
 

 

 

ختم الشيخ حممد عّياد

 على شرح الشذور البن هشام

ا
ً
 وحتقيق

ً
 دراسة

 

 إعداد
 أ.د / غازي بن حممد بن فهد السهلي

 ُأستاذ النَّحو والصَّرف املساعد 
 يف قسم اللُّغة العربيَّة جبامعة اجلوف

 

م2020هـ = 1441



 

 



 
 

 2020 يونيو  صدارإ –والثالثون  لغة العربية بالمنوفية العدد الخامسلحولية كلية ا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 غازي بن محمد بن فهد السهليأ.د / 

 البن هشام()ختم الشيخ محمد عياد الطنطاوي على شرح شذور الذهب 

 دراسة وتحقيقا

 

 
 

 

 

 

 

 هب البن هشام( ختم الشيخ حممد عياد الطنطاوي على شرح شذور الذ)

 دراسة وحتقيقًا
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 الملخص:

شيخ محمد عياد الطنطاوي على تناول هذا البحث مخطوط )ختم ال    

شرح شذور الذهب البن هشام(، حيث حاولت إخراج النص كما أراده 

المؤلف، دون تدّخل إال بما تقتضيه الحاجة، كما درست الفكر النحوي للشيخ 

الطنطاوي؛ بإبراز المسائل النحوية والتصريفية التي وردت يف المخطوط، 

 والتعليق عليها باختصار.

ية هذا البحث من أهمية كتاب )شرح شذور الذهب( البن تأيت أهم    

هشام، وهذا ختم على باب العدد، يكشف غموضه، ويزيده ثراًء، كما أن الشيخ 

الطنطاوي لم يحَظ بنصيب كبير من الدراسة، مع أنه عالم موسوعي، له إسهامات 

يف كثير من العلوم، كالبالغة والعروض والحديث والسير، وقد ضّمت هذه 

 حاشية مسائل من علوم مختلفة.ال
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هتدف الدراسة إلى المشاركة يف نشر الرتاث العربي، وإظهار هذه الحاشية    

محققة تحقيقًا علميًا، وإبراز المسائل النحوية التي اشتملت عليها، والعلماء 

 الذين نقل عنهم.

ولقد سرُت يف هذه الدراسة على المنهج العلمي المّتبع يف التحقيق،     

حاولة إخراج  النص كما أراده صاحبه، أو قريًبا مما أراد، واعتمدت على وم

 المنهج الوصفي يف دراسة آراء الشيخ الطنطاوي وعرضها على آراء النحاة.

إلى أن هذا المخطوط من المؤلفات القيِّمة توصلت يف هذا البحث     

لعلماء الذين والنَّافعة ألهل االختصاص، وأن الشيخ محمد عياد الطنطاوي من ا

 من كغيره –أسهموا يف نشر اللغة العربية يف بالد روسيا وأوروبا عموًما، وأنه 

على  والتيسير النحوية، المسائل عرض تحسين على يعتمد – المتأخرين النحاة

 طالب العلم.

توصي الدراسة بتناول الفكر النحوي للشيخ الطنطاوي من خالل مؤلفاته     

ربية، كما توصي بتحقيق تراث الشيخ الطنطاوي، فقد أشار يف الكثيرة يف اللغة الع

هذا المخطوط إلى بعض مؤلفاته، ومنها ختم على شرح القطر البن هشام، 

 وحاشية الكايف يف العروض.

 عياد -هشام -الذهب -شذور-: ختمالكلمات المفتاحية



 
 غازي بن محمد بن فهد السهليأ.د / 

 البن هشام()ختم الشيخ محمد عياد الطنطاوي على شرح شذور الذهب 

 دراسة وتحقيقا

 

 
 

 

 

(Sheikh Mohammad Ayad Al-Tantawi's Annotations 

on the Commentary of Ibn Hisham's Shuzur Al-Zahab  

(Shreds of Gold): A study and editing 

  Ghazi bin Mohammed bin Fahd Al-Sahly, , 

Department of Arabic Language, Faculty of Arts, Al-Jouf 

University, Kingdom of Saudi Arabia    

sahly@ju.edu.sagmal   Email: 

    The present study investigates Sheikh Al-

Tantawi's Annotations on the Commentary of Ibn 

Hisham's Shuzur Alzahab  (Shreds of Gold) as a 

manuscript in an attempt to produce the text the way the 

author indented it to be. Interference has been avoided, 

except as required. I've studied the grammatical thought 

of Al-Tantawi by highlighting the grammatical and 

morphological issues in the manuscript, commenting on 

them briefly. 

    The importance of this study is ascribed to the 

book proper; Ibn Hisham's. Annotations decipher its 

ambiguity and enrich it. Al-Tantawi had not enjoyed his 

due share of study, even though he was an encyclopedic 

scholar. He had contributions to many disciplines, such as 

rhetoric, prosody, Hadith (tradition of the Prophet), and 

biography. This footnote included questions from 

different sciences.   The study is a contribution to in 

publishing Arab heritage, academically handling and 

editing these annotations and highlighting the 

grammatical issues it included and the scholars quoted. 

    The scientific method is used to present the text 

(nearly) the way its author intended it to be. The 

descriptive approach is employed to study Sheikh Al-

Tantawi’s views and compare them to the opinions of 

mailto:gmalsahly@ju.edu.sa
mailto:gmalsahly@ju.edu.sa


 
 

 2020 يونيو  صدارإ –والثالثون  لغة العربية بالمنوفية العدد الخامسلحولية كلية ا

 

 
 

 

 

grammarians.    This manuscript is a valuable and useful 

literature for specialists as Sheikh Al-Tantawi was one of 

the scholars who helped spread the Arabic language in 

Russia and Europe in general. He used to improve the 

presentation of grammatical issues, like other late 

grammarians, and facilitating matters for students. 

    The study recommends dealing with the 

grammatical thought of Sheikh Al-Tantawi through his 

many books in the Arabic language. It also recommends 

editing the heritage of Sheikh Tantawi. In this 

manuscript, he referred to some of his books, including 

Ibn Hisham's Khetmun Ala Sharh Al-Qitr (Conclusive 

Commentary) and footnotes of Al-Kafy Fi Al-Aroud (The 

Adequate Book in Prosody). 

Key words: Annotations- Shuzur- Al-Zahab- 

Hisham's  - Ayad 
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الحمد هلل الذي علَّم باالقلم علَّام اإلنساان ماا لام يعلام، والصاالة والساالم      

د بن عبداهلل وعلى آله وصحبه وسلَّم.  على معلِّم الربيِّة وخير البشريِّة محمِّ

ا بعد:  أمَّ

فإن لّلغة العربياة مكاناة تقصار العباارات عان وصافها، ويكفاي مان  لا  أ اا 

حفظ اهلل لهذه اللغة أن هّيأ لها علماء أخلصوا محفوظة بحفظ كتاب اهلل، وإنَّ من 

للغتهم، وبذلوا من أجلها الغالي والنفيس، فخّلفوا لنا تراًثاا ناذكرهم باه، وال أدلَّ 

على هذا المجهود من المراجاع والنفاائس والحواشاي التاي باين أيادينا، ويف كال 

ة سطر مان ساطورها حجاة تنطاق بفضالهم مان الدقاة، واألماناة، والضاب ، ووفار

 المحصول.

وإن مان الحواشاي المختصارة التاي تركهاا األسااالف: ماا وقاع باين يادّي ماان 

حاشية لعالم ُعارف بغازارة علماه، فهاو عاالم مشااري يف كثيار مان العلاوم كاللغاة 

 والفقه والحساب والفرائض والبالغة، أال وهو الشيخ محمد بن عّياد الطنطاوي.

ب العاادد مان شاارح شااذور وبعاد أن قاارأت الحاشاية التااي هاي:)ختم علااى باا

الذهب البن هشام(، ألفيتها حاشية تستحق الدراسة والتحقيق؛ لما اشتملت عليه 

ماان فوائااد كثياارة، وقااد بحثاات عاان نسااخ أخاارك لهااذه الحاشااية لكنااي لاام أجااد، 

 فاستعنت باهلل وعزمت على تحقيقها، وإظهارها لطالب العلم.

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

ذور الذهب البن هشام، وهذا ختم على بااب العادد، أهمية كتاب شرح ش -1

 يكشف غموضه، ويزيده ثراًء.

 أن هذه الحاشية لم يسبق تحقيقها فيما أعلم، ولم يحَظ مؤلفها بالدراسة. -2
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أن هااذه الحاشااية قاااد َضااّمت كثياااًرا ماان المساااائل النحويااة، واللغوياااة،  -3

الحاااديث،  والبالغياااة، كماااا أن فيهاااا إشاااارة إلاااى بعاااض العلاااوم المفيااادة مثااال:

 والعروض، والسير.

 أهداف املوضوع:

 خدمة اللغة العربية، والمشاركة يف نشر الرتاث العربي. -1

إظهار هذه الحاشية محققة تحقيقًا علميًا، وإبراز المسائل النحوية التي  -2

 اشتملت عليها، والعلماء الذين نقل عنهم.

 منهج البحث:

ومحاولة إخراج  النص كما سرُت على المنهج العلمي المّتبع يف التحقيق،  

 أراده صاحبه، أو قريًبا مما أراد، وسيأيت تفصيل  ل  يف منهج التحقيق.

  :خطة البحث

راسة  ل: للدِّ مة، َوَتمهيد، وقسمين: القسم األوَّ ن خطَّة البحث من ُمَقدِّ تتكوَّ

 العلميَّة، والقسم الثَّاين: للتَّحقيق، وثبت المصادر والمراجع.

مة د َبيَّنُت فيها أهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، فق فالُمقدِّ

 وخطَّته.

ا التَّمهيـد:  فللتعريف بالشيخ محمد عّياد الطنطاوي. َأمَّ

ل: ا القسم األوَّ ن من مبحثين: وأمَّ راسة العلميَّة: وهي تتكوَّ  فالدِّ

ل:  منهج المؤلف يف الكتاب. المبحث األوَّ

 الكتاب.مصادر  المبحث الثَّاين:

ا القسم الثَّاين:  وفيه ثالثة مطالب:التَّحقيق،  وَأمَّ

 توثيق نسبة الكتاب. -1
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 وصف النُّسخة. -2

 منهجي يف التَّحقيق.  -3

ق، وأخيًرا ثبت المصادر والمراجع.  ُثمَّ النَّصُّ المحقَّ

، فما كان من صواب فهو  وبعد: فهذا ما وفقني اهلل إليه، وهو جهد المقلِّ

غير  ل  فاإلنسان يخطئ ويصيب، وآخر دعوانا أن الحمد  بفضل اهلل، وما كان

 هلل رب العالمين.

 

 الباحث                                                                                        
 غازي بن حممد السهلي   
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 .(1)التمهيد: التعريف بالشيخ حمم

 امسه ونسبه ونشأته: (1

د بن عياد بن سعد بن ساليمان المرحاومي الطنطااوي، ولاد يف قرياة   هو محمَّ

هاا، يف بلدتاه مرحاوم تلقاى الشايخ 1225نجريج من أعمال طنطا بمصر عاام 

العلوم األوليَّة، وحفظ القرآن الكريم، ثمَّ سافر إلى طنطا إلكمال دراسته على 

 العلماء.

 شيوخه وطالبه: (2

 ا درس على كثير من العلماء، من أبرزهم:يف طنط 

 .(2)ااا الشيخ إبراهيم الباجوري

ا قَّ  .(3)ااا الشيخ برهان الدين إبراهيم السَّ

 .(4)ااا الشيخ حسن العطَّار

                                                 

، )دار إحياء الرتاث هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنّفين( ينظر: البغدادي، 1(

، )مؤسسة الرسالة، المؤلفين معجم، وكحالة، 2/372م( 1951العربي، 

، )الدار القومية للطباعة أعالم لم ينصفهم جيلهم، والجندي، 3/571م( 1993ه/1414

 .18-16والنشر( ص

( هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري، شيخ الجامع األزهر، ولد يف الباجور سنة 2(

ه، ينظر: 1277تويف سنة ، له فتح رب الربية على الدرة البهية شرح نظم األجرومية، 1198

 .42، 1/41، وهدية العارفين 1/57معجم المؤلفين 

هاا، له حاشية على شرح القطر البن 1212( هو إبراهيم بن علي السقا، ولد بالقاهرة سنة 3(

 .1/42، وهدية العارفين 1/46ه، ينظر: معجم المؤلفين 1298هشام، تويف سنة 

خ الجامع األزهر، له حاشية على المية األفعال ( هو حسن بن محمد العطار الشافعي، شي4(

 .1/301ها، ينظر: هدية العارفين 1250البن مال ، تويف سنة 
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 .(1)ااا الشيخ محمد الكومي

 .(2)ااا الشيخ مصطفى القناوي

و والبالغاة لقد كان الطنطاوي عالًما مشارًكا يف كثير من العلوم كاللغاة والنحا

 والفقه، وقد تعلَّم وعلَّم يف األزهر، ومن أبرز طالبه:

 .(3)ااا إبراهيم مرزوق

 .(4)ااا عبدالهادي األبياري

 .(5)ااا الشيخ يوسف األسير

                                                 

( لم أقف له على ترجمة، وقد  كره الشيخ الطنطاوي يف ترجمته الذاتية حيث قال: 1(

)فحضرت على المرحوم محمد الكومي شرح ابن قاسم يف الفقه..( ينظر: 

م( 2013، )ترجمة: كلثوم نصر عودة، لشيخ محمد عياد الطنطاويحياة اكراتشكوفسكي، 

 .180ص

ه، ينظر: معجم 1307( هو مصطفى محمود القناوي، له خالصة التصريف، تويف سنة 2(

 3/886المؤلفين

ه، له ديوان شعر اسمه الدر البهي، تويف 1223( هو إبراهيم مرزوق، أديب شاعر، ولد سنة 3(

 .1/42، وهدية العارفين 1/72ظر: معجم المؤلفين ه، ين1283يف الخرطوم سنة 

ه، تلقى علومه يف 1236( هو عبدالهادي رضوان بن نجا األبياري، ولد يف قرية أبيار سنة 4(

، ينظر: معجم المؤلفين 1305األزهر، له القصر المبني على حواشي المغني، تويف سنة 

2/330. 

