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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 (ـه1325مقدِّمة امُلَحشِّي َأمحد بن حمجوب الرفاعّي )ت

 على الشرح الصغري لبحرق على المية اأَلفعال 

 -دراسة وحتقيق-

 وكمال ياسني جرب الساملّي  شيبان َأديب رمضان الشيبانّي

15/10/2022 تأريخ القبول:       5/10/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 
اللغُة َأكثَر صفاِت اإلنساِن ميزًة َلُه، وَأقرُبها ِإليه، وهي َأوسُع نوافِذه على  ُتَعد             

فال  -العالِم؛ فهي الحاملُة لشعوِرِه، المعبرُة َعْن فكِرِه، وِبَها يتفاعُل مَع الوجوِد، َأخًذا وعطاًء 
نِت اللغُة هويَة اإلنساِن، وشكَّلْت ِإرَثُه الثقافيَّ وا -عجَب  ؛ فكانْت ُكبرى ِإن كوَّ لوجدانيَّ

قضاَياُه، وُأْولى اهتماماِته هذا َما يتعلَُّق باللغِة ُعموًما، َأمَّا ِإذا التفْتنا ِإلى اللغِة العربيَِّة، فقد 
َأن تحمَل كالَمُه في آِخِر رساالِتِه، تلَك الرسالُة العالميَُّة؛  -تبارَك وَتَعالى  -شاَء اهلُل 

ذا الشرِف اإللهيِّ العظيِم، وقد َأدرَك سلُف هذه اأُلمَِّة مكانَة هذِه الل غِة، فُخلَِّدْت هذه اللغُة به
وشرَفها، فَأحاطوا بعلوِمَها ِمْن كلِّ جانٍب، وَطاَرُدوا رواِفَدها ِمْن كلِّ َنْبٍع؛ فجمعوا الموادَّ، 

ِة َأقلَّ ِإدراًكا ِمْن سلِفهم ؛ فَأخذوا على عاتِقهم ووضعوا اأُلصوَل، ولم يكْن َخَلُف هذِه اأُلمَّ
دراسَة َما قدََّمُه سلُفهم دراسًة فاحصًة مدقِّقًة، فوضُعوا التقاسيَم، وثبَّتوا االصطالحاِت، وزادوا 
ليَن، فكاَن لهم ِمْن الفضِل َما كاَن لَمْن قبَلهم؛ فِمِن الواجِب والوفاِء على الباحثيَن  على اأَلوَّ

العظيمِة دراسًة وتحقيًقا، طلًبا لأَلجر ِمِن اهلل َأوَّاًل،  َأن ُيسلِّطوا الهمَة على هذِه الجهودِ 
وخدمًة لهذِه الل غِة العظيمِة، وتثميًنا لهذِه الجهوِد، وليسوا بذلَك ِبْدًعا ِمْن سلِفهم، فُهم َأهُل فِن 

 .التحقيِق، ولهم َقَدُم السبِق والفضِل فيه
 .مصطلحات، الصرف، القواعدالكلمات المفتاحية:     

 
                                                 

 ُأستاذ مساعد/قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل. 
 المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراق/مساعد مدرس.  
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ل:  القسم اأَلوَّ
 الدراسة

(: : في سيرة   ولً أَ  غير   َأحمَد بن  محجوٍب الرِّفاعيِّ وحاشيت ه  على : )الشَّرح  الصَّ
 اسُمُه ونسُبُه وأَلقاُبُه : -

، (5)الَمالكي   (4)اأَلزهري   (3)الرفاعي   (2)الفّيومي   (1)محجوبٍ  بنُ  َأبو العبَّاِس َأحمدُ       
 نقطة   وهي األَلقاِب العلميَِّة، ِمنِ  كثيًرا العلميَّةِ  مسيرِتهِ  في شيُخَنا حازَ وفضاًل عمَّا ُذكَر 

                                                 

، واأَلعالم،  1/82اأَلزهرّي:  ظافر البشير المدينة، محمد عالم مذهب َأعيان تنظر ترجمته في : اليواقيت الثمينة في (1)
 بن ومعجم المؤلفين، عمر ،2/74مجاهد:  محمد الهجريَّة، زكي عشرة الرابعة المائة في الشرقيَّة ، واأَلعالم 1/202الزركلّي: 

 .  285وأسانيد المصرّيين، ُأسامة السيد اأَلزهرّي/  2/57الدمشقّي:  كحالة رضا
 الصعيد، تحيط شمال إقليم في المحافظة تقع فيها طبيعية واحة مصر، وأكبر محافظات إحدى هينسبة إلى مدينة الفّيوم  (2)

 من العديد بوجود الفيوم تشتهر. سويف بني بمحافظة يتصل الذي الشرقي جنوبها عدا فيما جانب كل من بالمحافظة الصحراء
 العالمي، التراث مواقع ضمن المسجلة الحيتان وادي يةمحم الريان، وادي محمية قارون، بحيرة محمية أشهرها الطبيعية األماكن
 الفرعونية اآلثار من متنوعة مجموعة تمتلك كذلك القاهرة، المصرية العاصمة من القريب وموقعها المعتدل مناخها بجانب

،  170ليعقوبي / ، والبلدان، ا 81واإلسالمية، تنظر ترجمتها في : المسالك والممالك، ابن خرداذبة /  والقبطية والروماني
 . 238العباد، القزويني/  وأخبار البالد ، وآثار 5/139، ومعجم البلدان، ياقوت الحموي: 50والمسالك والممالك، االصطخري/ 

أَلوَّل وهلة نسبة إلى الطريقة الرفاعية في التصّوف، لكن ذكر أحد الباحثين ملّخص القضية بقوله: ( الرفاعيّ ) لقبيطالعنا  (3)
 إلى الفيوم من طفال انتقل قد كان الرجل ولكن التصّوف، في الرفاعية الطريقة إلى بها وتذهب باللبس، قارئها تصيب مةكل "فهي

 بتقديرها يحظى كان إن حتى الصوفية، بالطرق األولى نشأته في ارتباط دون األزهر في أستاًذا العلمية شخصيته أقام ثم القاهرة،
 أكد قد المؤرخين أحد أن وبخاصة الصوفية، الرفاعية الطريقة إلى منه انتساًبا الرفاعي كلمة رلتفسي أطمئن فال ولذلك الشديد،

، ينظر "جذامة بن زيد بن رفاعة الصحابي إلى نسبة بالرفاعي يلقب الرفاعي، محجوب أحمد المصري المالكي الفقيه: أن
https://ahlan.com/ahmed-والموقع اإللكتروني :  ،282/ 2الصحابة، ابن اأَلثير:  معرفة ترجمته في : َأسد الغابة في

alrifai-mahjoub/ . 
 عهد بداية إلى بنائه تاريخ وتعاليمه، يعود اإلسالم لنشر وَأبرز معالمها مصر، مساجد َأعظم نسبة إلى الجامع اأَلزهر هو (4)

 َأنَّ  القاهرة، والراجح جاءت تسميته بجامع وُعرف م،970/هـ359 األول جمادي في بناؤه فكان مصر، يف الفاطمية الدولة
 المنعم عبد ، تنظر ترجمته في : اأَلزهر في ألف سنة، محمد(محمد ) النبي ابنة الزهراء بفاطمة تيمناً  باألزهر سموه الفاطميين
 . 8/ 1الفقي:  كامل الحديثة، محمد األدبية النهضة يف وأثره ، واأَلزهر 30/ 1صبح:  علي علي - خفاجي

 المذاهب ه(، والمالكيَّة نسبة إليه وهو مذهب فقهّي وأحد179نسبة إلى اإِلمام مالك بن َأنس وهو من تابعي التابعين )ت (5)
 الثاني القرن في ومستقالً  واضحاً  مذهباً  تبلور أنس، بن مالك لإلمام الفقهية اآلراء يتبنى الذي األربعة، السنية اإلسالمية

 الحديث، وأهل الرأي أهل بين معتدالً  وسطاً  مالك اإلمام مذهب أفريقيا، ويعدّ  شمال في أساسي بشكل المذهب الهجرّي، وينتشر
في المدينة، تنظر ترجمته في: الملل والنحل، الشهرستاني:  سيما وال انتشرت قد روايته كانت إذ الحديث إلى استناده لكثرة
 . 1/10سعد:  علي المالكية، قاسم الفقهاء تراجم ، وجمهرة 2/11
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 نبوِغهِ  مجاالتِ  تعد دَ  متعددة   وهي الفتة  للنظِر تدل  على علِو مكانِتِه، وشهرِتِه بيَن الناِس،
مةُ  الَعاِلمُ ) فهو عنَد َأهِل اللغِة والنحِو والصرِف: العلِم، في  ،(الفهَّامةُ  قُ الُمحقِّ  الَعالَّ

 شيخُ )و الفقِه، علماءِ  عندَ ( الشيُخ الفقيهُ )و الحديِث، علماءِ  عندَ ( الِشَهابُ  وهو)الشيخُ 
، فَمِن (الشيخِ  الُهَمامِ  الَماِجدِ )بـ يلقَّبُ  وَأحياًنا القراءاِت، علمِ  ُروَّادِ  عندَ ( المصريَّةِ  المقاِرئِ 

 . (1)الشريِف( اأَلزهرِ  مشايخِ  بـ)شيخِ  اأَلزهرِ  ةُ مجل الطبيعيِّ بعَد كلِّ ذلَك َأن تلقَِّبهُ 
 : ُه ونشأُتُه ونشاُطُه العلمي  ولدتُ  –

 قريةِ  في الفيوِم، مدينةِ  في الفيومي   الرفاعي   بُن محجوبٍ  َأحمدُ  الشيخُ  ولدَ          
 وارتحَل وهو صغيُر السِن إلى القاهرِة فسكنَ  هـ،1250 = م1834 بحدوِد سنة الصوافنِة،

بجواِر الجامِع اأَلزهِر الشريِف؛ فكاَن لهذا القرِب َأثُرُه في حياِتِه العلميَِّة؛ فتشّرَب ِمْن روِح 
 باأَلزهرِ  التحقَ  ثُمَّ  المؤيَِّد، بجامعِ  الكريمَ  القرآنَ  اأَلزهِر الشريِف ُخلَق اأَلديِب والمؤدِِّب، فقرَأ

ِبِه، بينَ  طالًبا دَ  يكنْ  لمْ  َأنَّهُ  َأثبتتْ  األَيَّامَ  ولكنَّ  طالَّ ِبِه، فَأثبَت نبوَغُه  بينَ  طالبٍ  مجرَّ طالَّ
ًسا اأَلزهرِ  وتفوقَُّه في فبرَع في  اأَلزهِر، في الشريِف؛ فعّينْتُه ِإدارُة اأَلزهِر الشريِف مدرِّ

 التدريِس بجميِع العلوِم، وفضاًل َعِن التدريِس في اأَلزهر الشريِف فقد استلَم الرفاعي  رواقَ 
بَ  تمتحنُ  الَّتي العلميَّةِ  اللجنةِ  في وعضًوا طويلٍة، لفترةٍ  فيوميَّةِ ال  درجةَ  وتمنُحَهم الطالَّ
 . (2)المالكيَِّة، كَما ُعيَِّن عضًوا في لجاٍن علميٍَّة مختلفةٍ  فقهاءِ  َعنْ  نائًبا( العالميَّةَ )

الشريِف،  اأَلزهرِ  على اشيخً  الثاني الرفاعيَّ  حلمي عبَّاُس  رشََّح الخديوي   وقد            
لكنَّ اأَلخيَر رفَض؛ النشغاِلِه بالعلِم والتدريِس، فشاَع صيُتُه وسطَع نجُمُه، فانغمَس بالعلِم، 

 وكاَنت نتاُج ذلَك ألمعيَتُه في اختصاصاٍت كثيرٍة، منها: 
 علماءِ  ِمنْ  ِنهِ َأقرا بينَ  والصرفِ  النحوِ : علَمي في الطوَلى اليدُ  الرفاعيِّ  لشيِخَنا كانَ        
 كثيرة   مؤلَّفات   َلهُ  فكانَ  ،-اهلُل  رحَمهُ  – ذكِرهِ  ِمنْ  الحديثةِ  للتراجمِ  كتاب   يخلو فال عصِرِه،

وهو  الزركلي   وهذا ما َأّكَدهُ  والصرِف، النحوِ : مجالي في علمي   وتقريرٍ  وحاشيةٍ  شرحٍ  بينَ 

                                                 

 الشرقيَّة ، واأَلعالم 1/202، واأَلعالم :  1/82المدينة :  عالم مذهب َأعيان ينظر: اليواقيت الثمينة في (1)
 .  285وَأسانيد المصرّيين/  2/57ومعجم المؤلفين:  ،2/74الهجريَّة :  عشرة الرابعة المائة في
 .  286وَأسانيد المصرّيين/  ،2/74الهجريَّة :  عشرة الرابعة المائة في الشرقيَّة ظر: اأَلعالمين (2)
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 ِمنِ  مالكي   فقيه  : اأَلزهري   لرفاعي  ا الفّيومي   محجوبٍ  بنُ  َأحمدُ : "))يؤّرُخ لسيرِتهِ 
 .(1)(("النحاةِ 
 هُ بُ طالَّ  وكانَ َأمَّا في علوِم الحديِث فقد برَع الشيُخ الرفاعي  في روايِة الحديِث،        
في حقِِّه  زهري  األَ  سامةُ أُ  الدكتورُ فيذكُر ، هُ ذي يطلبونَ الَّ  في هذا العلمِ  لَ وَّ م األَ هُ ستاذَ أَ  هُ يرونَ 
، مشهوًرا ، معنًيا بذلكَ الشريفِ  الحديثِ  قائًما بإقراءِ  -تعالى اهللُ  هُ رحمَ - انَ وكَ ُه: "))قولَ 
 كتبِ  ا على قراءةِ مواظبً  كانَ ")): زهري  األَ  ظافرٍ  البشيرُ  : محمدُ هُ تلميذُ  هُ عنْ  قالَ و ، (2)(("بهِ 

 . (3)(("ةِ الستَّ  تبِ والكُ  كالموطأ والصحيحينِ  الحديثِ 
الفقِه وعلوِمِه مكانة  مرموقة  بيَن فقهاِء عصِرِه ِمْن علماِء المالكيَِّة، فقد  وَلُه في        

 قائاًل  المالكيَّةِ  فقهاءِ  ِمنْ  الثالثةِ  الطبقةِ  ضمنَ  كتاِبهِ  في مخلوفٍ  محمدٍ  محمد   وضَعُه الشيخُ 
، الرفاعي   محجوبٍ  َأحمُد بنُ  العبَّاسِ  َأبو "))هو: عْنهُ   العالمُ  وهو اشتهَر، وبهِ  الفيومي 

مةُ  ال  التدريسِ  على دؤوًبا الحديِث، قراءةِ  على مواظًبا كانَ  الفهَّامُة، المحقِّقُ  الفقيهُ  العالَّ
 الفقهِ  علماءِ  تراجمِ  ُكتبِ  من كثيرٍ  في ترجمُتهُ  وردتْ  ولذلك المَلَل؛ وال الكسَل، يعرفُ 

"))  . (4)اإِلسالميِّ
 اأَلعالم كتاب ِم القراءاِت، وَأبدع فيها فذكَرُه صاحبُ وتفنَّّن الشيُخ الرفاعي  بعلو          

 المقارئِ  على شيًخا وُعيِّنَ  التجويَد، َأتقن: الرفاعي   محجوبٍ  بنُ  ))َأحمدُ : "الشرقيَّة بَأنَّه
 صالًحا، تقيًّا محقًِّقا، ِإماًما بارًعا، عالًما وكانَ  الكريِم، القرآنِ  بختمِ  ُموَلًعا وكانَ  المصريَّة،

 وال الكسلَ  ال يعرفُ  الَخْلقِ  وُنْصحِ  التدريِس، على دؤوًبا الجماعِة، َمعَ  الصالةِ  على ًبامواظ
 موِتهِ  بعدَ  طوياًل  ذكُرهُ  وبقي المقرئيَن، بشيخِ  لقِّبَ  والقراءاتِ  التجويدِ  فنَّ  وإلتقاِنهِ  الملَل،
 جوازِ  حولَ  الُقرَّاء بينَ  تْ وقع فكريَّةً  معركةً  ِإنَّ  حتَّى المصريَّة، المقارئ على شيًخا بوصِفهِ 
 واالقتداءِ  التأسِّي ِإلى -حينئذٍ – المقاِرئ شيخَ  الُقرَّاءِ  َأحدُ  فيها َدَعا القراءاِت، بينَ  الجمعِ 
 واإِلدارةِ  بالتدريسِ  اشتغاِلهِ  كثرةُ  يمنْعهُ  لم الَّذي اأَلسبق المقاِرئ شيخِ  الرفاعيِّ  َأحمدَ  بالشيخِ 

                                                 

 .  1/202اأَلعالم :  (1)
 .  285أسانيد المصرّيين/  (2)
 .  1/82المدينة :  عالم مذهب َأعيان اليواقيت الثمينة في (3)
 . 1/586مخلوف :  محمد نب محمد ، الشيخالمالكية طبقات في الزكية النور شجرة (4)
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 بعَض  وجدَ  المصريَّة، المقاِرئ على شيًخا ُعيِّنَ  لمَّا ِإنَّه حيثُ  العلِم، في االستزادةِ  َعنِ 
 .(1)كبيٍر((" سنٍ  في الشاطبيَّةَ  فحفظَ  الشاطبيََّة؛ ويحفظُ  القراءاِت، يحسنُ  التالميذِ 
فِ          العباراتِ  ِمنِ  كثير   عْنهُ  ضرب  عاٍل ِمِن اإِلبداِع، وُنقلتْ  وكاَن َلُه في التصو 
 .(2)الرفاعيِّ  محجوبٍ  َأحمَد بنِ  الشيخِ  تالمذةِ  التصوِّفِ  شيوخِ  ُكتبِ  في المأثورةِ 

  : هُ اتُ ــــــفمؤلَّ  –
 نْ مِ  الشيُخ الرفاعي   فَ ا صنَّ جمعُت مَ  والفهارسِ  التراجمِ  تبِ لكُ  دقيقٍ  استقراءٍ  بعدَ          

تحقيًقا  قْ حقَّ تُ  مْ ميعها لَ ، وجومخطوطٍ  مطبوعٍ  بينَ  ، تقعَ تبٍ (( كُ سبعَ ا ))هَ عددُ  ، وكانَ فاتٍ مؤلَّ 
 ، وهي:عجمِ المُ  حروفِ  مرتبًة على وفقِ ا هَ نوردُ  - انَ ا واستقرائِ نَ بحثِ  على حدِّ  – اعلميًّ 

 اأَلشمونيِّ على أَلفيَّة  ابن  َمالٍك:  على تقرير   .1
 تقرير  وضَعُه الرفاعي  َأشَبُه بالحاشيِة والتعليقاِت على اأَلشمونيِّ المتوفَّى سنةَ       

ه(، متداول  مطبوع  َمَع الشرِح المذكوِر 672ه( على َألفيَِّة ابِن مالٍك المتوفَّى سنَة )929)
 .(3)ه1319في مطبعِة العاِمرِة الشرقيَِّة سنَة 

ع   َجْمع   على تقرير   .2  :السبكيِّ  الدين   لتاج   الفقه   ُأصول   في الَجَوام 
للسبكيِّ المتوفَّى سنَة  الجوامعِ  َجْمعِ  لىع الرفاعي   وضَعهُ  الفقهِ  ُأصولِ  في تقرير       

 . (4)ه( ، تضّمَن تفاصيَل علِم اأُلصوِل وتقسيماِتِه، مخطوط771)
: في الصرف على  تقرير   .3  السعد 
الصرِف على كتاِب شرِح التصريِف العّزيِّ للسعِد التفتازانيِّ المتوفَّى سنَة  في تقرير        
(، واختصاًرا يطلقوَن عليه: )السعَد(، مطبوع طبعة ه(، المشهوِر بـ)شرِح السعدِ 792)

 . (5)حجرية قديمة
: على تقرير   .4 ل   الُمطوَّ

                                                 

 . 2/74الهجريَّة :  عشرة الرابعة المائة في الشرقيَّة اأَلعالم (1)
 .   1/83المدينة :  عالم مذهب َأعيان ينظر: اليواقيت الثمينة في (2)
 .   1/83ينظر: م. ن :  (3)
 .  2/877، وجامع الشروح والحواشي، عبداهلل محمد حبشي :  1/83ينظر: م. ن :  (4)
 . 1/82المدينة :  عالم مذهب َأعيان ينظر: اليواقيت الثمينة في (5)
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ِل وهو شرح  على تلخيِص المفتاِح للقزوينيِّ المتوفَّى         تقرير  في البالغِة على الُمطوَّ
، مطبوع م682سنَة ) ل( للسعِد التفتازانيِّ  . (1)تداوله(، اختصاًرا ُيطلقون علْيِه )الُمطوَّ

: على تقرير   .5  المقولت 
 المشهورِ  المالكيِّ  التونسيِّ  تقرير  في الفلسفِة والمنطِق على الَمقوالِت العشِر لُمحمَّدٍ       

(، المتوفَّى سنة )  . (2) ه(، مطبوع طبعة حجرية1176بـ)البليديِّ
 هِ بتحقيقِ  ذي نقومُ الَّ  تابُ هو الك مالٍك: لبن   اأَلفعال   لميَّة   على َبْحَرق   شرح   على حاشية   .6

 .  فصاًل مُ عليِه  ، وسيأتي الكالمُ اهذ بحثنافي 
: في الصبَّان   منظومة   على حاشية   .7  العروض 
ه( في العروِض والقافيِة، وهي 1206حاشية  على منظومِة الصبَّاِن المتوفَّى سنَة )      

 . (3)منظومة  مشهورة  بيَن الدارسيَن، مطبوع متداول
وفضاًل عمَّا ُذكَر فقد شارَك الشيُخ الرفاعي  في َأعماِل المراجعِة والتدقيِق،           

 وهي الُبخاريِّ ومراجعِتَها، لإِلمامِ  الصحيحِ  للجامعِ  السلطانيَّةِ  تدقيِق الطبعةِ  فشارَك في
 سنةَ  المصريَّةُ  ةُ اأَلميريَّ  المطابعُ  ونفَّذْتَها الثاني، الحميدِ  عبدُ  السلطانُ  بها َأمر الَّتي الطبعةُ 
 ه .1313

 شيوخه وطلبته : -
 -رحَمُه اهللُ –ُعِرَف الرفاعي  بَألمعيِتِه وذكاِئِه الحادِّ، وهذا لم يتأَت ِمْن فراٍغ، فقد كاَن       

مثابًرا على طلِب العلِم، والبحِث، والدراسِة؛ لذا فقد جالَس الرفاعي  علماَء وَأساتيَذ َأخَذ 
 حلقاِت دروِسهم، وِمْن َأشهِرهم )مرتَّبيَن على وفِق سنواِت وفاِتهم(:منهم، وتعلََّم في 

  . (4) ه(1280، توفِّي ُقَبيَل سنِة )الشيُخ منصوُر كسَّابٍ  -
 
 

                                                 

 .  1/202، واأَلعالم :  1/82ينظر: م. ن :  (1)
 .  2/57ومعجم المؤلفين:  ،2/74الهجريَّة :  عشرة الرابعة المائة في الشرقيَّة ينظر: اأَلعالم (2)
 .  285، وأسانيد المصرّيين/  1/82ة : المدين عالم مذهب َأعيان ينظر: اليواقيت الثمينة في (3)
 .  13/19:  معجم المؤلفين: ينظر (4)
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 الشيُخ إ براهيُم السقَّا: -
 . (1)ه(1298توفِّي سنَة )، االسقَّ  حسنٍ  بنِ  علي   بنُ  براهيمُ الشيُخ إِ      

 الشيُخ محمُد عليٍش: -
 . (2)ه(1299عليٍش، توفِّي سنَة ) محمدٍ  بنِ  َأحمدَ  بنُ  و عبِداهلِل محمد  َأب    

َأمَّا طلبُتُه فقد كاَن لهم الجانُب اأَلكبُر ِمْن حياِتِه وسيرِتِه؛ ِإذ قضى ُجلَّ عمِرِه بيَنهم       
 م(: في حلقاِت درِسِه، وِمْن َألمِع طلبِتِه وَأشهِرهم )ُمرتَّبيَن على وفِق سنواِت وفاِته

 الشيُخ محمُد عبده : -
، آل ِمنْ  اهللِ  خيرِ  حسنِ  بنُ  عبده محمد        . (3)ه(1323توفِّي سنَة ) التركمانيِّ

- :  الشيُخ محمد  الجيزاوي 
، الوراقي   الفضِل محمد   َأبو       . (4)ه(1346توفِّي سنَة ) اأَلزهِر، الجامعِ  شيخُ  الجيزاوي 

- :  الشيُخ محمد  بخيت 
، المطيعي   حسينٍ  بن   بخيت   محمد           . (5)ه(1354توفِّي سنَة ) الحنفي 

  :هُ اتُ ــــــوف -
ن كانِت            عاَش الرفاعي  حياًة علميًَّة بكلِّ ما حواُه اأَلزهُر ِمْن معالَم ومعارَف، واِ 

، وهذا الظروُف قد حرمْتُه ِمْن مشيخِة اأَلزهِر فقد حظَي بحبِّ طلبِتِه، وثناِء الناِس عليه
، ثُمَّ  ِفِه  َأيَّاِمهِ  َألمَّْت بَأواخرِ  جل  مايطلُبُه عالم  عابد  زاهد  مثُل الرفاعيِّ مشكلة  تلخَّصْت بتصرِّ

؛ فُفِصَل على َأثِرِه ِمِن المقاِرئ،  ِلَما وهموُمهُ  غموُمهُ  وَكُثرتْ  بوقٍف شرعي  بغيِر وجٍه ِإداري 
 بعدَ  توفِّي َأن ِإلى َأصاَبُه، لمرضٍ  التدريِس؛ َعنِ  انقطعَ ف المسألِة، هذهِ  في األَلسنةُ  الكْتهُ 

                                                 

 . 1/56، ومعجم المؤلفين :  56 – 1/55:  اأَلعالم: ينظر (1)
 .  9/12، ومعجم المؤلفين:  6/19ينظر: اأَلعالم :  (2)
 .  10/272، ومعجم المؤلفين:  6/252ينظر: اأَلعالم :  (3)
 .  9/167، ومعجم المؤلفين:  6/330 ينظر: اأَلعالم : (4)
 .  9/98، ومعجم المؤلفين:  6/50ينظر: اأَلعالم :  (5)



 -دراسة وحتقيق- على الشرح الصغري لبحرق على المية اأَلفعال هـ(1325مقدِّمة امُلَحشِّي َأمحد بن حمجوب الرفاعّي )ت

                                                                                                          وكمال ياسني جرب الساملّي شيبان َأديب رمضان الشيبانّي                                                                                      

 276 

 سنًة، وسبعينَ  خمًسا فعاَش  الثالثاِء، يومَ  وُدفنَ  ه،1325 صفر 18 اإِلثنين يومِ  ظهرِ 
 . (1)بالقاهرةِ  وُدِفنَ 

 : ))الرفاعيِّ على الشَّرح  الصغير  ة  حاشي نسبة   ثباتُ إ   -
،  ةَ لعلميَّ ا السيرةَ  عُ نتتبَّ  ونحنُ              وجدنا َأنَّ حاشيَتُه على الشرِح الصغيِر للرفاعيِّ

َلُه  لَبْحَرَق تعد  بال منافٍس َأشهَر مؤلَّفاِتِه وَأعظَمَها؛ ِلَما نقَلُه فيها ِمْن َأقواِل العلماِء، ولَما سجِّ
رصين  ساَر  فكاَن َلُه منهج  علمي  من اعتراَضات على َأقواِلهم، وبنقِدِه كثيًرا ِمْن آراِئهم، 

على ضوِئِه بُخًطى واثقٍة، وقدَّم حاشيًة رصينًة بَما امتلَكُه ِمْن حصافٍة وثقافٍة علميٍَّة 
تنّوعْت بيَن نحٍو وصرٍف وبالغٍة ومنطٍق وعلِم حديٍث ولغٍة معجميٍَّة عاليِة الضبِط، 

يِّ في علِم الصرِف، والشرُح الصغيُر لَبْحَرَق هو شرح  لالميَِّة اأَلفعاِل البِن مالٍك الجيان
 اختصَر فيِه شرَحُه الكبيَر على الالميَِّة َأيًضا، المشهوَر بـ)الشرِح الكبيِر( .

