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سيدنا واملرسلني، األنبياء أرشف والسالم عىل والصالة العاملني، رب هللا احلمد
وبعد: .. الصالة وأتم التسليم أفضل عليه ونبينا حممد

(خمترص  كتابه: النحو سو يف مستقالً مؤلَّفاً يؤلَّف مل ~ العثيمني الشيخ فإن
اآلجرومية، كرشحه األخر وبقية جمهوداته األعاريب)، كتب عن اللبيب مغني
ليس لطالبه، الشيخ من حمارضات هي إنام اليتيمة، والدرة مالك، ابن وألفية
تقريب الشيخ يريده ما العلمية، فغاية الصبغة مل تأخذ فيها، حيث مقصداً التأليف

املختصني. غري للطالب النحو وتذليله

أبان طريقته وال عليه، سار الذي منهجه الكتاب هلذا مقدمته الشيخ يف يذكر مل
الرحيم، الرمحن اهللا «بسم املقدمة: هبذه الشيخ اكتفى فقد الكتاب، مسائل عرضه يف
هذا أمجعني، وصحبه وآله حممد نبينا ونسلم عىل ونصيل العاملني، رب هللا احلمد

.(١)«~ البن هشام من املغني خمترصٌ

من بعضاً نت دوَّ قد ـ الكتاب هذا وقفت عىل ـ حني مىض كنت فيام أنني واحلق
كثرية كان صوارف ـ إكامله عن ـ وصدتني الشيخ، عليه الذي سار املنهج سامت

للدكتوراه. رسالتي إهناء عىل أمهها: العمل من

الرشيعة والدراسات كلية يف ممثلة القصيم جامعة ـ مشكورة ـ أعلنت وحني
دراسات العلمية، العثيمني  حممد الشيخ (جهود  عن: ندوة تنظيم عن اإلسالمية
ابن جهود حماورها:  ضمن من وكان املصاحب)، واملعرض حتليلية، منهجية

٩ اللبيب : مغني خمترص (١)
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الدراسات يف  ومنهجه عثيمني ابن جهود ويشمل: الرشعية، العلوم  يف  عثيمني
واملشاركة سابقاً، ابتدأته قد كنت ما إكامل يف كبرياً ودافعاً حافزاً هذا كان اللغوية،
خمترص مغني يف العثيمني منهج الشيخ (سامت عنوانه: املحور ببحثٍ جعلت هذا يف
الذي الكبري العامل هلذا وإجالالً وحباً وتقديراً العلمي، البحث يف إسهاماً اللبيب)؛
أجيال عليه وتربَّت اجتاهاته، عت وتنوَّ رضوبه، دت تعدَّ قد علامً الدنيا أسامع مأل
أيَّام الغزير الواسع علمه من أفدت وقد وخارجها، اململكة داخل املسلمني من أبناء

فسيح جناته. وأسكنه واسعة، اهللا رمحة فرمحه فائدة،
ومتهيد، ومبحثني، وخامتة. مقدمة، البحث يف: خطة انتظمت هذا وقد

أمهية البحث، وسببه، وخطته. يف املقدمة: ذكرت
قسمني:  يف التمهيد وجعلت

هشام ~ : البن خمترصة ترمجة األول: القسم *
مطالب: وفيها مخسة

اسمه ونسبه. األول: املطلب
ونشأته. مولده املطلب الثاين:

العلمية. مكانته الثالث: املطلب
مؤلفاته. الرابع: املطلب
اخلامس: وفاته. املطلب

مطالب: عثيمني ~ وفيها مخسة البن خمترصة ترمجة الثاين: والقسم *
ونسبه. اسمه األول: املطلب

ونشأته. مولده الثاين: املطلب
العلمية. حياته الثالث: املطلب
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العلمية. مكانته الرابع: املطلب
وفاته. املطلب اخلامس:

خمترصه. يف الشيخ منهج سامت عن املبحث األول: وجعلت  *
مطالب. أربعة وفيه

فيها. املشهور بذكر واكتفاؤه الرئيسة، املسائل إثباته األول: املطلب
واالستدراكات. والتعليالت والتنبيهات والتفريعات اخلالفات تركه املطلب الثاين:

والشعراء. األعالم وأسامء القرآنية، القراءات جتاوزه الثالث: املطلب
وإيراد اللغات. املفردات رشح جتاوزه الرابع: املطلب

امليزان. يف الشيخ كتاب عنوانه: كان الثاين * واملبحث
مطالب. أربعة وفيه

الكتاب. تصنيف من الغرض األول: املطلب
الكتاب. ميزات املطلب الثاين:

الكتاب. عىل ملحوظات الثالث: املطلب

التحقيق. عىل ملحوظات الرابع: املطلب

إليه. التوصل تم ما ها أبرز نتُ ضمَّ واخلامتة  *

أنه حسبي ولكن بأكمله، حو املوضوع البحث قد هذا أن أزعم ال وأخرياً،
الشيخ(١)، عند النحوي اجلانب وهو الكثري، له يتنبه ام  قلّ مهم عن جانب كشف

والدراسة. البحث من ملزيدٍ املوضوع وأظهر

أبان فيها العثيمني، للشيخ النحوية اجلهود عن رسالة ماجستري الزبيدي حمفوظ بن نجيب الباحث: (١) كتب
ليس غرضه دراسة إذ رسيعاً؛ عرضاً خمترصه يف الشيخ عرض ملنهج النحوية، كام الشيخ آراء بعض عن

كتبه. ما بعض أفدت من عىل أين قد الكتاب،
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جوانب من ق رشْ مُ جانب إبراز إىل يوفقني أن سبحانه وتعاىل اهللا أسأل وختاماً
اإلسالمي، العامل أصقاع يف ب وغرَّ علمه ق َّ رشَ الذي املوسوعي العامل هذا شخصية
نث ¶ ̧   ¹  العامل اجلليل هذا إىل أُيسء أالّ ذلك مل أُوفَّق يف سبحانه إن وأسأله
آله وعىل حممد سيدنا عىل اهللا وسلم وصىل º   «  ¼  ½ مث (البقرة: ٢٨٦)،

العاملني. رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر وصحبه أمجعني،
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هشام بن عبداهللا بن  أمحد بن يوسف  بن عبداهللا  حممد، أبو  الدين، مجال هو
النحوي. هشام بابن املرصي، املعروف األنصاري

   

القعدة ذي شهر يف بالقاهرة ولد أنه عىل ترمجت له التي املصادر أغلب جتمع
فيها. ونشأ سنة ثامنٍ وسبعامئة للهجرة،

   

العلامء بغزارة  من كثري له شهد إذ علمية رفيعة، بمكانة ~ هشام ابن متتَّع
اطالعه. وسعة علمه،

عامل بمرص أنه ظهر نسمع ـ باملغرب ونحن ـ زلنا «ما خلدون: ابن عنه قال
سيبويه»(٢). من أنحى ابن هشام له يقال بالعربية

للدكتور: العريب النحو وأثره يف هشام ابن ألفبائياً: رتبتها وقد التالية، املراجع يف ترمجته مصادر ينظر (١)
،٤٠١/١-٤٠٢ للشوكاين: الطالع البدر ،١٤٧/٤ للرزكيل: األعالم ،١٧-١٠٠ الضبع: يوسف
وحسن ،٣-١٧ املحقق): (مقدمة املغني  عىل الدسوقي حاشية ،٦٨/٢-٦٩ للسيوطي: الوعاة بغية
العامد: البن الذهب وشذرات ،٤١٧ -٤١٥/٢ حجر: البن الكامنة والدرر ،٥٣٦/١ املحارضة:
،١٢٤١/٣ خلدون: ابن ومقدمة ،٤٠٦ ،١٢٤/١ خليفة: حلاجي الظنون وكشف  ،١٩٢ -١٩١/٦

.٤٥٦/١ باشا: إلسامعيل العارفني وهدية ١٢٦٧ ـ ١٢٦٨،
.١٢١٤/٣ املقدمة :  (٢)
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الدقيقة، واملباحث الغريبة، «وانفرد بالفوائد العسقالين: حجر ابن عنه وقال
عىل واالقتدار املفرط  واالطالع البالغ، والتحقيق العجيبة، واالستدراكات
مسهباً يريد بام مقصوده التعبري عن من هبا يتمكن التي وامللكة الكالم، الترصف يف

وموجزاً..»(١).

