
غَري أالخرضي البسكري   بن حسني خنفر يوسف/ ٔا .......                                 اختيارات الشـيخ محمد الص�

 2018جانفي                                           163                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــخخخخــــــــململململ
بحثية نبذة نقدم يف هذه الورقة ال 

خمترصة عن حياة ٔاحد رجال القرن العارش 
ري أالخرضي غَالشـيخ محمد الص�  الهجري، وهو

، هذه الشخصية اليت قدمت البسكري
ٕاسهامات قوية، وتركت بصامت واحضة، 

  .وخدمت اللغة العربية تدريًسا وتأليًفا
حاولت يف هذه اrراسة التعريف به 

ه النحوية ومبؤلفاته، مث ٔاوردت جانبا من آرائ
ؤاثرها يف مؤلفات النحاة الالحقني يف املرشق 

  .واملغرب
وتعترب هذه اrراسة ٔاول معل يتتبع 

 ري أالخرضي البسكريغَمحمد الص�  آراء الشـيخ
اليت اعتنت �لتأليف  ،يف املؤلفات النحوية

 .حول أاللفية
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enseignant et écrivain,  

ayant des contributions à 
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        ::::    تقديـمتقديـمتقديـمتقديـم
مل ينل مؤلف يف اrرس النحوي من �ه�م واحلظوة ما �لته ٔالفية ابن ما�، فقد كرثت 
املؤلفات حولها قدميًا وحديثًا، وتنافس العلامء يف سبيل كشف غامضها، وحّلِ مقفلها، فصنفوا الرشوح 

غري االٔ  خرضي البسكري من واحلوايش والتقريرات ورشوحا للشواهد، وغريها، واكن الشـيخ محمد الص�
ا¦ين ٔاسهموا يف جمال التأليف حولها فأل¤ف كتا� لتوضيح ما مغض من ٔابياهتا، وصل فيه ٕاىل منتصف 

  .�ب إالبدال، وهو الباب ا¦ي يسـبق �ب إالدغام آخر ٔابواب أاللفية
وقد تضمن رشحه الكثري من الفوائد واملعارف ا¬تلفة، ومحل موضوعات ذات قمية علمية، 

يكن جمرد �قل، بل اكن ذا خشصية �رزة، خيتار، ويرحج، ويسـتفرس ويديل برٔايه ويعرتض  فمل
  .اrراسةوحياور، وهذا ما سنتعرف عليه من خالل هذه 

        ::::    التعريف �لشـيخ محمد الصغري أالخرضي البسكريالتعريف �لشـيخ محمد الصغري أالخرضي البسكريالتعريف �لشـيخ محمد الصغري أالخرضي البسكريالتعريف �لشـيخ محمد الصغري أالخرضي البسكري ----1111
رمجة يف نشري قبل الرشوع يف التعريف �لشـيخ محمد الصغري أالخرضي البسكري ٕاىل ٔانه مل حيظ بأي ت

كتب الرتامج القدمية وال احلديثة سوى ما ذكره أالسـتاذ عبد احللمي صيد ا¦ي ٔاورد يف كتابه معجم 
ٔاعالم الزيبان ترمجة خمترصة للشـيخ يف حدود ثالثة ٔاسطر، وقد ٔامدين هبذه الرتمجة جفزاه هللا خًريا، 

تناولت حياة الشـيخ عبد  ٔاما ما عدا ذ� فٕاشارات عابرة اسـتطعت مجعها من خالل اrراسات اليت
الرمحن أالخرضي، ا¦ي �ل شهرة واسعة يف املرشق واملغرب، وهو وr املرتمج Ç، وقد متكنت 
حبمد هللا تعاىل من مجع ترمجة خمترصة ٔاحسـهبا تعطي القارئ تصوًرا عاًما عن سرية الشـيخ ؤابرز 

    .مراحل حياته
        ::::    امسه ونسبتهامسه ونسبتهامسه ونسبتهامسه ونسبته  - - - -     أ أ أ أ 

غري¤ ) 1(هو ٔابو عبد هللا بن محمد بن  -)2(بضم الصاد وفتح املعجمة وفتح الياء مشددة مصغًرا-محمد الص�
  .)5(الشهري �لبسكري) 4(بن عامر أالخرض بن عامر بن رÍح) 3(عامر  أالخرضي

غري¤ (وقد ورد  يف بعض املصادر ٔان امسه  ال : ، غري ٔانه ميكن ٔان يقال)محمد(دون لفظة ) 6)(الص�
غري¤ ومحمد ال ؛ ٔالن¤ كثريا من أالسامء اليت ترتكب من امسني ٔاوهلام محمد مثل محمد تعارض بني الص� غري¤ ص�

، قد يدرج الناس فهيا عىل ٕاسقاط امس محمد ختفيفاً  غري¤   ).7(الص�
غري¤ فيعود ٕاىل الصحايب اجلليل العباس بن مرداس السلمي، حيث يؤكد  ٔاما نسب الشـيخ محمد الص�

وأالخرضي نعت لعبد وهو تعريف لنسبنا عىل ...«:لنسب بقوÇالعالمة عبد الرمحن أالخرضي هذا ا
ما اشـهتر يف ٔالسـنة الناس وليس كذ�، بل املتواتر عن ٔاعايل ٔاسالفنا ٔان نسبنا للعباس بن مرداس 

  .)8(»السلمي
        ::::    موrه ونشأتهموrه ونشأتهموrه ونشأتهموrه ونشأته  - - - -     بببب
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، )9(وr العالمة محمد الصغري البسكري يف ٔارسة عربية، اشـهترت �لعمل والتقوى عرب قرون عديدة
القبيل اليت تبعد عن بسكرة مسافة تزيد عن ) 11(، ٕاحدى قرى الزاب)10(ونشأ ببáة بنطيوس

بáة �ملغرب من : كام قال Íقوت امحلوي -بكرس الاكف ٔاو بفتحها –، وبسكرة )12(ثالثني لكم
نواé الزاب، فهيا خنل وجشر، ويه مدينة مسورة ذات ٔاسواق وحاممات، ؤاهلها علامء عىل 

  :قال ٔامحد بن محمد املروذي. ملدينة، وهبا جبل ملح، وتعرف ببسكرة النخيلمذهب ٔاهل ا
ِّه اجلَميلِ  ِّه اجلَميلِ ُمث¤ اîَىت بسكَرَة النِخيِل        قْد اغْتَدى ِيف زي ِّه اجلَميلِ ُمث¤ اîَىت بسكَرَة النِخيِل        قْد اغْتَدى ِيف زي ِّه اجلَميلِ ُمث¤ اîَىت بسكَرَة النِخيِل        قْد اغْتَدى ِيف زي         ....))))13131313((((ُمث¤ اîَىت بسكَرَة النِخيِل        قْد اغْتَدى ِيف زي

ولك ما ميكن ٔان يقال عن موrه ٔانه يف النصف الثاين من القرن التاسع الهجري، فالراحج rينا ٔانه 
زمنية ال ميكن حتديدها لكهنا ال تقل عن عقد من الزمن عىل ٔاقل تقدير،  ٔادرك من القرن التاسع فرتة

، ومن املعلوم )14(هـ920وهذا �لنظر ٕاىل õرخي ميالد وrه عبد الرمحن أالخرضي ا¦ي وr سـنة 
ٔان لعبد الرمحن شقيقًا ٔاكرب منه سـن÷ا يدعى ٔامحد، وهو ٔاحد الشخصيات املغمورة ٔايًضا اليت ال نعمل 

، وهذه املعلومة )15(ا سوى ٔانه ٔاحد شـيوخعبد الرمحن كام ذكر صاحب العقد اجلوهريعهنا شيئً 
جتعلنا نطمنئ ٕاىل ٔان فارق السن بني أالخوين متباعد ٕاذ ال يعقل ٔان يكون شـيخه ٕاال ٕاذا اكن بيهنام 
غري¤  فرتة زمنية مناسـبة تكون بني التلميذ وشـيخه، وهبذا نطمنئ لصحة فرضية ٔان الشـيخ محمد الص�

   .قد ٔادرك القرن التاسع حىت وٕان اكن الشـيخ ٔامحد أالخرضي ٔاول ٔاوالده
        ::::    رحلته ٕاىل فاسرحلته ٕاىل فاسرحلته ٕاىل فاسرحلته ٕاىل فاس    - - - - جججج        

لعل حب التحصيل هو ا¦ي دفعه للسفر ٕاىل املغرب أالقىص، و�لضبط مدينة فاس حارضة العمل يف 
وتدارس وقته، ملا اكنت تزخر به من علامء ذاع سـيطهم يف ٔارجاء العامل إالساليم، فالتقى بعلامهئا 

وكنت سألت مشاخينا «: معهم ؤاخذ عهنم، وهذا ما يسـتنتج من ٔاقواÇ يف رشحه ٕاذ جنده يقول
وهذه املسأ� قد كنت ...«، ويقول ٔايًضا )17(»سألت بعض مشاخينا بفاس«، و)16(»�ملغرب

، وقد رص¤ح يف رشحه بأسامء بعض من ٔاخذ عهنم، اكلشـيخ ٔايب )18(»حبثت عهنا مدة ٕاقاميت بفاس
، وهو ٔاحد ٔاشهر علامء عرصه ٕاذ ارتبط امسه بوقف )هـ930( محمد بن ٔايب مجعة الهبطيعبد هللا

  .القرآن الكرمي، فقد ٔاكرث من النقل عنه، واكن يصفه �ٔالسـتاذ
         ::::    شـيوخه وتالميذهشـيوخه وتالميذهشـيوخه وتالميذهشـيوخه وتالميذه    - - - - دددد        

لقد اكن الحتاككه �لعلامء وجمالسـته هلم ٔاثر �لغ يف تكوين خشصيته العلمية، نلمس هذا يف التنبهيات 
ليت تضمهنا كتابه، وكذا إالشاكالت اليت اكن يطر
ا عىل ٔاساتذته، وبعض التعليالت النحوية اليت ا

  .مل يسـبق ٕالهيا، وقد ٔاورد يف رشحه جانبا من هذه املناقشات
        ::::    شـيوخهشـيوخهشـيوخهشـيوخه    - - - - ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
        ::::    واrه محمد بن عامر أالخرضيواrه محمد بن عامر أالخرضيواrه محمد بن عامر أالخرضيواrه محمد بن عامر أالخرضي ))))1111
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، اكن من علامء )19(هو محمد بن عامر أالخرضي السلمي، عامل فقيه ومؤلف من ٔاهل قرية بنطيوس
   .)22(، وكتاب يف أالجوبة)21(، وÇ تأليف عديدة ٔاكرثها يف الفتاوى الفقهية، والنوازل)20(الوقت