ها، انتقل إلى 1220شهير باألسير، ولد سنة ( هو يوسف بن عبدالقادر الصيداوي، األديب ال5(

مصر وأخذ عن علماء األزهر، من تصانيفه: شرح أطواق الذهب للزمخشري، تويف سنة 

 2/571ها، ينظر: هدية العارفين 1307
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 رحلته إىل روسيا: (3

من أبرز المحطات يف حيااة الشايخ رحلتاه إلاى روسايا لتعلايم اللغاة العربياة،  

علاى مصار مان المستشارقين، فقاد وقاع علياه  و ل  بسبب عالقاته مع الوافادين

وقد أتاح اهلل لاي السافر "االختيار للتدريس يف جامعة بطرسبورج، قال عن  ل : 

إلى بالد الروسيا الواسعة، وأقطارهاا البعيادة الشاساعة، بسابب طلاب دولتهاا لاي 

ُأعلِّم اللغة العربية يف مدرسة األلسان الشارقية، فوافاق  لا  ماا عنادي مان الميال 

 (1)"حسن ....ال

م، ومكاث فيهاا عشارين عاًماا لتادريس 1840وكان وصوله إلى روسيا عام    

 .(2)اللغة، وقد درس على يديه الكثير من المستشرقين

  وفاته: (4

ه، ودفاان يف مقااربة 1278أصاايب يف آخاار حياتااه بالشاالل، إلااى أن تااويف ساانة 

الم محماد فولكوفو اإلسالمية، وكتب على شااهد القارب: )هاذا مرقاد الشايخ العا

عيااااد الطنطااااوي، كاااان مااادرس العربياااة يف المدرساااة الكبيااارة اإلمرباطورياااة 

مان الهجارة عان 1278ببطرسبورغ المحروسة وتويف يف شهر جمادك الثاين سانة 

 .(3)خمسين سنة(

 آثاره: (5
الكثير من مؤلفات الشيخ الطنطااوي مازالات محفوظاًة يف مكتباة الدراساات  

غرابة أن يكون معظمها له اتصال وثيق بالدراساات الشرقية بجامعة ليننغراد، وال 

الدينياة واللغوياة؛ فقاد اسااتعان تاا للتادريس يف كليااة األلسان ببطرسابورغ، وماان 

 أهمها:

                                                 

، قدم لها: محمد عيسى صالحية، )بيروت: تحفة األذكياء بأخبار بالد الروسيا( الطنطاوي، 1(

 .50م( ص1992ه/ 1412مؤسسة الرسالة، 

 .99-94( ينظر: حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوي ص2(

 .3/571، معجم المؤلفين 16( ينظر: تحفة األ كياء بأخبار بالد الروسيا ص3(
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 .(1)ااا بغية المريد على رسالة التوحيد1

 .(2)ااا تحفة األ كياء بأخبار بالد الروسيا2

 .(3)ااا ثالث قصائد تاريخية3

 .(4)هرية البن سعدااا حاشية على شرح األز4

 .(5)ااا حاشية على المنظومة السمرقندية5

 .(6)ااا ختم على قطر الندك وبّل الصدك6

                                                 

(، ونسخة يف مكتبة المل  فيصل للبحوث 3/108( نسخة مخطوطة يف األزهر برقم )1(

 ( لوًحا.47ف (، وتقع يف )-1951والدراسات اإلسالمية برقم )

م، مكتبة 1992( وهو مطبوع، قدم له وحرره: د. محمد عيسى صالحية، دار البشير للنشر 2(

 بيروت. –الرسالة 

 (111( مخطوط محفوظ يف مكتبة االستشراقية األلمانية برقم )3(

 .15807[ 1438، ]10276[ 1098( مخطوط محفوظ يف األزهرية بمصر برقم ]4(

 (.254للبحوث والدراسات اإلسالمية برقم )ج ( مخطوط محفوظ يف مكتبة المل  فيصل5(

األحناف، واألوقاف:  66561نحو(  4389( مخطوط محفوظ يف المكتبة األزهرية برقم )6(

 .1طنطا، رسالة رقم:  130268نحو(  8087محمد هداية، برقم )
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ة:
َّ
راسة العلمي

ِّ
ل: الد

َّ
 القسم األو

ن من مبحثين:  وتتكوَّ

 املبحث األوَّل: منهج املؤلف يف الكتاب:

وِر هاذا خاٌتمل لطيافل علاى آخاِر شارِح ُشاذُ "هذا المخطوط كما قال مؤلفه:     

هب، جمعُت فيه شوارَد يقنُع تا ُ و األدب مان ، فهو ختم على باب العدد، و"الذَّ

المعلوم أن الطنطااوي نحاوي متاأخر، وهاو كغياره مان النحااة المتاأخرين الاذين 

اقتصر جهدهم يف التأليف على التقليد، وتحسين العرض، والتيسير علاى طاالب 

عصاور كاان مقصاوًرا علاى الشاروح، العلم، وطبيعاة التاأليف يف النحاو يف هاذه ال

 والحواشي، والتهذيب، والتقريب، والتعليل.

 وقد تناول المتن من خالل ما يأتي:

ااا أورد كالم ابان هشاام، وشارع يف شارحه، متبًعاا يف  لا  ساباًل شاّتى، منهاا: 

شااارح المفاااردات، و كااار األدلاااة، وعااارض آراء العلمااااء، وإياااراد التعلااايالت 

 واالعرتاضات.

برز ما يميز هذه الحاشاية أن الطنطااوي اّتباع طريقاة المازج يف شارحه، ااا من أ

 فهو يمزج شرحه بكالم ابن هشام، فيصبح الكالم متصاًل.

ااا مما ُيلحظ أنه بدأ بالتعليق على باب العدد من متن شذور الذهب، وبعاد أن 

 انتهى منه بدأ بالتعليق على شرح الشذور البن هشام.

ة يف هذه الحاشية عناية الطنطااوي بااإلعراب، وخاصاة ومن السمات البارزااا 

ـــــورة  { يث ىث }الشاااااواهد النحوياااااة، فمااااان  لااااا  قولاااااه:  ]س
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ــــدة: { ]سوووو     يت ىت }وقولااااه: (1)(باااادل ماااان المااااوت .[106المائ

 .(2)مفعول مطلق، أي: إماتتين اثنتين([11غافر:

ڎ ]ااا عنايته بالقراءات وأثر  لا  يف الحكام النحاوي، فعناد قولاه تعاالى: 

بسكون العين كراهة توالي  "تسعة ٌعشر"( قال: ) وقرئ 30)المدثر:[ڈ ڎ

 .(3)الحركات فيما هو كاسم واحد(

ااا أنه عندما يذكر المسائل الخالفية ينسب األقوال ألصحاتا، وهذا مان ساعة 

 علمه، ودقته وأمانته، وهذا واضح جلي يف الكتاب.

بة يف  ل  فالشيخ كاان مان الاذين ااا بروز النزعة التعليمية يف الكتاب، وال غرا

 يعنون بتعليم العربية سواًء يف مصر، أو حتى عندما رحل إلى روسيا.

 المبحث الثاين: مصادر الكتاب:

ِره زمنًا،  تنوعت المصادر التي أخذ عنها الطنطاوي يف هذه الحاشية، نظًرا لتأخُّ

د اساتقى مادتاه ولطبيعة التاأليف يف زمناه باالّتكااء علاى مصانفات َمان قبلاه، ولقا

 العلمية من عدة مصادر، ومن أهمها:

 .(4)( األشباه والنظائر للسيوطي1

 

                                                 

 من هذا البحث. 26( ينظر: ص1(

 من هذا البحث. 27( ينظر: ص2(

 من هذا البحث. 30( ينظر: ص3(

 من هذا البحث. 16( ينظر: ص 4(
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 (1)( التسهيل البن مال 2

 .(2)( التصريح بمضمون التوضيح لألزهري3

 .(3)( حاشية الصبان على األشموين4

 .(4)( حاشية عبادة على شذور الذهب5

 .(5)( العقد الفريد البن عبد ربه6

 .(6)ب( الفصيح لثعل7

كما أنه نصَّ على أساماء كثيار مان العلمااء دون  كار كتابهم، ومان أبارزهم:    

 الفراء، واألخفش، والزجاج، والرضي، وابن عصفور، وغيرهم.

                                                 

 من هذا البحث. 19( ينظر: ص 1(

 من هذا البحث. 16( ينظر: ص 2(

 من هذا البحث. 40( ينظر: ص 3(

 من هذا البحث. 24( ينظر: ص 4(

 من هذا البحث. 35( ينظر: ص 5(

 من هذا البحث. 33( ينظر: ص 6(



 
 غازي بن محمد بن فهد السهليأ.د / 

 البن هشام()ختم الشيخ محمد عياد الطنطاوي على شرح شذور الذهب 

 دراسة وتحقيقا

 

 
 

 

 

حقيق، وفيه ثالثة مطالب:
َّ
اني: الت

َّ
 القسم الث

 املطلب األوَّل: توثيق نسبة الكتاب إىل املُؤلِّف:

فيقاوُل فقياُر لف، حياث قاال يف بادايتها: )هذه المخطوطة ُكتبت بخ  المؤ     

ُد بُن سعد عيَّاد ...(، ونصَّ على  ل  أيًضا يف  رحمِة ربِّه وأسيُر وصمِة  نبِه: محمَّ

خاتمتها: )وقد تم هذا الختم المباري على ياد مؤلفاه الفقيار: محماد ساعد عيااد، 

 هداه اهلل إلى مناهج الرشاد(.

معروفة خالل الشرح، ومن  ل  قوله: كما أن المؤلف أحال إلى بعض كتبه ال

(، وقولاه: (1)) .... فهو مجازل مرسلل عالقُته التعلُّق علاى ماا بّينااه يف خاتماِة الَقٌطار

 (.(2))وقد بسطنا القول فيه يف أوائل حاشية الكايف يف العروض

 املطلب الثَّاين: وصف النُّسخة:

 منها:تحديد النُّسخة الخطِّيَّة ووصفها، مع إرفاق َنماذج 

 66562نحاااو( 4390هاااي نساااخة محفوظاااة يف الجاااامع األزهااار، بااارقم )

( 22( ألواح، كل لوحة مقّسمة قسمين اثنين؛ يف كل قسام )9األحناف، وتقع يف )

 ( كلمة.16سطًرا با)

وهذه النُّسخة كاملة ليس فيها نقص أو سق  أو رطوبة، مكتوبة بخا  النساخ، 

مؤلف، وقد نصَّ على تاريخ النسخ وخطُّها واضح ومقروء، وهي مكتوبة بخ  ال

ها(، وقد ُكتب يف أول لوح فيها: )هذا خاتم 1250)بتاريخ غرة رجب سنة بقوله: 

الشاايخ محمااد عيَّاااد علااى شاارح الشااذور الباان هشااام، رحمااه اهلل وأسااكنه فساايح 

 الجنة، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم:

                                                 

 من هذا البحث. 15( ينظر: ص 1(

 بحث.من هذا ال 42( ينظر: ص2(



 
 

 2020 يونيو  صدارإ –والثالثون  لغة العربية بالمنوفية العدد الخامسلحولية كلية ا

 

 
 

 

 

ــــ   ــــع بو ن ــــو بي ــــاب ل  هــــلا الكت

 

 بـــــائع الم بونـــــاذهًبـــــا لكـــــان ال  

وأولها: )هذا ختم لطيف على آخر شرح شذور الاذهب، جمعات فياه شاوارد  

يقنع تاا  و األدب، قاال المصانف رحام اهلل روحاه .....(، وآخرهاا: ) وهاو مان 

محسنات البديع، وقد بسطنا القول فيه يف أوائل حاشية الكايف يف العروض بماا ال 

 مزيد عليه، واهلل تعالى أعلم(.

 الثَّالث: منهجي يف التَّحقيق: املطلب
ماة باأنَّني سأسايُر يف قسام التَّحقياق علاى المانهج العلماي  كما  كرُت يف المقدِّ

 اٌلُمتَّبع يف التَّحقيق والعمل الَّذي قمُت به يتمثَّل بما يأيت:

تي بين يديَّ يف إخراج النَّصِّ كماا أراده  -1 اعتمدُت على النُّسخة الوحيدة الَّ

فه.  ُمؤلِّ

 ت كالم ابن هشام بخ  عريض غامق، مقارنة بمتن الطنطاوي.مّيز -2

كتابة اآليات القرآنياة بخا  مصاحف المديناة، مشايًرا إلاى اسام الساورة  -3

 ورقم اآلية، وتخريج القراءات القرآنية من مظا ا.

 تخريج األحاديث من كتب السنة المعتمدة. -4

ااكل، مااع  كاار بحاا -5 ااعريَّة، وضاابطها بالشَّ ااواهد الشِّ ر البياات، تخااريج الشَّ

 وقائله، ورواياته.

توثيق جميع األقوال الاواردة يف الانَّصِّ مان مصاادرها األصايلة، فاإ ا لام  -6

ن من  ل  وثَّقتها من مصادر ُأخرك.  أتمكَّ

اق  -7 ترجمة ُمختصرة عن األعالم غيار المشاهورة الاواردة يف الانَّصِّ المحقَّ

ل وروٍد لها من كتب التَّراجم.  عند أوَّ

كل.ضب  أحرف الكلمات  -8  المشكلة يف النَّصِّ بالشَّ

 الكتابة وفق قواعد اإلمالء الحديثة. -9

 التَّعليق على المسائل العلميَّة تعليًقا ُمختصًرا. -10
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وحة اأُلوىل:
َّ
سخة املخطوط، الل

ُ
 منوذج من ن
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وحة األخرية:
َّ
 الل
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
لهم يا مٌن ُشُذوُر إن عامِه ال ُيحصيها العدد، ونشكُري على هدايتِ  نحمُدي الَّ

َشد، ونصلِّي ونسالُِّم علاى خاتماِة عادِد األنبيااِء وعلاى آلاه وصاحبِه  إلى طريِق الرَّ

اُد باُن ساعد  ا بعُد: فيقوُل فقياُر رحماِة ربِّاه وأسايُر وصامِة  نبِاه: محمَّ األصفياء، أمَّ

ااداد، هااذا خاٌتمل  لطياافل علااى آخااِر شاارِح ُشااُذوِر  عيَّااد، أجااراُه اهلل علااى مناااهِج السَّ

هب، جمعُت فيه شوارَد يقنُع تاا ُ و األدب، قاال المصانُِّف  رحاَم اهلل روَحاه -الذَّ

 :-وأخَضَل ضريَحه

باإلضافِة خربل لمحذوف، أو مبتدأ خربُه محذوف، أو منصوبل  باُب العدد      

ِب لبااِب مواناِع ، ومناسبُة هذا الباا(1)بفعٍل محذوف، والجرُّ بحرٍف محذوٍف شا   

اا الثَّااين فِمان حياُث  ُل فظاهر، وأمَّ ا األوَّ رِف أنَّ كالا فيه خروجل عن األصل؛ أمَّ الصَّ

: ما ساوك نصَف مجماوِع (2)التَّذكيِر مع المؤنَّث وعكِسه، ُثمَّ العدُد عنَد الحساب

اف واء، كاألربعة؛ فحاشيتها السُّ لى القريباة حاِشيتيِه القريبتين أو البعيدتين على السَّ

ثالثة، والُعليا القريبة خمسة، ومجماوُع  لا  ثمانياة، ونصاُفها أربعاة، والحاشايُة 

                                                 

( قال سيبويه: )وليس كل جارٍّ ُيضمر؛ ألن المجرور داخل يف الجاّر، فصارا عندهم بمنزلة 1(

حرف واحد، فمن َثمَّ قُبح، ولكنهم قد يضمرونه ويحذفونه فيما كثُر من كالمهم ...(، 

الم هارون، )القاهرة: الخانجي، )ط:الكتابسيبويه،  م( 1996(، 3، ت: عبد السَّ

2/163. 

