مجلة شمالجنوب

العدد الثاني عشر

ديسمبر 1028

عجالة ذوي االنتباه يف حتقيق إعراب ال إله إال اهلل
إلبراهيم الكوراني (1111هـ 1961 -م)
دراسة وتحقيق

مصطفى سالم المازق
جامعة مصراتة  -ليبيا
المقدمة
السالم على ِّ
أما بعد:
نبيِّه خاتم
رب
الحمد هلل ّ
َ
َ
الصالة و ّ
العالمين ،و ّ
المرسلين؛ ّ
قمت بتحقيقهاا بعناوانُ ( :عجالاة ذو اننتبااه فاح تحقيار بعاراب ن بلاه بنّ اهلل)
فهذه رسالة ُ
انح ،االعاات عليهااا عاان ارياار اابّة المعلومااات الدوليااة فااح المّتبااة
منسااوبة بلااى الّااور ّ
االمية ،فرأيتهااا ت ااتمة علااى فوا ااد ّقيمااة وتوجيهااات
محمااد باان سااعود ارسا ّ
المرّزّيااة بجامعااة ّ
م
ين فااح مصا ّان ات التّ سااير واللّ،ااة ،واااذا ااماار دعااانح بلااى اناّااال
عدياادة وافقاات المع اربم َ
ثم تحقيقها .والهدف ترويض الباحث على انستنباا وال هم ،وبذلك أنّ تُأخذ المسا ة
عليها ّ
مقدمااة
الساداد .وينقساام ااذا البحاث بلاى ّ
ضاربة بادون فّار ون ُدربااة ،واهلل أساأله التّوفيار و ّ
انح
أمااا الجانااب ّ
وجااانبين :جانااب ّ
الد ارسااة ،وجانااب التّحقياار؛ ّ
اح ،فتّلّماات علااى الّااور ّ
الد ارسا ّ
من حيث :اسمه – ومولده -و يوخه – وتالميذه -ومؤلّ اته وآثاره – وأقواة العلماء
أما جانب التّحقير فقد اتّبعت المنهج المتعارف عليه عند المحقّقين.
فيه ووفاته؛ ّ
1
ترجمة المؤلف
انح
اسا اامه ولقبا ااه ونسا اابته :بب ا اراايم با اان ا ااهاب ا2ل ا ا ّدين حسا اان ال ا ااهرزور ّ ال ّ ا ااهر ّ
م
المنورة .
افعح ،نزية المدينة ّ
انح الّرد ّ ال ّ ّ
الّور ّ
1
تح 111 /1؛ وجاالء العيناين فاح
انظر ترجمته فح :تاريخ عجا ب اآلثار فح التّراجم وااخبار ،للجبر ّ
ارسالمح للحجو ّ 521/2؛
السامح فح تاريخ ال قه
محاّمة ااحمدين
لأللوسح ،ص44- 45 :؛ وال ّر ّ
ّ
ّ
اانح ،ص99 :؛ وخ ازناة التّاراث (فهار مخاوااات)
ب
لألل
ار
ي
ان
ر
ال،
اة
قص
اف
س
لن
المجانير
واامش :نصب
ّ
ّ
للزرّلح 94 /1؛ ومعجم المؤلّ ين .21 /1
أصدره مرّز الملك فيصة 411 /96؛ وااعالم ّ
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مولده ومّانها :ولد فح ّواة سانة1124( :ه) الموافار (1919م) بابالد اهران
مان جبااة الّارد ،ون ااأ فاح ع ّاة وصاايانة ودياناة ،وأخاذ فاح الااب العلام بابالده علااى
م ايخ بالده ،وفاز منه بالحظّ ااوفى.3
ااجح ا ا ا وال ّ ايخ سالاان ا ا ا ا
محمد
يوخه :أحمد بن ّ
المقدسح الق ا ّح ا ا ا ا وال ّهاب الخ ّ
ّ
اابلح ا ا ا ا وعبااد اهلل باان سااعيد الالّاااور ا ا ا ا
ّ
ومحمااد اريف الّااورانح الصااديقح ا ا ا ا وال ّ4اام البا ّ
الحّمح.
علح بن ماير
ّ
وأبو الحسين ّ
5
تالميذه :لقد ّثار تالمياذه حتّاى قاالوا" :قاد أجااز لمان أدرك عصاره"  ،وارجاازة ن
تّون بن لمن تلقّى العلم عنه ،واذه العباارة تاد ّة علاى ّثارة تالمياذه ،مانهم :عباد اهلل
ومحمااد عبااد اهلل باان ناصاار
الدم ااقح 7ا ا ا ا
الدّا
باان أحمااد بل ّيااه )6ا ا ا ا وال ّ اام
اداّجح ّ
ّ
ّ
ّ
8
الدين عبد القادر.
ّ
مصن ات ّثيرة؛ واجازات وروايات منها :ب رار ال ّ م بتعريب
العلمية :له
آثاره
ّ
ّ
انح على
الّلمات الخم (فح اللّ،ة) و رح العوامة الما ة (مخاوا) وحا يه الّور ّ
م
حء﴾ [النور ]94 :وانباه
﴿ي َّ ُ
المو ّ ح رح الّافية ،وت سير قوله تعالىَ :
اد َزيتُهَا ُيض ُ
ارنباه فح تحقير بعراب ن اله بنّ اهلل (رسالة) ،واعماة ال ّر ،ونواة الاّوة واامم ريقاظ
الصحاح ويسمى أيضا لوامع الآللح ...وغير ذلك.9
الهمم؛ وجناح ّ
النجاح بالعوالح ّ
2
لح .94 /1
انظر :معجم المؤلّ ين لّحالة  ،21 /1وااعالم ّ
للزرّ ّ
 3انظر :معجم المؤل ين لّحالة  ،21 /1وااعالم للزرّلح .94 /1
4
اح111/1؛ ولواماع ااناوار
انظر م ايخه فح :تاريخ عجا ب اآلثار فاح التّاراجم وااخباار للجبرت ّ
ينح.251/1
ّ
البهية ّ
للس ار ّ
تح .111/1
ر
للجب
ااخبار
و
اجم
ر
الت
فح
اآلثار
ب
عجا
يخ
ر
 5تا
ّ
ّ
 6فهر ال هار وااثبات .514/1
 7انظر :فهر ال هار وااثبات .565/1
8
ايخنا
محمااد عبااد اهلل باان ناصاار الا ّادين عبااد القااادر :قاااة ا ُ
جاااء فااح آخاار المخاااوا (أ) :قاااةّ :
سره -انتهى .المؤلّف او (الّورانح).
المؤلّف – ّ
قد اهلل ّ
9
اانح 259/1؛ وايضااح
أنظر ّ
مصن اته فاح :فهار ال هاار وااثباات لعباد الحاح بان عباد الّبيار الّت ّ
بن ّتبااه
المّنااون رسااماعية باان محمااد أمااين البابااانح 19/5؛ وااعااالم ّ
للزرّلااح  ،94/1وفيااه :قيااةّ " :
تنيف عن ثمانين".
ّ

11

مجلة شمالجنوب

العدد الثاني عشر

ديسمبر 1028

أقواة العلماء فيه :وص ه ّثير من العلماء بأوصاف ري ة تد ّة على ّثرة علمه
وحساان ُخلقااه ،منهااا :ماان المجا ّاددين علااى أر الحاديااة ع اار ،وخاتمااة المحقّقااين،
وعماادة المسااندين10؛ وجاااء فااح( :تاااريخ عجا ااب اآلثااار فااح التّاراجم وااخبااار) اااو
اايخ ال ّ اايون برا ااان ال ا ّادين ،11وج اااء ف ااح(:الب اادر الاّ ااالع بمحاس اان م اان بع ااد الق اارن
ان دأبه بذا عرضت لاه مساألة فاح ف ّان
السابع) :ال ّ افعح ،ارمام ال َّبمير ال ُمجتَهدَ ،و َّ َ
ّ
اانين،
م
ث
اى
ل
ع
اف
ي
تن
ها
بن
قية
ى
حت
ة
ر
ّثي
ات
مصن
وله
ارتقان،
غاية
ن
ال
ذلك
أتقن
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
12
محماد
وبر فح جميع ال نون ،وأق أر باللّ،اة العر ّبياة وال ارس ّاية والتّ ّ
رّياة  .وقااة عناه ( ّ
اينح) :ال ّ اايخ ارم ااام الع ااالم العالّم ااة خ اااتم المحقّق ااين عم اادة المس ااند ص اااحب
الحس ا ّ
الن ّسااابة ،ا ااتهر ذّ اره وعااال قاادره
المؤلّ ااات العدياادة المحقّاار الماادقّر ااثاار ّ المسااند ّ
13
وار بليه الاّالبون مان البلادان القاصاية لألخاذ والتّلقّاح عناه .وقاد بلام مان ح ظاه
ّأناه لاو نظاار مساألة فاح ّتاااب وغااب عنااه سابع سانين ثا ّام سا ة عنهاا لقاااة :ااح فااح
ّتاب ّذا ص حة ّذا فح سار ّذا 14وقالوا عنه :حامة لواء ال ّ ريعة والحقيقة بمام
م
الصالحاء وصاالح العلمااء
الص ّ
اوفح ال قهااء ،وعاالم ّ
اامة وحبر الملّة ،فقيه ّ
ّ
وفية وص ّ
ووارث علوم ااولياء ووارد موارد ااص ياء.
الحج وس ّانةَ العمارة والاب العلام؛
رحالته ووفاته :ااف فح البلدان ،قاصدا اداء ّ
ثم سافر بلى ال ّام وبقح فيهاا أربعاة أعاوام ،واجتماع
ّ
فمر على ب،داد فأقام بها قدر عامينّ ،
ااجح) ثا ّام ذاااب بلااى م ّّااة ،ثا ّام المدينااة
ا
الخ
اهاب
ا
ال
(
اع
ا
م
اا
ا
ه
ب
ه
ر
ارو
ا
م
اد
ا
ن
ع
ار
ا
ص
م
اح
فا
ّ
ّ
السااالم -ولاام ياازة بلااى أن مااات فيهااا عصاار
الصااالة و ّ
المنا ّاورة -علااى ساااّنها أفضااة ّ
يوم ااربعاء الثّامن والع رين من جمادى ااولى سنة1111( :ه) ودفن بالبقيع(.)15
 10انظر :عون المعبود وحا ية ابن القيم ،لامحمد أ رف .299/11
11
تح .111/1
 12تاريخ عجا ب اآلثار فح التّراجم وااخبار للجبر ّ
وّانح .11/1
السابع لل ّ
انظر :البدر الاّالع بمحاسن من بعد القرن ّ
ّ
13
محمد مراد .4/1
أنظر :سلك ّ
محمد بن ّ
لمحمد خلية بن علح بن ّ
الدرر فح أعيان القرن الثّانح ع ر ّ
 14انظر :فهر ال هار وااثبات .565/1
 15انظاار :تاااريخ عجا ااب اآلثااار فااح الت اراجم وااخبااار ،للجبرتااح 111 /1؛ وجااالء العينااين فااح
االمح للحجاو ّ
محاّمة ااحمدين لآللوسح ،ص44- 45 :؛ وال ّر ّ
السامح فاح تااريخ ال قاه ارس ّ
اانح ،ص99 :؛ وخ ازنااة التّا اراث
 521 /2واااامش :نصااب المجااانير لنسااف ّ
قصااة ال،رانياار لأللبا ّ
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النحو ،وقد جااءت
علمية فح ّ
وصف المخاوا :اذا المخاوا عبارة عن رسالة ّ
قوياة فاح موضاوعها ترفاع حيارة االاب العلام ،وقاد وسامها :ب ا( ُعجالاة
فريادة فاح بابهاا ّ