وتتلمذ الشـيخ محمد الصغري يف بداية عهده عىل يد واrه كام جرت عليه العادة عند آل أالخرضي، 
ٔانشأ يف قريته بنطيوس زاوية حيث اكن الشـيخ محمد بن عامر ٔاحد العلامء املشـتغلني �لتدريس، فقد 

  .   لتخرجي الطلبة) 23(
ٔابو عبد هللا                              ))))24242424((((    ))))هـهـهـهـ930930930930تتتت((((ٔابو عبد هللا محمد بن ٔايب مجعة الهبطي ٔابو عبد هللا محمد بن ٔايب مجعة الهبطي ٔابو عبد هللا محمد بن ٔايب مجعة الهبطي ٔابو عبد هللا محمد بن ٔايب مجعة الهبطي  ))))2222

مث ) 25(محمد بن ٔايب مجعة الهبطي أالسـتاذ النحوي الفريض منسوب ٕاىل بالد الهبط الصاميت
مؤلفاته تقييد وقف القرآن العزيز، تويف بفاس ، من )26)(هـ899(الفايس، ٔاخذ عن ٔامحد زروق

        ).هـ930(سـنة ثالثني وتسعامئة 
  )27( )هـ931ت(ٔابو معران موىس بن سعيد الزواوي ) 3
، )29(أالسـتاذ النحوي الصاحل) 28(ٔابو معران موىس بن سعيد بن معر العبايس الشهري �لزواوي  

  .)هـ931(تويف سـنة 
قاَل الشـيُخ ٔابو  «: خه الزواوي يف رشحه من ذ� قوÇوقد ٔاورد الشـيخ البسكري بعض آراء شـي  

واِوي�  ي ذِ�َ ٕاىل ُمخالََفِة الَوضعِ :  ِمعران الز¤   .)30( »...ٕانّام لَم َجيُز قطُع ٔالفاِظ التّأِكيِد ِلئال¤ يُؤّدِ
        ::::    تالميذهتالميذهتالميذهتالميذه    ----����نيانيانيانيا
        ::::    ٔامحد بن محمد الصغري أالخرضئامحد بن محمد الصغري أالخرضئامحد بن محمد الصغري أالخرضئامحد بن محمد الصغري أالخرضي) ) ) ) 1111 

املغريب املاليك من املعلومات القلي� اليت وصلت عنه  هو ٔامحد بن محمد الصغري أالخرضي البنطيويس
ٔانه اكن فقهيًا ورعًا زاهدًا، وهو ٔاكرب سـن÷ا من  شقيقه عبد الرمحن االٓتية ترمجته، ؤانه اشـتغل 

 .)31(�لتدريس عن التأليف، ¦� مل خيلف ٔاي ٔاثر
  )32(    ))))هـهـهـهـ983983983983تتتت((((عبد الرمحن بن محمد الصغري بن محمد بن عامر أالخرضيعبد الرمحن بن محمد الصغري بن محمد بن عامر أالخرضيعبد الرمحن بن محمد الصغري بن محمد بن عامر أالخرضيعبد الرمحن بن محمد الصغري بن محمد بن عامر أالخرضي))))2

الرمحن بن محمد الصغري بن محمد بن عامر أالخرضي البنطيويس ٔابو زيد، هو ٔاشهر خشصية يف آل عبد 
أالخرضي، Ç مؤلفات عديدة مهنا اrرة البيضاء يف ٔاحسن الفنون وأالشـياء ٔارجوزة نظمها سـنة 

، وذكر يف رش
ا ٔانه ٔاخذ عن )33(هـ، وهو ابن عرشين سـنة، يوم اكن تلميذا عىل يد واrه940
rي رمحه هللا مشافهة :، يقول)34(ه عمل احلساب والفرائضواrكنت آخًذا يف تعلمي هذا الفن عن وا

  .)35( ومل آخذه بقراءة
، ومهنم من )هـ953(وقد وقع خالف يف حتديد õرخي وفاته، فذهب بعض اrارسني ٕاىل ٔانه تويف سـنة 

  .)هـ983(ذكر ٔاهنا سـنة 
        ::::    ٔاأٔأامهمهمهمه مؤلفاته مؤلفاته مؤلفاته مؤلفاته    ----هـهـهـهـ
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لشـيخ محمد الصغري البسكري مؤلفات يف التصوف، والفقه، والنحو، وهذه تذكر بعض املصادر ٔان ل 
  : املؤلفات يه

ا¦ين احنرفوا يف رٔايه عن مهنج الرشع ) اrجاج�(هامج فيه من ساممه بـ: : : :     ))))36363636((((كتاب يف التصوفكتاب يف التصوفكتاب يف التصوفكتاب يف التصوف ----1111
  .)37(القومي

 2172/  76: (يف الفقه املاليك، توجد نسخة منه مبكتبة املسجد النبوي برمقرشح خمترص خليل رشح خمترص خليل رشح خمترص خليل رشح خمترص خليل  ----2222
، معنونة برشح أالخرضي عىل بعض فروض أالعيان من خمترص خليل، وقد نسب يف فهرسها ٕاىل )

ٔانه لواrه محمد الصغري   –كام هو ظاهر يف ٔاول ا¬طوط و آخره-عبد الرمحن أالخرضي، والصواب 
  .بن محمد بن عامر أالخرضي

 .)38( رشح ٔالفية ابن ما�رشح ٔالفية ابن ما�رشح ٔالفية ابن ما�رشح ٔالفية ابن ما� ----3333
        ::::    وفاتهوفاتهوفاتهوفاته    - - - - وووو

يف فهيا الشـيخ محمد الصغري يعد ٔامًرا صعًبا بل يف حمك الغيب ا¦ي خفي عنا، ٕان حتديد السـنة اليت تو
النعدام املصادرة املؤرخة Ç، غري ٔاننا سـنحاول حرص سـنة الوفاة �لنظر ملؤلفات وrه الشـيخ عبد 

  .الرمحن أالخرضي
حني ) هـ941(ٔاشار الشـيخ عبد الرمحن أالخرضي لسـنة اكن فهيا واrه محمد الصغري حيًا، ويه سـنة 

  : ذكره يف رشحه ملنظومته السمل املرونق، يقول
ْمِد َرّبِ الَفـلَـِق       َما ُرْمـُتـُه ِمْن فَّنِ ِعْملِ املَْنِطقِ    قَِد انَْهتَـى ِحبَ

هذا البيت لوا�r سـيد� الصغري بن محمد ريض هللا عنه ؤارضاه وجعل اجلنة مثواه ومن عذاب النار 
نه قاÇ يف منامه بعد ٔان ٔاخربته، هبذا املوضوع فأمرين ٕ�دخاÇ فيه فأدخلته صانه ووقاه، ٔاخربين بأ 

  .)39( رجاء بركته طالبًا من هللا حصول امللكة
هـ، وهو ما ٔاشار ٕاليه 941وٕاذا اكن عبد الرمحن أالخرضي قد ٔامت تأليف منت السمل ٔاوائل حمرم سـنة 

Çبقو:  
ِم       ـِل املَُحــر¤ ـمِ   َوَاكَن ِيفْ اîَوائِ َجِز املُـنَـظ¤   تَا&ِلْيـُف َهذا الر¤

ْحَدى َواîْربَِعْنيْ        ِمْن بَْعِد ِتْسَعـٍة ِمَن املَِئْيــنْ  (
  )40(ِمْن َسـنَـِة  ا

  .فال شك ٔان الواr اكن حي÷ا يف هذه السـنة، حيث ٔامره ٕ�دخال البيت بعدما ٔامت منظومته
، عند )هـ944(ظمها عبد الرمحن أالخرضي سـنة مث نلمح ذكرا Ç يف منظومة القدسـية اليت ن 

Ç41(قو:(  
  قَد ٔاحسَن  الوالـُد  ِيف الِعبارة       ٕاذ قـَال  قَوًال َصادَق إالَشارة

َجاجـِ�       مقـاً�  َصـادقَة   وَعـاِدَ�  ¤rولئـَك ا   فقَاَل  ِيف ا*
جـاِل         ¤rىل ا

(
حَسانÍَ ذا الَفض فَارْمحهفَارْمحهفَارْمحهفَارْمحهوَاكن  يُمنيـهِم ا

(
  ِل واال
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  : ويف آخر ٔابيات املنظومة يقول
جز      ِيف ٔاربـع ؤاربعيـن قَد  ُجنز        ِمن عَاِرش الُقروِن قُل َهذا الر¤

وقد ملسـنا يف هذه املنظومة حزً� شديًدا عند مؤلفها، فالقارئ لٔالبيات أالخرية يستشعر هذا احلزن، 
هو بسبب فقد واrه، �لنظر ملا ورد يف ٔاحد  فالراحج ٔان حزن الشـيخ عبد الرمحن أالخرضي ٕامنا

حَسان: (أالبيات ٕاذ يقول
(
، ¦� فالشـيخ محمد الصغري أالخرضي عىل )فَارْمحه Íَ ذا الَفضِل واال

  .، وهللا ٔاعمل)هـ944(و)هـ941(أالغلب تويف خالل الفرتة بني سنيت 
        . . . . اختيارات البسكري يف رشحه ؤاثرها يف مؤلفات الالحقنياختيارات البسكري يف رشحه ؤاثرها يف مؤلفات الالحقنياختيارات البسكري يف رشحه ؤاثرها يف مؤلفات الالحقنياختيارات البسكري يف رشحه ؤاثرها يف مؤلفات الالحقني    ----2222

رشح البسكري عىل أاللفية الكثري من الفوائد واملعارف ا¬تلفة، ومحل موضوعات ذات قمية تضمن 
علمية؛ وال شك ٔان¤ للك كتاب قميته العلمية والتارخيية فهو وثيقة مسج� تعرب لنا عن جوانب خمتلفة 

بني فكره من حياة أالمة، وهذا الكتاب ميثل صاحبه �rرجة أالوىل، ويعكس خشصيته، وثقافته، وي 
النحوي، فمل يكن البسكري يف رشحه جمرد �قل، بل اكن ذا خشصية �رزة، ومن أالمث� عىل ذ� 

Çي هَو ) وَهَكذا: (قو ؛ فيَُكوُن َذَكَر )عَلَيكَ (، وهَو َمعُطوٌف عَىل )ذا(ٔاَىت ِ�ِمس الِفعِل َمع َمعُموÇِ اّ¦ِ
َم يف ِتِلمَسانُ  يف أالِلِفي¤ُة، َكذا ُحِيكَ َعن بَعِض َمن) هاك(    .تََقد¤

