرابهاللهيردمن"-:الشيخانرواه

الدين.يوملىإتباعهوصحابهوآلهوعلىعليه

بعد:أما

قسمكماالخلقعلىالعلومقسموتعالىتباركاللهأنفيهريبلافمما

الغنيفمنهم،متباينةودرجاتهم،متفاوتةمنهماحظوظهموجعلارزاقهم،

فيالفقيرأحدهمافيالغنيومنهمفيهما،الفقيرومنهم،ومالهعلمهفي

الدنياتنقضيأنلىإالانسانخلقمذالشرعيةالكونيةسنتهوهذهالاخر،

فتحكماعلما،لدنهمنويخصهالمتأحرينمنيشاءمنعلىيفتح،وتزول

ناوالانصاف،والفضلالعلممنشاءبماوخصهمالمتقدمينبعضعلى

الثلاثةالقرونحاشاالافضليةعلىبرهاناليسوتأحرهالزمانتقدم

مضرةولهالناسلسنةعلىجرىقدكثير"وكلام:الجاحظقال،المفضلة

:قالشيئا"للآخرالاولياعلم":قولهمذلكاضرفمن،مرةوثمرة،شديدة

الاستنباطتركوااسماعهمفيالكلمةهذهجرتمذعصركلعلماءأنفلو

هوإنماالعلمأنواعلممختلا.العلملرايت،قبلهمعمنإليهمينتهلملما

ناتبرمعدنمناخرجتقدوقرألوفترىانيمنعكلاألهفكما،معدن



النعوواللنةرسانل

رأيكيكونأنينبغيكذلك1(،)تومةكقدرولوتجدماتأخذنوفيه،تطلب

")2(.العلمطلبفي

اللغويالامامفارسابنكتبهاالتيالرسالةههناإيرادهيحسنومما

حينماالكاتبسعيدبنمحمدعمرولابي-والمقاييسالمجملصاحب-

حماسةبهيضاهيالحماسةفيكتاباتأليفهالعجليالحسنأبيعلىأنكر

فماذا"...-:21(4)2/للثعالبيالدهر"يتيمة"في-كمالهفقالتمامأبي

مضادةالمتأخرعلىحظرذاومن!؟الاعتراضهذاولمه!الانكار؟

قولوتدعشيئا"للاخرالاولترك"ما:قالمنبقولتاخذولمه؟المتقدم

منهازمانولكل،أزمانإلاالدنياوهل،للآخر"الاولترك"كم:الاخر

ونتائجالاوهامخطراتإلاالمحفوظةالاصولبعدالعلوموهل؟رجال

محدود؟وقمتىعلىووقفها،معلومزمانعلىالادابقصرومن؟العقول

يجمعوتاليفه،مثليؤلفحتىالاولنظرمثلماالاخرينظرلاولمه

رأيه؟مثلكلفيويرى،جمعهمثل

تخطرلمنازلةالاحكامنوادرمنبهمنزلتإذازماننالفقهاءتقولوما

قبلهم؟كانمنبالعلى

نأجازولمه؟نتيجةخاطرولكلخاطرا،قلبلكلأنعلمتماأو

حجرتولمه؟!تألتفهمثليؤلفأنيجزولمشعرهمثلتمامبيبعديقال

لقاموس.فيكما.وتومتوم،جمعها،اللؤلؤة:التومة)1(

292(،)صالاعجاز("دلائلفيالجرجانيلقاهرعبدالإماملجاحظاكلامنقل)2(

63(.1/)والشعراء""الشعرفيقتيبةابنقالهماوانظر
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التعقيقمقدملأ

.(01)..مسلوكا؟طريقاوسددتحلالا،وحرمتمباحاوحظرتواسعا

بنالرحمنعبدالشيخالعلامةآثارمنأثراللغويالمجموعوهذا

الرابعالقرنفيالعلماءأكابرمن-سعةورحمةاللهرحمه-المعلمييحيى

وانه)4(،لنقابوإنهبزلاء)3(،لذووإنهأطوريه)2(،العلممنبلغقدعشر،

تشابه"الامور:صيفيبنأكثمقولعليهليصدقوانهبأنقع)5(،لشراب

يعرفهاكمالجاهلاعرفهاادبرتفإذا،الرأيذولاإيعرفهاولا،مقبلة

".العاقل

حباوأحبهاالعلمطلبهبواكيرفيالعربيةبفناهتمقدالمعلميوالشيخ

فيكماالعشريندونوهوالنحوفيوينسخيؤلفكانإذ؟ودمهلحمهخالط

قدالبكريةواللطيفةهـ(،)1332عاممنهاانتهىحيثالاتيةالحقائقرسالة

لابنالورديةالتحفةشرحونسخهـ(،)1337عامناسخهامنهاانتهى

نسخها-نفسهالورديابنشرجهامعروفةالنحوفيمنظومةوهي-الوردي

منالثانيالنصففيكتابتهتمت"خاتمتها)6(:فيقالإذهـ(؛)1334عام

منالخامسالخمسمنالثانيالثلثمنالثانيالنصفمنالاولالسدس

بحسنسلامياعاممنالاولالثلثمنالاولالربعمنالاولالنصف

2(.41)2/دا"اليتيمةفيالرسالةبقيةانظر(1)

.اقصاهاي:وفتحهاالراءبكسر2()

لمحكم.الصوابالجيدالرأيالبزلاء:)3(

الفهم.الذكيالفطنالرجل-:بالتخفيف-النقاب(4)

الامور.جربلمنيضرب)5(

.(011-58)صفيهموجودةوهي،وصفهتيالآالكشكولفيكما)6(
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النعوواللفةرسمانل

حلإذاربهرحمةراجيوأنهلنفسهكاتبهاأنهذكرثمهـ(،1334)الختام

.ابتهالفيهطويلادعاءوذكر...رمسه

هـ()1(.0133)سنةفيمحمدخوهوهوالصرففيالزنجانيةونسخ

بلغحتىفيهافتدرج،اللهكتاببعدتلقاهاالتيالعلومأولمنفالعربية

وإن،الماضيالقرنفيالعربيةعلماءكبارمنوأضحىوقعرهالفنهذاقاموسم

الشيخعلمأنإلاوالرجالالعللبفنعالمامحدثاالشيخعرفالناسجلكان

عندما-العموديالعلامةقال،ورجالهلحديثباعلمهيضاهيالعربيةفي

والرشدية،العلميةالمدارس"لازم-:المخطوطةمجاميعهبعضفيلهترجم

2(.)"واللغةالانشاءعلمفيوتوحد،العربيةوعلوم،العلموحاز

يكبلهفلمالعربيةعلماءمتأخريمن-اللهرحمه-المعلميكانولئن

التياللغويةوالمسائلالنحويةالقضايابعضعندذهنهيقفولم،زمانه

يستشكلهاكانمسائليناقشغدابل،الفنكتبفيالدهرمنردحااستقرت

لمقوللىإيذهبوتارة،واللغويةالنحويةالصناعةبمقتضىفيهارأيهفيبدي

وفي)ذو(،تصريفوفي،الطرائفرسالةفيواضحاتجدهوهذا،إليهيسبق

الشاعر:قولفيالتيالخاطرةوفي،صرفيإشكالوهوالسابعةالرسالة

خذقد-اللهرحمه-فهو،المعارفمسألةوفيلعميد"،حبهامن"ولكنني

للاخر".الاولترك"كم:القائلبقول

.(302-981ص)لكشكولا:نظرا(1)

شوالهـ(1141)سنةع)2(الكتبعالممجلةفيكماداهشابودتهعبدد/نقله2()

.(185)ص



العر

لتعقيق1مقدملأ

علومفياللهرحمهالمعلميالشيخجهودلبعضهناأتعرضوسوف

أمور:بثلاثةوذلك،بية

مؤلفاته.:لاولا

العربية.لكتبتحقيقاته:الثاني

ترجيحاته.بعضذكرمعاللغويةالمسائلفيكلامهمننماذج:الثالث

مؤلفاته::اولا

النحوية.المهماتفيالفكريةوالنتيجةالبكريةاللطيفة-1

العربية.فيطرائف2-

النحوية.لحقائقا3-

.هشاملابنالصغرىالقواعدعلىجماعةابنشرحمختصر4-

.الصغرىالاعرابقواعدنظم5-

محمدللشيخالنحويةالاسئلةفيالجنيةالثمراتتلخيص6-

(.)غيركاملالمالكيالاميرمحمدبنجمال

(.كامل)غيرالأجروميةمتنعلىتعليقات7-

.للحريريالغواصدرةكتاباختصار8-

والقوافي.العروضفيالكافيمتنمختصر9-

والمسائلالاعراباتوبعضواللغةالنحوفيمتنوعةمقالات-01

لغوية.وأنظام،المشكلة



النعوو[للغةرسانل

العربية:اللغةلكتبتحقيقاتهثانيا:

فيالعاملالفريقضمنكانعندماالكتبتصحيحعلىالمعلميعمل

قرابة-الهندفي-الدكنابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلسمطبعة

فيفكان،و]لتنقيحوالتحقيقالتصحيحعلىعاكفاعاماوعشرينخمسة

منفردا،بعضهافيوكانما،كتابتصحيحفيالعلماءلبعضمشاركابعضها

اللغوية:الكتبذكرعلىهناولنقتصر

.الشجريابنالسعاداتلابي،الشجريةليالأما-1

جزئينفيويقعهـ(134)9سنةالمعارفدائرةفيبالهندطبع

زينوالسيد،اليمانييحيىبنالرحمنعبدالشيخوتعليقبتصحيح

.الموسويالعابدين

.الدينوريقتيبةلابنالكبير،نيلمعااكتاب-2

وبعثكرنكو،لمساالمستشرقالعلامةأولاالكتابصححوقد

وأنهالاصلسقممنقاساهمالهمشرحأنبعدالمعارفدائرةلىإبالنسخة

يبقلمبأنهيثقلاالنسخةتصحيحفيالعظيمالمجهودمنوبذلهعاناهمامع

الكتابفتصفجالمعلميلىإالنسخةفأحيلت،الغلطمنشيءالنسخةفي

هـ()1368سنةالمعارفدائرةفيالكتابوطبع،بقيمابعضواستدرك

(1)صفحةوثلاثينثلاثابلغتبمقدمةالمعلميلهوقدمأجزاء،ثلاثةفي

ني،المعاأبياتوتعريف،وتدوينه،القديمالشعرمكانةعنفيهاتحدث

الشعرمعرفةفيومكانته،قتيبةبابنالتعريفثم،الفنهذافيوالمؤلفين

الموسوعة.هذهضمن2(224-30)ص"الشيخمقدمات"فيانظرها(1)
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التعقيقمقدملأ

الادبعلومفي-قتيبةابنأي-مكانتهثم،أقسامهوكمالشعر،يختاروكيف

كانتوكيفحياتهذكرثم،عنهودافعقتيبةابنمنغضمنذكرثموغيرها،

تحدثثم،الكتببعضعلىفيهاوأحالومؤلفاتهالعلميتراثهثم،تتصف

أبياتفيواحداكتاباقتيبةلابنأنثبتوووصفهالكبيرالمعانيكتابعن

شرحثمالكبير،المعانيلكتابمزاياعدةذكرثم،الكتابهذاوهوالمعاني

التعليقاتعنوتحدث،الدائرةوعمل،الكتابلهذاالخطيةالنسخةحال

وناشدكرنكو،لمساللمستشرقشكرهأبدىثم،المطبوعفيالموجودة

المفقودالكتابهذابقيةعلىأحدهمعثرذافيماوالفضلالعلمأهلورجا

يتكرمواأنالمطبوعفيأخطاءعلىوقفواإذانهمو،الدائرةبإخباريبادرأن

المعارفدائرةجهودعلىأثنىثم،الثانيةالطبعةفيذلكليتداركبإطلاعهم

لهم.ودعاالعثمانية

وصنعة،اللغةفهمفيالمعلميكعبعلوعرفالمقدمةهذهقرأومن

.العربوأحوالالشعر

:اليزيديالعباسبنمحمداللهعبدلابي،الأماليكتاب3-

لحبيبابتصحيحهـ()9136سنةالمعارفبدائرةالكتابطبع

الشيخوساعدهالحضرميالحسينيالعلويبنأحمدبناللهعبد

طبعهفي"فشرعنا-:العلويالحبيبقال-كماالمعلميالرحمنعبد

مصححاليمانييحيىبنالرحمنعبدالشيخالمحققالعلامةبمساعدة

لطيف.مجلدفيالكتابويقع،"المعارفدائرة

اللهعبدبيأللامام،الكريمالقرانمنسورةثلاثينإعراب-4

العثمانية،المعارفبدائرةطبع،خالويهبابنالمعروفأحمدبنالحسين



النعوواللغةرسانل

الطبع:تمةخافيوجاء

:المعارفلدائرةالتصحيحشعبةملاحظات

هذااستنساخفيجهدهبذلقدالكرنكويسالمالدكتورأنريب"لا

علىوالتصحيحوالضبطالمذكورتينالنسختينعلىومقابلتهالكتاب

لهحصلتوإنأسلوبجملباالهوامشعليهوعلقفرتبه،واللغاتالالفاظ

العمل.استوفىلكنه،والمراجعةوالمقابلةالقراءةفيشديدةصعوبة

الشيخالاديبالفاضلحضرةالكتابهذافيالنظراستقمىثم

علىالحواشيفيونبه،الجمعيةرفقاءأحد،اليمانييحتىبنالرحمنعبد

اهـ.سعيهما"اللهفشكري(.)عبعلامةالنسخجهةمنالخطأبعض

افاد،السيوطيللامامالنحو،أصولعلمفيالاقتراحكتاب-5

نأقاسمأحمدمحمدوالدكتورالحممي،سليمأحمدالدكتورالمحققان

بنالرحمنعبدمنكلبتصحيحهـ()9135عامالثانيةطبعتهطبعالكتاب

الفاضلوالشيخ،العمودياللهعبدبنسعيدالفاضللشيخواليمانييحمى

اهـ.)1(.اليمنيمحمدبنأحمد

ترجيحاته:بعضذكرمع،اللغويةلمسائلافيكلامهمننماذجثالثا:

بحرفغيرهتعليقاتمنتعليقاتهيميزتعالىاللهرحمهالمعلميكان

()حبحرفيرمزوكانبينهما،يجمعأو()يبحرفأويختتمهاعندما()ع

اللغةفيالشيخدقةيوضحمماالتعليقاتهذهمننماذجاخترناوقدكثيرا،

وقد،الفيصليةمكتبةتصويربرسجروسطمن(41)صالتحقيقمقدمةانظر(1)

