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منيج السمسيمي ( 715ىـ770-ىـ) في الدراسة النحوية
في ضوء كتابو شفاء العميل في إيضاح التسييل

حسين إبراىيم مبارك
ممخص

التسييل أعظم كتاب في النحو ألف بعد كتاب سيبويو لصاحبو جمال الدين بن

مالك ت ( 672ىـ ) شغل العمماء والدارسين ُمذ أُلف إلى يومنا ىذا ُشرح ستة وستون
ظ بالشيرة التي تستحقيا وصاحبنا (
شرحاً منيا حظي بشيرة واقره وأخرى لم تح َ
السمسيمي ) لم يحظَ ىو وال كتابو بالشيرة التي تميق بو  .لذلك سمط البحث الضوء

درس شواىده
عمى منيج ىذا العالم في الدراسة النحوية من خالل كتابو ىذا َ .
ومنيجو ومنزلتو العممية وموقفو من الخالف وانتيى بنتائج منيا :
 -1إن السمسيمي كثير االحتجاج بالحديث الشريف .
 -2لو آراء متميزة في النحو .
 -3كان بارعاً في عرض مسائل الخالف .

 -4يتميز بأسموب واضح موجز سمس العبارة .
 -5كانت شخصيتو واضحة طيمة صفحات الكتاب .
لم يكن بصرياً وال كوفياً بل كان يذىب مذىب القياس الصحيح والنقل الكثير

واهلل أعمم .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد ِ
هلل ِ
رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وأصحابو
ُ
 ،ومن سار عمى ىديو إلى يوم الدين  .أما بعد :
فالتسييل من أج ّل الكتب وأشيرىا في عممي النحو والصرف  .أسمو ( تسييل

الفوائد وتكميل المقاصد ) إال أنو اختصر بين النحويين باسم ( التسييل )  .والذي

يبدو من عنوانو أنو وضع لتيسير النحو  .وكان خالصة التجربة النحوية التي
ٍ
ٍ
فصل لم
وستة ومئتي
خاضيا ابن مالك وقد اشتمل عمى مقدمة واثنين وثمانين باباً ،

تترك كبيرةً وال صغيرة ليا قيمتيا من فني النحو والصرف إالّ أحصتيا .
وقد شغل التسييل العمماء طوال ستة قرون منذ ألفو صاحبو أي من القرن
السابع اليجري إلى أواخر القرن الثالث عشر  ،بل لقد وصل األمر بأبي حيان

النحوي ت ( 745ىـ ) وىو أشد النحاة مخالفة البن مالك إلى أن يفرض عمى نفسو
أالّ يقرئ أحداً إالّ فيو  ،أو في كتاب سيبويو (. )1

 ، )2فمنيم من شرحو

ومما يدل عمى أىميتو أنو ُشرح ستةٌ وستون شرحاً (
مرتين كما فعل ابن عقيل ت ( 769ىـ ) والعيني ت ( 855ىـ ) ومنيم من شرحو
ثالث مرات كما فعل أبو حيان وابن ىشام ت ( 761ىـ ) وىذه الشروح منيا ما ىو
قسم منيا شيرةً في
مطبوع ومنيا ما ىو مخطوط ومنيا ما ىو مفقود وقد حاز ٌ
827ىـ ) وناظر
األوساط النحوية كشروح أبي حيان وابن عقيل والدماميني ت (
ظ بالشيرة التي يستحقيا  .وكتابنا
الجيش ت ( 778ىـ ) وشرح المؤلف  .وقسم لم يح َ

كثير من كتب النحو
ميدان البحث لم يشتير الشيرة التي تميق بو وبمؤلفو فقد خال ٌ
التي جاءت بعد مؤلفو من ذكره .

