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 هـ(  838للحلوائي المصري )ت  شرح جديد على كافية ابن الحاجب 

 )قراءة في منهج التأليف(

The new explanation of Kafiyat Ibn Al HajibAl-Halawa'ae 

Al-Masri (d. 838 A.H.) (Reading in authorship method) 
 Eidani-Lecturer: Ali Habib Al                            (1)  العيدانيم.م علي حبيب 

 الملخص

  منقولة   كوهنا  النفيســــة،  اخلطّية النســــخ  إحدى على العلمي والتحليل القراءة  خالل من الضــــوء يســــلط حث
 -( هـــــ 646ت) عمر بن عثمان  - احلاجب  ابن  كافية  شرح وهي  ومصححة ، عليه، ومقروءة   املؤلف، خطّ   عن

 .عديدة لسنوات مصر يف املقيم ،(هـ838ت) احللوائي حممد الدين جلالل
ــبقهما  حمورين يف البحث وجاء   املنت: )والثاين  ،(وانســــــــــخه  الشــــــــــرح  كاتب: )منه األول بفرعني،  متهيد  يســــــــ
 الثاين، احملور  أّما  ،(للمخطوط  والعلمي والتارخيي  املادي الوصــــــــــف: )وهو األول،  احملور يليه(. وأمهيته  املشــــــــــروح

 (.الشرح هذا يف املتبع النحوي التأليف منهج  ضوء يف قراءة: )فهو
Abstract 
A research that highlights, through reading and scientific analysis, one of the 

precious written transcripts, as they are transferred from the author's 

handwriting, read over his method and corrected, which is sharh (explanation 

of) kafiyat Ibn al-Hajib - Othman Ibn Omar (d. 646 A.H.) - by Jalal ad-Din 

Muhammad al- Halawa'ae (d. 838 AH.), he was residing in Egypt for many 

years. 
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The research is divided into two axes preceded by a forward into two 

sections, the first of which is: (the author of the annotation and its transcriber), 

and the second is: (the annotated text and its importance). Followed by the first 

axis, which is: (the physical, historical and scientific description of the 

manuscript), while the second axis is: (reading in light of the grammatical 

authorship method followed in this explanation). 

 المقدمة

ـصـــــالة و  ــرّيه آلة حُيرتز  ا عن اخلطأ يف الّلســــــان، وال الســــــالم احلمُد هلِل الذي جعل النحو مفتاح البيان، وصــــ
 على أمراء البيان والكالم حمّمد وآله الكرام.

ا بعــــُد، فال خيفى   أّن علَم النحو العريّب من العلوم اجلليلــــة اليت انلــــت اهتمــــام العلمــــاء    لــــبٍّ على ذي  أمــــّ
َد العزيز الذي تعاه هللاِ من صــــلِة هذا العلِم املباشــــرِة بكتاِب  متأتٍّ والدارســــني قدميا  وحديثا ، وال شــــّك أّن ذلك 

ــلموَن على فهِمِه وإجادِة قراءتِِه وتالوتِِه، إذ  ــأَ املسـ ــاجِد  اإلقراءِ هذا العلُم يف حلقاِت  نشـ اليت كانت تُعقد يف مسـ
 شيئا  فشيئا  بتطور احلياِة العقليِة للعرِب واملسلمني. ، مثّ منا وتطّورَبدءٍ املسلمني ابدئ ذي 

ُه وأصـوَله،   أُّلفتأنا العلماء  وكان صـدى هذا االهتمام واالعتناء من قبل   فيه َبدءا  رسـائُل صـغريةو تضـّم أسـسـَ
مُثّ تُبعت مبصــّنفاٍت الغالب عليها هو النحو مع عدِم خلّوها من فروع أخرى ذات صــلٍة ابلنحو ككتاب ســيبويه  

طابَع   واملقتضــب للمربد وغريمها، مث توالت بعد ذلك كتُب املتون النحوية، ومنها ما اختذ طابَع النثر، وآخر اختذ
ــكلني ــي -أعين املنثور واملنظوم-النظم، وكال الشــ ــرح ألفاظه وفّك عباراته  بعد مضــ حقبة من الزمن احتاج إىل شــ

والتفريع على قواعده الرئيســــية، فظهرت لنا كتب الشــــروح واحلواشــــي اليت كانت تتناول املنت النحوّي نثرا  ونظما   
 ابلشرح والتفصيل والتفريع.

ــة أرادها وهذا النوع من املؤلّ  ــاٍت علميٍة، وتوضـــيح ملفاهيَم غامضـ ــّمنه من مناقشـ فات ذو أمهية ابلغةق ملا يتضـ
ابلشـواهد النحوية دنواعها املختلفة، سّا يعكس   عن غناها  فضـال  واملخالفة،  املاتن، وسـرِد مجلٍة من اآلراِء املؤالفة 

 العقلية النحوية اليت كان ميتلكها علماء النحو آنذاك.
النحوية اليت تناوهلا العلماء ابلشــــــرح والتحشــــــية الكافية يف النحو البن احلاجب النحوّي املالكّي ومن املتون  

ـصـــــي عدد الشــــــروح واحلواشــــــي عليها مبا يقارب )  646)ت  شــــــرحا  وحاشــــــية (، وذلك حلســــــن    68ه(، إذ أُح
ـصـــــــنيفها وجودة إتقاهنا، وكذلك مالءمتها للدرس النحوّي من حيث إهنا على وجازهتا حوت مقاصــــــــد النحو  ت

ه(، وقد احتضـنت ِخزانة العتبة العباسـّية املقّدسـة    838دسـرها، ومن تلك الشـروح شـرح احللوائّي املصـرّي )ت 
يف كربالء هذه النسـخة الفريدة هلذا الشـرح اليت هي خبط تلميذ الشـارح نور الدين اجلركسـّي البشـبغاوّي القاهرّي  

موضــــــــــــــوع حثنـا، وكـان وراء هـذا االختيـار مجلـة أمور أمههـا أّن   ه(، وقـد وقع اختيـاران عليهـا لتكون   868)ت  
النســــخة اخلطية نســــخة نفيســــة ُكتبت خبّط تلميذ املؤّلف وقرئت عليه، ومل تســــّلط عليها األضــــواء، ومل خترج إىل 
ــرية، فقد  ـصــــ ــتن ــيات يف اجلامعة املســـــ النور إىل اآلن حســـــــب تتبعنا إاّل أهنا قيد التحقيق من قبل إحدى التدريســـــ

 شرعت  ا قبل أشهر عدة.
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 28:  العدد

 
هـــــــــ( قراءة يف منهج 838وقد  ّينا البحث بـــــــــ)شرح جديد على كافية ابن احلاجب للحلوائي املصري )ت 

 التأليف(، وقسمناه على حمورين يسبقهما متهيد بفرعني.
)الوصــــــف  األول منه: )كاتب الشــــــرح وانســــــخه(، والثاين: )املنت املشــــــروح وأمهيته(، يليه احملور األول وهو:  

املادي والتارخيي والعلمي للمخطوط(. أّما احملور الثاين فهو )قراءة يف ضــوء منهج التأليف النحوي املتبع يف هذا 
 الشرح(.

 الصفحة األوىل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة الثانية
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 الصفحة ماقبل األخرية
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 الصفحة األخرية
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 التمهيد

 توطئة: 

الشـــرح: هو كشـــف الغامض وتفســـريه، وهو التوضـــيح والبيان، ويعين الشـــرح التوســـيع واإلفســـاح، أو التعليق  
 على مصّنف يدرس من وجهة نظر علوم خمتلفة.
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 28:  العدد

 
ويعّد الشــــــرح من أهم أشــــــكال التأليف التابع الذي يدور حول نّص حمورّي، ويعّد كذلك من أهم عالقات  

 (2)وأكثرها استمرارا  وجتددا  عرب العصور.التأليف 
ـصــــــر بلد الشـــــــروح، وعلى التحديد مدينة اإلســـــــكندريّة، فمنذ فجرها األول أعطت   وال نبالغ إذا قلنا: إّن م
ــابق هلا، وينبغي إعادة النظر يف قيمة املخطوطات   اإلســــــــكندرية للعامل فهما  جديدا  وشــــــــرحا  مبتكرا  للرتاث الســــــ

 ا بعضهم درجة اثنية من املخطوطات وليست خمطوطات رائدة يف حّد ذاهتا.الشارحة اليت يعّده
ـصــري متنا  لعدة أجيال   ـصــرات كانت ال تلبث أن ت وقّرر الدكتور رضـــوان الســـّيد بوضـــوح: أّن الشـــروح واملخت

املذهب   إّن املوجزات والشروح حتّولت إىل متون مرحلّية أو دائمة، يرتىّب عليها فتيان »من الفقهاء، حيث يقول:  
 (3).«الفقهي

ـــحة  للغرـيب من األلـفاظ، ومرتمـجة  لألعـيان اـلذين ورد ذكرهم يف   ــروح ـكذـلك يف كوهـنا موضـــــــــــ وتكمن أمهـية الشـــــــــــ
ــعر واخلطب واحلكم، فهي بذلك مرجع   صـــــــــــــوص الشـــــــــــ ــتطراد يف ذكر الوقائع واألايم واألحداث ون املتون، مث االســـــــــــ

 الباحث، وغنية املتأدب، ومراد املستفيد. 
ــروح، فإّن هناك فنوان  أخرى مثل: كتب اللغة واألدب، حتتاج  ــول حتتاج إىل شـ وإذا كانت كتب الفقه واألصـ
إىل شــروح توضــح أســرارها، ومن هنا فقد برزت لنا الكثري من الشــروح على الكتب النحويّة ومنذ الزمن البعيد، 

احللوائّي، واليت ســـيكون ا جلالل الدين ومن هذه الشـــروح هو )شـــرح كافية ابن احلاجب( النســـخة اليت بني أيدين
 بتسليط الضوء عليها وعلى املنت األصلي، وذلك من خالل فرعني:  كفيال  التمهيد  

 األول: كاتب الشرح وناسخه: 

بن يوســـــف بن احلســـــن بن حممود البدر بن العّز احللوائّي الشـــــافعّي، قدم حلب ســـــنة تســـــع   الشـــــارح: حمّمد
 (4)يف بلدة )حصن كيفا( يف تركيا يشغل الّناس ابلعلم. وعشرين وشامنائة فحّج، وأقام

لوامع الغرر »هــــ(، صاحب كتاب  893شهاب الدين أمحد بن إ اعيل الكوراين )ت  من تالميذه: الشيخ 
 (5).«يف شرح فرائد الدرر
دين البدر بن حســن بن حممود العّز بن اجلالل الســرائّي األصــل التربيزّي الشــافعّي، والد احملمّ   والده: يوســف

ـــنة ثالثني   ا، ُوـلد ســــــــــــ ا عـاـبد  واجلمـال واجلالل، ويعرف ابحللوائّي، كـان إـماـم ا عالـمة  حمّقـق ا، حســــــــــــــن اخللق، زاهـد 
ــانيفه:   ـصــــ ــد، من ت ــبعمائة، تتلمذ على اجلالل القزوييّن والبهاء اخلوجنّي والعضـــــ ــلي»وســـــ ــرح املنهاج األصـــــ ، «شـــــ

 .«حاشية على شرح الشافية يف الصرف»، «حاشية على الكّشاف»، «األ اء احلس »، «أربعني النوويّ »
 (6)هـ(. 838تويف الشارح حصن كيفا سنة )

احلنفّي، شــاعرو    الدمشــقيّ  مث   ســودون اجلركســّي البشــبغاوّي القاهريّ   بن  احلســن علي  أبو الدين الناســخ: نور
 أديب، فكهو ماجن، صاحب الديوان املشهور، واخلراع املنشور.

 
 . 367الشرح والتفسري، حاجة إنسانّية ووظيفة علمّية، حث للدكتور كمال عرفات نبهان، منشور يف كتاب املخطوطات الشارحة ص  -2
 . 14املخطوطات الشارحة:  -3
 .5/92ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي: مج -4
 . 179  -178الدين الكوراين: لوامع الغرر شرح فرائد الدرر، شهاب  -5
 .310 -5/309ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع:مج -6
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هـــــــــــــــــــــ(، ونشــــــأ وتعّلم  ا، ومن الذين تتلمذ عليهم حمّمد بن يوســــــف احللوائّي  810لقاهرة ســــــنة )ُولد يف ا
صــــــاحب الشــــــرح على الكافّية، وقرأ القرآن عند الشــــــهاب النعمايّن، وقرأ على الســــــعد بن الديرّي شــــــرح عقيدة 

ـصــــيّن والشـــــهابني  اخلواص واألبشـــــيطّي، النســـــفّي، وعلى ابن اجملدّي يف امليقات، وأخذ العروس على اجلالل احل
 وغريهم.

. وقال الســخاوّي: شــارك مشــاركة جيدة يف فنون، وحّج مرارا ، وســافر يف (7)العاّلمةنعته ابن العماد ابإلمام  
 بعض املساجد. وأَمّ بعض الغزوات، 

ــعره طريقة هي غاية يف اجملون واهلزل واخلالعة، فراج أمره فيها جدًّا، وطار ا ه بذلك  ســــــــــــلك يف أكثر شــــــــــ
 وتنافس الظرفاء و وهم يف حتصيل ديوانه، ومن نظمه:

يب  الذوا  األترا   من  حســـــــــــن  ــار   أقمـــ
لــواحــظــهــم  تــغــرى  قــــــدودهــم   مــــــالــــــت 
ذوائــبــهــم  أرخــوا  مــنــــــاطــقــهــم   شــــــــــــــــدوا 

 

 إن رمـــت ف نفس ختليصـــــــــــــاً فال ذويب 
 واســـــــــتأســـــــــروا كل  مطعوم ومضـــــــــروب 
ومســــــــــــلوب مســــــــــــلوب  ـبني  ـنزل   ـفـلم 

 

،  ( 9)العبوس« ومضــــحك »نزهة النفوس اخلاطر«،  ونزهة الناظر  »قرة، (8)«ديوان ابن ســــودون »من مؤلفاته: 
 .«مقّدمتان »

هـ(، وُدفن    868دخل البالد الشامّية فلزم طريقته وقدرت منيته يف دمشق يوم اجلمعة منتصف رجب سنة )
 (10)مبقربة الفراديس.