، ت: محمد باسل عيون السود، )بيروت: دار التصريح بمضمون التوضيح: األزهري، ( ينظر2(

، ت: طه حاشية الصبان على شرح األشموين، الصبان، 2/446م( 2000الكتب العلمية، 

 .4/86عبدالرؤوف سعد، )المكتبة التوفيقية( 
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اافلى اثناان وواحااد، والبعيادُة الُعليااا ساتة أو ساابعة، ومجماوُع االثنااين  البعيادُة السُّ

: الواحاُد لايس (1)والستة أو الواحد والسبعة ثمانية، ونصفها أربعاة، ومِان َثامَّ قيال

: العادُد (2) حاشيَة له ُسفلى حتى ُتضمَّ مع الُعليا، وقال ابن الحاجاببعدد؛ ألنَّه ال

 الواحـُد  ما ُوِضَع لكميِة اآلحاد، وعليِه فالواحُد عدد، وينٌبني عليِه قوُل المصانِّف:

الاُة علاى المعادود، كماا ياأيت يف الشاذور، فهاو مجاازل  والمراُد باه هناا األلفااُظ الدَّ

، ولعلَّاه صااَر حقيقاًة ُعرفيَّاة (3)ما بّيناه يف خاتماِة الَقٌطار مرسلل عالقُته التعلُّق على 

عنااَد النُّحاااة، ُثاامَّ الكااالُم علااى تقااديِر مضاااٍف أي: ُحٌكاام، و )أل( للجاانس فتاادبَّر، 

ْرنَ وما بعَده عطفل عليه، والخرُب قوله: ) واالثنانُ /أ[ 2الواحُد: مبتدأ ]  إلخ(. ُيَلكَّ

مفرًدا كثالِث، أو ُمركًبا كثالِث عشار، ولام ياذكِر  إلخ: سواءل كان وَما َوا نَ     

المصنُِّف ُحكاَم ماا يلياه، وُحكماُه: أنَّاُه إ ا كااَن بمعناى بعاض العادِد ُأضايَف عناَد 

                                                 

كر ابن عابدين، ، وهو ليس بعدد عند الحساب ال النحاة، كما  4/86( ينظر: حاشية الصبان 1(

، ت: عادل رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصارينظر: ابن عابدين، 

 .10/563عبدالموجود، وعلي معّوض، )بيروت: دار الكتب العلمية( 

، ت: صالح الكافية يف علم النحو والشافية يف علمي التصريف والخط( ينظر: ابن الحاجب، 2(

 .38: مكتبة اآلداب( صعبدالعظيم الشاعر، )القاهرة

( قال المؤلف يف خاتمة حاشية القطر: )إن أريد به المذكور مجاًزا مرساًل عالقته التعّلق، 3(

والمراد به التعّلق المخصوص الذي بين المصدر والمشتقات، وبين بعض المشتقات 

، والمجاز المرسل: اللفظ 3وبعض، فاندفع االعرتاض بأن التعّلق يف كل العالقات( ل

المستعمل يف غير ما وضع له لعالقة غير المشاتة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 

، وضع حواشيه: إبراهيم شمس اإليضاح يف علوم البالغةالحقيقي، ينظر: القزويني، 

 .205م( ص2003الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
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الُجمهور، وإٌن كاَن بمعنى َجٌعل األقل مثَل ما فوق صحت إضافته، وصح إعماله 

 .(1)عمل اسم الفاعل إن استوىف الشروط وهذا يف غير واحد

، ويارد علياه مجايء الحاال مان (2)كماا يف عباادةحال مان )العشارة(  مركبةً    

؛ فإما ألن المعطوف على المبتدأ مبتدأ، بل هذا أولاى باالمنع، وإن كاان (3)المبتدأ

تابًعااا؛ ألن االبتااداء بالنساابة إليااه ضااعيف، فاألحساان أ ااا خاارب لااا كااان محذوفااة، 

ْرنَ  (4))ويحذفو ا ويبقون الخرب( مبتدأ  والثالثةعلى األصل ومن َثم قدم،  إلخ ُيَلكَّ

رَن  بالعكسخربه  مطلًقا أي: ركبت أو ال، بالعكس أي: ُيَؤنَّثَن ماع الماذكر، وُياَذكَّ

مع المؤنث، وبقي عليه أن يقاول: وتساكن الشاين، وإنماا حاذفت التااء مان عادد 

عات المؤنث، وأثبتت يف عدد المذكر؛ ألن الثالثة والعشرة وما بينهما أسماء جما

                                                 

ت: عبدالمجيد قطامش، )مكة  ،المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية( ينظر: الشاطبي، 1(

 .281، 6/280م( 2007المكرمة: معهد البحوث العلمية، 

ه( 1292، )المطبعة الوهبية البهية، حاشية محمد عبادة على شلور اللهب( ينظر: العدوي، 2(

، وهو محمد بن عبادة العدوي، فقيه نحوي، له حاشية على شذور الذهب، تويف 296ص

 .2/341عارفين ها، ينظر: هدية ال1193سنة 

( اختلف النحويون يف مجيء الحال من المبتدأ، فظاهر كالم سيبويه الجواز يف نحو: )فيها 3(

(، ومنعه أكثر النحويين، فصاحب الحال عندهم هو الضمير المستكن يف  قائًما رجلل

الخرب؛ بناء على أنه ال يكون إال من الفاعل أو المفعول، والذي يظهر صحة مذهب 

، ت: شرح تسهيل الفوائدن الحال خرب يف المعنى. ينظر: ابن مال ، سيبويه؛ أل

، وأبو 2/333م( 1990عبدالرحمن السيد ومحمد المختون، )دار هجر للطباعة والنشر، 

َرب من لسان العربحيان،  د، )القاهرة: مكتبة ارتشاف الضَّ ، ت: رجب عثمان ُمحمَّ

 .3/1577م( 1998الخانجي، 

 مال :   ويحذفو ا ويبقون الخرب    وبعد إٌن ولو كثيًرا  ا اشتهر( أشار إلى قول ابن 4(
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كا زمرة وفرقة، فاألصل أن تكون بالتاء؛ لتوافق نظائرها، فاستصحب األصال ماع 

، (1)المذكر؛ لتقدم مرتبته، وحذفت مع المؤنث فرًقا؛ لتأخر رتبته، كذا يف التصريح

: أن المذكر خفيف والمؤناث ثقيال، فأثبتات التااء (2)ويف األشباه والنظائر النحوية

 جل التعادل.مع المذكر وحذفت مع المؤنث؛ أل

فإنه ال يظهر إال إ ا  كر المعدود بعد اسام العادد،  (3)وكل مجّرد )ترويح(    

فإن قدم وجعل اسم العدد صفة جاز إجراء القاعدة وتركها، وكذا إ ا جعل خربًا، 

وإن قصد المعدود ولم يذكر يف اللفظ فالفصيح أن يكاون كماا لاو  كار فتقاول يف 

ي: سرت خمًسا، ويجوز حذف التاء يف الماذكر، األيام: صمت خمسة، ويف الليال

، وكذا يجوز إثباهتا يف المؤنث كما يفهم من كالم (4)(فأتبع  بست من شوالومنه:)

                                                 

 .2/447( ينظر: 1(

( لم أجد هذا النص يف األشباه والنظائر، والذي وجدته: )ومما وّجهوا به مسألة العدد أن 2(

العدد قبل تعليقه على معدود مؤنث بالتاء ألنه جماعة، والمعدود نوعان: مذكر ومؤنث، 

إلى العالمة فأخذها، ثم جاء المؤنث فكان تري العالمة له  –ألنه األصل  –فسبق المذكر 

، ت: عبداإلله نبهان، وغازي طليمات، األشباه والنَّظائر يف النَّحوعالمة( ينظر: السيوطي، 

ع اللُّغة العربيَّة،   .2/257م( 1987)دمشق: مطبوعات مجمَّ

النحو التي بين يدي، ولم يظهر لي شيء  ( هكذا يف المخطوط، ولم أجد هذه اللفظة يف كتب3(

 يف معناها.

، ت: حمدي عبدالمجيد السلفي، )القاهرة: المعجم الكبير( تذا اللفظ: أخرجه الطرباين، 4(

، والحديث: )من صام رمضان وأتبعه 3903م(، رقم الحديث: 1994مكتبة ابن تيمية، 

 بست من شوال فهو صيام الدهر(.
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هاذه  (3)المنع عن بعضهم، هاذا وقياد السابكي (2)، وإن نقل اإلسقاطي(1)الصفوي

الحالة بما إ ا كان المحذوف لفظ أياام، وجعال حاذف التااء هاو الموافاق لكاالم 

لعرب، وإن لم يقصد معدود بل العدد المطلاق أتاى بالتااء يف الكال، نحاو: ثالثاة ا

أجناس مؤنثة، وإدخال أل عليهاا  (4)/ب[ وال تنصرف؛ أل ا أعالم2نصف ستة ]

يف قولهم: الثالثة نصف الستة للمح الوصفية العارضة، ثم المعترب تذكير الواحاد 

اماات (5)ئيوتأنيثه ال الجمع، خالًفا للبغداديين والكسا ، فإ م يقولون: ثالث حمَّ

                                                 

. والصفوي: هو عيسى بن محمد بن عبيداهلل 4/87على األشموين ( ينظر: حاشية الصبان 1(

ها، من تصانيفه: حاشية على شرح الجامي للكافية، تويف سنة 900الصفوي، ولد سنة 

 .2/598، ومعجم المؤلفين 1/810ها، ينظر: هدية العارفين 953

عض العلوم، ( المصدر السابق. واإلسقاطي: هو أحمد بن عمر اإلسقاطي، عالم مشاري يف ب2(

ها، 1159من مصنفاته: تنوير الحال  على منهج السال  إلى ألفية ابن مال ، تويف سنة 

 1/215، ومعجم المؤلفين 1/174ينظر: هدية العارفين 

، ت: كيالين محمد خليفة، )بيروت: دار إبرا  الحكم من حديث رفع القلم( ينظر: السبكي، 3(

ه، 683هو علي بن عبدالكايف، ولد سنة ، والسبكي: 32م( ص1992ه/1412البشائر، 

ه، ينظر: تاج الدين 756فقيه، محّدث، له: الدر النظيم يف تفسير القرآن العظيم، تويف سنة 

، ت: عبدالفتاح الحلو، محمود الطناحي، )دار إحياء طبقات الشافعية الكبرىالسبكي، 

 .10/139م( 1964الكتب العربية، 

، ت: حسن هنداوي، )بيروت: دار الكتب العلمية، عرابسر صناعة اإل( ينظر: ابن جني، 4(

، قدم له: د. إميل يعقوب، شرح المفصل، وابن يعيش، 2/783م( 2000ه/1421

 .1/39م( 2001)بيروت: دار الكتب العلمية، 

، ت: عبدالرحمن توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك( ينظر: المرادي، 5(

المصباح يف علم ، والمطرزي، 4/1319م( 2001كر العربي، سليمان، )القاهرة: دار الف

 .100، ت: عبدالحميد السيد، )مكتبة الشباب( صالنحو
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ک ]اعتباًرا بالجمع، إالَّ إٌن كان المعدود صفة فالعربة بواحد موصوفه، نحاو

: والماادار يف (1)قااال األشااموين(، أي: حساانات، 160)األنعااام:[گ گ

التذكير والتأنيث يف العلم على المعنى فتقول: ثالثة الطلحات وخمس الهندات، 

الواحد تقول: ثالثة أشاخص وإن قصاد نساوة، وثاالث أعاين ويف غيره على لفظ 

وإن قصدت رجااًل؛ ألن لفظ الشخص ماذكر ولفاظ العاين مؤناث، ماا لام يتصال 

 : (2)بالكالم ما يقوي المعنى كقوله

رُ  بان  وُمْعص   ثالُث ُشخوٍص كاع 

 :(3)أو يكثر فيه قصد المعنى نحو     

                                                 

، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك( األشموين، 1(

 .620، 3/619م( 1955)بيروت: دار الكتاب العربي، 

 ان مجنّي دون من كنت أتقي.( عجز بيت من الطويل، وصدره:    فك2(

، حققه وقدم له: فايز ديوان عمر بن أبي ربيعةوهو لعمر بن أبي ربيعة يف: ابن أبي ربيعة، 

، 3/566، والكتاب 100م( ص1996(،  2محمد، )بيروت: دار الكتاب العربي، )ط:

، )المكتبة اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيينواألنباري، 

، ت: شرح ابن الناظم على األلفية، وبال نسبة يف: ابن الناظم، 2/770م( 2003العصرية، 

، وابن هشام، 519م( ص2000محمد باسل عيون السود، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

ين عبد الحميد، )بيروت: أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك د محيي الدِّ ، ت: ُمحمَّ

، كاعبان: تثنية كاعب، وهي التي  د ثديها، معصر: 4/251( م1998المكتبة العصريَّة، 

الجارية أول ما أدركت وحاضت، الشاهد فيه: )ثالث شخوص( حيث كنّى بالشخوص 

 عن النساء، ثم بّين  ل  بقوله: )كاعبان ومعصرا(.