الفن، هبذا  د وتفرّ الناس، به وانتفع للتدريس ر تصدَّ «وقد الشوكاين: وقال
يف صيته واشتهر لغريه، يكن مل ما امللكة من له وحقائقه، وصار بدقائقه وأحاط

الديار»(٢). أغلب وطارت مصنفاته يف األقطار،

  

املصنفات بلغت من كثرياً كتب فقد كبرية، ثروة علمية هشام وراءه ابن خلَّف
األيام، ففقد عاديات عليه عدت وآخر إلينا، وصل بعضها كتاباً، اخلمسني حوايل

من املؤلفات. كغريه

إليها إذا يمكن الرجوع هشام؛ ابن مؤلفات هنا تتبع واستقصاء غريض وليس
كتب عن اللبيب (مغني البحث حمور عىل كتابه احلديث إنام سأقترص يف مظاهنا؛ يف

اآلتية: النقاط يف األعاريب)

    

سبب تصنيفه هذا الكتاب فقال: ~ هشام ابن أبان

بـ ة املسامّ الصغر املقدمة  معناه يف أنشأتُ ملا أنني وضعه  عىل حثَّني  «وممّا
يف وسار نفعها األلباب، أويل عند وقعها ن سُ حَ اإلعراب) قواعد عن (اإلعراب
كشذرة ـ ادخرته عنها ما إىل بالنسبة ـ فيها  أودعته الذي أن  مع الطالب، مجاعة

.٣٠٨/٢ الكامنة : (١) الدر
.٤٠٢/١ البدر الطالع: (٢)
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ته قررّ ملا بام أرسرته، مفيد أنا بائح وها بحر، قطرات من بل كقطرة نحر، عقد من
الطالب ليناهلا الثامم، طرف عىل فرائده واضع لألفهام، فوائده ب قرِّ مُ رته، وحرّ

بأدنى إملام»(١).

   

أضاعه وأربعني وسبعامئة، ولكنه تسعة عام املكرمة مكة يف هشام كتابه ابن ألّف
ستة عام إليها الثانية رحلته يف املكرمة مكة يف تأليفه فأعاد مرص، إىل عودته أثناء

وسبعامئة(٢). ومخسني

   

كتبه يف هو  سلك كام أو النحويني، مسلك املغني يف هشام ابن يسلك مل
املسالك»، «أوضح و الذهب» شذور «رشح و  «الند قطر  «رشح  :األخر
واملنصوبات، املرفوعات، عن يتحدث كأنْ أبواباً، النحو موضوعات م قسَّ بأن
يف النحوية األدوات مجع بل ،األخر التقاسيم ذلك من سو أو واملجرورات،
إياها حسب مبوباً وأحكام، من قواعد باألدوات يتصل عامَّ فيه ث حتدَّ خاص، بابٍ

كالتايل: أبواباً أخر جاءت أفرد الباب املعجم، وبعد هذا حروف

وأحكامها. أقسامها وذكر تفسري اجلمل يف الثاين: الباب

واملجرور  واجلار وهو الظرف واجلمل، املفردات بني ما يرتدد يف ذكر الثالث: الباب
أحكامهام. وذكر

جهلها. ويقبح باملعرب دورها، أحكام يكثر ذكر يف الرابع: الباب

جهتها. من املعرب اخللل عىل التي يدخل األوجه ذكر يف اخلامس: الباب

.١٢-١٣ اللبيب: مغني (١)
.١٢ اللبيب : مغني (٢) ينظر:
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خالفها. والصواب املعربني بني اشتهرت أمور من التحذير يف السادس: الباب

اإلعراب. كيفية يف السابع: الباب

الصور اجلزئية. من ينحرص ما ال يتخرج عليها كلية أمور ذكر يف الثامن: الباب

عنه قال كبرياً، عليه ثناء فأثنوا العلامء، من كثري باهتامم حظي (املغني) هذا وقد
مجال إىل منسوب مرص من ديوان العصور هلذه باملغرب إلينا خلدون: «وصل ابن
م وتكلّ لة، ملة ومفصَّ جمُ اإلعراب أحكام فيه استوىف علامئها، من هشام بن الدين
أبواهبا، أكثر يف ر املتكرّ من الصناعة وحذف ما يف واجلمل، واملفردات احلروف عىل
وضبطها ها،  كلّ القرآن إعراب نكت إىل  وأشار اإلعراب، يف (املغني) بـ  ه وسامَّ
بعلوّ يشهد  جمّ علم عىل  منه فوقفنا  سائرها، انتظمت  وقواعد وفصول بأبواب
املوصل أهل منحاة طريقته يف ينحو وكأنّه منها، بضاعته الصناعة ووفور قدره يف
دال عجيب بيشء ذلك فأتى من واتبعوا مصطلح تعليمه ابن جني أثر اقتفوا الذين

قوة ملكته واطالعه»(١). عىل

:  

معانيه حيـوي النحوي بـه جليل مصنف اللبيب مغـني إنام أال 
ثامنيـه فيـه األبــواب تنظـر أمل تزخرفـت قـد جنـة إال هـو ومـا

ومن وتعليقاً واختصاراً رشحاً العلامء عليه أقبل الكتاب فقد أمهية ونظراً إىل
رشوحه: أهم

مصطفى القايض  ورشح الدماميني(٢)، بكر  أيب بن حممد الشيخ رشح

.١٢٦٧/٣ خلدون: ابن مقدمة (١)
بغية ينظر: ٨٣٧هـ. سنة تويف اللبيب، حاشية مغني يف حتفة الغريب له: الدماميني، بكر بن أيب حممد هو (٢)

.٦٦/١-٦٧ الوعاة:
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املال(٢). بابن املعروف احللبي حممد بن أمحد ورشح األنطاكي(١)،

وممَّناخترصوه:حممد السامويلالشافعي(٣)،والشيخ شمسالدين البيجوري(٤)،
العثيمني. حممد والشيخ

األمري، وحاشية الدسوقي. حممد الشيخ حاشية أمهها: فمن حواشيه عن أما

البغدادي. وعبدالقادر السيوطي، شواهده: رشح وممن

  

ودفن  اهلجرة، من وسبعامئة وستني إحد سنة ذي القعدة شهر يف ~ تويف
القاهرة. يف

األعالم: ينظر: ١١٠٠هـ. سنة اللبيب، تويف مغني رشح األديب عن غنية رمزي األنطاكي، له: مصطفى (١)
.٢٣٣/٧

سنة تويف اللبيب، مغني عىل الكالم  من األريب  أمل منتهى  له: احلصكفي، املال بن حممد  بن أمحد (٢)
.٢٣٥/١ األعالم: ينظر: ١٠٠٣هـ.

