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  ملخّص
يعرُض هذا البحثُ رِسالَةً في التُّراِث النّحوّي لعاِلمٍ رومّي األصلِ واللّغِة، هو محّمُد بُن ِإْبراهيم النّكْساري 

، وهي تَتََعلّقُ بِعلِّة َرفْعِ َأفَْعل التّفْضيلِ لالْسمِ )َمْسألةُ الكُْحلِ( ّي بـَيتَحّدثُ فيها عن ما ُيَسّمى في النَحوِ العرب
، وقد كاَن األْصـُل في اسمِ )ما َرأْيتُ َرُجالً َأْحَسـَن في َعْيِنه الكُْحُل منْه في َعْينِ َزيٍد:  (الظّاِهرِ في نَْحوِ قَوِلهِم

تَنـاَوَل .  ، فلّما ُرِفـَع االسُم الظّاِهـُر َبْعـده اْحتاَج اَألْمـُر إلى تَْعليلٍروٍطإالّ بِشُ التّفضيـلِ أْن ال َيرفََع فاِعالً
 ، فقَاَم)الكافيـة(النّـكساري في هذه المسألة نّص ابنِ الحاجِـبِ الُمتََعـلّقَ بَِمسألـِة الكُحلِ مـن كتابِـه 

َجواِنـَب ُمتََعّددٍة تَخُصُّ هذه المسألـةَ، فَتَـناَوَل َأْمـَر  بِتَوضيحِ كـلِّ ما َيتََعـلّقُ بِهذا النّّص، وَعـلّقَ على
لِ وعلّـِة عمِله وشروطـه، ثُّم تَنـاَوَل الَعالقـةَ ما بيَن الُمفَضَّ لِفعـَلاعمـلِ اسمِ التّفـضيلِ وُمشـاَبَهِتـه 

  .  رّي الموجوِد في نَّص ابنِ الحاجبالشّعالنّحويِّ كما قـاَم بتـوضيحِ الشّاهِد  لِ عليه في المسألِة،والُمفَـضَّ
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Abstract 

This research presents a letter in grammatical heritage for a Roman language and 
origin scientist, Mohammad Bin Ibrahim Al-Niksari. He talks about what is called the 
matter of Alkohl in Arabic grammar, and it concerns with the cause of nominative 
comparative for apparent nouns as their saying "I've never seen a man better in his eyes 
Alkohl than in Zaid's eye". The origin in comparative was not in nominative case. When 
it was nominated, issue needed reasoning.  In this matter, Al-Niksari handled Ibn Al-
Hajib's text which concerns with the matter of Alkohl form his book Alkafiya. He 
explained all what concerns this text, and he commented on several sides belong to this 
matter. Then, he handled the function of comparative and its likeness to the verb, the 
cause of its function, and its conditions. After that, he handled the relationship between 
preferential and its counterpart and he explained the poetic evidence in Ibn Al-Hajib's 
text. 

  مقـّدمـة

مين، والّصالةُ والّسالُم على المصطفى رسولِ اِهللا إلى العالَمين، محّمِد الحمُد هللا رّب العال
المرسلين، وعلى آِله األبرارِ الُمهتديَن بهديه والملتزمين بسنته،  الخَلِق وسّيِد بنِ عبد اِهللا ِإمامِا

والتّبليغِ فانتشروا  التّطبيِقبه ونصروا دينَه تَوَأْصحابِه الميامين الّذين سلكوا َمنَْهَجه واتّبعوا ُسنَّ
  .  في األرضِ فاتحين ولديِنه داعين

  :  أّما َبْعُد

الكُتُبِ النّحوّيِة الُمخْتََصَرِة كَاَن مْن َأْبَرزِها الُمفَّصُل في  نُحاةُ الَعَربّيِة ُجْملَةً من َوضَعفقد 
، بِةُ في النّحوِ البنِ الحاجَِبةُ البنِ باب شاذ، والكَافيوالمقّدمةُ المحِس مِ الَعربّيِة للّزَمخْشرّي،لع

ِتصارِ ِمّما أقصى َدَرجاِت الّدقِّة واالخْ ِتوَبلَغَ بعُض هذه الُمخْتََصرا، وتسهيُل الفَوائِد البنِ مالك
ثُّم كَاَن شرُح هذه المتونِ الّسَمةَ الغَاِلَبةَ على ُجُهوِد النّحاِة بْعَد ، النّحاِة إلى شَرِحها َدفََع كَثيراً من

  . الهِْجرّي الّسابِعِ القرنِ

وقد نافتْ ، فَشَرحوه، لُمتأخّروناالكُتُبِ التي اهتَّم بِها النّحاةُ  وكَاَن ِكتاُب الكَافيِة من
فهذا الَبْدُر ، وكَاَن مْن بعضِ النّحاِة َأْن اْهتَّموا بُجْزئّياٍت مْن هذا الِكتابِ، شروُحه على المائِة
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، )في َحذِف عاِملِ الَمفعولِ الُمطلق ِإظْهاُر التّعليلِ الُمغْلَِق( ـها بَيَضُع رسالَةً َوَسَم الّدمامينيُّ
  .  ويختاُر ُجزئّيةً من الكافيِة

، وهي َمْسألةُ الكُْحلِ، تَْحتاُج إلى َبيانٍ وقد اخْتاَر ُجزئّيةً، اريَُّسكْومْن هؤالء العلماِء النِّ
فَتَناولوها في أبحاث خاّصٍة ، اهتّم بها النّحاةُ كَثيراًوِمّما ُيشاُر إليه هاهنا َأنَّ هذه الَمْسألَةَ قد 

ت ( والبدُر الّدماميني، .)هـ٧٧٦ت( وابُن الّصائغ .)هـ٧٤٦( رديُّارُبلَجا ومن أولئك، بها
ولَم ، ها أيدي النّحاِة بعُدترْعفْوهي َمْسألةٌ عذراُء لَم تَ: "بقوِله يُِّلهْيووَصفَها السُّ، .)هـ٧٢٧

فهذا الَوْصفُ َيُدّل على َمدى اإلشْكالِ ، "ُمتَقَّدٌم منهم وال ُمتََأخٌّر مّمْن َرأينا كَالَمه فيهاَيشِْف ِمنْها 
  .ها وإيضاِحهارِحإلى شَ الَموُجوِد فيها ِمّما َدفََع النّحاةَ

كَما َأنّها ، وكاَن هذا الغُموُض أحَد األْسبابِ التي َدفَعتني إلى تَحقيِق هذه الرسالِة وشرحها
ٌد مْن ُجهوِد َأَحِد ُعلَماِء ُأّمِتنا اإلسالمّيِة الّذيَن َأخَذوا على عاِتِقهم َبياَن أسرارِ هذه اللغِة ُجه

وفي ، اَألناضولِ منُمتََأخٌّر وال ُينْسى َأّن هذا الُجهَد ِلعاِلمٍ مسلمٍ ، وتفسيَر الُمشِْكلِ منْها، الشريفِة
  .  قد يكشف عْن مستوى التّفكيرِ اللّغوي عنده فالِكتاُب ِلعاِلمٍ تُركّي، هذا مزيةٌ خاّصةٌ

كَما أرجو ، التّوضيحِ والتّعليِق د أعطيتُ هذه الّرسالةَ حقّها منوختاماً أرجو أْن أكوَن ق
  .أْن َيفيَد منها الباحثون كَما أفاَد الباِحثُ مْن غيرِه
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  التعريف بالُمؤلّف
  اسمه وكنيته ونَسُبه

َحنَفيُّ ، )٢(شمُس الّدين: وقيل، )١(ن ُمحيي الّدين النّكْساريهو محّمد بن إبراهيم بن َحَس
، )٣(وهو اسُم مدينٍة بالّروم ، )ِنكْسار(نسبةً إلى  )النّكْساري(ـ ُعرف ب، روِميُّ اَألْصلِ، الَمذْهبِ

د وُمَحّم، )٤(وقد نُِسَب إلى هذه المدينِة ُجملةٌ من الُعلَماء منهم ُمصِلُح الّدين مصطفى النّكساري
  .)٦(وَأمير َحسن النّكساري، )٥(بُن أحمد النّكساري صاحب اإليشاح على إيضاح القزوينيا

  َموِلُده وُمتََوفّاُه
وليَس بيَن َيَديَّ ما ُيشيُر إلى تاريخٍ ، لَْم تُِشْر الَمَصاِدُر التي تَْرَجَمتْ له إلى تاريخ والَدته

  .  تقريبي لوالدته

                                                           

، دار الفكر للطّباعة والنّشر شذرات الذّهب في أخبارِ مْن ذََهب ابن الِعماِد الحنبلي، ترَجَمتُه فينظر   )١(
، حقّقه جبرائيل جّبور، الكَواكب الّسائرة بِأعيان المائِة العاِشرةالغَّزي، نجم الّدين، و٩/ ٨ ج ع،والتّوزي

دّية ـهوالبغدادي، إسماعيل باشا،  ٢٣/ ١، ج١٩٧٩، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ٢ط
حاجي خليفة، و ٢١٨في أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين، منشورات مكتبة المثنّى، بغداد، ص العارفين

، ١١٦٨، ١١٤٦، ٤٥٠، ٢١١م ص ١٩٩٢عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمّية  كشف الظّنون
، دار الكتب إيضاح المكنون في الذّيل على كشف الظّنونالبغدادي، إسماعيل باشا، و ٢٠٢٧، ٢٠٢٢

م، ١٩٩٣مؤّسسة الّرسالة  ،١ط، معجم المؤلّفينكّحالة، عمر رضا، و١/١٤٢م، ج١٩٩٢العلمّية، بيروت، 
  .٣/٢٧ج

 .٢٠٢٧، ١١٦٨انظر كشف الظّنون   )٢(

 .٥٨٥/ ٣) نكر( ، دار الفكر، بيروت،تاج العروسالّزبيدي، محّمد مرتضى،  انظر  )٣(

، كارل، تاريخ األدب العربي، ترجمة عبد الحليم النّّجار وآخرين، الهيئة المصرّية العاّمة انظر بروكلمان  )٤(
 .٩/٣٦٠ ، جم١٩٩٣للكتاب، 

 .٢١١انظر كشف الظّنون   )٥(

 .٩٠١ المرجع الّسابق نفسه  )٦(
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وقْد ذَكََر الُمتَْرجِمون ِحكاَيةً ِعند َموِته تَُدلُّ ، بالقُْسطَنْطينّية .ـه٩٠١َأّما َوفاتُه فَكانَتْ سنَةَ 
ولَّما آَن َأواُن : "قاَل صاحُب الكواكب الّسائرة، على ِإخالصِ هذا العاِلمِ في َعَمِله وعلِمه

ي َسَألْتُ اهللا تَعالى َأْن ُيْمهلَني ِإنّ، َأّيها النّاُس:  ثُّم قاَل، انِْقَضاِء ُمدَِّته خَتََم التّفسيَر في َأيا ُصوفيا
وَدعا فََأمََّن النّاُس على ، فَلََعلَّ اهللا تَعالى َيخْتُم لي بالخَْيرِ واإليمانِ، إلى خَتْمِ القُرآنِ الَعظيمِ

  .)٧("ثُمَّ َأتى ِإلى َبْيِته وَمرَِض، ُدعائه
  

  ِعلُْمه وشُيوخُه وُمؤلّفاتُه
وُعرِفَ ، )٩(وهو اآلَيةُ الكُبرى، )٨(العاِمُل الفاِضُل الكاِمُل هو العاِلُم: قيَل في النّكْساري

وكاَن ماهراً ، فَكاَن عاِلماً بالعربّيِة والُعلُومِ الشّْرعّيِة والَعقْلّيِة، بِِعلِْمه في شَتّى الُعلُومِ والَمعارف
وبارِعاً في علمِ ، لقراءاِتكَما كاَن حاِفظاً للقرآنِ الكريمِ وعارفاً بِِعلْمِ ا، في ُعلُومِ الّرياَضِة

  .)١٠(التّفسْيرِ

، اهللا الشّرواِنيُّ منهم الَمولى فتُح، على كَثيرٍ من َمشايخِ َعْصره وقَد طَلََب هذه الُعلوَم
  .  والَمولى َيكَاُن، والمولى يوسفُ بالي بُن ُمَحّمد الفَناري، والمولى ُحساُم الّدينِ التّوقاِنّي

  :هي، ةُ ُمَؤلّفاٍت في العلومِ الُمخْتَِلفةونُِسَب إلى النّكساري ِعّد

هو تَأليفٌ َيُدلُّ على صاِحبه َأنّه آَيةٌ كبرى في علم : قيَل فيه، )١١(الّدخان  تفسير سورِة .١
  .  )١٢(وقد َأهدى هذا الكتاَب إلى الّسلطان باَيزيد خان، التّفسْيرِ

                                                           
 .٨/٩وانظر شذرات الذّهب  ١/٢٣الكَواكب الّسائرة   )٧(
 .١/٢٣انظر الكواكب الّسائرة   )٨(
 .٤٥٠انظر كشف الظّنون   )٩(
 .٨/٩وشذرات الذّهب  ١/٢٣انظر الكواكب الّسائرة   )١٠(
وكشف  ٣/٢٧ومعجم المؤلّفين ٢١٨وهدّية العارفين  ٨/٩شذرات الذّهب و ١/٢٣انظر الكواكب السائرة   )١١(

 .٤٥٠الظنون
 .٤٥٠انظر كشف الظنون   )١٢(
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  .  )١٣(حاشية على شرح َأنْوار التّنْزيل للبيضاوي في التّفسْيرِ  .٢

  .)١٤(شرح عمدة الَعقائد للنَّسفي  .٣

حاشية على شرح وقاية الّروايِة في مسائل الهداية لصدر الشّريعة الثّاني عبيد اهللا بن  .٤
ذُِكَر َأنّها شَرٌح ِلَمسائلِ الوقاَيِة التي لَْم َيتََعّرض ، )١٥() .ـه ٧٥٠ت (مسعود المحبوبِي 

  .)١٦(لشَْرِحها الشّارُح

والهارونّيةُ مختصٌر في الّصرف َوَضعه نجُم الّدين ، )١٧(ْصريفشرح الهارونّية في التّ .٥
وولي الّدين  ٌدمحّم الّدولِة وهما بهاُء، محّمد الدينِ شمسِ الّديوانِ الهروي لولَدي صاحبِ

  .هارون

  .  )١٨(شرح اإليضاح في المعاِني والَبيان للقزويني .٦

ةٌ المّيةٌ للشيخ اإلمام سراج الّدين وهي قَصيد، )١٩(في علمِ الكَالم "يقول العبُد"شرح قَصيدة  .٧
  :  تبدأ بقوِله) .ـه٥٧٥ت (علي بن عثمان الفرغاِني 

  يقوُل الَعبُد في بدِء األمالي             ِلتَوحيٍد بِنَظْمٍ كالآللي
  .وهي الّرسالة التي بين أيدينا، مسألة الكُحل من الكافية .٨
 

                                                           

وإيضاح  ٣/٢٧ومعجم المؤلّفين  ٨/٩وشذرات الذهب  ١/٢٣والكواكب الّسائرة  ٢١٨انظر هدّية العارفين   )١٣(
 .١٤٢الَمكْنون 

 .١١٦٨وكشف الظّنون  ٣/٢٧ومعجم المؤلّفين  ٢١٨انظر هدّية العارفين   )١٤(

 .٣/٢٧ومعجم المؤلّفين  ٢٠٢٢وكشف الظنون  ١/٢٣والكواكب الّسائرة٨/٩انظر شذرات الذّهب   )١٥(

 .٢٠٢٢انظر كشف الظّنون   )١٦(

 ٢٠٢٧ المرجع الّسابق نفسه  )١٧(

 .٣/٢٧ومعجم المؤلّفين  ٢١١ المرجع الّسابق نفسهانظر   )١٨(

 .١٣٥٠ المرجع الّسابق نفسهانظر   )١٩(



 ٦٠٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف النجار 

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

  أخْالقُه وَمكانَتُه 
فقد ذُِكَر َأنَّه ، وكاَن له شهرةٌ واسعةٌ في القسطنطينّية، اليةً في بالدهَبلَغَ النّكساري منزلةً ع

، كان ُيذَكُّر النّاَس كلَّ يومِ ُجمعٍة تارةً في أيا صوفيا وتارةً في جامع الّسلطان محّمد خان
يزيد وقد اتّصَل بالّسالطين فََأهدى للّسلطان با، )٢٠(وهذان من َأكبرِ مساجِد القسطنطينّيِة وَأهّمها
  .  )٢١(خان نُسخةً من كتابِه تفسير سورة الّدخان

مشتغالً بإْصالحِ ، راِضياً بالقليلِ من العيشِ، قنوعاً، وتذكر الكتُب َأنَّه كاَن َحَسَن األخالِق
وتُدلُّ الّرواَيةُ التي ذكرتها الكتب عند انقضاِء َأَجِله على شّدِة ، ُمنْقَطعاً إلى اهللا تعالى، نفِسه

فقد كاَن منشغالً في تفسير القرآنِ في مسجد ، عالقته مع رّبه وعلى ورعه وتقواه ِحرصه على
أّيها النّاُس إنّي َسألتُ اهللا تعالى َأْن ُيْمهلني إلى ختم القرآن العظيم فلََعّل :  "أيا صوفيا ثّم قاَل

ستجاَب له ربُّه فَأتى فا، ودعا فََأّمَن النّاُس على ُدعائه، "اهللا تعالى يختُم لي بالخَْيرِ واإليمان
  .  )٢٢(ثّم ماتَ، فمرَض مرض الموت، َبْيتَه
  

  ونْسبتُه) َمسألة الكُحلِ(الِكتاب 

وهي َرفُْع أفْعلِ ، َمْسَألَةً من المسائلِ الُمشِْكلَِة في النّْحوِ الَعربِيتَتَناَوُل هذه الّرسالَةُ 
ما رأيتُ رجالً :  (نسَبةً للِمثالِ الُمْستعمل وهو وقد سمَِّيتْ َمسألةَ الكُْحلِ، التَفضيلِ االسَم الظّاهَر

