جممع اللغة العربية
العدد الثالث والعشرون ،ذو القعدة 4114هـ
يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 0202م

جملة علمية ،حمكَّمة ،تُعنى بنرش البحوث والدّ راسات يف ال ّل ِ
غة العربية،
ّ
ِ
ونرش قرارات املجمع وآرائه وتنبيهاته ومقاالته وأخباره.

(تصدر مر ًة َّ
كل أربعة أشهر)
ُ

أهداف المجلة
ف اجمللة إىل نش ِر البحث العلميّ يف علوم اللغة العربية كافةً ،ونش ِر قرارات اجملمع وتنبيهاته
 oهتد ُ
ف إىل مجع ومتابعة قرارات اجملامع السابقة ،وتوصياتِ مؤمتراهتا وندَواهتا
ومقاالِته اللّغوية ،كما هتد ُ
العلمية ..واملفضَّل للنشر لديها من البحوث هو:
 الدّراسات اليت ختدمُ اللّغة العربية تيسريًا ،وتقريبًا ،وترغيبًا ،وتصفي ًة.
 البحوث واملقاالت املعنيّة بدراسة األلفاظ ،واألساليب ،واللهجات ،واملصطلحات :تأصيًلا
وتصحيحًا ،وتعريبًا ،وترمج ًة ،وشرحًا.
 النصوص التراثية احملققة.

منهاج النشر في المجلة:

 -1أن يتَّسمَ البحث باألصالة واجلِدّة ،واملنهجية السليمة ،ويُراعَى فيه قواعدُ السالمة اللغوية.
 -2أن يكون منسقًا وَفْقَ ضوابط النشر املعتمدة يف جملة اجملمع.
 -3أن ال يكون مستلًّا من حبث سابق ،أو منشورًا يف جهة أخرى ،أو مقدَّمًا هلا.
 -4أنْ يُراعى يف كتابة البحثِ قواعدُ اإلمالء والترقيم املتبعة ،إال يف اآليات الكرمية ،فتُكتب وَفْقَ الرسمِ
العثماينِّ ،ويُراعى فيه مقدارُ احلاجةِ يف التشكيلِ دونَ املبالغةِ ،فال يُضبطُ بالشكل التامِّ سِوى النصوصِ
احملققةِ ،واألحاديثِ الشريفةِ ،واألبيات الشعريةِ ،وحنوِها.
 -5أن يكون البحث مكتوبًا بصيغةِ وورد ،على ورقٍ ذي مقاسِ ( ،)24 -11خبط «العريب التقليدي»
«( »Traditional Arabicبنط  11للمنت ،و 12للحاشية) للنص العريب ،وخط « Times
 »New Romanللنص اإلجنليزي (بنط  14للمنت ،و 12للحاشية).
 -1أن ال جياوزَ البحثُ عشرةَ آالفِ ( )11111كلمةٍ( ،أي مخسني صفحةً مبعايري اجمللة)؛ وال جياوزَ
املقالُ أربعةَ آالفِ ( )4111كلمةٍ( ،أي عشرين صفحةً مبعايري اجمللة).
 -1أن يكون البحث مشفوعًا مبوجز للسرية الذاتية للباحث ،مع ملخَّص ثنائيّ اللغة (عريب وإجنليزي).
العلمي ،وقبولُها مرهونٌ بالنظر يف التعديالت املقترَحة.
ِّ
 -8ختضعُ البحوث الواردة للتحكيم
 -9كلُّ رأي مقرونٍ بالدّليل أو النظر يسعُ اجمللّةَ قبولُه ،وما كان دون ذلك فمسؤوليته على قائله
أو ناقله.
تُرسلُالبحوثُباسمُرئيسُالتحريرُعلىُعنوانُاجملمعُ،أوُبريدهُالشبكيُ :
اململكة العربية السعودية  -ص ب ،1559 :مكة.21955 :
هاتف وفاكس – )+911( 125412999 :جوال.)+911( 554121999 :

E.M :m-a-arabia@hotmail.com WEB :www.m-a-arabia.com

رقم اإليداع -1434/1222تاريخ1434/1/19هـ-ردمك .1158-1531

صاحب االمتياز ورئيس التحرير

ب
أ.د .عـبدالـعزيـز بن عيل احلــر ي
مدير التحرير

دي
أ.د.سعد حـــمـدان الـغــامـ ي
هيئة التحرير

د.سعــيـد بـن حمـمـد الـقــــرنـي
د.ســعـيـد بن حممد عبداهلل آل يزيد
د.مصــطفى يوســـف عـبـداحلـ يي
د.هيـــفاء حـــامد سند العصيمي
أمانة التحرير

عـمـر بـن عـبــدالعــزيـز احلـربـ يي
رصاوي
عـبـداهلل بـن جـــــابـر البـ
ي

ايل .ويف البلدان األخرى )6( :دولرات.
مثن اجمللة :يف اململكة العربية السعودية والبالد العربية ( )25ر ً
دولرا يف اخلارج.
االشرتاكات السنوية لألعداد الثالثة :لألفراد )150( :ر ً
ايل يف الداخل ،أو (ً )50
للهيئات واملؤسسات والدوائر احلكومية )400( :رايل يف الداخل ،أو ( )100دولر يف اخلارج.
رسل الشرتاكات بشيك بنكي ابسم :جملة جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية.
تُ َ

أو على رقم حساب اجملمع ابلبنك األهلي.SA57 1000 0000 6678 2000 0103 :
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الهيئة االستشارية
• أبو عبد الرمحن ابن عقيل الظاهري

السعودية

• أ.د .سليمان بن إبراهيم العايد

السعودية

• أ.د .مسري حممود الدرويب

األردن

• أ.د .سيد جهانغري

اهلند

• د .صاحل بن عبد هللا ابن محيد

السعودية

• أ.د .صادق بن عبد هللا أبو سليمان

فلسطني

• أ.د .عباس بن علي السوسوة

اليمن

• د .عبدهللا بن صاحل الومشي

السعودية

• أ.د .عبد هللا بن عويقل السلمي

السعودية

• أ.د .عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس

السعودية

• أ.د .عائض بن بنيه الردادي.

السعودية

• أ.د .عبد الرمحن بودرع

املغرب

• أ.د .عبد الرمحن السليمان

بلجيكا

• أ.د .فاضل بن صاحل السامرائي

العراق

• أ.د .حممد بن عبد الرمحن اهلدلق

السعودية

• أ.د .حممد بن يعقوب تركستان

السعودية

• أ.د .نوال بنت إبراهيم احللوة

السعودية

• فاحتة العدد.
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• آثار ابن هشام األنصاري :تصنيف،
واستدراك ،وحتقيق نسبة ،د .جابر بن عبداهلل

35

بن رس ِّيع الرس ِّيع.
• مجوع التكسري يف األصمعيات :دراسة رصفية
داللية ،د .حممد عبد اهلل آل مزّ اح.

84
116

• مزالق املحققني يف حتريف العناوين ،د .حممد
تاس.
عاطف ال ر

118
135
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فاحتة العدد

احلمدُ هللِ ربِّ العاملني .وصلى اهللُ وسلّمَ على نبيِّنا حممدٍ وعلى آلِه
وصحبِه أمجعني ..وبعد:
فهذا هو العددُ الثالث والعشرون من جملةِ جممعِ اللغة العربية على
الشبكة العاملية ،مبكةَ املكرمة ،يضمُّ بني دَفتيه طائفةً من فتاوى اجملمع،
وحبثني علميني ،ومقالًا ،اصطفيناها مما ورد إىل اجمللة؛ ورأينا أن التزام
اجمللة بصدورها يف وقتها احملدد هو األَ ْولَى ،على الرغم من وجود
الظروف العملية اليت يعاين منها العامل كله من جراء وباء (كورونا)
ستَجِدّ ،وسيجد املُ َّطلِ ُع على الفتاوى الواردة يف هذا العدد فتوى يف
املُ ْ
بيان أنه ليسَ كلُّ مَن وُجدَ يف زمن االحتجاج يُحتجُّ بكالمه .وقد أتبعنا
ذلك طائفة من أخبار اجملمع واجملمعيني ،على ما جرت به عادة اجمللة يف
كل حني.
نسأل اهلل أن يوفقنا مجيعًا خلدمة لغة كتابه املبني ،وأن يلطف بعباده
أمجعني.
أ .د .عبد العزيز بن علي احلربي
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السنة السابعة -العدد ( ،)41رجب الفرد 4112هـ /مارس (آذار) 3241م

القسم األول:

من فتاوى اجملمع

من فتاوى الجمع
-1الفتوى ( :)2258ما الفرق بني القاعدة النحوية واحلكم النحوي؟
السؤال :هل القاعدة النحوية واحلكم النحوي مرتادفان؟
وأان أسوق لكم هنا بعض العبارات(-1:ينوب املفعول به عن الفاعل إذا ُح ِذف فاعله)-2 .ال جيوز

الفصل بني (لن) الناصبة والفعل-3 .من شروط عمل (ال) النافية للجنس تنكري معموليها.

هل ما ذكرته قاعدة أم حكم حنوي؟ وما هو ضابطهما (أقصد :مىت يصح أن نطلق عليهما قاعدة
حكما حنواًّي؟) َّ
فأحياان تكون القاعدة أو احلكم النحوي يقول به أكثر النحاة
ألن هذا خمتلف؛
ً
حنوية أو ً

أحياان قد يكون يف املسألة الواحدة مذاهب
أحياان ينقسمون إىل فريقني ابلتساوي ،و ً
وال خيالفها إال القليل ،و ً
أساسا للقاعدة؟ أي هل هناك ضابط لقولنا :القاعدة النحوية أو
شىتٌّ ،
فأي من املذاهب ميكن أن جنعله ً

احلكم النحوي؟

ط خلصائص
دقيق بني القاعدة النحوية واحلكم النحوي؛ فالقاعدة النحوية ضب ٌ
الفتوى :مَثَّ ٌ
فرق ٌ
االستعمال اللغوي وتقنينه وتعريفه ،وأما احلكم النحوي فهو تقرير لالستعمال وبيان موافقته للغة املثلى من
حيث الوجوب أو املنع ،ومن حيث احلسن أو القبح ،ومن حيث اجلواز على السواء أو خالف األ ْمومىل.

فالقاعدة النحوية متثل اجلانب الوصفي يف النحو العريب ،واحلكم النحوي ميثل اجلانب املعياري؛ فإذا قلنا:

كل فاعل مرفوع ،وكل مفعول منصوب؛ فهذه قاعدة ،وإذا قلنا :وجوب رفع الفاعل ،ونصب املفعول،
وامتناع العكس؛ فهذا حكم حنوي ،ويدخل يف احلكم حتسني االستعمال أو تقبيحه حبسب قربه من
الفصاحة أو بعده عنها ،وكذا جتويزه على السواء أو بيان أنه خالف األ ْمومىل؛ وعلى وفق ذلك يدخل يف
القاعدة العبارة األوىل والثالثة ِ
اللتان مثّل هبما السائل يف مقدمة سؤاله ،ويدخل يف احلكم النحوي العبارةُ

الثانيةُ.

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .أمحد البحبح (أستاذ اللغوًّيت املشارك بقسم اللغة
العربية وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدن)
راجعه :أ.د .حمروس بُريّك (أستاذ النحو والصرف والعروض املساعد
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بكلية دار العلوم جامعة القاهرة)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-2الفتوى ( :)2263يتوفر ويتوافر:
السؤال :هل نقول :يتوافر أم يتوفَّر يف السياق التايل...؟ إضافة إىل أنه ينبغي أن يتوافر/يتوفَّر لدى
الباحث املال والوقت واجلهد للقيام بعملية املالحظة.
الغالب على هذا ِ
يد فيه قيل :تم موفَّمر (على موزن تمفعَّ مل)،
الفتوى:
ستعم مل ُُمَّرًدا ( موفم مر) فإذا ز م
الفعل أن يُ م
ُ
مسبم غمه.
حنو قولنا :تم موفَّمر فال ٌن معلى فُالن بِِ ِّبه ،أو قيل :موفَّمر (على وزن فمعَّ مل) ،حنو موفَّمر للاُ محظَّه من كذا أمي أ ْ
ِ
ت عليه.
قال :تموافم مر ُ
أبس أن يُ م
ُسبِغم ْ
املال (على وزن تم م
كاثر وتمرا مك مم وتموافم مرت النّ مع ُم على فُالن :أ ْ
وال م
فاع مل) إذا تم م
ذلك (أو إىل ما مسبم مق) يمنبغي أن يمتوافم مر/يمتوفَّمر للباحث ِم من
و
األفضل أن يُ م
عبارة السائل :إضافةً إىل م
قال يف م
ُ
ِ
قت و ِ
املال والو ِ
ِ
الحظمِة.
اجلهد ما يُ ُ
ساعده على إجراء عملية املُ م
م

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
راجعه :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-3الفتوى ( :)2265اختالف صيغ تعريب الكلمات األعجميّة:
استوديو" -هبمزة الوصل ،-بينما تعريب ""classic
السؤال :ملاذا تعريب كلمة " "studioهو " ْ
هو "كِالسيكي" -بكسر أوهلا-؟ كلتا الكلمتان تبدآن بساكن ،لكن األوىل ُسبقت هبمزة وصل والثانية
ُكسر أوهلا ،فهل من قاعدة لكتابة ما يبدأ بساكن عند التعريب؟
ليس
ليست هذه
الفتوىً :
ُ
الصيغ املذ م
أوال م
ْكورة (استوديو-كالسيكي-دميوقراطي-ليبريايل )...عربيّةً و م
ِ
ِ
روف
ينتقل منها إىل العربيّ ِة إال احلُ ُ
نقلُها إىل احلروف العربيّة بتم ْعريب مهلا ،فهي تظل أعجميّةً مدخيلةً ومل ْ
ِ
ألف قطع يف
ت مو مس م
ألف وصل إذا مومرمد ْ
ط الكالم ،و م
املمكتوبمة فمحسبّ .أما لم زادوا يف النطق ابالستوديو م
12
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ِ
نطق هبا ّإال بسابقة وصليّة كما يف اللغة اإلسبانية ،Estudio
االبتداء هباَّ ،
فلعل بعض اللغات األوروبية ال تُ ُ
ِ
ِ
ِ
ذلك خ ّفةً يف ِ
األحرف األوىل
الساكنة
ابلكلمات
النطق
أيضا .ومع م
افق م
النطق هبا يف العربية ً
ذلك يُ معد ُ
فو م

قدم
عربيّةً كانمت أم أعجميّةًُ ،مستثْ ً
قالّ ،أما كلمة كالسيكي فال مَت ُ
تلف عن استوديو فمن الناطقني هبا من يُ ُ
فليس
حبرف الوصل :اكالسيكي ،ومنهم ممن يُسق ُ
ط م
كسر م
احلرف فيقولْ :كالسيكي ،ومنهم ممن يم ُ
السني ،م
ف يف
يف ذلك قاعدةٌ اثبتةٌ؛ ألهنا ألفا ٌظ مدخيلةٌ مل تُ َّ
وخالصةُ املسألة أ ّن هذه األلفا مظ األعجميّةم ُخمتم لم ٌ
بُ .
عر ْ
ِ
احلروف املكتوبمةُ.
جمتِها ول يُن مق ْل منها إال
دامت على ع
النطق هبا ما
ُ
ُ
م
م
م

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
راجعه :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-4الفتوى ( :)2270من دالالت منط التحويل يف اجلملة النحوية:
السؤال :هل يصح أن نقول :فالن يُ ْدفمع به اخلطر ،بصيغة املبين للمجهول إذا كان هو الفاعل
احلقيقي الذي يدفع اخلطر؟
وما قولكم يف...؟
عدو وهبم يُرأب الشعب  ....وهم الفاعل احلقيقي
فبهم يُنكى ٌّ

الفتوى :يف اللغة العربية أمناط متعددة يف حتويالت اجلملة النحوية ،ومنها حتويل اجلملة املبنية للفاعل
(اليت ُِسّي فاعلُها) إىل اجلملة املبنية للمفعول (اليت ل يُ مس َّم فاعلُها) ،ويف سياق هذا التحويل ُُي مذف الفاعل
ملقاصد متعددة منها :التعظيم أو التحقري أو اجلهل به أو حنو ذلك ،وهذه الدالالت تُ ْف مهم من سياق
حولناها إىل املبين للمفعول،
العادل
قهر
احلاكم ُ
م
الرتكيب التحويلي ،فإذا قلنا يف املبين للفاعل :يم م
الظاملنيَ ،ث ّ
ُ

قهر الظاملو من،
جاز لنا عدم اإلشارة إىل الفاعل احلقيقي للعلم به أو لتعظيمه أو ملدحه أو حنو ذلك ،فيقال :يُ م

قهر به الظاملو من ،مع
احلاكم
وجاز لنا اإلشارة إىل الفاعل احلقيقي بوساطة حرف جر ،فيقال:
ُ
العادل يُ م
ُ
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مالحظة أن السياق هاهنا ُيتاج إىل ضمري رابط يدل على الفاعل احلقيقي احملذوف يف اجلملة التحويلية،
احملول للمبين للمفعول.
ويُناب عنه يف اإلسناد بنائب يُرفمع ابلفعل َّ

اخلطر عن الناسَ ،ث
الرجل م
وعلى وفق ذلك كان التحويل يف مجلة يُدفمع به ُ
اخلطر؛ إذ األصل :يمدفع ُ

األصل :يمنكي
اخلطر .ومثلُه يف الشاهد الشعري
اخلطرَ ،ث َّ
صارت يمدفع ُ
حتولت إىل :يُدفمع به ُ
الناس ابلرجل م
ُ
ِ
الشعب،
العدو ويمرأبون هبم
الناس
ابلفرسان َّ
الفرسا ُن َّ
َّعب؛ أي التفر مقَ ،ث َّ
م
العدو ويمرأبون الش م
حتولت إىل يمنكي ُ

الشعب .فأنت تلمح أثر الفاعل يف هذه التحويالت النحوية اليت يُؤتمى
َث قيل :هبم يُن مكى العدو وهبم يُرأمب
ُ
هبا ملقاصد داللية.

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .أمحد البحبح (أستاذ اللغوًّيت املشارك بقسم اللغة
العربية وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدن)
راجعه :أ.د .حمروس بُريّك (أستاذ النحو والصرف والعروض املساعد
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة)

رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

عدود:
-5الفتوى ( :)2273ما جاز من األعداد ُخروجه عن القاعدة إذا ُحذف ال ُ
شوال ،كان
السؤال :يف حديث النيب ﷺ الذي رواه مسلم " :مم ْن صام رمضان َث أتبم معه ستاا من َّ
كصيام الدهر" ،وردت كلمة (ستاا) َّ
مذكرة ،فلماذا ل ترد (ستةً) مؤنثة؟ وهل العدد (ستاا) يف احلديث موافق

لألًّيم أم لليايل؟ وملاذا ُحذف املعدود وبقي العدد؟

الَ( :ث
صحيح ،مولم ْو ق م
اّلل معلمْي ِه مو مسلَّ مم ِ ( :ستاا ِم ْن مش َّوال) مشمر محه النووي م
صلَّى َّ
وقال :م
الفتوى :قم ْوله م
ِ
ِ
ِ
ضا ،وقمد م
أتبعه ِستَّة) ِابهلاء ج ماز أميْ ً
أجاز عُلمماءُ اللغةُ :
م
ص ْمنا َخمْ ًسا وستاا وَخمْ مسةً وستَّةً ،وإّمنا ي ْلتم ِزمون هاءم
ِِ
ِ
ت ّأًّيم ،فإذا مح مذفوا
ص ْمنا ِستَّةم ّأًّيم ،وال مجيوزِ :س َّ
صرُيًا ،فميمقولونُ :
التأنيث يف املُمذ َّكر إِذا ذم مكروه بِلم ْفظه م
حذف ِ
ِِ
األًّيم جاز الوج ِ
اهلاء فيه ِمن َّ
ص من ِأبمنْ ُف ِس ِه َّن
هان ،وِِمّا جاء
ُ
املذكر إذا ل يُ ْذ مك ْر بِلم ْفظه قم ْولُه تعاىل{ :يمممرتبَّ ْ
مْ
ّ
ِ
ِ
أي من
شرة أمًَّّيم .وِمّا جاءم من
احلديث ً
أيضا( :إ ّن للا تعاىل مك ِره لم ُكم ستاا) ْ
أ ْمربم معةم أم ْش ُهر مو مع ْشًرا} أ ْ
مي :مع م
14

السنة الثامنة  -العدد ( ،)23ذو القعدة 1441هـ /يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 2020م

اضمنوا يل ِستاا) أي من اخلِصال ِمن أن ُف ِسكم .وقالِ ( :
ابدروا ابألعمال ِستاا)
أي فِ ْعلمها .م
اخلصال ْ
وقال ْ ( :م
أي ِمن أشراط الساعة.
ِ ِ
ت مخلمو من من شعبان ،من ِ
عام
األًّيم محنو قموهلِِم :فُر م
وقمد يُ ِّ
عِبو من ابللَّيايل معن ّ
غ من نم ْس ِخ الكتاب لس ّ ْ
وهم يمعنو من ستّةم ّأًّيم.
كذاُ ...

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
راجعه :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-6الفتوى ( :)2279اإلضافة الشبيهة ابحملضة:
السؤال :ما معىن اإلضافة الشبيهة ابحملضة؟ وما أمثلتها؟
نوعا اثلثًا سّاه
الفتوى :اإلضافة عند النحويني نوعان :حمضة وغري حمضة ،وزاد ابن مالك يف التسهيل ً
الشبيه ابحملضة ،وجعله سبعة أقسام على النحو اآليت:
املسمى إىل االسم ،حنو { :مش ْه ُر
األول :إضافة االسم إىل الصفة ،حنو" :مسجد اجلامع" .الثاين :إضافة َّ
ضان} .الثالث :إضافة الصفة إىل املوصوف ،حنو قوهلم :أنت من كرام الناس ،واألصل من الناس الكرام.
مرمم م
أس زيدكم ،أي :عال زيد
الرابع :إضافة املوصوف إىل القائم مقام الصفة ،كقوله :عال ز ُ
يدان يوم النقا ر م
أس زيد صاحبكم ،فحذف الصفتني وجعل املوصوف خل ًفا عنهما يف اإلضافة .اخلامس :إضافة
صاحبنا ر م
املؤَّكد إىل املؤّكِد ،وأكثر ما يكون ذلك يف أساء الزمان ،حنو" :يومئذ" ،و"حيئنذ" .السادس :إضافة امللغى
إىل املعتِب؛ حنو قول الشاعر:

إىل احلول َث اسم السالم عليكما  ...ومن ِ
كامال فقد اعتذر
يبك ً
حوال ً
فقوله" :اسم السالم" أقحم "اسم" حبيث إذا سقط ال خيتل املعىن.
السابع :إضافة املعتِب إىل امللغى ،حنو قوله:
أقام ببغداد العراق وشوقه  ...ألهل دمشق الشام شوق مِبح
السنة الثامنة  -العدد ( ،)23ذو القعدة 1441هـ /يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 2020م
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عتمد واملعتِب يف املعىن إىل العراق الذي ال خيتل الكالم بسقوطه ،فهو حبكم
أضاف بغداد وهي املُ م
امللغى ،وكذا األمر يف دمشق الشام.

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .أمحد البحبح (أستاذ اللغوًّيت املشارك بقسم اللغة
العربية وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدن)
راجعه :أ.د .حمروس بُريّك (أستاذ النحو والصرف والعروض املساعد
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-7الفتوى ( :)2281التعليم عن بُـعد أو من بُـعد:

التعليم ِم ْن بُ ْعد)؟ فلماذا قيل:
السؤال :يوجد يف التعليم َّ
التعليم عن بُ ْعد) .فلماذا ل يُ مق ْلُ ( :
مسمى ( ُ

( معن بُ ْعد) ول يقل (من بُ ْعد)؟ وهل هناك فرق يف داللة حريف اجلر (عن ،ومن) يف هذه العبارة؟

الفتوى :تُستعمل (عن) للداللة على اجملاوزة فإذا قيل :التعليم عن بُعد؛ قُصد به التعليم املتجاوز عقبة
البعد مبا ُهيِّئ له من وسائل االتصال ،وتدل ( ِم ْن) على ابتداء الغاية فإذا قيل :التعليم من بُعد؛ فاملعىن:
التعليم مبدأ غايته مكان بعيد .والتعبريان مقبوالن يؤدًّين الغرض؛ ولكن جرت العادة على استعمال :عن

بُعد ،واللغة اصطالح بني أهلها.

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
راجعه :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

شعر:
-8الفتوى ( :)2282أسلوب ال ّ
16
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السؤال :أسع النقاد أيخذون على بعض شعراء الفصيح أن القصيدة مباشرة أو أهنا نظم ال شعر،
لكن الكالم ال يتضح يل؛ ألن ذلك الشاعر ال تكون قصيدته تعليمية مثل ألفية ابن مالك ،بل فيها من
املشاعر ما فيها فما املقصود من أهنا نظم ال شعر؟ أم أن قصدهم أن القصيدة َتلو من قصة يراد هبا غري
معناها املباشر على غرار كثري من قصائد الشعر اجلاهلي؟ وما هي أهم سات الشعر الشاعر؟
كل ما
الفتوى :إن من طرائق بم ّ
ث املشاعر ما يشبه نظم العلوم؛ فإن الشاعر إذا حشد يف قصيدته َّ

احدا وكأنه ُياضر فيها حماضرة مشاعريّة ،ل يكن بينه وبني من حشد يف
احدا و ً
يستحسنه أو يستقبحه و ً
أحكاما من علم النحو أو الفقه ،من فرق كبري!
منظومته
ً

أما الشعر الذي أحسنت وصفه ب "الشاعر" ،فالذي يتدسس صاحبه إىل دخائل مشاعره هو أو غريه

طويالَ ،ث يوحي بنتائج أتمله ،وال يصرح ،ويصور ،وال خيطب ،يتخري ملشاعره
الشديدة اخلصوصية ،فيتأملها ً
الشديدة اخلصوصية من التعبريات والتوقيعات ما ُخييّلها ملن يتلقاها عنه.

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .حممد مجال صقر (عضو اجملمع)
راجعه :أ.د .حمروس بُريّك (أستاذ النحو والصرف والعروض املساعد
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-9الفتوى (ُ :)2292مسميات ساعات اليوم األربع والعشرين ومعالها:
قسمت وسَّت ساعات األربع وعشرين ساعة لليوم ،إال أنين ال أعرف
السؤال :نعرف أن العرب َّ

تطرق إىل ذلك وضبط
معال لكل ساعة بدايتها وهنايتها .وبعض أهل اللغة خمتلفون يف ترتيبها؛ فهل من َّ
صورا يف كتابه؟
ترتيبها وعالمتها وأرفق ً

الفتوى :جاء يف كتاب فقه اللغة وسر العربية أليب منصور الثعاليب املتوىف سنة 429ه  ،يف الفصل
السابع عشر ،يف تمع ِد ِ
يد ساع ِ
ات النَّها ِر واللَّيل على أربع وعشرين لفظة" :عن محزة بن احلسن وعليه
ْ
عهدهتا :ساعات النَّها ِر :الشرو ُقَُ .ثَّ البكورَُ .ثَّ الغُ ْدوةَُُ .ثَّ الضحىَُ .ثَّ ِ
احَُ .ثَّ
اهلاجمرةَُُ .ثَّ الظم ِه مريةَُُ .ثَّ َّ
ُ
ُ
م
الرمو ُ
م
ُ ُ
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األصيلَُ .ثَّ ِ
العصرَُ .ثَّ ال مقصرَُ .ثَّ ِ
ات اللَّ ِيلَّ :
العتم ممةَُُ .ثَّ
روب .مس م
اع ُ
الش مف ُقَُ .ثَّ الغم مس ُقَُ .ثَّ م
م
العشيَُ .ثَّ الغُ ُ
ُْ
م ُْ
ُ
أس ِاء
الس مح ُرَُ .ثَّ ال مف ْج ُرَُ .ثَّ الصْب ُحَُ .ثَّ َّ
وابقي ْ
الس ْدفمةَُ .ثَّ ال مف ْح ممةَُُ .ثَّ الزلَّةَُُ .ثَّ الزلْفةَُُ .ثَّ البُ ْهمرةَُُ .ثَّ َّ
باح .م
الص ُ
ِ ِ
اليت معانيها متّفقة".
األوقمات مجتيءُ بِتم ْك ِري ِر األلفاظ ّ
ْ
فهذا ضبط ترتيب ساعات النهار والليل عند العرب ،وأما حدود كل ساعة ومعاملها فال أعلم من

لغويي العرب من مجع معاملها وحدودها كاملة يف ابب واحد ،ولعل السائل جيد ذلك يف مؤلفات العرب
اخلاصة ابألزمنة املتصلة بعلم اجلغرافيا ،مع التنبيه على أن أساء ساعات النهار والليل اليت ذكرها الثعاليب
حتديد معاملِها يف معجمات العربية يف سياق جذورها اللغوية ،فعلى سبيل املثال جاء يف معجم
عدم ُ
ال يُ م
الرواح ِ ِ
الصباح ،وهو ِ ِ ِ
يل:
الرواحَّ :
لسان العرب يف بيان معىن َّ
نقيض َّ م ُ م ْ
احُ :
يل ُ َّ :م
"الرو ُ
العشي ،وق م
اس ٌم ل ْل موقْت ،وق م
الرو ِ
ِ
َّم ِ
س إِىل اللَّْي ِل"ز
اح م ْن لم ُدن مزموال الش ْ
َّ ُ
َّض ِر أمنه قمالِ :
ِ
الس ِّك ِ
اهلاجمرة إِمنا
يت مع ِن الن ْ
وجاء يف املعجم نفسه يف بيان وقت اهلاجرة " :مح مكى ابْ ُن ّ
ِ ِ
ِ
ني تم ُكو ُن
تم ُكو ُن ِيف الْ مقْي ِظ ،موِه مي قم ْب مل الظ ْه ِر بِمقلِيل موبم ْع مد مها بِمقلِيل؛ قم م
ص ُ
َّها ِر ِيف الْ مقْيظ ح م
ال :الظَّ ِه مريةُ ن ْ
ف الن م
ِ
ِ
وه َّجمر
يد أمن تمْ مِب مح .موقم م
س ِِحبيال رأْسك كأمهنا مال تُِر ُ
ال اللّْي ُ
ص ُاروا ِيف مذل م
ك الْ موقْت ،م
القوم إِذا م
ث :أ ْمه مجمر ُ
الش ْ
َّم ُ
ِ
اجرةُ ِمن ِح م ِ
َّم ِ
س ،واهلُموِْجيمرةُ بم ْع مد مها بِمقلِيل".
ُ
ني نُُزول الش ْ
القوم إِذا مس ُاروا ِيف وقته .قال أمبو سيعد :ا ْهلم م ْ

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .أمحد البحبح (أستاذ اللغوًّيت املشارك بقسم اللغة
العربية وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدن)
راجعه :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-10الفتوى ( :)2297معاين "سواء" وإعراهبا:
لدي إشكال حول مواضع إعراب كلمة (سواء) ،ويقع اللبس يف حاليت الرفع والنصب.
السؤالَّ :
أرجو إيضاح املواضع اليت يتم فيها رفع ونصب كلمة (سواء) والتمييز بينهما.

18
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بني ممكانني،
الفتوى :كلمةُ "سواء" تمدل على معىن ُم ْستمو ،ويوص
ف هبا املكا ُن إذا أُر م
يد به أنه ٌ
نصف م
م ُ م
والغالب أن يقصر يف هذا املوض ِع حنو قوله تعاىل( :م ً ِ
وترد
دمُ .
كاان س ًوى) ،ومثلُه :مم ُ
الع ُ
برجل مسواء و م
ررت ُ
م
ُ ُ م
م
ِ
حسب
ب
عر ُ
م
مبمعىن م
الوسط ،ومبعىن التام؛ فتُمد فيهما مع الفتح ،حنو قوله تعاىل( :يف مسواء اجلحيم) ،وتُ م
موقعها ،حنو( :لميسوا مسواءً) فهي خِب ليس؛ ألهنا يف األصل مصدر مبعىن االستواء ،وتمقع صفةً واستثناءً
ِ
ِ
أيت
كما تقع غريُ ،يف املعىن والتصرف؛ حنو" :جاءمين سو ماك" و"قا مهلا سو ماك" ابلرفع على الفاعلية ،و"ر ُ
ِ
ِ
أرجح؛ وعند
سو ماك" ابلنصب على املفعولية ،و"ما جاءمين أح ٌد سو ماك" ابلنصب على االستثناء والر ُ
فع ُ

الزم للنصب ،وعند الكوفيني ومجاعة أهنا ترد ابلوجهني.
سيبويه واجلمهور أهنا ُ
ظرف مكان ُم ٌ

وهي يف قول ه تع اىل ( :مس واءٌ عليهم أأن ذرهتم ْأم لْ تُن ذرهم) مخِبٌ معم ا قبلمه ا أو مع ّم ا بمع مده ا أو ُمبت دأٌ
إنذارك)،
عرب ما بمعدها ً
إنذارك) ،وقد يُ ُ
فاعال على األول (على تقدير يس توي ُ
(التقدير :س واء عليهم ُ
ومبتدأ على الثاين ،وخِب على الثالث.

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
راجعه :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-11الفتوى ( :)2309قاعدة وصل (ما) وفصلها:
السؤال :ما هي القاعدة املتَّبعة يف الفصل والوصل يف كلمة( :عندما) رسًا؟
وصل مبا قبلها من حروف مثل :إمنا وفيما ،أو أفعال مثل:
الفتوى :القاعدة العامة الشائعة أن (ما) تُ م

موصوال فُصلت مثل :إن ما
قلما ،وذلك إن كانت (ما) كافة لعمل ما اتصلت به؛ فإن كانت (ما) اسًا
ً

عندي خري ،أي إن الذي عندي خري .وجند اآلن يف دليل توحيد ضوابط الرسم اإلمالئي للكتابة العربية
موصوال.
وصل وإن كانت اسًا
ً
تيسريا على ال ُكتّاب فتُ م
أنه ال يفرق بني احلالني ً

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
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راجعه :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-12الفتوى ( :)2313هل يلزم استعمال لغة وسيطة يف تعليم العربية للناطقني بلغات
أخرى؟
السؤال :عزمت وتوّكلت على للا أبن أفتتح موقع تعليم لغة عربية للياابنيني دون استخدام لغة وسيطة.
يُستحسن وجود مصادر حماداثت لغة عربيّة فصحى أعتمد عليها يف دروسي الصوتيّة ،فهل هناك مصدر؟
الفتوى :مبدئياا َّ
ُح ِاديو اللغة ،أي أن غالبيتهم
إن غالبيةم امللتحقني بِب ِ
امج أتهيل معلمي اللغة العربية أ م

ال يستطيعون التحدث بلغة وسيطة أو التواصل بلغة الطالب األم ،وإمنا يعتمدون على اللغة العربية فقط.
فبالنسبة الستخدام لغة الطالب األم يف تعليم اللغة الثانية رأت بعض الدراسات احلديثة أن استعمال اللغة
ِ
مشجع عند تعلم اللغة الثانية على أن يكون ذلك للمبتدئني ،وتؤيد
األم عند تدريس اللغات األجنبية أمر ّ
هذه الدراسة استعمال اللغة األم يف املراحل األوىل خاصة ،وضمن نطاق حمدد ،وذلك يف تفسري األسئلة
أو التدريبات ،وذلك لعدم امتالك الطالب القدرمة على القراءة ومعرفة املطلوب منه؛ وعليه فال مناص من

تعرض املعلم يف املؤسسة التعليمية الستخدام اللغة الوسيطة أو لغة الطالب األم ،لكن ننصحه أبن يكون
ذلك يف أضيق احلدود.
وابلنسبة للمصادر الصوتية للمحاداثت العربية فننصح السائل ابعتماد أحد املصادر التالية:
-1اجلديد يف اللغة العربية – طبعة جامعة بكني.
-2العربية بني يديك سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا – العربية للجميع.
-3العربية للعال – سلسلة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى -جامعة امللك سعود.
هذا ابإلضافة إىل مواقع ومنصات تعليمية تقدم فيها قنوات إخبارية عاملية معروفة حماداثت عربية ابللغة
الفصحى.
ونتمىن لكم التوفيق والنجاح يف جتربتكم اجلديدة.

اللجنة العنية ابلفتوى:
20
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اجمليب :أ.د .مصطفى شعبان (أستاذ اللغوًّيت املساعد جبامعة القوميات ابلصني)
راجعه :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-13الفتوى ( :)2316أيهما أفصح صحاري ابلياء أم صحارى ابأللف القصورة؟
السؤال :أيهما أفصح صحاري ابلياء أم صحارى ابأللف املقصورة؟
ي ابلتشديد؛ ألمنك
وص ْحراوات ،وأمصل َّ
الصحا ِري م
وص مح مارى م
صحا ِري م
صحراء م
الفتوى :مجع م
صحا ِر ّ
ص ْحراء أمدخلت بني احلاء والراء أمل ًفا ،وكسرت الراء كما يُكسر ما بعد أملِف اجلمع يف كل موضع
إِذا م
مجعت م
وجعافِر فتنقلب األملف األُوىل اليت بعد الراء ًّيءً للكسرة اليت قبلها ،وأمبدلوا من الثانية أمل ًفا
حنو :مساجد م
حارى بفتح الراء لتسلم األملف من احلذف عند التنوين ،وإِمنا فعلوا ذلك ليفرقوا بني الياء املنقلبة
فقالوا :م
ص م
من األملف للتأْنيث وبني الياء املنقلبة من األملف اليت ليست للتأْنيث حنو :أملِ ِ
ومغزى إِذ قالوا:
ف مم ْرًمى ً
ِ
ومغا ِزي.
مممرامي م
موع املذكورمة كلّها فمصيحة على ح ّد سواء.
هذا ،وإ ّن اجلُ م

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
راجعه :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

أصوب :دون أو من دون؟
-14الفتوى ( :)2337أيهما
ُ
السؤال :هل هناك فارق داليل بني اجلملتني...؟
وكتبوا من دون وضع خمطط ،وكتبوا دون وضع خمطط.
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وز الو ِ
تقول :هذا دون ذلك أمي أمقرب منه ،ومنه قولُه تعاىل ( :موأ َّمان ِمنَّا
جهان مم ًعا؛ ُ -1
الفتوى :مجي ُ م
ِ
َّ ِ
ِ
عدوك أمي حتت قدمك،
ظرف ممكان ،وتم ُ
عرب هنا م
الصاحلُو من موِمنَّا ُدو من َٰذمل م
ك) ،ويُ ُ
قول :دو من قم مدمك مخد ّ

ودون ذلك أمي فوق ذلك .وقال الفراء ( ُدو من)
ومبعىن فوق كقولك :إن ً
فالان لشريف فيجيب آخر فيقولُ :

مقل
تكون مبعىن على ،وتكون مبعىن مع َّل ،وتكون مبعىن بم ْعد ،وتكون مبعىن عند ،وتكون إغراء ،وتكون مبعىن أ ّ
وتقول :فُال ٌن ليس بِالحق ،وهو من د ِ
ون ِ
املتاع أمي من ُمقا ِرِهبِما ،ومنه
الناس و ِ
من ذا وأمنقص من ذاُ -2 .
ُ
م
قولُه تعاىل( :بم ْل مهلُْم مم ْو ِع ٌد لم ْن مِجي ُدوا ِم ْن ُدونِِه مم ْوئًِال).

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
راجعه :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-15الفتوى ( :)2348تصريف (احلم) من األمساء الستة:
السؤال - :مفرد (محو) مع التكلم كيف يقال؟  -تثنية (محو) مع ًّيء املتكلم يف حاليت النصب
واجلر؟
وح ْمءٌ.
ومحًى ،م
الفتوى :يف العربية :مح ٌم (مثل أخ ،ومثل فم) ،م
ومحٌْو ،م
أوالها أشهرها إال عند التأنيث -فإهنا هي وغريها تستعري املؤنث من الثانية -ومن َث نقول:
 ▪1مح ٌم ،محم ،ممحًا.

 ▪2ممحماةٌ ،ممحماة ،ممحما ًة.
 ▪3ممحممو ِان ،ممحممويْ ِن.
اَت ِن ،ممحماتم ْ ِ
ني.
 ▪4ممحم م

اك) ،ممحوه ( مِ
وك ( مِ
 ▪5مِ
مح ِيه ،ممحماهُ).
محي ،ممحُ م
مح م
يك ،ممحم م ُ ُ
ك) ،ممحممواهُ ( ممحممويِْه).
اي ( ممحممو َّ
ي) ،ممحممو ماك ( ممحممويْ م
 ▪6ممحممو م
ك ،ممحماتُهُ.
 ▪7ممحم ِايت ،ممحماتُ م
22
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ممحم ُاؤهُ.
ممحم ُاؤ مك ،أ ْ
ممحمائِي ،أ ْ
▪8أ ْ
ك ،ممحممواتُهُ.
 ▪9ممحمموِايت ،ممحممواتُ م

وال خيفى على عريب معاصر ،أن العامية ارَتحت يف التصريف " ،"5إىل االستعارة من اللغة الثانية اليت
استعارت منها التأنيث؛ فصارت تقول:
اك ،ممحماهُ.
اي ،ممحم م
 ▪5×5ممحم م
ولوال التباسه بتصريف نظريه عند النصب ،ل يكن به أبس.

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .حممد مجال صقر (عضو اجملمع)
راجعه :أ.د .حمروس بُريّك (أستاذ النحو والصرف والعروض املساعد
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة)

رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-16الفتوى ( :)2359هل يصح :أكثر بقليل أو أقل بكثري؟
أقل بكثري).
السؤال :من الرتاكيب اليت نقرؤها م
اليوم (أكثر بقليل) و( ّ

هل هذان الرتكيبان فصيحان؟ فإن ل يكوان كذلك ،فما بديالمها الفصيحان؟
َثّ ما هذه (الباء) اليت يف (بقليل) و(بكثري)؟
الفتوى( :أكثر بقليل) و(أقل بكثري) من العبارات املرتمجمة اليت يمكثُر استعما ُهلا يف الكتاابت واحملاورات
ُ
املعاصرة ،ولو حبثنا يف تراث العربية ومعجمها لوج ْدان ما يُغين عن ذلك ،فلو أردان أن نعِب عن أكثر بقليل
م
قليال ،وحنصل بذلك على معىن التكثري اليسري على
لصح أن م
نقول ً
يد عليه ً
بدال منهِ :زْد عليه ً
َّ
قليال أو نز ُ
ننقص
لصح أن م
نقول ً
أقل بكثري َّ
عندان ،ولو أردان أن نعِب عن َّ
الكم الذي م
بدال منه :ان ُق ْ
كثريا أو ُ
ص منه ً
ّ

ثريا ،وحنصل بذلك على معىن التقليل الكثري.
منه مك ً

وجيوز ما سأل عنه السائل الكرمي على قلته؛ ففي كتب بعض النحويني كالرضي يف شرح الشافية

(لكون أبنية املزيد فيه أكثر من أبنية األصول بكثري) ( ،5٠ :1ألنه أقل من ابب فعل مفتوح العني بكثري)
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 ،98 :2ويف شرح كتاب سيبويه (وفعل أقل من فعيل بكثري) ،444 :1وانظر  ،3٠6 :4ويف املسائل
احللبيات (أن ابب قوة أكثر من ابب أجأ بكثري)  ،344يف شرح الشاطيب لأللفية (وفعل أقل من فعيل
بكثري)  .284 :4وأما الباء فلتعليق الوصف ابسم التفضيل.