 الغالف صورة على مثبتا جاء بما إليهِ  ثابتة   الحاشيةِ  نسبةَ  نَّ أَ  نْ مِ  الرغمِ  وعلى         
 والفهارُس  الترجمةِ  مصادرُ وجَب عليَنا تأكيُدها ِبَما ذكرْتُه  لكنْ  الصريح، اسمه ذكر من

ا ، وكمَ ِإليهِ  حاشيةِ ال نسبةِ  صحةِ ِمْن  المطبوعاتِ  ، وفهارُس المخطوطاتِ  وكشافاتُ  ،ةُ العلميَّ 
 يأتي: 

، ترجمِتِه للرفاعيِّ صحَة نسبِة الحاشيِة َلهُ في  هـ(1311)ت محمُد بشيٍر اأَلزهري   رَ كَ ذَ  -1
فهو ، (2)"لميَّة  اأَلفعال  لبن  مالٍك(( ))حاشية  على شرح  َبْحَرَق اليمنيِّ على" :هِ بقولِ 
 . النسبةِ  بصحةِ  صريح  ت
 الشرقيَّةِ  المطابعِ  في العربيَّةِ  التآليفِ  َأشهرِ  مطبوع ، هو ِبَما القنوعِ  ورَد في اكتفاءِ  -2

 أَلحمدَ  نسبُة الحاشيِة للرفاعيِّ بقوِلِه: ")) (هـ1313ت ) فانديكَ  كرنيليوسِ  والغربيَّة، الدواردِ 
 القاهرةِ  في الحاشيةِ  َمعَ  الشرحُ  ُطِبعَ  َبْحَرقَ  شرحِ  على حاشية   عصِرَنا َأهلِ  ِمنْ  فاعيِّ الر 

                                                 

 الشرقيَّة ، واأَلعالم 1/202، واأَلعالم :  1/82المدينة :  عالم مذهب َأعيان ينظر: اليواقيت الثمينة في (1)
 .  285انيد المصرّيين / وأس 2/57ومعجم المؤلفين :  ،2/74الهجريَّة :  عشرة الرابعة المائة في
 . 1/82المدينة :  عالم مذهب َأعيان اليواقيت الثمينة في  (2)
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 الشهيرِ  الحضرميِّ  الحميريِّ  محمدٍ  شرحُ  وبهاِمِشَها هـ1304 مصرَ  في وَأيًضا هـ1297
 . (1) المذكوُر((" ِبَبْحَرقَ 

صحُة  ه(1351)ت سركيَس والمعربِة، ليوسَف  العربيَّةِ  المطبوعاتِ  جاَء في معجمِ   -3
 ِرواقِ  شيخُ "  َأحمدُ ( الشيخُ " ) اأَلزهري   الرفاعي  نسبِة الحاشيِة للشيِخ الرفاعيِّ بقوِلِه: "))

 اأَلفعالِ  الميَّةِ  على َبْحرقَ  محمدٍ  شرحِ  على حاشية   ه(1312) سنةَ  اأَلزهرِ  بجامعِ  الفيوميَّة
 . (2) (("1304 الخيريَّةِ  لَمطا 1297 الوهبيَّةِ  الَمط( َصْرف  ) َمالكٍ  البنِ 
صحَة نسبِة الحاشيِة  فهرسُت الُكتِب العربيَِّة المحفوظِة بالُكتبخانِة الخديويِّ  تْ دَأكَّ  -4

؛ ِإذ جاَء فيها :  "))وهذِه الحاشيُة على شرِح الشيِخ محمِد بِن عمَر بِن للشيِخ الرفاعيِّ
لُ   . (3)َها بحمِدَك ياَمْن صرفَت ... (("َبْحَرَق على الميَِّة اأَلفعاِل البِن مالٍك، َأوَّ

؛ ِإذ ورَد فيها  الُكتبِ  دارِ  ذكرْت فهرستُ   -5 المصريَِّة صحَة نسبِة الحاشيِة للشيِخ الرفاعيِّ
مِة المرحوِم الشيِخ َأحمَد الرفاعيِّ المالكيِّ اأَلزهريِّ الفيوميِّ  َأحِد علماِء  –: "))حاشيُة العالَّ

ِد بِن  آِخِر القرِن الثالَث عشرَ  ِل القرِن الرابَع عشَر على الشرِح الصغيِر للشيِخ محمَّ وَأوَّ
عمَر بِن مبارِك بِن عبِداهلِل الحميريِّ الحضرميِّ الشافعيِّ الشهيِر بَبحرَق على الميَِّة 
، َطْبُع المطبعِة الخيريَّةِ   اأَلفعاِل ألَبي عبِداهلِل محمِد بِن مالٍك الطائيِّ الجيانيِّ اأَلندلسيِّ

 . (4)ه بهامِشَها الشرُح المذكوُر ((" 1304بمصَر سنَة 
 في مطالب  التحقيق  : ثانًيا:

يستدعي علُم التحقيِق بوصِفِه فًنا ُجْملَة ِإجراءاٍت علميٍَّة وفنيٍَّة ينبغي للمحقِق            
نفسِه َأوَّاًل، اأَلخُذ بها، ومراعاُتها؛ ليصَل إلى مستوى اإِلخراِج الفنيِّ المرضيِّ للمحّقِق 

وللقارِئ ثانًيا بوصِفِه العنصَر المتلقي لهذا الفِن؛ لذا دأَب المحّققوَن في السيِر على منهٍج 
علمي  يكشُف بِه المحقُِّق كلَّ خبايا المخطوِط الَّذي يحّقُقُه، وِمْن هذِه المطالِب التي ينبغي 

 : متابعُتها

                                                 

 .  302فانديك / كرنيليوس ادوارد مطبوع، هو بما القنوع اكتفاء (1)
 .  2/947إليان :  بن والمعربة، يوسف العربية المطبوعات معجم (2)
 .4/3الببالوّي: محمد الميهي، َأحمد: ورتّبه جمعه خديوّي،ال بالُكتبخانة المحفوظة العربية الُكتب فهرست (3)
 .  2/54فهرست دار الُكتب المصريَّة :  (4)
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 وصُف الُنَسخ  المعتمدة  في التحقيق : . أ
ارتكـز تحقيــُق )حاشـيِة الرفــاعيِّ علـى الشــرِح الصـغيِر لَبْحــَرَق( علـى خمــِس ُنسـٍخ فــي        

اأَلصل، لكن بعَد قراءِة الُنسِخ جميعها بعنايـٍة وتمحـيٍص، ومقارنِتهـا اّتضـَح َأنَّ جميـَع الُنسـِخ 
لهـا؛ لـذا تعوُد أَلصِل واحٍد مع تدقيٍق وتعديٍل طفيٍف فـي بعِضـها علـى َأيـدي اللجـاِن الناشـرِة 

اعتمَد التحقيُق على َأقـدِمهنَّ َنْسـًخا وتـدويًنا، وهـي نسـخُة )اأَلزهريَّـِة( حاشـيًة فقـط بخـِط اليـِد، 
ورمــزُت لهــا بـــ)ز( نســبًة ِإلــى )اأَلزهــِر الشــريِف(، فكانــْت هــذِه النســخُة المعتمــدَة فــي الَنســِخ 

ِة بحـوِش عطـى بجماليَّـِة مصـَر والتحريِر، ونسخٍة ثانيٍة ممّيزٍة مطبوعٍة فـي )المطبعـِة الخيريَّـ
المحميَِّة( شرًحا وحاشيًة، )مطبوعة  علـى آلـِة الكاتبـِة القديمـِة(، ورمـزُت لهـا بــ)خ( نسـبًة ِإلـى 
)المطبعِة الخيريَِّة(، وهي النسخُة المعتمـدُة فـي المقابلـِة الفنيَّـِة، ونسـخٍة ثالثـٍة مطبوعـٍة َأيًضـا 

ــاِء التــراِث العربــيِّ داِر اآلفــاِق الجديــدِة/ لجنــِة إِ )فــي  شــرًحا وحاشــيًة )مطبوعــة  علــى آلــِة  (حي
الكاتبــِة القديمــِة(، ورمــزُت لهــا  بـــ)ف( نســبًة ِإلــى )آفــاٍق(،  ونســخٍة رابعــٍة مطبوعــٍة فــي )داِر 

(، شـرًحا وحاشـيًة )مطبوعـة  علـى آلـِة الكاتبـِة -عيسى البابي  الحلبـي   –ِإحياِء الُكتِب العربيَِّة 
مطبعِة التقـد ِم )زُت لها  بـ)ح( نسبًة ِإلى )إحياِء(، ونسخٍة خامسٍة مطبوعٍة في القديمِة(، ورم

شـــرًحا وحاشــــيًة )مطبوعــــة  علـــى آلــــِة الكاتبــــِة  (-بــــدرِب الـــدليِل بمصــــَر المحميَّــــةِ  -العلميَّـــِة 
ــّل نســخٍة تمثِّــُل شــرًحا وحاشــيًة  ـــ)ت( نســبًة ِإلــى )تقــد ِم(، وُك ا كَمــ –القديمــِة(، ورمــزُت لهــا  ب

وســنعرُِّج بــالتعريِف لكــلِّ نســخٍة معتمــدٍة فــي التحقيــِق مبيِّنــيَن حاَلهــا وصــفاِتها، معلَّلــيَن   -بيَّنــا
 سرَّ أهليَِّتها، وهنَّ كَما يأتي:

 النسخُة اأُلْوَلى: )ز(:

الشــــــريِف( ، وتميَّــــــزْت بجملـــــــِة  ( مخطوطــــــــــــــــُة )اأَلزهـــــــرِ   * رقــــــُم الحفــــــِظ: )     
 اِت:عالم

ــِة اأَلفعــاِل، ُنســخة  بخــطِّ          حاشــيُة الشــيِخ َأحمــَد الرفــاعيِّ علــى شــرِح َبْحــَرَق علــى الميَّ
( لوحــًة، لكــلِّ لوحــٍة 44التعليــِق المعتــاِد، تعــوُد تقــديًرا للقــرِن الرابــَع عشــَر، عــدُد اللوحــاِت: )

المكتبـــِة اأَلزهريَّــِة فـــي  ســم( للوحـــِة الواحــدِة، عليهـــا خــتُم 14،5×19وجهــاِن بقيــاِس ُمطَّـــرٍد: )
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لوحاِتها اأُلولى واأَلخيرِة؛ تثبيتًا لحِق المكتبِة في ملكيَّة النسـخِة، فضـاًل عـن خـتٍم يحمـُل اسـَم 
 تعالى. -الرفاعيِّ أّنُه َأوقفها لوْجِه اهلِل 

ن  عليهــا عبــارُة : )حاشــيةُ         ــا لوحــُة العنــواِن فمــدوَّ  شــرحِ  علــى الرفــاعيِّ  َأحمــدَ  الشــيخِ  َأمَّ
اأَلفعاِل(، ومسبوقُة بورقاٍت ُوضعت للحفاِظ علـى المخطـوِط مختلفـٍة بنـوِع  الميَّةِ  على بحرقَ 

( 24الورِق والخِط الَّذي ُكتَب بِه المخطوُط، والظاهُر َأنَّها مجموع يضـم  مخطوطـاٍت تضـم  )
ـــ) ــِة منهــا، ابتــدأِت الُصــرَُّة ب ــا هــو مــدّون  فــي الصــفحِة الثاني تفسيِر ســورِة الفلــِق مخطوًطــا، كَم

ــا التسلســَل ) (، وحــازْت مخطوطتُن ( ِمــْن بــيِن 15لأَلميــِر( وانتهــْت بـــ)الَكِلِم النوابــِش للزمخشــريِّ
لهـا  المخطوطاِت، المكتوَب عليها : )اأَلزهري  عمُر بّشار(، ثُمَّ تليها لوحتـاِن بـالورِق نفِسـِه َأوَّ

 شــرحِ  علــى الرفــاعيِّ  َأحمــدَ  الشــيخِ  ِط )حاشــيةُ فارغــة ، والثانيــة  مكتــوب  عليهــا، عنــواُن المخطــو 
اأَلفعاِل(، وثَبَِّت معلَّق  مجهـول  عليـه عبـارات  علـى امتـداِد المخطـوِط، تـنم   الميَّةِ  على بحرقَ 

عن درايٍة وِعلِم راسـٍخ، ثبَّـَت عبارتَـُه اأُلْولـى علـى صـورة الغـالف بقوِلـِه : )هـذِه النسـخُة فيهـا 
، فـــي بعـــض اأَلحيـــاِن فـــيالحُظ العالمـــاُت علـــى ذلـــَك فيهـــا، وذلـــَك لعـــدِم حفـــِظ  تقـــديم  وتـــأخير 

(، ولـم ُتختـَتِم الُنسـخُة بقـوٍل للناسـِخ، ولـم  -واهلل َأعلـم -كاِتِبها ما في المبيضِة ِمِن العالماتِ 
 يثّبْت عليها َأنَّ الناسَخ هو الرفاعي  بنفِسِه، لكْن الَّذي يبـدو َأنَّهـا منسـوخة  َعـْن اأَلصـِل بخـطِ 

، فهي مخطوطة  ِمْن ُصرَِّة مخطوطاٍت   واهلُل َأعلُم .  –يِد المحشّي الرفاعيِّ
( لوحًة لكلِّ لوحٍة صـفحتاِن ثابتـٍة فـي عـدِد سـطوِرَها، ُكِتبـْت 44أمَّا لوحاتها فكانت: )       

خيـرَة ِإذ ( سـطًرا، ثابتًـا عـدا الصـفحَة األَ 23بعنايـٍة فائقـٍة، ُكـل  صـفحٍة ِمـْن ُكـلِّ لوحـٍة فيهـا : )
( لفظـــًة فـــي الســـطِر 14 -12( ســـطًرا، وعـــدُد الكلمـــاِت فـــي كـــل ســـطر : )25اســـتوفت : )

 الواحِد .
أّمــا الخــط  فمكتــوب  بخــطِّ التعليــِق، والمــداِد اأَلســوِد فقــط، وفــي الُنســخِة اســتدراكات            

 راًرا .وبعُض الحذِف؛ دلياًل على مقابلِة النسخِة َمَع ُنسٍخ ُأخرى وتدقيِقها م
والنسخُة على العمـوِم َأفضـُل الُنسـِخ الَّتـي ُجمعـْت لكـْن وقـَع فيهـا تقـديم  وتـأخير  بيـِد          

دِ  الَفْعـلِ  َأْبِنَيةِ  الناسِخ لَها، في: )بابِ  َوَتَصـاِرْيِفِه(، وخط هـا مقـروء  ال سـوَء فيـِه، وورُقهـا  الُمَجـرَّ
َل فيـِه، يميــُل للحمــرِة، وقليلـُة اأَلخطــاِء النحويَّــة، جيـد  يمتــاُز بالمحافظـِة علــى هيكِلــِه؛ فـال تآكــ

يكثــُر فيــه اختصــاُر كلمــِة )انتهــى( فُتكتَــُب بطريقــِة : )اه( ِإشــارًة ِإلــى أنَّهــا: )انتهــى( بــداًل ِمــِن 
النقطِة في عالماِت الترقيِم الحديثِة، وكلمُة )ِإلخ( الَّتي تعنـي: )ِإلـى آِخـِرِه(، والنسـخُة عموًمـا 
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قِط في كلماِتها، وفي بعِض صفحاِتَها تعليقات  بسيطة  للناسِخ الَّذي اعتنـى بنسـِخَها قليلُة الس
ومقابلِتَهـــا بدّقـــٍة؛ ِإذ ُكتبـــْت بـــالخطِّ والمـــداِد نفســـِه، وبطريقـــٍة مائلـــٍة داللـــًة علـــى زيادِتهـــا علـــى 

ــَح مــا ُأشــكَل فهُمــُه ِمــِن الشــرِح، وُقوبلــْت علــى َأكثــِر ِمــْن نســخٍة،  ؛ لتوضِّ وقــد ُروِجعــْت الــنصِّ
ــِة الســطِر، وامــتالِء اللوحــِة، وُكِتبــْت فــي  ــٍة؛ لكثــرِة االســتدراكاِت بعــَد كتاب مراجعــًة بدقــٍة وعناي
ُل كلمٍة ِمْن ظهـِر الصـفحِة التاليـِة ِمـِن اللوحـِة نفِسـها؛  آِخِر وجِه ُكلِّ صفحٍة ِمْن ُكلِّ لوحٍة َأوَّ

 ِب الصفحاِت.  خشيَة السقِط، والتلِف والضياِع، وحفاًظا على ترتي
ـا مـتُن الحاشـيِة فقـد ُأذيــَب فـي الشـرِح ِإذابـة تاّمـًة، مــا خـال عبـارَة: )قولُـُه( ومــا              َأمَّ

ــــم ُيفصــــْل مــــتُن الحاشــــيِة َعــــِن الشــــرِح بفاصــــلٍ  ــــى قــــوِل الشــــارِح َبْحــــَرَق، فل ــــُة عل  يليهــــا الدال
 يميُِّزُه خال ما ذكرَناُه . 

 النسخُة الثانيُة : )خ(:
ـــــُة )المطبعــــةِ *      ــــةِ  مخطوطـــــــــ ــــةِ  عطــــى بحــــوشِ  الخيريَّ ــــِة(، نســــخة   مصــــرَ  بجماليَّ المحميَّ

 مطبوعة  طباعًة قديمًة باآللِة الكاتبِة، تمّيزْت بجملِة عالماٍت:
ــِة             ُكِتــَب علــى لوحــِة العنــواِن: )حاشــيُة العاّلمــِة الُمّحقــِق والفّهامــِة الُمــدّقِق ذي الهمَّ

مــِة الشــيِخ  الســنيَّةِ  مشــكوِر المســاعّي ُأســتاِذنا اأَلوحــِد الشــيِخ َأحمــَد الرفــاعيِّ علــى شــرِح العالَّ
َبْحَرَق اليمنيِّ على الميَِّة اأَلفعاِل لإِلماِم جماِل الـديِن محمـٍد بـِن مالـٍك نفعنـا اهلُل بِهـم آمـيَن(، 

سـم( لكـلِّ صـفحٍة،  30×19ه(، بقيـاٍس مطَّـرٍد )1304نسخة  مطبوعـة  باآللـِة الكاتبـِة سـنَة )
نسخة  حسنة ، ولم ُتختْم بخـتِم مكتبـٍة َأو مطبعـٍة، لـيس عليهـا تمل ـك، وُختمـِت النسـخُة بعبـارِة: 
ــا بــدِر التمــاِم فقــد تــمَّ طبــُع حاشــيِة  "وبعــَد حمــِد اهلِل علــى اإِلنعــاِم والصــالِة والســالِم علــى نبيِّن

حفَظـــُه اهلُل وشـــكَر َلـــُه  –اِذ الشــيِخ َأحمـــَد الرفـــاعيِّ العاّلمــِة المحقِّـــِق، والفّهامـــِة الُمـــدقِِّق اأُلســـت
-على شرِح العاّلمِة الشيِخ َبْحَرَق اليمنيِّ على الميَّـِة اأَلفعـاِل لإِلمـاِم ابـِن مالـٍك  -المساعيَ 

ـــــا اهللُ  ـــــاهرِة  -رحمُهَم ـــــِة ذاِت اأَلدواِت الب ـــــِة مصـــــَر المحميَّ ـــــِة بجمالي ـــــَك بالمطبعـــــِة الخيريَّ وذل
ــِة اأَلمجــديَن صــاحبّي المطبعــِة المــذكورِة عــاليي الجنـــاِب والحــروِف الف ائقــِة الزاهــرِة علــى ذمَّ

تواّلهمـا اهلُل –حضرِة الشيِخ محمِد عبـِد الواحـِد الطـوبيِّ وحضـرِة السـيِد عمـِر حسـيِن الخشَّـاِب 
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والحفـــِظ والرعايـــِة بتصـــحيِح ذي التقصـــيِر َأحمـــَد المكتبـــي، وكـــاَن ذلـــَك فـــي شـــهِر  -بالعنايـــةِ 
 .( 1)ِمْن هجرِة نبيِّنا صلَّى اهلل عليه وسلََّم " 1304اَن الُمعظَِّم سنَة رمض

ــــا صــــفحاُتها: فهــــي : )          ( صــــفحًة، ُطبعــــْت بعنايــــٍة فائقــــٍة بمــــداٍد َأســــوَد فقــــط، 57أمَّ
والسطوُر فيها غيـُر ثابتـٍة بفعـِل الطباعـِة فـي الهـامِش، نسـخة  حسـنة ، خط هـا مطبـوع  طباعـًة 

كاتبــِة، والشــرُح محــاط  بقوســيِن، ويحــيُط الحاشــيَة ِإطــار  َأســوُد؛ لُيفصــَل َعــِن الشــرِح باآللــِة ال
الموجـــوِد حـــوَل الحاشـــيِة بشـــكِل قفـــٍل ِمـــْن جميـــِع جهاِتهـــا، والواجهـــُة اأُلولـــى مزخرفـــة  زخرفـــًة 

 ِإسالميًَّة .    
لمؤلِّـِف، وعاشـْت مَعـُه وهي ثاني ُفضلى الُنسِخ الَّتي ُجمعت؛ فقد ُطِبَعْت في حياِة ا         

عاًمــا، وهــي ُأولــى الُنســِخ الَّتــي َألحقــِت الشــرَح الصــغيَر كــاماًل بالحاشــيِة،  20مــا يزيــد علــى 
ــُة الســقِط فــي كلماِتهــا، تخلــو ِمــْن َأيِّ شــرٍح َأو تعليــٍق ِإضــافي  علــى متِنهــا، وقــد ُنســخْت  قليل

لطباعيَِّة للمكتبـاِت القديمـِة، وقـد ُقوبلـْت بعنايٍة فائقٍة ِمْن جملِة علماَء على عادِة المخرجاِت ا
 على ُنسٍخ عديدٍة .

 النسخُة الثالثُة : )ف(:
ـــُة )دارِ      الجديــدِة(، وهــي طبعــة  حديثــة  ُطبعــْت علــى اآللــِة الكاتبــِة،  اآلفــاقِ  *  مخطوطـــــــــ

 وتمّيزْت بجملِة عالماٍت:
َأحمــَد الرفــاعيِّ علــى شــرِح الشــيِخ ُكتــَب علــى صــفحة الغــالف : )حاشــيُة الشــيِخ            

ــــِة اأَلفعــــاِل لإِلمــــام ابــــِن مالــــٍك(، وُأضــــيَفْت ِإلــــى العنــــواِن عبــــارُة :  َبْحــــَرَق اليمنــــيِّ علــــى الميَّ
)وبهامِشِه الشرُح المـذكوُر(، فضـاًل َعـْن ذكـِر اللَّجنـِة المعنيَّـِة بتحقيـِق نسـِخِه بعبـارِة: )تحقيـُق 

فــي داِر اآلفــاِق الجديــدِة(، ثُــمَّ اختتمــِت الواجهــُة بالطبعــِة وســنِة  لجنــِة ِإحيــاِء التــراِث العربــيِّ 
م ، منشــوراِت داِر اآلفــاِق 1981 –ه 1401الطباعــِة وداِر النشــر بعبــارِة: )الطبعــِة اأُلولــى 

سـم( لكـلِّ صـفحٍة،  24×17الجديدِة بيروَت(، نسخة  مطبوعة  باآللِة الكاتبـِة، بقيـاٍس مطَّـرٍد )
ُتخــــتْم بخــــتِم مكتبــــٍة َأو مطبعــــٍة، ولــــم ُتعلِّــــِق اللَّجنــــُة المختّصــــُة بالَنســــِخ  نســــخة  حســــنة ، ولــــم

 والطباعِة عليها َأيَّ شيٍء في ذيِل المطبوِع .

                                                 

 .من المخطوطة  57الصفحة / (1)



 -دراسة وحتقيق- على الشرح الصغري لبحرق على المية اأَلفعال هـ(1325مقدِّمة امُلَحشِّي َأمحد بن حمجوب الرفاعّي )ت
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ــــا صــــفحاُتها: فهــــي : )          ( صــــفحًة، ُطبعــــْت بعنايــــٍة فائقــــٍة بمــــداٍد َأســــوَد فقــــط، 96َأمَّ
، نســخة  حســنة ، خط هــا مطبــوع  باآللــِة والســطوُر فيهــا غيــُر ثابتــٍة بفعــِل الطباعــِة فــي الهــامشِ 

الكاتبـِة، والشــرُح محـاط  بقوســيِن، ويحـيُط الحاشــيَة ِإطـار  َأســوُد؛ لُيفصـَل َعــِن الشـرِح الموجــوِد 
 حوَل الحاشيِة بشكِل قفٍل ِمْن جميِع جهاِتها، والواجهُة اأُلولى مزخرفة  زخرفًة ِإسالميًَّة .    

ــْن َأيِّ وهــي ثالــُث ُفضــلى النُ           ســِخ الَّتــي ُجمعــْت، قليلــة  الســقِط فــي كلماِتهــا، تخلــو ِم
ــٍة  ــِة علمــاَء فــي لجن شــرٍح َأو تعليــٍق ِإضــافيِّ علــى متِنهــا، وقــد ُنســخْت بعنايــٍة فائقــٍة ِمــْن جمل

 تحقيقّيٍة حديثٍة متخصِّصٍة، وقد ُقوبلْت على ُنسٍخ عديدٍة .
 وصُف الُنَسخ  غير  المعتمدة  في التحقيق : - ب

 سخُة اأُلولى : )ح(:الن
(، وهـــي طبعـــة  -الحلبـــيِّ  البـــابي عيســـى – العربيَّـــةِ  الكتـــبِ  ِإحيـــاءِ  *  مخطوطـــــــــــــُة )دارِ     

 قديمة  ُطبعْت على اآللِة الكاتبِة، وتمّيزْت بجملِة عالماٍت:
ـةِ  ذي ّققِ الُمـد والفّهامـةِ  الُمّحقـقِ  العاّلمـةِ  ُكِتَب على لوحـِة العنـواِن : )حاشـيةُ              الهمَّ

مــةِ  شــرحِ  علــى الرفــاعيِّ  َأحمــدَ  الشــيخِ  اأَلوحــدِ  ُأســتاِذنا المســاعيِّ  مشــكورِ  الســنيَّةِ   الشــيخِ  العالَّ
ـــةِ  علـــى اليمنـــيِّ  َبْحـــَرقَ   بهـــم اهللُ  نفَعنـــا- مالـــكٍ  بـــنِ  محمـــدٍ  الـــدينِ  جمـــالِ  لإِلمـــامِ  اأَلفعـــالِ  الميَّ
امِشِه الشرُح المـذكوُر(، فضـاًل َعـْن ذكـِر اللَّجنـِة (، وُأضيَفْت ِإلى العنوان عبارُة : )وبه-آمينَ 

المعنيَّــــِة بتحقيــــِق نســــِخِه بعبــــارِة: )ُطبــــَع بمطبعــــِة داِر ِإحيــــاِء الُكتــــِب العربيَّــــِة(، ثُــــمَّ اختُِتَمــــِت 
محـــرَّم  22الواجهـــُة بســـنِة الطباعـــِة وداِر النشـــِر بعبـــارِة: )عيســـى البـــابي  الحلبـــي  وشـــركاؤه، 

ٍد )ه(، نسخة  م1393 سم( لكلِّ صـفحٍة، نسـخة   30×19طبوعة  باآللِة الكاتبِة، بقياٍس ُمطرَّ
حســـنة ، ولـــم ُتخـــتْم بخـــتِم مكتبـــٍة َأو مطبعـــٍة، ولـــم ُتعلِّـــْق اللَّجنـــُة المختّصـــُة بالَنســـِخ والطباعـــِة 

 عليها َأي شيٍء في ذيِل المطبوِع .
ــا صــفحاُتها: فهــي : )          (، ُطبعــْت 13 -12فحتان )( صــفحًة، ســَقَط منهــا صــ56َأمَّ

بعنايٍة فائقٍة بمداٍد َأسوَد فقط، والسـطوُر فيهـا غيـُر ثابتـٍة بفعـِل الطباعـِة فـي الهـامِش، نسـخة  
حسنة ، خط ها مطبوع  طباعًة باآللـِة الكاتبـِة، والشـرُح محـاط  بقوسـيِن، ويحـيُط الحاشـيَة ِإطـار  

ِة بشــكِل قفــٍل ِمـْن جميــِع جهاِتهــا، والواجهــُة َأسـوُد؛ لُيفصــَل َعــِن الشـرِح الموجــوِد حــوَل الحاشـي
 اأَلْولى مزخرفة  زخرفًة ِإسالميًَّة .    
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وهي رابُع ُفضلى الُنسِخ الَّتي ُجمعْت، غيـَر معتمـدٍة فـي التحقيـِق، قليلـُة السـقِط فـي          
ــْن  كلماِتَهــا، تخلــو ِمــْن َأي شــرٍح َأو تعليــٍق ِإضــافيِّ علــى متِنهــا، وقــد ُنســخْت بعنايــةٍ  ــٍة ِم فائق

 جملِة علماَء في لجنٍة تحقيقّيٍة حديثٍة، وقد ُقوبلْت على ُنَسٍخ عديدٍة .
 النسخُة الثانيُة : )ت(:

(، وهـي طبعـة  -المحميَّـةِ  بمصرَ  الدليلِ  بدربِ  - العلميَّةِ  التقّدمِ  *  مخطوطــــــــــُة )مطبعةِ     
 عالماٍت: قديمة  طبعْت على آلِة الكاتبِة، وتمّيزْت بجملةِ 

ـةِ  ذي الُمـدّققِ  والفّهامـةِ  الُمّحقـقِ  العاّلمـةِ  ُكِتَب على لوحـِة العنـواِن : )حاشـيةُ              الهمَّ
مــةِ  شــرحِ  علــى الرفــاعيِّ  َأحمــدَ  الشــيخِ  اأَلوحــدِ  ُأســتاِذنا المســاعيِّ  مشــكورِ  الســنيَّةِ   الشــيخِ  العالَّ
آمـيَن(،  ِبهـم اهللُ  نفعَنـا مالـكٍ  بـنِ  محمـدِ  الـدينِ  جمالِ  لإِلمامِ  اأَلفعالِ  الميَّةِ  على اليمنيِّ  َبْحَرقَ 

ــِه  وُأضــيف علــى العنــواِن عبــارُة : )وبهامِشــِه الشــرُح المــذكوُر(، فضــاًل َعــْن ِذْكــِر محــلِّ مبيِع
بعبـارِة: )محـل  مبيِعـِه بمكتبــِة السـيِّد عبـِد الواحــِد بـك الطـوبيِّ وَأخيــه بجـواِر المسـجِد الحســينيِّ 

اختتمـِت الواجهـُة باسـِم المطبعـِة، وسـنِة الطباعـِة، وداِر النشـِر بعبـارة: )الطبعـُة  بمصَر(، ثُـمَّ 
ــِة ســنَة  ــِة بــدرِب الــدليِل بمصــَر المحميَّ ــَة(، نســخة   1319اأُلولــى بمطبعــِة التقــدِِّم العلميَّ هجريَّ

ُتخـتْم  سـم( لكـلِّ صـفحٍة، نسـخة  حسـنة ، ولـم 30×19مطبوعة  باآللِة الكاتبِة، بقياٍس مطَّـرٍد )
بخــتِم مكتبــٍة َأو مطبعــٍة، ولــم تعلِّــِق اللجنــُة المختّصــُة بالنســِخ والطباعــِة عليهــا َأيَّ شــيٍء فــي 

 ذيِل المطبوِع .
ــــا صــــفحاُتها: فهــــي : )          ( صــــفحًة، ُطبعــــْت بعنايــــٍة فائقــــٍة بمــــداٍد َأســــوَد فقــــط، 51أمَّ

خة  حسـنة ، خط هـا مطبـوُع طباعـًة والسطوُر فيها غيـَر ثابتـٍة بفعـِل الطباعـِة فـي الهـامِش، نسـ
باآللــِة الكاتبــِة، والشــرُح محــاط  بقوســيِن، ويحــيُط الحاشــيَة إطــار  َأســوُد؛ لَيفصــَل َعــِن الشــرِح 
الموجـــوِد حـــوَل الحاشـــيِة بشـــكِل قفـــٍل ِمـــْن جميـــِع جهاِتهـــا، والواجهـــُة اأُلْولـــى مزخرفـــة  زخرفـــًة 

 ِإسالميًَّة.    
سـِخ الَّتـي ُجمعــْت، غيـُر معتمـدٍة فــي التحقيـِق، قليلـة  الســقِط وهـي خـامُس ُفضــلى النُ          

في كلماِتَها، تخلو ِمْن َأيِّ شرٍح َأو تعليٍق ِإضافي  على متنهـا، وقـد ُنسـخْت بعنايـٍة فائقـٍة ِمـْن 
 جملِة علماَء في لجنٍة تحقيقّيٍة حديثٍة، وقد ُقوبلْت على ُنسٍخ عديدٍة .

