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 طشّط اليظش:

 لغ٘ اجملةل٘ ٍٕ الةلغ٘ العشبٔ٘، كنث تقبل اجملةل٘ احْثًث يف

 ختصص الةلغتني االجنةلٔزٓ٘ ّالفشىشٔ٘.       

 فع بُ ألٓ٘ مطبْع٘ ذجيب بال ٓكٌْ البحح قذ سبق ىظشِ بّ ال

                                                                        بخشٚ بّ مؤمتش عةلنٕ.                                                                                                          

اليت ٓشغب البثحح  طكثلٔ٘بٌ تكٌْ لةلبحح مقذم٘ تجثس فَٔث اإل

بٍنٔ٘ حتتْٖ عةلٙ ، ّكزلك يف تيثّهلث بثلذساس٘ ّالتحةلٔل

 .                                       العةلنٕ البحح ّبٍذافُ ّفشّضُ ّامليثٍر املتبع٘ يف البحح

 ٕبٌ ٓكٌْ البحح مشاعًٔث لألصْل العةلنٔ٘ يف البحح العةلن

 ّالتْثٔق.                                      

( صفح٘.        33) ًٓيبغٕ بال تزٓذ عذد صفحثت البحح ع 

 تعطٙ االقتبثسثت ّالتعةلٔقثت ّاهلْامع بسقثمًث مشةلشةل٘ يف منت

ٌ الكتثب، داس اليظش، البحح عةلٙ اليحْ اآلتٕ: اسه املؤلف، عيْا

 الطبع٘، مكثٌ اليظش، سي٘ اليظش، الصفح٘.                            

( 12تةلحق اهلْامع بآخش البحح احذه) بمث منت البحح فٔطبع ،

 .   (TraditionalArabic)( ّخبط 14احذه )

  ٗختطع البحْخ اليت تشد إىل اجملةل٘ لةلتقٔٔه مً قبل بسثتز

قًث لألسص املتبع٘ . ّقذ ٓعثد البحح إىل متخصصني، ّرلك ّف

 كثتبُ إلدشاٛ بعض التعذٓالت اليَثٜٔ٘ حشب سبٖ املقٔنني. 

  ٙةلنذةل٘لربٓذ اإللكرتّىٕ لآشسل البحح عةل Abhat@su.edu.ly.  ّب 

 مقش اجملةل٘ بكةلٔ٘ اآلدابإىل ( CD) ٓقذو عةلٙ قشص مطغْط

 .ثمع٘ سشت جب

mailto:Abhat@su.edu.ly
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 َ٘ٓكتب البثحح امسُ، ّدَ٘ عنةلُ، ّعيْاٌ البحح عةلٙ ّاد

 البحح. 

   .ٓشفق مع البحح الشريٗ الزاتٔ٘ لةلبثحح لةلنشٗ األّىل 

  البحْخ املقذم٘ إىل اجملةل٘ ال تشد إىل بصحثبَث سْاٛ بُىظشت بو مل

                                          تيظش.

  ٖتشسل إىل صثحب البحح امليظْس عذد مخص ىشخ مً العذد الز

 ىظش فُٔ البحح.

 .٘ٓظرتط يف قبْل البحْخ التزامَث بثلظشّط الشثبق 
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 احملتْٓثت

 الصفح٘ عيْاٌ البحح

َ.ى (768)تََيَ جَ شَ وَْدَالقَ حمَ الءَعليَبنَمَُألبيَالعَ َاَقُ ْلُت(اَأنَ الةَ)مَ رسَ 
 66 - 1 محمدَعبدالسالمَمحمدَسويسي.د.9ََتحقيق

َ.ى (2121المالكيَ)َاألميرَ َمحم دَ َللش يخَ َالب ْسم ل ةَ َتحقيقَ َعلىَرسالةَ 
 66 - 67َ.َََََََََََأ.َعليَمحمودَالوتوات.عبداللطيفَأبوبكرَبنَصالحد.9ََتحقيق

َ.مفهومها،َحدودىا،َأقسامها،َوظائفهاَالوحدةَاللغوي ة
 84 - 61َ.اسماعيلَفرجَعبدالناصرََََََََََََد.َفوزيةَأحمدَعبدالحفيظَالواسعد.َ

 .المقارنةَفيَنقدَالشعرَعندَالتليسيمنهجَ
 116 - 85 .محمدَسليمانَبنَعبدالحفيظد.َ

َ.أثرَالتقديمَفيَنسيجَالصورَالبيانية
 116 - 111 خالدَإبراىيمَأحمدَأبوالنجا.د.َ

 .جريمةَشربَالخمرَفيَالشريعةَاإلسالمية
 158 - 111َي.د.َإبراىيمَعبدَالجوادَإبراىيمَخنيَز

َق.م344َلتسميةَبرقةَوطرابلسَوداللتهماَمنذَمجيءَاالغريقَالجذورَالتاريخيةَ
َ.إلىَأواخرَالقرنَالثالثَالهجريَ

َ.سميومحمدَعليَد.َ
159- 194 

َبواليةَإفريقيةَوالثقافيَإسهاماتَعلماءَطرابلسَفيَالنشاطَالفكري
َ.ينالهجريَلسادساَوالثانيََينالقرنَماَبين

 .صالحَالفيتويَامهلهلَ.أ
195 - 666 

 م.2842  2832ََالموقفَالبريطانيَمنَاستقاللَليبياَ
 644 - 661 .سالمَالصغيرَامحمدد.َ

َعناصرَالضعفَالجيوبوليتيكيةَوأثرىاَعلىَكيانَالدولةَالليبيةَ
َدراسةَفيَالجغرافياَالسياسية.

َ.د.َخالدَمحمدَينَعمور
645 - 678  
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 احملتْٓثت

 الصفح٘ عيْاٌ البحح

َم1425ََ-1422التوزيعَالمكانيَلجرائمَاالغتياالتَبمدينةَبنغازيَ
 دراسةَجغرافيةَتحليلية.

َ.د.َجمالَسالمَالنعاس
679 - 116 

َاآلثارَالبيئيةَلمكبَالقمامةَبجوارَالمنطقةَالصناعية
َبمدينةَطبرق،َدراسةَبيئية.َ

ََد.محمودَعليَالمبروكَصالحَ  د.عبدالعزيزَعبدالكريمَأبوحليقةَََد.عادلَابريكَمحمدَبالحسن
111 - 148 

َاستخدامَنظمَالمعلوماتَالجغرافيةَفيَتحديدَالموقعَاألمثلَ
 .لدفنَالنفاياتَالصلبةَبمدينةَبنغازي

َ.د.َريمَعلىَمحمودَالزردمي
149 - 178 

َ(َالحكوميةَوالخاصةَفيَليبياFm)تجربةَإذاعاتَال  
َ.دراسةَتوثيقيةَلبعضَالمدنَالليبيةَ

 .طبيقةاعبداهللَحمدَمعبداهللَد.َ
179 - 466 

 جتماعيعبرَمواقعَالتواصلَاالultrasََواقعَثقافةَاأللتراس
َ.دراسةَاستطالعيةَلعينةَمنَطلبةَجامعةَالبويرة

 .أوشنَعليَجميلةَ.د
461 - 466 

َاالتجاهَنحوَمهنةَالتدريسَلدىَطالبَكليةَالتربيةَ)البيضاء(
َ.وعالقتوَببعضَالمتغيراتَ

 َد.َعمادَعبدالحميدَالرزَََََََََََََََََََََََََد.َعبدالواحدَعيسىَامراجعَ
467 - 454 

 المشكالتَوالصعوباتَالتيَتواجوَالتعليمَالجامعيَفيَليبيا
 476 - 455َ.د.َعطيةَسالمَالحداد

An Evaluation of the English Language Textbook for 

the First Year in the Secondary School in Libya.   

Mohammed O. Ramadan.        Haneen. J. Almabrouk 

477 - 568  
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 االفتتثحٔ٘

 

احلمدددددددا ع ملني االدددددددسالم عاا دددددددبي عااادددددددبد ا ددددددد   دددددددس  ا    دددددددس  عاال  ددددددد م  ددددددد ا س 
ت لدددددد   إىلاددددددسي ،. .دددددد د ااددددددا.       ىددددددس  اهلددددددسني  الىددددددم عا دددددد   ادددددد  ع دددددد    عىدددددد  حممددددددا
  لا  

 ي جم دددددددد   ةددددددددس      دددددددد  ا نياني ه ئدددددددد    .دددددددد  كأ دددددددد ي فأ دددددددد  ىدددددددد  نيعاادددددددد   دددددددد عمل س  
فس ددددديم امل.   ددددداعمل ا  ددددد   ددددد  .س   دددددب   ددددد      يف ى ادددددا  اشددددد اددددد  االددددداني اا س . دددددامل

ىدددددسملت ع ددددد يمت ،ةدددددس هددددد   ي لددددد  تتدددددسف  ن ددددد ني   ددددد ي ااي  .ددددد   عتلدددددسعي  ىب  دددددس  اتدددددس  
ذ.  تفتددددددد  ا  يب ددددددد   اا  دددددددد   ه ئددددددد  اايدددددددامل.و يف نسىلددددددد   ددددددد   عا سىلدددددددس  اا    ددددددد  ااددددددد

حيدددددددددي  ا ددددددددد    االادددددددددس   يف ااي م ددددددددد  اا شددددددددد .  ا  دددددددددا س  عطدددددددددي عتب دي دددددددددس   ساي دددددددددسمل  عانددددددددد 
 احل    

. دددددددامل هدددددددذا االددددددداني عهدددددددا ىلببدددددددا ا  ددددددد  ، دددددددس ا  ى مدددددددس  يف  س.ددددددد  اااددددددد   االس دددددددد   
د(     عهدددددد  ىل دددددد هلس ا دددددد  ىلددددددس.ال اايمددددددسني ىلسىدددددد  اايددددددأ ال عا  يشدددددد سني االدددددد   1022)

  ف لددددددددا  ي هسىددددددددا هسادددددددداي اا  س ددددددددس  " االي افبدددددددد  ىدددددددد  االلددددددددس.ال االسال دددددددد Arcif"  مل دددددددد   
جم ددددد  ا   ددددد  يف خمي ددددد   3000 دددددس   ك ددددد  ىددددد  اال   ددددد  اا هم ددددد  "ىل فددددد "  مددددد  عنيملا ددددد    س

ىلسىدددددد   جم دددددد  ا دددددد  ىاددددددي ا اادددددد ط  االدددددد   ا دددددد  اايمددددددسني 261اايخ  ددددددس   ىل دددددد ا 
  عا  يش سني اال   اايأ ال

عاالي  اددددد  يف   جمم اددددد  ىددددد  الةدددددس  اال م ددددد  ا  مددددد   هدددددذا االددددداني يف ط ستدددددحيمددددد  
عااليم  ددددد  يف  شددددد  االل فددددد  ع، ددددد ا  اا  ددددد    عاالي ىلددددداي يف  هدددددااف س  عاهيمسىسهتدددددس  ى ا ددددد ل س

  مثس  دددددد  ددددددا اددددداني الةددددددس  اال شدددددد ملي يف هدددددذا االدددددداني هددددددا اال مددددد  كددددددب  ىلادددددد     ددددد   ع 
 سعاايدددددددسمل.ا عا   اف ددددددد اال   ددددددد  عاا  ددددددد  ا     .ددددددد  عااشددددددد .ل  اشددددددد  ة دددددددس  يف    دددددددس  اا  ددددددد 