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
راجعه :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-17الفتوى ( :)2377ال تقل :ت فعل كذا:
فمثال أقول :مت افتتاح املؤمتر ،أم :افتُتِ مح املؤمتر؟
السؤال :خبصوص استخدام (مت)؛ ً

الفتوى :قد ُُيذف الفاعل ويُقام املفعول عنه مقامه ألغراض خمتلفة منها :جهل الفاعل أو االستغناء

عن ذكره ،وهو أمر جرت عليه اللغات ومنها العربيةَ ،ث كانت الرتمجة من لغة إىل لغة .ويبدو أن بعض
الرتامجة ال يتقنون كيفية بناء الفعل للمفعول فيحتالون إبضافة الفعل (مت) إىل مصدر الفعل حنو :مت افتتاح
انقصا
املصنع ،يريدون اُفتُتِح
املصنع ،وهذا من األخطاء الشائعة فليس املراد من مت االفتتاح أن االفتتاح كان ً
ُ
َث مت بعد ذلك .وملزيد من التفصيل واألمثلة يُراجع كتايب (مساحة لغوية ص.)17

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
راجعه :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

اللحة):
الاسة) و(احلاجة ّ
-18الفتوى ( :)2380الفرق بني (احلاجة ّ
امللحة)؟
املاسة) و(احلاجة ّ
السؤال :ما الفرق بني (احلاجة ّ
24

السنة الثامنة  -العدد ( ،)23ذو القعدة 1441هـ /يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 2020م

األشياء و ِ
ِ
األحياء اسم فاعل من ِ
س؛ يُقال:
الفتوى :املاس من
الفعل مم َّ
س يم ْل مم ُ
س مميمس ،وأييت مبعىن لم مم م

ِ
للجنون كأمن
ممس ْس ُ
ت الشيءم أ مممسه مم اسا :لم مم ْستُه ابليدَ ،ث استُعري لألمخذ والضَّرب ألمهنما ابليد واستُعري ُ
س من جنون ،وقوله تعاىل« :ول ميمْ مس ْسين بم مشٌر» أمي ل ميمْ مس ْسين على جهة تزوج.
اجلن مم َّسْته يقال :به مم ٌّ
وماس الشيء ِمُم َّ ِ
اضطره
ساسا :لمِقيمه بذاته ،وحاجةٌ َّ
َّ
ت إِليه احلاجةُ أي َّ
ماسة أمي ُم ِه َّمة .وقد مم َّس ْ
اسةً وم ً
م
األمر إىل فعل أو تمرك ،والسؤ ُال إذا كان على وجه التبني والتعلم ِما متممس احلاجة إِليه فهو مباح أمو مندوب
ُ
أمو مأْمور به.
الزممة واللزوق ،أم ملَّ عليه ابملسأملة وأم ملَّ يف الشيء :كثر سؤالُه إًِّيه
الفعل ألَّ يُلح ،ففيه ممعىن امل م
ّأما ُ
ُ
ِ
ِ
ومالزمةٌ
كالالصق به ال يم ُ
فرتُ عنه ،ومسألةٌ ُمل َّحةٌُ :مالزمةٌ دائمةٌ ،وحاجةٌ ُمل َّحةٌ ُمالصقةٌ لصاحبها ُمداومةٌ ُ
له ال تمْ مِب ُحه.

اللجنة العنية ابلفتوى:

اجمليب :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
راجعه :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-19الفتوى ( : )2393هل "مناعة القطيع" ترمجة موفقة لـ ()Herd Immunity؟
كثريا اليوم يف وسائل اإلعالم مصطلح "مناعة القطيع" وهو يعين:
السؤال :من وحي كوروان :يرتدد ً

مقاومة انتشار األمراض املعدية بني السكان ،واليت تنتج إذا كان معظمهم حمصنني ضد املرض ،خاصة من
خالل اللقاحات .هذه الرتمجة موجودة يف القاموس الطيب املوحد.
هل مناعة القطيع ترمجة موفَّقة ل ()Herd Immunity؟
الفتوى :يُراد هبذا املصطلح املناعة اليت يكتسبها السكان أو أفراد اجملتمع ضد مرض ُم ْعد ما مثل
(احلُ ممة التاجية) .وهذه املناعة تكون إما ابإلصابة السابقة ابملرض أو بواسطة التلقيح.

فعال غري موفَّقة .والرتمجة األصح:
إن "مناعة القطيع" ترمجة حرفية ل ( )Herd Immunityوهي ً
"مناعة مجاعية".
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اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .عبدالرمحن السليمان (عضو اجملمع)
راجعه :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-20الفتوى ( :)2418مىت تُكتب (يف ما) ابلفصل؟ ومىت تُكتب ابلوصل؟
السؤال :مىت تُكتب (يف ما) مفصولتني؟ ومىت تُكتب موصولتني (فيما)؟ حيث وجدت (فيما)
متصلني يف عبارة مكتوبة يف املناهج املدرسية هكذا" :ال تتدخل فيما ال يعنيك" ،ويف القرآن الكرمي ورد
الفصل والوصل؛ فمىت يتصل حرف اجلر (يف) ب (ما)؟ ومىت يُفصل؟

ِ
وع ْن)
الفتوى( :ما) املوصولة اليت مبعىن (الذي) إذا وقعت بعد حرف من احلروف الثالثة( :يف ،وم ْن ،م
ِ
ِ
عها ألجل ِْ
اإل ْد مغام ِيف
ففيها ثممالثمة مم مذاهب ذكرها السيوطي يف "اهلمْم ِع" كالتايل :أ م
محدها أ َّمهنما تكْتب ُمتَّصلمة مم م
ِ ِ
ِ
ِ
يما
معن مومن موُه مو مم ْذ مهب ابْن قُتم ْي بمة ،مْحنو :رغبت مع َّما رغبت معنهُ ،مو معجبت ِمَّا عجبت مْنهُ ،وفكرت ف م
َّاين :أ َّمهنما تُكْتب مفصولة على قِيماس مما ُهو من مكلِمتم ْ ِ
فمكرت فِ ِيه ،موالث ِ
مص محابنما -يعين البصريني-
ني ،موُه مو قمول أ ْ
م
م
ِ
ِ
صل ْاآلتِيمة ِيف (ِِمَّن) وُهو التباس اللَّ ْفظم ْ ِ
ني مخطاا
مصل ،موِألمن علّة الْ مو ْ
ص ُفور ،موُه مو أرجح؛ ألمنَّهُ األ ْ
موبِه جزم ابْن عُ ْ
م م
ِ
ِ
ِ
اختِيمار ابْن ممالك .أ.ه
كتبها مفصولة موُه مو ْ
صولمة موجيوز م
مفقودة ِيف (ِمَّا) ،موالثَّالث :أمن الْغمالب تُكْتب مم ْو ُ
ِ
توصل (ما) ب (يف)
صلُهُ ابن درستويه يف كتاب "الكتاب" فيقول« :وال جيوز أن
ومذهب البصريني يُ مف ّ
م
عندان؛ كقولك :رغبت يف ما عند للا؛ َّ
ألهنا مبعىن (الَّذي) ها هنا ،...وإن جاءت (ما) املؤكدة الَّيت ال
كل حال؛ فإمنا شبَّهها ب (من وعن)؛ َّ
ألهنما
صلةم هلا بعد (يف)؛ جاز وصلها هباَّ ،
فأما ممن وصلمها هبا على ِّ
وهن على حرفني ،وذلك رديءٌ ،والقياس ما قلنا؛ ألنَّه يقع يف (عن ومن) إدغام مع (ما)،
جر مثلهاَّ ،
حرفا ّ
وليس ذلك يف (يف)».
ول يذكر األستاذ عبد السالم هارون يف "قواعد اإلمالء" ابب الفصل والوصل يف (ما املوصولة) سوى
ِ
سى ،نِ ْع مم؛ حنو:
وجه الوصل فقال( :املوصولة ،النكرة ،املعرفة التامة) توصل هبذه الكلمات :من ،عن ،يفّ ،
يوم بدارة جلجل(( ،إ ّن للا
رغبت َّ
سألت َّ
عما م
سألت عنهُ ،
عما م
ُ
رغبت عنه ،أفكر فيما تفكر فيه ،السيَّما ٌ
نعما  ."....اه .
نعما يعظكم به)) ،دققتُه دقاا َّ
َّ
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موضعا،
وابلنظر إىل مواضع (ما) مع (يف) يف القرآن الكرمي فقد جاءت منفصلة (يف ما) يف ()11
ً

ونالحظ أن أغلب تلك املواضع جاءت فيها (ما) موصولة مبعىن الذي .يف حني نالحظ أهنا جاءت متصلة
أيضا جاءت فيها (ما) موصولة مبعىن الذي ،وجاءت يف
(فيما) يف ()24
موضعا ،وأغلب تلك املواضع ً
ً
ِ
اّلل الد ِ
اح
يما م
َّار ْاآلخمرمة) ،وقوله تعاىل( :فم مال ُجنم م
آَت مك َُّ م
بعض املواضع حتتمل املصدرية مثل قوله تعاىل ( :موابْتم ِغ ف م
وفصال يف سورة البقرة،
معلمْي ُك ْم فِ ميما فم مع ْل من ِيف أمنْ ُف ِس ِه َّن) .والعجيب أن اآلية األخرية جاءت ابلصورتني وصال ً
ِ
اح معلمْي ُك ْم ِيف مما فم معْل من ِيف أمنْ ُف ِس ِه َّن ِم ْن مم ْع ُروف)،
فجاءت ابلفصل يف اآلية (( :)24٠فمإ ْن مخمر ْج من فم مال ُجنم م
وابلوصل يف اآلية (( :)234فمِإذما ب لم ْغن أمجلمه َّن فم مال جنماح علمي ُكم فِيما فمع ْلن ِيف أمنْ ُف ِس ِه َّن ِابلْمعر ِ
وف).
م م مُ
ُ م مْ ْ م م م
م ُْ
وعليه فالرأي َّ
أن (ما) إذا كانت موصولة مبعىن (الذي) فالباب فيها واسع جيوز فيها الوصل والفصل
ابن مالك .فإذا كانت مصدرية جاز
والوصل أغلب
ً
استئناسا مبواضعها يف القرآن وهو الرأي الذي مخَّر مجهُ ُ

وصلها ب (يف) بال خالف ..وللا تعاىل أعلم.

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .مصطفى شعبان (أستاذ اللغوًّيت املساعد جبامعة القوميات ابلصني)
راجعه :أ.د .حمروس بُريّك (أستاذ النحو والصرف والعروض املساعد
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-21الفتوى ( :)2423هل استعمل النحويون مصطلح الُتشبّث؟
كل واحد منهما دل على نفسه
السؤال :االسم املتشبث؛ فاملتشبث حنو :أخ وأب ،ألنك إذا ذكرت ّ

وعلى معىن آخر أال ترى أنك إذا ذكرت أاب دلَّل على ابن ،إعراب القرآن لألصبهاين :7/1

اسم منسوب يثبت بنفسه ويثبت غريه ،كقولك :أب ،و ّأم ،وأخ ،وأخت ،وابن ،وبنت ،وزوج ،وزوجة،

فإذا قلت أب فقد أثبته وأثبت له الولد ،وإذا قلت :أخ أثبته وأثبت له األخت.
الثعليب  .18٠ /1لقد فُهم املقصود من االسم املتشبث.
والسؤال :هل ورد هذا املصطلح يف كتب اللغة والنحو القدمية؟

السنة الثامنة  -العدد ( ،)23ذو القعدة 1441هـ /يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 2020م

27

الفتوى :التشبّث يف اللغة معناه التعلق ابلشيء ولزومه وشدة األخذ به ،ومصطلح املتشبث من
ِ
ب هذا املصطلح إىل أيب العباس
املصطلحات اللغوية والنحوية النادرة اليت ل يُكتمب هلا الشيوع ،وقد نُس م
ب إليه هذا املصطلح أبو جعفر النحاس املتوىف سنة 338ه ،
حممد بن يزيد املِبد املتوىف سنة  286ه  ،نم مس م
يف كتابه إعراب القرآن؛ إذ قال عند إعراب قوله سبحانهًّ{ :ي أُخت هارو من ما كا من أمب ِ
وك ْاممرأم مس ْوء موما
ُ
ْ م ُ
كانمت أُم ِ ِ
يدل على ذلك أخوات ،وقال حممد بن
هارو من نداء مضاف ،واألصل أخوة ّ
ْ
ك بمغياا}ًّ" :ي أ ْ
ُخ م
ت ُ
أحدا سبق أاب العباس إىل هذا القول مع
يزيدُ :حذفت الواو فرقًا بني املتشبّث وغري املتشبّث .وال نعلم ً
حسنه وجودته".

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .أمحد البحبح (أستاذ اللغوًّيت املشارك بقسم اللغة
العربية وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدن)
راجعه :أ.د .حمروس بُريّك (أستاذ النحو والصرف والعروض املساعد
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة)

رئيس اللجنة( :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

ناسب للرباغماتيّة:
قابل العرب الُ ُ
-22الفتوى ( :)2430الُ ُ

عريب مقابل ملصطلح (بممر ْغمايتّ) الدخيل؟
السؤال :هل من مصطلح ّ

مررت بعدد من املصطلحات اليت قيل إ ّهنا تقابله:

ائعي.
اقعي-3 .
ّ
وتداويل-4 .وذر ّ
عملي-2 .وو ّ
ّ -1

العرب يف نمقل ُمصطملمح  Pragmaticsإىل العربية ،وأكثر
الفتوى :اختلف الباحثون اللسانيو من ُ
ِ
انتشارا يف الكتاابت
صطلحات
امل
ً
استعماال التَّداوليّات وال ّذرائعيّات وعلم التخاطُب ،و ّ
لكن التداوليّات أكثر ً
ُ
املنطقي الدكتور طه
اللساين
الباحث
ه
ح
اقرت
أن
بعد
بول
ق
ال
و
ابلرضا
ن
الباحثو
اه
ق
ل
ت
فقد
ة،
بي
ر
الع
ة
اللساني
م
مّ
م
ُ
ّ
ّ
مم
ّ
عبدالرمحن.

اللجنة العنية ابلفتوى:
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اجمليب :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
راجعه :أ.د .عبدالرمحن السليمان (عضو اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-23الفتوى ( :)2433أعداد نتائج البارايت:
السؤال :توجد عبارَتن متداولتان على األلسن ،ومنتشرَتن يف وسائل اإلعالم ،ويف الِبامج الرًّيضية
ِ
دائما يف نتائج مبارًّيت كرة القدم بني فريقني متعادلني يف النتيجة ،أو فريق فائز
املسموعة واملرئية ،تُقاالن ً
واآلخر خاسر.
العبارَتن املتداولتان مها(-1:انتهت املباراة بني فري مقي كذا وكذا ابلتعادل واحد واحد)(-2 .انتهت

املباراة بني فري مقي كذا وكذا خبمسة اثنني ،لصال فريق كذا).

السؤال-1:ما إعراب كلميت (واحد واحد) يف العبارة( :انتهت املباراة بني فري مقي كذا وكذا ابلتعادل

واحد واحد)؟

-2ما إعراب كلميت (َخسة اثنني) يف العبارة( :انتهت املباراة بني فري مقي كذا وكذا خبمسة اثنني ،لصال

فريق كذا)؟

-3إن ل يكن الرت ِ
كيبان السابقان صحيح ِ
ني لغواًّي ،فما تصحيحهما؟
الفتوى :كل ما ذكرته إمنا هو من حتريف العامية؛ أما العبارة األوىل فوجهها أن تكون:
احدا لواحد،
▪انتهت املباراة بني فريقي كذا وكذا ابلتعادل و ً
متييزا وشبه اجلملة بعده "لواحد" نعته.
وعندئذ تُعرب "و ً
احدا" ً
وأما العبارة الثانية فوجهها أن تكون:

▪نتيجة املباراة َخسة الثنني ،لصال فريق كذا،
وعندئذ تُعرب "َخسة" خِب نتيجة ،وشبه اجلملة بعده "الثنني" نعته.
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احدا
تعليق الراجع :يبدو يل أن الوجه يف العبارة األوىل أن يقال :انتهت املباراة بني فريقي كذا وكذا و ً

احدا لواحد" حينئذ هو النصب على احلالية بتأويل غري املشتق الدال على
لواحد ،ويكون توجيه الرتكيب "و ً

وجها لوجه.
املفاعلة ،والتقدير :متعادلني؛ جرًًّي هلا على قولنا :قابلته ً

ورمبا لو كان الوجه :انتهت املباراة بني فريقي كذا وكذا ابلتعادل ،جلاز أن نقول :واحد وواحد ابإلتباع

على البدلية.

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .حممد مجال صقر (عضو اجملمع)
راجعه :د .وليد حممد عبد الباقي (أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
والدراسات االجتماعية جبامعة القصيم)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

ديناميكي)؟
دينامي أو
ّ
-24الفتوى ( :)2444ما القابل العرب الدقيق لصطلح ( ّ

ديناميكي) الدخيل؟
دينامي أو
السؤال :هل من مصطلح ّ
ّ
عريب مقابل ملصطلح ( ّ

دينامي-2 .وهي ُمتح ّدثةٌ ديناميّة-3 .وصادفنا يف حبثنا مشكلةً ديناميّة.
-1هو رجل
ّ
(والقصد هنا أن ما يف ِ
وعاء املشكلة يتغري مع مرور الزمان) -4وميكن أن ي ِ
نش مئ هذا النظام يف الناس
ُ
ّ
سلوًكا دينامياا-5 .ومن طبائع العيشة احلضريّة ديناميّتها وكثرة التن ّقل فيها-6 .وإمنا املدن أماكن معقدة،
واالنتقال واهلجرة فيها ومنها وإليها شديدا الديناميّة.

وقد مررت بعدد من املصطلحات اليت قيل إ ّهنا تقابله:
ِ
كي-3 .حراكي -4 .رحتكي-5 .مفعم ابحليوية-6 .مليء ابلقوة والنشاط.
 -1محرك-2 .حر ّ

ديناميكي) يواننية األصل أصلها( :ذيناميكوس) وهو صفة مذكر مرفوع
دينامي أو
ّ
الفتوى :إن كلمة ( ّ
مشتق من االسم ( ِذ ِ
ينامس) الذي يعين حرفياا( :قُ َّوة)؛ وابلتايل فإن (ذيناميكوس) يعين (قم ِوي)َ ،ث أصبحت
الكلمة فيما بعد تدل على معاين القوة املختلفة كالنشاط والفعالية واحلركية واحليوية والنريانية؛ وعليه فإ ّن
ديناميكي) هو( :قم ِوي) ( ،محيم ِوي).
دينامي أو
ّ
املقابل العريب األول لكلمة ( ّ
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ديناميكي) ب (حراكي) أو (حتركي)؛ فاألول يدل على احلركات
دينامي أو
ّ
وال تصح ترمجة كلمة ( ّ
السياسية ،والثاين معناه موجود يف ( َحَركـي).
معىن سلبياا؛ ألنه يشري فيها إىل اجلزائريني الذين
أخريا ينبغي التنبيه إىل أن لكلمة ( محمركي) يف اجلزائر ً
و ً

انضموا إىل اجليش الفرنسي وقاتلوا مع الفرنسني ضد أهلهم إابن الثورة اجلزائرية الكِبى .وهذه الكلمة تعين
املنسب إىل حزب
يف اجلزائر "اخلائن" ،كما تشري عند بعض اجلماعات املؤدجلة إىل (احلِزيب) ،أي الشخص َّ
ما.

اللجنة العنية ابلفتوى:
اجمليب :أ.د .عبدالرمحن السليمان (عضو اجملمع)
راجعه :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)

-25الفتوى ( :)2462هل ُُيتج بكل من ُوجد يف زمن االحتجاج؟

السؤال :هل كل من كان يف زمن االحتجاج ول يُعرف بلحن  -جيوز أن ُُيتج بكالمه؟

كثريا ما يكون لفظ احلديث غري اثبت عن
يف موضوع االحتجاج ابللفظ النبوي عند النحاةً ،
النيب -صلى للا عليه وسلم ،-ولكنه يكون اثبتًا عن أحد رواة السند من الصحابة أو التابعني أو

كثريا ما يكون هذا الراوي -الذي ثبت عنه اللفظِ -من عاشوا يف زمن االحتجاج ،ول
من بعدهم ،و ً

حلن ،فهل جيوز يل يف هذه احلال أن أحكم بصحة االحتجاج ابللفظ ال على أنه من لفظ
يُعرف عنه ٌ

النيب لكن على أنه من لفظ ذلك الراوي؟

العمرب الرديء
ليس كل ممن ُو م
جد يف زمن االحتجاج ُُيتج بكالمه ،ف مقد ُوجد يف لسان م
الفتوى :م
قاس عليه لشذوذه وقلَّته،
والقبيح واملم ُ
رجوح حروفًا وأبنيةً وتمر م
اكيب ،وقد ن مقلمه الرواةُ على أنه ساعٌ وال يُ ُ
ابن جين يف
شعرا و ً
أمثاال و ً
كالما جارًًّي ،وكذلك ُ
وقد أورد سيبويه يف كتابه ً
كثريا من األوجه القبيحة ً
اعد.
اخلصائص ،فقد مع ّدوا ما خرج عن القياس لُغات ول يمقيسوا عليه ول يمبنوا منه ال مقو م
اللجنة العنية ابلفتوى:

السنة الثامنة  -العدد ( ،)23ذو القعدة 1441هـ /يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 2020م

31

اجمليب :أ.د .عبدالرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع)
راجعه :أ.د .أبو أوس الشمسان (عضو اجملمع)
رئيس اللجنة :أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع)
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القسم الثاني:

البحوث

() 1
آثار ابن هشام األنصاري
تصنيف ،واستدراك ،وحتقيق نسبة

د .جابر بن عبدهللا بن سريِّع السريِّع
• حاصل على دكتوراه اللغوايت من قسم اللغوايت يف كلية اللغة العربية
ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،سنة 1440ه.
• أستاذ اللغوايت املساعد يف قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية  -كلية اجملتمع
بربيدة  -جامعة القصيم.
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آاثر ابن هشام األنصاري
تصنيف ،واستدراك ،وحتقيق نسبة
خيتص هذا البحث بدراسة أمساء مصنفات ابن هشام األنصاري (761-708ه) أحد أبرز علماء
اللغة يف منتصف القرن الثامن اهلجري ،بتحرير عناوينها ،ومتييز املتشابه منها ،وإضافة معلومات استجدَّت
حوهلا ،وبيان ما مل تصح نسبته منها ،وتصنيفها أصنافًا متناسقة ،يدور كل صنف منها يف حلقة واحدة،
احدا .والذي دعا إىل هذا البحث ما يف الدراسات السابقة من إخالالت ،أبرزها:
أو أيخذ منطًا أتليفيًّا و ً
 -1تعداد املصنفات على غري أساس علمي ،أدى إىل تفريق املتعلق منها بشيء واحد يف أماكن متعددة،
وذكر املصنف الواحد يف أكثر من موضع -2 .إدخال املنسوب يف صحيح النسبة ،وإدخال كتاب يف
كتاب ظنًّا أهنما كتاب واحد ،أو َع ُّد الكتاب الواحد كتابني أو أكثر -3 .فوات شيء من آاثر ابن هشام،
أو أشياء ذات قيمة تتعلق ابملعروف منها .وبناء هذا البحث على مبحثني وخامتة ،فاملبحث األول:
التصنيف واالستدراك ،فيه تعداد املصنفات يف مخسة مطالب :اجملموعات .املتون والشروح .التذكرة واجملاميع
والتعاليق والفوائد .الرسائل واملسائل .احلواشي املنتقاة على بعض الكتب ،واملبحث الثاين :حتقيق النسبة،
فيه ذكر ما نُسب إىل ابن هشام ومهًا ،واخلامتة فيها أبرز النتائج والتوصيات .
الكلمات املفتاحية :ابن هشام  -النحو  -تراجم النحويني  -املخطوطات  -املؤلفات املنسوبة.

36

السنة الثامنة  -العدد ( ،)23ذو القعدة 1441هـ /يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 2020م

The effects of Ibn Hisham Al-Ansari
Sort, Correct, and Score Ratio
Prepare
Jaber ibn Abdullah ibn Surya Al-Surya
Assistant Professorof Linguistics, Department of
Administrative and Human Sciences Buraidah Community College - Qassim University
This research is concerned with studying the names of the works of Ibn
Hisham Al-Ansari (708-761 AH), one of the most prominent linguists in the
middle of the eighth century AH, by editing its titles, distinguishing similar
ones, adding new information about it, and explaining what their percentage of
them are not correct, and classifying them with consistent categories, each
category revolves From them in one episode, or takes a single synthesis
pattern. The reason for this research is the mistakes in previous studies, the
most prominent of which are: 1- Enumeration of literature on a non-scientific
basis, which led to the separation of the related ones in one thing in multiple
places, and the single work was mentioned in more than one place. 2- Entering
the level in the correct percentage, and inserting a book into a book thinking
that they are one book, or counting one book as two or more books. 3- Missing
something from the effects of Ibn Hisham, or things of value related to the
known ones. This research is a preliminary, two studies, and a conclusion. The
preamble contains two requirements: the narration of Ibn Hisham's
compilations, and general features in them, and the first topic: classification
and redress, in which the compilations are listed in five requirements: groups.
Articles and annotations. Ticket, totals, comments, and benefits. Messages and
questions. Selected footnotes on some books, and the second topic: achieving
the ratio, in which he mentioned what was attributed to Ibn Hisham as an
illusion, and the conclusion contains the most prominent results and
recommendations.

Key words: Ibn Hisham - grammar - grammar translations - manuscripts attributed literature
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بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه.
ذاع صيت ابن هشام األنصاري (761-708ه)( )1يف حياته ،وبقي ذكره َع ِطًرا يف اخلالفني ،فعُين به
العلماء قدميًا وحديثًا ،وأسهموا يف إبراز حياته وشخصيته العلمية ،وتناولوا مصنفاته ابلدرس والتحليل ،ومل
يبق يف هذا الباب َم ْوِرٌد إال صدر عنه دارس أو دارسون ،إال أنه مل يد َِّع أحد منهم إغالق ابب البحث فيه،
َ
لدي فوائد وزوائد يف هذا الباب رأيت أن أسهم هبا ،مع علمي أين لست أبول
مشرعا ،وملا اجتمع َّ
فما زال ً
ٍ
آخذ فيه ،ولكن يل ملحوظات على أعمال بعض من تقدَّمين إليه(ُ ،)2سبقت إىل ذكر بعضها( ،)3وبدا يل
ُخر ،وأبرزها:
منها أشياء أ َ
 -1تقسيم مصنفات ابن هشام إىل موجود ومفقود ،وتقسيم املوجود إىل مطبوع وخمطوط ،وإقامة
أساسا على حروف اهلجاء ،ويف ذلك -فيما أرى-
ترتيبها يف الدراسة على هذا املنهج ،أو ترتيبها ً
خلل؛ إذ األجدى بتقسيم املصنفات أن يُبىن على أساس علمي يتصل بفنوهنا ،أو موضوعاهتا ،أو
ويبني تنوع أعماله ،وتفاوهتا يف كل علم ،أما
متعلقاهتا ،أو طبيعتها ،وهذا يربز جهود املصنف ،ن
مفقودا أو خمطوطًا
التقسيم الذي مشى عليه هؤالء الدارسون فال يشي بشيء من ذلك ،فما عُ َّد
ً
قد يوجد أو يُطبع ،وكل ذلك قد وقع يف مصنفات ابن هشام ،والرتتيب على حروف اهلجاء -
مع أنه ٍ
ماش عند كثري -ليس معنيًّا جبمع املصنفات على صورة واحدة توحي برتابطها واتساق
عمل املؤلف حوهلا.

( )1فرغت من عرض مصادر ترمجة ابن هشام الرتاثية يف أول حبثي املوسوم بـ"حتقيقات واستدراكات يف سرية ابن هشام األنصاري".
( )2وأجود ما وقفت عليه منها" :ابن هشام األنصاري آاثره ومذهبه النحوي" للدكتور علي فودة نيل ،و"قراءة يف عنواانت آاثر
ابن هشام األنصاري" للدكتور حممد سامي أمحد ،وتراجم ابن هشام يف" :اتريخ األدب العريب يف العراق" لعباس العزاوي ،و"ابن
هشام األنصاري يف كتابه املغين" للدكتور علي فودة نيل ،و"منهج ابن هشام من خالل كتابه املغين" للدكتور عمران عبدالسالم
شعيب ،و"ابن هشام حياته ومنهجه النحوي" للدكتور عصام نور الدين -وأعادها يف "الفعل يف حنو ابن هشام" ،-و"عناية ابن
هشام بتفسري القرآن وإعرابه" للدكتور شايع بن عبده األمسري ،و"اعرتاضات ابن هشام على معريب القرآن" للدكتورة إميان حسني
السيد ،وتراجم ابن هشام يف مقدمات حتقيقات" :أوضح املسالك" لألستاذ حممد حميي الدين عبداحلميد -وأعادها يف غري ما
موضع من حتقيقاته ،-و"اإلعراب عن قواعد اإلعراب" للدكتور رشيد العبيدي ،و"املسائل السفرية" للدكتور حامت الضامن،
و"شرح اللمحة البدرية" للدكتور هادي هنر ،و"نزهة الطرف" للدكتور أمحد هريدي ،و"اعرتاض الشرط على الشرط" للدكتور
عبدالفتاح احلموز ،و"املباحث املرضية" للدكتور مازن املبارك ،و"شرح خطبة التسهيل" للدكتور سعود اخلنني ،و"مسائل يف إعراب
القرآن" للدكتور صاحب أبو جناح ،و"األلغاز" للدكتور عبدالعزيز اجليل ،و"شرح شذور الذهب" للجوجري للدكتور نواف
احلارثي ،و"توضيح القطر" لعبدالكرمي الدابن للدكتور عبداحلكيم األنيس.
( )3يُنظر :قراءة يف عنواانت آاثر ابن هشام األنصاري ،ص  ،192ومقدمة حتقيق األلغاز النحوية للدكتور عبدالعزيز اجليل ،ص
.185
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 -2تفريق املصنفات املتعلقة بشيء واحد يف أماكن متعددة ،أو ذكر املصنف الواحد يف أكثر من
موضع؛ لتعدد تسمياته ،وإدخال كتاب يف كتاب ظنًّا أهنما كتاب واحد ،أو َع ُّد الكتاب الواحد
كتابني أو أكثر؛ الختالف التسمية ،أو لغياب ما يفيد مبحتواه ،وهذا من أثر الرتتيب املنوه إىل
خلله قريبًا.
 -3إدخال املنسوب البن هشام يف صحيح النسبة إليه ُّ
تومهًا ،أو مع اإلقرار بزيف نسبته اكتفاءً بتمييزه
بعالمة ،واألجدر مبا هذا شأنه أال ي ِ
داخل الصحيح ألبتة؛ لئال يغرتَّ به من مل ُُيكم النظر ،وعكسه:
ُ
أقل من سابقه.
َثبت الدليل أنه البن هشام ،وهو ُّ
نفي ما أ َ
 -4فوات شيء من إنتاج ابن هشام؛ لتواريه خمطوطًا أو يف بطون الكتب ،أو لكونه غري منصوص
عليه يف كتب الرتاجم ،وفوات أشياء ِ
ذات قيمة تتعلق مبصنفات ابن هشام املعروفة ،كتاريخ أتليف،
وتصحيح عنوان ،ونسخ خطية نفيسة ،وذك ٍر الحق أو ٍ
نقل يفيدان توثي ًقا.
لذا حاولت فيما أستقبل من حبثي هذا أن أجتاىف عن هذه امللحوظات ،فصنَّفت آاثر ابن هشام أصنافًا
احدا؛ ليكون ذلك أقرب مأخ ًذا،
مؤتلفة ،يدور كل صنف منها يف حلقة واحدة ،أو أيخذ منطًا أتليفيًّا و ً
وأدعى إىل جتنب التكرار واإلعادة ،مستدرًكا ما بلغه علمي من آاث ٍر البن هشام مل يُ َّنوه هبا قبلي ،ومثبتًا له
ما نُفي عنه ومهًا ،وانفيًا عنه ما نُسب إليه كذلك مما مل أر من نبَّه عليه.
صت تعداد مصنفات ابن هشام ابملبحث األول :التصنيف واالستدراك ،فجاء يف مخسة مطالب:
صْ
َ
وخ َ
اجملموعات .املتون والشروح .التذكرة واجملاميع والتعاليق والفوائد .الرسائل واملسائل .احلواشي املنتقاة على
بعض الكتب ،وذكرت ما نُسب إىل ابن هشام ومهًا يف املبحث الثاين :حتقيق النسبة ،وختمت بذكر أبرز
ما ُه ِديت إليه يف حبثي وما أوصي به ،راجيًا أن أكون قد أتيت فيه مبفيد ،وكشفت فيه عن جديد.
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املبحث األول :التصنيف واالستدراك
املطلب األول :اجملموعات:

ٍ
مصنفات دار أتليفها حول غرض واحد ،أو ٍ
كتاب واحد ابختالف األغراض ،وهي أربع:
هي جمموعةُ

األوىل :جمموعة اإلعراب:

وضمنها احلديث
أدار ابن هشام كتب هذه اجملموعة على موضوع اإلعراب ،فبحث قواعده الكليةَّ ،
عن إعراب اجلمل وأشباهها ،وأحكام املفردات اليت يكثر دوراهنا يف الكالم ،وتكلم على طريقة اإلعراب،
وأوهام املعربني ،واجلهات اليت يكثر االعرتاض عليهم منها .وكتب هذه اجملموعة أربعة:
()2
()1
أيضا :مقدمة قواعد
" -1اإلعراب عن قواعد اإلعراب"  :هبذا مساه ابن هشام  ،ومساه ً
اإلعراب( ،)3وقواعد اإلعراب( ،)4ونعته ابملقدمة الصغرى( ،)5وعُرف عند املتأخرين ابلقواعد الصغرى(،)6
()7
أيضا.
والكربى
ً
" -2املوارد إىل عني القواعد"( :)8هذا عنوانه يف نسخته احملفوظة ضمن اجملموع  3984يف جمموعة
يهودا مبكتبة جامعة برنستون ،وهي مكتوبة يف 774/12/2ه ،ومنقولة من نسخة خبط ابن هشام ،وهو
اختصار للكتاب السابق( ،)9ويُعرف بـ :خمتصر قواعد اإلعراب ،ونكت اإلعراب ،ونكتة اإلعراب ،ونبذة
اإلعراب ،ومجل اإلعراب ،والقواعد الصغرى(.)10

( )1نشر بتحقيق الدكتور رشيد العبيدي ،سنة 1390ه ،وبتحقيق الدكتور علي فودة نيل ،سنة 1972م ،مث سنة 1399ه،
وبتحقيق الدكتور أمحد حممد عبدالراضي ،سنة 1415ه ،وبتحقيق أمين عبدالرزاق الشوا ،سنة 1435ه.
( )2اإلعراب عن قواعد اإلعراب ،ص  ،32 ،31ومغين اللبيب ،ص .13 ،12
()3شرح قصيدة كعب بن زهري  ،ص .115
( )4املوارد إىل عني القواعد/66 ،ب.
( )5مغين اللبيب ،ص .12
( )6ينظر :التصريح.364/2 ،
( )7ينظر :ابن هشام آاثره ومذهبه ،ص  ،21-18وشروح عز الدين بن مجاعة على قواعد اإلعراب دراسة حتليلية ،ص  27رقم
.4
( )8نُشر بعنوان :القواعد الصغرى ،بتحقيق حسن إمساعيل مروة ،ضمن (من رسائل ابن هشام النحوية) ،سنة 1409ه،
وبعنوان :نكتة اإلعراب ،بتحقيق ماهر املنجد ،سنة 1413ه.
( )9يُنظر :دليل اهلدى/4 ،أ ،وترمجة ابن هشام على نسخة "مغين اللبيب" يف السليمانية القدمية ،969 ،ونسخة "أوضح
املسالك" يف عاطف أفندي.2442 ،
( )10يُنظر :بغية الوعاة ،69/2 ،وابن هشام آاثره ومذهبه ،ص  ،38ومقدمة حتقيق نزهة الطرف ،ص  ،40 ،30-28وقراءة
يف عنواانت آاثر ابن هشام ،ص .200
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 -3كتاب يف علم اإلعراب ،صنفه ابن هشام مبكة سنة 749ه ،مث أُصيب به وبغريه يف منصرفه إىل
(ِ )1
ف منه وذهب ،وقال الشهاب اخلفاجي (ت 1069ه)(:)2
مصر ،قال الدماميين (ت 827ه)  :تَل َ
ُسرق مع متاعه ،وأشار اإلزنيقي (ت 1018ه)( )3إىل أنه املسمى بـ"القواعد الكربى".
" -4مغين اللبيب عن كتب األعاريب"( :)4هبذا مساه ابن هشام( ،)5ونعته بـ :كتايب الكبري يف قواعد
اإلعراب( ،)6واستأنف به العمل بعد فقدان كتابه السابق ،فأنشأه وأمتَّه مبكة يف ذي القعدة سنة 756ه،
ائد( )7كتبها يف حواشي نسخته ،ونُقلت عنه يف حواشي بعض النسخ
وأمتَّ يف رجب سنة 759ه إحلاقَه زو َ
القدمية -سأذكر بعضها -مث أُدخلت يف منت النسخ املتأخرة.
ورأى الدماميين( )8منه نسخة خبط ابن هشام ،وذكر الدكتور عبدالرمحن العثيمني( )9أنه رأى منه نسخة
مسود ًة خبط ابن هشام يف إحدى املكتبات الرتكية ،وأخربين -رمحه هللا -يف 1435/3/12ه أهنا -ظنًّا
منه -يف مكتبة شهيد علي ابشا ،فاطلعت على نسخ "مغين اللبيب" فيها ،وعلى مخس وعشرين نسخة
غري مؤرخة وال مصرح ابسم انسخها يف مكتبات أخرى إبسطنبول؛ فلم أعثر عليها ،وأما نسخة جامعة
طهران ابلرقم  1767اليت قيل( : )10إهنا خبط ابن هشام فغاشيتها مكتوبة يف حياة ابن هشام ،وكاتبُها أحد
أربعة أشخاص تعاقبوا على كتابة النسخة ،ليس منهم َم ْن يشبه خطُّه َّ
خط ابن هشام إال األخري ،وليس
مقابلة ،وجاءت إحلاقات الز ِ
فيما كتبه من النسخة ما يرجح أنه ابن هشام؛ ألن فيما كتبه بالغات ٍ
ايدات
ُ
خط ابن هشام ،وآخر ما فيه من اإلحلاقات كان يف  ،296وابقيه ٍ
ط ال يشبه َّ
خال منها ،وليس فيه
فيه خب ٍن
خامتة الكتاب املعروفة.
وأعلى ما وقفت عليه من نسخ "مغين اللبيب" نسخة علي بن حممد بن أمحد األموي املقدسي (ت
763ه ظنًّا) اليت كتبها يف 759/11/27ه ،من نسخة ابن هشام ،وأحلق زوائده يف حواشيها ،وقرأ عليه
( )1شرح مغين اللبيب (املزج).16/1 ،
( )2النكت على مغين اللبيب/4 ،أ ،ب.
( )3مواهب األديب/9 ،ب.
( )4نُشر مرات ،منها بتحقيق األستاذ حممد حميي الدين عبداحلميد ،وبتحقيق الدكتور مازن املبارك واألستاذ حممد علي محدهللا،
سنة 1394ه ،وبتحقيق الدكتور عبداللطيف بن حممد اخلطيب ،سنة 1421ه ،وبتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ،سنة
1439ه.
( )5مغين اللبيب ،ص .16
( )6إقامة الدليل ،ص .382
( )7مغين اللبيب ،ص  ،918والتصريح ابلسنتني يف أواخر نسخ :فيض هللا  ،2020املكتوبة سنة 938ه ،وكوبرللي فاضل
أمحد  ،1503املكتوبة سنة 972ه ،و جامعة اإلمام  ،7724املكتوبة سنة 985ه.
( )8احلاشية املصرية ،ص .201
( )9حاشية اجلوهر املنضد ،ص  ،77وحاشية السحب الوابلة ،ص .664
( )10يُنظر :ذيل كشف الظنون ،ص  ،93ونفائس املخطوطات العربية يف إيران ،ص  ،48واتريخ األدب العريب يف العراق،
 ،187/1وابن هشام األنصاري يف كتابه املغين ،ص  ،139 ،138ومن نفائس املخطوطات العربية يف إيران ،ص .64-57
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ومسع معظمها ،فكتب له ابن هشام يف 760/8/10ه خبطه يف آخرها إجازة هبا -بعد مقابلة ما بقي
منها على أصله أو على ما قوبل عليه -وبسائر مروايته ،وعليها حواش -غري الزوائد امللحقة -كتبها
انسخها من نسخة ابن هشام أو يف أثناء القراءة عليه ،والنسخة يف جمموعة جارهللا ضمن املكتبة السليمانية
برتكيا ابلرقم  ،1971وعنها فرع ُكتب سنة 843ه ،ضمن جمموعة جامع والده (نورابنو يعقوب) يف مكتبة
حاجي سليم آغا برتكيا ابلرقم .137
وأقدمها النسخة اليت كتبها أبو بكر بن عمر بن علي بن عمر البالسي سنة 758ه ،وهي مقابلة على
فرع عن أصل ابن هشام ،وفيها الزايدات األخرية ،وحمفوظة يف املكتبة العامة مبغنيسا يف تركيا ابلرقم .7379
والثابت يف تسلسل آتليف هذه اجملموعة أن "مغين اللبيب" ٍ
اتل للكتاب املفقود ولـ"اإلعراب عن قواعد
اإلعراب"؛ ألن ابن هشام ذكرمها يف أول "مغين اللبيب"( )1سببني َد َعيَاه إىل أتليفه ،األول لفقدانه ،والثاين
خاضعا لالحتمال ،وعلى كال االحتمالني ال بد أن
لصغره مع إقبال الطالب عليه ،ويبقى الرتتيب بينهما
ً
حجما من "اإلعراب عن قواعد اإلعراب"؛ ألنه إن قلنا بتأخره عنه أتلي ًفا فال
يكون الكتاب املفقود أكرب ً
ميكن أن يكون أصغر منه؛ ألنه يكون ٍ
حينئذ كاملختصر منه ،وابن هشام قد فرغ من اختصار "اإلعراب
عن قواعد اإلعراب" يف "املوارد إىل عني القواعد" ،وال ميكن أن يكون مثله؛ ألنه يكون ٍ
حينئذ تكر ًارا له
بال فائدة ،وإن قلنا أبسبقيته فال ميكن أن يكون أصغر منه؛ ألن ابن هشام أثىن عليه أبنه نِ
منور من أرجاء
()2
حجما من
كل حالك  ،وما هذه صفته ال يكون يف مقدار كتاب خمتصر َّ
قواعد علم اإلعراب َّ
أقل ً
"اإلعراب عن قواعد اإلعراب" ،وال يتحسر إمام كابن هشام على فقدانه ،وال ميكن أن يكون مثله؛ ألنه
ٍ
حينئذ يكون إعاد ًة له ،وابن هشام قد صرح أبنه مل يستأنف أتليفه إال يف "مغين اللبيب" ،وإذا كانت طبيعة
صغريا مث يتضاعف؛ حسبما يستجد للمؤلف فيه ،وكان ما قدَّمتُه
األشياء تقتضي أن يبدأ التأليف يف العلم ً
من ترجيح أن يكون الكتاب املفقود أكرب من "اإلعراب عن قواعد اإلعراب"؛ فاألقرب أن يكون أتليف
متأخرا ،ويؤيده أن ابن هشام مل يشر يف مقدمة "اإلعراب يف قواعد اإلعراب" إىل كتاب له
الكتاب املفقود ً
تقدم أتليفه يف هذا الباب.
اختصارا لـ"اإلعراب عن قواعد
املسمى بـ"املوارد إىل عني القواعد" فأمره دائر بني أن يكون
وأما املختصر َّ
ً
اختصارا للكتاب املفقود ،وهو ما احتمله الدكتور أسامة خالد محاد()3؛
اإلعراب" ،وهو املشهور ،وأن يكون
ً
تسهيال على
وعلَّله أبمرين :األول :قول ابن هشام يف أوله« :هذه نكت يسرية اختصرهتا من قواعد اإلعراب
ً

الطالب»( ،)4ومل يقل :من "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" .والثاين :خلوه من الباب الرابع يف "اإلعراب
مباشرا له ألشري إىل ذلك الباب أبي صورة.
عن قواعد اإلعراب" ،ولو كان
ً
اختصارا ً
( )1مغين اللبيب ،ص .13 ،12
( )2السابق ،ص .12
( )3شروح عز الدين بن مجاعة على قواعد اإلعراب دراسة حتليلية ،ص .27 ،26
( )4من رسائل ابن هشام النحوية ،ص .139
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واجلواب عن األول :أن ابن هشام يسمي "اإلعراب عن قواعد اإلعراب"" :قواعد اإلعراب" ،كما
جتوز مألوف ،وعن الثاين :أن حذف الباب الرابع وعدم اإلشارة إليه ٍ
ماش مع ما تقتضيه
تقدم يف حمله ،وهو ُّ
سهيال على الطالب ،وكتابه املفقود مل يتداوله
طبيعة االختصار ،مث إن ابن هشام صرح أبنه اختصره ت ً
الطالب ،فكيف يكون حباجة إىل اختصار؟
سمى "قواعد اإلعراب" ،وأنه
أمرا آخر ،وهو أن الكتاب املفقود يُ َّ
وبىن الدكتور على احتماله السابق ً
أول كتب هذه اجملموعة أتلي ًفا ،فلما اختُصر عُرف ابلقواعد الكربى ،وعُرف املختصر ابلقواعد الصغرى،
مث إن ابن هشام بسط ما فيه يف "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" ،أي :إنه أعرب عنها كي تبقى بعد
ضياعها ،وزاد فيه الباب الرابع.
وهذا من رأيه احتمال بعيد؛ ألنه -زايدةً على ما تقدم من بُعد كون االختصار للكتاب املفقود-
يقتضي أنه أصغر من "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" ،وهو يناقض ما قدَّمتُه من ترجيح خالفه.
وإزاء تعدد أوصاف كتب هذه اجملموعة عند ابن هشام والحقيه بني "القواعد الصغرى" و"القواعد
الكربى" كان للدارسني املعاصرين عدة آراء يف حتقيق املراد هبا( ،)1ويرى الدكتور أمحد هريدي( )2أن القواعد
الصغرى هو "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" ،وأن القواعد الكربى هو "مغين اللبيب" ،وذلك مبفهوم ابن
هشام ،أما اإلشارة إىل أن القواعد الكربى هو "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" فلعله من الحقي ابن هشام
تقييدا "الصغرى" على املختصر،
الذين وجدوا له كتاب "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" وخمتصره ،فأطلقوا ً
مقابل "الكربى" لألصل.
أوال من أن "القواعد الكربى" عند ابن
والشق األخري من كالمه صحيح ،لكن يُ ْشكل على ما ذكره ً
هشام هو "مغين اللبيب" أن ابن هشام نعت "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" ابملقدمة الصغرى يف فاحتة
نظريا للصغرى ،وميكن أن جياب عن هذا أبنه مل يكتب
كبريا ً
"مغين اللبيب" ،أي :يف بدء أتليفه ،وقبل كونه ً
فاحتة "مغين اللبيب" إال بعدما أهنى أتليفه ،على ما جرت به عادة بعض املؤلفني ،أو أبنه وصفها
كتااب كب ًريا ،أو أبن لفظة "الصغرى" ليست للتفضيل بل مبعىن:
ابلصغرى ابعتبار أن "مغين اللبيب" سيكون ً
الصغرية.
وأقرب من ذلك عندي أن يقال :إن ابن هشام ملا ألَّف يف قواعد اإلعراب سنة 749ه كتابه الذي
ووصف "اإلعراب عن
فقده ،وبسط فيه ما يف "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" ُوصف ابلقواعد الكربىُ ،
أمال يف
قواعد اإلعراب" ابلقواعد الصغرى مقارنةً ابملفقود ،واستمر وصفه هبذا مع فقدان القواعد الكربىً ،
( )1يُنظر :ابن هشام األنصاري آاثره ومذهبه ،ص  ،21-17ومقدمة حتقيق مسائل يف إعراب القرآن ،ص  ،147ومقدمة
حتقيق املباحث املرضية ،ص  ،8وابن هشام األنصاري حياته ومنهجه النحوي ،ص  ،38ومقدمة حتقيق شرح قواعد اإلعراب
املنسوب للقوجوي ،ص  ،38وقراءة يف عنواانت آاثر ابن هشام ،ص  ،194 ،193وشروح عز الدين بن مجاعة على قواعد
اإلعراب دراسة وصفية حتليلية ،ص .27 ،26
( )2مقدمة حتقيق نزهة الطرف ،ص .36
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إعادة أتليفها ،ويؤيده أمران :األول :إشارة اإلزنيقي املار ذكرها إىل أن "القواعد الكربى" هو الكتاب
املفقود ،والثاين :أن وصف ابن هشام "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" ابملقدمة يقتضي أن يكون نظريُها
أيضا ،وهو وصف خاص ابملتون املختصرة والكتب املتوسطة ال الكبرية أمثال "مغين اللبيب"،
"مقدمة" ً
وقد وصف به ابن هشام كتبه "اجلامع" و"شذور الذهب" و"قطر الندى" كما سيأيت ،والظاهر من إعادة
أتليف الكتاب املفقود يف "مغين اللبيب" أنه كان أقل منه مادة ،وأنه ميكن أن يوصف ابملقدمة يف هذا
الباب.