يسار اهلل لاح اامار فاح اناّاال
ذو اننتباه فح تحقير بعاراب ن بلاه انّ اهلل) وقاد ّ
على نسختين:
محماد بان
ّ
الس ّ
النسخة ااولى :مّانهاّ :
عودية ( ّ
الرياض) المّتبة المرّزّية بجامعة ّ
االمية ،ورق ا اام الح ا ا ااظ )5559( )6299( :مصا ا ا ّاورة ع ا اان نسا ا ااخة فا ا ااح
س ا ااعود ارسا ا ا ّ
( سااتربيتح) برياانيااا ،ورمزاااا (أ)ّ ،أولهااا :ال َحما ُاد لملا ماه ال،ن ا ،ح الحميا ماد ،مالا ماك الملا ماك
م
الملما ااك
الص ااالة و ّ
المب اادم المعي ااد .آخرا ااا :أفض ااة ّ
الس ااالم ع اادد خل اار اهلل ب اادوام اهلل َ
م
العالّم ،وال َحم ُد لمل ماه َر ِّ
ين .عادد لوحاتهاا )6( :لوحاات ،عادد ااساار)19( :
ب ال َعاالَم َ
سااا ار تقريبااا ،عاادد الّلمااات فااح ّ ا ّة سااار بمعا ّادةّ )11( :لمااات ،خاّهااا :معتاااد،
محم ااد عب ااد اهلل ب اان ناص اار ال ا ّادين عب ااد الق ااادر ب اان بم ااام العلم اااء وقاض ااح
ناس ااخهاّ :
النسااخ :يااوم ااربعاااء  2ماان ااهر
ارسااالم صااب،ة اهلل باادر ّ
الدولااة ،تاااريخ ومّااان ّ
رمضان المبارك سنة1916( :ه) فح بلدة (مدار ) بالهند.
المحموديااة ،رق اام
السااعودية (المدين ااة المنا ّاورة) المّتب ااة
ّ
النسااخة الثّانيااة :مّانه اااّ :
ح ظها )2995/11( :ورمزااا( :ب) ّأولهاا :ال َحم ُاد لمل ماه ال،نا ،ح الحمي ماد ،مال ماك المل ماك
م
اف لَاهُ بمن
المبدم
ت) و﴿فَ َال َّا م َ
المعيد ،آخراا :واّذا الجواب فح( :ن َ ماف َح بمنّ أََن َ
م
ُاا َاو﴾ وال َحما ُاد لملا ماه َر ِّ
ين .ع اادد لوحاتهااا )5( :لوحااة ،عاادد ااسااار )24( :س ااا ار
ب ال َعااالَم َ
بمعدةّ )12( :لمة ،خاّها :صعب القراءة.
تقريبا ،عدد الّلمات فح ّ ّة سار ّ
أن عن ا اوان المخاا ااوا( :عجالا ااة ذو
نسا اابتها بلا ااى المؤلّا ااف :أجمعا اات المصا ااادر ّ
اننتباااه بتحقياار بع اراب ن بلااه بنّ اهلل) لمؤلِّ هااا بب اراايم باان حساان باان ااهاب الا ّادين
انح (تا ا1111اا ا 1961 -م) فقااد جاااء فااح( :بيضاااح المّنااون) "عجالااة ذوى
الّااور ّ
(فهاار مخاواااات) أصاادره مرّااز الملااك فيصااة 411/96؛ وجاااء فااح :تاااا العاارو للزبيااد ّ
 959 /11فقاةَ":ن َقلَه ال ُ م
انح َ اي ُخ َم اايخنا ،وقااة فاح موضاع آخار)921/25 :
يخ ببراايم ال ُّاور ّ
م
م
م
م
وقاة ال ّ ُ م
النص ماب
اايم ال ُّورانم ،ح فح ارمح َعقي َادة أُساتاذه :مان قاا َة مان ال،نحااة (بمن) ّافاة ن تَخ ُارُا عان ّ
يخ ببر ُ
م
م
م
للزرّلح 94 /1؛ ومعجم المؤلّ ين لّحالة .21/1
فحّ ُمه نا ئٌ عن استقراء ناقص"؛ وااعالم ّ
ُ
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اننتباااه بتحقياار بعاراب ن بلااه بنّ اهلل ،لبراااان الا ّادين بباراايم الّااورانح"( )16وقااد عا ّادد
مصن اته ،وذّر من ضمنها" :عجالاة ذوى اننتبااه تَح مقيار
صاحب (ادية العارفين)
ّ
()17
انح وذلااك
بعاراب َن بلااه بنّ اهلل" .وقااد ورد فااح اااذه المخاواااة نساابتها بلااى الّااور ّ
انح ن يها عنه.
فح ص حة غالف ّ
النسخة(أ) .ولم أجد أحدا ّ
ممن ترجم للّور ّ
النقاا اآلتية:
عملح فح التّحقيرّ :
يتلخص عملح فح التّحقير فح ّ
ص المختار.
النسختين مع بعضهما و
اخترت ّ
قمت بمقابلة ّ
ُ
 ُالن ّ
 وضعت عالمات التّرقيم مع ضبا الّلمات التح تحتاا بلى ضبا ،ليساهة علاىالقارم انست ادة منها.
النص من ّتب اللّ،ة والمعاجم.
 رحت اال اظ ال،ريبة الواردة فح ّجت اآليات القرآنية ووضعتها بين قوسين مزّارين.
خر ُ
 ّبوية من ّتب الحديث.
جت ااحاديث ّ
خر ُ
الن ّ
 ّ وضعت عناوين لل قرات بين ولتين []...النص.
عرفت بااعالم الواردة فح ّ
 ّثانيا :جانب التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم
[المقدمة]
ال َحما ُاد لملا ماه ال،نا ،ح الحميا ماد ،مالا ماك الملا ماك المباادم المعيا ماد ،وأ ااهد أن ن بلااه بنّ اهلل
ااوة اآلخ اار الظّ اااار الب اااان ال ،ااور ال ّ ااهيد،
رفي ااع ال ا ّادرجات ذو الع اارش المجي اادّ ،
م
ين بّلماة التّوحياد -
أن ّ
وأ هد ّ
محمدا عب ُاده ورساولُه ال ُ
ااتم س ِّايِّد المرسال َ
سيدنا ّ
ااتح الخ ُ
ص الّى اهلل عليااه وعلاايهم وعلااى آلهاام وصااحبهم أجمعااين وس الّم تسااليما عاادد خلاار اهلل
بدوام اهلل ال ّعاة لما يريد؛ وبعد :فهذه (عجالة( )18فاح بعاراب ن بلاهَ بنّ اهللُ) ُع ِّجلات
 16انظر :بيضاح المّنون ربراايم با ا .62/5
17
ادية العارفين .94/1
ّ
18
الصحاح تاا اللّ،ة وصحاح العر ّبية 1191 /4؛
العجالة
ّ
بالضم :ما تعجلتَه من حء .انظرّ :
ُ
وتاااا العاارو ماان جاواار القااامو 595 /26؛ وجاااء فااح :المعجاام الوساايا ( 469 /2العجالااة)
مما ن يت معبه.
يتزوده المسافر ّ
ما يعجة من حء وما ّ
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لاالب ُمنتخبة مان أصالها( )19الاذ اساتوعبنا فياه وجاوه بعاراب (ن بلاه بنّ اهلل) وماا
يتعلّ اار بتل ااك الوج ااوه م اان ال ا ّانقض واربا ارام( )20ف ااح تحقي اار المق ااام وتوض اايح الما ارام،
وبسانا الّالم فيها بساا وافيا محياا بأاراف الّالم افيا بإذن اهلل الملاك العاالّم،
بااوة واآلخر فح الباان والظّاار آمين.
واهلل المسؤوة أن ين ع ّ