  عاارت     عاإلابد
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   م االشددددددسملكم يف هددددددذا االددددددانيع  .ف ت ددددددس   ي  يبدددددداد   .دددددد  ااشدددددد   ا اددددددسنيي اا ددددددسىل 
 ددددددس  هدددددددذا ،    شدددددد   ى س ددددددد   ع  ددددددال ى س ددددددد  يف  دددددد كمددددددس  يبدددددداد  ساشددددددد   ا دددددد  ىددددددد  

 االم   

يف  ااي  .ددددددد  ه ئددددددد اادددددددذ   ذايدددددد   عاحلددددددد د ااشددددددا.ا ا  ددددددا اا  دددددددالمل ددددددد  ع ع   ددددددالا   
، ددددد اق  عتبددددداد هدددددذا االددددداني  ساشددددد   اال  ددددد   ،   ي هدددددذا االمددددد  . بددددد  امدددددب   شددددد .س    

 ددددس الادددد ا   ي . يماددددد ا  عااددددج   ندددد  ىدددد  ه ا  ياالب ددددد نيا ىدددد  اهلفدددد ا  عال  ددددس   ددددال خي دددد  
ملا  دددددددد  عاهرتاىلددددددددست   عىبىل ددددددددست   اددددددددت اات.ددددددددا  ع.ادددددددد  س  ي  ي بدددددددد      ددددددددسا ددددددددس االددددددددذمل ف 

اإلا ددددددرتع  اجملدددددددسد  س  ددددددد  ىلدددددد   هدددددددذا االددددددداني عالادددددددااني اااددددددس ب   دددددددس .اددددددد   يف  ادددددددم 
  عت  .  ا      ب  عىتم  س  

 عااابد ا    
 
 

 ٍٔٝ٘ التحشٓش                                                                                                               
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 ا ُقِلُت(ا أَنالة )َمرَس

 هـ(978)ت  يِِّجَشِود الَقحمَّالء علي بن ُمألبي الَع 

 
 

 دراسة وٓنقيق:                                                                           
 د اسويسيالم محم  د عبد الس  د. محم                                                                

 جامعة اٞنرقب/كلية اآلداب/قسم اللغة العربية وآدأّا                                                         
 

 الـملخص: 
ُن ىذا البحث دراسًة وٓنقيًقا لرسالة: )ما أنَا قُ ْلُت( أليب العالء علي الَقْوَشِجّي  يتضمَّ

م الفاعل على الفعِل، وكاَن 879)ت ه( اليت ناقَش فيها ُحكم تقدًِن اٞنسنِد إليو إذا ُقدّْ
ْفِي يف قوٟنم: )َما أنَا قُ ْلُت(، وقْد رأى ال  ُم واقًعا عقَب الن َّ ُق نْشَر الرسالِة االسُم ال ُمقدَّ ُمحقّْ

ا   ل ْم تَر النُّوَر مْن قبل، ول ْم ٓنَظ بالتَّْحقيِق والنَّشِر.  –فيَما اطَّلع  –والعنايَة ّٔا؛ ألَّنَّ
ىذه الرّْسالُة اْستعَرَض فيَها ال ُمؤلُّْف آراَء الُعلماِء قبَلو يف مسألِة تقدًِن ال ُمسند إليو على 

الثَّاِقِب أْن يُناقَشُهم، ويْعرتَض عليهم، ويتعقََّب كالمُهم، وخيرَج  اٝنرِب الفعلي، واستطاع بفكرهِ 
ل للدراَسِة، واآلخر  : األوَّ ة يف َىذا الباب. ىذا، واْشتمَل البْحُث عَلى مْبحثٌْنِ بنتائَج ُمهمَّ

راَسِة، فِفيِو التَّعريف باٞنؤلِف، والتعريف بالرَّْسالِة، وأمَّ  ا مْبَحُث للتَّحقيِق. أمَّا مبحُث الدّْ
 التَّحقيِق، فقِد اْشتمَل عَلى النَّصّْ ال ُمحقَِّق.

 : البالغة؛ أحوال اٞنسند إليو؛ تقدًن اٞنسند إليو؛ ما أنا قُ ْلُت. الكلمات المفتاحية

 ُمقّدَمة: 
مة أيب الَعالء علّي الَقْوَشِجي يف تقدًِن ال ُمْسَنِد إليِو،  ىِذه رَسالٌة قيمٌة مْن رَسائِل العالَّ
وىي ال معروفَُة ب رسالة )َما أنَا قُ ْلُت(، رسالٌة صغًنُة اٜنْجِم، جليلُة القدِر. وقْد َدفَعين إىل 
ٓنقيِقها أين قرأُت تعليًقا ٞنوَسى يلدز أَحد أَساتذِة اللغِة العربية َنامعِة غازي برتكَيا يَْذُكُر فيِو 

كثًنًا من ال ُمْختصٌن يف اللغِة العربيَِّة -أثناَء زيارتِو لبعِض اٛنامعات األردنية  –أنَُّو الَحَظ 
مة الَقْوشَ  َم الشيَخ للُقراِء، وآدأّا مَن األساتذِة العرب جيهلوَن العالَّ ِجّي، فأردُت أن أُقدّْ

اب؛ ألنَُّو يُنبئ عِن اْختياِر أديٍب بارٍع، وعال م  فكانْت ىذه الرسالة اليت أْغراين عْنواَّنا اٛنذَّ
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ُمتمّكن، وحٌَن قلّبُت صفحاهتا، وجدهُتا رسالًة قّيمًة، حقيقة بأن يُبَذل فيَها اٛنهد والوْقت، 
 َها، وعَدم تَناوِل الَباحثٌَن ٟنَا.و٣نَّا دفعين أيًضا أمهيت ُ 

وقد عثَ ْرُت على ُنْسختٌْن ٟنَا، فَشرعُت يف نْسِخها، وُمقابلة نُسختْيها، وقد وجدُت أنَّ 
َح  اختياَر إحدامُها أْصاًل لأُلْخرى َعمٌل صعٌب، فُقْمُت باختياِر َما أراُه َصوابًا منُهَما، وَما ترجَّ

، عنِدي مْن خالِل ال مصاِدر وقرا ياِق، وأثْبتُّ يف اٜناشيِة ما خُيالُفو، والصَّواَب يف ال مْْتِ ئِن السّْ
قط من كتاِب اإليَضاِح للقزويين.   وقد أثْ َبتت بعَض السَّ

؛ بتتبُِّع األقواِل اليت أورَدىا ال ُمؤلف، فعزوهُتا إىل أصَحأّا، ووث َّْقُتها  وَقد خدمُت النَّصَّ
سالة ٕنهيًدا، عرَّفُت فيو باٞنؤلف، وٓندْثُت عِن الرّْسالة؛ فبّينُت مْن ُمؤلفاهِتم، وجعلُت قبَل الرّْ 

ْمُت وْصًفا للنُّْسختٌِن ال مْخطوطَتٌْنِ اللتٌن اعتمدُت  ُعنواَّنا، ووث َّْقُت ِنسبَتها إىل مؤلِفها، ُُثَّ قدَّ
 عليهَما يف التَّحقيِق. 

 ِخْدَمِة البالَغِة العربيِة وخدمِة لُغِتنا واهلَل أسأُل أْن ينفَع ّٔذا اٛنهد، وأْن جيعَلُو لبنًة يف
 العربية، لغة القرآِن الكرًن.

 
 المبحث األول
 المبحث الدراسي

  التعريف بالمؤلف: -أوالً 
ٍد الَقْوَشجّى  ٌِن ال ُمعجمِة،  -ُىَو عليّّ بُن ١ُنمَّ بفتِح الَقاِف وُسكوِن الواِو وفتِح الشَّ

، وقْد أَخَذ (1)ومعىن لفُظ "الَقْوَشِجي" بالَعربيِة: "َحاِفظ الَبازّي" -بعَدَىا جيٌم وياُء النّْْسبِة 
ىذا اللَقَب ِمْن أبيِو الذي كاَن خيدُم األمًَن "ألغ بك" َملك َما وراَء الن َّْهِر، إْذ كاَن حيَفُظ لُو 

ين"، و"مالَّ علّي الَقْوَشِجي"(2)البزاة ْد . أ(3). ويُلقَُّب الَقْوَشِجيُّ ب "عالء الدّْ مَّا والدتُو فلْم ُٓندّْ
ا اكتفْت بأنَّ أصَلُو من َٚنَْرقَ ْند  .(4)لنا ال َمصادُر اليت ترَٗنْت لُو تاريَخ مولِده والَ مكانَُو، وإَّنَّ

، إْذ َقرأَ (5)َنَشأ الَقْوَشِجيُّ بَسَمْرقَ ْند نشأًة ِعلميًة بٌَن أْحضاِن األمًِن "ألغ بك" أمًِن َٚنرقند
، ُثَّ َرحل إىل ِباَلد  (6)ُثَّ َرَحَل إىل الرُّوِم، َوقَ رََأ على قَاِضي زَاده الرومي»َٚنرقند، عَلى ُعلَماِء 

ُكْرَمان، فَ َقرََأ على علمائِها، وَسوَّد ُىَنالَك َشرَحُو للتَّْجريد، ُثَّ َعاَد اىل ملِك َما وراَء النَّهِر، 
ا وصَل إليِو عاتَ َبوُ  على االْغرتاِب، فَاْعَتذر بأنَُّو اْغرتَب لطََلِب اْلِعْلِم،  َول ْم يدر أَْين ذَىَب، فَ َلمَّ
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َر يِف حلّْو  فَ َقاَل َلُو: بأيّْ َىِديٍَّة ِجْئَت؟ قَاَل: رَِساَلة َحلْلُت َّٔا إْشكاَل اْلَقَمر، َوُىَو إْشكال ٓني َّ
ا أنَّ الَقْوشجي كاَن على . كمَ (7)«األْقدموَن، فَ َقاَل: َىاِت أنظُر ِفيَها، فقرأَىا قَائًِما، فأعجبْتوُ 

د  لطاَن ١نمَّ َعالقٍة جيَّْدٍة بُعلماِء زَمانِو، وقْد عظَم أمرُه وَعال شأنُو، ويدلَّنا على ذلَك أنَّ السُّ
َك بِو، وأكرَمُو ووق ََّرهُ (8)خان الفاتح أْرَسَل يف طلِبو ، (9)، وأنَّ َحَسَن الطَّويل مِلُك "ترْبيز" ٕنسَّ

 .(10)ية استقبلوُه استقباالً كبًنًا حيَنما وَفَد عليِهموأنَّ أىَل القسطنطين
ياق اآليت:  أمَّا مؤلفاتُو فُيمكُن تناول بعضها َوْفَق السّْ

 مؤلفاته في العلوم اللغوية: –
ُقود الزَّواىر يف الصرف: وىو كتاٌب يف الصَّْرِف، حققَّو الدكتور أ٘ند عفيفي،   – 1 كَتاب عن ْ

 م.2001ريِة بالقاىرة سنة وطُبع بداِر الُكتِب ال مص
افية يِف التَّصريِف: وىَو باللغة الَفارسية - 2  .(11)َشرح الشَّ
 .(12)شرح الَكافية البِن اٜنَاِجب - 3
مرقندي على الرَّْسالة الَعُضديَّةِ  – 4  .(13)حاشية على شرِح السَّ
 . (14)اٜناشية اٛنديدة يف الوضعِ  – 5
 .(15)رسالة يف بياِن وضِع اٞنفردات – 6
 .(16)رسالة َما أنَا قُ ْلتُ  – 7
رسالة يف االستعارة، وىي اليت حققها: موسى يلدز، ونشرت يف ٠نلة العلوم اإلنسانية،  – 8