الثانية.وطبعتهالأولىطبعتهالكتابطبعمكانالمحققينعلىالتبس



التعقيقمقدمة

لابنالكبير"ني"المعاكتابعلىحواشيهمنوذلك،ترجيحاتهوبعض

:(1)قتيبة

يصفالعدويالمراربيتعند)2(رقمهامش(4)صفيجاء-

الأصلبهامشأنكرنكو:المستشرقفعلق)جبب(كلمةوذكرفرسا،

ثمبالتحريك)الجبب(كلمةجعل)محمود(اسمهرجلقبلمنتصويبا

ايضا.قتيبةابنوخطأكرنكوخطأه

للمؤلفالكاتبكأدبوغيرهاللسانفي:"أقولمعقبا:المعلميفقال

موصل:هيالفرسجبةأن-الجيمبضم-لجبةاتفسيرفي(301)ص

"الجبة::الليثعنونقلوا،يقاربهمماذلكغيروقيل،الذراعفيالوظيف

وعليهالموضعذاكلجبةالجمهور:اقولفعلى"بحافرهالدابةفيهيطأبياض

كذلكفرسكللان-لجيمابضم-جببذوبانهالفرسيمدحأنيصجفلا

نأفيصح،الموضعذاكبياضلجبةفاالليثقولعلىوأما،فيهمدحفلا

ذاكفيللبياضاسمفهوالجيمبفتحالجببماو،بذلكالفرسيمدح

اهـ.جيد"هنامحمود()فكلاماتفاقاالقوائممنالموضع

كرنكو:قالالاطراب()علىلبيد:قولعند)3(هامش9()صوفي-

فيوكذا(الاظراب)علىديوانهورواية-بالاهمالأي-الأصلفيوردكذا

اهـ.رب()ظمادةفياللغةكتب

البيتهذافيالاظرابتفسيرفياللغويوناختلف":المعلميقال

بعضهمرواهيكونأنويحتمل،الاكمةوهوظربجمعأنهالاقوالوأقرب

.اللغويالمجموعهذاآخرفيملحقفيالفوائدهذهباقيوسنذكر(1)
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للغةوالنعو1ئلرسا

نأيذكروالملكنالظربأتى:أيلاظربمصدرأنهعلىالهمزةبكسر

مماوهذاالظربأتىبمعنىأظرب:يقالنهولاإظرابعلىتجمعالظرب

ويمكنالاصلفيمايوافقظاهرهالمولفوتفسيرالاصلفيوقعمايقوي

اهـ."أعلمللهوخلافه

إذا:رهيقى"يقال:قتيبةابنقولعند)5(رقمحاشية(18)صوفي-

".الخيليتقدمكان

الصفة:فيقولهمفيهانما،المعاجمفيأجدهولم"كذا:المعلميقال

"ناقة:وقولهم،بفتحات"الرهقى"يعدو:وقولهمفكسر،بفتج""رهق

اهـ."فضمبفتع"رهوق

قتيبة:ابنقولعند(1)رقمهامش(91)صفيوجاء-

اخر:وقال

لذكريعدوببطنهالشجريغشىغشمشم

ومن،للعسكريالامثالجمهرةمنالغينبابفي":المعلميقال

وقالمثل،أنهعلىالشجر"يغشى"غشمشم:للميدانيالامثالمجمع

الذكر(،يعدو)ببطنهالباء:بابفيوذكرا،"الجمل:"الغشمشم:الميداني

اهـ!شعر"أنهعلىبينهماجمعمنأرولم

:آخره""عرهوج:النقلفيكرنكو:قال(4)هامش(04)صفيو-

اهـ."اللغةمعاجمفيالكلمةهذهأجدلم":عليهوعلقجيم،

وعرهوم،ميميةوالقصيدة،بالميم"عرهوم"هو:"وإنما:المعلميقال

اهـ."المعاجمفيموجود
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التعقيقمقدملأ

وشاعشائع:"يقال:قتيبةابنقولعند)6(هامش54()صوفي-

وهار".هائرمثل

بضم"وهار"العينبضم"شاع":قولهمأنيوهم"هذا:المعلميقال

لحرفاتحويلالقلبإنماحتماًخطأوهوو"هائر"""شائعمنمقلوبانالراء

الاجدع:بيتوفيلجديد،اموقعهحكمحرفلكليكونثممحلهغيرلىإ

أنهماالراءبضم"وهار"العينبضم"شاع"فيلتحقيق1وشواعي""فهن

وانفتاحلتحركهالفاالعلةحرففقلبفكسر،بفتح""فرحوزنعلىصفتان

نأ:بعضهمزعموقدون(،و)صو)روح(ور()هاللسانوراجع.قبلهما

وهذا"حائجة"أصلهاأن""حاجةفيقيلكماو"هائر"،""شائعالأصل

دده1و،لحذفاعدموالأصلشاذا،يعدهأثبتهومن،فيهمختلفالنظير

!درهفلله،عاليةبالصرفدرايةوهذهاهـ."أعلم

إلخ...الراجز.وقال:قتيبةابنقولعند()4هامش(131)صوفي-

منيكونلكنالمعروفوهوالنقلفيشكل"هكذا:المعلميقال

يكونأوشيءسقطيكوننفاماالراجز""قال:يقولوالمؤلف،الرمل

وأ،الوجهورفع)حسن(بتنوينالوجهحسنرجل:بابمن()حشرةبتنوين

اهـ."اللسانمنيؤخذكمالهذيللغةوهيالشينبكسريكونأو،نصبه

وفيهناالنقلفي":المعلميقال(:1)حاشية(112)صوفي-

بعدفيماوياتيمفتوحةهمزةبعدهاالباءبسكون""نباةبعدالاتيالموضع

فيماالشعرلكنالنشز":"النبأة:وغيرهاللسانوفي""مشرفةبقولهتفسيره

الكلمةأنفيظهربالرجزمعروفالنجموأبو،النجملأبيهوالرجزمنيظهر
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واللغةالنعورسانل

أنهلاإهمزةتليهاالباءبسكون""نبأةوأصله،ألفبعلمهاالباءبفتح()نباة

("اهـ."قليل"هو:سيبويهقالوان"وكمأة"مرأةتخففكماخفف

الشاعر:قولعند(1)هامش2(17)صوفي-

تهيلجانبهعنديديهابدتثمبالوتائرفذاحت

عند-الديوان"ورواية:وبهامشه""جانية:النقلفي"(:)جانبهفيقال

للجثةالضميريكون"جانبها":روايةوعلى:أقول"الصوابولعله-جانبها

"جانبه")ذاح(:اللسانفيوالذي"قتيل"حمار...:قولهمنالمفهوموالجيفة

التفسير:فيالمؤلفقولويوضحهالاصلفيالكلمةلصورةالموافقوهو

المؤلف:يقللموانما()قتيلالشاعر:قولمنمفهوموالقبرالقبر"جانب"عند

اهـ.فتدبر."تهيل"الشاعر:قوللمكان"القتيلأولحماراجانب"عند

الشاعر:قولعند)2(هامش236()صوفي-

قباع*هئىفيالكلبكعين!!

وكتبالمشددةالباءعلىواحدةبفتحة""هبىالنقلفي":المعلميقال

نوادرفيوقعكذا:سيدهابنقال278()2/العربلسانفي":الهامشفي

اللسانوفي-الهبوةمن-قباعبالتنوين)هبى(:والصحيحقالثعلب

ملخصةوهياللسانعبارةفذكر..."تفسيرهفيقتيبةابنقال226(0/2)

لانهبالتنوينعندههبى""أنصريحةالمؤلفوعبارة،المؤلفعبارةمن

الكلمةلامفالالفغازجمع)غزى(مثلهابجمعو()هـبمنعنده

فتكونب()هـبمنكانإذاالتنوينيمتنعوإنما،العلةحرفعنانقلبت

اهـ."للتأنيثزائدةالالف
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لتعقيق1مقدملأ

ذلك:فمن،الاطالةخشيةمنهابعضافننقلترجيحاتهواما

حيثالنحويةالمسائلفيالنبويةبالاحاديثالاحتجاجمسألةفيقوله

"ثم:قالريةبيأعلىردهمعرضفي2(94)صالكاشفةالانوارفييقول

وهذا،بالاحاديثالاستدلالفيالنحاةكلام2(45)ص-ريةأبوأي-ذكر

يمكن6(0)صمركماوأنه،توسعمالكابنأنالحقأنمعيهمنا،لا

أنهامنهاطائفةفييعرفأنتهارواوأحوالالاحاديثرواياتفيبالنظر

فيبهيحتجممنوهو-التابعيبلفطأوالصحابيبلفطأو!يمالنبيبلفظ

قدماءأعرضفلذلك،أهلهغيرعلىيصعبذلكتحقيقلكن-العربية

وكلامالقرانمنلهمالمتيسرفيووجدوابالحديثالاحتجاجعنالنحاة

اهـ."يكفيماالعرب

:العدويالمرارقولعند2(1/5)الكبيرنيالمعاكتابوفي-

مستمريهويحينأحوذينقعيهمافيالعيرينيصرع

أنهالمعنىإذبجيدوليس)نقعهما(المفضلياتنسخبعضفي":قال

متباعدابينهمامايكونأنلجيدفافيصرعهالاخريلحقثمأحدهمايصرع

منهمالكلكانمتباعدابينهماماكانوإذا،الفرسقوةعلىأدلذلكليكون

اهـ."حدةعلىنقع

:الفرزدققولفي74(/1)وفي-

وكيعةبسيرتخرزلمووفراء
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النعوواللغلأرسانل

:(1ر()ف)والتاجوفي،تحرز""(:كع)وواللسانالنقلفي":قال

.الصوابوهو"تخرز"

هرمة:ابنقولعند274(/1)وفي-

يحمدلمزائدهذاقولوصاحبيفيزجرطيرالهازجرت

فشكلالاصلفيزادنهإلاالثانيالنصففيمثلهويأتي"كذا:قال

والصواب،الوزنلاقامةمحاولةكانه-بتشديدفتحثمففتحبضم-"يحمد"

لهميرتادالقوميبعثهالذيالرائديحمد"لم"رائد-:لىتعااللهشاءإن-

بقوله:هناالمؤلففسرهوقدفكسر،فسكونبضمو"يحمد"للنجعةموضغا

مايأتلم":بقولهنيالثاالنصففيوفسره،محمودا"موضعايأتلم"

...حميدةصادفها:الارض"أحمدد(:م)حاللسانوفي،"عليهيحمد

هكذا:البيتإنشادفصواب"عاليهيحمدمافعلالرجلوأحمد

اهـيحمد"لمرائدهذاقولوصاحبيفيزجرطيرلهاوجرت

!!!

(.كع)وفيوجدتهوانمار(ف)ومادةفيأجدهولمالمطبوعفيهكذا(1)
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التعقيقمقدملأ

المجمولحمعتوي*

،أقسامثلاثةعلىموزعةرسالةعشرةاثنتيالمجموعهذايحوي

:(نفصلها)1ثمبالاجمالنذكرها

وفيه:،والصرفيةالنحويةالرسائل:الاولالقسم

النحوية.المهماتفيالفكريةوالنتيجةالبكريةاللطيفة-1

مستقربة.النحوفيحقائق2-

هشاملابنالصغرىالقواعدعلىجماعةابنشرحمختصر3-

.الانصاري

.الصغرىالاعرابقواعدنظم-4

العربية.فيطرائف5-

)ذو(.تصريفعلىالكلام6-

وجوابه.صرفيإشكال7-

.واعتراضوانتقاضالازهار،متنفيفعلينضبط8-

(.المعارففيومسألة-)خاطرةفائدتان-

وفيه:،والأدبيةاللغويةالرسائل:نيالثاالقسم

.للحريري"لخواصاأوهامفيالغواص"درةكتاباختصار-9

(".المشحونوالفلكالمدفون"الكنزكتابمنمنتقاةلغويةفوائد-01

اللطيفة:رسالتيسوىشيءمنهاطبعانيسبقولم،مرةلاولتنشرالرسائلهذه(1)

لادبية.والمناظرة،البكرية
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النعوواللنةرسانل

عليبنمحمدالاديبالشاعروبينالمعفميبينأدبيةمناظرة-11

السنوسي.

.ومعناهبيتشرح-

لغوية.أنظام-

وفيه:،العروضيةالرسائل:الثالثالقسم

والقوافي.العروضفيالكافيمتنمختصر-12

.العروضبحورنظم-

كشرحهتكتمللمللمعلميالنحويةالرسائلبعضهناككانت:تنبيه

النحويةالاسئلةفيلجنيةاللثمراتوتلخيصه،الاجروميةمتنعلى

1(.)ناقصالمخطوطةرسائلهضمنالموجودلكنأكملهاولعله،للمالكي

الثلاثةالاقسامفيترتيبهاحسبعلىرسالةرسالةبهابالتعريفولنبدأ

.المجموعهذامن

:(والصرفيةالنعويةالرسائل):الأولالقس!

)2(:البكريةاللطيفة:الأولىالرسالة

:العنوان-

اسماهاهكذا،"النحويةالمهماتفيالفكريةوالنتيجةالبكرية"اللطيفة

.العنوانصفحةعلىوجدكما،لىتعااللهرحمهالمعلميالشيخ

للنشر.صالحينغيرفهماكثير،الكتابينهذينفيوالنقص1()

عامالفوائدعالمدارعنعليهايسيرشرحووضعبتحقيقيالاولىللمرةنشرهاتم)2(

.التعليقاتمنكثيراههناحذفتوقد!(،1421)



التعقيقمقدمة

التأليف:سبب-

وردسؤالهوالرسالةهذهتأليفعلىالباعثأناللهرحمهالشيخبين

والاسم،المبنيالاسمعنالتحدثمنهبطلب،الناسبعضمنعليه

.الصرفمنالممنوع

المبنيعلىالتكلمسألنيلمنجواباجعلتها":اللهرحمهالشيخقال

أتموتلويحاإيماء،الابوابسائرفياليراععنانإطلاقفرأيتوالممنوع

اهـ.."للفائدة

بالقلم.عليهاالمؤلفضربقدحاشيةعلىموجودةالعبارةوهذه

التأليف:زمن-

وعشرونبضعوعمرهالرسالةهذهألفقداللهرحمهالشيخأنيبدو

لفووثلاثمائةوثلاثينسبعسنةمنهاانتهىقدالرسالةناسخلانذلكسنة،

قدوالعنوان،وألفوثلاثمائةعشرةاثنتيسنةولدقدوالشيخ،الهجرةمن

وكلشدطء،كلأولهو-الباءبكسر-"البكر"معنىإنلمجطهذا،لىإيرمز

.القاموسصاحبقالهمثلها.يتقدمهالمفعلة

ادله.رحمهالشيخمؤلفاتبواكرمن-أعلموالله-فالرسالة

لمؤلف:امصادر-

فيهيذكر،اللهرحمهللشيخإعلانالرسالةمنالاولىالورقةعلىوجد

هو.كماوننقله،اللطيفةهذهمنهاجمعالتيالمصادر

للسيوطي،"الهمع"منفمستفادحررتهماكل:إعلان":اللهرحمهقال

الالفية،شرحيعلىلخضريو،الصبانوحاشيتي،للرضدط"الكافيةو"شرح
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النعوواللنةرسانل

