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نبينا واملرسلني، األنبياء أرشف والسالم عىل والصالة العاملني، رب هللا احلمد
أما بعد: أمجعني.. وأصحابه آله وعىل حممد

وتسهيل الكريم، القرآن حفظ هو العربية، علوم نشأة أسباب أهم من فإنَّ
هذا وألجل .S النبي سنة  ومن منه، االستنباط طرق وتيسري وفهمه، تعليمه
يف معدودة اللغة،  ومتن والترصيف النحو وخاصة العربية، اللغة  علوم كانت
من منهج منها خيل ومل وضبطها، إتقاهنا من العلم لطالب  البد الرشعية، العلوم

العصور. عرب الطلب مناهج

من العلامء ا واحدً تعاىل، رمحه اهللا العثيمني، صالح بن حممد شيخنا كان وقد
يف املتون، بعض تدريس فتوىل ظاهرة، عنايةً العربية اللغة علوم أولوا الذين
العلوم، تلك إتقان عىل الطالب ع وشجَّ بالتدريس، غريه وكلف والبالغة، النحو
استنباط يف والترصيف النحو مباحث من فاستفاد دروسه، عملي�ا يف ذلك وترجم
وبحثًا ا تقريرً دروسه، يف حارضة النحو مسائل وكانت املتون، ورشح األحكام،

التعليم. يف منهجه معامل من معلامً العناية تلك فكانت ، ومناقشةً

صور الوقوف عىل خالل من العناية، هذه أُظهر أن البحث حاولت هذا ويف
االستنباط يف عليه  اعتمد وكيف الرشعية،  العلوم تدريس يف النحو توظيف

والرشح.

ا. ونافعً ا مفيدً البحث يف هذا ما قدمت يكون أن اهللا أسأل

        



٢٣١٤

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

U

   

نار، رأسه  يف علمٌ تعاىل، اهللا رمحه العثيمني، صالح  بن  حممد شيخنا  فضيلة
العلم طلبة عن فضالً الناس من كثري أذهان متوفرة يف ترمجته التعريف، عن غنيٌّ
احتضنه الذي بلدنا ويف من عرصه، القريب يف زمننا هذا وخاصة واملتخصصني،
التي املعتادة، الرتمجة عن صفحاً أرضب أن آثرت ه، كلِّ وألجل هذا وعاملًا، طالبًا

العلمية. شخصيته يف ظاهرة معامل بذكر وأبدهلا رت وسمعت، رِّ طاملا كُ

أم حياته، سرية أكانت سريته، سواءً يف واملتأمل الشيخ، حلياة املستعرض إنَّ 
يف اآليت: جتمل أن معامل بارزة، يمكن بوضوح، له يتجىل علمه سرية

منضبط، فوقته أموره،  كل يف  الدقة غاية ا دقيقً الشيخ كان فلقد الدقة، ١ـ
. كتابةً أموره من ا كثريً يقيِّد وكان حمكم، وجدوله

انتسخت التي الكتب ا وأمَّ الضبط، غاية يف بيده كتبها اإلتقان، فكتبه التي ٢ـ
أشدَّ يتضايق وكان  وضبطها،  تعديلها عىل ا كبريً ا حرصً حرص فقد دروسه من

خلل. فيه كتابٌ حينام خيرج التضايق

عي دُ إذا وكان ا، كبريً ا التزامً بدروسه ملتزم فهو االنقطاع، وعدم املواصلة ٣ـ
عدة ا، أليَّام ا كبريً عددً كيف أترك ويقول: بالطالب، ر آخر تعذَّ بلد يف حمارضة إىل
الفرتة األخرية، بالدروس يف هذه املحارضات عن استعاضَ وإنام ، أقلَّ عدد ألجل

اهلاتف. تنقل عرب التي
أنَّ وأذكر  الكتاب، يكمل حتى  يقطعه مل  بدرس بدأَ إذا أنَّه منهجه من وكان
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أنَّ النحو األلفية)، بحجة (رشح دروس النحو يف تقليص عليه أحلوا الطالب قد
يوافقهم فلم بذاته، مقصود فالشيخ الرشعي العلم ا وأمَّ الشيخ، غري من يؤخذ قد
أنَّ وير الكتاب، بإكامل برغبته ح يرصِّ وكان شديد، بعد إحلاح إالَّ عىل طلبهم،

الضعف(١). صورة من صور قطعه

    

  

يف اآليت: أمجلها أن يمكنني النحو، يف كثرية الشيخ دروساً ألقى

مرات. عدة رشح اآلجرومية ١ـ

إىل يصل يبدأ حتى بحيث مل يكمله، لكنه مرة، من ابن مالك أكثر ألفية ٢ـ رشح
الوقوف. إىل ظروف الطالب ثم تضطره منتصف األلفية،

. طويالً الدرس يستمر ومل ١٤١٢هـ. عام الواضح) (النحو كتاب برشح بدأ ٣ـ

البالغة، قسم العربية) اللغة (قواعد كتاب ا عىل معتمدً البالغة، يف ا دروسً ألقى ٤ـ
مرص. يف املرحلة الثانوية لتالميذ مؤلَّف

  

١٤٢٦هـ. عام دروسه من ا مستنسخً طبع اآلجرومية. رشح ١ـ

عنيت وقد ١٤١٨هـ عام وطبع ١٣٨٩هـ. عام اخترصه اللبيب. مغني ٢ـ خمترص
إخراجه. عىل وأرشفت به

مع رشح اآلجرومية. وطبعت ١٣ شعبان ١٣٨٦هـ، يف اإلمالء. كتبها قواعد يف ٣ـ

تصحيحه. فأنا منتظر خطأ ثمَّ كان فإن ذاكريت، أنقلها من األحداث هذه (١)
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النحو، نشأة عوامل أهم من فإنَّ الكريم، بالقرآن مرتبطة كانت النحو علم نشأة

الكريم. يف القرآن اللحن من األلسنة حفظ
إىل اه وإنام تعدَّ فقط، واألداء التالوة يف اللحن من األلسنة حفظ املراد يكن ومل

اللحن. إليه يؤدي الذي السقيم، الفهم من حيفظ أنَّ
فال سبيل ،S نبيِّه وسنة تعاىل، اهللا لكتاب خدمة  كانت العلم، هذا فنشأة
العرب وتستلهم األحكام، تستنبط فمنه العلم، هبذا إال للوحيني صحيحٍ فهمٍ إىل

الكريم. القرآن إعجاز إدراك سبل من مهم سبيل العلم هذا أنَّ كام والعظات،
أن (اعلم ـ: (٩١١ السيوطي (ت خلصه فيام ٦٠٦) ـ الرازي (ت قال الفخر
واجبة الرشعية األحكام معرفة ألن كفاية؛ فرض والنحو والترصيف اللغة معرفة
أدلتها، معرفة من فال بد مستحيل، أدلتها معرفة بدون باإلمجاع، ومعرفة األحكام
وترصيفهم، ونحوهم العرب بلغة واردان ومها والسنة، الكتاب إىل واألدلة راجعة
اللغة معرفة تتوقف عىل األدلة ومعرفة األدلة، عىل باألحكام العلم توقف فإذن
فهو للمكلف مقدورٌ وهو املطلق الواجب عىل والترصيف، وما يتوقف والنحو

.(١)( واجبةٌ والترصيف اللغة والنحو معرفة فإذن واجب،
أراد من لكل العلم،  هذا تعلم فرضيَّة إىل القياسية العملية هبذه وصل لقد
من ركناً ترك فقد العلم هبذا ينظر من مل أنَّ يعني وذلك الرشعية، العلوم يف النظر
ر قرَّ قد (٣٩٢ (ت جني ابن وكان نفسه للخطأ والوهم، وعرض اإلصابة، أركان
فيها، القصد عن أهل الرشيعة من ضل أكثر من أن (... وذلك املفهوم فقال: هذا
اللغة هذه يف هُ ضعفُ ، هُ حلمَ فَّ واستخَ استهواه فإنام إليها، الطريقة املثىل عن وحاد

