
 

 

 

 

 

 تاِبه ـوٍر النحوّيُة يف كُفْصاعرتاضاُت ابِن ُع

 ((اإليضاِح أبياِت رِحــيف ش اُحـاملفت))

  مجًعا ودراسًة - وَنُعْسعلى ابِن َي 
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على ابِن  ((اإليضاِح أبياِت رِحــيف ش اُحـاملفت))تاِبه ـوٍر النحوّيُة يف كُفْصاعرتاضاُت ابِن ُع

 - مجًعا ودراسًة - وَنُعْسَي

 مساعد بن حمّمد بن عبد اهلل الغفيلي

كلية اللغة العربية والدراسات يف  اهقسم اللغة العربية وآداببالنحو والّصرف  ختصص

 اململكة العربية السعودية - االجتماعية ــ جامعة القصيم

 Gfielie@qu.edu.saالربيد اإللكرتوني: 

 ملّخص البحث:

يف تناوله هذين العلَمين ذوي المنزلة السامقة بين علماء العربيّة؛ فاألّول   ة هذا البحثتظهر قيم

والنّحو. الّلغة  له باإلمامة يف  ُشهد  والثّاين  العربيّة يف بالد األندلس،  لواء  بأّنه حامل  وقد    ُوصف 

هدف البحث إلى جمع اعتراضات ابن عصفور النحوّية يف كتابه )المفتاح( على ابن َيْسُعون، ثّم 

يف  والمتأخرين  المتقّدمين  العلماء  آراء  على  والوقوف  ومناقشتها،  االعتراضات  هذه  دراسة 

وقد انتظم البحث يف ثالثة   المسألة، وبيان أدلّتهم وحججهم؛ وذلك لمعرفة صوابها من خطئها.

مباحث، تسبقها مقّدمة، وتقفوها خاتمة وفهرس للمصادر والمراجع، ففي المقّدمة تحّدثت عن  

مسائل    أهميّة دراسة  يف  اّتبعتُه  الذي  والمنهج  البحث،  وخطّة  اختياره،  وأسباب  الموضوع، 

الثاين  األّول عّرفت باب عصفور وكتابه )المفتاح(، ويف  العلَمين، ويف المبحث  بين  االعتراض 

وقد خلص   عّرفت بابن َيْسُعون، ويف الثالث خصصتُه العتراضات ابن عصفور على ابن َيْسُعون.

إلى َيْسُعون    البحث  ابن  على  ابن عصفور  اعتراضات  أغلب  أّن  أبرزها:  من  عديدة، كان  نتائج 

النحوّي، وعدم استظهاره خفيَّ اإلعراب  التوجيه  َيْسُعون المعنى يف  ابن  تمثّلت يف عدم مراعاة 

وغامَضه، كما كشف البحث عن قسوة ابن عصفور على ابن َيْسُعون ووصفه توجيهاته النحوّية  

الفساد، أو البطالن، أو الُقبْح، أو البعد عن الّصواب، أو التوّهم، وغيرها! كما كشف    بالّضعف، أو

البحث أيًضا عن أّن ابن َيْسُعون قد نال النصيب األوفر من اعتراضات ابن عصفور على شّراح  

 أبيات )اإليضاح(. 

 اإليضاح –المفتاح   –ابن يسعون  –ابن عصفور  –اعرتاضات  الكلمات املفتاحية: 
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Ibn Osfour's Syntactic Objections ،contained in his Book  

“Al-Meftah fi Sharh Abyat Al-Edhah” ،to Ibn Yassoun 

A Collection and Examination 

 

By: Messaed Bin Mohammed Bin Abdallah Al-Ghefaily 

Assistant Professor of Syntax and Morphology 

Department of Arabic Language and Literature 

Faculty of Arabic Language and Social Studies 

Qassim University – KSA 

Email: Gfielie@qu.edu.sa 

 

Abstract 

    The true value of this research is counted on the two distinguished luminaries 

and scholars of Arabic language; Ibn Osfour and Ibn Yassoun. The former is 

described as the banner man of Arabic language in Andalusia while the latter 

is well-known for his leadership of Arabic language and syntax. The basic 

purpose of the research is to collect Ibn Osfour's objections  ،contained in his 

book “Al- Meftah”  ،to Ibn Yassoun  ،then examining and discussing those 

objections as well as reviewing scholars' opinions to see who was leading and 

who was lagging behind with reference to the case at hand. Through the 

examination and discussion of this issue ،we would be able to identify what is 

right and what is not ،aided by reasons and clues which those scholars beheld. 

Accordingly  ،the research includes an introduction  ،three chapters  ،a 

conclusion and a list of references. In the introduction  ،the researcher highlights 

the importance of his topic  ،why he chose it  ،the research plan and the approach 

he utilized to examine the issues of objection in between the two luminaries. 

Next ،the first chapter tackles Ibn Osfour and his book “Al- Meftah” while the 

second chapter handles Ibn Yassoun. The third chapter discusses Ibn Osfour's 

objections to Ibn Yassoun. Finally ،the conclusion sums up the findings of the 

research. The most outstanding finding is that a great deal of Ibn Osfour's 

objections to Ibn Yassoun focused on Ibn Yassoun's non-compliance with the 

meaning implied in the syntactic orientation. Ibn Yassoun did not also clarify 

cryptic and crypto- parsing. The research has also highlighted Ibn Osfour's 

roughness as he described Ibn Yassoun's orientations as being weak  ،corrupt  ،

groundless ،disgraceful ،away from being true and fanciful…etc. The research 

has also found out that Ibn Yassoun received a great deal of Ibn Osfour's 

objections contained within the lines of “Al-Edhah”.  

Key words: objections ،Ibn Osfour  ،Ibn Yassoun ،Al- Meftah  ،Al-Edhah.     
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 املقّدمة

الحمُد هللِ ربِّ العالميَن، والّصالُة والّسالُم على أشرِف األنبياِء والمرسليَن، سيِّدنا محّمٍد  

يوِم  إلى  بإحساٍن  تبعهم  وَمن  وصحبِه  آلِه  وعلى  للعالميَن،  رحمًة  اهللُ  أرسله  الذي  األّميِّ  النبيِّ 

 الديِن، أّما بَْعُد:  

ظهور، بل كان معروًفا منذ نشأة النحو، ومن  فإّن الخالف يف المسائل النحوّية ليس حديث ال

على  يدّل  وال  عيبًا،  ليس  والخالف  والكوفة،  البصرة  مدرستي  بين  المشهورة  الخالفات  ذلك 

قصوٍر يف قواعد النحو، بل يدّل على نضج الفكر النحوّي لدى علماء هذا الفّن، وإعمالهم الذهن  

 يف مراجعة مسائله وقواعده. 

الذين   العلماء  بين  النحوّية، وهو الخالف  بين المدارس  وهناك خالف آخر غير الخالف 

ينتمون إلى مدرسة واحدة، وهو موضوع بحثي هذا، حيث تناول مسائل االعتراض النحوّية بين  

علَمين جليَلين ينتميان إلى مدرسة واحدة، وهي المدرسة األندلسية، وهذان العلمان هما: ابن 

  ابن عصفور. و َيْسُعون، 

 ( كتاب  صفحات  أقّلب  وأنا  نظري  لفت  اإليضاح(  المفتاحوقد  أبيات  شرح  البن    ،يف 

عصفور اإلشبيلّي، أّن ابن عصفور ُعني عناية بالغة يف إيراد المسائل الخالفيّة، وأّنه إذا كان يوافق  

سّلم بكثيرٍ منها، بل ي آراء َمن تقّدمه من العلماء النحوّيين يف بعض المسائل، ويحتّج لها، فإّنه لم

العضدّي(    )اإليضاحكان ينتقدها ويرّد عليها، سواء أكان المخالفون له من شّراح أبيات كتاب  

 ألبي علّي الفارسّي، أم من غيرهم. 

ورأيته ُيكثر من النقل عن ابن َيْسُعون، يوافقه يف بعض آرائه، ويخالفه يف بعضها اآلخر؛ لذا 

ابن عصفور النحوّية الموّجهة إلى آراء َيْسُعون لتكون موضوع    وقد وقع اختياري على اعتراضات

 هذا البحث؛ وذلك ألسباٍب، منها:

 أّن هذا الموضوع لم تتّجه إليه أنظار الباحثين حسب علمي. -1
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 أّن دراسة هذه االعتراضات توّضح مكانة العلَمين، وتبرز منزلتهما.   -2

ْْد ابن   -3      ْْفور من العلماء، حتى اعتُقد أّن من مقاصْ ُعون هو أكثر َمن خالفه ابن عصْ ْْْ أّن ابن َيسْ

ْْار إلى هذا محّقق الكتاب رفيع   ُعون، وقد أش ْْْ عصْْفور يف تأليف هذا الكتاب تتبّع أخطاء ابن َيس

ال: بن غازي السْلمّي يف معرض حديثه عن موقف ابن عصْفور من شّْراح أبيات )اإليضْاح(، فق

ُعون، فقد نال النصْيب األوفر من مخالفات ابن عصْفور لشّْراح أبيات )اإليضْاح(؛   أّما ابن َيسْْ

فبْقدر إْفادْته مْنه ْخالْفه ورّد علْيه، وْكأّن من مْقاصْْْْده يف ْتأليف ْهذا الكْتاب االلتزاَم بتتبّع أخْطاء  

ًْْعا،   ْْرين موضْ ْْة وعشْ ُعون وإبرازها؛ فقد َعَدْدُت له ما يزيد على خمسْ ْْْ خالف فيها ابن  ابن َيسْ

ُعون، ورّد عليه يف توجيهاته النحوّية   ْْْ ّْْي،   -وهي الغالبة   -َيسْ ْْير مراد الفارسْ ْْرفيّة، وتفسْ والصْ

واب، واالفتقار إلى  عف، والفسْاد، والبطالن، والُقبْح، والبعد عن الصّْ واصًْفا ما ذهب إليه بالضّْ

ر    .النقل )الّسماع(، والتوّهم، أو أّنه ليس بشيء، أو ال ُيتََصوَّ

أّن هذه االعتراضْْات وقعت بين عالمين جليلين، لهما فضْْلي كبيري يف علم النحو باألندلس؛   -4

ُعون باإلمامة يف الّلغة والنّحو هد البن َيسْْ ، وُوصْف ابن عصْفور بأّنه حامل لواء العربيّة فقد شُْ

 .يف األندلس

 المبنّي على الحّجة والّدليل. أن هذه االعتراضات ُتَعدُّ نوًعا من النقاش العلمي -5

؛ فهو من أوسْْع شْْروح أبيات )اإليضْْاح(، وأفضْْلها ترتيبًا  قيمة كتاب ابن عصْْفور العلميّة -6     

ا،  ا، ولْغًة، وأدبًْ ه من أنفع كْتب ابن عصْْْْفور، وأشْْْْملْها ْماّدة: )نحًوا، وصْْْْرفًْ ا، كْما أنّْ وتنظيمًْ

وله )شْْْْرح أبيات اإليضْْْْاح(، ولم يسْْْْبقه أحدي  رِْينِّي: الِغبْ ، حتى قال عنه  وأخباًرا، وغيرها(

 

 . 70-1/69مقّدمة تحقيق المفتاح يف شرح أبيات اإليضاح:  

 . 394ينظر: إشارة التعيين:  

 .2/210بغية الوعاة: ، و22/165، والوايف بالوفيات: 15/172ينظر: تاريخ اإلسالم:  

 . 1/6ينظر: مقّدمة تحقيق المفتاح:  
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 . بمثله

ْْرفيّة، ونظرً       ُعون، وتنّوعها ما بين نحوّية، وصْ ْْْ ْْفور على ابن َيسْ ْْات ابن عصْ ا لكثرة اعتراضْ

ولغوّية؛ فقد رأيُت أْن أقّسم االعتراضات قسمين: قسم خاّص باعتراضاته النحوّية، وعددها اثنتا 

عْشرة مْسألة، وخصْصُْت به هذا البحث، وقْسم خاّص باعتراضْاته الصْرفيّة واللغوّية، وْسأنْشره 

 ث آخر إْن شاء اهلل.  يف بح

 اشتملت خطّة البحث على مقّدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة: وقد 

الذي املقّدمة،  أّما والمنهج  البحث،  وخطّة  اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهميّة  فيها  بيّنُت  فقد 

  اّتبعتُه يف دراسة مسائل االعتراض بين العلَمين.

بعنوان، األّول املبحث وأّما  ،يف شرح أبيات اإليضاح( املفتاح)التعريف بابن عصفور، وكـتابه  :فكان 

وتالميذه، ومكانته العلمّية، وآثاره،  وفيه تحّدثُت عن اسمه وكنيته ولقبه، ومولده، ونشأته، وشيوخه،  

 يف شرح أبيات اإليضاح(.   المفتاح ووفاته، ثّم عّرفُت بكتابه ) 

بعنوانوأّما املبحث الثاني،  ولقبه،    ،بن يسعونباالتعريف : فكان  وكنيته  اسمه  عن  تحّدثُت  وفيه 

 ومولده، ونشأته، وشيوخه، وتالميذه، ومكانته العلميّة، وآثاره، ووفاته. 

 اعرتاضات ابن عصفور النحوّية على ابن يسعون. :  فهو بعنوان الثالث، املبحث  وأّما 

 للمنهج اآلتي: وقد سرُت يف دراسة مسائل االعتراض بين العلَمين وفًقا 

وضع عنوان لكّل مسألة، وترتيب المسائل حسب ورودها يف كتاب )المفتاح(.  -

الوحيد الذي  التحّقق من صّحة اعتراض ابن عصفور؛ وذلك بالرجوع إلى كتاب ابن َيْسُعون    -

ًرا به المسألة؛ نظًرا لتّقدمه.  وصل إلينا، وهو )المصباح(، ثّم نقل كالمه، مصدِّ

باعتراض ابن عصفور، كما ورد يف كتابه )المفتاح(.إتباع ذلك  -

يف   - والمتأخرين  المتقّدمين  العلماء  آراء  على  بالوقوف  وذلك  ودراستها،  المسألة  عرض 

المسألة، وبيان أدلّتهم وحججهم. 

 

 . 318عنوان الدراية:  
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تضمين المسألة القول الراجح إْن بدا لي.  -

بيّنُت فيها أهّم ما توّصلُت إليه من نتائج يف هذه الدراسة، ثّم أتبعتُها بفهرس  فقداخلامتة،  وأما

 للمصادر والمراجع. 

وأوّد اإلشارة إلى أّنه واجهتني مشكلة تتمثّل يف طول نصوص ابن عصفور، وقد رأيُت بادئ  

الت بَْعُد نقلها كاملة وإْن طالت؛ وذلك ألّن  آثرُت  أّني  إاّل  أْن أختصرها،  قد  األمر  النّص  دّخل يف 

ُيِخلُّ به، وقد ُيحيل المراد منه عن وجهه، وألّن يف إيراده كاماًل ُغنْيًَة للقارئ عن الرجوع إلى النّص 

 يف )المفتاح(. 

أْن أكون قد ُوّفقت يف عرض هذه المسائل، ودراستها دراسة علميّة  -جّل ثناُؤه  -أسأُل اهللَ 

وأْن يغفَر لي ما وقع فيه  الكريِم،هذا العمَل خالًصا لوجِهه  أْن يجعَل  -تعالى  -نافعة، كما أسأله 

. ، إنه سميعي قديري ، وينتفَع به كلُّ قارئٍ ، من سهو أو َزلَل، وأْن ينفَعني به  وباإلجابِة جديري

وعلى آلِه  ،  وصلّى اهللُ وسلّم على نبيِّنا حممّد    العاملنيَ، وآخرُ دعوانا أنِ احلمدُ هللِ ربِّ  

 وصحبِه أمجعنيَ. 
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 املبحث األّول
 املفتاح يف شرح أبيات اإليضاح(. ) التعريف بابن عصفور، وكـتابه

 .: التعريف بابن عصفورأّواًل
 ، وكنيته، ولقبه.)أ( امسه

بن محّمد بن علّي بن أحمد بن محّمد بن    هو أبو الحسن، علّي بن أبي الحسين بن مؤمن

األندلسّي،   اإلشبيلّي  الحضرمّي  النحوّي  ُعْصُفور  بن  منظور  بن  اهلل  عبد  بن  عمر  بن  أحمد 

 المعروف بْ )ابن ُعْصُفور(. 

 مولده.( ب)
، هذا هو القول الراجح، وتكاد ُتجمع  هْ(597ُولد ابن عصفور يف مدينة إشبيلية سنة )

 

يف:   ترجمته  والّصلة:    تنظر  الموصول  لكتابي  والتّكملة  و349-3/348الذيل  الّصلة:  ،  ،  3/305صلة 

- 236أ، وإشارة التعيين:  92-ب90/ل 6، وملء العيبة فيما ُجمع بطول الغيبة:  319-317وعنوان الدراية:  

اإلسالم:  237 الوردي:  173-15/172، وتاريخ  ابن  بالوفيات:  2/214، وتاريخ  -22/165، والوايف 

وفو166 الوفيات:  ،  قنفذ:  110-3/109ات  البن  والوفيات  والبلغة:  331،  الدولتين  131،  وتاريخ   ،

،  1/603، وكشف الظنون:  1/135، ومفتاح السعادة:  2/210، وبغية الوعاة:  39الموّحدّية والحفصيّة:  

الذهب:  1822،  1805،  1801،  1612،  2/1041 وشذرات  يف 5/330-331،  السندسيّة  والحلل   ،

، وتاريخ األدب العربي:  197، وشجرة النور الزكيّة:  1/712، وهدّية العارفين:  1/498ونسيّة:  األخبار الت

، والموسوعة الميّسرة يف تراجم أئّمة التفسير 2/537، ومعجم المؤلّفين:  5/27، واألعالم:  5/366-367

دكتور عيّاد )بحث لل  236-233، وشرح الجمل البن عصفور:  1730-2/1729واإلقراء والنّحو والّلغة:  

اإليضاح:   أبيات  شرح  يف  المفتاح  المحّققة:  كتبه  ومقّدمات  الكبير11-1/9الثبيتّي(،  الجمل  وشرح   ،  :

 . 7- 5، وضرائر الشعر:  6- 4/ 1، والممتع:  23- 15، وُمُثل المقّرب:  17- 7/ 1، والمقّرب:  41- 21/ 1

، وما أثبتّه أجمعت  ((موسى))(:  197(، وشجرة النور الزكيّة )ص  39يف تاريخ الدولتين للزركشّي )ص    

 عليه مصادر ترجمته األخرى.  

 . 15/173أ، وتاريخ اإلسالم: 92/ل6، وملء العيبة: 3/349الذيل والتّكملة: ينظر:  
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 .هْ(590، وقيل: سنة )هْ(577عليه مصادر ترجمته، وقيل: ُولد سنة )

 نشأته.( ج)
والّلغة،   العربيّة  تعّلم  يف  ثّم شرع  الكريم،  القرآن  بتعّلم  وبدأ  إشبيلية،  يف  ابن عصفور  نشأ 

بَّاج هو أّول َمن فتق لسانه بالعربيّة، وعّلمه االسم والفعل والحرف    وكان شيخه أبو الحسن الدَّ

االصطالحي، وهو أّول َمن تفّرس فيه اإلمامة يف العربيّة منذ صغره، ثّم بعد ذلك انتقل إلى مجلس 

)كتاب   عليه  ختم  أن  إلى  سنوات  عشر  والزمه  معّوله،  كان  وعليه  َلْوبِين،  الشَّ علّي  أبي  شيخه 

ال سبعين طالبًا، بّذهم يف  ّثم أصبحوا من سيبويه( يف نحو  ُنبْلِهم، وكانوا من أصحابه،  ذكاء مع 

 . تالمذته

، ثّم خرج منها وتجّول يف بالد األندلس محترًفا التجارة، ومّدرًسا أقرأ يف بلده إشبيلية مّدة

َمالََقة، ثّم لُْوَرَقة،  ، ثّم أقرأ بَشرِْيش َشُذْوَنةحيثما حّل بها ُمْرِسيَة، ثّم  ، أقام يف كّل بلٍد منها  ثّم 

، فدخل تونس  ثّم غادر األندلس فعبر البحر إلى إفريقيّةأشهًرا، وأقبل الطلبة عليه بكّل بلد منها،  

انتقل  ، ثّم  هْ(، وأقام بها مّدة يسيرة مع األمير أبي عبد اهلل بن أبي زكرّيا بن أبي حفص633سنة )

بانتقال مخدومه األمير أبي عبد اهلل بن أبي زكرّيا بن أبي حفص، وكان له اختصاصي به،   إلى بَِجاَية

إفريقيّة إلى  ثّم عاد  مّدة،  إلى  فأقام بها معه  ثّم رحل  لُْوَرَقة،  إلى األندلس وقصد  البحر  ، ثّم عبر 

عاد إلى تونس مّرة ثانية باستدعاء    ، ثمّ ، وأقام بها مّدة يسيرة غرب األندلس، وعبر إلى مدينة َساَل 

 

 . 331-5/330شذرات الذهب: ينظر:  

  .236إشارة التعيين: ينظر:  

 أ.91-ب90/ل6ملء العيبة: ينظر:  

 .3/305ينظر: صلة الّصلة:  

 أ.91/ل6ملء العيبة: ينظر:  

 .3/305ينظر: صلة الّصلة:  

  أ.91-ب90/ل6ملء العيبة: ينظر:  
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األمير   حفصصاحبها  أبي  بن  زكرّيا  أبي  بن  اهلل  عبد  سنة  أبي  بها  تويف  أن  إلى  بتونس  وأقام   ،

 .هْ(669)

 شيوخه.( د)
 وهما: التي ترجمت البن عصور سوى اثنين من مشايخه الذين أخذ عنهم،كتب اللم تذكر      

َلْوبِين )ت -1      .  هْ(645أبو علي، عمر بن محّمد بن عمر األزدّي اإلشبيلّي، المعروف بالشَّ

، والزمه نحًوا من عشرة أعوام إلى أن أخذ عنه ابن عصفور العربيّة واألدب، واختّص به كثيًرا

 .ختم عليه )كتاب سيبويه( يف نحو سبعين طالبًا

ويروي ابن الّزبير أّن ابن عصفور الزم شيخه مّدة يف علم العربيّة، وانتفع به كثيًرا، ثّم حدثت        

 .  بينهما منافرة أّدت إلى وحشة، وأفضت إلى مقاطعة

اج  -2      َّْْ ب ْْدَّ ال ر  ْْاْب ج ن  ْب ّي  عْْل ْْن،  اْلحسْْ و  ور هْْْْْْْْْ(646)ت  أْب ْْْف عصْْ اْبن  ْْه  عْن أخْْذ   .

 .واألدب العربيّة

ما انتفْعُت بشْْْْيٍء من قراءتي للعربيّْة على أْحد  نْقل عْنه تلمْيذه أبو العبّْاس الكْتاينّ قوله: 

  .كانتفاعي بمطالعتي لنفسي ...

 
 

 

   أ.91/ل6وملء العيبة: ، 3/305صلة الّصلة: ينظر:  

 .225-2/224، وبغية الوعاة: 241، وإشارة التعيين: 335-2/332تنظر ترجمته يف: إنباه الّرواة:  

 .236، وإشارة التعيين: 318وينظر: عنوان الدراية:  .3/349الذيل والتّكملة: ينظر:  

 . 22/165والوايف بالوفيات: ، 15/172أ، وتاريخ اإلسالم: 91/ل6ملء العيبة: ينظر:  

 .3/305ينظر: صلة الّصلة:  

 .3/301تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

  .3/349الذيل والتّكملة: ينظر:  

 أ.90/ل6ملء العيبة:  
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   تالميذه.( هـ)

 تتلمذ على ابن عصفور كثيري من طاّلب العلم، أذكر منهم:     

 .  هْ(620أبو علي، حسن الطَّبَْهلِّي، كان حيًّا سنة ) -1

ار، تويف بعد سنة )   - 2 فَّ  .  هْ( 630أبو الفضل، قاسم بن علّي الَبطَْليُْوِسّي، المشهور بالصَّ

ْذَرة   -3 ابن عُْ د الرحمن األوسّْْْْي الخضْْْْراوّي، المعروف ْب أبو الحكم، الحسْْْْن بن عْب

 . هْ(644األنصارّي، كان حيًّا سنة )

 .  هْ(647األمير أبو زكرّيا، يحيى اليفرينّي )ت -4

َلوبِين الصْغير، تويف يف   -5 أبو عبد اهلل، محّمد بن علّي األنصْارّي المالقّي، المعروف بالشَّْ

 .  هْ(660حدود سنة )

 .  هْ(673أبو الحسن، علّي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد المدلّجي )ت -6

 .  هْ(680أبو عثمان، سعيد بن الَحَكم الطَّبِيْرِّي القرشّي )ت -7

 .هْ(699أبو العبّاس، أحمد بن يوسف بن يعقوب الكتّاينّ التونسي )ت -8

 .  هْ( 709أبو الحسن، علّي بن عبد اهلل بن محّمد بن علّي بن رّمان التونسّي )ت   - 9

 

 . 1/527تنظر ترجمته يف: بغية الوعاة:  

 .2/256تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 .1/510تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 . 32تنظر ترجمته يف: تاريخ الدولتين الموحدّية والحفصيّة:  

 . 1/187تنظر ترجمته يف: بغية الوعاة:  

 .210-2/209تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 .584-1/583تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 ب.90/ل6ملء العيبة: تنظر ترجمته يف:  

 . 2/172تنظر ترجمته يف: بغية الوعاة:  
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اِرّي التونسّي )ت أبو زكرّيا، يحيى بن أبي بكر بن عبد -10  .هْ(724اهلل الَغمَّ

 .  هْ(745أبو حيّان، أثير الدين محّمد بن يوسف األندلسّي )ت -11

 مكانته العلمّية.( و)
 حظي ابن عصفور بمكانة علميّة عالية، وقد شهد له بذلك مَن ترجم له من العلماء.     