وهذا الموضوع يحتاُج ، فهي تتعلَّقُ بالَعَملِ والعاملِ، )ي عيِنه الكْحُل منه في عين زيٍدأحسَن ف
  .  إلى ِدقٍّة في النّظر لكوِنه يتَعلّقُ بقضايا فلسفّية

لَْم َيأتوا من َبْحِثهم هذا بأمرٍ قاطعٍ  ولكنّهم، اشتغاِلهم في هذه المسألة اةُ منوقد أكثََر النُّح
وفي هذا ، ِةالفلسفيَّ وهذا متعلّق باألمورِ، وذلك بسبب تعلّق هذا البحث بالعملِ والعاملِ، فيها

                                                           

 ٨/٩وشذرات الذّهب ١/٢٣انظر الكواكب الّسائرة   )٢٠(

 .٤٥٠انظر كشف الظنون   )٢١(

 ٨/٩وشذرات الذّهب  ١/٢٣انظر الكواكب السائرة   )٢٢(
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

ولَْم َيشِْف منها ُمتَقَّدٌم منهم ، ها أيدي النّحاِة َبعُدوهي مسألةٌ عذراُء لَْم تَفْتَرْع:  "يقوُل الّسهيلّي
  .  )٢٣("ِمّمن َرأينا كَالَمه فيهاوال ُمتَأخٌّر 

في  الموجوَد، أخَذَ المؤلّفُ يشرح النّصَّ الّذي َيتََعلّقُ بِرفع أفعلِ التّفضيلِ لالسمِ الظّاهرِ
النّْزعةُ الفَلَسفّيةُ جلّيةً في مناقشِة  ْن َجميعِ َجواِنبِها، وقد ظَهرتكتابِ الكافيِة، فَتَناَوَل الَمْسألةَ م

َرفْعِ  تَْسويغَ، ففيها حاَوَل ابُن الحاجِبِ أّوالً النَّحوّيِة العلِّةبَبُب في ذلَك أنَّها تَتَعلّقُ فُروِعها، والّس
في نّص ابنِ الحاجِبِ أّوالً، ثُّم ظهَر  الفَلَْسفّيةُ أفَْعلِ التّفضيلِ للفاِعلِ الظّاهرِ، فظَهرت النزعةُ

  .لهذه العللِ هذا في مناقشِة النّكساريِّ

الّركاكَِة في ُأْسلُوبِ المؤلِّف، وهذا عائٌد إلى  ى هذه الَرسالِة ُوُجوُد شيٍء منعلوُيؤخَذُ 
فلُغَتُه التي ، نَشْأِة الّرُجلِ ولُغَِته األْصلّيِة، فهو روميُّ األْصلِ، وقضى َحياتَه في القُْسطَنطينّية

فال ُيتَوهُم ُرُجوُعه :  "نها قَولُه، وقد ظَهَرت هذه الّركاكةُ في عباراٍت ِعّدة ميتكلُّم بها التُّركّيةُ
وغير ذلك من " إليه ألّن الكَالَم مع َمْن له تمييز، وأيضاً ال ُيتْرُك الَمظْنوُن الجائُز الفائدِة

   .التراكيبِ
كََر في مقّدمة الّرسالِة أنَّ هذه الَمْسألةَ نُوقشَتْ َمْع َمْجُموَعٍة مْن َأْصحابِه، ثُّم إنّه وكاَن قد ذَ

 ٍةَب رسالَةً تُبّيُن ُمشكالِتها، فََجَمَع ما قالَه َأْصحاُبه في مناقَشاِتهم من فوائد شريفأْن َيكْتُ أراَد
  . ومباحثَ دقيقٍة، وأضافَ إلى ذلك ما َسنََح لخاِطره من فَوائَد فيها

َصفَْحِة  فهي ظاهرة بّينةٌ مْن ِخاللِ ما َوَرَد في ساريِّإلى النّكْ هذه الّرسالَِةَأّما ِنْسَبةُ  
، ومْن خاللِ ما خُِتَمتْ بِه هذه النّْسخَةُ )ظ(العنوان للنُّسخَِة المحفوظِة في دارِ الكتب الظّاهرّية 

  .َأْيضاً
  

  نسختا الكتاب
  :هذه الّرسالة على نسختين خطّّيتين، هما اعتََمدت في تَحقيق  

                                                           

في شرح الّسيرة النّبوّية، تحقيق عبد الرحمن الوكيل،  الروض اُألنفالّسهيلّي، عبد الرحمن بن عبداهللا،   )٢٣(
  .٢/٤٦٢ م، ج١٩٩٣مكتبة ابن تيمية، القاهرة



 ٦٠٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف النجار 

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

سات والبحوث في بمركز الملك فيصل للدرا َمحفوظةٌ ، وهيالنّْسخَةُ األْصُل :األولى
، وهي ضمَن مجموعٍ َيحوي )١- ٠١٤٩٦(نحو، ورقم الحفظ ) ١٨٥٠(رقم  وتحمُل الّرياض

 ألنّها نادرةٌ ، فهي نسخةٌـه٨٦٨ِعّدة كتبٍ، وقد كُتب المجموُع بخط حسين بن أصلحان سنة 
  .ياِة المؤلِّفبت في َحِتكُ

بخٍط نسخّي معتاد واضحٍ،  تَبِت، وكُ)ظ١٩٠ - ظ ١٨٧(من  لوحاٍت في أربعِ النسخةُ تقُع
ولم يلتزم الناسخ فيها بنظام التعقيبة، وهي خاليةٌ من الحواشي والتعليقات، ومتوسط عدد 
الكلمات فيها سبع عشرة كلمةً في السطر الواحد، وعدد األسطر تسعة عشَر سطراً، ومقاسها 

)١٤,٨×١٩,٢  .(  
ِنْسَبةً إلى َمكانِ ُوُجوِدها، فهي مْن  وقد َحَملَت هذا الّرْمَز) ظ(تَْحمل الرمز  :الثّانية

وهي مكّونةٌ مْن َسبعِ َوَرقاٍت، ) عام١٠٤٥١(َمْحفوظاِت دار الكُتُبِ الظّاهرّية، وتَْحمل الّرقم 
  :كُِتَب عليهاقد تَْبدُأ الَورقَةُ األولى بَِصفَْحِة العنوان، و

  رسالةٌ في مسألِة الكُْحلِ
  النّكْساري رِحَمه اهللا تأليف الَعالّمة شمس الّدينِ محّمد

كاَن ذلك في وفي ظَهرِ الوَرقَِة األولى، وقد ُملئت هذه الورقة بالحواشي،  رسالِتهثُّم َبدَأ بِ
َمواضَع كثيرٍة من هذه النّسخة، والتََزَم فيها النّاسخُ بِِنظامِ التّعقيبة، وفي كّل صفحٍة منْها ثَالثَةَ 

  :بَِعِة بقولهانْتَهتْ هذه النّْسخَةُ في وجه الورقَِة الّسوا) ١٣× ١٧,٥(ومقاُسها عشَر َسطْراً، 
  تّمتْ الّرسالةُ الَمنْسوَبةُ في علمِ النّحو

  الّدينِ النّكساري إلى َموالنا شمسِ
  

  َمنْهجي في التّحقيق
وجعلتُها األصَل ، اْعتََمدتُ في تَحقيقي لهذه الّرسالة على نُسخَِة َمركز الملك فيصل

ا َزَمني، فالنُّْسخَةُ كُِتبت في حياِة ُمؤلّفها، وثانيهما كماُل هذه النْسخَِة بِخالِف أّولهم: لَسَببين
  .  منها عبارات كثيرة َسقَطَتْنسخَِة الظّاهرّية التي 
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

وقمت ، ها بنسخِة األصلِتُلْوتصوير َورقتين منها، فقاَب "الظّاهرية"نسخة  قُمتُ بِقراءِةوقد 
عتُ ما َسقطَ من األصلِ وجاء في نسخة الظاهرّية، أو ما زدته بإثباِت الفروِق بينَهما، ووض

بعضِ الَحواشي المفيدة التي إثباتَ منها توضيحاً بين معقوفتين، كَما َرأيتُ َأّن من المستحسنِ 
  .  جاءت في نسخَِة الظاهرّية
ة إلى شرحِ ما فيها مْن عباراِت ملبسة، وقضايا خالفي ِةسالَذه الّره وعمدت في تحقيِق

سعياً إلى جعلِ الَمسألِة واِضَحةً ِلَمْن َيطّلُع عليها، فَُعْدتَ ِلَمصدرين يتعلّقانِ بهذه المسألة هما 
إلى ُجْملٍَة مْن شروحِ  ورسالة البدر الّدماميني، كَما ُعْدتُ، في مسألة الكُْحلِ غِائّصرسالة ابن ال

  . هاالكافيِة، ألّن هذه الرسالةَ تَتََعلّقُ بُِجزئّيٍة من



 ٦٠٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف النجار 

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

 .الورقة األولى من نسخة األصل  
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 .الورقة األخيرة من نسخة األصل
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  .الورقة الثانية من نسخة الظّاهرّية، ويليها الورقة األخيرة منها
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

  النّّص ُمَحقّقاً

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                              ]ظ ١[

  :  وَبْعُد، وَصلّى اهللا على َسيِِّدنا ُمَحمٍَّد وآِله َأْجَمعيَن، الحمُد هللا َربِّ العالَميَن

الَمَعاِني الَعاِصَيِة  )٢٥(الّذيَن لَهم ُدْرَبةٌ بِتَْحقيِق  )٢٤(فَلَّما انْتَهتْ ُمباَحثاِتي َمْع َأْصَحابِي
الكَاِفَيِة  من )٢٧(َمْسَألَِة الكُْحلِ )٢٦(لىِإ_ َبلَّغَهم اهللا َما تَقْتَِضيه همَّتُهم الَعاِلَيةُ  -والَمَباِني القَاِصَيِة 

دَّراِتها َرَجاَء على ِإْبرازِ ُمشِْكالِتها وكَشِْف الِقنَاعِ َعْن ُمخَ )٢٨(ُلِمتََأَرْدتُ َأْن َأكْتَُب لَهم رَِسالَةً تَشْ
  .  واِتالدََّع) ٢٩(وِني في َصاِلحِ ُدَعاِئهم في اَألوقاِت الَمْرُجوَِّة ِإلَجاَبِة َأْن ال َينَْس

فََجَمْعتُ ما َيتََعلَّقُ بِهِذه الَمْسَألَِة مْن فَواِئَد شَريفٍَة وَمباِحثَ َدقيقٍَة ِمّما ، فَشََرْعتُ فيه
 ُمْستَِمّداً من، َحاَل التَّقْريرِ والتَّْحريرِ، وَأَضفْتُ ِإليه ما َسنََح ِلخاِطري الفَاِترِ، فيها)٣٠(تَكَلَُّموا
َأْن ، وتَْسهْيُل الصَِّعابِ َعليه َيِسْيٌر، ِإنَّه الُمَيسُِّر ِلكُلِّ َعِسْيرٍ، الخليلِ)٣١(عينلِ الَجميلِ والمالُمْجِم

  .  ِإنَّه َوِليُّ الَمُعونَِة والتَّوِفْيِق، َدقَاِئِقها )٣٢(ُيَوفِّقَِني في فَتْحِ َعويَصاِت َحقَاِئِقها وشَْرحِ ُمْعِضالِت

                                                           

  ).أنجالي: (في ظ  )٢٤(
  .وكذا في ظ) ِلتَحقيق: (في األصل  )٢٥(
  .ليس في ظ) إلى: (قوله  )٢٦(
وكَثَُر ) ما َرأيتُ أحداً َأْحَسَن في َعْيِنه الكُْحُل منه( ها بـل لُقَّبتْ هذه الَمْسألةُ بِهذا االْسم َألنَّ ِسْيبويه َمثََّل  )٢٧(

، عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق وشرح انْظر الِمثال في سيبويه. الِمثالِ اْسِتْعماُل النُّحاِة َبْعَد ذلَك ِلهذا
وقَْد َأشَاَر ِإلى َسَببِ هذه التَّْسِمَيِة ابُن الّصاِئغِ  ٢/٣٢، دار الجيل، بيروت، ج١طعيد الّسالم هارون، 

، األشباه والنّظائرطي، جالل الّدين، الّسيو انظر) الَوْضُع الباِهُر في َرفْعِ َأفَْعَل الظّاِهر(الَحنَفي في رِسالَته 
  .٤/٢٦٢دار الكتب العلمّية، بيروت، ج

  ).تشمل: (كذا في ظ، وفي األصل  )٢٨(
  .ُمكَّررة في األصل) ِإلَجاَبِة(  )٢٩(
  .وكذا في ظ) كَلّموا: (في األصل  )٣٠(
  .وكذا في ظ) والحسن: (في األصل  )٣١(
  .وكذا في ظ) الُمْعضالت: (في األصل  )٣٢(



 ٦١٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف النجار 

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

  .  )٣٤(" ْعَمُل في ُمظْهرٍوال َي" ):  ٣٣(قَاَل َرْحَمةُ اهللا عليه

  ِإالّ  )٣٧(هـولِ بِـُعـفْـوالَم )٣٦(لِـاِعـلِ في الفَـِضيـُم التَّفْـُل اْسـَمـَيْع )٣٥(وال :َأْي

                                                           

  .فقط) قوله: (في ظ  )٣٣(
، ١طفي النّحو، تحقيق طارق نجم عبداهللا، دار الوفاء للنّشر والتّوزيع،  الكَاِفَيةَابن الحاجب، عثمان، انْظُر  )٣٤(

وال َيْعَمُل في ُمظَْهرٍ ِإالّ ِإذا كَاَن ِصفَةً ِلشيٍء وهو في الَمْعنى : "ونَصُّ الَمْسَألَِة فيها١٨٧ م، ص١٩٨٦جّدة
ما َرَأْيتُ َرُجالً َأْحَسَن في َعْيِنه الكُْحُل : (لٍ باْعِتبارِ اَألوَّلِ على نَفِْسه باْعِتبارِ غَْيرِه َمنِْفيَّاً ِمثُْلِلُمَسبَّبٍ ُمفَضَّ

يٍّ وهو وَمْعُموِله بَِأْجنَبِ) َأْحَسَن(، َمْع َأنَُّهم لَو َرفَُعوا لَفََصلُوا َبْيَن )َحُسَن: (؛  َألنَّه بَِمْعنى)منه في َعْينِ َزْيٍد
َما َرَأْيتُ : (، فِإْن قَدَّْمتَ ِذكَْر الَعْينِ قُلْتَ)َأْحَسَن في َعْيِنه الكُْحُل مْن َعْينِ َزْيٍد: (، ولََك َأْن تَقُوَل)الكُْحُل(

  :، ِمثُْل)كََعْينِ َزْيٍد َأْحَسَن فيها الكُْحُل
  وادي السِّباعِ ِحْيَن ُيظِْلُم واِديا َمَرْرتُ على َواِدي السَِّباعِ وال َأرى              كَ         
  ".  َأقَـلَّ بِـه َركٌْب َأتَـْوه تَـِئـيَّةً               وَأخَْوفَ  ِإالّ َما  َوقَى اُهللا َسارِيا            

  ).ال: (في ظ  )٣٥(
َمَرْرتُ بَِعْبِد اِهللا خَْيراً : (فََروى َعنُْهم َجواَز ،َوَرَد َعْن ِسيَبويه َأنَّ َبْعَض الَعَربِ َرفََع بَأفْعلِ التَّفِْضيلِ الظّاِهَر  )٣٦(

العضدي،  يضاحالفارسي، الحسن بن أحمد، اإلو٢/٣٤انظر الِكتاب. وَعّدها ِسيَبويه لُغَةً َرديئةً) منه َأُبوه
 م، ص١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، دار العلوم للطباعة والنّشر، الّرياض٢طتحقيق حسن شاذلي فرهود، 

) َمَرْرتُ بَِرُجلٍ َأفَْضُل منه َأبوه: (واْسِتناداً ِإلى هذه الّرواَيِة َأَجاُزوا، ن الفَّراِء َأْيضاًوهذا َمْرويٌّ ع١٧٧
الّضرب من لسان العرب، تحقيق  اْرتشافأبا حّيان األندلسي،  انْظر). مررتُ برُجلٍ َأفَْضُل النّاسِ َأبوه(و

 ٤/٢٦١واألشْباه والنّظائر  ٥/٢٣٣٥ ج م،١٩٩٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١طرجب عثمان محّمد، 
، تحقيق وتعليق محّمد محّمد داود، دار المنار للنشر كافية ابن الحاجب شرحابن جماعة، بدر الدين، و

: عليه فتقوُل) من(وذَكََر في االْرِتشاف َأّن االخْتياَر ِإذا َرفََع الظّاِهَر َأْن َيتَقَّدَم  ٢٦٩والتّوزيع، القاهرة، ص
والّزَمخْشَرّي ال ُيجِيُز َأْن َيْعَمَل اسُم التّفضيلِ  ٥/٢٣٣٥انظر االرتشاف ). َرُجلٍ َأفَْضُل منه َأبوهمررتُ بِ(

خَْيرٍ منه َأبوه، : مررتُ بَِرُجلٍ َأفَْضَل منه َأبوه، وال: وال َيْعَمُل َعَمَل الِفْعلِ، لَْم ُيجيزوا: " َعمَل الِفْعلِ، قاَل
انظر الّزمخشري، محمود بن عمر، المفّصل، دار الجيل، بيروت، "البتداء بل رفعوا أفَضَل وخيراً با

الخوارزمي، القاسم بن الحسين، شرح انظر  .وعلى ذلك الخوارزمي في شرحه على المفّصل٢٣٧ص
، مكتبة العبيكان، ١طالمفّصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتّخمير، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، 

