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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي
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جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

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

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

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

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

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

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

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

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 باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (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

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

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي 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

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 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 الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  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 .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

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

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

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

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا
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( يف كتابه: مصباح ــه1237منهج ابن آدم البالكّي )ت 

اخلافية يف شرح نظم الكافية ومصادره ودواعي حتقيق كتابه 

   مع حتقيق نتفة من باب تنازع العوامل

  و صباح حسني حممد   دنيا حممد طاهر

23/6/2021 تأريخ القبول:       17/6/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

لنا علماؤنا ذخًرا علمًيا كبيًرا في ميادين العلم والمعرفة كافة, وحرّي بنا َأْن ترك   
نفخر بهم وبتراثهم, ومن ذلك ما صّنفوه وأّلفوه في لغتنا العربية المباركة, الذي كان قسم 

 -تعالى  –منه حبيسًا بين رفوف المكتبات الخاصة والعامة سنين طويلة, حتى شاء اهلل 
جزاهم اهلل عّنا  –فاًء أخرجوا ما استطاعوا من تلك الوحشة إلى ُأْنِس القّراء وبعث رجااًل أكْ 
فعمدُت إلى َأْن تكون دراستي معنّية بإحدى هذه المصّنفات المخطوطة؛  -خير الجزاء 

إلخراجها محّققة مخدومة سهل التناول بين أيدي القّراء, وبعد بحث وتنقيب بين الفهارس 
الخافية في شرح نظم الكافية(( للشيخ ابن آدم البالكّي المتوفى  اخترت مخطوطة: ))مصباح

ه((, وبعد قراءتي لها شغفُت بها؛ لطرافة موضوعها, ومادتها العلمية 1237سنة )) 
 .الوفيرة
 .خالف, أفعال, وضوحالكلمات المفتاحية:     

 وصف مخطوطة البالكي ومنهجه ومصادره:
ه فًنا ُجْملة ِإجراءات علميَّة وفنيَّة ينبغي للمحقق يستدعي علم التحقيق بوصف           

اأَلخذ بها, ومراعاتها؛ ليصل إلى مستوى اإِلخراج الفنّي المرضي للمحّقق نفسه َأوَّاًل, 
وللقارئ ثانًيا بوصفه العنصر المتلقي لهذا الفن؛ لذا دأب المحّققون في السير على منهج 

                                                 

 زاخو/جامعة قسم اللغة العربية/طالبة دكتوراه. 
 زاخو/جامعة قسم اللغة العربية/ُأستاذ مساعد. 
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الذي يحّققه, ومن هذه المطالب التي ينبغي  علمي يكشف به المحقق كّل خبايا المخطوط
 : متابعتها
 وصف الُنَسخة المعتمدة في التحقيق: -
( علىى نسىخة يتيمىة مصباح الخافية في شرح نظمم الكافيمةارتكز تحقيق مخطوطة )       

واحىىىدة, نسىىىخة بخىىىط التعليىىىق المعتىىىاد, تعىىىود تقىىىديًرا للقىىىرن الثالىىىث عشىىىر مىىىن الهجىىىرة, عىىىدد 
سىم( للوحىة الواحىدة, 14,5×19وحة, لكل لوحة وجهىان بقيىاس مطىرد: )( ل212اللوحات: )

وهي تعود ِإلى المكتبة المركزية لأَلوقاف في السىليمانية  مىن مكتبىة )الشىيخ محمىد الخىال(, 
 ( .802 420ورقمها: )
ىىا النسىىخة فكىىان خّطهىىا رديء كثيىىر الطمىىس, ال تظهىىر فيىىه كثيىىر مىىن الكلمىىات,          َأمَّ

, يضىىمر رمىىوًزا كثيىىرة, تشىىكل فىىي كثيىىر مىىن اأَلحيىىان علىىى القىىارئ وقىىد ولَّىىدت متىىداخل الكتابىىة
في التحقيق مشكلة حقيقية, إذ المخطوطة مىن حيىث إخراجهىا الفنىي ضىعيفة جىًدا, مى  لدينا 

 ذلك تضّم مادة قيمة تستحق التحقيق والتوثيق والعناية.
 منهج التحرير والتحقيق : -

 غتنا العربية, وحبًّا إلحياء مواتها؛ سعيتبداف  الحرص الحقيقي على تراث ل  
جاًدا إلى إخراج هذا الكتاب ِإخراًجا علميًّا يليق بمنزلته العلمية؛ ِإذ يحتِّم علينا الواجب  

العلمي, واأَلمانة, التدقيق, والتوثيق قدر المستطاع وفاًء لصاحبه, واعتراًفا بجميله, بما 
مستوى وشرح دقيق وّظف له, وليكون المخطوط قّدمه من عمل جليل ِإحياًء لنظم بهذا ال

 قريًبا لما َأراده مؤلفه, يخلو من التصحيف والتحريف؛ اّتبعنا المنهج العلمي اآلتي:
-  :   المتن:َأوًلا

نسخُت النّص المخطوط نسًخا دقيًقا, بتمّعن, وكثرة متابعة, وَأثبُت ما كان صواًبا   -1
 دة, بعد التدقيق َأساًسا للنسخ والتحريرمدعوًما بأدلته, اعتماًدا على النسخة الوحي

 م  إضافة ما نراه َأكثر مالءمة أو ناقًصا على وفق سياقاتها. 
 
 
 



 
 هـ1444م( /8/12/2022) وَّلكانون اأَل                    (                 91العدد )                          

 77 

 استعملت في المتن مجموعة من الرموز والمصطلحات, وهي على التوالي: -2
 دًللتممممممممممممممممممه الرمز

 . لحصر اآليات القرآنية چ...چ                               
 . لحصر األحاديث الشريفة ))...((
 

))...(( 
الشارح من كلمات يدور في مضمونها الشرح، فضًلا عن ما ذكره لحصر 

 األمثلة المخصصة لًلستشهاد، وأسماء بعض الكتب.
 للنصوص المنقولة من المصادر . "..."

 . حصر الزيادة التي يقتضيها السياق أو تقسيم مادة الكتابل ]...[
 ، أو في الشرح .حذوف من النّص الواحد في األقوال المنقولةالم ...

فقط في النّص المحقق بمعنى وجه  األساسيَّةالنسخة  لوحاتإثبات أرقام  /رقم/
 اللوحة 

فقط في النّص المحقق بمعنى ظهر  األساسيَّةالنسخة  لوحاتإثبات أرقام  /رقم ب/
 اللوحة 

 الهامش: ثانياا: -
بعض وَأغفلُت ذكر خر, بالنسخ األُ  النسخ األساس في المقابلةاثبُت ما اختلفت به  -1

ونّبهُت في كل نسخة على مواض  ؛ لئال يثقل الهامش, الطفيفة والتحريفات ,التصحيفات
 السقط والخطأ, باستعمال الرموز واالختصارات اآلتية :

 ]...[ . زيادة يقتضيها السياق, و تقسيم مادة الكتاب 
 ا مناسًبا بحسب المنهج اآلتي:إليها تخريًجا علميًّ  تخريج النصوص المشار  -2
  بخّط  مااللتزاو  ,اآليات القرآنية الكريمة إلى سورها بهيئة: ) اآلية ... من سورة ...( تخريج

 . ()المصحف
   م  تسمية كّل قراءة باسم قارئها, باإلفادة من: إيَّاهاتخريج القراءات لدى إيراد المؤلف ,

 .الخطيب  اللطيفلعبدمعجم القراءات 

                                                 

() فهد الملك مجم  عن لصادرا الحاسوبي, للنشر المخصص( النبويَّة المدينة مصحف) برنامج اعتمدت 
 . ونشره المصحف لطباعة
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   تخريج األحاديث من كتب الحديث المعروفة, م  الحرص على إكمال نّص الحديث ِإْن
 . ورد مجتًزا

  لهم دواوين هم ِإْن وجدتشعر تخريج الشواهد الشعرية من دواوين الشعراء المستشهد ب ,
كمال البيت بذكر صدر  ه أو ومن مصادر اللغة العربية, بذكر وزن البيت واسم شاعره, وا 

 على النحو اآلتي: م  بيان االختالفات إن وجدت عجزه متابعة لما ُذِكر منه في المتن, 
 :  صدره , لىى .... في: ديوانه  , وعجزهالىىىىىى.....بيت من    عجز  صدر     

 *- - - - - - - - - - * 
م هارون والمعجم وينظر: ...........  . وكثيًرا ما أفدُت من: معجم شواهد العربية لعبد السال

 المفّصل في شواهد اللغة العربية ألميل بدي  .
   توثيق ما ورد في الكتاب من األقوال واآلراء والنصوص المنقولة من مصادرها مذكورة أو

إلى مؤلفاتهم ِإْن  رجوًعاسمائهم أو بعنوانات كتبهم, صحابها بأَ غير مذكورة, منسوبة إلى َأ
 اًل متع, مسوبيان االختالفات إن وجدت خرب المختلفة األُ وجدت لهم مؤلفات, أو إلى الكت

 في ذلك الرموز اآلتية:
 دًللتممممممممممممممممممممممممممه الرمز
 الجزء :
 الصفحة /

 المصدر نفسه م. ن
 حصر اللفظة المثّبتة في الهامش من المقابلة ))  ((
 لحصر نصوص الحديث ذي الروايات المتعددة ))   ((
 لحصر المصادر التي ترد بعد تعليق وتفصيل  ()      
 أقواس التنصيص للنصوص المنقولة من المصادر "..."

  وهي غير قليلة -صحابها قوال إلى َألم ينسبه المصّنف من اآلراء واألَ  نسبة ما- 
 ( أو ) قيل ( أو بعضالتي يوردها بإشارات مختلفة من قبيل ) بعضهم ( أو) 

 وما شاكل ذلك, من كتب اللغة المختلفة . محقِّقون(أو )ال ( الُكمَّل)  
   المختصة؛ إذ لكل لغة من لغات تخريج اللغات الواردة في الكتاب من كتب اللغات

 العرب مصادر توثيق خاصة بها.
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   بحسب ما يقتضيه أو موّسعة توضيح بعض العبارات المبهمة فيه بطريقة موجزة
 المقام .

  العين للخليل  حتاجة إلى تفسير بالتعويل على كتابتفسير المفردات المبهمة الم
( ومعجم مقاييس ه400سنة )بحدود الصحاح للجوهرّي المتوفى  ه(175المتوفى سنة )

, ولسان العرب البن منظور المتوفى ه( غالًبا395اللغة ألحمد بن فارس المتوفى سنة )
 .َأحياًنا  ه(711سنة )

   ة بإيجاز, ترجمة تضّمنت اسمه كاماًل, ل مرَّ وَّ أَ الترجمة لكّل علم ورد اسمه في الشرح
 له مصنفات, وسنة وفاته . تم  ذكر شيء من مصنفاته ِإْن كان

   حاالت النصوص واألقوال على ترتيبها بحسب  وفاة.ال سنينذكر مصادر الترجمة وا 
 الكتاب : في المؤلِّمممممممممف منهج ثالثاا:

 المنهج والمصادر : –
ة المنهج والمصادر من ُأسس دراسة الكتاب المحقَّق؛ لذا سنقف على تعدَّ دراس       

 هاتين الجزئيتين, ونقول:
 المنهج : .أ 

سار ابن آدم على نسق واحد في شرحه, فلم يحد عن طريقىة دمىج الشىرح بالكلمىة           
 حكىىىامِ أَ  المىىراد بيانهىىا مىىن المنظومىىة, وكأنَّىىه يتعامىىل مىىى  نىىصل واحىىد, منىىذ لىىك قولىىه: ))وِمىىن

 الرافىىى ِ  للفعىىىلِ  والحىىىذفُ  -اهللُ  رحَمىىىهُ  - الشىىىيخ َقىىىالَ  كَمىىىا رافُعىىىهُ  ُيحىىىذفُ  قىىىد َأنَّىىىهُ  َأيًضىىىا الَفاِعىىىلِ 
دَ  ِإذا ومعنى لفًظا: َأي ُمطلًقا, يجوزُ  وحَدهُ  للَفاِعلِ   اإِلضىافةِ  فىي الزائىدتينِ  وِمىن البىاِء, ِمن ُجرِّ
هىىو بىىائن التجىىد فصىىاًل بىىين قىىول النىىاظم وشىىرح  , فكمىىا(1)بَأحىىِدِهَما(( َكىىانَ  ِإذا لفًظىىا ال ومعنىىى

وُأخىرى اليىذكر  -رحمه اهلل –ابن آدم فقد جعله نًصا واحًدا محبوًكا, ليشير تارة بذكر الشيخ 
 فيقىى ُ : َأي يتنىىازَع, َأن جىىزاءً  يقىى ُ  َفاِعىىل   فىىي فتىىارة   صىىراحة بىىل يجعلىىه ضىىمًنا, كقولىىه: ))وقولُىىهُ 

 اقتضىىىاءِ  فىىىي فيتَّفقىىىانِ  بعىىىَدُهَما؛ الواقىىى ِ  المعمىىىولِ  االسىىىمِ  ب24 ذلىىىكَ  فاعليَّىىىةِ  فىىىي تىىىارةً  التنىىىازعُ 
 .(2)(((زيد   وَأكرَمِني ضرَبِني: )نحوُ  الفاعليَِّة,

                                                 

 . في اأُلطروحة اأَلصل من التحقيق  41( تنظر الصفحة: 1)
 . في اأُلطروحة اأَلصل من التحقيق  62( تنظر الصفحة: 2)
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  عنايته بالتعليل المنطقّي: - 
سىىاد التعليىىل المنطقىىي مؤلفىىات القىىرون المتىىأخرة, وقىىد كىىان البىىن آدم جانًبىىا كبيىىًرا            

 بوجىودِ  الثالثىةِ  فىي الحصىرُ  يصىحر  ال: ُيقىالُ  قولىه: ))ال للتعليل المنطقي في شرحه, مىن ذلىك
 آخىىرَ  اسىىم   ومفعوليَّىىةِ  اسىىمِ  فاعليَّىىةَ  منهمىىا ُكىىل   يقتضىىي بحيىىث يكىىونَ  َأن وهىىو َهُهنىىا, رابىى    ِقْسىىم  

 اجتمىىاعِ  ِمىىن ِإنَّ : نقىىول ألَنَّىىا( عمىىًرا زيىىد   وَاهىىانَ  َضىىَربَ : )نحىىوُ  َأيًضىىا, االقتضىىاءِ  فىىي فيتفقىىانِ 
لىىيِن,ا القسىىمينِ   فىىِإنَّ  بالوحىىدةِ  الُمقسَّىىمِ  لتقييىىدِ  التقسىىيِم؛ فىىي ِقْسىىًما يعتبىىرُ  ال الِقسىىمينِ  واجتمىىاعِ  أَلوَّ

 فىىىي التنىىىازعِ  حصىىىرَ  المقصىىىودُ  لىىىيَس : ُيقىىىالَ  َأن ِإلىىىى حاجىىىةَ  فىىىال واحىىىد   تنىىىازعَ  ال تنازعىىىانِ  ذلىىىكَ 
: نحىىىوُ  آخىىىَر, قسىىىم   متفقىىىينِ  يَّىىىةِ والمفعول الفاعليَّىىىةِ  فىىىي التنىىىازعَ  َأنَّ  يتَّجىىىهَ  حتَّىىىى الثالثىىىةِ  اأَلقسىىىامِ 

 . (1)(( (عمًرا زيد   وَأكرمَ  َضَربَ )
ىىةَ  ومىىن ذلىىك قولىىه: ))وِمىىن     لُ  الَعاِمىىلُ  اقتضىىى الحرفىىانِ  فَأضىىَمرَ  بىىهِ  بىىدأَ  َثمَّ  َأو الَفاِعىىلَ  اأَلوَّ
ِل, الَعاِمىىلِ  فىىي َأنىىتَ  فاضىىمْر  نائِبىىهِ  لِ  اْضىىِمْر : قوَلَنىىا فىىِإنَّ  َلىىهُ : َأي اأَلوَّ   النائىىبِ  َأو الَفاِعىىلِ  لىىأَلوَّ
ِل؛ في اْضِمْرهُ : قوِلهم ِمن َأْوَلى  هىو َما على فيهِ   ُمْستَِتًرا جعَلهُ  الشيءِ  في اإِلضمارَ  أَلنَّ  اأَلوَّ

 وجعلُىىهُ  ِإبىىراُزهُ  ُهَنىىا الُمىىرادَ  لكىىنَّ  المصىىدِر, فىىي الَفاِعىىلُ  ُيضىىمرُ  وال: قىىوُلُهم َصىىحَّ  ولىىذا الظىىاهُر؛
 فىي َكَمىا بىارًزا َأو الواِحىدِ  ضىميرِ  فىي َكَمىا ُمْسىتَِتًرا كانَ  سواءً  ضميًرا, َأنتَ  اجعْلهُ : َأي ضميًرا,
 (2)المظهِر(( وفقَ  والجم ِ  التثنيةِ  ضميرِ 

 :تأصيل الجذر اللغويعنايته ب -
ألقى ابن آدم جلَّ جهده على قضايا التأصيل اللغىوي متخىًذا مىن معجىم الصىحاح            

كثيىىر مىىن األلفىىاظ التىىي احتاجىىت لبيىىان وتفصىىيل مىىن ذلىىك  للجىىوهرّي طريًقىىا لىىه فىىي تفصىىيل
, ,: َأي قولىىه: ))ِتىىرب   الفحىىُش  بالمىىدِّ  فِإنَّىىهُ  للىىوزنِ  بالقصىىرِ  الَبىىَذا َأهىىلُ  لغىىمُ : َأي ِلِغىىي, وُذلَّ  تُىىَراب 

 لًبىاإِ  الواشىونَ  َألىبَّ  لقد وجندلَ  الوشاِة, أَلفواهُ  فَتِرب  : قوُلهُ  ومْنهُ  وَجْنَدَل, الصحاِح, في َما على

                                                 

