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 ميدان : األدب  اللغات االجنبية    
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"ولرمبا أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفًا أو كلمة ساقطة 
فيكون إنشاء عشر ورقات من حّر اللفظ وشريف املعاين أيسر 
عليو من إدتام ذلك النقص حىت يرده إىل موضعو من اتصال 
الكالم، فكيف يطيق ذلك املعارض املستأجر؟ واحلكيم نفسو 

 قد أعجزه ىذا الباب!" 
 (92/ 0، كتاب الحيوان) الجاحظ                            
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أنّو من أوليات احلفاظ على الذات واذلويّة احلضارية علم ادلْرء بلغتو ودينو وتاريخ  غروال      

حضارتو، إذ يرىن الفهم الّسليم فيهم فهم الّلسان والفكر العريب اإلسالمي، وفهم ىذه األخَتة لو من 
فأينما كان االىتمام بالًّتاث والعلم ونشر  جليل األثر ما يسموا باألمة ومقامها ضلو الّتقّدم واالزدىار، 

ادلصطلحية وادلنهجية ، ىذا  منظومتوادلتوّخاة مطلًبا أساسيِّا لو  كتبو الًتاثية اخلطّية كانت الّدقة والعناية
؛ حبيث يعّد ىذا األخَت '' علم تحقيق المخطوطات ''ادلطلب أوجزه العلماء عموًما فيما مّسوه 

وادلعرفة، فهو يّتصف بالعناية والّضبط واإلتقان يف ادلنهجية العلمية دلا خّلفو  أحد أدوات ودعائم العلم
الّسلف من سلطوطات ابتداًء من مجع النُّسِخ اخلّطية إىل إخراجها منّقحًة على شكل مطبوع حيرص 

 .ومسوادلؤلف يف قصده و  نصفيو احملّقق على االقًتاب قدر اإلمكان من 
 

 األديان، علوم- اإلنسان شرف هبا اليت أركان األربعة من يعدّ  الذي اللسان فهم مرتكزات ومن     
 وال اثنان فيو خيتلف ال شلا النحو وأمهية النحو، علم -اللسان وعلم األذىان، وعلوم األبدان، وعلوم
 البحث يريد من أن اجلانب ىذا يف شيء أىم ولعل اجمللدات، ذلك يف ألفت فقد عنزان، فيو ينتطح

 الًتاث، ىذا علوم من مراده كان مهما أواًل، النحو تعلم من لو مفرّ  ال مثال اإلسالمي الًتاث يف
 بالًتاث سلتصا ىذا وليس ادلدارك، أنواع من ذلك غَت إىل جربا، أو تفسَتا، أو فقها، أو كان تارخيا

 .جليا ذلك يدرك القومية اللغات طبيعة إىل عجلى نظرة يلقي فمن فقط، اإلسالمي
 

 تبسيطو خالل من الناس، إىل تقريبو يف وحديثا قدديا العلماء اجتهد ادلنزلة هبذه النحو كان فلما     
 دعوات وظهرت العلم، ىذا طلب رام من تنّفر قد اليت ادلتشعبة واالختالفات التعقيدات من وزبليصو

 يف طرقهم فاختلفت وبواعثو، ورأيو علمو حسب كل واجتهد ،"الوظيفي النحو"و ،"النحو تيسَت"ك
 فنظم التيسَت، يف األقدمُت لطرق إغفاذلم ىي عندىم ادلشًتكة السمة لكن اختالف، أدّيا ذلك

 وذلك العلوم، شىت يف بل فقط النحو يف ليس التيسَت، يف األقدمُت طرق أشهر وادلسائل القواعد
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 القائلة الدعوى أن يقيناً  يعلم العلوم اكتساب طرق يف وادلتأمل مثال، كاالستحضار العظيمة لفوائده
. الصحة من ذلا حظ ال -لألسف عليها نشأنا اليت- مطلقا الفهم وتفضيل احلفظ، باحتقار

 النحو يف دلنظومة اجلزائري التوايت ادلزّمري أبّ  ابن زلمد للشيخ شرح ربقيق ىذا حبثنا يف وسنحاول
 ومسائل أبواب ألغلب ونظم سلس بأسلوب ادلتقدمُت عند النحو تيسَت فيها ذبسد الوردي البن
 .فقط بيت ومخسُت مائة يف النحو مالك ابن ألفية

 
'' تحقيق المخطوطات ـ:ب موسوما البحث عنوان جاء أصوذلا يف القضايا ىذه من ولالقًتاب     

 .، مخطوطة الّنفحة الّرندية في شرح الّتحفة الورديّة البن أبٍّ المّزمري ''-المنهج و األدوات-
دم موووعنا، فكانت أمامنا عّدة خيا دبولكثرة الّتفصيالت يف الّتحقيق والكالم فيو آثرنا إصلازه 

 إشكاالت حاولنا أن ضلقق ذلا إجابات مستوفية القدر من الّدراسة العلمية األكادديية ، من أبرزىا :
 /ماىي حقيقة علم '' ربقيق ادلخطوطات'' ؟و يتم مت إصلازه بطريقة منهجية ؟ 1
 /ما ىي أبرز ادلقاصد ادلتوّخاة من ربقيق ادلخطوط ؟2
 / ما ىي أبرز زلطات وتقسيمات سلطوطة الّدراسة ؟3
 
 جاء اختيارنا ذلذا ادلوووع بالذات لسببُت رئيسُت مها:    
 بالّنسبة للّتحقيق باعتباره علم : إثبات أمهية ىذا العلم يف الوقوف على احلقائق العلمية. ( أ

 كان وما وعلمو، ادلؤلف مستوى إبرازو  ،دلوووع ادلخطوط: الوقوف على أمهية اللُّغة بالّنسبة ( ب
 .ادلتقدمُت عندوكذا طرق تيسَت و شرح العلوم آنذاك،  اجلزائري القطر يف متداوال

 أوذلا ويستدعي بعضاً، بعضها يشدّ  فصول ثالثة إىل تقسيمو إىل البحث غاية ربقيق يف واوطررنا    
 كانت ىيكلة اخلُطّة على النَّحِو اآليت:  القارئ على وتسهيال بعدمها، ثالثها رليئ ويًتتب ثانيها،

 .علم ربقيق ادلخطوطات بُت ادلاىية والتطور موسوم ب: الفصل األول:  
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 ينضوي ربتو مبحثان مها:
 .التعريف بعلم ربقيق ادلخطوطاتالمبحث  األول:        

 ربطها حاولنا اللغة، أصل يف" ادلخطوطات ربقيق" اإلوايف ادلركب مكونات دلفاىيم فيو تعرونا  
 االصطالحي ادلعٌت إىل تطرقنا مث االصطالح، ذلذا الرافضُت ومناقشة للتحقيق، االصطالحي بادلعٌت

 وادلوازنة العلم، ذلذا ادلؤصلُت العلماء أقوال لبعض عرض خالل من ادلخطوطات لتحقيق ادلعاصر
 .بينها

 .نشأة علم ربقيق ادلخطوطات وتطورهالمبحث الثاني:        
 ذكر مع موجز، بشكل العلم ىذا نشأة يف سامهت اليت احملطات أبرز عن ادلبحث ىذا يف تكلمنا  

 الذين والكتبيُت العلماء ألبرز وذكر التحقيق، جوانب لبعض تطرقت اليت القدامى مؤلفات بعض
 .العلم ىذا تشّكل يف سامهوا

 .منهج ربقيق ادلخطوطات و أدواتو عنِون بـ الثاني: الفصل
 يندرج ربتو مبحثان ومها : 

 .منهج ربقيق ادلخطوطاتالمبحث األول :       
 من أيدينا عليو وقعت دلا جبرد التحقيق علماء ووعها اليت القواعد ألىم ادلبحث ىذا يف تطرقنا  

 عنو التعبَت يف اختلفوا وإن عليو اتفقوا دلا واستخالص كتبهم،
 .أدوات التحقيقالمبحث الثاني:      
 على جيب وما مراحلها، بشىت التحقيق عملية يف ادلساعدة الوسائل أبرز ادلبحث ىذا يف عرونا  

 كبار دّونو دبا ذلك يف مستعينُت زلقق، أي عنها يستغٍت ال ومصادر أدوات من بو االوطالع احملقق
 .عصرنا يف احملققُت

 .الدراسة التطبيقيةُوِسم الفصل الثالث بـ  :الفصل الثالث
 اآليت:كيضّم الفصل الثالث ثالثة مباحث وىي    

 .التعريف بصاحب ادلخطوط المبحث األول:     
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 تعلمو زلطات وأبرز ونسبو، امسو بذكر ادلزمري، أبّ  ابن زلمد بالشيخ ادلبحث ىذا يف عرفنا  
 .ومؤلفاتو وتالمذتو، ومشاخيو، وتعليمو،

 .التعريف بادلخطوط وبيان منهجنا يف ربقيقو:  ثانيالمبحث ال     
 مث دقيقا، وصفا عليها اعتمدنا اليت ادلخطوطة النسخ وصفنا مث أمهيتو، و ادلخطوط دبوووع فيو عرفنا  

 اليت واالختصارات التحقيق يف منهجنا أووحنا ذلك وبعد عليها، اعتمدنا اليت األم النسخة بّينا
 أخرناه فإننا ادلقدمة، يف ادلنهج يذكر أن ادلخطوطات ربقيق يف األصل كان وإن اعتمدناىا،
 .البحث خلصوصية

 .ربقيق سلطوط النفحة الرّندية:  المبحث الثالث    
 التعليق مع ادلستطاع، قدر ادلؤلف أراده الذي األصلي النص إىل الوصول ادلبحث ىذا يف حاولنا  

 ما إاّل  النص يف نزد ومل النص، يف ادلذكورة لألعالم وترمجة النحوية، للشواىد زبريج من جيب دبا عليو
 .بعضها عن والفقرات األبواب وفصل الشارح، هبا استشهد اليت اآليات أرقام من ذكرناه

 تصفح على ادلساعدة الفهارس من مجلة إىل باإلوافة ،ستنتاجات حول الّدراسةاالفيها رلمل  خاتمة
 .البحث

 

بالّنسبة للمنهج ادلتّبع يف ىذه الّدراسة، فقد اعتمدنا منهج ربقيق ادلخطوطات و من أبرز  أّما   
اآلليات ادلعتمدة آلية الوصف و الّتحليل. مرتكزين يف حبثنا ىذا على مجلة من ادلصادر و ادلراجع من 

 أبرزىا:

 .سالم ىارونعبد ال لـ ربقيق النصوص ونشرىا -1

 .عصام الشنطي لـ ادلصادر العامةأدوات ربقيق النصوص  -2

 .زلمود زلمد الطناحي لـ مدخل إىل تاريخ نشر الًتاث -3

 .الرندية النفحة لكتاب سلطوطة نسخ أربعة -4
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 وقد واجو البحث قبل و أثناء و بعد إصلازه العديد من الّصعوبات أحّقها ذكرًا:  

الّشديد للوقت حبكم أن الّتحقيق يتطّلب الكثَت من الوقت، كذلك صعوبة مثل ىذه األعمال  الضيق
 اليت تتطّلب جهدا ماّديا و معنويا غَت يسَت.

 

 كعواش عزيزويف اخلتام ال يسعنا إالّ تقدمي جزيل الّشكر والعرفان وفائق االمتنان ألستاذنا الفاول     
 اهلل فجزاه ادلوووع، ىذا إسبام حىت علينا وصرب وأفادنا كرة،ف كان أن منذ البحث ىذا رعى الذي
 نتقّدم كما حسناتو، ميزان يف ذلك جيعل أن العظيم اهلل ونسأل اهلل، رمحو أبّ  ابن وعن عنا خَتا

 للدراسات بابا أمحد ومركز حيدرة، الوحيد عبد وأخونا البكري، احلميد عبد الشيخ إىل الشكر خبالص
 من يبذلونو وما ادلخطوطات، على احلصول يف مساعدة من لنا قدموه ما على( مايل)بتمبكتو والوثائق
 .خَتاً  والعلماء العلم عن اهلل فجزاىم األمة، تراث حفظ يف جهود

 
 

 



 

 

 األولالفصل

 علم تحقيق المخطوطات بين الماهية والتطور.

 
 بعلم تحقيق المخطوطات.المبحث  األول: التعريف 

 المبحث الثاني: نشأة علم تحقيق المخطوطات وتطوره.    
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 التعريف بعلم تحقيق المخطوطات:  :المبحث  األول

 

مرّكب إضايف، وتعريف ادلرّكب اإلضايف ال يتأّتى إاّل بتعريف طرفيو، لذا كان لزاما  1ربقيق ادلخطوطات   
علينا أن نلج إىل داللة كل منهما يف أصل الّلغة، ولوجا نستند عليو يف الّتعريف االصطالحي الذي 

ق ادلعاصر حينما يسمع كلمة "ربقيق". يف زلاولة إلغلاد أصل لغويٍّ  ال ؼُلتلف عليو يتبادر إىل ذىن احملقِّ
قُت الذين أنكروا ىذا الّلفظ إنكارًا بلغ هبم استعمال ألفاٍظ أخرى يف تصدير أعماذلم،  مع أفاضل احملقِّ
َحُو"، و"اعَتٌت بو". وفّضل آخرون "اعَتٌت بتصحيحو"،  َحُو"، و"َضَبطَُو وَصحَّ مثل: "َضَبطَُو"، و"َصحَّ

َحُو ونقَّ  حُو وحقََّق ما فيو ..."، إىل غَت ذلك من األلفاظ اليت تدل على و"قرأُه وشرحُو"، و"َنَسَخُو وَصحَّ
 : االقتصاد يف الدعوى، إاّل أنّو يعًتضهاأمران

 
كون ىذه األلفاظ تدّل على مراحل وأعمال تندرج ربت مسمى التحقيق، وال تعّّب عن كل   :األول 

 أعمال التحقيق.

غدا مصطلحًا لعمل العاملُت يف ىذا »أّن لفظ "التحقيق" ىو الذي شاع يف ىذا العصر، حىت  :الثاين
، فال ؽلكننا انتزاعو من أقالم الكّتاب 2«اجملال، من غَت التزام دبدلولو األصلي يف كثَت من األحيان 

استقرارا شامالً مستفيضاً  األلفاظ اليت تستقر يف اللغة»والعلماء بعدما استقر استقراراً شامالً مستفيضاً، و
يكون من اجلهل والتهّور زلاولة انتزاعها من أقالم الكّتاب... بل الواجب الذي ال ِمرية فيو ،ىو زلاولة 
تعريفها مطابقا للحق الذي نراه ،ألن الذين وضعوىا وضعوىا وضعا مطابقا حلق رأوه، ال طلالفهم ضلن يف 

                                                           
غة، كما بنا اإلشارة إىل أنّو قد تستعمل لفظيت "الّنصوص" و"الًّتاث" مكان "ادلخطوطات"،  وادلالحظ أّّنما أعّم من لفظ "سلطوطات" يف أصل الل : غلدر1

 .أّن ذلما عّدة معاين يف اصطالحات العلوم ادلختلفة، لذا كان لفظ "سلطوطات" أدّل على ما غلري عليو التحقيق
  .10م، ص1983، دمشق: دار الفكر، 1يف منهج ربقيق ادلخطوطات، ط:: مطاع الطرابيشي، 2
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أوجبت عليهم وضع ىذه األلفاظ، مادام رلاز اللغة قادرا على  جوىره وإن خالفناىم يف وجوه النظر اليت
 1«تعريف اللفظ تعريفا يرفع أسباب االختالف، ويسَت بنا صبيعا على طريق مستتب

 
  : تعريف التحقيق لغة 1- 

التحقيق مصدر الفعل "حّقق" مضّعف العُت، على وزن فّعل، فأصلو من "حّق". وبالرجوع إىل     
دة الدالالت متباينَتها؛ حيث قال ابن مادة )ح ق  ق( يف ادلعاجم العربية، صلدىا مادة واسعة متعدِّ

قُّ وػَلُقُّ »سيده:  احلقُّ نقيض الباطل، وصبعو ُحقوق وِحقاق، وليس لو بناء أدىن عدد...وَحقَّ األمُر ػلَِ
قو، وقال ابن  ا وثبَت، وَحقَُّو و َحقََّقُو: َصدَّ ق قائِلُو... حقاً وُحقوقاً: صار حقَّ  ُدريد: صدَّ

و: كان منو على يقُت، وػَلُقُّ عليك أن تفعل كذا: غلب، والكسر لغة  و َحّقاً وَأَحقَّ  .وَحقَّ األمَر ػَلُقُّ
قال سيبويو: وقالوا : ىذا العامُل َحقُّ العامِل، يريدون بذلك التَّناىي، وأنَُّو بَ َلَغ الغاية فيما يِصُفو بو من  

 .اخلصال
: أي أُثِبَت فَ ثََبتَ    2.«وُأَحقَّ عليك القضاُء، فَحقَّ

وحقََّق الَرُجُل: إذا قال ىذا الشيء ىو احلّق،  »بينما جاء يف لسان العرب    زيادة على ما تقدم   :     
حُتو، وأنشد َق، ويُقال: َأْحَقْقُت األمَر إحقاقاً: إذا َأحكمُتو وصحَّ   :َكَقولك: صدَّ

 الءِ وَعزُت إىل العقد كنت أَ           
 

قَّ َوَذمَ بأن   الءِ ال 3ػلُِ  دِّ
 

َق ظنَّو، وكالٌم زلقٌَّق أي: َرصٌُت، قال    ورَبقََّق عنده اخلُّب أي: صحَّ وحقََّق قولو وظنَّو ربقيقًا أي: صدَّ
 الرَّاجز: دَْع ذا وحّبِّ منِطقاً زلقَّقا

                                                           

 .19-18م، ص2002ط، القاىرة: مطبعة ادلدين، د: زلمود زلمد شاكر، مداخل إعجاز القرآن،  1
، 2م، ج2000ية، ، بَتوت: دار الكتب العلم1: أبو احلسُت علي بن إمساعيل بن سيده، احملكم واحمليط األعظم، تح: عبد احلميد ىنداوي، ط:  2
 وما بعدىا. 472ص
َت الذي تشّد بو الَعراقي يف الُعرى3   : َوَذم: مفرده َوَذَمة، وىي السَّ
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... وُحقَّ لك وأنت     وثوٌب زلقٌَّق إذا كان زُلَكم النَّسج، وَحَقْقُت الرَّجل وَأْحَقْقُتُو إذا غلبُتو على احلقِّ
 زلقوقٌ 

 1«بكذا أي: خليٌق بو
"، مع تعدد الصيغ الصرفية اليت    وادلتأمل يف ىذه ادلادة ادلعجمية يَفجأُه ىذا الزخم الداليل للفعل "َحقَّ

، فنجد الفعل  قد تؤثر يف ادلعٌت تأثَتا مباشرًا    حسب االستعمال     من ذبّرد و زيادة، أو لزوم وتعدٍّ
 : ادلتعدي يأيت على ضربُت

 .2«ػُلقُّ لك أن تفعل كذا: غلب، والكسر لغة»   معداً بالالم، ضلو: 
، وإين حملقوق أن أفعل ذلك... أي »   متعد ب:على، ضلو:   3«خليٌق لوُحق عليَّ أن أفعل كذا وَحقَّ

فقد أّدى الفعل ادلتعدي ىنا معٌت الوجوب و اجلدارة أو اخلالقة، مع التنبيو إىل أنو قد تستعمل ىذه  
  .ادلعاين يف ضريّب التعدي

الفعل الالزم فيأيت رلّردًا "حّق"، ومزيدًا باأللف "َأحّق"، كما قد يأيت مضعف العُت "حّقق"، إال  أما  
 أّن ظاىرة التداخل ادلعجمي بُت الصيغ "فعل" و"أَفعل" و"فَ عَّل" تتجلى بوضوح يف اآليت:

 ثل حقَّْقُتو، وأنشد:قال الكسائي: َحَققُت ظَنَُّو م»يف َحَقَق و َحقََّق: قال صاحب أساس البالغة:     

فبذلت مالك يل وُجدت                
 بو
 

 .4«وَحَقْقَت ظٍتِّ ومل زُبب 
ُو وَحقََّقوُ »    يف َحقَّ وَأَحقَّ وَحقََّق: قال الفَتوز آبادي:   .5«َحقَّ الشيء: أَوجَبُو، كَأحقَّ

َق قائَلوَحّقُو وَحقََّقُو: »    يف َحقَّ وَحقََّق: جاء يف اللِّسان:  َقو، قال ابن ُدَريد: صدَّ  .6«صدَّ

                                                           

 وما بعدىا. 49، ص10ى ، ج1414، بَتوت: دار صادر، 3: صبال الدين زلمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ط:  1
 .473، ص2جاحملكم واحمليط األعظم، : ابن سيده،  2
 .242، ص3م، ج2001، بَتوت: دار إحياء الًتاث العريب، 1منصور زلمد األزىري ، هتذيب اللغة، تح: زلمد عوض مرعب، ط:  : أبو 3
 .203ص، 1م، ج1998، بَتوت: دار الكتب العلمية، 1: أبو القاسم زلمود بن عمر الزسلشري ، أساس البالغة، تح: زلمد باسل عيون، ط:  4
 .875، ص1م، ج2005، بَتوت: دار الرسالة، 8وب الفَتوز آبادي ، القاموس احمليط، تح: زلمد نعيم العرقسوسي، ط: : رلد الدين زلمد بن يعق 5
 .49، ص10ج، ، لسان العرب: ابن منظور 6
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: نقول:     ُو: كان منو على يقُت، أو أثبَتو»يف َحقَّ وَأَحقَّ ُو حّقاً وَأَحقَّ   .1«َحقَّ األمَر ػَلُقُّ
 

نالحظ أن الفعل الالزم أدى معٌت التيقن والتصديق واإلثبات واإلغلاب وتطبيق الفعل يف الواقع،     
كما قد يؤدي معان أخرى كاإلحكام والصحة والنفاذ من غَت زيغ، والتصحيح، وغَتىا من ادلعاين اليت 

من الثياب: احملكم  واحملقق»يصعب حصرىا، وإظلا ػلددىا السياق، فقد جاء يف القاموس احمليط قولو: 
النسج، وكالم زلقق: رصُت، واالحتقاق: االختصام، وطعنة زلققة: ال زيغ فيها، وقد نفذت، وربقق 

، 3 ، ولعل الزسلشري ىو أفضل من فصل بُت ىذه ادلعاين    وتبعو على ذلك الزبيدي    2«اخلّب: صح
ال زيغ فيها، وقد احتقت طعنتك أي ومن اجملاز: طعنة زلققة: »فجعل منها حقيقة ورلازا حينما قال: 

مل زبطئ ادلقتل، وثوب زلقق النسج: زلكمو، وكالم زلقق: زلكم النظم، ورمى فأحق الرمية: إذا قتلتو 
 .4«على ادلكان، وحققت العقدة أحقها: إذا أحكمت شدىا، وحقتٍت الشمس: بلغتٍت

 
عاين اليت أداىا الفعل الالزم أو ادلتعدي بناء على ما سبق، فإننا نصل إال نتيجة مؤداىا أّن ألصق ادل   

بتحقيق ادلخطوطات، ىي النظر يف الشيء نظرة سبحيص وتدقيق، تقود صاحبها إىل التيقن من ذلك 
الشيء وتصديق ما فيو، مث إىل إثباتو، بعد إحكامو وتصحيحو، وعليو فالتحقيق لغة: ىو "اإلحكام 

، ويوجو إنكار من أنكر إطالق ىذا 6"ادلطابقة وادلوافقة"، وىو أيضا 5والتصحيح واإلثبات والتصديق"

                                                           

 .273، ص2جاحملكم واحمليط األعظم، : ابن سيده،  1
 .875، ص1، ج، القاموس احمليط: الفَتوز آبادي 2
 177،ص25م، ج1965، تاج العروس من جواىر القاموس، تح: عبد الستار فراج، دط، الكويت: وزارة اإلرشاد واألنباء، الزبيدي: ينظر: زلمد مرتضى   3

 وما بعدىا. 
 .189-188، ص1، ج، أساس البالغة: الزسلشري 4
 .7م، ص1984، دمشق: ادلنارة للطباعة والنشر، 1: أضبد اخلراط، زلاضرات يف ربقيق النصوص، ط: 5
 .166، ص2، ج، تاج العروس من جواىر القاموس الزبيدي : 6



 والتطور الماهية بين المخطوطات تحقيق علم : األول الفصل

 

 

 
6 

من داللة إضافية  1اللفظ على عملية نشر الًتاث إىل ما ػلملو وصف العلماء ب:"العلماء احملققُت"
 تدل على طبقة العلماء الذين برزوا يف فّن معُّت وضبطوا ما فيو من مسائل بإحكام.

 
  :المخطوطات تعريف -2

كلمة سلطوط مل تنل من الشيوع قدؽلا، »ع سلطوط، وىو مشتق من الفعل "خط"، وادلخطوطات صب   
يف  2«ما نالتو يف العصر احلديث؛ لذلك مل يرد ذلا ذكر يف كتب اللغة القدؽلة، إال ما أشار لو الزسلشري

وِكتاٌب »، والزبيدي بقولو: 4«، وكتاب سلطوط3خط الكتاب ؼلطو، ]وال زبطو بيمينك[»قولو: 
 . 5«وٌط: مكتوٌب ِفيوِ سَلْط

 
ودلا كانت ادلطابع مل تظهر إال حديثا، كان الفعل "خط" يدل على الكتابة باليد ال بغَتىا؛ لذا     

 . 6«خط الشيء بيده ؼلطو خطا، إذا خطو أو كتبو بقلم غَته: »دريد اللُّغة" البن "صبهرةجاء يف 
 
 -فادلخطوط يف أصل اللغة: ىو ما كتب باليد، سواء كان كتابا، أو وثيقة، أو نقشا على احلجر  إذن  

 .-نصا أو رمسا 

                                                           

، و قول اجلاحظ: "إنو مل ؼلل زمن من األزمان فيما مضى من القرون الذاىبة إالَّ وفيو علماء زلُّقون، 1: قول سيبويو الذي جاء يف كالم ابن سيده صينظر 1
ذىم  مهم، ودارسوا أىلها"، وقولو: "وازبَّ ةقد قرأوا كتبَ من تقدَّ ". ينظر: رسالة فصل ما بُت العداوة واحلسد )رسائل اجلاحظ(،  ادلعادون للعلماء احملِّقُت عدَّ

 .338، ص1ج
م، عمان، األردن: 2006جهود القدماء واحملدثُت يف وضع األصول العلمية للتحقيق، ضمن كتاب )ربقيق الًتاث، الرؤى و اآلفاق(،  : ليلى العمري، 2

 .459وىو أوراق ادلؤسبر الدويل لتحقيق الًتاث العريب اإلسالمي ادلنعقد يف جامعة آل البيت، ص منشورات جامعة آل البيت،
 .48: العنكبوت، اآلية:  3
 .256، ص1، ج، أساس البالغة: الزسلشري 4
 .256، ص19، ج، تاج العروس من جواىر القاموس: الزبيدي 5
 .105، ص1، بَتوت: دار العلم للماليُت، دت، ج1رمزي بعلبكي، ط : أبو بكر زلمد بن احلسن بن دريد، صبهرة اللغة، تح: 6
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؛ أي أنو ال يزال خبط مؤلفو األصلي، أو ناسخ 1: ىو ادلكتوب خبّط اليد ال بادلطبعةاالصطالحويف 
 .آخر، كما قد يكون مصورا بادلايكروفيلم، أو تصويرا فوتوغرافيا

 
 تعريف التحقيق اصطالحا: -3

إّن اختالف احملققُت يف األصل اللغوي للتحقيق ومنهجو من خالل أعماذلم يف نشر الًتاث، أدى      
إىل االختالف يف ماىية التحقيق، منذ ظهور ادلطابع احلديثة إىل يومنا ىذا، وللنظر يف ىذه القضية 

 :نورد بعض اآلراء يف تعريف التحقيق اصطالحا، حيث
 
االصطالح ادلعاصر »يذكر عبد السالم ىارون يف أول كتاب يأصل علميا للتحقيق أّن التحقيق ىو     

، مث 2«الذي يقصد بو بذل عناية خاصة بادلخطوطات، حىت ؽلكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة
نو، واسم الكتاب احملقق ىو الذي صّح عنوا»يبُت ىذه الشرائط يف تعريفو للكتاب احملقق، فيقول: 

، وىذه الشروط 3«مؤلفو، ونسبة الكتاب إليو، وكان متنو أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها مؤلفو
شبرة سنُت طويلة قضاىا عبد السالم ىارون    رضبو اهلل     يف ميدان التحقيق، فكثَتة ىي ادلخطوطات 

لى احملقق     قبل ربقيق ادلنت     أن ؽلر اليت ذلا أكثر من عنوان، أو نسبت لغَت مؤلفيها، ذلذا فهو يوجب ع
 :بادلراحل التالية

 .أ    ربقيق عنوان الكتاب
 .ب    ربقيق اسم مؤلفو

 .ج    توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفو

                                                           

 .209م، ص2003، بَتوت: دار ادلعرفة للطباعة والنشر، 1: يوسف ادلرعشلي، أصول كتابة البحث العلمي وربقيق ادلخطوطات، ط:  1
 .42صم، 1998، القاىرة: مكتبة اخلاصلي، 7: عبد السالم ىارون، ربقيق النصوص ونشرىا، ط:  2
 .42: ادلرجع نفسو، ص 3



 

 

إال أن قيمة ادلخطوط، وسلافة ضياعو، قد يسقطان بعض الشروط للضرورة، وىذا ما ذىب إليو 
زلمد زكريا عناين وسعيدة زلمد رمضان    بعد ربفظهما على كالم عبد السالم ىارون   ، إذ يقوالن: 

جليل القيمة، يتعذر ربديد عنوانو، أو معرفة اسم صاحبو. فهل ّنملو ألجل  فقد يصل إلينا كتاب»
 .1«ذلك؟ إّن واقع التحقيق ؼلالف ذلك، وىناك أعمال رلهولة ادلؤلف نشرت زلققة نظرا لقيمتها

 
وإن كان تعريف عبد السالم ىارون تعريفًا عمليًا تطبيقياً، فإّن عبد اذلادي الفضلي يذىب       

ىو العلم الذي يُبحث فيو عن قواعد نشر ادلخطوطات، أو »مذىباً نظرياً حبتاً يف تعريفو؛ إذ يقول: 
 -التحقيق ال عملية-، فهو هبذا يعّرف علم التحقيق النظري2«ىو دراسة قواعد نشر ادلخطوطات

 .بعد أن توّفرت لو ادلناىج و األصول
 

قراءتو على الوجو الذي أراده عليو »بينما يرى رمضان عبد التواب أّن معٌت "ربقيق النص" ىو:     
، مّث يُبُت مدى اجُلهد الذي غلب 3«مؤلِّفو، أو على وجو يقُرب من أصلو الذي كتبو بو ىذا ادلؤلِّف

وليس معٌت قولنا: "يقُرب من أصلو" أنّنا طلمن أيّة قراءة معينة، »يقول: أن يُبذل يف ىذه القراءة، ف
، وىو هبذا 4«بل علينا أن نبذل جهدا كبَتا يف زلاولة العثور على دليل يؤيِّد القراءة اليت اخًتناىا

يوافق تعريف عبد السالم ىارون يف شرطو األخَت من غَت أن يذكر الشروط األخرى، ألن عبارة 
راد األصلي منها "قراءة ا

ُ
لنص على الوجو الذي أراده عليو مؤلِّفو" سبثل لبَّ عملية التحقيق، وادل

 .الذي يستحق أن يوضع يف التعريف
 

على ىذا التعريف سار جلُّ من ألَّف يف علم التحقيق، حىت صارت العبارة السابقة زللَّ اتفاق     
شطران؛ األول يتعلَّق حبق ادلؤلف، والثاين  على الشطر األول من تعريف التحقيق؛ إذ إّن للتحقيق

                                                           

، بَتوت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1: زلمد زكرياء عناين وسعيدة زلمد رمضان، يف مناىج البحث وربقيق النصوص، ط:  1
 .190م، ص1999

 .36م، ص1982، جدة: مكتبة العلم، 1: عبد اذلادي الفضلي، ربقيق الًتاث، ط:  2
 .5م، ص1985، القاىرة: مكتبة اخلاصلي، 1مناىج ربقيق الًتاث بُت القدامى واحملدثُت، ط: : رمضان عبد التّواب،  3
 .5، ص: ادلرجع نفسو 4

 وما بعدىا. 450صجهود القدماء واحملدثُت يف وضع األصول العلمية للتحقيق، :ليلى العمري، 4 
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ق بُت جناحي طائر، غلب عليو أن  و إليو النص احملقَّق، واحملقِّ متعلِّق حبق القارئ ادلعاصر الذي يُوجَّ
يعطي لكل ذي حق حقَُّو، فال يزيد أو ينقص يف النص، وال يًتكو حبلتو العتيقة اليت كان عليها، بل 

 . اءتوؼلدمو علميا دبا يُيسر قر 
 

أّما ما ؼلص طريقة خدمة النص علميا، فقد اختلفت آراء علماء التحقيق اختالفا كبَتا فيو،    
 :ومرد أغلب ىذه االختالفات إىل رأيُت

أال يشغل القارئ بغَت »األول يرى أصحابو ِبعدم مزاضبة ادلؤلف يف كتابو بالتعليقات والشروح، و -
إىل آراء  -يف أغلبو-نص الكتاب، لئال يتأثر برأي احملقق أو وجهة نظره... وىذا اختالف راجع 

و إن كان ال بد من التعليق فيكون  ،4«شخصية، وحسبنا أّنم متفقون على وجوب خدمة النص
 بقدر احلاجة فقط.

الشروح الالزمة، شلا يساعد يف معرفة والثاين يوجب إظهار عمل احملقق من خالل التعليقات و  -
 .مستوى احملقق، ومعرفة اختالفات النسخ للحكم على اختياراتو

، -قلة أو كثرة-واحلاصل أن كال الفريقُت يثبت وجوب خدمة النص علميا بالتعليقات واحلواشي 
 وىذا ما يهمنا إثباتو يف التعريف االصطالحي.

 
وطات يندرج قدؽلا ضمن ما أُطلق عليو "نقد النصوص" أما عند الغرب فكان ربقيق ادلخطو     

Critique des textes "الذي ينقسم إىل "نقد خارجي ،Critique extérieure 
،أي: دراسة العوامل اخلارجية للمخطوطات كالغالف واخلط والتحليل الكيميائي الذي يكشف 

الذي ؼلتص بتحقيق  ،Critique intérieureعن زمن تأليف ادلخطوط، وإىل "نقد داخلي" 
، Codicologyأو  Codicologie. ولكن اآلن ظهر مصطلح جديد، ىو 1ادلنت ونشره

" Logos" الالتينية، وتعٍت كتاب، ومن اللفظة اليونانية "Codexكلمة مركبة من لفظة "»وىو 

                                                           

مراكش: ادلطبعة والوراقة الوطنية -، ادلغرب3كوديكولوجي(، ط  أضبد شوقي بنبُت ومصطفى طويب، معجم مصطلحات ادلخطوط العريب)قاموس:  1
 .364، ص2005احلي احملمدي،
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، وىو ما يقابل علم 1«م1959،دبعٌت علم أو دراسة، ودخل ىذا ادلصطلح ادلعجم الفرنسي سنة 
حدثُت.

