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 العنوان:

صواب المقال يف مسائل االشتغال لجمال الدين عبد اهلل بن يوسف بن 

 هـ( 167هشام األنصاري )ت

 حســــان بـن عبد اهلل الغنيمــــان  اسم الباحث:

اإلمييل 

 اجلامعي:
halghonaiman@ksu.edu.sa 

الكلمات 

 تفااحية:امل
  االشتغال مسائل– المقال صوب –ابن هشام  

الاوصيف 

 األكادميي:
 أستاذ مشارك

يتناول هذا البحُث دراسَة وتحقيَق مسألِة االشتغال التي أوردها ابُن 

ب، وَشَرَحَها  كتابه من االشتغال باب آخر يف( ـه 666عصفوٍر ) المقرِّ

 الرسالة. ( يف هذهـه 167ابُن هشاٍم األنصاري )

َن قسُم الدراسة فيها دراسًة موجزًة لمؤلَفْيَها: ابِن عصفور، وابِن  وتضمَّ

لة للرسالة.  هشام، ودراسًة مفصَّ

َوَر التي يأيت عليها الشاغُل وما ينُتُج عنها من  َتْشَرُح هذه الرسالُة الصُّ

تغيٍُّر يف حكِم َحْمِل المشغول عنه على الشاغل، وما يرتتَّب عليه من 

 للمشغول عنه، ُمبتِدَئًة بما كان فيه الشاغُل شيًئا واحًدا، ثم ح
ٍّ

كٍم إعرابي

عهما بين َسَبَبْيِن أو ضميَرْيِن أو  ما كان فيه الشاغل شيئين، على تنوُّ

ع الضمير ما بين متصل ومنفصل، وما بين  ، وعلى تنوُّ
ٍّ

ضميٍر وَسَببِي

ها مرفوع ومنصوب. وانتظمت هذه الصور يف عشر مسائل، ت -ضمُّ

مجموعتان متساويتان: خمسٌة -بحسب حكم الحمل على الشاغل 

لك الخيار يف الحمل على أي الشاغَلْيِن المذكوَرْيِن على اختالفهما، 

 وخمسٌة يجب فيها الحمل على أحد الشاغَلْيِن المذكوَرْيِن.
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The Right Ruling on Cases of ᾿Ishtighāl1 as explained by 

Jamaluddin ‛Abdullah Ibn Yossuf Ibn Hishām Al-᾿Anṣāriy 

(d.761H): 

By Dr. Hassan bin Abdullah Al Ghonaiman,  

Associate Professor, College of Arabic, King Saud University 

halghonaiman@ksu.edu.sa 

Abstract 

This research paper studies and verifies the question of Ishtighāl 

mentioned by Ibn ʿUṣfūr (d.699H) at the end of the chapter on 

᾿ishtighāl in his book Al-Muqarrib and explained by Ibn Hishām 

Al-᾿Anṣāriy (d.761H) in this chapter. The paper contains a brief 

study of both authors, Ibn ʿUṣfūr and Ibn Hishām, and a detailed 

study of that chapter. This study shows the forms of the shāghil 

(the item/s coming after the verb) and how they effect changes in 

the rules of the mashghūlun ʿanhu (the noun before the verb) in 

relation to the shāghil. It also indicates the declension rules for the 

mashghūlun ʿanhu beginning with cases when the shāghil is one 

item, and then when it comes as two items whether these are two 

pronouns, two nouns, or a pronoun and a noun, and whether the 

pronouns are separate or attached to another item, be they 

nominative or accusative. These forms of the shāghil fall into ten 

categories that can be divided into two equal groups: five cases 

when it is optional to relate the mashghūlunʿanhu to any of the two 

items of the shāghil whatever their types are, and five cases when it 

is obligatory to relate the mashghūlun ʿanhu  to either of the two 

items of the shāghil.      

Key words:  Ibn Hisham – right ruling – questions of ᾿ishtighāl   

 

                                                 
1 This is a linguistic construction meant for emphasis in which case a verb falls 

between a noun and its referent pronoun in a marked case of transposition where 

the object is transposed to the front of the verb and the subject. 
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ان األكمالن على سيِّد  الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم األتمَّ

، نبيِّنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،  األنبياء وأشرف المرسلين

 وبعد :

فلقد هيَّأ اهلل لخدمة لغة كتابه ودينه علماَء أفذاًذا على َمرِّ العصور ، فبذلوا 

دة ، ورسائل  فوا ُكُتًبا ذات مناهج متعدِّ جهدهم وأنفسهم يف التعليم والتأليف ، فألَّ

عة ، وكان من بين هؤالء العلماء ابن عصفور ) ذات موضوعات ( ـه 666متنوِّ

ب"الذي ألَّف كتابه النحويَّ المشهور  ( ـه 167، وابن هشام األنصاري ) "المقرِّ

اء . مها للُقرَّ  الذي شارك يف تآليف متنوعة ، وكان من بينها هذه الرسالة التي أقدِّ

شتغال ، وهو الباب النحوي َتْرَتكُِز هذه الرسالة على مسألة من مسائل اال

مة  دت اآلراء حوله وكثر الجدل فيه من عصور النحو المتقدِّ المشهور الذي تعدَّ

. وهذه المسألة أوردها ابن عصفور يف آخر باب االشتغال من  إلى يومنا الحاضر

ب ، ذكر فيها الصور التي يأيت عليها الشاغل ، َفَمْن عرف هذه الصور  كتابه المقرِّ

هبا أحاط بباب االشتغال . وقد أتقن ابن عصفور تأليفها وترتيبها وتنظيمها ؛  وَأَلمَّ 

ة ، ولذلك ندر َمْن صاغ هذه المسألة على  مما ُينبئ عن عقليَّته الرياضيَّة الفذَّ

َلها وَأَباَنَها فخرجت بُحلَّة رائعة  منواله ، وقد جاء بعده ابن هشام فَأْوَضَحها وَفصَّ

 ها وَسبِْقه يف العلم .تشهد برباعة مؤلِّف

َلة عنها ، مشفوعة بدراسة موجزة  ْمُت لتحقيق هذه الرسالة دراسًة ُمَفصَّ وقد قدَّ

مها للقارئ الكريم  لمؤلفها ابن هشام وصاحب المتن ابن عصفور . وهأنذا أقدِّ

، فما كان فيها من صواب فمن اهلل ، وما كان فيها من  راجيا أن تنال استحسانه
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فسي والشيطان ، وحسبي أين اجتهْدُت يف تحقيقها وبذْلُت قصارى َخَلٍل فمن ن

 جهدي يف ذلك . 

ولم يخُل تحقيق هذه الرسالة من صعوبات كغيره من األعمال ، وكان من 

ت بي هي صعوبة الحصول على نسخ هذه الرسالة ،  أبرز الصعوبات التي مرَّ

لزم الرتيُّث وطول البحث واالختالفات الكثيرة بين ُنَسِخ هذه الرسالة ؛ مما يست

للوصول إلى اختيار المؤلف فيها ، إضافة إلى قِلَّة َعْرض هذه المسألة يف كتب 

ْبُت على هذه  على الصورة التي عرضها ابن عصفور،النحاة  وبفضٍل مَِن اهلل تغلَّ

 الصعوبات ، فَخَرَجِت الرسالة وهلل الحمد بصورة جميلة َمْرِضيَّة . 

م لي يد العون والمساعدة ،  وختاما أشكر كل من أعانني على تحقيقها وقدَّ

وأخصُّ بالشكر الدكتور جابر بن عبد اهلل السريِّع الذي أرشدين إلى هذه الرسالة 

ار تمالت الباحث يف مركز الملك فيصل ،  دين ببعض نسخها ، واألستاذ عمَّ وزوَّ

دين ببعض نسخ الرسالة ، وساعدين يف الحصول على أرق ام بعض الذي زوَّ

نسخها يف مكتبات العالم ، فللجميع مني جزيل الشكر والتقدير ، وأسأل اهلل 

اًل  العظيم أن يجعل عملي خالًصا لوجهه الكريم ، والحمد هلل ربِّ العالمين أوَّ

 . وآخًرا

 كتبه                                                                  

 د. حسان بن عبد اهلل الغنيمان                                                    
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ين أبو محمد عبد اهلل بن جمال الدين ُيوسف بن  يُخ اإلماُم جماُل الدِّ هو الشَّ

الشافعي ثم األنصارّي النَّحوي بن هشام عبد اهلل بن ُيوسف بن أحمد بن عبد اهلل 

الحنبلي
(1)

ه تقريبا . وهبا  107هرة يف الخامس من ذي القعدة سنة ، ولد يف القا 

نشأ ، وطلب العلم فيها منذ صغره ، فالزم شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد 

ل )  ـه 177العزيز بن الـُمَرحِّ
ّ

( ، وَدَرَس على تاج الدين عمر بن علي الفاكَِهانِي

 ـه 137)
ّ

( ، وشمس ـه 133)(  ، ومحمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة الكِنَانِي

( ، وتاج الدين ـه 171الدين محمد بن محمد بن محمد بن نمير بن السراج )

ه( ، وشيخ اإلسالم تقي الدين علي بن 176 األردبيلي التَّبْريِزّي )اهلل علي بن عبد

( 
ّ

ْبكِي  ( . ـه 177عبد الكايف السُّ

                                                 
أعيان تنظر ترجمته وأخباره فيما يلي من مصنفات وفيما ذكره محققوها من مراجع :  (1)

رر ، 237/ 2 رافع البن والوفيات ، 3/7العصر للصفدي  ،  2/777 الكامنة والدُّ

،  والجوهر  2/66، والمقصد األرشد  1/737والمنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف 

 وشذرات ، 2/67، وبغية الوعاة  7/11المنضد يف طبقات متأخري أصحاب أحمد 

ومن المراجع الحديثة التي ترجمت البن ،  2/662 الوابلة والسحب ، 6/767 الذهب

هشام : كتاب ابن هشام األنصاري : آثاره ومذهبه النحوي ، للدكتور علي فودة نيل ، 

يوسف عبد الرحمن الضبع ، وكتاب للدكتور كتاب ابن هشام وأثره يف النحو العربي ، و

 ين .ابن هشام األنصاري : حياته ، ومنهجه النحوي ، للدكتور عصام نور الد
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التامة يف القراءات أتقن العربية ففاق األقران ، وكان إماًما فيها ، وله المعرفة 

ج به جماعة من أهل الديار المصرية ،  س وأفاد ، وتخرَّ والحديث والفقه .  َدرَّ

ة مرات . ا جاور هبا ، وأقرأ كتاب سيبويه عدَّ  ومن أهل مكة َلمَّ

ُوِصف بأنه فصيُح زمانه ، وسيبويه أيامه
(1)

قال عنه ابن حجر ،
(2)

: )َواْنَفَرَد  

اْلَبالِغ ،  حث الدقيقة ، واالستدراكات العجيبة ، َوالتَّْحِقيقبالفوائد الغربية ، والمبا

ف على واالقتدار ، واالطِّالع المفِرط تي واْلَمَلَكة ، اْلَكاَلم يف التََّصرُّ ن َكانَ  الَّ  يَتَمكَّ

 َواْلبِرِّ  التََّواُضع َمعَ  ، وُموِجًزا ُمْسِهبًا ، ُيِريد بما َمْقُصوده عن التَّْعبِير من هبا

َفَقة،وا قال لنا ابن خلدون : ما زلنا ونحن  . القلب وِرقَّة الُخُلق ودماثة لشَّ

بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام ، أنحى من 

َياَنة َواْلِعَباَدة .  سيبويه( . َوَكاَن ُمْكثًِرا من الدِّ

( ، َشِديد االنحراف ـه 177)َكاَن كثير اْلُمَخالَفة للعالَّمة أبي َحيَّان األندلسي 

(ـه 7270َعنُه ، ولعل هذا يعود إلى ما ذكره الشوكاين )
 (3)

: )مِْن أنَّ َأبا َحيَّان  

بق فيه ، ثمَّ َكاَن اْلُمنَْفِرُد  َكاَن ُمنَْفِرًدا بَِهَذا اْلَفنِّ يف ذلك اْلَعْصر غير ُمَداَفٍع عن السَّ

 َكانَ  َمنْ  الرُجُل  ُينَافُِس  َما َوَكثِيًرا ، - هشام ابن:  أي –بعده ُهَو َصاحب التَّْرَجَمة 

تي صار إليها ؛ إظهاًرا لفضل نفسه باالقتدار على مزاحمته لمن الَّ  رتبته يف قبله

                                                 
 .  7/11الجوهر المنضد  (1)

 .  2/777الدرر الكامنة  (2)

 .  7/707البدر الطالع  (3)
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َكاَن قبله ، َأو بالتمكن من اْلبُلوغ إلى َما لم يبلغ إليه ، وإال َفَأُبو َحيَّان ُهَو من 

ن من َهَذا اْلَفّن بَمَكانٍ   ، َولم يكن للمتأخرين مثَلُه َومثَل َصاحب التَّْرَجَمة( .  التََّمكُّ

فاٍت نافعة ، منها : مغنى اللبيب عن  َصنََّف ابُن هشام يف العربية وغيرها مؤلَّ

كتب األعاريب ، وهو كتاب مفيد لم ُيَصنَّف يف النحو مثله ، اشتهر يف حياته يف 

 ، مالك ابن ألفية إلى الكالمس وأوضح ، العصر أهل به واشتغل ، الشام ومصر

على تسهيل الفوائد ، وشذور  وحاشية ، َمالك ابن ألفية مشكل على والتَّْعلِيق

، وشرحه ، واإلعراب عن قواعد اإلعراب ،  الذهب ، وشرحه ، وقطر الندى

قةوَشْرُح اللَّْمَحة الَبْدِريَّة يف علم العربية ، وله رسا دة يف موضوعات متفرِّ ، ئل متعدِّ

ها كثيروغير
(1)

قة ما   على التعليق عدا . وجميع هذه المصنفات ُطبعت محقَّ

قلفية ابن مالك فإنه لم ُيطبع ، وحاشيته على أ مشكل وله شعٌر ، التسهيل لم ُتحقَّ

 ونظٌم . 