األعالم: ينظر: ٩٦١هـ. سنة تويف مغني اللبيب، اختصار ديوان األريب يف السامويل، له: عبداملجيد حممد (٣)
.٢٤٧/٦

ينظر: ٨٦٣هـ،. سنة تويف كتب األعاريب، عن اللبيب مغني  خمترص له: البيجوري، إبراهيم بن حممد (٤)
.٣٤٢/٥ األعالم:
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(١)     *

   

عثامن بن  عبدالرمحن  بن سليامن  بن بن حممد بن صالح  حممد  أبو عبداهللا هو
لقب عليه أُطلق الذي الرابع جده إىل نسبة بابن عثيمني املشهور التميمي، الوهيبي

به. فاشتهر له تصغرياً عثيمني

يده. بخط وتوقيعه ختمه ه ـَّ العثيمني؛ ألن ويقال له:

   

من والعرشين  السابع  يف اهلجرة من وألف  وثالثامئة  وأربعني سبع سنة ولد
فيها. ونشأ القصيم ـ مدن إحد ـ رمضان يف عنيزة شهر

   

واألخذ  بني الدراسة النظامية مجع حيث التعليم سلك يف ~ ج الشيخ تدرَّ
الرشيعة؛ كلية يف العلمي، ثم يف املعهد فدرس الرياض إىل رحل ثم الشيوخ، من
جامعة يف مدرساً ذلك بعد نيِّ ثم عُ بعنيزة، املعهد العلمي يف بعدها مدرساً ليعود

القصيم. سعود اإلسالمية فرع بن حممد اإلمام

   

ر  تصدَّ إذ القصيم؛ بمنطقة العلم يف الريَّاسة ~ العثيمني الشيخ إىل انتهت
عثيمني أشهرها: ابن ومن والعلمية الشخصية حياته تضمنت املستقلة، املؤلفات الشيخ عدد من عن تب كُ (١)
املقرن، اجلامع لعبدالكريم العثيمني، الشيخ مع عرش عاماً الزهراين، أربعة نارص للدكتور: الزاهد، اإلمام
يف موجزة ترمجة املطر، حلمود العثيمني حياة من مرشقة صفحات احلسني، لوليد العثيمني، الشيخ حلياة

احلسني. الثاين، لوليد عددها يف احلكمة جملة
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يف اآلفاق ذكره وشاع قدره، م وعظُ فضله، واشتهر صيته، فذاع الدروس؛ إللقاء
عام اإلسالم  خلدمة فيصل امللك جائزة  عىل حصل وخارجها، اململكة داخل
الشيخ فوز حيثيات االختيار يف جلنة وذكرت للهجرة، وألف وأربعامئة أربعة عرش

ييل: ما باجلائزة

ورحابة الورع، والزهد، أبرزها: من التي الفاضلة العلامء بأخالق حتليه ـ
وعامتهم. خلاصتهم والنصح املسلمني، ملصلحة والعمل وقول احلق، الصدر،

وإفتاءً وتأليفاً. تدريساً بعلمه الكثريين انتفاع ـ

اململكة. مناطق خمتلف يف النافعة العامة إلقاؤه املحارضات ـ

كثرية. إسالمية مؤمترات املفيدة يف مشاركته ـ 

وتقديمه احلسنة واملوعظة باحلكمة اهللا الدعوة إىل أسلوباً متميزاً يف اتباعه ـ 
. وسلوكاً الصالح فكراً السلف ملنهج حياً مثالً ـ ـ

  

عرش  اخلامس يف من اهلجرة وألف وأربعامئة وعرشين واحدٍ عام ~ تويف
وأهله، العلم يف خدمة قضاها والسبعني الرابعة يناهز عمر شوال عن شهر من
الرشيف، املكي  احلرم يلِّ عليه يف صُ أن بعد  املكرمة  بمكة العدل مقربة  يف ودفن

جناته. فسيح وأسكنه واسعة، اهللا رمحة فرمحه
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والداه، رباه

األول املبحث

  

مطالب: أربعة وفيه
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األول املطلب
     

التي  املسائل من كثرياً وجوهرها، فأثبت لُبَّ املسائل ~ عىل ز الشيخ  ركَّ
يكتفي ما وغالباً  الكالم(١)، يف وروده قل مما منها بعضاً وجتاوز استعامهلا، يكثر
خالل من ذلك ويظهر تفصيالهتا، يف الدخول دون املسألة يف املشهور الشيخ بذكر

التاليني: النموذجني
والتاء  (ال) عىل أهنا كلمتان؛ «اجلمهور الشيخ: قال (الت) عن حديثه عند : أوالً

وما رادفه»(٢). احلني يف إالّ تعمل (ليس)، وال اللفظ، وأهنا تعمل عمل  لتأنيث
ل  فصّ هشام ابن أن حني يف (الت) وأصلها، حكم يف املشهور ذكر هنا  فالشيخ
قراءة: «والت وتوجيه فيهام، حقيقتها وعملها، ومذاهب العلامء فذكر فيها، القول

مناص»(٣). حنيِ
«الثاين: التنوين، وهو  العثيمني: قال املفردة النون أوجه حديثه عن عند ثانياً:
إىل بعضهم  وزاده  مخسة،  وأقسامه:  توكيد، لغري اآلخر تلحق ساكنة زائدة نون

عرشة»(٤).
ومن أثبتها العرشة، التنوين، وحمرتزاته، وأقسامه تعريف فقد ذكر هشام ابن أما

التفصيل(٥). من بيشء أنكرها ومن العلامء، من

.١٥٦ و(بله) ،١٥٥ و(بيد) عن: (بجل)١٥١، حديثه مثالً ـ ـ ينظر الشيخ جتاوزها املسائل التي (١) من
.٤٨٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٥٧ وينظر:

.٦٨ املغني: خمترص (٢)
.٣٣٨ -٣٣٤ مغني اللبيب: ينظر:  (٣)

.٨٥ خمترص مغني اللبيب: (٤)
.٤٤٩ -٤٤٤ ينظر: مغني اللبيب: (٥)
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والداه، رباه

الثاين املطلب

     

يف غرابة فال ولذا تأملها،  من لكل  واضحة خمترصه،  يف بارزة السمة وهذه 
التي هبذه األمور اهتاممه هو غنيه مُ يف هشام ابن أهم ما يميز إن إذ خمترصه؛ قرص
يفتأ االستطراد، ال كثري النفس، «طويل كتابه يف هشام قصداً، فابن الشيخ جتاوزها
النحويني أكثر ـ وذاك فوق هذا ـ ولعله التنبيه، تلو املسألة والتنبيه املسألة تلو يورد
النبوي، وباحلديث بالقرآن وقراءاته، يستشهد فهو هلا، وإيراداً للشواهد استثامراً

والنثر. الشعر من وبالكثري املروي، واملثل
بأكثر البحث عنده متن ليس إذ مناسبة، كل يف والفوائد فهو ينثرها األحكام أما