ُ
 ادلخطوطات العام، أو الكوديكولوجيا عند ادل

 
ال غرو أنّنا إذا أردنا أن نُعرِّف ربقيق ادلخطوطات تعريفا جامعا مانعا، فإن علينا أن صلمع بُت      

نو"، وإظّلا ىي أمانة األداء اليت تستلزمها أمانة  ل يف النص وال ضُلسِّ مراعاة حق ادلؤلِّف، "فال نُعدِّ
النص حكم على ادلؤلِّف وعلى عصره وبيئتو، وبُت مراعاة حق القارئ من جهة أخرى، التاريخ، ف

ق خالل حبثو، وتكون ىذه  فنضيف بعض اإلضاءات الالزمة اليت توضح أىم ما توّصل إليو احملقِّ
، على أاّل ُنسرف يف التعليق أو الشرح أو التخريج أو -ال يف أصل النص-اإلضاءات يف احلاشية 

الفات النسخ، وغلب مع ىذا توضيح منهج التحقيق يف مقّدمة خاصة، و ربقيق عنوان إثبات اخت
الكتاب، و اسم مؤلِّفو، و توثيق نسبة الكتاب إليو، مع ذكر وصف النسخ ادلعتمدة، وإرفاق صور 
لكل منها، مث ضبط النص وترقيمو حسب عالمات الًتقيم احلديثة، مث تذييل ذلك كلِّو بالفهارس 

 .ختلفةالفنية ادل
 

إذا راعينا ما سبق، ؽلكننا القول بأّن ربقيق ادلخطوطات ىو إخراج النص من طّيات النسيان،    
إخراجا على الوجو الذي أراد لو مؤلفو أن يكون عليو، باالعتماد على ادلقارنة بُت النسخ ادلتبقية 

رئ ادلعاصر بسهولة من الكتاب، وخدمتو علميا دبختلف التعليقات الضرورية لكي يفيد منو القا
 .ويسر، وفق قواعد التحقيق ادلعروفة

  

                                                           

 .302ص خطوط العريب)قاموس كوديكولوجي(،أضبد شوقي بنبُت ومصطفى طويب، معجم مصطلحات ادل:  1
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 نشأة علم تحقيق المخطوطات وتطوره :المبحث الثاني

 
 

بدأت اللبنات األوىل للتحقيق عند العرب منذ العصور األوىل لإلسالم، فمع بدء نزول الوحي     
، مث مرورا -عليو السالم-، وعرضو للقرآن على جّبيل -صلى اهلل عليو وسّلم-على رسول اهلل  

للمصحف، وما يتخلل ىذه احملطات الكّبى من أحداث توثيقية  -رضي اهلل عنو-جبمع عثمان 
ص القرآين، ترسخت ذىنية التحقق واحليطة يف اجملتمع اإلسالمي ككل، ودلا قامت األسس للن

األوىل لتدوين العلوم اإلسالمية يف القرن الثاين اذلجري، كانت ميزة التثبت عالمة ظاىرة يف جّل 
كما العلوم ادلبتكرة آنذاك، وصلد ذلك ظاىرا جليا يف العلوم الشرعية بعامة، وعلم احلديث خاصة،  

صلده أيضا عند علماء اللغة يف قضية أخذ اللغة وشروط االحتجاج باللغة، وعند نقاد الشعر من 
 توثيق للنصوص وتثبت يف قضية االنتحال.

 
ىذه الذىنية أسهمت أيضا يف رلال تعاملهم مع الكتب ادلخطوطة، وكان العامل أو الورّاق     

جمع عدة نسخ، وتفضيل بعضها على بعض، يعتمد على آليات ربقيق معينة يف نسخو للكتب ك
وادلقابلة بينها، وغَت ذلك؛ فقد كان تعاملهم مع ادلخطوط أمرا الزما، ووسيلة ال بد منها لتحصيل 
العلم وحفظو، أو مهنة عند بعضهم. حىت وصل هبم ادلطاف إىل تأليف كتب يف أساليب التوثيق و 

 رق تقييد العلم وحفظو، ومنها:التعامل مع النصوص، ضمنوىا مالحظات وآراء زبص ط
 ه 360احملدث الفاصل بُت الراوي والواعي للرّاَمُهرُمزي، احلسن بن عبد الرضبان )ت
 م(.971/
 م(.1071ه/463تقييد العلم للخطيب البغدادي، أضبد بن علي )ت 
  اإلدلاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى الَيحُصيب

 م(.1149/ ه544)ت
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ه 701 ولعل أقرب عمل إىل التحقيق العلمي حفظو لنا التاريخ ىو ما قام بو احلافظ اليونيٍت)ت   
م( يف إخراج صحيح البخاري، يقول شوقي 1274ى /672 م( دبساعدة ابن مالك)ت1301/

خَت ما ؽلثل عملهم يف ىذا اجلانب إخراج اليونيٍت حافظ دمشق ادلشهور يف »ضيف يف ذلك: 
لسابع اذلجري لصحيح البخاري وكان شلا أغراه هبذا اإلخراج أن ابن مالك إمام النحاة يف القرن ا

عصره ىاجر من األندلس واستقر بدمشق، فاتفق معو أن يروي صحيح البخاري ربت مسعو وأمام 
بصره، حىت يكفل أللفاظو كل ما ؽلكن من دقة، وحلركاهتا اللغوية واإلعرابية كل ما ؽلكن من 

قد عقد واحدا وسبعُت رللسا لضبط نص الكتاب، وتوثيق فروق النسخ، وتوجيهها، ، ف1«صحة
  2وىذا ما يعرف عند احملققُت بادلقابلة، وإصالح اخلطأ

 
أما الغرب فكانت البدايات عندىم بعد اتصاذلم باحلواضر اإلسالمية مثل بغداد وقرطبة     

وإشبيلية وغَتىا من ادلدن، ػلدوىم يف ذلك االنفتاح والتسامح الذي اتسمت بو الثقافة 
، حيث اقتصروا لزمن طويل على الًتصبة وإحياء الكتب اليونانية، لكن البداية القوية 3اإلسالمية

الًتاث العريب مل تنتشر عندىم إال بعد اخًتاع الطابعة يف القرن اخلامس عشر ادليالدي، إذ  لنشر
طبع القرآن الكرًن  1516يف »طبع يف ذلك القرن ما يقارب اخلمسة والثالثُت ألفا من العناوين، و

 .4«للمرة األوىل، وبعد أن مت طبعو صودرت نسخو وقضي عليها بدافع تعصيب
 

من انتشار الطباعة بأوروبا، إال أن األصول العلمية للتحقيق مل تظهر إال يف مطلع  وعلى الرغم   
-القرن التاسع عشر ادليالدي، حيث استغل ادلستشرقون خّبهتم يف ميدان نقد النصوص ونشرىا 

يف طباعة ونشر الكتب العربية، ولكن من دون  -مع ما استلهموه من طرائق وقواعد العرب القدامى
م(، 1933ه/1352 لعلم مستقل يف ذلك، إىل أن جاء ادلستشرق األدلاين برجسًتاشر)تالتقعيد 

                                                           

 ..5،ص1965، ماي 101: شوقي ضيف، ربقيق تراثنا األديب، مصر: رللة اجمللة، ع1
بو، من أجل مقاربة جديدة لتحقيق ادلخطوط، رللة الًتاث، جامعة زيان عاشور، سلّب صبع ودراسة وربقيق تراث ادلنطقة وغَتىا، : ينظر: لطيفة ع2

 ..126م، ص2013، 6العدد
 .143، ص35م، عدد 2009زلمد صاحيب، إطاللة على علم ربقيق ادلخطوط، ادلغرب: رللة أمل، أفريل  3:

 .19،ص1966، يونيو 114ياء الًتاث وما مت فيو، مصر، رللة اجمللة ، العدد ينظر: عبد السالم ىارون، إح: 4
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وألقى زلاضرات يف قواعد التحقيق جبامعة القاىرة، مث طبعت بعد وفاتو يف كتاب مستقل سنة 
 م بعنوان "نقد النصوص ونشرىا".1982

 
نت مقتصرة على الكتب م بلبنان، ولكنها كا1610ويف الصعيد العريب بدأت الطباعة سنة       

تتابعت ادلطابع األخرى يف مصر وغَتىا »الدينية النصرانية، مث انتشرت ادلطابع بلبنان بعد ذلك، و
من بلدان العامل اإلسالمي، وقامت اجملامع العلمية يف دمشق ومصر وبغداد، تغٍت حركات نشر 

ا مع ظهور علماء وكتبيُت ، وبدأت  معامل التحقيق العلمي تتضح شيئا فشيئ1«الًتاث، وتوجهها
من أمثال الشيخ زلب الدين اخلطيب، وزلمد اخلاصلي، وزليي الدين عبد احلميد، فقد كانت مصر 
آنذاك تعج بالعلماء ادلشتغلُت بالتصحيح والنشر من سلتلف البقاع اإلسالمية، وكان من بُت 

 .2لشيخ إبراىيم اطفّيشاجلزائريُت ىنالك الشيخ زلمد اخلضر حسُت )شيخ األزىر بعد ذلك(، وا
 

إن أول من استعمل لفظة "ربقيق" يف أعمالو التصحيحية ىو أضبد زكي باشا، مث أتت طائفة     
العلماء احملققُت األكابر، أمثال الشيخ أضبد زلمد شاكر، وزلمد أضبد شاكر، والسيد صقر، وعبد 

ا بعد ربقيق الشيخ أضبد السالم ىارون، ومعهم بدأ منهج ربقيق ادلخطوطات يتضح جليا، خصوص
م، فقد ضّمن مقدمتو حبثا مستفيضا يف بيان بعض قواعد 1938شاكر دلسند اإلمام أضبد سنة 

التحقيق عند احملّدثُت، ونقد منهج ادلستشرقُت .مث استّل ىذا البحث وطبع مفردا ربت عنوان 
اإلفرنج يف "تصحيح الكتب وصنع الفهارس ادلعجمة وكيفية ضبط الكتاب، وسبق ادلسلمُت 

ذلك"، مث تتابعت البحوث، حىت استوى ادلنهج واتضحت صورتو بعد إصدار عبد السالم ىارون 
م، وقد صّدره بقولو: "أّول كتاب عريب يف ىذا الفن 1954لكتابو "ربقيق النصوص ونشرىا" سنة 

عيد، يوضح مناىجو ويعاجل مشكالتو"، مث تتالت بعد ذلك الكتب، واحتدمت جهود التأصيل والتق
ورافق ذلك بداية زلتشمة نوعا ما يف إدخال علم التحقيق إىل اجلامعات، إال أنو انتشر بعد ذلك، 

 وكثر ادلهتمون بتحقيق ادلخطوطات من األكادؽليُت وغَتىم.
 

                                                           

 .274م، ص1984، 1: زلمود زلمد الطناحي، مدخل إىل تاريخ نشر الًتاث، القاىرة: مكتبة اخلاصلي، ط1
 .83ص، ادلرجع نفسو: 2
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 يف متُت أصل لو معاصر كمصطلح ادلخطوطات ربقيق أن الفصل ىذا ختام يف القول وؽلكن     
 خالل من نريدىا قد اليت ادلعاين أغلب على واضحة داللة تدل التحقيق ومراحل العربية، ادلعاجم

 التثبت فعمليات ادلخطوطات، ِقَدم قدؽلة التحقيق علم بذور أن كما ،"التحقيق" للفظ استعمالنا
 لبّ  ىو وىذا األصلي، النص إىل الوصول يريد وعامل ناسخ كل على حتمي أمر وادلقابلة والضبط

 .ادلعاصرون العلماء عليو اتفق الذي التحقيق عملية
 

 ال خاصة وقواعد تفريعات منهما لكل أساسيُت ركنُت على يشتمل ادلخطوطات ربقيق وعلم    
 وما النص، يف ادلؤلف حق من مراعاتو ذبب ما وعلا ربقيقو، خالل مراعاهتا من للمحقق مناص

 يف تساعد اليت التحقيق وأساليب طرق توخي يوجب فاألّول ادلعاصر، القارئ حق من مراعاتو ذبب
 العلمية باألساليب النص خبدمة يكون والثاين ادلؤلف، أراده الذي األصلي النص إىل الوصول
 من وغَتىم للباحثُت منو االستفادة وتيسَت النص فهم يف القارئ تساعد اليت احلديثة والبحثية

 .القراء
 





الثاني  الفصل 
 تحقيق المخطوطات وأدواتو. منهج

 
 
 

 
 المبحث األول : منهج تحقيق المخطوطات.        

 .أدوات التحقيق  المبحث الثاني:              
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 : منهج تحقيق المخطوطات: المبحث األول
 

لنفسو  تعددت مناىج التحقيق بتعدد اؼبدارس فتجد أف كل عادل من علماء التحقيق يتخذ   
إف قليال أك كثَتا، كىذا ما دفع ببعض اؽبيئات العلمية كاعبامعات  منهجا ىبتلف فيو عن اآلخرين

إذل كضع األسس اؼبنهجية اؼبعتمدة لديها، أك اؼبقًتحة من أجل توحيد اؼبنهج العلمي للتحقيق؛ 
 ؛ التفييلالقواعد األساسية اؼبتفق عليها ذكرا موجزا بدكف إغراؽ يف بعض لذلك سنحاكؿ ذكر

 لتفادم اإلطالة اليت ال وبتملها البحث.
 

 القواعد المنهجية لتحقيق المخطوطات:

 كتتوزع ىذه القواعد اؼبنهجية يف اػبطوات التالية:  
 
 اختيار المخطوط: -1

إف أكؿ ما يطالع الباحث يف ىذا اؼبيداف ىو ربديد كتاب معُّت لتحقيقو، كاألسباب اليت تدفع      
الباحث إذل اختيار كتاب ما عديدة، فمنها ما هبذب الباحث طوعا كشوقا كطمعا يف اكتشاؼ 

 االختيار كاآليت:عوامل شيء جديد، كمنها ما يدفعو كرىا كاضطرارا، كغالبا ما تكوف 
 خيوصا عند اؼببتدئُت-يف الكتاب حسب زمن تأل-. 
 .حسب مؤلف الكتاب، كقيمتو العلمية 
 .حسب موضوع الكتاب، كزبيص احملقق 
 .حسب ما توفر عند احملقق من ـبطوطات نفيسة 

 التحقق من عدم طبع المخطوط وتحقيقو: -2
 

خطوط قبل أف يشرع الباحث يف التحقيق، يتوجب عليو أف يستويف البحث فيما إذا كاف اؼب     
حقق من قبل أـ ليس بعد، كذلك يكوف بسؤاؿ أىل االختياص، كالبحث يف صبلة من اؼبيادر 

، كىذه اؼبرحلة ذبنبنا إعادة -سيأيت ذكرىا يف األدكات-الدالة على اؼبطبوع ك احملقق من الكتب 
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د التحقيق، كتضييع اعبهود يف غَت طائل، أك تفيدنا يف البحث يف مسوغات إعادة التحقيق؛ فق
 1أجاز العلماء إعادة التحقيق يف اغباالت التالية:

 .إذا كاف الكتاب احملقق مفقودا 
 .إذا كانت طبعتو رديئة، كثَتة األخطاء 
 .إذا كاف اؼبطبوع دكف دراسة علمية زبدـ الكتاب، أك دكف فهارس كاشفة 
 .إذا عثر احملقق اعبديد على نسخة نفيسة دل يعتمد عليها احملقق األكؿ 

 
 معرفة أماكن النسخ و جمعها: -3

يتم صبع نسخ اؼبخطوط اؼبراد ربقيقو بالرجوع إذل الفهارس، كاألعماؿ البيبليوغرافية، كغَتىا      
، كاؼبكتبات اؼبختلفة، كؼبا كاف ىذا اؼبطلب عسَتا -إف شاء اهلل-من اؼبيادر اليت سيأيت ذكرىا 

جهة، كقيور الفهارس عن استيعاب ما فيها،  على احملقق، لتفرؽ اؼبكتبات يف أكباء اؼبعمورة من
فليس كراء الباحث إال أف يقارب البحث مقاربة ؾبتهدة، حبيث يغلب على ظنو أنو قد حيل »

 2«على قدر صاحل فبا يريد

 

 دراسة النسخ وترتيبها: -4
أف يتحقق الباحث من طبع اؼبخطوط، ك يقـو جبمع النسخ اؼبتوفرة منو، يتوجب عليو  بعد     

 3دراسة النسخ اليت ربيل عليها، كفحيها فحيا دقيقا، ك ىو ال ىبرج عن حالتُت يف ذلك:
 أف وبيل على نسخة كاحدة فقط، ىي النسخة الفريدة اليتيمة يف العادل. أ.   
 افية للشركع يف التحقيق.أف وبيل على نسخ عديدة ك ب.   

ففي اغبالة األكذل ال ينيح باإلقداـ على التحقيق إال إف كاف من كبار العلماء، ككاف الكتاب      
قّيما يف بابو كخشي عليو من الضياع؛ كذلك ؼبا يكتنف العملية من ـباطر التقّوؿ على صاحب 

 فيو.الكتاب، خيوصا عند نقص اؼبخطوط، أك كثرة التيحيف كالتحريف 
 أما يف اغبالة الثانية فيجب على احملقق دراسة كل النسخ من حيث:

                                                           

 .109ص، اعبزائر، 2010،جواف 10، العدد 5: ساؼبي ـبتار، قواعد كأسس منهجية يف ربقيق اؼبخطوطات، ؾبلة اغبكمة للدراسات التارىبية، اجمللد 1
 .39ص ،ربقيق النيوص كنشرىا: عبد السالـ ىاركف، 2
 .252-251، ص، أصوؿ كتابة البحث العلمي كربقيق اؼبخطوطات: ينظر: يوسف اؼبرعشلي3
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 .التأكد من عنواف الكتاب، كاسم مؤلفو، كنسبة الكتاب إليو، كمنت الكتاب 
 .دراسة خطوط النساخ، كمعرفة العادل من الوراؽ، كالناقل من اؼبنقوؿ عنو 
 .التأكد من تاريخ النسخ من خالؿ طرؽ التأريخ اؼبختلفة 

  1د ذلك تأيت مرحلة ترتيب النسخ حسب مراتب النسخ اؼبقررة عند العلماء، كىي كاآليت:بع
 النسخة اليت خبط مؤلفها. أ.   
النسخة اليت أمالىا اؼبؤلف على تلميذ لو، مث اليت قرأت عليو، ككتب عليها ما يثبت ظباعو  ب.  

 ؽبا.
 عن نسخة اؼبؤلف، أك اؼبعارضة عليها. النسخ اؼبنقولة ج.  
 . النسخة اليت كتبت يف عير اؼبؤلف، كاليت كتبها علماء مشهوركف بعلمهم ك ضبطهم.د  
. النسخة اليت كتبت يف عير اؼبؤلف، ككقف عليها علماء مشهوركف بعلمهم ك ضبطهم، كؽبم ق  

 ظباعات عليها.
 ا.. اؼبكتوبة يف عير اؼبؤلف، كال ظباعات عليهك  
 . النسخة األقرب لعير اؼبؤلف.ز  
 
 تحديد المصادر األولية للتحقيق: -5

كىي كتب اؼبؤلف األخرل، ككتب العلم الذم ينتمي لو اؼبخطوط، كميادر اؼبؤلف يف      
 الكتاب، كغَتىا، كىي من أىم األدكات اؼبعينة على الوصوؿ إذل النص األصلي.

 
 الكتاب إليو: تحقيق العنوان، اسم المؤلف، ونسبة -6
 ربقيق العنواف: -أ   
دل يكن العرب يف »يتضمن اؼبخطوط عادة صفحة العنواف، كلكنها أضعف شيء يف التوثيق؛ إذ    

أكؿ عهدىم بيناعة الكتاب يعرفوف صفحة العنواف، بل كاف ذكره يرد يف مقدمة الكتاب أك 
هنايتو، ككانت اليفحة األكذل منو تًتؾ بيضاء. ككثَتا ما كاف فبتلكو نسخة اؼبخطوط تعملوف على  

                                                           

 .116ـ، ص1994: عبد اهلل العسيالف، ربقيق اؼبخطوطات بُت الواقع كالنهج األمثل، دط ، الرياض: مكتبة اؼبك فهد الوطنية، 1
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فتكوف من كالـ  ، كطرؽ إثبات عنواف اؼبخطوط عديدة،1«كتابة العنواف على تلك الورقة البيضاء
اؼبؤلف يف مقدمة اؼبخطوط، أك خاسبتو، أك كتب اؼبؤلف األخرل، كما تكوف من خالؿ كالـ 

 تالميذه، أك معاصريو، أك اؼبًتصبُت لو، أك غَتىا من األدكات اليت سيأيت ذكها يف موضعها. 
 ربقيق اسم اؼبؤلف، كتوثيق نسبة الكتاب إليو : -ب  

نسبت لغَت مؤلفيها، كالعناكين اليت اشًتؾ فيها أكثر من مؤلف؛ لذلك  كثَتة ىي الكتب اليت      
كانت ىذ اؼبرحلة من أىم أعماؿ احملقق، كيتم ذلك من خالؿ اؼبخطوط نفسو، أك اؼبيادر 

 البيبليوغرافية اليت ربيي أظباء اؼبؤلفُت كاؼبؤلَّفات.
 
 تحقيق المتن: -7
 نسخ اؼبخطوط: -أ   

كاختيار النسخة األـ، تتم عملية انتساخها، كىي أىم عمليات التحقيق، بعد ترتيب النسخ      
كربتاج إذل خربة كسبرس خبطوط العلماء، كالنساخ، كأنواع اػبط العريب من نسخي، ككويف، كفارسي، 
كأندلسي، كمشرقي، كمغريب، كما تتمّيز بو بعض اػبطوط، ففي اؼبغريب مثال يتم نقط الفاء من 

ة كاحدة من أعلى، كىذا وبتاج إذل دربة كفطنة، كما ربتاج عملية االنتساخ أسفل، كالقاؼ بنقط
إذل علم بطرؽ االختيارات كالرموز عند القدماء، من مؤلفُت كنساخ أيضا، كاعبدكالف التالياف 

 يوضحاف بعض االختيارات كالرموز عند الفريقُت:
 :2عند اؼبؤلفُت 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .13ـ، ص1993، بَتكت: عادل الكتب، 1: فهمي سعد كطالؿ ؾبذكب، ربقيق اؼبخطوطات بُت النظرية كالتطبيق، ط1
 .20ـ، ص1987، بَتكت: دار الكتاب اعبديد، 7ينظر: صالح الدين اؼبنجد، قواعد ربقيق اؼبخطوطات، ط 2

 قثنا    انبا أنا   ثنا  اه  إخل  رضو  رحو الرمز
 

 رضبو معناه
 اهلل

رضي 
اهلل 
 عنو

إذل 
 آخره

 قاؿ:حّدثنا أنبأنا أخربنا حّدثنا انتهى
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 :1عند النساخ 

 معناه                               الرمز        
 عالمة اإلغباؽ، توضع إلثبات ما غفل عنو الناسخ. ¬()

لإلشارة إذل صحة الكلمة عالمة التمريض، أك التضبيب، كتوضع  )ص(
 نقال، كاستنكارىا عقال.

 عالمة التثليث اللغوم للكلمة. )ث(
 عالمة البياض، إشارة إذل كجود فراغ يف األصل اؼبنتسخ منو. )ض(

 (°...°) 
 ((...)أك) 

 أك )من...إذل(

عالمة الزيادة، كتوضع لتحديد الكلمات، أك اعبمل الزائدة اليت كررىا 
 انتقاؿ نظره إذل اػبلف.الناسخ نتيجة 

 
 :بُت النسخ اؼبقابلة )اؼبعارضة( -ب

بعد كتابة النسخة األصل، يأيت دكر اؼبقابلة بالنسخ، كىي من طرؽ ربمل العلم عند القدماء،      
ربوؿ  -كدل يُعارض-عن اػبليل بن أضبد أنو قاؿ: إذا ُنسخ الكتاب ثالث مرات »فقد ُركم 

2«بالفارسية من كثرة سقطو
أما اؼبقابلة يف ؾباؿ التحقيق فيتم فيها استخراج الفركؽ بُت النسخ،  

 كتقييدىا تقييدا أكليا، إلثبات اؼبهم منها يف مرحلة التعليق.
 

 ضبط كتقومي النص: -ج
ال شك أف تقادـ الزمن، كاختالؼ ثقافة النساخ، غَتىا من العوامل تأثر يف اؼبخطوط زيادة     

كنقيا، كتيحيفا كربريفا، إضافة إذل ظواىر السقط كالكشط، كاحملقق بعد مقابلة النسخ يتضح لو  

                                                           

 .295-293، صاألمثل، ربقيق اؼبخطوطات بُت الواقع كالنهج : ينظر: عبد اهلل العسيالف1
 . 429، ص1أبو بكر أضبد بن علي اػبطيب البغدادم، اعبامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع اؼبؤلف، تح: ؿبمود الطحاف الرياض: مكتبة اؼبعارؼ، ج: 2
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كثَت من نتائج ىذه العوامل، فعليو أف يضبط النص حينئذ، كييلح األخطاء؛ لكي ىبرج لنا 
 1على كجو أقرب ما يكوف للنص الذم أراده اؼبؤلف، كلكن هبب التنبو إذل: النص،

 .اهتاـ الفهم قبل النص 
   ال بّد قبل اإلصالح بتغيَت النص اؼبغلوط من انتفاء الشبهة، كظهور اػبطأ كاضحا

 كالشمس.
 .مراعاة الرسم اإلمالئي اغبديث، كعالمات الًتقيم 
  القارئ على تلتبس قد اليت األلفاظشكل. 
 .تقطيع النص كتوزيع فقراتو كفيل أبوابو 

 
 التعليق على النص: -د

تعترب التعليقات ؿبطة اتياؿ بُت احملقق كالقارئ، فيدكف يف اؽبامش كل ما يساعد على فهم      
 النص، كتيسَت االستفادة منو علميا للباحثُت، كذلك من خالؿ: 

 .ذكر فركؽ النسخ الواجبة، مع الًتميز لكل نسخة 
  إسباـ اآليات كاألحاديث اليت سبت اإلشارة إليها يف اؼبنت بشكل جزئي، مع ذكر اسم السورة

 كرقم اآلية، أك زبريج اغبديث من ميادره، أما اآليات التامة فيشار إذل موضعها يف اؼبنت.
 .زبريج األحاديث التامة 
  ،كاألماكن.التعريف اؼبختير باؼبغمور من األشخاص، كالفرؽ، كاؼبذاىب، كالقبائل 
 .شرح الكلمات الغريبة باختيار 
 .توثيق النقوؿ، كزبريج األقواؿ، كاألشعار، كاألمثاؿ 
  مناقشة اآلراء، كىذا يدخل يف نقد النص، كبعضهم يبنع ذلك؛ لعدـ مزاضبة اؼبؤلف يف

 يف عنير الدراسة. -إف لـز األمر -اؽبامش، كيلحقو 
 

 كضع الفهارس كالكشافات: -ق

                                                           

 كما بعدىا. 14، ص، يف منهج ربقيق اؼبخطوطاتالطرابيشي ينظر: مطاع: 1
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ػبدمة النص علميا، هبب على احملقق كضع الفهارس الفنية، كىي زبتلف باختالؼ  تكملة     
 1موضوع الكتاب، كمنها:

 .فهرس اآليات القرآنية 
 .فهرس األحاديث النبوية 
 .فهرس األمثاؿ كاغبكم 
 .فهرس األعالـ كالقبائل 
 .فهرس األماكن كاؼبدف 
 .فهرس الطوائف كالفرؽ كاؼبذاىب 
 فهرس اؼبيطلحات العلمية. 
 .فهرس اؼبيادر كاؼبراجع 
 .فهرس اؼبوضوعات 

 
 إعداد الدراسة : -8

كاف احملققوف قديبا يضعوف مقدمات طويلة جدا يف ربقيقاهتم، كذلك راجع اللتزامهم بعدـ      
مزاضبة اؼبؤلف يف اعبزء اػباص بالتحقيق، كؼبا دخل علم التحقيق للجامعات فّضل العلماء 

احملقق كل ما أراد التنبيو عليو، فيسلم بذلك من مزاضبة اؼبؤلف يف  زبييص جزء للدراسة، يضمنها 
كتابو، كيفتح على نفسو بابا من أبواب القوؿ بدكف إثقاؿ للهوامش، كيريح القارئ، كتتضمن 

 : -لزاما -الدراسة 
 
كأم باحث علمي يورد فيها أسباب اختيار اؼبوضوع، كأنبيتو، كموضوعو، كغَتىا    اؼبقدمة : -أ  

 العناصر.من 
 
 زبتلف الدراسة من ـبطوط آلخر، كلكن عناصرىا األساسية ىي: الدراسة: -ب  
 .التعريف باؼبؤلف، كنبذة عن عيره 

                                                           

 .210، صالعلمي كربقيق اؼبخطوطات، أصوؿ كتابة البحث : يوسف اؼبرعشلي1



 وأدواتو المخطوطات تحقيق منهج : الثاني  الفصل

 

 

 
22 

 .التعريف بالكتاب، كربقيق عنوانو، كإثبات نسبة الكتاب إليو 
  كصف النسخ اؼبعتمدة، كيكوف ذلك بذكر رموزىا، كأظباء النساخ، كتاريخ النسخ، كمكاف

نها، كنوع الورؽ، كعدده، كنوع اػبط، مع إرفاؽ صور الورقة األكذل، كاألخَتة لكل كل كاحدة م
 منها.

 .بياف منهج التحقيق، كالرموز اؼبستخدمة فيو 

 
 .ربقيقوذكر فيها أىم النتائج اليت توصل إليها يف ياػباسبة :  -ج

  



 وأدواتو المخطوطات تحقيق منهج : الثاني  الفصل

 

 

 
23 

 

 :المبحث الثاني: أدوات التحقيق

 

ربقيق اؼبخطوطات ليس أمران ىينان كما قد يُظن للوىلة األكذل، كإمبا ىو صنعة كعلم قائم بذاتو      
كلكل صنعة أدكات ك مفاتيح  .لو أصوؿ، كقواعد، كأدكات من دل يبتلكها فلن ىُبرج لنا شيئان ذا باؿ

كثَتة، فمنها تيسر على مريديها سبل الولوج إليها، كالتمرس هبا، كأدكات ربقيق اؼبخطوطات  
العملية كالعدسات اؼبكربة، كآالت اؼبعاعبة الكيميائية، كمنها العلمية كاؼبيادر البيبليوغرافية، 
كالفهارس، كاؼبيادر االلكًتكنية كاؼبكتبة الشاملة ك الفهارس اؼبرقمنة، كمنها اػبُلقية اليت هبب أف 

آثرنا تسليط الضوء على أىم  تتوفر يف كل مقدـ على التحقيق، ك غَت ذلك من األدكات؛ لذلك
 كىي: -بدكف استيعاب عبميع األدكات اػباصة بالتحقيق-األدكات اليت ال غٌت عنها بأم حاؿ 

 
 أوال :  أدوات ثابتة ال يسمى المحقق محققا إال بها:

 
 كأبرزىا: صفات جبلية وكسبية في المقدم على التحقيق: -1 
 

هبب على احملقق أف يكوف أمينا يف أداء النص صحيحا كما ىو، دكف تزيّد أك  :أ( األمانة    
 2«1راكية للكتاب الذم يركيو بطريقة الوجادة» نقياف، فاحملقق دبثابة

كىي صفة ال بد منها لكل باحث علمي عامة، كتتأكد يف ميداف التحقيق، فإف  :ب( اليرب    
استشكل عليو قوؿ لعبد القاىر اعبرجاين -مثال –اليرب مادتو األكذل، فهذا األستاذ ؿبمود شاكر 

                                                           

أدل  الوجادة: )يف اصطالح احملّدثُت تعٍت أخذ العلم من الكتب من غَت ظباع كال إجازة كال مناكلة...شاعت يف القرف الرابع اؽبجرم ك شيوعها 1:
 .375ص إذل ما يسمى اليـو بفن التحقيق(. معجم ميطلحات اؼبخطوط العريب)معجم كوديكولوجي(،

 .41ـ، ص2003، دمشق: دار الفكر، 1إياد الطباع، منهج ربقيق اؼبخطوطات، ط: خالد 2



سنة من صدكر الطبعة األكذل للكتاب،  30لدالئل اإلعجاز ، فلم يكتشفو إال بعد أثناء ربقيقو 
 .1بعد أف طُبع كتاب "اؼبغٍت" للقاضي عبد اعببار اؼبعتزرل

 
فال هبوز للباحث اإلقداـ على ربقيق ـبطوط ما كىو ِخلوه من العلم  الدراية بعلم التحقيق: -2  

 بأسس التحقيق كمنهجيتو.
 
كىو أمر ضركرم جدا يف معاعبة النيوص، كبدكنو يقع احملقق يف حيص  الحس اللغوي: -3  

بيص، كىبرج لنا نيا منزكع الركح منخور اعبسد، كمهما يكن العلم الذم وبقق فيو، فإف على 
أف يتجاكز نظاـ  -مثال –، كليس للمحقق يف علم اغبساب -كبوا ك لغة-احملقق إتقاف اللغة العربية 

، إضافة إذل ثقافتو العامة اليت تساعده يف إعطاء فهم أكسع للنص، ك التعليق عليو بشكل 2العربية
 أرحب.

 
 اإللمام بطرق صناعة المخطوط والجوانب الفنية فيو. -4   
 
 .معرفة الخطوط العربية وتاريخ تطورىا -5   
 

 ثانيا: األدوات الخاصة بالمخطوط المراد تحقيقو:
 
 المخطوط و خطوط النساخ:التمرس بقراءة  -1 

على احملقق أف يقرأ النسخ اؼبخطوطة قراءة سبحيص كتدقيق، كيقارف بينها، ليعرؼ هنج كل      
ناسخ كمدل ضبطو ككفايتو العلمية كعيوبو، فالنساخ ليسوا على مرتبة كاحدة من حيث الضبط 

زبذت من نسخ الكتب كالعلم، خيوصا كأنو كانت ىناؾ طائفة من الوراقُت يف تاريخ اإلسالـ ا
 كبيعها مهنة، كذلك ما أعبأىم إذل السرعة فكثر الغلط. 

                                                           

 د. –ـ، ص ب 1992، القاىرة: مطبعة اؼبدين، 3: ينظر: عبد القاىر اعبرجاين، دالئل اإلعجاز، تح: ؿبمود ؿبمد شاكر، ط:1
 .48-47، ص، ربقيق الًتاث: عبد اؽبادم الفضلي2
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كالقراءات اؼبتعددة للنسخ تساعد أيضا يف معرفة عوائل النسخ، كمن نقل عن اآلخر، كىذا ما      
إف لكل ناسخ طريقة يف الكتابة كاػبط وبسن باحملقق أف »أشار إليو الدكتور شاكر الفحاـ بقولو: 

لها ليخرج من إلفو إذل إلفها، يعتادىا كيقرأ طبق رظبها، بعد أف يتهدل إذل النهج الذم يطيل تأم
التزمو الناسخ يف تيوير اغبركؼ، كرسم النقط كالشكل، ككتابة اؽبمزة كاأللف، كما يتيل بذلك  

 .1«كلو. فإذا فعل ذلك خطا بقدـ ثابتة اػبطوة األكذل يف طريق التحقيق
 
 التمرس بأسلوب المؤلف ومراجعة كتبو: -2 

لكل قـو ألفاظ »كىو من أىم األدكات اؼبساعدة على نقد النيوص كربقيقها، كذلك أف      
حظيت عندىم، ك كذلك كل بليغ يف األرض ك صاحب كالـ منثور، ككل شاعر يف األرض 

رىا يف كالمو، كإف  كصاحب كالـ موزكف، فال بد من ف يكوف قد ؽبج كألف ألفاظا بأعياهنا يدي
، كعندما يعرؼ احملقق خيائص أسلوب اؼبؤلف 2«كاف كاسع العلم، غزير اؼبعاين، كثَت اللفظ

كلوازمو اللفظية كعباراتو كميادره كاألعالـ كاغبوادث اليت يكثر دكراهنا على لسانو، يكوف قد قطع 
سبكنو من تعّرؼ » وشوطا مهما جدا يف سبيل ربقيق النص؛ ألف معايشتو للمؤلف من خالؿ كتب

ما كاف متوقعا أف يقولو اؼبؤلف يف كل موضع من كتابو، فإذا خالف اؼبوجوُد يف النسخ اؼبتوقَّع 
، ؽبذا قبد بعض احملققُت ىبتّيوف بتحقيق 3«كجوده، استفاد الناقد من ذلك يف إصالح النسخ

حظ، كالشيخ ؿبمد مؤلفات َعَلم من األعالـ كعبد السالـ ىاركف الذم حقق جّل مؤلفات اعبا
 حامد الفقي الذم اختص بتحقيق مؤلفات شيخ اإلسالـ ابن تيمية.