اء بالعربية وغيرها : عبد كانت أسرُتُه أسرًة علميَّة ، فله ابنان من العلم

َأْوَحَد عصره يف تحقيق النَّْحو ، يقال : كان ( ، َوَكاَن ـه 166) ، ومحمدالرحمن

ق ذكرهم ، وله أحفاٌد كذلك .أنحى من أبيه  المنضد الجوهر محقِّ
(2)

 . 

 َلْيَلة يف بالعطاء حافل عمر بعد - اهلل رحمه –توفِّي جمال الدين بن هشام 

 .  ـه 167ذي القعدة سنة  خامس اْلُجُمَعة

                                                 
ابن هشام األنصاري : "ذكر الدكتور علي فودة نيل كثيرا من مؤلفات ابن هشام يف كتابه  (1)

 .  373و  327و  271و  277و  776و  73ص  "آثاره ومذهبه النحوي

 .  7/760الجوهر المنضد  (2)
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 تعريف موجز بابن ُعْصتُفور :

 هو العالَّ 
ّ

 اإلشبيلي
ّ

 الحضرمي
ٍّ

 بن مؤمن بن محمد بن علي
ُّ

مة أبو الحسن علي

، المعروف بابن ُعْصفور
(1)

. ُولَِد سنة سبٍع وتسعين وخمسمائة يف إِْشبِيلَِية  

 باألندلس .

مة أبي  أَخذ العربّية واألَدب عن أكابر العلماء ، مثل شيخ األندلس العالَّ

بَّاج اإل  عمَر ـه 676شبيلي )الحسن علي بن جابر الدَّ
ٍّ

( ، ثّم عن األستاذ أبي علي

َلْوبِين ) د اإلشبيلي الشَّ ل منه ـه 677بن ُمَحمَّ ( ، والزمه قرابة عشرة أعوام ، فحصَّ

له غيره  وكان من أنجب َمْن قرأ عليه ، وأبرعهم وأجلِّهم .،  ما لم ُيحصِّ

ّياٌن من األدب . كان وهو حامل لواء العربية باألندلس يف زمانه ، بحًرا فيها ، رَ 

إماما حافظا ُمْتِقنًا فصيحا ال ُيَشقُّ ُغباره وال ُيجارى ، ُيقِرئ الُكُتب الكبار يف 

 .  ذلك من َيَملُّ  ال ، المطالعة على النّاس أصرب وكان ، العربية

ر  ارتحل إلى عدة مدن يف األندلس والمغرب والجزائر وتونس ، وتصدَّ

ة وكان ،  بل َعَلْيِه الّطلبَة ، وقرأ عليه َخْلٌق كثير وانتفعوا به، فَأقْ  للتدريس فيها مدَّ

 ُيْملِي من صدره .

                                                 
الذيل تنظر ترجمته وأخباره يف المصنفات اآلتية وفيما ذكره محققوها من مراجع :  (1)

راية ص ،   3/377والتكملة لكتابي الموصول والصلة  ، وإشارة التعيين  371وعنوان الدِّ

، والوايف بالوفيات  3/706، وفوات الوفيات  77/712، وتاريخ اإلسالم  236ص 

،  2/270، وبغية الوعاة  760مة النحو واللغة ص ، والبلغة يف تراجم أئ 22/767

  . 3/367، وتراجم المؤلفين التونسيين  1/717وشذرات الذهب 
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ِّ

وكان شيَخ السلطاِن المستنصِر باهلل أبي عبد اهلل محمد بن زكريا الحفصي

 ، ثم جليسه ، حينما كان وليًّا للعهد ثم سلطانا . صاحب تونس

ل ، منها له تآليُف ُتَعدُّ من أحسن التصانيف ، كالُمهُ   : فيها َسْهٌل ُمنَْسبٌِك ُمَحصَّ

ه ،  ب يف النحو ، وهو من أهم آثاره التي حازت شهرة ، وَشْرُحه ولم ُيتِمَّ اْلُمَقرِّ

، وله ثالثة شروح  والممتع يف الصرف ، وضرائر الشعر ، وَشْرُح كتاِب ِسيبَوْيه

ة  على جمل الزجاجي ان ، ، وَشْرُح أبيات اإليضاح ، ومختصر الُغرَّ هَّ البن الدَّ

ومختصر المحتسب البن جني . وله شروح لم ُيْكِمْلها ، منها : َشْرُح اإليضاح 

للفارسي ، وَشْرُح الجزولية ، وَشْرُح األشعار الستة الجاهلية ، وَشْرُح الحماسة ، 

 وَشْرُح ديوان المتنبي ، وغير ذلك . 

ابع يف فادةواإل بالبذل حافل عمر بعد بتونس - اهلل رحمه –تويف   والعشرين الرَّ

 ( . ـه 666) وستمائة وستين تسع سنة القعدة ذي من
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 دراسة الرسالة
 نسبة الرسالة إىل ابن هشام :

دة ، ورسائل كثيرة كان ابن هشام األنصاري رحمه اهلل صاحب ؛ تصانيف متعدِّ

 ائله التي ألَّفها كما هيمما جعل مصنِّفي كتِب الرتاجم ال يذكرون كلَّ رس

، ومنها رسالته يف مسائل االشتغال ، ُيَؤيِّد هذا ما قاله صاحب كتاب عادهتم

السحب الوابلة يف ترجمته البن هشام األنصاري بعد ذكره مؤلفاته
(1)

ومن : ) 

، ومن الرسائل والضوابط والفوائد شيء « ... أوضح المسالك»تصانيفه أيضا : 

يها من فوائَد نحويٍَّة غريبٍة ، وله أجوبٌة كثير حتَّى إن مراسالته إلى أصحابه ال ُيْخلِ 

 يف العربيَّة ال ُتحصى( .

ورأيت اإلمام عمر بن َقِديد بن عبد اهلل الَقَلْمطاوي القاهري الحنفي 

(ـه 776)
(2)

َنَسَب هذه الرسالة البن هشام يف ترجمته له يف حاشيته على  

أوضح المسالك
(3)

كذلك وقفت على نسخة من مغني اللبيب، 
(4)

ونسخة من  

أوضح المسالك
(5)

نت هاتان   ُذكرت فيهما ترجمة البن هشام ، وقد تضمَّ

الرتجمتان نسبة هذه الرسالة البن هشام األنصاري
(6)

  . 

                                                 
 .  2/666السحب الوابلة  (1)

 .  2/222، وبغية الوعاة  6/773تنظر ترجمته يف الضوء الالمع  (2)

 /ب . 7حاشية ابن َقِديد على أوضح المسالك  (3)

 .  666. نسخة السليمانية القديمة  أ 7مغني اللبيب ل  (4)

 .  2772أ . نسخة عاطف أفندي  7أوضح المسالك  (5)

أفدت هذا من البحث الذي يكتبه اآلن الدكتور جابر بن عبد اهلل السريع عن مصنفات ابن  (6)

 .  هشام األنصاري
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ة نسبة هذه الرسالة التي بين أيدينا البن هشام  وقد أثبتت الدراسة صحَّ

 األنصاري ؛ لألدلة اآلتية :

ونحوها( ،  "لغة وفضال"اب نسبُتها له مع رسالة )األجوبة عن انتص .7

نحو( ، وكذلك نسبتها  732267وذلك على غالف نسخة األزهرية ذات الرقم )

نحو( ، وإن كانت  66767على غالف نسخة األزهرية األخرى ذات الرقم )

 . النسبة يف هذه النسخة مكتوبة بخط حديث

وجود هذه الرسالة يف كل نسخٍة من نسخها ما عدا نسخة األزهرية ذات  .2

ن عدة رسائل البن هشام .  66767الرقم )  نحو( يف مجلد مجموع تضمَّ

اتفاق نسخ هذه الرسالة يف مقدمتها على التصريح باسم مؤلفها ابن  .3

هشام األنصاري ونسبة تأليفها له ، فقد ورد فيها : )قال الشيخ اإلمام المحقِّق 

لشيخ األجل يوسَف المدقِّق جمال الفصحاء أبو محمد عبُد اهلل جماُل الدين بُن ا

: هذا فصل عقدُتُه بحول اهلل تعالى  -رضي اهلل تعالى عنه  -بِن هشاٍم األنصاريِّ 

ب(لتفصيل القول يف مسائل االشتغال المذكورة يف  . أواخر الباب من كتاب المقرِّ

كل هذه األدلة ُتثبت صحة نسبة هذه الرسالة التي بين أيدينا لمؤلفها جمال     

 األنصاري . الدين بن هشام

 حتقيق اسم الرسالة :

ح ابن هشام يف مقدمة هذه الرسالة باسٍم لها ، وإنما قال : )هذا فصل  لم ُيَصرِّ

يف أواخر عقدُتُه بحول اهلل تعالى لتفصيل القول يف مسائل االشتغال المذكورة 

ولم ُيوضع لها عنوان على غالف نسخة دار الكتب ، الباب من كتاب المقرب( 

نان رسائل المصرية  وال نسخة الظاهرية ؛ ألهنما ُكتبتا ضمن مجموَعْيِن يتضمَّ
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، فإذا انتهت رسالٌة ابتدأت الرسالة  البن هشام ، وُكتبت الرسائل فيهما متتالية

التالية يف السطر الذي يليه
(1)

   . 

مسائل "نحو(  66767وورد اسمها على غالف نسخة األزهرية ذات الرقم )

. ورأيت اإلمام عمر بن َقِديد بن عبد اهلل الَقَلْمطاوي الحنفي  "االشتغال يف النحو

( حينما َتْرَجَم البن هشام يف حاشيته على أوضح المسالكـه 776)
(2)

اها   سمَّ

 .  "الكالم على مسائل االشتغال"

اِن ؛ ألن ابن هشام لم يورد يف هذه الرسالة كل ما يتعلق  وهذان عنواناِن عامَّ

مسائل ، إضافة إلى أن الخط الذي ُكتب به عنوان نسخة بباب االشتغال من 

 ، وهذا لم يجعلني أطمئن لهذين العنوانين .   األزهرية خٌط حديٌث 

تفصيل القول "وورد اسمها على غالف نسخة مكتبة الكونجرس األمريكي 

بيف مسائل االشتغال  . وهذا عنوان  "المذكورة يف آخر الباب من كتاب المقرِّ

ْكر ؛ مما يدلُّ طويل مأخوذ  مما ذكره ابن هشام يف مقدمة هذه الرسالة السابق الذِّ

على أنه ليس من وضع ابن هشام ، وبخاصة أن هذه النسخة مكتوبة حديثا ؛ ولذا 

 ، وإن كان هو َأْسَلم العناوين ؛ لدقَّة مدلوله . ال أراه مقبوال

( نحو 732267وورد اسمها على غالف نسخة األزهرية ذات الرقم )

 .  "صواب المقال يف مسائل االشتغال"

                                                 
 ينظر صور النسختين يف هناية هذه الدراسة .  (1)

 /ب . 7ح المسالك حاشية ابن َقِديد على أوض (2)
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وُذكرت الرسالة يف ترجمة ابن هشام يف نسخٍة من مغني اللبيب
(1)

ومن  

أوضح المسالك
(2)

 .  "صواب المقال يف مسائل االشتغال"باسم  

وأرى من وجهة نظري أن هذا العنوان ليس دقيقا ؛ ألنه ليس هناك خطأ يف 

ور يف آخر باب االشتغال من كتاب مسائل االشتغال التي ذكرها ابن عصف

لها ابن هشام يف هذه الرسالة وال يف كالم العلماء عليها حتى  ب وفصَّ المقرِّ

ز هذا خطُأ الناسخ يف كتابة لقب ابن هشام ، فقد كتبه هكذا :  ب ، ومما ُيعزِّ ُيَصوَّ

، وهذا يدلُّ على أنه  "جمال الدين بن هشام"بداًل من  "جالل الدين بن هشام"

 "تفصيل المقال يف مسائل االشتغال"يس طالب علم ؛ ولذا فالعنوان األَْوَلى هو ل

 ؛ ليطابق العنواُن ما ذكره ابن هشام يف مقدمة هذه الرسالة .

صواب "وعلى الرغم من هذا فأصول التحقيق تفرض اختيار العنوان : 

يف  ؛ لوروده على إحدى نسخ الرسالة ، ولذكره "المقال يف مسائل االشتغال

 ، ابِن هشاٍم األنصاري رحمه اهلل . ترجمتين لمصنِِّف الرسالة

 منهج املؤلف يف الرسالة : 

الهدَف من تأليفه هذه الرسالة يف  -رحمه اهلل  -أوضح المؤلُِّف ابُن هشاٍم 

مقدمتها حينما قال : )هذا فصل عقدته بحول اهلل تعالى لتفصيل القول يف مسائل 

ب( . وهذه المسائل جمع االشتغال المذكورة يف أ واخر الباب من كتاب المقرِّ

فيها ابن عصفور الصور التي يأيت عليها الشاغل وما ينتج عنها من تغيٍُّر يف حكم 

                                                 
 .  666أ . نسخة السليمانية القديمة  7مغني اللبيب ل  (1)

 .  2772أ . نسخة عاطف أفندي  7أوضح المسالك  (2)
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 للمشغول  َحْمِل المشغول عنه على الشاغل
ٍّ

، وما يرتتب عليه من حكم إعرابي

شاغل شيئين ، على عنه ، مبتدئا بما كان فيه الشاغل شيئا واحدا ، ثم ما كان فيه ال

ع الضمير ما بين   ، وعلى تنوُّ
ٍّ

عهما بين سببين أو ضميرين أو ضميٍر وسببي تنوُّ

متصل ومنفصل ، وما بين مرفوع ومنصوب ، مع جمعه الصور التي يكون فيها 

حكم المشغول عنه ُمتَِّفًقا فيما ُيحمل عليه
(1)

   . 