 م.2006، 2، العدد 33عمان، ٠نلد
 مؤلفاته في العلوم الدينية: –
اح ه(، حققَّو: د.عبد الفت672شرح كَتاب ْْنريِد الَكالِم لنصًن الدين الطوسي )ت – 1

 م.2002فؤاد، ونشرتو دار الوفاء لدنيا الطباعة باإلسكندرية سنة 
 .(17)تفِسًن البقرِة وآِل ِعْمران - 2
يّْد الشريِف يف ال مَباِحِث ال مذُكورِة يف َحواِشيِو  - 3 رسالة يف اَٜنْمِد: حقَّق فيَها كلماَت السَّ

 .(18)على َشرِْح ال مطالع
اف للت َّْفتازاينحاشية على أوائِل َحواِشي ا - 4  .(19)لكشَّ
 .(20)رَِساَلة يِف اٛنُُْمَعة - 5



 جامعة سرت –كلية اآلداب                           م2019 مارس  -الثالث عصر العدد   -لة أاحا  جم  

 

4  

 

 

 

 مؤلفاته في علوم الفلك والرياضيات: –
ى الرسالَة الَفْتِحيَّة، وٚناىا بذلك؛ ٞنصادفتها  – 1 رسالة الفْتحية يف اٟنيئِة الَبِسيطَِة: وُتسمَّ

 .(21)فْتَح عراق الَعَجمِ 
 .(22)رَسالة يف حلّْ إشكال القمر – 2
 .(23)َمَسرَّة اْلُقُلوب يِف دفع الكروب يف علم اْٟنَْيَئة - 3
د الفاتح، ورُتّْبت على ُمقدمٍة وٙنِس  – 4 لطاِن ١نمَّ دية يف اٜنساِب: كتَبها للسُّ الرّْسالة احملمَّ

 . (24)َمقاالت

ُتويف ال َقْوَشِجّي ّندينِة ُقسطنطينية يوم اٛنمعة، السابع من شهر رمضان، عام ٖناَّنئة 
 .(25)ه(، وُدفن َنوار أيب أيُّوٍب األنصاريّْ 879تسعة وسبعٌن من اٟنجرة )و 

 التعريف بالرِّسالة: -ثانًيا 
: ىناَك صعوبٌة يف ٓنديِد ُعنوان الرّْسالة؛ ألنَّ اٞنؤلَّْف ل ْم ينص عليِو يف مقدَمِتو، عنوانها -

 وان، وىذا االختالُف جاَء َوْفَق اآليت:وألنَّ النُّسَختٌن اللتٌن اعمدهُتما اْختلفَتا يف ٓنديِد الُعن
ة اٞنكرمة ُوِٚنْت ب :  – 1  «. يف تقدًِن ال ُمسَنِد إليو»نسخة مكَتبة َمكَّ
د عاِصم جاَء العنواُن باسِم:  – 2 رَسالة وارَدة على مبَحِث َما أنَا قُ ْلُت »نسَخة َمكتبة ١نمَّ

 على فهرِس آّموَعِة. ، والعنواُن نفُسو ُكتب«لعلّي الَقْوشِجي ر٘نَُو اهلل
 وجاَء العنواُن يف بعِض اٞنصاِدر األْخرى َوْفَق اآليت:

رسالة َما أنَا قُ ْلُت ِمْن عبارَاِت ال ُمطّول »جاء عنواُن الرسالِة يف كْشِف الظّنون باسِم:  – 1
 .(26)«لعلي قَ ْوَشجي

د نسخة من أنو يوج 26ه: 1210جاء يف دفرت كتبخانة راِغب باَشا، مطبعة ده،  – 2
، وىي ٓنمُل الرقَم: « رَساَلة َما أنَا قُ ْلتُ »اٞنخطوِط بعنوان:   .374لعلّي الَقْوَشِجيّْ

َها عنواَن  ؛ ألنَُّو قْد وَرَد يف «رَسالة َما أنَا قُ ْلتُ »وبالنَّظِر إىل َىذه العنوانَات اْخرتُت ِمن ْ
أشْرُت إليَها، كَما أنَّ موُضوَع الرّْسالِة   أْغَلِب النُّسِخ اٞنخطوطَة، وقد ذكرْتُو بعُض اٞنَصادر اليت

كاَن عْن ىَذا الَقْوِل، أمَّا اٜنديُث عن تقِدًِن ال ُمْسَنِد إليِو فهَو طويٌل، ل ْم َتِف بِو ىذه 
َها إالَّ غرًضا واحِ       الرّْس  ًدا ىو التَِّخصيصُ         الة؛ ألنَّ أغراَض تقدديو كثًنٌة، واٞنؤلُف ل ْم يتناوْل من ْ



 هـ(978)ت  يِِّجَشِود الَقحمَّالء علي بن ُمألبي الَع ا ُقِلُت(ا أَنالة )َمرَس 

 

 5 

 

 

 

 ولذلَك فإينّْ آثْرُت اختياَر ىذا الُعنوان على غًْنِه.«. َما أنَا قُ ْلتُ »ِعِليّْ يف قوٟنم: باٝنرِب الفِ 
رسالُة )َما أنَا قُ ْلُت( ثابتُة النّْسَبِة للُمؤلِّْف؛ بدليِل أنَّ النُّسَخ  توثيُق نسبِتها إلى المؤلف: -

للُمؤلِّْف، إْذ ذُِكَر يف ٢نطوطِة  اٞنخطوطَة اليت اعتمدُت عليها ذُِكر يف عنواَّنا أنَّ الرسالةَ 
د عاصم أَّنا  ، «رسالة واردة على مبحِث َما أنَا قُ ْلُت لعليٍّ الَقْوَشِجيّْ ر٘نَُو اهللُ »مكتبِة ١نمَّ

ة أَّنا َلُو أيًضا، وجاَء يف َكْشِف الظُّنون أن رسالَة َما أنَا  (27)وذُِكَر يف عنواِن نسخِة مكتبة مكَّ
 طول لعلّي الَقْوَشِجي.قُ ْلُت مْن عباراِت اٞن

: تأيت أمهّية الرَّسالة مْن كوَِّنا تَتناوُل َموضوًعا أَفْ َرَد لُو اٞنؤلُف ُنثًا قيَمُة الرِّسالة العلمية -
، وىو تقدًُن ال ُمْسنِد إليِو يف )َما أنَا قُ ْلُت(، ومَع أنَّ َىذا اٞنوضوَع قْد تناوَلُو غًنُه مَن  ُمستِقالِّ

رَّاِح  ه( الذي ألف رسالًة على 916ِد بن حيٍن، اٞنعروف ُنِفيِد الت َّْفتازاين )تكأ٘ن-الشُّ
ين اإلْسفرايييّن )ت رسالة على  –أيًضا –ه( الذي لو 951ِعَبارَِة )َما أنَا قُ ْلُت( وعصاِم الدّْ

ما أنَا قُ ْلُت »ه( الذي لو رسالة على عبارة 987ِعبارِة )َما أنَا قُ ْلُت(، ومًن بادشاه )ت ٥نو 
ريف يف إالَّ أنَّ عليِّا الَقْوَشِجيَّ يُعدُّ ساِبقهم يف البحث عْن  -« حاشية ال مطوِل للسيد الشَّ

 َىذا اٞنوضوع.
ومَع ىذه األمهّية، فإنَّ للُمؤلِّْف وَقفاٍت رائَعة، وُمناقَشاٍت ل َمْن سبَ َقُو ِمَن الُعلماء تدلُّ 

يِّْد على سعِة ِعْلِمو، وِدقَّتو، وتُفصُح عن مكانِة  الرَّسالِة العلميَِّة، ومْن ذلَك اعرتاُضُو على السَّ
يّْد الشريف  ريف يف بعِض اٞنواضع، وتعّقبو لكالِم الت َّْفتازاين، وِناصة أنو تأثَّر بثقافِة السَّ الشَّ

 قارِب الزََّمِن بينُهما، وتأثَّر ّننهِجورًا لت         ْند؛ نظ       ُو عاَش مَعُو يف َٚنَْرقَ   وية، إْذ إنَّ           اين اللغ       اٛنرج
 اللغويّْ اٞنمزوِج باٞننِطق، وىَو ما ٤ندُه واضًحا يف ىذه الرّْسالِة.

كما أشرُت -عثرُت على ُنسختٌِن لرَسالِة: )َما أَنَا قُ ْلُت(  وصف النسخ ونماذج منها: -
 ومُهَا: -من قبل

ورقِة صفحتان، ويف الصفحة الواحدة : عدد أوراِقها سّت ورقاٍت، يف الالن سخة األولى
ْعليق، وال يُعرُف ناسُخها وال تاريخ نْسِخها؛ إالَّ أنو ُكِتَب يف 19) ( سطرًا، وُكتبت ِنطَّ الت َّ

ا ُكتبْت يف القرِن اٜنَادي َعَشر«علَّقها عبد اهلل، عفا اهلل عنو»آخرِىا:  ، وىَي (28)، ويُظنُّ أَّنَّ
د عاصم برت  (. وقد رَمْزُت ٟنذه 704كيا، ضمْن ٠نموَعٍة ٓنمُل الرَّقم )١نفوظٌة ّنكتبِة ١نمَّ

 النُّْسخِة باٜنرِف )ع( .
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( ثالث ورقات ونصف، يف كلّْ ورقٍة صْفَحتان، 3.5: عدد أوراِقَها )النسخة الثانية
( سطرًا. ُكتبْت ِنطّْ التعليق، ويف بعِض صفحاهتا تعليقاٌت يسًنة 21ويف الصفَحِة الواحدة )

ا،  ا تعوُد إىل القرِن الثاين جدِّ وال يُعَرُف ناِسُخَها، وال تاريُخ نْسِخها، ويَذُكُر ال ُمفهرُِسوَن أَّنَّ
ة اٞنكرَمة برَقِم )(29)َعشر علوم عربية(. وَرَمْزُت ٟنذِه النُّسخِة  88، وىي ١نفوظٌَة يف مكتبِة مكَّ

 باٜنرِف: )م(.
 