 
 الدراية بالموضوع الذي يعالجو الكتاب المحقق: -3

 4:يتوجب على احملقق     

 .أف يكوف ذا اختياص أك ما يشبو االختياص دبوضوع الكتاب كمادتو 
 لمية مطبوعها كـبطوطها.أف يكوف ذا دراية كاسعة بتاريخ ذلك الفن كمكتبتو الع 

                                                           

 .73، ص1، ج54الفحاـ، كقفة مع ديواف بشار، مث صبلة مالحظ تتناكؿ نص ديواف بشار، ؾبلة ؾبمع اللغة العربية بدمشق: اجمللد : شاكر1
 .174، ص3ـ، ج2003، بَتكت: دار الكتب العلمية، 2: أبو عثماف عمرك بن حبر اعباحظ، كتاب اغبيواف، ط2
 .53ـ، ص1982لرياض: دار اؼبريخ للنشر، : برجسًتاشر، أصوؿ نقد النيوص كنشر الكتب، دط، ا3
 .7، ص، ربقيق الًتاث. كعبد اؽبادم الفضلي43، ص، منهج ربقيق اؼبخطوطات: ينظر: خالد إياد الطباع4
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 .أف يكوف ذا خربة بلغة أىل ذلك الفن كميطلحاتو 
 

 المراجع العلمية التي تتعلق بالنص: -4
شاع عند العرب أنواع من التيانيف اؼبرتبطة ببعضها من خالؿ عالقات نيية متنوعة،       

يف الغالب نص »كالشرح كاغباشية كالتعليق كالتلخيص كاالستدراؾ ك غَت ذلك، فالنص العريب 
، 1«أسرم، لو عائلة من النيوص ينتمي إليها، كمن النادر أف يكوف منبتا منقطعا، كاعبزيرة اؼبعزكلة

لذلك فإنو من سباـ أداة احملقق أف هبمع ما استطاع من اؼبراجع اليت ؽبا عالقة نسب بنيو 
 اؼبخطوط، كأنواع العالقات النيية كثَتة جدا، منها مثال:

 )االبن(: كالشرح بالنسبة للمنت، أك اغباشية بالنسبة للشرح.أ. فرع النص  
 ب. فرع الفرع كما دكنو)اغبفيد(: كاغباشية أك التعليق على الشرح بالنسبة للمنت. 
 ج. أصل النص )األب(: كاؼبنت بالنسبة للشرح. 
 د. أصل األصل كما فوقو )اعبد(: كاؼبنت بالنسبة للحاشية على التعليق. 
 )األخ(: كالشركح اؼبختلفة للمنت الواحد. ق. صنو النص 
ك. األخ الشقيق: كىو أف تكوف اؼبادة األصلية للكتابُت كاحدة، كلكن ىبتلفاف يف طريقة تناكؽبا  

بالدرس، ككتاب التمهيد ككتاب االستذكار البن عبد الربِّ، فكالنبا شرح على اؼبوطأ لإلماـ 
اغبديثية ىي الغالبة فيو، كالثاين مرتب حسب مالك، كلكن األكؿ مرتب حسب الشيوخ كالينعة 

 اغبركؼ كالينعة الفقهية ىي الغالبة.
 ز. األخ التوأـ: كذلك بأف يكونا يف نفس الفن كلنفس اؼبؤلف. 
 ح. إعادة الًتتيب. 
 ط. التلخيص 
 

 ثالثاً: األدوات العامة )المصادر(:
 

                                                           

كما بعدىا،  122: احملاضرة األكذل، الدكرة التأسيسية يف أصوؿ ربقيق الًتاث من معهد اؼبخطوطات كإحياء الًتاث اإلسالمي جبامعة أـ القرل، الدقيقة 1
https://www.youtube.com/watch?v=CfQ4j9AEyCM . 

https://www.youtube.com/watch?v=CfQ4j9AEyCM
https://www.youtube.com/watch?v=CfQ4j9AEyCM
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يتميز ربقيق اؼبخطوطات بكثرة اؼبيادر اليت تعُت احملقق على إخراج الكتاب يف أحسن حّلة،      
كذلك راجع لكوف نتاج الثقافة العربية متداخل األسباب، متواشج األنساب، فكثَت من الكتب 

 عيب كل باحث يف الًتاث العريب، كأدكاتو اؼبسعفة اليت»سبتلك مفاتيح متفرقة، لذا كانت اؼبيادر 
، كعلى احملقق أف يلم بكل ما من شأنو أف يفيد حبثو، سواء كاف ذلك يف  1«يلجأ إليها كل حُت

مرحلة إهباد اؼبخطوط ك صبع النسخ، اليت يطلق عليها "مرحلة ما قبل التحقيق"، أك كاف يف مرحلة 
الباحثاف أف  التعليق كالتحشية، أك "ما بعد التحقيق"، فاؼبعرفة كلٌّ مًتابط، كفيما ىو آت سيحاكؿ

 يشَتا إذل بعض ىذه اؼبيادر اؼبهمة، على أنّو هبدر هبما التنبيو إذل أّف:
 .لكل ـبطوط ميادر كمظاف خاصة بو 
  ال يغٍت كتاب عن كتاب، فاؼبيادر اليت سنشَت إليها إمبا ىي للتمثيل فقط، فميادر ربقيق

احملقق الكّيس يعرؼ من  اؼبخطوطات احملقق الكّيس يعرؼ من أين تؤكل الكتف كاسعة متجددة،
 أين تؤكل الكتف.

 "فكثَت ما ذبد مرادؾ يف غَت مظانو، خيوصا مع  2"ؾباز كتب الًتاث ؾباز الكتاب الواحد ،
 كثرة االستطراد ك اؼبناسبات يف كتب الًتاث.

 
 جمع النسخ و معرفة أماكنها:  -1

تعد ىذه اؼبرحلة من أصعب كأخطر مراحل التحقيق، ألهنا مالزمة للباحث دائما، كقد تظهر       
، فيعيد التحقيق من أجلها، كفبا يزيدىا صعوبة أف -مثال–لو ـبطوطة قيمة أثناء ُمضّيو يف التحقيق 

فر يف أيدم اؼبخطوطات العربية كاإلسالمية متفرقة يف شىت أكباء العادل، كاؼبفهرس منها قليل، كاؼبتو 
األصل يف تعقب اؼبخطوطات كذبميعها كربديد منازؽبا »الباحثُت من ىذه الفهارس أقل، كإف كاف 

ىو دخوؿ اؼبكتبات احملتوية عليها، كالتنقَت فيها عما نريد، إال أف اؼبكتبات باؼبئات، كىي موزعة يف 

                                                           

 .5، ص ـ2012، القاىرة: مكتبة اإلماـ البخارم، 2أدكات ربقيق النيوص اؼبيادر العامة، ط: عياـ الشنطي، : 1
، ط:  اؼبوجز يفؿبمود ؿبمد الطناحي، : ينظر: 2  .36، ص ـ1985، القاىرة: مكتبة اػباقبي، 1مراجع الًتاجم كالبلداف كاؼبينفات كتعريفات العلـو
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إذل فهارس اؼبخطوطات ، فلتعذر ذلك يتوجو احملقق 1«األقطار العربية كاالسالمية كاألجنبية
 :2اؼبنشورة، كمن أىم اؼبيادر اؼبساعدة يف ىذا الباب

، لكارؿ برككلماف Geschiste der arabischen litteraturأ. تاريخ األدب العريب  
carl brokelman (، كىو أكؿ كتاب بيبليوغرايف ضخم من ىذا القبيل، ذكر فيو 1956)ت

كبو عشرين ألف ـبطوطة، مبتدئا بالعير اعباىلي، كمنتهيا بالعير اغبديث، مستبعدا من ذلك 
الركايات كالكتب الدينية النيرانية ك اليهودية، مقسما كتابو على اؼبوضوعات، كذاكرا فيو ترصبة 

درىا، كمؤلفاتو، اؼبخطوطات اؼبتواجدة منها مع ذكر رقمها يف ـبتيرة لكل مؤلف، كميا
 اؼبكتبات.

ـ(، كقد حاكؿ حير اؼبخطوطات فيو من 2018ب. تاريخ الًتاث العريب، لفؤاد سيزكُت)ت 
ـ، كفبا يبّيز كتابو ىذا أنو راعى فيو كحدة اؼبوضوع، 1039ق/430العير األموم إذل حوارل سنة 

، كما أن و ذكر سنة نسخ اؼبخطوط كعدد أكراقو كأجزاءه، كذلك ألنو كاف يزكر فقّسمو على العلـو
اؼبكتبات بنفسو كدل يعتمد على الفهارس كما فعل برككلماف، كىذه إضافات عظيمة النفع عند 

 الباحثُت.
 

 المصادر المرشدة لما تم طبعو من الكتب:  -2
ىو البحث عما إذا كاف اؼبخطوط  -بعد توفر اؼبخطوط لديو -إف أكؿ ما يتوجب على احملقق      

مطبوعا أـ ال، كذلك لكي يتجنب تكرار التحقيق كتضييع اعبهود يف غَت طائل، أك ليطلع على 
كاؼبخطوطات اليت مت االعتماد عليها فيها، مث تقييمها  -إف كجدت-توصيف التحقيقات السابقة 

على استحقاؽ  -نسباحسب ما توفر عنده من إمكانات أك ـبطوطات أكثق -، فيحكم حينئذ 
 الكتاب للتحقيق من عدمو.

 :3كمن اؼبيادر اؼبفيدة يف ىذا اعبانب قبد   
 van dyk edwardأ. اكتفاء القنوع دبا ىو مطبوع، إلدكارد فاندايك   

                                                           

 .15، صأدكات ربقيق النيوص اؼبيادر العامة، : عياـ الشنطي1
كالتوزيع، ك جاسم الياسُت كعدناف الركمي، اؼبرشد الوثيق إذل مراجع البحث كأصوؿ التحقيق، دط، الكويت: دار الدعوة للنشر  .16: ينظر: اؼبرجع نفسو، ص2

 .133ص دت،
 . 143،  صنفسواؼبرجع : ينظر: جاسم الياسُت كعدناف الركمي، 3
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ـ(، ذكر فيو كبو عشرة آالؼ  1932ب. معجم اؼبطبوعات العربية كاؼبعربة، ليوسف سركيس )ت 
ـ، مستبعدا منها الركايات كالكتب الدينية 1919هناية سنة  كتاب منذ بداية الطباعة إذل

 النيرانية.
ج. جامع التيانيف اغبديثة، لسركيس أيضا، يعد تكملة للكتاب السابق، كذكر فيو اؼبطبوعات  

 ـ.1927ـ ك1920بُت سنيت 
 
 توثيق العنوان:  -3

اليحيح للكتاب الذم نريد ربقيقو، يتعلق ىذا اغبقل بالكتب اليت تعيننا على ربديد العنواف      
 1 كىي عديدة ككتب الًتاجم كاؼبشيخات ك، إال أف أنبها:

أ. كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، ؼبيطفى بن عبد اهلل، اؼبعركؼ حباجي خليفة  
(، ذكر ما يربو على مئيت علم، كعشرة آالؼ مؤلِّف، كاحتول كبو طبسة 1657)اغباج خليفة()ت

 ن أظباء الكتب كالرسائل العربية.عشر ألفا م
(، اىتّم 1920ب. إيضاح اؼبكنوف يف الذيل على كشف الظنوف، إلظباعيل باشا البغدادم )ت 

البغدادّم فيو دبا فات حاجي خليفة يف كتابو من أظباء اؼبخطوطات، أك ما أّلف بعده، كبُت 
 عة عشر ألف ـبطوطة.كفاتيهما ما يزيد على القرنُت كنيف، كبلغ ما أكرده فيو كبو تس

 
 التحقق من اسم المؤلف و نسبة الكتاب إليو: -4

يقع احملقق يف بعض األحياف على بعض اؼبخطوطات اؼبختلف يف نسبتها، أك ؾبهولة اؼبؤلف،     
كىذا يوجب عليو التحقق من نسبة الكتاب إذل مؤلفو، كيساعدنا يف ىذا اجملاؿ اؼبؤلفات اؼبتعلقة 

، كاغبقيقة -سيأيت ذكرىا -سركيس اليت سبقت اإلشارة إليها، أك كتب الًتاجم بالفهارس  ككتب 
أف مظاف ىذا اغبقل زبتلف حسب الفن كاؼبؤلَّف كمؤلِّفو، كاحملقق النابو ىو الذم يعرؼ أين هبد 

 بغيتو.
                                                           

 . 37، صأدكات ربقيق النيوص اؼبيادر العامة، : ينظر: عياـ الشنطي1
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 المصادر المساعدة في التعليق والتخريج:

 
 والقراءات:المصادر المتعلقة بتخريج اآليات القرآنية  -1

بالنسبة لتخريج اآليات القرآنية يعترب كتاب ؿبمد فؤاد عبد الباقي "اؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ      
القرآف" خَت معُت على ذلك، رغم أنو دل يتعّرض لألدكات كال اغبركؼ، بل يقتير على األظباء 

 كاألفعاؿ.
 

الشاذة أك اؼبتواترة، أك يكوف اؼبؤّلف كقد يواجو احملقق ـبطوطات تتعّلق بالقراءات القرآنية    
األصلي يعتمد على قراءة ما ك يكثر من الشواىد القرآنية، فحينئذ هبب الرجوع إذل ميادر 
القراءات اػباصة، كىي كثَتة جدا، فمنها ما يتيل مباشرة بالقراءات، كمنها ما يتيل اتياال غَت 

ب القراءات، فمن أىم الكتب اؼبعتمدة يف مباشر، ككتب التفسَت كعلـو القرآف اليت اىتمت جبان
 :1القراءات قبد

 ـ(.1267ىػ/  665أ. إبراز اؼبعاين من حرز األماين يف القراءات السبع أليب شامة اؼبقدسي )
 ـ( .1046ىػ/ 437ب. الكشف عن كجوه القراءات ؼبكي بن أيب طالب )ت

 ـ( .1430ىػ/ 833ج. رببَت التيسَت يف قراءات األئمة العشرة البن اعبزرم )ت
 
 المصادر المتعلقة بتخريج األحاديث النبوية: -2

كمن أعماؿ احملقق اليت ذبب عليو زبريج األحاديث النبوية اليت تتخلل الكتاب احملقق كيكوف     
ذلك بالرجوع إذل كتب السنن كاليحاح كاؼبسانيد، مثل: سنن الًتمذم كصحيح البخارم كمسند 

 أضبد كموطأ مالك.

                                                           

1 ،  .79، ص ـ2003، د ب: دار اؽباين للطباعة، 1خالصة األسس الفنية للبحوث النحوية، ط: : ينظر: علي أبو اؼبكاـر
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وبتاج احملقق فيها إذل معرفة راكم اغبديث، سواء كاف ذلك الراكم ىو مسند اغبديث إذل النيب »ك
رضي -كمعرفة كتابو الذم ركاه فيو، أك معرفة راكم اغبديث من اليحابة  -صلى اهلل عليو كسّلم-

 .1«-اهلل عنهم
 
 معاجم اللغة: -3

توضيح مراد اؼبؤلف منها، كال بد لو من  تواجو احملقق بعض األلفاظ اليت ربتاج إذل شرح، أك     
 :2التًتس باؼبعاجم اللغوية اليت تعينو على ذلك، كمن بينها

 ـ(981ق/370أ. معاجم األلفاظ: كتهذيب اللغة لألزىرم )ت 
ب. معاجم اؼبعاين: كىي اليت تذكر اؼبفردات على األبواب حسب معانيها، مثل اؼبخيص البن  

 ـ(1066ق/458سيده )ت
 ـ(948ق/337م األسلوب: كبو جواىر األلفاظ لقدامة بن جعفر )تج. معاج

 ـ(1144ق/540د. كتب اؼبعربات: كاؼبعرب للجواليقي )ت
 
 معاجم البلدان و المواضع -4

 ترصبة األميار كالبلداف كاؼبواضع كاعبباؿ كما إذل ذلك تعترب من متممات عملية التحقيق،     
 :3كمن أىم ميادر ىذه  الًتصبات ما يأيت

أ. معجم ما اسُتعجم من أظباء البالد ك اؼبواضع، لعبد اهلل بن عبد العزيز البكرم )ت 
 ـ(، كالكتاب مرتب حسب اغبركؼ اؽبجائية اؼبغربية.1094ق/487

 ـ(1229ق/627ب. معجم البلداف، لياقوت اغبموم )ت
 ج. اؼبشًتؾ كضعا كاؼبفًتؽ صقعا، لياقوت أيضا.

                                                           

 .85، ص، منهج ربقيق اؼبخطوطاتينظر: إياد خالد الطباع: 1
 .86، ص، منهج ربقيق اؼبخطوطات. كإياد خالد الطباع62، ص، ربقيق النيوص كنشرىا: ينظر: عبد السالـ ىاركف2
، اؼبرشد الوثيق إذل مراجع البحث كأصوؿ جاسم الياسُت كعدناف الركمي. ك 92صة األسس الفنية للبحوث النحوية، صخال، : ينظر: علي أبو اؼبكاـر3

 .147، صالتحقيق 
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 ـ(892ق /279)تد. فتوح البلداف، للبالذرم 
 
 المصادر المتعلقة بتراجم األعالم : -5

ال بد للمحقق أف يلتقي يف طيات اؼبخطوط بعدد غَت قليل من األعالـ، كىذا يستدعي أف      
يكوكف احملقق لو اطالع على بعض اؼبيادر اؼبتيلة هبذا اعبانب، كؼبا كاف باب الًتاجم كاسعا 

بعض اؼبفاتيح ؼبعرفة ىؤالء األعالـ، كتتمثل ىذه اؼبفاتيح يف بداية أف يستخدـ »جدا، فعلى احملقق 
 أربعة كتب ىي:

 ـ(.1976أ. األعالـ للزركلي)ت
 ـ(.1987ب. معجم اؼبؤلفُت لعمر رضا كحالة )ت

 (.1956ج. تاريخ األدب العريب لربككلماف)ت
 (.2018تاريخ الًتاث العريب لسزكُت )ت د.
الَعلم من حيث: اظبو، كنيتو، لقبو، تاريخ كفاتو، كبعض ميادر  كىذه اؼبفاتيح إمبا تفيد يف معرفة   

ترصبتو، كلكن ال هبب االعتماد عليها كميادر للًتصبة كحدىا، كإال كاف ذلك قيورا من 
، ألهنا عبارة عن ميادر للداللة على اؼبيادر األصلية لًتصبة عدد ىائل من أعالـ الًتاث 1«احملقق

 العريب اإلسالمي.
 

كتب الًتاجم األصلية، فهي أكسع من أف يتم حيرىا ىنا، ذلك أف العرب اىتموا أما       
بالتينيف يف باب الًتاجم اىتماما بالغا، فينفوا يف تراجم اليحابة كالتابعُت، كيف تراجم القراء، 

للغويُت كالرّكاة، كالفقهاء كاألصوليُت، كالشيعة كاؼبعتزلة، كالزىاد كاليوفية، كا كاؼبفسرين، كاحملّدثُت،
كالنحاة، كاألدباء كالشعراء، كاألطباء، كما صنفوا الًتاجم على البلداف كالقركف، كالًتاجم العامة، 

 كما ال ربييو عدا من ألواف الًتاجم.
 
 المشيخات: -6

                                                           

 . 92، صصة األسس الفنية للبحوث النحويةخال، : علي أبو اؼبكاـر1
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كتب ىذا اغبقل عبارة عن تآليف يضعها العلماء أك الطالب بعد نضج ملكتهم يف العلم      
ا مشاىبهم، كالكتب اليت درسوىا عليهم، كرحالهتم يف الطلب، اإلجازات كاستوائها، فيقّيدكف فيه

ترل من حياة الشيوخ يف تلك الكتب، »اليت حّيلوىا. كىذا اللوف من التأليف مهم جدا ألنك 
كخاصة أمرىم، كدقائق سلوكياهتم ما ال تراه يف كتب الًتاجم العامة كاػباصة اليت تسرد حياة اؼبًتَجم 

 .1«بتلميذ يكتب عن شيخو؟ سردا. كما ظنك
 

من جهة أهنا توّثق للمؤلفات الواردة فيها كلنسبتها من  -أيضا–كتكتسب ىذه الكتب أنبيتها      
أقير طريق، لذلك عّد البيبليوغرافيوف ىذه اؼبؤلفات يف إطار الكتب البيبليوغرافية، دبقياسها 

، كىي هبذه اليفة تعترب من أعلى 2الكتب كأظباء مؤلفيها العلمي؛ ألهنا ربتوم على ذكر عنوانات
 مراتب التوثيق يف مراحل التحقيق اؼبختلفة. 

 
، ك -ك اؼبغاربة هبا أعٌت-كقد عرفت اؼبشيخات عدة تسميات يف اؼبشرؽ كاؼبغرب اإلسالميُت      

 3من ىذه التسميات:

اؼبواىب  أ. اؼبشيخة: ميطلح عرؼ عند أىل اغبديث، كمنها: مشيخة أيب
 ـ(.1714ق/1126اغبنبلي)ت

ب. اؼبعجم: نشأ استعمالو عند أىل اغبديث أيضا، كمثالو: معجم السََّفر للحافظ أيب طاىر 
 ـ(1180ق/576السِّلفي)ت

ـ(، صاحب "احملرر الوجيز يف 1148ق/542ج. الِفهرس: مثل: ِفهرس ابن عطية الغرناطي)ت
 تفسَت الكتاب العزيز".

 ـ(. 1268ق /666رنامج شيوخ الرُّعيٍت اإلشبيلي، اؼبعركؼ بابن الفخار )تد. الربنامج: كبو: ب
ق. الثََبت: كصبعها أثبات، ك منها: ثَػَبت اعبوىرم، أضبد بن اغبسن بن عبد الكرمي 

 ـ(.1768ق/1182اػبالدم)ت
 ـ(.1520ق/926ك. السََّند: مثل: َسَند زكريا األنيارم اؼبيرم)ت

                                                           

 .103، صكالبلداف كاؼبينفات كتعريفات العلـواؼبوجز يف مراجع الًتاجم ، : ؿبمود ؿبمد الطناحي1
 .59، صأدكات ربقيق النيوص اؼبيادر العامة، : عياـ الشنطي2
 .64-61: اؼبرجع نفسو، ص3
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 بتعريفات العلوم و مصطلحاتها:المصادر المتعلقة  -7

لقد عرؼ العرب منذ القدـ نوعا من التآليف يعٌت بالتعريف بالعلـو كالفنوف اليت كانت منتشرة      
بينهم، كبياف حدكدىا، كالفركؽ بُت اؼبتداخلة منها، كسبييز ما كقع من اشًتاؾ لفظي بُت 

ماتو، كأبرز من ألَّف كما أُلِّف ميطلحات العلـو اؼبختلفة، مع ذكر ميطلحات كل علم، كتقسي
، كابتكار اؼبعرفة، سبّيز بُت ميطلحات  يف كل فن. ك ىذه الكتب مهمة جدا يف معرفة تاريخ العلـو
العلـو اليت كانت منتشرة يف بعض العيور االسالمية مث انقطعت، كما تفيد احملقق أيضا يف جانب 

، ك ىذا جانب دقيق جدا على احملقق التطّور الدالرل ؼبيطلحات العلـو اليت دل تزؿ تدر  س إذل اليـو
 أف يتنبو لو خيوصا عند ربقيق كتب ترجع للقركف اؽبجرية األكذل.

 :1ك من أىم ما أّلف يف ىذا الباب قبد
 ـ(. 1413 ق/816أ. التعريفات، للشريف اعبرجاين)ت

 ـ(.1683ق/1094ب. الكليات، أليب البقاء الكفوم)ت
 ـ(.1561ق/968السعادة كميباح الريادة، لطاش كربل زاده)ت ج. مفتاح

، ليّديق حسن خاف القنوجي)ت د.  ـ( .1890ق/1307أجبد العلـو
 
 المصادر المتعلقة بتخريج أمثال العرب: -8

 :2زبرج األمثاؿ الواردة يف نص الكتاب احملقق من كتب األمثاؿ اؼبعركفة، مثل     
 ـ( .838ق/224ن سالـ)تأ. األمثاؿ أليب عبيد القاسم ب

 ـ( .1143ق/538ب. اؼبستقيى يف أمثاؿ العرب للزـبشرم )ت
 ـ( .1125ق/518ج. ؾبمع األمثاؿ للميداين )ت

                                                           

 .108-107، صاؼبوجز يف مراجع الًتاجم كالبلداف كاؼبينفات كتعريفات العلـو، : ينظر: ؿبمود ؿبمد الطناحي1
 .81، صالفنية للبحوث النحويةصة األسس خال، : علي أبو اؼبكاـر2
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 المصادر المتعلقة بتخريج الشواىد الشعرية: -9

الشواىد الشعرية يتم زبرهبها من عدة مظاف، كدكاكين الشعراء كاجملموعات الشعرية ككتب      
 :1كاليرؼ كاللغة ككتب الشواىد، كىي كثَتة جدا، فمن اجملاميع مثالالنحو 

 ـ( .1094ق/487أ. أراجيز العرب للبكرم )ت 
 ـ( .912ق/300ب. صبهرة أشعار العرب يف اعباىلية كاإلسالـ، أليب زيد )ت

 كمن كتب الشواىد:
 ـ( .1360ق/761أ. زبليص الشواىد كتلخيص الفوائد، البن ىشاـ األنيارم )ت

 ـ( .1682ق/1093. خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، للبغدادم )تب
 

 المصادر المتعلقة بعزو وتوثيق األقوال: -11
عزك األقواؿ إذل أصحاهبا كتوثيق نسبتها إليهم، سواء أأشار  -أيضا-من متممات التحقيق      

اؼبؤلِّف :"خالفا للمربد"  قاؿ»دل يشر، فلو كاف اؼبخطوط يف علم النحو ك ـاؼبؤلِّف إذل أصحاهبا أ
، مث يذكر يف  2«أك غَت ذلك، فإف على احملقق أف يوثق ىذا الرأم، كأف يدقق يف صحة ىذا العزك

اغباشية الرأم معزكا إذل صاحبو من أقرب ميدر لو، أك ينفي ذلك إذا ثبت بطالف العزك، أك يقوؿ 
 "دل أجده" بعد أف يبذؿ اعبهد الالـز يف البحث عنو.

 3ك يعُت احملقق يف ىذا العمل اؼبيادر اليت تتعلق دبوضوع اؼبخطوط، ففي اؼبثاؿ السابق يسعفو:    

 ـ( .1399ق/802أ. ائتالؼ النيرة يف اختالؼ كباة الكوفة ك البيرة، للزبيدم )ت
 ـ( .1219ق/616ب. التبيُت عن مذاىب النحويُت البيريُت ك الكوفيُت، للعكربم )ت

                                                           

 .82ص ،صة األسس الفنية للبحوث النحويةخال، علي أبو اؼبكاـر: 1
 .83: اؼبرجع نفسو، ص2
 .84، صنفسو: اؼبرجع 3
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 ـ(.1505ق/911طي )تج. نبع اؽبوامع، للسيو 
 

 بد ال كقواعد أصوؿ لو بذاتو قائم علم اؼبخطوطات ربقيق أف إذل لبلص الفيل ىذا ختاـ يف    
 على اعتداء ربقيقو كاف كإال التحقيق، غمار خوض أجل من هبا يتسّلح أف التحقيق على للمقدـ
 ما فمرحلة التحقيق، مراحل حسب األصوؿ ىذه تقسيم كيبكننا للنص، كتشويها اآلخرين حقوؽ

 كخطوة ربقيقو أك طبعو عدـ من التحقق مث اؼبخطوط، اختيار أكذل كخطوة تتضمن التحقيق قبل
 صبعو يستطاع ما كصبع اؼبختار للكتاب اؼبخطوطة النسخ عن البحث عملية تأيت ذلك بعد ثانية،
 ربقيق عمليات على فتشتمل التحقيق مرحلة أما. معينة معايَت حسب كترتيبها دراستها مث منها،

 كمن األخرل، بالنسخ كمقابلتها األـ النسخة نسخ مث إليو، النسبة كتوثيق اؼبؤلف، كاسم العنواف،
 الفهارس كضع النص على التعليق على فتحتوم التحقيق بعد ما مرحلة كأما. النص ضبط إذل شبة

 .ذلك يف احملقق منهج كبياف للتحقيق اؼبوطئة الدراسة تغفل كال العلمية،
 

 التحقيق كآليات اؼبخطوط دبوضوع اؼبتعلقة كاؼبيادر اؼبعينة باألدكات االضطالع أف كما      
 من النساخ؛ كاختيارات العريب باػبط بالتمرس يكوف كذلك ؿبقق، ألم منو فرار ال أمر كالتعليق

 الفن أىل كاصطالحات اؼبؤلف بأسلوب باػبربة أيضا كيكوف للمخطوط، صحيحة قراءة أجل
 ككتب للقارئ النص كتقريب التعليق على اؼبعينة باؼبيادر إؼباـ مع اؼبخطوط، إليو يتطرؽ الذم

  الفنوف كاصطالحات كاؼبعاجم، الًتاجم،
 



  الفصل الثالث 
 الدراسة التطبيقية

  
 

 : التعريف بصاحب المخطوط.ولاأل المبحث          
 : التعريف بالمخطوط وبيان منهجنا في تحقيقو.الثاني المبحث       

: تحقيق مخطوط النفحة الّرنديةثالثال المبحث                      
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يزىمّْرمالشيخ ) المؤلف:ب التعريف :ولاأل المبحث

 (ؿبمد بن أيبَّ اؼب
 

 اسمو و نسبو: -1
بضم اؽبمزة كفتح الباء -ىو الشيخ الفقيو النحوم العركضي صاحب التآليف ؿبمد بن أيبَّ     

اؼبخزكمي  -5مولدان كداران - 4التوايت -نسبان – 3بن عثماف بن أيب بكر اؼبزمّْرم 2بن اضٍبيدٍ  -1اؼبشددة
 .6القرشي ، ككنيتو أبو عبد اهلل

 
يف العقد األخَت من القرف اغبادم عشر اؽبجرم، كبالتحديد سنة  -رضبو اهلل-كلد ابن أٌب    

من  "أدرار"ة بوالي "آكلف"، كىي اآلف يف دائرة "تيمقطن"ببلدية  "أكالد اغباج"ق يف قرية 1094
 7اعبنوب اعبزائرم.

                                                           

، تح: 1388: كما ضبطو الشيخ ؿبمد اؼبختار بادم الكينيت)ت  1 ق(. ينظر: ؿبمد بادم الكنيت، مقدمة العي اؼبصرـك على نظم ابن آجرـك
 .56، ص2004/2005الصديق حاج أضبد، جامعة اعبزائر، مذكرة ماجستَت، 

ا يف ىذا حىت يف مقدمات اؼبخطوطات اليت أٌلفها الشيخ، كالذم : كجاء أيضا "أضبد" بدؿ "اضبيد" يف بعض اؼبراجع اليت ترصبت لو، بل قبد خبلف 2
نة يظهر لنا أٌف "اضبيد" ىو األصح؛ ألف الشيخ أثبت ذلك بنفسو يف خاسبة كتابو "ربلية القرطاس يف الكبلـ على مسألة اػبٌماس")ـبطوط خبزا

رظبت أف يدعو رل، ككتبى عبيد ربو تعاذل ... اؼبزٌمرم ؿبمد بن أٌب كأنا أسأؿ من ىو رل صديق أف ال ينسى إذا تصفح ما »اؼبطارفة(، حينما قاؿ: 
.«بن ضبيد بن عثماف  ، كأما مقدمات اؼبخطوطات فإهنا من أكىن مواطن التوثيق يف علم التحقيق كما ىو معلـو

، كزمورة ىذه 29زانة الشيخ بام بآكلف( ص: نسبة إذل زٌمورة من أرض الربابر، كما قاؿ ؿبمد بن عبد الكرمي البكرم يف جوىرة اؼبعاين)ـبطوط خب 3
زمرم تقع اآلف يف اؼبغرب األقصى، كىي اؼبعركفة ب"سوس األقصى" التابعة لعمالة "تاركدانت". ينظر: أضبد أبا الصايف جعفرم، ؿبمد بن أٌب اؼب

 .59، ص2004، اعبزائر: دار الكتاب العريب، 1حياتو كآثاره، ط
ق حىت بداية القرف الرابع عشر اؽبجرم، مث ظبيت فيما بعد 518ات اعبنوب الغريب للجزائر منذ حوارل سنة :توات اسم بربرم أيطلق على كاح 4

بأدرار، كتضم ثبلث مناطق كربل ىي: قورارة، توات الوسطى، كتيديكلت. ينظر: أضبد العمارم، توات يف مشركع التوسع الفرنسي باؼبغرب من 
. كؿبمد بام بلعادل، الرحلة العلية إذل منطقة توات 11ـ، ص1988منشورات كلية اآلداب بفاس، ، اؼبغرب:  1ـ ، ط 1902إذل 1850حوارل 

 .09، ص1لذكر بعض األعبلـ كاآلثار كاؼبخطوطات كالعادات كما يربط توات من اعبهات، دط، اعبزائر: دار ىومة، دت، ج
حىت صار يطلق على -يف نسبتو إذل توات، كأٌف ما اشتهر عنو بأنٌو شنقيطي  فبا ال يدع ؾباالن للشكٌ  -رضبو اهلل-: ك ىذا ثابت يف جٌل مؤلفاتو  5

 إمنا ىو خطأ ؿبض. -نظمو لآلجركمية "نظم الشنقيطي"
، الرحلة . كؿبمد بام بلعادل111ـ، ص2002، اعبزائر: دار ىومة، 2: ينظر: سيدم عمر عبد العزيز، قطف الزىرات من أخبار علماء توات، ط6

 كما بعدىا. 59كما بعدىا. كأضبد أبا الصايف جعفرم، ؿبمد بن أٌب اؼبزمرم حياتو كآثاره، ص 89، ص1، جالعلية
 . 111. كسيدم عمر عبد العزيز، قطف الزىرات من أخبار علماء توات ، ص163، ص2، ج، الرحلة العلية: ينظر: ؿبمد بام بلعادل7
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 تعلمو وتعليمو: -2
عرؼ ابن أٌب بكثرة رحبلتو كتنقلو بُت الزكايا، فبعد أف تلقى علومو األكذل دبسقط رأسو أخذ    

عرؼ بصاحب اعبوالف، فقد جاؿ يف »يلتمس العلم يف الزكايا كؾبالس العلماء أينما كانوا، حىت 
داف بأرض السوداف اإلفريقي، إذل غَت ذلك من البل 1اؼبغرب األقصى كيف مارل مثل تنبكتو كأركاف

 .2«اليت كاف جيؤّا لبلستفادة كاالفادة
 
 شيوخو: -أ

أخذ العلم عن علماء عصره، ككاف ال يستنكف عن التعٌلم حىت يف أكاخر حياتو، كمن أبرز     
 مشاخيو:

 .. ق(، أخذ عليو الفقو اؼبالكي.12العبلمة الفقيو السيد ؿبمد الصاحل بن اؼبقداد)ت 
 ..عليو النحو.ق(، درس 12العبلمة أضبد التوجي)ت 
  ق(، أخذ عليو الفقو ؼبا ذىب 1157العبلمة الفقيو عمر بن مصطفى الرقادم الكنيت)ت

 إذل كنتة.
 .الشيخ ؿبمد بن عبد الكرمي اؼبغيلي، درس عليو العركض 
  العبلمة أبو إسحاؽ إبراىيم السجلماسي، أخذ عليو شيئا من ألفية ابن مالك ؼبا ذىب إذل

 سجلماسة.