اغل الذي ُيحمل وقد كان إيراد ابن عصفور هذه الصور دقيقا بحسب الش

عليه المشغول عنه وما يرتتَّب عليه من تغيُّر يف الحكم اإلعرابي للمشغول عنه ، 

، الصور ؛ إذ جعل مدار الحديث عليهالذي كان مقصوَد ابن عصفور من ذكر هذه 

الباب إن كان له ضمير واحد  فقال يف بدايتها : )واالسُم الـُمْشتََغُل عنه يف هذا

ن هشام يف عرض مسائل هذه الرسالة على ترتيب ابن عصفور ؛ ولذا سار اب...(

ل ابن هشام هذه الصور وسردها يف عشر مسائل ،  تماما دون اختالف ، وقد فصَّ

َمَها  مجموعتين متساويتين بحسب حكم الحمل على  -حسب رؤيته  –وَقسَّ

 : خمسة لك الخيار يف الحمل على أي الشاغل وما يرتتَّب عليه من حكم إعرابي

الشاغلين المذكورين على اختالفهما ، وخمسة يجب فيها الحمل على أحد 

 الشاغلين المذكورين .

ولم ُيحالف التوفيُق ابَن هشام يف هذا التقسيم ؛ ألن ابن عصفور ذكر أن لهذه 

المسائل ثالثة أحكام
(2)

، فهي تندرج تحت ثالث مجموعات ال اثنتين كما  

                                                 
ب   (1)  .  7/67ينظر المقرِّ

ب   (2) ب  ص  7/67ينظر المقرِّ  .  777و  776، وُمُثل المقرِّ
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لى والثانية من المجموعة األولى ليس فيها إال َصنََع ابن هشام ، فالمسألة األو

شاغل واحد ، فإذا أردنا أن نجعلها من باب االشتغال وجب الحمل على الشاغل 

المذكور ، وليس فيها وجه آخر إال الرفع على االبتداء ، وهو الراجح فيما إذا كان 

فع ُيْخِرُج الشاغل منصوبا كما يف نحو : زيٌد ضربُتُه ، وزيٌد ضربُت أخاه ، والر

 ال 
ٌّ

المسألتين من باب االشتغال ؛ ولذا فالحمل على االشتغال فيهما أمٌر وجوبي

َمَها ثالث مجموعات وفقا  جوازيٌّ حسب ما ذكر ابن هشام ، فكان عليه أن ُيَقسِّ

 لألحكام التي أوردها ابن عصفور .

تغال ولعلَّ البن هشام العذَر يف هذا ؛ ألن طالب العلم يجد يف باب االش

صعوبة ؛ لبناء غالب مسائله على أمثلة افرتاضية
(1)

؛ وهذا ما جعل ابن هشام يف  

َب بالمسائل الَعْشر اْلُمْتِعَبة  آخر هذه الرسالة يقول : )وهذه المسائل أولى بأن ُتَلقَّ

ُب بَِملِِك النُّحاة( ، فأراد  للحشر ، ال المسائل التي أوردها أبو نزاٍر البغداديُّ الملقَّ

ن هشام باختصار التقسيم تقريب مسائل االشتغال وتسهيلها على طالب العلم اب

، وذلك بحصرها يف قواعد قليلة ؛ بدليل أنه أشار إلى حكم الحمل على االبتداء 

يف كثير من المسائل
(2)

 . 

                                                 
واالشتغال كذلك باٌب غال : )عن باب االشت 6/263ولهذا قال أبو حيان يف التذييل  (1)

. وتنظر أمثلة االشتغال  703( . وبنحوه قال ابن َمَضاء يف كتابه الرد على النحاة ص ُمَلفَّق

 .  766 – 767 يف فهارس كتاب سيبويه ص

تنظر المسألة األولى والثانية والرابعة والخامسة من مسائل المجموعة األولى ، والمسألة  (2)

 لرابعة من مسائل المجموعة الثانية . األولى والثالثة وا
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ع ؛ ألنه ما  أيضا قد نجد البن هشام العذر ؛ إلمكان حمل صنيعه على التََّوسُّ

فهي  –وإن لم يكن أحدها من باب االشتغال  -ا وجهان دام أن المسألة فيه

ًعا .  تدخل مع ما بعدها من مسائل ذات وجهين َتَوسُّ

ثم َسَرَد ابُن هشام المسائَل مسألًة مسألًة من غير ذكٍر لنصِّ عبارةِ ابن عصفور 

َبَع منهًجا واحدا يف هذه الرسالة ، وذلك بذكره  اًل المشروحة أو تقيٍُّد هبا . وقد اتَّ أوَّ

 ؟ ثم نوعه بحسب حكمه اإلعرابي ، ثم ُيورد 
ٌّ

ماهيَّة الشاغل : أضميٌر هو أم سببي

، ُيْتبُِعُه بذكِر ما ُيحمل عليه المشغول عنه ، ثم َيْذُكُر تقديَر مثاِل  مثاال للمسألة

المسألِة بعد الحمل ، وإذا استلزم التقديُر تعليال ذكره لتوضيح الحكم ، وهذا 

المسائل ما عدا المسألتين األولى والثانية من المجموعة األولى ؛ وارد يف كل 

 وما ذاك إال لوضوح التقدير فيهما . 

َع التعليل الذي يذكره ابن هشام ما بين تعليٍل للتقدير ، وتعليٍل للحمل  وَتنَوَّ

على أحد الشاغلين
(1)

، وتعليٍل للصورة التي وردت عليها المسألة 
(2)

  . 

الحكِم مزيَد إيضاٍح وتفصيٍل مما يستلزم معه اإلطالة يف  وقد يستدعي بيانُ 

التعليل ، وهذا ما نجده ظاهًرا يف المسألة الرابعة من المجموعة األولى ؛ حرصا 

منه على أن تكون مسائُل هذه الرسالة واضحًة ومفهومًة ؛ ولذا رأيناه يذكر 

ا يف المسألة اإلشكال الوارد على بعض تفاصيل المسألة ، ثم ُيجيب عنه كم

 الرابعة من المجموعة األولى . 

                                                 
 تنظر المسألة األولى والثانية والثالثة من مسائل المجموعة الثانية . (1)

 تنظر المسألة الخامسة من مسائل المجموعة الثانية . (2)
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وقد اتََّسم منهج ابن هشام يف هذه الرسالة باالختصار ، فال نجد لديه خروجا 

نه نصُّ ابن عصفور ، وال نرى لديه ذِْكًرا آلراء العلماء أو مصنفاهتم وال  ا تضمَّ عمَّ

ب البن للخالفات النحوية ، فلم يذكر من المصنفات النحوية سوى شرح الم قرِّ

عصفور ، حينما أورد تقديَر ابِن عصفوٍر فيه لمثاِل المسألِة الرابعة والخامسة من 

هبما . كذلك ذكر  مسائل المجموعة األولى لكي ُيَبيِّن َسْهَوُه يف تقديَرْيه وُيَصوِّ

عالما دون تصريح باسمه فقال : )هكذا
 

َر بعضهم( ، ونََسَب له تقديًرا لمثال  َقدَّ

لخامسة من مسائل المجموعة األولى ، ثم أتبعه باالعرتاض عليه يف المسألة ا

 ذلك التقدير . 

المسائل الَعْشر "أبا نزاٍر البغداديَّ وكتاَبُه  كذلك ذكر َعَرًضا َملَِك النُّحاة

، حينما رأى أن مسائل االشتغال هذه هي األولى بتْلِقيبها  "اْلُمْتِعَبة للحشر

  َملِِك النُّحاة .  بالمسائل الَعْشر ال مسائل

ورغبًة من ابن هشام يف االختصار ال نجد لديه ترجيَح وجٍه على آخر ، كذلك 

نراه ال يذكر بعض األحكام اكتفاًء باإلحالة إلى ورودها يف موضع آخر من 

الرسالة ، فنراه لم يذكر حكم المسألة األولى من المجموعة األولى ، وإنما أشار 

إلى دخول حكم األولى فيها . ويف المسألة الرابعة من  يف حكم المسألة الثانية

مسائل المجموعة الثانية لم يذكر تفصيالهتا وتقديًرا لمثالها بعد الحمل اكتفاًء 

. كذلك لم يذكر يف المسألة  باإلحالة على وروِد مماثِلِِه يف المسألة التي قبلها

َة منِع الحمل على الضمير المنفصل  الثانية من مسائل المجموعة الثانية ِعلَّ

المنصوب حين وجود الضمير المتصل المرفوع إحالًة على ما ذكره من تعليِل يف 

 المسألة التي قبلها .
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ومن صور االختصار التي انتهجها ابن هشام يف هذه الرسالة إرجاؤه الحديث 

 إلى المسألة األخيرة من مسائل الرسالة ، على "َفَقَد ، وَعِدمَ "عن حكم الفعلين 

الرغم من أن ابن عصفور ذكر حكمهما يف المسألة األخيرة والمسألتين اللتين 

قبلها ؛ وما ذاك إال رغبة من ابن هشام يف االختصار ، ألنه رأى أن هذه األفعال 

الثالثة اتَّحَدْت يف حكٍم واحٍد لِِعلٍَّة جمعت بينها ، ورأى أن العلَّة ظاهرٌة بصورة 

ر الحديث عن حكم هذين الفعلين إلى المسألة أكرب يف المسألة األخيرة ،  فَأخَّ

 األخيرة .   

واعتمد ابن هشام يف توضيح مسائل هذه الرسالة على أمثلٍة مصنوعٍة ، فلم 

ُيورد أيَّ مثاٍل مسموٍع عن العرب ، وقد يكون البن هشام الُعْذُر يف هذا ؛ ألن 

ن هذه الرسالة لم يرد لها جميع مسائل االشتغال ما عدا المسألة األولى والثانية م

شواهد عن العرب ، وإنما هي مبنيٌَّة على أمثلة َصنََعَها النحاة
(1)

  . 

 وصف النسخ اخلطية املعامدة يف الاحقيق :

ِستُّ ُنَسٍخ يف العالم ، استطعت الحصول  –حسب علمي  -لهذه الرسالة 

 عليها كلها وهلل الحمد . وإليكم الحديث عنها :

، وهي محفوظة فيها ضمن مجموع تحت رقم :  األزهرية نسخة مكابة – 7

عام . وهي مكونة من ثالث لوحات ونصف ، يف كل  732267نحو ،  7317

، وُكتبت بخط النسخ ، وفيها تعقيب ؛ إذ ُيكتب يف هناية كل  سطرا 23صفحة 

َحة ،  لوحة الكلمة التي تبدأ هبا اللوحة التي تليها . وهذه النسخة مراجعة ومصحَّ

                                                 
ينظر ظاهرة االشتغال يف العربية ، الفصل الثاين : صورة الظاهرة يف عصور االحتجاج ص  (1)

 .  766 – 767 ص سيبويه كتاب فهارس يف االشتغال أمثلة وتنظر ، وما بعدها 72
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ما سقط منها من كلمٍة أو حرٍف ُكتَِب يف هامش اللوحة وُأتبع برمز )صح( . ف

 وحاهتا مرقَّمة بخط حديث . ول

. وهذه  "أيض"بـ "أيضا"، ولكلمة  "ح"بـ "حينئذ"وكان كاتبها يرمز لكلمة 

اها الخضري )اختصارات معروفة لدى ال اخ ، سمَّ ( َنْحًتا يف هـ7271نُّسَّ

الخطِّ 
(1)

. 

( صواب المقال يف مسائل االشتغالالغالف ُكتَِب عنواُنها )وعلى لوحة 

ونحوهما من  "فضال ولغة"األجوبة عن انتصاب وعنواُن الرسالة التي تليها : )

من مرة بتحقيقات ، وهذه رسالة البن هشام األنصاري ُطبعت أكثر  (األلفاظ

 وأسماء مختلفة .

بده الفقير أحمد األرزادي ، مما منَّ به اهلل على ع"وُكتب على يسار العنوان 

 عنه
َ

ة ، ففي  ، "ُعِفي وتحت عنوان الرسالة أربعة أختام لم يظهر ما فيها بدقَّ

، ولم أتبيَّن الباقي ، ويف الذي أسفل منه  "وقف هلل تعالى"الُعْلِويِّ منها عبارُة 

تبة مك"، ويف الخْتَميِْن اللَّذين على يساره عبارة  "مكتبة معهد دمياط ..."جملة 

 . "األزهر الشريف ...

ْمُت هذه النسخة على غيرها ؛ لقلَّة أخطائها وألهنا تكاد تكون النسخة  وقد َقدَّ

السليمة من بين باقي النسخ ؛ ولذا رقَّمت النص المحقَّق طبقا للوحاهتا . ورمزت 

  . "أ"لها بالحرف 

                                                 
 . 7/3حاشية الخضري على شرح ابن عقيل  (1)
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، نحو  7363، وهي محفوظة فيها تحت رقم :  نسخة مكابة األزهرية – 2

سطرا ،  76. وهي منسوخة يف خمس لوحات ، يف كل صفحة  عام 66767

وُكتبت بخط النسخ المختلط بخط الرقعة ، وفيها تعقيب . وهذه النسخة مراجعة 

حة ، فالكلمات الساقطة ُتكتب يف هامش اللوحة وُتتبع برمز )صح( ،  ومصحَّ

ممدودة .  "ن"فوقها  والكلمات اْلُمْلبُِس قراءهتا ُكتبت يف هامش اللوحة  وُكتب

ولوحاهتا مرقَّمة بخط حديث . ويف وسط لوحاهتا كلها شكل جمالي على هيئة 

 ُمنتظِم
ٍّ

، وداخله منارة ،  ، يف وسطه هالل مفتوح إلى األعلى ُمَضلَّع رباعي

 . "األزهر الشريف"وتحت القوس ُكتب بخط طويل 

،  "ال يف النحومسائل االشتغ"ويف أعلى لوحة الغالف ُكتب اسم الرسالة 

، وُأكمل يف السطر الذي أسفله .  "وقف سعادة راغب باشا"وبجانبه األيسر ُكتب 

ثم يف جانبها األيسر ُكتب بخط حديث أرقامها . ويف أسفل اللوحة َختٌْم ليس 

 واضحا .