غيوثلجميعاعلىاللهأفاضالمبنيات،فيدحلانأحمدللسيدورسالة

الكتبويطالع،فليتثبتخللاتوهمفمن،نعمهبحللوغمرهم،كرمه

فلينظروالا،إليهالإيماءأوقلنا،بماالتصريحوجدفانوغيرها،المذكورة

مانقلوالاوجها،لذلك-تعالىاللهشاءإن-يجدفلعلهمتعسفا،لامنصفا

يسهو،قدالفكرأنعالما،بطلانهعلىالاصحيةأووالاجماع،يخالفه

النبيينمنواخوانهمحملم،رسولهعلىاللهوصلىيطغو،قدواليراع

وذويالهوعلى،ووصمةعيبكلعنبالعصمةالمخصوصينوالملائكة

اهـ."العالمينربللهلحمدوا،وصحابتهوأنصارهقرابته

نأمنهيفهم،إلخ."..وغيرهاالمذكورةالكتب"ويطالع:هناوقوله

الشيخوأن،السابقالإعلانفيذكرهماهيالرسالةلهذهالاساسيةالمصادر

بها.يصرحلمأخرىمصادرمنأخذقد

السيوطيذكرهمامنوالعلىالمنصوباتعددلماأنه:ذلكأمثلةفمن

بتعريفالمطلقوالمفعول،لاجلهالمفعوليعرفلم(""الهمعفي

المفعولوسمى،المشهورةمقدمتهفياجرومابنحدذكربل،السيوطي

مصدرا.المطلق

أورد،الكتاباخرفيتمةخاعقداللهرحمهالشيخأنأيضا:ذلكومن

لابن"الاعراب"قواعدأو،هشاملابن"اللبيب"مغنيكتابمنمسائلفيها

أعلم.والله.أيضاهشام

:لمخطوطاوصف-

ضمنمحفوظمخطوطعلىالرسالةهذهتحقيقفياعتماديكان
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التعقيقمقدملأ

الرقمتحت،الشريفالمكيلحرمابمكتبةالمودعةورسائلهالشيخمؤلفات

واحدعلىتحتويمنهاصفحةكل،ورقاتثمانفيوتقع(،)3047العام

عامنسخهاتاريخوكان،ذلكدونالصفحاتوبعضسطرا،وعشرين

بنيحيىبنإسماعيلبنيحيىبنأحمدهو:لهاوالناسخهـ(،)1337

رحمه،المعلميالرحمنعبدالشيخجامعهابعناية،الضمديالكريمعبد

واسعة.رحمةالله

نأ-أعلموالله-يظهروالذي،الضمديبخطمكتوبلمخطوطوا

مرةبقلمهالشيخحررهاثمالمذكور،الناسخبخطأولانسختالرسالة

.بدأتكمامسودةفعادتمنها،وأنقصعليها،ضافو،أخرى

مستقربة:النحوفيحقائق:الثانيةالرسالة

ذإ،دارسلكلضروريمطلبفنكلوحدوداصطلاحاتمعرفةإن

أبوقال،ومعرفتهدراستهيحاولالذيالفنيضبطأنالمرءيستطيعبها

همالحدوهذا..".الحد)1(:مسألةعلىكلامهعندتيميةابنالعباس

إقراءفيإليهيحتاجالذيهوهذاأنمع،اللفظيةالحدودمنأنهعلىمتفقون

،المخاطباتأنواعجميعفيبل،الكتبجميعقراءةفيبلالمصنفةالعلوم

بتلكأصحابهامراديعرفأنلابدغيرهماأووالطبالنحوكتبقرأمنفإن

الفقهكتبقرأمنوكذلك،المؤلفبالكلاممرادهموتعرفالأسماء،

الهندطالدينشرفالصمدعمدتحقيق5(1-94)صالمنطقيينعلىالردانظر:(1)

هـ.1368
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النعوواللنةرسانل

لفظكلفيالدينمنمعرفتهالحدوداوهذه،ذلكوغيروالفلسفةوالكلام

عين،فرضمعرفتهاتكونقدثمع!م!م،رسولهوسنةلىتعااللهكتابفيهو

بقولهلحدوداهذهيعرفلممنلىتعااللهذمولهذا؛كفايةفرضتكونوقد

علىاللهأنزلماحدودوأتجدرالأيعلمواو!اقاأشدكفرالائضاب>:لىتعا

غريباالاسميكونقدمافيهرسولهعلىانزلهوالذي79[:دتوبة]<رسوله

ذلك.مثالو"و"عسعس"و"قسورة""ضيزىكلفظالمستمععلىبالنسبة

سبيلعلىمعناهيعلمبل،حدهيعلملالكنمشهورايكونوقد

جمهوركانوإن-هذهفان،والحجلصيامووالزكاةالصلاةكاسمجمالالا

علىمسماهايعلمونفلا،الاجمالسبيلعلىمعناهايعلمونالمخاطبين

لهايقالالتيوهي!و،الرسولجهةمنإلاالمانعلجامعاالتحديدسبيل

لحاجةفالجملة"وباقال(:ثمذلكعلىأمثلةذكر)ثم...الشرعيةالاسماء

ضرورةمنمعرفتهافإن،لغةكلوفي،أمةلكلماسةالحدودمعرفةلىإ

.بتصرفانتهى."..ادملبنيمنهلابدالذيالنطقهوالذيالتخاطب

كللمصطلحاتتعريفاتوضعفيوحديثاقديماالعلماءاجتهدولهذا

قن.

بالحدودتعتىالتيالمؤلفاتتعددتالعربيالنحومجالوفي

.(1)والتعريفات

فله،اللهرحمهالمعلميالشيخالنوعهذافيالتاليففيأسهموممن

كتابلتحقيقالعايدسليماند/مقدمةراجعلمؤلفاتاهذهومعرفةللاستزادة(1)

.(921-231)صللفاكهيلحدود
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التعقيقمقدملأ

طريقةعلىوهي،"مستقربةالنحوفي"حقائقأسماها:التيالرسالةهذه

المعلمياستصفىوقد(-)1نافعةتعليميةالطريقةوهذه-لجوابواالسؤال

،الاسلوببديعة،النظاممحكمةفجاءتالمعتبرةالفنكتبمنمسائلها

السبك.قوية

:العنوان-

وقدمستقربة(،النحوفي)حقائقرسالتهسمىالمعلميأنتقدمكما

وكتب،حفظها"يحسنمستقربةالنحوفيحقائق"هذههكذا:العنوانوضع

بخطأحدهماالرسالةمنالاولىالصفحةوجهعلىمرتينالعبارةهذه

رديءبخطكتبوالاخر،التقليديةالزخرفةمنشيءوفيه،مشكولواضح

أيضا.واضحوغير

علىالاستعمالفيقرما:اللغةفيوالحقيقة،حقيقةجمعوالحقائق

)2(.وضعهأصل

الحقائق:فيالمؤلفمنهج

،لجوابواالسؤالبطريقمسوقةحقيقةومائةوستينثلاثاالمؤلفأورد

غالبطريقةلحدودواالمسائلترتيبفيمتبعا،قوسينبينالسؤالواضعا

كافيتهفيلحاجباابنمنهحاتبعبأنهيجزمالناظرويكاد،النحاةمتأخري

عنسؤالهفي!شيرالنبيمعجبريلحديثفيجاءكماالقدممنذاستخدمتوقد(1)

الساعة.شراطووالإحسانوالإيمانالإسلام

نيالجرجاتعريفات:بتوسعلحقيقةاتعريففيوانظر(.01/52)العربلسان)2(

.(187)2/للكفويلكليات1و(،04)ص
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النعوواللغةرسانل

فيعليهلمعولوالمتداولكانوشروحهالكافيةمتنفانغروولا-المشهورة

نهجنهجأنهعلىوالدليل-قبلهاوماالمعلميحياةفترةفيعامةاليمنقطر

.(1)والتعاريفلحدودافيعليهااعتمادهكثرةالكافية

المثالسبيلعلىفتراه،قولأوبمذهبيتقيدلامتحررأنهبهتميزومما

يرىالماضيالفعلوفيعشر"سبعةأنها"والأصح:يقولالمنصوبابفي

المسائل.منذلكوغيرلجماعةاواوبهاتصلإذاللمجانسةيضمأنه

لمولف:امصادر

عليها،التعرففيفاجتهدتإليها،يشرولممصادرهالمؤلفيحددلم

مصدرفيعليهاأقفلمماالمسائلومنجهد،بعدمظانهالىإوتوصلت

المبهم،غيروالزمانينيالمكابنوعيهللظرفكتعريفهههناذكرهماإلا

ونقل.والظرفوالمجرورلجارامتعلقفيالثمانيةالمقدرةوالاكوان

وقديسير.بتصرفوتارة،لحرفيابالنصتارةكانالمصادرمنالمؤلف

منها:المؤلفاقتباسكثرةبحسبالمصادررتبت

)2(:الحاجبابنكافية-أ

.(95)صالكلمةتعريف-1

.(651،661)صوالنكرةالمعرفة2-

.النحاةلبعضتبعامنهاالنداءأسقطنهإلا(651)صالمعارف3-

ومنفصل.متصللىإوتقسيمه(431)صالضميرتعريف-4

الرسالة.هذهفيالمؤلفعليهااعتمدالتيالمصادرفيتجدهكما(1)

نجم.طارقتحقيقهـ(41)70الأولىالوفاءدارمكتبةطعلىالعزو2()
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2

3

التعقيقمقدملأ

.(251ص)لصولموا-

6(.0)صوالمبنيالمعرب-

6(.1)صالمعرباتمنالظواهر-

62(،)صالكافيةمنمأخوذةالصرفمنالممنوعالاسمعلل-

التسع.العللفيهانظمالشعرمنبيتينعنعبارةوهي

68(.)صالمرفوعتعريف-

74(.)صالمبتدأتعريف-1

77(.)صالخبرعلىالمبتدأتقديموجوبمواضع-1

.الفائدةقيدبزيادة74()صالخبرتعريف-1

78(.)صالمبتدأعلىلخبراتقديموجوبمواضع-1

)قدمكلمةبحذفالكافيةمنمأخوذ:الأولتعريفينللفاعلذكر-1

68(.)صفيكما(عليه

عليهاوزاد68()صالكافيةمنالفاعلتقديموجوبمواضع-1

التعليق.فيعليهنبهتكماموضعا

72(.)صالفاعلنائبتعريف-1

83(.و81)ص(باليسالمشبهتينوالا()ما(واسم()إنخبر-1

.(281)صالكافيةمنالتوابع-1

87(.)صبهالمفعول-1

فقط.منهاثلاثة96(،)صالمفعولتقديموجوبمواضع2-
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للغةلنعوو11رسانل

.(001)صفيهالمفعول1-2

.(201)صمعهالمفعول22-

.(101)صلاجلهالمفعول23-

84(.)صالمطلقللمفعولالاولالتعريف4-2

.(301)صالحال5-2

.(701)صالتمييز26-

98(.)صالمنادى27-

132(.)صالنسق28-عطف

135(.)ص92-التأكيد

.(137)صقسامهوالبدل03-

.(121)صالمجرورتعريف31-

.(091)صالمضارعالفعل32-

.(1و)642(0)صالمثنىنوعا33-

.(918)صالماضيالفعل34-

2(.10)صالامر35-

.(241)صوألقابهالشبهمبنيحكم36-

(561)صلمركباتواوالأصواتالافعالأسماءتعريف37-

.(1و)58(1و)57

28



التعقيقمقدملأ

لمتممة:والملحةواالقطرعلىالفاكهيشروح-ب

.(4)صالمتممةعلىشرحهمنوالحرفوالفعلالاسمتعريف-1

.(91)صالملحةعلىشرحهمنالاضافةتعريف2-

.(17)صالملحةعلىشرحهمنالتكسيرجمع3-

23(.)صالملحةعلىشرحهمنالفاعلتعريف-4

الملحةعلىشرحهمنالمطلقللمفعولالثانيالتعريف5-

27(.)ص

.(14)صالملحةعلىالفاكهيشرحمنالمنادى6-

42(.)صالملحةعلىشرحهمنبالمضافالمشبهتعريف7-

33(.)صالملحةعلىشرحهمنوالمستثنىالاستثناء8-

الملحةنظممنمثلتهو37(،)صالملحةعلىشرحهمنالاغراء9-

.للحريري

36(.)صالملحةعلىشرحهمنالتعجب-01

48(.)صالملحةعلىشرحهمنالبيان-عطف11

94(.)صالملحةعلىشرحهمنالنعت-12

72(.1/)القطرعلىشرحهمنبالاسمالمضارعشبهفيالعلة-13

حسينبنعليللشيخاليتيمةالدرةشرحالوسيمةالنحوفرائد-ج

المكي.لكي

.(4)صلحرفواوالفعلالاسمتعريف-1

98(.)صالمجرورتقسيم2-

92



واللنةالنعورسانل

2(.0)صالشرحمنبأمثلتهامأخوذةخاصةالمعانياعتوارمعنى3-

التصريح:وشرحهلمسالكاأوضح-د

.(1/001)التصريحمنفيهالضميراستتاريجبما-1

992(.)2/التصريحمنالتكسيرجمع2-

2(.1/67)التصريحوانظر:.الاوضحمنللفاعلنيالثاالتعريف3-

.(671)2/التصريحمنبالمضافالمشبهتعريف-4

:هشامابنلمصنفهماالندىوقطرالشذورشرحهـ-

8(.)صالقطرمنالمفردتعريف-1

.(278()1)صالشذورشرحمنبهالمفعول2-

55(.0)صالشذورشرحمنالتأكيد3-

283(.)صالندىقطرشرحمنالنعت4-

للسيوطي:لهوامعاهمع-و

2(.141/)الهمعمنفيهالضميراستتاريجبما-1

.(01)3/الهمعمنبعضهابهالمفعولتقديموجوبمواضع2-

54(.-1/53)الهمع.بالاسمالمضارعشبهفيالعلة3-

)2(:الكافيةعلىالرضيشرح-ز

355(.-1/435)المصدرفعلحذفوجوبمواضع-1

الدفر.ط(1)

سعود.بنمحمدالامامجامعةط)2(
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التعقيقمقدملأ

.(1/214)المقصودةوالنكرةالعلمالمفردالمنادىبناءتعليل2-

817(.)4/بالاسمالمضارعشبهفيالعلة3-

.(901)93/3(،/1)المبنينوعا-4

:(1)الأزهريبشرحهشاملابنالصغرىالقواعد-ح

لمجرورولجارامتعلقحذفوجوبومواطن،التعلقمعنى-1

.(57)صالازهريشرحمنوالظرف

الضيائية:بالفوائدلمسمىاالكافيةعلىالجاميشرح-ط

2(.:الوحةالوضعتعريف-1

ني:للجرجاالتعريفات-ي

.(111)صالوضعتعريف-1

89(.)صالمفرد2-

:لملاحظاتا

لاأنهاالعلممعباختصارأذكرهاأنأحببتالملاحظاتبعضليبدت

الحميد)2(:عبدكشجةفهي،العيبأوالنقصمنشيءبأدنىالرسالةتمس

.الطلابتمرينبهامشالحلبيالبابيط1()

الإنسانتصيبللعورةمثلاتضرب":9(ه)صالقلوبثمارفيالثعالبيقال)2(

بنعمربناللهعبدبنالحميدعبدفكانحسنا،تزيدهبلتشينهفلاالجميل

استحسنهابلتشنهفلموجههفيشجةفاصابتهدهرهاهلجملامنالخطاب

اهـ.الحميد"عبدشجةوجههنفييخططنالعساءوكان،الناس
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واللغةالنعووسانل