 ( صدر بيت من الوافر وعجزه:        لقد جار الزمان على عيالي3(
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 وثالُث َذْودٍ  ثالثُة أنُفسٍ                             

فإن الانفس كثار اساتعمالها يف اإلنساان، فاإن اتصال باه  لا  جااز مراعااة     

)الناور: [ک ک ک گ گ]المعنى، وعلى هذا فاال يؤخاذ مان قولاه تعاالى

(، اشارتاط الاذكور، وعادم قبااول شاهادة النسااء؛ ألن اإلتيااان بالتااء نظاًرا للفااظ 4

، (1)خالًفا لمن أخذ  ل  مان اآلياة شهيد مفرد شهداء، وإن ُفِرض أن معناه مؤنث

(، ال تدل على األطهار، و هاب يف 228)البقرة: [چ چ ]وكذا يقال يف آية

إلاى جاواز  (3)إلى أن العربة بالمعنى، وعليه فيصح األخذ، وابن هشاام (2)التسهيل

 الوجهين.

وإن كان يف المعدود لغتان التذكير والتأنياث كلفاظ الحاال جااز الحاذف      

ات، تقاول: ثاالث أحاوال وثالثاة أحاوال، وهاذا كلاه يف الجماع، أماا اسام واإلثبا

الجاانس واسااام الجماااع فااالعربة بحالهماااا؛ فيعطاااى العاادد عكاااس ماااا يساااتحقه 

                                                                                                              

، 2/771، واإلنصاف يف مسائل الخالف 3/565، والكتاب 270وهو للحطيئة يف: ديوانه ص

، الدرر اللوامع على همع الهوامع، وبال نسبة يف: الشنقيطي، 4/246وأوضح المسال  

، الشاهد فيه: )ثالث 2/462، والتصريح 6/195م( 1999)بيروت: دار الكتب العلمية، 

  ود( حيث أضاف العدد إلى معدوده، والمعدود اسم جمع.

قال القرطبي: )البد أن يكون الشهود  كوًرا؛ لقوله: منكم، وال خالف فيه بين األمة(،  (1(

م( 2006، ت: عبداهلل بن عبدالمحسن، )الرسالة، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، 

6/139 

 .117( ص2(

 4/251 ( ينظر: أوضح المسال 3(
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ضميرهما، فإن وجب تأنيثاه كاالب  والنحال  كار العادد فتقاول: ثاالث مان الاب  

والنحل، وإن وجب تذكيره حاذف التااء كاالموز والعناب والقماح والسادر، وإن 

از الوجهان كالنخل جاز األمران، وهذا ما لم يفصل بينه وبين العدد بصفة دالاة ج

على المعنى، وإال فالاُمراعى المعنى، نحو: ثالث إناث من القاوم، وثالثاة  كاور 

من الب ، أو يكون نائًبا عن جمع مذكر، وإال أثبتت التاء نحو: ثالثة أشياء، فاوزن 

شياء وإن كاان مؤنًثاا لكنَّاه لماا نااب عان جماع ، ناب عن أفعال، فأ(1)أشياء: فعالء

 مذكر وجب فيه إثبات التاء.

أل مان الحكاياة ال مان المحكاي؛ إ  ال يجاوز المائاة رجال  وتمييز المائـة    

رضاي –وأما دخول أل على المضاف يف قول أبي هريارة ": (2)مثاًل، قال الفارضي

قيال: زائادة، وقيال: تقاديره ، ف(3)/أ[ قدم جااءه بااأللف ديناار(3)فلما ] -اهلل عنه

دخل فياه مثناى  وما فوقها، "باأللف ألف دينار، فحذف ألف وهو بدل من األلف

                                                 

، وأصلها )شيئاء( 4/380 ( الصحيح أ ا على وزن )لفعاء( وهو مذهب سيبويه يف الكتاب1(

على وزن )فعالء( كما  كر المؤلف، فهي اسم جمع لا)شيء(، ولكنهم كرهوا اجتماع 

همزتين بينهما ألف، فقدمت الم الكلمة على فائها، فأصبح )لفعاء(، ويف وزن )أشياء( 

، ت: فخر الدين قباوة، )دار الممتع يف التصريفعدة مذاهب، ينظر: ابن عصفور، 

 .516 – 2/513م( 1987المعرفة، 

، ت: محمد مصطفى الخطيب، )دار الكتب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك( الفارضي، 2(

  4/105ها( 1439العلمية، 

.... ثم قدم الذي  "( هكذا ورد يف المخطوط، أما يف صحيح البخاري فقد ورد برواية: 3(

، اعتنى به: محمود يصحيح البخار، ينظر: البخاري، "أسلفه فأتى باأللف دينار ..

 .3/118م( 2003الجميل، )مكتبة الصفا، 
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المائة ومجموعها، واأللف ومثناه ومجموعه، سواء كان الجمياع بصايغة الجماع 

نحو: مئي رجل، وثالثة آالف رجل، أو بإضافة ثالثة فما فوق إليه نحو: ثالثمائاة 

ل، ولا  إدراج هاذين يف المفارد اعتبااًرا بلفاظ مائاة رجل، وأحد عشار ألاف رجا

ألن المائاة اجتماع فيهاا ماا افارتق يف عشارة وعشارين مان  مفرد مخفوضوألف، 

اإلضااافة واإلفااراد؛ أل ااا مشااتملة عليهمااا، فأخااذت ماان العشاارة الخفااض وماان 

العشرين اإلفراد، واأللف عاوض عان عشار مائاة، وهاي ُتَميَّاز بمفارد مخفاوض، 

ف معاملة ما عوضت منه، وآثروا هذا على عكسه؛ ألناه أخاف، ويف فعوملت األل

: أماا كوناه مفارًدا ماع أن القيااس (1)عكسه ثقل بالجمع والتنوين، وقال الادماميني

جمعاه كماا جمعاوه يف ثالثاة دراهام للعلاة المتقدماة، وألناه عادد يف معنااه كثارة، 

أي:  وما دونهاعنوي، فكرهوا جمع مميزه؛ لئال ينضم الثقل اللفظي إلى الثقل الم

أي: للمطابقاة باين العادد والمعادود  مجمـو غير الواحد واالثنين، بدليل ما بعد 

من أبنية القلة، نحو: ثالثة أعبد وثالث آم، وقد يتخلاف كال مان الثالثاة فتخلاف 

الجمع،  كره بقوله: )إال المائة فمفرد(، وتخلاف التكساير إ ا أهمال نحاو: سابع 

ود ما أهمل تكسيره نحو: سبع سنبالت، فإنه يف التنزيل سماوات، أو جاور المعد

مجاور با سبع بقرات، أو كان التكسير غير مقيس نحو: ثالث سعادات، فإن جمع 

، وهو مبني علاى أن ساعائد (2)سعاد على سعائد خالف القياس كذا قال ابن مال 

                                                 

، ت: فاخر جرب مطر، )دار الكتب العلمية، المنهل الصايف يف شرح الوايف( الدماميني، 1(

 .2/223م( 2008

، قدم له: عبدالمنعم هريدي، )دار المأمون للرتاث، شرح الكافية الشافية( ينظر: ابن مال ، 2(

 .4/1866م( 1982
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يحفظ وال  إنما يطرد يف المؤنث بالعالمة، نحو: رسالة ورسائل، وأنَّ نحو: عجائز

اإلساراء: [ھ ھ ]يقاس عليه، أو كاان التكساير قليال االساتعمال نحاو

 .(1)فإن تكسير آية على آي جائز لكنه ليس بالفاشي كذا  كر المصنف ،(101

/ب[ مما أهمل تكسيره، فإن كثر استعمال التكسير 3] (2)وجعله ابن مال    

: ثالثاة أحاماد، وثاالث ولم يجاور ما أهمل لم يضف للتصاحيح إال قلايال، نحاو

، واإلضافة إلى الصفة منه ضعيفة نحاو: ثالثاة (3)زيانب، ويقل: أحمدين وزينبات

صالحين، واألحسن اإلتباع على النعت ثم النصب على الحال، وتخلاف الكثارة 

القلة إ ا أهمل بناؤها نحاو: ثاالث جاوار، وأربعاة رجاال، وخمساة دراهام، وأماا 

 شاً ا قياسًا أو سماًعا، فينزل لذل  منزلة المعدوم:َأٌرُجل فجمع ِرٌجل، أو كان 

فااإن جمااع َقااٌرء بااالفتح علااى َأٌقااَراء شااا ؛ كااذا يف [چ چ]فاااألول

 وفيه أمران:   ،(5)، وتبعه عبادة(4)األشموين

 .(6): أن بعضهم  كر أنه جمع ُقٌرء بالضم فال شذو األول

                                                 

 .2/455ينظر: التصريح بمضمون التوضيح ( 1(

ال تضاف الثالثة وأخواهتا إلى جمع تصحيح، إال إن أهمل غيره، أو جاور ما )( حيث قال: 2(

أهمل غيره، فاألول نحو سبع سماوات وسبع بقرات وتسع آيات ....(، شرح التسهيل 

2/396. 

 .4/306، توضيح المقاصد 1/359( ينظر: ارتشاف الضرب 3(

 3/623ظر: شرح األشموين على ألفية ابن مال  ( ين4(

 2/300( ينظر: حاشية محمد عبادة العدوي على شذور الذهب 5(

، و كر أنه )على سبيل 2/749، وارتشاف الضرب 2/94( ينظر: شرح الشافية للرضي 6(

 االستغناء ببعض الجموع عن بعض، وهو قليل(.
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ء، فإن َأٌفُعٌل مطَّارد يف َفٌعال : أن لَِقٌرء بالفتح بناء قلة مطرد وهو َأٌقرُ الثاين

 كما هنا. (1)بفتح الفاء وسكون العين إ ا كان صحيحها

 .فإن أشساًعا قليل االستعمال (2)نحو: ثالثة شسوع والثاين

ٿ ٹ ٹ ]با)من( إن كان اسم جنس، أو اسم جماع نحاو: مخفوض  

(، ومااررت بثالثااة ماان الااره ، كمااا ُيَجااّر باإلضااافة نحااو260البقاارة:[ٹ 

، والصحيح (3))ليس فيما دون خمس ذود صدقة((، و48)النمل:[ڇ ڇ ]

: يفصال يف اسام (6): يجاوز علاى قّلاة، وقيال(5)، وقيال(4)قصر الثااين علاى الساماع

جااز، وإن كاان مماا  (7)الجمع؛ فإن كان مما يستعمل يف القليل فق  كبقار ورجاال

                                                 

دالمقصود محمد، )مكتبة الثقافة الدينية، ، ت: عبشرح شافية ابن الحاجب( ينظر: الرضي، 1(

، حيث قال: )اعلم أن الغالب أن يجمع َفٌعل المفتوح الفاء الساكن العين 2/90م( 2004

 يف القّلة على َأٌفُعل، إال أن يكون أجوف واوًيا أو يائًيا(.

 ، )بيروت: دار صادر،لسان العرب( شسوع: جمع شسع وهو سير النعل، ينظر: ابن منظور، 2(

 .8/180ه( 1414(، 3)ط:

 .2/119( أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة 3(

، 2/397( قول األخفش والمربد، وهو اختيار ابن مال . ينظر: شرح التسهيل البن مال 4(

 .748، 2/746وارتشاف الضرب

، ت: صاحب أبو جناح، )بيروت: شرح جمل الزجاجي( قول ابن عصفور يف: ابن عصفور، 5(

 .31، 1/30م( 1999عالم الكتب،

، ت: محمد المساعد على تسهيل الفوائد، وابن عقيل، 3/1322( ينظر: توضيح المقاصد6(

 .2/73م( 2001(،2بركات، )معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرك، )ط:

( الصحيح أن كلمة )رجال( جمع وليست اسم جمع كما  كر المؤلف، ألن اسم الجمع: هو 7(

 ه، مثل: نساء مفردها امرأة.الذي ليس له مفرد من لفظ
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  ما لم يكن التميياز يستعمل يف القليل والكثير كقوم ونسوة لم يجز، ثم محل  ل

موصوًفا أو صفة، وإال لم يجز نحو: أثواب خمسة، وخمسة أثواب، واألحسن يف 

الثاين أن يكون عطف بيان لجموده، وقد ال ياؤتى باالتمييز فيماا إ ا أضايف العادد 

إلى مستحقه نحو: خمسة زيد؛ ألنه قد عرفها ومّيزها فال تحتاج إلى تمييز، وفيما 

أي: إال إ ا كاان التميياز  إال المائةدد نحو: ثالثة نصف ستة، إ ا أريدت حقيقة الع

لفظ المائة، وهذا مستثنى من تميياز ماا دون العشارة؛ ألن العشارة ال تضااف إلاى 

أن بعاض العارب تقاول: عشار مائاة، وأنَّ  (1)المائة استغناء باأللف، وحكى الفراء

ستثناء إلاى العشارة أهل هذه اللغة الذين يقولون: عشر مئين، وعليه يصح عود اال

، لكن األحسن على هذا عوده لما دو ا فقا ؛ (2)وما دو ا كما قاله شيخ اإلسالم

 أل ا لغة ضعيفة.

نسبة للخرب قسيم اإلنشاء، سميت بذل  ألن ما هاي فياه  الخبرية "كم"و    

 "كاام"/أ[ للصاادق والكااذب، و كاار 4خاارب مسااوق ل عااالم بااالكثرة محتماال ]

أل ا كناية عنه؛ إ  معنى الخربية عدد كثير، ومعنى االستفهامية بقسميها يف العدد؛ 

، (3)أي: يف كون تمييزها جمًعا، وليس شاً ا كما زعماه بعضاهم كالعشرةأي عدد، 

                                                 

 .2/69، والمساعد2/745( لم أجد  ل  يف كتب الفراء المطبوعة، ينظر: ارتشاف الضرب1(

، ت: خلف القيسي، )عّمان: دار بلوغ األرب بشرح شلور اللهب( ينظر: زكريا األنصاري، 2(

 346م( ص2011يافا العلمية، 

إفراد تمييز الخربية أكثر وأفصح من قال المرادي: ) ،2/780( ينظر: ارتشاف الضرب 3(

جمعها، وليس الجمع بشا  كما زعم بعضهم، وقيل: الجمع على معنى الواحد، فكم 

 .4/1338توضيح المقاصد والمسال  رجال على معنى كم جماعة من الرجال(، 
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، فلتمييزهاا (1)أي: يف كون تمييزها مفارًدا، وهاو أكثار وأفصاح مان الجماع والمائة

: (3)وقااال الفااراء ،(2)حاااالن، وعلااى كاالٍّ فهااو مخفااوض باإلضااافة علااى الصااحيح

رة؛ ألنه لما كثر دخول )من( على مميز الخربية جاز تركه لقوة الداللة  با)من( مقدَّ

عليه، ثم محل الجر االتصال، فإن ُفِصل نصب حمااًل علاى االساتفهامية، وجوًباا 

إٌن ُفِصل بجملة أو ظرف وجار ومجرور مًعا، وراجًحا إٌن ُفِصال بظارف فقا ، أو 

 جار ومجرور فق .