. ولم  "أيض"بـ "أيضا"، ولكلمة  "ح"بـ "حينئذ"وكان كاتبها يرمز لكلمة 

 يف هناية الرسالة .يكتب ناِسُخَها اسَمُه 

 .  "ب"وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف 

، وهي محفوظة فيها ضمن مجموع اشتمل  نسخة دار الكاب املصرية – 3

نحو( . وهي منسوخة يف ثالث لوحات ،  702على رسائل البن هشام رقمه : )

سطرا ، وُكتبت بخط رقعة ممزوج  32إلى  27وترتاوح أسطر صفحاهتا ما بين 

مة بخط حديث يشمل المجموع خ ، وفيها تعقيب . وصفحاهتا مرقَّ بخط النس

رهتا التي بين يديَّ لوحة الغالف . ، كله  وليس يف مصوَّ



  

 

 – صواب المقال في مسائل االشتغال)-/حسان بن عبد الله الغنيماند
 هـ( 167لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام األنصاري )

 
 

 

 

 . "د"ورمزت لهذه النسخة بالحرف          

، وهي محفوظة فيها يف مجموع  نسخة دار الكاب الظاهرية يف دمشق – 7

ن رسائل البن هشام . ويف هذه النسخة َسْقٌط من  عام( 6307، ورقمه : ) تضمَّ

. والمتبقِّي من هذه الرسالة منسوخ يف لوحتين .  أولها بمقدار صفحة وسطرين

سطرا . وُكتبت بخط نسٍخ مع َرْسِم بعِض الحروف  76وأسطر كل صفحة فيها 

بخط الرقعة ، وفيها تعقيب . وصفحاهتا مرقَّمة بخط حديث يشمل المجموع كله 

رت كتابته أربع مرات ،  "شيء يف اللغة"وع ُكتب . ويف غالف هذا المجم ، وُكرِّ

هذه حصة يف اللغة ، للعالمة ابن هشام رحمه "وُكتب تحت الكتابة السفلى منه 

 السيد سعد بن نجل عبد الرحمن .  . ويف أسفل الغالف تملٌُّك باسم "اهلل

 . "ظ"د رمزت لهذه النسخة بالحرف وق

َدُه اهلل وكل هذه النسخ مكتوبة بعد عصر ا مهم عليه ، تغمَّ لمؤلف ؛ لرتحُّ

. وكلها ُغفٌل من اسم ناسخها ؛ إما لعدم ذكره يف آخرها كما يف  بواسع رحمته

نحو ، وإما ألهنا ضمن مجموع ، واسم  7363نسخة األزهرية ذات الرقم : رقم : 

  .الناسخ ُيكتب عادة يف اللوحة األخيرة منه ، وليست اللوحة األخيرة بين يديَّ 

، وهي محفوظة فيها تحت رقم  نسخة مكابة الكوجنرس األمريكية – 7

 :1616 PJ .  27وهي منسوخة يف ثالث لوحات ، وأسطر كل صفحة فيها 

، وفيها تعقيب . وهذه النسخة مراجعة  سطرا ، وُكتبت بخط رقعة حديث

حة ، فالكلمات الساقطة ُتكتب يف   هامش اللوحة وُتتبع برمز )صح( ومصحَّ
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تفصيل القول يف مسائل االشتغال "لى لوحة الغالف ُكتَِب عنواُنها وع

ب ، للعالمة جمال الدين بن هشام رحمه  المذكورة يف آخر الباب من كتاب المقرِّ

 .   "اهلل ، آمين

ويف أسفل اللوحة َخْتُم مكتبة الكونجرس . وهي نسخة حديثة كتبها عبد 

اْلُمْحَدثِين ، فقد َنَسَخ رسالَة المقامِة  العزيز عطية حمودة ، وهو من علماء األزهر

معة الملك ، والرسالة موجودة يف جا هـــ 7371شعبان  77اللؤلؤية للسيوطي يف 

 .7767سعود تحت رقم : 

وُنْسَخُة رسالة ابن هشام هذه منقولة من نسخة مكتبة األزهرية ، المحفوظة   

 . 2آنًفا تحت رقم  نحو( ، والمذكورة 7363: ) فيها ضمن مجموع تحت رقم

 .  "ك"وقد رمزت لها بالحرف 

، وهي محفوظة فيها  نسخة مكابة اخلزانة العامة باطوان يف املغرب – 6

، وهي نسخة حديثة كتبها عبد العزيز عطية  360ضمن مجموع تحت رقم : 

حمودة ، كاتُب نسخِة مكتبة الكونجرس السابقة ، وهي متطابقة معها يف كل شيء 

مد عليها يف تحقيق هذه ضع الكلمات من كل سطر ؛ ولذا لم أعتحتى يف موا

 الرسالة .
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 : عملي يف الاحقيق

ُفها  وقد ، الغاية من التحقيق هي نشر المخطوطة صحيحة كما وضعها مؤلِّ

َسَعْيُت يف تحقيقي للحفاظ على نصِّ المخطوطة ، َفِسْرُت يف التحقيق حسب 

 األسس اآلتية : 

نسخ المخطوطة أصاًل ؛ لتأخرها كلها عن عصر لم أتَِّخْذ إحدى ال  - 1

 يف األخرى النسخ اختالف إلى وأشرت ، المؤلف ، وإنما أثبتُّ النص األصوب

نحو( ؛ لقلَّة  7317مع تقديمي نسخة مكتبة األزهرية ذات الرقم : ) ، الحاشية

ْمُت   أخطائها ، وألهنا تكاد تكون النسخة األسلم من بين باقي النسخ ؛ ولذا رقَّ

  .  ، فوضعت أرقامها بين معقوفين ]  [ النصَّ المحقَّق طبًقا للوحاهتا

 فلم ، التزمت يف التحقيق بالمحافظة على صورة النص األصلي  - 2

كتابته وفق القواعد  مثل ، جوهره يمسُّ  ال الذي اليسير بالقدر إال فيه أتدخل

 ، وَوْضع عالمات الرتقيم .  اإلمالئية المعروفة اآلن

جت آراء وثَّقت ا  - 3 لمسائل النحوية من مظانِّها يف الكتب النحوية ، وخرَّ

 العلماء من كتبهم .

 ضبْطُت كل ما يحتاج إلى َضبٍْط يف النصِّ .   - 4

ترَجْمُت لألعالم الذين ذكرهم المؤلف ، معتمدا على كتب الرتاجم   - 5

َصة .  المتخصِّ

 َذيَّْلُت البحث بفهرس المصادر والمراجع .  - 6
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 "أ"ف من نسخة مكتبة األزهرية صورة لوحة الغال
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 "أ"صورة الصفحة الثانية من نسخة مكتبة األزهرية 
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 "أ"صورة الصفحة األخيرة من نسخة مكتبة األزهرية 
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 ب[                         بسم اهلل الرحمن الرحيم 1]

 اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .  وصلى

قال الشيخ
(1)

ق المدقِّق جمال الفصحاء أبو محمد عبُد اهلل   اإلمام المحقِّ

رضي اهلل تعالى  -جماُل الدين بُن الشيخ األجل يوسَف بِن هشاٍم األنصاريِّ 

عنه
(2)

: هذا فصل عقدُتهُ  - 
(3)

بحول اهلل تعالى لتفصيل القول يف مسائل 
(4)

 

االشتغال المذكورة يف أواخر
(5)

الباب من كتاب المقرب 
(6)

 . 

                                                 
: بسم  "د": بسم اهلل الرحمن الرحيم ، وبه نستعين ، قال الشيخ ... .  ويف  "ك"و  "ب"يف  (1)

 اهلل الرحمن الرحيم ، قال الشيخ ... . 

.   -رحمه اهلل تعالى  -مام العالمة جمال الدين بن هشام : قال الشيخ اإل "ك"و  "ب"يف  (2)

 . -رحمه اهلل تعالى  -: قال الشيخ جمال الدين بن هشام  "د"ويف 

 : عقتده . "د"يف  (3)

 : يف مسئلة . "د"يف  (4)

 : آخر . "ك"و  "ب"يف  (5)

باب إن كان له ضمير : )واالسم الـُمْشَتَغُل عنه يف هذا ال 7/67قال ابن عصفور يف المقرب  (6)

 واحد حملَتُه عليه ، وإن كان له سببان أو ضميران منفصالن أو ضمير 
ٌّ

واحد أو سببي

 أو 
ٍّ

 حملَتُه على أيهما شئت ، وإن كان له ضمير متصل مرفوع مع سببي
ٌّ

منفصل وسببي

ضميٍر منفصٍل حملَتُه على الضمير المتصل ال غير ، وإن كان له ضميٌر متصٌل منصوٌب مع 

 حملَتُه على أيهما شئت يف باب ظننت ويف 
ٍّ

،  "فقدت ، وعدمت"ضميٍر منفصٍل أو سببي

ويف غير ذلك من األبواب ال يجوز حمُلُه إال على الضمير المتصل . وإن كان له ضميران 

، ويف  "َظنَنُْت "متصالن حملَتُه على المرفوع منهما إال أن ذلك ال يكون إال يف باب 

 . ("ُت َفَقْدُت ، وَعِدمْ "
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اعلم أهنا عشر مسائل ، وأهنا
(1)

تنقسم نصفين 
(2)

متساويين : خمسة 
(3)

 

يجوز لك فيها الحمل على الشاغل المذكور ، واحدا كان أو أكثر ، سببيًّا كان أو 

ضميرا ، متصال كان الضمير
(4)

أو 
(5)

لحمل منفصال . وخمسة يجب فيها ا 

 على بعض الشاغل المذكور دون بعض . فأما الخمسة األولى : 

: أن يكون الشاغل ضميرا واحدا ، وهذا الضمير قد يكون مرفوعا ،  فإحداها

وقد يكون منصوبا ، ومثالهما : زيًدا ضربُتهُ 
(6)

 ، وأزيٌد قام ؟ 

: أن يكون سببيًّا واحدا الثانية
(7)

 ، وينقسم أيضا إلى مرفوع ومنصوب ، 

ومثالهما : زيًدا ضربُت أخاه
(8)

، وأزيٌد قام أبوه ؟ فال إشكال أنك إذا لم َتْجَعِل  

االسَم مبتدًأ َتْحِمُل 
(9)

يف الصورتين جميعا 
(10)

على ذلك الشاغل ، فإن 
(11)

 

                                                 
 : فإهنا . "أ"يف  (1)

 : قسمين . "د"يف  (2)

 : فخمسة . "د"و  "أ"يف  (3)

 .  "ك"و  "ب"ساقط من  "الضمير"قوله :  (4)

 . "د"ساقط من  "أكثر ، سببيًّا كان أو ضميرا ، متصال كان الضمير أو"قوله :  (5)

 : زيد ضربته . "د"يف  (6)

 : وحدا .  "ب"يف  (7)

 : زيد ضربت أخاه . "ك"و  "د"و  "ب"يف  (8)

 : يجعل .  "أ" يف (9)

 . "أ"ساقطة من  "جميعا" (10)

 : وإن . "ك"و  "ب"يف  (11)
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كان ذلك
(1)

الشاغل منصوبًا نصْبَت  
(2)

على إضمار ذلك الفعل إن كان  

الشاغل
(3)

إن كان الشاغل سببيًّا . وإن كان  ، أو على إضماِر الزمِهِ  ضميًرا 

مرفوعا رفعَت ، وكان الكالم حينئٍذ محتمال لالبتداء وللحمل
(4)

على  

الفعل
(5)

، والتقدير يف األولى 
(6)

: َأَضَرْبَت  
(7)

زيًدا َضَرْبَتهُ  
(8)

؟ وأقام 
(9)

 

                                                 
   "أ"ساقطة من  "ذلك" (1)

 : نصب "أ"يف  (2)

 : كان ذلك الشاغل . "د"يف  (3)

 ... . : محتمال لالبتداء والحمِل  "د": متحملَّ االبتداِء والحمَل ... . ويف  "ك"و  "ب"يف  (4)

،  6/377، والتذييل والتكميل  72: على يفعل . وينظر يف المسألة التسهيل ص  "ك"يف  (5)

 .  3/17والمقاصد الشافية 

 : يف األول . "أ"يف  (6)

 : ضربت . "د"يف  (7)

َلْيِن من المسألتين ، وهما : زيًدا ضربتُهُ  (8) ح الرفع باالبتداء على النصب يف المثالين األوَّ  يرتجَّ

، وزيًدا ضربُت أخاه ؛ ألن الرفع ال تقدير فيه ، أما النصب فيحتاج إلى تقديِر فعٍل ناصٍب ، 

وعدم التقدير أولى ألنه أخفُّ ُكْلَفة ، وألن الكالم معه يكون جملة واحدة ، وكذلك ليس 

 7/77يف الكالم ما يقتضي تقدير فعل ؛ ألن الفعل قد ُشِغَل بنصب الضمير . ينظر الكتاب 

،  7/703، وشرح جمل الزجاجي البن خروف  377وعلل النحو البن الوراق ص ، 

 7/722، والمساعد  2/677، وتوضيح المقاصد  7/372واإليضاح يف شرح المفصل 

 .    3/707، والمقاصد الشافية 

 : وقام .  "ك"و  "ب"يف  (9)
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زيٌد قام ؟ والتقدير يف الثانية
(1)

: َأَهنُْت  
(2)

يٌد قام زيًدا ضربُت أخاه ، وَأاَلَبَس ز 

أبوه
(3)