 : منهُج التحرير  والتحقيق   –ج 
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سعًيا حثيثًا؛ إلحياِء مواِت تراِث لغِتَنا العربيَِّة؛ ورغبًة في ِإخراِج هذا الكتاِب ِإخراًجا علميًّا   
، واأَلمانُة، التدقيُق، والتوثيُق قدَر  يليُق بمنزلِتِه العلميَِّة؛ لذا يحتُِّم علينا الواجُب العلمي 

ا قّدَمُه ِمْن عمٍل جليٍل في تحشية شرِح المستطاِع؛ وفاًء لصاحِبِه، واعتراًفا بجميِلِه، بم
َبْحَرَق على الميَِّة اأَلفعاِل البِن مالٍك؛ وليكوَن الكتاُب قريًبا لَما َأراَدُه مؤلُِّفُه خالًيا ِمِن 

 التصحيِف والتحريِف؛ اتّبعنا المنهَج العلميَّ اآلتي:
  :نُ تْ المَ َأوًَّل:  -

نسًخا دقيًقا، بتمع ٍن، وكثرِة متابعٍة، وَأثبُت نسخُت النصَّ المخطوَط )حاشيًة وشرًحا(   -1
 ما كاَن صواًبا مدعوًما بَأدلِتِه، اعتماًدا على النسخِة )ز( َأساًسا للنسِخ والتحريِر .

وضعُت نصَّ متِن الشارِح مضبوًطا بالشكِل بيَن قوسيِن هالليين بنوِع خٍط مغايٍر بعَد   -2
، فضاًل َعْن وضِع الشرِح الصغيِر في ِإطاِر عبارِة: )قوُلُه:(، ليتميََّز َعِن الشرحِ 

مالصٍق للحاشيِة على طوِل الرسالِة، ووضعُت اآلياِت القرآنيَة، واأَلحاديَث الشريفَة 
وغيَر ذلَك من نصوِص االستشهاِد، بحجِم خٍط مغايٍر غامٍق َأيًضا، مَع ِإحاطِتِه 

، كَما سنبيُِّن في الجدوِل   الخاِص بالرموِز والمصطلحاِت.بقوسيِن على وفِق كلِّ نص 
 استعملُت في المتِن مجموعًة ِمِن الرموِز والمصطلحاِت، وهي على التوالي:  -3

 
 دللتــــــــــــــــــه الرمز

 . لحصر اآليات القرآنية چ...چ                                       
 . لحصر األحاديث الشريفة {{...}}

 علمي للشارح .لحصر المتن ال ))...((
 أسماء اأَلعالم والُكتب .لحصر قوسين صغيرين لألسفل   ))...(( 

 
))...(( 

الشارح من كلمات يدور ما ذكره لحصر قوسين صغيرين لألعلى 
في مضمونها الشرح، فضاًل عن األمثلة المخصصة لالستشهاد، 

 والتشبيه بالكاف .
 للنصوص المنقولة من المصادر . "))...(("
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 . حصر الساقط من كّل نسخةل <>...
لحصر الزيادة التي أضافها المحّشّي إلى النص المقتبس من  {…}

 مصادر ُأخرى .
لحصر الحذف التي حذفه المحّشّي من النص المقتبس من  }]...[{

 مصادر ُأخرى .
 . حصر الزيادة التي يقتضيها السياق أو تقسيم مادة الكتابل ]...[
فقط في النّص المحقق  األساسيَّةالنسخة  حاتلو إثبات أرقام  /1/و

 الورقة بمعنى وجه 
فقط في النّص المحقق  األساسيَّةالنسخة  لوحاتإثبات أرقام  /1/ظ

 الورقة بمعنى ظهر 
 الهامُش: :ثانيًّا -
 ، هي:برموزٍ  الثالثِ  خِ سَ النُ  نِ مِ معتمدٍة في التحقيِق  نسخةٍ  رمزُت لكلِّ   -1
  ِر الشريِف، وقد اعتمدُتها نسخًة َأساسيًَّة في التحريرِ مكتبِة اأَلزه = نسخةُ  ز. 
   المحميَّةِ  مصرَ  بجماليَّةِ  عطى بحوش الخيريَّةِ  المطبعةِ  = نسخةُ  خ. 
   الجديدِة  اآلفاقِ  دارِ نسخُة = ف. 

لِّ ونّبهُت في كُ ، مِّ األُ  ةِ خسْ بالنُ  أثبت  ما اختلفْت ِبِه الُنْسَختاِن اأَلساسيَّتان في المقابلةِ  -2
 نسخٍة على مواضِع السقِط والخطأ، باستعماِل الرموِز واالختصاراِت اآلتية :

    خ، أو من: ف : نْ مِ  >...< ساقط . 
   :ِإذا َكاَن محتوى  من )خ، ف( وال تثبْت هذِه العبارُة إالَّ  ثبتناهُ ما َأ ، والصوابُ ((كذا  ))ز

 .)خ( و )ف( في المقابلة أكثر دقة 
   :تُثبت في المتن إذا كان محتوى )خ( أو )ف( مخالًفا ((كذا  )): م ف و أَ  ،((كذا  ))خ ،

 الُنسخِة اأُلمِّ. لمحتوى )ز(
  ]...[   الكتابِ  مادةِ  ، وتقسيمُ يقتضيها السياقُ  زيادة . 
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  :ثالثًا: مصورات من المخطوط اأُلم 

 الصفحة اأُلولى من المخطوط
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 الصفحة اأَلخيرة من المخطوط
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 (1)الُمَحشِّي [ ] ُمَقدَِّمةُ  
ْيم  >َوب ه  ث َقت ي<1/ظ                                 (2)/ب ْسم  اهلل  الرَّحَمن  الرَّح 

 والمستقبلَ  الماضيَ  قمتَ وأَ ، كَ فعالِ أَ  بجميلِ  ليكَ إِ وجوَهَنا  رفتَ صَ  نْ ا مَ يَ  كَ نحمدُ         
ا مَ  بنورِ  الظالمَ  تَ لْ بدَ وَأ ،كَ جنابِ  نْ مِ  وفِ خَ ال نِ ها مِ عاللِ بإِ  القلوبَ  بتَ وقلَّ ، كَ سمائِ َأ ببدائعِ 

 لفروعِ  صيلِ األَ  صلِ األَ  ،كوانِ األَ  على مصدرِ  مَ لِّ سَ ونُ  يّ صلِّ ونُ  ،كَ كتابِ  سرارِ َأ نْ ا مِ نَ ودعتَ أَ 
((عدنانَ )) ولدِ  ةِ الصَ من خُ  بِ نتخَ المُ  ((دٍ حمَّ مُ ))ا نَ دِ يِّ سَ  ،انِ رفَ والعِ  الحوادثِ 

 هِ وعلى آلِ  ،(3)
 :ا بعدُ مَّ أَ واشتق وا الفروَع ِمْن َأدلَّة اليقيِن،  ،الدينِ  قواعدَ َمهَّدوا ذين الَّ  هِ صحابِ وأَ 

((الرفاعيِّ ))ـب المدعوُ  ((حمدُ أَ ))ي المساعِ  قليلُ  ،الذنوبِ  سيرُ أَ  فيقولُ       
 اهللُ  (5)راَش أَ  - (4)

((الصغيرِ  رحِ الشَّ ))على  فيما مضىَ  قتُ علَّ  كنتُ  قدْ  :هُ حَ ناجُ  هُ عنْ  هِ بفضلِ  زالَ وأَ  ،هُ ناحَ جَ 
(6) 

((فعالِ األَ  ةِ الميَّ ))على  (7)اليمنيّ  ((َبْحَرق)) مةِ للعالَّ 
 عليهِ  ى نسجتْ حتَّ  العهدُ  وطالَ  ،ارً نزْ  (8)

                                                 

 ]...[ زيادة يقتضيها تقسيم مادة الكتاب . (1)
 م خ، م ف .:  من ساقط>...< ( 2)

ليهما يعود كل نسل العرب، كما تذكر ُكتب هو والد معد الذي منه ينحدر نسب قريش، وأخوه قحطان، وا   (3)
العرب،  أنساب ، وجمهرة 1/4األشراف، البالذري:  أنساب من األَنساب، وفي األمر نظر!! تنظر ترجمته في: جمل

 . 1ابن حزم/ 
 . 7( تنظر ترجمته في الدراسة/ 4)
 . 2/376( ينظر: القاموس المحيط، مادة: )الريش(: 5)
ه(، شرح فيه منظومة الميَّة اأَلفعال 930نعة محمد بن عمر بحرق، توفي سنة )( هو كتاب في الصرف، ص6)

 ه(، وله شرح آخر كبير على الالميَّة أيًضا، تنظر ترجمته في: هدية العارفين، إسماعيل672البن مالك الجّياني )ت
 . 302فانديك/  كرنيليوس ، واكتفاء القنوع بما هو مطبوع، ادوارد 2/230البغدادّي:  باشا
متصوِّف، من  باحث أديب بـ)َبْحَرق(، فقيه الشهير الشافعّي، الحضرميّ  الحميري مبارك بن عمر بن هو محمد (7)

 وفتح الصرف، في مالك البن األفعال المية وشرح الرسول، أصحاب منتقصي على المسلول تصانيفه: الحسام
 ورسالة وشرحها، الحساب، في وأرجوزة رحها،وش الطب، في وأرجوزة وشرحها، الحروف أرجوزة، معاني في الرؤوف

،  133/ 1ه(، تنظر ترجمته في: النور السافر في َأخبار القرن العاشر:930الميقات، وغيرها، توفي سنة: ) علم في
  . 11/89، ومعجم المؤلفين: 316-6/315واأَلعالم: 

 جمال بن مالك بن اهلل عبد بن حمدم اهلل عبد َأبو األلفية العالمة صاحب نظمه الصرف، علم في ( هو متن8)
 وله الكبير، اليمنيّ  َبْحَرق وشرح الناظم، ابن شرح من َأبرز شروحه: ه(،672توفي سنة ) األَندلسي، الطائي الدين
الصعيدّي، وعليه حواٍش كثيرة منها: حاشية ابن حمدون، وحاشية الرفاعّي، تنظر  وشرح عليها َأيًضا، صغير شرح

 .2/130، وهدية العارفين:  2/1536ظنون عن أسامي الكتب والمتون: ترجمته في: كشف ال
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 لنيلِ  ؛يعن التصدِّ  والتكاسلِ  ،مانِ الزَّ  وفسادِ  ،القريحةِ  مودِ من جُ  وذلكَ  ا،ترً سِ  اكبُ نَ العَ 
 ،اهِ بَ الجِ  ها فوقَ راياتِ  نصبتْ  ةِ لاهَ الجَ  وصناعةَ  ،ةً مزجا ارتْ ص لمِ العِ  بضاعةَ  فإنَّ ، العرفانِ 

 ،البالِ  شغلِ  معَ  الرفيقُ  عمَ ونِ  ،اخرً ذُ  ن يكونَ أَ  ءَ رجا التعليقَ  ذلكَ  نظرَ ن َأي أَ لِ  (1)نَّ عَ  مَّ ثُ 
 فيضِ  نْ ا مِ ستمدًّ مُ  فأقولُ  ؛العوالَ  الهممَ  ذهبتِ ى أَ حتَّ  (2)روفِ الصُ  مِ وتراكِ  ،حوالِ األَ  رِ وتغي  
 ليهِ وا ِ  ،تُ توكلْ  عليهِ   باهللِ الَّ إِ وما توفيقي  ،العميمِ  هِ ني بفضلِ مَّ ن يعُ أَ  نهُ ا مِ طالبً  ا الكريمِ موالنَ 

على  ليكونَ  ؛الشيءَ  اًل ذلكَ وَّ أَ  رَ ن يتصوَّ أَ  (3)لشيءٍ  طالبٍ  على كلِّ  الواجبِ  نِ مِ  نَّ إِ  :نيبُ أُ 
 رَ ن يتصوَّ وأَ  ،حال  مُ  المجهولِ  طلبَ  نَّ فإِ  ؛ليهِ إِ  هِ التوجِّ  نْ مِ  نَ و ليتمكَّ أَ  ،هِ في طلبِ  بصيرةٍ 

 بالنظرِ  ُمعتد  بها ،هِ فوائدِ  نْ مِ  بفائدةٍ  قَ دُ صْ ن يَ بأَ  هُ وغايتَ  ،ا سواهُ عمَّ  هُ عندَ  ليمتازَ  ؛هُ موضوعَ 
في  على الشروعِ  لُ امِ الحَ  ها السببُ نَّ فإِ ، ا للعبثِ دفعً  ؛العلمِ  ذلكَ  تحصيلِ  ةِ شقَّ لى مَ إِ 

 . ال وْ ا أَ همً مُ  هُ كونَ  ن يعرفَ جل أَ ألَ  ؛هِ مدادِ واست ،الطلبِ 
تي الَّ  مِ لِ الكَ َأبنيِة  حوالُ ا أَ بهَ  عرفُ يُ  صولٍ بأُ  م  لْ عِ ")): يّ سمبالمعنى اال فالتصريفُ          

((الحاجبِ  ابنُ )) فهُ كذا عرَّ  ،(4)(("اعرابً إِ  ليستْ 
 ،(6)س  نْ جِ  :((صولبأُ  لم  عِ )) :هُ فقولُ ، (5)

تي الَّ )) :هُ وقولُ  ،والنحوَ  /1/وما عدا الصرفَ  خرجَ َأ ،(7)ل  صْ فَ  :((لمِ الكَ  بنيةِ َأ لُ حواأَ )) :هُ وقولُ 
 . (8)هاحوالُ ال َأ بنيةُ بها األَ  عرفُ ها يُ نَّ ألَ  ؛اللغةُ  ما خرجتِ نَّ وا ِ  ،النحوَ  خرجَ أَ  ((لخإِ 

                                                 

 والنون عن الجذر )ع/ن/ن( قوله: "العين 4/19ه(، مادة )عنن(: 395( جاء في مقاييس اللغة البن فارس )ت1)
عراضه، الشيء ظهور على يدل أحدهما أصالن،  يعن كذا لنا عن: العرب قول الحبس، فاألول على يدل واآلخر وا 

 أمامك ..." . ظهر إذا نونا،ع
، بقوله: "ويقال 3/343( وقد جاء في مقاييس اللغة، مادة )صرف(: 2)  لحدث أنَّ الصروف جمع  مفرده صرف 

،: الدهر ،: والجمع َصرف   ويرددهم" . يقلِّبهم َأي: بالناس، يتصرَّف ألَنَّه بذلك؛ وسمي ُصروف 
 . ((الشيءطالب ))( م خ : 3)
 . 88التصريف، ابن الحاجب/  معل في الشافية (4)
، عالم في العربية، (الحاجب ابن)بـ الشهير النحويّ  الكرديّ  الدوينيّ  عمر بن عثمان الدين جمال عمرو هو أبو (5)

فقيه، وأصولّي، من تصانيفه: جامع األمهات في فروع الفقه المالكّي، والشافية في التصريف، والكافية في النحو، 
، وَسَير أعالم الُنبالء، 3/248نظر ترجمته في: وفيَّات األعيان، ابن خّلكان:ه(،  ت646توفي سنة )

 . 6/265، ومعجم المؤلِّفين: 23/265الذهبّي:
 .  1/416( ينظر: المعجم الفلسفّي، جميل صليبا: 6)
 . 2/147( ينظر: م . ن : 7)
 .  1/126( ينظر: مجموعة الشافية)األَنصارّي(: 8)
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 . (2)(("هُ غيرُ  يهِ ى علْنَبنَ ما ا")) :وهو لغةً  ،(1)صلٍ أَ  عُ مْ : جَ ((ُأُصْولِ )) :هُ وقولُ            
ذا إِ  :((همقولِ ))ـك (3)الجزئياتِ  نِ مِ  هُ ا تحتَ على مَ  ينطبقُ  ي  لِّ كُ  مر  أَ  :ارفً وعُ          

في  الياءُ  دغمتِ أُ و  ،ياءً  الواوُ  لبتِ قُ  ما بالسكونِ حداهُ إِ  بقتْ وسُ  ،والياءُ  الواوُ ت ِ اجتمعَ "))
عن  التصريفيِّ  بحثِ  لخروجِ  ؛جامعٍ  غيرُ  هُ بأنَّ  التعريفِ  على (5)َض ترِ واعُ ")) ،(4)(("الياءِ 

 قُ ال تتعلَّ  حكام  وأَ  ،((المصدرِ ))و }]...[{، ((يِّ اضِ المَ ))ـك بنيةِ األَ  بها نفُس  عرفُ يُ  صولِ أُ 
 إذا (9)((التخفيفِ ))و ،(8)((دغامِ اإلِ ))و ،(7)((القلبِ ))و ،(6)((الوقفِ ))ـك ها،حوالِ وال بأَ  ،بنيةِ باألَ 

 بأنَّ  :لِ وَّ جيب عن األَ وأُ  ،الكلمةِ  في بناءِ  هُ تُ حاال عتبرُ ذ ال تُ إِ  ؛رِ خياألَ  في الحرفِ  كانتْ 
ذ إِ  ؛حوااًل َأ ليستْ  خيرِ األَ  حوالَ ن أَ أَ  مُ سلِّ ا ال نُ بأنَّ  :ن الثانيوعَ  ،}]...[{حوال  َأ المذكوراتِ 

 حوالِ باألَ  رادَ المُ  نَّ ألَ  ؛فعرَ ما قال يُ نَّ وا ِ  ،(10)(("الشيءَ  لذلكَ  حوال  َأ الشيءِ  بعضِ  حوالُ أَ 
 . (12)"))وِمْن عادِتهم استعماُل}]...[{ المعرفِة في الجزئياِت((" ،(11)هنا: المواد  الجزئيَّةُ 

                                                 

 من بعضها متباعد أصول ثالثة والالم، والصاد الهمزة قوله: " 1/109لغة، مادة )َأصل(: ( ورد في مقاييس ال1)
ل فَأمَّا. العشي بعد النهار من كان ما: والثالث الحية،: والثاني الشيء، أساس: أحدها بعض،  أصل فاأَلصل اأَلوَّ

 الشيء" .
 .  26التعريفات، الشريف الجرجانّي/  (2)
 . 1/45والعلوم، التهانوّي:  الفنون اصطالحات ، وكشاف 746، والكلّيات، الكفوّي/ 171( ينظر: التعريفات/ 3)
 . 1/18مالك، الصبَّان:  ابن أللفية األشموني شرح على الصبان حاشية(  4)
 .  1/170( المراُد به ركن الدين، ينظر : شرحه على الشافية: 5)
 بعدها " . عما الكلمة قطع: القراءة في الوقف ه: "بقول 253( عّرف الجرجانّي الوقف في التعريفات/ 6)
، "َأي قلب النون التنوين ميمًيا قبل الباء، سواء كانا في كلمة أو كلمتين، كمن 344هامش النسخة )م ز(/ ر (7)

 نبت انبذا " . 
دراجه األول الحرف بأنَّه: "إسكان 14( ورد تعريف اإلدغام في التعريفات/8)  مدغًما،: األول ويسمى الثاني، في وا 

 وعّد" . مّد،: نحو الحرفين، إلباث مقدار مخرجه في الحرف إلباث هو: وقيل. فيه مدغًما: والثاني
 على يطلق الصرفيين عند الهمزة تخفيف قوله: " 1/397ه(: 1158( جاء في كّشاف اصطالحات الفنون )ت9)

 الل " .اإلع لفظ في ورد كما اإلسكان أو الحذف أو بالقلب الهمزة تغيير
 .  1/127( مجموعة الشافية )اأَلنصارّي(: 10)
 ( ينظر: م . ن .11)
 ( م . ن . 12)
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 مقصودةٍ  معانٍ ل تلفةٍ خم مثلةٍ أَ وبالمعنى المصدريِّ "))تحويُل اأَلصِل الواحِد ِإلى         
ا على جاريً  فُ يالتعر  يكونَ ل ؛الواحدُ  صلُ األَ  :يلَ ما قِ نَّ وا ِ  ،(1)((" بهاالَّ إِ  لُ ال تحصُ 
 عاللِ بإِ  عل  يُ  المصدرَ  نَّ َأ بدليلِ  ،هو الفعلُ  (3)نِ الكوفييّ  عندَ  صلَ األَ  نَّ فإِ  ؛(2)المذهبينِ 
 ،لهُ  ابع  ت هُ ألنَّ  ؛دِ للمؤكِّ  صل  َأ دُ والمؤكَّ  ،الفعلَ  دُ ؤكِّ يُ  المصدرَ  نَّ وأَ  ،(4)الفعلِ  فهو فرعُ  الفعلِ 

 :نحوُ  َلُه، ا ال مصدرَ مَ  فعالِ األَ  نِ مِ  نَّ وأَ  ،المعمولِ  صلُ َأ لعاملُ وا ،فيهِ  يعملُ الفعَل  نَّ وأَ 
وهي  ،كالمادةِ  صل  َألها  ن يكونَ أَ  لوجبَ  ؛المصدرِ  نِ ا مِ شتقً مُ  الفعلُ  انَ فلو كَ  ،((َس ئْ بِ ))

 ،(6)قِ في االشتقا هُ فرعيتُ  (5)في اإلعاللِ  هِ فرعيتِ  نْ مِ  ال يلزمُ ")) هُ فألنَّ  :لوَّ ا األَ مَّ أَ ، مردودة  
 (7)(("منهُ  شتقٍ بمُ  ليَس  هُ أنَّ  معَ  في اإلعاللِ  د  عَ يُ  فرعُ  ((د  عُ نَ ))و ،((د  عُ تَ ))و ،((د  أعُ )) :نحوَ  نَّ فإِ 

 تابع   والمصدرَ  ،عنهُ  ر  تأخِّ مُ  فهوَ  المصدرِ  نِ مِ  شتق  مُ  الفعلَ  نَّ أَ  عليهِ  رد  يُ  لكنْ  ،يلَ كذا قِ 
 نَّ : أَ هُ وجوابُ  عنُه، ارً تأخِّ مُ  ،ا على الفعلِ مً متقدِّ  المصدرُ  ن يكونَ أَ  فيلزمُ  ؛عاللِ في اإلِ  للفعلِ 
 بحسبِ  عاللِ في اإلِ  عنهُ  هُ رَ وتأخَّ  ،الذاتِ  بحسبِ  في االشتقاقِ  على الفعلِ المصدِر  مَ تقد  

 نِ مِ  اشتقً هما مُ حدُ أَ  /2/ظليس هُ نَّ إِ ف ؛((اا زيدً زيدً  تُ ضربْ )): نحوُ  ،هُ رد  فيَ  :ا الثانيُ مَّ وأَ  ،الصفةِ 
ا مَّ وأَ  ا،هَ  لمعمولِ صاًل َأ وليستْ  ،املة  عها نَّ فإِ  ؛بالحروفِ  فمردود   :الثُ ا الثَّ مَّ وأَ  ،رِ اآلخَ 

                                                 

(1)  /  .  71شرح تصريف العّزّي، التفتازانيَّ
 المذهبين: البصرّي والكوفّي .  (2)
 بداية القديم النحو بتاريخ المعنيون وجعل العربية، تاريخ في نحويَّة مدرسة ثاني أصحاب والكوفيَّون للكوفة، ( نسبة3)

 ه(،207والفّراء )ت  ه(،189الكسائّي )ت له تلمذ وقد ه(،187الرؤاسي )ت جعفر بأبي موصولة الكوفي النحو
 أنَّه إلى أشار قد ه(291ثعلب )ت  وكان ،(الفيصل: )كتاب له أن ه(577األنباري )ت ابن البركات أبو ذكر وقد
 أن إلى ه(380النديم )ت  ابن وأشار ،(القرآن معاني: )تابوك ،(التصغير: )وكتاب الكوفيين، نحو في كتاب أول
 األشعار برواية واسعة عناية ذلك بجانب وعنيت ،(واالبتداء الوقف: )وكتاب أيامه، إلى ُيروى كان الكتاب هذا

ن الشعر، دواوين وصنعة القديمة  أخبار: في ترجمتهم تنظر أشعار، ِمن جمعتْ  فيما والتثبت بالتحري تعنَ  لم كانتْ  وا 
الزبيدّي  واللغويين، النحويين وطبقات ،178/النحويين، التنوخيّ  العلماء وتاريخ ،46/البصريين، السيرافيّ  النحويين

/89 . 
 .  73العّزّي)التفتازانّي(/  تصريف ينظر: شرح (4)
 شامل تغيير فقولنا. للتخفيف العلة حرف تغيير ، بقوله: "هو31( اإِلعالل كما عرَّفه الجرجانّي في التعريفات/ 5)

 علة" . بحرف ليس مما اإلبدال وبعض الهمزة، تخفيف خرج العلة، حرف: قلنا فلما واإلبدال، الهمزة ولتخفيف له،
، ومعجم المصطلحات 1/206، وكشَّاف اصطالحات الفنون: 162، والكلِّيات/ 44 -43( ينظر: التعريفات/6)

 . 44العربية في اللغة واألدب، مجدي وهبة/ 
 .  73العّزّي)التفتازانّي(/  تصريف شرح (7)
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 ،(2)صلُ األَ  المصدرُ  (1)ينَ البصريّ  وعندَ ، لها فعالَ تي ال أَ الَّ  بالمصادرِ  عارُض فيُ  :الرابعُ 
 ؛افرعً  فكانَ  مانِ الزَّ  تعيينِ ب ويزيدُ  ،المصدرُ  عليهِ  ا يدل  على مَ  يدل   الفعلَ  نَّ لهم أَ  ويشهدُ 

وبهذا  ،واحدِ اللى إِ  بالنظرِ  ((الجمعِ ))و ،((التثنيةِ ))ـك ةٍ وزياد ،صلِ معنى األَ  نُ يتضمَّ  عُ ذ الفر إِ 
 :بالمصدرِ  رادُ والمُ  ،((المفعولِ ))و ،((لِ اعِ الفَ  اسمي))ـا كيضً أَ  الصفاتِ  ةُ فرعيَّ  ثبتَ  ؛التعليلِ 

 تَ ما ذكرْ  :ن قلتَ فإِ  ،ومعناهُ  ،هِ في حروفِ  اهُ إيَّ  هِ لموافقتِ  ؛منهُ  شتق  مُ  المزيدَ  ألنَّ  ؛دُ جرَّ المُ 
 واسمُ  ،مرُ األَ  كَ وكذلِ  ،الفعلِ  نِ مِ  شتق  مُ  لِ اعِ الفَ  اسمَ  نَّ أَ  ينافيهِ َأصل   المصدرَ  نَّ من أَ 

 (4)((ةِ لفيَّ األَ  صاحبَ )) نَّ على أَ  (3)و بواسطةٍ أَ  هِ بنفسِ  المصدرُ  :المرادُ  :لتُ قُ  ،المفعولِ 
 :(5)الَ ق

*..............................* 
 
 

ـــــــــه  ـــــــــَذْين   َأصـــــــــاًل  وَكَون  ـــــــــبْ  لًه  اْنُتخ 
 

                                                 

ل من أّسس ( نسبة1) ل ابتداء، النحو واصفة العربية تاريخ في نحويَّة مدرسة للبصرة، والبصرّيون هم َأوَّ  نحوي وَأوَّ
 خلفوه الذين البصرة نحاة وجميع القرَّاء، من وهو ،(هـ117) سنة توفي الحضرمي إسحاق أبي ابن هو حقيقي بصري
: عيسى وتلميذا ه(،154العالء )ت  بن عمر وَأبو ه(،149عمر )ت  بن عيسى تلميذه هؤالء من القرَّاء إلى نينتمو 
ه(، 180ومن بعدهم تلميذهما سيبويه )ت ه(،182حبيب )ت  بن ويونس ه(،175الفراهيدّي )ت  أحمد بن الخليل
 وأيًضا. النادر القليل إال عليه يعربون وال ،أستاذ يطرحون جعلهم مما عامة مطردة القواعد بجعل البصرة نحاة وتميز