، )عَلَيكَ (َمعُطوفًا عَىل  - وِيهَ اُمس ِفعٍل ٔايًضا - ، )َها(َحيتَِمُل َمعًىن آَخَر؛ وهَو ٔاْن يَُكوَن ٔاَىت بـ  ::::قلُت ٔا�قلُت ٔا�قلُت ٔا�قلُت ٔا�
 Çُلَيَك َكذا: َخَربُ املبَتَدٔا بَعَدُه؛ ٔايْ ) كذا:(وقَو

(
ُكوُن وعىل ما ِعنَد الّشاِرِحَني ف1 َرٔايُت يَ . ُدونََك َمع ا

  ).42(، وُهام اسامِن ِللِفعلِ )َهاك(ٔاو بـ) َها(املَصنُِّف ٔاَخل¤ بـ 
فٕاذا لَم يُؤَخذ ِمن الن¤ظِم فَعىل ٔاّيِ أالقواِل : قُلُت : وقال ٔايضا يف سـياق حديثه عن رافع الفعل املضارع

، التاُء للت¤َعري، والراُء »وم بَضيحتَرُ «: َمَىش املَصنُِّف يف هذا الِكتاِب، وأالقواُل ٔاربََعٌة؛ يََتَضمُهنا قَوُ�َ 
ثَعلٌَب، والضاُد للُمضاَرعَِة، والياُء :  ُوقُوعُه َموِقَع اِالِمس، واِملُمي لٕالماِم ِسيبََويِه، والباءُ : للَفراِء، والواوُ 

، واحلاُء ُحروُف املضاَرعَةِ    .للِكساِيئِّ
سـَبق ٕالَيِه؛ ٔاعِين َرمَز أالقواِل، وا ::::    قُلُت قُلُت قُلُت قُلُت    .)43( لناُس عىل ذِ�َ هذا لَم ا*

Çرس، حنو قوrمع مشاخيه يف جمالس ا Ç ئَل شـيُخنا عن :مث ٕان البسكري يذكر لنا بعض ما جرى سـُ
واِمس الفاعِل يف عدِم لزوِمهِام النوَن، بَل يُؤَىت ِهبا ) ِمن(الفرِق بَني اِمس الفعِل ِيف لزوِمه النوَن ؤافَعل 

ا تلزُمه ٕاذا نَصب Íَء املتلكِم َحنو معهُام َجواًزا ال وجوً� ِخبالِف امسِ  عليَكين؟، فْمل ُجيب : الفعِل، فٕاهن¤
بوجوِد املقّرِِب ِيف اîسامِء أالفعاِل وُهو البناُء، والبناُء  ::::    فأجبُت َعنهفأجبُت َعنهفأجبُت َعنهفأجبُت َعنهبَيشٍء رِيض ُهللا عنه يف َمجلِسه؛ 

د ِيف اîفعَل ِمن واِمس الفاعِل وُهو إالعر  . اُب، وهو ٔاصٌل يف أالسامءِ ٔاصٌل ِيف أالصِل، وبوجوِد املبّعِ
ائلُ  نه أالسـتاُذ شـيُخنا رِيض هللا عنه، واكتَفى بِه الس¤   .)44(فاسـتحسـَ
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ُمتعلٌق ) كعنَد زيدٍ : (وقوÇُ : وجنده يقدم تعليالت ؤاجوبة وحىت ٕاشاكالت تدل عىل نبوغه، من ذ�
َما (وال بـ) ِبال َجيُوز(َرة، َوال يصُح تَعلُقه فَٕان اîفاَدت َجاَز �بتداُء ِهبا َكعنَد َزيٍد نَم:  ِبمحُذوٍف تَقديُره

  ).45( لفَساِد املعَىن، ولَم ٔارُه ٔالحٍد، وُهو َحصيٌح، َؤاوردتُه عَىل َمشاِخينا فقَبلُوه) لَم تُفد
كِر :  وقال ٔايضا ¤َما َخص¤ املصنُِّف رِمحَه ُهللا �ّ¦ِ اه ونَقائِه ِخبالِف غَِريه فَإ ) ِعليني(وٕان ¤ه لَرشِف ُمسم¤ ن

نَه، ولَم ٔاَره نًصا ٔالحدٍ  وقْد قُلُت وقْد قُلُت وقْد قُلُت وقْد قُلُت يَضَمِحل ويتالَىش ويَفَىن،    .)46( هَذا الَ;َم لشـيِخنا فَاسـتحسـَ
ىل(انُظر : قلُت :ؤاما إالشاكالت اليت ٔاىت هبا يف رشحه فنجده يقول َمجع اِ¦ي هل ترَمس �لياِء دون ) اال*

قد َحبثُت عليِه فمل ٔاجْد فيه َحتقيقًا، وسألُت زÍدِة واٍو ٔام ال؟، وٕان قيَل بذَ�، مفا جحُة ذ�؟، و 
  .)47( مشاَخي الوقِت عن ذ� فتوق¤فوا كنَحن

 Çُفَْعاِل قَل: (قوîفَْعاِل قَلِبُمْعَرِب االîفَْعاِل قَلِبُمْعَرِب االîفَْعاِل قَلِبُمْعَرِب االîفهَل يعِين �ملضارعِ كيَف ما اكَن معرً� ٔاو مبنًيا اليقوُم واليقمَن والتخرجَن،  ،)ِبُمْعَرِب اال
لُت مشاَخينا �ملغرِب َعن هِذه املسأِ� ِيف َ<ِم ٔاو َما ٔاراَد ٕاال املعَرَب فقَط؟ وفيِه َحبث؛ وكنُت سأ 

 Çِفَْعالِ : (ابِن َماٍ� ِيف قوî48(فمل ٔاَر َحتقيًقا عندُمه ِهبا) ِبُمْعَرِب اال.(  
وقد احتوى كتاب البسكري اجهتادات واختيارات وجدت صداها عند الكثري من النحاة الالحقني 

النحوية اليت وقفت علهيا، ومن النحاة ا¦ين ٔاثبتوا وقد جسلت بعض آرائه يف العديد من املؤلفات 
        : ٔاقوال الشـيخ البسكري يف مؤلفاهتم جند

يف     )49(    ))))هـهـهـهـ1022102210221022((((الشـيخ قامس بن محمد بن محمد بن قامس بن ٔايب العافية الشهري �بن القاالشـيخ قامس بن محمد بن محمد بن قامس بن ٔايب العافية الشهري �بن القاالشـيخ قامس بن محمد بن محمد بن قامس بن ٔايب العافية الشهري �بن القاالشـيخ قامس بن محمد بن محمد بن قامس بن ٔايب العافية الشهري �بن القايضيضيضيض    ) ) ) ) 1111
ال ٕاىل ، حيث نقل كثًريا عن هذا الرشح ونسب أالقو )50(كتابه ٕايضاح املسا� ٕاىل ٔالفية ابن ما�

البسكري، وقد اطلعت عىل النسخة ا¬طوطة احملفوظة يف املكتبة العامة �لر�ط، ويه نسخة مت 
، وهذا )51(هـ1004نسخها يف حضي يوم امخليس احلادي عرش من شهر هللا املعظم رمضان سـنة 

  :يعين ٔاهنا يف حياة مؤلفها، واكنت نقول ابن القايض كثرية نذكر مهنا
اîلِفية منُسوبة ٕاَىل أاللِْف ُمزَدوج، : قوÇ: : : : ابه وهو يتحدث عن رشح خطبة ابن ما�قال يف بداية كت -

  .)52( قاÇ البسكري. ال اîلف بَيٍت 
مع¤ املفيَد وغَريه، وِمن ُمجِ� املُفيِد <ُم اخلالِق َجل¤ َجالÇُ، وُهو : ٔاي): مع: (قاَل البسكري: وقال ٔايًضا -

ثنُوُه Eََ  الُقرآُن الَعظُمي، وال يُقالُ  اِرِحَني ٔاْن يَسـتَ ِفيه قَوٌل؛ ٔالن¤ القَوَل َمخلوٌق، وَاكَن ِمْن َحِق الش¤
﴾    ﴿﴿﴿﴿: وال يُعرتُض ِبقوÇِ تَعاَىل  ::::    قلُت قلُت قلُت قلُت اسـتثناُه غَُريُمه،  ٍ﴾ ٍ﴾ ¤ُه لقَوُل َرُسوٍل﴾ٍ ¤ُه لقَوُل َرُسولٕان ¤ُه لقَوُل َرُسولٕان ¤ُه لقَوُل َرُسولٕان لْنَا لَهُم : ، وبقوÇِ )53(ٕان لْنَا لَهُم َولَقَْد َوص¤ لْنَا لَهُم َولَقَْد َوص¤ لْنَا لَهُم َولَقَْد َوص¤ ﴿﴿﴿﴿َولَقَْد َوص¤

¤ه تَعاَىل ال يُساîُل َمع¤ا ي)54(القَوَلالقَوَلالقَوَلالقَوَل﴾﴾﴾﴾   .)55(انهتـى. فَعل، ٔالن
لَم ٔاِجد دليًال قَطعًيا يدُل عىل بناِء االٓن الح�ِل ٔان يكوَن : قاَل شـيُخنا: قاَل البسكري: وقال ٔايًضا -

¤ه ظرٌف الزٌم للنصِب وال يتعُني ِبناُؤه، وما قاÇَ حسٌن رِيض ُهللا عنه   ).56(ُمعرً�؛ ٔالن
َعن عَدِم َجواِز َمجعهَا َمجَع مَذّكر حصيٍح » َرُجل«: كَرة َحنوَسألُت يوًما َعن الَفرِق ِبَني الن¤ : وقال ٔايًضا -
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ؤالِ  ُروَن تَنكَريه، وَحاصُل الس� اîي� فَرٍق بََني الن¤كرِة احلَاصِ� : وبََني الَعَمل ِيف َكوِهنم ٕاَذا ٔاراُدوا َمجَعه يُقَّدِ
رِة؟   ).57(وبََني الن¤كرِة املقد¤

ٔالنه لتنبيه البعيد : قال البسكري: م يف امس إالشارة مع ٔاالوقال ٔايضا يف حديثه عن دخول الال -
ويظهر ٔانه نقل <م . والالم للبعيد فتناسـبا خبالف ها فٕاهنا لتنبيه القريب والالم للبعيد فتنافيا

ٔاال والهَاء، : انُظر الَفرق بني حرِيف الت¤نبيه، وُهام: تَنِبيه:البسكري �ملعىن ٔالن البسكري قال يف رشحه
اُن املُِبُني﴾﴾﴾﴾    ﴿﴿﴿﴿:  كوِن الالم تَصحُب اَمس إالشارِة مَع ٔاال قال تعاَىل ِيف  اُن املُِبُنيُْرسَ اُن املُِبُنيُْرسَ اُن املُِبُنيُْرسَ ِبه مثّل ) 58(اîَال َذِ�َ ُهَو ااîَال َذِ�َ ُهَو ااîَال َذِ�َ ُهَو ااîَال َذِ�َ ُهَو اخلخلخلخلُْرسَ