 تالميذه: -ب
غم النشاط الذم عرؼ بو اؼبزمرم ككثرة ارتياده للمجالس العلمية، كالزكايا اليت دٌرس ّٔا إال أف  ر     

 كتب التاريخ  كالفهارس دل ربفظ لنا من تبلميذه سول اثنُت، كمها:
  ق كبرز يف النحو كالشعر كعلـو 1122قبلو ضيف اهلل من ؿبمد بن أٌب اؼبزمرم: كلد سنة

 نو سبكن من حل اللغز النحوم الذم طرحو أبوه، كنٌصو: ]اػبفيف[العربية، كفبا يذكر عنو أ

 صاًح سٌلم على النحاة كسىلهيٍم*** حٌبذا حٌبذا ىيٍم إف أجابيوا
                                                           

 : أركاف: مدينة ؾباكرة لتنبكتو )صبهورية مارل(. 1
 . 100، ص2، ج، الرحلة العليةبام بلعادلؿبمد  :2
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 ما ميضاؼه إليًو أيعربى بالرؼ*** ًع صرحيان كذا لعمرم عيجابي 
 فأجابو ضيف اهلل بقولو:

*** يف حزب األنبياء ىداؾ اهللي   جواب ما سألت عنو قريبه
 بعد إاٌل كلفظيو لفظي رفعو *** ذا اعبوابي كالعىٍجبي من مٍبداهي 

  ق(: كىو أحد األعبلـ اؼبعركفة باؼبنطقة، 1189الشيخ عبد الرضباف بن عمر التٌنيبلين)ت
لقيتو يف صغرم كأنا يف اؼبكتب بزاكية عم كالدم »كقد كثق تلمذتو بنفسو يف فهرسة شيوخو بقولو: 

،فحضرت إقرائو للمرشد اؼبعُت فأعجبٍت تدريسو ،فواعدتو إف  1لببلد ذبرارين بتٌنيبلف ،مر ّٔا متوجهان 
رجع لببلده أف أرحل إليو لؤلخذ عنو، فلم ييقٌدر رل ذلك مث لقيتو مػراران بعد ذلك ،كاستفدت منو 

كقد أجازه ابن أٌب جبميع مركياتو،  ،2«فوائد يف النحو كاللغة كغَتمها ... كحضرت دركسو فيهما
اغبمد هلل كبعد: فقد أذنت للشاب الفقيو األديب اللوذعي األؼبعي النجيب الصاحل »إلجازة: كنٌص ا

اػبٌَت الكوكب النٌَت أيب زيد السٌيد عبد الرضباف بن عمر التوايت، نفعٍت اهلل كإياه بالعلم كضبلو، كجعلنا 
مٍت إجازةن تامةن. من أخيار أىلو دبحض جوده كفضلو، أف حيدّْث عٍت جبميع ما التمس فيو اإلذف 

 3«ككتب ؿبمد بن أٌب اؼبزٌمرم كٌفقو اهلل

 
 :فيو العلماء آراء -3

 ذكره ترل تكاد ال حىت قدره، كعرفوا كثَتا، أبٌ  بن ؿبمد بالشيخ توات منطقة علماء أشاد لقد    
 :ذلك كمن العطر، بالثناء مقركنا إال عندىم

 النحوم األديب الفقيو ىو» (:ىػ1189ت)الًتًنبلين عمر بن الرضباف عبد العبلمة تلميذه قوؿ 
 كبويان  أديبان  فقيهان  اهلل رضبو كاف ، اؼبزمرم أيبٌ  بن ؿبمد سيدم اهلل عبد أبو ، العركضي ، اللغوم

 ال مفلقان  ؾبيدان  شاعران  ، اػبط رائق ، األخَتة الثبلثة الفنوف من لقيو من كل فائقان  ، عركضيان  لغويان 
 لكانت صبعت لو كمقتطفات قصائد نظم»:  أيضان  كقاؿ4«اآلف حىت صغره من جييارل كال فيو ييبارل

                                                           

 : ىي منطقة قرارة. 1
 .40ص  ،:تراجم شيوخ عبد الرضباف التنيبلين 2
 .119، ص1ج، ، الرحلة العلية: ؿبمد بام بلعادل 3
 .98، ص1: اؼبرجع نفسو ، ج4
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 ، تويف حىت عرفتو منذ كإقراء كتقييد مطالعة من يعنيو دبا مشتغبلن  اهلل رضبو ككاف ، كبَتان  ديوانان 
 كالتفسَت، كاللغة كالنحو الفقو يف دركسو كحضرت فيها، غَته مولٌيا غالبان، الدنيا أشغاؿ عن متجردان 

 ت)بلعادل بام  الشيخ عنو كقاؿ .1« حبث بأحسن ؾبلسو يف الٌشراح ييباحث عارفان، فطنان  ؾبيدان  ككاف
 .2« الكراـ البلغاء كالعباقرة األعبلـ العلماء من كاف بٌ  أي  بن ؿبمد الشيخ» (:ىػ1430

 اإلسبلمية األقطار إذل امتدت بل فقط، توات إقليم يف تبقى دل -اهلل رضبو- اؼبزمرم كشهرة    
 يصفو( ىػ1388ت)الكنيت بادم بن ؿبمد الشيخ فهذا األقصى، كاؼبغرب كشنقيط كمارل آّاكرة
 .3«ؾبيدان  كشاعران  اػبط، رائق عركضيان  ، تصريفيان  لغويان  أديبان  هللا رضبو كاف»: بقولو
 الفقيو»: ترصبتو يف فقاؿ العربية، علـو يف قدمو كبرسوخ" الشكور فتح" صاحب بو أشاد كما    

 :قاؿ مث ،4«الصريف النحوم

 جىًلي بيرىانيوي  كالصَّرؼً  النحوً  من*** مساًئله  توارتٍ  قد أيب   قبىٍلً  كًمنٍ 
 نظمو كخاصة العلمية، للمتوف نظمو حبسن اإلسبلمية البقاع شىت يف معركؼ أيبٌ  ابن كالشيخ

 على فانكبوا كالعلماء، العلم طبلب بُت كالذيوع القبوؿ لو ككتب فيو، اهلل لو بارؾ الذم لآلجركمية
 [الطويل:   ]الشاعر قاؿ ما على ،اآلجركمية ذكر عن ينفك ال يكاد اظبو صار حىت تدريسو،

اًلده   حىيّّ   اٍلًعٍلمً   أىخيو  رىًميمي   التػُّرىابً   ربىٍتى   كىأىٍكصىاليوي  ***   مىٍوتًوً   بػىٍعدى   خى
 5عىًدميي  كىىيوى  اأٍلىٍحيىاءً  ًمنى  ييظىنُّ ***  الثػَّرىل عىلىى مىاشو  كىىيوى  مىٍيته  اعبٍىٍهلً  كىذيك

 
 :مؤلفاتو -4

 كالشعر، كالعركض، كالنحو، الفقو، يف شىت، علـو يف كثَتة مؤلفات كراءه أيبٌ  ابن خٌلف لقد    
 النسخ من اؽبائل الكم ذلك يهولو أدرار كالية ـبطوطات فهارس على خاطفة نظرة يلقي كالذم

                                                           

 116: سيدم عمر عبد العزيز، قطف الزىرات من أخبار علماء توات، ص1
 .89، ص1، جلرحلة العلية، ا: ؿبمد بام بلعادل2
، ص3  .1: ؿبمد بادم الكنيت، مقدمة العي اؼبصرـك على نظم ابن آجرـك
، 1ط: أبو عبد اهلل الطالب ؿبمد بن أيب بكر الواليت، فتح الشكور يف معرفة أعياف علماء التكركر، تح : ؿبمد إبراىيم الكتاين كؿبمد حجي،  4

 .124ـ، ص 1981بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي، 
، العراؽ ،النجف: مطبعة 1:البيتاف ببل نسبة يف: أنوار الربيع يف أنواع البديع، لصدر الدين ابن معصـو اؼبدين، تح: شاكر ىادم شكر، ط 5

 .198، ص5ـ، ج1969النعماف، 
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 مؤلف على نعثر كقت كلٌ  يف»: مؤلفاتو شأف يف بلعادل الشيخ قاؿ حىت اؼبزٌمرم، إذل اؼبنسوبة
 بتمبكتو كاألحباث للدراسات بابا أضبد مركز يف منها الكثَت يوجد بأنو علمان  مؤلفاتو، إذل فيضاؼ

، ىذه ناصية من كسبٌكنو الرجل، موسوعية لنا يكشف ما كىذا 1«مارل  اؼبخطوطات ىذه لكن العلـو
 يطوؿ عديدة ألسباب ربقيق، دكف الزمن من طويلة لفًتة -لؤلسف- اػبزائن رفوؼ حبيسة ظلت
 :اؼبؤلفات ىذه كمن. ذكرىا

 على جواب كأصلها ،2"اػبماس مسألة على الكبلـ يف القرطاس ربلية": ظباىا فقهية رسالة -1
 زبميس مسألة عن فيها يسألو( ق1157ت)الكنيت اؼبصطفى ؿبمد بن عمر الشيخ من كردتو رسالة

 .األرض كصاحب اػبٌماس معامبلت ربكم اليت كالضوابط األرض،
 األخضرم الرضبن عبد للعبلمة الفقهي اؼبختصر من الصبلة يف السَّهو باب بو عقد نظمه  -2

 كىو ق،1128 سنة ألٌفو ،3"األخضرم ـبتصر من السهو باب نظم العبقرم: "كظباه البنطيوسي،
 .بيتان  كطبسُت كتسعة مائة يف
 بيتان  كستُت اثنُت على ربتوم ، الكبلـ علم يف أرجوزة كىي: 4الػميعجلة اللُّهنة -3
 يقوؿ ق،1116 سنة نظمها ،5"البحور فكّْ  يف النُّحور درر" أظباىا البحور، فكّْ  يف قصيدة -4
 [الطويل: ]آخرىا يف

ـي  لن، خىبىبه  كقيلٍ ***  ميتقارب حول بتثمُتو  فػىعيولن  انتهىى قد كالنّْظا
 قػيوىل كال باإللو إاٌل  حىوؿى  كال*** 6"كيقش" عاـً  يف العىرشً  إلوً  حبمدً 

 كالعلل الزحافات ألىم فيها تطرؽ أرجوزة كىي: 7كالعلل الزحاؼ ألقاب ذكر يف الػحيلل ركائق -5
 .ىػ1126 سنة ألٌفها العركضية،

                                                           

 .98، ص1، ج، الرحلة العلية: ؿبمد بام بلعادل1
 : ـبطوط موجود خبزانة اؼبطارفة2
 تيميموف.-: طيبع دبكتبة اؼبعارؼ 3
كما  91،ص 1: ـبطوطة خبزانة الشيخ بام بآكلف، كقد أكردىا الشيخ بلعادل كاملة يف الرحلة العلية. ينظر: ؿبمد بام بلعادل، اؼبرجع السابق،ج 4

 بعدىا.
 :ـبطوط خبزانة ابن الوليد كليد ، أدرار. 5
، 1000، الشُت=100، القاؼ=10، الياء=06ما يلي: الواك=ق حبساب اعبيمَّل؛ إذ تساكم "كيقش" 1116: "كيقش": يشَت فيو إذل عاـ 6

 ىػ.1116أم ما يعادؿ 
 :ـبطوط خبزانة ابن الوليد كليد، أدرار. 7
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 ثبلثة ء األصلية كأكزاهنا البحور أظباء فيها ذكر صبيلة قصيدة كىي: 1كأكزاهنا البحور أظباء -6
 سنة ألٌفها كقد 2"لآلجركمية أبٌ  ابن نظم"ب األٌكذل عيرفت اآلجركمية، منت على منظومات

 الثالثة كظٌبى ق،1144 سنة 3"آجرـك ابن منثور نظم يف اغبلـو نزىة" الثانية كظٌبى ىػ،1120
 .ق1157 سنة 4"آجرـك ابن مقدمة على الغمـو كشف"

  5آّرد الرباعي من كالبلـز اؼبتعدم أمثلة يف منظومة -7
 6اعبر حركؼ بعض معاين على نظم -8
 إعراب يف( ىػ778ت)اؼبغريب آّراد بن المية على شرح كىو: 7آّراد ابن المٌية من الػمراد نيل -9

 .اعبيمل
 شافية يف الواردة التمرين مسائل فيها عرض منظومة كىي: 8التمرين مسائل يف النسرين ركضة -10

 .اغباجب ابن شافية
 9التمرين مسائل يف الٌنسرين ركضة شرح -11
 (ىػ 514 ت)للطغرائي العجم المية لقصيدة شرح كىو:  10القلم نفث -12
 .اؼبفقودة مؤلفاتو من كىو دريد، البن كاؼبمدكد اؼبقصور شرح -13
 .الفصل ىذا يف بو نعٌت الذم الكتاب كىو: الوردية التحفة بشرح الػرٌندية الػٌنفحة -14

 
 تيسَت خبلؿ من كالتعليم التلقُت تأليفاتو على كالغالب كثَتة، أخرل كرسائل كتب كللشيخ    
 يد تنلها دل بديعة قصائد لو كما اإللغاز، أك النظم، أك الشرح، عرب الطبلب إذل كتقريبها العلـو

                                                           

 :ـبطو ط خبزانة ابن الوليد كليد، أدرار. 1
 :ـبطوط خبزانة الشيخ بام بلعادل ، أكلف ، أدرار. 2
 :ـبطوط خبزانة ابن الوليد كليد ، أدرار. 3
 :ـبطوط خبزانة ابن الوليد كليد ، أدرار. 4
 : ـبطوط خبزانة ابن الوليد كليد، أدرار. 5
 : ـبطوط خبزانة الشيخ بام ، أكلف ، أدرار . 6
 : حقق من طرؼ د.ـبتار بوعناين جبامعة كىراف. 7
 ما بعدىا.ك  171:حققو أضبد أبا الصايف جعفرم كىو ضمن كتابو "ؿبمد بن أب اؼبزٍمرم حياتو كآثاره"، ص 8
 كما بعدىا. 67: كىو مطبوع أيضا ضمن كتاب "ؿبمد بن أب اؼبزٍمرم حياتو كآثاره"، ص 9

 : حققتو أمَتة خالدم جبامعة أدرار)رسالة دكتوراه(. 10
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 بتنبكتو، كاألحباث للدراسات بابا أضبد كمركز أدرار، كالية خزائن يف موجود كغالبها بعد، التحقيق
 :القصائد تلك كمن

 -كجلٌ  عزٌ - اهلل حقّْ  يف أبيات -1
 ظبٌاه جديد حبر على بيتان  كشبانُت تسعة من -كسٌلم عليو اهلل صلى- الٌنيب مدح يف قصيدة -2
 ".اؼبضطرب"

 .مطٌوالن  كآخر موجزان، شرحان  بعدىا كأٌلف اؼبقامات، يف اغبريرم أبيات ّٔا عارض قصيدة -3
 :فيها قاؿ اليمُت، إذل اليسار كمن اليسار، إذل اليمُت من تيقرأ ربويرية أبيات -4

اًبرو  كىبلـى  إٍدرً   رًٌدا لىكى  مىا رىبَّاؾى ***  كى
 كبىدا إفكه  سىرَّ  ًإفٍ ***  أٍرسينان  ككىفَّ  أدّْبٍ 
 صىًعدا حًباؿو  نًئا***  بىاًئنو  صىبلحى  ايدٍعي 

نىا تػىقىوُّؿى  إٍدمىغٍ   غيًمدا ًلوقتو  أًنخٍ ***  خى
ا ميًسر   ًطٍرؼو ***  فػىرىطو  لًرىٍسمو  ايٍدفي   لًنىدى
 رىٌدا ديجى ًببل رىسا***  باًسرو  ًجداؿى  إٍدرأ
اهي ***  ىاًدفو  حبير   إٍدفأ  أًفدا رىحبه  نىدى
نَّةو  ًلصىٍوبً  أيٍدليٍ   جىلىدا ًبوصلو  تػىٍنجي ***  جى
 نػىفىدا تناىى إذا***  أذل إىانىةى  اٍدًفنٍ 

 ".العلٌية الرحلة" يف بطولًو بلعادل الشيخ أكرده شرحان  شرحها مثٌ 
 ألفية من أشطارا ضٌمنها بيتان، كطبسُت سبعة يف -كسٌلم عليو اهلل صلى- النيب مدح يف أرجوزة -5

 [رجز] :فيها قاؿ ذبدىا، أف قلٌ  عزيزة شعرية ملكة عن يينبئ كىذا النحو، يف مالك ابن
 1[الصّْلة أنٌوي  استقرٌ  الذم على*** ] ميتَّصلة تػىزىؿ دل ريب صبلة

 2[ميثبتا الصحيحً  كالنثرً  النظمً  يف*** ] أتى فىخاريهي  الذم نىبيُّنا
 3[الكىبلمىا ّٔا كمّْل فميطلىقنا*** ] الًتزامىا صبلتىوي  التزًـ صاحً 

                                                           

للنشر كالتوزيع، تح: من األلفية، ينظر: ابن مالك، منت ألفية ابن مالك، دط، اؼبملكة العربية السعودية، الرياض: دار اؼبنهاج  118: البيت رقم  1
 .86سليماف العيوين، دت، ص

 .138، ص560: البيت رقم  2
 .119، ص407: البيت رقم  3
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مَّده   1[كىرىدٍ  إذا ميومًهان  كأكّْؿٍ  معٌتن *** ]  أحىدٍ  ييدانيوً  ليسى  ؿبي
 2[لىوٍ  ًسيقىتٍ  الذم مىعٌت حاكيةن *** ] صبيٍلىوٍ  مٍتّْ  اهللً  رسوؿى  ىاؾى 

  3[ضىرىرىا ال إذ التقدميى  كجىوَّزيكا*** ] الًقرل نػىٍيلى  ًّٔا أرجو قىدَّمتيها
 
 :وفاتو -5

 اؽبجرة من كألف كمائة ستُت سنة اآلخرة، صبادل من العاشر االثنُت يـو -اهلل رضبو- تويف    
 .اعبزائر جنوب تيميموف دبدينة" عثماف سيدم" دبقربة كديفن ،(ق1160)النبوية

  

                                                           

 .118، ص395: البيت رقم  1
 .86، ص119: البيت رقم  2
 .87، ص128: البيت رقم  3
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 :التحقيق في منهجنا بيان و بالمخطوط التعريف: الثاني المبحث
 

 موضوع المخطوط:-1
 اؼبخطوط عبارة عن شرح ؼبنظومة كبوية لئلماـ الفقيو اللغوم النحوم األديب زين الدين أيب   

حفص عمر بن مظفر اؼبشهور بابن الوردم، كقد شرحها الشيخ ابن أٌب شرحا سهبل ـبتصرا، حلل 
 فيو أبياهتا بيتنا بيتنا، مضيفنا ما تدعو اغباجة إليو من مسائل كبويٌة مهٌمة.

 
كالتحفة الورديٌة منظومة ـبتصرة يف النحو، تضمنت مائة كثبلثة كطبسُت بيتنا، ابتدأىا ابن الوردٌم    

 قولػو:  ]رجز[ب
ا كضبدم  قاؿ الفقَت عمر بن الوردم ***  هلل شكرم أبدن

 مصلينا على الرسوؿ العريب *** كاآلًؿ كالصحًب كتيباًع النيب
سبيَّزت أبياتو فيها باليسر كالسهولة، كالسبلسة كالعذكبة، كظهر فيها أثر نبوغ ابن الوردٌم يف األدب 

ا ؿباكالن يف كل أبواب ربفتو أف يكتفي بلب اؼبوضوع، فبل كبركزه فيو. كقد اختصره اختصارنا شديدن 
 إطالة كال حشو. 

 
 كتكمن أمهية ىذا الشرح يف:    
  ما تتمٌيز بو اؼبنظومة من حسن اختيار ألبواب النحو كالصرؼ اليت حيتاجها دارس النحو

سائل اليت اشتملت غَت اؼبتعمق فيو فبا يسمى بالنحو الوظيفي، فقد ضٌمنها الناظم جٌل األبواب كاؼب
 عليها ألفية ابن مالك باختصار شديد، ؿباكال أف يكتفي بلب اؼبوضوع.

 .أف شركح ىذه اؼبنظومة تعد على أصابع اليد الواحدة رغم أمهيتها 
  تربز بوضوح مظاىر النبوغ العلمي عند ابن أٌب اؼبزمّْرم، كطبيعة اغبياة الثقافية بتوات يف

 ن عصور االكبطاط.القرف الثاين عشر الذم عيٌد م
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 :المعتمدة المخطوطة النسخ وصف-2

 : ـبطوطة نسخ أربعة على الشرح ىذا ربقيق يف اعتمدنا    
 إياىا منحنا أدرار، بوالية اؼبطارفة خزانة يف كأصلها مصورة، نسخة كىي ،(أ)ب ؽبا رمزنا :األولى 

 8)أكراؽ أربعة يف كتقع للشرح، كاألسود للمنت، األضبر باؼبدادين كتبت البكرم، اغبميد عبد الشيخ
 كعشرين طبسة من بدء السطور عدد اختبلؼ مع سم، 18*13: الصفحة كمقياس ،(صفحات

 .كلمة عشر ستة حوارل على سطر كل كاحتول سطرا، كعشرين تسعة إذل
 0490MTAK: باػبزانة االستدعاء رقم
 

 اهلل صلى- ؿبمد نبينا على كالصبلة البسملة بعد مباشرة الشارح مقدمة ففيها األكذل، الصفحة أما   
 كجود عدـ ىو عليها يبلحظ كما النسخة، خط سائر ىو جيد مغريب خبط ككتبت ،-كسلم عليو
 كما غَتىا، عن الصفحة ىذه خط اختبلؼ مع فراغ، مكانو كترؾ منها، صفحة آخر يف اؼبنت نص

 .عملنا يف لنا تكأة كانت أخرل نسخ لوجود ذلك، يعبها دل لكن كاملة، غَت النسخة ىذه أف
 التمنطيطي الكرمي عبد سيدم بن ؿبمد سيدم خبط منقوال كجد فبا: )فيو فمكتوب آخرىا كأما

 .شعرية أبيات ستة ذلك كبعد ،(بسًتتو كأيٌده اهلل أعانو
 لكي الناسخ نعرؼ كدل موجود، غَت النسخ كتاريخ ،ذكره سبق ناسخها :النسخ وتاريخ الناسخ

 .حياتو زمن كبدد
 

 بأدرار، آكلف دائرة يف التهامي الشيخ خبزانة كأصلها مصورة، نسخة كىي ،(ب)ب ؽبا رمزنا :الثانية
 كتقع للشرح، كاألسود للمنت، األضبر باؼبدادين كتبت اػبزانة، على القائم صاحل الشيخ إياىا منحنا

 السطور عدد اختبلؼ مع سم، 20*15: الصفحة كمقياس ،(صفحة 42)كرقة كعشرين كاحد يف
 من كلمة أكؿ إدراج بطريقة فيها كالًتقيم مرتبة، غَت سطرا، كعشرين شباف إذل كعشر تسعة من بدء

 تنقصها اللىحىق، كثَتة اػبط، سيئة مغريب، خبط ككتبت تسبقها، اليت الصفحة أسفل يف الصفحة
 .األخَتة الصفحة

 صرؼ ك كبو: التصنيف   011 - 02: باػبزانة االستدعاء رقم
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 عليو اهلل صلى- ؿبمد نبينا على كالصبلة البسملة بعد مباشرة الشارح مقدمة فيها األكذل الصفحة
 الناسخ قاؿ للشارح، كأخرل اؼبنت، لصاحب ترصبة ّٔما فمرفق تسبقها كاليت األخَتة كأما ،-كسلم
 بن عمر سيدم الشيخ بن بام....  ؿبمد سيدم ألستاذنا كالشرح بالناظم التعريف ىذا»: بعدىا
 « ...لنا اهلل أدامو اؼبختار سيدم الشيخ بن ؿبمد سيدم الشيخ

 خط ىذا: )كمعها إعرأّا، مع سبعة أبيات ففيو األخَت كأما شعريُت، بيتُت األكؿ غبلفها كيف
 ليلة رمضاف دخل ...قضاءن  شعباف من أياـ سبعة صمت» :كأسفلها ،(السنديوم ؿبمد سيدم

 .«السبت يـو أكلو السبت،
 خط لسائر مغاير الًتصبتُت كخط النسخ، تاريخ كال الناسخ، يذكر دل :النسخ وتاريخ الناسخ
 .عليو يعتمد فبل النسخ،

 
 يف كاألحباث للدارسات بابا أضبد مركز يف كأصلها مصورة، نسخة كىي ،(ج)ب ؽبا رمزنا :الثالثة
 كاألسود للمنت، األضبر باؼبدادين كتبت حيدرة، الوحيد عبد أخونا لنا جلبها مارل، جبمهورية تنبكتو

 تسعة من بدء السطور عدد اختبلؼ مع ،(مكتوبة صفحة 20)كرقة عشر إحدل يف كتقع للشرح،
 خبط ككتبت كلمة، عشر تسعة حوارل على سطر كل كاحتول سطرا، كثبلثُت كاحد إذل كعشرين
 بعض طمس بلل آثار كجود ىو عليها يبلحظ كما النسخة، خط سائر ىو جدا، صغَت مغريب،

 منها بقيت أـ اؼبركز يف ناقصة أىي ندرم فبل اؼبنتصف، يف كرقة كتنقصها اعبوانب، يف الكلمات
 .مكررة صورة فيها ألف تصلنا، دل صورة

 .سباما ففارغة األخَتة كأما ، االستدعاء كرقم اؼبخطوط عنواف فيها األكذل، الصفحة
 3527: باؼبكتبة االستدعاء رقم

 ىاشم بابن اؼبعركؼ ؿبمد الوسريت اعبد بن علي بن ؾبد ىو ناسخها :النسخ وتاريخ الناسخ
 اهلل حبمد انتهى»:  آخرىا يف جاء فقد ق،1266 فهو نسخها تاريخ كأما نعرفو، كدل اغبسٍت،
 من بقيت إف ليلة عشر الثٍت كسلم كصحبو كآلو ؿبمد سيدنا على كالسبلـ كالصبلة عونو، كحسن

 ؿبمد الوسريت اعبد بن علي بن ؾبد كاتبو يد على كألف، كمائتُت كستُت ستة سنة فاتح التارل صفر
 على فهي ،«آمُت آمُت آمُت أصبعُت كاؼبسلمُت خاسبتو اهلل أحسن اغبسٍت ىاشم بن باسم اؼبعركؼ

 .السنُت من 106 اؼبؤلف كفاة كبُت بينها ىذا
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 آكلف يف بلعادل بام ؿبمد الشيخ خبزانة كأصلها مصورة، نسخة كىي ،(د)ب ؽبا رمزنا: الرابعة
 للشرح، كاألسود للمنت، األضبر باؼبدادين كتبت بام، أضبد األستاذ عند من اشًتيناىا أدرار، بوالية
 سطرا، كعشرين كطبسة كعشرين أربعة بُت السطور كعدد ،(كجها 43)كرقة كعشرين اثنُت يف كتقع

 سائر ىو كاضح، صبيل مغريب، خبط ككتبت كلمات، عشر إذل تسعة حوارل على سطر كل كاحتول
 البلل آثار كجود ىو عليها يبلحظ كما كاملة، اغبديث، األزرؽ بالقلم كمرقمة مرتبة، النسخة، خط
 .اعبوانب يف قليلة غَت كلمات طمس الذم

 عبارة ذلك كبعد ،-كسلم عليو اهلل صلى- ؿبمد نبينا على كالصبلة البسملة فيها األكذل الصفحة
 .فارغة كبقيتها ،"األسود للمداد ذبريب"

 أصأّا الذم اؼباء كلكن لو، اؼبنتسخة كاسم الناسخ، كاسم الشرح، خاسبة ففيها األخَتة الصفحة أما
 لو اؼبنتسخة صاحبها لشهرة ذلك يعبها كدل النسخ، تاريخ ؿبى

 على عونو، كحسن تعاذل اهلل حبمد مت»: آخرىا يف جاء فقد الًتطايف، أضبد بن ؿبمد ىو :ناسخها
 يف ألخيو كتبو كباعبميع، آمُت بو اهلل لطف الًتطايف أضبد بن ؿبمد الغٍت ربٌو إذل الفقَت كاتبو يد

 خَتىه....  ك شرَّهي، اهلل كقانا الفبلين، مالك السٌيد الفقيو بن ؿبمد السٌيد الفقيو كشيخو، كؿببو، اهلل،
 سيأيت كما ق1248 قبل: أم الفبلين، مالك بن ؿبمد كفاة قبل فهو نسخها تاريخ كأما ،« ...
 .بيانو
 
 :التحقيق في منهجنا بيان :3
 :األصل النسخة بيان - أ

 :ألمور لعملنا، أصبل لتكوف( د) النسخة اخًتنا لقد   
 ت1القبلوم الفبلين مالك بن ؿبمد الشيخ ىو فصاحبها باؼبؤلف، صلة أكثق أهنا( 

 أبٌ  ابن تبلمذة من عمر التنيبلين  بن الرضبن عبد فشيخو أيٌب، ابن تلميذ تلميذ كىو ،(ق1248
                                                           

نة ىو ؿبمد بن مالك بن أيب بكر الفبلين الساىلي القبلوم، كاف عبلمة كقتو، أستاذا ماىرا، عاؼبا بالفقو كالنحو، كشيخا صاغبا، كلد قبل س :1
س ق، كأخذ العلم عن عبد الرضبن بن عمر التنيبلين، كابنو ؿبمد بن عبد الرضبن بن عمر، مث استقر ب"ساىل اقبلي"، كتوذل اػبطابة كالتدري1189

 ـ.1832ق/ 1248كالفتول. تويف سنة 
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، ابن كتب بركاية إجازة كلو القبلئل،  شيخو عن أيضا إجازة لو الفبلين مالك بن ؿبمد أف كما أيبَّ
 إذل الرضبن عبد بن ؿبمد شيخو من باإلسناد كتاب، 133 التنيبلين بركاية الرضبن عبد بن ؿبمد

 شيخو أجازه» :ترصبتو السطيفي يف بوكراع ؿبفوظ قاؿ حيث إسناد، ببل أخرل ككتب مؤلفيها،
 باإلسناد، كتابا 133 فيها سرد التوايت القطر يف اإلجازات أكرب من علمية إجازة ؿبمد سيدم
 الكتب على زيادة مؤلفيها، إذل التنبلين عمر بن الرضبن عبد بن ؿبمد سيدم الشيخ من ابتداء

 ّٔذا( د) فالنسخة ،1«اختصارا إسنادا ؽبا يذكر دل كاليت اإلجازة تضمنتها اليت األخرل الكثَتة
 .باؼبؤلف لصيقة االعتبار

 انتساخها فبُت ىجرية، سنة 88 اؼبزمرم أب ابن ككفاة الفبلين مالك بن ؿبمد كفاة بُت أف 
 .ذلك من أقل اؼبؤلف ككفاة
 بالضبط معركؼ بالنحو، عادل صاحبها أف 
 لوجود يعبها دل نقص من أصأّا كما كمشكولة، كاملة أهنا كما كصبيل، كاضح خطها أف 

 .معينة نسخ ثبلث

 
 :التحقيق في عملنا -ب
 منت سبييز مع خبط، اؽبامش عن مفصوال الصفحة أعلى يف( الشرح)احملقق اؼبنت كتبنا 

 ببقية قابلناىا مث ،(د) األصل النسخة بكتابة كبدأنا ،أقواس أربعة بُت العريض باػبط اؼبنظومة
 هناية كحددنا تصحيف، أك ربريف أك سقط من كقع كما بينها االختبلفات إذل كأشرنا اؼبخطوطات،

 كأربعة ،(ج)ؿ)///(  كثبلثة ،(ب)ؿ)//(  كخطُت ،(أ)ؿ)/(  مائل خبط النسخ من صفحة كل
  (.د)ؿ)////( 

  أما اؽبامش، يف ذلك ذكر دكف ][ بعارضتُت األصل النسخة يف اؼبوجود للسقط أشرنا 
 .اؽبامش يف النسخة إذل باإلشارة ذلك كنرفق اؼبنت يف بالعارضتُت لو فنشَت غَتىا يف اؼبوجود السقط

  يف نتدخل كدل اإلمكاف، قدر مؤلفو كضعو كما النص صورة على احملافظة على حرصنا 
 على للمحافظة اإلمكاف سدر التعليق يف نتوسع دل كما البلزمة، الضركرية اغباالت يف إال اؼبنت

                                                           

، بَتكت: دار الكتب العلمية، 1: ؿبفوظ بن ساعد بوكراع السطيفي، الفرقد النائر يف تراجم علماء أدرار اؼبالكية األكابر، تح: بلقاسم ضيف، ط1
 .243ـ، ص2016
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: مرة من كم قاؿ لذلك للمبتدئُت؛ يكوف أف أراده فقد الشرح، ىذا من الرئيسي اؼبؤلف قصد
 ".اؼبختصر ىذا غَت يف ذلك تفصيل فلينظر"
  للباحثُت كخادمة النص قراءة على كمسعفة كظيفية اؽبوامش تكوف أف راعينا. 
  يريده الذم اؼبعٌت مع الغريبة الشعرية األبيات ألفاظ كشرحنا الشكل، إذل حيتاج ما شكلنا 

 .يغمض حُت الشاعر
  اؼبنت يف الواردة باألعبلـ عرٌفنا. 
  على باالعتماد األشعار ككثقنا اؼبنت، يف اآلية كرقم السورة بذكر القرآنية اآليات عزكنا 

 ثابتا البيت كاف إف الشاعر بديواف كاكتفينا كالنحو، اللغة ككتب كالدكاكين، النحوية، الشواىد كتب
 .خبلؼ ىناؾ كاف إف نسبة لكل مصادر ثبلثة نذكر أك لغَته، يينسب كدل فيو
  سادل أضبد حققو الذم( كأخواهتا ظننت باب هناية حىت اؼبقدمة من)النظم نص أرفقنا 

 .اؽبامش يف كبينو أبٌ  ابن أكرده ما بُت االختبلفات إذل كأشرنا اؼبلحق، الشنقيطي يف
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 (وأخواتها ظننت باب حتى المقدمة من)الرّندية النفحة مخطوط تحقيق: الثالث المبحث
 

يزىمّْرم أيبَّ  ابن ؿبمد الشيخ قاؿ :محققا النص
 :اؼب

 
 بسم اهلل الٌرضبن الٌرحيم                   صلى اهلل على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسٌلم     

 
ـٌ كبو باب كرمو ]كأملو، كالٌصبلة[      كالٌسبلـ على سٌيدنا ؿبٌمد اغبمد هلل الذم ال خييب من أ

الذم رفع اهلل لو ذكره ]ككٌملو، كعلى[ آلو كصحبو ككل من انضٌم لو، كبعد فيقوؿ العبد الفقَت إذل 
يزىمّْرم نسبان التوايت مولدان كداران، سًت اهلل  1مواله ؿبمد بن أيبَّ بن اضبيد

بن ]عثماف[ بن أيب بكر اؼب
يف النحو،  -رضبو اهلل- 2لى منظومة الشيخ عمر بن الوردم]عيوبو[ كغفر ذنوبو: ىذا تقييد مفيد ع

، كإذل اهلل تعاذل أرغب يف ]ربقيق[ األمل كحصولو،  3ظبيتو بالنَّفحة الرَّندية يف شرح التُّحفة الوردية
 كإخبلص العمل كقبولو.

