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َأْشُكره سبحانه على سابِغ فضِله، وَجزيِل نَِعِمه، وَأشكرُه  ،احلمُد هلل تعاىل الذي بِنعمِته تتمُّ الصَّاحِلات
الذي اجتهدُت فيه على مَدى أربِع َسنواِت يف احِللِ   ،سالةعلى ما أَنعَم به من إمتاِم العَمل يف هذه الر ِ 

ْحال  وأسأله سبحانه أن ينفَع به، وأن جيعَله أثرًا يَبَقى يل بعَد املمات، وأْن يكون ُذخرًا يل يوَم أْلقاه. ،والّتِ 

؛ فِ ي ِ أتوجَّه ّشلشُّكر إىل وإذا كان ِمن ُشكر هللِا تعاىل ُشكُر َخْلِقه؛ إذ َمن مل َيشُكِر الناَس مل َيشُكِر هللاَ  
سالة، الدامي الشريف اإلسنوي، املشِرف على هذه الر ِ  األستاذ الدكتور أمحد حممد عبد ،ُأستاذي اجلَليل

الذي كان له الفضُل األكرُب بعَد هللا تعاىل يف إمتاِم هذا الَعَمِل، بَفْضل توجيهاتِه وتنبيهاتِه النَّاِفعة، 
ِه احلاِذِق  ، أّشلغ يف وويل  إ ي ِ مل أِجْد فيه فق  املااَل للمشِرف الرَّفي ونصائحه الغالية، وال واملوجِ 

 فجزاه هللاُ خرَي اجلزاِء وأوفاه. ؛لتالمذتِه، بل وجدُت فيه األَب الشفوَق احلنوَن على أوالِده يف الِعلمِ 

رساليت أستاذان جليالن، وعاِلمان   ةناوشيتوىل موإنَّ ِمن نِعم هللا تعاىل املتتالية، ورمحاته املتوالية، أن 
كرميان، مها  األستاُذ الدكتور ايسر حسن رجب أستاذ ورئيس وسم النحو والصرف والعروض بكلية  دار 

جامعة سوهاج،  -جامعة القاهرة، واألستاذ الدكتور فتوح أمحد خليل األستاذ بكلية اآلداب  -العلوم 
يل حملَّ  العناية والر ِعاية، وأختذها ِمصباًحا ُيضيُء يل الضروَب يف اللَّذان سأضع نصائحهما وتوجيهاهتما 

ِم؛ فلهما جزيل الشكر والاَّناء.  طريِ  الِعلم يف واِدم األايَّ

كلية دار العلوم، تلك الكلية العريقة، اليت تربيت يف   ،كر إىل صرْح العربية الشامخكما أتوجَّه ّشلشُّ 
لشريعة هبا، اليت يصُدق عليها وول اإلمام حممَّد عبده  "لو أنَّ ّشحاًا ربوعها، وأحببت علوم العربية وا

مدوًقا أراد أن يبحث أين متوت اللغة العربية وأين حتيا، لوَجدها متوت يف كل مكان، وحتيا يف دار 
عرفان و  ،ذيت أعضاء هيئة التدريس وإىل ُزمالئي، وإىل كلِ  العاملني فيها ّشلشكرتالعلوم"؛ أتوجَّه إىل أسا

 اجلميل.

كما ال أَنسى أن أتوجَّه إىل كلِ  َمن مدَّ إيلَّ يَد العون واملساعدة أثناء عملي يف هذه الر ِسالة، وأخصُّ 
منهم أستاذي احملقِ   املدوِ   الشيخ حسين حسانني اجلهيين، الذي أمدَّ ي ّشلنسخة اليت اختذهتا أصاًل هلذه 

كما أتوجَّه ّشلشكر إىل الدكتور أمحد نزال الشمري من الكويت   الر ِسالة من املسجد النبويِ  الشريف.
الشقيقة، الذي صوَّر يل نسخة املؤلِ ف الاانية من جامعة الكويت، وإىل زميلي األستاذ أمحد رشدي 

 الذي أمدَّ ي ّشلنسخة اليت ُأخذت من نسخة املؤلِ ف من مكتبة السيدة زينب. ،احلكيم عبد
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وإخوا ي الذين ، انَوا معي مقابلة النُّسخ وإثبات الفروق بينهافقاء دريب الذين عوإىل إخوا ي األعزاء، رُ 
 ؛ هلم مين جزيل الشكر والعرفان.راجعوا العمل، وأمدو ي مبالحظاهتم القيِ مة

وإىل َمن ال أستطيع ُشكرمَها وال ردَّ مجيلهما! إىل والديَّ الكرمينِي، اللَّذين كاََن سبَب وجوِدي يف هذه 
كِر وِعرفان اجلميل، وأسأُل اِة وَكَفى! واللَّذين يَفتح هللا تعاىل يل بُدعائهما املغاليَ ، أتوجَّه إليهما ّشلشُّ احلي

 هللا تعاىل أن يُعينين على ِبر مها، وأن يُبارَِك يف َأعمارمها، وأْن يَرمَحُهما كما ربَّيا ي َصغريًا.

نيا واآلِخرة، اليت كان وإىل َزْوجي احلنون، تلك املاال للزَّوجة الص احلِة املعينِة لَزوِجها على أْمِر الدُّ
كبدي   تِ الذدي وفِ والأوإىل لتشجيِعها وهتيئِتها األجواَء املناسبَة يل أكرُب األثَر يف إمتاِم هذه العَمل. 

يًعا ّشلشُّكر أتوجَّه إليهم مج - م( الَّذين كنت أتشفَّع بُدعائهم؛ لصغرهم وبراءهتورُويَّة بيبة، وُمسِلم،)حَ 
؛ بسبِب انِشغايل أبْمر الر ِسالة، قصريي يف حقِ همن انشغايل عنهم، وتَ على ما عاَنوه معي، وما الوْوه مِ 

 أل ي ِ هلم أيًضا أجتهُد. ؛ه تقصريًاوإن كنُت ال أعدُّ 

 ،شجيعيالذي كان له أثر كبري يف ت ،كما ال يَفوتين أن أذُكر خايل العزيز )خليل بركات( ذلك الرَُّجل
وكم كنت أمتىن أن يشهد  ،ومل يُكن يُناديين إال بلقب )دكتور(؛ تفاؤاًل وتشجيًعا ،ي على االجتهادوحا ِ 

 ولكن عاجلته املنيَّة؛ فعليه من هللا سحائُب الرَّمَحات. ،مثرة تشجيعه

وكان من  ،ي وكذا عمِ ي وشيخي الشيخ فكري اجلزار رمحه هللا تعاىل، الذي تعلَّمُت منه التدوي  والتحق
عني يل على اإلمتام، كما كان ماااًل للعامل العاِمل ومن أكار املشج ِ  ،أوَّل املراجعني خلطة هذه الرسالة

 بِعلِمه؛ فرمِحه هللا تعاىل وأْسَكَنه َفسيَح اجلِنان.

لة بدايَة القدير مزيَد فضله يل وجلميع املسلمني يف رُبوع األرض، وأن تكون هذه الرسا وأسأل هللا العليَّ 
الطري  ال هنايته، وأْن أزداد علًما َنفًعا ما حييت، وصلَّى هللا وسلَّم على نبيِ نا حممَّد خامت األنبياء 

ين.  واملرسلني، وعلى آله والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الدِ 
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 مقد ِّمة الد ِّراسة
 

 ويف البيان، اتمَّ  اللِ سان، عريبَّ  ُكتِبه  أفضلَ  وأنزلَ ، البيان هعلَّمَ  اإلنسانَ  خَل َ  ،الكرمِي املنَّان هللِ  احلمدُ 
 ائرِ سَ  على هِدينَ  ظَهرأ كما  اللُّغاتِ  سائرِ  على هلا وإعالء   وإظهار   غةِ اللُّ  هلذه وتشريف   تفضيل   ذلك
 .ايندْ األَ 

 هوأصحابِ  هآلِ  وعلى يان،البَ  وحماسنَ  الَكِلمِ  جوامعَ  أُويت الذي الَعدَنن، النب ِ  على والسَّالمُ  والصَّالةُ 
ين ومِ يَ  إىل همبعِ تَ  وَمن األبرارِ  األطهارِ   .إبحسان الدِ 

 األرضِ  إىل ماءِ السَّ  يحْ وَ  آِخرِ  - العظيمِ  القرآنِ ونزوُل  ب،رَ العَ  جزيرةِ  يف اإلسالمِ  فْجرِ  وغُ ز بُ َقْد كان ف
 أيًضا ذلك يف وكان العظيم، القرآنُ  هذا بِقي ما هاببقائِ  وإعالًما اللُّغة، ههذِ  برِفعةِ  إيذاَنً ، برَ العَ  غةِ بلُ  -

 ، كما أشار إىل ذلك اإلماُم الشافعيُّ رمحه هللا يفعةابِ التَّ  ال املتبوعةَ  اللُّغةَ  هي تكونَ  أنْ  جِيبُ  اأبهنَّ  إيذان  
الر ِسالة

(1)  
 كان  الكرمي القرآن إنَّ  إذ عليهم؛ امللقاة املسؤولية وْدر واستشعروا الوعي، ح َّ  هذا املسلمون َوَعى وود
يه اللحن ظهور بسبب واإلعراب؛ النحو ِعلم لَوْضع افعو الدكرب من أ  لسان إىل وزحفه الكالم، يف وتَ َفشِ 
 اللغوي الّتكيب مناحي َفهم إىل احلاجة إىل إضافةً . (2)ذلك يف واايتالر ِ  اختالف على - القرآن يتلو َمنْ 

 والنحو اللغة بعلوم اإلحاطةَ  العلماء َعدَّ  حىت ؛أحكامه من واالستنباط القرآن مع التعامل إىل ليصار
 .تعاىل هللا لكتاب املفسِ ر إليها حيتاج اليت الرئيسة العلوم من والتصريف
 الفلوات، وجابوا الشَّهوات، ِخدمتها يف تركوا"ف  القرآن، لغة ِخدمة على لاألوَّ  الصَّدر منذ العلماء فتتابع

                                                            
  "فِن كانت األلسنة خمتلفة مبا ال يفهمه بعضهم عن بعض، فال بدَّ أن -رمحه هللا تعاىل  -وال اإلمام الشافعي  (1)

يكون بعضهم تبًعا لبعض، وأن يكون الفضل يف اللسان املت ََّبع على التاِبع. وَأْوىل الناس ّشلفضل يف اللسان َمن 
أن يكون أهل لسانه أتباًعا ألهل لساٍن غرِي لسانِه يف حرف واحد، بل   -وهللا أعلم  -انُُه لساُن النبِ ، وال جيوز لس

لإلمام الشافعي، حتقي   أمحد شاكر، " ه". "الرسالةينِ دِ  ه فعليهم اتباعُ لَ ب ْ كلُّ لسان تَ َبع للسانه، وكلُّ أهل ِدين و َ 
 (.94/ 1، )م1491ه /1318مكتبه احللب، مصر، ط األوىل، 

دمش ،  /بريوت -ينظر يف ذلك  "سبب وضع علم العربية" جلالل الدين السيوطي، حتقي   مروان العطية، دار اهلجرة  (2)
وما بعدها(، و"عناية املسلمني ّشللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي" د. أمحد بن  31م، )ص  1488ه  1914ط األوىل، 

 (.38 - 28، )ص  ه 1921فهد لطباعة املصحف الشريف، الطبعة األوىل،  حممد اخلراط، جممع امللك
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 تقييد يف هرواسوأ طباَعهم، لُغاهتا حْصر يف وكدُّوا واحملابر، (1)القماطر وسامروا الدفاتر، الوتنائها وَندموا
 األسود فأبو ؛(2)"عماَرهمأ كتبها  ختليدِ  على وأنفقوا أفكاَرهم، والئدها نْظم يف وأجالوا أجفاهَنم، شواردها
 ميمون بعَده وجاء وياسها، ووضع سبيلها، وأهنج ّشهبا، وفَتح العربيَّة، فأسَّس رسوًما النحو من رسم الدؤيل
 إسحاق أيب بن هللا عبد جاء مث املهريُّ، معدان بن َعنبسةُ  بعده فيها زاد مث العربيَّة، حدود يف عليه فزاد األورن

 جاء مث الطَّري ، فَلَحب هللا رمحه األزدي أمحد بن اخلليلُ  جاء مث فيه، فزاَدا العالء بن عمرو وأبو احلضرميُّ 
 فرسم الكسائيُّ، محزة بن عليُّ  وجَنم وفرَّعوها، النحويُّون فنقلها كلَّها،  النَّحو أصول فرسم سيبويه، النحاة إمام

، وأتليفا وتفصياًل، شرًحا عليها ِملواوع التفريعات هذه على العلماء تتابع مث. (3)رسوًما للكوفيِ ني  حىت مستقالا
 فألَّف ،(ه 494  ت) املالكي النحوي، احلاجب ابن الدِ ين مجال الشيخُ  اهلجري السابع القرن يف جاء

 أو ،"الكافية"ب  واشتهرت ،"العرب كالم  معرفة يف األرب، ذوي كافية" مسَّاها النَّحو ِعلم يف شاملةً  مقدِ مة
 ِمن وَغَدتْ  ،(4)أبسرها النحو مقاصد - وجازهتا على - حوت ود تعليمي، خمتصر وهي" احلاجبيَّة الكافية"ب 

 كما  واإلفادة، احلُسن يف النهايةَ  بلغتِ  اليت احلاجب ابن َتصانيف كسائرِ   - اإلعراب ِعلم يف ُصنِ ف ما أحسنِ 
 وأفاد كبرية،  عنايةً  العلماءُ  هبا واعتىَن  ارب،واملغ املشارق يف" الكافية" ِصيتُ  ذاع وود - (5)لِ كانخَ  ابن يقول
 يقول كما  - وُرزَِوت وَبواًل اتماا حلسنها وجزالتها واألزمان، األماكن فخمتلِ  يف العربية بُ طالَّ  منها

 البلدان، واختالف األزمان، مرورِ  على العلماء من ّشِلغ ّشهتمامٍ " احلاجبيَّة الكافية" فحظيتِ . (6)السيوطي
 (7)ئيتمِ  شروُحها وواربتْ  ونَظمها، شَرحها الذي نْفسه املصنِ ف من بدايةً  االعتناء أشدَّ  هبا لناسا واعتىن
 بلغتْ  حىت حفظها، ليسهلَ  نَظَمها؛ َمن العلماء ِمن أنَّ  كما  كارية،  حواشٍ  الشروح هذه وعلى شرْح،

 .(8)ِتسًعا منظوماهتا

                                                            

 ،عطار الغفور عبد أمحد  حتقي  ،للجوهري "الصحاحينظر  " .بالكتُ  فيه صانتُ  ماوهو ما  ،مجع ِوَمطر القماطر: (1)
 - صادر دار ظورالبن من "العرب لسان" (،141/ 2) م 1481 - ه  1911 ط الرابعة ،بريوت - للماليني العلم دار

 .(111 /1) ه  1919 - ط الاالاة ،بريوت
احلفيظ شلب،  عبد -إبراهيم األبياري  -فقه اللغة وسر العربية"، أبو منصور الاعالب، حتقي   مصطفى السقا " (2)

 (.18)ص   م.1438 -ه  1311شركة مصطفى البايب احللب، الطبعة األوىل، 
 ، ما بعدها(.94"سبب وضع علم العربية" )ص   (3)
 (.111)ص   م1441"نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة"، الشيخ حممد الطنطاوي، دار املعارف، الطبعة الاالاة،  (9)
"وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان"، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن ِخلِ كان، حتقي    (1)

 (.3/211م، )1412بريوت،  –إحسان عباس، دار صادر 
يف طبقات اللغويني والنحاة"، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقي   حممد أبو الفضل إبراهيم، "بغية الوعاة،  (4)

 (.2/131صيدا، ) -لبنان  -املكتبة العصرية
أللف يف املائة بعد مث إنَّه كتب اآثرُت كتابة )مئيت( بال ألف؛ ِلَما ذَكر زيين زاده مؤلِ ف هذا الكتاب، حيث وال  "( 1)

خطاا، فِذا ثُ ينِ  أو مجُِع ُحِذف األلف كما يف الرَّضي؛ فما اشتهر من كتابة األلف يف  (ِمنه)امليم؛ لئالَّ يشتبه بصورة 
 (.248 /3ينظر  "شرح الرضي على الكافية" )". و التانية خطأ  كما يف شرح العصام

 –مصطفى بن عبد هللا احلنفي حاجي خليفة، دار الفكر  ينظر  "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"، (8)
= 
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 ِمن وهذا ،(1)تصانيف َسْبعة اإعراهبِ  ُكُتب  بلغتْ  وود ،مشكالهتا وحلَّ  كلماهِتا  أْعَرب َمن الُعلماء ومن
 هللا رمحه - مؤلِ فه وْصد ُحْسن ِمن ولعلَّه ومتيُّزه، الِكتاب، هذا ِعَظم على الرباهني وأبلغ األدلَّة، أعظمِ 
 .تعاىل
 زِّيين: بـ الشهري أمحد، بن ُحسيُ  الصَّريفُّ  النَّْحويُّ  الَعَلمُ   ُمشكالهِتا وَحل   إعراهِبا، يف تفنَّن ممَّن وكان 
 "الكافية إعراب على ،الشافية الفوائد" اجلليل وإعراِبه الفذ ِ  كتابه  يف هـ،1168 سنة املتوَّف  ،زاَده  

 النَّحو وسم من( املاجستري) التخصُّص درجة لنيل حْباي موضوعَ  ليكونَ  ؛اخّتتُه الذيوهو الكتاب 
 .القاهرة معةجا - العلوم دار بكلية والَعروض والصَّرف

عا ي  به، للقائم فوائدَ  ِمن حُيقِ قه ما إىل إضافة العلميَّة، امللكة إثقال يف كبرية  أمهيَّة النصوص لتحقي 
ُ
 امل

 فوائد من ذلك غري إىل والتدوي ، املالحظة ِدوَّة من يفيده وما والتوثي ، والتَّخريج والتَّحقي ، للنَّْسخ
 ويد الكتاب يف توفر ما وهو ّشبه، يف مهماا كتاّشً   احملق  الكتاب كان  إذا األمهية هذه وتعظم. تحقي ال

   وعليه التحقي ،
 موضوعي ليكون ودِّراسة؛ حتقيًقا به والعناية خمطوط، كتاب  الختيارِّ  عاَمة أسباب   فَثَمةَ 

 :يف األسباب تلك وتتلَخص للماجستري،
م تراثهم؛ خدمة يف والرغبة أئَمتهاو  األمة علماء حب   -1  ِخدمة، أعظمَ  ولُغتهم ِدينهم خَدموا فِهنَّ

 العظيم، الواجب هلذا أتديةً  واحملابر؛ القماطر وساَمروا وراَفقوا والِقفار، الفيايف وجابوا الليايل وسِهروا
 أْسَدوه الذي مجلميله ووفاءً  له، ونشرًا لِعلمهم، صيانةً  أعماهلم؛ من عماًل  أخُدمَ  أن فأحببتُ 
م يعلموا حىت - اخللف معشر - ولَنا ولُغتهم، لِدينهم  مبرياثِ  يعتزُّون رِجااًل، وراَءهم خلَّفوا ود أهنَّ

 .ضيَّعوا وما َحِفظوا رجااًل  تراثهم؛ ودرَ  ويَعرِفون أجدادهم،
 محاها العلوم، ارد - العاِمرة كليتنا  عليهما حترص اللَّتني ،(واملعاصرة األصالة) حتقيق يف الرغبة -2

 املعاصرة إىل - تعاىل هللا شاء إن - أنتقل مث املاجستري، يف ّشألصالة البداية فأردتُ  - وشرَّفها هللا
 .الفائدتني ِكلتا  َنئاًل  اخَلرْيين، بنْي  جامًعا الدكتوراه، يف

                                                            

= 

صدي  بن حسن القنوجي، حتقي   عبد (، و"أجبد العلوم" 1311/ 2) م،1441 -ه  1911لبنان،  -بريوت 
(، و"اتريخ ابن 194)ص   م،1418دار الكتب العلمية،  -اجلبار الزكار، وزارة الاقافة واإلرشاد القومي دمش  

 -ه  1921ان، نلب –بريوت  –سهيل زكار، دار الفكر  -، حتقي   خليل شحاده ابن خلدون خلدون"،
مة حتقي  "كشف الوافية يف شرح الكافية" لسراج الدين حممد بن عمر 111/ 1) م،2111 (، وينظر أيًضا  مقدِ 

جامعة أم القرى، (،، دراسة وحتقي / سعيدة عباس عبد القادر شهاب، 38ه  (، و)ص   811احللب )ت 
 ه .1918

 ينظر  "كشف الوافية يف شرح الكافية". ومل تذكر احملقِ قة إال ِستَّة إعراّشت فق ، وسيأيت بيان ذلك يف حملِ ه. (1)
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دمة يف التحقيق عمل أمهَية -3 ل اطالعه على ما جينيه احملقِ   من فوائد من خالو  وطلبته، العلم خِّ
 إىل يكون ما أوربَ  الكتاب خيرجَ حىت  ،نسًخا وحتقيًقا وتدويًقا ،الّتاث، ومعاجلته للمخطوطات

 . وأثر ذلك يف إثراء العلم ونشره ،به الالئقة ةالِعلميَّ  اخلدمةَ  ِخدمته مع مؤلِ فه، ُنسخة
 بن حلسي ،"الكافية بإعرا على ،الشافية الفوائد" كتاب  الختيار اخلاَصة األسباب أهم وأَما
 :يف فتتلَخص ،(هـ1168: ت) زاده بزِّيين الَشهري أمحد،

 منذ به العلماء واحتفى وْدرُه، عظُم الذي ،احلاجب البن "الكافية منت" بكتاب الكتاب تعل قُ  -1
 .وحتلياًل  ودراسة ونظًما، وإعراّشً  وشرًحا، اختصارًا احلاضر، عصرَن وإىل أتليفه

 على احتوى تراثيًّا، كتابً   هكونُ   حيث من ،"الكافية إعراب على ،الشافية الفوائد" بكتا  أمهَية -2
 كما  - املفصَّالت يف توجد بل ات،املعتربَ  أكار يف توجد ال وفرية، وواعد فيه وذُكر كارية،  فوائد
ع مبا صاحُب "اكتفاء القنو  فانديك كرنيليوس  إدوارد ى هذا الكتابِ عل أثىن وود ،(1)مؤلِ فه يقول

 املصنَّفات أحسنِ  منومُها  ،يف القاهرة هذا اإلعرابوطُبعت الكافيُة مع "  حيث وال ،هو مطبوع
 .(2)"النحو ِعْلم اصطالحات يف

 من الكثريِّ  عن ونق له واملعربي، النحاة آراء من كثري  على واحتواؤه الكتاب، هذا موسوعَية -3
 التوثي  مع األحاديث، وشروح كالتفسري  األخرى لومالع ويف واللغة، النَّحو يف األصيلة املصادر
 كاملة  نصوص حفظ يف أسهم مما ؛العِّلمية األمانةَ  متحريً  الغالب، يف قائله إىل قو ل كل ِ   ونسبة

 أو تطبع، مل أو طُبعت رََّبا تراث لكتب فظهحلِّ  أمهيةً  زيد الكتابَ يَ  ممَا أخرى، كتب  من مأخوذة
 الن حاة، حمق ِّقي آراء مِّن وافِّرة كثرية  نصوًصا حوت حافلة، وعةً موس يُعد   فالكتاب .فُقِّدت

 .والتوضيح والشرح الرتجيح، مع هذا كل  وغريِّهم،
وي، التطبيق يف الكتاب هذا كونُ   -4  املعلِ مني، عادة من هذا كان  وود التفصيلي، اإلعراب وهو الَنح 

 ويَبُعد خصوًصا، للنحو عبقة ُروًحا ويُعطي علم،ال يف آفاوًا ويفتح والدُّرر، ّشلفوائد غيني  جانب   وهو
 كارية،  بفوائدَ  أييت نَّهفِ ؛اإلعراب يف يتكلَّم أنَّه ومع العملي، التطبي ِ  من اخلالية املصطلحات عن به

 . النحوي الدرس يف جديدة آفاوًا يفتح ممَّا الشريف، الِعلم هذا أصول ِمن مجَّة وواعدَ  ويذكر
ويَة بلقاعدة التأليف من نباجلا هذا ال تِّقاء -5  ُتؤدِ يه وما ،"املعىن فرع اإلعراب: "املشهورة الَنح 

 اإلعراب بنْي  وثيقة محيمةً  صلةً  النحاةُ  َعَقد ود إذ ووضوحه؛ املعىن جالء يف اإلعرابية العالمةُ 
 .(3)بينها ومييِ ز املعا ي عن يكِشف اإلعراب أبنَّ  ووالوا واملعا ي،

                                                            

 (.1139"الفوائد الشافية على إعراب الكافية"، الصفحة األخرية من املخطوط، وينظر  وسم التحقي  )ص   (1)
ه (، حتقي   السيد حممد علي الببالوي، 1313رنيليوس فانديك )املتوىف  "اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع" إدوارد ك (2)

 (.1/314م، )1844 -ه   1313مصر،  -مطبعة التأليف )اهلالل( 
حفظه هللا  -اللطيف  ( جلَّى ذلك ووضَّحه وبيَّنه أمتَّ بيان، وردَّ على اآلراء املتهاِفتة أستاُذَن الدكتور حممد محاسة عبد3)

= 
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دمة يف جهوده وكارة ،(زاده زيين) فاملصن ِّ  إت قان -6  املباِحث يف وإثراؤه واإلعراب، الَنحو خِّ
 اإلعراب، وجوه تفصيلِ  يف مفيدٍة، مبباحثَ  وإتيانه ،(1)وبله َمن على اتهوتعقُّب وزايدته النحويَّة،
 ؤلفاتهم كارة  مع اإلعراب، يف متميِ ز منهجٍ  صاحبَ  غدا حىت ،والتفصيل ّشلشَّرح يقوم كان  وأحياَنً 

 .(2)اإلعراب علم يف متخصِ ًصا جيعله مبا اجلانب، هذا يف
 ومعامل ترمجته، بيان يف الصريف ، النحوي   العاملِّ  ذلك( زاده زيين) بملؤل ِّف الكايف االعتناء عدم -7 

ويَة وآرائه وُجهوده شخصَيته،  الفوائد" بكتابه الكايف االعتناء معد وكذلك. والصرفَية الَنح 
 يُطبع ومل به، الالئقة العناية به يُعنتَ  مل إذ وآرائه؛ جهوده مِّن كبريًا  جانًبا يُوض ِّح الذي" افيةالش

ا ،ةلميَّ عِ  ومل يْدرس دراسةً  ،حمَققة طبعةً   هبا التعريف سيأيت طبعات ِعدَّة ودميًا وطُِبع رَ شِ نُ  وإَّنَّ
 يف األمانةَ و  الدوة َنسخوها ىحترَّ  للكتاب أخرى خمطوطة كنسخ  تكون أن تعدو ال وهذه. ووصفها
 عَمل وال عليها، املعتَمد النَُّسخ ِذْكرحيث  ِمن ال أخرى، ِخدمةٍ  غري ِمن لكن والتصحيح، النَّْسخ
 توضيح وال لَعَلم، ترمجة وال لنقل، توثي  وال كاشفة،  فهارس ُصنع وال للمؤلَّف، وال للمؤلِ ف دراسة

 واسعةً  ُخطواتٍ  َخطَا الذي الِعلمي التَّحقي  مَّاتمه من شيء وال لغريب، شرح وال لغاِمض،
 وجه أمت ِ  على خِبدمته ويقوم الكتاب، غوامضَ  جُيلِ ي الذي وهو والدارسون، الباحاون وحيتاجه اآلن،
 علمياا احتقيقً  وحتقيقه بدراسته اجلليل العمل هذا خِلدمة حافزًا هذا فكان- البشريَّة للطاوة ممكن
 .به يلي 

 من حظَّها تنل مل اليت احِلقبة هذه - العثمانية اخلِّالفة ظالل يف أُل ِّف قد الكتاب ذاه كون  -8

                                                            

= 

يف كتابه الفذِ  وأطروحته القيِ مة "العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي  -ّشلصحة والعافية يف طاعة هللا  تعاىل ومتَّعه
 ه .1924واحلديث"، مكتبة اإلمام البخاري، الطبعة اجلديدة، 

وىف الوافية يف "أ يف كتابهه (،  811له  حاجي ّشّش بن الشيخ إبراهيم الطوسي )ممَّن تصدَّى إلعراب الكافية وبْ  (1)
ه (، وعنوانه "اإلفصاح يف شرْح الكافية"، وأعرهبا كذلك الشيخ 814بن حممد القوشجي ) شرح الكافية"، وعليُّ 

مبحث خاصي للمقارنة بني إعراب زيين  –مبشيئة هللا تعاىل  -ه (، وسوف أييت يف الدراسة 411خالد األزهري )
ه (، ومساه "أوىف الوافية يف شرح الكافية"، الذي وام  811م الطوسي )زاده وبني إعراب حاجي ّشّش بن الشيخ إبراهي

 ليبيا، د.ت. -على دراسته وحتقيقه  أمحد فتح هللا جني، اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية 
"حل و حل أسرار األخيار، على إعراب إظهار األسرار"، أوام زيين زاده إبعراب إظهار األسرار للربِكلي، ومسَّاه  " (2)

أسرار األخيار، على إعراب اإلظهار"، ويُعَرف عادة ب "معرب اإلظهار، وود طبع بدار الطباعة العلية د.ت، وبدار 
عراب كتاب إبه . كما وام أيًضا 1244ه ، ويف بوالق 1228ه ، ويف القسطنطينية سنة 1211الطباعة العامرة سنة 

فواضل على إعراب العوامل"، وود وام بدراسته وحتقيقه حممَّد بن العوامل للربكلي، ومسَّى هذا اإلعراب  "تعلي  ال
(. وَنل به املاجستري يف اللُّغوايت من كلية اللغة العربية ّشجلامعة اإلسالمية ّشملدينة املنورة 31يونس ها ي )ص  

 م.2112 -ه   1933
 (.1/318القنوع مبا هو مطبوع" )(، و"اكتفاء 3/311(، و"معجم املؤلفني" )2/232انظر  "األعالم" للز ِركلي )
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 أن إىل حتتاج وأدبية لُغوية جهوًدا فيها أنَّ  مع ورَكاكة ضْعف فّتة أهنا عنها اشتهر واليت الدراسة،
 املصنف أهداه وود - (1)علمية لرسالة أطروحة ِفكرة تكون أبن حقيقة   وهي مستقلة، بدراسة تُفَرد
 ّشلِعلم والوالة اخللفاء اهتمام ومبيِ ًنا الدولة، هذه أركان متاُسك على ُمدلِ اًل  ،(2)سالطينها بعض إىل

م عليهم وُمانًيا العربية، وخدمة واألدّشء، واألدب والعلماء،  .واحلكومة احِلكمة أُوتوا أبهنَّ
 أن وعسى والتحقي ، للدارسة حمالا  نليكو  الكتاب؛ هذا الختيار داعًيا كان  أسباب من سَب  ما
 لِدراسة نواةً  يكون وأن احِلقبة، تلك يف اجلهود هذه على إطاللة املبارك السفر هذا يف عملي يكون

 .احِلقبة تلك يف واألدبيَّة العلمية اجلهود وتربز التأليف، معامل جتلي مستقلَّة،

 شخصيته معاملِ  وُتربز النحويَّة، وآراءه جهوَده توضِ ح زاده، زيين عن ةمتخصِ ص وافية دراسةً  أعلمُ  ال
  زاده بزيين يتعلقان دراستني على اطلعتُ  والدراسة البحث وأثناء العلميَّة، وإجنازاته

  ص) ها ي يونس بن حممد وحتقي  ِدراسة زاده، لزيين" العوامل إعراب على الفواضل تعلي " :األوىل
 - ه  1933 املنورة ّشملدينة اإلسالمية ّشجلامعة العربية اللغة كلية  من للماجستري رسالته وهي(. 31

 .(3)م2112
 عن وجهوده، ُمصنَّفاته وعن عنه واحلديث زاده لزيين ترمجته يف شيًئا يزِدْ  مل احملقِ   ولكن
 جانَبه كما.  فيه العلمية واملالمح عصره إىل أْلَمح وال الّتاجم، كتب  يف اليت القليلة املعلومات
 وذكر زاده زيين ترمجة يف حمله يف الصَّواب على بينته وود زاده، زيين أستاذ تسمية يف الصَّواب
 . (4)شيوخه

م وليلة: الثانية   يف زاده زيين منهج" بعنوان اجلاسم، مهند للدكتور حبث حبث ووفُت عليه منذ أايَّ
 كتابه  يف وموارَده أسلوبه، مسات أبرزَ  فيه بنيَّ  وود أيًضا،" العوامل إعراب على الفواضل تعلي  كتابه

 .األمور هذه عن خيرج ومل. عنده النحوي واخلالفَ  واعّتاضاته، وآراَءه ،(واألعالم الكتب)
راستني كلتا  من أفدت وود هذا،  كتاب  بني إذ زاده؛ زِيين منهج عن القليلة اجلوانب بعض يف الدِ 

 .كبري  تشابُه" الشافية الفوائد"و ،"الفواضل تعلي "
 التحقي  من حظَّه َنل ود أنَّه أعلم فال ":الكافية إعراب على ،الشافية الفوائد" كتاب  وأَما

راسة،  هذا به ُخِدم ما وغاية اإلعراب، هذا خُمدَّرات عن النِ قاب تَ ْرفع حمقَّقة، ِعلميَّة طبعةً  طبع وال والدِ 

                                                            

 يف حماضراته لنا يف السنة التمهيدية. -حفظه هللا تعاىل  -وود أشار إىل ذلك أستاذَن الدكتور أمحد كشك  (1)
أهداه إىل السلطان حممود خان، ابن السلطان أمحد خان كما يف بعض النسخ اخلطية للكتاب. وأهداه كذلك إىل  (2)

 (.113كما يف اإلبرازة األخرية من النسخة األصل. ينظر  وسم التحقي   )ص    -، أخيه السلطان عامان خان
 طيت للماجستري حبوايل سنتني.راسة بعد تسجيل خُ ظهرت هذه الد ِ ( 3)
 (.91ينظر )ص   (9)
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 النُّحاة من كاري  جهود يوضح بل وآرائه، زاده زيين جهود ِمن كبريًا  جانًبا يُوضِ ح الذي - اجلليل الكتاب
 هذه عن احلديث وسيأيت اختياره، أسباب ذكر يف سب  كما  فق  القدمية النشرات هو – واملعربني
 .والتفتيش البْحث بعدَ  ِعلمي حد ِ  على وهذا. (1)التحقي  مقدمة يف ّشلتفصيل النشرات

: 
 :اآليت حتقيق إىل الد ِّراسة هذه هدفت  

 العاملِ  ذاك زاده، بزيين الشهري أمحد حسني الكافية، ُمعِرب الكتاب، مؤلِ ف شخصية معاملِ  إبراز -1
راسة من الكايف حظَّه ينلْ  مل الذي الصريف، النحوي  وآرائه جهوده وتوضيح - أعلم فيما - الدِ 
 .الِعلمي ونتاجه وآاثره والصرفيَّة، النَّحوية

 الزخَّار، البحر هذا أعماق من والآللئ الدُّرر استخراج على يُعني علمياا، حتقيًقا الكتاب اهذ حتقي  -2
 وجتعلهم واملعرفة، العلم وراغب والباحاني ارسنيالدَّ  تُفيد صورة يف اإلعراب، يف الكبرية واملوسوعة
 .عناء أو تَعب دون ونقاء، بصفاء معينه من يَنهلون

الُعامانية،  اخلالفةمن  احِلقبة تلكيف  الكبرية، واجلهود ةواألدبيَّ  الِعلمية لحرَكةل اإلشراوات بعض بيان -3
ا عنها واشتهر والظلم، ّشحلَْيف ُوِصمت اليت  .العلمي النِ تاج وكساد ،األديب الركود فّتةُ  أهنَّ

اث، حتقي  دور على التأكيد -9  يف ذلك ِمن الستفادةا وكيفيَّة وطالبيه، للعلم ِخدمة من يُؤدِ يه وما الّتُّ
 (!شيًئا يُعلِ م ال التحقي  إنَّ   )تقول اليت املقولة على والردُّ  املتينة، ّشألصالة ّشلتسلُّح املعاصرة حتقي 

 هذا َجىَن  ِمن االوتطاف خالل ِمن ِظالهُلا دانيةً  جُتىَن  اليت والاِ مار األهداف ِمن ذلك غري إىل
 .العالم املليك هللا إبذن - االجتناء هذا اجملتين على للُيسه ِ  جهد؛ من فيه بُذل وما الكتاب،

 
راسة هذه يف اتبعتُ  . (2)واالستنباط والنقد التفسري على القائم التَّحليلي، واملنهج التارخيي، املنهج الدِ 

  يف ذلك ويتلخَّص املخطوطات، حتقي  يف املتَّبع املنهج اتبعتُ  التَّحقي  ويف
 نظًرا ؛(األصل)ب  هلا وأشرتُ  األم، النُّسخة لتكون ؛(النبوي املسجد - املنورة املدينة) ُنسخة اعتماد -1

 يف سأذكرها أسباب، من لديَّ  ترجَّح ما على األخرية( اإلبرازة) وأهنا املؤلِ ف، خب  ِ  مكتوبة ألهنا
 .النُّسخ وصف

   هي فاملخطوطة املطبوع، من واحدة ونسخة خمطوطة، سخن أربع املقابلة؛ يف فرعيَّة ُنسخ مخس اعتماد -2
(. ز)ب  هلا ورمزت زينب، السيدة مسجد نسخة  والاانية(. ك)ورمزت هلا ب  ،الكويت نسخة  األوىل

                                                            

 (.131ينظر )ص   (1)
بعة النجاح اجلديدة، الدار "أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية"، د. فريد األنصاري، منشورات الفروان، مطينظر   (2)

 (.44م، )ص  1441 /ه 1911البيضاء، 
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 ّشلرمز هلا ورمزتُ  أملانيا، نسخة  والرابعة(. ب) ب  هلا ورمزت الربيطا ي، املتحف نسخة  والاالاة
 (. ل)

 اهيلأشرت إو  ه ،1281 سنة العاِمرة، الطباعة بدار املطبوعة النسخة تمدتفاع :املطبوع وأَما
 .(1)(املطبوع)ب 

ُتَّبعة اإلمالئيَّة القواعد َوف َ  األصل النُّسخة من وحتريره النص ِ  َنْسخ -3
 دون احلديث، العْصر يف امل

 .املخطوط يف اإلمالئيَّة االختالفات إىل اإلشارة
  مبا ومقارنتها وأتمُّلها هتاءورا بعد تبنيَّ  إذ ؛(ل) ونسخة( ز) نسخة من اشيواحلو  التعليقات إثبات -9

ا وغريه، الشافية، الفوائد يف زاده زيين كتبه  تُعدُّ  يهف هذا وعلى. (2)هنفسِ  زاده زيين تعليقات من أهنَّ
 اإلحاالت بني ما النَّفيسة، التعليقات هذه تنوَّعت وود. مؤلِ فه كالم  من هي إذ للمخطوط؛ مكملةً 

 اإلعراب، يف أخرى أوجه وزايدة الكلمات، لبعض وشروح املشكالت، من لكاري وحل ٍ  والتعقيبات،
 .األصلي للنص خادمة مهمَّة أمور من ذلك وغري

 الاناء كألفاظ  املهمَّة غري الفروق على أنبِ ه ومل بينها؛ الفروق أهم ِ  وإثبات النَُّسخ، هذه بنْي  املقابلة -1
 امللكُ  هللا رمحه القوي ، امللكِ  رمحة عليه  )مال. والتأنيث التذكري حتتمل اليت أللفاظوا والّتحم،
 القريبة - فلريجع فلرياجع، - جمرور جمرورة، - والكوفيني الكوفية، - والبصريني البصرية، - القوي

 وال كاملة  هاأثبتُّ  واالختصارات الرموز وكذلك ،(التأنيث املؤنَّث، - البعيد أو القريب البعيدة، أو
... حينئذ=  ح تعاىل،=  تع أيًضا،=  أيض هللا، رمحه=  رح املصنِ ف،=  املص  )مال إليها؛ أشري

 .لفائدة إليه أشري وليلة وأحياَنً  إليه، ُأشري ال فغالًبا النسخ يف َضْرب من كان  وما ،(وهكذا

  أو مهمَّة زايدات من كان  فما اختالف، أو عنه، نقص   أو األصل، على زايدة إمَّا الفروق وهذه
 هذه فيها وردت اليت النُّسخ إىل اهلامش يف وأشرت[  ] معقوفني بني وضعتها األصل يف َنوصة كانت
 اهلامش يف وأشرتُ  ،[ ] معقوفني بني أيًضا وضعُته األصل، عن اأُلخرى النُّسخ من نقصَ  وما الز ايدة،

  كان  إذا املعقوفني أستخدم فلم النسخ وبني األصل بني خمتلًفا كان  ما وأما. فيها ردت مل اليت النُّسخ إىل
  إذا[  ] املعقوفني ووضعت ،)( ووسني بني وهو املنت ِمن كان  أو واضًحا، الكالم كان  أو واحدة كلمة
 أيًضا أذُكر ومل. "كذا(   كذا) يف. كذا   ووله"  طريقة أتَّبع ومل. واضح غري كان  أو طوياًل، الكالم كان
ا احلواشي؛ تطويل وعدم لالختصار ؛(القوسني بني ما أو املعقوفني، بني ما) عبارة

َ
 تعيني اتَّضح طامل

 .روقالفُ  تداخلت إذا َندرة أحياَنً  ذلك أفعل وود. الفرق موِضع
 النسخ فروق كل  وجعل املنت، يف هو كما  األصل إثبات على املقابلة أول يف عزمت كنت  وود

                                                            

مة وسم التحقي   (1) ينظر  تفصيل كيفية االعتماد على هذه النسخ يف املقابلة والتحقي  يف وْصف النسخ، يف مقدِ 
 (.133)ص  

 سيأيت تفصيل ذلك يف عند احلديث عن وصف هاتني النُّسختني. (2)
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 النقص وبعض األخطاء، بعض فيه األصل أنَّ  املقابلة خالل من يل تبنيَّ  ولكن اهلامش، يف األخرى
 كتابه  من نسخة يُهدي أن أراد زاده زيين أنَّ  إىل ظينِ   يف ذلك سبب ويرجع النسخ، بقيَّة عن أيًضا
 هذا فبيَّض ه،زاد زيين فيها تويف اليت السنة يف اخلالفة ويل الذي عامان السلطان اجلديد اخلليفة إىل

 فقد حياته، آِخر يف زاده زيين كان  وود عنده، كانت  أخرى نسخة من أو املسوَّدة، من األصل
 حيُصل كما  النظر انتقال من وبعضها. ذلك يف أثَ ر   للمرض، نتيجةً  لضعفه أو ِسنِ ه، لِكرب يكون
 .أعلم وهللا. للنُّسَّاخ
 ما أو اخلطأ، بيِ نة املواضع إالَّ  هي، كما  املؤلِ ف خب  ِ  هي اليت األصل النُّسخةَ  املنت يف أثبتُّ   وعليه -
 أنَّه يل ترجَّح ما املنت يف فأثبتُّ  األخرى، النسخ من مفيدة زايدة كان  أو األصل، يف خطؤه يل ترجَّح

 يف ما على اهلامش يف وأُنبِ ه ُنسختني، أو النسخ ّشوي يف الصواب على مابًتا كان  إذا خصوًصا الصواب،
 .الصواب منها أثبت اليت النُّسخ إىل مشريًا صل،األ
  القوسني هذين بني ووضعها الشَّريف، املصحف يف السُّور من مواضعها إىل القرآنيَّة اآلايت عْزو -4

 .اهلامش يف خترجيها وضع مع ،}...{
 .املعتَمدة الِقراءات كُتب  من القرآنيَّة القراءات ختريج -1
 ه    ذين ب    ني ووض    عها ،(وغريه    ا السِ     تَّة كالكت    ب) املعتم    دة مص    ادرها م    ن رواآلاث األحادي    ث خت    ريج -8

   »..«.القوسني
 (.والتاريخ واللغة النحو وكتب الشعراء، كدواوين) املعتمدة مصادرها من الشِ عرية الشواهد ختريج -4

 .املختصة اللغة كتب  ِمن الغريبة املفردات تفسري -11
 .اإلمكان وْدرَ  أصحاهبا إىل اآلراء وعْزو فيَّة،والصر  النحويَّة اآلراء توثي  -11
 .احملقَّ  النص ِ  يف ِذكُرهم الوارد املشهورين غري األعالم ترمجة -12
 عتم  اد عل  ىب موض  وعات م  نت الكافي  ة، ووض  ع العن  اوين املناس  بة ل  ه، ّشال  حبَس  تقس  يم ال  نصِ  احملقَّ   -12

 الكتاب.  الكافية؛ ليسهَل تناولُ مطبوع منْت 
 - النبوي ة واآلاثر األحادي ث فه رس - القرآني ة اآلايت فهرس) كاشفة  فنيَّة بفهارسَ  ذلك كل  ييلتذ -13

 واملراج ع املص ادر فه رس - هل ا امل ّتَجم األع الم فه رس - واألرج از وأنص اف األبي ات األشعار فهرس
 (.املوضوعات فهرس -
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 .الكاشفة الفنَية بلفهارس والتذييل اخلامتة، مث قسم، لكل ِّ  مقد ِّمة وتسبقهما

 (:الد ِّراسة قسم: )األَول القسم
 :وفصلي ،متهيد   على -بعد املقد ِّمة  - ملشتَ ا

 يف علم النحو. الكافية وكتابه احلاجب، ابن: التمهيد* 

 .النحو علم يف الكافية هكتابوتعريف ب ،الكافية منت صاحب احلاجب البن موَجزة ترمجةوفيه 
  مبحاان وفيه ،"حياته وآاثره العلمَية - زاده زيين: "األَول الفصل* 

  فيه والفكريَّة العلميَّة واحلياة املؤلِ ف، عْصر: األَول املبحث

  مطلبان وفيه
 .املؤلِ ف عْصر: األول املطلب

 .أهم مالمح احلياة العلميَّة يف تلك احِلقبة املطلب الثاين:
  مطالب ستَّة وفيه زاده، زيين ترمجة: الثاين املبحث

 .ولقبه وَنسبه، امسه،: األَول املطلب
 .ونشأته مولده،: الثاين املطلب

 .وتالميذه ،أورانهو  شيوخه،: الثالث املطلب
 .ليهع العلماء وثناء العلمية، ومكانته ِصفاته: الرابع املطلب
 .العلميَّة وآاثره مصنَّفاته: اخلامس املطلب

 .وفاته  الَسادس املطلب

 ":الكافية إعراب على الشافية، الفوائد" كتابه  يف زاده زيين منهج: الثاين الفصل* 
تة وفيه  :مباحث سِّ

  إعرابه يف وأسلوبه زاده زيين منهج: األول املبحث

 وفيه أربعة مطالب:
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 .اإلعراب يف طريقته :األول املطلب

 .الشرح يف أسلوبه :الثاين املطلب

 .والتوثي  النقل يف منهُجه :الثالث املطلب

 .شرحه ضمَّنها علوم :الرابع املطلب
  كتابه  يف زاده زيين مصادر: الثاين املبحث

 :مطلبان وفيه
 .عنهم ونقل ذكرهم الذين العلماء :األول املطلب
 .منها ونقل كرهاذ  اليت واملؤلَّفات الكُتب :الثاين املطلب

  عنده النحو وأصول النحويَّة، ومواوفه النحوي زاده زيين مذهب  الثالث املبحث

 :مطلبان وفيه
 .النحويَّة ومواوفه النحوي، زاده زيين مذهب: األول املطلب
 .عنده النحو أصول :ينالثا املطلب

  واملعربني اةالنح على واعّتاضاتُه وترجيحاته، زاده زيين اختيارات: الرابع املبحث
 :مطلبان وفيه

 .وترجيحاته زاده زيين اختيارات: األول املطلب
  عنده النحوي واخلالف واملعربني، النحاة على زاده زيين اعّتاضات: ثاينال املطلب

"أوىف الوافية يف شرح وإعراب  بكتاب الكافية إعراب على ،الشافية الفوائد مقارنة :اخلامس املبحث
 .ه 811 سنة املتوىف وسيالطُّ  ّشّش حلاجي الكافية"

 (.واملآخذ املميزات) الكتاب تقييم: الَسادس املبحث

 :مطلبان وفيه
 .الكتاب مميزات: األول املطلب
 .الكتاب على املآخذ: الثاين املطلب

 آمل اليت املهمَّة التوصيات وبعض البحث، خالل من إليها توصل اليت النتائج ألهم ِذكر وفيها: اخلامتة
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 .قهاحتق

 (التحقيق قسم: )الثاين القسم
 يدي بي وقَدمت. حمَقًقا كاماًل "  الكافية إعراب على ،الشافية الفوائد" كتاب  نص على وَيشتمل
 :مبحثي على اشتملت له، َّبقد ِّمة التحقيق

 .عنوانه وحتقي  مؤل ِفه، إىل الِكتاب ِنسبة حتقي : األول املبحث
 :مطلبان وفيه

 .مؤل ِفه إىل الِكتاب ِنسبة  حتقي: األول املطلب

 ".الكافية إعراب على ،الشافية الفوائد  "وهو  الكتاب عنوان حتقي : الثاين املطلب
 .املخطوطة وُنسُخه السابقة، الكتاب نشرات :الثاين املبحث

 :مطلبان وفيه
 . للكتاب السَّابقة النَّشرات: األول املطلب

 .املخطوطات من وَّناذج ،للكتاب، اخلطيَّة النَُّسخ وْصف: الثاين املطلب
 :الفهارس
 القرآنية اآلايت فهرس

  النبويَّة األحاديث فهرس 
 واألرجاز وأنصاف األبيات األشعار فهرس

 هلا املّتَجم األعالم فهرس
 واملراجع املصادر فهرس

 .املوضوعات فهرس
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 مهيدالتَ 

 يف عِّلم الَنحوابن احلاجب، وكتابه الكافية 

 (1)ة موَجزة البن احلاجب صاحب منت الكافيةترمج: أَواًل 

 
 احلاجب ابن عمرو أبو يونس بن بكر أيب بن عمر بن عامان اإلمام الشيخ هو: احلاجب ابن
 .املولد اإلسنائي األصل، الدويين ،الكردي

 أو 1119 املواف  ه ،111 أو 111) ومخسمائة وسبعني إحدى أو سبعني سنة ُولد :مولده
 - الصالحي موسك الدين عز لألمري حاجًبا ،كردايا   ندايا جُ  أبوه وكان مصر، َصعيد يف سناإ يف م1111
 االشتغال وبدأ القرآن، فحفظ القاهرة، إىل أبوه به ودم - األيويب الدين صالح السُّلطان خال ابن وهو
 .صغره يف ّشلعلم

