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ملخص:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق وإخراج كتاب صغير مخطوط إلى الوجود،
يعنى هذا الكتاب ببعض المشتقات الصرفية ،جاء من خالل شرح خمسة وعشرين
بيتا من أبياتمنظومة طويلة للشيخ تقي الدين السبكي  ،شرحها الشيخ جالل الدين
السيوطي ،وسمى شرحه بـ(لمعة اإلشراق في أمثلة االشتقاق) ،وقد احتوى شرحه
على شرح صيغ المشتقات والتمثيل لها ،فجاء الكتاب صغير الحجم عميم النفع،
وفي أسلوب سهل ميسر ،ولم يشرح بقية المنظومة ألنها في أغلبها زيادة توضيح
لألبيات المشروحة.
الكلمات المفتاحية :الناظم ،اسم الفاعل ،المشتق.
مقدمة:
سخر هللا -تعاالى -للغاة العربياة حمااة ياذودو عان حياضاها ،ويعتناو بهاا
عناية فائقة ،وكا اإلماا السايوطي -رحماه هللا -مان أولكاا الفرساا الاذين ساخروا
لهذه المهمة؛ فألف في شتى علومها وفنونها ،وكشف عن أسرارها ومكنونها ،وكا
من بين ما تركه لنا رسالته التي تحمل عنوا (شرح لمعة اإلشراق فاي االشاتقاق)،
وهي شرح لابعض أبياات مان منظوماة العالماة تقاي الادين السابكي ،المساماة (لمعاة
اإلشراق في أمثلة االشتقاق).
ولما رأيت النسخة المخطوطة وقرأتها ،رأيت فيها مادة علمية سلسة سهلة،
نافعة في بابها؛ فرأيت أ أخرجها إلى النور؛ لالستفادة منها ،وتعميم النفع بها.
وقد قدمت للتحقيق بقسام دراساي ماوج عان الشاارح ورساالته ،رام أردفات
الكتاب بفهرس للمصادر والمراجع ،وهللا الموفق.
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القسم الدراسي
* ترجمة السبكي :لقد كفاني السيوطي ترجماة النااظم (تقاي الادين السابكي) فاي هاذه
الكتاب ،وقد أحلت على بعض مصادر ترجمته في موضعها الحقا في النص المحقق.
* ترجمة السيوطيي :وأماا ترجماة الشاارح فهاو ٌعلٌام غناي عان التعرياف ،ولكان
جاارت العااادة -فااي مجااال التحقيااق -علااى ركاار شاايء عاان حياااة المرلااف ،وقااد تاارجم
السيوطي لنفسه في كتابه حسن المحاضرة ،وما ركره عان نفساه اكتفيات باه؛ إر هاو
أعلم بحاله من غيره ،وستكو ترجمته في الجوانب اآلتية:
اسمه" :عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثما بن نااظر
الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصالح أيوب بن ناصر الادين محماد
بن الشيخ هما الدين الهما الخضيري األسيوطي"( ،)1أو السيوطي ،وهو المتداول.
مطلده :كا مولد السيوطي بعد المغرب ليلة األحد ،مستهل شهر رجب ،سنة (948ه)(.)2
نشأته :نشاأ السايوطي يتيماا ،فحفاق القاره ولاه دو رمااني سانين ،رام حفاق بعاض
المتو  ،وشرع في االشتغال بالعلم ،مبكرا( ،)3فد ّرّس وألف في كثير من العلو .
شوطخه :أخذ السيوطي عن جملة من العلماء ركرهم في ترجمته ،منهم:
 تقي الدين الشبلي الحنفي(.)4
 سيف الدين الحنفي(.)5
 شرف الدين المناوي.
 شهاب الدين الشارمساحي.
 علم الدين البلقيني(.)6
 محيي الدين الكافيجي(.)7
تالموذه :عالم كالسيوطي ال بد أ يكو له تالميذ تلقوا عنه العلم ،وقد كا مان باين
هرالء التالميذ:
()8
 أٌحْْ مد بن نوكار الشهابي الناصري .
()9
 الحسن بن علي بن أحمد بن محمد فتح الدين أبو الفتح المن لي .
( )1حسن المحاضرة .335/1
( )2ينظر :المصدر السابق .336/1
( )3ينظر :المصدر السابق نفسه.
( )4ينظر :حسن المحاضرة .333/1
( )5ينظر :المصدر السابق .339/1
( )6ينظر :المصدر السابق .336/1
( )7ينظر :المصدر السابق .333/1
( )8ينظر :المصدر السابق .242/2
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 عبد الجب ََّّار بن علي بن محمد األخطابي الطولوني(.)10
 عبد الرحمن بن التقي أحمد بن الكمال محمد بن محمد بن حسن الشني(.)11
 عبد القادر بن حسين بن علي بن عمر المحيوي ،المعروف بابن مغي ل(.)12
 أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي(.)13
 أبو عبد هللا محمد بن علي بن طولو (.)14
مصنفاته :للسيوطي مصنفات كثيرة ج ّدا ،فقاد ألاف فاي أغلاب العلاو والفناو  ،مان
هذه المصنفات:
()15
.
 اإلتقا في علو القره
 االقتراح في أصول النحو.
()16
 البهجة المرضية في شرح األلفية البن مالا .
 الدر المنثور في التفسير بالمأرور(.)17
 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج(.)18
 شرح لمعة اإلشراق في االشتقاق(( ،)19وهو المراد تحقيقه).