 ؟  

: أن يكون الشاغل َسَبَبيِْن ، نحو : أزيد الثالثة
(4)

َضَرَب  
(5)

أخوه غالَمُه ؟  

فَتْحِمُل على أيهما شئت
(6)

، ويكون اإلضمار فيهما من 
(1)

المعنى دون اللفظ  

                                                 
 : الثالثة . "د"يف  (1)

 : أننت . "أ"يف  (2)

 : وأالبس قام زيد أبوه .  "ك"لالبس زيد قام أبوه . ويف : وا "د"و  "أ"يف  (3)

أزيد قام ؟ "ويرتجح الرفع بالحمل على الشاغل يف المثال الثاين من المسألتين ، وهما قوله :     

ألن األَْوَلى يف همزة االستفهام أن َيلَِيَها فعٌل ؛ ألن االستفهام يقع على  ؛ "؟ وأزيد قام أبوه

،  7/77، وشرح المفصل  372، وعلل النحو ص  7/702كتاب األحداث . ينظر ال

، والجنى الداين  370و  377و  6/267، والتذييل والتكميل  2/777وشرح التسهيل 

 .   3/17، والمقاصد الشافية  373ص 

 : زيد . "ك"و  "ب"يف  (4)

 : ضربت . "أ"يف  (5)

رفعته وذلك حمال على فلك الخيار إن شئت نصبت االسم المشغول عنه وإن شئت  (6)

 ، ويجوز فيه الرفع على االبتداء مع عدم الحمل على السببِّي .   والحمل على 
ِّ

السببي

 يف هذه المسألة والمسألتين اللَّتين تليها أولى من الحمل على االبتداء ؛ لوجود 
ِّ

السببي

شرح جمل  ، والبسيط يف 777 همزة االستفهام التي تطلب الفعل . ينظر ُمُثُل المقرب ص

،  6/736، والتذييل والتكميل  7/362، والتعليقة على المقرب  2/676الزجاجي 

 .  373والجنى الداين ص 

؛ الستحالة أن ُيحمل عليهما وإذا ُحِمَل على الشاغل فإنه يتعيَّن حمله على أحدهما      
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رُ  ، ويكون المقدَّ
(2)

فعَل  -إذا نصبت  -فعَل المفعوِل وحَدُه ، و  -إذا رفعت  - 

الفاعلالفاعِل مع 
(3)

ُر يف   أزيٌد َضَرَب "، فُيَقدَّ
(4)

: َأُأِهينَ  "أخوه غالَمُه ؟ 
(5)

 

ُر إذا نصبت : َأَأهان زيًدا أخوه َضَرَب أخوه  2زيٌد َضَرَب أخوه غالَمُه ؟ ] أ[ وُيَقدَّ

غالَمهُ 
(6)

 ؟  

ْرَتُه يف المسألة األولى من مثال ْرَت الفاعَل هنا كما َقدَّ وإنما َقدَّ
(7)

االشتغال  

، أعني بالمنصوب
(8)

"زيًدا َضَرْبُتهُ " 
(9)

. وأما مسألة االشتغال بالمرفوع  

                                                                                                              

لكتاب ؛ الختالفهما يف اإلعراب ، فأحدهما مرفوع واآلخر منصوب . ينظر شرح امًعا

 . 7/777للسيرايف 

 : يف . "أ"يف  (1)

 : التقدير . "د"يف  (2)

. وقد  "أ": مع المفعل . والكلمتان ساقطتان من  "د": مع المفعول .  ويف  "ك"و  "ب"يف  (3)

 علَّل المؤلف يف الفقرة التالية لتقدير الفاعل . 

 : ضربت . وهي كذلك يف المثال التالي .  "أ"يف  (4)

 : أهين . "د"يف  (5)

ُر إذا نصبت : َأَأهان زيدا أخوه َضَرَب أخوه غالَمُه ؟"قوله :  (6)  "د"و  "ب"ساقط من  "وُيَقدَّ

 : وبعذر إذا كان نصبت : أأهان .... .  "أ". ووردت يف  "ك"و 

 : ممن مثال .  "ك"و  "ب": يف مثال . ويف  "أ"يف  (7)

 . "ظ"لها بالحرف  من هنا تبدأ نسخة مكتبة األسد ، وقد رمزت (8)

، وشرح  7/72، واإلنصاف  7/77والتقدير : َضَرْبُت زيًدا َضَربْتُُه . ينظر الكتاب  (9)

 . 3/67، والمقاصد الشافية  2/30المفصل 
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ر فالـُمَقدَّ
(1)

فيها فِْعٌل دون فاعله كما َمرَّ ؛ ألن الفاعل هو الـُمشَتَغُل عنه ،  

والمحذوف بالضرورة
(2)

 فعٌل وحَدُه .   

ر يف  فإن قيل : "زيدا َضَرْبُتهُ "إن المقدَّ
(3)

فاعٌل مضمرٌ  
(4)

فاعٌل ظاهٌر . ال  

. وهذا القدر هو الذي َجَعَل  فهذا َفْرٌق ال َأَثَر له
(5)

يف نفس بعض الطلبة نفوًرا  

عن هذا التقدير ؛ ألهنم إنما َألُِفوا
(6)

تقديَر الفاعل من 
(7)

حيث هو كالجزء من  

ًرا  ْرُتُه ُمَؤخَّ الفعل ال من حيث هو اسم ظاهر مستقلٌّ ، وهذا ال عربة به . وإنما قدَّ

م .   عن المفعول ليعود الضمير على ُمتقدِّ

الرابعة
(8)

: أن يكون الشاغُل ضميرين منفصلين ، نحو : أزيًدا إياه 
(9)

لم  

منا المفعول َيْضِرْب إال هو . وإنما قدَّ
(10)

لينفصل ، وإنما حصرنا الفاعل لذلك  

 . 

                                                 
 : والمقدر . "ظ"يف  (1)

 : للضرورة . "د"يف  (2)

 : زيد أضربته .  "أ"يف  (3)

 : فعل مضمر .  "ك"و  "ظ"و  "د"و  "ب"يف  (4)

 : حصل .  "ك"و  "ظ"و  "د"و  "ب"يف  (5)

 : لما ألفوا . "أ"يف  (6)

 يف هذا الموضع والذي يليه .  "أ"ساقطة من  "من" (7)

 : الرابعة الرابعة . "د"يف  (8)

 : أزيد إياه .  "ك"و  "ب"يف  (9)

 : وإنما قدمناه المفعول . "د": وإنما قد بناه للمفعول . ويف  "ك"و  "ب"يف  (10)
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ولك يف هذه
(1)

ر االبتداء أن َتْحِمَل على أيِّهما  ِشْئَت  أيضا إذا لم ُتَقدِّ
(2)

؛  

ألن المنفصل
(3)

كالظاهر 
(4)

، فالمنفصالن 
(5)

كالظاهرين 
(6)

 

َببِيَّْينِ  السَّ
(7)

، وقد مضى أنك
(8)

فيهما تحمل على أيِّهما ِشْئَت  
(9)

، فإن  

حملت على المنصوب نصبت بتقدير : ألم َيْضِرْب زيًدا إال هو
(10)

 ؟ 

                                                 
 : يف هذا . "ك"و  "ب"و  "أ" يف (1)

 : على أي شئت . "ظ"يف  (2)

 : ألن المفصل . "ب"يف  (3)

 يف جميع مسائل هذا الباب .  (4)
ِّ

يجري الضمير المنفصل النفصاله واستقالله مجرى السببي

، وشرح الجمل  701 ، وشرح كتاب سيبويه للصفار ص 223ينظر رسالة المالئكة ص 

 . 7176و  7/7177د ، وتمهيد القواع 7/313

 : فالمنفصالت . "ك"و  "ب"يف  (5)

 : فالمنفصالن كالظاهران . "أ"يف  (6)

 : السببين .  "د"يف  (7)

 : وقد مضى على أنك . "ظ"يف  (8)

 وذلك يف المسألة الثالثة .  (9)

 : إال بو .  "أ"يف  (10)

االستفهام لمحض التقرير ، إذا دخلت همزة االستفهام على النايف فاألكثر أن يكون           

ل النفي إلى إثبات ، كقوله تعالى :  ، وقد يبقى يف القليل  {َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك  }ويتحوَّ

االستفهاُم على حقيقته ، وهو مراد المؤلف هنا . وسبب اقتصار المؤلف على هذا 

لوم أنه ال ُيستخدم األسلوب وإن كان قليال أن همزة االستفهام فيه لطلب التصديق ، ومع

ال ُيْسَتْفَهُم هبا يف  "هل"، إال أن  "هل"من أدوات االستفهام لطلب التصديق إال الهمزة و 



  

 

 – صواب المقال في مسائل االشتغال)-/حسان بن عبد الله الغنيماند
 هـ( 167لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام األنصاري )

 
 

 

 

لم َيْضِرْب إال هو 
(1)

ْرَت   ، فقدَّ
(2)

يف هذه 
(3)

ضا الفاعَل اْلُمْسَتِقلَّ أي 
(4)

 

ْرَت معه  بنفسه مع الفعل كما فعلت يف التي قبلها ، ولكن هنا زيادة ، وهو أنك قدَّ

أداة الحصر لِيَِصحَّ المعنى ، وَلِزَم من ذلك أن صار منفصال كما أن فاعَل الفعِل 

المذكور
(5)

كذلك 
(6)

، وليس تقديرهما للفصل ، بل للمعنى ، وجاء الفصل  

 قا .اتفا

                                                                                                              

،  7/771، وشرح الرضي  3/776النفي ، فتعيََّن استخدام الهمزة . ينظر شرح الكتاب 

، وتمهيد القواعد  771و  27، ومغني اللبيب ص  7/7767وارتشاف الضرب 

 .   7/372، وهمع الهوامع  7711 و  6/7320

ُحِذَف ضميُر النصب المنفصل ألن الفعل تسلَّط على االسم الظاهر . ينظر شرح الرضي  (1)

7/717 . 

 : فقدرة . "د"يف  (2)

 : يف هذا . "أ"يف  (3)

 : المشتغل . "ظ"و  "د"و  "أ"يف  (4)

 المذكور .: فاعل المفعول  "ك"و  "ب": فاعل المذكور . ويف  "أ"يف  (5)

أي : المذكور يف المسألة الثالثة التي قبل هذه ، ومثالها : أزيد َضَرَب أخوه غالَمُه ؟  (6)

ر يف  والتقدير فيها : َأَأهان زيًدا أخوه ، َضَرَب أخوه غالَمُه ؟ وتختلفان يف أن الفاعل المقدَّ

 أثر له ؛ ألن المسألة الثالثة اسم ظاهر ويف الرابعة ضمير منفصل ، وهذا االختالف ال

 .  7/313الضمير المنفصل كالسببي يف جميع مسائل هذا الباب . ينظر شرح الجمل 
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وإن
(1)

َحَمْلَت على المرفوع َرَفْعَت بتقدير : إياه لم َيضِرْب زيٌد ، إياه لم  

َيضِرْب 
(2)

إال هو ، هكذا يف َشْرِح المصنِِّف  
(3)

، وليس بشيء ؛ ألن معنى  

الجملة
(4)

ب[ الثانية 2األولى غير معنى الجملة ] 
(5)

؛ إذ معنى الجملة  

ِرْب نفَسُه ، ومعنى الجملة الثانية : أنه لم : أن زيدا لم َيض -على زعمه  -األولى 

َيضِرْب إال نفَسُه . والصواب أن التقدير : َأَلْم َيْضِرْب 
(6)

زيدٌ  
(7)

إال إياه 
(8)

؟  

إياه لم َيْضِرْب إال هو ، بحذف الفعل ومفعوله المحصور
(9)

وبقاء الفاعل ، كما  

قدرنا فيما تقدم حذف الفعل وفاعله المحصور
(10)

عولوبقاء المف 
(11)

 . 

                                                 
 : فإن . "ك"و  "ب"يف  (1)

 .  "أ"ساقطة من  "لم َيْضِرْب "قوله :  (2)

ب ل  (3)  ب .  72ينظر شرح ابن عصفور للمقرِّ

 :  ألن الجملة .  "ك"يف  (4)

 : غير معنى الثانية .  "ك"يف  (5)

 : أن التقدير : لم يضرب .  "ظ"و  "د": أن التقدير يف : لم يضرب .  ويف  "ك"و  "ب"يف  (6)

 . "زيًدا":  "ب"يف كل النسخ ما عدا  (7)

. وسيتَِّضُح من كالم المؤلف بعد قليل عدم صواب  "إال هو":  "أ"يف كل النسخ ما عدا  (8)

 هذه االختالفات . 

 ر .: ومفعوله والمحصو "أ"يف  (9)

ساقطة من  "وبقاء الفاعل ، كما قدرنا فيما تقدم حذف الفعل وفاعله المحصور"جملة  (10)

 .  "ظ"

وذلك يف هذه المسألة حينما حمْلَت االسَم المشغول عنه على الضمير المنصوب  (11)
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وإن
(1)

ًة ؟ وأغناك ذلك عن تقدير   ْرَت : أَضَرَب زيٌد نفَسُه خاصَّ ِشْئَت َقدَّ

ْرَت : َأاَلَبَس زيٌد ... ؟ فأغناك ذلك عن تقدير المفعول  الحصر . وإن ِشئَْت َقدَّ

 البتَّة . 

فإن استنكرتم
(2)

تقديري الفعَل  
(3)

ومفعوَلُه من حيث إن المفعول ليس  

، فذلك الزم للمصنف كالجزء من الفعل
(4)

أيضا ، أال ترى أن التقدير 
(5)

 

عنده كذلك بحذفهما
(6)

ر حصًرا ، فيَْفُسُد الكالُم بعدم   ، إال أنه لم ُيَقدِّ

تقديره
(7)

إياه ؛ إذ صار نفًيا محًضا ، فَحَصَل التخاُلُف بين 
(8)

جملتي التفسير ،  

 وذلك خطأ واضح كما بيَّنَّا . 