 إىل رجع مث املالكيَّة، النورية الزاوية يف معهاجبا ودرس الشام، استوطن مث مصر، احلاجب ابن استوطن
 إلنكارمها دمش  وايل أخرجهما أن بعد وذلك ه ،438 سنة فاستوطنها السالم عبد بن العز مع مصر
ه مث املالكي، والفقه القراءات ّشلقاهرة وتعلَّم هبا، وام أمورًا عليه  وتصدَّر متاًما، إليها وانصرف اللغة إىل اجتَّ

 اإلسكندرية؛ إىل توجه مث الطلبة، ووصده الشاطبُّ، فيه سيدر  كان  الذي ّشملوضع لفاضليَّةا ّشملدرسة
 درر من َكُمنَ   ما استخرج ،أورانه ورئيس ،زمانه عالمة احلاجب ابن وكان. هناك مدته تطل فلم هبا، ليقيم
 .املبا ي تلك وواعد وأسَّس املعا ي، بنحو األلفاظ حنوَ  ومزج ،الفهم

  
  ومنهم عصره، يف الكبار واحملققني العلماء من كبرية  ثلة يدي على احلاجب ابن تتلمذ

 عليه وورأ عليه، أتدَّب ؛(ه 141) الرعيين خلف القاسم أيب بن هِفريُّ  بن واسم حممد أبو الشاطبُّ  اإلمام -1
 .ّشلشاطبيَّة الشهري( ا يالته ووجه األما ي ِحرز) ونظمه التيسري، منه ومسع الر ِواايت ببعض القرآن

                                                            

-23/249(، و"سري أعالم النبالء" للذهب )3/298لكان )ات األعيان" البن خَ تنظر ترمجته يف  "وفي (1)
)ص   بريوت - العلمية الكتب دار اليعمري، فرحون بن" الاملذهب علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج"(، و244
 - 118/ 1جلزري )(، و"غاية النهاية" البن ا191(، و"البلغة يف اتريخ أئمة اللغة" للفريوزاّشدي )ص  284-241
 (.1/239(، و"شذرات الذهب" البن العماد احلنبلي )131 - 139/ 2(، و"بغية الوعاة" للسيوطي )114
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 .عنه وأخذه ،احلديث منه مسع( ه 148) البوصريي مسعود بن علي بن هللا هبة القاسم أبو -2
 .القراءات عليه ورأ(. ه 144) احلنفي الغزنوي علي بن يوسف بن حممد الفضل أبو -3
 .مش بد احلديث منه مسع(. ه 411) عساكر بن القاسم حممد أبو الدين هباء احلافظ -9
 .ّشلشام حدث من آخر وهو احلديث منه مسع( ه 411) األراتحي حامد بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو -1

 .كاري  هؤالء وغري
  

  أشهرهم ومن واألعيان، األئمة من كبرية  طائفة احلاجب ابن يد على تتلمذ
 بن سالمة بن هللا عبد بن القوي عبد بن العظيم عبد حممد أبو الدين زكي احلافظ وهو :املنذري -1

 ".والّتهيب الّتغيب" الشهرية مؤلفاته ومن ،(ه 414) املنذري سعد
 حنًوا أبيه بعد دمش  سلطان وكان. أيوب بن بكر أيب العادل بن عيسى بن داود  الناصر امللك -2

 .النحو عليه وورأ(. ه 414 تويف) سنة من
 (.ه 441 تويف) املقدسي شامة أبو عامان، بن إبراهيم بن إمساعيل بن الرمحن عبد وهو  شامة أبو -9
 (. ه 412) األلفية صاحب الطائي، مالك بن هللا عبد بن حممد الدين مجال الشيخ :مالك ابن -5
 ،(ه 483 تويف) املَنريِ   ّشبن املعروف منصور، بن حممد بن أمحد الدين َنصر اإلمام وهو :نَـري ِّ املُ  ابن -6

 .حباه وكارة ذكائه لفرط اإلعجاب أشد به معجًبا احلاجب ابن وكان. ّشإلفتاء أجازهو  به، تفقَّه وود
 التآليف صاحب القرايف، هللا عبد بن الرمحن عبد بن إدريس بن أمحد احملقِ   اإلمام وهو :القرايف -7

 (.ه 489  ت) املالكي، الفقه يف الذخرية كتاب  أشهرها ومن البديعة،
 (.ه 111) الدمياطي شرف بن احلسني أيب بن خلف بن املؤمن عبد الدين رفش اإلمام وهو :الدمياطي
 .كاري  هؤالء وغري

 ورزوت وحذوه، متكنه على تدلُّ  جودة مع التأليف، وبراعة التصنيف، ُحسن احلاجب ابن ُرزق لقد
 العلوم، شىتَّ  يف فاتاملؤلَّ  هذه تنوعت وود الركبان، هبا وسارت اآلفاق، يف وطارت الَقبول، مؤلفاته

  
 .وفرية ووواعد ونكات غريبة، فوائد على اشتمل واإلفادة؛ احلسن غاية يف كتاب  وهو :األمايل -11
 .للزخمشري لاملفصَ  شر ح يف اإليضاح -2
 كبرية،  شهرة َنل وود" احلاجب ابن خمتصر"ب  املشهور املالكي، الفقه يف - األمهات بي اجلامع -3

 .املالكيَّة عند املعتمدة الكتب من وصار وتدريسه، بشرحه وغرّشً  شروًا العلماء واعتىن
 التصريف ِعلَمي يف هلا ومتمِ مة ،ّشلكافية ملحقة وهي. التصريف يف وجيزة مقدمة وهي :الشافية -4
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 .ًضاأي عليها خمتصر شرح وله. كذلك  العلماء هبا واعتىن أيًضا، كبرية  شهرة اشتهرت وود واخل ،
 احلاجبيَّة، الكافية أو ّشلكافية، املعروفة  "العرب كالم  معرفة يف ،األرب ذوي كافية" -8 ،7 ،6 ،5

 نظم يف الوافية  النظم هذا ومسَّى ،ابَنْظمه أيًضا وام كما  الكافية، بشرح احلاجب ابن وام وود
 عن كلها  احلاجب البن بكت  أربعة فصارت. الكافية نظم الوافية شرح  ومساه بشرحه، ووام الكافية،
 أعرهبا اليت هي( املنت) والكافية (.النظم وشرح الكافية، نظم - املنت وشرح األصلي، املنت) الكافية
راسة حمل الكتاب يف زاده زيين  فاق انتشارًا انتشرت وود ،"الكافية إعراب على ،الشافية الفوائد" الدِ 

 هبا والدارسني العلماء عناية وكارت تقريًبا، العامل تباتمك من مكتبة كل  يف خمطوطاهتا إنَّ  حىت احلدود،
ا  .مفصاًل  ذلك عن احلديث وسيأيت احلاضر، عصرَن وإىل أتليفها، منذ جدا

 كتاب  فصار به، العلماء اعتىن وود األصول، كتب  أشهر من وهو :واألمل السول منتهى خمتصر -9
 .العلماء من كاري  وشرحه وغرًّش، شروًا الناس

 .بيًتا( 111) يف يقع العروض يف نظم وهو :اخلليل علم يف اجلليل قصدامل -11

 رتوتفجَّ  ،الظليل ظلها أفتفيَّ  البالغة له رتتيسَّ  الرجل هذا  العيد دوي ِ  ابن ينالد ِ  تقي اإلمامُ  وال
 .(1)الاقيل احلمل ففخفَّ  املرمى وورب املسيل، ببطنِ  خاطره فكان ،كمةاحلِ  ينابيع
 وسألته شهادات أداء بسبب مرارًا وجاء ي ،ذهًنا هللاِ   لْ خَ  أحسن من كان   كانل ِ خَ  ابن القاضي وال

 أيب ابن العالمة وذكره اتم، وتابت كاري  بسكون إجابة أبلغ عنها فأجاب مشكلة العربية يف مواضع عن
 األصولية العلوم يف ّشرًعا ،والعمل العلم يف الدين أركان من ركًنا ورحية، األمة أذكى من كان   فقال شامة
 للعلم احمبا  منصًفا ،احلياء كاري  عفيًفا متواضًعا ،ةجَّ حُ  قةً ثِ  وكان ،مالك ملذهب متقًنا ،العربية علم وحتقي 
 .(2)لألذى حمتماًل  ،البلوى على صبورًا ،له َنشرًا ،وأهله

 18 املواف  ،(ه  494 شوال 14) وستمائة نيوأربع ست سنة الشوَّ  من شرَ عَ  سادس احلاجب ابن ويف ِ تُ 
 أيب ابن الصاحل الشيخ مبقربة البحر بباب ودفن النهار، ضحوة ّشإلسكندرية م1294 سنة فرباير من

 .(3)جناته فسيح وأسكنه تعاىل هللا رمحه شامة،

                                                            

 .(141 /1) اليعمري، فرحون بن" الاملذهب الديباج" (1)
 .(131 - 139/ 2"بغية الوعاة" للسيوطي ) (،211 /3) " البن خلكاناألعيان وفيات" (2)
 .(114 /1) " البن اجلزريالقراء طبقات يف النهاية غاية" (3)
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 لم النحوكتاب الكافية يف عِّ ا:  اثنيً 
 هو - مالك البن الشافية الكافية عن له ييزًامت" احلاجبية الكافية" ّشسم الذي - "الكافية منت"
 العلماء، من كبري  ّشهتمام العريب النحو يف املصنَّفُ  هذا حِظي وود العريب، النحو يف تعليميي  خمتصر
 مؤل ِفها من بدًءا العلماء، شروح عليها تتابعت احلاجب ابن ألَّفها فمنذ اآلفاق؛ يف واسًعا انتشارًا وانتشر
 بل أيًضا، اختصرها َمن ومنهم حفظها، ليسهل نظمها؛ َمن ومنهم كلمة،  كلمةً   أعرهبا نمَ  ومنهم نْفسه،

 وال حىت البلدان، سائر يف الكافية منت خمطوطات وانتشرت العربية، غري إىل ترمجها َمن منهم إنَّ 
 ّشهتمام اجبيةاحل الكافية حظيت وأيًضا ،"تقريًبا العاملَ  مكتبات من مكتبة كل ِ   يف وخمطوطاهتا  "بروكمان
حَدثني، الدَّارسني وبل من كبري

ُ
 هللا حباها ما إىل إضافةً  وإتقانه، وجودته تصنيفها حلسن إالَّ  ذلك وما امل

 .احلاجب ابن مصنَّفات كسائر  وَبول، من تعاىل
 الكافية تناولت اليت الكتب تلك من العديد" العريب األدب اتريخ" يف بروكلمان كارل  ذكر وود
 ،(1)وحصرها الشُّروح هذه جبمع مشكورة جهود وامت كما  زمانه، وإىل مصنِ فها، من بدًءا احلاجبية
مة يف شهاب القادر عبد عباس سعيدة الباحاة إليها وأضافت مجعتها  شرح يف الوافية كشف  حتقي  مقدِ 
 مجع يف اكبريً   جهًدا الباحاة بذلت وود ،(11  ص( )ه 811) احللب عمر بن حممد الدين لسراج الكافية

 تلك جمموع ووصل للشواهد، اوشرحً  واختصارًا، ونظًما وإعراًّش، شرًحا الكافية تناولت اليت املصنَّفات
 .كتاّشً   184 إىل الكتب

 اهتمت اليت الكتب وأيًضا إعرابه، يف زاده زيين عليها اعتمد اليت شروحها، أشهر إىل فق  هنا وأشري
  الكافية إبعراب

 وحققه ه ،1311 عام سطانبولإ يف طُبع وود ،(هـ646) احلاجب ابن نفسه املؤل ِّف شرح -1
الشريف، وود طبع سنة  األزهر جامعة العربية اللغة بكلية للدكتوراه خميمر، وهو أطروحته فؤاد ،الدكتور
 تعليقات الشرح هذا وعلى. والرايض -م، يف مكتبة نزار مصطفى الباز مبكة املكرمة 1441 -ه  1918
 .العجمي سعيد الدين لنجم

/  ه  483 سنة منه فرغ( ه 484) سّتاّشذياإل حسن بن حممد الدين لرضي الَرضي شرح -2
 شرح الذي وهو. العموم على النحو كتب  أحسن من بل الكافية، شروح أحسن وهو. م1289
 الرضي شرح طبع وود(. األدب خزانة  )الفذ كتابه  يف( ه 1143) البغدادي القادر عبد شواهده
 عام طهران ويف ه ،1311 وسنة ه ،1311 وسنة ه ،1211 سنة إسطانبول يف فطبع مرات، عدة

                                                            

ا، وجهود األستاذ من تلك اجلهود  جهود الدكتور طارق عبده اجلنايب الذي حصر هلا أكار من سبعني شرحً  (1)
سع منظومات، والدكتور طارق جنم وتِ  ا،ئة وأربعة وعشرين شرحً اموسى بناي علوان العليلي، الذي حصرها يف م

ا، ومخسة خمتصرات، وتسع منظومات، وستة كتب ئة واثنني ومخسني شرحً االشروح يف مر هذه حصَ  عبد هللا، الذي
 .(11كشف الوافية يف شرح الكافية )ص  يف إعراهبا. ينظر مقدمة حتقي   
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 . مجاعة بتحقي  1421 عام القاهرة ويف ه ،1211
(. ه 894) اهلندي آّشدي الدولة الدوا ي عمر بن أمحد الدين لشهاب اهلندية، أو اهلندي شرح -3

 روم القرى أم جبامعة البحوث مركز يف ونسخة ،1122 روم لظاهريةا يف خطية نسخة منه وموجود
 .9191 روم وّشريس ،4181 ،4189 روم وبرلني ،411 روم األزهرية املكتبة عن 119

 .114 روم 199/ 1 رامبور يف نسخة ومنه ،(ه 811) مصنفك البسطامي الدين لعالء شرح -4
( ه 848) اجلامي أمحد بن الرمحن لعبد الكافية، التمشك حبل الوافية فوائد أو الضيائية، الفوائد -1

 (.ه 493) اإلسفرائين الدين لعصام العصام، حاشية  منها كارية  وتعليقات شروح وعليه
 البحث مركز يف نسخة ومنه(. ه  499) اإلسفرائين الدين عصام عربشاه بن حممد بن إلبراهيم شرح -4

 وطبع ،4181 -4189 روم برلني يف ونسخة ،449 روم أخرى ونسخة ،149 روم القرى أم جبامعة
 .ه 1214 سنة اآلستانة يف

(1): 
 سنة حوايل) يالطوس عامان بن إبراهيم بن ّشّش حلاجي الكافية، وإعراب شرح يف الوافية أوّف -1

 .(2)(ه  811
 عام، 1481و عام، 1443 روم الظاهرية يف نسخة ومنه ،(هـ915) األزهري خالد إعراب -2

 .ّشلقاهرة - العلوم دار كلية  يف صالح املنعم عبد الزميل ودراسته حتقيقه على ويقوم. عام 1482و
 ،9111  روم تونس يف نسخ عدة ومنه ،(هـ943) اإلسفراييين عربشاه بن إلبراهيم إعراب -3

 .9111و ،9114و
 .املرعشي إلياس بن إدريس بن حملمد ،الكافية معرب -9
 .عام 4194 روم الظاهرية يف نسخة منه العاما ي، مراد السلطان دولة علماء أحد أتليف ،إلفصاحا -1

                                                            

(، و"كشف 322 - 311/ 1"اتريخ األدب العريب" لكارل بروكلمان )(، و81/ 1ينظر  "كشف الظنون" ) (1)
(، لسراج الدين حممد بن عمر احللب. ومل تذكر احملقِ قة كتاب "أوىف الوافية" 38  الوافية يف شرح الكافية" )ص

 (.24للطوسي. وود ذكرته ضمن الشروح )ص  
ذكره بروكلمان ِضمَن شروح الكافية، ولعل هذا ما يفسر عدم إدراجه ضمن كتب إعراب الكافية. وود حقَّقه الباحث  (2)

ا. عام يبيرجة املاجستري يف اللغوايت من اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية بلأمحد فتح هللا أمحد جني، وَنل به د
 م. وسيأيت احلديث عنه مفصاًل، يف مبحث خاص للمقارنة بينه وبني إعراب زيين زاده لكافية ابن احلاجب.2111

أوىف الوافية، يف (  "وإعراب حاجي ّشّش بن الشيخ إبراهيم الطوسي، مساه  )1311/ 2وجاء يف "كشف الظنون" )
شرح الكافية(، وال يف كتابه )األلفية(  هذه ألف اعّتاض على كتاب )الكافية(، التقطته من  كتاب )احلدائ  

 الشهابية(، ومن أراد االطالع على إعراهبا، فليطلبه من كتايب  )أوىف الوافية(".
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 .حنو 1811 روم صنعاء يف نسخ منه جملهول، ،احلاجبية إعراب -4
 ،رمضان من اخلامس يف أتليفه من فرغ ،(هـ1168) زاده زيين أمحد بن حلسي الكافية، معرب -7

 .(1)الدراسة هذه حمل الكتاب وهو - فيها تويف اليت السنة وهي هـ،1168 سنة
 

                                                            

الكافية  حلسني بن أمحد زيين زاده، ألف ه س نة عنه  "معرب  (322/ 1يف اتريخ األدب العريب )وال كارل بروكلمان ( 1)
م"، وه   و خم   الف مل   ا ه   و ماب   ت يف ك   ل نس   خ الكت   اب، م   ن أن اتري   خ أتليف   ه يف اخل   امس م   ن  1119 /ه     1141

 ه . إال أن يكون بروكلمان اطلع على نسخة مسودة منه، ألفت هبذا التاريخ الذي ذكره.1148رمضان سنة 
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 الفصل األَول

 لعلمَيةزيين زاده حياته وآاثره ا

 املبحث األَول

 :(1) عص ر املؤل ِّف، واحلياة العلمَية والفكريَة فيه

 زمنية مرحلة وهي م،1111 - 1444=  ه  1148 - 1111 بني ما الفّتة يف زاده زيين عاش
 االحنطاط، دور ووبل ،(التووف عصر)ب  عرف الذي العصر يف تدخل العامانية؛ الدولة مراحل من متميزة
 وره مرزيفونلي سقوط منذ حتديًدا العصر هذا ويبدأ. خالفتها وسقوط العامانيَّة، الدولة هناية وورب

 روسيا، مع الكبرية احلرب بداية يوه ،م1148 سنة إىل وميتد م،1483/ 12/ 11 ّششا مصطفى
 .االحنطاط دور وبداية
  واليت العاملية، العامانية للدولة النهاية بداية كانت(  التووف عصر)ب  عرف لذيا العصر هذا ويف 
 واترخيه العامل سياسة ويوجه القارات، يعرب كان  الذي نفوذها فضعف عاملياا، األوىل الدولة هي كانت
 فاظاحل هو غايتها جل وأصبح وجرأهتا، وفاعليتها اندفاعها ووة وانقرضت توسعها، وتووف السواء، على
 . متلكه ما على تستطيع ما ودر

 وعن عنهم وّشحلديث العامانيِ ني، اخللفاء من أربعة عهد وفاته إىل والدته منذ زاده زيين عاصر ولقد
 فيه عاش الذي العصر خصائص تتجلَّى واألدبية، العلميَّة واحلياة واالوتصاديَّة، السياسيَّة عصرهم مسات

  بعضها إنَّ  إذ مصنفاته؛ خبصوص األمور بعض تتضح وأيًضا العلمي، وتكوينه نشأته يف أثرو  املؤلف،
 وهؤالء الدراسة، حمل" الشافية الفوائد" كتاب  يف احلال هو كما  والسالطني، الوزراء لبعض إهداءً  كان

   هم السالطني

                                                            

 -بريوت  -العامانية" حملمد فريد بك احملامي، حتقي   إحسان حقي، دار النفائس  ينظر  "اتريخ الدولة العلية (1)
(، و"اتريخ الدولة العامانية" حتقي   حممود 328 - 318م، )ص  1481 -ه   1911لبنان، الطبعة األوىل، 

 (.191/ 1م، )1488 -ه  1918تركيا، الطبعة األوىل،  –األنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل 
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  (هـ 1115 - هـ1174) الرابع حممد السلطان ابن الثاين، خان مصطفى الغازي السلطان -1

 كان  كما  والبأس، ّشلشجاعة متصًفا كان  فقد محيدة، بصفات خان مصطفى السلطان ازامت وود 
  كماالسالطني،   عمجْ  على العالية والقدرة العايل، العلمي وحتصيله الغزيرة، الاقافة ماهرًا، وخطاطًا شاعرًا،
 آخر من ووه بنفسه، اجليش مع خيرج وكان الرابع، مراد السلطان بعد السالطني أووى من يُعد كان

 من اجوا  أوجد مما ينيونوالبول البندويني على كارية  انتصارات  حقَّ وود  احلرب، إىل ساروا الذين السالطني
 أخذ الذي النمساوية اجليوش وائد أوجني األمري يد على ُهزمغري أنَّه  مضت، هزائم عدة بعد التفاؤل
 جهَّز بعدما إعادهتا خان مصطفى السلطان ولوحا صلة، أي هبا هلم يعد ومل العامانيني، أيدي من اجملر

( كارلوفتس  أو كارلوفجه،  معاهدة) ّشسم عرف ما مت أن إىل مانعوا، ود الوزراء ولكن عظيًما، جيًشا
 وكانت وبولونيا، والبندوية والروسيا والنمسا العلية الدولة بني م،1444 سنة يناير - ه 1111 سنة رجب

 على والبندوية وروسيا النمسا لصاحل - آنذاك واهلولندي ،الفرنسي  ينِ السفري  من اخلبيث املكر بسبب -
 خال ما أملانيا إىل بكاملها اجملر انتقلت إذ هبم؛ إضرارًا املعاهدات أكار من كانت  بل العامانيني، حساب

 . أيًضا روسيا مع مبعاهدة وام كما  بوسنة،ال
 أمام الوووف على - فِضمًنا صراحة، يكن مل إن - الدول مجيع بني االتفاق مت التاريخ ذلك ومن
 ،(الشروية املسألة)ب  سياسياا عرف ما وهو فشيًئا، شيًئا بينهم بالدها تقسيم مث أواًل، العلية الدولة تقدم
، ليس النصرانية حملَّ  وحلوله اإلسالم انتشار من اخلوف على بُنيت وود خلفه  غاايهتم يسّتون ما وأما إالَّ
 .به يغّت أحد يعد مل خداًعا، كان  فقد للدولة، اخلاضعة الضعيفة ةاملسيحيَّ  األمم حقوق عن فاعالد ِ  نمِ 

 اثر وفيها. العاما ي التاريخ يف واملشؤومة الدنيئة الاورات إحدى وهي، هأدرن ثورة حصلت عهده ويف
 مصطفى طانالسل وعزلوا األعراض، وهتك والنهب للسلب اهلياج إىل بطبعهم امليالون نكشاريةاإل عليه
 8 و سنوات 8 َحكم أن بعد ،م1113 سنة أغسطس 11 - ه  1111 سنة اآلخر ربيع 2 يف الاا ي

 وأواموا تقريًبا، سنة أربعون وعمره املذكورة، السنة من شعبان 22 يف ُتويف أن إىل معزواًل  وبقي شهور،
 .عنه احلديث أييت ما وهو الغازي، أمحد السلطان أخاه عزله بعد مكانه

(:هـ 1149 - هـ1183) الثالث خان أمحد الغازي السلطان -2
 سنة ديسمرب 23 - ه  1183 سنة رمضان 3 يف ولد الرابع، حممد الغازي السلطان ابن وهو
 يف ومهماقيُ  من بعض لوتْ  يف هلم وسلَّم نكشارية،اإل على طائلة أموااًل  وزَّع تعيينه وعند ،م1413
 بقليل، ليس عدًدا منهم فقتل السكينة، وعادت األحوال ورت ابعدم رؤوسهم من اوتصَّ  مث أعماهلم،
 الوظيفة هذه يف وعني ثورهتم، ووت نكشاريةاإل انتخبه الذي ّششا أمحد نشاجني األعظم الصدر وعزل
 أعمال وله يشتهون، ما وبني املفسدين بني حيول حازًما رجاًل  وكان ّششا، حسن داماد أخته زوج املهمة
 حىت جهدهم وبذلوا فكرهم املفسدون أعمل ذلك ومع املدارس، من كاري  وإنشاء سانةالّت  كتجديد  َنفعة

 تغيري كار  بعده ومن م،1119 سنة سبتمرب 28 - ه  1114 األوىل مجادى 28 يف عزله على حتصلوا
 .لألهواء تبًعا الصدور
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 شالتوحُّ  يف تبقىس كانت  األول على أو ،السياسي العامل من كلية  روسيا على ىقضَ يُ  كاد  عهده ويف 
 بنفسه، اجليوش وواد روسيا، على احلرب حممد جي بلطه أشهر حينما وذلك ؛أجيال ةدَّ عِ  ةواهلمجيَّ 
  وخليلته روسيا ويصر نديجُ  ألف ئيتمِ  هارُ ودْ  البالغ العامانية اجليوش حصرت مهمة مناورات وبعد

 بلطه لكن ،الروسية الدولة واَّنحت معه ومن هو أسريًا ألخذ ولياًل  احلصار عليهم استمرَّ  ولو ،كاترينا
 مجادى 4 املؤرخة فلكزن ملعاهدة القيصر مضاءإب مكتفًيا وجيشه القيصر عن احلصار رفع ّششا حممد جي

 بعدم فيها وتعهد اق،زَ أَ  مدينة مبقتضاها وأخلى م،1111 سنة يوليه 21 - ه  1123 سنة اآلخرة
 تناله أن الدولة ميكن كان  ما جانب يف مذكورًا شيًئا تكن مل مزية وهي مطلًقا، القوزاق شؤون يف التدخل

 !أسريًا عليه واستولت جيشه أهلكت لو القيصر من
 مجادى 29 يف أدرنه معاهدة منها معاهدات، عدة روسيا مع العامانية اخلالفة أمضت عهده ويف
 على األراضي من هلا عما مبقتضاها روسيا تنازلت م،1113 سنة يونيو 18 - ه  1121 سنة األوىل
 أمراء إىل سنوايا  تدفعه كانت  ما أبطل ذلك مقابلة ويف ثغور، أو موانئ عليه هلا يب  مل حىت األسود البحر
 بني متَّ  صلح عن عبارة وهي ،فتس بسارو ومعاهدة. التجارية ووافلها على يتعدوا ال كي  كجزية؛  القرم
 هذه يف صَّ ونُ  ،م1118 سنة يوليو 21 - ه 1131 سنة شعبان 22 يف النمسا وبني العامانية الدولة

 من وآخر ،الصرب بالد من عظيم جزء مع بلغراد ومدينة متسوار والية النمسا أتخذ أن على املعاهدة
 يفو . الدولة إىل فّتجع موره بالد اأمَّ  دملاسيا، شاطئ ثغور حمتلة البندوية مجهورية بقىتَ  وأن الفالخ، بالد
 - دعائمها وواضع الروسية للمملكة احلقيقي ساملؤس ِ  القيصر - األكرب بطرس اشّتط املعاهدة هذه
 بعد الواحد فهمضعِ يُ و  ،العامانية والدولة وبولونيا السويد الاالثة جماوريه بني يفرق لكي ؛امهما  اشرطً 

 بابوال روسيا من كل  تتعهَّد أن على الشرط هذا وينص ،وتقهقرهم أتخُّرهم بنسبة ووتُه فَتزيدَ  اآلخر،
 وراثياا منصبه جعل من متكينه وعدم ،األشراف نفوذ على ببولونيا املنتخب امللك نفوذ زايدة مبنع العايل
 إجياد يف مهم شرط وهو احلرب، فيها مبا املمكنة لائالوس بكل األمرين هذين حصول ومنع عائلته، يف

 .هائهودَ  مبكره قيصرُ ال هذا ينويه كان  امَ لِ  اإنفاذً  ؛والدولة بولونيا ملوك بني النفرة
 الاالث، أمحد الغازي السلطان لعزْ  ومت والروس، نيالعاماني ِ  بني العجم مملكة تقسيم متَّ  أنْ  ثحدَ  مث
 الصدارة منصب توىل الذي ّششا إبراهيم داماد فتحها آسيا جهة يف جديدة بالد فتح بسبب هذا وكان
 واجتاز األكرب بطرس سبقه كان  ولكن رج،الك وبالد أرمينيا وام بفتح وود م،1111 ه  1131 سنة
 اخلزر حبر سواحل كافة  مع طاغستان إوليم واحتل ،اجلنوب جهة من بالده حتد كانت  اليت ،القوواز جبال
 على اوتداره عدم من األكرب بطرس حتقَّ  وملا ،والروس العامانية الدولة بني تقوم احلرب فكادت ،الغربية
 بني ووف  املأموريةَ  هذه لبِ فقَ  بينهما،  يتوسَّ  أن دوبو املسيو ستانةّشآل فرنسا سفري من طلب ،حماربتها
 الشروط هبذه اتَ ضَ مْ أو  ،بذلك الدولتان وبلت وّشلفعل البالد، من احتله ما منهما كلي   ميتلك أبن الطرفني
 .م1129 سنة يونيو 29 - ه  1134 سنة شوال 2 بتاريخ معاهدةً 
 شجاعة بسبب فشلوا ولكنهم ،العامانيني مبحاربة وواموا بالدهم من كبري  جزء بضياع الفرس تقبل ومل

 حممد مري وتل الذي أشرف الشاه من كل  وتنازع إيران، داخلية يف الفوضى وتسل  وبسالتهم، العامانيني
 21 يف أشرف اهالشَّ  مع ّشلصلح احلرب هذه وانتهت ساسان، ملك طهماسب هوالشا أفغانستان أمري
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 ،ّشمللك طهماسب وانفرد شرفأ الشاه مات امَّ ولَ  م،1121 سنة أكتوبر 12 - ه 1191 سنة صفر
 إىل السلطان ميل ولعدم له، أجداده بالد بتسليم لطلبه رفضها بسبب العامانية الدولة بالد على أغار
 ربيع 11 يف والنهب للسلب طلًبا ؛فأطاعوهم األهايل وأهاجوا نكشاريةاإل اثر ؛الصلح يف ورغبته احلرب

 وتل السلطان من الاورة هذه زعيم خليل بّتوَن وطلب م،1131 سنة سبتمرب 28 - ه1193 ألولا
 العجم، ملساملة مائلون أهنم حُبجة - البحرية األساطيل أمريال - ّششا ووبوادان واملفيت األعظم الصدر
 بعدما نفسه على اوفً خ املفيت؛ دون واألمريال الوزير بقتل هلم سلَّم ولكنه إجابتهم، عن السلطان فامتنع
 إبسقاطه فأعلنوا! هارًاجِ  عليه العصيان على معهم السلطان تساهل وجرَّأهم تلوهم،قف إصرارهم، من رأى
 للمسلمني، خليفةً  األول حممود السلطان أخيه ّشبن وَندوا األحكام، منصة عن املذكور اليوم مساء يف

 11 و سنة 21 حكمه مدة وكانت معارضة، بدون امللك عن وتنازل الاالث، أمحد السلطان فأذعن
 .ه  1194 سنة يف ُتويف أن إىل معزواًل  وبقي. شهرًا

 كما  كتبه،  معظم فيها وألف شبابه، ريعان زاده زيين فيها وضى اليت احلقبة هي احلقبة هذه وكانت
 .مصنفاته ذكر يف سيأيت

 هلذا التاريخ يف يُذكر ما أهم ِ  من وهو - اآلونة هذه يف العِّلمَية احلركة تطور مالمح أهم من وكان
 وإصداره املفيت إورار بعد العلية اآلستانة يف طباعة دار وأتسيس بالده، يف املطبعة إدخال  - امللك
ا مبكر اتريخ وهو. التحريف من عليه خوفًا الشريف؛ القرآن طبع عدم مشّتطًا بذلك، الفتوى  جدا
 يدلُّ  مما الطباعة، إىل الشرق مدن أسب  هي اآلستانة انتك  بل العامانية، الدولة يف الطباعة إلدخال
 وهل األايم، هذه يف عتبِ طُ  اليت الكتب هي ما حتديًدا نعلم ال ولكن. آنذاك العلمية احلركة نشاط على
 .(1)ال أم زاده زيين كتب  ضمنها من عبِ طُ 
(:هـ1168 - هـ1118) األول خان حممود الغازي السلطان -3

 يف مرحلة آخر عصره يف زاده زيين وضى إذ زاده؛ زيين حياة يفُة من حيث األمهيَّ  سلطان اث ي وهو
 فيه تويف الذي نفسه العام يف حممود السلطان وُتويف شيخوخته، إىل وبقي كلها،  كهولته  ومرحلة شبابه،
 كتبه،  ليهإ يهدي كان  زاده زيين أن زاده زيين يف خان حممود السلطان أثر أيًضا يوضح وممَّا. زاده زيين
 جاء فقد الدراسة؛ هذه تتناوله الذي الكتاب وهو ،"الشافية الفوائد" كتابه  ومنها أوائلها، يف عليه وياين
 آل من واجملتىب املصطفى خان، حممود السُّلطان للخليفة والاناء"  املخطوطة الكتاب ُنسخ من كاري  يف

                                                            

(  )أما يف الشرق فكانت اآلستانة 28العالمة الطناحي يف كتابه "مدخل إىل اتريخ نشر الّتاث" )ص  ذكر  (1)
عاصمُة اخلالفة اإلسالمية، أسبَ  مدن الشرق إىل الطباعة، ... وتعددت املطابع يف اآلستانة، فكان أشهرها مطبعة 

صحيفة اجلوائب طائفة صاحلة من الكتب  اجلوائب، ألمحد فارس الشدايق، وود نشر يف هذه املطبعة إىل جانب
العربية(، مث ذكر يف اهلامش ترمجة أمحد فارس الشدايق، وذكر أنه أنشأ مطبعة اجلوائب وأصدر صحيفتها سنة 

اجلاسوس على القاموس. واتريخ هذه املطبعة   ه ، وطبع فيها كاريًا من كتبه وكتب غريه، ومن أشهر كتبه1211
ا عن عصر اخلل  يفة أمحد خان، يبلغ حوايل ورن من الزمن.متأخر جدا
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 . (1) "عامان
 أغسطس 3 - ه 1118 سنة حمرم 9 يف لد وود ا ي،الا مصطفى السلطان ابن هو حممود والسلطان 
 له دوتوطَّ  األمن، استتبَّ  أن إىل فق ، االسم إالَّ  منها له يكن مل للخالفة توليه أول ويف م،1444 سنة

  ذلك من معاهدات، ةدَّ عِ  حصلت عهده ويف األمر،
 بولونيا، مملكة بسبب وسياور  العامانية الدولة بني احلرب بعد املعاهدة هذه وكانت ،(بلغراد معاهدة) 

 العامانية الدولة وزراء بينما أبسرها، بولونيا ململكة جنودها واحتالل ستانسالس على روسيا وتغلب
 من إليه وصلت ما إىل الدولة وصول يف السبب كانت  رمبا اليت الوخيمة السياسة هذه نتائج عن الهون
 فأبرمت العامانية، الدولة مع فرنسا حتالف لإلفشا ؛النمسا تلتدخَّ  ودو . ذلك بعد والتفكك الضعف

 روسيا مع لالشّتاك واالستعداد التأهب يف وأخذت هلا، إرضاء م1131 سنة يف واينة معاهدة فرنسا مع
 رجل الصدارة ملنصب املتقلد أن آنذاك العامانية الدولة حظ حسن من وكان العامانية، الدولة حملاربة
 اجليوش مجع عن عني طرفة يغفل فلم ّششا؛ حممد احلاج وهو اإلدراك، ومسو السياسة حبسن اشتهر حمنَّك
 اجليوش انتصرت أخرى جهة ومن الروس، تقدم إيقاف ووت أورب يف أمكنه حىت املعدات وجتهيز

 يف املسلمون فانتصر والفالخ، والصرب البوسنة بالد على أغارت اليت النمسا جيوش على العامانية
 م،1131 سنة يف الدانوب هنر وراء ما إىل والتقهقر عنها اجلالء على نيالنمساوي جربواوأ الصرب
 فتم الصلح النمسا فطلبت األعداء،، على والفوز النصر نسيت بعدما العامانية الدولة انتصارات وتتابعت
 .م1134 سنة سبتمرب 18 - ه 1112 سنة اآلخرة مجادى 19 يف روسيا وبني بينهما الصلح

 بالد من هلا أُعطي وما بلغراد مدينة عن العلية للدولة النمسا تتنازل أن على الصلح هذا وينص
 وعدم آزاق ميناء والع هبدم ةحن روسيا ةويصر  وتعهدت فتس، بسارو معاهدة مبقتضى والفالخ الصرب
 جتارهتا تكون بل آزاق، ببحر أو األسود ّشلبحر جتارية أو حربية سفن إنشاء وبعدم املستقبل يف جتديدها

 املعاهدة هذه ومسيت والبلدان، األواليم من فتحته ما كلالعامانيَّة   للدولة ترد وأبن ،أجنبية مراكب ىعل
 مبقتضى ممالكها من العامانيَّة الدولة فقدته اممَّ  عظيم جزء ّشسّتداد احلرب هذه وانتهت ،(بلغراد معاهدة)

 .كفاءة  وعدم بضعف كارلوفتس  معاهدة
 يف روسيا ضد ودفاع هجوم حمالفة عقد عن عبارة وهي السويد، مع الدولة هاأبرمت اليت املعاهدة ومنها

 .م1191 سنة
 النمسا ملك إرث مبحاربة التاريخ يف املعروفة والنمسا فرنسا بني الشهرية احلرب حصلت عهده ويف
 سنة أكتوبر شهر من 21 يف النمسا إمرباطور السادس شارل موت بعد سنني، عدة استمرت اليت

 فرنسا أظهرت مث. فرنسا على تريزه ماريه بفوز وانتهت بعده، احلكم ترييزه ماريه ابنته وتويل ،1191
 إىل واسّتجاعها اجملر بالد احتالل عليها وعرضت النمسا، حماربة على معها احتادها فوائد العلية للدولة

                                                            

( حيث وضحت أن زيين زاده كتب كتابه هذا أكار من مرة، وأهداه إىل خليفتني، 39( انظر وسم التحقي  )ص  1)
ووضحت أن النسخة اليت تعد اإلبرازة األخرية للكتاب هي النسخة اليت أهداها للخليفة عامان خان، وهو أخو السلطان 

 ه ؛ ولذلك اعتمدهتا األصل من بني النسخ.1148، وجلس على كرسي اخلالفة سنة ه 1111ولد حممود األول، 
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 روسيا وتقاوم لقانو ي،ا األول سليمان أايم االتساع من عليه كانت  ما إىل الدولة ترجع حبيث أمالكها
 فرنسا من صادرة كانت  وإن حىت بعد، تتجدد مل فرصة هذه وكانت تقدمها، طري  يف وتقف ذلك بعد

 دماء إراوة وعدم السلم يف حباا النصائح هذه إىل الدولة تصغِ  مل ولكن النمسا، وبني بينها ما بسبب
 سياسة وهذه للتصاحل، تدعوهم الشأن ذات الدول إىل وكتبت الداخلية، ّشإلصالحات واالشتغال العباد
 ألهنا العواوب؛ بوخيم الدولة على عادت اليت املهمة الغلطات من الووت ذلك يف كانت  أهنا إال شريفة

 .عناء كاري  بدون ضاع منها ِمن بلدان ما واسّتجعت املعلَّى، ّشلقدح لفازت انتهزهتا لو فرصة أضاعت
 ّشلًغا األول حممود السلطان تويف 1119 سنة سمربيد 13 - 1148 سنة صفر 21 اجلمعة يوم ويف

 بني للمساواة وميله واحللم، ّشلعدل التصافه ني؛العاماني ِ  مجيع من عليه مأسوفًا سنة، ستني العمر من
 نطاق سعاتَّ  السعيدة مهايَّ أ ويف سنة، 21 ُحكمه مدة وكانت أخرى، دون لفئة نظر بدون رعاايه مجيع
 .كارلوفتس  معاهدة بسبب ؛العار من ّشلدولة  حلِ  ما بلغراد معاهدة توحمَ  وّش،ور أو  اآبسي الدولة
 :حممود السلطان عهد يف املهَمة العلمية اآلاثر ومن

 وغلطه والوالدة، الفاتح، وحممد صوفيا، آاي جبوامع أحلقها ،(كتب  ُدور) كتبخاانت  أربع أتسيس
 التآليف ونفائس املختلفة، العلوم كتب  جتمع اليت مَّةالعا واملكتبة الكتب، دار تعين والكتبخانة. سراي

 كارة  لنا يُفسِ ر العلوم، شىت يف النفيسة ّشلكتب املليئة الكارية الكتبخاَنت هذه وجود ولعلَّ  ودررها،
 .(1)للكافية إعرابه يف زاده زيين عليها اعتَمد اليت املصادر

 (:هـ 1171 - هـ1111) الثاين خان عثمان الغازي السلطان - 4 
 على اخلالفة، فيه توىل الذي العام يف ويف ِ تُ  إذ السلطان؛ هذا حياة يف زاده زيين مكوث مدة تطلْ  مل
 من األخرية اإلبرازةُ اليت ترجَّح أهنا  وهي فيها، عليه وأثىن ،"الشافية الفوائد" كتابه  من نسخة له بكتَ   أنه

 .(2)الكتاب سخنُ  عن احلديث يف ذلك على ليدلالت سيأيت كما  الكتاب،
 وحممود أمحد السلطان خالفة مدة طالت مالما خان، عامان السلطان خالفة ةمدَّ  تُطل مل وأيًضا

 .اخلالفة توليه من سنوات أربع حوايل بعد املنيَّة وافْته إذ خان؛
 وبيُّ أ يبأ جامع يف السيف دتقلَّ  أن وبعد م، 1444 - ه  1111 سنة يف السلطان هذا ُوِلد وود

 الصدارة منصب يف عنيَّ  ،وظائفهم يف فنياملوظ ِ  كبار  وأبقى ،القدمية العادة حسب على ارينصاأل
 على هذا ّششا علي فاعتمد صدرًا، تعيينه سب  الذي ّششا سعيد حممد بدلَ  ّششا علي نشاجني العظمى

 ذلك من السلطان حتق  وملا األهايل، ضده أهاج حىت محيد غري طري  يف وسار ،إليه السلطان ميل
 14 يف فقتل ،لغريه عربة السراي ّشب على الفضة من صحن يف رأسه ووضع له، جزاءً  لهبقتْ  رأمَ  ،بنفسه
 ربيع 21 يف عزله مث ،ّششا مصطفى مكانه وعني   م 1111 سنة كتوبرأ 22 - ه  1144 سنة حمرم
 من نوكا ،الشهري ّششا راغب حممد مكانه وعني ،م 1114 ديسمرب - 13 ه  1111 سنة ولاأل

                                                            

 ( من وسم التحقي .12ينظر  مبحث مصادر زيين زاده يف إعراب الكافية  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .133ينظر  )ص   (2)
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 .اختالفها على املناصب يف بواتقلَّ  الذين الرجال فحول
 أحوال دلتفقُّ  رًا؛متنك ِ  واألزوة الشوارع يف لياًل  ميرُّ  كان  أنه وهي جداا، حسنة عادة السلطان هلذا وكان
 الرعية، حب  الهمَّ وعُ  وزراؤه يرتكبه ما على بذلك ليقفَ  بنفسه؛ أحواهلم حقيقة على والوووف ،الرعية

 من هوزيرُ  يرتكبه مبا جتواله أثناء مسع إذ ّششا؛ علي نشاجني العظمى دارةالصَّ  صاحب مع ثحدَ  ما هذاو 
 .سب  كما  - بقتله رفأمَ  واملغارم، املظامل أنواع

 على اطالًعا وزاده األوروبية، ياسةالس ِ  أمور يف خربة زاده اممَّ  وكان نكته،وحِ  ةاسيَّ يالس خبربته زمتيَّ  كما
 على اطالعه وأيًضا ،(والية سر أمني مكتوجبي) بصفة( بلغراد معاهدة) لتحرير مباشرًا كان  أنه دوائقها،
 .إبرامها إىل للوصول كافة،  الشأن ذات والدول الدولة بني دارت اليت املخابرات

  وثنائه عليه، أنَّه ،ويظهر من إهداء زيين زاده نسخة من كتابه "الفوائد الشافية" للسلطان عامان خان
 كان من املهتمِ ني ّشلعلم وأهله.