يف أن  كاألحـد عشـرخرج ما إ ا لام ُتَجاّر فاإن تمييزهاا ينصاب،  المجرورة   

يف أنه مفرد مجرور، فعلى الحالين مفرد؛ لكن تارة  والمائةالتمييز مفرد منصوب، 

ينصب وهو الراجح، وتارة يجر وهذا التفصيل الذي  كره هاو المشاهور، وقيال: 

فاال  وال ُيميَّـز إلـخ، (4)ًقابوجوب النصب مطلًقا، وقيل: بجواز الجر والنصب مطل

يقال: واحد رجل، وال اثناا رجلاين؛ ألن قولا : رجال يفياد الجنساية والوحادة، 

وقولا : رجلااين يفياد الجنسااية وشافع الواحااد، فاال حاجااة للجماع بينهمااا، قااال 

ح ابان مالا (5)عباادة بجااواز  (6): لكاٌن ُبِحاَث فياه باأن التميياز ياأيت للتأكياد، وصارَّ

                                                 

 4/326، توضيح المقاصد 48 – 2/46( ينظر: شرح الجمل البن عصفور 1(

 .2/781، وارتشاف الضرب 2/420بن مال  ( ينظر: شرح التسهيل ال2(

م( 1996(، 2، )ليبيا: جامعة قاريونس، )ط:شرح كافية ابن الحاجب( ينظر: الرضي، 3(

، ت: الشريف عبداهلل الربكايت، شفاء العليل يف إيضاح التسهيل، والسلسيلي، 97، 2/96

 .2/580م( 1986)مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، 

 . 2/279، التصريح 4/324سألة يف: توضيح المقاصد ( ينظر تفصيل الم4(

 2/297( حاشية محمد عبادة العدوي على شذور الذهب 5(

 .3/233( ينظر: شرح التسهيل البن مال  6(
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أي: مان وجهاين: ضرورة ن إلى اآلخر، فالظاهر هنا الجواز، إضافة أحد المؤكدي

ختم تا المتن ألنه ينبغي تفويض العلام هلل  واهلل أعلمتمييز ثنتين وعدم المطابقة، 

بفتح العين  كالقبض(، 76يوسف: [ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ]قال تعالى

 :(2)كما يف قوله (1)لف ونشر مرتب بمعنى المقبوض إلخفيه والكلمتين بعده 

 ل المــــدام ولونهــــا ومــــلاقهافعــــ

 

ــــــ  ووجنتيــــــ  وريقــــــ      يف مقلتي

فلذا ارتكبه، وإن كان المشاوش  (3)وهو أوضح يف تأدية المراد من المشوش 

 أحسن عند األدباء.

/ب[، فإضافة عدد إلى سانين 4أي: ألن السنين معدود ال عدد] بدليل إلخ  

 عليهاي عّبر بالمراد. قوله لما كان المتبادر المعنى االصطالح والمراد إلخللبيان، 

من ظرفياة المفّصال يف المجمال؛ ألن الماراد بالموضاع  يف موضعينأي: حكمها 

                                                 

( اللف والنشر: هو  كر متعدد على جهة التفصيل واإلجمال، ثم  كر ما لكل واحد من غير 1(

 .268إليضاح  يف علوم البالغة للقزويني صتعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه، ينظر: ا

، ت: خليل ديوان ابن حيوس ( البيت من الكامل، البن حيوس الدمشقي يف: ابن حيوس،2(

، ت: البديع يف نقد الشعر، وأسامة بن منقذ، 2/409م( 1984مردم ب ، )دار صادر، 

، ابن 74ية( صأحمد بدوي، حامد عبدالمجيد، )وزارة الثقافة واإلرشاد، اإلمارات العرب

، ت: حفني شرف، تحرير التحبير يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجا  القرآنأبي اإلصبع، 

 لجنة إحياء الرتاث( -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  -الجمهورية العربية المتحدة )

 .559ص 

إلجمال، ( المشوش من أقسام اللف والنشر، وهو  ما كان اللف فيه بذكر متعدد على جهة ا3(

، ت: عبدالحميد هنداوي، عروس األفراح يف شرح تلخيص المفتاحينظر: السبكي، 

 .2/249م( 2003)بيروت: المكتبة العصرية، 
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ال يف المادلول،  يف حكم المبحث، أي: دال  على حكام، فالظرفياة مان ظرفياة الادَّ

من ظرفياة ": (1)والحكم بمعنى المحكوم به أو باٍق على معناه، وقال الشيخ عبادة

، وهاو يقتضاي أن "، وإضافة حكم للتاذكير والتأنياث للبياانالمجمل يف المفصل

الحكم هو الموضع، مع أن األحسن أنه مضمونه، ويتعايَّن علياه أن ياراد باالحكم 

 المحكوم به فتأمل.

إنهـا فيـ  أي: فأماا الموضاع األول فإناه يقاال يف بياناه:  فأما األول فإنها إلخ   

إلى  ل  عدم صحة اإلخباار عان األول ، والذي دعاه (2)قاله عبادة على ثالثة إلخ

بقوله: )فإ ا إلخ(، لكن ينبغي أن يقول: فإنه يقال يف بياان حكماه ال يف بياناه هاو، 

 فتدبر.

حال من لفظ الجاللة بتقادير قاد؛ ألن الماضاي مخاالف للحاال،  عز وجل  

 :(3)وقد ُتَقّرب الماضي من الحال، وما قارب الشيء له حكمه، وهلل در القائل

ـــة ســـأل ـــره قبل ـــن ث   ت  م

 

 فقال ث ري لم يجز لثمـ   

 فهاك من خدي واقنع بها  

 

 ما قارب الشيء ل  حكم  

وقد يقال: )قد( لتقريب الماضي من الحال الزمانية ال النحوية التي الكالم     

رة  فيها، إال أ م نظاروا للَّفاظ مااٍض وحاال، ثام إنَّ القارب باا)قد( ظااهرة أو مقادَّ

                                                 

 2/298( حاشية محمد عبادة العدوي على شذور الذهب 1(

 ( المصدر السابق.2(

: عالم ، )بيروتالمستطرف يف كل فن مستظرف( ينسب لمظفر األعمى، ينظر: األبشيهي، 3(

، )مصر: نشوة السكران من صهباء تلكار ال زالن، والقنوجي، 269ه( ص1419الكتب، 

 .112م( ص1920المطبعة الرحمانية، 
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إلاى عادم  (2)إال األخفاش، و هاب الكوفياون واألخفاش (1)ريينواجب عند البص

وجوب  ل ؛ لكثرة وقوعه حااًل بدون )قد(، واألصل عدم التقدير السايما فيماا 

 .(3)كثر استعماله، نبه عليه المصنف يف المغني

أي: المستحق للعبادة منكم واحد  ،(163) البقرة: [ی ی ی]

ن؛ ألنَّ إلًهاا يحتمال الجنساية والوحادة، /أ[ ال شري  لاه، وواحاد نعات للبياا5]

( آي: آدم، ويف هذا دليل 1النساء: [پ پ پ ]فاإلتيان بواحد يعين الثاين،

، وقد يقال: (4)على أن المعترب يف التأنيث اللفظ، فيؤيد ما قاله األشموين فيما سبق

ال تأييد؛ ألنه ال يلزم استواء الحالين فتدبر.

يف قولااه تعااالى: (5)( باادل ماان المااوت106المائاادة: [ژ ژ ]

تنبيًها على أن الوصية مما [ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ]

ينبغاي أن ال يتهااون فيااه، أو ظارف )حضاار(، اثناان: فاعاال شاهادة، أي: أن يشااهد 

                                                 

، وابن هشام، 258، 252/ 1( ينظر: اإلنصاف يف مسائل الخالف المسألة الثانية والثالثين (1

مد اهلل، )دمشق: دار ، ت: مازن المباري، ومحمد علي حُم ني اللَّبيب عن كتب األعاريب

 .1/195م( 1985(، 6الفكر، )ط:

 252/ 1( ينظر: اإلنصاف يف مسائل الخالف المسألة الثانية والثالثين 2(

)3 )1/195 

 من هذا البحث. 18( ينظر: ص4(

( ال يصح أن تكون )حين الوصية( بداًل من )الموت( بل الصحيح أن لها ثالثة اوجه 5(

، أو بداًل من -كما  كر المؤلف-وت، أو ظرًفا لا)حضر( ل عراب: أن تكون ظرًفا للم

، ت: علي محمد البجاوي، )عيسى البابي التبيان يف إعراب القرآن)إ ا(، ينظر: العكربي، 

 .1/466م( 1976الحلبي، 
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اثنان، أو خربها على حذف المضاف يف األول، أي:  وا شاهادة، أو يف الثااين أي: 

عند الحاجة واألول تقدير قبلهاا، فهاو كنازع  شهادة اثنين، وهذا أولى؛ ألنه تقدير

 الخف قبل الوصول إلى الش .

بااأن خلقتنااا "( مفعااول مطلااق، أي: إماااتتين اثنتااين 11غااافر:[ڌ ڌ ]

أمواًتا أواًل، ثم صّيرتنا أمواًتا عند انقضاء آجالنا، فاإن اإلماتاة جعال الشايء عاادم 

ر  الحياااة ابتااداء، أو بتصاايير كالتصااغير والتكبياار، وماان ثاام قياال: ساابحان ماان صااغَّ

البعوض وكبَّر الفيل، وليس َثّم نقل من كرب إلى صغر وال عكسه، والسبب فيه أن 

الصااغر والكاارب جااائزان علااى المصاانوع الواحااد، وإن خصاات اإلماتااة بالتصاايير 

ڎ ]فاختيار الفاعل أحد معموليه تصيير وصارف لاه عان اآلخار، وقولاه:

ث، وقياال: اإلماتااة األولاى عنااد انخاارام اإلحيااءة األولااى وإحياااءة البعا[ڎ 

، (1)"األجل، والثانية يف القرب بعد اإلحياء للسؤال، واإلحياءان ما يف القرب والبعاث

 /ب[.5أي يف كونه على األصل ] كللكو

يف  (2)(، أي: الخائضون يف قصة أهل الكهاف22)الكهف: [ڄ ]

قيال قاول  ثالثـةن، عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم من أهال الكتااب والماؤمني

                                                 

، ت: محمد المرعشلي، )بيروت: دار إحياء الرتاث العربي، تفسير البيضاوي( البيضاوي، 1(

 .5/53ه( 1418

، ت: عبد الرزاق المهدي، )دار إحياء التُّراث البحر الُمحيط: أبو حيان، ( ينظر2(

روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم والسبع ، واأللوسي، 7/159م( 2010العربي،

 .15/245، )بيروت: إدارة الطباعة المنيرية وإحياء الرتاث العربي( المثاين
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، والقاول الاذي بعاده (1)اليهود، وقيل: قواًل لسيٍد من نصارك نجران كاان يعقوبًياا

، والقاول الثالاث للمسالمين بإخباار (2)للنصارك أو العاقب منهم وكاان نساطورياا

[چ ڇ]الرسول عن جربيل، وأشير إلى إبطال األولين بتعقيبهما بقوله:

هااام، وهاااذا محااال الشااااهد، وكاااان أي ياااربعهم بانضااامامه ل[ڃ ڃ ]

األحسن أن يقول: اآلية؛ ألن الشاهد يف باقيها أيضا

وئ ](، بااالرفع علااى االبتااداء، أو العطااف علااى7النااور: [ۅ ]

[ىئ ىئ ](5)عطًفاااا علاااى أرباااع، وقااارأ ناااافع (4)ونصاااب حفاااص(3)[وئ

 بتخفيف أٌن، وَجَعل َغِضَب كا)َفِرَح( فعاًل.

                                                 

باع يعقوب الربادعي، يقولون: إن المسيح  و ( الفرقة اليعقوبية: فرقة من النصارك، هم أت1(

سوسنة سليمان يف طبيعة واحدة، قد امتزج فيها عنصر اإلله بعنصر اإلنسان، ينظر: نوفل، 

 .158م( ص1876، )أصول العقائد واألديان

( الفرقة النسطورية: فرقة من النصارك، نشأت يف عهد الخليفة المأمون، ينسبون إلى نسطور 2(

ون: إن اهلل واحد  و أقانيم ثالثة: الوجود والعلم والحياة، ينظر: الحكيم، يقول

، صححه وعلق عليه: أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، الملل والنحلالشهرستاين، 

 .252، 2/251م( 1992، 2)ط

، ت: علي محمد البجاوي، )طبعة عيسى البابي التبيان يف إعراب القرآن( ينظر: العكربي، 3(

 .966، 2/965الحلبي( 

(، 5، ت: سعيد األفغاين، )بيروت: مؤسسة الرسالة، )ط:حجة القراءات( ينظر: أبو زرعة، 4(

م له: األستا / علي النَّشر يف القراءات العشر، وابن الجزري، 495م( ص 1997 ، قدَّ

د الضبَّاع، )بيروت: دار الكتب العلميَّة   .2/331م( 1998ُمحمَّ

، ت: عبدالعال مكرم، )بيروت: دار الشروق، ة يف القراءات السبعالحج( ينظر: ابن خالويه، 5(

 495، وحجة القراءات ألبي زرعة ص260م( ص1979(، 3)ط:
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المواضاع التااي لابس فيهاا الرجاال براقاع النساااء، هاو مان  (1)القسـم الثـاين    

، ولذا قيل: أيان تلابس الاذكران براقاع النساوان (2)ولبس فيه النساء عمائم الرجال

( خطااب 41ال عماران: [گ ]وتربز رباات الحجاال بعماائم الرجاال ،

لتستقبله بالبشاشة والشكر وتا ترتاح  لزكريا، أي: عالمت  التي تعرف تا الحمل

أي: أن ال تقاادر علااى تكلاايمهم ثالًثااا، [گ گ گ ]م االنتظااار،ماان ألاا

وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة لتخلص المادة لاذكر اهلل وشاكره؛ قضااء 

أي: [ڳ ڳ]لحق النعمة، وكأنه قال: آيت  أن تحبس لسان  إال عن الشكر،

ي، ومنااه الرامااوز ت يف للبحاار وقلاا (3)إشااارة، بنحااو يااٍد أو رأس، وأصااله التَّحاارُّ

 قصيدة:

/أ[ 6] يف ريـــاض قطوفهـــا دانيـــات    تحـــت أشـــجارها جـــرى الرامـــو      

، وقيل: متصل، والمراد بالكالم ما دل على الضمير، وُقاِرئ: (4)واالستثناء منقطع

                                                 