[معنى ن بله بنّ اهلل]
()21
أن (ن بلهَ بنّ اهلل) أجمع اانبياء علاى ال ّادعوة بليهاا ،قااة ارماام
[فنقوة] اعلم ّأون ّ
حجة ارسالم أبو حامد ال،زالح(- )22رحمه اهلل تعاالى -فاحّ( :تااب م
العلام)( )23مان:
ّ
ّ
()25
()24
(ارحياء) " :والذ ينب،ح أن يقااع المحصاة باه ون يساتريب فياه  ...بذا بلام
 19ب ااارة بلااى مؤلّ ااه الااذ يحمااة عن اوان( :بنباااه ارنباااه فااح بع اراب ن بلااه بنّ اهلل) انظاار :الباادر
الااّلع بمحاسن من بعد القرن السابع .12 /1
20
م
م
ات
ض لُ َ،ااة :بمف َسا ُ
ات ال َحبااة َنقضااا َحلَلا ُ
ااد َمااا أََب َرمتَااهُ مماان َعق اد أََو بَناااء أََو َغيا مارهُ ،يقَاااةَ :نقَضا ُ
الاانق ُ
ات مااا أََبرمااه :بم َذا أََباَلتَااه ،فَااالنقض م
ضا ،د اربا َارمام .انظاار :القااامو المحاايا
ُ
ُ
َبرَمااهَُ ،و ممنااهُ ُيقَاااةَ :نقَضا ُ َ َ َ ُ
ص ،949وانظاار المصااباح المنياار ص( 921نقااض)؛ واربا َار ُام مفااح الل،َ ،ا ماة مماان أََبا َارَم ااما َار َوَب َرَمااهُ:
ات ااما َار :أح َّمتُااهَُ ،وقَاااة ال َعس ا َّ مر  : ،بمبا َار ُام ال ااح مء تَق موَيتُااهَُ ،وأََص الُهُ مفااح
أََح َّ َمااهُ ،قَاااة ال َخلميااة :أََب َرما ُ
تَق موَي مة ال َحبةَ ،و ُا َو مفح َغي مرمه ُمستَ َع ٌار .انظر :لسان العرب 59/12؛ ومقايي الل،ة نبن فار /1
 ،291وال رور فح الل،ة ص( 211بارم)؛ ويمّان القاوة :ال ّانقض ض ّاد اربارام ،واربارام :ارحّاام.
االن ح ن ااح
الن ااح ،والا ّارّن الثّااانح :ارثبااات ،والم اراد با ّ
ااوةّ :
وماان المعلااوم ّ
أن لهااا رّنااان :الا ّارّن ّ
عما سوى اهلل تعالى من سا ر المخلوقات ،والمراد بارثباات بثباات ارلهياة هلل سابحانه فهاو
ارلهية ّ
الحر وما سواه من اآللهة التح اتخذاا الم رّون فّلّها باالة.
ارله
ّ
 21سقا من (أ).
 22ولااد باااو ساانة541( :ه) وصا ّانف الّتاابُ ،يقَاااة صا ّانف تمسااعماَة وتسااعا َوتمسااعين تصااني ا،
م
م
م
م
اين مجلاادا-
منهَااا :بحياااء علااوم الا ّادين؛ وتهافاات ال السا ة؛ وياااقوت التأ مويااة فااح تَ سااير القُاارآن -أََرَبعا َ
والااذ َاب اربريااز مفااح َخ اواص القُاارآن الع مظاايم؛ وصا ّانف جااو م
اار القُاارآنَ ،و َّ َاناات َوفَاتااه باااو َيااوم
َ
ََ
ّح /9
اب
ا
للس
ى
ار
ب
الّ
ة
اافعي
ا
ال
اات
ق
اب
:
ار
ظ
ان
).
ه
414
(
:
اادى اآل مخ َارة ساانة
مانثَناي من َاربماع ع اار ُج َم َ
ّ
ّ ّ
وادية العارفين .61 /2
211؛ ّ
23
م
انااه غايااة المها ّام؛ اّ ااف ّأون عاان العلاام الااذ
رت الجملااة بّتاااب (العلاام) ّ
اح :وصا ّاد ُ
قاااة ال ،ازلا ّ
أمار اهلل علاى لساان رساوله -صالّى اهلل علياه وسالّم -ااعياان بالباه؛ بذ قااة رساوة اهلل -صالّى اهلل عليااه
الدين .2 /1
وسلّم -الب العلم فريضة على ّ
ّة مسلم .انظر :بحياء علوم ّ
24
أسساته علاى أربعاة أرباا  ،وااح رباع العباادات،
اد
ق
"
2
/
1
ين
اد
قاة ال،زالح فح :بحيااء علاوم ال ّ
ّ
وربع العادات ،وربع المهلّات ،وربع المنجيات.
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اأوة واج ااب علي ااه تعل،اام
الرجااة العاق ااة ب ااانحتالم أو ّ
الس ا ّان ض ااحوة نهااا ار –م ااثال -ف ا ّ
()27
()26
محمااد رسااوة اهلل)"
ّلمتا ماح ال ّ ااهادة وفهاام معناامااا واااو قااوة( :ن بلااه بنّ اهلل ّ
()28
عباا (- )29رضاح اهلل عنهماا-
عن ابان ّ
انتهى من ال،رض منه ،وأسند البخار ّ
()30
اك تَق َاد ُم
لما َبعث معاذا بلى اليمن قاة له" :بمن َ
أن ّ
ّ
بح – صلّى اهلل عليه وسلّمّ -
الن ّ
()32
م ()31
م
م
م
م
م
م
وام بلَياه ع َب َ
َعلَى قَوم أََاة ّتَابَ ،فل َي ُّن أََو َة َما تَد ُع ُ
اادةُ اللاه  ،فَاإ َذا َع َرفُاوا اللاهَ
()33
صالَ َوات"  ...الحاديث ،قااة الحاافظ ابان
فَأََخبمرُام أََن اللهَ قَد فَ َار َ
ض َعلَاي مهم َخما َ َ
25
المحصة.
الدين  :15 /1به
فح :بحياء علوم ّ
ّ
 26فااح (ا) ّلمااة .وقااد يالاار علااى الّااالم ّلمااة .قاااة اباان عقيااة" 19 /1 :الّلمااة قااد يقصااد بهااا
الّالمّ ،قولهم فح :ن بله بنّ اهلل ّلمة ارخالص"
27
الدين .15 /1
بحياء علوم ّ
28
محمد بن بسماعية بن بباراايم بان الم،يارة البخاار ّ  ،ولاد -رحماه اهلل -فاح بخاارى
أبو عبد اهلل ّ
فااح يااوم الجمعااة لااثالث ع ارة ليلااة خلاات ماان ااهر ا ّاواة ساانة165( :ه) وماان مؤل اتااه :اادب
الص اا،ير ,وخل اار أفع اااة العب اااد,
الص ااالة ,والتّ ااأريخ الّبي اار ,وااوس ااا ,و ّ
الم اارد ,ورف ااع الي اادين ف ااح ّ
الضاع اء ,والجااامع الّبيار ,والمسااند الّبيار ,والتّ سااير الّبياار ...تاوفّح -رحمااه اهلل -فاح قريااة ماان
و ّ
قاارى ساامرقند ،ساانة249( :ه) .انظاار :وفيااات ااعيااان نباان خالّ اان 166 /5؛ و ااذرات الااذاب
فح أخبار من ذاب نبن عماد .249 /9
29
امح.
عبا بان عباد الماّلاب بان اا ام بان عباد منااف ،أباو ّ
عبد اهلل بن ّ
اح الها ّ
العباا القر ّ
ااماة.
يسمى البحر ،لسعة علمه،
ويسمى حبار ّ
ّ
عم رسوة اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وّان ّ
ابن ّ
اح -صالّى اهلل علياه
بح -صلّى اهلل عليه وسلم -وأاة بيته بال ّ عب من م ّّة ،فأتح باه ّ
ولد و ّ
النب ّ
الن ّ
فحنّااه بريقااه ،وذلااك قبااة الهجارة بااثالث ساانين ،وتااوفّح ساانة)96( :ه بالاّااا ف ،واااو اباان
وسالّمّ -
سبعين سنة .انظر :انستيعاب فح معرفة ااصحاب نبن عباد الب ّار 699 /9؛ وأساد ال،اباة نبان
ااثير .161 -169 /9
30
م
يّناى أَََباا َعباد الارح َمن.
احّ ،
معاذ بان جباة بان َعمارو بان أو بان الخازرا ،اانصاار ّ الخزرج ّ
م
صالى اللاهُ علياه وسالم-
َو ُا َو أحد ّ
السبعين الذين اهدوا العقباة مان اانصاار ،وآخاى َر ُساوة اللاه َ -
بينااه وبااين عبااد اهلل باان مسااعود ،و ااهد بااد ار والم ااااد ّلّهااا ،وبعثااه رسااوة اللا ماه -صاالى اللااه علَيااهم
ُ َ
َ
َُ
َ ُ
النااا القارآن و ا ار ع ارسااالم ،ويقضاح بيانهم ،وجعااة بملَي ماه قاابض
ام
ل
يع
َو َسال َم -قاضايا بملَااى الايمن،
ّ
ّ
العماة الذين باليمن .انظر :انستيعاب فح معرفة ااصحاب .1512 /9
ّ
الصدقات من ّ
يوحدوا اهلل".
"
 31فح المخاوا:
ّ
 32فح المخاوا" :فإذا عرفوا ذلك".
33
للقساالنح .56 /9
السار ل رح صحيح البخار ّ
بر اد ّ
ّ
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()34
حجر فح( :فتح الباار )" :ااّثار رووه بل اظ( :فاادعهم بلاى اهادة أن ن بلاه بنّ
محمدا رسوة اهلل فإن ام أااعوا لك بذلك) ومانهم مان رواه بل اظ( :فاادعهم
اهلل و ّ
أن ّ
()35
بلااى أن ِّ
يوحاادوا اهلل فااإذا عرفاوا ذلااك) وماانهم ماان رواه بل ااظ( :فااادعهم بلااى عبااادة
()36
أن الم ا اراد بالعبا ااادة التّوحيا ااد ،والما ا اراد
اهلل فا ااإذا عرف ا اوا اهلل) ووجا ااه الجما ااع بينه ا ااا
ّ
بالتّوحي ااد :ارقا ارار بال ّ ااهادتين ،وار ااارة بقول ااه( :ذل ااك) بل ااى التوحي ااد ،وقول ااه( :ف ااإذا
عرفوا اهلل) أ  :عرفوا توحيد اهلل ،والمراد بالمعرفاة :ارقارار والاّواعياة؛ فباذلك ُيج َماع
القصة الواحدة وباهلل التوفير"( .)37انتهى.
بين اذه اال اظ المختل ة فح
ّ
()38
الناار ب ا (ن بلاه بنّ اهلل) مااع التّصادير بمضاامونها يتض ّامن التّصاادير
[أقاوة]
ّ
البية بحسااب الاّاقااة
بوجااود اهلل تعااالى واتصااافه بجميااع صا اته
السا ّ
الّماليااة الثّ ّ
ّ
بوتيااة و ّ
النظاار والعااارفين المحقّقااين ،فقااوة
المت اااوت مراتبهااا فااح المااؤمنين والعلماااء ماان أاااة ّ
()39
بن ّأوة واجاب معرفاة اهلل
ين ومنهم ال ّ يخ (اا عر ّ ) –رحماه اهلل تعاالىّ -
ااّثر َ
اإن (ن بلااه بنّ اهلل) تااد ّة بمناوقهااا
الصااحيح ،فا ّ
تعااالى موافاار لمااا د ّة عليااه الحااديث ّ
االوايااة يسااتلزم توحيااد اافعاااة مااع
االوايااة علااى اهلل تعااالى ،وتوحيااد
علااى قصاار
ّ
ّ
بثبات الّساب للعباد باارذن ،وااو يساتلزم توحياد القادرة ال ّذاتياة هلل تعاالى ،أ  :قصار
أما العبد فاال ق ّاوة لاه بنّ بااهللّ ،ماا قااة اهلل تعاالى:
القادرّية بال ّذات على اهلل تعالى؛ و ّ

 34أحمد بن علح بن محماد الّناانح العساقالنح ،أباو ال ضاة ،اهاب ال ّادين ،ابان َح َجار ،ولاد فاح فلسااين
الدرر الّامنة فح أعيان الما ة الثامناة ؛ و لساان الميازان؛
سنة119( :اا) وتصاني ه ّثيرة ،منهاّ :
للزرّلح.116 /1
وارحّام لبيان ما فح القرآن من ااحّام( .ت  642اا) .ينظر :ااعالم ّ
 35فح :فتح البار ّ رح صحيح البخار ّ  ،نبن حجر  :945 /19اهلل.
 36فح النسخ :بينهما.
 37فتح البار رح صحيح البخار ّ نبن حجر .945 /19
 38سقا من (أ).
39
علح بن بسماعية بن أبح ب ر اا عر ّ  ،ولد سنة291 :ه
اا عر ّ  ،او ارمام أبو الحسن ّ
االميين) و(رس ااالة ف ااح
ل ااه مص ا ّان ات ّثيا ارة منه ااا (اربان ااة ع اان أص ااوة ّ
الديان ااة) و (مق ااانت ارس ا ّ
استحسااان الخااوض فااح الّااالم)  ...تااوفّح أبااو الحساان اا ااعر ّ ساانة925( :ه) ا .انظاار( :تبيااين
ّذب الم تر ّ فيما نسب بلى اا عر ّ ) نبن عساّر ،وجاء فيه :صَ" 95 :باب ذّر تَس مامَية أَبماح
الحسن ااَ َع مر ّ َونسبه َوااََمر ال مذ فَارر عقد أاة انعتزاة بم َسَببم مه"

18

مجلة شمالجنوب

العدد الثاني عشر

ديسمبر 1028

()40
ار بوجااوب الوجااود وجميااع
ااء اللااهُ َن قُااوةَ بمن بماللا ماه﴾ واااو يسااتلزم اتّصاااف الحا ّ
﴿مااا َ ا َ
َ
اام غيار
ص ات الّماةّ ،
وتنزاه عن جميع ما يناافح الّمااة ،ولبياان ذلاك م ّ
صاال مق ٌ
اااذا المقااام والمجاااة ،واااذا متضا ّامن لجميااع مسااا ة معرفااة اهلل تعااالى بجمااان؛ فلهااذا
قاااة -ص الّى اهلل عليااه وس الّم" :-أُ م
ت أََن أُقَاتما َاة النااا َ َحتااى َيقُولُاوا نَ بملَااهَ بمنّ اللااهُ،
ُماار ُ
واا ...الحديث )41(.أ  :حتّى يقولوااا عان قاولح وأمار المتض ّامن للتّصادير
فَمإ َذا قَالُ َ
بمحمد رسوة اهلل  -صلّى اهلل عليه وسلّم )42(-فهاو فاح معناى قولاه فاح حاديث اب مان
ّ
()43
م
م
م
م
ُع َم َر -رضح اهلل عنهما" -أُُمر ُ
ت أََن أُقَات َة النا َ َحتى َي هَ ُدوا أََن نَ بلَهَ بن اللهُ
م ()44
ولمااا ّااان ااماار ماان عظاام ااأن نَ بملَااهَ بمن
َوأََن ُم َحماادا َر ُسااو ُة اللااه"  ...الحااديثّ .
اللهُ وجاللة قدراا –ّما أُ م ير بليه -فينب،ح انعتناء به ّ ّة انعتناء(.)45