 كشف المغطى في شرح الموطا(.)20
 المصابيح في صالة التراويح(.)21
 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في النحو(.)22
وفاته :مرض اإلما السيوطي -رحماه هللا -رالراة أياا  ،رام تاوفي ياو الجمعاة وقات
العصر ،تاسع عشر من شهر ج ٌمادى األولى ،سانة (811هاـ) ،وصالي علياه بجاامع
األفاريقي تحت القلعة ،ودفن بشرقي باب القرافة(.)23
( )9ينظر :المصدر السابق .126 -125/3
( )10ينظر :المصدر السابق .35/4
( )11ينظر :الضوء الالمع .59/4
( )12ينظر :المصدر السابق .266/4
( )13ينظر :درة الحجال .322 -318/2
( )14ينظر :الكواكب السائرة  ،51/2وشذرات الذهب .285/9
( )15ينظر :حسن المحاضرة .338/1
( )16ينظر :المصدر السابق .343/1
( )17ينظر :المصدر السابق .338/1
( )18ينظر :المصدر السابق .342/1
( )19ينظر :حسن المحاضرة .343/1
( )20ينظر :المصدر السابق .338/1
( )21ينظر :المصدر السابق .342/1
( )22ينظر :المصدر السابق .343/1
( )23ينظر :النور السافر ،ص.51:
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التعريف بالمخططي:
أ -عنطان الكتاب ونسبته إلي الملليف :يحمال هاذا الكتااب عناوا (شارح لمعاة اإلشاراق
في االشتقاق) ،وقد أورد السيوطي نفسه هذا العنوا في مقدمة هذا الكتااب ،وكاذلا
في كتابه حسن المحاضرة( ،)24وهو ما ركره حاجي خليفة( )25والبغادادي( .)26وورد
عنوانه على غالف النسخة (أ) (شرح لمعة األشواق في أمثلة االشتقاق) ،وورد فاي
خ انة التراث( )27بعنوا ( :شرح لمعة اإلشراق في أمثلاة االشاتقاق) ،والمعتماد هاو
العنوا األول (شرح لمعة اإلشراق في االشتقاق)؛ العتماده من المرلف نفسه.
ب -محتطى الكتاب :تقاع منظوماة السابكي فاي رمانياة ورماانين بيتاا ،ركار منهاا ابناه
البيتين األولين في طبقاته ،وركرها محقق الطبقات في الهاام كاملاة( ،)28واحتاوى
شرح السيوطي على شرح صايغ المشاتقات ،فاقتصار علاى شارح خمساة وعشارين
بيتا من منظومة السبكي ،فجاء الكتاب صغير الحجم عميم النفع ،وفي أسلوب ساهل
ج ّدا ،وأمثلته سهلة أيضا ،ولم يشرح بقية المنظومة ألنهاا فاي أغلبهاا زياادة توضايح
لألبيات التي شرحها السيوطي.
ج -وصف النسختون المخططيتون:
لم أقف للكتاب على نسخ خطية سوى نسختين ،ووصفهما في اآلتي:
النسييخة الوليي  :نسااخة المكتبااة األزهريااة ،ورقمهااا علااى لوحااة الغااالف (-934
 ،)58332وورد بآخرها أنها من مجموعة برقم ( )224بالمكتبة األزهرية.
تقااع هااذه النسااخة فااي أربااع ( )4لوحااات ،وعاادد صاافحاتها رمانيااة ،فااي كاال
صفحة تسعة عشر ( )18سطرا تقريبا ،وفي كل سطر سبع ( )3كلمات تقريبا.
تبدأ بقوله" :بسام هللا الارحمن الارحيم ،الحماد ى علاى أفضااله ،"...وتنتهاي
بقوله" :الشيخ عضد الدين السيرافي ،ليلة السبت سادس عشر ربيع اآلخار ،ومولاده
سنة رالث عشرة".
خطها حديث مختلط باين النساخ والرقعاة ،وهاي نساخة جيادة وواضاحة ،ال
يوجد عليها تعليقات وال تصحيحات إال في موضع واحد .نسخها محمد بن حسن بن
محمد بن حسين ،يو الثالراء ( )28من شهر رمضا  ،سنة (1332هـ).
( )24ينظر :حسن المحاضرة .343/1
( )25ينظر :كشف الظنو .1564/2
( )26ينظر :هدية العارفين .542/1
( )27ينظر :خ انة التراث ،المكتبة اإللكترونية الشاملة .)cd( .863/126
خ انة التراث ،فهارس المخطوطات اإلسالمية في المكتبات والخ انات ومراك المخطوطات في العالم ،إصدار
مرك الملا فيصل ،السعودية ،المكتبة اإللكترونية الشاملة (.)cd
( )28ينظر :طبقات الشافعية الكبرى .193 -196/12
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النسخة الثانوة :نسخة دار الكتب القطرية ،وهي ضامن مجماوع ،ورقام حفظاه (،)1292
تقع النسخة في لوحة واحدة ،تتضامن صافحتين ،فاي الصافحة األولاى أربعاة أساطر
من كتاب هخر ،وواحد ورالرين ( )31سطرا من هذه النساخة ،وفاي الصافحة الثانياة
رالرة ورالرو ( )33سطرا ،وفي كل سطر رالث عشرة ( )13كلمة تقريبا.
تبدأ بقوله" :بسام هللا الارحمن الارحيم ،الحماد ى علاى أفضااله ،"...وتنتهاي
بقوله" :الشيخ عضد الدين السيرافي ،ليلة السبت سادس عشر ربيع اآلخار ،ومولاده
سنة رالث عشرة".
خطهااا نسااخ ،وهااي نسااخة جياادة وواضااحة ،ال يوجااد عليهااا تعليقااات وال
تصحيحات إال في موضع واحد .وبها بعض السقط في موضعين تقريبا.
ال يوجاااد بهاااا اسااام ناساااخ وال تااااريخ نساااخ؛ ولاااذا جعلتهاااا النساااخة الثانياااة،
ورم ت إليها برم (ب).
د -صطرة اللطحة الول واللطحة الخورة من المخططي:
اللطحة الول من النسخة (أ)
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اللطحة الخورة من النسخة (أ)

لطحة النسخة (ب)
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القسم التحقوقي
هذا توضيح للمعة( )29اإلشراق فاي أمثلاة االشاتقاق ،نظام الشايخ تقاي الادين
السااابكي( -)30رحماااه هللا ،-ناااافع إ شااااء هللا ،ساااميته( :شااارح لمعاااة اإلشاااراق فاااي
االشتقاق) ،ومن هللا أطلب التوفيق ،والهداية إلى سواء الطريق.