الثانية :جمموعة "األلفية":

تُعد "ألفية ابن مالك" (ت 672ه) من أكثر الكتب اليت اعتىن هبا ابن هشام ،وله عليها شرحان:
اش شارحة ،وله على شرحها البن الناظم (ت 686ه) :شر ٌح لشواهده ،وحو ٍ
صغري وكبري ،وحو ٍ
اش شارحة.
فكتب هذه اجملموعة مخسة:
" -1أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك"( :)1هبذا مساه ابن هشام( ،)2ومساه ابن هشام مرة:
توضيح اخلالصة( ،)3وقال ابن ال ِـم ْ َربد (ت 909ه)« :وصنف "التوضيح" على ألفية ابن
مالك ،وهو كتاب جليل ،مل ُيل األبيات ،لكنه يتكلم عليها فيه من غري تعرض إليها»(،)4
وأشار ايسني العليمي (ت 1061ه) إىل خلل ترتيب إحدى مسائل ابب الفاعل يف "األلفية"،
فقال« :وقد أشار إىل ذلك يف "التوضيح" بتغيري ترتيب النظم»( ،)5وكانت عند ايسني العليمي
نسخة منه خبط ابن هشام أو عليها خطهُ ،يتكم إليها عند االختالف ،خاصة يف الشواهد
الشعرية(.)6
" -2رفع اخلصاصة عن قراء اخلالصة" :يقع يف أربعة جملدات( ،)7ونقل منه السيوطي (ت
911ه) ،ونعته بـ :الشرح الكبري( ،)8وذكر الدجلموين (ق 12ه) أنه مل يكمل( ،)9ولعله "شرح

( )1نُشر مرات ،منها بتحقيق األستاذ حممد حميي الدين عبداحلميد ،وبتحقيق األستاذ حممد عبدالعزيز النجار ،سنة 1389ه.
( )2أوضح املسالك.10/1 ،
( )3ختليص الشواهد ،ص .341
( )4اجلوهر املنضد ،ص .78
( )5حاشية األلفية.192/1 ،
( )6حاشية التصريح.398/4 ،515 ،381 ،343 ،288/3 ،424 ،188/2 ،
( )7يُنظر :الدرر الكامنة ،94/3 ،وحواشي أوضح املسالك البن قديد/1 ،ب ،والتصريح ،5/1 ،وبغية الوعاة،69/2 ،
وشذرات الذهب ،330/8 ،ودليل اهلدى/4 ،أ ،وحسن بيان الندا/5 ،أ ،والبدر الطالع ،401/1 ،والسحب الوابلة،664/2 ،
وترمجة ابن هشام على نسخة "مغين اللبيب" يف كوبرللي فاضل أمحد.1503 ،
( )8نواهد األبكار وشوارد األفكار.371/1 ،
( )9حسن بيان الندا/5 ،أ.
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األلفية" الذي نُقلت عنه نصوص تفيد أبنه غري "أوضح املسالك" ،وأبنه شرح مطول على
طريقة القول( ،)1وكان عند ايسني العليمي خبط ابن هشام(.)2
البن هشام على ألفية ابن مالك عدة حو ٍ
نص على ذلك بعض مرتمجيه(،)3
اش شارحةَّ ،
وطريقته فيها أنه يعمد إىل نسخة من منت "األلفية" ،فيعلق يف هوامش أبياهتا ما يريد تعليقه،
ويكرر هذا يف عدة نسخ ،فيذكر يف كل واحدة منها ما ال يذكره يف األخرى ،قال األزهري
(ت 905ه)« :قال املوضح يف احلواشي :و"ما" هذه حتتمل أن تكون مصدرية،)4(»...
فقال ايسني العليمي تعلي ًقا على هذا« :قال يف حو ٍ
أيضا:
اش أخر ،)5(»...وقال ايسني ً
«قال ابن هشام يف احلواشي» مث قال« :وقال يف هامش نسخة أخرى»(.)6

ست :اعتمد ايسني العليمي يف "حواشيه على
والذي ميَّزته من حواشي ابن هشام على األلفية ٌّ
مصرحا ابلعزو إليهما اترة ،وغري
األلفية" حاشيتني خمتلفتني،كلتامها خبط ابن هشام ،يكاد يكون أفرغهما،
ً
مصرح اترة أخرى ،وعن إحدامها نُقلت النسخة احملفوظة يف املكتبة التيمورية بدار الكتب املصرية ابلرقم
كثريا يف "النكت" من حاشية اثلثة مساها "تعاليق األلفية" خبط ابن هشام
( 187حنو) ،ونقل السيوطي ً
()7
أيضا،
موضعا و ً
احدا  ،ووقفت على ثالث حواش أخرى خبط ابن هشام ً
ً
أيضا ،مل أر منها عند ايسني إال ً
إحداها أمت ابن هشام كتابة متنها يف 732/3ه ،وحشاها بتعليقاته ،وهي حمفوظة يف جمموعة رئيس الكتاب
َّسخ،
ضمن املكتبة السليمانية إبسطنبول ابلرقم  ،1039والثانية حواشيها فقط خبطه ،ومتنها غري مؤرخ الن ْ
وهي حمفوظة يف مكتبة يوسف آغا يف قونيه برتكيا ابلرقم  ،10392واألخرية حواشيها فقط خبطه ،وأمت
انسخها كتابة متنها يف 740/6/20ه ،وهي حمفوظة يف مكتبة جممع اللغة العربية بدمشق ،ابلرقم
.)8(1041
( )1يُنظر :النكت للسيوطي ،138 ،132 ،124 ،122 ،121 ،112 ،103/1 ،وحاشية التصريح لياسني،327/1 ،
 ،624 ،563/4 ،392 ،328وحاشية األلفية له.561/2 ،
( )2حاشية التصريح ،624 ،563/4 ،وحاشية األلفية له.561/2 ،
( )3يُنظر :بغية الوعاة ،68/2 ،وشذرات الذهب.330/8 ،
( )4التصريح.175/1 ،
( )5حاشية التصريح.499/1 ،
( )6حاشية األلفية.95/1 ،
( )7يُنظر :النكت ،32/2 ،وحاشية األلفية.358/1 ،
نسخيت
حققت
مشكورا األستاذ عبدالكرمي يوسفي اجلزائري -ابرك هللا يف علمه .-وقد
( )8أوقفين على األخرية ،وأحتفين بصورهتا
ُ
ً
َْ
رئيس الكتاب واملكتبة التيمورية يف رسالة الدكتوراه املعنونة بـ"حاشيتان من حواشي ابن هشام األنصاري على ألفية ابن مالك
دراسة وحتقي ًقا" ،سنة 1440ه.
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اختصارا بـ :شرح
" -4ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد"( :)1هبذا مساه ابن هشام( ،)2وعُرف
ً
الشواهد ،وهو شرح لشواهد شرح األلفية البن الناظم ،وكانت عند األزهري( )3وايسني
العليمي( )4منه نسخة خبط ابن هشام ،وقال الزركشي (ت 794ه) يف تعداد مؤلفات شيخه
كمله مل يؤت
ابن هشام« :وتلخيص شواهد شرح األلفية ،وصل فيه إىل ابب "إِ َّن" ،ولو َّ
مبثله»( ،)5كذا قال ،واملطبوع فيه إىل آخر ابب التنازع ،وقد اعتمد حمققه نسخة منقولة من
نسخة الزركشي نفسه( ،)6وقال عمر ركن الدين بن قَ ِديد احلنفي (ت 856ه) يف تعداد
مصنفات ابن هشام« :شرح شواهد ابن املصنف وغريه ،مل يكملَ ،شَرحها
نصوصا( ،)8وجاء يف تعداد مصنفات ابن هشام ضمن ترمجته على
يف جزء لطيف»( ،)7ونقل منه
ً
إحدى نسخ "مغين اللبيب"(« :)9وشرح الشواهد النحوية ،يف جزء».
وتردد عند مرتمجي ابن هشام ذكر "شرح الشواهد الكربى" و"شرح الشواهد الصغرى" ضمن
َّ
نصا إىل "شرح الشواهد الكربى" ،وهو
مصنفاته( ،)10فعزا األزهري( )11وتبعه اخلضري (ت 1287ه)(ًّ )12
يف "ختليص الشواهد"( ،)13ومل أدر ما مرادهم بـ"شرح الشواهد الصغرى" أهو إبرازة متقدمة لـ"ختليص
الشواهد" كانت مقتصرة على شرح شواهد ابن الناظم دون غريه ،أم كتاب آخر شرح ابن هشام شواهده؟
" -5حواشي شرح ابن الناظم" :هي حواش شارحة كتبها ابن هشام على هوامش نسخة من "شرح
األلفية" البن الناظم ،يدل على ذلك قول ايسني العليمي« :وبعد ،فهذه فوائد تتعلق أبلفية اإلمام ابن
مالك مجعتها من خط فريد زمانه وحيد أوانه اجلمال ابن هشام هبامش نسختني من املنت ،و ِ
النصف األول

( )1نُشر بتحقيق الدكتور عباس مصطفى الصاحلي ،سنة 1406ه.
( )2ختليص الشواهد ،ص .40
( )3التصريح.226/1 ،
( )4حاشية التصريح.397 ،353 ،211/1 ،
( )5عقود اجلمان/158/1 ،ب.
( )6يُنظر :مقدمة حتقيقه ،ص .24 ،23
( )7حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )8السابق/6 ،أ/7 ،أ/8 ،أ/9 ،أ/10 ،أ/11 ،أ/12 ،أ ،ب.
( )9كوبرللي فاضل أمحد.1503 ،
مثال :الدرر الكامنة ،94/3 ،وبغية الوعاة ،69/2 ،وشذرات الذهب ،330/8 ،والبدر الطالع.401/1 ،
( )10يُنظر ً
( )11التصريح.289/1 ،
( )12حاشية شرح ابن عقيل.127/1 ،
( )13ختليص الشواهد ،ص .341
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()1
أيضا« :ذكر الشارح عدة أمثلة ،وكتب ابن هشام هبامشه ،)2(»...وقال
من شرح ابن الناظم ، »...وقوله ً
ابن قَ ِديد يف تعداد مصنفات ابن هشام« :حاشية على شرح ابن املصنف ،يف أربع جملدات»( ،)3ونقل
نصا( ،)4ونقل منها السيوطي( ،)5وايسني العليمي( ،)6كالمها من خط ابن هشام.
منها ًّ

الثالثة :جمموعة "التسهيل":

عُين ابن هشام بكتاب "تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد" البن مالك كعنايته بـ"األلفية" ،فكان له
عليه شرح وحو ٍ
اش شارحة.
 -1أما الشرح فاملذكور البن هشام فيه أربعة تصانيف:
أ" -التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل أليب حيان األندلسي (ت 745ه)" :ذكروا أنه
يف عدة جملدات( ،)7ويدل عنوانه على أن الغرض من أتليفه أمران :األول :حتصيل ما يف "التذييل والتكميل"
()8
ًّ
أفهمه من سياق
بتهذيبه واختصاره وتلخيصه ،وقد ذكر ذلك الدالئي (ت 1089ه)
مستدال به -فيما ُ
قصر أبو
إمام مثل ابن هشام .والثاين :تفصيل ما َّ
كالمه -على علو شأن "التذييل والتكميل" أَ ْن خلصه ٌ
حيان يف تناوله ،أو أغفله ومل يعرج عليه.
ونقل الدكتور علي فودة نيل( )9عن مفهرس املكتبة اآلصفية ابهلند أن فيها نسخة من "التحصيل
والتفصيل" ابلرقمني ( 70 ،69حنو) ،مكتوبة سنة 744ه ،ويف آخرها« :هذا آخر ما وجد من خط
ِ
أرجح أهنا نسخة من "شرح التسهيل"
الشيخ رمحه هللا تعاىل ،وهو آخر ما ألفه من هذا الكتاب» ،لكين ن
َّسخ ال التأليف ،كما تومهه املفهرس ،وألن
للمصنف؛ ألن التاريخ املذكور يف آخرها هو اتريخ انتهاء الن ْ
العبارة املكتوبة يف آخرها قد اعتاد انسخو "شرح التسهيل" للمصنف على ذكر مثلها يف آخره(.)10
بعد على نسخة مكتبة جامع ابن يوسف مبراكش يف املغرب ابلرقم  ،452اليت قيل :إهنا اجلزء
ومل أقف ُ
األخري من الكتاب ،وإهنا مبتورة األول واآلخر ،خبط مغريب ،وفيها من التصغري إىل آخر الكتاب( ،)11وقد
( )1حاشية األلفية.1/1 ،
( )2السابق .320 ،319/1 ،ويُنظر منه.543/2 :
( )3حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )4السابق/30 ،ب.
( )5النكت ،271/2 ،ومهع اهلوامع.278/3 ،
( )6حاشية التصريح ،602 ،509 ،470/2 ،وحاشية األلفية.320 ،305 ،295 ،231 ،169 ،102 ،82 ،41/1 ،
( )7يُنظر :الدرر الكامنة ،94/3 ،وبغية الوعاة ،69/2 ،وشذرات الذهب ،330/8 ،والبدر الطالع ،401/1 ،والسحب
الوابلة.664/2 ،
( )8نتائج التحصيل.91/1 ،
( )9ابن هشام آاثره ومذهبه ،ص .355
( )10يُنظر :شرح التسهيل ،472/3 ،و/282ب (نسخة داماد إبراهيم  ،)1062وفيها« :هذا ما وجد من شرحه ،ومل يوجد
أكثر منه ملصنفه».
( )11يُنظر :فهرس خمطوطات خزانة ابن يوسف مبراكش ،ص .424
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أخربين الدكتور عبدالرمحن العثيمني -رمحه هللا -حني سألته عنها يف 1435/3/12ه أنه رآها ومل يصورها،
وأهنا حو ٍ
اش البن هشام على "األلفية" و"التسهيل" ،ومل جيزم أهي "التحصيل والتفصيل" أم غريه؟
ب" -شرح التسهيل" :ذكروا أنه مسودة ،وأن ابن هشام مل يكمله( ،)1وقيل :إنه أطول شروح التسهيل
بعد شرح أيب حيان( ،)2وقد أحال عليه ابن هشام يف "شرح اللمحة البدرية"( ،)3ونقل منه السيوطي
نصوصا(.)4
ً
()6
()5
ج" -شرح خطبة التسهيل"  :نُسب البن هشام يف ترمجته على إحدى نسخ "مغين اللبيب"  ،ونقل
منه ابن غازي (ت 919ه)( ،)7والعدوي (ت 1189ه)(.)8
نصا(.)9
د -كتاب على التسهيل كالتوضيح على األلفية :كذا ذكره السيوطي ،ونقل منه ًّ
نص ابن قَ ِديد -وهو احلَِف ُّي مبصنفات ابن هشام -على أن "التحصيل والتفصيل" و"شرح
هذا؛ وقد َّ
التسهيل" كتاب واحد ،وأنه غري اتم ،فقال يف تعداد مصنفات ابن هشام« :والتحصيل والتفصيل لكتاب
التذييل والتكميل ،وهو شرح كتاب التسهيل ،مل يكمل»( ،)10وجاء مثل ذلك يف ترمجة ابن هشام على
إحدى نسخ "مغين اللبيب"( ،)11وهو املفهوم من قول حاجي خليفة (ت 1067ه) يف تعداد شروح
"التسهيل"« :ومنها :شرح العالمة  ...ابن هشام  ...وهو يف عدة جملدات ،مساه" :التحصيل والتفصيل
()12
وفرق بينهما آخرون( ،)13وال أُبعد أن يكون "شرح خطبة التسهيل" جزءًا
لكتاب التذييل والتكميل"» َّ ،
من أحدمها؛ ففي آخره بعد انتهاء الشرح« :وهذا حني الشروع يف تفسري كالمه يف املسائل النحوية

( )1يُنظر :الدرر الكامنة ،94/3 ،والتصريح ،5/1 ،وبغية الوعاة ،69/2 ،وشذرات الذهب ،330/8 ،ودليل اهلدى/4 ،أ،
والبدر الطالع ،401/1 ،والسحب الوابلة.665/2 ،
( )2تعليقة جملهول على غالف نسخة "تعليق الفرائد" احملفوظة يف جمموعة الله يل ابملكتبة السليمانية يف إسطنبول ابلرقم.3176 ،
( )3شرح اللمحة البدرية.293/2 ،
( )4النكت.152 ،146 ،124 ،123 ،121 ،115 ،103 ،81 ،78 ،63/1 ،
( )5نُشر بتحقيق الدكتور سعود بن عبدالعزيز اخلنني ،سنة 1428ه.
( )6السليمانية القدمية.969 ،
( )7إحتاف ذوي االستحقاق.153/1 ،
( )8حاشية شرح خمتصر خليل.72/5 ،
( )9النكت.88/1 ،
( )10حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )11كوبرللي فاضل أمحد.1503 ،
( )12كشف الظنون.406/1 ،
( )13يُنظر :الدرر الكامنة ،94/3 ،وبغية الوعاة ،69/2 ،وشذرات الذهب ،330/8 ،والسحب الوابلة،665 ،664/2 ،
والبدر الطالع.401/1 ،
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وقول ابن هشام يف أوله بعد البسملة« :شرح خطبة التسهيل ،وهو ما أغفله أبو حيان»
ومقدماهتا»(ُ ،)1
ِ
يرجح أن يكون جزءًا من "التحصيل والتفصيل"؛ ألنه يوافق أحد الغرضني اللذين من أجلهما ألفه ابن
ن
هشام ،وهو االستدراك على أيب حيان.
 -2وأما احلواشي الشارحة فمشهورة ،وطريقة ابن هشام فيها كطريقته يف "حواشي األلفية" ،وذكروا
أن له عدة حواش على "التسهيل"( ،)3وأن منها حاشية على نسخة من "التسهيل" يف جملد ،وأخرى على
نسخة منه يف جملدين ،واثلثة على نسخة منه يف ثالثة جملدات ،ورابعة على نسخة منه يف أربعة جملدات(،)4
واملشهور تسميتها بـ"حواشي التسهيل" ،نقل منها هبذا االسم :الدماميين( ،)5وابن قَ ِديد(،)6
واألزهري  -من خط ابن هشام( ،-)7ومساها مرة :احلواشي التسهيلية( ،)8والسيوطي( ،)9والفاكهي
(ت 972ه)( ،)10والشهاب اخلفاجي( ،)11وايسني العليمي( ،)12والبغدادي (ت 1093ه)( ،)13وغريهم.
وقد وقفت على إحدى "حواشي التسهيل" خبط ابن هشام ،وهي أربعة أجزاء يف جملدين ،حمفوظني
يف مكتبة مراد مال إبسطنبول ابلرقمني  ،)14(1659 ،1658وعليها يف ثالثة مواضع متلُّك حلفيد ابن
حمشي هذا الكتاب
هشامُّ ،
نصه« :من كتب حممد بن عبدهللا بن حممد بن عبدهللا بن هشام األنصاري ن
()2

( )1شرح خطبة التسهيل ،ص .490
( )2السابق ،ص .436
( )3يُنظر :بغية الوعاة ،69/2 ،وشذرات الذهب.330/8 ،
( )4يُنظر :التصريح ،5/1 ،ودليل اهلدى/4 ،أ ،وحسن بيان الندا/5 ،أ ،وترمجة ابن هشام على نسخة "مغين اللبيب" يف
السليمانية القدمية ،969 ،ونسخة "أوضح املسالك" يف عاطف أفندي.2442 ،
( )5تعليق الفرائد ،127/3 ،والتعليق على مغين اللبيب (القسم األول) ص ،242 ،216 ،201 ،194 ،191 ،69 ،24
،597 ،592 ،571 ،507 ،497 ،489 ،441 ،431 ،417 ،393 ،378 ،362 ،360 ،351 ،323 ،286 ،244
( ،694 ،692 ،650القسم الثاين) ص ،309 ،279 ،194 ،193 ،130 ،112 ،106 ،105 ،99 ،85 ،47 ،44
.576 ،535 ،495 ،390 ،387 ،386 ،334 ،331 ،321 ،310
( )6حواشي أوضح املسالك/9 ،ب (موضعان)/45 ،أ ،ب/73 ،أ (موضعان).
( )7التصريح ،295 ،23/2 ،581 ،494 ،454 ،440/1 ،ومواضع أخرى كثرية مل ينص فيها على أهنا خبطه.
( )8السابق.142/1 ،
( )9النكت ،154/2 ،146 ،111 ،109/1 ،ومهع اهلوامع ،162/3 ،47/1 ،واألشباه والنظائر ،686 ،75/1 ،والفتح
القريب ،ص .723 ،348 ،100
( )10شرح كتاب احلدود ،ص .294
( )11حاشية تفسري البيضاوي.178/6 ،216/4 ،
( )12حاشية األلفية.181/1 ،
( )13خزانة األدب.86/11 ،22/4 ،
كثريا يف
( )14أخربين الدكتور أمحد حممد عالم -ابرك هللا يف علمه -أنه يعمل على حتقيقها ،وأفادين أبن الدماميين نقل منها ً
"تعليق الفرائد" دون عزو.
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أتبني حفيد ابن هشام هذا أهو حمب الدين أم فتح الدين؟
وكاتبِه ،تغمدهم هللا ومجيع املسلمني»( ،)1ومل َّ
ومها أخوان(.)2
ويف املكتبة العامة يف ابلكسري برتكيا ابلرقم  668نسخة من "التسهيل" ،خبط إبراهيم بن يوسف بن
علي احلنفي الشهري اببن العداس (ت 808ه) ،كتبها يف 791/11/17ه ،وعليها حو ٍ
اش إىل آخر ابب
«معتمدا يف نقل حواشيه على خط الشيخ مجال الدين بن هشام،
حروف اجلر ،ويف آخرها خبط الناسخ:
ً
وخط الشيخ أيب احلسن النحوي تلميذه ،تغمدمها هللا برمحته»( ،)3وأبو احلسن النحوي هذا لعله علي بن
املذكوريْن ضمن
حممد بن أمحد املقدسي (ت 763ه ظنًّا) أو علي بن أيب بكر البالسي (ت 767ه)
َ
تالميذ ابن هشام.
وقيل :إن يف املكتبة العامة بتطوان يف املغرب ابلرقمني  206 ،205نسخة بعنوان" :تعاليق على
التسهيل" البن هشام( ،)4ومل أقف عليها.
الرابعة :جمموعة "الكشاف":
خصه مبصنفني ،مها:
البن هشام عناية بكتاب "الكشاف" للزخمشري (ت 538ه) ،وقد َّ
" -1شرح خطبة الكشاف" :ذكره احلرفوشي (ت 1059ه)( ،)5وذُكر يف ترمجتني البن هشام على
نسخة من "مغين اللبيب"( )6ونسخة من "أوضح املسالك"(.)7
كتايب "االنتصاف" و"اإلنصاف" :قال السيوطي متحد ًاث عن "الكشاف"« :فممن
 -2تلخيص ي ْ
كتب عليه :اإلمام انصر الدين أمحد بن حممد بن ال ُـمنَِنري اإلسكندري املالكي كتابه "االنتصاف" ،نبني فيه
تضمنه من االعتزال ،وانقشه يف أعاريب أحسن فيها اجلدال ،وتاله اإلمام علم الدين عبد الكرمي بن
ما َّ
حكما بني "الكشاف" و"االنتصاف" ،وخلَّصهما اإلمام مجال
علي العراقي يف كتابه "اإلنصاف" ،جعله ً
أرجح أنه منه(.)9
الدين بن هشام يف خمتصر لطيف مع يسري زايدة خفيفة»( ،)8ونقل السيوطي ًّ
نصا ن
( )1حواشي التسهيل/1/1 ،أ.
( )2يُنظر :الضوء الالمع ،108/8 ،ومقدمة حتقيق نزهة الطرف ،ص .19
( )3تسهيل الفوائد/111 ،ب.
( )4يُنظر :مقدمة حتقيق شفاء العليل ،46/1 ،ومقدمة حتقيق شرح خطبة التسهيل ،ص  ،424ويف األخرية أن النسخة منسوبة
يف فهرس املكتبة إىل :عبدهللا األنصاري بدل :ابن هشام.
( )5دليل اهلدى/4 ،أ.
( )6السليمانية القدمية.969 ،
( )7عاطف أفندي.2442 ،
( )8نواهد األبكار وشوارد األفكار.10 ،9/1 ،
( )9السابق.405/3 ،
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وتباينت آراء املعاصرين يف نسبة هذا الكتاب إىل ابن هشام بني إثبات ونفي ،وسبب ذلك -وهللا
أعلم :-أن حاجي خليفة( )1نقل كالم السيوطي اآلنف دون عزو ،مث أعقبه بنقل مقدمة "اإلنصاف" لعلم
غفال من مؤلف ،على أهنا مقدمة
الدين العراقي (ت 704ه) ،من نسخة كانت -يف أغلب الظنً -
عديدا من نسخ "اإلنصاف" إىل ابن هشام ،ومشى
خمتصر ابن هشام ،فنسب املفهرسون على إثر ذلك ً
على ظاهرها بعض الدارسني( ،)2وتبني لبعضهم( )3بعد فحصها بطالن نسبتها إىل ابن هشام ،وبينوا زيفها
أبدلة كثرية ،ومما مل يذكروه :أن من الكتاب نسخة مكتوبة سنة 685ه حمفوظة يف مكتبة عاطف أفندي
إبسطنبول ابلرقم  ،350واخلالصة أن الكتاب اثبت النسبة البن هشام ،لكنه اليوم مفقود ،وأنه ليس كتاب
املنري.
"اإلنصاف" لعلم الدين العراقي ،بل تلخيص له ولكتاب "االنتصاف" البن ِن

املطلب الثاين :املتون والشروح:

هي ثالثة أنواع :األول :متون فقط ،ومها متنان :يف النحو ،ويف الصرف:
()4
غري مقرون بـ"الصغري" -مساه ابن هشام يف إجازته اليت كتبها يف آخر نسخة
" -1اجلامع"  :هبذا َ -
الكتاب احملفوظة يف املكتبة التيمورية ضمن دار الكتب املصرية ابلرقم ( 669حنو) ،ونعته بـ"املقدمة"(،)5
أيضا مساه :اجلوجري (ت 889ه)( ،)6والسيوطي( ،)7والفاكهي(.)8
ومبثل هذا ً
وأفاد الدكتور علي فودة نيل( )9أن نسخة الكتاب املذكورة آن ًفا مع كوهنا مقروءة على ابن هشام تنقص
الكتاب ابإلضافة والتعديل،
أرجع ذلك إىل تنقيح ابن هشام
َ
عبارات كثرية عن نسخ الكتاب األخرى ،و َ
ويؤيد ما ذكره أن نسخة الكتاب احملفوظة ضمن اجملموع  3984يف جمموعة يهودا مبكتبة جامعة برنستون
ٍ
نسخة خبط ابن هشام -توافق النسخ ذوات الزايدات.
وهي مكتوبة يف 774/12/2ه ،ومنقولة من( )1كشف الظنون.1475/2 ،
( )2يُنظر :مقدمة حتقيق أوضح املسالك  ،9/1 ،ومقدمة حتقيق اإلعراب عن قواعد اإلعراب للدكتور رشيد العبيدي ،ص ،21
 ،22ومقدمة حتقيق املسائل السفرية للدكتور حامت الضامن ،ص  ،6ومقدمة حتقيق شرح اللمحة البدرية ،100/1 ،ومقدمة
حتقيق مسألة احلكمة ،ص  ،16ومقدمة حتقيق رسالة يف توجيه النصب ،ص  ،6وابن هشام األنصاري حياته ومنهجه النحوي،
ص  ،26 ،25وغريها.
( )3يُنظر :ابن هشام آاثره ومذهبه ،ص  ،345ونصوص حمققة ،ص  ،691ومقدمة حتقيق اجلامع الصغري ،ص (ن) ،ومقدمة
حتقيق نزهة الطرف ،ص  ،36وقراءة يف عنواانت آاثر ابن هشام ،ص  ،205واعرتاضات ابن هشام على معريب القرآن ،ص
 ،31وعناية ابن هشام بتفسري القرآن وإعرابه ،ص .273-270
( )4نُشر بعنوان :اجلامع الصغري يف النحو ،بتحقيق حممد شريف الزيبق ،سنة 1387ه ،وبتحقيق الدكتور أمحد حممود اهلرميل،
سنة 1400ه.
( )5اجلامع الصغري ،ص .228
( )6شرح شذور الذهب.567 ،564/2 ،162/1 ،
( )7مهع اهلوامع ،307/2 ،585 ،451/1 ،والنكت.360 ،337 ،292 ،214 ،179 ،171 ،167/1 ،
( )8شرح كتاب احلدود ،ص .103
( )9ابن هشام آاثره ومذهبه ،ص .265-263
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متييزا له عن "اجلامع الكبري" املذكور البن هشام يف بعض ترامجه(،)1
واشتُهر الكتاب بـ"اجلامع الصغري" ً
ومل أتبني أهو كتاب آخر أم هو الكتاب عينه بعد الزايدات فيه؟ ويُبعِد الثاين أن نسخة جامعة برنستون
املنقولة من خط ابن هشام معنونة بـ"اجلامع الصغري" وفيها الزايدات ،وأن العلوي اليمين (ت بعد 932ه)
مسى شرحه" :السراج املنري شرح اجلامع الصغري" ،وقد اعتمد نسخةً خبط أحد تالميذ ابن هشام فيها
أيضا(.)2
الزايدات ً
" -2نزهة الطرف يف علم الصرف"( :)3هو أحد الكتب اليت علق عليها السيوطي يف كتابه
"النكت" ،وأثىن عليه بقوله« :وهذه النكتة من حماسن "النزهة" ،فلله در ابن هشام ،ما كان أغوصه على
الدقائق ،وأحسن تصرفه يف التصنيف ،حىت يف خمتصراته الصغرية ،)4(»...وذكره ابن محيد (ت:
1295ه)( ،)5وقد فرغ ابن هشام من أتليفه يف 743/3/11ه ،كما يف موضعني من خمطوطته احملفوظة
ضمن اجملموع  3984يف جمموعة يهودا مبكتبة جامعة برنستون ،وهي منقولة من نسخة نقلت من خط
()7
ابن هشام( ،)6ولعل َم ْن َّ
استبعد أن يكون البن هشام كتاب يوافق كتاب
تشكك يف نسبته البن هشام
َ
امليداين (ت 518ه) يف التسمية ،ومل يقف على خمطوطته ،وال على تنكيت السيوطي عليه ،ونَـ ْقلِه عنه،
وال على ذكر ابن محيد له.
الثاين :متون مشروحة ،ومها متنان حنواين مشروحان:
" -1شذور الذهب يف معرفة كالم العرب"( ،)8و"شرحه"( :)9هبذا مسى ابن هشام املنت يف
شرحه( ،)10ويف إجازته اليت كتبها بعد 749/4ه يف آخر نسخة "اجلامع" احملفوظة يف املكتبة التيمورية

( )1يُنظر :حواشي أوضح املسالك البن قديد/1 ،ب ،وبغية الوعاة ،69/2 ،وشذرات الذهب ،330/8 ،ودليل اهلدى/4 ،أ،
والسحب الوابلة ،666/2 ،وترمجة ابن هشام على نسخة "مغين اللبيب" يف السليمانية القدمية ،969 ،ونسخة "أوضح املسالك"
يف عاطف أفندي.2442 ،
( )2يُنظر :ابن هشام آاثره ومذهبه ،ص .265-263
( )3نُشر بتحقيق الدكتور أمحد عبداجمليد هريدي ،سنة 1410ه.
( )4النكت.361 ،360/2 ،
( )5السحب الوابلة.666/2 ،
( )6نزهة الطرف/44 ،أ/52 ،أ.
( )7يُنظر :ابن هشام آاثره ومذهبه ،ص  ،350ومقدمة حتقيق املسائل السفرية للدكتور حامت الضامن ،ص .8
( )8نُشر مرات ،منها :نشرة مطبعة مصطفى البايب احلليب ،سنة 1357ه.
( )9نُشر بتحقيق األستاذ حميي الدين عبداحلميد ،وبتحقيق األستاذ عبدالغين الدقر ،سنة 1404ه.
( )10شرح شذور الذهب ،ص .13
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ضمن دار الكتب املصرية ابلرقم ( 669حنو)( ،)1ونعته بـ"املقدمة"( ،)2وهو أحد الكتب اليت علق عليها
تصحيحا ملوضع منه من نسخة على حواشيها خط ابن هشام(.)3
السيوطي يف كتابه "النكت" ،ونقل
ً
" -2قطر الندى وبل الصدى"( ،)4و"شرحه"( :)5هبذا مسى ابن هشام املنت( ،)6ونعته بـ"املقدمة"(،)7
ومل يذكره مع "اجلامع" و"شذور الذهب" يف إجازته هبما اليت كتبها بعد 749/4ه يف آخر نسخة "اجلامع"
أتخر عنهما
احملفوظة يف املكتبة التيمورية ضمن دار الكتب املصرية ابلرقم ( 669حنو) ،فلعل أتليفه َّ
الثالث :شروح لكتب أخرى ،وهي يف أربعة فنون -1 :النحو ،وفيه:
أ" -الكواكب الدرية يف شرح اللمحة البدرية أليب حيان األندلسي" ( :)8كذا جاء عنوان الكتاب
يف عدد من مصادر ترمجة ابن هشام( ،)9ومل يعتمده واحد من حمققيه الثالثة؛ لعدم وروده يف خمطوطات
الكتاب اليت وقفوا عليها ،مع أنه أقرب إىل منهج ابن هشام يف اختيار العنواانت املسجوعة ،وجاء كذلك
يف نسخة الكتاب احملفوظة يف جمموعة شهيد علي ابشا ضمن املكتبة السليمانية إبسطنبول ابلرقم ،2506
وهي مع أتخر نسخها سنة 1029ه منقولةٌ -فيما أظن -من أصل صحيح؛ إذ جاء فيها قبل الشرح منت
أيضا :بيان اتريخ
"اللمحة البدرية" ،وآبخره إجازة منقولة من خط أيب حيان ،ومن حماسن هذه النسخة ً
أتليف الكتاب ،إذ نقل انسخها يف آخرها أنه كان يف 748/2/17ه ،ومل يقف عليه الدكتور هادي هنر،
فقدَّره بني عامي 749ه و756ه(.)10
نصا يُشعِر بكونه متعل ًقا
ب" -السبل الواضحة" :ذكره السيوطي هبذا االسم
مقتصرا عليه ،ونقل منه ًّ
ً
بكتاب آخر يف النحو( ،)11ومل أقف من خربه على غري هذا ،ويظهر يل من نقل السيوطي الفريد عنه أنه
متعلق بـ"الكافية" البن احلاجب (ت 646ه)؛ ألنه نقل بعد ذلك قريبًا منه عدة تعليقات البن هشام
( )1اجلامع الصغري ،ص .229
( )2السابق ،ص  ،229وشرح شذور الذهب ،ص ،457 ،385 ،340 ،329 ،292 ،219 ،179 ،158 ،129 ،101
.602 ،476
( )3النكت.64/1 ،
( )4نُشر مرات ،منها :بتحقيق علي بن سامل ابوزير ،سنة 1420ه.
( )5نُشر بتحقيق األستاذ حممد حميي الدين عبداحلميد ،سنة 1355ه ،وسنة 1379ه ،وسنة 1383ه.
( )6شرح قطر الندى ،ص .10
( )7السابق ،ص .333 ،312 ،260 ،239 ،76 ،10
( )8نُشر بتحقيق الدكتور هادي هنر ،سنة 1397ه ،مث سنة 2007م ،وبتحقيق الدكتور صالح َّرواي ،سنة 1984م ،وبتحقيق
األستاذ صاحل سهيل محودة ،سنة 1440ه.
( )9يُنظر :حواشي أوضح املسالك البن قديد/1 ،ب ،والدرر الكامنة ،94/3 ،والبدر الطالع ،401/1 ،والسحب الوابلة،
 ،664/2وترمجة ابن هشام على نسخة "مغين اللبيب" يف كوبرللي فاضل أمحد.1503 ،
( )10مقدمة حتقيق شرح اللمحة البدرية.130/1 ،
( )11النكت.82 ،81/1 ،
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على "الكافية" غري معزوة إىل كتاب( ،)1فلعلها منه ،لكن اجلزم بشيء يف هذا معلَّق بوجود نسخة منه ،أو
ٍ
نقل أوىف عنه.
 -2الصرف ،وفيه" :عمدة الطالب يف حتقيق تصريف ابن احلاجب" :يقع يف جملدين( ،)2ونقل
السيوطي( )3عن ابن هشام عدة نصوص تتعلق بـ"الشافية" غري معزوة إىل كتاب ،ويظهر يل أهنا منه.
-3العروض ،وفيه" :شرح عروض ابن احلاجب" :نُسب البن هشام عند احلرفوشي( ،)4ويف ترمجتني
له على نسخة من "مغين اللبيب"( ،)5ونسخة من "أوضح املسالك"(.)6
 -4األدب ،وفيه:
()7
الزبيدي (ت
أيضا بـ"شرح قصيدة كعب بن زهري" ،ومساه َّ
" -1شرح ابنت سعاد"  :يُعرف ً
1205ه) يف مواضع عدة :شرح ال َك ْعبية( ،)8وقال عنه الزرقاين (ت 1122ه)« :شرحها ابن هشام
كل وعاء»(.)9
اجلمال النحوي ً
شرحا كب ًريا ،وقفت عليه ،أكثر فيه من [كل] فئة ،و ِن
" -2شرح الربدة"( )10للبوصريي (ت 696ه) :ذُكر البن هشام يف عدد من مصادر ترمجته(،)11
وقال الزركشي( )12يف ذكر مصنفات شيخه« :وشرح ابنت سعاد ،وقصيدة الربدة لألبوصريي» ،وذكر
( )1النكت.147 ،144 ،131 ،130 ،128 ،127 ،126 ،109 ،94 ،93/1 ،
( )2يُنظر :حواشي أوضح املسالك البن قديد /1ب ،والدرر الكامنة  ،94/3والتصريح  ،5/1وبغية الوعاة  ،69/2وشذرات
الذهب  ،330/8وحسن بيان الندا /5أ ،والبدر الطالع  ،401/1والسحب الوابلة  ،664/2وترمجة ابن هشام على نسخة
"مغين اللبيب" يف كوبرللي فاضل أمحد ،1503 ،ويف السليمانية القدمية.969 ،
( )3النكت.269 ،268 ،267 ،266 ،92 ،91 ،90 ،87 ،86 ،38/2 ،
( )4دليل اهلدى/4 ،أ.
( )5السليمانية القدمية.969 ،
( )6عاطف أفندي.2442 ،
( )7نُشر مرات ،منها بعنوان :شرح قصيدة كعب بن زهري ،بتحقيق الدكتور حممود حسن أبو انجي ،سنة 1404ه ،وبعنوان:
شرح قصيدة ابنت سعاد ،بتحقيق سناء انهض الريس ،سنة 1428ه ،وبتحقيق الدكتور عبدهللا عبدالقادر الطويل ،سنة
1431ه.
( )8اتج العروس،230 ،92 ،91/30 ،484/29 ،450/28 ،330/10 ،312/7 ،418/6 ،70/4 ،405 ،213/3 ،
.145 ،144/39 ،143/34 ،142/33 ،44/32 ،442
( )9شرح املواهب اللدنية ،58/4 ،وما بني املعقوفني ليس يف مطبوعته ،ويقتضي السياق زايدته.
( )10يف مقدمة حتقيق "اإلعراب عن قواعد اإلعراب" للدكتور رشيد العبيدي ص - 26وعنه "ابن هشام األنصاري حياته
ومنهجه النحوي" ص  -30أنه طُبع طبعة جيدة ،ورأيت هذه العبارة يف نسخة حمفوظة يف املكتبة املركزية جبامعة اإلمام حممد بن
مضرواب عليها ابلقلم الذي ُكتب به اإلهداء.
سعود ابلرايض عليها إهداء خبط حمققه
ً
( )11يُنظر :حواشي أوضح املسالك البن قديد/1 ،ب ،والدرر الكامنة ،94/3 ،والنجوم الزاهرة ،336/10 ،والتصريح،5/1 ،
وبغية الوعاة ،69/2 ،وشذرات الذهب ،330/8 ،وحسن بيان الندا/5 ،أ ،والبدر الطالع ،401/1 ،والسحب الوابلة،664/2 ،
نسخيت "مغين اللبيب" يف كوبرللي فاضل أمحد ،ص  ،1503ويف السليمانية القدمية ،ص .969
وترمجة ابن هشام على
َْ
( )12عقود اجلمان/158/1 ،أ.
54

السنة الثامنة  -العدد ( ،)23ذو القعدة 1441هـ /يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 2020م

احلرفوشي( )1أن ابن هشام مل يكمله ،وأجد ما تقدم كافيًا يف نسبة الكتاب إىل ابن هشام ،خالفًا ملن نفاه
()2
اعما أنه و"شرح ابنت سعاد" كتاب واحد؛ ألن هناك من يسمي قصيدة كعب بن زهري ابلربدة.
عنه  ،ز ً
"-3شرح المية العجم" :نسبه أمحد فارس الشدايق (ت 1304ه) إىل ابن هشام ،فقال« :وكذلك
ابن هشام استعملها يف "شرحه المية العجم" بقوله :وتولَّع به املتولنِعون»( ،)3ومل أقف على نسبته إليه عند
غريه ،وال على العبارة املنسوبة إليه يف كتاب.