 ( من أقسام حكم ألفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث.1(

 .198م( ص1978، )دار بيروت للطباعة والنشر، مقامات الحريري( ينظر: الحريري، 2(

، ت: أحمد عطار، )بيروت: دار العلم تاج الل ة وصحاح العربية( ينظر: الجوهري، 3(

، ت: مكتب تحقيق القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 3/880م( 1987، 4للماليين، ط:

م( 2005، 8الرتاث بمؤسسة الرسالة، إشراف: محمد العرقسوسي، )بيروت: ط:

 .512ص

فذهب الزمخشري إلى كونه متصاًل، ( اختلفوا يف نوع االستثناء يف قوله تعالى )إال رمزا( 4(

الكشاف عن حقائق غوامض و هب ابن عطيه إلى كونه منقطًعا، ينظر: الزمخشري، 

المحرر ، وابن عطية، 172ه( ص1407، 3، )بيروت: دار الكتاب العربي، ط:التنزيل

م( 1993، ت: عبدالسالم عبدالشايف، )دار الكتب العلمية، الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز

: )قيل: هو استثناء 3/140، والراجح أنه متصل، قال أبو حيان يف البحر المحي  1/432
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كُرُسل: جمع ُرُموز، علاى أناه حاال مناه ومان  (2)كَخَدم جمع َرامِز، وُرُمًزا  (1)َرَمًزا

 :(3)الناس، بمعنى مرامزين كقوله

ـــردين ترجـــف   ـــي ف ـــا تلقن ـــى م  مت

 

ــــــتطارا   ــــــك وتس ــــــف إليتي  روان

 
(، الخطااب 10ماريم: [ۆ ]بكسر النون أفصح من ضامها، ن سوة

لزكريا، وإنما  كر الليالي هنا واأليام يف اآلية السابقة؛ للداللة على أنه استمر عليه 

هّن، وقولااه:المناع ماان كااالم النااس، والتجاارد للااذكر والشااكر، ثالثاة أيااام وليااالي

حال من ضمير ُتكلِّم، أي: حال كون  َسِويَّ الخلق ما ب  من خارس [ۋ]

 وال بكم، يعني: تمنع من الكالم مع سالمة جوارح  ولسان .

                                                                                                              

منقطع، إ  الرمز ال يدخل تحت التكليم، ومن أطلق الكالم يف اللغة على اإلشارة الدالة 

 على ما يف نفس المشير، فال يبعد أن يكون هذا استثناء متصاًل على مذهبه(.

، )الكندي للنشر القراءات الشاذةينظر: ابن خالويه،  ( نسبت هذه القراءة لألعمش،1(

 .3/141، والبحر المحي  20والتوزيع( ص

ليحيى بن وثاب، بينما نسبها ابن جني  20( نسبها ابن خالويه يف القراءات الشا ة ص2(

، ت: ، المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهالألعمش، ينظر: ابن جني

 .1/161(( 2ن، )دار سزكين للطباعة والنشر، )ط:علي ناصف وآخري

، ت: محمد مولوي، ديوان عنترة بن شداد( البيت من الوافر، وهو لعنرتة يف: عنرتة بن شداد، 3(

خزانة األدب ، والبغدادي، 234م( ص1983(، 2)بيروت: طبعة المكتب اإلسالمي، )ط:

(، 4كتبة الخانجي، )ط:، ت: عبدالسالم هارون، )القاهرة: مولب لباب لسان العرب

، فردين: أي منفردين، الروانف: جمع رانفة 8/22، 514، 7/507، 4/297م( 1997

 وهو ما اسرتخى من اإلليتين، تستطارا: أي تطير.
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التخصاايص لهااذا العاادد أن اخااتالل "(، 30)الماادثر: [ڎ ڎ ڈ]

ة النفوس البشرية يف النظر والعمل بسبب القوك الحيوانياة االثناي عشار والطبيعيا

السبع، أو أن جهنم سبع دركات ست منها ألصناف الكفاار، وكال صانف يعاذب 

برتي االعتقاد واإلقرار والعمل أنواًعا من العذاب يناسبها، وواحدة لعصااة األماة 

يعذبون فيها برتي العمل نوًعا يناسبه، أو أن الساعات أربع وعشرون؛ خمس منها 

، (1)"فيماااا يؤاخاااذ باااهمصاااروفة يف الصاااالة، فيبقاااى تساااعة عشااار قاااد تصااارف 

:)تساَعَة ٌعَشار( بساكون العاين؛ كراهاة تاوالي الحركاات فيماا هاو كاسام (2)وُقِرئ

واحد، وتسعة أعشر: جمع عشير، كيماين وأيمان أو جماع عشار فيكاون تساعين، 

ره البيضاوي ملًكا وخا ًناأي:  ملًكاا، أو صانًفا مان  (3)أي: فالتمييز محذوف، وقدَّ

 المالئكة يُلون أمرها.

لماااا سااابق أن العاااربة بواحاااد [ک گ گ]وال يااارد كالتســـعةقولاااه    

الموصوف إن كان المعدود صفة، فال حاجاة للجاواب بأناه اكتساب التأنياث مان 

ر إلـخ (4)المضاف إليه، أو على حاذف مضااف، وإن نقلاه الشايخ عباادة بياان  ُتـَلكَّ

إلى  ل  للتشبيه، وإنما ارتكب  ل  مع العشرة المفردة لما سبق، ولما لم يضطر 

/ب[ بما معها جرت على األصل فتدبر، وهذا 6عند الرتكيب الندفاع الضرورة ]

                                                 

 ، وتكملته: )فيما يؤاخذ به بأنواع من العذاب يتوالها الزبانية(.5/261( تفسير البيضاوي 1(

، ينظر: المحتسب يف تبيين شوا  القراءات واإليضاح ( قراءة أبي جعفر وطلحة بن سليمان2(

 2/338عنها 

 5/261( تفسير البيضاوي 3(

 .299، 2/298( ينظر: حاشية محمد عبادة العدوي على شذور الذهب 4(
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، فإناه (1)"وعشرة يف الرتكيب تطابق فال يسأل عنها"أحسن من قول الشيخ عبادة: 

 قد يقال مجيئها على األصل مع مخالفتها ألخواهتا ال يمنع السؤال عنها.

ابر أن يهودًيا جااء ( أي: نجًما، روي عن ج4)يوسف:[ى ائ ائ ]

إلى النبي صالى اهلل علياه وسالم فقاال أخاربين ياا محماد عان النجاوم التاي رآهان 

  قاال: "إن أخبرتـك تسـلم"يوسف  فسكت، فنزل جربيل فأخربه بذل ، فقال: 

ــق والمصــّبح "نعاام، قااال:  ــودان والفلي ــابس وعم ــليال وق ــارق وال ــان والط جرّي

ا يوسف، والشـمس والقمـر نـزلن مـن والّضروح والفر  ووّثاب وذو الكتفين رآه

 .(2)، فقال اليهودي: إي واهلل إ ا ألسماؤها"السماء وسجدن ل 

 (3)(، بساكون الشاين، وقارئ بكسارها وفتحهاا60)البقرة: [ڎ ڎ ]

وهما لغتان فيه فاعلم، من هاذا ومماا سابق؛ أن عَشارة يف التاذكير مفتوحاة الشاين 

لشااين، وبعضااهم يفتحهااا، وبعضااهم وقااد ُتسااّكن عينهااا، ويف التأنيااث ساااكنة ا

 ،(4)يكسرها

                                                 

 2/298( حاشية محمد عبادة العدوي على شذور الذهب 1(

هذا حديث صحيح "ال: وق 8196/23( رواه الحاكم يف مستدركه يف باب تعبير الرؤيا برقم 2(

، ت: المستدرك على الصحيحينينظر: الحاكم،  "على شرط البخاري مسلم ولم يخرجاه

 .4/438م( 1990ها/1411مصطفى عبدالقادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

فشا ، وهي قراءة  "عَشرة"، فأما "عِشرة"و "عٌشرة"( قال ابن جني: )القراءة يف  ل  3(

 .1/85ب يف تبيين وجه شوا  القراءات واإليضاح عنها األعمش(، المحتس

 .4/96( ينظر: حاشية الصبان على األشموين 4(
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ــ   وقياال ُدكاايُن باان  (2)كمااا يف عبااادة (1)أي قااول جناادل باان المثنااى وأمــا قول

 الخ، قبله: (4)(كأن خصيي :)(3)ُسعٌيد

ـــل  ـــن الترسُّ ـــى م ـــد اليمن ـــو ي  رخ

 

 (5)مــــن الرضــــا َجنْعــــَدل  التكّتــــل 

: (6)قااال الجااوهري يقااال َماارَّ يتكتاال إ ا َماارَّ يقااارب الخطااو ويحااري منكبيااه، 

: والخصاايتان (7)الخصااية بضاام الخاااء وكساارها مفاارد الخصااي، قااال أبااو عماارو

البيضتان، وبغير تاء هما أو جلدهتما، َشّبه الجلدتين ماع البيضاتين بظارف عجاوز 

                                                 

( هو جندل بن المثنى الطهوي، نسبة إلى جدته طهّية، شاعر وراجز من بني تميم، كان 1(

 2/140معاصًرا للراعي وكان يهاجيه، ينظر: األعالم 

 .2/299شذور الذهب ( ينظر: حاشية محمد عبادة العدوي على 2(

، وهو دكين بن سعيد الدارمي، شاعر أموي، من جلساء عمر 7/530( ينظر: خزانة األدب 3(

، ت: أحسان عباس، معجم األدباءه، ينظر: ياقوت الحموي، 109بن عبدالعزيز، تويف سنة 

 .1295، 3/1294 م(1993)دار الغرب اإلسالمي، 

 ( جزء بيت من الرجز، وهو بتمامه:4(

 صيي  من التدلدل            ظرف عجو  في  ثنتا حنظلكأن ُخ 

، 1/532وهو لخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية يف: الدرر اللوامع 

، 2/450، وهو لجندل بن المثنى يف شرح التصريح 404، 7/400وحزانة األدب 

، 3/569يف: الكتاب ، وبال نسبة 531، 529، 7/526وللشماء الهذلية يف خزانة األدب 

، الشاهد فيه: )ثنتا حنظل( حيث جمع فيه بين العدد والمعدود للضرورة، واألولى 624

 أن يقول: حنظلتان.

، 980( جنعدل: الصلب، والتاّر الغليظ، التكتل: مشية القصار، ينظر: القاموس المحي  5(

 .1052و

 .6/2327( ينظر: الصحاح 6(

 رو بن العالء.( المصدر السابق، وهو: أبو عم7(
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: شّبه جلادة األنثياين بحنظلتاين يف جاراب فياه (1)فيه حنظلتان، وقول الشيخ عبادة

ل الطيب حتاى يكاون يف ظرفهاا ماا يتازين باه، نظر، وخص العجوز ألنه ال تستعم

، والحنظاال: اساام (3)، وروي: ظاارف جااراب(2)والتدلاادل: االضااطراب والتحااري

جنس الواحد حنظلة، أضاف ثنتا إلى حنظل، وهو واقع على جميع الجنس، كأنه 

شاهًدا على حاذف  (4)/أ[، وقد أورد البيت ثعلب يف فصيحه7ثنتان من الحنظل ]

 ، والواجب إثباهتا.التاء يف التثنية

أي ماان الثالثااة والعشاارة ومااا بينهمااا ماان حيااث جمااع التمييااز  مــن ذلــك   

 :(5)كقوله إال يف ضرورةواالستثناء بالنظر لغير العشرة فتذكر، 

                                                 

 2/299( ينظر: حاشية محمد عبادة العدوي على شذور الذهب 1(

، ت: غريد الشيخ، )بيروت: دار الكتب العلمية، شرح ديوان الحماسة( ينظر: المرزوقي، 2(

 .1293م( ص 2003

( عجز هذا البيت له عدة روايات؛ روك : ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل، وروك: سحقل جراٍب (3

ما يجو  للشاعر يف القيرواين، ، ينظر: ظل، وروك: ُظٌرُف ِجَراٍب فيه ثِنٌَتا َحنٌظِلفيه ثنتا حن

 ، ت: رمضان عبدالتواب، وصالح الدين الهادي، )الكويت: دار العروبة(الضرورة

 .351ص

 319، ت: عاطف مدكور، )دار المعارف( كتاب الفصيح( ثعلب، 4(

، شرح: علي فاعور، )دار ديوان الفر دقدق، ( البيت من الطويل، وهو للفرزدق يف: الفرز5(

، وبال نسبة يف: شرح 373، 7/370، وخزانة األدب 2/310م( 1987الكتب العلمية، 

د محيي أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك، وابن هشام، 518ابن الناظم ص ، ت: ُمحمَّ

ين عبد الحميد، )بيروت: المكتبة العصريَّة،  ي: أراد به السيف، ، ردائ4/253م( 1998الدِّ

األهاتم: أراد به بني سنان بن األهتم، وسمي بذل  ألنه كسرت ثنيته يوم الُكالب، والهتم 

 كسر الثنايا من أصلها. 
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ــــوك و  بهــــا  ــــين للمل ــــالث مل  ث

 

 ردائي وجلَّـت عـن وجـوه األهـاتم 

ثالثاة مائاة بعيار،  يريد أن ثالثة من الملوي ُقتِلوا يف المعركة، وكانات ديااهتم 

فرهن رداءه بالدّيات الثالث، فقصده االفتخار بذل ، وهذا نظير رهن حاجب بن 

ا (2)قوسه عند كسرك على أن يضمن له عدم إفساد العرب (1)زرارة ، و ل  أنه لاامَّ

اساتأ ن حاجابل كسارك يف  -صالى اهلل علياه وسالم–أجدبت تمايم بادعاء النباي 

قال له: ومن يضامن لاي إفساادهم  فقاال: أناا،  هاب العرب إلى ريف العراق، ف

ه كسارك وجلسااؤه  قال: من يضمن   قال: هذه قوسي رهن على  ل ، فاستخفَّ

وضحكوا علياه، فقيال لاه: هام العارب ال يغادرون َفَرِضاي، فلماا أخصابت تمايم 

وقاد ماات حاجاب،  هاب عطاارد ابناه إلاى  -صلى اهلل عليه وسالم–بدعاء النبي 

، فقال: إن  لام تساّلمني، قاال: أناا وارث أباي، وإن لام كسرك فطلب منه القوس

آخذ القوس يصير  ل  عاًرا لنا عند العرب، وقد وفينا، فساّلمها لاه وكسااه ُحّلاة، 

 :(3)َفُعّدت هذه القوس من مفاخر تميم، كما قيل

ــــا  ــــوس حاجبه ــــا بق ــــو علين  تزه

 

ــــوس حاجبهــــا   ــــو تمــــيم بق   ه

 

                                                 

( هو حاجب بن زرارة التميمي، من سادات العرب يف الجاهلية، أدري اإلسالم وأسلم، تويف 1(

، ت: عادل عبدالموجود، الصحابة اإلصابة يف تمييزه، ينظر: ابن حجر العسقالين، 3سنة 

 3/349م( 1995وعلي معوض، )دار الكتب العلمية، 

 .7/371( ينظر: خزانة األدب للبغدادي 2(

، ثمار القلوب يف المضاف والمنسوبالثعالبي، البيت من المنسرح، وهو للمطراين، ينظر: ( 3(

يمة الدهر يف يتالثعالبي، ، و626ص ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار المعارف(

 .2/14م( 1983، ت: مفيد قميحة، )دار الكتب العلمية، محاسن أهل العصر
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ن  ل  ما  كره ابن عبد ربه يف العقد وأغرب م، (1) كره الحلبي أوائل السيرة

: أن الحااارث باان ظااالم الااذبياين لمااا قتاال اباان األسااود باان المنااذر، غاازا (2)الفريااد

األسود  بيان وسبى وأخذ األموال، ثم إن سيار بن عمر بن جار الفزاري التزم لاه 

 :(3)بدّية ابنه ألف ناقة، ورهن قوسه عليها حتى دفعها، ويف  ل  يقول

ــ  ا الَقــْوَس ُثّمــَت ُفود يــت نحــن َرَهنَّ

 

ــا   يِّ َأْقَرَع ــَزار  ــر  الَف ــى َظْه ــَأْلٍف عل  ب

 :(4)وقال أيًضا 

ــــل   َيــــة  ابــــن  الملــــك  الُحالَح   بد 

 

ــــل    ــــل  عــــاٍم قاب ــــن قب  فافتّكهــــا م

 وكان هذا قبل قصة حاجب بن زرارة كما يف العقد. 