ينبه عليه»(١). أو أمر مسألة، يف يورده تعليق من فائدة
عىل التصنيف  هذا «ووضعت قال: حني كتابه مقدمة يف ذلك هو أكد وقد
فافتتحتها، اإلعراب مسائل  مقفالت فيه وتتبعت وترصيف، إحكام أحسن
من جلامعة وقعت وأغالطاً ونقحتها، فأوضحتها الطالب يستشكلها ومعضالت
دونه، فيام الرحال كتاباً تشد فدونك وأصلحتها. فنبهت عليها وغريهم املعربني

يعدونه»(٢). وال عنده فحول الرجال وتقف
السمة عند الشيخ: هذه أمهية تثبت التي النامذج بعض وسأورد

والرتتيب  احلكم يف الترشيك يقتيض  عطف حرف : مَّ «ثُ العثيمني: قال : أوالً
خالف»(٣). من ذلك كل ويف واملهلة،

.٧ -٦ املحقق: مقدمة (١)
.١٢ اللبيب: مغني (٢)

٣٢ خمترص مغني اللبيب: (٣)
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والرتتيب «الترشيك مَّ «ثُ اقتضاء  يف النحويني بني اخلالف إىل أشار فالشيخ
وأطال ذلك يف اخلالف ذكر هشام ابن أن حني ويبينه، يف يوضحه أن دون واملهلة
تقع بأن وذلك قد خيتلف، أنه والكوفيون األخفش فزعم الترشيك «فأما فيه. قال:
نث %  &  '  )  تعاىل: قوله ذلك عىل ومحلوا البتة، عاطفة فال تكون زائدة
 8  7   6   5  4  3   2  1  0  /  .  -  , +  *    )

9مث (التوبة: ١١٨).

وقول زهري:
غاديـا أمسيتُ  أمسيتُ إذا فـثمَّ  هو ذا أصبحتُ أصبحتُ أراينإذا

الفاء. زيادة عىل والبيت اجلواب، عىل تقدير اآلية وخرجت

 ! نث  تعاىل: بقوله متسكاً  إياه،  اقتضائها يف قوم فخالف الرتتيب وأما
 [ Z Y  X نث ،(٦ (الزمر:  ' )مث   &  %  $ #  "

(األنعام: ١٥٣ - ١٥٤). \ [ ^ _ ` aمث
الشاعر: وقول

ه ذلـك جـدُّ قبـل سـاد ثـم قـد أبـوه ســاد  ثـم ســاد مـن إن 

أوجه... مخسة من األوىل اآلية عن وأجيب

صنعتَ  ما بدليل قولك: (أعجبني تتخلف، قد أهنا فزعم الفراء املهلة وأما
بني تراخي وال اإلخبار، لرتتيب ذلك يف ثم ) ألنّ أعجبُ صنعتَ أمس ثم ما اليوم

اإلخباريني»(١).

أنواع: فاالسمية وحرفية، اسمية (ما)، العثيمني: قال ثانياً:

.١٦٠ -١٥٨ اللبيب: مغني (١)
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والداه، رباه

موصولية. (١

نث 5  6 مث (البقرة:  تعاىل: كقوله ونحوه، باليشء تقدر التي وهي تامـة: (٢
الغسل هو. نعم أي: ( نِعامَّ غسالً (غسلته وقوله: اليشء هي. فنعم أي ،(٢٧١

لك. معجب بيشء أي لك، معجب بام مررت ٣) نكرة موصوفة: كقولك:
زيداً. ن سَّ حَ املعنى: يشء زيداً) أحسن (ما مثل:  تعجبية: (٤

استفهامية(١). (٥
ثالثة منهام وكل وحرفية، وجهني: اسمية، عىل تأيت (ما) » ابن هشام: وقال

أقسام.

االسمية: أوجه فأما

نحو: املوصولة، وهي (ناقصة) نوعان: وهي معرفة، تكون أن  فأحدها: ١ـ
N M L K JIمث (النحل: ٩٦).  Hنث

نوعان: (تامة)، وهي و

هي وعاملها  تكون يتقدمها اسم مل التي اليشء، وهي مقدرة بقولك أي عامة
4  5  6مث (البقرة: ٢٧١)، «أي  نث2  3   نحو: املعنى يف صفة له

هي. اليشء فنعم

(غسلته نحو االسم لفظ ذلك من وتقدر تقدمها ذلك، التي وهي وخاصة
ونعم الدق. نعم الغسيل ) أي نِعامَّ دقاً (دققته و ( نِعامَّ غسالً

.٧٧ خمترص مغني اللبيب: (١)
.٦٨ البقرة: سورة (٣٣)
.٦٩ البقرة: سورة (٣٤)

سورة البقرة:١٩٧.  (٣٥)
سورة البقرة:١٠٦.  (٣٦)
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نوعان:  ـً أيضاً ـ وهي احلرف،  معنى عن جمردة نكرة تكون  أن والثاين: ٢ـ
بام (مررت كقوهلم: يشء وتقدر بقولك املوصوفة، هي (فالناقصة) ناقصة، وتامة

لك... معجب بيشء أي معجب لك)

أبواب... ثالثة يف تقع و(التامة)

نوعان: وهي احلرف، معنى مضمنة نكرة تكون أن والثالث: ٣ـ

،(٦٨ (البقرة:  °مث   ¯ نث نحو:  يشء أي ومعناها: االستفهامية، (أحدمها):
نثË  Êمث (البقرة: ٦٩)..

نث 2 3 4 5  نحو: غري زمانية، نوعان: وهي الرشطية (النوع الثاين):
يف  جوزت وقد %مث (البقرة: ١٠٦)،  $  #  " نث 6 7مث (البقرة: ١٩٧)،
يكن، ثم حذف  وما األصل أن عىل Ñمث (النحل: ٥٣)،  Ð   Ï  Î  Í  Ì نث

الرشط. فعل

4مث   3   2   1    0 نث تعاىل: قوله يف ظاهر وهو وزمانية،
استقامتهم لكم(١). مدة استقيموا هلم أي ،(٧ (التوبة:

بأسلوب هشام ابن نصَّ أورد  الشيخ أن يُالحظ النصني هذين  خالل فمن 
كالمه، يف هشام ابن ساقها التي والتقسيامت التفريعات بعيد عن وخمترص مبسط
التي التنبيهات  كثرة رغم  ثالثة(٢)، إال التنبيهات  من يذكر مل الشيخ  أن نجد كام

ساقها ابن هشام.

وجهني: عىل العثيمني:  (خال) قال ثالثـاً:

وهو الكالم متام  عن نصب موضعها فقيل جر حرف تكون أن أحدمها:

.٣٩٠-٣٩٨ اللبيب: مغني (١)
٥٠ ،٣٧ ،٣١ اللبيب: مغني خمترص : ينظر (٢)
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والداه، رباه

شبهه. أو فعل من بام قبلها وقيل تتعلق الصواب

كفاعل وفاعلها (ما)، مع ذلك ويتعني للمستثنى، ناصباً فعالً تكون أن الثاين:
(حاشا)»(١).