املطلب الثالث :التذكرة واجملاميع والتعاليق والفوائد:

من مسالك ابن هشام يف إنتاجه الفكري كتابة تعليقات وتقييدات وفوائد ومسائل متفرقة غري مرتابطة
خصها بذلك ،تسمى :التذكرة ،وقد ذكرها البن هشام مجع من مرتمجيه( ،)4قال الزركشي متحد ًاث
يف جماميع َّ
عن شيخه« :وعلَّق من فكره "التذكرة" من فنون عديدة ،يف عشرة جملدات وأكثر»( ،)5واختلفوا يف عدهتا،
جملدا أو جزءًا ،وقيل :يف عشرة جملدات أو أجزاء ،وقيل :يف مخسة جملدات(،)6
فقيل :إهنا يف مخسة عشر ً
كثريا( ،)7ونقل ايسني العليمي( )8من نسخة ابن هشام اليت خبطه ،وهي اليوم يف عداد
ونقل منها العلماء ً
خمتصرا هلا( )9عمله حممد بن جالل التبَّاين (ت 818ه) -ووالده من تالميذ ابن هشام ،-حفظ
املفقود إال ً
فيه ما يقارب أربعة أعشارها(.)10

( )1دليل اهلدى/4 ،أ.
( )2يُنظر :ابن هشام آاثره ومذهبه ،ص  118ح ،4ونصوص حمققة ،ص  ،690ومقدمة حتقيق نزهة الطرف ،ص .42
( )3اجلاسوس على القاموس ،ص .118
( )4يُنظر :عقود اجلمان/158/1 ،أ ،والدرر الكامنة ،94/3 ،والتصريح ،5/1 ،وبغية الوعاة ،69/2 ،ودليل اهلدى/4 ،أ،
وشذرات الذهب ،330/8 ،والبدر الطالع ،401/1 ،وترمجة ابن هشام على نسخة "مغين اللبيب" يف السليمانية القدمية.969 ،
( )5عقود اجلمان/158/1 ،أ.
( )6يُنظر حترير ذلك يف :مقدمة حتقيق خمتصر التذكرة ،ص .21
( )7يُنظر :مقدمة حتقيق خمتصر التذكرة ،ص  ،23 ،22ويزاد عليه :حواشي أوضح املسالك البن قديد/50 ،أ ،ب/66 ،ب،
ونواهد األبكار ،213/2 ،والفتح القريب ،ص  ،578 ،303 ،302كالمها للسيوطي ،وحاشية األلفية لياسني،42 ،35/2 ،
.134 ،92 ،73 ،45
( )8حاشية التصريح ،614 ،439 ،405-403 ،315 ،301 ،144 ،83/3 ،663/2 ،600 ،549 ،414/1 ،وحاشية
األلفية.44/2 ،
( )9حققته مع دراسة موجزة لنيل درجة العاملية (املاجستري) ،سنة 1433ه ،مث طبعته يف كتاب مفرد ،سنة 1434ه.
( )10يُنظر :مقدمة حتقيق خمتصر التذكرة ،ص .60
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وعزا السيوطي( )1وايسني العليمي( )2مسألة بنصها يف "التذكرة"( )3إىل "تعليق ابن هشام" ،فرمبا كان ذلك
من تعدد التسميات ،أو أن ابن هشام ذكر املسألة مرتني ،ونُسب البن هشام مسائل وفوائد منقولة من
بعض جماميعه( )4أو بعض تعاليقه(- )5سوى "تعاليق األلفية" -أو بعض األوراق( ،)6وأظن تلك إما تسميات
أخرى لتذكرته ،أو هي آاثر له أخرى مشى فيها على املنوال الذي مشى عليه يف تذكرته ،لكن اسم
"التذكرة" اشتهر عند العلماء مبجلدات منها خمصوصة.

املطلب الرابع :الرسائل واملسائل:

اختالف ،أو
البحث فيه سؤ ٌال أو
هي حبوث يف أوراق يسرية ُكتبت ملعاجلة موضوع واحد ،اقتضى
ٌ
َ
وبني ابن محيد كثرهتا بقوله« :ومن
إرادة حترير وتنقيح ،ومتيز بعضها بعنوان خاص ،وأكثرها غري معنونَّ ،
الرسائل والضوابط والفوائد شيء كثري ،حىت إن مراسالته إىل أصحابه ال خيليها من فوائد حنوية غريبة ،وله
أجوبة يف العربية ال حتصى»( .)7وهي ستة أصناف:
األول :يف احلديث والتاريخ:
 "حتصيل األنس لزائر القدس"( :)8نُسبت البن هشام عند احلرفوشي( ،)9ويف ترمجتني له علىوتصحفت فيها كلمة "لزائر" إىل :بزايدة،
نسخة من "مغين اللبيب"( )10ونسخة من "أوضح املسالك"(،)11
َّ
و :بزائر ،و :بزائد ،والصواب ما يف نسخة الكتاب اخلطية ،وهي منقولة ظنًّا من خط ابن هشام؛ ألن
انسخها يف 901/12/13ه صرح بنقل فوائد منثورة على غالفها من خط ابن هشام(.)12
وهي رسالة خرج فيها ابن هشام عن مألوف مصنفاته إىل أبواب حديثية واترخيية ،قال يف مفتتحها:
«هذه أوراق خلصت فيها بعض فضائل األرض املقدسة ،والتنبيه( )13على أمور ُيتاج إىل معرفتها من قصد
( )1النكت ،168/2 ،ويُنظر :حاشية الصبان.177/3 ،
( )2حاشية األلفية.79 ،78/2 ،
( )3خمتصر التذكرة ،ص .250
( )4يُنظر :طبقات الشافعية الكربى ،159/2 ،وشرح كتاب احلدود للفاكهي ،ص .313
( )5يُنظر :نواهد األبكار ،557/2 ،157/1 ،والفتح القريب ،ص  ،633 ،433 ،95واألشباه والنظائر،223 ،153/2 ،
 ،577وشرح شواهد املغين للسيوطي ،962/2 ،432/1 ،وحاشية التصريح( 61/1 ،عن" :التوشيح على التوضيح" للسيوطي)،
 ،222وخزانة األدب.232/10 ،99/5 ،
( )6يُنظر :حاشية التصريح.645/1 ،
( )7السحب الوابلة ،ص .666
( )8نُشرت بتحقيق عيسى القدومي وخالد نواصرة ،سنة 1430ه.
( )9دليل اهلدى/4 ،أ.
( )10السليمانية القدمية.969 ،
( )11عاطف أفندي.2442 ،
( )12حتصيل األنس ،ص .88
أردت.
( )13كذا يف املخطوطة ،ولعل يف الكالم سقطًا تقديره :و ُّ
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ث فيه من وقائع
زايرة املسجد» ،فجمع فيها فضائل بيت املقدس الواردة يف اآلاثر ،وذكر بعض ما َح َد َ
اترخيية ،ونبَّه يف آخرها على ما أحدث الناس فيه من البدع ،ومما يزيد نسبتها البن هشام توثي ًقا ِذ ْكره فيها
قراءته على تقي الدين السبكي (ت 756ه) كتابه "شفاء السقام" مبنزله يف القاهرة( ،)1والسبكي أحد
شيوخه املشهورين.
الثاين :يف النحو:
" -1صواب املقال يف مسائل االشتغال"( :)2نُسبت هبذا االسم البن هشام يف ترمجتني له على
نسخة من "مغين اللبيب"( )3ونسخة من "أوضح املسالك"( ،)4وذكرها ابن قَ ِديد( )5ابسم" :الكالم على
مسألة االشتغال" ،وهي رسالة قال ابن هشام يف أوهلا« :هذا فصل عقدته -حبول هللا تعاىل -لتفصيل
"املقرب"»(.)6
القول يف مسألة االشتغال املذكورة يف آخر الباب من كتاب ن
" -2شروط التنازع" :نُسبت البن هشام عند احلرفوشي( ،)7ويف ترمجته على نسخة من "أوضح
املسالك"( ،)8وحترفت يف ترمجته على نسخة من "مغين اللبيب"( )9إىل :شروط التاريخ ،وهي الرسالة اليت
()10
ِ
فصل يف الشروط اليت هبا يتحقق
نقلها السيوطي من خط ابن قَديد ،وقال ابن هشام يف أوهلا« :هذا ٌ
تنازع العاملني أو العوامل».
" -3شرح الصفة املشبهة" :نُسبت البن هشام عند احلرفوشي( ،)11ويف ترمجتني له على نسخة من
"مغين اللبيب"( )12ونسخة من "أوضح املسالك"(.)13

( )1حتصيل األنس ،ص .152
( )2نُشرت بعنوان :مسائل االشتغال يف النحو ،بتحقيق الدكتور حسان بن عبدهللا الغنيمان ،سنة 1441ه.
( )3السليمانية القدمية.969 ،
( )4عاطف أفندي.2442 ،
( )5حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )6مسائل االشتغال ،ص .71
( )7دليل اهلدى/4 ،أ.
( )8عاطف أفندي.2442 ،
( )9السليمانية القدمية.969 ،
( )10األشباه والنظائر ،270-254/4 ،ومل أحتقق ما بعدها إىل ص  280أهو منها أم ال؟
( )11دليل اهلدى/4 ،أ.
( )12السليمانية القدمية.969 ،
( )13عاطف أفندي.2442 ،
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"-4رسالة يف التعجب من أفعال هللا وصفاته" :نُسبت البن هشام عند الشهاب اخلفاجي(،)1
()3
()2
معظمها من شيخه
واآللوسي (ت 1270ه)  ،والبن هشام يف هذا الباب مسألةٌ يف "التذكرة"  ،استفاد َ
تقي الدين السبكي(.)4
الثالث :يف الصرف:
" -1إقامة الدليل على صحة التمثيل"( :)5كذا جاء عنواهنا يف ترمجة ابن هشام على نسخة من
"مغين اللبيب"( ،)6ومساها ابن قَ ِديد(" :)7صحة التمثيل وفساد التأويل يف الكالم على مسألة التسهيل"،
وعنواهنا يف نسختيها اخلطيتني " :إقامة الدليل على صحة التمثيل وبطالن التأويل"( ،)8ومساها حممد بن
وتصحفت كلمة "التمثيل" يف بعض تراجم
الطيب الفاسي (ت 1170ه)" :رسالة الدليل" ،ونقل منها(،)9
َّ
ابن هشام إىل :التحليل( ،)10و :النحيل(.)11
()12
لت هبا نسخة "بغية اآلمال يف معرفة النطق جبميع
" -2معرفة النطق مبستقبالت األفعال"  :ذُيِن ْ
مستقبالت األفعال" أليب جعفر اللبلي (ت 691ه) احملفوظة يف مكتبة خداخبش ببتنه يف اهلند ابلرقم
.1501
الرابع :يف األدب:
" -1ورقات يف ِّ
الويراقة" :يظهر من النقل عنها أهنا تتناول أدب ال ُكتَّاب ،وقواعد الكتابة اليت ينبغي
للكاتب مراعاهتا ،قال القلقشندي (ت 821ه)« :وبه جزم الشيخ مجال الدين بن هشام يف "ورقاته يف
الوراقة"»( ،)13وقال يف موضع آخر« :كما نبه عليه الشيخ مجال الدين بن هشام يف "ورقاته يف

( )1حاشية تفسري البيضاوي.92/6 ،
( )2روح املعاين.241/8 ،
( )3خمتصر التذكرة ،ص .421-415
( )4فتاوى السبكي.323-320/2 ،
( )5نُشرت بتحقيق الدكتور هاشم طه شالش ،سنة 1393ه.
( )6السليمانية القدمية.969 ،
( )7حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )8إقامة الدليل ،ص  ،364ونسخة جامعة امللك سعود ،65 ،وابن هشام آاثره ومذهبه ،ص .300
( )9يُنظر :اتج العروس (ع ن ك ب) .445/3
( )10يُنظر :التصريح  ،5/1ودليل اهلدى/4 ،أ ،وحسن بيان الندا/5 ،أ.
( )11يُنظر :الدرر الكامنة.94/3 ،
( )12أخربين الدكتور عياد بن عيد الثبييت -ابرك هللا يف علمه -أنه انتهى من حتقيقها ،ول َّـما ينشرها.
( )13صبح األعشى.236/6 ،
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ال ِوَراقة"»( ،)1ونقل الزركشي( )2عن ابن هشام يف هذا الباب شيئًا لعله منها ،والبن هشام يف "التذكرة"
مسألة عقدها لطريقة التأريخ.
" -2موقد األذهان وموقظ الوسنان"( :)4هبذا مساها ابن هشام( ،)5وهي يف األلغاز النحوية واألدبية،
«وح َّل األلغاز العويصة»( ،)6وهي مذكورة البن
ولعل الزركشي أشار إليها بقوله يف الثناء على شيخهَ :
هشام عند احلرفوشي( ،)7ويف ترمجتني له على نسخة من "مغين اللبيب"( )8ونسخة من "أوضح املسالك"(،)9
ونقل منها السيوطي( ،)10وايسني العليمي( ،)11واحمليب (ت  ،)12()1111وحممد بن الطيب الفاسي(،)13
وذكر إمساعيل البغدادي (ت 1339ه)( )14أهنا املشهورة بـ"ألغاز ابن هشام" ،وهبذا العنوان جاءت بعض
نسخها اخلطية( ،)15ومل يذكر املرتمجون البن هشام يف هذا الباب غريها ،ومنها نسخة مؤرخة التأليف يف
737/5/29ه ،كتبت سنة 833ه ،وصفها سليمان ظاهر(.)16
اخلامس :يف املفردات واألساليب:
 -1رسالة قال ابن هشام يف أوهلا« :سألين بعض اإلخوان ،وأان على جناح سفر ،عن توجيه النصب
اصطالحا :تغيري
فضال عن دينار ،وقولِه :اإلعراب لغةً :البيان ،و
يف حنو قول القائل :فالن ال ميلك درمهًا ً
ً
اآلخر لعامل ،والدليل لغةً :املرشد ،واإلمجاع لغةً :العزم ،والسنة لغةً :الطريقة ،وقولِه :جيوز كذا خالفًا
()3

( )1صبح األعشي.259/6 ،
( )2التذكرة النحوية/50 ،ب.
( )3خمتصر التذكرة ،ص .581-577
( )4نُشرت بتحقيق الدكتور علي فودة نيل ،سنة 1400ه ،وضمن (من رسائل ابن هشام النحوية) ،بتحقيق حسن إمساعيل
مروة ،سنة 1409ه ،وبتحقيق الدكتور وليد حممد السراقيب ،سنة 1413ه.
( )5موقد األذهان ،ص .151
( )6عقود اجلمان/158/1 ،أ.
( )7دليل اهلدى/4 ،أ.
( )8السليمانية القدمية.969 ،
( )9عاطف أفندي.2442 ،
( )10الفتح القريب ،ص .306
( )11حاشية التصريح.31/4 ،
( )12نفحة الرُيانة.464/1 ،
( )13يُنظر :اتج العروس (ك س ف) .311/24
( )14إيضاح املكنون ،607/4 ،وهدية العارفني.465/1 ،
( )15كالنسخة احملفوظة ضمن اجملموع  2530يف جمموعة شهيد علي ابشا يف املكتبة السليمانية برتكيا.
( )16املسائل السفرية ،ص .473-470
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ِ
جرا»( ،)1نُسبت البن هشام عند األزهري( ،)2واحلرفوشي( )3بعنوان:
أيضا ،وقولِهَ :هلُ َّم ًّ
لفالن ،وقوله :وقال ً
فضال عن أن يكون كذا ،وَ :هلُ َّم َجًّرا»،
«انتصاب "لغةً"
و"جًّرا" يف قوهلم :الدليل لغةً ،وً :
ً
و"فضال" َ
جرا"»،
و"فضال"
وذُكر فيهما أهنا يف جزء لطيف ،وعند الدجلموين( )4ابسم« :انتصاب "لغةً"
ً
و"هلم ًّ
َّ
ونقلها السيوطي( )5كاملةً ،وعنها نقول مطولة وخمتصرة عند السيوطي( ،)6والشهاب اخلفاجي( ،)7وحممد
الزبيدي( ،)9واختصرها
بن الطيب الفاسي(- )8وذَكر أن الراعي األندلسي (ت 853ه) َّ
رد عليها ،-و َّ
عبدالرمحن بن أمحد الصناديقي (ت 1164ه) ،مضي ًفا إليها حبث مخسة ألفاظ( .)10ونشرها الدكتور حامت
الضامن ،مث األستاذ هاشم طه شالش ،مث األستاذ عبدالصمد العشاب ابسم :املسائل السفرية ،وللدكتور
ورد تسميتها
إبراهيم الزين حبث مساه" :آراء ابن هشام النحوية يف مسائله السفرية" ،يريد هذه املسائلَّ ،
(ِ )11
مرجحني أن "املسائل السفرية" رسالة أخرى البن هشام ستأيت ،والصواب
بذلك مجاعة من الباحثني  ،ن
معهم.

جرا ،بتحقيق الدكتور حسن موسى
( )1نُشرت بعنوان :رسالة يف توجيه النصب يف إعراب ً
أيضا وهلم ًّ
فضال ولغة وخالفًا و ً
الشاعر ،سنة 1404ه ،وبعنوان :املسائل السفرية ،بتحقيق الدكتور حامت الضامن ،سنة 1400ه ،مث 1403ه ،مث ضمن
(نصوص حمققة يف اللغة والنحو) سنة 1991م ،وبتحقيق األستاذ هاشم طه شالش ،سنة 1981م ،وبتحقيق عبدالصمد
العشاب ،سنة 1415ه ،وبعنوان :توجيه بعض الرتاكيب املشكلة ،بتحقيق عبدهللا احلسيين هالل ،سنة 1990م.
( )2التصريح.5/1 ،
( )3دليل اهلدى/4 ،أ.
( )4حسن بيان الندا/5 ،أ.
( )5األشباه والنظائر.492-447/3 ،
( )6نواهد األبكار وشوارد األفكار ،210-203/1 ،وتنوير احلوالك ،175/1 ،وعقود الزبرجد.179-177/2 ،
( )7حاشية تفسري البيضاوي.243/8 ،240/6 ،108/1 ،
( )8يُنظر :اتج العروس (ج ر ر) .412/10
( )9اتج العروس (ه ل م).115/34 ،
( )10نشر خمتصره ضمن (ثالث رسائل يف النحو) ،بتحقيق نصر الدين فارس وعبداجلليل زكراي ،سنة 1987م.
( )11يُنظر :مقدمة حتقيق مسألة احلكمة ،ص  ،11 ،10ومقدمة حتقيق املباحث املرضية ،ص  ،15-13ومقدمة حتقيق من
رسائل ابن هشام النحوية ،ص  ، 18واملسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري حتقيق عبدالصمد العشاب ،عرض الدكتور
عبدهللا بن سليم الرشيد ،واملسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري بني حتقيق العنوان وحتقيق املنت للدكتور رشيد بلحبيب،
ومن مفارقات التحقيق :املسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري حقيقتها وموقف الباحثني منها للدكتور حسن موسى
الشاعر.
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" -2أحكام (لو)" و"أحكام (حىت)" :نُسبتا البن هشام منفصلتني عند ابن قَ ِديد( ،)1ويف ترمجة
()2
وو ِصفت كل واحدة منهما أبهنا جزء لطيف ،وجمموعتني
ابن هشام على نسخة من "مغين اللبيب" ُ ،
عند األزهري( ،)3واحلرفوشي( ،)4والدجلموين( )5ابسم" :أحكام (لو) و(حىت)".
" -3فوح الشذا مبسألة (كذا)"( :)6هبذا مساها ابن هشام( ،)7ومثله عند احلرفوشي( ،)8ويف ترمجتني
()11
البن هشام على نسخة من "مغين اللبيب"( )9ونسخة من "أوضح املسالك"( ،)10ونقلها السيوطي
كاملةً ،ونقل منها الشهاب اخلفاجي(.)12
ـ(م ْن) الشرطية"( :)13كذا مساها ابن قَ ِديد ،وقال« :سأله عنها الشيخ
" -4املسائل املعنية املتعلقة ب ي
تقي الدين السبكي الشافعي»( ،)14وجاء عنواهنا يف بعض نسخها اخلطية" :املسائل املرضية ،)15("...ويف
بعضها" :املباحث املرضية.)16("...
" -5مسألة تعدد ما بعد (إال)"( :)17نقلها الزركشي( )18كاملةً.

( )1حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )2كوبرللي فاضل أمحد.1503 ،
( )3التصريح.5/1 ،
( )4دليل اهلدى/4 ،أ.
( )5حسن بيان الندا/5 ،أ.
( )6نُشرت مرتني بتحقيق الدكتور أمحد مطلوب ،سنة 1382ه.
( )7فوح الشذا ،ص .14
( )8دليل اهلدى/4 ،أ.
( )9السليمانية القدمية.969 ،
( )10عاطف أفندي.2442 ،
( )11األشباه والنظائر.306-281/4 ،
( )12شرح درة الغواص ،ص (389 ،388ت .فرغلي).
( )13نُشرت بعنوان :املباحث املرضية ،بتحقيق الدكتور مازن املبارك ،سنة 1408ه ،مث استدرك بعضها يف (تصحيح نص
تراثي) سنة  1415ه ،وضمن (ثالث رسائل يف النحو) ،بتحقيق نصر الدين فارس وعبداجلليل زكراي ،سنة 1987م ،وبعنوان:
املسائل املرضية ،بتحقيق الدكتور راشد أمحد جراري ،سنة 1994م.
( )14حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )15املسائل املرضية ،ص .185
( )16املباحث املرضية ،ص  ،26-23وثالث رسائل يف النحو ،ص .99
( )17نُشرت بتحقيق الدكتور طه حمسن ،ضمن (مسائل يف النحو) ،سنة 1418ه ،وبتحقيق الدكتور سعيد بن علي الغامدي،
سنة 1437ه.
( )18التذكرة النحوية/65 ،أ ،ب.
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" -6اعرتاض الشرط على الشرط"( :)1ذكرها ابن قَ ِديد بعنوان" :مسألة الكالم على مسألة إدخال
الشرط على الشرط"(ُِ ،)2
ومسنيت بـ" :توارد الشرط على الشرط" يف نسختها اخلطية ضمن اجملموع 2834
احملفوظ مبجموعة شهيد علي ضمن املكتبة السليمانية إبسطنبول ،ونقلها كاملةً السيوطي( ،)3واجلربيت (ت
1188ه)( ،)4وأشار اجلربيت( ،)5مث الدكتور علي فودة نيل( )6إىل اضطراب سياقها عند السيوطي ،ونقل
منها ايسني العليمي ،وأثىن عليها(.)7
" -7شرح حقيقة االستفهام والفرق بني أدواته"( :)8ذكرها ابن قَ ِديد( )9بعنوان" :الكالم على
مسألة االستفهام" ،والدجلموين( )10بعنوان" :شرح حقيقة االستفهام" ،ونسبها ابن طولون (ت 953ه)
()11
لنفسه بعد تغيري ديباجتها ،ومساها" :اإلملام بشرح حقيقة االستفهام" ،ونشرها الدكتور عبدالفتاح سليم
حمتجا أبهنا بنصها
هبذا العنوان منسوبة البن هشام ،مع تصرُيه أبهنا يف خمطوطتها منسوبة البن طولونًّ ،
ما عدا الديباجة منسوبةٌ البن هشام يف "األشباه والنظائر" للسيوطي( ،)12وأبن ابن طولون مل يُعرف ابلنحو،
وإمنا له اجلمع والتدوين( ،)13وهذا مع صحته ال يسوغ نفيها عن ابن طولون؛ ألنه ارتضى نسبتها هكذا
ِ
الديباجة منسوبةً البن
لنفسه ،فلتبق شاهدة على استفادته من غريه ،أو لتنشر بغري هذا العنوان وهذه
هشام.
السادس :يف آايت وأحاديث وأقوال مأثورة:
 -1رسالة يف إعراب مشكل ٍ
آايت من القرآن الكرمي وحديثني شريفني ،قال ابن هشام يف أوهلا« :فإين
ذاكر يف هذه األوراق مسائل ُسئلت عنها يف بعض األسفار ،وأجوبة أجبت هبا على سبيل االختصار،
ٌ
( )1نُشرت بتحقيق الدكتور عبدالفتاح احلموز ،سنة 1406ه.
( )2حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )3األشباه والنظائر.100-78/4 ،
( )4مأخذ الضبط فيما يتعلق ابعرتاض الشرط على الشرط ،ص .218-213
( )5السابق ،ص  225ح  ،97وحاشية األشباه والنظائر.79 ،78/4 ،
( )6ابن هشام آاثره ومذهبه ،ص .290
( )7حاشية األلفية.284 ،282 ،276/2 ،
( )8نُشرت بعنوان :اإلملام بشرح حقيقة االستفهام ،بتحقيق الدكتور عبدالفتاح السيد سليم ،سنة 1414ه ،مث ضمن (أربع
رسائل يف النحو) ،سنة 1424ه وبعنوان :شرح حقيقة االستفهام والفرق بني أدواته ،بتحقيق الدكتور طه حمسن ،ضمن (مسائل
يف النحو) ،سنة 1418ه.
( )9حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )10حسن بيان الندا/5 ،أ.
( )11ضمن :أربع رسائل يف النحو ،ص .128-107
( )12األشباه والنظائر.20-3/4 ،
( )13أربع رسائل يف النحو ،ص .109
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ومسائل ظهرت يل يف تلك السفرة يَـعُ ُّم إن شاء هللا تعاىل نفعها ،ويعظم عند اللبيب وقعها»( ،)1وقال يف
«سئلت عنها ابحلجاز الشريف يف عام  ،)2(» 747وهي امللقَّبة بـ" :املسائل السفرية" ،كما
آخرهاُ :
رجح ذلك مجع من الباحثني( ،)3ويؤيده أن ايسني العليمي نقل منها ،ومساها" :املسائل السفرية"( ،)4وأنه
ٍ
نسخة منها مكتوبة سنة 833ه« :متت املسائل السفرية اليت ُسئل عنها الشيخ مجال الدين
جاء يف خامتة
بن هشام -قدس هللا روحه -ابحلجاز الشريف عام  ،)5(»747وأنه جاء يف ترمجة ابن هشام على نسخة
من "مغين اللبيب"( )6يف سياق تعداد مصنفاته" :املسائل السفرية اليت ُسئل عنها ابحلجاز".
ونُسبت البن هشام بعنوان" :املسائل السفرية يف النحو" عند السيوطي( ،)7وابن العماد (ت
1089ه)( ،)8وحاجي خليفة( ،)9ويف ترمجة ابن هشام على نسخة من "مغين اللبيب"( ،)10وبعنوان:
"املسائل اليت ُسئل عنها ابحلجاز" عند احلرفوشي( ،)11وبعنوان" :رسالة يف إعراب عويص آي من القرآن
وتصحفت عند ابن قَ ِديد( )13إىل" :املسائل
استشكلت على أهل عصره من اإلخوان" عند الدجلموين(،)12
َّ
مفرقًا -على مشكل احلديثني املذكورين فيها.
الشعرية" .ونقل السيوطي( )14كالم ابن هشام َّ -

( )1نُشرت بعنوان :املسائل السفرية ،يف جملة العرفان ،سنة 1923م ،وبتحقيق الدكتور علي حسني البواب ،سنة 1402ه،
وضمن (من رسائل ابن هشام النحوية) ،بتحقيق حسن إمساعيل مروة ،سنة 1409ه ،وبعنوان :مسائل يف إعراب القرآن ،بتحقيق
الدكتور صاحب أبو جناح ،سنة 1394ه ،مث ضمن (رسالتان يف لغة القرآن) ،سنة 1999م ،وبعنوان :أسئلة وأجوبة يف إعراب
القرآن ،بتحقيق الدكتور حممد نغش ،سنة 1403ه ،وبعنوان :مسائل يف النحو وأجوبتها ،ضمن (ثالث رسائل يف النحو)،
بتحقيق نصر الدين فارس وعبداجلليل زكراي ،سنة 1987م ،وبعنوان :حل ألغاز املسائل اإلعرابية يف اآلايت القرآنية واألحاديث
النبوية ،بتحقيق حممد إبراهيم سليم ،سنة 1409ه ،وبعنوان :مسائل وأجوبتها يف النحو ،ضمن (مقاالت هامة البن هشام يف
اللغة واألدب والنحو والصرف) ،بتحقيق نسيب نشاوي ،سنة 1411هـ.
( )2مسائل يف إعراب القرآن ،ص .165
( )3تقدمت اإلشارة إىل ذلك يف الرسالة األوىل من رسائل املفردات واألساليب.
( )4حاشية التصريح .538/2 ،ويُنظر :من مفارقات التحقيق :املسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري حقيقتها وموقف
الباحثني منها ،ص.175
( )5املسائل السفرية ،ص ( 666جملة العرفان) ،واملسائل السفرية لسليمان ظاهر ،ص .473-470
( )6السليمانية القدمية.969 ،
( )7بغية الوعاة.69/2 ،
( )8شذرات الذهب.330/8 ،
( )9كشف الظنون.1669/2 ،
( )10كوبرللي فاضل أمحد.1503 ،
( )11دليل اهلدى/4 ،أ.
( )12حسن بيان الندا/5 ،أ.
( )13حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )14عقود الزبرجد.179/3 ،30/2 ،
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" -2متشابه القرآن" :نُسبت البن هشام عند احلرفوشي( ،)1ويف ترمجتني له على نسخة من "مغين
اللبيب"( )2ونسخة من "أوضح املسالك"(.)3
 -3البن هشام رسائل خصها ببحث آية واحدة من آايت القرآن الكرمي ،جاء يف تعداد مصنفاته
عند احلرفوشي( )4ويف ترمجته على نسخة من "أوضح املسالك"(« :)5والكالم على آايت من القرآن ،منها
قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ر ْمحت ِ
ِِ
هللا قَ ِر ِ
ني﴾( ،)6ومنها غري ذلك من اآلايت» ،فمن ذلك:
يب م َن ال ُـم ْحسن َ
َََ
ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني﴾ :البن هشام رسالة أجاب فيها عن تذكري
أ -قوله تعاىل﴿ :إِّ َّن ير ْمحي ي
يب م ين ال ُـم ْحسن ي
ت هللا قي ِّر ٌ
"قريب" يف اآلية الكرمية( ،)7ومساها ابن قَ ِديد(" :)8الكالم على﴿ :إِ َّن ر ْمحت ِ
ِِ
هللا قَ ِر ِ
ني﴾"،
يب م َن ال ُـم ْحسن َ
َََ
ٌ
()11
وحنوه عند احلرفوشي( ،)9ويف ترمجة البن هشام على نسخة من "أوضح املسالك"( ،)10ونقلها السيوطي
كاملةً ،وأشار إليها الشهاب اخلفاجي( ،)12واآللوسي(.)13
ِّ
ب -قوله تعاىل﴿ :لين يستيـ ْن ِّك ي ِّ
ِّ
ْم يق َّربُو ين﴾(:)14
ف ال يْمس ُ
ْ يْ
يح أي ْن يي ُكو ين يع ْب ًدا هلل يويال ال يْم يالئ يكةُ ال ُ
حبث ابن هشام يف ٍ
رسالة ما عُطف عليه قوله تعاىل يف اآلية الكرمية" :وال املالئكة" ،بعد مداولة جرت يف
بعض جمالسه العلمية حول ٍ
كالم للزخمشري فيها(.)15

( )1دليل اهلدى/4 ،أ.
( )2السليمانية القدمية.969 ،
( )3عاطف أفندي.2442 ،
( )4دليل اهلدى/4 ،أ.
( )5عاطف أفندي.2442 ،
( )6األعراف.56 /
( )7نُشرت بتحقيق الدكتور عبدالفتاح احلموز ،سنة 1405ه ،وبتحقيق ماجد الذهيب ،ضمن (مسألة ﴿إِ َّن ر ْمح ِ
يب
َََ
ت هللا قَ ِر ٌ
ِِ
ِ
ني﴾ عند ابن مالك وابن هشام) ،سنة 1411ه.
م َن ال ُـم ْحسن َ
( )8حواشي أوضح املسالك/1 ،ب.
( )9دليل اهلدى/4 ،أ.
( )10عاطف أفندي.2442 ،
( )11األشباه والنظائر.283-268/3 ،
( )12حاشية تفسري البيضاوي.83/8 ،175/4 ،
( )13روح املعاين.322/13 ،384 ،382 ،380/4 ،
( )14النساء.172 /
( )15نُشرت بتحقيق الدكتور طه حمسن ،ضمن (مسائل يف النحو) ،سنة 1418ه ،وبتحقيق الدكتور عبدالعزيز بن محيد
اجلهين ،سنة 1437ه.
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ج -قوله تعاىل﴿ :و ِّ
َّاس ِّح ُّج الْبـ ْي ِّ
هلل يعليى الن ِّ
يال﴾( :)1حبث ابن هشام يف
اع إِّل ْيي ِّه يسبِّ ً
استيطي ي
ت يم ِّن ْ
ي
ي
()3
()2
ٍ
رسالة إعراب الظرفني يف أول اآلية الكرمية ،ونقلها السيوطي كاملةً ،ويف بعض نسخ كتابه ما يشري
إىل أهنا منقولة عن ابن هشام بواسطة بعض تالميذه ،ولعله الزركشي يف "التذكرة النحوية" ،كما أشار إىل
ذلك اخلفاجي(.)4
د -آية التوحيد :نسب احلرفوشي( )5البن هشام رسالة بعنوان" :النظم الفريد يف تفسري كلمة آية
التوحيد"ُِ ،
ومسنيت الرسالة يف ترمجتني البن هشام على نسخة من "مغين اللبيب"( )6ونسخة من "أوضح
املسالك"(" :)7النظر الفريد يف تفسري آية التوحيد".
 -4وله رسائل خصها ببحث بعض األحاديث النبوية واآلاثر املروية ،منها:
أ -حديث" :ال يقتل مسلم بكافر ،وال ذو ٍ
عهد يف عهده"( :)8نقل السيوطي( )9مسألة البن
ُ
نص على
وعالم عُطف قوله" :وال ذو عهد"؟ ويف آخرها ٌّ
هشام يف حبث املراد بقوله" :كافر" يف احلديثَ ،
أهنا منقولة من خط ابن هشام ،وهي عند السيوطي معطوفة على ثالث رسائل نقلها -على ما يف بعض
نسخ كتابه( -)10بواسطة بعض تالميذ ابن هشب -قول عمر رضي هللا عنه" :نعم العبد صهيب ،لو
مل خيف هللا مل يعصه"( :)11كتب ابن هشام رسالة خمتصرة يف معناه وإعرابه( ،)12أُثبتت يف آخر بعض نسخ
()13
أيضا هذا األثر يف مواضع أخر(.)14
"املسائل السفرية"  ،وحبث ابن هشام ً
( )1آل عمران.97 /
( )2األشباه والنظائر.59-51/4 ،
( )3السابق 51/4 ،ح .1
( )4حاشية تفسري البيضاوي.49/3 ،
( )5دليل اهلدى/4 ،أ (نسخة فيض هللا /3 ،)1961ب (نسخة حسيب أفندي /4 ،)469أ ،ب (نسخة جملس الشورى
اإليراين /29 ،)78023ب (الورقة املنقولة عن هذا املوضع منه ضمن جماميع دار الكتب املصرية ابلرقم  840جماميع) ،وإمنا
عزوت إىل أكثر من نسخة خوفًا من التحريف.
( )6السليمانية القدمية.969 ،
( )7عاطف أفندي .2442 ،وقد ذهب طمس فيها مبا بعد كلمة "تفسري".
( )8أخرجه أمحد 6690 ،من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وأخرج البخاري  111شطره األول من حديث علي
رضي هللا عنه.
( )9األشباه والنظائر.77-71/4 ،
( )10السابق.60 ،51 ،32/4 ،
( )11أورده أبو عبيد يف غريب احلديث  284/4بال إسناد ،وقال ابن كثري يف مسند الفاروق « :681/2مشهور عنه ،ومل أره
إىل اآلن إبسناد عنه».
( )12نُشرت آبخر (أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن) ،بتحقيق الدكتور حممد نغش ،سنة 1403ه.
( )13أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن ،ص .44-42
( )14مغين اللبيب ،ص .343 ،342 ،339
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وخري منك"( :)1البن
شعراٌ ،
ج -قول جابر رضي هللا عنه" :كان يكفي من هو أوىف منك ً
هشام رسالة يف إعراب قوله" :خري" يف احلديث برواييت الرفع والنصب ،نقلها السيوطي( ،)2ويف بعض نسخ
كتابه( )3ما يشري إىل أهنا منقولة بواسطة بعض تالميذ ابن هشام.
د -قول احلسن البصري أو عمر بن عبدالعزيز رمحهما هللا" :كأنك ابلدنيا مل تكن ،وابآلخرة
مل تزل"( :)4أورد السيوطي( ،)5والبغدادي( )6رسالةً البن هشام يف تعيني قائله ،ويف معىن َّ
"كأن" ،ويف توجيه
()7
أيضا يف "التذكرة"(.)8
إعرابه  ،ويف آخرها أن أتليفها كان يف 754/1/26ه ،وحبث ابن هشام هذا األثر ً
 -5وله رسائل حبث فيها بعض األقوال املأثورة عن العرب ،منها:
أ -قوهلم" :أنت أعلم ومالُك"( :)9البن هشام رسالة تتناول إشكال ما بعد الواو يف "ومالُك" على
القول أبنه معطوف وأبنه غري معطوف ،ومعىن الواو ،وبعض أحكام املفعول معه ،أوردها السيوطي(،)10
ويف بعض نسخ كتابه( )11ما يشري إىل أهنا منقولة بواسطة بعض تالميذ ابن هشام.
ب -قوهلم" :أول ما أقول إين أمحد هللا"( :)12نقل ابن هشام يف ٍ
رد السهيلي (ت
رسالة خمتصرٍة َّ
()14
فهمه كالم سيبويه (ت 180ه) وابن السراج (ت
581ه)( )13على أيب علي الفارسي (ت 377ه)
َ
316ه) يف معىن هذه العبارة إذا كسرت مهزة َّ
"إن" ،ووافقه ابن هشام ،مث استطرد بنقل كالم السهيلي
جره إىل هذا( ،)15ولعلها الواردة عند الدجلموين( )16بعنوان" :رسالة (إِ َّن) املكسورة واملفتوحة" ،ومنها
الذي َّ
نسختان :إحدامها اتمة ضمن جمموع يف املكتبة التيمورية بدار الكتب املصرية ابلرقم ( 102جماميع)،
واألخرى انقصة ضمن اجملموع  9304يف مكتبة األسد بدمشق.
( )1أخرجه البخاري.252 ،
( )2عقود الزبرجد ،263-260/1 ،واألشباه والنظائر.66-60/4 ،
( )3األشباه والنظائر 60/4 ،ح .1
( )4أخرجه أمحد يف الزهد ،1363 ،وابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا ،213 ،وقصر األمل.226 ،
( )5عقود الزبرجد ،481-476/1 ،واألشباه والنظائر.31-20/4 ،
( )6ختريج أحاديث شرح الكافية للرضي/67 ،ب/73-ب.
( )7نُشرت بتحقيق الدكتور حممود فجال ،سنة 1991م ،وبتحقيق الدكتور حممد حسني احملرصاوي ،سنة 1997م.
( )8خمتصر التذكرة ،ص .539
( )9حكاه سيبويه يف الكتاب.300/1 ،
( )10األشباه والنظائر.50-32/4 ،
( )11السابق 32/4 ،ح .1
( )12حكاه سيبويه يف الكتاب ،143/3 ،وابن السراج يف األصول.272/1 ،
( )13الروض األنف.378 ،377/7 ،
( )14كتاب الشعر ،332 ،331/1 ،واإليضاح ،ص .131 ،130
( )15مل أقف على أهنا نُشرت.
( )16حسن بيان الندا/5 ،أ.
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املطلب اخلامس :احلواشي املنتقاة على بعض الكتب:

هي حواش َّفرقها ابن هشام يف هوامش بعض الكتب وقت مطالعتها أو إقرائها ،ال على سبيل الشرح،
بل تعلي ًقا على مواضع متفرقة الح له فيها حاجة إىل توضيح أو تصحيح أو تتميم أو استدراك أو زايدة
فائدة ،بعضها وقفت عليه خبط ابن هشام ،وبعضها منقول عنه ،فمما وقفت عليه من الكتب اليت حشاها:
" -1سر الصناعة" البن جين (ت 392ه) :البن هشام حواش متفرقة خبطه على نسخة الكتاب
احملفوظة بدار الكتب املصرية ابلرقم ( 5816ه لغة) ،ونقل بعضها حمققو طبعة البايب احلليب يف هوامش
نشرهتم( ،)1وفاهتم بعضها ،كاحلاشية الظاهرة يف صورة املخطوطة املثبتة عندهم يف مناذج خمطوطات
الكتاب( ،)2مع أهنا داخلة فيما طبعوه ،فرمبا كان ما أثبتوه من احلواشي انتقاءً ال تقصيًا.
" -2األمايل" البن الشجري (ت 542ه) :البن هشام حواش على مواضع منه ،نقلها أحد تالميذه
عنه يف حياته ،مث نُقلت خبط متأخر يف هوامش نسخة "األمايل" احملفوظة يف مكتبة راغب ابشا إبسطنبول
ابلرقمني  ،1072 ،1071ونقلها حمققه الدكتور حممود حممد الطناحي يف هوامش نشرته(.)3
" -3التعليقات الوفية يف شرح الدرة األلفية" للشريشي (ت 619ه) :كتب ابن هشام خبطه ثالث
حواش يف هوامش األوراق /3ب و/6أ و/11أ من اجمللد األول من نسخته احملفوظة يف مكتبة نور عثمانيه
ابلرقم .)4(4566
" -4الدرة األلفية" البن معط (ت 628ه) :كتب ابن هشام حواشي على نسخة منها ،رآها ايسني
العليمي خبط ابن هشام ،ونقل منها(.)5
" -5شرح مجل الزجاجي" البن عصفور (ت 669ه) :كتب ابن هشام حواشي على نسخة منه،
ونقل ابن قَ ِديد( )6ثال ًاث منها.
" -6إنباه الرواة على أنباه النحاة" للقفطي (ت 697ه) :على الورقة /211أ من اجمللد الثاين من
نسخة الكتاب احملفوظة يف جمموعة فيض هللا أفندي ضمن مكتبة ملت إبسطنبول ابلرقم  1382حاشية
أيضا تفيد مبطالعته هذا اجلزء والذي قبله.
البن هشام خبطه ،وعلى غالف النسخة قيد مطالعة خبطه ً
" -7السرية" البن سيد الناس (ت 734ه) :استظهرت أن البن هشام حواشي على مواضع منه من
قول الشهاب اخلفاجي(« :)7ووقع يف احلديث" :فأمجعهم على قتالنا" ،قال ابن هشام يف "حواشي السرية":
مجعا ،حنو :مجع ماله ،ويف املعاين ،حنو :مجع كيده ،و :أمجع ،يف املعاين
يقال :مجع ،يف األجرامً ،
( )1سر صناعة اإلعراب.167 ،164 ،95 ،90 ،87 ،84/1 ،
( )2السابق.47/1 ،
( )3أمايل ابن الشجري.353 ،226 ،101 ،28 ،14 ،7/1 ،
( )4أوقفين عليها األستاذ طارق بن مصطفى بوزكية -وفقه هللا تعاىل.-
( )5حاشية التصريح.428/4 ،471 ،457 ،397/2 ،
( )6حواشي أوضح املسالك/8 ،أ/34 ،ب/38 ،أ.
( )7شرح درة الغواص ،ص ( 281ط .فرغلي).
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خاصة ،»...ونقله الزرقاين( )1عن ابن هشام ،ومل يذكر "حواشي السرية" ،ومل أقف يف شيء من كتب
السري على رواية" :فأمجعهم على قتالنا" إال يف كتاب ابن سيد الناس( ،)2وهو أحد شيوخ ابن هشام ،وجاء
يف بعض نسخ "شرح درة الغواص"« :قال ابن هشام يف حواشي السرية»( ،)3ويف بعضها« :يف حواشي
السري»( ،)4ويف بعضها« :فيما كتبه على حواشي السري»( ،)5وكلها متقاربة ،ووقع يف بعضها« :يف حواشي
السريايف»( ،)6وأظنه تصحي ًفا.
" -8التذييل والتكميل يف شرح التسهيل" أليب حيان األندلسي :نقل ايسني العليمي( )7حاشيةً البن
هشام خبطه على هامش موضع منه.
" -9شرح التسهيل" للمرادي (ت 749ه) :علق ابن هشام حواشي على مواضع منه ،نقل بعضها
الدماميين( ،)8وابن قَ ِديد(.)9
" -10شرح األلفية" البن عقيل (ت 769ه) :مساه ابن هشام" :نكت ابن عقيل" ،وعلق على
موضع منه( ،)10ونقل ابن قَ ِديد( )11تعلي ًقا البن هشام على موضع آخر منه.