:الملاحظاتفأول

،لتنازع1و،الاشتغالكبابالنحوأبوابلبعضذكرهعدم

التنوينحديذكرلمو،والندبة،والاستعانة،والترخيم،والاختصاص

طلبأجلمنلهاتركهولعل،المنسوبولا،لحكايةاحدولا،وأنواعه

.المتداولالمشهورعلىالاقتصارثموالاختصاريجازالا

حيثبأل()المعرففيصنعكماالحدعنأحيانابالمثالاكتفاؤهثانيا:

".الكتاب-الرجل"مثل:قال

ماهذافمنمنها،استقىالتيالمصادرفيثابتشيءلحقيقةنفيهثالثا:

خلافوالامر"للكناياتحقيقة"ولا:قالحيثالشبهمبنيأقسامفيذكره

الرسالة.هذهمنمحلهفيتجدهكماهذا

ما:الاولفمثالاخر،موطنفيأو،محلهفيذكرقدلشيءتركهرابعا:

فعرفوالتحذيرالاغراءعشرلحاديواالعاشرعدإذالمنصوباتفيجاء

أنواعمننوعوهوالضدبتعريفاكتفىولعله.نيالثاوترك،لهومثلالاول

الخير.خلافالشر:يقالكماالحدود

الجنس،لنفيالتيالا(خبرالمرفوعاتفييذكرلمأنه:الثانيومثال

الحاجببن1ولجنسالنفيالتيالا(اسمالمنصوباتفيذكربينما

المرفوعات.منلجنسالنفيالتيالا(خبرعدواقدالنحاةمنجماعةو

يذكرلمو(،ووقفوكسر،،وفتح،)ضمالمبنيألقابذكروكذلك

بقوله:ذكرهماماو(لجزموالجر،وا،والنصب،)الرفعوهيالمعربألقاب

تقسيمفهذاومجرور،ومنصوبمرفوعلىإهذا(بعدالاسمينقسمإلام)ثم

الاعرابية.حالاتهباعتبارللاسم
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التعقيقمقدمة

الاولالموضعفيفانه()المبنيفيفعلكمامرتينالشيءذكرهخامسا:

فانهالحرفتعريففيوكماله،تقسيماكانالثانيوالموضعله،حداكان

الجر.حرففيالتعريفأعادئمالكلمةتقسيمعندأولأعرفه

:لمخطوطاوصف

عنعبارةوهو،المكيالحرمبمكتبةمحفوظمجموعفيتقعالرسالة

الشيخ،ومنوعومفيدمهم"كشكول:الاولغلافهعلىكتبكبيردفتر

مقاسورقة()138هـ(1386)تالمعلمييحيىبنالرحمنعبد

ياسيند/فهرسة،المؤلفبيدالهجريعشرالرابعالقرنسم21*4159

اهـ.("توقيعه)وعليهلخطيباناصر

الشرعموادمنمادةفيبمذاكرةيبدأ(4014)العامالمجموعهذاورقم

عندوينتهيوالادرشي،،المعلميوالشيخ،العمودياللهعبدالقاضيبين

علىيشتملااكثرهوالمجموع،"المنصرفغيرفي"فائدة:بقوله)276(صفحة

الكتب.لبعضوتلخيصشعريةوقصائدنحويةوفوائدلغويةرسائل

(021)صفحةمنيقعالمجموعهذامنلحقائقارسالةونصيب

وقد،التخريجاتبعضوبهاواضحبخطوهي(،)912صفحةلىإوينتهي

الاربعاءيوممنهاوانتهى،اللهرحمهمؤلفهابقلمالعاديالنسخبخطكتبت

1(.هـ())1332عامشوالشهرمن52

الثامنةبينمايقعالرسالةلهذهفتاليفه،بالعربيةالمؤلفاشتغالبكورعلىيدلوهذا(1)

.-عليهالتنبيهتقدمكما-عشرةوالتاسعةعمرهمنعشرة
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النعوواللغلأرسانل

الصغرىالقواعدعلىجماعةابنشرحمختصر:الثالثةالرسالة

:هشاملابن

لقطروالاوضحصاحبالمعروفالامامالانصاريهشاملابن

لبنةكان"الاعرابقواعدعن"الاعراب:لهيقاللطيفكتابوالشذور

"،الاعاريبكتبعناللبيب"مغنيوهوألابابهفيفريدعظيملكتابأولى

فيأنشاتلماأننيوضعهعلىحثنيومما"...:المغنيمقدمةفيقالفقد

حسن"الإعرابقواعدعن"الاعراببالمسماةالصغرىالمقدمةمعناه

إلخ".ء..الطلابجماعةفينفعهاوسارالالباب،أوليعندوقعها

عليهأطلقبكتابالإعرابقواعدعنالاعراباختصراللهرحمهإنهثم

المختصردونالأصلوشهرةتشابههماولشدة"الصغرى"القواعدبعدفيما

بعضهموفرق(،واحد)1كتابأنهمافزعمالناسبعضعلىامرهماالتبس

اربعةفيهالاولفالكتاببينهما،يسيراختلافلوجود)2(،الصوابوهو

يحتاجكلماتتفسيرفي-والمجرورالجار-حكامهاولجملة)اأبواب

المختصربينما(مستوفاةمحررةعباراتلىإالإشاراتفي-المعربإليها

عنديقالفيما-والمجرورلجارو]الظرففي-لجملةافي)أبوابثلاثةفيه

(.الكلامفيدورهايكئرادواتذكر

ورتبهاكلمةعشرينالاصلفيهشامابنجعلهاالادواتبابوفي

جعلهاالمختصرفيبينما،الانواعمننوععلىحرفكلمجيءبطريقة

8(.)صالكافيجيلشرحتحقيقهمقدمةفيقباوةالدينفخرراهكما(1)

38(.)صنيلفودةعليللدكتور"الانحويومذهبهاثارههشام"ابنكتابانظر2()
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التعقيقمقدمة

بعضفيإلاوالانواعالاوجهذكردونسرداوسردهاوعشرينخمسا

لما...":السابقهشامابنقولوأمافرقا،بينهماأنعلىفدلالكلمات

قواعدعنالاعراب"بالمسماةالصغرىالمقدمةمعناهفيأنشات

عليهايطلقعندماوكذا،المغنيلكتابنسبةصغرىفهي"إلخ...الإعراب

أعلم.واللهالمعنىهذايريدالصغرىالقواعدالنحاةبعض

تسمىماأوالصغرىالقواعدمقدمةفيهشامابنأيضانصوقد

يسيرةنكت"هذه:يقولفهوالإعرابقواعدمناختصرهاأنهعلى،بالنكت

ليأوعلىوتقريباالطلابعلىتسهيلا"الاعراب"قواعدمناختصرتها

.(1)"إلخ...الالباب

علىجماعةابنشروحمنلواحداختصارعنعبارةهيهذهورسالتنا

بعد)2(.يطبعولما،الصغرىالقواعدهذه

ابننكتلشرحنشرةعلىاطلعتالرسالةتحقيقمنانتهائيبعد:تنبيه

منشوراتمنوهيالراضيعبدمحمدأحمدالسيدودراسةتحقيقهشام

عليها:أطلقوقدم9002-!0431سنةبالقاهرةالدينيةالثقافةمكتبة

عليهاأطلقوقد(،913)صنشاوينسيبتحقيق،هشاملابنهامةمقالاتانظر(1)

".الإعراب"نكتة

وشرج،"الاسباب"أوثقمنها:شرجمنباكثرلكبرىالقواعدشرججماعةوابن)2(

"حدائقومنها:المقاصد"اقرب"منها:أيضاشرجمنباكثرالصغرىالقواعد

العارفينوهدية38(،)صلفودةالانصاريهشامابنكتابانظر."الاعراب

(/2182).
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النعوواللغلأرسانل

جماعة،ابنتأليف(الاعرابقواعدمنالمصريهشامابننكت)شرح

الشيخأخاناإنثمبينهما،كبيرااختلافاوجدتالرسالتينبينالمقابلةوعند

عوادمحمدهشامبتحقيقطبعالكتابأنأفادالاصلاحيجملأمحمد

الاخيرفيلكنهم7002عامبغزةالاسلاميةلجامعةامجلةفيالشويكي

نأو،شرحمنمختصرةالشويكيعليهااعتمدالتيالنسخةكونبينتردد

مقابلتهاتمالشويكيلنشرةرجوعيوعند،مرتينالكتابشرحجماعةابن

نشرةعينهيالذكرالسابقةالراضيعبدنشرةأنفظهرهذهرسالتنامع

اعتمدالتيالشويكينسخةوليستجديد،فيهليسالأمرنو،الشويكي

وابن،النشرتينتلكعنجدامختلفشرحهوبلشرح،منمختصرةعليها

،والصغرىالكبرىالقواعدعلىشرحمنأكثرله-معلومهوكما-جماعة

والله-ينشرلمأنههذهساعتيلىإيبقىالمعلمياختصرهالذيوالشرح

.-أعلم

بنمحمدبنالعزيزعبدبنبكرأبيبنمحمدهووالشارح

عنأخذ،بينبعوسبعمائةربعينوتسعسنةولد،الكنانيجماعةبنإبراهيم

كان،الجيشوناظر،البلقينيوعن،السامعتذكرةصاحبجماعةابنجده

عشرةتسعةسنةمات،الكثيرةالتصانيفولهوالعلومالمعارفمتعدد

.(1)وثمانمائة

الرسالة:عنوان

هذهالأولىالصفحةعلىوجدوانمامحددا،عنوانالهايضعلم

.(171)7/اللامعالضوءفيترجمتهراجع(1)
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مقدمة[لتعقيق

شرجهامنتقريراتبعضمعهشامبنلمحمدالصغرىالقواعد":العبارة

-".عليهانبهت-كماجماعةلابن

وهذه،للشرح)ش(وحرف،للمتن)م(حرفوضعأنهبالتنبيهويقصد

بعضفيضربووجود،للمعلميالكتابنسبةفيصريحةالعبارة

النسبة.يؤكدالرسالةمنالمواطن

الصغرىالقواعدعلىجماعةابنشرح)مختصربلهاعنونتوقد

(.هشاملابن

:لمخطوطاوصف

(2)9صفحةمنوتبدأ،وصفهتقدمالذيالكشكولفيتقعالرسالة

تاريخبهاوليسالمعتادالنسخيالمؤلفبخطوهي)35(صفحةلىإ

المؤلفلاهتمامعشرالرابعالقرنمنالثلاثيناتفيأنهايحتمللكننسخ،

صححتوقد،شبابهأولفيباليمنكانعندماالحقبةتلكفيالنحوبفن

بماالواقعةالاغلاطبعضعلىونبهت،فيهالامرلزمإنعليهوعلقتالنص

.الإعرابقواعدوشروحاللبيبمغنيعلىمعتمداالهوامشفيتجده

:الصغرىالإعرابقواعدنظم:الرابعةالرسالة

شيءٍمعهشاملابنالصغرىالقواعدمتننظمعنعبارةالمنظومةهذه

بحرمنوهيانفا،عنهالحديثتقدمالذيعليهاجماعةابنشرحمن

بيمق.مئتيفيوتقعالرجز،

37



للغلأوالنعو1نلرسا

:وجوهمنثابتةللمعلميونسبتها

منها:بيتاولفيقوله1-

*عبدهخيراالرحمنيستمنح*

(.الرحمن)عبدالأولاسمهلىإإشارةفهي

فقط،نسخهايكونأنيمكنإنه:قيلفان،المعلميبخطانها-2

قوله:فيكماوالأبياتالكلماتبعضعلىضربوجدانه:فجوابه

افادجملةوهوكلامفهوافادلفطفمامسائلفيه

افاد".قدكلاموهو"فجملة:الثانيالشطركان

وقوله:

لبسفيهليسالصحيحوهوعكسلاجملةكلامكل

".النحسعداكافهمالصحيح"وهو:الثانيالشطركان

ذلك،يبينماالتحقيقهوامشفيستجدكثير،لطمسوالضربوهذا

للمعلمي.النظمأنويؤكد

لىإوصوبهالنطرأعادثم(1)89الابياتعدقدكانالنطماخرفي-3

له.النظمبانيجزموهذا،وتوقيعهاسمهبذكروختمه2(00)

لمنظومة:امميزات

الترتيب.حسنمعوسهولتهالنظمسلاسة-1

ابنشرحمناوردهاالتيالزياداتمعالاصلفيبماالالتزام2-

فيها.حشولامنتقاةوكانت،جماعة
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التعقيقمقدمة

زياداتمعبالاصلالموجودةالمسائلبعضالناظمرقم3-

المؤلف.باسمالهامشفيأثبتهاتوضيحية

"الإعرابنظمغالبهمإنإذ،الصغرىللقواعدمنظومةأوللعلها-4

.(1(")الاعرابقواعدعن

:لمخطوطاوصف

الصفحةأعلىفيلهعنونوقدالمعتاد،المعلميبخطكتبالنظم

تشبهفواصلالابياتبينووضع،"الصغرىالاعرابقواعدنظمب"لىالاو

بعضفيضربوعليهقلم،ضبطضبطقدالكلماتوبعضالاقواس،

وصفه،سبقالذيالكشكولفييقعوهو،يسيرةيجاتوتخر،المواضع

بعضها،منثورةكأنهامجةمدوالابيات(،182)صلىإ(917)صمنويبدأ

بعض.فيداخل

العربية:فيطرائف:الخامسةالرسالة

وصرفهانحوهاالعربيةباللغةتتعلقمسائلخمسفيهاالمعلميبحث

يلي:كماوهي

اللغة.بنشاةوعلاقتهاالاشارة-1

)تنور(.لفظةتصريف-2

وكذا،للأصلخلافاالو(علىالفا(حرفالمنظومةهذهفيالناظمقدموقد(1)

الناظمتركوقد)سوف(،منالاستقبالمدةفيأضيقأنهفيالسينمعنىترجيحه

)ريث(.فيمالكلابنالثانيةالمقالة
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النعوواللنلأرسانل

)تفاج(.كلمةتصريف-3

والقصة.الشانضمير-4

)كاد(.الفعلفيبحث-5

الأولى:لمسالةا

اشتهربقولوذلكتها،ونشأاللغةبدايةعناللهرحمهالشيختحدث

علىوذكر،المسموعةالاصواتحكايةوهوألاالعلماء،لدىوحديثاقديما

البشروضعمناللغةإن:قيلسواءالوجاهةمنحظالهجعلثم،أمثلةهذا

.السلامعليهلادمسبحانهاللهتعليممنإنهاأو

صفاتباختلافوالمعانيالالفاظبينالمناسبةوهواخرقولوثمت

يفسرلاالقولينكلاإنثموجيها،أيضاوجعلهوحركاتها،وترتيبهالحروفا

اللغة.منضئيلاجزءاإلا

هو-لهتعرضأحدايرولم-للمؤلفخطرالذيالثالثوالقول

صوتإصدارمعوالشفتينباللسانالاشارةبالاشارةومقصوده،الاشارة

)ذا(الاشارةاسمذلكفمن،عديدةأمثلةالوجهلهذاوضربلها،مناسب

لهذاتعرضاقدالقيموابنالسهيليأنبينتوقد،للمؤنثو)ذي(للمذكر

المؤلف.قبل

.(1الضمائر)بقيةبهويلحق)أنا(،المتكلمضميرأيضاالامثلةومن

و)مص(.)الماء(لفطالامثلةمنوكذلك

بتوجيه.المولفلهايتعرضلم(1)
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التعقيقمقدمة