                                                                                                              

 هو ، لم فنصْبَتُه ، ومثالها : أزيًدا إياه لم َيْضِرْب إال هو . والتقدير : َأَلْم َيْضِرْب زيًدا إال

 َيْضِرْب إال هو . 

 : فإن . "أ"يف  (1)

 : ستنكرتم . "ب": استلزمتم . ويف  "أ"يف  (2)

تقديري األولى ":  "ظ"و  "د".   ويف  "تقديري يف األولى الفعل":  "ك"و  "ب"يف  (3)

 . "الفعل

 : الزم المصنف . "ظ"يف  (4)

 : أال ترى أن القدير .  "ظ"أن التقدير . ويف : إال  "د": أال اترى أن التقدير . ويف  "ب"يف  (5)

 : لحذفهما . "ك"و  "ب"يف  (6)

 : بعد تقديره . "ك"و  "د"و  "ب"يف  (7)

 : من  . "أ"يف  (8)
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فإن قيل : إن
(1)

ْلتَُه  الحصر  يف الجملة المذكورة يف جانب الفاعل فكيف حوَّ

يف تقديرك
(2)

األول إلى جانب المفعول ؟   قلت : الفاعل والمفعول يف هذه  

ى المسألة لـُمَسمًّ
(3)

 واحد ، فال فرق يف المعنى .  

رْ  وإنما لم ُأَقدِّ
(4)

أداة الحصر داخلة على الفاعل ألنه ال ُتحذف أداة  

لمستثنى باتفاقاالستثناء ويبقى ا
(5)

  . 

 

                                                 
 : فإن . "ظ"و  "أ"يف  (1)

 "د": يف جانب تقديرك . ويف  "ك"و  "ب": يف جانب الفاعل فيكون يف تقدير . ويف  "أ"يف  (2)

 ك .: يف جانب تقدري

 : لسمى واحد . "ك"و  "ب": المسمى واحد .  ويف  "أ"يف  (3)

 : وإنما قدر . "أ"يف  (4)

كما يف نحو : أزيًدا إياه لم  "إال"االسم المشغول عنه على الشاغل الواقع بعد  ُحمل إذا (5)

ر ُمْثَبًتا ؛ ألن االسم المشغول عنه يقع م ن َيْضِرْب إال هو ، وجب أن يكون الفعل المقدَّ

ر موقع الشاغل ، وما بعد  غ ال يكون  "إال"الفعل المقدَّ مثبت ال غير ؛ ألن االستثناء المفرَّ

ِر  "إال"إال  بعد غير الموجب ، واالسم المشغول عنه لم تقع قبله   الفعِل المقدَّ
َ

فتنُقَض َنْفي

ِر ؛ فوجب إضمار الفع "إال"كما نقضت   الفعِل المفسِّ
َ

ل اْلُمْثَبِت الواقعة قبل الشاغل َنْفي

 المنقوَض نفُيُه بـ
َّ

َر المنفي ، فالتقدير يف المثال  "إال"ليوافق يف المعنى الفعَل المفسِّ

: أإياه َضرَب زيٌد ؟ إياه لم َيْضِرْب إال هو ؛ ولذا لم يصحَّ وقوُع الحصِر المعتِمِد  المذكور

رة لعدم وجود  السم المشغول عنه . قبل ا "إال"على النفي واالستثناء يف الجملة المقدَّ

 .  731 ، والمغني ص 7/717ينظر شرح الرضي 
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: أن يكون الشاغل ضميرا منفصال وَسَببِيًّا المسألة الخامسة
(1)

، ولهذه 
(2)

 

 :  صورتان

 إحداهما 
ُّ

َببِي : أن يكون السَّ
(3)

هو المنصوب والضميُر هو المرفوع ، نحو :  

أزيد
(4)

لم َيْضِرْب أخاه إال هو ؟ ولك يف هذه المسألة إذا لم َتْحِمْل على  

اء أن َتْحِمَل علىاالبتد
(5)

أيِّهما ِشْئَت  
(6)

، فإن َحَمْلَت على السببي نصبت  

بتقدير : ألم ُيِهْن زيًدا إال هو ؟ لم َيْضِرْب أخاه إال هو
(7)

ْرَت الفعَل   ، فقدَّ

                                                 
 : وَسَبًبا .  "أ"يف  (1)

 : ولهذا . "ك"و  "ب"يف  (2)

 : المستثنى . "ظ": المسببي .  ويف  "أ"يف  (3)

 : أزيدا . "أ"يف  (4)

 . "ظ"ساقطة من  "االبتداء أن تحمل على"جملة :  (5)

 يف جميع مسائل باب االشتغال وذلك ألن الضمير المنفصل يج (6)
ِّ

ري مجرى الظاهر السببي

 .  2/676، والبسيط  7/313كما سبق . ينظر شرح الجمل 

.  وورد المثال  "أ"ساقط من  "أخاه إال هو"إلى قوله :  "ولك يف هذه المسألة"من قوله :  (7)

من النساخ ؛ إذ ال  . وهو سهو "... لم َيْضِرْب إال هو أخاه إال هو "يف بقية النسخ هكذا : 

 ، وتقديمها على المفعول .  "إال هو"معنى لتكرار 
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والفاعَل 
(1)

ًرا عن المفعول ليعود عليه  ، وألنَّ المحصور  محصوًرا ُمَؤخَّ

ُرْتَبُتهُ 
(2)

التأخير 
(3)

 . 

ْلتَُه على الضمير رفعَت بتقدير : ألم َيْضِرْب زيٌد أخاهوإن َحمَ 
(4)

؟ لم 
(5)

 

َر المصنُِّف ، وفيه تخاُلُف الجملتين يف المعنى كما  َيْضِرْب أخاه إال هو ، هكذا َقدَّ

َر : َأَضَرَب  3] َمرَّ يف المسألة الرابعة أ[ . والصواب أن ُيَقدَّ
(6)

ًة أخاه   زيٌد خاصَّ

... ؟
(7)

ةً "درنا . وإنما ق  لَِتُسدَّ َمَسدَّ أداة الحصر التي "خاصَّ
(8)

ُذكَِرْت يف  

جملة التفسير ؛ إذ لم ُيمكن
(9)

تقدير أداة االستثناء محذوفة وبقاء 
(10)

 

المستثنى
(11)

  . 

                                                 
 : وا والفاعل . "د"يف  (1)

 : بِنِيَّة . "أ"يف  (2)

 . 6/271، والتذييل والتكميل  2/760ينظر شرح الكافية الشافية  (3)

 .  "أ"ساقطة من  "أخاه" (4)

 ؛ لوقوعها يف آخر اللوحة . "ب"يف  "لم"تكررت  (5)

 : ضرب .   "ك"و  "د"و  "ب"و  "أ"يف  (6)

 : ضرب زيد أخاه خاصة . "ك"و  "ب"يف  (7)

 : الذي . "أ"يف  (8)

 : فلم يكن . "ك": يكن . ويف  "ب"و  "أ"يف  (9)

 : وبقى . "ك"و  "ب"و  "أ"يف  (10)

 . 731وهذا غير جائز كما سبق . ينظر المغني ص  (11)
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: أن تكون بالعكس ، نحو : أزيدٌ  الصورة الثانية
(1)

لم َيْضِرْب أخوه إال إياه ؟  

ولك
(2)

ى االبتداء أن تحمل على أيِّ يف هذه أيضا إذا لم تحمل عل 
(3)

 

 َرَفْعَت  الشاِغَلْيِن ِشئَْت 
ِّ

، فإن َحَمْلَت على السببي
(4)

بتقدير : َأُأِهينَ  
(5)

زيٌد لم  

َيْضِرْب أخوه إال إياه
(6)

، هكذا 
(7)

َر :   َر بعضهم ، واألَْوَلى أن ُيَقدَّ َقدَّ

َأُضِرَب 
(8)

يرزيٌد ... ؟ وإن َحَمْلَت على الضمير نصبَت بتقد 
(9)

: َأَضَرَب  

زيًدا
(10)

ًة أخوه ؟ لم َيْضِرْب أخوه إال إياه .   خاصَّ

وأما الخمسة الثانية : فإحداها
(11)

 : أن يكون الشاغل ضميرا متصال مرفوعا  

                                                 
 زيدا . : "ك"و  "ب": زيد .  ويف  "أ"يف  (1)

 : ذلك .  "أ"يف  (2)

 .  "د"ساقطة من  "أي"قوله :  (3)

 .  "أ"ساقطة من  "رفعت"قوله :  (4)

 : بتقدير : ُأهين . "د"يف  (5)

 : ياه .  "ب"يف  (6)

 : كذا . "أ"يف  (7)

 : ضرب .  "ك"و  "ب"يف  (8)

 .  "أ"ساقطة من  "َأُضِرَب زيٌد ... ؟ وإن َحَمْلَت على الضمير نصبت بتقدير"قوله :  (9)

 : َأَضَرَب زيد . "ك"و  "د"و  "ب"يف  (10)

 : فأحدها . "ظ"و  "أ"يف  (11)
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ٍّ

مع سببي
(1)

، نحو : أزيدٌ  
(2)

َضَرَب أخاه ؟ فيجب 
(3)

إذا أردت الحمل على  

ال غير ، فرتفع االسم السابق الفعل دون االبتداء أن تحمل على الضمير المتصل 

بتقدير : َأَضَرَب زيدٌ 
(4)

  
ِّ

أخاه ، َضَرَب أخاه ؟ وإنما امتنع الحمُل على السببي

ألنك كنت تقول : َأزيًدا
(5)

َأَهانَ  
(6)

َي فعَل   ... ؟ وُيَؤدِّي ذلك إلى أن ُتَعدِّ

المضمر المتصل إلى ظاهره
(7)

، وهو ممتنع يف جميع أبواب العربية 
(8)

 .  

ْرَنا  ما على الفعل ليعود ضمير فاعله عليه . "زيدا"وإنما قدَّ  مقدَّ

                                                 
 : مع سببين . "ظ"يف  (1)

 : زيد . "ك"و  "ب"يف  (2)

 : فتحت .  "ظ"يف  (3)

 : أضرب زيدا .  "ك"و  "ب"يف  (4)

الف المثال يف : زيد . ورفُعُه ُيعارض كالم المؤلف ، وُيخ "ظ"يف كل النسخ ما عدا  (5)

 المسألة التالية .  

 : ألنك كنت تقول : َأَأَهاَن ؟  "ظ"يف  (6)

ي فعِل الضميِر المتصل إلى ظاهر .  "أ"يف  (7)  : ويؤدي ذلك إلى َتَعدِّ

ألن فاعال يف المعنى ، وحقُّ الفاعل أن يكون غير المفعول ؛ َجْعُل المفعوِل ألنه يلزم عليه  (8)

ًرا ، وأصل اْلُمَؤثِّر أن ُيغاير المتأثِّر ، وألنه أصل الفاعِل أن يكون  ًرا والمفعول به ُمَتَأثِّ ُمَؤثِّ

لم  "أزيًدا َضَرَب "يلزم عليه َجْعُل المفعوِل الفضلِة ركنا ، فلو حذفَت المفعول يف قولك : 

، وشرح  270و  2/727َتِصحَّ الجملة ؛ لعدم االستغناء عن المفعول فيها . ينظر األصول 

، وشرح الرضي  2/660، والبسيط  77، والتسهيل ص  727و  7/723اب الكت

 .  7170و 7177و  7/7170، وتمهيد القواعد   7/766
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أن يكون الثانية :
(1)

الشاغل 
(2)

ضميرا متصال 
(3)

مرفوعا كالتي قبلها ،  

 بل مع ضمير منفصل ، نحو : أزيدٌ 
ٍّ

لكن ال مع سببي
(4)

لم َيْضِرْب إال إياه 
(5)

؟  

فيتعيَّنُ 
(6)

، وهو الضمير المرفوع ،  فيها أيضا الحمُل على الضمير المتصل 

كما رفعته "زيدا"فرتفع 
(7)

يف التي قبلها ، وذلك بتقدير : ألم َيْضِرْب زيٌد إال  

إياه
(8)

؟ لم َيْضِرْب إال إياه 
(9)

. وعلة المنع فيها كالتي قبلها ؛ إذ لو  

َنَصْبَت 
(10)

لكان التقدير : أزيًدا َأَهانَ  
(11)

... ، أو : أزيًدا 
(12)

ًة َأَهاَن   خاصَّ

 لم َيْضِرْب إال إياه . 

                                                 
 : أن يكمز .  "ظ"يف  (1)

 : الفاعل . "أ"يف  (2)

 : منفصال . "أ"يف  (3)

 : أأزيد . "ظ": زيد . ويف  "ك"و  "ب"يف  (4)

 : إال إيا . "د"يف  (5)

 عين .: ليت "ظ"يف (6)

 : كما رفعت .  "ك"و  "ب"يف  (7)

: لم  "د": لم يضرب زيدا إال إياه . ويف  "ك": لم يضرب زيدا إال ياه . ويف  "ب"يف  (8)

 . يضرب زيد إال إياه

 . "أ"ساقط من  "لم يضرب إال إياه"قوله :  (9)

 : ُنصب . "ظ"و  "أ"يف  (10)

 : أزيدا هان . "د"يف  (11)

 يد . : أز "ك"و  "ب"يف  (12)
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أن يكون الشاغل ضميرا متصال الثالثة :
(1)

منصوبا مع ضمير منفصل ، فال  

( أو ال ، فإن 3يخلو إما أن ] ب[ يكون الفعل من باب )َظنَّ
(2)

لم يكن
(3)

من  

باب
(4)

( ، نحو : أزيد  )َظنَّ
(5)

لم َيْضِرْبُه إال هو 
(6)

، فإنه يجب عليك إذا  

ل دون االبتداء أن تحمل على الضمير المتصل ، كما أردت الحمل على الفع

وجب يف المسألتين السابقتين الحمل على الضمير
(7)

المتصل 
(8)

  ،

فحينئذٍ 
(9)

َتنِْصُب االسَم ؛ ألن 
(10)

الضمير 
(11)

المتصل هنا 
(12)

 

                                                 
 . "أ"مطموسة يف  "متصال"قوله :  (1)

 : إن . "ظ"يف  (2)

 . "أ"مطموسة يف  "لم يكن"قوله :  (3)

 : من بابه . "أ"يف  (4)

 : زيد . "ك"و  "ب"يف  (5)

 . وهو سهو من الناسخ .  "يو":  "أ"يف  (6)

 : ضمير . "ك"و  "ب"يف  (7)

 : المنفصل . "أ"يف  (8)

 .  "أ"ط من كل النسخ ما عدا ساق "فحينئذ"قوله :  (9)

 : إذ . "د"يف  (10)

 .  "ظ"ساقط من  "الضمير"قوله :  (11)

 : ألن االسم هنا . "ك"و  "ب"يف  (12)
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، فتقول : أزيًدا منصوب، وهو الهاء
(1)

لم َيْضِرْبُه إال هو ؟ والتقدير : ألم
(2)

 

اَيْضِرْب زيدً 
(3)

إال هو ؟ لم َيْضِرْبُه إال هو 
(4)

  . 