ؤال لَم يورْده يف  يف رشحِ احلاجبيِة، وَمع الهاِء ال يؤَىت �لالِم فَال يُقاُل يف هذاَك هذِ�، وهذا الس�
ُب، وبيانُه ٔان¤ الهاَء ينبّه ِهبا القريُب ٔاو َما هو يف حِمكه، اجلواُب عنه الت¤ناس: قلُت . َرشحِ احلاجبيةِ 

با   .)59( والالم للبعِد فتنافَيا، ؤاال يُنب¤ه ِهبا البعيُد ٔاو َما هو ِيف حِمكه والالُم للبعِد فتنَاسـَ
  : قوÇ: وقال الشـيخ ابن القايض ٔايضا -

ْن قََدُروا َعَفوا    وٕاْن اîتَربُوا
(
ن تَرِبوا َعف�وا وٕا�¤ من الالئني ا

(
  َجاُدوا وا
   .)60( قاÇ ابن غازي ونقL عن ٔايب ٕاحساق وكذا البسكري

ٔاضارٌب : تَأِكيًدا، وبني) ٔانَت (اسكْن ٔانَت، اوخرْج ٔانَت، فَجعَل : ما الفرُق بنيَ : قيل: وقال ٔايضا -
ٔان الفرَق  ::::    فاجلواُب فاجلواُب فاجلواُب فاجلواُب . فاعل ٔاو ُمبتدٔا، ومل ُجيزيوا ٔاْن يكوَن تأكيًدا؟: ٔانَت؟ ؤاراغٌب ٔانَت؟، قالُوا

اخرْج، واسكْن فهذا <ٌم õٌم ُمسـتقٌل، وَما ٔاوِيت بأنَت ٕاال بعَد تَامم : بيهنام �سـتقالُل فٕانك ٕان قلت
¤ه ال يسـتقْل خللوِه ِمن الَفائدةِ : ال;ِم ِخبالِف قوِ�  يخه. ٔاضارٌب، ٔاراغٌب، فٕان  نقLَ البسكري عن شـَ

)61(.   
ا:(قوÇُ  :قال البسكري: وقال ٔايضا - ْن يُِفْد فَأْخِربَ

(
مان بَقيِد اجلث¤ة، بَل ) َوا َ<ٌم عاٌم فلَيَس بَقاٍرص عَىل الز¤

 Çِرِف املقُطوعِ ) َوحذُف َما يُعملَ : (ِيه ُلكيّة َكقو ماِن واملَاكِن واملفرِد واجلُمِ� والظ¤ ـي صادقٌَة عَىل الز¤ فهِ
زيٌد َماكً� ٔاوِيف َماكن، واخلُروُج : بتَدٔا فأخْرب، فيخُرَج َحنووٕاْن يِفِد إالخَباُر َعن امل : َعن إالضافِة، ٔاي

حينًا، وزيٌد حيواٌن، وزيٌد خلَق ُهللا ٔا�ُه، واملاُء يَروي، والِقتاُل قبُل، وقياُمك بعُد، َجفميُع َما ذكَر ال 
خباِر ِ�ملعلومِ 

(
ا ِمن �ِب اال   .)62( يُفيُد إالخباُر ِبه َشيئًا؛ ٔالهن¤

اعمل ٔانه حرص املواضع اليت جاء الزمان فهيا خًربا عن الشخص ابن الفخار يف سـبعة : ًضاوقاَل ٔاي -
   .)63( مواضع وزاد البسكري �منًا

ٔالنه ُسؤاٌل َعن غَِري : قاَل البسكري): َهْل فََىتً ِفيُمك؟:(وقال ٔايضا حني حتدث عن قول ابن ما� -
هباَمه فأشـِبه ٔاداَة الُعموِم احلاَرصِة َحفصلَت  معّني ليعني¤ ِيف اجلواِب، فهُو ال يقتِيض فميَا

(
دخَل عَليه ٕاال ا

  .)64( الَفائدةُ 
  :يؤخذ ٔانه موافق للبرصيني من قوÇ: قال البسكري: وقال ٔايضا يف �ب اكن -
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  .  ٕالن¤ ٔان¤ ليَت لَِكن لَعّل     Pَٔن¤ َعكُس َما ِلَاكَن ِمن َمعَل                     
  ).65(انهتـى. ٕان¤ املنُصوَب ِيف َ�ِب ٕان¤ َحالٌ : دٌ ٕاْذ لَم يُقل ٔاح

ِليلٍ : (قوÇُ :قال البسكري: وقال ٔايضا - َrِ َوِيف ِسَواُه ( Çُِمي، وٕاال¤ يُغِين َعنه قَو : َذَكَره ٔالْجِل الت¤قسـِ
َذُف الن¤اِصُهبَا(   .)66( الَبيت، ولَم ٔاَره ٔالَحدٍ ) َوُحيْ
-  َ هب¤ َفة املُشـَ أالخذ ٕامنا هو من املصدر مفا معىن : قال البسكري: ة �ِمس الفاِعلِ وقال ٔايضا يف �ب الّصِ

   .)67(قول الشارح من فعل الزم؟
اِرُحون) َوَصْوغُهَا ِمْن الِزمٍ : (وقد نقل <م البسكري �ملعىن، ٔالننا جند البسكري يقول ِمن : يَُقوُل الش¤

ِفعًال الِزًما، ٔاو ِمن : ِر، وَ<ُم النّاِظِم ُمحَتِمٌل َهل ٔارادَ ِفعٍل الِزٍم، بَل ِيهَ والِفعُل ُمشـتَقّاِن ِمن املصدَ 
؛ وهَو املصَدُر : قَوُل الّشاِرِحني:  قُلُت قُلُت قُلُت قُلُت . َمصَدٍر الِزٍم؟ وفيه تَساُمحٌ  ِمن ِفعٍل، يَعُنوَن به الِفعَل الل¤غَوي¤

  ).68(ال الِفعُل املصَطلَُح عَلَيه، ولَم ٔاَره ِالَٔحٍد؛ ٔاعِين اجلَواَب 
ب وقال - ٌِّر، ويف هللا:قال البسكري: ٔايضا يف �ب الت¤َعج� بَب يف غَِري ِهللا ُمؤث ُمعِملٌ وُمشِعٌر : الس¤

ي ٔاعلََمنا بَعَظَمِته بَعَد الن¤َظِر ٕاىل ُوُجوِد ا¬لُوقاِت :  بَعَظَمِته؛ ٔايْ    ). 69(َيشٌء هَو اّ¦ِ
ي  ٕاَىل ٕان إ : قال البسكري �قال عن شـيخه: وقال ٔايضا يف �ب العدد - ة مع املذكِر يُؤّدِ ثباَت õء َعَرشَ

َة َرُجًال  «: َممُنوعٍ وهَو اجِتامُع ِست َحَراكٍت؛ حنو وفيه نظر لثبوت ذ� يف :  قلت .»ثَالثََة َعَرشَ
ٔاحد عرش، وجوابه ما تقدم، وهو ٔانه اعترب اج�ع ست حراكت اعتبارا �ٔالصل وان اكنت لكمة 

  .)70( انهتـى .مسـتق�
يُؤَخُذ ِمن قوÇ يف الشعر ٔانّه : قال البسكري: لقايض يعقب عىل ما قاÇ البسكري من ذ�وجند ابن ا

امعِ ِخالُف ذِ�، فٕاّن يف الِكتاِب  ﴾    ﴿﴿﴿﴿::::لَم يَأِت يف الَ;م، ويَظهَُر ِمن الس¤ ٌ﴾ ٌ﴾     ٕان¤ رمحَة ِهللا قَريبٕان¤ رمحَة ِهللا قَريبٕان¤ رمحَة ِهللا قَريبٕان¤ رمحَة ِهللا قَريٌب﴾ٌ
ٌٌ ِبه ِبه ِبه ِبه﴾﴾﴾﴾    ﴿﴿﴿﴿، و)71( امُء ُمنفِطٌرٌ امُء ُمنفِطرالس¤ امُء ُمنفِطرالس¤ امُء ُمنفِطرالس¤   .)73( ، ٕاىل آخر <مه هنا)72( الس¤
وٕاÍك ٔان : ي ذكر فيه نظر وقد وقع للجوهري يف االٓية مثل هذا الومه، قال يف املعىنوهذا ¦: قال

الشمس طلعت، فقيل : تظن التذكري لكون التأنيث جمازÍ؛ ٔالن ذ� ومه لوجوب التأنيث يف حنو
اعََة اعََة اعََة اعََة لََعل¤ الس¤ لََعل¤ الس¤ لََعل¤ الس¤ لََعل¤ الس¤     ﴿﴿﴿﴿ : التذكري فهيا؛ لن الرمحة اكتسبت التذكري من ٕاضافهتا للفظ املذكر ورد بقوÇ تعاىل

﴾ ٌ﴾ ٌ﴾ فذك¤ر حيث ال ٕاضافة، وقيل الرمحة مبعىن الغفران واختاره الزجاج وقيل مبعىن املطر ) 74( قَرِيبقَرِيبقَرِيبقَرِيٌب﴾ٌ
قاÇ أالخفش، وال يقال مل تلحقه ٔالنه عىل فعيل؛ ٔالنه هنا مبعىن فاعل قاÇ املصنف يف رشح العمدة، 

ييييييِيي الِْعَظاَم َوِيهَ َرِمميِ الِْعَظاَم َوِيهَ َرِمميِ الِْعَظاَم َوِيهَ َرِمميِ الِْعَظاَم َوِيهَ َرِمميٌٌٌٌ        ﴿﴿﴿﴿ : ؤاما قوÇ تعاىل قاÇ . ، فٕانه امس وليس بصفة مفن مث¤ ُذكِّر)75(﴾﴾﴾﴾    قَاَل َمْن ُحيْقَاَل َمْن ُحيْقَاَل َمْن ُحيْقَاَل َمْن ُحيْ
الشمين والسفاقيس، ؤاما االٓية الثانية فقيل ٕامنا ذكر منفطر؛ ٔالن السامء تذكر وتؤنث جفاء عىل 
التذكري، وقيل ٕان السامء امس جنس واحده سامءة فأسقطت التاء وامس اجلنس يذكر ويؤنث جفاء 