( )1شرح املواهب اللدنية.370/2 ،
( )2عيون األثر.349/1 ،
( )3شرح درة الغواص/105 ،أ (نسخة رشيد أفندي /65 ،)794أ (نسخة قليج علي  ،)796ص ( 281ت .فرغلي).
( )4شرح درة الغواص/75 ،ب (نسخة نور عثمانيه .)3959
( )5السابق/59 ،ب (نسخة أسعد أفندي .)3206
( )6السابق ،ص ( 101ط .اجلوائب).
( )7حاشية األلفية.20 ،19/2 ،
( )8التعليق على مغين اللبيب (القسم األول) ،ص ( ،699القسم الثاين) ص .580
( )9حواشي أوضح املسالك/10 ،ب/24 ،أ.
( )10حواشي األلفية( 161 ،التيمورية) ،ويُنظر :حاشية ايسني على األلفية.411/2 ،
( )11حواشي أوضح املسالك/40 ،أ.
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املبحث الثاين :حتقيق النسبة

تتبَّع مجع من الباحثني الكتب والرسائل املنسوبة َو ْمهًا إىل ابن هشام ،وبيَّنوا خطأ نسبتها إليه ،متفاوتني
يف تعدادها كثرًة وقلَّةً ،ويف سرد أدلتهم على زيف نسبتها ً ِ
صًرا( ،)1وألفيت ثالثة آاثر تتابع الدارسون
طوال وق َ
على نسبتها البن هشام غري متوقفني ،لكين مل أجد يف نسبتها إليه -بعد ٍ
حبثَ -م ْق ًنعا ،وهذا بياهنا:
" -1األلغاز" :نُسب البن هشام كتاب يف األلغاز النحوية غري "موقد األذهان" ،فيه جمموعة من
األلغاز الشعرية مشروحة اإلشكاالت( ،)2وبعد تتبع نسخه اخلطية وجدهتا قد جاءت يف ثالث صيغ ،متفقة
يف املقدمة والعبارات وترتيب األبيات امللغزة ،وخمتلفة يف نسبة الكتاب ويف بعض الزايدات :أوالها :فيها
لغزا شعرًّاي ،ويف أوهلا قبل احلمدلة« :إعراب ما ألغز من األبيات العويصة من الصواب مما
واحد وأربعون ً
عُين جبمعه وأتليفه العبد الفقري إىل مغفرة ربه مسعود بن أمحد الشافعي» ،ويف بعض النسخ« :أمحد بن
مسعود الشافعي» ،ومل أعرف من هو .واثنيتها :فيها مثل مادة األوىل إال أنه ليس يف أوهلا العبارة املاضية،
علي يف
الكالم على حديث" :إن من أ ََم نِن الناس َّ
وزيد فيها بعد املقدمة ذكر إهدائها إىل امللك الكامل ،و ُ
صحبته وماله أبو بكر"( ،)3وهي املنسوبة إىل ابن هشام .واثلثتها :فيها مثل مادة الثانية وزايدة مثانية ألغاز
شعرية يف آخرها ،وهي منسوبة إىل خالد األزهري .وأكثر نسخ هذه الصيغ الثالث متأخر ،وبعضها غري
َّسخ ،ويكون بينها من االختالفات ما يكون عاد ًة بني نسخ الكتاب الواحد ،من زايدة يسرية،
مؤرخ الن ْ
وإبدال بعض الكلمات ببعض ،ورمبا جاء بعض نسخها غري منسوب إىل مؤلف( ،)4ورمبا زيد يف نسخ

( )1يُنظر :مقدمة حتقيق اإلعراب عن قواعد اإلعراب للدكتور رشيد العبيدي ،ص  ،23 ،22وابن هشام آاثره ومذهبه ،ص
 ،351-325ومقدمة حتقيق شرح اللمحة البدرية ،110/1 ،ومقدمة حتقيق املسائل السفرية للدكتور حامت الضامن ،ص ،8 ،7
ومقدمة حتقيق اجلامع الصغري ،ص (م ،ن) ،ومقدمة حتقيق نزهة الطرف ،ص ( 44-28ميَّزها بوضع جنمة * أمامها) ،ومقدمة
حتقيق الربود الضافية ،ص  ،39ومقدمة حتقيق املرقاة إلعراب ال إله إال هللا ،ص  ،5وقراءة يف عنواانت آاثر ابن هشام ،ص
 ،205 ،204واعرتاضات ابن هشام على معريب القرآن ،ص  ،39-32وعناية ابن هشام بتفسري القرآن وإعرابه ،ص -270
 ،276ومشكل اإلعراب عند ابن هشام ،ص  ، 23 ،22وشرح مجل الزجاجي املنسوب إىل ابن هشام لقيط دعي لغري أبيه
للدكتور علي فودة نيل ،وتنبيه األانم على خطأ نسبة كتاب شرح مجل الزجاجي إىل ابن هشام للدكتور حممد سامي أمحد.
( )2نُشر مع حاشية أمحد سيف الغزي بعنوان :ألغاز ابن هشام ،سنة 1304ه ،مث سنة 1322ه ،مث سنة 1347ه ،وبعنوان:
حل األلغاز يف النحو ،سنة 1386ه ،بعناية جعفر مرتضى العاملي ،وبعنوان :األلغاز النحوية ،بتحقيق حممد عبيد ،سنة
1425ه ،ونُشرت األلغاز وحدها بعنوان :ألغاز ابن هشام يف النحو ،بتحقيق أسعد خضري ،سنة 1393ه ،وبعنوان :األلغاز
النحوية ،بتحقيق موفق فوزي اجلرب ،سنة 1417ه ،وبتحقيق الدكتور عبدالعزيز صايف اجليل ،سنة 2007م.
( )3أخرجه الرتمذي 3660 ،هبذا اللفظ ،وهو يف صحيح البخاري 3904 ،3654 ،بلفظ :أاب بكر.
( )4كالنسخة احملفوظة ضمن اجملموع ( )Pm.105يف مكتبة الدولة بربلني ،وهي مكتوبة سنة 1148ه ،ومنسوبة البن هشام
يف فهرس املكتبة ج  ،19-15ص  154فقط.
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بعضها ألغاز أخرى( ،)1ورمبا نُسبت بعض نسخ الصيغة األوىل البن هشام مع كتابة امسه بعد عبارة« :مما
عُين جبمعه وأتليفه العبد الفقري ،)2(»...ورمبا عُدَّت بعض نسخ الصيغة الثالثة من نسخ الثانية املزيدة(.)3
وإزاء هذا االتفاق العام يف الصياغة والرتتيب مع االختالف يف النسبة أُبْعِ ُد أن تكون كل صيغة ملؤلف
خمتلف ،أو أن يشرتك يف أتليفها ثالثة أشخاص ،يزيد كل واحد منهم على اآلخر وال يذكره ،واألقرب
عندي أن الكتاب من أتليف مسعود بن أمحد -أو أمحد بن مسعود -الشافعي ،وهو أشبه ابجملهول ،مث
رجحت أن
خالدا األزهري؛ لريوج ،وإمنا َّ
تعاقب النساخ على الزايدات يف الكتاب ،وحنلوه ابن هشام مث ً
يكون من أتليفه ال من أتليف ابن هشام أو األزهري؛ ألن ما فيه إمنا هو تلخيص ملا عند ابن أسد الفارقي
()4
َبعد
(ت 487ه) يف "اإلفصاح" إال لغزين تقريبًا  ،وذلك أقرب لعمل شخص غري مشهور ابلعلم مثله ،وأ ُ
مؤرخا
عما عرف عن ابن هشام واألزهري من سعة العلم ،ونزوع إىل االستقالل ،وألن أقدم ما وقفت عليه ً
من نسخ الكتاب -وهي املكتوبة سنة 813ه وسنة 990ه -منسوبة إليه .ومما يُبعِد -مع ما سبق-
نسبته إىل ابن هشام أمور:
 -1ليس يف عبارات الكتاب نَـ َفس ابن هشام املعروف ،بل فيه عبارات ضعيفة ،وأسجاع متكلفة
جدًّا.
 -2مل يكن من عادات ابن هشام إهداء كتبه إىل أحد ،وقد ورد يف صدر هذا الكتاب أنه ُجعل برسم
اخلزانة املولوية السلطانية امللكية الكاملية.
()5
وجها مل يذكره فيه.
 -3ذكر ابن هشام يف "التذكرة" يف توجيه احلديث املذكور يف أول هذا الكتاب ً
 -4ألَّف ابن هشام يف ابب األلغاز كتابه "موقد األذهان وموقظ الوسنان" ،وهو اثبت النسبة إليه،
وفصله واختار ما فيه ،وظهرت فيه شخصيته العلمية املعروفة ،فمن البعيد جدًّا أن يعاود هذا
قد أحكمه َّ
الباب يف أتليف آخر ليس فيه جديد.
 -5تقدم يف الكالم على "موقد األذهان" أن بعض مرتمجي ابن هشام نصوا على أنه كتابه الذي ألفه
يف األلغاز ،ومل يذكروا له غريه ،وأن بعض نسخه اخلطية جاء بعنوان" :ألغاز ابن هشام".
 -6كتب أحد مطالعي نسخة من األلغاز املنسوبة البن هشام -مل أتبني امسه -ملحوظةً على غالفها
مؤرخة يف 1927/7/7م ،نصها« :املعروف أن هذا الكتاب امسه :حل األلغاز ،أتليف شهاب الدين أمحد
بن مسعود الشافعي»(.)6
( )1يُنظر :مقدمة حتقيق األلغاز النحوية للدكتور عبدالعزيز اجليل ،ص  ،206وألغاز ابن هشام ،ص .63 ،62
( )2كالنسخة اليت اعتمدها موفق فوزي اجلرب يف حتقيقه ،وهي مكتوبة سنة 1358ه .ينظر :األلغاز النحوية ،ص .116 ،18
( )3يُنظر :ألغاز ابن هشام ،ص  ،51واتريخ األدب العريب  -الرتمجة العربية ق ،)11 ،10( 6ص .87
( )4يُنظر :مقدمة حتقيق ألغاز ابن هشام ،ص .9
( )5خمتصر التذكرة ،ص .373
( )6فوائد من مشكالت ابن هشام يف علم النحو (دار الكتب املصرية  1613حنو).
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وأظن الشيخ أمحد سيف الغزي (ت 1329ه) يف إقراره نسبة الكتاب إىل ابن هشام( )1تسامح يف
كتااب له يف األلغاز ،فمشى على
وجود اسم ابن هشام على بعض نسخه اخلطية ،ورآهم يذكرون يف ترمجته ً
ظاهر األمر .وظن الدكتور عبدالعزيز اجليل( )2أن األلغاز املنسوبة البن هشام تكررت ثالث مرات يف أوىل
طبعات حاشية الغزي عليها ،مرة يف املنت ممزوجة مع حاشية الغزي ،ومرتني يف اهلامش ،مع أنه مذكور على
غالفها أن ألغاز ابن هشام مكتوبة يف اهلامش مع ألغاز خالد األزهري ،ونفى الدكتور عبدالرزاق حامد
مصطفى( )3كتاب األلغاز عن ابن هشام ،وأثبته لألزهري؛ ًّ
ظاان أهنما كتاب واحد اختُلف يف نسبته ،ولعله
َّأدامها إىل ما ذهبا إليه ما تقدم من أن بعض نسخ صيغة الكتاب الثالثة عُ َّدت من زوائد نسخ صيغته
الثانية.
" -2كفاية التعريف يف علم التصريف" :مل ينسبه أحد البن هشام قبل إمساعيل البغدادي( ،)4وال
وتفرده بذكره يوجب التوقف يف نسبته.
أعلم مستنده يف ذلكُّ ،
()5
مشريا إىل
" -3ختليص الداللة يف تلخيص الرسالة" :مل ينسبه أحد البن هشام قبل بروكلمان ً ،
خمطوطته احملفوظة يف مكتبة جامع القرويني بفاس ابلرقم  ،1210وقد وجدته يف فهرس املكتبة( )6هبذا
منسواب إىل أيب العباس
نظما لرسالة أيب القاسم القشريي (ت 465ه) يف التصوف،
ً
العنوان ابلرقم ً 1218
أمحد بن احلسني بن علي الكالعي (ت 728ه) ،وهو منسوب إليه يف مصادر ترمجته(.)7

( )1حاشية أمحد الغزي على األلغاز ،ص .2
( )2مقدمة حتقيق األلغاز النحوية ،ص .202
( )3مقدمة حتقيق األلغاز النحوية ،ص .70 ،69
( )4هدية العارفني ،465/1 ،وإيضاح املكنون.371/4 ،
( )5اتريخ األدب العريب  -الرتمجة العربية ق ،)11 ،10( 6ص .88
( )6فهرس خمطوطات خزانة القرويني.291/3 ،
( )7يُنظر :اإلحاطة يف أخبار غرانطة ،145/1 ،والديباج املذهب.195/1 ،
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خامتة

من بني ما استفاض به هذا البحث أخلص إىل أمور أراها جديرة ابلذكر:
 -1أشار البحث إىل نسخة من "مغين اللبيب" ،كتبها أحد تالميذ ابن هشام ،وأجازه ابن هشام يف
آخرها خبطه ،وهي من عوايل نسخه النفائس.
 -2شرح ابن هشام "األلفية" يف غري "أوضح املسالك" ،وذلك يف "رفع اخلصاصة عن قراء اخلالصة"،
ويف "احلواشي" ،وقد أحصى البحث منها ستًّا.
رجح البحث أن "التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل" و"شرح التسهيل" كتاب واحد،
َّ -3
وأن "شرح خطبة التسهيل" جزء من أحدمها.
 -4شرح ابن هشام كتايب أيب حيان "الشذا مبسألة (كذا)" و"اللمحة البدرية" بعد وفاته ،وإثبات
ذلك يف اثنيهما من طرائف هذا البحث.
يدا ومساه "السبل الواضحة"
َّ -5
رجح البحث أن كتاب ابن هشام الذي نقل منه السيوطي ً
نقال فر ً
هو شرح لكافية ابن احلاجب.
يبق من مصنفات ابن هشام خمطوطًا إال رسالته اليت تناول فيها فتح مهزة َّ
"إن" وكسرها يف
 -6مل َ
قوهلم" :أول ما أقول إين أمحد هللا" ،وهي يف نسختها التامة تقع يف نصف ورقة.
 -7مما تشكك بعض الدارسني يف نسبته إىل ابن هشام ،والصواب إثباته له" :خمتصر اإلنصاف
واالنتصاف" ،و"نزهة الطرف يف علم الصرف" ،و"شرح الربدة".
وأوصي يف ختام هذا البحث مبا يلي:
 -1االحتكام عند االختالف يف شيء من "مغين اللبيب" إىل نسخته اليت أجازها ابن هشام خبطه،
وقد َّنوه هبا البحث.
 -2اعتماد نسخة "الكواكب الدرية يف شرح اللمحة البدرية" املذكورة يف البحث ضمن نسخ حتقيقه،
وهي منقولة من أصل صحيح ،ومؤرخة التأليف.
منسواب إىل مؤلفه الصحيح :مسعود بن أمحد -أو أمحد بن مسعود-
 -3إعادة نشر كتاب "األلغاز"
ً
وجمردا مما أحلقه به النساخ من الزايدات.
الشافعيً ،
قبل؛ للخروج
 -4تتبع املنقول عن ابن هشام يف تضاعيف الكتب ،وظهور املخطوطات ،مما مل ُجيمع ُ
مبادة علمية جديدة صاحلة للدرس ،وقد أشار البحث إىل مواضع من ذلك.
وهللا أعلم ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع

-1آراء ابن هشام النحوية يف مسائله السفرية ،إلبراهيم الزين ،جملة العلوم والبحوث اإلسالمية ،معهد
العلوم والبحوث اإلسالمية جبامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،مج  ،17ع 2016 ،2م ،ص -54
.65
-2إحتاف ذوي االستحقاق ببعض مراد املرادي وزوائد أيب إسحاق ،البن غازي املكناسي ،حتقيق
حسني بركات ،مكتبة الرشد ،الرايض ،ط .1420 ،1
-3اإلحاطة يف أخبار غرانطة ،للسان الدين بن اخلطيب ،حتقيق حممد عبدهللا عنان ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ط .1393 ،2
-4أربع رسائل يف النحو ،حتقيق عبدالفتاح سليم ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط .1424 ،1
-5أسئلة وأجوبة يف إعراب القرآن ،البن هشام ،حتقيق حممد نغش ،اجمللس العلمي ابجلامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة ،ط .1403 ،1
-6األشباه والنظائر ،للسيوطي ،حتقيق عبداإلله نبهان وخمتار طليمات وإبراهيم حممد عبدهللا وأمحد
خمتار الشريف ،جممع اللغة العربية بدمشق ،دمشق.1407 ،
-7األصول ،البن السراج ،حتقيق عبداحلسني الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط .1408 ،3
-8اإلعراب عن قواعد اإلعراب ،البن هشام ،حتقيق علي فودة نيل ،جملة كلية اآلداب جبامعة الرايض،
مج 1972 ،2م ،ص  ،238-191وعمادة شؤون املكتبات ،جامعة الرايض ،ط ( 1399 ،1وإليها
العزو) ،وحتقيق رشيد العبيدي ،دار الفكر ،بريوت ،ط 1390 ،1ه .وحتقيق أمحد حممد عبدالراضي،
مكتبة اآلداب ،القاهرة .1415 ،وحتقيق أمين عبدالرزاق الشوا ،دار نور الصباح ،دمشق ،ط .1435 ،1
-9إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل ،البن هشام ،حتقيق هاشم شالش ،جملة كلية
اآلداب جبامعة بغداد ،ع  ،1393 ،16ص .386-357
-10ألغاز [ابن هشام] يف النحو ،حتقيق أسعد خضري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.1393 ،
-11األلغاز النحوية[ ،املنسوب] البن هشام ،حتقيق موفق فوزي اجلرب ،دار الكتاب العريب ،دمشق،
ط 1417 ،1ه .وحتقيق حممد عبيد ،مدار الوطن ،الرايض .1425 ،وحتقيق عبدالعزيز صايف اجليل ،جملة
شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،مج  ،12ع 2007 ،2م ،ص .276-177
-12األلغاز النحوية[ ،املنسوب] خلالد األزهري ،حتقيق عبدالرزاق حامد مصطفى ،جملة كلية الرتبية
األساسية ابجلامعة املستنصرية ،العراق ،مج  ،21ع 2015 ،89م ،ص .104-65
-13اإلملام بشرح حقيقة االستفهام ،حتقيق عبدالفتاح سليم ،جملة عامل الكتب ،مج  ،4ع ،14
 ،1414ص .447-437
-14أمايل ابن الشجري ،حتقيق حممود حممد الطناحي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط .1413 ،1
-15إنباه الرواة عن أنباه النحاة ،للقفطي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،مصورة دار الفكر العريب،
السنة الثامنة ،العدد ( ،)23ذو القعدة 1441هـ /يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 2020م

73

القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت.1406 ،
-16أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،البن هشام ،حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد ،املكتبة
العصرية ،بريوت (وإليها العزو) .وحتقيق حممد عبدالعزيز النجار ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
-17إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون ،إلمساعيل ابشا البغدادي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
-18ابن هشام األنصاري آاثره ومذهبه النحوي ،لعلي فوده نيل ،عمادة شؤون املكتبات ،جامعة
امللك سعود ،الرايض ،ط .1406 ،1
-19ابن هشام األنصاري حياته ومنهجه النحوي ،لعصام نور الدين ،الشركة العاملية للكتاب ،بريوت،
ط 1989 ،1م.
-20ابن هشام األنصاري يف كتابه املغين ،لعلي فوده نيل ،رسالة ماجستري قدمت إىل قسم اللغة
العربية ،جامعة الكويت.1391 ،
عمان ،ط ،1
-21اعرتاض الشرط على الشرط ،البن هشام ،حتقيق عبدالفتاح احلموز ،دار عمار ،ن
.1406
-22اعرتاضات ابن هشام على معريب القرآن ،إلميان حسني السيد ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية
وإحياء الرتاث ،ديب ،ط .1428 ،1
-23االقرتاح يف أصول النحو وجدله ،للسيوطي ،حتقيق حممود فجال ،دار القلم ،دمشق ،ط ،1
.1409
-24البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،للشوكاين ،دار املعرفة ،بريوت.
-25الربود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية ،لعلي بن حممد بن أيب القاسم القرشي ،حتقيق
أمحد بن حممد القرشي ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى.1411 ،
-26بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،للسيوطي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة
العصرية ،بريوت.1419 ،
-27اتج العروس من جواهر القاموس ،حملمد مرتضى الزبيدي ،حتقيق جمموعة من األساتذة ،اجمللس
الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ط .1422-1385 ،1
-28اتريخ األدب العريب ،لكارل بروكلمان ،الرتمجة العربية إبشراف حممود فهمي حجازي ،القسم 6
( ،)11 ،10اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة1995 ،م.
-29اتريخ األدب العريب يف العراق ،لعباس العزاوي ،اجملمع العلمي العراقي ،بغداد.1382 ،1380 ،
-30حتصيل األنس لزائر القدس ،البن هشام ،حتقيق عيسى القدومي وخالد نواصرة ،مركز بيت
املقدس للدراسات التوثيقية ،قربص.1430 ،
-31حتقيقات واستدراكات يف سرية ابن هشام األنصاري ،جلابر بن عبدهللا السريع ،حبث خمطوط.
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-32ختريج أحاديث شرح الكافية للرضي ،لعبدالقادر البغدادي ،نسخة مكتبة جامعة امللك سعود
ابلرايض ،ضمن اجملموع .2686
-33ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد ،البن هشام ،حتقيق عباس مصطفى الصاحلي ،دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط .1406 ،1
-34التذكرة النحوية ،للزركشي ،نسخة مكتبة كوبرللي يف تركيا ،ابلرقم .1458
-35تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ،البن مالك ،حتقيق حممد كامل بركات ،دار الكاتب العريب،
القاهرة.1387 ،
-36تصحيح نص تراثي ،ملازن املبارك ،جملة آفاق الثقافة والرتاث ،ديب ،السنة  ،2ع ،1415 ،8
ص .49-46
-37التصريح مبضمون التوضيح ،خلالد بن عبدهللا األزهري ،حتقيق حممد ابسل عيون السود ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1421 ،1
-38تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ،للدماميين ،حتقيق حممد املفدى ،ط .1403 ،1
-39التعليق على مغين اللبيب ،للدماميين( ،القسم األول) حتقيق حممد بن عبدهللا القحطاين ،رسالة
ماجستري قدمت إىل كلية اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،1430 ،و(القسم الثاين) حتقيق
خلف بن حممد اجلهين ،رسالة دكتوراه قدمت إىل كلية اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
.1432
-40تنبيه األانم على خطأ نسبة كتاب شرح مجل الزجاجي إىل ابن هشام ،حملمد سامي أمحد ،جملة
كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس ،ليبيا ،ع 2004 ،21م ،ص .678-664
-41تنوير احلوالك شرح موطأ مالك ،للسيوطي ،املكتبة التجارية الكربى ،مصر.1389 ،
-42توجيه بعض الرتاكيب املشكلة ،البن هشام ،حتقيق عبدهللا احلسيين هالل ،مطبعة السعادة،
القاهرة1990 ،م.
-43توضيح قطر الندى ،لعبدالكرمي الدابن ،حتقيق عبداحلكيم األنيس ،دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل اخلريي ،ديب ،ط .1429 ،1
-44ثالث رسائل يف النحو ،البن هشام ،حتقيق نصر الدين فارس وعبداجلليل زكراي ،دار املعارف،
محص ،ط 1987 ،1م.
-45اجلاسوس على القاموس ،ألمحد فارس الشدايق ،مطبعة اجلوائب ،إسطنبول.1299 ،
-46اجلامع الصغري ،البن هشام ،حتقيق حممد شريف الزيبق ،مكتبة احللبوين ،دمشق ،ط .1387 ،1
وحتقيق أمحد حممود اهلرميل ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة( 1400 ،وإليها العزو).
-47اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحد ،البن املربد ،حتقيق عبدالرمحن العثيمني ،مكتبة
العبيكان ،الرايض ،ط .1421 ،1
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-48حاشية أمحد بسيسو الغزي على ألغاز [ابن هشام] ،املطبعة اإلعالمية ،القاهرة ،1304 ،واملطبعة
احلميدية املصرية(1322 ،وإليها العزو) ،واملكتبة احملمودية التجارية ،مصر.1347 ،
-49حاشية األلفية ،لياسني العليمي ،املطبعة املولوية ،فاس.1327 ،
-50حاشية التصريح ،لياسني العليمي ،حتقيق أمحد السيد سيد أمحد ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة.
-51حاشية تفسري البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي) ،للشهاب اخلفاجي ،دار صادر ،بريوت.
 -52حاشية شرح األمشوين على األلفية ،حملمد بن علي الصبان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1
.1417
 -53حاشية شرح ابن عقيل على األلفية ،حملمد اخلضري ،مصورة دار الفكر ،بريوت.
-54حاشية شرح خمتصر خليل للخرشي ،لعلي بن أمحد العدوي ،دار الفكر ،بريوت.
-55احلاشية املصرية على مغين اللبيب ،للدماميين( ،القسم الثاين) حتقيق فاطمة بنت عائض الساملي،
رسالة ماجستري قدمت إىل كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى.1433 ،
-56حاشيتان من حواشي ابن هشام األنصاري على ألفية ابن مالك دراسة وحتقي ًقا ،جلابر بن عبدهللا
السرينع ،رسالة دكتوراه قدمت إىل كلية اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.1440 ،
-57حسن بيان الندا بشرح قطر الندا ،ألمحد الدجلموين ،نسخة مكتبة األوقاف املصرية ،ابلرقم
.4143
-58حل األلغاز يف النحو[ ،املنسوب] البن هشام ،عناية جعفر مرتضى العاملي ،مطبعة النعمان،
النجف.1386 ،
-59حل ألغاز املسائل اإلعرابية يف اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ،البن هشام ،حتقيق حممد
إبراهيم سليم ،مكتبة ابن سينا ،القاهرة.1409 ،
-60حواشي أوضح املسالك ،البن قَ ِديد ،نسخة مكتبة عاطف أفندي إبسطنبول ،ابلرقم .2443
-61خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،لعبدالقادر البغدادي ،حتقيق عبدالسالم هارون ،مكتبة
اخلاجني ،القاهرة ،ط .1416 ،3
-62الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،البن حجر ،مراقبة حممد عبداملعيد خان ،دائرة املعارف
العثمانية ،حيدرآابد ،اهلند ،ط .1392 ،2
-63دليل اهلدى شرح قطر الندى ،للحريري احلرفوشي ،نسخة مكتبة فيض هللا إبسطنبول ،ابلرقم
.1961
-64الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،البن فرحون ،حتقيق حممد األمحدي أبو النور،
دار الرتاث للنشر ،القاهرة.
-65ذم الدنيا ،البن أيب الدنيا ،حتقيق حممد عبدالقادر عطا ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط
.1414 ،1
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-66ذيل كشف الظنون ،آلغا بزرك الطهراين ،عناية حممد مهدي املوسوي ،آبخر "هدية العارفني"،
دار الفكر ،بريوت.
-67رسالة يف إعراب حديث "كأنك ابلدنيا مل تكن وابآلخرة مل تزل" ،البن هشام ،حتقيق حممود
فجال ،جملة بيادر ،ع  ،1410 ،5ص  .52-39وحتقيق حممد حسني احملرصاوي ،حولية كلية اللغة
العربية جبامعة القاهرة ،ع 1997 ،15م ،ص .122-83
-68رسالة يف توجيه النصب يف إعراب فضال ولغة وخالفا وأيضا وهلم جرا ،البن هشام ،حتقيق
عمان ،ط .1404 ،1
حسن موسى الشاعر ،دار األرقم ،ن
-69رسالة يف قوله تعاىل﴿ :لَن يستـْن ِكف الْم ِسيح أَ ْن ي ُكو َن عب ًدا ِ
هلل َوَال الْ َم َالئِ َكةُ الْ ُم َقَّربُو َن﴾ ،البن
َْ
ْ َ َْ َ َ ُ َ
هشام ،حتقيق عبدالعزيز بن محيد اجلهين ،جملة معهد اإلمام الشاطيب ،مج  ،11ع  ،1437 ،21ص
.355-330
عمان1999 ،م.
-70رسالتان يف لغة القرآن ،حتقيق صاحب أبو جناح ،دار الفكر ،ن
-71روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حملمود اآللوسي ،حتقيق علي عبدالباري عطية،
دار الكتب العلمية ،بريوت.1415 ،
-72الروض األنف يف شرح السرية النبوية ،للسهيلي ،حتقيق عمر عبدالسالم السالمي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،ط .1421 ،1
-73الزهد ،ألمحد بن حنبل ،حتقيق حممد عبدالسالم شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1
.1420
-74السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،البن محيد النجدي ،حتقيق بكر أبوزيد وعبدالرمحن
العثيمني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط .1416 ،1
-75سر صناعة اإلعراب ،البن جين ،حتقيق جمموعة من األساتذة ،مطبعة مصطفى البايب احلليب،
مصر ،ط .1374 ،1
-76السنن ،للرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة ،مطبعة مصطفى
البايب احلليب ،مصر ،ط .1395 ،2
-77شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،البن العماد احلنبلي ،حتقيق عبدالقادر األرانؤوط ،دار ابن
كثري ،دمشق ،ط .1413 ،1
-78شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،البن هشام ،تصحيح حممد أمني عمران ،مطبعة مصطفى
البايب احلليب.1357 ،
-79شرح التسهيل ،البن مالك ،حتقيق عبدالرمحن السيد وحممد بدوي املختون ،دار هجر ،القاهرة،
ط .1410 ،1
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-80شرح مجل الزجاجي املنسوب إىل ابن هشام لقيط دعي لغري أبيه ،لعلي فودة نيل ،جملة معهد
املخطوطات العربية ،مصر ،مج  ،32ج 1988 ،2م ،ص .392-359
-81شرح خطبة التسهيل ،البن هشام ،حتقيق سعود بن عبدالعزيز اخلنني ،جملة اجلامعة اإلسالمية
ابملدينة املنورة ،ع  ،1428 ،141ص .498-419
-82شرح درة الغواص ،للشهاب اخلفاجي ،مطبعة اجلوائب ،إسطنبول .1299 ،وحتقيق عبداحلفيظ
فرغلي ،دار اجليل ،بريوت ،ط .1417 ،1
-83شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،البن هشام ،حتقيق حميي الدين عبداحلميد ،دار
الطالئع ،القاهرة2004 ،م .وحتقيق عبدالغين الدقر ،الشركة املتحدة للتوزيع ،دمشق( 1404 ،وإليها
العزو).
-84شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،للجوجري ،حتقيق نواف بن جزاء احلارثي ،عمادة
البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،ط .1424 ،1
-85شرح شواهد املغين ،للسيوطي ،حتقيق أمحد ظافر كوجان ،جلنة الرتاث العريب ،دمشق.1386 ،
-86شرح قصيدة ابنت سعاد ،البن هشام ،حتقيق سناء انهض الريس ،دار سعد الدين ،دمشق ،ط
1428 ،1ه .وحتقيق عبدهللا عبدالقادر الطويل ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،ط .1431 ،1
-87شرح قصيدة كعب بن زهري ،البن هشام ،حتقيق حممود حسن أبو انجي ،مؤسسة علوم القرآن،
دمشق ،ط .1404 ،3
-88شرح قطر الندى وبل الصدى ،البن هشام ،حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد،1355 ،
ومطبعة السعادة ،ط  ،1379 ،10واملكتبة التجارية الكربى ،القاهرة ،ط ( 1383 ،11وإليها العزو).
-89شرح كتاب احلدود ،للفاكهي ،حتقيق املتويل رمضان الدمريي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط ،2
.1414
-90شرح قواعد اإلعراب [املنسوب] للقوجوي ،حتقيق إمساعيل مروة ،دار الفكر ،دمشق ،ودار الفكر
املعاصر ،بريوت.1418 ،
-91شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية ،البن هشام ،حتقيق هادي هنر ،مطبعة اجلامعة ،بغداد،
عمان2007 ،م (وإليها العزو) .وحتقيق صالح نرواي ،دار مرجان للطباعة،
 ،1397ودار اليازوري ،ن
عمان.1440 ،
القاهرة ،ط1984 ،2م .وحتقيق صاحل سهيل محودة ،دار الفاروق ،ن
-92شرح مغين اللبيب (املزج) ،للدماميين ،حتقيق أمحد عزو عناية ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت،
ط .1428 ،1
-93شرح املواهب اللدنية ،للزرقاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .1417 ،1
-94شروح عز الدين بن مجاعة على قواعد اإلعراب دراسة وصفية حتليلية ،ألسامة خالد محاد ،حبث
مكمل ملتطلبات املاجستري قدم إىل قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب ابجلامعة اإلسالمية يف غزة.1429 ،
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-95شفاء العليل يف إيضاح التسهيل ،للسلسيلي ،حتقيق عبدهللا بن حسني الربكايت ،مكتبة الفيصلية،
مكة املكرمة ،ط .1406 ،1
-96صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،للقلقشندي ،حتقيق حممد حسني مشس الدين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1987 ،1م.
-97صحيح البخاري ،مصورة الطبعة السلطانية ،مراجعة حممد زهري الناصر ،دار طوق النجاة ،ط
.1422 ،1
-98الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،للسخاوي ،مصورة دار اجليل ،بريوت ،ط .1412 ،1
-99طبقات الشافعية الكربى ،لعبدالوهاب بن علي السبكي ،حتقيق عبدالفتاح حممد احللو وحممود
حممد الطناحي ،دار إحياء الكتب العربية ،مطبعة فيصل عيسى البايب احلليب ،القاهرة.
-100عقود اجلمان وتذييل وفيات األعيان ،للزركشي ،نسخة جمموعة فاتح يف املكتبة السليمانية
إبسطنبول ،ابلرقم .4434
-101عقود الزبرجد على مسند اإلمام أمحد ،للسيوطي ،حتقيق سلمان القضاة ،دار اجليل ،بريوت،
.1414
-102عناية ابن هشام النحوي بتفسري القرآن الكرمي وإعرابه ،لشايع بن عبده األمسري ،جملة اجلامعة
اإلسالمية ابملدينة املنورة ،ع  ،132ص .392-253
-103عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري ،البن سيد الناس ،حتقيق إبراهيم حممد رمضان،
دار القلم ،بريوت ،ط .1414 ،1
-104غريب احلديث ،أليب عبيد ،حتقيق حسني حممد شرف ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،
القاهرة ،ط .1404 ،1
-105فتاوى تقي الدين السبكي ،دار املعرفة ،بريوت.
-106الفتح القريب يف شرح مغين اللبيب ،للسيوطي( ،اجلزء األول) ،حتقيق مرزوق املرزوقي ،رسالة
دكتوراه قدمت إىل كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى.1418 ،
-107الفعل يف حنو ابن هشام ،لعصام نور الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .1428 ،1
-108فهرس خمطوطات بلدية اإلسكندرية (القسم الثالث :التاريخ وملحقاته) ،ليوسف زيدان ،اهليئة
العامة ملكتبة اإلسكندرية.1420 ،
-109فهرس خمطوطات خزانة ابن يوسف مبراكش ،للصديق بن العريب ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،ط .1414 ،1
-110فهرس خمطوطات خزانة القرويني ،حملمد العابد الفاسي ،ط .1403 ،1
-111فوح الشذا مبسألة كذا ،البن هشام ،حتقيق أمحد مطلوب( 1382 ،وإليها العزو) .وجملة كلية
اآلداب جبامعة بغداد ،ع 1963 ،6م ،ص .98-67
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-112قراءة يف عنواانت آاثر ابن هشام األنصاري ،حملمد سامي أمحد ،جملة اجلامعة اإلسالمية ببغداد،
ع  ،1427 ،19ص .216-192
-113قصر األمل ،البن أيب الدنيا ،حتقيق حممد خري رمضان يوسف ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط ،2
.1417
وبل الصدى ،البن هشام ،حتقيق علي بن سامل ابوزير ،دار الوطن ،الرايض ،ط
-114قطر الندى ن
.1420 ،1
-115الكتاب ،لسيبويه ،حتقيق عبدالسالم هارون ،مصورة دار اجليل ،بريوت ،ط .1
-116كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حلاجي خليفة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
-117مأخذ الضبط فيما يتعلق ابعرتاض الشرط على الشرط ،للجربيت ،حتقيق وليد السراقيب ،جملة
عامل الكتب ،الرايض ،مج  ،16ع  ،1415 ،3ص .229-211
-118املباحث املرضية املتعلقة ب َـم ْن الشرطية ،البن هشام ،حتقيق مازن املبارك ،دار ابن كثري ،دمشق،
ط .1408 ،1
-119خمتصر تذكرة ابن هشام األنصاري ،حملمد بن جالل احلنفي التباين ،حتقيق جابر بن عبدهللا
السرينع ،مؤسسة الراين ،بريوت ،ط .1434 ،1
عمان،
 -120املرقاة إلعراب ال إله إال هللا ،البن الصائغ ،حتقيق حسن موسى الشاعر ،دار عمار ،ن
2002م.
-121مسألة ﴿إِ َّن ر ْمحت ِ
ِِ
هللا قَ ِر ِ
ني﴾ عند ابن مالك وابن هشام ،حتقيق ماجد
يب م َن ال ُـم ْحسن َ
َََ
ٌ
الذهيب ،جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،ديب ،ع  ،1411 ،3ص .250-223
-122مسألة تعدد ما بعد إال على ثالثة أقسام ،البن هشام ،حتقيق سعيد بن علي الغامدي ،جملة
الدراسات اللغوية ،مج  ،18ع  ،1437 ،2ص .96-63
-123مسألة احلكمة يف تذكري قريب يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ر ْمح ِ
يب﴾ ،البن هشام ،حتقيق
َََ
ت هللا قَ ِر ٌ
عمان ،ط .1405 ،1
عبدالفتاح احلموز ،دار عمار ،ن
-124مسائل االشتغال يف النحو ،البن هشام ،حتقيق حسان بن عبدهللا الغنيمان ،جملة اآلداب
للدراسات اللغوية واألدبية ،جامعة ذمار ،ع 2020 ،6م ،ص .97-40
-125املسائل السفرية ،البن هشام ،جملة العرفان ،لبنان ،ع 1923 ،9م ،ص  ،972-666و ع
1923 ،10م ،ص  .790-784وحتقيق علي حسني البواب ،دار طيبة ،الرايض ،ط ،1402 ،1
عمان ،ط .1409 ،2
ومكتبة املنار ،ن
 -126املسائل السفرية ،لسليمان ظاهر ،جملة اجملمع العلمي العريب ،دمشق ،مج  ،22ج ،10 ،9
1947م ،ص .473-470
-127املسائل السفرية يف النحو ،البن هشام ،حتقيق حامت الضامن ،جملة املورد ،بغداد ،مج  ،9ع
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 ،1400 ،3ص  ،146-115ومؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ( 1403 ،1وإليها العزو) .وحتقيق هاشم
طه شالش ،جملة اجملمع العلمي العراقي ،بغداد ،ع 1981 ،4 ،3م ،ص  .550-501وحتقيق عبدالصمد
العشاب ،جملة عامل الكتب ،الرايض ،مج  ،16ع  ،1415 ،1ص .66-57
-128املسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري بني حتقيق العنوان وحتقيق املنت ،لرشيد
بلحبيب ،جملة عامل الكتب ،الرايض ،مج  ،18ع  ،1418 ،5ص .480-473
 -129املسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري حتقيق عبدالصمد العشاب ،عرض عبدهللا
بن سليم الرشيد ،جملة عامل الكتب ،الرايض ،مج  ،16ع  ،1416 ،5ص .504-501
-130املسائل املرضية املتعلقة مبَ ْن الشرطية ،البن هشام ،حتقيق راشد أمحد جراري ،صحيفة دار
العلوم للغة العربية وآداهبا والدراسات اإلسالمية ،مصر ،مج  ،2ع 1994 ،1م ،ص .194-181
-131مسائل يف إعراب القرآن ،البن هشام ،حتقيق صاحب أبو جناح ،جملة املورد ،بغداد ،مج ،3
ع  ،1394 ،3ص .166-143
-132مسائل يف النحو ،البن هشام ،حتقيق طه حمسن ،جملة املورد ،بغداد ،مج  ،25ع ،4 ،3
 ،1418ص .119-107
-133املسند ،ألمحد بن حنبل ،حتقيق جمموعة من األساتذة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،1
.1421-1416
-134مسند الفاروق ،البن كثري ،حتقيق عبداملعطي قلعجي ،دار الوفاء ،املنصورة ،ط .1411 ،1
-135مشكل اإلعراب عند ابن هشام مجعا ودراسة ،لياسني مهدي عوض هللا ،رسالة ماجستري
قدمت إىل قسم اللغوايت يف كلية اللغة العربية جبامعة األزهر ،القاهرة.1438 ،
-136مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،البن هشام ،حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد ،املكتبة
التجارية الكربى ،مطبعة املدين ،القاهرة .وحتقيق مازن املبارك وحممد علي محدهللا ،دار الفكر ،بريوت ،ط
1985 ،6م (وإليها العزو) .وحتقيق عبداللطيف اخلطيب ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت ،ط .1421 ،1وحتقيق فخر الدين قباوة ،دار اللباب ،إسطنبول ،ط .1439 ،2
-137مقاالت هامة البن هشام يف اللغة واألدب والنحو والصرف ،حتقيق نسيب نشاوي ،دار اجليل،
بريوت ،ط .1411 ،1
-138من رسائل ابن هشام النحوية ،حتقيق حسن إمساعيل مروة ،مكتبة سعد الدين ،دمشق ،ط ،1
.1409
-139من مفارقات التحقيق :املسائل السفرية يف النحو البن هشام األنصاري حقيقتها وموقف
الباحثني منها ،حلسن موسى الشاعر ،جملة جممع اللغة العربية ،دمشق ،مج  ،79ج 2004 ،1م ،ص
.176-169
-140من نفائس املخطوطات العربية يف إيران ،إلايد الطباع ،ضمن (حماضرات مؤمتر املخطوطات
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العربية يف إيران) ،املستشارية الثقافية اإليرانية بدمشق ،ط 2002 ،1م ،ص .64-57
 -141منهج ابن هشام من خالل كتابه املغين ،لعمران عبدالسالم شعيب ،الدار اجلماهريية ،ليبيا،
ط 1986 ،1م.
-142مواهب األديب شرح مغين اللبيب ،لوحيي زاده اإلزنيقي ،نسخة جمموعة جارهللا ابملكتبة
السليمانية يف إسطنبول ،ابلرقم .1943
-143موقد األذهان وموقظ الوسنان ،البن هشام ،حتقيق علي فودة نيل ،جملة كلية اآلداب جبامعة
الرايض ،مج 1980 ،7م ،ص ( 194-137وإليها العزو) .وحتقيق وليد السراقيب ،جملة عامل الكتب،
الرايض ،مج  ،14ع  ،1413 ،3ص .285-277
-144نتائج التحصيل يف شرح كتاب التسهيل ،للمرابط الدالئي ،حتقيق مصطفى الصادق العريب،
مطابع الثورة للطباعة والنشر ،بنغازي ،ليبيا.
-145النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،البن تغري بردي ،حتقيق حممد حسني مشس الدين،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .1413 ،1
-146نزهة الطرف يف علم الصرف ،البن هشام ،حتقيق أمحد عبداجمليد هريدي ،مكتبة الزهراء،
القاهرة.1410 ،
-147نصوص حمققة يف اللغة والنحو ،حتقيق حامت الضامن ،جامعة بغداد1991 ،م.
-148نفائس املخطوطات العربية يف إيران ،حلسني علي حمفوظ ،جملة معهد املخطوطات العربية ،مج
 ،3ع  ،1376 ،1ص .78-3
-149نفحة الرُيانة ورشحة طالء احلانة ،للمحيب ،حتقيق عبدالفتاح احللو ،مطبعة عيسى البايب
احلليب.1387 ،
-150النكت على األلفية والكافية والشافية والشذور والنزهة ،للسيوطي ،حتقيق فاخر جرب مطر ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط .1428 ،1
-151النكت على مغين اللبيب ،للشهاب اخلفاجي ،نسخة مكتبة ويل الدين إبسطنبول ،ابلرقم
.3051
-152نكتة اإلعراب ،البن هشام ،حتقيق ماهر املنجد ،جملة عامل الكتب ،الرايض ،مج  ،14ع ،1
 ،1413ص .39-31
-153نواهد األبكار وشوارد األفكار ،للسيوطي( ،القسم األول) حتقيق أمحد حاج عثمان( ،القسم
الثاين) ،حتقيق حممد كمال علي ،رسالتا دكتوراه قدمتا إىل قسم الكتاب والسنة يف كلية أصول الدين جبامعة
أم القرى ،مكة املكرمة.1424 ،1423 ،
-154هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني ،إلمساعيل ابشا البغدادي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.
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.1421
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() 2
مجوع التكسي ف األصمعيات :دراسة
صرفية داللية

مزاح
د .حممد عبد للا آل ّ
• حاصل على درجة الدكتوراه ،مع مرتبة
الشرف األوىل يف أصول اللغة من اجلامعة
اإلسالمية عام 1431هـ.
• أستاذ اللغوايت العربية املساعد جبامعة
امللك خالد ،واملشرف العام على وحدة تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها.
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مستخلص البحث
مجوع التكسري يف األصمعيات :دراسة صرفية داللية
الصريف من املسائل املبثوثة اليت ال يزال الدارسون يطرقوهنا
موضوع البحث :تع ّد مجوع التكسري يف احلقل
ّ

مدونة "األصمعيات" يف
تنظريا وإ ْن تطبي ًقا ،منطلقني من املفرد إىل اجلمع أو العكس ،وتع ّد ّ
من زوااي خمتلفة ،إ ْن ً
املتعمقة
علما وذوقًا ً
قفرا من الدراسات ّ
احلقل اللغوي من ّ
املدوانت العالية ملكانة صاحبها ً
ونقدا ،ولكنها ال تزال ً
الكاشفة ملستواها الصريف والداليل .ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة.
أهداف البحث :حصر مجوع التكسري الواردة يف األصمعيات ودراستها صرفًا وداللةً ،ومدى استيعاهبا

لتلك الصيغ الواردة يف كتب الصرف.