اف ** ٌحقّا ٌعلِ ٌّي ،اِ ْبْن(ٌ )31ع ْب ِد ْال ٌكافِي
اجي هللاِ ِري ْاألٌ ْلطٌ ِ
 -1يٌقول ٌر ِ
ٌ
ْ
َّ
ٌ
ٌ
ت
ِ -2م ْن بٌ ْع ِد ٌح ْم ِد هللاِ ٌوال َّ
ص ٌَّال ِة ** ٌعلى النبِي ٌدٌائِ ٌم األوْْ قا ِ
()32
يقول :المقول هو أول البيت الثالث ،والراجي هنا بمعنى اآلمال  ،بقريناة
ما بعده واأللطاف.
والناااظم هااو اإلمااا تقااي الاادين أبااو الحساان علااي باان عبااد الكااافي علااي باان
تمااا ( )33الساابكي األنصاااري الخ رجااي ،بقيااة المجتهاادين فااي زمانااه ،عااالم بفنااو
كثيرة ،تفسيرا وحديثا وفقها وأصوال وعربية ولغة وتصريفا وكالما وجدال وخالفا،
[إلى غير رلاا]( ،)34حافظاا فاي الحاديث ،وتصاانيفه زادت علاى المائاة والخمساين،
أجلها تفسير القاره ( ،)35وشارح المنهااج( ،)36وتكملاة شارح المهاذب( ،)37ومشاايخه
في الحديث زادت على المائتين ،يجمعهم معجمه الذي خرجه له ابن أيباا( ،)38وفاي
الفقه ابن الرفعة( ،)39وفي العربية أباو حياا ( ،)40وفاي األصاول العاالء البااجي(،)41
( )29في (ب) :لمعة.
( )30سيترجم له السيوطي قريبا.
( )31في (أ) :بن .وما أربت يستقيم به الوز .
( )32ينظر :لسا العرب ،مادة (أمل).
( )33بعدها في النسختين بياض بقدر كلمتين أو رالث.
( )34ما بين قوسين معقوفين زيادة من (ب).
( )35واسم تفسيره( :الدر النظيم في تفسير القره العظيم) .ينظر :كشف الظنو .336/1
( )36هو شرح منهاج الطالبين في الفقه الشافعي ألبي زكريا النووي (ت636ه) ،سماه السبكي (االبتهاج) ،وصال فياه
إلى الطالق ولم يكمله؛ فأكمله ابنه بهاء الدين السابكي (ت333ه) .ينظار :طبقاات الشاافعية البان قاضاي شاهبة ،41/3
وكشف الظنو .1935/2
( )37هااو شاارح اإلمااا أباااي زكريااا النااووي (ت636ه) علاااى المهااذب فااي الفقااه الشاااافعي ألبااي إسااحاق للشااايرازي
(ت436ه) ،ولم يكمله النووي ،فأكمله السبكي .ينظر :كشف الظنو .1812/2
( )38لم أقف عليه.
وابن أٌ ْيبٌا هو أبو الحسين شهاب الدين أحمد بن أيبا بان عباد هللا الحساامي الادمياطي المصاري ،ماررم ومحا ّدث ،لاه
مصنفات ،منها :ريل على كتاب صلة التكملاة لوفياات النقلاة لعا ّ الادين الحسايني ،ومعجام الدبوساي ،ومعجام السابكي،
وتخاري أحادياث الرافعاي ،والمساتفاد مان ريال تااريخ بغاداد( ،ت348ه) .ينظار :طبقاات الشاافعية البان قاضاي شااهبة
 ،42/3والدرر الكامنة  ،124 -123/1وحسن المحاضرة  ،359/1واألعال .122/1
( )39هو أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي األنصاري البخاري المصري ،المعروف بابن الرفعة ،مان فقهااء الشاافعية،
له مصنفات ،منها :باذل النصاائح الشارعية فيماا علاى السالطا ووالة األماور وساائر الرعياة ،واإليضااح والتبياا فاي معرفاة
المكيااال والميا ا  ،وكفايااة النبيااه فااي شاارح التنبيااه للشاايرازي فااي الفقااه( ،ت312ه) .ينظاار :طبقااات الشااافعية الكباارى للساابكي
 ،26 -24/8وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة  ،213 -211/2والادرر الكامناة  ،338 -336/1وحسان المحاضارة
 ،322/1واألعال  .222/1وينظر تتلمذه عليه في :فتاوى السبكي .439 ،426 ،396 ،264/2 ،349 ،195/1
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وفي التصوف ابن عطاء هللا( ،)42وفي علام الحاديث الشارف الادمياطي( ،)43وأنجاب
طلبة فاقت الحصر ،وررية أعيا العصر ،وولي قضاء دمشق بن اهة وعفة ،مولده
في سنة ( ،)44()93ومات سنة ( ،)356وترجمته في طبقاات النحااة( ،)45مان باالتقى
ٌصف مج ٌدٌه( ،)46وبقية ألفاظ المتن واضحة.