ومما يدلك عمى عدم شيرة ىذا السفر ومؤلفو أن محققو الدكتور ( عبد اهلل عمي
الحسيني البركاتي ) اعتمد في تحقيقو عمى نسخة فريدة وحيدة قال عنيا إنيا ( :
كانت مجيولة عند كثير من المتخصصين في المخطوطات والمؤلفات بوجو عام ...
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فمم يذكرىا بروكممان  ...ال في األصل وال في الممحق  ...كما أن حاجي خميفة لم
يذكرىا في كشف الظنون  ،كما أنيا لم تذكر في ذيل كشف الظنون وال في ىدية
العارفين  .وباختصار فإني لم أجدىا في أي فيرس من فيارس المخطوطات التي
رجعت إلييا والتي تربو عمى مئة وعشرين فيرساً من فيارس المكتبات في العالم )

(. )3

كما لم أقف عمى بحث أو دراسة تناولت السمسيمي وكتابو ( شفاء العميل في
إيضاح التسييل ) الميم إالّ تمك الصفحات التي كتبيا المحقق في مقدمــة تحقيقــو

اء ومؤلفات كما
لمكتاب  .مع أن كتب الت ارجــم والطبقات تذكر أن لمسمسيمي آر ً
سيتضح بعد سطور  .وعمى ىذا األساس فقد حاول بحثنا ىذا أن يسمط الضوء عمى
ليعرف بالسمسيمي وكتابو من لم يعرفو ويذ ّكر بو من نسيو .
ىذا الكتاب ومؤلفو ّ
وقد تركزت الدراسة عمى ثالثة مباحث يسبقيا تمييد تناولت فيو ( السمسيمي في
سطور ) اختصرتو اختصا اًر شديداً ألن محقق الكتاب قد أفاض في ذكر حياتو وما

يتعمق بيا من جوانب اجتماعية وعممية  .أما المبحث األول فقد تناولت فيو ( منيجو
في عرض المادة العممية )  .وأما المبحث الثاني فقد تناولت فيو ( شواىده عمى
اختالف أنواعيا ) وأما المبحث الثالث فقد تناولت فيو

( موقفو من

مسائل الخالف ) .
كل ذلك جاء بشكل موجز لعل الباحث يفتح الطريق لمن يريد أن يخصو بدراسة
شاممة ألنو جدير بأن تفرد لو دراسة مستقمة تضعو الموضع العممي الالئق بو واهلل
الموفق .

الباحث
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 تمييد -السمسيمي وآثاره العممية في سطور

أ -أسمو وكنيتو ولقبو  :اتفقت المصادر التي ترجمت لو عمى أن كنيتو أبو عبد اهلل
إال أنيم اختمفوا في اسم أبيو وجده ولقبو عمى أقوال ال حاجة لنا بتفصيميا ألن
الباحث يبدأ من حيث انتيى اآلخرون فقد أغنانا محقق الكتاب الدكتور ( عبد اهلل
الحسيني ) عن الخوض فييا (. )4
ب -والدتـو  :لم تذكر المصادر التاريخية سنة والدتو غير أن محقق كتابو ( شفاء
العميل ) رجح أن تكون سنة ( 715ىـ ) (. )5
ج -شيوخو  :لم تذكر كتب الطبقات من شيوخو الذين سمع عنيم غير عبد الرحيـم
بن إبراىيـم أبي اليسر (  . )6غير أن ابن حجـر ت ( 852ىـ ) بعد ما ذكر شيخـو
ىذا قال  ( :وغيره ) (. )7
وىذه العبارة تدل ص ارحـةً عمى أن ىناك شيوخاً آخرين أخذ عنيم السمسيمي عموم

العربية إال أن كتب الطبقات لم تذكرىم لنا .

د -تالمذتـو  :رغم أن معظم المصادر التي ترجمت لمسمسيمي ذكرت أنو تصدر
ضنت عمينا بذكر أسماء تالمذت ــو فمم تذكر لنا
التدريس في الجامع األمــوي  .إال أنيا ّ
منيم سوى ابن حجــي المصري الكناني (  . )8جاء في آخر المخطوط  ( :الحمد هلل
ق أر ىذا الكتاب المبارك عمى مصنفو وشرحـو بمفظو من أولو إلى آخـره في أيام شغمو
معو ألبوابو وفصولو بحمد اهلل تعالى وعونـو وحسن توفيقو أبو بكر بن عمي بن
خطيب كفر عامر المصري الكنانـي غفر اهلل لو وعفا ) (. )9
ويبدو أن الكناني ىذا ىو الذي كتب نسخة المخطوط الفريدة التي اعتمد عمييا
المحقق .