 الثاني: المتن المشروح وأهميته: 

ـصـــر يف القواعد النحويّة، أصــــبح من املتون الدراســــّية منذ القدمي لدى منت جّيد معروف جدًّا،    الكافية: وخمت
 (11)طالب العلوم الدينّية.
 ابن احلاجبا ألهفه  أن  انتشـــار ا واســـع ا يف اآلفاقق فمنذ تالعلماء، وانتشـــر ابهتمام كبري من  حظيت الكافية  

، ومنهم َمن أعر ا كلمة  كلمة، ومنهم َمن نظمهاق ليســهل  تتابعت عليها شــروح العلماء، بدء ا من مؤّلِفها نفاســه
ا، بل إنه منهم َمن ترمجها إىل غري العربية،  ــ  ـصــــــرها أيضـــــ ــنيفها  وما ذلك إاله حفظها، ومنهم َمن اخت ـصــــ حلســـــــن ت

 .وجودته وإتقانه
هنا على وجازهتا قد حوت مقاصــد النحو دســرها، وملا هلا من  إمن حيث   ملالءمتها للدرس النحويّ   وكذلك

 .سب إليها فاشتهر ابلكافيجيّ ا حىت نُ ا شديد  ن ولع  ا ولع  سيزات أهلتها لذلك، ومن النحاة مَ 
أتثريها فيهم شحذت قرائح هنا لفرط  إها حىت  ومن مظاهر إعجاب العلماء  ا واعتزازهم كثرة ما قيل يف حقّ 

 بعضهم فقال فيها شعرا ، من ذلك قول بعضهم:

 
 .307ينظر شذرات الذهب، ابن العماد احلنبلي:  -7
 توجد نسخة منه يف مدرسة حسن ابشا اجلليلّي ابملوصل، ومصّورهتا يف مركز تصوير املخطوطات وفهرستها يف العتبة العّباسّية املقّدسة.  -8
 هـ. 1280جمموعة أشعار ونكات، وغريمها من اجلدايت واهلزليات، طُبع يف مصر سنة  -9

مج  -10 التاسع:  القرن  ألهل  الالمع  الضوء  الذريعة:  220-  3/219ينظر:  ق9،  العارفني: 4/293األعالم:    ،1/25،  هدية   ،
 .1/124، معجم املطبوعات العربّية: 1/734

 . 10/215ينظر: الرتاث العريب املخطوط:  -11



  

156 

 28:  العدد

اـلكــــــاـفيــــــة   عـني  ـثــــــل  أبصـــــــــــرت   مــــــا 
ــهــــــا  ــظـ ــفـ حـ ألـــزم  ــنـــحـــو  ــلـ لـ ــبــــــا  طــــــالـ  ف 

 

ــافيــــــة  شــــــــــــــ املــــــ رب  تــــــدرى   جمموعــــــة 
لــــــ  كــــــافـــيــــــة  أ ــــــا  يـــقـــيـــنــــــاً   واعـــلـــم 

 

 وقال اآلخر:
 صـــــــــــاا اإلـمام الـفاضـــــــــــل ابن احلـاجـب
الــــورى  بــــني  ــنــــهــــــا  حســــــــــــ تــــواتــــر   ملــــــا 

 

فــــــأخـــفــــــاهــــــا    احلــــــاجــــــب درراً   كـــغـــمـــز 
 ( 12)قالت: أان السـحر احلالل فحاج يب

 

على ما أورده   وإمتام ا للفائدة ســـــــــنورد الشـــــــــروح واحلواشـــــــــي اليت وضـــــــــعت على كافية ابن احلاجب، اعتمادا  
 (، وكاآليت:805- 803( الصفحة )25مصطفى دراييت يف فهرس )فنخا( اجلزء )

 أمحد، ابن ابشاذ.اجلمل اهلادية يف شرح املقّدمة الكافيةق طاهر بن 
 .هـ( 686)ت  األسرتاابديّ الدين حممد بن احلسن رضي  قشرح رضيشرح الكافية = 

 هـ(. 694ابن القواس، أكمله سنة ) عبد العزيز بن زيد بن مجعة املوصليّ  الكافيةق شرح
 هناية املطالب يف نظم كافية ابن احلاجبق حمّمد بن عبد هللا املضرّي الكويّف.

 الوافية بنظم الكافيةق علي بن مصلح.
 هـ(. 717شرح الكافية الكبريق حسن بن حمّمد األسرتاابدّي )ت 

 هـ(. 717شرح الكافية املتوسطق حسن بن حمّمد األسرتاابدّي )ت 
 هـ(. 727)ت  جنم الدين أمحد بن حممد القمويلّ  الكافيةق شرح
 (.هـ 728الكافيةق حسن بن حمّمد نظام األعرج )ت  شرح

 .هـ( 801)ت  أيب بكر اخلبيصيّ  الكافيةق حمّمد بن شرحاملوشح يف 
 هـ(. 749)ت  مشس الدين حممود بن عبد الرمحن األصفهاينّ  الكافيةق شرح

 هـ(. 792)ت  مسعود بن عمر التفتازاينّ  حاشية الكافيةق
 هـ(. 9شرح خطبة الكافيةق إسحاق بن حمّمد الدهلوّي )ق

 هـ(. 9ّمد الدهلوّي )قشرح الكافيةق إسحاق بن حم
 هـ(. 815تيسري الكافيةق علي بن حمّمد األبزرّي )ت 
 هـ(.816شرح الكافيةق علي بن حمّمد اجلرجايّن )ت

 هـ(. 816حاشية املوشح يف شرح الكافيةق علي بن حمّمد اجلرجايّن )ت 
 هـ(. 816حاشية الوافية يف شرح الكافيةق علي بن حمّمد اجلرجايّن )ت 

 هـ(. 849يف شرح الكافيةق أمحد بن مشس الدين دولت آابدّي )ت املعافية 
 هـ(. 850كشف الوافية يف شرح الكافيةق حمّمد بن عمر احلليّب )ت 

 هـ(. 870أوىف الوافية يف شرح الكافيةق حاج اباب بن إبراهيم الطوسّي )ت 
 ـ(.ه 898الفوائد الضيائية يف شرح الكافيةق عبد الرمحن بن أمحد اجلامّي )ت 

 هـ(.10إرجاع املتعلمنيق حمّمد أمني اهلروّي )ق

 
 .31، اجلامي: شرح كافية ابن احلاجب، الفوائد الضيائية  -12
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 هـ(. 10ترمجة وشرح الكافيةق أبو الفتح احلسييّن )ق
 هـ(. 951شرح الكافيةق إبراهيم بن حمّمد عصام الدين اإلسفراييّن )ت 

 هـ(. 1000شرح الكافيةق حممد السودّي )ت 
 هـ(. 1024حاشية الكافيةق حسن بن حممد البورييّن )ت 

 هـ(. 1029الراغب يف اإلعراب عن مقدمة ابن احلاجبق قاسم بن حمّمد املنصور ابهلل)ت  حتفة
 هـ(. 1076شرح الكافيةق حممد بن صفي الدين السبهرّي )ت 

 هـ(. 12القيود الوافية يف شرح الكافية والشافيةق عبد الباقي بن حممد حسني )ق
 هـ(. 1112اجلزائرّي )ت حاشية شرح الكافيةق نعمة هللا بن عبد هللا 

 هـ(. 1120شرح الكافيةق حمّمد هادي بن حمّمد صال املازندرايّن )ت 
 هـ(. 1137خالصة النحوق حمّمد بن حسن الفاضل اهلندّي )ت 

 هـ(. 1150الصافية يف نظم الكافيةق حمّمد بن حمّمد مهدي احلسيين السيفّي )ت 
 هـ(. 1168أمحد زاده الزييّن )ت  الفوائد الشافية على إعراب الكافيةق حسني بن

 هـ(.   1173جامع الغموس وخمزن األسرار ومنبع الفيوسق عبد النيب بن عبد الرسول أمحد النكرّي)ت  
 شرح أبيات خبيصيق عيسى بن أمحد الشريوايّن.

 غاية التحقيقق صفي الدين بن نصري الدين املعّلم.
 شرح الكافيةق علي املازندرايّن.

 م الدين سعيد.شرح الكافيةق جن
 حتقيق مسألة الكحل من الكافيةق جنم الدين سعيد العجمّي.

 شرح الكافيةق موال صادق.
 شرح الكافيةق منصور بن فالح اليمييّن.

 عون الوافية يف شرح الكافيةق كمال بن علي بن إسحاق.
 ترمجة وشرح الكافيةق حممد القندهارّي.

 الليثّي.اللوامع الشمسيةق أبو القاسم بن أيب عمرو 
 شرح الكافيةق أمحد بن علي الغجدوايّن.
 غاية االختصارق أمحد بن حمّمد القزوييّن.

 شرح الكافيةق حمّمد قاسم البخارّي.
 حتفة الراغبق إمام خالدي.

 خالصة الكافيةق مال صال بن مال عبد هللا.
 عنوان(. 2حتفة الشافية يف شرح الكافيةق )

 حتقيق تعريف ابن احلاجب للحرف.
 عنوان(. 4تركيب الكافيةق )
 عنوان(. 3حاشية الكافية )
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 عنوان(. 4حاشية الكافية )الف( )

 عنوان(. 3حاشية الكافيةق )
 احلاشية املتوسطة.

 حل مشكالت كتاب الكافية.
 عنوان(. 37شرح الكافية )

 شرح الكافية يف مبحث التنازع.
 شرح خطبة الكافية.

 شرح الكافية.
 عنوان(.2احلاجبق )شرح كافية ابن 

 ترمجة وشرح الكافية.
 عنوان(. 3ترمجة الكافيةق )

 اجملمع الثاين يف خالصة علم النحو.
 النخبة= خالصة الكافية.

وَمن رام البســط فيما خيّص النســخ املعروضــة آنفا فيكفيه الرجوع إىل الفهرس املذكور، ليســتدل على أماكن 
 ملهمة املتعلقة  ا.وجودها، ونسخها األخرى، وبعض املعلومات ا

 المحور األول: الوصف العلمي والتاريخي والمادي للمخطوط

 الوصف العلمي: 

هـــــــــــــ(، أوضح به الشارح املبهمات، وأشار    646شرح مزجّي على كافية ابن احلاجب عثمان بن عمر )ت 
 إىل املنت بـ )قوله، قال املصّنف(، وميكن إجياز الوصف العلمي للنسخة مبا أييت:

التعليل: من الظواهر البارزة يف الشرح، وهي بيان سبب ذهاب املصنف إىل رأي معني، أو قول معني، رمبا   .1
صــــــــــــنف أو رأيه، وكذلك تعليل بعض املســــــــــــائل النحوية   هو خالف املشــــــــــــهور، مث اجلواب الوايف لقول امل

 األخرى.
كن أن ترد على ابن احلاجب، الدفاع عن املصـنف، وذلك عن طريق دفع اإلشـكاالت املقّدرة اليت من املم .2

 مث يليها حّل هذه اإلشكاالت.
ـصــيته  .3 التعّرس إىل آراء العلماء من النحاة، مع طرح رأيه النحوي يف بعض املســـائل، سا يكشـــف عن شـــخ

 العلمية وفكره النحوي.
ــطلحات النحويّة، إذا ما علمنا أّن هذا ه .4 ـصــــ ــطالحّية للم و املنهج االهتمام إبيراد التعريفات اللغويّة واالصـــــ

 احلديث املتبع اآلن يف الدراسات النحويّة احلديثة، وكذلك تعريفه لألمكنة والبلدان يف أكثر من موضع.
االسـتشـهاد: تعّد االسـتشـهادات القرانّية، والشـعريّة، وغريمها من الوسـائل اليت كان الشـارح يعضـّد  ا رأيه،  .5

 ن والقراءة والشعر واحلديث.أو الرأي الذي يطرقه، وتنّوعت شواهد الشرح بني القرآ
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 الوصف التاريخي: 

يعّد الوصــــــف التارخيي للمخطوطات من أهم األوصــــــاف، كونه يبنّي احلقبة الزمنّية اليت ُكتبت  ا النســــــخة،  
 ومدى نفاستها، وقيمتها املاديّة، وميكن إجياز اجلانب التارخيي للنسخة ابآليت:

بعد )العشـرين( من الشـروح واحلواشـي اليت ُوضـعت على الكافية،  ميكن القول إّن شـرح احللوائّي هو الشـرح  .1
 ( حاشية وشرح ا.68إذا ما علمنا أّن عددها ما يزيد على )

ـصــــر دار األمان  .2 ــة م ـصــــّنف من الشـــــرح مبحروســـ ــنة ســـــت وثالثني   (13)فرغ امل يف اتريخ ســـــلخ حمرم احلرام ســـ
 وشامنائة.

فرغ من  »ها اليت أمت فيها الشـرح، إذ يقول الناسـخ: هذه النسـخة نُقلت من خّط املصـّنف، ويف السـنة نفسـ  .3
ـصــري علي بن ســـودون البشـــبغاوي يوم الســـبت اثمن شـــهر صـــفر املبارك  تعليقه الفقري املعرتف ابلعجز والتق
 سنة ستة وثالثني وشامنائة، وصّلى هللا على سّيدان حمّمد وآله، وغفر لنا واملسلمني، نقل من خّط املؤلف.

ـصــــفحات:   .4 ـصــــّنف، وُكتب يف كثري من ال ،  « بلغ قراءة على مؤّلفه عامله هللا بلطفه»قُرئت النســـــخة على امل
ها:  ــّ ـصـــــ ــها، ن ــنة التأليف والكتابة نفســــــ ــخ يف ســــــ ــم هللا الرمحني الرحيم قرأ  وكتب املؤلف إجازة  للناســــــ »بســــــ

املرضية مجيع من..قراءة إتقان   احلميدةواألخالق   والكسبية...وفقه هللا تعاىل لتحصيل الكماالت الــ..عليّ 
ــتعدين، ومباحثته مع الطالبني   ـصـــــحيح الغلطة وإمعان، فأجزت له أن ينقل ما قلدته للمســــ وفهم وإيقان وت

ـصـــــلي  كتبه العبد الفقري حممد بن يوســــــف املشــــــتهر ابحللوائي يف اتريخ ســــــتة وثالثني وشامنائة حامد   ا  ا هلل وم
 .«كثريا    على نبيه صلى هللا عليه وسّلم تسليما  

ُكتب على صـــفحة العنوان عارية الكتاب حملّمد رضـــا بن إ اعيل املوســـوّي، ومتّلك العبد الفقري أمحد... احملتاج   .5
 إىل دعاء املؤمنني علي بن احلاج.. 