نٌ ِ
()47
ْ
ْ
ٌ
 -3أ ْمثِلٌة الم ْشتٌٌق خذهٌٌا م ْتقِنٌٌا ** ٌح َّرَّرْْ تهٌا لِ ٌم ْن يٌكو موقِنٌٌا
ْ ()48
ْس خلف
 -4فٌأ ٌصْْ لهٌا ٌح ٌر ٌكة ٌو ٌحرْْ ف ** ي ٌ اد أٌوْْ ي ْنقٌص لٌ ْي ٌ
ص ِه ٍل ٌس ْف ٍر ٌك ٌذاكٌٌ فٌا ْعلٌ ِم
ٌ -5مثَّ ْلتهٌا بِ ٌحالِ ٍ
ف ٌوفٌ ِه ٍم ** ٌو ٌ
 -6فٌهٌ ِذ ِه أٌرْْ بٌ ٌعة ف ٌرا ٌدٌى ** ٌال ٌش َّ
ا يٌ ْعْروهٌٌا ٌوالٌ ِعنٌٌا ٌدٌا
اشتملت هذه األبيات على أربعة أنواع:
()50
ْ
[النطع]( )49الول :زيادة حركة ،نحو :فٌ ِهم ،اسم فاعال مان الفٌ ْه ِْام  ،زيادت حركاة
الهاء(.)51
( )40هو أرير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ٌحيََّّا الغرناطي األندلساي الجيااني الن ْفا ي ،عاالم بالعربياة
والتفسير والحديث والتراجم واللغات ،له مصنفات ،منها :البحر المحيط في تفساير القاره  ،والنهار اختصار باه البحار
المحيط ،وطبقات نحاة األندلس ،وتحفاة األرياب فاي غرياب القاره  ،ومانه الساالا فاي الكاال علاى ألفياة ابان مالاا،
والتذييل والتكميل في شرح تسهيل الفوائد البن مالا ،والمبدع في التصاريف ،وارتشااف الضارب مان لساا العارب،
وله ديوا شعر( ،ت345ه) .ينظر :بغية الوعاة  ،293 -292/1وشذرات الذهب  ،254 -251/9واألعال .152/3
( )41هو عالء الدين علي بن محمد بان عباد الارحمن بان خطااب البااجي ،عاالم باألصاول والمنطاق والحسااب ،لاه مصانفات،
منهااا :الاارد علااى اليهااود ،وكشااف الحقااائق فااي المنطااق ،وغايااة السااول فااي علاام األصااول( ،ت314ه) .ينظاار :طبقااات
الشااافعية الكباارى للساابكي  ،342 -338/12وطبقااات الشااافعية الباان قاضااي شااهبة  ،225 -223/2والاادرر الكامنااة
 ،122 -122/4واألعال .334/4
( )42هو أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عباد الكاريم بان ٌعطٌااء هللا اإلساكندري ،مان العلمااء المتصاوفين ،لاه
مصاانفات ،منهااا :الحكاام العطائيااة فااي التصااوف ،وتاااج العااروس فااي الوصااايا والعظااات ،ولطااائف الماانن فااي مناقااب
المرسااي وأبااي الحساان ،تااوفي بالقاااهرة ساانة (328ه) .ينظاار :طبقااات الشااافعية الكباارى للساابكي  ،24 -23/8والاادرر
الكامنة  ،325 -324/1والبدر الطالع  ،129 -123/1واألعال .222 -221/1
( )43هااو أبااو محمااد شاارف الاادين عبااد الماارمن باان خلااف الاادمياط ّي ،حااافق للحااديث ،وماان أكااابر علماااء الشااافعية ،لااه
مصنفات ،منها :معجم شيوخه ،وكشف المغطى في تبيين الصالة الوسطى ،والمتجر الرابح في رواب العمل الصاالح،
وقبائاال الخا رج ،والعقااد المااثمن فاايمن اساامه عبااد الماارمن ،والمختصاار فااي ساايرة ساايد البشاار ،وكتاااب فضال الخياال،
والتسلي واالغتباط بثواب من تقد من األفراط( ،ت325ه) .ينظر :طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ،124 -122/12
وطبقات الشاافعية البان قاضاي شاهبة  ،222 -222/2والادرر الكامناة  ،223 -221/3والبادر الطاالع ،424 -423/1
واألعال .132 -168/4
( )44في النسختين ( ،)69والتصويب من مصادر ترجمته اآلتية .والمراد (693ه) .ينظر :بغية الوعاة .136/2
( )45ينظر هذه الترجمة في :طبقت الشافعية البن قاضي شهبة  ،42 -33/3وبغية الوعاة في طبقات اللغاويين والنحااة
 ،133 -136/2وحساان المحاضاارة  ،323 -321/1وطبقااات الحفاااظ للساايوطي ،ص ،526 -525:وشااذرات الااذهب
 ،312 -329/9واألعال .322/4
( )46في (ب) :من تأليف نصف مجلد.
( )47في (ب) :يقنا.
( )48في (ب) :بشيء.
( )49ما بين قوسين معقوفين زيادة من (ب).
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ف( ،)52زيدت األلف(.)53
الثاني :زيادة حرف ،نحوٌ :حالِف ،من ْال ٌحلِ ِ
()55
()54
الثالث :نقص حركة ،نحوٌ :س ْفر ،بسكو الفاء ،جمع من ال َّسفٌر  ،نقصت فتحة الفاء .
ص ِهيل( ،)56نقصت الياء فقط.
ص ِهل ،اسم فاعل من ال َّ
الرابع :نقص حرف ،نحوٌ :
وقوله( :فهذه أربعة فرادى) ،أي التغيير فيها شيء واحد.
تنبوهات عجلنا بها هنا وإ كا الناظم سيذكرها بعد:
أحدها :المراد ب يادة الحرف -مثال -ونقصانه جانس الحارف ،ساواء كاا واحادا أو
أكثر ،وكذلا الحركة.
ثانوها :في االعتداد بحركة اإلعراب وهم ة الوصل نظر.
()57
بضرْْ ب ،ساكن الراء ،من
ثالثهاٌ :ع ٌد ٌٌل الناظم عن تمثيل البيضاوي للنوع الثالث ٌ
ب ،بفتحها؛ ألنه ال يتمشى إال علاى رأي الكاوفيين فاي اشاتقاقهم إال مان الفعال،
ض ٌر ٌ
ٌ
()58
بخالف ما ركره .
وكذلا عدل عن تمثيله للنوع الرابع ٌ ْ
ف؛ أل فياه
بخٌف ،فعال أمار مان الخٌٌ اوْْ ِ
نقص حرف ،وهو الواو ،وحركة ،وهي فتحة الفاء بناء على االعتداد بها.
ب ٌمثلْْ بِ ٌغ ْي ِْر ٌم ْي ِْن
ار ٍ
ٌ -3وإِ ْ ت ِر ْد ِزيٌا ٌدةٌ النَّوْْ ٌع ْي ِْن ** بِ ٌ
ض ِ
ْ
ْ
صبٍٍّّ بِالهٌ ٌوى قٌ ْد ٌسق ٌما
ٌ -9وإِ ْ يٌك ْن نٌ ْقص يٌبِين ٌع ْنه ٌما ** ٌك ِمث ِل ٌ
ض ْ
ب ،زيادت األلاف
اارب مان ال َّ
النطع الخيام  :زياادة حركاة وحارف ،مثالٌ :
َّارْ ِ
ض ِ
وحركة الراء.
()60
()59
صبٌابٌة .