[اإلعراب]
[قصر الصفة على الموصوف]
()46
فنقااوة علااى وجااه اريجاااز المنتخااب ماان :البسااا الاوافح ( :ن بلااه بنّ اهلل) ااصااة
()47
فلمااا أريااد فيااه قصاار( )48الخباار علااى المبتاادبم( ،)49واااو ماان قصاار
فيااه( :اهللُ بلااهُ)
ّ

 40الّهف :من اآلية.96 :
41
م
م
ااؤ ُام
ّ
ص االَتََناَ ،واسااتَقَبلُوا قبلَتََناااَ ،وَذَب ُح اوا َذبم َ
يحتََنااا ،فَقَااد َح ُرَماات َعلَيَنااا د َما ُ
صاالوا َ
بقيااة الحااديثَ " :و َ
َوأََم َوالُهُم ،بمن بم َحقِّهَا َو مح َس ُابهُم َعلَى الل مه" صحيح البخار .61 /1
42
النسخ.
(صلّى اهلل عليه وسلّم) سقات من ّ
 43عبد اهلل بن عمر بن الخااب بن ن ية القر ح العدوى ،ولد سنة ثاالث مان المبعاث النباو  ،واااجر
واو ابن ع ر سنين ،ومات سنة أربع وثمانين ،وأسلم مع أبياه واااجر وااو صا،ير .انظار :أساد ال،اباة
999 /9؛ ارصابة فح تمييز الصحابة  -ابن حجر .162 -161 /5
44
م
م
م
ص ُموا مِّنح د َما َء ُام َوأََم َاوالَهُم بمن
يموا الصالَةََ ،وُيؤتُوا الزَّاةَ ،فَمإ َذا فَ َعلُوا َذلم َ
ّ
ك َع َ
بقية الحديثَ " :وُيق ُ
م
ر م م م
بم َح ِّ
للقساالنح .116 /1
السار ل رح صحيح البخار
ارسالَمَ ،وح َس ُابهُم َعلَى الله بر اد ّ
ّ
45
الديانة لأل عر  ،ص11؛ والجامع احّام القرآن .161 /2
انظر معنااا فح :اربانة عن أصوة ّ
 46ب ااارة بلااى مؤلّ ااه الااذ يحمااة عن اوان( :بنباااه ارنباااه فااح بع اراب ن بلااه بنّ اهلل) انظاار :الباادر
السابع .12 /1
الااّلع بمحاسن من بعد القرن ّ
م
 47جاء فح :م،نح اللبيب نبن ا ام صَ " :159 :ولم يتَ َّلم الزَمخ َ مر ّ فح ّ اافه علاى ال َمساأَلَة
م م
م
م
َن ااََصااة :اهلل بملَااه" وقاااة صاااحب :اارح التّصاريح علااى
اّت َاااء بتااأليف ُم اارد لَااهُ فيهَااا َوزعاام فيااه أَ ّ
أن ااصة :اهلل بله ،مبتدأ وخبر".
التّوضيح فح النحو لألزار ّ " :941 /1و ّ
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الص ة على الموصوف( )50قُ ِّدم الخبر فاقترن با(ن) وأُ ِّ
ان
ُخر المبتدأ فاقترن با (بنّ) ّ
ّ
الن ااح ،وماان
ايار
ا
س
اح
ا
ف
اع
ا
ق
ا
و
ال
او
ا
ا
اور
ا
ص
المق
و
)
ن
ب
(
اح
ا
ل
ي
اذ
ا
ل
ا
او
ا
ا
اه
ا
ي
عل
اور
ا
ص
المق
ّ
ّ
()52
()51
النساخ ن
أن المبتدأ بذا اقترن ب ا(بنّ) وجاب تقاديم الخبار فقباة اعتباار ّ
القواعد ّ
()53
النافياة للجان مان نواساخ المبتادأ
ّ
ان (ن) ّ
يتحوة مبتدأ من أحد قسميه ؛ ّ
بد وأن ّ
()55
()54
فإمااا أن يتحا ّاوة مبتاادأ
اذ
ا
وحين
ادأ
ا
ت
مب
اان
ا
ّ
اا
ا
م
ن
ب
ته
امي
ا
س
ن
اخ
ا
س
تن
ن
و
ار،
ا
ب
الخ
و
ّ
ّ
ّ
المخبمر عنه ،أو من قسمه الثانح،
ااوة ،أ  )56(:انسم
المجرد عن العوامة الل ّ
ّ
ظية ُ
قسمه ّ
ّالمياة تاد ،ة علياه .ويقااة
 48القصر فح اصاالح علماء البالغة :تخصيص حء ب احء بعباارة
ّ
فااح تعري ااه أيضااا :جعا ُة ااحء مقصااو ار علااى ااحء آخاار بواحااد ماان اُا ُارر مخصوصااة ماان اُا ُارر
الميدانح.429 /1
الرحمن
القوة الم يد للقصر .انظر :البالغة العر ّبية لعبد ّ
ّ
،
 49جاااء فااح :البالغااة العر ّبيااة  :424 /1قصاار الخباار علااى المبتاادأ :اااو ّااة معنااى ماان المعااانح
صا َار الخباار علااى
يتّصااف بااه موصااوف مااا َّااالخبر يتصا ُ
اف بااه المبتاادأ ،فقااد يريااد المااتّلّم أن َيق ُ
فإننااا نقصاار وصااف
المبتاادأ ،أو المبتاادأ مااثال علااى الخباار .مثاااة :حينمااا نقااوة( :نَ بلااه بمن اهلل) ّ
م
الحر على موصوف او اهلل وحده واو قصر حقيقح.
هية
ّ
ارلَ ّ
50
م
اين﴾ [الاذاريات ]46 :تعلياة لعادم برادة
مثاة ذلك من القرآن﴿:بمن اللاهَ ُا َاو الارز ُ
ار ُذو القُاومة ال َمت ُ
رزار بنّ اهلل الااذ ياارزر ّا ّاة مااا
الص ا ة علااى الموصااوف ،أ  :ن ّ
الا ّارزر ماانهم ،واااو ماان قصاار ّ
الرزر .انظر :ت سير روح البيان رسماعية حقّح .156 /6
ي51تقر بلى ّ
ّا(ما لنا بنّ اتبا أحمدا)
قدم أبدا
قاة ابن مالك :وخبر المحصور ّ
بإنما "قَ ِّدم َأب َدا على
قاة اا
صور فيه بإنّ أو ّ
مونح فح رح اذا البيتَ " :و( َخَب َر) المبتدأ ال َمح ُ
ّ
المبتدأ ( َّ َما لََنا بنّ اتَِّبا ُ أََح َم َدا) ،و( ّبنما عندك زيد)؛ لما سلف" .رح اا مونى ال ية ابان مالاك
ّاتب بنّ أََنت -
 .212 /1بمعنح :بذا قُصر الخبر على المبتدأ با"بنّ" أََو ما فح معنااا مثة :ما
ٌ
أخرت الخبر ل سد معنى القصر.
بمّنما اعر أََنا ،وجب تقديم الخبر ،ولو ّأنك ّ
قدمت المبتدأ و ّ
 52فح (فقية).
 53قاااة فااح :اارح اباان عقيااة " :166 /1المبتاادأ علااى قساامين مبتاادأ لااه خباار ومبتاادأ لااه فاعااة سا ّاد
مسد الخبر".
ّ
54
أن مااا ّااان مبتاادأ قااد تَاادخة عليااه اااذه اا ااياء حتّااى يّااون غياار مبتاادأ"
ى
ار
ا
ت
أن
"
:
ايبويه
ا
س
ااة
ا
ق
ّ
الناسخة للمبتدأ ّّان وأخواتها وا ّن وأخواتها  ...فيّون اسمها.
الّتاب لسيبويه  .25 /1يقصد اا ياء ّ
 55فح (أ) فإن.
56
النحاو نبان الحاجاب ،ص" :14انسام المج ّارد عان
تعري ه وأقسامه وأمثاله فح الّافية فح علام ّ
الن اح وألاف انسات هام ،رافعاة لظااار،
الصا ة الواقعاة بعاد حارف ّ
العوامة الل ّ
ظية ،مسندا بلياه ،أو ّ
الزيدان؟).
الزيدان) و(أقا م ّ
مثة (زيد قا م) و(ما قا م ّ
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الرفااع المّت ااح( )58بااه عاان الخباار،
أ  :الوصااف المعتمااد علااى ن اح أو اساات هام(ّ )57ا
النساخ فيصاير (بلاهَ) اسام (ن) والخبار العاام
ااوة ّ
فيقدر لاه خبار عاام ،ث ّام ُيعتبار ّ
فإن ّان ّ
المقا ّادر خبراااا ،و(اهللُ) مرفااو علااى ّأنااه بااد ٌة ماان اساام (ن) حمااال علااى محلّااه البعيااد
ُ
النساخ،
اار
ب
اعت
اة
وقب
اديم،
ق
الت
بعد
بليه
ة
حو
بالت
له
الحاصة
بانبتداء
فع
الر
او
الذ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
()59
موجود ،أو :فح الوجود بنّ اهللُ( .واذا او التّقدير الم هور) .
ٌ
والتقدير :ن بلهَ
[رفع (اهلل)على المحل]
الناسخ.
الرفع على المح ّة يلزم منه اعتبار انبتداء وقد زاة بدخوة ّ
فإن َ
قلتّ :
االنو القابااة ان ُينسااخ وأن
ات( :اهلل) باادة ماان (بلاهَ) المرفااو بانبتااداء الواحاد با ّ
قل ُ
ات -والبادة لّوناه مان التّواباع،
ن ُينسخ الواجب تحقّقهُ قباة اعتباار ّ
النساخ –لماا عرف َ
واح ّ ّة ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة ن يّون بدن( )60عن احء بنّ بذا ّاان
ِّ
متلبِّسا بإعرابه من جهاة واحادة ف ا(اهللُ) ن يّاون بادن مان (بلاهَ) المرفاو بانبتاداء بنّ
()62
()61
ظيااة مسااندا
متلبسااا بإع اربااه ماان حيااث ّبنااه مجا ّارد عاان العوامااة اللّ ّ
[بذا] ّااان ّ
()63
النسااخ ،واااو اعتبااار انبتااداء
بليااه ،وّلّمااا ّااان ّااذلك ّااان باادن منااه قبااة اعتبااار ّ
قبة زواله ن بعده.
[تقدير الخبر المقدر]
االن ح ،والااى الباادة بارثبااات،
ات :الخباار المقا ّادر منسااوب بلااى اساام (ن) با ّ
فااإن قلا َ
الساالب؛ فيلاازم أنّ يّااون الباادة مقصااودا بمااا ُنسااب بلااى
فبينهمااا مخال ااة باريجاااب و ّ
()64
ااوة ،وأن ن
اح بنقيضااه وأن ن يصااح بحاللااه مح ا ّة ّ
المتبااو ماان الوجااود المن ا ّ
 57رح ابن عقية على أل ية ابن مالك .166 /1
 58فح (أ) لمّت ح.
59
اأخرين) فااح :أوضااح المسااالك بلااى أل ّيااة اباان مالااك نباان
التّقاادير الم ااهور(عنااد المتقا ّادين والمتا ّ
اح 995 /2؛
ا ااام 21 /2؛ و ّ
النح ااو ال ا اوافح ّ
لعب ااا حسااان 999 /2؛ وجا ااامع ال ا ّادرو لل،اليينا ا ّ
النحو ص.111
والتّابير ّ
 60فح (ب) بإنّ.
 61سقا من (ب).
 62فح (ب) ملتبسا.
 63فح (ب) :لالبتداء.
 )64فح (ب) :بة بنقيضه.
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أن البدة" :تابع مقصاود
أن الثّابت بانستقراء او ّ
يّون فح حّم تّرير العامة ،مع ّ