 وبوادي نجد أعماق من البوادي من يجمعون فكانوا قواعدهم، منها يشتقون التي المادة صحة االستواء في اشتراطهم
 يحتجون ال وكانوا لسانها الحضارة تفسد لم مما الصحيحة وسليقتها اللغة بملكة المحتفظة القبائل ومن وتهامة الحجاز

 علة، قاعدة لكل طلبوا إد والتعليل القياس حيث من وتوسعوا األعاجم، من بالمعنى روايته الحتمال النبوي الحديثب
 المحكم المعيار القاعدة فتصير العرب عن يسمع لم ما القاعدة على والقياس شواذّ  عليها يخرج ما يصبح بحيث
 . 34/ النحويين العلماء وتاريخ ،26/البصريين النحويين َأخبار:  في ترجمتهم تنظر لسديد،

 . 1/191( ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف، َأبو البركات اأَلنبارّي: 2)
، وشرح الرضّي على الكافية، رضّي الدين 1/235(: 28ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف المسألة ) (3)

 .  74العّزّي)التفتازانّي(/  تصريف ، وشرح 704 -2/703األسترآباذي: 
مة صاحب نظمه والصرف، علمي: النحو، في ( الُمراد به: ابن مالك الجيَّانّي، وهو نظم4)  محمد اهلل عبد أبو العالَّ
عقيل،  ابن شرح من َأبرز شروحه: ه(،672توفي سنة ) اأَلندلسي، الطائي الدين جمال بن مالك بن اهلل عبد بن

شموني على ألفية ابن مالك، تنظر ترجمته في: كشف الظنون وعليه حواٍش كثيرة منها: حاشية الصبَّان على شرح األَ 
 .  1/583العلوم، القنوجّي:  أحوال بيان في المرقوم الوشي ، وأبجد العلوم 1/152عن أسامي الكتب والمتون: 

 ، وصدره: 29الرجز من ألفية ابن مالك/ ( 5)
 ..*  نصب        *......................... وصفٍ  أو فعلٍ  أو بمثله   
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 نِ مِ  عمُ األَ  صلُ األَ  :(1)قَ بَ ا فيما سَ نَ بقولِ  ن يرادَ أَ  ويصح   ،بال واسطةٍ  هُ وظاهرُ         
 ،(4)رِ صغَّ والمُ  ،(3)والمجموعِ  ،(2)ثنىلى المُ إِ  االسمِ  تحويلَ  فيشملُ ؛ "))المصدرُ 
 .(6)(("ذلكَ  ونحوُ  ،(5)والمنسوبِ 

 
 نِ مَ  :لتَ ن قُ فإِ ")) ،(7)للمبالغةِ  الصرفِ  نِ مِ  فهو التغييرُ  :لغةً  ا معنى التصريفِ مَّ وأَ        
في  :قالُ ا يُ كمَ  ،لذلكَ  يصلحُ  نْ مَ  ل  ه كُ نَّ َأ الظاهرُ  :لتُ قُ  ؟ هُ غيرُ  وأ الواضعُ هل  ؟ لُ المحوِّ 
لى إِ  الواحدَ  صلَ األَ  لَ ذي حوَّ الَّ  هُ نَّ ألَ  ؛الواضعُ  في التحقيقِ ه لكنَّ  الكلمةَ  فتُ صرَّ  رفِ العُ 
لى إِ  قربُ هذا أَ  ألنَّ  ا؛هَ برأسِ  ا موضوعةً صيغً  مثلةُ األَ  تلكَ  جعلْ ما لم تُ نَّ ا ِ و  ،(8)(("مثلةٍ أَ 

((السعدُ )) هُ فادَ أَ  ،الضبطِ 
((الدََّماِمْيِني  )) ، وذكرَ (9)

((التسهيلِ )) في شرحِ  (10)
 علمَ  أنَّ  (1)

                                                 

 من التحقيق  .  3: الصفحة تنظر (1)
 َعالَمة آِخره لحق ، تعريفه بقوله: "َما86ه(/ 911والرسوم للسيوطي )ت الحدود في العلوم مقاليد ( ورد في معجم2)

 جنسه". من مثله َمَعه َأن على ليدل التَّْثِنَية
 َما". بتغيير ُمْفرَدة بحروف َمْقُصوَدة َحادآ على دلّ  على الجمع بقوله: "َما 86( عّلق السيوطي في المقاليد/3)
 عند تفصياًل في تعريف التصغير بقوله: "التصغير 2/1558( أورد التهانوّي في كّشاف اصطالحات الفنون: 4)

 كما أيضا والتحقير وبالتصغير أيضا بالمحّقر ويسّمى التقليل على ليدلّ  شيء فيه زيد الذي اللفظ هو الصرفيين
 المكّبر"  .  ويقابله باب،الل من يستفاد

ل الجرجانّي في التعريفات/5)  ما مكسور مشددة ياء بآخره الملحق االسم تعريف المنسوب بقوله: "هو 26( فصَّ
 وهاشمّي"  .  بصرّي،: نحو للتأنيث، عالمةً  التاء ألحقت كما إليه، بالنسبة عالمةً  قبلها؛

 .  74العّزّي)التفتازانّي(/  تصريف شرح (6)
 . 9/189، ولسان العرب، مادة )صرف(:  3/343ينظر: مقاييس اللغة، مادة )صرف(: ( 7)
 . 73/العّزّي)التفتازانّي( تصريف شرح (8)

 اهلل، الشهير عبد بن عمر بن ، وهو سعد الدين مسعود 73العّزّي)التفتازانّي(/ تصريف ينظر: شرح (9)
د، من تصانيفه : تهذيب المنطق، والنعم السوابش، وشرح التصريف بـ)التفتازانّي(، ِإمام فقيه صرفّي بارع وبالغّي مجي

والنحاة،  اللغويين طبقات في هـ(، تنظر ترجمته في: بغية الوعاة793العزِّّي، وغيرها كثير، توفي سنة )
 .  7/219، واأَلعالم : 4/350الثامنة، ابن حجر العسقالنّي:  المائة أعيان في ، والدرر الكامنة391السيوطّي/

 شاعر، أديب، نحوي، فقيه، من تصانيفه: الشهير بـ)الدََّماِمْيِنّي(، عمر، بن بكر أبي بن هو بدر الدين محمد (10)
 على الفرائد األعاريب، وتعليق كتب عن اللبيب مغني على: اللبيب، وتعليق ُمغِني على الكالم في الغريب ُتحفة
، واأَلعالم:  4/218: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ، تنظر ترجمته في(هـ827الفوائد، توفي سنة ) تسهيل

 .  9/115، ومعجم المؤلفين:  6/57
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((الُمَصنِّفِ )) عندَ  الصرفِ 
 (3)هافِ و وما لحر  ،((هاصيغتِ )) :يْ أَ  ،الكلمةِ  يةِ نبب قُ يتعلَّ  لم  عِ "))(2)

عاللٍ ، و (6)ةٍ وصحَّ  ،(5)وزيادةٍ  ،(4)صالةٍ أَ  نْ مِ   وهذا مبني   :قالَ  مَّ ثُ  ،(8)(("ذلكَ  وشبهِ  (7)ا 
 . (9)(("التصريفِ  نِ مِ  ليَس  الوقفَ  نَّ أَ "))على 

((الرَّضي  )) :وقالَ         
ا مَ وبِ  ،الكلمةِ  بنيةِ بَأ علم   :التصريفَ  نَّ على أَ  رونَ والمتأخِّ ")) (10)

ا مَ وبِ  ،(11)مالةٍ وا ِ  ،دغامٍ وا ِ  ،عاللٍ وا ِ  ،ةٍ وصحَّ  ،وحذفٍ  ،وزيادةٍ  ،صالةٍ َأ نْ ها مِ لحروفِ  يكونُ 

                                                                                                                         

مة وتكميل الفوائد عنوانه الكامل : )تسهيل الصرف، علم في ( هو كتاب1)  بن محمد اهلل عبد أبو المقاصد( للعالَّ
 مع النحو قواعد بإيجاز فيه جمع ه(،672توفي سنة ) األندلسي، الطائي الدين جمال بن مالك بن اهلل عبد

عديدة،  شروًحا له ووضعوا الكتاب، بهذا النحاة ُعِني وقد النحو، في المطوَّالت عن ُيغني أصبح بحيث االستقصاء؛
 . 2/130، وهدية العارفين:  1/604تنظر ترجمته في: كشف الظنون عن أسامي الكتب والمتون: 

أبــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــد اهلل بــن مالــك  ، وهــو 73، ينظــر: ألفيــة ابــن مالــك/ رحمــه اهلل – راد بــه: ابــن مالــكالُمــ (2)
الطــائّي الجيــانّي، الشــهير بـــ)ابن مالــك( عــالم كبيــر فــي العربيــة، مــن تصــانيفه: الخالصــة فــي النحــو )األلفيــة(، والكافيــة 

األعــــالم، شــــمس الـــــدين ه(، تنظــــر ترجمتـــــه فــــي: تــــأريخ اإلســــالم ووفيـــــات المشــــاهير و  672الشــــافية، تــــوفي ســــنة )
 . 10/234، ومعجم المؤلفين:269، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، مجد الدين الفيروزابادّي/50/108الذهبّي:

 . (( لحرفها ))( م خ : 3)
،  1/1472، وكشَّاف اصطالحات الفنون:  487( يسّمى األصلي، والمجرَّد، وغير المزيد ، ينظر: الكلِّيات/4)

ل في علم الصرف/والمعجم ا  . 361لُمفصَّ
َياَدةِ  تعريفه بقوله: "ُذو 91(  أورد السيوطّي في المقاليد /5) َياَدة" . ُحُروف من َفَصاِعدا حرف ِفيَها زيد كلمة: الزِّ  الزِّ
 موجًزا لتعريف الصحة في األبنية، أي: الصحيحة، بقوله: " الصحيح: هو 132(  ذكر الجرجاني في التعريفات/6)

 حرف آخره في يكن لم اسم هو النحويين وعند وتضعيف، وهمزة علة حرف والالم والعين الفاء مقابلة في ليس الذي
 علة" .

 الواو وهي علة، حرف أصوله أحد كان ما بقول الجرجانّي فيه: "هو 221(  ورد تعريف المعتّل في التعريفات/7)
ذاو  الفاء، معتل: يسمى الفاء، في كان فإذا واأللف، والياء ذا العين، معتل: يسمى العين، في كان ا   الالم، في كان وا 
 الالم" . معتل: يسمى

 ( . 665الفوائد، الدمامينّي )ل  تسهيل على الفرائد ( تعليق8)
 ( . 665( م. ن )ل 9)

، االستراباذّي، الشهير بـ)نجم األَئمَّة(، الرَّضيّ  الحسن بن هو نجم الدين محمد(10)   من ، لغة وعالم نحوي 
تنظر ترجمته في:  (هـ686)التصريف، توفي سنة  في الحاجب ابن شافية وشرح النَّحو، في الحاجب ابن كافية شرح

  . 6/86،  واأَلعالم:3/51َأبجد العلوم: 
 اْلُمَناسَبة" . لقصد الكسرة َنْحو بالفتحة تنتحي َأن على اإلمالة بقوله: " 92( عّلق السيوطي في المقاليد/11)
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 هُ فردَ ذا أَ وله ،(1)(("ذلكَ  وغيرِ  ،الوقفِ  نِ مِ  وال بناءٍ  ،بإعرابٍ  ا ليَس ها ممَّ آلخرِ  يعرُض 
((الُمَصنِّفُ ))

 نْ ومَ  ،الساكنينِ  والتقاءِ  ،دغامِ واإلِ  ،مالةِ في اإلِ  لَ عَ كما فَ  الكتابِ  رَ آخِ  ببابٍ  (2)
فقد توسََّع باعتباِر َأنَّ معظَم َأحواِلها يتعلَُّق باإِلفراِد فَأشبهت ما  ا في التصريفِ هَ ذكرَ 

 .  يتعلَُّق بالبنيةِ 
، (3)َيْعُرُض لها اأَلحواُل((" /2/ويُة الَكِلِم العربيِة ِمْن حيثُ و"))موضوُعُه َأبن         

، الخطأ َعن االحترازُ  وغايُتهُ   ِمْن كالمِ  واستمداُدهُ  المختلفِة، المعاني وحصولُ  اللساِنيِّ
؛ موضوعِ  ِمنْ  البسملةِ  ما في على التكل مُ  فينبغي هذا َعِلْمتَ  ِإذا ؛(4)الَعَربِ   غيَرهُ  فِإنَّ  الَفنِّ
، َأو قصور   ((الُخالَصةِ )) لقولِ  الفِن؛ هذا موضوعِ  ِمنْ  ليستْ  ((الباُء)) فنقوُل: تقصير 

(5): 
ــــْرف   ــــْبُههُ  َح ــــن وش  ــــَرف  َبــــر يْ  م   الصَّ

 
 

 *.................................* 
 

ِسـُـْمو  )) َأصُلُه: ((اْسٌمَو))           
 (6)ريينَ البص "))عندَ  كسِرِها، َأو السينِ  بضمِّ  ((

 ُأريدَ  استعماُلهُ  َكُثرَ  ولمَّا (("((َدمٍ ))و ،((َيدٍ ))كـ اأَلَعجازِ  المحذوفةِ  اأَلسماءِ  ِمنِ  واوي   ناقص  
 ثقِلها؛ معَ  اإلعرابيةُ  الحركاتُ  عليهِ  متعاقبةً  فُوِجدَ  اآلِخِر؛ ِإلى فعمدوا الطرفيِن؛ في تخفيُفهُ 
لِ  ِإلى َعَمُدوا ثُمَّ  الميِم، ِإلى حركَتهُ  ونقلوا فحذفوُه،  لئالَّ  }دوَنها؛ السينِ  حركةَ  فحذفوا اأَلوَّ

                                                 

  . 1/7شرح الرضّي على الشافية : (1) 
  رحمه اهلل . –الُمراد : ابن الحاجب (2) 

 .  1/125( مجموعة الشافية )اأَلنصارّي(: 3)
 .  1/125( ينظر: مجموعة الشافية )اأَلنصارّي(: 4)
 ، وعجزه: 73الرجز من ألفية ابن مالك/ ( 5)

 َحرْي  فبتصري سواهما *......................*        وما   
مذهب البصرّيين َأنَّ االسم مشتّق من الجذر )ِسَمَو(، في حين يرى الكوفّيون أنَّه مشتق من الجذر )َوَسَم( ويعلِّق  (6)

 َأي: والحرف " الفعل على سما َأنَّ االسم  قد 8-1/7َأبو البركات اأَلنباري في كتابه اإِلنصاف في مسائل الخالف: 
وسكون العين فحذفت الالم التي هي  ،الفاءبكسر  ِفْعل   وزن على ِسْمو   فيه واأَلصل الُسُمو، من َأنَّه على ، فدلَّ  عال
 :ما قلنانَّ ين قولهم إِ ا الجواب عن كلمات الكوفيّ مَّ وأَ  ،لحذف الالم منه (ع  فْ إِ )وجعلت الهمزة عوًضا عنها ووزنه  ،الواو
ن  :قلنا ،وعالمة عليه يعرف به ،ىعلى المسمَّ  م  سْ سم وَ واال ،الوسم في اللغة العالمة نَّ ألَ  ؛مسْ ه مشتق من الوَ إنَّ  هذا وا 

..."، فيها من مراعاة اللفظ  وهذه الصناعة لفظية فال بدَّ  ،ه فاسد من جهة اللفظنَّ  أَ الَّ كان صحيًحا من جهة المعنى إِ 
 .1/106، والكلِّيات : 29، وَأسرار العربية، َأبو البركات اأَلنبارّي/ 1/229وينظر: المقتضب، الُمبِّرد: 

 بسم الله
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 بالساكِن، االبتداءَ  فِإنَّ  للسكوِن، الوصلِ  همزةُ  اجُتلبتْ  ثُمَّ  بالكلمِة{ (1)اإِلجحافُ  يحصلُ 
ن  السيَّما(3)]و[ ،((الَعَجمِ ))كـ العربيةِ  غيرِ  في موجوًدا كانَ  بل (2)نفِسِه((" في يمتنعْ  لم واِ 
((اِرْزمَ الَخوَ ))

 العربيِة؛ في جائزٍ  غيرُ  لكنَّهُ  ،(5)ِمِن الصامتةِ  الحروفِ  تلكَ  كونِ  عندَ  (4)
 على الوقفِ ))كـ بشاعةٍ  نوعُ  بالساكِن، االبتداءِ  "))وفي ،(6)اإِلحكامِ  غايةِ  على لكوِنَها
 المحقِّقُ  ردَّهُ  فقدْ  ُمطلًقا االمتناعَ  ادَّعى وِمنِ  شبهٍة، بال ِإمكاِنهِ  مع (7)((" ((الحركةِ 

((الشريفُ ))
 وَمنِ  الغيِر، على حجةً  يقومُ  فال المخصوِص، لساِنَهم َعنْ  حكاية   بَأنَّهُ  (8)

ن بمفيٍد، فليَس  كاَن ناقًصا فِإن باالستقراِء، عليهِ  استدلَّ   يدل   ال تسليِمهِ  فبعدَ  تاًما كانَ  وا 
 الحذفُ  يكونُ  ذكرتَ  ما فَعَلى َل:ِقيْ  فِإن االمتناَع، يستلزمُ  ال وهو الوقوِع، عدمِ  على ِإالَّ 

 ثُمَّ  قبَلها، َما ِإلى الواوِ  حركةُ  ُنقَلتْ  ُيقاَل: َأن ِمنْ  المانعُ  وَما تصريفيٍَّة، علَّةٍ  لغيرِ  اعتباًطا
                                                 

 والتنقيص" . على اإلجحاف بقوله: "اإلجحاف: اإلذهاب 58ه( في الكليَّات/ 1094علَّق الكفوّي )ت  (1)
 محمد بن أحمد، النعمان حنيفة أبي األمام مذهب في األبصار تنوير شرح المختار الدر على الطحطاويّ  ( حاشية2)
 . 185/ 1إسماعيل الطحطاوي:  بن
 [ زيادة يقتضيها السياق .]... (3)
 في أوزبكستان أجزاء خوارزم اليوم الوسطى، وتقع آسيا غرب في جيحون نهر دلتا على تقع كبيرة واحة هي( 4)

العباد،  وأخبار البالد ، وآثار 2/395البلدان، ياقوت الحموّي:  وتركمانستان، تنظر ترجمتها في: معجم وكازاخستان
 . 3/9األسفار، ابن بطوطة:  وعجائب األمصار غرائب في رالنظا ، وتحفة 526القزويني/ 

 في تسمى التي هي تفصياًل عن الحروف الصامتة والمصوتة بقوله: " والمصوتة، 22( قّدم الكفوّي في الكليَّات/ 5)
 رضةالعا الهيئات من أنها شك ال والمصوتة عداها ما والصامتة بها، االبتداء يمكن وال واللين، المد حروف النحو

 آخر هو الذي اآلن في إال توجد ال وهي والطاء، والدال والتاء كالباء تمديده يمكن ال ما فيها والصوامت للصوت،
الزمان،  إلى بالنسبة واآلن الخط إلى بالنسبة كالنقطة الصوت إلى بالنسبة وهي إرساله، زمان وأول النفس حبس زمان
نما ،أصوات في عوارض وال بأصوات ليست الحروف وهذه  . األصوات " حدوث مبدأ في تحدث أمور هي وا 
نَّ تفصياًل عن استحالة االبتداء بالساكن بقوله: "  121( قّدم أبو البركات األنبارّي في أسرار العربية/ 6) ما أقاموها وا 

وكان تقدير زيادة  ،حالبالساكن م  ساكنة واالبتداءها ال تكون إالَّ ألنَّ  ؛ر االبتداء بهااأللف ال يتصوَّ  ألنَّ  ؛مقام األلف
 . " وأسود و ما أشبه ذلك ،أبيض :نحو ،ها أخف حروف العلة وقد كثرت زيادتها في هذا النحوألنَّ  ى؛األلف ههنا أول

 . 185/ 1المختار:  الدر على الطحطاوي حاشية (7)
بن علي ابن السيد هو نور الدين محمد بن علي بن محمد ( ، و 149ينظر: الحاشية على كّشاف الزمخشرّي/ )ل (8)

الشهير بـ)الشريف الجرجانّي(، عالم في النحو، وبارع في المنطق، ومفّسر فاهم، من تصانيفه: حاشية على الكشَّاف، 
ه(، تنظر ترجمته في: َأبجد العلوم الوشي المرقوم: 816ورسالة في المنطق، والرشاد في شرح اإلرشاد، توفي سنة )

 . 6/288، واألعالم: 2/108مر، ابن حجر العسقالني: ، وَأنباء الغمر بأبناء الع3/58
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 ِلَما الواو ُحذَفتِ  ثُمَّ  فُحِذَفْت، عليها الضمَّةُ  استثقلتِ  َأو التنوينِ  َمعَ  ساكنةً  اللتقاِئَها ُحذفتْ 
؛ : َلمْ  ولذا ؛(2)الناقصِ  دونَ  (1)باأَلجوفِ  خاص   النقلُ  ُقلُت: قياسيًّا ؟ ونُ فيك َمرَّ  ُيعلَّ

نَّما سبَق، َما فتعيَّنَ  قبَلهُ  َما سكونُ  والِثَقُل عارَضهُ  ،((َرَميَ ))و ،((َغَزوَ ))  الهمزُة؛ ُكِسرتِ  واِ 
 َمنْ  عندَ  حتَّى رةُ الكس السينِ  حركةَ  وأَلنَّ  الساكِن؛ تحريكِ  في اأَلصلُ  هو الكسرَ  أَلنَّ 

؛ مثال   اسمِ  لفظَ  َأنَّ  ((الكوفّيينَ )) "))وعندَ  /3/ظعارض   عنَدهُ  الضمَّ  فِإنَّ  يضم ها،  ِإذ واوي 
 ((ِعَدةٍ ))و ،((ِزَنةٍ ))َكـ الكلمةِ  َأواِئلِ  في الواوُ  ُتحذفُ  ما كثيًرا ِإذ واوُه؛ ُحذفتْ  ((َوَسمَ )) َأصُلُه:

ِل،  بلْ  للعوضِ  ليستْ  :(4)وِقْيلَ  ،(3)عْنها((" ِعوًضا الوصلِ  بهمزةِ  َأتى }]...[{ ُثم للتوصِّ
َل بتصريِف لفِظ االسِم  َح اأَلوَّ ويؤيِّدُه َأنَّها لو كانْت عوًضا َلَما ُحذفْت في الوصِل، وُرجِّ

، ((ُسمَّي))، و((َأَسامٍ ))، و((َأْسَماء  ))تصغيًرا، وتكسيًرا، وَمجيُء ِفْعٍل ِمْنُه، وُيقاُل: 
َأْوَسام  )) لِقْيَل: الَوْسِم؛ ِمنْ  كانَ  ولو ُأصوِلَها، ِإلى اأَلشياءَ  َترد   ، وهي((مَّْيتُ سَ ))و

))، 
َأواِسم  ))و

 القلبِ  في َدَخلَ  أنَّهُ  يحتملُ  بَأنَّهُ  عليهِ  وُأوردَ  ،(5)((وِسْمتُ ))و ،((وِسْيمَ ))و ،((
 بَأنَّهُ  وُردَّ: معُه، وَما الجمعُ  ِكرَ ذُ  َما على َجَرى ثُمّ  فاؤه ُأخرتْ  بَأن َأواًل: ،(6)المكانيِّ 
 كوُنهُ  ينتجُ  ال الدليلِ  ِمنِ  ُذِكرَ  َما ِقيَل: فِإن ضرورٍة، بال إليهِ  ُيصارُ  فال اأَلصلِ  خالفُ 
 وَكَذا واٍو، َعنْ  مقلوبة   الَجْمعِ  في الهمزةُ  ُقلُت: يائيًّا، كوُنهُ  َذكْرتُ  ممَّا الظاهرُ  بلْ  واويًّا؛
، ليَس  وهذا والِفْعِل، الُجُموِع، وبعُض  ،التصغيرِ  في الياءُ   بَأنَّ  الثاني: المذهبُ  وُردَّ  بالقويِّ
مِ  َحْذفَ  وبَأنَّ  صدُرُه، ُحِذفَ  َما على داخلةً  ُتعهدْ  َلمْ  الهمزةَ  ، الالَّ ، الفاءِ  وَحْذفَ  كثير   قليل 
 ،((ِإَله  )) "))واهلُل َأصُلُه: ،(7)الحذفِ  محلِ  غيرِ  في التعويضِ  كونُ  اأَلصلَ  وبَأنَّ 

                                                 

 282/الحيوان،  ينظر: التعريفات في الَجْوفِ  بمنزلة هو الَّذي ( وهو الفعل الذي يخلو وسطه من الحرف الصحيح1)
ل المعجم ،  .  48/الصرف، راجي اأَلسمر علم في الُمفصَّ
ل في علم الصرف/  307/( وهو الفعل الذي المه حرف علَّة،  ينظر: التعريفات 2)  . 409، والمعجم الُمفصَّ
 . 186 – 185/ 1المختار:  الدر على الطحطاوي ( حاشية3)
نَّما اتصلت هذه 1/49ه(، ينظر: كتاب العين : 175( الُمراد به: الخليل بن َأحمد الفراهيدّي )ت 4) ، بقوله: " واِ 

 عماًدا وسلًَّما للسان إلى حرف البناء" . األَلفات في اأَلفعال وَأمثالها من الكالم لتكون اأَللف
 . 186/ 1المختار:  الدر على الطحطاوي ( ينظر: حاشية5)
 الكلمة حروف بعض تقديم على عندهم أيًضا قوله: "ويطلق 2/1336جاء في كّشاف اصطالحات الفنون: (  6)

 أرام" . أصله: فإنّ  آرام، نحو: مكانًيا، قلبا ويسّمى بعض على
  29، وَأسرار العربّية/ 1/229ومابعدها ، والمقتضب:  1/6(: 1نصاف في مسائل الخالف، المسألة )( ينظر اإلِ 7)
. 
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َض  اعتباًطا، الهمزةُ  فُحذفتِ  }]...[{((ِكتَابٍ ))كـ مُ  األَلفُ  عنها وُعوِّ  الصحيِح، في والالَّ
ُم، األَلفُ  ُأدخلت بَأن ،قياًسا وِقْيَل:  َما إلى حركِتَها نقلِ  بعدَ  الهمزةُ  ُحذفتِ  ُثمَّ  والالَّ

 في َكَذا ،(1)قياسيًّا((" غامُ اإِلد ليكونَ  أو للتخفيفِ  َقْصًدا اعتباًطا؛ قبَلها}]...[{
((الَخاِدميِّ ))

((الحكيمِ  عبدُ )) وَقالَ  ،(2)
 خالفِ  على حركِتَها َمعَ  الهمزةِ  حذفُ  َكانَ  "))ِإن :(3)

 حرفانِ  فاجتمعَ  العدمِ  بمنزلةِ  القياسيِّ  الغيرَ  الساقطَ  ألنَّ  قياسيًّا؛ اإِلدغامِ  التزامُ  كانَ  القياسِ 
لُهما واحدٍ  جنسٍ  ِمنْ  ، َأوَّ ن ساكن   غيرَ  اإِلدغامِ  التزامُ  فيكونُ  الالَِّم إلى حركِتَها بنقلِ  َكانَ  واِ 

؛  كلمةٍ  في المتجانسانِ  المتحركانِ  يكونُ  فال كالثابِت؛ القياسيَّ  المحذوفَ  أَلنَّ  قياسي 
 .(4)وجٍه((" كلِّ  ِمنْ  واحدةٍ 

 َلهُ  خئ حئ جئ يي ُّٱ :(6)ئرِ وقُ  ،(5)تستَّرَ  إذا اَلهَ  ِمنْ  ((اَلهٍ )) َأصُلُه: وِقْيَل:         

  :هُ صلُ أَ  :لَ يْ وقِ  ،موالالَُّ  لفُ األَ  عليهِ  دخلتِ أُ  مَّ ثُ  ،(7)َّ جت هب مب َلهُ  جب هئ
 .  (9)التعريفِ  حرفُ  مَّ ثُ  لكِ المُ  المُ  عليهِ  دَ يْ زِ  مَّ ثُ  ،الغائبِ  نْ عَ  تي هي كناية  الَّ  (8) ((الهاءُ ))

                                                 

 .  22( رسالة البسملة، الخادمّي/1)
مصطفى، الشهير بـ)الَخادِمي( إمام في العربية، فقيه، ُأصولّي، من مصنفاته:  بن محمد بن هو َأبو سعيد محمد( 2)

الملك، توفي  مالك اللَّهمّ  تفسير البسملة، في تفسير: قل في والصوفية، ورسالة لكالميينا عند التوحيد كلمة حقيقة
 . 11/301، ومعجم المؤلفين:  7/68ه(، تنظر ترجمته في: اأَلعالم : 1176سنة )
 من فقيه، وُمفسِّر، وعلم لغة، الهندي، الشهير بـ)السيالكوتي(، البنجابي الدين محمد شمس بن الحكيم هو عبد(3) 

 التفتازاني، للسعد النسفية العقائد شرح على وحاشية البيضاوي، تفسير على حاشية على المطّول، وحاشية: تصانيفه
للسعد،  العزي تصريف شرح على وحاشية النحو، في الضيائية الفوائد على الالري الغفور عبد حاشية على وحاشية