 ]المقدمة[                                        
(( بدؿ من عمرالفقر أك الكثَت الفقر، أم اغباجة إذل مىواله ))(( أم: ]الدائم[ قال الفقير))    

الفقَت؛ ألف نعت اؼبعرفة إذا تٌقدـ عليها أيعرب حبسب العوامل كأيعربت اؼبعرفة بدالن، كصار اؼبتبوع 
((، قاؿ يف مطالع أبداً (( أم: إظهارم للنعمة ))شكري(( ال لًغىَته ))ابن الوردي***هللتابعا ))

                                                           

 : يف )أ( ك)ب(: "أضبد". 1
يب : ىو زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن ؿبمد بن أيب الفوارس اؼبعركؼ بابن الوردم القاضي الشافعي الشاعر اؼبؤرخ، كينتهي نسبو إذل أ 2

ق دبعرَّة النعماف)بلدة بالشاـ بُت ضباة كحلب(، أخذ العلم عن ابن خطيب جربين، كصدر الدين ابن 691بكر الصديق رضي اهلل عنو، كلد سنة 
 علـو وكيل، كشرؼ الدين ىبة اهلل البازرم كغَتىم. كرل القضاء دبنبج)مدينة مشاؿ ؿبافظة حلب(، كقد ترؾ ابن الوردم صبلة من الكتب النافعة يفال

بتاريخ ابن ـبتلفة، منها: شرح ألفية ابن مالك)خ(، كضوء الدرة شرح ألفية ابن معطي)خ(، كلو يف التاريخ تتمة اؼبختصر يف أخبار البشر الذم يعرؼ 
/ 1(، بغية الوعاة)116/ 2ق حبلب. ينظر: فوات الوفيات)749الوردم، كغَتىا من اؼبصنفات، كتويف يف السابع كالعشرين من ذم اغبجة سنة 

 (.195/ 3(، الدرر الكامنة)356
الناسخُت دل يتبُت ؽبما كجو الصواب يف التسمية، أك : يف )ج(: "النفحة التحفة النردية"، كيف )أ(: "التحفة الرنردية"، خبط مضطرب داؿ على أٌف  3

 أهنما دل يستسيغا تسميتها بالنفحة الرندية.
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كر ىو فرح القلب باؼبنعم ألجل نعمتو حىت يتعدل ذلك إذل اعبوارح، فينطلق الش»اؼبسرات: 
 1«اللساف بالثناء كتيسٌخر األعضاء بالعمل كترؾ اؼبخالفة

 
: طالبان من اهلل ]صبلتو أم رضبتو[ اؼبقركنة 2(( أممصليا(( أم: ثنائي باعبميل ))وحمدي))  

كىم أىل فصاحة اللساف كإبانة ]الكبلـ كىم )ىو( (( اؼبنسوب إذل على النّبي العربيبالتعظيم، ))
(( ]أم: صحبو الصحب(( ]أم آلو أم أتقياء أٌمتو كعلى[ ))))اآلل (( علىوخبلؼ العىجىم[ ))

على وصبع صاحب كىو من لقي النيب صلى اهلل عليو كسٌلم مؤمنان بو//// كمات على ذلك، [
، كىم السائركف على أثتُ ّباع النبي)) ره، كاؼبراد ىنا يف اؼبٌلة كالدين، كفيو إقامة[ الظاىر (( ]صبع تابعو

(( أم: علم العربية، فالجاىل بالنحو)) -3تنبيو–(( أم: بعدما تقٌدـ بعدُ أقوؿ ))ومقاـ الضمَت، 
يعرؼ بو أكاخر الكلم إعرابان كبناءن، كما يعرؼ بو )ذكاهتا( صحة// ]كاعتبلال[، فشمل  كىو ما

(( أم إذل علم فإليو(( صاحب ))كل(( تعليلية، ))إذاؼبعرفة، ))(( عند أىل ))احتقرالتصريف، 
)رضبو اهلل( يف شرح ألفيتو: )قد)ك( اتفق العلماء على  4(( أم حيتاج، قاؿ السيوطييفتقرالنحو ))

  5أٌف النحو ؿبتاج إليو يف كل فن من فنوف العلم(
 

بعدي، أك  6]اغباضرة ذىنان إف نظمت[(( اؼبنظومة بهذي(( بالغُت اؼبعجمة، أم: استغن ))فاغن))   
(( أم: العطية، كىي بضم التاء مع سكوف اغباء التحفةخارجان إف نظمت قبلي، ]اؼبلقبة ))ب

(( )من( األبيات، كىو متعلق في مائة(( نسبة إذل ابن الوردم ناظمها، ))الوردية)) 7كفتحها،[

                                                           

، 1الكتب العلمية، ط: ينظر: ؿبمد اؼبهدم بن أضبد الفاسي، مطالع اؼبسرات جببلء دالئل اػبَتات، تح: مرسي ؿبمد علي، بَتكت: دار  1
 .460ـ، ص2005

 : يف )ج(: حاؿ، أم. 2
 (: تنٌبو.: يف )أ 3
: : جبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي، اؼبطالع السعيدة يف شرح الفريدة يف النحو كالصرؼ كاػبط، تح: نبهاف ياسُت حسُت، بغداد 4

 .74ـ، ص1977دار الرسالة للطباعة، دط، 
مصنف، منها:  600حافظ مؤرخ أديب، لو كبو  : جبلؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر بن ؿبمد بن سابق الدين اػبضَتم السيوطي، إماـ 5

ق. ينظر:  911ق بالقاىرة، كتويف ّٔا سنة 849األشباه كالنظائر يف العربية، االقًتاح يف أصوؿ النحو، ألفية يف النحو كاظبها "الفريدة"، كلد سنة 
 ( .51/ 8(، شذرات الذىب)188/ 1(، حسن احملاضرة)65/ 4الضوء البلمع)

 : ساقط من )ب( 6
 : ساقط من )ج(. 7
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الية، كجيوز أف يكوف مرفوعان (( أم: )ؾبموعة(، كىو منصوب على اغبونصفها محويةدبحوية ))
 ؿبذكؼ. أعلى أنٌو خرب ؼببتد

 
 ]الكلمات[                                       

ليس فيها )) 1 (( اؼبنقسمات  إذل ثبلثة ]أقساـ[الكلمات(( أم: ىذا مبحثها، ))الكلمات))    
بدؿ من الكلمات، أك خرب (( ااِلسم ثّم الفعل ثم الحرفُ (( يعتدُّ بو عندىم، كقولو: ))ُخلفُ 

عنها، كحيتمل غَت ذلك، كبياف اكبصارىا يف األقساـ الثبلثة أٌف الكلمات)الكلمة( إٌما أف يصلح أف 
تكوف ركنان لئلسناد أك ال الثاين اغبرؼ كاألكؿ إٌما أف يصلح أف يسند إليها أك ال كالثاين الفعل 

ض األقساـ الثبلثة عن بعض؛ لتكوف للقسمة كاألٌكؿ االسم، مث ال بٌد من معرفة ما يتمٌيز بو بع
لفظان  2(( كىو نوف ساكنة/ تلحق آخر االسم، ]تثبت[بالتنوين(( ]يتمٌيز[ ))فاالسمفائدة، )ك())

" ك"إيوو"[ ك"حينئذو" ، 3كتسقط ]خطان[ (( ] اإلخباِر*** عنويتمٌيز أيضان ))و، ؾ"زيده" ك"ىنداته
(( يتمٌيز وقائمه"، )) 4]كذلك أف تنسب للفظو ما[ تتم بو معو الفائدة، كقولك: "قاـ زيده" ك"زيده[

ضىى" ك"اليىجدَّع" ألأيضان ب))) /// "الرجلي" كيف غبلـو "الغبلـي"، كأٌما "الًتُّ ((( كقولك//// ]يف رجلو
 ك"اليىتقٌطعي" يف قولو: [

ضى حيكومتو***.  5................ما أنت باغبكًم الًتُّ
 كقولو:

                                                           

 : ساقط من )ب(. 1
 : ساقط من )ب(ك)د(. 2
 : ساقط من )أ(. 3
 : ساقط من )ج(. 4
 قبلو:: البيت يينسب للفرزدؽ كليس يف ديوانو، من أبيات قاؽبا يف ىجاء أعرايب فٌضل جريرا عليو كعلى األخطل يف ؾبلس عبد اؼبلك بن مركاف، ك  5

 كقبلو:
 ]البسيط[                                                           

 يا أرغمى اهللي أنفان أنتى حاًمليو*** يا ذا اػبىنا كمقاؿ الزُّكر كاػبىطلً 
 كسباـ البيت الشاىد:

 ............................*** كال األىصيًل، كال ذم الرأم كاعبدؿً 
 (274/ 1(، كالدرر اللوامع للشنقيطي )60، 7/ 1كاؼبقٌرب البن عصفور)(، 521/ 2كالبيت يف: اإلنصاؼ)

ضى أم: الذم ترضى.  اللغة: الًتُّ
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 1]يقوؿ اػبىنا كأىبغضي العجًم ناطقان[***إذل ربّْنا صوتي اغًبمار اليجدٌعي 

 كقولو:
 2يستخرج ]الَتبوع[ من ناًفقائًو *** كمن ىم بالشيخة اليتقطَّعي  ك

عنو يف اؼبعٌت، ؾ"زيد" 4أم: كل ؾبركر ـبرب3 ((بالجر  يتمٌيز أيضان ))وفشذَّ، فيحفظ كال يقاس عليو، 
(( كبو: "زيده اإلضمارِ يتمٌيز أيضان))بوك"عمرك" يف// قولك: "مررتي بزيدو"، ك"نظرتي إذل عمرك"، 

(( يف ُأسكنت(( يعٍت تاء التأنيث اليت ))التاءصبلحيتو لوجود ))ب(( يتمٌيز والفعلضربتيوي". ))
لم قولك: ))ك(( عليو، لملدخوؿ ))صبلحيتو بيتمٌيز أيضان  وآخره، ؾ"ضلٍَّت" ك"اىتدٍت"، 

(( بالبناء للفاعل، إن كان قابال لنون َأكََّدتْ )) أمرًا ك"اعلِم"((،[ ))5(( الفعلأو كان((، ]))أُقم
، كاػبفيفة كبو "اعلىمىٍن" كاألمر إف دل يكن للنوف ؿبل فيو ىو  6يعٍت نوف التوكيد الثقيلة كبو "اعلىمىنَّ"
مٌث إٌف الفعل على ثبلثة أقساـ؛ ماضو كمضارع كأمر، فالفعل ىو اسم، كبو: "صىٍو" ك"حٌيهل"، 

(( ضّلْت واىتدتْ قولك ))ك(( الماضي(( كىو الصاحل لتاء التأنيث الساكنة، ىو ))األّول))
ال  الوزف (( ]بغَت ياء[، اكتفاءن بالكسرة قبلها؛ ألفالثانِ الفعل ))وكنعمٍت كبئسٍت كليسٍت، 

(( أم: اؼبضارع، كاؼبضارعة يف ما ضارَعَ  لدخوؿ "دل" عليو، ىو ))يستقيم بإثباهتا ىنا، كىو الصاحل
(( كىو الداؿُّ )) وثالُث األفعالِ (( تقوؿ فيو "دل أدًر"، أدري(( قولك ))نحواللغة ىي اؼبشأّة، ))

(( ]كىو ما ال يصلح لعبلمات 1فعُل األمِر***ِسواُىماالتوكيد، ىو )) 7على األمر مع قبوؿ نوين
                                                           

يَّة)حيّّ من سبيم(، كاظبو خليفة بن عامر)شاعر جاىلي(، من أبيات سبعة قاؽبا يف اؽبجاء من 1 الطويل،  : البيت لذم اػبًرىؽ الطهوم نسبة إذل طيهى
 (.292/ 1(، كشرح أبيات اؼبغٍت)85/ 1(، كمهع اؽبوامع للسيوطي)151/ 1)كالبيت الشاىد يف: اإلنصاؼ

 اللغة: اػبنا: الفحش، كاليجدَّع: من اعبىدع، كىو قطع األذف، كيقاؿ أٌف اغبمار إذا كاف مقطوع األذف يكوف صوتو أرفع. 
 (.432/ 1قاؿ: لكل يربوع شيحة عند جحره.( اؼبقاصد النحوية ): البيت من القصيدة السابقة، كييركل "بالشيحة" أيضان، )ركاه أبو عمرك الزاىد، ك  2

اليتقٌصع:  اللغة: الَتبوع: دكيبة ربفر األرض، نافقاء: أحد بايب جحر الَتبوع، كاآلخر يسمى قاصعاء، الشىيخة: رملة بيضاء بببلد بٍت أسد كحنظلة،
 الذم يتقٌصع منو الَتبوع، أم: خيرج من باب القاصعاء. 

األبيات الثبلثة السابقة يف: "الًتضى" ك"اليجدع" ك"اليتقصع"،  حيث دخلت )أٍؿ( اؼبوصولة على الفعل اؼبضارع، كىو شاذه ال يأيت إال كالشاىد يف 
 يف ضركرة الشعر عند اعبمهور.

 : يف )ج(: باػبرب. 3
 : يف )ج(: كـبرب. 4
 : ساقط من )ب(. 5
 : يف )ج(: اعلم. 6
 : يف )أ(: نوف. 7
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النكرْه***فهو ]االسم[ )) ))وأّما(())اغبرؼ(( كبو: "ىل" ك"يف" ك"دل"، 2ىو[ كاألفعاؿ،األظباء 
" ك"الٌرجلي"، كقولو))الذي يقبل)أْل( (( التعريف، احًتز بو من العلم الداخلة مؤثرة(( كبو: "رجلو

عليو "أٍؿ" للمح الصفة، ؾ"حارث" ك"عبٌاس" ك"حسُت"، ك"اغبارث" ك"العباس" كاغبسُت"، قاؿ 
 لشاعر:ا

ًه يـو اغبسابً   [3أترجو أيمَّةه قتلت حسينان*** ]شفاعة جدّْ
(( إذ ال معرفة(( أم: كغَت النكرة، كىو ما دل يقبل )أٍؿ( مؤثرة فيو ]التعريف[، ))وغيره))     

كاسطة بينهما، كاؼبعرفة منحصرة ]باالستقراء يف سبعة أقساـ،//// كىي: اؼبضاؼ إذل معرفة، 
ابني، الذي، ما يف قولك ))ككاؼبوصوؿ، كاؼبضمر، كالعىلىم، ذك)أؿ(، كاسم اإلشارة، كاؼبنادل،[ 

 ع. //((؛ اسم فاعل من احتذل أم: اتٌبيوسف، الفاضل، ذا، يا محتذي(( بسكوف الواك ))ىو
 

 ]اإلعراب[                                       
 

(( يف اسم متمكن]شيئاف[، أحدمها ))6 (([المعربأم ىذا مبحثو، ]))5 (([4اإلعراب]))    
(( أم الفعل الذم ضارع االسم ما ضارعواالظبية، كىو الذم سلم من شبو ]اغبرؼ،[ كثانيهما ))

(( أم: غَت االسم وقد بَنوا غيرىمايف غَت ىذا اؼبختصر، )) اؼبتمكن، أم: شأّو، فيما ىو مبٌُت 
اؼبتمكن كالفعل اؼبضارع، كىو أربعة أشياء: االسم غَت اؼبتمكن، كاؼباضي ، كاألمر ]بغَت البلـ،[ 

وكما (( أم فيهما،/ ))رفعًا ونصباً (( أم: االسم اؼبتمكن كالفعل اؼبضارع ))واشتركاكاغبركؼ، ))
، فهذه األربعة  7(( أم خيتص بوُجزِما(( مضارع ))ففعلتص ّٔا اعبٌر ))(( أم خيتجرُّ االسماء اعبـز

                                                                                                                                                                      

 أم: ىو سوامها.يف )ب(:  :1
 : ساقط من )ب(. 2
، كحياة اغبيواف الكربل 756، كالبلمع العزيزم للمعرم ص296: البيت من الوافر لقائل ؾبهوؿ يف اؼبرذبل يف شرح اعبمل البن اػبشاب ص 3

 (، كدل قبده يف غَتىا.1/86للدمَتم)
منها إرادة صفة اغبسن، كما يقاؿ يف حارث "اغبارث" كيف عباس "العباس"  الشاىد: يف قولو "حسينا" فهو علم يقبل "أؿ" كال تؤثر فيو، كإمنا يلمح

 تفاؤال.
 : يف النظم: اؼبعرب كاؼببٍت. 4
 : ساقط من )ب(. 5
 : ساقط من )ب(. 6
7 .  : يف )ج(: باعبـز
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(( أم: بفتحو فارفع بضمٍّ وانِصَبن فتحاً اليت ىي الرفع كالنصب كاعبٌر كاعبـز ىي أنواع اإلعراب ))
(( أم: بسكوف أصالة يف اعبميع؛ ألٌف األصل يف الرفع كالنصب كاعبٌر وُجّر بكسرة واجزم سكوناً ))
كالسكوف  1(( مثاؿ للجـزكليَ ُزرْ اعبـز أف يكوف/// بالضٌمة كالفتحة كالكسرة كالسكوف، كقولو: ))ك 

فرعه عما ذكر،  -فبا سيأيت-باغبركات كالسكوف 2 (( الذم ذكر من اإلعراب[وغير ذا]))
 ،(( نيابة عن الضٌمةوارفع بالواو)) ،(( نيابة عن الفتحةفانصب باأللفعنو، )) ))ينوب((

((، أخاً ((، ك))أباً )) ،(( لغَت ياء اؼبتكٌلمإن ُتضف)) ،(( نيابة عن الكسرةوب)يا( اجُررْ ))
و)ذا ((، )و)فاكا((( كىي كلمة ييكٌٌت ّٔا عٌما يستقبح ذكره كالفرٍج، ))ىناً ((، ك))حماً ك))

ذا (( مثبلن، ]أم صاحب العقل،[ كبو: "رأيت أبا زيد كأخاه، كضبا ىند كىناىا كفاىا"، ك الِحجا(
اغبجا باأللف، ك"ىذا أبو زيد ...إخل" بالواك، ك"مررت بأيب زيد...إخل" بالياء، كقولو: )أخا( يتنازع 

(( اإلعراب، فلييطلب بيانو غير ذاك(( يف ىذه ]األظباء[ الستة ))وشذَّ )) ،فيو األفعاؿ األربعة قبلو
(( فيماالرفع كاعبر استثقاال ))(( كىو غير النصب(( ]أم: ييقٌدر[ ))وْليُنوَ يف غَت ىذا اؼبختصر، ))

(( أم: يسمى منقوصان، كحدُّ اؼبنقوص ىو: االسم//// نقصاأم يف ]االسم اؼبعتٌل الذم[ ))
}يػىٍوـى يىدٍعي الدَّاًع  ]اؼبعرب الذم آخره ياء الزمة خفيفة تلي كسرة كالقاضي، كالداعي، فمثاؿ الرفع[:

أيًجيبي  ۖ  } ، كمثاؿ اعبٌر: [7ىىادو{]سورة الرعد، اآلية كىًلكيلّْ قػىٍوـو  ۖ  } ك [6{]سورة القمر، اآلية 
{]سورة الرعد، اآلية ك [186دىٍعوىةى الدَّاًع {]سورة البقرة، اآلية  ، كأما [34}مىا ؽبىيم مّْنى اللًَّو ًمن كىاؽو

(( أم وُقّدر الجميع، ))[31}أىًجيبيوا دىاًعيى اللًَّو {]سورة األحقاؼ، اآلية النصب فيظهر فيو: 
(( ]من كل اسم[ معرب آخره ألف الزمة، كيسمى مقصورا لتعٌذر في نحو العصاكغَته )) 3لنصبا

[، }فىأىٍلقىٰى ميوسىٰى عىصىاهي{]سورة 18}ًىيى عىصىامى{]سورة طو، اآلية لتعٌذر ربريك األلف ]كبو[ 
{]سورة األعراؼ، اآلية  [45الشعراء، اآلية  عراب ، كالفرؽ بُت اإل [160، }أىًف اٍضًرب بػّْعىصىاؾى

التقديرم كاإلعراب احمللي أٌف األٌكؿ ىو الذم دينع من ظهوره حرؼ كاحد يف آخر الكلمة كما ىنا، 
(( نيابة عن باأللف ارفعكالثاين ىو الذم دينع من ظهوره صبيع أجزاء الكلمة أك اعبملة)فافهم(، ))

  ة يف آخره صاغبان (( أم: جيعل دااٌلن على اثنُت بزيادقد ثُ نّيا(( ]أم اسم[ ))كل ماالضمة ))

                                                           

1 .  : يف )ب(: آّزـك
 : ساقط من )ج(. 2
 : يف )أ(: الذم نصب. 3
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(( كاثنُت كاثنتُت، كبو: "شهد عند القاضي وشبهوللتجريد كعطف مثلو عليو، كبو: قاؿ رجبلف ))
نيابة عن الكسرة  1( ]مفتوح ماقبلها[واجرره وانصبو بيااثناف من الرجاؿ كاثنتاف من النساء، ))

ٍل ًفيهىا ًمن كيل  زىٍكجىٍُتً كالفتحة، كبو:  ومنو )ِكلتا( ، ))[40اثٍػنػىٍُتً{ ]سورة ىود، اآلية }قػيٍلنىا اضبًٍ
(( كبو: جاءت اؽبنداف كلتامها، مضمر(( اإلضافة إذل ))مع(( ّٔاء السكت// ))و)ِكال( إن كانَوْ 

كالزيداف كبلمها، كمررت باؽبندين كلتيهما، كبالزيدين كليهما، كرأيت اؽبندين كلتيهما، كالزيدين  
أعربا باغبركات مقدرة على األلف رفعان كنصبان كجران، كبعضهم  إذل )ظاىر(، أضيفاكليهما، فإف 

يف إعراب ًكلتا  2((وأطلقت كنانويعرّٔا إعراب اؼبثٌت يف ىذه اغبالة أيضان، كإذل ذلك أشار بقولو: ))
(( نيابة عن الضمة وارفع بواومن غَت تقييد بإضافتها إذل ]مضمر[ )) 3كًكبل إعراب اؼبثٌت

 ، [1}قىٍد أىفػٍلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى{]سورة اؼبؤمنوف، اآلية (( كبو: من جمع مذكرَت ))(( من التغيسالماً ))
اًفريكفى{]سورة غافر، اآلية  ))ك الياء(( اؼبكسور ما قبلها ]اؼبفتوح ما  [85}كىخىًسرى ىينىاًلكى اٍلكى

ٍسًلًمُتى{]سورة اٍلمي } كىأىنىا ًمنى  : 5(( كىو اعبر كلنصب، ]كبو[لغير الرفععبلمةن فيو )) 4 بعدىا[
اًفرًينى{]سورة اؼبائدة، اآلية  ۖ  ، }  [90يونس، اآلية  ، ]كفبا أيغبق [67ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى

دخل يف الداللة 6(( ]ؽبماوالجمع فيو ألف وتاءجبمع اؼبذكر السادل عشركف كبابو، كأكلوا[//// ))
(( سواء(( مها ))فنصبو كجرهفيخرج كبو: "أبيات" ك "قضاة" ))على صبعيتو، كمها[ الزائدتاف معان، 

، كإمٌنا عدؿ الناظم عن  ، كرأيت مسلماتو فيكسر يف اعبٌر كيف النصب معان، كبو: مررت دبسلماتو
ليتناكؿ ما كاف مفرده مذكران كحٌمامات/ كمرادفات  7التعبَت جبمع اؼبؤنث السادل كما عرٌب بو غَته

((  كاصطببلت، كما دل يسلم فيو بناء الواحد كبنات كأخوات، كأما رفعو فبالضٌم على األصل ))كجيرَّ
(( كسيأيت يف بابو، كبو: سوى المنصرففعل أمر أم: اجرير ))بالفتح(( نيابة عن الكسرة ))

ٰ ًإبٍػرىاًىيمى {]سورة النساء، اآلية  ۖ  } مرر)ت( بأضبد،  نىا ًإذلى يػٍ ما ، كصليت يف مساجد ))[163كىأىٍكحى
                                                           

 : ساقط من )أ(. 1
(: ) كقد اجتمعت العرب على إثبات األلف يف "كبل الرجلُت" يف الرفع كالنصب كاػبفض كمها اثناف، إال بٍت  184/ 2قاؿ الفراء يف معاين القرآف) : 2

 (.187/ 1كنانة، فإهنم يقولوف: "رأيت كلي الرجلُت" ك"مررت بكلي الرجلُت"، كىي قبيحة قليلة، مضوا على القياس( كانظر شرح الكافية البن مالك)
 : يف )أ(: اؼبسمى. 3
 : ساقط من )ب( ك)ج( ك)د(. 4
 : ساقط من )أ( ك)ب( ك)د(. 5
 : يف )ج(: فيكسر باعبر ؽبما دخل ... 6
 : يف )أ( ك)د(: عن غَته. 7
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}كىأىنتيٍم عىاًكفيوفى يف ((، فإف عرفتو ب)أٍؿ( أك أضفتو جيٌر بالكسرة، كبو: رفو ب)اْل( أو ُتِضفلم تع
{]سورة التُت، اآلية  [187{]سورة البقرة، اآلية  ۖ  اٍلمىسىاًجًد  ///  [4، } يف أىٍحسىًن تػىٍقًوميو

 ، كالزائدة كقولو:[24كىاأٍلىصىمّْ {]سورة ىود، اآلية  }كىاأٍلىٍعمىىٰ اؼبعرفة اؼبوصولة، كبو:1 ]كمثل[
رىأيتي الوىليد بن اليىزيد ميباركان*** شديدان بأعباًء اػًببلفًة كاًىليو

2 
  أما رفعو كنصبو فبالضم كالفتح على األصل.

 
من نحو كؼبا فرغ الناظم من مواضع النيابة يف االسم شرع يف مواضعها يف الفعل فقاؿ: ))    

(( من كل فعل مضارع اتصل بو ألف اثنُت، أك وتفعلين(( كيفعلوف ))تفعلونا(( كيفعبلف ))كتفعالن
 (( اؼبكسورة بعديحذفون النوناكاك اعبمع، أك ياء اؼبخاطبة، كآّركر متعلق بقولو ))

 ((فيك الياء اليت ىي عبلمة رفع الفعل نيابة عن الضمة ))4بعد الواك]،أ[3األلف اؼبفتوحة]،أك[ 
}ًإف تػىتيوبىا ًإذلى اللًَّو {]سورة : 5(( نيابة عن السكوف، كىو متعلق حيذفوف أيضان، ]كبو[الجزمحالة ))

، اآلية 4{]سورة التحرمي، اآلية   //[،9[، }أىكىدلٍى يىًسَتيكا يف اأٍلىٍرًض {]سورة الرـك
 7***...........................يف رىٍكنىًق الضُّحىى  6أىدلى تىٍسمىًعي أٍم عىٍبدى 

 

                                                           

 : ساقط من )ب(. 1
(، 393/ 8، كنيسب عبرير يف لساف العرب)192: البيت للرماح بن أبرد، اؼبعركؼ بابن ميادة، ديدح فيو الوليد بن يزيد، كالبيت يف ديوانو ص 2

 (.24/ 1(، كمهع اؽبوامع)52/ 1(، كمغٍت اللبيب)317/ 1كببل نسبة يف اإلنصاؼ)
 الشرح: 

 عٌمو ىشاـ بن عبد اؼبلك، ككاف جييد قوؿ الشعر كيقٌرب الشعراء. الوليد بن يزيد: ىو اػبليفة األموم اغبادم عشر، خلف
 الكاىل: ما بُت الكتفُت.

 يعٍت أنٌو يرل الوليد بن يزيد قادران على ربٌمل أعباء اػببلفة، كفؤان ؼبنصبو.
 : زيادة من عندنا ال يستقيم اؼبعٌت بدكهنا. 3
 : زيادة أيضا. 4
 : ساقط من )ج( ك)د(. 5
 عد.: يف )ج( : ك  6
 (، كعجزه:231/ 1صدر بيت من الطويل لكثَت عزة يف ديوانو ) :7

؟ ًديري  *** بيكىاءى ضبىىامىاتو ؽبىينَّ ىى
 كيركم: "ىديل" موضع "ىدير".

: ترخيم عبدة، اسم امرأة، ركنق الضحى: إشراقو كضوؤه. كاؼبعٌت: انتبهي لبكاء اغبمامات، فإٌنك عندئذو تذكرين بيكى   ئي.االلغة: أم: يا، عبدى
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طَّائًفىتىاًف ًمنكيٍم أىف تػىٍفشىبلى {]سورة آؿ 1 }ًإٍذ مهىَّت(( نيابة عن الفتحة، كبو:النصب(( حالة ))و))
بُّوفى }لىن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىىتَّٰ  ،[122عمراف، اآلية  ، [92]سورة آؿ عمراف، اآلية 2 { تينًفقيوا فبَّا ربًي
(( فبا آخره معتٌل يدعو(( فبا آخره معتٌل باأللف، ك ))ونحو يقتفىتقومي يا ىند ))كيعجبٍت أف 

(( أم: اآلخر الذم ىو منو الطرفا(( أم: احذؼ ))ألقِ (( فبا آخره معتٌل بالياء ))ويرميبالواك، ))
،[ ))جزمااأللف كالواك كالياء )) ، فتقوؿ: ]دل يقتًف، دل يدعي، دل يرـً (( نوىويُ (( أم: يف حالة الـز

(( ]أما يف كبو يقتفى فلتعذر اغبركة الرفع(( من األفعاؿ الثبلثة //// ))في الجميعأم: يقٌدر ))
 3 (( ]أم: أظًهر[وأبدِ على األلف، كأما يف كبو يدعو كيرمي[ فلثقل الضمة على الواك كالياء، ))

حىىتَّٰ تىٍأتًيػىهيمي }(( ػبفة الفتحة، كبو: يدعو((، أك كاك كبو ))يرمي(( آخره ياء ؾ))نصب ما))
، كأما ما [14{]سورة الكهف، اآلية  ۖ  }لىن نٍَّدعيوى ًمن ديكنًًو ًإؽبٰىنا  [،1اٍلبػىيػّْنىةي{]سورة البينة، اآلية 

 آخره ألف كيقتفى فيقٌدر أيضا نصبو كما يقدر رفعو.
 

 ]المبتدأ والخبر[                                    
(( بأمر معنوم، كىو المبتدا(( أم العرب ))ويرفعون: ىذا مبحثهما ))(( أمالمبتدأ والخبر))    

ألنو طالب لو،  5[باؼببتدأ] ((والخبرا))  4االبتداء الدم ىو االىتماـ باالسم كجعلو أكالن ليخرب عنو
كحده،// كما كاف 7 الذم أراه أٌف العامل يف اػبرب ىو ]االبتداء[ »: 6لو، كقاؿ بعض شرٌاح اؼبفصَّل

كاف عامبل يف اؼببتدأ، إال أٌف عملو يف اؼببتدأ ببل كاسطة كعملو يف اػبرب بواسطة اؼببتدأ، فاالبتداء 
يعمل يف اػبرب عند كجود اؼببتدأ كإف دل يكن للمبتدأ أثر يف العمل إال أنو كالشرط يف عملو، كما لو 

اء، فالتسخُت حصل بالنار عند كجود كضعت ماء يف قدر ككضعتها على النار، فإٌف النار تسخن اؼب
                                                           

 : يف )ب( :ىبَّت. 1
 : يف )ب( :"تناؿ" ك"فبا تنفقوف". 2
 : ساقط من )أ(. 3
 : يف )أ(:عليو. 4
 : ساقط من )أ(. 5
ىػ، كأخذ عن علمائها، كرحل إذل 553:ىو ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش اغبليب النحوم اؼبعركؼ بابن الصائغ، كلد حبلب سنة  6

حسن إذل بغداد كدمشق، ككاف من كبار أئمة العربية كال سيما النحو كالصرؼ. كقد غالب فضبلء حلب، كتصدر لئلقراء ّٔا زماننا كشاع صيتو، مع 
ىػ. إنباه الركاة 643كظرؼ الشمائل. كمن تأليفو: "شرح اؼبفصل" كىو معركؼ متداكؿ، ك"شرح تصريف اؼبلوكي ابن جٍت". كمات حبلب سنة  الفهم

 (.46/ 7(، ككفيات األعياف)351/ 2(، كبغية الوعاة)45/ 4)
 : يف )أ(: اؼببتدأ كحده. 7
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األصل تقدمي و، كبو: اهلل ربُّنا كؿبمد صلى اهلل عليو كسٌلم نبٌينا،  1«القدر ال ّٔا، ككذلك ىهنا
لسبب  3[أكّْلو] :2(( ]أم[صدر الكالم(( منهما ))لو(( كجب ))مااؼببتدأ كتأخَت اػبرب، لكن ))

(( أم: قيدّْـ كجوبا، فمن األسباب اؼبوجبة لتصدير اؼببتدأ: أف  يتضمن ُصد رامن األسباب ))
[، } فىمىٍن أىٍظلىمي فبَّن 81{]سورة األنعاـ، اآلية  ۖ  فىأىمُّ اٍلفىرًيقىٍُتً أىحىقُّ بًاأٍلىٍمًن  ۖ  } استفهاما، كبو: 

اػبرب: أف  يتضمن ، كمن األسباب اؼبوجبة لتصدير [32كىذىبى عىلىى اللًَّو {]سورة الزمر، اآلية 
{]سورة البقرة، اآلية  ۖ  }مىىتىٰ نىٍصري اللًَّو ؟، كك، كبو: أين زيد؟، ككيف عمر 4استفهاما]أيضان[

وقد يكون المبتدا مثلها زيبدا" )) 5، أك يعود عليو عليو ضمَت من اؼببتدأ، كبو: "على التمرة[214
رب منّكرا (( إن يتخصص)) 6إال عن ]معركؼ[(( كإف كاف األصل تعريفو/ ألنو ـبرب عنو، كال خيي

((، أك استفهاـ نحو: ما عبد قرابوجو من الوجوه اؼبذكورة// يف كتبهم، منها أف يعتمد على نفي ))
كذا إذا و(( ابني جالس(( أك يف الدار ))ىهنا(( إذا قلت مثبل: ))وكبو: ىل فىت فيكم؟ ، ))

(( فرفع جالس على رفعو)) (( يف كل كاحد من جالس كالعىتبالَعتب أخشاه، جازقلت: ))
((،  أما يف جالس، فعلى النصب(( جاز أيضان ))واػبربية، كالعتب على االبتداء كما بعده خربه، ))

أنو حاؿ، كأما يف العتب، ]فعلى أنو من باب االشتغاؿ////، فيكوف منصوبا بإضمار فعلو دٌؿ عليو 
ه دبثلو، كبالوجهُت يف قولو: اؼبذكور، كالتقدير: أخشى العتبى أخشاه، فحذؼ أخشى لتفسَت 

ٍرنىاهي{ ]سورة يس، اآلية   .[1أىنزىٍلنىاىىا {]سورة النور، اآلية  [}سيورىةه ، ك[39}كىاٍلقىمىرى قىدَّ
 

 ]إّن وأخواتها[                                     
 

كانتا للتوكيد (( بالفتح، إذا  أنّ (( بالكسر ك))إلنّ (( أم: ىذا مبحثها، ))إّن وأخواتها))     
(( لبلستدراؾ، ك))لعل(( لكن(( للتمٍت يف اؼبمكن كاؼبستحيل، كىو األكثر ك))))ليتكالتحقيق، ك

                                                           