 

 
 الورقة األوىل مَن النُّْسَخة )ع(
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 األخًنة من النسخة )ع(الورقة 

 
 الورقة األوىل من النسخة )م(
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 المبحث الثاني
 ]النصُّ الـُمحقق[ 

 
 ِبْسِم اهلِل الر ْحَمِن الر ِحيمِ 

ُم ال ُمسنُد إليوِ (30)قَاَل َصاِحُب اإليَضاحِ   (32)لُيفيَد التَّقدًُن ْٔنِصيَصوُ  (31): وَقْد يُ َقدَّ
ْفِي باَل  (34)، أْي: َقْصَر اَٝنرب الِفْعِليّْ علْيوِ (33)باَٝنرَبِ الِفْعِليّْ  إْن كاَن ال ُمْسَنُد إليِو بْعَد َحْرِف الن َّ

يُِفيُد  (37)، مَع أنَُّو مُقوٌل لَغًْنِي، فَالتَّقدًنُ (36)، أي: لَ ْم أقُ ْلوُ (35)َفْصٍل، ٥نو: "َما أنَا قُ ْلُت َىذا"
مَن الُعُموِم  (41)َعْنوُ  (40)عَلى الوْجِو الِذي نُفيَ  (39)وثُبوتَُو لَغًْنِه (38)نَ ْفَي الِفْعِل عِن ال َمْذُكورِ 

لَِغًنَِك وأْنَت تُريُد نَ ْفَي  (44) إالَّ يف َشْيٍء ثَ َبَت أنَُّو ]َمُقوٌل[ (43)، فاَل يُقاُل َىذا(42)واٝنُصوصِ 
 . (45)نَ ْفَي ال َمُقولِ  َكْوِنَك الَقائَل الَ 

يّْدُ  (46) واْعرَتَض ]عليو[ َس ِسرُُّه  - (47)السَّ ا -ُقدّْ أفَاَد يف َىذا  (48)بأنَّ التَّقدًَن لَ مَّ
وثُبوتَُو لغًنِه، ل ْم َيُكْن ُمفيًدا  -أْعيِن ال ُمسَنَد إليِو  -ال ِمثاِل نْفَي الِفْعِل عِن ال َمذكوِر 

، بْل لتْخِصيِص غًنِه بِو. ُثَّ قاَل: لتْخِصيِصو باَٝنرَبِ ال زَاعَ »ِفْعليّْ إَذا وَقع  (49)وتَ ْلِخيُصو: أنَّ الن ّْ
ا ُيصرَُّح باإلثْباِت  يف ِفْعٍل، وأُرِيَد ٔنِصيصُو؛ فَذلَك التَّْخصيُص َيْشتمُل عَلى إثْباٍت ونَ ْفٍي، فُرّنَّ
ْفُي ِضْمًنا، كقوِلَك: "أنَا َسَعْيُت يف َحاَجِتَك"، وُرّنا يُ ْعَكُس، َكَقْوِلَك: "َما  وْحَدُه، ويُفَهم الن َّ

على اْخِتالِف ال َمقاَماِت. وعَلى ُكلّْ تْقِديٍر  (50) ا ُيَصرَُّح َّٔما َمًعا ]بَِناًء[أنَا قُ ْلُت َىذا"، أْو رّنَّ 
َنَسَب التَّخصيَص َىاُىَنا  (51)يكوُن َٔنِْصيُص الِفْعِل ّنَا أُثِْبَت َلُو، اَل ّنَا نُِفَي َعْنُو، وال ُمصنّْفُ 

: "َما أنَا إىل َما نُِفَي عْنُو، وتأويُلو: أنَّ نَ ْفَي الِفْعِل ٢ن ُصوٌص بال ُمسنِد إليِو، فكأنَُّو ل ْم يُ َفرّْْق بَ ٌْنَ
 .(52)انْ تَ َهى كالُمو«. قُ ْلُت َىذا" و"أنَا َما قُ ْلُت َىَذا"، وسيأيت الَفْرق بينُهَما

، أْعيِن  (53) : فيِو نََظٌر؛ ألنَُّو أراَد باَٝنرَبِ الِفْعِليّْ َىاُىَنا ]الِفْعَل[وأُقولُ  عدَم الَقْوِل  ال َمْنِفيَّ
يف ال ِمثاِل ال َمذُكوِر، والَ خَفاَء يف أنَّ قولَنا: "َما أنَا قُ ْلُت َىذا" وإْن أفاَد ْٔنصيَص غًِن ال ُمْسَنِد 
إليِو بالَقْوِل يُفيُد ْٔنصيَص ال ُمسَنِد إليِو بعَدِم الَقْوِل أْيًضا، كَما أنَّ قولََنا: "أنَا َما قُ ْلُت" أيًضا 

أْعيِن: قولَنا: "َما أنَا قُ ْلَت َىذا" وقولَنا: "أنَا  -واَل يلزُم مْن إفاَدِة َىذيِن الكالَمٌْنِ يُفيُد ذلَك. 
ْٔنصيَص عدِم القوِل بال ُمسَنِد إليِو، واشرتاكُهَما يف تلَك اإلفَاَدِة أْن اَل يكوَن  -َما قُ ْلُت َىذا"
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زَاَع  ا ُىو يف فاِعِل الِفْعِل بينَ ُهَما فرٌق يف الُوُجوِه اأُلَخِر؛ فإنَّ الن ّْ يف قولِنا: "َما أنَا قُ ْلُت" إَّنَّ
ْفُي دوَن اإلثْباِت،  (54) ال ُمْثَبِت، أعين: الَقْوَل، وال ُمصرَُّح ]ِبو[ ا ُىو الن َّ يف رْكيَن التَّْخصيص إَّنَّ

زَاَع يف ق ا ُىو يف فاِعِل الِفْعِل ال َمْنِفيّْ     والن ّْ  ْوِل، وال ُمصرَّحُ     ، أْعيِن: عدَم القَ ولَِنا: "أنَا َما قُ ْلُت" إَّنَّ
ْفِي.  (55) ]ِبو[ ا ُىَو اإلثْباُت دوَن الن َّ  يف رُْكين التَّخصيص إَّنَّ

وٟنَذا اَل يُق   اُل: "َما أنَا رأَْيُت أَح   ًدا ِمَن النَّاِس" واَل "َما أنَا َضَرْبُت إالَّ : »(56)ُثَّ قَالَ 
رَأَْيُت" أْو "َما رأْيُت أنَا أَحًدا ِمَن النَّاِس" و"َما َضَرْبُت" أْو "َم  ا َضرَْبُت َزْيًدا" بْل يُقاُل: "َما 

على ُك  لّْ واِح   ٍد مَن النَّاِس، وف ي  (57) أنَ  ا إالَّ زَْيًدا"؛ ألنَّ ال َمْنِف    يَّ يف األوَِّل الرُّؤيَ    ُة ]الواِقَع       ُة[
تبٌنَّ أنَّ َما يُفيد  (59) ُع على كلّْ واِحٍد منُهْم ِسَوى زيٍد، و]قْد[الضَّْرُب الواق (58)الثَّاين
ُل ُمقتضًيا؛ ألنَّ  (60)تقدًن  (61)ثُبوتِو لَغًْنِ ال َمذُكوِر ُىَو َما نُِفَي عن ال مذكوِر، فيكوُن األوَّ

 (65)إْنَسانًا ]غًَن[ (64)؛ ألنَّ (63) ، والثَّاين ]ُمْقتِضًيا[(62)إْنسانًا غًَن ال ُمتكلِم قْد رَأى ُكلَّ النَّاسِ 
ُهْم، وكالمُها ١َنالٌ  ْيَخاِن عبد الَقاىر«ال ُمتكّلِم َقْد َضرَب َمْن َعدا زَْيًدا ِمن ْ  (66)، والشَّ

اكي كَّ ْفيِ  (68)بي ََّنا اْمتناَع الثَّاين بأنَّ نَ ْقضَ » (67)والسَّ ب "إالَّ" يقتِضي أْن يكوَن الَقائُل لُو  (69)ال ن َّ
ْفِي يْقتِضي أْن ال يكوَن َضرَبَُو، وذلَك  َقْد َضَرَب زيًدا، وتقدًُن الضَِّمًِن وإيالؤُه حْرَف الن َّ

 . (71) «(70)تَناقضٌ 

ْيَخٌْنِ  (72)واْعرَتَض ]صاِحُب اإليَضاحِ   (74)بأنَّا اَل ُنسلُّْم أنَّ إيالَء الضَّمًنِ  (73)عَلى الشَّ

ينِ  (77) [(76)، واْعرَتضَ (75) يْقَتضي ]ذلَك[   -ر٘نُة اهلِل عليِو  - (78)َمْوالنَا َسْعُد ال ِملَِّة والدّْ

 (79) بأنَّا اَل ُنَسلُّْم أنَّ ال َمْنِفيَّ ىو الرُّؤيَُة الواقعُة ]عَلى ُكلّْ واِحٍد مَن النَّاِس، بِل الرُّؤيَُة الواقعُة[
ْلَب اٛنُْزِئيَّ  (81)األولَ واِضٌح؛ فإنَّ  (80)َعَلى فَ ْرٍد مْن أفْ رَاِد النَّاِس، والفرقُ  ؛ ألنَّ (82)يُفيُد السَّ

 (84)والث انيال يُنايف إثباَت الرُّؤيَِة الواقعة على البَ ْعِض.  (83)نَ ْفَي الرؤيِة الواقعة على ُكلّْ أَحدٍ 
؛ لُوقوِع  ْلَب الُكليَّ ْفيِ  (85)النَِّكَرةِ يُفيُد السَّ  . (86)يف ِسَياِق الن َّ

َمةِ  (87)ُثَّ أجابَ  ال مفعوَل يف قولَِنا: "َما أنَا رأْيُت »بأنَّ  (88)نَاِقاًل عِن الفاِضِل العالَّ
ْفِي يْلَزُم أْن يكوَن ُمْعتَ َقَد ال ُمخاَطِب عامِّا كذلَك،  ا كاَن عامِّا لوُقوِعو يف سَياِق الن َّ أَحًدا" ل مَّ

نَيا َا يكونُ  (90)؛ ألنَّ اٝنَطأ يف َىذا ال َمَقامِ (89)وىَو أنََّك رأْيَت ُكلَّ أَحٍد يف الدُّ يف  إَّنَّ
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، فيلزم أْن يُكوَن َما نفي مَن الِفْعِل الَواِقِع على (92)فَ َقْط، كَما ُىَو ُحْكُم الَقْصرِ  (91)الَفاِعل
ال َمفُعوِل على الوْجِو ال مذكوِر ُمتَِّفًقا بٌَن ال ُمتكلِّْم وال ُمخاَطِب، إْن َعامِّا َفعامّّ، وإْن َخاصِّا 

، إْذ َلِو اْختلَفا ُعمُ   (93)طأُ يف الفاِعل فَحْسب، والتَّقديرُ          وًصا ل ْم يُكِن اٝنَ        وًما وُخص        فَخاصّّ
 «. ِِنالِفو

بأنَّ تقدًَن الضَّمًِن وإيالَء حْرِف  (95)عْن اْعرتاِض َصاِحِب اإليَضاحِ  (94)َوأجابَ 
ْفيِ  ْرُب لَغًْنِ زْيٍد، فيكوُن  (97)إَّنَا يكوُن لردّْ اٝنطَأ يف فاِعِل ِفْعٍل ُمعٌٍن ُمقرَّرٍ  (96)الن َّ ُىَو الضَّ

ْرَب الواِقَع عَلى َمْن َعدا زَْيًدا ُمسلٌَّم ٌمقرٌَّر، لكنَّ فاعَلُو َغًْني اَل أنَا، فاَل  ال مْعىَن أنَّ ىَذا الضَّ
 .(98)يُكوُن زيٌد َمْضروبًا لَك، َكَما الَ يكوُن مْضروبًا لغًِنكَ 

ْفِي ب "إالَّ" يْقَتِضي أْن يكوَن "َضَرْبُت  (100)قْوَٟنُم: نَ ْقضوِعْنِدي أنَّ : »(99)ُثَّ قَالَ  الن َّ
ْو إىل الِفْعِل أصاًل، بْل إىل أْن يكوَن  زيًدا" أْجَدَر بأْن يُعتَ َرَض عليِو، فُيقال: إنَّ النفَي ل ْم يتوجَّ

اْسُتْثىِنَ منُو َزْيٌد، فاِعُل الفعِل ال مذكوِر ىو ال ُمتكلّْم، والفعُل ال مذكوُر ىُو الضَّْرُب الذي 
ْفِي ب "إالَّ" يف شْيٍء،   ْفِي، فاَل يكوُن من انِْتَقاِض الن َّ ا ُىَو مَن اإلثْباِت دوَن الن َّ فاالْستثناُء إَّنَّ