ر عىل معىن السقف قاÇ ٔابو معرو، وقيل عىل معىن النسب ٔاي وقيل ذك¤ . قاÇ ٔابو عيل. عىل التذكري
منفطر صفة خلرب : قاÇ ٔابو عيل ٔايضا، وقيل. امرٔاة مرضع ٔاي ذات رضاع: ذات انفطار، وحنو
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فهذا يدل عىل بطالن ما قاÇ . قاÇ السفاقيس. حمذوف ٔاي يشء منفطر قاÇ الزخمرشي
  ).76(البسكري

ُب فهيا اك:قال البسكري:   وقال ٔايضا - وَرتَني َمع املسائِل الِّيت َجيِ ن ِمن َحقهِم ٔاْن يَذُكُروا هاتَني الص�
الَفرُق بَيَهنُام ٔان¤ هاتَني َحذُف اخلََربِ فِهيام ُمَفرٌع عىل الت¤أِكيِد : َحذُف اخلََرب، فقاَل شـيُخه الهبطي

ن¤ َحذَف اخلََرب 
(
الِف غَِريهام؛ فا وِفيه نََظٌر؛ : ُقلُت . فيه �لَوضعِ لَم يُتَلَف¤ظ به قَط�والت¤كرِيِر ال �لَوضعِ، ِخبِ

ُب ٕاّال َمع ُوجوِد القاِمئ َمقاَمُه والنّاِئِب وهذا َموُجوٌد يف اجلَميعِ،  ٔالن¤ ُلك¤ ما َوَجَب َحذفُه فال َجيِ
ِبيُب  ملعىن ٔان يكون وجوز يف ا: وقال أالزهري. انهتـى .فإالشاكُل �ٍق، ولَيَس ُلك� داٍء يُعاِلُجه الط¤

انهتـى . العامل احملذوف وصفا وهو غري مناسب هنا؛ ٔالن ال;م يف قيام املصدر مقام فعL فليتأمل
  .)77( وهذا يرد عىل ما ذكره البسكري، فأي فرق بني الوصف والفعل فانظره

تابه يف ك ) هـ1022ت(ونشري ٕاىل ٔان ما ذكره الشـيخ قامس بن محمد بن محمد بن قامس بن ٔايب العافية 
ٕايضاح املسا� ٕاىل ٔالفية ابن ما� من ٔاقوال الشـيخ البسكري ٔاكرث مما مت ٕايراده فقد اعمتده مصدرا 
رئيسا واعتد بأقواÇ ونقل آراءه وهذه مزية حتسب للشـيخ محمد الصغري البسكري وحسـنة تضاف 

    .ٕاىل حسـناته وحماسـنه
) 79(حاشيته عىل رشح املكودييف     )78())))هـهـهـهـ1023102310231023    ----هـ هـ هـ هـ 964964964964((((الزÍين الزÍين الزÍين الزÍين     بن يوسفبن يوسفبن يوسفبن يوسف الشـيخ احلسنالشـيخ احلسنالشـيخ احلسنالشـيخ احلسن) ) ) ) 2222

        :::: حيث نقل عن هذا الرشح ونسب هذه النقول ٕاىل الشـيخ البسكري، من ذ�
<منا لفظ ٕاخل تنجزي Ç، وكذا لك : فقوÇ مثال ال;م وما يتألف منه وعد وقوÇ ٕاثره.. .. .. .. ....::::قال الزÍين -

: قوÇُ : : : : وجد�ه يقولفٕاذا عد� لرشح البسكري . . . . )80(ترمجة مع ذكر ٔاحاكXا قال معناه البسكري
َمجِة �بِتَداء ُمث¤ َجنز اîحاكَمه، َواكلَفاِعل) ِبوعدٍ (   ....)81(َكقوÇِ ِيف الرت¤
ال ِلتعريِف اِجلنِس،  -وُهللا ٔاعملَُ -ِيه ِلتعريِف الن¤وعِ ) الَ;مُ (ِيف ) ٔالْ : ( تَنِبيهتَنِبيهتَنِبيهتَنِبيهٌٌٌٌ    : : : : وقال الزÍين ٔايضا -

ُام تَكوَ�ِن ِلتعري هن¤ îلْ (ِف الن¤وعِ ِفميَا تَلَزُمه والَفرُق بَيهنُام اîفهـي ِفيه لتعريِف الن¤وعِ، ٔالّن ) ا ،Lِٔالجِل ِفع
اِرقَةُ     ﴿﴿﴿﴿هَذا �َمس يَزوُل عنُه ِبزواِل ِفعLِ َكـ  اِرُق َوالس¤ اِرقَةُ الس¤ اِرُق َوالس¤ اِرقَةُ الس¤ اِرُق َوالس¤ اِرقَةُ الس¤ اِرُق َوالس¤ ، فأْل لتعرِيِف الن¤وعِ ِفيِه، وتُكون )82( ﴾﴾﴾﴾    الس¤

رَمه ال يَزوُل منُه �ُمس اîبًداِمن اîجِل ِجنِسه َاكrِ ) ٔالْ (لتعريِف اِجلنِس ِفميَا تَلزُمه  ِrّبسكري. رَمه، وا 
)83(.   
هذا : وهو عىل حذِف مضاٍف حيمتُل ٔاْن يراَد �ملضاِف اجلنَس فيكوُن كام قدَره غُريه: قوÇُ : وقال ٔايضا -

Çانظر َما فائدُة هِذِه إالضافِة يف قو ،Íمنا: (�ب رشح ال;م، فيكون تقديره معنو> ( Çَِمع قَو: 
¤ه فُهَم ِمنه اîن¤ ال;َم ِيف الن¤حِو ال ِيف اللغِة، فٕاْن قلَت ))))مقَاِصُد الن¤حومقَاِصُد الن¤حومقَاِصُد الن¤حومقَاِصُد الن¤حو(((( ِمن ٔايَن خيرُج ال;ُم : ؟؛ ٔالن

كراِن، قُلُت  تِقم((((: ِمن قوÇِ : املفيُد غري املقُصوِد ك;ِم الس¤ تِقماكسـْ تِقماكسـْ تِقماكسـْ فأشاَر بِه ٕاَىل االٓيِة الَكرميِة، وُهو  ))))اكسـْ
َ     ﴿﴿﴿﴿: قَوÇُ تَعاَىل  َ َ َ َ َ َEَEEE تَِقْم تَِقْم فَاسـْ تَِقْم فَاسـْ تَِقْم فَاسـْ ِمرَت ِمرَت ِمرَت ِمرَت فَاسـْ ** َكقوِل ِهللا فاسـتَِقم، و<ُم اخلَاِلق سـبَحانَه وتََعاَىل : ، ٔاي)84( ﴾﴾﴾﴾     ا ا ا ا**
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حصاُب، وُهللا سـبحانَه وتَعاَىل  îنُه اال َمقصوٌد قَطًعا َوليَس ِبعبٍث، وقَْد اîجبُت ِهبَذا اجلَواِب، واسـتحسـَ
  ).85(بسكري. ٔاعُمل ِ�لصواِب 

ر ُهنا الفعُل : ، اîيُهو عَىل حذِف مضاٍف : وأالمرُ : وقال ٔايضا - لكمُة أالمِر، ٔاو لفظُة أالمِر، وال يُقد¤
¤ه مناٍف لقوÇِ بعَده: فيقَالُ    ).86(بسكري. فتَأَمL) ُهو اُمس ِفْعل: (وِفعُل أالمِر؛ ٔالن

، بَل الَسبُب عَدُم الت¤أثريِ : َوَكنِيابٍَة َعِن الِفْعِل ٕاخل: وقال ٔايًضا -  اîو تَوطئٌة للَسبِب وليَس ِبمسـتِقّلٍ
  ).87(حص بسكري.وَكشـَبه النِّيابِة، والنِّيابُة ِعن الِفعِل ِيف الَعملِ : اYُموع، اîي

َوُهو َحرُف الت¤عريِف فَأشـهبْت الَعَمل؛ لكونه ) اîل(ٕان ٔامِس بُِين ِلتضّمِنه َمعىن :     تَنِبيهتَنِبيهتَنِبيهتَنِبيهٌٌٌٌ     : وقال ٔايضا -
ال ٔان¤ َظاهَر هِذِه الِعبارِة ٔان¤  (

فٕاْن . معرفٌة ِبغِريها Pٔدواِت �سـتفهاِم َمثالً » ٔامِس «تَعرف ِبال اîداٍة، ا
ال عََىل اليوِم اِ¦ي قَبَل يَوِمك،  ،»وغًدا«و» ٔامِس «َما الفرُق بَني :  قُلت

(
واجلامُع ٔان¤ ٔامِس ال يُطلُق ا

ِنه َمعَىن  ، ولَم يَُنب )اîل( وغًَدا ال يُطلُق ٕاال عَىل اليوِم اِ¦ي بَعَد يَوِمك، وادُعي الِبناُء ِيف ٔامِس لتضم�
¤ه قَد ُمضِّن َمعَىن ) غًَدا( ائِه اخلُروُج َعن ٔان¤ غًَدا لَو بُِين Pَٔمِس لَاكَن ِيف ِبن:  فَاجلواُب فَاجلواُب فَاجلواُب فَاجلواُب . ؟)اîل(مَع ٔان

االîصِل ِمن َو[ِني، َوُهو حذُف الِمِهوِبناُؤه، وأالصُل عدم احلذف وأالصل إالعراب وليس كذ� يف 
واِ¦ي َوجدتُه َمنُصوًصا :  قلُت قلُت قلُت قلُت . َكَذا قاَل بعُض َمَشاخينَا. ٔامس؛ ٔالنه ٕامنا فيه يشء واحد وهو ِبناُؤه

¤ه ِبمعىن املَاِيض، واملاِيض َمبِين عنَد َصاحِب �رِتَشاف، ونَسـَبه البِن ِكيسا ¤ام بُِين؛ ٔالن ن ٔان¤ ٔامِس ٕان
¤ه ِبمعَىن املضارِعِ، واملضارِع ُمعَرب فُحِمل  ¤ام ٔاعرَب غًدا؛ ٔالن ¤ه ِبمعناه، وٕان فَُحِمل ٔامِس عَليه فَُبِين؛ ٔالن

¤ه ِبمعنَاه   .)88( البسكري. عَليه غًَدا فَأعِرب؛ ٔالن
ٍٍ ٕا ٕا ٕا ٕاخلخلخلخل    ((((:  وÇُ وقَ  : الزÍين ٔايضا    وقال - ¤ه : فَٕاْن قُلَت  ))))    َوَما ِبتَا َواîِلفَوَما ِبتَا َواîِلفَوَما ِبتَا َواîِلفَوَما ِبتَا َواîِلٍفٍ ؛ الîن َاكن أالوَىل اîن ال يَذكَر اجلر¤