ويمتنع رفعه بالحمل
(5)

؛ ألن التقدير حينئٍذ : َأَضَرَبهُ  "هو"على  
(6)

زيٌد  

ًة ؟ لم َيْضِرْبهُ  خاصَّ
(7)

ة"إال هو . وإنما قدرنا   ر تقدير أداة الحصر .  "خاصَّ لتعذُّ

ي فعل الظاهر  إلى ضميره ، وهو ال وإنما بطل هذا التقدير ألنه ُيَؤدِّي إلى تعدِّ

يجوز
(8)

ٌر عنه تقديًرا .  ِرِه لفًظا ألنه ُمَؤخَّ  . وإنما َصحَّ تقديم الضمير على ُمَفسِّ

( جاز وإن كان من باب )َظنَّ
(9) 

                                                 
 : أزيد .  "أ"يف كل النسخ ما عدا  (1)

 : لم . "ك"و  "ب"يف  (2)

 : زيد . "د"يف  (3)

مهيد القواعد ، وت 222، ورسالة المالئكة ص  727و  7/723ينظر شرح الكتاب  (4)

7/7177 . 

 : بالمحل .  "د"يف  (5)

 : َأَضَرَب . "د"يف  (6)

 : لم يضرب .  "ظ"يف  (7)

ألن فاعال يف المعنى ، وحقُّ الفاعل أن يكون غير المفعول ؛ َجْعُل المفعوِل ألنه يلزم عليه  (8)

ًرا ، وأصل المؤثِّر أن ًرا والمفعول به متأثِّ ُيغايَِر المتأثِّر . ينظر  أصل الفاعِل أن يكون ُمَؤثِّ

، وشرح الرضي  2/676، والبسيط  7/312، وشرح الجمل  7/727شرح الكتاب 

 .  267، ومغني اللبيب ص  7/717

 : صار .  "أ"يف  (9)
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لك الحمل على أيهما شئت 
(1)

، نحو : أزيد 
(2)

لم َيَظنَُّه قائما إال هو 
(3)

  .

فإن
 

َحَمْلَت على المتصل َنَصبَْت 
(4)

: ألم َيُظنَّ  ، والتقدير 
(5)

زيًدا قائًما إال هو  

؟ لم َيُظنَُّه قائًما إال هو
(6)

. وإن 
(7)

حملت على المنفصل 
(8)

َرَفْعَت ،  

: َأَظنَّهُ  والتقدير
(9)

زيدٌ  
(10)

ًة قائًما ... ؟ فــ  ة"خاصَّ أغنت عن الحصر ،  "خاصَّ

                                                 
،  371و  6/376، والتذييل والتكميل  2/676، والبسيط  7/317ينظر شرح الجمل  (1)

 .   7/7177وتمهيد القواعد 

 : أزيدا . "ك"و  "ب"يف  (2)

ألن المفعول األول من مفعولي فاعال يف المعنى َجْعُل المفعوِل لم يلزم يف هذه المسألة  (3)

وأخواهتا مفعوٌل يف اللفظ ال يف الحقيقة ، والمفعول يف الحقيقة إنما هو مضمون  "ظنَّ "

لذي هو ا "زيد"لم يقع الشكُّ يف  "ظننُت زيًدا مسافرا"الجملة ؛ بدليل أنك لو قلت : 

؛ ألهنما ليسا يف الحقيقة  ، فجاز اتفاقهما لفظا المفعول األول ، وإنما وقع الشكُّ يف سفره

، وشرح الجمل  276، وعلل النحو ص  7/727فاعال ومفعوال به . ينظر شرح الكتاب 

 .  7/710، وشرح الرضي  7/312

 : فصلت . "أ"يف  (4)

 : ألم يكن . "أ"يف  (5)

 "...لم َيُظنَُّه قائًما إال هو"إلى قوله :  "حمْلَت على المتصل نصْبَت ... فإن"من قوله :  (6)

 .  "ظ"ساقط من 

 : فإن . "د"يف  (7)

 : المتصل . "أ"يف  (8)

 : َأَظنَّ . "أ"يف  (9)

 . "د": زيدا . وهي ساقطة من  "ك"و  "ب"يف  (10)
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وتقديرها إلى جانب الفاعل مفيٌد أن
(1)

الضمير  الحصر يف جانبه . وَصحَّ عودُ  

م المقدَّ
(2)

مٌ  "زيد"على   ر لفظا ألنه ُمَقدَّ المؤخَّ
(3)

 نيًَّة .  

  المسألة الرابعة :
ٍّ

أن يكون الشاغل ضميرا متصال منصوبا مع سببي
(4)

، وفيه  

التفصيل السابق : إن كان الفعل من
(5)

غير باب 
(6)

( وجب إذا أردت   )َظنَّ

الحمل
(7)

على الفعل أن تحمل على الضمير 
(8)

تصل ، نحو : أزيدالم 
(9)

لم  

 يضرْبُه أخوه ؟ 

                                                 
 : تفيدان . "ك"و  "ظ"و  "د"و  "ب"يف  (1)

 دم .: المتق "أ"يف  (2)

 : تقدم . "ظ"يف  (3)

. والتصحيح من أمثلتها التي ساقها  "... ضميرا متصال مرفوعا مع سببي"يف كل النسخ :  (4)

 َوَجَب يف 
ٍّ

المؤلف ، ومن حكمها ؛ ألن الشاغل إذا كان ضميرا متصال مرفوعا مع سببي

لف هذه المشغول عنه الحمُل على الضمير المتصل ال غير دون تفصيل ، وقد ذكر المؤ

المسألة وجعلها المسألة األولى من المسائل الخمس يف المجموعة الثانية . وينظر شرح 

 .   7/363، والتعليقة على المقرب  7/67، والمقرب  706كتاب سيبويه للصفار ص 

 : الفعل معه من .  "ك"يف  (5)

 : من باب .  "أ"يف  (6)

 : لكمل . "أ"يف  (7)

 .  "أ"من ساقط  "الضمير"قوله :  (8)

 : زيد . "ك"و  "ب"يف  (9)
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وإن
(1)

( حملته  كان من باب )َظنَّ
(2)

على أيهما شئت ، نحو : أزيدٌ  
(3)

لم  

َيُظنَُّه قائما أخوه ؟ وقد تبين كيفيَّةُ 
(4)

التقدير 
(5)

 . 

أن يكون الشاغل ضميرين متصلين ، وال يتأتَّى المسألة الخامسة :
(6)

ذلك  

( ، نح و : أزيٌد َظنَّهُ إال يف باب )َظنَّ
(7)

قائًما 
(8)

. ويجب فيها 
(9)

الحمل على  

فممتنعة "أزيد َضَرَبُه ؟"المرفوع .  وأما نحو : 
(10)

أ[ ؛  7، َرفْعَت أو َنَصْبَت ] 

                                                 
 : فإن "د"يف  (1)

 : حملت . "أ"يف  (2)

 : زيد .  "ك"و  "ب"يف  (3)

 : كيفة . "د"يف  (4)

التقدير يف الحالة األولى : ألم َيْضِرْب زيًدا أخوه ؟ لم َيْضِرْبُه أخوه .  والتقدير يف الحالة  (5)

ألم َيُظنَّ زيًدا قائًما أخوه ؟ لم َيُظنَُّه قائًما أخوه .  الثانية إن َحَمْلَت على المتصل فنصْبَت :

وإن حملت على السببي فرفْعَت فالتقدير : ألم ُيَظنَّ زيٌد قائما ؟ لم َيُظنَُّه قائما أخوه . 

 .   7/363وينظر التعليقة على المقرب 

 : وال تأتى .  "ك"يف  (6)

 : زيد أظنه ... .  "ك"و  "د"و  "ب"يف  (7)

سبق تعليل جواز هذا يف المسألة الثالثة من المسائل الخمسة من المجموعة الثانية . وينظر  (8)

وشرح المفصل ،  730و  3/776وشرح الكتاب ،  2/277، واألصول  2/361الكتاب 

 . 6/706، والتذييل والتكميل  1/77

 : فيه .  "د"يف  (9)

 عة . : زيد ظربه ، فمتن "ب": زيد .... .  ويف  "ك"يف  (10)
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ألنك
(1)

يف الوجهين جميعا جمْعَت بين الفاعل والمفعول 
(2)

: ضميرين  

ى متصلين لمسمًّ
(3)

واحد يف غير باب )ظنَّ ، وَفَقدَ  
(4)

وَعِدمَ ،  
(5)

)
(6)

  ،

وذلك ممتنع
(7)

 .
   

 

                                                 
 : ألند . "د"يف  (1)

 . "د"ساقط من  "والمفعول"قوله :  (2)

 : لسببي . "ك"يف  (3)

 : ويعدم . "أ"يف  (4)

 : ظن وقعد وقدم . "ك"يف  (5)

ضميرين متصلين ُمتَِّحَدي المعنى ألنه استعماٌل  "عدم ، وفقد"جاز مجيء فاعل ومفعول  (6)

دَّ أن يكونا موجودين ، فإذا َعِدَم الفاعُل نفَسُه مجازيٌّ ؛ ألن الفاعل والمفعول فيهما ال بُ 

، وهذا محال ؛ ألن من َعِدَم شيئا كان موجوًدا ؛ ولذا  صار عادًما معدوًما يف آن واحد

فأصل االستعمال : َعِدَمني غيري ، وهبذا يزول اتحاد الفاعل والمفعول . ينظر معاين 

، وشرح  3/730، و  7/727، وشرح الكتاب  2/706، و  7/337القرآن للفراء 

 . 6/773، والتذييل والتكميل  7/312، وشرح الجمل  1/77المفصل 

تقديرها حين َنْصِب المشغوِل عنه حمالً على الضمير المنصوب هو : ألن امتنعت المسألة  (7)

َبُه َضَرَب زيًدا هو ، َضَرَبُه ، وتقديرها حين َرْفِعِه حمالً على الضمير المسترت المرفوع : َضرَ 

ى فِْعُل المضمِر المتصل إلى ففي الوجه األول  . زيٌد ، َضَرَبُه ، أي : َضَرَب زيٌد نفَسهُ  َتَعدَّ

ى فِْعُل الظاهر إلى ويف الوجه الثاين ظاهره ، وهو ممتنع يف جميع أبواب العربية ،  َتَعدَّ

 )  –كما سبق  –ن ؛ لما يلزم عليه يف الوجهيضميره المتصل ، وهو ممتنع يف غير باب )َظنَّ

فاعال يف المعنى ، وحقُّ الفاعل أن ُيغاير المفعول يف اللفظ والمعنى أو َجْعِل المفعوِل من 

، وشرح المفصل  277و  2/727، واألصول  2/366ينظر الكتاب يف اللفظ فقط . 

والتعليقة على المقرب  ، 7/766وشرح الرضي  ، 7/312، وشرح الجمل  1/77

 . 371و  6/772لتكميل ، والتذييل وا 7/363
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وقد اتضح القول يف هذه المسائل العشر بما لم ُتوَضعْ 
(1)

عليه َيدٌ  
(2)

قبل  

ذلك ، وهذه المسائل أولى بأن
(3)

َب بالمسائل الَعْشر اْلُمْتِعَبة للحشر ، ال   ُتَلقَّ

المسائل التي أوردها
(4)

أبو نزار 
(5)

حاةالبغداديُّ الملقَّب بَِملِِك النُّ  
(6)

  .

ْت  والحمد هلل وحده ، َتمَّ
(7)

 . 