  .  ٣/١٣٤ ، جم٢٠٠٠هـ١٤٢١الّرياض
الفاعلِ  فْعَِأْمرِ َر للمفعولِ به، وِلذلَك لَْم َيْبَحثوا فيها كَما َبحثوا في) أفْعل(لَْم َيخْتَِلفْ النّحاةُ في مسألِة نَْصبِ   )٣٧(

ُمقَّدرٍ ُينَْصُب عنَدهم بِِفْعلٍ  -إْن ُوجَِد  –ال َينِْصب، والمفعوُل به ) أفعَل(، فالنّحاِة متّفقون على أّن الظّاِهـرِ
واِحٍد  لِّأْعلَُم من ك]: ١١٧األنعام [ "هو َأْعلَُم َمْن َيِضلُّ عْن سبيِله: "، فالتّقديُر في قَوِله تَعالى)أفْعل( ال بـ

على الكافية، تصحيح وتعليق يوسف حسن  شرح الرضيالّرضي االستراباذي،  انظر. َيْعلَُم َمْن َيِضلُّ
شرح كافية ابن الحاجب، دراسة وتحقيق  الفوائد الّضيائّيةامي، الجو ٣/٤٦٤ عمر، بدون دار نشر وسنته

واألشباه  ٢١٩-٢/٢١٨م، ج١٩٨٣، وزارة األوقاف والشؤون الدينّية، بغداد ١طأسامة طه الّرفاعي، 
انظر التّاذفي، رضّي الّدين، كََحُل العيونِ النّجل في حلِّ مسألة . وهو جائٌز عنَد الكوفّيين ٤/٢٦٠والنّظائر 

ذو -، رجب٢، عدد٣، مجلّد مجلّة عالم المخطوطات والنّوادرحل، تحقيق وليد محّمد الّسراقبي، الك
   .٤٣٢هـ، ص ١٤١٩الحّجة
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

ال ُبدَّ وَأْن َيكُوَن  )٤٠(]َعَمَل الِفْعلِ[؛ َألنَّ كُلَّ َما َعِمَل )٣٩(تََحقُِّق الشّراِئِط الّتي َسنَذْكُُرها )٣٨(]عنَْد[
ولَّما لَْم َيكُْن َألفَْعلِ التَّفِْضْيلِ ِفْعٌل بَِمْعناه في الزَِّياَدِة ، كَما في اْسمِ الفَاِعلِ وغَْيرِه بَِمْعناهلَه ِفْعٌل 
كَما َسنَذْكُُر  َيكُوُن بَِمْعنى الِفْعلِ)٤٢(]حينئٍذ[َيْعَمُل؛ َألنَّه )٤١(َأّما ِعنَْد ُوُجوِد الشَّراِئِط فَِإنَّما، لَْم َيْعَمْل

  . شَاَء اهللا تَعالىِإْن 

باْسمِ الفَاِعلِ الّذي للُمبالَغَِة؛ ِإذْ لَْيَس لَه ِفْعٌل بَِمْعناه في  ما ذَكَْرتُم َمنْقُوٌض: فَِإْن ِقيَل
  .  )٤٣(وبالصِّفَِة الُمشَبَّهِة َأْيضاً ِإذْ ال ِفْعَل لَها بَِمْعناه في الثُُّبوِت، الُمبالَغَِة

                                                           

  .ما بين المعقوفتين من ظ  )٣٨(
  ).سنذكر: (كذا في ظ، وفي األصل  )٣٩(
  .ما بين المعقوفتين زيادة مْن ظ  )٤٠(
  .وكذا في ظ) فَِإنّها: (في األصل  )٤١(
  .قوفتين زيادة من ظما بين المع  )٤٢(
  .وهو جائز لكّن ما جاء في ظ يناسب الجملة الّسابقة) بمعنى الثبوت: (لـكذا في ظ، وفي األص  )٤٣(
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

ه َمْحُموٌل على اْسمِ الفاِعلِ الّذي لَْيَس للُمبالَغَِة بِِخالِف َأفَْعلِ اَألوَّلِ بَِأنَّ ُأجِْيَب َعنِ
  .  فَِإنَّه لَْيَس فيه ِقْسٌم َيْعَمُل في الظّاهرِ ِلُيْحَمَل عليه غَْيُره في الَعَملِ )٤٤(التَّفِْضْيلِ

                                                           
وذلك ، فالكُوِفّيوَن ال ُيجِيُزوَن ِإْعَماَل شَيٍء منها َعَمَل الِفْعلِ، اخْتَلفَ النُّحاةُ في َعَملِ ِصيغَِة الُمبالَغَِة  )٤٤(

. وُيجيُز ذلك البصرّيون، َد منُْصوٌب َبْعَدها فهو على ِإْضمارِ ِفْعلٍـرعِ وَمْعناه، وإْن ُوجِِلُمخالَفَِتها للُمضا
، ١٢٤، تحقيق عبد الّسالم هارون، دار المعارف، مصر، صمجالس ثعلبثعلب، أبا العّباس،  انْظر
د كامل بركات، على تسهيل الفوائد، تحقيق وتعليق محّم الُمساِعدابن عقيل، و ٥/٢٢٨٣واالرِتشاف ١٩٦
األزهري، خالد بن عبد اهللا، و ٢/١٩٣م، ج١٩٨٢، منشورات مركز البحث العلمي، جامعة أّم القرى، ١ط

م، ١٩٩٧، بدون دار نشر ١طبمضمون التّوضيح، دراسة وتحقيق عبد الفتّاح بحيري،  التّصريح
، ١طيق علي الشّوملي، ، تحقشرح كافية ابن الحاجبالقّواس الموصلي، عبد العزيز بن جمعة، و٣/٢٨١ج

، واختلف ٣/٤٢٢وشرح الرضي ٢/٤٦٦م، ج٢٠٠دار األمل، دار الكندي للنشر والتّوزيع، إربد، 
فسيَبويه ُيجيُز ِإْعمالَها الخَْمَسة ) فَّعال، فَُعول، ِمفْعال، فَعيل، فَِعل(البصـريون في ِإْعمالِ ِصَيـغِ الُمبالَغَـِة 

شرح الرضي و ٥/٢٢٨٣واالرِتشاف  ١١٦- ١/١١٠انْظر الكتاب). فَِعل(و) فَعيل: (وُيخاِلفُه غَْيُره في
وعّدة الالفظ، تحقيق عدنان عبد الرحمن الّدوري، مطبعة العاني،  شرح عمدة الحافظابن مالك، و٣/٤٢١

في ضبط قوانين العربّية، تحقيق علي سلطان  لملخصابن أبي الّربيع، او٦٨٢-٦٨٠م، ص١٩٧٧بغداد
، تحقيق شرح ألفية ابن معٍطالقّواس الموصلي، عبد العزيز بن جمعة، و ٣٠٥صم، ١٩٨٥، ١الحكمي، ط

َأّما ِعلّةُ َعَمِلها ِعنَْدُهم فَذَكََر ابُن الحاجِبِ .٢/٩٨٨م، ج١٩٨٥، مكتبة الخريجي، الّرياض١علي الشوملي، ط
ابن  انظر.وتاَبَعه في هذا ُجملَةٌ من النّحاة، أنَّ ُوُجوَد َمْعنى الُمبالَغَِة  فيها َيقوُم َمقاَم الشََّبه اللّفظي للِفْعل

، ١طفي علم اإلعراب، دراسة وتحقيق جمال عبد العاطي مخيمر،  شَرح المقّدمة الكافيةالحاجب، عثمان، 
والفوائد الّضيائّية  ٣/٤٢٢وشرح الرضي  ٣/٨٣٥ م، ج١٩٩٧مكتبة نزار مصطفى الباز، مكّة المكّرمة

َألنَّها َمْعُدولَةٌ عن اسمِ الفاِعلِ : وقيَل ٢/٩٨٨ٍط للقواس الموصلي وشرح ألفية ابن مع ٢/٢٠٠للجامي 
  . ٢/٩٨٨انظر شرح َألفية ابن معٍط للقَّواس الموصلي . فَلََمُحوا اَألْصَل الَمْعدوَل عنه



 “النِّكْساري ُمَحّمد بن إبراهيم بن حسن: تأليف – الكَاِفَيِة َمْسأَلَةُ الكُْحلِ مْن ” ـــــــــــــــــــ ٦١٦

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

الفَاِعلِ في َأنَّها تُثَنّى  )٤٥(ابِهةٌ الْسمِالثّاِني بَِأنَّها وِإْن لَْم َيكُْن لَها ِفْعٌل بَِمْعناه لكنَّها ُمشَ وَعن
فَُحِملَتْ عليه بِِخالِف َأفَْعلِ التَّفِْضْيلِ؛ َألنَّه لَْيَس َجارِياً على الِفْعلِ وال ، )٤٦(وتُْجَمُع وتَُؤنَّثُ 

عِ والتَّذِْكْيرِ والتَّْأِنْيِث في ُمشَابِهاً بالَجارِي على الِفْعلِ؛ ِإذْ لَْم ُيشْبِه اْسَم الفَاِعلِ في التَّثِْنَيِة والَجْم
  .وهو اَألْصُل) َأفَْضُل مْن َعْمروٍ )٤٧(َزْيٌد:  (قَْوِلَك

وهو لَْيَس بَِمْعنى الِفْعلِ وال ُمشَبَّهاً ، )٤٨(َأْصٌل) ِمْن(ـفَْعَل الّذي اْستُْعِمَل بوالَحاِصُل َأنَّ اَأل
فَِإنَّها ، ِة َحتّى َيْعَمَل في الظّاهرِ كالصِّفَِة الُمشَبَّهِةالُمشْتَقّاِت الَعاِملَ من بالّذي َيْجري على الِفْعلِ

                                                           

  ).باسم(في ظ   )٤٥(
اْسمِ الفاِعلِ؛ ألنّها ِصفَةٌ كما أنَّها ِصفَة، وِإنّما َجاَز َأْن تَْعَمَل فيه َألنّها ُمشَّبهةٌ ب: "قَاَل الّزّجاجي في اإليضاح  )٤٦(

، دار ٦طانطر الّزّجاجي، اإليضاح في علل النّحو، تحقيق مازن المبارك، "وأنَّه ُيثَنّى وُيْجَمُع وُيَؤنّث 
، حقّقه عبد المنعم أحمد شرح الكافية الشافيةابن مالك،  وانظر هذه العلّة في، ١٣٥م، ص١٩٩٦النّفائس

نشورات مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، دار المأمون للتّراث، مكّة المكّرمة، ، م١طهريدي، 
الخوارزمي، القاسم بن الحسين، و ٢/٩٩٥وشَرح ألفية ابن معٍط للقواس الموصلي  ٢/١٠٥٥م، ج١٩٨٢

 ، معهد البحوث العلمّية، جامعة أّم١ط، إعداد عادل محسن سالم العميري، ترشيح العلل في شرح الجمل
وشرح  ٢/٤٧٠وشرح كافية ابن الحاجب للقّواس الموصلي  ٢٢٥م، ص١٩٩٨القرى، مكّة المكّرمة 

ويرى الرضي َأنّها شاَبَهت اسَم الفاِعلِ في الَمْعنى فكالهما َيُدلُّ ما قاَم به الَحَدثُ الُمشْتَقُّ  ٣/٤٣٣الرضي 
) َأفَْعَل(ةَ َأنّه ُحِكَي عن َبْعضِ النُّحاِة َأّن وذَكَر اإلماُم َيْحيى بن َحْمَز ٤٣٣ - ٣/٤٣٢انظر الرضي . هو منه

في ُحكمِ الُمْضَمرِ، وَيقِْصدون بذلَك َأنَّ الظّاِهَر ِإذا كَاَن َأْمراً ) الكُْحَل(ِإنّما َعمَل في الكُْحلِ مْن جَِهِة َأّن 
فَلَّما ، نَّه ِلقُّوِة َداللَِة السََّببِ َيكُوُن في حكْمِ الَموُجوِدُمَسبَّباً فَِإنَّه َيُجوُز ِإْضماُره، ولَّما كَاَن السََّبُب َداالً عليه فَكََأ

ِة َسَببِه عليه، وذَكَـَر َأْيضاً َأنَّ من ـاَز َأْن َيكُوَن في ُحكْمِ الُمْضَمرِ ِلَداللَـكَاَن الكُْحُل ُمَسبَّباً عن الّرُجلِ ج
، اَألزهـار الّصافيـةالعلوي، يحيى بن حمزة،  انظـر. وَرِةالنُّحاِة من َزَعَم َأنّه ِإنّما ُرِفَع الظّاِهُر للّضر

  .١٤٤_ ١٤٣لوحة  )٢(، )ا(في شرح المقّدمة الكافية، مخطوط محفوظ في الجامع الكبير، صنعاء، رقم
  .ليس في ظ) زيد: (قوله  )٤٧(
) ِمْن(َمَعه ما اقْتَضاه َوْضُعه وهو اْعلَم َأّن اَألْصَل في أفَْعَل التَّفْضيلِ َأْن ُيذْكََر : "٣/٤٥٧في شرحِ الّرضي   )٤٨(

  ".التَّفْضيِليَّة



 ٦١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف النجار 

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

وِإذا ثََبتَ َأنَّ ما هو ، لكنَّها تُشَبَّه بِما َيْجري على الِفْعلِ كَما َمرَّ ِذكُْره، وِإْن لَْم تَْجرِ على الِفْعلِ
  .  َأْحرىغَْيُره َأْولى و ال َيْعَمَل )٤٩(اَألْصُل ال َيْعَمُل في الظّاهرِ فََأْن

َأْصٌل َألنَّهم َأْجَروا َأفَْعَل التَّفِْضْيلِ َمْجرى ِفْعلِ ) ِمْن ( ـِإنَّ الُمْستَْعَمَل بِ] و ٢: [وِإنَّما قُلْنا
فَلَْم ُيْبَن ِإالّ ، فيه ما شُرِطَ في بابِ التََّعجُّبِ )٥١(رِطَتُشْا؛ وِلذا )٥٠(التََّعجُّبِ ِلقُْربِه منه في الَمْعنى

  ُيواِفقُ ِفْعَل التََّعجُّبِ ) ِمْن(ـوما اْستُْعِمَل مْن َأفَْعلِ التَّفِْضْيلِ بِ، )٥٢(ى منه ِفْعُل التََّعجُّبِمّما ُيْبن

                                                           

  .وكذا في ظ) بَِأْن: (في األصل  )٤٩(
ابن الحاجب،  انظر .ُأفْرَِد ألنَّه جارٍ َمْجرى التََّعجُّبِ) مْن(بـ َيرى ابُن الحاجِبِ َأّن َأفَْعَل التَّفْضيلِ الُمْستَْعَمَل  )٥٠(

ة وتحقيق موسى بنّاي العليلي، مطبعة اآلداب في النَّجف األشرف ، دراسشرح الوافية نظم الكافيةعثمان، 
) مْن (وَيذَْهُب الرَّضيُّ ِإلى َأنَّ لُُزوَمه اِإلفراَد بَسبِبِ َأّن  ٣/٨٥٢شرح الُمقَّدمة الكافية و ٣٣٤م، ص١٩٨٠

. َأنَّثْتَ كاَن هذا كَتَثِْنَيِة االْسمِ وَجْمِعه قَْبَل كَماِلهالتَّفِْضيليَّةَ ُجْزٌء مْن َأفَْعلِ التَّفْضيلِ فَِإذا ثَنَّْيتَ َأو َجَمْعتَ َأْو 
  .٣/٤٥٨انظر شرح الّرِضّي 

  .)شُرطَ(في ظ   )٥١(
وِإنّما اشْتََركا في البِناِء الشِْتراِكهِما في المْعنى؛ َألّن التَّعجَُّب والتّفضيَل ُمشْتَرِكان في رفعِ : "قاَل النّيلّي  )٥٢(

انظر النّيلّي، إبراهيم بن الحسين، الّصفوة الّصفّية في شرح الّدّرة "ك الخْصلِة الشّيِء على غيره في تل
. ٢/١٤٨هـ، ج١٤٢٠األلفّية، تحقيق محسن بن سالم العميري، معهد البحوث العلمّية، جامعة أّم القرى

  .٣/٤٥٩وشرح الرضي 
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

وال شَكَّ َأنَّ ما وافَقَ ، )٥٤(بِِخالِف غَْيرِه النِْتفاِئه فيه  اِإلفْراَد )٥٣(الّذي هو اَألْصُل في لُُزوِمه
  .  بالنِّْسَبِة ِإلى ما خَالَفَه فيه َأْصلَه في َأكْثَرِ َأْحكَاِمه َأْصٌل

ِإشَاَرةٌ ِإلى َأنَّ َعَملَه في الُمْضَمرِ ال َيتََوقَّفُ على تََحقُِّق  "في الُمظْهرِ: "وفي قَْوِله
الظُُّروِف والحالِ  نْيرِ الفَاِعلِ والَمفُْعولِ مفي غَ) ٥٦(]َعَملُه[وكَذا ال َيتََوقَّفُ ، )٥٥(الشَّراِئِط

  .)٥٧(كاِفَيةٌ في الَعَملِ فيها، الدَّاللَةُ على الَحَدِث: َأْعني، ذْ راِئَحةُ الِفْعلِوغَْيرِهما ِإ

                                                           

  .هوهو صحيح ولكن ما ورد في ظ يناسب ما بعد)لزوم: (كذا في ظ، وفي األصل  )٥٣(
زيٌد َأفَْضُل مْن َبكْرٍ، : فهو ال ُيؤنّثُ وال ُيثَنّى وال ُيْجَمُع وال ُيَعرَّفُ، تقول) ِمْن( ِإذا اقْتََرَن اْسُم التَّفْضيلِ بِـ  )٥٤(

ابن جابر الهّواري و ٥/٢٣٣٢انظر االرتشاف . والّزيُدوَن َأفَْضُل من َبكْرٍ، والّزيدانِ َأفَْضُل من َبكْرٍ
 م، ج٢٠٠٠، تحقيق عبد الحميد السّيد محّمد، المكتبة األزهريه للتّراث، لفيَّة ابن مالكشرح َأاألندلسي، 