صبٍٍّّ  ،اسم فاعل من ال َّ
السادس :نقصهما ،نحوٌ :
( )50ينظر :لسا العرب ،مادة (فهم).
( )51هذه الصيغة (فٌ ِعل) من صيغ اسم الفاعل شارة .ينظر :المفتاح في الصرف ،ص.53:
( )52ينظر :لسا العرب ،مادة (حلف).
53
اعل) هي األصل .ينظر :المفتاح في الصرف ،ص،53:
( ) يعني زيادة األلف في اسم الفاعل ،وهذه الصيغة (فٌ ِ
وفتح األقفال ،ص.131:
( )54ينظر :لسا العرب ،مادة (سفر).
( )55يعني أ وز هذه الصيغة (فٌ ْعل).
56
َّ
والصهٌل" :حدة الصوت مع بحح" .لسا العرب ،مادة (صهل).
ص ِهل :صفة مشبهة باسم الفاعل،
( ) ٌ
( )57لم أقف عليه ،وكذلا المواضع اآلتية .ولعله يقصد كتابه (لب األلباب فاي علام اإلعاراب) .ينظار :هدياة العاارفين
 ،463 -462/1وقد بحثت عنه فلم أجده ال مطبوعا وال مخطوطا.
والبي ضاوي هو أبو سعيد أو أبو الخيار ناصار الادين عباد هللا بان عمار بان محماد بان علاي الشايرازي البيضااوي ،مان
القضاااة والمفساارين والعلماااء المرمااوقين ،لااه مصاانفات ،منهااا :أنااوار التن ياال وأساارار التأوياال فااي التفسااير ،وطوالااع
األنوار في التوحيد ،ومنهاج الوصول إلى علم األصول ،ولب اللبااب فاي علام اإلعاراب ،والغاياة القصاوى فاي دراياة
الفتااوى فااي الفقااه الشااافعي( ،ت695ه) .ينظاار :طبقااات الشااافعية الكباارى  ،159 -153/9وبغيااة الوعاااة ،51 -52/2
وشذرات الذهب  ،693 -695/3واألعال .112/4
( )58اختلف البصريو والكوفيو في أصل االشتقاق ،هل هو الفعل أ المصدر؟ فذهب الكوفيو إلى أ المصدر
مشتق من الفعل وفرع عليه ،ورهب البصريو إلى أ الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه ،ولكل حجته .ينظر:
اإلنصاف في مسائل الخالف  235/1وما بعدها.
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تنبوه :عدل عن تمثيل البيضاوي لهذا النوع ب ٌغلٌى من ْال ٌغلٌيٌا  ،نقصت األلف والنو
وفتحة الياء؛ أل في االعتداد بسكو الياء نظرا(.)61
صا ِه ٍل ٌو ْه ٌو لٌه خٌٌ ْيْر ْالمثلْْ
ٌ -8وإِ ْ ي ٌ ْد ٌوي ْنتٌقٌصْْ ٌحرْْ ف فٌقلْْ ** ٌك ٌ
()62
ٌ -12وإِ ْ يٌك ْن ِك ٌاله ٌما فِي ٌح ٌر ٌك ْه ** ٌك ٌح ِذ ٍر تٌ ٌٌراه فٌا ْسْل ْا ٌم ْسلٌ ٌك ْه
يل ،زياادت األلااف،
كصااا ِه ٍل ،ماان ال َّ
النييطع السييابع :زيااادة {حاارف ونقصااهٌ ،
صَّاا ِه ِ
ونقصت الياء.
ْ
ٌ
كحا ِذ ٍر ،اسام فاعال مان ال ٌحاذر ،نقصات فتحاة الاذال،
الثامن :زيادة حركة ونقصاهاٌ ،
وزيدت كسرتها.
()63
ت ،جمع م ْسلِ ٌم ٍة ،زيدت األلاف
تنبوه :عدل} عن تمثيل البيضاوي للسابع بم ْسلِ ٌما ٍ
والتاء ،ونقصت تاء مسلمة؛ ألنه ليس بظااهر؛ إر الجماع ال يصادق علياه أناه مشاتق
من مفرده( ،)64وإلى هذا أشار بقوله( :وهو له خير مثل).
اح ٍد فٌثِ ْق بِ ٌشا ِه ِد
اح ٍد ** ٌونٌ ْق ٌ
ص ٌو ِ
ٌ -11وإِ ْ يٌك ْن ِزيٌا ٌدٌة فِي ٌو ِ
ِ -12م ْن ٌولٌ ٍه ٌو ْلهٌى تٌٌقول فٌا ْستٌ ِم ْع ** ٌو ٌع ْكسه تٌٌقول ِم ْن رجْْ ٌعى ٌر ٌج ْع
()65
ب ٌع ٌش ٌر ْه
 -13فٌتِ ْلاٌٌ ٌم ْثنٌٌى ِستَّ ٍة م ٌح َّر ٌَّر ْه ** بِهٌا يٌتِ ُّم فِي ْال ِح ٌسا ِ
النييطع التاسييع :زيااادة الحاارف ونقصااا الحركااة ،كا ٌاو ْلهٌى ماان ٌولٌااه( ،)66زياادت ألااف
التأنيث ،ونقصت حركة الال (.)67
العاشر :عكسه ،أي :زيادة حركة ونقص حرف ،نحوٌ :ر ٌج ٌع من رجْْ ٌعى( ،)68زيادت
حركة الجيم ،ونقصت األلف.
()69
َّ
ٌ
تنبوه :عدل عن تمثيل البيضااوي لهاذا الناوع بثبٌاتٌٌ ماضايا مان الثبٌاات  ،نقصات
األلف ،وزيدت فتحة الباء؛ أل في االعتداد بحركة اإلعراب والبناء نظرا.
صبِب .ينظر :المنصف ،ص.322:
( )59أصل ( ٍّ
صبٍّ )ٌ :
ْ
ّ
َّ
َّ
( )60قال ابن منظور" :ال َّ
صابٌٌّّ ،
صابٌابة ،فأناا ٌ
صابِ ْبْت إلياه ٌ
صَّبابة :الشوق ،وقيل :رقته وحرارتاه ،وقيال :رقاة الهٌا ٌوىٌ .