 مدة وكانت م،1111 سنة أكتوبر 31 ه  1111 سنة صفر 14 يف الاالث عامان السلطان ويف ِ تُ 
 .نةسَ  ونتُّ سِ  مرهوعُ  ،اشهرً  11 و سنني 3 حكمه

 املطلب الثاين

 أهم مالمح احلياة العلمَية يف تلك احلِّقبة
 طبيعة كانت  كيف  يتَّضح عاصرهم، الذين األربعة لفاءاخل وحلياة املؤلِ ف، لعصر العرض هذا وبعد
 .العصر ذلك يف العلمية احلركة طبيعة كانت  وكيف واخلارج، الداخل يف السياسية احلياة
 ووسائلِ  العلميَّة، ّشحلياة والسالطني اخللفاء اهتمامُ   قبةاحلِ  تلك يف ةالعلميَّ  للحياة املالمح أهم ِ  نومِ 
 من كانت  وكيف اآلستانة، عن احلديث سب  وود العلم، وطلبة للعلماء وتشجيعهم العلم، رونشْ  مالتعلُّ 
 اهتمام رأينا وأيًضا خان، أمحد السلطان عهد يف وذلك املطبعة، فيها دخلت اليت اإلسالمية البالد أودم

 (.الكتبخاَنت) الكتب ودور العامة املكتبات وإنشاء الكُتب، جَبْمع خان حممود السلطان
 لسالطني إهداء كتابه  فبداية الدراسة، حمل كتابه  ويف زاده، زيين شخصية يف جلياا األثر هذا ظهر وود
  وما مر، كما  الكتاب نسخ يف خان، وعامان خان، حممود اخلليفتني ذكر جاء وود عليهم، وثناء عصره،
 هلم، وتشجيعهم هله،أل تهموحمبَّ  لمّشلعِ  اخللفاء هؤالء هتمامّش زاده زيين معرفةُ  لوال ثليحدُ  هذا كان

 العلماء بعضُ  فيها همتَّ ي ُ  ود اليت الفتاوى وال ،ةالسياسيَّ  ّشألمور  تعلُّ  له ليس حوالنَّ  لمعِ  وأنَّ  ،خصوًصا
 .آلرائهم قةاملوافِ  الفتاوى إبصدار ،السالطني مبداهنة

 ،لشافيةا الفوائد" كتاب  يف العلم كتب  وانتشار املصادر ووفرة العلمي، الثراء هذا ظهر كذلك
 من وغريه النحو يف املعتمدة األصول كُتب  عن زاده زيين ينقل ما أكار فما ؛"الكافية إعراب على

 . املؤلف مبصادر اخلاص املبحث يف ذلك سنرى كما  العلوم،
 عند ونشره ّشلعلم االهتمام هذا نلمح بل فق ، والسالطني اخللفاء على االهتمام هذا يقتصر ومل
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 زاده لزيين ّششا علي يكن الوزير سؤال  "الشافية الفوائد" كتاب  أسباب أكرب من كان  بل أيًضا، الوزراء
 كانت  أنَّه مع غريه، إىل حمتاجة غري به، وافية إبعرابه، متعلقة كلمات  يكتب وأن الكافية، منت يعرب أن

 .ذلك يف أملهو  ذلك، على له وتشجيعه الوزير، طلب لوال النوائب، ذلك عن ومَينعه العوائ ، عنه تعووه
 أن لُروعي، وخَطر خليايل، سَنح حىت  "...الكافية إلعراب أتليفه سبب عن زاده زيين يقول ذلك يفو 
 عنه ومَينعين العوائ ، عنه يعووين أنَّه إال غريه، إىل حمتاجة غري به، وافية إبعرابه، متعلقة كلمات  أكتب

، إىل اخلفض من ومرفوًعا لنعمائِه، تغروًاومس آبالئه، حمفوفًا كنتُ   َمن سألين أنْ  إىل النوائب،  العلو 
، ِمن كاري  على ومرجًَّحا  مبَكارمِ  املتَّصفُ  احلاجات، أصحابِ  ممدُّ  الراايت، صاِحب األمري وهو أال العدو 
 النِ عمِ  جالِئل الوهَّابُ  اخلالِئ ، على النوال الجَ سِ  (1)الفيَّاض اآلفاق، إىل عطاايه الواِصل األخالق،

 .وائ والدَّ 
 َسَخاءِ  َيوم اأَلِمريِ  َكنَ َوالِ * *   َربِيعٍ  َوْوتِ  يف  الَغَمامِ  نَ َوالُ  َما

 (2)َماءِ  َوْطَرةُ  الَغَمامِ  َونَ َوالُ * *  َعنْيٍ  َبْدَرةُ  اأَلمريِ  فَ َنوالُ 
 عن وحِفظه واحُلكومة، احِلكمة همآات ممن وجعله يَشا، ما تعاىل هللا يسره ّششا، علي يكن به أعين

 ،والقائم والراكع الساجد املصلَّى يف دام ما الناِعم، العيش ظل ِ  يف جيشه وأدام واخُلصومة، البأس نةِفت
 .(3)"إخل..."الكافية إعراب على الشافية، الفوائد"ب  ومسيُته مأموَله، وكتبتُ  َمسؤوَله، فأجبتُ 
 يف األلباب وذوي األفهام أويل ِمن الطالب هم فها الطلبة، عموم بني العلمي اجلو هذا َيشيع كان  بل
 مشتغاًل  كان  أبنه يصرح نفسه زاده زيين إن بل ظه،وَحفْ  الكافية كتاب  بِقراءة يشتغلون زاده زيين عصر
 ما بكتابة يكتفي وال الطالب، على ووراءته بتعليِمه شيخوخته إىل وراءه وفيما حِبفِظه، هشباب ُعنفوان يف

 يعل  بل هلم، وشرحه طالبه، على وراءته ويعيد متعددة، تمرا بنفسه ذلك يبيض بل واحدة، مرة سوده
 يف اشتغل وود  "احلاجب البن الكافية كتاب  عن زاده زيين يقول نفيسة؛ وحواشٍ  بتعليقات مؤلفاته على
 وفيما حِبفِظه، شبايب ُعنفوان يف مشتغاًل  وكنت األلباب، وذوي األفهام أويل ِمن ،بُ الطالَّ  ظهوَحفْ  تِهءِورا

 وافية إبعرابه، متعلقة كلمات  بأكتُ  أن لُروعي، وخَطر خليايل، سَنح حىت بتعليِمه، شيخوخيت إىل وراءه
 .(4)"إخل...غريه إىل حمتاجة غري به،

                                                            

 ومل أتبينها، ومل أجدها يف املعاجم. .الغبال  األصل( يف 1)
 من حبر ]اخلفيف[.( البيت 2)

ين الوطواط، وهو شاهد بالغي مشهور على ما يُعرف يف البالغة ّشلتفري   وهو للشاعر رشيد الدِ 
فتووع بينهما تبايًنا يف املدح أو الذم أو غريمها. ينظر   واحد جنس حتت يندرجان نوعني إىلاملفرد، وهو أن تقصد 

(، "الطراز ألسرار البالغة 112/ 1يف فنون األدب" للنويري )(، "هناية األرب 921"مفتاح العلوم" للسكاكي )ص  
 (.18/ 3وعلوم حقائ  اإلعجاز" للعلوي الطالب )

 ( من وسم التحقي .114ينظر  )ص   (3)
 من وسم التحقي . .(133ينظر  )ص   (9)
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 علوم من فغريه النَّحو؛ كُتب  من بكتاب واشتغاهلم اهتمامهم يف الطلبة حال هو هذا كان  وإنْ 
 .َأْوىل ّشب من ألصولوا والفقه والتفسري واحلديث كالعقيدة  الشَّريعة
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 املبحث الثاين

 (1)ترمجة زيين زاده
 حياته عن وال عنه، وافية مبعلومات تُارَن مل له ترمجت اليت املصادر أنَّ  إىل اإلشارة جتُدر وبدايةً 
 ما كلَّ   فجمعتُ  البحث، يف طاويت وْدر على له مفصَّلة بّتمجةٍ  أظفرْ  ومل تالميذه، وال شيوخه وال ونشأته،

 املؤلِ ف ذَكره ما البحث يف اجلديد وِمن هذا اإلمكان؛ وْدر وافية ترمجة منه أصوغَ  أن حماواًل  عليه تُ ووف
راسة حمل الكتاب يف نفُسه   خصوًصا مؤلفاته من غريه ويف ،"الكافية إعراب على الشافية، الفوائد" الدِ 
 له، ترجم َمن يذكرها مل له تمؤلَّفا أمساء مال ترمجته؛ يف تُفيد أشياء من ،"اإلعراب كشف" كتاب
 آنٍ  يف واملهمَّة اجلديدة األشياء من وهذا الكتاب، يف إليهم أشار الذين وزمالئه وأساتذته، شيوخه وبعض
مة حىت يصُدق على زيين زاده بعُض ما واله الدكتور سعيد األفغا ي يف مقد ِ  أيًضا، وليلة أهنا مع واحد،

وليس يعين القارئ حساب ( حيث وال  "21ت" البن زجنلة )ص  حتقيقه لكتاب "احُلجَّة يف القراءا
، وال أووات األفاضل الذين  1414الووت الذي أنفدته يف البحث منذ ظفرت بنسخة الكتاب سنة 

مها وتنوعها، واالفتنان يف رهتا وتراكُ فْ على وَ  -ب الطبقات يف تراثنا أنَّ كتُ  نَ ووِ عنيه أن يُ إليهم؛ ويَ  كتبتُ 
ن ذكرت من علمائنا مَ  أضعافَ  أغفلتْ  - وعمًقا افتناًَن مل تبلغه أمَّة حىت اليوم سعةً  التأليف فيها

ومهما يكن؛ فكتاب املؤلِ ف  األكفياء اجلديرين ّشلتنويه يف حضارتنا العلمية الواسعة املتباعدة األطراف.
 ".مّتمجيه هو أصدقُ 

 :كالتايل  مطالب سَتة يف ترمجته نتظمتوس
 

 
 - تركيا أعمال من وهي برسة، مدينة إىل ِنسبة - الربسوي الرُّومي، أمحد، بن ُحسني :ونَسُبه امسه
 .الصَّْريف النَّْحوي احلََنفي،
 به، أظفرْ  مل ولكين اللَّقب، هذا معىن عن جاهًدا حباتُ  وود ،"زاده زِيين  "ب لقب اشتهر وودِ  :لقبه 
 ما لكارة العامانيَّة؛ الدولة يف العليا املناصب أو اجلاه، وأصحاب األمراء به يُلقَّب لقًبا كان(  زاده) ولعل
 صاحب كان  زاده زيين أن يرجِ ح ود وهذا املناصب، وأصحاب الدولة أمراء من كاري  على اللقب هذا ورد

 ورد كما(  األفندي) بلقب زاده زيين تلقيب أيًضا ذلك على ويدلُّ  واإلمارة، الوزارة من اوريبً  أو منِصب،
 عصره، لسالطني كتبه  هؤ إهدا ذلك على يدلُّ  ود وأيًضا ،(321/ 11) مؤلفلري عامانلي كتاب  يف ذلك

                                                            

" كالمها إلمساعيل (، و"هدية العارفني211/ 9"إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون" )ينظر يف ترمجته   (1)
 (،311/ 3و"معجم املؤلفني" لعمر رضا كحالة )(، 321/ 11"عامانلي مؤلفلري" )، (324/ 1لبغدادي )ا

 (.232/ 2و"األعالم" للزركلي )
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 .احلاجب ابن كافية  على اإلعرابَ  هذا بيكتُ  أن مباشرةً  همن ّششا علي يكن الوزير طلب وأيًضا
 احللب، النقيب يوسف بن القادر عبد (،ه1111)النَِّقيب  يف ترمجة ابن - (1)وود نصَّ الزركلي

 حيث وال معلِ ًقا يف اهلامس  "ويف ،على أن تعريب كلمة )زاده( )ابن(  - زاده نقيب له الذي يُقال
 املصرية، الكتب دار فهارس يف كما  زاده، بنقيب وعرَّفه، 1181 سنة وفاته (412 /1) العارفني هدية
". ويواف  زاده نقيب تعريب - النقيب ببن عَرفناه وقد ذه،ه بعد ترمجُته اآلتية مَسيُّه لقب هذا وإَّنا

 الحقة   هي بل امسًا، ليست الكلمة هذا أيًضا ما جاء يف "واموس املعا ي" على الشبكة العنكبوتيَّة  "هذه
 ّشوي مال العامانيِ ني، طري  عن جاءت فارسية، وهي"، االبن" معىن فتؤدِ ي ، األمساء آِخر على ُتضاف
 .األمري" ابن الباوي، ابن  أي، زاده مريأ زاده،

 ."ابن الزيين"، أو "ابن زيين"  "زيين زاده"فيكون معىن لقب  ؛وعليه

 

 أحد   لنا يذكر ومل العلميَّة، وحياته نشأته كانت  وهبا بّتكيا،" بروسة" مدينة يف أمحد بن حسني ُوِلد 
 فووفتُ  لوالدته، اتريخ أورب إىل أِصل أن وحاولتُ  وفتشتُ  كاريًا  اجتهدتُ  وود والدته، ريخات مّتمجيه من

 كشف" وهو خبطِ ه، وحرَّره كتَ َبه  كتابٍ   على نْفِسه للمؤلِ ف نفيس تعلي  على تعاىل هللا حبمد
  من وحةل آخر يف التعلي  هذا جاء للربكوي،" اجلديد العوامل" كتاب  إعراب هو الذي ،(2)"اإلعراب
 اثين ابنَ  سَودُُتا حي كنتُ   قد: الغفور امللك بعون الس طور، هذه جامع يقول: "ونصُّه هذا كتابه

 التعلي  هذا ويف ..."وآخًرا أواًل  هلل فاحلمد َسَنة، ثالثي ابنَ  ضيالتبي وحي َسنة، وعشرين[ كذا]
 يكون هذا فعلى ،(3)اهلجرة من 1131 َسنة هأتليف ِمن زاده زيين انتهى فقدِ  املؤلِ ف؛ والدة لتاريخ حتديد  
 اتريخ هو املخطوط آِخر يف املوجود النَّسخ اتريخ كان  إنْ  - هـ 1115 سنة إَما: حتديًدا والدته اتريخُ 

 هو وهذا املبيَّضة، النُّسخة اتريخ هو النَّسخ اتريخ كان  إن - هـ 1117 سنة وإَما املسوَّدة، النُّسخة
 .لديَّ  األرجح

                                                            

 .(98/ 9)"األعالم" للزركلي  (1)
حة، وينظر  لو  88ك. ز، وتقع يف  911خب  املؤلف، حمفوظة يف جامعة امللك سعود ّشلرايض روم  ة( منه نسخ2)

 (.128/ 1(، وفهرس األزهرية )311/ 3معجم املؤلفني )
( جاء يف آخر خمطوط "كشف اإلعراب" ما نصه  "ود تيسَّر اإلمتام، بعون امللك العالم، يف أواخر ذي القعدة من 3)

حاهبم أمجعني. مت حجة سبع وثالثني ومائة وألف هجرية نبويَّة، صلَّى هللا عليه وعلى سائر املرَسلني، وعلى آهلم وأص
مت. ود ووع الفراغ من هذه النسخة على يِد مؤل ِفها حسني بن أمحد، عليهما رمحة هللا األحد، صلَّى هللا على تعاىل 
 على نبيِ نا األمحد، وعلى آله األجمد. مت. وابلُت مع الطلبة بقْدر اإلمكان من كتاب األستاذ بعون هللا امللك الوهاب".
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 .هـ 1117 نةسَ  القعدة ذي أواخر يف :حتديًدا والدته اتريخ يكون ؛فعليه
 .زيين زاده املصنِ ف والدة اتريخ حتديد إىل ُأسَب  مل - تعاىل هللا حبمد - أ ي ِ  وأحسبُ 

 مما أيًضا،" الشافية الفوائد" كتاب  وعن نفسه املؤلِ ف عن أيًضا كارية  أمورًا التعلي  هذا أفاد ي وودْ 
 كالمه  من عنه املعلومات واستجالء ،بعضب بعضها وربطها املؤلِ ف مؤلَّفات إىل الرجوع يةأمه على يؤكد
 تكون ما كاريًا  املؤلفات أنَّ  كما  نفسه، عن املؤلِ ف كالم  هذا إذ الّتاجم؛ كتب  يف ممَّا أوث  وهذا هو،

ا، مهمة تكون وود املّتمجون، يذكرها مل ومعلومات أخبار على مشتملة  ذلك يف الشأن وه كما  جدا
 .زاده لزيين التعلي 

:زاده لزيين النفيس التعليق هذا من أفدُُتا اليت الفوائد من 
به، على بنفسه كتبه  يقرأ كان  املؤلف أنَّ   من ُمدَّة بعدَ  ذلك يكون وود يده، خب  ِ  عليها ويُعلِ   طالَّ
 .عليه يعلِ   الذي الكتاب أتليف

 .منهم أي ٍ  اسم له َترمجت اليت املصادر لنا تذكر مل وإنْ  ،وطالّشً  تالمذة للمؤلِ ف أن :ومنها
 الفوائد" كتاب  يف أمامه ووفتُ  ما كاريًا  إشكااًل، يل حلَّ  أنْ  :أيًضا النفيس التعليق هذا به أفادين وممَا
  يف املؤلِ ف وضعها اليت النسخة من نُقلت اليت النسخة وهي زينب، السيدة مكتبة نسخة يف" الشافية
 هو اإلشكال وهذا عليه؛ الوووف بعد إالَّ  شيء إىل االهتداء أستطع ومل عمر، بن أمحد بن صاحل انةكتبخ
 األمر أول يف فظننت النسخة، تلك هوامش على الكلمات لبعض وشروح وإحاالت نفيسة تعليقات وجود
 وراءه، الطلبة بعض وتقييدات تعليقات أو تعليقاته، هذه وأنَّ  العلماء، أحد على مقروءة النسخة هذه أن

 كشف  كتاب  على الذي التعلي  هذا أفاد ي وود. احملقَّ  النص هامش يف منها شيء إثبات يف مّتدًدا وكنت
 النسخة هذه وأن نفسه، زاده زيين تعليقات من هي" الشافية الفوائد" على اليت التعليقات هذه أن اإلعراب
 الطريقة هي اإلعراب كشف  كتاب  على التعلي  طريقة أن  األول  أمران ويؤكِ ده ذلك على يدل عليه؛ ورئت
 ". الشافية الفوائد" كتاب  على هبا علَّ  اليت نفسها

 تُعد جداا َندرة مواضع إالَّ  - الدراسة منهج يف سَب  كما  التعليقات هذه أثبتُّ  فقد ذلك على وبناءً 
ا إطالوًا؛ اهلاإمه ينبغي ال إذ - لذكرها حاجة وال واضحة أهنا رأيت األصابع على  تعليقات من ألهنَّ

  على احملق  هبا يعل  أن ينبغي اليت التعليقات مقام األحيان من كاري  يف وامت أنه كما  نفسه، املؤلف
 هذه املؤلف كفا ي  وود إخل،... لغريب شرح أو إلشكال، حل أو ملبهم، توضيح من املصنِ ف، كالم
 .اإلشكاالت من اكاريً   النفيسة التعليقات هبذه وحلَّ  املؤونة،

 ميكن أنَّه إالَّ  ذلك، وغري للعلم، طلبه وكيفية ،نشأته لىع -مرَّ  كما  - له ترمجتْ  اليت املصادر ُتطلعنا مل
 ّشلعلم، السالطني اهتمام من ؛املؤلِ ف لعصر العلميَّة املالمح عن كرذُ  ما خالل من ذلك على فالتعرُّ 

 ملا والوزراء؛ للسالطني كتبهم  إهداء على واملؤلفني العلماء وحرص الكتب، ونشر العلمية، واملكتبات
 وفرة أثر الشافية الفوائد كتاب  يف يظهر كما.  نْفسه زاده زيين مع احلال هو كما.  اهتمام من يرونه
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 يف ذلك تفصيل سيأيت كما  كتاب،  مائة عن يزيد ما عن نقل ود إذ املؤلِ ف، لدى العلميَّة املصادر
.املؤلِ ف مصادر مبحث
 النحو ِعلم وأْتقن ِصغره، منذ الِعلم يف ترعرع أنَّه إىل ُتشري مؤلَّفاته يف للمؤلِ ف مهمَّة إشارات ومثَّة 

 أشكل عمَّا يسألونه أيتونه النحو علم لطالب مرجًعا وكان به، عرف حىت ،شبابه ريعان يف خصوًصا
  يقول إذ (أ/ 25 لوحة" )اإلعراب كشف" على تعليقه يف نفسه املؤلِ ف ذكره ما ذلك من. عليهم

 يف العامل فِنَّ  هو؟ ما اجلوار؛ على املخفوض عامل عن وعشرين إحدى سنة (1)بكهنيابة ُسئلت وود»
ا ؛املعىن يف له ليس إنه حيث من إليه، عامل يف يكون أن يصح ال جماوره  ال غريه عاملو  ،لغريه هو وإَّنَّ
 وكبري لكبري، صفة املقيس بنية يف ملز م لفظ أنَّ  يرى ال ّشلفرض، خمفوض غري هو إذ خفضه؛ يَقتضي
 عامل إىل فيها العمل إسنادُ  يصحُّ  فال ،مرفوعة صفة يف وكذا ،الرفع فيه اوتضى إَّنا فعامله ،مرفوع

 غري لومزمَّ  به، يتعل  وفيما فيه، يعمل إَّنا ألنَّه اد؛جب عامل إىل وال الرفع، وهو أثره، لتخلُّف املوصوف؛
 ؟(2)مشكل فاألمر وطًعا؛ املعىن يف به  متعل ِ 

 بني للمناسبة اجتلبت حركة هي وإَّنا ممنوع، وهو إعرابية، اخلفض حركة أن على مبين السُّؤال :فقلت
 أمر جملرد هو إَّنا هبا اإلتيان ألنَّ  عامل؛ إىل حتتاج فال بنائية؛ وال إعرابية فليست املتجاورين، اللفظني

ها الوتضائه املقدرة احلركة تلك على يتسلَّ  إَّنا لوالعام استحسا ي،  له تسل  وال املعىن، جهة من إايَّ
 يف نقول كما  وهذا اللفظية، املشاكلة طلب يقتضيها وإَّنا هلا، مقتضٍ  غري ألنه اللفظية؛ احلركة على
 احلركة هو العامل وإَّنا لفظًا، خمفوض تقديرًا مرفوع وهو الالم، لكسرة باًعاتْ إ الدال بكسر هلل احلمدِ 
 على"  ووهلم ويف اإلتباع، صور مجلة من اجلوار على اخلفض حركة أنَّ   واحلاصل. هبا امللفوظ ال ،املقدَّرة
 .كالمه  انتهى «رما ي. إليه ُيشري ما "اجلوار

  على اطالعه وكارة النحو، ِعلم دوائ ب وإحاطته زاده زيين متكُّن على يدلُّ  ما النفيس التعلي  هذا ففي
 حتديًدا اكذ إذ وعمره ،ةصغري  ِسن ٍ  يف زال ما وهو ويسأل إليه يُرجع مرجًعا صارَ  كذلك  وأنه النَّحو، كتب
 1121 َسَنة ُسئله السؤال وهذا ه ، 1111 سنة كان  والدته اتريخ أنَّ  من ترجَّح ما على عاًما عشر اثْ َنا
 .ه 

 شيخوخته إىل شبابه، ُعنفوان منذ استمرَّ  وأنَّه الِعلم، على الكبري إوباله إىل أيًضا املصنِ ف يشري كما
ب، على ووراءهتا وتدريسها النحو، كُتب  حِبفظ مهتماا حياته، هناية ووُرب  واإلعراب الشروح وتقييد الطالَّ
  منْت  مع حاله من" الكافية إعراب على ،الشافية الفوائد" أوَّل يف املؤلِ ف ذَكره ما ذلك من متوهنا، على

                                                            

 صغرية أو ورية، ومل أهتد إليها.لعلها اسم بلد  (1)
 من] القيس امرئ ؤال ببيت كِماال على سؤاله؛ ولعله يعين وولَ كأنَّ السائل أو زيين زاده نفسه يوضِ ح السُّ   (2)

  [الطويل
 ُمَزمَّلِ  جِبادٍ  يف أَنسٍ  َكبريُ   ** َوبِْلهِ  َعراِننيِ  يف ثَبريًا َكَأنَّ 
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 شيخوخيت إىل وراءه وفيما حِبفِظه، شبايب ُعنفوان يف مشتغاًل  وكنتُ   "يقول إذ احلاجب؛ ابن كافية
 إىل حمتاجة غري به، وافية إبعرابه، متعلِ قةً  كلماتٍ   أكُتب أن لُروعي، وخَطر خليايل، سَنح حىت بتعليِمه،
 . (1) ..." َمن سأَلين أنْ  إىل النوائب، عنه ومَينعين العوائ ، عنه يَعووين أنَّه إال غريه،

 شهر يف أهناه ألنَّه هللا؛ رمحه زاده زيين آتليف آِخرُ  هو" الشافية الفوائد" كتاب  أنَّ  الظن ِ  على ويغلب
 .له املّتمجني أكارُ  ذَكره ما على فيه تُويف الذي العام وهو ه ،1148 عام رمضان

 
 

ترجم له أحًدا من شيوخه أو تالمذته، ولكن زيين زاده نفسه ود ذَكر يف  أيًضا مل يذكر أحد  ممَّن
، وإن مل يصر ِح أشار إىل بعض زمالئه ومعاصريهكذلك و وشيوخ شيوخ، "إعراب الكافية" بعض شيوخه، 

  ّشسم أحد منهم
  

نه شيخه، يقول  "كما أفاده وود ذكره يف موضعني، مصرًحا أب الَشيخ حمَمد أفندي الصوجبي: -1
شيُخنا الشيخ حممد أفندي عليه رمحة امللك اهلادي، نقاًل عن شيخه العامل حممد أفندي الكوز 

 . (3)ويقول  "كما نقل شيخي عن شيخه العامل حممد أفندي" .(2)حلصاري"
 سنة املَُتوَّف  َنفِّياحلَ  الر ومِّي اآليديين، وي   الصوبيجه   حُمََمد بن حُمََمداألستاذ  وشيخه هذا هو

وزيين زاده حيتفي أبستاذه هذا، وأحياًَن  ،"يظهار للربكو سرار يف شرح اإلفتح األ" صاحب ،هـ1161
ل عنه، وأشار إليه يف موضعني من "إعراب الكافية"؛ يقول  "وحني يذكره من غري تصريٍح ّشمِسه؛ وود نقَ 

  .(4)استحسنه" األستاذعرضُته على 
 . (5)رمحه هللا" األستاذفيد ِمن يقول  "كذا است

 هللا سلَّمه الصوجبي أفندي حممَّد الشيخ يعين ب/134(  »ز) هامشيف وود صرَّح كذلك ّشمسه 
 .(6)«تعاىل

                                                            

 ( من وسم التحقي .155ينظر  )ص  ( 1)
 ( من وسم التحقي .91ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .314ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .448، 313ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .929ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .111ينظر  )ص   (4)
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 .(1)"العوامل إعراب على ل عنه، وأشار إليه يف أكار ِمن موضع يف كتابه "تعلي  الفواضلكما أنَّه نقَ 
 األستاذ من مسعتُ  هكذا  "وائاًل  واحد، موضع يف زاده زيين ذكره :أفندي حممد درويش األستاذ -2

 يواف  ما للحفيد املختَصر وحاشية األطول يف رأيتُ  مث اهلوادي، كتاب  وراءة عندَ  أفندي حممد درويش
م، امللك سلَّمه األستاذ وول  .ترمجته على أيًضا الوووف أستطع ومل .(2)"واإلنعام التوفي  ويل وهللا العالَّ

 ورده  "وال حيث واحد، موطن يف زاده زيين ذكره: جي اطه بقوش املفيت موالان مشاخيه خشي -3
 .(3)"االمتحان حاشية يف جي اطه بقوش املفيت موالَن مشاخينا شيخُ 

 شيُخنا أفاده كما  "ووله يف اآنفً  ذكره سب  وود حلصاري، الكوز أفندي حممد العامل شيخه شيخ -4
 .(4)"حلصاري الكوز أفندي حممد العامل شيخه عن نقاًل  اهلادي، امللك ةرمح عليه أفندي حممد الشيخ
 أمحد حلصاري، الكوز  هو  مشاخيه شيخ أنَّه من زاده زيين ذكره ما عليه ينطب  ممنعليه  ووفتُ  نمَ  وأورب

 ائةوم عشرين 1121 سنة وتويف بروسة، نزيل سي، خوجه إبسحاق الشهري احلََنفي الرُّومي ينالد ِ  خري بن
 وأنفع للزخمشري، األدب مقدمة ترمجة يف األرب أوصى  مؤلفاته من. العلوم بعض يف مشارك عامل وهو وألف،
 .(5)ذلك وغري األنوار، طوالع على وحاِشَية الشمائل، ترمجة يف الوسائل

                                                            

(. وهي رسالته 31ا ي )ص  ( ينظر  كتاب "تعلي  الفواضل على إعراب العوامل" دراسة وحتقي  حممد بن يونس ه1)
 م.2112 -ه   1933للماجستري من كلية اللغة العربية ّشجلامعة اإلسالمية ّشملدينة املنورة 

وود ذَكر أنَّ اسم األستاذ الذي يذكره زيين زاده هو  "حممد بن حممد بن أمحد الصبوجه وْي الرومي احلنفي، املتوىف 
أستاذ زيين زاده منه أواًل، ولكن َأشكل عليَّ أنَّ اتريخ وفاته سنة ه "، وكنُت ود استفدُت ذكر اسم  1112سنة 

ه ، أي  بعد وفاة زيين زاده أبربع سنني، وود ترحَّم عليه زيين زاده وائاًل  "كذا استفيد ِمن األستاذ رمحه  1112
ؤلًَّفا بعنوان  "فتح األسرار يف هللا"، وّشلرجوع إىل املصادر األصلية تبنيَّ أنَّ هناك ثالثة من العلماء ذُِكر أن هلم م

 شرح اإلظهار"، وهم 
 (.118/ 9إحدى وأربعني ومائة وألف" كما يف إيضاح املكنون ) 1191"الشيخ حممد بن أمحد الشيخي املتوىف سنة  -1
 (.321/ 2العارفني )كما يف هدية ه" 1161حُمََمد بن حُمََمد الصوبيجه وي اآليديين الر ومِّي احلََنفِّي  ال ُمَتوَّف سنة  -2
 (.224/ 11ه كما يف معجم املؤلفني ) 1112حممد بن حممد بن أمحد الصبوجه وي، الرومي، املتوىف سنة  -3

ه ؛ ألنَّ اتريخ وفاته يتَّس  مع وفاة زيين زاده، ومع اتريخ االنتهاء من   1141 َسنة املتوىفَّ  أستاذه هو أنَّ  لدي   حرجَّ توود 
ه . كما أنَّ ِنسبته إىل 1199الذي انتهى من أتليفه يف أواخر شهر ذي احلجة سنة كتاب "تعلي  الفواضل" 

ود تُويف آبيدين. وممَّا يرجح ذلك أيًضا أن يف بعض  -كما تقدم   -"آيدين" ترجِ ح ذلك أيًضا؛ ألنَّ زيين زاده 
  حياة زيين زاده.املواضع من الفوائد الشافية ذكره زيين زاده مّتمحًا عليه؛ مما يدلُّ أنه تُويف يف

 ( من وسم التحقي .599ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .486ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .421ينظر  )ص   (9)
(، 11، 19/ 9(، و"إيضاح املكنون" )1148/ 2(، و"كشف الظنون" )148/ 1ينظر  "هدية العارفني" ) (1)

 (.218/ 1و"معجم املؤلفني" )
 د يف هذه املصادر مجيًعا )أمحد( وليس )حممد( كما ذكر زيين زاده، فاهلل أعلم.ورَ ود  امسه أنَّ إالَّ 
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قول  "والعجب أنَّ أشار زيين زاده إىل بعض أورانه وزمالئه ومعاصريه، من غري تصريح أبمسائهم؛ ي
 .(1) صديًقا يل ممَّن اشتهر ّشلعربية استعار مينِ  معرَب العوامل هلذا..."

 معرب مينِ   استعار املعاصرين بعض أنَّ   الغرائب يف ماله رىيُ  ال يذال ،العجائب ومن  "يقول
 .(2) ..."إايه فأعطيته الفقري هلذا اجلديد العوامل

 .(3) ...."هلذا العوامل معربَ  مينِ   استعار ّشلعربية اشتهر ممَّن يل صديًقا أنَّ  والعجب  "ويقول
 الِفعل حذف هل  فقال اإلظهار، إوراء عند الطلبة بعضُ  سَأل حني شيخنا تووَّف حىت" :ويقول

 نقلتُ  حني األوران بعضُ  عليَّ  وأنَكر ،غريه عن فضاًل  واجب أو جائز آخره إىل... زيًدا أنَّ  لو مال يف
 النُّحاة، أئمَّة عن املسألة نقلت  ّشآلِخرةِ  وولت للفعل؟ مفسِ رًا احلرف يكون كيف   فقال لة،املسأ هذه
 .(4)"عندك من تقول وأنت

 واملعلمني للمبتدئني يشتبه لئالَّ  وضوحه؛ مع ذكرانه إخل، والرَّابطة  ووله"  أ18( ز) هامش يف وووله
 ومل فتحريَّ  املوِضع، هذا يف للجامي الكافية َشرْح راءةوِ  حني الرابطة عن األستاذَ  سألتُ  ولقد الغافلني،

 !(5)"اجلواب على يقِدرْ 
ه ولعل ويسأله، يناوشه، وكان أستاذه، على اجلامي للموىل الكافية شرح يقرأ كان  أنَّه زاده زيين فيوضِ ح 

 . زمالئه بعض حبضور كان أيًضا

 هو كما  كتبه  بعض لتأليف سبًباالتدريس  ذلك وكان ،بالَّ للطُّ  ّشلتدريس مشتغاًل  زاده زيين كان
 حبواشٍ  عليها  عل ِ ويُ  ب،الطالَّ  مع هبَ كت ُ   قابليُ  كان  بل ،(6)هلا وإعرابه احلاجب ابن كافية  مع احلال

                                                            

 ( من وسم التحقي .398ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .234ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .348ينظر  )ص   (3)
 يصرح هنا ّشسم شيخه، ولعله أستاذه الصوجبي.يف هامش )ز(  "يف شرح الكافية، وفيه تفصيل َمن أراده فلرياجع إليه"، ومل  
 ."يف هامش )ز(  "أي  خذ هذا 
 ( من وسم التحقي .309ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .464ينظر  )ص   (1)
( كما سب  ووله عن كافية ابن احلاجب  "وكنت مشتغاًل يف ُعنفوان شبايب حِبفِظه، وفيما وراءه إىل شيخوخيت 4)

  "وملا كار التماس إظهار ما يف البال، ّشلغد واآلصال، للطلبة هويقول عن إعرابه للكافية وسبب أتليفبتعليِمه". 
ف  مرامهم ومقّتحهم، راجًيا تيسري اإلمتام، من ب مأموهلم، على وَ ظام، أجبت مسؤوهلم، بكتْ الكرام، واألحبة العِ 

 (.111امللك ذي اإلنعام" انظر القسم احملق  )ص  
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  له، تتلمذ أو زاده زيين عن أخذ نممَّ  أحدٍ  اسمَ  الّتاجم بكتُ   لنا رْ تذكُ  مل ذلك من الرغم وعلى ،(1)مفيدة
 للطالب؛ تدريسه إىل جمملة، ةعامَّ  إشارة شرييُ  كان  وإن به،طالَّ  من أحًدا أيًضا زاده زيين سم ِ يُ  مل كما
 .(2)"بتعليِمه شيخوخيت إىل وراءه وفيما ِظه،فْ حبِ  شبايب ُعنفوان يف مشتغاًل  وكنت  "ووله مال

 
 والصَّرف؛ النَّحو إىل ينسبونه مّتمجيه جَعل ممَّا والصَّْرف، النَّحو يف وختصُّصه بِعلمه زاده زيين اشتَ َهر

  صفاته أبرز ومن الِعلمني، َذينك يف متكنه إىل إشارةً 

 على هاطالع َسعةُ   مصنفاهتم وذكر الُعلماء، ألووال وِذكره زاده، زيين إحاالت ِخالل من ظَهر
 الكافية" يف مالك ابنُ  عليه مَشى الذي وهو"  ووله ذلك على يدلُّ  الكارية، والكُتب ة،املختلف األووال
 فقوله  "ويف مجيع كتبه" يشري إىل اطِ العه على كتب ابن مالك مجيعها. .(3)"كُتِبه  مجيع ويف "الكربى

 ما اكاريً   اليت - عباراته يف ذلك ضحيتَّ  هم؛علي وحنوه هلم، النفع صاليوإ بالَّ الطُّ  على حِبرصه متيَّز كما
 ذلك ومن .اإلعراب يف وأسلوبه ةالعلميَّ  ةللمادَّ  عرضه طريقةوهو مما متيز به يف  إعرابه، عن احلديثَ  هبا خيتم
 ستقصرنَ  فَِنَّ  األماال؛ سائرَ  عليه وِويسوا اإلخوان، أيُّها عنهما تغفلوا فال اآلخران، الَوجهان فيه مرَّ  وودْ ": قوله
الل كارةُ   للطَّلبة فيلزم الكالم، يطولَ  لئالَّ  كاريًا؛  األوَّل الوجهِ  على

َ
 .(4)"امل

 أو يُعَ ، مل مبا تشبُّعه وعَدم وأمانته، تواضعه مع شخصيَّته، استقالل زاده زيين به متَيز ما أبرز من
 على زاده زيين هبا اعّتض اليت االعّتاضات كارة  على هذا عليه؛ َيطَّلع مل وهو شيء على عاطَّل أنه إظهار
 الِكرب، من وهلة أول يف حُتسب اليت أحياًَن، ذلك يف وِشدَّته له، واملعاصرين واملتأخرين، املتقدِ مني، النحاة
  ذلك على يدلُّ  موطنه؛ يف التواُضع يُظهر ذلك مع أنَّه إالَّ 

 ِحكاية يف وريب عن ذكرَنه كما  الرفع حالة يف الرَّفع حكاية يف االختالف جيري أن وينبغي": قوله

                                                            

آخر خمطوط "كشف اإلعراب" ما نصه  "وابلُت مع الطلبة بقدر اإلمكان من كتاب األستاذ بعون هللا  ( جاء يف1)
 امللك الوهاب".

 ( من وسم التحقي .119ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .158ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .394ينظر  )ص   (9)
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 . (1)"املفَصالت إىل فلينظر االختالف؛ على فيه أطَلع مل أين إاَل  اجلر، حالة يف اجلر
 رأيته هو مث األخيار، من أحد كالم  على اطِ الع غري ِمن اإلظهار، على معريب يف وررتُه كذا  "وووله

 . (2)"اهلادي الناِصر املعني امللك هلل واحلمد ،اهلندي شر ح يف املُعرب هذا تسويد عند
   لنفسه وهضمه تواضعه يف عباراته ومن
 .(3)"الفقري هلذا اجلديد العوامل معرب مينِ   استعارَ ...   "ووله
 احلاشية يف ذكره ما وكذلك ،(4) ..."احلقري هلذا العوامل معربَ  مينِ   استعار  "... نفسه عن وووله
 أيب عن نقاًل  الشهاب يف رأيتُ  مث أحد، كالم  على االطِ الع وبل الفقري لبال سنح ما هذا  "وال حيث
 . (5)"العاملني رب ِ  هلل فاحلمد التوارد، فووع حيَّان،

  .(6)"احلقري هلذا النكت لكتابة سبًبا كانت  املسألة وهذه(  »ز) هامش يف  "ووال
 امللك إىل لفقره وإظهارًا نفسه، حلقوق وهضًما تواضًعا، نْفَسه؛" الفقري"و" احلقري  "لهبقو  ويعين
 . القدير

 من فاضل وأنَّه ،نفسه على الثناء بل ،أحياانً  بنفسه الثقة إظهار من مينعه مل هذا تواضعه كان  وإن  
م مع ُمَضلُّوَن، الطلبةُ  بلِ  غاِفلون، عنه الناس أكار فِنَّ  فاحفظه؛  "...يقول حيث! التَّدوي  أهل  إذا أهنَّ
م يَعرفون وال الَغَل ، إىل القائلَ  ينسبون ،الَتدقيق ذي الفاضلِّ  عن ،التحقي َ  هذا مِسعوا  يف وَوعوا أهنَّ

 هكتابمع   له املعاصرين أحد وصة ذكر فقد بعده، ما بدليل نفسه، يعين النص هذا يف هنا وهو "!الشَّط 
ه، فأعطيُته  "...لوا اجلديد، العوامل معرب  غي ََّره مرفوع، ضمري تو   وأماالِه آمنتُ  إعراب يف رأى فلمَّا إايَّ
   (7)الشاعر وولُ  حقِ ه يف فَصدق فاعل، تُ   فَجَعله الواو، حبك ِ 

 .(8)"السَّقيمِ  الَفهم ِمن َوآفَ ُته**  َصحيًحا َوواًل  عائبٍ  ِمنْ  وَكم

                                                            

 ( من وسم التحقي .655ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .904ص  ينظر  ) (2)
 ( من وسم التحقي .234ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .398ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .135ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .297ينظر  )ص   (4)
 ( هو املتنب، ويقال  أخذه من وول الشريف عبد الرمحن األنصاري 1)

 ** إال َمِعيب  سقيُم الفهم مأدوفما إن يَعيُب كالمي يف فصاحته 
ينظر  "اإلّشنة عن سروات املتنب لفظًا ومعىًن"، أبو سعد حممد بن أمحد بن حممد العميدي، تقدمي وحتقي  وشرح  

 (.111 - 144م، )ص  1441مصر، عام  -إبراهيم الدسووي البساطي، دار املعارف، القاهرة 
 ( من وسم التحقي .235ينظر  )ص   (8)
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 القرن أواخر علماء ِمن صريف، حنوي، ،(بّتكيا) بروسة أهل من بلنحو، عامل  "كليالز ِّر  عنه قال
 .(1)"للهجرة عشر الاا ي

 القرن أواخر علماء من  أمحد بن حسني( زاده زيين)  "سركيس موسى بن إليان بن يوسف ووال
 .(2)"للهجرة عشر الاا ي

 الاا ي القرن أواخر علماء من زاده بزيين الشهري أمحد بن وحلسني  "فانديك كرنيليوس  إدوارد ووال
 والاالثني اخلمسة على زادها أبواب ستة وهي التصريف، أبواب من بِقي ما فيها ذَكر رسالة للهجرة عشر

 ىخصِ يصَ ( الكافية) األصلي املنْت  مع اإلعرابِ  هذا علىأيًضا  أثْ ىَن  وود ،(3)"البناء صاحب ذكرها ليتا
 .(4)"النَّحو ِعْلم اصطالحات يف املصنَّفات أحسنِ  من ومُها  "بقولِه

 املتقدِ مني آتليف حظيت فقد  "وال حيث جاسم حممد مهند الدكتور املعاصرين من عليه أثىن وممَّن
 وكان فيه، وكتبوا إال ّشّشً  يَدُعوا مل إذ الباحاني؛ ّشعتناءِ  مااًل  كالسيوطي  املتأخِ رين من واملشاهري النحاة، من

 عن اجّتارهم بكارة التسليم مع - كتبهم  ختلو ال ممَّن النحاة من املتأخِ رين من الكاري نصيب اإلغفال
 من نسخة يدي بني فووعتْ ...  مفقود بكتا  من نص نْقل أو اعّتاض أو رأي، توجيه عن - الُقدامى
( هـ1168: ت) الربوسوي زاده لزيين( العوامل إعراب على الفواضل تعلي ) عنواهنا حنوي خمطوط
 وآراؤه وتعقيباته، أسلوبه، له متأخر حنوي فهو ؛...عليه الضوء بتسليط جديًرا شخًصا فوجدته

 .(5)"بلدراسة حريًّ  جيعله مما إخل،... واعرتاضاته

                                                            

 (.232/ 2األعالم للزركلي ) (1)
 (.442/ 2"معجم املطبوعات العربية واملعربة" ) (2)
 (311اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع )ص   (3)
 (.118اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع )ص   (9)
مد )حبث بعنوان  منهج زيين زاده الربسوي يف كتابه تعلي  الفواضل على إعراب العوامل( للدكتور مهند جاسم حم (1)

 ه (.1932العدد الاامن ) –نشر يف جملة العلوم اإلنسانية  –
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  وهي اإلعراب، وخصوًصا والصرف، النَّحو يف وكلها عديدة، وآاثرًا مصنَّفات زاده زيين تَرك لقد 
   كالتايل
 ستة وهي التصريف، أبواب من بقي ما فيها ذَكر الصَّرف يف رسالة وهي: (1)األمثلة تصريف -1

 القسطنطينية يف طُبعت ،(2)"األفعال بناء" صاحب ذَكرها اليت والاالثني اخلمسة على زادها بوابأ
 .احلنفي القاضي حممد بن داود للشيخ األمالة شرح مع ه 1281
 الرسالة هي واحدة رسالة كلها  ولعلها زاده، لزيين الصرف يف ملؤلَّفات عديدة أمساء وَردت وود
   هي وهذه خمتلفة، أبمساء اشتهرت لكنَّها ،"تصريف األمالة" السابقة

 ".التصريف يف ةرسال"
 ".األفعال تصريف يف ةرسال"و
 ".املختلفة األمثلة شرح"و
 ".التصريف َشر ح"و
 ".املختلفة األمثلة مثال"و
 ".الَتصريف يف مقد ِّمة"و

 (عليه فوائد ةزيد وفيه العوامل، إعراب خمتَصر وهو) العوامل إعراب على الفواضل تع لِّيق -2
 ستانةاآل يف - إبراهيم بن مصطفى للشيخ شرح وهو - اإلخوان حتفة مع ودميًا طُِبع وود  (3)

وام بتحقيقه  حممد بن يونس ها ي، يف رسالته للماجستري، كلية اللغة و . (4)ه 1231و ه 1221

                                                            

(، و"معجم املطبوعات العربية 311(، و"اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع" )ص  311/ 3( ينظر  "معجم املؤلفني" )1)
 (.1418/ 2واملعربة" )

مشهور ملصنِ ف جمهول. وطُبع  (  "بناء األفعال، وهو خمتصر311جاء يف "اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع" )ص   (2)
 ه ".1299على ِحدته يف بوالق سنة 

"معجم املطبوعات العربية (، 232/ 2مع اهلامش ) -"األعالم" للزركلي (، و311/ 3( ينظر  "معجم املؤلفني" )3)
 (.442/ 2واملعربة" )

 (.442/ 2( ينظر  "معجم املطبوعات العربية واملعربة" )9)
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 ه . 1933ّشملدينة املنورة،  -العربية ّشجلامعة اإلسالمية 
 ويُعَرفحل أسرار األخيار، على إعراب اإلظهار"، " أو ،"اإلظهار ُمعرب يفِّ  ياراألخ أسرار حل" -3

 سنة العامرة الطباعة بدار وطُِبع ت،.د طبع بدار الطباعة العلية  (1)"اإلظهار معرب"بـ عادة
 . ه 1244 بوالق ويف ،ه 1228 سنة القسطنطينية ويف ه ،1211

 نسخة منها موجود: (2)"جلوًسا قعدت: قوله -زاده زيين ةمسأل من مسائل: "بعنوان اللغة يف رسالة -9
 .11-12139  احلفظ روم. ّشلرايض اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز يف

 الشافية شروح ضمن (3)"العريب األدب اتريخ" يف بروكلمان ذَكره :الَصر ف يف - الَشافية فوائد -5
 ألفه زاده زيين أمحد بن حلسني ،"الشافية فوائد" وامسه .يةالكاف ُمكمِ لة هي اليت احلاجب البن
 .ه 1241 سنة كونبور  يف ونشر ،(م 1131/  ه  1111 سنة) حوايل
 اليت املخطوطات فهارس يف له إشارة أرَ  ومل ،ذكره َمن أر مل أ ي مع عليها، عار لو نفيسة ُدرَّة وهذه
 عليه علِ طْ يُ  أن تعاىل هللا وعسى بروكلمان، ذكرها اليت النشرة هذه على أوف مل وأيًضا! عليها اطلعتُ 
 على. الصرف ِعلم يف نفيسة وحتقيقات غزير، علم به فيظهر وحتقيقه، دراسته على فيقوم الباحاني، أحدَ 
 شروح ِضمنَ  ذكره إذ ؛"الكافية إعراب" كتابه  مع فَعل مالما الشروح، ِضمن من ذَكره بروكلمان أنَّ 

 إعراب يف زاده زِيين طريقةُ  هي كما  للشَّافية إعراب ِصفة على زاده لزيين املؤلف هذا يكون وود. الكافية
 .أعلم وهللا صرفياا، وتوجيًها شرًحا ضمَّنه إذا إالَّ  الصَّْرف، ِعلم يف يكون فال وغريها؛ الكافية

راسة أتناوله الذي كتابال وهو  الكافية إعراب على ،الَشافية الفوائد -4  .حقي والتَّ  ّشلدِ 
 .(4)ّشلتفصيل السابقة ونشراته مبطبوعاته والتعريف خمطوطاته، عن الكالم وسيأيت

 .للربكلي العوامل إعراب وهو  اإلعراب كش ف -1
 سعود، امللك جامعة يف خمطوطة نسخة منه. ه 1131 سنة القعدة ذي أواخر يف أتليفه من انتهى
 لوحة، 88 يف تقع املؤلِ ف، خب  نفيسة نسخة يوه". اإلعراب كشف"  العنوان هبذا 241 بروم حمفوظة
 .والدته اتريخ حتديد إىل التوصُّل مت ومنها نفسه، للمؤلِ ف أيًضا نفيسة تعليقات وعليها
 أوف ومل ،"العوامل إعراب على الفواضل تعلي " كتابه  يف عليه وزاد اختصره الذي هو الكتاب هذا ولعل

 فهرس - الّتاث خزانة) يف ورد ولكن زاده، لزيين ترمجت اليت املصادر يف" اإلعراب كشف" اسم على
  كالتايل  وهي ،"اإلعراب كشف" لكتاب كلها  ولعلَّها ،عناوين ثالثة ،(خمطوطات

                                                            

(، "اكتفاء 232/ 2(، و"األعالم" للزركلي )311/ 3(، و"معجم املؤلفني" )324/ 1فني" )( ينظر  "هدية العار 1)
 (.318القنوع مبا هو مطبوع" )ص  

 ّشلرايض. -فهرس خمطوطات، إصدار مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  -( ينظر  خزانة الّتاث 2)
(3) (1 /331.) 
 ي .من مقدمة التحق( 131ص  )( ينظر  9)



 
   47 

 ".اجلديدة العوامل معرب"و ،"العوامل معرب"و" املائة العوامل شرح"
 ":الن كت" كتاب  -8

 ومل له، ترجم َمن َيذُكر ها ومل الشافية، لفوائدا يف نفسه زاده زيين ذَكرها اليت املؤَلفات من وهو
ها  أ/199"(  ز) هامش يف زاده زيين وال عليها؛ االطالع أمكنين اليت املخطوطات فهارس يف أجد 
 .(1)"احلقري هلذا النُّكت لكتابة سبًبا كانت  املسألة وهذه
 . ادهز  زيين من اإلشارة هذه غريَ  عنه معلومات أي ِ  إىل وال إليه أهتدِ  ومل
 إىل زاده زيين كذلك  ُيِشر ومل والصَّْرف، النَّحو غري يف له مؤلَّفات أية الّتاجم كتب  تذكر ومل هذا،* 
 ومل فيه ألَّف فلعله املعا ي؛ ِعلم وخصوًصا البالغة، يف متكُّنه يظهر أنه مع غريمها، يف آَخر له مؤلَّف أي

 .يشتهر

 :بعده فيمن العلمَية آاثره: اثنًيا
 ُكتبه  وإعارته له، للمعاصرين ومشاركته طالبه، على ملؤلَّفاته ووراءته للنَّحو، بتعليمه زاده زِيين اشتهر

 انتشار أن غري ِعلَمه، عنه نقل ممَّن وال تالميذه، من أحد أمساء الّتاجم كتب  لنا تذكر مل ولكن ،(2)هلم
 على خمطوطاته أربت يذال الشافية الفوائد كتاب  خصوًصا ،واملطبوعة املخطوطة نسخها وكارة مؤلَّفاته،
 نشرة عشرة أربع املطبوعة نشراته وبلغت عليه، ووفت ما حبسب العامل مكتبات يف موزعةً  نسخة عشرين

 .بعده جاء فيَمن ومؤلفاته زاده لزيين الكبري العلمي األثر على يدلُّ  هذا كل  -
 َشرْح يف احملتاج حتفة" على هتحاشي يف ي  الشافع الَشرواين  : العلماء مِّن زاده زِّيين عن نَقل وممَن
 مع ووله") :قال مث". الكافية معرب عن أييت ما يردُّه( إخل... احتمال ألنَّه  وولُه)"  وال حيث ؛"املنهاج

 غري، مبعىن وإالَّ   )زاده لزيين الكافية معرب عبارة نظر؛ فيه[( إالَّ  ّشمسية وائل ال  أي] ّشمسيتها وائل ال أنَّه
 االمسية مناط ألنَّ  ؛غري مبعىن كان  إذا (ال )ك  اجلمهور عند حرفًا لكونه له؛ حملَّ  ال السكون على مبين

ين، عصام للموىل التنزيل أنوار حاشية يف كما  اجملازي املعىن ال ؛له املوضوع املعىن واحلرفية والفعليَّة  خالفًا الدِ 
 واعد، وال وائم ال زيد  وولك حنو يف (ال) يف ويل كما  هبعدَ  فيما إعرابه ُأجري اسم إنَّه  يقول فِنه لبعضهم؛

 يف واختاره السخاوي، به صرَّح ما على العارية بطري  بعده فيما إعرابه وجَعل ،غري مبعىن اسم إنَّه
 َواَل  فَاِرض   اَل }  تعاىل ووله على الكالم عند الكشاف حاشية يف التفتازا ي ذكره ما وأمَّا االمتحان،

 التنزيل أنوار حاشية يف كما  خبالفه صرَّحوا فقد غري، مبعىن كان  إذا إالَّ  ّشمسيَّة وائل ال أنَّه من (3){ِبْكر  
 غري مبعىن كان  إذا إالَّ  ّشمسيَّة القول إىل ذاهب ذهب لو  للدماميين اللبيب مغين شرح ويف الشهاب، للموىل

                                                            

 اهلامش. -( من النص احملق  241( ينظر  )ص  1)
 ( من النص احملق .239( ينظر  )ص  2)
 .48  البقرةسورة  (3)
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 القول وعلى التَّسهيل، يف كما  آهلة صفة (1){هللاُ  ِإالَّ } فمجموع إالَّ  حبرفيَّة القول فعلى انتهى؛. يبعد مل
  .(2)"اه (. آهلة صفة حمالا  مرفوع السكون على مبيني  غري عىنمب اسم فِالَّ  هذه، إالَّ  ّشمسيَّة

 على الكالم عند االستاناء ّشب يف ،"الشافية الفوائد" من يسري ّشختصارٍ  الشروا ي نقله النص وهذا
 .(3){َلَفَسَداتَ  اّللَُّ  ِإالَّ  آهِلَة   ِفيِهَما َكانَ   َلوْ }  تعاىل ووله إعراب

 رمحه تويف السليمانية، املدرسة يف هبا ودرس مكة نزل الداغستا ي، احلميد عبد الشيخ هو والشروا ي
 حاشية وهي الداغستا ي، حباشية معروفةً  كانت  الشَّروا ي حباشية املعروفة وحاشيته .ه  1311 سنة هللا
 الفوائد" -( الكافية معرب) زاده زيين كتاب  أن هبذا فظهر. (4)"حجر البن احملتاج حتفة" كتاب  على

م، هذه يف مشهورًا كان  -" الشافية  الفقيهُ  هذا منه نَقل حىت والفقهاء، العلماء لدى ومعتمًدا األايَّ
،  .التُّحفة صاحب وولَ  به ردَّ  بل ووَله، واعتمد الشافعيُّ

. والدته اتريخ يف ترجَّح ما على سنة ستون وُعمره ،(ه  1148) َسنة تعاىل هللا رمحه زاده زيين ُتويف
 وما إليها، انتقل مىت مجيهمّت  من أحد   لنا يذكر ومل. أيًضا تركيا أعمال ِمن وهي ،"آيدين"ب  وفاته وكانت
 وتعليمه، الِعلم طلب يف االرحتال ِمن العلماءُ  عليه تعوَّد ما انتقاله أسباب من يكون وود انتقاله؟ أسباب

 .األسباب من ذلك غري أو آنذاك، السياسيَّة الظروف لبعض أو

                                                            

 .22  األنبياءسورة  (1)
 (.341 - 384/ 1حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشروا ي والعبادي" )ينظر  " (2)
 لتحقي .( من وسم ا114ينظر  )ص   و .22  األنبياءسورة  (3)
وود ذكر هذه احلاشيَة ُمسِنُد عصره الشيخ أبو الفيض علم الدين حممد ايسني الفادا ي املكيُّ رمحه هللا يف كتاب  (9)

  "ومنهم املسن الربكة -جميزه  -وهو يذكر مشايخ الشيخ عبدالقادر الشلب  -(، وال 111"الروض الفائح" )ص  
وهو عن الشيخ عبد احلميد الداغستا ي صاِحب احلاشية الكبرية احملرَّرة  األملعي الشيخ حممد بن سليمان حسب هللا،

على حُتفة ابن حجر. وود أخذ الشروا ي عن الشيخ مصطفى الوديين والشيخ الباجوري؛ وال العالمة شعيب الباكين 
العلوم أواًل يف (  "أخذ 323يف كتابه "طبقات اخلواجكان النقشبندية وسادات املشايخ اخلالدية احملمودية" )ص  

بلده، مث رحل إىل بالد اإلسالم، ووِدم وسطنطينية ومصر، وأخذ فيهما عن علماء أجالء، وفضالء أدالء؛ مال 
الشيخ مصطفى الوديين أستاذ الكل، والشيخ إبراهيم الباجوري صاحب التصانيف املفيدة، وبلغ من العلوم ذروهتا، 

من منشورات دار النعمان للعلوم بدمش  وبتحقي  الشيخ عبد اجلليل  . والكتاب"مث ودم مكة املكرمة واستوطن هبا
 العطا البكري.