(خال)  بـ وجوب النصب يف وال العلة الصواب، يف العلة إىل يرش مل هنا  فهو
وجهني: فقال: «(خال): عىل لذلك علّل هشام ابن حني أن يف (ما) مع

متام عن  نصب موضعها قيل: ثم للمستثنى، جاراً حرفاً تكون أن  أحدمها:
والصواب أحرف اجلر، قاعدة عىل أو شبهه من فعل بام قبلها تتعلق وقيل: الكالم،
بل إليها، توصل معناها ال أي األسامء، األفعال إىل ال تعد ألهنا األول؛ عندي
(إال) بمنزلة وألهنا احلروف الزائدة؛ التعدية عدم يف فأشبهت عنها؛ معناها تزيل

غري متعلقة. وهي

فاعل يف املذكور احلد عىل وفاعلها له، ناصباً متعدياً فعالً تكون أن والثاين:
زيداً) خال (قاموا وتقول: ذلك، يف خالف عىل حالية، أو مستأنفة واجلملة حاشا،

لبيد: قول يف نحو إال وإن شئت خفضت،

باطل. خال اهللا ما يشء ل كُ  أال

خال  ما وموضع الفعلية، يعني فدخوهلا مصدرية، هذه يف (ما) ألن  وذلك
نصب»(٢).

.٣٧-٣٨ السابق: املصدر (١)
.١٧٩ -١٧٨ اللبيب: مغني (٢)
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املطلب الثالث
     

غرضه  إذ والشعراء؛ األعالم وأسامء القرآنية القراءات بإيراد العثيمني نَ عْ يُ  مل
هذا إليك وسأسوق عبارة، وأوجز صورة  أقرب  يف وتلخيصه املغني اختصار

املراد. ليتضح األنموذج
وجهني: عىل تأيت املفردة «األلف هشام: ابن قال

كقوله: القريب، به يناد حرفاً تكون أن أحدمها:
التدلل مهالً بعض هذا أفاطم

وهذا خرق (يا) للقريب  وأن الذي أنه للمتوسط، شيخه ابن اخلباز عن ونقل
إلمجاعهم.

؟ وقد قائم) (أزيد نحو الفهم، طلب وحقيقته لالستفهام، تكون أن والثاين:
¼مث (الزمر: ٩)(١)، وكون   »  º  ¹  ¸ نث احلرميني قراءة الوجهان يف أجيز

الفراء... قول هو للنداء فيه اهلمزة
ت بأحكام: صَّ خُ وهلذا أصل أدوات االستفهام، واأللف

أيب ربيعة: بن عمر كقول (أم) عىل تقدمت سواء جواز حذفها، أحدها:

ببنـان يَّنـت زُ خضيـب وكـفُّ
بثـامن؟ أم اجلمـر  رمـني  بسـبع

رت مجَّ حيث صـم مِعْ منها يل بـدا
كنـت دارياً وإن أدري مـا فـواهللا

أراد: أبسبع»(٢).

.٦٢٠ القراءات حجة ،٥٩٣/٢ القراءات علل ينظر: امليم. خفيفة { أمن } ومحزة قراءة نافع وابن كثري وهي (١)
.١٧-١٩ اللبيب: مغني (٢)
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والداه، رباه

وجهني: عىل األلف «حرف العثيمني: وقال

كقوله: لنداء القريب، تكون أن أحدمها:
وإن كنتقدأزمعترصميفأمجيل التـدلُّل هذا بعض مهالً أفاطم

االستفهام،  أدوات أصل وهي كقوله: أزيد قائم ؟ لالستفهام، تكون أن الثاين:
بأمور: اختصت ولذلك

حذفها، كقوله: أحدها:

بثامن(١). أم اجلمر بسبع رمني دارياً كنت ما أدري وإن فواهللا ـ

اآليت: يُالحظ سبق ما خالل فمن

هشام، ابن يف نص ربيعة رغم وجوده أيب بن عمر اسم يذكر العثيمني مل أن : أوالً
الشعرية الشواهد قط يف شاعر اسم فلم يذكر خمترصه، كامل الشيخ يف سار وهكذا

عنرتة»(٢). «كقول واحدة قال: سو مرة اختارها التي

اخلباز، (ابن من: هشام كالً أورد ابن األعالم، فقد أسامء يورد الشيخ مل : ثانياً
األعالم من يذكر مل إذ خمترصه أغلب وهكذا سار يف الشيخ، والفراء) وجتاوزمها

اليسري. النزر سو

العثيمني فلم يُورد وجتاوزمها املدين، ونافع كثري ابن قراءة هشام ابن أورد : ثالثاً
املغني. يف القرآنية القراءات كثرة رغم قراءات(٣) سبع سو خمترصه يف

 .٩ اللبيب: مغني خمترص (١)
.٦١ املصدر السابق: ينظر: (٢)

.١٠٤ ،٧٧ ،٦٤ ،٥٩ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٢ املصدر السابق: ينظر: (٣)



٢٢٩٧

املطلب الرابع
    

وإيراد  املفردات رشح عند  يقف مل إذ ~ الشيخ منهج سامت من وهذه
ذلك: نموذجني عىل وسأذكر أكثر من موضع، يف جتاوزمها بل اللغات،

عالمة عرش: «احلادي  ـ: الواو معاين  عن حديثه عند ـ العثيمني قال  : أوالً
الرباغيث»(١). أكلوين الذكور، مثل:

عالمة واو عرش: «الثاين قال: إذ العرب  لغات  عىل نص  فقد هشام ابن أما
بلحارث»(٢). أو شنوءة أزد أو طيء لغة يف املذكرين

«اخلامس قارصاً(٣): إال الفعل معها يكون ال األمور التي عن العثيمني قال ثانياً:
( لّ عَ وَ (افْ أو ر،  عَ شَ كاقْ ( لَّ لَ (افعَ وزن عىل والتاسع والثامن والسابع والسادس
كاقعنسس، أحدمها زائد أو كاحرنجم، الالمني أصيل ( لَ نْلَ عَ أو (افْ الفرخ، كاكوهد

كاحربنى»(٤). نْىل) عَ (افْ أو

هذه األلفاظ فقال: معاين قد بني هشام ابن أن يف حني

ارتعد. إذا الفرخ كاكوهد ل) (افوعَ عىل كونه «السادس:

اجتمع. بمعنى كاحرنجم (افعنلل) بأصالة الالمني عىل كونه السابع:

أن أبى إذا  كاقعنسس اجلمل الالمني أحد بزيادة ( (افعنللَ عىل الثامن: كونه

.٨٩ خمترص املغني : (١)
٤٧٨ اللبيب: مغني (٢)

املغني:١٠١. خمترص (٣)
والصحيح:كاحرنبى. وردت، هكذا (٤)
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والداه، رباه

ينقاد.

قوله: وشذ إذا انتفش، (افعنىل) كاحرنبى الديك عىل التاسع: كونه

ويســرنديني عنــي  اطــرده يغرندينـي النعــاس جعـل قـد 

وبمعناه ويغلبني،  يعلوين ـ  املعجمة  بالغني  ـ ويغرنديني  هلا، ثالث وال
يرسنديني»(١).