الكريمة الرشيفة)(٢).
.٨٦ للسيوطي االقرتاح (١)

.٢٤٥/٣ اخلصائص (٢)
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ال أساساً العلم هبذا التضلع جعلوا بل األمهية، هذه العلامء بإمجال يكتف ومل
ث، واألصويل، والفقيه. واملحدِّ للمفرس، غنى عنه،

للتفسري، املتصدي يف الواجب توفرها الرشوط أهم من بالعربية اإلملام فكان
مصادر من واحد باللغة القرآن تفسري أن  كام  التفسري، أصول يف املصنفني عند 

املعتربة(١). التفسري
الطالبِ عىل أيتُ من أَعظمِ ما جيبُ ورَ ...) :(٤٣٧ طالب (ت أيب مكي بن قال

لغاتِه، وَ قراءاته معرفةِ وَ عانيهِ، مَ فهمِ وَ ألفاظهِ جتويد يف  الراغبِ ، القرآنِ لعلومِ
ركاتِهِ حَ فِ ترصُّ عىل الوقوفَ وَ إعرابِه، معرفةَ  ، حمتاجٌ إليه القارءُ  ما أفضل  وَ
ا لِعً طَّ به، مُ أحكامِ اللفظِ ستعينًا عىل مُ فيه، ساملا مِن اللحنِ بذلك يكونُ سواكنهِ، وَ
ه، عبادِ مِن به اهللاُ أرادَ  ملا امً هِّ تَفَ مُ ، احلركاتِ باختالفِ ختتلفُ قد  التي املعاين عىل
، فتظهرُ الفوائدُ ، اإلشكالُ ينجيل وَ املعاين، أَكثرُ فُ عرَ تُ اإلعرابِ قائقِ حَ بمعرفةِ إذ

املُراد)(٢). قيقةِ حَ عرفةُ مَ تصحُّ وَ ، اخلطابُ مُ فهَ ويُ
العلم من قدر عىل يكن إن مل ،S اهللا رسول حديث يروي الذي ث واملحدِّ
عليه ينبني قد اخلطأ، وهذا اخلطأ، من لقدر كبري روايته يعرض سوف فإنه بالنحو،
يف بحث فلامَّ ،~ (٥٤٤ (ت عياض القايض هذا ر قرَّ وقد احلكم، يف اختالف
ويشتبه، ونقل يشكل فيام النقط والشكل تعنيُّ عن حتدث وتقييده، السامع كتابة

بنيَّ ثم الرأي، هذا ب وصوَّ يُشكل، يشكل وما ال فيام جيب الشكل أنَّ عن بعضهم
يف اختالفهم العلامء بسبب بني اخلالف (وقد يقع قال: اإلعراب، يف الرواة تنازع
فاحلنفية هِ)(٣)، أمِّ َ ذكاةُ اجلننيِ (ذكاةُ السالم: عليه  قوله يف كاختالفهم اإلعراب،

أصول وفصول يف ،١٥٥ وقواعده وأصول التفسري ،١٨/١ بن عاشور. للطاهر والتنوير. انظر: التحرير (١)
.٤١ التفسري

.٦٣ القرآن مشكل تأويل (٢)
.٣٩/٣ وأمحد ،١٠٦٧/٢ ماجه وابن ،١٠٣/٣ داود وأبو ،٧٢/٤ الرتمذي رواه (٣)
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من وغريهم ه، أمِّ ذكاة  مثل يذكى أنه يف مذهبها عىل الثانية (ذكاة) فتح ترجح
.(١)أخر أمثلة وذكر إلسقاطهم ذكاته)، الرفع ترجح والشافعية املالكية

يتعامل التي إىل األدلة العلم، فمن حاجته إىل هذا الفقيه واألصويل حاجة ا وأمَّ
والغزايل ،(٤٥٦ (ت حزم كابن املعنى، هذا عن العلامء من مجع عرب وقد معها،
ابن  يقول وغريهم، (٤)(٧٩٠ (ت والشاطبي ،(٣)(٦٣١ (ت واآلمدي ،(٢)(٥٠٥)
عز وجل اهللا عن  مَ ليَفهَ العرب بلسان عاملا يكون أن الفقيه  عىل (ففرض حزم:
الذي لكالمهم، العرب ترتيب هو الذي بالنحو عاملاً ويكونَ ،S النبيِّ وعن
وبناءِ احلركات، باختالف عنها يعرب التي يُفهم معاين الكالم، وبه القرآن، به نزل
النحو؛ املسميات، وجهل عىل الواقعة األلفاظ اللغة؛ وهي جهل فمن األلفاظ،
اللسان يعرف  فلم املعاين، الختالف الواقعة احلركات اختالف علم هو الذي
الفتيا له مل حيل اللسان؛ ذلك مل يعرف ومن ،S نا ونبيُّ تعاىل اهللاُ بَنا خاطَ به الذي
Ä Ã Â Á) :بقوله تعاىل عن ذلك تعاىل اهللا هناه وقد يدري، بام ال يفتي ألنه فيه؛

.(٥)(...(٣٦ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å) (اإلرساء:
ببعض األخبار النحو عىل الفقه العتامد التمثيل إىل الباحثني ذهب بعض وقد
كام أفتى األطراف(٦)، أحد عبارة عىل الفتو أو القضاء يف احلكم تعليق فيها التي

الشاعر(٧): قول يف (١٨٩ (ت الكسائي

.١٥٠-١٥١ اإلملاع: (١)
.٣٤٤ انظر: املستصفى (٢)

.٢٤/١ لآلمدي األحكام أصول يف اإلحكام انظر: (٣)
.١١٦/٤ املوافقات انظر: (٤)

.١١٧/٥ حزم البن األحكام أصول يف اإلحكام (٥)
الرشيعة (كلية الرشيعة أضواء جملة والنحو. والفقه ،٢٨ هتددها: واألخطار التي مكانتها القرآن لغة انظر: (٦)

١٣٩٤هـ. األوىل مجاد ،٥ العدد: بالرياض)
.٣١٤/٢ البرصية واحلامسة ،٤١٣/١١ بغداد تاريخ يف بال نسبة الطويل. من البيت (٧)
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عزيمةٌ والطالقُ طالقٌ فأنتِ
 

وأظلمُ أعقُّ  قْ خيرِ ومن   ثالثًا

نصب(١). إن وثالثًا واحدة إن رفع، املرأة بطالق

عبيدي أيُّ قال: أنه إذا احلسن: (... حممد بن عن (٦٤٣ (ت ابن يعيش ونقل
، حرٌّ فهو رضبته عبيدي أي قال: ولو عتقوا،  اجلميع فرضبه حر،  فهو رضبك

منهم...)(٢). األول إال يعتق فرضب اجلميع مل

الدري الكوكب كتابه: (٧٧٢ (ت اإلسنوي الدين مجال الفكرة بنى هذه وعىل
عبد وكذلك يوسف بن الفقهية(٣)، من الفروع النحوية ـ األصول عىل يتخرج فيام
الفروع ختريج يف والنفائس الطرف من العرائس زينة كتابه: (٩٠٩ (ت اهلادي
هو الكالم، من  لفظه يعترب الذي أنَّ واحلقيقة النحوية(٤)، القواعد  عىل الفقهية
اخلطابية األعراف وإىل يقصده املتكلم، ما إىل فمردود غريه، كالم أما الشارع، كالم
هبا هُ مْ لزِ يُ مل يقصده، ومل شيئاً فيها النحو قواعد توجب بعبارة نطق فلو السائدة،
فيه جتد أن يندر الذي الزمن، هذا يف ا وخصوصً ،بام نو إال اهللا عند يلزم مل ، عرفٌ

من أحكام. عليها ملا يرتتب فطنًا بقواعد النحو، عاملًا

    