(  "الشيخ عبد احلميد الشروا ي  مل جند له ترمجة، وله 11/ 11) -املوسوعة الفقهيَّة  -ويف مالح  تراجم الفقهاء 
ها أنَّه  نزيل مكة املكرمة، على حاشية "حتفة احملتاج البن حجر" يف فروع الشافعية. ويف النسخة املطبوعة من

دين" كاريًا، ويعلم من تتبع  ي، وينقل عنه صاحب "ترشيح املستف1284وآبخرها أنَّه أمت كتابة املذكور هناك سنة 
 ."براهيم البيجوريإيف التحفة أنَّه من تالميذ الشيخ  هكالم
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 ذكر ملا خمالف هو إذ صحيح؛ غري وهو ه ،1141 سنة وفاته اتريخ أن  (1)"يلر مؤلف عامانلي" ويف
 يف ذلك كان  إذ ؛"الشافية الفوائد" كتاب  من انتهائه اتريخ أيًضا ويردُّه له، ترمجت اليت الكتب كل  يف

 .الكتاب نسخ كل  يف هو كما  - ه 1148 سنة رمضان

                                                            

(1) (11/ 321.) 
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 الفصل الثاين

 على إعراب الكافية" ،منهج زيين زاده يف كتابه "الفوائد الشافية

 املبحث األول

 منهج زيين زاده وأسلوبه يف إعرابه 

 

 فيذكر حرفًا، اوحرفً  كلمة  كلمة  كاماًل،  الكافية منت إعراب الشافية الفوائد كتابه  يف زاده زيين التزم
 :املختلفة التقديرات ذكر مع ّشلتَّفصيل، إبعرابه يقوم مث الكافية، منت من احلرف أو الكلمة،

 وإَما...  للشَّيطان ذامَّة ِصفة   أنَّه على جمرور إمَّا فهو: "يقول حيث ،(الَرجيمِّ ) لكلمة مااًل  كِعرابه
  أي ُوجوًّش، مقدَّر لِفعل صريح به مفعول وب  منص وإَما. هو  أي وجوًّش، حمذوف مبتدأ خرب مرفوع
 .(1)..." أذمُّ  أو به، أعين
 هلا اليت اجلمل فيذكر اإلعراب، حيث من وُحكمها أنواعها ويوضِ ح أيًضا، اجلمل يعرب أنَّه كما  -
 عَدم حرجَّ  فِنَّه معناها؛ يُراد ال اليت اجلمل وأما. اإلعراب من حمل هلا ليس اليت واجلمل اإلعراب، من حمل

 معناه، يُراد ال ممتنًعا الّتكيب هذا كان  ملَّا مث  "ووله يف كما  يُعرهبا فلم وعليه أجزائها، إعراب إىل احلاجة
 حاجةَ  ال أنَّه األفهام أُويل على خَيَفى وال جوازه، فرض على أعربه فِنَّه لبعضهم؛ خالفًا أجزاؤه، يُعَرب فال
 .(2)"املوجودات خال  امللك بعناية ،املرفوعات أوائل يف ذكرَنه كما  إليه
 فق  املعروف املشهور الوجه وأحياَنً  اإلعراب، من الراجح اإلعرايب الوجه أو القول بذِكر غالًبا ويبتدئ* 
ب، بني  املشهورة، غري أو الضَّعيفة، أو املرجوحة اآلراء إمَّا اآلراء؛ بقيَّة ذكر إىل ذلك بعد يتطرَّق مث الطالَّ

                                                            

 ( من وسم التحقي .162ينظر  )ص   (1)
 من وسم التحقي . (606ينظر  )ص   (2)



 
 52 

 كما  –( وويل  )مال التضعيف، حتتمل بِصيغة حبكايته َيكتفي ُأخرى وأحياَنً  عليها، ضيعّت  وأحياَنً 
.عليهم واعّتاضاته النحاة من مووفه يف هللا شاء إن تفصيله سيأيت
ا ويُفصِ ل يُفصِ ل ما أحياَنً  أنه إال وواضًحا، خمتصرًا الغالب يف إعرابه وجاء*  ََ  الوجوه يف جدا

" التفصيل مر وود  "بقوله ذلك، بعد التفصيل ذلك على حييل مث األوىل املواضع يف خصوًصا اإلعرابيَّة،
 .ذلك وحنو

 حيث ،-(أعوذ) إعراب عند - املضارع للفعل الرفع عامل يف اخِلالف عن الكتاب أوَّل يف حدياه ذلك من
 .(1)صفحة من يقرب مافي ذلك يف املذاهب كل  ذكر مث..." الصَّحيح على معنوي ٍ  بعاملٍ  لفظًا مرفوع    "وال

 على كماال  ذكره الذي ،(خيرُجَ  أن زيد   عسى  )املصنِ ف وول إعراب يف تفصيله أيًضا ذلك ومن -
 .(2)ونصف صفحة من قربي فيما إعرابه عن تكلم فقد املقاربة؛ أفعال

 اإلعراب، مبجرَّد يكتفي ال أحياَنً  ولكنه الكافية، منت كلمات  عربي أنه زاده زيين كتاب  يف األصل
 وتفسري واشتقاوها، الكلمات عن يتكلم أو هبا، املقصود وتوضيح املصنِ ف، عبارة شرح إىل فيتطرق
   ذلك ومن منها، الغريب
 ِمن وطامِ  ّشب كون   يعين - هذا  أي  "-( مَتيم   َبينِّ  يف َقطامِّ ) املصنِ ف عبارة أعرب بعدما - ووله
 .(3)"متيم بين يف كاِئن    - التقديري ِ  العدل

ل وأحياانً   : قوله مثل الشرح، يف يُفص ِّ
  واعد، لكن وائًما زيد وما واعد، بل وائًما زيد ما  مال ولكن، بل  املوجب ّشلعطف املراد إنَّ  مث" 
 .(4)كاملة  صفحة من يقرب فيما ذلك يف وفصَّل..." املصنف شرح يف كما

  فواعل، على جُيَمعُ  االمسي والفاعل االمسيَّة، إىل الوصفيَّة من منقولة عامل، مْجعُ  العواملَ  إنَّ  مث  "ووله
، الفاعل دون الكواهل، على كالكاهل ُصنِ ف مذهب هو كما  الوصفيِ 

 .(5)"امل

 مجعهما ني،األُذن حتت اللحيني يف َنتئان عظمان اللهزمتان  الرَّضي ويف. هلزمة مجع اللهازم إنَّ  مث" 

                                                            

 ( من وسم التحقي .157ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .921ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .231ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .593ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .205ينظر  )ص   (1)
  َّنون، وسكون التاء، واهلمز يف اآلخر، ويف بفتح ال -ء تْ يف هامش )ز(  "ووله  َنتئان، أي  مرتفعان؛ من الن

= 
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 أو الواحد، فوق ما إبرادة الشاعر مجعهما  اهلندي ويف مذاكريه، جب  كقوله  ،حوهلما مبا الشاعر
 .(1)"تغليًبا حواليهما مع إبرادهتما
 .الشِ عر ألبيات شرحه عند خصوًصا ،اهل وتفسريه للكلمات، شرُحه وَيكاُر

 املذكور كان  إن – البيت بتكملة ّشإلتيان املصنف يذكرها اليت الشعرية الشواهد يف زاده زيين التزم وود
 البيت ينسب وأحياَنً  منه، النحوي والشاهد املعىن، وتوضيح غريبه، وشرْح كاماًل،  وإعرابه – البيت بعض
 ذكر إىل أيًضا يتطرق كما  لقائله، البيت ينسب ال وأحياَنً  نفسه، الشاعر ترمجة عن يتكلم بل ه،لقائل

 .املختلفة البيت رواايت
 حيث ،(املَالِّ  مِّنَ  َقلِّيل   َأط ُلب   َوملَ   َكَفاينِّ  :القيس امرئ وقول) املصنِ ف لقول شرحه  ذلك ومن

 أوَّل وهو اجلاهلي، اعرالشَّ  الِكندي احلارث بنا - اءاحل بضم - ُحجر البن علم   القيس امرأ فِنَّ   "وال
 حبيب حقِ ه يف وال الذي هو الشَّاعر وهذا. للمناوي الصَّغري اجلامع شرْح يف كما  - القصائد وصَّد َمن

 الصغري اجلامع يف كما  -« ووافَيها أحكم َمن أوَّل ألنَّه النار؛ إىل ءالشُّعرا وائدُ  القيس امرؤ  »الباري الرب ِ 
 .(2)"للسيوطي

   املصنِ ف ذَكره ما إعرابِ  بعدَ  زاده زيين وال مث
  هكذا البيت هذا ومتامُ "

ا وَلو  املالِ  ِمن وليل   أْطُلبْ  ومل َكَفا ي   ** َمعيشةٍ  ألْدنَ  أْسَعى أَّنَّ

ْجدٍ  أْسَعى ولكنَّما
َ
ْجدَ  يُْدرِكُ  َوَودْ  ** ُمؤثَّلٍ  مل

َ
ؤثَّلَ  امل

ُ
 (3)أْماَايل  امل

                                                            

= 

للحلب يف بيان الكعب، وبعض  ه  ارتفع، وهذه العبارة مذكورة يف شرح النبياتوءً ونُ  ئاتْ ع ن َ نالقاموس  نتأ كم
 ون هذه العبارة ويكتبون اثبتان ّشلباء والتاء، وهو خطأ".غري ِ الناسخني يُ 

  وحوليه وحواله وأحواله مبعىن. انتهى. يعين كلها مبعىن الطََّرف يف هامش )ز(  "ويف القاموس  وحواليه وحوله
، أي  يف مواضع النبات ال يف األبنية كما يف «اللهم حوالَْينا وال علينا»واجلانب، ومنه ووله عليه الصَّالة والسَّالم  

 الدُّر املناور للسيوطي".
 ( من وسم التحقي .973ينظر  )ص   (1)
 (.1421( بروم )139/ 1ري من حديث البشري النذير )( ينظر  اجلامع الصغ2)

كما عند ابن عساكر، عن أيب هريرة، وضعفه األلبا ي يف "ضعيف   -وعزاه السيوطي إىل أيب عروبة يف األوائل 
 (.1211( بروم )181اجلامع الصغري وزايدته" )ص  

يات واهلا يتغزل ويصف مغامراته، وصيده، ( البيتان من حبر ]الطويل[، ومها المرئ القيس. وهذان البيتان من أب3)
 ومطلعها  وسعيه إىل اجملد،

 َمن كان يف الُعُصر اخلايل نْ م صباًحا أيُّها الطَّلل البايل ** وهل يَِعمَ  عِ أاَل 
= 
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ا فلو  روايةٍ  ويف  بدل أسعى أنَّين ولو  سعيد الدين لنجم احلاجبية شرح ويف - الواو بدلَ  ّشلفاء - أَّنَّ
 البيت بإعرا يف وفصل ،"إخل...ابتدائيَّة فالواو البيت؛ معىن أريد وإذا. للدماميين املغين شرح يف كما  أَّنا،
 .(1)صفحات ثالث من يقرب مبا معناه وشرح

{ َهَذا َعنْ  ِرضْ َأع يُوُسفُ }  تعاىل ووله يعين] اآلية هذه أماال من النداء حرفِ  حذف يف إنَّ  مث"
  جَيتمعان، ال عنه واملعوَّض الِعوض أنَّ  فكما املقدَّر، أْدعو عن عوض   النداء حرف أنَّ  وهو ِإشكااًل،
ا النداء حرف فألنَّ   أواًل  أمَّا  عنه واجلواب حُيذفان، ال كذلك  مل لبتةَ أ ِعوًضا كان  ولو كالعوض،  هو إَّنَّ

ا أْدعو، عن ِعوًضا اي كون  ُسلِ م إنْ  فألنَّه  اثنًيا وأمَّا... يف كما  حذفُه جَيُزْ   القياس أنَّ  مع حذفُه جيوزُ  فَِّنَّ
 عن نقاًل  والنظائر، األشباه يف كما  به كالتلفُّظ  الدالَّة القرائنُ  تفصار  احملذوف، على الدَّاللة لقوة أيّشه؛
 .(2)"يعيش ابن

، املقام هذا يف إنَّه مث  "-( مُس ِّي فإن    )املصنِ ف وول إعراب عند - ووله ذلك ومن  كلمة  أنَّ  وهو إشكال 
 .(3)أيًضا فيه وفصَّل: ...." وجوابه... الواسطة ِمن للعامل بدَّ  وال املاضي، حمل ِ  يف عِملت الشرطيَّة إنِ 

 اجلُملة على الواو يدخل ال إذ الواو؛ جميءُ  يُنافيه لالستئناف اإمَّ  كون   ويل فِنْ   "ووله ذلك ومن
 حاشية يف كما  االستئناف ال العطف واو املمنوعَ  أبنَّ   عنه ُأجيب املعا ي؟ ِعلم يف َتقرَّر كما  املستأنفة
 .(4)"للسيد املفتاح شرْح على ُمصنَّفك املوىل

 إعرابه هبا يكثر وال واملُتكَلفة، البعيدة ماالتواالحت الوجوه عن يُعرض قد أنه أيًضا طريقته ومن* 
 :فائدة بال

 .(5)"عنها أعرضنا وهلذا بعيدة؛ كلُّها  الحتماالت وجوه اإلفصاح ويف  "لهو و ذلك ومن
                                                            

= 

 ( وفيه  فلو أنَّ ما أسعى...134ينظر  ديوان امرئ القيس )ص  
 وهو ما يدلُّ على اطالعه وإتقانه أيًضا. وود أشار املؤلِ ف زيين زاده إىل اخلالف يف رواية البيت،

(، "املفصل يف صنعة اإلعراب" للزخمشري 31/ 1(، "شرح أبيات سيبويه" للسريايف )14/ 1ينظر  "الكتاب" لسيبويه )
 (.338(، "مغين اللبيب" البن هشام )ص  14/ 1(، "شرح املفصل" البن يعيش )91)ص  

 ( من وسم التحقي .308ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .998ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .242ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .251ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .255ينظر  )ص   (1)
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 عنها، فأعرضنا للمقام، مناسبة غريُ  كلها  وفرية، ووجوه كارية،  احتماالت   هنا املعربني ولبعض  "وووله
 . (1)"نعامواإل التوفي  ويل وهللا

  اآليت ووله يف ذَكره ما هو للمقام مناسبتها عَدم ولعلَّ 
 ال كما  وتكلفها لُبعدها عنها أعرْضنا اإلعراب؛ وجوه ِمن احتماالت األعاريب بعض يف ذُِكر وهاهنا"
 .(2)"تكلًفا لكوهنا عنها؛ أعرضنا ُأخر احتماالت ذكر وود  "وووله". األلباب أويل على خيفى
 التنازع يعترب هل  الوجه هذا على ويل فِنْ "  ووله مال من األحيان بعض يف يعّتضو  يناوش وود

 ،املصنف عند لألول العمل جيب بل املتقدم، املعمول يف التنازُع يُعترب ال  ولت عليه؟ ُعِطف وما للمرفوع
، وود االمتحان يف كما  فيه جراينه الصحيح أنَّ  إال  يف ممتنع مطلًقا ازعالتن أنَّ  سب  فيما ذكرَن وود مرَّ

 .(3)"تغفل فال األصح، على احلال

َعُتهُ  رَُجل   ُكل  ) إعرابه يف كما  وال كما  نَمقروَن  أي ،وجوّشً  حمذوف واخلرَب "  وال حيث ؛(َوَضيـ 
 فكيف احملذوف؛ اخلرب مسدَّ  يسدُّ  فظل التقدير هذا يف ليس أبنَّه الرضي عليهم واستشكل البصريُّون،
 ،..."عليه واملعطوف اخلرب حذفَ  فيه أبنَّ  وُردَّ   ... ِجهتني اخلرب هلذا أبن عْنه وأجيب وجوًّش؟ ُحذف
 .(4)صفحة من يقرب فيما ذلك وفصل

 ِذكرُ  واألعاريب الشروح بعض ويف املبتدئ، لطبع املواف  هو ما هنا ذكرَنه وما  "ووله ذلك من
 .(5)"إليها فلرياجع معرفتها أراد َمن كارية،  احتماالت
 :لغريه أخرى دقيقة أوجه يف ويفصل للمبتدئ، إعرابً  يذكر وأحياانً 

 ِمن املبتدئ لطبع املواف  هو الذي راباإلع ِمن إخل فتحهما  ووله يف ذكرَنه ما إنَّ  مثَّ " :يقول
ب،  حملَّ  ال االمسيَّة واجلملة األوَّل،  أي حمذوف، مبتدأ خرب مرفوًعا، فق  فتحهما  ووله كون  وجيوز الطالَّ

ا على مرفوعة البواوي وكذا استئناف، هلا،  واخلامس، والرابع، والاالث، الاا ي،  أي حمذوف، مبتدأ خرب أهنَّ
 من البعض بدل أنه على مرفوًعا فق  فتحهما كون  حيتمل  وويل. وبلها ما على عطف   ةامسيَّ  مُجلة وكل
 منها؛ كل ٍ   يف العائد بتقدير عليه عطف   والبواوي منها،  أي منه، املبَدل إىل العائدِ  بتقدير أوجه مخسة

                                                            

 ( من وسم التحقي .609ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .950ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .815ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .360ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .703ينظر  )ص   (1)
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 حْبث يف تعاىل هللا شاء إنْ  سيجيء كما  له، نعتومي جيب، فيما عليه املعطوف ُحكم يف املعطوفَ  ألنَّ 
 .(1)"العطف

 يف جيوز إنَّه مث" :قال –( اْعّتَافًا ِدْرَهمٍ  أْلفُ  َعَليَّ  َله  )املصنِ ف وول أعرب بعدما - قوله ذلك من
 ِمن حااًل  والاا ي خربًا، األوَّل كون  :والرابع...  :والثاين ذكرَنه، ما  األوَّل  أوجه أربعةُ  الّتكيب هذا ِمال

 األشباه يف كما  العكسُ  جَيوز عنده فِنَّ  بَرهان؛ ابن عندَ  إالَّ  العكسُ  جَيوز وال األوَّل، الظرفِ  يف املستكن ِ 
 .(2)"والنظائر

 بدل أو بيان، عطف أنَّه على تقديرًا مرفوًعا عليه ُعطف ما مع (كالمها) كون  جيوز  وويل" كقوله:
 عدُمه، واألصل والتابع، املتبوع بني اخلرَب  وهو ّشألجنب، الفصلُ  حينئذٍ  يلزم أنَّه  وفيه الاا ي، من الكل
 فتدبَّر انتهى،. دأاملبت ِمن حال للماىن  وووله للمبتدأ، خربًا أو للمبتدأ، خرب بعدَ  خربًا كونه أيًضا وجيوز
 .(3)"للبال املناسب هو ما ختتار حىت املقال؛ هذا يف

 وحنو ،..."أن بقي" أو ،.."إن   مث"  بقوله املنت كلمات  إعراب من ينتهي أن بعد غالًبا ويبدؤها
 .ذلك

 اإلشارة أبمساء يُتكلم فكيف ساكناٍت؛ أواخرها كانت  إذا املذكورات هذه أنَّ  بقي": قوله ذلك ومن
 التعريف، الم يف ال ساكن ألنَّه املوضعني؛ يف األمساء يف الالم بكسر يتكلم أنَّه وظينِ   األفعال؟ وأمساء
 ."(4)العصام للفاضل األطول يف كذا  ّشلكسر، حتريُكه فيجب

  مبنفصل أواًل  أُكِ د والعني ّشلنفس ُأكِ د إذا املتصل املرفوع الضمري أنَّ  وهو  سؤال هنا بقي" :وقوله
 يَ تَ َربَّْصنَ }  تعاىل ووله يف أبنفسهن جَعل َمن اللبيب مغين يف هشام ابن ردَّ  ولذا املنت؛ يف مر كما

 املتصل املرفوع الضمري ح  ليس  االرتشاف يف حيان أبو وال نَّهأ وجوابه للنون، أتكيًدا ،(5){أِبَنْ ُفِسِهنَّ 
 ّشملنفصل، التوكيد مَّاإ  األمرين أحد حقه بل التعيني، على مبنفصل أواًل  يُؤكَّد أن العني أو ّشلنفس املؤكد
 املغين شرح يف كما  الفصل يف يكفي وهو الزائدة، ّشلباء الفصل هنا ُوِجد وود. انتهى الفصل أو

                                                            

 ( من وسم التحقي .579ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .388ينظر  )ص   (2)
 ."يف هامش )ز(  "القائل صاحب اإلفصاح 
 ( من وسم التحقي .413ينظر  )ص   (3)
 ."يف هامش )ز(  "ذكره يف أوائل ِعلم املعا ي 
 ( من وسم التحقي .411  ينظر  )ص (9)
 .228  البقرةسورة  (1)
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 .(1)"تغفل فال التفصيل، وجه على التأكيد حبث يف ذكرَنه وود اميين،للدم

 بكان يلتبس لئال املشدَّدة؛ املفتوحة أن على دخل إذا الكاف بعد وجوّشً  ما يُراد أنَّه واعلم" :قوله
 كعب  وصيدة وشرح للسيوطي، النحوية والنظائر األشباه يف كما  أخي، عمرًا أنَّ  كما  صديقي زيد  حنو
 (ما) أنَّ  يزُعمون حيث الناظرين؛ أكارُ  عنه غَفل وود اجلامي، على العصام وحاشية هشام، البن زهري بن
 وّشهلل طائل، بال ويتكلفون ما، إىل العائدَ  جيدون وال مكسورة، بعدها (إن)و موصوفة، أو موصولة، فيه

 .(2)"املساِئل معرفة يف التوفي 

 يف كما  اجملهول ضمريَ  الضمريُ  هذا ُيسمى الكوفيِ ني وعند البصريِ ني، عند التسمية هذه إنَّ  مثَّ " :هقول
 .(3)"الرضي

 عن غاب فقد َغيبًة، منهما كل  غاب  أي ملقدر، مطل  مفعول إنه  وال وَمن"  ووله ذلك ومن
 املعىن هبا هنا واملقصود ،اللغويَّ  املعىن - واله ما على - ّشلَغيبة املراد يكون ألنه ريبة؛ بال املقصود املعىن

 .(4)"فتدبَّر االصطالحي؛

 يف لدخولِه ٍة؛ِحدَ  على املرفوعاتِ  من كان  مرفوعَ  املصنِ ف يذكرِ  مل مَثَّةَ  وِمن"...  :قوله ذلك من
  ّشملفعول منصوبه وعن ّشلفاعل الناوص الفعل مرفوع عن التعبري أنَّ  ذَكر وبل ذَكر ألنَّه ؛"الفاِعل

 عن والتعبري امسه، هأبنَّ  مرفوعه عن التعبري األشهر كان  وإن املصنِ ف، ذهب وإليه سيبويه، عبارة هو"
 .(5)وغريه مالك كابن  ذلك، يف حاةالن كالم  ونَقل ذلك يف فصَّل مث. "خربه أبنه منصوبه

 االصطالح؛ حبسب ال اللُّغة، حبسبِ  متييز أنَّه مراده ولعلَ  متييز، أنه  اهلندي ويف  "ووله ذلك ومن
 .(6)"فتدبَّر

 مذهب خالفَ  أو املتقدِ مني، تعبري ِخالفَ  به يعرب الذي املصطلح كان  ولو حىت 
                                                            

 ( من وسم التحقي .673ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .1000ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .448ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .850ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .232ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .810ينظر  )ص   (4)
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  يقول نفسه؛ املصنف
 املتقدِ مني تعبريُ " فاعله ُيسمَّ  مل ما مفعول"ب  اجملهول الِفعل مرفوع عن التعبري أنَّ  سب  فيما ذَكْرَن وود"
 ما مبفعول التعبري عروفوامل مالك، ابن لغري الفاعل عن ّشلنائب التعبري أرَ  مل  حيان أبو وال النحاة؛ من
 وصاِحب اللب، يف البيضاوي القاضي عنه وعربَّ . التوضيح على التصريح يف كما  فاعُله، ُيسم مل

  به (1)ُعربِ   وهلذا احملصِ لني؛ بني فيما وأشهر منهما أوصرُ  وهذا ،"الفاعل َنئب"ب  اإلظهار يف االمتحان
 .(2)"صنفامل مذهب ِخالفَ  كان  وإنْ  املعرب، هذا يف كاريًا

 احلاجب؛ ابن كافية  ملنت ُنسخ عدة على زاده زيين اطَّلع فقد 
 والعصام، الرضي، وشرح ،(احلاجب ابن) نفسه املصنف َشرْح مال الشروح؛ عليها اليت النُّسخ إىل إضافة

 فيها اليت النسخة إىل لفظة كل  وينسب النسخ، اختالف لنا فيذكر هذا؛ اطالعه من كاريًا  أَفادو  واجلامي،
 ما يعرب وأحياَنً  ،"نسخة ويف" أو ،"النُّسخ بعض ويف  "بقوله يكتفي وأحياَنً  فيه، وردت الذي والشرح

  ذلك على األمالة وِمن يعربه، ال وأحياَنً  النُّسخ، هذه يف ورد
 ليختلف، له َمفعواًل  فَيكون الباء، بدلَ  ّشلالم (الختالفِّ ) النسخ بعض وىف... (الفِّ بختِّ )  "ووله 
 .(3)"للظرفيَّة الالم يكونَ  أنْ  على فيه، مفعول  وويل

 املصنِ ف شرحُ  وعليه ّشلفاء، (الم فال)  النُّسخ بعض ويف... (الم). اجلِنس لنفي (ال)  "وووله
 .(4) ..."املقدَّر إذا جوابُ  الم ال مجلة فحينئذٍ  واهلندي،
 ".املصنف شرح األوىل النُّسخة وعلى له، بال( أتدبيًا) النُّسخ بعض ويف... (لَه أَت دِّيبًا َضربتُه)  "وووله
 على املصنِ ف وَشرْح ،(حمصورة) بعضها ويف (خمصوصة)  النُّسخ بعض ويف...  (حمفوظة)  "وووله
 .(5)"اخّتَنها اليت النُّسخة
 العبارات، هذه يوجد مل النسخ بعض ويف... (استخراًجا استخرج( ...)و( .. )إخراًجا أخرج)  وووله
 .(6)"تغفل فال واجلامي، والعصام، والرَّضي، املصنف، شرح األُوىل النُّسخة وعلى اهلندي، شرح وعليه
 .(7)"فاملصن ِ  شرح وعليه يوجد، ال كاريِها  ويف النُّسخ بعض يف موجود   املاال هذا إنَّ  مث"  هلووو 

                                                            

. وهي أصرح.1)  ( ويف النسخة )ب(  أعربِ 
 ( من وسم التحقي .311ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .205ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .406ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .650ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .797ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .665ينظر  )ص   (1)
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 :النسخ حتريف على ينبه وأحياانً  -
 ّشلتاء والشاة التمر، يف كما  االختالف على مجع أو مجع، اسمُ  اتء بال هنا الشاء إنَّ  مث  "يقول
 .(1)"شاءً  بل شاًة، تكون ال القطيعة إذ الناسخ؛ من فتحريف   ّشلتاء، النسخ بعض يف ووع وما واحدها،

 وما بينها، الفروق فيها أوضح ،هاوشروح الكافية نسخ عن وفريةً  معلوماتٍ  زاده زيين أعطى وهكذا 
 .فوائد من امليزة هذه يف ما ومعلوم إخل،...شارح كل  نسخة يف

 كان  وإَّنا شيًئا، عنه زاده زيين يوضِ ح فلم إعرابه، عليها اليت النُّسخة اختيار يف منهجه عن وأمَّا
 النسخة خيتار الغالب يف كان  وإن النسخة، هذه على اعتمدت اليت الشروح إىل ّشإلشارة فق  َيكتفي
 .املصنِ ف شرح عليها اليت

 كانت  إذا خصوًصا ،ّشحلروف الكلمة يضب  فأحياَنً  ّشحلركات، الكلمات بضب  زاده زيين يكتفي ال
  ذلك على األمالة ومن التباس، فيها أو ُمشكلًة،
 .(2)..."- احلاء بضم - ُحجر البن َلم  عَ  القيس امرأ فِنَّ   "ووله
 إالَّ  الالم مع ُيستعمل وال الَبقاء، مبعىن وّشلضم، امليم، وسكون العني، بفتح (ولَعمرُ )  "وووله
 .(3)"املفتوحة
 ِمن له حملَّ  ال السُّكون على مبيني  حتضيض، حرف - الالم وتشديد اهلمزة بفتح - فأاَل   "وووله
 . (4)"اإلعراب
 .(5)..."- ّشلفتح - املؤكَّد إضافة من  "وووله...". الغني بفتح (َغيبةً )"  وووله

 ِعلم يف مفردة ُمصنَّفات مصنفاته من أنَّ  سب  وكما الصَّْرف، ِعلم يف متكُّنُه فاملصن ِ  به اشتهر مما
  فيها وطوَّل الصَّرفيَّة املباحث بعض ذكر ماك  ،"الشافية الفوائد" كتابه  يف ذلك من مجلة ذكر وود الصَّْرف،

ًدا اإلعراب أثناء للكلمة الصرفيَّة البنية عن يتحدَّث كارية  فأحياَنً    ذلك ومن هي، الصِ يغ أي من حمدِ 
 فَ ْعالن أو... وإْحسانِه تعاىل هللا َرمحةِ  عن لُبعده به مُسِ ي بُعد؛ إذا شَطن ِمن فَ ْيعال والشيطان  "ووله

                                                            

 ( من وسم التحقي .991  )ص  ينظر (1)
 ( من وسم التحقي .311ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .361ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .948ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .963ينظر  )ص   (1)
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 .(1) ..."بطُغيانه هلالكه به مُسِ ي هَلك؛ إذا شاط ِمن
 األوَّل فعلى ؛... الراِجم  أي فاعل، مبَعىن أو...  مرجوم  أي مفعول، مبعىن فعيل (الَرجيم)و  "وووله

 .(2)"فاعل اسم الاا ي وعلى مفعول، اسم
 اجملهول ِصيغة على كَرمتُ  مقامَ  وائمة   مكرم فأنت مجلة فِنَّ  ُمكَرم، فأنت تكرَمين أن  يف كما  "وووله
 .(3)"املفرد مووعَ  لوووِعها اجملزوم؛
 وأشر أخري فأصلهما وشر، خري وأمَّا  "وووله. (4)"املعلوم صيغة على ّشلتشديد( كَشمَّر  ")وووله

 .(6)"مفعول اسم الاا ي، امليم بفتح إنَّه مُثَّ ( ... حُمتَمل  ")وووله. (5)"
 ة،دَ عِ  مال وللعوض ثالثة، ِمال وللتذكري وائمة، ِمال وللتأنيث كَامرة،  حدةللوَ  أييت التاءَ  إنَّ  مث  "وووله
مة مال وللمبالغة فاعلية، مال وللمصدريَّة كافية،  مال وللنقل  .(7)"عالَّ

 .(8)"رَمت وزن على مؤنَّث ماضٍ ( َجَرت  )  "ووله
 واخلاصَّة، العامَّة ألسنة عند املشهور هو ما على العبارة هذه إنَّ  مث. ..مشبَّهة صفة( ُعرايً ")  وووله

 فيما جنده مل  العصام شرح يف وال لكن َعَري ، فصار فُأدغم َعريي أصله َفعيل وزن على مشبَّهة صفة
ا اللغة، كُتب  يف رأيناه  مراده. نتهىا. الصِ فة موضع يف مصدرًا جتعله أن ولك والعراين، العاري وجْدَن وإَّنَّ
 .(9)كالمه  آخر إىل..." ّشلضم ُشُغل وزن على مصدر أنه

 عن املفصَّل حدياه مال ،النفيسة الصرفَية املباحث بعضَ " الشافية الفوائد" كتابه  ضَمن قد بل -
 بضمِ ه؟ أو امليم بفتح يُقرأ وهل ؛"املقام" لفظ

 يف مطلب ب/91(  »ز) هامش ويف ،"مه؟بض أو امليم، بفتح يُقرأ هل املقام لفظ إنَّ  مث  "وال حيث
  .غريه يف عليه الوووف يندر حسًنا، تفصياًل  فيه فصل مث. «ّشلضم املقام وبني ّشلفتح املقام بني الفرق بيان

                                                            

 ( من وسم التحقي .161ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .161ينظر  )ص   (2)
 من وسم التحقي .( 243ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .263ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .823ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .387ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .180ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .682ينظر  )ص   (8)

 ."يف هامش )ز(  "مطلب يف تصحيح العريي 
 التحقي .( من وسم 691ينظر  )ص   (4)
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 َمقام يكون الاُّالثي من وُرئ إذا الفعل إنَّ   ِويل ما فسادُ  ظَهر هذا وعلى  "وائاًل  كالمه  خَتم مث
قام يُقرأ هذا فعلى. انتهى. امليم بضم ُمقام يكون املزيداتِ  من ورئ وإذا امليم، بفتح

َ
قام هذا يف امل

َ
 امل

قام ألنَّ  ّشلفتح؛
َ
 .(1)"األفاضل عن َفضاًل  األدا ي على خَيفى ال كما  للفاعل، امل
 مصدر، هو هل الصوت إنَّ  مث  "وال حيث املصدر؟ اسم أو مصدر، هو هل الصوت يف وتفصيله

 لكن. صواتً  وتصُ يَ  الشيء صات  وال حيث مصدر أنَّه  حاحالص ِ  كالم  فظاهرُ  املصدر؟ اسم أو
 .(2)"إخل....والكالم كالعطاء  املصدر، مقامَ  أُويم اسم   الصوت  وال الرَّضي

 بنال خالفًا اعتبارُه، حيث من وحدياًا، ودميًا النحاة عليه سار ما على العامل َوضية يف زاده زيين سار
 بقضية الشديد زاده زيين اهتمام ظهر بل. العامل إلغاء من ذلك يف تبعه َمن وبعض األندلسي، مضاء
 حتديد يف خالف مَثَّة كان  وإن العامل، فيه ويوضِ ح إالَّ  إعراب موطنُ  خيلو يكاد ال إنَّه حىت العامل،
  إعرابه عند املضارع الفعل يف الرفع لعام حتديد يف تفصيله إىل اإلشارة مرَّ  كما  أيًضا، إليه أشار العامل
 (. أعوذ) كلمة
 كونه  تقدير على( الرَّجيم) يف العامل مث  "وال حيث الصفة، عامل يف تفصيله :أيًضا ذلِّك ومن -
 وعطفِ  والتأكيدِ  الصِ فةِ  يف العامل  وال فِنَّه لألخفش؛ ِخالفًا اجلمهور، عندَ  املوصوف عاملُ  صفًة،
 للبعض؛ وخالفًا الناِدر، كالشاذ ِ   اللفظي إىل ّشلنِ سبة املعنوي إذ الظاهر؛ خالفُ  أبنَّه دَّ ورُ  معنويي، البيان
، الاالثة هذه يف العامل  وال فِنَّه  إذا اخلفي، األمرِ  إىل ُيصار فال أيًضا؛ األصلِ  خالف أبنَّه وُردَّ  ُمقدَّر 

 .(3)"الرَّضي يف كما  اجللي ، ّشألمرِ  العملُ  أمكن
 عند وهو مبتدأ، معنوي، بعامل مرفوعة (الكلمة)  "وال حيث املبتدأ عامل يف فصيلهت :ذلك ومن
 .(4)"إخل...عدميي  التجريد أبنَّ  وُردَّ  اإلسناد، ألْجل اللفظيَّة؛ العوامل عن االسم جتريدُ  البصريِ ني
، ال  أي حمذوف، واملنفيُّ  َنفية، (ال"): وقوله  أبن نصوبم غائبة، معلوم مضارع ِفعل وهو تدلُّ
م ، على عطف اجلُمهور، عند عليه املعطوف يف العامل املتقدِ   وعند الفاعل، عن النَظر وْطع مع تدلُّ
قدَّر، أبن منصوب البعض

ُ
 .(5)" الرَّضي يف كما  أن مقامَ  لقيامها العاطفة؛ أبو منصوب بعضٍ  وعند امل

   ووله مال تفصيل؛ دون العامل بتحديد فق  يكتفي املواضع وغالب

                                                            

 ."يف هامش )ز(  "القائل وصاب زاده شارح اإلظهار 
 ( من وسم التحقي .314ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .386ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .162ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .178ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .193ينظر  )ص   (1)
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، بعامل مرفوع (َلفظ  ")  . (1)"املبتدأ خرب معنويٍ 
 . (2)"معنوي ٍ  بعامل تقديرًا مرفوع مضارع، (يَتأَتى  ")وووله
 .(3)"أبنْ  منصوب غائَبة، معلوم مضارع (تدلَ   ")وووله
 .(4)"بلم جمزوم جمهول، مضارع (ُيَسمَ   ")وووله
 جمرور القريب حملُّه السُّكون، على مبيني  إشارة، ماس وذا بُعلم، متعلِ   سببيَّة الباء (بذلك  ")وووله
 .(5)"ملتعلِ قه صريح غري به مفعول منصوب البعيد وحمله ّشلباِء،

 .كلِ ه  إعرابه يف زاده زيين َيسريُ  وهكذا

 غري ّشلسَّجع اهتمامه وظَهر التكلُّف، عن وبعيًدا التعقيد، من خالًيا سهاًل  زاده زيين أسلوب جاء* 
 على بعض - أحياَنً  -مشتملًة  عباراته جاءتكما   ّشألدب، اهتمام   له كان  أنه إىل ُيشري مبا املتكلَّف،
 مسجوعة، جُبمل عباراته خيتم فنراه الدعاء، أو العلم، لطاِلب املفيدة والتنبيهات واآلداب، النَّصائح
 اإلعراب، يف وطريقته زاده زيين مييِ ز ما أكار من وهذا ذلك،ك  حنويَّة وواعد ضمَّنها بل مفيدة، وتنبيهات
 واملتعلمني، القراء أكار منه وميل دوي ، وتطبي  علمي مبحث وهو اإلعراب يف يتحدث كونه  من فبالرغم

 عنه ويدفع القارئ، يشوق مبا كذلك،  األديب واألسلوب التعليمي ّشألسلوب الِعلمي أسلوبه مزج أنه إالَّ 
 فمن وأفيِده؛ طري  أبورب الفائدة وحتصيل املعلومة على احلصول أيًضا عليه وُيسهِ ل القراءة، اءأثن امللل
 :ذلك
 .(6)"جتمَّل وّشحل  ِ  فتأمَّل،" :قوله 

ن، ِذكر عن الغافل لقلبِ  ّشلوسوسة الراِجم  أي فاعل، مبَعىن أو" :وقوله  امللك شر ِه من َحِفظنا الدايَّ
 .(7)"الرَّمحن

                                                            

 م التحقي .( من وس180ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .197ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .311ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .195ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .734ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .161ينظر  )ص   (1)
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، األمرِ  إىل ُيصار الف" :وقوله  .(1)"الرَّضي   يف كما  اجللي ، ّشألمرِ  العملُ  أمكن إذا اخلفي 
ب ِمن السليمةِ  األفهامِ  َذوي على خَيَفى ال كما  اإلعراب، عندَ  للتفري  وجهَ  فال: "وقوله  .(2)"الطالَّ
 .(3)"األَفهام أُويل على خَيفى ال كما  املقام، عنِ  بعيد   ألنَّه: "وقوله
 .(4)"التَّحصيل أصحاب من كان  َمن إليه فلرياجع التفصيل، وجه على سَب  وود" :وقوله
.اللَّطيفة العبارات هذه أبماال اإلعراب عن الكالم خيتم ما فغالًبا كتابه،  كل ِ   يف يسري وهكذا

 حيث املصنِ ف درُّ  وهلل املعىن، لصحة املوَجب؛ يف مفرَّغ فاالستاناء" :ستثناءاال يف قوله ذلك فمن
 !(5)"االستاناء هلذا ِماااًل ( املعىن يستقيمَ  أنْ  إالَّ   )وولُه ووع

 ُعِلم، وودْ   بقوله نبَّه مث الدليل، ِضمن يف احلدود إىل أشار حيث املصنِ ف درُّ  وهلل" :قوله ذلك ومن
 !(6)"الطَّبائع مراِتب اختالف على بناءً  عدب فيما صرَّح مثَّ 

 تذكري العتبار العدد ذكَّر اعّتاض، أو استئناف، واجلملة خربه، مرفوعة (ََخسة    ")ووله ذلك ومن
 وإىل هي،  بقوله احلْرف لفظ أتنيث إىل أشار حيث املصنف درُّ  وهلل اخلطاب، حروف  أي متييزها،
 .(7)"مخسة  بقوله تذكريه

  "مث إنَّ املصنِ ف رمحه هللا تعاىل كما -يف هناية اإلعراب عند إعرابه كلمة )أِلًفا(  - ولهومن ذلك: ق
 .(8)افتتح كتابه هذا ّشألِلف، خَتَمه به، وهو ِمن ُحْسن خامتِة الِكتاب، عند ذوي األلباب"
صود هو اهلمزة يف ومل يتبنيَّ يل كيف افتتح ابُن احلاجب كتابه هذا ّشأللف! إالَّ أْن يكون األلف املق

لفظ )الكلمة(؛ إذ هي أول مفتتح الكافية، وبناًء على ما ذََكره زيين زاده أثناء إعرابه هلا من أنَّ اهلمزة 
فق  هي أداة التعريف عند املرب ِد، حيث وال  "وعنَد املربِ د فأداُة التعريِف اهلمزُة فق ، وللفرق بني أداة 

                                                            

 ( من وسم التحقي .142ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .162ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .163ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .318ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .543ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .144ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .705ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .1132ينظر  )ص   (8)
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 . (1)عليها الالم كما زِيَدت الالم على األلف الساكن ألجِل التلفُّظ"التعريف ومهزة االسِتفهام زِيَدْت 
.أعلم وهللا خبامتته، الكتاب افتتاح رْب  يف التكلُّف من زاده زيين ذََكره ما خيلو فال أيًضا، هذا ومع

 واألمانة النقل، بدوة متيَّز كما  واألصلية، املعتمدة النحو وكُتب العلماء، عن نقله بكارة زاده زيين امتاز
 ورَّره ما وبني بنصِ ه، نقَله ما بني يفرق كما.  مصادرها على واإلحالة أصحاهبا، إىل اآلراء عزو يف العلميَّة

 يسرية أشياء فاتته أنه إال. أيًضا ذلك يذُكر وسي ؛ مصدرٍ  عن نَقل وإذا. ملخًصا نقله أو مبعناه، نقله أو
 .تعاىل هللا إبذن الكتاب تقييم يف إليها سيشار

 .(2)"انتهى أتويله، إلمكان ذلك يف ُحجَّة ال  واسم البن التسهيل شرْح ويف" :قوله ذلِّك فمن
 الناوص الِفعل مرفوع عن التعبريُ  النحويِ ني ُعرف يف الشاِئع  ملصنِ فه التسهيل شرح ويف" :وقوله
 ّشالسم كان  مرفوع تسميةُ   التوضيح ملضمون التصريح ويف. انتهى... ّشخلرَب  منصوبه وعن ّشالسِم،
 .(3)"انتهى... جمازًا وّشلفاِعل حقيقًة،
 .انتهى  بقوله مث ،...كذا  ويف  بقوله ذلك ووضح بنصها، املصادر من نقل ود هنا فهو -

 لفظيي، منها احد  و  املضارِع، للفعل الرَّافع يف مذاهبَ  سبعةُ  فهذه  حيَّان أبو وال" :قوله ذلك ومن
 اخلالفِ  هلذا وليس  وال مثَّ  وبلها، اليت وهي عدميَّة، معنويَّة وثالثة األخرية، وهي ثبوتيَّة، معنويَّة وثالثة
 .(4)"للسيوطي النحويَّة والنظائر األشباه يف كما  نُطقي ُحكم عنه يَنشأ وال فائدة ،
 للسيوطي؛ النحوية والنظائر األشباه بواسطة عنه نقل ولكن حيَّان، أيب الشيخ عن نَقل ود هنا وهو
ا أنَّه يوهمَ  لكيال أيًضا؛ ذلك فأوضح  .حيان أيب عن مباشرة نقل إَّنَّ
 .(5)"الرَّضي يف ما على الرَّاجحُ  هو واألوَّل: "قوله ذلك ومن

 .(6)" اإلظهار صاحب مذهبُ  هو كما  هبا خيصَّه مل َمن عندَ  حمالا  أو العصام، شرح يف كما: "وقوله
 .(1)"اللبيب مغين يف كما  وغريها: "وقوله

                                                            

 ( من وسم التحقي .177)ص  ينظر   (1)
 ( من وسم التحقي .164ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .232ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .159ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .160ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .160ينظر  )ص   (4)
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 ويف للسيوطي، النكت يف كما  الزَّوجني أواربِ  على احلمِ  إطالقَ " اجململِ " صاحبُ  وأجاز" :وقوله
 .(2)"إليه إشارة   القاموس
 أيًضا اعتماده مع نصوًصا، ينقل ومل فق ، والتقرير املعىن منها نَقل أنَّه العبارات هذه يف وُيالحظ -
 .أيًضا ذلك إىل وإشارته للسيوطي،" النكت" وهو، وسي  مصدر ىعل

  ذلك ومن منه، نقل الذي األصل يف النقل موِضعَ  يذكر ما أحياَنً  إنه بل -

 .(3)  ..."اجلحود الم حبث يف هللا عبد للسيِ د األلباب لب شرْح وىف: "قوله
، ويُعرب فيعمل مفرًدا يُبىن شيء أيُّ   األلغاز حبث يف للسيوطي والنظائر األشباه ويف: "وقوله  ماىنا
 .(4)"انتهى...  فُيهمل

 أراد َمن فيه، مذكور   االختيار وجه العطف، حبث يف الرَّضي يف كما  املختار هو واألوَّل" :وقوله
 .(5)"احلال حبث يف الرَّضي به صرَّح كما  "وووله". إليه فلرياجعْ  االطالَع،

 "األشباه والنظائر يف النحو"فقد نقل عن  ، مع التفهم ملا ينقل،ويتميز بلدقة واألمانة يف النقل
 . (6)"ج عن أصلها وموضعهافال أولَّ من أن خترُ ووله  " للسيوطي

أن من   ووله  "على هذا املوضع مشريًا إىل هذا التصويب بقوله (ليف هامش ) مث علَّ  زيين زاده
من أن ال خترج   والظاهر ،تاب األشباه والنظائر[هكذا يف ُنسخيت ]يعين نسخته من ك ؛خترج عن أصلها

  ".فلينظر إىل ُنسخة أخرى ،بكلمة )ال(
من أن " ففيه  ؛يح زيين زادهحة تص صحَّ تبنيَّ  ،(943/ 1) للسيوطيوّشلرجوع إىل األشباه والنظائر 

ل، كما فيه إشارة إىل وأمانته يف النق ة زيين زادهِدوَّ مما يدل على إبثبات )ال(، وهذا  ،"ج عن أصلهاخترُ  ال
موجها  ،صويبا ينقل، حيث أثَبَت ما يف النسخة على ما هو، مث أشار إىل التَّ مَ ِفطنته وذكائه، وحتريره لِ 
 .للنظر يف نسخة أخرى

 ّشألمساء، يصر ِح ال وليلة غري أحياَنً  كان  وإن - وائله إىل وول كل  نسبة على زاده زيين ِحرص من
 زمالئه أو شيوخه، من مسعه ما حىت يذكر أنه – عليه يرد أو القول، هذا على يعّتض كان  إذا خصوًصا
  ذلك على األمالة ومن ومعاصريه،

                                                            

= 

 ( من وسم التحقي .161ينظر  )ص   (1)
 وسم التحقي . ( من215ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .142ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .113ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .257ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .690ينظر  )ص   (4)
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 األستاذ ِمن استفيد كذا" :وقوله ."أفندي حممد الشيخ تعاىل هللا سلَّمه األستاذ ذكره كما: "قوله
 .(1)"هللا رمحه

ما ألطافُ  َحفَّْتهما أفندي حممد عامل شيخه عن شيخي نَقله كما: "وقوله : وقوله. (2)"اهلادي رهبِ 
 أفندي حممد العامل شيخه عن نقاًل  اهلادي، امللك رمحة عليه أفندي حممد الشيخ شيخنا أفاده كما"

 .(3)"حلصاري الكوز
 يقرأ كان  أنه ذكر ألنه اشرًة؛مب منه مسعه ممَّا هذا ولعلَّ  أستاذه، ذلك ذَكر الكتب أي ِ  يف لنا يذُكر ومل
 عرضتُ  وحني  "ووله يف كما  أستاذه، يستحسنه مبا نفسهب ويشيد واألوجه، املسائل يهعل ويعرض عليه،
 موطن يف وقال". استحسنه القوي، هللا رمحةُ  عليه الصوجبوي، أفندي حممد الشَّيخ األستاذ على هذا

 .(4)"استحسنه األستاذ على عرضُته وحني" :آخر
 األطول يف رأيتُ  مث اهلوادي، كتاب  وراءة عندَ  أفندي حممد درويش األستاذ من مسعتُ  هكذا"  ولهوو

م، امللك سلمه األستاذ وول يواف  ما للحفيد املختصر وحاشية  .(5)"واإلنعام التوفي  ويل وهللا العالَّ
 عليهم، واالعّتاض النقد، موضع يف رهمذكُ يَ  هألنَّ  هم؛ءَ أمسا يذكر فال ومعاصريه، أقرانه عن وأَما -
 .زاده زيين منهج يف ّشرزة مسة وهذه

 احلقري، هلذا" العوامل معربَ " مينِ   استعار ّشلعربيَّة اشتهر ممَّن يل صديًقا أنَّ  والعجب" :قوله ذلك من
 عن منقولة ثةالاال الوجوهَ  هذه رأى ملَّا مثَّ  وأْنَكرها، فاستبعدها الاالثة، الوجوهَ  هذه فيه رَأى طالعه، فلمَّا

 .(6)"وبلتها ما الرَّضي إىل الاالثة الوجوه هِذه تنُسب مل إنْ   يل ووال وِبلها،الرضيِ  
 ملَّا الطلبة بني ّشلنحو مشهورًا رجاًل  إنَّ  حىت  "وال حيث آخر موضع يف مبعناها احلكاية هذه وكرَّر
 .(7) ..."اجلديد العوامل على معربنا طاَلع

ا الَنقل، َّبجرد زاده زيين يكتفي وال  ّشلشرح إما ينقلها؛ اليت النقوالت على يعقِ ب ما كاريًا  وإَّنَّ
  النقل هذا يف جاءت اليت األووال من ّشالختيار أو عنه، املنقول غرض ببيان أو التوضيح،و 

 عقَّب مث". انتهى أتويله، إلمكان ذلك يف ُحجَّة ال  واسم البن التسهيل شرْح ويف  "ووله يف كما

                                                            