، (5)ردائاي وقوله: جلَّت بالتشديد بمعنى جلت باالتخفيف، وفاعلاه ضامير   

وأراد بوجوه األهاتم: أعيا م، واألهاتم: جمع أهتم وهم بنو سنان األهتم؛ سمي 

                                                 

فلما وفد عطاردل على النبي صلى اهلل  "وفيها:  11، 10/ 1 السيرة الحلبية( ينظر: الحلبي، 1(

، "عليه وسلم دفعها للنبي فلم يقبلها، وقال: إنما يلبس هذه الحلة من ال خالق له

بن إبراهيم بن أحمد، مؤرخ، فقيه، أصولي، له: السيرة الحلبية، تويف  والحلبي: هو علي

 .2/386ه، ينظر: معجم المؤلفين 1044بالقاهرة سنة 

، ت: مفيد بن محمد قميحة، )بيروت: دار الكتب العلمية، العقد الفريد( ينظر: ابن عبد ربه، 2(

 .16، 6/15م( 1983ها/1404

، )بيروت: شرح ديوان الحماسةحنش، يف: التربيزي،  ( البيت من الطويل، وهو لقراد بن3(

، وقيل: لسيار اٌلَفزاِرّي، فِي: العقد الفريد 7/374، وخزانة األدب 2/174 عالم الكتب(

 .11/117 ، ت: علي مهنا وسمير جابر، )لبنان: دار الفكر(األغايناألصفهاين، ، و6/16

 11/118األغاين ( ينظر: 4(

ا ال يستقيم؛ إ  إن فاعل )جلَّت( ضمير مسترت تقديره )هي( يعود ( هكذا يف المخطوط، وهذ5(

 على )ثالث مئين(، و)رداء( فاعل للفعل )وىف(، وياء المتكلم مضاف إليه.
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أي نكارة؛ ألن  لمفـردبذل  النكسار ثنِّيته، ومئين بكسر الميم أفصح من ضامها، 

التمييز ال يكون إال كذل ، وإنما كان مفرًدا نكرة ألنه لبيان حقيقة المعدود، وهو 

إلاى جاواز جمعاه،  (1)لتاي هاي يف األصال، و هاب الفاراءيحصل بالمفرد النكرة ا

أمااا يف منصــوب  ، قولااه (2)يشااهد لااه كمااا يف التصااريح[ٱ ]وظاااهر آيااة

التسعة والتسعين وما بينهما فلتعذر اإلضافة مع النون التي يف صورة نون الجمع، 

وأما يف أحد عشر فالمتناع جعال ثالثاة أشاياء كالشايء الواحاد، لاو قيال: خمساة 

أي بين األحاد عشار والتساعة والتساعين، وهاذا شاامل  وما بينهماعبد مثاًل، عشر 

لالثني عشر لتسعة عشار، ولعشارين إلاى التساعين، ماع النياف كثالثاة وعشارين، 

 وخمسة وثالثين، أو بدونه فتدبر.

(، شاهًدا مان كال ساب  ينّقاب عان أحاوال قوماه 12)المائدة: [ڇ]

[ڳ ڳ]الوفاااء بمااا أمااروا بااه،ويفااتش عنهااا، أو كفااياًل يكفاال علاايهم ب

 /ب[.7(  ا القعدة بعشر من  ي الحجة]142)األعراف: 

( أي بالغااا أربعااين فهااو حااال، قياال: إنَّ 142األعااراف: [ں ]

موسى وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهل  فرعاون بكتااب مان اهلل، فياه 

ن، فلماا أتام أنكار بيان ما يأتون ويذرون، فلما هل  ساأل رباه فاأمره بصاوم ثالثاي

                                                 

( قال أبو حيان: )ويف كتاب الصفار البطليوسي، عن الفراء ال يقول: ثالث مئين إال من ال (1

وال يقول عشر مئين ال يقول ثالث  يقول ألف، وإنما يقول: عشر مئين، ومن يقول ألف

 .2/745مئين، ويظهر من كالم سيبويه جواز جمع المائة يف الكالم(. ارتشاف الضرب 

  2/462( ينظر: التصريح 2(
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، فقالت المالئكة: كنا نشم من في  رائحة المس ، فأفسدته (1)َخُلوَف فِيه فتسّوي

ااى  بالسااواي، فااأمره اهلل تعااالى أن يزيااد عشااًرا تكفيااًرا لفعلااه، وقياال: أمااره أن يتخلَّ

ڳ ڳ ڳ ]ثالثين بالصوم والصالة، ثم أنزل عليه التوراة يف العشر وكلمه فيها،

، واإلتيان بأخي مع اسم اإلشاارة مان لطاائف (2)دين والصحبة(، بال23ص: [

التنزيل ألنه مقام تظلم، وكذل  تأكيد نعجة بواحدة، والنعجة: أنثى الضأن كناياة 

 عن المرأة.

(، أي: 160األعراف: [ٱ ]وارد على قوله: )مفرد( وأما قول     

ل ثااٍن لقطَّاع، فإّناه صيَّرناهم قطًعا متميًزا بعضهم عن بعض، واثنتي عشرة: مفعاو

ن معنى صيَّر، أو حال، وتأنيثه للحمل على األمة أو القطعاة،  فلـيس أسـباًطا ُمضمَّ

ر العددان وُأفِرد التميياز؛ ألّن الساب  ماذكر، وقيال:  تمييًزا  ألنه لو كان تمييًزا لُذكِّ

تمييز؛ ألنه قاد يكاون جمًعاا إ ا صادق علاى كال واحاد مان العادد كماا هناا، فاإن 

: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكل قبيلاة أساباط ال ساب ، فوضاع أساباًطا المراد

موضع قبيلة، وكأنه قيل: اثنتي عشرة قبيلة، وعليه فرتي التذكير نظًرا للمعنى وهو 

حه.  التأنيث، ألن  كر )أمًما( رجَّ

                                                 

روح البيان يف تفسير ( )أي كره أن يكلم رّبه وريح فمه ريح فم الصائم فتسّوي(، الربوسوي، 1(

 .3/228ه( 1331، )مطبعة عثمانية، القرآن

 5/27( تفسير البيضاوي 2(
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أي بدل كال مان كال، وال َياِرد أن المبادل مناه يف نياة الطارح ألناه  بل بدل    

ج القارآن علاى غيار الغالاب، كماا يف قاراءة التناوين أغلبي، وقد ۆ ]:يف (1)ُيخرَّ

، وباه ينادفع اعارتاض التصاريح (2)(،  كاره الصابان25الكهف:[ۆ ۈ 

 مخفـوض، بأناه ال يحسان تخاريج القارآن علاى غيار الغالاب، (3)الذي نقله عباادة

 :(4)وشذ تمييز المائة بمفرد منصوب كقوله

ــــائتين  عا ــــى َم ــــاَل الفت ــــا إ ذا َع  ًم

 

 فقـــــد َذَهـــــَب الّلـــــلاذُة والَفَتـــــاءُ   

/أ[ وال يقاس عليه، وأجاز ابن كيسان المائة درهًماا، واأللاف دينااًرا، بنصاب 8] 

 فاعل لمنتصب، ويف نسخة: ُمميِّزه. تمييزه، (5)التمييز كما يف األشموين

أي فتمييزها منصوب، وسايذكر المصانف أناه مفارد، وهاذا يف  كم االستفهامية    

المجاارورة، أمااا المجاارورة فسااتأيت، وإنمااا أفاارد ونصااب ألنااه لاام يساامع إال  غياار

                                                 

، 2/210( قراءة العشرة ماعدا حمزة والكسائي وخلف، ينظر: النشر يف القراءات العشر 1(

، ت: سبيع حمزة، )مجمع اللغة العربية، دمشق( المبسوط يف القراءات العشرواألصبهاين، 

 .276ص

المقيس فيه كان ( حيث قال: )ويمكن أن يجاب أيًضا أن المحل لّما كان للمفرد لكونه 2(

الجمع الحاّل يف  ل  المحل يف حكم المفرد بأن يراد منه الجنس المتيقن تحققه يف واحد، 

 .4/95فال يلزم أن يكون أقل السنين ثالثة حتى يرد المحذور، فتأمل( حاشية الصبان 

 2/300( ينظر: حاشية عبادة 3(

، شرح ابن الناظم 2/162، 1/082( البيت من الوافر، وهو للربيع بن ضبيع يف: الكتاب 4(

، 380، 7/379، وخزانة األدب 2/457، وشرح التصريح 1/534، والدرر 420ص

 .4/255، وبال نسبة يف: أوضح المسال  383، 381

 .3/623( ينظر: شرح األشموين 5(
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، أو ألن كم االساتفهامية مقادرة بعادد (1)كذل ، فالعلة السماع كما قال الدماميني

مقرون باستفهام، فأشبهت العدد المركب فأفرد مميزهاا ونصاب كممّيازه، قولاه: 

فاإ م يجيازون  (2)لكـوفيينخالًفـا لفالسؤال تا عان كمياة الشايء  بمعنى أي عدد

حااااًل، والتمييااز  (3)جمعااه مطلًقااا، نحااو كاام عبيااًدا ملكاات ، وجعلااه البصااريون

محذوف، أي كم نفًسا ملكت حال كاو م عبياًدا، أي مملاوكين، وكاذا إن قلات: 

اًما،  كم ل  غلماًنا  فالتقدير: كم نفًسا استقروا ل  حال كاو م غلماًناا، أي: ُخادَّ

يف  (4)ا لا   لام ياتمشَّ هاذا التخاريج إال علاى رأي األخفاشفلو قلت: كم غلمانً 

                                                 

، ت: والحروف األدوات قسم تحفة ال ريب يف الكالم على م ني اللبيب( ينظر: الدماميني، 1(

، بعد أن  كر 2/653م( 2011ار اللوحي، )األردن :عالم الكتب الحديث، محمد مخت

أدلة البصريين يف كون تمييز )كم( االستفهامية مفرًدا منصوًبا قال: )واألولى اإلحالة يف 

 مثل  ل  على السماع، وال ضرورة تدعو إلى ارتكاب هذه األوجه الضعيفة المتكلفة(.

، شرح شلور اللهب يف معرفة كالم العربابن هشام، ، و 2/779( ينظر: ارتشاف الضرب 2(

 .331م( ص2001اعتنى به: محمد عاشور، )بيروت: دار إحياء الرتاث العربي،

 .2/159( ينظر: الكتاب 3(

 .1/252، شرح األشموين على األلفية 1/652( ينظر: شرح الكافية للرضي 4(

 :والعامل المعنوي: ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، ويشمل

الظروف: وقد اختلفوا يف جواز تقديم الحال عليه، فمنعه سيبويه، وأجازه األخفش بشرط  .أ

تقديم المبتدأ على الحال نحو: زيدل قائًما يف الدار، قال ابن مال : )ومحل الخالف يف 

جواز تقديم الحال على عاملها الظرف إ ا توس ، فإن تقدم على الجملة نحو: قائًما زيدل 

 نعت المسألة إجماًعا(.يف الدار، امت

العامل غير الظريف كأسماء اإلشارة وغيرها، وهذه ال خالف يف أنه ال يتقدم الحال عليها،  .ب

، شرح الكافية للرضي 753، شرح الكافية الشافية البن مال  ص1/276ينظر: الكتاب 

 .2/271، حاشية الصبان على األشموين 1/652-654
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، و هااب (1)تجااويز تقااديم الحااال علااى عاملهااا المعنااوي، كمااا قالااه الاادماميني

 إلى جواز جمعه إ ا أردت أصناًفا من الغلمان وإال فال، وهو أحسن. (2)األخفش

د األٌَوَلى حذف )تمييز( كما يف بعض النسخ؛ ألن الملحاق بالعاد تمييز كم

: ولاام يجعاال هااذا قسااًما مسااتقيًما إفااراده (3))كاام( ال تمييزهااا فتاادبر، قااال عبااادة

وجمعه؛ ألنه دائًما مجرور بخالف تمييز االستفهامية المجارورة، فإناه يجار تاارة 

أي: عنااد  مجهــول الجــنس والمقــداروينصااب أخاارك، فلااذا جعلااه قسااًما بذاتااه، 

نس بااالتمييز كمااا يااأيت، وإتااام السااامع قباال اإلتيااان بمااا بعاادها، ويبااين إتااام الجاا

المقاادار بالبااادل التفصاايلي، واعلااام أن جهاال الجااانس والمقاادار مشااارتي باااين 

االستفهامية والخربية، ويف رافعه؛ إال أن البدل التفصيلي ال يرفع إتام المقدار يف 

هاذا مخارج لالساتفهامية  يستعمل للتكثيراالستفهامية، بل الذي يرفعه الجواب، 

أي: افتخاار الماتكلم أي: إظهاار فخاره، وقولااه:  االفتخـاري عادد، فإ اا بمعناى أ

أي: وأثاار التعظاايم أي:  (4)أي: إظهااار العظمااة، وال حاجااة لقااول عبااادة والتعظــيم

/ب[ منُع ظهور )مِن( عند دخاول حارف 8ظاهره ] بمن مضمرةالعظمة، فتأمل، 

ن الجر على )كم( وهو المشهور؛ ألن حرف الجر الاداخل علاى )كام( عاوض ما

اللفظ با)من( المضمرة، وقيل: يجوز، نحو: بكم من درهم اشرتيت ، واعلام أنَّ 

حب ])من( تدخل على مميز )كم( الخربية واالستفهامية؛ فشاهد الخربياة نحاو

                                                 

 .2/653لى مغني اللبيب ( ينظر: تحفة الغريب يف الكالم ع1(

، ت: عبدالحسين الفتلي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، األصول يف النحو( ينظر: ابن السراج، 2(

 .2/109، والمساعد البن عقيل 2/779، وارتشاف الضرب 1/317م( 1996(،3)ط:

 .2/301( حاشية عبادة على الشذور 3(

 ( المصدر السابق.(4
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لالساااتفهامية بقولاااه تعاااالى: (1)واستشاااهد يف المطاااول[خب مب 

ا بااااااه توقااااااف 211البقاااااارة:[ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ] (، رادا

يف دخول )مِن( على مميز االساتفهامية، ودخولهاا علاى ممياز الخربياة  (2)الرضي

 كثير بخالف االستفهامية.