()65
ااوة ،و ّأنه فح
بما نسب بلى المتبو دونه" و ّأنه ن ّ
بد وأن يصلح رحالله مح ّة ّ
حّم تّرير العامة؟
االنو قباة اعتباار
قلت :قد ّ
أن (اهلل) بدة من (بله) المرفو بانبتداء الواحد ب ّ
ُ
تقدم ّ
()66
النساخ ّاان بادن مناه قباة اعتباار الحّام
النسخ  ،وّلّما ّان بدن منه قبة اعتبار ّ
ّ
()68
()67
ان حقيقة انستثناء :بخراا ما ااو مادخة فاح متع ّادد
ّ
بالن ح وارثبات ،وذلك ّ
()69
الدنلااة
مااذّور أو مقا ّادر فااح حّمااه ب ا(بنّ) أو بحاادى أخواتهااا  ،والماراد بااارخرااّ :
الدنلاة علاى خاروا ماا
الدخوة؛ فالمعنى ّأناه ّ
الدنلة على ّ
على الخروا ،وباردخاةّ :
بأن ما د ّة
او مدلوة على دخوله فح ّ
للسامع ّ
متعدد  ...بلخ فهو بعالم من المتّلّم ّ
()70
المتعدد على دخوله فيه من المذّور بعد (بنّ) أو بحدى أخواتها خاارا عناه فاح
ّ
()72
()71
ّنيتاه ،مان حيااث ّبناه محّاوم عليااه بحّام ن اح أو بثبااات ،قااة [خالاد] اازااار ّ
 65الّافية فح علم النحو نبن الحاجب ص.91
 66جاء فح :الّتاب لسيبويه  :911 /2اعلم أن (بنّ) يّون انسام بعاداا علاى وجهاين :فأح ُاد الاوجهين
النسااخ) والوجااه اآلخاار أن
ت،ياار انساام عاان الحاااة التااح ّااان عليهااا قبااة أن تلحاار (يقصااد قبااة ّ
أن نّ ّ
فأماا الوجاه الاذ يّاون
االم؛
ّ
ال
ان
م
اه
ل
قب
اا
م
فيه
عامال
قبله،
ما
فيه
دخة
مما
جا
خار
بعداا
انسم
يّون
ّ
فيه انسم بمنزلتاه قباة أن تلحار (بنّ) فهاو أن تُادخة انسام فاح احء تن اح عناه ماا ساواه ،وذلاك قولاه:
اررت بن بزيااد(مجاارور) تُجاار انساام
ات بنّ زياادا (م عااوة) ومااا ما ُ
مااا أتااانح بنّ زيا ٌاد ( زيااد فاعااة) ومااا لقيا ُ
ولّناك أدخلات (بنّ) لتوجاب اافعااة لهاذه ااساماء ولتن اح ماا ساوااا،
مجراه (حسب موقعه فح الجملاة) ّ
فصااارت اااذه ااسااماء ُمسااتثناة .فلااي فااح اااذه ااسااماء فااح اااذا الموضااع وجااه سااوى أن تّااون علااى
يجر ويرفع وينصب.
حالها قبة أن تلحر (بنّ)؛ ّ
انها بعد (بنّ) محمولة على ما ّ
اا ما بعد حرف انستثناء من أن يتناوله ااو ُة".
ر
بخ
:
انستثناء
"
:
49
/
1
 67رح الم صة نبن يعيش
ُ
ُ
 68فح (أ) يدخة.
 69أخوات (بنّ) منها حروف ومنها أفعاة ،واح :غير  -وسوى -وعدا -وخال  -وما عدا  -وما
للزمخ ر ّ ص .69وانااك أداتاان
صة فح صنعة ارعراب ّ
خال – وحا ا -ون سيما -انظر :الم ّ
م
أخريان( :لي ) و(ن يّون) قاة ابان مالاك :واساتثن ناصابا بلاي وخاال  ...وب َع َادا وبيّاون بعاد ن
الصبان على رح اا مونح ال ية ابن مالك .296 /2
أنظر :حا ية ّ
 70فح (أ) :أو أحد أخواته.
 71سقا من النسخ.
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()73
أن]( )74ذّاره بعااد
ااابح " :ومعناى بخ ارجااه [ ّ
فاح ( :اارح أوضااح المساالك) عاان ال ّ ا ّ
للساامع بتلاك القريناة ،ن ّأناه ّاان
مبين ّأنه لم يرد دخوله فيما ّ
(بنّ) ّ
تقدم ،فب ّاين ذلاك ّ
()76
()75
ِّ
ثم أخرجه ،اذا حقيقة ارخراا عناد أ ّماة اللّساان سايبويه وغياره ،
مرادا للمتّلم ّ
()77
االن ح
صح غيره .انتهى .وّلّما ّان انستثناء ّ
مقدما على الحّام ب ّ
واو الذ ن ي ّ
ان المنساوب بلااى (بلااهَ)
وارثباات فااح ّ
النيااة ّاان الباادة مقصااودا بماا ُنسااب للمتبااو ؛ ّ
72
النحاو ّ  ،المصار ّ ،
افعحّ ،
او خالد بن عبد اهلل بن أبح بّر بان محماد الجرجااو ّ اازاار ّ ال ّ ا ّ
المعااروف بالوقّاااد ،ولااد فااح جرجااة بصااعيد مصاار ساانة696( :ه) ولااه ماان التّصااانيف :المقّدمااة
اازارّيااة فااح علاام العر ّبيااة؛ وموصااة الاّااالب بلااى قواعااد ارعاراب؛ و اارح ااجروميااة؛ والتّص اريح
بمضاامون التّوضاايح فااح اارح أوضااح المسااالك بلااى أل ّيااة اباان مالااك؛ و اارح البااردة؛ و اارح مقّدمااة
الرابع ع ر مان اهر مح ّارم
الجزرّية فح التّجويد؛ واال،از ّ
الن ّ
حوية ،توفّح خالد اازار ّ فح اليوم ّ
لح .261 /2
سنة614( :اا) انظر :ااعالم ّ
للزرّ ّ
73
الساابع،
اح ،مؤلّااف (ال ا ّ
ااابية) الم ااهورة فااح القاراءات ّ
بمااام القاراءات أبااو محمااد القاساام ااندلسا ّ
اابح سنة461( :اا) ودفان فاح سا ح جباة المقاام فاح القااارة .انظار:
استوان القاارة ،توفح ال ّ ّ
النهايااة نباان الجاازر ّ 21 /2؛ والّنااز فااح الق اراءات الع اار نباان عبااد المااؤمن 111 /1؛
غايااة ّ
ووفيات ااعيان نبن خلّان .11 /5
ّ
 74سقا من رح التّصريح.
75
ويّنى :أبا ب ر ،واسمه :عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بنح الحارث بان ّعاب ،أخاذ
سيبويه ّ
النح ااو ع اان الخلي ااة ونزم ااه ،وع اان عيس ااى ب اان عم اار الثق ااح ،وي ااون  ،وغي اارام ،والل ،ااة ع اان أب ااح
ّ
الخااب ااخ ش ،ووضع ّتابه المنسوب بليه ،الذ ااار ااا ره فاح اآلفاار .تاوفح علاى اارجاح
افح ص:
الر ايد .ترجمتاه فاح :أخباار ّ
النحاويين البصارّيين ّ
سانة161( :ه) ب ايراز فاح ّأياام ّ
للساير ّ
النحو والّل،ة لل يروز أباد ص.222-225
96؛ والبل،ة فح تراجم أ ّمة ّ
 76ذّر المراد معنى ارخراا عند الّسا ح وال ّراء وسيبويه :قاة الّسا ّح :ارخاراا مان انسام وحاده.
فإذا قلت :قام القوم بنّ زيدا ،فّأنك قلت :قاام القاوم الاذين بعاض مانهم زياد ،ولام تتع ّارض ل خباار
أن ارخاراا مان
عن زيد بقيام ون غيره؛ فيحتمة أن يّون قاد قاام ،وأن يّاون غيار قاا م .وذااب ال ّاراء بلاى ّ
ات بنّ وصا ه مان القاوم.
ال عة؛ فإذا قلت :قام القاوم بنّ زيادا لام تخارا زيادا مان القاوم ،واّنماا أخرج َ
أن بنّ أخرجت انسم من انسم ،وال عة من ال عة .بذ لم يقام دلياة علاى حماة
وذاب سيبويه بلى ّ
الدانح فح حروف المعانح ص.419
انستثناء على أحداما دون اآلخر .انظر :الجنى ّ
77
انص بتمامااه لخالااد اازااار ّ فااح :اارح التّصاريح علااى التّوضاايح أو التّصاريح بمضاامون
اااذا الا ّ
النحو .491 /1
التّوضيح فح ّ
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()78
االنو القاباة ان ينساب بلاى ماا
بالن ح ،والى (اهلل) بإثبات (ااو موجاود) الواحاد ب ّ
ّ
بالن ح ،والاى ماا ااو فاح سايار اريجااب باريجااب؛ وّلّماا ّاان
الن ح ّ
او فح سيار ّ
بالنو ّان المنسوب بلى المتبو بعينه او المقصود نسبته بلاى البادة،
الخبر واحدا ّ
فإناه بذا
حصة متبوعه بعد الحّم تّون من ّياة،
وحصاة البادة تّاون مثبتاة؛ ّ
غير ّ
ّ
أن ّ
()79
االنو علاى التّااابع والمتباو انتصااابة واحاادة؛
اعتُبار الحّاام ينصاب الخباار الواحاد با ّ
حصااته الال قااة بااه ماان ن ااح واثبااات حسااب مااا يقتضاايه الوضااع
فيأخااذ ّ ا ّة منهمااا ّ
الحصاتان بعاد الحّام ،ن الخبار الواحاد
اللّ،و ّ  ،وذلك غير قادح ،بذ المتمايزان اماا
ّ
تميااز( )80بحاادااما عاان ااخاارى قبااة الحّاام ،وّلّمااا
االنو القابااة ّ
با ّ
للنساابتين ماان غياار ّ
ان
الس االب؛ ّ
ّ ااان التّم ااايز بع ااد الحّ اام ن قبل ااه ل اام يّ اان بينهم ااا مخال ااة باريج اااب و ّ
اربداة ّانستثناء ّبنما يعتبر قبة الحّم ن بعاده؛ فاال سالب ون بيجااب قباة ارباداة
بالسلب واريجاب ،وّلّماا ّاان ّاذلك فهاو مقصاود بماا نساب
وانستثناء؛ فال مخال ة ّ
اح أن يقااة :اهلل
بلى المتبو
ويصح أن يح ّة محلّاه ،وفاح حّام تّريار العاماة بذ يص ّ
ّ
()81
تعالى موجود ،فاندفع ار ّاة بحذافيره ،وباهلل [التّوفير] فح فتح الم،لر وتنويره.
[هل يجوز النصب على االستثناء؟]
()83
()82
الرفع حمال على المح ّة البعياد ؛ فهاة يجاوز
فإن َ
قلت :قد ظهر وجه ّ
صحة ّ
()84
﴿ما فَ َعلُوهُ بمن َقلمي ٌة ممنهُم﴾؟
ّ
النصب على انستثناء ّما يجوز فح نحوَ :
()85
النصااب علااى انسااتثناء ّبنمااا اااو الم ااابهة بااالم عوة ؛
ادار
ا
م
ان
اك
ا
ل
وذ
ن،
:
ات
ا
ل
ق
ّ
ُ
ّ
أما ماا انت اى فياه الم اابهة صاورة
بما صورة فقا ،أو معنى فقا ،أو فيهما جميعا؛ و ّ
ّ