منهج الباحث :اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،يف ثالثة مباحث مسبوقةً مبقدمة

ومفضيةً إىل نتائج.

ظ ابلعناية ،وأهنا حوت طائفة كثرية من
النتائج :أمهها :أن األصمعيات من ذخائر الشعر العريب اليت مل حت َ
مجوع التكسري على خمتلف أوزاهنا ،وأمهلت أخرى ،ومنها جميء اإلعالل فيها على صيغ :أفعال ،فِ ْعل ،مفاعل،
فـُعُول ،فعائل ،فعال ،وجميء اإلدغام يف صيغ :أفعل ،أفعلة ،وجميء القلب املكاين واحلذف يف فواعل ،وجميء
مجوع على وزن املصدر ،كـ(فُـعُول) ،وأ ّن الداللة يف األصمعيات خمتلفة حبسب توظيف الشعراء لصيغ مجوع
التكسري خدمةً للصورة الفنية الدالة على املعىن.
اجا ،ودراستها على املستوايت
أح ّ
مبدوانت الشعر العريب حتقي ًقا وإخر ً
التوصياتُ :
ث الدارسني على العناية ّ
اللغوية األربعة ،وتقريبها للناس مبا يناسب.

الكلمات املفتاحية:

مجوع  -التكسري -األصمعيات -صريف -داليل.
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Abstract
Broken Plurals in Alasmaeiat Poems: A MorphSemantic Study
Research topic: Broken plurals are considered in the field of
morphology as part of the imposed issues which are tackled by
scholars from different perspectives whether being theoretical or
practical and from singular to plural and vice versa. Alasmaeiat are
considered in the literary field as one of the best poetic collections
due to the supreme status of Alasmaei as scholar and critic,
however, they are still poor in terms of in-depth studies that reveal
their morphological and semantic levels and hence the idea of this
study constructed.
The Research Objectives:

This study is devoted to the

collection of the broken plurals in Alasmaeiat and their
investigation from a morpho-semantic perspective and the extent
to which these formulas are covered in the syntactic books.
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The research Methodology: The researcher has followed the
descriptive analytic method in this study which is composed of
three chapters preceded by an introduction and it came up with
contributive results.
The Results: the study came up with significant result that
Alasmaeiat are part of the rich Arabic poetic collections which are
not deeply investigated. Another result is that Alasmaeiat are full of
lexical items that are not included in the Arabic dictionaries which
contained numerous broken plurals formulas of different rhythms
such as: replacement in the form of "Aafal – feil – mafaeil – faaeil –
faal" , and the assimilation in the form of " afaul – afeila" and the
adverbial diversion and elision as in " shua" and other plurals came
in the form of the gerund as "fowal". The semanticity in Alasmaeiat
is variant due to the fact that poets employ Broken plurals ' formulas
to serve the artistic image that denote meaning.
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Recommendations: The researcher recommended the necessity
of investigating and producing Arabic poetic collections at the four
linguistic levels and make it relevantly attainable .
Key words: Broken Plurals – Alasmaeiat – Morphological –
Semantic.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدان حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني،
وبعد...
فإن الشعر ديوان العرب حوى أايمهم واترخيهم وأخبارهم ،وكذا حوى لغتهم وأساليبهم ،فهو مصدر رئيس
من مصادر البحث النحوي والصريف ،ال سيما الشعر اجلاهلي ،إذ كانت اللغة يف ذلك العصر يف أوج خصوبتها
وقوهتا ،ولذلك عكف العلماء على مجع الشعر اجلاهلي يف دواوين واختيارات.
ومن هذا ما مجعه األصمعي من اختياراته يف «األصمعيات» ،وقد عكفت يف هذا البحث على دراسة
مجوع التكسري فيها دراسةً وصفية حتليلية ،وكذا دراسةً داللية لتلك اجلموع.

وقد قسمت هذه الدراسة إىل :مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث ،وخامتة تشتمل على أهم النتائج

والتوصيات.
التمهيد :عرفت فيه ابألصمعي وكتابه «األصمعيات».
واملبحث األول :مجوع التكسري وأهم صيغها.

املبحث الثاين :الظواهر الصرفية يف مجوع التكسري من خالل األصمعيات.

املبحث الثالث :مجوع التكسري يف األصمعيات دراسة داللية.
اخلامتة ،وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات اليت وصلت إليها من خالل هذا البحث.
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التمهيد
التعريف ابألصمعي(: )1

عبد امللك بن قُـَريب بن أصمع ،وينتهي نسبه إىل قيس بن َعْيالن .صاحب األدب واللغة،
أبو سعيدُ ،
والنحو ،والغريب ،واألخبار ،وامللح ،وكان عاملا ابألنساب واألايم واألخبار ،كانت له اليد الطوىل يف اللغة ال
ً
يعرف فيها مثله ،ويف كثرة الرواية(ُ .)2ولد سنة بضع عشرة ومئة( )3ابلبصرة ،مث قدم بغداد يف أايم الرشيد( .)4قال
أبو العباس املربد :كان األصمعي أسد الشعر والغريب واملعاين( .)5ويقال :كان الرشيد يسميه شيطان الشعر.
أحدا أعلم ابلشعر من األصمعي وخلف ،فقلت :أيهما كان ألـ ّم؟ فقال :األصمعي؛
وقال األخفش :ما رأينا ً
حنواي .كان كثري التطواف يف البوادي ،يقتبس علومها ويتلقى أخبارها ،مما حدا ابخللفاء لتقريبه ،وكافأته
ألنه كان ا
عليها ابلعطااي الوافرة( .)6له من التصانيف الكثرية :األصمعيات ،اإلبل ،الشاة ،خلق اإلنسان ،املرتادف،
وغريها( .)7تويف سنة 216هـ ،ابلبصرة( ،)8وقد أُفرد األصمعي بدراسات منها :املنتقى من أخبار األصمعي،
للربعي( ،)9واألصمعي اللغوي ألمحد كمال زكي ،واألصمعي اللغوي ،صورة عراقية يف القرن الثاين ،لعبد احلميد
الشلقاين ،واألصمعي حياته وآاثره ،لعبد اجلبار اجلومرد ،واألصمعي وجهوده يف رواية الشعر العريب إلايد
عبد اجمليد(.)10

( )1ينظر يف ترمجته :أخبار النحويني البصريني للسريايف ،ص  ،46اتريخ بغداد للخطيب البغدادي ،157 /12 ،وطبقات
النحويني واللغويني للزبيدي ،ص  ،167ونزهة األلباء يف طبقات األدابء لألنباري ،ص  ،90ووفيات األعيان البن خلكان/3 ،
.170
( )2ينظر :نزهة األلباء يف طبقات األدابء لألنباري ،ص .91
( )3سري أعالم النبالء للذهيب.176 /10 ،
( )4اتريخ بغداد للخطيب البغدادي.157 /12 ،
( )5أخبار النحويني البصريني للسريايف ،ص .46
( )6ينظر :األعالم للزركلي.162 /4 ،
( )7ينظر :األصمعيات ،حتقيق عمر فاروق الطباع ،ص ،7واألصمعيات ،حتقيق قصي احلسني ،ص.10
( )8نزهة األلباء يف طبقات األدابء لألنباري ،ص .91
( )9حققه عز الدين التنوخي ،عن جممع اللغة العربية بدمشق.
( )10ينظر :األصمعيات ،دراسة أدبية واترخيية ،حممد مصطفى منصور ،ص.32
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التعريف ابألصمعيات:

األصمعيات أحد مصادر الشعر العريب وذخائره ،ومسيت بـ «األصمعيات» نسبةً ملختارها وجامعها أيب
امتدادا للمفضليات( ،)2وقصائدها خمتلفة العدد
سعيد األصمعي ،وكان قد اختارها هلارون الرشيد( ،)1وليست
ً
شاعرا،
احدا وسبعني ن ا
نظرا الختالف الرواة واحملققني يف ذلك ،فقد ع ّدها املستشرق وليم بن الورد و ً
صا لستني ً
ً
()3
املفضليات عام  ،1902 ،1320أبملانيا  .بينما ع ّدها أمحد شاكر وعبد السالم هارون
عندما طبعها مع ّ
نصوصا مجعها من
شاعرا ،عندما حققاها ( .)4وقد زاد انصر توفيق اجلباعي
ً
اثنني وتسعني ً
نصا ،لواحد وسبعني ً
شاعرا ( .)5مث أخرجها حممد نبيل طريفي يف
بطون الكتب منسوبةً لألصمعيات ،فأصبحت ( )104لـ(ً )81
منهج ملفق سار عليه على عدد قريب من ذلك ( .)6وابلنظر لعصور تلك املختارات جند أهنا مشلت ما قبل
األصمعي .وقصائدها خمتلفة الطول ،من القطعة إىل القصيدة ،وتلتقي مع املفضليات يف تسع عشرة قصيدة(.)7
"والظاهرة الغالبة يف األصمعيات قصر القطع املختارة على وجه العموم .ورمبا كان األصمعي يبغي من وراء
اختياره وجهة لغوية ،ففي األصمعيات يتجلى مزاج األصمعي الذي يرجح يف نظره الناحية اللغوية والنحوية يف
كل أثر شعري ،على الناحية األدبية"(.)8
وقد انلت ثقةَ األدابء والنقاد والبالغيني قدميًا وحديثًا ،وابلرغم من احتوائها معاين مهجور مل تثبتها
()9
الشراح ،ولعل ذلك يرجع إىل قلة غريبها
املعاجم  ،غري أهنا مل تنل الشهرة الذى انلتها املفضليات ،ويتعلّق هبا ّ
ابلقياس إىل املفضليات (.)10

( )1خزانة األدب( 104/10 ،233/5 ،الشاهدان.)821 ،499 :
( )2ينظر :شرح شواهد املغين للسيوطي  ،714/2واألصمعيات ،لفخر قباوة ص.595
( )3ينظر :األصمعيات :دراسة يف االختيار ،حممود اجلادر ،ص.44
( )4األصمعيات ،الطبعة  ،1967 ،1387 ،3وكذلك يف حتقيق عمر فاروق الطباع ،وحتقيق قصي احلسني.
( )5ينظر :استدراكات على األصمعيات ،ص  ،1انصر توفيق اجلباعي ،ص .550
( )6ينظر :األصمعيات ،حتقيق حممد نبيل طريفي ،ص .7
( )7ينظر :اتريخ األدب العريب لشوقي ضيف ،178 /1 ،ويف اتريخ األدب اجلاهلي ،لعلي اجلندي ،ص  ،160واألصمعيات:
دراسة يف أسس االختيار ،حبث منشور يف جملة املورد العراقية ،مج ،29ع ،3ص .45
( )8يف اتريخ األدب اجلاهلي ،لعلي اجلندي ،ص .161
( )9ينظر :األصمعيات ،ص .281
( )10اتريخ األدب العريب لشوقي ضيف.178 /1 ،
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املبحث األول
مجوع التكسري وأهم صيغها

تغريت صورة مفرده( ،)1وهذا يدل على أمرين :أن هذا اجلمع يدل
يعرف النحاة مجع التكسري أبنه كل مجع ّ
ّ
مفردا .ولصور التغيريات الالحقة أشكال وصور منها:
على ثالثة فأكثر ،وأ ّن له ً
ـ(صْنو) ِ
 -1إما بزايدة على بِنية مفرده ،ك ِ
و(صْنوان).
ّ
و(ُتَم).
ـ(ُتْ َمة) ُ
 -2أو بنقصها ،ك ُ
ُسد).
َسد) و(أ ْ
 -3أو بتبديل شكلها ،كـ(أ َ
ـ(ر ُجل) و( ِرجال).
 -4أو بزايدة وتبديل شكل ،ك َ
و(ر ُسل).
ـ(ر ُسول) ُ
 -5أو بنقص وتبديل شكل ،ك َ
 -6أو بزايدة ونقص وتبديل ،كـ(تِلميذ) و(تَالميذ)(. )2
ٍ
أضرب :ضرب يكون امسًا للجمع ،ومنها ما
أيضا على ثالثة
قال ابن السراج" :وأبنية هذه اجلموع جتيء ً
بين لألقل من العدد وهي العشرة فما دوهنا ،ومنها ما هي لألكثر ،والكثري ما جاوز العشرة ويتّسعون فيها،
فمنها ما يستعمل يف غري اببه ،ومنها ما يقتصر به على بناء القليل عن الكثري"( .)3وهو نوعان:
حيث يُراد بيان القلاة ،وال يستعمل
مجع قلّة ومجع كثرة ،والقلة ليس هو األصل يف اجلمع؛ ألنه ال يذكر اإال ُ
جملرد اجلمعية واجلنسية كما استعمل له مجع الكثرة( ،)4وهو يدل على ما بني ثالثة وعشرة ،والكثرة يدل على ما
ّ
بني الثالثة وما ال هناية ،وقد يتناوابن لداللة لغوية.
ومجع القلة له أوزان ،منها املشهور ومنها املغمور ،فأشهرها ما نظمه ابن مالك بقوله:
ِا ()5
َفعال ُمجوعُ قل ْه
أفعِلةٌ أفْـعُ ٌل مث فِ ْعلَه
تأ ٌ
ُُثا َ
ِ
ابعي ،مذكر ،قبل آخره حرف م ّد ،كرغيف وأرغفة(.)6
 -1أَفعلَة :وعليه جيمع كل اسم ر ٍّ
" -2أَفْـعُل" ويطارد يف نوعني(:)7
) (1ينظر :املقتضب ،6/2 ،ومعاين القرآن للفراء ،130/1 ،واللمع ،ص  ،22والبديع يف علم العربية البن األثري.106 /2 ،
) (2ينظر :شرح التسهيل ،70/1 ،واملقاصد الشافية ،10/7 ،والتّصريح ،300/2 ،وشرح األمشوينّ ،119/4 ،وتصريف األمساء،
عنرت.203 ،
) (3األصول.430/2 ،
) (4شرح الشافية ،92/2 ،والكليات للكفوي.1032 ،
) (5مت األلفية ،ص  ،52وشرح الكافية الشافية.1807/4 ،
) (6ينظر :الكتاب  ،582/3وشرح الشافية  ،100/2وأبنية صرف سيبويه ،ص .298
) (7ينظر :الكتاب  ،582/3وشرح الشافية  ،100/2وأبنية صرف سيبويه ،ص .298
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و"ظيب" ومجعُها "أ ْكلب ،وأَظْ ٍ
ب،
ص ّحت المه أم أُعلا ْ
أْ -فعل ،صحيح العني ،سواء َ
ت ،حنوَ " :كلب" ْ
بشرط ّأال تكون فاؤه و ًاوا ،وال عينه والمه من جنس واحد(.)1
معنواي ،وقبل آخره مد كـ "ذراع" و"ميني"(.)2
الرابعي املؤنث ا
بُّ -
 -3أفعال :وعليه جيمع كل اسم ثالثي مل جيمع على أفعُل ،عدا ما كان على وزن فـُ َعل ،أو فَـ ْع ٍل ،صحيح
الفاء والعني ،غري مضعف(.)3
مساعي ،كـ فِتية ،وصبية(.)4
 -4فِ ْعلَة :مل يطّرد يف شيء من األوزان؛ لذا هو
ٌّ
الثاين :مجع الكثرة(:)5
وهو األصل ،وله ستة عشر وزًان غري صيغ منتهى اجلموع ،وهي:
ْ -1فع ٌل ،للصفة املشبهة اليت على وزن "أَفعل" وملؤنثها الذي على وزن "فعالءَ" َكـعُوٍر.
 -2فعل ،للصفات اليت على وزن "فَعول" مثل صرب ،وغُري .ولأل ِ
َمساء الرابعية اليت اثلثها حرف مد ومل تقرتن
ُُ ُ
ٌُ
ِ
بتاء أتْنيث مثلُ :ح ُجب ،وُكتُ ٍ
ب.
ف على فُـعلَى مؤنّ ِ
صٍ
ث أفْـ َعل ،حنو ُك َرب.
ْ َُ
لالس ٍم على فُـ ْعلَة ،حنو غُرفةْ ،أو َلو ْ
 -3فُـ َع ٌلْ ،
 -4فِ َع ٌلِ ،لف ْعلَةَ ،كـ ِح َج ٍج ،وقِطَط.
ابع ٍة.
 -5فَـ َعلةَ ،كـ َ
 -6فُـعلة ،ويطرد يف وصف ملذكر عاقل على ِ
فاعل ،معتل الالامَ ،كـ ُهداة.
َ
فاعلَ ٍةِ ،
فاع ٍل أو ِ
 -7فـُعال ،ويطا ِرد يف وصف علَى ِ
يحي الالاِم َكـ ُراك ٍع.
َ
ٌ َ ُ
َ
صح َ
ْ
 -8فَـ ْعلىَ ،كـ َم ْرضى.
 -9فِ َعلَةَ ،كـ ِدبَـبَ ٍة.
ِ
ال ،يكون السم على فَـعل ،صحيح الالم ،مثل ِجبال ،ولَِف ٍ ِ ٍ
كرمِ ،مثْل
عيل وفَعيلَة ْ
َ
 -10ف َع ٌ َ
وص َف ْني من ابب ُ
كِرام.
ال ،ويطرد يف وصف ملذكر عاقل ،على فاعل ،صحيح الالم،كـ ُكتّ ٍ
اب.
 -11فُـ ّع ٌ
) (1اللمحة يف شرح امللحة ،البن الصائغ ،260/1 ،وشذا العرف ،ص .86
) (2املقتضب ،195/2 ،واملساعد ،400/3 ،وشذا العرف ،ص .86
) (3ينظر :الكتاب ،17/2 ،واملقتضب.329/3 ،
) (4النحو الوايف ،عباس حسن.80/3 ،
) (5ينظر :الكتاب ،227/3 ،واملقتضب ،218/2 ،وشرح الكافية ،89/2 ،واملستوايت اللغوية يف مجوع التكسري ،منرية
حجازي ،حبث منشور يف جملة رابطة األدب احلديث ،ج.2007 ،42
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ِ
ٍ
ٍ
فاء َغري وا ِو ِي الْ ِ ِ
والس ٍم على فَعِل كـ
 -12فُ ٌ
عول ،يَكون ِلف ْعل ْ
امسًاُ ،مثَـلا َ
ث الْ ْ َ ّ ْ
وجنودْ ،
عني ،مثْ ُل قُـلُوب وقُـ ُرود ُ
قُ ٍ
لوب.
 -13فِ ْعالنَ ،كـ ِغلمان.
ض ٍ
بان.
 -14فـُ ْعالنَ ،كـ قُ ْ
ِ
ِ
مضعفَ ،كـ أَنبياء.
 -15أفعالءُ ،ويطّرد يف وصف لعاقل على فَعيل مبعىن فاعل معتل الالّم ،أو ّ
 -16فُـ َعالءَُ ،كـ نُبالء.
كل مجع كان بعد ألف تكسريه حرفان ،أو ثالثة أحرف
ومن مجوع الكثرة :صيغ منتهى اجلموع ،وهو ُّ
الثالثي.
وسطُها ساكن ،كدراهم وقناديل .وله تسعة عشر وزًان يف املشهور ،كلها يف مزيد
ّ
وأما الرابعي واخلماسي فلهما "فعالِل ،وفعاليل" ،ويشاركهما فيهما بعض املزيد فيه من الثالثي( ،)1وهي
تسعة عشر وزًان:
 -2 -1فعالِل وفعاليل :جملرد الرابعي ومزيده حبرف واحد ،وللخماسي مثل :درهم ودراهم،
وغضنفر وغضافر ،وسفرجل وسفارج ،وللثالثي املزيد فيه حرف صحيح مثل :سْنبل وسنابل .أَما
فعاليل فللرابعي واخلماسي اللذين زيد قبل آخرمها حرف علة مثل :قِْرطاس وقراطيس ،وفردوس
وفراديس.
ِ
علما أَو اسم تفضيل مثل :أَفضل وأَفاضل ،وللرابعي الذي
 -3أَفاعل :لوزن "أَفْعل" امسًا أو ً
أَوله مهزة زائدة مثل أَرانب.
ِ
ِ -4
املبدوء مبيم زائدة :مسجد ومساجد.
مفاعل :للرابعي
ِ -5
تفاعل :للرابعي الذي أَوله اتءُ زائدة مثل :تِنبل "قصري" وتنابل ،وجت ِربة وجتارب.
 -6أَفاعيل :للرابعي املزيد فيه حرف م ّد مثل :أُسلوب وأَساليب.
ِ -7
تفاعيل :للرابعي املزيد فيه اتء.
ِ
املبدوء مبيم زائدة وقبل آخره م ّد زائد مثل :مصباح ومصابيح.
 -8مفاعيل :للرابعي
 - 9فو ِ
اعل :مجع لرابعي اثلثه واو أَو أَلف زائداتن :خامت وخوامت ،وما هو على وزن فاعل صفةً
لغري عاقل مثل :شاهق وشواهق ،وما هو على وزن فاعلة :مثل شاعرة وشواعر.
 -10فواعيل :ملا زاد على ما فواعل حبرف م ّد قبل اآلخر مثل :طاحون وطواحني.
 -11فعائل :للرابعي الذي قبل آخره حرف مد زائد مثل :كرمية وكرائم.
( )1ينظر :الكتاب ،614/3 ،واملقتضب ،216/2 ،ومن قضااي مجوع التكسري ،حممد أبو الفتوح شريف ،حبث منشور يف جملة
كلية الرتبية ابملدينة املنورة ،جامعة امللك عبد العزيز ،س ،2ع.1982 ،2
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 -13 -12فعاىل وفعايل :مجع السم على فَـ ْعلى مثل :فتوى وفتاوى أو فتا ٍو ،والسم على
فِ ْعلى مثلِ :ذفْرى وذفارى أَو ذفا ٍر ،والسم على فَـ ْعالء مثل صحراء وصحارى أَو صحا ٍر ،أَو لصفة
أنثى ال مذكر هلا مثل :حبلى وح ٍ
بال وحباىل.
ُْ َ
ٍ
اسي.
 -14فَ ُّ
كرسي وكر ّ
عايل :مجع للثالثي املنتهى بياء مشددة لغري النسب ،كـ ّ
 -15فُعاىل :مجع ملثل ل َفعالن ،كـ سكران ُسكارى.
 -16يفاعل ،كـ حيامد.
 -17يفاعيل ،كـ حياميم.
صيارف.
 -18فياعل ،كـ َ
 -19فياعيل ،كـ دايجري(.)1

( )1ينظر :جامع الدروس العربية.47/2 ،
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املبحث الثاين
الظواهر الصرفية يف مجوع التكسري من خالل األصمعيات

حبصر مجوع التكسري يف األصمعيات ظهر اجلدول التايل ،وفيه ( )58وزًان:
الوزن

العدد

الوزن

العدد

الوزن

العدد

فَـ َعل

19

فَـ ْعل

64

فُـعَّل

1

فُـ َعل

11

فُـعُل

18

فِ ْعل

20

فُـ ْعل

38

فِ َعل

8

فَـ َعلة

0

فِ َعلَة

0

أَفْـعُل

21

أَفِ ْعلَة

1

أَفْ ِعلَة

10

فِ َعال

157

فِ َعالَة

0

فُـعَّل

1

فَـ ْعلَى

3

فُـعُول

121

فَـعُولَة

0

فَ ِع ْيل

4

أَفْـ َعال

135

أ ِ
َفاعيل

2

فَعائِل

35

فَعائِلة

0

فَـ َع َاىل

8

فَـ َع ِال

5

فُـ َعالء

4

فِ ْعالن

6

فُـ ْعالن

1

فَـ َعالِل

18

فُـ ْعلُل

0

فُـعَّال

4

فواعل

76

م ِ
فاعل
َ

51

أفْ ِعالء

0

أَفِ ْعالء

0

تفاعيل

2

فعاليل

6

فواعيل

0
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مفاعيل

7

يفاعيل

0

فعالية

0

فُـ َعال

16

فَـ َعال

17

فَـ َعالَل

1

أَفْعال

135

أفاعيل

1

فِ ْعالن

5

فَ ِعل

1

فَـ َعالة

1

فُـ َعال

8

أفاعل

10

فِ ْعلَة

1

فَـعُل

1

فُـ ْعالن

3

فُـعَّال

1

فَـعُول

2

فَـ ْعلَة

1

قوي احلضور ،وبعضها كان غائبًا ،ولعلنا ندرس
وعليه نرى التفاوت يف ورود تلك األوزان ،فبعضها كان ّ
تلك األوزان من خالل ما يلي:

أوال :اإلعالل:
ا

«أعل» ،وهو يدل على ضعف ،قال ابن فارس« :العلاة:
 -1اإلعالل :لغة مصدر من الفعل الرابعي ا
املرض ،وصاحبها ُمعتلٌّ»(.)1
اجتنااب للثقل أَو التعذر ،وتكون إِما ابلقلب
اصطالحا :التغيريات الصرفية اليت تعرتي حرف العلة
اإلعالل
ً
ً
وإما ابحلذف وإما اب ِإلسكان( .)2قال الشريف اجلرجاين" :اإلعالل :هو تغيري حرف العلة للتخفيف"(.)3
ومن مجوع التكسري اليت جاء فيها "إعالل:
 -1أفعال:
أ -إذا تطرفت الواو أو الياء إثر ألف اجلمع ،فإهنا تقلب مهزة( ،)4ومثاله :ما وقع يف كلمة "أعداء" يف موضعني:

( )1مقاييس اللغة البن فارس" ،14/4 ،علل".
( )2ينظر :الشافية يف علم التصريف والوافية نظم الشافية البن احلاجب ،94 /1 ،وشرح الشافية للرضي ،66 /3 ،والكناش يف
فين النحو والصرف للمؤيد.252 /2 ،
( )3التعريفات للجرجاين ،ص .31
( )4انظر :املقتضب للمربد ،153 /1 ،وعلل النحو للوراق ،ص  ،541واللمع البن جين ،ص  ،118وشرح التصريف للثمانيين،
ص  ،330واملفتاح يف الصرف للجرجاين ،ص  ،28واملمتع الكبري يف التصريف البن عصفور ،ص .225
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 -1قول عُروة بن الورد:
ِ( )
املنيح امل َش اهر 1
زج ُرونَهُ بساحتِ ِه ْم
طال َعلى أ َْع َدائِِه ي
زجر ِ
ُم ً
ُ
َ
َ
ُ
 -2قول األجدع بن مالك اهلَمداين:
()2
حي ِ
ضوا أ َِسناـتَـ ُهم فَ ُكلٌّ انعي
ان ِم ْن قَومي َوِمن أ َْعدائِ ِه ْم
َخ َف ُ
َّ
«أعداء» مجع «عدو» وأصلها« :أعداو» تطرفت الواو أثر ألف اجلمع فقلبت مهزة.
قال العكربي« :إذا وقعت الواو طرفًا بعد ٍ
أصال كانت أو زائدة قُلبت أل ًفا مثّ قُلبت األلف مهزًة
ألف زائدة ً
ِ
الطرف ضعيف ،فلذلك
وحتركت ،والواو املتحركةُ ُمستثقلة ،و ُ
حنو كِساء ،فإن قيل :ملَ أُبدلت؟ قيل :أل اهنا تطارفت ا
قُلبت وقبلها ساكن»(.)3
ب -إذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة واحدة ،حبيث تكون األوىل ساكنة ،تقلب الواو ايءً وتدغم يف
الياء( ،)4ومن أمثلة ذلك «أايم» يف قول َكعب بن سعد الغنوي:
ِ ِ ()5
الصد ِر ُك ال َمميل
الع ِش َرية بَـ ْع َد َما
أُميِّ ُل غي َ
ظ َ
َوأَذْ ُك ُر أ اَايم َ
«أايم».
فأايم مجع «يوم» وأصلها «أيوام» ،قلبت الواو ايءً وأدغمت يف الياء األوىل فصارت ا
ٍ
ِ
ْس ُر
اجتَ َم َع ْ
ب الْ َو ُاو َعْيـنًا أ َْو َال ًما أ َْو َغ ْ َري ُمهَا َايءً إذَا ْ
يقول الرضيَ " :وتـُ ْقلَ ُ
ت َم َع َايء َو َس َك َن ال اساب ُقَ ،وتُ ْد َغ ُم َويُك َ
ض امةًَ ،كـ َسيِّ ٍد َوأ اَايم.)6("...
َما قَـْبـلَ َها إن َكا َن َ
 -2فِ ْعل :والقلب هنا يف احلركات ،ومثاله «بـُْيد» و«بُيض» مجع «بيداء» و«بيضاء»()7؛ فقلبت الضمة
كسرة ملناسبة الياء فصارت «بِيد» و«بِيض» ،ألن اجلمع أثقل من الواحد ،فكان أحق مبزيد التخفيف ،فعدل
ثقيال وهو الواو إىل إبدال الضمة كسرة(.)8
عن إبدال عينه حرفًا ً

) (1األصمعيات ،ص  ،46وينظر :شرح ديوان احلماسة للتربيزي.161/1 ،
) (2األصمعيات ،ص  .69وينظر :املعاين الكبري ،883/2 ،واالختيارين لألخفش ،ص  ،470وشرح كتاب سيبويه للسريايف،
 ،110 /1وغريها.
( )3اللباب يف علل البناء واإلعراب للعكربي.294 /2 ،
( )4ينظر :املقتضب للمربد ،172 /1 ،وعلل النحو للوراق ،ص  ،479واللمع البن جين ،ص  ،214وشرح التصريف للثمانيين،
ص  ،269واللباب للعكربي.434 /2 ،
) (5األصمعيات ،ص .76
( )6شرح الشافية للرضي.139 /3 ،
( )7ينظر :اخلصائص البن جين ،107 /2 ،والكناش يف فين النحو والصرف للمؤيد.46 /1 ،
( )8شرح ابن الناظم على ألفية البن مالك ،ص .604
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قال األخفش« :وأما بيض فأصلها بوض مثل سود ومحر إال أن الياء يف القياس نقلت و ًاوا لسكوهنا وانضمام
ما قبلها ،ولكنهم خالفوا القياس فكسروا ليحصل الفرق بني بيض مجع أبيض وبيضاء وبني قوهلم دجاج بيض
مجع بيوض إذا سكنوا الياء قلبوها و ًاوا»(.)1
وجاءت «بِيد» يف األصمعيات يف ثالثة مواضع()2؛ منها قول احلكم بن معمر اخلضري:
ِ ()3
ٍ
إِ َيل اب ِن بِ ٍ
جر تَغضب
ُّجى
الل َج ْوَيب َ
بزّايفَة إ ْن تَسم ِع َ
البيد والد َ
الز َ
ّ
()4
وجاءت «بيض» يف ثالثة مواضع ؛ منها :قول عُروة بن الورد:
()5
طاعن عْنها أ اوَل ِ
القوم ابل َقنَا وبِ ٍ ِ ٍ
ِ
شهر
نُ ُ َ
َ
يض خفاف َوقْـعُ ُه ان ُم ُ
 -3مفاعل:
وشرط إعالل الواو أو الياء يف مفاعل جميئها بعد ألف اجلمع وكوهنا زائدة يف مفرده ،حنو :عجائز ،وقالئد.
ومل يبدلوا يف حنو "معايش" ألن الياء ليست زائدة يف املفرد.
ومما شذ يف هذا الباب إعالل «مصائب» فكان األوىل هبا أن ال تعل ،فإن الياء يف مفردها أصلية ليست
بزائدة ،لكن مسع إعالهلا( ،)6وجاءت «مصائب» يف األصمعيات يف قول ُدريد بن الص امة:
ِ ()7
ظ من ِ
ِ
ِ
األحاديث ِيف غد
اليوم إِدابر
بور على َرْزِء
املصائب حافِ ٌ
َ
ص ٌ
ِ
"مصا ِوب" ،على ما يُ ابني يف ابب
قال ابن عصفور« :وأ اما َمصائب يف مجع ُمصيبة فكان القياس فيها َ
القلب ،فإ اما أن يكونوا مهزوا الواو املكسورة غري أ اوٍل شذو ًذا ،فتكون مثل أقائيم يف مجع أقوام -وهو مذهب
الاز اجاج -وإ اما أن يكونوا َغلِطوا فشباهوا ايء ُمصيبة ،وإن كانت عينًا ،ابلياء الزائدة يف حنو صحيفة ،فقالوا:
َقيس عندي؛ ألناه قد ثـَبَت له نظريٌ ،وهو أَقائيم»(.)8
َمصائب ،كما قالواَ :
صحائف .وهو مذهب سيبويه .واأل او ُل أ ُ
 -4فـعُول:

( )1اللباب للعكربي.397 /2 ،
( )2األصمعيات 181 ،32 ،البيتان.15-13 :
) (3السابق ،ص .30
( )4السابق ،ص .223 ،187 ،47
) (5السابق ،ص .46
( )6ينظر :اخلصائص البن جين ،280 /3 ،واملنصف البن جين ،ص  ،309وإجياز التعريف يف علم التصريف البن مالك ،ص
 ،114والنحو الوايف لعباس حسن.763 /4 ،
) (7األصمعيات ،ص .108
( )8املمتع الكبري يف التصريف البن عصفور ،ص .225
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ومجع على "فُـعُول" فإنّه جيتمع يف آخره واوان ،وتدغم األوىل يف الثانية
أ -فيما إذا كان الم االسم و ًاوا ُ
فتصري واوا مث ّقلة فثقل عليهم اجتماع واوين يف مجع لثقل اجلمع ،وثقل الواو فقلبوا الواو ايء قالوا" :عصا وع ِ
ص ٌّي"
َ ُ
ً
ً
ص ٌّو"(.)1
واألصل" :عُ ُ
أمريْن:
قال ابن يعيش« :والعلّةُ يف حتويله إىل ذلك اجتماعُ َ
اجلمع أثقل من الواحد.
ُ
أحدمها :كو ُن الكلمة ً
مجعا ،و ُ
األوىل م ّدةٌ زائدةٌ مل يُعت ّد هبا فاصلةً»( ،)2وجاء يف األصمعيات يف قول َسالمة بن جندل:
والثاين :أ ّن الواو ُ
ِ ِ ()3
إذَا اهل ُ ِ
وم ْفرق
صيّنا
ندوانيّ ُ
ُ
ات كن عُ ُ
هبَا نـَتَأ َّاي كل ساق َ
صي» مجع عصا ،وأصلها «عصوو» ،وجاء فيها إعالالن:
فـ«عُ ُ
صوي».
األول :وقعت الواو "الم الكلمة" آخر اسم معرب وقبلها ضمة فقلبت ايءً ،فصارت «عُ ُ
الثاين :اجتمعت الواو والياء يف كلمة وأوالمها ساكنة فقلبت الواو ايء وأدغمت يف الياء األخرى فصارت
ص ّي» .مث قلبت ضمة الصاد كسرة للمجانسة مع الياء ،وقلبت ضمة العني كسرة لصعوبة االنتقال من الضمة
«عُ ُ
إىل الكسرة ،فصارت ِ
"ع ِ
صي" على وزن فُـع ٍ
ول.
ُ
أيضا يف كلمة «سيوف» يف أربعة مواضع من األصمعيات ،منها(:)4
ب -وجاء اإلعالل يف صيغة «فـُعُول» ً
يف قول َسالمة بن جندل:
ِ ِ ()5
َْجنلي مصاعا ِاب ُّ ِ
عند َمأزق
أقدامنَا َ
ً
لسيُوف ُو ُجوهنَا إِذا اعتفرت ُ
()6
و«بيوت» يف مخسة مواضع من األصمعيات ،منها :
قول عُروة بن الورد:
ِ ()7
ٍ
ِ
ومْنظَر
وإ ْن َ
فاز َسهمي ك اف ُك ْم َع ْن َمقاعد لَ ُك ْم َخ ْل َ
ف أداب ِر البُيوت َ
ِ
ي:
وقول سعية بن العريض الْيَـ ُهود ّ

( )1شرح التصريف للثمانيين ،ص  ،487وإجياز التعريف يف علم التصريف البن مالك ،ص  ،151وشرح الشافية للرضي/3 ،
.171
( )2شرح املفصل البن يعيش.266 /3 ،
) (3األصمعيات ،ص  ،136وينظر :الالمع العزيزي شرح ديوان املتنيب للمعري ،ص .842 ،841
( )4األصمعيات ،ص .222 ،205 ،156 ،136
) (5السابق ،ص .136
( )6السابق ،ص .225 ،171 ،84 ،69 ،44
) (7السابق ،ص .45
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ِ
وَال ا ْحلي علَى احل َد ِ
وت
اثن ْقوِمي
َعلى احلَ َداثن َما تـُْب َىن البُـيُ ُ
َ
َ َّ
فسيوف وبيوت مجع َسْيف وبَـْيت ،وهو اسم مفرد معتل الوسط ابلياء ،فقد طرأ عليه إعالل ابلنقل؛ وهو
نقل حركة الواو وهي الضمة إىل الياء ،والضمةُ من جنس الواو ،وسبب هذا اإلعالل التخلص من الثقل(،)2
ت وبـي ٍ
ٍ
ٍ
وت»(.)3
قال ابن يعيشّ :
«أما بنات الياء ،فإهنا جتمع على "فـُعُول" ،حن ِو :بَـْي ُُ
 -5فَعائل:
ومجوعه اليت وقع فيها اإلعالل يف األصمعيات:
أ« -ركائب» يف أربعة مواضع()4؛ منها :قول األجدع بن َمالك اهلَ ِ
مداين:
()5
ِ
َسأَلْتِين بِركاَ ٍ
ابع
ئب َوِر َح ِاهلا
األر ِ
ونَسيت قَـْت َل فَوا ِر ِس ْ
أَ
َ
وقوله:
()6
ساع
ت بِرحاهلا َمشدودةَ األنْ ِ
تِْل َ
َسلَ َم ْ
كائب أ ْ
ك الارزيةُ ال َر ُ
ب« -سبائب» يف َع ْمرو بن األسود:
ِ ()7
ِِ
ِ
واخلَيل ي ْ ِ
ب ِمن َدم
بار َعوابِ ًسا
َُ
ض ْرب َن اخلَ َ
َو َعلى َمناسجها َسبائ ُ
ج« -رغائب» يف قول أعشى ابهلة:
ِ ()8
ََي ََب الظُالمةَ منهُ النّوفَ ُل الازف ُر
غائب يُعطيها ويُ ْسأ ُهلا
أَخو َر َ
د« -ترائب» يف قول ُدريد بن الص امة:
ِ ِ ()9
الرتائب
ُخ ْذنَ ُك ْم ِيف ظهوركم
ُخ ْذن ُك ْم ِيف ا
َوإِن تـُ ْقبِلُوا َي ُ
فإ ْن تُ ْدبُِروا َي ُ
()1

) (1األصمعيات ،ص  .84وينظر :األزمنة واألمكنة للمرزوقي ،ص .79
( )2ينظر :شرح كتاب سيبويه للسريايف ،293 /5 ،وشرح املفصل البن يعيش.265 /3 ،
( )3شرح املفصل البن يعيش.265 /3 ،
( )4األصمعيات ،ص .118 ،69 ،68 ،51
) (5السابق ،ص .68
) (6السابق ،ص .69
) (7السابق ،ص .80
) (8السابق ،ص  ،90وينظر :أمايل اليزيدي ،ص  ،15ومجهرة اللغة البن دريد ،706 /2 ،والزاهر يف معاين كلمات الناس
لألنباري.17 /1 ،
) (9األصمعيات ،ص .112
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وهي على الرتتيب مجع لـ :ركوبة ،وسبيبة ،ورغيبة ،وتريبة ،وأصل مجوعها :ركايب ،وسبايب ،ورغايب،
وترايب؛ جاءت الياء بعد ألف اجلمع وهي ساكنة يف املفرد فقلبت مهزة(.)1
قال ابن جين« :اعلم أن اهلمز يف ابب "فعائل" إمنا أصله لباب "رسالة ،وكنانة" وذلك أنك ملا مجعت
"رسالة" على "فعائل" ،جاءت ألف اجلمع اثلثة ووقعت بعدها ألف "رسالة"؛ فالتقت ألفان ،فلم يكن بُ ّد من
لتغري بناء
حذف إحدامها أو حتريكها ،فلو حذفت األلف األوىل لبطلت داللة اجلمع ،ولو حذفت الثانية ّ
اجلمع»(.)2
 -6فِعال:
أ -إِذا كانت الواو عينًا جلمع صحيح الالم وقبلها كسرة ،وهي يف مفردها معتلة فِإ اهنا تقلب ايء إن وليها
يف اجلمع ألف( ،)3وجاء ذلك يف بناء "فعال" يف كلمتني من األصمعيات:
األوىل« :ثياب» ،وجاءت يف مخسة مواضع يف األصمعيات( ،)4منها قول كعب بن سعد الغنوى:
ِ ِ ()5
ٍ
شاوى وقْد نَـبّهتُـ ُه ْم لَرحيل
الثياب كأ اهنُْم
وقَوم َجيُُّرو َن َ
نَ َ
فثياب مجع ثوب على وزن فَـ ْعل ،وأصل اجلمع ثواب ،فقلب ايء فصارت «ثياب» ،قال ابن مالك:
«ضعفت الواو بسكوهنا يف الواحد كضعفها إبعالهلا فيه فوجب إعالل "ثياب"»(.)6
الثانية« :داير» يف قول قيس بن اخلطيم:
()7
ِ
انصرفُوا
ب ال تـُْبعِ َد ان ِداير بَين
عُ ْذ َرَة َح ُ
اي َر ِّ
يث انصرفْت و َ
فداير مجع (دار) من دور ،قلبت الواو أل ًفا ،لتحركها وانفتاح ما قبلها ،فإذا مجعت قيل داير ،وأصلها دوار،
وقعت الواو عينًا جلمع صحيح الالم ،وقبلها كسرة ،فقلبت ايءً(.)8

( )1املقتضب للمربد ،139 /1 ،واملنصف البن جين ،ص  ،309واللباب للعكربي.406 /2 ،
( )2املنصف البن جين ،ص .326
( )3ينظر :اخلصائص البن جين ،159 /1 ،وسر صناعة اإلعراب البن جين ،236 /2 ،واملفتاح يف الصرف للجرجاين ،ص
.106
( )4انظر :األصمعيات ،ص .213 ،173 ،159 ،110 ،76
) (5السابق ،ص  .76وينظر :نضرة اإلغريض يف نصرة القريض ،ص  ،30وشرح األصمعيات ،ص.101
( )6شرح الكافية الشافية البن مالك ،2114 /4 ،وينظر :شرح الشافية للرضي.138 /3 ،
( )7األصمعيات ،ص .197
( )8ينظر :شرح األمشوين ،104 /4 ،والتصريح مبضمون التوضيح لألزهري.713 /2 ،
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يقول أبو الفداء يف أسباب إعالل «ثياب»" :وحنوها« :ثياب ورايض ،واألصل :ثَِواب وِرَواض؛ أل ّن املفرد
حق مجعه أن تسلم فيه الواو؛ أل ّهنا متحركة وليس فيها سبب ظاهر غري سبب واحد ،وهو
ثوب وروضة ،وكان ّ
انكسار ما قبلها ،والسبب الواحد ال يكفي يف غري الطرف.)1("...
ب -ومن شواهد اإلعالل يف «فعال»« :ظباء» ،يف قول األجدع بن مالك اهلَ ِ
مداين:
()2
ِ ِ
ِِ
ابلقاع
ت ِ
اخليل تَـْنزو يف األعناة بْيـنَـ ُه ْم نَـ ْزَو الظباء َحتَ او َش ْ
و ُ
وقول سالمة بن جندل:
ِ ()3
كأ اهنُم كانُوا ِظباء بص ْفص ٍ
ص ّدق
ف أَفاءَ ْ
ت َعلي ِه ْم َغبيَةٌ ُ
ذات ُم َ
ً َ َ
ُ
فـ"ظباء" مجع «ظيب» ،وأصل اجلمع «ظباي» ،فقلبت الياء مهزة ،لتطرفها بعد ألف اجلمع(.)4
أيضا إعالل« :دماء» وجاءت يف ستة مواضع يف األصمعيات(،)5
ج -من شواهد اإلعالل يف «فعال» ً
منها :قول مالك بن َحرمي اهلَمداين:
()6
ِ ِِ
ِ ِ
ف ُد امعا
حت
فأصبَ ْ
أصابع ِر ْجليه َرواع َ
َوأ َْو َس ْع َن َعقبَـْيه د َماءً ْ
ُ
«د ْم َي» بسكون امليم:
«د َمي» ،وقيلَ :
«د َم َو» وقيلَ :
فدماء مجع "دم" ،واختلف يف أصلها فقيلَ :
فيكون مجعها على «دماو» أو «دماي»( ،)7فتطرفت الواو أو الياء إثر ألف اجلمع فقلبت مهزة(.)8