، ١طعن مسائل كتاب اإليضاح، تحقيق فيصل الحفيان،  الكافي في اإلفصاحابن أبي الّربيع، و ٣/٢١٠
حقيق عبد بشرح ألفّية ابن مالك، ت توضيح المقاصدالمرادي، و ٣/١٠٣٠م، ج٢٠٠١مكتبة الّرشد، الّرياض

المكودي، عبد الرحمن بن و ٢/٩٣٧م، ج٢٠٠١، دار الفكر العربي، القاهرة ١طالرحمن علي سليمان، 
، ١/٥٣٠م، ج١٩٩٣على ألفّية ابن مالك تحقيق فاطمة الّراجحي، جامعة الكويت،  شرح المكوديعلي، 

وهو المعّرف والُمضافُ ) مْن(اِد، وما استُعِمَل بغَْيرِ وافَقَ ِفْعَل التََّعجُّبِ في لُُزومِ اِإلفْر) ِمْن(فَما اْستُْعِمَل بِـ
- ٥/٢٣٢٠َزْيٌد اَألفَْضُل والّزْيدان اَألفْضالن انظر االرتشاف : ال َيلَْزُم اِإلفْراَد فَُيثَنّى وُيْجَمُع، تَقُوُل

وتوضيح  ٣/١٠٣٧والكافي في اإلفصاح  ٣/٢١٠وشرح ألفّية ابن مالك البن جابر األندلسي ٢٣٢٥
  .٢/٩٣٨اصد المق

وِإنّما خُصَّ الُمظْهُر َألنّه َيْعَمُل في المْضَمرِ بال شَْرط، َألنَّ الَعَمَل في : "٢/٢١٨قاَل في الفوائد الّضيائّية  )٥٥(
ه فهو َيْرفُع المْستَـتر الّذي هو فاِعـلُ" الُمْضَمرِ َضعيفٌ ال َيظَْهُر َأثَُره في اللّفظ فال َيْحتاُج ِإلى قُّوِة العاِملِ

انظر شرح . ضميُر الفاِعلِ، وَيْعَمُل في الّضميرِ الُمتَِّصلِ) أحسَن(ففي ) زيٌد َأْحَسُن منَك َوْجهاً: (نحَو
ورسالة الوضع الباهر في كتاب  ٢/٢١٨والفوائد الّضيائّية  ٢/١٤٩والّصفوة الّصفية  ٣/٤٦٤الرضي 

  .٤/٢٦١األشباه والنّظائر 
  .ما بين المعقوفتين زيادة من ظ  )٥٦(
َزْيٌد : (والتّمييز مثُل) َزْيٌد َأْحَسُن منَك اليْوَم راِكباً: (كقَوِلَكوالتّميـيزِ  لظرف والحالل اتّفقَ النّحاةُ في نَْصبِه  )٥٧(

 ٢/١٤٩والّصفوة الّصفية  ٢/٢١٩والفوائد الّضيائّية  ٣/٤٦٦انظر شرح الرضي ). َأْحَسُن ِمنَْك َوْجهاً
َأّما نَْصُبه للَمفْعولِ الُمطْلِق فَُمخْتَلَفٌ فيـه انظر كحل  ٤٣٢لعيون النّجل وكحل ا٤/٢٦٠واألشباه والنّظائر 

وابن هشام األنصاري، شرح شذور الذّهب، تحقيق عبد الغني الّدقر، الشّركة المتّحدة  ٤٣٢العيون النجل 
  .٥٣٣م، ص١٩٨٥للتّوزيع، دمشق، 
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

   )٥٩(" )٥٨(الخ…ِإالّ ِإذا كَاَن لشَيٍء :  "قَْولُه
التَّفِْضْيلِ في الفَاِعلِ والَمفُْعولِ بِه الظّاهَرْين ِإالّ ِإذا تََحقّقَت ) ٦٠(ال َيْعَمُل َأفَْعُل: َيْعِني
وهو في الَمْعنى ، مْن َحْيثُ اللّفْظُ) ٦١(وهي َأْن َيكُوَن َأفَْعُل التَّفْضيلِ ِصفَةً ِلشَيٍء، الشُُّروطُ
باْعِتبارِ ) ٦٣(ثَابِتاً لَه زَِياَدةُ الفَْضلِ: َأْي، وَيكُوُن ذلَك الُمَسبَُّب ُمفَضَّالً، ذلَك الشَّيِء )٦٢(ِلُمَسبَّبِ
باْعِتبارِ " على نَفِْسه"، )٦٥(عليه اْسُم التَّفْضيلِ مْن َحْيثُ اللَّفْظُ  باْعِتبارِ ما ُأْجرَي  :)٦٤(َأْي، اَألوَّلِ

ثابِتاً ِلغَْيرِه زَِياَدةُ الفَْضلِ باْعِتبارِ : َأْي، َيكُوُن الُمَسبَُّب ُمفَضَّالً على نَفِْسه: َيْعِني، غَْيرِ اَألوَّلِ
  .)٦٦(وهو عيُن َزْيٍد، غْيرِ اَألّولِ

                                                           

  ).إلى آخره(لم يستعمل النّاسخ في ظ االختصار، ففيه   )٥٨(
ِإالّ ِإذا كَاَن ِلشَيٍء ُمفَضَّلٍ على : (َيرى ابُن َجماعة َأّن عباَرة ابنِ الحاجِبِ غَِلقَةٌ وقَِلقَةٌ واَألْسَهُل َأْن َيقُوَل  )٥٩(

  .٢٧٠ – ٢٦٩انظر شَرح الكَافية البنِ جماعة ). نَفِْسه باْعتبارِ حالَْين أو َوقْتَين وكاَن َمنْفّياً
  .في ظوكذا ) فعل: (في األصل  )٦٠(
  ).ما َرأيتُ رُجالً: (يقصد الرجل في  )٦١(
  .هو الكحل  )٦٢(
  ).الفعل: (في ظ  )٦٣(
  .ليس في ظ) باعتبار األّول أي: (قوله  )٦٤(
  ).رجالً(الكُْحُل ُمفَّضٌل عند اعِتبارِ األّولِ وهو : أْي  )٦٥(
والُمراُد في ِمثْلِ هذا : "لّرِضيُّ ذلَك فيقول، وُيفَسُِّر ا)زيٌد(الكحُل ُمفَّضٌل عليه عنَد اْعِتبارِ الثّاِني وهو : أي  )٦٦(

لّذي في الِمثَالِ َأنّه باْعِتبارِ الثّاِني فاِضٌل وباْعِتبارِ األّولِ َمفُْضوٌل فالكُْحُل الّذي في َعْينِ َزْيٍد َيفُْضُل الكُْحَل ا
  . ٣/٤٥٦والتّْصريح  ٣/٤٦٧انظر شرح الرضّي " َأعينِ َجميعِ الّرجالِ
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

 وَيكُوُن اْسُم، )٦٩(عليه باْعِتبارِ الَمَحلَّْينِ)٦٨(وُمفَضٌَّل)٦٧(ُمَسبََّب ُمفَضٌَّلوالَحاِصُل َأنَّ ال
  ).  ٧٠(التَّفِْضيلِ في ِسَياِق النَّفْيِ

  :  فَنَقُوُل، وتَوِضيُحه ِإنَّما َيكُوُن بَِحلِّه، هذا تَقْريُر ما في الِكتابِ

  ). ُمفَضَّلٍ(لُمْستَِكنِ في الضَّميرِ ا َحاٌل من" باْعِتبارِ اَألوَّلِ":  قَْولُه

  . )٧٢(ُمقَدَّرٍ) ُمفَّضلٍ(ـُمتََعلِّقٌ بِ" على نَفِْسه:  ")٧١(قَْولُه

                                                           

  .إلى هنا ساقط من ظ) مفّضالً على نفسه( القول من  )٦٧(
  ).مفّضالً: (في ظ  )٦٨(
والكُْحُل ُمفَضٌَّل على نفسه باْعِتبارِ َمَحلَّْين؛ فباْعِتبارِ كَوِنه في َعْينِ َزيٍد فاِضٌل : "٣/٤٥٦قاَل في التّْصريح   )٦٩(

  ".وباْعِتبارِ كَونه في عينِ غيرِه َمفُْضوٌل
انظر الفوائد الِضيائّيـة .فضيلِ عندما َيكوُن َمنْفّياً َيكُوُن بَِمْعنى الِفْعلِ وَيْعَمُل َعَملَهَيرى الجامي أّن اسَم التّ  )٧٠(

: وِإنّما َرفَُعوا بَِأفَْعَل الظّاِهَر ِإذا تَقَّدَم النّفُي على ما َمرَّ فقُلْتَ" :وُيفّسُر ابُن جابر األندلسي ذلك بقَْوِله ٢/٢٢١
كَِذٌب َمْحٌض، ِإذْ ال َيخْلُو كُلُّ ) لَْم َأَر َرُجالً(َألّن ): في َعْيِنه الكُْحُل منه في عينِ َزْيٍد لَْم َأَر َرُجالً َأْحَسَن(

راٍء مْن ُرْؤَيِته َرُجالً ما، فَِصْدقُ الكَالمِ َمْوقُوفٌ على نَفْيِ ُرؤَيِة َرُجلٍ خاصٍّ بَِوْصٍف، فَكَاَن ِذكُْر الَوْصِف 
وَيذْكُُر َأْن َرفَْع َأفَْعَل للظّاِهرِ على الفاِعلّيِة ِإذا لَْم " مْن ُصوَرِة الكَِذبِ إلى الصِّْدِق لكَالُمهو اَألَهّم؛ ِلَيخُْرَج ا

انظر شَرح َألْفّية . َيتَقَّدْم النّفُي قليٌل َألّن ِذكَْر الصِّفَِة َيزيُد الكَالَم فاِئَدةً وال ُيَصيُِّره ِصْدقاً َبْعَد ُصوَرِة الكَِذبِ
، حقّقه عبد الحميد الّسّيد محّمد، شرح ألفّية ابن مالكابن النّاظم، و ٣/٢١٧الك البن جابر األندلسي ابن م

، وذََهَب ابُن ٤/٢٦٩)الوضع الباهر في رفع أفعل الظاهر(واألشْباه والنّظائر  ٤٨٨دار الجيل، بيروت، ص
ال َيكُْن غَْيُرَك : (ي فيه َمعنى النّفي فََأجاَز َأْن تَقُوَلماِلك وغيُره إلى َجوازِ اْسِتعمالِ النّهيِ أو االْسِتفْهامِ الّذ

ابن مالك،  انظر) هل في النّاسِ َرُجٌل َأَحقُّ به الَحْمُد منه بُِمْحِسنٍ ال َيُمنُّ ؟(و) َأَحبَّ ِإليه الخَيُر منه إليك
م، ١٩٩٠شر، القاهرة ، هجر للطباعة والن١ّط، تحقيق عبد الرحمن السّيد ومحّمد المختون، شَرح التّسهيل

، ٥/٢٣٣٧واالرتشاف  ٣/٤٦٩وشرح الرضّي  ٣/٩٤٤وتوضيح المقاصد ٢/١٨٦والُمساعد  ٣/٦٨ص
  .٣/٤٦٩انظر شرح الّرضي  .ونُِقَل عن الّرماِني َجواُز ذلَك في الُمثَْبت

  ).وقوله(في ظ   )٧١(
  .ليس في ظ) مقّدر: (قوله  )٧٢(
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

وهو َمفُْعوٌل ، )نَفِْسه(َأْعِني ، الَمْجُرورِ )٧٤(الضَِّمْيرِ َحاٌل من" باْعِتبارِ غَْيرِه:  ")٧٣(قَْولُه
  .   بِواِسطَِة الَحْرِف

َسبََّب َحاَل كَْوِنه ُمَصاِحباً وُمالبِساً اْعِتباَر اَألوَّلِ على نَفِْسه َحاَل فَضََّل الُم: وتَقْديُر الكَالمِ
  .)٧٥(كَْوِنه ُمصاِحباً وُمالبِساً اْعِتباَر الثّاني 

  .  )٧٨()كَاَن(في ) ٧٧(الضَّمْيرِ حاٌل من" َمنِْفّياً ": )٧٦(قَْولُه

في  الكُْحُل منه هَأْيتُ َرُجالً َأْحَسَن في َعْيِنما َر(: )٧٩(]رِحَمه اهللا[ِمثَالُه ما ذَكََره الُمَصنِّفُ 
  .)٨٠()َعْينِ َزْيٍد

لكْن ما هو َأْحَسُن مْن ، في الِمثَالِ َجارٍ على الرَُّجلِ مْن َحْيثُ اللَّفْظُ؛ َألنَّه ِصفَةٌ) َأْحَسَن(ف
نَفِْسه  )٨١(على، ه في َعْينِ الرَُّجلِوِإنَّه ُمفَضٌَّل باْعِتبارِ َأنَّ، وهو الكُْحُل، َحْيثُ الَمْعنى هو ُمَسبَُّبه

                                                           

  ).وقوله: (في ظ  )٧٣(
  .في ظليس ) الضمير: (قوله  )٧٤(
  .وهو صحيح ولكن ما ورد في ظ يناسب الكالَم الّسابق) غيره: (كذا في ظ، وفي األصل  )٧٥(
  ).وقوله: (في ظ  )٧٦(
  ).المستكن: (في ظ  )٧٧(
ئد انظر الفوا. تَفْضيالً َمنْفّياً: ذَكََر الجاِمي َجواَز َأْن َيكوَن خََبراً َبْعَد خََبرٍ لكاَن وِصفَةً ِلَمْصَدرٍ َمْحذوٍف أي  )٧٨(

  .٢/٢٢٠الضيائّية 
  .ما بين المعقوفتين زيادة من ظ  )٧٩(
ما : "ذَكََر النُّحاةُ في كُتُبِهِم َمْسَألَةً ُأخْرى في َرفْعِ َأفْعلِ التّفضيل للظاِهرِ، وهي قَولُه عليه الّصالةُ والّسالُم  )٨٠(

المسائل الفارسي، و ٢/٣٢لكتاب انْظر ا". من َأّيامٍ َأَحبَّ إلى اِهللا فيها الّصوُم منه في عشر ذي الِحّجة
 ٥١مسألة رقم  ٢٠٠٣، دار عّمار للنّشر والتّوزيع، عمان ١ط، تحقيق شريف عبد الكريم النّّجار، المنثورة

واألشْباه  ٣٣٥وشرح الوافية نَظْم الكافية  ٤٨٦وشرح ألفّية ابن مالك البن النّاظم ٢/٧٧٣وعمدة الحافظ 
وقد قََصر ابُن باَبشاذ رفَع أفَْعَل للظاِهرِ على  ٤/٢٦٢) فعل الظاهرالوضع الباهر في رفع أ(والنّظاِئر 

-٣٣٥انظر شرح الوافية نَظْم الكافية . الّسماعِ، وخَّص ذلك بَِهاتين الَمْسَألَتين، واْعتََرضه ابُن الحاجِب
٣٣٦  .  

  .ساقط من ظ) على: (قوله  )٨١(
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

الَمْجُرورِ في  َحاٌل من -) َزْيٍد) ٨٢(في َعْينِ:  (َأْعِني قَْولَه -وهو ، باْعِتبارِ َأنَّه في َعْينِ َزْيٍد
  .  كَاِئناً في َعْينِ َزْيٍد:  َأْي، )منْه(

ُجوُز َأْن َيكُوَن ظَْرفاً لَغْواً ُمتََعلِّقاً وَي، ُمقَدٌَّم َعلْيه  ، الكُْحلِ َحاٌل من) في َعْيِنه: ()٨٣(قَْولُه
  .  )٨٤()َأْحَسَن(ـبِ

ما هو ُمفَضٌَّل لَفْظاً ُمفَضٌَّل  )٨٦(وَأّما في النَّفْيِ فَِإنَّ، في اِإلثْباِت )٨٥(هذا بالنَّظَرِ ِإلى ُوقُوِعه
  . )٨٨(لَفْظاً ُمفَضٌَّل َمْعنًى] ظ٢[والُمفَّضُل عليه ، )٨٧(عليه َمْعنًى

  ).  ٨٩(للرَُّجلِ الكُْحُل لَْيَس بُِمَسبَّبٍ: قُلْتَ فَِإْن

فَِإنَّ الكُْحَل َسَبُب ، )٩٠(وهو َما ُجِعَل َسَبباً ، ُأجِْيَب بَِأنَّ الُمَراَد بالُمَسبَّبِ هو اللُّغَوِيُّ
  .  الرَُّجلِ )٩٢(َعْينِ )٩١(ُحْسنِ

                                                           

  .ساقط من ظ) عين: (قوله  )٨٢(
  ).وقوله: (في ظ  )٨٣(
  ). ُل ُمفّضالً باْعِتبارِ عينِ الّرُجلِ على نفِسه باْعِتبارِ عينِ زيٍدـأْن َيكوَن الكُْح: أي: (ية ظـي حاشف  )٨٤(
  .وقوع اسم التّفضيل: أي  )٨٥(
  ).وإّن: (في ظ  )٨٦(
  ).ينِ الّرجلِإّن الكُْحَل ُمفّضٌل باْعِتبارِ َأنّه في عينِ زيٍد ومفّضٌل عليه باعتبارِ َأنّه في ع: أي: (في حاشية ظ  )٨٧(
هذا ما ُيؤّديه َمْعنى النَّفْيِ، فالُمفَّضُل لَفْظاُ في اإلثباِت هو الكُحُل باعتبارِه في َعْينِ الّرُجلِ، وهذا في النّفي   )٨٨(

. النّفي ُمفَّضٌل عليه؛ ِإذْ الُمفَضَُّل في النّفيِ هو الكُْحُل باعِتبارِه في َعْينِ َزْيٍد، وقد انَْعكََس التَّفِْضيُل َألْجلِ
: فيقوُل ٣٣٥وُيَصرُِّح ابُن الحاجِبِ بِذلَك في شَرحِ الوافية نَظْم الكافية  ٤/٢٦٢انْظر األشْباه والنّظائر 