.٦٧٥ -٦٧٤ اللبيب: مغني (١)



٢٢٩٩

الثاين املبحث

   

مطالب: أربعة ويشمل
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والداه، رباه

األول املطلب
  

الغرض عىل  نتعرف أن  لنا دَّ البُ وهناته،  الكتاب  ميزات عن أحتدث أن  قبل
كثري ممّا من يُعفي الشيخ غرض معرفة ألنَّ تلخيصه؛ الشيخ صنع أجله من الذي

وهنات. ملحوظات من يظهر

غري، ال واحد خمترصه لغرض صنَّف الشيخ أن يل ظهر للكتاب قراءيت بعد أقول:
الكتاب، ضبط أبواب خالله من به، يستطيع الشيخ خاصاً املخترص هذا أن يكون هو
يريدها املعلومة التي مظانِّ عىل ف يتعرَّ وأن اإلمجال، سبيل منها عىل باب كل حيويه وما
العلمية الفائدة الكتاب صنعه من فالغرض وبسهولة، وقت أرسع يف الكتاب من
والفائدة للمراجعة علميٍ  كتابٍ اختصار يف منا  أيٌ جيتهد كام  متاماً له، الشخصية

عىل صاحبها. التام بالنفع تعود التي من األغراض ذلك سو وما العلمية،

املغني، اخترص أنه قد الشيخ طالب علم إذ األمر، ر تطوَّ الزمن من فرتة بعد ثم إنه
الفائدة، م وتعظُ به، النفع مَّ ليعُ الكتاب؛ بإخراج عليه وا فأحلّ بمكتبته، خمطوط وأنه
وأن لطالبه، السيام وتقريبه الكتاب، تذليل بغية وذلك ذلك، الشيخ يف يامنع فلم

القرآن. علوم وسائر بالتفسري، وثيقاً اتصاالً متصل مسائل حيويه من بام املغني

زمن يف  هذا خمترصه ألَّف الشيخ أن عليه: ودلييل مني، استنتاجاً هذا قلت
كتابه: آخر يف الشيخ يقول اهلجرة، من وألف وثالثامئة وثامنني تسعة عام متقدم،
٦ ربيع  املوافق اخلميس يوم يف اللبيب مغني من خمترصاً نقله ما أردنا تمَّ «وهبذا

الصاحلات»(١). تتم الذي بنعمته واحلمد هللا ١٣٨٩هـ، سنة األول

.١١٢ خمترص مغني اللبيب: (١)



٢٣٠١

يأذن بطبعه، فلم عقود، ثالثة قرابة الشيخ مكتبة أدراج يف حبيساً الكتاب لبث
فريد لالبن أذنت «لقد الشيخ: يقول عاماً. وعرشين ثامنية بعد إال  إخراجه أو
النحوالبن يف اللبيب) (مغني كتاب من صته أن يطبع ما خلَّ الزامل عبدالعزيز ابن
يف العثيمني الصالح حممد وكتبه بالتصحيح.... قال ذلك يعتني برشط أن هشام

١٤١٧/٨/٦هـ»(١).

بطباعته وإذنه تلخيصه، من الشيخ فراغ بني الطويل  الزمني العمر فهذا
آنفاً. قلته ي ما يقوِّ وإخراجه

ل األمر مِّ فيُحَ الشيخ، كتاب إىل ينظر عمن الغرض هذا أال يغيب جيب أقول:
كذا؟ كان أوىل يفعل ْ َ ملَ وملِ ملاذا فعل الشيخ كذا؟ النقد: يف ويترسع حيتمل، مما أكثر
يرضب األقل عىل أو من الشاهد، االستشهاد وجه التنبيه، ويُبنيَّ هذا أن يذكر به
املخترص؟ فيُعلق هذا تتضح شخصيته يف مل َ وملِ الصور، بعض حتى تتضح األمثلة
أغلب النصوص وملاذا بطالنه، وجه ويبني فه يُضعِّ حه، أو يُرجِّ هذا القول، أو عىل
امللحوظات التي من ذلك وغري تبديل؟ نقص أو أو زيادة دون كامالً نقالً نُقلت
االختصار الغرض الشخيص، املقصد من يكن مل إذا ووجيهة صحيحة تكون قد
لّ جُ عندها فتسقط أوضحت ـ كام ـ الشخصية العلمية الفائدة وأنَّ املقصد هو أما

تلخيصه. وإىل إليه، ه توجَّ قد االنتقادات التي

.٢ السابق: املصدر (١)
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والداه، رباه

الثاين املطلب

 

يكفي الشيخ تقريبه إذ إليه، ناظرٍ كل عىل ختفى ال الكتاب ميزات الشك أن
عن قدرات أبان كام أنه وسهل، موجز بأسلوب املختص غري العلم املغني لطالب
اللطائف بعض عىل وقفتُ وقد الكتاب، اختصار يف والفكر النظر بإنعامه كبرية

األمثلة. بعض بإيراده يتعلق فيام وأجاد، السيام الشيخ فيها التي أحسن

معان... لثامنية فرتد احلقيقي االستفهام عن اهلمزة خترج «قد هشام: ابن قال
استقر قد بأمر واالعرتاف اإلقرار عىل املخاطب محلُك ومعناه التقرير، والرابع: 
بالفعل: التقرير يف تقول الذي تقرره به. اليشء يليها أن وجيب أو نفيه، ثبوته عنده
جيب رضبت؟ كام أزيداً وباملفعول: ؟ زيداً أأنت رضبت وبالفاعل: ؟ زيداً أرضبتَ

عنه»(١). املستفهم يف ذلك

قد بأمر اإلقرار عىل املخاطب محل ومعناه: التقرير، «الرابع: العثيمني: وقال
أن االستفهامية يف جيب كام به املقرر اليشء يليها أن وجيب نفيه، ثبوته أو عنده تقرر
زيداً؟ أرضبت أو تقريره: الفعل عن االستفهام تقول يف عنه، املستفهم اليشء يليها

أكلت؟»(٢). أطعاماً املفعول: ويف رضبته، وعن الفاعل: أأنت

فيها، التكرار وحتاشيه الشيخ، أمثلة دقة الكريم القارئ أخي تالحظ فلعلك
حيبِّذ ومل هشام األول، مثال ابن هشام، فالشيخ أورد يصنعه ابن مل الذي األمر وهو
املثال وجتنب مرجع، سبق له قد دام تكرار (زيد) ما من الضمري أوجز إذ إن الثاين،

املتلقي. من قريبة واإلتيان بأمثلة يف التغيري، رغبة الثالث

.٢٦ اللبيب: مغني (١)
.١١ خمترص مغني اللبيب: (٢)



٢٣٠٣

لالستدراك تكون أن هشام: «التاسع: ابن (عىل)، قال معاين عن حديثه وعند
رمحة من ييأس ال أنه عىل صنيعه لسوء يدخلُ اجلنة ال فُالن كقولك: واإلرضاب،

تعاىل»(١). اهللا

الصنيع يسء كقولك: فالن واإلرضاب، االستدراك «الثامن: العثيمني: وقال
ال ييأس من رمحة اهللا»(٢). أنه عىل

ألمرين: ه بنصِّ هشام ابن إيراد مثال كره الشيخ أقول: كأنَّ

فيه يقطع أن البرش من بأحد يليق ال  أمراً يتضمن ألنه  وذلك معناه؛ أوهلام:
الرأي.