 .224، ص1ـ، ج2001، بَتكت: دار الكتب العلمية، 1ب، ط: ابن يعيش، شرح اؼبفصل للزـبشرم، تح: إميل بديع يعقو   1
 : ساقط من )أ( ك)ج(. 2
 : ساقط من )ب(. 3
 :ساقط من )ب(. 4
 : يف )ج( ك)د(: الثمرة. 5
 : يف )ب(: معرفة. 6
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ثم (( للمبتدأ اظبان ؽبا،/// ))نصب(( للتشبيو ))كأنّ للًتجي يف احملبوب كاإلشفاؽ يف اؼبكركه، ك))
 لغات:  1(( ]فيو[وْليُ َقلْ (( ػبربه خربان ؽبا، ))رفع
 (((َلَغنَّ َغنَّ(، و)أَلَنَّ، أَنَّا  ***  َلَعنَّ، َعنَّا)و(، َعلَّ َلَعلَّ، )))
(( أم: منصوبي ىذه األحرؼ الذم ورُت با( يف لعلَّ، ))عشُر((( لغات ))رََغنَّ( تلك) معْ ( رََعنَّ )))

ال ، ك  2ىو اظبها، كمرفوعها الذم ىو خربىا، فيقٌدـ االسم كيؤخر اػبرب كجوبا، كبو: إٌف زيدان قائمه 
جيوز يف ىذا الباب تقدمي اػبرب على االسم إال إذا كاف ظرفان أك ؾبركران، كإذل ذلك أشار بقولو: 

{ ]سورة (( فيجوز تقدديو على االسم، كبو: الظرف والُمْنجرُّ (( اػبرب ))ال)) يٍػنىا أىنكىاالن }ًإفَّ لىدى
نىا ًإيىابػىهيٍم مثيَّ ًإفَّ 12اؼبزمل، اآلية  نىا ًحسىابػىهيم{]سورة الغاشية، اآلية [، }ًإفَّ إًلىيػٍ وىمز ، ))[26عىلىيػٍ

، كبو: بلغٍت أٌف زيدا قائمه، إذ يصح:  3(( ىي كمعموليهالسد  مصدِر عنها(( كجوبا )))إنَّ( افتح
كيٍم [، }كىالى زبىىافيوفى أىنَّ 51أىنزىٍلنىا {]سورة العنكبوت، اآلية  //}أىكىدلٍى يىٍكًفًهٍم أىنَّا"قياـ زيد"، كمنو: 

}كىًمٍن آيىاتًًو أىنَّكى تػىرىل اأٍلىٍرضى خىاًشعىةن {]سورة فصلت،  [،81أىٍشرىٍكتيم بًاللًَّو{]سورة األنعاـ، اآلية 
، كإمنا قاؿ: )لسٌد مصدر( كدل يقل لسٌد مفرد؛ ألنو قد يسٌد اؼبفرد عنها كجيب الكسر، [39اآلية 

(( أم: كمع البلـ اؼبعٌلقة وبالالمذلك ))(( أم: كيف غَت وفي غيركبو: ظننت زيدا إنٌو قائم ))
(( مهز إٌف كجوبان، كقد أكضح يف اػببلصة اكسرللفعل عنها، أم: عن )إٌف(، فالباء دبعٌت مع، ))

 عما أراده ىذا الناظم بقولو:
 ........................... *** فىاٍكًسٍر يف ااًلٍبًتدا كيف بىٍدًء ًصلىوٍ 

 4األبيات الثبلثة. 
 ۖ  } (( الزائدة، كبو: إن يُ َزدَن ما(( أم: إبطاؿ العمل ))اإللغاء(( يف إف كأخواهتا ))واألحسن))

(( قولو نحو أو ُخفَّ )إّن(، ككأمنا خالد أسد، ))[171{]سورة النساء، اآلية  ۖ  ًإمنَّىا اللَّوي إًلٰىوه كىاًحده 

                                                           

 : يف )ج( ك)د(: يف لغات. 1
 : يف )ب(: القائم. 2
 : يف )أ( ك)ج(: معموؽبا. 3
 مالك يف اػببلصة)األلفية(: : قاؿ ابن  4
 فاكسٍر يف االبتدا كيف بدء صلٍو*** كحيث إفَّ لًيىمُتو ميٍكًملىوٍ  -178-
ػاؿو كىزيٍرتيوي كىإينّْ ذيك أىمىػػلٍ  -179-  أىٍك حيًكيىٍت بًاٍلقىٍوًؿ أىٍك حىلٍَّت ؿبىىٌل*** حى
 اٍعػلىٍم ًإنَّوي لىػذيك تػيقىػىكىكىسىريكا ًمٍن بػىٍعػًد ًفٍعػلو عيلّْقىػا *** بًالبلَّـً كى  -180-

 .13ينظر: منت األلفية، ص
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يٍػنىا ؿبيٍضىريكفى{]سورة يس، اآلية  ((ِإن ُكلٌّ لَّمَّا))َ }تعاذل:  يعه لَّدى ، ؼ)إف( ـبففة من الثقيلة، [32صبًى
ك)كلّّ( مبتدأ، ك البلـ يف )ؼبا( فارقة، ك)ما( زائدة، ك)صبيع( خرب اؼببتدأ أم: ؾبموعوف، ك)ؿبضركف( 

، كفيهم من قولو "كاألحسن اإللغاء" أٌف اإلعماؿ ]جائز، نعم ريكم  : 2الكسائي عن 1 خرب ثافو
 [6{ ۖ  لَّمَّا لىيػيوىفػّْيػىنػَّهيٍم رىبُّكى أىٍعمىاؽبىيٍم  ////}كىًإفَّ كيبلِّ : ]5كابن كثَت 4، كقرأ نافع3"إمٌنا[ زيدان قائمه"

 [111]سورة ىود، اآلية 
 

 ]ال التي لنفي الجنس[                                
(( انصب لنفي الجنسالتربئة"، ))(( ]أم: ىذا مبحثها، كتسمى[ "ال ال التي لنفي الجنس))    

(( إذل نكرتو، كبو: ال مضافاً (( متعٌلق بانصب ))بال(( ]أم: اظبان منٌكران[ ))منكوراً حاؿه من ال، ))
(( كىو الذم بعده من سبامو، كيسمى ميطوَّال/، ]كميطوَّال أم: أو َشبيَهوصاحبى بر  فبقوت، )

(( ّٔا، فبل تعمل يف معرفة كال نكرة منفصلة، بل مّتصال، كبو: ال قبيحا فعلو ؿبمود )) 7 فبدكدان[
(( ورَك بهتمل كجيب تكرارىا، كبو: ال زيد يف الدار كال عمرك، كال يف الدار رجل كال امرأة، ))

(( لتضٌمنو معٌت من مبنياً بو ))8 (( مع ال، كاؼبراد بو ىنا ما ليس ]مضافان كال شبيهان[))المفرداالسم 

                                                           

 .348(، كشرح الكافية الشافية ص434/ 2، كشرح صبل الزجاجي البن عصفور)76ينظر: شرح اللُّمع البن برىاف العكربم، ص  :1
صل كاؼبولد، أٌكؿ الطبقة الثانية من كباة الكسائي: ىو أبو اغبسن علي بن ضبزة بن عبد اهلل بن عثماف الكسائي موذل بٍت أسد، فارسي األ  :2

(، 256/ 2ق على اختبلؼ. ينظر: إنباه الركاة)193ك 182الكوفة، كىو أحد القراء السبعة، صٌنف يف النحو كالقراءات، كمات بالرٌم ما بُت 
 .127(، كطبقات الزبيدم ص162/ 2كبغية الوعاة)

ما غَت اؼبوصولة بإٌف كأخواهتا كفتها عن العمل إال ليت فإنو جيوز فيها اإلعماؿ كاإلمهاؿ،  : قاؿ ابن عقيل يف شرحو على األلفية: )إذا اتصلت 3
قائم"، فتقوؿ: "إمنا زيد قائم" كال جيوز نصب زيد، ككذلك أف ككأف كلكن كلعل كتقوؿ: "ليتما زيد قائم"، كإف شئت نصبت زيدا فقلت "ليتما زيدا 

ما إف اتصلت ّٔذه األحرؼ كفتها عن العمل كقد تعمل قليبل كىذا مذىب صباعة من النحويُت كالزجاجي كظاىر كبلـ اؼبصنف رضبو اهلل تعاذل أف 
فش كابن السراج. كحكى األخفش كالكسائي "إمنا زيدا قائم" كالصحيح اؼبذىب األكؿ، كىو أنو ال يعمل منها مع ما إال ليت كأما ما حكاه األخ

 (.375/ 1كالكسائي فشاذ.( شرح ابن عقيل)
ق. 169ك 150: ىو نافع بن عبد الرضبن بن أيب نعيم الليثي كالءن الفارسي أصبلن، إماـ أىل اؼبدينة يف القراءة كأحد القراء السبعة، تويف ما بُت  4

  (.330/ 2ينظر: طبقات القراء)
ن الصحابة كركل عنهم، ككاف إماـ أىل مكة يف ق، كأدرؾ كثَتا م45ىو عبد اهلل بن كثَت بن عمرك بن زاداف بن فَتكز بن ىرمز، كلد دبكة سنة  :5

 (.443/ 1ق. ينظر: طبقات القراء)120القراءة حىت مات سنة 
(، كحجة القراءات 28/ 2للفراء) : ككافقهما ابن ؿبيصن يف زبفيف )إف(، كميم )ؼبا(، كقرأ اعبمهور بتشديدمها معان. ينظر: معاين القرآف 6
 .(.29/ 2، كالبياف يف غريب إعراب القرآف)351ص
 : يف )أ(: أم مصدران. 7
 : يف )ب(: دبضاؼ كال شبها. 8
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(( أم: عبلمة نصبو لو أعرب من فتحة، كان نصبو( أم: الشيئ الذم ))(على مامن اعبنسية ))
، كال غلمافى لك، أك ياء مفتوح ما قبلها يف اؼبثٌٌت،  [ 2 اآلية ، البقرة سورة{]ًفيوً  رىٍيبى  الى }كبو: 

 كقولو:
 1........................... *** تػىعىزَّ فبل إٍلفىُتى بالعىيًش ميتّْعا 

 ياء مكسور ما قبلها يف اعبمع كما أغبق بو، كبو قولو: أك
شىري الٌناسي ال بىنُتى كال آباءى   //2*** إاٌل كقد عىنىتػٍهيم شيئيوف حيي

 كقولو:
 

 3........................... أرل الرَّبعى ال أىٍىًلُتى يف عىرىصاتًًو ***
 ، كقد ريكم بالوجهُت قولو:الفتح  4أك كسرة يف اعبمع باأللف كالتاء، كجيوز فيو أيضا

 
 5 فيًو نػىلىذُّ كال لىٌذاتى للًشيًب  ...........................***

 كقولو:
                                                           

 (.146/ 1(، كمهع اؽبوامع)333/ 2، كاؼبقاصد النحوية)395: البيت ببل نسبة يف زبليص الشواىد  1
 ]الطويل[              ك سبامو:                                  

 ................... *** كلكن لويرٌاد اؼبنوف تتابيع 
، من العزاء كىو الصرب، إلفُت: تثنية إٍلف، كىو األليف من األيلفة، الويرٌاد: صبع كارد. : أم تسلَّ كتصربَّ  اللغة: تىعزَّ

 كاؼبعٌت أنو ال يبقى أحد بعد من مضى، كلكن يتبع بعضهم بعضا.
 اء اؼبفتوح ما قبلها ألنٌو مثٌت.يف قولو: "إلفىٍُتً" حيث كقع اظبا لبل النافية للجنس، كبٍت على اليالشاىد 

 (.146/ 1(، كاؽبمع)2/223، كالدرر)396: البيت من اػبفيف، كىو بغَت نسبة يف زبليص الشواىد  2
 اللغة: عىنىتهم: أم أمهٌتهم.

 (.146/ 1، كاؽبمع)396(، كزبليص الشواىد 868/ 2: من الطويل، لقائل ؾبهوؿ يف التذييل) 3
 اللغة: العرصات: صبع عرصة، كىي البقعة من الدكر ليس فيها بناء.

 : يف )ب(: الكسر ك. 4
 : عجز بيت لسبلمة بن جندؿ)شاعر جاىلي(، كىو من قصيدة يف التحسر على الشباب مطلعها:   ]الكامل[ 5

 أكدل الشباب ضبيدا ذك التعاجيب*** أكدل كذلك شأكه غَت مطلوب
 كصدر البيت الشاىد:

دو عواقبيو***...  إٌف الشباب الذم ؾبي
 .11كالقصيدة يف ديوانو ص

، كليس يف الشيب ما ينتفع بو، إمنا فيو اؽبـر  اللغة: ؾبد عواقبو: يعٍت إذا تيعقبت أمور الشباب، كيجد يف عواقبو العز، كإدراؾ الثأر، كالرحلة يف اؼبكاـر
 كالعلل. 
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 1 .......................... ال سابغات كال جىٍأكاءى باسلةن ***

(( أم: االظبُت معان، كبو: ))فافتحهمايف عطف النكرة اؼبفردة على اسم ال  وإن كرَّرَت )ال(())
 :(( مع فتح األٌكؿ فاألٌكؿ، كقولو والثاني انِصب وارفعنالحوؿ كال قوة إال ب... ))

 2........................... ***الى نىسىبى اليىوـى كالى خيلَّةن 
 ، كالثاين كقولو:

َـّ رل إٍف كاف ذاؾى كال أبي  *** ...........................  3ال أ
 (( معان، كقولو: ارفعهما))

 4ال ناقىةه رل يف ىذا كال صبىىله  *** ...........................
                                                           

 : صدر بيت من البسيط لقائل ؾبهوؿ، كعجزه: 1
 ...............*** تقي اؼبنوف لدل استيفاء آجاؿ

 (.146/ 1(، كاؽبمع)226/ 2، كالدرر)396كىو يف زبليص الشواىد 
 اليت يعلوىا السواد لكثرة الدركع.اللغة: سابغات: صبع سابغة، كىي الدرع الواسعة، اعبأكاء: اعبيوش العظيمة، كىي 

 هُت.الشاىد يف قولو: "سابغات" حيث جاء صبع اؼبؤنث السادل اظبا ؿ)ال(، فجاز فيو البناء على الفتح، أك البناء على الكسر، كقد ريكم بالوج
(،كلو أك 476/ 2الدرر)، ك 405(، كزبليص الشواىد ص285/ 2: صدر بيت من السريع، ألنس بن عباس بن مرداس السلمي يف الكتاب) 2

، كببل نسبة يف اللمع 37(، كأليب عامر جد العباس بن مرداس يف ذيل ظبط الآلرل ص587، 583/ 1لسبلمة بن قضاعة يف شرح أبيات سيبويو)
 .135(، كشرح ابن الناظم ص226/ 1، كمغٍت اللبيب)128يف العربية ص

 كعجزه:
 ***اٌتسىعى اػبًٍرؽي عىلىى الرَّاًقعً 

 يضا:ك يركل أ
 ***اتسعى الفىٍتقي عىلىى الرَّاًتقً 

 اللغة: كخلة: صداقة، الراقع: من رقع الثوب إذا أصلح اؼبوضع اؼبتخرؽ منو، كمثلو: الراتق.
 الشاىد: يف قولو: "كال خلة" حيث نصب "خلة" على تقدير أف تكوف "ال" الثانية زائدة مؤكدة، كيكوف خلة عطفنا على اسم ال األكذل.

(، كلرجل من مذحج، أك لضمرة بن ضمرة، أك ؽبٌماـ أخي جٌساس بن مرة 292/ 2من الكامل كىو لرجلو من مذحج يف الكتاب) : عجز بيت 3
، كىو لرجل من بٍت عبد مناؼ، أك البن األضبر، أك لضمرة بن ضمرة، أك لرجل من مذحج، أك ؽبٌماـ بن مرة، أك لرجل 405يف زبليص الشواىد 

( مادة )ح م س(. كقيل غَت ذلك، كىو ببل 61/ 6(، كىو ؽبٌٍت بن أضبد، أك لزرافة الباىلي يف لساف العرب)175/ 6ر)من بٍت عبد مناة يف الدر 
 .241(، كجواىر األدب 162/ 4(، كاألشباه كالنظائر)371/ 4نسبة يف اؼبقتضب)

 كصدر البيت: 
 ***ىذا لىعىمركم الصَّغار بعينو
 كييركل: "ىذا كجىدُّكيم".

 اللغة: الصَّغار: الذؿ كاؽبواف.
" مرفوعا باالبتداء بعد ال النافية غَت العاملة اليت تلت ال النافية للجنس. " حيث جاء "أبي  الشاىد: يف قولو: "ال أبي

 : عجز بيت من البسيط، كقائلو ىو عبيد بن حصُت اؼبعركؼ بالراعي الٌنمَتم من قصيدة غزلية أكؽبا: 4
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 (( الثاين، كقولو وافتحن)) 1(( انظر كجهوبضعف(( األٌكؿ ))وارفع))
 2 ........... *** فبل لغوه كال تأثيمى فيها

 
 ]كان وأخواتها[                                      

(( صار(( أم: أقاـ ليبل ك))بات(( الناقصة ك))ِلكانمبحثها، ))(( أم: ىذا كان وأخواتها))    
((: أقاـ يف النهار ظلّ (( كىي لنفي اغباؿ ك))ليس(( أم: دخل يف اؼبساء ك))أمسىأم: ربٌوؿ ك))

( ( فًتفع اؼببتدأ، أم ربدث ل)إّن( من عمل(( ثبت ) )عكس ما(( أم: بقي كاستمر ))ما دامك))
(( أضحى(( ك))أصبحاظبها، كتنصب خربه على أنٌو خرب ؽبا، ككذلك ))فيو رفعان جديدا على أنٌو 

(( ماضي يزاؿ، كىذه زال(( ك))فتي(( ك))انفكّ (( ك))برحدبعٌت: دخل يف الصباح، كالضحى، ك))
(( الباء ىنا للمصاحبة، كاؼبعٌت أٌف رفع اؼببتدأ كنصب اػبرب ثابته لربح بنحواألربعة دبعٌت كاحد، ))

(( ]أم: نفيها،//// ففيو نفي ذي األربعةِ هنا ]كائنة مع "كبو" أم: شبو[ ))كما بعدىا حاؿ كو 
إقامة الظاىر مقاـ اؼبضمر، يعٍت: ككذا/// مع النفي نفسو، كاؼبرادي بشبًو النفي النهيي ك[الدعاءي، 

تىاللًَّو تػىٍفتىأي }، كمثالو تقديران: [91}لىن نػَّبػٍرىحى عىلىٍيًو عىاًكًفُتى{]سورة طو، اآلية  لفظا:3 فمثاؿ النفي
 ، كمثاؿ النهي قولو:[85تىٍذكيري ييوسيفى {]سورة يوسف، اآلية 

 4*** ًت فىًنٍسيىانيوي ضبلىؿه ميًبُتي  صىاًح مشىٍّْر كىالى تػىزىٍؿ ذاًكرى اٍلمىوٍ 

                                                                                                                                                                      

 أنت أـ تىغلي***كقد ينٌسيك بعض اغباجة الكسلي قالت سيلىيمى أتثوم 
 كصدر البيت الشاىد:

 كما ىىجىرتيًك حىت قيلًت ميعًلنةن***
 .233كالقصيدة يف ديوانو ص

 الشاىد: قولو: "ال ناقة رل يف ىذا كال صبل" حيث تكررت "ال"، فرفع االسم بعد "ال" يف اؼبوضعُت.
 .: أم: انظر كجهو يف اؼبثاؿ اآليت 1
(، 415/ 1(، كسر صناعة اإلعراب)165/ 2، كببل نسبة يف ارتشاؼ الضرب )54ر بيت من الوافر ألمية بن أيب الصلت يف ديوانو ص: صد 2

 .136كشرح ابن الناظم ص
 كسبامو:

ا مقيم  ***كما فاىوا بو أبدن
 اللغة: اللغو: القوؿ الباطل. التأثيم: من اإلمث، كىو ارتكاب اغبراـ.

  تأثيمى" حيث أعمل "ال" األكذل عمل "ليس"، أك أبطل عملها، كأعمل "ال" الثانية عمل "ال" النافية للجنس.الشاىد: "فبل لغوه كال
 : يف )ب(: فمثالو لفظا. 3
 (.111/ 1(، كاؽبمع)14/ 2، كاؼبقاصد النحوية)230: البيت من اػبفيف، كىو ببل نسبة يف زبليص الشواىد  4
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 كمثاؿ الدعاء:
كىال زاؿى مينهىبٌل جًبيرعاًئًك القىطري  ...........................***

1 
 

 ۖ  } (( بينها كبُت اظبها، كبو: توسيط الخبر(( أم: يف كل أفعاؿ الباب ))في الكل وجائز))    
، اآلية  نىا نىٍصري اٍلميٍؤًمًنُتى{]سورة الرـك  ، كقولو:[47كىكىافى حىقِّا عىلىيػٍ

 2كلىيسى سىواءن عادًله كىجىهوؿي  .........................***
 كقولو:

 3أليس عظيمان أف تيلمَّ ملٌمةه*** كليس علينا يف اػبطوب معوَّؿي 
 كقولو:

ٍوًت كاؽبىرىـً  ال
ى
اًر اؼب اتيوي بًادّْكى  4طيبى لًلعىيًش مىا دىامىٍت مينػىغَّصىةن *** لذَّ

 كقولو:
كىال زاؿى مينهىبٌل جًبيرعاًئًك القىطري  *** ...........................

1 
                                                                                                                                                                      

 حيث عمل الفعل "زاؿ" عمل "كاف" ألنو مسبوؽ بنهي. الشاىد: قولو "ال تزؿ ذاكرى اؼبوت"،
 : عجز بيت من الطويل لغيبلف بن عقبة اؼبعركؼ بذم الٌرمة يقولو يف صاحبتو مٌي، كصدره: 1

 أال أٍسًلمي يا دار مٌية على الًبلىى***
 (.559/ 1كىو يف ديوانو)

 بلؿ، كىو انسكاب اؼباء كانًصبابو، جبيرىعاًئك: اعبرعاء رملة مستوية ال تنبت شيئا.اللغة: الًبلى: من بًليى الثوب يبلى إذا اىًتئ، مينهبٌل: من االهن
 اؼبعٌت: يدعو الشاعر لدار صاحبتو بدكاـ ىطوؿ األمطار كالسبلمة من احملن كاؼبصائب.

 .الشاىد: يف قولو: "الزاؿ منهبٌل جبرعائك القطر"، حيث عملت "زاؿ" عمل "كاف" لتقدـ "ال" الدعائية عليها
، كلو 123(، كشرح اؼبرزكقي على اغبماسة 331/ 10)ط: دار صادر(، كيف خزانة األدب) 92: عجز بيت للسموأؿ بن عادياء يف ديوانو ص 2

، كشرح 140، كشرح ابن عقيل 204(، كببل نسبة يف شرح عمدة اغبافظ 72/ 2، كاؼبقاصد النحوية)237أك للجبٌلح اغبارثي يف زبليص الشواىد 
 (.112/ 1األمشوين)
 كصدره:

ًهلًت الناسى عٌنا كعنهم***  سىلي إف جى
 الشاىد: يف قولو "ليس سواء عادل كجهوؿ" حيث قٌدـ خرب "ليس" كىو "سواء" على اظبها كىو "عادل"، كىو جائز.

، كىو لعركة بن الورد 495، كمعجم الشعراء للمرزباين 217: بيت من الطويل ليزيد بن خذاؽ العبدم)جاىلي( يف اغبماسة)بركاية اعبواليقي(  3
 .237(، كىو ببل نسبة يف زبليص الشواىد 208/ 1، كالدٌر الفريد البن أيدمر)97يف ديوانو 

 الشاىد: يف توسيطو ػبرب ليس بُت ليس كاظبها يف قولو "أليس عظيما أف تلم ملمة".
 

 (.20/ 2(، كاؼبقاصد النحوية)69/ 2، كالدرر)241: البيت من البسيط، كىو لقائل ؾبهوؿ يف زبليص الشواىد   4
 الشاىد فيو قولو: "ما دامت منغصة لذاتو" حيث قدـ خرب "ما داـ"، كىو "منغصة" على اظبها، كىو "لذاتو".
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أم: الداخلة عليها )ما( نافية كانت أك ذوات )ما((( اػبرًب األفعاؿى ))(( أم: سبقي وسبقو))
(( خرب عن سبقو، فيمنع: ضر((، كقولو ))ليس(( سبقو ))المصدرية ظرفية، كىي اليت قبل داـ ))

"قائما ما كاف زيد"، ك"قاعدا ما زاؿ بكر"، ك"ال أكلمك حاضرا ماداـ زيد"، كال دينع: "قائما ليس 
كيفهم من كبلـ الناظم أف سبق  4، كاختاره الناظم، كفيو خبلؼ3كمن تبعو 2يوزيد" عند سيبو 

اػبرب// األفعاؿ اؼبنفية بغَت )ما( جائز، كىو كذلك، كبو: "قائم دل يكن زيد"، ك"كاثقا بك ال أزاؿ"، 
 ك"سائبل عنك لن أبرح"، كقولو:
 5........................... مىٍو عىاًذرل فىهاًئما لىٍن أىبٍػرىحىا ***

 
 ]ما الحجازية[                                      

 (( يف َكَلْيسالنافية ))الحجاز )ما((( (( لغة ))وفي(( أم: ىذا مبحثها،/ ))ما الحجازية)) 
اإياىا يف اؼبعٌت، كبو: 6 العمل، كىو رفع االسم كنصب اػبرب؛ ؼبشأّتها ذى بىشىرنا {]سورة  }مىا ىٰى

اهًتًٍم  ،[31يوسف، اآلية  ، كإلعماؽبا عندىم شركط [2{]سورة آّادلة، اآلية  ۖ  }مَّا ىينَّ أيمَّهى
 (، فإف انتقض ّٔا كجب الرفع، كبو:بإال(( كعدـ انتقاضو )مع بَقا نفيأشار إليها الناظم بقولو: ))

                                                                                                                                                                      

 : سبق زبرجيو  1
صلو من اٍلبػىٍيضىاء من أىرض : عمرك بن عثماف بن قنرب موذل بٍت اغبٍىاًرث بن كىٍعب، أبو بشر كيػيقىاؿ: أبو اغبسن، اؼبلقب سيبويو، إماـ النحاة، أى  2

ق 180بو الركباف، كتويف سنة  فىارس، كىنىشىأ بًاٍلبىٍصرىًة، كىأخذ عىن اػٍبىًليل كىييونيس كىأيب اػٍبطاب اأٍلىٍخفىش كىًعيسىى بن عمر، أٌلف كتابا يف النحو سارت
 بشَتاز.

 .133الندل البن ىشاـ، ص : نيقل عن سيبويو القوؿ باعبواز كالقوؿ باؼبنع. ينظر: شرح قطر 3
نو دل يسمع : كامتناع ذلك يف خرب ليس ىو قوؿ الكوفيُت، كاؼبربد، كالزجاج، كابن السراج، كاعبرجاين، كأيب علي يف اغبلبيات، كأكثر اؼبتأخرين؛ أل4

كثر البصريُت إذل اعبواز مستدلُت مثل: "ذاىبا لست"، كألهنا فعل جامد، فأشبهت عسى كخربىا ال يتقدـ باتفاؽ، كذىب الفارسي كابن جٍت، كأ
تقدـ العامل. ينظر: شرح بقولو تػىعىاذلى أىال يػىٍوـ يىٍأتًيهم لىٍيسى مصركفا عىنػٍهيم ؛ كذلك ألف يـو متعلق دبصركفا كقد تقدـ على ليس، كتقدـ اؼبعموؿ يؤذف ب

  .(292/ 6(، كالدر اؼبصوف للسمُت اغبليب)243/ 1، ك األمشوين)133القطر البن ىشاـ ص
(، كدل نقف عليو 110/ 2(، كحاشية اػبضرم على شرح الصٌباف)234/ 1، كاألمشوين)103: بيت من الرجز بدكف عزك يف شواىد التوضيح  5

 يف غَتىا.
 كىو بتمامو: 

 مو عاذرل فقائما لن أبرحا*** دبثًل أك أحسنى من مشس الضحى
 ئم.اللغة: مو: اسم فعل أمر دبعٌت اكفف أك أسكت، العاذؿ: البل

 الشاىد: يف قولو: "لن أبرحا" حيث قدـ خرب أبرح "قائم" عليها، مع كونو منفيا ب"لن"، كىذا جائز عند البصريُت.
 

 : يف )د(: ؼبشأّتهما. 6
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{]سورة آؿ عمراف، اآلية  كاػبرب،   1(( االسمترتيب(( مع بقاء ))و، ))[144}كىمىا ؿبيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه
منهما يف مرتبتو، فلو تقٌدـ اػبرب على االسم كجب الرفع، كبو: "ما قائم  2 كىو جعل كل ]كاحد[

 زيد"، كمنو قولو:
 3كما خذؿ قومي فأخضع للعدا*** كلكن إذا أدعوىم فهم ىمي 

عند البصريُت، أك نافية مؤكدة كما عند  سواء جعلنا )إف( بعد )ما( زائدة كافة كمابال )إن((( ))
((، فإف كجدت )إف( كجب الرفع، كبو: "ما إف زيد قائم"، مطلقاالكوفيُت، كىذا معٌت قولو: ))

 كمنو قولو:
انىةى ما ًإٍف أىنٍػتيمي ذىىىبه ***  4........................... بىٍت غيدى

 
 المقاربة[ ]أفعال                                      

 
(( أم: ىذا مبحثها، كيف تسميتها بذلك تغليب؛ إذ منها ما ىو للرجاء أفعال المقاربة))    

(( //// ]خرب[ يرّجح اقتران]كىعىسىى،  كمنها ما ىو للشركع ، لكن دل يذكر الناظم[ شيئا منها، ))
كقوؿ (( ]بأن(( ]كىو للًتجية،[ ))عسى(( ]كىي ؼبقاربة حصوؿ اػبرب، ك[))أوشكت))

 [:5الشاعر
 6كلو سيئلى الناسي الًتابى ألكشكوا *** إذا قيلى: ىاتوا أٍف ديلوا كدينعوا

                                                           

 : يف )ب( ك)د(: بُت االسم . 1
 : ساقط من )ب( ك)د(. 2
 (.94/ 2كاؼبقاصد النحوية) (،122/ 1(، كاألمشوين)279/ 1: البيت من الطويل ببل نسبة يف أكضح اؼبسالك) 3

: صبع خاذؿ، كىو الذم يتخلى عن اؼبساعدة كقت اغباجة.  اللغة: حيذَّؿه
 الشاىد: قولو "ما خذؿ قومي" حيث أبطل عمل "ما" لتقدـ اػبرب على اؼببتدأ.

 (.123/ 1(، كاؽبمع)25/ 1، كمغٍت اللبيب)277: بيت من البسيط، كىو ببل نسبة يف زبليص الشواىد   4
 كسبامو:

 ***كال صريفه كلكن أنتم اػبىزىؼي  
 اللغة: بٍت غدانة: حيّّ من بٍت يربوع، الصريف: الفضة.

" حث زيدت "إف" بعد "ما" فبطل عملها، كاحتٌج الكوفيوف بركاية يعقوب بن السٌكيت، كفيها "ذىبان" ك" صريفان" الشاىد: يف قولو "ما إف أنتم ذىبي
 .278ة ؿ"ما". زبليص الشواىد بالنصب على أٌف "إف" نافية مؤكد

 : يف )أ(: الشارع. 5
 (.130/ 1(، كاؽبمع)144/ 2، كالدرر)322: من الطويل، لقائل ؾبهوؿ يف زبليص الشواىد  6
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، كقد جيٌرد من )أف(،  [52فػىعىسىى اللَّوي أىف يىٍأيتى بًاٍلفىٍتًح {]سورة اؼبائدة، اآلية  ۖ  }  كقولو تعاذل:
 كقولو:

يػيوىاًفقيهىاييوًشك مىٍن فػىٌر ًمٍن ًمنيَّتو *** يف بػىٍعض ًغراتو 
1 

 كقولو:
 2عىسى الكىربي الَّذم أىمسىيتي فيًو*** يىكوفي كىراءىهي فػىرىجه قىريبي 

 
((،  ُعِكسا(( بفتح الراء ككسرىا أيضا، كمها دبعٌت أكشك، ))كربتُ ( ك))كاد(( خرب ))وفي())

  3 فَتجح ذبريده، ]كقولو:[
  4كىرىبى اٍلقىٍلبي ًمٍن جىوىاهي يىذيكبي *** ًحٍُتى قىاؿى الويشىاةي ًىٍنده غىضيٍوبي 

 كقد يقًتف ّٔا، كقولو:
كىمىا اجتمعى اؽبًلباجي يف بطن حيرٌةو *** مىعى التٍَّمر ًإالَّ ىىمَّ أىف يتكٌلما

5 
 اؽبلباج: بالكسر، اللنب اػباثر، كقولو:

                                                                                                                                                                      

 كقبلو: 
 أبا مالكو ال تسأؿ الناس كاٍلتىًمٍس*** بكفَّيك فضل اهلل كاهلل أكسعي 

(، كلعمراف بن حطٌاف يف ديوانو 187/ 2(، كاؼبقاصد النحوية)162/ 3، كالكتاب)42نو : البيت من اؼبنسرح، كىو ألمية بن أيب الصلت يف ديوا 1
/ 1(، كاؽبمع)98/ 1(، كببل نسبة يف اؼبقٌرب)136/ 2، كالدرر)323، كألمية بن أيب الصلت، أك لرجل من اػبوارج يف زبليص الشواىد 123
129.) 

 اللغة: غراتو: صبع غرَّة، كىي الغفلة.
 رب "يوشك" غَت مقًتف ب"أف".الشاىد: ؾبيء خ

، كشعر ىدبة بن خشـر العذرم)تح: 225(، كالٌلمع 159/ 3: من الوافر ؽبيدبة بن خشـر العيذرم)شاعر إسبلمي(، كىو لو يف الكتاب) 2
 (.70/ 3(، كاؼبقتضب)98/ 1، كاؼبقرب)128، كببل نسبة يف أسرار العربية 57اعببورم( 

 ريب" حيث كقع خرب "عسى" فعبل مضارعا ؾبٌردا من "أف" اؼبصدرية.الشاىد: قولو "يكوف كراءه فػىرىج ق
 : زيادة منا يقتضيها أسلوب اؼبؤلف. 3
(، 141/ 2: من اػبفيف، كىو لكحلبة الَتبوعي) كقيل اظبو ىبَتة، ككحلبة اسم أٌمو، كىو من فرساف بٍت سبيم(، أك لرجل من طٍيئ يف الدرر)   4

 .169(، كشرح ابن عقيل 130/ 1، كاؽبمع)330نسبة يف زبليص الشواىد  (، كببل189/ 2كاؼبقاصد النحوية)
، من كشى بو يشي كشاية، إذا زٌل عليو كسعى بو.  اللغة: كرب: كاد، جواه: اعبول شدة الوجد، الوشاة: صبع كاشو

  الشاىد: يف قولو "يذكب" حيث جرد خرب "كرب" من "أف".
 