وكان ماهًرا يف علم العربيّة، رّياَن من األدب، حسَْْن التصّْْرف، من   قال عنه المراكشّْْي:

َلوبِينأبرع َمن تخّرج على أبي علّي   .، وأحسنهم تصنيًفا يف علوم الّلسانالشَّ
ْْه   عن ْْال  ْْه؛ جمع        :ْينِيّ الِغبْرِ وق من أجّْْل  ْْذ  ْْاتي األسْْْ من  ْْأّخرين  المت يف  ْْد  أعتق ْْا  وم  ...

بين الحفظ واإلتقان والتصّور، وفصاحة الّلسان، هو حافظ متصّور لْْما هو حافظ  -اهلل   رحمه -

ا ْله، متصّْْْْوًرا   ه، ْقادر على التعبير عن محفوْ،ه، وْهذه هي الْغاْية، وهي أن يكون المرُء ْحافظًْ ْل

ه، وكّْل َمن قرأ معتبرً  ْب ، وانتفعوا  ه خلقي كثيري ل هْذا إاّل اآلحْاد ... وقرأ علْي ّل أن يجمع مْث ا، وْق

  . عليه، وكّل َمن ،هر من أصحابه فمن المبّرزين ...

ْْ )الممتع(، وهو وقال عنه ابن الزبير:  ... أخذ عنه بعض أصْحابنا التصْريف المسّْمى بْْْ

، وتأليفي  ، وتقاييده كّلها نافعة لمقرئ العربيّة، على قبول اختياراته لالعتراض،  كتابي حسْني نافعي

  .والرّد عليها عند َمن حذق الصناعة ...

اقي اليمْاينّ:   د الْب ه عْب ال عْن المغرب، وكْان كثير وْق ة ْب ة الحْاملين للواء العربيّْ وكْان بقيّْ

  .المطالعة

 

 .2/331تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 . 79-4/71تنظر ترجمته يف: فوات الوفيات:  

    .3/349الذيل والتّكملة:  

   .318عنوان الدراية:  

 .3/305صلة الّصلة:  

 . 131. وينظر: البلغة: 236إشارة التعيين:  
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ا يف  وقْال عنْه الْذهبّي:   اَرى ... كْان بحًرا يف وكْان إمْامًْ اُره، وال ُيجَْ قُّ ُغبَْ النحو ال ُيشَْْْْ

  .العربيّة، ُيقرئ الكتب الكبار فيها، وال ُيطالع عليها

 .حامل لواء العربيّة باألندلسبأّنه:  وغيره  كما وصفه الذهبيّ 

 آثاره. ( ز)
جاوزت عشْرين مصْنًَّفا، قال عنها  ، مصْنّفاٍت كثيرًة مفيدًة يف فنوٍن شْتّى ترك ابُن عصْفور

يف العربيّة هي من أحسْْْن التصْْْانيف، ومن أجّل  -رحمه اهلل   -وتآليف أبي الحسْْْن  ْينِّي: الِغبْرِ 

 .الموضوعات والتآليف

 هجائيًّا:ودونك َثبَتًا بما أمكنني التوّصُل إليه من كتبه مرّتبًة ترتيبًا 

 .األزهار -1

 .إنارة الّدياجي يف شرح األحاجي البن الصابوينّ -2

 .إيضاح المشكل )شرح المغّرب للمطّرزي( -3

 .البديع -4

 .سرقات الشعراء -5

 

 . 173-15/172تاريخ اإلسالم:  

 . 15/172المصدر السابق:  

  بغية، والسيوطي يف 3/109(، وابن شاكر يف فوات الوفيات: 22/165منهم: الصفدّي يف الوايف بالوفيات ) 

 . 330/ 5، وابن العماد يف شذرات الذهب:  135/ 1، وطاش كبري زاده يف مفتاح السعادة:  210/ 2الوعاة:  

 . 318عنوان الدراية:  

 . 15/172، وتاريخ اإلسالم: 236أ، وإشارة التعيين: 92/ل6ملء العيبة: ينظر:  

 . (( الّدجى )) (:  131، يف البلغة )ص  172/ 15، وتاريخ اإلسالم:  236إشارة التعيين:  و أ،  92/ل 6ملء العيبة:  :  ينظر 

 . 5/366ينظر: تاريخ األدب العربي:  

 .15/172، وتاريخ اإلسالم: 236إشارة التعيين: و، أ92ل /6ملء العيبة: ينظر:  

 . 15/172اإلسالم: ، وتاريخ 236إشارة التعيين: وأ، 92/ل6ملء العيبة: ينظر:  
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 .السلك والعنوان ومرام الّلؤلؤ والعقبان )رجز يف النحو( -6

 .شرح األشعار الّستّة الجاهليّة -7

 .شرح اإليضاح -8

، وذكر ابن  . وذكر الغبرينّي أّن ْله شْْْْروْحات على الجْملشْْْْرح الجْمل للزْجاجيّ  -9     

 . ، وذكر غيرهما أّن له ثالثة شروح عليهالوردي أّن له شرحين عليه

، ولم يذكر أّن له شْرًحا  وقد وهم حاجي خليفة فذكر أّن له ثالثة شْروح على جمل الجرجاينّ     

 !على جمل الزجاجّي عندما عّدد شّراحه

وهذه الشْروح الثالثة: كبير، وأوسْ ، وصْغير، والذي وصْل إلينا منها شْرحان، وهما: شْرح      

رجة الدكتوراه من جامعة األزهر، وْشرح  الجمل الْصغير، حّققته قمر القْصاص للحْصول على د

 الجمل الكبير، ُطبع بتحقيق د. صاحب جعفر أبو جناح.

 .شرح ديوان الحماسة -10    

 

 . 5/366ينظر: تاريخ األدب العربي:  

 . 15/172، وتاريخ اإلسالم: 236إشارة التعيين: وأ، 92/ل6ملء العيبة: ينظر:  

 . 318أ، وعنوان الدراية: 92/ل6ملء العيبة: ، و3/305ينظر: صلة الّصلة:  

 . 3/110وفوات الوفيات: ، 3/305صلة الّصلة: ، و3/349ينظر: الذيل والتّكملة:  

 .  318ينظر: عنوان الدراية:  

 .  2/214ينظر: تاريخ ابن الوردي:  

، وشذرات  1/135، ومفتاح السعادة:  2/210، وبغية الوعاة:  131، والبلغة:  236ينظر: إشارة التعيين:    

 .  1/712، وهدّية العارفين: 5/331الذهب: 

 . 1/603ينظر: كشف الظنون:  

 . 15/172، وتاريخ اإلسالم: 236أ، وإشارة التعيين: 92/ل6ملء العيبة: ينظر:  
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 .شرح ديوان المتنبّي -11

.شرح كتاب سيبويه -12

 .شرح المقّدمة الُجُزوليّة يف النحو -13

 .أّن له شروحات على المقّرب . وذكر الغبرينيّ شرح المقّرب -14

 . ُطبع بتحقيق الّسيّد إبراهيم محّمد.ضرائر الشعر -15

 . ُطبع بتحقيق األستاذ صالح سعد محّمد المليطي.ُمثُل المقّرب -16

.مختصر الغّرة يف شرح الّلمع البن الّدّهان -17 

.مختصر المحتسب يف النحو البن بابشاذ -18 

 .مفاخرة الّسالف والِعَذار -19 

 .يف شرح أبيات اإليضاح  المفتاح -20

 

 . 15/172، وتاريخ اإلسالم: 236إشارة التعيين: وأ، 92/ل6ملء العيبة: ينظر:  

 .3/305صلة الّصلة: ، و3/349الذيل والتّكملة: ينظر:  

 . 236إشارة التعيين: وأ، 92/ل6ملء العيبة: ، و3/305ينظر: صلة الّصلة:  

 . 22/166، والوايف بالوفيات: 15/172، وتاريخ اإلسالم: 236إشارة التعيين: ينظر:  

 .  318ينظر: عنوان الدراية:  

 أ.92/ل6ينظر: ملء العيبة:  

 . 17/ 1، ومقّدمة تحقيق المقّرب: 5/366ينظر: تاريخ األدب العربي:  

 . 15/172، وتاريخ اإلسالم: 236إشارة التعيين: وأ، 92ل/6ملء العيبة: ينظر:  

 . 15/172، وتاريخ اإلسالم: 236إشارة التعيين: وأ، 92/ل6ملء العيبة: ينظر:  

 . 15/172، وتاريخ اإلسالم: 236أ، وإشارة التعيين: 92/ل6ملء العيبة: ينظر:  

 .236وإشارة التعيين: أ، 92/ل6ملء العيبة: و، 318عنوان الدراية: ينظر:  
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 . ُطبع بتحقيق أحمد عبد الستّار الجواري، وعبد اهلل الجبوري.المقّرب يف النحو -21

 .المقنع -22

 بتحقيق د. فخر الدين قباوة.. ُطبع الممتع يف التصريف -23

 . منظومة يف النحو -24

   .الهالليّة )مقّدمة يف النحو( -25

ل لغير ذْلك  ولم يكن عْنده ْما ُيؤْخذ عْنه سْْْْوى ْما ُذكرْقال عْنه ابن الّزبير:   -، وال ْتأْهّ

 .!-رحمه اهلل، وعفا عنه 

ْْفور   ْْنّفات المتنّوعة التي قلُت: ال ُينقص هذا من منزلة ابن عصْ الكبيرة، ولعّل هذه المصْ

 ألّفها ابن عصفور تكفي للرّد على ابن الّزبير!

  وفاته.( ح)

ْْ(669تويف ابن عصْْفور يف تونس سْْنة )      ، وتكاد ُتجمع عليه  ، هذا هو القول الراجحهْْْْ

 

 أ. 92/ل6ملء العيبة: و، 318، وعنوان الدراية: 3/349الذيل والتّكملة: ينظر:  

 . 5/366ينظر: تاريخ األدب العربي:  

 . 236أ، وإشارة التعيين: 92/ل6وملء العيبة: ، 3/305ينظر: صلة الّصلة:  

 . 5/367ينظر: تاريخ األدب العربي:  

التعيين:  إشارينظر:     و236ة  )  .131البلغة:  ،  العيبة:  ملء  )92/ل 6يف  اإلسالم  وتاريخ  (:  15/172أ(، 

بالوفيات ).  (( الهالليّ )) العارفين )110/ 3(، وفوات الوفيات )22/166ويف الوايف  (،  1/712(، وهدّية 

 . (( الهالل))(: 5/27واألعالم )

 يعني النحو. 

 . 3/305صلة الّصلة:  

 . 22/166والوايف بالوفيات: ، 2/214، وتاريخ ابن الوردي: 237إشارة التعيين: ينظر:  

)د.   235، وشرح الجمل البن عصفور:  1/35مقّدمة د. صاحب أبو جناح على شرح الجمل الكبير:  ينظر:    

 عيّاد الثبيتّي(. 
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،  هْ(667وقيل: سنة )، هْ(663، وقيل: سنة )هْ(659مصادر ترجمته، وقيل: تويف سنة )

 التي توّفي فيها. ، لكن دون تحديد للّسنةوقيل: يف َعشر السبعين وست مئة

 ثانًيا: التعريف بكـتابه )املفتاح يف شرح أبيات اإليضاح(.
المفتاح هو شْرح ألبيات كتاب )اإليضْاح العضْدي( ألبي علّي الفارسّْي، وهو من أوسْع 

ْشروح أبيات )اإليْضاح(، وأفْضلها ترتيبًا وتنظيًما، كما أّنه من أنفع كتب ابن عْصفور، وأْشملها 

ْْرًفا، ولغًة، وأدبًا، وأخباًرا، وغيرها( ْْرح أبيات وله : نيّ يالِغبْر، قال عنه ماّدة: )نحًوا، وصْ )شْ

 .اإليضاح(، ولم يسبقه أحدي بمثله

وقد بسْْ  محّقق الكتاب رفيع بن غازي السْْلمّي الحديث عن قيمته العلميّة، وأجاد فيه،  

 للكتاب قيمة علميّة تكمن فيما يلي:فقال: 

 أّواًل: تظافر ماّدته، وتنّوعها: نحًوا، وصرًفا، ولغًة، وأخباًرا.

على أربعة شروح ألبيات )اإليضاح( وشواهده   -وفًقا لْْْما أثبت فيه   -ور  ثانيًا: اّطالع ابن عصف

ِقلِّّي، ومحّمد بن عبد الملك الشْْنترينّي، وابن يسْْعون،   ّْْي(، وقطفه أطيب ثمارها، )للصِّْْ والقيس

 وإتمامه ما نقص من بنائها، وتسديده اختالالت وأوهام أصحابها. 

ارسّْْْْي يف  ا أورده الْف اب ممّْ ة بين محتوى كّْل بْيت يف هْذا الكْت ة عْاْمّ د موازْن ه بْعد عْق ا: أنّْ الثًْ ْث

 

  .3/349الذيل والتّكملة: ينظر:  

بالوفيات:     الوايف  الوعاة:  ، و22/166ينظر:  السعادة:  2/210بغية  الظنون:  1/135، ومفتاح  وكشف   ،

 . 2/537، ومعجم المؤلّفين: 5/27، واألعالم: 5/366، وتاريخ األدب العربي: 2/1805

( نّص  331والّصحيح أّن ابن قنفذ يف وفياته )ص( عن وفيات ابن قنفذ،  5/27نقل هذا الزركلي يف األعالم )  

، وشرح الجمل البن 1/35هْ(. وينظر: مقّدمة شرح الجمل الكبير: 669على أّنه تويف غريًقا يف تونس سنة )

 )د. عيّاد الثبيتّي(.  235عصفور: 

 . 319وعنوان الدراية:  ،3/305صلة الّصلة: ينظر:  

 . 1/6ينظر: مقّدمة تحقيق المفتاح:  

 . 318عنوان الدراية:  
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)اإليضْْاح( من أبيات، ومحتوى ما يقابله يف ثالثة كتب منا،رة، هي: )شْْرح أبيات اإليضْْاح(،  

ْْعون، و  ْْاح(، البن يسْ ْْرح أبيات اإليضْ ْْباح يف شْ ْْنترينّي، و )المصْ لمحّمد بن عبد الملك الشْ

 تجّلى لي تميّز هذا الكتاب عنها، وانفراده بما يلي: -اح شواهد اإليضاح(، للقيسّي  )إيض

 وفرة ماّدته النحوّية والصرفيّة؛ نتيجة النفراد ابن عصفور فيه باآلتي: -1

ذكر مسْائل نحوّية وصْرفيّة محّررة، أمثال: )المصْادر الموضْوعة موضْع الحال(، )تصْغير   -أ

 ل، كاد(.الترخيم(، )وزن أّول، إِيّ 

 ذكر نحو ثالث مئة شاهٍد نحوّي وصريفّ. -ب

 ذكر عشرين مسألة خالفيّة. -ج

استحضار احتماالت لبعض المسائل، ولْْْما أورده الفارسّي من أبيات وتخريجها، وهذا أمري  -د

 فاٍش عنده، ال تكاد تخلو منه صفحة.

 ْْ جه المحتملة يف إعراب ّما، أو كثرة مناقشته لآلراء، وبيان الوجه أو الّرأي الصحيح من األو -هْْ

 من اآلراء المتعّددة يف مسألة ّما بالّدليل ...

 حسن ترتيب ماّدته وتنظيمها تبًعا لمنهج المؤلّف آنف الّذكر. -2     

 التزام مؤلِّفه بمنهٍج منضبٍ  متسلسٍل يف كّل بيٍت أورده الفارسّي يف كتابه. -3     

 بداللة األلفاظ ... -بعض األحيان يف  -رب  مؤلِّفه اإلعراب   -4     

ْوَب األدب العربّي، نحو:        َْْ ْْفور المتوّجهة ص ّْْوًرا عن مؤلّفات ابن عص رابًعا: منح القارئ تص

)شرح الحماسة(، )شرح ديوان المتنبّي(، )شرح األشعار الّستّة(، وغيرها من مؤلّفاته التي أثبتَتْها  

 ا أعلُم.كتب التراجم، ولّْما تصْل إلينا بعُد فيم

ْْلت إلينا،       ْْفور غير المتوافر يف مؤلَّفاته التي وص ا: إبراز الجانب التطبيقّي عند ابن عص ًْْ خامس

ه من   اْب ارسّْْْْي يف كْت ا أورده الْف ل يف إعراب المشْْْْْكل والْغامض من جْمل ومفردات ْم والمتمثّْ

 أبيات.

ا: العناية الفائقة بالتّعليل يف كّل ما يراه ويرّجحه، ويف كّل ما يخا      ًْْ ْْادسْ لفه ويرّده، ويف كّل ما سْ
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 ُيورد من أحكام، و،واهر نحوّية أو صرفيّة ...

سْْابًعا: رب  توجيه اإلعراب بالمعنى، فكّل توجيٍه إعرابيا اسْْتقام عنده مع المعنى َذَكَره، وإْن      

 لم يستقم َتَرَكه، ورّد على َمن أخذ به.

ْت   أصْولها مّما َدَرَس من تراثنا، كْ ثامنًا: ما جاء فيه من نصْوص كثيرة عزيزة الوجود، ُعدَّ

ل خفش، و و )الكتْاب الكبير واألوسْْْْ (،  و  )المهّْذب(، ألبي علّي الْدينورّي،  )المعّرب(، 

طْْاهر على كتْْاب سْْْْيبويْْه(،   )القّْْد(، ابن  لثعلْْب، و )حواشْْْْي  و )المصْْْْون(،  البن جنّي، 

 .  وغيرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 . 49-1/47مقّدمة تحقيق المفتاح:  
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 املبحث الثاني
 .التعريف بابن َيْسُعون

 ، ونسبه، وكنيته.)أ( امسه
ُعون  هو يوسْْْْ       ف بن أبي عْبد المْلك َيبَْقى بن يوسْْْْف بن مسْْْْعود بن عْبد الرحمن بن َيسْْْْْ

نَِشيّ   النحوّي التَّاَجلِيّ   التُِّجيْبِيّ   .  األندلسّي، المعروف بالشِّ

 .وله كنيتان: األولى: أبو الحّجاج، والثانية: ابن َيْسُعون، وهي األشهر     

 مولده.( ب)
ْْعو      ْْنة  ن يف )َتاَجَلة( على القول األرجحولد ابن يسْ ، ولم تذكر الكتب التي ترجمت له السْ

ْْابع من القرن   ْْيني هالل أن تكون والدته يف العقد السْ التي ُولد فيها، وقد رّجح د. عبد اهلل الحسْ

 

، والمعجم يف أصحاب  185-4/184، والتّكملة لكتاب الّصلة: 2/668بغية الملتمس:    تنظر ترجمته يف:   

الصديفّ:   الّصلة:  326-325القاضي  وصلة  التعيين:  3/424-425،  وإشارة  اإلسالم:  394،  وتاريخ   ،

، وكشف 2/363، وبغية الوعاة:  201، والبلغة:  416، والمستملح من كتاب التكملة:  11/819-820

واألعالم:  1/213الظنون:   المؤلّفين:  8/256-257،  ومعجم  الميّسرة: 4/188،  والموسوعة   ،

 . 60-1/19، ومقّدمة تحقيق كتاب المصباح: 28-15، وابن يسعون النحوّي حياته وآراؤه: 3/2976

الّسُكون،     بن  شبيب  بن  أشرس  ابنَي  وسعد  عدي  ولد  وهم  كِنَْدة،  من  قبيلة  اسم  وهي  ُتِجيْب،  إلى  نسبة 

ُتِجيْب بنت ثوبان ين سليم بن رهاء من مذحج، ُنسبوا إليها، وإلى محّلة بمصر. ينظر: معجم البلدان:   ماوأّمه

2/16.  

ينظر: صلة الّصلة: من نظر الَْمرِيَّة.    -وُيقال لها: بَْرَشاَنة    - َتاَجَلة، وهي حصن على مقربة من بَْرَجاَنة  نسبة إلى    

3/424 . 

الَْمرِيَّة.  نَش َش نسبة إلى     الَْمغرب:  ، وهي حصن على مرحلة من  ُحَلى  الُْمغرب يف  ، وصلة  2/225ينظر: 

 . 1/164، ونفح الطّيب: 3/424الّصلة: 

 . 23، 1/21، ومقّدمة تحقيق المصباح: 16ينظر: ابن يسعون النحوّي:  

 . 1/23ينظر: مقّدمة تحقيق المصباح:  
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 .الخامس الهجري

َْْمرِيَّة(      اَنة(، وهما من أعمال )الْْْْ َْْ ْْله من )َتاَجَلة(، وقيل: من )بَْرش ، وقيل: من حصْْن أص

 .القول األرجح ، وهو)َشنَش(

 نشأته.( ج)
ابن يسعون طفولته يف )َتاَجَلة(، وبها نشأ، ثّم تجّول يف حواضر األندلس عندما أدرك سّن  قضى      

يْد  الطلب؛ طلبًا للعلم، ورغبًة يف تحصْْيله، فرحل إلى مدينة )بَطَْليُوس (، وأخذ فيها عن ابن السِّْْ

وغيره، ثّم انتقل إلى )ُقْرُطبَة( وأخذ عن شْيوخها، ومنهم أبو علّي الغسْاينّ المحّدث األديب، ثّم  

 .انتقل إلى مدينة )الَْمرِيَّة( واستقّر بها، وقرأ بها وأقرأ، وُولَِّي أحكامها

 شيوخه.( د)
 العلم على مجموعة كبيرة من العلماء، فسمع منهم، وروى عنهم، أذكُر منهم:   ابن يسعون  تلّقى

 .هْ(496أبو بكر، خازم بن محّمد خازم القرطبّي )ت -1   

 .هْ(497أبو عبد اهلل، محّمد بن فرج، المعروف بابن الطاّلع )ت -2   

اينّ الجياينّ )ت -3     .  هْ(498أبو علي، الحسين بن محّمد الَغسَّ

 

 .17ينظر: ابن يسعون النحوّي:  

، ومعجم المؤلّفين: 325، والمعجم يف أصحاب القاضي الصديفّ:  4/184ينظر: التّكملة لكتاب الّصلة:    

 . 5/119. الَْمرِيَّة: مدينة كبيرة من مدن األندلس. ينظر: معجم البلدان:  4/188

 . 3/424ينظر: صلة الّصلة:  

 . 1/23ينظر: مقّدمة تحقيق المصباح:  

 .   18، وابن يسعون النحوّي: 27-1/26. وينظر: مقّدمة تحقيق المصباح: 3/424: ينظر: صلة الّصلة 

 .1/365تنظر ترجمته يف: بغية الملتمس:  

 .204-2/203تنظر ترجمته يف: الّصلة:  

 .1/365تنظر ترجمته يف: بغية الملتمس:  



  

  1297   
 

 على ... ((اإليضاِح أبياِت رِحـيف ش اُحـ))املفتكـتاِبه وٍر النحوّيُة يف ُفْصاعرتاضاُت ابِن ُع

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 .هْ(499أبو الحسين، علّي بن خلف بن ذي النون بن أحمد العبسّي )ت -4   

 . هْ( 500أبو بكر، يحيى بن عبد اهلل بن محّمد، المعروف بالفرضّي، كان حيًّا سنة )   - 5   

 .هْ(507أبو الوليد، مالك بن عبد اهلل بن محّمد الُعتْبّي )ت -6    

 . هْ( 507أبو محّمد، عبد القادر بن محّمد الصديّف القيروايّن، المعروف بابن الَحنَّاط )ت   - 7      

 .  هْ(508أبو الحسين، سراج بن عبد الملك بن سراج القرطبّي )ت -8    

 .  هْ(514أبو العبّاس، أحمد بن عبد اهلل، المعروف بابن شانجة )ت -9    

 .هْ(514أبو علّي، الحسين بن محّمد بن فيّرة األندلسّي السرقسطّي )ت -10    

يْد البطليوسّي )ت -11      .هْ(521أبو محّمد، عبد اهلل بن محّمد بن السِّ

 .  هْ( 525أبو عبد اهلل، مالك بن يحيى بن وهيب األزدّي اإلشبيلّي الجليسّي )ت  - 12      

 تالميذه.( هـ)
 تتلمذ على ابن يسعون كثيري من طاّلب العلم، أذكر منهم:      

ْْد    -1      ي بَْ ْبعُْ اْلْمْعروف  ْْْبْيْلّي،  اإلشْْ اْلحضْْْْرْمّي  ْْام  هشْْْ ْعْمر ْبن  ْبن  اهلل  ْْد  ْبي عُْ ْمروان،  أْبو 

 

 .2/550تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 .3/395تنظر ترجمته يف: صلة الّصلة:  

 .2/255تنظر ترجمته يف: الّصلة:  

 .2/513تنظر ترجمته يف: بغية الملتمس:  

 .1/254تنظر ترجمته يف: الّصلة:  

 .28/ 1وينظر: مقّدمة تحقيق المصباح:  . 424/ 3ذكره ابن الّزبير من تالميذ ابن يسعون. ينظر: صلة الّصلة:    

 .171-1/170تنظر ترجمته يف: الّصلة:  

 .143-2/141تنظر ترجمته يف: إنباه الّرواة:  

 .2/255تنظر ترجمته يف: الّصلة:  
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 .هْ(550)ت

 .هْ(555أبو العبّاس، أحمد بن عبد الجليل، المعروف بالتُّْدِميْرِّي )ت -2

 .هْ(564الحسين، ُعَليم بن عبد العزيز الُعَمرِّي الشاطبّي )تأبو  -3

 . هْ( 566أبو عبد اهلل، محّمد بن أبي العيش اللخمّي، المعروف بابن األصيلّي )ت   - 4

 .هْ(569أبو إسحاق، إبراهيم بن يوسف القائدّي الوهراينّ، المشهور بالَحْمِزّي )ت -5     

 .هْ(569أبو علّي، حسن بن عبد اهلل الكاتب، المعروف بابن األَِشيْرِّي التلمساينّ )ت -6     

 .هْ(577أبو ذّر، محّمد بن عبد العزيز بن محّمد بن إبراهيم الخزرجّي )ت -7     

ّي، المعروف ْباألَ  -8      د بن عْبد اهلل األنصْْْْارّي البََلنْسِْْْْ ّي  أبو العبّْاس، أحْمد بن محمّْ َدَرشِْْْْ نْْ

 .هْ(581)ت

 .  هْ(586أبو عبد اهلل، محّمد بن جعفر بن أحمد بن َحِميد البََلنِْسّي )ت -9     

 .هْ(589أبو عمران، موسى بن حّجاج بن أبي بكر األَِشيْرِّي )ت -10     

 

 . 125-3/124تنظر ترجمته يف: التّكملة لكتاب الّصلة:  

 .149-1/148تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 .469-3/468تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 .2/191تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 .268-1/267تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 .1/412تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 . 4/424تنظر ترجمته يف: الّذيل والتّكملة لكتابي الموصول والّصلة:  

 . 176-1/175تنظر ترجمته يف: التّكملة لكتاب الّصلة:  

 . 231-1/229تنظر ترجمته يف: التّكملة لكتاب الّصلة:  

 .414-2/413تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  
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 .  هْ(159أبو محّمد، عبد اهلل بن محّمد الَحْجرِّي األندلسّي الَْمرِيِّّي )ت -11     

 .هْ(604أبو بكر، محّمد بن علّي بن عبد الرحمن الحميرّي بن َحْسنُون الُكتَاِمّي )ت -12     

 .هْ(614أبو الحسين، محّمد بن أحمد بن ُجبَير الكِنَانِّي البََلنِْسّي )ت -13     

 مكانته العلمّية.( و)
أثنى غير واحٍد مّمن ترجم البن يسْْعون، ووصْْفوه باإلمامة يف العربيّة، والتحّقق بعلم الّلسْْان،      

ة بين   ة رفيْع اح(؛ ْلذا حظي بمنزْل ه )المصْْْْْب اْب ا أثنوا على كْت ْْارْكة يف علوم ُأخرى، كْم مع المشْْ

 علماء عصره. 