صبََّّة" .لسا العرب ،مادة (صبب).
أي :عاشق مشتاق ،واألنثى ٌ
( )61لعله يقصد سكو األلف المقصورة؛ أل أصالها يااء .أو أ كلماة (اليااء) صاوابها (البااء) ،فيكاو المقصاود بااء
( ّ
صبّ ) ،وهللا أعلم.
( )62في (أ) :فحذر.
( )63ما بين قوسين منحنيين سقط من (ب).
( )64ألناه فاي جماع المرنااث الساالم فياه زياادة ألااف وتااء علاى أصاال المفارد بعاد ساالمته .ينظاار :شارح كتااب ساايبويه
للسيرافي  ،145/1وشرح التصريح .513/2
( )65بعدها في (ب) :في قوله سهولة غير القلى.
( )66قال ابن منظور" :ال ٌولٌهْ :الح ْ  ،وقيل :هو رهاب العقال والتّ ٌحيُُّّار مان شادة ال ٌو ْجْ ا ِد أو الحا ْ ِ أو ال ٌخاوْْ ف .وال ٌولٌاه:
رهاب ال ٌع ْقل لفقدا الحبيبٌ .ولهٌ يٌلِه -مثلٌ :و ِر ٌ يٌ ِر  -ويٌٌوْْ لٌه على القياس ،و ٌولٌهٌ يٌلِه" .لسا العرب ،مادة (وله).
( )67صفة مشبهة على وز (فٌ ْعلٌى) .ينظر :شذا العرف ،ص.64:
( )68يعني بصيغة (الرجعى) المصدر .ينظر :شرح المفصل .393/3
( )69مصدر على غير قياس؛ إر قياس مصدر الثالري مفتوح العين (فٌ ْعل) .ينظر :شذا العرف ،ص.59 -53:
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وقوله( :فتلا مثنى ستة محررة) ،أي :هذه الستة األخيرة التغيير فيها رنائي.
ت
يرا ٍ
ٌ -14وأٌرْْ بٌع رٌ ٌالث تٌ ْغيِ ٌ
ت ** فِيهٌا فٌك ْن ِم ْنهٌا ٌعلٌى رٌبٌا ِ
ق بِ ٌغ ْي ِْر ٌم ْي ِْن
ح ْال ٌع ْي ِْن ** ٌو ٌموْْ ِع ٍد ِ
ص ْد ٍ
 -15فٌقلْْ بِم ْك ٌم ٍل بِفٌ ْت ِ
اح ٍد بِ ٌغ ْي ِْر ٌم ْي ِْن
ِ -16ك ٌاله ٌما ِزيٌا ٌدٌة ْالقِ ْس ٌم ْي ِْن ** ٌوبٌ ْعْض ٌو ِ
ٌ -13و ِم ْثل فٌا ٌع ٌْلت ِمنٌٌ ْالهٌ ٌذيٌا ِ ** هٌ ٌذا يٌقول ٌ
صا ِدق الل ٌسا ِ
 -19نٌ ْقص أٌتٌٌى ٌعلٌ ْي ِه ٌما ٌو ِزي ٌدٌا ** ٌحرْْ ف فٌك ْن لِ ٌذاكٌٌ م ْستٌفِي ٌدٌا
()70
ط قٌ ٌوا ِع ٌد ْالعلو ِ ٌوا ْغتٌبِ ْ
ط ** ٌواضْْ بِ ْ
وط قلْْ قٌنِ ْ
ط
 -18بِ ِس ٌم ٍة
ِمنٌٌ ْالقن ِ
ْ
ْ
ْ
ٌ -22وفِي قٌنِط ِزيٌا ٌدٌة م ٌح َّر ٌك ْه ** ٌونٌقص ِمثلِهٌا ٌو ٌحرْْ ف ٌح ٌر ٌك ْه
هذه األنواع في كل منها رالث تغييرات.
()71
ْ
الحياد عشير :زياادة الحركاة ماع زيااادة الحارف ونقصاانه ،نحاو :مك ٌمال  ،بفااتح
الماايم الثانيااة ،وهااي عااين الكلمااة ،اساام مفعااول ماان ْال ٌك ٌمااال( ،)72زياادت فيااه الماايم
األولى( )73وضمها ،مع نقص األلف.
الثاني عشر :عكسه{ ،أي}( :)74وهو زيادة الحرف ،مع زياادة الحركاة ونقصاانها،
نحوٌ :موْْ ِع ٍد ،من ْال ٌو ْع ِد( ،)75زيدت الميم ،وكسرة( )76العين ،ونقصت فتحة الواو.
الثالث عشر :نقص كليهما ،وزيادة حرف ،نحو :هٌٌا ٌذى( )77مان ْالهٌا ٌذيٌا ( ،)78نقصات
األلف والنو وحركة الياء ،وزيدت األلف.
()79
الرابع عشر :نقص كليهما ،وزياادة حركاة ،نحاو :قٌانِط ،اسام فاعال مان القناوط ،
نقصت الواو ،وضمة النو والقاف ،وزيدت كسارتها ،فقولاه(( :)80وفاي قانط زياادة
محركه) هي [الفتحة والكسرة]( ،)81ونقص مثلها وحرف هو الواو(.)82
احد(ٌ { ** )83علٌ ْي ِه فِي تٌ ْمثِيلِ ِه ٌش ٌوا ِهد
ٌ -21وفِي ربٌا ٌع قٌ ْد أٌتٌٌانٌٌا ٌو ِ
( )70في (ب) :سمه.
ْ
َّ
ْ
( )71قال ابن منظور" :قال ابن األعرابي :ال ِمك ٌمل ال َّرَّجل الكا ِمل لِل ٌخ ْي ِْر أو الشر" .لسا العرب ،مادة (كمل).
( )72اسم المفعول من غير الثالري ،يصاغ على وز اسم فاعله ،ولكن بفتح ما قبل اآلخر منه .ينظر :شذا العرف ،ص.63:
( )73في (ب) :األول.
( )74ما بين قوسين منحنيين سقط من (ب).