 ، كدل قبده يف غَتمها.813، كشرح عمدة اغبافظ 1202ك 1114من الطويل، كىو ببل نسبة يف صبهرة اللغة  : البيت 5
 الشاىد: يف قولو "أف يتكٌلما" حيث قرف خرب "كاد" ب"أف".
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ا أٍف تػيقىطَّعىا  كىقىدٍ  ***  1كىرىبىٍت أٍعنىاقػيهى
(( مظهرا جّردىما(( انظر ىذه اللفظة، يعٍت أكشك كعسى اظبان ))األّولتان(( الكلمتاف ))وإن تلِ ))

أو بهما بو )) 3مكتفى   2أم: جٌردمها من الضمَت العائد عليو، كاجعلهما مستندتُت إذل "أف يفعل"
: -كىو لغة اغبجاز-يفعل" ىو اػبرب، فقل على التجريد  (( يكوف ىو االسم، ك"أفارفع مضمرا

-"الزيداف ]عسى)أك أكشك( أف يقوما"، ك"الزيدكف عسى)أك أكشك( أف يقوموا"، كعلى اإلضمار 
 عسيا)أك أكشكا( أف يقوما"، ك"الزيدكف عسوا)أك أكشكوا( أف يقوموا". 4 : "الزيداف[-كىو لغة سبيم

 
 ]ظننت وأخواتها[                                      

(( ذو نصب(( // كل كاحد منهما ))مبتدأ وخبر(( أم: ىذا مبحثها، ))ظننت وأخواتها))    
 5 (( يفيد يف اػبرب[وفعل قلبِ (( يفيد يف اػبرب ]ربويل صاحبو إليو ))بفعل تحويلعلى اؼبفعولية ))

 يقينا أك رجحاف كقوع، فمن النوع األكؿ: صٌَت كقولو: 5
 6........................... فىصييػّْريكا مثلى كىعىٍصفو مىأكيوٍؿ ***

 كجعل، كقولو: 
 

                                                           

 : عجز بيت أليب زيد السلمي من الطويل، كصدره: 1
 سىقاىا ذىكيك األحبلـً سىٍجبلن على الظَّما***

، 330(، كزبليص الشواىد 99/ 1، كببل نسبة يف اؼبقٌرب)815(، كشرح عمدة اغبافظ 193/ 2(، كاؼبقاصد النحوية)143/ 2كىو يف الدرر)
 (.130/ 1كاؽبمع)

 اللغة: ذكك األحبلـ: أصحاب العقوؿ، سىجبل: السىٍجلي الدلو إذا كاف فيو ماء، تقٌطعا: أم تتقٌطعا، حذفت إحدل التائُت فيو للتخفيف.
 خرب "كرب" فعبل مضارعا مقًتنا ب"أف". الشاىد: ؾبيء

 : يف )ب(: )أف( بفعل. 2
 : يف )أ(:معتفى بو. 3
 : ساقط من )أ(. 4
 : ساقط من )ب(. 5
(، كىو غبميد األرقط يف 402/ 2(، كاؼبقاصد النحوية)53/ 1، كشرح شواىد اؼبغٍت)181: رجز لريؤبة بن العجاج يف ملحق ديوانو ص 6

 (.150/ 1(،كاؽبمع)350، 141/ 4، كاؼبقتضب)296(، كببل نسبة يف سر صناعة اإلعراب ص250/ 2كالدرر)(، 480/ 1الكتاب)
 كصدره:

 كلعبٍت طىَت ّٔم أبابيٍل***
 اللغة: أبابيل: صباعات كفرؽ، العصف: الزرع الذم أيكل حٌبو كبقي تًبنو ككىرقو.

كا مثل" حيث استعمل الفعل "صٌَت"   ؼبعٌت التحويل من حالة إذل حالة، كنصب ّٔا مفعولُت "كاك اعبماعة" ك"مثل".الشاىد: يف قولو: "كصيَتّْ
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 1........................... جىعىلتى جزائي ًغلظىةن كفضاضػػىةن ***
{]سورة النساء، اآلية  ۖ  }  كازبذ، كبو: ذى [125كىازبَّىذى اللَّوي ًإبٍػرىاًىيمى خىًليبلن  ، كقولو: 2، كزبًى

ٍذتي   4........................... غيرىازى ًإثٍػرىىيمي دىلًيبلن ***  3زبًى
 ، كترؾ، كقولو:5فداؾ اللَّوي ككىب، كبو: كىبٍت 

ٍسًح شارًبيوٍ  ***أخا ٍيتيوي حىتَّ إذا ما تػىرىٍكتيوي كرىبػَّ 
ى
 6اٍلقىٍوـً كاٍستػىٍغٌتى عىًن اؼب

 كرٌد، كقولو:
 8.......................... ***  7فػىرىدَّ شيعيورىىينَّ السُّودى بًيضنا

 كمن النوع الثاين: 
 (( دبعٌت حسب، كبو قولو: ظنّ ))

                                                           

، البيهقي يف دالئل النبوة اركاى ،-كسلم عليو اهلل صلى- نبوتو دالئل من كقصتها النيب، إذل ابنو يشكو رجل قاؽبا مشهورة قصيدة من البيت:  1
"دل يرك ىذا اغبديث ّٔذا اللفظ كالشعر عن اؼبنكدر بن ؿبمد بن  اظبو ؿبمد، كقاؿ: ، باب اؼبيم، من6570الطرباين يف اؼبعجم األكسط، برقم: ك 

اؼبعجم األكسط، لسليماف بن أضبد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم اؼبنكدر إال عبد اهلل بن نافع، تفرد بو عبيد بن خلصة"، ينظر 
(، كدالئل النبوة، ألضبد بن اغبسُت 6/339: طارؽ بن عوض اهلل بن ؿبمد , عبد احملسن بن إبراىيم اغبسيٍت، القاىرة: دار اغبرمُت )حالطرباين، ت

، 1: عبد اؼبعطي قلعجي، بَتكت: دار الكتب العلمية، دار الرياف للًتاث، طحبن علي بن موسى اػبيٍسرىٍكًجردم اػبراساين، أبو بكر البيهقي ، ت
 (.6/304)ـ، 1988

 : يف )ب( : ازبذ. 2
3 .  : يف )ب( : ازبذتي
 : صدر بيت أليب جندب بن مٌرة اؽبذرل من الوافر، كعجزه: 4

 *** كفػىٌركا يف اغًبجاز لييعجىزكين
 (.400/ 2(، كاؼبقاصد النحوية)354/ 1، كشرح أشعار اؽبذليُت)90كىو يف ديواف اؽبذليُت ص

، غيراز: : أم ازٌبىذتي  اسم كاد، أثرىم: عقبهم. اللغة: زبذتي
 الشاىد يف نصب "زبذ" الداؿ على التصيَت ؼبفعولُت "غراز" ك"دليبل".

 : حيكي عن ابن األعرايب، ككىبٍت دبعٌت صٌَتين أك جعلٍت، كياء اؼبتكلم مفعوؿ أكؿ، ك"فداؾ" مفعوؿ ثاف. 5
 (.150/ 1(، كاؽبمع)398/ 2ة)(، كاؼبقاصد النحوي251/ 2: البيت من الطويل لفرعاف بن منازؿ يف الدرر) 6

 اللغة: استغٌت عن اؼبسح شاربو: كناية عن الكرب كاالستغناء عن الناس.
" حيث نصب الفعل "ترؾ" الذم دبعٌت "صٌَت" مفعولُت مها "اؽباء" ك"أخا"  الشاىد: "تركتو أخا القـو

 : يف )أ( ك)ب(: بيضاء. 7
 صدر بيت من الوافر، كعجزه::  8

 ***كرٌد كجوىىهيٌن الًبيضى سودان 
، 126(، كألدين بن خرمي يف ديوانو ص417/ 2، كاؼبقاصد النحوية)443، كزبليص الشواىد 143كىو لعبد اهلل بن الزبَت يف ملحق ديوانو ص

 .115ارل ص، كذيل األم191، كللكميت بن معركؼ يف ديوانو ص309(، كمعجم الشعراء ص76/ 3كلفضالة بن شريك يف عيوف األخبار)
 الشاىد: "رٌد" يف اؼبوضعُت دبعٌت "صٌَت" كنصب مفعولُت.
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 2........................... ***  1ظىنػىٍنتيكى ًإٍف شىبٍَّت لىظىى اغبٍىٍرًب صىالًينا

ٍم {]سورة البقرة، اآلية أك دبعٌت: علم، كبو:  قيو رىًّّْٔ  [46}يىظينُّوفى أىنػَّهيم مُّبلى
 (( دبعٌت: اعتقدت، كقولو:حسبتك))

 3........................... ككيٌنا حىًسبنا كيلَّ بيضاءى شىحمةن ***
 أك علمت، كقولو: 

 4........................... حىًسٍبتي التُّقى كاعبودى خَتى ذبارةو ***
 (( دبعٌت ظٌن، كقولو:عدّ ك))

 5........................... ال أعيدُّ ]اإلقتارى عيٍدمنا كلًكٍن ***

                                                           

 : يف )أ(: طالبان. 1
 (.42/ 2(، كأكضح اؼبسالك)156/ 1(، كشرح األمشوين)381/ 2: البيت من الطويل، كىو ببل نسبة يف اؼبقاصد النحوية) 2

 كسبامو:
 ***فعرَّدتى فيمن كاف عنها ميعرّْدا

 ظى اغبرب: نارىا، صاليان: داخبلن، عرَّدت: من عرَّد الرجل إذا اهنـز كترؾ القصد.اللغة: شٌبت: توقَّدت، ل
 الشاىد: استعمالو "ظن" دبعٌت اليقُت.

 : صدر بيت من الطويل للشاعر الفارس زفر بن اغبارث الًكبليب، كعجزه: 3
ا ـى كضًبَتى  **ليارلى القػىٍينا جيذا

 .636، كاؼبغٍت ص435(، كزبليص الشواىد ص323/ 2اف)كالبيت الشاىد يف التذييل كالتكميل أليب حي
ىو اللغة: كل بيضاء شحمة: أم كنا نطمع يف أمر فوجدناه على خبلؼ ما كنا نظن، كىو من قوؽبم: "ما كٌل بيضاء شحمة، كما كل سوداء سبرة"، ك 

 (.281/ 2من أمثاؿ العرب. ينظر: ؾبمع األمثاؿ)
: قبيلتاف من أصل ديٍت.  جذاـ كضًبَتى

 الشاىد: يف قولو "حسبنا" دبعٌت "ظننا"، فنصبت مفعولُت.
 ، كسبامو:246: صدر بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامرم، كىو يف ديوانو ص 4

 ***رىباحان إذا ما اؼبرءي أصبح ثاًقبل
 اد.اللغة: رباحا: رحبا، ثاقبل: مٌيتان؛ ألف األبداف زبف بالركح، فإذا مات اإلنساف يصَت ثاقبل كاعبم

 الشاىد: يف إيراده للفعل "حسب" دبعٌت اليقُت، فنصب مفعولُت "التقي ك"خَت".
 : صدر بيت من اػبفيف، كعجزه: 5

 ***فٍقدي من قٍد ريزًئٍػتيوي اإلعداـ
 كيركل: "من قد فػىقىدتيوي".

 (.244/ 1، كالشعر كالشعراء)187ص ، كاألصمعيات388كالبيت الشاىد أليب دؤاد اإليادم)جاىلي(، كىو يف ديوانو ص
 اللغة: اإلقتار: التضييق كالفقر، ريزئتو: أيًصبتيوي، من الريزء كىو اؼبصيبة

 الشاىد: يف قولو "ال أعٌد اإلقتارى عيدمان" فقد جاء بالفعل "عٌد" دبعٌت "ظٌن"، فنصب مفعولُت.
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 ((، ]كقولو:ألفىك[))
غيثى ًإذىا *** مىا الرٍَّكعي عىمَّ فىبلى يػيٍلوىل عىلىى أىحىدو 

ي
 1قٍد جىرَّبيوهي ////فىأىٍلفىٍوهي اؼب

 (( ]دبعٌت تيٌقن[، كقولو: /علماك[))
 2........................... عىًلٍمتيكى مىٌنانان، فلىٍستي بآًملو ***

 (( دبعٌت: ظٌن، كقولو:خالك))
 3........................... إخاليك ًإٍف دل تغضيًض الطرؼى ذا ىونل***

 أك علم، كقولو:
 4دىعىاين الغىوىاين عىمَّهينَّ كىًخٍلتيًٍت *** رلى اٍسمه فىبلى أيٍدعىى بًًو كىٍىوى أىكَّؿي 

 (( دبعٌت علم، كقولو:رأىك))
 5........................... *** رأٍيتي اهللى أكربى كلّْ شيءو 

                                                           

 (.335/ 11(، كخزانة األدب)149/ 1كاؽبمع)(، 388/ 2: البيت من البسيط، كىو ببل نسبة فياؼبقاصد النحوية) 1
 اللغة ألفىوه: كجدكه، الرَّكع: اػبوؼ كالفزع، فبل يلوم: أم ال يعطف على أحد، بل يعمُّ اعبميع.

 الشاىد: "ألفوه" حيث نصب مفعولُت.
 

 : صدر بيت من الطويل، كسبامو: 2
 ***نداؾى كلو ظمآفى غرثافى عاريا

 (.352/ 1(، كشرح األمشوين)121/ 1كاؽبمع) (،86/ 2يف الدرر)ببل نسبة كىو 
 اللغة: الندل: العطاء، ظمآف: عطشاف، غرثاف: جائع.

 الشاىد: يف كركد "علم" دبعٌت اليقُت فنصبت مفعولُت "الكاؼ" ك"منانا".
 : صدر بيت من الطويل لقائل ؾبهوؿ، كسبامو:  3

 ***يسوميك ما ال ييستطاع من الوىجدً 
 (150/ 1(، كاؽبمع)385/ 2(، كاؼبقاصد النحوية)248/ 2كىو يف الدرر)

 اللغة: يسومك: أم يكلّْفيك، من السىٍوـ كىو التكليف.
 الشاىد: يف إيراده للفعل "خاؿ" دبعٌت "ظٌن" كنصبو ؼبفعولُت.

 .370: بيت من الطويل للٌنمر بن تولب رضي اهلل عنو،  كىو يف ديوانو ص  4
صبع غانية، كىي اؼبرأة اليت غنيت جبماؽبا كحسنها عن الزًينة، كاؼبعٌت: أنكرتي دعاء الغواين إيام "عمي"، كتركهن اظبي الذم كنت اللغة: الغواين 

 أدعى بو.
 اسم". الشاىد: يف قولو: "خلتيٍت رلى اسم"، حيث كرد الفعل "خاؿ" دبعٌت اليقُت كليس الظن، كمع ذلك نصب مفعولُت "الياء" كاعبملة اإلظبية "رل

، 425(، كزبليص الشواىد ص97/ 4(، كببل نسبة يف اؼبقتضب)371/ 2: صدر بيت من الوافر ػبداش بن زىَت البكرم يف اؼبقاصد النحوية) 5
 .210، كشرح ابن عقيل ص425ص

 كعجزه:
 *** ؿباكلةن كأكثرىىم جنودا 
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 (( دبعٌت ظٌن، كقولو:حجا، ك))[6}ًإنػَّهيٍم يػىرىٍكنىوي بىًعيدنا{]سورة اؼبعارج، اآلية  أك دبعٌت ظٌن، كبو:
ا ثًقىةو ***  1........................... قىٍد كيٍنتي أىٍحجيو أىبىا عىٍمروك أىخى

ٍدنىاهي صىاًبرنا  ۖ  }  (( دبعٌت علمت، كبو:وجدتك)) (( زعماك)) ،[44{]سورة ص، اآلية  ۖ  ًإنَّا كىجى
 دبعٌت ظٌن، كقولو:

ٍتًٍت شىٍيخػػػان كلىٍستي ًبشىٍيخو ***  2........................... زىعىمى
{]سورة التغابن، اآلية  ۖ  }زىعىمى الًَّذينى كىفىريكا أىف لَّن يػيبػٍعىثيوا كاألكثر تعديها إذل أف كصلتها، كبو؛ 

(( كىو إبطاؿ العمل لفظان كؿببلن، كىو حكم ـبتص ّٔا كالتعليق الذم ىو ويقبح اإللغاء، ))[7
(( ُأَول((: حاؿ كوهنا ))إن جاءتإبطاؿ العمل لفظان ال ؿببلن، إال أف األٌكؿ جائز كالثاين الـز ))

 كبو: "ظننت زيده قائمه"، كمنو: قيٌدمت على اعبزأين،3 بضم اؽبمزة كربقيق الواك، ]أم: إف[
 5/ مبلؾى الشّْيمًة األدبي رأيتي أيدّْبتي حىت صار من خيليقي *** إينّْ 4 كذاؾى 
 كقولو:

 
                                                                                                                                                                      

 الشاىد: يف إيراده للفعل "رأل" دبعٌت "علم" كنصبو ؼبفعولُت.
(، كلو أك أليب شبل 376/ 2(، كاؼبقاصد النحوية)248/ 1، كشرح التصريح)440: من بيت لتميم بن أيب مقبل يف زبليص الشواىد ص 1

 (.148/ 1، كاؽبمع)215(، كشرح ابن عقيل ص35/ 2(، كببل نسبة يف أكضح اؼبسالك)237/ 2األعرايب يف الدرر)
 كعجزه:

 ***حىت أؼبَّت بنا يومان ميًلٌماتي 
 ة: أحجو: أظن، أؼبٌت: أصابت، ملٌمات: مصيبات.اللغ

 الشاىد: يف إيراده للفعل "حجا" دبعٌت "ظن" كنصبو ؼبفعولُت.
(، كىو ببل 397/ 2، كاؼبقاصد النحوية)922(، كشرح شواىد اؼبغٍت ص214/ 1: صدر بيت من اػبفيف أليب أمية أكس اغبنفي يف الدرر) 2

 (.38/ 2الك)، كأكضح اؼبس594نسبة يف مغٍت اللبيب ص
 كسبامو:

 ***إمٌنا الشَّيخ مىن يدبُّ دبيبا
: ديشي بتثاقل كبطء.  اللغة: يدبُّ

 الشاىد: يف إتياف "زعم" دبعٌت "ظن" فنصب مفعولُت "الياء" كشيخا".
 النسخ اليت لدينا: "فإف"، كال يوجد جواب الشرط، ككبسب أف اؼبؤلف أراد شرح قوؿ الناظم ))إف جاءت أيكؿ((، فقاؿ: "أم: إف قيٌدمت... : يف 3
 : يف )ب(: ذلك. 4
شرح عمدة (، ك 117/ 1(، كببل نسبة يف اؼبقٌرب)411/ 2(، كاؼبقاصد النحوية)257/ 2: البيت من البسيط كىو لبعض الفزاريُت يف الدرر) 5

 (.153/ 1، كاؽبمع)249اغبافظ ص
 اللغة: اؼببلؾ: ما يقـو بو األمر، الًشيمة: اػبيليق.

 الشاىد: قولو: "رأيت مبلؾ الشيمة األدب" حيث ألغى عمل "رأيت" مع تقدمو.
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ابػىتػىٍيكى   [2قليلي  -ًإخاؿي ذاؾى - 1 يا عىمرك إنَّك قىد مىلىٍلتى صىحابىيت *** ]كصىحى
 كال يقبح اإللغاء إف توٌسطت، كبو: زيده ظننتي قائمه، كقولو:

؟ -ًخٍلتي -3 أىبًاألىرىاًجيًز يىا اٍبنى اللٍُّؤـً تيوًعديين***كىيف األىراجيزً   4اللٍُّؤـي كاػبىىوىري
 أك تأخرت، كبو: زيد قائم ظننت، كقولو: 

 
ـي  ٍوتي تعلىميوفى فبل يير *** ًىبكيم ًمٍن لىظى اغبيركًب اضطرا

ى
 5آتو اؼب
 كقولو:

 
ا ***  ا 6 يىسيودىانًنا أٍف يىسَّرىتٍ مها سىيّْدانا يػىٍزعيماًف كإمنَّ  7غىنىمامهي

 كقولو:
// فقد ظًفرتي كخابيوا ، فإٍف يكن *** ما قد ظننتي  8القوـي يف أثرم ظننتي

                                                           

 : يف )ب(: صىحابىتك. 1
 (.932/ 2اؼبغٍت)(، كشرح شواىد 22/ 1، كاؼبقٌرب)642:البيت من الكامل لقائل ؾبهوؿ يف اؼبغٍت ص 2

 اللغة: صحابة: مصدر صاحب، صحابيت: أم صحابتك إيام، كصحابتيك: أم صحابيت إياؾ، كالتقدير: كمدة صحابتيك قليل.
 الشاىد: قولو: "إخاؿ ذاؾ قليل" حيث ألغى عمل "خاؿ" مع تقدمو.

 : يف النسخ: "باألىراجيًز". 3
( )خ م ؿ(، كىو 226/ 11(، كلساف العرب)407/ 1، كشرح أبيات سيبويو)1028: البيت من البسيط كىو عبرير يف ملحق ديوانو ص  4

(. كتيركل 404/ 2، كاؼبقاصد النحوية)445(، كزبليص الشواىد ص120/ 1ًلمنازؿ بن زمعة اؼبعركؼ بًليعُت يهجو ريؤبة بن العجاج يف الكتاب)
 قافية البيت بالراء كما تركل بالبلـ اؼبضمومة كاؼبكسورة.

 راجيز: صبع أرجوزة دبعٌت الرجز، كىو حبر من كبور الشعر. توعدين: من اإليعاد، ال من الوعد. اػبور: الضعف.اللغة: األ
 الشاىد: يف إلغاء عمل "خاؿ" ؼبٌا توسط بُت مفعوليو.

 (.365/ 1(، كاألمشوين)402/ 2، كاؼبقاصد النحوية)445: البيت من اػبفيف لقائل ؾبهوؿ يف زبليص الشواىد ص 5
 ىد: "آتو اؼبوتي تعلموف" حيث ألعي عمل "تعلموف" لتأخره عن معموليو "آت" ك"اؼبوت"الشا
 : يف )ب(: أٍيسىرىٍت. 6
(، كببل نسبة يف أكضح 403/ 2(، كاؼبقاصد النحوية)255/ 2، كالدرر)446: بيت من الطويل أليب أسيدة الدبَتم يف زبليص الشواىد ص 7

 ( )غ ف ـ(.445/ 12كلساف العرب)(، 153/ 1(، كاؽبمع)59/ 2اؼبسالك)
 اللغة: يىسَّرىٍت: يقاؿ يٌسرت الغنم إذا كثر ألباهنا كنسلها.

 الشاىد: إبطاؿ عمل "زعم" لتأخره عن اعبملة اليت ىي مفعولو.
 ، كدل قبده يف غَتمها.175، كشرح قطر الندل ص683: بيت من الكامل، كىو ببل نسبة يف تذكرة النحاة ص  8

 لفي.اللغة: أثرم: خ
 الشاىد: يف قولو "القـو يف أثرم ظننت" حيث ألغي عمل الفعل "ظن" لتأخره عن مفعوليو.
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(( أم: شيء لو صدر الكبلـ حيث مصّدرٌ (( األفعاؿ القلبية عن العمل يف اللفظ ))وُعل قت))    

( فصل)) )الـً  مت لزيد منطلق، كمنو قولو تعاذل:االبتداء، كبو: عل(( بينها كبينا اعبزأين، كذلك ؾى
ؽو  ۖ  }  ًن اٍشتػىرىاهي مىا لىوي يف اآٍلًخرىًة ًمٍن خىبلى ، [102{]سورة البقرة، اآلية  ۖ  كىلىقىٍد عىًلميوا لىمى

كما  ،[109كىًإٍف أىٍدرًم أىقىرًيبه أـى بىًعيده مَّا تيوعىديكفى{]سورة األنبياء، اآلية  ۖ  } كاالستفهاـ، كبو: 
ًء يىنًطقيوفى{]سورة األنبياء، اآلية النافية، كبو: ؤيالى  .[65}لىقىٍد عىًلٍمتى مىا ىٰى
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 :خاتمة  
 

 خيُلص البحث يف األخري إىل عّدة أفكار و استنتاجات أمّهها :     
  يعّد حتقيق املخطوطات من األدوات العلمية واملنهجية الناجعة لالستفادة من تراث األمة

 والّنهوض مبستواىا احلضاري انطالقا ممّا حّصلو العلماء من معرفة متواترة.

 الًّتاث مرجًعا أساسيا ملنطلق احلاضر حنو املستقبل، حيث متكن ذخائره من احلياة املنشودة  يعترب
 وعلى قدر االىتمام بو يكون الّنفع.

  الّتحقيق نظام دقيق ونقد عميق للمصطلحات واملناىج واملعارف املشكلة لصلب الفكر اإلنساين
 مبختلف العلوم والفنون والّصناعات.

 فحة الرّندية يف شرح التحفة الوردية '' من املخطوطات العلمية الّنحوية القائمة إّن خمطوطة '' الن
على قصد شريف تيسريي ملبادئ الّنحو لطاليب ىذا الّنوع من العلوم، ىذا العلم الذي ساىم '' 

 ابن أب املّزمري '' يف إيضاح طريقة تيسريه وشرحو لعلم الّنحو يف شكل منثور.

 لطبقة موجهاً  والغموض، التكّلف عن بعيد واضح، سلس بأسلوب حوشر  يف أبّ  ابن سار لقد 
 البارزة التعليمية الغاية تقتضيو وما الناظم أراده ما وفق ميشي هبذا وىو التوسطني، النحو دارسي

 .أبّ  ابن مؤلفات جل يف

 مصادر وتوافر خمتلفة، علوم من متكنو عن وأبان ىذا، شرحو يف خمتلفة معارف بني الشارح مجع 
 .والقراءات واللغة النحو ككتب الفنون شىت يف عنده متعددة

  ابن أب املّزمري '' رجل من الرجال الذين سامهوا يف إثراء املعرفة الِعلمية ُعموًما، واللُّغة ''
انعكاًسا ملختلف الظروف اليت شهدهتا  بدورىاخصوًصا، وىذا ما نشهده يف مؤلفاتو اليت تعد 

 منطقة توات.



 خاتمة
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 ال شك فيو أّن اجلزائر تعترب خمزنا للكنوز العلمية املخطوطة، وىذا يدّل على أن العديد من  ممّا
 املناطق اجلزائرية كانت منارات للعلم واملعرفة وقتئٍذ.

  ّيف ظاىرة مسة وىي- الشهرة عن والبعد الذِكر مخول آثروا الكبار اجلزائر علماء من كثريا إن 
 وإعادة العلمية آثارىم عن التنقيب علينا حقهم فمن اآلن، نتفتا خمتلفة ألسباب -ككل املغاربة
 تنهشها الزوايا أركان يف مهملة تركها يف اليوم لنا عذر وال جادة، بدراسات مرفقة جديد من بعثها

 .العابثني أيادي ومتزقها الديدان

 



 
 

 

 األول ادللحق   
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 1نظم التحفة الوردية
 2)المقدمة(

 3بسم اهلل الرحمن الّرحيم
 الَوْردْي: *** ِ ُشكـــــــــــــــــــري أبداً، و ََحـــدي 4قــــــــــــــــــــال الفـــــــــــقًُن ُعـــــــــَمُر ابنُ -1

 على الـــــــــــّرســـــــول العريْب *** و اآلِل و الصـــــحــــِب و تـُّباِع النبْ  مصــــــــلّْــــياً -2
 ــــــِقــــــرْ و بـــــــعُد: فاجلــــــاىُل بالنــــــــحِو حُتِقْر *** إْذ كــــــــــــــــــــــــلُّ ِعـــــــلٍم فإلـــــــــــيو يَفت-3
 6ــــذي )التحــــــــفة الـــــورديّْو( *** فـــــــــي مائٍة و نصِفها زلــــــــــــــويّوْ ّٔــــ 5فــــــــــاْعنَ -4

 الكلمات
 الكـــــــــــــــــلماُت ليَس فيها ُخْلُف *** االســـــــــُم ، مثّ الِفعُل ، مثَّ احلـــــــــــــرفُ -5

، واإلضمارفاالســـــــــُم بالتنـــــوين ، و اإلخبار *** -6  عنو، و)أْل( ،واجلرّْ
( ***كـ)َْل أُقْم(، أو كان أمرًا كـ)اْعَلْم(-7  والفـــــــــعُل بالتّـــــــا ُأسِكَنْت ، وبـ)َلَِ
 إْن كـــــــــاَن قابالً لنوٍن أكَّدْت *** فاألّوُل ادلاضي كـ)ضّلْت و اْىتدْت(-8

 ( ***و ثـــــالُث األفــــــعاِل فِــــــعُل األمرِ و الثـــــــــــــــــاِن ما ضارَع ضلُو)أدري-9
 ِســـواىـــــما احلرُف. و أّمـا النَّكرْه *** فْهَو الذي يْقَبُل )أْل( مـــــــــــــــؤثْـّـــرهْ -10

 7و غــــــــــًنُه معرِفٌة، كـــــــــ)ابين، اّلذي ***ُىْم، يوسُف،الفـــــــــاضُل،ذا،يا ُمـــحَتذي(-11

                                                           
 نقلناىا إدتاما للفائدة. (الشنقيطي ساَل أَحد) التعليقات يف ىذا ادللحق كلها من كالم اقق 1
 كّلها من األصل ادلخطوط  ، و بقية العناوينوليس من األصلىذا العنوان من عندي ، 2
 : ) قال ادلصّنف(ارح أن البسملة من كالم الّناظم، كما يستفاد من قولو يف ادلخطوطأفاد الشّ  3
 ، ألّن )الوردّي( ليس األَب ادلباشَر للّناظم.ة اذلمزة وفق القواعِد اإلمالئيةالّصواُب كتابيف ادلخطوطة )بن( بدون مهزة، و  4
 . )ادلخطوطة(تبعاً للنَُّسخِ  مهملًة و معجمةً بالعٌن  5
طرَق  -مع اختصاره–، فهذا النظم ي ُنكم منظومة عبيد ربّو تقريباً، مع االختالف يف ادلضمون بينهما؛ أ( بيًتا153عدد أبيات ادلنظومة ) 6

 ّما ال يوجد يف ادلختصرات.يف ،بعد ذَكر بعض أبواب الّتصر ُجلَّ مسائل الّنحو و موضوعاتو ،
 ،قتصر على ادلقدمات وأىم ادلسائل، وخال من الّتصريف؛ لكونو موّجها للمبتدئٌن، إذ ايتجاوز مضمون ادلقدمة اآلجرومية ربّو فلم أما نظم عبيد

 األلفية.للمرحلة الوسطى بٌن اآلجرومية و  ، أولذلك يصلح نظم التحفة للمتوسطٌن
واالسم ادلوصول، والضمًن، واسم العلم، وادلعرفة بـ''أل''، واسم اإلشارة، وىي على ترتيب األمثلة : )ادلضاف، ، فيو دتثيل للمعارف السبعة  7
 ادلنادى الّنكرة ادلقصودة(.و 
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 المعرب و المبني
ـــــــــٌن ومـــــــــــا *** ضاَرَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــو، وقْد -12  بَــــــــــــنَــْوا غًنمهاادلــــعــــــــــــــــــــَرَب اسٌم متمكّْ
 ـِفـــــعٌل ُجــــــــــــــــــــزِمــــــــــــــــــاواشتــــــــَركا رفًعا و نصًبا، وكما *** ُُتــــــــــــــرُّ ااَلمساُء، فـــ-13
 فارفْع بضمٍّ، و انِصََبْ فتًحا، و ُجْر ***بـــــكســـــرٍة، و اجـــــــزْم ُسكونًا كـ)ْليُزْر(-14
 وغًُن ذا يَنوُب: فانِصْب بــــاألِلْف ***و ارفْع بـــواٍو ، و بيا اجُرْر إْن ُتِضفْ -15
 ،َحًا ، ىــــــــًنا(،و )فاكا( *** و)ذا احلِـــــــــجاَ( ،و شــــــــذَّ غــــــــــــــــًُن ذاكا )أبًا، أًخا-16

َر اجلــــــــميُع يف ضلِو )العصا(-17 َو غًُن النـــــصِب فيما نـََقصا *** و قُــــــــــدّْ  ولـــــْيـــــُنـْ
 يا *** و ِشبــــــــــــَهو ،وانــــــــــــــــــِصـــــْبو و اْجُرْره بِيـــــــــاباأللِـــــــــــــِف ارفْع كلَّ ما قْد ثـُنّْ -18
 9*** مع ُمضـــــــــَمــــــــٍر ، و أْطلَقْت ِكنانوْ  8و ِمــــــنو: )ِكــــــــــلــــتا(و)ِكـــــال( إْن كانــَوْ -19

ا ِمن -20
ً
ـــــــــــٍر ، و اليــــــــــــــــــا لــــــــغًِن الــــرفــــــــعِ و ارفـــــــــْع بواٍو سادل  َجـــــــــْمِع *** مذكَّ

 ــــــــــــواءُ ــجـــــــــــرّْه ســـــــــو اجلــــمــــــــُع فيــــــو ألــــــــٌف و تــــــــــــــــــــــــــــــــاُء *** فنــــــــــــصبُـــــــــُو كــــــــ-21
 و جـــــــــــرَّ بالفــــــــتـــــــــِح ِســــــــــوى ادلنصِرِف *** ما لــــــــم تُعرّْْفُو بـ)أل( ، أو ُتِضفِ -22
 ــــــــــــامن ضلـــــــــــــِو:) تـــــــــفعالِن، تفعـــــلــــــــــونَا ( *** و )تــــفعلٌَن( يَـــحِذفـــــــون الّنونـــــ-23

 يف اجلــــــــزِم و النّـــصِب و ضلَو )يُقتفى ***َيْدعو( و )يرِمي( أْلِق منو الطَّرفا-24
 جـــــــــزًما ، و يُنوَى يف اجلميِع الرّفُع *** و أبِد نصــــــــــَب ما كـ)يـَْرمي، َيدُعو(-25

 المبتدأ و الخبر 

 10ـبتدأ و اخلـــــــــــربَا *** و مـــــــــــا لَو صـــــدُر الكـــــــــــــــــالِم ُصدّْراويَـــــــرفـــــــــــعون ادلـــــــ-26

 و قـــــــــــــــــــــــْد يكــــــــــــــوُن ادلــــــبتــــــــدا مــــنَكرا *** إْن يتخّصْص ضلُو: )ما عبٌد َقرا(-27

 جاَز رفُعو و النصبُ  12، و )الَعْتُب *** أخشاُه (11ـٌس(و )ىـــــُهـــــــــنا ابين جالـــــ-28
                                                           

ديكن إصالح ث جاء مفرداً وىو مسند إىل اثنٌن، و ، حيوُد الفعِل غًن مطابق يف اإلسنادلكن ُيشكل ور ّٔاء السكت، كما جاء يف ادلخطوط، و  8
 البيت على النحو التايل :

ظَهِر.كلتا( و)ِكال( يف ادلضمِر *** و ): ومنو
ُ
 انفردت كنانٌة بادل

 ، سواٌء مع الضمًن أم مع االسم الظاىر.أي يف إعراب )ِكال( و)كلتا( كادلثىن مطلقاً دون شرطٍ  9
 بًا.التأخًن جوازًا أو وجو ها أحكامهما من حيُث الّتقدمي و ، يندرج حتتَ امة يف ادلبتدأ واخلربذكر يف العُجز قاعدًة ع- 10
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 إّن و أخواتها

 :لــــــــــــــ)إّن، أنَّ ،ليـــــت ، لكـّن، لعّل *** كـــــــــــــــــــــــأّن( نـــــــصٌب ثــــــــــمَّ رفٌع، وْليـَُقلْ -29

 ***لــــــغــــنَّ، غــــــــنَّ(، و )ألنَّ، أنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا)لــــــــعّل، عـــــــــــــــّل( ، )لعّن، عــــّنا -30

 *** ورُتْـّــــــــــــــــبا ، ال الظرُف و ادلنَجرُّ 13رعـــــــــنَّ( مْع )َرَغــــــــــــــــــّن( تـــــــلَك عــــــــْشرُ -31

 اْكِسرِ 15وبالالمِ  14َز )إنَّ( اْفتـــــــْح لسدّْ مصدِر *** عْنها، ويف غًنٍ و مهــــــــــــــــــــــــ-32

 18)ما( *** أو ُخفّْفْت )إنَّ( كـ)إْن كلّّ دلَّا( 17إْن يـَُزْدن16و األحــــــــــــــــــسُن اإللــــغاءُ -33
 ال التي لنفي الجنس

 *** مضــــافًا أو شبيَهو مّتِصال 19منــــــــــكورًا بـ)ال(انْـــــــــــــــِصْب لِنَــــــْفِي اجلــــــــــنِس -34
ـــــــــــــِب ادلـــــفرَد مبـــــــنيِّا عــــــــــــلى *** ما كــــــــان نصُبو ، و إْن كرَّْرَت)ال(:-35  و رَكّْ

 20فافــــــــــَتحهما، والثــــــــــايَن انصْب وارفَعْن ***وارفْعهما، وارفْع بَضْعٍف وافَتَحنْ -36

                                                                                                                                                                      
 يكون الظرُف ىو اخلرُب )ادلخطوط(يف )جالٌس( الرفُع على اخلربية، ويكون الظرُف معموالً لو، والّنصُب على احلالية، و  جيوزَ - 11
 )ادلخطوط(ُشِغل الفعُل بضمًنه، بشروٍط معينة ء، والنصب على ادلفعولية، وكذلك كلُّ اسم ابتِدئ بو، و جيوز يف )العتُب( الرفُع على االبتدا- 12

وىي جواُز الوجهٌن  ،من أحكام اجلواز يف باب االشتغالالنصب يف ادلشغول عنو ليشمل األنواع الثالثة الّناظم القول َنواِز الّرفع و  قلُت: أطلقَ 
 تب الّنحِو.شروطهما و أحكامهما مذكورة يف باب االشتغال من كو  على السَّواء، وجوازمها مع ترجيح الرفع، وجوازمها مع ترجيح النصب.