بِّيُّ بقوْله:        اب )المصْْْْْباح يف شْْْْرح  فقْيه، نحوّي، أدْيب، إْمام يف النّحو، ْله كتْ وصْْْْْفه الضَّْْْْ

 .اإليضاح( ألبي علّي، وكان يتولّى األحكام بالَْمرِيَّة ...

ار:        ه ابن األبّْ ة ... وألّف كْتاب وْقال عْن اْعة العربيّْ ة، والمسّْْْْلم ْله يف صْْْْْن من أْهل الَْْْْْْْْمرِيَّْ

 .)المصباح يف شرح أبيات اإليضاح(، وهو العنوان على تحّققه بعلم الّلسان

ًما يف فهم معانيها، وله كتاب سّماه بْ وقال عنه أيًضا:       ... وُعني بالعربيّة؛ فكان إماًما فيها، مقدَّ

)المصْْباح يف شْْرح أبيات اإليضْْاح(، جليل الفائدة، دّل على مكانه من العلم، وتحّققه بصْْناعة 

ْْارك يف َقْرض الشْْْْعر، حّْد  اُس واسْْْْتعملوه، وكْان ُيشْْ ه الْن ة، َكتَبَْ ه العربيّْ ث وأقرأ، وأخْذ عْن

 .جّلةي...

... وسْْْْكن )الَْْْْْْْْمرِيَّة(، وبها قرأ وأقرأ ... وكان أديبًا، نحويًّا، لغويًّا، وقال عنه ابن الّزبير:       

 

 .255-21/251ء: تنظر ترجمته يف: سير أعالم النّبال 

 .2/273تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 .304-2/303تنظر ترجمته يف: المصدر السابق:  

 .  2/668بغية الملتمس:  

 . 325المعجم يف أصحاب القاضي الصديفّ:  

 . 4/185التّكملة لكتاب الّصلة:  
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اه بْ  ا سْْْْْمّ ابًْ اء، ألّف كْت ة األدْب اء، وعلْي ة العلْم ة، من جلّْ اضْْْْاًل، حسَْْْْن الخ ِّ والوراْق ا، ْف فقيْهً

شْواهد اإليضْاح(، وهو كتاب مفيد على طوٍل فيه، وألّف غيره،   )المصْباح يف شْرح ما انبهم من

ة، مع   والمعرفْة بْه، وبعلم العربيّْ ا يف وقتْه يف إقراء ذلْك  مًْ متقْدِّ ا يف الّلغْة واألدب،  وكْان عريقًْ

 .مشاركته يف غير ذلك ...

حو، ْله مصْْْْنّْفات، منْها:  من أْهل الَْْْْْْْْمرِيَّْة، إْمام يف الّلْغة والنّ وْقال عْنه عْبد الْباقي اليْماينّ:      

)المصْْباح يف شْْرح أبيات اإليضْْاح(، جليل الفائدة، دّل على مكانته من العلم، وكان ُيشْْارك يف 

   .هْ(542َقْرض الشعر، ُولَِّي قضاَء الَْمرِيَّة بعد تغّلب الّروم سنة )

       : ة، وبرع فيهْا، ولْه كتْاب  وقْال عنْه الْذهبّي  )المصْْْْبْاح يف شْْْْرح أبيْات وُعني بْالعربيّْ

  .اإليضاح(، دّل على تبّحره يف النحو وإمامته، حّدث وأقرأ ...

د بن حمود اْلدعْجاينّ:        ة بْهذه المْعارف وْقال د. محمّْ وْقد تجلّْت مْكاْنة ابن يسْْْْعون العلميّْ

اْبه، والتي ْتدّل على غزارة علْمه، وثقوب فهْمه، وتنّوع ثْقافْته، من نحو، ولْغة،    التي ضّْْْْمنْها كْت

 .وصرف، وأدب، وفقه، وحديث، وبالغة، ونسب

ونتيْجة ْلذْلك حظي ابن يسْْْْعون بمْكاْنة علميّْة مرموْقة،  وْقال د. عْبد اهلل الحسْْْْيني هالل:      

ومنزلة رفيعة بين علماء عصْْره ... ويشْْهد بعلّو مكانته وسْْمّو قدره تصّْْدُره لاقراء، واشْْتغالُه 

    .المسلمين يف الَْمرِيَّة  بالتّدريس، وتولّيه القضاء بين

 آثاره.( ز)
َْْمرِيَّة(،        لم تكثر تصْانيف ابن يسْعون؛ الشْتغاله بالتّدريس، واإلقراء، والقضْاء يف بلده )الْْْ

 

 .   3/424صلة الّصلة:  

 . 394إشارة التعيين:  

 . 11/820تاريخ اإلسالم:  

 .  1/49مقّدمة تحقيق المصباح:  

 .21-20ابن يسعون النحوّي:  
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  .وقد دارت هذه التصانيف يف فلك النحو واألدب ...

  ترتيبًا هجائيًّا:ودونك َثبَتًا بما أمكنني التوّصُل إليه من كتبه مرّتبًة 

 .شرح أبيات الجمل -1     

 .شرح بيوت الكتاب -2     

 .شرح ديوان امرئ القيس -3     

 .شرح ديوان النّابغة -4     

، ومن أسمائه: المصباح يف شرح أبيات اإليضاح. هكذا سّماه أغلب َمن ترجم البن يسعون   - 5      

، ورّجح  شواهد اإليضاح( ، و )المصباح يف شرح  )المصباح يف شرح ما انبهم من شواهد اإليضاح( 

َِْما ُأعتم من شواهد اإليضاح(   د. محّمد الدعجايّن ْ )المصباح ل  . تسميته ب

ه كْتب التراجم البن يسْْْْعون.        اب الوحْيد اْلذي ذكرْت اب بتحقيقوهو الكْت د.    ُطبع ْهذا الكْت

 

 .  1/59مقّدمة تحقيق المصباح:  

 . 1/59، ومقّدمة تحقيق المصباح: 27، 21، وابن يسعون النحوّي: 2/33ينظر: شرح أبيات المغني:  

 . 1/59، ومقّدمة تحقيق المصباح: 26، 21ينظر: ابن يسعون النحوّي:  

 . 1/59، ومقّدمة تحقيق المصباح: 28، 21ينظر: ابن يسعون النحوّي:  

 . 1/60ينظر: مقّدمة تحقيق المصباح:  

الّصلة:     لكتاب  التّكملة  الصديفّ:  4/185ينظر:  القاضي  أصحاب  يف  والمعجم  التعيين:  325،  وإشارة   ،

 .  8/256، واألعالم: 201، والبلغة: 416، والمستملح: 11/820، وتاريخ اإلسالم: 394

ه؛ فلعّله حدث  ، فجعله شرًحا لايضاح، ال ألبيات((المصباح يف شرح اإليضاح))(:  2/668يف بغية الملتمس )

 . 1/65فيه سق  لكلمة )أبيات(، أو )شواهد(. ينظر: مقّدمة تحقيق المصباح:  

 .3/424ينظر: صلة الّصلة:  

 .4/188، ومعجم المؤلّفين: 1/213ينظر: كشف الظنون:  

المصباح:     تحقيق  مقّدمة  شواهد  67-1/66ينظر:  من  ُأعتم  ما  شرح  يف  )المصباح  السيوطّي  وسّماه   .  

 .2/363اإليضاح(. ينظر: بغية الوعاة: 
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 محّمد بن حمود الدعجاينّ.  

 وفاته.( ح)
إليها الّروم  فيها،   اختُلف ، وتويف ابن يسعون يف )الَْمرِيَّة( بعد دخول  التي تويف  الّسنة  يف 

، وقيل:  هْ( 542سنة ) ، وقيل: كان حيًّا هْ(542، وقيل: سنة )هْ(540فقيل: يف حدود سنة ) 

 . ، وهو ما رّجحه د. عبد اهلل الحسيني هالل هْ( 542بعد سنة ) 

  

 

 .3/424ينظر: صلة الّصلة:  

 . 4/188، ومعجم المؤلّفين: 1/213، وكشف الظنون: 2/363ينظر: بغية الوعاة:  

 . 3/424ينظر: صلة الّصلة:  

 .8/257، واألعالم: 11/820تاريخ اإلسالم: ينظر:  

 . 201، والبلغة: 416، والمستملح: 394، وإشارة التعيين: 4/185ينظر: التّكملة لكتاب الّصلة:  

 .18ينظر: ابن يسعون النحوّي:  
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 املبحث الثالث
  اعرتاضات ابن عصفور النحوّية على ابن يسعون.

يف قول األخطل:اًءَجَن( توجيه نصب1)
ةً  َّْْ ي

ِْْ َعشْْْ ْم  ُْْ ه ْْْ ت َْْ ب َّْْ ي َْْ غ اًء  َْْ ج َْْ ن وا  دُّ َْْ  َأج

 

 

وُل   ُْْ ج ُْْ َوه ى  َْْ َْْمشْْْ ال َذاِت  ْن  ِْْ م ُل  ِْْ ائ َْْ م َْْ  خ

 

 

حذِف قال ابن يسعون:  بعَد  به  المفعوِل  على  إّما  وجهيِن:  أحِد  على  )َنَجاًء(  وانتصاُب 

ينتصَب نصَب  أْن  وإّما  فنََصبَه،  إليه  الفعُل  فلّما سق  الجارُّ وصل  َنَجاٍء،  وا يف  َأَجدُّ ، أي:  الجارِّ

ال ذلك؛  على   ) )َأَجدَّ لداللِة  اإلجدادِ؛  موقَع   ) )َنَجاءي فوقع  َنَجاٍء،  إجداَد  أي:  قتضائِه المصدِر، 

 التشميَر والّسرعَة.

أو يكوُن مصدًرا محمواًل على المعنى، حتّى كأّنه قال: َنَجوا نجاًء. ويجوُز أْن يكوَن )نجاًء(  

أو على حذِف المضاِف   ُيوَقَع المصدُر موقَع )ناجيَن(،  أْن  وا(، على  حااًل من الضميرِ يف )َأَجدُّ

وا َذِوي َنَجاءٍ وإقامِة المصدِر المضاِف إليه ُمَقاَمُه، وال     .تّقديُر: َأَجدُّ

حذِف  قال ابن عصفور:  على  وا(  )َأَجدُّ يف  الضميرِ  من  حااًل  يكوَن  أْن  )َنَجاًء(  يف  يجوُز 

مضاٍف، أي: َذِوي َنَجاٍء، أو على أْن ُتوقَِع )َنَجاء( موقَع )ناجيَن(، واألّوُل أجوُد؛ لبقاِء )َنَجاء( فيه  

، إْن جعلتَه  على المعنى الذي له يف األصِل، ويجوُز فيه أْن يكوَن مفعواًل بعَد إسقاِط حرِف الجرِّ 

إْن جعلتَه  مفعواًل صريًحا؛  تجعَله  أْن  ويجوُز  َنَجاٍء،  يف  وا  َأَجدُّ واألصُل:  واْجتََهَد،  َر  َشمَّ بمعنى 

فيه   ويجوُز  َحقََّق،  َنَجاٍء،    -أيًضا    -بمعنى  إجداَد  وا  َأَجدُّ واألصُل:  المصدِر،  على  ينتصَب  أْن 

 

 . ((المََْشىمكان )) ((الَغَضى)) . وفيه:432ينظر: شعره:  الطويل.البيت من  

الّلسان:     واْجتََهَد.  َحقََّق،   : وَأَجدَّ ا،  ا وِجدًّ َجدًّ وَيُجدُّ  َيِجدُّ  األمرِ  َجدَّ يف  وا:  َأَجدُّ )جدد(.   113-3/112الّلغة: 

السابق:   المرجع  السيرِ.  يف  السرعُة  المجتمُع   15/305النََّجاُء:  الشجُر  وهي  َخِميَلٍة،  جمُع  الَخَمائُِل:  )نجا(. 

، وذاُت المََْشى:   4/1689الكثيُف. الّصحاح:   )خمل(. ذاُت المََْشى: المََْشيى: َنبْتي يشبُه الَجَزَر، واحدُته: َمَشاةي

. الّلسان:  )مشي(. الُهُجوُل: جمُع َهْجٍل، وهو المطمئنُّ من األرِض، أو ما اّتسع منها. المرجع  15/283موضعي

 )هجل(.  11/689السابق: 

   . 789-1/788ضاح: المصباح لما ُأعتم من شواهد اإلي  
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( عليه، وُأقيم المضاُف إليه ُمَقاَمه. فُحِذَف المضاُف الذي هو )إجداد(؛ لداللِة )أَ   َجدَّ

المتقّدمينِ  ، وأضعُف هذه الوجوهِ وضُع )َنَجاء( وهذان الوجهاِن أحسُن من الوجهيِن 

وحذَف  الحاِل،  موضَع  المصدِر  ؛ ألّن وضَع  الجرِّ إسقاِط حرف  على  ونصبُه  )ناجين(،  موضَع 

حرِف الجرِّ ووصوَل الفعِل بنفِسه، ال ينقاُس 

َنَجوا نجاًء. وذلك  وأ قال:  أْن يكوَن مصدًرا محمواًل على المعنى، كأّنه  ابُن يسعوَن  جاز 

( إنما هي بمعنى اْجتََهَد، أو َحقََّق، ال بمعنى َأْسَرَع، فإْن ُحِمَل على إضماِر  ؛ ألّن )َأَجدَّ عندي باطلي

مثَل  فيكوُن  نجاًء،  َنَجوا  قال:  كأّنه  ذلك،  ساغ  المعنى  عليه  يدلُّ  تعالى:  فعٍل  قولِه  ڀ ڀ ) 

      .(ڀ ڀ
 الدراسة:    

  يف قول األخطل:  َنَجاءللعلماء يف نصب 

ًة  َّْْ ي
ِْْ َعشْْْ ْم  ُْْ ه ْْْ ت َْْ ب َّْْ ي َْْ غ اًء  َْْ ج َْْ ن وا  دُّ َْْ  َأج

 

 

وُل   جُْْ َوهُْْ ى  الَْْمشَْْْْْْ َذاِت  ْن  مِْْ ُل  ائِْْ مَْْ  خَْْ

 

 

 :مخسة أوجه

واأْن يكون حااًل من الضمير يف األّول:  إّما على حذف المضاف وإقامِة المصدِر المضاِف ، َأَجدُّ

وأجاز هذا   .ناجينموقع    َنَجاءأْن ُيوَقَع المصدر   على إليه ُمَقاَمُه، أي: أجّدوا َذِوي َنَجاٍء، وإّما

 

أو     مضاف،  حذف  على  وا(  )َأَجدُّ يف  الضمير  من  الحاليّة  على  )َنَجاء(  انتصاب  هما:  المتقّدمان  الوجهان 

      أْن ُيوَقَع )َنَجاء( موقع )ناجين(، وانتصاب )َنَجاء( على المفعوليّة بعد إسقاط حرف الجّر.  على

 ( من سورة النساء. 24اآلية ) 

   . 40-1/39المفتاح يف شرح أبيات اإليضاح:  
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    . عصفور ، وابن  ، والقيسيّ ، وابن بّريّ الوجه ابن يسعون 

، أْن يكون منصوبًا على نزع الخافض، واألصل: أجّدوا يف نجاٍء. وأجازه ابن يسعونالثاني: 

َر، واْجتََهَد ،  والقيسيّ      .وابن عصفور إْن ُجِعَل بمعنى َشمَّ

    .أْن يكون مفعواًل به؛ إْن ُجِعَل بمعنى َحقََّق. وأجازه ابن عصفورالثالث: 

هو  الرابع:  الذي  المضاُف  فُحِذَف  نجاٍء،  إجداَد  وا  َأَجدُّ واألصل:  المصدر،  على  ينتصب  أْن 

( عليه، القتضائه التشميَر والّسرعَة، وُأقيم المضاُف إليه الذي هو )َنَجاء(    )إجداد(؛ لداللِة )َأَجدَّ

    .وابن عصفور،  ، والقيسيّ وابن بّريّ ، ُمَقاَمه. وأجازه ابن يسعون

. وهو وأجازه ابن يسعون أْن يكون مصدًرا محمواًل على المعنى، أي: َنَجوا نجاًء.  اخلامس:

( يف  أّن )َأَجدَّ بالبطالن؛ وحّجته  ابن يسعون، ووصفه  به ابن عصفور على  الذي اعترض  الوجه 

 

 . 1/789ينظر: المصباح:  

 . 335ينظر: شرح شواهد اإليضاح:  

 . 1/495ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح:  

   .1/39ينظر: المفتاح:  

 . 1/789ينظر: المصباح:  

 . 1/495ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح:  

   .1/39ينظر: المفتاح:  

 ينظر: المصدر السابق نفسه.  

 . 1/789ينظر: المصباح:  

 . 335ينظر: شرح شواهد اإليضاح:  

 . 1/495ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح:  

   .1/39ينظر: المفتاح:  

 . 1/789ينظر: المصباح:  
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 .البيت بمعنى اْجتََهَد، أو َحقََّق، ال بمعنى َأْسَرعَ 

والذي يظهر لي صّحة اعتراض ابن عصفور على ابن يسعون من أّن ما ذهب إليه يخالف 

( المراد يف البيت،   ونصب )َنَجاًء( على نزع الخافض هو أقوى األوجه؛ لخلّوه من معنى )َأَجدَّ

 التكّلف الوارد يف األوجه األخرى. 

 يف قول ُحَميد اأَلْرَقط: َأْجَمُع ( إعراب2)

عُ  ْرعي َأْجمَْْْْْْْ َي فَْْْْْْْ ْْْ ا َوهْْْْْ ي َعَليْهَْْْْْْْ
 َأْرمِْْْْْْْ

 
 

المؤّنِث  قال ابن يسعون:  تأكيِد  أبو عليا على  بالمذّكرِ؛ حماًل على المعنى  استشهد بهما 

ضرورًة؛ وذلك أنه رّد قولَه: )َأْجَمع( على المضمرِ الذي يف قولِه: )َفْرع(؛ ألنه يف معنى: مجتمٍع  

غيرِ َفْلٍق، وحقُّ الضميرِ الذي فيه أْن يكوَن مؤّنثًا؛ ألنه يعوُد على قولِه: )وهي(، يعني القوَس التي 

أْن يكوَن مؤّنثًا، فيقوُل: )َجْمَعاء(، لكنه اضطّر فذّكر الضميَر    وصفها قبُل، وكذا حقُّ ما أّكد به

العائَد من )َفْرع( الذي هو خبري عِن المبتدأِ؛ حماًل على المعنى؛ ألّن )هي( وإْن كانت كنايًة عن 

، فلّما  ، وهي مَع ذلك َقِضيْبي وُعْودي، وكالهما مذّكري   )القوس(، وهي مؤّنثةي، فتأنيثُها غيُر حقيقيا

التأكيَد يف التذكيرِ عليه، هذا معنى ما أشار يف   ذّكر الضميَر الراجَع على معنى )الَقِضيب( َحَمَل 

 )اإليضاح( إليه.

 وقال يف )التذكرة( يف قوِل بشرٍ: 

ْت  َْْ عْْْ ْرَخيِن َرجَّ َْْ اُء فْْْ َْْ دي َخطْبْْْ
ِْْ  إَِذا َفاقْْْ

 

ُْْْمبَايِنِ   يِ  الْْ
ِْْ ي الَخلْْ ِْْ َليَْمى فْْ ُْْ ْرُت سْْ َْْ   َذكْْ

  

 . 1/40ينظر: المفتاح:  

المصباح:     ينظر:  الرجز.  من  اإليضاح:  ،  1/801البيت  والمفتاح:  1/502وإيضاح شواهد  والمقاصد 1/54،   ،

، وإصالح  68، والمذّكر والمؤّنث للفّراء: 4/226. وبال نسبة يف: الكتاب: 2/286، والتّصريح: 4/2015النحوّية: 

  .1/214، وخزانة األدب:  572، وتحصيل عين الذهب:  2/309، والخصائص:  309، والتكملة:  310المنطق:  

 )فرع(. 3/1256َفْرُع: القوُس التي ُعملت من طرِف القضيِب. الّصحاح: الّلغة: ال

ديوانه:     المستدرك على  ينظر:  األسدّي.  أبي خازم  بن  بشر  إلى  الطويل، وُيسب  من  . وقافيته:  120البيت 

 . ((الُْمَزايِلِ ))



  

  1307   
 

 على ... ((اإليضاِح أبياِت رِحـيف ش اُحـ))املفتكـتاِبه وٍر النحوّيُة يف ُفْصاعرتاضاُت ابِن ُع

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

(  )يمكُن أْن   ه: وهي َفْرعي
ُيَقاَل فيه: إنه على إبداِل النكرةِ مَن المعرفِة المضمرةِ يف اسِم الفاعِل، كقولِ

... فظاهُر قولِه هنا خالُف ما أشار إليه يف )اإليضاح(؛ ألنه يظهُر من كالِمه هذا أّن )َأْجَمع( بدلي  

ل َمن  عليه  يتأّولُه  ال  وهذا  )َفْرع(،  قولِه:  يف  الذي  الضميرِ  ألّن  مَن  الصناعِة؛  هذه  يف  نظرٍ  أدنى  ه 

يكوُن إالّ تابًعا على التأكيِد لَْما قبَله، والبدُل يحلُّ محلَّ المبدِل منه، فيلي العامَل الذي   )َأْجَمع( ال

: أّن التابَعيِن محموالن على المضمرِ يف الموضعين، إالّ أّن )َأْجَمع(   كان يليه، وإنما أراد أبو عليا

على البدِل، وكالهما مَن التوابِع. أال ترى أنه قد سّوى بينهما أيًضا على  )َخطْبَاء( على التأكيِد، و

هذا النحِو حيُث قال: )الدليُل على احتماِل الصفِة ضميَر الموصوِف تأكيُدك إّياه، وعطُفك عليه،  

 وإبدالُك منه؟(.  

أجمُع  كأنه قال: والقضيُب لقولِه: )وهي( على المعنى أيًضا،   وقد يكوُن )َأْجَمع( تأكيًدا

بالخبرِ، وإْن كانوا قد أجازوه يف الصفِة، وهو يف   ِد  ؛ لقطِعه بيَن التأكيِد والمؤكَّ ، إالّ أنه قبيحي فرعي

، وال  سيّما يف )َأْجَمع(؛ ألنه ال يلي العامَل.  التوكيِد عندي قبيحي

عليا يف )َأْجَمع( هنا، فقال فيه يف  قوَل أبي    -رحمه اهللُ    -... وكذلك لم يَر أبو الحّجاِج األعلِم  

. وهذا )َفْرع( (: )َأْجَمُع( هنا بمعنى جميٍع وُمْجتَِمٍع؛ ولذلك َنَعَت به)شرح أبيات الكتاب

 . قولي ساق ي هو فيه ُجَحيْشي َوْحَده!