 . في اأُلطروحة اأَلصل من التحقيق  64( الصفحة 1)
 . في اأُلطروحة اأَلصل من التحقيق  70( تنظر الصفحة: 2)
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 فعنىَدهُ  مبتىدأً  الِمثالِ  في الَحَكمَ  َجَعلَ  حيثُ  األَنباريِّ  البنِ  , ومن ذلك قوله: ))خالًفا(1)لبينهم((
 .(2)(( ((الَحاِكمُ  بالتحريكِ   الَحَكمُ : ))الصحاحِ  في تقديُمهُ  اليوجبُ  للمبتدأ ِفْعاًل  الخبرِ  كونُ 
, ذواتِ  صوتُ  الرغاءُ  :الصحاحِ  في ومن ذلك قوله: ))ُرغا       يرُغىو البعيىرُ  َرَغىا وقد الُخفِّ
, ِإَذا ُرغاًء,  فىي نداِئىهِ  مقىامَ  يقىومُ  بعيىِرهِ  رغاءَ  ِإنَّ : َأي ,(ُمنادًيا برغاِئَها َكَفى: )المثلِ  وفي ضجَّ

ىىىا والِقىىىرى, للضىىىيافِة, التعىىىررضِ  نىىىا وممَّ  الظىىىرفُ  الخبىىىرَ  َأنَّ  ِمىىىن قيىىىلَ  َمىىىا انىىىدفاعُ  َظَهىىىرَ  لىىىكَ  حرَّ
ح    .(3)الُمضاِف(( حذفِ  اعتبارِ  ِإلى حاجةَ  فال التقديمُ  ال التقديمِ  لشرطِ  مصحَّ
 َمىىا علىىى الظرافىىةَ  أَلنَّ  وذلىىكَ  ونحىىِوِه؛ بىىالظرِف, تتقيَّىىدُ  ال الظرافىىةَ  َأنَّ  ومنىىه قولىىه: ))ِمىىن       

, َأمىىىر   َأنَّهىىىا فىىىي خىىىالفَ  فىىىال الحمىىىِق, خىىىالفُ  وهىىىي الكياسىىىة , الصىىىحاحِ  فىىىي  يتقيَّىىىدُ  ال مسىىىتمر 
ىىا تتقيَّىىُد, ال( الَمَلَكىىةِ : )بمعنىىى الظرافىىةَ  ِإنَّ : المحقِّقىىينَ  بعىىُض  قىىالَ  لكىىن شىىيء , ونَ د بشىىيء    وَأمَّ
 علىىى ُيطلىىقُ  الَمَلكىىةِ  علىىى يطلىىقُ  َكَمىىا وغيىىِرِه, كىىالكرمِ  والظرافىىةُ  ,(الَمَلَكىىةِ  َأثىىرِ : )بمعنىىى الظرافىىةُ 
 .(4)األَثِر((

   :الصوتيّ و  اللهجيّ  باللغات والتعليل عنايته -
لىىىم تقتصىىىر عنايىىىة ابىىىن آدم امىىىا ورد ذكىىىره مىىىن تفاصىىىيل منهجىىىه بىىىل يتجىىىاوزه إلىىىى          

 تقديِمىهِ  امتنىاعُ  ُيىذكرِ  العناية باللغات واللهجات والتعليل المتعّلىق بهمىا مىن ذلىك قولىه: ))ولىم
 َن,الحجىازيي لغىةِ  فىي هىو ِإنَّمىا الحىذفَ  هىذا ِإنَّ  ثُمَّ  َأْوَلى ِبَها فهو االسِم, ومباحثِ  االسمِ  على
ىىا  ويتركوَنىىهُ  ب109 يحذفوَنىىهُ  ألَنَّهىىم ُعِلىىَم؛ ِإَذا اللفىىظِ  فىىي ثبىىوت   َلىىهُ  فَمىىا تمىىيم   بنىىي لغىىةِ  فىىي وَأمَّ

 َعىن اسىتغَنت التىي القرينىةِ  لظهىورِ  لكىْن؛ مقدًَّرا الخبرَ  َأرادوا ألَنَّهم َأصاًل؛ يذكروَنهُ  فال وجوًبا
 .(5)مستمًرا(( وجوًبا تركوهُ  ذكِرهِ 
 عمىلَ  يعمىالنِ   ب110 الشىبهِ  ولهىذا والخبىر, المبتىدأ علىى لىه: ))والىدخولَ ومن ذلك قو      
( ال) بخىالفِ  الَحىالِ  لنفىيِ ( لىيَس )كىى ألَنَّىهُ  َأكثىَر؛( َما) مشابهةَ  ِلكنَّ  الحجازِ  َأهلِ  لغةِ  في ليَس 
ىىةَ  وِمىىن االسىىتقباِل, لنفىىيِ  فِإنَّىىهُ  ىىا ,(ال) عمىىلِ  ِمىىن َأكثىىرُ ( َمىىا) عمىىلُ  كىىانَ  ثمَّ  فىىال تمىىيم   بنىىو وَأمَّ

                                                 

 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   135( تنظر الصفحة: 1)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   159( تنظر الصفحة: 2)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   164( تنظر الصفحة: 3)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   222( تنظر الصفحة: 4)
 اأُلطروحة اأَلصل. من التحقيق في   223( تنظر الصفحة: 5)
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 اختصاِصىىِهَما لعىىدمِ  قبىىُل؛ ِبىىهِ  ارتفاَعىىا ِبَمىىا مرتفعىىانِ  لغىىِتهم فىىي وخبُرَهىىا اسىىُمَها بىىلْ  يعملوَنَهىىا
 العمىىلُ  لُهَمىىا يكىىونُ  حتَّىىى ارتبىىاط   كمىىالُ  لُهَمىىا يكىىونُ  فىىال والفعىىِل, االسىىِم, ِمىىن القبيلتىىينِ  بِإحىىدى

 الَّىذي حكِمىهِ  َأخىذَ  يسىتدعي لىيَس  ِهَمامشىابهتِ  كمالُ : يقولوا َأن للحجازيينَ  لكنَّ  منها شيء   في
 ِمىىن َأرجىىحُ  فاإِلعمىىالُ  ,(لىىيس) فىىي َكَمىىا المعنىىى فىىي التىىأثيرِ  علىىى عالمىىةً  ليكىىونَ  العمىىُل؛ هىىو

 .(1)اإِلهماِل((
 بالقراءات القرآنيَّة واًلستشهاد بها: عنايته -

ىىىىىىىىىىىىىىىىىج التأليف عالج ابن آدم بعض القراءات القرآنية وهو جانىىىىىىىىىىىب من منهىىىىىىىى  
 ,لوية  وَّ أَ  ن  تعير  بلْ  :ينَ ومتأخرو البصريِّ  ونَ الكوفير  الَ وقَ الذي اتَّبعه في شرحه, كقوله: ))

 النائبُ  مَ تقدَّ  بال شرط   هِ وجودِ   َ مَ  لِ اعِ الفَ  مقامَ  هِ بِ  المفعولِ  غيرِ  قيامِ  لجوازِ  ؛مالك   ابنُ  هُ واختارَ 
 على ذلكَ  واواحتجر  ,هشام   ابنُ  هُ ا ذكرَ على مَ  خفشِ األَ  عندَ  شرط  وب ,ينَ الكوفيِّ  عندَ  عليهِ 
 .(2)((َّ من خن حن جن  يم ُّٱ:نحوُ  ,ةِ الشاذَّ  في القراءةِ  دِ و بالور 

 ٰذ يي ىي ُّٱ:تعالى اهللُ  الَ قَ  في القرآنِ  هِ بورودِ  ذلكَ  دَّ ورُ من ذلك قوله: ))
 حل جل مك ُّٱ :تعالى الَ قَ و  ,اهللُ  هُ وعدَ  :يأَ  ,رِ امِ عَ  ابنِ  في قراءةِ  بالرف ِ , َّ ٰرٰى
 ن يكونَ أَ  ن الثاني باحتمالِ عَ  واجيبَ  هُ منْ  ذلكَ  نَّ إِ  :يأَ  ,َّ  حم جم هل مل خل
 هِ لكونِ  ؛ا في المرفوعِ يضً أَ  زوهُ هم فلم يجوِّ ا غيرُ مَّ وأَ  ,فال حذفَ  هِ وغفرانِ  هِ لى صبرِ إِ  شارةً إِ  ذلكَ 
 غيرِ  ضافةِ إِ ب ال في المجرورِ و  (,قائم   هُ نَّ أَ  زيد  ) :نحوُ  ,بحرف   وال في المنصوبِ  ,عمدةً 
نا َأ زيد) :نحوُ  ,الصفةِ  ضافةِ بإِ  في المجرورِ  وهُ زُ فجوَّ  (هُ غالمَ  بَ رَ ضَ  زيد  ) :نحوُ  ,الصفةِ 

 .(3)((اهَ و بدونِ أَ  بواسطةِ  هِ و شبهِ أَ  بفعل   والمنصوبُ  ,هُ ضاربَ  :يَأ (,ب  ارِ ضَ 
 بالقضايا الخًلفيَّة وترجيح اآلراء : عنايته -

الخىىىالف النحىىىوّي رافىىىًدا مىىىن روافىىىد زيىىىادة المعلوماتيىىىة فىىىي علىىىم النحىىىو بشىىىكل  يعىىىدّ            
ح بعىىىض هىىىذه الخالفىىىات أو  كبيىىىر, وكىىىان للخىىىالف فىىىي مىىىنهج ابىىىن آدم حضىىىور, وقىىىد يىىىرجِّ

                                                 

 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   225( تنظر الصفحة: 1)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   110( تنظر الصفحة: 2)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   145( تنظر الصفحة: 3)
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 علىى المىؤثِّرين اجتمىاعِ  َعىن تحاشىًيا المثىاني؛ ِإلى ذهبَ  ِمن ينتقدها, من ذلك قوله: ))ومْنُهم
, تيىارُ اخ وهىو تحقيًقا, واحد   َأثر  َأقىلر  فهىو القىرائن بمعونىةِ  ولىو الَفاِعىِل, فهىمِ  مكىان ال الكسىائيِّ

َزهُ  حيىثُ  للكسىائيِّ  خالًفىا َأصىاًل  باِبىهِ  غيىر في وحَدهُ  حذُفهُ  يجوزُ  ال وبالجملةِ  محذور,  فىي جىوَّ
؛ للفاِرِسىىىيِّ  , وقولىىىه: ))ِخالًفىىىا(1)باِبىىىِه(( غيىىىرِ  لُ  الطالىىىبُ  ِإذ والُجرجىىىانيِّ  ال تأكيىىىد   يوالثىىىان اأَلوَّ

؛  كىونِ  ِمنهىا والُمىرادُ  الخصىومُة, التنىازعِ  وَأصىلُ  َأتىاَك, َأتىوكَ  َأو َأتوكَ  َأتاكَ  َيقلْ  لم ولهذا عامل 
ىىهُ  بحيىىثُ  المعمىىولِ   الموضىى ِ  ذلىىكَ  فىىي وقوِعىىهِ  َمىى َ  يكىىونَ  َأن وَيصىىحر  فىىَأكثرَ  َعىىاِمالنِ  ِإليىىهِ  يتوجَّ

 .(2)التنازِع(( َقْط ِ  اعتبارِ  قبلَ  البدلِ  سبيلِ  على منُهما واحد   لُكلِّ  معموالً  فيهِ  هو الَّذي
 وِمىنْ  والجرجىاني, للفارسىيِّ  خالًفىا والُمؤكِّىدِ  التأكيدِ  بينَ  تنازعَ  ال ومن ذلك قوله: ))َأنَّ         
 ِمىن تخلىيص   فيىهِ  الثاني ِإعمالِ  وكونُ  عامَلهُ  يلي َأن المعمولِ  في اأَلصلِ  كونُ  َأيًضا ِحَجِجهِ 
 الَّىذي الَعاِمىلُ  بىل: الكوفىةِ  َأهىلُ  َقىالَ  هىذا َم َ  ولكنْ  صلَّيَت, َكَما مسألةِ  في َكَما الضمائرِ  كثرةِ 
ِلهِ  سبقَ   انعكىس, فاختىاروا الثىاني الَعاِملِ  ِإعمالَ  َأيًضا وَأجازوا الثاني, من باإِلعمال وَأحقر  َأوَّ
 المفعىولِ  حىذفِ  ِإلىزامِ  وَمىنْ  الَفاِعىِل, وحىذفُ  الىذكرِ  قبىلَ  اإِلضىمار َعىن وخلوهُ  طلُبهُ  ليَس  وذلكَ 
ِل, والترجيحُ  القياُس  حيثُ  ِمن يتعارضانِ  فالطريقانِ  التكرارِ  َأو  فهىو االسىتعمالِ  وبحسىبِ  لىأَلوَّ

 .   (3)باالعتباِر(( وبالتقديمِ  باالختيارِ  َأحقر 
 عنايته باأَلدلَّة اأُلصوليَّة :

ة اأُلصىىىىوليَّة: السىىىىماع, والقيىىىىاس, عنايىىىىة منقطعىىىىة النظيىىىىر باأَلدلَّىىىى ابىىىىن آدمَأْوَلىىىىى           
ىىا اهتمامىىه  فأخىىذ اّتجاهىىات مختلفىىة منهىىا: النقىىل  بالسممما واإلجمىىاع, واستصىىحاب الحىىال, فأمَّ

عّمىىىن نقىىىل عىىىن األعىىىراب : شىىىعًرا ونثىىىًرا , فضىىىاًل عىىىن االستشىىىهاد بىىىالقرآن الكىىىريم وقراءاتىىىه 
ناه في الدراسة, كما نقىل عمَّىن , وما بيّ (4)والحديث النبوي, كما هو مبّين في الفهارس العامَّة

 وَمىا: النىاِظمِ  ابىنُ  نقل عىن العىرب اأَلقحىاح مثىل نقوالتىه عىن سىيبويه فىي كتابىه كقولىه: ))َقىالَ 

                                                 

 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   53( تنظر الصفحة: 1)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   60( تنظر الصفحة: 2)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   67 -66( تنظر الصفحة: 3)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل .  259( تنظر الصفحة: 4)
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 ضىىربوِني: ))سىىيبويهِ  َحَكىىى حيىىثُ  مىىنعهم ِإلىىى يلتفىىتُ  فىىال الَعىىَربِ  َعىىن ثابىىت   الكوفيىىونَ  منَعىىهُ 
 , (1)(( ((قوَمكَ  وضربتُ 
ىىا             هىىو اأَلكثىىر فىىي اأَلدلَّىىة اأُلصىىولّية عنىىد ابىىن آدم, ومىىن َأمثلتىىه فىىي و  القيمماسوأمَّ

 ِإلىىىى بالقيىىىاسِ  َأيًضىىىا للمعمىىىولِ  يحصىىىلُ  لكنَّىىىهُ  الَعاِمىىىِل؛ صىىىفةُ  بالحقيقىىىةِ  شىىىرحه, قولىىىه: ))وهىىىو
 حىىىالُ  البىىابِ  فىىىي بالبيىىانِ  والمقصىىىودُ  فيىىِه, متنازًعىىىا المعمىىولِ  كىىىونُ : َأي ُأخىىرى, صىىىفة   الَعاِمىىلِ 
 .(2)العواِمِل(( بتنازعُ  حقيقة   المختلفَ  أَلنَّ  ؛فيهِ  الُمتناِزعِ 

ىىىا            فقىىىد انصىىىبَّت عنايىىىة ابىىىن آدم علىىىى ِإجمىىىاع المدرسىىىتَْيِن: البصىىىريَّة  اإِلجمممما وَأمَّ
ىىا  َأنَّهىىم َشىىاعَ  ثُىىمَّ  وِمىىنْ  يستصىىوبون, فلىىم الُجمهىىورُ  )الُجمهىىور(, والُكوفيَّىىة, مىىن ذلىىك قولىىه: ))وَأمَّ

ليىىه  ب14 شىعريَّة   ضىىرورة   فهىىو جىىاءَ  وَمىىا السىعِة, يفىى ُمطلًقىىا المنىى ِ  علىى  ابىىنُ  الشىىيخُ  َذَهىىبَ  واِ 
ن(3)الِمشىىكاِة(( شىىرحِ  فىىي بسىىطناهُ  َقىىد كىىالم   ههنىىا بقىىى وبعىىدُ  الحاجىىِب,  َكىىانَ  , ومنىىه قولىىه: ))واِ 

 ِلىمَ  َأيًضىا َعَرْفتَ  ِلَما ذلكَ  في الُجمهورِ  رأي على الشيخَ  َأنَّ  ِمن َعَرْفتُ  اأَلصلِ  لغرضِ  مخالًفا
ىىىة وِمىىىنْ  الخىىىالِف, صىىىورةِ  بامتنىىىاعِ : يقولىىىونَ  ال  الشىىىرطِ  َعىىىن الضىىىيائيَّةَ  الفوائىىىدَ  يتحىىىاَش  لىىىم َثمَّ

ن المذكوِر,  .(4)الشيِخ(( لرأي مخالًفا َكانَ  واِ 
فقد ورد عند ابن آدم في مواطن كثيرة, من ذلك قوله:  استصحاب الحالوّأمَّا            

: َأي اأَلكوان, سيِّدُ  قوِلكَ  مثلُ : َأي: تقولُ  كَما الِفْعلِ  في يكونُ  ال فِإنَّهُ  المفعولِ  في ))كَما
, والموجوداتُ  الكائناتُ   َمن: قالَ  َقد سائل   ِمن َوَق َ  محقَّق   سؤال   جوابِ  أَلجلِ : َأي لقائل 

 ِبِه, واإِلتيانِ  بالمجيء يقومُ  عمَّن سائاًل  المجيدِ  والكالمِ  العظيمِ  بالقرآنِ  الناسِ  ِإلى وَأتى جاء
 الِفْعلُ  فُحِذفَ ( َزْيد   َقامَ : )َأي َقاَم, َمن جوابِ   في َزْيد   ومثلُ  اأَلكواِن, سيِّدُ  بهِ  جاءَ : َأي

 في تقولَ  َأن فيجوزُ  اإِلظهار هو واأَلصلُ  علْيِه, السائلِ  قولِ  لداللة واختصاًرا ِإيجاًزا
 .(5)(( (َقامَ ) بحذفِ ( َزْيد  : )جواِبهِ 

                                                 

 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   68( تنظر الصفحة: 1)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   58( تنظر الصفحة: 2)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   36( تنظر الصفحة: 3)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   38( تنظر الصفحة: 4)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   42( تنظر الصفحة: 5)
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ا ذكرناه من منهج علمّي شرع ابن آدم في شرحه, بُأسلوب تعليلّي وفضاًل عمَّ         
حه في المالحظات اآلتية:    د, نوضَّ  منطقّي, متَّبًعا منهًجا شبه موحَّ

 . (1)يبدأ ابن آدم  بشرح المتن دمًجا م  الكلمة المراد شرحها من النظم -1
لواردة في  يعقب ابن آدم كثيًرا على مايق  من اختصار وتكثيف في العبارة ا -2

 . (2)النظم
اليكاد يلحظ قارئ الكتاب فصاًل بين النظم والشرح, فقد استطاع ابن آدم التوليف  -3

 .(3)بينهما بطريقة تدل عل قدرته على صياغة العبارة بُأسلوب المتن, فكأنَّهما واحد
اليتّب  ابن آدم طرائق المعلمين, كما اعتدنا عند علماء القرون المتأخرة, فمهمته  -4

يل كل صغيرة وكبيرة في المتن والشرح؛ لذا وسم شرحه بالتكثيف في العبارة, تعل
 .  (4)وصعوبتها في بعض المواض 

ل ابن آدم كثيًرا على األمثلة ويقلل من ذكره للشواهد؛ معتمًدا بذلك على ,  -5 يعوِّ
 عدد الشواهدلباألرقام  لجدو  في أدناهو , (5)اإلجماع, والقياس, واستصحاب الحال

 : , وهيفي كتابه ردتو التي 

                                                 

من   236,  226, 225, 220, 155, 150, 72, 70, 56, 51, 40, 35ينظر: الصفحات  (1)
 وحة اأَلصل .التحقيق في اأُلطر 

من التحقيق في   248, 199, 188,  175, 158, 120, 60, 58, 50, 44ينظر: الصفحات  (2)
 اأُلطروحة اأَلصل .