، واأَلعالم:  5/558والنواظر، الطالبّي:  المسامع وبهجة الخواطر هـ(، تنظر ترجمته في: نزهة1067توفي سنة )
 . 5/95، ومعجم المؤّلفين:  3/283
ل، عبدالحكيم/ 4)  . 152( حاشية عبدالحكيم على المطوَّ
( من اللغويين من نظر إلى أنَّ اسم الجاللة مشتّق من الجذر )اَله( فابن فارس في المقاييس، مادة )اله(: 5)
"، ينظر: تفسير َأسماء اهلل دخلت األلف والالم للتعظيمه اسُم اهلل تعالى، ثم أُ الَ  ،الم واأللف والهاءاليرى أنَّ "  5/227

اج/   . 25الُحسنى، الزجَّ
 ،  ذكر الكرماني َأنَّها قراءة شاذة . 8/407( ينظر: معجم القراءات، الخطيب: 6)
 ، من سورة الزخرف .84( اآلية: 7)
 .  88محمد بن علي الصبَّان /  ( ينظر: الرسالة الُكبرى،8)
 .  91 – 4/90( ينظر: العين : 9)
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 اسمُ  ينَ يِّ الصرفِ  عندَ  /3/و(2)هةِ المشبَّ  الصفةَ  نَّ على أَ  بناءً  (1)لٍ اعِ فَ  اسمُ  ((ُنَمْحالرَّ))
 بالضمِّ  ((مَ حُ رَ )) نْ مِ  النحاةِ  ا عندَ مَ كَ  هُ لَ  ها مقابل  نَّ إِ  ينَ الصرفيِّ  بِ تِ كُ  (4)وفي بعضِ  ،(3)فاعلٍ 
 ((ُمْيِحالرَّ))و ،جماعِ لإلِ  وهو مخالف   ،مشتقٍ ب ليَس  هُ نَّ إِ  :لَ يْ وقِ  ابتداًء،و أَ  (5)النقلِ  بعدَ 
 . (6)بالغةٍ مُ  صيغةُ  هُ نَّ إِ  :لَ يْ وقِ  ،((نِ مَ حْ الرَّ ))ـك

وَأنَّ  ،لى االستحقاقِ إِ  شارةِ لإلِ  الً وَّ أَ  بالذاتِ  الحمدَ  قَ لَّ عَ  ((للِه الحمُد)) :هُ قولُ           
 تعليقَ  نَّ : إِ مهَ قولَ  خالفُ هذا يُ  :لتَ ن قُ فإِ  ،اهَ صفاتِ  نْ عَ  النظرِ  بقطعِ  الحمدَ  تستحقُ  الذاتَ 
 تلكَ  :قلتُ ، لكَ ذَ كَ  ليَس  الجاللةِ  لفظَ  نَّ فإِ  ،(7)االشتقاقُ  هُ ا منْ مَ  ةِ يَّ بعلِّ  ؤذنُ يُ  بمشتقٍ  الحكمِ 
 (8)نشائيةً إِ  ن تكونَ أَ  يحتملُ  والجملةُ  ،ثاًل مَ  للعالمِ  الحمدُ  :قلِ يَ  مْ لَ  حيثُ  الذوقِ  نْ مِ  شارةُ اإلِ 

 نِ عَ  خبارَ اإلِ  نَّ فإِ  ،لمطلوبُ ا ال يحصلُ  على الثانيِ  :ن قلتَ فإِ  ،ذلكَ كَ  (9)و خبريةً معنى أَ 
                                                 

 وبالقيد الحدوث، بمعنى الفعل به قام لمن يفعل من اشتق تعريًفا له بقوله: "ما 26( أورد الجرجانّي في التعريفات/1)
 الحدوث" . بمعنى ال الثبوت بمعنى لكونهما التفضيل واسم المشبهة، الصفة عنه خرج األخير

 معنى على الفعل به قال لمن الزم فعل من اشتق تعريف الصفة المشّبهة قوله: "ما 133ورد في التعريفات/  (2)
 .  وحسن" كريم: نحو الثبوت،

"  88/ 29: ه( في مفاتيح الغيب606)ت الرازيّ  قالًيا ، أن يكون الزًما ال متعدّ  ( األصل في كل فعل غريزيّ 3)
 "   ....  ًما ويثبت له حكم الغريزيّ أن يكون الز  واألصل في الغريزيّ 

 .  32( ينظر: شافية ابن الحاجب / 4)
م؛ لضرورة يقتضيها التركيب والمعنى، وقياس هذا التحويل يكون من باب إلى باب، كما و ي إلى اللز ( قد ُيرد  التعدّ 5)

ل  ه(769)تولذا يعلِّق ابن عقـــــــيل ، الالزم الغريزيّ  (حُسن يحُسن)من الباب الرابع، إلى الخامس  (رِحم يرَحم) :تحوَّ
 ،ذي مكث :يأَ  ،قيلْ  دااًل على وصف خَ  الزًما وال يكون إالَّ إالَّ  "أنَّ هذا الباب اليأتي  4/267في شرحه لأَللفية: 

 ه صار كالغريزة أو أردت التعجب منه أو التمدح به ومنن تنقل إلى هذا البناء كل فعل أردت الداللة على أنَّ ولك أَ 
 .  ه "فُ رْ ه يَ فُ م ورَ رُ كْ م يَ رُ ن وكَ سُ حْ ن يَ سُ حَ  :أمثلة هذا الوجه

مالء ما من به الرحمن،  1/14، والدر المصون، السمين الحلبّي:  5/49( ينظر: تهذيب اللغة، اأَلزهرّي: 6) ، وا 
 . 1/5العكبرّي: 

 .  202/ 2( ينظر: غمز عيون البصائر، أبو العباس شهاب الدين الحنفّي: 7)
 أو تطابقه خارج   لنسبته ليس الذي الكالم على يقال على اإِلنشاء بقوله: "قد 38(  عّلق الجرجانّي في تعريفاته/ 8)
 مسبوًقا يكون الذي الشيء إيجاد أيًضا واإلنشاء اإلنشائي، الكالم إلقاء أعني المتكلم، فعل على يقال وقد تطابقه، ال

 ومدة".  بمادة
ل الكفوّي في الكل9)  أمر على دال لكالم اسم: والخبر خبرا، يسمى بكالم تكلم في اإلخبار بقوله: "هو 64يَّات/(  فصَّ

 ولسان كالخطاب، الغائب من الكتاب ألن والرسالة بالكتابة يتحقق باللسان يتحقق كما سيكون واإلخبار أو كائن
ن( بكذا اهلل أخبر: )يقال أن وصح المرسل كلسان الرسول   بالكتاب" . ذلك كان وا 
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 وهو حمد   - ا كذلكَ نَ ا هُ ومَ  - هِ فرادِ أَ  نْ مِ  يكنِ  مْ لَ  امَ  ُلهُ مح :قلتُ  ،هُ عينَ  ليَس  الشيءِ 
 :(1)همبعضُ  الَ قَ  ،اا صريحً دً مْ حَ  فليَس  ةُ المضارعيَّ  ةُ ا الفعليَّ مَّ وأَ  ،ةِ سميَّ في اال اهذ صريح  

 حمدَ ن يُ ئِ لَ  ؛هل  أَ  هُ نَّ َأ لكَ ذَ  ستلزمَ اا زيدً  ك ستحمدُ نَّ أَ  رتَ خبك إذا أَ نَّ ألَ  ؛ي  ضمنِ  حمد  هي  بلْ 
 بلشُ هل األَ  فَ لِ واختُ  ،ا الذاتَ هَ لمناسبتِ  ؛ةَ سميَّ اال ثرَ آو  ،مكابرة   هُ نَّ أَ  خفاكَ وال يُ  ،وهو حمد  

 .للمقاماتِ  بالنظرِ  لفظي   الخالفَ  ولعلَّ  ؟ ةُ و الفعليَّ أَ  سميةُ اال
 فيلزمُ  ؛(2)ةِ يَّ بالعلِّ  ؤذن  مُ  بالمشتقِ  كمِ الحُ  تعليقَ  نَّ أَ  المعلومِ  نَ مِ  ((ُدْيْمالَح)) :هُ قولُ          

 :يْ َأ ،هِ نفسِ  هِ المعنى لحمدِ  نَّ و َأا أَ ليًّ كُ  ليَس  رَ كِ ا ذُ مَ  ن يكونَ  أَ الَّ إِ  هِ بنفسِ  الشيءِ  ا تعليلُ نَ هُ 
وهذا  - ذلكَ نا كَ فأَ  - هُ ا غيرَ دً امِ حَ  وأَ  هِ بِ  نا مقتدٍ وأَ  ،هُ ا نفسَ دً امِ حَ  هِ كونِ  جلِ ألَ  ؛((هُ حمدُ أَ ))

اأَ  ،((لٍ اعِ فَ )) :بمعنى ((اًل يْ عِ فَ )) :هُ نَّ على أَ   هِ لكونِ  ؛المعنى فيصيرُ  ((ولٍ عُ فْ مَ )) :بمعنى مَّ
 ؛امستحقً  ادُ ر الم :قالَ ن يُ  أَ الَّ إِ  كمِ و للحُ أَ  إلنشاءِ ل ةً علَّ  لَ عِ جُ  سواء   هُ ى تهافتُ وال يخفَ  ،امحمودً 

 .ْر بَّ تدَ  ،الغيرُ  هُ يحمدَ  نَّ ألَ 
((القاموسِ ))( في (ُدْيِجالَم)) :هُ قولُ          

 ،والكريمُ  ،اليُ العَ  الرفيعُ ")) ((الَمِجْيدُ )): (3)
 .(4)(("والشريفُ 
 . ((الُموِجُد لأَلشياِء ابتداءً ))، َأْي: (5)(، َأْي: لـ))لَخْلِق(((ئِدْبالُم)) :هُ قولُ          
على  جزاءٍ أَ  و تفريقِ أَ ((، َأْي: َلُهْم بعَد الفناِء َعْن عدٍم َمْحٍض، ُدالُمِعْيقوُلُه: ))         
 .  /4/ظ(7)م في اآلخرةِ هُ لَ  دُ يْ عِ المُ  ،نيافي الد   بالكفرةِ  البطَش  :ئبدِ و المُ أَ  ،(6)الخالفِ 

                                                 

 . 8/ 1(  ينظر: اآليات البّينات، َأحمد بن قاسم الشافعي: 1)
 .  202/ 2( ينظر: غمز عيون البصائر : 2)
 كثًيرا أن شهرته من بلش ؛ إذ(هـ 817) سنة توفيّ  آبادي، للفيروز اإلطالق، على العربية اللغة معاجم أشهر هو (3)

 المحيط، معجم، وعنوان المعجم بالكامل: )القاموس ةلكلم مرادفة قاموس كلمة يستعملون صاروا بعده الناس من
،  2/1306شماطيط(، تنظر ترجمته في: كشف الظنون:  العرب كالم من ذهب لما الجامع الوسيط، والقابوس

 .  181/ 2، وهدية العارفين:  325واكتفاء القنوع بما هو مطبوع/ 
 . 1/336القاموس المحيط، مادة )مجد( : ( 4)
 . 1/7محيط، مادة )بدأ( : القاموس ال( 5)
 . 225 – 224ينظر: شرح جوهرة التوحيد، عبد السالم اللَّقاني/ ( 6)
 . 1/318القاموس المحيط، مادة )العود( : ( 7)
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 وفيهِ  ،هِ غيرِ  لِ فعاوأَ  ،هِ فعالِ أَ  نْ مِ  راد  مُ عليِه  ال يمتنعُ  ((ريُدا ُيَملِ اُلعَّالَف)) :هُ قولُ          
فيها  فَ لِ واختُ  ،مقوية   ((دُ يْ رِ ا يُ مَ لِ )) :هِ في قولِ  مُ والالَّ  ،استهاللٍ  براعةُ  ((ُدْيِزالَم)) :هِ وفي قولِ 

((هشامٍ  ابنُ )) هُ واستظهرَ  ،قُ تتعلَّ  هلْ 
 . (2)بمحضةٍ  ا ليستْ هَ زيادتَ  نَّ ألَ ؛ (1)

 معموالً  ن يكونَ أَ  فيحتملُ  ؛للنوعِ  ن  يِّ بوهو مُ  ،بالمصدرِ  ( منصوب  (اًدْمَح): )هُ قولُ          
 وهو ممنوع   ،هِ معمولِ  استيفاءِ  قبلَ  على المصدرِ  خبارُ اإلِ  لِ وَّ على األَ  يلزمُ  لكنْ  ،لمحذوفٍ 

 :هِ قولِ با موجودً  الفصلُ  ا زالَ مَ  :تَ لْ ن قُ فإِ  ،هذا الخبرِ  في مثلِ  امحُ سَ تَ يُ  :قالَ ن يُ  أَ الَّ إِ 
 . لَ صْ فَ  ال هُ نَّ أفك المجرورِ  قاتِ تعلِّ م نْ مِ هو  :تُ لْ قُ  ،((لخإِ  دُ يْ مِ الحَ ))

 صلُ ا هو أَ مَ ا كَ هَ ويوافيْ  ،توافيهِ  مَ عَ النِ  نَّ أَ  الُمرادُ  ليَس  ((لخِإ ُهَمَعي ِنواِفُي)) :هُ قولُ          
 يكونُ  ((ادً مْ حَ  هُ حمدُ أَ )) :يْ أَ  ،اهَ تِ في مقابل ن يكونَ ا بأَ يأتي عليهَ  هُ نَّ أَ  :رادُ المُ  بلْ  ،ةِ فاعلَ المُ 

 دِ مْ بالحَ  ريدَ ن أُ إِ  ،(3)التفصيلِ  وهذا على طريقِ  ،بالفعلِ  يَّ إل الواصلةِ  مِ عَ النِ  ةِ في مقابل
 . ذلكَ  دْ رِ إن لم يَ  و اإلجمالُ أَ  ،هُ فرادُ أَ 

 اكتفي بمثلِ  ذلكَ  وال يمكنُ  ،لحمدٍ  تحتاجُ  واحدةٍ  ل  وكُ  ،حصىال تُ  مُ عَ النِ  ا كانتِ ولمَّ        
 .هذا 

 ،المستقبلةِ  مِ عَ النِ  نِ ليه مِ إِ  ا يصلُ على مَ  د  مْ هو حَ  ((لخِإئ اِفَكوُي)) :هُ وقولُ         
 ،م الواصلةِ عَ النِ  ا يقابلُ دً مْ حَ  هُ حمدُ َأ :يقولُ  هُ نَّ فكأَ  ؛اهَ في مقابلتِ  الوقوعُ  :ومعنى المكافأةِ 

 . هِ لطولِ  هُ إيرادُ  المقامَ  ال يناسبُ  كالم   وفي المقامِ  ،والمتجددةِ 
و أَ  نشائيتانِ هما إِ نَّ على أَ  دِ مْ الحَ  على جملةِ  معطوفة   ( جملة  (لخِإ ُدَهْشَأ)) :هُ قولُ و         
 بشرطِ  جيزُ و يُ أَ  يمنعُ  نْ مَ  لِ وْ قَ  ىال عل ،اطلقً مُ  التخالفَ  يجيزُ  نْ مَ  و على قولِ أَ  خبريتانِ 

                                                 

أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن أحمد األنصارّي، الشهير بـ)ابن هشام(، إمام في العربية والفقه، من  هو (1)
ألفية ابن مالك، وقطر الندى وبل الصدى، وشرح الجامع الصغير للشيبانّي في فروع  مصنفاته: أوضح المسالك إلى

، والدرر 3/5ه(، تنظر ترجمته في: أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدّي: 761الفقه، توفي سنة )
 . 6/163، ومعجم المؤلفين:3/93الكامنة:

 ... المقوى بالعامل متعلقة إنها يقال أن المقوية المال في بقوله: "يصح 576علَّق ابن هشام في مغني اللبيب/ ( 2)
 محضة معدية وال القاصر منزلة نزله الذي الضعف من العامل في تخيل لما محضة زائدة ليست أنها التحقيق ألن

 َأنَّ  ترى َأال الزائد الحرف بمنزلة أَلنَّها عقيل؛ لغة في لعل المنزلتين الثاني بين منزلة فلها إسقاطها صحة الطراد
 الخبريَّة" . على بعده ما ارتفاع بدليل االبتداء على رفع موضع في مجرورها

 ، والصواب ما أثبتناه من : م خ .(( التخييل ))( م ز، م ف : 3)
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 ،(1)نَ ييانيِّ الب قولُ  خيرُ وهذا األَ  ،محل   عليهِ  للمعطوفِ  وكانَ  ،بها وأَ  الواوِ  بغيرِ  العطفِ 
((انُ بَّ الصَ )) الَ ا قَ مَ كَ  ،(2)صحيحةٍ  ا غيرُ طلقً م مُ هُ لَ  المنعَ  ((هشامٍ  ابنِ )) فنسبةُ 

(3)، 
 ؤخذُ ا يُ مَ كَ  ،الصيغةِ  بنفسِ  الحاصلِ  و اللسانيِّ أَ  القلبيِّ  االعترافِ  نِ عَ  خبار  إِ  والشهادةُ "))
((افيِّ القرَ )) كالمِ  نْ مِ 

 جمعَ )) انظْر  ،(5)(("اخبارً إِ  نَ تضمَّ  شاء  نها إِ نَّ إِ  :لَ يْ وقِ  }]...[{ (4)
((الجوامعِ 

 . (7)هِ وحواشيْ  (6) 
 الشريكِ  بنفيِ  ااهتمامً  مكانِ مادة اإلِ  نْ مِ  الخبرُ  رُ قدَّ ( يُ (ا اللُهلَِّإ لَهال ِإ ْنَأ)) :هُ قولُ        
((الحكيمِ عبدُ )) الَ وقَ  ،الوجودِ  بخالفِ 

 الرد   رادَ المُ  نَّ ألَ  ؛الوجودِ  مادةِ  نْ مِ  هُ لى تقديرُ وْ األَ  :(8)
  . لْ تأمَّ  ،هِ غيرِ  وجودَ  المعتقدينَ  على المشركينَ 

 
 
 

                                                 

 . 251مفتاح العلوم، السّكاكّي/ ينظر:  (1)
 . 627مغني اللبيب عن ُكتب اأَلعاريب/ ينظر:  (2)
 بـ)الصبَّان(، الشهير الحنفي، علي الشافعي بن محمد المعارف َأبو فاته، وهولم َأقف عليه في َأحد من مصنَّ  (3)

 مع العروض علم في بالمصطفى، وأرجوزة يتعلق بما اإلسالم أهل إتحاف :من تصانيفه نحوّي، إمام في اللغة،
 البشر في: حلية ، تنظر ترجمته(ه1206)سنة  مالك، وغيرها، توفي ابن أَللفية األشموني شرح على شرحها، حاشية

 . 2/17:  المؤلفين ، ومعجم 6/296: واألعالم  ،3/1384: البيطار عبدالرزاق عشر، الثالث القرن تاريخ في
 عبد بن إدريس بن ، وهو أبو العباس أحمد1/67ينظر: َأنوار البروق في َأنواء الفروق المعروف بـ)الفروق(:( 4)

 على الرد في الفاخرة بية، فقيه، لغوّي، من تصانيفه الكثيرة : األجوبةبـ)القرافّي(، عالم في العر  الرحمن، الشهير
بالوفيات،  ه(، تنظر ترجمته في: الوافي684الفصول، والخصائص، توفي سنة ) تنقيح الفاجرة، ومختصر األسئلة
 . 1/94، واأَلعالم: 1/236المذهب، اليعمرّي : علماء أعيان معرفة في المذهب ، والديباج6/146: الصفديّ 

 . 10( حاشية اأَلمير على عبد السالم اللَّقاني/ 5)
، وهو كتاب في أصول الفقه، ألَّفه تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكّي، 72ينظر: جمع الجوامع، السبكّي/(  6)

، وهدية 140، واكتفاء القنوع بما هو مطبوع / 1/596ه(، تنظر ترجمته في :  كشف الظنون: 771توفي سنة )
 . 1/639رفين: العا
 . 2/191الجوامع، العطَّار:  جمع على المحليّ  الجالل شرح على العطار حاشية(  ينظر: 7)
ل/ 8)  . 152( ينظر: حاشية عبد الحكيم على المطوَّ
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 لِّ وعلى كُ  ،أو متغايرانِ  متآكدانِ  نِ حاال")) ((ُهَل ال شريَك  /4/وُهوحَد)) :هُ قولُ        
((ميرُ األَ )) هُ فادَ أَ  ،الحصرُ  هُ فادَ أَ ا مَ لِ  (1)(("دانِ كِّ ؤ ا مُ مَ فهُ 

(2) . 
ا مَ هُ بينَ  والجامعُ  ،لَ يْ ا قِ مَ ولى كَ األُ  على الجملةِ  معطوفة   ( جملة  (ُدَهْشَأَو)) :هُ قولُ        
 في الخيالِ  رنُ التقا :وهي ،قهمافي متعلِّ  مناسبةٍ  عَ مَ  إليهِ  والمنسدِ  ،سندِ المُ  حادِ التِّ  عقلي  

 ؛اهَ ما عطفَ نَّ ا ِ و  ،(4)ماغِ في الدِّ  تجويفٍ  لُ وَّ ذي هو أَ الَّ  المشتركِ  (3)الحسِّ  ذي هو خزانةُ الَّ 
وهو  - العطفَ  نَّ ألَ  ؛ما مقصودانِ هُ نَّ أَ  عَ ولى مَ األُ  نِ عَ  الرجوعُ  مَ هِّ وِ تُ لَ  ؛اهَ ه لو لم يعطفْ نَّ ألَ 
في  الَ ا قَ مَ كَ  مِ التوه   لدفعِ  ؛يكونُ  -(5)بالوصلِ  المعانيِ  علماءِ  ى عندَ سمَّ المُ 
((يصِ خلالتَّ ))

 الدعاءُ  رادَ المُ  نَّ فإِ  ،((اهللُ  دكَ يَّ أَو  ،ال)) :مهِ كقولِ  مِ التوه   فلدفعِ  ؛ا الوصلُ مَّ وأَ  ،(6)
 على الجملةِ  عاطفة   في هذا المثالِ  فالواوُ  ،هِ عليْ  الدعاءُ  رَ لتبادَ  ؛بالواوِ  فلو لم يأتِ  ،هُ لَ 

ن لم  ،بالواوِ  على الخبرِ  نشاءِ اإلِ  فَ طْ هذا يقتضي عَ  لكنَّ  ،وابِ الجَّ  فِ رْ حَ  نْ مِ  المستفادةِ  وا 
 . لْ تأمَّ  ،(7)ل  حَ مَ  عليهِ  للمعطوفِ  يكنْ 

 ،موالهُ  في طاعةِ  كُ مِ هَ نْ وهو المُ  ،(8)((ةالعبوديَّ ِمْن  عبد  )) :يْ أَ  ،((ُهعبُد)) :هُ قولُ         
 (.( هِ بِ  ا هو الالئقُ مَ كَ 
 

 :(1)الشاعرُ  قالَ  ،((الرسالةِ )) :بمعنى صلِ في األَ  مصدر  "))( (ُهرسوُلو)) :هُ قولُ           
                                                 

 . 11( حاشية اأَلمير على عبد السالم اللَّقانّي، محمد اأَلمير/ 1)
من تصانيفه  وفقيه مالكّي، بالعربية، عالم: بـ)اأَلمير( الشهير اأَلزهرّي، السنباويّ  َأحمد بن محمد بن هو محمد(2) 
 وحاشية خليل، مختصر شرح واإلكليل هشام، البن اللبيب مغني على حاشية َأشهرها: وشروح حواٍش، َأكثرها التي
 سالمال عبد على اأَلمير وحاشية العشماويَّة، على تركي ابن شرح على وحاشية العزية، على الزرقاني شرح على

 .   9/68، ومعجم المؤلِّفين :  72-7/71ه(، تنظر ترجمته في: اأَلعالم : 1232سنة ) اللَّقاني، توفي
 . (( الُحسن ))( م خ : 3)
 . 236الطبيعيات، ابن سينا/  –ينظر: الشفاء (  4)
 . 2/1276،  كّشاف اصطالحات الفنون: 252( ينظر: التعريفات/ 5)
ه(، لّخص فيه 739، وهو كتاب في البالغة للقزويني المتوفى سنة ) 65لقزويني/ ( ينظر: تلخيص المفتاح، ا6)

ه( ، تنظر ترجمته في: كشف الظنون عن أسامي الكتب 626كتاب )مفتاح العلوم( السكاكّي المتوفى سنة )
 . 357، واكتفاء القنوع بما هو مطبوع/ 3/153، وهدية العارفين:  1/210والمتون: 

 . 65لمفتاح/ ( ينظر: تلخيص ا7)
 . (( عبد العبودية ))( م خ : 8)
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ْنــــَدُهمُ  مــــا ُبْحــــتُ  َواُشــــونَ ال َكــــَذبَ  لقــــد  ع 
 
 

 برســـــــــــــــول   َأرســـــــــــــــلُتُهم ول بقـــــــــــــــولٍ  
 

 انظرً  (3)في طه يةِ ثنوالت ،(2)الشعراءِ  في آيةِ  متعددٍ  نْ ا عَ خبرً  هُ وقوعُ  صحَّ  ولذلكَ        
 .(4)(("للنقلِ 

 }]...[{((،لِّ صَ  مَّ هُ اللَّ )) :قولوا بدليلِ ؛ معنى إنشائيةُ "))( (عليِه ى اللُهلََّص)) :هُ قولُ        
((يس الشيخُ )) غربَ وأَ 

 ،االعتناءِ  مجردُ  القصدَ  نَّ ا أَ المعنى زاعمً  ةَ خبريَّ  زَ جوَّ  حيثُ  (5)
 حيثُ  نشاءِ اإلِ  على نيةِ  فُ ال يتوقَّ  ذلكَ  في نحوِ  والثوابُ : ((ميرُ األَ )) مةُ العالَّ  الَ قَ  ،والتعظيمِ 
 . وابِ الثَّ  لمزيدِ  ؛لى المالحظةُ وْ واألُ ، (6)(("اشتهرَ 

 
 نَّ على أَ  (8)لُ وَّ واألَ  ،(7)ة  و تخيليَّ أَ  ة  و تمثيليَّ أَ  ة  تبعيَّ  استعارة   ((على))وفي          
((الدََّماِمْيِني  )) الَ وقَ  ،مجاز   المعنويَّ  االستعالءَ 

ا مَّ وأَ  ،(2)فال مجازَ  وعليهِ  ،حقيقة   هُ نَّ إِ  :(1)
                                                                                                                         

ل في شواهد العربية: 110البيت من الطويل، وهو لكثير عّزه، ديوانه/ ( 1) ، 581و  6/569، ينظر: المعجم المفصَّ
 وورد البيت في رواية ُأخرى : 

 برسيل أرسلتهم ول بليلى، عندهم        بحت ما الواشون كذب لقد                         
 ، من سورة الشعراء .16( اآلية: 2)
 ، من سورة طه .47( اآلية: 3)
 . 11( حاشية اأَلمير على عبد السالم اللَّقاني/ 4)
 الشافعّي، بكر الحمصيّ  َأبى بن الّدين زين بن يس(، وهو 5( ينظر: حاشية يس على مختصر المعاني )ل5)

 وحاشية اْلُمْخَتصر، على وحاشية المطول، على ن تصانيفه: َحاِشَيةبـ)العليمّي(، عالم، فقيه، لغوّي مجيد، م الشهير
 شرح على وحاشية للخبيصي، التَّْهِذيب شرح على وحاشية للفاكهي، اْلقطر شرح على وحاشية التَّْوِضيح، شرح على
ه(، تنظر ترجمته في: 1061جيد، توفّي سنة ) َأْكَثره كثير شعر َوله النافعة الرسائل من َذِلك َوغير َمالك، اْبن ألفية

، ومعجم المؤّلفين:  130/ 8، واألعالم:  4/492خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحلبّي: 
13/177 . 
 . 12( حاشية اأَلمير على عبد السالم اللَّقاني/ 6)
: الّتبِعيَّة قوله: " ااِلْسِتَعاَرةتفصياًل يوّضح هذا التقارب في التعريفات الثالثة ب 100أورد السيوطي في المقاليد/   (7)
اْلَواِحد"، ثم  حكم ِفي اْلَجاِمع يكون االستعارة التمثيلية: َأن حروًف"، وقال: " َأو ِصَفات، َأو أفعاال، اْلُمْسَتَعار يكون َأن

 عقاًل" .  َوالَ  حًسا، لمعناه تحقق الَ  َما: التخيلية قال: "ااِلْسِتَعاَرة
ل إشارة إلى أنَّه مذهب 347/ر هامش النسخة )م ز( (8) نَّما عّبر باأَلوَّ ، "َأي هذا االستعمال المجازّي بأوجهه وا 

 األوائل". 
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 خص حص مس خس ُّٱ: هِ كقولِ  ،المجرورِ  نِ مِ  بُ رُ قْ ا يَ فهو على مَ  المجازي   االستعالءُ 

  .((اهاديً )) :يْ أَ  ،(3)َّمص
((سائي  الكِ )) الَ قَ  ،((وعلى آله)) :هُ وقولُ        

إذا  ؛((لُ ؤُ يَ  آلَ )) :نْ مِ  ،((لَ وَ أَ )) :هُ صلُ َأ :(4)
 دَّ ورُ  ((لٍ يْ ؤَ أُ )) :على هِ تصغيرِ  بدليلِ  ؛إليهِ  ويرجعونَ  ،مإليهِ  يرجعُ  /5/ظالشخَص  نَّ ألَ  ؛عَ جَ رَ 