يف  قال ابن عصفور:  المستترِ  المؤّنِث  الضميرِ  تذكيرِ  على  شاهًدا  به  أتى  على  ...  العائِد  )َفْرع( 

منه )َأْجَمع( المذّكَر،  أبدل  أنه  أو )ُعْود(؛ بدليِل  ضميرِ )القوس(؛ حماًل على معنى )َقِضيْب(، 

)َأْجَمع( يف البيِت   وهو من قبيِل بدِل الشيِء مَن الشيِء، ولوال أنه ذّكر الضميَر لقال: )َجْمَعاء(، فْ

َد به؛ ألّن ذلك ال يُ  ْستَْعَمُل إاّل تابًعا، وإنما هو المستعمُل يف قولِهم: ِسيَر عليه  على هذا ليس المَُْؤكَّ

 

 ، والّصواب ما أثبتّه.(( تأكيد))يف المصباح:  

 ، والّصواب ما أثبتّه.   (( الكاب))يف المصباح:  

 . 572تحصيل عين الذهب:  

 .807-1/801المصباح:  
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 يومي بأجمِعه.

 فإْن قلَت: فهاّل جعلتَه تأكيًدا للضميرِ المستترِ يف )َفْرع(، فيكوُن مثَل قولِه: 

ي َدانِي َأْن َأُزوَرَك َأنَّ بَْهمَْْْْْْْْْْْْْ  عَْْْْْْْْْْْْْ

 

ياَل   ِْْ ا إاِلَّ َقلْْْْْْْْ َْْ هْْْْْْْْ افي ُكلُّ  ِعجَْْْْْْْْْْ

(، وقوِل اآلخرِ:فْ    )كلُّها( تأكيدي للضميرِ المستترِ يف )ِعَجافي

هُ  اِماًل ُكلُّْْْْْْْْ ْواًل كَْْْْْْْْ ُث حَْْْْْْْْ  َنْلبَْْْْْْْْ

 

نَْهِج   َْْ ى مْْْْْْْْ َْْ ي إاِلَّ َعلْْْْْْْْ ِْْ  الَ َنْلتَقْْْْْْْْ

 فْ )كلُّه( تأكيدي للضميرِ المستترِ يف )َكاِمل( العائِد على )الَحْول(؟ 

يمكُن أْن  )َأْجَمع( لتأكيِد ما يتبّعُض، و )القوُس( الفالجواُب: أّن الذي يمنُع من ذلك أّن  

 يكوَن بعًضا فرًعا، وبعًضا ليس كذلك، فيُْحتَاُج إلى التأكيِد بْ )َأْجَمع(. 

وقد أبان أبو عليا يف )تذكرته( ما ذكرناه من أّن )َأْجَمع( بدلي من الضميرِ المستترِ يف )َفْرع(،  

 فقال يف قوِل بشرٍ:  

دي  ْت  إَِذا َفاقِْْْْْ َْْ عْْْ ْرَخيِن َرجَّ اُء فَْْْْْ  َخطْبَْْْْْ

 

يِ  الُْْْمبَايِِن   
ي الَخلِْْ َليَْمى فِْْ ْرُت سُْْ  َذكَْْ

ه: وهي فرعي  
)يمكُن أْن ُيَقاَل فيه: إنه على إبداِل النكرةِ مَن المعرفِة المضمرةِ يف اسِم الفاعِل، كقولِ

 )َفْرع(.أجمُع(. وهذا يعطي أّن )َأْجَمع( عنده بدلي مَن الضميرِ المستترِ يف 

 فإْن قيل: فلعّل )َأْجَمع( تأكيدي لْ )َفْرع( نفِسه؟ 

فالجواُب: أّن ذلك ال يسوُغ؛ للعّلِة المانعِة من تأكيِد الضميرِ المستترِ فيه، وأيًضا فإّن )َفْرًعا(  

تًة، نكرةي، والنّكرُة ال يجوُز تأكيُدها عند البصرّيين، وأّما الكوفيّون فيُجيزون تأكيَدها إذا كانت مؤقّ 

 

الآللئ:     سم   ينظر:  ّي.  الُْمرِّ ُسَهيَّة  بن  ألَْرَطاة  وهو  الوافر،  من  جمهرة  1/342البيت  يف:  نسبة  وبال   .

، وشرح عمدة 295، وضرائر الشعر:  449، والبغدادّيات:  1/114)عجا(، وأمالي القالي:    2/1043 الّلغة:

 . 1/566الحافظ: 

ديوانه:     ينظر:  للعرجّي.  وهو  السريع،  من  واألغاين:  191البيت  وشرح  3/240،  2/240،  1/262،   ،

.  5/335. وُيسب لعمر بن أبي ربيعة يف: الخزانة: 4/187، وشرح أبيات المغني: 2/519شواهد المغني: 

 وليس يف ديوانه.
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 ويحتّجون لذلك بقوِل الشاعرِ: 

ا ا َتَقْعَقعَْْْْْْْْْْْْْْْ ا إَِذا ُخطَّاُفنَْْْْْْْْْْْْْْْ  إِنَّْْْْْْْْْْْْْْْ

 

 

ا َرُة َأْجَمعَْْْْْْْْْ ِت البَكْْْْْْْْْْ رَّ ْد صَْْْْْْْْْ  قَْْْْْْْْ

 وبقوِل اآلخرِ:  َوإِْصبَعُ 

ا هَْْْْْْْْْ ًة ُكلَّ ِه لَيلَْْْْْْْْ ْرَت بِْْْْْْْْْ  َزحَْْْْْْْْ

 

ا  َْْ ًدا َخنَْفِقيْقْْْْْْْ ِْْ ِه ُمْؤيْْْْْْْ ِْْ َت بْْْْْْْ ْْْ   َفِجئْْْْْْْ

 
 وقوِل اآلخرِ: 

و  ُْْ اُأواَلَك بَنْْْ َْْ را كَِليِهمْْْ َْْ ْْرٍ َوشْْْ  َخيْْْ

 

رِ   َدينَا َوُمنْكَْْْْْْْ ُروٍف لَْْْْْْْ ا َوَمعْْْْْْْْ   َجِميعًْْْْْْْ

 
:  وأنشد األصمعيُّ

َعا َْْ بِيًّا ُمْرضْْْْْ َْْ ُت صْْْْْ ْْْ ي ُكنْْْْْ ِْْ ا لَيتَنْْْْْ َْْ  يْْْْْ

ا  َْْ ْواًل َأْكتَعْْْْْ َْْ لَْفاُء حْْْْْ ْْذَّ ي الْْْْْ  َتْحِمُلنِْْْْْْْ

  َوإِْصبَعُ 

العين:     يف:  وهما  قائلهما.  على  أقف  ولم  الرجز،  من  مشكالت   1/65البيتان  شرح  على  والتّنبيه  )قع(، 

والخزانة: ، 4/1583، والمقاصد النحوّية: 2/454، واإلنصاف: 113، والمفّصل: 334، 333الحماسة: 

1/181 ،5/169 . 

، 5/517،  3/82بن خويلد الفزارّي. ينظر: الحيوان:    - وقيل: ُشتَيْم    - البيت من المتقارب، وهو لُشيَيْم    

)خفق(. وُينسب للُكَميت يف: شرح    10/81، والّلسان:  392، ومعجم الشعراء:  1/182والبيان والتّبيين:  

الطّوال:   الُكَميت بن معروف  303القصائد السبع  الُكَميت بن زيد األسدي، وال يف شعر  . وليس يف ديوان 

، 2/453، واإلنصاف:  2/89، والمخّصص:  1219)دون(،    2/686األسدّي. وبال نسبة يف: جمهرة الّلغة:  

 . 5/170، والخزانة: 293وضرائر الشعر: 

الحماسة:     ديوان  ينظر:  العبسّي.  حذيفة  بن  لُْمَسافِع  وهو  الطويل،  من  شرح 179البيت  على  والتّنبيه   ،

الحماسة:   والّصناعتين:  333مشكالت  للمرزوقي:  313،  الحماسة  ديوان  وشرح  والخزانة:  1/990،   ،

 . 2/124، وحاشية يس على التصريح: 3/297. وبال نسبة يف: شرح التسهيل: 5/171

وإيضاح  ، 3/342. وهما  بال نسبة يف: االقتضاب: 4/49البيتان من الرجز، وُنسبا ألعرابي يف العقد الفريد:  

اإليضاح:   الشعر:  1/503شواهد  وضرائر  التسهيل:  295،  وشرح  النحوّية: 3/295،  والمقاصد   ،

 . 5/168، والخزانة: 4/1581
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 فأّكد )حواًل( وهو نكرةي، واستعمل )َأْكتَع( غيَر تابٍع لْ )َأْجَمع(. 

 وأنشد األخفُش: 

ا َْْ ُد َداًرا َأْجَمعْْْْْ َْْ اَن َذا الِمْربْْْْْ َْْ و كْْْْْ َْْ  لْْْْْ
 فأّكد )داًرا( وهي نكرةي، وذّكرها؛ حماًل على معنى المنزِل؛ ولذلك قال: )َأْجَمع(.  َوِإْصَبُع

ينبغي أْن ُتْرَتَكَب ما ُوِجَد عنها مندوحةي، أاَل ترى أّنه لم يجْئ وجميُع ذلك عندنا ضرورةي، ال  

 شيءي من ذلك يف فصيِح كالِمهم؟ 

ْد بها النكراُت لذلك، كما  وإنما لم َيُجْز تأكيُد النكرةِ؛ ألّن ألفاَظ التأكيِد معارُف، فلم ُتَؤكَّ

أّن كلَّ واحٍد منهما تابعي لَْما قبَله من ُتوَصْف بالمعرفِة؛ إذِ التأكيُد والنّعُت مشتبهاِن من جهِة   لم

 غيرِ وساطِة حرٍف، ومن غيرِ أْن ُينوى تكريُر العامِل مَعه، فأّما ما أنشده المفّضُل من قولِه: 

ا ا ِغَراثَْْْْْْْْ هَْْْْْْْْ ًفا ُكلُّ ْلَت َغضَْْْْْْْْ  إِْن َأْرسَْْْْْْْْ

 

 

ا َْْ  َأبْثَاثْْْْْْْْْْْْْْ
رِهِ ْْْ ا يف َأثْْْْْْْْْْْْْْ ًْْ  َأبَثْْْْْْْْْْْْْْ

)كّلها( كان تأكيًدا للمرفوِع يف )َغَضف(، وإْن أُنشد بفتِح )كّل( وجب أْن ُيْعتََقَد فإنه إْن ُأنشد برفِع   َوإِْصبَعُ 

فيه أّنه تأكيدي للضميرِ المرفوِع المستترِ يف )َغَضف(، إالّ أّنه بُني؛ إلضافتِه إلى الضميرِ، كما بُني 

 )غير( من قولِه:

ائَِدا َْْ َد َوالَقصْْْْْْ ْْْ َق إاِلَّ الَمجْْْْْْ ْْْ ْم َيبْْْْْْ َْْ  لْْْْْْ

 

 

َداَغيَْْْْْْْْرَك يَْْْْْْْْ  َرِميَن َوالِْْْْْْْْ  ابَْن األَكْْْْْْْْْ

لذلك، وال يجوُز أْن يكوَن تأكيًدا لْ )َغَضف( عنَد أحٍد مَن النحوّيين؛ ألنه جمعي مجهولي  َوإِْصبَعُ 

ُيَقاُل: قام رجالي كلُّهم؛   غيُر مؤّقٍت، والنّكرُة المجهولُة غيُر المؤّقتِة ال يجوُز تأكيُدها باّتفاٍق، ال 

 

 الرجز، ولم أقف على قائله، ولم أجد من ذكره.  البيت من 

 البيتان من الرجز، ولم أقف على قائلهما، ولم أجد من ذكرهما. 

الناس:     كلمات  معاين  يف  الزاهر  يف:  وهما  قائلهما،  على  أقف  ولم  الرجز،  من  والتّذييل  1/149البيتان   ،

 . 3/160، والّدرر الّلوامع: 3/252، والهمع: 8/180والتّكميل: 



  

  1311   
 

 على ... ((اإليضاِح أبياِت رِحـيف ش اُحـ))املفتكـتاِبه وٍر النحوّيُة يف ُفْصاعرتاضاُت ابِن ُع

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 لعدِم الفائدةِ يف ذلك. 

المستترِ يف )َفْرع(، وال يجوُز أْن يكوَن تأكيًدا له كما ذهب إليه ... )َأْجَمُع( بدلي مَن الضميرِ  

)َفْرع( كما ذهب إليه  أْن يكوَن نعتًا لْ  -أيًضا    -ابُن يسعوَن؛ للعّلِة التي تقّدم ذكُرها، وال يجوُز  

 . األعلُم؛ ألّن )َأْجَمَع( لم ُيْستَْعَمْل إاّل اسًما، أو تأكيًدا

 الدراسة:    

 يف قول ُحميد األَْرَق :    َأْجَمُعالعلماء يف إعراب اختلف 

عُ  َْْ ْرعي َأْجمْْْْ َْْ َي فْْْْ ْْْ ا َوهْْْْ َْْ ي َعَليْهْْْْ
ِْْ  َأْرمْْْْ

 :مخسة أقوالعلى  

، وإليه  أّنه بدل من الضمير المستتر يف )َفْرع(. وُعزي هذا القول إلى أبي علي الفارسيّ األّول: 

القول بأّن البدل يحّل محّل المبدل منه، وإذا كان ، وابن عصفورذهب ابن بّريّ  . وُردَّ هذا 

 .كذلك فإّنه يلي العامل الذي كان يلي المبدل منه، و )َأْجَمع( ال يلي العامل

المنفصل )هي(الثاني:  للّضمير  توكيد  التذكير، أّنه  مذهب  به  أنه ذهب  إاّل  مؤّنثًا  وإْن كان   ،

د   بين المؤكَّ بالخبر )َفْرع(وفصل  مالك  . وعزاه الشلوبينوالمؤكِّد  الفارسّي،    وابن  إلى 

 

 . 60-1/54المفتاح:  

 . 56-1/55، والمفتاح: 342، وشرح شواهد اإليضاح: 1/803ينظر: المصباح:  

 . 341ينظر: شرح شواهد اإليضاح:  

 . 1/269، وشرح الجمل: 60، 1/55ينظر: المفتاح:  

 . 1/803ينظر: المصباح:  

 .1/804، والمصباح: 1/560ينظر: المقتصد يف شرح التكملة:  

 .12/201ينظر: التذييل والتّكميل:  

 . 2/375ينظر: حواشي المفّصل:  

 . 1/576ينظر: شرح عمدة الحافظ:  
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يْد البطليوسيّ   .مؤّنث، و )َأْجَمع( مذّكر . وُردَّ بأّن )هي(، وأبو حيّانوأجازه ابن السِّ

أّنه توكيد للّضمير المستتر يف )َفْرع(، فيكون محمواًل على التذكير، كأّنه قال: أرمي عليها  الثالث: 

، وذّكر )قوًسا(؛ حماًل على المعنى؛ ألّن تأنيثه غير حقيقّي، فكأنه قيل: وهو عودي   وهي قوسي فرعي

مذ كان  المذّكر  إلى  عاد  وإذا  )ُعود(،  إلى  عائًدا  )َفْرع(  يف  الضمير  فيكون   ، فيُجانس  فرعي ّكًرا، 

)َأْجَمع( من جهة التذكير، ومن جهة التعريف أيًضا؛ ألّن الضمير إذا كان بعد الذكر فهو معرفة  

يْد البطليوسّي يف توجيٍه ثاٍن له، والجرجاينّ. وإليه ذهب الفارسيّ دائًما ، وابن ، وابن السِّ

)َأْجَمع( ال ُيؤّكد به إاّل ما يتبّعض، وبعض الضمير ال يجوز أن  . وُردَّ بأّن  ، والقيسيّ يسعون

 .جزًءا منه يكون

وهو موضع اعتراض ابن عصفور على ابن يسعون، ووجه اعتراضه عليه أّن )َأْجَمع( لتوكيد  

   .  يتبّعض، و )القوس( ال يمكن أْن تكون بعًضا ما

 

 . 3/342ينظر: االقتضاب يف شرح أدب الكتّاب:  

 .12/201ينظر: التذييل والتّكميل:  

 .1/560ينظر: المقتصد يف شرح التكملة:  

 . 341، وشرح شواهد اإليضاح: 450ينظر: المرجع السابق نفسه. وينظر: البغدادّيات:  

 . 1/802. وينظر: المصباح: 450ينظر: البغدادّيات:  

 .1/560ينظر: المقتصد يف شرح التكملة:  

 . 3/342االقتضاب:  ينظر: 

 . 1/60. وينظر: المفتاح: 1/803ينظر: المصباح:  

 . 1/503ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح:  

 . 1/55، والمفتاح: 341ينظر: شرح شواهد اإليضاح:  

 .   60، 1/56ينظر: المفتاح:  
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نفسهالرابع:  )َفْرع(  لْ  توكيد  العينيّ أّنه  الدين  بدر  ذهب  وإليه  نكرة،  .  )َفْرع(  بأّن  وُردَّ   .

)القوس( ال يمكن   ، وبأّن )َأْجَمع( لتوكيد ما يتبّعض، و)َأْجَمع( ال يكون إاّل توكيًدا للمعرفة و

.أْن تكون بعًضا

، وابن بّرّي يف  أّنه نعت لْ )َفْرع( بمعنى جميٍع وُمْجتَِمٍع. وإليه ذهب األعلم الشنتمريّ اخلامس: 

. وعّلل األعلم ذلك ، وابن مالك، والشلوبين، والقيسّي يف توجيٍه ثاٍن لهتوجيٍه ثاٍن له

. ورّده ابن عصفور بأّن )َأْجَمع( لم ُيستعمل  بأّن )َأْجَمع( التي تكون للتّوكيد ال تتبع إاّل معرفةً 

 .   إاّل اسًما، أو تأكيًدا

والذي يظهر لي صّحة اعتراض ابن عصفور على ابن يسعون؛ لقّوة حّجته، وأرى أّن جعل 

( هو األ  قرب.  )أجمُع( نعتًا لْ )فرعي

 

 .503/ 1وإيضاح شواهد اإليضاح:  ،  341، وشرح شواهد اإليضاح:  1/560ر: المقتصد يف شرح التكملة:  ينظ  

 . 4/2016ينظر: المقاصد النحوّية:  

المخّصص:     التكملة:  16/80،  6/38ينظر:  شرح  يف  والمقتصد  اإليضاح: 1/560،  شواهد  وشرح   ،

 . 1/56والمفتاح:  ،341

مطلًقا       ذلك  منعوا  فالبصرّيون  البصرّيين والكوفيّين،  بين  النكرة مسألة خالفيّة  إذا  توكيد  أجازوه  الكوفيّون   ،

 . 456-2/451كانت النكرة مؤّقتة. ينظر: اإلنصاف: 

 .       1/56ينظر: المفتاح:  

 . 1/60، والمفتاح: 1/806. وينظر: المصباح: 572ينظر: تحصيل عين الذهب:  

 . 341ينظر: شرح شواهد اإليضاح:  

 . 1/503ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح:  

 . 201-12/200، والتّذييل والتّكميل: 1/576، وشرح عمدة الحافظ: 2/375ينظر: حواشي المفّصل:  

 . 1/576ينظر: شرح عمدة الحافظ:  

 . 573ينظر: تحصيل عين الذهب:  

 . 1/60ينظر: المفتاح:  
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 :يف قول ذي الرُّمَّةَخاِضب( توجيه رفع3)
هُ  ُْْ يِّ َمْرَتعْْْْْ ِّْْ بي بِالسْْْْْ

 َأَذاَك َأْم َخاضِْْْْْْْ

 

ُب   ِْْ َو ُمنَْقلْْْ ى َوهْْْْْْ يَْن َأْمسَْْْْْ و َثاَلثِْْْْْ  ؟َأبُْْْْْ

تقّدمه   وقولُه: )أذاَك(: مرتفعي باالبتداِء، وخبُره محذوف؛ لّلداللِة عليه بماقال ابن يسعون:  

؟ مَن   الكالِم، وكذلك )َخاِضب(: ارتفع على خبرِ مبتدأٍ مضمرٍ تقديُره: َأْم ُمْشبُِهَها َخاِضبي

هذا   ويؤّيُد  ُيْشبُِهَها؟  َأْم  تقديُره:  مضمرٍ  بفعٍل  فاعلي  أّنه  على   ) )َخاِضبي يرتفَع  أْن  ويجوُز 

على أّنه فاعلي أيًضا؛ لمكاِن  التأويَل لفُظ االستفهاِم الذي هو بالفعِل أولى، وينبغي أْن ُيْحَمَل )ذاَك(  

همزةِ االستفهاِم، والتّقديُر يف فعلِه: َأُيْشبُِهَها ذاَك؟ فتعتدُل الجملتان، وإْن شئَت حملَت األّوَل على  

؛ ألّن الجملَة المبتدئيَّة  الفعِل، واآلخَر على االبتداِء، وإْن شئَت بالعكِس، فهذا كلُّه جائزي حسني

ۇۇ ۆ ۆ )عليِّة، والفعليَّة على المبتدئيِّة، قال اهللُ تعالى:  ُتْعطَُف على الجملِة الف

(، ويجوُز فيه غيُرها (ۈ ۈ أيًضا   -. فهذه أربعُة أوجٍه يف إعراِب )أذاَك َأْم َخاِضبي

 .  لكْن أكرُه اإلطالةَ  -

مرتفعي قال ابن عصفور:  لداللِة  )أذاَك(:  ؛  محذوفي وخبُره  عليه، باالبتداِء،  المعنى 

؟ وال و (: معطوفي على )ذاَك(، وتقديُر الكالِم: أذاَك ُمْشبِهي ناقتي َأْم َخاِضبي ينبغي عندي   )َخاِضبي

ابُن يسعوَن قد حمله على   ؟ وإْن كان  َأُمْشبُِهَها َخاِضبي قال:  ابتداٍء مضمرٍ، كأّنه  ُيْجَعَل خبَر  أْن 

معنى: أيُّهما ُمْشبِهي ناقتي؟ وحكُمها إذا كانت متّصلًة أْن  ذلك؛ ألّن )َأْم( هذه متّصلةي، أال ترى أّن ال

يكوَن ما بعَدها مفرًدا، أو يف تقديرِه، وليست منفصلًة، فيكوُن ما بعَدها جملًة؛ ألّن )َأْم( المنفصلَة  

 

 . 1/114البيت من البسي . ينظر: ديوانه:  

الّصحاح:   ا.  اصَفرَّ أو  ُ،نْبُوبَاُه،  فاحَمرَّ  الّربيَع  أكل  الذي  الظّليُم  الَخاِضُب:  :    1/121الّلغة:  يُّ السِّ )خضب(. 

البلدان:   ما ينظر: معجم  بعينه.  األرِض، وقيل: موضعي  مَن  أبو302-301/ 3استوى  َمْرَعاه.  َمَرَتُعه:  ثالثين:   . 

: راجعي إلى أفراِخه. يريُد الظّليَم؛ ألّنه أبو ثالثين فرًخ  بي
 ا. ُمنَْقلِ

 ( من سورة ألعراف.193من اآلية: ) 

 .    1032-2/1031المصباح:  
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 بتقديرِ )بَْل( التي لاضراِب، وهمزةِ االستفهاِم، وليس المعنى يف البيِت على اإلضراِب. 

َأْم  ويجوُز   ناقتي  ذاَك  َأُيْشبُِه  قال:  كأّنه  المعنى،  عليه  يدلُّ  مضمرٍ  بفعٍل  )ذاك(  يرتفَع  أْن 

؟ إاّل أّن إضماَر المبتدأِ أكثُر من إضماِر الفعِل؛ ألّنك إذا أضمرَت المبتدَأ فالذي يف نفِسك  َخاِضبي

أ،هرَت؛ ألّن   الُف ماما أ،هرَت؛ ألّن الخبَر هو المبتدُأ، وإذا أضمرَت الفعَل فالذي يف نفِسك خ

 الفعَل ليس بالفاعلِ 
 الدراسة:    

ة َخاِضب لرفع ثالثة أوجهذكر ابن يسعون   مَّ  :يف قول ذي الرُّ

هُ  ُْْ يِّ َمْرَتعْْْْْ ِّْْ بي بِالسْْْْْ
 َأَذاَك َأْم َخاضِْْْْْْْ

 

ُب؟  َو ُمنَْقلِْْْْْْ ى َوهْْْْْْْ يَْن َأْمسَْْْْْْ و َثاَلثِْْْْْْ  َأبُْْْْْْ

؟   األّول:    أّنه خبري لمبتدأ محذوف، تقديره: َأْم ُمْشبُِهَها َخاِضبي

؟ الثاني:   أّنه فاعلي لفعل محذوف، تقديره: َأْم ُيْشبُِهَها َخاِضبي

 .مبتدأي، وخبره محذوف أّنهالثالث: 

واعترضه ابن عصفور يف إجازته الوجه األّول، وهو أْن يكون )َخاِضب( خبر مبتدأ محذوف؛  

وعّلل ذلك بأّن )َأْم( هذه متّصلةي، أال ترى أّن المعنى: أيُّهما ُمْشبِهي ناقتي؟ وحكُمها إذا كانت متّصلًة 

بعَد  ما  فيكوُن  منفصلًة،  وليست  تقديرِه،  يف  أو  مفرًدا،  بعَدها  ما  يكوَن  )َأْم( أْن  ألّن  جملًة؛  ها 

 المنفصلَة بتقديرِ )بَْل( التي لاضراِب، وهمزةِ االستفهاِم، وليس المعنى يف البيِت على اإلضراِب.  