املثال. طول وثانيهام:

لفظاً. وأوجز معنىً أسلم ، فهو أدقّ الشيخ مثال أن والشكَّ

    

.١٩٣ اللبيب: مغني (١)
.٤٢ خمترص مغني اللبيب: (٢)
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والداه، رباه

املطلب الثالث
  

قدرة من قلِّل يُ ال الكتاب، مآخذ بعض عىل والتنبيه  امللحوظات، إبداء إنّ
عىل ملحوظات من ظهر يل ما إىل هنا وسأشري كتابه، قيمة من يُنقص وال الشيخ،

الكتاب، وهي كالتايل:

رد،  طَّ مُ منهج واحدٍ عىل يرس مل إذ خمترصه، يف الشيخ منهج وضوح عدم : أوالً
الرشيف، احلديث أو الكريم، القرآن من باألمثلة يستشهد املسائل بعض يف فنجده
إال املقال يتضح إذ ال جداً مهم رضب املثال أنّ فيه ال شكَّ وممّا العريب، أو الشعر
بالقليلة(١) أغفل  ليست مسائل يف أنه عليه الشيخ، إالَّ سار ما وهذا برضب املثال،
فمن عليها. ونصَّ ابن هشام ذكرها قد يده، متناول ويف منه، أهنا قريبة مع األمثلة

الشيخ(٢): قول ذلك
: حرف جر، وله عرشة معانٍ «(يف):

اخلاتم  أدخلت املكانية؛ ومن جمازاً، أو حقيقة مكاناً، أو زماناً الظرفية، األول:
القلب. أصبعي؛ لكنّه عىل يف

(األعراف: ٣٨). نث "  #  $ مث نحو: املصاحبة، الثاين:
Gمث (يوسف: ٣٢).  F  E نحو: نث الثالث: التعليل،

zمث (طه: ٧١).  y  x  w االستعالء: نث الرابع:
الباء. مرادفة اخلامس:

.١٠٣ ،١٠٢ ،٩٨ ،٩٦ ،٩٢ ،٩٠ ،٨٨ ،٨٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٨٢ ،٥٣ ،٥٢ ،٤٤ ينظر: (١)
اللبيب:٥٠-٥١  مغني خمترص (٢)



٢٣٠٥

rمث (إبراهيم: ٩).  q  p  o (إىل)، نث مرادفة السادس:

.( مرادفة (مِنْ السابع:

 [  Z الحق؛ نث وفاضل سابق بني مفضول الداخلة املقايسة، وهي الثامن:
\ [ ^ _ ` aمث (التوبة: ٣٨).

التعويض. التاسع:

`مث (هود: ٤١).    _  ̂ نث تعاىل: قوله يف بعضهم وأجازه العارش: التوكيد،

والتاسع، والسابع، اخلامس، للمعنى  مثال أيَّ يذكر مل الشيخ أن هنا فنر
الشيخ أيَّ يذكر  أخر ال  مواضع ويف األمثلة(١)، نصَّ عىل قد هشام ابن أن مع

«القاعدة الثامن يقول الشيخ: الباب القارئ، ففي عىل يشكل ممّا املسألة عىل مثال
الفصل فأجازوا غريمها، يف يتوسعون ال ما واملجرور الظرف التاسعة: يتوسعون يف
احلرف وبني واملتعجب منه، التعجب فعل وبني الناقص ومعموله، الفعل بني هبام
اجلر حرف وبني الظن، جمر اجلاري والقول وبني االستفهام ومنسوخه، الناسخ
مومها دَّ وقَ ومنصوهبام، و(لن) (إذن) وبني إليه، واملضاف املضاف وبني وجمروره،
ومعمولني لصلة (ما)، باب يف للخرب )، ومعمولني (إنّ باب االسم يف عىل خربين
العامل لعامل وعىل معمولني خلربها، (إن) وعىل (ما)، بـ املنفي الفعل وعىل (أل)،

املعنوي»(٢).

ابن أنَّ  مع التاسعة، القاعدة املواضع يف مثالٍ عىل أي يرضب مل فالشيخ هنا
من مثال(٣). هلا أكثر رضب هشام

    

.٢٢٥ -٢٢٤ ينظر املغني: (١)
.١١٠ خمترص مغني اللبيب: (٢)
.٩١١ -٩٠٩ ينظر املغني: (٣)
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والداه، رباه

هشام بالتعليق ابن نصوص يف مل يتدخل أنّه منهج الشيخ: فيه اختلف وممّا هذا
ومل عرضاً، به أتى واآلخر عنده، من أنه أحدمهاعىل يف نصَّ فقط، موضعني يف إالَّ

حاشية األمري. من ني النصَّ كال أن مع كاألول يربزه
ابن ـ املؤلف قال ـ): عندي من ـ «(تنبيه (غري): حديثه عن عند الشيخ قال
حكاه ابن فقد ، بلحنِِ ليس أنه واحلق : املحيشِّ قال حلن، غري) وقوهلم (ال ـ: هشام

كالمه»(١). حمققو ه وأقرَّ احلاجب،
حوايش عن احلاشية ويف «قلت: «حسب»: عن حديثه عند آخر موضع يف وقال
يف أقول وكذا عندي، الزمة زائدة وهي بالفاء مقرونة إال تسمع مل ا أهنَّ (التسهيل)
للفظ»(٢). بالفاء تزييناً ر دَّ تُصَ ما كثرياً ل: وَّ املُطَ ويف زائدة، الفاء إن (فحسب) قوهلم:
عىل لع اطّ ملن واضح وهذا الكتاب، مسائل من كثري يف اختصار املبالغة ثانياً:
القرآنية، عناوين األبواب، واآليات بعض إىل اختصاره ذلك  تعدّ الكتاب، وقد
األوىل: «القاعدة الشيخ: عنها. يقول الشاهد وجه قرآنية غاب آية اخترص حتىَّ إنّه
(األحقاف: ٣٣)، vمث  u  t نث تعاىل: كقوله أشبهه ما حكم اليشء يعطى قد

اهللا بقادر»(٤). أوليس بمعنى: اجلملة هذه ألنَّ (٣)( (إنّ خرب الباء يف دخلت

أشبهه: حكم ما اليشء يعطى قد األوىل: «القاعدة قال(٥): هشام ابن أنّ يف حني
الباء يف دخول كثرية: إحدامها: فله صور األول ا فأمَّ أو فيهام، لفظه، يف أو يف معناه،
 u  t  s  r q p o  n  m  l نث تعاىل: قوله ) يف (أنَّ خرب
ل هَّ والذي سَ بقادر»، اهللا «أوليس معنى يف ألنه (األحقاف: ٣٣)، w vمث

.٤٨ خمترص مغني اللبيب: (١)
.٥٣ السابق: املصدر (٢)

.( (أنّ خرب والصحيح وردت، هكذا (٣)
.١٠٨ خمترص مغني اللبيب: (٤)

مغني اللبيب:٨٤٤. (٥)



٢٣٠٧

 W  V  U  T  S  R  Q نث يف تدخل مل وهلذا بينهام، ما تباعد التقدير ذلك
(اإلرساء: ٩٩). Z Y  X ] \ [  مث

وخربها، واختصار الشيخ ) واسمها (أنَّ فيها يتضح هشام ابن نصَّ يف فاآلية
واسمها. ( (أنَّ عنها أسقط لآلية

 ~ هشام ابن آراء بعض حذف إىل االختصار يف الشيخ مبالغة ت أدَّ وقد هذا
والصحيح الرأي، هذا ابن هشام ير بأن املسائل يف بعض القارئ األمر يُوهم وهذا
واو  «التاسع: ـ:(١)  الواو معاين عن حديثه ـ عند الشيخ قول ذلك فمن خالفه،