 
تِبَع ابن مالك فيها ينظر: شرح الكافية )اخلالصة( إىل )الكافية الشافية(، و  قد ُتاوز الّناظم يف ىذه ادلسألةأْي عشُر لغاٍت يف )لعّل(، و - 13

 .1/470الّشافية 
ٌة ُتكَسر فيها )إنَّ( وجوبًا، وىي داخلٌة يف احدوتستثىن من قاعدة الفتِح عند سدّْ ادلصدر مسدَّىا حالٌة و  ،أْي يف غًن سدّْ ادلصدر مسدَّىا- 14

 بالالِم(قولو :)و 
أفعاِل القلوب  ، وال يكون ذلك إالَّ إذا وقعْت بعَد فعٍل منِء يف خربىا ُتكسر )إنَّ( وجوبًا، وإن سدَّت مسدَّ ادلصدرأْي: ومع الم االبتدا- 15

 اخلرُب من الالِم جاَز الكسُر و الفتُح. ، فإْن خالضلو : )علمُت إنَّ زيًدا لصادٌق(؛ معلٍَّق عن العمل
 .أي إمهاذلا وكفُّها عن العمل 16
 لعلو تصحيف من الّناسخ.يف ادلخطوط )تـََزدَن( بالّتاء، وىو خطأ، و  17
ا جميٌع لديَنا ُمحَضرونَ و :﴿ شارة إىل قولو تعاىلإ 18 ، 2/305القراءات وقرأ بتخفيف ادليم بعُض الّسبعة، ينظر معاين  (،36﴾)يس:إْن كلّّ لمَّ
 .370ادلبسوط ص: و 

 .)ادلخطوط(.نَّ )ال( تعمُل النصَب يف امِسها، أي أاجُلملة متعّلٌق بالفعِل )انصْب(ِشبُو  19
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 كان و أخواتها 
 لــــــــــــــــ)كاَن، باَت ، صاَر، لـــــيَس ،ظلّْ*** ما داَم( عكُس ما لـ)إنَّ( ِمن َعَملْ -37
 ، فِِتْ *** زاَل( بنــــــحِو نــــفِي ذي األربعةِ )أصـــــــــبَح ، أضـــــــَحى ، برَِح، انفكَّ -38
ُقو ذواِت -39  َضرّْ – 21ال )ليًس(–وجــــــــــــــــــائٌز يف الكــــــــــلّْ توسيُط اخلرْب *** و سبـْ

 )ما( الحجازية 
 23مطَلقا 22وفــــــــي احلـجاِز)ما( كـ)ليَس( مْع بـََقا*** نفٍي ، و ترتيٍب ، ِبال )إْن(-40

 أفعال المقاربة
ـــــــــُح اقرتُن )أْوَشـــــــــَكْت ، عـــَســــــى( *** بــــــــ)أْن( ، ويف )كــــــاَد ، كــَرْبُت ( ُعِكسا-41  يُرجَّ

 ــــما اْرفـــــــــْع مـــضـــــَمـــــــراو إْن يَــــــــــِل األوَّلَــــــتـــــــــــــــــاِن ُمــــظْـــــَهرا *** جــــــــرّْْدمها ، أْو بِـــــهــــ-42
 ظننت و أخواتها 

 نــــصـــــِب *** بفـــــِعــــــِل تـــــحــــــويـــــــٍل و فِـــــعــــــــــِل قَــــــــْلـــــــــــــــــــــــــــبِ  24مــــبتــــــدأٌ و خبــــــــــــــــــٌر ذو-43
 ، زَعما(*** خاَل، رأى، حجا، وجدتُ ، حســــــبــــــُت، عــدَّ، ألَفى َعلما نَّ ـ)ظَــــــــــــــ-44
ٌر فَـــــــــصَ -45  ــــــــــــلْ و يَقــــــــُبُح اإللـــــــــــغاُء إْن جــــــــــاءت أَُوْل *** و ُعــــلّْـــــــَقـــــــْت حيُث ُمصـدَّ

  

                                                                                                                                                                      
األوِل مع رفُع فتًحا مع نصِب الثاين أو رفعِو، و  بناُء األولْ يف حكم اسم )ال( إذا تكّرر، وىي: بناُء االثنٌن على الفتِح، و ُعدَّ يف البيت األقواَل  20

 بناِء الثاين على الفتِح.
، زاَل، برِحَ يعين: إن كاَن الّنفُي يف  21 ُموُ ( بغذواِت )ما( من األفعاِل الناقصِة، وىي )داَم، فتئَ ، انـَْفكَّ  ضلو  ؛ًن )ما( جاَز سبُق اخلرِب إيّاىا؛ أْي تقدُّ
ُم اخلرِب عليها )ادلخطوط(. ، أّمأ إْن كان النفيُ واثًقا بك لْن أزاَل(، وسائالً عنَك َل أبرْح()  بـ)ما( فيمتِنُع تقدُّ

 ، فإن زِيدْت َبطَل عمُلها.)ادلخطوط(.أْي بدون زيادة )إْن( بعد )ما( 22
ا( على ، وىو أن ال يتقّدَم َمعموُل خرِب )م( الزائدة كافٌة وفاًقا للبصريٌن، أم نافيًة وفاقًا للكوفيٌن، وبقي شرٌط تركو الناظمُ أي سواٌء كانْت )إنْ  23

 : )و ترتيِب( .)ادلخطوط(.فهُم ىذا الشرُط من إطالِق قولوقد يُ ، و امسها
 :إصالُح البيت على الّنحو التايل ديكنشلا أجلأْتُو إليو ضرورة الوزِن، و  ، و كان الّصواب : )ذَوا( و لعّلواختّل شرُط ادلطابقة يف العدد 24

 للّنصبِ خرٌب يُنسُخ بالّتحويِل، أْو بالقلِب *** مبتدأٌ و 
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 الثاين ادللحق  
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 (.أ) المخطوطة من األولى الورقة وجو
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 (.أ) المخطوطة من األولى الورقة ظهر
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 (.أ) المخطوطة من األخيرة الورقة وجو
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 (.أ) المخطوطة من األخيرة الورقة ظهر
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 (.ب) المخطوطة من األولى الورقة وجو
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 (.ب) المخطوطة من األولى الورقة ظهر
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 (.ب) المخطوطة من األخيرة الورقة وجو
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 (.ب) المخطوطة من األخيرة الورقة ظهر
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 (.ج) المخطوطة من األولى الورقة وجو
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 (.ج) المخطوطة من األولى الورقة ظهر
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 (.ج) المخطوطة من األخيرة الورقة وجو
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 (.ج) المخطوطة من األخيرة الورقة ظهر
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 (.د) المخطوطة من األولى الورقة وجو
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 (.د) المخطوطة من األولى الورقة ظهر
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 (.د) المخطوطة من األخيرة الورقة وجو
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(.د) المخطوطة من األخيرة الورقة ظهر
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 :العامة الفهارس 
 

   القرآنية اآليات فهرس 
   البلدان فهرس 
   األعالم فهرس 
   الشعرية األبيات فهرس  
   والمراجع المصادر فهرس 
   الموضوعات فهرس 
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 اآلياتفهرس 
 الصفحة رقمها  السورة  اآلية  

 60 84 العنكبوت وال تخطو بيمينك 1

اعِ  2  00 60 القمر  يَ ْوَم َيدُْع الدَّ

 00 60 الّرعد َوِلُكلّْ قَ ْوٍم َىادٍ  3

اعِ  4  00 640 البقرة  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 00 48 الّرعد َما َلُهم مَّْن اللَِّو ِمن َواقٍ  5

 00 46 األحقاف َداِعَي اللَّوِ َأِجيُبوا  6
 00 84 الّشعراء  فَأَْلَقٰى ُموَسٰى َعَصاهُ  7
 00 606 األعراف  َأِن اْضِرب ب َّْعَصاكَ  8
 00 86 ىود قُ ْلَنا اْحِمْل ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اثْ نَ ْينِ  9

 00 6 المؤمنون َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ  10
 00 44 غافر  اْلَكاِفُرونَ َوَخِسَر ُىَناِلَك  11
 00 06 يونس َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  12
 00 00 المائدة  ِإنَّ اللََّو اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ  13
َنا ِإَلٰى ِإبْ َراِىيمَ  14  04 604 الّنساء  َوَأْوَحي ْ
 04 640 البقرة  َوأَنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ  15
 04 68 التين َأْحَسِن تَ ْقوِيمٍ  ِفي 16
 04 48 ىود َكاأْلَْعَمٰى َواأْلََصمّْ  17
 04 68 التحريم  ِإن تَ ُتوبَا ِإَلى اللَّوِ  18
 04 60 الّروم َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرضِ  19
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َنةُ  20  00 66 البينة  َحتَّٰى تَْأتِيَ ُهُم اْلبَ ي ّْ
 00 68 الكهف  ِإلًَٰهاَلن نَّْدُعَو ِمن ُدونِِو  21
 06 46 األنعام  فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ بِاأْلَْمنِ  22
ن َكَذَب َعَلى اللَّوِ  23  06 44 الّزمر  َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ
 06 468 البقرة  َمَتٰى َنْصُر اللَّوِ  24
َنا ِحَسابَ ُهم 25 َنا ِإيَابَ ُهْم ثُمَّ ِإنَّ َعَلي ْ  06 40 الغاشية  ِإنَّ ِإلَي ْ
 06 46 العنكبوت  أَنَزْلَنا َأَوَلْم َيْكِفِهْم أَنَّا 26
 06 46 األنعام  َواَل َتَخاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتم بِاللَّوِ  27
 06 40 فّصلت  َوِمْن آيَاتِِو أَنََّك تَ َرى اأْلَْرَض َخاِشَعةً  28
َرَح َعَلْيِو َعاِكِفينَ  29  00 06 طو  َلن ن َّب ْ
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ  30  00 80 اّلوم  وََكاَن َحقِّا َعَلي ْ
 44 44 المائدة  فَ َعَسى اللَُّو َأن يَْأِتَي بِاْلَفْتحِ  31
 40 80 البقرة  َيظُنُّوَن أَن َُّهم مُّاَلُقو رَبِّْهمْ  32
 40 88 ص ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبًرا 33
َعُثوازََعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن  34  40 60 الّتغابن لَّن يُ ب ْ
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 فهرس البلدان
 الصفحة  البلد 

 88 أروان
 84 تجرارين
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 فهرس األعالم
 الصفحة الَعلم

 84 محمد بن ُأبَّ الُمَزمّْري
 88 محمد الصالح بن المقداد

 88 أحمد التوجي
 88 عمر بن مصطفى الرقادي الكنتي

 88 محمد بن عبد الكريم المغيلي
 84 أبو إسحاق إبراىيم السجلماسي

  84 ضيف اهلل من محمد بن أّب المزمري
 80 عبد الرحمان بن عمر التِِنالني

 84 عمر بن محمد المصطفى  الكنتي
 84 عبد الرحمن األخضري البنطيوسي

 40 محمد بن مالك الفالني القبلوي
 جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

 السيوطي
06 

 04 يزيدالوليد بن 
 

   06                                                                     ابن يعيش
 04                  الكسائي
 00                  سيبويو 

 
  



 

 109 

 
 الشعرية األبياتفهرس 

رقم  صاحب البيت طرف البيت
 الصفحة

 4 مجهول الِنسبة الءِ قد كنت َأوَعزُت إلى الع
 0 الكسائي فبذلت مالك لي وُجدت بو

 

 84 محمد بن أبي المزّمري صاِح سّلم على النحاة وَسلُهمْ 
ضيف اهلل بن محمد بن أبي  جواب ما سألت عنو قريبٌ 

 المزمري
84 

 80 محمد بن أبي بكر الوالتي وِمْن َنْجِل ُأبٍّ قد توارْت مساِئلٌ 
 80 مجهول النسبة َخاِلٌد بْعَد َمْوتِوِ  َأُخو اْلِعْلِم َحيّّ 

 80 محمد بن أبي المّزمري فَ ُعول نبت ثميٍن حوى ُمتقارب
 46 محمد بن أبي المّزمري إْدِر َكالَم َكاِبرٍ 

 46 محمد بن أبي المّزمري صالة ربي لم تَ َزل ُمتَّصلة
 44 ابن الوردي قال الفقير عمر بن الوردي

 04 الفرزدق ُحكومتو ما أنت بالحكِم التُّرضى
 04 خليفة بن عامر يقول الَخنا وأَبغُض العجِم ناطقاً 
 04 خليفة بن عامر ويستخرج ]اليربوع[ من ناِفقائِو

 08 مجهول النسبة أترجو أُمٌَّة قتلت حسيناً 
 04 الرماح بن أبرد )ابن ميادة( رَأيُت الَوليد بن الَيزيد ُمباركاً 

 00 كثير عّزة أْي َعْبَد في َرْوَنِق الضَُّحى أَلم َتْسَمِعي
 06 ابن مالك فَاْكِسْر في ااِلْبِتدا وفي َبْدِء ِصَلوْ 

 08 مجهول الّنسبة تَ َعزَّ فال إْلَفيَن بالَعيِش ُمتّْعا
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 08 مجهول الّنسبة أرى الرَّبَع ال َأْىِليَن في َعَرصاتِوِ 
 08 سالمة بن جندل وال َلّذاَت للِشيبِ  فيِو نَ َلذُّ  .......***

 00 الّراعي الّنميري .....*** ال ناَقٌة لي في ىذا وال َجَملٌ 
 00 أمية بن أبي الّصلت فال لغٌو وال تأثيَم فيها

ْر َوالَ تَ َزْل ذاِكَر اْلَموْ   00 مجهول النسبة تَصاِح َشمّْ
 04 يزيد بن حذاق العبدي أليس عظيماً أن تُلمَّ ملّمةٌ 

 46 بال نسبة وما خذل قومي فأخضع للعدا
 44 أمية بن أبي الّصلت يُوِشك َمْن فَ ّر ِمْن ِمنيَّتو

 44 أبي زيد الّسلمي َوَقْد َكَرَبْت أْعَناقُ َها أْن تُ َقطََّعا ......***
ُروا مثَل َكَعْصٍف َمأُكولْ   48 رؤبة بن العجاج َفُصي ّْ

 40 زفر بن حارث الِكالبي ُكلَّ بيضاَء َشحمةً   وُكّنا َحِسبنا
 40 لبيد بن ربيعة العامري َحِسْبُت التُّقى والجوَد خيَر تجارةٍ 

ُهنَّ َوِخْلتُِني  40 الّنمر بن تولب َدَعاِني الَغَواِني َعمَّ
 40 أبي أمية بن أوس الحنفي زََعَمْتِني َشْيخ   اً وَلْسُت ِبَشْيخٍ 

 06 جرير يَا اْبَن اللُّْؤِم تُوِعُدني أَبِاأَلرَاِجيزِ 
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 قائمة المصادر و المراجع :
 .عاصم عن حفص رواية الكرمي القرآن

ابن اخلشاب، أبو زلمد عبد ا بن أَحد بن أَحد بن أَحد بن اخلشاب، ادلرُتل يف شرح  (1
 م. 1972، دمشق: 1اجلمل، تح: علي حيدر )أمٌن مكتبة رلمع اللغة العربية بدمشق(، ط

ابن العماد احلنبلي، أبو الفالح عبد احلي بن أَحد بن زلمد الَعكري، شذرات الذىب يف  (2
، دمشق: دار ابن 1أخبار من ذىب،  تح: زلمود األرناؤوط، خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤوط، ط

 م. 1986كثًن، 
 على الناظم ابن شرح مالك، بن زلمد الدين مجال اإلمام ابن زلمد الدين بدر الناظم، ابن (3

 .م 2000 العلمية، الكتب دار: بًنوت ،1ط السود، عيون باسل زلمد: تح مالك، ابن ألفية
أبو الفتح أَحد بن علي بن زلمد بن برىان العكربي، شرح اللمع، تح: فائز  ابن برىان، (4

 .1984(، 11، الكويت: دد، )السلسلة الرتاثية 1فارسي، ط
دلوصلي، اللمع يف العربية، تح: فائز فارس، دط، أبو الفتح عثمان بن جين ا جين، ابن (5

 الكويت: دار الكتب الثقافية، دت.
 إمساعيل حسن زلمد: تح اإلعراب، صناعة سر، ادلوصلي جين بن عثمان الفتح أبو جين، ابن (6

 .م2000 العلمية، الكتب دار: بًنوت ،1ط عامر، رشدي وأَحد
الدرر الكامنة يف أعيان ادلائة الثامنة، مراقبة: ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أَحد بن علي،  (7

 م.1972، اذلند، حيدر اباد: رللس دائرة ادلعارف العثمانية، 2زلمد عبد ادلعيد ضان، ط
ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أَحد بن زلمد بن إبراىيم بن أيب بكر بن خلكان  (8

، بًنوت: دار صادر، 1ح: إحسان عباس، طالربمكي اإلربلي، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ت
1971. 

، بًنوت: دار العلم 1ابن دريد، أبو بكر زلمد بن احلسن، مجهرة اللغة، تح: رمزي بعلبكي،ط (9
 للماليٌن، دت.
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ابن سيده، أبو احلسٌن علي بن إمساعيل، اكم وايط األعظم، تح: عبد احلميد ىنداوي،  (10
 م.2000، بًنوت: دار الكتب العلمية، 1ط: 
ابن عصفور اإلشبيلي، أبو احلسن علي بن ادلؤمن ادلعروف بابن عصفور احَلْضَرمي اإلشبيلي،  (11

 م. 2006، القاىرة: دار اآلفاق العربية، 1ادلقرب، تح: صالح سعد ادلليطي، ط
اإلشبيلي، أبو احلسن علي بن ادلؤمن ادلعروف بابن عصفور احَلْضَرمي اإلشبيلي،  ابن عصفور (12

 م.1998، بًنوت: دار الكتب العلمية، 1الزجاجي، تح: فواز الشعار، طشرح مجل 
ابن عقيل، عبد ا بن عبد الرَحن العقيلي اذلمداين ادلصري، شرح ابن عقيل على ألفية ابن  (13

، القاىرة: دار الرتاث، دار مصر للطباعة، سعيد  20مالك، تح: زلمد زليي الدين عبد احلميد،ط
 م.1980جودة السحار وشركاه، 

 شاكر، زلمد أَحد: تح والشعراء، الشعر، مسلم بن ا عبد زلمد أبو الدينوري، قتيبة ابن (14
 . م1982 ادلعارف، دار: القاىرة دط،
 الكتب دار: بًنوت دط، األخبار، عيون، مسلم بن ا عبد زلمد أبو الدينوري، قتيبة ابن (15

 .ه 1418 العلمية،
ابن مالك الطائي، أبو عبد ا مجال الدين زلمد بن عبد ا ابن مالك الطائي اجلياين، شرح  (16

، ادلملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى مركز 1الكافية الشافية، تح: عبد ادلنعم أَحد ىريدي، ط
 ، دت.-دلكرمةكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة ا-البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 

 التوضيح شواىد، اجلياين الطائي ا عبد بن زلمد الدين مجال ا عبد أبو مالك، ابن (17
 .ه1405 تيمية، ابن مكتبة زلسن، طو: تح ،1ط الصحيح، اجلامع دلشكالت والتصحيح

 عبد عدنان: حتقيق الالفظ، وعدة احلافظ عمدة شرح مالك، بن زلمد الدين مجال مالك، ابن (18
 .م1977 الدينية، والشؤون األوقاف وزارة:  بغداد دط، الدوري، الرَحن

ابن مالك، منت ألفية ابن مالك، دط، ادلملكة العربية السعودية، الرياض: دار ادلنهاج للنشر  (19
 والتوزيع، تح: سليمان العيوين، دت.
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 ىـ.1414، بًنوت: دار صادر، 3ابن منظور، مجال الدين زلمد بن مكرم، لسان العرب، ط:  (20
 ابن ألفية إىل ادلسالك أوضح: األنصاري يوسف بن ا عبد الدين مجال زلمد أبو ابن ىشام، (21

 .دت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار: بًنوت البقاعي، زلمد الشيخ يوسف: تح دط، مالك،
 وبل الندى قطر شرح األنصاري، يوسف بن ا عبد الدين مجال زلمد أبو ابن ىشام، (22

 .م1990 اخلًن، دار: القاىرة ،11ط احلميد، عبد الدين زلٍن زلمد: تح الصدى،
ابن ىشام، أبو زلمد مجال الدين عبد ا بن يوسف بن أَحد بن عبد ا ابن يوسف ابن  (23

، دمشق: دار 6ىشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تح: مازن ادلبارك وزلمد علي َحد ا، ط
 .1985الفكر، 

د مجال الدين عبد ا بن يوسف بن ىشام األنصاري، ختليص الشواىد ابن ىشام، أبو زلم (24
 م.1986، بًنوت: دار الكتاب العريب،  1تح: د. عباس مصطفى الصاحلي،ط وتلخيص الفوائد،

شرح  يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش احللب النحوي ادلعروف بابن الصائغ، ابن (25
 م.2001، بًنوت: دار الكتب العلمية، 1وب، طادلفصل للزسلشري، تح: إميل بديع يعق

أبو العالء أَحد بن عبد ا ادلعري، الالمع العزيزي شرح ديوان ادلتنب تح: زلمد سعيد ادلولوي،  (26
 م. 2008، ادلملكة العربية السعودية: مركز ادللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 1ط

:  بًنوت ،1ط بسج، أَحد: تح ،(اجلواليقي برواية)احلماسة الطائي، أوس بن حبيب دتام أبو (27
 .م1998 العلمية، الكتب دار
 األندلسي، الغرناطي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن زلمد الدين أثًن حيان أبو (28

 .دت القلم، دار: دمشق ،1ط ىنداوي، حسن: تح التسهيل، كتاب شرح يف والتكميل التذييل
 تذكرة األندلسي، الغرناطي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن زلمد الدين أثًن حيان أبو (29

 .م1986 الرسالة، مؤسسة: بًنوت ،1ط الرَحن، عبد عفيف: تح النحاة،
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 ارتشاف األندلسي، الدين أثًن حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن زلمد حيان أبو (30
 التواب، عبد رمضان: مراجعة زلمد، عثمان رجب: ودراسة وشرح حتقيق العرب، لسان من الضرب

 .م1998 اخلاصلي، مكتبة: القاىرة ،1ط
أبو زرعة عبد الرَحن بن زلمد بن زصللة، حجة القراأت، تح: سعيد األفغاين، بًنوت: دار  (31

 الرسالة، دت.
أبو عبد ا الطالب زلمد بن أيب بكر الواليت، فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور،  (32

 م.1981، بًنوت: دار الغرب اإلسالمي، 1ين وزلمد حجي، طتح : زلمد إبراىيم الكتا
ادليمين  العزيزأبو عبيد البكري األونب، ذيل مسط الآليل يف شرح أمايل القايل، تح: عبد  (33

 م.1935الراجكويت، دط، بًنوت: دار الكتب العلمية )تصوير(، 
اجلزائر: دار الكتاب العريب، ، 1أَحد أبا الصايف جعفري، زلمد بن أّب ادلزمري حياتو وآثاره، ط (34

2004. 
 .م1984، دمشق: ادلنارة للطباعة والنشر، 1أَحد اخلراط، زلاضرات يف حتقيق النصوص، ط: (44
م ، ط 1902إىل 1850أَحد العماري، توات يف مشروع التوسع الفرنسي بادلغرب من حوايل  (36

 م. 1988، ادلغرب: منشورات كلية اآلداب بفاس،  1
أَحد بن األمٌن الشنقيطي، الدرر اللوامع على مهع اذلوامع شرح مجع اجلوامع، تح: زلمد باسل  (37

 م.1999، بًنوت: دار الكتب العلمية، 1عيون السود، ط
أَحد شوقي بنبٌن ومصطفى طويب، معجم مصطلحات ادلخطوط العريب )قاموس   (44

 .2005حلي امدي، مراكش: ادلطبعة والوراقة الوطنية ا-، ادلغرب3كوديكولوجي(، ط
، بًنوت: دار 1األزىري، أبو منصور زلمد، هتذيب اللغة، تح: زلمد عوض مرعب، ط:  (39

  م.2001إحياء الرتاث العريب، 
 ألفية على األمشوين شرح الشافعي، عيسى بن زلمد بن علي الدين نور احلسن أبو، اأُلمْشُوين (40
 .م1998 العلمية، الكتب دار:  بًنوت ،1ط ، مالك ابن
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 زلمد اَحد: تح األصمعيات،، أصمع بن علي بن قريب بن ادللك عبد سعيد أبو األصمعي، (41
 .م1993 ادلعارف، دار: مصر ،7ط ىارون، زلمد السالم وعبد شاكر
: بًنوت ،1ط اجلبيلي، مجيل سجيع: مجع الصلت، أيب بن أمية ديوان الصلت، أيب بن أمية (42
 .م1998 صادر، دار
الرَحن بن زلمد بن عبيد ا األنصاري ، اإلنصاف يف مسائل  األنباري، أبو الربكات عبد (43

 م.2003، بًنوت: ادلكتبة العصرية، 1اخلالف بٌن النحويٌن: البصريٌن والكوفيٌن، ط
األنباري، أبو الربكات عبد الرَحن بن زلمد بن عبيد ا األنصاري، البيان يف غريب إعراب  (44

 م.1980ىرة: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القرآن، تح: طو عبد احلميد طو، دط، القا
 العربية، أسرار، األنصاري ا عبيد بن زلمد بن الرَحن عبد الدين كمال الربكات أبو األنباري، (45
 .م1999 األرقم، أيب بن األرقم دار: بًنوت دط،
 الطيب: تح خرمي، بن أدين ديوان األسدي، فاتك بن عمرو بن األخرم بن خرمي بن أدين (46

 .م1999 والنشر، للطباعة ادلواىب مؤسسة: بًنوت ،1ط العشاش،
 م.1982برجسرتاشر، أصول نقد النصوص ونشر الكتب، دط، الرياض: دار ادلريخ للنشر،  (47
 عبد: وشرح حتقيق العرب، لسان لباب ولب األدب خزانة، عمر بن القادر البغدادي، عبد (48

 . م1997 اخلاصلي، مكتبة:  القاىرة ،4ط ىارون، زلمد السالم
عبد القادر بن عمر، شرح أبيات مغين اللبيب، تح: عبد العزيز رباح وأَحد يوسف  البغدادي، (49

 .1988، دمشق : دار ادلأمون للرتاث، 2دقاق، ط
 النبوة، دالئل، اخلراساين اخُلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسٌن بن أَحد بكر أبو البيهقي، (50
 .م1988 للرتاث، الريان دار العلمية، الكتب دار: بًنوت ،1ط قلعجي، ادلعطي عبد: تح

، بًنوت: دار الكتب العلمية، 2أبو عثمان عمرو بن ُنر، كتاب احليوان، ط اجلاحظ، (46
 .م2003
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، دالئل اإلعجاز، تح: زلمود زلمد شاكر، الرَحن عبد بن القاىر عبد بكر أبو اجلرجاين، (52
 م.1992، القاىرة: مطبعة ادلدين، 3ط:
 م.2003، دمشق: دار الفكر، 1إياد الطباع، منهج حتقيق ادلخطوطات، طخالد  (53
اخلطيب البغدادي، أبو بكر أَحد بن علي، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ادلؤلف، تح:  (54

 زلمود الطحان، الرياض: مكتبة ادلعارف.
فعي، حياة الدمًني ، أبو البقاء كمال الدين زلمد بن موسى بن عيسى بن علي الدمًني الشا (55

 ه.1424، بًنوت: دار الكتب العلمية، 2احليوان الكربى، ط
أبو عبد ا مشس الدين زلمد بن أَحد بن عثمان بن قادياز، طبقات القراء، تح: أَحد  الذىب، (56

 م.1997العربية السعودية: مركز ادللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،  ادلملكة، 1خان، ط
ادلري)ابن ميادة(، شعر ابن ميادة الرماح بن أبرد ادلري، مجع وحتقيق: زلمد نايف الرماح بن أبرد  (57

 دط، العرق، ادلوصل: مطبعة اجلمهورية، دت. دليمي،
، القاىرة: مكتبة 1رمضان عبد التّواب، مناىج حتقيق الرتاث بٌن القدامى وادثٌن، ط:  (44

 .م1985اخلاصلي، 
 العجاج، بن ُرؤبة ديوان التميمي، السعدي صخر بن لبيد بن رؤبة بن العجاج عبدا بن رؤبة (59
 .دت قتيبة، ابن دار: دمشق دط، الربوسي، الورد بن وليم: تح

الزبيدي، أبو بكر زلمد بن احلسن بن عبيد ا بن مذحج الزبيدي، طبقات النحويٌن  (60
 ، مصر: دار ادلعارف، دت. 2واللغويٌن، اقق: زلمد أبو الفضل إبراىيم، ط

بيدي، زلمد مرتضى، تاج العروس من جواىر القاموس، تح: عبد الستار فراج، دط، الز  (61
 م.1965الكويت: وزارة اإلرشاد واألنباء، 

، 1أساس البالغة، تح: زلمد باسل عيون، ط:  ،الزسلشري، أبو القاسم زلمود بن عمر (62
 م.1998بًنوت: دار الكتب العلمية، 
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عبد الرَحن، الضوء الالمع ألىل القرن التاسع، دط، السخاوي، مشس الدين أبو اخلًن زلمد بن  (63
 بًنوت: منشورات دار مكتبة احلياة، دت.

 الستار عبد:تح اذلذليٌن، أشعار شرح، ا عبد بن احلسٌن بن احلسن سعيد أبو السكري، (64
 .دت العروبة، دار مكتبة: القاىرة دط، شاكر، زلمد زلمود راجعو فراج؛ أَحد
 ط، ، سابا عيسى: وشرح حتقيق السموأل، ديوان األزدي، عادياء بن غريض بن السموأل (65

 .م1951 صادر، دار: بًنوت
 بالسمٌن ادلعروف الدائم عبد بن يوسف بن أَحد الدين شهاب العباس أبو، احللب السمٌن (66

 .دت القلم، دار: دمشق دط، اخلراط، زلمد أَحد: تح ادلكنون، الكتاب علوم يف ادلصون احللب، الدر
 زلمد السالم عبد: تح الكتاب،، بالوالء احلارثي قنرب بن عثمان بن عمرو بشر أبو سيبويو، (67

 .م1988 اخلاصلي، مكتبة: القاىرة ،3ط ىارون،
، اجلزائر: دار ىومة، 2سيدي عمر عبد العزيز، قطف الزىرات من أخبار علماء توات، ط (68

 م.2002
عبد ا بن ادلرزبان ، شرح أبيات سيبويو، أبو زلمد يوسف بن أيب سعيد احلسن بن  السًنايف، (69

تح: زلمد علي الريح ىاشم، دط، القاىرة: مكتبة الكليات األزىرية، دار الفكر للطباعة والنشر 
 م.1974والتوزيع، 

 اإللو عبد: تح، النحو يف والنظائر األشباه بكر، أيب بن الرَحن عبد الدين السيوطي، جالل (70
 رلمع: دمشق دط، الشريف، سلتار أَحد – ا عبد زلمد إبراىيم – طليمات سلتار غازي – نبهان
 .م1987 بدمشق، العربية اللغة
جالل الدين عبد الرَحن بن أيب بكر، ادلطالع السعيدة يف شرح الفريدة يف النحو  السيوطي، (71

 م.1977والصرف واخلط، تح: نبهان ياسٌن حسٌن، بغداد: دار الرسالة للطباعة، دط، 
ل الدين عبد الرَحن بن أيب بكر، بغية الوعاة يف طبقات اللغويٌن والنحاة، تح: جال السيوطي، (72

 زلمد أبو الفضل إبراىيم، دط، لبنان، صيدا: ادلكتبة العصرية، دت.
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جالل الدين عبد الرَحن بن أيب بكر، حسن ااضرة يف تاريخ مصر والقاىرة، تح:  السيوطي، (73
إحياء الكتب العربية ء عيسى البايب احللب وشركاه ء  ، مصر: دار1زلمد أبو الفضل إبراىيم، ط

 م. 1967
 وعلق طبعو على وقف ادلغين، شواىد شرح، بكر أيب بن الرَحن عبد الدين جالل السيوطي، (74

 دط، الشنقيطي، الرتكزي التالميد ابن زلمود زلمد الشيخ: تعليقات مع كوجان ظافر أَحد: حواشيو
 .م1966 العريب، الرتاث جلنة
جالل الدين عبد الرَحن بن أيب بكر، مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع، تح: عبد  يوطي،الس (75

 ، القاىرة: ادلكتبة التوقيفية، دت.1احلميد ىنداوي، ط
 الدار:  القاىرة دط، الشنقيطي، زلمود زلّمد: وتعليق ترتيب اذلذليٌن، ديوان اذلذليون، الشعراء (76
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 121 

 .م2002ط، القاىرة: مطبعة ادلدين، دزلمود زلمد شاكر، مداخل إعجاز القرآن، (668
. ف الدكتور األستاذ: وتعليق بتصحيح الشعراء، معجم عمران، بن زلمد ا عبيد أبو، ادلرزباين (105
 .م1982 العلمية، الكتب دار القدسي، مكتبة: بًنوت كرنكو
 عبد و أمٌن أَحد: نشره احلماسة، ديوان شرح، احلسن بن زلمد بن أَحد علي أبو ادلرزوقي، (106
 .م1991 اجليل، دار: بًنوت ،1ط ىارون، السالم
 ،1ط اجلبوري، سلمان كامل: تح القصيد، وبيت الفريد الدر، أيدمر بن زلمد ادلستعصمي، (107
 .م 2015 العلمية، الكتب دار: بًنوت
 .م1983، دمشق: دار الفكر، 1الطرابيشي، يف منهج حتقيق ادلخطوطات، ط: مطاع  (664
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سادلي سلتار، قواعد وأسس منهجية يف حتقيق ادلخطوطات، اجلزائر ، رللة احلكمة للدراسات  (1
 .2010،جوان 10، العدد 5التارخيية، آّلد 
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 .1، ج54العربية بدمشق: آّلد

 .1965،ماي 101حتقيق تراثنا األديب، مصر: رللة آّلة،ع شوقي ضيف، (3
 .1966، يونيو 114عبد السالم ىارون، إحياء الرتاث وما مت فيو، مصر، رللة آّلة ، العدد  (4
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 المواقع اإللكترونية:-4
الدورة التأسيسية يف أصول حتقيق الرتاث من معهد ادلخطوطات وإحياء الرتاث  العثمان، حسن

وما بعدىا،  122اإلسالمي َنامعة أم القرى، ااضرة األوىل، الدقيقة 
https://www.youtube.com/watch?v=CfQ4j9AEyCM . 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CfQ4j9AEyCM
https://www.youtube.com/watch?v=CfQ4j9AEyCM
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