كَما إَذا قُ ْلَت: "َلْسُت الِذي َضَرَب إالَّ زيًدا"، فكأنَُّو اْعَتقَد أنَّ إْنسانًا َضَرَب ُكلَّ أَحٍد إالَّ 
 «. (102)ذلَك اإلْنَسانَ  (101) ْنَت ذلَك اإلنساُن، فَنَفْيَت أْن َتُكوَن ]أْنَت[َزْيًدا، وأ

يُّْد  َس ِسرُُّه  -واْعرَتَض عليِو السَّ :  -ُقدّْ  ِبوْجَهٌْنِ
َمةِ  (103): أنَُّو قِد اْنَدفَع َّٔذا الَكالم اَٛنواب الِذي نَ َقَلوُ األو لُ  ، (104)عِن الفاِضِل العالَّ

: "َما أنَا رأيُت أَحًدا" عامّّ "لُكلّْ (105)ِحينئٍذ: ال ُنسلُّْم أنَّ نفَي الرُّؤيِة يف قوِلكإْذ يُقاُل »
وٌ  ْفَي ُمَتوجّْ إىل الَفاعِل، وكونُُو فاِعاًل، واَل تعّلَق لُو بالفعِل وال مفعوِل؛  (106)أَحٍد"؛ ألنَّ الن َّ

ال ُمتعلَّْقِة بأَحٍد، فيلزُم أْن يكوَن  (107)فيكوُن الكالُم داالِّ على أنَّ ال متكلَّْم ليَس فَاِعاًل للرُّؤيَةِ 
ِمَن  (110) رََأى أَحًدا[ ]كأنَُّو ِقيَل: "َلْسُت الِذي (109)َرأى "أَحًدا" (108)ُىناَك "إْنساٌن" َقدْ 
 . (112)«ِفيوِ  (111)النَّاِس"، والَ ١ْنُذورَ 

َر (114)اإلثْباَت يف»: أنَّ (113)والث اني : "َما أنَا َضَرْبُت إالَّ َزْيًدا" ليَس بَعامٍّ؛ ألنَّ ال ُمقدَّ
"، فاَل يَ َتناَوُل (115) ا ]إالَّ زَْيًدا["َأَحٌد"، أاَل يُ َرى أنَّو حُيْرَتَز أْيًضا أْن يُقاَل: "َما أنَا َضَرْبُت أَحدً 

 . (116)«"زيًدا"، فاَل يِصحُّ أْن يستثىن منوُ 
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وَقْد يُعلَُّل اْمتناُع "َما أنَا َضَرْبُت إالَّ زيًدا" ّنا ذُِكَر يف "َما أنَا رأْيُت : »(117)ُثَّ قالَ 
أْن  (119)ِسَوى َزْيٍد، فَيْستلزم (118)ُكلّْ أَحدٍ أَحًدا" وىَو أنَّ ال َمْنفيَّ ىَو الضَّْرُب بالنّْْسَبِة إىل  

يَ ْعَتِقَد ُمْعَتِقٌد أنََّك ضَرْبَت كلَّ أَحٍد سَوى زْيٍد، فَ َنفْيَت ذلَك عْنَك، وأثْ َبتُو لغًنَك، فإْن قُ ْلَت: 
َ َما فيِو. قُ ْلُت: ن َ  َعْم، إالَّ أنَّ َىذا الوْجُو مبينّّ عَلى ُرُجوِع االْستثناِء إىل اإلثْباِت، وقْد تبَ ٌنَّ

ْفِي، فيكوُن ال متكلُّْم قْد أثْ َبَت لنَ ْفِسو  ىاُىَنا وجًها آخر، وىو أْن جُيَعَل االستثناُء راِجًعا إىل الن َّ
َها َضْرَب َما َعداُه، والتقدًُن يْقَتِضي إثباَت ذلَك ال َمنفيّْ لَغًْنِه، ونفَي  َضْرَب زْيٍد، ونَ َفى َعن ْ

نَُّو قاَل: "أنَا َضَرْبُت زَْيًدا"، أي: اَل َغًْني. و"َما أنَا َضَرْبُت َمْن ِسَوى ذلَك ال ُمْثبت عنو، فكأ
، «َزْيٍد" أي: َضرَبَُو غًْنِي، فيكوُن ىناَك َمْن َضرَب ُكلَّ أَحٍد ِسَوى زْيٍد، وىَذا وْجٌو وِجيوٌ 

 .(120)انتَ َهى كالُموُ 

ٍو.: ِكاَل الَوْجهٌِن َمْدُفوٌع، والوْجُو الذي اوأقولُ   دََّعى أنَُّو وِجيٌو غًن ُموجَّ
ْفِي إىل الفاِعل أْيًضا؛ ألنَّ  أم ا األولُ  ِو الن َّ فألنَّ ُعموَم نَ ْفِي الرُّؤيَِة الزٌم عَلى تقديِر َتوجُّ

ْفِي؛ ألنَّ النفَي جيبُ  رًا (121)النكرَة على ىذا التَّقديِر أيًضا يف ِسَياِق الن َّ عْن  (122)اعتبارُه ُمؤخَّ
ٗنيِع قُيوِد الَكالِم، ليكوَن ال َمْعىَن أينّْ لْسُت فاعَل ىذا الِفْعل ال ُمقيَّد َنميِع القيود، ل َِما َسَبَق 
مْن أنَّ الكالَم جيُب أْن يكوَن ُمتَِّفًقا بٌَن ال ُمتكلِم وال ُمخاَطِب، واَل يكوُن النّْزاُع بينُهَما إالَّ يف 

ا نفْيَت أْن يكوَن فاعل رؤيِة أَحد لزَِم أْن تكوَن ل ْم تَ َر أَحًدا، إْذ لْو الفاِعِل فَ َقْط؛ ألنََّك إذَ 
 أْن تُكوَن فاِعَلها.  (124)ُكْنَت فَاِعَل رؤيِة أَحٍد، ونَ َفْيتَ    (123)رأْيَت َزْيًدا ]َمثاًل[

ا كاَن عامِّا َلزَِم ال َمْفعوُل يف َقولَِنا: "َما أنَا رَأَْيُت أَحًدا" لَ »يف اَٛنواِب:  (125)نعم قولوُ  مَّ
َخطَأٌ؛ ألنَّ ُعموَم ال مْفُعوِل يف اإلثباِت يُنايف ُعموَم « أْن يكوَن ُمْعتَقُد ال ُمخاَطِب َعامِّا َكذِلكَ 

ْفِي، فإنَّ ال ُمخاَطَب إَذا اْعتقَد أنََّك رأْيَت ُكلَّ أَحٍد مَن النَّاِس وأَْنَت نَ َفْيَت أْن  ال مفُعوِل يف الن َّ
امَلِة لُكلّْ أَحٍد ل ْم يُفَهْم عموم نفِي الرُّؤيَِة؛ ألنَّ َرْفَع تكوَن فا ِة الشَّ َعاًل لتلَك الرُّؤيَِة العامَّ

ا يُفَهم إَذا اْعتَقَد ال ُمخاَطُب أنََّك رأيَت أَحًدا ِمَن  (126)اإلجياِب الُكليّْ َسْلبٌ  ، بْل إَّنَّ ُجْزئيّّ
.أْن تكوَن فا (127)النَّاِس، ونفْيَت أْنتَ   ِعاًل لُِرؤيَِة أَحٍد؛ ألنَّ رْفَع اإلجياِب اٛنزئيّْ َسْلٌب ُكلّْيّّ

مَن الفعِل الواِقِع عَلى ال مْفُعوِل على الوْجِو  (129)فيَ ْلَزُم أْن يكوَن َما نُفيَ : »(128)قوُله
، إْذ لِو اْخَتلَفا  ال مذكوِر ُمتَِّفًقا بٌَن ال ُمتكلِم وال ُمخاطِب إْن عامِّا َفعامّّ، وإْن خاصِّا فخاصّّ
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: ُمَسلٌَّم، لكن قُلنا، «ُعموًما وُخصوًصا ل ْم يكِن اٝنطُأ يف الفاِعِل فَحْسب، والتقديُر ِنالِفو
نُِفَي ىو رؤيُة أحٍد، فإنَّ ال متكلَم ادََّعى أنَُّو ليَس فاِعاًل لرؤيِة أَحٍد، إَّنا فاعلَها شْخٌص  َما

َقْد رَأى أَحًدا ِمَن النَّاِس، فالرُّؤيُة  (130)آَخر ]غًنه، فاَل يلزم إالَّ أْن يكوَن شخٌص آَخر[
تكلِم وال مخاطِب اليت ادََّعى الواقعُة على ال مفعوِل على الوْجِو الذي ىو مّتفٌق بٌَن ال م

ا لزَم ذلَك منْ              اًل ٟنَا لْيَسْت َعامًَّة، بِل الع           ال متكلُم أنو ليَس فاع  امُّ إَّنا ىو نَ ْفُي الرُّؤيِة، وإَّنَّ
نَّا آنًِفا، وال مْنُع جيُب أْن يك  متكلِم وال ُمخاَطبِ وَن ُمتفًقا بٌَن ال  نفِي فاعليِة ال ُمتكلِم ٟنا َكَما بي َّ

 بالعُموِم واُٝنصوِص وَسائر الُقيوِد. وثانًيا لَغًْنِ ال ُمتكلِم اَل النَّفي. 
َس سرُُّه:  يُّْد ُقدّْ ْفصيُل »وقَاَل السَّ  أْن يُقاَل:  -َىاُىنا  –والت َّ

ٍ ك "زْيٍد"  َما أنَا رأْيُت يُقاُل: " -َمثاًل  –إْن كاَن النّْزاُع يف رؤيٍة واِقَعٍة على شخٍص ُمعٌنَّ
 وىَو ظَاِىٌر.  (131)َزْيًدا" فيكوُن ىناَك َمْن َرأى َزْيًدا

َوإْن كاَن يف رؤيٍَة واقَعٍة عَلى أَحٍد اَل بَِعْيِنو، يُقاُل: "َما أنَا رأْيُت األَحَد مَن النَّاِس" أْو 
، لكنَُّو َمْعُهوٌد مْن حيُث  ٍ ، فحقُُّو (132)تعّلُق الرُّؤيَِة ]بِو["ذِلَك األَحد" فإنَُّو وإْن كاَن غًن ُمعٌنَّ

أْن ُيشاَر إليِو بذلَك االْعتَبار، واَل يِصحُّ أْن يُقاُل ىاُىَنا: "َما أنَا رأْيُت أَحًدا" ألنَُّو يف قُ وَِّة 
بالّنسبِة إىل  قوِلَك: "َما أنَا رَأْيُت َزْيًدا واَل َعْمرًا واَل بْكرًا" إىل غًِن ذلَك يف إفَاَدِة نَ ْفِي الرُّؤيَِة، 

 ُكلّْ واِحٍد مَن ال َمفاعيِل.
َها (134)يف الظُُّهوِر وال ّنُصوِصيَّةِ  (133)وإْن اْختَ َلَفا ، فيبَقى ُعُموُم نَ ْفِي الُرؤيَِة لُكلّْ واحٍد ِمن ْ

واِحٍد، فاَل  (135)َمْنسوٌب إىل -يف اْعتقاِد ال ُمخاَطِب  -ضائًِعا؛ ألنَّ الفعَل ال ُمْثبَت 
 يف َردّْ َخطَِئِو يف الفاِعِل إىل نَ ْفِيو عْن ُكلّْ "واِحٍد واِحد".  (136)حيتاجُ 