ا مَّ وأَ  ،الوجودُ  حيثُ  نْ مِ  رِ كبَّ على المُ  رِ صغَّ المُ  فَ توق   نَّ فإِ  الجهةِ  بانفكاكِ  جيبَ وأُ  ،بالدورِ 
((سيبويهِ )) بَ هَ وذَ  ،صالةِ باألَ  العلمُ  حيثُ  نْ فمِ  العكُس 

 لبتِ قُ  ،(6)هلُ أَ  :هُ صلَ أَ  نَّ لى أَ إِ  (5)
 نِ مِ  ثقلُ  فهي أَ الَّ وا ِ  ،الفً ا أَ هَ بِ  لقلاًل وص  ت ؛همزةً  الهاءُ  لبتِ ما قُ نَّ وا ِ  ،الفً َأ الهمزةُ  مَّ ثُ  همزة   الهاءُ 
 هِ وال ينافيْ  ،فٍ رَ شَ  يذِإلى  الَّ إِ  ضافُ وال يُ  ،عليهِ  فال دليلَ  ابتداءً  الفً َأ اءِ اله ا قلبُ مَّ وأَ  ،الهاءِ 

 نسبي   التحقيرَ  نَّ على أَ  ،لَ يْ ا قِ ذَ كَ  ،ضافِ المُ  فَ رْ ال يقتضي شَ  هُ نَّ ألَ  ؛((اآللِ )) :تصغيرُ 
 :(8)هِ كقولِ  ،(7)للتعظيمِ  يكونُ  صغيرَ تال نَّ على أَ 

                                                                                                                         

 . 1/650ينظر: شرح الدماميني على مغني اللبيب )المزج(، الدمامينّي : (  1)
 المستعملة الكلمة هيفي الفرق بين الحقيقة والمجاز بقوله: "الحقيقة  90 – 89فّصل الجرجانّي في التعريفات/   (2)

 آخر اصطالح في له وضع فيما استعمل الذي المجاز، عن به احترز التخاطب به اصطالح في له وضعت فيما
 الدعاء لكون مجاًزا؛ تكون فإنها الدعاء، في الشرع بعرف المخاطب استعملها إذا كالصالة التخاطب، اصطالح غير

 مع المخصوصة، واألذكار لألركان وضعت الشرع اصطالح يف ألنها الشرع؛ اصطالح في له هي وضعت غير ما
 اللغة ".   اصطالح في للدعاء موضوعة أنها
 من سورة طه . 10( اآلية: 3)
، وهـــو َأبـــو الحســـن علـــي بـــن حمـــزة بـــن عبـــد اهلل األســـدّي، الشـــهير 3/208ينظـــر: شـــرح الرضـــّي علـــى الكافيـــة:  (4)

تصانيفه: المختصر في النحو، وكتاب القراءات، ومعـاني القـرآن، تـوفي بـ)الكسائّي(، نحوّي، لغوّي، مقرئ، شاعر، من 
األدبــــاء، َأبــــو البركـــــات  طبقــــات فــــي ، ونزهـــــة األلبــــاء127ه(، تنظــــر ترجمتــــه فــــي: طبقــــات النحــــويين/ 189ســــنة )

 . 7/84، ومعجم المؤلفين:58األَنبارّي/
مام في العربية، ورأس المدرسة البصرّيـة هو أبو عمرو بن عثمان بن قنبر، الشهير بـ)سيبويه(، عالم نحري( 5) ر، وا 

، وطبقات 37ه(، تنظر ترجمته في : أخبار النحويين البصريين/180في النحو، من تصانيفه: الِكتاب، توفي سنة )
 . 8/10، ومعجم المؤلِّفين: 66النحويين/

 . 15/315: ينظر: تهذيب اللغة، مادة )أول(  كتابه، في لسيبويه القول هذا على َأقف لم (6)
 . 383( ينظر: شرح التصريف، الثمانينّي/7)
العرب،  لسان لباب ولب ، ينظر: خزانة اأَلدب256البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة، ديوانه/  (8)

، وشرح الشواهد الشعريَّة في أمَّات الكتب النحويَّة، محمد  1/150، شرح شواهد المغني، السيوطّي :1/94البغدادّي:
ل في شواهد العربية: 2/239اب: شرَّ   .  6/271، والمعجم المفصَّ
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ـــــــْدَخلُ  َســـــــْوفَ  أنـــــــاسٍ  َوَكـــــــل    بيـــــــَنُهم َت
 
 

َبـــــــــة    ـــــــــلُ  منهـــــــــا َتْصـــــــــفَّرُ  ُدَوْيه   اأَلَنام 
 بٍ حِ صَ  عُ مْ جَ  :لَ يْ وقِ  ،لَ يْ ا قِ على مَ  قياسٍ  على غيرِ  ،صاحبٍ  عُ مْ جُ  :هُ صحابُ وَأ        

على  ب  حْ صَ  جمعُ ويُ  ،بٍ احِ صَ  و مختصرُ أَ  سكونِ الب بٍ حْ صَ  نْ عَ  منقول   ،الحاءِ  بكسرِ 
 . ((ابٍ كعَ ))وِ  ،((بٍ عْ كَ ))ـكَ ، (1)ابٍ حَ صِ 

 نَّ ألَ  ؛اإليمانِ  دُ جرَّ مُ  وْ ولَ  ،حسانُ اإلِ  رادُ والمُ ، ((هِ فيْ )) :يْ (، أَ (اٍنَسْحبِإ: ))هُ قولُ          
 لئالَّ  ؛باعِ االتِّ  طلقِ مُ  :عنىال بم ،تقياءِ و األَ أَ  هِ قاربِ أَ  :بمعنى ((آلهُ )) :فيكونُ  ؛للدعاءِ  المقامَ 
 .التكرارُ  يلزمُ 

 نَّ ألَ  ؛هُ قبلَ  تنقطعُ  التبعيةَ  نَّ أَ  وفيهِ  ،بالتابعينَ  ق  تعلِّ ( مُ (ِنْيالدِّ لى يوِمِإ)) :هُ قولُ         
لى إِ )) :يْ أَ ، ضافِ مُ  فِ ذْ على حَ  الكالمَ  نَّ بأَ  جيبَ وأُ  ،لينةٍ  بريحٍ  هُ قبلَ  يموتونَ  المؤمنينَ 

 التأبيدَ  والمقصودُ  ،المِ والسَّ  ،بالصالةِ  ق  تعلِّ مُ  ((لخإِ لى إِ )) :نَّ أَ  حتملُ ويُ  ،ا اشتهرَ ذَ كَ  ((بٍ رْ قُ 
 :(2)هِ قولِ َما في كَ  ،الدوامَ  ويريدونَ  ،بعيدٍ  مرٍ بَأ في التقييدِ  العربِ  على عادةِ 

ــــــابَ  إ َذا ــــــْنُكمْ  َغ ــــــَودُ  َع ــــــْين   أْس ــــــُتمُ  الَع  ُكْن
 
 

ـــــــــا،  ـــــــــُتمْ  ك رَاًم ـــــــــا َوَأْن ـــــــــامَ  َم ـــــــــمُ  َأَق  َألئ 
على  بناءٍ  فهي مندوبةُ  ((بعدُ  امَّ أَ ))ـه بطبِ يأتي في خُ ( ) انَ ( كَ (وبعُد)) :هُ قولُ          

ا هو مَ  ال تشملُ  دِ التعب   على وجهِ  انَ ا كَ على مَ  ها مقصورة  نَّ ال َأ هِ فعالِ أَ  جميعَ  نةِ الس   تناولِ 
 لى الواوِ إِ  فيعدلُ  ؛((بعدُ )) :بنفسِ  قتداءَ يرى اال (4)فينَ المؤلِّ  فبعُض ، اظاهرً  (3)العاداتِ  نِ مِ 

 ،وهو بعيد   ،الرقمِ  باعتبارِ  مكانٍ  النطقِ  باعتبارِ  زمانٍ  ها ظرفُ نَّ أَ  واشتهرَ  /5/وااختصارً 
 يء  ش وَ نْ لم يُ  وأَ  رَ كِ و ذُ أَ  هُ ظ لفظُ وحِ ن لُ إِ  معربة   ،ليهِ إِ  معنى المضافِ  ظَ وحِ ن لُ إِ  ة  وهي مبنيَّ 

وفي الثاني  ،مقصودٍ  غيرُ  لِ وَّ في األَ  اللفظَ  نَّ ا أَ مَ هِ تالزمِ  عَ مَ  لينِ وَّ على األَ  والفرقُ  ،صاًل أَ 
 ؛ليهِ إِ  للمضافِ  ضيفتْ ما أُ نَّ وا ِ  ،المتضايفينِ  تي بينَ الَّ  ضافةِ معنى اإلِ  المنويَّ  وأَ  مقصود  

                                                 

/  101 -100/ 1ينظر : شرح المية األفعال، اطفيش: ( 1)  .  9، وحاشية الدمنهورّي، الدمنهوريِّ
العرب:  لسان لباب ولب البيت من الطويل، وهو منسوب للفرزدق وليس في ديوانه ، ينظر: خزانة اأَلدب( 2)
، والمعجم 3/66، وشرح الشواهد الشعريَّة في أمَّات الكتب النحويَّة:  2/799د المغني :، وشرح شواه 8/277

ل في شواهد العربية، َأميل بديع يعقوب:   . 7/118المفصَّ
 . (( العبادات ))( م ف : 3)
 ،  "أي: وبعضهم اليذكر إالَّ مثل: )هذا مااشتدت( ومثل: )اعلم( " . 348هامش النسخة )م ز(/ ن (4)
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 الَ قَ  ،ظَ وحِ لُ  :وفي الثانيِ  ،مخصوص   لفظ   ظْ الحَ يُ  مْ لَ  :لِ وَّ و في األَ أَ  هِ  بِ الَّ إِ  فهمُ ها التُ نَّ ألَ 
 ويجوزُ  ،بمعناهُ  اللفظِ  إالَّ نيَّةُ  مَّ ثَ  ليَس  هُ نَّ أَ  سهلُ واألَ  ،هِ عليْ  ال دليلَ والكل    :((ميرُ األَ ))مةُ العالَّ 
 حرفِ ها بأَ هِ بَ لشَ  ؛البناءُ  ويكونُ  ،للجملةِ  ضيفَ ذا أُ إِ  يومٍ  على حدِّ  والبناءُ  ،عرابُ اإلِ  امعهَ 

ها عرابِ إِ ها في ا فاتَ مَ ا لِ جبرً  مِّ على الضَّ  يتْ نِ ما بُ نَّ وا ِ  ،اهَ ا بعدَ ا عمَّ هَ بِ  في االكتفاءِ  الجوابِ 
 ها منونةً رفعُ  يجوزُ  :همبعضُ   فقالَ الَّ ا ِ و  ،للغالبِ  وهذا بالنظرِ  ،فقط جر  و تُ أَ  نصبُ ها تُ نَّ فإِ 

 ،لقطعِ ا عدمِ  عَ مَ  هُ جريانُ  يمكنُ  هذا الوجهُ و  رأًسا، ضافةِ اإلِ  نْ عَ  القطعِ  عندَ  على االبتداءِ 
((السالمِ  عبدِ  ىعل ميرَ األَ )) انظْر 

 (1) . 
ا مضى ا مَ مَ فيْ  تُ حْ رَ شَ )) :يْ أَ  ،لى التقادمِ إِ  شارة  إِ  هُ قحامُ إِ  ((ُتْنُك)) :هُ قولُ         
 ((.اقديمً 

ا على مَ لِ  إالَّ  قالُ وال تُ  ،ا فوقَ مَ فَ  سبعةٍ  نْ مِ عنَدُهم ( هي (َةَدْيِصالَق)) :هُ قولُ          
 .واحدٍ  حرفٍ 

 تْ بَ سِ ونُ  ،لى الجزءِ إِ  لِّ الكُ  نسبةِ  نْ مِ  ((مِ لالَّ  المنسوبةَ )) :يْ َأ (،(َةالالميَّ)) :هُ قولُ          
 . عليها (2)الرويَّ  نَّ ألَ  ؛اهَ لَ 

 الخالفُ  بِ تِ الكُ  سماءِ وفي أَ  ،اهَ ا لَ مً اسْ  هذا اللفظُ  لَ عِ تي جُ الَّ  ((اَةسمَّالُم)) :هُ قولُ         
 . (3)المشهورُ 

 ،للمدلولِ  الِ الدَّ  إضافةِ  نْ مِ  صلِ األَ  بحسبِ  ( اإلضافةُ (اِلَعْفاأَل ِةميَّبال)) :هُ قولُ         
 ،المصدرَ  :فيشملُ  ،غويةَ اللَّ  فعالَ األَ  رادَ أَ  هُ ولعلَّ  ،اهَ بنيتِ وأَ  ،((فعالِ على األَ  تي تدل  الَّ )) :يْ أَ 

 (4)القصيدةِ  كثرِ أَ  لكونِ  ؛فعالَ األَ  خصَّ  هُ نَّ و أَ أَ  ،ذلكَ  ونحوَ  ،ولِ عُ فْ والمَ  ،لِ اعِ الفَ  :واسمي
 ،فعالِ األَ  دوالِ  ةُ الميَّ )) :يْ َأ ،مضافٍ  لتقديرِ  يحتاجُ  لِ وَّ األَ على  ا لكنْ هَ بِ  قُ يتعلَّ 

                                                 

 . 39(  حاشية اأَلمير على جوهرة التوحيد / 1)
 . َعَلْيِه"  قصيدته الشَّاِعر َيْبِني على الروي بقوله: "َما 115عّلق السيوطّي في المقاليد/  (2)
هل هي من قبيل َأسماء اأَلجناس ؟ َأو َأعالم شخصيَّة ؟ والصحيح ما اختاره الصبَّان َأنَّها من قبيل اأَلعالم ( 3)

 . 1/16ينظر: حاشية الصبَّان على شرح اأَلشمونّي:  الشخصيَّة،
 .  69ينظر: َأبنية اأَلفعال، المشهورة بـ)الميَّة اأَلفعال(/ (4)
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: "))فالفعُل َمْن ُيْحِكُم ((الُمَصنِّفِ ))؛ لقوِل فعالَ األَ  خصَّ  هُ نَّ أَ  ويحتملُ  ،((حداثِ واألَ 
 . للمدلولِ  باسمِ  الدالِ  تسميةِ  نْ مِ اأَلفعاِل ، وفي ُنَسٍخ: بَأبنيِة (1)ِإلخ(("
و أَ  /6/ظ((فعالِ األَ  ةِ الميَّ ))ـل و صفة  أَ  و حال  أَ  ثالثة   ا صفة  مَّ إِ ( (ِمْلفي ِع)) :هُ قولُ         
فهي  في المدلولِ  الدالِ  ةِ ظرفيَّ  نْ مِ  لِ وَّ وهي على األَ  ،اهَ مدلولِ  الكائنِ  على تقديرِ  هُ منْ  حال  
 ،هُ منْ  فيها نبذة   َما نَّ أَ  رادُ المُ  بلْ  ،مِ لْ العِ  جميعَ  فتْ و ا استهَ نَّ َأ رادُ المُ  ليَس و  ،ة  مجازيَّ  ة  ظرفيَّ 
 . لى االسمِ ى إِ سمَّ المُ  إضافةِ  نْ مِ  الصرفِ  ِإلى مٍ لْ عِ  ضافةُ وا ِ 

 الَّ إِ  فردِ والمُ  في الجمعِ  يشتركانِ  مةُ وهو واألُ  ،و حال  ا أَ يضً أَ  ( نعت  (ماِملإِل)) :هُ قولُ        
: لِ وَّ في األَ  القليلِ  نِ ومِ  ،بالعكسِ  والثانيُ  ،الجمعِ  دونَ  فردِ في المُ  بَ لَ غَ  لَ وَّ األَ  نَّ أَ 

 . (3)َّمي خي حي جي ُّٱ: وفي الثانيِ ،  (2)َّ مب خب  حبُّٱ
ِلهِ ))َأو  ((هِ هلِ أَ  ملِ جِّ مُ )) :يْ أَ  ،((الديِن جماِل)) :هُ قولُ          اهُ يَّ إِ  هِ بتقويتِ  هِ نِ ومزيِّ ، ((ُمجمِّ

 . (4)لِ خَ دْ في المَ  الَ ا قَ مَ كَ  مستحسنةً  ليستْ  بدعة   وهذا اللقبُ  ،اهَ ونحوِ  الدالئلِ  رادِ يإِ ب
  . شهيرة   هُ ومناقبُ  ،هِ لجدِّ  بالنسبةِ  اشتهرَ  هُ ( لكنَّ (اللِهعبِد ابِن)) :هُ قولُ        
في  الرحمةِ   بتحققِ تفاؤالً  الخبرِ  بصورةِ  هُ برزَ أَ معنى  نشاءُ إِ ( (اللُه ُهرحَم)) :هُ قولُ        
 . عنها بالماضيِ  خبارُ اإلِ  ى يصحَّ حتَّ  الخارجِ 
 . هُ ا بعدَ مَ لِ  وهو توطئة   ،((تُ حْ رَ شَ )) :هِ قولِ  نْ مِ  بالفعلِ  ق  تعلِّ مُ  ((رِحَشِب)) :هُ قولُ        
 . ((هُ لتُ طوَّ ))و ،((هُ عتُ وسَّ )) :يْ أَ  ،وهو التوسعةُ  ،البسطِ  نْ ( مِ (ُهُتْطَسَب: ))هُ قولُ        
 نِ و مِ أَ  صفةً  انَ ا كَ مَ  ضافةِ إِ  نْ مِ  ضافةَ اإلِ  نَّ أَ  ( يحتملُ (مثاِلاأَل ِةَرْثبَك)) :هُ قولُ        
 . للمفعولِ  ضافةِ اإلِ 

                                                 

 . 69(/اأَلفعال الميَّة)بـ المشهورة اأَلفعال، َأبنية (1)
 ، من سورة الفرقان .74( اآلية: 2)
 ، من سورة النحل .120( اآلية: 3)
 العبدري محمد بن محمد بن محمد اهلل عبد وهو كتاب في الفقه، صنَّفه أبو،  1/122( المدخل، ابن الحاج: 4)

، ومعجم 2/1643، تنظر ترجمته في : كشف الظنون : (هـ737ت( )الحاج ابن)بـ الشهير المالكي الفاسي
 . 2/1283المطبوعات العربيَّة والمعّربة: 
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ِمثَاٍل  عُ مْ جَ  مثالُ واألَ  ،المهمَ  هِ لكونِ  ؛انظرً  الخاصِ  فِ طْ عَ  نْ مِ  يرادُ ا ِ و  ((بعدُ )) :هُ وقولُ       
، (1)ايً قياس عُ مْ الجَ  فيكونُ  ((نظير  )) :يْ أَ  ،لٍ ثَ مَ  عُ مْ جَ  هُ نَّ أَ  ويحتملُ  ،شاكلةً مُ  قياسٍ  على غيرِ 
 . (2)ثباتلإلِ  والشاهدُ  ،يضاحِ لإلِ  يذكرُ  جزئي   والمثالُ 
ا وهي مَ  ،مادةٍ  عُ مْ جَ  ((موادَّ  كثرِ أَ )) :يْ أً  ،((معظمِ  رِ كْ ذِ )) :يْ أَ  ،((يراِدِإو)) :هُ قولُ        

 صلِ األَ  حروفِ  كونِ  باعتبارِ  صلٍ َأ نْ عَ  لمتفرعةَ ا الكلمةَ  فإنَّ  ،(3)الصيغةِ  نِ مِ  بَ تركَّ 
ا لهَ  كالمادةِ  المذكورةِ  الحروفِ  كونِ  وباعتبارِ  ،بناء   وحركاتٍ  حروفٍ  نْ مِ  دُ ا يتجدَّ مَ ا لِ ساسً أَ 

 . صيغة  
 . (4)قَ بَ ا سَ مَ  فيهِ  ((اِلَعْفاأَل)) :هُ وقولُ       

 . ((لخإِ  هُ وبسطتُ )) :هِ لقولِ  ةً لَّ عِ  ((ليكوَن)) :هُ قولُ        
ا على تنبيهً  ؛ا للكتابِ صاحبً  هُ لَ عَ جَ  ا فيهِ مَ بِ  ((مُ الِ العَ )) :يْ َأ ،((ُهُباِحَص)) :هُ قولُ        
 هِ ضافتِ إِ  نْ مِ  /6/وفي صاحبِ  -ا هو الغالبُ مَ كَ  - تابع   هِ بِ  والمشتغلُ  ،ع  فهو متبوِّ  هِ عظمِ 

 . العكسِ بذي فهي  بخالفِ  لى المتبوعِ إِ 
 هُ نَّ أَ تقتضي  السجعةُ  وهذهِ  ((اظافرً )) :هِ بقولِ  ق  تعلِّ مُ  ((لخِإ غِةاللَّ بواِبأََب)) :هُ قولُ       
ن أَ  الَّ إِ  فهما متنافيانِ  بالبعضِ  الظفرَ  دُ ها تقيَّ ا بعدَ ومَ  ،بهذا الشرحِ  غةِ اللَّ  بجميعِ  يظفرُ 

 على حذفِ  الكالمُ  :قالُ و يُ أَ  الحقيقةِ  ها على سبيلِ ا بعدَ ومَ  ،اكمً ا بها حُ ظافرً  :رادُ المُ  :قالَ يُ 
 ،المبالغةُ  والمرادُ  ،و منها للبيانِ أَ  تفسيرٍ  فُ طْ عَ  هُ ا بعدَ ومَ  ((بوابِ أَ  (5)جلِّ بِ )) :يْ أَ  ،مضافٍ 

 ،اللغةِ  موادِّ  غالبَ  عَ وتتبَّ  ،قيسةَ واألَ  ،الموازينَ  تقنَ َأ ا فيهِ مَ  فَ رَ عَ  نْ مِ  نَّ ألَ  ؛كذلكَ  ما كانَ نَّ وا ِ 
 . تفسير   بلِ السُ  فُ طْ وعَ  ،الباقي لتحصيلِ  ؛بذلكَ  وينجر  

  . (6) ((افائزً )) :يَأ ((،اًراِفَظ)) :هُ وقولُ         
                                                 

 . (( قياًسا ))( م خ : 1)
 .  2/1447الفنون :  ( ينظر: كشَّاف اصطالحات2)
، " قوله من الصيغة بيان لـ)ما( وقوله: فإنَّ إلى آخره علَّة لكون المراد بالمادة هنا 349هامش النسخة )م ز(/ ن (3)

الصيغة، أي: وذلك ألنَّ اصطالحهم على أنَّ الكلمة يقال لها: بناء وصيغة باعتبارين واآلتي له إنَّما هو الصيش 
 الصيغة" .  فتعّين حمل المادة على

 من التحقيق  .  20تنظر: الصفحة  (4)
 . ((بجعل ))(  م ف : 5)
 .  3/465( ينظر: مقاييس اللغة: 6)
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 :رادالمُ  ،((اا وافرً نصيبً )) :يَأ ،((اا منها حظً جامعً )) :يَأ ((،احائًز)) :هُ وقولُ         
 . (1) ((اكثيرً ))

 ،(2)الذكريِّ  للترتيبِ  مَّ وثُ  ،((لخإِ  تُ نْ كُ )) :هِ على قولِ  معطوف   ((رأيُت مَُّث)) :هُ قولُ        
على هذا  هُ لَ  لِ امِ في الحَ  هُ نْ مِ  وهذا شروع   ،الرأيِ  نِ مِ  ورأيتُ  ،(3)قَ بَ ا سَ مَّ مِ  مفهوم   والتراخيِّ 

 .(4)الصغيرِ  فِ المؤلَّ 
 خذَ ا َأمَّ ا لَ نَ هُ  هُ فكأنَّ  (5)هُ يضبطْ  مْ لَ  :الكتابَ  دَ رَ جَ  ((القاموسِ ))في  ((َدُرْجَأ)) :هُ قولُ        
  . ْر تدبَّ  ،هُ طَ ضب تركَ  هُ بعضَ 
 ،البيانُ  مُ ال يتقدَّ  :لَ يْ وقِ  ،بتبعيضِ  مشوب   م  قدَّ ا مُ مَ لِ  ( بيان  (ِهِداِصَقَم ْنِم)) :هُ قولُ       
 عُ مْ جَ  :دُ اصِ قَ مَ  :هُ وقولُ  ،رِ قدَّ المُ  نِ مِ  و بدل  أَ  ا بيان  مَ  :هُ وقولُ  ،اتقدمً مُ  نُ يَّ بَ المَ  رُ قدَّ فيُ  هِ وعليْ 
 . ولعُ فْ المَ  :بمعنى صدر  و مَ ا أَ جازً مَ  المكانُ  :بمعنى امَّ إِ  ،دٍ صَ قْ مَ 
((القاموسِ ))( في (َدُرْسوَأ)) :هُ قولُ       

 سياقِ  وجودةُ  ،الدرعِ  جُ سْ نَ  دِ رْ معاني السَ  نْ مِ  (6)
 . لْ تأمَّ  ،اهَ و نفسُ أَ  المقاصدِ  نِ مِ  عم  ا أَ مَّ إِ  والفوائدُ  ،المغايرِ  عطفِ  نْ وهذا مِ  ،الحديثِ 
 مُ لْ عِ  :يْ أَ  ،محذوف   الطالبينَ  ولُ عُ فْ ومَ  ،ةُ مَّ الهِ  :وهي ،عزيمةٍ  عُ مْ ( جَ (ِماِئَزَع)) :هُ قولُ       
 . فِ رْ الصَّ 

 . ((رفِ م الصَّ لْ في عِ )) :يْ َأ ،((َنْيِباِغالَر)) :هُ قولُ       
 .هُ ا قبلَ مَ لِ  ة  لَّ عِ  ((ُهفإنَّ)) :هُ وقولُ      
 . (7)((شيءٍ  لِّ كُ  نْ مِ  الكثيرُ )) :م  الجَ  ((القاموسِ ))( في (مَُّج)) :هُ قولُ       

                                                 

 .  117/ 2( ينظر: م. ن: 1)
 . 426ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني/(  2)
 من التحقيق . 20تنظر: الصفحة (  3)
 (  الُمراد به: الشرح الصغير لَبْحَرق .4)
 . 1/282نظر: القاموس المحيط، مادة )الجرد( : ي ( 5)
 . 1/301ينظر: م. ن، مادة )السرد( : ( 6)
 . 4/91القاموس المحيط، مادة )الجم ( : ( 7)
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 ويحتملُ  ،ينَ ب الصرفيّ تِ كُ  نْ مِ يَّ لالعائدَة إ المسائلَ  يحتملُ (( العوائُد)) :قوله      
 . هِ بِ  يشتغلُ  نْ لى مَ ي إِ منِّ  العائدةَ 
ا بالشرحين المفهومين ممَّ )) :يْ أَ  ،((منهما لّ ل النفع لكُ سهِّ )) :يْ أَ  ،((َرسََّي)) :هُ قولُ       

  .(1)((رَّ مَ 
 . (2)ى((ر خْ وأُ  ايَ نْ دُ )) :يْ أَ  (،(لخِإ)) :هُ قولُ       
 عِ مْ ففي جَ  ،ةِ خوَّ األُ  بخالفِ  ينِ الدِّ   /7/ظذي عِ مْ في جَ  بَ لَ غَ  ((يخواِنوإِل)) :هُ قولُ       
  .سبِ ذي النَ 
 . (4)على المعتزلةِ  (3)رد   هِ ا عليْ جوبً و ( ال (ِهمنِِّب)) :هُ قولُ       
 . استخدام   هِ ففيْ  بمعنى اللفظِ  ،((دُ مْ الحَ )) :يْ أَ  (،(هو)) :هُ ولُ ق      

 ، باللسانِ الَّ إِ  وهو ال يكونُ  ،الذكرُ  الثناءَ  نَّ فإِ  ،(5)الواقعِ  لبيانِ  ؛((باللساِن)) :هُ قولُ       
 . بالثناءِ  قة  تعلِّ مُ  لةِ لآل ءُ والبا ،الحقيقةِ  نُ ابي في القيودِ  صلُ واألَ 
 ن يمنعَ أَ  دُ رِ اختلفا معنى فال يَ فا يضً أَ  هِ بِ  قة  متعلِّ  (6)للتعديةِ  باؤهُ  ((ِها فْيَمِب)) :هُ قولُ و      
 ق  تعلِّ مُ  لَ وَّ األَ َأنَّ  نْ مِ ِبِه  جيبَ وما أُ  ،واحدٍ  والمعنى بعاملٍ  متحدي اللفظِ  حرفي جر   قُ تعل  

 للمنعِ  فال وجهَ  ؛كذلكَ  نِ يْ جارَّ ال صورِ  نْ مِ  دَ جِ ا وُ مَ  لَّ كُ  نَّ بأَ  دَّ رُ  فقدْ  والثاني بخاصٍ  ،بعاملٍ 
 . ْر بَّ دَ تَ  ،والتقييدِ  ،طالقِ اإلِ  مالحظةِ  عدمِ  عندَ  هُ نَّ أَ  ن يالحظَ  أَ الَّ إِ  حينئذٍ 

                                                 

 الُمراد بهما: الشرحان الصغير والكبير لَبْحَرق على الميَّة اأَلفعال .( 1)
 ى نسخة إسقاط في الدين والدنيا" . ،  "قوله: أي إلى آخره، ُكتب عل349هامش النسخة )م ز(/ ر (2)
 . 196ينظر: حاشية اأَلمير على جوهرة التوحيد/ (  3)
البصرّي  الحسن اعتزل أن بعد ه(131عطاء )ت بن واصل رأسها على كان الكبرى، اإلسالمية الِفرق من ِفرقة(  4)