 ( من وسم التحقي .929ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .314ينظر  )ص   (2)
  .( من وسم التحقي925ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .313ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .599ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .348ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .960ينظر  )ص   (1)
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 .(1) "...التعيني عَدم يف كالنَّكرة  اجلِنس بالم املعرَّف جيَعل هو  ولتُ   "وائال

 جيوز ال واحد وعملهما عامالن اجتمع ملا ألنَّه وذلك  للشهاب التنزيل أنوار حاشية ويف": وقوله
  قلالن هناية بعد وال مث...". الاا ي رجَّحوا واحد، معمول على عامالن يتوارد ال إذ مًعا؛ إعماهلما

 حمله يف" مل" عمل ألنَّ  يقمن؛ مل إن  مال يف واحد، حمل ٍ  يف العاملني توارد وَّننع األوَّل، خنتار  ولت"
.(2) ..."البعيد حمله يف" إن" وعمل القريب،

 آخر هو الشافية فوائدال كتاب  أنَّ و  والصرف، النحو يف عديدةً  مصنَّفاتٍ  خلَّف ود زاده يينزِ  أنَّ   سبَ 
  ذلك على األمالة ومن األخرى، مصنَّفاته بعض على فيه أحال وود مصنَّفاته،
 .(3)"األطهار الِعلم طالب اي عنه تغفلوا فال اإلظهار، على معربنا يف ذكرته وود: "قوله

 على لبةالط يكون لئالَّ  ؛واإلظهار العوامل على ُمعربنا يف التفصيل، هذا ذكْرَن وود: "وقوله
 .(4)"التعطيل
 .(5) ..."األخيار من أحد كالم  على اطِ الع غري ِمن اإلظهار، على معريب يف وررتُه كذا  "وووله

 قة،الح أو سابقة كانت  سواء الشافية الفوائد كتابه  يف مواضع على زاده زيين إحاالت تعدَّدت
 كتابه،  من واملستفيد القارئ وعلى عليه اجلهد به يوفِ ر ممَّا وهذا حتديًدا، املواضع تلك إىل شرييُ  ما وأحياَنً 
 من أيًضا وهذا الح ، موضع على اإلحالة كانت  إذا أيًضا يشوق أنه كما  ّشلتكرار، امللل به يدفع وأيًضا
   ذلك يف هااستخدمَ  اليت العبارات ومن. األديب زاده زيين أسلوب
 مرَّ  كما" ،"مرارًا مرَّ  كما"   ،"تغُفل فال مرارًا؛ مرَّ  إعرابه" :قوله: سابقة مواضع على اإلحالة يف

  املصنِ ف وولِ  عندَ  التفصيلُ  مرَّ  وود  "وووله ،"سب  والتفصيل"و ،"التفصيل مرَّ  وود" ،"االختالف
 . (6)"إخل... رفع وأنواُعه

                                                            

 ( من وسم التحقي .165ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .321ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .772ينظر  )ص   (3)

 ش )ز(  "يف حبث املضمرات".يف هام 
 ( من وسم التحقي .652ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .903ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .224ينظر  )ص   (4)
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  وووله. (1)"اجملرورات أواِخر يف التفصيلُ  وسيجيء" :قوله :الحقة مواضع على اإلحالة يف
 تطَّلع لعلَّك التفصيِل، على ّشهلل، إال ووة وال حول ال إعرابِ  يف تعاىل هللا شاء إنْ  البواِوي وسيجيء"

  وووله. (3)"اإلشارة أمساءِ  حبثِ  يف التفصيلُ  وسيجيءُ   "وووله. (2)"التَّعطيل أهل من تكن مل إنْ  عليها
ناَدى حبث يف تعاىل هللا شاء إنْ  التفصيلُ  وسيجيء"

ُ
 عن تعاىل هللا شاء إنْ  - سيأيت كما  "وووله. (4)"امل

 .وهكذا... (5)"وريب
ق؛ وموضع سابق موضع على اإلحالة بي جيمع وأحياانً   املنادى، حبث يف مر كما: "قوله مثل الحِّ

 .(6)"الكتاب أواخر يف تعاىل هللا شاء إن وسيأيت
  يقول أمااهلا؛ على القياس ويطلب للملل، ودفًعا للتكرار، منًعا السابقة؛ الوجوه على حييل كما*  

 نستقصر فَِنَّ  األماال؛ سائرَ  عليه وِويسوا اإلخوان، أيها عنهما تغفلوا فال اآلخران، الَوجهان فيه مرَّ  وودْ "
الل رةُ كا  للطلبة فيلزم الكالم، يطولَ  لئالَّ  كاريًا؛  األوَّل الوجهِ  على

َ
.(7)"امل

 يدل مما املتكلَّف، غري والسجع األديب، ّشألسلوب هاهتمامُ زاده  زيين أسلوب عن احلديث يف سب 
، لبالغةّش اهتمامه كتابه  من مواضع يف ظهر وود ا،قيا تطبي البالغة بعلم عنايته على  علم وخصوًصا نظرايا
 .املعا ي
 املقام، هذا يف ّشالبتداء تعاىل هللا اسم اختصاص معىن يقصد أن للموحِ د فَينبغي" :قوله ذلك من
 .(8)"املعا ي ِعلم يف بُ نيِ   كما  العاِمل، على املعمول بتقدمي وذلك

 .(9)"املعا ي ِعلم يف َتقرَّر كما" :وقوله
 .(11)"املعا ي لمعِ  يف بنيِ   كما" :وقوله

                                                            

 ( من وسم التحقي .215ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .228ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .247ينظر  )ص   (3)
 ن وسم التحقي .( م255ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .633ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .857ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .349ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .167ينظر  )ص   (8)
 ( من وسم التحقي .251ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .167ينظر  )ص   (11)
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 يف البالغيَّة التعليقات بعض علَّ  وكذلك .(1)"...يكون أن من بد ال املعا ي أهل وعند" :وقوله
 .وهكذا. (2)"ُمرتَّب وَنْشر لفي  فيه"  كقوله  احلواشي،

 .املنط  علم يف املصطلحات بعض زاده زيين عبارات يف وردت كما
ا الدَّوُر، يلزم فال الشيء، وهو األعم ، ِجنسه ّشعتبار االسم إىل راجع   والضمري" :قوله كذل من  وإَّنَّ
، خصوِصه ّشعتبار إليه رَجع لو يلزم  .(3)"االمتحان يف كما  النوعيِ 

  املصرح، الدور وُيسمَّى عليه، يتووف ما على الشيء تووف  "وهو املناطقة، اصطالحات من والَدور
 على ب و ،ب على أ يتووف كما  املضمر الدَّور ويسمى مبراتب أو وّشلعكس، ،ب على أ يتووف كما
 مبرتبتني عليها تقدُّمه يلزم الدور يف هأنَّ  هو سهفْ بن َ  الشيء تعريف وبني ورالدَّ  بني والفرق ،أ على وج ،ج
 .(4)"واحدة مبرتبة نفسه على تقدمه يلزم بنفسه الشيء تعريف ويف صرحًيا، كان  إن

افية" إىل احلديث عن بعض املسائل الفقهيَّة، من ذلك حدياه عن تطرَّق زيين زاده يف كتابه "الفوائد الشَّ 
كما يف البخاري. وجه النهي  أنَّه ليس آلة   -"ويف احلديث هني عن اخلذف   حكم اخلذف، حيث وال

البُندوة  الَّ َمن شذ منهم على حترمِي كل ما وتلتهالصَّيد؛ ألنَّه ليس من احملدَّدات، وود اتَّف  العلماء إ
هلَّب، ووال ابُن حجر

ُ
ا كان كذلك ألنَّه يقُتل الصيد بقوَّة(5)واحلجر، كما وال امل ه"   وإَّنَّ  .(6)راميه ال حبدِ 

 
 األلفاظ ببعض أتى أنَّه إالَّ  العربية، لغةّشل" الشافية الفوائد" كتابه  يف اْلتزم وود اجلنسية، تركي زاده زيين

  كتابه  من موضعني يف الّتكية،
 عجب نه  رْكيّشلت ُّ  عنه يعربَّ  وهلذا عليه؛ ليس التعجُّب إنشاء وهو معناه،  الاا ي والوضع"  ووله :األول

                                                            

 ي .( من وسم التحق186ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .184ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .202ينظر  )ص   (3)
"التعريفات" علي بن حممد الشريف اجلرجا ي، ضَبطه وصحَّحه مجاعة  من العلماء، دار الكتب العلمية،  ينظر: (9)

 (.191م. )ص  1483-ه  1913لبنان، ط األوىل -بريوت 
البن حجر العسقال ي، روَّم كتبه وأبوابه وأحادياه  حممد فؤاد عبد ، البخاري"( ينظر  "فتح الباري شرح صحيح 1)

العزيز بن عبد  الباوي، ووام إبخراجه وصحَّحه وأشرف على طبعه  حمب الدين اخلطيب، وعليه تعليقات العالمة  عبد
 (.411/ 4ه ، )1314بريوت،  -هللا بن ّشز، دار املعرفة 

 لتحقي .( من وسم ا477ينظر  )ص   (4)
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 .(1)"تعاىل هللا رمحه األستاذ ِمن استفيد كذا  ايتدي، ايردم زيد
 نه  ّشلّتكي عنه يُعربَّ  وهلذا التعجب؛ إنشاء املعىن ألنَّ  عليه؛ ليس هنا املراد واملعىن  "ووله :الثاين
.(2)"ايتدي يردم زيد عجب

                                                            

 ( من وسم التحقي .928ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .428ينظر  )ص   (2)
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 املبحث الثاين

 مصادر زيين زاده يف كتابه

 هذا كتابه  يعد إذ الشافية؛ الفوائد بهكتا  يف عليها وأحال منها، نَقل اليت زاده زيين مصادر تعدَّدت
 النحاة خلَّفه الذي النحوي الّتاث من زاده زيين أفاد حيث واملعربني، النحاة آراء يف ضخمة موسوعة
 من غريهم عن أيًضا ونقل هو، زمنه وإىل النحو نشأة منذ النحاة أئمَّة من كاريٍ   عن نَقل فقد واملعربون؛
 العلماء ِذكر تفصيل يلي وفيما. واملناوشة التَّحليل مع آرائهم، من كاريًا  ابهكت  وضمَّن واألئمَّة، العلماء
 حنو إليهم أشار أو كتابه،  يف زاده زيين عنهم نَقل نالذي العلماء عَدد بَلغ وود زاده، زيين عنهم نَقل الذين

   ياهتمفَ وَ  حبسب مرتَّبني كالتايل  وهم عاِلًما،( 114)
 .مرتني ِذكره ورد ،(ه  111( )عمرو أبو لشيخا) العالء، بن عمرو أبو -1

 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 111( )إمامنا) َحنيفة أبو -2

 .مرة( 19) ِذكره ورد ،(ه 111) الفراهيدي أمحد بن اخلليل -3
 .مرة( 84) ِذكره ورد ،(ه 181) رْب ن َ و ُ  بن عامان بن عمرو بشر أبو سيبويه، -9

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 182) يوسف أبو -1
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 182) حبيب بن يونس -4

 .مرة( 12) ِذكره ورد ،(ه 184) الكسائيُّ  -1
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه  143) الرُّؤاسي النيلي -8

 .مرة( 14) ِذكره ورد ،(ه 211) زكرايَّ  بن حيىي الَفرَّاء -4

 .حدةوا مرة ِذكره ورد ،(ه 214) الضرير معاوية بنُ  هشام -11
 .مرة( 11) ِذكره ورد ،(ه  211) اجملاشعي، مسعدة بن سعيد احلسن أبو األوس ، األْخَفش -11

 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه 214) األصمعي -12
 .مرات أربع ِذكره ورد ،(ه 221) اجلَْرمي -13

 .مرات سبع ِذكره ورد ،(ه 294) حممد بن بكر عامان أبو املاز ي، -19
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 .مرة( 31) ِذكره ورد ،(ه 284) يزيد بن حممد الَعبَّاس أبو املرب ِد، -11

14- ،  .واحدة مرة ذِكره ورد ،(ه  241) الشيبا ي زيد بن حيىي بن أمحد العباس، أبو ثعلب 
 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه 244) َكيسان  ابن -11

 .مرة( 22) ِذكره ورد ،(ه 311) الزجَّاج -18
 .مرات أربع رهِذك ورد ،(ه 314) السرَّاج ابن -14

 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه  331) النحَّاس ابن -21
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 391) مربمان بكر أبو -21

 .مرة( 11) ِذكره ورد ،(ه 348) السِ ريايف -22

 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه 311) الفارسي علي أبو -23
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 389) الرُّما ي -29

 .مرة( 12) ذِكره ورد ،(ه 342) الَفْتح أبو جين، ابن -21
 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 341"( )اجململ" صاحبُ ) فارس ابن أمحد -24

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 914) العبدي -21
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 921( )البديع صاحب) مسعود بن حممود -28

 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 921) املرزوويُّ  -24

 .مرات ثالث ذِكره ورد ،(ه 931) طالب أيب بن َمكي -31
 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه 918) ِسيده ابن -31

 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 911) اجلرجا ي القاهر عبد الشَّيخ -32
 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه 914) الشنتمري األعلمُ  -33

 .واحدة مرة ذِكره ورد ،(ه 114) احلَريري القاسم أبو -39
 .مرات مثا ي ِذكره ورد ،(ه 118) بَرهان ابن -31

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 124) الَعريف ابن -34
 .مرة( 28) ِذكره ورد ،(ه  128) ،(اإلفصاح صاحب) الطراوة بن احلسني أبو الطَّراوة، ابن -31

ُطر ِزي -38
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 134) امل
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 .مرة( 13) ِذكره ورد ،(ه 138) الزَّخمشري -34
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 192) الشَّجري ابن -91

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 148( )النُّحاة مبلك امللقَّب) نزار أبو -91
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه  144) الدَّهَّان ابن -92

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 182) بر ِي ابن -93
 .تنيمر  ِذكره ورد ،(ه  142) َمضاء ابن -99

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 141) اجلَوزي ابن -91

 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 411) اجلُُزويل -94
 .مرات أربع ِذكره ورد ،(ه 414) خروف ابن -91

 .مرتني ذِكره ورد ،(ه  414) الُعكربي الَبقاء أبو -98
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 418) طلحة بن بكر أبو -94

 .مرات أربع ِذكره ورد ،(ه 424) السَّكَّاكي -11
 .مرات أربع ِذكره ورد ،(ه  493) يَعيش ابن -11

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 499 بعد) اخَلضراوي احَلكم أبو -12

 .مرات أربع ذِكره ورد ،(ه 491) الشََّلوِبني احَلسن أبو -13
 .مرتني ِذكره ورد ،(491) اجلَاَربردي -19

 .مرة( 22) ِذكره ورد ،(ه 494( )املصنِ ف) احلاجب ابن -11
 .مرات مثا ي ِذكره ورد ،(ه441) األندلسي -14

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 441) إاين ابن -11
 .مرة( 12) ِذكره ورد ،(ه 444) ُعصفور ابن -18

 .مرة( 49) ِذكره ورد ،(ه 412) مالك ابن -14

 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 481) الضَّايع ابنُ  -41
 .مرات أربع ذِكره ورد ،(ه  481) (سعيد أبو القاضي) ،الَبيضاوي -41
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ين بدرُ  -42  .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 484) مالك ابن ،الدِ 

 .مرة( 223) ِذكره ورد ،(ه 484) الرَّضي -43
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 488) الرَّبيع أيب ابن -49

 .اتمر  ثالث ِذكره ورد ،(ه 488( )البسي  صاحب) الِعلج ابن -41
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 444) القواس ابن -44

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(112( )املبا ي رصف صاِحب) املالقي جعفر أبو -41
 .واحدة رةم ِذكره ورد ،(ه 131) اخلَُبيصي -48

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 139) الفاكها ي -44

 .مرة( 24) ذِكره ورد ،(ه 191) النحوي حيَّان أبو -11
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 194) الطِ يب -11

 .مرات مخس ِذكره ورد ،(ه  194) واسم ابن -12
ين جَنم -13  .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 194) سعيد الدِ 

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 114) السبكي   الدين تقي الشيخ -19
 .واحدة مرة ذِكره ورد ،( ه 118) املِصري العَرب َزين -11

 .مرة( 91) ِذكره ورد ،(ه 141) ِهشام ابن -14

 .مرات أربع ِذكره ورد ،(ه 111) عاِدل ابن -11
 .مرات سبع ِذكره ورد ،(ه 114) هللا عبد سيِ د -18

 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 184) الوزير الَكمال ابن -14
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 141) الغرَنطي اللخمي موسى بن إبراهيم إسحاق، أبو ،الشاطب   -81

 .مرات تسع ِذكره ورد ،(ه 143) التفتازا يُّ  -81
 .مرات تسع ِذكره ورد ،(ه 814( )السَّندُ  السيِ دُ ) الشريف السيد -82

 .مرات ست ِذكره ورد ،(ه 821) الشُُّمين -83
 .مرة( 84) ِذكره ورد ،(ه 831) الدَّماميين -89

 .(ه 894) آّشدي الدولت عمر بن أمحد اهلِندي، -81
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 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 811) احللب حُممَّد -84
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 812) العسقال ي َحَجر ابنُ  -81

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 811) الطُّوسي ّشّش حاجي -88
 .مرات ست ِذكره ورد ،(ه  811) ُمصنفك املوىل -84

 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 814) الَكافيجيُّ  -41
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه  881) خسرو ُمنال -41

 .مرة( 23) ِذكره ورد ،(ه 884( )جلب حسن) الفناري حَسن -42

 .مرة( 11) ِذكره ورد ،(ه 848) اجلَامي -43
 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه 412) السَّخاوي -49

 .مرات مثا ي ِذكره ورد ،(ه 411) األزهري خالد -41
 .مرة( 18) كرهذِ  ورد ،(ه 411) السُّيوطي -44

 .مرات مثا ي ِذكره ورد ،(ه 411 حوايل) هللا ِعصمةُ  -41
 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه  499) زاده َشيخ -48

 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه 491) جلب َسعدي -44

 .مرات ثالث ِذكره ورد ،(ه 491  وويل ه ،411) اإلسفرايين الِعصام املوىل -111
 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 413 حنو) القهستا ي -111

 .واحدة مرة ذِكره ورد ،(ه  419) اهليتمي حجر ابن -112
 .مرات مثا ي ذِكره ورد ،(ه 481( )االمتحان وصاِحب اإلظهار، صاحب) الربكلي -113

 .مرات أربع ِذكره ورد ،(ه 482) السُّعود أبو -119
 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 489( )اإلفصاح صاحب) الِعزي -111

 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 1111( )الضيائيَّة الفوائد حمشِ ي) القوجبي أفندي هللا بدع -114

 .مرات سبع ِذكره ورد ،(ه  1119) القاري علي -111
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 1114) الشريي أو الشري العيشي -118
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 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 1114) الشريانشي الفاضل -114

 .واحدة مرة ذِكره ورد ،(ه 1124( )اإلظهار شارح) زاده وصاب -111
 .مرة( 24) ِذكره ورد ،(ه 1144( )اخلفاجي الدين ِشهاب) الشِ هاب املوىل -111

 .مرات أربع ِذكره ورد ،(ه 1181 بعد) األطوي -112
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(1181) االمتحان حاشية يف جي اطه بقوش املفيت -113

 .مرات ثالث ِذكره ردو  ،(ه  1114) الفاسي -119
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(ه 1111) موهب ابن -111

 .مرتني ِذكره ورد ،(ه 1194) أفندي دده -114

 .مرات ست ذِكره ورد ،(ه 1141) الصوجبي أفندي حممد األستاذ -111
 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(...) حلصاري الكوز أفندي حممد عامل شيخه شيخ -118

 .واحدة مرة ِذكره ورد ،(...) أفندي حممد درويش األستاذ شيخه -114
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 فقد عليها، أحال أو إليها، أشار أو كتابه،  يف زاده زيين منها نقل اليت واملؤلَّفات الكتب تعدَّدت
 كُتب  على املصادر هذه تقتصر ومل ف،والصر  النحو يف األصليَّة واملؤلَّفات الكتب عن النقل من أْكَار
 اللغوية، املعاجم وكتب واألدب، البالغة كُتب  من نقل بل - األكار هي كانت  وإنْ  - فق  النحو
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 لثاملبحث الثا

 مذهب زيين زاده النحوي ومواقفه النحويَة، وأصول النحو عنده

 أن حاول أنَّه ويظهر البصريِ ني، إىل مييل الغالب يف كان  وإن معيًنا، حنوايا  مذهًبا زاده زيين يلتزم مل
 كابن  ،املتأخرين حاةالنُّ  وبعض الكافية، صاحب احلاجب ابن وبل نمِ  النحاة من املتقدِ مني اُخط يّتسَّم

 وتقريراهتم، ترجيحاهتم على يعتمد ما كاريًا  ألنَّه هشام؛ وابن الرَّضي خصوًصا بعده وَمن نفسه، احلاجب
 على الرضي شرح على هواعتماد عنه، نقوالته كارة  من يظهر كما  األكرب، النصيب ذلك من وللرضي
 .والّتجيحات ئلاملسا غالب يف عليه وإحالته له، أوَّل كمصدر  الكافية

 على ألحد بيتعصَّ  ومل ،على السواء رينواملتأخ ِ  منياملتقد ِ  حاةالنُّ  مع ةمستقلَّ  بشخصية زاده زيين لتعامَ 
 فمصن ِ  -ابن احلاجب  ومن ،(والكوفة البصرة) املدرستني اةحنُ  من مواوفه توضيحُ  يلي وفيما أحد،
 يف عليهم واعتمد عنهم، نقل الذين حاةالنُّ من و  الكافية،منت  ُشرَّاح منو  - (أعربه الذي املنت) الكافية
  إعرابه

 أكار إذ البصريِ ني؛ إىل الغالب يف مَييل كان  وإن - بعينها ملدرسة يتعصب مل زاده زيين أنَّ  سَب 
 وجه ويبنيِ   اآلراء، فيحكي الفريقني، بني َحَكم أنهك  يقف ولكنَّه - البصريِ ني حاتيترج هي ترجيحاته
  آَخر بتحقي  أييت وود اآلَخر، على ابعضه يرجِ ح وود اخلالف،
 ِمن ليس البصريَّة عند األلف أنَّ  الفريقني بني االختالف وجه" :قوله البصري ِّي آلراء ترجيحه فمن
ا الكلمة، نْفس  أبن فيلتبس للووِف، الفتحُ  لسَق  األلفُ  لوال ألنَّه ؛الَفتحةِ  لَبيان به ِجيءَ  زائدة هو وإَّنَّ
 .(1)"الرضي يف ما على الراجحُ  هو واألَول الكلمة، نفس ِمن األلف  الكوفيَّة وعند املصدريَّة، احلرفيَّة

 البصريني ومذهب ُمقدَّرة، أبن ال حبىت املضارع انتصاب الكوفيِ ني وعند البصريِ ني، عندَ  هذا ؛: "وقوله
 كما  - أوىل واجملاز االشّتاك، الكوفيني مذهب على ويلزم جماز، وهو اإلضمار، عندهم يلزم ألنه جح؛أر 
 .(2)"النحو يف للسيوطي والنظائر األشباه يف

                                                            

 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .849ينظر  )ص   (2)
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 أنَّ   الضم ِ  على أو الفْتح، على( هو) بناء يف والكوفيِ ني البصريِ ني بني اخلالف مبىن أنَّ  واعلمْ " :وقوله
 ووله يف كاأللف  لإلشباع هو بل منها، ليس أنَّه الكوفيِ ني وعند الكلمة، نْفس ِمن نيالبصري ِ  عندَ  الواو

 يف كما  لضرورةٍ  إال ياُبت ال وأيًضا يتحرَّك، ال اإلشباع حرفَ  ألنَّ  األوَّل؛ القولُ  والصوابُ  إنَّنا، فكيف
 ."(1)الرضي

 أنَ  إاَل  البصريِ ني من اجلمهورُ  منَ َعه نْ وإ به اجلار تعل  فِنَّ   "ووله :يالكوفي ِّ  آلراء ترجيحه ومن
 أال التعلُِّ ؛ جواز ِمن الكوفيِ ني، ووولُ  منهم، السراج وابن والر ما ي الفارسي وول املتأخِ رين عند املختار
 .(2)!"الفتَّاح؟ هللا رمحة عليهم املفتاح، ُشروح يف ذلك احملقِ قني جتويز يُرى

 وجه...  الكوفيِ ني، خُمتار هو كما  مركَّب أو البصريِ ني، خُمتار هو كما  فعليَّة مجلة معه وهو"...  :قوله
 أو صفة، أو احملذوف، للمبتدأ خربًا الواوع املستَقر ِ  الظرفِ  يف احملذوف املتعلِ   أنَّ  الفريقني بني االخِتالف

 لكون الكوفيَّة؛ اختيارِ  على واالسم العمل، يف أصاًل  الِفعل لكون ؛الَبصريَّة اختيار على للفعل حااًل 
 ليس إطالوه على القولني ِكال   اللبيب مغين يف وال هشام ابنَ  لكنَّ  املذكورات، هذه يف أصاًل  اإلفراد

 أو - اُمضارعً  أو ماضًيا - الفعل ِمن املقام اوتضاه ما على املذكورات هذه يف املتعلِ   يُقدَّر بل بصحيح،
 من طائفةٍ  وولُ  صفة، وأ ،حااًل  أو خربًا، الواوع املستقر ِ  الظرف يف الضَّمري اعتبارَ  إنَّ  مث االسم، ِمن

 مع ُحذف الضمري ألنَّ  الظَّرف؛ نفس اخلرَب  أنَّ  إىل السِ ريايف وذَهب تبعه، وَمن الرَّضي واختاره النُّحاة،
 شْرحه ويف التوضيح، يف هشام ابن وصحَّحه ،احملذوف ملتعلِ  ا احلقيقة يف اخلرب  وويل احملذوف، املتعلِ  
 هللا بسم مجلةَ  أنَ  ذكران ممَا فظَهر. املبتدأ على (صاِدوًا) معىَن  َتضمُّنه لذلك املصحِ ح  األزهري ِ  خلالد

 تفاسريال يف واملشهور البصريَة، قولُ  والثاين الكوفَية، قولُ  واأُلوىل واالمسَية، الفِّعلَية حتتمل
 .(3) ..."اللبيب مغين يف كما  األَول القول واألعاريب

 عندهم إالَّ  ألنَّ  الكوفيِ ني؛ عند الواو على ومعطوف البصريِ ني، عند الكل ِ  من البعض بدل  "...يقول
 وهذا إجياب، بعدَ  منفيي  ذاك لكن وبلها، ملا خمالف   بعدها ما أنَّ  يف العاطفة ال مبنزلة ةالصور  هذه يف

 أو لفظًا منه املبَدل إىل يعود ضمري من البعض بدل يف بدَّ  ال أبنَّه البصري ِّي قول ورُدَ  منفي، بعد موَجب
 كما  واإلجياب النفي يف منه مبدللل خمالف وأبنه هنا، ها ضمري وال رأَسه، زيًدا ضربت يف كما  تقديرًا،

 ،الضمري بدون الرب  دجِ وُ  فِذا منه، املبدل إىل للرب  الضمري شرط أبنَّ  عنه وُأجيب. اللبيب مغىن يف
 فُعِلم األول، ِمن الاا ي إلخراج وإال األول، الكالم متام من بعدها وما إالَّ  ألنَّ  هنا؛ كما  الغرض حصل

                                                            

 ."يف هامش )ز(  "أي احلرف الذي يعد يف املعطوف عليها يف مررت وّشبه 
 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .516ظر  )ص  ين (2)
 ( من وسم التحقي .171ينظر  )ص   (3)
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 املقتضي احلرفِ  مع التخالف ِمن مانعَ  ال وأبنَه الضمري، إىل حيتجْ  ومل بذلك، الرب ُ  فحَصل بعضه أنَّه
 أيًضا ورُدَ . والدماميين الرضي يف كما  كرمي  وال ظريف ال برجل مررت  حنو الصِ فة، يف جاز كما  لذلك،

 ليس هأبنَ  وُأجيب العوامل، يلي العطف أحرف ِمن شيء وليس زيد، إالَّ  وام ما :بقوهلم الكوفي ِّي قول
 .(1)"اللبيب مغين يف كما  زيد إال أحد وام ما  األصلُ  إذ ؛التقدير يف اتلَيها

 الشَّرط على اجلزاء تقدُّم جواز لعدم الشرط؛ هذا جزاءَ  به (يُرفع ما على يُبىن)  ووله وليس" :يقول
 .(2)"مرَّ  كما  الشَّرط، على اجلزاء تقدمي جواز يف للكوفيِ ني خالفًا البصريِ ني، ندع

 الفاعل يف عمِله شْرط وجود لعدم البصريِ ني؛ عند املستقر الظرف فاعلَ  مخسة كون  جيوز وال" :ويقول
م واألخفش؛ للكوفيِ ني خالفًا الظَّاهر،  .(3)"مرارًا مرَّ  كما  الشَّرط، جودِ و  بال الظاهر الفاعل يف إعماله جوَّزوا فِهنَّ

   اآليت يف الكافية، مصنِ ف احلاجب ابن من زاده زيين مووف توضيح ميكن
 من احملقِ قني من ويعدُّه عليه، الاناء من ُيكِار إذ له؛ السَّائد املووف وهو: واملتابعة املوافقة -1

 علم يف ُصنِ ف ما أْحسنِ  ِمن" احلاجبيَّة الكافية منْتَ  يعدُّ  كما  اختياراته، ويقدم آبرائه، ويعتين لنُّحاة،ا
 وإىل الشباب بعد مث املنت، هذا حِبفظِ  شبابه ُعنفوان يف مشتغاًل " كان  أنه نْفسه عن ويذُكر ،"اإلعراب
 .(4)"بتعليِمه مشتغاًل  كان  شيخوخته
  ووله  ّشملصنِ ف زاده زيين إعجاب ُتظهر اليت املواطن ومن
 بعد فيما صرَّح مثَّ  ُعِلم، وودْ   بقوله نبَّه مث الدليل، ِضمن يف احلدود إىل أشار حيث املصنِ ف درُّ  وهلل"
 . (5)"الطَّبائع مراتب اختالف على بناءً 

 املصنِ ف لكالم املوافقة أهنا على بناءً  خيتارها إَّنا زاده، زيين خيتارها اليت اإلعرابية األوجه وغالب
 حنو أو اختياره، أو املصنِ ف، مذهب هذا أن على نصه مع كتابه،  معظم يف مشى هذا وعلى واختياره،
 راجع فيه فاعله ُمقدَّرة، أبنْ  منصوب مضارِع ويدلُّ  ّشختلف، متعلِ   الالم( ليدلَّ   ")ووله ذلك من ذلك؛
 .(6) "...املصن ِّف لكالمِّ  املوافِّق وهو ما، إىل

                                                            

 ( من وسم التحقي .191ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .348ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .119ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .119ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .144ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .211ينظر  )ص   (4)
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ا له، حملَّ  ال السُّكون على مبيني  تعريف، حرف الالم  "ووله  لتعذُّر الوصل مهزةُ  عليه زِيَدتْ  وإَّنَّ
 .(1) ..."الالم ُدخولُ  َخواصِ ه ومن  وال حيث املصنِ ف واختاره سيبويه، عند هذا ّشلساِكن؛ االبتداء
 اختيارهو  تقدميُه صنيعه من وظاهر. وائله إىل وول كل  َنسًبا ذلك بعد األووال بقية زاده زيين ذكر مث
 .اآلراء حكاية يف عادته وهذه اآلراء، أول ذكره إذ احلاجب؛ وابن سيبويه لرأي
م بل   وليق سيبويه؛ رأي خالف كان  وإن حىت اإلعراب، يف هتار وخي احلاجب، ابن وولَ  زاده زيين يقدِ 
 بتقدُّم خمتلفني عاملني معمويَل  على الشَّيئنيِ  عطف وَبيل ِمن رفًعا، على عطف منصوب، (َنصًبا)"
 ..."سيبويه جيوزه مل وإنْ  ،جييءُ  كما  املصن ِّف عندَ  جيوز فإنَه عمر و، واحلجرةِ  الدارِ  يف زيد  كما  اجملرور

 .للكافية إعرابه يف كارية  ذلك ومواضع. (2)
 من حال احمللِ ، منصوبة أو ُأسند، مجلة على عطف   هلا حملَّ  ال أو احمللِ ، مرفوعةُ  ةواجلمل" :ويقول

 ود فِنَّ  لسيبويه؛ ِخالفًا سيجيُء، كما  املصن ِّف، ذهب وإليه البصريِ ني، عند ود بتقدير األمرين أحد
 وهو: حَيان أبو قال قديرًا؛ت وال لفظًا الزم غري عندهم ود فِنَّ  للكوفيِ ني؛ وِخالفًا لفظًا، فيه الزم   عنده

 ."(3)املفتاح شرح يف السند السيد ورَجحه ،الَصحيح
 يعتذر وكأنه ذلك، سبب معلِ اًل  ذلك، يوضح املصنف رأي خالف فيها خيتار اليت املواوف يف وحىت

 يف البيضاوي القاضي[ فاعُله ُيسم مل ما مفعول  أي] عنه وعربَّ   "يقول املصنف؛ ملذهب خمالفته عن
 احملصِ لني؛ بني فيما وأشهرُ  منهما أوصرُ  وهذا ،"الفاعل َنئب"ب  اإلظهار يف االمتحان وصاِحب اللب،
 .(5)"املصنف مذهب ِخالفَ  كان  وإنْ  املعَرب، هذا يف كاريًا  به (4)ُعربِ   وهلذا

 على ةالكافي شرَّاح اعّتاضات بعضِ  عن وجييب احلاجب، ابن عن زادهْ  زيين يدافع: عنه الدفاع -2
   ووله ذلك من العصام؛ املوىل مع ذلك َيصنع ما وأكار احلاجب، ابن
 وهو العطف، حْرف إبقاء مع املعطوف، حذفَ  كالِمه  يف أبنَّ  املصنِ ف على[ العصام  أي] أوَرد مث"
 له، املتعل  إبقاء بال املعطوف حبذف مقيَّد اجلواز عدمَ  أبنَّ  عنه وُأجيب. اللبيب مغين يف كما  جائزٍ  غري

                                                            

 ( من وسم التحقي .114ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .219ينظر  )ص   (2)
 ."يف هامش )ز(  "فيه رد للفاضل الرضي 
 ( من وسم التحقي .214ينظر  )ص   (3)
(9.  ( يف )ب(  أعربِ 
 ( من وسم التحقي .311ينظر  )ص   (1)
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 .(1)"ال وهو املتعل ، أبَقى وهنا
 أنَّه إالَّ  اإلضافة تتابع كان  وإن املصنِ ف عبارة ويف  "يقول حيث خطأ؛ أنه يتوهم ام املصنف كالم  عن يَدَفع وأحياَنً 

 .(3) "(2){نُوحٍ  وَ ْومِ  َدْأبِ  ِمْالَ }  تعاىل كقولِه  الُقرآن يف لوروِده ّشلَفصاَحة؛ خمل ٍ  غريُ 
ه، مستحسًنا احلاجب، ابن على االعّتاض على النحاة بعض جوابَ  زاده زيين ينُقل وأحياَنً   من إايَّ

ُفصَّل شرْح يف ذكره احلاجب، البن ِخالفًا  "... ووله ذلك
 الرد ِ  هذا عن وأجاب اللبيب، مغين يف كما  امل

 عل  مث". عليه يُعتمد نقلٍ  إىل احملقِ قني شيخ احلاجب ابن كالم  رد ِ  يف َيستند مل أبنَّه  شرحه يف الدماميينُّ 
 .(4)"الرد هذا إىل ُيصَغى فال  "بقوله النقل هذا على احلاشية يف زاده زيين

  جيوز وال ل،الفاع اسم عمل يف ملفوظًا يكون أن من بدَّ  ال املوصوف أبنَّ  املصنِ ف وول وُردَّ   "ويقول
 يف كما  تقديرًا، أو لفظًا موصوف له إالَّ  فاعلٍ  اسمِ  ِمن ما إذ االعتماد؛ اشّتاط لنْفي ُمقدرًا، كونه

 وود بشيٍء، ليس هذا  وال حيث ،التنزيل أنوار حاشية يف الدين شهاب عنه وأجاب وغريه، االمتحان
 .(5) .."..األلفيَّة يف وال كما  املقدَّر ّشملوصوفِ  النُّحاةُ  صرَّح

 املفاجأة ملعىن ظرفًا كونه  وجيوز" :قوله ذلك من املصن ِّف، قول من خطأً  يُتوَهم ما ينفي وأحياانً 
 خرجتُ   أي عليه، الدَّاللة ِمن فيه ما لقوَّة إظهاره؛ عن اسُتغين ود يظهر ال عامل وهو إذا، من املفهوم

  يلزم فال الالزم؛ منزلةَ  منزَّل ففاجأت لشَّرح،ا يف املصنِ ف إليه ذهب كما  السَُّبع، وووف زمانَ  ففاجأت
 وقتَ  فاجأت التقدير نَ إ: الشرح يف املصن ِّف قول مِّن ُتوه ِّم كما  لفاجأتُ  به مفعواًل " إذا" كون

 .(6) ..."الظرفَية الزم إذا أبنَ  عليه فاعرتض الَسُبع، وقوف
، متام بعد ماحُلك لبيان استئناف؛ هلا حمل ال الفعليَّة واجلملة  "وووله  وارتضاه الرضي يف كذا  احلدِ 
 مقصود، يف املستكن ِ  من حال أو لتابع، صفة اجلملة هذه إنَّ   وال َمن لقول وجهَ  فال بعُد؛ الشارحون

 هذا وما كذلك،  وليس التعريف، يف داخاًل  آخره، إىل... يتوسَّ   ووله كون  حينئذٍ  يلزم ألنَّه اتبع؛ أو
 متام بعدَ  شرط: هذا شر ح يف املصن ِّف قال وقد كيف  منه؛ يءبر  هو ما ىعل املصنف كالم  محل إاَل 

 ."(7)!؟احلد
 النادرة، املواِضع بعض يف احلاجب ابن زاده زيين عارض :عليه االستدراك أو املعارضة -2

                                                            

 ( من وسم التحقي .149ينظر  )ص   (1)
 .31  غافرورة س (2)
 ( من وسم التحقي .237ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .311ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .911ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .313ينظر  )ص   (4)
 ."يف هامش )ز(  "فيه رد لبعض املعربني 
 ( من وسم التحقي .434ينظر  )ص   (1)



 
 88 

 يسم مل ما مفعول  "ووله ذلك من األشهر، أو األوىل اختيار ّشب من اعّتاضات جمرد تكون ومعظمها
 األلفيِة، يف مالك ابن وعبارة سيجيء، كما  املصنِ ف، وعليه املتقدِ مني، عبارة هذا لوضع، فاعله

 ود الفاعل عن النائب أنَّ   أحدمها  لوجهني ِعبارهتم؛ من أَْوىل وهو الفاعل، عن َنئب    (1)والشَّذورِ 
 مل ما مفعول أنَّه عليه قيصدُ  درمهًا زيد أُعطي حنو يف املنصوب أنَّ   والاا ي. مفعول وغري مفعواًل  يكون
 َنئب  "اللُّب يف القاضي وعبارة الشذور، شرح يف هشام ابن ذكره كما  ُمراًدا وليس فاعله، ُيسمَّ 

 أن على وينصُّ  احلاجب ابن رأي يذكر فهو...". اإلظهار صاحب وعليه منهما، أخصر وهو ،"الفاعل
  .(2)"فيه مشاحَّة وال منهم، اصطالحات   رياتِ التعب هذه أنَّ " على ذلك بعدَ  نص كان  وإن غريه، األوىل

 ِعبارةُ  هو كما  - فاعُله  "... -له امسًا وليس فاعل أبنه الناوص الِفعل مرفوع تسمية عن - وووله
 يف لدخولِه ِحَدٍة؛ على املرفوعات من كان  مرفوعَ  املصنِ ف َيذكرِ  مل مَثَّةَ  وِمن املصنِ ف، ذهب وإليه سيبويه،
 عن التعبريُ  النحويِ ني ُعرف يف الشاِئع  ملصنِ فه التسهيل شرح ويف. املشهور هو كما  - امسُه أو - الفاِعل
 التعبريين فأيَّ  واملفعول، ّشلفاِعل عنهما سيبويه وعربَّ  ّشخلرَب، منصوبه وعن ّشالسِم، الناوص الِفعل مرفوع

 . (3)"انتهى. أْوىل األشهر االستعمال لكن أصاَب، النحويُّ  اسَتعمل
 كان  وإن واألشهر األوصر لكونه الفاعل؛ بنائب عنه تعبريه سبب يف زاده زيين كالم  وريًبا وسَب 
 .املصنِ ف رأي خالف
 حيث املتقدمني؛ على به اعّتض فيما له وجه ال أبنه املصنف، على زاده زيين اعّتض موطنٍ  ويف -
ماإ  األخريين املاالني هذين يف املتقدِ مني وول إنَّ  مث" :يقول  احلركة إطالق من الضمِ ، على مبنيَّان هنَّ
؛ الِبنائي احلْرف على البنائيَّة  .(4)"الرَّضي يف كما  ،إطالَقهم املصن ِّف لرد ِّ  وجه فال جماز 

 م ن كا ري  ع ن ينُق ل نك ا  وإنْ  فِنَّ ه وس طًا، مووًف ا ووو ف مس تقلَّة، بشخصية النُّحاة مع زاده زيين تعامل
 عل ى ويع ّتض ويؤي ِ ده، أص وب ي راه م ا اآلراء ه ذه من ينتقي بل فق ، النَّقل على يقتصر مل أنه إال النحاة

 يص  ف فبينم  ا واح  ًدا، مووًف  ا ع  نهم نق  ل ال  ذين النح  اة م  ن يِق  ف فل  م ذل  ك، عل  ى وي  ربهن خط  ًأ؛ ي  راه م  ا
 بع ض عل ى يع ّتض ّشحملقِ ق ني، يص فهم ال ذين وح ىت ،واجله ل ّشلغفلة آخرين يِصف ّشحملقِ قني، منهم طائفة
 يف ذل ك س ب  كم ا.  حق ه أح ًدا يهض م ومل ألح د، يتعص ب فلم للصواب؛ مواف  غري رآه إذا أحياَنً  آرائهم
 ينق ل ال ذين النح اة وبع ض الكاي ة شراح من مووفه بيان يلي وفيما. والكوفيِ ني البصريني من مووفه تفصيل
 .عنهم

                                                            

وذ. وووله  "الشذور" يعين شذور الذَّهب البن هشام، ولو وال  وعبارة ابن مالك يف ( يف )ك( و)ز(  اللغة والشذ1)
األلفية، وابن هشام يف الشذور، لكان أفضل؛ حىت ال يوهم أن الشذور كتاب آخر البن مالك، ولكن لعلَّه مل يفعل 

 لشهرته.
 ( من وسم التحقي .182ينظر  )ص   (2)
 .( من وسم التحقي 232ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .911ينظر  )ص   (9)
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 وش   رح من   ه، مووف   ه بي   ان وس   َب  نفس   ه املص   نِ ف كش   رح  للكافي   ة، ش   روح ِع   دَّة عل   ى زاده زي   ين اعتم   د
  م  نهم مواوف  ه وتفص  يل اهلن  دي، وش  رح العص  ام، وش  رح الض  يائية، ّشلفوائ  د املس  مى اجل  امي وش  رح الرض  ي،
  يلي كما

 مرة،( 211) حوايل عنه لنقَ  إذ عليه؛ األكرب اعتماُده كان  بل الرضي، شرح على زاده زيين دمَ اعتَ 
 .وتعقُّباتِه بردوده ومستدالا  تقريراتِه، على ومعتمًدا تفصيالتِه، على حمياًل 

ــه ذلــك ومــن  م  ن كن  ت  إن إلي  ه فراج  ع التفص  يل، عل  ى الرض  ي ش  رح يف م  ذكور   الط  رفني ودلي  ل": قول
 .(1)"التحصيل أصحاب

 عل     ى الرض     ي ش     رح إىل فلرياج     ع ألة،املس      ه     ذه يف ذك     رَن فيم     ا االش     تباه يف وو     ع َم     ن"...  :وقولـــــه
 .(2)"الكافية

 . (3)"الرضي يف ما على الرَّاجحُ  هو واألوَّل": وقوله
  اجلل  ي ، ّشألم  رِ  العم  لُ  أمك  ن إذا اخلف  ي، األم  رِ  إىل ُيص  ار ف  ال أيًض  ا؛ األص  لِ  خ  الف أبنَّ  ه وُردَّ   "ووول  ه

 ...وهكذا. (4)"الرضي   يف كما
 الرض ي عل ى ردُّه ذل ك وِم ن ج داا، َندرًا إالَّ  يتعقَّب ه ومل الرَّض ي، تقري رات ع ن زاده زيين خَيرُج يَكد ومل -
 ه  ذا يف عتزل  ةامل م  ن الرَّض  ي وو  ال  "و  ال حي  ث ،(5){ِبَق  َدرٍ  َخَلْقنَ  اهُ  َش  ْيءٍ  ُك  لَّ   ِإَنَّ }  تع  اىل وول  ه إع  راب يف

 مذهبِّـه علـى بن اءً  ص فة، أو خبَ  رًا، َخَلْقنا كون  بني وال والرفع، النَّصب بنْي  املعىن حيث ِمن فرق ال  املقام
 . (6)"ظاهر الصُّبح ِمال الفرق ألنَّ  بشيٍء؛ وليس الباطل،

 الفوائد"ب  املسمَّى اجلامي املوىل شرح  كبريًا  اعتماًدا زاده زيين عليها اعتَمد اليت الكافية شروح من
 نفوس على الشروح أخف ألنه عليه؛ زاده زيين اعتماد ولعلَّ  مرة،( 11) حوايل ذكره حيث ؛"الضيائية
 ورأه أنَّه نفسه عن زاده زيين حكى فقد غرو وال. (7)ميسرًا سووًا يسووها اليت معلوماته غزارة مع املتعلِ مني،

 للجامي الكافية َشرْح ِوراءة حني الرابطة عن األستاذَ  سألتُ  ولقد  "احلاشية يف وال ثحي أستاذه، على
 . (8)"اجلواب على يقِدرْ  ومل فتحريَّ  املوِضع، هذا يف

                                                            

 ( من وسم التحقي .213ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .419ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .142ينظر  )ص   (9)
 .94  القمرسورة  (1)
 ( من وسم التحقي .941ينظر  )ص   (4)
 (.49 - 43/ 1وائد الضيائية )ينظر مقدمة حتقي  الف (1)
 ( من وسم التحقي .134ينظر  )ص   (8)
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  ووله ذلك من عليه، والاناء الن َّْقل جمرد عليه غلب فقد اجلامي، املوىل من زاده زيين مووف وأمَّا
 . (1)"السامي هسرُّ  ُودِ س اجلامي املوىل به صرَّح اكم  الوجهني حيتمل فِنَّه"... 
 ّشحملذوف، متعل  الالم إنَّ   وويل  "احلاشية يف زاده زيين يقول حيث ردوده، على أيًضا يعتمد كما
 يف كما  البعد كلَّ   بعيد أبنه وردَّ  آخره، إىل ...لبدل اإلعراب وضع  أي الكالم، فحوى من مفهوم
 . (2)"اجلامي
 ّشلفتح (نَّ )أ جواز حبثِ  يف العصام الفاضل ذَكره وما  "يقول حيث اجلامي عن زاده يينز  يدافع بل
 فاء بعدَ  يرِدُ  ال اجلزاء لفظ أنَّ  ِمن اجلامي، للفاضل رداا أُكرمه؛ فِ ي ِ  يكرمين َمن  ووهلم ِمال يف والكسر
ًدا ُمْؤِمًنا يَ ْقُتلْ  َوَمنْ }  تعاىل بقولِه مردود   اجلزاء،  .(4) ..."(3){َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَ َعمِ 
 حيث الشرح،يف  احلاجب ابن ذكره ما بعض إلغفاله اجلامي؛ من تعجَّب واحد موِضعٍ  يف أنَّه إالَّ 
 مل أنَّه اجلامي الفاضل مِّن والعجب. للحْرف تفصيل  ( تقديرًا أو لفظًا  )وولُه  املصنف شرْح ويف  "يقول

 .(5) ..."لفظياا طلًبا  أي للطَّلب، تفصيل   هذا  ووال الشَّرْح، يف املصنِ ف ذََكر ِلَما يتعرَّض
 مفعول هأنَّ   اجلامي شرح ويف  "يقول فق ، املصدر إىل حمياًل  عليه ردَّ  َمن إىل يشري آخر موطن ويف
 أهل ِمن كان  َمن إليه فلرياجع االمتحان؛ يف وردَّه املوصوِف، بتقدير مطلقة داللة  أي ليدل، مطل 
 .(6)"العرفان

 من بغريه اعتىن كما  للكافية، العصام شرح  كبريًا  اعتماًدا زاده زيين عليها اعتمد اليت الكافية شروح من
 العصام املوىل عن نقل فقد له، التلخيص وشرح الضيائيَّة، الفوائد على كحاشيته  العصام املوىل اتمصنف
 .إعرابه يف زاده زيين عليهم اعتمد ممن الرضي بعد الاانية املرتبة يف العصام املوىل وأييت. مرة( 221) حوايل

 حتقيقاته على ويعتمد ارية،ك  مواضع يف له ويدعو العصام املوىل على يُاين كان  وإن زاده وزيين
  أيًضا عديدة مواطنَ  يف وانتقده عليه ردَّ  أنه إالَّ  وتقريراته،

                                                            

 ( من وسم التحقي .183ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .211ينظر  )ص   (2)
 .43  النساءسورة  (3)
 ( من وسم التحقي .564ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .341ينظر  )ص   (1)
  .( من وسم التحقي626ينظر  )ص   (4)
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 العصام املوىل واله كما  استعمالِه، أكارِ  على إبقاءً  إضافٍة؛ بال ولو تَنويٍن، بال هنا( ِكال) إنَّ  مثَّ " :قوله
 .(1)"األَنم رب ِ  رمحة عليه -

عرب  "وووله
ُ
  نقول ألَنَّ  إعراب؛ له يكون فال ّشسم، ليستْ  فاعلها مع والصفة االسم، وسم امل

عَرب
ُ
 العصام، للفاضل التلخيص شرْح يف كما  وبصرى، وائمة  حنو االسم، منزلةَ  نزل ما أو االسم هو امل

 .(2)"التدوي  أهل من كنت  إنْ  إليه فارجع وتدوي ، حتقي  زايدة وفيه
 يف كما  الطرفني يَقتضي أمر   البينيَّة ألنَّ   "يقول حيث إايه، مادًحا أحباثه بعض على أيًضا وحييل
 ذلك يف شْرحه إىل فلرياجع االطالع، أراد من العصام؛ الفاضل فيه وحَبث العطف، حْبث يف الرَّضي

 .(3)"ّشملرام ينال حىت املبحث؛

 أنَّه على ُمسلَّم، غريُ  الذم أو املدح مبقام خاصي  أعين تقدير أنَّ  من العصام الفاضل واله وما" :قوله
 .(4) !"ذُكر ما غريِ  يف راعين ود

ه، إىل ُيشري وأحياانً   واجلملة" :يقول حيث التوهم؛ هذا على بناءً  املصن ِّف ختطئة يف وخطئه تومه 
 على اعّتض حىتَّ  ،العصام الفاضل َتومَهه كما  وبلها ما على عطف ال ،...تئنافاس هلا، حملَّ  ال الفعليَّة
 .(5)"غلمانه واعدة  يقول أن املناسب أبنَّ  املصنف

 من مانعَ  فال االلتباس؛ لدفع وجه   ب َ يَ  مل  "...ووله يف كما  ه،ليع األوجه بعض خفاء ريذكُ  وأحياَنً 
 املوضع هذا أنَّ  على العصام، الفاضل على خِفي وإن األفهام، ويلأُ  على خَيَفى ال كما  مؤخرًا اخلرب تقدير
 .(6)"االلتباس موضع

 ،يَنبغ ي كما  ليس احلْرف، لفظ ال اهلجاء حرف املؤنث أنَّ  من  العصام شرح يف وما" :قوله ذلك من
 .(7)"تغفل فال احلاشية، يف الهو ملا خماِلف   أنَّه على

ين عص  ام أورده م  ا يَ  رِد ف  ال  "... وقولــه  ال مطلًق  ا زم  اَنً  بتق  دير ظ  رف مطلًق  ا أنَّ  م  ن احلاش  ية يف ال  دِ 

                                                            

 ( من وسم التحقي .211ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .181ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .111ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .144ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .431ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .444ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .114ينظر  )ص   (1)
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 م ا خُي الف م ا الكافي ة ش رح يف و ال أنَّ ه عل ى ،ّشلتأني ث ،مطلقة  يقول أن لوجب وإالَّ  الصِ فة، من حااًل 
 خمتلف  ني إنَّ (  خمتلف  ني واملفعولي  ة الفاعلي  ة ويف  )املص  نِ ف و  ول عن  د ن  ازعالت حب  ث يف و  ال حي  ث هن  ا، ذَك  ره
 هل  ا مع  ىن ال م  ا بتأني  ث أو املص  در، لف  ظ بتأني  ث االعت  داد لع  دم وت  ذكريه املفعولي  ة، أو الفاعلي  ة م  ن ح  ال  
 املخالف  ة نم   كالمي  ه  ب  ني م  ا خيف  ي وال هبم  ا، يتعل    م  ا ت  ذكري جي  وز فِنَّ  ه والكتاب  ة؛ كالرس  الة  الت  اء، ب  دون

 .(1)"الباهرة واملناوضة الظاهرة،
 يك  رمين َم  ن  و  وهلم ِما  ل يف والكس  ر ّشلف  تح (نَّ )أ ج  واز حب  ثِ  يف العص  ام الفاض  ل ذَك  ره وم  ا" :ويقــول

 َوَم  نْ }  تع  اىل بقولِ  ه م  ردود   اجل  زاء، ف  اء بع  دَ  ي  رِدُ  ال اجل  زاء لف  ظ أنَّ  ِم  ن اجل  امي للفاض  ل رداا ُأكرم  ه؛ ف  ِ ي ِ 
ًدا ُمْؤِمًنا يَ ْقُتلْ   اجل واد إنَّ  نع مْ  !هنـاك أنكـره مـا هاهنـا ارتضـى أنَـه منـه والعجـب ،(2){َجَه نَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَ َعمِ 
 .(3)"ينبو ودْ  والصَّارم ،يكبو ود

 عل   ى اع   ّتض هفِنَّ    ؛همووِف    وات   زانُ  وإنص   افه، هلُ   عدْ و  ،زاده زي   ين اط   الع ةُ َس   ع ق   لالنَّ  ه   ذا م   ن ظه   رويَ 
 . فضله له وحفظ عنه، اعتذر ذلك ومع العصام، الفاضل

 من غريه عن نقل كما  ية،الكاف على اهلندي شرح  زاده زيين عليها اعتمد اليت الكافية شروح من
 .النحو يف اإلرشاد ككتاب  اهلندي مصنفات

 وتفصيالته تقريراته على واإلحالة عليه، والاناء عنه، النَّقل يف اهلندي من زاده زيين مووف ويتلخَّص
 أو ،"اهلندي يف كذا" بقوله يعرب وأحياَنً  ،"اهلندي يف كما  "بقوله ذلك عن تعبريه وغالب واعتمادها،

 الردود أو واالستدراكات لكالمه، التوجيهات بعض هو اآلَخر واملوِوف". اهلندي الفاضل ووال  "هبقول
 . عليه النادرة

  وال حيث اهلندي، الفاضل واله ما ونِْعمَ " :قوله اهلندي على زاده زيين ثَناءِّ  على األمثلة ومن
 . (4)"الاوب جتاذبنا ّشب من تنازع، مفعول ظاهرًا
  ذلك من ذلك، على تعاىل هللا وحيمد اهلندي، وبني بينه اإلعراب أوجه بتوارد زاده زيين يفتخر بل
 هو مث األخيار، من أحد كالم  على اطِ الع غري ِمن ،اإلظهار على معريب يف وررتُه كذا...  "ووله
عرب هذا تسويد عند رأيته

ُ
 .(5)"اهلادي الناِصر املعني امللك هلل واحلمد اهلندي، شرْح يف امل

                                                            

 غينيف مكما ش )ز(  "ووله  على أنه وال، أي  بل إنَّه وال، ويقال لبل هذه استدراكيَّة وإضرابيَّة  يف هام 
 اللبيب".