( )75يكاو مصادرا ميميّاا .ينظار :الكناا فاي فناي النحااو والصارف  ،351/1ويكاو اسام زماا واسام مكاا  .شاارح
الشافية للرضي  ،191/1وارتشاف الضرب .521/2
( )76في (ب) :وكسرت.
( )77في (ب) :هذا.
( )78الهذيا  :كال غير معقول ،مثل كال المجنو والمعتوه .ينظر :لسا العرب ،مادة (هذي).
( )79القنوط :اليأس .ينظر :لسا العرب ،مادة (قنط).
( )80في (ب) :بقوله.
( )81في النسختين بياض ،قال عنه الناسخ في الحاشية( :البياض هنا موجود باألصل) .وما بين معقوفين زيادة من المحقق.
( )82بعدها في (أ)( :حركة هي الضمير) .وفي (ب)( :وحركة هي الضمة) ،ووجودها ال معنى له في اعتقادي.
( )83في (ب) :واحدة.
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ِ -22ك ٌاله ٌما قٌ ْد ِزي ٌد فِي ِه ٌوا ْنتقِصْْ ** فٌاحْْ فٌ ْ
ظه ِح ْفقٌ ٌم ْن ٌعلٌى ْال ِع ْل ِم ٌح ٌرصْْ
اضل
ال ٌكا ِمل ** ٌو ْه ٌو تٌ ٌما ٌما يٌرو ْالفٌ ِ
ِ -23مثٌاله ِمنٌٌ ْال ٌك ٌم ِ
()84
 -24فٌهٌ ِذ ِه أٌ ْمثِلٌة ْالم ْشتٌٌق ** م ٌح َّرَّرا مبٌيََّّنا} بِ ٌحق
ال تٌ ْستٌبِين ْال ٌم ْسْأ ٌلٌ ْه
 -25أٌ ْك ِر ْ بِهٌا فٌيٌا لٌهٌا ِم ْن أٌ ْمثِلٌ ْه ** ٌوبِ ْال ِمثٌ ِ
ال
النطع الخام عشر :فيه أربع تغييرات ،وهي :زيادتهماا ونقصاانهما ،نحاوٌ :كا ِم ٍ
اال( ،)85زياادت ألااف بعااد الكاااف ،وكساارة الماايم ،ونقصاات األلااف بعااد الماايم
ماان ْال ٌك ٌما ِ
اي ،زياادت هما ة الوصاال
وفتحهاا ،وعاادل عاان تمثياال البيضااوي لااه بااارْْ ِ  ،ماان ال َّر ْم ِ
وحركة الميم ،ونقصت اليااء وحركاة الاراء؛ أل فاي االعتاداد بهما الوصال نظار،
كما تقد (.)86
وبهذا النوع تمت أقسا المشتق ،وبمثاله تمت األمثلاة محاررة مبيناة متيناة؛
الجتناب الناظم فيها ما فيه خد ( ،)87وإتيانه بالسالم منه ،ومن شأ المثال أ يورد
إليضاح المسائل(.)88
بحمد هللا وحسن توفيقه قاد تام استنساام لمعاة األشاواق فاي أمثلاة االشاتقاق،
للشيخ تقي الدين السابكي ،فاي ياو الثالرااء  28مان رمضاا المعظام سانة 1332ه،
بقلم الفقير إلى ربه الغني محمد بن حسن بن محماد بان حساين غفار هللا لاه ولوالدياه
وللمسلمين همين(.)89


( )84ما بين قوسين منحنيين سقط من (ب).
( )85ينظر :لسا العرب ،مادة (كمل).
( )86بعدها في النسختين :ويأتي.
( )87قال ابن منظورٌ " :خ ٌد ٌ ِج ْل ٌدٌه ووجهٌه يٌ ْخ ِدشه ٌخ ْدشااٌ :م َّ قٌاه .وال ٌخٌا ْد  :ما ْ ق ْال ِج ْلا ِد ،قٌا َّل أٌو ٌكٌثا ٌر" .لساا العارب،
مادة (خد ).
( )88بعدها في النسختين( :من مات سنة  992من األعيا الشيخ أمين الادين األقصاراي ياو الجمعاة ساابع عشار مان
محر  ،الشيخ نجم الدين القرشي ،في صافر ،وفياه مان األتاراك نمار الحاجاب الكبيار وقاتبااي الحاجاب الاداني ،الشايخ
شهاب الدين العبادي في ربيع األول ،الشيخ عضد الدين السيرافي ،ليلة السبت سادس عشر ربيع اآلخر ،ومولاده سانة
رالث عشرة) .كلمة (من) في (من محر ) سقطت من (ب) .وفي (ب)( :الثاني) بدل (الداني) .وهذه ال ياادة ال عالقاة
لها بالموضوع؛ لذا جعلتها في الهام .
( )89بعدها في (أ) :من مجموعة رقم ( ،)224بالمكتة األزهرية .وقد كتبت بخط ومداد مغايرين لما كتبت به النسخة.
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المصادر والمراجع
 ارتشاف الضرب من لسا العرب ،تأليف :أبي حيا األندلسي ،تحقياق :رجاب عثماا
محمد ،مراجعة :رمضا عبد التواب ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ،ط(. 1889 ،)1
 األعال  ،تاأليف :خيار الادين بان محماود بان محماد بان علاي بان فاارس ال ركلاي
الدمشقي ،دار العلم للماليين ،ط(. 2222 ،)15
 اإلنصاف فاي مساائل الخاالف باين النحاويين البصاريين والكاوفيين ،تاأليف :أباي
البر كات عباد الارحمن بان محماد بان أباي ساعيد األنبااري ،تحقياق :محماد محياي
الدين عبد الحميد ،دار الفكر ،دمشق.
 البدر الطالع بمحاسن من بعد القر السابع ،تأليف :محمد بان علاي بان محماد بان
عبد هللا الشوكاني ،دار المعرفة ،بيروت.
 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،تأليف :عبد الرحمن بان أباي بكار جاالل الادين
السيوطي ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،صيدا.