زَاُع يف رؤيٍَة واِقَعٍة عَلى ُكلّْ أَحٍد، فُهناُك ِعبارتَاِن:  وإْن كاَن الن ّْ
 ".(137): أْن يُقاُل: "َما أنَا رَأَْيُت ُكلَّ أَحدٍ إحداهما
؛ ألنَُّو لْو َكاَن النّْزاُع يف فاِعِل (139)«أَحًدا" : "َما أنَا رأْيتُ (138): ]أْن يُقاَل[والث انيةُ 

اَل بَِعْيِنو كاَن ال ُمناسُب أْن يقوَل: "َما أنَا رأْيُت األَحَد ِمَن النَّاِس"  (140)رؤيٍة واقعٍة على أَحدٍ 
بالنّْسَبِة إىل أْن يقوَل: "َما أنَا رأْيُت أَحًدا" فَيَتعرَُّض لنْفِي الرُّؤيَِة  (141)أو "ذلَك األَحد" الَ 

نَّا ِمْن أنَّ قولَنا: "َما أنَا رأيُت أَحًدا" يف قُ وَِّة قولَِنا: "]َما[ أنَا رأيُت  (142)باِقي اآلحاِد؛ لِ َما بي َّ
 زيًدا والَ َعْمرًا واَل بْكرًا" إىل غًِن ذلَك؛ لكونِو َلْغًوا.
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ال ُمتكلَّْم فاِعُل رؤيٍة واقعٍة على أَحٍد : فيِو نظٌَر؛ ألنَُّو إْن كاَن َزْعُم ال ُمخاَطِب أنَّ أُقولُ 
:"َما أنَا رأْيُت أَحًدا" يْعيِن: َلْسُت فاِعَل رؤيٍة (143)اَل بَعْيِنو كاَن ال ُمناِسُب أْن يقوَل ]ال ُمتكلُّْم[

 . (144)واقعٍة على أَحٍد ]الَ بَِعْيِنو[
؛ ألنَُّو يف قوِة قوِلكَ : »(145)قوُله أنَا رأيُت زْيًدا واَل َعْمرًا وال َبْكرًا" : "َما (146)اَل َيِصحُّ

َها َضائًعا؛ ألنَّ الفْعَل ال ُمْثبَت  َقى عُموُم نْفِي الرؤيِة لُكلّْ واِحٍد من ْ يف  -إىل غًِن ذلَك، فَيب ْ
منسوٌب إىل واِحٍد، فاَل حيتاُج يف ردّْ خطِئو يف الفاعِل إىل نفيِو عْن   -(147)اعتقاِد ال ُم تكلّْمِ 

: ل ْم يَزِْد يف َردّْ اٝنَطأ عَلى أْن قاَل: إينّْ لسُت فاِعَل رؤيٍة واقعٍة على قـُْلَنا«. ٍد واحدٍ كلّْ واحِ 
أَحٍد اَل بَعْيِنو، ولزَم يف ذلَك ُعموم نَ ْفِي الرُّؤيِة َكَما بيَّنا آنًفا، لكْن على سبيِل اإلْٗنَاِل، 

َىذا »ا واَل َبْكرًا" إىل غًِن ذلَك. وىَذا مْعىَن قولِو: : "َما أنَا رأْيُت َزْيًدا واَل َعْمرً (148)]وتْفصيُلو[
ْفصيِل، واْكتَفى  (149)يعين َىذا ]إٗناٌل[« يف قُ وَِّة ذلكَ  وذاَك تفصيٌل لُو، ول ْم يتعرَّْض للت َّ

 باإلْٗناِل. 
ْفصيِل كاَن َلْغًوا واْرِتكابًا لزيادٍة على اٜناَجِة، بْل قولُو: "َما أنَا رأيُت  نَ َعْم، َلْو تعرََّض للت َّ

قيٌد ل ْم  (150)إالَّ أَحًدا" و"ذلَك األَحد" فيِو اْرِتكاُب الزِيادِة على اٜناَجِة؛ ألنَّ اعتباَر عْهِديَِّتو
 (151)يكْن يف كالِم ال ُمخاَطِب، واألصُل أْن يكوَن الفعُل ال مذكوُر ثَابًتا ُمتحقًقا ]ُمتَّفًقا[

َفقط، كأنَّ ال ُمخاطَب يقوُل: إنََّك  (154)إالَّ يف فاعِلو (153)رةُ ، واَل تكوُن ال ُمناظ(152)بينُهَما
، (155)فاِعُل الرُّؤيَِة الواقَعِة على أَحٍد، ]وال ُمتكلُّْم يقوُل: َلْسُت فاِعَل رؤيٍة واقعٍة على أَحٍد[

ال ُمناسُب أْن وإْن كاَن زعُم ال ُمخاَطِب أنَّ ال ُمتكلَم فاعٌل لرؤيٍة واقعٍة على ُكلّْ أَحٍد كاَن 
 (157): "َما أنَا رأْيُت ]ُكلَّ أَحٍد"، واَل يِصحُّ أْن يقوَل: "َما أنَا رأْيُت[(156)يقوَل ]ال ُمتكلُّْم[

نَّا أنَّ الفعَل ال ُمتفَق بٌَن ال ُمتكلِم وال ُمخاَطِب يف قولَِنا: "َما أنَا رأيُت أَحًدا"  أَحًدا"؛ ألنَّا َقْد بي َّ
 ُىو الرؤيُة الواقعُة على أَحٍد اَل بِعْيِنو اَل عَلى ُكلّْ َأَحٍد.

بعْيِنو، كاَن ال ُمناِسُب أْن َلْو كاَن النّْزاُع يف فاِعِل رؤيٍة واقَعٍة على أَحٍد اَل : »(158)قوُله
َما أنَا رأْيُت »إىل أْن يقوَل: « يقوَل: "َما أنَا رأْيُت األَحَد مَن النَّاِس" ]أْو "ذلَك األَحد"

فيتعرَُّض لنْفِي الرُّؤيَِة بالنَّْسَبِة إىل بَاقي اآلَحاِد؛ لِ َما بيَّنا مْن أنَّ قولَنا: "َما أنَا « (159)أَحًدا[
" يف قُ وَِّة قولِنا: "َما أنَا رأيُت زْيًدا واَل عْمرًا واَل َبْكرًا" إىل غًِن ذلَك؛ لكونِو َلْغًوا. رأيُت أَحًدا

َعرُُّض لنَ ْفِي الرُّؤيَِة بالّنْسِبة إىل قـُْلَنا : َىَذا مْبيِنّّ على َعَدِم الت َّْفرَقِة بٌَن اإلٗناِل والت َّْفِصيِل، والت َّ
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ا ُىَو ِعْندَ  ْفصيِل ال اإلٗنال كَما ذكرنَاُه آنًِفا، وأيًضا التَّعرُض لنفِي الرُّؤيَِة  واِحٍد واِحد إَّنَّ الت َّ
فاِعِل رؤيٍة واقعٍة على ُكلّْ أَحٍد  (160)بالّنسبِة إىل واحٍد واِحد على تقِديِر أْن يكوَن النّْزاُع ]يف[
عِلَم أنَُّو ليَس  -أي: واِحٍد كانَ  -ٍد َلْغًوا؛ ألنَُّو إذا نَ َفى ال ُمتكلُم فاعليَتُو لرؤيٍة واقعٍة عَلى واحِ 

حينئٍذ التَّعرُض لنفِي الرؤيِة بالنسبِة إىل باقي  (161)فَاعاًل لرؤيٍة واقعٍة على ُكلّْ أَحٍد فيلزمُ 
 اآلَحاِد. 

فألنَّ كوَن االستثناِء ِمَن اإلثْباِت إَّنا َلزَِم مْن كالِمهم يف توجيِو أنَّ تقدًَن  وأم ا الثاني
زْيٌد مْضروبًا، حيُث قالوا: إنَّ مثَل ىذا  (162)الضَّمًِن وإيالَءه حرف النفِي يقتِضي أن اَل يكونَ 

رُب لغًِن َزْيٍد، فيكوُن ال َمعىن التَّقدًن إَّنا يكوُن لردّْ اٝنطأ يف فاِعِل ِفْعٍل ُمعٌٍن ُمقرٍَّر، ُىو الضَّ 
أنَّ ىذا الضَّْرَب الواقَع على َمْن َعدا َزْيًدا ُمسلٌَّم ُمقرٌَّر، لكنَّ فاعَلُو غًني، اَل أنَا، َفاَل يكوُن 
زيٌد َمْضروبًا لَك، َكَما ال يكوُن مْضروبًا لغًنَك، فظاِىٌر أنَّ كوَن الضَّرِب الواقِع عَلى َمْن َعدا 

سلًَّما ُمقرَّرًا بناًء على االستثناِء مَن اإلثباِت، فحاصُل اْعرتاِض َموالَنا رِ٘نَُو اهلل: إنَُّكْم زيًدا مُ 
ْرَب الواقَع عَلى َمْن َعدا زيًدا ُمسلًَّما ُمقرَّرًا جعْلُتُم االْستثناَء ِمَن اإلثباِت الَ  ا َجعْلُتُم الضَّ ل مَّ

 .(163)نَّفِي ب "إالَّ" يف شْيءٍ مَن النَّفِي، فاَل يكوُن ِمن انْتقاِض ال
إشارٌة إىل أنَُّو دُيِكُن أْن « أْجدر بأْن يُعرَتَض عليوِ »ر٘نُو اهلل:  (164)ويف قوِل َموالنا

يُعرَتَض، ويُقاُل: َىذا التوجيُو مبينّّ على أنَّ االستثناَء مَن اإلثباِت، وُىو غًُن جائٍز، لكنَّ 
انتقاض النفِي ب "إالَّ"، إْذ اَل ٠ناَل للمناقشِة فيِو، ِنالِف االستثناِء األْوىَل أْن ُيسلََّم ذلَك وديتنَع 

ْيخٌن َكا يف بياِن  (165)مَن اإلثباِت، حيُث جوَُّزوُه يف بعِض الصَُّوِر، ]ووْجُو اإلشارِة أنَّ الشَّ ٕنسَّ
: متٌْنِ  التَّناُقِض ّنُقدّْ

 فِي يْقتِضي أْن اَل يكوَن زيٌد َمْضروبًا. : أنَّ تقدًَن الضَّمًِن وإيالَءُه حرَف النَّ إحَداُهَما
 : أنَّ نقَض النَّفِي ب "إالَّ" يقتِضي أْن يكوَن زيٌد مْضُروبًا.والثانية

َمِة األوىَل، وقاَل موالنا ر٘نَُو اهللُ:  (167)صاِحُب اإليضاحِ  (166)واْعرتضَ  على ال ُمقدّْ
َمُة الثانيُة أْوىل باالْعرتاضِ   فَهُم منُو أْمراِن:، فيُ (168)ال ُمقدّْ

ٌو.أحدهما مِة األوىل أيًضا ُموجَّ  : أنَّ االعرتاَض على ال ُمقدّْ
 : أنَّ االعرتاَض على ال ُمقدَمِة الثانية راِجٌح.والثاني

: (169)أمَّا األمُر األوُل فألنَّ ىذا االعرتاضَ   وإْن ُأِجيَب لِكْن دُيِكُن دْفَع َجوابِو بوْجهٌْنِ
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 على رُجوِع االْستثناِء إىل اإلثباِت، وُىو غًُن جائٍز. : أنَُّو مبينّّ األول
 : أنَّ ىذا الرُجوَع ينُقُض قضيَة االنْتقاِض.والثاني