يقاول باأن  (4)ُيحتمل أّن المراد نفس اإلضاافة، إن كاان الزجااج" (3)ال باإلضافة     

ويحتمل أن الماراد المضااف، إن كاان يقاول إن جار جر المضاف إليه باإلضافة

ه يف التصاريح خالًفـا للزجـاج ،(5)عباادة "المضاف إليه بالمضاف ردَّ
باأن )كام(  (6)

بمنزلة عدد مركب، وهو ال يعمل الجر يف مميزه، فكذا ما كاان بمنزلتاه، قالاه ابان 

، انتهى، وهاذا مفقاود يف الخربياة، فإ اا بمنزلاة العشارة والمائاة، وهماا (7)خروف

فيهاا باإلضاافة يعمالن الجر يف مميزهما فكذا هي، فلذل  كاان األصاح أن الجار 

كما سبق، فاندفع قول العالماة الصابان يف قاول األشاموين يف الخربياة )الجار هناا 

                                                 

، ت: عبدالحميد هنداوي، )بيروت: دار ص مفتاح العلومالمطول شرح تلخي( التفتازاين، 1(

 .417م( ص2013ها/1434(، 3الكتب العلمية، )ط:

)وتدخل من فيهما(، أي يف مميزيهما، أما يف الخربية فكثير نحو: )وكم من "( قال الرضي: (2

مل  يف السموات(، و:)كم من قرية(، و ل  لموافقته جرا للمميز المضاف إليه )كم(، 

مميز )كم( االستفهامية، فلم أعثر عليه مجرورا بمن، يف نظم وال نثر، وال دل على وأما 

 .3/157، شرح الكافية "جوازه كتاب من كتب النحو، وال أدري ما صحته

( هذا مذهب الخليل وسيبويه والفراء وجماعة. فالجر با)من( مقدرة، ينظر: الكتاب (3

 .4/1705، وشرح الكافية الشافية 2/160

 . 2/779، وتوضيح المقاصد 271ينظر: شرح ابن الناظم ص( 4(

 2/301( حاشية عبادة على شرح الشذور 5(

 .1/671( ينظر: التصريح 6(

 .3/1336، وتوضيح المقاصد 420، 2/419( ينظر: شرح التسهيل البن مال  7(
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ُيوِهم أنَّ يف االستفهامية مانًعا من "على الصحيح، إ  ال مانع منها(:  "كم"بإضافة 

جاواب عان ساؤال حاصاله: أنَّاه  وإنمـا لـم أذكـر إلـخ/أ[، 9] (1)"اإلضافة فانظره

هامية على المجرورة، وأحال حكمها على األحد عشر ماع اقتصر يف )كم( االستف

أنه لم يذكرها، و كر حكم العشرة وما تحتها والمائة وما فوقها ولم يذكر حكم ما 

أي: غير المجرورة كما  كم االستفهاميةبينهما، ففيه قصور وإحالة على مجهول، 

ت إعادتاه، يحتمال أن الماراد فلاذا تركا":(2)قدمنا، اختصارت إعادتاه، قاال عباادة

ويحتمل أن إعادته معمول لمحذوف أي: تارًكا إعادته، أو إعادته منصاوب علاى 

، "نزع الخافض، ويف العبارة حذف مضاف إي: بإعادته، أي: بسابب تاري إعادتاه

أما االحتمال األول فتضمين نحوي؛ وهو إشراب كلماة معناى أخارك، وهال هاو 

وحااة لغيااره، أو مجاااز أل ااا حقيقااة؛ ألن الكلمااة مسااتعملة يف معناهااا لكنهااا مل

مستعملة يف غير معناها، أو جمع بينهما، خالف، وأماا االحتماال الثااين فتضامين 

بياين؛ وهو تقدير حال محذوفة، وأما االحتمال الثالاث؛ ففياه أنَّ حاذف الجاار ال 

خصوًصاا، ويزياد  (3)ينقاس إال مع )أّن( و)أٌن( مع أمن اللابس، كماا يف الخالصاة

 تقدير المضاف. باالحتياج إلى

ختم بالحمد كما ابتدأ به؛ ليحصل لما بينهما اليمن مع موافقة هاذا  والحمد هلل     

ياونس: [ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ]االختتام ألهل الجناة

                                                 

 4/115( حاشية الصبان على األشموين 1(

 302( حاشية عبادة ص2(

 مال : ( أشار إلى قول ابن3(

 وعــــــّد ال ًما بحـــرف جـــّر                       وإن ُحـــــلف فالنصب للمنجرّ 

( و)أْن( يطرُد                         مع أمن لبس كعجبت أن يُدوا  نقاًل ويف )أنَّ
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ــــى إحســــان /ب[، 9( ]10 يحتماااال أنَّ )علااااى( بمعنااااى الااااالم، كقولااااه: عل

(، ويحتماال أٌن تكااون 185)البقاارة: [ۅ ۉ ۉ ې ې ]

، قال بعضهم: ولعله لوحظ فيه من (1)مستعملة يف معناها المشهور وهو االستعالء

البالغة اإلشارة إلى تفخيم الحمد، واستشاكل باأمرين: أحادهما: أن الحماد مان 

جملة النعم، الثاين: أن إرادة االستعالء على النعمة ُمِخل  بالبالغة يف هذا المحل، 

النعمة يف الغالاب إ ا  كارت ماع الحماد يف القارآن لام تقارتن بعلاى:ولهذا كانت 

[ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ](،1)الكهاااف: [ۈ ۈ ٴۇ ۋ ]

(، وحياث أشااير إلاى  كاار النقمااة أيت 1فاااطر: [ں ڻ ڻ ](،1)األنعاام: 

الحمـد هلل علـى كـل إ ا رأك ماا يكاره:) -صالى اهلل علياه وسالم–با)على( كقولاه 

قمااة واسااتعالء الحمااد عليهااا، أفاااده الاادماميني يف ، إشااارة إلااى ساارت الن(2)(حــال

أي: أتيات بماا اخرتتاه وانتخبتاه، ففياه وقد أتيت على مـا أردت إيـراده ، (3)الهندية

يوم أي: محبوًسا،  موقوًفاأي: ال غيره كما يفيده التقديم،  وهلل مدحة لهذا الشرح،

ی  ىئ ىئ ی]خّصه ألنه مظهر نفع الغفران، وهذا مقتبس مان آياة الدين

                                                 

نه معنى الحمد، قال الزمخشري يف الكشاف(1 ك فعل التكبير تا لتضمُّ : 1/228( وإنما تعدَّ

 ."أنَّه قيل: ولُِتَكبِّروا اهلل حامدين على ما هداكمك"

أخرجه البيهقي يف: البيهقي، الدعوات الكبير، ت: بدر بن عبداهلل البدر، )الكويت: غراس ( (2

والحديث: كان النبي صلى اهلل عليه وسلم  2/86( 325م( برقم )2009للنشر والتوزيع، 

بنعمه تتم الصالحات (، وإ ا أتاه األمر يكرهه  إ ا أتاه األمر يسره قال : )الحمد هلل الذي

 قال : )الحمد  هلل على كل حال(.

 ( الحاشية الهندية: هي تحفة الغريب يف الكالم على مغني اللبيب، ولم أجد فيها هذا النص.3(
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، وقاد بساطنا (1)(، وهو من محسنات الباديع82الشعراء:[ی ی جئ حئ

بماا ال مزياد علياه، واهلل تعاالى  (2)القول فياه يف أوائال حاشاية الكاايف يف العاروض

 أعلم.

وقد تم هذا الختم المباري على يد مؤلفه الفقير: محمد سعد عياد، هاداه اهلل إلاى 

مان هجارة النباي صالى اهلل علياه  هاا1250مناهج الرشاد، بتاريخ غرة رجب سنة 

 وسلم، وشرف وكرم. 

                                                 

( يعني االقتباس، )أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه يف الكالم؛ تزيينًا لنظامه، وتضخيًما 1(

 .519م( ص1987، )لبنان: دار الجيل، معجم البالغة العربيةه(، طبانة، لشأن

( لم أقف على هذه الحاشية، وقد  كرها محقق كتاب )تحفة األ كياء بأخبار بالد الروسيا( 2(

 .19من ضمن مؤلفات الشيخ الطنطاوي، ينظر: ص



 
 

 2020 يونيو  صدارإ –والثالثون  لغة العربية بالمنوفية العدد الخامسلحولية كلية ا

 

 
 

 

 

:
ُ
ـة

َ
اتِم

َ
خ

ْ
 ال

الحات،        الم على أشرف الحمُد هلل الَّذي بنعمته تتمُّ الصَّ الة والسَّ والصَّ

د بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه وسلَّم  األنبياء والمرسلين، سيِّدنا ونبيِّنا ُمحمَّ

ين، َأمَّ   ا بعُد:تسليًما كثيًرا إلى يوم الدِّ

فما سبق كان دراسة علميَّة لمخطوط: )ختم على شذور الذهب البن       

وقد بذلُت جهدي يف إظهار وتوضيح الجوانب هشام( لمحمد عياد الطنطاوي، 

لُت  تي توصَّ ة له من خالل النَّتائج الَّ العلميَّة للكتاب، وإبراز بعض الجوانب المهمَّ

 إليها، وهي ما يأيت:

 من المؤلفات القيِّمة والنَّافعة ألهل االختصاص.هذا المخطوط  -1

أن الشيخ محمد عياد الطنطاوي من العلماء الذين أسهموا يف نشر اللغة  -2

 العربية يف بالد روسيا وأوروبا عموًما.

اعتمد المؤلف على طريقة المزج؛ حيث مزج كالم ابن هشام بكالمه،  -3

 واستخدم أساليب عديدة يف الشرح والتعليق.

لطنطاوي كثيًرا من المسائل النحوية، واعتمد على مصادر أورد ا -4

متنوعة، سواء من العلماء أم من الكتب، كما ضّمن المخطوط بعض المسائل 

 البالغية والصرفية.

أسااأل اهلل َأٌن يتقبَّاال منِّااي هااذا العماال، َوَأٌن يجعلااه خالًصااا لوجهااه وختاًمــا       

الحات أعمالي، إِنَُّه ولي الكريم، َوَأٌن يعفَو عني، ويغفر زللي في ه، َوَأٌن يختم بالصَّ

  ل  والقادر عليه، وآخر دعوانا َأِن الحمد هلل َربِّ العالمين. 
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 ثبت املصادر واملراجع:

المســـتطرف يف كـــل فـــن األبشاايهي، شاااهاب الااادين محماااد باان أحماااد،  -1

 ها.1419، بيروت: عالم الكتب، مستظرف

، ت: لتصريح بمضمون التوضيحااألزهري، خالد بن عبداهلل الجرجاوي،  -2

 م.2000محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، 

، تحقياق: مـنهج السـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـكاألشموين، علي بن محمد،  -3

 م.1955محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت: دار الكتاب العربي، 

تحبير يف صـناعة تحرير الابن أبي اإلصبع، عبدالعظيم بن الواحد بن ظافر،  -4

الجمهوريااة ، تحقيااق: حفنااي شاارف، الشــعر والنثــر وبيــان إعجــا  القــرآن

لجنااة إحياااء  -المجلااس األعلااى للشاائون اإلسااالمية  -العربيااة المتحاادة 

 الرتاث اإلسالمي.

، تحقيااق: المبســوط يف القــراءات العشــراألصاابهاين، أحمااد باان الحسااين،  -5

 دمشق. –سبيع حمزة، مجمع اللغة العربية 

، تحقيق: علي مهنا وسمير األغاينصفهاين، أبو الفرج علي بن الحسين، األ -6

 جابر، لبنان: دار الفكر.

روح المعاين يف تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع األلوسي، محمود شكري،  -7

 ، بيروت: إدارة الطباعة المنيرية وإحياء الرتاث العربي.المثاين

نصــاف يف مســائل اإلاألنباااري، أبااو الربكااات عباادالرحمن باان محمااد،  -8

 م.2003، المكتبة العصرية، الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين

، تحقياق: بلوغ األرب بشـرح شـلور الـلهباألنصاري، أبو يحيى زكريا،  -9

 م.2011ها/1432خلف القيسي، عّمان: دار يافا العلمية، 
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، اعتنااى بااه: محمااود صــحيح البخــاريالبخاااري، محمااد باان إسااماعيل،  -10

 م2003تبة الصفا،الجميل، مك

هديــة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار البغاادادي، إسااماعيل باان محمااد،  -11

 م.1951، دار إحياء الرتاث العربي، المصنّفين

، خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــربالبغاادادي، عباادالقادر باان عماار،  -12

 ها.1418(، 4تحقيق: عبدالسالم هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، )ط:

، مطبعاة عثمانياة، روح البيان يف تفسـير القـرآنالربوسوي،  إسماعيل حقي -13
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