  ". ِة النَّفيِـكُْس مْن جَِهـفاَألّوُل هو الُمفَّضُل والثّاِني الُمفَّضل عليه، وِإنّما ُيفَْهُم الَع"
  ).الّرجل: (في ظ  )٨٩(
وفي رسالة الوضع  ٣/٤٦٧انظر شَرح الرِضّي . َأّن األولى َأْن ُيقاَل الّسبَب ال الُمَسبَّبَيرى الَرِضيُّ   )٩٠(

  . ٤/٢٦٢انظر األشباه والنّظائر " ِلَمْجُعولٍ َسَبباً: وهو ِلُمَسبَّبٍ، َأْي: قيَل"الباهر 
  ).لحسن: (في ظ  )٩١(
  .وكذا في ظ) عن: (في األصل  )٩٢(



 ٦٢٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف النجار 

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

الَعْيُن  فَِإذَْن تَكُوَن، ِضْيَل بالَحقيقَِة للَعْينِ ال للكُْحلِالُمراُد بِه الُمتَعاَرفُ ِإالّ َأنَّ التَّفْ:  َأْو ُيقَاُل
  . )٩٣(َسَبباً للكُْحلِ في التَّفِْضْيلِ والكُْحُل ُمَسبٌَّب 

ِإنَّه في الَحقيقَِة للَعْينِ َألنَّ تَفَاُوتَ الكُْحلِ الواِحِد باألْحَسِنّيِة وغَْيرِها في َعْينَْينِ : وِإنَّما قُلْنا
وِإْن كَاَن  )٩٥(الُمفَضََّل والُمفَضََّل عليه فيما ذَكَْرناه )٩٤(َيكُوُن بِتَفَاُوِت الَعْينَْينِ بِهما؛ َألنَِّإنَّما 

، ُمفَضٌَّل َعليه واآلخََر، ِإالّ َأنَّ في الَحقيقَِة َأَحَد ذَْيِنَك االْعِتباَرْينِ ُمفَضٌَّل، واِحداً مْن َحْيثُ اللَّفْظُ
ُحْسنِ ِقياِمه على ُحْسنِ  فَِإنَّ الُمراَد تَفِْضْيُل) ْيٌد قَاِئماً َأْحَسُن منْه قَاِعداًَز: (كَما في قَْوِلنا

  .)٩٦(قُُعوِده
، )٩٧(وِمْن هذا ذَهَب َأهُل التَّْحقيِق ِإلى َأنَّه ِمْن َحْيثُ الَحقيقَةُ تَفِْضْيُل الشَّيِء على غَْيرِه

ُمفَضَّالً  )٩٩()]َعيُن(فَتَكوُن [، َعْيُن الرَُّجلِ وَعْيُن َزْيٍد -ُن فيه ِحْينَِئٍذ فيما نَْح - )٩٨(فاالْعِتَباُر َأنَّه
  .َعليه مْن حيثُ الَحقيقَةُ

هذا ُمخَاِلفٌ ِلما قُلْتَ َأوَّالً ِمْن َأنَّه ِلُمَسبَّبِ ذلَك الشَّيِء َحْيثُ َجَعلْتَه هنا َسَبباً َأْو : فَِإْن قُلْتَ
في شَْرحِ الُمفَصَّلِ للرَُّجلِ َحْيثُ  -َرِحَمه اهللا -وَأْيضاً َجَعلَه الُمَصنِّفُ، ُمَسبَّباً للَعْينِ ال للرَُّجلِ

وهو ُمَسبٌَّب ، للشَّرِّ) َأْبغَُض( ـفَ) ُجالً َأْبغََض ِإليه الشَّرُّ منْه ِإلى َزْيٍدَما َرَأْيتُ َر: (َمثََّل فيه بِقَْوِله
  .  )١٠٠(للرَُّجلِ

                                                           

  .٤٣٦وكحل العيون النّجل  ٤/٢٦٢انظر اَألشباه والنّظائر   )٩٣(
  ).وألّن: (في ظ  )٩٤(
  ).ذكرنا: (في ظ  )٩٥(
  ٤٣٤انظر كحل العيون النّجل   )٨(
فقد ذَكََر َأنَّ  ٢/٢٢٢ِمّما ُيواِفقُ هذه النَّظَْرةَ ِإلى هذا األْسلُوبِ ما َأشاَر إليه الجاِمي في الفَوائد الِضياِئيَِّة   )٩٧(

ا الِمثالِ ُمتِّحدان، وفي هذه الصُّوَرِة َيْضُعفُ الَمْعنى التّفضيلّي، فََيكُوُن الُمفَّضَل والُمفَضََّل عليه في هذ
الَمْعنى َأنّك تُفَضُِّل الكُْحَل باالعِتباَرين على غيرِه، ومْن هنا كان الَمعنى في الحقيقِة تفضيَل الشَّيِء على 

  . غيرِه
  ).أّن(في ظ   )٩٨(
  .صلما بين المعقوفتين من ظ وساقط من األ  )٩٩(
وما ) ما َرَأْيتُ َرُجالً َأْبغََض ِإليه الشّرُّ منه ِإلى َزْيٍد: (مثله قَْولُُهم: "وفيه، اإليضاح في شرح الُمفَّصل  )١٠٠(

ارِ َأشَْبَه ذلك، فالُبغُْض ههنا في المعنى ِلُمَسبَّبٍ ِلَرُجلٍ وهو الشَّرُّ، ُمفَضَّلٍ باْعِتبارِ الرَُّجلِ على نَفِْسه وباْعِتب
انظر ابن الحاجب، عثمان، اإليضاح في شرح المفّصل، تحقيق موسى بنّاي العليلي، "وهو َزْيٌد غيره 

  .١/٦٦١وزارة األوقاف والشؤون الدينّية، بغداد، ج
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في الَحِقْيقَِة لَّما كَاَن ِلَعْينِ الرَُّجلِ َيُجوُز َأْن َيكُوَن للّرُجلِ َأْيضاً بِطَريِق  ُأجِْيَب بَِأنَّ التَّفِْضْيَل
الرَُّجُل : َيِصحُّ َأْن ُيقَاَل )١٠٢(ثََبتَ َأنَّ التَّفِْضْيَل َيكُوُن للرَُّجلِ كَما كَاَن ِلَعيِنه )١٠١(وِإذا، الَمَجازِ
والّذي ُيَؤيُِّده تَنِْكْيُر الُمَسبَّبِ في ، َعينُه َسَبٌب له فيه: ُيقَاُلكَما  الكُْحلِ في التّفِْضْيلِ )١٠٣(َسَبُب
فَلَو َأَضافَه َألْوهَم َأنَّه ُمَسبٌَّب ، )١٠٥(فَِإنَّه َيْحتَِمُل َأْن َيكُوَن ُمَسبََّب الرَُّجلِ والَعْينِ، )١٠٤(الِكتَابِ

  . َألَحِدهما خَاصَّةً
  ."َألنَّه بَِمْعنى َحُسَن:  "قَْولُه

  :)١٠٦(اْستََدلَّ على َعَملِ اْسمِ التَّفِْضْيلِ في الظّاهرِ ِعنَْد ُوُجوِد الشَّراِئِط بَِوْجهْينِ
وِإنَّما ، فََعِمَل ِلذلَك، )١٠٧(َأَحِدهما َأنَّه ِعنَْد ُوُجوِدها َصاَر بَِمْعنى الِفْعلِ الّذي اشْتُقَّ هو ِمنْه

ما َرَأْيتُ َرُجالً َأْحَسَن في َعْيِنه الكُْحُل ِمنْه في َعْينِ : (ْولَهَألنَّ قَ )١٠٨(قُِّقهاَصاَر بَِمْعناه ِعنَْد تََح
 )١٠٩(]فهما)[ما َرَأْيتُ َرُجالً َحُسَن في َعْيِنه الكُْحُل ُحْسنه في َعْينِ َزْيٍد: (َمْعنى قَْوِله) َزْيٍد

، َألوَُّل َصَدقَ التَّْرِكْيُب الثّاِنيكُلَّما َصَدقَ التَّْرِكْيُب ا على َمْعنى َأنّه، ُمتَالزِمان طَْرداً وَعكْساً

                                                           

  ).فإذا: (في ظ  )١٠١(
  .وكذا في ظ) بِعينه: (في األصل  )١٠٢(
  .وكذا في ظ) َسبباً: (في األصل  )١٠٣(
  .١/٦٦١إليضاح في شرح المفّصل وفي ا ١٨٧انظر العبارة في الكافية   )١٠٤(
  ".ٌب ُمشْتََرٌك َبْيَن َعْينِ الّرُجلِ وَبْيَن عينِ َزيٍدـوالكُْحُل ُمَسبَّ: "٢/٢٢٠ِد الضِّيائّيِة ـَيقُوُل في الفَوائ  )١٠٥(
  ٣/٨٥٤انْظر الوْجهين في شرح المقدمة الكافية في علم اإلْعرابِ   )١٠٦(
كَما ) فَُعَل): (َأفَْعَل(وَمْعنى كُلِّ  ٣/٨٥٤في شرح الُمقَّدَمة الكافية  كَما ذَكَر ابُن الحاجب) َحُسَن(وهو   )١٠٧(

و َيرى الّرِضيُّ َأّن هذه الِعلّةَ تُلْزُِم ابَن الحاجِبِ َجواَز رفع َأفعلِ التّفضيل  ٢/٢٢١في الفوائد الّضيائّية 
  .٣/٤٦٨للظاهرِ ُمطّرداً انظر شرح الّرِضي 

  ).قيقهاتح: (كذا في ظ، وفي األصل  )١٠٨(
  .ما بين الَمْعقوفتين زِيادة اقْتضاها الَمعنى  )١٠٩(
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

كَوَن كُلِّ واِحٍد ِمنْهما بَِمْعنى )١١٠(والتََّساوي بيَن الشَّْيئين في الصِّْدِق َأنَّ،وَعلى الَعكْسِ
  .  )١١١(اآلخَرِ

 نَفُْي ُمَساواِةالثّاِني  )١١٢(ِإنَّ الِمثَالَْين ُمتَالزَِمانِ طَْرداً وَعكْساً َألنَّ َمْعنى الِمثَالِ:وِإنَّما قُلْنا
َيْستَلْزُِم ِإثَْباتَ زِياَدِة ) ١١٥(وثُمَّ، َزْيٍد] و٣[ )١١٤(كُْحلِ َعْينِ)١١٣(ُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ الرَُّجلِ بُِحْسنِ

ولَّما كَاَن الُمَراُد في الُموَجبِ ، )١١٦(ُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ َزْيٍد؛ َألنَّ النَّفَْي َيتََوجَّه ِإلى َما ُأريَد ِإثَْباتُه
وَبْيَن ُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ َزْيٍد كَاَن الُمَراُد في  )١١٧(ثْباتَ الُمماثَلَِة َبْيَن ُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ الرَُّجلِِإ

كُْحلِ َعْينِ الرَُّجلِ لَْيَس َزاِئداً على ُحْسنِ  )١١٨(وال كَالَم في َأنَّ ُحْسَن، الَمنْفي نَفَْي ِتلَْك الُمماثَلَِة
 )١٢٠(؛ َألنَّ تَشْبيه الشَّيِء بالشَّيِء َيقْتَِضي َأْن ال َيكُوَن الُمشَبَّه َزاِئداً على)١١٩(كُْحلِ َعْينِ َزْيٍد

  . )١٢١(فَثََبتَ الَمَراُم وهو تَفِْضْيُل ُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ َزْيٍد َعلى ُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ الرَُّجلِ، الُمشَّبه بِه

                                                           

  ).أنّه:  (في ظ  )١١٠(
ِإذْ هما ُمتالزِمانِ في الّصْدِق طَرداً وَعكْسـاً، بَِمعنى َأنّـه كُلّما َصَدقَ التّركيُب : "قاَل رضّي الدين التّاذفي )١١١(

الثّاني َصَدقَ التّركيُب األّوُل، والتّالُزُم بيَن الشّيئينِ في  اَألّوُل َصَدقَ التّركيُب الثّاني، وكلّما َصَدقَ التّركيُب
  .٤٣٧كحل العيون النّجل ".الّصدِق وكذا في الكذبِ أْن َيكوَن كلُّ واِحٍد منهما بَِمعنى اآلخر

  .ليس في ظ) المثال: (قوله  )١١٢(
  ).لحسن: (في ظ  )١١٣(
  .ُمكّررة في األصل) عين(  )١١٤(
  ).وهو: (في ظ  )١١٥(
  .وهو المساواة: اشية ظفي ح  )١١٦(
  .وكذا في ظ) زيد الرجل: (في األصل  )١١٧(
  ).فجاء في أّن في حسن: (في األصل) حسن(زائدة قبل ) في(  )١١٨(
  .ليس في ظ) زيد: (قوله  )١١٩(
  .ساقط من ظ) المشّبه زائداً على: (قوله  )١٢٠(
  .٢/٢٢١انظر هذا المعنى في الفَوائِد الّضيائّية   )١٢١(
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الّذي في َعْينِ َزْيٍد؛ َألنَّ الُمتَكَلَِّم ِإذا َزَعَم )١٢٣(الكُْحلِ الِمثَالِ اَألوَّلِ تَفِْضْيُل ُحْسنِ)١٢٢(وَمْعنى
في  التَّفِْضْيلِ الواِقَع) ١٢٤(زَِياَدةَ ُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ الرَُّجلِ على ُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ َزْيٍد اْستَْعَمَل اْسَم

؛ َألنَّه لَم َيْرَض )١٢٥(ْحلِ َعْينِ َزْيٍدكُ الُموَجبِ ُمَبالَغَةً ِلُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ الرَُّجلِ على ُحْسنِ
فَِإذا َأراَد الُمخَاطَُب نَفَْي قَْولِ الُمتَكلِّمِ َينَْبغي َأْن ُيْحَمَل َمْعنى كَالِمه في ، )١٢٦(بُِمَساواِته
نِ َزْيٍد كُْحلِ َعْي وذلك ال َيكُوُن ِإالّ ِإذا ُحِمَل على زَِياَدِة ُحْسنِ، َأْيضاً على الُمبالَغَِة )١٢٧(المنْفي

فال ، لُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ َزْيٍد َيْحتَِمُل ُمَساواتَه )١٢٨(على ُحْسنِ كُْحلِ عينِ الرَُّجلِ؛ َألنَّ نَفَْي زَِياَدِته 
كالثّاِني في تَفِْضْيلِ  فَِإذَْن كَاَن َمْعنى الِمثَالِ اَألوَّلِ، لكنَّ الَمقُْصوَد الُمبالَغَةُ، َيكُوُن فيه الُمبالَغَةُ

فََعِمَل ِحْينَئٍذ ، كَوُن اْسمِ التَّفِْضيلِ في َمْعنى الفَْعلِ فََحَصَل الَمطْلُوُب وهو، ْسنِ كُْحلِ َعْينِ َزْيٍدُح
  .)١٢٩(النِْتفاِء ماِنعِ الَعَملِ

                                                           

  ).وكذلك معنى: (في ظ  )١٢٢(
  . وكذا في ظ) كحل: (في األصل  )١٢٣(
  .وكذا في ظ) االْسم: (في األصل  )١٢٤(
ما الَمْعنى هنا َأّن نَفَْي الّزياَدِة ال َيتِّفقُ مع الَمْدحِ، لذلك ِإذا َأراَد َأَحُدُهم َمْدَح َأَحٍد بتَفِْضْيِله في ِصفٍَة   )١٢٥(

  ٢/٢٢١وانظر هذا المعنى في الفوائد الّضيائّية . الئَمةً وُمبالَغَةًكَاَن ِإثْباتُه هذه األحَسنّية في الُموَجبِ َأكْثََر ُم
  ).لمساواته: (في األصل و ظ  )١٢٦(
  ).النّفي: (كذا في ظ، وفي األصل  )١٢٧(
  .وكذا في ظ) زيادة: (في األصل  )١٢٨(
َأْن َيكُوَن : مسالقَْيُد الخا:"لوحة ٢/١٤٢َيقُوُل اِإلماُم َيْحيى بن َحمزة العلوّي في اَألْزهار الّصافية   )١٢٩(

ْن َيكُوَن ِإالّ الُمفَضَُّل َمنِْفّياً، وِإنّما َوَجَب اْعِتباُر كَوِنه في ِسياِق النَّفْيِ مْن جَِهِة َأنَّ الَمقُْصوَد به الُمبالَغَةُ، ولَ
ما َرأْيتُ : ذلَك الُمبالَغَةَ َألنَّ الَمْعنىبِتَقْريرِه على ِسَياِق النَّفْيِ ِلَيكُوَن ُمنَْحِصراً َبْيَن النَّفْيِ واِإلثْباِت، فَُيفيُد بِ

طَريِق َرُجالً َيْحُسُن في َعْيِنه الكُْحُل ِإالّ في َعْينِ َزْيٍد، فَِإذا كَاَن َمُسوقاً للُمبالَغَِة وال َيُجوُز ُحصولُها ِإالّ بِ
  .  ْعتباُر هذا القيدا:َأْي"الَحْصرِ، والَحْصُر ال َيكُوُن ِإال بالنَّفيِ، فِلهذا َوَجَب اْعِتباُره
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َن منْه ما َرَأْيتُ َرُجالً َأْحَس: (َيلَْزُم ِمّما ذَكَْرتُم ِإْعماُل اْسمِ التَّفِْضْيلِ في قَْوِلنا: فَِإْن ِقْيَل
ما َرَأْيتُ َرُجالً َحُسنَه : ِإذْ في َمْعنى، ما َرَأْيتُ َرُجالً َزاَد ُحْسُن َأبيه على ُحْسِنه: إذْ َمْعناه، )َأُبوه
  . )١٣٠(لكنَّه ُمْمتَِنٌع باالتِّفاٍق، غَلََبه في الُحْسنِ: َأْي، َأُبوه