من التحقيق في  228, 222,  172, 134, 76, 55, 30, 25, 15, 11, 7ينظر: الصفحات   (3)
 اأُلطروحة اأَلصل .

من التحقيق في  246,  243, 233,  219, 217, 102, 88, 32, 16, 6ينظر: الصفحات  (4)
 اأُلطروحة اأَلصل .

 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل .  128 ,88 ,32 ,30 ,11ينظر: الصفحات  (5)

   اآليات القرآنية
   القراءات القرآنية

   حاديث الشريفةاألَ 
   قوالرجاز واألَ شعار واألَ األَ 

   مجمو  الشواهد
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  المصادر : .ب 
من َسنن العلم والمتعلِّمين السماع من أفواه العلماء, أو النقل عنهم أو عن  

وانتقاء المعلومة, ومن ثم تدوينها؛ لذا دأب  غيرهم, مباشرة أو بالتصّرف, لجم  العلم,
المؤلفون قديًما في مؤلفاتهم تضمين المعلومة بذكر مؤلفها تارة, أو االكتفاء بالمعلومة 

الشيخ ابن آدم مادة شرحه من مصادر عديدة, وحرص  دون مؤلفها تارة ُأخرى, وقد استقى
لفيها, فإذا ذكر الكتاب استغنى عن في كل َأبواب كتابه أالَّ يذكر الكتب مقترنة بأسماء مؤ 

ذكر مؤلِّفه وكذا العكس, بل كان اأَلكثر أالَّ يذكرهما مًعا, مثال ذكر الكتاب دون صاحبه 
رَ  َأنَّ  َأتى ثمةَ  قوله: ))من  ممَّا قوِلهم نحوُ : َأي قوُلهم, جائًزا كانَ  رتبةً  ُمقدَّم   لفًظا الُمؤخَّ

رِ  المبتدأ ب57 ِإلى ئد  عا الخبِر, جانبِ  في ضميرِ  على اشتملَ   مرتبةً  لتقدرِمهِ  لفًظا؛ الُمؤخَّ
َحاح في موالهم ِإلى باإِلضافةِ  ذْكرِ  في  الَعمِّ, وابنُ  والمقتدى, الُمَعتَُّق,: الَمْوَلى: الصِّ

ن(1)َوِلْيُه(( فهو واحد , َأمر   ُوِليَ  ِمن وُكلر  والجاُر, والَناِصُر,  مخالًفا َكانَ  , ومثله قوله: ))واِ 
 ال ِلمَ  َأيًضا َعَرْفتَ  ِلَما ذلكَ  في الُجمهورِ  رأي الشيَخ على َأنَّ  ِمن َعَرْفتُ  اأَلصلِ  لغرضِ 
 الشرطِ  الضيائيََّة َعن الفوائدَ  يتحاَش  لم َثمَّة وِمنْ  الخالِف, صورةِ  بامتناعِ : يقولونَ 

 . (2)المذكور((
 تبسة إلى أصحابهاوقد أرجعت في عملي التحقيقي كل هذه النصوص المق            

شارات معبِّرة عن النقل  –وال ضير في ذلك وهو َسنن العلماء  - مستعماًل مدلوالت وا 
ال البعض, وبعضهم, ىىىىىىق عند كثيرين, قال بعضهم,عنهم, يقول مثاًل: )وعند البعض, 

: , قال بعض المحّققين, قال بعىىىىىض الشرَّاح, وقيل (, من ذلك قوله: ))فقوُلهُ قال غيرهو 
 ال فِإنَّهُ : بعِضهم وقولُ  الصحيِح, على يجوزُ  ال فِإنَّهُ  وحَدُه؛ الَفاِعلِ  َحْذفِ  َعن احتراز   مًعا

 حيثُ  صحيح   غيرُ  كثيرينَ  , ومن ذلك قوله: ))عندَ (3)اتفاًقا(( التنازعِ  بابِ  غيرِ  في يجوزُ 
 كدعوى صحيح   غيرُ  اقِ االتف فدعوى َأيًضا, التناُزعِ  بابِ  غيرِ  في حذَفهُ  الِكسائير  جوَّزَ 
 جوابِ  في َنَعُم,: كقوِلكَ  مًعا, حذفهما ثُمَّ  -َعَرْفتَ  َكَما- قيلَ  ما على باِبهِ  في الجوازِ  اتفاقِ 

                                                 

 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   35( تنظر الصفحة: 1)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   38( تنظر الصفحة: 2)
 لتحقيق في اأُلطروحة اأَلصل. من ا  53( تنظر الصفحة: 3)
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 الحذفُ  وهذا مقاَمها, َنَعمْ  وُأقيمَ  الفعليََّة, الجملةَ  فَحَذفَ  َزْيد , َقامَ  َنَعمْ : َأي َزْيد ؟ َأقامَ : َقالَ  َمن
ن(1)مؤدَّاَه(( يؤدَّى َما قيامِ  لعدمِ  واجب   ال السؤالِ  بقرينةِ  جائز    ِمن َكانَ  , ومنه قوله : ))واِ 
 َما قيامِ  دونَ  القرينةِ  لكفايةِ  بياُنهُ  مؤنةِ  قلِّةِ  ِمن بالذكرِ  تخصيِصِه؛ وجهِ  ظهورِ  َم َ  الجائزُ 
 شريطةِ  ىعل واإِلضمارِ  المنادى في كما وجوًبا ُيحَذُفان وَقدْ  قيَل, فَما َمقاَمُه, يؤدَّى

 وتركَ  الجائِز, الحذفِ  على َنبَّهَ : تقولَ  َأن َلكَ  وليَس  الُموكَّدِة, والحالِ  والتحذيِر, التفسيِر,
 ليس َأيًضا الجائزِ  الحذفِ  مقاماتِ  سيفصلُ : نقول ألَنَّا محاِلِه؛ في سيفصُلهُ  ألَنَّهُ  الواجَب؛
؛ , ومن ذلك (2)ُمْنِصًفا(( فتأمَّلْ  الُمطلقِ  بيانُ  الُمرادُ  يكن لم لو ذلكَ  َيردُ  ِإنََّما ألَنَّهُ  بشيء 

 عظامُ  دأبَ  لكن اإِليضاحِ  في بينُتهُ  َما على الشررَّاحِ  َأقوالُ  اضطربتْ  ثمَّةَ  قوله: ))وِمن
 ردِّها في الراسخينَ  للطالبينَ  امتحاًنا المتشابهاتِ  نهجِ  على العباراتِ  في التسامحَ  األَئمةِ 
زُ  َما المفاعيلِ  ِمن ثُمَّ  الُمحكماتِ  ِإلى  . (3)الَفاِعِل(( موق َ  وقوُعهُ  يجوَّ
 دواعي التحقيق: رابعاا: 

ُيقسِّىىم الدارسىىون العصىىور السياسىىية َأقسىىاًما عديىىدة؛ تبًعىىا لمعطيىىات الحكىىم السىىائد لكىىل     
عصىر, وقىىد جىىرَّ هىىذا التقسىىيم السياسىىي ِإلىى تقسىىيم اأَلدب وعلىىوم اآللىىة, وبقيىىة العلىىوم اأُلخىىر 

التقسىىىيم السياسىىىي, وتكىىىون جىىىّل الغايىىىة مىىىن هىىىذا التقسىىىيم تيسىىىير طرائىىىق البحىىىث علىىىى غىىىرار 
العلمىىىىىي, وحصىىىىىر الدراسىىىىىات فىىىىىي عصىىىىىور محىىىىىددة, فيكىىىىىون حينئىىىىىذ  لكىىىىىلِّ عصىىىىىر سىىىىىماته, 
وخصائصىىه التىىي تمّيىىزه مىىن غيىىره, فضىىاًل عىىن متابعىىة َأحىىداثها تبًعىىا لتغيِّىىر ظروفهىىا بتغيرىىر 

ه( أنَّىىه 656لىذي َأعقىب سىقوط بغىداد سىنة )َأنظمىة الحكىم ... ونظىر بعضىهم إلىى العصىر ا
عصىىر الُظلمىىة؛ لخلىىوه مىىن اإلبىىداع, والنتىىاج العلمىىي ...ا وهىىذا خىىالف الواقىى  المعهىىود, فمىىا 
ولده هذا العصر كان بحق قامات علمية, ونتاجات فكريىة, يشىهد لهىا القاصىي قبىل الىداني, 

ن انقسىىامات الواقىىى  دبَّ فىىىي َأوصىىال الىىدويالت الناشىىىئة مىى الىىذي ضىىعفوعلىىى الىىرغم مىىىن ال
زة علميىة حركىة   آنذاك قابَلْته السياسي السيء ؛ كثيىرة , وشىواهد هىذا األمىر واضىحة جليِّىةمبىرَّ
مكتبتنىىا  ِإرث عمىىالهم جانًبىىا واسىىًعا مىىنكبيىىرة مىىن العلمىىاء شىىغلت أَ  مجموعىىة   فقىىد شىىهد ظهىىورَ 

                                                 

 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   54( تنظر الصفحة: 1)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   57( تنظر الصفحة: 2)
 من التحقيق في اأُلطروحة اأَلصل.   92( تنظر الصفحة: 3)
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هم ِإالَّ دليىل  وتىراجمعلمىاء الفهىارس ومىا  فىّن, هات في كىلِّ مَّ أُ  وُصنِّفت مؤلفاتهم أنَّهاالعربية, 
 . على النتاج الثرِّ لعلماء العربية اأَلجاّلء

ىىا العصىىر الىىذي عىىاش فيىىه ابىىن آدم البىىالكّي فكىىان عصىىًرا مسىىتقًرا نسىىبيًّا علىىى             َأمَّ
الرغم من االنقسام والتشرذم الذي دبَّ في َأوصال حىوض الشىرق اأَلوسىط عموًمىا, إذ كانىت 

حينهىىا فىىي ذروة مجىىدها, وعظمتهىىا, ووفَّىىر هىىذا الجىىو ظهىىور علمىىاء َأشىىادت الدولىىة العثمانيىىة 
لهم سوح الكتابة والتأليف, والسّيما بلدته جومان فضىاًل عىن منىاطق كردسىتان اأُلخىرى التىي 

 عاش فيها وكّرس علمه في الكتابة في َأجوائها.
َأواًل, والمؤسسىىىات  قىىىينمحقِّ ال لىىىىع العلمىىىي, والفنِّىىىي, واأَلخالقىىىي الواجىىىب يحىىىتِّمو           

العلميىىة ثانًيىىا ِإحيىىاء تىىراث العربيىىة, بكىىلِّ صىىنوفه, وعلومىىه, ولىىيس مىىن الصىىواب تىىرك عصىىر 
رث  ًرا فهىو نتىاج علمىّي, وا  ن كىان متىأخِّ من العصور العلميىة دون متابعىة وبحىث ودراسىة, واِ 

ت العلميىة, فيرتقىي ال ينبغي التفريط به, م  قناعتي المطلقة َأنَّ ثمة تفاوتًىا بىين تلىك النتاجىا
َأحدها على اآلخىر بحسىب جملىة معىايير ذكرهىا الدارسىون فىي مجىال التحقيىق, لىيس المحىل 
ر دلىياًل علىى  محل ذكرها وبيانها, وِقَدم النتاج اليكون على الدوام مدعاة لجودته, وال المتىأخِّ

يعهىىا علىىى رتابتىىه, فهىىذا معيىىار ال يحكمىىه اإِلطىىالق البتىىة... كمىىا تىىوفِّر دراسىىة العصىىور جم
ىة, وطبيعتهىا سىواًء ميلهىا نحىو , ونتاجاتها فيها, حركة التأليف التوازي معرفة وصبغتها العامَّ

وتأّثرهىىا الحقهىىا,  فىىينحىىو التجديىىد, وارتباطهىىا بسىىابقها وتأثيرهىىا  ارتقىىاءنزعىىة إلىىى التقليىىد أو 
ه بكمَّىعطائهىا العلمىي  , كمىا يمىنح معرفىة قيمىةمحيطها السياسي واالقتصىادي واالجتمىاعيب

مبنىىي علىىى بحىىث  واسىىتقراء   لعصىىر بوصىىف دقيىىق  ل وحينئىىذ  نكىىون فىىي صىىورة مكتملىىةه, ونوِعىى
؛  , وسىىجاًل تاريخيًّىىا للحقىىائق الحقيقيىىة التىىي تليىىق بىىه تهالقىىارئ بصىىور يىىد  فيكىىون بمتنىىاولواسىى  

بىىىىال رتىىىىوش َأو زيىىىىم, بىىىىل وأكثىىىىر مىىىىن ذلىىىىك, فهىىىىو يىىىىوفِّر قىىىىراءة لطبيعىىىىة األلفىىىىاظ المتداولىىىىة, 
حات العلميىىىة المسىىىتعملة, فضىىىاًل عىىىن رفىىىده المعجىىىم التىىىاريخي بتطىىىور األلفىىىاظ, واالصىىىطال

وطريقة استعمالها, وتلفظها, وكتابتهىا, ومىا طىرأ علىى الفنىون مىن تغييىر, ويكىون بحىق  مىرآة 
 .صادقة للعصر, وصورة ناطقة عنه بكل وضوح وشفافيَّة دون مغاالة َأو نقص 

ًرا, وال ينبغىىىىي قىىىىدح وال يخلىىىىو مخطىىىىوط علمىىىىي مىىىىن فائىىىىدة ع        ن كىىىىان متىىىىأخِّ لميىىىىة, واِ 
صاحبه, ونعته بنعىوت السىهو وغيىاب الفائىدة العلميَّىة, فليسىت جىودة العلىم بىالكثرة, وال الِقىَدم 
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ن لم يفعل شيًئا قط  فحسىبه  –من وجهة نظىر القىائلين  -معياًرا لألفضليَّة ... وَأي مؤلِّف واِ 
ًرا, وهىذا بحىد ذاتىه إبىداع, فقىد َأوجىد مىن مجموعىة َأْن جم  لنا من ثيبىات المؤلفىات مؤلًفىا بكى

)مصىىباح الخافيىىة فىىي شىىرح نظىىم الكافيَّىىة( ُيعىىدر إضىىافة  كتىىاب تناودراسىى نىىاتحقيقُكِتىىب كتاًبىىا, و 
جديدة للمكتبة النحويَّة, وقيمة علمية ُتضىاف إلىى هىذا الفىن, فضىاًل عىن أنَّىه تحقيىق ودراسىة 

التي حقَّقها الطالىب )رشىيد َأحمىد رشىيد(, بُأسىلوب  مكماًل لجزء من َأجزاء المخطوطة الكبيرة
, ومقاصىىد, وفوائىىد كثيىىرة تقىى  فىىي مسىىائل عديىىدة  علمىىيل متميِّىىز, وكىىان لتحقيقىىه ودراسىىته دواع 

 وفي اتجاهات متعددة ندرجها بما هو آت  :
 :ومادته  الشرحمضمون   ⚝
ه كثيىًرا مىن اآلراء قدَّم التحقيق شرًحا لىنظم علمىيل ذي مضىمون كبيىر, ضىمَّ فىي ثنايىا  -1

النحويَّىة ونقىوالت علمىاء النحىو, فضىاًل عىن التحليىل النحىوّي الىذي أبىدع فىي نسىجه ابىىن آدم 
 البالكّي . 

التحقيىق األّول  -بحسىب اسىتقرائنا –يعّد هذا التحقيق العلمىي والدراسىة القائمىة عليىه   -2
مىىا قدَّمىىه الىىدكتور  لهىىذا الىىنظم, فلىىم يحىىظ هىىذا الىىنظم التحقيىىق الالئىىق الىىذي يسىىتحقه, ماعىىدا

 )رشيد َأحمد رشيد العمادّي( وهنا تكمن َأهميَّة هذا التحقيق .  
 حىىىىىىىىاز الُبعىىىىىىىىد النحىىىىىىىىىوّي فىىىىىىىىي الشىىىىىىىىىرح جانًبىىىىىىىىا كبيىىىىىىىىىًرا, وهىىىىىىىىو مىىىىىىىىىا يجعلىىىىىىىىه جاذًبىىىىىىىىىا  -3

للطلبة, والدارسين, ِإذ تعليله للمسائل النحويَّة, وُأسلوبه يلبِّي شغف البىاحثين عىن علىل تلىك 
 دة .المسائل الشائكة الُمعقَّ 

ضىىىمَّ الشىىىرح مصىىىطلحات علميىىىة كثيىىىرة, َأعطىىىت َأنموذًجىىىا فريىىىًدا عىىىن طبيعىىىة الحيىىىاة   -4
العلمية الزمانية والمكانية السائدة في عصره, وَأكَّدت من جانب آخر ثقافىة المؤلِّىف العلميَّىة 
الموسىىىىىوعيَّة, الىىىىىذي لىىىىىم يكتىىىىىِف باسىىىىىتعمال المصىىىىىطلحات النحويَّىىىىىة فحسىىىىىب بىىىىىل اسىىىىىتعمل 

 اأُلصول, والفقه, والعقيدة, والتفسير .مصطلحات الصرف, و 
 فقىىىىىىىد شىىىىىىىرح كىىىىىىىىلَّ ؛ مىىىىىىىتن العلمىىىىىىىيِّ ا والقً متناسىىىىىىىالعاليىىىىىىىة المنهجيىىىىىىىة بالشىىىىىىىرح  تميَّىىىىىىىز  -5
 جزئيَّة علميَّة وردت, ولم تشرد منه قاعدة, أو مصطلح, أو فائدة . 