.٧٦ ومغني اللبيب ،١٢/٤ القدير فتح ورشح ،٧٧/٦ للرسخيس املبسوط انظر: (١)
.١٤/١ املفصل رشح انظر: (٢)

١٤٠٥هـ. ،١ ط: عامر، دار عواد. حسن حممد بتحقيق د. عامن يف طبع (٣)
١٤٢٢هـ. حزم، ط:١، ابن دار غريبة، خمتار بن رضوان د. بتحقيق يف بريوت، طبع (٤)
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األول املبحث
    

عىل ا كثريً حيرص ~، فتجده الشيخ دروس يف النحوي البحث تعددت صور
مترينًا ولكن يذكره إليه، تاج حيُ ال املعنى، وما يف بيان إليه تاج حيُ اإلعراب، يعرب ما
ا استدراكً يرشحه الذي املتن صاحب عىل يستدرك سابقة، وقد ملعلومات ا وتعزيزً
نحوية، مسائل إىل وربَّام استطرد والنقد، التفكري إىل الطالب فيه ذهن ز حيفِّ نحوي�ا،

هبا. العلم أمهية إىل ا وتنبيهً هبا، ا تذكريً فيستجلبها ظاهرة، غري بالدرس صلتها

دروسه وجماالتِه: يف النحوي البحث صور من استخرجته ما هنا وسأستعرض

   

د  تعمُّ ومنها متعددة، أوجه يف ~ عثيمني ابن عند بالنحو العناية ظهرت
عليها حيمل  أن يمكن التي  النحو، يف اجلائزة واألوجه اإلعراب، عن  احلديث 

البحث. هلذا جماالً املرشوح جاعالً النصَّ النص،

ما  إىل التحليل من حسب الغرض أن تقسم هذا كثرية، ويمكن عىل األمثلة
يأيت:

   

أو  الكلمة  إعراب عليه حيمل أن جيوز ال  ا، ممتنعً ا وجهً الشيخ يذكر قد
(قوله قال: أنه ذلك ومن الطالب، ذهن  إىل  يتبادر قد وجه ألنه وذلك اجلملة،
من القسم األولُ هو هذا ،( خموفٍ ريُ غَ هُ ضُ رَ مَ نْ (مَ املستقنع]: زاد صاحب [أي:
ألن ، ثانٍ مبتدأ نقول:  وال مبتدأ، ه»  مبتدأ «مرضُ موصول اسم ( نْ (مَ األمراض، 
ال املوصول صلة واجلملة املبتدأ، خرب خموف) (غري مجلة مستقلة. املوصول صلة



٢٣٢١

.١٠١/١١ املمتع الرشح (١)
.١٧٦ املستقنع زاد (٢)

.٣٣٦/١٢ املمتع الرشح (٣)

هلا من اإلعراب)(١). حمل

ه) إعراب (مرضُ امتناع بني إنَّه ثم ،( و(مرضُ ،( نْ (مَ لـ إعرابُه هذا النص فيظهر يف
صلة. بال فيبقى املوصول املوصول، السم ا اجلملة خربً تعرب لئال ثانيًا؛ مبتدأً

يدل عليه، ال املعنى ألنَّ التعليمي؛ الغرض املمتنع الوجه هذا ذكر يف وظاهرٌ
عليه. لينبَّه خالف موضع وليس

املستقنع: زاد صاحب قول  رشح ملا آخر، موضع يف ورد البحث هذا ومثل
صلة  وهي وخرب، مبتدأ واجب» «صومه (وقوله: فقال: (٢)(.. واجبٌ صومه (ومن
ألهنا رشطية؛ ن) تكون (مَ تصح أن وال اإلعراب، من هلا حمل ال ن) (مَ املوصول

اسمية). مجلة عىل دخلت

الرشط واسم اسمية، مجلة عىل دخلت ألهنا رشط؛ اسم إعراهبا امتناع  فبني 
وإالَّ فإنَّ اسم ا، أيضً تعليميٌّ هذا ذكر من اجلمل الفعلية، واملقصد عىل يدخل إنام
وإنام االسمية، عىل اجلملة دخل أنه يتوهم قد االسم، وهنا عىل قد يدخل الرشط

االسم. بعد يفرسه ما قبله فعل يقدر

الناظر، قد يعرتي وهم من إيضاحه يُريد ملا توطئة املمتنع، الوجه هذا وإنام ذكر
اسم أن وذلك جواب؛ هلا (ولكن قال: موصولة، ال رشطية (من) أنَّ فيظنُّ
الرشط، كجواب جواب له صار  العموم  يف الرشط  اسم يشبه كان  ملا املوصول
و مبتدأ، (الذي) فـ درهم. فله يأتيني الذي قوهلم: ومنه وانرصف» «دعا هنا: وهو
العموم الرشط يف اسم يشبه املوصول اسم وقرنت بالفاء؛ ألن خربه، درهم) (له

اجلواب)(٣). يف فأعطي حكمه
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قد يقرتن بالفاء، وإنام له خرب، وخربه جواب، له ليس املوصول واحلقيقة أنَّ
الرشط. خربه كجواب فصار العموم يف الرشط أشبه ألنَّه وذلك

وهو له، الذي ساقه اهلدف مستصحبًا آخر، موضع يف املسألة هذه ح وضَّ وقد
ريُ هُ غَ ضُ رَ ن مَ (مَ صاحب الزاد: لقول عند رشحه فقال املحض، التعليمي اهلدف
بعض عىل يُشكل قد فترصفه الزم: مٌ كالصحيح)(١): (قوله: الزِ هُ فُ فترصُّ ... خموفٍ
هي التي ن) (مَ إنَّ اإلشكال: هذا إزالة فنقول يف اخلرب؟ الفاءُ يف جاء كيف الطلبة،
فلذلك وقعت العموم، يف اسم الرشط املوصول يُشبه ، واالسم موصولٌ اسمٌ املُبتدأُ

خربه...)(٢). يف الفاء

    

الديات: مستهل كتاب يف الزاد صاحب قول تعليقاً عىل قوله ذلك أمثلة فمن
مال ا ففي ا حمضً عمدً كانت فإن ، هُ ديتُ لزمته سببٍ أو بمبارشةٍ، إنسانًا أتلف من (كلُّ
( (قوله: (وشبهُ العمدِ واخلطأُ عاقلته...)(٣): عىل واخلطأُ العمد بهُ وشِ ، ةً حالَّ اجلاين
التقديرَ وأنَّ ، ذفَ حُ املضافَ أن عىل بناءً بالكرس بهِ) (شِ نقول: أن وجيوز بالرفع،
، هُ قامَ مُ إليه املُضافُ قِيمَ املُضافُ أُ فَ ذِ حُ إذا أنَّهُ املشهورَ ولكنَّ ،( مدِ العَ بهِ شِ يةُ دِ (وَ

:(٦٧٢ مالكٍ (ت ابنُ كام قالَ

فـا لَ خَ يـأيت املضـافَ يَـيلِ  ومـا

كـام ـوا أبْقَ الـذي وا ـرُّ جَ  وربَّـام

فـا ذِ حُ مـا إذا اإلعـراب يف  عنـه
ما(٤) مـا تقدَّ فِ ذْ حَ بـلَ قَ كان  لـو

مشهورة كثرية األمثلة، وهي حذف مسألة هنا، هي إليها يشري التي املسألة هذه

.١٤٧ املستقنع زاد (١)
.١٠٢/١١ املمتع الرشح (٢)

.٢٢٢ املستقنع زاد (٣)
.٩٥/١٤ املمتع الرشح (٤)



٢٣٢٣

 (k  j) تعاىل: قوله أمثلتها فمن قامه، مُ إليه املضاف وإقامة املضاف
وقوله تعاىل: (º « ¼ ½) (البقرة:  القرية، أي: أهل ،(٨٢ (يوسف:

العجل. أي: حبَّ ،(٩٣

حكمه اإلعرايب، حمله، فيأخذ إليه املضاف أن حيلَّ املضاف حذف إذا واحلكم
اللبس(١). وذلك برشط عدم

ومرشوط قليل، هذا ولكنَّ ا، جمرورً إليه املضاف ويبقى املضاف حيذف  وقد
بعد مالك ابن قال ولذا املضاف إليه، ذلك عليه يعطف وأن م ذلك املضاف، بتقدُّ

الشيخ: ذكرمها الذين البيتني
فْ ذِ حُ ما أن يكون طِ بِرشَ  لكن

الشاعر: قول ذلك ومثال
امــرأً حتســبني امــرأً ــلَّ أَكُ

(٢) ـفْ طِ عُ قـد ملـا عليـه ـا وافقً مُ

نــارا(٣) بالليـلِ ــدُ توقَّ  ونـارٍ

موضع  يف (وبيضاءُ قال سيبويه: ، شحمةً بيضاءَ وال مترةً سوداءَ لُّ كُ ما وقالوا:
.(٤)( بيضاءَ كلُّ وال فقلتَ ( (كلَّ أظهرت كأنك ؛ جرٍّ

مل الرشط ألنَّ ا، وذلك دقيقً ليس الشيخ هنا جوزه الذي فالوجه  هذا، وعىل
السياق. لم من عىل (دية)، وإنام عُ العمد) (شبه يعطف فلم يتحقق،

النحوية، األحكام تطبيقه فإنَّ وتفاصيلها، النحوية املسألة عن النظر وبغض
إىل ترسيخ متعددة، فإضافة وفوائده سديد، منهج ،أخر علوم يف خمتلفة أمثلة عىل

    

.٢٣/٣ املفصل رشح انظر: (١)
.٣٨ مالك ابن ألفية (٢)
املتقارب. من البيت (٣)

.٢٦/٣ ورشح املفصل ،٧٨ والتامم ،٧٠/٢ واألصول انظر: الكتاب ٦٦/١، دؤاد. وهو أليب  
.٦٦/١ الكتاب (٤)
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فهو فيها، التفكري عىل الطالب واستحثاث أمثلتها، وتعزيز املسألة، تلك حكم
غايةٌ هي التي ،األخر العلوم بحث يف واستصحابه العلم، ترسيخ ألمهية ذلك

مقصودة بذاهتا.
إشارة إىل هذا ويف األلفية، ببيتني من املسألة عىل استشهد ا أيضً ويف هذا املوضع

به. طالبه ويلزم دروس النحو، ا ما يُشيد به يف كثريً كان حفظها، الذي أمهية

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ تعاىل: ({ لقوله حتليله ا أيضً ومن ذلك
اجلائزة األوجه ذكر فقد ،(٦ §̈  © ª » ¬ ®̄  °) (النور:
، ةً تامَّ (يكن)  تكون أن ويصلح (هلم)، (يكن) (وخرب  فقال: (يكن)، إعراب يف

شهداء)(١). ومل يوجد هلم يعني:
معنى بني  إذ  وداللته، النحوي املصطلح معنى بيان النص هذا يف وواضح 

عليه. احلمل الداللة يف تكون وكيف التامم،
(أنفسهم) فقال: (أنفسهم)، إعراب يف اجلائزة األوجه بني نفسه املوضع هذا ويف
صفة (إال) (إال أنفسهم) قال: وبعضهم منفية... تامة اجلملة ألن من شهداء؛ بدل
أي: كقوله تعاىل: (° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸)   (األنبياء:٢٢)، (غري)، بمعنى
ما بعدها...)(٢). إىل إعراهبا ينقل لكن (غري) بمعنى تأيت ( (إنَّ إنّ وقالوا: اهللا، غري

    

املسألة، هذه عىل مثال اإلعرابية ألوجهها وحتليله السابق لآلية السابق، بحثه
إىل قاعدة يشري وهو منفية، تامة بأنَّ اجلملة ذلك ، علل بدالً (أنفسهم) أعرب فلامَّ
اجلملة يف  منه، املستثنى من  بدالً املستثنى إعراب جواز وهي االستثناء، باب يف

منه. املستثنى فيها ذكر التي االستثنائية املنفية،
.٢٨٨/١٤ املمتع الرشح (١)
.٢٨٨/١٤ املمتع الرشح (٢)



٢٣٢٥

لَ أَهْ تَ ْ ارصَ حَ (وإذا الطويل: بريدة حديث يف :S قوله عن حتدث وملَّا
بِيِّهِ نَ ةَ مَّ ذِ ِ وال ةَ اهللاَّ مَّ ذِ هلم لْ عَ ْ جتَ بِيِّهِ فال نَ ةَ مَّ ذِ ِ وَ اهللاَّ ةَ مَّ ذِ هلم لَ عَ ْ أَنْ جتَ وكَ ادُ رَ أَ فَ نٍ صْ حِ
مْ ابِكُ حَ أَصْ مَ مَ ذِ وَ مْ َكُ ممَ ذِ وا فِرُ ْ ختُ أَنْ مْ إِنَّكُ فَ ابِكَ حَ أَصْ ةَ مَّ ذِ تَكَ وَ مَّ ذِ هلم لْ عَ نِ اجْ لَكِ وَ

(أن) بفتح  ختفروا): (أن (وقوله: قال: ولِهِ)(١) سُ رَ ةَ مَّ ذِ وَ ِ اهللاَّ ةَ مَّ ذِ وا فِرُ ْ ختُ أَنْ من نُ وَ أَهْ
حملها عليه دخلت وما ( و(أَنْ ، خربٌ أهنا عىل ( (أهونُ رفع ، بدليل اهلمزة، مصدريةٌ
إخفاركم فإن والتقدير: ،( (إنَّ اسم من اشتامل بدل أهنا عىل النصبُ اإلعراب من

سبق)(٢). بام وهلذا قدرهتا منه، املبدل حمل أن حيل يصح والبدل ذممكم،

القاعدة، بصحة هذه حَ ضَّ فوَ العامل(٣)، تكرار نية عىل البدل النحويون: يقول
ره كذا ذممكم، قدَّ كم إخفارَ فإنَّ عنده: التقدير وكان منه، املبدل موقع البدل وقوع
ذممكم... إخفاركم فإنَّكم فالتقدير: القاعدة، وإال هذه ليوضح املبدل منه بإسقاط

وجهه، فال يل يظهر فلم (أهون) برفع مصدرية (أن) كون به عىل استدل ما أما
. تكون مرفوعةً إال أن يمكن

? تعاىل: (< قوله يف إعراب ذكره بالقواعد، ما أمثلة عنايته ومن
Q P O N M L K J I H G F E D C B A @
قاعدة وذكر مصدرية، (لو) أن إذ بنيَّ ،(٩٦ X W V U T S R) (البقرة:
كام يف فهي مصدرية، ( دَّ بعد (وَ جاءت مصدرية؛ وكلام هنا (و(لو) فقال: ذلك، يف
° ¯ ®) تعاىل:  وقوله ،(٩ (القلم:  (ª  ©  ¨  §) تعاىل:  قوله
لُ تؤوَّ  ( (أنْ بمعنى أهنا (مصدرية) ومعنى ،(٢٠ (األحزاب:  (³  ²  ±

أحدهم يود :(L K J I H G) اآلية:  يف فيقالُ بمصدر، ها بعدَ وما

.١٣٥٧/٣ مسلم رواه (١)
.٤٨٨/٢ املفيد القول (٢)

.٢٥٣/٢ اهلوامع ومهع ،٢٢٢/٣ عقيل ابن ورشح ،٣٦/٤ انظر: أوضح املسالك (٣)
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سنة)(١). ألف تعمريه

      