ــباح من يوم  .6 ـصــ ــطنطينّية وذلك يف ال ــخة بعض التواريخ املهّمة، ومنها: اتريخ فتح القســـ ُكتب يف آخر النســـ
ــ، واليوم الذي مات فيه السـلطان حمّمد خان وهو  857ن شـهر مجادى األوىل سـنة  الثالاثء لعشـرين م هـــــــــــــ

 هـ. 886يوم اخلميس الرابع من شهر ربيع اآلخر سنة 
ــ )صح(  .7 ــ )زيدت(، والتصحيحات ورمز هلا بـــــــ ُكتب على هامش النسخة جمموعة من الزايدات ورمز هلا بـــــــ

 ؤّلفها.على موالتعليقات، وكّل ذلك انتج من قراءة النسخة 
 الوصف المادي: 

ا أّن اجللد حديث ليس من زمن الكتاب. نوع اجللد:  جلد غنم/ علم 
 أسود. نوع احلرب: كاربون 

 )اللون األمحر يف النص(. الصبغات املستخدمة: الشنجرف
 ، وهو ورق جّيد و يك وانعم الحتوائه على القطن والكنف واألقمشة القدمية.نوع الورق: خراساين
 .الشريازة: ال توجد

 
حمروسة مصر: هي عاصمة مصر يف حينها، وتسّمى اليوم القاهرة، وظل هذا االسم )حمروسة مصر( حىت مطلع القرن العشرين    -13

حىت التجربة اإلخشيدية، أنور حممود زانيت:   يطلقونه عليها، وقد ظهر هذا االسم منذ عهد املماليك. )ينظر: أايم احملروسة من الدخول العريب
9.) 
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 ، وكان يستخدم يف القرن نفسه الذي ُنسخ يف املخطوط.نوع اخلط: النستعليقي

 وزيري. القطع:
 ابحلشرات، وقد مّت معاجلتها وترميم األضرار األخرى اليت أصابت املخطوط. حالة األوراق: مصابة

 .17X 24,5القياسات: 
 (.70عدد األوراق: )
 (.27عدد األسطر: )

 الثاني: قراءة في ضوء منهج التأليف النحوي ، المت بع في هذا الشرح.المحور 

ــرّاح  ــلوب شــ ــارحٍ املتون من يتباين أســ ــرح املزجي( على  آلخر، وأّلف شــ ــلوب )الشــ ــرحه هذا دســ ــارحنا شــ شــ
 قال املصنف(، وهو أسلوب معتمد لدى كثري من الشرّاح. -أقول-طريقة )قوله

ـصـــة  يف هذا الشــــرح يتبنّي له أنه الشــــارَح قد أتثّر ابلدرس الفقهي واألصــــويل أمّيا أتثر،   والذي ينظر نظرة  فاح
أيضـــا  من العلماء املعروفني،   -انســـخ هذه النســـخة  -ُيشـــار إليه، وتلميذه   عاّلمةو فوالده عاملو  وال غرابَة يف ذلك 

ــلوبه يف الشـــــــرح الذي اعتمد فيه طريقة دفع اإلشـــــــكال املقّدر، وهي طريقة رائجة عند األصـــــــوليني  عدِّ عن أســـــ
ـصـــــــطلحات املنطقية، واهتمامه اب حلدود، ومناقشــــــــة اآلراء  ومقرري األحاث الفقهية، كذلك اســــــــتعماله بعض امل

الواردة يف املنت أو غريها مع ذكر األدلة أحياان ، فضــال  عن أن شــرحه جاء مشــحوان  ابلتعليالت، فشــارحنا ليس 
 من ُهواة هذا الفن، وإمنا هو من الذين يفّكُرون ويعّللون مث يقولون.

ا   ا، فكان لتلك األصـول حضـور واضـح وإمجاع   وعلال  و اع ا  كما ال ختفى إحاطته ابألصـول النحوية، قياسـ 
 .يف هذا الشرح، السّيما االستشهاد )السماع( الذي انل قسطا  كبريا  منه

 وسنعرس فيما أييت ألبرز السمات املنهجية اليت يتسم  ا هذا الشرح مبتدئني ابلتعليالت النحوية.
 أواًل: التعليالت. 

. والعلة يف النحو: هي كّل  (15)ي )الســــــــــبب(، وقيل: ه(14)العلة لغة: )حدثو يشــــــــــغل صــــــــــاحبه عن وجٍه(
 .(16)وصف يؤدي إىل حكم، وهي تدور مع احلكم وجود ا وعدم ا

ــتعمال املؤلهف لبعض األلفاظ دون  ويطالعنا يف هذا الشــــــــرح للكافية تعليالت كثرية، فأحياان  جنده يعّلل اســــــ
)تضــّمن( ومل يقل )ترّكب(، لالختصــار،  غريها، فيقول يف شــرحه تعريف الكالم اصــطالحا  عند املؤّلف: )وقال:  

ــ )ِمن(. وقال: )ابإلســناد( ومل يقل: )ابإلخبار أو اإلنشــاء(ق ألّن الكالَم على قســمني:   ألّن ترّكب ُيســتعمل بــــــــــــــ
إخبارّي وإنشـــائّي، ولو قال )ابإلخبار( خرّج اإلنشـــاء، ولو قال )ابإلنشـــاء( خرّج اإلخبار، فلّما قال )اإلســـناد( 

 .(17)مشل القسمني(

 
 . 121املقابسات، أبو حيان التوحيدي:  -14
 ، مادة )علل(. 471/ 11لسان العرب، ابن منظور:  -15
 .101االقرتاح يف علم أصول النحو، السيوطي:  -16
 )خ(.  5شرح كافية ابن احلاجب، احللوائي:  -17
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ـصـّنف أيضــا  تقدميه االســم على الفعل واحلرف عند تقســيمه الكالم، يقول: )وقّدمهق ألّن االســم  ويعّلل للم
اصــلو، والفعل واحلرف فرعان له، فإّن الفعل مشــتق من االســم، واملشــتق فرع املشــتق منه، وأيضــا  الفعل واحلرف 

 .(18)(حيتاجان يف اإلفادة إىل االسم، واحملتاج فرع احملتاج إليه..
ـصــــّنف )الالم( وكذلك يقول معّلال  اســـــتعمال   )األلف والالم( يف الكالم على عالمات االســـــم:   من بدال  امل

)إمنا قال )الالم( ومل يقل )األلف والالم(ق ألّن النحاة اختلفوا أّن الالم للتعريف واهلمزة للوصل أو األلف والالم 
 .(19)(للتعريف، فأشار املصّنف إىل أّن املختار األول

ـصـــــــّنف )اجلر( وكذلك عّلل اســــــــتعمال   من )حرف اجلر( يف كالمه على موضــــــــوع عالمات االســــــــم  بدال  امل
احلكاية،  أيضـــــــــــا ، قال: )وإمنا قال )اجلر( ومل يقل )حرف اجلر(ق ألنه حرف اجلر قد يدخل الفعل على ســـــــــــبيل  

 .(20)ل: أعرب )قاَم زيدو(، قلت: )قام( فعل ماٍس، و )زيدو( مرفوعو بقام(إذا قي مثال  
ح   ا يوضــــّ ـصـــًّ ه: )قوله: )ليدّل هذا ونقرأ يف هذا الشــــرح ن ـصـــّ فيه الشــــارح عّلة وضــــع اإلعراب، فقد جاء ما ن

ــمل وملَ   َع يف االســ ــِ َع اإلعراُبل وملَ ُوضــ ــِ ــع اإلعراب يف األ اء، يعين ملَ ُوضــ ــارة إىل عّلة وضــ الالم(، وهو للعّلة إشــ
ــع اإلعراب فهو أنه تعتور  َع يف اآلخر. أّما عّلة وضــــ ــِ ــم، وهي الفاعلية  معاٍن خمتلفة يف -أي تعرتس-ُوضــــ  االســــ

واملفعولية واإلضــــافة، وهي تلتبس بعضــــها ببعٍض. فإذا قلت: )ما أحســــَن زيد(، فيحتمل )زيد( الفاعلية ويكون 
معناه النفي، يعين: )ما أحســــــــــــــَن زيدو(. وحيتمل )زيد( املفعولية دن يكون معناه التعجب، يعين: )ما أحســــــــــــــن  

ــافا  إلي ــُن زيٍد(، يعين: أّي  زيدا (. وحيتمل )زيد( أن يكون مضـــــــ ــتفهام، يعين: )ما أحســـــــ ه دن يكون معناه االســـــــ
عضـــو من أعضـــاء زيد أحســـنل فلّما وضـــع اإلعراب ارتفع االلتباس، ورفُع مثل هذا االلتباس العظيم دد  تغيري 

 يف اآلخر من خواص الكالم.
 دون الفعل واحلرف. يف األ اء إاّل تعرس وإّما عّلة وضعه يف األ اءق فألّن الفاعلية واملفعولية واإلضافة ال 

 .(21)وأّما أنه يف اآلخر، فألّن اآلخر حملُّ التغيري غالبا (
الرفع للفــاعــلق ألّن الرفع   وأُعطيعالمــة الفــاعــل،  مث نراه يعلــّل العالمــات اإلعرابيــة الثالث قــائال : )فــالرفع  

ه، والنصـب عالمة املفعولق ألّن النصـب اخلفيف للثقيل لَيُجَر حال  أُعطيثقيل، والفاعل واحد خفيف، ]فــــــــــــــــ[  
اجلر  وأُعطيحاله، واجلر عالمة املضـــــاف أليه،  للثقيل لَيجرُب   اخلفيف فُأعطيخفيف، واملفعول ثقيل ألنه كثري،  

ــلة مثل املفعول، بل هو متوســـــط، واجلر للمضـــــاف ]إليه[ق ألّن عمدة املضـــــاف إليه ليس مثل الف اعل، وال فضـــ
 .(22)للمتوسط( املتوسط أُعطيبل متوسط، ]فـ[  خفيفا  مثل النصب، ليس ثقيال  مثل الرفع وال

ويف شــرحه للقســم الثاين من االســم وهو )املمنوع من الصــرف( يذكر عّلة إعرابه ابلفتحة بدل الكســرة جرًّا، 
لفعل من  يقول: )وأّما أّن جرّه أيضـا  ابلفتحة فخالف األصـل البّد له من دليل، دليله: أّن غري املنصـرف يشـابه ا

جهة الفرعّيتني الّلتني يف الفعل، وهي أّن الفعل حمتاجو إىل االســـم يف اإلفادة، واحملتاج فرع احملتاج إليه. والثاين أّن 

 
 )خ(. 6شرح كافية ابن احلاجب:  -18
 )خ(. 7شرح كافية ابن احلاجب:  -19
 )خ(. 7شرح كافية ابن احلاجب:  -20
 )خ(.  10شرح كافية ابن احلاجب:  -21
 )خ(.  10شرح كافية ابن احلاجب:  -22
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صــرف،   صــرف فيه فرعّيان كما جييء يف ابب غري املن الفعل مشــتق من االســم واملشــتق فرع املشــتق منه. وغري املن

 .(23)صرف ال يدخله اجلر، فحملوا جرّه على نصبه، فُجعل ابلفتحة(والفعل ال يدخله اجلر، فكذا غري املن
ويعّلل إعراب األ اء الســـتة ابحلرف قائال : )أّما أّن إعرا ا ابحلرف فال بّد من دليل، وهو أّن األ اء الســـتة  

املضــاف إليه  فيها كثرة من جهة اللفا، وكثرة من جهة املع ، أّما الكثرة من جهة اللفا فلإلضــافة، واملضــاف و 
خر، فإّن )األب( ابلنسبة  بتعقل شيء آ إاّل أحدها  هلما كثرة، وأّما من جهة املع ق فألّن معناها نسيّب ال ينعقل  

إىل االبن وكذا البواقي. فلما كان فيها كثرة جعلوا إعرا ا مبا هو أكثر من احلركة، وال شــــك أّن احلرف أكثر من  
 .(24)احلركة(

ـصــــبهما  ومن   التعليالت اليت أوردها الشـــــارح يف شـــــرحه عّلة رفع املث  ابأللف ومجع املذكر الســـــامل ابلواو، ون
وجّرمها ابلياء، إذ يقول: )أّما كونه ابحلرف فالبّد له من دليل، وأّما أنه ببعض احلرف فالبّد له أيضــــــا  من دليل،  

كثرة من جهة املع  وذلك ظاهر، ومن جهة اللفا فلزايدة  ودليله... أّما كونه ابحلرف فألّن اجلمع واملث  فيهما  
الواو والنون واأللف والنون والـياء والنون، فجعلوا إعرا ـا مبـا يزـيد على احلركـة وهو احلرف، وأمّـا أّن إعرا ـا ببعض  
)الواو واأللف  ثالثـــــة  اليت لإلعراب  للجمع ثالث حـــــاالت وللمث  ثالث حـــــاالت، واحلروف  احلرفق فألّن 

 .(25)لياء(، فالبّد من توزيع الثالثة على الستة حىت تبقى لكّل واحد منهما عالمة من غري التباس...(وا
وجنده اترة  ال يكتفي ابلتعليل، وإمنا يعّلل مث ُيشـــــــكل مث جييب، يقول يف شـــــــرحه ملوضـــــــوع أقســـــــام الكالم: 

إليه، وال جيوز أن يرجع إىل لفا الكلمةق ألّن )قوله: )هي اسـم إىل آخره(، أقول: هي ضـمري البّد له من مرجع 
لفا الكلمة اســـم، وعالمة االســـم األلف والالم، وحينئٍذ يلزم انقســـام االســـم إىل االســـم والفعل واحلرف، وذلك 
ع ملع  مفرد   انقســام الشــيء إىل نفســه وغريه وهذا ابطل، وال جيوز أن يرجع )هي( ملع  الكلمة، وهو لفاو ُوضــِ

 احلّد مذكر، وضمري املؤنث ال يرجع إىل املذكر.وهو احلّد، و 
اجلواب: إّن )هي( راجع إىل مع  الكلمة، والتقســـــــــــــيم ابعتبار مع  الكلمة، وأّنث الضـــــــــــــمري ابعتبار لفا 

 .(26)الكلمة رعاية  للفا(
 ثانيًا: الدفاع عن المصنف

ـصـــــّنف  يبدو أن احللوائّي كان مقتنعا  مبا جاء به املاتن ابن احلاجب يف كافيت هق لذا جنده ينربي مدافعا  عن امل
يف مواطن عديدة من الشــــــرح متبعا  يف ذلك طريقة دفع اإلشــــــكال املقّدر كما هو متعارف لدى األصــــــوليني يف 

 تقريراهتم ومؤّلفاهتم، إذ إنّه يفرتس اإلشكال بطريقة سؤال يصّدره بعبارة: )إن قيل(، مث جييب عنه.
ــرحه مثال  ذلك ورد  ــام   عند شـــــ ــم والفعل ألقســـــ الكالم وتعريفها، يقول: )فإن قيل: حدُّ كّل واحٍد من االســـــ

واحلرف ُعرف بدليل احلصــر أوال ، فإن ُعِلَم فِلَم يذكر حّد االســم والفعل واحلرف مرة أخرىل وإن مل يُعلم فقوله: 

 
 )خ(.  13شرح كافية ابن احلاجب:  -23
 )خ(.  13شرح كافية ابن احلاجب:  -24
 (. )خ 15شرح كافية ابن احلاجب:  -25
 )خ(.   4-3شرح كافية ابن احلاجب:  -26
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ــّنفني. اجلواب: إنه ُعِلم حّد   ـصـــــــ ــّنف، وهو ال جيوز على امل ـصـــــــ كّل واحٍد منها من  )وقد ُعِلَم( يكون كذاب  من امل
 .(27)دليل احلصر اباللتزام، ويذكر حدودها مرة أخرى لُيعلم ابلتصريح(

ويف موضـــــــــــوع تعريف الكالم اصـــــــــــطالح ا جنده يفرتس وجييب قائال : )فإن قيل: إذا قلت: )زيدو قائمو( فإنه  
 ني: كالم، فالبّد فيه من متضمِّن ومتضمهن، فأين املتضمِّن واملتضمهنل اجلواب من وجه

 املراد ابلتضّمن الفهم. األول: إنّ 
 .(28)قائمو( له صورة ومادة، فاجلزء الصورّي هو املتضمِّن، واجلزء املادي هو املتضمهن( والثاين: إّن )زيدو 

ومن مجلة دفعه لإلشـــــــكاالت ما ذكره يف موضـــــــوع املعرب واملبين من األ اء، يقول: )فإن قيل: اجلملة من  
 فقول املصّنف: )املعرب املرّكب( مبثابة أن يقول: )املعرب: املبين(. اجلواب عنه بوجهني:حيث إنّه مجلة مبين، 
، واجلمـلة من حـيث هو مجـلة   األول: إّن املراد ابملركـب جزء ا املركـّب، ـفإذا قـلت: زـيدو ـقائمو، فزـيدو وحـده معربو