َمِة الثَّانيةِ  –وأمَّا األمُر الثاين   (170)فلِ َما ذُِكَر ]ِمْن[ -أْعين رْجَحاَن االْعرتاِض على ال ُمقدّْ
َمِة األوىل، فإنَّو إْن َتَشبََّث يف دْفِع  أنَُّو ال ٠ناَل للُمناقشِة فيِو، ِنالِف االْعرتاِض على ال ُمقدّْ

 وِر َكَما ذََكرنا،   جوابِو بالوْجِو األوَِّل، فقْد يُناَقُش فيِو َنواِز االْستثناِء عِن اإلثْباِت يف بعِض الصُّ 
اُل: اَل معىَن لتطويِل ال َمساَفِة، بْل ينقُض النَّفي مْن أوَِّل وإْن َتشبََّث بالوْجِو الثَّاين يُق

 .(171)األْمِر[
] ٍو، فذلَك لُوجوٍه: (172)وأمَّا ]أنَّ  الوْجَو الوِجيو غًُن ُموجَّ
ا يقتضي أْن الَ  األول: ، ونْفَي ال ُمثبِت، إَّنَّ أنَّا اَل ُنسلُّْم أنَّ التقدًَن يُفيُد إثباَت ال َمْنفيّْ

َت ىذا اَٛنْمُع، أْعين: َضْرَب زَْيٍد وعَدَم َضْرِب َمْن ِسواُه لغًنِه، وذلَك بَِتَصوٍُّر على ِستَِّة يْثبُ 
 ُوجوٍه:

 مَن الناِس. (173)األول: أْن ال يْضِرَب أَحًدا
 َمْن َعداُه. (174)الثاين: أْن ال َيْضِرَب زيًدا وَيْضِرَب ]ٗنيَع[

 وَيْضِرَب بعًضا ٣نن عداه.الثالث: أْن ال َيْضِرَب زيًدا 
 الرابع: أْن َيضِرَب زَْيًدا والَ َيْضِرَب أَحًدا ٣نَّن َعداُه.

 اٝنامس: أْن يضرَب زيًدا ويضرَب بَ ْعًضا ٣نَّن عداُه.
 السادس: أْن يضرَب ٗنيَع النَّاِس.

َها ادس ٣ُنتنعاِن، والباِقي ٣ُنِكٌن، فاَل وْجَو ل(175)واثناِن من ْ لُحكِم باْمتناِعو : الثَّاين والسَّ
 ُمطلًقا.

: َسلَّْمَنا أنَّ التقدًَن يْقَتِضي إثباَت ال َمْنفيّْ ونْفَي ال ُمثبت، لكْن ال ُنسلُّْم أنَّ ال َمنفيَّ الثاني
ضرُب ٗنيِع َمْن عَداُه، بِل ال منفيُّ َضْرُب واِحٍد ٣نَّْن عداُه، واٜناِصُل أنَّ النَّفَي عامّّ اَل ال منفيَّ 

 مرَّ آنًِفا. عَلى َما
: أنَُّو يْلَزُم على ىَذا التقديِر أْن اَل يكوَن فَ ْرٌق بٌَن: "َما أنَا َضَرْبُت إالَّ زْيًدا" و"أنَا الثالث

َما َضرَْبُت إالَّ زَْيًدا" وىَذا ُىو الذي َشنََّع بِو َموالَنا ر٘نَُو اهلُل عَلى ُعلماِء ىذا الفّن؛ ]وذِلَك 
رِب الذي اْستُثين  ألنَُّو على َىذا جيُب أنْ  يكوَن ال ُمقّرُر الذي وقَع النّْزاُع يف فاعِلو ُىو عدُم الضَّ



 هـ(978)ت  يِِّجَشِود الَقحمَّالء علي بن ُمألبي الَع ا ُقِلُت(ا أَنالة )َمرَس 

 

 17 

 

 

 

مْنُو زيٌد، فاَل يكوُن النّْزاُع يف فاعِل الفعِل ال ُمثبِت، بْل يف فاعِل الفعِل ال َمْنفي، كَما كاَن يف 
فعِل ال ُمثبِت، وكاَن ال مقصوُد مَن قولَِنا: "أنَا َما ضربُت إالَّ زيًدا" إْذ لْو كاَن النّْزاُع يف فاعِل ال

ْفِي نْفي ال ُمتكلم، كونُو فاعاًل للفعِل ال ُمثبِت رَجع االْستثناء إىل اإلثباِت ضُرورة أنَّ ٗنيَع  الن َّ
 .(176)الُقيوِد غًن الفاعِل جيُب أْن يكوَن ُمسلًَّما ُمتفًقا بٌَن ال ُمتكلم وال ُمخاَطِب[

 .(177)الَقْوَشِجي َىذا آِخُر رَسالة موالنا عليّ 
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 الحواشي والتعليقات:
 

قور. 495/ 1ينظر: البدر الطالع ّنحاسن من بعد القرن السابع -1  . والبازي: جنس من الصُّ
 .5/9، واألعالم97ينظر: الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية:  -2

 .87ينظر: الفوائد البهية يف تراجم اٜننفية:  -3 
 .5/9، واألعالم7/227، ومعجم اٞنؤلفٌن1/736ينظر: ىدية العارفٌن أٚناء اٞنؤلفٌن وآثار اٞنصنفٌن -4
 .87ينظر: التعليقات السنية على الفوائد البهية:  -5
 .97الرياضية. ينظر: الشقائق:  ىو: ١نمود الرومي، اٞنشهور ِنواجو أفندي، قرأ عليو القوشجي العلوم -6
 .1/495البدر الطالع -7
 .98والشقائق:  1/495ينظر: اٞنصدر السابق -8
 .98، والشقائق: 1/495ينظر: البدر الطالع -9

 .215، والفوائد البهية يف تراجم اٜننفية: 1/496ينظر: البدر الطالع -10
 .1/736ينظر: ىدية العارفٌن -11
 .1/736السابقينظر: اٞنصدر  -12
 .5/9ينظر: األعالم -13
 . 49ينظر: عنقود الزواىر يف الصرف:  -14
 . 49ينظر: اٞنصدر السابق:  -15
 وىي ىذه الرسالة اليت أحققها، وسيأيت الكالم عليها. -16
 .7/227، ومعجم اٞنؤلفٌن1/736ينظر: ىدية العارفٌن -17
 .99، والشقائق: 1/862ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -18
 .5/9، واألعالم99، والشقائق: 2/1479ينظر: كشف الظنون -19
 .1/736ينظر: ىدية العارفٌن -20
 .98، والشقائق: 2/1236، وكشف الظنون1/736ينظر: اٞنصدر السابق  -21
 .98، والشقائق النعمانية: 1/495، والبدر الطالع2/1236ينظر: كشف الظنون -22
 ، 7/227، ومعجم اٞنؤلفٌن2/1676ونينظر: كشف الظن -23
، ومعجم 1/495، والبدر الطالع1/889، وكشف الظنون1/736ينظر: ىدية العارفٌن -24

 . 7/227اٞنؤلفٌن
 .56، وعنقود الزواىر: 100ينظر: الشقائق:  -25
 .1/889كشف الظنون  -26



 هـ(978)ت  يِِّجَشِود الَقحمَّالء علي بن ُمألبي الَع ا ُقِلُت(ا أَنالة )َمرَس 

 

 19 

 

 

 

27- 1/889. 
 .318ينظر: فهرس ٢نطوطات مكتبة كوبريلي:  -28
 .٢374نطوطات مكتبة مكة اٞنكرمة: ينظر: فهرس  -29
صاحب اإليضاح ىو: ١نمد بن عبد الر٘نن بن عمر، جالل الدين القزويين الشافعي، اٞنعروف  -30

باٝنطيب القزويين، قاض، من أدباء الفقهاء، أصلو من قزوين، ومولده باٞنوصل، وّّل القضاء مرات  
كان فهًما ذكيِّا، فصيًحا مفوًىا، حلو العبارة، كثًنة، من كتبو: تلخيص اٞنفتاح، واإليضاح، وغًنمها،  

ه(. ينظر: بغية الوعاة يف طبقات اللغويٌن 739أديًبا بالعربية والرتكية والفارسية، تويف سنة )
 .6/192، واألعالم1/156والنحاة

 على اٞنسند. -31
 أي: ٔنصيص اٞنسند إليو. -32
 )اٞنبتدأ(. أي: الذي يف أولو فعل، وفاعلو ضمًن اٞنسند إليو -33
 أي: على اٞنسند إليو. -34
وإعرابو: )أنا( مبتدأ، و)قلت( خربه. والشاىد فيو: أن قدم اٞنسند إليو؛ ألجل إفادة اختصاصو بانتفاء  -35

 ىذا القول عنو.
 أي: انتفاء ىذا القول مقصور عليَّ وثابٌت لغًني. -36
 أي: يف ىذا اٞنثال.  -37
 ىو اٞنتكلم يف اٞنثال.أي: اٞنسند إليو اٞنذكور، و  -38
 أي: لغًن اٞنسند إليو. -39
 أي: الفعل. -40
أي: عن اٞنتكلم. واٞنعىن: أنو إذا نُفي عن اٞنتكلم ٗنيع األقوال، يثبت لغًنه ٗنيعها، وإن نفي عنو  -41

 بعض األقوال يثبت لغًنه بعضها.
ا، وإن كان   «ما أنا رأيت أحًدا»بيان للوجو، فإذا كان النفي عامِّا، كقولك:  -42 كان الثبوت أيًضا عامِّ

كان الثبوت أيًضا خاصِّا. ينظر: حاشية الدسوقي على « ما أنا قلت ىذا»النفي خاصِّا، كقولك: 
 .٢385نتصر اٞنعاين: 

 أي: اٞنثال السابق. -43
 ساقط من: ع. -44
، وشرح 66-65، واإليضاح يف علوم البالغة: 21ينظر القول يف:  التلخيص يف علوم البالغة:  -45

 .256-255، واٞنطول: 96-95اٞنختصر، سعد الدين التفتازاين: 
 ساقط من: م. -46
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ىو: علي بن ١نمد بن علي، اٞنعروف بالسيد الشريف اٛنرجاين، من كبار العلماء بالعربية، ولد يف  -47
ح السراجية تاكو )قرب أسرتاباد( لو ٥نو ٙنسٌن مصنًفا، منها: التعريفات، وشرح مواقف اإلجيي، وشر 

يف الفرائض، والكربى والصغرى يف اٞننطق، واٜنواشي على اٞنطول للتفتازاين، وشرح التذكرة للطوسي، 
ه(. ينظر: بغية 816وشرح القسم الثالث من اٞنفتاح، وحاشية على الكشاف، تويف سنة: )

 .5/7، واألعالم2/197الوعاة
 م: ال. -48
 أي: النزاع بٌن اٞنتكلم واٞنخاطب. -49
 ساقط من: ع. -50
 .66ىو اٝنطيب القزويين يف: اإليضاح:  -51
 .147يف حاشيتو على اٞنطول:  -52
 ساقط من: م. -53
 ساقط من: ع. -54
 ساقط من: ع. -55
 .66أي: اٝنطيب يف: اإليضاح:  -56
 ساقط من: م. -57
 أي: اٞننفي يف الثاين. -58
 ساقط من: م. -59
 ع: تقدًن اٞنسند إليو. -60
 ألن يكون. ع: -61
 ع: رأى كل واحد. -62
 مثبتة من اإليضاح. -63
 ع: ألن يكون. -64
 ساقط من: م. -65
 .126ينظر: دالئل اإلعجاز:  -66
 .233ينظر: مفتاح العلوم:  -67
 ع: بعض. -68
 ع: اٞننفي. -69
 م: مناقض. -70
 اإليضاح.. وىذا يدل أن اٞنؤلف نقل رأي عبد القاىر والسكاكي من 66اإليضاح:  -71
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 .66ينظر: اإليضاح:  -72
 ومها عبد القاىر والسكاكي. -73
 أي: إيالء الضمًن حرف النفي. -74
 مثبت من: اإليضاح. -75
 االعرتاض من التفتازاين على قول اٞنصنف يف اإليضاح، وىو القول السابق. -76
 ساقط من: ع. -77
عد اٞنلة والدين، عامل بالنحو والتصريف واٞنعاين ىو: مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاىن، يلقب بس -78