.(وقذو)(نفثو)(لفطوا(بلع)كلمةيضاوأ

وحتى)بلع(منالكلماتوهذهو)مضغ(،و)بلغ(و)قرب(و)نبذ(

معنوية.خرىو،حسيةإشارةلىإالمؤلفقسمها()مضغ

جنيابنذكرهممامستفادة(الاشارة)وهيبهاأتىالتيالطريقةإنثم

لحروفاصفاتملاحظةومنالمسموعةالاصواتحكايةمنوغيره

فيالتوسعمعالطريقةهذهضممت"فاذا:اللهرحمهبقولهبينهكماوترتيبها،

ابنذكرهماوالى،الاصواتحكايةمنذكروهماوالى،المعنويةالاشارة

الكلماتعددكثرذلكوغيرورخاوةشدةلحروفاصفاتمنوغيرهجني

تطبيقها".يمكنالتي

التانية:لمسالةا

الموقدوهو)تنور(لفظةتصريفلىإاللهرحمهالمؤلففيهاتعرض

التير(و)نومادةاللفظةهذهبينالصلةالمؤلفعقدوقد،فيهيخبزالذي

تفسيرقيعنهاللهرضيعليعنرويبأثرلنور(1و-)الناركلمتامنهااشتق

فيالعلاقةوهذه،27[:المؤممون،04]هود:الننور(>وفار:لىتعاقوله

اعترضهاوان،اختارهالذيالوجهلىإليتوصلالمؤلفيقررهاالاشتقاق

بالتنور.علاقةوالنورللناريكونأنونفىالائمةبعض

)نومادةمنالتنورإنقلنا:إذا-زائدةالتاءتجعلأنظاهراكانلماثم

العربكلامفيمفقودبالتضعيف)تفعل(وزنأنعليهيشكلفانه-ر(

فيكونالتاء،فيوليستالواوفيوقعتالزيادةإنالجمهور:قالفلهذا

فيموجودتانصيغتانوهاتان)فنعول(أو()فعولعندهمحينئذ)تنور(وزن
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النعوواللغةرسانل

ويعكر1(،لجمهور)اتقريرهذا)تنز(،مادةمنفالكلمةوعليه،العربكلام

منها:امورعليه

نظير،لهيعرفلاأصل)تنر(مادةيضاو،الاشتقاقفيالمناسبةعدم

لهماالاولانوالاعتراضان،عربيةكلمةفيوراءنونيجتمعلاأنهومنها

إطلاقه.علىفليسالاخيروأماالنظر،منحظ

تلكمنهرباأعجمية)تنور(كلمةأنلىإالائمةمنجمعوذهب

أعجمي،هو:وقيل"89(:)4/الدرفيالحلبيالسمينقال،الاشكالات

له".اشتقاقفلاهذاوعلى

منالكلمةتخلولاوقالوا:العلماء،منحدوغيرالقولهذاورد

امرين:

خالصة.عربيةتكونأن:أحدهما

.لسانكلبهاوعم،اللغاتجميعفيهااشتركتتكونأنثانيهما:

رحمهالمؤلفبباليخطرأنلىإأدتمضتالتيالإشكالاتوهذه

اللفظةأنوذلك،تقدمماجميعمنأسلميراه)تنور(تصريففيوجهالله

كانالاصلفيوزنهاولكن-ثعلبقال-كمار(و)نمادةمنمشتقةعنده

بوزن)ونور(فصارالفاءعلىالعينبتقديم-قلبلهاجرىثم(،)فعولعلى

ورد)تفعول(،حينئذووزنهر(و)نمادةمنمشتقانهلىإفذهبثعلبالإماموأما(1)

المحيطالبحرفيحيانابولثعلبواعتذر285(،)3/الخصائصفيجعيابنعليه

للمعربنحقبقهفيكماثعلبرأيجودفقدشاكرأحمدالاستاذوأما(،991)5/

84(.)ص
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التعقيقمقدملأ

بأمثلةالقوللهذاواستدل)تنور(فأصبحتاءالأولىالواوأبدلتثم)عفول(

هذافيإشكالاأبدىثم،وابدالقلبفيهاحصلالعربكلاممنعديدة

بوجهين.عنهجابوالقول

وموافق،السابقةالاعتراضاتمنسالمالوجههذاأنشكولا

.للاشتقاق

الفائقفيوجدتهلنقل-والمنةلحمداودله-وققتبحثوبعد

المدينيموسىلأبيالمغيثوالمجموع(،1/561)للزمخشري

هـ-371)ت)1(جعفرالهمذانيبنمحمدالفتحأبيالامامعن2(44)1/

الله،رحمهالمعلميالشيخ]ختارهما)تنور(تصريففياختارهـ(376أو

قدمرسوخعلىيدلإنماشيءعلىهذادلولئن،إليهمسبوقايكونوبهذا

ومع،الهمدانيقولعلىيطلعلمفهو،العربيةعلممنوتمكنه،المؤلف

.الاشكالاتودفعالتقريرفيعليهوزاد،وافقهذلك

الببالثة:لمسألة1

وبئن-المعروفالثمروهو-)تفاح(كلمةعلىلمؤلفافيهاتكلم

وقد)تفاج(،لفظةغيراشتقاقاتلهايعرفلاح(ف)تمادةأناللهرحمه

اللغةأئمةأكثرقتصر1و35(،1/0)المقاييسفيفارسابنهذالىإأشار

لىفالاو،إمامانفيهمافتفرد(و)التفاحتان)تفحة(كلمتاوأماهذا،على

وهووحدهالكبيرالاخفشلخطاباأبووأثبتهاالطيبةالرائحةمعناها

وقد،عنهناقلفهوالمعاجمأصحابمنبعدهجاءومنبالتفرد،معروف

.(101/)18ليافوتالادباءمعجمفيترجمتهراجع(1)
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للغلأوا[لنعورسانل

".نفسهالتفاجمنفمأخوذ-تفحةلفظأي-صح"فان:بقولهالمولفتأؤلها

الهمائيالحسنأبوبهاانفردفقد-التفاحتانوهي-الثانيةوأما

"المنجد"كتابهفيجاءفقدهـ(013)ت(النمل)كراعبالمشهور

ولم(،1)"الوركينأئملىإالفخذينرووس:الفرسوتفاحتا"(:521)ص

والمجد،المحكمكصاحبواحدغيرعنهوتناقلها،لغيرهالمعنىهذاأجد

(")2(.كراع"عن:بقولهمتفرِدهلىإشارواو

لذا)تفاج(كلمةسوىمشتقاتلهاليسح(ف)تمادةأنوالحاصل

تكونقدبل،النادرةالمادةتلكمنمأخوذةغيرالكلمةهذهأنالمولفرأى

لهذاواحتبئوج(،)فمادةوهيعديدةاشتقاقاتلهامعروفةمادةمن

رائحةمنهتصدرالثمرذلككونفي)فاح(والفعل)التفاج(بينبالمناسبة

هظاهرةمناسبةوهي،فواحة

الكلمة.لتلكنظائروبذكر،الصرفيةبالصناعةهذاقوىثم

فلاموغيرها،اللغويةالمصادربطونفيوالبحثالمراجعةأكثرتوقد

)تفاج(،لكلمةاللهرحمهالمعلميمذهبفيهيذهبلاحدهمبقولأظفر

أعلم.لىتعاوالله

الرابعة:لمسألةا

يسميهكما-والقصةالشأنلضميراللهرحمهالمولففيهاتعزض

فانظره.مجازاكراعقولجعل49(/1)الاساسفي(1)

.كثيرةتفرداتالمعاجمفيوله)2(
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التعقيقمقدملأ

.(1)المجهولضميريسمونهالكوفةوأهل-،البصريون

بمافهمهفبين،ورتبةلفظامتأخرعلىيعودكونهبهواختصتميزومما

منقريباوجدهحينبهواستانسالنحاةكلامبعضعلىوقفئم،عليهنشا

فهمه.

خلافيةمسألةوهيوتذكيرهالقصةضميرتأنيثلمسألةأيضاوتعرض

-.الهوامشفيتجده-كمافيهاالمذاهببينت

بعضووافقالجمهور،خالفقداللهرحمهالمؤلفيكونهذاوعلى

أعلم.واللهالائمةمنسبقهمن

لخامسة:المسألةا

الخلافوقعقدشائكةقضيةعلىتعالىاللهرحمهالمؤلففيهاتكلم

وحديثا.قديمافيهاالمستطير

انتفت،لفظةعلىوردإذاالنفيأنوضعابهاالمعترفالاصولفمن

بعضفيأتت)كاد(أنغير،الاثباتحكمفيكانتعليهايردلمواذا

فيها،يضطربونالأئمةجعلمماالقاعدةتلكيخالفبماالاساليب

.أقوالستةأوخمسةلىإتصلقدشتىمذاهبلىإبهاويذهبون

لىإالاستعمالفي)كاد(بتقسيمالمسألةاللهرحمهالمؤلفاستفتج

أوجه:ثلاثة

اختصاصوعن،التسميةسببعن(1/471)الايضاحفيلحاجباابنكلاموانظر(1)

للسيوطيوالعظائرالاشباهانظر:.الاخرىالضمائردونمنباشياءالشانضمير

/2(404).
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النعوواللنةرسانل

معناهاأنعلىالاتفاقفحكىنفي،بعدهاولاقبلهايكونلاأن:الاول

المخالفة.بمفهومتصريحوهذا(يفعل)ولمعليهيزادأو()قاربحينئذ

الفعل،بعدالنفييقعأن)كاد(:دالمؤلفذكرهالذيالثانيالوجه

(.)قاربونظيرها)كاد(بالفعلومراده

أيضا-بالفعل)ومرادهالفعلعلىالنفييتقدمأن)كاد(:دالثالثالوجه

قاربمانحو:عليهالنفيتقدمإذافانه()قاربفأما(،قاربونظيرهكاد-

.القياسعلىجرياالنجاحعدموهوالنفيأفهمينجحأنالتلميذ

ينجح،التلميذكادما:قلتإذافانكهذا،خلاففعلى)كاد(أخوهنناو

لغتهم.لقياسمخالفوهذا،نجاحهثبوتالمعنىصار

يشيرهـ(012)تالمثنىبنمعمرعبيدةلابيقديمنصعلىوقفتوقد

والقلبوالتأخيرالتقديمبابمنأحيانايكونقدمنفية)كاد(استعمالأنلىإ

!لز67(:)2/"المجاز"كتابفيقالحيث،عندهاستعمالاتهاأحدوهذا

والتأخير،للتقديموموضعللمقاربةموضع:مواضعكادلباب(يكديرلفا

يرهالم:مخرجفخرجيرهاولميراهالانيدنلموهولذلكيدنولاوموضع

فيوقالإنكار،بعدإلاأعرفكدتما:المقاربةموضعفيوقاليكد،ولم

اهـ.(1)يطير"النعاموكادأميرا،يكونأنالعروسكاد:الدنو

المعلميمعتوافققدعاشورابنالطاهرمحمدالشيخرأيتوانيهذا

التقديممعنىلكيتضححتىوالكفوييعيشابنعننقلتهماوبينهذابينقارن(1)

خير.والتا
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التعقيقمقدمة

تكلمأنبعد-(1/955)والتنويرالتحريرتفسيرفيفقال،المسألةهذهفي

وهم،يفعلكادما:قولهمأنبعضهم"وزعم-:فيهاوالاختلافكادعلى

هوالحقنوعندي،الشائعالقلبقبيلمنذلكأنيفعلماكادأنهيريدون

وجدوهالمالانهموذلك،الاثباتمعنىفينفيهاأنوهوالثانيالمذهب

الو(فيفعلواكمابالعكسنفيهاجعلواالنفيمعنىمفيدةالاثباتحالةفي

بمعنىجميعهاتجدفانكنفيهااستعمالمواضعلذلكويشهدوالولا(

فيكونالمطرد،القلبقبيلمنذلكولعل،المقاربةنفيلاالنفيمقاربة

نأيبعدولا،يفعلماكاد:بمعنى"يفعليكدولم،يفعلكادما":قولهم

الذيالنفيحرفتجعلالعربيةمنقديمةلغةبقايامنالاستعمالهذايكون

فيجرت":بقولهالمعريإليهأشارالذيهذاولعلمقدما،التأخيرحقه

1(،)بيتهالرمةذيتغييرالمرادهوذلكلكونويشهدوثمود"،جرهمنيلسا

إلاالمولدينعصرمنكانوانفانه،الذوقصحابواللسانأهلمنوهو

فيمنعدحتىالعربشعراءمرتبةفيكانباديتهسكنىلىإلانقطاعهأنله

فماوجه،لصحتهكانلوالتفكربعدشعرهليغيرمثلهكانومابشعرهيحتج

فيهالمجازدعوىوأما)2(،ضعيفالتسهيلشرحفيمالكابنعنهبهاعتذر

فيالواقففان(يكديرلفا!لؤ:ايةفيحتىالاستعمالهذااطرادفيضعفها

آيبا[كدتومافهملىإ]فأبتشرا:تأبطوقالبعناء،يراهايدهمدإذاالظلام

اهـ.<"يينيكاد>ولا:لىتعاوقال

23(.ه)صالموشحفيباسنادهنيالمرزباالقصةروى(1)

993(.)1/التسهيلشرح)2(
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النعوواللغةرسانل

:لمخطوطاوصف

بخطكتبسم()23*16مقاستقريبا،ورقة()13فيالمخطوطيقع

لىإيصلحتىالضربفيهيكثرولكنواضحخطوهو،نفسهالمعلمي

كتابةيكرروكان،التخريجاتأيضافيهويكثرأحيانا،صفحتينأوصفحة

.أخرىمواضعفيإليهاويضيف،المسائلبعض

لهاوعنون(047)9برقمالشريفالمكيالحرمبمكتبةمحفوظوهو

(.العربيةفي)طرائفبنفسهالمعلمي

)ذو(:تصريفعلىالكلام:السادسةالرسالة

والتي،صاحببمعنى)ذو(لفظةلبحثالمقالةهذهفيالمؤلفتعرض

رأيعلىالستةومن،والزجاجالفراءرأيعلىالخمسةالاسماءمنتعد

اصحابمنالائمةكلامنقلإنهحيثتصريفها،فيالامروجلالجمهور،ا

لانعنها؟الاشكاليزيلتوضيحبزيادةعليهموعقب،اللغةهلوالمعاجم

وبالرجوع،حرفانظاهرهاو)ذو(أحرفثلاثةعلىمجيئهاالأسماءفيالاصل

ناالاصلوكان،بالاعتباطحذفلامهافيوقعانهنجدتصريفهاحقيقةلىإ

رجوعها-هذاعلىوالدليلقبلها،مامفتوحامتحركةلكونهاألفالامهاتبدل

،[48:]الرحمن(أفنانذواتا>:لىتعاقولهفيجاءكماالمثنىفي-الألفاضي

.-محلهفيمقررهو-كماأصولهالىإالاشياءيردانلجمعواوالتثنية

يكونأنفيهالاظهرفكانمال()ذوما"والفكر:نتائجفيالسهيليقال

بعضفيهوكما-حرفينعلىالاسميكوننو،إعرابحرفالعلةحرف
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التعقيقمقدملأ