 مبين.
ــاين: إّن األلف ــه الثـ ب( مبع  ا  الوجـ ــّ صــــــــــــــنف )املركـ َب مع والالم يف قول امل ــّ ــذي رُكـ ــذي، أي: املعرب الـ لـ

 .(29)غريه(
ـصـــّنف لعدم ذكره شــــرطني من شــــروط إعراب األ اء الســــتة ابحلروف قائال : )فإن قيل: أمهل   ويدافع عن امل
ـصـــّغرة كان إعرا ا بتمام احلركة...، الشــــرط  ـصـــّنف شــــرطني ومل يذكرمها، األول: أن تكون مكرّبة، فلو كانت م امل

اجلواب: أّن و )جـــاءين أخواك(...،  الثـــاين: أن تكون مفردة، فلو كـــانـــت تثنيـــة كـــان اإلعراب ببعض احلرف  
على املثال، فإّن املثال املذكور مفرد مكرّب. فإن قيل: ملَ ملَا يكتِف ابملثال وذكر كوهنا مضــافة إىل  اعتمد  املصــنِّف

غري ايء املتكلم، فإّن املثال املذكور غري مضــــــــــافة إىل ايء املتكلمل اجلواب: أنه لو مل يذكر )مضــــــــــافة إىل غري ايء  
ــافـة  إىل كـاف اخلطـابق ألّن املثـال الـذي ذكره املت كلم( لتوّهم متوّهم أّن إعرا ـا بتمـام احلرف عنـد كوهنـا مضـــــــــــــ

ـصـــــّنف مضــــــاف إىل الكاف، واملراد أّن إعرا ا بتمام احلرف إذا مل تكن مضــــــافة إىل ايء املتكلم ســــــواء كانت  امل
 .(30)مضافة إىل الياء أو غريها، وهللا أعلم(

صــرف: )فإن قيل: التأنيث اللفظي شــرطه أن يكون وقال عند شــرحه شــر  ط )العلمية والتأنيث( للمنع من ال
ـصـــــــّنف: )التأنيث بغري األلف شــــــــرطه  ا شــــــــرطه العلمية، فكان ينبغي أن يقول امل علم ا، والتأنيث املعنوي أيضــــــــ 

ـصـــر. اجلواب: إّن التأنيث له شــــرط خيتّص به ليتحتم أتثريه، فلذلك فّرق  بينهما ليفرد الباعث العلمية(ق ألنّه أخ
 .(31)املعنوّي مبا خيتّص به من شروط حتتم التأثري خبالف اللفظي...(

ويسـتمّر الشـارح يف دفع اإلشكاالت عن املصّنف يف ابب )املمنوع من الصرف(، إذ يقول: )قال املصّنف: 
ـصـــــرف لوزن  )املعرفة شــــــرطها أن تكون علمية(. فإن قيل: فما تقول يف التأكيد املعنوي  و )أمجع( ألنّه غري من

الفعل والتعريف. اجلواب: أّن بعضــــــــــــهم مل يعتربوا تعريف التأكيد فال إشــــــــــــكال عليهم، والذي يعترب ذلك فيزيد 
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 28:  العدد

 
ا، وتقول: أو تعريف أتكيــدق ليتّم الكالم، وإن قلنــا: إّن التــأكيــد املعنوي علم للتــأكيــد انــدفع اإلشــــــــــــــكــال    قيــد 

 .(32)ابلكلية(
ــارح عن ــائل فقط، وإمنا جنده يدفع اإلشـــــــكال على منهجية    ومل يقف دفاع الشـــــ ـصــــــّنف عند شـــــــرح املســـــ امل

ـصــّنف: )العامل ما به يتقّوم املع  املقتضـــي لإلعراب(، فإن قيل: هذا  ـصــّنف وتبويبه أيضـــا ، يقول: )مث قال امل امل
يكون العامل  ل  هو خمتّص ابالســم، والعامل غري خمتّص ابالســم، ب ما إاّل يُذكر ابب االســم، ويف ابب االســم ال 

 من وجهني: وحرف ا. اجلواب فعال  
األول: ملـّا قـال: )أن خيتلف آخره ابختالف العوامـل( كـان ذهن املبـتدئ منتظر ا ملعرفـة العـامـل، فـذَكر العـامـَل  

 املبتدئ. يطول انتظار لئاّل قريبا  
 .(33)هنا عامل االسم، وعامل الفعل واحلرف يُذكر يف اب ما( الثاين: أنّه يذكر

ـصـــــــــّنف، وإمنا دفع بعض اإلشــــــــــكاالت اليت قد  ومل يكتف احللوائّي بدفع اإلشــــــــــكاالت اليت قد ترد على امل
يُعرتس  ا على شـرحه للمسـائل، يقول عند شـرحه موضـوع مجع املؤنث السـامل ونصبه ابلكسرة نيابة  عن الفتحة 

ه:  ـصــــّ ا ابلكســـــرة فخالف األصـــــل البّد له من دليل، ودليله أّن اجلمع املؤنث الســـــامل فرع ما ن ـصــــبه أيضـــــ  )وأّما ن
اجلمع املذكر الســـــــــامل، وإعراب اجلمع املذكر الســـــــــامل ببعض احلرف، فلو كان إعراب مجع املؤنث الســـــــــامل بتمام  

ب اجلمع املذكر ابحلرف، وإعراب اجلمع احلركة لكان للفرع مزيّة على األصــــــــــــل. فإن قيل: املزية ابقيةق ألّن إعرا
 املؤنث ابحلركة، واإلعراب ابحلركة أويل.

اجلواب: أّن اإلعراب ابحلرف خالف األصــــــــــــــــل إذا مل يكن دليــل، فــإذا كــان دليــل فــاإلعراب ابحلرف هو 
 .(34)األصل(

كالم على عّلة  ومن مجلة دفعه لإلشـكاالت اليت قد ترد عليه ما ذكره يف )ابب املمنوع من الـصرف( عند ال
(، يقول: )قولـه: )وَقطـَام يف بين متيم(. أقول: ومن مجلـة العـدول الَتقـديرّي مثـل اِم وَرقـاشِ ذَ َقطـَاِم وحَـ أمثـال )منع  

ا وتقـدير ا، ـفإنا قـيل:  َقطـَامِ ) ــ  صــــــــــــــرف للعلمـية والعـدل التقـديرّي، كـأـنه معـدوَل عن )ـقاِطمـة( فرضــــــــــــ (، وهو غري من
لعلمية، ففيه سـببان غري العدل، فال حاجة إىل تقدير العدل. اجلواب: أّن )قطام(  )َقطَام( فيه العدل والتأنيث وا

للعدل والزنة  و )نـَزَاِل(، ومتيم طائفتان: بعضـهم يفصّـل ويقول ما آخره الراء  و )َحضَـاِر(  عند احلجازيني مبين
صــــــــــــــرف، فالبـّد من تقـدير العـدل ليعلم أنّ   )قطـام( اليت هو مبين عنـد فهو مبين لإلمـالـة، وطـائفـة مينعونـه من ال

 .(35)احلجازيني هو بعينه معرب، وأيضا  يقّدرونه طرد ا للباب(
 ثالثًا: الخالفات النحوية وبعض اختياراته. 

 إحدى املدرســــتني ما نقرأه يف كتاب ســــيبويه عند حكايته أقوال أيب  إىليُنســــب يبدو أّن أول خالف  وّي 
ــ )قال الكويف(، وهذا اخلالف بني املدرستني والذي نراه يف كتاب سيبويه منسواب  إىل  ا بـــــــــ جعفر الرتاسي مصّرح 

تـنافس  )الكويف( مل يكن أكثر من ـمذاكرة وعرس وجهـات نظر خمتلفـة، ومل أيخـذ اخلالف النحوّي طـابع اجلـّد وال
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والكســــائّي اللذين على أيديهما بدأت تتضــــح مناهج املدرســــتني وتتمايز وأتخذ كّل منهما   يف عهد ســــيبويه إاّل 
 .(36)طريق ا خاصًّا  ا

ويرى بعضـهم أّن األخفش هو الذي فتح أبواب اخلالف، وأعّد لنشـأة مدرسـة الكوفة وغريها، يقول شـوقي  
ــأ فيما بعد هو ال  -أي األخفش-ضـــــيف: )ويف رأينا أنّه  ذي فتح أبواب اخلالف عليه، بل هو الذي أعّد لتنشـــ

ا بلغـات العرب، وكـان اثـقب اـلذهن، حـاّد اـلذكـاء،  
 
ــة الكوـفة مث امـلدارس املـتأخرة املختلفـة، ـفإـنّه كـان عـامـل مـدرســــــــــــ

فخالف أســــــــــتاذه ســــــــــيبويه يف كثري من املســــــــــائل، ومحل ذلك عنه الكوفيون ومضــــــــــوا يتســــــــــعون فيه، فتكّونت 
 .(37)مدرستهم(

وكتب النحو العريب الســـــــّيما الشـــــــروح واحلواشـــــــي مألى ابخلالفات النحوية وآراء العلماء، ولعّل ذلك كان 
عامال  من عوامل تطوّر هذا العلم وجتّدده، وقد عمد احللوائّي يف شـــــــــرحه على الكافية هذا إىل إيراد آراء النحاة  

ط، وأخرى يوردها مع ذكر أدلّتها، واترة  يقوم مبناقشتها  وذكر اختالفهم يف مسائل شىت، اترة  يكتفي إبيرادها فق
 وتوجيهها، وأحياان  خيتار ما مييل إليه منها، وسنورد مناذج خمتارة من هذه اخلالفات الواردة يف الشرح فيما أييت.
ه: ).. ألنّه اختلف يف أسـباب منع الصـرف، فقيل: اثنان،  جاء يف شـرح علل )املمنوع من الصـرف( ما نصـّ

كاية والرتكيب. وقيل: إحدى عشــــــرة، هذه التســــــع ولزوم التأنيث وتكرار اجلمع. وقيل: ثالثة عشــــــر، مراعاة احل
 .(38)النظري وشبه ألف التأنيث  و )أرطى( أيض ا. وقيل: مخسة عشرة اعتبار الوصفية وعدم النظري أيض ا..(

صــــــــــــــرف( نفســـــــــــــــه يقول: )قوـله: )و و َجواٍر(. أق ول: اختلف يف  و )جواٍر( أـنه  ويف ابب )املمنوع من ال
ـصــرفق ألنّه هذا اجلمع البّد أن يكون بعد ألفه حرف مشـــّدد  ـصــرف، فعند األخفش أنه من ـصــرف أو غري من من
أو حرفان أو ثالثة أحرف وســـــــطها ســـــــاكن، وهذا بعد ألفه حرف واحد، فأشـــــــبه  و )ســـــــالم وكالم(، فيكون 

ــرفق ألنّه بعد ألفه ـصــــــ ــيبويه غري من ــرف ا، وعند ســـــــ ـصــــــ حرفان، حرف ملفوظ وحرف مقّدر، واملقّدر يف حكم  من
 .(39)اإلعراب على لفظِه...( جيرِ وهلذا مل امللفوظ، 

ما    ضيفأُ املصّنف إّن املمنوع من الصرف جيّر ابلكسرة إذا دخلته )األلف والالم( أو  وقال عند شرحه قول  
ـصــــرف إذا دخله ال ه: )قوله: )ومجيع الباب(. أقول: مجيع ابب ال ين ـصــــّ الم أو اإلضـــــافة دخلته الكســـــرة،  و: ن

ـصــرف( لإلشـــارة إىل اخلالف،   ِد. وقالابألمحمررُت دمحدِكم، ومررُت   ـصــّنف: )اجلر ابلكســـرة(، ومل يقل: )ين امل
: إنه إذا دخل غري املنصــرف الالم أو اإلضــافة صــار منصــرف اق ألّن األلف والالم  يعين اختلف النحاة فقال بعضو

: إنّه واإلضـافة من خواّص اال سـم، إذا دخل غري املنصـرف قطع مشـا ته عن الفعل، فيصـري منصـرف ا، وقال بعضو
أنّه دخل الكسـرق ألّن غري املنصـرف إمنا   إاّل فيكون غري منـصرف  غري منصـرفق ألّن السـببني علة منع الصـرف،  

ـصـــــــيل، يعين إن بقي بعد اإلضــــــــافة والالم ســــــــببان يكون غري منع الكســــــــر بتبعيته التنوين...، وقال ب عضو ابلتف
 .(40)منصرف ا، وهللا العامل( يصري وإاّل ، منصرف
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 28:  العدد

 
ــألة معينة، وإمنا يذكر كذلك أدلّتهم مدّعم ا    واترة ال يكتفي الشـــــــــارح بعرس آراء النحاة واختالفهم يف مســـــــ

إايها ابلشـواهد القرآنية والشـعرية، ومن ذلك ما جاء يف شـرحه يف )ابب التنازع(: )قوله: )وخيتار(. أقول: خيتار 
ــريون إعمـال الفعـل الـثاين، والكوفيون خيـتارون إعمـال الفعـل األول، ولكـّل واحـد دلـيل عقلّي ونقلّي، أمـّا   صــــــــــــ الب

صــــــــــــــريني العقلي فهو القر  ب واجلوار، ـفإّن الفعـل جبـنب الفـاعـل، وللقرب واجلوار اعتـبار يف كالم العرب، دلـيل الب
ٍز  ﴿)خرٍب(، وقوـله تعـاىل    ( جبرِّ َخِربٍ   ضــــــــــــــبٍّ ،  و )ُحجُر  وهلـذا يغرّيون اإلعراب للقرب واجلوار عَـَذابو ِمنا رِجا

، )آتوين( فعـل وفـاعـل ومفعول (42)﴾ِه ِقطار اآتُوين أُفارِغا َعَليـا ﴿...، ودليلهم النقلي من القرآن قوـله تعـاىل  (41)﴾أَلِيمو 
، تنــازعــا يف )قطر ا(، أعمــل الثــاين وحــذف عن   أول يطلــب املفعول الثــاين، و)أفرغ( فعــل وفــاعــل يطلــب مفعوال 

 األول املفعول، أي: آتوين قطر ا أفرغ عليه قطر ا..( وأّما البيت فقول الشاعر: 
ا  مـــــــــتـــــــــو ـــــــــ  كـــــــــأن   مـــــــــاًة  د  مـــــــــّ مـــــــــتـــــــــاً   وكـــــــــّ

 

 (43)فوق هــا واســـــــــــتشـــــــــــعرت  لون  مــذهــب  جرى   
 

 تنازع )جرى( و )استشعرت( يف )لون(...
ــأن ـما قـُّدم أكثر. وأمّـا اـلدلـيل   وأمّـا دلـيل الكوفيني من جهـة العـقل فهو التـقّدم يف اـلذكرق ألّن االهتمـام بشــــــــــــ

 النقلي فلهم بيتان، البيت األول قول الشاعر:
أراكــــــة   بـــعـــود  تســــــــــــــتــــــ   س  هـــي   إذا 

 