مما تناقلها النحويون شواهد نحوية، ذكر إىل النصوص بعض حتليل يف يعرض
الفقه دروس النحوية يف الشواهد هذه فاستحضار قواعدهم، عىل هبا واستشهدوا
تدعوله ذكر ما عىل ال تقترص التي البالغة، أو العقيدة، مشعر باألمهية التفسري أو
إن الزاد ـ: (فَ رشح قول صاحب ـ ملا قوله أمثلة ذلك ومن هذا العلم، من احلاجة
إقامةٍ درِ إالَّ بِقَ ام بَينَهُ قَ رِّ فَ يُ ال وَ إحرامِها، ندَ عِ ةُ اجلمعِ نِيَّ ِطَ وىل اشرتُ األُ قتِ وَ يف عَ َ مجَ
يفرق، ال أَن وَ أَي: أَن، تقدير: عىل ألهنا ؛ بِالنصبِ ( قَ )(٢): (و(يفرِّ فيفٍ خَ وءٍ وضُ وَ
ىل عَ فَ طِ عُ إذا والفعل املضارع اجلمع)، (نية قوله: وهو رصيح عىل مصدر عطوفاً مَ

قوله: ومنه ، مضمرةً (أن) بـ ينصب فإنه مصدر رصيح

عينــي ــرَّ وتَقَ بــاءةٍ  عَ بْـسُ  (٣) ولُ ـفوفِ الشُّ بْسِ مِـنْ لُ إيلَّ  أحـبُّ

ني ويكرمَ زيداً زياريت وتقول: عيني. تقر وأن أي: وتقر)، عباءة (ولبس فقوله:
يكرمني)(٤). ويكرمني، أي: وأن زيداً زياريت عنه. التأخر مِن إيلَّ أحبُّ

ذلك يف دروسه، ومن يعرض هلا التي النحوية املسائل من كثري يف هذا وقد تكرر
} | { z y x w v u t s r q) :تعاىل قوله فرسَّ ملا أنه
،(٢٣٦ (البقرة:  (¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ~

لذلك فاستشهد الرشط،  عىل الرشط يدخل  وحينئذ  رشطية، (ما) كون فبحث

.٣١٠/١ تفسري القرآن الكريم (١)
.٥٦ املستقنع زاد (٢)
البيت من الوافر. (٣)

اهللا عنه. ريض سفيان، بن أيب معاوية بحدل زوج بنت وهو مليسون
.٢٧٣/١ اإلعراب صناعة ورس ،١٥٠/٢ واألصول ،٢٧/٢ واملقتضب الكتاب ٤٥/٣، انظر:  

.٣٩٨/٤ املمتع الرشح (٤)



٢٣٢٧

الشاعر: بقول
ـروا تُذعَ إن بنـا تسـتغيثوا  كـرم(١)إن  زاهنا عـزٍّ معاقـلَ  منـا

    

ملكة وتعزيز الفكر، الستثارة وسيلة املرشوح املتن صاحب عىل االستدراك
النحوي، اجلانب يف ومنها تطبيقات متنوعة، يف عثيمني ابن استعملها وقد النقد،
ملا أنه  ذلك أمثلة ومن املاتن، ذكره الذي الوجه من أوىل آخر ا وجهً يذكر حيث
(قوله: قال: ،(٢)( اهرٍ تَولِّد مِنْ طَ مُ ةٌ سائِلَ له سَ نَفْ ال (وما الزاد: صاحب قول رشح
(متولِّد) من حيث قوله: يف واب الصَّ طاهر)، مِنْ متَولِّد ةٌ سائِلَ له سَ نَفْ ال (وما
مبتدأ (الروض) يف ر  قدَّ وهلذا حال،  ألنّه بالنَّصب (متولداً) يكون أن اإلِعراب

متولِّد)(٣)(٤). (وهو فقال: فع الرَّ ليستقيمَ
الرفع، الذي حمله (ما)، املوصول لالسم صفةً (متولِّد) جعل املتن فصاحب
بالنكرة، واملعرفة املعرفة فوصف  نكرة، و(متولد) املعارف، من املوصول واسم
من فاحلال احلال،  إىل  ونقلها عليه،  هذا الشيخ فاستدرك بالنكرة(٥)، توصف  ال

التعريف. ومن رشوط صاحبها رشوطها التنكري،
له واستشهد أجازه بعضهم(٦)، قد املتن صاحب عليه محله الذي الوجه أنَّ إالَّ

األحوص: بقول
البيت من البسيط. (١)

،٤٣٨٧/٩ اجليش) لناظر التسهيل (رشح القواعد ومتهيد اللبيب ٨٠١، انظر: مغني عىل قائله. أقف ومل
.٦٣/٢ اهلوامع ومهع

.٣١ املستقنع زاد (٢)
.١٠٣ املربع الروض (٣)

.٤٤٩/١ املمتع الرشح (٤)
.٧٤٣ ومغني اللبيب ،٢٦٠ وأرسار العربية ،٤٥٥/٢ انظر: اإلنصاف (٥)

.٩٤٩/٢ للمرادي) األلفية (رشح واملسالك توضيح املقاصد انظر: (٦)
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والداه، رباه

له خان الدُّ با خيُ الذي اللعني (١)البنِ ادِ قـوَّ ورِ الزَّ رسولِ  وللمغنِّي

للمغنِّي(٢). صفةً (قواد) فجعل

املعرفة وصف جيوز أنه وذهب الكوفيون واألخفش، وتابعهم ابن الطراوة إىل
بقول واستدلوا املوصوف، ذلك إال به يوصف ا ال خاص� الوصف كان إذا بالنكرة

النابغة:
ضئيلـةٌ سـاورتني  كأينِّ تُّ بـِ (٣) فَ ناقعُ مُّ السُّ أنياهبا يف قشِ الرُّ من

سيبويه(٥). وهو ختريج للسم(٤)، خرب ا) (ناقعً أن عىل البيت هذا ج رِّ خُ وقد

    

الدرس، من ا حيِّزً وتأخذ فيها، يفصل نحوية، مسائل فيذكر أحيانًا، يستطرد الشيخ
العلم الذي تنتمي إليه. أمهية وبيان املسائل، بتلك التذكري هبذا يريد أنَّه ويظهر

أقسام: إىل االستطرادات أقسم أن ويمكنني
    

يؤثر وال  عمل، هلا ليس التي احلروف بعض تسمية  عىل النحويون  اصطلح 
الزائدة. التأكيد احلروف إال الكالم يف ودخوهلا خروجها

البسيط. من البيت (١)
األنصاري ١٣٩. األحوص شعر انظر:

.١١٧/٢ مهع اهلوامع انظر: (٢)
البيت من الطويل. (٣)

الذبياين ٣٣. النابغة ديوان انظر:
ابن ورأي .٤٥٨/٢ األدب خزانة يف: هلم األخفش ومتابعة اللبيب ٧٤٣، مغني يف رأي الكوفيني وانظر

.٤٥٨/٢ األدب وخزانة ،١١٧/٢ مهع اهلوامع يف: الطرواة
.٧٤٣ انظر: مغني اللبيب (٤)

.٨٩/٢ انظر: الكتاب (٥)
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يوهم ال حتى القرآن، يف وقع ما عىل التسمية هذه بعضهم إطالق استشكل وقد
االصطالح، باعتبار وردَّ عليه اإليراد، هذا ساق وقد ا، زائدً يف القرآن بأنَّ اللفظ
[ Z) :قوله تعاىل ملا حتدث عن أنه منها مواضع البحث يف ذلك جاء وقد
وقيل:  ا، لفظً زائد جر  حرف (من): نافية،  (ما): قال: (فاطر:١٣)،    (]  \
وهذا صلة، حرف يقال (من) بل القرآن، زائد يف جر يقال: حرف أن ينبغي ال
حيث من زائد يقال: وإنام التوكيد، وهو معنى، هلا الزائدة احلروف ألنَّ نظر، فيه

اإلعراب...)(١).