 78فح (ب) :بارثبات.
 79فح (أ) انصبابة.
 80فح (أ) :تمييز.
 81سقا من (ب).
82
النحو ص" 29 :بذا تع ّذر البدة على اللّ ظ فعلى الموضع".
الّافية فح علم ّ
 83فح (ب) :فهو.
84
النساء :من اآلية.99 :
ّ
 85جااء فااح( :ارنصاااف فاح مسااا ة الخااالف)  :291 /1وحّاى عاان الّسااا ّح ّأناه قاااة :ينتصااب
أن
المستثنى ّ
أما ما حّاى عناه (الّساا ّح) مان ّ
انه م ّبه بالم عوة .و ّأيد ابن الحاجب اذا القوةّ :

22

مجلة شمالجنوب

العدد الثاني عشر

ديسمبر 1028

ومعنى معا؛ فال يجوز نصبه ،واذا قوة البصرّيين( ،)86واو نستناده بلى انستقراء
()87
صال ت صيال افيا فح
الصحيح لما
ّبيّناه م ّ
التّام او المذاب المنصور ،والقوة ّ
()88
فألناه
أماا معناى ّ
ااصة  ،والمستثنى انا لم ي ابه الم عوة ن صاورة ون معناى؛ ّ
األن
أما ل ظا ف ّ
بدة من مح ّة (بله) البعيد ،واو حين ذ مبتدأ فيّون عمدة ن فضلة؛ و ّ
الّااالم لاام ُيااذّر بارفيااه لحااذف أحااد رّنيااه الااذ اااو الخباار فصااار المسااتثنى صااورة
ظنا فاسادا ،وّلّماا انت اى
ظن بعضهم ّأنه الخبر ،وان ّان ّ
ّأحد رّنح الّالم ،حتّى ّ
الرفع علاى انتّباا  ،بذ ن
الم ابهة ل ظا ومعنى انت ى ّ
النصب وجوبا وجوازا؛ ّ
فتعين ّ
خافض أيضا( .وباهلل التّوفير فح الماالب ّالّ وبعضا).
[أقسام بدل البعض من الكل والرابط]
ات ( :اهلل) باادة ماان (بلااه) باادة الاابعض ماان الّ ا ّة ون ضاامير معااه يرباااه
فااإن قلا َ
()89
بالمبدة منه ،وقد ا تراوا ذلك فح بدة البعض من الّ ّة ؟
()91
()90
اح
ُ
قلت :بدة البعض مان الّا ّة قسامان :بادة الجازء مان الّا ّة  ،وبادة الجز ّ
ان الجازء بذا قاي
من الّلّح ،والمحتاا بلى ّ
ااوة دون الثّانح؛ ّ
الضمير ّ
للربا او ّ
اناه ن عاماة اااناا
انه م ّبه بالم عوة فهو أيضا قريب مان قاوة البصارّيينّ ،
المستثنى ينتصب ّ
المتقدم .ارنصاف فح مسا ة الخالف .294 /1
النصب بنّ ال عة
ّ
يوجب ّ
86
الزجاجح فحّ :تاب الالّمات مذاب البصارّيين" :واذا ّاان ماا قبلهاا من ّياا جااز
ذّر أبو القاسم ّ
النص ااب عل ااى أص ااة انس ااتثناء ،ا ااذا م ااذاب البصا ارّيين"ّ .ت اااب
مم ااا قبله ااا و ّ
فيم ااا بع ااداا الب اادة ّ
الّلياات ابااى البقااء ص" :299 :رفاع مااا بعاداا علاى ّأنااه
الالّماات ،ص96 :؛ وجااء فااحّ :تااب ّ
باادة بعااض ،نقااة عان اآلمااد أنااك بذا قلاات( :ن رجااة فااح الاادار بنّ عما ار) ّااان نصااب (عماارو)
على انستثناء أحسن من رفعه على البدة".
 87فح (أ)ّ :ما.
 88ب ارة بلى مؤلّ ه الذ يحمة عنوان ( :بنباه ارنباه).
 89بدة البعض من الّ ّة ّقولك :رأيت القاوم أّثارام ،بادة الابعض مان الّا ّة ويقصاد باه أن يّاون
ار نص ا َه ،أو ذاّاارت اللي ا َة ثُلُثَيااه ،وفااح اااذه
الباادة جاازءا ماان المباادة منااه ،تقااوة :قاعاات الاريا َ
الصورة يّون فح البدة ضمير يعود على المبادة مناه ،وفاح بادة ال ّ احء مان ال ّ احء وااو بعضاه
ّ
 جعلاات مضااافة بلااى ضاامير المباادة منااهّ ،قولااك :ضاربت زياادا يااده ،وضاربت عما ار ظهاره ،اااذاللس ااّاّح ص65؛
اااو ااّثا ار .انظ اار :اارح أبي ااات ساايبويه للس اايرافح 141 /1؛ وم ت اااح العل ااوم ّ
لمحمد عيد ص.921
النحو المص ّى
وّ
ّ
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االنظر بلااى مجا ّارد م هومااه ن ي هام منااه ّأنااه جاازء لهااذا
بلاى ّلّااه الواقااع فااح التّرّياب فبا ّ
احة بضاافته بلاى ّا ّة ذ أجازاء لاه ذلاك الجازء بدنلاة
الّ ّة؛ لعدم اختصاصه باه لص ّ
انس ااتقراء؛ ف ااال ب ا ّاد لدنلت ااه عل ااى اختصاص ااه بواح ااد منه ااا بعين ااه م اان ارب ااا خ ااارجح
()92
االنظر بلااى مجا ّارد م هومااه
اح
فإنااه بذا قااي بلااى ّلّّيااه فبا ّ
ّ
ّ
يخصااه بااه؛ و ّ
أمااا الجز ا ّ
()93
اح عليااه وعلااى
مقيسااا بلااى ّ
ّليااه ي هاام اند ارجااه تحتااه ،و ّأنااه ماان أفاراده لصاادر الّلّا ّ
ظح –فاعرف
معنويا؛ فال حاجة بلى ربا
ذاتيا
ّ
غيره؛ فهو مربوا به رباا ّ
خارجح ل ّ
ّ
()94
تحوة مبتادأ مان
ذلك -وباهلل التّوفير فح تنوير ّ ّة حالك  .وان ّان الثّانح ،أ ّ :
قساامه الثّااانح بن اااء علااى أن (بل ااه) بمعن ااى :م ااألوه ،فيّااون م اان ب اااب( :ن َ ا م
ااف َح بمنّ
ّ
(ّ )95
النس ااخ فيصا اير (بل ااه) اس اام (ن) و(أح ا ٌاد)
اام ث ا ّام يعتباار ّ
أََنا َ
ات) فيق ا ّادر ل ااه مرف ااو ع ا ّ
الرفاع
سادا ّ
المقدر مرفوعا به ّ
ّ
مسد خبراا ،و(اهلل) مرفاو بادة مان (أحاد) واّنماا ص ّ
اح ّ
با ا(بلااه) لّونااه بمعنااى( :مااألوه) فهااو اساام جاان بمعنااى الم عااوةّ ،الّتاااب بمعن ااى
()96
الصِّارفة
انهام يرفعاون بالجواماد(ِّ )97
الرفاع باه؛ ّ
المّتوب  ،وّلّماا ّاان ّاذلك ص ّ
اح ّ
 90فح (أ) الجز ح.
91
الّة ،نحو:
جاء فح( :الّلباب فح قواعد اللّ،ة) ص :116البعض من ّ ّة :او بدة الجزء من ّ
اإن باادة الجاازء ماان الّا ِّاة ،غياار ممتنااع عنااد
أّلاات الرغيااف ثلثَااه ،وأعجبنااح عماارو ل ظااهُ" وعليااه فا ّ
العلماءّ ،قولك :أعجبتَنح وجهك ،وعجبت منك صبرك.
 92فح (ب) الجزء.
 93فح (ب) بفادة.
94
ك :م اادةُ السااو ماد َّلَااو من ال ُ،اار م
كَ .وُيقَااا ُة لألَسااود ال ا ماد ميد
ابَ ،وقَااد َحلما َ
الحلَا ُ
الحلّااة و َ
الحالااك" :حلااكُ :
َ
َ
ك" لسان العرب ( 514 /11حلك).
الس َو ماد :حال ٌ
 95الحااديث بتمامااه ّمااا فااح :الجااامع الصااحيح المختصاار (صااحيح البخااار ) ( :2191 /4اللّهاام
افح بنّ أنت اء ن ي،ادر سقما).
النا ُمذاب البا ا ف أنت ال ّ افح ن
رب ّ
ّ
َ
 96ارلااه المعبااود ،فهااو (فعاااة) بمعنااى :م عااوة ،بتيااان (ال عاااة) بمعنااى( :الم عااوة) جاااءت منااه
أمثلة فح اللّ،ة العر ّبيةّ :ارله بمعناى :الماألوه ،أ  :المعباود ،والّتااب بمعناى :المّتاوب ،واللّباا
بمعنى :الملبو  ،وارمام بمعنى :المؤتم به.
 97فح (ب) بالجواحد .ومان أمثلاة الجواماد( :النايحاة) و(الذبيحاة( والبادة ّبنماا يّاون فاح الجواماد
النحاة .انظر :البراان فح علوم القرآن للزرّ ح .555 /2
نص عليه ّ
ّما ّ
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بالص ة قاعاّ ،ااب ،والعرب ،والعرفج( .)98قاة ابان ا اام(ّ :)99بنهام
التح ن تُ به
ّ
()100
فج ُّلااه"،
ارب ّلّهاام ،وبقااا ع ار ُ
قَااالُواَ :ما َاررت بم َرُجااة أبااح ع ا َارة َن سااه  ،وبقااوم عا ُ
م
اان ال َع ا َارب
فرفعا اوا ال اع ااة وأ ّّ اادوه بااس ااماء الجام اادة لم ااا لحظا اوا فيهَ ااا ال َمعن ااى بمذ َّ ا َ
َ
م ()101
م
م
فالرفع
بم َمعنى :ال صحاء ،والعرفج ب َمعنى :الخ نَ ،وااََب ب َمعنى ال َوالد.
انتهىّ .
الدنلااة علااى ذات ومعنااى وضااعا ن تااأويال
الصا ة فااح ّ
بنحااو( :بلااه) أولااى لم ااارّته ّ
وان افترقا من وجه آخر .وقد ّبينا فح ااصة رجحان اذا التّقدير الم هور صناعة
ولح التّأييد.
ومعنى من وجوه عديدة ،واهلل ّ
[لم يلزم إعراب (إله) وال تنوينه]
انه م ابه
الرفع فيما يليه لوجب بعرابه وتنوينه؛ ّ
فإن َ
قلت :لو ّان (بله) عامال ّ
بالمضاف حين ذ؟
قلت :الم ابه بالمضاف ما اتصة به حء من تمام معناه ،نحو( :ن َح َسنا
ُ
()102
االواية عن
ح
ن
المعنى
ان
ّذلك؛
لي
ا
ان
)
بله
(
ا
ب
فو
ر
الم
و
.
)
مذموم
فعلُه
ّ
ّ
ّة أحد عن حء آخر ،فا (أحد) المرفو
ّة أحد بنّ عنه تعالى ن ن ح
ألواية ّ
ّ
ّ
()103
ح عنه لي من
با(بله)
لي من تمام معنى (بله)؛ ّ
انه المن ّح عنه(بله) ،والمن ّ
98
الرجة".
الصحاح للجوار " 926 /1العرفج :جر ينبت فح ّ
ّ 99
السهة ،الواحدة عرفجة ،ومنه سمى ّ
م
ص مار ّ ال ايخ جمااة ال ّادين النح ماو ّ
وسف بن أََحمد بن عبد اهلل بن ا َ ام اان َ
او :عبد اهلل بن ُي ُ
م
م
م
م
م
المااة ال َم ااهُور ،أََُبااو ُم َحمااد .ولااد فااح ذ القعا َادة ساانة116( :اا ا) وت قااه لل ااافع ّح ثاام
ال َاضااة ،ال َع َ
م
م
صااة
اصااة َعاان ق اراء ال ُخ َال َ
ص َ
تحنبااة ،صا ّانفُ :م،نااح اللّبيااب؛ والتوضاايح علااى اال يااة؛ ورفااع ال َخ َ
صاية والت م
وعم َدة الاالمب مفاح تَحمقيار تصاريف ابان الحا مجاب؛ والتح م
صاية لّتااب التاذيية والتّمياة؛
َ
ُ
َ
م
م
قعدة سنة:
ال
ذ
ام
خ
ة
ع
م
ج
ال
=
=
ة
ل
ي
ل
ح
ف
تو
...
دى،
الن
وقار
ب،
ا
الذ
ذور
و
سهية؛
الت
ح
ر
و
َ
َ
ّ
ّ
َ
َُُ َ
ّ
َ
الدرر الّامنة فح أعيان الما ة الثّامنة 69 /9؛ وب،ية الوعاة .96 /2
(191ه) .انظرّ :
100
اار ،فقد أجازوا فاح( :ماررت برجاة أباح ع ارة أباوه)
قاة أبو ّ
حيان" :ون َيب ُع ُد أََن ُيرفَ َع به الظّ ُ
انه فح معنى و م
الد ع رة" .ت سير البحر المحيا .141 /9
أن يرت َع (أبوه) با(أبح ع رة) ّ
101
ص بتمامه فح :م،نح اللّبيب صَ " :666وقَالُوا َم َررت بمَرُجة أبح ع َرة َن سه ،وبقوم عارب
ّ
الن ّ
ّلّهم ،وبقا عرفج ُّله ،بمرفع التّوّيد مفي مهن فَرفعوا ال َ م
اعة بااسماء الجامدة وأ ّّدوه لما لحظوا مفيهَاا
ُ
َ
ان ال َع َرب بم َمعنى :ال صحاء ،والعرفج بم َمعنى :الخ نَ ،وااََب بم َمعنى :ال َوالمد".
ال َم
102عنى؛ بمذ َّ َ
انظر :م،نح اللبيب ص.919
 103سقا من (ب).
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ت،يراما( )104فلم يّن م ابها
النسبة ،ون ّ
انهما ارفا ّ
تمام معنى المن ح؛ ّ
ك فح ّ
()105
ت)
بالمضاف؛ فلم يلزم بعرابه ون تنوينه  ،واّذا الجواب فح( :ن َ ماف َح بمنّ أَن َ
م
ف لَهُ بمن ُا َو﴾( .)106وال َحم ُد لمل مه َر ِّ
ين(ُ ،)107سب َح َانهُ َن بملَهَ بمن
و﴿فَ َال َّا م َ
ب ال َعالَم َ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلّم تسليما عدد
ُاو،
ّ
هم على ّ
سيدنا ّ
وصة اللّ ّ
خلقك بدوامك آمين.