وهو آخر،  وجًها  )َخاِضب(  رفع  يف  عصفور  ابن  )ذاَك(،  وأجاز  على  معطوًفا  يكون  أْن 

 يُل إليه.؟ وهو الذي أموالتّقدير: أذاَك ُمْشبِهي ناقتي َأْم َخاِضبي 

 

 

 

 . 236-1/235المفتاح:  

 .   1032-2/1031ينظر: المصباح:  

 . 1/235ينظر: المفتاح:  



 

1316 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 :الشاعريف قول  -بكسر اهلمزة  -إْن تنزْل( رواية4)
َدةٍ  ِْْ ُر َواحْ ْْْ ِدي َغيْ يَْش ِعنْْْْ َْْ َب العْ َّْْ ا َحبْ َْْ  مْ

 

ْدَجادِ   َْْ ِزْل بِجْْْ ْْْ ِة َأْن َتنْْْ َّْْ ْوَف الَمَذلْْْ َْْ   خْْْ

لكثرةِ الحركاِت،  : )أْن َتنِْزْل(، على اإلسكاِن ضرورًة؛  كذا َثبََت يف شعرِهقال ابن يسعون:  

 :  نحَو قوِل الكنديِّ

َر  ْْْ َرْب َغيْْ ْْْ اليَْوَم َأشْْ  ...  فَْْْْ

 

 

 

 ...  ...  ...  ...  ...  
،    -بكسرِ الهمزةِ    -ويجوُز أْن ُيروى: )إْن َتنِْزْل(    على الشرِط، وُحِذَف الجواُب؛ ألّنه مفهومي

 . أي: إْن تنزْل بها ال ُتنَْصْر، ونحَو ذلك

: ويجوُز أْن  الحّجاِج  ... وَثبََت يف شعرِه: )أْن َتنِْزْل( باإلسكاِن، قال أبوقال ابن عصفور: 

.  -بكسرِ الهمزةِ  -ُيروى: )إْن َتنِْزْل(   على الشرِط، وُحِذَف الجواُب؛ ألنه مفهومي

؛ ألّن حذَف جواِب الشرِط لداللِة ما تقّدم    -أيًضا    -وهذا الذي ذكره   يجوُز يف  عليه القبيحي

ك: أنَت ،المي إْن فعلَت 
 الكالِم، إاّل إذا كان فعُل الشرِط غيَر مجزوٍم يف الّلفِظ، نحَو قولِ

 الدراسة:    

 وّجه ابن يسعون إسكان الفعل المضارع )تنزل( بعد )أْن( يف قول الشاعر:  

 

، والمصباح: 154البيت من البسي ، وهو لجعفر بن ُقرط األسدّي الهّراينّ. ينظر: التيجان يف ملوك حمير:    

2/1038 . 

 الّلغة: َجْدَجاد: اسُم بنتِه.

 يعني يف شعر جعفر بن ُقرط األسدّي.  

  َواِغلِ ... ... ... ُمْستَْحَقٍب     إِْثًما ِمَن اهللِ َواَل جزء بيت من السريع، وتمامه:  

 ، وال شاهد فيه حينئٍذ.((ُأْسَقى )). وروايته: 122وهو المرئ القيس. ينظر: ديوانه: 

       . 2/1038المصباح:  

 يعني ابن يسعون. 

 . 1/243المفتاح:  
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َدةٍ  ِْْ ُر َواحْ ْْْ ِدي َغيْ ْْْ يَْش ِعنْ َْْ َب العْ َّْْ ا َحبْ َْْ  مْ

 

ْدَجادِ   َْْ ِزْل بِجْْْْ ْْْ ِة َأْن َتنْْْْ َّْْ ْوَف الَمَذلْْْْ َْْ  خْْْْ

 
رواية   وأجاز  الديوان،  رواية  )أْن( هي  فتح همزة  وأّن  الحركات،  لكثرة  أنه ضرورة؛  على 

فعل الشرط، وجوابه محذوف؛ ألنه  و )تنزل(  البيت بكسر همزة )أْن(، فتكون حينئٍذ شرطيّة، 

 .مفهوم، والتقدير: إْن تنزْل بها ال ُتنَْصرْ 

واعترضه ابن عصفور، ووصف ما ذهب إليه بالقبح؛ وعّلل ذلك بأّن حذف جواب الشرط 

يجوز يف الكالم، إاّل إذا كان فعل الشرط غير مجزوم يف الّلفظ، كقولك:  لداللة ما تقّدم عليه ال

 .أنَت ،المي إْن فعلَت 

لمضارع بعد )أْن(  ويظهر لي صّحة اعتراض ابن عصفور على ابن يسعون؛ ألّن جزم الفعل ا

ُه بها جزم الفعل المضارع.   قد ورد يف الشعر، وليس هناك ما يدعو إلى تكّلف رواية أخرى ُيَوجَّ

 :الشاعريف قول َأَحاِر( نوع اهلمزة يف5)
ا بَّ َوْهنًْْْْ ا هَْْْْ َرى بَُرْيقًْْْْ اِر، تَْْْْ َْْ  َأحْْ

 

تَِعاَرا  ْْْ تَِعُر اسْْْْْ ْْْ ْوَس َتسْْْْْ ُْْ اِر َمجْْْْْ َْْ   َكنْْْْْ

 :وهمزُة )َأَحاِر( للنّداِء، أراد: أحارُث، فرّخم، وَمن روىقال ابن يسعون:  

ا ًْْ بَّ َوْهنْْْْْ َْْ ا هْْْْْ ًْْ َرى بَُرْيقْْْْْ َْْ اِر، تْْْْْ َْْ  َأحْْْْْ

 

 

؛ للفصِل  فالوجُه فيه أْن تكوَن الهمزُة فيه أيًضا للنّداِء، ويجوُز أْن تكوَن لالستفهاِم، وفيه قبحي

 

       . 2/1038ينظر: المصباح:  

 . 1/243ينظر: المفتاح:  

 . 147البيت من الوافر، صدره المرئ القيس، وعجزه للتّوأم اليشكرّي. ينظر: ديوان امرئ القيس:  

: لََمَع وبََدا. الَوْهُن: نصُف الّليِل،   : تصغير بَْرٍق؛ للتّعظيِم. َهبَّ ، أي: َأَحاِرُث. بَُرْيقي وقيل:  الّلغة: َحاِر: منادى مّرخمي

الّلسان:   ينظر:  ماضيةي.  منه  السابق:    13/455ساعةي  المرجع  ينظر:  وتلتهُب.  تتّقُد  تستعُر:    4/365)وهن(. 

 )سعر(. 

   ُأِرْيَك َبْرًقا َهبَّ َوْهًنا     َكَناِر َمُجْوَس َتْسَتِعُر اْسِتَعاَرا  َأَحاِر،هي رواية الديوان، والّرواية المثبتة يف المصباح:    
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 بين الحرِف والفعِل المستفَهِم عنه بالمنادى، وهو أشبُه َمن حملها على ذلك يف قولِه: 

اِح  ُه َأصَْْْْ َْْ َك َوِميْضْْ ا ُأِريْْْْْ ًْْ َرى بَْرقْْ  ، تَْْْْ

هُ  َْْ َك َوِميْضْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ُأِريْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

 

 

 

 

 ...  ...  ...  ...  ...   

 

 

 

 

 

 

 . البيت؛ ألّن هناك عيبًا آخرَ 

)َتَرى( قال ابن عصفور:  من  االستفهاِم  همزةِ  وحذُف  للنّداِء،  َتَرى(  )َأَحاِر،  قولِه:  يف  والهمزُة 

، التقديُر:  أحاِر، أترى؟ وال يسوُغ حذُفها يف الكالِم إاّل مَع )َأْم(؛ لداللتِها عليها ... وأجاز  ضرورةي

ابُن يسعوَن أْن تكوَن الهمزُة من )أحاِر( لالستفهاِم، و )حاِر( مناًدى محذوفي منه حرُف النداِء، 

مَن النحوّيين،    واعتُرض به بين أداةِ االستفهاِم والمستفَهِم عنه، وذلك غيُر سائٍغ عند المحّققين

 وال جاء منه شيءي يف كالِمهم.

ومّما يبيُّن لك أّن الفصَل بينهما بجملٍة ال يجوُز، أّن العرَب إذا جمعت بيَن أداةِ االستفهاِم  

 الشرِط بَنَِت الفعَل المتأّخَر على الشرِط، ولم َتبْنِِه على أداةِ االستفهاِم، فتقوُل: َأإِْن قام زيدي 
وأداةِ

و؟ قال تعالى:  يقْم عمري  ،  (ۈئ ېئ ېئ ېئ)و؟ وال تقوُل: َأإِْن قام زيدي يقوُم عمري

فقولُه سبحاَنه: )فهم الخالدون( مبنيٌّ على الشرِط، وال يجوُز أْن يكوَن مبنيًّا على همزةِ االستفهاِم، 

الداخلَة على )إْن(   الفاَء  تمنُع من  ويكون الجواُب محذوًفا؛ لداللِة )فهم الخالدون( عليه؛ ألّن 

 يقوُل: أنَت ،المي فإْن فعلَت. ذلك، فالذي يقوُل: أنَت ،المي إْن فعلَت، ال

يجوُز؛ إذ   فدّل ذلك على أّن الفصَل بيَن أداةِ االستفهاِم والمستفَهِم عنه بجملِة اعتراٍض ال

طالبَيه يف الّلفِظ،  لو كان الفصُل بينَهما جائًزا، لكان الوجُه أْن ُيبنى الفعُل المتأّخُر على األسبِق ِمن

 

     بفتح الحاء، والّصواب ما أثبتّه. ((أصاَح ))يف المصباح:  

 َكَلْمِع الَيَدْيِن ِفي َحِبيٍّ ُمَكلَّلِ صدر بيت من الطويل، وهو المرئ القيس. وعجزه:  

   َأَحاِر، َتَرى َبْرًقا َكَأنَّ َوِمْيَضهُ . ورواية الصدر فيه: 24ينظر: ديوانه:  

       . 2/1061المصباح:  

 ( من سورة األنبياء.34من اآلية: ) 
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 وهو االستفهاُم، كما أّنه إذا تقّدم الشرُط والقسُم بُنَِي الجواُب على المتقّدِم منهما
 الدراسة:    

 يف قول الشاعر:   َأَحاِراختلف العلماء يف نوع الهمزة يف 

ا بَّ َوْهنًْْْْ ا هَْْْْ َرى بَُرْيقًْْْْ اِر، تَْْْْ  َأحَْْْْ

 

تَِعاَرا   تَِعُر اسْْْْْْْْْ ْْْ ْوَس َتسْْْْْْ اِر َمجُْْْْْْْْ َْْ  َكنْْْْْْ

 
 :قولنيعلى 

، ومّمن ذهب إلى هذا  أّن الهمزة للنّداء. وإليه ذهب ابن يسعون، وهو الوجه عنده  األّول:

 .، وابن عصفورأيًضا ابن بّريّ 

بين   الثاني: فيه فصاًل  قبًحا؛ وذلك ألّن  فيه  أّن  أنها لالستفهام. وأجازه ابن يسعون، وذكر 

 .حرف االستفهام والفعل المستفَهم عنه بالمنادى

وهو موضع اعتراض ابن عصفور على ابن يسعون، ووجه اعتراضه عليه أّن يف جعل الهمزة  

   .  لالستفهام فصاًل بين حرف االستفهام والفعل المستفَهم عنه بجملة النداء، وهو غير جائز

 

 

 

  
 

 . 261-1/260المفتاح:  

 . 2/1061ينظر: المصباح:  

 . 438ينظر: شرح شواهد اإليضاح:  

 . 1/260ينظر: المفتاح:  

 . 2/1061ينظر: المصباح:  

 . 261-1/260ينظر: المفتاح:  
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 :يف قول ابن ُمْقِبل العجالنّيبه( توجيه عود الضمري يف6)
ِه  ْت بِْْْ َهاَطافَْْ ذَّ َناِهضُْْْ ى بَْْْ ْرُس َحتَّْْ  الفُْْْ

 

رِ   َْْ َر ُمبْتَسْْ ْْْ ا َغيْْ ًْْ َن لَِقاحْْ ْْْ مٌّ لَِقحْْ ُْْ  عْْ

قال أبو الحّجاج: و،اهُر ما َنَصْصتُه من كالِم الشيوِخ نصُب )ناهضها( قال ابن يسعون:  

، وكذا رأيتُه مضبوًطا يف خ ِّ أبي تّماٍم الُقطينيِّ  شيِخ شيِخنا  ( فاعلي (، و )ُعمٌّ على أّنه مفعولي بْ )بَذَّ

 ، وعنه حّدثني بكتاِب )اإليضاح(.  -رحمُة اهللِ عليهما  -أبي بكرٍ 

عليا  أبي  والمفعوُل  وتفسيُر   ،) )بَذَّ فاعُل  هذا  على  فهو  )الناهض(،  رفَع  يقتضي  القاليِّ   

؛ لالستغناِء عنه، أي: بَذَّ متناولي جناها، أي: لسحوقِها وارتفاِعها، ويحتمُل أْن يريَد: أّنها   محذوفي

  ) ا، و )ُعمٌّ ها وتنّعِمها خلل فرِج الطّواِل القديمِة، فجعل السدَّ بَذًّ
ْت؛ بالتفافِ على هذا مرتفعةي ُسدَّ

، يريُد: الَْمَخاِرَف التي تقّدم ذكُرها ، وإليه يرجُع الضميُر من  على إضماِر مبتدأٍ، أي: ُهنَّ ُعمٌّ

بْ  مراُده  وُيَؤنَُّث، وهي  ُر  ُيَذكَّ أو على )النّخل(؛ ألّنه  لفِظ )ِمثْل(،  قولِه: )َطاَفْت به(؛ حمالً على 

... وَمن روى:   إلى )الَْمَخاِرف( المذكورةِ على  )َطاَفْت بها()الَْمَخاِرِف(  فالّضميُر راجعي   ،

 . لفظِها

روى: قال ابن عصفور:  وَمن  لفظِها،  على  )الَْمَخاِرف(  إلى  راجعي  فالضميُر  )بها(،  روى:  َمن 

 

 . (( بِهِ مكان )) ((بَِها)). وفيه: 81البيت من البسي . ينظر: ديوانه:  

الّلسان:   وَغَلَب.  َسبََق   : بَذَّ السابق:    3/477الّلغة:  المرجع  ينظر:  منها.  استوى  ما  النّخِل:  مَن  النَاِهُض  )بذذ(. 

: الطَِّواُل مَن النّخِل. ينظر: الّصحاح:    7/245 )عمم(، لَِقْحَن: َقبِْلَن الّلقاَح. االبتساُر:   5/1992)نهض(. الُعمُّ

 )بسر(.  4/58تلقيُح النّخلِة قبَل أواِن الّلقاِح. ينظر: الّلسان: 

 يعني يف قوله:    

ِحيٍَة      ْْْ َد َتضْْْْْ ْْْ ا بَعْْْْْ ًّْْ َن َأنِيْْْْْ ْْْ مَّ اْرَتَحلْْْْْ ُْْ  ثْْْْْ

 

رِ         َْْ يْاَلَن َأْو َهجْْْ َْْ ْن جْْْ َْْْمَخاِرِف مِْْْْْ َل الْْْ  ِمثْْْْْْ

 
َطِب.  80ديوانه:        . الَْمَخاِرُف: جمُع َمْخَرَفٍة، وهي: البستاُن، والِمْخَرُف: َزبيْلي صغيري ُيْختََرُف فيه من أطايِب الرُّ

 )خرف(.  65، 9/64الّلسان: 

 هي رواية الديوان.  

 .1092-2/1091المصباح:  
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وُيَؤنَُّث، وقد يكوُن محمواًل  )به( ُر  ُيَذكَّ و )النّخُل(   ، ، جعل الضميَر على المعنى؛ ألّنها نخلي

، أي:  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)على معنى المذكوِر، مثَل قولِه تعالى:  

ُر أْن يكوَن محمواًل على لفِظ )ِمثْل( المضاِف إلى   َر، وال ُيتََصوَّ
)الَْمَخاِرف( المتقّدِم  يف بطوِن ما ُذكِ

قبُل كما زعم ابُن يسعوَن؛ لفسادِ المعنى؛ ألّن الذي طافت به الفرُس إّنما هو )النّخل(، و )ِمثْل( 

 المشبِّه بها ليس واقًعا على )النّخل(، بل على )الظُُّعن(
 الدراسة:    

 : ُمْقبِليف قول ابن  بهجعل ابن يسعون الضمير يف    

َها ذَّ َناِهضُْْْْ ى بَْْْ ْرُس َحتَّْْْ ِه الفُْْْْ ْت بِْْْ  َطافَْْْ

 

رِ   َْْ َر ُمبْتَسْْْْ ا َغيْْْْْْْ َن لَِقاحًْْْْْْ مٌّ لَِقحْْْْْْْ  عُْْْْْْ

، أو عائًدا على  الَْمَخاِرفالمضاف إلى    ِمثْل ؛ حماًل على لفظ  الَْمَخاِرفعلى  عائًدا   

، واعترضه ابن عصفور يف الوجه األّول، ؛ ألّنها نخل، والنّخل يذّكر ويؤّنثالَْمَخاِرفمعنى 

)النّخل(،   هو  إّنما  الُفْرُس  به  طافت  الذي  بأّن  ذلك  وعّلل  المعنى؛  يف  فاسد  بأّنه  عليه  وحكم 

 )ِمثْل( ليس واقًعا على )النّخل(، بل على )الظُُّعن( المشبّه بها.  و

، وهو أْن يكون محمواًل على معنى بهوأجاز ابن عصفور وجًها آخر يف عود الضمير يف  

 

الّلغة:  57،  44هي رواية غير الديوان. ينظر: اإلبل:     الّسبعة:   309/ 1، وجمهرة  )برس(، والحّجة للقّراء 

والتّكملة:  6/61،  3/341 والمصباح:  377،  والمخّصص:  2/1087،  شواهد 16/104،  وشرح   ،

 . 449اإليضاح: 

 ( من سورة النّحل. 66من اآلية: ) 

 يعني يف قوله:   

ًة      يَْْْْْْ َدى ُمَقفِّ ا ُتحْْْْْْ َرى ُ،ُعنًْْْْْْ ْل تَْْْْْ ا هَْْْْْْ  يَْْْْْ

 

رِ؟            ِت َوالَخمَْْْْْ يَْن الَخبْْْْْْ اِرَم بَْْْْْ ى َمخَْْْْْ  َتْغشَْْْْْ

 
 )،عن(.  13/271. الظُُّعُن: جمُع َ،ِعينَِة، وهي: المرأُة يف الَهْوَدِج. الّلسان: 80ديوانه:       

 . 1/285المفتاح:  

 . 2/1092ينظر: المصباح:  
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تعالى:   كقوله  بطونِ (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)المذكور،  يف  أي:  ما   ، 

 .ُذكِرَ 

  واعتراض ابن عصفور صحيح، والمعنى يؤّيده.

 :يف قول األعشىإنفادها( توجيه عود الضمري يف7)
ا ابي بِأَْكَواِرهَْْْْْْْْْْْ ْت ِركَْْْْْْْْْْْ  َفبَاتَْْْْْْْْْْْ

 

ا  لي بِأَلْبَادِهَْْْْْْْْْْْْ ْْْ ِدْينَا َوَخيْْْْْْْْْْ َْْ  لْْْْْْْْْْ

ِدْينَ   ِْْ ُم الُمنْفْْْْْ ُْْ اُنوا هْْْْْ َْْ ْوٍم َفكْْْْْ َْْ  لِقْْْْْ

 

ا  َْْ َل إِْنَفادِهْْْْْْْْْ ْْْ َرابَُهُم َقبْْْْْْْْْ َْْ  شْْْْْْْْْ

ْكرِ، وقولُه: )قبَل إنفادِها(، قيل: إّنه أراد قبل أْن ُتنِْفَد الخمُر عقولَهم  قال ابن يسعون:   بالسُّ

 وقيل: دراهُمهم؛ ألّنهم َميَاِسيُر.

 قال أبو الحّجاِج: وهذا التأويُل أشبُه لقولِه بعَدهما يف روايِة أبي عبيدَة:

َوةي  ْْْ ا َنشْْْْْْْْْْْْ َْْ ُمنْْْْْْْْْْْْ ا ُتنَعِّ َْْ  َفبِتْنْْْْْْْْْْْْ

 

ادَِها  َْْ َد إِْقصْْْْْ ْْْ ا بَعْْْْْ َْْ ْوُر بِنْْْْْ ُْْ  َتجْْْْْ

 وهذا يقتضي إنفاَد العقوِل بعَد ذلك الوقِت األّوِل. 

ْكرِ، فتُْذِهَب عقولَهم، وحكى أبو عليا عن َمْعَمرٍ  : أّن األعشى أراد قبَل أْن ُتنِْفَدهم بالسُّ

 

 ( من سورة النّحل. 66من اآلية: ) 

 . 1/285ينظر: المفتاح:  

 . 235البيتان من المتقارب. ينظر: ديوانه:  

َكاُب: اإلبُل التي ُيسار عليها، ال واحَد لها من لفظِها، استغنوا عنها بْ )راحلة(. ينظر: الّصحاح:     1/138الّلغة: الرِّ

األَكْ  السابق:  )ركب(.  المرجع  بأداتِه.  ْحُل  الرَّ وهو  ُكْوٍر،  جمُع  جمُع    2/810َواُر:  األَلْبَاُد:  لِْبٍد، وهو )كور(. 

ْرُج. ينظر: الّلسان:    )نفد(.   544/ 2)لبد(. إنفاُد الشيِء: ذهاُبه وإفناُؤه. ينظر: الّصحاح:    386/ 3السَّ

 . ((َفبِتْنَامكان )) ((ْحنَا َفرُ )) وفيه:. 235البيت من المتقارب. ينظر: ديوانه:  

 )جور(.  2/617الّلغة: يجوُر: الَجْوُر: الميُل عِن القصِد. الّصحاح: 

 يعني أبا ُعبيدة َمْعَمر بن المثنّى.   
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 .وأّنث )الشراَب(؛ ألّنه أراد )الخمَر(

: فعلى هذا يكوُن قد أضاف المصدَر إلى الفاعِل، وحذف المفعوَل؛ للّداللِة  قال أبو عليا

 .عليه، وتقديُره: إّياهم

َكاب( و ) الخيل(؛ إشارًة إلى   قال أبو الحّجاِج: ويجوُز عندي أْن تعوَد )الهاُء( على )الرِّ

اِر: دفِع كثيرٍ منها يف الشراِب؛ أال تراه يقوُل يف هذه القّصةِ    بعينِها للَخمَّ

ا َْْ ِذهِ َهاتِهْْْْْْْْ َْْ ُه: هْْْْْْْْ َْْ ا لْْْْْْْْ َْْ  َفُقْلنْْْْْْْْ

 

ا  ِل ُمْقتَادِهَْْْْْْْْْ اَء يف َحبْْْْْْْْْ  ؟بِأَْدمَْْْْْْْْ

 هكذا الروايُة يف شعرِه: )فقلنا(؛ ألّنه قال بعُد: 

َعةً  ْْْ ُدْوَننِي تِسْْْْْْْْْ ْْْ اَل: َتِزيْْْْْْْْْ َْْ  َفقْْْْْْْْْ

 

َدادَِها  ْْْ ْدٍل أِلَنْْْْْْْ َْْ ْت بَعْْْْْْْ َْْ  َولَيْسْْْْْْْ

التأويِل يف موضِع نصٍب، والفاعُل محذوفي مَن الّلفِظ معتقدي يف المعنى؛  فتكوُن )الهاُء( على هذا   

َل منزلتَه، والتّقديُر: قبَل أْن  ألّن المصدَر ال ُيْضَمُر فيه عنَد أهِل البصرةِ، كما ُيْضَمُر يف الفعِل وما ُنزِّ

َكاُب والخيُل، وال شاهَد فيه على هذا ال  . تأويلِ َينَْفَد الشراُب إّياها، أي: الرِّ

اِر، وهم برَِكابِهم وخيلِهم لمقال ابن عصفور:  ُيزيلوا   معناهما: قيل: إّنه يصُف نزولَهم على الَخمَّ

َأْنَفُدوا خمَرهم قبَل إنفادِها عقولَهم، وهذا المعنى حكى أبو    عنها رحالَها، وال ُسُروَجها، حتّى 

 عليا عن َمْعَمرٍ: أّن األعشى أراده، وُيوِهنُه قولُه بعَدهما يف روايِة أبي عبيدَة:

َوةي  ْْْ ا َنشْْْْْْْْْْْ َْْ ُمنْْْْْْْْْْْ ا ُتنَعِّ َْْ  َفُرْحنْْْْْْْْْْْ

 

ادَِها  َْْ َد إِْقصْْْْْْ ْْْ ا بَعْْْْْْ َْْ ْوُر بِنْْْْْْ ُْْ  َتجْْْْْْ

 فهذا يقتضي إنفاَد العقوِل بعَد الوقِت األّوِل.  

 

 . 1/615المسائل البصرّيات:  

 المصدر السابق نفسه.  