    

فوائده، وأحب ذكر يف البقرة، أسهب سورة يف أوائل لضمري الفصل عرض ملَّا
فوائد: ثالث الفصل له ضمري (... ألن : كامالً كالمه أسوق أن

اللبس  إزالة الثالثة: والفائدة احلرص؛ الثانية: والفائدة التوكيد؛ األوىل: الفائدة
واخلرب. الصفة، بني

وحيتمل خرباً، تكون أن حيتمل (الفاضل) كلمة: زيد الفاضل: تقول: مثال ذلك:
تعني حمبوب، الفاضل قلت: زيد إذا حمبوب، زيد الفاضل فتقول: وصفاً، أن تكون
بعد؛ يأت مل واخلرب صفة، أن تكون حيتمل ، الفاضلُ زيد قلت: وإذا صفة، تكون أن
خرباً لوجود تكون أن تعني هو الفاضل، قلت: زيد فإذا أن تكون خرباً، وحيتمل

واخلرب. بني الوصف لفصله فصل، ضمري مي سُ وهلذا الفصل؛ ضمري

زيد  قولك: أبلغ من الفاضل،كان  هو إذا قلت: زيد التوكيد، الثانية:  الفائدة
الفاضل.

هذا  حرصت الفاضل، فقد هو زيد قلت: إذا فإنك  احلرص، الثالثة: والفائدة 

.٢٨٥/١ املفيد القول (١)
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والداه، رباه

غريه. دون فيه الوصف

" !) تعاىل:  قوله  يف كام اإلعراب،  من حمل له ليس الفصل وضمري
لكانت: اإلعراب من حمل له ولو كان %& ')  (الشعراء:٤٠)، $ #

الغالبون)(١). هم

     

قال: فيه، ونوع التنوين يائه، حذف وعلة املنقوص، إعراب عن حتدث ذلك أنَّه من

بياء مفتوحة املنقوص، إعراب تعرب ، خربٌ ( و(ثامنٍ مبتدأ. (أكثرها) (وقوله:
قاضيًا. رأيت تقول: كام ثامنيًا، الغنم من اشرتيت فتقول: منونة، النَّصب يف

وهذا نة، منوَّ لكنها عليها، دليالً الكرسة وتبقى الياء ذف حتُ رِّ واجلَ فع حال الرَّ ويف
فنقول: (ثامن) مرفوعة وعليه ، ثامنٍ أن الضَّ من عندي وض فتقول: عِ تنوين التنوين
إذا هذا وض، تنوين عِ والتنوين اكنني، السَّ اللتقاء املحذوفة الياء عىل رة مقدَّ ة بضمَّ
فتقول: النون، عىل تُعرب باحلركات أن قليلة رديئة وفيها لغة عرشة، مع ب تُركَّ مل

. يف الضأن إىل ثامنٍ ونظرت ، ثامنٌ أن الضَّ وعندي من ثامناً الضأن من اشرتيت

ب. مل تُركَّ إذا وجهان إعراهبا فلنا يف

عرشة ثامينَ قال: فيُ الفتح، عىل  بنى تُ وجهان: ففيها عرشة؛ مع بت  كِّ رُ إذا أما
عرشة)(٢). ثامينْ فتقول: الياء، إسكان وجيوز امرأة،

تنوين  هو  وإنام  ~ منه وهم عوض تنوين  التنوين أنَّ من إليه ذهب  وما 
كجوارٍ الرصف، من املمنوع يف العوض تنوين وإنام مرصوفة، ألنَّ الكلمة متكني؛

. وليالٍ وغواشٍ

.١٠٢/١ تفسري القرآن الكريم (١)
.٨٧/٤ املمتع الرشح (٢)
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وإقامة املضاف حذف ملسألة  تنظريه دعم فقد ذلك،  مثال أوردت أن سبق
ففي الرشح املمتع ذلك من وقد أكثر ابن مالك، من ألفية ببيتني مقامه إليه املضاف
أكثر املفيد القول ويف والكافية، من األلفية بيتًا وعرشين مخسة أكثر من ذكر وحده

. عرشة مرةً ست من
ونظم قواعد اإلعراب(٢). اإلعراب(١)، ملحة من بأبيات استشهد كام

   

األسهل، املذهب منها خيتار وكان دروسه، يف املسائل اخلالفية يذكر بعض كان
قوله فرسَّ ملا ذلك أنه فمن عليها(٣)، يسري قاعدة قد جعل ذلك بل بذلك، ح ويرصِّ
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥) تعاىل:
جوابًا  وقعت (فتكونا)، تعاىل: (قوله  قال: (البقرة:٣٥)،  (¸  ¶  µ  ´
بعدها منصوب والفعل للسببية، هنا فالفاء تقربا)، (وال تعاىل: وهو قوله للطلب،
األول القول الفاء. بنفس منصوب الفعل إن وقيل: السببية. فاء بعد مضمرة (أن) بـ
اختلف متى أنه القاعدة عىل بناءً عندنا املختار هو والثاين للكوفيني، للبرصيني، والثاين

حيتمله)(٤). املعنى دام ما باألسهل نأخذ فإننا مجلة كلمة أو يف إعراب النحو علامء
النظر وجهة من مأخذ كبري أنه دروسه، واحلقيقة ا يف كثريً تردد األمر قد وهذا
لون ويعلِّ كالمها، يف العرب نَن سَ يتبعوا أن حياولون إنام النحويني ألنَّ النحوية؛
ذلك، إىل أنه أقرب ير ما أن يأخذ النحو جيب يف والناظر ذلك، حسب دون ويقعِّ

به. القرآن نزل الذي كالمهم كي يوافق
السفارينية العقيدة انظر: (١)

.٢٣٤/١٠ املمتع الرشح (٢)
الواسطية العقيدة رشح انظر: (٣)

.١٢٩/١ تفسري القرآن الكريم (٤)
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والداه، رباه

لطيفتني: لفتتني للشيخ املذهب هذا يف أجد أنني إالَّ

املعنى جعل حيتمله، ويف كان املعنى إذا بام املوضع ـ هذا يف ـ هذا أنَّه قيَّد األوىل:
هذا من املقصودة هو الغاية واملعنى من املسائل، ضبط لكثري اخلالف يف ا حً مرجِّ

أو تعليل. راد قاعدة حول اطِّ ا خالفً كان ما إالَّ القيد هذا عن وال خيرج العلم.

النحو وحده،  يف ليس الشيخ، فكر متَّلك قد تيسري  بمنهج يوحي  أنَّه الثانية:
غري األشد يف بالقول األخذ إنَّ يقول: وكأنه فيها، بحث التي العلوم مجيع يف وإنام
أمر ال وحيث النحو، يف ا أمَّ ذلك، إىل اضطرتنا رشعية، ألسباب كان إنام النحو 

باألسهل. فلنأخذ واحلرام، باحلالل رشعي متعلق

التيسري، إىل وإنام هو سبيل املذهب عن اقتناع تام، هذا يعتنق الشيخ مل أنَّ ويبدو
قول باختيار كثرية أحيان يف  يعود أنَّه لذلك يدل فحسب، صوره من وصورة
املسألة هذه ويف األسهل، هو يكون أن املشهور، من غري القول  وهو البرصيني،
آخر رأي موضع ر يف قرَّ قد مضمرة، بأن املضارع نصب الفعل وهي ذكرها، التي
¡ ے ~ } تعاىل: (| لقوله تفسريه يف كام يذكر غريه، أن دون البرصيني،
رشطية، ليست  هنا  (لو)  قال:  ،(١٦٧ (البقرة:   (¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
نصب الفعل أن عىل أهنا للتمني والدليل فنتربأ، كرة لنا ليت يعني: للتمني، ولكنها

السببية)(١). الفاء بعد ) املضمرة (أنْ بـ منصوب وهو بعدها،

االسم مسألة إعراب فيها، األقوال وذكر ذكرها، التي اخلالفية املسائل ومن
أم بعده، يفرسه املذكور فاعالً لفعل حمذوف يعرب هل الرشط، أداة بعد املرفوع

األسهل!. القول واختار مبتدأً، يعرب

.٢٣٠/٢ تفسري القرآن الكريم (١)
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الثاين املبحث

     

       

اإلعرابية، كالعالمة النحو،  قواعد  من املستفاد  املعنى هي النحوية الداللة 
والتطابق والتثنية واجلمع)، (اإلفراد العددي والتطابق والتأخري)، (التقديم والرتتيب

العاقل). وغري (العاقل النوعي والتطابق والتأنيث)، اجلنيس (التذكري

التغيريات ومن البنية، داللة من  املستفاد املعنى فهي الترصيفية الداللة وأما 
خمتلفة. أبنية اجلذر إىل حتول التي

من  ألسالفه ا تبعً والترصيفية، النحوية بالدالالت ~ عثيمني اعتدَّ ابن وقد
جتدر أو تتحتم املواضع التي من كثري يف دروسه يف العناية العلامء، وحرضت هذه

العناية فيها بتلك الدالالت.