ااوة
قاة يخنا المؤلّف – ّ
قد اهلل ّ
سرهّ -
تم تسويده فح ليلة ااحد  26ربيع ّ
سنة[ )1111( :اا]( )108رزقنا اهلل خيراا ،ووقانا ضيراا( )109والمسلمين آمين،
السالم عدد خلر اهلل
الصالة و ّ
بمنزلح بظاار المدينة ال ّ ري ة على ساّنها أفضة ّ
م
الملمك العالّم ،وال َحم ُد لمل مه َر ِّ
ين.
ب ال َعالَم َ
بدوام اهلل َ
وفرغ من نسخها يوم ااربعاء  2من هر رمضان المبارك سنة )1916( :من

الهجرة فح بلدة (مدار )

()110

محمد عبد اهلل بن ناصر
بيد ال قير بليه سبحانهّ :

 104فح (أ) ت،ايراما.
105
ان اذا وان ّان
الّتاب لسيبويه " :91 /2فإن قلت :مررت برجة ٌ
ديد رج ٌة أبوه ،فهو رفع ّ
ص ة فقد جعلته فح اذا الموضع اسما بمنزلة (أبى ع رة أبوه) ،يقبح فيه ما يقبح فح أبى ع رة.
ومن قاة( :مررت برجة أبى ع رة أبوه) قاة( :مررت برجاة اديد رجاة أباوه) .واذا قااة( :ماررت
برجة حسن الوجه أبوه) فلي بمنزلة أبى ع رة أبوه) ان قولك( :حسن الوجه أبوه) بمنزلة قولك:
اررت برجااة
(مااررت برجااة حساان الوجااه) ،فصااار اااذا باادخوة التّنااوين ي اابه ضاااربا بذا قلاات :ما ُ
ات التّنااوين اسااتخ افا،
ضااارب أباااه .و(أبااو ع ارة) ن يدخلااه التنااوين ون يجاارى مجاارى ال عااةّ ،
ولّنااك ألقيا َ
أردت
اررت برجااة مااالزم أبيااه رج ا ٌة ،بذا
َ
فصااار بمنزلااة قولااك :مااررت برجااة مااالزم أباااه رج ا ٌة ،وما ُ
مررت برجة حسن أبوه".
معنى التّنوين ،فّأنك قلت:
ُ
 106اانعام :من اآلية ،11:ويون  ،من اآلية.111 :
 107نهاية المخاوا (ب).
108
النسخ.
سقا من ّ
109
ضرةَّ .تاب العين لل راايد ( 45 /1ضير).
ضي َر ،أ  :ن َح َرَا ون َم َ
ضرةُ ،ون َ
الضي ُر ال َم َ
110
ونسااب بليااه :ال ّ اايخ العااالم ال قيااه (آدم باان أبااح آدم المد ارسااح) .انظاار :نزاااة
) مدينااة بالهناادُ ،
الخواار وبهجة المسامع والنواظر نبن عبد العلح .661 /1
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الدولة)(.)111
الدين عبد القادر بن بمام العلماء وقاضح ارسالم (صب،ة اهلل بدر ّ
ّ
ّان اهلل لهم آمين.