عقَّىىىب ابىىىن آدم البىىىالكّي علىىىى كىىىل اختصىىىار وارد فىىىي الىىىنظم, معلىىىاًل كىىىلَّ اختصىىىار   -6
الم المتأدِّب؛ تسويًغا للناظم في نظمه, ودفًعا للسهو والنسىيان اللىذين قىد ُينسىبان بُأسلوب الع

 إليه؛ وهذا ينّم عن الُخلق الرفي  الذي تحّلى به, وهو خلق العلماء .
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نىىىىىىىىىىىىه -7  دلَّنىىىىىىىا الشىىىىىىىرح علىىىىىىىى مىىىىىىىذاهب عصىىىىىىىر المؤلِّىىىىىىىف الفقهيَّىىىىىىىة والعقديَّىىىىىىىة, بمىىىىىىىا ضمَّ
 لنىىىىىىىىا صىىىىىىىىورة ناضىىىىىىىىجة عىىىىىىىىن طبيعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةفىىىىىىىىي شىىىىىىىىرحه وتعليقاتىىىىىىىىه علىىىىىىىىى المىىىىىىىىتن, فقىىىىىىىىدَّم  
العصىىىىر, وتوجهاتىىىىه الدينيَّىىىىة, فلكىىىىل عصىىىىر طابعىىىىه الىىىىذي يمّيىىىىزه, وبىىىىه تتىىىىأّثر كىىىىل اآلداب  

 والفنون.
بيَّن الشرح شغف الدارسين للغة في العصر الذي عاش فيه المؤلِّف, وحىّبهم المفىرط   -8

ا على اإِلرث المعجمىي للغىة للمعاجم؛ إذ ال يخلو مؤلَّف علمّي من التأصيل اللغوي اعتمادً 
العربية, فكثرة الوقوع في األخطاء اللغوية كانت شائعة في عصر المؤّلف؛ لىذا كىان للمىادة 

 المعجمّية حضور كبير في كتابه للسبب الذي ذكرناه .
وظَّىىىف المؤّلىىىف المكتبىىىة العربيىىىة بكىىىل صىىىنوفها فىىىي خدمىىىة شىىىرحه للمىىىتن, وبيىىىان كىىىل  -9

ن المىىىادة المعجميىىىة, واللغويىىىة, والمصىىىطلحات, والشىىىواهد مفاصىىىل الفىىىن, فقىىىد قىىىّدم لوحىىىة مىىى
واألمثلىىىة, بطريقىىىة منطقّيىىىة علميىىىة فىىىّذة, وهىىىذا مىىىا انمىىىاز بىىىه مىىىن غيىىىره مىىىن الدارسىىىين لفىىىن 

 الصرف.
جعىل ابىن آدم البىالكّي المصىادر النحويَّىة بىدءًا بكتىاب سىيبويه حتىى آخىر كتىاب فىىي  -10

 طىىىىىىىىىىىىىعصىىىىىىىىىىىىره نصىىىىىىىىىىىىب عينيىىىىىىىىىىىىه  فىىىىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىىىرحه مىىىىىىىىىىىىتن المقصىىىىىىىىىىىىود؛ لىىىىىىىىىىىىذا سىىىىىىىىىىىىار بخ
 واثقىىىىىىىىىىة, ولىىىىىىىىىىم يكىىىىىىىىىىن يميىىىىىىىىىىل إلىىىىىىىىىىى مدرسىىىىىىىىىىة بعينهىىىىىىىىىىا, فكىىىىىىىىىىان جىىىىىىىىىىّل اهتمامىىىىىىىىىىه المىىىىىىىىىىادة

 العلمّية, فيعمد ِإلى عرض اآلراء ثم يعّلق ويرّجح أحد الرأيين دون أن يخّطئ اآلخر .
خراجه  الشرحشكل   ⚝  :واِ 

ىىىىا كىىىىىان التحقيىىىىىق فًنىىىىا مىىىىىن فنىىىىىون الجمىىىىىال, وضىىىىرًبا مىىىىىن ضىىىىىروب الىىىىىذوق               لمَّ
خراًجىىا جملىىة فوائىىد مثَّلىىت عصىىر تأليفىىه, وجسَّىىدت طبيعىىة والتعبيىىر؛ قىىدَّ   م لنىىا الشىىرح شىىكاًل واِ 

 الفنىىىىىون السىىىىىائدة فىىىىىي عصىىىىىره, بىىىىىدءًا بنىىىىىوع القلىىىىىم المسىىىىىتعمل فىىىىىي الكتابىىىىىة مىىىىىروًرا بالمىىىىىداد
وأنواعىىىىه, فضىىىىاًل عىىىىن نىىىىوع القوالىىىىب المسىىىىتعملة, ومىىىىا تفضىىىىي إليىىىىه التعىىىىديالت والتعليقىىىىات 

ا قىيس العصىىر الحىادي عشىر بالثىاني عشىر, وهىي بىال شىىكل الُمضىافة التىي ُترافىق الشىرح؛ لىذ
 إحدى دعائم دواعي التحقيق المرتبطة في هذا الفن بالُكليَّة, وفيه :

بناًء على الُنسخة المعتمدة في التحقيق وبعىد رصىدها بعنايىة تبىيَّن اعتمىاد الُنسَّىا  فىي  -1
المشهور شكاًل وقالًبا, وهىو  عصر المؤلِّف وبعده زماًنا ومكاًنا في كتابتهم على خط الَنْسخ
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دليل على انتشار هذا النىوع مىن الخىط فىي عصىره؛ لكىن يؤخىذ علىى نىوع الخىط ركاكتىه فىي 
 وسوء تنسيقه .

اعتمىىد الناسىىخ علىىى ِإمىىالء كتىىابي عكىىس بصىىورة جليَّىىة مىىذهب عصىىر المؤلِّىىف القىىرن  -2
ب متعىىدِّدة, الثىىاني عشىىر الزمىىاني والمكىىاني فىىي اإلمىىالء, ورْسىىم الحىىرف, إذ ل مىىالء مىىذاه

 ومشارب مختلفة .
 يعكىىىس القالىىىب المسىىىتعمل فىىىي النسىىىخ بصىىىورة جليَّىىىة جماليىىىة ذلىىىك العصىىىر, وُأسىىىلوبه -3

الفنِّىىي, فضىىاًل عىىن قوالىىب الكتابىىة التىىي تحىىيط بالشىىرح الىىذي يعكىىس لىىون الفنىىون, وطبيعتهىىا, 
 وَأشكالها .

 داده بعىىداالعتمىىاد علىىى نىىوع مىىن الىىورق الجيِّىىد غيىىر المتلكىىل, المحىىافظ علىىى رونىىق مىى -4
هذه القرون من كتابته, دليل على رفعة فن الكتابىة فىي ذلىك العصىر, ودربىة القىائمين علىى 

 استعماله .  
وجود التعليقات المرافقة لنسخة الشرح مكتوبة بشىكل مائىل, يىدونها الناسىخ دليىل علىى  -5

مىىه حىرفيتهم, وعلمهىىم الىىدقيق فىىي فنىىون مىىا ينسىخون, وهىىذا يعكىىس طبيعىىة انتشىىار العلىىم وتعلِّ 
 بين الناس في ذلك العصر .

 :مصادر الشرح الشرح ومراجعه   ⚝
كانت المصادر التي أفاد منها المؤلِّف في كتابه ثىرَّة وعاليىة القيمىة, جمعىت بىين           

مؤلفىىات المتقىىدِّمين ومىىذاهبهم, ومؤلفىىات المتىىأخرين ومىىداخالتهم, ومىىا طىىرأ مىىن تغييىىر علىىى 
صىىطلحات, وكىىان الشىىرح بحىىق لوحىىة ضىىمَّت فنىىون علميَّىىة اآلراء والىىردود, والخالفىىات, والم

نىىىىه بلغىىىة المعجىىىم, وزيَّنىىىىه  عديىىىدة, فقىىىد مىىىىازج المؤلِّىىىف بىىىين النحىىىىو والصىىىرف والبالغىىىة, ولوَّ
بالتعليىىل, وبيَّنىىه بتفسىىير كثيىىر مىىن ألفاظىىه العويصىىة, وفىىي هىىذا المجىىال يمكىىن حصىىر دواع 

 آلتية : التحقيق بما يخّص مصادر الكتاب, وَأهميتها بالنقاط ا
لفىىت الشىىرح نظرنىىا إلىىى مصىىادر ضىىمَّت مىىادة علميىىة رصىىينة, ويمكىىن تقسىىيمها ثالثىىة   -1

َأقسىىام: قسىىم مخطىىوط غيىىر محقىىق, وقسىىم مطبىىوع باآللىىة الطابعىىة رديئىىة غيىىر محّقىىق, وقسىىم 
محقىىىق تحقيًقىىىا غيىىىر علمىىىّي, فينبغىىىي حينئىىىذ  ِإعىىىادة النظىىىر فىىىي كىىىلِّ قسىىىم, ومعالجىىىة الهنىىىات 

 الواردة فيه .
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لنىىىا الشىىىرح نقىىىوالت علميىىىة مىىىن كتىىىب مفقىىىودة لىىىم تصىىىلنا, إذ أورد نصوًصىىىا علىىىى قىىىدَّم   -2
مىىىن كتىىىب  الىىىرغم مىىىن كثىىىرة التفتىىىيش لىىىم أقىىىف عليهىىىا, ويكىىىون بىىىذلك قىىىد جمىىى  لنىىىا نصوًصىىىا

 .مفقودة
 وازن الشىىىىىىىىرح فىىىىىىىىىي مصىىىىىىىىىادره بىىىىىىىىين المىىىىىىىىىذاهب العلميىىىىىىىىىة مىىىىىىىىن جهىىىىىىىىىة, وبىىىىىىىىىين آراء  -3

ه(, 180آراء سىىىيبويه )ت العلمىىىاء علىىىى اخىىىتالف العصىىىور مىىىن جهىىىة ُأخىىىرى, إذ نقىىىل لنىىىا
ه(, وابىىىن جنِّىىىي 285ه(, والمبىىىرِّد )ت215ه(, واألخفىىىش )ت182ويىىىونس بىىىن حبيىىىب )ت

ه(, وهىىىو بىىىذلك لىىىم يتىىىرك 646ه(, وابىىىن الحاجىىىب )ت538ه(, والزمخشىىىري )ت392)ت
 عصًرا وال مذهًبا إالَّ وأورد منه رأًيا, أو مسألة, أو خالًفا . 

 خامساا: مصورات من المخطوط:
 ألولى من النسخة  اللوحة ا
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 الصفحة األخيرة من النسخة  
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 (1)تحقيق نتفقة من باب تناز  العوامل
 ,ايضً أَ  عمالِ اإلِ  وبابُ  ,عِ التنازِ  ى بابُ سمَّ يُ  باب   النحاةِ  بينَ  اشتهرَ  دْ قَ  هُ نَّ َأ مْ لَ أعْ          

 هُ لكنَّ  ؛لِ امِ العَ  صفةُ  قيقةِ وهو بالح ,(2)لى المعمولِ إِ  بالنسبةِ  كثرَ أَ ف لعاملينَ  ثابتة   وهو صفة  
 ,ا فيهِ متنازعً  المعمولِ  كونُ  :يَأ ,خرىأُ  صفة   لِ امِ لى العَ إِ  ا بالقياسِ يضً َأ للمعمولِ  يحصلُ 

 نْ ومِ  ,(3)لِ العوامِ  بتنازعُ  حقيقة   المختلفَ  نَّ ألَ  ؛فيهِ  عِ تنازِ المُ  حالُ  في البابِ  بالبيانِ  والمقصودُ 
 دونَ  به مخصوص   غيرُ  هُ نَّ إِ  مْ عَ نَ  لِ امِ العَ ب 22 دونَ  لمعمولِ ا بوابِ َأ نَ بيَّ    ذكروهُ  مَّ ثُ 

 ؛لِ اعِ الفَ  في بحثِ  م ذكروهُ هُ لكنَّ  ؛المعموالتِ  محالِ  بعدَ  هُ ذكرُ  هُ محلر  انَ كَ  ةَ مَّ ثَ  نْ ومِ  ,معمول  
 رِ ظهالمَ  ِإلى لِ اعِ الفَ  تقسيمِ  بذيلِ  هُ رَ كَ ن ذَ فمنهم مَ  ,ن باقي المعموالتِ مِ  هِ على غيرِ  هِ لشرفِ 
 كصاحبِ  عِ التنازِ  بسببِ  اضميرً  جعلُ يُ  :يأَ  ,ضمرُ قد يُ  لَ اعِ الفَ  نَّ على أَ  بناءً  ضمرِ والمُ 
 على خروجِ  بناءً  هِ ا على نائبِ مً قدِّ مُ  هِ حكامِ أَ  ن جمي ِ ا عَ رً مؤخَّ  هُ ذكرَ  نْ ومنهم مَ  ,(4)لِ صَّ فَ المُ 

ن ومنهم مَ  ,(5)الحاجبُ  ابنُ  الشيخُ  هُ ا فعلَ مَ كَ  البابِ  ا باالستقاللِ شعارً ا ِ و  ,لِ اعِ الفَ  نْ عَ  النائبِ 

                                                 
 ]...[ تقسم اقتضاه تقسم مادة الكتاب .( 1)

, وشرح الكافية 71 1ئل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين: ( ينظر: اإلنصاف في مسا2)
 .   141 1, وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 641 2الشافية: 

ل ابن هشام األَنصارّي في شرح شذور الذهب: 3) قوله:" والحاصل أنه يتأتى تنازع عاملين  539 1( فصَّ
ذلك جائز بشرطين أحدهما أن يكون العامل من جنس الفعل أو شبهه  وأكثر في معمول واحد وأكثر وأن

من األسماء فال تنازع بين الحروف وال بين الحرف وغيره والثاني أال يكون المعمول متقدما وال متوسطا بل 
متأخرا فال تنازع في نحو زيدا ضربت وأكرمت لتقدمه وال في نحو ضربت زيدا وأكرمت لتوسطه وجوز ذلك 

 فيهما".   بعضهم 
ل للزمخشري 4) :" وقد يجيء الفاعل ورافعه مضمر. يقال من فعل؟ فتقول زيد,  40(  جاء في المفصَّ

 بإضمار فعل ".  
ذا تنازع الفعالن ظاهرًا بعدهما". فقوله: ظاهرًا, احتراز  497 2( ورد في أمالي ابن الحاجب:5) قوله:" وا 

الفعلين أخذ معموله, وشرط هذا الباب أن يكون  من مثل قولهم. جاءني وضربته, فإن كل واحد من
الفعالن يصح عمل كل واحد منهما في ذلك المعمول, مثل: ضربني وأكرمني زيد, أو ضربت وأكرمت 

 زيدًا, أو بالعكس".   
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 ,(1)ك  الِ مَ  ابنِ  هما كالشيخِ حدُ َأ ا ال يخصر مَ بِ  هِ ونائبِ  الشيءِ  بينَ  الفصلِ  ا كراهيةَ مَ عنهُ  هُ رَ خَّ أَ 
 هِ بعدم اختصاصِ ِإشعاًرا ا بالتتمة عنهما باب التنازع معنويً  ,(2)ةا في المشكارنَ خَّ أَ  ونحنُ 
ا شعارً إِ  نِ العامليْ  تنازعُ  لْ قُ ولم يَ  ,بالفعلِ  هِ اختصاصِ  لعدمِ  ؛ينِ الفعل تنازعِ  ولم يقلْ  ,بهما

فيه  المتنازعُ  الَ قَ , ولو ثةن ثالمِ  كثرِ في أَ  التنازعُ  سم ِ منهما لكن لم يُ  كثرَ أَ  تنازعِ  بسماعِ 
نظر  هُ نَّ أَ فك لىوْ أَ  لكانَ  ؛فيه المتنازعِ  الِ حَ  بيانُ  المقصودَ  نَّ ا على َأتنبيهً  ليكونَ  ؛للعواملِ 

 :(3)هِ كقولِ  َعاِمل  فيِه َفَصاِعًدا نازعَ تَ ن يَ أَ   23 حقيقةً  لِ العامِ  صفةَ  عِ التنازِ  لى كونِ إِ 
 ت  قَ رَ تَ واس   ت  قَّ دَ وَ  ت  قَّ شَ  م  فكَ 
 

 الِ جَ الرِّ  اقَ نَ ع  أَ  شِ ي  العَ  لُ و  ضُ فُ  
 

والُمتََباِدِر  ,ايضً أَ  َغيررِ تَ ال نْ عَ  فَ ذِ حُ  مَّ ن ثُ ومِ فُعِلَم بالمقايسِة,  كثرِ األَ  حالُ  هُ تركُ           
في  فال تنازعَ  ,(4)حقيقةً  بعامل   ليَس  ذا التأكيدُ إِ  رِ آلخَ ل ادً ؤكَّ مُ  اهُ حدُ أَ  ليَس  ما عامالنِ هُ منْ 

 :(5)نحوِ 

                                                 

على هذه القضية بقوله:" ونبهت بقولي "غير سببي َمرفوع"  165 2( علَّق ابن مالك في شرح التسهيل: 1)
زيد منطلق مسرع أخوه ال يجوز يه تنازع, ألنك لو قصدت فيه التنازع أسندت أحد العاملين على أن نحو 

إلى الّسببّي وهو األ  وأسندت اآلخر إلى ضميره فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأ, ألنه لم يرف  ضميره والما 
مخبر عنه بالعاملين  التبس بضميره, وال سبيل إلى إجازة ذلك. فإن سم  مثله ُحمل على أن المتأخر مبتدأ

 المتقدمين عليه, وفي كل واحد منهما ضمير مرفوع وهما وما بعدهما خبر عن األول".   
 ( لم َأقف عليه من مصنفاته.   2)
, و نهاية اأَلرب في 314( البيت من الوافر, ألبي الفتح البستي, ينظر: التمثيل والمحاضرة, للثعالبي 3)

 .113 2فنون األدب: 
بقوله: "فى"أتاك أتاك" عامالن في اللفظ, والثاني  643 2ابن مالك في شرح الكافية الشافية:  ( علَّق4)

منهما ال اقتضاء له إال التوكيد, ولو اقتضى عمال لقيل: أتاك أتوكن أو أتوك أتاك ... تنبيًها على َأنَّ 
د من المتأخرين مشغول بمثل ما التنازع ال يتأتى بين عاملين متأخرين نحو: "زيد قام وقعد"؛ أَلنَّ كل واح

شغل به اآلخر من ضمير االسم السابق, فال تنازع بينهما, بخالف المتقدمين نحو: قام وقعد زيد, فإنَّ كل 
 واحد من الفعلين موجه في المعنى إلى "زيد" وصالح للعمل في لفظه".   