 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقااهرة ،تاأليف :عباد الارحمن بان أباي بكار،
جااالل الاادين الساايوطي ،تحقيااق :محمااد أبااو الفضاال إبااراهيم ،دار إحياااء الكتااب
العربية ،عيسى البابي الحلبي وشركاه ،مصر ،ط(1393 ،)1ه. 1863 -
 خ انة التراث ،فهارس المخطوطات اإلسالمية في المكتبات والخ انات ومراك
المخطوطات في العالم ،مرك الملا فيصل ،المكتبة اإللكترونية الشاملة (.)cd
 الدرر الكامنة في أعيا المائة الثامنة ،تأليف :أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر
العسقالني ،تحقياق :محماد عباد المعياد ضاا  ،مجلاس دائارة المعاارف العثمانياة،
صيدر أباد -الهند ،ط(1382 ،)2ه. 1832 -
 رياال وفيااات األعيااا المساامى (د ّرّة الحجااال فااى أسااماء ال ّرّجااال) ،تااأليف :أبااي العبّاااس
أحمااد باان مح ّمااد المكناسااى ال ّشااهير بااابن القاضااي ،تحقيااق :محمااد األحماادى أبااو
النور ،دار التراث ،القاهرة ،المكتبة العتيقة ،تونس ،ط(1381 ،)1ه. 1831 -
 شذا العرف في فن الصارف ،تاأليف :أحماد بان محماد الحماالوي ،تحقياق :نصار
هللا عبد الرحمن نصر هللا ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 شذرات الذهب في أخبار من رهاب ،تاأليف :أباي الفاالح عباد الحاي بان أحماد بان
محمد بن العماد ال ٌعكري الحنبلي ،حققه :محمود األرناؤوط ،وخرج أحاديثه :عبد
القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق -بيروت ،ط(1426 ،)1هـ. 1896 -
 شاارح التصااريح علااى التوضاايح أو التصااريح بمضاامو التوضاايح فااي النحااو ،تااأليف:
زين الدين خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجااو ّ
ي األزهاري ،تحقياق:
محمد باسل عيو السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط(1421 ،)1ه. 2222 -
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شرح الشافية ،تأليف :ركن الدين حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني األساتراباري،
تحقيق :عبد المقصود محمد عبد المقصود ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط(. 2224 ،)1
شرح الشافية (مع شرح شواهده للبغدادي) ،تاأليف :نجام الادين محماد بان الحسان
الرضااي األسااتراباري ،تحقيااق :محمااد نااور الحساان ،ومحمااد ال ف ا اف ،ومحمااد
محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية ،بيروت1385 ،ه. 1835 -
شرح كتاب سيبويه ،تأليف :أبي سعيد الحسن بن عبد هللا السيرافي ،تحقيق :أحمد حسن
مهدلي ،وعلي سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط(. 2229 ،)1
شرح المفصل ،تأليف :أبي البقاء موفق الدين يعي بن علاي بان يعاي  ،قاد لاه:
إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط(1422 ،)1ه. 2221 -
الضوء الالمع ألهل القر التاسع ،تأليف :أبي الخير شمس الادين محماد بان عباد
الرحمن السخاوي ،منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت.
طبقااات الحفاااظ ،تااأليف :جااالل الاادين عبااد الاارحمن باان أبااي بكاار الساايوطي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط(1423 ،)1ه.
طبقات الشافعية ،تأليف :أبي بكر تقي الدين بن أحمد بن محمد بان عمار األسادي
الشااهبي الدمشااقي ،المعااروف بااـ(اباان قاضااي شااهبة) ،تحقيااق :الحااافق عبااد العلاايم
خا  ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1423 ،)1( .ه.
طبقات الشافعية الكبرى ،تأليف :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الادين السابكي ،تحقياق:
محمود محمد الطناحي ،وعبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للنشر ،ط(1413 ،)2ه.
فتاوى السبكي ،تأليف :أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ،دار المعارف.
فتح األقفال وحل اإلشكال بشرح المية األفعال المشهور بالشارح الكبيار ،تاأيلف:
ارق ،تحقياق :مصاطفى النحااس ،كلياة
جمال الدين محمد بن عمار المعاروف ببٌحْْ ٌ
اآلداب ،جامعة الكويت1414 ،ه. 1883 -
كشاف الظناو عان أسااامي الكتاب والفناو  ،تاأليف :مصااطفى بان عباد هللا كاتااب
جلبي القسطنطيني حاجي خليفة ،مكتبة المثنى ،بغداد. 1841 ،
الكنااا فااي فنااي النحااو والصاارف ،تااأليف :أبااي الفااداء عماااد الاادين إسااماعيل بان
شاهنشاااه باان أيااوب ،الملااا المريااد ،صاااحب حماااة ،دراسااة وتحقيااق :رياااض باان
حسن الخوا  ،المكتبة العصرية ،بيروت. 2222 ،
الكواكااب السااائرة بأعيااا المكااة العاشاارة ،تااأليف :نجاام الاادين محمااد باان محمااد الغا ي،
تحقيق :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط(1419 ،)1ه. 1883 -
لسا العرب ،تأليف :جمال الدين محمد بن مكر بن منظور ،دار صادر ،بيروت ،ط(.)1
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المفتاح في الصرف ،تاأليف :أباي بكار عباد القااهر بان عباد الارحمن الجرجااني،
الح ٌمد ،مرسسة الرسالة ،بيروت ،ط(1423 ،)1ه. 1893 -
تحقيق :علي توفيق ٌ
المنصف ،تأليف :أباي الفاتح عثماا بان جناي ،دار إحيااء التاراث القاديم ،ط(،)1
1333ه. 1854 -
النور السافر عن أخبار القر العاشر ،تأليف :محي الدين عبد القادر بن شيخ بان
عبد هللا ال ٌع ْي ٌدٌروس ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط(1425 ،)1ه.
هدية العارفين أسماء المرلفين وهرار المصنفين ،تأليف :إسماعيل بان محماد أماين
بن مير سليم الباباني البغدادي ،طبع بعناية وكالاة المعاارف الجليلاة فاي مطبعتهاا
البهية إستانبول ، 1851 ،أعاادت طبعاه باألوفسات :دار إحيااء التاراث العرباي،
بيروت– لبنا .
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