ــتاكت به عوّد أســـــــحل    ل فاســـــ  (44)تـّّنخ  
 

ـــتاكـت( يف )عود(، أعطي )عود( للفـعل   واجملرور للفعـل الـثاين وهو  ابجلـار  وُأيتاألول  تـنازع )تنخـل( و )اســــــــــــ
 .(45))به(... أّما البيت الثاين فسيجيء يف آخر الباب(

وقد يذكر الشـــارح آراء النحاة يف مســـألة ما رادًّا إايها، ومنه ما جاء يف موضـــوع مجع املذكر الســـامل وامللحق  
ـصـــــّنفني مل يذكروا )أولو(، وحســــــب  به، وهل أّن )أولو( مجع أو ملحق وكذلك ألفاظ العقودل يقول: )وبعض امل

إل(، ومل ُيســـــتعمل يف  أو  أُلمفرده )رد، وكان  أنّه داخل يف اجلمع، وليس كذلكق ألنه لو كان مجع ا لكان له مف
ـصــــــّنفني مل يذكر )عشـــــــرين وأخوته(، وحســـــــب أنّه مجع، وليس كذلكق ألنّه لو كان  كالم العرب...، وبعض امل
ا   رون( بفتح الشــنيق ألّن مجع املصــّحح يســلم واحده، ولزم أيضــ  مجع ا لكان مفرده )عشــرة(، فيلزم أن يُقال )َعشــَ

ا )عشـــــرون( يدّل على عدد معنّي وليس لنا مجع أن يُقال: عشـــــرون أق ــ  ّله ثالث عشـــــرات، وليس كذلك، وأيضـــ
 .(46)يدّل على عدد معنّي، فيثبت مبا ذكران أّن )ثالثني( ليس مجع )ثالثة(، وكذلك البواقي(

ا لبعض اآلراء اليت يذكرها، مثل ذلك ما جاء من شــــــرحه يف ابب )التعجب(، إذ  وأحياان  جند الشــــــارح انقد 
ــيبوـيه )مـا( مبـتدأ وإن كـان نكرة، ومـا بعـدهـا اخلرب تقـديره: )شــــــــــــــيء  قـ  ال: )وأمّـا إعراب فعـل التعجـب فعـند ســــــــــــ

أحســـَن زيدا (، وهذا األصـــل قبل اإلنشـــاء،... وعند األخفش )ما( موصـــولة واخلرب حمذوف تقديره يف األصـــل: 

 
 .5سبأ/  -41
 .  96الكهف/   -42
 .77/ 1، وهو من شواهد الكتاب: 285، وينظر أساس البالغة: 32البيت لطفيل الغنوي،ديوانه بشرح األصمعي:  -43
، ووضعه شارح الديوان يف ضمن الشعر املنسوب إىل عمر بن أيب 490ح ديوان عمر بن أيب ربيعة:  البيت لعمر بن أيب ربيعة، شر   -44
 ربيعة.

 )خ(.  35شرح كافية ابن احلاجب:  -45
 )خ(.  16- 15شرح كافية ابن احلاجب:  -46
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ــيب ــَن زيدا  شـــــــــيء عظيم(. وكّل واحد مرجوٍح من وجهق أّما مذهب ســـــــ ويه فألّن املبتدأ نكرة، وأّما  )الذي أحســـــــ
 .(47)مذهب األخفش فألّن اخلرب حمذوف وال دليل عليه...(

وكذلك جنده ينقد آراء النحاة يف موضوع جميء )لوال( حرف جر واختصاصها حينئٍذ ابلضمري ويف )عسى( 
يعين املختار عند كذلك مســــــــــتعينا  ابلشــــــــــواهد الشــــــــــعرية واآلايت القرآنية، يقول: )قوله: )واألكثر لوال أنت(. 

ــلق ألّن بعـد )لوال( مبـتدأ وخرب، تقول: لوال أـنَت، لوال  صــــــــــــ ــيبوـيه أن يكون بعـد )لوال( ضــــــــــــــمري مرفوع منف ســــــــــــ
ـصـــل   : لوالك وعســــاك، يعين ، وجاءفاعال  ابلفعل ليكون أنتما...، ويف )عســــى( عســــيُتق ألنه ضــــمري مرفوع مت

ـصــــــوب، وهذا ع ند ســـــــيبويهق ألّن )لوال( هنا حف جر، و بعد )لوال( ضـــــــمري جمرور، وبعد )عســـــــى( ضـــــــمري من
ـصــــب، وعند األخفش وَمن اتبعه أنّه يف األول أي )لوال( مرفوع ابالبتداء وإن   ــى( مبع  )لعل( فعملت الن )عســـ
كانت صـورته صـورة اجملرور، ويف )عسـى( ضـمري مرفوع وإن كانت صـورته صـورة املنـصوب، فوضـع اجملرور موضـع 

ـصــــــــوب موضـــــــــع املرفو  ع، وكّل واحد من املذهبني راجح من جهة قّلة التعبري، ومرجوح من جهة أّن املرفوع، واملن
 )لوال( هلا عمالن، عمل الرفع وعمل اجلر، مثل )لدن( إذا دخل على )غدوة( نصبها، قال الشاعر: 

هــــــا  خبــــــفــــــ   أالذ  حــــــ   غــــــدوًة   لــــــدن 
 

قـــــالص  الظـــــل   من  منقوا   (48)  بقيـــــة 
 

. ومــذهــب األخفش راجح من جهــة أّن العمــل  (49)لــدن عليم خبري(ويف غري )غــدوة( تعمــل اجلر  و )من  
ـصــوب يف اثنيت عشـــرة كلمة موضـــع املرفوع...، ووضـــع  واحد، ومرجوح من جهة كثرة التغيري، وضـــع اجملرور واملن

 (50)الضمائر موضع بعض جائز ولكن فيه كثرة التغيري..(
ــة  لطيفة  يضـــــــّعف فيها رأي   الزّجاج يف موضـــــــوع )املفعول له(، يقول: )قوله: )خالفا   ونرى للشـــــــارح مناقشـــــ

للزجاج(. يعين التأديب مفعول مطلق عند الزّجاج تقديره: أدبته أتديب ا أو َضرُب أتديٍب، وقول الزجاج ضعيفق 
ـصـــــب املفعول به تقدير ا ألّن ضــــــربته أتديبا  يفهم لالم، منه العّلية، واملفعول املطلق ال يُفهم منه العلّية، وشــــــرط ن
 .(51)يعين البّد من الالم..(

ومن تضـــــــعيفه لبعض اآلراء ما ذكره يف ابب )التنازع(، قال: )قوله: )وجاز(. يعين جاز مثل هذه املســـــــألة،  
ــألة   وهي أن يطلب الفعل األول الفاعل والثاين املفعول، ويعمل الفعل الثاين خالف ا للفرّاء، فإنه يقول هذه املســــــــ

ــمـار قـبل اـلذكر. اجلواب: إّن غري جـائزةق ألـنك إذا حـذ ـفت الفـاعـل ال جيوز، وإن أضــــــــــــــمرت الفـاعـل يلزم إضــــــــــــ
عامله على ســبيل التفســري(، ومذهب الفراء ضــعيفق ألنه جاء يف  ُأضــمرإضــمار قبل الذكر َجائز يف ابب )ما 
 كالم العرب مثل ذلك، قال الشاعر:

إنـــــين ء  خـــــال  إال   ــّف  أجـــ وس  ــفـــــوين   جـــ
 

لّ   مـهـمــــــ  خـلـيـلـي   مـن  لـيــــــل    (52)لـغـري 
 

 .(53)...(األخاّلء( يف تنازع )جفوين( و )مل أجف

 
 )خ(.    123شرح كافية ابن احلاجب:  -47
 .852أساس البالغة، الزخمشري:  -48
 (.6)النمل/   ﴿ِمنا َلُدنا َحِكيٍم َعِليٍم﴾( أو  1)هود/   َلُدنا َحِكيٍم َخِبرٍي﴾﴿ِمنا كذا يف األصل واآلية    -49
 )خ(.   92- 91شرح كافية ابن احلاجب:  -50
 )خ(.  63شرح كافية ابن احلاجب:  -51
 . 184/ 1مغين اللبيب، ابن هشام االنصاري:  -52
 )خ(.  36شرح كافية ابن احلاجب:  -53
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 28:  العدد

 
أّما ترجيحاته النحوية فقد صّدر بعضها دلفاظ تدّل على ذلك كـ )األصح، األوىل، وهذا ضعيف( وغريها،  

 وسنورد بعضا  منها فيما أييت:
ـصــــــّنف من حث الكلمة شـــــــرع يف حث  الكالم. اختلف يقول الشـــــــارح يف مبحث حّد الكالم: )ملّا فرغ امل

النحاة يف الكالم أنه مصدر أو اسم مصدر. األصح أنه اسم مصدر كـ )السالم( مبع  )التسليم( و )السُّبحان( 
 .(54)مبع  )التسبيح(، فـ )الكالم( أيض ا مبع  التكليم((
مّو( عند ال : )واالســمقائال  املصــّنف  ويف موضــوع اشــتقاق االســم يعّقب على كالم  بصــريني،  مشــتق من )الســُ

ــتق من الوســـم، والوســـم   والســـمّو مبع  العلو والرفعة، ولالســـم علّو ورفعة على الفعل، وعند الكوفيني االســـم مشـ
ـصــريني أوىل من مذهب الكوفيني دربعة أوجه: األول: إّن االســـم  عالمة، واالســـم عالمة للمســـّمى. ومذهب الب

( ولو كان جيمع على )أ اء( ولو كان مشـــتق ا من )الوســـم( لقيل )أوســـ  ـصــّغر على )ُ َيا ام(. الثاين: إّن االســـم ُي
يما(. الثالث: أّن املتكلم إذا أخرب عن نفســـه قال: )َ ّيُت( ولو كان مشـــتق ا من   مشـــتق ا من )الوســـم( لقيل )ُوســـَ

م(،  ولو كان مشــتق ا من )الوســم( لقيل )وســي ( َِيّ يقال ))الوســم( لقال: )و ُت(. الرابع: إّن املوافق يف االســم  
 .(55)فعلمنا  ذه األدلة األربعة أّن مذهب البصريني أوىل من مذهب الكوفيني(

ـصـــرف( أهنا تكون من )واحد إىل أربعة(، يقول:   ويرّجح يف مبحث األعداد املعدولة يف ابب )املمنوع من ال
ادُ )تقول: ُثالُث و َمثـالــَث،   َمواحــد، ثُنــاء َمث  إىل ُراَبع وَمرابع، ومل جييء فوق ُرابع على األصــــــــــــــح، وقيــل:    ُأحــَ

 .(56)(جائز
ـصــــفات  ــألة ال ــيبويه يف مســـ ـصــــرفل وهل اال ية وجنده مرّجح ا رأي ســـ اليت تنتقل إىل اال ية هل مُتنع من ال

توثر يف الوصـفية األصـليةل إذ يقول: )وحاصـل اخلالف: أنّه تقّدم أصـل، وهو أّن غلبة اال ية للوصـفية األصـلية  
ية  غري مضّـرة، والوصـفية األصـلية معتربة، وسـيبويه يطرد هذه القاعدة، وتقّدم أصـل آخر، وهو أّن كّل ما فيه علم

ِرفمؤثرة إذا ُنّكر   ــُ ، واألخفش يطرد هـذه القـاعـدة، وهلـذا اختلفـا يف )أمحر( إذا ُنّكر بعـد العلمـية، ومـذهـب صــــــــــــ
سيبويه أصحق ألنه يلزم على مذهب األخفش أّن ما هو غري منصرف ابالتفاق  و )أسود( يصري منصرف ا، وأّن 

 .(57)(ما هو منصرف ابالتفاق يصري غري منصرف  و )أربع(..
ويذكر الشــارح يف ابب )أفعال املقاربة( مذاهب العلماء يف مع  )كاد( إذا اقرتن  ا النفي مرّجح ا أحدها، 
يقول: )واعلم أـنّه إذا دخـل النفي على )كـاد( ففـيه ثالـثة ـمذاهـب: األصــــــــــــــح أـنه كـاألفـعال، فيكون معـناه النفي 

لإلثبات مطلق ا، أي ســـــــــــواء كان مضـــــــــــارع ا أو .، املذهب الثاين: أنه  ..مســـــــــــتقبال  كان أو  مطلق ا يعين ماضـــــــــــي ا  
ـصـيلق يعين يف املضــارع للنفي كما يف اآلية املتقدمة، وهي   ، ويف  (58)﴾ملَا َيَكدا ﴿ماضــي ا...، املذهب الثالث: التف

 .(60)...((59)﴾َوَما َكاُدوا﴿املاضي لإلثبات كما يف قوله تعاىل 

 
 )خ(. 3شرح كافية ابن احلاجب:  -54
 )خ(. 6شرح كافية ابن احلاجب:  -55
 )خ(.  20شرح كافية ابن احلاجب:  -56
 )خ(.  29شرح كافية ابن احلاجب:  -57
رََج َيَدُه ملَا َيَكدا يـَرَاَها -58  (.40، )النور/ ِإَذا َأخا
َعُلونَ  -59  (.71، )البقرة/ َوَما َكاُدوا يـَفا
 )خ(. 123-122اجب: شرح كافية ابن احل -60
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 رابًعا: االستشهاد

)اجلزئي الذي ُيســـتشـــهد به يف إثبات القاعدةق لكون ذلك اجلزئي من التنزيل أو من  وهو عند أهل العربية: 
د مـا ذهـب إلـيه ابن (61)كالم العرب املوثوق بعربيتهم، وهو أخّص من املـثال( . ومن هـنا راح الشــــــــــــــارح يعضــــــــــــــّ

 احلاجب، وكذلك آراءه النحوية ابالستشهاد، وكانت مصادره يف االستشهاد كاآليت: 
 مي والقراءات القرآنية: القرآن الكر  -أ

ـصــــــــوص العربية، وكتاب   ِ َيَدياِه َواَل ِمنا َخلاِفهِ (هللا الذي القرآن الكرمي أعلى الن ، (62))اَل أَياتِيِه الاَباِطُل ِمنا َبنيا
ــّيما ع ـصـــرة النحوية من القرآن الكرمي وقراءاته موقف املدافع عّما  وقد وقف النحاة القدامى الســ ــة الب لماء مدرســ

يرد يف الكتاب العظيم، فقاسوا على آايته ما أجازوه من قواعد، وأجازوا ما جاء يف قراءاته املتواترة، لكنهم كانوا 
ــتهم إّما بتفســـــــري وتقدير يتطلبه املع  ويوحي   ــاذة عن أقيســـــ إليه، وإّما بعّدها واردة خُيرجون بعض القراءات الشـــــ

ــريون  ينبِ اليت مل  على لغات العرب   ـصـــ عوا  الب ــّ ــعفها وقّلتها، على عكس الكوفيني الذين وســــ ــتهم لضــــ عليها أقيســــ
 .(63)دائرة القياس، فقاسوا على تلك القراءات الشاذة وغريها

ــرف  ايت قرآنية ـصـ ــرف ما ال ين ــارح على جواز صــ ــتشــــهد الشــ ــرف( يســ ـصـ ، يقول:  يف ابب )املمنوع من ال
)وكذا جيوز صـرفه للتناسـب، وهو على قسـمني: األول: أن جتتمع كلمة غري منـصرفة مع أ اء منـصرفة، فيـصرف 