, 158 5, و خزانة اأَلدب : 267 7( البيت من الطويل, بال نسبة لشاعر, ينظر: اأَلشباه والنظائر: 5)
ِحقوَن اْحِبِس اْحِبسِ   وتتمة البيت : فأين إلى أين النجاة ِبَبْغَلتي              َأَتاَك َأَتاَك الالَّ

 الشاهد فيه قوله: )َأَتاَك َأَتاَك(, وهو شاهد على التوكيد اللفظي بتكرار أين, وأتاك, واحبس.      
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*..........................................* 
 

ِحقونَ    ...........*َأَتاَك َأَتاَك الًلَّ
 

ولهذا لم  ؛(2)عامل  ال  والثاني تأكيد   لُ وَّ األَ  ذ الطالبُ إِ  ؛رجانيِّ والجُ  (1)يِّ سِ لفارِ لا الفً خِ       
 بحيثُ  المعمولِ  كونِ  هانمِ  رادُ والمُ  ,الخصومةُ  التنازعِ  صلُ وَأ ,كَ اتَأ توكَ و َأأَ  توكَ َأ تاكَ أَ  قلْ يَ 

 ذي هو فيهِ الَّ   ِ الموض في ذلكَ  هِ وقوعِ   َ مَ  ن يكونَ أَ  صحر ويَ َأكثَر ف النِ امِ عَ  ليهِ إِ  هُ يتوجَّ 
 فهو معمول   هُ ا بعدَ مَّ وأَ  ,التنازعِ   ِ طْ قَ  اعتبارِ  قبلَ  البدلِ  ما على سبيلِ منهُ  واحد   لِّ  لكُ معموالً 

 لينِ امِ العَ  تواردُ  ثبتَ ل الَّ وا ِ  عدِمهِ  دونَ   ِ طْ القَ  باعتبارِ  دَ رَ ا وَ مَ نَّ وا ِ  واالستعمالُ  ,هِ ا بعينِ مَ هِ حدِ ألَ 
 ؛لْ قَّ عَ فتَ  في اللغةِ  ثابت   غيرُ  محض   خيالي   مر  أَ   ِ طْ القَ  مِ دَ عَ  رُ اعتباف ,واحد   على معمول  

 نْ عَ  الظاهرُ  ذلكَ  :يأَ  ,قد كانَ  اظاهرً  :-رحَمُه اهللُ  -الشيُخ  قالَ  اهُ ذي ذكرنَ الَّ  ولذلكَ 
ا زيدً ) :نحوُ  ,(3)في المعمول عليهما ه ال تنازعَ نَّ فإِ  ب 23 امؤخرً  العاملينِ  :يأَ  ,كليهما

 (تُ كرمْ أَ ا و زيدً  تُ بْ رَ ضَ ) :نحوُ  ,ماهُ بينَ  وال في التوسطَ  ,هما لبعضِ خالفً  (تُ كرمْ أَ و   تُ بْ رَ ضَ 

                                                 
فّار الفارسّي, نحوّي, صرفّي, عالم في القراءات, من تصانيفه: اإليضاح ( الحسن بن أحمد بن عبد الغ1)

, 26ه (( ينظر: تأريخ العلماء النحويين, التنوخّي/ 377في النحو, الحجة في علل القراءات, توفي سنة )) 

 . 3/200, معجم المؤلفين:232نزهة األلباء/

ما بحثت, وَأضاف ابن هشام في َأوضح ( لم َأجد هذا الرأي في مصنفات الفارسي والجرجاني في2)
قوله: "وقد علم مما ذكرته أن التنازع ال يق  بين حرفين, وال بين حرف وغيره, وال بين  170 2المسالك: 

جامدين, وال بين جامد وغيره, وعن المبرد إجازته في فعلي التعجب, نحو: "ما أحسن وأجمل زيدا", و: 
ل متقدم, نحو: "أيهم ضربت وأكرمت", أو: "شتمته" خالًفا "أحسن به وأجمل بعمرو", وال في معمو 

لبعضهم, وال في معمول متوسط نحو: "ضربت زيدا وأكرمت" خالفا للفارسي خالفا له وللجرجاني؛ أَلنَّ 
ل, وأمَّا الثاني فلم يؤَت به ل سناد, بل لمجرد التقوية, فال فاعل له".     الطالب للمعمول ِإنَّما هو اأَلوَّ

قضية المن  بقوله: " فال يق  التنازع في معمول  793 2يَّن الجوجري في شرح شذور الذهب: ( ب3)
ليه َأشار بقوله:  متقدم, نحو زيًدا ضربت وأكرمت, وال في معمول متوسط, نحو ضربت زيًدا وأكرمت, وا 

ن يكون واحًدا, )ما تأخر(, وقوله: )من معمول فأكثر( يشير به إلى أن المعمول المتنازع فيه ال يشترط أ
بل يجوز أن يكون أكثر كما تقدم في الحديث, وقد ُذكر له شروط أخرى. منها أن يكون العامالن 
متصرفين, فال يق  التنازع بين جامدين, وال بين جامد وغيره, ومنها َأن يكون المعمول مطلوًبا لكل من 

ما باآلخر, ألنَّ الثاني لم يؤَت به ِإالَّ العاملين من حيث المعنى فال يق  التنازع بين فعلين ُأّكد َأحده
 للتوكيد, فال عمل له".   
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 ينِ في الصورتَ  المعمولِ  مِ ب تقدر ببس هُ نَّ إِ الثاني ف قبلَ  لِ وَّ الستحقاق األَ  ؛وذلك سيِّ لفارِ لا خالفً 
فيه  فال يكونَ  ,الثاني قبلَ  هُ حقُ الثاني فيست هِ توجر  حصولِ  قبلَ  ليهِ إِ  لُ وَّ األَ  هُ على الثاني يتوجَّ 

 :نحوُ  ,امَ هُ ا بعدَ واقعً  ن كانَ وا ِ  ِه,بعاملِ  صلِ تَّ المُ  في الضميرِ  ولهذا ال تنازعَ  ؛التنازعِ  مجالُ 
 الضميرَ  نَّ فإِ  الضميرُ  ذلكَ  هِ بِ  صلِ تَّ المُ  لِ وذلك الستحقاق العامِ  (؛ي زيد  كرمنِ أَ و  بَ رَ ضَ )

 ,الثاني لِ  بالعامِ صاًل تَّ مُ  هِ هو م  كونِ و  ,الثاني لِ  بالعامِ صاًل تَّ مُ  ا يكونُ مَ هُ بعدَ  الواق َ  صلَ تَّ المُ 
 :لَ يْ قِ  ظاهر   في اسم   ما يكونُ نَّ إِ  فالتنازعُ  ,ا ال يخض ُ مَ كَ  لِ وَّ  لألَ معموالً  ن يكونَ أَ  ال يجوزُ 

 زيد  ) :في التنازعُ  صحر فال يَ  هو َلُه, امَ  ت على غيرِ رَ جَ  صفة   ليهِ إِ  والمسندُ  ,(1)سببيل  غيرُ 
م سلِّ ال نُ  :لناقُ  ,(2)على ما في التسهيل (بوهُ َأ عدَ وقَ  بوهُ َأ امَ قَ ) :بل الواجب (,بوهُ أَ  دَ عَ وقَ  امَ قَ 

 هُ نَّ أَ  رادُ المُ  ن يكونَ أَ  على ذلك لجوازِ  في التسهيلِ  امَ  ُنسلُِّم داللةَ  وال فيهِ  التنازعِ  صحةِ  عدمَ 
 مكانِ إِ  لعدمِ  ؛ط ِ القَ  طريقِ  ِمن الفريقينِ  ُر بينَ المشهو ا هو مَ بِ  التنازعِ  24 قط ُ  ال يمكنُ 

 ظهارِ باإلِ  القط ُ  فيجبُ  ؛بالمقصودِ  يخلر  هُ وحدَ  المضافِ  ضمارُ وا ِ  ,امعً  المضافينِ  ضمارِ إِ 
ن ذَ  ,إلى رأي الكسائي ذهبْ ن لم يُ إِ   الظاهرِ  باالسمِ  رادُ والمُ  ,الحذفِ ب  َ طِ لى رأيه قُ إِ  بَ هَ وا 
 (,نتَ أَ  كرم  ومُ  ضارب  )َأ :نحوُ  ,فيشملُ  ؛نفصلِ المُ  ن الضميرِ مِ  هِ في حكمِ  ا هووممِّ  هُ منْ  عمر أَ 
 عمر ا أَ مَ هِ بِ  رادُ ا المُ ذَ وكَ  ,مهُ عندَ  ا هو المعروفُ مَ بِ  فيهِ  التنازعِ  قط ُ  يمكنُ  هُ نَّ فإِ  ؛انادرً  ن كانَ وا ِ 
 نَّ إِ ف (,نا أَ الَّ إِ )و ا( زيدً الَّ إِ  كرمَ أَ و  بَ رَ ضَ  امَ ) :نحوُ  ,ليشملَ  ؛هِ وغيرِ  ,عليهِ  ن المقصورِ مِ 

                                                 

تعليًقا بقوله: "واحترز من أن يتقدم المعمول على العاملين  451 1( َأضاف ابن عقيل في المساعد: 1)
نحو, زيدًا أكرمُت ويكرمني, فال تكون المسألة من باب التنازع, ألن كل واحد من العاملين أخذ معموله, 
وكذا لو توسط نحو: ضربُت زيدًا وضربني, وقد أجاز الفارسي اإلعمال م  التوسط, وأجازه بعض المغاربة 

فإذا قلت:  -م  التقدم, وم  هذا ربما وجب التقدم نحو: أي رجل ضربت أو شتمت؟ )غير سببي مرفوع( 
ل  زيد  قام وقعد أبوه, أو زيد  قائم وقاعد  أبوه, لم تكن المسألة من التنازع, ألنَّك إن َأعملت الثاني خال اأَلوَّ

ل خال الثاني منه, فيلزم عدم االرتباط بالمبتدأ, فإن ُسم  مثله  من ضمير المبتدأ, وكذا إن أعملت اأَلوَّ
 حمل على أن السببي مبتدأ ُمخبر عنه بالعاملين السابقين, والجملة خبر األول".   

ذلك بقوله: "ونبهت بقولي "غير سببي َمرفوع" على أن  تفصيل 166 2( َأورد ابن مالك في التسهيل: 2)
نحو زيد منطلق مسرع أخوه ال يجوز فيه تنازع, ألنك لو قصدت فيه التنازع أسندت أحد العاملين إلى 
الّسببّي وهو األ  وأسندت اآلخر إلى ضميره فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأ, ألنه لم يرف  ضميره والما التبس 

ل إلى إجازة ذلك. فإن سم  مثله ُحمل على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين بضميره, وال سبي
 المتقدمين عليه, وفي كل واحد منهما ضمير مرفوع وهما وما بعدهما خبر عن األول".   
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 ؛مهُ عندَ  ا هو معروف  مَ بِ  القط ِ  طريقُ  ن لم يكنْ وا ِ  ,للعاملينِ  فيهِ  ن التنازعِ فيهما مِ  المعمولَ 
 ,الظاهرُ  دُ ا فليقيَّ نَ هُ  هِ رادتِ ن إِ عَ  بيتَ ن أَ وا ِ  ,(1)فيهِ  ن التنازعِ عَ  خراجَ اإلِ ال يقتضي  ذلكَ  نَّ فإِ 
في  عِ التنازِ  قط ِ  وطريقُ  ,تعارفُ المُ  هو الطريقُ  فيهِ  القط ِ  قُ طري ا يكونُ مَ بِ  هِ ا في حكمِ ومَ 

 هُ وقولُ  ,صلِ األَ  بعبارةِ  ذلكَ  لَ عَ ا فَ مَ كَ  فِ ارَ عَ تَ المُ  بالطريقِ  ليَس  -سيأتي كما -عليهِ  المقصورِ 
 االسمِ ب 24 ذلكَ  ةِ في فاعليَّ  تارةً  التنازعُ  فيق ُ  :يأَ  ,ن يتنازعَ أَ  جزاءً  يق ُ  ل  اعِ في فَ  فتارة  

 (ي زيد  نِ كرمَ أَ ي و نِ ضربَ ) :نحوُ  ,ةِ الفاعليَّ  اءِ ضفي اقت فقانِ فيتَّ  ؛امَ هُ بعدَ  الواق ِ  المعمولِ 
َظَهَر في  نمَ ِبِه  رادَ أَ  هُ نَّ أوك ,بدنياهُ  هُ دينَ  ذي باعَ وهو الَّ  (,   مَ خو طَ َأ في ساءَ و جاءني كى)و 
 (2)ةِ لالبُ  بينَ  المتوسطةَ  المحمودةَ  الحلمةَ  هُ عنِ  خالقِ صول األَ ن أُ مِ   َ لِ خُ  هُ نَّ بَأ رَ هَ واشتَ  ,هِ وانِ أَ 

لهم فاضَّ  السفهاءُ ِه بِ  فاختدعَ  ؛فراطُ تي هي اإلِ الَّ الذميمِة  ةِ ْرُبزَ واستولى على الجُ  ,(3)ةِ ْرُبزَ والجُ 

                                                 

على ذلك بقوله: "أطلقوا القول  1784 4( علَّق ناظر الجيش في تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: 1)
(؛ وعلل ذلك بأن العاملين 3ازع فيه, فلم يقيدوه بشيء, وقيد ابن الحاجب بأن يكون اسما ظاهرا )في المتن

إذا وجها لمضمر استويا في صحة اإلضمار فيهما؛ ألنهما إن كانا لمتكلم قلت: ضربت وأكرمت ونحوه, 
ن كانا لغائب قلت: زيد ضرب وأكرم؛ فل ن كانا لمخاطب قلت: ضربك وأكرمك ونحوه, وا  م يتنازعا شيئا؛ وا 

ألن كل واحد منهما يجب له مثل ما يجب لآلخر, ثم قال: فإن قلت فما تصن  بمثل ما ضرب وأكرم إال 
أنت أو إال أنا أو إال هو, ونحوه؛ فإنهما فعالن وجها إلى مضمر تنازعاه؛ ألنه يصلح أن يكون لكل واحد 

ألنه لو كان من هذا الباب لوجب أن منهما كالظاهر, قلت: قد ذكر ذلك بعض المتأخرين وهو غلط؛ 
يكون في أحدهما المضمر؛ ألنه فاعله, فيقال: ما ضربت وأكرم إال أنا, وما ضرب وأكرمت إال أنت, 
نما هذا كالم محمول على الحذف, وتقديره: ما ضرب إال أنت, وما أكرم إال  وعند ذلك يفسد المعنى؛ وا 

 أنت؛ فحذف ذلك من أحدهما تخفيفا".    
بقوله: "البلة: نور العضاه قبل أن ينعقد,  68 11يَّن ابن منظور تفصيل ذلك في لسان العرب: ( ب2)

التهذيب: البلة والفتلة نور برمة السمر, قال: وأول ما يخرج البرمة ثم أول ما يخرج من بدو الحبلة كعبورة 
تيك سميت البلة والفتلة,  نحو بدو البسرة فتيك البرمة, ثم ينبت فيها زغب بيض هو نورتها, فإذا أخرجت

 فإذا سقطن عنن طرف العود الذي ينبتن فيه نبتت فيه الخلبة في طرف عودهن وسقطن".   
َأنَّ الجربزة : "جربز: جربز الرجل: ذهب أو انقبض.  318 5(  جاء في لسان العرب البن منظور: 3)

زة, بالفتح, أي خب, ]خب[ قال: والجربز: الخب من الرجال, وهو دخيل. ورجل جربز, بالضم: بين الجرب
 وهو القربز أيضا وهما معربان".  
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 وتارةً  ,ن ذلكَ عَ  اهللُ  عاذَ أَ  (1)َّ مضحط خض  حض جض مص خص ُّٱالسبيلِ  ن سواءِ وا عَ وضلر 
 اءِ ضفي اقت فيتفقانِ  السم   ذلكَ  ةَ ما مفعوليَّ منهُ  لر ن يقتضي كُ بأَ  ة  يَّ مفعول مرِ في أَ  التنازعُ  يق ُ 

ى)َأتوا(, َأي: َأيرها اإلخواُن َأمر  ِمن تخفيِف وك (,ازيدً  تُ كرمَ أَ و  تُ بْ رَ ضَ ) :نحوُ  ,ةِ المفعوليَّ 
, َأي: َأعطى نِ الجناو  بالقلبِ  نامِ األَ  :يأَ  ,ةِ د البريِّ الزيارة سيِّ  الهمزِة َقاَل: وزوَّروا, أهي من
 يق ُ  وتارةً  ,خوانِ اإلِ  يا هؤالءِ  ذلكَ ب يُض ى تستفحتَّ  بالعيانِ  في سبيِل اهلِل ومحبِتِه, وزّوروهُ 