بالنصب يف قوله األرجل لوجوب غسل استدالله املثال: سبيل عىل ذلك ومن
+ * ) ( ' & % $ # " !) تعاىل:
ج قراءة ثم خرَّ (املائدة:٦)(١)،  (2 1 0 / . - ,
عىل ج ـ، فتُخرَّ أيضاً ـ ةٌ يَّ بْعِ سَ وهي ، باجلرِّ ( مْ لِكُ جُ قراءة (وأرْ فقال: (وأما اجلر(٢)،

ثالثة أوجه:
جاوره لفظاً ما يتبع اليشء أنَّ بمعنى املجاورة، سبيل عىل هنا أنَّ اجلرَّ األول:
العرب: قول ومنه باملجاورة، فتجرُّ باجلرِّ (رؤوسكم) هلا واملجاور حكامً، ال

.٢١٥/١ املمتع الرشح انظر: (١)
.٢٤٢ السبعة انظر: وأيب عمرو. ومحزة كثري هي قراءة ابن (٢)
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والداه، رباه

ومقتىض املرفوع، حر) لـ(جُ فةٌ  صِ أنَّه  مع ، ربٍ خَ بجرِّ ( رِبٍ خَ بٍّ ضَ حر جُ (هذا
سبيل عىل ته جرَّ العرب ولكن مرفوعة، املرفوع صفة ألن رب)؛ (خَ رفع القواعد

املجاورة.

اجلر؛ قراءة وأما جلني، الرِّ غسل وجوب عىل دلَّت  النَّصب قراءة أن الثاين:
ألن أنفسكم؛ به غسالً تتعبون يكون ال كاملسح، إِيَّاها غسلكم اجعلوا فمعناها:
التي ا هي ودلكها؛ ألهنَّ جلني الرِّ غسل من يكثر قد العادة به جرت فيام اإلِنسان
ما ُ رسْ كَ يظهر فيام باجلرِّ صدَ فقُ غسلها، يف يزيد أن العادة فمقتىض ،األذ تبارش

.األذ تالقيان ألهنام اللتان جلني؛ الرِّ غسل يف من املبالغة النَّاسُ يعتادهُ

جل، الرِّ أحوال من  حال عىل منهام واحدة كلُّ لُ نزَّ تُ القراءتني أن الثالث:
حاالن: جل وللرِّ

غسلها. جيب وهنا ، مكشوفةً تكونَ أن األوىل: ـ
ها. مسحُ فيجب فِّ ونحوه باخلُ تكونَ مستورةً أن الثانية: ـ

األوجه أصحُّ وهذا ذلك، بيَّنت ةُ نَّ والسُّ ل، جْ الرِّ ْ حايلَ عىل  القراءتان ل نَزَّ فتُ
حيث تعاىل اهللا كتاب من فُ يُعرَ ما وعىل القواعد، متمشٍّ عىل وهو فاً، ها تكلُّ وأقلُّ

عىل معنى يناسبها. قراءة كلُّ لُ نزَّ تُ
ني)(١). اخلفَّ عىل إىل املسح إشارة اآلية ويكون يف

كام أنه نحوية، عىل داللة املبني الفقهي، التفصيل لذلك بطوله النص نقلت هذا
النحو، قواعد مع له متشيه اختياره أسباب من وكان اختيار الرأي الثالث، عىل نصَّ

ظاهر. تكلف أو ضعيف، وجه جلوءٍ إىل من غري
مأخذه من إىل يشري أن دون الترصيفي النحوي أو املعنى يستنبط الشيخ وقد

.٢١٥/١-٢١٧ املمتع الرشح (١)
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w v u t s r q p) تعاىل: قوله فلام فرسَّ والترصيف، النحو
  (©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
يغتسلن، أي: رن: ويتطهَّ احليض، ينقطع بمعنى: رن) هُ أن (يطْ ر قرَّ (البقرة:٢٢٢)،
عىل مبني التفريق فهذا تعني االغتسال(١). ن) رْ هَّ األخر (حتى يطَّ القراءة وذكر أن
وهذه ل) يفعُ ل (فعُ باب  من جمرد، ثالثي فعل ن) رْ (يطهُ فالفعل: رصيف،  أساس
ترصف مطلق، فيها لإلنسان ليس وما كالطبائع، الالزمة، للصفات تأيت الصيغة

ونحوها(٢). والسهولة والصعوبة والكرم والرشف والقبح، كاحلسن،
يتكلفها اإلنسان وال يعتملها، فناسب ال التي الالزمة، الصفات والطهارة من

فيه. ترصف للمرأة يكون ال الذي الدم، انقطاع عىل حتمل أن
ومن ر)، بالفعل (تطهَّ يعرب عنه وترصف، فناسب أن فهو اعتامل االغتسال، أما
اآلية محل وقد عليه. االغتسال حلمل ل) التكلف(٣)، املناسب (تفعَّ وزن دالالت

املفرسين(٤). من مجع هذا عىل

       

كان أحد املرجحات ولذا الرشعي، البحث يف أساس تقتضيه اللغة بام االعتداد
التفسري(٥). يف

عدم به ما رجح املسلك، الشيخ ابن عثيمني هذا سلك فيها التي األمثلة ومن
الطهارة اشرتاط عىل تعاىل: (( * + ,)  (الواقعة:٧٩)، بقوله االستدالل
الطهارة) وجوب من (أي رَ اجلمهور كَ ذَ ما املراد كان (ولو قال: الكريم، القرآن ملس

.٨٠/٣ تفسري القرآن الكريم (١)
.١٩٥ والتسهيل ،٧٤/١ للريض الشافية ورشر ،٢٨/٤ انظر: الكتاب (٢)

.١٨٤/١ واملمتع ،٧٤ امللوكي ورشح ،٩١/١ واملنصف ،٧٤/١ انظر: الكتاب (٣)
.٥٩/٣ القرآن ألحكام واجلامع ،١٨٦/١ العريب البن القرآن وأحكام ،٤١٩/٦ الكبري التفسري انظر: (٤)

.٣٦٩/٢ للحريب الرتجيح وقواعد ،١،٢١٣ السبت خلالد التفسري قواعد انظر: (٥)

    



٢٣٣٦
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

يعني: املشددة، اهلاء وكرس املفتوحة الطاء بتشديد رون) هِّ املطَّ إال ه يمسُّ لقال: (ال
اهللا قال فاعل، كام اسم ر) اسم مفعول، وبني (املتطهِّ ر) (املطهَّ بني املتطهرين، وفرق

(ª » ¬ ® ¯ °)  (البقرة:٢٢٢)(١). تعاىل:

داللته عىل التفضيل اسم  بقاء اختياره ا، أيضً الترصيف بداللة ومن ترجيحه
وجعله منه، التفضيل سلب اختار بعضهم أنَّ نحو: (اهللا أكرب)، فذكر يف األصلية
عىل داللة أقلَّ الفاعل اسم بأنَّ ذلك فردَّ  املشبهة)، (الصفة الفاعل اسم بمعنى
أكرب) قال: (اهللا ملن ا تفضيل خالفً اسم ألن (أكرب) ...) قال: التفضيل، من الكامل
يف أقل الفاعل اسم ألن غلط؛ هذا  فإن الفاعل،  اسم  بمعنى أي: كبري، بمعنى
املفضل تساوي يمنع التفضيل اسم  ألن التفضيل؛ اسم من الكامل عىل الداللة
مل زيد عامل، قلت: فإذا ذلك، يمنع ال الفاعل واسم الوصف، يف  عليه واملفضل
عمرو، دلّ من أعلم قلت: زيد عاملاً، وإذا كان إذا العلم يف عمرو يساويه أن يمنع

أعلم. زيداً وأن يساويه ال أنه عىل

أشبه ذلك و(اهللا أكرب)، وما أعلم)، (اهللا يفرسون رمحهم اهللا، العلامء، وبعض
أن شك وال واملخلوق، اخلالق بني مفاضلة هناك أن يكون من ا حذرً الفاعل باسم
ال بل عليه، املفضل واملفضل تساوي تستلزم وال حاصلة، فاملفاضلة خطأ، هذا

ذلك...)(٢). تقتيض

يف يرتجح قد ولكنَّه ذكرها، التي  األمثلة هذه  يف صحيح اختاره الذي وهذا 
e d c b a ` تعاىل: (_ كقوله التفضيل، معنى سلب أخر نصوص
(هود:  (¢  ¡ ے   ~  }  |  {) تعاىل:  وقوله ،(٢٢٨ (البقرة:  (g  f
،(٢٧ تعاىل: (= < ? @ F E D C B A) (الروم: وقوله ،(٧٨

.٣١٨/١ املمتع الرشح (١)

.١٤١/٥ املمتع الرشح (٢)



٢٣٣٧

ال حق الزوج غري ألن باهبا؛ عىل ليست هنا (وأحق البقرة: آية يف  حيان أبو قال
يف أيضاً  هلا حق وال للزوج، ذلك إنام العدة، مدة يف الزوجة عىل تسليط وال له 
ذهب كام بردهن)(١). حقيقون قيل: وبعولتهن فكأنه له ردها، كان أبت لو بل ذلك،
وإىل هود(٢)، يف آية بابه خارج عن أنَّ التفضيل إىل واآللويس حيان وأبو القرطبي
عليه(٣). ٌ هنيِّ عليه): (أهون معنى وأنَّ الروم، يف آية املفرسين من مجع ذهب هذا

االستعامل(٤). هذا ا أيضً النحويون ز وجوَّ
ا، مطلقً التفضيل معنى من خيلو ال التفضيل أنَّ (أفعل) إىل طائفة ذهب وقد

متعددة(٥). بتوجيهات اآليات هذه هوا ووجَّ
به التعبري أن (يف  إالَّ التفضيل، معنى عن قد خيرج (أفعل) أنَّ يل يظهر والذي
يف قوله (أحق) املشبهة، فالتعبري بـ أو بالصفة الفاعل باسم التعبري مبالغة عىل زيادة
وكذا  (حقيقني)، بـ التعبري األحقية من عىل الداللة يف أدق (a ̀ تعاىل: (_ 
وعىل زيادة املشاركة، عىل يدل كان أفعل التفضيل فإذا ونحوها، و(أهون)... (أطهر)
الوصف خيرج عن زيادة مل ولكنه خرج عن املشاركة، السابقة، األمثلة يف املفضل، فإنه

عليه)(٦). ال ختتص باملفضل مطلقة، زيادة ولكنها زيادة، املفضل ففي ل، املفضَّ يف

.١٨٨/٢ املحيط البحر (١)
.١٠٦/١٢ وروح املعاين ،٢٤٦/٥ املحيط والبحر ،٥١/٩ ألحكام القرآن اجلامع انظر: (٢)

البغوي وتفسري ،٢٢٠/٣ والكشاف ،١٨٣/٤ للزجاج القرآن ومعاين ،٣٦/٢١ البيان جامع  انظر:  (٣)
املحيط والبحر ،١٠٣٩/٢ والتبيان ،١٥/١٤ القرآن ألحكام واجلامع ،٢٩٧/٦ املسري وزاد ،٤٩٢/٣

.١٦٩/٧
،٧٨٠/١ /٢ للريض الكافية ورشح ،٥٠/٣ مالك البن التسهيل ورشح ،١٠٣/٦ املفصل رشح انظر: (٤)

.١٧٦/٢ واملساعد
والكشاف ،٨٥/١٢ البيان وجامع  ،٣٢٣/٢ للفراء القرآن معاين عليها: وزد السابقة، احلاشية انظر: (٥)
البيضاوي وتفسري ،٩٦/٢٥ الكبري والتفسري ،٢٩٧/٦ املسري وزاد ،٣٣٥/٤ الوجيز واملحرر ،٣٦٦/١

.٣٩/٩ املصون والدر ،١٠٣٩/٢ والتبيان ،٣٤٤/٣
.٤٠٢ الكريم القرآن يف الداليل وأثره الترصيفي (٦) اخلالف
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

     

يبعد ولذا االختصار، شدة العلمية  املتون من كثري يف األسلوب سامت من
عليه، فيوهم املعطوف يبعد إذ باالستئناف، العطف ويلتبس عليه، عام يعود الضمري

العطف. يوهم والنص يستأنف أو مستأنفة، اجلملة النص أنَّ

ا،  كثريً يُعنى هبذا ~ الشيخ بدَّ من اإلعراب، فكان ال اإلهيام هذا مثل ويف
صداقها املرأة ومتلك الزاد: صاحب رشح قول ملا أنَّه ذلك: فمن متوافرة، هذا وأمثلة
قال: (وقوله: ( هُ نُ فيضمَ هُ قبضَ ها زوجُ ها يمنعَ أن إال ضامهنا، فمن تلف وإن بالعقد..
ما عىل معطوف إنه قلنا: لو النصب؛ ألننا جيوز وال الرفع، فيها املتعني ( هُ (فيضمنُ
يستقيم)(١). وهذا ال يضمنه، زوجها قبضه، إال أن يمنعها إال أن التقدير صار سبق

الزاد صاحب قول ملا رشح قوله ا أيضً ومثله االستئناف، عىل مرفوع أنه يريد فهو
عىل بالرفع ( (فيعيدُ (قوله:  برفق: تلقينه فيعيد  بعده يتكلم أن إال  اجلنائز: باب يف
عطفاً بالنصب ( (فيعيدَ قلنا: لو فيام واملعنى يفسد للعطف.. تصلح ال ألهنا االستئناف؛
املقصود..)(٢). وهذا ليس هو يعيد، يتكلم فإنه إال أن يكون املعنى ألن (يتكلم)؛ عىل
يف عثيمني ابن منهج معامل يلخص أن يمكن املواضع، عىل هذه الوقوف وبعد
والترصيف النحو بأمهية الطالب إلقناع تطبيقية وسائل اختذ أنه  يف اجلانب هذا

الوسائل: تلك ومن الرشعي، العلم لطالب
نحوية، مسائل ذكر يف االستطراد خالل من الطالب، عىل النحوية املادة عرض ١ـ
العلمية. باملنظومات والربط التمثيل، من خالل إدراكها وتيسري هلا، واالستشهاد

الرشعي، واالستنباط منه. فهم النص يف النحوية الداللة عىل التعويل ٢ـ
وتفكيكها. العلمية غوامض املتون لرشح النحوي التحليل استعامل ٣ـ

.٢٨٩/١٢ املمتع الرشح (١)
.٢٤٨/٥ املمتع الرشح (٢)
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