...، القســم الثاين: أن يكون لفواصــل اآلايت، (64)غري املنصــرف للمناســبة بينها  و )ســالســال  وأغالال  وســعريا(
وقفنا على )قوارير( الثاين صــرفناه لفواصــل اآلايت، ألّن آخر اآلايت   ، فاذا(65))قـََوارِيرَا قـََوارِيرَ (هللا تعاىل  كقول 

 .(66)ابأللف...، وإن وقفت على )قوارير( األول صرفته لفواصل اآلايت، وابتدأت ابلثاين غري منصرف..(
ويزاوج الشــارح أحياان  بني االســتشــهاد ابآلية القرآنية والقراءة القرآنية، كما جاء يف شــرحه موضــوع )حذف 
الفعل جواز ا(، قال: )حيذف الفعل عن الفاعل اترة  على ســـــــــبيل اجلواز إذا كان قرينة،  و قولك يف جواب َمن  
ســــألك بقوله: )َمن قامل(: زيدو، أي: قام زيدو، حذف )قام( على ســــبيل اجلواز والقرينة ســــؤال الســــائل، ألّن ما 

َراَس  (  تعاىليكون يف الســــــــؤال مذكور ا يكون يف اجلواب معاد ا، كقوله  َماَواِت َواألا أَلاتَـُهما َمنا َخَلَق الســــــــه َولَِئنا ســــــــَ
الِ (، أي خلقهّن، وكقوله تعاىل  (67))لَيَـُقوُلنه اَّللهُ  ــَ صــــــ بُِّح َلُه ِفيَها اِبلاُغُدوِّ َواآلا ــَ ، على قراءة من قرأ  (68))رَِجالو  ُيســــــ
بل )رجال( فاعل لفعل حمذوف يدّل عليه  مفعوال  ليس ِلما مل ُيســّم فاعله، قوله )رجال(   بفتح الباء (69))يســبهح(

، أي يسّبحه رجال(سأل: َمن ُيسّبحل فقيل سائال  سؤال مقدر، كأّن    .(70): رجالو

 
 .1002/ 1كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي:   -61
 .42فصلت/  -62
 . 165،  97ينظر املدارس النحوية، خدجية احلديثي:  -63
اَن لِلاَكاِفرِيَن َساَلِسَل َوَأغااَلال  َوَسِعري ا  -64  .4، اإلنسان/ ِإانه َأعاَتدا
 .16- 15اإلنسان/  -65
 )خ(.  19شرح كافية ابن احلاجب:  -66
 .25لقمان/  -67
 . 36النور/  -68
 .456وهي قراءة عامر وعاصم، ينظر السبعة يف القراءات، ابن جماهد:  -69
 )خ(.  33شرح كافية ابن احلاجب:  -70
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 28:  العدد

 
ويف ابب )الفعل( نفســــــــه يطالعنا اســــــــتشــــــــهاد قرآين ملســــــــألة وجوب حذف الفعل، يقول الشــــــــارح: )قوله: 

(. يعين ــبـيل الوجوب إذا كـان قريـنة ومـا يقوم مقـامـه  و قوـله تعـاىل )ووجواب   حيـذف الفعـل عن الفـاعـل على ســــــــــــ
رِِكنيَ ( ، تقديره: وإن استجارك أحدو من املشركني استجارك، فحذف )استجارك( األول (71))َوِإنا َأَحدو ِمَن الاُمشا

 على الفعل لفظا  وتقديرا ، وأقام  على ســــــــــــــبيل الوجوب لوجود القرينة، وهو )إن( الشــــــــــــــرطيةق ألنه ال يدخل إاّل 
 .(72)مقامه )استجارك( الثاينق ألنه مفّسر لألول، وال جيوز ذكر األول لئال يلزم اجلمع بني العوس واملعّوس(

ويف ابب )التنازع( يذكر الشــارح أّن املفعول املتنازع عليه ميكن أن يكون جارًّا وجمرور ا، أي يشــبه املفعول به 
ــتشــــــــهد  ية قر  ــبه  ويســــــ آنية، يقول: )وقد يكون ]أي التنازع[ يف املفعولية، يعين الفعلني يطلبان املفعول وما أشــــــ

ا(، وما يشــــــــــبه املفعول اجلار واجملرور  و قوله تعاىل   ُ (املفعول،  و )ضــــــــــربُت وأكرمُت زيد  ُتوَنَك ُقِل اَّلله تَـفا ــا َيســــــــ
ِتيُكما يف الاَكاَلَلة  .(74)ور وهو مبثابة املفعول...(، و )يف الكاللة( جار وجمر (73))يـُفا

ويف موضــوع )املبين للمجهول( يعّدد الشــارح الدواعي لبناء الفعل للمجهول، ومنها مراعاة فواصــل اآلايت، 
ا قرآني ا، يقول: )الســادس: ألجل فواصــل اآلايت أي أواخرها،  و قوله   َوَما أِلََحٍد (تعاىل ويورد يف ذلك شــاهد 

ٍة جُتا  َدُه ِمنا نِعامـــَ ا كمـــا يف بقيـــة  (75))َزىِعنـــا ــلـــه )جيزي( بنـــاء للفـــاعـــل، بنـــاه للمفعول ليكون آخره ألفـــ  ، أصــــــــــــ
 .(76)اآلايت(

ويف ابب )املبتدأ واخلرب( يطالعنا شــــاهد قرآين يف موضــــوع تعّدد اخلرب، يقول الشــــارح: )مثال التعّدد املعنوّي 
َوالِ (تعـاىل  قوـله   َما اثـُرو يف األا َنُكما َوَتكـَ اُخرو بـَيـا نـايـَا َلعـِبو َوهَلاوو َوزِينـَةو َوتـَفـَ َيـَاُة اـلدُّ َا احلا ، )احلـياة( مبـتدأ فـيه تعـّدد (77))أمنـه
 .(78)  ولفظا ق ألّن احلياة الدنيا ابلنسبة إىل بعض لعب، وابلنسبة إىل آخرين هلو(مع

ا ويف ابب )حروف اجلر( جند  الشــــواهد القرآنية أييت  ا الشــــارح، خباصــــة يف بيان معانيها،    من هائال  حشــــد 
ه: )املع  الثاين: التبيني، وذلك فيما يصــلح  يقول يف جميء حرف اجلر )ِمن( لبيان اجلنس، وجميئها زائدة ما نصــّ

َوااَثنِ (تعــاىل  مكــاهنــا )الــذي( كقولــه   َس ِمَن األا َتِنُبوا الّرِجا أي الــذي هو األواثن...، وقــد تكون )من(   ،(79))فـَـاجا
ـــتدلني بقوـله   ــهم ـفإهنم جيّوزون زايدهتـا يف املوجـب مســــــــــــ يـَغاِفرا َلُكما ِمنا  (تعـاىل  زاـئدة... خالفـ ا للكوفيني وبعضــــــــــــ

 .(81)...((80))ُذنُوِبُكما 
ويف كالمه على معاين حرف اجلر )إىل( يقول: )و )إىل( لالنتهاء، فال يدخل ما بعدها فيما قبلها، قال هللا 

لِ (تعـــــــاىل   اللهيـــــــا ِإىَل  اَم  يـــــــَ ــِّ صــــــــــــ ال أمتُّوا  )مع(  (82))مُثه  ومبع   تعـــــــاىل  قليال  ،  هللا  قـــــــال  ِإىَل  (،  َواهَلُما  أَما أَتاُكُلوا  َواَل 
 

 .6التوبة/  -71
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َواِلُكما   .(84)...((83))أَما
لِ (كقوله تعاىل  ويقول يف معاين )يف(: )وجاءت )يف( مبع  )على( قليال    لِّبَـنهُكما يف ُجُذوِع النهخا ،  ( 85))َوأَلُصـــَ

 .(86).(ن املصلوب يف اجلذوعق ليتمّكن املظروف يف الظرف.وقيل: هي على أصلها واملراد متكّ 
ومن اسـتشـهاده ابلقراءات القرآنية ما ذكره يف مسـألة جواز إعمال )أن( املفتوحة املخّففة بعد إيراده شـواهد 

ا  (تعــــاىل  عــــديــــدة على إمهــــاهلــــا، قــــال: )وجيوز إلغــــاء )أن( املفتوحــــة املخّففــــة، قــــال   َديـانــــَ لــــَ يعو  ا مجَِ لم َلمــــه َوِإنا كــــُ
ُرونَ  ــَ ا  (،  (87))حُماضــــــــــــ لُّ َذلـــَِك َلمـــه اَوِإنا كـــُ نـايـــَ اِة الـــدُّ َيـــَ اُع احلا ا  (إعمـــاهلـــا كقولـــه تعـــاىل    ، وجيوز(88))َمتـــَ َوِإنه ُكالًّ َلمـــه
 .(91)انفع وابن كثري( (90)قراءة يف (89))لَيُـَوفِّيَـنـهُهما 

ويف ابب )ظن وأخواهتا( يذكر الشـــــــــارح أّن هذه األفعال ميكن أن تتعدى إىل مفعول واحد أو تكون الزمة 
ــتشــــهد على ذلك  ايت قرآنية، يقول: )فجاء )ظننت( مبع  )اهتمت(، فهو من   إذا جاءت مبعاٍن أخرى، ويســ

دا (تعـــاىل  الظن مبع  التهمـــة...، وجـــاء )علمـــت( مبع  )عرفـــت( قـــال هللا   َدواا ِمناُكما يف َوَلقـــَ ِذيَن اعاتـــَ ُتُم الـــه  َعِلما
بــاتِ  ــه صــــــــــــــرت(، قـال هللا تعــاىل  ..، وجـاء )رأيـت( مبع  )، أي: عرفتم.(92))الســــــــــــ اَذا تـََرى(أب ، و (93))فـَاناظُرا مـَ

 .(94))وجدت( مبع  )صادفت(...(
ا ويف ابب )كان وأخواهتا( يشــري احللوائّي إىل أنّه هناك أفعال تلحق بـــــــــــــــــ)صــار( من ح  يث املع  مســتشــهد 

فَاراَتده (ابلقرآن الكرمي، يقول: )وتلحق بـــــــــــــــ)صـار( ما رادفها من )آَل، ورجع، واسـتحال، وارتّد(، قال هللا تعاىل  
مث يذكر معاين بعض أخوات )كان( مع االستشهاد القرآين، يقول: )وأصبح وأضحى وأمسى   ،(96)((95))َبِصري ا

َواان  (القرتان مضــــــمون اجلملة دوقاهتا،  و )أصــــــبح زيدو غني ا(، ومبع  )صــــــار(  و   ُتما بِِنعاَمِتِه ِإخا َبحا ، (97))فََأصــــــا
باحَ (قال هللا تعاىل  اتمة مبع  دخل يف هذه األوقات،   وتكون  ونَ َفســـــــُ ..، وظّل وابت .(98))..اَن اَّللِه ِحنَي مُتاســـــــُ

قـــــال هللا   ــبح، ومبع  )صـــــــــــــــــــار(،  أصــــــــــــ ــا يف  ــا كمـــ بوقتيهمـــ ــة  اجلملـــ ُه (تعـــــاىل  القرتان مضــــــــــــــمون  ــُ هـــ َوجا له  ظـــــَ
َودًّا  .(100)...((99))ُمسا

 
 .2النساء/  -83
 )خ(.   126شرح كافية ابن احلاجب:  -84
 .71طه/  -85
 )خ(.   126شرح كافية ابن احلاجب:  -86
 .32يس/  -87
 .35الزخرف/  -88
 .111هود/  -89
 . 190، واحلجة يف القراءات السبع، ابن خالويه: 339ينظر السبعة يف القراءات:  -90
 )خ(. 130-129شرح كافية ابن احلاجب:  -91
 .65البقرة/  -92
 .102الصافات/  -93
 )خ(.   120شرح كافية ابن احلاجب:  -94
 .96يوسف/  -95
 )خ(.   121شرح كافية ابن احلاجب:  -96
 .103آل عمران/  -97
 .17الروم/  -98
 .17الزخرف/  -99

 )خ(.   121شرح كافية ابن احلاجب:  -100
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فَ (تعاىل  ويســــتدّل الشــــارح على جواز حذف النفي مع )فتت( وبقاء عملها بقوله  َتأُ َتذاُكُر يُوســــُ   ،( 101))تـَفا

 .(102))السهَماَواتُ  َما َداَمتِ (تعاىل وعلى جميء )دام( اتمة تكتفي مبرفوعها مبع  )بقي( بقوله 
ـصــــــوص ابملدح بقوله  ــتدّل على جواز حذف املخ أي:   (103))نِعاَم الاَعبادُ (تعاىل  ويف ابب )املدح والذم( يســـــ

، كما يســــــتدّل على أّن الفعل )ســــــاء( ُيســــــتعمل  (106)أي:  ن (105))فَِنعاَم الاَماِهُدونَ (تعاىل ، وقوله  (104)أيوب
بُوا ِ اَيتَِنا(تعاىل مثل)بئس( لغرس الذم بقوله   .(107))َساَء َمَثال  الاَقواُم الهِذيَن َكذه

ــتدّل على جميء )مث( للرتتيب بقوله تعاىل احِل ا  َوِإيّنِ َلَغفهارو ِلَمنا اَتَب َوآَمَن (ويف ابب )العطف( يسـ ــَ َوَعِمَل صـ
َتَدى ُتما (، وكذلك يستشهد جمليء )إذ( للتعليل بقوله تعاىل (108))مُثه اها َفَعُكُم الايَـواَم ِإذا ظََلما  .(109))َوَلنا يـَنـا
 الشعر. -ب

الشــــــاهد الشــــــعرّي كان ركيزة  أســــــاســــــية  من ركائز أقيســــــة النحاة األوائل واســــــتدالالهتم النحوية يف املســــــائل  
املتشـــّعبة، فهو النوع الثاين من املســـموع من كالم العرب بعد النثرق إذ شـــّكل املســـموع عندهم كالم العرب نثرا  

هـ(، وهي طبقة 463وشعرا ، واحتّج البصريون دشعار الطبقات الثالث اأُلول يف تقسيم ابن رشيق القريوايّن )ت
ســـــــالميني َكجرير واألخطل والفرزدق، و اببن هرمة الشـــــــعراء اجلاهليني، وطبقة املخضـــــــرمني، وطبقة متقّدمي اإل

هـــــــــــ(، أّما الكوفّيون فقد وّسعوا دائرة االستشهاد الشعرّي، ومل    167وقف االحتجاج عندهم، أي حدود سنة )
صــــــــــــاحة قائله   صــــــــــــريون، حىت إهنم أخذوا ابلشــــــــــــاهد الواحد بشــــــــــــرط التأكد من ف يقفوا عند ما وقف عنده الب

 .(110)وراويه
لوائّي الشواهد الشعرية ووظّفها لبيان كالم املاتن واستدالالته أو لتعضيد ما يذهب إليه هو من  وقد تتّبع احل