ن يكونا بأَ  وذلكَ  ,نِ العامليْ  بعدَ  الواق ِ  االسمِ  ذلكَ  ةِ ومفعوليَّ  ة  في فاعليَّ  :يأَ  ,فيهما التنازعُ 
 ُهَما, ويؤكَّدُ بعدَ  الواق ِ  مِ سِ اال ةَ ا فاعليَّ مَ هَ حدُ ن يقتضي أَ بأَ   25 قتضاءِ االفي  مختلفينِ 
 يضاحِ إلِ  ُيؤَتى ِبِه؛ا هو مَ  ال  ثَ مِ   ُ مْ ل جَ ثُ والمُ  ,في االقتضاءِ  فيختلفانِ  االسمِ  ذلكَ  ةَ مفعوليَّ 

 ير أَ  ىال تختف (ني زيد  مَ رَ كْ أَ و  تُ بْ رَ ضَ )و (,ازيدً  كرمتُ أَ ي و نِ ضربَ ) :نحوُ  ,(2)ي كثيرةً لِّ كُ  مرِ أَ 
 م  سْ قِ  بوجودِ  ثةِ في الثال الحصرُ  ال يصحر  :قالُ ال يُ  ,ةِ يَّ الرجول لُ ي كامِ أَ  ,ل  جُ على رَ  ةِ مثلاألَ 
 فيتفقانِ  آخرَ  اسم   ةِ ومفعوليَّ  اسمِ  ةَ منهما فاعليَّ  ل  بحيث يقتضي كُ  ن يكونَ وهو أَ  ,ناهُ هَ  راب   

 القسمينِ  ن اجتماعِ مِ  نَّ إِ  :قولا ننَّ ألَ  (اعمرً  زيد   هانَ واَ  بَ رَ ضَ ) :نحوُ  ,(3)ايضً أَ  في االقتضاءِ 
 ذلكَ  نَّ فإِ  بالوحدةِ  مِ قسَّ المُ  لتقييدِ  ؛يمِ سا في التقمً سْ قِ  ال يعتبرُ  سمينِ القِ  واجتماعِ  ,لينِ وَّ األَ 

 قسامِ في األَ  التنازعِ  حصرَ  المقصودُ  ليَس  :قالَ ن يُ لى أَ إِ  فال حاجةَ  واحد   ال تنازعَ  تنازعانِ 
 كرمَ وأَ  بَ رَ ضَ ) :نحوُ  ,آخرَ  قسم   متفقينِ  ةِ والمفعوليَّ  ةِ في الفاعليَّ  التنازعَ  نَّ أَ  جهَ ى يتَّ حتَّ  ثةِ الثال

                                                 

 من سورة اأَلعراف.    186( اآلية: 1)
 .871 1, والكليَّات: 296( ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف  2)
ل الملك المؤيَّد في الُكنَّاش: 3) هما هذه األقسام بقوله: "المراد بتنازع الفعلين أن كاّل من 137 1( فصَّ

 يصلح أن يكون عامال في الّظاهر بعدهما وتنازعهما على أربعة أقسام:
 األّول: أن يكون األّول على جهة الفاعلّية والثاني على جهة المفعولّية كقولك: ضربني وأكرمت زيًدا.

 الثاني: عكسه, كقولك: ضربت وأكرمني زيًدا.
 ربني وأكرمني زيد .الثالث: أن يكون تنازعهما على جهة المفعولّية كقولك: ض

 الراب : أن يكون تنازعهما على جهة المفعولّية كقولك: ضربت وأكرمت زيًدا".
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ِه بِ  ن نطيلَ أَ  يليقُ  ال ام في هذا المقامِ  (2)الكافيةِ  احِ رَّ شُ  ن بعضِ مِ   َ قَ وقد وَ  ,(1)(اعمرً  زيد  
 ختلفوا في طريق التنازعِ هم انَّ أَ  مَّ ثُ  (3)ةِ المشكا حِ رْ ها في شَ ذكرتُ  ن مناقشاتِ مِ  ا فيهِ مَ لِ  الكالمَ 
ذي هو الَّ  في ذا الحالِ  النحاةِ  واختلفَ  :-رحَمُه اهللُ  -الشيُخ  منهما قالَ ب  25 بينهما
هما ير بينهما وأَ  التنازعُ  قط َ ن يُ َأ يناسبُ  كيفَ  :وقالوا ,ئلوا فيما بينهمسُ  :يأَ  ,العاملينِ  تنازعُ 

ن جابوا عَ َأم الثاني  فل أَ وَّ هو األَ  ا أَ مَ هُ بعدَ  الواق ِ  في المعمولِ  عمالِ باإلِ  حقر َأ املينِ ن العَ مِ 
 الواق ِ  المعمولِ  في ذلكَ  العملَ  نَّ هم على أَ اتفاقِ  بعدَ  هُ عنْ  ولكن اختلفوا في الجوابِ  ,ذلكَ 
  :(4)ك  مالِ  ابنُ  الشيخُ  الَ قَ  ,و الثانيل أَ وَّ ا األَ مَّ منهما أَ  ما يكون لواحد  نَّ ا إِ مَ هُ بعدَ 

 ل  مَ عَ  ا في اسم  يَ اقتضَ  إن عامًلنِ 
 

 ا العملُ مَ منهُ  فللواحدِ  قبلَ  
 

 هلِ أَ  في الجوابِ  ا الثاني فقالَ مَّ ا ِ و  ,لوَّ ا األَ مَّ إِ  (5)ي باالتفاقأَ  :السيوطير  الجاللُ  الَ قَ         
 ابعً و راأَ  اذا كان ثالثً وا ِ  ,لوَّ عمال من األَ باإلِ  حقر أَ  الثاني من العاملينِ  :ن النحاةِ مِ   البصرةِ 

 بينَ  الفصلِ  ن لزومِ عَ  زِ حرر والتَ  عدِ والبُ  بِ رْ القُ  لرعايةِ  ؛وذلكَ  قربُ فاألَ  قربُ األَ  هِ بِ  حقُ فاألَ 

                                                 

ح ابن هشام في شرح قطر الندى وبل الصدى 1) بيان ذلك بقوله: "ومثال تنازع العاملين أكثر  198( وضَّ
ليت وباركت من معمول ضرب وأكرم زيد عمرا ومثال تنازع أكثر من عاملين معموال واحدا كما ص

 وترحمت على إبراهيم ف على إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثالثة ".
 . 641 2( ينظر: شرح الكافية الشافية: 2)
 ( لم أقف على هذا المصدر من تصانيفه.3)
, وَأضاف 461 2( البيت من الرجز, البن مالك في الكافية الشافية, ينظر: شرح الكافية الشافية: 4)

يًقا بقوله: "ولم أقل: "فعالن", ليدخل في قولي: "تنازع فعلين نحو: }آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا{, وتنازع اسم تعل
 وفعل نحو: }َهاُؤُم اْقَرأوا ِكَتاِبَيْه{". 

بقوله: "وكذا )حبذا( ال يكون فيها التنازع باالتفاق لعدم  124 3( علَّق السيوطي في هم  الهوام : 5)
ألنه صار كالمركب م  اإلشارة قال وكذا فعل التعجب في ظاهر مذهب سيبويه لما يلزم فيه من  الفصل

الفصل بينه وبني معموله على إعمال األول وقيل يجوز في التعجب مطلقا ويقتصر الفصل المتزاج 
شرط الجملتين بحرف العطف واتحاد ما يقتضي العامالن وعليه المبرد ورجحه الرضي وقيل يجوز فيه ب

إعمال الثاني ليزول ما ذكر من الفصل المحذور وعليه ابن مالك نحو ما أحسن وأجمل زيدا أو أحسن به 
 وأعقل بزيد". 
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وا الُ قَ  ذلكَ   َ ومَ  ,هِ ليْ عَ  المعطوفِ  تمامِ  لَ بَ قَ  العطفِ  زومِ ن لُ وعَ  ,جنبيباألَ  والمعمولِ  لِ امِ العَ 
ن عَ  الطالبِ  بَ رْ قُ  نَّ فإِ  ,الوجوبِ  دونَ  الترجيحَ  يفيدُ  ذ السابقُ إِ  لِ وَّ األَ  لِ امِ العَ  عمالِ إِ  بجوازِ 

: لو ة ال يقالُ ولويَّ على االختيار واألَ  ما يدلر نَّ جنبي إِ ألَ اب 26 صلِ الفَ  زومِ لُ  وعدمِ  المطلوبِ 
 :نحوُ  ,اجتماعها عندَ  مِ سَ القَ  دونَ  الشرطِ  بجوابِ  ىؤتن يُ ن ينبغي أَ اا كحً رجَّ مُ  القربُ  كانَ 
 سمُ القَ  وليَس  ,تساوي الرتبةِ  عندَ  حُ رجَّ ما يُ نَّ إِ  ربُ القُ  :ا نقولُ نَّ ألَ  (؛كَ كرمتُ ي ألَ تيتنَأن أَ  واهللِ )

 عمالِ إِ على  الشائ ُ  ا االستعمالُ ذَ وكَ  ,رِ التصدر  قوى في اقتضاءِ أَ  سمِ القَ  لكونِ  ؛كذلكَ  والشرطُ 
  في كالمِ استعماالً  كثرُ الثاني األَ  عمالَ إِ  نَّ فإِ  الوجوبِ  دونَ  على الرجحانِ  ما يدلر نَّ الثاني إِ 
 مْ لِ  حيثُ  (2)َّمش هس مسُّٱٱٱٱ:الىتعَ  هِ قولِ  ا مثلُ يضً َأ ذلكَ و  ,(1)هِ كوا بِ تمسَّ  مَّ ومن ثُ  الفصحاءِ 

 لمْ  حيثُ  ٱ(3)َّزن رن  مم ام يل ىل مل يك ىكُّٱوقوِلِه َتَعالى: ,هُ فرغْ أَ  :يقلْ 
 وباركتَ  ورحمتَ  يتَ لَّ ما صَ كَ  () على النبيِّ  الصالةِ  في آخرِ  ا وردَ مَ  ومثلُ  ,ظننتموهُ  يقلْ 

 :     (4)هِ قولِ  ومثلُ  ِبِه, ه وباركتُ ورحمتُ  :يقلْ  مْ لَ  حيثُ  براهيمَ على إِ 
 هُ مَ ي  رِ ى غَ فَّ وَ ن  فَ ي  ي دَ ذِ  ل  ى كُ ضَ قَ 
 

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

                                                 

, تعليًقا لذلك بقوله: "فإن قلت: أكتفي بمفعول العامل األول 211 2( أورد ابن جنِّي في الخصائص: 1)
صًرا فاكتفاؤك بإعمال الثاني األقرب أولى من من مفعول العامل الثاني؛ قيل لك: فإذا كنت مكتفًيا مخت

اكتفائك بإعمال األول األبعد. وليس لك في هذا مالك في الفاعل ألنك تقول: ال أضمر على غير تقّدم 
ذكر إال مستكرًها, فتعمل األول فتقول: "قام وقعدا أخواك". فأما المفعول فمنه ُبّد, فال ينبغي أن تتباعد 

 هو أقرب إلى المعمول فيه منه". بالعمل إليه وتترك ما 
 من سورة الكهف. 96( اآلية: 2)
 من سورة الجن. 7( اآلية: 3)
, وشرح شواهد 223 5, ينظر: خزانة اأَلدب: 143( البيت من الطويل, لكثير عزَّة, ديوانه 4)

ل في شواهد العربية: 90اإِليضاح  « غريمه, والشاهد: قضى كّل ذي دين فوّفى 239 7, والمعجم المفصَّ
مفعوال. وقد أعمل الشاعر « غريمه»وهما يطلبان  -وّفى  -قضى ».. فالعبارة من باب التنازع حيث تقدم 

 –العامل الثاني في لفظ المفعول, ألنه لو أعمل األول لوجب أن يقول: قضى كل ذي دين فوفاه غريمه 
هد الشعرية في ُأمَّات الكتب على أن يكون التقدير: قضى كّل ذي دين غريمه فوفاه, ينظر: شرح الشوا

 .19 -18 3النحويَّة: 
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 :(1)دون فوفَّاُه, وقوله  
 اهَ متونَ  وكمتا مدّماة كأنَّ 

 
 بِ هَ ذ  مَ  نَ و  لَ  ت  رَ عَ ش  تَ ا واس  هَ قَ و  ى فَ رَ جَ  

 
 :(2)هِ قولِ  بخالفِ  هِ عِ رفْ  دونَ  بِ هَ ذْ مَ  نِ وْ لَ بنصِب   

 َفهيَهاَت َهيهاَت الَعقيُق وأهُلهُ 
 

 وَهيَهاَت ِخٌل بالَعقيِق ُنواصُلهُ  
 

 هِ جِ جَ حِ  نْ ومِ  ,والجرجاني للفارسيِّ  اخالفً  دِ ؤكِّ والمُ  التأكيدِ  بينَ  ال تنازعَ  نَّ أَ ب 26 تَ فْ رَ لما عَ 
 ن كثرةِ مِ  تخليص   الثاني فيهِ  عمالِ إِ  وكونُ  هُ ن يلي عاملَ أَ  في المعمولِ  صلِ األَ  ا كونُ يضً أَ 

ذي الَّ  لُ امِ بل العَ  :الكوفةِ  هلُ َأ الَ هذا قَ  َم َ  لكنْ و  ,(3)يتَ ا صلَّ مَ كَ  لةِ أا في مسمَ كَ  الضمائرِ 
                                                 

, والمعجم 443, ينظر: َأمالي ابن الحاجب 23( البيت من البسيط, لطفيل بن كعب الغنوي, ديوانه 1)
ل في شواهد العربية:  , والشاهد: جرى فوقها واستشعرت لون مذهب, فإن هذا الكالم من 477 1المفصَّ
وكالهما  -وهو لون مذهب  -واستشعرت وتأخر عنهما معمول  -ا: جرى التنازع, فقد تقدم عامالن هم

يطلبه وقد أعمل الشاعر العامل الثاني في لفظ المعمول, فنصبه على المفعولية. ولو أعمل األول لرف  
ألن األول يطلبه فاعال, وألتى بضمير المعمول بارزا م  العامل الثاني, فكأنه يقول: جرى « لون مذهب»

 .105 1ستشعرته لون مذهب, ينظر: شرح الشواهد الشعرية في ُأمَّات الكتب النحويَّة: فوقها وا
ل في 133 8, ينظر: اأَلشباه والنظائر: 965( البيت من الطويل, لجرير, ديوانه 2) , والمعجم المفصَّ

, فقد تقدم , والشاهد: جرى فوقها واستشعرت لون مذهب, فإن هذا الكالم من التنازع232 6شواهد العربية: 
وكالهما يطلبه وقد أعمل  -وهو لون مذهب  -واستشعرت وتأخر عنهما معمول  -عامالن هما: جرى 

ألن « لون مذهب»الشاعر العامل الثاني في لفظ المعمول, فنصبه على المفعولية. ولو أعمل األول لرف  
ه يقول: جرى فوقها واستشعرته لون األول يطلبه فاعال, وألتى بضمير المعمول بارزا م  العامل الثاني, فكأن

 .105 1مذهب, ينظر: شرح الشواهد الشعرية في ُأمَّات الكتب النحويَّة: 
ح ابن هشام في قطر الندى وبل الصدى  3) هذه المسألة بقوله: "ومثال تنازع العاملين أكثر  198( وضَّ

حدا كما صليت وباركت وترحمت من معمول ضرب وأكرم زيد عمرا ومثال تنازع أكثر من عاملين معموال وا
على إبراهيم ف على إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثالثة ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر 
من معمول قوله عليه الصالة والسالم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صالة ثالثا وثالثين ف دبر 

ه مفعول مطلق وقد تنازعهما كل من العوامل الثالثة منصوب على الظرفية وثالث وثالثين منصوب على أن
 السابقة عليهما إذا تقرر هذا فنقوله ال خاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت ". 
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 واالثاني فاختار  لِ امِ العَ  عمالَ إِ ا يضً جازوا أَ وأَ  ,(1)عمال من الثانيباإلِ  حقر وَأ هِ لِ وَّ أَ  سبقَ 
 حذفِ  لزامِ إِ  نْ ومَ  ,لِ اعِ الفَ  وحذفُ  الذكرِ  ضمار قبلَ ن اإلِ عَ  وخلوهُ  هُ طلبُ  ليَس  وذلكَ  انعكس,
 وبحسبِ  ,لِ وَّ لألَ  والترجيحُ  القياُس  ن حيثُ مِ  يتعارضانِ  فالطريقانِ  و التكرارِ أَ  المفعولِ 

م ال نسلِّ  :لناقُ  (2)سفرايينياألَ  هُ كذا ذكرَ  ,باالعتبارِ  وبالتقديمِ  باالختيارِ  حقر فهو َأ االستعمالِ 
 فوعة  ر م لِ وَّ األَ  عمالِ إِ  في اختيارِ   المذكورةُ  الوجوهُ وتلَك  ,كيفَ  القياُس  ن حيثُ ما مِ هِ تعارضُ 

 نَّ فإِ  هِ ن خالفِ مِ  الذكرِ  وقبلَ  ضمارِ اإلِ   ا لزومُ مَّ وأَ  ,   شائِ  سائم   هُ نَّ فألَ  ؛المفعولِ  ا حذفُ مَّ أَ 
 نَّ أَ  ففيهِ  ضعيف   هُ نَّ َأ ريدَ ن أُ وا ِ  ِة,ما هو في الفضلنَّ إِ  الجوازِ  عدمَ  نَّ ففيه أَ غيُر جاِئز  ه نَّ َأ ريدَ أُ 

 مَ عْ ا في نِ مَ كَ  ضعيف   غيرُ  سائم   التفسيرِ  بشرطِ  في العمدةِ  حِ رجَّ على المُ  الضميرِ  تقديمَ 
 هُ ا منعَ ومَ  :مِ الناظِ  ابنُ  الَ قَ   27 مَّ ن ثُ ومِ  الشأنِ  وفي ضميرِ  ,اًل جُ رَ  ِبربِّهِ  ا فيذَ وكَ  ,جاًل رُ 

 ي وضربتُ ضربونِ )) :ى سيبويهِ كَ حَ  لى منعهم حيثُ إِ  فال يلتفتُ  بِ رَ ن العَ عَ  ثابت   الكوفيونَ 
 :(4)رِ الشاعِ  ن قولِ ومِ  ,(3)((كَ قومَ 