 . 233البيت من المتقارب. ينظر: ديوانه:  

 )أدم(.  5/1859الّلغة: ناقةي َأْدَماُء، أي: بيضاُء. ينظر: الّصحاح: 

 .  233البيت من المتقارب. ينظر: ديوانه:  

 .    1118-2/1116المصباح:  
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: )الهاُء راجعةي إلى الشراِب على معنى الخمرِ(، ومراُده: أّنهم َأْنَفُدوا خمَرهم   ِقلِّيُّ وقال الصِّ

 قبَل أْن يحيَن نفاُدها.  

وهذا التفسيُر هو المرتضى عندي يف البيِت، والمعنى على هذا: أّنهم شربوها يف زماٍن يسيرٍ؛ 

ةٍ لّلرحيِل، دليلي على ذلك.النحفاِزهم للمسيرِ، وكوُن ِرَكابِهم بأَْكَوارِ   ها، وخيلِهم بُسُروِجها ُمَعدَّ

، وأّنه أراد أّنهم وقد قيل: إّن )الهاَء( راجعةي إلى )الدراهِم( المتقّدمِة الذكرِ قبَل البيتينِ 

 .ومن نفِد شرابِهم قبَل نفادِ دراهِمهم، َأْميَُل 

كِاِب(؛ إشارةً وأجاز ابُن يسعوَن أْن تكوَن )الهاُء(   إلى دفِع كثيرٍ راجعًة إلى )الخيِل( و )الرِّ

اِر:  بعينِها للَخمَّ
 منها يف )الشراِب(؛ لقولِه يف هذه القصيدةِ

ا َْْ ِذهِ َهاتِهْْْْْْْْ َْْ ُه: هْْْْْْْْ َْْ ا لْْْْْْْْ َْْ  َفُقْلنْْْْْْْْ

 

ا  َْْ ِل ُمْقتَادِهْْْْْْْْْ ْْْ اَء يف َحبْْْْْْْْْ َْْ  بِأَْدمْْْْْْْْْ

ه بَْعُد: قال: )هكذا الّروايُة يف شعرِه(، يعني )فقلنا(؛ واستدّل على  
 صّحِة ذلك بقولِ

َعةً  ْْْ ُدْوَننِي تِسْْْْْْْْْ ْْْ اَل: َتِزيْْْْْْْْْ َْْ  َفقْْْْْْْْْ

 

َدادَِها  ْدٍل أِلَنْْْْْْْْْْْْ ْت بَعَْْْْْْْْْْْ  َولَيْسَْْْْْْْْْْْ

وال حّجَة ألبي عليا يف البيِت اآلَخرِ على هذيِن التفسيريِن، بل يلزُم عن إمكانِهما فساُد ما   

 ذهب إليه؛ ألنه يكوُن قد ارتكب ضرورًة من غيرِ داعيٍة إلى ذلك.

حيُح عندي ما ذهب إليه أبو عليا من عودةِ الضميرِ على )الشراب(؛ حماًل على معنى والّص 

)الخمر(؛ ألّن عوَد الضميرِ على )الدراهِم( فاسدي من جهِة المعنى، إذ لم يلجؤوا إلى دفِع ناقٍة يف  

ُر مع ذلك أْن يكوَن مراُده وصَفهم بأ  دراهِمهم، فكيف ُيتََصوَّ
ّنهم َنِفَد شرابُهم الشراِب لها بعَد نفادِ

 قبَل نفادِ دراهِمهم؟! 

َكاب( فاسدي من جهِة المعنى؛ إذ ليس يف وصِفهم  -أيًضا  -وكذلك عوُد الضميرِ  على )الرِّ

 

   َدَراِهُمنَا ُكلَُّها َجيِّدي     َفاَل َتْحبَِسنَّا بِتَنَْقادَِهايعني يف قوله:  

 . 234ينظر: ديوان األعشى: 

، أي: كثيُر المالِ ))قال الجوهري:    )مول(.  5/1821. الّصحاح: (( ورجلي مالي

 كذا، ويبدو أّن هناك سقطًا. 
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بأّنهم َأْنَفُدوا شرابَهم ولم َينَْفُدوا ِرَكابَهم ما يدلُّ على كرٍم، وال ثروةٍ، إاّل بأْن يذكَر أّنهم قد دفعوا 

يقتضي أّنهم دفعوا إلى   راب(، ولم َتنَْفْد مَع ذلك بكثرتِها، وليس يف القصيدةِ ماأكثَر منها يف )الش

اِر أكثَر من ناقٍة واحدةٍ   الَخمَّ
 الدراسة:    

 يف قول األعشى:   إنفادهاللعلماء يف توجيه عود )الهاء( يف   

ا ابي بِأَْكَواِرهَْْْْْْْْْْْ ْت ِركَْْْْْْْْْْْ ِدْينَا  َفبَاتَْْْْْْْْْْْ َْْ الْْْْْْْْْْ لي بِأَلْبَادِهَْْْْْْْْْْْْ ْْْ  َوَخيْْْْْْْْْْ

ِدْينَ   ِْْ ُم الُمنْفْْْْْ ُْْ اُنوا هْْْْْ َْْ ْوٍم َفكْْْْْ َْْ ا لِقْْْْْ َل إِْنَفادِهَْْْْْْْْْْْْ ْْْ َرابَُهُم َقبْْْْْْْْْْ َْْ  شْْْْْْْْْْ

 :مخسُة أقواٍل 

أّن )الهاء( عائدة إلى )الشراب(، وأّنث )الشراب(؛ حماًل على معنى )الخمر(، وإليه   األّول:  

ِقلِّيّ ذهب أبو علّي الفارسي وعزاه ابن الشجرّي   .، وصّححه ابن عصفور، وأبو الفتح الصِّ

ُدوِسيّ  ج السَّ  .إلى ُمَؤرِّ

مفعول به محذوف؛ لداللة الحال وتكون )الهاء( على هذا التوجيه يف موضع رفع فاعل، وال

ْكرِ   .  عليه، والتّقدير: قبَل أْن ُتنِْفَد الخمُر عقولَهم بالسُّ

وارتضى ابن عصفور أْن يكون معنى البيت على هذا التوجيه: أّنهم َأْنَفُدوا خمَرهم قبَل أْن 

ودل للمسير،  يسير؛ النحفازهم  زمان  يف  الخمر  شربوا  أّنهم  وذلك  نفاُدها؛  ذلك كوُن  يحيَن  يُل 

 

 . 305-1/303المفتاح:  

 . 2/1117، والمصباح: 1/615لبصرّيات: . وينظر: ا384ينظر: التكملة:  

 . 1/304ينظر: المفتاح:  

 . 1/304. وينظر: 1/305ينظر: المفتاح:  

 . 1/244ينظر: أمالي ابن الشجرّي:  

 .  462، وشرح شواهد اإليضاح: 1/244، وأمالي ابن الشجرّي: 1/615ينظر: البصرّيات:  
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 .ِرَكابِهم بأكوارها، وخيلِهم بُسُروجها معّدة للرحيل

، )العقول(؛ ألّن ذكَر الشراِب وإنفاَده دليلي على نفادِ عقوِل شاربيه عائدة إلى أّنها  الثاني:

 .. وعزاه ابن الشجرّي إلى األصمعيّ والقيسيّ ، وإليه ذهب الجرجاينّ

وتكون )الهاء( على هذا التوجيه يف موضع نصب مفعول به، والفاعل محذوف، والتّقدير: 

 .   قبَل إنفادِ الشراِب عقولَهم؛ ألّن فاعل المصدر ُيحذف كثيًرا

المعنى هذا  أراد  األعشى  أّن  عبيدة:  أبي  عن  الفارسّي  علّي  أبو  ابن  وحكى  وضّعفه   ،

 ألّن قول األعشى بعد هذين البيتين:؛ ، وابن عصفوريسعون

َوةي  ْْْ ا َنشْْْْْْْْْْْ َْْ ُمنْْْْْْْْْْْ ا ُتنَعِّ َْْ  َفُرْحنْْْْْْْْْْْ

 

ادَِها  َْْ َد إِْقصْْْْْْ ْْْ ا بَعْْْْْْ َْْ ْوُر بِنْْْْْْ ُْْ  َتجْْْْْْ

 
 يقتضي إنفاد العقول بعد الوقت األّول.

 عائدة إلى )الدراهم( المتقّدمة الذكر قبل البيتين يف قول األعشى:  أّنهاالثالث: 

دي      ِّْْ ا َجيْْْْْْْْْْْ َْْ هْْْْْْْْْْْ ا ُكلُّ َْْ  َدَراِهُمنْْْْْْْْْْْ

 

ا  َْْ نَّا بِتَنَْقادِهْْْْْْْْ َْْ اَل َتْحبِسْْْْْْْْ َْْ   فْْْْْْْْ

 
 

 . 1/304ينظر: المفتاح:  

 .  1/243ينظر: أمالي ابن الشجرّي:  

 .  1/771ينظر: المقتصد يف شرح التكملة:  

 . 2/677ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح:  

 . 1/243ينظر: أمالي ابن الشجرّي:  

 . 1/244ينظر: المرجع السابق:  

 . 1/303، والمفتاح: 2/1117. وينظر: المصباح: 1/615ينظر: البصرّيات:  

 . 2/1116ينظر: المصباح:  

 . 304، 1/303ينظر: المفتاح:  

 .  234ينظر: ديوان األعشى:  
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 .ألّنهم َميَاِسيُر أغنياءُ 

وحكم ابن عصفور على هذا التوجيه بالفساد من جهة المعنى؛ وعّلل ذلك بأّن هؤالء القوم  

لم يلجؤوا إلى دفع ناقة يف الشراب لها بعد نفاد دراهمهم، وهذا ُيناقض أْن يكون المراد وصفهم  

 !بأّنهم َنِفَد شرابهم قبل نفاد دراهمم

منها يف الشراب؛ بدليل الرابع:  إلى دفع كثيرٍ  إشارًة  َكاب(؛  و )الرِّ إلى )الخيل(  أّنها عائدة 

ار يف القصيدة نفسها:   قوله للَخمَّ

ا َْْ ِذهِ َهاتِهْْْْْْْْ َْْ ُه: هْْْْْْْْ َْْ ا لْْْْْْْْ َْْ  َفُقْلنْْْْْْْْ

 

ا؟  َْْ ِل ُمْقتَادِهْْْْْْْْ ْْْ اَء يف َحبْْْْْْْْ َْْ  بِأَْدمْْْْْْْْ

 
الّلفظ   وتكون )الهاء( على هذا التوجيه يف موضع نصب مفعول به، والفاعل محذوف من

معتقد يف المعنى، غير مضمر يف المصدر؛ ألّن المصدر ال ُيضمر فيه عند البصرّيين، كما ُيْضَمُر يف 

كاب َل منزلتَه، والتّقدير: قبَل أْن َينَْفَد الشراُب إّياها، أي: الخيل والرِّ  .   الفعل وما ُنزِّ

يسعون ابن  ذهب  المعنى    ،وإليه  جهة  من  بالفساد  عليه  وحكم  عصفور،  ابن  واعترضه 

إذ ليس يف وصِفهم بأّنهم َأْنَفُدوا شرابَهم ولم َينَْفُدوا ِرَكابَهم ما يدلُّ على كرٍم، وال أيًضا؛ فقال: 

يف ثروةٍ، إاّل بأْن يذكَر أّنهم قد دفعوا أكثَر منها يف )الشراب(، ولم َتنَْفْد مَع ذلك بكثرتِها، وليس  

اِر أكثَر من ناقٍة واحدةٍ   ما يقتضي أّنهم دفعوا إلى الَخمَّ
 القصيدةِ

َكاب(، وتكون )الهاء( على هذا التوجيه يف موضع    اخلامس: أّنها عائدة إلى )الخيل( و )الرِّ

 

المصباح:     اإليضاح:  2/1116ينظر:  شواهد  وشرح  اإليضاح:  462،  شواهد  وإيضاح   ،2/677 ،

 . 1/304 والمفتاح:

 .  1/305ينظر: المفتاح:  

 . 463، وشرح شواهد اإليضاح: 1118-2/1117ينظر: المصباح:  

 . 1118-2/1117ينظر: المصباح:  

 . 1/305المفتاح:  
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 .رفع نائب فاعل، وال تحتاج إلى تقدير الفاعل

 :يف قول األعشىقوٍم( تقدير صفة لـ8) 
ا ابي بِأَْكَواِرهَْْْْْْْْْْْ ْت ِركَْْْْْْْْْْْ  َفبَاتَْْْْْْْْْْْ

 

ا  لي بِأَلْبَادِهَْْْْْْْْْْْْ ْْْ ِدْينَا َوَخيْْْْْْْْْْ َْْ  لْْْْْْْْْْ

ِدْينَ   ِْْ ُم الُمنْفْْْْْ ُْْ اُنوا هْْْْْ َْْ ْوٍم َفكْْْْْ َْْ  لِقْْْْْ

 

ا  َْْ َل إِْنَفادِهْْْْْْْْْ ْْْ َرابَُهُم َقبْْْْْْْْْ َْْ  شْْْْْْْْْ

و )لقوٍم( يف موضِع رفٍع على النعِت لْ )الخيل(، والتّقديُر: وخيلي كائنةي قال ابن يسعون:  

لقوٍم. ويجوُز أْن يكوَن موضُعه نصبًا على الحاِل من الهاء يف )ألبادها(؛ ألّن موضَعها رفعي على  

مقاَمه، واحتملت الضميَر  قامت  الذي  فيهما المحذوِف  بالعامِل  متعّلقةي  لْ )خيل(، فهي  النعِت 

مالَه، والتّقديُر: وخيلي مهيّئةي بألبادِها كائنًة لقوٍم، ونحَو ذلك مَن التقديرِ، والمراُد: لقوٍم غيرِنا، احت

لكونِها  لهم؛  َكاب(  )الرِّ يقتضي كوَن  ذلك؛ ألّن هذا  على  )لدينا(  ه: 
قولِ لداللِة  الصفَة؛  فحذف 

بأاّلتِها ًة  ُمَعدَّ وجعلِها  بها،  ِم  التََّهمُّ موضِع  يف  اطمئنانِهم   عنَدهم  موضُع  ذلك  ليس  إذ  لرحيلِهم؛ 

 . وحلولِهم

... موضُع )القوم( رفعي نعتًا لْ )خيل(، أو حااًل مَن الضميرِ المرفوِع يف قال ابن عصفور: 

ه: )بألبادِها(، الذي هو نعتي لْ )خيل(، أي: وخيلي ُمَلبََّدةي بألبادِها كائنًة لقوٍم، وقولُه: )فكانوا  
قولِ

ُمنِْفِديَن( معطوفي على صفِة )قوم( المحذوفِة، والتّقديُر: لقوٍم انحفزوا للمسيرِ، فكانوا هم  هم الْ

 المنفدين شرابَهم قبَل حين نفادِها. 

مّما ُحذف   تعالى:    منه المعطوُف ونظيُر ذلك  قولُه  لفهم المعنى  ٿ ٹ ٹ )عليه 

 ، أي: فَضَرَب فانَفَلَق. (ٹ ٹ ڤ

غيرِنا   لقوٍم  قال:  كأّنه  )غير(،  بْ  المحذوفَة  )قوم(  صفَة  يسعوَن  ابِن  عِن    -وتقديُر  بعيدي 

 

 . 463ينظر: شرح شواهد اإليضاح:  

 سبق تخريجهما.   

 .    1116-2/1115المصباح:  

 ( من سورة الشعراء. 63اآلية ) من 
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َكاَب والخيَل لهم، ال لغيرِهم  الصواِب؛ ألّن ما تقّدم وتأّخر إّنما ُيعطي أّن الرِّ
 الدراسة:    

َر ابن يسعون صفة     المحذوفة يف قول األعشى:  قوٍمَقدَّ

ا ابي بِأَْكَواِرهَْْْْْْْْْْْ ْت ِركَْْْْْْْْْْْ  َفبَاتَْْْْْْْْْْْ

 

ا  لي بِأَلْبَادِهَْْْْْْْْْْْْ ْْْ ِدْينَا َوَخيْْْْْْْْْْ َْْ  لْْْْْْْْْْ

ِدْينَ   ِْْ ُم الُمنْفْْْْْ ُْْ اُنوا هْْْْْ َْْ ْوٍم َفكْْْْْ َْْ  لِقْْْْْ

 

ا  َل إِْنَفادِهَْْْْْْْْْْْْ ْْْ َرابَُهُم َقبْْْْْْْْْْ َْْ  شْْْْْْْْْْ

 
الصواب؛  ، واعترضه ابن عصفور، ووصف ما ذهب إليه بأّنه بعيدي عن ، أي: لقوٍم غيرِناغيربْ 

َكاَب والخيَل لهم، ال   .  لغيرهم  وعّلل ذلك بأّن ما تقّدم وتأّخر من الكالم يدّل على أّن الرِّ

 وتقدير ابن يسعون غير مّتجه؛ وال دليل عليه من الكالم المذكور، كما قال ابن عصفور.       

 :يف قول ُجَرْير الضَّبِّّيوقد َراَحْتاحلال يف مجلة( صاحب 9)
َرةٍ  اَر َأْحمِْْْْْ ْت آيَْْْْْ َْْ بًُعا َأَكلْْْ ا ضَْْْْْ َْْ  يْْْ

 

رُ   ْْْ يْ
ْت َقَراقِ َْْ ْد َراحْ َْْ ْوِن َوقْ ُْْ ي البُطْ

ِْْ  َففْ

بَُع، أي: رجعت مَن الّرعِي عشيًّة؛ فبطنُها قال ابن يسعون:   وقولُه: )وقد َراَحْت(، يعني: الضَّ

وانتفاِخها،   ئَِها  َتَملُّ من  ريُحها  اشتّدت  أي:  البطوُن،  راحِت  وقد  يريَد:  أْن  يمكُن  وقد   ،َ َتَم َّ قد 

 

 . 1/305لمفتاح: ا 

 . 2/1116ينظر: المصباح:  

 . 1/305ينظر: المفتاح:  

المصباح:     ينظر:  بِّّي.  الضَّ لُجَرْير  وهو  البسي ،  من  واإليضاح:  2/1156البيت  والتّنبيه  )أير(،   2/81، 

بني َضبَّة يف الحيوان:    10/90)أير(، وتاج العروس:    4/36والّلسان:   ، والنّوادر:  6/477)أير(. ولرجٍل من 

 . 390، والتكملة:  132/ 1لمقتضب:  ، وا 589/ 3. وبال نسبة يف الكتاب:  477، وشرح شواهد اإليضاح:  295

الّصحاح:  الّلغة:   )ُأُيْور(.  و  )آُير(،  أيًضا على  َأْيرٍ، وُيجمع  : جمُع  أي:    2/583آَياري بطنُه،  َقْرَقَر  قراقيُر:  )أير(. 

َت. المرجع السابق:   )قرر(.   2/790َصوَّ
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) هم: )يومي َراحي
َواِح ، إذا اشتّدْت ريُحه، ويحتمُل أْن يكوَن مَن الفيكوَن من قولِ وموضُعه    ،رَّ

البطوِن منها رائحًة، أي: راجعًة  نصبي على الحاِل مَن )البطون( على هذا الوجِه، والتّقديُر: ففي

َواِح. وعلى الوجِه األّوِل يكوُن حااًل مَن الضميرِ يف )أكلت(، أو مَن الضميرِ المحذوِف مَع  يف الرَّ

 . الجارِّ على رأي أهل البصرةِ 

قولُه: )وقد َراَحْت(: جملةي يف موضِع الحاِل مَن )البطون(، فإْن كان فاعُل  قال ابن عصفور: 

الفاعُل   كان  وإْن  له،  هي  َمن  على  جاريًة  الحاُل  كانِت  )البطون(،  على  عائًدا  ضميًرا  )راحت( 

بُع(، كانت جاريًة على غيرِ َمن هي له، وارتبطِت   الجملُة بذي الحاِل بْ  ضميًرا عائًدا على )الضَّ

)الواو(، وال يجوُز أْن تكوَن الجملُة حاًل مَن الضميرِ يف )أكلت(، كما ذكر ابُن يسعوَن؛ ألّنه ال  

تفصُل بالحاِل بيَن المبتدأِ   - أيًضا    -يسوُغ إعماُل )أكل( يف الحاِل؛ ألّن الفاَء حالت بينَهما، وألّنك  

 والمجروُر(، مَع أّنه أجنبيٌّ منهما الذي هو )قراقيُر( وخبرِه، وهو )الجارُّ 
 الدراسة:    

بِّّي:  وقد َراَحْتلصاحب الحال يف جملة  وجهنيذكر ابن يسعون    يف قول ُجَرير الضَّ

َرةٍ  اَر َأْحمِْْْْْ ْت آيَْْْْْ َْْ بًُعا َأَكلْْْ ا ضَْْْْْ َْْ  يْْْ

 

رُ   ْْْ يْْ
ْت َقَراقِ َْْ ْد َراحْْ َْْ ْوِن َوقْْ ُْْ ي البُطْْ

ِْْ  َففْْ

هواألّول:   الحال  صاحب  أي:   ،)البطون( أّن  البطوُن،  راحِت  الوجه:  هذا  على  والمعنى 

 .اشتّدت ريُحها؛ المتالئها وانتفاخها

رأي الثاني:  على  الجاّر  مع  المحذوف  الضمير  أو  )أكلت(،  يف  الضمير  صاحبها  أّن 

 

وَراَح اليوُم َيَراُح: إذا اشتّدْت ريُحه. )):  كذا، والّصواب ما أثبتّه. قال الجوهريّ   ((َيْوَم َراَح ))يف المصباح:    

: شديُد الّريِح  ويومي   )روح(.  1/369. الّصحاح: ((راحي

َواُح: اسمي للوقِت من زواِل الشمِس إلى الّليِل. الّصحاح:    )روح(.  1/368الرَّ

 .    1158-2/1157المصباح:  

 . 340-1/339المفتاح:  
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 .البصرّيين، والمعنى على هذا الوجه: أّن الّضبع رجعت من الّرعي عشيًّة بعَد امتالء بطونها

أْن يكون صاحب الحال هو الضمير يف )أكلت(؛  واعترض ابن عصفور ابن يسعون يف إجازته 

وذلك لسببين: أحدهما: عدم جواز إعمال )أكل( يف الحال؛ ألّن الفاء قد فصلت بينهما. الثاين: 

 .الفصل بالحال بين المبتدأ وهو )قراقير(، وخبره وهو )الجاّر والمجرور(، وهو أجنبّي منهما

أرى القول بأّن صاحب الحال هو )البطون( أرجح؛ لسالمته من الفصلين الذين ذكرهما و

   ابن عصفور.

 :يف قول ُشْعَبة بن ُقَمْيرأّيها( توجيه عود الضمري يف10)
تُمُ  ْْْ مْْْ

ا َعلِ َْْ ا مْْْ َْْ يِْهمْْْ
اَلِن فِ ِْْ ا إِبْْْ  ُهمَْْْْْ

 

وا  ُْْ بْْ ئْتُُم َفتَنَكَّ
ِْْ ا شْْ َْْ ا مْْ َْْ ْن َأيِّهْْ َْْ  ؟(3)َفعْْ

. يقوُل: هما قطيعان، فيهما، أي: يف قربِهما  وُيروى: )فَعْن َأيٍَّة ما شئتُم(قال ابن يسعون:  

 ما علمتُم قبُل مَن الّدفاِع الذي يأتي عليكم بسببِه القتُل، كقوِل اآلخر: 

ا َْْ ٍل َتَراكِهْْْْْْْْ ْْْ َن إِبْْْْْْْْ ِْْ ا مْْْْْْْْ َْْ  َتَراكِهْْْْْْْْ

َأْوَراكَِها لََدى  الَْمْوَت  َتَرى   ؟َأَما 

  

 .   1158-2/1157ينظر: المصباح:  

 . 1/340ينظر: المفتاح:  

، وشرح شواهد  2/1380، والمصباح:  417البيت من الطويل، وهو لُشْعبَة بن ُقَميْر الطَُّهِوّي. ينظر: النّوادر:    

 .  7/564، والخزانة: 2/521، والمفتاح: 2/829، وإيضاح شواهد اإليضاح: 461اإليضاح: 

 َفأَدُّوُهَما إِْن ِشئْتُُم َأْن ُنَسالَِما ... ... ...        البيت يف شعر لعوف بن عطيّة بن الَخرِع التَّيِْمّي، وعجزه:وقع صدر هذا  

، والمحكم:  122، وكتاب الّشعر:  464. وهو بال نسبة يف التكملة:  7/569، والخزانة:  167ينظر: األصمعيّات:  

المفّصل:  7/67 وشرح  وشرح  4/154،  المغني:  ،  الّصحاح:   . 4/212أبيات  ينظر:  اْعِدلُوا.  بُوا:  َتنَكَّ الّلغة: 

 )نكب(.  1/228

 . 417هي رواية أبي زيد. ينظر: النّوادر:  

السيرايف:     البن  سيبويه  أبيات  شرح  ينظر:  الحارثّي.  يزيد  بن  لطَُفيْل  وهما  الّرجز،  من  ،  2/205البيتان 

والخزانة  10/405والّلسان،   الكتاب:  162-5/160:  )ترك(،  يف  نسبة  بال  وهما  والكامل:  3/271.   ،
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، وقد قال: )فيهما(؛ ولكنّه على جهِة الوعيِد واإليذاِن بأّن ربَّ كلِّ فرقٍة  ولم ييرِْد إسالَم إحداهما

 ذو بأٍس شديٍد.