ا   آراء يف مسـائل خمتلفة وأبواب شـىت، ففي حث أنواع )التنوين( الذي هو عالمة من عالمات االسـم يورد شـاهد 
 :(112)، وهو قول الشاعر(111)شعراي  كمثال على تنوين الرتن 

ــي   ــلــــ ــاابً أقــــ ــتــــ ــعــــ والــــ ــاذل  عــــ ــوم  ــلــــ  الــــ
 

ــابن  ــبت لقد أصــــــــ  ( 113)وقويل إن أصــــــــ
 

ـصــرف لضـــرورة الشـــعرق ألنّه جيوز  ـصــرف( يرى احللوائّي جواز صـــرف املمنوع من ال ويف ابب )املمنوع من ال
 :(114)للشاعر ما ال جيوز لغريه، ويستشهد على ذلك بقول الشاعر

 
 )خ(. 121وينظر شرح كافية ابن احلاجب:   ،85يوسف/  -101
 )خ(.  121، وينظر شرح كافية ابن ا حلاجب: 108هود/  -102
 . 44ص/  -103
 )خ(.    124ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -104
 . 48الذارايت/  -105
 )خ(.    124ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -106
 )خ(.    124، وينظر شرح كافية ابن احلاجب: 177األعراف/  -107
 )خ(.    131، وينظر شرح كافية ابن احلاجب: 82طه/  -108
 )خ(.    100، وينظر شرح كافية ابن احلاجب: 39الزخرف/  -109
 . 166،  96ينظر املدارس النحوية، خدجية احلديثي:  -110
 .(15/ 1وهو التنوين الالحق للقوايف املطلقة أي اليت آخرها حرف مد )أوضح املسالك، ابن هشام األنصاري:  -111
 .248/ 8أبو الفرج األصفهاين:  ، وينظر األغاين:58البيت جلرير، شرح ديوانه:  -112
 )خ(. 8ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -113
 ، وفيه )من الطيب( بدل )هو املسك(.184/ 2البيت ملهيار الديلمي، ديوانه:  -114
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ذكــــر  إن   لــــنــــــا  نــــعــــمــــــان   ذكــــر   أعــــــد 
 

 (115)كر رتـه يتضـــــــــــو عهو املســـــــــــ  مـا   
 

 :(116)وكذلك قول اآلخر
يوســـــــــــف لقمــــان وصـــــــــــورة   هلــــا حكم 
يـــــونـــــس  ة  وذلــــــ  يـــــعـــــقـــــوب  حـــــزن   ويل 

 

مــــــــرمي   ــة  ــفــــــ وعــــــ داوود  ــة  ــمــــــ ــغــــــ  ونــــــ
آدم ــة  ووحشـــــــــــــــ أيـــــــوب   (117)وآالم 

 

ــاف املنتقلة إىل العلمية يورد بيت ا من   ــرف مثل )أدهم وأخيل وأفعى(، وهي األوصـ ــوع منع صـ ويف حث موضـ
ـصــــــّنف يف تضـــــــعيف البيت، يقول: )وأّما   ـصــــــرف، مث أييت برأي امل ك به َمن يرى أهنا سنوعة من ال الشـــــــعر متســـــــّ

ــفـة، وأمّـا )أفعى( صــــــــــــ ا حـية خبيـثة، فجعـل خبثهـا   )أخـيل( ـفإـنّه لطـائر فـيه خيالن أي ألوان، فجعـل ذـلك كـال ـفإهنـّ
 مبثابة صفة، ومتّسكوا بقول الشاعر: 

ــيـــمـــيت وشـــــــــــ ابألمـــور  وعـــلـــمـــي   ذريـــين 
 

ــا عليـــ  أبخيال  ــائري فيهـ ــا طـ  (118)فمـ
 

ــرفــة، والبيــت  صــــــــــــ ــّنف: املختــار أّن هــذه األ ــاء من صــــــــــــ صــــــــــــــرف وجعــل جرّه ابلفتحــة، قــال امل منعــه من ال
 .(119)ضعيف(

ا ابلشـعر ما نصـّه: )فهند جيوز فيه الصـرف ويقول يف جواز الـصرف وعدمه يف  أمثال )هناد ودعاد( مسـتشـهد 
ـصـــــــرفق ألنه ثالثي ســــــــاكن الوســــــــط، عريب يف غاية اخلّفة، خّفته تقاوم أحد الســــــــببني، فلم يتحتم منع  ومنع ال

 :(120)صرفه، قال الشاعر
مــــــئــــــزرهــــــا  بــــــفضــــــــــــــــل  تــــــتــــــلــــــفــــــع   س 

 

ّد ف الّعلـب  د  وس تســـــــــــق د عـ   (121)  دعـ 
 

يت من الشعر، بب  مستدالًّ يُقال فيه  (ويذهب الشارح إىل أّن )حضاجر( سنوع من الصرف، وجييب عّما قد  
يقول: )وقوله: )وحضـاجر(. أقول: هذا جواب عن سـؤال مقّدر، تقدير السـؤال: إّن حضـاجر علم للضـبع وهو 

وإن مل يكن مجعا  ولكنه منقول ليس جبمع، والشـــــرط ال يؤثر بدون الســـــبب وهو اجلمع. اجلواب: إّن حضـــــاجر 
 : (122)من اجلمع ومفرده )ِحضجر( وهو عظيم البطن، قال الشاعر

تـــوكــــــأت  ــوأمـــني  ــتـ الـ ــر كــــــأم   ــجـ ضـــــــــــ  ح 
 

 (123)  على مرفقيها مســــــــــتهل ة عاشــــــــــر 
 

ــان اإلمام زين العابدين علّي بن احلســـــني ــعر جاء على لســـ ــارح ببيت من الشـــ ــهد الشـــ ــتشـــ يف   -7-(ويســـ
موضــوع املنع من الصــرف للعلمية ووزن الفعل، يقول: )قوله )وزن الفعل(. أقول: من أســباب منع الصــرف وزن 

 و )افتعل وانفعل(،   أصـال  االسـم  الفعل، وهو على قسـمني: األول: أن يكون خمتصـ ا ابلفعل، يعين ال يوجد يف 

 
 )خ(.  19- 18ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -115
 ، وفيه البيت الثاين هكذا: 238تزيني األسواق، األنطاكي:  -116

يعقوب   حزن  يونس ويل   ووحشة 
 

آدم   وحسرة  أيوب   وآالم 
 

 
 )خ(.  19- 18ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -117
 ، وفيه )يوما ( بدل )فيها(.348البيت حلسان بن اثبت األنصاري، ديوانه:  -118
 )خ(.  23- 22شرح كافية ابن احلاجب:  -119
 ، وفيه )مل تغذ دعُد ابلُعلب(.65البيت جلرير، شرح ديوانه:  -120
 )خ(.  23شرح كافية ابن احلاجب:  -121
 .71/ 2، وهو من شواهد الكتاب: 514/ 1البيت بال نسبة يف املعاين الكبري، ابن قتيبة:  -122
 )خ(.  25شرح كافية ابن احلاجب:  -123
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من الفعل  و )مشّر( اســـــــم لفرس ألمري املؤمنني  الفعل أو األعجمي. أّما   من  منقوال  ولكن  أو يكون يف االســـــــم 

 (124)خياطب احلّجاج. -7-، كما قال زين العابدين-7-علّي 
ــارق الضـــــــــــيف برد   أبو  ّحبــاب ســــــــــ

 

فـــــارس   را  اج  حجـــــ  ف   (125)  وجـــــد ي 
 

(ويشــــــــري الشــــــــارح إىل أّن الســــــــؤال التقديري سكن أن يكون قرينة حلذف الفعل جواز ا، ويســــــــتشــــــــهد بقول  
 الشاعر: )

خلصـــــــــــومــــــة  ضــــــــــــــــارع  يـزيــــــد   لـيـّيــــــ  
 

الـــطـــوائـــح  تـــطـــيـــح  ا  اــــــ   ( 126)وخمـــتـــبـــط 
 

 .(127)ال: َمن يبكيهل قيل: ضارع..(ق سائال  )يُبك( مبين للمفعول و )ضارع( فاعل لفعل حمذوف، كأّن 
وأحياان  جند الشـارح يتتبع قصـيدة الشـاهد الشـعري الذي يسـتشـهد به املصـّنف ويقوم بشـرح الشـاهد إلثبات 

ذهـب إلـيه، ـقال يف ابب )التـنازع(: )قوـله: )وقول امرئ القيس(. أقول: قلـنا دلـيل الكوفيني من النـقل بيـتان، ـما يـ 
 ذكر األول وهذا البيت الثاين، وهو قول امرئ القيس: 

مـعـيشــــــــــــــــة  ألد   أســــــــــــعـى  إ ــــــا   فـلـو 
 

 ( 128)كفــاين وس أطلــب قليــل من املــال 
 

ــّنف  تنـازع )كفـاين( و )مل أطلـب( يف   صــــــــــــ دّن هـذا البيـت ليس من ابب تنـازع    -;-)قليـل(... أجـاب امل
الفعلنيق ألنّه لو كان منه لزم فســــــاد املع ، واعلم أّن معرفة فســــــاد املع  تتوقف على مقّدمتني...، فأول البيت 

ليس  امـلال، وهـذا تـناقض بنّي، ـبل مفعول )مل أطـلب( من قليال  طـلب  أـنه ـما ســــــــــــــعى وـما كـفاه، وآخر البـيت أـنه 
 ، وهو حمذوف يعين امللك واجملد واملؤثل، يدّل عليه البيت الثاين:قليال  

مـــــؤثــــــل   ملــــــد   ــعـــــى  أســـــــــــــ  ولـــــكـــــنـــــمــــــا 
 

 (130( )129)أمثايل  وقد يدر  املد املؤثل 
 

(ويف ابب )املبين للمجهول( يعــّدد الشــــــــــــــــارح األغراس اليت من أجلهــا يُب  الفعــل للمجهول ومنهــا قــافيــة  
 :(131)الشاعرالشعر، ويستشهد بقول 

وديــــــعــــــة إال   واألهــــــلــــــون  املــــــال   ومــــــا 
 

الـــودائـــع  تـــرد  أن  يـــومــــــاً   ( 132)فـــالبــــــد  
 

ــارح أّن اخلرب يتعّدد إذا كان املبتدأ فيه تعدد لفظ ا أو مع ، وجيب إتيان   ويف ابب )املبتدأ واخلرب( يذكر الشـــــــ
 :(133)الواو معُه، وميّثل للتعّدد اللفظي بقول الشاعر

خـــــــــريهـــــــــا   يـــــــــد    يـــــــــر ـــــــــىيـــــــــدا  
 

غــــــائضــــــــــــــــة  ألعــــــداـئهــــــا   (134)وأخـرى 
 

 .(135)ويف الباب عينه يستشهد الشارح المتناع حذف اخلرب إذا كان خاص ا بقول الشافعيّ 
 

 . 124/ 5اخ( بدل )اي حّجاج(، وينظر التذكرة احلمدونية: ، وفيه )اي مشّ 71البيت جلميل بن معمر، ديوانه:  -124
 )خ(.  27شرح كافية ابن احلاجب:  -125
 . 76/  2، وبدون نسبة يف أساس البالغة:  269/  1البيت للحارث بن ضرار النهشلي يف احلماسة البصرية، أبو احلسن البصري:    -126
 )خ(.  33شرح كافية ابن احلاجب:  -127
 .39ديوانه:  -128
 .39ديوانه:  -129
 )خ(.  38- 37شرح كافية ابن احلاجب:  -130
 ، وفيه )وال بد( بدل )فال بد(. 170البيت للبيد، شرح ديوانه:  -131
 )خ(.  39ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -132
 .171/ 1البيت ينسب إىل اخلليل الفراهيدي يف املستقصى من أمثال العرب، الزخمشري:  -133
 .45ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -134
 . 230/ 1، وينظر صبح األعشى، القلقشندي: 48شرح ديوانه:  -135
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يــــزري  ــمــــــاء  ــلــ ــعــ ابلــ ــعــــر  الشــــــــــــ  ولــــوال 
 

ــد  لبيـــ من  أشـــــــــــع ر  اليوم  ــت   (136)لكنـــ
 

ــعر،   ــرورة الشــ ــم قد يُرّخم يف غري النداء لضــ ــارح أّن االســ ــهد على ذلك ويف ابب )النداء( يذكر الشــ ــتشــ ويســ
 بقول الشاعر: )

ــاعــــــفــــــنــــــا  تســــــــــــــ مــــــي   إذ  مــــــيــــــة   دفر 
 

عجم  وال  عرب   مثلهــــــا  يرى   ( 137) وال 
 

 .(138)قوله: إذ مّي، أي )مّية(، حذف التاء للرتخيم(
وقد يزاوج احللوائّي بني الشــاهد الشــعرّي والشــاهد القرآين يف املوضــوع نفســه، جاء يف موضــوع )جزم الفعل 
ـصــد فيكون مرفوع ا على احلال  و  ــببية، فإذا مل يق ـصــد السـ ه: )واعلم أّن اجلزم فيما ذكران إذا ق ـصــّ ــارع( ما ن املضـ

...، وجيوز العطف ابجلزم بال فاء على املنصـوب ابلفاءق ألنّه يف (139))َوَنَذُرُهما يف طُغاَياهِنِما يـَعاَمُهونَ (تعاىل  قوله 
، فقدر وجود الفاء كعدمه فجزم املعطوف، ومثل  (140))فََأصهدهَق َوَأُكنا ِمَن الصهاحِلِنيَ (حمل اجلزم  و قوله تعاىل  

 وجود الشيء كعدمه قول الشاعر:
 بـدا يل أين لســــــــــــت مـدر  مـا مضـــــــــــى

 

 (141)كان جائيا  وال ســـــــــابًقا شـــــــــيًئا إذا 
 

 .(142)عطف )سابق( على )مدرك( على تقدير وجود الفاء...(
، يقول: )وتكون )كان( مبع   ويف ابب )كان وأخواهتا( يســتشــهد جمليء )كان( مبع  )صــار( قرآني ا وشــعراي 

 : (144)أي صار، ويكون فيه ضمري الشأن، قال الشاعر (143))وََكاَن ِمَن الاَكاِفرِينَ (تعاىل )صار(، قال هللا 
ــامت  ــنفان شـــــــ  إذا مت  كان الناس صـــــــ

 

 (145)  أصـــــــــــنعوآخر مثن  ابلـذي كنـت   
 

( وينقل قول بعضـهم إّن )ليس( تكون للنفي مطلق ا ذاكر ا شـواهد قرآنية وبيت ا من الشـعر، يقول: )...وقيل:  
ا   ُهما (تعــــاىل  كــــان أو غريهــــا، قــــال هللا    حــــاال  مطلقــــ  ا َعنـا ُروفــــ  ــا صــــــــــــ ُتما  (، و  (146))َأاَل يـَواَم أَياتِيِهما لَياَس َم ــا َوَلســــــــــــ
 :(149)، قال الشاعر(148))لَياَس هَلُما َطَعامو ِإاله ِمنا َضرِيعٍ (، و (147))ِ ِخِذيهِ 