 لىإِ  الغانياتِ  ي وهويتُ نِ هوينَ 
 

 يالِ مَ أَ  نَّ هُ ن  عَ  تُ فَ رَ صَ فان   تُ ب  ن شِ أَ  
 

 ن البطِ مِ  ث  ثال :همفي قولِ  هِ وها على مراعاتِ هم قاسُ نَّ فإِ  ى السبقِ حتَّ  ا مراعاة  مَّ وأَ         
 سبقَ  حق   هم تقضيةُ عندَ  ذلكَ  نَّ ثباتها فإِ إِ ب من البطِ  ذكور   ثةُ وثال, (5)التاءِ  سقاطِ بإِ  ذكور  

                                                 

تفصيل ذلك بقوله: "ذهب الكوفيون في إعمال الفعلين, نحو "َأْكَرَمِني وأكرمُت  71 1( نقل األنباري في اإلنصاف : 1)
ُت وأكرمِني زيد " إلى أن إعمال الفعل األول أولى, وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى, أما زيًدا, وأكرم

 الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن إعمال الفعل األول أولى النقُل, والقياُس, أما النقل فقد جاء ذلك عنهم كثيًرا".
هو َأبو ِإسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, المشهور بى)ركن الدين( ( لم َأقف على المعلومة في تصانيفه, و 2)

ه(, تنظر ترجمته في: سير 418عالم بالفقه واألصول, من تصانيفه: الجام , ورسالة في أصول الفقه, توفي سنة  )
 . 61 1, واأَلعالم: 334 11َأعالم النبالء: 

 . 79 1( الكتاب: 3)
ل في شواهد العربية: 328 5وهو بال عزو إلى شاعر, ينظر: اأَلشباه والنظائر:  ( البيت من البسيط,4) , والمعجم المفصَّ
, والشاهد فيه: )هوينني وهويت(, حيث تنازًعا في )الغانيات(, فأعمل الثاني وأضمر في األول, وهو جم  428 6

 .389 2د الشعرية في ُأمَّات الكتب النحوية: )غانية(, وهي المرأة التي تستغني بجمالها عن الحلي, ينظر: شرح الشواه
بقوله: "وتقول: له ثالث  من البطِّ؛ ألنَّك تصيره إلى بّطة , وتقول: له ثالثة  ذكور من  562 3( علَّق سيبويه في الكتاب: 5)

نما ثلثت المذكَّر ثم جئت بالتفسير. فمن اإلبل ال تذهب ا لهاء كما أنَّ قولك اإلبل؛ ألنَّك لم تجيء بشيء من التأنيث, وا 
 ذكور  بعد قولك من اإلبل ال تثبت الهاء". 
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ال   دِ دَ العَ  لةِ أفي مس قِ ابِ السَ  اعتبارَ  نَّ بأَ  دَّ رُ  في الثاني لكنْ  الذكورُ  قَ بَ وسَ  ,لِ وَّ في األَ  البطُ 
في  رُ يؤثِّ  البطِّ  تأنيثَ  نَّ إِ ف ,العددَ  ي:عنالثاني, أَ  لِّ حَ ن مَ ا عَ قريبً  هِ ا بل لكونِ سابقً  هِ لكونِ 

 قِ ابِ السَ  عمالُ ا ِ هم و ا قولُ مَّ أَ و  ,(1)بِ رْ القُ  ها بواسطةِ ثباتِ في إِ  رُ يؤثِّ  الذكورِ  وتذكيرِ  ,التاءِ  سقاطِ إِ 
الثاني   ن جوابِ غني عَ يُ   والشرطِ  مِ سَ ن القَ مِ  قِ ابِ السَ  جوابَ  نَّ ا َأمَ كَ  ,الثاني عمالِ إِ ن غني عَ يُ 

 قِ ابِ السَ  الشرطُ  هِ لكونِ  لْ ا بَ سابقً  هِ ال لكونِ  ,والشرطِ  ن القسمِ مِ  قِ ابِ السَ  اعتبارَ  نَّ بأَ  فمردود  
ن و فهو  سمُ ا القِ مَّ وأَ  ,مقصود   ا غيرَ ر مؤكدً خِّ أَ تالمُ  مُ سَ و القَ أَ  مقصود    هِ لكنِ  لم يكن مقصود  اِ 

 مِ سَ والقَ  الشرطِ  اجتماعِ  بابُ  ردَ ليطَّ  ؛الشرطِ ب 27 لمجرى جراءً إِ  امقصودً  برَ تعا قَ بَ ذا سَ إِ 
و ا أَ ا تحقيقً مقصودً  هِ لكونِ  بلْ  قُ بْ السَ  ليَس  السابقِ  منهما اعتبارُ  لِّ كُ ففي  الَساِبقِ  في اعتبارِ 

 :هِ بقولِ   ِ طْ القَ  لى طريقِ إِ  شارَ أَ  مَّ ثُ  ,علمُ أَ  واهللُ  ,اودً مقص السابقِ  في كونِ  لبابِ لا طردً  جراءً إِ 
ذي الَّ  والمختارُ  ا هو الراجحُ مَ الثاني كَ  لَ امِ العَ  تَ عملَ ن أَ إِ  :يأَ  ,اثانيً  تعملَ  نتَ أَ  ن تعملَ إِ 
 .(2)رينَ خِّ أتالمُ  جمهورُ  ليهِ إِ  بَ هَ ذَ 

 لَ اعِ الفَ  لُ وَّ األَ  لُ امِ اقتضى العَ  الحرفانِ  رَ ضمَ أَ ف بهِ  بدَأ ةَ مَّ ن ثَ ومِ  ,(3)م الشيخانِ هُ منْ           
ِل, َأي: َلُه فِإنَّ قوَلَنا: اْضِمْر  ضمْر اف هِ و نائبِ أَ    و النائبِ أَ  لِ اعِ الفَ  لِ وَّ لألَ  َأنَت في الَعاِمِل اأَلوَّ
ا على مَ  فيهِ   ْستَِتًرامُ  هُ جعلَ  في الشيءِ  ارَ مضاإلِ  نَّ ألَ  ؛لِ وَّ في األَ  هُ رْ مِ اضْ  :همن قولِ ى مِ لَ وْ أَ 

                                                 

على هذه القضية بقوله: "ما ذكر من  1321 3( علَّق الُمرادي في توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: 1)
" فيعتبر حكم لفظه ما لم اعتبار تذكير الواحد وتأنيثه إنما هو في الجم , وأما اسم الجنس نحو "غنم" واسم الجم  نحو "قوم

يفصل بينه وبين العدد صفة دالة على المعنى أو يكن نائبا عن جم  المذكر, فاألول كقولك: "عندي ثالثة ذكور من البط" 
وقال بعض المتأخرين: ويجوز حذفه التاء فال يلحظ الوصف ولكن األولى أن تلحظه, والثاني كقولهم: "ثالثة أشياء" ألنه 

 ء على أفعال, وال أثر للوصف المتأخر كقولك: "ثالث من البط ذكور". نائب من جم  شي
إلى بيان ذلك بقوله: "إذا عطفت على الجملة المتقدمة عملت, وصار  1652 4( ذهب َأبو حيَّان في ارتشاف الضرب: 2)

ن افتقر كافتقار الشرط إلى جزائه, أو القسم إلى جوابه تعين أن يكو ألها حكمها إذا ابتد ن ما يليها جواًبا فلم تعمل ت, وا 
نحو: إن تزرني إذن أكرمك ونحو: واهلل إذن ألكرمنك, وكافتقار الخبر إلى المخبر عنه, فمذهب البصريين أنه ال يجوز 
اإلعمال نحو: زيد إذن يكرمك, كما إذا توسط بين الشرط, والقسم, وجوابهما, وفصل الكوفيون فقالوا: إن وق  بين مبتدأ 

إذن يكرمك, فهشام يجيز النصب والرف , وبعد اسم إن, فأجاز الكسائي, والفراء ذينك نحو: إن عبد اهلل  وخبر نحو: زيد
إذن يزورك بالرف  والنصب, أو بعد اسم أن, والفاتح الظن وما أشبهه نحو: ظننت أن عبد اهلل إذن يزورك فالوجهان, أو 

  جنبي أن عبد اهلل إذن يزورك بالرف  ال غير".غير الظن, أو ما أشبهه فإبطال العمل عند الفراء نحو: يع
 ( ال أعلم ماذا يعني بقوله: )الشيخان( من المتأخرين. 3)
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 هُ وجعلُ  هُ برازُ ا إِ نَ هُ  رادَ المُ  لكنَّ  ,في المصدرِ  لُ اعِ الفَ  ضمرُ وال يُ  :مهُ قولُ  حَّ ولذا صَ  ؛هو الظاهرُ 
ا في مَ ا كَ بارزً  وأَ  دِ الواحِ  ا في ضميرِ مَ ا كَ رً تِ تَ سْ مُ  انَ ك سواءً  ا,ضميرً  نتَ َأ هُ جعلْ ا :يأَ  ا,ضميرً 
 ها,بعدَ  الواق ُ  فيهِ  المتنازعِ  االسمِ  على وفقِ  :يأَ  ,المظهرِ  وفقَ  والجم ِ  التثنيةِ  ضميرِ 

 هُ نَّ ا ِ و  ,الضميرِ  مرج َ  نَّ ألَ  ؛انيثً أَ أو ت اوتذكرً  اوجمعً  و تثنيةً َأ افرادً إِ ا مهعلى موافقتِ  :عنيأَ 
و على أَ  لفظ   وفقِ  علىا مَّ إِ  هُ ا بتوجَّ هَ لكن وجوبُ   28اأُلموِر  في هذهِ   َ المرجِ  هُ مطابقتَ  يجبُ 
 (ينِ مَ رَ كْ )أَ و (ينِ تْ بَ رَ ضَ )و أَ  (ينِ بَ رَ ضَ ) :فتقولُ  ,والمعنى اللفظُ  :يأَ  ,ن اختلفاإِ  معناهُ  وفقِ 
معنى  ا التزما في نظائرِ مَ كَ  ,فيه فرادَ واإلِ  التذكيرَ  وال يلزمُ  ,اذكرً مُ  بالنفسِ  تريدُ  نتَ وأَ  نفس  

 ,لينِ جُ رَ  بَّ ورُ  ,رجاًل  بَّ رُ  :ا فيمَ ا كَ هَ ا بعدَ مَ بِ  الُمفسِّرةِ  مرج ِ  بال سبق    المذكورةِ  الضمائرِ 
في  هُ لكنَّ  ,تفسير   ا هو محُض مَ بِ  ْر ا لم يفسَّ فيمَ  الذكرِ  قبلَ  ضمارُ اإلِ  فيلزمُ  ,االً جَ رِ  بَّ ورُ 

ا بل طلقً لكن ال مُ  جائز   في العمدةِ  الذكرِ  قبلَ  ضمارُ اإلِ  :يوهو أَ  ِة,الفضل دونَ  العمدةِ 
ي ربانِ ضَ )و (ي زيد  نِ مَ رَ كْ أَ ي و نِ بَ رَ ضَ ) :نحوُ  ,محضةً  ن لم يكنْ وا ِ  ,ن التفسيرِ مِ  نوع   بشرطِ 

 :(1)هُ ومنْ  (,ي الزيدونَ نِ كرمَ أَ ي و ونِ بُ رَ ضَ )و (,كرمني الزيدانِ أَ و 
 َجَفوني وَلم أجُف األِخًلََّء إنَّني

 
 ِلَغيِر َجميل  من َخليَليَّ ُمهِملُ  

 
ومنه قوله  (,رجاًل ا ي) :نحوُ  ,ايضً أَ  في الفضلةِ  فجائز   المحضِ  التفسيرِ  ا بشرطِ مَّ وأَ        

 :مهُ وقولُ  ,(3) (جاًل رُ  مَ عْ نِ ) :مهُ قولُ  في العمدةِ  هُ ومنْ   (2)َّ ىل مل خل ُّٱتعالى 

                                                 

ل في شواهد العربية: 77 3( البيت من الطويل, وهو بال عزو إلى شاعر, ينظر: اأَلشباه والنظائر: 1) , والمعجم المفصَّ
في لفظ المعمول المتأخر,  -ولم أجف  -العامل الثاني  , حيث أعمل«جفوني ولم أجف األخالء», والشاهد: 281 6

الجماعة, وهو يعود على متأخر « واو», ولما كان العامل األول يحتاج إلى مرفوع, أضمره فيه, وهو «األخالء»وهو 
ظر: لفظا ورتبة, ويغتفر البصريون عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في باب التنازع, إذا كان الضمير مرفوًعا, ين

 .213 2شرح الشواهد الشعرية في ُأمَّات الكتب النحوية: 
لت.   12( اآلية: 2)  من سورة فصِّ
تعليًقا لطيًفا على هذا اأَلمر بقوله: "فإن قال قائل: هو مضمر مقدم, وتفسيره  178 2( َأضاف سيبويه في الكتاب: 3)

َم رجال, فتبدأ به, ولو كان نعَم يصير لعبد اهلل لما قلت عبُد عبد اهلل بدال منه محموال على نعَم, فأنت قد تقول عبد اهلل نع
اهلل نعَم الرجُل فترفعه, فعبد اهلل ليس من نعَم في شيء, والرجل هو عبُد اهلل ولكنه منفصل  منه كانفصال األ  منه إذا 

 قلت: عبد اهلل ذهب أخوه. فهذا تقديره وليس معناه كمعناه.
  سيرا للمضَمر أنه ال يعمل فيه نعَم بنصب  وال رف  وال يكون عليها أبدا في شيء".ويدلك على أن عبد اهلل ليس تف
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هذا  في غيرِ  هُ نَّ أَ   َ مَ  في العمدةِ  ن كانَ وا ِ  ,الذكرِ  قبلَ  ضمارُ اإلِ  ما اغتفرَ نَّ وا ِ  (,قائم   هو زيد  )
تكرار   ب 28 بينَ  دائر   التركيبَ  نَّ ؛ ألَ تفسير محُض  ا هوَ مَ  رُ فسَّ يُ  مْ ا لَ فيمَ  غتفرُ يُ  البابِ 

 غرض   هِ ا بِ ناظرً  التفسيرِ  محَض  ا ليَس مَ بِ  هِ تفسيرِ   َ مَ  الذكرِ  قبلَ  ضمار  ا ِ و  وحذف   للفاعِل,
 ,هُ سدَّ  شيء   دِّ سَ  بدونِ  هذا البابِ  في غيرِ  ممتن    والشاذ   ح  مستقبَ  لُ وَّ واألَ  ,في التركيبِ  آخرُ 
 :يأَ  ,هِ ن حذفِ مِ  والمن ِ  باءِ على اإلِ  والكوفةِ  البصرةِ  هلِ ن أَ مِ  كال الفريقينِ  انَ كَ  ةَ مَّ ن ثَ ومِ 

 دارَ  هُ نَّ فإِ  ا قيلَ ومَ  ,الثالثُ  نَ فتعيَّ  ؛هُ مسدَّ  شيء   دِّ سَ  لعدمِ  ؛ايضً أَ  في هذا البابِ  لِ اعِ الفَ  حذفُ 
ا مَ لِ  رَ هَ ا اشتَ مَ كَ  لِ وَّ األَ  دونَ  الثاني واق    نَّ ال أَ  لِ وَّ ن األَ مِ   كثرُ والثاني أَ  ,ضمارِ اإلِ  بينَ 
 خالفَ  ولكنْ  ,ْر فتذكَّ  ا فيهِ مَ  تَ فْ قد عرَ  هِ قصورِ  م َ  هُ نَّ َأ ففيهِ  حذف   مواق ِ  ن كثرةِ مِ  تَ فْ عرَ 

 لِ وَّ األَ  للعاملِ  و نائبُ أَ  لُ اعِ الفَ  ضمرُ الثاني لكن ال يُ  العاملُ  يعملُ  :الَ وقَ  ,الكسائير  الفريقينِ 
 أَ سو أَ و  ,(1)الحذفِ  دونَ  هُ عندَ  هُ نَّ ا ومعنى فإِ لفظً  الذكرِ  قبلَ  ضمارِ ن اإلِ ا عَ حذرً  حذفُ يُ  بلْ 
 تُ بْ ي وضرَ نِ بَ رَ ضَ )و (,بهذا تُ بْ رَ ي وضَ نِ بَ رَ ضَ ) :نحوُ  ,رجحان  ل ؛االضطرارِ  عندَ  هُ فيختارُ  هُ منْ 

 ضمارُ اإلِ  يجوزُ  هُ نَّ بأَ ف الً وَّ ا أَ مَّ َأ (2)الكسائيِّ  قولُ  دَّ ورُ  (الزيدينَ  تُ بْ رَ ي وضَ نِ بَ رَ ضَ )و (,الزيدينِ 
 اإِلضمارُ  ال يجوزُ  هُ نَّ فإِ  الفاعلِ   29 حذفِ  بخالفِ  في الجملةِ  التفسيرِ  بشرطِ  الذكرِ  قبلَ 

 ُّٱ:في نحوِ  هُ حذفُ  ز  ئجاَأنَُّه ب فيهِ  َش وقِ ونُ  َأصاًل, ذلكَ  بدونِ  لم يوجدْ و  على هذِه الحالِة,

 .(3)َّ هن  من خن

                                                 

على هذه القضية بقوله: "وأولى الفعلين بالعمل األخير منهما وقال  153 1( علَّق العكبري في اللباب: 1)
إعمال أيهما  الكوفيون األول أولى واتفقوا على أن كال األمرين جائز إذا صح المعنى وأنه ال يخير في

ذا تقدم الفعل الذي يحتاج إلى فاعل أضمر فيه كقولك ضربوني وضربت  شاء إذا لم يصح المعنى وا 
 الزيدين". 