ه: )فَعْن َأيَِّها( مفردًة مؤّنثًة؛ حماًل على معنى  
)الفرقة(؛ أال ترى إلى  وأعاد )الهاء( من قولِ

و )اإلبلين(،  على  )الهاُء(  تعوَد  أْن  ويجوُز  َأيٍَّة(؟  )فَعْن  األُخرى:  قولِه:  الّروايِة  يف  التي  )ما( 

لها  )ما تعّرضتُم  وإْن  نجوُتم،  اإلبِل  عِن  أعرضتُم  إْن  والمعنى:  المنيَّة،  بها  َعنَى  ألّنه  علمتُم(؛ 

 هلكتُم، فاختاروا أيَّ حاٍل شئتُم.

تعالى:  وتذك قال  كما   ، جائزي المؤّنِث  إلى  اإلضافِة  مَع  )أّي(  ېئ ېئ ىئ ىئ )يُر 

التّنبيِه، (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ هاَء  )الهاُء(  تكوَن  أْن  ويحتمُل   .

 .  أحسُن، ولكنّه وجيهي  تقّدم وما

ذكرها قال ابن عصفور:  التي  الثالثِة  األصناِف  إلى  راجعةي  َأيَِّها(  )َفَعْن  ه: 
قولِ من  )الهاُء( 

 

وما2/588 ينصرف:   ،  ال  وما  الّذهب:  72ينصرف  عين  وتحصيل  الشجرّي:  174-175،  ابن  وأمالي   ،

 . 2/389، وأمالي ابن الشجرّي: 3/369، والمقتضب: 1/241، واألّول بال نسبة يف الكتاب: 2/353

 ، والّصواب ما أثبتّه.  (( أحدهما ))يف المصباح:  

 ( من سورة لقمان.34من اآلية: ) 

 .2/1382المصباح:  
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َوآةٍ قبُل  (، و )الَجْمع الكَِرام(، ومراُده اإليعاُد (، وراكبي )كّل طِْرٍف ، وهي: راكبي )كّل 

فتنّكبوا بهذه اإلبِل إْن استطعتُم، أي: والتهديُد، ال صريُح االستفهاِم، كأّنه قال: فَعْن َأيِّها ما شئتُم 

 إّنكم ال تقدرون على ذلك. 

معنى  على  مؤّنثًة؛ حماًل  مفردًة  َأيَِّها(  )فَعْن  ه: 
قولِ من  )الهاء(  أعاد  أّنه  يسعوَن  ابُن  وزعم 

(؛  )الفرقة(، واستدّل بروايِة َمن روى: )فَعْن َأيٍَّة(، قال: ولم ُيرِْد إسالَم إحداهما، وقد قال: )فيهما

 ولكنّه على جهِة الوعيِد واإلنذاِر بأّن َربَّ كلِّ فرقٍة ذو بأٍس شديٍد. 

قال: ويجوُز أْن تعوَد )الهاُء( على )اإلبليِن(، و )ما( التي يف قولِه: )ما علمتُم(؛ ألّنه َعنَى بها  

اروا أيَّ حاٍل  اإلبِل نجوُتم، وإْن تعّرضتُم لها هلكتُم، فاخت  المنيَّة، والمعنى: إْن أعرضتُم على

 شئتُم. 

 وهذاِن الوجهاِن فاسداِن: 

أّما األّول، فمن جهِة أّنه أضاف )َأيًّا( إلى ضميرِ )الفرقة(، وهو معرفةي، و )أّي( إذا ُأضيفت  

إلى معرفٍة إّنما تقُع على بعِض ما ُأضيفت إليه، وأنَت لم ُترِْد بْ )أّي( بعَض الفرقِة، وإّنما أردَت:  

 يِن ما شئتُم فتنّكبوا.فَعْن أيِّ الفرقت

؛ أاَل ترى أّنك إذا قلَت: أيُّ أخيك 
ُر إاّل بإضافِة )أّي( إلى )فرقة( نكرةٍ وهذا المعنى ال ُيتََصوَّ

 

 يعني يف قولِه:   

رِْيُخُه      َْْ اَن صْْْْ َْْ اِعي َفكْْْْ ْْدَّ ا الْْْْ َْْ َداَة َدعْْْْ َْْ  غْْْْ

 

ُب   ُْْْمثَوِّ َعاُء الْْْْْْ ْْدُّ رَّ الْْْْْْ َْْ ا إَِذا كْْْْْْ  َنِجيْحًْْْْْْْْ

 
لِّ َوآةٍ  ُْْ ٍل             بِكْْْْْْْْْْْ ِْْ دا َوبَاطْْْْْْْْْْْ ِْْ  َذاِت جْْْْْْْْْْْ

 

ُب   ِّْْ اِرسي ُمتََلبْْْْْْْ َْْ ِه فْْْْْْْ ْْْ ْرٍف َعَليْْْْْْْ ِْْ  َوطْْْْْْْ

 
َراُتُهْم          َْْ ْز سْْْْْ زَّ ْم َتمَْْْْْْْ َراٍم لَْْْْْْْ ٍع كِْْْْْْْ  َوَجمْْْْْْْْ

 

ُب   لِّ اَل ُدْردي َواَل ُمتَأَشَّْْْْْْْْْْْ ا الْْْْْْْْْْْذُّ  ُحسَْْْْْْْْْْْ

 
 . 2/522والمفتاح: ، 562، وشرح شواهد اإليضاح:  2/1381، والمصباح: 416ينظر: النّوادر: 

 الَوآُة: الفرُس السريعُة المقتدرُة الَخْلِق، كأّنها تضمُن لََحاَق المطلوِب وتعّديه؛ لسرعتِها وقّوتِها.  

 )طرف(.   4/1393الطِّْرُف: الكريُم مَن الخيِل. الّصحاح:  

 . ((عن))كذا، ويف المصباح:  
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ك أحسُن؟ كان المعنى: أيُّ  
أحسُن؟ كان المعنى: أيُّ أبعاِضه أحسُن؟ وإذا قلَت: أيُّ أٍخ من إخوتِ

 إخوتِك أحسُن؟ 

كان معرفًة إذا عاد على النّكرة ُعومل معاملتَها؛ بدليِل قولِه، أنشده فإْن قلَت: إّن الضميَر وإْن  

 : أحمد بن يحيى

هُ  َّْْ َت َوَأيْ ْْْ ْرِب َأنْ َْْ رٍِئ يف الحْ ْْْ أَيُّ امْ َْْ  فْ

 

ُل؟  َْْ ِذهِ الَعضْ ِْْ ْن َنَواجْ َْْ َدى عْ ْْْ ْرُب َأبْ َْْ  إَِذا الحْ

 والمعنى: وأيُّ امرٍئ أنَت؟ أال ترى أّنه أعاد الضميَر يف قولِه: )وأّيه( على )امرئ(،  

فالجواُب: أّن البيَت ال حّجَة فيه؛ ألّن الضميَر الذي ُأضيف إليه )أّي( عائدي على )امرئ( 

؛ ألّن )أيًّا( إذا ُأضيفت إلى نكرةٍ كانت تلك النّكرُة جمًعا يف   المتقّدِم الّذكرِ، وهو يف المعنى جمعي

و أحسُن الفتياِن وأجمُله(، يف أّن الضميَر واحدي والمراُد  المعنى، فقولُه: )وأّيه( بمنزلِة قولِهم: )ه

، ولم يجعْل الضميَر واحًدا؛ ألّنه معرفةي، و )أّي(   الفارسيُّ َحَمَله  كما    -به الجمُع، وعلى ذلك 

 إذا ُأضيفت إلى معرفٍة كانت واقعًة على بعِضه، وليس المعنى يف البيِت على ذلك. -ذكرنا 

ُر،   باطلي من جهِة أّن النَّْكَب عن بعِض هذه الثّالثِة دوَن بعٍض الوأّما الوجه الثّاين، ف ُيتََصوَّ

 أال ترى أّن النَّْكَب عِن المنيِّة هو نفُس النَّْكِب عِن اإلبلينِ 
 الدراسة:     

 :يف قول ُشْعبَة بن ُقَميْر أّيهاأجاز ابن يسعون يف عود الضمير يف 

ا  تُمُ ُهمَْْْْْ ا َعلِمْْْْْْْ ا مَْْْْْْ يِْهمَْْْْْ
اَلِن فِ  إِبِْْْْْْ

 

وا؟  ُْْ بْْْ ئْتُُم َفتَنَكَّ
ِْْ ا شْْْ َْْ ا مْْْ َْْ ْن َأيِّهْْْ َْْ  َفعْْْ

 : وجهني 

 على معنى)الفرقة(، واستدّل بالّرواية األُخرى: )فَعْن َأيٍَّة(.   مفردًة مؤّنثًة؛حماًل  أّنه أعاد )الهاء(األّول: 

ه: )ما علمتُم(؛ ألّنه َعنَى بها المنيَّة،  الثاني:
أن تكون عائدة على )اإلبليِن(، و )ما( التي يف قولِ

 

 لم أقف على قائله، ولم أجده فيما بين يدي من كتب ثعلب. 

 . 522-2/520المفتاح:  
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 . والمعنى: إْن أعرضتُم عن اإلبِل نجوُتم، وإْن تعّرضتُم لها هلكتُم، فاختاروا أيَّ حاٍل شئتُم

أّما ابن عصفور فقد ذهب إلى أّن )الهاء( عائدة إلى األصناِف الثالثِة التي ذكرها قبل هذا  

الوعيد   ومراده  الكَِرام(،  )الَجْمع  و  طِْرٍف(،  )كّل  وراكبي  َوآةٍ(،  )كّل  راكبي  وهي:  البيت، 

 استطعتُم، أي: والتهديد، ال صريح االستفهام، والمعنى: فعن َأيِّها ما شئتُم فتنّكبوا بهذه اإلبل إنْ 

 إّنكم ال تقدرون على ذلك. 

 واعترض ابَن يسعون يف الوجهين الّلذين ذكرهما لعود الضمير يف )أّيها(، وحكم عليهما بالفساد:

و معرفة،  والّضمير  )الفرقة(،  ضمير  إلى  )أيًّا(  أضاف  ف ّنه  األّول؛  الوجه  فساد  إذا  أّما  )أّي( 

على   تقع  فإّنها  معرفة  إلى  بعض  ُأضيفت  على  واقعة  هنا  )أّي(  وكون  إليه،  ُأضيفت  ما  بعض 

 )الفرقة( غير ُمراد، بل المراد: فعن أّي الفرقتين ما شئتُم فتنّكبوا. 

ُر؛ والّدليل على   ُيتََصوَّ وأّما فساد الوجه الثاين؛ ف ّن النَّْكَب عن بعض هذه الثّالثة دون بعض ال 

 .عن اإلبلين نفسهذلك أّن النَّْكَب عن المنيّة هو النَّْكُب 

جماعة ألنها  )اإلبلين(؛  مجموع  إلى  عائدة  )الهاء(  إلى  بّرّي  ابن  ذهب وذهب  كما   ،

 .البغدادّي إلى أنها عائدة إلى )فرقة( و )قطعة( بالتّنكير

 :يف قول ذي الرَُّمةبَأْجَرع( العامل يف11)
َن  ِْْ ٍد مْْْْ اٍر بَِعيْْْْْْْ َْْ أَْجَرَع ِمْقفْْْْ َرىبِْْْْْْ  القُْْْْْْ

 

هْ   بُْْْْْ
الَْفاَلةِ َجَوانِ ِْْ ْت بْْْ اَلةٍ َوُحفَّْْْْْ َْْ  (5)فْْْ

 

 

 . 2/1382ينظر: المصباح:  

 . 522-2/520ينظر: المفتاح:  

 . 562ينظر: شرح شواهد اإليضاح:  

 . 7/566ينظر: الخزانة:  

 . 2/822البيت من الطويل. ينظر: ديوانه:  

األَْجَرُع: ْعُص    الّلغة:  الدِّ هو  وقيل:  المستويُة،  الّسهلُة  الّرملُة  هو  وقيل:  الّرمَل،  ُتشاكل  الُحُزْوَنِة  ذاُت  األرُض 

الّلسان:   ال  . ، وجانبي حجارةي منه رملي كثيبي جانبي  هو  مبالغةي يف   8/46ُينبت شيئًا، وقيل:  الِمْقَفاُر:  )جرع(. 



 

1336 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

ُمنِي(؛ ألّن قبَله: قال ابن يسعون:   و )الباُء( يف قولِه: )بأَْجَرع( بمعنى )يف(، والعامُل فيه )ُتَكلِّ

اَقتِي َْْ َة نْْْ َّْْ َميْْْ
ٍع لِ ْْْ ى َربْْْ َْْ ُت َعلْْْ ْْْ  َوَقفْْْ

 

َدُه   ْْْ ي ِعنْْ ِْْ ُت َأبْكْْ ْْْ ا ِزلْْ َْْ هْ َفمْْ ُْْ بْْ
 َوُأَخاطِ

هُ   ُّْْ ا َأبُثْْْْ َّْْ اَد ِممْْْْ َْْ ى كْْْْ ِقيِْه َحتَّْْْْْْ ْْْ  َوُأسْْْْ

 

هْ   ُْْ اُرُه َوَماَلِعبْْْْْ ي َأْحجَْْْْْْْ ُمنِْْْْْْْ  (1)ُتَكلِّ

 .  أْن يكوَن جمَع)َمْلَعب( الذي هو المصدرُ ى  وقد يكوُن معمواًل لْ )وقفُت(، أو لْ )َماَلِعبه(؛عل 

ُمنِي(؛ ألّن قبَله:  قال ابن عصفور:   )الباُء( من قولِه: )بأَْجَرع( يف معنى )يف(، والعامُل فيه )ُتَكلِّ

اَقتِي َْْ َة نْْْ َّْْ َميْْْ
ٍع لِ ْْْ ى َربْْْ َْْ ُت َعلْْْ ْْْ  َوَقفْْْ

 

هْ   ُْْ بْْ
َدُه َوُأَخاطِ ْْْ ي ِعنْْ ِْْ ُت َأبْكْْ ْْْ ا ِزلْْ َْْ  َفمْْ

هُ   ُّْْ ا َأبُثْْْْ َّْْ اَد ِممْْْْ َْْ ى كْْْْ ِقيِْه َحتَّْْْْْْ ْْْ  َوُأسْْْْ

 

اُرُه   َْْ ي َأْحجْْْْْْْ ِْْ ُمنْْْْْْْ هْ ُتَكلِّ ُْْ  َوَماَلِعبْْْْْْْ

وال ينبغي أْن ُيْجَعَل العامُل فيه )وقفُت(، وإْن كان ابُن يسعوَن قد أجاز ذلك؛ من جهِة أّن   

ُمنِي(    -الفعليِن   )ُتَكلِّ و  )وقفُت(،  كذلك    -أعني  كان  وإذا  المعنى،  جهِة  من  عليه  يتوّجهان 

إليه، فلّما لم ُيْضَمْر دّل    ، وإذا ُأعمل الفعُل األّوُل ُأضمر يف الثاين ما يحتاُج فالمسألُة من اإلعمالِ 

ينبغي  ذلك على أّن العامَل هو الثاين، وُحذف معموُل األّوِل؛ ألّنه فضلةي على قياِس اإلعماِل، وال

 أْن ُيْحَمَل مثَل قوِل اآلخرِ:

ْْْ ي النَّا،ِرِيْْْْْْْْْْ ِْْ اَظ ُيْعشْْْْْْْْْ َْْ َعاُعهْ  بُِعكْْْْْْْْْ ُْْ وا شْْْْ ُْْ ُم لََمحْْْْ ُْْ َْْن إَِذا هْْْْ ْْْْْ 
 

 

)قفر(. الَفاَلُة: الَقْفُر مَن األرِض    5/110اإلقفاِر، والَقْفُر: َمَفاَزةي ال نباَت فيها، وال ماَء. ينظر: المرجع السابق:  

 )فال(.  15/164ل: هي الصحراُء الواسعُة. ينظر: المرجع السابق: والّرعي، وقي  عن الماءِ المنقطُع 

ة:   مَّ  .  2/821ينظر: ديوان ذي الرُّ

 . 1435-2/1434المصباح:  

هذه مسألة خالفيّة بين البصرّيين والكوفيّين، فالبصرّيون يختارون إعمال الثاين؛ ألنه أقرب إلى المعمول من   

يختارو والكوفيّون  اإلنصاف:  األّول،  ينظر:  لتقّدمه.  األّول؛  إعمال  البن  96-1/83ن  الجمل  وشرح   ،

 .2/167، وشرح التسهيل: 1/613عصفور: 

. ينظر: ديوان  -صّلى اهلل عليه وسّلم    -البيت من مجزوء الكامل. وهو لعاتكة بنت عبد المطّلب عّمة النبّي    

للمرزوقّي:  134الحماسة:   وشرحه  النحو1/743،  والمقاصد  المغني: 3/1015ّية:  ،  أبيات  وشرح   ،

 .5/315، والّدرر: 7/283
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 ؛ ألّن ذلك ضرورةي، وال داعي إلى إرتكابِها.فأعمل األّوَل، وحذف معموَل الثاين

ب(، أو لْ )ُأْسِقي(، أو لْ )َأبُّث(. وقد  
ولهذا العّلُة نفُسها يمتنُع أْن يكوَن معمواًل لْ )ُأَخاطِ

كما   منها،  واحٍد  لكلِّ  معمواًل  كوَنه  َغ  ُيَسوِّ أْن  يسعوَن  البِن  ينبغي  معمواًل كان  يكوَن  أْن  سّوغ 

 )وقفُت(. لْ

المصدُر؛ ألّن   به  ُيراد  )َمْلَعب( الذي  بْ )َماَلِعب(، وجعُلها جمَع  تعليُقه  وَيْضُعُف عندي 

 المصدَر بابُه أاّل ُيْجَمعَ 
 الدراسة:     

َمة بَأْجَرعيرى ابن يسعون أّن العامل يف     :يف قول ذي الرُّ

َرى َن القُْْْْْْ ِْْ ٍد مْْْْ ْْْ اٍر بَِعيْْْْ َْْ أَْجَرَع ِمْقفْْْْ  بِْْْْْْ

 

هْ   ُْْ الَْفاَلةِ َجَوانِبْْْْْ ِْْ ْت بْْْْْ َّْْ اَلةٍ َوُحفْْْْْ َْْ  فْْْْْ

جمًعا    يكون  أْن  على  )َماَلِعبه(؛  أو  )وقفُت(،  فيه  العامل  يكون  أْن  أجاز  كما  ُمنِي(،  )ُتَكلِّ

)َماَلِعب(؛ أّما   )وقفُت(، أو لْ، واعترضه ابن عصفور يف جعله إّياه معمواًل لْ  للمصدر )َمْلَعب(

ُمنِي(    -األّول؛ ف ّن الفعليِن   يتنازعان عليه من جهة المعنى، وإذا ُأعمل    -وهما: )وقفُت(، و )ُتَكلِّ

، فلّما لم ُيْضَمْر دّل ذلك على أّن العامل هو الثاين، الفعل األّول ُأضمر يف الثاين ما يحتاُج إليه

وأّما الثاين؛ ف ّن )َماَلِعب( إذا كان جمع ه فضلةي على قياس اإلعمال،  وُحذف معمول األّول؛ ألنّ 

 . ُتجمع  )َمْلَعب(، فْ )َمْلَعب( مصدر، والمصادر ال 

 

 

لّتقدير:  واهنا تنازع الفعالن )ُيعشي( و )لمحوا( على )شعاُعه(، فأعمل األّول، وحذف الضمير المنصوب من الثاين،    

 . 616/ 1، وشرح الجمل البن عصفور:  251/ 1إذا هم لمحوه، وهذا خاّص بضرورة الشعر. ينظر: المقّرب:  

 . 2/552المفتاح:  

 . 1435-2/1434ينظر: المصباح:  

 . 1/250من مرفوع، أو منصوب، أو مجرور. ينظر: المقّرب:  

 . 2/552ينظر: المفتاح:  
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 :العّجاجيف قول ِمن َعَلاة( موضع مجلة12) 
نْسِ   عَْْْْ

اَلةٍ َْْ ْن عْْ
ْرَنا مِْْْْ َْْ ْد َحسْْ ْم قَْْْْ َْْ    كْْ

، فمطاوُعه إًذا )اِْنَحَسَر(؛  قال ابن يسعون:  َوِإْصَبُع ... استشهد به أبو عليا على أّن )َحَسَر( فعلي متعدا

 . ألّن قولَه: )ِمن َعاَلة( يف موضِع نصٍب على المفعوِل به

)َكْم( يف موضِع نصٍب على أنه مفعولي بْ )َحَسَر(، و )ِمن َعاَلة( تفسيري لْ  قال ابن عصفور: 

ْم(، دخلت عليه )ِمن(، وما ذكره ابُن يسعوَن من أّن قولَه: )ِمن َعاَلة( يف موضِع نصٍب على  )كَ 

 .   المفعوِل به لْ )َحَسَر(، َوْهمي منه
 الدراسة:     

  يف قول العّجاج: ِمن َعاَلةذهب ابن يسعون إلى أّن جملة  

 َكْم َقْد َحَسْرَنا ِمْن َعالَةٍ َعنِْس   

يف محّل نصب مفعول به للفعل )َحَسَر(، واعترضه ابن عصفور، ووصف ما ذهب إليه بالَوْهم،  

وأّن  )كم(،  االستفهام  السم  تمييز  نصب  محّل  يف  الجملة  هذه  أّن  الصواب   وأّن 

 )كم( نفسها يف محّل نصب مفعول به للفعل )َحَسَر(.   

، وهذا يقّوي ومّمن ذهب إلى أّن )كم( يف محّل نصب مفعول به للفعل )َحَسَر( ابن بّريّ 

  عندي صّحة اعتراض ابن عصفور على ابن يسعون. 

 

 . 2/195البيت من الرجز. ينظر: ديوانه:  

)حسر(. الَعاَلُة: الناقُة   2/629ا. ينظر: الّصحاح:  الّلغة: َحَسْرَنا: ُيقال: َحَسَر البعيُر َيْحِسُر ُحُسوًرا، أي: َأْعيَ      

)عال(. الَعنُْس: الناقُة القوّيُة، وقيل: هي الصخرُة، ُشبّهت    6/2436الصلبُة الشديدُة. ينظر: المرجع السابق:  

 )عنس(.  6/150الناقُة بها؛ لصالبتها. ينظر: الّلسان: 

    . 1509-2/1508المصباح:  

 . 2/616المفتاح:  

 . 615ينظر: شرح شواهد اإليضاح:  
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 اخلامتة:

أحمُد اهلل على توفيقه، وأشكره على ما يّسر لي من إتمام هذا البحث، والّصالة والّسالم على  

وصحبه الميامين، وَمن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين،    سيّدنا محّمد، وعلى آلهأشرف خلقه  

 أّما بَْعُد:  

  - يف كتابه )المفتاح(    -فهذا ما تيّسر لي الوقوف عليه من اعتراضات ابن عصفور النحوّية  

على ابن َيْسُعون، وقد بلغت اثنتي عشرة مسألة، وقد تبيّن لي من خالل دراسة هذه المسائل ما  

 يلي:

غزارة علم هذين العلَمين الجليَلين يف علم النحو، كما وصفهما بذلك بعُض َمن ترجم لهما،   -1

 ودّقة عبارتهما يف استنباط مذاهب العلماء، واالحتجاج لها.

أّن أغلب اعتراضات ابن عصفور على ابن َيْسُعون تمثّلت يف عدم مراعاة ابن َيْسُعون المعنى   -2

 تظهاره خفيَّ اإلعراب وغامَضه. يف التوجيه النحوّي، وعدم اس 

بالّضعف،  النحوّية ألفيُت ابن عصفور يقسو يف الرّد على ابن َيْسعُون، ويحكم على توجيهاته    -3

 أو الفساد، أو البطالن، أو الُقبْح، أو البعد عن الّصواب، أو التوّهم، وغيرها! 

 أّن ابن َيْسُعون نال النصيب األوفر من اعتراضات ابن عصفور على شّراح أبيات )اإليضاح(.   -4

أّن ابن َيْسُعون كان من أهّم مصادر ابن عصفور التي عّول عليها يف كتابه )المفتاح(، وكان   -5

 ينسب النقل عنه حينًا، وهو الغالب، وقد ال يفعل ذلك حينًا آخر.