Sمث (الكهف: ٢٢).  R نث مثل: الثامنية،

هذه من «وأبلغ يقول: إطالقاً، الثامنية واو ورود ير ال هشام ابن أنّ واحلق
كلبهم»، وثامنهم «سبعة منها وجعل الثامنية، واو أثبت قول من الفساد يف املقالة
عاطفة خرب فقيل: هنا فيها واختلف له، حقيقة ال أن ذلك باب الواو مىض يف وقد
لالستئناف، وقيل: كلبهم، هم سبعة وثامنهم واألصل خرب مفرد، مجلة عىل هو
قيل: قيل سبعة ملا سبعة، وكأنّه لكوهنم تقريراً الكالم وإنّ يف عىل سبعة، والوقف

الكالمان»(٢). واتصل كلبهم، وثامنهم نعم

    

اللبيب:٨٩. مغني خمترص (١)
.٨٥٩ اللبيب: مغني (٢)
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والداه، رباه

املطلب الرابع


عمله خالل من  املحقق به  قام الذي اجلهد إىل بالتقدير هنا أشري أن أُحبُّ
بيانه. جيب أمراً هناك أنّ باملخترص، إالّ

الباب؛ هذا حتت نصٍ أيّ املحقق يذكر كيفية اإلعراب، مل يف السابع: الباب ففي
وهذا خالف متاماً، أغفله بل شيئاً ألبتة، العنوان حتت هذا يورد أنّ الشيخ مل يُوهم ممّا
ليتضح النص بأكمله؛ هذا أسوق إليك أن القارئ الكريم أخي يل واسمح احلقيقة،

هكذا: السادس جاء النص الباب املراد، ففي آخر لك
أهنا والصواب خطأ، وهو  إثبات، ونفيها  نفي إثباهتا  إن  (كاد): يف: «قوهلم
كاد يفعل، فمعنى: املقاربة، معناها أنَّ ذلك نفي، وبيان ونفيها إثبات إثباهتا كغريها
عقالً الفعل انتفى مقاربة انتفت فإذا الفعل، يقارب مل يفعل، يكد ومل الفعل، قارب
الفعل ومل فمعناه: قارب يفعل، كاد قلت: فإذا حال اإلثبات يف أما الفعل، ذلك
مع أهنم Lمث (البقرة: ٧١).  K  J نث تعاىل: قوله ذلك عىل يرد وال يفعل،

فعلوا. بعد ولكنهم ما قاربوا الفعل األمر أول يف ذلك نفي وذبحوها؛ ألنّ فعلوا
اهلاء  فمحل الراء فتحت فإن ه، ال أمحرَِ الوجه مررت برجل أبيض قلت: إذا

ألنّ باإلضافة، جر اهلاء الراء فمحل كرست وإن به، باملفعول التشبيه عىل النصب
أضيف. إال إذا جير بالكرسة ال ينرصف، ال (أمحر)

(ما) مفعول  فـ وزيداً ما أنت قيل: وإذا وخرب، مبتدأ إذا قيل: ما أنت، فهو(١)
الفعل  ملا حذف برز فاعل تصنع وأن(٢) أنت، تصنع ما تقديره: حمذوف لفعل مقدم

معه. مفعول وزيداً والواوللمعية
وخرب. مبتدأ الصحيح: فهام (١)

وأنت. الصحيح: (٢)
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(١)    

ينتهي السادس الباب يف الشيخ أورده الذي النص إن أقول: عىل هذا وتعليقاً
آخر إىل برجل...» قلت مررت «إذا الشيخ: وقول بعد فعلوا»، «ولكنهم عند قوله:
الباب مكانه وإنام ألبتة، قبله بام  له تعلق ال  متاماً، جمتزأ كالم هو الباب هذا يف ما
املغني يف موجودة املسألتني، وهي هاتني الباب حتت هذا ذكر الشيخ فيكون السابع،
الوجه أبيض قلت:(مررت برجل ذلك فإذا «وعىل ابن هشام: يقول السابع، الباب يف

جمرورته»(٢). فهي كرسهتا وإن املحل، منصوبة الراء فاهلاء فإن فتحت ال أمحره)،

اتصل فإذا وحده، كان إذا إعراب لليشء قد يكون «تنبيه: الباب: آخر يف وقال
ذلك. التحرز يف فينبغي إعرابه، تغري آخر يشء به

بنحو بعدمها تأت مل  إذا وخرب، مبتدأ فإهنام  شأنك) وما أنت؟ (ما ذلك من
أو تصنع، ما حمذوف، واألصل: بفعل مرفوع فأنت به جئت فإن (وزيداً)، قولك:
أنه عىل وانفصل، وارتفاعه بالفاعلية، أو الضمري برز الفعل حذف فلامّ تكون، ما
ليكون، خرباً نصب موضع يف فيهام و(ما) يكون، بتقدير ما وشأنك لكان، اسم
كان تصنع رت قدَّ إذا أنكّ إال أنت وزيداً) (كيف ذلك ومثل لتصنع. مفعوالً أو

به»(٣). مفعوالً تقع ال إذا حاالً (كيف)

الصور من ينحرص ال ما عليها يتخرج كلية أمورٍ ذكر يف الثامن: الباب ثم يأيت
أعلم. الشيخ، واهللا أراده ما يصح اجلزئية.. وبذا

.١٠٨ -١٠٦ خمترص مغني اللبيب: (١)
.٨٨٠ اللبيب: مغني (٢)

.٨٨٣ -٨٨٢ السابق: املصدر (٣)
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والداه، رباه

C

وقد البحث، هذا إمتام من يرسَّ ما عىل وتعاىل سبحانه  اهللا فأمحد وبعد... 
أبرزها: من نتائج فيه إىل توصلت

سريته  من جوانب عىل ف والتعرَّ العلمية، العثيمني ~ الشيخ مكانة ظهور : أوالً
املباركة.

الدراسات العربية. الشيخ العلمي يف تراث نتاج قلة ثانيــاً:
وهو  إليها الكثري، يتنبه قلامَّ الشيخ شخصية من جوانب جانباً البحث أوضح ثالثــاً:
الرشعية يف العلوم وتوسعه مشهور بتبرصه الشيخ أن النحوي، ذلك اجلانب

اجلانب. هذا عنه يعرف ال حتَّى أصبح النحوية عىل شهرته طغت شهرة
أن  منه األسايس غرضه  كان املخترص،  هذا صنّف حني ~ الشيخ  أنّ رابعــاً: 

مظانّ عىل ف أن يتعرَّ خالله من يستطيع بشخصه خاصاً املخترص هذا يكون
أرسع وقتٍ وبسهولة. يف املغني يف إليها يرجع أن يريد التي املعلومة

قلِّل من  يُ ال املسائل بعض يف املآخذ بعض عىل امللحوظات، والتنبيه إبداء أن خامساً:
كتابه. قيمة الشيخ، وال يُنقص من قدر
مالحظته. وقوة أمثلته بدقة الشيخ متيز سادساً:

ورشوحات  حواشٍ من  عنه تب  كُ ما كثرة رغم اللبيب  مغني  كتاب أن سـابعاً:
دراسة، واملختصني الباحثني من عناية مزيد إىل بحاجة يظل وخمترصات

وحتريراً، وتلخيصاً.
الصالة أفضل عليه ونبينا حممد سيدنا عىل وسلم اهللا وصىل أعلم، واهللا هذا

العاملني. رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر وأتم التسليم.
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