م ِيف الُلكيةِ  ٔان¤ املصنَف لَم يَقصد إالخبَار ِحبِمك اجلَّرِ بَل قَصَد إالخبَاَر :  فَاجلواُب . ِ�لعكس وقَد تَقد¤
¤ه ٔاراَد ب  ياَن حِمك الن¤صِب وبياَن كوِنه ُمشاِرًاك للجّرِ Eَ شارَكه ِيف ِ�ملشاركِة بَني اجلّرِ والن¤صِب، ف^ٔن

ها يخنَا َعن ُمفرِد اîذرعَاٍت، فَقَاَل ِيل َرِمحه هللاُ . البسكريالبسكريالبسكريالبسكري. الت¤ثنيِة واجلَمعِ اِ¦ي عََىل َحّدِ ُهو : َسألُت شـَ
 Çُِمذك¤ر ُرَ�ِعي ُمذك¤ر ُرَ�ِعي ُمذك¤ر ُرَ�ِعي ُمذك¤ر ُرَ�ِعي((((: َمجُع اجلَمعِ فَأذرعَات َمجع ٔاذرعَه، ؤاذرعَة َمجُع ِذراعٍ َمعًال ِبقو ٍٍ ، )89(الَبيت ))))ِيف امسِيف امسِيف امسِيف اٍمسٍ

   .)90( حص منه ٔايًضا
َما َشأنُه : ، ٔاي)َما يُسـتََرت : (ال يُعِطي لُزوًما، فَاجلواُب ٔان¤ قَوÇَ ) َما يُسـتََرت : ( قوÇُ  :    ٔايضأايضأايضأايضاوقال  -

اrَواَم من غِري �ستتاُر ال ِبمعَىن ٔانه قَد يَكوُن وقَد ال يُكون، والَعرُب تعُرب �ملضارِعِ وتريُد ِبه 
  ).91(بسكري.َشأنُه هَذا وَدٔابُه ٔابًَدا، فيكوُن هَذا ِمن َذ�: فُالن يُعِطي ويُمنَع، اîي: انقطاعِ كقَوِلهم

ؤايب قَُحافَةؤايب قَُحافَةؤايب قَُحافَةؤايب قَُحافَة    ((((ٕاىل ))))    وِمنُه َمنُقولوِمنُه َمنُقولوِمنُه َمنُقولوِمنُه َمنُقولٌٌٌٌ        ((((: وقوÇُ :وقال ٔايضا - ٍٍ ٍسٍ ْ سَ ْ سَ ْ سَ م العَمل ٕاِىل ٔاربعِة ٔاقسامِ  ))))    َكَعْبِد َكَعْبِد َكَعْبِد َكَعْبِد مشمشمشَمشْ ُمفرٌد، : ؛ قَس¤
ا املفَرد فَهو املراُد ِبقوÇِ  وُمجٌ�، وُمركبٌ  ، )َوُذو اْرِجتَالٍ ... َومنُْه َمْنُقولٌ : (تَركيَب مزجٍ، ومضاف؛ فأم¤

وهو القسُم الثاِين معطوٌف عىل ) ومج�ٌ (بعَد : وَدل¤ عَىل ذَ� قوÇُ  ،منه مفرٌد صفُته ِكذا: ٔاي
، )وَما ِبمزج: (املعين بقوÇِ : ،والث¤الث»برَق َحنُره«: َومنه مفرٌد َمنقوٌل، وُمج�، َحنو: ، ٔاي)منقولٌ (
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ابع ما ليَس بكنيٍة، كعبِد مشٍس، وهذا �ُمس ّمست به العرُب كثًريا، وعبد :املضاُف،وهو ِقسامن: والر¤
ُهو كنيُة واrِ ٔايب بكٍر ) واîِيب قَُحافَة: (ما اكَن كنيًة، وٕاليه ٔاشاَر بقوÇِ : املطلِب، وعبد ِهللا، والث¤اين

د    .)92( بسكري. يِقَ◌ َرِيض ُهللا َعنهالّصِ
ما الفرُق بَني ذان وفَتيان وَ�به، ٔاعين القلَب يف الثاِين واحلذَف يف : فٕاْن قلَت فٕاْن قلَت فٕاْن قلَت فٕاْن قلَت :  إالشارةإالشارةإالشارةإالشارة : وقال ٔايضا -

ٔان¤ الل¤بس حيُصُل عنَد :     فاجلواُب فاجلواُب فاجلواُب فاجلواُب  .فتان؟: ذان، وِيف فَىت فتيان، ومل يقولُوا: أالوِل، وهو ذا فيقالُ 
َحيمتل لفظُ فىت الواحَد واملثىن لَو ُحذفت الالُم، » جاَء فَىت زيدٍ «: ثىن والواحِد، حنوإالضافِة بَني امل 

   .)93( بسكري. قاÇَ ابُن ماٍ� ِيف َرشحِ احلَاِجبية. وهَذا مأموٌن يف اِمس إالشارِة لعَدِم ٕاضافِته
 يدل دال� واحضة ولعل ما مت ٕايراده من ٔاقوال الشـيخ محمد الصغري يف حاشـية الشـيخ احلسن الزÍين

عىل ٔان هذا الرشح وجد قبوال عند رشاح أاللفية ؤاحصاب احلوايش من بعده، فهذه الورقات التسع 
أالوىل من هذه احلاشـية احتوت هذا المك من النقول ليثبت بال شك ماكنة هذا الرشح ؤاثره يف 

     .النحاة الالحقني
يف حاشيته عىل     )94())))هـهـهـهـ1181118111811181((((اهري أالزهري اهري أالزهري اهري أالزهري اهري أالزهري الشـيخ ٔامحد بن عبد الفتاح بن يوسف امللوي القالشـيخ ٔامحد بن عبد الفتاح بن يوسف امللوي القالشـيخ ٔامحد بن عبد الفتاح بن يوسف امللوي القالشـيخ ٔامحد بن عبد الفتاح بن يوسف امللوي الق) ) ) ) 3333

  .رشح املكودي ٔايًضا، حيث نقل عنه ونسب هذه النقول ٕاىل الشـيخ البسكري
أالوَىل : ِفيِه لغتَانِ : املثىن¤ ٕاذا مسي به يبقى عىل حاÇ قبل التسمية، وقال البسكري: فرع: قال امللوي -

وقال يف . َب َما ال يَنِرصف للَعلميِة َوأاللِف والن�ونِ ٔاْن ُجيعَل كِعمران فيعَرب ٕاعَرا: هذه، والث¤انية
اِطِيب : : : : موضع آخر من نفس الصفحة ا يُورُد ِيف َمقاِم ... اîَرُضون: قَاَل الش¤ ¤ه ِمم¤ ُمجَع َهَذا اجلَمَع؛ ٔالن

  ....)95(ونقL البسكري. . . . الت¤عجِب و�سـتعَظامِ 
هو : قال البسكري. الغة، ؤابلغ منه ٔان جيعل مفعوالَماكرَما أالبلغ ٔان جيعل ظرفا للمب: قوÇ: وقال ٔايضا

  .)96( درَج ٔاو منازل املَاكِرم: عَىل حذِف ُمضاٍف، ٔاي
مِري ِيف اجلار واYرور، واملنِجدُ : قوÇ:وقال ٔايضا : مكَن ِيل ُمنِجَدا؟، ُمبتدٔا وَخرب، وُمنِجَدا َحال ِمن الض¤
  .)97( البسكري. الن¤اِرص 

نقل عن هذا الرشح ، ، ، ، )98())))هـهـهـهـ1214121412141214تتتت((((د بن مسعود بن ٔامحد الطرنباد بن مسعود بن ٔامحد الطرنباد بن مسعود بن ٔامحد الطرنباد بن مسعود بن ٔامحد الطرنباططططي ي ي ي محممحممحممحم    ٔابو عبد هللأابو عبد هللأابو عبد هللأابو عبد هللا الشـيخالشـيخالشـيخالشـيخ) ) ) ) 4444
Çضافَِهتا ) ِ< (قْد تُعرُب : تَنِبيهٌ : يف كتابه ٕارشاد املسا� ٕاىل ٔالفية ابن ما� بقو

(
عراَب املقصوِر مَع ا

(
ا

مِري، فَمْن َذ� قَوُل بَعضهِم ىل الض¤
(
َ »ِ<ُهام وتَمًرا«: ا يئِني، فَقالَ ، وُهو مثَل َرجٍل ُخّري ب : ني ٔاحِد شـِ
  .)99( انظر البسكري. ٔاريُد ِ<ُهام وِزدِين تَمًرا: ، واملعَىن »ِ<ُهام وتَمًرا«
رشط تقدمي أالخص ٔان يكو� منصوبني ٔاما ٕاذا اكن ٔاحدهام مرفوعا فيصح :  تنبيهتنبيهتنبيهتنبيه : وقال ٔايضا -

 قاÇ البسكري. ين قامئااالتصال ولو اكن املتقدم غري ٔاخص بل يكون فيه الرفع كـ ٔاكرمتين وخلت
)100(.   
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را: ( قوÇُ  : وقال ٔايضا -   .)101(قاÇ البسكري. ٕاال بوجه واحد وهو حذف النون) َوُكْن ُمَخيـ¤
اتفَق رشوُح أاللفيِة وغِريها فميَا علمنَا ٔان¤ املراَد �ٔالِجش معَر بن عبِد العزيِز، واختلُفوا يف :وقال ٔايضا -

نه ُسل1َُن بُن َعبِد املfِِ بِن مرواَن لُقِّب بذِ�؛ ٔالنّه نَقََص اجلَيَش والبسكري أ ...املراِد �لناقِص 
  .  .  .  .  )102(ٔارزاقَهَم

        ::::ونضيف ٕاىل ما تقدم بعض َمن نقَل قوال واحدا عن الشـيخ محمد الصغري البسكري، فنجد
يف ٔانشد لنا إالمام البسكري رمحه هللا :  قال، ، ، ، )103(    ))))هـهـهـهـ985985985985تتتت((((محمد بن ٔامحد بن جمرب املساريمحمد بن ٔامحد بن جمرب املساريمحمد بن ٔامحد بن جمرب املساريمحمد بن ٔامحد بن جمرب املساري) ) ) ) 5555

Çوفاة ابن ما� وسـنِّه البيت املعلوم، وهو قو  :  
  ).104(قَْد َخبََع ابُن َمـا� يف َخبـَعا    وهو ابُن عَه َكذا َحَىك َمن قَد وَعى            