 بـدا يل أين لســــــــــــت مـدر  مـا مضـــــــــــى
 

 (150) وال ســــــــابقاً شــــــــيئاً إذا كان جائيا 
 

 
 )خ(.  47ينظر شرح كافية ابن احلاجب:  -136
 .31/ 3ب( بدل )عربو وال عجم(، وينظر الكامل يف اللغة واألدب، املربد: ، وفيه )عجمو وال عر 11البيت لذي الرمة، ديوانه:  -137
 )خ(.  57شرح كافية ابن احلاجب:  -138
 . 110األنعام/  -139
 . 10املنافقون/  -140
 . 122/ 1، وينظر خزانة األدب، عبد القادر البغدادي: 90البيت لزهري بن أيب سلمى، ديوانه:  -141
 (.  )خ  118شرح كافية ابن احلاجب:  -142
 . 34البقرة/  -143
 . 71/ 1، وهو من شواهد الكتاب: 75/ 9البيت للعجري السلويل، خزانة األدب:  -144
 )خ(.    121شرح كافية ابن احلاجب:  -145
 . 8هود/  -146
 .  267البقرة/  -147
 . 6الغاشية/  -148
 . 90البيت لزهري بن أيب سلمى، ديوانه:  -149
 )خ(.    121شرح كافية ابن احلاجب:  -150
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 28:  العدد

 
(ويف ابب )حروف اجلر( أيض ا يزاوج الشارح بني الشاهدين القرآين والشعري عند ذكره جميء )الباء( زائدة، 

ا(يقول: )وجاءت زائدة يف اخلرب  اع ا،  و )حسبك زيد(...، أو   ..، قال الشعر: .(151))وََكَفى اِبَّللِه َشِهيد 
لـــــــة واحلـــــــوادث  أوهـــــــا  هـــــــل   أال 

 

بن    القيس  امرء   (152)يبقرا  متلـــــ أبن  
 

 .(153))الباء( زائدة يف )دّن(، يبقر: أي انتقل من أرس إىل أرس(
 احلديث الشريف. -ج

ــول االحتجاج، وال اعتمدوا عليه  ــريني أهنم عّدوه من أصــــ ـصـــ مل يرد يف كتب النحاة األوائل كوفيني كانوا أم ب
ــتنبـاط قـاعـدة أو إثبـات ظـاهرة يؤخـذ  ـا ويُقـاس عليهـا سـّا   خـالف منـه الوارد يف كتـاب هللا وكالم العرب يف اســــــــــــ

ـصــــــــــحاء منظومه ومنثوره، وُعّلل ذلك دّن احلديث ُروي ابملع ، وأّن معظم رواته غري عرب وال يســـــــــــتطيعون  الف
ــلوب الرســــــــــــــول ــّح تركيبهـا وأتيت على أســــــــــــ صــــــــــــ أّن مـثل هـذا   إاّل ،  -6-التعبري عن مع  احلـدـيث بعـبارات ي

 .(154)ن من النحاة أمثال ابن خروف وابن مالك وغريمهااالحتجاج جنده يف كتب املتأخري
وقد اســـــــــتشـــــــــهد احللوائّي ببعض األحاديث النبوية يف مواضـــــــــع متفّرقة من شـــــــــرحه، ومنها ما جاء يف ابب 
)املمنوع من الصرف( عند الكالم على عّلة )الوصف والعدول(، قال: )ومن العدل التحقيقي )مُجع(، وهو غري 

ــفــة والعــدل،   صــــــــــــ صــــــــــــــرف لل ــفــة فكقول النيب  من صــــــــــــ ا ال ــليمــة من    (155): ) يمــة مجعــاء(-6-أمــّ أي: ســــــــــــ
 .(156)العيب...(

ــكن(،   ــريف، يقول: )ومبع  )ســـ ــهد حديث نبوّي شـــ ــتشـــ وعند كالمه على املعاين اليت أتيت عليها )دام( يســـ
 .(158)، أي الساكن((157)ومنه احلديث: )هُني أن يُبال يف املاء الدائم(

ل: )وإذا كان ضـــمري مجع املؤنث فبالتاء،  و: )النســـاء فعلت واألايم مضـــت ويف موضـــوع أتنيث الفعل يقو 
والعيون جرت( للجماعة، أو ابلنون  و: )النســـــــاء فعلن والعيون جرين واألايم مضـــــــني( للجمع، ويف احلديث: 

ــللن( ــياطني وما أضـــــ ــموات وما أظللن، ورّب األرضـــــــني وما أقللن، ورّب الشـــــ القياس  ، وكان  (159))هللا رّب الســـــ
ــالم: )ال دريت وال تليت( ــاركة كقوله عليه الســـــ ــلوا( للمشـــــ ــللن( مكان )أضـــــ ــلوا( فذكر )أضـــــ ، وحّقه (160))أضـــــ

 .(161))تلوت((
وجند الشـارح أحياان  يزاوج بني الشـاهد احلديثي والشـاهد الشـعري، مثال ذلك عند نقله رأي غري سـيبويه يف 

ا عند غريه فاملختار االتصال كما جاء يف احلديث: )إايِك  جواز اتصال الضمائر بــــــ )كان وأخواهتا(، يقول: )أمّ 
 

 .  79النساء/  -151
 .392البيت ألمرى القيس، ديوانه:  -152
 )خ(.   126شرح كافية ابن احلاجب:  -153
 .98ينظر املدارس النحوية، خدجية احلديثي:  -154
ويولد على الفطرة، فأبواه يهّودانه أو    إاّل ما من مولود  ):  --، ونص احلديث قال رسول هللا 97/  2صحيح البخاري، البخاري:    -155

 .( ينصرانه أو ميجسانه كما تنتج البهيمة  يمة مجعاء، هل حتسون  ا من جدعاء
 )خ(.  21شرح كافية ابن احلاجب:  -156
 . 492/ 2مسند أمحد، أمحد ابن حنبل:  -157
 )خ(.   121شرح كافية ابن احلاجب:  -158
 .134/ 10، وجممع الزوائد، اهليتمي: 125/ 1اإلرشاد، الشيخ املفيد:  -159
 . 126/ 3مسند أمحد:  -160
 )خ(.   104شرح كافية ابن احلاجب:  -161



  

 هـ()قراءة ف منهج التأليف(  838للحلوائي املصري )ت  جديد على كافية ابن احلاجبشرح  

177 

ــلط علـيه( -6-، وقوـله (162)أن تكونيهـا اي محرياء( ـــياد: )إن يكـنه فلن تســــــــــــ ، وقول  (163)لعمر يف ابن صــــــــــــ
 : (164)الشاعر

الـــــطـــــيـــــس عــــــديــــــد  قـــــومـــــي   عــــــددت 
 

 ( 165)إذ ذهبــت القوم الكرام ليســـــــــــي( 
 

 الخاتمة

 وقراءتنا ملنهجية املؤّلف يف شرحه للكافية، متخضت أمور عدة، نوردها مجلة :بعد وصفنا للنسخة اخلطية، 
ــر إاّبن تلك  .1 ـصـ ــع اهلجري، ُكتبت يف م ــة نســــخة فريدة، تعود إىل القرن التاســ النســــخة حمّل البحث والدراســ

 احلقبة، ومل نعثر على نسخة أخرى هلا حسب تتبعنا.
ــنة  سّا يزيد من أمهية النســــخة أّن انســــخها كان من  .2 ـصـــّنف ويف الســ العلماء األعالم، وقد نقلها من خط امل

 نفسها اليت أمّت فيها الشرح.
 قُرئت هذه النسخة على مصّنفها كما يدّل على ذلك البالغات املوجودة يف عدد من أوراقها. .3
ــخ وأهليته  .4 ــخ سّا يدّل على مكانة الناســـ ــّنف للناســـ ـصــ ا على إجازة روائية من قبل امل ــ  ــخة أيضـــ احتوت النســـ

 لعلمية.ا
ــل اتريخ فتح  .5 ــة مثـ ــا بعض التواريخ املهمـ ــذلـــك ُكتـــب يف آخرهـ ك، كـ ــّ ــة ومتلـ ــاريـ ــة عـ ــخـ ُكتـــب على النســــــــــــ

 هـ. 886القسطنطينية يف الرابع عشر من ربيع اآلخر سنة 
ما ورد يف هذا الشــــرح من آراء ومناقشــــات وحتليل يعكس عقلية التفكري النحوّي اليت وصــــل إليها العلماء   .6

 يف ذلك العصر.
 مليء ابلتعليالت ودفع اإلشكاالت اليت قد ترد على املصّنف أو الشارح. الشرح .7
كان الشـارح متأثرا  مبنهج الفقهاء واألصـوليني يف هذا الشـرح، ويظهر ذلك جليًّا من اسـتخدامه طريقة دفع  .8

 اإلشكال املقّدر.
رآن الكرمي، حســـــــــب موضـــــــــوعه، وكانت شـــــــــواهده متنّوعة بني الق كالًّ وّظف الشـــــــــارح الشـــــــــواهد النحوية   .9

 والقراءات القرآنية، والشعر، واحلديث النبوّي.
عرس الشــارح يف شــرحه كثري ا من اآلراء النحوية، اترة  منســوبة إىل أصــحا ا، واترة  بدون نســبة، رادًّا إايها   .10

ا هلا يف إحيان أخرى،   عن اختياراته النحوية املتناثرة بني ثنااي الشرح. فضال  يف بعض األحيان، ومؤيد 
 ثبت المصادر

 القرآن الكرمي.
ــ(، حتقيق: مؤســســة آل البيت 413اإلرشــاد، الشــيخ املفيد )ت .1 ، دار 2لتحقيق الرتاث، ط/  -:-هــــــــــــــ

 م.1993 -هـ 1414لبنان، -املفيد للطباعة والنشر، بريوت
 

 .218/ 6شرح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:   -162
 . 192/ 8صحيح مسلم، مسلم النيشابوري:  -163
/  5،  317/ 5، وُنسب إىل غريه يف خزانة األدب:  280/  7وب لرتبه بن العجاج يف كتاب العني، خليل الفراهيدي:  البيت منس  -164

 ، ويف املصادر )كعديد( بدل )عديد(.268/ 9، 383
 )خ(.  91شرح كافية ابن احلاجب:  -165
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 م.1979
: د. أنور حممود زانيت، د. أشــــرف صــــال حمّمد خشــــيديةحىت التجربة األ ايم احملروســــة من الدخول العريبأ .7

 هـ.  1/1435السّيد، ط
، دار صــادر 1هـــــــــــــــــ(، حتقيق: إحســان عباس، وبكر عباس، ط/ 562مدونية: ابن محدون )تالتذكرة احل .8

 م.1996للطباعة والنشر، 
: للســّيد أمحد احلســيين )معاصــر(، دليل ما /قم املقّدســة،  الرتاث العريب املخطوط، يف مكتبات إيران العامة .9

 هـ.1/1431ط
، املطبعة  2هـــــــــــــــــــــ(، ط/ 1008طاكي )تتزيني األســــــواق بتفضــــــيل أشــــــواق العشــــــاق، داود بن عمر األن .10

 هـ.  1319مصر،  -األزهرية
هــــــــــــ(، حتقيق: د. عبد العال سامل مكرم،  370احلجة يف القراءات السبع، احلسني بن أمحد بن خالويه )ت .11

 هـ.1401بريوت،  -، دار الشروق4ط/ 
 بريوت. -هـ(، عامل الكتب 656احلماسة البصرية، أبو احلسن البصري )ت .12
هـ(، حتقيق: حمّمد نبيل طريفي، واميل بديع يعقوب، ط/ 1093بد القادر البغدادي )ت  خزانة األدب، ع .13

 م.  1998بريوت،  -، دار الكتب العلمية1
مكة املكرمة،   -، الفيصلية1اخلالف بني النحويني، دراسة وحتليل وتقومي الدكتور السّيد رزق الطويل، ط/   .14

 م.1985 -هـ  1405
 م.1958مصر،  -د أبو الفضل إبراهيم، دار املعارفديوان امرئ القيس، حتقيق: حممّ  .15
 م.2007بريوت،  -، دار صادر3ديوان مجيل بثينة، ط/ .16
ديوان زهري بن أيب سـلمى، شـرحه وضـبط نصـوصـه وقّدم له: الدكتور عمر فاروق الطباع، شـركة دار األرقم  .17

 لبنان. -بن أيب األرقم، بريوت
بريوت،   -، دار صــــــــــادر1ن فالح أوغلي، ط/ ديوان طفيل الغنوي، شــــــــــرح األصــــــــــمعي، حتقيق: حســــــــــا .18

 م.1997
 م.1925 -هـ1344القاهرة،  -، دار الكتب املصرية1ديوان مهيار الديلمي، ط/  .19
ـصـــانيف الشــــيعة: للشــــيخ آقا بزرك الطهراين )ت .20 / 3هــــــــــــــــــ(، دار األضــــواء/ بريوت، ط1389الذريعة إىل ت

 هـ.1403
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(،  1089دمشـــــــــقي، ابن العماد احلنبلي )تشـــــــــذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي العكربي ال .21
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 (.559خزانة العتبة العباسية املقدسة يف كربالء، ابلرقم: )
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 الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه.
ــندي )ت .29 ــناعة اإلنشـــا، أمحد بن علي القلقشـ ــى يف صـ هــــــــــــــــــ(، حتقيق: د. يوســـف علي 821صـــبح األعشـ

 م.1987دمشق،   -، دار الفكر1الطويل، ط/ 
ــ(، دار الطباعة والنشر والتوزيع، 256صحيح البخاري، البخاري )ت .30 ــ  1401هــــــــــــ  م، طبعة1981 -هــــــــــــ

 ابألوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة إبستانبول.
 لبنان. -هـ(، دار الفكر، بريوت 261صحيح مسلم، مسلم النيشابوري )ت .31
هــــــــــــــــــ(، دار 643الضــــوء الالمع ألهل القرن التاســــع: لشــــمس الدين حمّمد بن عبد الرمحن الســــخاوّي )ت .32

 هـ.  1412/ 1اجليل/ بريوت، ط 
ــ(، دراسة وحتقيق: د. 898، عبد الرمحن بن أمحد اجلامّي )تن احلاجبشرح كافية اب،  لفوائد الضيائيةا .33 هـــــ

 بغداد./وزارة األوقاف والشؤون الدينيةأسامة طه الرفاعي، 
هــــــ(، حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، 285الكامل يف اللغة واألدب، أبو العباس حمّمد بن يزيد املربد )ت .34

 م.1997 -هـ 1417القاهرة،  -، دار الفكر العريب3ط/ 
، دار 1هــــــــــــــــ(، حتقيق: حمّمد عبد الســالم هارون، ط/ 180الكتاب، عمر بن عثمان بن قنرب ســيبويه )ت .35

 لبنان. -اجلبل، بريوت
ــدادي  .36 ــد التميمي البغـ ــاهـ ــاس بن جمـ ــد بن موســــــــــــــى بن العبـ ــة يف القراءات، أبو بكر أمحـ ــبعـ ــاب الســــــــــــ كتـ

 القاهرة. -هـ(، حتقيق: د. شوقي ضيف، دار املعارف324)ت
هــ(، حتقيق: د. مهدي املخزومي، و د. إبراهيم السامرائي، ط/ 175كتاب العني، اخلليل الفراهيدي )ت  .37

 هـ.1410، مؤسسة دار اهلجرة، 2
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