اثنياا :اإلدغام:

واإلدغام لغة :قال ابن فارس« :الداال والغني واملِيم أصالن :أحدمها ِمن ابب األلوان ،واآلخر دخول ٍ
شيء
َ
ُ
يف َمدخل ما»( ،)9ويف االصطالح :إسكان احلرف األول وإدراجه يف الثاين(.)10
( )1ينظر :الكناش يف فين النحو والصرف للمؤيد.230 /2 ،
) (2األصمعيات ،ص .69
) (3السابق.134 ،
( )4ينظر :املقتضب للمربد ،153 /1 ،وعلل النحو للوراق ،ص  ،541واللمع البن جين ،ص  ،118وشرح التصريف للثمانيين،
ص  ،330واملفتاح يف الصرف للجرجاين ،ص  ،28واملمتع الكبري يف التصريف البن عصفور ،ص .225
( )5ينظر :األصمعيات ،ص .181 ،175 ،152 ،143 ،66 ،65
) (6السابق.65 ،
( )7بعض اللغويني يرى أن أصله َد َم ٌي ،وبعضهم يرى أن أصله َد َم ٌو؛ ألن من العرب من ثنااه على َد َميَ ْني ،ومنهم من ثنااه على
َد َموين ،فالمها حمذوفة على أي حال .ينظر :الصحاح للجوهري (" )2340 /6دمو" ،والنحو الوايف لعباس حسن.737 /4 ،
( )8ينظر :املقتضب للمربد ،153 /1 ،وعلل النحو للوراق ،ص  ،541واللمع البن جين ،ص  ،118وشرح التصريف للثمانيين،
ص  ،330واملفتاح يف الصرف للجرجاين ،ص  ،28واملمتع الكبري يف التصريف البن عصفور ،ص .225
( )9مقاييس اللغة البن فارس" ،285/2 ،دغم".
( )10التعريفات للجرجاين ،ص ،14وينظر :الكتاب لسيبويه ،467 /4 ،وشرح املفصل البن يعيش.512 /5 ،
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وقد جاء اإلدغام يف األصمعيات يف الصيغ اآلتية:
ف» يف ستة مواضع من األصمعيات( ،)1منها :قول َعمرو بن األسود:
أ -أفعل :وجاء يف كلمة «أَ ُك ّ
ِ ()2
خليج ُم ْفعم
ُّه ْم
من ٍ
ب تساق َ
َكَر ٌ
دام ُه ْم وأ ُكف ُ
كأَامنَا أقْ ُ
ط ْ
ف:
فأكف مجع ّ
كف ،وأصلها :أ ْك ُفف ،نقلت حركة الفاء املضمومة إىل الكاف الساكنة قلبها فصارت أ ُك ْف ُ
ف(.)3
فاجتمع مثالن أوهلما ساكن واآلخر متحرك فأ ُْد ِغما فصارت :أ ُك ا
ب -أفعلة:
ومن شواهده:
« -1أسنة» وجاءت يف ثالثة مواضع من األصمعيات( )4منها :قول األجدع بن مالك اهلمداين:
()5
ِ
من قومي َومن أعدائهم خفضوا أسنتهم فَكلٌّ انعي
حيّان ْ
مد ِاين:
« -2أعنة» يف موضعني :قول األجدع بن َمالك ا ْهلَ َ
()6
الظ ِ
نَـزو ِ
واخليل تْنزو ِيف ِ
باء حتوشت ابلقاع
األعن ِاة بْيـنَـ ُه ْم
َْ
ُ
الضيب:
وقول عبد هللا بن عنمة ّ
()7
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
صادها
َمسَوت جبَْرد ِيف األَعناة كالقنا َوُه ان َمطااي ال َحي ُّل ف ُ
 -3أجنة يف موضعني:
يف قول األجدع بن مالك اهلمداين:
()8
ِِ ِ
َضالعي
أبانملي وأجناةُ أ ْ
فَـلَو أناين وديتُهُ لََف َديتُهُ
ويف قول سوار بن املضرب:
ِ ()9
وضعن ٍ
لثالث علَ ًقا واثن
وض ْع َن ِبه ِأجناةَ ُجمهضات
َ
َْ َ
 -4أزمة يف قول سوار بن املضرب:
( )1األصمعيات ،ص .230 ،208 ،195 ،150 ،134 ،80
) (2السابق ،ص .80
( )3ينظر :األصول البن السراج ،380 /3 ،واملمتع الكبري البن عصفور ،ص  ،241وشرح األلفية البن عقيل.217 /4 ،
( )4األصمعيات ،ص .194 ،175 ،155
) (5السابق ،ص .69
) (6السابق ،ص .69
) (7السابق ،ص .226
( )8السابق ،ص .69
) (9السابق ،ص .242
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نع ْشت ِبه أ ِزامةَ طا ِو ٍ
ايت نَو ٍاج ال تَبني على ا ْك ِ
تنان
ُ
َ ُ
ِ
وهي مجع سنان وعنان وجنني وزمام ،واألصل فيهما :أسنِنَة ،و ِْ
أجنِنة و ْأزممَة ،وحدث فيهما ما
أعننَة ،و ْ
ْ
«أكف» حيث نقلت حركة املتحرك إىل الساكن قبله ،فاجتمع مثالن ساكن بعده متحرك
حدث يف
ّ
فأدغما"(.)2
وسبب االدغام هو التخفيف واهلروب من الثقل ،يقول ابن الوراق« :وإِامنا محلهم على اإلدغام طلب اخلفة،
ِألن الشيء إِذا كان خفي ًفا بقي على أَصله ،وال بُد من إسكان احلرف املدغمِ ،ألن احلركة حائلة بني احلرفني،
املدغم واملدغم فيه»(.)3
()1

اثلثاا :القلب املكاين:

وهو تقدم بعض حروف الكلمة على بعض وذلك كقوهلم جبذ وجذب وما أطيبه وما أيطبه ،ويُعرف ذلك
عند علماء التصريف ابلقلب املكاين وعند اللغويني ابالشتقاق الكبري(.)4
املعتل واملهموز»(.)5
قال ابن مالك« :من وجوه اإلعالل القلب ،وأكثر ما يكون يف ّ
وجاء يف األصمعيات يف «فواعل» وذلك يف كلمة "شواع" ،يف قول األجدع بن مالك اهلمداين:
()6
وَكأَ ان قتالها كِعاب م ِ
ت على َشَزن فَـ ُه ان َشو ِاع
قام ٍر
ض ِربَ ْ
ُ
ُ ُ
َ
()7
فأصل شو ٍاع شوائع ،قبلت العني مكان اهلمزة ،مث أبدلت اهلمزة ايء وحذفت من قبيل حذف ايء املنقوص .

ابعا :احلذف:
را

اإلعالل ابحلذف نوعان:
أ – حذف قياسي :وهو ما كان لعلة تصريفية غري التخفيف ،كالتقاء الساكنني ،واالستثقال.
ب – حذف غري قياسي :وهو ما كان لغري علة تصريفية ،ويعرف ابحلذف االعتباطي ،مثل حذف الياء
ود َمي(.)8
يَ ،
من كلمة :يد ،ودم ،فأصلهما :يَ َد ٌ

) (1األصمعيات ،ص .242
( )2ينظر :األصول البن السراج ،380 /3 ،واملمتع الكبري البن عصفور ،ص  ،241وشرح األلفية البن عقيل.217 /4 ،
( )3علل النحو البن الوراق ،ص .555
( )4الراموز على الصحاح للسيد حممد السيد ،ص .42
( )5تسهيل الفوائد ،ص  ،315وينظر :متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر اجليش.5219 /10 ،
) (6األصمعيات ،ص  .69وينظر :املعاين الكبري يف أبيات املعاين البن قتيبة ،55 ،54 /1 ،واالختيارين لألخفش ،ص .471
( )7املقتضب للمربد ،140 /1 ،وسر صناعة اإلعراب البن جين ،373 /2 ،وارتشاف الضرب أليب حيان،2428 /5 ،
واملزهر للسيوطي.370/1 ،
( )8إجياز التعريف يف علم التصريف البن مالك ،ص .191
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ومن صور احلذف القياسي حذف ايء املنقوص ،حنو ٍ
وداع" عند اإلفراد والتنكري يف الرفع واجلر،
"قاض ٍ
استثقاال للضمة والكسرة عليها وكان التنوين بعدها
وكان األَصل فيه هذا قاضي ومررت بقاضي فأسكنت الياء
ً
ساكنًا فحذفت الياء اللتقاء الساكنني وبقيت الكسرة قبلها تدل عليها ،فإذا نصبت أو أضيفت أو عرفت
عادت إليها الياء( ،)1وجاء يف مجوع التكسري يف كلمة "شواع" ،حيث حذفت فيها الياء ،كما مر.

اجلمع على بناء املصدر:

مصدرا للثالثي مفتوح
َييت هذا اجلمع على أوزان ،ومنها وزن "فـُعُول" ،وهو من أبنية املصدر ،عندما يكون
ً
مجعا هو السياق.
وجلوس ،والذي يفصل يف كونه
مصدرا أو ً
وركوع ُ
ً
العني ،مثلُ :رقود ُ
موضعا ،ومن أمثلته:
وقد جاء هذا الوزن يف األصمعيات يف حنو (ً )121
ُ -1وعول ،يف قول دريد بن الص امة:
ِ ِ ()2
ت فُ ْدر الوعُ ِ
ول ال َقراهب
َحَزنُوا تَغشاى اجلِ َ
إِذا أ ْ
بال رجالُنَا كما استوفَـَز ْ ُ ُ
ُ -2شهور يف قول خفاف بن ندبة:
ِ ِ ()3
ِ
ِ
ِ
يب يُ ْشرق
وأ َ
َبدى ُش ُ
هور احلَ ِّج منها َحماسنًا َوَو ْج ًها َمىت َْحيلُ ْل لهُ الط ُ
 -3ضلوع يف قول احلكم اخلضري:
ِ ()4
ساج ُمضباب
ناطح ِمن ِمسما ٍر ٍ
َز َورة أَسفا ِر َكأَن ُ
ض َ
لوعها تُ ُ
 -4فُضول يف قول عبد هللا بن عنمة:
()5
ول
صفااي
ضُ
ك املِرابعُ منها وال ا
ْم َ
لَ َ
ك والنَ ِشيطَةُ وال ُف ُ
َو ُحك ُ
بسي:
 -5نُكوب ،يف قول غريقة بن ُمسافع َ
الع ّ
()6
أَتى دو َن ُحل ِو ِ
وب
العيش ا
حىت َأمارهُ نُ ُك ٌ
وب على آاث ِره ان نُ ُك ُ

( )1ينظر :اللمع البن جين ،ص  ،14واللباب للعكربي ،204 /2 ،وتوجيه اللمع البن اخلباز ،ص .80
قعودا غري مطمئن( .الصحاح :وفز) ،ال ُف ْدر :املسن الكبري( .الصحاح :فدر)،
) (2األصمعيات ،ص  .112واستوفز :قعد ً
القراهب :صغري الوعول (لسان العرب :قرهب).
) (3األصمعيات ،ص .22
) (4السابق  ،ص .30
) (5السابق ،ص .37
) (6السابق ،ص .98
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املبحث الثالث
مجوع التكسري يف األصمعيات :دراسة داللية

تنوع استخدام الشعراء جلموع القلة والكثرة يف األصمعيات ،ولكل من صيغ القلة والكثرة داللتها ووظيفتها
يف جو كل قصيدة.
فمما جاء على مجع القلة ليدل على اجلو النفسي الذي يعيشه الشاعر قول السموءل:
()1
عوت
أين إذا ما ِم ُّ
وأتَتين األنباءُ ِّ
ت ْأو َرّم أ َْعظمي َمْب ُ
فاستخدم الشاعر مجع القلة «أعظم» ،وترك مجع الكثرة «عظام» ،لتناسب مع حالة ضعفه حال النشر
«مت» و«أعظمي» ،فناسبه استخدام مجع القلة.
من القرب ،فالشاعر يتكلم بضمري املفرد ُّ
ويف موضع آخر ،جند توظيف مجع القلة والكثرة يف خدم الصورة؛ فيقول قال عمرو بن األسود يف قصيدة
قاهلا يف يوم ذي قار:
ِ ()2
مة ِ
ِيف حو ِ
َبطال غري تَـغَ ْمغُم
املوت الايت ال تَ ْشتكي َغ َمر ِاهتا األ ُ
َْ
ِ ()3
خليج ُم ْفعم
ُّه ْم
ط ِمن ٍ
ب تَساق َ
َكَر ٌ
أقدام ُه ْم وأ ُكف ُ
وكأَامنا ُ
استخدم الشاعر مجع القلة «أبطال» ،و«أقدام» على وزن «أفعال» ،و«أكف» على وزن «أَفْـعُل»،
فاستخدم مجع القلة للداللة على قلة هؤالء األبطال يف مثل هذا املوطن الذي يتحقق فيه املوت ،ويقل من يقدم
فيها ويثبت ،ولتأكيد هذه القلة فإنه استخدم يف التشبيه صيغة املفرد «كرب» ،وكرب النخلة أَصل ال اسع ِ
ف(،)4
ُ َ
ُ
واملعىن :أن األبطال حني يسريون يف الدماء الغزيرة فيسمع ألقدامهم صوت لصوت أصول سعف النخل الغالظ
(الكرب) إذا سقطت يف خليج عايل املياه( ،)5ويصدق عليه قول عبد هللا الطّيب عندما قال عن عنرتة" :شاعران
جادٌّ يف الدفاع عن نفسه ليس قصده إىل إمتاعك وإمتاع نفسه برتمن ٍ
صاف كل ما يقوله ذائب فيه كلبيد ،ولكن
«مبطن» له (على حد تعبري أهل
مساوق للتعبري
إىل إراحة نفسه وتربير مواقفها والدفاع عنها -فالرتمن منه
ٌ
ٌ
معا ،والصوت جهري"(.)6
النشيد) منسجم معه ،وكأن فيه مدامع طربه وحزنه ً
( )1األصمعيات ،ص  ،86والتاء لغة .اتج العروس ( 504/4خبت).
( )2األصمعيات ،ص  .79وينظر :شرح املعلقات السبع للزوزين ،ص  ،262وشرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ،ص
.356
) (3األصمعيات ،ص .80
( )4لسان العرب البن منظور" ،713/1 ،كرب".
( )5ينظر :شرح األصمعيات ،د سعيد ضناوي ،ص .105
( )6املرشد إىل فهم أشعار العرب.378 /4 ،
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العبسي يف راثء
ومن أمثلة توظيف مجوع القلة والكثرة يف بيان احلالة النفسية للشاعر قول غريقة بن ُمسافع َ
أخيه(.)1
ك ِ
تقو ُل سليمى ما ِجل ِ
طبيب
اك َحي َ
شاحبًا كأن َ
سم َ
ميك الشر َ
ُ َ
اب ُ
ِ
ِ
نصيب
ص ِّم ال اس َالم
اب وملْ أُل ْح ول َ
ُ
لده ِر ِيف ُ
فقلت وملْ أَعي اجلو َ
ُ
تَتابع أ ٍ
شيب
َحداث َُتارْم َن إِخويت
َ
وشيا ْ َ
ْب رأَسي واخلُطُ ُ
ُُ
وب تُ ُ
()2
أَتى دو َن ُحل ِو ِ
وب
العيش ا
حىت َأمارهُ نُ ُك ٌ
وب على آاث ِره ان نُ ُك ُ
فاستخدم الشاعر مجع القلة «أحداث» على وزن أفعال« ،إخوة» على وزن «فِعلة» ،ومجع الكثرة
«خطوب» و«نكوب» على وزن «فعول» ،وكل منهما له داللته ووظيفته يف توضيح املعىن وبيان الصورة ،وقد
جاء قبله استخدام مجع القلة «أحداث» ليدل على شدة املصائب ،وأهنا ال يقف أمامها شيء ،فهي على قلتها
فعلت ما به ما فعلت! فكيف إذا كثرت؟!
كما استخدم يف مجع «أخ» مجع القلة ليدل على قلة هؤالء الذي يكونون معه يف الشدائد ،وهو األخ
احلقيقي الذي يساندك يف شدتك وهم قليل.
وليدل على شدة ما نزل به من بالء ومصائب فإنه استخدم مجع الكثرة «خطوب» و«نكوب».
كما جاء يف األصمعيات استخدام مجوع الكثرة يف التعبري عن تعدد األفراد ،ومن ذلك قول مالك بن َح ِرمي
اهلَمداين:
()3
ارد بني اللِ ِ
فاظ ولَ ْعلَعا
كاب كأ اهنا
قَطًا و ٌ ْ َ
تَذ اك ُ
رت َسْلمى والـ ِّـر ُ
والشاعر يشبه سرعة مشي سري ركائبهم بسرعة القطا عندما ترد املاء ،واستخدم مجع الكثرة «ركاب» ليدل
أيضا.
على كثرة هذه الركائب ،واستخدم يف الشق الثاين من التشبيه «القطا» الكثرية ً

( )1ونسبت يف مجهرة أشعار العرب ،ص ،555والتعازي واملراثي واملواعظ والوصااي للمربد ،ص  ،50واالختيارين ،ص ،750
وغريها :لكعب بن سعد الغنوي.
) (2األصمعيات ،ص .98
) (3السابق ،ص .63
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اخلامتة

احلمد هلل يف األوىل واآلخرة ،يف ختام هذه الدراسة عن مجوع التكسري يف "األصمعيات" دراسة صرفية
صلت إىل عدة نتائج وتوصيات ،وهي:
وداللية فإين قد تو ّ

أوال :أهم النتائج:
ا

 -1مل حتظ مدونة األصمعيات ابلعناية الالئقة مع كوهنا من ذخائر الشعر العريب ،فالدراسات
جدا إذا ما قورنت ابملفضليات.
القائمة حوهلا قليلة ً
 -2حوت األصمعيات طائفة كثرية من مجوع التكسري على خمتلف أوزاهنا ،مشتملة على
الظواهر الصرفية.
 -3جاء اإلعالل يف مجوع التكسري يف األصمعيات يف صيغ :أفعال ،فِ ْعل ،مفاعل ،فُـعُول،
فعائل ،فعال.
 -4جاء اإلدغام يف مجوع التكسري يف األصمعيات يف صيغ :أفعل ،أفعلة.
 -5من أمثلة القلب املكاين واحلذف يف مجوع التكسري يف األصمعيات «شو ٍاع».
 -6جاء يف األصمعيات مجوع تكسري على وزن املصدر ،مثل فـُعُول.
 -7من خالل الدراسة الداللية لبعض أمثلة مجوع التكسري يف األصمعيات نالحظ أن الشعراء
قد وظافوا صيغ مجوع التكسري يف خدمة الصورة الفنية والداللة على املعىن ،ومل تقم دراسة لكشف
املستوى الداليل هلذه اجلموع.

اثنياا :أهم التوصيات:

 -1أوصي الباحثني والدارسني ابلعناية بدواوين الشعر العريب ومصادره ودراسته على
املستوايت األربعة.
 -2العناية بتحقيق دواوين الشعر العريب ،خاصةً ما كان منها حيتاج إىل مزيد عناية كما هو
احلال يف األصمعيات.
 -3شرح الشعر وتقريبه لشرائح اجملتمع بطرائق تتناسب مع ثقافة اجليل.
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املصادر واملراجع
 -1أخبار النحويني البصريني ،السريايف ،احلسن بن عبد هللا ،حتقيق :طه حممد الزيين ،وحممد
عبد املنعم خفاجي ،القاهرة ،مصطفى البايب احلليب1373 ،هـ 1966 -م.
 -2االختيارين ،األخفش األصغر ،علي بن سليمان ،احملقق :فخر الدين قباوة ،ط ،1بريوت ،دار
الفكر املعاصر 1420 ،هـ 1999 -م.
 -3ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف ،حتقيق رجب عثمان
حممد ،مراجعة :رمضان عبد التواب ،ط ،1القاهرة ،مكتبة اخلاجني1418 ،هـ 1998 -م.
 -4األزمنة واألمكنة ،املرزوقي ،أمحد بن حممد ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية.1417 ،
 -5األصمعيات ،األصمعي ،أبو سعيد عبد امللك بن قريب ،احملقق :أمحد حممد شاكر ،وعبد
السالم حممد هارون ،ط ،7مصر ،دار املعارف.1993 ،
 -6األصمعيات ،حتقيق عمر فاروق الطباع ،دار األرقم ،بريوت.
 -7األصمعيات ،حتقيق حممد نبيل طريفي ،دار صادر ،بريوت.1998 ،
 -8األصمعيات ،حتقيق قصي احلسني ،مكتبة اهلالل ،بريوت ،ط.1998 ،1
 -9األصول يف النحو ،ابن السراج ،حممد بن السري ،احملقق :عبد احلسني الفتلي ،ط ،3بريوت،
مؤسسة الرسالة.1998 ،
 -10األعالم ،الزركلي ،خري الدين بن حممود ،ط ،15دار العلم للماليني.2002 ،
 -11األمايل ،حممد بن العباس اليزيدى ،ط ،1حيدر آابد الدكن  -اهلند ،مطبعة مجعية دائرة
املعارف 1397 ،هـ 1938 -م.
 -12أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف ،احملقق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،ط ،4بريوت ،دار الكتب العصرية.1410 ،
 -13إجياز التعريف يف علم التصريف ،ابن مالك ،حممد بن عبد هللا ،احملقق :حممد املهدي عمار،
ط ،1املدينة املنورة ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية1422 ،هـ2002 /م.
 -14البديع يف علم العربية ،ابن األثري ،املبارك ،حتقيق ودراسة :فتحي أمحد علي الدين ،ط،1
مكة ،جامعة أم القرى1420 ،هـ.
 -15اتريخ األدب العريب ،شوقي ضيف ،ط ،1مصر ،دار املعارف1995 ،م.
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عواد
 -16اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،الذهيب ،حممد بن أمحد ،احملقق :بشار ّ
معروف ،ط ،1بريوت ،دار الرسالة.2003 ،
 -17اتريخ بغداد ،البغدادي ،أمحد بن علي اخلطيب احملقق :بشار معروف ،ط ،1بريوت ،دار
الغرب اإلسالمي1422 ،هـ  2002 -م.
 -18التعازي واملراثي واملواعظ والوصااي ،املربد ،حممد بن يزيد ،حتقيق :إبراهيم حممد حسن اجلمل،
مراجعة :حممود سامل ،مصر ،د.ط ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
 -19التعريفات ،اجلرجاين ،علي بن حممد ،ضبطه وصححه مجاعة من العلماء ،ط ،1بريوت،
دار الكتب العلمية1403 ،هـ 1983-م.
 -20التصريح مبضمون التوضيح األزهري ،خالد بن عبد هللا ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1421هـ2000 -م.
 -21تصريف األمساء ،عنرت ،عبد احلميد ،دار الظاهرية للنشر والتوزيع1438 ،هـ2017 ،م.
 -22متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،انظر اجليش ،حممد بن يوسف ،دراسة وحتقيق :علي
حممد فاخر وآخرون ،ط ،1القاهرة ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة.1428 ،
 -23توجيه اللمع ،ابن اخلباز ،أمحد بن احلسني ،دراسة وحتقيق :فايز دايب ،ط ،2مصر ،دار
السالم للطباعة والنشر 1428 ،هـ  2007 -م.
 -24جامع الدروس العربية ،الغالييىن ،مصطفى ،ط ،28صيدا ،املكتبة العصرية1414 ،هـ -
1993م.
 -25مجهرة اللغة ،ابن دريد ،حممد بن احلسن ،احملقق :رمزي بعلبكي ،ط ،1بريوت ،دار العلم
للماليني1987 .م.
 -26اخلصائص ،ابن جين ،أبو الفتح عثمان ،حتقيق حممد علي النجار ،بريوت عامل الكتب.
 -27الراموز على الصحاح ،السيد حممد السيد ،احملقق :د حممد علي الرديين ،ط ،2دمشق ،دار
أسامة.1986 ،
 -28الزاهر يف معاين كلمات الناس ،األنباري ،حممد بن القاسم ،احملقق :د .حامت صاحل الضامن،
ط ،1بريوت ،مؤسسة الرسالة 1412 ،هـ .1992-
 -29سر صناعة اإلعراب ،ابن جين ،أبو الفتح عثمان ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1421هـ2000 -م.
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 -30سري أعالم النبالء ،الذهيب ،حممد بن أمحد1405 ،هـ 1985 -م ،حتقيق :جمموعة من
احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،ط ،1مؤسسة الرسالة.
 -31الشافية يف علم التصريف ،ومعها الوافية نظم الشافية للنيسابوري ،ابن احلاجب ،عثمان،
احملقق :حسن أمحد العثمان ،ط ،1مكة ،املكتبة املكية1415 ،هـ 1995م.
 -32شذا العرف يف فن الصرف ،احلمالوي ،أمحد بن حممد ،احملقق :نصر هللا عبد الرمحن نصر
هللا ،الرايض ،مكتبة الرشد.
 -33شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل ،عبد هللا بن عبد الرمحن ،احملقق :حممد
حميي الدين عبد احلميد ،ط ،20القاهرة ،دار الرتاث.1400 .
 -34شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،ابن مالك ،بدر الدين حممد بن حممد ،حتقيق حممد
ابسل عيون السود ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1420 ،هـ 2000 -م.
 -35شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،األمشوين ،علي بن حممد ،ط ،1بريوت ،دار الكتب
العلمية1419 ،هـ1998 -م.
 -36شرح األصمعيات ،ضناوي ،سعد ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
 -37شرح التسهيل ،ابن مالك ،حممد بن عبد هللا ،حتقيق عبد الرمحن السيد وحممد املختون،
ط ،1دار هجر.1410 ،
 -38شرح التصريف ،الثماميين ،عمر بن اثبت ،احملقق :إبراهيم البعيمي ،ط ،1الرايض ،مكتبة
الرشد1419 ،هـ1999-م.
 -39شرح شافية ابن احلاجب ،الرضي ،حممد بن احلسن ،حققه :حممد نور احلسن وحممد الزفزاف
وحممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت ،دار الكتب العلمية بريوت1395 ،هـ 1975 -م.
 -40شرح الكافية الشافية ،ابن مالك ،حممد بن عبد هللا ،حققه :عبد املنعم أمحد هريدي ،ط،1
مكة ،جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث1402 ،هـ 1982 -م.
 -41شرح كتاب سيبويه ،السريايف ،احلسن بن عبد هللا ،احملقق :أمحد حسن مهديل ،علي سيد
علي ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية2008 ،م.
 -42شرح املعلقات السبع ،الزوزين ،حسني بن أمحد ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب1423 ،هـ
  2002م. -43شرح املفصل للزخمشري ،ابن يعيش ،علي بن يعيش ،قدم له :إميل بديع يعقوب ،ط،1
بريوت ،دار الكتب العلمية.1422 ،
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 -44الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري ،إمساعيل بن محاد ،حتقيق :أمحد عبد الغفور
عطار ،ط ،4بريوت ،دار العلم للماليني.1407 ،
 -45طبقات النحويني واللغويني ،الزبيدي ،حممد بن احلسن ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم،
ط.2
 -46علل النحو ،الوراق ،حممد بن عبد هللا ،احملقق :حممود الدرويش ،ط ،1الرايض ،مكتبة
الرشد.1420 ،
 -47يف اتريخ األدب اجلاهلي ،اجلندي ،علي ،مكتبة دار الرتاث.1412 ،
 -48الكناش يف فين النحو والصرف ،املؤيد ،إمساعيل بن علي امللك ،دراسة وحتقيق :رايض
اخلوام ،بريوت ،املكتبة العصرية.2000 ،
 -49الكليات ،الكفوي ،أيوب بن موسى ،حتقيق :عدانن درويش  -حممد املصري ،بريوت،
مؤسسة الرسالة.
 -50الالمع العزيزي شرح ديوان املتنيب ،املعري ،أبو العالء أمحد بن عبد هللا ،احملقق :حممد سعيد
املولوي ،ط ،1الرايض ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.1429 ،
 -51اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي ،عبد هللا بن احلسني ،د .عبد اإلله النبهان ،ط،1
دمشق ،دار الفكر.1995 ،1416 ،
 -52لسان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ط ،3بريوت ،دار صادر.1414،
 -53اللمحة يف شرح امللحة ،ابن الصائغ ،حممد بن حسن ،حتقيق إبراهيم الصاعدي ،ط،1
املدينة املنورة ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية.1424 ،
 -54اللمع يف العربية ،ابن جين ،أبو الفتح عثمان ،احملقق :فائز فارس ،الكويت ،دار الكتب
الثقافية.
 -55املرشد إىل فهم أشعار العرب ،عبد هللا بن الطيب اجملذوب ،دار اآلاثر اإلسالمية ،وزارة
اإلعالم ،الصفاة ،الكويت ،الطبعة  1409 ،2هـ 1989 -م.
 -56املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرمحن السيوطي ،احملقق :فؤاد علي منصور ،ط،1
بريوت ،دار الكتب العلمية.1418 ،
 -57املعاين الكبري يف أبيات املعاين ،ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم ،احملقق :املستشرق سامل
الكرنكوي ،وعبد الرمحن بن حيىي اليماين ،ط ،1حيدر آابد الدكن ،ابهلند ،مطبعة دائرة املعارف
العثمانية.1368 .
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 -58معاين القرآن ،الفراء ،حيىي بن زايد ،حتقيق أمحد جنايت ،وحممد النجار ،وعبد الفتاح شليب،
مصر ،الدار املصرية للتأليف والرتمجة.
 -59معجم القواعد العربية ،الدقر ،عبد الغين ،دمشق ،دار القلم.1406 ،
 -60املفتاح يف الصرف ،اجلرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرمحن ،حققه علي توفيق احلَ َمد ،ط،1
بريوت ،مؤسسة الرسالة.1407 ،
 -61املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ،الشاطيب ،إبراهيم بن موسى ،احملقق عبد الرمحن
العثيمني وآخرون ،مكة ،جامعة أم القرى.2007 ،1428 ،
 -62مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أمحد بن احلسني ،احملقق :عبد السالم هارون ،دار الفكر،
.1399
 -63املقتضب ،املربد ،حممد بن يزيد ،احملقق :حممد عبد اخلالق عظيمة ،ط ،3بريوت ،عامل
الكتب.
 -64املمتع الكبري يف التصريف ،ابن عصفور ،علي بن مؤمن ،حتقيق فخر الدين قباوة ،ط،1
لبنان ،مكتبة لبنان.1996 .
 -65املنصف ،ابن جين ،أبو الفتح عثمان ،ط ،1دار إحياء الرتاث القدمي .1974 ،1373
 -66النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية ،علي اجلارم ،ومصطفى أمني ،مصر ،الدار املصرية
السعودية للطباعة والنشر والتوزيع.
 -67النحو الوايف ،عباس حسن ،ط  ،15دار املعارف.
 -68نزهة األلباء يف طبقات األدابء ،األنباري ،عبد الرمحن بن حممد ،احملقق :إبراهيم السامرائي،
ط ،3األردن ،مكتبة املنار.1405 ،
 -69نضرة اإلغريض يف نصرة القريض ،ابن الفضل ،املظفر ،حتقيق هنى عارف احلسن ،دمشق،
مطبوعات جممع اللغة العربية ،د.ت.
 -70وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان ،أمحد بن حممد ،احملقق :إحسان عباس،
بريوت ،دار صادر.

الدورايت:

 -1استدراكات على األصمعيات ( ،)1انصر توفيق اجلباعي ،جملة جممع اللغة العربية بدمشق،
مج  ،84ج.)565-545( ،2009 ،2
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 -2األصمعيات ،لفخر قباوة ،جملة جممع اللغة العربية بدمشق ،مج ،47ج-592( ،1981 ،3
.)619
 -3األصمعيات :دراسة يف االختيار ،حممود اجلادر ،جملة املورد العراقية ،مج  ،29ع،2001 ،3
(.)54-44
 -4األصمعيات :دراسة يف أسس االختيار ،جملة املورد العراقية ،مج ،29ع.3
 -5املستوايت اللغوية يف مجوع التكسري ،منرية حجازي ،جملة رابطة األدب احلديث ،ج،42
.2007
 -6من قضااي مجوع التكسري ،حممد أبو الفتوح شريف ،جملة كلية الرتبية ابملدينة املنورة ،جامعة
امللك عبد العزيز س ،2ع.1982 ،2
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القسم الثالث:

املقاالت

()1
مزالق احملققني يف حتريف العناوين
د .حممد عاطف التراس
• عضو اجملمع.
• عضو هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية
منيسوات ،وحمقق التاث بدار السالم-

القاهرة.
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تقدمي:

لما عليه ،وهكذا احلال يف الكتب،
لكل امرئ منا اسم يُعرف به دون غريه ،ويصري هذا االسم َع ً
ر
معّبا عن مضمونه،
فإن صاحب الكتاب يضع لكتابه عنو ًاًن ،قد يكون هذا العنوان  -وهذا هو األصل ًِ -
أحق الناس بعنونة كتابه هو املصنرِف ،وال حيق أبية حال من األحوال أن يقوم
عّب عنه ،الشاهد أن َّ
وقد ال يُ رِ
الناسخ أو احملقق أو الناشر بتحريف هذا العنوان ،مهما كانت األسباب والدواعي .ومع ذلك فإن بعض
احملققني يتصرف يف عنوان املخطوطة اليت حيققها بزايدة أو نقصان ،أو أن جيعل العنوان األصلي للمخطوطة
عنو ًاًن فرعيًّا بسبب طوله أو صعوبته أو عدم داللته على حمتوى الكتاب ،مث يؤلف عنو ًاًن آخر ليجعله
مكان العنوان األصلي.

انطماس هذه الورقة ،أو
ومن أهم أسباب حتريف العنوان :ضياعُ ورقة العنوان من املخطوط ،أو
ُ
طول العنوان الزائد عن احل ِرد؛ األمر الذي يدعو الناشرين إىل اختصار العنوان ليكون أدعى لالنتشار ،وقد
ُ

يفعل هذا بعض احملققني جبهلِ ،ر
فيحرف العنوان عما وضعه مؤلفه ،أو صعوبةُ ألفاظ العنوان وتعقيدها.
()1
جهال من قربل الناسخ أو احملقق أو الناشر ،يف حني أن
حمرفًا
عمدا أو ً
هذا ،وقد يكون العنوان َّ
ً
حتقيق عنوان الكتاب من أهم ركائز التحقيق اليت نص عليها عبد السالم هارون بقوله(« :)2الكتاب احملقَّق
أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها
هو الذي َّ
صح عنوانه ،واسم مؤلفه ،ونسبة الكتاب إليه ،وكان متنه َ
مؤلفه».
واألمانة العلمية تقتضي من اجلميع بدءًا من مفهرس املخطوطات وانتهاءً ابلناشر احرت َام النص بلهَ
احرتام عنوانه يف املقام األول ،ولقد كثرت التحقيقات اليت أطلق ًنشروها ألقالمهم العرنان يتصرفون يف
عناوينها بزايدة أو نقصان من قبل أنفسهم بال مستند ِر
يسوغ هلم ذلك ،اللهم إال اجلهل هبذه األمانة،
والسعي وراء املصاحل التجارية البحتة.
وقفت على حبث ر
ني يف
وهذه القضية قضية حتريف عناوين الكتب احملققة من األمهية مبكان ،وقد ُ
هذا الصدد:
األول :العنوان الصحيح للكتاب :تعريفه وأمهيته ،وسائل معرفته وإحكامه ،أمثلة لألخطاء

فيه ،للشريف حامت بن عارف العوين ،عامل الفوائد ،الطبعة األوىل ،بتاريخ  1419هـ .وهو يقع يف 114
صفحة .وهذه الدراسة أصلها مقال خمتصر بعنوان «صحة عنوان الكتاب ،وأمثلة لألخطاء فيه» ،وهو
أيضا.
للمؤلف ً
( )1االختالف بني األصل املخطوط والنُّسخ اليت أُخذت عنه.
( )2حتقيق النصوص ونشرها ،ص .39
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والثاين :حتقيق عنوان الكتاب؛ مناذج عن مزالق ِّ
احملققني ،لشمس الدين محاش ،جملة الرتاث،

خمّب مجع دراسة وحتقيق خمطوطات املنطقة وغريها ،جامعة زاين عاشور ابجللفة ،اجلزائر ،العدد األول ،إبريل
2012م ،من ص 124حىت  .136وهذه الدراسة خمتصر لألوىل مع بعض الزايدات عليها.
وأًن هنا بصدد اجلمع بني الدراستني ابختصار مع إضافة بعض النماذج التطبيقية اليت َّ
زل فيها
حمرفة.
بعض احملققني والناشرين ،وأثبتوا لكتبهم عناوين َّ
طرق معرفة العنوان الصحيح هي:

 -1الوقوف عليه يف نسخة خبط املصنرِف.
 -2أن ينص عليه املصنرِف يف مقدمة كتابه.
 -3أن ينص عليه املصنرِف يف منت كتابه.
سمى الكتاب يف طَُّرة نسخة خطية متصلة ابملصنرِف.
 -4أن يُ َّ
 -5أن ينص املصنرِف على اسم كتابه يف كتاب له آخر.
 -6أن ينص املصنرِف عليه يف خامتة كتابه.
 -7الوقوف على العنوان يف كتب الفهارس والرتاجم.
 - 8البحث يف املكتبة اإلسالمية عامة.
 -9تذوق أسلوب املصنرِف.

وقفت عليه من حتريف عناوين الكتب:
ومما
ُ

-1اآلاثر ،حملمد بن احلسن الشيباين:
َّ
حققه الشيخ أمحد عيسى املعصراوي ،وطُبع بدار السالم القاهرة عدة طبعات بعنوان« :فقه حممد

بن احلسن الشيباين ،املس رمى كتاب اآلاثر» ،والصواب أن الكتاب امسه «اآلاثر» فقط ،وسائر العنوان
مقحم من احملقق.
-2أُسد الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثري:

طُبع هذا الكتاب بعنوان« :أَسد الغابة يف معرفة الصحابة» كذا هبذا الضبط يف أجزائه الثمانية،
طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،والصواب« :أُسد الغابة يف معرفة الصحابة» ،بضم اهلمزة من كلمة
«أُسد» مجع «أَسد» بفتح اهلمزة.
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ِّ
-3بداية ِّ
املقتصد ،البن رشد احلفيد:
اجملتهد وكفاية

ِّ
هذا الكتاب طُبع عدة طبعات أغلبها هبذا العنوان« :بداية ِّ
املقتصد» ،وهو من
اجملتهد وهناية
نفسه يف
أقبح التحريفات ،والصواب أنه بعنوان «بداية اجملتهد وكفاية املقتصد» ،كذا َّ
نص عليه ابن رشد ُ

هذا الكتاب يف ابب الكتابة (ص« :)904بيد أن يف قوة هذا الكتاب أن يبلغ به اإلنسان كما قلنا رتبة
االجتهاد إذا تقدم فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه يف ذلك؛ ولذلك رأينا َّ
أخص
أن َّ
ر
ِّ
سميَه كتاب :بداية ِّ
املقتصد» .انتهى.
اجملتهد وكفاية
األمساء هبذا الكتاب أن نُ ِ
عبد احلليم إبراهيم عبد احلليم،
حرر
وقد َّ
َ
حمقق طبعة دار السالم ابلقاهرةُ :
اخلالف يف هذا الصدد ُ
يف مقدمة طبعته (ص ،)8 ،7وقد اعتمد على أربع خمطوطات؛ منها ثالث خمطوطات ُكتب العنوان
ِّ
الصحيح للكتاب على طُرهتا ،وهو «بداية ِّ
املقتصد».
اجملتهد وكفاية

-4الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان ،لتاج القراء حممود بن محزة الكرماين:

طُبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة سيئة ال ِرذكر ،وهي طبعة دار الفضيلة ،وقد أساء فيها مراجع
أقره احمل رِقق على صنيعه هذا
الكتاب :أمحد عبد التواب عوض ،إىل الكتاب غايةَ اإلساءة ،وال أدري هل َّ
نص على االسم الصحيح
اجع
الكتاب ابسم «أسرار التكرار يف القرآن» خبط كبري ،مث َّ
أم ال؟ َّ
َ
فسمى املر ُ
بقوله« :املسمى :الّبهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان» ،وقد نص املراجع على هذا
يف هامش  13من صفحة  64بقوله« :وقد مسيناه :أسرار التكرار يف القرآن الكرمي ،ملا بيناه يف املقدمة،
نص املؤلف يف خطبة كتابه عليه
قطعا؛ فقد َّ
للعدول عن التسمية األصلية» .والعنوان الثاين هو الصحيح ً
بقوله« :وقد مسيت هذا الكتاب :الّبهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان ،وابهلل وعليه
التكالن» .وقد طُبع الكتاب هبذا العنوان الصحيح يف دار الكتب العلمية الطبعة األوىل سنة 1986م.
اضحا ،حبيث يبدو
ولعل الذي أغرى املراجع هبذا أن العنوان الصحيح للكتاب ليس عنو ًاًن جتارًّاي و ً
للقارئ أن الكتاب يف املتشابه مبعىن ر
املكرر.
املوهم أو الغامض ،ال املتشابه مبعىن املتماثل أو َّ
-5التذكرة يف القراءات ،أليب احلسن طاهر بن غلبون احلليب:
َّ
حققه الدكتور أمين سويد ،ونشره بعنوان« :التذكرة يف القراءات الثمان» كذا! إبقحام كلمة
«الثمان» بال ايء يف العنوان ،ومل ترد هذه الكلمة يف صور املخطوطات اليت اعتمدها احملقق نفسه .غري أنه
نص عليه ابن اجلزري يف
زعم أن إثبات كلمة «الثمان» أنسب ملوضوع الكتاب ،واستند يف إثباهتا على ما َّ
كتابَيه «النشر» و«غاية النهاية» .واألرجح أن العنوان الصحيح للكتاب هو «التذكرة يف القراءات» فقط
كما وقع يف أغلب النسخ اخلطية وكتب التواريخ والفهارس.
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-6التوضيح األسر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر ،لشمس الدين السخاوي:
الكتاب وطُبع مبكتبة أضواء السلف ،الطبعة األوىل سنة 1998م ،هبذا العنوان:
ُح رِق َق هذا
ُ
حمرف ،والصواب بعد الرجوع إىل صور املخطوطات
«التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر» ،وهو َّ
ر
األسر» ،وليس «األهبر» ،وهو األنسب للسجعة
اليت اعتمدها ُ
حمقق هذه الطبعة نفسها« :التوضيح ِ
املعهودة يف مؤلفات السخاوي ،والغريب أن كلمة «األسر» يف صور خمطوطاته واضحة لكل قارئ.
-7اتريخ مدينة السالم ،وأخبار ِّ
وذكر قُطراهنا العلماء من غري أهلها ِّ
حمدثيهاِّ ،
ووارديها ،للخطيب

البغدادي:

العنوان األشهر «اتريخ بغداد» ،وهو مع شهرته اليت ر
حمرف ،والصواب «اتريخ
طبقت َ
اآلفاق فإنه َّ
مدينة السالم ،وأخبار ِّ
وذكر قُطراهنا العلماء من غري أهلها ِّ
حمدثيهاِّ ،
ووارديها».
ر
«اتفقت النسخ األصلية على أن عنوان
يقول حمققه د .بشار عواد معروف يف مقدمته (ص:)73

الكتاب هو :اتريخ مدينة السالم ،وأخبار ِّ
حمدثيهاِّ ،
وذكر قُطراهنا العلماء من غري أهلها ِّ
ووارديها .هذا
جموًدا خبط احلافظ صائن الدين أيب احلسني هبة هللا بن احلسن بن هبة هللا ،املعروف اببن عساكر،
وجدتُه َّ
يف العديد من األجزاء اليت وصلت إلينا خبطه ،وكذلك هو خبط غريه من النُّساخ ر
املتقنني األوائل ،وهو
ْ
العنوان الذي اعتمدًنه يف طبعتنا احملقَّقة هذه».
مث قال« :أما العنوان الذي طُبع به الكتاب مبصر ساب ًقا ،وهو :اتريخ بغداد ،أو مدينة السالم،
()1
تصرف الناشر ،وهو عنوان وصفي .وكان بعض النُّ ِساخ والناقلني من هذا الكتاب من القدماء
فهو من ُّ
ر
رت عاصمة الدنيا العربية اإلسالمية هبذا االسم ،وانزوى
سميه (اتريخ بغداد) ُّ
و َ
جتوًزا ،بعد أن ا ْشتُ ره ْ
احملدثني يُ ِ
امسها الرمسي (مدينة السالم) شيئًا فشيئًا» .انتهى.
نص املصنرِف نفسه يف مقدمة كتابه ( )292 ،291/1طبعة بشار ،على العنوان
هذا .وقد َّ
وذكر ُكرباء نُـ رزاهلا(ِّ ،)2
الصحيح بقوله« :هذا كتاب :اتريخ مدينة السالم ،وخرب بنائهاِّ ،
وذكر ِّ
وارديها،
وتسمية علمائها» .انتهى.