                                                 
 : يوضح . "ك"و  "د"يف  (1)

 : به .  "ك"و  "ب". ووردت يف  "أ"ساقط من  "يد"قوله :  (2)

 : باب . "ظ"يف  (3)

 : وضعها "د"يف  (4)

 : نزاد .  "ب"يف  (5)

م ، بََرَع أبو نزاٍر الحسن بن صايف البغدادّي ، ُولد يف بغداد وهبا نشأ ، كان ُمَتَفنِّنًا يف العلو هو (6)

َب نفسه َملَِك النحاة . من مصنفاته :  يف النحو وَمَهَر فيه حتى صار أنحى أهل طبقته ، وَلقَّ

الحاوي يف النحو ،  والمقتصد يف التصريف ، وأسلوب الحق يف تعليل القراءات العشر ، 

اها المسائل الَعْشر اْلُمْتعِ  وله عشر مسائل اْسَتْشَكَلَها يف العربيَّة َبات إلى اْلَحْشر ، ، سمَّ

ي عنها . تويف يف دمشق سنة  قة مع جواب ابن برِّ ه . تنظر ترجمته يف  767ُطبعت محقَّ

،  7/2360، وبغية الطلب يف تاريخ حلب  7/370، وإنباه الرواة  73/17تاريخ دمشق 

ي ص  67 وإشارة التعيين ص إلى هناية المسائل  3. وينظر جواب المسائل العشر البن برِّ

 . 62 ص

واهلل سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . َتمَّ ذلك ، والحمد هلل ، وصلى اهلل على ":  "ب"يف  (7)

باهلل ". ثم كتب الناسخ تحتها :  "سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وَسلََّم تسليما

هلل : بقلم الفقير إلى ا "ك". ويف  "إن نظرت عيناك ما كتبت يد الفقير إلى غفران مواله

 وُجوِدِه عبد العزيز عطية حمودة .
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 فهرس املصادر واملراجع
ابن هشام األنصاري : آثاره ومذهبه النحوي ، للدكتور علي فودة نيل ،   -7

 ه . 7707عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، 

ابن هشام األنصاري : حياته ، ومنهجه النحوي ، للدكتور عصام نور   -2

 م .  7676، الشركة العالمية للكتاب ، الطبعة األولى ، الدين 

، يوسف عبد الرحمن الضبع للدكتور  ابن هشام وأثره يف النحو العربي ،  -3

 م . 7667، الطبعة األولى  ، مصر ، دار الحديث

ارتشاف الضرب من لسان العرب ، ألبي حيان النحوي األندلسي ،   -7

رمضان عبد التواب ، مكتبة  تحقيق الدكتور رجب عثمان محمد ، مراجعة

 هـ . 7777، الطبعة األولى الخانجي ، القاهرة ، 

 المجيد عبد بن الباقي لعبد ، إشارة التعيين يف تراجم النحاة واللغويين  -7

 والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز ، دياب المجيد عبد تحقيق ، اليماين

 . ه 7706،  الطبعة األولى ، اإلسالمية

نحو ، البن السراج ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة األصول يف ال  -6

 ه .  7707،  الطبعة األولىالرسالة ، بيروت ، لبنان ، 

،  صالح الدين خليل بن أيبك الصفديأعيان العصر وأعوان النصر ، ل  -1

                                                                                                              

واهلل أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وصلى اهلل على سيدنا محمد ":  "د"ويف      

 .  "وآله وصحبه وسلم

 .  "واهلل سبحانه وتعالى أعلم . تمت المسائل العشر بحمد اهلل وعونه":  "ظ"ويف    
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تحقيق الدكتور علي أبو زيد ، والدكتور نبيل أبو عشمة ، والدكتور محمد موعد ، 

لم محمد ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، ودار الفكر والدكتور محمود سا

 هـ . 7777،  الطبعة األولى، دمشق ، سوريا ، 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ، لجمال الدين علي بن يوسف القفطي ،   -7

، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ومؤسسة الكتب  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

 هـ . 7706،  الطبعة األولى ، الثقافية ، بيروت

اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ، ألبي   -6

الرحمن بن محمد األنباري ، تحقيق محمد محيي الدين عبد  الربكات عبد

 . ـه 7701،  الطبعة األولىالحميد ، نشر المكتبة العصرية ، بيروت ، 

خطوط محفوظ يف مكتبة أوضح المسالك ، البن هشام األنصاري ، م  -70

 . 2772عاطف أفندي يف إصطنبول برتكيا تحت رقم : 

 ، الحاجب بن اإليضاح يف شرح المفصل ، ألبي عمرو عثمان بن عمر  -77

 . ـه 7672 ، بغداد ، العاين مطبعة ، العليلي بناي موسى الدكتور تحقيق

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن علي الشوكاين   -72

 اليمني ، دار المعرفة ، بيروت .

البسيط يف شرح جمل الزجاجي ، البن أبي الربيع ، عبيد اهلل بن أحمد   -73

 ، اإلسالمي الغرب دار ، الثبيتي عيد بن عياد الدكتور تحقيق ، األشبيلي السبتي

 . ـه 7701،  الطبعة األولى ، لبنان ، بيروت

عديم ، عمر بن أحمد بغية الطلب يف تاريخ حلب ، لكمال الدين ابن ال  -77

بن هبة اهلل بن أبي جرادة العقيلي ، تحقيق الدكتور سهيل زكار ، دار الفكر ، 
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 بيروت .

بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي ، تحقيق محمد أبو   -77

 الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان .

 لدين محمد بن يعقوبمجد االبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ، ل  -76

الطبعة الفيروزابادي ، تحقيق محمد المصري ، مطبعة الفيصل ، الكويت ، 

، نشر مركز المخطوطات والرتاث بجمعية إحياء الرتاث  ـه 7701،  األولى

 اإلسالمي يف الكويت .

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير واألعالم ، لشمس الدين الذهبي ،   -71

الطبعة اد معروف ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، بشار عوّ تحقيق الدكتور 

 . م 2003، األولى

تاريخ دمشق ، البن عساكر ، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي ، دار   -77

 هـ . 7777الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ، ألبي حيان األندلسي ،   -76

،  الطبعة األولىر القلم ودار كنوز إشبيليا ، تحقيق الدكتور حسن هنداوي ، دا

 وما بعدها . ـه 7776

تراجم المؤلفين التونسيين ، لمحمد محفوظ ، دار الغرب اإلسالمي ،   -20

 م .7667، الطبعة الثانية  بيروت ، لبنان ،

التسهيل = تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، البن مالك ، تحقيق   -27

 ـ ـه 7371لعربي للطباعة والنشر ، محمد كامل بركات ، دار الكتاب ا

ى التعليقة ، لبهاء الدين   -22 التعليقة على المقرب = شرح المقرب المسمَّ
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بن النحاس الحلبي ، تحقيق الدكتور خيري عبد الراضي عبد اللطيف ، مكتبة دار 

 . ـه 7726،  الطبعة األولىالزمان للنشر والتوزيع ، المدينة المنورة ، 

تسهيل الفوائد ، لناظر الجيش ، تحقيق األستاذ  تمهيد القواعد بشرح  -23

الدكتور علي محمد فاخر وزمالئه ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 

 هـ . 7727،  الطبعة األولىوالرتجمة ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية ، 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، للمرادي ، تحقيق   -27

 هـ . 7727،  الطبعة األولىسليمان ، دار الفكر العربي ،  عبد الرحمن علي

الجنى الداين يف حروف المعاين ، للمرادي ، تحقيق الدكتور فخر الدين   -27

، الطبعة األولىقباوة ، ومحمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

 هـ . 7773

د الدالي ، دار جواب المسائل العشر ، البن بري ، تحقيق الدكتور محم  -26

 .  ـه 7777،  الطبعة األولىالبشائر ، دمشق ، 

الجوهر المنضد يف طبقات متأخري أصحاب أحمد ، البن اْلِمبَْرد   -21

الحنبلي ، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة العبيكان ، 

 . ـه 7727،  الطبعة األولىالرياض ، 

الك ، لعمر بن َقِديد بن عبد اهلل حاشية ابن َقِديد على أوضح المس  -27

الَقَلْمطاوي الحنفي ، نسخة خطية محفوظة يف المكتبة السليمانية بإصطنبول يف 

 . 7321:  تركيا تحت رقم

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك ، للشيخ محمد   -26

  ـه 7376الدمياطي الخضري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة األخيرة ، 
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َرر الكامنة يف أعيان المائة الثامنة ، ألحمد بن علي بن حجر   -30 الدُّ

العسقالين ، تحقيق محمد سيد جاد الحق ، مطبعة المدين ، القاهرة ، الطبعة 

 الثانية .

محمد بن الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، ألبي عبد اهلل   -37

يق الدكتور إحسان األنصاري األوسي المراكشي ، تحقمحمد بن عبد الملك 

عباس والدكتور محمد بن شريفة والدكتور بشار عواد معروف ، دار الغرب 

 م . 2072،  الطبعة األولىاإلسالمي ، تونس ، 

الرد على النحاة ، البن َمَضاء القرطبي ، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم   -32

 . ـه 7366،  الطبعة األولىالبنا ، دار االعتصام ، القاهرة ، 

المالئكة ، ألبي العالء المعري ، تحقيق عبد العزيز الميمني ، دار  رسالة  -33

 هـ . 7727،  الطبعة األولىالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، لمحمد بن عبد اهلل النجدي ،   -37

تحقيق بكر بن عبد اهلل أبو زيد وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مؤسسة 

 . ـه 7776،  الطبعة األولىسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الر

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، لعبد الحي بن أحمد بن العماد   -37

الطبعة الحنبلي ، تحقيق محمود األرناؤوط ، دار ابن كثير ، دمشق وبيروت ، 

 . ـه 7706،  األولى

تور عبد الرحمن السيد شرح التسهيل ، البن مالك ، تحقيق الدك  -36

والدكتور محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ، 

 . هـ 7770،  الطبعة األولى
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شرح الجمل ، البن عصفور ، تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح ،   -31

 . ـه 7702الموصل ، 

شرح جمل الزجاجي ، البن خروف ، تحقيق الدكتورة سلوى محمد   -37

 . ـه 7776أم القرى ، عرب ، جامعة 

شرح الرضي على الكافية ، لنجم الدين الرضي ، تحقيق يوسف حسن   -36

 عمر ، مطابع الشروق ، بيروت ، نشر جامعة بنغازي ، ليبيا . 

شرح الكافية الشافية ، البن مالك ، تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي ،   -70

الدراسات مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي بكلية الشريعة و

 هـ . 7702،  الطبعة األولىاإلسالمية بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 

شرح الكتاب ، ألبي سعيد السيرايف ، تحقيق أحمد حسن مهدلي وعلي   -77

 م . 2007،  الطبعة األولىسيد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 

الذبياين ،  شرح كتاب سيبويه ، للصفار البطليوسي ، تحقيق عزيزة  -72

 . ـه 7737،  رسالة دكتوراه ، جامعة طيبة

 شرح المفصل ، ليعيش بن علي بن يعيش ، مكتبة المتنبي ، القاهرة .  -73

ب ، كالهما البن عصفور ، نسخة خطية محفوظة يف   -77 شرح المقرِّ

رة يف معهد المخطوطات  777الخزانة العامة بالرباط تحت رقم :  ، ولها مصوَّ

 المي بجامعة أم القرى يف مكة المكرمة .وإحياء الرتاث اإلس

ظاهرة االشتغال يف العربية ، لجهاد يوسف العرجا ، رسالة ماجستير ،   -77

 ه . 7772الجامعة األردنية ، 

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، لشمس الدين السخاوي ،   -76
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 منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت . 

د جاسم محمد الدرويش ، علل النحو ، البن الوراق ، تحقيق محمو  -71

 هـ . 7720،  الطبعة األولىمكتبة الرشد ، الرياض ، 

عنوان الدراية فيمن ُعِرَف من العلماء يف المائة السابعة ببجاية ، ألبي   -77

ورات دار اآلفاق الجديدة ، العباس الِغربيني ، تحقيق عادل نويهض ، منش

 م . 7616، الطبعة الثانية ، بيروت

ه ، وضعها محمد عبد الخالق عضيمة ، مطبعة فهارس كتاب سيبوي  -76

 . ـه 7367،  الطبعة األولىالسعادة ، القاهرة ، 

، تحقيق محمد بن شاكر بن أحمد فوات الوفيات ، لصالح الدين   -70

 م . 7617و  7613،  الطبعة األولىإحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، 

كتبة الخانجي، الكتاب ، لسيبويه ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، م  -77

 هـ . 7707، الطبعة الثالثة القاهرة ، 

ب  ، البن عصفور ،  تحقيق صالح سعد المليطي ، دار   -72 ُمُثل المقرِّ

 . ـه 7721،  الطبعة األولىاآلفاق العربية ، القاهرة ، 

المساعد على تسهيل الفوائد ، لبهاء الدين بن عقيل ، تحقيق الدكتور   -73

أم القرى ، طباعة دار الفكر بدمشق ودار المدين  محمد كامل بركات ، نشر جامعة

 . ـه 7707 – 7700،  الطبعة األولىبجدة ، 

معاين القرآن ، للفراء ، تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجايت   -77

 . ـه 7703الطبعة الثالثة ، ، عالم الكتب ، بيروت ، 

يمة مغني اللبيب ، نسخة خطية محفوظة يف المكتبة السليمانية القد  -77

 . 666بإصطنبول يف تركيا تحت رقم : 

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، البن هشام األنصاري ، تحقيق   -76
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ة المبارك ومحمد علي حمد اهلل ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعالدكتور مازن 

 م . 7677، السادسة

المقاصد الشافية ، للشاطبي ، تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين   -71

د البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى ، وزمالئه ، معه

 . ـه 7727،  الطبعة األولىمكة المكرمة ، 

المقرب ، البن عصفور ، تحقيق أحمد الجواري وعبد اهلل الجبوري ،   -77

 . ـه 7367،  الطبعة األولىمطبعة العاين ، بغداد ، 

الدين إبراهيم المقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أحمد ، لربهان   -76

مفلح ، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة بن محمد بن 

 . ـه7770،  الطبعة األولى الرشد ، الرياض ،

المنهل الصايف والمستوىف بعد الوايف ، ألبي المحاسن جمال الدين   -60

، تحقيق الدكتور محمد محمد أمين ، الهيئة المصرية  وسف بن تغري برديي

 امة للكتاب .الع

همع الهوامع يف شرح جمع الجوامع ، لجالل الدين السيوطي ، تحقيق   -67

 – 7367الدكتور عبد العال سالم مكرم ، نشر دار البحوث العلمية ، الكويت ، 

 . ـه 7700

الوايف بالوفيات ، لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ،   -62

 ، بيروت ، الرتاث إحياء دار ، مصطفى وتركي تحقيق أحمد األناؤوط

 . ـه7720

تحقيق لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السالمي ، الوفيات ،   -63

صالح مهدي عباس ، والدكتور بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

 ـه 7702،  الطبعة األولى