 وقد ٔاورده البسكري، ، ، ، )هـ919ت(البن غازي وهو محمد بن ٔامحد بن غازي املكنايس ) 105(والبيت
)106(.  
رٔايُت : : : : يف كتابه فتح املوىل، يقول    )107())))هـهـهـهـ1073107310731073ت ت ت ت ((((القسـنطيالقسـنطيالقسـنطيالقسـنطيينينينين    الشـيخ عبد الكرالشـيخ عبد الكرالشـيخ عبد الكرالشـيخ عبد الكرميميميمي الفكون  الفكون  الفكون  الفكون ) ) ) ) 6666

بَفتِح (بَْكٌر : : : : ِيف َحوايش البَسكري عَىل أاللفيِة ضبطَ لفظِة بَْكر املنسوِب ٕاليِه يف الَبيِت، فقاَل فيه
¤َسُب ٕالَيه بَكِريh ) الباءِ  . . . . )108(انهتـى    ....ٔابو قَِبيَ�ٍ ِمن الَعَرِب، وهَو بَكُر بُن وائِل بِن قاِسٍط، والن

        .)109( و�لرجوع ٕاىل رشح البسكري جند ال;م نفسه
من ذ� ، ، ، ، يف حاشيته عىل رشح املرادي    )110())))هـهـهـهـ1096109610961096ت ت ت ت ((((الشـيخ حيي الشاوي امللياين الشـيخ حيي الشاوي امللياين الشـيخ حيي الشاوي امللياين الشـيخ حيي الشاوي امللياين ) ) ) ) 7777

Ç111..(.ا¦يَن بعُض الّشجني:قاَل البسكري يف رشِحه أاللفيةَ وحيمتُل كام ......::::قو(.  
يف     )112())))هـهـهـهـ1274127412741274تتتت((((    اااايسيسيسيس املعروف �بن احلاج املعروف �بن احلاج املعروف �بن احلاج املعروف �بن احلاجالشـيخ ٔامحد بن محمد ابن محدون السلمي املردالشـيخ ٔامحد بن محمد ابن محدون السلمي املردالشـيخ ٔامحد بن محمد ابن محدون السلمي املردالشـيخ ٔامحد بن محمد ابن محدون السلمي املرد) ) ) ) 8888

:  ُمث¤ ٕان¤ البسكري اعرتَض عىل الناظِم ِيف قوÇِ : بقوÇ    ،،،،حاشيته عىل رشح املكودي ٔالفية ابن ما�
¤ام ُهو للمصدِر اِ¦ي هو الفجوُر ال للمرِة ِمنه) عََملٌ ِللَْفْجَره(         .)113( بأن¤ الَفْجرَة واِحُد الُفُجوِر، وجفاِر ٕان
وال يصُح ٔان يريَد ٔان¤ ... «: : : : ا نظر� يف رشح العالمة البسكري وجد� اعرتاضه عىل الناظم بقوÇفٕاذ

 Çََكَذا فَجاِر : ( جفاِر اُمس جنس للَفْجرِة املعدوِل هو َعنه، ٕاذ لَم يقولُوا ذِ� وال يَصُح، فثَبَت ٔان¤ قو
  .)114( »ُمشِلك ) عََملٌ ِللَْفْجَره

َغري أالخرضي البسكري وبآرائه ويف أالخري ٔارجو ٔان ٔاكون  قد وفقت يف التعريف �لشـيخ محمد الص�
اليت مضهنا رشحه عىل ٔالفية ابن ما� واليت تناقلهتا ٔاقالم النحاة، ولعL من الواجب التذكري بأن هذه 
الشخصية مل تلق العناية اليت تسـتحقها يف كتب الرتامج، برمغ اشـهتار وrه عبد الرمحن أالخرضي، 

ن جل علامء اجلنوب اجلزائري ا¦ين عاشوا يف القرن العارش الهجري، فال جند ٕاال تلميحات وهو شأ 
مقتضبة؛ كام ٔارجو ٔاين فتحت الباب ٔامام اrارسني لكشف ما مغض من حياة هذا الرجل، وبعث 

  .ما انَدَرَس من مؤلفاته، وتتبع آرائه يف مؤلفات الالحقني Ç من النحاة
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  ::::صادر صادر صادر صادر الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع وامل واملراجع وامل واملراجع وامل واملراجع وامل
                                                                        

محمد الصغري أالخرضي، رشح أالخرضي عىل بعض فروض أالعيان من خمترص  )1(
ومل ٔاجد ذكًرا لكنيته ٕاال يف هذا . 1، ورقة) 2172/  76: (،مكتبة املسجد النبوي برمق)مخ(خليل

  .املرجع ا¬طوط
) خمطوط(ٔامحد بن داود أالخرضي، العقد اجلوهري يف التعريف �لشـيخ عبد الرمحن أالخرضي، ) 2(

 .2)ورقة(، ق10414: املكتبة الصادقية، تونس، رمق
، وجشرة النور 564،ص 1،جهدية العارفنيو  ،456، ص 384،ص1، جٕايضاح املكنون) 3(

 .185الزكية،ص
عبد الرحامن محمد اجلياليل، õرخي اجلزائر العام، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ) 4(

 .79، ص3،ج1982
وردت هذه النسـبة يف النسخ اخلطية لرشحه، ويف بعض الكتب اليت ذكرته، وسنتعرف علهيا يف ) 5(

 .توثيق نسـبة الكتاب
، منشور الهداية يف كشف حال من ادعى العمل والوالية، )1073ت(كون ينظر عبد الكرمي الف) 6(

، وعبد احللمي 74، ص46،ص1987، 1حت ٔابو القامس سعد هللا، دار الغرب إالساليم، بريوت، ط
 .21، معجم ٔاعالم الزيبان، ص)مخ(الصيد 

محمد نصيف،  عبد الرمحن بن محمد أالخرضي، رشح اجلوهر املكنون يف صدف الثالثة الفنون حت )7(
 .18هـ، ص1430رسا� دكتوراه، اجلامعة إالسالمية �ملدينة املنورة، 

 .37ص،هـ1324مرص، املمينية،طبعة املرونق، امل لسمل ارشح ،أالخرضيعبد الرمحن  )8(
 .32،  ص1، ج2001،- اجلزائر-فوزي مصمودي، ٔاعالم من بسكرة، امجلعية اخلáونية، بسكرة ) 9(
 .21، ص)مخ(معجم ٔاعالم الزيبان عبد احللمي صيد، ) 10(
ينظر Íقوت امحلوي، معجم . الزاب الكبري منه بسكرة وتوزر وقسـنطينة، وطولقة، وقفصة) 11(

 .124، ص3، ج1977البáان، دار صادر بريوت، دط، 
، العدد - اجلزائر –عبد الرمحن تربمسني، آ�ر عبد الرمحن أالخرضي، ا�Y اخلáونية، بسكرة ) 12(

 .38، ص2008السادس، 
 .422، صÍ1قوت امحلوي، معجم البáان، ج) 13(
 .1ٔامحد بن داود أالخرضي، العقد اجلوهري يف التعريف �لشـيخ عبد الرمحن أالخرضي، ورقة) 14(
 .2املصدر نفسه، ق) 15(
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، املكتبة الوطنية اجلزائرية، )مخ(محمد الصغري أالخرضي البسكري، رشح ٔالفية ابن ما� ) 16(
 . 18قة ، ور2669:رمق
 .90املصدر نفسه، ق) 17(
 .72املصدر نفسه، ق) 18(
 .21معجم ٔاعالم الزيبان، ص) 19(
، 1ج ،م2007ٔابو القامس سعد هللا، õرخي اجلزائر الثقايف، دار البصائر، اجلزائر، دط،  )20(

  .500ص
، 2008فوزي مصمودي، العالمة املوسوعي عبد الرمحن أالخرضي، مومف للنرش، اجلزائر، ) 21(

 .21ص
، 11ٔامحد بن داود أالخرضي، العقد اجلوهري يف التعريف �لشـيخ عبد الرمحن أالخرضي، ق) 22(

 .32، ص1ؤاعالم من بسكرة، ج
 .12ٔامحد بن داود أالخرضي، العقد اجلوهري يف التعريف �لشـيخ عبد الرمحن أالخرضي، ق) 23(
، ونيل �بهتاج، 321، ص1، وجذوة �قتباس، ج277جشرة النور الزكية، ص: ترمجته يف) 24(

، موسوعة ٔاعالم املغرب، 72، ص 5، وأالعالم للزرلكي، ج75، ص2، وسلوة أالنفاس، ج586ص
 .846، ص 2ج
 .�لسني والصاد نسـبة ٕاىل قبي� صامتة وسامتة جببال غامرة �ملغرب) 25(
دث، هو ٔامحد بن ٔامحد بن محمد بن عيىس الربنيس الفايس الشهري بزروق، صويف، وفقيه، وحم) 26(

هـ، ٔاخذ العمل عن ٔامئة من املرشق واملغرب، ؤاخذ عنه من ال يعد كرثة، من 846وr بفاس سـنة 
. هـ899مؤلفاته رشح خمترص خليل يف الفقه املاليك، تويف مبرساطة من معل طرابلس، يف صفر سـنة 

، 267، ص1، وجشرة النور الزكية،ج183، ص3،وسلوة أالنفاس، ج91، ص1أالعالم للزرلكي، ج
، وÇ ترمجة وافية يف البسـتان يف ذكر أالولياء 130، ونيل �بهتاج، ص98، ص1ومعجم املؤلفني، ج

 .45والعلامء بتلمسان، ابن مرمي التلمساين، ص 
، وموسوعة ٔاعالم املغرب، 347، ص1، وجذوة �قتباس،ج290ٔالف سـنة من الوفيات، ص ) 27(
 .847، ص 2ج
 .847، ص 2موسوعة ٔاعالم املغرب، ج) 28(
 .13، ص1976ٔامحد املنجور، فهرس ٔامحد املنجور، حت محمد جحي، دار املغرب، الر�ط، ) 29(
 .69رشح أاللفية للبسكري، ق) 30(
  .3، ق)مرجع سابق(العقد اجلوهري يف التعريف �لشـيخ عبد الرمحن أالخرضي )31(
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�لشـيخ عبد  ، العقد اجلوهري يف التعريف275، ص1جشرة النور الزكية،ج: تنظر ترمجته يف) 32(
، تعريف اخللف 547،ص1، هدية العارفني، ج)مخ(الرمحن أالخرضي، ٔامحد بن داود أالخرضي 

، ومعجم 331، 3، وأالعالم للزرلكي، ج14، معجم ٔاعالم اجلزائر، ص63، ص1برجال السلف، ج
 .119، ص2، ج837، ص1املؤلفني، ج