بن َيْسُعون وإْن كان معدوًدا من النحوّيين المتأّخرين، إاّل أّنه ترك أثًرا قيًّما  كشف البحث أّن ا  -6

  جعله مصدًرا لمن جاء بعده من العلماء، ومنهم ابن عصفور اإلشبيلّي.
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 :واملراجعصادر فهرس امل
 القرآن الكريم. -
 : املخطوطات، والّرسائل العلمّية: اًلأّو

رسالة ماجستير، كلية حواشي المفّصل، ألبي علي الشلوبين، ت/ حّماد بن محّمد الثمالّي،  -1

  م.1982هْ/1402مّكة المكّرمة،  -اللغة العربية: جامعة أّم القرى 

، البن ُرشيد، الجزء السادس،  مركز البحث العلمي  ملء العيبة فيما ُجمع بطول الغيبة -2

 (، مصّورة عن دار الكتب المصرية.1174بجامعة أّم القرى: مّكة المكّرمة، برقم )

 ثانًيا: املطبوعات:
، مع دراسة كتابه المصباح، للدكتور عبد اهلل الحسيني هالل، ابن يسعون النحوّي حياته وآراؤه  -3

 م. 1989هْ/1410(، 1لقاهرة، ط )مطبعة أبناء وهبة حّسان: ا

مركز ، المجيد دياب  عبد  د.  ت/ ، إشارة التعيين يف تراجم النحاة واللغوّيين، لعبد الباقي اليمايّن  -4

 م. 1986هْ/1406،  (1ط ) ، الملك فيصل للبحوث والّدراسات اإلسالمّية: الرياض 

يت، ت/ أحمد محّمد شاكر،    -5 كِّ وعبد الّسالم محّمد هارون، دار إصالح المنطق، البن السِّ

 م.1987(، 4المعارف: القاهرة، ط )

وعبد الّسالم         ،  ت/ أحمد محّمد شاكر ،  اختيار عبد الملك بن ُقريب األصمعيّ ،  األصمعّيات   - 6

 ال ت.، ( 3ط )،  دار المعارف: القاهرة ،  هارون 

 م. 2002(، 15) بيروت، طاألعالم، لخير الدين الزركلّي، دار العلم للماليين:  -7

يْد البطليوسيّ ،  االقتضاب يف شرح أدب الُكتَّاب  -8 ا،  و د. حامد  ،  البن السِّ قَّ ت/ أ. مصطفى السَّ

 م. 1996دار الكتب المصرية: القاهرة، ال ط، ، عبد المجيد

،  (1ط )       ،  مكتبة الخانجّي: القاهرة،  ت/ د. محمود محّمد الطناحيّ ،  أمالي ابن الشجريّ   -9

 م. 1992هْ/1413

لفكر دار ا،  ت/ محّمد أبو الفضل إبراهيم،  إنباه الّرواة على أنباه النّحاة، ألبي الحسن القفطيّ   -10

 م.1986هْ/1406،  ( 1ط ) ،  ومؤّسسة الكتب الثقافّية: بيروت ،  العربّي: القاهرة 
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،  بي البركات األنباريّ أل،  اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحوّيين البصرّيين والكوفيّين  -11

 م. 1982، ال ط، دار الجيل، ت/ مّحمد محيي الّدين عبد الحميد

إيضاح شواهد اإليضاح، ألبي علّي القيسّي، ت/ د. محّمد بن حمود الدعجاينّ، دار الغرب   -12

 م. 1987هْ/1408(، 1اإلسالمّي: بيروت، ط )

بِّّي، ت/ إبراهيم األبياري، دار الكتاب    -13 بغية الملتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، للضَّ

 م.1989هْ/1410(، 1المصري: القاهرة، ودار الكتاب اللبناين: بيروت، ط )

الفضل   بغية الوعاة يف طبقات اللغوّيين والنّحاة، لجالل الدين السيوطّي، ت/ محّمد أبو  -14

 م.1998هْ/1419عصرّية: بيروت، ال ط، إبراهيم، المكتبة ال

البلغة يف تاريخ أئّمة الّلغة، لمجد الدين الفيروز آبادي، ت/ بركات يوسف هبّود، المكتبة   -15

 م.2001هْ/1422(، 1العصرية: بيروت، ط )

ط ،  مكتبة الخانجّي: القاهرة،  ت/ عبد الّسالم هارون،  البيان والتّبيين، ألبي عثمان الجاحظ  -16

 م. 1998هْ/1418، (7)

بيديّ   -17 المجلس الوطنّي  ،  ت/ مجموعة من األساتذة،  تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّ

 م.1965هْ/1385، (2ط )، للثّقافة والفنون واآلداب: الكويت

التّواب،   تاريخ األدب العربّي، لكارل بروكلمان، الجزء الخامس، ترجمة/ د. رمضان عبد -18

 م.1977(، 2، ط )دار المعارف: القاهرة

عّواد    -19 بّشار  د.  ت/  الذهبّي،  اهلل  عبد  ألبي  واألعالم،  المشاهير  ووفيات  اإلسالم  تاريخ 

 م. 2003هْ/ 1424(، 1معروف، دار الغرب اإلسالمي: بيروت، ط )

الوردّي، دار الكتب العلمية: بيروت،      -20 ابن الوردّي، لزين الدين عمر بن  (،  1ط )  تاريخ 

 م. 1996هْ/1417

، ألبي عبد اهلل الزركشّي، ت/ محّمد ماضور، المكتبة تاريخ الدولتين الموّحدّية والحفصيّة  -21

 م. 1966(، 2العتيقة: تونس، ط )



 

1342 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

أ.د. حسن هنداوي،  ت/، ألبي حيّان األندلسيّ ، التّذييل والتّكميل يف شرح كتاب التّسهيل -22

   م. 1997هْ/ 1418،  ( 1ر القلم: دمشق، ط ) دا

، تحصيل عين الّذهب من معدن جواهر األدب يف علم مجازات العرب، ل علم الشنتمريّ  -23

 م.1992، (1ط )      ، دار الّشؤون الثقافيّة العاّمة: بغداد، ت/ د. زهير عبد المحسن سلطان

 ط، ال ت.  العربّية: القاهرة، ال دار إحياء الكتب  ،  التوضيح، للّشيخ خالد األزهريّ التصريح بمضمون   -24

،  (2ط )     ،  عالم الكتب: بيروت،  ت/ د. كا،م بحر المرجان،  ألبي علّي الفارسيّ ،  التّكملة  -25

 م. 1999هْ/1419

الّصلة  -26 لكتاب  اإلسالمي: التّكملة  الغرب  دار  معروف،  عّواد  بّشار  د.  األبّار، ت/  ، البن 

 م. 2011(، 1تونس، ط )

وزارة ،  ت/ أ. د. حسن هنداوي،  شرح مشكالت الحماسة، ألبي الفتح بن جنّيالتّنبيه على    -27

 م. 2009هْ/1430، (1ط )، األوقاف والّشؤون اإلسالميّة: الكويت

(،  1) البن ُدَريد، ت/ د. رمزي منير بعلبكّي، دار العلم للماليين: بيروت، ط،  جمهرة الّلغة  -28

   م.1987

التّصريح )مطبوع مع التّصريح بمضمون    -29   ،  الّتوضيح حاشية ياسين العليمّي الحمصّي على 

    ط، ال ت.  دار إحياء الكتب العربّية: القاهرة، ال   ،للّشيخ خالد األزهرّي( 

دار ،  وبشير جويجاتي،  ت/ بدر الّدين قهوجيّ ،  الحّجة للقّراء الّسبعة، ألبي علّي الفارسيّ   -30

 م. 1984هْ/1404، (1ط )، للتّراث: دمشقالمأمون 

، للوزير أبي عبد اهلل األندلسّي، مطبعة الدولة التونسية،  الحلل السندسيّة يف األخبار التونسيّة  -31

 م.  1287(، 1ط )

البغدادّي، ت/  -32 القادر  لعبد  العرب،  لسان  لباب  ولّب  األدب  هارون،  عبد خزانة  السالم 

 م. 1986هْ/1406(، 1القاهرة، ط )مكتبة الخانجّي: 

دار الّشؤون الثقافيّة العاّمة:  ،  ت/ د. محّمد علّي النّّجار،  الخصائص، ألبي الفتح بن جنّي  -33
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 م. 1990، ال ط، بغداد

عالم  ،  ت/ أ. د. عبد العال سالم مكرم ،  الّدرر الّلوامع على همع الهوامع، ألحمد بن األمين الشنقيطيّ   -34

 م. 2001هْ/ 1421،  ال ط ،  القاهرة الكتب:  

العجاليّن(   -35 )تميم  مقبل  ابن  عّزة حسن ،  ديوان  د.  بيروت ،  ت/  العربّي:  الّشرق  ، ط ال ،  دار 

   م. 1995هْ/ 1416

، مكتبة اآلداب: القاهرة،  ت/ محّمد محّمد حسين،  ديوان األعشى الكبير )ميمون بن قيس(  -36

 م. 1950، ال ط

القيس  -37 امرئ  إبراهيم ت/  ،  ديوان  الفضل  أبو  القاهرة،  محّمد  المعارف:  )،  دار  ،  (5ط 

 م.  1990

الجواليقّي(  -38 منصور  أبي  )رواية  الطائّي  تّمام  الحماسة، ألبي  أحمد حسن ،  ديوان  شرح/ 

 م.1998هْ/1418، (1ط )، دار الكتب العلميّة: بيروت،  بََسج

ة )شرح أبي نصر الباهلّي   -39 مَّ القّدوس  أبو   عبد  ت/ د. ،  العّباس ثعلب( ورواية أبي  ،  ديوان ذي الرُّ

 م. 1982هْ/ 1402،  ( 1ط ) ،  مؤّسسة اإليمان: بيروت ،  صالح 

وشرحه(  -40 )رواية األصمعّي  العّجاج  السطلي،  ديوان  الحفيظ  عبد  د.  مكتبة أطلس:  ،  ت/ 

 م. 1971، ال ط، دمشق

 م.1998،  ( 1) ط ،  دار صادر: بيروت ،  ت/ د. سجيع جميل الجميليّ ،  ن الَعْرِجيّ ديوا -41

،  ( 2ط )       ،  دار الكتاب العربّي: بيروت،  ت/ د. فائز محّمد،  ديوان عمر بن أبي ربيعة  -42

 م. 1996هْ/1416

،  (1ط )   ، دار صادر: بيروت، ت/ د. محّمد نبيل طريفيّ ، ديوان الُكميت بن زيد األسديّ  -43

 م. 2000

د اهلل المراكشّي، ت/ د. إحسان عبّاس الذيل والتّكملة لكتابي الموصول والّصلة، ألبي عب -44

م. 2012(، 1وزميليه، دار الغرب اإلسالمي: تونس، ط )
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دار الّشؤون ،  ت/ د. حاتم الّضامن،  ألبي بكر بن األنباريّ ،  الّزاهر يف معاين كلمات النّاس  -45

 م. 1987، (2ط )، الثقافيّة العاّمة: بغداد

أمالي    -46 البكريّ ِسْم  الآللئ يف شرح  الميمنيّ ،  القالي، ألبي ُعبيد  العزيز  مطبعة  ،  ت/ عبد 

 م. 1936هْ/1354، ال ط، لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشر

مؤّسسة الرسالة: ، ت/ شعيب األرنؤوط وآخرين، سير أعالم النّبالء، ألبي عبد اهلل الذهبيّ  -47

 م. 1958هْ/1405، (3ط )، بيروت

ات المالكيّة، لمحّمد بن محّمد مخلوف، دار الكتاب العربي:  شجرة النور الزكيّة يف طبق  -48

 هْ. 1350بيروت، ال ط، 

والّنشر  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد الحنبلّي، المكتب التجارّي للطّباعة  -49

والّتوزيع: بيروت، ال ط، ال ت.

بيروت،  الّريح هاشمت/ د. محّمد  ،  البن السيرايفّ،  شرح أبيات سيبويه  - 50 ط   ،  دار الجيل: 

 م. 1996هْ/1416، (1)

يوسف    - 51 وأحمد  رباح،  العزيز  عبد  البغدادّي، ت/  القادر  لعبد  الّلبيب،  مغني  أبيات  شرح 

 م.    1973هْ/1393دّقاق، دار المأمون للتّراث: دمشق، ال ط، 

األندلسيّ   - 52 مالك  البن  التّسهيل،  الرحمن  ،  شرح  عبد  د.  د.،  الّسيّدت/  بدوي   و  محّمد 

  م.1990هْ/1410، (1ط )، دار هجر: القاهرة، المختون

جناح،  ، ت/ د. صاحب         أبو  اإلشبيليّ شرح جمل الزجاجّي )الشرح الكبير(، البن عصفور    - 53

 م. 1999هْ/1419(، 1عالم الكتب: بيروت، ط )

عصفور  -54 البن  الجمل  عيد  شرح  بن  عيّاد  للّدكتور  المورد:،  مجّلة  الثقافة   الثبيتّي،  وزارة 

  م.1985هْ/1405(، 3(، ع )14العراق، مج ) -واإلعالم: بغداد 

، وعبد الّسالم محّمد هارون،  نشر/ أحمد أمين،  شرح ديوان الحماسة، ألبي علّي المرزوقيّ   -55

 م. 1991هْ/1411، (1ط )، دار الجيل: بيروت
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نشر مجمع الّلغة ،  ت/ د. عيد مصطفى درويش،  ّريّ شرح شواهد اإليضاح المنسوب البن ب  -56

 م. 1985هْ/1405ط،  طبع الهيئة العاّمة لشؤون المطابع األميرّية: القاهرة، ال، العربيّة بالقاهرة

،  تصحيح وتعليق/ محّمد محمود الشنقيطّي ،  شرح شواهد المغني، لجالل الّدين السيوطيّ   -57

 الت. ، ال ط، لجنة التّراث العربيّ 

مطبعة  ،  ت/ عدنان عبد الرحمن الدوريّ ،  البن مالك،  شرح عمدة الحافظ وعّدة الالّفظ  -58

 م. 1977هْ/1397، ال ط، العاين: بغداد

دار  ،  الّسالم محّمد هارون  ت/ عبد ،  ألبي بكر بن األنباريّ ،  شرح القصائد الّسبع الّطوال الجاهلّيات   -59

 م. 2005،  ( 6ط ) ،  المعارف: القاهرة 

  المفّصل، لموّفق الدين بن يعيش، مكتبة المتنبّي: القاهرة، ال ط، ال ت.شرح  -60

رِّي(، ت/ د. فخر الدين قباوة، دار الفكر: دمشق، ودار الفكر    -61 كَّ شعر األخطل )صنعة السُّ

 م. 1996هْ/1416(، 4المعاصر: بيروت، ط )

 ضمن )شعراء مقّلون(.، شعر الُكميت بن معروف األسديّ  -62

 م. 1990هْ/1411، (1ط )، عالم الكتب: بيروت، ت/ د. حاتم الّضامن، شعراء مقّلون -63

الغفور  أحمد عبد  سماعيل بن حّماد الجوهرّي، ت/ الّصحاح = تاج الّلغة وصحاح العربّية، إل  -64

 م. 1979هْ/ 1399،  ( 2ط )،  عّطار، دار العلم للماليين: بيروت 

(،  1، ت/ شريف أبو العال العدوّي، مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة، ط )الّصلة، البن بشكوال  -65

  م. 2008هْ/1429

صلة الّصلة، ألبي جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي، ت/ شريف أبو العال العدوّي، مكتبة  -66

  م. 2008هْ/1429(، 1الثقافة الدينية: القاهرة، ط )

(، 1) اإلشبيلّي، ت/ الّسيّد إبراهيم محّمد، دار األندلس، ط، البن عصفور  ضرائر الشعر  -67

 م. 1980

دار الكتب  ،  و د. عبد المجيد الترحيني ،  ت/ د. ُمفيد محّمد ُقميحة ،  العقد الفريد، البن عبد رّبه األندلسّي   -68
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 م. 1983هْ/ 1404،  ( 1ط ) ،  العلمّية: بيروت 

السابعة ببجاية، ألبي العبّاس الغبرينّي، ت/  فيمن ُعرف من العلماء يف المئة    عنوان الّدراية  -69

 م.1979(، 2عادل نويهض، دار اآلفاق الجديدة: بيروت، ط )

فوات الوفيات والّذيل عليها، لمحّمد بن شاكر الكتبّي، ت/ د. إحسان عبّاس، دار الثقافة:   -70

 م. 1974بيروت، ال ط، 

ط         ،  مؤّسسة الّرسالة: بيروت ،  أحمد الداليّ ت/ د. محّمد  ،  الكامل، ألبي العّباس المبّرد   -71

 م.1997هْ/1418،  ( 3) 

 (، ال ت. 1)  الكتاب، لسيبويه، ت/ عبد السالم محّمد هارون، دار الجيل: بيروت، ط   - 72

 م. 2003هْ/ 1424ب اإلبل، ل صمعّي، ت/ د. حاتم الّضامن، دار البشائر، ال ط،  كتا  - 73

، ت/ د. إحسان عبّاس وزميليه، دار صادر: بيروت، الفرج األصفهاينّكتاب األغاين، ألبي   - 74

 م. 2008هْ/1429(، 3ط )

ال ،  ودار اآلفاق الجديدة: بيروت،       ال ط،  دار الجيل،  ألبي علّي القالي،  كتاب األمالي  - 75

 ت.

حجازي، الهيئة المصرية كتاب الّتنبيه واإليضاح عّما وقع يف الّصحاح، البن بّرّي، ت/ مصطفى    - 76

 م.1980(،  1العاّمة للكتاب: القاهرة، ط ) 

ط   - 77 صنعاء،  اليمنّية:  واألبحاث  الدراسات  مركز  ت/  حمير،  ملوك  يف  الّتيجان  (، 1) كتاب 

 هْ.1347

الحيوان  - 78 الجاحظ،  كتاب  عثمان  هارون،  ألبي  الّسالم  عبد  ومطبعة مصطفى ،  ت/  مكتبة 

 م. 1965هْ/1384، (2) ط، البابي الحلبّي: القاهرة 

محمود    د.         ت/،  ألبي علّي الفارسيّ ،  كتاب الّشعر = شرح األبيات المشكلة اإلعراب  - 79

 م. 1988هْ/ 1408،  ( 1ط ) ،  مكتبة الخانجّي: القاهرة ،  محّمد الطناحيّ 

ألبي هالل العسكرّي، ت/ د. ُمفيد ُقميحة، دار الكتب  ،  الّصناعتين: الكتابة والّشعركتاب   - 80
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 م. 1989هْ/1409(، 2العلميّة: بيروت، ط )

،  إبراهيم السامرائّي  و د. ،  ت/ د. مهدي المخزوميّ ،  كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيديّ   - 81

 ال ت.، ال ط ، دار ومكتبة هالل 

خليفة، دار الكتب العلميّة: بيروت، ال  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي    -82

 م. 1992هْ/1413ط، 

  م.1990هْ/1414،  ( 3ط ) ، دار صادر: بيروت ،  لسان العرب، البن منظور اإلفريقيّ  -83

ينصرف  -84 ال  وما  ينصرف  الّزّجاج،  ما  إسحاق  قراعة،  ألبي  محمود  هدى  د.  مكتبة ،  ت/ 

 م. 2000هْ/1420، (3ط )، الخانجّي: القاهرة

العربية:   -85 اآلفاق  دار  المليطّي،  سعد  صالح  ت/  اإلشبيلّي،  عصفور  البن  المقّرب،  ُمثُل 

 م. 2006هْ/1427(، 1القاهرة: ط )

دار الكتب العلميّة:  ،  ت/ د. عبد الحميد هنداوي،  البن سيدة،  المحكم والمحي  األعظم  -86

 م. 2000هْ/1421، (1ط )، بيروت

 ال ت.،  ال ط ، دار الكتب العلمية: بيروت ،  سيدة المخّصص، البن  -87

المذّكر والمؤّنث، ألبي زكرّيا الفّراء، ت/ د. رمضان عبد التّواب، دار التراث: القاهرة، ط  -88

 م. 1989(، 2)

البصرّيات  -89 مطبعة ،  المسائل  محّمد،  أحمد  الّشاطر  محّمد  د.  ت/  الفارسّي،  علّي  ألبي 

 م. 1985هْ/1405(، 1المدين: القاهرة، ط )

ألبي علّي الفارسّي، ت/ صالح الّدين عبد اهلل السنكاوّي،  ،  المسائل المشكلة = البغدادّيات  -90

 م. 1983وزارة األوقاف والّشؤون الدينيّة، مطبعة العاين: بغداد، ال ط، 

المستدرك على ديوان بشر بن أبي خازم األسدّي، جمع وشرح/ أ. محّمد علّي دّقة، مجّلة  -91

 هْ. 1411(، 4(، ع )3امعة أّم القرى: مّكة المكّرمة، س )ج

د. بّشار عّواد معروف، دار الغرب ، ألبي عبد اهلل الذهبّي، ت/  المستملح من كتاب التكملة  -92
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   م.2008هْ/1429(، 1اإلسالمي: تونس، ط )

المصباح لْما ُأعتم من شواهد اإليضاح، البن يسعون، ت/ د. محّمد بن حمود الدعجاين،   -93

 م. 2008هْ/1429(، 1مطبوعات الجامعة اإلسالميّة: المدينة المنّورة، ط )

  م.1977هْ/1397معجم البلدان، لياقوت الحموّي، دار صادر: بيروت، ال ط،  -94

مكتبة  ،  تصحيح وتعليق/ أ. د. سالم الكرنكوي،  المرزباينّ  معجم الّشعراء، ألبي ُعبيد اهلل  -95

 م. 1982هْ/1402، (2ط )، ودار الكتب العلميّة: بيروت، القدسيّ 

الصديفّ  -96 القاضي  أصحاب  يف  الكتاب  المعجم  دار  األبياري،  إبراهيم  ت/  األبّار،  البن   ،

 م.1989هْ/1410(، 1المصري: القاهرة، ودار الكتاب اللبناين: بيروت، ط )

 م. 1993هْ/ 1414(،  1المؤّلفين، لعمر رضا كحالة، مؤّسسة الرسالة: بيروت، ط )   معجم -97

المعارف:    -98 دار  د. شوقي ضيف،  المغربّي، ت/  سعيد  الَْمغرب، ألبي  ُحَلى  يف  الُْمغرب 

 م. 1993(، 4القاهرة، ط )

لمحمد    -99 العلوم،  موضوعات  يف  السيادة  ومصباح  السعادة  بطاش  مفتاح  الشهير  مصطفى 

 م. 1985هْ/ 1405(، 1كبري زاده، دار الكتب العلميّة: بيروت، ط )

الملك المفتاح يف شرح أبيات اإليضاح، البن عصفور، ت/ رفيع بن غازي السلمّي، مركز    -100

 م.2015هْ/ 1436(،  1فيصل للبحوث والّدراسات اإلسالمّية: الرياض، ط ) 

 ط، ال ت. بي القاسم الزمخشرّي، دار الجيل: بيروت، ال المفّصل يف علم العربّية، أل  - 101

المقاصد النحوّية يف شرح شواهد شروح األلفيّة، المشهور بْ )شرح الشواهد الكبرى(،   -102

العينيّ  الّدين  )،  لبدر  ط  القاهرة،  السالم:  دار  وزميليه،  فاخر  محّمد  علي  أ.د.  (، 1ت/ 

 م. 2010هْ/1431

عمادة  ،  الّدويش ت/ د. أحمد بن عبد اهلل  ،  لعبد القاهر الجرجاينّ،  التّكملةالمقتصد يف شرح    -103

 م. 2007هْ/ 1428،  ( 1ط ) ،  البحث العلمّي: جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسالمّية: الّرياض 

، عالم الكتب: بيروت،  ألبي العبّاس المبّرد، ت/ محّمد عبد الخالق عضيمة، المقتضب -104
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 ال ط، ال ت.

عصفور  -105 البن  الجواريّ ،  المقّرب،  الّستّار  عبد  أحمد  الجبوريّ ،  ت/  اهلل  وزارة ،  وعبد 

 م.1972هْ/1392، (1ط )، األوقاف والّشؤون الدينيّة: بغداد

المعرفة:   -106 دار  قباوة،  الدين  فخر  د.  اإلشبيلّي، ت/  البن عصفور  التّصريف،  يف  الممتع 

 م. 1987هْ/1407(، 1روت، ط )بي

الموسوعة الميّسرة يف تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنّحو والّلغة، جمع وإعداد/ وليد    -107

 م. 2003هْ/1424(، 1بن أحمد الحسين الزبيرّي وزمالئه، نشر مجّلة الحكمة: بريطانيا، ط )

إحسان   د.  المّقرّي التلمسايّن، ت/ نفح الّطيب من غضن األندلس الّرطيب، ألحمد بن محّمد    - 108

 م. 1968هْ/ 1388عّباس، دار صادر بيروت، ال ط،  

الّلغة  - 109 يف  األنصاريّ ،  النّوادر  زيد  أحمد،  ألبي  القادر  عبد  محّمد  د.  الّشروق: ،  ت/  دار 

 م. 1981هْ/1401، (1ط )، بيروت

الظنون  -110 كشف  من  المصنّفين  وآثار  المؤلّفين  أسماء  العارفين  باشا  هدّية  إلسماعيل   ،

 م. 1992هْ/1413البغدادّي، دار الكتب العلميّة: بيروت، ال ط، 

عبد السالم هارون، و   همع الهوامع يف شرح جمع الجوامع، لجالل الدين السيوطّي، ت/ أ.   -111

 م. 2001هْ/1421عالم الكتب: القاهرة، ال ط، أ.د. عبد العال سالم مكرم،  

فرانزشتايز    -112 النشر  دار  ينغ،  ديدر  عناية/ س.  الصفدّي،  الدين  لصالح  بالوفيات،  الوايف 

 م. 1974هْ/1394(، 2بفيسبادن، ط )

بيروت،    -113 الجديدة:  اآلفاق  دار  نويهض،  عادل  ت/  القسنطينّي،  قنفذ  البن  الوفيات، 

 م. 1983هْ/1403(، 4) ط

 ثالًثا: الدورّيات: 

 هْ. 1411(، 4(، ع )3مّكة المكّرمة، س ) مجّلة جامعة أّم القرى: -114

  م. 1985هْ/1405(، 3(، ع )14مجّلة المورد. وزارة الثقافة واإلعالم: بغداد، مج ) -115
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 فهرس البحث

 

 رقم الصفحة املوضوع م

1 
 1279 املقدمة

2 

تابه )املفتاح يف شرح كالتعريف بابن عصفور، و: األول املبحث

 أبيات اإليضاح

1283 

3 
 1295 التعريف بابن َيْسُعون: الثاني املبحث

4 
 1303 : اعرتاضات ابن عصفور النحوّية على ابن يسعونالثالث املبحث

5 
 1339 اخلامتة والنتائج

6 
 1340 املصادر واملراجع

7 
 1350 الفهرس

 