 من ودارسين، علماء من ُكُثر باعأت لهم كان الكالمّية بالفرقة وُتعرف زمانه، في السنَّة أهل إمام ه(110)ت 
 القرآن، بخلق وقالوا بذاته، القائمة القديمة الحقيقية الصفات بنفي وقالوا المنزلتين، بين المنزلة في قالوا عقائدهم
 نالتجسيم، تنظر ترجمتها في : الَفرق بين الِفَرق وبيا في أوغلت منهم ِفَرًقا أنَّ  عليهم وُأخذ المنزلة، السماوية والكتب
والنحل، ابن  واألهواء الملل في ، والفصل 1/49: ، والملل والنحل، الشهرستانيّ  18الناجية، اأَلسفرايينّي/  الفرقة

 . 2/89حزم األندلسّي: 
 ،  "كالم في المعنى اللغوّي مبنّي على جعلهم إياه كالقول الشارح" . 350هامش النسخة )م ز(/ ن (5)

 .  37المعاني/ينظر: الجنى الداني في حروف  (6)
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 :هِ في قولِ  ال ينفعُ  لكنْ  التجريدُ  ن يالحظَ  أَ الَّ إِ  الدورُ  ( فيهِ (ِدْوُمْحعلى الَم)) :هُ قولُ         
في  وهي مهجورة   ،(1)داللُة االلتزامِ  في التعريفِ  انَ ا كَ هَ الزمُ  ريدَ أُ ن فإِ  ،((دِ وْ مُ حْ المَ ))

 ؛على معنى المدحِ  ،(2)والمدحِ  الحمدِ  على ترادفِ  مبني   فهذا التعريفُ  وبعدُ  ،التعاريفِ 
 يقلْ  مْ ولَ  ،((انِ وَ خَ أَ )) :هُ قولُ  -ا يفيدُ مَ كَ  -ا يًّ اختيار  ن يكونَ أَ  عليهِ  في المحمودِ  فال يشترطُ 

 . االختياريِّ  بغيرِ  لمدحِ ا باختصاصِ  حد  أَ 
لى إِ  شارةً إِ  فيكونُ  -مَ دَّ قَ ا تَ مَ كَ - (3)صلة   الباءَ  نَّ أَ  المتبادرُ  ((ِهْيا ِفَمِب)) :هُ قولُ       

 . هِ لعمومِ  ويشيرُ  ،عليهِ  المحمودِ  وحذفَ ، هِ بِ  المحمودِ 
ا وصفً  ال يكونُ ف ؛صافِ على االتِّ  يدلَ  الَّ أَ  عليهِ  دُ رِ يَ  لكنْ  ((،وهو إلخ)) :هُ قولُ        
 ا يلزمُ مَ  يذكرَ  نْ بأَ  ليهِ ا إِ هَ سنادُ وا ِ  ،على شخصٍ  الصفةِ  جراءُ إِ  الوصفَ  نَّ ألَ  وذلكَ  ؛بالجميلِ 

 ثبوتِ  نْ مِ  وال يلزمُ  ،و كريم  أَ  هو غني   :قالَ ن يُ بأَ  بصفةٍ  هُ صافُ اتِّ  هِ مضمونِ  ثبوتِ  نْ مِ 
 جوازِ ل ؛الصفةِ  ثبوتُ  الوصفِ  بوتِ ث نْ مِ  وال يلزمُ  ،الوصفِ   ثبوتُ الَّ إِ  (4)هلِل< الحمدُ >

 الجميلِ  على ثبوتِ  ال يدل   بالحمدِ  فالوصفُ  ،في الواقعِ  في الموصوفِ  ا ليَس مَ بِ  الوصفِ 
 نَّ أَ  ويحتملُ  ،ةِ الكماليَّ  الصفةِ  ا على قيامِ فً رْ عُ  يدل   هُ نَّ بأَ  جابُ ويُ  ِبِه، ذي هو المحمودُ الَّ 
 ،((لخإِ وهو )) :بعدُ  هِ لقولِ  باالختيارِ  هُ دْ يقيِّ  مْ ولَ  ،عليهِ  حمودِ للم شارة  هو إِ ف (5)للسببيةِ  ((الباءَ ))

 ا قيلَ مَ  فِ لتكل   يَ  داعاَل فَ  الحمدِ  نِ مِ  لنوعٍ  هذا تعريفَ  نَّ أَ  ظهرُ فاألَ  هِ هذا كلِّ   /7/ووبعدَ 
 . انَ هُ 

                                                 

ّما حدَّها بقوله: " 1/790أورد التهانوّي في كشَّاف اصطالحات الفنون: ( 1)  له وضع عّما أي عنه خارج على وا 
 الضاحك " . على اإلنسان كداللة أيضا االلتزامية والداللة االلتزام داللة وتسّمى

الحمد هو لمدح هلل تعالى، بقوله: " تخصيص الحمد دون ا  1/32في فتح القدير: ه(1250)تنقل الشوكانيّ ( 2)
 الجميل ه يكون علىوبقيد االختيار فارق المدح فإنَّ  ،على الجميل االختياريّ  الثناء باللسان

ن لم يكن الممدوح مختاًرا كمدح الرجل على جماله وقوته   نَّ ألَ  ؛الحمد كمورد الشكر مورد إنَّ  :وقيل... وشجاعته وا 
 " . ة واستهزاءموافقة الجوارح ليس بحمد بل سخريَّ  صميم القلب معكل ثناء باللسان ال يكون من 

 .  36ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، الُمرادّي/ (3)
 ( >...< ساقط من : م خ، م ف .4)

 .  39ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني/ (5)
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، ا مترادفانِ مَ هُ نَّ إِ  :رادُ والمُ  ،هُ لَ  االستعمالِ  مساعدةِ  لعدمِ  ؛( ضعيف  (اِنَوَخَأ)) :هُ قولُ         
 عبارةِ  ظاهرُ  عليهِ  ا يدل  مَ كَ  - ايضً أَ  في الحمدِ  االختياريِّ  قيدِ  اعتبارِ  مِ ا بعدمَّ إِ 
((افِ شَّ الكَ ))

 -في تفسيرِ  هِ بِ  حَ ا صرَّ مَ كَ -ا يضً أَ  في المدحِ  القيدِ  ذلكَ  ا باعتبارِ مَّ ا ِ و ")) -(1)
 ،الغيرِ  بفعلِ  ال يكونُ  المدحَ  نَّ بأَ  (2)َّمت زت رت يب ىب ُّٱ: تعالى هِ قولِ 
 خوانِ َأا مَ هُ نَّ َأ ويحتملُ  ،((الحكيمِ  عبدُ )) هُ قالَ  (3)(("الخدِّ  وصباحةِ  ،بالجمالِ  حُ التمد   لُ ؤو وي
 ،عمِ باألَ  التعريفُ  هُ يلزمُ  لكنْ  ؛خرىأُ  جهةٍ  نْ ن تغايرا مِ ا ِ و  ،بجميلٍ  َأنَّ كاًل ثناء   حيثُ  نْ مِ 

 . (4)هِ على منعِ  قونَ والمحقِّ 
 غاء  وبُ  ،ا بالقصرِ غَ وبُ ، والكسرِ  ،مِّ بالضَّ  ((ةً يَ غْ بِ ))و ((ةً يَ غْ بُ )) :يْ َأ ،((ِهْيِغْبَأ)) :هُ قولُ          
 خصُّٱُه: ومن ،(5)((له هُ طلبتُ )):يْ أَ  ،((الشيءَ  هُ بغيتُ )) :قالُ يُ  وقدْ  ،فيهما مِّ الضَّ  عَ مَ  بالمدِّ 

 الَ قَ  ،(7)(("ىغَ بَ لا عً طاو ى مُ غَ وانبَ  ،هُ ا لَ طالبً  كَ جعلتُ  اهُ يَّ إِ  كَ وابغيتُ ")) ،(6)َّمص
((البرماوي  ))

 . (1)وهو ينبغيُ  ،(9) المضارعُ الَّ إِ  هُ لَ  سمعْ يُ  مْ لَ وَ  :قيلَ ")) :(8)

                                                 

 كتاب ، وهو1/10التأويل، الزمخشرّي:  جوهو  في اأَلقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن ( ينظر: الكشَّاف1)
 ه(، كبير538الزمخشرّي، توفّي سنة ) محمد، بن عمر بن محمود القاسم أبو اهلل جار ألَّفه القرآن تفسير في

جمة، تنظر ترجمته في: كشف الظنون عن أسامي الكتب والمتون:  وبالغية لغوية فوائد فيه المعتزلة، والتفسير
 . 114قنوع بما هو مطبوع/ ، واكتفاء ال 2/1475
 ، من سورة الحجرات .7( اآلية: 2)
 . 50( حاشية عبد الحكيم على البيضاوّي، عبد الحكيم/3)
َأْي: منع التعريف باأَلخصِّ واأَلعمِّ، ينظر: تحرير القواعد المنطقيَّة في شرح الرسالة الشمسيَّة، قطب الدين ( 4)

 . 208الرازّي / 
 . 4/304ادة )بغيته( : القاموس المحيط، م( 5)
 ، من سورة التوبة .47( اآلية: 6)
 . 142( شرح البرماوّي على الميًّة األفعال، البرماوّي/7)
(، الدائم عبد بن اهلل محمد عبد الدين، َأبو شمس( هو 8) والحديث، من تصانيفه :  بالفقه عالم الشهير بـ)البرماويِّ

الصحيح، وشرح المية األفعال، تنظر ترجمته في:  الجامع على الصبيح الالمع الشذور، و زوائد بشرح الصدور شرح
، ومعجم المؤلفين: 189-6/188، واأَلعالم: 2/181السابع، الشوكانّي:  القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر
10/132 . 
 والياء والنون مزةاله صدره في تعاقب على تعريف الفعل المضارع بقوله: "ما 218( عّلق الجرجانّي في التعريفات/9)

 والتاء".
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((الشافعيَّ )) مامَ اإلِ  ولكنَّ         
 (2)()  ُوهو  ،(3)}]...[{هِ في كالمِ  الماضيَ  يستعمل

((ابي  طَّ الخَ )) هُ ونقلَ  ،اخصوصً  في اللغةِ  ة  جَّ حُ 
((الواحديِّ ))و ،((سائيِّ لكِ ا)) نْ عَ  (4)

 نْ عَ  (5)
((اجِ الزجَّ ))

 . صحيحٍ  غيرُ  ماضٍ  هُ لَ  سمعْ يُ  مْ لَ  هُ نَّ إِ  :ا قيلَ فمَ  ،(7)(("(6)
ويحتمُل َأنَّ  ،(8)((نْ عَ )) :بمعنى ((الباءُ ))و ،((الً دَ بَ )) :هُ قولُ  قُ تعلِّ والمُ  ((للحمِد)) :هُ قولُ      

 وا أَ محمودً  هِ بِ  ستبدلٍ مُ  غيرُ )) :يْ أَ  ،هُ حمدُ َأ ،((اهللِ  نِ  عَ بدالً  طالبٍ  غيرُ )) :يْ أَ  ،هللِ  الضميرَ 
 عليهِ  ذا دلَّ إِ  حذفُ يُ  هُ نَّ فإِ  ؛محذوفٍ  لموصولٍ  و صلةُ أَ  ا حالية  إمَّ  فالجملةُ  ،((غيَرهُ  الهً إِ 

 . موالنا لذاتِ  الحمدَ  نَّ أَ  فهمُ تُ ال ا ذَ وعلى هَ  ،دليل  
 . فرادُ األَ  في الحالِ  صلَ األَ  نَّ لى أَ إِ  رةً شاإِ  هُ اقحمَ  ((ِلَحي َمِف)) :هُ قولُ     

                                                                                                                         

 . ((يبغي ))( م ف : 1)
الشهير بـ)الشافعّي(، إمام فقيه،  المطلبّي، القرشي عثمان بن العباس بن إدريس بن اهلل محمد عبد هو أبو (2)

ه(، تنظر 204وشاعر ولغوي بارع، من تصانيفه: المسند في الحديث، وأحكام القرآن، والسنن، والرسالة، توفي سنة )
 . 26/ 6، األعالم: 163/ 4، وفيات األعيان: 71/ 1جمته في : طبقات الفقهاء، الشيرازّي: تر 
ا لفظة: )كثيًرا( ، وقد عّلق محقق البرماوّي أنَّه تتبع كتب اإلمام 3) ( في قول البرماوّي الذي نقله الرفاعّي نصًّ

 . أسقطها للسبب نفسه الشافعّي ولم يجد هذه الكثرة في استعمال الشافعّي، ولعلَّ الرفاعيّ 
، عالم في العربية، فقيه، محّدث، من (الخطَّابّي البستيّ  )بـ إبراهيم، الشهير بن محمد بن حمد سليمان هو أبو (4)

ه(،  تنظر ترجمته في: 388الحديث، توفي سنة ) القرآن، وغريب إعجاز المحدثين، وبيان غلط تصانيفه: إصالح
 .  2/273، واأَلعالم : 17/23أعالم الُنبالء :  ، وَسَير7/207الوافي بالوفيات : 

باألدب، من  وعالم مفسِّر، الشهير بـ)الواحدّي(، َمت وية، بن علي بن محمد بن أحمد بن هو أبو الحسن، علي( 5)
الحسنى،  األسماء النزول، وشرح المتنبي، وأسباب ديوان والوجيز، وشرح والوسيط، تصانيفه: في التفسير: البسيط،

 .7/26، ومعجم المؤّلفين: 4/255، واأَلعالم:  3/303ه(، تنظر ترجمته في: وفّيات اأَلعيان: 468ي سنة )توف
اج(، سهل، بن السري بن إبراهيم( هو أبو إسحاق 6)  معاني واللغة، من تصانيفه:  بالنحو عالم الشهير بـ)الزَّجَّ

 في والمثلث األلفاظ، تصريف في وَأفعلت وفعلت لغة،وال األدب في اإلنسان، واأَلمالي وخلق واالشتقاق،  القرآن،
عراب اللغة، ، ومعجم 1/40، واأَلعالم:  1/46ه(، تنظر ترجمته: وفّيات اأَلعيان: 311القرآن، توفّي سنة ) وا 

 . 1/33المؤلفين: 
 . 1/57، وينظر: المصباح المنير، الفيومّي:  142( شرح البرماوّي على الميًّة األفعال/7)
 . 41الجنى الداني في حروف المعاني/ظر: (  ين8)
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بغى َأا ال حمدً )) :يْ أَ  ،محذوفٍ  لمصدرٍ  صفةً  ن تكونَ أَ  ( ويصح  (اِلالَح)) :هُ قولُ     
 الموصوفَ  نَّ وفيه أَ  ،(1)ا قالواذَ كَ  ،على اهللِ  الضميرِ  على هذا عودُ  وال يصح   ،((لخإِ 

ا نَّ مِ )) :((مهِ قولِ ))ـك ((يف)) وأَ  ((نْ مِ ))ـب مجرورٍ  اسمَ  بعُض  كانَ ِإذا  الَّ إِ  حذفُ ال يُ  بالجملةِ 
 . (2)((قامَ ا أَ نَّ ومِ  ظعنَ 

 :(3)هِ وقولِ  
ـــــوْ  ـــــتَ  َل ـــــا ُقْل ـــــا فـــــي َم َه ـــــم َقْوم         ت يـــــَثم   ل
 
 

يَســــــــــم   َحَســــــــــبٍ  فــــــــــي َيْفُضــــــــــُلَها   وم 
 ؛بمعنى الحدثِ  هُ نَّ ألَ  ؛(4)((التزامِ  داللةُ )) :يْ أَ  ،((هْيِلل َعْوُلْدالَم)) :هُ قولُ  /8/ظ      

 يثنِ  مْ لَ  ((الُمَصنِّفَ )) نَّ على أَ  ي  نِ بْ وهذا مَ  -(5)((حُ ارِ الشَّ )) هُ حَ ا وضَّ كمَ  - اًل اعِ فَ  لزمُ ستفي
  .ْر بَّ دَ تَ  ،(6)اهَ ى بَ نَ ثْ بل أَ  للجملةِ  بالمضمونِ 

 . لِ مَّ الكُ  مرتبةُ  هِ وهذِ  ،((اخرويًّ أُ )) وأَ  ((ادنيويً )) :يْ أَ  ،((اًضَوِع)) :هُ قولُ     
 . ْر بَّ دَ فتَ  ،هِ بل لذاتِ  :ن يقولَ أَ  ( المناسبُ (اَمل ِلَب)) :هُ قولُ     
 . م  قدَّ مُ  بيان   :هِ رضوانِ  نْ ومِ  ،محذوف   فالمفعولُ  ،((الحامدَ )) :يْ أَ  ،((ُغلَِّبُي)) :هُ قولُ     
 . ((ا للغةِ  مطابقً قوالً )) :يْ أَ  (،(قاُلُي)) :هُ قولُ     
 . ((لِ وْ عُ فْ المَ  غيري لحذفِ )) :يْ َأ (،(شيَءال ُتْغلََّب)) :هُ قولُ     
 لُ عْ وهو جَ  ،رفيِّ الصَّ  ال للتضعيفِ  ،((العينِ  تكريرِ )) :يْ أَ  ((،ِفْيِعْضالتَِّب)) :هُ وقولُ     

 . (لَّ ظَ )و (،سَّ ـ)مَ كَ  واحدٍ  جنسٍ  نْ مِ  مِ والالَّ  ،العينِ 
 

                                                 

 . 1/986ينظر: شرح الرضّي على الكافيَّة: ( 1)
 نحو ،(من) مع الكالم في ذلك جاء ، بقوله: "وربما172ه( في ضرائر الشعر/ 669(  علَّق ابن عصفور )ت2)

نما. أقام فريق ومنا ظعن فريق منا: يريدون( أقام ومنا ظعن منا: )قولهم  بعض، بمعنى ألنها( من) مع حذفه حسن وا 
 أقام". وبعضنا ظعن بعضنا: قالوا فكأنهم

البيت من الرجز مختلف في قائله، فقيل: لحكيم بن معيَّة، أو لحميد اأَلرقط، َأو َأبو اأَلسود الحماني، ينظر: ( 3)
ل في شواهد العربية:  5/62العرب: لسان لباب ولب خزانة اأَلدب  .  12/156، والمعجم المفصَّ

ن 351هامش النسخة )م ز(/ ن (4) ،  "أي: بناَء على مذهب البصريين، أنَّ )ال( التنوب عن المضاف إليه، وا 
 ُنظر إلى مذهب الكوفيّين كانت الداللة من )ال(" . 

 . رحمه اهلل  –راد به: َبْحَرق المُ  (5)
 . 69(/اأَلفعال الميَّة)بـ المشهورة اأَلفعال، ينظر: َأبنية (6)
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((الصةِ الخُ ))في  الَ ا قَ مَ كَ  - ((القياسِ  على غيرِ )) :يْ أَ  (،(ىَضر َرَدْصَم)) :هُ قولُ    
(1):  

ـــــــــــــلُ  زم   وَفْع ـــــــــــــالَّ ـــــــــــــهُ  ال ـــــــــــــلَ : باُب  َفُع
 
 

 *............................* 
 

 :(2)هِ كقولِ  ،بالتشديدِ  :قالُ ويُ  (،(بالتخفيف)) :هُ قولُ     
*...........................* 

 
 

 َجــــــــديرُ  مْنــــــــكَ  َأملــــــــتَ  بمــــــــا وأنــــــــتَ  
 

 .ا نَ هُ  هُ ال معنى لَ  المصدرَ  نَّ ألَ  ؛((اَنوهو ُه)) :هُ قولُ     
 قبلَ  المصدرِ  نِ عَ  خبارُ اإلِ  هُ وعلى ما قبلَ  ،عليهِ  ( يلزمُ (لخِإ ِهْيِف ُلاِمالَع)) :هُ قولُ     

 حسنُ واألَ  ،وهو قليل   ،حليالمَ  لُ مَ وعَ  ،(3)رَّ ا مَ مَ  :قالَ ن يُ أَ  الَّ إِ  وهو ممنوع   ،هِ معمولِ  استفياءِ 
 نَّ أَ  ويظهرُ  ،ا قالواذَ كَ  ةِ والفعليَّ  ،ةِ ا باالسميَّ حميدً  ويكونُ  ،(4)فٍ و حذم لمعموالً  ن يكونَ أَ 

 بالنسبةِ  الحمدَ  نَّ ألَ  ؛((حِ ارِ لشَّ ))لـا التنافي على مَ  وهو لزومُ  ،رَ آخَ  مرِ ألَ  ن  تعيَّ مُ  لِ عْ الفِ  تقديرَ 
وال  ،هِ ال لذاتِ  هِ لذاتِ  هُ حمدُ أَ  :الَ قَ  هُ نَّ فكأَ  المأمولِ لبلوغ ِ  ؛انَ هُ  هِ لذاتِ  معناهُ  ((بغىأَ ال )) :هِ لقولِ 

 . ا فيهِ مَ  يخفاكَ 
 وهذا التراخيُ  ،هم  أَ  بالخالقِ  قُ ا يتعلَّ مَ  فإنَّ  ،ي الرتبةِ لتراخِ  ؛تى بهاأَ  ((مَُّث)) :هُ قولُ       

ما هو نَّ ها إِ وترتيبُ  مَّ فتراخي ثُ  الَّ ا ِ و  التراخي في الزمنِ  منزلةَ  ل  زَّ نَ مُ  البحثينِ  تغايرَ  فإنَّ  تنزيلي  
((ارِ العطَّ ))ا نَ مشايخِ  شيخِ  حاشيةَ  انظْر  ،فردِ المُ في 

ا في مَ  وال يخفاكَ  ،((فِ الُمَصنَّ ))على  (5)
 .هذا 

                                                 

 ، وعجزه: 40من ألفية ابن مالك/  الرجز( 1)
 وكشلل وكجوىً  *......................*        كفرحٍ    

، وتتمة  2/502العرب:  لسان لباب ولب ، ينظر: خزانة اأَلدب 86البيت من البسيط، وهو ألبي نؤاس، ديوانه/( 2)
 صدر البيت قوله: 

ني                           *........................*            بالمنى بلغتك إذ جدير وا 
 والشاعر ليس من عصر االستشهاد لكن يستأنس بشعره، والقياس يتحّمل ِإراد شعره .      

 من التحقيق . 27 الصفحةتنظر: ( 3)
 . (( لحذف ))( م خ : 4)
هير بـ)العطَّار(، فقيه محمود، الش بن محمد بن ، وهو حسن 144( ينظر: حاشية العّطار على الميَّة اأَلفعال/ 5)

 والمجيب المقنطر والربعين باالسطرالب العمل عالم أديب، من تصانيفه: حاشيته على الميَّة اأَلفعال، وكيفية
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 رُ يْ خِ يَ  خارَ  مصدرَ  يكونُ  هُ نَّ فإِ  مشترك  ")) :((ارُ العطَّ )) مةُ العالَّ  ( قالَ (ِرْيَخ)) :هُ قولُ      
، (1)َّ جض مص خص ُّٱ: نحوُ  ،وال صفةً  ،مصدرٍ  ا غيرَ اسمً }]...[{ و ،الشرِّ  ا ضدَ رً يْ خَ 
 ؛هُ همزتُ  تْ فَ ذِ حُ  تفضيلٍ  اسمَ /8/وويكونُ }]...[{، خيرٍ  فَ مخفَّ  صفةً  ويكونُ  ،((ماالً )) :يْ أَ 

 بلْ  ممنوع   والحصرُ : ((ارُ طَّ العَ )) قالَ  ،((انَ هُ  رادُ وهو المُ )) :((حُ ارِ الشَّ )) قالَ ، (2)(("للتخفيفِ 
 . (3)الموجوداتِ  صلُ َأ هُ نَّ فإِ  ؛ مبالغةَ ال بلْ ؛ المبالغةِ  على سبيلِ  ممكنة   المصدريةُ 
 ،عاهُ دَّ مُ  ال ينتجُ  ((لخإِ ه فإنَّ )) :هُ قولُ  بلْ  بطل ما قالَ للورى تُ  اإلضافةَ  نَّ أَ  وفيهِ           

  .لْ تأمَّ 
 :بهِ  المرادُ  (4)((فِ الُمَصنَّ ))ا في ومَ  ،اللفظُ  رادَ المُ  نَّ ألَ  ؛رَ هَ ظْ أَ  ((الُةالَصَو)) :هُ قولُ      
 تي صالةُ الَّ  اآلدميينَ  لصالةِ  وهذا تفسير   ،(5)() لهُ  على الواصلِ  الزائدةُ  حمةُ الر 
 فلمْ  ((فِ صنَّ المُ ))في  ا الصالةُ مَّ وأَ ، ((الصالةُ  مَّ ثُ )) :هِ بقولِ  ((هدعاؤُ )) :يْ أَ  ،منها ((فِ صنِّ المُ ))

 ؛الدعاءُ  هِ غيرِ  نْ ومِ  ،الرحمةُ  اهللِ  نْ مِ  في اللغةِ  الصالةَ  إنَّ  :ن يقولَ ى أَ لَ وْ واألَ  ،عليها مْ يتكلَّ 
كما  ((فِ صنِّ المُ )) ال صالةَ  اهللِ  صالةُ  رادَ المُ  نَّ ألَ  ؛((فِ صنَّ المُ ))في  الصالةَ  نَ قد بيَّ  فيكونُ 

 .هو ظاهر  
نا  لنبيِّ الَّ إِ  الورى ال ينصرفُ  خيرُ  طلقَ ومتى أُ  :قالَ ن يُ أَ  ( المناسبُ (ُرْيوَخ)) :هُ قولُ     

() َ؛مثل ما هنا :ن قالَ أَ  بعدَ  ((هِ كبيرِ ))في  هُ وعبارتُ  ،((لخولهذا إِ )) :هُ قولُ  ن يصحَّ أَ  جلِ ؛ أل 
  .ا نَ ما ذكرْ  ى فيها مثلُ لَ وْ واألَ ، (6)(("( ) لهُ  هذا الوصفِ  نِ لتعيِّ "))

                                                                                                                         

واألصول، توفي سنة  والمنطق العربية في وحواش شعر، وديوان والمراسالت، اإلنشاء في وكتاب والبسائط،
 . 285 -3/284، ومعجم المؤلفين:  2/220، واأَلعالم:  1/468ه(، تنظر ترجمته في : حلية البشر: 1250)
 ، من سورة البقرة .180( اآلية: 1)
 . 145( حاشية العّطار على الميَّة اأَلفعال/ 2)
 . 145( ينظر: م. ن/ 3)

 .  الميَّة اأَلفعالراد به: المُ  (4)
 . 69(/اأَلفعال الميَّة)بـ المشهورة اأَلفعال، ينظر: َأبنية (5)
 . 26فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح الميَّة األفعال المشهور، بـ)الشرح الكبير(/ (6)
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 وعندَ  ،الياءِ  وتقديمِ  ،العينِ  بكسرِ  ((ل  عِ يْ فَ ))(1)ينَ البصريِّ  عندَ  :هُ صلُ ( أَ (ٍديَِّس: ))هُ قولُ     
((الفّراءِ )) وعندَ  ،العينِ  ه بفتحِ نَّ  َأالَّ إِ  كَ ذلِ كَ  (2)ينَ غداديّ الب

 ((دُ سيائِ )) :بدليلِ  العينِ  بتقديمِ  (3)
 .بالهمزِ 
في  هُ قالَ  ،(4)(("همايف السينِ  مِّ ها مع ضَ وضمِّ  ،الدالِ  بفتحِ ")) ((اًدُدؤُس)) :هُ قولُ     

 .((الكبيرِ ))
  .(5)((فِ الُمَصنَّ ))في  الضميرِ  تفسيرَ  قصدَ  ((ِةمَّاأُل اداُتَس)) :هُ قولُ     

، ال (6)((اَل ضَ الفُ ))و ،((انَ ساداتُ )) :هِ قولِ  بدليلِ  هِ تِ مَّ أُ  اءُ يَ قِ تْ أَ  :ناهُ  والمرادُ  ((يٌِّعْرَش)) :هُ قولُ     
 . ْر تدبَّ ، ((الشارحِ )) ا صنعَ مَ كَ 

((خفشِ األَ )) عندَ  :يأَ  ،((ُعْمَج)) :هُ قولُ     
الَّ فـ ،(7)  صيشِ  نْ ليس مِ  ((سيبويهِ )) عندَ  ((َفُعل  ))واِ 

 .(1)موعِ الجُ 

                                                 

 . 4/366ينظر: الكتاب، سيبويه : ( 1)
 النحويَّة بآرائهم خلطوا نحويَّة جماعة وهم بغداد، إلى نسبة ، والبغدادّيون 2/16ينظر: الُمْنِصف، ابن جنِّّي : ( 2)
ّنما الصريح، لكوفيبا وال الخالص، بالبصري هو ال  السبب وأنّ   النحويين، على االطِّالع على يقوم مذهب هو وا 
 على تنافسا شيوخهما من شيخين يد على بغداد في والكوفي البصري المذهبين تالقي هو المذهب هذا نشوء في

 الكوفي ثعلب سالعبا أبو هما: الشيخان وهذان الدارسين، بين مذهبيهما نشر على وعمال بغداد في النحو رئاسة
 العلماء وتاريخ ،72/البصريين النحويين أخبار:  في ترجمتهم تنظر البصري، ه(285المبّرد )ت العباس وأبو

 . 177/واللغويين النحويين وطبقات ،55/ النحويين
،  322، والممتع في التصريف/ 464لم َأقف عليه في تصانيفه، ينظر: شرح تصريف الملوكي، ابن يعيش/  (3)

،  وهو 3/154ومابعدها ، وشرح الرضّي على الشافية:  2/597(: 115نصاف في مسائل الخالف، مسألة )و اإلِ 
أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل األسلمّي، الشهير بـ)الفرَّاء( رأس المدرسة الكوفّية في النحو، أديب، مشارك في 