 .97، صأالخرضيالعالمة املوسوعي عبد الرمحن ) 33(
 .7، ص2000دار الرسا�، اجلزائر، طوطي، الشـيخ عبد الرمحن أالخرضي،شمحمد ) 34(
 .3العقد اجلوهري يف التعريف �لشـيخ عبد الرمحن أالخرضي، ق )35(
 .تذكر بعض املراجع ٔانه يف حماربة بدع الصوفية وال مانع ٔان يكون الكتاب جامعا بني االثنني )36(
 .20ص،أالخرضية املوسوعي عبد الرمحن ، والعالم500ص،õ1رخي اجلزائر الثقايف،ج) 37(
 .162، ص õ2رخي اجلزائر الثقايف، ج )38(
 .37املرونق، صلسمل ارشح ، أالخرضيعبد الرمحن  )39(
 .38املرجع نفسه، ص )40(
، ص 2009، 2العامل الصويف، البالد، اجلزائر، ط  أالخرضيبو زÍين اrراp، عبد الرمحن  )41(

215.  
  .75للبسكري، ق رشح ٔالفية ابن ما�) 42(
  .77املرجع نفسه، ق) 43(
  .10املرجع نفسه، ق) 44(
  .28املرجع نفسه، ق) 45(
  .6املرجع نفسه، ق) 46(
  .15املرجع نفسه، ق) 47(
  .18املرجع نفسه، ق) 48(
، من )هـ960(قامس بن محمد بن محمد بن قامس بن ٔايب العافية الشهري �بن القايض، وr سـنة ) 49(

ادي، ورشح أاللفية، وحاشـية عىل رشح الرشيف عىل االٓجرومية، تويف مؤلفاته تعليق عىل املر 
، 2، ومعجم املؤلفني، ج209، ص1، فهرس الفهارس، ج198دليل مؤرح املغرب، ص).هـ1022(

 .833، ص1، وهدية العارفني، ج654ص
 .215 -ح: منه نسخة يف املكتبة الوطنية املغربية، الر�ط، رمق) 50(
املكتبة الوطنية املغربية، ) مخ(العافية، ٕايضاح املسا� ٕاىل ٔالفية ابن ما�  قامس بن محمد بن ٔايب) 51(

 .528، ق215 -ح: رمق
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 .1، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق1ق ،املرجع نفسه) 52(
  .40 : سورة احلاقة، االٓية) 53(
  .51 : سورة القصص، االٓية) 54(
 .2ح أاللفية للبسكري، قوينظر رش ،6، ق)مخ( ٕاىل ٔالفية ابن ما� ٕايضاح املسا�) 55(
 .20، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق18املرجع نفسه، ق) 56(
 .4، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق26املرجع نفسه، ق) 57(
  .15:سورة الزمر، االٓية) 58(
 .13، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق60ٕايضاح املسا� ٕاىل ٔالفية ابن ما�، ق)59(
 .16ر رشح أاللفية للبسكري، ق، وينظ62املرجع نفسه، ق) 60(
 .23، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق79املرجع نفسه، ق) 61(
 .26، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق89املرجع نفسه، ق) 62(
 .26، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق90املرجع نفسه، ق) 63(
 .27، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق91املرجع نفسه، ق) 64(
 .33، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق101فسه، قاملرجع ن ) 65(
 .59، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق206املرجع نفسه، ق) 66(
 .300املرجع نفسه، ق) 67(
 .66رشح أاللفية للبسكري، ق) 68(
 .67، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق305ٕايضاح املسا� ٕاىل ٔالفية ابن ما�، ق) 69(
 .81رشح ٔالفية ابن ما� للبسكري، ق، وينظر 492املرجع نفسه، ق) 70(
  .56 : سورة أالعراف، االٓية) 71(
  .18 : سورة املزمل، االٓية) 72(
 .54ينظر رشح أاللفية للبسكري، ق) 73(
  .17 : ، االٓيةالشورىسورة ) 74(
  .78 : سورة يس، االٓية) 75(
 .173ٕايضاح املسا� ٕاىل ٔالفية ابن ما�، ق ) 76(
 .60ح أاللفية للبسكري، ق، وينظر رش 208املرجع نفسه، ق) 77(
احلسن بن يوسف الزÍين الفايس املاليك من بين عبد الواد ٔابو الطيب، من آ�ره حاشـية عىل ) 78(

. رشح االٓجرومية للرشيف، ورشح الالمية، وحاشـية عىل خمترص خليل، وحواش عىل املكودي
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، 1لعارفني، ج، وهدية ا1218، ص3، وموسوعة ٔاعالم املغرب، ج597، ص1معجم املؤلفني، ج
 .291ص
ورقة، والثانية  38، 2188: توجد مهنا نسختان يف املكتبة الوطنية اجلزائرية، أالوىل حتت رمق) 79(

 .هـ1191نسخت سـنة  ،ورقة 1167R (45 - 735( 112: يف فهرس فانيان برمق
 .4، ق 2188: حاشـية الزÍين عىل رشح املكودي، املكتبة الوطنية اجلزائرية، رمق) 80(
 .1رشح أاللفية للبسكري، ق )81(
  .38: سورة املائدة، االٓية) 82(
 .2، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق4حاشـية الزÍين عىل رشح املكودي، ق ) 83(
  .112:سورة هود، االٓية) 84(
 .2، ورشح أاللفية للبسكري، ق4حاشـية الزÍين عىل رشح املكودي، ق )85(
 .5املرجع نفسه، ق ) 86(
 .3، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق5 املرجع نفسه، ق) 87(
 .3، ورشح أاللفية للبسكري، ق6املرجع نفسه، ق ) 88(
َردْ :  قال ابن ما�) 89(   ِيف اٍمس ُمذك¤ر ُرَ�ِعي مبَْد       َ�ِلٍث افعٌ� َعهنُم اط¤

، 2002، 1ابن ما�، منت ٔالفية ابن ما� يف النحو والرصف، مؤسسة الرسا�، بريوت، ط
  .101ص
 .5، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق6حاشـية الزÍين عىل رشح املكودي، ق )90(
 .9، ورشح أاللفية للبسكري، ق7املرجع نفسه، ق ) 91(
 .12، ورشح أاللفية للبسكري، ق8املرجع نفسه، ق ) 92(
 .13، ورشح أاللفية للبسكري، ق9املرجع نفسه،ق ) 93(
، وهدية العارفني، 172، ص1م املؤلفني، ج، ومعج421، ص1ترمجته يف فهرس الفهارس، ج) 94(
 .178، ص1ج
ينظر رشح املكودي وهبامشه حاشـية ٔامحد عبد الفتاح امللوي أالزهري، دار الفكر، بريوت، ) 95(

 .4، ورشح ٔالفية ابن ما� للبسكري، ق12دط، دت، هامش ص
 .6، وينظر رشح أاللفية للبسكري، ق15املرجع نفسه، ص) 96(
 .29، ورشح أاللفية للبسكري، ق34املرجع نفسه، ص) 97(
)98 ( Ç ين أالموي، الطرنباطي، حنوي،من ٔاهل فاسsهو ٔابو عبد هللا محمد بن مسعودبن ٔامحد، الع

عمل �ٔالدب، ٔاصL من أالندلس، من مؤلفاته بلوغ ٔاقىص املرام يف رشف العمل وما يتعلق به من 
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سلوة . هـ1214تويف بفاس سـنة  أالحاكم، وٕارشاد السا� ٕاىل ٔالفية ابن ما� يف النحو،
، جشرة 96، ص7، وأالعالم للزرلكي، ج713، ص3،ومعجم املؤلفني، ج268، ص2أالنفاس،ج
 .374، ص1النور، ج

 ،هـ1305ٔابو عبد هللا محمد بن مسعود الطرنباطي، ٕارشاد املسا� ٕاىل ٔالفية ابن ما�، املغرب،) 99(
 .5، ورشح أاللفية للبسكري، ق43طبعة جحرية، ص

 .9، ورشح أاللفية للبسكري، ق78املرجع نفسه، ص) 100(
 .10، ورشح أاللفية للبسكري، ق79املرجع نفسه،ص) 101(
 .68، ورشح أاللفية للبسكري، ق270املرجع نفسه، ص) 102(
ٔاخذ عن عبد الواحد ) هـ898(محمد بن ٔامحد بن عبد الرمحن بن جمرب املساري، وr سـنة) 103(

، 3، وسلوة أالنفاس، ج63فهرس املنجور، ص). هـ985(ويف سـنةالونرشييس ؤايب معران الزواوي، ت
  .156ص
، اخلزانة امللكية �لر�ط، )مخ(محمد بن ٔامحد بن جمرب املساري، حاشـية عىل ٔالفية ابن ما� ) 104(

  .1، ق2791:برمق
�لرمز تساوي مخًسا وسـبعني، وفق : تساوي اثنني وسـبعني وسـ�ئة، وعه: خبع: �لرمز) 105(

  . عند املغاربة حساب امجلل
  .228، ص2يراجع نفح الطيب للمقري، ج

 .2رشح أاللفية للبسكري، ق) 106(
، 1980ترمجته يف õرخي اجلزائر العام، عبد الرحامن محمد اجلياليل، دار الثقافة، بريوت، دط، ) 107(
، 160، ص2، وõرخي اجلزائر الثقايف، ج192، ص1، تعريف اخللف برجال السلف، ج149، ص3ج

 .179، ص4م للزرلكي، جوأالعال
، فتح املوىل يف رشح شواهد الرشيف بن يعىل، حت ٔابو أالنوار )1073ت(عبد الكرمي الفكون) 108(

 .311م، ص2007، 1دحية، دار اخلليل القامسي، املسـي�، اجلزائر، ط
 .255، ص70رشح أاللفية للبسكري، ق) 109(
عيىس الشاوي امللياين، وr مبدينة مليانة هو ٔابو زكرÍ حيي بن محمد بن محمد بن عبد هللا بن ) 110(

هـ، وهبا نشأ، تنقل بني تلمسان واجلزائر لطلب العمل، تصدر للتدريس يف خمتلف العلوم، 1030سـنة
من مؤلفاته رشح التسهيل، وكتاب يف ٔاصول النحو، وحاشـية عىل رشح املرادي، تويف سـنة 

، ومعجم ٔاعالم اجلزائر، 187، ص2تعريف اخللف برجال السلف، ج. هـ، ودفن مبرص1096
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، 2،وهدية العارفني، ج1132،ص2، وفهرس الفهارس، ج214، ص9، وأالعالم للزرلكي، ج186ص
 .533ص
حيي الشاوي، حاشـية عىل املرادي، خمطوط مبركز [اد اللبيني لáراسات التارخيية، ) 111(

 .171، ق1828: طرابلس، حتت رمق
، من ٔاهل املغرب أالقىص املعروف �بن احلاج ملردايسا السلميمحد بن محمد ابن محدون هو أ ) 112(
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