111
البااح 662–661 /1؛
قاد وجاادت َااماذه الترَج َماة فااح :ارعااالم بمان فااح تاااريخ الهناد ماان ااعااالم لل ّ
الدولاة صاب،ة اهلل بان محماد
اسح ،او :بدر ّ
وفهر ال هار وااثبات  :216 /1بدر ّ
الدولة المدر ّ
اح الهناد ّ  ،ولاد با ا(ماد ار ) لخما خلاون
محمد بن نظام ّ
غوث بن ناصر ّ
الدين ّ
امح المد ارس ّ
الدين الها ّ
اح ،وقا أر المنااار والحّمااة
ماان محاّارم سانة1211( :ه) قا أر ّ
النحااو و ّ
الصاارف علااى جع اار حسااين المد ارسا ّ
الرياضاّاية علااى والااده محمااد غااوث ،وقا أر مساالم الثبااوت والهدايااة فااح ال قااه الحن ااح ،وماان
وبعااض ال نااون ّ
السالك بلى مواأ ارمام مالك ،ونور العينين فح مناقب الحسنين ،وااربعاين فاح
ّ
مصن اته :اداية ّ
معجزات سيد المرسلين  ...مات يوم ارثنين لخم بقين من محرم سنة1261( :ه).
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فهرس المصادر
 القرآن الّريم.
 اربانة عن أصوة الديانة :ابح الحسن بن أبح موسى اا عر  ،المحقر :فوقية
حسين محمود ،النا ر :دار اانصار (القاارة) الابعة :ااولى1961 ،ه.
 بحياء علوم الدين  :لمحمد ال،زالح ،النا ر :دار االمعرفة (بيروت) بال ت.
افح ،تحقير :محمد البنا ،دار انعتصام الابعة
 أخبار ّ
النحويين البصرّيينّ :
للسير ّ
ااولى 1664م.
الس ااار ل اارح ص ااحيح البخ ااار  :احم ااد ب اان محم ااد القس اااالنح  ،ن اار:
 بر اااد ّ
المابعة الّبرى ااميرية ،مصر ،الابعة :السابعة 1929 ،اا.
 انستيعاب فح معرفة ااصحاب :ابح عمر يوسف بن عبد البر ،المحقر :علح
محمد البجاو  ،النا ر :دار الجية( ،بيروت)الابعة :ااولى 1662 ،م.
 أسااد ال،ابااة فااح معرفااة الصااحابة ابااح الحساان علااح باان ااثياار ،المحقاار :علااح
محمد معوض وعاادة أحماد عباد الموجاود ،النا ار :دار الّتاب العلمياة ،الابعاة:
ااولى ،سنة الن ر1665 :م.
 ارصااابة فااح تمييااز الصااحابة :احمااد باان علااح باان حجاار ،تحقياار  :علااح محمااد
البجاو  ،النا ر :دار الجية (بيروت) الابعة ااولى 1512 ،ه.
 بعراب الحديث النبو  :العّبر  ،تحقير د .حسن موسى ال اعر ،الابعة 1661،2م.
الزرّلح ،النا ر :دار العلم للماليين ،الابعة2112 ،14 :م.
 ااعالم :لخير الدينّ ،
 ارعااالم بماان فااح تاااريخ الهنااد ماان ااعااالم المساامى با ا (نزاااة الخ اواار وبهجااة
المسامع والنواظر) لعبد الحح بن فخر الدين الااالبح ،دار الن ار :دار ابان حازم
(بيروت) ،الابعة ااولى1666 ،م.
 ارنصااف فاح مساا ة الخاالف باين النحااويين البصاريين والّاوفيين :لعباد الارحمن أبااو
البرّاتّ ،ماة الدين اانبار  ،النا ر :المّتبة العصرية ،الابعة ااولى 2119م.
 أوض ااح المس ااالك :نب اان ا ااام اانص ااار  ،تحقي اار :مح ااح ال اادين عب ااد الحمي ااد،
النا ر :دار الجية (بيروت) ،الابعة الخامسة1616 ،م.
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بيضاح المّنون فح الذية على ّ ف الظنون :رسماعية بن محمد أمين با ا الب،داد ،
تحقير :محمد رف الدين ،النا ر :دار بحياء التراث العربح (بيروت) بالت.
البدر الاالع بمحاسن من بعاد القارن الساابع :لمحماد بان علاح ال اوّانح اليمناح،
النا ر :دار المعرفة (بيروت) بالت.
البحر المحيا فح الت سير :ابح حيان محمد بن يوسف بن علح بن يوسف بن حيان،
المحقر :صدقح محمد جمية ،النا ر :دار ال ّر (بيروت)1521 ،اا.
البراان فح علوم القرآن :لبادر الادين محماد بان عباد اهلل الزرّ اح ،تحقيار محماد
أبو ال ضة ببراايم ،الابعة انولى1641 ،م.
ب،ية الوعاة فح ابقات الل،ويين والنحاة :لعبد الرحمن بن أبح بّار ،جاالة الادين
السيواح ،المحقر :محمد أبو ال ضة ببراايم ،المّتبة العصرية (صيدا) بالت.
البالغ ااة العربي ااة :لعب ااد ال اارحمن المي اادانح الدم ااقح ،النا اار :دار القل اام ،دم اار
(بيروت) الابعة ااولى1669 ،م.
البل،ااة فااى تاراجم أ مااة النحااو والل،ااة :لمحمااد باان يعقااوب ال يااروز أباااد  ،تحقياار:
محمد المصر  ،جمعية بحياء التراث ارسالمح (الّويت) الابعة ااولى1511 ،ه.
ارزار الحسااينح،
تاااا العاارو ماان جاواار القااامو :
محمااد باان عبااد الا ّ
لمحمااد باان ّ
ّ
النا ر :دار الهداية ،بالت.
تحقير :مجموعة من المحققينّ ،
تاااريخ عجا ااب اآلثااار فااح الت اراجم وااخبااار :لعبااد الاارحمن باان حساان الجبرتااح،
النا ر :دار الجية (بيروت) بالت.
تبيين ّذب الم تر فيما نساب بلاى ارماام أباح الحسان اا اعر  :لثقاة الادين أباو
القاسم علح بن عساّر ،دار الّتاب العربح ،بيروت ،الابعة الثالثة1515 ،ه.
التابيا اار النحاااو  :لعبا ااده الراجحا ااح ،النا ا اار :مّتب ااة المعا ااارف للن ا اار والتوزيا ااع،
الابعة ااولى 1521اا1666/م.
الج ااامع احّ ااام القا ارآن :اب ااح عب ااد اهلل محم ااد القراب ااح ،المحق اار :ا ااام س اامير
البخار  ،النا ر :دار عالم الّتب ،الرياض.
جامع الدرو العربية :لمصا ى ال،اليينح ،النا ر :المّتبة العصرية ،صايدا –
بيروت ،الابعة الثامنة والع رون1669 ،م.
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جالء العينين فاح محاّماة ااحمادين :لنعماان بان محماود اآللوساح تحقيار :علاح
السيد صبح المدنح ،النا ر :مابعة المدنح 1661م.
الجنااى الاادانح فااح حااروف المعااانح :ابااح محمااد باادر الاادين الماراد  ،المحقاار :فخاار
الدين قباوة ،النا ر :دار الّتب العلمية (بيروت) الابعة ااولى1519 ،ه1662/م.
حا ية الصبان على رح اا مونح :ابح العرفان الصبان ،النا ر :دار الّتاب
العلمية (بيروت) الابعة ااولى1661 ،م.
خزانة التراث (فهر مخاواات) :مرّز الملك فيصة (بالت).
الادرر الّامنااة فاح أعيااان الما اة الثامنااة :نباان بان حجاار العساقالنح ،المحقاار :محمااد
عبد المعيد ،النا ر :مجل دا رة المعارف العثمانية ،الابعة الثانية1612 ،م.
روح البيان :رسماعية حقح بن مصا ى الخلوتح ،دار بحياء التراث العربح ،بالت.
سالك ال ّادرر فااح أعياان القارن الثّااانح ع ار :لمحماد خليااة بان علاح باان محماد باان
محمد مراد ،دار الب ا ر ارسالمية ،دار ابن حزم ،الابعة الثالثة1666 ،م.
ذرات الذاب فح أخبار من ذااب :لعباد الحاح بان أحماد بان محماد ابان العمااد،
حققه :محمود اارناؤوا ،دار ابن ّثير ،دم ر – بيروت ،الابعة ااولى1669 ،م.
اارح اا اامونح عل ااى أل ي ااة اب اان مال ااك :لعل ااح ب اان محم ااد ااُ ا ُامونح ال ااافعح،
النا ر :دار الّتب العلمية (بيروت) الابعة ااولى1666 ،م.
اارح اباان عقيااة :لبهاااء الاادين عبااد اهلل باان عقيااة ،النا اار :دار ال ّاار (دم اار)
الابعة الثانية1664 ،م.
رح أبيات سيبويه :ليوسف بن أبح السيرافح ،المحقر :محمد علح الريح اا م،
مّتبة الّليات اازارية ودار ال ّر للاباعة والن ر والتوزيع ،القاارة1615 ،م.
اارح التصاريح علااى التوضاايح :لخالااد باان عبااد اهلل اازااار  ،النا اار :دار الّتااب
العلمية (بيروت) الابعة ااولى2111 ،م.
رح الم صة للزمخ ر  :ليعيش بن علح بن يعيش ،المعروف بابن يعيش ،قدم
له :بمية بديع يعقوب ،دار الّتب العلمية ،بيروت ،الابعة ااولى2111 ،م.
الصااحاح تاااا الل،ااة وصااحاح العربيااة :ابااح نصاار بسااماعية باان حماااد الجااوار
ال ارابح ،تحقير :أحمد عبد ال ،ور عاار ،النا ار :دار العلام للمالياين (بياروت)
الابعة الرابعة1661 ،م.
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ابقااات ال ااافعية الّباارى :لتاااا الاادين الساابّح ،المحقاار :محمااود محمااد الاناااحح
وعبد ال تاح الحلو ،اجر للاباعة والن ر والتوزيع ،الابعة الثانية1519 ،اا.
عون المعبود رح سنن أبح داود ،ومعه حا ية ابن القيم :لمحماد أ ارف حيادر،
النا ر :دار الّتب العلمية (بيروت) ،ا1514 ،2:اا.
غايااة النهايااة فااح ابقااات القاراء :ل اام الاادين أبااو الخياار اباان الجاازر  ،النا اار:
مّتبة ابن تيمية ،الابعة ااولى1941 ،اا.
فتح البار رح صحيح البخار  :احمد بن حجر العساقالنح ال اافعح ،تحقيار:
محب الدين الخايب ،دار المعرفة ،بيروت1916 ،ه.
ال اارور الل،ويااة :ابااح اااالة العس اّر  ،حققااه وعلاار عليااه :محمااد بب اراايم سااليم،
النا ر :دار العلم والثقافة للن ر والتوزيع ،القاارة ،بالت.
اح الحجاو ،
ال ّر السامح فح تاريخ ال قه ارسالمح :لمحمد بن الحسن بان العرب ّ
النا ر :دار الّتب العلمية ،بيروت ،الابعة ااولى1664 ،م.
فهاار ال هااار وااثبااات :لمحمااد ب ان عبااد الّبياار الحساانح اردريسااح ،تحقياار:
بحسان عبا  ،دار ال،رب ارسالمح ،بيروت ،الابعة الثانية1662 ،م.
القامو المحايا :لمجاد الادين أباو اااار ال ياروز آبااد  ،تحقيار :مّتاب تحقيار
قسوسااح ،النا اار :مؤسسااة
التاراث فااح مؤسسااة الرسااالة ،بإ اراف :محمااد نعاايم العر ُ
الرسالة للاباعة والن ر والتوزيع ،بيروت ،الابعة الثامنة1529 ،ه2114/م.
الّافية فح علم النحو :نبن الحاجاب جمااة الادين ،المحقار :صاالح عباد العظايم
ال اعر ،النا ر :مّتبة اآلداب ،القاارة ،الابعة ااولى2111 ،م.
الّتاب :لعمرو بان عثماان الملقاب سايبويه ،المحقار :عباد الساالم ااارون ،مّتباة
الخانجح ،القاارة ،الابعة الثالثة1666 ،م.
ّت اااب الع ااين :اب ااح عب ااد ال اارحمن الخلي ااة ب اان أحم ااد ال رااي ااد  ،تحقي اار :مه ااد
المخزومح وابراايم السام ار ح ،دار ومّتبة الهالة ،بالت.
ّتاااب الّليااات :ابااح البقاااء أيااوب باان موسااى الحسااينح الّ ااو  ،تحقياار :عاادنان
درويش ومحمد المصر  ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1666 ،م.
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الّنز فح القراءات الع ر :ابح محمد ،عبد اهلل بن عباد الماؤمن ،المحقار :خالاد
الم هدانح ،مّتبة الثقافة الدينية ،القاارة ،الابعة ااولى2115 ،م.
الالّمات :لعبد الرحمن بن بسحار الزجاجح ،المحقر :مازن المباارك ،دار ال ّار،
دم ر ،الابعة الثانية1664 ،م.
اللبااب فاح قواعاد الل،اة وآنت اادب النحااو والصارف :لمحماد علاح الساراا ،دار
ال ّر ،دم ر ،الابعة ااولى1669 ،م.
لسان العرب :لمحمد بن مّرم ابن منظور ،دار صادر ،بيروت ،الابعة 1515 ،9ه.
لوامااع اانا اوار البهيااة :لمحم ااد باان أحم ااد الس ا ارينح ،مؤسس ااة الخااافقين ،دم اار،
الابعة الثانية1662 ،م.
المصباح المنير :احمد بن محمد بن علح ال يومح ،المّتبة العلمية ،بيروت ،بالت.
معجم المؤل ين :لعمر بن رضا ّحالة ،مّتبة المثنى ،بيروت ودار بحيااء التاراث
العربح بيروت ،بالت.
معجاام مقااايي الل،ااة :ابااح الحسااين أحمااد باان فااار باان زّريااا ،المحقاار :عبااد
السالم اارون ،دار ال ّر1616 ،م.
المعج اام الوس اايا  :احم ااد الزي ااات وآخا ارين ،تحقي اار :مجم ااع الل ،ااة العربي ااة ،دار
الدعوة ،القاارة ،بالت.
م،نااح اللبيااب عاان ّتااب ااعاريااب :لجماااة الاادين عبااداهلل باان يوسااف باان ا ااام،
تحقير :مازن المبارك ،دار ال ّر ،بيروت ،الابعة السادسة1664 ،م.
م تااح العلااوم :ليوساف باان أبااح بّار السااّاّح ،تحقيار :نعاايم زرزور ،دار الّتااب
العلمية ،بيروت ،الابعة الثانية1661 ،م.
الم صااة فااح صاانعة ارعاراب :ابااح القاساام الزمخ اار  ،تحقياار :علااح بااوملحم ،دار
ومّتبة الهالة ،بيروت ،الابعة ااولى1669 ،م.
النحو المص ى :لمحمد عيد ،مّتبة ال باب ،بالت.
النحو الوافح :عبا حسن ،دار المعارف ،الابعة الخامسة ع رة.
نزاااة الخ اواار وبهجااة المسااامع والن اواظر ،لعبااد الحااح باان فخاار الاادين باان عبااد
العلح ،دار ابن حزم ،بيروت ،الابعة ااولى1666 ،م.
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 نصااب المجااانير لنسااف قصااة ال،رانياار :لمحمااد ناصاار الاادين االبااانح ،المّتااب
ارسالمح ،بيروت ،الابعة الثالثة1669 ،م.
 ادي ااة الع ااارفين أس ااماء الم ااؤل ين وآث ااار المص اان ين :رس ااماعية ب اان محم ااد أم ااين
الب،داد  ،دار بحياء التراث العربح ،بيروت ،بدون تاريخ.
اام ال اادين ب اان خلّ ااان،
 وفي ااات ااعي ااان وأنب اااء أبن اااء الزم ااان :اب ااح العب ااا
المحقر :بحسان عبا  ،دار صادر ،بيروت ،الابعة ااولى1611 ،م.
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