ه(، تنظر ترجمته في: طبقات  207، توفّي سنة )بعض العلوم، من تصانيفه: آلة الكتابة، والمقصور والممدود
 . 13/198، ومعجم المؤلفين:81، ونزهة األلباء/132النحويين/

 . 26فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح الميَّة األفعال المشهور، بـ)الشرح الكبير(/  (4)
 . 69(/اأَلفعال الميَّة)بـ المشهورة اأَلفعال، ينظر: َأبنية (5)
  . ن .ينظر: م  (6)
، وحاشــية 1/9لــم َأقــف عليــه فــي تصــانيفه، ينظــر: التصــريح بمضــمون التوضــيح فــي النحــو، خالــد اأَلزهــري:  ( 7)

، ومافــات اإلنصــاف مــن مســائل 101 -100، و شــرح الميَّــة اأَلفعــال )اطفــيش(/147العطَّــار علــى الميَّــة اأَلفعــال/
المجاشعّي، الشـهير بــ)األخفش األوسـط(، عـالم فـي  ، وهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخيّ 452الخالف، بيومي/
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 . الكثرةِ  موعِ جُ  نْ مِ  هُ فإنَّ  ؛خِ سَ النُ  ا في بعضِ مَ كَ  هُ حذفُ  ( الصوابُ (ٍةقلَّ ُعْمَج)) :هُ قولُ      
((التوضيحِ ))في  قالَ  ،((قياٍس على غيِر)) :هُ قولُ      

 في فاعلٍ  ((الءُ عَ فُ )) :ويكثرُ  ،(2)
 فإنَّ : "))هُ شارحُ  قالَ  ،(3)((رٍ اعِ شَ ))و ،((حٍ الِ صَ ))و ،((لٍ اقِ عَ ))ـك :((لغريزةِ ا))ـعلى معنى ك دال  

 ،((الكرمِ ))ـك :ةِ الغريزيَّ  وصافِ باألَ  الشبيهةِ  وصافِ األَ  نِ مِ  عرَ والشِّ  والصالحَ  ،العقلَ 
  . (4)(("كتسبٍ مُ   منها غيرُ كاًل  نَّ أَ  جهةِ  نْ مِ  ((البخلِ ))و

كما في  ،هِ واتباعِ  ،إليهِ  واالنتسابِ  ،هِ ورؤيتِ  ،(5)هِ حبتِ صُ  نْ ( مِ (مُهَلضَّا َفَم)) :هُ قولُ        
 سقاطُ إِ  والمناسبُ  ،لهم واالستغفارُ  ،لهم الدعاءُ  /9/ظ:والمرادُ  ،فيهِ  قالَ  ،(6)((هِ كبيرِ ))

 . لْ تأمَّ  ،االستغفارِ 
وهو  ،لى هذا النظمِ إِ  الداعيِّ  الغرضِ ")) نَ ابي ((الُمَصنِّفُ )) دَ صَ ( قَ (وبعُد)) :هُ قولُ        
 ل بها إلى فهمِ تي يتوصَّ الَّ  اللغةِ  لى علمِ إِ  بهِ  لُ ذي يتوصَّ الَّ  التصريفِ  على علمِ  الحث  
 . ((الكبيرِ ))في  هُ قالُ  ،"))(7) هِ نبيِّ  ةِ وسنَّ  -تعالى – اهللِ  كتابِ 

 ،للتصنيفِ  للتمهيدِ  ؛ولىواألُ  ،ةِ على قصَّ  ةِ قصَّ  لعطفِ  ( الواوُ (وبعُد)) :هُ قولُ        
 عطفِ  في غيرِ  هُ نَّ ألَ  ؛على اإلنشاءِ  خبارِ اإلِ  عطفِ  عُ نْ مَ  دُ رِ وال يَ  ،هِ سببِ  لبيانِ  ؛والثانيةُ 
 هُ دَّ ورَ  ،ة  خبريَّ  الحمدِ  جملةَ  فإنَّ  ؛على الخبرِ  العطفِ  نِ مِ  هُ نَّ بأَ (8)بعض   جابَ وأَ  ،ةِ القصَّ 

                                                                                                                         

ه(، تنظـر  215العربية، ورأس المدرسة البصـرية فـي النحـو، مـن تصـانيفه: معـاني القـرآن، والَعـروض، تـوفي سـنة )
نباه الرواة : 39ترجمته في : َأخبار النحويين/  . 4/231، ومعجم المؤلفين: 2/36، واِ 

 . 3/625( ينظر: الكتاب: 1)
، وهو كتاب في النحو، َألَّفه ابن  320/ 3نظر: أوضح المسالك على َألفية ابن مالك، ابن هشام اأَلنصارّي: ( ي2)

ه(، تنظر ترجمته في: 672ه( شرح فيه ألفية ابن مالك الجّيانّي، توفي سنة )761هشام اأَلنصارّي، توفي سنة )
ي303، واكتفاء القنوع بما هو مطبوع/ 1/152كشف الظنون:  ، وهدية العارفين:  3/293ضاح المكنون: ، وا 

1/465  . 
 . 2/545النحو :  في التوضيح بمضمون التصريح(  ينظر: 3)
 . 2/545م. ن : (  4)
 ،  "أي: رجوع الفضال للصحب" . 351هامش النسخة )م ز(/ ر (5)
 . 26فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح الميَّة األفعال المشهور، بـ)الشرح الكبير(/  (6)
 . 27فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح الميَّة األفعال المشهور، بـ)الشرح الكبير(/  (7)
 . 125 – 124( ينظر: شرح اطفيش على الميَّة اأَلفعال/ 8)
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((ارُ طَّ العَ ))
 نَّ إِ  :((هِ كبيرِ ))في  ((الشارحُ )) قالَ  ،ة  نشائيَّ ا إِ هنَّ ؛ ألَ في الصالةِ  ال يظهرُ  هُ نَّ بأَ  (1)

 وتوجيهُ ")) :((ارُ طَّ العَ )) قالَ  ،ها الفاءُ بعدَ  ؛ فلهذا حسنُ (2)معنى االبتداءِ  متضمنة   ((بعدَ ))
 . (3)(("عن البيانِ  ي  نِ غَ  هِ فسادِ 
 نزلُ ذي يُ الَّ  ومُ وهو العم ،لهُ  المعنى المالبُس  :بمعنى االبتداءِ  هُ مرادَ  نَّ أَ  ويحتملُ      
ا كمَ  تجري مجرى الشرطِ  الظرفِ  كلمةَ  نَّ ألَ  ؛هُ ما بعدَ  بالفاءِ  قرنَ فيُ  ؛الشرطِ  منزلةَ  المبتدَأ
  . ْر تدبَّ ، (4)َّحف جف مغ جغ  مع جع مظ حطُّٱ: في

 المضافِ  لفظِ  ةِ مع نيَّ  النصبِ  نِ مِ   فال مانعَ الَّ ا ِ و  الروايةُ  هُ ( لعلَّ (ِةيَِّنْبالَم)) :هُ قولُ       
  .إليهِ 
 الَّ ا ِ و  ،البناءِ  محلِ ل ؛بيان   ((عندَ )) :بمعنى ((الالمُ ))ها نَّ أَ  ظهرُ ( األَ (اَهِعْطلَق)) :هُ قولُ       
 القطعُ  وليَس  ،مع النصبِ  قُ يتحقَّ  هُ نَّ ألَ  ؛فال يصح   -هُ كما هو ظاهرُ  -للبناءِ  ةً علَّ  ن كانَ أَ ب
 -ا هو ظاهر  كمَ  - الظروفِ  نِ ها مِ نَّ ا بَأعليه للحكمِ  ةً علَّ  ن يكونَ أَ  وال يصح   ،هِ سبابِ أَ  نْ مِ 

 . ضافةِ ها معنى اإلِ نُ تضمّ  ((لخها إِ لقطعِ )) :هِ بقولِ  رادَ المُ  نَّ أَ  ويحتملُ  ،((مبنيةٍ ))ـب ق  وهو متعلِّ 
((الُمَصنِّفِ )) كالمَ  نَّ ألَ  ؛((راُدوالُم)) :هُ قولُ       

 ،االصطالحي   الفعلُ  هُ منِ  المتبادرَ  (5)
  . هُ على ما فهمَ  ((مرادٍ ))ـب وليَس 

 . (6)((فيما بعدُ )) :وكذا يقالُ  ،((دٍ يْ زِ مَ ))و أَ  ((جّردٍ مُ )) :يْ َأ (،(ماٍض ْنِم)) :هُ قولُ        
عن  عبارةً  فُ التصرّ  يكونُ  هِ على كالمِ  ((لخما إِ نَّ وا ِ )) :هُ ينافي قولَ  ((لخِإ مَع: ))هُ قولُ        

 ،(7)(("لخإِ  ْز حِ يَ ")) :((الُمَصنِّفِ )) قولُ  هُ ال يناسبُ  كنْ ل ،هالى غيرِ ة إِ القياسيَّ  من حالِ  لِ التنق  

                                                 

 . 149( ينظر: حاشية العّطار على الميَّة اأَلفعال/ 1)
 .   27/(الكبير الشرح)بـ ،المشهور األفعال الميَّة بشرح اإلشكال وحلّ  اأَلقفال ينظر: فتح (2)
 . 151( حاشية العّطار على الميَّة اأَلفعال/ 3)
 ، من سورة األحقاف .11( اآلية: 4)

 . 69(/اأَلفعال الميَّة)بـ المشهورة اأَلفعال، ينظر: َأبنية (5)
 . من التحقيق  85تنظر: الصفحة (6) 
 . 69(/اأَلفعال الميَّة)بـ المشهورة اأَلفعال، َأبنية(7) 
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 /9/وهُ فُ وتصرّ  -بعدُ  فِ صنِّ المُ  كالمِ  نْ مِ  ؤخذُ ا يُ كمَ  - الماضي   الفعلُ  :رادَ المُ  نَّ أَ  والظاهرُ 
 . ((لخف إِ وتصر  )):  ((حِ ارِ الشَ )) له قولُ  ويدل   ،هماوغيرِ  مرٍ وأَ  ،لى مضارعٍ إِ  يكونُ 

 . ((التضمني  )) :يْ أَ  ،((ومعناُه)) :قوله       
 دِ جرَّ في المُ  المنظومةِ  بوابُ َأ ((تْ انحصرَ ))ـف اآللةِ  ((سمِ ا))ـك ((ذلَك وغيُر)) :هُ قولُ       

 نِ مِ  نَ يْ لِ وْ عُ فْ والمَ  ،نَ ليْ اعِ الفَ  سماءِ أَ  بنيةِ وَأ ،هِ وتصاريفِ  ،فيهِ  المزيدِ  الفعلِ  بنيةِ وَأ ،هِ وتصاريفِ 
 وما يلتحقُ  ،والمكانِ ، مانِ الزَّ  سماءِ وَأ ،كذلكَ  صادرِ المَ  بنيةِ وأَ  ،(1)>فيِه< دِ زيوالمَ  ،دِ جرَّ المُ 

 .(2)هاوغيرِ  اآللةِ  نِ بهما مِ 
 عنْ  فيهِ  بحثُ ما يُ  :هنَّ بأَ  هُ حدَّ  علمتَ  دْ وقَ  ،((صريفِ التَّ  لفظِ ))بـ :ي( أَ (ِهوِب)) :هُ قولُ       

ا مَّ وأَ  ،المتمكنةِ  سماءِ واألَ  ،الجامدةِ  الغيرِ  فعالُ األَ  :مِ لِ بالكَ  رادُ والمُ  ،مِ لِ الكَ  بنيةِ َأ حوالِ أَ 
((الصةِ الخُ ))ا في كمَ  ها هذا الفنُ بِ  قُ فال يتعلَّ  الجامدةُ  فعالُ واألَ  ،والحروفُ  ،المبنياتُ 

(3). 
 ؛هِ رِ تغيِّ  لكثرةِ  صل  َأ لِ عْ وهو في الفِ ")) :((هِ كبيرِ ))في  هُ عبارتُ  ((لخِإ ما خصَّنَّوِإ)) :هُ قولُ       
 هُ ا ذكرَ مَ لِ  ؛بالفعلِ  المنظومةَ  هذهِ  صَّ خَ  -اهللُ  هُ رحمَ - (4)((مُ اظِ النَ ))و ،فيهِ  االشتقاقِ  لظهورِ 

 :بمعنى ((نْ مِ ))و ،(6)((في)) :هنا بمعنى ((الباءُ ))ـف ،(5)(("اللغةِ  ُمحكمِ  مفتاحُ  هُ حكامَ أَ  نَّ أَ  نْ مِ 
((الكبيرِ ))ما في  موافقةُ  المناسبُ ف (7)((النسبةِ  باءِ ))و أَ  ((مِ الالَّ ))

 ((صلَ أَ )) نَّ وهذا على أَ  ،(8)
 هُ نَّ بَأ فيجابُ  ؛صلٍ ليس بأَ  االسمَ  نَّ أَ  يردُ  تفضيلٍ  ها صيغةُ نَّ وعلى أَ  ،تفضيلِ  صيغةَ  ليستْ 

 . (9)رَّ ا مَ مَ  :ويقالُ  ،هِ بابِ  على غيرِ 

                                                 

 ( >...< ساقط من : م خ، م ف .1)
 . ومابعدها  ، 69(/اأَلفعال الميَّة)بـ المشهورة اأَلفعال، ينظر: َأبنية (2)
 . 73ينظر: ألفية ابن مالك/ ( 3)

 . 69(/اأَلفعال الميَّة)بـ المشهورة اأَلفعال، َأبنيةينظر:  (4) 
 . 27ور، بـ)الشرح الكبير(/ فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح الميَّة األفعال المشه (5)

 .  40ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني/ (6)
 .  313و  310ينظر: م. ن/ (7)
 . 27ينظر: فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح الميَّة األفعال المشهور، بـ)الشرح الكبير(/  (8)

 من التحقيق . 30تنظر: الصفحة (9) 
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 ،((ها في الواقعِ خصَّ )) :يْ أَ  ،((لخإِ  صَّ خَ )) :هِ بقولِ  رادَ ه أَ لعلَّ  ((لخما ِإنَِّإ)) :هُ وقولُ        
ها، بقوِلِه:  :ويحتملُ  ،((هاغالبَ )) :يْ أَ   الميةُ )) :يتْ مَّ سُ  حيثُ ، ويتحمَُّل ((فالِفْعلُ ))ِإنَُّه خصَّ

 .لْ تأمَّ  ،((فعالِ األَ 
 . صلِ األَ  بحسبِ  ((ا حسيًّ دخوالً )) :يْ َأ ،((ا يدخُلَم)) :هُ قولُ        
 وهو الطريقُ  ،سبيلٍ  جمعُ ")) :((الكبيرِ ))في ما  اسبُ ( المن(لخِإ ُركََّذُي)) :هُ قولُ        

 . (1)(("ثُ ؤنَّ ويُ  ،منهما كل   رُ ذكَّ يُ 
 التصريفِ  حكامَ َأ فإنَّ  ؛عَ نِ مُ  (2)((ةِ لسببيَّ ))ـل الباءُ  ن كانتِ إِ  ((ِةَفِرْعَمِب)) :هُ قولُ        
ن كانت  ،والفتح والكسر مِّ بالضَّ  لَ ِـ عُ َـــ فَ  بينَ  نَ قيْ المفرِّ  اللغةِ  هلِ أَ  نْ عَ  بالنقلِ  فعالِ لألَ  وا 

ن أَ  ،إليهِ  فال حاجةَ  (3)((مع)) :بمعنى في  ما قالَ كَ  - التصريفِ  علمَ  حكمَ أَ  رادَ وا 
 رادِ مُ  نْ عَ  هذا بمعزلٍ  وكل   ،اا تامً حكامً إِ  :قالَ ن يُ  أَ الَّ إِ  المالزمةُ  تِ عَ نِ مُ  -(4)((هِ كبيرِ ))
((الُمَصنِّفِ ))

  .لْ تأمَّ  ،(7)((إلخ فهاكَ )) :ةٍ لمقولِ  التوطئةَ  بهِ  وقصدَ  ،(6)انَ ما قلْ  رادَ أَ  هُ نَّ فإِ  ،(5)
 حوزَ  نَّ أَ  تَ وقد عرفْ  ،(8)((معَ )) :بمعنى ((الباءَ )) نَّ على أَ  ( يدل  (َكِلَذَو)) :هُ قولُ        
 ./10/ظ ةِ الصرفيَّ  وزانِ واألَ  ،بنيةِ األَ  على معرفةِ  فُ ال يتوقَّ  بوابِ األَ 

 وقولُ  ؟! دِّ للرَ  فائدةٍ  ي  فأَ  ،المعلومةَ  عنهم الصيشَ  المنقولُ  ذا كانَ ( إِ (دَُّرَيِل)) :هُ قولُ        
 علمَ  حكمَ أَ  نْ مَ  نَّ والمعنى إِ ")) :((هِ كبيرِ ))في  هِ قولِ  نْ مِ  حسنُ أَ  ((لخوالمعنى إِ )) : ((حِ ارِ الشَّ ))

                                                 

 . 28الميَّة األفعال المشهور، بـ)الشرح الكبير(/  فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح (1)
 .  39ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني/ (2)
 .  40ينظر: م. ن/ (3)
 . 29 -28فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح الميَّة األفعال المشهور، بـ)الشرح الكبير(/  (4)

 . 69(/لاأَلفعا الميَّة)بـ المشهورة اأَلفعال، ينظر: َأبنية (5)
 من التحقيق . 22تنظر: الصفحة (6) 
  من التحقيق . 23تنظر: الصفحة  (7)
 .  40، والجنى الداني في حروف المعاني/ 286ينظر: اأُلزهية في حروف المعاني/  (8)
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 ((مِ اظِ النَّ )) لغرضِ  ا موافق  نَ ا هُ مَ  فإنَّ ، (1)(("هابطرقِ  حاطَ وأَ  ،اللغةِ  بوابَ حوى أَ  التصريفِ 
(2). 

  . ((الموازينَ )) :يْ أَ  ،((بنيَةاأَل)) :هُ قولُ        
وال  ،((فيها ال فائدةَ  موزونٍ  غيرِ  نْ مِ  وزانِ األَ  معرفةَ  نَّ ألَ )) :يْ أَ  ،((َوْهَف)) :هُ قولُ        

 يضبطونَ  ذينَ الَّ  ةِ اللغ هلِ أَ   بكالمِ الَّ  إِ مثاًل  الميزانِ  لذلكَ  موافق   هُ نَّ بأَ  الموزونُ  عرفُ يُ 
 . لفاظَ األَ 

 فُ رِ عْ واليَ  ،والمطالعةِ  ،بالنقلِ  اللغةِ  علمِ  موادَّ  فَ رَ عَ  نْ مَ وَ  :يْ َأ، ((لخِإ َوْهَف)) :هُ قولُ        
 علمِ  حالوةَ  ال يذوقُ  فقط، لغوي   وَ هْ فَ  هِ لى نوعِ إِ  نوعٍ  ل  بها كُ  د  رَ تي يُ الَّ  قيسةَ واألَ  ،الموازينَ 
 . العربيةِ 
 ((لَ عُ فَ ))ـول ،(3)((مثالٍ  مائةَ )) :نحوُ  ،باعيِّ الر   للفعلِ  رَ كَ ذَ ( فَ (ُتْدَرفأْو)) :هُ قولُ        

 ،(5)((وسبعينَ  ثلثمائةً )) :نحوُ  ،المكسورِ  ((لَ عِ فَ ـ))ول ،(4)ايضً أَ  ((مائةً )) :نحوُ  ،المضمومِ 
 فيهِ  ا اشتركَ مَ ولِ  ،(7)((ثاالً مِ  خمسينَ )) :نحوُ  ،فيهِ  اا اشتركولمَ  ،(6)((الونً  ربعينَ أَ )) :منها نحوُ 
 المفتوحَ  ((لَ عَ فَ )) نْ مِ  ه واو  ا فاؤُ مَ ولِ  ،(8)((مثاالً  ثالثينَ )) :نحوُ  ،ثُ ثلَّ وهو المُ  ،الثالثةُ 

 ((ىمَ رَ ))ـكَ  ياء   هُ ا المُ مَ ولِ  ،(10)((ثمانينَ )) ((اعَ بَ ))ـكَ  ياء   هُ ا عينُ مَ ولِ ، (9)((سبعينَ )) ((دَ عَ وَ ))ـكَ 
 مائةً )) ((هدَّ سَ ))ـى كَ عدَّ والمُ ، (12)((مائةً )) ((نَّ حَ ))ـكَ  زمِ الالَّ  هِ اعفِ ولمض ،(11)((ستينَ ))

                                                 

 . 28فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح الميَّة األفعال المشهور، بـ)الشرح الكبير(/  (1)
 . 69(/اأَلفعال الميَّة)بـ المشهورة فعال،األَ  َأبنيةينظر:  (2) 

 .  40 -37فتح اأَلقفال وحّل اإلشكال بشرح الميَّة األفعال المشهور، بـ)الشرح الكبير(/ ( ينظر: 3)
 .  43 – 40م. ن/ ( ينظر: 4)
 . 55 - 45م. ن / ( ينظر: 5)
 ومابعدها  . 43م. ن / ( ينظر: 6)
 .  56م. ن / ( ينظر: 7)
 ومابعدها   . 53م. ن / ( ينظر: 8)
 .  68 - 66م. ن / ( ينظر: 9)
 .  70 -69م. ن / ( ينظر: 10)
 .  72 -71م. ن / ( ينظر: 11)
 .  74 -73م. ن / ( ينظر: 12)
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 ((اعَ دَ ))َـ ك واو   هُ ا المُ مَ ولِ  ،(2)((وثالثينَ  مائةً )) ((الَ قَ ))ـكَ  واو   هُ ا عينُ مَ ولِ  ،(1)((وعشرينَ 
 ((ِغيبْ يَ ))ـكَ  ورِ والمكس ،(4)((وسبعينَ  مائةً )) ((عَ نَ مَ ))ـكَ  المفتوحِ  لقيِّ وللحَ  ،(3)((ثمانينَ ))
 ((رَ صَ نَ ))َـ ك المضمومِ  لقيِّ الحَ  ولغيرِ  ،(6)((عشرَ  ربعةَ أَ )) ((لُ خُ دْ يَ ))ـكَ  والمضمومِ  ،(5)((ستةً ))
 هُ وكسرُ  هُ ضمُ  ا يجوزُ مَ ولِ  ،(8)((وستينَ  مائةً )) ((بَ رَ ضَ ))ـكَ  والمكسورِ  ،(7)((وعشرينَ  مائتينَ ))
 ،اباعيًّ رُ  دِ جرَّ المُ  الفعلِ  مثلةِ َأ مجموعُ  فيصيرُ  ؛مثلةِ األَ  نْ مِ  ذلكَ  لى غيرِ إِ  (9)((ربعينَ وأَ  مائةً ))
 اللغةِ  موادِّ  معظمُ  وذلكَ  ،لفي مثالٍ ا من أَ قريبً  هِ نواعِ ا بأَ ومفتوحً  ا،ومكسورً  ،اا مضمومً الثيًّ وثُ 

 . القليلُ الَّ منها إِ  ذلكَ  فَ رَ عَ  نْ على مَ  ال يفوتُ  بحيثُ 
 ،المصادرِ  مثلةُ وأَ  ،((فيهِ  المزيدِ  مثلةُ منها أَ  ستخرجُ ويُ )) :يْ أَ ، ((لخِإ في باِب)) :هُ قولُ       

 . مثلةِ األَ  نْ ى مِ صَ حْ ا اليُ مَ  ذلكَ  نْ مِ  فيتحّصلُ  ؛منهما ولِ عُ فْ والمَ  ،لِ اعِ واسمي الفَ 
 . فصيحة   الفاءُ ( (اَكَهَف)) :هُ قولُ        

 . كافِ ال فَ تصر   فُ تتصرَّ  همزة   بدلُ وتُ  /10/و((ُفْرَح)) :هُ قولُ        
 اسمِ  طالقِ إِ  نْ مِ  منها المنظومُ  :رادوالمُ  ،((صلِ األَ  بحسبِ )) :يْ أَ  ،((َمَظَنَو)) :هُ قولُ        
رادةِ  ،البعضِ  ((ميرُ األَ )) الَ ا قَ ذَ كَ ، زومِ الل   ال لعالقةِ  لِّ الكُ  وا 

 دَّ ال بُ  يةِ لِّ الكُ  عالقةَ  نَّ أَ  وفيهِ  ،(10)

                                                 

 .  77 -74م. ن / ( ينظر: 1)
 .  95 -92م. ن / ( ينظر: 2)
 .  98 -96م. ن / ( ينظر: 3)
 .  106 -99م. ن / ( ينظر: 4)
 .  106/ (الكبير الشرح)بـ المشهور، األفعال الميَّة بشرح اإلشكال وحلّ  أَلقفالا فتح( ينظر: 5)
 .  107 -106م. ن / ( ينظر: 6)
 .  119 -114م. ن / ( ينظر: 7)
 .  123 -119م. ن / ( ينظر: 8)
 .  126 -123م. ن / ( ينظر: 9)

 .  8ينظر: حاشية اأَلمير على اأَلزهريًّة، محمد اأَلمير/  (10)
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((الناصرُ )) هِ بِ  حَ كما صرَّ  - الحقيقيِّ  الحسيِّ  التركيبِ  نْ فيها مِ 
 نَّ أَ  ويمكنُ  ،(2)م  سِ القاو  -(1)

 .االشتقاقي   قُ ا التعلَّ نَ هُ  العالقةَ 
 الَّ إِ  لها فائدة   ال يكونَ  بنيةَ األَ  فَ رَ فإذا عَ  ؛هُ سقاطُ إِ  ( المناسبُ (ُةَفَرْعَم)) :هُ قولُ        

 . غةِ للَّ ا بوابِ َأ معظمَ  ن يحوزَ ى أَ يتأتّ  فحينئذٍ  ،وادِّ المُ  بمعرفةِ 
ال  هِ في ذاتِ   فالنظمُ الَّ ا ِ و  ((ة  وثماني مائة  ))وهو  ،((رادِ المُ )) :يْ أَ  ،((ِمْظالَن)) :هُ قولُ        
 . ْر تدبَّ  ،يضيقُ 
 . هُ ا قبلَ مَ لِ  ( تعليل  (دَقَو)) :هُ قولُ        
 . (3)قَ بَ ا سَ فيمَ  هي المهم   ((الَمالُج)) :هُ قولُ        
 . ا بعدُ وفيمَ  ،انَ هُ  هُ سقاطُ إِ  ( المناسبُ (ِةَفِرْعكَم)) :هُ قولُ        
ا مَ  وهو خالفُ  ،هو الشاذ   والمهم   ،لمَ الجُ  نَّ ما يفيد أَ بَّ ( رُ (ُمُظْعذ ال َتِإ)) :هُ قولُ        

 . (4)قَ بَ سَ 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 

 من صرفّي، ُأصولي، فقيه، بـ)اللقانّي(، وهو ناصر الدين أبو عبداهلل محمد، الشهير لم َأقف عليها في تصانيفه، (1)
 سنة للزنجانّي، توفي التصريف شرح على وحاشية الفقه، ُأصول في الجوامع جمع شرح على حاشية: تصانيفه

 . 9/203، تنظر ترجمته في: معجم المؤلفّين: (ه958)
لغوّي،  عالم، بـ)القاسم(، العّبادي، الشهير الصّباغ قاسم بن الدين أحمد هو شهابو  ف عليه في تصانيفه،لم َأق (2)

الحرمين، وحاشية على  إلمام الورقات البينات شرح جمع الجوامع، وشرح اآليات: تصانيفه من صرفّي، ُأصولي،
، 3/111ترجمته في: الكواكب السائرة: ، تنظر (ه994) سنة ، توفي شرح ابن الناظم، وحاشية على قطر الندى

 .  2/48، ومعجم المؤلفين:  1/198واأَلعالم: 
 من التحقيق . 35( تنظر: الصفحة 3)
 من التحقيق . 35( تنظر: الصفحة 4)
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An introduction to Al-Mahshi Ahmed bin Mahjoub Al-Rifai 

(d. 1325 A.H.) on the Small Explanation of Bahraq of  the 

verbs (المية) 
- An Investigation and Study – 

Shaiban Adeeb Ramadan 

  

Kamal Yassin Jabr

 

Abstract 

                     Language is the most characteristic of man ،the closest 

to him ،and the widest windows to the world. It is the carrier of his 

feelings ،expressing his thought ،and through it he interacts with 

existence ،giving and receiving - no wonder - if language forms the 

identity of the human being ،and shapes his cultural and emotional 

heritage; His major issues ،and his primary concerns ،were those 

related to the language in general. But if we turn to the Arabic 

language ،God - blessed and exalted be He - willed that His words 

carry these messages in the end of the world. This language was 

immortalized by this great divine honor ،and the ancestors of this 

nation realized the status and honor of this language ،so they 

surrounded its knowledge from every side ،and chased its tributaries 

from every source; So they gathered the materials ،and laid down 

the principles ،and the successor of this nation was not less 

perceptive than their predecessor; So they took it upon themselves 

to study what their predecessors presented in a thorough and 

meticulous manner ،so they established divisions ،fixed 

conventions ،and increased the first ones ،and they had more credit 

than those who came before them. It is incumbent upon researchers 

to focus their efforts on studying and investigating these great 

efforts ،seeking reward from God first ،serving this great language ،

and valuing these efforts. 

        Key words: terms ،morphology ،grammar. 
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