 ( من وسم التحقي .481ينظر  )ص   (1)
 .43  النساءسورة  (2)
 ( من وسم التحقي .149ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .241ينظر  )ص   (9)
 لتحقي .( من وسم ا413ينظر  )ص   (1)
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 حمالا  منصوبة الضمِ ، على مبنيَّة اجلاللة ولفظة  "اإلعراب يف ووله على تعقيًبا - احلاشية يف قولهو 
 حيث من وهذا مقدَّر، لسؤال جواب هلل،أ اي  والوا  اهلندي ويف  "-" ُوجوّشً  املقدَّر أَلْدعو به مفعول
 .(1)"احلمد فلله ،بيننا التوارد فوَوع. انتهى. استاناء املعىن
 حبسب ال اللُّغة، حبسبِ  متييز أنَّه مراده ولعلَّ  متييز، أنه  اهلندي ويف " ووله لعبارته توجيهه أمالة نوم

 .(2)"فتدبَّر االصطالح؛
 اعرتض أو اهلندَي، الفاضلَ  زاده زيين فيه انتقد موطن   على أقِّف فلم عليه؛ استدراكاته وأما

 املعىن عن املعقولة ّشأللفاظ يتعل  ولذا الفعل؛ رائحة يكفيه الظرف  "ووله يف اليت اإلشارة هذه إالَّ  عليه،
 أبنَّه املقام هذا يف اهلندي صرَّح وإن احملقِ قون، حقَّقه كما  األصلي، معناه ّشعتبار الظرف به يتعل  الذي
 .(3)" وبيح بعمرو وهو حسن، بزيد مروري  جيوز ال

 راجع   الضمري  اهلندي ويف  "يقول حيث هلندي،ا على العصام رد فيه نَقلَ  الذي أيًضا املوطن وهذا
 .(4)"الذوق ومردود السَّوق، خالف أبنَّه العصام شرح يف وردَّه تسع، إىل ثالث إليها املضافة املائة إىل

 والكوفة، البصرة حناة من املتقدمني اءآلر  نقله إىل إضافة اآلخرين، النحاة بعض على زاده زيين اعتمد
 من زاده زيين أكار الذين النحاة هؤالء أبرز ومن ،مهنم مواوفه عن الكالم سب  الذين الكافية وشراح
 .السيوطي الدين وجالل ،والشُُّمينُّ  والدماميينُّ، هشام، ابن الدين مجال  عنهم النقل

 ونقل اختياراته، على واالعتماد املوافقة، يف معه مووفه ويتلخص مرة، 91 حوايل ادهز  زيين عنه نَقل
ها معتمًدا عليه، الدَّماميين باتتعقُّ  نقلِ ب هشام ابن يتعقب وليلة وأحياَنً  النحاة، على وتعقباته ردوده  . إايَّ
 يف هشام ابن عليه نصَّ  كما  اإلعراب، حني يقول أن للمعرب ينبغي هكذا  "... ووله ذلك من
 .(5)"البيان هذا عن غافل فِنَّه الزَّمان؛ أبناء بعضِ  ملنع ِعربة فال اإلعراب، وواعد

 بني الشائعُ  هو كما  - أعين أو املبتدأ، بتقدير املقطوعِ  الوصفِ  على ونصُبه َرفُعه جيوزُ  وال  "وووله
ُعلِ مني

 حمتاج   ألنَّه والنَّصب؛ ّشلرَّفعِ  اإلشارةِ  اسمِ  وصفِ  وطعُ  جيوزُ  ال أنَّه ِمن الرضي يف ِلَما واملتعلِ مني؛ امل
 شرحيهما يف والشُُّمينُّ  الدماميينُّ  نَقَله كما  ،التسهيل حواشي يف هشام ابن ذَكره ذاته، لتبنيُّ  الوصف إىل

                                                            

 ( من وسم التحقي .929ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .811ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .118ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .114ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (1)
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 .(1)"اللبيب العاولَ  كنتَ   إن فاحفْظه اللبيب، مغين على
  وووله ،(2)"هشام ابن واختاره"  ووله مال خمتلفة، تابعبار  وترجيحاته هشام ابن اختيارات عن ويعرب

 .ذلك وحنو. (4)"هشام ابن وصوَّبه"و ،(3)" هشام ابن وارتضاه"
 يف الدَّماميين وال  "ووله حنو هشام، ابن على الدماميين باتتعقُّ  زاده زيين فيها يذكرما   املواطن ومن
 أن العني أو ّشلنفس املؤكَّد املتَّصل املرفوع ريالضم ح  ليس  حيان أليب االرتشاف عن نقاًل  املغين شرح
 اوإمَّ  املذكور، املاال يف كما  ّشملنفصل التوكيد إمَّا  األمرين أحد حقُّه بل التَّعيني، على مبنفصل أواًل  يؤكَّد

 ضربت زيد حنو الزائدة، احلروف الفصل يف يكفي  وال مث نفسه، اجلُُمعة يومَ  جاء ي زيد  يف كما  الفصل
 جعل من على هشام بنا اعّتاض يرد فال رأي، على ،(5){أِبَنْ ُفِسِهنَّ  يَ تَ َربَّْصنَ }  تعاىل ووله ومنه سه،بنف

 .(6)"ملخًصا انتهى. الضمري للنون أتكيًدا أنفسهن
 السالم دار إىل أوصله ،السطور هذه جامع يقول  "وائاًل  الدماميين كالم  على ادهز  زيين بعقَّ  مث
 نفسه هو ضرب زيد أماال يف العبارة يقع حيث التَّحصيل حني اإلشكال يف ووعنا ود  الصَّبور امللكُ 
 يف اجلواب رأيت مث ،شافٍ  جواب لنا حيصل وال عنه األستاذ وسئل ّشملنفصل، التأكيد ّتكب اترة بنفسه
 وعلى اجلليلة، النعمة هذه على كاريًا  محًدا هللا فحمدت الباري، الغين رمحة عليه للدماميين املذكور الشرح
 .(7)"اجلزيلة لةياجلم الفوائد هذه

 ردَّ  ولذا املنت؛ يف مر كما  "وال حيث املوضع، هذا على وأحال آخر موِطن يف االعّتاض هذا وكرر
 .(8) ..." االرتشاف يف حيان أبو وال أنَّه وجوابه... أبنفسهن جَعل َمن اللبيب مغين يف هشام ابن

 شرح ويف هشام، ابن مغين شرح يف وحتقيقاته تقريراته على واالعتماد عنه النقل من زاده زيين أكار
  كقوله  عديدة، عبارات ذلك يف وله موطًنا،( 14) حوايل املواطن تلك وبلغت التسهيل،

 شرح يف كما  "وووله. (11)"الدماميينُّ  زَعَمه كما  "وووله. (9)"التسهيل شرح يف الدماميين وذكره"

                                                            

 ( من وسم التحقي .221ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .914ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .431ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .448ينظر  )ص   (9)
 .228  البقرةسورة  (1)
 ( من وسم التحقي .411ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .418ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .413ينظر  )ص   (8)
 ( من وسم التحقي .219ينظر  )ص   (4)
 لتحقي .( من وسم ا293ينظر  )ص   (11)
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 .ذلك وحنو. (1)"اللبيب مغين شرح يف الدماميين أمااله يف صرَّح كما  "وووله". للدماميين املغين
 الغريب حتفة يف كما  احملقِ قني وول وهو  "ووله الدماميين حكاية على زاده زيين اعتماد مواطن ومن
 .(2)"للدماميين اللبيب مغين على

، إسقاطِ  على منصوب حنو  وويل  "ووله  ردوده على اعتماده ومن  وردَّه ِمال، يف  أي اجلارِ 
 .(3)"املوضع هذا ِمالِ  يف مبَقيسٍ  ليس اجلار ِ  إسقاط أبنَّ  الغريب، حتفة يف الدماميينُّ 
 وردَّه غري، ليس الصواب وإَّنا حلن ،" غري ال" إنَّ   اللبيب ومغين القاموس يف وال أنَّه اعلم" :وقوله
 ذلك على واتبعه غري، ال احلاجب ابن حكى فقدْ  ذلك؛ نسلم ال أبنَّه اللبيب مغين شرح يف الدماميين
 .(4)"احملقِ قون ومنهم كالمه،  شارِحو
 كما  هشام، ابن على الرد ِ  يف عليه معتمًدا هشام، ابن على الدماميين تعقبات زاده زيين ينقل كما
 بداًل  يكون حينئذ أبنَّه اللبيب مغين يف الكوفيِ ني وول ردَّ  هشام ابن أنَّ  إال": قوله أيًضا ذلك ومن سب ،
 حيث شرحه يف الدماميين   رد ِّه عن وأجاب البدل، شأنَ  هذا وليس الكالم، فائدة عليه يتووَّف الزًما
 بعض يف ذلك ِمال جميء مع الصُّور بعضِ  يف الزًما البدل وووع ِمن نعمي مانع أيُّ   يقولوا أن هلم  قال

 .(5)"انتهى ّشحلكم املقصود ألنَّه بذلك؛ أَْوىل والبدل ظاهرًا كان  إذا جمرور كوصف  التوابع
 حنو واملفعول، الفاعل من حااًل  كونه  حيتمل ما أنَّ  ِمن اللبيب مغين يف ِهشام ابن واله ما وأمَّا: "وقوله

 تعدَّدت إذا احلال أنَّ  على العلماء نصَّ   وال حيث الدَّماميين شرْح يف َردَّه فقد ضاِحًكا؛ زيًدا تضرب
 كوهنا  ألنَّ  كذلك؛  هنا يكون أنْ  فينبغي للفصل، تقلياًل  بدليل؛ إالَّ  األورب لغري جيعل ال صاحبها وتعدَّد
. نظر وفيه فجاز، يسري   هنا الفصل أبن يفرق وود له، مستلزم لألبعد وكوهنا الفصل، ِمن سامل   لألورب
 .(6)"انتهى

 .له الشُّمين وَبول على وينصُّ  الدَّماميين، كالم  ينقل أو والشمين، الدماميين رأي بني جيمع ما وأحياَنً 
 .(7)"الشُُّمين ووِبله املغين، شرح يف الدَّماميين االعّتاض هذا عن وأجاب  "ووله ذلك ومن

 هذا الدماميين استصعابُ  أيًضا وارتفع" :قوله يف كما الدماميين، على مينِ  شُّ ال بتعقُّ  يذكر وأحياَنً 

                                                            

 ( من وسم التحقي .211ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .630ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .224ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .421ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .111ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .118ينظر  )ص   (1)
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 .(1)"للشُّمين اللبيب مغين شرح يف كما  له جوابَ  ال إنه  وووله اإلشكاَل،

 بتحقي  يشتهر ومل للمعلومات، مجاعة فهو العلماء؛ عن ونقله مجعه، بكارة السيوطي اإلمام اشتهر
 عنه، النقل يف منه مووفه يتلخص حيث السيوطي؛ من مووفه زاده زيين بىن هذا وعلى النحويَّة، املسائل

 عليه وياين السيوطي، بواسطة النحاة آراء زاده زيين فينقل السيوطي، عنهم ينقل الذين النحاة عن أو
" النحويَّة والنظائر األشباه"و ،"النكت" كتايَب   من السيوطي عن زاده زيين نقوالت وأكار للمسائل، جبمعه

 ".اهلوامع مهع" من ينقل وليلة وأحياَنً  للسيوطي،
 . (2)"للسُّيوطي النُّكت يف كما  اجلامع يف هشام ابنُ  جَزم وِبه  "ووله ذلك ومن

 أليب التسهيل شرح يف كما  فيه مشاحَّة وال منهم، اصطالحات   التعبرياتِ  هذه أنَّ  خيفى والوووله  "
 يف كما  والتسهيل، األلفيَّة يف مالك ابنُ  وعليه  "وووله. (3)"النكت يف السيوطي نَقَله ام على حيان،
 . (5)"للسيوطي النحويَّة والنظائر األشباه يف كما  "وووله. (4)"حيَّان أيب عن نقاًل  للسيوطي، النُّكت
 الشريف للسيد التضمني رسالة إىل فلريجع التفصيل أراد َمن  "ووله  تفصيالته على إحالِته ومن
 .ذلك وأماال ،(6)"السيوطي لإلمام والنظائر األشباه وإىل ،اجلُرجا ي
 ُشبهةَ  ال أنَّه ِمن للسيوطي النكت يف ويل ما ونِْعمَ   "ووله  فوائد من كتبه  يف ما بعض على ثنائِه ومن

 الَكشف وإدامة الع،االط ِ  وَكارة النَّظر، َسعة إىل وطًعا حيتاجُ  كتابٍ   لتأليف يتصدَّى الذي أنَّ  يف
طالعة،

ُ
 .(7)"انتهى! الكُتب ِمن القليلُ  العددُ  بصَدِده هو فيما يُغنيه وال وامل

 رسالةً  الّتكيب هذا ح  ِ  يف السيوطي ألَّف وود  "ووله  مجع من فيه ملا مؤلفاته؛ ببعض وصاايه ومن
 .(8)"هبا فعليك والنظائر، األشباه يف ذكرها األووال، جلميع جامعة مستقلة
 بكتاب ُمسمَّاة الُكحل مبسألة متعلقة مستقلَّة رسالة وفيه للسيوطي، والنظائر األشباه يف كما  "وووله

 وود طويل، الكحل مسألة يف والكالم  للدماميين املغين شرح ويف ،"الظاهر أفعل رفع يف الباهر الوضع"

                                                            

 ( من وسم التحقي .921ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .118ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .182ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .159ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .214ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .294ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .311ينظر  )ص   (8)
 ."يف هامش )ز(  "يف األشباه والنظائر للسيوطي، وتصنيف للدماميين 
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 السيوطي من زاده زيين مووف خيرج تكاد وال. (1)"وَجد وجدَّ  طَلب من هبا؛ فعليك ّشلتصنيف، أُفردت
.هذا عن

                                                            

 ( من وسم التحقي .831ينظر  )ص   (1)
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   (1)أربعة وهي النحويَّة، املساِئل هبا تاُبت اليت اإلمجاليَّة أدلَّته هي النَّحو أصول
 .احلال واستصحاب واإلمجاع، والقياس، السَّماع،

 االحتجاج عصر يف الُفصحاء العرب وكالم النبوي، واحلديث الكرمي، القرآن :بلَسماع واملقصود
 .(2)ونارًا شعرًا

 والتعويل النحو، أدلَّة معظم وهو معناه، يف كان  إذا املنقول على املنقول غري مْحل: بلقياس واملقصود
 .للنحو إنكار وإنكاره النحويَّة، املسائل أغلب يف عليه

 .عليه ُوِوف إنْ  العرب إمجاع و. ُحكم أو مسألةٍ  على (3)والصرف النحو علماء اتفاقُ  :بإلمجاع واملقصود
 األدلة أضعف وهو كان،  ما على كان  ما وبقاء احُلكم، استمرار :احلال بستصحاب واملقصود

 .النحو يف املعتربة
 مل كان  وإنْ  ،"الشافية الفوائد" كتابه  يف هبا هؤ واحتفا ،النحو أبصول زاده زيين عنايةُ  ظهرتْ  وود

  كالتايل  ذلك وبيان والتعليميَّة، التطبيقيَّة كتابه  لطبيعة انظرً  تقعيده؛ أو لذلك التنظري يف لفص ِ يُ 

 ال   يت اآلراء ل   رد وس   يلةً  جيعله   ا كم   ا  النحويَّ   ة، القواع   د هب   ا ويق   ر ِر السَّ   ماعيَّة، ّشلش   واهد زاده زي   ين حي   تج
  يلي كما  ذلك وتفصيل عليها، يعّتض

 الَبش  ر، رب ِ  ك  الم  ه  و إذ وأجلُّه  ا؛ وأعاله  ا العربيَّ  ة، يفهب  ا  حي  تج ال  يت األص  ول أول ه  و الك  رمي الق  رآن
 ورد م ا بك ل ِ  االحتج اج عل ى النُّح اة أمج ع وو د البش ر، ك الم  ف وق فهو مجيًعا؛ البشر فصحاء أعجز الذي
 ج ازَ  ب ه؛ وُ رئ أن ه ورد م ا فك لُّ  ،الك رمي الق رآن أم ا  "السُّ يوطي ليق و  الش اذَّة، الق راءات ح ىت ب ه؛ و رئ أنه

 .ذلك تفصيل ذكر مث (4)..."شاذاا أم آحاًدا أم متواترًا كان  سواء العربية، يف به االحتجاج
 تقري ر عل ى كتاب ه  يف ب ه حمتجا ا الك رمي ّشلق رآن فاستش هد ،النح اة عليه سار ما على زاده زيين سار وود
 .القرآن يف ورد يف مبا النحاة على يردُّ  بل نحويَّة،ال املسائل

                                                            

عبد هللا بن ُسليمان ، ل"النحو إىل أصول النحو"البن األنباري، و "ملع األدلة"(، و19"االوّتاح" للسيوطي )ص   (1)
 .بكة العنكبوتيةمنشور على الشحبث  ،الُعَتيِ  

 ينظر يف تفصيل االحتجاج هبا يف كُتب أصول النحو، ومنها املصادر السابقة. (2)
 العصور.كل أو أكار النحاة، ال كل العلماء يف   -البصرة والكوفة  -واملراد هبم  أئمَّة البلدين  (3)
 (.18 – 11االوّتاح )ص   (9)
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 يف ل وروِده ّشلَفص اَحة؛ خم ل ٍ  غ ريُ  أنَّ ه إالَّ  اإلض افة، تت ابع كان  وإن املصنِ ف عبارة ويف" :قوله ذلك ومن
  .(2)"املطول يف كما  - (1){نُوحٍ  وَ ْومِ  ْأبِ دَ  ِمْالَ }  تعاىل كقولِه  الُقرآن

 الص حيح ألنَّ  األعاري ب؛ بع ض يف كم ا  مجل ًة، املق ول ليك ون ه و؛  أي املبت دأ، تقدير إىل حاجةَ  وال  "وووله
 .(4) "(3){إِبْ رَاِهيمُ  لَهُ  يُ َقالُ }  تعاىل ووله يف الزخمشريُّ  ذَكره كما  مفرًدا يكون القول مقول أنَّ 

 ف ِ ي ِ  يك رمين َمن  ووهلم ِمال يف والكسر ّشلفتح (نَّ )أ جواز حبثِ  يف العصام الفاضل ذَكره وما  "لهو وو
 يَ ْقتُ  لْ  َوَم  نْ }  تع  اىل بقولِ  ه م  ردود   اجل  زاء، ف  اء ع  دَ ب ي  رِدُ  ال اجل  زاء لف  ظ أنَّ  ِم  ن اجل  امي للفاض  ل رداا ُأكرم  ه؛
ًدا ُمْؤِمًنا  .(6) "(5){َجَهنَّمُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمتَ َعمِ 

م على عطف جمرور،( اجلَر ِ ") :وقوله  أُولَئِ كَ }  تع اىل وول ه يف كم ا  ،حمل ِ ه عل ى عطف   مرفوع أو ،الالَّ
 عل  ى ّشلرَّف  ع (8)(أمجع  ون والن  اسُ  واملالئك  ةُ   )وُ  رئ ي  ثح ،(7){َأمْجَعِ  نيَ  َوالنَّ  اسِ  َواْلَماَلِئَك  ةِ  اّللَِّ  َلْعنَ  ةُ  َعلَ  ْيِهمْ 
  .(9)"التنزيل أنوار يف كما  - املعىن يف فاعل ألنَّه الرفع؛ وهو هللا، اسم حمل ِ  على الَعطف

 ال أبنَّ  ه وردَّ  عن  ه، خ  رب   راضٍ  وأنَّ  نفَس  ه، للُمعظِ   م حن  ن أنَّ   األوَّل البي  ت يف بعُض  هم وَزع  م"... : وقولــه
 املغ      ين ش      رح يف كم      ا{  الَوارِثُ      ونَ  َوحَنْ      نُ }  حن      و املطابق      ة اخلَ      رب يف جي      ب ب      ل و      ائِم، حن      ن ا      لمِ  حُيَف      ظ

 111) ح  وايل كتاب  ه  يف بلغ  ت وو  د زاده، زي  ين ذَكره  ا ال  يت اآلايت م  ن كا  ري  ذل  ك وغ  ري .(11)"لل  دماميين
 .إعرابه يف زاده زيين عليها وتكلم الكافية يف احلاجب ابن هبا احتج اليت اآلايت إىل إضافة يزيد، أو( آية

                                                            

 .31  غافرسورة  (1)
 التحقي . ( من وسم231ينظر  )ص   (2)
 .41  األنبياءسورة  (3)
 ( من وسم التحقي .213ينظر  )ص   (9)
 .43  النساءسورة  (1)
 ( من وسم التحقي .143ينظر  )ص   (4)

 ."يف هامش )ز(  "إذا كان مرفوًعا 
 .141  البقرةسورة  (1)
 َوالنَّاسُ  م لعنة هللا َواْلَماَلِئَكةُ هي وراءة شاذة ورأ هبا احلسن؛ وال مكي بن أيب طالب  "وورأ احلسن  }َعَلْيهِ ( 8)

َأمْجَُعوَن{ عطف اْلَماَلِئَكة َوالنَّاس على َموِضع اسم هللا؛ ألنه يف موضع رفع تقديره أولئك يلعنهم هللا". مشكل 
اْلَمالِئَكُة (. ووال ابن جين  "ومن ذلك وراءة احلسن  "}أُولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اّللَِّ وَ 111/ 1إعراب القرآن ملكي )

"، أي  وتل نهم عَوالنَّاُس َأمْجَُعوَن{. وال أبو الفتح  هذا عندَن مرفوع بفعل مضمر يدلُّ عليه ووله سبحانه  "َلْعَنُة اّللَِّ
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ ". املالئكة والناس أمجعون؛ ألنَّه إذا وال  عليهم لعنة هللا، فكأنه وال  يلعنهم هللا

 (.114/ 1اإليضاح عنها )القراءات و 
 ( من وسم التحقي .211ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .291ينظر  )ص   (11)
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 ويتَّهم وهنم العربي ة، يف بعي دةً  يروهن ا ال يت الق راءات بع ض الُق رَّاء بع ض عل ى يَعيبون ودميًا النحاة بعض كان  وإنْ 
  - العربي ة يف جوازه ا على دليل وهو الصحيحة، ّشألسانيد وراءهتم ثبَتتْ  ود إذ ذلك؛ يف خمطئون وهم - ّشللَّحن
 الق  راءة ينك  ر ومل يتش  دَّد فل  م معت  داًل، مووًف  ا الش  اذَّة الِق  راءات م  ن زاده زي  ين وو  ف فَق  د - (1)الس  يوطي ذَك  ر كم  ا
  اإلعراب تقرير يف عليها امعتمدً  هبا ويستشهد هبا، حيتجُّ  بل النُّحاة، لقواعد خمالفتها جملرَّد

ُصـوفُ  والَعلَـمُ )  فاملص ن ِ  وول إعراب من االنتهاء بعد - ووله ذلك من بـ ن   املَو   آَخـرَ  َعلَـم إىل ُمَضـافًا بِّ
 االب   ن ن  ون ض   مَّ  الع  رب بع   ض ع  ن األخف   ش َرَوى و  د  ملص   نِ فه التس  هيل ش   رح ويف  "قــال –( فَتُحـــهُ  خُيَتَــارُ 

 . (3)"انتهى. أسهل النون ضم بل الالم، بضم ِ  (2){ّلُل  احلمدُ } ورأ من وراءة نظريُ  وهو املنعوت، لضم ِ  باًعاتْ إ
 من  ه اعتم  اًدا املص  نِ ف؛ رأي خ  الف ك  ان  وإن ال  رأي، ه  ذا يق  وي أن  ه ه  ذا، زاده زي  ين نْق  ل م  ن ويظه  ر

  .القراءة هذه على
ه أن زاده زيين اوليُ  بل  – قوله ذلك من املشهورة، املتواترة القِّراءات مع لتتوافق الشاَذة القراءة يوج ِّ

ء   ُكلَ   إِّانَ }عند إعراب قوله تعاىل:  َناهُ  َشي   :(4){بَِّقَدر   َخَلق 
 نَعتً ا؛ ال للُمبت دأ، خ ربًا خلْقن اه جُيع ل أن ف األوىل ه ذا فعلى ،االبتداء على كل    برْفع الشواذ ِ  يف ووُرِئ"

 .(5)"القراءات تواف  األصلَ  ألنَّ  بقَدر؛ خملوق شيء كل  أنَّ  على الدَّاللةِ  يف املشهورةَ  ليطاب 

 ما إال به االحتجاج همأكارُ  فمنع اللُّغة، يف النبوي ِ  ّشحلديث االحتجاج يف النحاة بني اخِلالف كاُر
ا؛ وليل وذلك املروي، اللفظ على واله وسلم عليه هللا صلى لنبا أن ثبت  غالب أنَّ  معللني جدَّ

 كاألحاديث  ،خاص ٍ  ملقصود بلفظه َنوله اعتىن مبا واحتج البعض توس  كما  ّشملعىن، مرويي  األحاديث
 يصحُّ  فهذا ؛ةالنبويَّ  واألماال ،جرحُ  بن لوائل وكتابه ،دانمْ هلَ  ككتابه  فصاحة، بيان هبا وصد اليت

 .(6)ذلك يف تفصيل على ُمطلًقا، ّشحلديث احتج من ومنهم العربية، يف به االستشهاد
 ب    بعض اح    تجَّ  حي    ث مطلًق    ا، النب    وي ّشحل    ديث االحتج    اج ي    رى أن    ه زاده زي    ين ص    نيع م    ن والظ    اهر
 ه ذا، احتجاج ه قي ِ دي ومل - والتعليميَّ ة التطبيقية كتابه  لطبيعة نظرًا ما؛ نوًعا وليلة كانت  وإن - األحاديث

                                                            

 (.81 – 14ينظر  االوّتاح )ص   (1)
من سورة الفاحتة. وهي وراءة إبراهيم بن أيب عبلة؛ ينظر  "النشر يف القراءات العشر" البن اجلزري  1( جزء من آية 2)

(1 /91.) 
 ( من وسم التحقي .911  ينظر  )ص (3)
 .94  القمرسورة  (9)
 ."يف هامش )ز(  "وراءة السَّماك 
 ( من وسم التحقي .949ينظر  )ص   (1)
ع الذي ذكره البغدادي يف كتابه خزانة األدب ولب لباب لسان ت(، والتفصيل املا44 - 84ينظر  االوّتاح )ص   (4)

 (.11 - 4/ 1العرب )
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  ووله ذلك من
 علي ه وول ه يف كم ا  ال الم، مبع ىن" يف" جبْع ل المتنع له مفعول أو ،...المتنع أيًضا ظرف (الناقصةِّ  يف)"

 .(2)"العصام شرح يف كما  - ِهرَّة ألْجل أي ،(1)«ِهرَّة يف امرأة   ُعذِ بت  »السالم
ُفصَّ  ل ش  رح يف املص  نِ ف وو  ال" :وقولــه

 ص  ورةُ  تك  ون أن يبُع  د وال عط  ف، ح  رف" وإم  ا" جمم  وع إنَّ   امل
 احل  ُّ   هللا عب د والس يد الرَّض ي وو ال...  آَخ ر، موض ع يف ح رف وبع ض موِض ع، يف حرفً ا مس تقلَّةً  احلْرف

 إىل إمَّ  ا  »وول  ه يف وال  واو عاطف  ة، غ  ري الشَّ  يئني ألح  دِ  مفي  دة (اإمَّ  )و فق   ، ال  واو ه  و الع  اطف احل  رف أنَّ 
 .(4)"انتهى. َنر إىل وإما  أي ُمقدَّرة، ،(3)«النار إىل إمَّا اجلَنة

 م ن االحتج اج عصر يبدأو  ونارًا، شعرًا بعربيَّتهم املوثوق العرب ُفصحاء كالم  من ثَبت مبا النحاة احتج
 خ تم  األص معي عن ه و ال ال ذي هرم ة ب ن إب راهيم وف اة َسَنة وهي ،(ه 114) عام وينتهي اجلاهلي، العصر
 ووي ده ذل ك، بع د واحمل دثني املول دين بش عر االحتج اج ومنع وا احلج ج، آخر وهو هرمة، بن إببراهيم الشعر

                                                            

( يف ّشب بدء الوحي. وأخرجه 3982، 3318، 2341  بروم )هاطن عديدة من صحيح( أخرجه البخاري يف مو 1)
( يف ّشب حترمي تعذيب اهلرة 4891( يف ّشب  حترمي وتل اهلرة، وروم )1484مسلم يف مواطن عديدة كذلك  بروم )

ضي هللا ر  ( يف ّشب سعة رمحة هللا تعاىل وأهنا سبقت غضبه. من حديث عبد هللا بن عمر1118، وروم )هاوغري 
 عنهما.

 ( من وسم التحقي .844ينظر  )ص   (2)
 «.إمَّا إىل َجنة إمَّا إىل َنر»( يف )ك( و)ب( واملطبوع  3)

(، 1113( ّشب إمث مانع الزكاة، وأمحد يف مسنده )481وهذا جزء من حديث شريف أخرجه مسلم يف صحيحه )
صاحب ذهب وال ِفضة، ال يُؤدِ ي منها حقَّها، إالَّ إذا   ما ِمن» وأوله:وغريمها من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. 

كان يوُم القيامة، ُصفِ حْت له صفائُح من َنر، فُأمحي عليها يف َنر جهنم، فُيكوى هبا َجنُبه وَجبيُنه وَظهرُه، كلَّما 
وإَما  اجلََنةِّ  إىل إَماَله؛ بَ َردْت أُعيَدْت له، يف يوم كان مقدارُه مَخسني أْلف سنة، حىت يُقضى بني العباد، فرَيى سبي

 «.إمَّا إىل النارو اجلنة إىل إمَّا»ه حبرف العطف الواو هكذا  ووْ ... احلديث". ولكن كلهم رَ إىل الَنار
عِرب زيين زاده عن الرضي والسيد عبد هللا 

ُ
فلم أِوف عليها يف   -حبذف الواو وتقديرها  -وأمَّا الرواية اليت ذكرها امل

 كتب السُّنة.
 ( من وسم التحقي .383ينظر  )ص   (9)

  " وود اعتدَّ زيين زاده ّشحلديث مصدرًا من املصادر السماعيَّة، فاستشهد به (18)ص   وجاء يف حتقي  تعلي  الفواضل
يف املسائل النحويَّة واإلعرابية، من ذلك ووله  )أوول  ويشهد لقول هؤالء الكراِم  ما ووع يف "املوطأ" عن سيد 

على احلالية، وال جمال للتأكيد، وإال « أمجعني»، حيث نصب «وإْن صلَّى واعًدا، فصلُّوا وعوًدا أمجعني  »األَنم
 على التأكيد(".« الواو»وي أمجعون ب  لرفع. ورُ 



 
 112 

 .(1)العربية علماء من يكن مل إذا مبا بعضهم
  كالتايل  وناره، ِشعره العرب، بكالم فاحتج النُّحاة؛ عليه سار ما على زاده زيين سار وود

 من اإلعراب، ووجوه النحويَّة القواعد إثبات يف عليه وعوَّل الَفصيح، العريب ّشلشِ عر زاده زيين استشهد
 بشيءٍ  متعلِ   غري زائد جر حرف والالم  "(لَِّزيد   يَ   )املصنف وول إعراب عن يتحدث وهو ووله ذلك
 اختلفوا؛ مُثَّ  زائدة، غريُ  هي  مجاعة ووال ،...إسقاطها صحَّةِ  بدليلِ  خروف ابنُ  واختاره ،...املرب ِد عندَ 
 يف يَعمل ال احلرف معىن أبنَّ  وُردَّ  الفعل، معىن من فيه ِلَما النِ داء؛ حبرف متعلِ قة هي  جين ابن فقال

   ووله حنو يف احلال يف عِمل ود هألنَّ  نَظر؛ وفيه اجملرور،

 .(3)"(2)البايل  واحَلَشفُ  ابُ نَّ العُ  وَْكرِها لَدى ** وايبًسا َرطًبا الطَّري ولوبَ  َكأنَّ 

 اي}  حنو ،الفعلُ " اي" ويلَ  إنْ   القاموس ويف.... لبتةأ للتنبيه النداء ِمن يتجرَّد وود  "لهووو 
َتيِن  ايَ }  حنو احلرف أو ،{اسجدوا   حنو االمسية اجلملة أو ،(4){َمَعُهمْ  ُكْنتُ   لَي ْ

 (5)والصَّاحِلنَي َعَلى مِسَْعاَن ِمن َجارِ  **اَي َلْعَنُة هللِا واألوواِم كلِ ِهُم 
 ."(1)كلِ ها  اجلملة حبذف اإلجحاف يلزمَ  لئالَّ  التنبيه؛ جملرَّد أو حمذوف، واملنادى ،للنداء فهي 

                                                            

 (.198وما بعدها(، و)ص   111ينظر  االوّتاح )ص   (1)
سخ. ويف )ز( أو ايبًسا... وذْكرِها. ويف )ب(  واملاَبت من ّشوي الن وهو تصحيف، ّشلباء. -( يف األصل  العباب 2)

 سقطت  "الطري".
 البيت من حبر ]الطويل[، وهو المرئ القيس بن حجر الكندي، من وصيدته املشهورة اليت مطلعها 

 َمن كان يف الُعُصر اخلايل نْ أاَل ِعم صباًحا أيُّها الطَّلل البايل ** وهل يَِعمَ 
ا" حالني من "ولوب الطري"، والعامل يف احلالني، وصاحبهما "كأن"، ومعناه أشبه؛ فهو والشاهد فيه  وووع "رطًبا وايبسً 

 متضمن معىن الفعل من دون حروفه؛ وال جيوز تقدمي احلال على عاملها يف مال هذا.
، 44)ص   (، و"دالئل اإلعجاز" للجرجا ي111/ 2(، و"املنصف" البن جين )138ينظر  ديوان امرئ القيس )ص  

 (.213/ 2مع هامش التحقي  ) –(، و"أوضح املسالك" 141/ 1و"معاهد التنصيص" )(، 334
 ( من وسم التحقي .401ينظر  )ص   (3)
 ."يف هامش )ز(  "أي إن ويل كلمَة "اي" الفعُل 
 .13  النساءسورة  (9)
ه، ونصُّوا على أنَّه من أبيات ( البيت من حبر ]البسي [. وهو من غري نسبة يف "الكتاب" وال َنسَبه كلُّ َمن ذَكره عن1)

 سيبويه اجملهولة القائل.
 والشاهد فيه  حذف املنادى مع وجود حرف النداء، والتقدير  اي هؤالء لعنُة هللا على ...

 (.988(، و"مغين اللبيب" البن هشام )ص  91/ 2(، و"شرح أبيات سيبويه" للسريايف )214/ 2ينظر  "الكتاب" لسيبويه )
 )ووله  فهي للنداء، جزاء لقوله  إن ويل".يف هامش )ز"   
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 .يُقرُّه أنه عليه تعلي  غري من ينقله ما أن وعادته زاده، زيين عليه يعل  ومل
 على خيرجه أو ّشلعامَّة، وائله اختَل  أو العامة، أفواه من تلقي الذي الفصيح، غري ّشلشِ عر يعتد ومل
  ووله ذلك من الشِ عريَّة؛ الضرورة أو فصيح، أتويل
 على اعَّتض جين ابن إنَّ  مث... جين البن الصناعة سر ِ  يف كما  خطأ" ألف الم  "املعلِ مني ووول"
  (2)النَّجم أيب بقول نْفِسه

  كاحلِرف  زايدٍ  عند ِمن أَوبْلتُ 
 خمتلف خب  ٍ  رِجالي خت 
 ** فلِ ا المَ   ِ الطري يف وَتكتبان

 ويف اللبيب، مغين يف كما  ّشلفصاحة، تعلُّ  له يسل اخل  ألنَّ  العامَّة؛ أفواه من هاتلقَّ  لعلَّه أبنَّه عنه وأجاب
 يُقلْ  مل العريب وهذا األلسنة، على مشهورًا صار اللفظ هذا ألنَّ  ببعيٍد؛ ليس اجلواب هذا  للدَّماميين شرحه
 لهووبِ  املغين، شرح يف الدَّماميين االعّتاض هذا عن وأجاب للعامَّة، وخمالطِته احلاضرة يف وهو إالَّ  الشِ عر هذا

 ،"ال" به يُقصد مركَّب حرف هو الذي ألف، الم مراده وليس وألًفا، الًما  َتكتبان النَّجم أيب مرادَ  أبنَّ  الشُُّمين
 .(3) ..."الضرورة ألجل ذِلك كلَّ   القطع؛ مهزة ووَصل العطف وحْرف التنوين حَذف ودْ  فيكون

 :قوله يف كما  العرب؛ بكالم زاده زِّيين احتجَ 
، وكذا مشغوليًَّة، أكار واملعىن أحدمها، على عطف جمرور، (شغلَ أ)"  حمبوبيَّة، أكار  أي أحب 

 املفعول لتفضيل التفضيل اسم جميء فِنَّ  ؛العرب مِّن مُسع ممَا ذلك وغري خموفية، أكار  أي وأخوف،
 .(4) ..."الرَّضي يف كما  مساعي

 :يقول إذ العرب؛ عن عهامسا لعدم جوازها؛ وعدم خبطئها األقوال على وَيُكم
 من املستفاد التحقي  معىن احلال عامل يكون أن على ماله، ِمن حااًل  املستَقر الظرف كون  جيوز وال"

                                                            

= 

 ."يف هامش )ز(  "ووله  كلها إىل هنا كالم القاموس 
 ( من وسم التحقي .451ينظر  )ص   (1)
( أَبُو النَّْجم هو  الفضل بن ُوداَمة بن عبيد هللا بن عبد هللا بن احلاِرث بن علي بن بكر بن وائل، وهو أحد رجاز 2)

م ني يف الطبقة األوىل؛ وال أبو َعمرو بن العالء  هو أبلُغ من العجاج يف النعت. ينظر  "طبقات فحول اإلسالم املتقدِ 
 (.113/ 1(، و"خزانة األدب ولب لباب لسان العرب" للبغدادي )113، 131/ 2الشعراء" البن سالم اجلمحي )

 وغريه.( 212/ 1واألبيات من ]الرجز[، وهي ممَّا عيب عليه كما يف خزانة األدب )
 ( من وسم التحقي .118ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .821ينظر  )ص   (9)
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 .(1)"عادل ابن تفسري يف كما  لبعِضهم خالفًا ،العرب من الَسماع لعدم ؛(أنَّ )
ب ما بعض تضعيفِّ  على ويتج    :العرب الُ استعم يساعده ال لكونه سيبويه؛ إىل ُنسِّ
 َعمرو، يقعد إذا زيد   يقومُ  إذا  فُيقال امسًا، ُيستعمل"[ إذا" لفظ  يعين] إنَّه  سيبويه ووول  "يقول

 .(2)"العرب استعمال يساعده وال به، موثوق غري خرب، والاانية مبتدأ، األوىل إذا أنَّ  على
  يقول السَّبعيَّة؛ تالقراءا غري يف جاء ما عليها وخير ِج العرب، بعض بُلغة حيتجُّ  بل
 هو كما اثنٍ  مبتدأ احملل ِ  مرفوع أو... اإلعراب من له حملَّ  ال الفتح، على مبيني  الفصل ضمريُ ( هو")

 َكانُوا  َوَلِكنْ }  السَّبعة غري يف نُقل ما  وعليه ّشلضم، - املنطل ُ  هو زيد   كان   فيقولون العرب، بعض لغةُ 
 . (4)"املصنِ ف شرْح يف كما  ،وشبهه ،(3){الظَّاِلُمونَ  ُهمُ 

وخُيط ِّئ زيين زاده َمن ينسب للنحاة قواًل غري موجود يف كالم العرب:
 اللفظ تزينيُ  وفائدته واالبتداء، نافلالستئ  وويل...  للعطف، إنَّه  ويل فيه؛ والواو...  (َوهِّي)" :يقول
 لسؤالٍ  جواّشً  كان  سواء لفظًا، هلا ارتباطٍ  غري من مفيدة مجلة تقدُّم بعد كالم  أوَّلَ  وووعه  ومعناه وحتسينه،
 َمن أخطأ وودْ ... مقدَّر لسؤال جواّشً  يكون أن من بدَّ  ال املعا ي أهل وعند ،الن حاة عند هذا ال، أو مقدَّر
 كالم  يف موجود غري فإنَه بشيٍء، عليه يتقدَّمَ  أن غري ِمن كالم  أوَّل وووعه ال النُّحاة، إىل األخري عىنامل عزَا

 .(5)"واالبتداء االستئناف واو احتاد فُعرف ،...األدب أهلِّ  كالم  يف يَقع   ومل ،العرب
 بكارة وووعه مابًتا زاده زيين فريد ،العرب كالم  يف موجوًدا ليس ذكروه ما أبنَّ  النحاة وولَ  يردُّ  َمن على ويردُّ 

 ظرف بلْ  بَلغ، لقولِه ظرفًا ليس (6){السَّْعيَ  َمَعهُ  بَ َلغَ  فَ َلمَّا}  تعاىل وولِه يف( معه) فِنَّ " :يقول كالمهم؛  يف
 على اعتمادٍ  بال مستعماًل  املستقر الظرف كونَ   يُنكرونَ  بعضهم فِنَّ  فاحفظه؛ ... االستئناف، على مستَقر
 على يَعتمدْ  مل إذا املستقر الظرف يف واجب   االستتار إنَّ   ووهلم يف النُّحاة على فَيعّتضون الستَّة، األمور أحدِ 
 وال ،ذُكر ما أحد على عتماد  ا بال العرب كالم  يف يوجد   مل املستقر الظرف أبنَ  الستَّة، األمور من شيء
 استعمالَ  وجداهِنم عدم بسببِ  الكاِملة؛ النُّحاة على َردِ هم يف عظيمة وجراءة منهم، عجيب هذا أنَّ  خيفى

                                                            

 ."يف هامش )ز(  "كما يف حاشية العصام يف حبث احلال 
 ( من وسم التحقي .118ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .313ينظر  )ص   (2)
 .14  الزخرفسورة  (3)
نَّ "هم" عماد يف موضع رفع ّشالبتداء و"الظاملون" خرب االبتداء وخربه خرب كان،  هي وراءة عبد هللا بن مسعود، ووجهها أو

 (.81/ 9(، و"إعراب القرآن" للنحاس )31/ 3كما تقول  كان زيد أبوه خارج. ينظر  معا ي القرآن للفراء )
 ( من وسم التحقي .329ينظر  )ص   (9)

  ،أي  َنَسبه".يف هامش )ز(  "ووله  عزا من العزو مبعىن النسبة 
 ( من وسم التحقي .181ينظر  )ص   (1)
 .112  الصافاتسورة  (4)

 ."يف هامش )ز(  "املنكرون بعض العلماء، وبعض املعربني الذين ال يَعرِفون دوائَ  النحو 
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 عرفَت، كما  استئنافًا استعمالُه: منها متعد ِّدة، مواضعَ  يف الوقوع كثريُ   أنَه مع اعتماد، بال املستقر ِ  الظرفِ 
 .(1)"الَدار لفي وهللا: مثل الَقسم وابِّ ج يف استعمالُه ومنها

 النحويَّ  ة، املس  ائل أغل  ب يف علي  ه التعوي  ل وأنَّ  ،القيــاس عل  ى وائم  ة النح  و أدلَّ  ة معظ  م أنَّ  متق  دَّ 
 م ن السَّ ماع، م ن خُيالف ه ما يرِدْ  ومل أركانه، استوىف إذا ّشلقياس حيتج زاده وزيين للنحو، إنكار وإنكاره

 عمًرا أَمر زيد هند  ولت فكأنَّك معها، رابطةٍ  مع هندٍ  عن خربًا اجلملةَ  هذه جتعل مث  "...ووله لكذ
 .(2)"الرَّضي يف كذا  أكاَر، املبتدآت كانت  إنْ  القياسُ  هذا وعلى معها، وخالد َبكر جَبْمع

 :قوله يف كما  مطرًدا؛ قياًسا عليه املقيس على ذوذبلش   يكم َمن زاده زيين وخُيط ِّئ
، الفاع ل دون الكواه ل، على كالكاهل  فواعل، على جُيَمعُ  االمسي والفاعل"  م ذهب ه و كم ا  الوص فيِ 

ُص  نِ ف
 علي  ه ن  صَّ  وش  واِمخ، ش  اِمخ وجب  ل وطوال  ع، ط  اِلع ك  َنجم  مطــرًدا قياًســا فواِع  ل عل  ى جُيَم  عُ  ،...امل

رين مِّن كثري    وغلِّط ،سيبويه  .(3)"ذبلشذو  هذا مِّثل على فَحَكم املتأخ ِّ
 كم  ا  ِوياس  ي، ال مس  اعيي  ألنَّ  ه نظ  ر؛ وفي  ه: "يقــول زاده؛ زيــين عنــد القياســي علــى مقــَدم والســماعي* 
 .(4)"حملِ ه يف تقرَّر

 ويقر ر زيين زاده أن الَسماعي الثابت كالقِّياسي:
ك  جي ز مل ولذا مساعي؛ اخلافض نزْع"... : يقول  احلاش ية يف وعل  . م رَّ  كم ا  - ِم ن بتق دير األس د، إايَّ

  وإنْ  التض مني، وك ذا اخل افض، ن زْع  للتفت ازا ي الع ز ش رح حاش ية يف أفن دي دده م والَن وال أنَّه إالَّ   "وائاًل 
 م  ن في  ه مس  اعَ  ال فيم  ا هبم  ا الق  ولُ  للعلم  اء جي  وز ح  ىت ،كالقيــاس  صــارَا لثبوُتمــا أََّنمــا إالَّ  مس  اعينِي، ك  اَن

 .(5)"فتدبَّر العرب،
 اسي بلشذوذ، كما يف قوله:وَيُكم على غري القي

 األوَّل اطراد لعدم نظر؛ وفيهما  اهلندي ويف لكم، خريًا يُكن انتهوا  أي املقدَّر، يُكن خرب هو  وويل"
 مع كان  حذف  والنظائر األشباه ويف ،شاذ   الشرط حر ف بال كان  حذفِّ  وكون واصًدا، أمرًا انته يف

 .(6)"بقِّياسي ليس خربِّه إبقاء

                                                            

 ( من وسم التحقي .298ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .339ينظر  )ص   (2)

  ًا عن املصنِ ف؛ ذكره يف اإليضاح شرْح املفصل".يف هامش )ز(  "وهذا منقول أيض 
 ( من وسم التحقي .211ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .449ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .111ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .341ينظر  )ص   (4)
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 يعرب وأحياَنً  ،(االتفاق) بلفظ ّشلتصريح اإلمجاع عن تعبريه جاء ما وأكار ّشإلمجاع، زاده زيين حيتجُّ 
  اخلالف فيبنَ 

 حرفُ  عليهما الداخلة فالالم ،والكاِفر كاملؤمن  الابوت مبعىن كانتْ   إذا فاتالص ِ ": قوله ذلك من
ُطوَّل يف كما  بالت ِّفاق تعريف

 .(1)"امل
 .(2)"بالتفاق واعًدا، كعمر  وائًما زيد  عدا فيما املعنوي ِ  عامله على يتقدَّم ال احلال" :وقوله

، هذا ِمال يف احلال ووووع" :قولهو   .(3)"حملِ ه يف تقرَّر كما  خالف بال جائز 
 من اإلمجاع فيه حكي ما ويرد وثبوته، اإلمجاع حتق  يشّتط أنَّه إالَّ  ،ّشإلمجاع زاده زيين احتجاج ومع

 :يقول حتقُّ ؛ غري
 أْدعو وهو املناَدى، بعاملِ  تعلُّقه  األوَّل  أووال ثالثةَ  له املستغاث الم تعل  يف أنَّ  ذَكرَن مبا فظهر"

 مبحذوف، تعلُّقه  والاالث لعمرو، أدعوك  أي مستقلَّة، مُجلة ِمن وهو مبحذوف، تعلُّقه  والاا ي املقدَّر،
  ليس الثاين القول على اإلمجاعَ  عصفور ابنِّ  فدعوى لعمرو؛ مدعًوا  أي املنادى، ِمن حال هو اسم هو

 .(4)"للدماميين املغين شرْح يف كما  يَنبغي كما
 يف الفاء دخولَ  أجازوا بعضهم فِنَّ  مردود؛ لعلَّ  يف االت ِّفاق اد ِّعاء  للسيوطي النُّكت ويف" :ويقول
 .(5)"علمُ أ تعاىل وهللا التسهيل، شرح يف حيَّان أبو حكاه خربها؛
 ؛اخلالف هذا حُيكَ  مل ولو حىت اجتاه   للخالف يكون فقد اخلالف؛ عدم ِحكاية مبجرَّد يُسلِ م ال كما
  ووله اإلمجاع، فيه ُحكي فيما اخلالف وِحكاية التَّحقي  يف زاده زيين فيها تفنَّن اليت املواضع ومن

ين بدرُ  عىادَّ  بل الصَّحيح، على معنوي ٍ  بعاملٍ  لفظًا مرفوع   ألتِجئ،"  شرْح تكملة" يف مالك ابن الدِ 
 أنَّ  إىل الكسائيُّ  ذَهب فقدْ  موجود؛ فيه اخلالف بلِّ  كذلك،  وليسَ  فيه، خالفَ  ال أنَه "التَّسهيل
 واجلازم، الناصب عنِ  جترُّده هو فقيل فيه؛ اختلف معنويي  العامل أنَّ  وعلى حْرف، وهو لفظيي، عامَله
 هشام ابن جَزم وِبه كتُِبه،  مجيع ويف «الكربى الكافية» يف مالك ابنُ  عليه مَشى ذيال وهو الفرَّاُء، وعليه
 ِمن مجاعة   وعليه ُمطلًقا، اللفظيَّةِ  العواِملِ  عن تعرية   هو  وويل للسيوطي، النُّكت يف كما  اجلامع يف

 ووال األوَّل، ِمن وريب   ووه  حيَّان أبو وال ّشإلمهال، اْرَتفع  األعلمُ  ووال األْخَفش، ِمنهم البصريِ ني
                                                            

 ( من وسم التحقي .212ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .218ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .148ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .911ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .349ينظر  )ص   (1)
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 إنْ  مفصَّلة، كُتبٍ   يف عنها وُأجيب كارية،  بوجوه ووهلم وُضعِ ف االسم، مووعَ  وووُعه هو  البصريِ ني مجهور
 املضارع، بنْفس اْرتَ َفع  ثعلب    ووال لديه، األجوبةَ  جتد الرضي شرح إىل فارِجعْ  عليه، االطالعَ  أردتَ 
 على خيَفى ال كما  اإلعراب، من نوع   الرَّْفع ألنَّ  اإلعراب؛ له أْوجب ذيال ّشلسببِ  اْرتفع  بعضهم ووال
 .(1)"...للمضارع للرفع الرَّفع يف مذاهبَ  سبعةُ  فهذه  حيان أبو وال األلباب، َذِوي

 ويل كما  فق ؟ الالم أو موصول، جبملتهما لْ هَ أَ  خالفًا؛ حَكى َمن أرَ  مل  للسيوطي النكت ويف" :ويقول
اه   وجلراينه التعريف، فحر  يف بذلك  والالم، األلف جمموع املوصول أبنَّ  اجلزم عباراهتم من املفهوم لكن ،اجتِ 

 .(2)"ملخًَّصا انتهى. فق  ّشلالم املعرفة يف ما وغري والالم، األلف  احلاجب ابن وول خصوًصا
 ويُنكر له، املخالفة ألووالا رد يف عليه يعتمد إنَّه بل ّشإلمجاع، االحتجاج على زاده زيين يَقتصر ومل -

  النحاة من أحد   هبا يُقلْ  مل لكوهِنا األووال؛
 يف السيوطيُّ  وال ؛حَمَليي  فِعراهبما مبيني، اجلْمع وكذا التانية أنَّ  الزجَّاج عن وُحكي" :قوله ذلك من
 .(3)"اإلمجاع ِخالف وهو  والنظائر األشباه

ا منه اعتقاًدا اإلعراب؛ ِمن حمل هلا الصلة إنَّ   ويل وما" :وقوله  يف كما  له، لتبينها املوصول صفة أهنَّ
 تقعُ  ال واجلمل منهم، ات ِّفاقًا معارفُ  املوصوالت ألنَ  بشيء؛ فليس للنكرات، صفة الواوعة اجلمل
 .(4)"الرَّضي يف كما  للمعارف صفاتٍ 
 امسُه، والسبب اجلِنس، يلنف املصنِ ف عبارة يف( ال) إنَّ   وال املعربني بعض أنَّ  والعجبُ   "وووله
، وخربه  يدخل ال اجلر ِّ  حرفُ  إذ فاحش؛ خطأ   أنَه خَيَفى وال ّشلباء، احملل ِ  جمرورة االمسيَّة واجلملة حمذوف 
 ".بالتفاق اجلمل على
   الشاعر وولِ  يف حَكموا وهلذا ؛بالت ِّفاق النكرة عنِ  خربًا املعرفة تكون فال اخلربية اجلملة يف وأمَّا"

  (5)الَوَداَعا منك َمووف   َيكُ  وال**. ...