-8الذهب اإلبريز يف خواص أسرار كتاب هللا العزيز ،أليب حامد الغزايل:
َّ
حققه الدكتور عبد احلميد صاحل محدان ،وطبعته مكتبة الكليات األزهرية مع مكتبة الفجر اجلديد

احملرف« :كتاب الذهب اإلبرز يف أسرار خواص كتاب هللا العزيز» .والصواب «الذهب اإلبريز
هبذا العنوان َّ
نص عليه املؤلف نفسه يف مقدمة كتابه بقوله« :ومسيته :الذهب
يف خواص أسرار كتاب هللا العزيز» ،كما َّ
( )1يف املطبوع« :وهو» ابلواو.
( )2يف نسخة« :وذكر وارديها» ،مث علق احملقق واص ًفا ما أثبتَه بقوله« :وهو األحسن»!
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صوره احمل رِقق نفسه يف
اإلبريز يف خواص أسرار كتاب هللا العزيز» .والغريب أن العنوان الصحيح هو ما َّ
نسختيه املخطوطتني اللتني اعتمدمها يف حتقيق كتابه! وإن كانت إحدى النسختني مل ترد فيها كلمة
«أسرار» ،فوقع احملقق يف عدة أخطاء؛ منها :أنه زاد كلمة «كتاب» يف صدر العنوان ،واحلق أهنا مل ترد يف
وحرف كلمة «اإلبريز» إىل «األبرز» ،فضيَّع السجعة املقصودة من املؤلف كما
النسختني املعتمدتني لديهَّ ،
هي عادة املؤلفني القدامى من احلرص على السجع يف عناوين كتبهم ،مث ختمها بتقدمي كلمة «أسرار»
على كلمة «خواص»!
-9شرح ألفية ابن مالك ،للمرادي:
ح املرادي لأللفية هبذا العنوان ،وهو من وضع النُّ ِساخ ،كما يبدو من كالم الدكتور عبد
عُر َ
ف شر ُ
الرمحن علي سليمان ،حمقق الكتاب ر
نفسه ،يف صدارة طبعة دار الفكر العريب ،وكانت موضوع رسالته
للدكتوراه ،املنشورة بتاريخ  1422هـ  2001 -م ،وقد اعتمد يف نشرته هذه على ثالث نسخ خطية،

منها نسخة واحدة بعنوان(« )1توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك» ،ونسختان أُخراين

بعنوان «شرح ألفية ابن مالك» ،وهذا األخري الظاهر أنه األصح ،كما يبدو من كالم الدكتور فخر الدين
قباوة يف مقدمة طبعته( )2الصادرة عن دار املعارف ،بريوت.
واعتمد قباوة يف طبعته على أربع نسخ خطية؛ منها نسخة بعنوان «شرح املرادي على األلفية»،
والثانية بعنوان «كتاب شرح األلفية» ،ومل يذكر شيئًا عن النسختني األخري ر
ني .مث جاءت طبعته بعنوان

«شرح األلفية البن مالك» أتليف :احلسن بن قاسم املرادي!
تصفحت كتب الفهارس والرتاجم مل أقف فيها على العنوان األول ،مما يدل على أنه من حتريف
وملا
ُ
النساخ.
َ -10شهي النرـغَم يف ترمجة شيخ اإلسالم ِّ
عارف احلِّ َكم لشهاب الدين األلوسي:

طُبع الكتاب بتحقيق حممد عيد اخلطراوي ،مبكتبة دار الرتاث ابملدينة املنورة مع مؤسسة علوم
القرآن بدمشق بريوت ،الطبعة األوىل سنة 1983م ،بعنوان« :عارف حكمة :حياته ومآثره» كذا يف أعلى
الغالف خبط كبري ،مث كتب حتته خبط صغري عنه« :أوَ :شهي النـَّغَم يف ترمجة شيخ اإلسالم عارف احلر َكم»،

احملرف الذي هو من وضع احملقق
وهذا أبعد ما يكون عن التحقيق؛ فقد ا ْشتُهر الكتاب ابلعنوان الثانوي َّ
«شهي النَّـغَم يف ترمجة شيخ اإلسالم
وليس له صلة ابملصنرِف! يف حني أن العنوان الصحيح للكتاب هو َ
وصور أول ورقة منها يف
عارف احلر َكم» ،كما وقع يف النسخة اخلطية الوحيدة اليت اعتمدها احملقق نفسه َّ
( )1انظر :توضيح املقاصد ( ،)255- 252/1طبعة دار الفكر العريب.
( )2انظر )11/1( :وما بعدها.
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فضال عن تفوقه على
ص ،41وال أدري ما الذي دفع احملقق ملثل هذا ،وعنوان الكتاب يدل على مضمونه ً
العنوان اجلديد ابلسجع واجلرس املوسيقي املعهود عند املؤلفني؟!
-11سر الصناعة ،أليب الفتح عثمان بن جين:

طُبع هذا الكتاب بعنوان« :سر صناعة اإلعراب» ،والصواب «سر الصناعة» فقط ،وهو األليق

مبوضوع الكتاب ،وهو علم الصوتيات .وقد طُبع هذا الكتاب بعنوانه اخلطأ بتحقيق :حممد حسن حممد
حسن إمساعيل وزميله ،وصدر عن دار الكتب العلمية ،بريوت 1421 ،هـ  2000 -م ،وقد اعتمد
وصور لنا صورة طَُّرهتا يف
احمل رِققان يف هذه الطبعة نفسها على خمطوطتني؛ منها نسخة دار الكتب املصريةَّ ،
نفسه يف خامتة كتابه على العنوان الصحيح بقوله:
(ص )12من املقدمة ،ويف هذه الصورة َّ
نص ابن جين ُ

«هذا آخر كتابنا املوسوم بـ :سر الصناعة» .انتهى.
ر
«احملتسب يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها» ( )62/1طبعة
أيضا يف كتابه
َّ
ونص عليه ً

اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية« :وقد قلنا يف كتابنا املوسوم بـ :سر الصناعة ،يف هذا ،ما فيه كفاية
وغناء» .انتهى.
لت على ذلك وغ رريه من حنوه يف
وكذا َّ
نص عليه ً
أيضا يف كتابه اخلصائص (« :)33/1وقد دلَّ ُ

كتايب يف :سر الصناعة» .انتهى.

-12التصريح مبضمون التوضيح ،للشيخ خالد األزهري:
هذا الكتاب شرح لكتاب «أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك» البن هشام األنصاري النحوي

املصري ،وهذا العنوان «شرح التصريح على التوضيح» خطأ ،والصواب «التصريح مبضمون التوضيح».
احملرف؛ منها طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،بتحقيق :حممد
وقد طُبع الكتاب عدة طبعات ابلعنوان َّ
السود ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ 2000-م .وكذلك طبعة دار الفكر العريب ،وهبامشها
ابسل عيون ُّ
حاشية الشيخ يس العليمي احلمصي.
نص املؤلف نفسه على العنوان الصحيح يف خطبته ()3/1؛ إذ يقول « :ومسَّيتُه:
هذا .وقد َّ

التصريح مبضمون التوضيح» .انتهى.
ر
نص على العنوان الصحيح يف (ص  )7يف مقدمة الكتاب ،وذكره أصحاب
نفسه َّ
بل إن احمل ِقق َ
كتب الفهارس هبذا العنوان الصحيح ،ومنهم حاجي خليفة يف كشف الظنون (.)154/1

-13الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل ،جلار هللا الزخمشري:

طُبع هذا التفسري على أمهيته بعنوان« :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل

ىف وجوه التأويل»! كذا يف بعض طبعاته ،ومنها طبعة العبيكان بتحقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي
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حممد معوض ،ومشاركة :د .فتحي عبد الرمحن أمحد حجازي ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ 1998-م .وهذا
العنوان خطأ حمض ،والصواب أنه بعنوان« :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه

التأويل» ،وليس فيه كلمة «غوامض».

نص عليه الزخمشري نفسه يف خطبة الكشاف من الطبعة ر
نفسها (ص  )3من املقدمة،
وهذا ما َّ
ُ
اجلامعني بني علم العربية واألصول
أيت إخواننا يف الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية(،)1
َ
يقول« :ولقد ر ُ
احلجب ،أفاضوا يف االستحسان
إل يف تفسري آية،
الدينية ،كلما رجعوا َّ
ُ
فأبرزت هلم بعض احلقائق من ُ
يضم أطرافًا من ذلك حىت اجتمعوا َّ ر
ني أن أُملي عليهم
والتعجب ،واستطريوا شوقًا إىل مصنَّف ُّ
إل ُمقرتح َ

فاستعفيت ،فأَبَـ ْوا إال املراجعة
(الكشف عن حقائق التنزيل ،وعيون األقاويل يف وجوه التأويل)،
ُ
واالستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد» .انتهى.
ف
أيضا يف كتابه «أساس البالغة» مادة (حفر)« :ومن اجملازَ :و رطئهُ ُّ
وقال الزخمشري ً
كل ُخ ٍِّ
ذكرت حقيقة الكلمة يف :الكشاف عن حقائق التنزيل» .انتهى.
وحافر ...وقد ُ

-14كنز الع رمـال يف سنن األقوال واألفعال ،للعالمة عالء الدين املتقي اهلندي:

طُبع هذا الكتاب مبؤسسة الرسالة طبعة بال اتريخ وال طبعة ،بعنوان« :كنز الع رمـال يف سنني
األقوال واألفعال» ،على الغالف اخلارجي للكتاب ،وهو خطأ مطبعي فادح ،والعنوان الصحيح «كنز

الع رمـال يف سنن األقوال واألفعال» كما هو منصوص عليه يف الطبعة نفسها يف غالفها الداخلي ،وكما
يف طبعات أخرى.
-15ال ُـم َو رشى ،أليب الطيب حممد بن إسحاق بن حيىي الوشاء:
طُبع هذا الكتاب على يد حممد أمني اخلاجني بعنوان« :الظَّرف والظُّرفاء» ليطابق امسه مسماه كما
زعم ،والصواب أن الكتاب بعنوان« :ال ُـم َوشَّى».
-16نتائج ِّ
الفكْر يف النحو ،أليب القاسم السهيلي:

هذا الكتاب من أهم كتب النحو األندلسيُ ،ح رِقق مرتني :األوىل بتحقيق د .حممد إبراهيم البنا،
وهذه الطبعة اعتمد فيها البنا على خمطوطتني ،وكانت رسالته للدكتوراه ،وقد طُبعت عدة طبعات .والثانية:
طبعة دار الكتب العلمية بريوت ،بتحقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي حممد معوض ،الطبعة األوىل،
أثبت
 1412هـ 1992-م ،وهذه الطبعة مل تعتمد على خمطوطات ،وإمنا هي مسروقة من طبعة البنا ،كما َ
مدون يف صدارة طبعة الكتاب اجلديدة الصادرة عن دار السالم ابلقاهرة
ذلك البنا قبل وفاته ،وهذا َّ
2018م.
( )1يقصد املعتزلة ،وهو من أكابرهم.
السنة الثامنة  -العدد ( ،)23ذو القعدة 1441هـ /يونيو  -يوليو (حزيران  -متوز) 2020م

125

وقد حرف العنوان يف طبعة العلمية حتري ًفا قبيحا؛ إذ ضبطوا كلمة ر
«الف َكر» بكسر الفاء وفتح
ً
ُِ
حرره حممد إبراهيم البنا يف صدارة طبعته ،فقال ما معناه:
الكاف ،ومل يستفيدوا ممن سبقهم ،والصواب ما َّ
رجح اإلفراد  -أعين أن تكون
وقد كان الظاهر أن يكون ضبط «الفكر» بكسر ففتح؛ مجع فكرة .ولكن َّ
«الفكر» بكسر فسكون  -ما ذكره السهيلي يف املقدمة ،وما نقلتُه من نص ابن دحية ،ففيهما سجعة ال
مجعا .ويؤيد هذا قول ابن قاضي شهبة يف طبقاته يف ترمجة السهيلي« :وكتاب
حيسن معها أن تكون الكلمة ً
نتائج ِّ
الفكْر يف النحو ،وهو بكسر الفاء وسكون الكاف .كذلك قيده قاضي القضاة أبو البقاء الشبلي».
انتهى.

ر
يفات أُخر :منها تسميته ابسم «نتائج النظر» يف نسختني خطيتني
وقد حلق عنوا َن
الكتاب حتر ٌ
من نسخ كتاب «شذرات الذهب يف أخبار من ذهب» البن العماد احلنبلي ( ،)445/6حتقيق :حممود
األرًنؤوط ،وعبد القادر األرًنؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق -بريوت ،الطبعة األوىل 1406 ،هـ 1986-م.

-17نشر القراءات العشر ،البن اجلزري:
طُبع هذا الكتاب  -وهو من أهم كتب القراءات قاطبةً  -هبذا العنوان يف غري طبعة ،ومنها طبعة
دار الكتب العلمية ،بريوت ،بتصحيح ومراجعة الشيخ علي حممد الضباع ،الطبعة األوىل1418 ،هـ-
حمرف،
1998م ،بعنوان «النشر يف القراءات العشر» ،وهذا العنوان من الشهرة مبكان ،غري أنه عنوان َّ
الباحث :السامل حممد حممود أمحد الشنقيطي،
وعنوانه الصحيح «نشر القراءات العشر» ،وقد نبَّه على هذا
ُ
يف رسالته للدكتوراه اليت بعنوان «منهج ابن اجلزري يف كتابه :النشر» ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
لف  -رمحه هللا
اإلسالمية ،كلية أصول الدين ،بتاريخ 1421هـ .قال فيها (ص  )84ما نصه« :مسَّى املؤ ُ

 -كتابه هذا بـ (نشر العشر) ،وذلك يف عبارة جاءت يف املقدمة ،وهي قوله( :فهو يف احلقيقة :نشر

العشر) .وهذا االسم هو املوافق لقوله يف الطيبة (ص :)34
ِّ
الع ْش ِّر فَـ ْه َي بِّ ِّـه طَـيِّـبَـةٌ يف النر ْش ِّر»
َ
اب :نَ ْش ِّر َ
ض رم ْنـتُـ َها كتَ َ
نص عليه املؤلف -رمحه هللا -يف خامتة كتابه ( )469/2طبعة العلمية بقوله« :وهذا آخر ما
وكذا َّ
قدَّر هللا مجعه وأتليفه من كتاب :نشر القراءات العشر» .انتهى.
ومع كل هذا فإن الباحث :حممد بن حمفوظ بن حممد أمني الشنقيطي( ،)1يف سنة  1425هـ-
2004م ،يف حتقيقه جلزء من هذا الكتاب عنون له بقوله« :النشر يف القراءات العشر ،دراسة وحتقيق ،من
أول ابب فرش احلروف إىل آخر الكتاب» ،مث يقول بال اكرتاث يف (ص « :)37ا ْشتُ رهر هذا الكتاب

( )1رسالة جامعية جبامعة أم القرى ،كلية الدعوة وأصول الدين ،برقم.42085052 :
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ر
سميه يف أكثر األحيان (نشر القراءات
ابسم :النشر يف القراءات العشر ،غري أن املصنف  -رمحه هللا  -يُ ِ
العشر) ،كما جاء يف آخر الكتاب ،ويف تقريب النشر.»...
مث يقول« :على أن املعىن واملراد واحد ،سواء قيل :نشر القراءات العشر ،أو النشر يف القراءات
العشر ،واألول هو املستعمل عند املصنف .رمحه هللا» .انتهى كالمه على ما فيه من غفلة عن اهلدف
ينص على االسم الصحيح الذي مساه به املؤلف ،ويكرر أنه
املنشود من حتقيق العنوان الصحيح ،مث كيف ُّ
مؤثرا العنوان اآلخر لشهرته؟!
املستعمل عنده ،مث بعد كل هذا ُحيِرف العنوان على غالف رسالته ً
وحرر القول يف
مث جاءت طبعة هذا العام 2018م للدكتور أمين رشدي سويد ابلعنوان الصحيحَّ ،
هذه املسألة يف مقدمة طبعته ،مث قال يف (ص « :)63األوىل متابعة املؤلف فيما مسَّى به كتابه ،إال أن
تكون عبارة (يف القراءات العشر) من ابب الشرح والتفسري ملضمون الكتاب».

-18الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي ،للحسني بن حممد الدامغاين:

نشره عبد العزيز سيد األهل بدار العلم للماليني بريوت ،بعنوان« :قاموس القرآن أو إصالح
الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي» ،وهذا غاية يف التدليس والتحريف!
وقفت عليه ،وقد بدا ل أن األمر طويل الذيل؛ إذ الكتب املنشورة بغري عناوينها كثرية،
هذا ما ُ
نص مؤلفوها على تصديرها بكلمة «كتاب» مثل «كتاب الصناعت ر
ني» أليب هالل العسكري،
فثمة كتب َّ
أيضا كتب التفسري،
مث جتده
مطبوعا إبسقاط كلمة «كتاب» ،وهذا النوع كثري يف عامل املطبوعات .ومنه ً
ً
مثل «البحر احمليط» أليب حيان ،ترى الناشر يزيد على غالفه ديباجة قبل العنوان ،فيكتب أعاله« :تفسري
بعد ،وهذا حال كثري من التفاسري املطبوعة بال تدقيق وال حتقيق.
أيب حيان» ،مث يكتب االسم الصحيح ُ
ومما َخ ِّف َي من حتريفات العناوين( )1أن يعمد الناشر إىل عنوان كتابه املسجوع ،فيضبط احلرف
األخري منه ،فتضيع السجعة اليت قصدها املؤلف من العنوان ،وانظر معي يف عنوان كتاب أيب إسحاق
ِّ
الكافية» ،طبعة جامعة أم القرى ،الطبعة األوىل2007 ،م،
الشاطيب «املقاصد الشافيةُ يف شرح اخلالصة
ط اتء التأنيث من كلمة «الشافية» ابلضم ،ومن كلمة «الكافية» ابلكسر ،فضاعت
فإن احملقق هنا ضب َ
السجعة اليت رمى إليها املؤلف ،وكان عليه أن يرتك التاء بال ضبط أو أن يس ِركنها مع كتابتها هاء بال ٍّ
نقط
ُ
ً

هكذا« :املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية» ،أو هكذا« :املقاصد الشافي ْه يف شرح اخلالصة
الكافي ْه».

( )1مستفاد من مقدمة كتاب :املقامة الواسطية املغايرة للحريرية لزين الدين أيب احلسن الديواين ،حتقيق أيب مازن حممد رجب اخلول ،طبعة
دار طغراء.
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يقول اخلطيب القزويين( :)1واعلم أن فواصل األسجاع موضوعةٌ على أن تكون ساكنةَ األعجاز،
وصلت
كل صورة إال ابلوقف .أال ترى أنك لو
اوج بينها ،وال ُّ
َ
موقوفًا عليها؛ ألن الغرض أن يُز َ
يتم ذلك يف رِ
كل من الفاصلت ر
ني على ما يقتضيه
أبعد ما َ
قوهلم« :ما َ
فات ،ما َ
أقرب ما هو آت» مل يكن بد من إجراء ٍِّ
فيفوت الغرض من السجع؟! وإذا رأيتهم ُُيرجون الكلرم عن أوضاعها لالزدواج يف قوهلم:
حكم اإلعراب،
ُ
ُ
«إين آلتيه ابلغدااي والعشااي»؛ أي :ابلغُ ُدوات ،فما ظنُّك هبم يف ذلك؟! انتهى.
وكالم القزويين هنا ،وإن كان عن السجع يف النثر عامةً؛ فإنه من ابب أَْوَىل ينسحب على عناوين
أوقع يف نفس السامع ،وقد نبَّه اجلاحظ هلذا
الكتب املسجوعة اليت َ
قصد مؤلفوها السجع ليكو َن العنوان َ
ر
ؤثر السجع
مبيرِنًا
َ
الغرض من السجع يف الكالم بقوله :قيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي :لـ َم تُ ُ
ر
لقل
مساع الشاهد َّ
نفس َ
آم ُل فيه إال َ
ايف وإقامةَ الوزن؟ قال :إ َّن كالمي لو ُ
كنت ال ُ
ك القو َ
على املنثور ،وتُلزُم َ
اهن والغابر؛ فاحلفظ إليه أسرع ،واآلذان لسماعه أنشط،
يد
لكين أر ُ
خاليف عليك ،و رِ
الغائب واحلاضر ،والر َ
َ
ر
مت به من جيرِد
العرب من جيرِد املنثور ،أكثر مما تكلَّ ْ
وهو أحق ابلتقييد وبقلة التفلت .وما تكلَّ ْ
مت به ُ

شره ،وال ضاع من املوزون عُشره .انتهى.
املوزون ،فلم ُحي َف ْظ من املنثور عُ ُ
فإذا كانت الغاية من سجع املنثور سرعةَ احلفظ ،وإرهاف السمع ،وسهولة التقييد ،وعدم التفلُّت،
فإن عناوين الكتب أوىل هبذا ليثبت العنوان يف ذهن القارئ ،ويكون ألصق بسمعه.
وقد َّ
مسجوعا َّلذ لسامعه
أكد ابن جين ( )2هذا املقصد من السجع بقوله :أال ترى أن املثل إذا كان
ً
ر
ر
ر
ت
جديرا ابستعماله ،ولو مل يكن
س به ،وال أن َق ْ
ً
َ
فحفظَه ،فإذا هو حفظه كان ً
مسجوعا مل أتنس النف ُ
ر
ب أن ُف َسها ابستعمال ما وضع له ،وجيء به من
ملستمعه ،وإذا كان كذلك مل حتفظه ،وإذا مل حتفظه مل تطال ْ
أجله؟! انتهى.
وقد وقع كثري من احملققني يف تضييع هذا اهلدف النبيل ،ومن ذلك على سبيل التمثيل:
ِّ
االقتضاب يف غر ر
األبواب» أليب عبد هللا حممد بن عبد احلق
يب املوطأ وإعرابره على
طبعة كتاب «
ُ

ط الباء من كلمة «االقتضاب» ابلضم،
التلمساين ،طبعة العبيكان ،الطبعة األوىل2001 ،م ،فإن احملقق ضب َ
ط الباء من كلمة «األبواب» ابلكسر ،فضاعت سجعة العنوان ،ولو تركها بال ضبط النسجمت
مث ضب َ
السجعة يف اآلذان.

( )1اإليضاح يف علوم البالغة.657/4 ،
( )2اخلصائص.216/1 ،
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املستطرف يف كل ٍِّ
فن مستظرف» لشهاب الدين أيب الفتح األبشيهي ،طبعة
وكذا طبعة كتاب «
ُ

ط الفاء من كلمة «املستطرف» ابلضم ،ومن كلمة
عبث ابلعنوان ،فضب َ
دار صادر2004 ،م ،فإن احملقق َ
غفال من الضبط.
املرجوة من قربل املؤلف ،فليته تركها ً
«مستظرف» ابلكسرَّ ،
فلما أعرَهبا ضاعت السجعة َّ
أيضا طبعة كتاب «كشف املغطرى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ» ،للشيخ حممد
ومن ذلك ً
أثبت مهزة كلمة «املوطأ»،
الطاهر ابن عاشور ،طبعة دار سحنون ودار السالم2006 ،م ،فإن احملقق قد َ
وكان حقُّها التسهيل لتناسب َّ
املد يف كلمة «املغطَّى» ،وتتوازن السجعة املقصودة.
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اختصرت فيه ما وقع يف كتاب «العنوان الصحيح للكتاب» للشريف حامت العوين:
ثبت
 ٌُ
العنوان الصحيح
العنوان احملرف
األجوبة الـم ر
ُسأل عنه من األحاديث
رضيَة فيما ُسئل السخاوي عنه من األجوبة ال َـم ْر رضيَّة فيما أ ُ
ُ
النبويَّة :للسخاوي.
األحاديث النبوية :للسخاوي.
اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث للخليلي.
أسامي مشايخ اإلمام البخاري :البن منده.

منتخب كتاب اإلرشاد ،ابنتخاب وانتقاء أيب
ر
السلفي.
طاهر ِ
تسمية املشايخ الذين روى عنهم اإلمام أبو عبد
هللا حممد بن إمساعيل البخاري رمحه هللا يف كتابه
اجلامع الصحيح الذي صنَّفه.

إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث :البن قتيبة .إصالح الغلط يف غريب احلديث أليب عبيد
القاسم بن سالم رمحه هللا.
الزخار املعروف مبسند البزار.
البحر َّ

مسند البزار.

بغية الراغب املتمين يف ختم النسائي :للسخاوي.

بغية الراغب املتمين يف ختم النسائي رواية ابن
السين.
رِ

التاريخ الصغري :للبخاري.
ـحبرري :البن حجر.
تلخيص ال َ

التاريخ األوسط :للبخاري.
ـحبرري.
التلخيص ال َ

البيان والتبيني.

البيان والتبيُّـن.

توال التأسيس ملعال حممد بن إدريس :البن حجر.

توال التأنيس مبعال حممد بن إدريس.

التوحيد وإثبات صفات رب العاملني.

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل اليت
وصف هبا نفسه يف حمكم تنزيله الذي أنزله على
نبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم وعلى لسان
نبيه بنقل األخبار الصحيحة نقل العدول عن
العدول من غري قطع يف إسناد وال جرح يف
األخبار.

الثقات أليب احلسن العجلي.

التاريخ.
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اجلامع املختصر من السنن عن رسول هللا صلى
جامع الرتمذي ،سنن الرتمذي.
هللا عليه وسلم ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه
العمل.
درة احلرجال يف أمساء الرجال :أليب العباس ابن ُد َّرة احلرجال يف غَُّرة أمساء الرجال.
القاضي.
دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين.

املنتخب من دالئل النبوية.

ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن ذكر أمساء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته
من الثقات عند البخاري ومسلم :للدارقطين.
الثقات عند البخاري ومسلم :للدارقطين.
ذيل اتريخ بغداد :حملب الدين ابن النجار.

التاريخ اجملدَّد ملدينة السالم ،وأخبار علمائها
األعالم ،ومن وردها من فضالء األًنم.

السبعة يف القراءات :البن جماهد.

كتاب السبعة.

سنن ابن ماجه ،سنن املصطفى صلى هللا عليه وسلم .السنن.
سنن الدارمي.

املسند.

سنن النسائي الصغرى.

اجملتىب من السنن املسندة.

سري األولياء يف القرن السابع اهلجري :لصفي الدين رسالة الشيخ اإلمام العالمة العارف ابهلل سبحانه
صفي الدين بن أيب منصور يف مناقب شيخه
احلسني اخلزرجي.
العارف ابهلل تعاىل :أيب العباس احلرار ،ويف مناقب
جنم األولياء سيدي عبد الرحيم القناوي ،وسيدي
أيب النجا سامل ،ويف مناقب السادة األولياء الذين
عاصرهم رضي هللا تعاىل عنه وعنهم.
شرح الدرة املضيِة :حملمد بن حممد النويري.

عقد الدرر املضية يف شرح القراءات الثالث
املروية.

شرح صحيح مسلم :للنووي.

املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج.

صحيح ابن حبان.

اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان.

صحيح ابن خزمية.

خمتصر املختصر من املسند الصحيح عن النيب
صلى هللا عليه وسلم بنقل العدل عن العدل
موصوال إليه صلى هللا عليه وسلم من غري قطع
ً
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يف أثناء السند وال جرح يف ًنقلي األخبار اليت
نذكرها مبشيئة هللا تعاىل.
الضعفاء الكبري :للعقيلي.

كتاب الضعفاء ،ومن نُسب إىل الكذب ووضع
احلديث ،ومن غلب على حديث الوهم ،ومن
يـُتِهم يف بعض حديثه ،وجمهول روى ما ال يتابع
عليه ،وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها،
وإن كانت حاله يف احلديث مستقيمة ،مؤلَّ ٍّ
ف
على حروف املعجم.

الزبيدي.
عقود اجلواهر املنيفة للمرتضى َّ
علوم احلديث :البن الصالح.

عقود اجلواهر املنيفة يف أدلة مذهب اإلمام أيب
بعضهم.
حنيفة فيما وافق فيه األئمة الستة أو َ
معرفة أنواع علم احلديث.

مسند ابن اجلعد.
نسخة أيب ُم ْس رهر :لعبد األعلى بن مسهر.

حديث علي بن اجلعد اجلوهري.
نسخة أيب مسهر عبد األعلى بن مسهر وحيىي
الو َحاظي وغري ذلك :رواية أيب بكر
بن صاحل ُ
عبد الرمحن بن القاسم بن الفرج بن عبد الواحد،
عنهم.

مقتصرا على ذكر اخلطأ وصوابه ،مع حذف
هذا ما تيسر اختصاره من حبث «العنوان الصحيح»
ً
بعض الكتب اليت مل جيزم فيها الباحث ابلراجح ،أو مل يتبني ل أنه الراجح ،فمن أراد االستيثاق فعليه
ابألصل.
وهللا أسأل أن يوفرِقنا ملراضيه ،ويهدينا ملا ي ر
وجبه اإلنصاف ويقتضيه ،إنه بكل مجيل كفيل ،وهو
ُ
ُ
حسبنا ونعم الوكيل.
واحلمد هلل رب العاملني
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فهرس أهم املصادر
-1أُسد الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثري ،نشرة :علي حممد معوض ،وعادل أمحد عبد املوجود ،طبعة
دار الكتب العلمية ،بريوت.
-2بداية اجملت رهد وكفاية ر
املقتصد ،البن رشد احلفيد ،حتقيق عبد احلليم إبراهيم عبد احلليم ،دار السالم،
القاهرة ،الطبعة األوىل2017 ،م.
-3الّبهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان ،لتاج القراء حممود بن محزة الكرماين ،طبعة
دار الفضيلة.
-4اتريخ مدينة السالم ،للخطيب البغدادي ،حتقيق بشار عواد معروف ،طبعة دار الغرب اإلسالمي،
2001م.
السود ،طبعة دار الكتب
-5التصريح مبضمون التوضيح ،للشيخ خالد األزهري ،نشرة :حممد ابسل عيون ُّ
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل2000 ،م.
-6الذهب اإلبريز يف خواص أسرار كتاب هللا العزيز ،أليب حامد الغزال ،نشرة :عبد احلميد صاحل محدان،
طبعة مكتبة الكليات األزهرية مع مكتبة الفجر اجلديد.
-7سر الصناعة ،أليب الفتح عثمان بن جين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل2000 ،م.
-8شرح األلفية البن مالك ،أتليف :احلسن بن قاسم املرادي ،حتقيق فخر الدين قباوة ،طبعة دار مكتبة
املعارف ًنشرون ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية2017 ،م.
َ -9شهي النـَّغَم يف ترمجة شيخ اإلسالم عارف احلر َكم لشهاب الدين األلوسي ،نشرة :حممد عيد اخلطراوي،
مبكتبة دار الرتاث ابملدينة املنورة مع مؤسسة علوم القرآن بدمشق بريوت ،الطبعة األوىل سنة 1983م.
-10العنوان الصحيح للكتاب :تعريفه وأمهيته ،وسائل معرفته وإحكامه ،أمثلة لألخطاء فيه ،للشريف حامت
بن عارف العوين ،عامل الفوائد ،الطبعة األوىل 1419 ،هـ.
-11الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل ،جلار هللا الزخمشري ،نشرة :عادل أمحد
عبد املوجود ،وعلي حممد معوض ،ومشاركة :د .فتحي عبد الرمحن أمحد حجازي ،طبعة العبيكان ،الطبعة
األوىل1998 ،م.
العمـال يف سنن األقوال واألفعال للعالمة عالء الدين املتقي اهلند ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
-12كنز َّ
الثالثة1989 ،م.
-13ال ُـم َوشَّى ،أليب الطيب حممد بن إسحاق بن حيىي الوشاء ،طبعة اخلاجني.
-14نتائج ر
الفكْر يف النحو أليب القاسم السهيلي ،حتقيق حممد إبراهيم البنا ،طبعة قاريونس ،الطبعة األوىل.
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-15نشر القراءات العشر ،البن اجلزري ،حتقيق أمين رشدي سويد ،طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
بقطر2018 ،م.
-16الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي ،للحسني بن حممد الدامغاين ،نشرة :عبد العزيز سيد األهل ،دار
العلم للماليني بريوت ،ط 1983 ،4م.
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القسم الرابع:

من أخبار اجملمع واجملمعيني

اخلرب األول:
جملس أمناء اجملمع يعقد جلسته الثانية للعام 1441هـ:
عقد جملس أمناء جممع اللغة العربية مبكة املكرمة جلسته العادية الثانية لعام 1441هـ ،وذلك عن بعد،
عرب إحدى وسائل التواصل املرئية.
وترأس اجللسة معال الشيخ الدكتور صال بن عبدهللا ابن محيد ،رئيس جملس أمناء اجملمع ،الذي رحب
يف مستهل اجللسة ابألعضاء احلاضرين ،وأشاد جبهود اململكة يف التصدي جلائحة (كوروان) ،تال ذلك
كلمة لنائب رئيس اجمللس أ.د .عبدالعزيز احلريب ،رحب فيها برئيس اجمللس وابألعضاء ،وثّن بشكر القيادة
احلكيمة يف حرصها على املواطني واملقيمي.
وقد حضر اجللسة كل من:
األستاذ /سليمان بن عواض الزايدي ،أمي اجمللس.معال األستاذ الدكتور /عبدهللا بن عمر ابفيل ،عضو اجمللس.األستاذ /يوسف بن عوض األمحدي ،عضو اجمللس.األستاذ /منصور بن سعيد ،عضو اجمللس.األستاذ /هشام كعكي ،عضو اجمللس.األستاذ /حامت الشنقيطي ،عضو اجمللس.واشتمل برانمج اجللسة على عرض ألعمال اجمللس السابق ،وعرض للموازنة املالية للمجمع ،وبعض
الربامج اليت أقامها اجملمع ،والعمل يف الوضع الراهن ،ابإلضافة إىل موضوعات أخرى.
ويف ختام اجللسة شكر رئيس اجملمع األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن علي احلريب أعضاء اجمللس على
ودعما جلهود اجملمع ومشروعاته القائمة واجلديدة.
املشاركة
حضورا ً
ً
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اخلرب الثاني:
توقيع شراكة مع هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر (فرع مكة املكرمة):
وقع اجملمع مذكرة شراكة مع فرع الرائسة العامة هليئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر (فرع مكة) ،وجاءت
تفعيال ملبادرة إمارة مكة "كيف
الشراكة مكملة لشراكات اجملمع املختلفة مع اجلهات احلكومية واخلاصةً ،
نكون قدوة بلغة القرآن؟".
اخلرب الثالث:
إنفاذ مشروع (الكتاب اجلامعي الناطق) املبين على اتفاق مع جامعة أم القرى يشتمل على أربعة

كتب (ألفية ابن مالك – ومنت اآلجرومية – وقطر الندى – وشرح ابن عقيل):

أهنى اجملمع مشروعه املربم مع جامعة أم القرى" ،الكتاب اجلامعي الناطق" يف أربعة كتب أساسية
ودعما
دعما للشراكة املربمة بي اجملمع واجلامعةً ،
معتمدة يف كلية اللغة العربية ابجلامعة ،وجاء املشروع ً
لتقنيات التعليم احلديثة يف خدمة العربية.
اخلرب الرابع:
ابلتعاون مع معهد سيبويه ،أقام جممع اللغة العربية مبكة دورات متنوعة يف النحو ،والصرف،

والبالغة ،واإلمالء ،واخلط ،وفقه اللغة ،وطرق البحث والتحقيق:

أقام اجملمع ابلتعاون مع معهد سيبويه دورات متنوعة ،يف النحو والصرف والبالغة وتعليم العربية
للناطقي بغريها ،ويـعد املعهد أحد أذرع اجملمع التعليمية ،ويـعّن بتطوير املهتمي ابللغة العربية ،وتعليم العربية
للناطقي بغريها ،كما كان للمعهد أثر يف مواجهة جائحة (كوروان)؛ حيث قدم الدورات مجيعها عن بعد،
وقد استفاد من هذه الدورات ما يقارب  3000متدرب.
اخلرب اخلامس:
جممع اللغة العربية مبكة املكرمة يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة املدينة العاملية مباليزاي:
انطالقًا من األهداف املرسومة خلدمة العربية وطالهبا ..وقع اجملمع مذكرة تفاهم مع جامعة املدينة
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العاملية مباليزاي ،ومشلت املذكرة التعاون يف اجملاالت التالية:
 االستشارات التعليمية واألكادميية والفنية والتقنية واإلدارية. عقد اتفاقيات أو تعاقدات التعاون املباشرة يف اجملاالت التعليمية والتقنية ،والفنية ،واألكادميية. تنفيذ مشاريع وبرامج تعليمية وتقنية وتدريبية مشرتكة. عقد الدورات التدريبية املتخصصة.إسهاما يف تفعيل مبادرة #كيف_نكون_قدوة_بلغة_القرآن؟ وخدمة
وأييت توقيع اجملمع للشراكة
ً
لطالب العربية يف أحناء العامل.
اخلرب السادس:
اجملمع يقيم لقاءين مفتوحني ،ضمن سلسلة #لقاءات_اجملمع_العلمية_املفتوحة
مفتوحا موج ًها للباحثي واملختصي (عن بعد عرب منصة يوتيوب) يوم السبت ٢1
ً
أقام اجملمع لقاءً
شوال 1441هـ ،املوافق  13يونيو ٢0٢0م ،شارك فيه كل من:
 أ.د .عبد العزيز بن علي احلريب (رئيس اجملمع). أ.د .عبد الرمحن بودرع (انئب رئيس اجملمع). د .مصطفى شعبان (عضو اجملمع املؤازر).وحضر اللقاء عدد كبري من الباحثي واملختصي .وقد تلخصت حماور اللقاء يف احلديث عن مشكالت
البحث العلمي ،ومناهجه ،واللسانيات ،ووصااي للباحثي واملشرفي ،وغريها.
كما أقام اجملمع لقاء آخر يف السبت الذي يليه ،عنوانه" :مدارسة مع احلفاظ يف متشابه القرآن" قدمه
رئيس اجملمع األستاذ الدكتور عبدالعزيز احلريب.
اخلرب السابع:
"إعراب الشواهد القرآنية يف كتاب "جامع الدروس العربية" للشيخ مصطفى الغالييين" – إصدار

جديد لعضو اجملمع أ.د .رايض اخلوام:

صدر عن دار عامل الكتب احلديث كتاب لعضو اجملمع األستاذ الدكتور رايض اخلوام ،عنوانه" :إعراب
الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة رضي هللا عنهم يف كتاب "جامع الدروس
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العربية" للشيخ مصطفى الغالييين" ،وكتب الدكتور رايض عنه:
"ال خيفى على أحد من املشتغلي ابلعربية أمهية كتاب "جامع الدروس العربية" للشيخ مصطفى
الغالييين؛ ألنه كتاب حوى النحو والصرف واإلمالء ،واستطاع الغالييين أن يقدمه أبسلوب سهل واضح
مستشهدا ابلشواهد
يتفق مع لغة القرن العشرين ،فجدد يف األمثلة والنماذج ،وحافظ على األصول النحوية
ً
العربية األصيلة سواء أكانت شعرية أم نثرية".
اخلرب الثامن:
"جهود جممع اللغة العربية ابلقاهرة يف التصويب اللغوي-القسم األول :الصرف والنحو"،
و"جهود جممع اللغة العربية ابلقاهرة يف التصويب اللغوي-القسم الثاين :املعجم والداللة"– ،

إصداران جديدان للدكتور مصطفى يوسف ،الباحث واحملرر الصحفي ابجملمع:

صدر هذا الكتاابن عن عامل الكتب ابلقاهرة ،وقد هدفا إىل الكشف عن جهود جممع اللغة العربية
ابلقاهرة يف التصويب اللغوي على مستوى الصرف والنحو ،ومستوى املعجم والداللة؛ عن طريق األخذ
جهدا وال وس ًعا يف حترير ما جتري
ابلقواعد العلمية املنضبطة اليت أخذ هبا اجملمع ،وبيان أن اجملمع ال يدخر ً
به أقالم اخلواص من الكتاب ،وجماراة التغري اللغوي املتسارع من حولنا يف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة
واملرئية ،وتقدمي مادة لغوية جديدة لصناع املعاجم احلديثة ،وفتح ابب االجتهاد اللغوي بناء على قواعد
منضبطة وأقيسة حمكمة وقواعد مطردة ،ومعاودة النظر يف الكثري من مؤلفات الصواب اللغوي ،وقل وال
تقل ،اليت وقفت عند قواعد معينة يف التخطئة والتصويب؛ تبي بعد ذلك أن للغة العربية فيها ر ًأاي آخر،
وبيان أن العامية – يف بعضها– لغة فصيحة سليمة؛ إذ يتوهم بعض الناس عامية بعض ألفاظها ،والواقع
غري ذلك ،وإجازة استعمال اللفظ على غري استعمال العرب له ما دام جارًاي على أقيستهم.
وقد انتظم الكتاب األول يف فصلي؛ األول :خاص ابلصرف؛ وقد بلغ عدد وسائل التصويب اللغوي
اليت استقاها املؤلف ( )117وسيلة تنوعت بي :وسائل على مستوى :الفعل ،واالسم ،والنسب ،واجلموع،
وفك اإلدغام واإلبدال والقلب ،وبعض القضااي املتفرقة .وتنتظم داخل كل مستوى أقسام فرعية أخرى.
الثاين :خاص ابلنحو؛ وقد بلغ عدد وسائل التصويب اللغوي اليت استقاها املؤلف ( )59وسيلة منها على
سبيل املثال :التضمي ،حذف اخلرب ،النيابة عن املصدر.
وقد انتظم الكتاب الثاين يف فصلي؛ األول :خاص ابملعجم؛ وقد بلغ عدد وسائل التصويب اللغوي
اليت استقاها املؤلف ( )10وسائل تنوعت بي :االستدراك على املعاجم العربية ،واالستدراك على بعض
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النحاة واللغويي ،واالستدراك على املعجم الوسيط ،والتعريب ،والرتمجة ،وتفصيح العامية ،واستكمال املادة
اللغوية ،وشيوع االستعمال ،واالعتداد ابستعمال احملدثي ،وإضافة مادة جديدة إىل املعجم .الثاين :خاص
ابلداللة؛ وقد بلغ عدد وسائل التصويب اللغوي اليت استقاها املؤلف ( )9وسائل تنوعت بي :توسيع
املعّن ،وتضييقه ،ونقله ،واجملاز :االستعارة-اجملاز املرسل-التشبيه ،وعالقات :االقرتان ،والرتادف،
والسيمياء.
اخلرب التاسع:
جممع اللغة العربية مبكة يوقع مذكرة تفاهم مع النادي األديب مبكة املكرمة:
وقع اجملمع مذكرة تفاهم مع النادي األديب مبكة املكرمة ،وقد مثل اجملمع يف التوقيع األستاذ الدكتور
الربيعي رئيس النادي
عبدالعزيز احلريب رئيس اجملمع ،ومثل النادي األديب مبكة املكرمة األستاذ الدكتور حامد ُّ
تفاعال مع مبادرة إمارة مكة املكرمة "كيف نكون قدوة بلغة
األديب مبكة املكرمة .وأتيت هذه الشراكة ً
القرآن؟".
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