،مال)ذوو:لجمعافيقولهمذلكعلىيدلك-كذلكالمبهمةالاسماء

وهذا<أكل>ذوانيو<أفنانذواتآ>:القرآنفيجاءقدانهإلا(مالوذوات

.(1)"خاصةالمؤنثتثنيةفيألفاانقلبتياء،ولامه،ثلاثيالاسمأنينبئ

نكتفيهبكلام(وذات-)ذوتصريفبيانفيالسهيلياسترسلثم

السهيلي.كلامعلىيقفأندونالمعلميإليهالمحأ

تصريفوغيرهالمعلميبينأجلهمنالذيالإشكالسببأنولتعلم

المؤنث،والمفردالمذكر،المفردفيحذفالكلمةلامأنهو(وذات)ذو

فيكماالمثنىفي-اللامأعني-ورجعت،والمؤنثالمذكرجمعيوفي

بقلة،وردوقد)ذاتا(:يقالأنالاصلوكان،الأصلغيرعلى(أفنانذواتآ>

جمعصيغة<أكل>ذوانيو<أفنانذواتآ>نحو:أنظانيظننفلا

أعلم.والله،الاصلغيرعلىاللامبردتثنيةهيبلكلا،()ذاتل

****

وجوابه:صرفيإشكال:السابعةالرسالة

جمعمعاملةوبابه)خطيئة(جمعيعامللملمالمؤلفاستشكل

)فعيلة(وهوواحدفيهماالمفردوزنأنمعوعجوز(،وصحيفة،)رسالة

2(.)وبابه)خطايا(تصاريفأحدفي()فعائلعلى-أيضا-يجمعانو

8(.0)صالفكرنتائجراجع(1)

كما)خطايا(كلمةفيالتصريفيةالخمسةالاعمالبينفقدللأزهريالتصريحانظر2()

371(.)2/في
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النعوواللغةرسانل

فيالعللالتماسأنواعمننوعوهو،وجيهوجهلهالاستشكالوهذا

تصريففيوالكوفيينالبصريينبينالخلافوقعفقديما،الصرفمسائل

كتابهفيالانباريابنالخلافبسطوقد،وبابه)خطايا(كلمةووزن

.(1)لإنصافا

يعللونالائمةوجدتوالنحوالصرفكتبفيالبحثخلالومن

يبدلونهذابعدثم،واحدةكلمةفيهمزتينلاجتماعياءالثانيةالهمزةقلب

قال،الكلمةتصريفمنيكونمااخرلىإثم)مدارا(فيكماألفاالياءمكان

جمعتإذاأنك"اعلم-:54()2/المنصففي-كماالمازنيعثمانأبو

لامهمماهذاأشبهوماورزايا"،"خطايا:قلتفعائلعلى"ورزيئة"خطيئة

ياءهمزتكمالجمعافي"ورزيئة"خطيئةياءهمزتلانكالأصلفيهمزة

خطيئةمناللاموموضع"،وسفائن"قبائل:قلتحيث"وسفينة"قبيلة

فصارتالهمزتينلاجتماعياءالثانيةفقلبتهمزتانفاجتمعمهموز

وماومعايا""مدارافيذلكفعلتكماألفاالياءمكانأبدلتثم""خطائي

منالمخرجقريبةوالهمزة"خطاعا"وتقديرها"خطاءا"فصارتذلكأشبه

ياءالهمزةمنأبدلواكذلككانفلما،ألفاتثلاثجمعتفكأنكالالف

علىيدورالبابهذافإن،وتطويلهالتفسيرهذاتستنكرفلا"خطايا"فصارت

اهـ.ذاك"فاعلمهذا

لرفعكافغيرالتعليلهذاأنيرى-اللهرحمه-المعلميفكأن

جمعيكونلابأن،اللبسرفعهوذلكعنلجواباأنلهوبدا،الاشكال

كيفوشرحالمصدر،مشبها-رسائلمعاملةعوملذا-ونحوه)خطايا(

)1(انظر)2/508(.
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التعقيقمقدملأ

.-كلامهفيقريباستراهبما-الالتباسيكون

)دعاوىنحويهمزلملم-إشكالانفسهعلى-كالموردالمؤلفوبين

تصاريفه؟أحدفيوبغاياعجائزهمزكما(وفتاوى

عجوزفيكالتيفيهماالواوليستوفتاوىدعاوىمفردبأن:أجاب

زائدةالواوتكونأنشرطهاهمزةالواوقلبتوجبالتيوالقاعدة،وبغوي

عنخارجةفهيخطيئةأورسالةمعاملةتعامللمفلذلكمد،وحرف

ملحقةالمؤلفجعلهافبالفتحلي(قعاأولى)فعايكونووزنهاالقاعدة

.الابهامويزولى،الاشكالىينحلوبهذابعجائز،ملحقةوبالكسرببغايا،

الأصل:وصف

ستةعلىوجعلها،المشكلةالكلماتبذكرالمقالةالمؤلفاستفتح

الاشكالىأوضحئم،"للصوابوفقاللهم":ودعاء،البسملةذكرئم،أعمدة

له.ظهربماعنهوأجاب

علىدليلوهذا-اسمهذكرآخرهوفي،لمؤلفابخطكتبوالمخطوط

الخامسةالصفحةفيويقع،معنونوغير،مؤرخغيروهو-إليهالمقالةنسبة

وصفه.سبقالذيالكشكولىمن

****

:وانتقاضواعتراضالأزهار،هتنفيفعاينضبط:التامنةالرسالة

علىاشتملتالازهارمتنفيوردتعبارةعنللمولفسؤالىوجه

ذلك.علىالدليلومايضبطانكيف(يعتق-)يرقوهما،فعلين

يحيىبنأحمدالامامألفهالهادويالفقهكتبمنكتابالأزهارومتن
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النعوواللغلأرسانل

وعليهالاطهار،الائمةفقهفيالازهار:وسماه84(0)تبالمهديالملقب

.كثيرةشروح

كالمصباحالمعاجمببعضمستعيناالمسألةالمولفبحثوقد

وكسرالفاءبفتحأنهمالهوترجح،الكتبمنوغيرهاللزمخشريوالاساس

القاضيالعلامةولعله)ع(بحرفلاسمهرمزمعترضعليهفاعترض،العين

المعترضعادثم،الاولالاعتراضعنالمولففاجاب،العمودياللهعبد

اعتراضه.المولففنقضلجواباعلىيعترضأخرىمرة

:لمخطوطاوصف

خطاباتفيهمجموعضمنمتفرقةأوراقخمسفييقعالمخطوط

ناسخبقلم-يبدوفيما-الاوراقوهذه(،047)7برقموهومتنوعةوفوائد

بخطي"ليس:بقولهالرسالةداخلصرحالمولفأنوذلك،اسمهيذكرلم

علىوضربتعديللوجودوذلكالمولفحررهاثم،"كذلكأمليتهولا

بخطفهىالاعتراضاتماو،يسيرةيجاتتخرووجودالكلماتبعض

الصفحة.وبأسفلمغاير،

قولهفيكماالحميرية)أم(الكلماتبعضفيالرسالةفياستعملوقد

(.)امعرب

الرسالة:فيالعمل

بماوالاعتراضاتالاجوبةورتبتبالاصلقابلتهثمالمخطوطنسخت

والرسالة،للفائدةإثباتهفرأيتالكلامبعضالمولفكرروقد،ليظهر

معنونة.ليست

****
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مقدملأ[لتعقيق

:نتائدفا*

لعميد(:حبهامن)ولكننيالشاعر:قولفيخاطرة-

،الدرسحالالمؤلفذهنفيخطرتخاطرةعنعبارةالمقالةهذه

الشاعر:قولبهمرعندما

لعميد*حبهامنولكنني!!

خبرعلىاللامدخولجوازفيللكوفيينشاهدالشطرهذاإنحيث

.اللامبزيادةالبصريونورده-،بالتشديد-الكن(

الكلامحقيقةنوالفريقينقولعنمختلفالامرأنالمؤلفيرىبينما

بالتخفيف--الكن:أصلهإلخ،..حبها.منولكنني:قولهأنإلىترشد

(.الكننيلىإ(إننيالكنآلتكيفأوضجثملعميد(حبهامنإنني

رأىثمالأمر،بادئذهنهفيانقدحقدكانالمؤلفمنالخاطروهذا

قدالنحاةمناخرينوجدتوقد،إليهذهبماببعضقالقدالزمخشري

الحاشية.فيتجده-كماالقولهذابمثلقالوا

الابتداءلامتكون،وغيرهالمعلميإليهذهبالذيالقولهذاوعلى

ولاشذوذلافعليهالكن(؛خبرعلىداخلةوليس)إن(،خبرعلىداخلة

أعلم.والله،البيتفيتأويل

:الاشارةاسمبعدالتيلمعارتا-

الاسممجيءوهيإليها،يسبقلمالتيالمؤلفآراءمنالمسألةهذه

حكمه؟يكونماذاالاشارةاسمبعدالمعرفة
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النعوواللنةرسانل

فمنهم،الاشارةاسمبعدالمعرفةالاسمموقعفيقديماالنحاةاختلف

منومنهمبيانعطفجعلهمنومنهمبدلا،جعلهمنومنهمنعتاجعلهمن

كانواننعت،فهومشتقاالاشارةاسمبعدالواقعالاسمكانإن:فقالفصل

وابنالزجاجمنهمالنحاةمنجماعةاختياروهو،بيانعطففهومشتقغير

.(1)مالكوابنوالسهيليالبطليويصيالسيدوابنجني

اعتبرإنهإذهؤلاء؛رايغيررإدافراىاللهرحمهالمعلميالشيخماو

متفاوتةالمعارفبأنالقولعلىمبنيإليهذهبوما،المعرفةالاسممراتب

.الظاهريحزملابنخلافالجمهوراقولوهو

:لمخطوطاوصف

وهيوصفهتقدمالذيالكشكولفي(17)صفيتوجدالفائدةهذه

واصلاحالكلماتبعضفيضربوعليهاالمعتاد،المؤلفبخط

وتصويب.

****

4(لأدبيةو1اللغويةالرسانل)4لثاني1القسو

"لخواصاأوهامفيالغو[صدرة"كتاباختصار:التاسعةالرسالة

.للحريري

فيكتاباهـ[165هـ-4]46الحريريعليبنالقاسممحمدأبوألف

السيدلابنلجملافيالواقعالخللواصلاح(،43491/)الضربارتشافانظر:(1)

71(.)ص
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التعقيقمقدملأ

علماءوتناوله(،الخواصأوهامفيالغواص)درةأسماهاللغويالتصحيح

والتلخيص،والاستدراكوالنظموالنقد،،والشرح،بالتحشيةاللغة

اللغويبريابنحاشيةعليهالموضوعةلحواشيافمنوالاختصار،

الخشابابنوحاشيةهـ(،565)تالصقليظفرابنوحاشيةهـ(،582)ت

الخفاجيوشرح،الانصاريبكرأبيشرحفمنهاالشروحوأماهـ(،567)ت

هـ(0013)تالصيادالمرصفيزينالشيخوشرحهـ(،9601)تالمصري

الدرةعنالطرةكشفوكتاب،الدرةمحاسنلشرحالمسرةعنوان:المسمى

وغيرها.هـ(0271)تالالوسيأفنديلمحمد

بنالقادرعبدالفتوحأبيونظم،الفائزيالوراقابننظم:الانظامومن

بنالرحيمعبدللشيخالدرةمختصرذلكفمنالاختصاراتوأما،إبراهيم

لابنالغواصدرةمنالخواصوتهذيبهـ(،671)تالموصليالرضي

قامتالتيالأعمالمنذلكوغيرهـ(،171)تالعربلسانصاحبمنظور

.()1الدرةحول

فالمعلمي،المباركةالعلميةالسلسلةتلكمنواحدةتعدهذهورسالتنا

معرفتهعلىواضحةدلالةيدلبديعاتلخيصاالغواصدرةلخصاللهرحمه

أضافربمابل،فحسبالزوائديحذفلمفهو،فائقةمعرفةالاختصاربفن

الاصل.علىبهاكالمستدركأشياء

74(،1/1)الظنونكشفنظروالستقص،ولميجازالاوجهعلىهناذكرتهما(1)

.(51)صالخواصتهذيبتحقيقومقدمة(،954)3/المكنونوايضاج



واللنةالنعورسانل

والاختصار:التلخيصطريقة

إشارةيكونوربما-سبقكما-بديعااختصاراالمؤلفاختصاركان

فيأساليبهومن1(،)الاصللىإيرجعحتىالقارئيفهمهلاقدولمحا

الاختصار:

تصويبفيلحريريايذكرهاالتيوالاسبابالتعليلاتيتركأنه-

وأنحويةأولغويةفوائدبذكر-لحريرياأعني-يستطردماوكثيرا،الكلمة

مثلاأوالعربقصصمنقصةيوردأو،شعريةبشواهديستشهدأو،صرفية

تصويبعلىبالاقتصاركلههذاالمعلميفيختصرذلكغيرأوأمثالهامن

(.)مائدةلفظفيكماالسببلىإأشاروربما،الكلمة

الاصلبعبارةالالتزامدونبنفسهالعبارةيصوغالمعلميكانماوكثيرا

بقوله:المختصرفيأبدلهاحيث)2(الدرةمنقط(أكلمهالا:قولهفيكما

()4(المرضمنوجهه)اصفر:قولهفيجاءماوكذلكقط()3(،أعلمهالا

قالحيث(فلانمعفلان)اجتمع:عبارةوكذلك(،)هالخوفبكلمةأبدلها

بينماطال)6(،والسببوذكر."..وفلانفلاناجتمع:"والصواب:الحريري

تيتل.:الوعلتجير،يعصر:مالمفل8(:)صمثلاانظر(1)

هيم.إبرالفضلابومحمدط(،16)ص)2(

2(.)صانظر)3(

33(.)صالدرة4()

.(4)صانظر)5(

34(.)صالدرةانظر:)6(
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التعقيقمقدمة

فيتراهمماهذاوغير)مع()1(،بدلبالواوالاتيان:بقولهالمعلمياكتفى

الرسالة.