ال ، لِ في َمْعناه هو الِفْعُل الّذي اشْتُقَّ هو منْهالِفْعلِ الّذي اْسُم التَّفِْضْي ُأجِْيَب بَِأنَّ الُمراَد من
مْن  )١٣١(لَْيَس ُمشْتَقاً) َأْحَسَن(فََيْمتَِنُع اْرِتفاُع الظّاهرِ بِه في ُصوَرِة النَّقْضِ؛ َألنَّ ، َأيَّ ِفْعلٍ اتَّفَقَ

ُروِط الَمذْكُوَرِة تَأِثْيراً في َجْعِلها فَِإذا ثََبتَ َأنَّ للشُّ، بَِمْعنى غَلََبه في الُحْسنِ) َحُسنَه(وال مْن ) َزاَد(
َيكُوَن في ) ١٣٣(]ال[فُِقَد شَيٌء ِمنْها َيلَْزُم َأْن  )١٣٢(] ِإْن[اْسَم التَّفِْضْيلِ في َمْعنى الِفْعلِ ُعِلَم َأنَّه 

  .  وال َيلَْزُم في الظّاهرِ ِحْينَئٍذ، َمْعناه

ما َأْحَسَن : (فَِإنَّ قَْولَنا، َأْيضاً بَِمْعنى الِفْعلِ لِّ اَألوَّلِ َيكُوُنَعلى تَقِْدْيرِ انِْتفاِء الَمَح: فَِإْن قُلْتَ
في َعْينِ َزْيٍد الكُْحُل  )١٣٤(ما َحُسَن : (وَمْعنى قَْوِلنا) في َعْينِ َزْيٍد الكُْحُل ِمنْه في َعْينِ َعْمروٍ

فََيلَْزُم َأْن ال َيكُوَن لَه تَْأثْيٌر ، ْينِ َما َمرََّمثَالً ُمتَالزِمان طَْرداً وَعكْساً بَِع) ُحْسنَه في َعينِ َعْمروٍ
  .  الِفْعلِ] ظ ٣[في كَوِنه بَِمْعنى 

                                                           

) أفعل] (َرفعِ[الُمْعتََبُر في اطّراِد: قُلْتُ: "فقَاَل) ابن النّاِظم(َرّد على هذا السؤالِ َبْدُر الدين بُن مالك   )١٣٠(
أال تَرى . لكالتّفْضيلِ الظّاِهَر َجواُز َأْن َيقََع َموِقَعه الِفْعُل الّذي ُيْبنى منه، ُمفيداً فائدته، وما َأْوَرْدتَه لَْيَس كَذ

ت الّداللةُ على ما َرأيتُ َرُجالً َيْحُسُن َأبوه كَْحْسِنه، فََأتيتَ َمْوِضَع َأْحَسَن بُِمضارِعِ َحُسَن فاتَ: َأنَّك لَو قُلْتَ
، اقه في الُحْسنِما َرَأْيتُ َرُجالً َيْحُسنُه َأبوه فََأتَْيتَ َموِضَع َأْحَسَن بُِمضارِعِ َحُسنَه، ِإذا ف: التّفْضيلِ، َأْو قَلْتَ

وكانت الّداللة على الغَريَزِة الُمْستَفَاَدةَ من َأفَْعلِ  )َأْحَسَن(كُنْتَ قد جِئتَ بِغيرِ الِفْعلِ الّذي ُيبنى منه 
أللفّية ابن مالك، تحقيق  شرح األشموِنياألشموني،  وانظر٤٧٨شرح ألفية ابن مالك البن النّاِظم ".التّفِْضيل

  .٣/١٠٤المكتبة األزهرّية للتّراث، جعبد الحميد الّسّيد، 
  .غلط) مشتق: (في ظ  )١٣١(
  .ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها المعنى من ظ  )١٣٢(
  .ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها النّصُّ من ظ  )١٣٣(
  ).أحسن: (كذا في ظ، وفي األصل  )١٣٤(



 “النِّكْساري ُمَحّمد بن إبراهيم بن حسن: تأليف – الكَاِفَيِة َمْسأَلَةُ الكُْحلِ مْن ” ـــــــــــــــــــ ٦٢٨

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

ِلُوقُوِعه  ؛انْتَفى تَْضُعفُ الَوْصِفيَّةُ فيه ُأجِْيَب بَِأنَّه ِإنَّما اشْتُرِطَ الَمْوُصوفُ السََّببِيُّ َألنَّه لَوِ
) ١٣٦(فال َيلَْزُم مْن كَْوِنها عاِملَةً، )١٣٥(ْعَد النَّفْيِ؛ َألنَّها َأقْوى ِمنْهَأّوالً بِِخالِف الصِّفاِت الواِقَعِة َب

  .  كَْونُه َعاِمالً ِلُوقُوِعه فيه)١٣٨(َحيِّزِ النَّفْيِ)١٣٧(ِلُوقُوِعها في

الَمذْكُورِ؛  النَّفُْي بالَمْعنى )١٣٩(وهو الكُْحُل لَْم َيتََأتَّ، ِإذا انْتَفى الَمْوُصوفُ الَحِقْيقيُّ: ثُمَّ نَقُوُل
فََيكُوُن ، فََيكُوُن فَاِعلُه ُمْضَمراً، في الَمْعنى َأْيضاً لَّما َجرى َعليه في اللَّفِْظ) ١٤٠(َألنَّه َيكُوُن ِحْينَئٍذ

وُن فال َيكُ)١٤٢(وِعنَْد اْسِتْعمالِ الِفْعلِ َأْصالً ، )١٤١(الَمنِْفيُّ ِعنَْد اْسِتْعمالِ َأفَْعلِ التَّفْضيلِ زَِياَدةَ الِفْعلِ
  .  َمْعناه

 وَأّما كَْوُن الُمَسبَّبِ ُمفَضَّالً على نَفِْسه باْعِتباَرْين فَألنَّ اْسَم التَّفِْضْيلِ لَّما كَاَن مْن َحْيثُ
وَيلَْزُم َأْن َيكُوَن تَفِْضْيلُه ، التَّفِْضْيلِ على شَيٍء من الَمْعنى للُمَسبَّبِ َيكُوُن ُمفَّضالً فحينَئٍذ ال ُبدَّ لَه

ما َرَأْيتُ َرُجالً : (بِِخالِف قَْوِلنا، الُمَسبَُّب ُمفَضَّالً ِإذا قُدَِّر تََعلُّقُه بالِفْعلِ )١٤٣(ى نَفِْسه ِلَيْبقىعل
  .  ِإذْ ال َيْبقى َأُبوه ُمفَّضالً ِإذا قُدَِّر تََعلُّقُه به) َأفَْضَل منه َأُبوه

: َأال تَرى َأنَّ قَولَنا، الِفْعلِ )١٤٤(تاً لَْم َيكُْن في َمْعنىوَأّما اشِْتراطُ النَّفْيِ فََألنَّه لَْو كَاَن ُمثَْب
َمْعناه التّشْبيه وُمساواةُ الكُْحلَْينِ في ) َرَأْيتُ َرُجالً َحُسَن في َعْيِنه الكُْحُل ُحْسنَه في َعْينِ َزْيٍد(

  ).   منه في َعْينِ َزْيٍدَرَأْيتُ َرُجالً َأْحَسَن في َعْيِنه الكُْحُل : (بِِخالِف قَْوِلنا، الُحْسنِ

                                                           

  .أقوى من اسم التّفضيل: أي: في حاشية ظ  )١٣٥(
  ).شاملة(: كذا في ظ، وفي األصل  )١٣٦(
  ).من: (كذا في ظ، وفي األصل  )١٣٧(
  .ساقط من ظ) النفي: (قوله  )١٣٨(
  .وهو غلط وكذا في ظ) يتأتى: (في األصل  )١٣٩(
  ).حينئذ يكون: (في ظ  )١٤٠(
  .وكذا في ظ) زيادة على الفعل: (في األصل  )١٤١(
  . ثَُيقِْصُد َأّن الَمنْفّي عنَد اْسِتعمالِ الِفْعلِ َأْصُل الِفْعلِ وهو الَحَد  )١٤٢(
  ).لبقي: (في ظ  )١٤٣(
  .وكذا في ظ) المعنى: (في األصل  )١٤٤(



 ٦٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف النجار 
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لَْو لَْم َيكُْن َمْرفُوعاً بالفَاِعليَِّة لَكاَن ُمْبتََدًأ النِْتفاِء ، الَوْجهْين َأنَّ الكُْحَل في الِمثَالِ والثّاِني من
َدًأ قَْبَل وِإالّ لَكاَن ُمْبتَ، َألْن َيكُوَن ُمْبتََدًأ )١٤٦(ال َيْصلُُح) َأْحَسَن(؛ َألنَّ )١٤٥(اْحِتمالِ شَيٍء آخََر
؛ َألنَّ الكُْحَل ِحْينَِئٍذ خََبٌر ُمقَدٌَّم على ُمَصحِّحِ كَْونِ )١٤٨(وَيْستَوِفي الخََبَر، )١٤٧(ُصلُوِحه لالْبِتداِء

  .)١٥١(ُمْمتَِنٌع َمْعرِفَةً والخََبرِ نَِكَرةً أَعلى َأنَّ كَْوَن الُمْبتََد، )١٥٠()منه(هو و، )١٤٩(ُمْبتََدًأ) َأْحَسَن(

ِإذْ َيلَْزُم ِحْينَئٍذ الفَْصُل َبْيَن اْسمِ ، َباِطٌل، َأْعِني كَوَن الكُْحلِ َمْرفُوعاً باالْبِتداِء، يلَكنَّ الثّاِن
وهو ، بَِأْجنَبِيٍّ -)ِمنْه(وهو ، الّذي هو ُمتَمٌِّم ِلَمْعناه وبَِمنْزِلَِة ُجْزِئه - التَّفِْضْيلِ وَمْعُموِله

  .  )١٥٢(فََيكُوُن َأْجنَبِّياً، )َأْحَسَن(ـْن َيكُوَن ُمْبتََدًأ ال َيكُوُن َمْعُموالً ل؛ َألنَّه َعلى تَقِْدْيرِ َأ)الكُْحُل(

بَِمنْزِلَِة الُمَضاِف ) ِمنْه(و) َأْحَسَن(َألنَّ  ؛وبَِمنْزِلَِة ُجْزِئه، ُمتَمٌِّم ِلَمْعناه) ِمنْه(ِإنَّ : وِإنَّما قُلْنا
فَكَما ال َيُجوُز الفَْصُل َبْيَن َأْجَزاِء الكَِلَمِة كَذِلَك ال َيُجوُز ، وهما كَكَِلَمٍة واِحَدٍة، والُمَضاِف ِإلَْيه

                                                           

  .٣/٨٥٤انظر شرح الُمقَّدمة الكافية   )١٤٥(
  ).يصّح: (في ظ  )١٤٦(
  .وكذا في ظ) االبتداء: (في األصل  )١٤٧(
  .وكذا في ظ) يستوفي في الخبر: (في األصل  )١٤٨(
اْستيفاُء المبتدأ للخبر قبَل ُوجوِد الُمخَّصصِ، مبتدًأ لَزَم ) َأحسُن(فلو ُجعَل : "قال رضّي الدين التاذفي  )١٤٩(

" وهو غيُر جائزٍ، بْل لَو ُجِعَل ُمْبتَدًأ لَزَِم الفَْصُل بيَن العاِملِ وَمْعموِله بأجنبّي، وهو الكحُل المجعوُل خبراً
  . ٤٤٠كحل العيون النّجل 

، وهذا الجار والَمْجرور )منه(وُمتَّمِمه ) َأْحَسَن(تَدأ َيقصُد َأّن الكُْحَل الّذي هو الخََبُر فََصَل ما َبْيَن الُمْب  )١٥٠(
  .هو ُمَسّوغُ االبِِتداِء بالنِّكَرِة، فال َيُجوُز الفَْصُل َبْيَن الُمْبتَدأ النّكرة وُمتَّممه

مررتُ (و) يٌدخيٌر منك َز: (أجاَز سيَبويه َأْن َيكوَن الُمبتََدُأ نَِكرةً والخََبُر َمْعرِفَةً، وذلك في نَْحو قَولك  )١٥١(
ُوقُوَع ما َبْعَد : "بأّنوَعلَّل ابُن مالك ذلك ٢٦_ ٢/٢٥انظر الكتاب ). كَْم مالُك ؟(و) بَِرُجلٍ خَيٌر منه أبوه

َبراً َأْسماِء االْسِتفْهامِ نَكرةً وُجملَةً وظَرفاً أكثُر من ُوقوِعه َمْعرِفَةً، وعنَد ُوقُوِعه غيَر َمْعرِفٍَة ال َيكُوُن ِإالّ خَ
فَُحِكَم على الَمْعرِفَِة بالخََبرّيِة لَيْجرَي الباُب على سنَنٍ ) َمْن عنَْدك ؟(و ) مْن قاَم ؟(و ) َمْن قائٌم ؟: (ْحونَ

 ١١٠٣واالرتشاف١/٢٢٠وانظر المساعد ١/٢٩٦شرح التسهيل " واِحٍد، وليكوَن اَألقَلُّ َمْحموالً على األكثرِ
، تحقيق مصطفى الّصادق نتائج التّحصيلد بن محّمد المرابط، الّدالئي، محّمو ٣/٧٥٣والكافي في اإلفصاح

ولَْم َأَر ما ُيثِْلُج الّصْدَر :"وفيه قال الّدماميني ١٠٢١-٣/١٠٢٠العربي، بدون طبعة ودار نشر وسنة نشر، 
  ).خيٌر منك أبوه: (ِإّن الَمْعرِفَةَ خبُر النِّكَرِة في: في تَوجيه قولِ سيبويه

وكحل العيون ٣/٤٦٨وشَرح الّرِضّي  ٢/١٤٩والّصفوة الّصفّية  ٣/٨٥٤مة الكافية انظر شرح الُمقَّد  )١٥٢(
. وما ذَكََره ابُن الحاجِبِ وغيُره هو تَْعليُل ِسيَبويه فَقَد ذَكََر أّن االبِتداَء في هذه الَمْسألة ُمحاٌل ٤٣٩النّجل 

الفَْصُل في هذا الَموِضعِ  وليَس ٤/٢٦٩واألشباه والنّظائر ٣/٤٦٨وشرح الّرضي ٢/٣٢انظر الِكتاَب 
، وذكَر في االرِتشاِف ٣/٤٦٨انظر شرح الّرضي.باألْجنَبّي عند الكُوفيين َألّن الُمبتَدأ َمعموٌل ِعنَْدهم للخبر

  .٥/٢٣٣٧انظر االرتشاف . خََبُره) َأْحَسُن(َأّن النّحاةَ َمنَُعوا َرفَْع الكُْحلِ باالْبِتداِء ِإالّ اَألْعلَم، و
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

على تَقِْدْيرِ َأْن  )١٥٤()]الكُْحُل(ـب[ فََيْمتَِنُع الفَْصُل َبْينَهما، َبْيَن ما هو كَكَِلَمٍة واِحَدٍة )١٥٣(]الفاِصُل[
  .  َيكُوَن ُمْبتََدًأ

، ِة فال َيلَْزُم الفَْصُل باَألْجنَبِيِّ؛ َألنَّه ِحْينَِئٍذ َيكُوُن َمْعُموالً لَهوَأّما ِإذا كَاَن َمْرفُوعاً بالفَاِعِليَّ
  .  والَمْعُموُل ال َيكُوُن َأْجنَبِّياً

، َحتّى ال َيلَْزُمه الفَْصُل بَِأْجنَبِيٍّ، َعلَْيه) منه(َعلى تَقِْدْيرِ كَْونِ الكُْحلِ ُمْبتََدًأ ُيقَدَُّم : فَِإْن ِقْيَل
  .  ُمْبتََدًأ) َأْحَسُن(اْسِتْيفاُؤه الخََبَر قَْبَل الُمَصحِّحِ َعلى تَقِْدْيرِ كَونِ وال 

  )١٥٥(ُأجِْيَب بَِأنَّه ِإنَّما ادََّعْينا ُوُجوَب اْرِتفاعِ الكُْحلِ بالفَاِعِليَِّة وَعَدَم َجوازِ َحْمِله على ِخالِفه

  . ُع َحْملُه على ِخالِفه ِلتَغْيْيرِ التَّْرِكْيبِال َيْمتَِن) ِمنْه( فَِإذا قُدَِّم، في ِمثْلِ هذا التَّْرِكْيبِ ]و ٤[ 

َع لََرَج) منه(ولَو قَّدْمتَ :  "في شَْرحِ الكَاِفَيِة في قَْوِله -َرِحَمه اهللا  -وَما َأَجاَب الُمَصنِّفُ 
ِئٍذ مْن تَِتمَِّة الخََبرِ في ِنيَِّة ِحْينَ )١٥٧(غَْيُر َسِديٍد؛ َألنَّه َيكُوُن)١٥٦(" الضَِّمْيُر َعلى غَْيرِ َمذْكُورٍ

  ،التَّأِخْيرِ

                                                           
  .ن المعقوفتين زيادة من ظما بي  )١٥٣(
  .ما بين المعقوفتين من ظ، وساقط من األصل  )١٥٤(
  .ُمكَرَّرة في األصل) ِخالفه(  )١٥٥(
  .٣/٨٥٤انظر شرح الُمقَّدمة الكافية   )١٥٦(
  .ليس في ظ) يكون: (قوله  )١٥٧(