                                                            

 ( من وسم التحقي .114ينظر  )ص   (1)
  يف هامش )ز(  "ويف شرح العصام  مل ينقل اختالف من أنَّ املوصول هو األلف والالم، أو كالمها كما اختُلف يف

 والظاهر أنَّه ال فرق بينهما، وختصيص االحتماالت حبرف التعريف حتكُّم. انتهى". حرف التعريف،
 ( من وسم التحقي .113ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .248ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (9)
 ( عُجز بيت من حبر ]الوافر[، وهو للقطَاِمي، وصدره 1)

 ِق اَي ُضباَعا **...ِوفي وَ ْبَل الت ََّفرُّ 
 ا معرفًة، وهو )الوداعا(؛ وهو جائز يف ضرورة الش عر فق .هوالش اهد فيه  جْعل اسم )َيُك( نكرة، وهو )مووف(، وخرب 

(، 31(، "اللمع يف العربية" البن جين )ص  49/ 9(، "املقتضب" للمربد )2/293ينظر  "الكتاب" لسيبويه )
= 
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 .(1) ..."ّشلقلب
 التنزيل أنوار حاشية يف كما  البعض، َّبعىن امسًا مِّن بكون يقل مل حاةالن   من أحًدا أنَ : وفيه" :وقوله
 .(2)"للشهاب
 . له املخالفة األووال ويردُّ  اإلمجاع، على يَعتمد زاده زيين أنَّ  هبذا فَظَهر

                                                            

= 

 (.181/ 2التحقي " البن الصائغ )مع هامش  -"اللمحة يف شرح امللحة 
 ( من وسم التحقي .331ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .894ينظر  )ص   (2)
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 رابعاملبحث ال

 اختيارات زيين زاده وترجيحاته، واعرتاضاتُه على النحاة واملعربي:

 على يقتصر ومل، واحد مذهب أسريَ  نيكُ  ملحيث  - تقدَّم كما  - ةمستقلَّ  شخصيَّةٍ ب زاده ينيز متتع 
ا فق ، النقل جمرد  اآلراء تلك يف والتأمل النظر بعد راجًحا، يراه ما والنقوالت لااألوو  من نتقييَ  كان  وإَّنَّ

 حىت البصري، املذهبَ  املسائلمن  كاري  يف خيتار كان  إذ االختيار؛ يف تفن ُُّنه جلياا ذلك يوضِ ح املختلفة،
ًحا الكويف املذهب املسائل بعض يف خيتار أخرى وأحياَنً  بصري، أنَّه يُظنَّ   آَخر خيتار وود إايه، مرجِ 
 .وغريمها هشام وابن كالرضي  النحاة من ّشحملققني مساهم ومن البغداديني كقول  للمذهبني خمالًفا

 املختار، هنَّ أب التصريح ذلك من واالختيار؛ الّتجيح يفمتنوِ عة  وعبارات ،عديدة أساليبولزيين زاده 
 اختاره الذي القول أبن ُيصر ِح وأحياَنً  غريه، من َأْوىل بكونه أو واب،الصَّ  هو أو الظاهر، أو اجح،الرَّ  أو
 كما  العبارات هذه بعكس اختاره الذي للرأي املقابل الرأي تضعيف على ينص وأحياَنً ". احل  هو"

 .اعّتاضاته عن الكالم يف سيأيت
 بعبارات وحيكيها األخرى األووال يذكر مث اإلعراب، أول يف عنده الراجح أيالر  يذكر ما وعادةً  
 إخل،"...ُتوهِ م كما"   أو". وُزعم" أو". وويل  "كقوله  ،هعند رجحاهنا وعدم تضعيفها على تدل خمتلفة
 أحياَنً  أنه كما  حُييل، ال أخرى وأحياَنً  ذلك، رجَّح من على حُييل وأحياَنً . العبارات من ذلك وحنو

 أو الرجحان على ّشلنص ِ  َيكتفي أخرى وأحياَنً  ذلك، على أدلَّته ويذكر الّتجيح، هذا سبب يوضِ ح
 أخرى مواطن ويف. احملقِ قني وول أنَّه ينص أو ويؤيِ ده، العلماء من عامل رأي يسوق وود. فق  حةالص ِ 

ها، مناوًشا املسألة يف املذكورة األووال حيكي  .راجًحا يراه ما منها يُرجِ ح مث إايَّ

 للرَّمحن؛ ال هلل صفةٍ  بعدَ  ِصفة جمرور والرَّحيم  "وووله. (1)"الرضي يف كما  املختار هو واألوَّل": قوله
ختار على له َعملَ  ال زائد جر حرف والباء" :وقوله. (2)"ُتوَصف ال الصفةَ  أنَّ  املختارَ  ألنَّ 

ُ
 .(3)"امل

  اآليت بقوله املؤيَّد الراجح هو واألول" :وقوله .(4)"الرضي يف ما على الرَّاجحُ  وه واألوَّل: "وقوله
 .(5)"عليه اهلندي اوتصر وهلذا ...ولت شئت وإن  ووله إىل عشر حادي وتقول

                                                            

 ( من وسم التحقي .144ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .111ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .493ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .149ينظر  )ص   (1)
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 . (2)"ذكرَنه ما والظاهر" :وقوله. (1)"استئنافً ا اجلملة هذه كون  عندي الظاهر  ولت" :وقوله
  مف رًدا يك ون الق ول مق ول أنَّ  الصحيح ألنَّ : "وقوله. (3)"الرضي يف كما  لصَّحيحا هو واألول" :وقوله

 . (5)"للدماميين املغين شرح يف كما (4){ِإبْ رَاِهيمُ  َلهُ  يُ َقالُ }  تعاىل ووله يف الزخمشري ذكره كما
 .(6)"اللبيب مغين يف كما  الصحيح، وهو ،اجلمهور مذهب والاا ي" وقوله:
 .(7)"اللبيب مغين يف كما  احلاجة، ووت يف التقدير لكون َأْوىل؛ واألول"...  :وقوله
 .(9)"الصَّواب هو هذا  االمتحان ويف" :وقوله. (8)"وهم والاا ي الصواب، هو واألوَّل" :وقوله
 ي ونس، عن د وهي عنده، األصل يف له الم ال إذ التنوين؛ من بدل   اخلليل عند مًعا يف واأللف" :وقوله
 عل     ى املوض     وع اإلع     راب الس     تنكار ال     الم؛ م     ن ب     دل   الف     ىت، ألِ     ف ِما     ل - احلـــــق وهـــــو - واألخف     ش

 .الكارية املواطن من ذلك وحنو. (11)"حرفني
 .(11)..."األكارين وول على وأمَّا احملققني، وول على هذا" :وقوله

ح وأحياانً   وملخالفته( واجلماعة الس نة أهل مذهب) االعتقادي ملذهبه ملوافقته اإلعرايب الوجه يُرج ِّ
:املعتزلة ملذهب
 وأت ى ،(12){ِبَق َدرٍ  َخَلْقنَ اهُ  َش ْيءٍ  ُك لَّ   ِإَنَّ }  تع اىل وول ه إعرابِ  على الكالم يف احلديث زاده زيين فصَّل

 أه لمذهب  االعتقادي، مذهبه أنَّ  على كذلك  ويدلُّ . اطِ العه وكارة متكُّنه على يدلُّ  نفيس، بتحقي  فيه
 عل  ى زاده زي  ين يعتم  د ال  ذين النُّح  اة ِكب  ار  ح  ىت املعتزِل  ة، عل  ى اإلنك  ار ش  ديدَ  ك  ان  وأنَّ  ه واجلماع  ة، السُّ  نة
 وه ذا النَّحوي، التأويل يف العقدي املذهب على املبنية أوواهلم يردُّ  والرضي، ،والزخمشري جين، كابن  آرائهم
  املسألة هذه يف كالمه  نص

                                                            

 ( من وسم التحقي .311ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .196ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .318ينظر  )ص   (3)
 .41  األنبياءسورة  (9)
 ( من وسم التحقي .213ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .219ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .141ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .323ينظر  )ص   (8)
 ( من وسم التحقي .941ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .243ينظر  )ص   (11)
 ( من وسم التحقي .214ينظر  )ص   (11)
 .94  القمرسورة  (12)



 
   111 

 إىل احت اجَ  وإنِ  الرفْ ع، عل ى وال راِجح عليه ا، السَّبعةُ  اتَّف  اليت املشهورة القراءة هو كلَّ   ونصب" :يقول
 يف ووُ   رِئ. مال   ك واب   ن املص   نِ فُ  ذك   َره كم   ا  خلالف   ه امل   وِهم الرَّف   ع خِب   الف املقص   وِد، يف ن   صي  ألنَّ   ه ر؛التق   دي
 ليط   اب  نَعتً   ا؛ ال للُمبت   دأ خ   ربًا خلْقن   اه جُيع   ل أن ف   األوىل ه   ذا فعل   ى ،االبت   داء عل   ى" ك   ل  " برفْ   ع الش   واذ ِ 
 أه  ل مل  ذهب موافقت  ه م  ع الق  راءة تواف    األص  لَ  نَّ أل بق  َدر؛ خمل  وق ش  يء ك  ل  أنَّ  عل  ى الدَّالل  ة يف املش  هورةَ 
 َمفعول ه، ِم ن ح ال مس تقر ظ رف أو الشِ  هاب، يف كم ا  خبلقن اه متعل ِ   وبَق َدر. الِعب اد أفعال َخل  يف السُّنة
 .للمبتدأ خرب بعدَ  خرَب  أو

م للُمعتزلة؛ ِخالفًا السُّنة أهل عندَ  شيءٍ  كل  يف النَّصب اختيار أنَّ  فظَهر  على الرَّْفع ختارواا فِهنَّ
 ِمن الباطل مذهبهم على بناءً  املبتدأ؛ خبَ رَ  بَقَدر  تعاىل وووله شيء، صفة خلْقناه مجلة وجَعلوا االبتداء،

 الشواذ ِ  يف ووُرِئ  التفاسري ِمن النَّظم الدر ويف هلم، خملووة بل تعاىل، هلل خملووةً  ليستْ  العبادِ  أفعال أنَّ 
 على محله وما املقصوَد، يُفيد ال الرفع ألنَّ  كذلك؛  وليس النَّصب، من أووى جين ابن وجَعله كل ،  برْفع
 هذا يف املعتزلة من الرَّضي ووال. االعتزال ألهل واصم ورَّْرَنه ما على والنَّصب ،معتزيلي  أنَّه إالَّ  ذِلك
 مذهِبه على بناءً  صفة، أو ،خبَ رًا َخَلْقنا كون  بني وال والرفع، النصب بنْي  املعىن حيث ِمن فرق ال  املقام

 ضمريه إىل إلسناِده للمفعول مبنياا ليس خلقنا فِنَّ  ظاهر؛ الصُّبح ِمال الفرق ألنَّ  بشيٍء؛ وليس الباطل،
 بقَدر، كائن    لنا خملوق شيء كل  الوصفية وعلى بقَدر، لنا خملوق   خملوقٍ  كلُّ    اخلربيَّة على فاملعىن تعاىل،
  اآلية هبِذه للمعتزلة متسُّك فال بيِ ًنا؛ افّتاوًا فافّتوَا خالفه؛ يُوِهم والاا ي املقصود، فيديُ  األوَّل أنَّ  شكَّ  وال
ه كما  فتدبَّر عندهم املعدوم على ُيطل  الشيء ألنَّ  مبَفهومها؛ وال مبَنطووها ال تِبعه، وَمن الزَّخمشريُّ  تومهَّ
 الفريقني أنَّ  ِمن احلاشية يف العصام الفاضل ذَكره فما. الشهاب للموىل التنزيل أنوار حاشية يف كما  -
 يُنقل مل أنَّه ِمن هللا عصمة ذَكره وما اآلية، هِذه يف النَّصب اخِتيار يف متَّفقان واملعتزلة السُّنة أهل ِمن

 عبد كالشَّيخ  النَّحو ِعلم  وُرؤساء املعتزلة، ِمن أحد ِمن املذكور املاال يف النَّصب اختيار يف خالف  
مة، هللا جار والشيخ اهر،الق  َفضاًل  ،األصاغر من يصدر أالَّ  ينبغي - منهم والسَّكاكي والرَّضي الَعالَّ
 عرفتَ  وهبذا  وال حيث الشَّرح يف العصام الفاضلَ  ّشحل  ِ  تعاىل هللا أنَط  ولقد. واألكابر األفاضل عن
 .(1)كالمه  انتهى". املعتزلة ِعندَ  اآلية يف خُيتار ال النَّصب أن

 النحوي التأويل يف االعتقاد أثر منها يتضح كما  زاده، زيين اطالع سعة املسألة هذه يف منه ويظهر
 مؤلفات اجلانب هذا يف أُلفت وود واملعربني، نيوي ِ حْ النَّ  عند النحوية والتقديرات اإلعراب وجوه واختيار

                                                            

 ."يف هامش )ز(  "وراءة السماك 
 "  )ة أنوار التنزيل للشِ هاب يف سورة /وب وكذا شيُخه أبو علي الفارسي معتزيل، كما يف حاشي18يف هامش )ز

 النور".
  َّيصدر".يف هامش )ز(  "ووله  فما ذكره مبتدأ، خربُه ووله اآليت  ينبغي أال  
 إخل". ...يف هامش )ز(  "واحلال  أن ُرؤساء علم النحو 
 ."يف هامش )ز(  "ووله  الرضي منهم، أي  املعتزلة 
 ( من وسم التحقي .941ينظر  )ص   (1)
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 املذهب أثر إليه ضيفأُ  إذا اصً خصو  عنه، الدراسة تفصيل إىل حاجة يف اجلانب هذا زال وما مستقلَّة،
 .النحوي التأويل يف صويلواألُ  الفقهي
 أحياانً  بل آرائهم؛ وترجيح تقليدهم على جيمد وال النحاة، من املتقد ِّمي آبراء زاده زيين يتقَيد وال

رين، اختيار هو هذا"...  :قوله يف كما وخيتاره، املتأخرين رأي يُقد ِّم ما  فاختلفوا موناملتقد ِ  وأمَّا املتأخِ 
 نيَّةِ  على املرفوع املضارع  منهم سيبويه فقال مرفوًعا؛ مضارًعا واجلزاء ماضًيا، الشَّرط كون  صورة يف

 خمصوص   والكوفيون سيبويه ذكره ما  الرضي الشيخ ووال ... الكوفيُّون ووال.... اجلزاءِ  على دالي  التقدميِ 
 أطنبنا وهلذا غافلون؛ عنه الناس أكار فِنَّ  فاحفظه املتأخِ رون، هوال ما واحل . السَّعة يف والكالم ّشلضرورة،

 .(1)"الكرام الطلبةُ  الغل  يف يقعَ  لئالَّ  الكالم؛ هنا
:الكثريون عنه غفل مما ألَّنا هبا؛ واألخذ حفظها، على ويث التحقيقات، بعض إىل يشري وأحياانً 
 فاحفظه؛" :وقوله. (2)"األفهام ويلأُ  بعض امأود مزال  من فِنَّه ؛الكالم هذا ُخذْ " :قوله ذلك من
 عنه املعربني فِنَّ  فاحفْظه؛  "وووله. (3)"منكرون مساعه لعدم بعضهم بل كاريون،  عنه غفل مما فِنه

 .(4)"اخلالية األايم يف املنسية، كالشريعة  كان  بل غافلون، عنه الناس وأكار ساكتون،
:ذلك على ويدل املعربي، عند شهرُتا جملرد بآلراء يغرت وال املسائل، بتحقيق زاده زيين ويعتين

 اشُتهر ما خالف على املوصول للحرف ِصلة   هلا حملَّ  ال اجلُملة إنَّ   املوضعني هذين يف وُلنا إَّنا مثَّ " :قوله
عرِبني، ألسنة على

ُ
 .(5) ..."ذكرَنه ما والتحقي  بيقني، مساحمةً  لكونه املفرد؛ أتويل يف اجلملة أنَّ  ِمن امل

 جيوز ال واحد وعملهما عامالن اجتمع ملا ألنَّه وذلك  للشهاب التنزيل أنوار حاشية ويف" :وقوله
 خيلو ال فاملقام حال كل  وعلى...  الاا ي رجَّحوا واحد، معمول على عامالن يتوارد ال إذ مًعا؛ إعماهلما

 . (6)"انتهى اإلشكال عن
 يف واحد حمل يف العاملني توارد وَّننع األول خنتار  تول  "بقوله النقل هذا على زاده زيين عقب مث
 .(7)"حمله يف مل عمل ألنَّ  ؛يقمن مل إن  ِمال

 كان  وإن حىت آَخر، دون لرأي اختياره سبب ويُعل ِّل املتقاربة، اآلراء زاده زيين يذكر وأحياانً 
 :املصن ِّف رأي خالف
 مركَّب معه وهو زيد، إىل راجع فيه فاعله فاعل، اسم ووائًما...  (قَائًِّما زَيد   َكانَ ") :قوله ذلك من

                                                            

 ( من وسم التحقي .411ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .241ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .411ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .211ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .142ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .321ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .321ينظر  )ص   (1)
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 وعندَ . النحاة بعضِ  وول وهو الزَّمان، أبناء ألسنةِ  يف املشهور هو ما على هذا خربُه، لفظًا منصوب
 عرفتَ  فِذا مفعولُه، ووائًما فاعله، فزيد   البعض وعند املنصوب، خربُه ووائًما كان،  فاعل فزيد املصنِ ف؛

 ولُشهرة مالك؛ البن التسهيل شرح يف كما  املذاهب، هذه بني اخليار فلك النُّحاة؛ بني االختالف هذا
 فال املصنف؛ مذهبِّ  خالفَ  كان  وإن   املُعَرب، هذا يف َنذُكره ما كثريًا  الزمان هذا يف األَول املذهب
 .(1)"تغفل

 كبريًا  حيزًا بينهم، النَّحوي للخالف وحكايته واملعربني النحاة على زاده زيين اعّتاضات شغلت لقد
 يصر ِح فأحياَنً  واملعربني، النُّحاة على اعّتاضه طرق تعددت وود. الشافية الفوائد كتاب  يف جهوده من

 يفصِ ل وأحياَنً . (2)له املعاصرين من كان  إذا خصوًصا عليه، يعّتض َمن ّشسم ُيصر ِح ال وأحياَنً  ّشمسهم،
 خمتلفة عبارات ذلك يف وله فق ، عليه املعّتض الرأي ضْعف يذُكر أخرى وأحياَنً  واالعّتاض، الرد يف
 أو بعيد، احتمال أنه على ينص وأحياَنً  ،(إخل...توهم كما  – زعم كما  سولي – خطأ وهذا  )مال

". فاحش خطأ فِنَّه  "ووله مال شديدة، عبارات يذكر وأحياَنً  الظاهر، خالف أنه أو بعيد، تكلُّف
 وأحياَنً . يُرجِ ح أن غري من فري  كل ِ   على االعّتاض أوجه وذاكرًا اخلالف، ملواطن حمر ِرًا يتعقَّب وأحياَنً 
 بعض ويف هلا، ومقراا االعّتاضات هلذه مقر ِرًا آخرين، حناة على النحاة بعض اعّتاضات بنقل يكتفي
 ويكتفي البداية، يف املختار القول يذكر وأحياَنً . االعّتاضات تلك على األجوبة بعض ذكري األحيان
 .ّشالعّتاض يصرح أن دون فق ، التضعيف بصيغة األووال بقية بذكر
  أول يف والفض ول، الغرائ ب ي ذكرون ال ذين املع رِبني عل ى واالع ّتاض ّشل رد زاده زي ين اعتن اء ظه ر ود بل
 حتقي    ب  ه أراد كأن  ه  ،"الكافي  ة إع  راب عل  ى ،الش  افية الفوائ  د" كت  اب  لت  أليف بًباس   ذل  ك ك  ان  ب  ل كتاب  ه،
 إعراب ه لكش ف يتص دَّ  مل أنَّ ه إال  "- املطب وع يف كم ا  – وول ه يف ذل ك جاء وود هؤالء، على والرد املسائل
 والُفص ول، باألبوا حِبار يف يغوصوا مل َمن له تصدَّى بل العقول، أصحابُ  يرتضيه كما  الفحول، من أحد  
 .(3)"والفضول ّشلغرائب فيه فأتوا

 إعراب على ،الشافية الفوائد" كتابه  يف واملعربني النحاة على زاده زيين اعّتاضات مواضع جتاوزت وود
 عبارات وحبسب النحو، أبواب يف وتوزُّعها، املواِضع هذه تنوُّع على موضًعا،( 121) من أكار" الكافية
  كالتايل  وتفصيلها اعّتاضه، يقةوطر  املختلفة، زاده زيين

                                                            

 ( من وسم التحقي .142ينظر  )ص   (1)
على أنَّه غالًبا ما ينصُّ على أمسائهم يف تعليقاته. كما يف نسخة )ز( و)ل(، كما سب ، وسيأيت تفصيله يف احلديث  (2)

 عن وصف نسخ الكتاب.
 ( من وسم التحقي .119ينظر  )ص   (3)
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 .موضًعا( 11) حوايل بلغ وائله؛ خطأ أو ّشخلطأ، زاده زيين عليه َحَكم فما -
 .اموضعً ( 123) حوايل بلغ جيوز؛ ال أو جائز، غري أبنَّه عليه َحَكم وما -
 .موضًعا( 88) حوايل بلغ صاحبه؛ توهم أو ّشلوهم عليه َحَكم وما -
 .موضًعا( 33) حوايل بلغ كلُّف؛ّشلت عليه َحَكم وما -
 .موضًعا( 11) حوايل بلغ ضعف؛ فيه أبنَّه أو ضعيف   أبنَّه عليه َحَكم وما -
 .موضًعا( 99) حوايل بلغ عجب؛ أو عجيب أبنه عليه َحَكم وما -
 .موضًعا( 11) حوايل بلغ زْعم؛ جمرَّد أبنه عليه َحَكم وما -
 .موضًعا( 11) حوايل بلغ عيف؛التض بصيغة – ويل أبنه عليه َحَكم وما -
 .مواضع( 8) حوايل بلغ الراجح؛ هو أبنه عليه َحَكم وما -
 .مواضع( 1) حوايل بلغ الظاهر؛ خالف أبنه عليه َحَكم وما -
 .مواضع( 9) حوايل بلغ الصحيح؛ هو أبنه عليه َحَكم وما -
 .مواضع( 9) حوايل بلغ سهو؛ أبنه عليه َحَكم وما -

 اخل الف ع ن وكالم ه واملع ربني النح ويني عل ى زاده زي ين اعّتاض ات أبنَّ  الق ول ملبالغةا من فليس وعليه؛
 النحوي ة املس ائل م ن كا ري  وحتقي   وتنوُّعها، لكارهتا نظرًا مستقلة؛ بدراسة تُفَرد أن إىل حتتاج بينهم النحوي
 اإلع راب وكش ف لفواض ل،ا كتعلي    مص نفاته بقيَّ ة إليه ا ُيض افأن  وّشإلمك ان العمل ي، التطبي  مع فيها،
 أك  رب، س  بةنب هجه  ود وجيل  ي أكا  ر، النحوي  ة زاده زي  ين شخص  ية ع  ن الكش  ف يف يس  هم مم  ا وه  و. وغريه  ا
 .زاده زيين رعصْ يف  اجلانب، هذا يف النحوي البحث إثراء إىل إضافة
 أيًض ا هوه ذ النح اة، من مواوفه عن احلديث يف للِخالف وحكايته اعّتاضاته من كارية  أمالة مرَّت وود
  احلصر ال التمايل سبيل على النحوي اخلالف عن هوكالم اعّتاضاته من َّناذج عدة

 .(1)"فضعيف   احمللِ ، منصوبُ  َمًعا واجملرور اجلارَّ  أنَّ  من يُقال وما:"قوله ذلك من
 كعب  وصيدة شرح يف كما  مال مبعىن ألنه أبًدا اسم الكاف أن زعم فِنه مضاء البن وخالًفا: "وقوله

 .(2)"تفصيل اهلندي ويف ،هشام البن عنه تعاىل هللا رضي زهري بن
 ."(3)بينهما فرَّق َمن أخطأ وود واالبتداء، االستئناف واو احتاد فُعرف: "وقوله

                                                            

 ( من وسم التحقي .161ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .891ينظر  )ص   (2)

 ."يف هامش )ز(  "املفر ِق  الشيخ عبد هللا أفندي معرب اإلظهار 
 ( من وسم التحقي .181ينظر  )ص   (3)
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 .(1)"بعيد تكل ف وهو ُمضافًة، األمساءُ  هذه كان  إذا  أي املقدَّر، كان  خرب  وويل: "وقوله
، الاالثة هذه يف العامل  وال فِنَّه للبعض؛ خالًفا: "وقوله  فال أيًضا؛ األصلِ  خالف أبنَّه وُردَّ  ُمقدَّر 

 .(2)"الرضي   يف كما  اجللي ، ّشألمرِ  العملُ  أمكن إذا اخلفي، األمرِ  إىل ُيصار
 .(3)"ّشلشذوذ هذا ِمال على فَحَكم املتأخِ رين ِمن كاري    وغِل " :وقوله
 فاحش؛ خطأ فِنَّه القاِصرين، اجلُهالء من ،املعلِ مني بعضُ  يقولُ  كما  ،فاعل" ت  "يُقال وال  "وووله

 .(4)  ..."يُتَلى عليك ِلَما فاستمع هذا حتقي َ  أردتَ  إن اللبيب، مغين يف كما  هكذا اسم يكون ال إذ
 اإلعراب إخراجُ  وفيه التفصيل، على كائًنا  إعراّشً   أي إلعراب، جمازًا مطل  مفعول إنَّه  وويل": وقوله

 .(5)"ضعيف وهو الصطالحي،ا معناه عن
 كما  املعنوي العامل إعمال إىل ُيصار ال اللفظي العامل إعمال أمكن مىت ألنَّه نظر؛ وفيه"...  :وقوله

 ."(6)اللبيب مغين يف
 وول ِمن الَعجبِ  كلُّ   والَعجبُ   "ووله يف كما  بلتعجب، املعربي على االعرتاض يف يكتفي وأحياانً 

 فاِعل َمرفوع" اله"و له، حملَّ  ال السُّكونِ  على مبيني  تعريف حْرف الالم إنَّ   وال حيث املعرِبني بعض
 مجلتها ِمن اليت الكمال لِصفات املستجِمع الوجود، الواِجب للذات َعَلم مدخوله مع الالمَ  ألنَّ ! رِضي
ب ِمن يمةِ السل األفهامِ  َذوي على خَيَفى ال كما  اإلعراب، عندَ  للتفري  وجهَ  فال واجلود، الكرمُ  !". الطالَّ

 .(7)"الكاِملة النُّحاة على َردِ هم يف عظيمة وجراءة منهم، عجيب هذا أنَّ  خيفى وال" وقوله:
ه كما  "ووله يف كما  له، ليس ملا وادعائه القائل توه م إىل بإلشارة يكتفي وأحياانً   بعضُ  تومهَّ
 .(8) !"الِعلم ادَّعى ممَّن معاصرينا

 ليس أنَّه من ويل ما وأما" :قوله ذلك من الشعر، بضرورة ةخمتصَ  اَّنَ أب األقوال بعض يرد   وأحياانً 
 يفعل َمن  كقوله  الفاء إضمار على الشرط جزاء احملل جمزومة االمسيَّة اجلملة وأن مقدَّر، وَسم هنا

 .(9)"اللبيب مغين يف كما  ّشلشِ عر خاصي  ذلك أبنَّ  فمردود   َيشكرها، هللاُ  احلسنات
                                                            

 ( من وسم التحقي .214ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .142ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .211ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .239ينظر  )ص   (9)
 ن وسم التحقي .( م119ينظر  )ص   (1)

 ."يف هامش )ز(  "جواب إذا 
 ( من وسم التحقي .111ينظر  )ص   (4)
 ( من وسم التحقي .298ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .918ينظر  )ص   (8)

 ."يف هامش )ز(  "القائل أبو البقاء، وتِبعه الفاضل البيضاويُّ يف تفسريه كما يف الشِ هاب 
 ن وسم التحقي .( م1114ينظر  )ص   (4)
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 :ترجيح بال يكي ياانً وأح
؛ عن د املس تقر ِ  الظ رف فاع لَ  الفاع ل كونُ   جيوز وال  "كقوله  جي ب ش يءٍ  عل ى االعتم اد لع دم البص رينيِ 
 كم  ا  - اعتم  اد ب  ال الظ  اهر الفاع  ل يف إعمالَ  ه جُي  وِ زون ف  ِهنم واألخف  ش؛ للك  وفيني خالفً  ا ،علي  ه اعتم  اده
 .(1)"سب 

 :للتفصيل املصادر على وييل فقط، وتضعيفها قوالاأل بعض ترجيح حبكاية يكتفي وأحياانً 
 الشروح إىل فراجع ،عليها االطِ الع أردت إن كارية،  بوجوه البواوي وضعِ ف وفرية، أبمور األوَّلُ  وُرجِ ح"
 .(2)"والنظائر األشباه سيَّما ال لديها، التفصيل جتد

  وصيدة شرح يف كما  ِمال مبعىن ألنه ا؛أبدً  اسم الكاف أنَّ  زعم فِنَّه مضاء؛ البن وخالًفا" :وقوله
 وتفصيل املاال، هذا من املراد معىن تفصيل اهلندي ويف هشام، البن عنه تعاىل هللا رضي زهري بن كعب
 .(3)"إليه فلرياجع أراده، َمن إعرابه؛

 تُفيد، ال  لقوله لغو ظرف إنَّه  وال وَمن" :قوله يف كما  ،احل  عن بعيًدا الرأي بكون يكتفي وأحياَنً 
 .(4)"األكيد احل  ِ  عن الُبعد كمال  بُعد فقد

 لبعض خالفًا الدين عصام موالَن ذكره كما: "قوله يف كما  فقط، اخلالف حبكاية يكتفي وأحياانً 
 .(5)"للدماميين املغين شرح يف كما  النُّحاة

 فاعله ،خماطب مضارع (تقول") :قوله يف كما  اخلالف، حكاية يف بديعة تفصيالت يذكر وأحياانً 
 الفتح على مبيني  وَتذكريِه وخطابه الفاعل إفراد على دالي  حرف والتاء فاعله، احملل ِ  مرفوع أنت، يف أنْ  فيه
 منهم الباوي وعند أنت، جمموعُ  الفاعل ضمري  الكوفيني ِمن الفراء وعند البصريِ ني، عند هذا له؛ حملَّ  ال
 شرح عن نقاًل  العصام حاشية يف كما  له حملَّ  ال كونالسُّ  على مبيني  عماد حرف وأنْ  وحده، التاء هو

 هذا ذكْرَن وود واِصرون، الفرَّاء وولِ  وعلى ساِكتون، التفصيل هذا عن املعربني فِنَّ  فاحفظه؛ اللباب،
 .(6)"التعطيل على الطلبة يكون لئالَّ  واإلظهار العوامل على ُمعربنا يف ،التفصيل

 للداللة كفايةً   أمالة من ذُكر فيما ولعلَّ  ،"الشافية الفوائد" كتاب  يف اجدا  كاري  اجلانب فهذا وّشجلملة
.وأشباهه أمااله على

                                                            

 ( من وسم التحقي .218ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .112ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .891ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .413ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .113ينظر  )ص   (1)
 ."يف هامش )ز(  "يف حبث املضمرات 
  .( من وسم التحقي411ينظر  )ص   (4)
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 امساملبحث اخل

يبكتاب إعراب الكافي ،ةمقارنة الفوائد الشافي املتوّف سنة  (1)ة حلاجي بب الط وسِّ
 هـ.871

 يل يتيسر ومل كتب؛  سبعة أعربته ليتا الكتب عدد بَلغ ود احلاجب ابن كافية  منت أنَّ  إىل اإلشارة سَب 
 وود ،"الكافية وإعراب شرح يف الوافية أوىف"ب  واملسمى ،هذا الطوسي ّشّش حاجي إعراب على إال الوووف

 هذه من نسخة على تعاىل هللا بفضل حصلت وود جني، هللا فتح أمحد الباحث وحتقيقه بدراسته وام
 ّشّش حاجي إعراب وبني للكافية، زاده زيين إعراب بني رنةّشملقا املبحث هذا سيختص ولذا ؛(2)الرسالة

 .السب هلذا الطوسي؛
 منه ونَقل الكتاب، هذا على اطَّلع ود نفسه زاده زيين أنَّ   وهو املقارنة، هذه لعْقد مهم آَخر وسبب
"إال أنَّه مل يتصدَّ   زاده زيين بقول املعنيِ ني أَحدَ  هو يكون ود أو تُعجبه، مل طريقَته ولعلَّ  عليه، ُمعِّتًضا

لكشف إعرابه أحد  من الفحول، كما يرتضيه أصحاُب العقول، بل تصدَّى له َمن مل يغوصوا يف حِبار 
 . (3)األبواب والُفصول، فأتوا فيه ّشلغرائب والفضول"

 ذوف،حم وخربه مبتدأ،" غري" كلمة  أنَّ  ِمن ويل وما  "زاده زيين وولُ  يقيًنا وجيعله الظن ذلك يؤكِ د بل
 غري أو كلمة،   لقوله ِصفة االمسيَّة واجلملة هي،  أي حمذوف، مبتدأ خربُ  صفة،  وووله كلمة،  غري  أي

 . (4)"بعيد وتكلف   فتعس ف   محُِلت؛ مُجلة املبتدأ وخرَب  له، ِصفة   وصفة مبتدأ،
 وهذا .(5)"الطوسي ّشّش حاجي القائل"  -( ل)و( ز) هامش -" ويل" كلمة  على معلِ ًقا وال مث
 مبتدأ،  غري  "وال حيث( 284  ص) الطوسي ّشّش حلاجي" الوافية أوىف" كتاب  يف موجود بعينه النص
  ومجلت صفته،  صفة مبتدأ،  غري أو. صفة هي  أي أيًضا، حمذوف خربه مبتدأ  غري أو. خربها  صفة
 نقده بل لكتاب،ا هذا على زاده زيين اطالع هذا من فاتضح". خربه أبَن الرفع حمل يف...  محلت

 إنَّه إذ احلاجب؛ ابن كافية  إلعراب يتصدى زاده زيين جعلت اليت األسباب من وأنه عليه، واالعّتاض
 مل ممَّن كانوا  له تصدَّوا الذين بل العقول، أصحابُ  ويرتضيه إعرابه يكفي من إلعرابه يتصد مل أنَّه يَرى

                                                            

ته هكذا نسبأن ( 29رجح حمق  "أوىف الوافية")ص  و  املشهور فيها )الطوسي(، وكذا يذكره زيين زاده.هذا  (1)
 .الطُّوْسَيِوي

رها من نسخته يوود أذن يل بتصو  -متَّعه هللا ّشلصحة والعافية يف طاعته  -أمد ي هبا أستاذَن الدكتور طه اجلندي  (2)
 وه املعروفة عنه، فجزاه هللا خريًا.اخلاصَّة، بسماحته ودماثة أخال

 ( وحاشية النسخة )ل(.3مطبوع من "الفوائد الشافية" )ص   - (3)
 ( من وسم التحقي .111ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .111ينظر  )ص   (1)
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 يصرح مل زاده زيين أن مع. والفضول ّشلغرائب عراباإل هذا يف وأتوا والُفصول، األبواب حِبار يف يغوصوا
 .الكافية ُمعريب من آخر أحد ّشسم
 

 وأما عن املقارنة بي الكتابي بلتفصيل، فيتضح ذلك من خالل النقاط التالية:
 اليت اعتَمد عليه كل مؤل ِّف: املصادرُ فمِّن حيُث 
 (111) حوايل  "الفوائد الشافيةيف كتابه " منها ونقل زاده زيين عليها داعتمَ  اليت صادرفقد بلغت امل

ا  ( ِ 114ونقل عن حوايل ) ،مصدرًا
ً
 .تفصيله مرَّ  كما  -عامل

ا ،"أوىف الوافيةيف كتابه " ،حاجي ّشّش الطوسيبينما جاءت املصادر اليت اعتمد عليها   ،وليلة جدا
 إعراب يف التبيان كتاب"  هي فق ، مصادر ةتَّ سِ  من مستخرَج إعرابه أنَّ  علىف نفسه املؤل ِ  نصَّ حيث 
 البن "املفصل شرح"و هللا، عبد للسيد "اللب شرح"و ملكي، "القرآن إعراب مشكل"و للعكربي، "القرآن

 الكافية شروح أحد وهو - الكافية شرح يف  املتوس ِ   "الوافية" وكتاب له، "الكافية شرح"و احلاجب،
 كما  أيًضا احلاجب البن "الكافية نظم الوافية شرح" كتاب  أو سّتاّشذي،اإل الدين ركن شرحها اليت الاالثة
 . احملق ِ  أفاد

 :نت  املَ  على الكالم استيفاءومن حيُث 
 بل تفصيلياا، إعراّشً  حرفًا وحرفًا كلمة  كلمة  وأعربه كله،  الكافية منت على الكالم زاده زيين استوىففقد 

 الشرح إىل عبارة كل  بسَ ونَ  النسخ، بني الفاتاخلِ  على ونبه له، املختلفة الكافية منت نسخ إىل رجع
 .كذلك  املختلفة النسخ يف ما بر عأ بل النسخة، هذه اعتمد الذي

 شرح دون املهم الكاري الكافية من بقي بل كله،  الكافية منت على الكالمحاجي ّشّش  يستوف بينما مل
 يف ما مع. يسرية مواضع يف إالَّ  اإلعراب يف يفصل ومل .والتووع والتحضيض املصدر كحروف  إعراب، أو

 .(1)اإلعراب يف التكلف بعض من تفصيله
 :واألسلوب ة،العلميَ  ةاملادَ  ضعر   طريقةومن حيُث 

 كما  - والتعليمي األديب لميالعِ  أبسلوبهبطريقته السهلة يف َعْرض املادة العلمية، و هزاد زيين متيزفقد 
 .حمله يف ذلك تفصيل مر

 وليس واحدة، وترية على تسري وال بذاك، ليست والشرح اإلعراب يفجي ّشّش حا طريقتهبينما جاءت 
 .امللل وال ةالسآمَ  عدفَ يَ  ما فيها

 :واهدالشَ ومن حيُث 
 واحلديث الكرمي، ّشلقرآن استشهد حيث زاده، زيين هبا استشهد اليت النحوية الشواهد دتتعدَّ فقد 

                                                            

 (.18ينظر  كالم حمق  أوىف الوافية )ص   (1)
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 .النحاة هبا ميال اليت املشهورة ّشألمالة لا ِ وميُ . ونَ ْاره ِشعره العرب بكالم استشهد كما  الشريف، النبوي
 اصطناع على زيركمع ت خصوًصا، ةالشعريَّ  والشواهد الشواهد، من خيلو يكادف أمَّا كتاب حاجي ّشّش

 .عموًما التعليميَّة فاتاملؤلَّ  يف النحوية الشواهد ةَ لَّ وِ  ريفس ِ  مما هذا ولعلَّ  التعليم، قصدب األمالة

 :املؤل ِّف شخصيةيث ظهور ومن ح
 ل،ل ِ وحيُ  ل،ينقُ  بل فق ، َنول دجمرَّ  ليس أنهبًدا واضًحا و  ،هكتاب  يف زاده زيين شخصية فقد ظهرت

 غري إىل الكتب، يف نظريه يعزُّ  مبا فيها فصِ لويُ  املسائل، من كاريًا   ق ِ وحيُ  وخيتار، حويرج ِ  ويعّتض، وينقد
 .لك

 اليت الكتب من الكافية إعراب أخذ إَّنا أنه نفسه املؤلِ ف نصَّ  امك  اءجفقد   ،وأمَّا كتاب حاجي ّشّش
 وال ترجيح، وال اعّتاضله  وليس ،ة املؤلِ ف فيهشخصي تظهر ومل فق ، نقل   هكأنَّ فجاء  ذكرها، 
 ههلذ نْقله يف فق "أوىف الوافية"  باكت  ةأمهيَّ  تنحصروتكاد . مما متيز به زيين زاده يف كتابه إخل... تفصيل
 .الكافية منت على وتطبيقها وتلخيصها، اآلراء

ز كتاب زيين زاده "الفوائد الشافية"، على كتاب يظهر متيُّ الكتابني يف بعض اجلوانب،  بتأمُّلو وهبذا 
 حاجي ّشّش "أوىف الوافية".
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 سداساملبحث ال

 تقييم الكتاب )املميزات واملآخذ(
 

 .معظمها إىل اإلشارة سَب  عديدة، مبميزات" الكافية إعراب على ،الشافية الفوائد" كتاب  متيَّز
 وحرفًا كلمة،  كلمة  وإعرابه كلِ ه،  الكافية ملنت زاده زيين املؤلِ ف استيفاء :املميزات تلك أبرز ومن
 كل  وِنسبة النسخ، بني خِلالفاتا على وتنبيهه له، املختلفة الكافية منت نسخ إىل ذلك يف ورجوعه حرفًا،
 .كذلك  املختلفة النسخ يف ما إعراب بل النسخة، هذه اعتمد الذي الشرح إىل عبارة

 الكتاب، هذا موسوعيَّة كذلك.  وائله إىل وول كلَّ   وعزوه الِعلمية، أمانته  زاده زيين به امتاز مما أيًضا
 بوضوح زاده زيين متيَّز كما.  األحاديث وشرَّاح ملفسرينا وعن واملعربني، النحاة عن فيه الواردة اآلراء وكارة

 زاده زيين يكن فلم واختياراته، وترجيحه، ونقده أحياًَن، عليها واعّتاضه النقول، هلذه وحتريره شخصيته،
 .ألكارها أو هلا حمقِ ًقا كان  بل لألووال، َنول جمرَّد

 أو التعقيد وعدم املتكلف، غري والسَّجع علميَّة،ال الفوائد ذات اللطيفة العبارات  به امتاز ممَّا كذلك
 مستفيضة مناوشةً  ومناوشتها اآلراء عْرض يف املبالغة عدم أيًضا ذلك ومن. العلميَّة املادة عْرض يف التقعُّر
 .والبعيدة الغريبة، لألوجه التعرُّض وعدم الكتاب، غالب يف

 على احلصول يعزُّ  نفيس بتحقي  ملهمَّةا واملسائل املباحث بعض يف تفصيله :املميزات تلك ومن
 هذا يقال ومىت وضمها، امليم بفتح "املقام" عن حدياه يف احلال هو كما  املؤلَّفات، من غريه يف نظريه
 سب  كما  اإلعراب عن الكالم من ينتهي أن بعد حسنة، استطرادات يستطرد ما وأحياَنً . ذاك يقال ومىت

 .ماالٍ  ما غري إىل اإلشارة
 يف سب  كما  وأمانته، ه،تواضعِ  مع شخصيته استقالل: زاده زيين به متَيز ما أبرز من أنَ  كما
 على اإلزراء وبني الغرور، بني وس  فهي العلمي؛ البحث يف مهمة الصفة وهذه صفاته، عن احلديث
 .فق  التقليد على االوتصار جمرد أو األخرى، الشَّخصيات يف الذوّشن إىل املؤدي النفس

  أييت فيما أمجلها األمور، بعضُ  عليه يُؤَخذ أنَّه إالَّ  زاده، زيين إعراب به امتاز ما كارة  على
 األووال يذكر وليلة غري أحياَنً  أنه إال أصحاهبا، إىل اآلراء عزو يف العلمية وأمانته زاده زيين دوَّة مع• 
 توهم كما  – ويل كما  )ذلك ومن ذلك، يف عباراته وتعددت ّشلقائل، التصريح دون اإلعرابيَّة والوجوه

 رد فيه - يُنكرونَ  بعضهم فِنَّ  - بعضهم ووال - القائل ووول -... القول إىل حاجة وال – زعم كما  –
 بعض ووال - أبنَّ  وُردَّ  - للبعض خالفًا – وكذا كذا  أنَّ  من يُقال وما - توهم كما  - املعربني لبعض
...  - البيان هذا عن غافل فِنَّه الزَّمان؛ أبناء بعضِ  ملنع ِعربة فال - واألصول املعا ي أرّشب ِمن الُفحول