وهذا،الكلماتبعضحذفأيضا:الاختصارفيأساليبهومن-

حكمهاكلمات-مثلا-الحريريذكرفإذاالتكرار،لاجليكونتارةلحذفا

الحواميم:كلمةفيجاءكماببعضهاالمعلمياكتفىواحدالتصويبفي

)3(.الاخرىوحذف،لحواميماعلىالمعلمياقتصروالطواسين)2(،

وموسوس()4(،ومقاربومكرج،،ومسوس)مدودفيفعلوكذلك

فىفعلوكذا()5(،ووود موسوسمسوس)مدمنهاثلاثةعلىاقتصر

لاخيرة)7(.ولىالاوحذففإنهوشاقق()6(،وحاجج،وقاصص)سارر،

الالفاظفيوقعكماعمدابرمتهاالكلماتبعضالمعلميحذفوربما

التالية:

.()8(وقيةأ)-1

2(

3(

6(

7(

8(

4(.(انظر)ص

.(02ص)لدرةاانظر(

.3(ص)نظرا(

.(45ص)لدرةا(

.(6ص)نظرا(

.(311ص)لدرةا(

.(01ص)نظرا(

.7(6ص)لدرةا(
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واللغلأالنعورسانل

.(1()بالكذب)عيرته2-

فطم()2(.الوادي)جرى3-

رامهرمز()3(.لىإ)النسبة-4

)4(.ومخيفمخوفبينالفرق5-

)5(.خاصةالمغنيةبمعنىالقينة6-

بالاسود)6(.يختصنعتالبهيم7-

)هوى()7(.الفعلمعنى8-

فيالسببكان،الدرةنسخاختلافولعل،الامثلةمنذلكوغير

طبعةفيمثبتةفهي)مؤونة(كلمةعليهوقفتفمما،الكلماتبعضسقوط

أبومحمدطبعةمنوساقطة807(،)ص(الجيل)دارفرغليالحفيظعبد

مصر(.نهضة)دارالفضل

مقصور)وكل:قاعدةوكذلكالمختصر،فيالمعلميأثبتهاوقد

منساقطة71(1)صالفرغليطبعةفيمثبتةإلخ(...بهاتصلإذافحكمه

.(861ص)رةلدا(1)

.(271ص)رةلدا(2)

.(802ص)رةلدا(3)

.(462ص)رةلدا(4)

.(762ص)رةلدا(5)

.(962ص)رةلدا(6)

.(072ص)رةلد(7)
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التعقيقمقدمة

اختلافمنوكذلكأيضا،المعلميأوردهاوقد،الفضلأبومحمدطبعة

.(وتأخيرا)1تقديماالموادبعضترتيبفيالاختلافالنسخ

:والزياداتالتعقبات-

ربماإنهبلبالاصلالتيالموادباختصاراللهرحمهالمؤلفيكتفلم

فيصنعكما-منهأحسناخربلفظاللفظوغير،وأضافوتعقب،استدرك

فعل"لعله:بقولهالمعلميأبدلها(")2(،قدمولعله،ندم"لعله:الحريريقول

:الدرةفيجاءماوكذلك،الحريريعبارةمنأعموهذه"يفعللمأو

..الامر.لامبحذف-ذلكيعتمد:إليهوالتوقيعللغائبالامرفي"ويقولون

وانهذا(،4)كذا"فلانيفعل:الغائبأمرفي":بقولهلهاأبد")3(،إلخ

ذكرها،مسألةكلفيللحريريتابعانهمنهيؤخذلاللدرةالمعلمياختصار

غيرمعالصوابيكونوربمافيها،مختلفالمسائلتلكمنكثيراإنإذ

ليستفيدلغيرهوربمالنفسهالكتابتهذيبأرادفالمعلمي،لحريريا

الخواصتهذيبكتابهفيالدرةاختصرعندمامنظوركابنفهو،لجميعا

فلسان،للأصلموافقأنهيعنيولا،الباقيوتركقليلااستدركإنهحيث

.الدرةيخالفبماملآنالعرب

طبعةمن265(-264و)ص،الفرغليطبعةمن687(-686-684)صانظر(1)

الفضل.ابومحمد

37(5)صالدرة2()

.الدرةمن(551)صانظر)3(

الهوامش.فيعليهنبهتفيماالنماذجبقيةوستجد(،61)صانظر4()

95



واللغةالنعورسانل

:لمخطوطاوصف

ندر،ماإلاالدرةترتيبوالتزمعمودئا،الكلماتالبسملةبعدالمؤلفكتب

بخطوهو،الاطراففيتاكلوجودبسببجيدةلي!ستالمخطوطوحالة

.(047)8برقممختلفةومقالاتمتفرقةرسائلضمنوموجودالمؤلف

****

المدفونالكنز":كتابمنمنتقاةلغويةفوائد:شرةالعاالرسالة

":المشحونوالفلك

اللغةبفقهتتعلقالتياللغويةالفوائدغالبالمؤلفاستخلص

ومايهمز،لاومايهمزوما،لغتانفيهوما،لمثلثاتووالاضدادكالمترادفات

وغيروالمفتوجلمضموم1اووالمفتوجالمكسوربينلفرقوفاكثر،لغةفيه

والمسامراتالادبكتبمنوهو،المعارفمختلفجمعكتابمنذلك

قديماطبعوقد(1)"المشحونوالفلكالمدفون"الكنز:لهيقالوالمحاضرات

انهوالصحيح،السيوطيالدينلجلالمنسوباهـ()2(1)288سنةبولاقفي

وهوهـ(75.)سنةالمتوفيالدينشرفالمالكيليونسهوبلللسيوطيليس

بعضها:علىهناأقتصرعديدةلادلةوذلك،الذهبيتلاميذأحد

كشيربحثبعدلكنني،الكتابهذامنستفادتهواعتمادهعلىينضلموالمؤلف(1)

الرسالة.لهذهالوحيدالمصدرانهليتبين

لمطبعيةالاخطاءبعضوبها،الإحالاتفيهناعليهاعتمدتالتيلطبعةوهي)2(

بعضها.فيالاصليتابعالمؤلفجعلمضاوالتصحيفات



لتعقيق1مقدملأ

الصلاةعليهالنبيبهايمدحقصيدةذكرعندماباسمهصرح-1

كاتبهكلاممن،لله"الحمد:قالحيث(511)صفيكماوالسلام

هناواستخدمي"لكاملانسوي:الكتابهذاجامع

ظاهر.هوكماالمقطعةالحروف

فيكما"شيخنا":بقولهعنهمعبراالذهبيالحافظباسمتصريحه2-

.(و)132(123)ص

هـ(.)764سنةالمكيلحرمباشيخهحدثهانهأخبر(172)صفي3-

ولمالكتابهذامناللغويةالفوائدهذهاختصرالمعلميأنفالحاصل

استدركإنهحيثلخمراأسماءتفسيرفيتجدهكماعليهوزاد،ترتيبهيلتزم

نظموكذاأكملتها،وقدبعضهافيبياضاترككانوإن،التعليلاتبعض

برقملهاعازياباختصارهناالكلماتوسأذكر(،نواعه)1والجناسأسماء

منه:المأخوذالأصلترتيبملتزماالصفحة

37(.)ص...للسعواللدغبينالفرق-1

.(04)صالبهائماولاد-2

.(42)صالاصبعلغات3-

.(24)صالانملةلغات-4

.(24)صبالشمسوالمحيطةبالقمرالمحيطةالدائرة5-

.(24)صالتأوهكلمات-6

الفوائدلهذهانتقائهفيفالمعلمي،"الغواص"درةاختصارفيقبلقيلماهنايقال(1)

المختصر.لاالأصلصاحبتلحقفالعهدة،ذكرهماكلفيمقلداليس

61



7

8

9

3

للغلأالنعوو1ريمسانل

.(42)صإلخ...لرغوةوالشهدلغاب-

بينلفرقوللي،ولحيواوتنور،،الخاتمولغاتالمثلثات-

.(24)صوغيرهاوالاضيافالاعيان

.(24)صالأرزلغات-

.(44)صالترابلغات-1

67(.)صوغيرهالنملبيضبينالفرق-1

68(.)صإلخ...لهرئةلاالسمك-1

96(.)صإلخ...والتوكلكالتقوىالمصطلحاتبعضتعريف-1

7(.0)صلمريةوالفريةبينالفرق-1

7(.0)صوالفتحبالكسرلحبةا-1

واللئيموالبخيل،والكريمالسخيبينالفرقفيالنيسابوري-كلام1

74(.)ص

82(.)صالذئبأسماء-1

83(.)صوأقسطقسطبينالفرق-1

98(.)صالبهائمأصوات-1

.(19)صحكمة-2

59(.)صإلخ...العينشحمة:المقلة2-

.(131)صالمطرأسماء2-

.(132)صالمراءتعريف2-
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التعقيقمقدمة

.(132)صإلخ...الرجلوقعدالإنسانجلسبينالفرق4-2

.(141)صإلخ..مهموز.كلهالفأر5-2

.(141)صوالفيءالظلبينالفرق26-

.(471)صوالندىالسدىبينالفرق27-

.(941)صواليقينالشكتعريف-28

.(521)صوالتفالافبينالفرق9-2

.(531)صالذهبأسماء0-3

.(951)صوالقمرالهلالأسماء31-

.(161)صوالمثنياتالمثلثات32-

.(631)صالسمرتعريف33-

.(631)صالأضداد34-

.(641)ص...والقضمالفصمبينالفرق35-

.(461)ص...الشكتعريف36-

.(461)صالظابان37-

.(651)صالفنيكان38-

.(171)صالأسدأسماء93-

.(177)صالقمرأسماء-04

.(018)صالخمرأسماء-14

.(182)صمنظومةغيرالجناسأنواع-42
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النعوواللنلأرسانل

:لمخطوطاوصف

فيوهو،فائدة:بقولهثمبالبسملةبدأهوقد،المؤلفبخطكتبالاصل

27(.)صلىإ(91)صمنويقعوصفهتقدمالذيالكشكول

****

والسنوسي:لمعلميابينأدبيةمناظرة:عشرةالحاديةالرسالة

وشعريةأدبيةمذاكرةجرتهـ()1337سنةالفطرعيدأياممنيومفي

سنةالمتوفىالسنوسييوسفبنمحمدبنعليالشاعروبينالمؤلفبين

وعسيرصبيافي-وقتئذ-الادارسةدولةمؤسسمجلسفيهـ()1363

مععادةلهكانتإذهـ(1134)سنةالمتوفىالإدريسيعليبنمحمدوهو

ألقىقدالسنوسيفكانبالعيد،يهنئونهحيثوالخطباءوالادباءالشعراء

بانالمؤلففاعترض،مراتأربعتفعيلاتهاتكررتالمديدبحرمنقصيدة

وأتى،المتأخرينصنيعمنهوالتربيعوأنمجزوءا،إلايستعمللاالمديد

نقدا]لسنوصيقصيدةلنقدتصدىهذابعدالمؤلفإنثمهذا،فيبالشواهد

فيعلي(و)ابن)علي(لفظوالتزامتكرارعليهعابحيثالشدةمنشيءفيه

بحرفوتعذيهمعناهحيثمن)عدا(الفعلمسألةفيأطالثم،بيتكلاخر

النقاشوطالالمسألةهذهفيمكاتباتالسنوسيوبينبينهوصارتالجر،

الصيلمي،محسنبنصالحالسيدالعلامةوهوثالثاطرفاوأدحلوابينهما

المطافاخرفيالسنوسيلهواعتذر،المعلميمعالحقأنرأىفكأنه

.أبياتبعشرةالمعلميفأجابهخللها،إصلاحمنهوطلبإليهبعثهابقصيدة

لىإورجوعهما،الحققبولهماوسرعةصدورهماسعةعلىدليلوهذا
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التعقيقمقدملأ

أميرلدىالحظوةوطلببينهماالتنافسموجبوجودمعتبينإذاالصواب

.-الوقتذاكفييسمىكان-كماالادرشيالمؤمنين

الأصل:وصف

داهشأبواللهعبدد/نشرهماعلىالمذاكرةهذهإخراجفياعتمدت

سنةعشرالثانيالمجلدمنالثانيالعددفيالكتبعالممجلةفي

وصففيذكركما-وكان2(،30)صلىإ(183)صمنهـ(1141)

المخطوطاتفسمفيموجودةواحدةخطيةنسخةعلىاعتمد-المخطوط

تاريخ،عليهاوليس،المؤلفوبقلم،رفمبدونوهي،المكيلحرمابمكتبة

فال)1(.ماآخرلىإصفحاتعشرفيوتقع

رقمالمجموعفيتقعناقصةاخرىخطيةنسخةعلىوقفتوقد

فروقالمنشورةوبينوبينهاكثيرفيهاوالنقص،المؤلفبخطوهي(047)8

والكلماتالابياتبعضوزيادةوتأخيرها،كلماتبعضتقديمفييسيرة

الهوامش.فيتجدهكما

:العنوان

بينأدبية)مناظرةبتسميتهاواجتهدت،للرسالةعنوانهناكليس!

داهشبوونشرها(،السنوسيعليبنمحمدالاديبوالشاعرالمعلمي

الادبيةالمجالسمنصورالادريسيمجلسفيوالسنوسي)المعلميباسم

(.تهامةفي

الخطية.النسخةهذهعلىاقفلم(1)

****
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للغةالنعوو1رسائل

:ومعناهبيتشرح*

بيتانظم-،سعيدبنثابتواسمه-المؤلفوبلدزمنفيالادباءأحد

منقولهفيالواقعلجملابحسابالبيتهذافيهقيلالذيالعامتاريخفيه

ني:الثاالشطر

والغم*الهمعنكأزال*

،07=والعين0،3=للامو،1=لالفو7،=والزاء،1=لالففا

،5=لهاءوا0،3=مللاوا،1=لفلاوا،02=فلكاوا،05=والنون

،0001=والغين0،3=للاموا،1=لالفوا،6لواو=و،04=لميمو

.04-لميموا

نأتلاحظوأنت،السنةتلكتاريخوهو،1332يساويلجميعوا

منوهذالغم(و)الهمميمفيكماواحدةمرةيحسبالمضعفالحرف

هنافبين(،)1الشعريبالتأريخأيضاالحسابهذاويسفى،الفنذلكقواعد

تعسف،ولاتكلفدونالشاعرلهذااتفقتالتياللفظيةالمحاسنالمؤلف

البديع.علمجنسمنوهي

الشعريالتأريخبشروطالنزمالشاعرأنالمؤلفذكرهماعلىويضاف

توضيحاالامروزاد،لجملاحسابعلىوقدمها()التأريخلفظةأوردفقد

واحد،بيتفينظمهانهبشروطهالتزممماوكذلك)العام(بكلمةمجيئه

البيتعجزفييكونأنويستحسن،الشعريالتأريخفيالاغلبهووهذا

.(183)صامينشيخلبكريالبديععلمانظر:(1)
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التعقيقمقدملأ

هنا.الشاعرفعلهماوهذا،صدرهفيلا

:لمخطوطاوصف

فيويقع،وصفهتقدمالذيالكشكولضمنيوجدالتقريرهذا

عنوائا.لهيضعولم"تمت":بقولهنهاهو،المؤلفبخطوهو(،531)ص

لغوية:انظام*

:أنظامثلاثةلديناوهناعدةمسائلفيمختلفةأنظاماالمؤلفنظم

الواجبةالكلماتفيهاأوردوقد،السماعيةلمؤنتةاالاسماءفي:الأول

الكلماترقموقدالرجز،منبيتاعشرأربعةفيلجائزةاوالكلمات،التأنيث

الثانيوفي،كلمةستينالاولالقسمفيفبلغتكلمةكلفوقجعلهابأرقام

وصفه،سبقالذيبالكشكولموجودةوالابيات،كلمةعشرةستبلغت

.الكلماتبعضعلىوتصويبضربوفيهامنه،)222(صفحةفيوتقع

)عبد(:كلمةجموعنظم:الثاني

المجدلهذكروقد،المملوكوكذلكرقيقا،أوكانحراالانسانالعبد:

خمسةلىإأوصلهابماشارحهعليهوزادجمعا،عشرخمسةالقاموسفي

عشرين،فيهما)عبد(جموعبلغتبنظمينالمؤلفهناونظمها،وعشرين

تلميذهعنهنقلهفيماالفاسيمحمدالعلامةقالكمالجموعاهذهفيوالامر

هيهل:الألفاظبعضفيمجال"وللنظر033(:)8/التاجفيالزبيدي

اهـ.ومعابد"كأعابدجموعهلبعضجموعأولعبدجموع
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النعوواللغةرسانل

جمعاسمهوماوفيهاكعبيد،جداوقليلعزيزهومافيهاالالفاظفهذه

ابنأنأفادوقد327()8/للزبيديبالتاجفعليهالتوسعأرادومن،كمعبدة

قوله:فيالالفاظهذهبعضجمعمالك

عبدمعبدةمعبوداءأعابدوأعبدعبدجمععبيدعباد

تمدأنشئتانوامددالعبدىكذاكاثبتنوعبدانعبدانكذلك

:فقاللجمانالعقودشرحهأولفيالسيوطيلجلالاعليهواستدرك

تشدإنوالعبدانبفتحوخففعبدةعبودأعبادزيدوقد

تسدفخذبقصرمعبودىعبيدونبعدهاثمتعبدونوأعبدة

قوله:الدلائلشارحالفاسيالمهديسيديالشيخوزاد

تعدإنواثنينعشرينتفيبذينمعابدكذاكوازىندساوما

لبعضذلكفيرأيتما"وأجمع:الفاسيمحمدالزبيديشيخقال

:أبياتفيالفصلاء

عبدانعبدونعبدعابدعبدأعبدعبودعبل!جموع

عبدانعبادعبدعبدةومدهماومعبوداعبذىعبد

العبدانوعبيدونمعابدمعبدةعباداعبدةعبيد

(04)فيوتقع،وصفهتقدمالذيبالكشكولموجودةالمؤلفبياتو

عادتههيإذلهأنهايؤكدمما،توقيعهمعباسمهختمهاوقدبخطهوهي،منه

رقما.كلمةكلفوقوضعوقد،إليهالشيءنسبةفي
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مقدملأ[لتعقيق

:(شيخ)جموع:الثالث

فيوردو)شيخ(كلمةالمحيطقاموسهفيالفيروزاباديالمجدذكر

أربعةفياللهرحمهالمعلميالشيخجمعها،لفظةعشرةإحدىجمعها

الرجز.وزنمنأبيات

أولأنواعلامباختصار،إليهالاشارةستأتيخلافلجموعاهذهوفي

سنةالمتوفى،الالفيةصاحبمالكابنالامامهو()شيخجموعنظممن

جمعفيفصل65(:)صقالحيثالفوائد)1(نظمكتابهفيهـ()672

شيخ:

اهـ.أشياخشيخانشيخةشيخةمشيخةومشيوخاءشيوخشيخ

.جموعسبعةفهذه

سنةالمتوفىالسجاعيأحمدالعلامةأيضا)شيخ(جمعنظموممن

هشاملابنالقطرشرحعلىحاشيتهومنهاالحواشيصاحبهـ(1)791

وفدالمختار،فيذكرهاجموع"وللشيخ2(:)صفيهاقالحيثالانصاري

فقلت:نظمتها

فاعلماوشيخانشياخوشيوخكذامشيخةمشيوخاءمشايخ

اهـلتفهما"شييخفيوكسربضموصغرالشيخجمعشيخةومع

352(.)صالصحاجمختارفيكماجموعسبعةأيضافهذه

هـ،9.41عامالثانيالعددالاولىالسنةالقرىامجامعةمجلةفيالكتابنشر(1)

العايد.سليماند/بتحقيق
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للغةالنعوو1رسانل

عدامالجموعافيمالكابنمعالمختاروصاحبالسجاعيهناواتفق

ابنفإنصبيةبوزن()شيخةولفظةيذكرها،لممالكابنفإن)مشايخ(لفظة

يذكراها.لموذكرها،مالك

وأشياخ-الشينبضم-كشيوخقياسيلجموعاهذهبعضأنواعلم

جاءكماالائمةبعضأنكرهربمابلقياسا،ليسالاخروبعضها،بياتوكبيت

وكذاأنكراه،لقزازودريدوابن،الجمعجمعإنه:فيهقيلفانهمشايخفي

إلامنهياتولم)مفعولاء(بوزنفهوالقليلةالنادرةالاوزانمنفانهمشيوخاء

.(1ومتيوساء)ومشيوخاء،ومسلوماء،ومعيوراء،ومعبوداء،معلوجاء،

التكملةكتابهوفي265(،)2/التاجفيالزبيدياستدركوقدهذا

إنهوقال()أشاييخوهوذكرهماغيرجمعاالقاموسصاحبعلى(131)2/

.ونابنيابوأناييبمثلوهذاشيخجمعشياخو،أشياخجمع

لفظةأنأيضاالزبيديوأفادجمعا،عشراثنيحينئذلجموعافتصير

وهذاالياءوفتحالشينسكونمعوفتحهاالميمبكسرتضبط()مشيخة

قدالياءأنهذاعلىزادأنهالغريبلكنالمعلميالشيخنظمفيمذكور

في"والمشيخة:الزبيديقالإذ،نوادرهفياللحيانيعننقلههذاوتضم،

وسكونوكسرهاالميمفتح:بالوجهيننواردهفياللحيانيضبطهجموعه

اهـ)2(..وضمها"التحتيةوفتحالشين

75،)2/للزبيديلتاجو33(،0ص)خالويهلابنالعربكلامفيليسكتابانظر(1)

.)265

265(.)2/لهوالتاج(131)2/للزبيديالتكملةانظر)2(
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التعقيقمقدمة

اختلافولعلعشر،الثالثلجمعابهيكملأنيصلحهذاوعلى

بعضتحتيندرجالجموعبعضأنلىإيرجعشيخجموععدفيالعلماء

لمناسبةالشينبكسر)شيوخ(:فيهقيلالقياسعلىبضمتين)شيوخ(فمثلا:

القرآنفيبهاوقرئالعربلبعضلغةوهيوبابهبيوتفيحصلكماالياء

التاجفيالزبيديقال)مشيخاء(وكذلك،واحدةلفطةجعلهامنفمنهم

لهاذكرهعدمولعلمنظور.اهـ.ابنيذكرهولممنهاالواوبحذف265(:)2/

وزنعلى)مشيوخاء(أصلها:فإنتخفيفاالواومنهاحذفتالعربأن

نأهذاويؤيد،النظمفيتراهكما)شيخ(جموعمنجمعوهومفعولاء

جعلهما(551)2/الصحاجعلىلصلةووالذيلالتكملةفيالصغاني

اهـ..المشيوخاء""والمشيخاء::فقالواحداجمعا

الشين،وسكونالميمبفتح()مشيخة:فييقالأنيمكنوكذلك

وليسا،الوزنهذافيلغتانأنهما-الشينوسكونالميمبكسر-(و)مشيخة

وأحكم.أعلملىتعاوالله)شيخ(.لكلمةمختلفينجمعين

38()صفيوتقع،وصفهتقدمالذيبالكشكولموجودةوالابيات

وتوقيعه.باسمهختمهاثمالكلماتوشكلبخطهالمؤلفكتبهاوقد،منه

:(العروفميةالرسالل)4الثالضالقسص

والقوافي:العروضفيالكافيمتنمختصر:عشرةالثانيةالرسالة

بالخواصالمعروفالقاهريثمالقنائيشعيببنعبادبنأحمدألف

العروضعلميفيبالكافيأسماهالعروضفيكتاباهـ()858سنةالمتوفى
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النعوواللغلأرسانل

المصريالدمنهوريمحمدالعلامةشرحهمتينمتنوهو،والقوافي

في،الشاالإرشادوسماهكبير:بشرحينهـ(1)288سنةالمتوفىالشافعي

الشافي.المختصروسماهوصغير

الرسالةهذهالكافيمتنمعالصغيرالشرحمنالمؤلفلخصوقد

الشعر،بحورفيالحليالصفيأبياتمثلإضافاتإليهاضافو،المفيدة

أقساموكبيتي،القافيةحركاتفيلحلياوكبيتي،القافيةحروفوكنظم

الخمسة.القافية

كعنوانأحياناالمحشيعليهينبهبماوصوبالمتنفيتصرفوربما

وأعاريضهاالبحورأسماءفيالثاني"الباب:الاصلفيحيثنيالثاالباب

وعروضها("،وموازنهاالبحورفيالثاني"البابلىإوغيرها،ضربها"و

"هو:الاصلوفي،الرويقبللينحرف:هوقالالردفتعريففيوكما

مماذلكوغير،الدمنهوريتنبيهعلىبناءوغيرها"الرويقبلمدحرف

الهامش.فيتجده

:لمخطوطاالأصل

فيهاستخدم،جميلنسخيخطوهوالمؤلفبخطكتبالمخطوط

فيفيالكا)متن:العنوانصفحةأولعلىكتبوالاسود،الاحمرالمدادين

الشافعيالقنائيشعيببنأحمدالعباسأبيللعلامةوالقوافيالعروض

السيدالمشايخلشيخالشافيالمختصرشرحهمنتقريراتببعضمشوبا

ليكونالشواهدغالبمنهوأسقطت،لىتعااللهرحمهماالدمنهوريمحمد

(.الموفقواللهدقائقهعلىبحثوحفظهعلىأحث
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التعقيقمقدمة

كتبثم)7(رقميشبهمقلوبهرميبشكلالعبارةهذهكتبوقد

"كاتبه:بقولهوصدرهاالبيتينهذينتحتها

وتظلماتضامأنتأبىالذلعنأبيةعصامنفسليولكن

أكرما"شكلاكنتتكرمونيوانظالماشكلاكنتتظلمونيفان

تقدمالذيالكشكولفيويقعنسخ،تاريخعليهليسوالمخطوط

فيالكافيمتن)مختصربلهعنونتوقد16(.)صإلى9()صمنوصفه

(.فيوالقواالعروض

:العروضبحورنظم*

في-بحراعشرستةوهي-العروضبحوراللهرحمهالمولفنظم

الخمسة،العروضدوائرمندائرةبيتكلبعدوضعوقد،أبياتخمسة

نظموقدوضبطها،العلميةالمسائلتسهيلضروبمنضربالابياتوهذه

وهذه62(،1)صديوانهفيكمالحليامنهمالعلماءمنكثيرالبحورهذه

الكلماتبعضفيضربوعليها،بخطهمكتوبةفهيللناظمثابتةالابيات

منه.(451)صالكشكولذلكفيوتقع،بأخرىوابدالها

****

لييغفروأن،وطاقتيجهديمنييتقبلأناللهأسألالختاموفيهذا

متواضعمنصفكللدىمقبولاالعملهذايكوننو،وتفريطيإقراطي

الزلاتيطلبلا،الخلقوينصحالحقيقبل،راضيةعينصاحب

،للتقوىأقربفهو،العدلبميزانالاموريقيس،العثراتيلتمسولا
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النعوو[للغةرسانل

واتصويبااوملاحظةليأبدىمنكلقدريرفعان-وعلاجل-واسأله

أصبت،إنأجرينلييجعلأنالخبيرالعليممنوأرجوراصلاوعوناليقدم

وباركوسلماللهوصلى،الانساننعتلخطأوا،أخطأتإنواحداوأجرا

يوملىإوأزواجهوصحبهآلهوعلىمحمدسيدناورسولهأنبيائهأشرفعلى

.يبعثون

وكتب

الحازميمسلمبنأسامةصفوانأبو

سوءكلمناللهصانهاالمكرمةمكةفي

هـ321!ا22/5/
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...كقأ)-!دلملمنىلر..9ت3!ش

!-،حاادمحواأبر!

ل!حم!س(ضد-دسحراا!سرجتكأأ؟.

!(+!واا%مما--.كأثللض!أ--!صمم!.اإلىإ،03

كا01ءص011تصه?فيزلى+

لئي!إلم!3ثالشسجمعلطىل!و!!صر-،كلرءلبر-لأ،

لربر/بدصفهـبرعب!ألرممنصكرى!لطححزاصتىفننااو*

كللمجيح!بنلأء+لأ

رصربرلأ!؟!

!،%ا%

بخيص.05.صا"إ*.امح!ررث!ا

كاصسقي.صمقص-!ىوةصلما؟ا

ئصلى.بر!ف!كصإ،/!ع!مىصكي"ل!ذء"بههمىحاصهئئ

انيماجمىا!لممملىإلمنحلمبشيئاحرقء/لللنعلضبلةبييقى2،22إ""

مىطدو!خمبللفحمئم!محص!صكنهـكصمم!لمحرتث2/"ا

للئا!للأجمانرالصلخاجممجمىصب،!عأنفامىم!ثيما/لئئؤصء،"ىا،

لةاهـ!ىأ!صع!؟ىصااصه

ىبئرثؤلملزر/ر+لأءف!يينركو/ئه-محاءهـللمح!علر!مأما(لأ

س/ممملىا!ضصممنل!!مهءبى/فببينلمحو!!لموإط+ا!

ك!صعثصصءو!وعير!ص.بر/لصالماس!بركلجم!مميمبا!أ

،**بر!صهـيرضى"%إ،

.!ج!!ه.لرم!*!3لا!
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لمج!ؤنا!الرروبرحردالفعل!ا.ك!هلهةالمحوكاض.للث

رقيت!ذ[لا!مسز!مركأب!ا!أا!!دمايخسفباطهءنا

ضائ!!مم[رانجفاعسووالمبرو[رضافعمالاءالمببدقفمس

00يالغا،صصصرده!قىص!1ز،لنفوضا!نز-ص

جمئاظن!"برغأفيصافىر"ث5:"،تاإفاومملعل!با

!الأئح!"ء،50فيلمحهافىوفي.اللاالو)كاه!ت

ؤنماعالض،رلميملغيجكا!علىأ!ؤابخالم-هولمنابئا

كتىئخوعدص!صكىكركهتنتأ!ال!يقنخضلظع!كص!لخ!بنعالملحبيلمصي!)فرا،

صنمماصصبرعصأر!لص!لمرالاعد9ن!ِمت!دلمأض!للىع!7لائ!ا

ددشباهحىبكتغصصل!لرصر1افيئماهنلمتعويياط

ضم-(*ابرلدسرل!ا!رصض!أفغبفخىسرنئه!صلمو[

ر!ن!بيبربمبراامم!صعكيلاسكرةبلم.طفالنعل

لذيخصنمطب!ق.افي!خمكناهومأكاركم1الوءابخاكبفي

لفمسمفسانهلفزفيؤفقمسفسهصبىهسمسذنئكه(ن؟ز::

يافظضومحت!اص!)ق!!لم!لم[وهاط!،فريخن!لئ

ن!؟!!".فئوالففعنورزثهاكلأ!فتا

لفس!نولممأسفلايهمخإع!أسفرسفزسر1 .50!لصاء

!ئى

!بو/

!*
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