 ٦٣١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشريف النجار 

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

  .  )١٥٨()في دارِه َزْيٌد: (نَْحو، وهو َجاِئٌز

 فََيخْتَصُّ ِفْيما َجاَء منِ، ِإنَّ ُرُجوَع الضَِّمْيرِ إلى غَْيرِ الَمذْكُورِ لَفْظاً َأْمٌر َسَماِعٌي: ال ُيقَاُل
  . )١٦٠(أْن َيْمنََع كْونَه َسماِعيَّاً )١٥٩(َألّن للّساِئلِ فلَْم َيُجْز؛، ولَْم َيجِىْء هنا، الَعَربِ

 )١٦١(فِحْينَئٍذ َيكُوُن الِفْعُل الغَْيُر القَلْبِيِّ) َرُجالً(وهَم َأنَّه راجٌِع ِإلى َأل) منه(لَو قُدَِّم ": وما ِقْيَل
فال ، رِ ِإليه ُمفَسٌِّر للَمْعنىَألنَّ ُرُجوَع الضَّمْي ؛)١٦٢(غَْيُر َصِحْيحٍ "َعاِمالً في َضِمْيَرْي شَيٍء واِحٍد

                                                           
وغَْيُر ذلَك من " ُموسىفََأْوَجَس في نَفِْسه ِخْيفَةً : "وقَولُه تعالى) في َبْيِته ُيؤتى الَحكُم: (ومن ذلَك  )١٥٨(

َأَساساً ِلَمنْعِ كَثيرٍ من ) اِإلْضمار قبل الذّكْرِ(الشّواهِد، وهي َمْسَألَةٌ فيها نَظٌَر، وقد كانت هذه القاعدة 
  :وما جاَء في قَولِ الشّاِعرِ) َزاَن نُوُره الشََّجَر: (التّراكيبِ، فمن ذلك ما جاَء في الِخالِف في قَوِلهِم

  َجزى َربُّه َعنّي َعِديَّ بن حاِتمِ        َجزاَء الِكالبِ العاوياِت وقَْد فََعْل                         
ومنهم  والنّحاةُ في ِمثْلِ هذا ُمخْتَِلفُون، فَِمنُْهم َمْن َأجاَز تَقَدَُّم الّضِمْيرِ على َصاِحبِه، ولَْم َيجِْد في تقدْيمه قبحاً،

وكأّن رتبة ، َأّن كَثَْرةَ َمجيء المفعول ُمقَّدماً على الفاعل َجَعلته َأْصالً اَألخْفش وابن جِنّي الّذي َيرى
المفعول التّقّدم، َوَأكْثَُر النُّحاِة ال ُيجيُز ذلك، وأجازه بعُضهم في الشّعرِ فقط، واشترطَ َبْعُضُهم أن َيُعوَد 

في : (ُز َأْن َيُعوَد على ُمتََأخّرٍ لَفْظاً ُمتَقَّدمٍ ُرتَْبةً كما فيالّضميُر على ُمتَقّّدمٍ ُرتَْبةً وما ذَكَره الُمؤلّفُ َأنّه َيُجو
، دار الهدى ٢ط، تحقيق محّمد علي النّّجار، الخَصائصابن جنّي، عثمان،  انظر الَمْسألة في).داره زيٌد

 ، وقاَل رضيُّ الّدين٢/٢٩٥والتّْصريح  ٢/٥٩٧وتَوضيح المقاِصد ١/٢٩٤للطباعة والنّشر، بيروت، ج
َضَرَب غالَمه : (اِإلْضماُر قبَل الذّكرِ ِإنّما َيكوُن غيَر جائزٍ إذا كاَن قبَل الذّكْرِ لَفظاً ومعنًى نحو: "التّاذفي
: َأّما إذا كاَن قبَل الذّكْرِ لفظاً فهو جائٌز وِإْن كاَن األصُل َأْن َيكوَن َبْعَد الذّكْرِ لفظاً ومعنًى، نحو) زيد

  .٤٣٩كحل العيون النّجل )" ي داره زيٌدف(و) ضرَب غالُمه زيداً(
  ). السائل: (كذا في ظ، وفي األصل  )١٥٩(
ِعبارةٌ َركيكَةٌ ال َأرى فيها َرّداً على ُسؤالِ الّسائلِ، ولََعّل ) أْن َيْمنََع كَونَه َسماعّياً ألّن للسائلِ: (ِعباَرةُ  )١٦٠(

ياتَه في تُركّيا، وتوافقُ الكالمِ في النّسختين يقلُّل مْن هذا َيتَوافَقُ مع نَشَْأِة الّرجل ولغته األصلّية فقد قضى َح
احِتمالِ السقط، وأرى أّن الَمقصوَد بِهذا َأنّـه ينبغي للّسائلِ أْن ال يربطَ رجوع الّضميرِ إلى غيرِ المذكورِ 

  .لفظاً بالّسماعِ
 .ال تُعّرف) غير(؛ ألّن )غير القلبي: (الّصحيُح أْن يقوَل )١٦١(

لَْم ُيَؤخّر تَُجنّباً عن قُبحِ اْجِتماعِ تقديمِ : قُلْتُ: "٤٨٨الُم ابنِ النّاِظمِ، قاَل في شرح األلفية هذا كَ  )١٦٢(
  ".الّضميرِ على ُمفَّسرِه، وِإْعمالِ َضميَرْين ِلُمَسّمًى واِحٍد وليَس هو مْن أفعالِ القُلُوبِ
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

وَأْيضاً ال ُيتَْرُك الَمظْنُوُن الَجاِئُز ، )١٦٣(ُيتَوهُم ُرُجوُعه ِإليه َألنَّ الكَالَم َمْع َمْن لَه تَْمِييٌز
ُدهما واِحٍد ِإذا كَاَن َأَح )١٦٦(شَيٍء )١٦٥(وَأْيضاً الِفْعُل الغَْيُر القَلْبِيِّ َيْعَمُل في َضِمْيرْي، )١٦٤(الفَاِئَدِة

شَيٍء واِحٍد ُمطْلَقاً  )١٦٨(وَأّما َأنَّه ال َيُجوُز َأْن َيْعَمَل في َضِمْيَري، )١٦٧(فَاِعالً واآلخَُر َمفُْعوالً
  .)١٦٩(َمْمنُوٌع

  ".  ولََك َأْن تَقُوَل:  "قَْولُه
: وهَي، اُألولى )١٧٣(]مَن[) ١٧٢(ُأخِْصَرتْ )١٧١(]ُأخْرى[الَمْعنى ِعَباَرةٌ  )١٧٠(لََك في هذا : َأْي

 )١٧٤(في) منه(فََحذَفَ الضَِّمْيَر مْن ) َما َرَأْيتُ َرُجالً َأْحَسَن في َعْيِنه الكُْحُل مْن َعْينِ َزْيٍد(

                                                           

  .َيقِصُد َأّن الكَالَم تَْمِييٌز ِلَمْن َيُعوُد ِإليه  )١٦٣(
  .َيْعِني َأنّه ُيؤخَذُ به ما داَم ُيظَنُّ فيه َجواُز الفائدِة  )١٦٤(
  .وكذا في ظ )ضمير: (في األصل  )١٦٥(
  . ساقط من ظ) غير صحيح: (قوله من  )١٦٦(
) اْضرِْبَك: (وذلَك َأنَّه ال َيُجوُز لََك َأْن تَقُوَل للُمخاطَبِ" :قاَل ٢/٣٦٦هذا ما َمنََعه سيَبويه في الِكتابِ   )١٦٧(

: قَُبَح ذلك، َألنّهم اْستَغْنَوا بِقَوِلهِم، وَجَعلْتَ َمفُْعولَه نَفَْسه، لَّما كَاَن الُمخاطَُب فاِعالً )َضَرْبتََك(وال ) اقْتُلَك(وال 
وشرح  ١١٥وانظر الَمسائل المنثورة َمسألة " عن الكاف هاهنا وعن ِإّياك ، وَأْهلَكْتَ نَفَْسَك، اقْتُْل نَفَْسَك
  .٣/٩٠٣وشرح المقدمة الكافية  ٤/١٧٠الرِضّي 

  .وكذا في ظ) ضمير: (في األصل  )١٦٨(
َيُجوُز َعَمُل الِفْعلِ غَْيرِ القَلبّي في َضميري شيٍء واِحٍد ِإذا كاَن َأَحُد الّضميَرْين ُمنْفَِصالً واآلخَُر   )١٦٩(

جارياً َمْجرى ) فقَد(و) َعِدَم(كَما جاَء  ٢/٥٦٤وشرح الكافية الشافية ٤/١٧٠ُمتِّصالً انظر شرح الّرضّي 
 ٢/٥٦٤وشرح الكافية الشافية  ٣/٩٠٤أفعالِ القلوبِ على خالِف القياسِ انظر شرح المقّدمة الكافية 

  . ٢٨٣ – ٢/٢٨٢والفوائد الّضيائّية 
  .وكذا في ظ) هذه: (في األصل  )١٧٠(
  .ما بين المعقوفتين زيادة من ظ  )١٧١(
  ).أخصر: (في ظ  )١٧٢(
  .وسقط من األصلما بين المعقوفتين من ظ   )١٧٣(
  ).وفي: (في األصل  )١٧٤(
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

في هذه الِعَباَرِة ِمثْلُه ) َأْحَسُن(فََعَمُل ، َمْع َأنَّ َمعناها َمْعنى الِعباَرِة اَألولى بَِعْيِنه، )َعْين )١٧٥(ِمْن(
  .  في اُألولى

 )١٧٦(ُمَضافٌ ِإلى َعْينِ َزْيٍد ِلَيِصحَّ، ال ُبدَّ ِمْن تَقْديرِ ذلَك الُمتََعلِِّق وهو الكُْحُل واْعلَْم َأنَّه

  .ِمْن كُْحلِ َعْينِ َزْيٍد: فالتَّقِْدْيُر، الَمْعنى
  ".  فَإْن قَدَّْمتَ ِذكَْر الَعْينِ:  "قَْولُه

من  )١٧٧(ِلُوقُوعِ التَّغِْيْيرِ الكَِثْيرِ ِفْيها  ؛اْسِتْعماِلها ِإنَّما َأْوَرَد هذه الِعباَرةَ بَِحْرِف الشَّْرِط ِلِقلَِّة
  .وِلذا اْحتاَج ِإلى نَِظْيرٍ لَها مْن كَالمِ الفَُصحاِء، الَحذِْف والتَّقِْدْيمِ والتَّْأِخْيرِ

 ُر منالَمْعنى َأخَْص )١٧٨(ِإْن قَدَّْمتَ ِذكَْر الَعْينِ َحَصَل لََك ِعَباَرةٌ في هذا : ثُمَّ نَقُوُل
الَعْيَن التي تُذْكَُر في الَمْسَألَِة اُألولى  )١٨٠(]ِذكَْر[ِإْن  قَدَّْمتَ : )١٧٩(يعني، الِعَباَرتَْين الَمذْكُوَرتَْين

ما َرَأْيتُ : (فَتَقُوُل، )١٨١(اْستَغْنَْيتَ َعّما َبْعَد الَمْرفُوعِ )َأْحَسَن(بِِعباَرِة اَألْصلِ َبْعَد  الكُْحلِ َعلى 
ما َرَأْيتُ َعْيناً كََعْينِ زِْيٍد َأْحَسَن فيها الكُْحُل منْه : تَقْديُره، )ٍد َأْحَسَن فيها الكُْحُلكََعْينِ َزْي

  .    والثّاِلثُ ِإلى َعْينِ َزْيٍد، الضَِّمْيُر الَمْجُروُر اَألوَُّل َعاِئٌد ِإلى الَعْينِ الَمْوُصوِف بالكَاِف، )١٨٢(فيها

                                                           

  .ساقط من ظ) األولى: (العبارة من قوله  )١٧٥(
  ).يصّح:  (كذا في ظ، وفي األصل  )١٧٦(
  .وكذا في ظ) منها: (في األصل  )١٧٧(
  .وكذا في ظ) هذه: (في األصل  )١٧٨(
  .وكذا في ظ) لمن: (في األصل  )١٧٩(
  .ما بين المعقوفتين زيادة من ظ  )١٨٠(
) كَعينِ َزيٍد: (َأّن االْسِتغناَء عّما َبْعَد الَمرفوعِ في هذه العبارة كَاَن بَِسَببِ َداللَِة قَْوِلَك َيرى الّرِضيُّ  )١٨١(

انظر الفوائد . وعند الجاِمي قَد ذُِكَر ُمقَّدماً فََأغْنى عن ِذكْرِه ثاِنياً ٣/٤٧٠انظر شرح الرضي . عليه
  ٢/٢٢٤الّضيائّية 

انظر .َرَأْيتُ عيناً كََعْينِ َزيٍد في كَوِنها أْحَسَن فيها الكُْحُل منه في غيرهاما : التّقديُر عند الجاِمي  )١٨٢(
  .٢/٢٢٤الفوائد الّضيائّية 
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

الِعباَرتَْينِ الَمذْكُوَرتَْين َمْع َأنَّ َمْعناها  َأخَْصُر لَفْظاً من - كَما تَرى  -فَهذه الِعباَرةُ 
الُمراُد تَفِْضْيُل ُحْسنِ كُْحلِ َعْينِ َزْيٍد على ُحْسنِ كُْحلِ غَْيرِ َعْينِ َزْيٍد ِمثْلُه في  ِإِذ، َمْعناهما
  .  الِعباَرتَْين

ُمنْتٍَف في هذه ، وهو الفَْصُل باَألْجنَبيِّ، ْبِتداِءاْرِتفَاعِ الكُْحلِ باال الَماِنُع مَن: فَِإْن ِقْيَل
  ).  َأْحَسَن(َينَْبغي َأْن َيُجوَز َرفُْع فَ، الِعباَرِة

  :)١٨٣(بَِوْجهْين -َرِحَمه اهللا  -َأَجاَب الُمَصنِّفُ

َيُجوُز في  فَكَما ال َيُجوُز في اَألْصلِ ال، اُألولى )١٨٤(نَّ هذه الِعَباَرةَ فَْرُع الِعباَرِةَأ: َأَحدهما
  .الفَْرعِ

  ). َأْحَسَن(تَقِْدْيرِ َرفْعِ ] ظ ٤[نَّ الفَْصَل ِفْيها ُمقَدٌَّر َأْيضاً على َأ :وثَاِنْيهما
  ".  ِمثَْل وال َأرى:  "قَْولُه

  ]:  الطّويل[ما َوَرَد مْن كَالمِ الفَُصَحاِء نَِظْيَر الِعباَرِة الثّاِلثَِة قَْوُل الشّاِعرِ :  َأْي

                                                           

 ٢/٢٢٤وانظرهما في الفوائد الّضيائّية ٣/٨٥٥الوْجهان في شرح الُمقّدمة الكافية في علم اإلْعراب  )١٨٣(
   ٣/٤٦٩وشرح الّرضي 

  ).عبارة: (في ظ  )١٨٤(
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

  كََواِدي السِّباعِ ِحْيَن ُيظِْلُم َواِديا     َعلى َواِدي السَِّباعِ وال  َأَرى     َمَرْرتُ
  )١٨٦(وَأخَْوفَ ِإالّ َما َوقَى اهللا َسارِيا       )١٨٥(ةًــْوه تَِئّيـٌب َأتَـه َركْـلَّ بِـَأقَ
ا َرَأْيتُ كََعْينِ َزْيٍد َحُسَن فيها َم:  (ِمثُْل قَْوِله) وال َأرى كَواِدي السِّباعِ َأقَلَّ بِه َركٌْب:  (قَْولُه

وال َأرى َواِدياً كَواِدي السِّباعِ : فَتَقْديُره، َحْيثُ تَقَدََّم الُمفَضَُّل َعلَْيه على اْسمِ التَّفِْضْيلِ) الكُْحُل
، الكَاِفالَمذْكُوُر للَواِدي الَموُصوِف ب) بِه: (الضَّميُر في، بِه )١٨٧(ِحْيَن ُيظِْلُم َأقَلَّ بِه َركٌْب

  .  الُمقَدَُّر ِلَواِدي السِّباعِ) بِه: ()١٨٨(وفي

                                                           

  ).ائّيةت: (في األصل  )١٨٥(
، وهو من الشّعراِء الُمخَْضَرمين، وُهما ٢/٣٢الَبْيتان َمنُْسوبان ِلُسَحْيمِ بُن ُوثَْيلٍ الَرياحي في الِكتابِ   )١٨٦(

السائُر في الليل، والشاهد في البيت : ِمْن الَبْحرِ الطَّويلِ، وواِدي الّسباعِ َمْوِضٌع قَريٌب مْن الَبصرة، وسارياً
وهو ) وادي(وهو ، من حيث اللفظُ على سابٍق) أفعل(، وقد جرى )ركٌب(الظّاهَر ) َأقّل(ضيلِ َرفُْع َأفْعلِ التّف

  ).ركٌب(وهو ، في المعنى متعلّقٌ بما بعده
، عالم الكتب ١ط، تحقيق زهير غازي زاهد، شرح أبيات سيبويهالنّّحاس، أبي جعفر،  وانْظر البْيتَ في

، تحقيق فتحي أحمد مصطفى، التبصرة والتذكرةالصيمري، و ١١٣م، ص١٩٨٦ومكتبة النّهضة العربّية، 
في النّحو،  األصولابن الّسّراج، و١/١٨٠م، ج١٩٨٢، ١طمنشورات مركز البحث العلمي، مكّة المكّرمة، 

وشرح التسهيل البن مالك  ٢/٣٠ هـ، ج١٤٠٥، مؤّسسة الرسالة، بيروت ١طتحقيق عبد الحسين الفتلي، 
 ١/٦٦٢واإليضاح في شرح المفّصل  ٣/٨٥٥قَّدمة الكافية البن الحاجب وشرح الُم١٨٨والكافية  ٣/٦٦

  ٢/٧٧٤وُعْمَدة الحافظ  ٣٣٧وشرح الوافية نظم الكافية ٢/٢٢٥والفوائد الّضيائّية  ٣/٤٦٤وشرح الرضّي 
 ٥/٢٣٣٦واالرتشاف  ٢/٤٨٦وشرح كافية ابن الحاجب للقواس الموصلي  ٤/٢٦٣واألشباه والنّظائر 