 وود. له املعاصرين مع يكون ما وكاريًا اآلراء، وتضعيف االعّتاضات يف ذلك يكون ما وغالب(. إخل
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 ذلك لغري أو ،اخلصوم سبلك إرادته لعدم أو ،(أووام ّشل ما) طريقة على أَدبُه، ذلك على محله يكون
 أصحاب يذكر ما كاريًا  اإلعراب هذا على والتحشية التعلي  حني أنه هنا ّشلذكر جيدر ومما. األسباب من
 وود – تعليقاته عليها أثبتت اليت النسخ من وغريها ،(ل) والنسخة( ز) النسخة يف كما  - األووال هذه
  احملقَّ  النص ِ  من مواطنها يف والتعليقات احلواشي هذه كل  أثبت

 .(1)"اتبعه وَمن اهلنديُّ  القائل  "وائاًل  احلاشية يف عل  مث ،"للتفسري  وويل" :قوله ذلك ومن
 شرح يف ذكره مالك، ابن القائل  "وائاًل  احلاشية يف عل  مث ،"الشرط معىن فيه حرف    وويل": وقوله
 .(2)"للسيوطي النكت يف كما  الكافية

 املعرب، صاِحب املتوهِ م  "وائاًل  احلاشية يف عل  مث ،"تُوهِ م كما  - املقدَّر لكان لغو ظرف ال": وقوله
 .(3)"اإلفصاح صاِحب وتبعه

 املتوهِ م  "وووله". املعربني بعض املتوهم": قوله يف كما  أيًضا، صرية غري بعبارة يشي ما وأحياانً 
 .(4)"واملتعلِ مني املعلِ مني من وكاري املعربني، بعضُ 

 أو اآلراء منها أيخذ اليت الكتب أبمساء أحياَنً  تصرحيه عدم يف نف سه األمر هذا عليه ؤَخذويُ • 
 بعض يف كما  أو - الشروح بعض يف كما"  ويقول األووال، بعض يذكر حيث األووال، منها حيكي

 بعض يف تْ ذُِكر  اإلعرابِ  وجوهِ  ِمن احتماالت   ُهنا وها - الشروح بعضِ  ِمن املفهوم هو كما  - األعاريب
 .(5)وحنو ذلك من عبارات ،"إخل...إليها فراِجع ،عليها االطالعَ  أردتَ  إنْ  واحلواشي، األعاريب

 :املصدر كرذِّ  دون فقط القائل يذكر وأحياانً 
 له أْوجب الذي ّشلسببِ  اْرتفع :بعضهم وقال املضارع، بنْفس اْرتَ َفع  ثعلب    ووال"  ووله ذلك من
 حمالا  منصوب حاِرث اي أصله ألن تقديرًا الضم ِ  على مبين وحارِ  نداء، حرف فيا ؛املعىن أريد وإذا اإلعراب
 .كاري  ذلك وغري. (6)"وجوّشً  املقدر ألْدعو به مفعول

 ممَا يُؤَخذ عليه كذلك: عدم التفصيل يف مسائل مهَمة:
 عن احلديث فاته أنَّه إالَّ  - إليه اإلشارة سب  كما  - مهمَّة ومباحث مسائل يف فصَّل كان  وإنْ  فِنَّه
 الكلمة، يف عماد أو الوواية جملرد هي وهل الوواية، بنون يُعَرف عمَّا الكالم أمجل فقد ذلك؛ بعض
 نون وُتسمَّى  "بقوله ذلك يف خالفًا مَثَّة أنَّ  إىل فق  مشريًا ،فق ( الياء) وليس(  ي) الضمري فيكون

                                                            

 ( من وسم التحقي .224ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .250ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .342ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .182ينظر  )ص   (9)
 ( من وسم التحقي .213ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .438ينظر  )ص   (4)
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 ما غري يف فيقول املشهور، هو ما على يسري إعرابه يف ولكنَّه ،(1)"اللبيب مغين يف كما  أيًضا العماد
 . (2)"مفعوله احملل ِ  منصوب السكون على مبين والياء حرفًا، لكونه له حملَّ  ال وواية والنون  "موضع
ها أوضحها كارية،  ُمرجِ حات وله سيبويه، وولُ  هو(  ي) هو النصب ضمري أبن القول أنَّ  على  وجالَّ
 النصب ضمائر من(  ي) املتكلم ضمري" بعنوان مستقل حبث يف الدامي، عبد حممد محدأ الدكتورُ  أستاُذَن
 وأن فق ، الياء هو الضمري أبن القول على الرد ِ  يف وفصَّل الرأي، هذا فيه ونَصر ،(3)"العريبة يف واجلر
 . ابالتو  عبد رمضان الدكتور املرحوم البحث هذا على أثىن وود. عماًدا وليست للوواية، النون

 املعىن؛ أريد وإذا  "يقول حيث ؛ينتظر ال وَمن ينتظر َمن لُغة عن زاده زيين كالم  عدم ذلك ومن
 املقدر ألْدعو به مفعول حمالا  منصوب حاِرث اي أصله ألنَّ  تقديًرا؛ الضم ِ  على مبين وحارِ  نداء، حرف فيا

 .(4)"وجوّشً 

ا وهذا حارث، أصلها ألن املقدَّر الضم لىع مبنية وأهنا" وحارِ " كلمة  إعراب إىل أشار هنا فهو  إَّنَّ
 الضَّمة فتكون هو، كما  األخري وبل كان  الذي احلرف ويّتك األخري، احلرف ينتظر َمن لُغة على يستقيم
 ال َمن لغة وهو إليه، أشار حىت وال اآلَخر الوجه زاده زيين يذكر ومل. احملذوف األخري احلرف على مقدَّرة
 الضم ِ  على مبنيَّة" حارُ " يكون وعليه األخري، وبل احلرف على العالمةَ  ويضعُ  ري،األخ احلرفَ  ينتظر
 .(5)احملذوفة الااء حركة َأخذت الراء ألنَّ  املقدَّر؛ ال الظاِهر
 من فيها، والتفصيل ّشلنحو متعلِ قة غري مسائل إىل تطرُّوه: كذلك  زاده زيين على املؤاخذات من• 
 معىن وشرح أعرب بعدما وال حيث النهي، هذا ووجه عنه، والنهي ذفاخل مسألة يف تفصيله  ذلك

 والسَّبَّابة، اإلهبام بني أو سبابتيه بني نواة أو حبصاة رْمي هو  (6)حجر البن البخاري شرْح ويف  "اخلذف
 يف وويل ِإصبعيك، بني َرميتها  احلصاةَ  خذفت  فارس ابن ووال. اإلهبام وّشطن الُوسطى ظهر على أو

 ِمن ّشلسبَّابة تقذفها مث الُيسرى، ِمن واإلهبام اليمىن، ِمن السَّبَّابة بني احلصاة جتعل أن  اخلذف ىحصَ 
 احلديث ويف. انتهى احلصى به بعضهم وخصَّ  َرَمى،  خيذف ّشلشَّيء خذف  ِسيده ابن ووال اليمىن،
 اتَّف  وود احملدَّدات، من ليس هألنَّ  الصَّيد؛ آلة ليس أنَّه  النهي وجه. البخاري يف كما  - اخلذف عن هني

هلَّب، وال كما  واحلجر البندوة وتلته ما كل  حترميِ  على منهم شذ َمن إالَّ  العلماء
ُ
ا  حجر ابنُ  ووال امل   وإَّنَّ

                                                            

 ( من وسم التحقي .296ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .448ينظر  )ص   (2)
حوليات دار العلوم اليت يصدرها أساتذة كلية دار العلوم ّشلقاهرة، العدد الاالث عشر ( نشر هذا البحث يف جملة 3)

 م.1441م، وطبع مستقالا يف مطبعة جامعة القاهرة سنة 1484سنة 
 ( من وسم التحقي .938ينظر  )ص   (9)
 (.241/ 2ينظر  تفصيل ذلك يف "شرح التصريح على التوضيح" لألزهري ) (1)
فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقال ي، وهو من أجل شروح البخاري ( يعين  كتاب 4)

 وأوسعها.
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 .(1)"حبدَّته ال راميه بقوَّة الصيد يقُتل ألنَّه كذلك  كان
 .(2)واإلعراب لنحوا كتب  وليس األحاديث، وشروح الِفقه كُتب  به األلي  البحث وهذا
 هو الذي الرفيع واألدب الذوق عنها ينبو اليت الشديدة العبارات بعض: أيًضا عليه يُؤخذ ممَا• 

 يف ويشتد يغلظ ما أحياَنً  أنَّه إال الرفيع، األدب هبذا عباراته غالب يف زاده زيين التزم وود الواجب،
  ذلك من العبارة،
 إذ فاحش؛ خطأ فِنَّه القاِصرين، اجلُهالء من املعلِ مني بعضُ  قولُ ي كما  ،فاعل( ت  )يُقال وال" :قوله

 .(3)"هكذا اسم يكون ال
 هو كما  املقدَّر، أبعين منصوّشً  وال هو،  أي املبتدأ، بتقدير مرفوًعا الرجل كون  جيوز وال: "وقوله
 .(4)"الَغَفلة املعلِ مني وبني ،الطَّلبة بني الشائع

 .(5)"عاطل الفن ِ  هذا عن رجل   إالَّ  لهيقو  ال فباطل،"...  :وقوله

                                                            

 ( من وسم التحقي .477ينظر  )ص   (1)
  ما واله اإلمام أبو حيَّان النحوي منكًرا -وإن كان ال ينطب  مطلًقا على زيين زاده  –( ومن مجيل ما يذكر يف ذلك 2)

ا ما يشحن املفسرون تفاسريهم من تلف العلوم يف كتب تفسري القرآن، حيث وال  "وكاريً على املفسِ رين إدخال خم
ذلك اإلعراب، بعلل النحو ودالئل أصول الفقه ودالئل أصول الدين، وكل هذا ُمقرَّر يف آتليف هذه العلوم، وإَّنا 

 (.13/ 1ري )يؤخذ ذلك مسلًَّما يف علم التفسري دون استدالل عليه". البحر احملي  يف التفس
"وهكذا جرت عادتنا  أن كل واعدة يف علم من العلوم يرجع يف تقريرها إىل ذلك العلم، وأنخذها يف  وقوله أيًضا:

علم التفسري مسلمة من ذلك العلم، وال نطول بذكر ذلك يف علم التفسري، فنخرج عن طريقة التفسري... وود ذكرَن 
ن زاد على ذلك، فهو فضول يف هذا العلم، ونظري ما ذكره الرازي وغريه  يف اخلطبة ما حيتاج إليه علم التفسري؛ فم

 يكون ود شرع يف وضع كتاب يف النحو، فشرع يتكلم يف األلف املنقلبة، فذكر أن األلف يف هللا، أن النحوي مااًل 
عليه ويستحيل. مث أهي منقلبة من ايء أو واو؟ مث استطرد من ذلك إىل الكالم يف هللا تعاىل، فيما جيب له وجيوز 

استطرد إىل جواز إرسال الرسل منه تعاىل إىل الناس. مث استطرد إىل أوصاف الرسول صلى هللا عليه وسلم، مث 
استطرد من ذلك إىل إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنه، مث استطرد إىل أن من مضمونه البعث واجلزاء 

قطع نعيمهم، واملعاوبون يف النار ال ينقطع عذاهبم. فبينا هو يف علمه ّشلاواب والعقاب. مث املاابون يف اجلنة ال ين
يبحث يف األلف املنقلبة، إذا هو يتكلم يف اجلنة والنار، ومن هذا سبيله يف العلم، فهو من التخلي  والتخبي  يف 

تربته، يقول ما معناه   أوصى الدرجة، وكان أستاذَن العالمة أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الاقفي، ودس هللا
مىت رأيت الرجل ينتقل من فن إىل فن يف البحث أو التصنيف، فاعلم أن ذلك، إما لقصور علمه بذلك الفن، أو 

 (.198/ 1لتخلي  ذهنه وعدم إدراكه، حيث يظن أن املتغايرات متماثالت". البحر احملي  يف التفسري )
 ( من وسم التحقي .234ينظر  )ص   (3)
 ( من وسم التحقي .431  )ص  ينظر (9)
 ( من وسم التحقي .372ينظر  )ص   (1)
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 ليس تْ  النَّك رة ألنَّ  واللغوي ة؛ ال بطالن من فيه ما خيفى فال لنكرة، لغو ظرف إنَّه  ويل ما وأمَّا" :وقوله
 .(1)"متعلِ قه يكون أن يصح فال معناه؛ وال بِفعل
 .مرة من أكار العبارة هذه كرَّر  وود. (2)"َعنيد رجل   إالَّ  يَرتكبه ال بعيد، أنَّه خَيَفى وال" :وقوله 
 أو. حبكايتها فق  ويكتفي يذكرها، اليت واألووال اآلراء بني – أحياَنً  - ترجيحه عدم  ذلك منو • 

 .الّتجيح يف صرحًيا هذا يكن مل وإن بعض، على األووال لبعض تقدميه من الّتجيح يفهم ود
هذا  وجه وأ الضعف، هذا وْجه يبنيِ   أن دون ،اعليه اعّتاضه أو اآلراء لبعض تضعيفه  ذلك ومن• 

 .عليه التمايل سب  كما  - االعّتاض
 جانب يف وليلة وهي مؤلِ فه، وْدر من يضع وال الكتاب، ويمة من يُقلل ال مؤاخذات من سَب  ما

 يكون وود البشر، طبيعة هي هكذا بل معايبه، ُعدَّت أن نُباًل  وحسبه هبا، متيز اليت الكارية املميزات
 ال ،ةالعلميَّ  األمانة ّشب منهو  هنا كرذُ  ما  أنَّ  غري عليها، حيمل حسن حممل أو فيها، عذر ؤلِ فللم
 وهو – املخطوط هناية يف بقوله ذلك إىل املؤلِ ف أملح وود املؤلِ ف، ودر من واالنتقاص الطعن ّشب من
 اإلصالح، يَقبل ما إصالحُ  ح،الصَّال َذوي الناظرين ِمن واملأمولُ   "وائاًل  - خصاله ومجيل تواضعه من

  فوائدَ  فيه كَتب  ألنَّه خالِتك؛ أخت ابنَ  يكون املخطئ لعلَّ  هنالك؛ فيما التخطئة إىل التباُدر وعَدم
 معّتف أ ي ِ  مع املفصَّالت، يف توجد بل املعتربات، أكارِ  يف توجد ال وفرية، وواعدَ  فيه وذَكر كارية،
 .(3)"اإلنسان خصائص ِمن مها اللَّذينِ  والنِ سيان، ّشخلطأ

                                                            

 ( من وسم التحقي .663ينظر  )ص   (1)
 ( من وسم التحقي .207ينظر  )ص   (2)
 ( من وسم التحقي .1034ينظر  )ص   (3)
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 الثاين القسم

 التحقيق قسم
كتاب "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية" كاماًل حمَقًقا. وقَدمت بي يدي   وَيشتمل على نص ِّ 

 التحقيق َّبقد ِّمة له، اشتملت على مبحثي:
 .تاب إىل مؤلِ فه، وحتقي  عنوانهحتقي  ِنسبة الكِ املبحث األول: 

 وفيه مطلبان:
 حتقي  ِنسبة الِكتاب إىل مؤل ِفه.املطلب األول: 
 حتقي  عنوان الكتاب  وهو  "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية".املطلب الثاين: 

 نشرات الكتاب السابقة، وُنسُخه املخطوطة.املبحث الثاين: 
 وفيه مطلبان:

 شرات السَّابقة للكتاب. النَّ املطلب األول: 
 وْصف النَُّسخ اخلطيَّة للكتاب، وَّناذج من املخطوطات.املطلب الثاين: 
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األَول املبحث  

 نِّسبة الكِّتاب إىل مؤل ِّفه، وحتقيق عنوانه حتقيق

إىل املؤلِ ف زيين زاده مبا ال يدع جمااًل  "ائد الشافية، على إعراب الكافيةالفو "لقد ثَبتْت ِنسبة كتاب 
، وتفصيل ذلك كاآليت   للشكِ 

َنسب كتاب "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية" إىل زيين زاده كلُّ َمن ترجم له، ومنهم  صاحب  -1
، ورضا (3)لز ِركلي يف "األعالم"، وا(2)، وبروكلمان يف "اتريخ األدب العريب"(1)"عامانلي مؤلفلري"

، (5)يف "اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع" فانديك كرنيليوس  إدوارد، و(4)عمر كحالة يف "معجم املؤل ِفني"
 سركيس إليان يوسف ، و(7)ويف "إيضاح املكنون" (6)يف "هدية العارفني" البغدادي ّششا إمساعيلو

كذا جاءت هذه النسبة يف فهارس املخطوطات، كفهرس . و (8)يف "معجم املطبوعات العربية واملعربة"
 فهرس مركز امللك فيصل، وغريها. -دار الكتب املصرية، وفهرس الظاهرية، وخزانة الّتاث 

كما نَسَبه إليه الشروا يُّ الشافعي، حيث وال  ")ووله مع أنَّه ال وائل ّشمسيتها( فيه نظر؛ عبارة   
.. (9) ..."لزيين زادهُمعرب الكافية   وساق كالمه عن امسيَّة إالَّ

ثبَتْت ِنسبة الفوائد الشافية للمؤلِ ف على كلِ  النُّسخ املخطوطة كما هو ظاهر من عنواينها، كما  -2
فيقوُل الرَّاجي ِمن ربِ ه : نصَّ املؤلِ ف على ذلك صراحًة كما يف أول املخطوط حيث وال  "أمَّا بعدُ 

غفر هللا ذنوهبما... ومسيُته ب )الفوائد الشافية،  -الشهري بزِيين زاده احُلسىن والز ايدة، ُحسني بن أمَحد 
 على إعراِب الكافية(".

ووال يف خامتته  "يقول العبُد الفقري، إىل هللا امللك العزيز القدير  هذا آِخر ما أوردَن من اإلعراب على  
                                                            

 (.321/  11) "عامانلي مؤلفلري" (1)

 (.322/ 1) ريخ األدب العريب""ات (2)

 (.232/  2)  "األعالم"  (3)

(9) (3  /311.) 

 (.311)ص   "اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع" (1)

(4) (1  /324.) 

 (.211/  9) "إيضاح املكنون" (1)

 (.442/  2(، )12/  1) "معجم املطبوعات العربية واملعربة" (8)

 (.341/  1) "حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشروا ي والعبادي"ينظر   (4)
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تهاض، لنقل هذا املعَرب ِمن السَّواد كتاب الكافية، اليت هي للُمشكالت شافية ... ود اسّتاح من َكمد االن
 إىل البياض، العبُد الفقري، إىل امللك القدير، حسنُي بُن أمحد، الشهري بزيين زاده".

وممَّا يابت ذلك أيًضا أن املؤلِ ف أحال يف خمطوط "الفوائد الشافية" على كُتب أخرى مشهورة له،  -3
، وووله  "وود ذكْرَن هذا التفصيل، يف (1)ظهار"من ذلك ووله  "كما ورَّرَنه يف ُمعربنا على اإل

، وهي كتب مشهورة لزيين زاده ذكرها أصحاب الّتاجم من (2)ُمعربنا على العواِمل واإلظهار"
 كما سب .-ضمن كتبه 

"الفوائد الشافية، على إعراب الكافية":  -1
النُّسخ املخطوطة، وال املؤلِ ف  "ومسيُته ب )الفوائد الشافية، على إعراِب  هذا هو العنوان املاَبت يف كل ِ 

 .(3)الكافية("
للزركلي، و"معجم املؤلفني"  "األعالمكـ"وكذا وَرد هبذا العنوان يف الكتب اليت ترمجت لزيين زاده، 

و"معجم املطبوعات لكحالة، و"اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع"، و"هدية العارفني"، و"إيضاح املكنون"، 
 العربية واملعربة" وفهارس املخطوطات سابقة الذكر آنًفا؛ ولذا فهو العنوان املختار. 

 اشتهر الكتاب أيًضا أبمساء أخرى اختصارًا، وهي:  -2
 ."الفواضل الشافية على إعراب الكافية"الكافية"  ب"معرب الكافية"، و"كافيه معريب"، و"إعرا

 .(4)ه ما أييت عن معرب الكافية"وال الشروا يُّ  "يردُّ 
  ")الفوائد الشافية، على إعراب الكافية(، وهو شرح (5)وجاَء يف معجم املطبوعات العربية واملعربة

 1231و 1211على كافية ابن احلاجب، اآلستانة موسومة "كافيه معريب"، أو "معرب الكافية"، 
 ".914ص  1311ومبطبعة عامل آستانة  1211و 1248و 1241و

  "ومن نوادر الكتب املطبوعة يف تركيا )إعراب الكافية أتليف (6)ويف كتاب خصائص الكتب النادرة
م... والكتاب شرْح لكتاب )الكافية البن  1181ه /  1211حسني بن أمحد الشهري بزيين زاده 

 احلاجب(...".
الفوائد "كان م "الفواضل الشافية"جاء اسم كتابه  343ويف فهرس خمطوطات الظاهرية، النحو 

                                                            

 ( من وسم التحقي .322)ص   ينظر  (1)

 ( من وسم التحقي .413ينظر  )ص   (2)

 ( من وسم التحقي .114ينظر  )ص   (3)

 (.384/  1) اديحتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشروا ي والعب (9)

(1) (2  /443.) 

 .تصار( ّشخ94 - 91)ص   (4)
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 .(1)"الشافية

"حاش   ية عل   ى الكافي   ة" وه   ي تس   ميَّة بروكلم   ان، وه   ي غ   ري دويق   ة حبس   ب املع   روف يف اص   طالح  -
 احلاشية.
"القواع    د القافي    ه يف إع    راب الكافي    ه" ك    ذا ج    اء عنوان    ه يف ِغ    الف َفهرس    ة نس    خة املدين    ة املن    ورة  -

فهِرس؛ إذ مل حُيِسن وراءة امسه من املخطوطة.)األصل(، وهو خطأ  من امل

 الثاين املبحث

 وُنسُخه املخطوطة ابقة،الكتاب السَ  نشرات

تعدَّدت نشرات كتاب "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية"، وكلُّها طبعات ودمية. وهذه الطَّبعات  
نة تعدُّ مبنزلة خمطوطة واِضحة اخل ، يتحرَّى َنسخوها اإلتقان واألمانَة واحلرص كمايالهتا يف تلك اآلو 

الشديد يف النَّْسخ والتصحيح؛ وولَّ فيها السق  والتحريف، وجاءت النصوص كاملة موفورة ال سق  
ة للمؤلِ ف فيها وال خلل. لكن ِمن غري ِخدمٍة ُأخرى، ال ِمن ِذْكر النَُّسخ املعتَمد عليها، وال عمل دراس

وال للمؤلَّف، وال صنع فهارس كاشفة، وال توثي  لنقل، وال ترمجة لَعَلم، وال توضيح لغاِمض، وال شرح 
لغريب، وال شيء من مهمَّات التَّحقي  الِعلمي الذي َخطَا ُخطواٍت واسعًة اآلن، وحيتاجه الباحاون 

 .(2)على أمتِ  وجه ممكن للطاوة البشريَّة والدارسون، وهو الذي جُيلِ ي غوامَض الكتاب، ويقوم خِبدمته 
وِمن نواِدر ما يذكر أنَّ كتاب "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية" مَيتاز أبنَّه أوَُّل كتاب يُطبع 
ّشحلروف العربية واحملتوى العريب على مستوى العامل اإلسالمي، أما ما سبقه من مطبوعات تركية فكانت 

الّتكية )العامانية( أو ّشللغتني. كما أنَّ هذا الكتاب هو آخر كتاب تصدره مطبعة  ّشحلروف العربية واللغة
 إبراهيم متفروة.
(  "ومن نوادر الكتب املطبوعة يف تركيا 94 - 91)ص   "خصائص الكتب النادرة"ففي كتاب 

صدر م، الذي  1181ه /  1211"إعراب الكافية" أتليف حسني بن أمحد الشهري بزيين زاده، ]طبع[ 
صفحة، من القطع الصغري،  198عن مطبعة إبراهيم متفروة ّشلقسطنطينية )إستانبول(، ويقع الكتاب يف 

وهو جملد ّشستخدام جلد حيوا ي دون تزوي . وطُِبع منت الكتاب بشكل متواِصل دون تبويب أو عنونة،  
ا ي أبيض متني، كما كتبت أروام الصفحات مبحاذاة بداية السطر األول يف كل صفحة على ورق كت

والكتاب شرح لكتاب )الكافية البن احلاجب(... ولكن كتاب )إعراب الكافية( ميتاز أبنه أول كتاب 
                                                            

 (.232/ 2اهلامش ) -  "األعالم" للزركلي ينظر (1)

إىل اتريخ نْشر الّتاث العريب )مع حماضرة عن التصحيف  مدخلينظر يف خصائص الطباعة يف هذه املرحلة  كتاب  (2)
 (.11 - 11م، )ص  1489 ألوىل،والتحريف(، حممود حممد الطناحي، مكتبه اخلاجني، الطبعة ا
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يُطَبع ّشحلروف العربيَّة واحملتوى العريب على مستوى العامل اإلسالمي، أمَّا ما سَبقه من مطبوعات تركية 
ّشللغتني، كما أنَّ هذا الكتاب هو آخر ِكتاب  فكانت ّشحلروف العربية واللغة الّتكية )العامانية(، أو

 تصدره مطبعة إبراهيم متفروة".
 :(1)حسب اتريخ صدورها وأَما نَشرات الكتاب، فهي كالتايل، مرتبةً 

م، وهي أول 1181 -ه   1211نشرة مطبعة إبراهيم متفروة ّشلقسطنطينية )إستانبول( بّتكيا سنة  -1
 طبعة للكتاب.

 ه . 1231ة )إستانبول( سنة نشرة القسطنطيني -2
 ه  أيًضا. 1231سنة " معرب الكافية"نشرة اآلستانة املوسومة ب "كافيه معريب"، أو  -3
 ه .1291نشرة القسطنطينية )إستانبول( سنة  -9
 ِضمن "مجلة النحو" أوهلا كافية ابن احلاجب. 1291نشرة مطبعة بوالق ّشلقاهرة  سنة  -1
 كر حملِ  الطَّبع.ه  بدون ذِ 1211نشرة سنة  -4
ه  ّشلصُّلب "الفوائد الشافية، على إعراب 1214ه ، وسنة  1242نشرة مطبعة بوالق ّشلقاهرة سنة  -1

 الكافية" لزيين زاده، وّشهلامش منت كافية ابن احلاجب.
 ه  .1281نشرة القسطنطينية بدار الطباعة العاِمرة، سنة  -8
 ه .1241 ، سنة"معرب الكافية""، أو نشرة اآلستانة املوسومة ب "كافيه معريب -4

 ه .1248 ، سنة"معرب الكافية"نشرة اآلستانة املوسومة ب "كافيه معريب"، أو  -11
 ه .1211 ، سنة"معرب الكافية"نشرة اآلستانة املوسومة ب "كافيه معريب"، أو  -11
 ه ، وحُمشاى حبواٍش مفيدة.1241نشرة بوالق ّشلقاهرة، طبع حجر هند  -12
 ه . 1311نشرة م  عامل آستانة، سنة  -13
 ه  .1314نشرة مطبعة دار سعادت، سنة  -19

 ه ، بدار الطباعة العاِمرة ّشلقسطنطينية.1281هو املطبوع يف سنة  األول:
 النسخة )ل(.أنَّ هذا املطبوع ود طُِبع عن  -بعد مقابلة بعض املواِضع  –وغالب الظن 

 كما جاء على غالفه.  -ه ، مبطبعة دار سعادت 1314هو املطبوع يف سنة  والثاين:

                                                            

 س(، و"فهر 12/  1املعربة" )(، و"معجم املطبوعات العربية و 311ينظر  "اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع" )ص   (1)
 (.134، 131املطبوعات" )ص  
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وود اعتمدُت على املطبوع األوَّل يف املقابلة والتحقي ؛ نظرًا ألنَّه أودم، وهو كذلك أْتقن، كما أن 
 للاا ي.الظاهر أن املطبوع الاا ي مأخوذ عن املطبوع األول، فكان األول كاألصل ّشلنسبة 

متيَّز زيين زاده أبنه كان يكتب مؤلَّفاته خبطِ ه، كما كان يبيِ ض النُّسخ املسوَّدة، وينتهض هبذا وحده، 
ه "كشف اإلعراب"، ليس ذلك فحسُب، بل كان وود تطول املدة بني النسختني، كما هو احلال يف كتاب

ب على األصول، كما  يعلِ   عليها أيًضا ّشلشرح والتوثي ، وحيشِ ي عليها حبواٍش نفيسة، ويقابلها مع الطالَّ
فَعل يف "كشف اإلعراب" أيًضا، وأمَّا كتابه "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية" فقد ترجَّح لديَّ أيًضا 

من مرَّة، ووابله، وعلَّ  عليه أيًضا بتعليقات وحواٍش مفيدة. كما سيتضح ذلك من وصف أنه كتبه أكار 
 النُّسخ.

هذا، ووْد زخرت املكتبات ومتاحف املخطوطات يف أحناء العامل بُنسخ عديدة من "كتاب الفوائد 
ادة منه، وود ووفت حبمد الشافية، على إعراب الكافية" لزيين زاده، ممَّا يدلُّ على انتشار الكتاب، وكارة اإلف

هللا تعاىل خالل حباي على ُنسخ كارية؛ أُفصِ ل احلديث عن النُّسخ اليت مت االعتماد عليها يف التحقي  
 والدراسة، مع ذكر أسباب ذلك، إضافة إىل املطبوع الذي اعتمدته أيًضا، مث ُأشري إىل بقية النسخ إمجااًل 

العزيز  وهي النسخة املكتوبة خب  املؤلِ ف، واحملفوظة يف مكتبة امللك عبد النُّسخة األم )األصل(،
(، وهي نسخة كاملة واضحة، كتبت خب  النَّسخ، وعددها  4141ّشملدينة املنورة ّشلسعودية، حتت روم )

سطرًا، وأحياًَن تصل إىل  21، وعدد األسطر يف كلِ  صفحة أحياًَن 12×  22لوحة، ومقاسها   281
ه ، وعنوان الغالف   1148رمضان وود فرغ من نْسخها يف اخلامس من رًا يف الصفحة، سط 21

! والعنوان يف املقدمة  "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية"، (1)"القواعد القافية يف إعراب الكافية"
 وعليها ووف ملدرسة شفاء ّشملدينة املنورة.

 خرية للمؤلِ ف، ويدلُّ على ذلك أمور والرَّاجح أنَّ هذه النسخة هي اإلبرازة األ
أنه وال يف أوَّهلا  "والاناء للخليفة السُّلطان عامان خان، املصطفى واجملتىب من آل عامان"، وهو  -1

السلطان عامان خان الاالث أخو السلطان حممود األول، وود ُوِلد السلطان عامان يف سنة 
فاة السلطان حممود األول الذي تويف يف بعد و  1148ه ، وجلس على عرش السلطنة سنة 1111

 ، أي  يف سنة وفاة زيين زاده.(2)ه 1148صفر  21
ُمهداة  للسلطان حممود األوَّل،  -وسيأيت وصفها  -أن النسخة الاانية اليت كتبها املؤلِ ف خبطِ ه أيًضا  -2

                                                            

 ن.س غري متقِ املفهرِ  يظهر من صفحة الفهرسة أنَّ وهذا خطأ من املفهرس؛ إذ  (1)

 ، وما بعدها(.321اتريخ الدولة العلية )ص   (2)
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يف مكانه  وأيًضا فيها نقص، وسق ، ويف بعض املواضع ود أكمل هذا السق  على هامشها، وهو
 يف النُّسخة األصل. ممَّا يرجِ ح أن هذه النسخة ودمية، وأن نسخة املدينة املنورة هي النسخة األخرية.

من األصل( ليست موجودة يف )ك( اليت خب   11، 14مثَّة تصحيحات يف األصل )مال  لوحة  -3
ة عن نسخة )ك(، مما املؤلِ ف أيًضا، وكذلك ليست موجودة يف )ز(، وغالب الظن أن )ز( متفر ِع
 يدلُّ على أن نسخة املدينة اليت اختذهتا أصاًل هي اإلبرازة األخرية للمؤلِ ف.

وجود بعض الز ايدات املهمة فيها، وليست موجودة يف النسخ األخرى، وموجودة على بعض النسخ  -9
 .(1) اليت عليها تعليقات زيين زاده على اهلامش، وود أشرت إىل بعضها يف النص احملقَّ 

(. وود حصلت على مصورهتا من مكتبة  1949نسخة شسّتبييت، أيرلندا، دبلن، بروم حفظ ) -
(. وهذه هي النسخة األخرى اليت خب ِ  114كلية اآلداب واملخطوطات، ّشلكويت، احملفوظة حتت روم )

يف غري أماكنها، وأخطاء   املؤلِ ف، ولكن خطها صغري، وغري واضح، وهبا سق  كاري، وتبديل لوحات
كما مر،   -كارية، وأيًضا عليها تصحيحات يف النَّسخ، وهي مهداة إىل اخلليفة حممود بن مصطفى خان 

مة ُكِتبت على عجل، فجاءت غري ُمتَقنة، وفيها نقص، وسق  كاري؛ ولذلك مل  والظاهر أهنا إبرازة متقدِ 
 أعتمدها كأصل يف املقابلة.
عت عنهما ّشوي النُّسخ املختلفة للمخطوط؛ إذ إنه أهدى أكار من نسخة إىل وهااتن النسختان تفرَّ 

سالطني بين عامان، فقد كتب نسخة للسلطان حممود خان، ونسخة للسلطان عامان خان، وهي 
 اإلبرازة األخرية لكتابه، وهي النسخة األوىل املعتمدة كأصل للتحقي .

بة املركزية للمخطوطات اإلسالمية( مبسجد السيدة زينب ّشلقاهرة، وهي نسخة وزارة األوواف )املكت
(، وجتليدها 882(، ومكان األصل املسجد األمحدي، وروم األصل )414حمفوظة حتت الروم العام )

ودمي، وهذه النسخة مت نسخها وكتابتها عن نسخة خب ِ  املؤلف، وهي النسخة اليت وضعها املؤلف يف  
ه ، وعنوان الغالف )شرح الكافية يف  1143أمحد بن عمر، واتريخ نسخها  كتبخانة صاحل بن 

 النحو(، والعنوان يف املقدمة )الفوائد الشافية، على إعراب الكافية(. 
. وكتبت خب  الروعة، وكتب كلمات 21سم، واملسطرة   19×  21(، واملقاس 221وعدد أوراوها  )

ن األسود، وعليها زخارف مذهبة، والنسخة حتتوى على منت الكافية ّشللون األمحر، والشرح ّشللو 
إطارات، وعالمات مائية، وعليها متلُّك حملمد القصب، والنسخة هبا أكل أرضة، وتلوث، ورطوبة، وآتكل 

 أطراف، وتفكُّك، وحتتاج إىل الّتميم.
التعليقات وأكار ما مييز هذه النسخة هي احلواشي النفيسة اليت عليها، وود ظهر بعد وراءة هذه 

 وأتمُّلها أهنا للمؤلِ ف نْفسه، ويدلُّ على ذلك أمور 
                                                            

 ( من وسم التحقي ..111ينظر  )ص   (1)
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وجود تعليقات صرحية ُتوضِ ح مبا ال يدع جمااًل للشكِ  أنَّ هذه هي تعليقات املؤلِ ف زيين زاده نفسه؛  -1
 من ذلك  

 هذا ما سنح لبال الفقري وبل االطالع على كالم أحد، مث رأيُت يف»/أ  112ووله  يف هامش )ز( 
، وغري هذا من التعليقات «الشِ هاب نقاًل عن أيب حيَّان، فووع التوارد؛ فاحلمد هلل ربِ  العاملني

 الكارية، وود مت اإلشارة إليه يف موطنه من النص احملقَّ .
الطَّريقة اليت كتبت هبا هي طريقة زيين زاده نفسها، من استخدام السَّجع، والعبارات الالزمة له، مال  -2

 غفل(، وغري ذلك.)فال ت
أنَّه بعد كلِ  تعلي  يكُتب إمضاءه أو توويعه، وهذا التوويع هو نفسه التوويع الذي على حواشي كتاب  -3

 كشف اإلعراب، الذي هو خبطِ ه، مع تعليقاته أيًضا.
ولذلك اعتمدُت على هذه النُّسخة النَّفيسة يف التحقي ، وهي متفر ِعة عن النُّسخة اليت أهداها 

 ف للخليفة حممود خان.املصن ِ 

(، وود حصلت على 949نسخة املتحف الربيطا ي، إجنلّتا، لندن، احملفوظة حتت روم احلفظ ) 
 مصورهتا من مكتبة اإلسكندرية.

ه ، 1111لوحة، واتريخ نسخها   214وهي نسخة جيِ دة، كاملة، كتبت خب  روعة واضح. عددها 
نني فق ، وهبذا تكون هذه النسخة أودَم النُّسخ بعَد ُنسخة املؤلِ ف؛ ولذلك أي بعد أتليفها بسبع س

 اعتمدهتا يف املقابلة. والراجح أهنا متفر ِعة عن األصل؛ إذ فيها اإلهداء للخليفة عامان.

قابلتها (، وهذه النسخة "مت نسخها وم941احملفوظة حتت روم ) نسخة مكتبة الدولة بربلني / أملانيا
كما جاء   -من النُّسخة اليت ُكتبت من النسخة اليت كتبها املصنِ ف، الذي صنف هذا الكتاب املعرب" 

. وعدد األسطر  294ه . وعدد أوراوها   1142رمضان  22يف خامتة املخطوط. واتريخ نسخها  
 للون األسود.. وُكتبت خب  الروعة، وُكتبت كلمات منت الكافية ّشللون األمحر، والشَّرح ّش23

وأكار ما مييِ ز هذه النُّسخة هي احلواشي والتعليقات؛ ففيها حواٍش وتعليقات  للمصنِ ف ليست يف 
، وحتديُد أماكن التعلي  يف املنت، وهو ما خلت منه  )ز(، ومتيَّزت أيًضا عن )ز( من حيث وضوُح اخل ِ 

ة، فاعتمدُت عليها مع )ز( يف النسخة )ز(، وود ووفت على هذه النسخة ورب انتهائي من الرسال
احلواشي خصوًصا. وهي متفر ِعة عن األصل؛ إذ جاء اإلهداء فيها للخليفة عامان. وأغلب الظن أن 
املطبوع أخذ من هذه النسخة؛ ألنَّ بينهما تشاهبًا كبريًا، كما أن بعض احلواشي اليت أثبتت يف منت 

وف عليها إالَّ يف هذه النسخة فق . وود رمزت مل أ -املطبوع، وهي يف األصل من حواشي زيين زاده 
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 .(1)هلذه النسخة ّشلرمز )ل(
واالعتماد عليها  -مع املطبوع الذي سيأيت ذكره  –وود مت االكتفاء هبذه النُّسخ اخلمس املخطوطة 

ا كافية يف ذلك، وبقيَّة ُنَسخ الكتاب سواء املخطوطة أو املطبوع ة ترجع يف حتقي  الكتاب وِدراسته؛ إذ إهنَّ
 . (2)إليها، وال خترُج عنها

ُووبِلت كلها كاملًة.  –مع املطبوع  -وود تفاوت االعتماد على هذه النسخ؛ فاألْصل و)ز( و)ب( 
وأما )ك(؛ فنظرًا لنقصها وكارة السق  واالختالف فيها، فقد ووبل أغلبها مع الرجوع إليها يف املواطن 

ماد عليها مع )ز( يف إثبات تعليقات املصنِ ف؛ لوضوحها فيها املشكلة يف النَّص. والنسخة )ل( مت االعت
 .  ووضوح مواطنها كذلك، مع الرجوع إليها أيًضا يف بعض املواِطن املشكلة يف النصِ 

فمن هذه  ومثَّة نسخ كارية ووفُت عليها أثناء البحث والتفتيش ومْجع النسخ، أشري إليها إمجااًل؛
 الن سخ:

الكتاب أيًضا؛ إضافة إىل ُنسخة السيدة زينب، اليت سب  ذكرها يف النسخ يف مصر تعدَّدت نسخ  -
 ففي دار الكتب املصريَة عَِّدة ُنسخ من الكتاب، أمهها: اليت اعتمدهتا يف التحقي .

                                                            

ا ل ذهومن ه (1)  لمؤلِ ف دون أدن شك التعليقات املهمَّة اليت تابت أهنَّ
 يف وول املصنِ ف املركب، فال تغفل". ذكرتُهيف هامش )ز(  "يف إعراب املوصول اختالف  ووله
مع وضوحه؛ لئالَّ يشتبه للمبتدئني واملعلمني الغافلني، ولقد  ذكرانهيف هامش )ز(  "ووله  والرَّابطة... إخل،  وووله

 هذا املوِضع، فتحريَّ ومل يقِدْر على اجلواب". ح الكافية للجامي يفاألستاَذ عن الرابطة حني ِوراءة َشرْ  سألتُ 
سَنح لبال الفقري وبل االطالع على كالم أحد، مث رأيُت يف الشِ هاب نقاًل عن أيب  مايف هامش )ز(  "هذا  وووله

 حيَّان، فووع التوارد؛ فاحلمُد هلل ربِ  العاملني".
هذا الّتدد مبين على االختالف يف العمل يف الظرف املستقر للظرف  قه،يف هامش )ز(  "ووله  أو ملتعل ِ  وووله

 ".ذكرانه فيما سبق كمااحملذوف،  هاملستقر أو متعلق
صرحية ودالة  -إليها، والتنبيه عليها كلها يف مواطنها يف النص احملق   إلشارةوود مت ا –احلواشي وغريها كاري  وهذه

 ها فوائد نفيسة أيًضا مشار إليها يف حملها كذلك.على أهنا لزيين زاده نفسه. ويف بعض

من احملقِ قني  اتوود اعتمدت يف هذا االختيار وهذا الّتتيب بني النَُّسخ على ما جرى عليه القدماء، واألثب (2)
 املعاصرين يف اعتبار منازل النَُّسخ؛ يقول العالمة الطناحي يف كتابه "مدخل إىل اتريخ نشر الّتاث العريب" )ص 

(  )فقد جرى القدماء واألثبات من احملققني املعاصرين على اعتبار منازل ُنَسخ الكتاب املخطوط، فقدَّموا ُنسخة 8
املؤلِ ف اليت كتبها بيده، على سائر النَُّسخ، مث تليها النسخة اليت أمالها على تالميذه، أو أجازها، أو اطَّلع عليها، 

ملنقولُة عن واحدة من تلك النسخ، أو تلك اليت كتبها أحُد العلماء، أو ورئت مث أييت يف مرتبٍة بعد ذلك النسخُة ا
عليه، أو ثَبت عليها َخطُّه ّشلقراءة أو التملك، فِذا عدمنا ذلك كله، كان املعيار هو ِوَدَم اتريخ النَّْسخ، مع 

 دحممَّ  أمحدجلليل األستاذ الدكتور االطمئنان إىل الصحَّة والسالمة(، وود وجَّهين أيًضا إىل هذا االختيار أستاذي ا
 أمتع هللا حبياته وبقائه يف طاعته. -على هذه الرسالة  رفاملشِ  ،سنويعبد الدامي الشريف األ
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 لك.وهي نسخة جيدة جداا، كتبت خب  تعلي  واضح، وعليها حواٍش مفيدة، ومت
يعين بعد أتليفها ّشثنيت عشرة سنة. وعدد  1181َنسخها  حممد صادق يوسف، واتريخ نسخها 

 سطرًا. 21وعدد األسطر يف كل صفحة   19×  21.1وروة. املقاس   181أوراوها  
ه  عريب. وهي نسخة حسنة َنوصة الوروة األوىل. وتقع يف مئيت  1111حمفوظة حتت روم * ونسخة 
سطرًا. اسم الناسخ  ورميي عبد الكرمي  21سم. عدد األسطر يف كل صفحة  19×  21وروة. املقاس  

 أفندي بن عبد الرزاق أفندي بن بوالت أفندي.
. وعدد 14×  22وروة. ومقاسها   919ه  عريب. وتقع يف  4194حمفوظة حتت روم * ونسخة: 

ا أوراق مفككة وممزوة، كما سطرًا. وخطها ّشلروعة جيد واضح. والنسخة هب 14األسطر يف كل صفحة  
 أنَّ هبا بعَض البقع. وعليها متلُّك لصاحبها  شعبان بك اتبع حضرت حممد علي ّششا. 

 . (1)كما أنَّ هناك نسخة مفهرسة َخطًأ على أهنا الفوائد الشافية، ولكنَّها كتاب آَخر

 حنو أتراك. 88123وروم خاص   ،1443حمفوظة حتت روم عام  األوىل: 
سطرًا. اتريخ  21. وعدد األسطر يف كل صفحة  14×  22وروة. ومقاسها   218وعدد أوراوها  

ه . وَنسخها  حسن بن إبراهيم. والنسخة حتتوي على إطارات، وهبا بعض التعليقات 1188نسخها  
سّته  -ّششا " ة، وتبدأ بقول املصنف املفيدة، وعنونة للمطالب. وهي َنِوصة ِمن البداية ودر وروة واحد

 ]كذا، وصوابه  يسره[ هللا تعاىل ما يشاء، وجعله ممن آاتهم احلكمة واحلكومة....".
وروة، وهي َنوصة الوروة  249، وتقع يف 331221 – 312141حمفوظة حتت روم  والثانية:

 ه .1111 األوىل. واتريخ نسخها

 .114-2/114نسخة حتت روم احلفظ   توجد منه ويف مكتبة قـََولة بلقاهرة، -
توجد ُنسخ كارية غري نسخة املؤلِ ف اليت اعتمدهتا أصاًل؛ منها ويف الس عودية: -
 .3114، اململكة العربية السعودية، جدة، روم احلفظ نسخة املكتبة املركزية -
 .11/119حلفظ  اململكة العربية السعودية، الطائف، روم ا ونسخة مكتبة عبد هللا بن العباس، -

                                                            

ه (، 1148ق حنو عريب(، و)اتريخ نسخها  142وهناك نسخة أخرى مهمَّة مفهَرسة يف فهرس دار الكتب ) (1)
ا للحصول عليها، وأخربو ي أهنم سيبحاون عنها، وسيسألون اهليئة ولكن النُّسخة ال توجد يف الدار! وكتبت طلبً 

العامة للكتاب، ولكن مل أصل إليها، ومل أستطع الوووف عليها. وود تكون هي النسخة اليت خب ِ  املؤلِ ف اليت 
 كما يظهر من اتريخ النسخ، وهللا أعلم.  –أخذت منها بقيَّة النسخ 
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 .1949، 14111/343، عن الظاهرية، 1981الرايض، روم احلفظ   نسخة املكتبة املركزية، -
ست ُنسخ يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ّشلرايض، روم احلفظ لألوىل   -

ابعة  (. وروم احلفظ للر 1433(، وروم احلفظ للاالاة  )9341(، وروم احلفظ للاانية  )3111)
 (.12933(، وروم احلفظ للسادسة  )12131(، وروم احلفظ للخامسة  )4198)

  .9119نسخة املكتبة األمحدية جبامع الزيتونة، تونس، روم احلفظ   ويف تونس: -
أبو ظب، وروم احلفظ   توجد نسخة يف دار الكتب الوطنية،ويف اإلمارات العربية املتحدة:

 (.493/41/آ8)
النحو.  151وجد يف املكتبة الظاهرية )مكتبة األسد( نسخة حمفوظة حتت رقم ويف سورية: ت -

 مم.  31س ؛ 23لقطة، 292. وعددها 2819أروام الورود  م ف/م/
الناسخ  عطي بن حممد. وهذه النسخة مصوَّرة عن األصل احملفوظ يف هنغاراي يف كلية العلوم 

ه ، ُأِخذ العنوان واسم املؤلف من الديباجة، 1148، مت أتليفها سنة 1414األكادميية ببودبست بروم  
مصححة، عليها شروح وتعليقات، يليها بعض الفوائد ّشللغة الّتكية، ُمؤطَّرة، اخل  نسخي، هبا آاثر 

 رطوبة طَمست بعض الكلمات.
توجد ُنسخ عديدة أيًضا، ومعظمها ُغفل من اتريخ النَّْسخ.ويف تركيا:
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سرهفلا  

راسة وسم  )األوَّل القسم  14 ............................................................ ( الدِ 
 18 ............................................................ (التحقي  وسم  )الاا ي القسم
 14 ................................................................................ التَّمهيد

 14 ................................................. النَّحو ِعلم يف الكافية وكتابه احلاجب، ابن
 14 ....................................... الكافية منت صاحب احلاجب البن موَجزة ترمجة  أوَّاًل 
 22 ......................................................... النحو ِعلم يف الكافية كتاب   ًيااثن

 24 ........................................................................... األوَّل الفصل
 24 ............................................................. العلميَّة وآاثره حياته زاده زيين

 24 .......................................................................... األوَّل املبحث
 24 .................................................  فيه والفكريَّة العلميَّة واحلياة املؤلِ ف، عْصر

 32 ........................................................................... الاا ي املطلب
 32 ................................................... بةاحِلق تلك يف العلميَّة احلياة مالمح أهم

 31 ........................................................................... الاا ي املبحث
 31 .......................................................................... زاده زيين ترمجة
 91 ...........................................................  بعده فيمن العلميَّة آاثره  اثنًيا

 11 ........................................................................... الاا ي الفصل
 11 ............................... "الكافية إعراب على الشافية، الفوائد" كتابه  يف زاده زيين منهج

 11 .......................................................................... األول املبحث
 11 ......................................................... إعرابه يف وأسلوبه زاده زيين منهج

 11 ........................................................................... الاا ي املبحث
 11 ................................................................ كتابه  يف زاده زيين مصادر
 83 ..........................................................................الاالث املبحث
 83 ............................... عنده النحو وأصول ،النحويَّة ومواوفه النحوي زاده زيين مذهب
 114 ......................................................................... الرابع املبحث
 114 ...........................  واملعربني النحاة على واعّتاضاتُه وترجيحاته، زاده زيين اختيارات
 111 ...................................................................... اخلامس املبحث
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 111 ...... .ه 811 سنة املتوىف )(الطُّوِسي ّشّش حلاجي الكافية إعراب بكتاب الشافية، الفوائد مقارنة
 121 ...................................................................... السادس املبحث
 121 ....................................................... (واملآخذ املميزات) الكتاب تقييم
 124 .......................................................................... الاا ي القسم
 124 ......................................................................... التحقي  وسم

 121 ........................................................................ األوَّل املبحث
 121 ............................................ عنوانه وحتقي  مؤلِ فه، إىل الِكتاب ِنسبة حتقي 
 124 ......................................................................... الاا ي املبحث
 124 .............................................. املخطوطة وُنسُخه السَّابقة، الكتاب نشرات
 131 ................................................................................. اثنًيا
 131 ................................................................. املخطوطات من َّناذج

 

 
 

 