تفصياًل بقوله: "ذهب الكسائي إلخ" تفصيل  150 2( قدَّم الصبَّان في حاشيته على اأَلشموني: 2)
ف . قيل ما وق  فيه أشن  مما فر منه ألن لمحذوف أي واختلفوا في كيفية إعمال الثاني م  طلب األول الر 

حذف الفاعل أشن  من اإلضمار قبل الذكر وهذا هو المشهور عنه وفي شرح اإليضاح ما حكي عن 
الكسائي من أنه يحذف الفاعل في نحو ضربني وضربت الزيدين باطل بل هو عنده مستتر في الفعل 

 مفرد في األحوال كلها قاله يس".  
 سورة مريم.   من 38( اآلية: 3)
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 (,نا َأالَّ إِ  وقعدَ  قامَ  امَ ) :نحوُ  ,(2)سيبويهِ  عندَ  ل  اعِ و فَ هو  (1)همبِ  َحَذفَ  حيثُ           
 ,(3)َّ حص  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ :نحوُ  (,ي القومَ واكرمِ  يبِ رِ ضْ )ا :ونحوُ 

 ُه:فقولُ  ,االقتضاءِ  لعدمِ  ؛لِ اعِ الفَ  وجودَ  فيهِ  ال يجبُ  ن العملِ عَ  ر  اصِ قَ  المصدرَ  نَّ جيب بأَ أُ و 
الَفاِعِل, واأَلمثلُة السابقُة  حذفِ  ن بابِ ال مِ  ِب,ا في الجوامَ كَ  لِ اعِ الفَ  عدمِ  ن بابِ مِ  (طعام  )إِ 

 محذوف   التناِزعِ  ن بابِ مِ  والمحذوفُ  , ال ِمن باِب حذِفِه شيًئا,(4)ِمن باِب تقديِر الَفاِعلِ 
 ترةَ ا ال سممَّ  هِ في بابِ  ارادً مُ  المحذوفُ  كيف يكونُ  ثُمَّ  ِه شيًئافي بابِ  المحذوفِ  كونُ  :لناقُ  افيه

 َأنا( الَّ إِ  وقعدَ  ا قامَ مَ ) :في نحو هُ وبينَ  هِ في بابِ  المحذوفِ  بينَ  ال فارقَ  هُ نَّ أَ  ظهورِ   َ مَ  عليهِ 
 قيلَ  ةَ مَّ ن ثَ ومِ  ح  جَّ ر مُ بال ترجيح   الحذفِ  ن بابِ مِ  خرُ واآل التقديرِ  هما من بابِ حدُ أَ  لَ عِ فجُ 

 ارَ ولذا صَ  ؛الذكرِ  قبلَ  ارِ ضمن اإلِ مِ  قلُ أَ  الحذفَ فَعمََّم  هُ خالفُ  ن اشتهرَ وا ِ  ِه,حذفِ  بجوازِ 
حً  الكسائيِّ  قولُ   حذفِ  المتناعِ  القومِ  رادَ مُ  نَّ الحق أَ  , ُقلنا: بلْ (5)اَمرجَّ
 ( زيد  الَّ )إِ و (ناَأ الَّ إِ  دَ عَ وقَ  امَ قَ ) : في نحوِ الَّ إِ  هُ مسدَ  شيء   سدِّ  بدونَ ب المتناِعِه 29 لاعِ الفَ 
في  :يوهاُهَنا, أَ  ,رِ صْ القَ  وجودِ  لضرورةِ  ؛سواهُ  ال وجهَ  حيثُ  لحذفِ ا زِ اجو ب :فيهِ  قيلَ  هُ نَّ فإِ 

                                                 

تعليًقا على هذه القضية بقوله:" فحذف بهم من الثاني  184( زاد ابن هشام في شرح قطر الندى وبل الصدى  1)
 لداللة األول عليه وهو في موض  رف  على الفاعلية عند الجمهور واألصل أن يلي عامله".   

نْ  190 1( جاء في الكتاب: 2) شئت حذفَت التنويَن كما حذفت فى الفاعل, وكان  تعليًقا عمَّا ورد ذكره قوله: "وا 
المعنى على حاله, إالَّ أنك َتجرر الذى يلى المصدَر, فاعال كان أو مفعواًل, ألنَّه اسم  قد كففَت عنه التنوين, كما 

, ويصير المجروُر بداًل من التنوين معاقبًا له. وذلك قولك: َعجِبُت من َضْرِبه زيدًا,  إن كان فاعال؛ فعلت ذلك بفاِعل 
ومن َضْرِبه زيد , إن كان الُمَضْمَر مفعوال, وتقول: عجبت من ِكْسَوة  زيد  أبوه, وعجبت من ِكُسوِة زيد  أباه, إذا حذفت 

 التنوين".   
 من سورة البد.   15 -14( اآليتان: 3)
إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما  تفصيل ذلك بقوله: "وأما قوله تعالى: }أو 308( أورد ابن الورَّاق في علل النحو 4)

ذا مقربة{ إن قيل: أين فاعل )اإلطعام( ؟ قيل: هو محذوف من الكالم, للداللة عليه, فإن قيل: فما الذي يدل عليه ؟ 
دل ذلك على أن الفاعل هو  -صلى اهلل عليه وسلم   -قيل: قوله تعالى: }وما أدراك ما العقبة{ هذا خطاب للنبي 

 أو إطعام أنت يتيًما".   المخاطب, والتقدير:
بقوله: "امتناع حذف هذا الضمير حيث كان عمدة؛ وسواء في ذلك  457 1( ذكر اأَلشموني في شرحه لأللفية: 5)

كان األول هو المهمل "كيحسنان ويسيء ابناكا" أم الثاني "و" ذلك نحو: "قد بغى واعتديا عبداكا" وهذا المثال الثاني 
نعه الكوفيون؛ ألنهم يمنعون اإلضمار قبل الذكر في هذا الباب؛ فذهب الكسائي ومن متفق على جوازه, واألول م

    للداللة عليه". -والحالة هذه-وافقه إلى وجوب حذف الضمير من األول 
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 هِ صورتِ  في غيرِ  هِ فقالوا بامتناعِ  ,بالحذفِ  لى القولِ تدعو إِ  ال ضرورةَ  ,رِ صْ القَ  صورةِ  غيرِ 
 ,االستثناءِ  ها بمنزلةِ ا في محلِّ هُ ذكرَ  نَّ ألَ  ؛الصورةُ  تلكَ  ثنِ ستولم تَ  ,هُ مسدَّ  شيء   سدِّ  بدونِ 

 ,المحذوفِ  ,(1)َّ هن  من خن ُّٱ :وفي نحوِ  السالِم, انتفاءُ  القومُ  بَ رْ ضَ  :وفي نحوِ 
ا ا ثانيً مَّ وأَ  ,هُ مْ فاعل حذفُ ال فيهِ  جيزَ أُ  ن قولِ ومِ  ,صورةً  مفعول   هُ لكنَّ  ؛ معنىاًل فاعِ  انَ ن كَ وا ِ 
 نَّ إِ ف ,لالستعمالِ  هِ قولِ  لمخالفةِ  وذلكَ  ,غيثِ لى المُ إِ  ن المطرِ مِ  ها رب  نَّ كأَ  الكسائيَّ  نَّ أَ فب

 (ينِ بَ رَ ضَ ) :وال تقولُ  (نِ اي الزيدكرمنِ أَ ي و ضربانِ ) :فتقولُ  ,وال تحذفُ  ,ضمرُ تُ  العربَ 
ما هو نَّ إِ  الخالفُ يتوَّهَم حذُف الفاعِل, وهذِه تخطئة  ال مدفَ  لَها ِإالَّ َأن ُيقاَل: ى حتَّ  فرادِ باإلِ 

 في القياسِ  هُ لَ  على التخطئةِ  القومُ  اقتصرَ  ةَ مَّ ثَ  نْ ومِ  االستعمالِ  دونَ  في مقتضى القياسِ 
 .علمُ أَ  واهللُ  فافهمْ 
 خالف  في َمن 30 هُ عنْ  الخالفِ  في روايةِ  لكنَّ  القومَ  ا خالفَ يضً َأ اءَ الفرَّ  نَّ أَ  علمْ وأَ       

, مهُ الثاني عندَ  عمالُ إِ  :يأَ  هذا, وجازَ  :هِ بقولِ  الناظمُ  َأشارَ  ,بِ اجِ الحَ  ابنِ  الشيخِ روى َعن 
 :يأَ  ,هَ بَ َأفهو قد  ,اءَ  لدى الفرَّ الَّ م إِ هُ ا عندَ صوابً  ذلكَ  دَّ عَ  :يَأ ,واستصوبا القومِ  عندَ َأي: 

 ا الشيخُ هَ تي روى بِ الَّ  كالعبارةِ  العبارةُ  فهذهِ  هِ واستصوابِ  ,ذلكَ  ن استجوازِ عَ  قد امتن َ   هُ نَّ فإِ 
 عمالُ إِ  جازَ  :يأَ  ,هااحِ رَّ شُ  كثرُ َأ :الَ وقَ  اءُ فرَّ للا خالفً  وجازَ  :الَ قَ  حيثُ  في الكافيةِ  اءِ ن الفرَّ عَ 

 لِ وَّ األَ  اقتضاءِ  الثاني عندَ  عمالُ إِ  ال يجوزُ  هُ نَّ اء فإِ لفرَّ لا خالفً  لِ اعِ ل الفَ وَّ األَ  الثاني م  اقتناءِ 
 البصرةِ  لِ ها هو رأي أَ مَ كَ  الذكرِ  قبلَ  اإِلضمارُ ا مَّ أَ  ,(2)عمالهإِ  على تقديرِ  يلزمُ  هُ نَّ ألَ  ؛لِ اعِ الفَ 
 لَ اعِ اقتضى الثاني الفَ  نَّ إِ ف لِ وَّ األَ  عمالُ إِ  هُ عندَ  يجبُ  بلْ  ا رأي الكسائيِّ كمَ  لِ اعِ الفَ  و حذفِ أَ 

                                                 

 من سورة مريم.   38( اآلية: 1)
أيضا بعض النحويين  آراء العلماء في ذلك ونقل رأي الفّراء بقوله: "من  177 2( نقل ابن مالك في التسهيل: 2)

تنازع فعَلْي تعّجب, والصحيح عندي جوازه لكن بشرط إعمال الثاني كقولك ما أْحَسن وأْعقل زيدا, تنصب زيدا بأعقَل 
ال بأْحسَن, ألنك لو نصبته بأحسن لفصلت ما ال يجوز فصله. وكذلك تقول أْحسْن به وأعقْل بزيد بإعمال الثاني وال 

أعقل بزيد فلزمك فصل ما ال يجوز فصله ويجوز على أصل مذهب الفراء أن يقال أحِسْن تعمل األول فتقول أحسْن و 
وأعِقْل بزيد, فتكون الباء متعلقة بأحسن وأعقْل معا, كما يكون عنده فاعل قام وقعد عنده مرفوعا بالفعلين معا, وال 

أحسْن به وأعِقْل بزيد, ثم حذفت يمتن  على مذهب البصريين أن يقال أحسْن وأعِقْل بزيد, على أن يكون األصل 
الباء لداللة الثانية عليها ثم اتصل الضمير واستتر, كما استتر في الثاني من قوله تعالى: )أسمْ  بهم وأْبِصْر( فإن 
 الثاني مستَدل  به على األول, كما يستدل باألول على الثاني, إاّل أن االستدالل باألّول على الثاني أكثر من العكس". 
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ي نِ ضربَ ) :نحوُ  ,هُ حذفتَ  ن اقتضى المفعولُ وا ِ  ,(1)(ي الزيدانِ نِ اكرمأَ ي و نِ ضربَ ) :نحوُ  هُ اضمرتْ 
 الروايةُ  قالوا فهذهِ  مَّ ثُ  (,ا الزيدانِ مَ هُ وجزيتُ ي نِ ضربَ ) :نحوُ  ,هُ ضمرتَ َأو أَ  (الزيدانِ  تُ بْ رَ وضَ 
ن هم مِ وغيرِ  ,(2)رضيِّ وال مِ الناظِ  ابنُ  الَ ا قَ مَ كَ  المشهورَ  نَّ إِ ف ,اءِ ن الفرَّ عَ  مشهورة   غيرُ 
 ,امَ هُ عمالَ إِ  زَ ا جوَّ مَ ا كَ مَ هِ حدِ أَ  عمالَ إِ  نِ رافعيْ  النِ العامِ  ذا كانَ إِ  اءُ الفرَّ  زَ جوَّ  نإِ  :خرينأتالمُ 
ُل؛ في الراف ِ  ااختلفَ  ب 30 نوا ِ   ي وضربتُ نِ ضربَ ) :نحوُ  ,ارً ؤخَّ مُ  ضمارَ اإلِ  وجبَ ل هو اأَلوَّ
ما هو نَّ إِ  هُ فخالفُ  ,البصريينِ  ا فهو م َ ناصبً  لُ وَّ األَ  انَ و كَ أَ  نِ ا ناصبيْ ذا كانَ ا إِ مَّ وأَ  (,ا هوزيدً 

ن إِ  :يقولُ  اءُ رَّ فوال ,هشام   ابنُ  لكن قالَ  ,الثاني هِ و م  رافعيتِ ا َأفقط رافعً  لُ وَّ األَ  انَ ذ كَ فيما إِ 
ن اختلف ,امَ لهُ  فالعملُ  المرفوعِ  في طلبِ  نِ الاستوى العامِ  م هُ نَّ فكأَ , (3)تدبَّْر ا رً ؤخَّ مُ  هُ ضمرتَ َأ اوا 

ن أَ  ازَ  جَ الَّ ا ِ و  اءِ ن الفرَّ هكذا روى عَ  الشيخَ  نَّ أَ  ةُ صحو  ,ولىاألُ  الروايةِ  ةِ وا على صحَّ لعطَّ ا
 بعدَ  يضمرُ  وأَ ا مَ هُ يعملُ  هُ نَّ فإِ  اءِ لفرَّ لا الثاني خالفً  عمالُ إِ  جازَ  في الكافيةِ  كالِمهِ ى نَ عْ مَ  يقالَ 

 ثرِ ألَ  نِ مؤثريْ  تأثيرِ  هما امتناعُ عمالَ إِ  ف  يزيِّ  هُ نَّ ألَ  ؛ا مرجوح  يضً َأ هُ مذهبُ  وبالجملةِ  الظاهرِ 
 هِ بخالفِ  االستعمالِ  دُ و ا ور مطلقً  ذهُبهُ وم ,التكرارِ  ثنائيةُ  هِ ما فيْ  رِ الظاهِ  بعدَ  ضمارُ واإلِ  ,واحد  
تستدعي  الضرورةَ  لكنَّ  نِ مرجوحا الرأيينِ  نَّ أَ  فظهرَ  القياسِ في ا مقتضى يضً أَ  هُ خالفُ  فكانَ 

 :الَ ن قَ فمنهم مَ , فيهما ارِ مضاإلِ  المتناعِ  ؛السببي والمقصورِ  ا في المرفوعِ مَ هُ حدُ َأ اختيارَ 
 فذهبَ  ِن َأهوُن,الرافعي  31 تشريكَ  نَّ إِ  :الَ ن قَ هم مَ ومنْ  ,إليهِ  فذهبَ  نُ هو أَ  لِ اعِ الفَ  حذفَ  نَّ إِ 

                                                 

تفصيل ذلك بقوله: "ومذهب البصريين أنهما إذا وجها إلى شيء  359 1( ذكر ابن الحاجب في َأماليه:1)
وجب إذا أعمل أحدهما أن يكون في اآلخر ضمير الفاعل على حسب الظاهر المذكور, كقولك: ضرباني 

ذا وجب ذلك اقتضى أن يكون في أحدهما ههنا ضمير  وأكرمني الزيدان أو ضربني وأكرماني الزيدان, وا 
لثالث األثافي والديار البالق , وهو جم  ال يعقل, وقياسه أن يكون ضميره ضمير جم  المؤنث, أو 
ضمير الواحدة المؤنثة, فيكون: يرجعن التسليم أو يكشف أو يرج  التسليم أو يكشفن أو ترج  التسليم أو 

  يكشف أو يرج  التسليم أو تكشف. ولم يجيء على واحدة من األرب ". 
 . 1/237ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب:  ( 2)

قوله: "وقال الفراء: إن اتفق العامالن في طلب المرفوع  457 1( َأضاف اأَلشموني في شرحه لأللفية: 3)
ن اختلفا أضمرته مؤخرا, نحو: "ضربني  فالعمل لهما, وال إضمار, نحو: "يحسن ويسيء ابناكا"؛ وا 

ما عليه البصريون, وهو ما سبق؛ ألن العمدة يمتن  حذفها, وألن اإلضمار  وضربت زيدا هو", والمعتمد
قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب, نحو: "ربه رجال", وقد سم  أيضا في هذا الباب, من ذلك ما حكاه 

 سيبويه من قول بعضهم: "ضربوني وضربت قومك"".  
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في  واحد   ثرِ على أَ  رينِ المؤثِّ  و اجتماعِ أَ  لِ اعِ الفَ  حذفِ  بجوازِ  القولُ  شاعَ  ةَ ن ثمَّ ومِ  ,ليهإِ 
هما منْ  فيكونُ  عليهِ  قاُس ال يُ ا فَ هَ لعدمِ  ؛هِ غيرِ  دونَ  تستدعي ذلكَ  لضرورةِ  ؛عِ التنازِ  بابِ 
 .اديهال واهللُ - مكنَ أَ ما عندَ  االجتنابُ  ا يجبُ ا قويًّ رً محذو 

The approach of Ibn Adam al-Balaki (d. 1237 AH) in his 

book: Misbah al-Khafia fi explaining the systems of 

sufficientness and its sources and the reasons for achieving 

his book with the investigation of Natfa on the matter of 

conflicting factors 
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 Abstract 

     Our scholars left us a great scientific treasure in all fields of 

science and knowledge, and we should be proud of them and their 

heritage, including what they compiled and composed in our blessed 

Arabic language, part of which was confined to the shelves of 

private and public libraries for many years, until God - the Most 

High - sent Efficient people who brought out what they could from 

that loneliness to the readers - may God reward them on our behalf - 

so I decided that my study was concerned with one of these 

manuscript works; In order to produce it as a serviced investigator, 

it is easy to read in the hands of the readers, and after searching and 

excavating among the indexes, I chose the manuscript: ((Misbah Al-

Khafia fi Sharh Nizam Al Kaffiyeh)) by Sheikh Ibn Adam Al-

Balaki, who died in the year (1237 AH)), and after reading it I fell 

in love with it; The novelty of its subject, and its abundant scientific 

material.       
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