، النّكَت في تفسير كتاب سيبويهاألعلم الشّنتمري، و) لوحة(٢/١٤٣واألزهار الّصافية  ١/٣١٣والملخّص 
م، ١٩٨٧، الكويت١تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربّية، ط

، شرح ابن عقيل على ألفّية ابن مالك، تحقيق محّمد محيي الّدين عبد الحميد، وابن عقيل٤٥٥_ ١/٤٥٤ج
، تحقيق بهاء الّدين عبد الوهاب لباب اإلعراباإلسفراييني، و ٣/١٨٨ م، ج١٩٦٤، مطبعة الّسعادة ١٤ط

  . ٤٨٧م، ص١٩٨٤، دار الّرفاعي للنّشر، الّرياض١طعبد الرحمن، 
  ).منهم: (بعده في ظ  )١٨٧(
  ).وال: (في ظ  )١٨٨(
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

وال َأرى واِدياً َأقَلَّ بِه َركٌْب َأتَْوه تَاِئّيةً ِمنْهم في واِدي : (ولَْو َعبَّْرتَ بالِعباَرِة اُألولى قُلتَ
، )١٩٠(للُمَسبَّبِوهو في الَمْعنى ) واِدياً(َجَرى مْن َحْيث اللَِّفظُ َعلى ) َأقَلَّ(ـفَ، )١٨٩()السِّباعِ
على نَفِْسه باْعِتبارِ وادي  )١٩٢()به: (وهو قَْولُه، وُمفَضٌَّل باْعِتبارِ َمْن هو لَه، الرَّكُْب )١٩١(وهو

  .  السِّباعِ

  .)١٩٣()وال َأرى واِدياً َأقَلَّ بِه َركٌْب مْن َواِدي السِّباعِ: (ولَْو َعبَّْرتَ بالِعباَرة الثّاِنَيِة قُلْتَ

  .  )١٩٤()َأرى(ـَمفُْعوٌل بِه ل) ياًواِد:  (قَْولُه

  .  َحاٌل ِمنْه َأْو َمفُْعوٌل ثَانٍ) كَواِدي السِّباعِ:  (الَمْجُرورِ َأْعِني والَجاُر َمع

  .  والعاِمُل فيه َمْعنى التَّشْبيه، )١٩٥(َحاٌل مْن واِدي السِّباعِ) ِحْيَن ُيظِْلُم:  (وقَْولُه

  .)١٩٦()َواِدياً(ـِصفَةٌ ل) َأقَلَّ(

  .)١٩٨(بالَبْيِت )١٩٧(وهو الُمراُد باالْسِتشْهاِد، )َأقَلَّ(ـفَاِعٌل ل) َركٌْب: (ْولُهوقَ

  ).  َركٌْب(ِصفَةُ ) َأتَْوه: (والُجْملَةُ الِفْعِليَّةُ َأْعِني قَْولَه

                                                           

  .٣/٨٥٦انظر شرح الُمقَّدمة الكافية البن الحاجب   )١٨٩(
  ).لمسببا: (وفي ظ) سببالم: (في األصل  )١٩٠(
  .وكذا في ظ) هو: (في األصل  )١٩١(
  ).واديا: (في ظ  )١٩٢(
  .٣/٨٥٦انظر شرح المقّدمة الكافية البن الحاجب   )١٩٣(
  .)ال أرى: (في األصل  )١٩٤(
انظر شرح . واِدياً ُيشْبِه وادي الّسباعِ وقتَ ِإظْالِمه: هو ظَرفٌ ِلَمعنى الكاف عند الرَِّضيِّ، َأْي  )١٩٥(

  ٢/٢٢٦انظر الفَوائد الّضياِئّية . وكَذا عند الجاِمي ٣/٤٧٠ الّرِضّي
  ).وادي: (كذا في ظ، وفي األصل  )١٩٦(
  ).باالشتمال: (في ظ  )١٩٧(
هو الُمراُد باالستشْهاِد بالبيِت ليَس بسديٍد؛ ِإذْ الُمراُد بِه هو َأّن الشّاِعَر قَّدَم : قولُه: في حاشيِة ظ  )١٩٨(

  .باعِ كما قّدّم العيَن ثَّمةَالُمفَّضَل عليه وهو وادي الّس
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

َأو ، تََوقّفاً َأقَلَّ: َأْي، )َأقَلَّ(وهو نَْصٌب على َأنَّه تَْمييٌز مْن ، التََّوقُّفُ والتَّلَبُّثُ) التّاِئيَّةُ(و
  .  ُمتَلَبِِّثيَن ِلِشدَِّة الخَْوِف: َأْي، ) ١٩٩(]حاٌل: وقيَل[، اِإلتَْيانِ نَْوٌع من ؛ َألنَّه)َأتَْوه: (َمفُْعوٌل ُمطْلَقٌ ِمْن

  .  ِإْن ُجِعلَتْ َحاالً) تَاِئّيةً(على  َأو) َأقَلَّ(َعطْفٌ على  )٢٠٠()َأخَْوفَ(و

 في كُلِّ َوقٍْت ِإالّ َوقْتَ:  َأْي، )٢٠١(َمْصَدرِيَّةٌ) ما(و، االْسِتثْناُء ُمفَرَّغٌ) ِإالّ َما َوقَى اهللا: (قَْولُه
  .  وِقَاَيِة اهللا تَعالى الّسارَِي

تَْمييٌز : وقيَل، )َأخَْوفَ(َحاٌل ِمْن َضِمْيرِ : وقيَل، )َوقَى(ـَمنُْصوٌب بِ) َسارِياً: ()٢٠٢(قَْولُه
  .)٢٠٣(ِمنْه

  )٢٠٧(الكَاِفَيِة)٢٠٦(]من[الكُْحلِ  )٢٠٥(]لةَمْسَأ[شَْرُح  )٢٠٤(تَمَّ

  واهللا َأْعلَُم 

  .  وَأْحكَُم   

                                                           

  . ما بين المعقوفتين من ظ وساقط من األصل  )١٩٩(
  ).وأخوف: وقوله: (في ظ  )٢٠٠(
  .والعائُد إليها َمحذوفٌ) َمْن(موصولة بمعنى ) ما(ويحتمل أْن تَكوَن : في حاشية ظ  )٢٠١(
  .مكررة في ظ) قوله(  )٢٠٢(
  ).في علم النّحو إلى موالنا شمسِ الّدينِ النّكساري واهللا أعلم، تّمت الرسالة المنسوبةُ: (بعده في ظ  )٢٠٣(
  ).تّمت: (في األصل  )٢٠٤(
  .ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها المعنى  )٢٠٥(
  .ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها المعنى  )٢٠٦(
  ).للكافية: (في األصل  )٢٠٧(
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

  الَمَصاِدر والَمراجِع فهرس

  :المخطوطات  :أّوالً
، مخطوط محفوظ في الجامع الكبير، "األزهار الّصافية في شرح المقدمة الكافية"، يحيى بن حمزة، العلوي )١

 ).  ٢(و) ١(صنعاء، رقم 

 :المطبوعات:  ثانياً

، دراسة وتحقيق عبد الفتاح بحيري إبراهيم، "التّصريح بمضمون التّوضيح"خالد بن عبد اهللا، ، ألزهريا )٢
 .)١٩٩٧(، ١ط

دار نشر  ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، بدون"شرح الّرضّي على الكافيةالّرضي "االستراباذي،  )٣
 .  وسنة نشر

، دار الرفاعي للنشر، ١طوهاب عبد الرحمن، ، تحقيق بهاء الدين عبد ال"لباب اإلعراب"اإلسفراييني،  )٤
  .)١٩٨٤( ،الرياض

 .  ، تحقيق عبد الحميد الّسيد، المكتبة األزهرّية للتُّراث"شرح األشموِني أللفّية ابن مالك"األشموني،  )٥

، منشورات ١ط ،، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان"كت في تفسير كتاب سيبويهالنّ"األعلم الشنتمري،  )٦
  .)م١٩٨٧( ،ات العربية، الكويتمعهد المخطوط

، مكتبة ١ط، ، تحقيق رجب عثمان محمد"ارتشاف الّضرب من لسان العرب"، األندلسي، أبو حّيان )٧
 .)١٩٩٨( ،الخانجي، القاهرة

، ترجمة عبد الحليم النجار وآخرين، الهيئة المصرّية العاّمة "تاريخ األدب العربي"، كارل، بروكلمان )٨
 .)م١٩٩٣( ،للكتاب

 ،، دار الكتب العلمية، بيروت"إيضاح المكنون في الذّيل على كشف الظّنون"، دي، إسماعيل باشاالبغدا )٩
 .  )م١٩٩٢(

، منشورات مكتبة المثنّى، "هِدّية العارفين في أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين"البغدادي، إسماعيل باشا،  )١٠
 .بغداد

  .  مصر، ارون، دار المعارف، تحقيق عبد السالم ه"مجالس ثعلب"العباس،  أبوثعلب،  )١١
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

، تحقيق عبد الحميد الّسيد محمد، "شرح ألفّية ابن مالك للشّارح األندلسي"الهّواري، األندلسي ابن جابر  )١٢
  .)م٢٠٠٠( ،المكتبة األزهرّية للتراث

، دراسة وتحقيق أسامة طه الّرفاعي، "الفوائد الّضيائّية شرح كافية ابن الحاجب"، عبد الرحمن، الجامي )١٣
 .)١٩٨٣( ،، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، بغداد١ط

، تحقيق وتعليق محمد محمد داود، دار المنار للنشر "شرح كافّية ابن الحاجب"بد الّدين، بن جماعة، ا )١٤
 .  والتوزيع، القاهرة

، دار الهدى للطباعة والنشر، ٢ط، تحقيق محمد علي النّجار، "الخصائص"، عثمان ، أبو الفتحبن جنّيا  )١٥
  .  يروتب

، تحقيق موسى بنّاي العليلي، وزارة األوقاف "اإليضاح في شرح المفّصل"، أبو عمرو عثمان، ابن الحاجب )١٦
 .  والشؤون الدينية، بغداد

، دراسة وتحقيق جمال عبد "شرح المقدمة الكافية في علم اإلعراب"، ، أبو عمرو عثمانابن الحاجب )١٧
 .)١٩٩٧(الباز، مكة المكّرمة ، مكتبة نزار مصطفى ١طالعاطي مخيمر أحمد، 

، دراسة وتحقيق موسى بنّاي العليلي، مطبعة "شرح الوافية نظم الكافية"أبو عمرو عثمان، ابن الحاجب،  )١٨
  .)١٩٨٠( ،اآلداب في النّجف األشرف

زيع، ، تحقيق طارق نجم عبداهللا، دار الوفاء للنشر والتو"الكَافية في النَْحو"أبو عمرو عثمان، ابنِ الَحاجِبِ،  )١٩
 .  )م١٩٨٦( ،، جّدة١ط

 .)م١٩٩٢( ،، دار الكتب العلمية، بيروت"كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"حاجي خليفة،  )٢٠

، ١طعادل محسن سالم العميري، : ، إعداد"ترشيح العلل في شرح الجمل"، القاسم بن الحسين، الخوارزمي )٢١
  .)١٩٩٨( ،معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكّرمة

شرح المفّصل في صنعة اإلعراب الموسوم بالتّخمير،  تحقيق عبد "، القاسم بن الحسين ،الخوارزمي )٢٢
 .  )م٢٠٠٠ - ١٤٢١( ،، مكتبة العبيكان، الرياض١طالرحمن العثيمين، 

نتائج التحصيل في شرح "المرابط، تحقيق مصطفى الصادق العربي،  محمد بن محمد بن أبي بكر ،الدالئي )٢٣
  .  دار نشر وسنة نشر ، بدون"يلكتاب التسه

، مكتبة ١ط، تحقيق فيصل الحفيان، "الكافي في اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح"ابن أبي الّربيع،  )٢٤
  .  )م٢٠٠١( ،شد، الّرياضّرلا
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 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

 .)م١٩٨٥(، ١ط، تحقيق علي سلطان الحكمي، "الملخّص في ضبط قوانين العربية"ابن أبي الّربيع،   )٢٥

 .  ، دار الفكر، بيروت"تاج العروس"، ، محّمد مرتضىلزبيديا )٢٦

  .)١٩٩٦( ،، دار النّفائس٦ط، تحقيق مازن المبارك، "اإليضاح في علل النّحو"، الّزّجاجي )٢٧

 .  ، دار الجيل، بيروت، لبنان"الُمفَّصل في علم العربّية"محمود بن عمر، لّزّمخْشري، ا )٢٨

 ).١٤٠٥(، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، ابن الّسّراج، األصول في النّحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي )٢٩

، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، "الروض األنف في شرح الّسيرة النبوّية"، عبد الرحمن بن عبد اهللا، لسهيليا )٣٠
  .  )م١٩٩٣ /ـه١٤١٤( ،مكتبة ابن تيمية، القاهرة

 .روت، دار الجيل، بي١ط، تحقيق وشرح عبد الّسالم هارون، "الكتاب"عمرو بن عثمان، ، سيبويه )٣١

  .  ، دار الكتب العلمية، بيروت"األشْباه والنّظائر في النّحو"الّسيوطي، جالل الّدين،  )٣٢

منشورات مركز البحث العلمي، مكة ، ١ط، تحقيق فتحي أحمد مصطفى، "التبصرة والتذكرة"الصيمري،  )٣٣
  .  )١٩٨٢(المكَرمة، 

الّدين عبد الحميد مطبعة السعادة،  محمد محيي ، تحقيق"شرح ابن عقيل على ألفّية ابن مالك"ابن عقيل،  )٣٤
  .)م١٩٦٤(، ١٤ط

، منشورات مركز البحث ١ط، تحقيق وتعليق محمد كامل بركات، "المساعد على تسهيل الفوائد"ابن عقيل،  )٣٥
 .)١٩٨٢(العلمي، جامعة أم القرى، 

  .  ع، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي"شذرات الذّهب في أخبار من ذهب"ابن العماد الحنبلي،  )٣٦

، منشورات دار ٢طجبرائيل جّبور،  قه، حقّ"الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة"الغّزي، نجم الّدين،  )٣٧
 .  )م١٩٧٩( ،اآلفاق الجديدة، بيروت

، دار العلوم ٢ط، تحقيق حسن شاذلي فرهود، "اإليضاح الَعُضدي"الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد،  )٣٨
    .)١٩٨٨ – ١٤٠٨(للطباعة والنشر، 

، دار عّمار للنشر والتّوزيع، ١ط، تحقيق شريف عبد الكريم النّجار، "المسائل المنثورة"أبو علّي، ، الفارسي )٣٩
  .)٢٠٠٣(، عّمان
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  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

، مكتبة ١ط ،، تحقيق علي الشوملي"شرح ألفّية ابن معٍط"عبد العزيز بن جمعة،  ،القّواس الموصلي )٤٠
  .)١٩٨٥( ،الخريجي، الرياض

، دار ١ط، تحقيق علي الشوملي، "شرح كافية ابن الحاجب"عزيز بن جمعة، عبد ال ،القّواس الموصلي )٤١
 ).م٢٠٠٠( ،اربد ،األمل، دار الكندي للنشر والتوزيع

 .  )م١٩٩٣( ،، مؤسسة الرسالة١ط، "معجم المؤلفين"كّحالة، عمر رضا،  )٤٢

ر للطباعة والنشر، ، هج١ط، تحقيق عبد الرحمن الّسّيد ومحمد بدوي المختون، "شرح التّسهيل"ابن مالك،   )٤٣
 .  )١٩٩٠( ،القاهرة

 ،، تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاِني، بغداد"شرح عمدة الحافظ وعّدة الالفظ"ابن مالك،  )٤٤
 .  )م١٩٧٧(

، منشورات مركز البحث العلمي، ١ط، حقّقه عبد المنعم أحمد هريدي، "شرح الكافية الشافية"مالك، ابن  )٤٥
 .  )١٩٨٢( ،المأمون للتراث، مكة المكرمةجامعة أم القرى، دار 

، دار ١ط، تحقيق عبد الرحمن علي سليمان، "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفّية ابن مالك"، المرادي )٤٦
  .  )م٢٠٠١( ،الفكر العربي القاهرة

، تحقيق فاطمة الراجحي، جامعة "شرح المكودي على ألفّية ابن مالك"المكودي عبد الرحمن بن علي،  )٤٧
 .  )١٩٩٣( ،كويتال

  .  حققه عبد الحميد الّسّيد محمد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، "شرح ألفّية ابن مالك"ابن النّاِظم،  )٤٨

، عالم الكتب ومكتبة النهضة ١ط، ، تحقيق زهير غازي زاهد"شرح َأبيات سيبويه"أبوجعفر، النّّحاس،  )٤٩
 .  )١٩٨٦(العربية، 

فوة الّصفّية في شرح الّدّرة األلفّية، تحقيق محسن بن سالم العميري، معهد لّص"النّيلّي إبراهيم بن الحسين،  )٥٠
 .)ـه ١٤٢٠(، البحوث العلمّية، جامعة أّم القرى

، تحقيق عبد الغني الّدقر، الشركة المتّحدة للتوزيع، دمشق، "شرح شذور الذّهب"ابن هشام األنصاري،  )٥١
    ). م١٩٨٥(

 



 “النِّكْساري ُمَحّمد بن إبراهيم بن حسن: تأليف – الكَاِفَيِة َمْسأَلَةُ الكُْحلِ مْن ” ـــــــــــــــــــ ٦٤٢

 ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )العلوم اإلنسانية(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

 :الّدورّيات:  ثالثاً

مجلّة عالم ، تحقيق وليد محّمد السراقبي، "كََحُل العيون النّجل في حّل مسألة الكحل"الّدين،  التّاذفي، رضي )٥٢
 .)هـ١٤١٩( رجب، ذو الحّجة، )٢(٣، المخطوطات والنّوادر

  

  