والبيان واألصلٌن واٞننطق وغًنىا، شافعي، ولد بتفتازان )من بالد خراسان( وأقام بسرخس، وأبعده 
تيمورلنك إىل ٚنرقند، من كتبو: هتذيب اٞننطق، وشرح الشمسية، و٢نتصر اٞنعاين، واٞنطول، والنعم 

للز٢نشري، والتلويح إىل كشف غوامض التنقيح، وشرح التصريف العزي، السوابغ يف شرح الكلم النوابغ 
، 2/285ه(. ينظر: بغية الوعاة793وحاشية على الكشاف، وغًنىا، تويف يف ٚنرقند سنة: )

 .7/219واألعالم
 ساقط من: م. -79
 أي: الفرق بٌن اٞننفيٌن واضح. -80
 وىو كون اٞننفي ىو الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس.  -81
أي: من حيث نفيو؛ ألنو إذا دخل النفي على اإلجياب كان سلًبا جزئيِّا. ينظر: تقرير الشمس األنبايب  -82

 . 2/203على شرح السعد لتلخيص اٞنفتاح وحاشية التجريد يف علم اٞنعاين والبيان والبديع
 م: واحد. -83
 وىو كون اٞننفي ىو الرؤية الواقعة على فرد من أفراد الناس. -84
 أي: لفظ "أحد". -85
 .257-256اٞنطول:  -86
 .258أي: التفتازاين يف اٞنطول:  -87
 .102أي: العالمة قطب الدين الشًنازي يف: مفتاح اٞنفتاح:  -88
 أي: كل إنسان موجود يف الدنيا. -89
 ليو اٞنفيد للتخصيص.أي: يف مقام تقدًن اٞنسند إ -90
 أي: الذي صدر عنو الفعل على وجو العموم أو اٝنصوص. -91
 ألن من حكم القصر أن يُرد النفي على الفعل اٞنسّلم ثبوتو. -92
 أي: التقدير يف مقام اٜنصر. -93
 .261-260أي: التفتازاين يف: اٞنطول:  -94
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 أي: اٝنطيب القزويين، وىو الكالم الذي تقدم. -95
 ي: وضعو بعد حرف النفي.أ -96
 م: مقرر الضرب. -97
 ع: لعمرك. -98
 .261التفتازاين يف: اٞنطول:  -99

 ع: بعض. -100
 ساقط من: م. -101
 الذي ضرب كل أحد إال زيًدا. -102
 أي: التفتازاين. -103
 أي: عن العالمة الشًنازي. -104
 م: ذلك. -105
 ع: النفي قد يتوجو. -106
 م: لرؤية. -107
 م: إنسان كأنو قد. -108
 ع: أحد. -109
 ساقط من: ع. -110
 ع: ١ندور. -111
 .151اٜناشية على اٞنطول، السيد الشريف:  -112
 من الوجهٌن. -113
 ع: والثاين فيما أنا ضربت . -114
 ساقط من: ع. -115
السيالكويت على ، وينظر: حاشية 265القول يف: اٞنصباح يف شرح اٞنفتاح، السيد اٛنرجاين:  -116

 .401اٞنطول: 
 أي: السيد الشريف. -117
 م: واحد. -118
 م: فيلزم. -119
 .265يف: اٞنصباح:  -120
 ع: ُنسب . -121
 ع: مؤخر . -122



 هـ(978)ت  يِِّجَشِود الَقحمَّالء علي بن ُمألبي الَع ا ُقِلُت(ا أَنالة )َمرَس 

 

 23 

 

 

 

 ساقط من: م . -123
 م: وقد نفيت. -124
 أي: قول التفتازاين اٞنذكور سابًقا. -125
 م: سبب. -126
 م: أنك. -127
 ين اٞنذكور سابًقا.أي: قول التفتازا -128
 م: بقي. -129
 ساقط من: ع . -130
 ع: زيد. -131
 ساقط من: ع. -132
 م: اختلف . -133
 يف حاشية الشريف على اٞنطول: واٞننصوصية. -134
 م: ال. -135
 ع: فيحتاج. -136
 م: واحد. -137
 ساقط من: ع، م، واٞنثبت من حاشية الشريف على اٞنطول. -138
 .150-149الشريف يف حاشيتو: انتهى كالم  -139
 م: واحد. -140
 م: إال. -141
 ساقط من: ع. -142
 ساقط من: ع . -143
 ساقط من: م . -144
 أي: قول السيد الشريف اٞنذكور سابًقا. -145
 ع: قولنا. -146
 م: اٞنخاطب. -147
 ساقط من: ع. -148
 ساقط من: ع. -149
 صار معهوًدا معلوًما. أي: باعتبار مطابقتو للماىية اٞنعلومة -150
 ساقط من: م. -151
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 أي: بٌن اٞنتكلم واٞنخاطب. -152
 أي: اٞنناقشة. -153
 أي: يف فاعل الفعل الثابت اٞنتحقق اٞنتفق عليو.  -154
 ساقط من: ع . -155
 ساقط من: ع . -156
 ساقط من: ع. -157
 أي: قول السيد الشريف اٞنذكور سابًقا. -158
 ساقط من: م . -159
 ساقط من: م. -160
 ع: فيلغوا. -161
 ع: يكون يكون. -162
 .401ينظر: حاشية السيكالويت:  -163
 أي: قول التفتازاين ال متقدم. -164
، 233-232، والسكاكي يف: مفتاح العلوم: 126-125أي: عبد القاىر يف دالئل اإلعجاز:  -165

 .260وينظر: اٞنطول: 
 م: وأعرض. -166
 .66ينظر:  -167
 .261ينظر: اٞنطول:  -168
 م: اإلعراض. -169
 زيادة يقتضيها السياق. -170
 ساقط من: ع . -171
 ساقط من: ع . -172
 يف النسختٌن: أحد. -173
 ساقط من: م . -174
 أي: اثنان من الوجوه. -175
 ساقط من: ع. -176
 ْيِو. آِمٌن!يف: ع: عّلَقها العبُد الَفقًُن عْبد اهلل َعَفا اهللُ عنُو، ولوالدِ  -177
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 والمراجع:مصادر ال
 

عناي  ة وتعلي ق: ١نم  د ب  در  الفوائــد البهيـة فــي تــراجم الحنفيـة  ،أب و اٜنس  نات اللكن وي -1
 ه.1324، 1الدين أبو فراس النعساين، مطبعة دار السعادة، مصر ، ط

، مطبع  ة الس  عادة، التعليقــات الســنية علــى الفوائــد البهيــة     ،                                                                                                                               -2
 ه.1324مصر، 

، دار إحي اء ار المصـنفينهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثـإٚناعيل باشا البغدادي،  -3
 الرتاث العريب، بًنوت )د،ت(.

تقرير الشمس اإلنبابي على شرح السعد لتلخيص المفتاح وحاشية اإلنباين،  -4
 ه.1331، مطبعة السعادة، مصر، التجريد في علم المعاني والبيان والبديع

الفاض  لي، ، ٓنقي  ق: ١نم  د عب  د الق  ادر اإليضــاح فــي علــوم البال ــة ،اٝنطي  ب الق  زويين -5
 م.2007بًنوت،  –اٞنكتبة العصرية، صيدا 

، ٓنقي ق: د. عب د اٜنمي د ىن داوي، التلخـيص فـي علـوم البال ـة                                                                                                     ، -6
 م.1997، 1دار الكتب العلمية، بًنوت، ط

 ، مكتبة رشدية )د،ت(.اشية الدسوقي على مختصر المعانيحالدسوقي،  -7
 م.2002، 15، دار العلم للماليٌن، طألعالمالزركلي، ا -8
، ٓنقي ق: د. عب د اٜنمي د ىن داوي، دار الكت ب العلمي ة، المطول ،سعد الدين التفتازاين -9

 م.2013، 3بًنوت، ط
، تعلي   ق: عب   د اٞنتع   ال الص   عيدي، اٞنطبع   ة شـــرح المختصـــر                                                                 ،                                                  -10

 ه.1356احملمودية التجارية باألزىر، القاىرة، 
 ،2، تعلي  ق: نع  يم زرزور، دار الكت  ب العلمي  ة، ب  ًنوت، طمفتــاح العلــومالس  كاكي،  -11

 م.1987
، ٓنقي   ق: ١نم   د أب   و الفض   ل الوعـــاي فـــي ابقـــات اللغـــويين والنحـــاي بغيـــةالس   يوطي،  -12

 إبراىيم، اٞنكتبة العصرية، بًنوت )د،ت(.
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، تعلي  ق: د. رش  يد أعرض  ي، دار الكت  ب الحاشــية علــى المطــول ،الش  ريف اٛنرج  اين -13
 م.2007العلمية، بًنوت، 

ـــاح ،الش   ريف اٛنرج   اين -14 رس   الة ، ٓنقي   ق: يوكس   ل جلي   ك، المصـــباح فـــي شـــرح المفت
 م.2009دكتوراه، جامعة مرمرة، تركيا، قسم اللغة العربية والبالغة، 

، دار اٞنعرف    ة، ب    ًنوت البــــدر الطــــالع بمحاســــن مــــن بعــــد القــــرن الســــابعالش   وكاين،  -15
 )د،ت(.

، دار الكتاب العريب، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةطاشكربى زاده،  -16
 م.1975بًنوت، 

، ٓنقي  ق: ١نم  د الس  يد حاشــية الســيالكوتي علــى المطــولاٜنك  يم الس  يالكويت، عب  د  -17 
 م.2012، 1عثمان، دار الكتب العلمية، ط

، ٓنقي  ق: موس  ى يل  دز، ٠نل  ة العل  وم اإلنس  انية، رســالة فــي االســتعاري ،عل  ي القوش  جي -18
 م.2006، 2، العدد 33عمان، ٠نلد

، ٓنقي  ق: د. أ٘ن د عفيف  ي، مطبع  ة عنقــود الاواهــر فـي الصــر                                                        ،                                          -19
 م.2001دار الكتب اٞنصرية، القاىرة، 

، مكتبة اٞنثىن، ودار إحي اء ال رتاث الع ريب، ب ًنوت، معجم المؤلفينعمر رضا كحالة،  -20
 )د،ت(.

 م.1986، إستانبول، كوبريليمكتبة   فهرس مخطواات -21
، إعداد: د. عبد الوىاب إبراىيم أبو سلطان فهرس مخطواات مكتبة مكة المكرمة -22

 م.1997وآخرين، طبع مكتبة اٞنلك فهد، الرياض، 
، ٢نطوط    ة ١نفوظ    ة ّنكتب    ة الش    يخ ع    ارف مفتــــاح المفتــــاحقط    ب ال    دين الش    ًنازي،  -23

 .2805حكمت، رقم: 
كشــــف ال نــــون عــــن أســــامي الكتــــ  قس    طنطيين الروم    ي، مص    طفى ب    ن عب    داهلل ال -24

 م.1992، دار الكتب العلمية، بًنوت، والفنون
 
 