ىـ -وفاتـو  :اختمفت المصادر التي ترجمت لمسمسيمي في وفاتو عمى أقو ٍ
ال ثالثة
والذي ترجح عند المحقق أن وفاة السمسيمي كانت سنـة ( 770ىـ ) استناداً إلى روايـة

معاصـره ابن ارفـع السالمي ت ( 774ىـ ) وتمميذه ابن حجي ()10
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و -منزلتـو العمميـة  :السمسيمي عالم نحوي ماىـر كان مشيو اًر في عصره  ،ولكنو

صار فيما بعد مغمو اًر مطمو اًر تحت غبار السنين  ...نظ اًر إلى ضياع مؤلفاتو  ...أو
اختفائيا في زوايا اإلىمال والنسيان  ...وال شك في أن د ارسـة عالم ماىر مغمور تعد

كونوُ يجمّي شخصيـة نحوية مغمورة في
كسباً عممياً ال يخمو من الجدة في حد ذاتو ُ ،
عصرنا الحاضر لما كان ليا من ميارة في النحو والصرف ومكانـة في اإلفتاء

والتدريس في الجامـع األموي  .وقـد أجاد كثي اًر من العموم وقام بتدريسيا وحفظ التنبيـو

واأللفيـة (  . )11وكان كثير المطالعة والمذاكرة  ،فيجتمع حولو طالب المعرفة
ويترددون إليو (. )12
يشيد لعمميتو ىذه ما تركو لنا من مصنفات منيا :
 -1شفاء العميل في إيضاح التسييل  :وىو شرح لكتاب تسييل الفوائد وتكميل

المقاصد البـن مالك  .يقـع في ثالثـة أجـزاء حققـو ونش ـره في بيروت الدكتــور عبد اهلل عمـي

الحسينــيعام 1406ىـ 1986 -م .

 -2أسئمة في العربيـة  :وىي أسئمة سألو عنيا السبكي ت ( 752ىـ ) فأجابو ذكرىا غير

وقفت عمى ىذه
واحد من أصحاب الطبقات (  . )13قال السيوطـي ت ( 911ىـ ) ( :
ُ
ضمن
األسئمـة وأجوبتيا وذكرتيا في الطبقات الكبرى في ترجمة السبكي ) (  . )14وقد ّ

بعضاً منيا في كتابو ( شفاءالعميل ) (. )15

 -3أرجوزة في التصريف  :ذكرىا أصحاب الطبقات (. )16

 -4تعميق في التفسير (. )17
 -5شرح المنياج في الفقو (. )18
المبحث األول

منيج السمسيمي في عرض المادة العممية
بدأ السمسيمي كتابو بمقدمة أسيب فييا بذكر التحميد والتوحيد وفضل الموحدين
ثم أكثر من تمجيد سيد األنبياء والمرسمين ( صمى اهلل عميو وسمم ) وفضل أتباعو
وبيان منزلتيم يوم الدين  .إن ىذه المقدمة الطويمة التي سطرىا في صفحتين يمكن
أن نستشف من خالليا أثر النزعة الدينية التي طغت عميو  .ولم يبين لنا السمسيمي
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في مقدمتو المنيج الذي سمكو في الكتاب واكتفى باإلطراء عمى كتاب التسييل وذكر
أنو سيوجز الكالم عميو خشية اإلطالة (  . )19غير أن الباحث ومن خالل قراءاتو
المستفيضة لمكتاب حاول أن يحدد بعض األسس التي اعتمدىا السمسيمي في شرحو
سيبين بعد قميل .
ىذا كما ُ
أبواب الكتاب ومادتو العممية
لما كان شفاء العميل شرحاً لتسييل ابن مالك كما ىو واضح من العنوان وكما

نص عمى ذلك السمسيمي في مقدمتو  .لذلك رتب أبواب كتابو وفق ما رتب ابن مالك
تسييمو فبدأ الكتاب بعد المقدمة بـ ( باب شرح الكممة والكالم وما يتعمق بو ) و (
باب إعراب الصحيح اآلخر والمعتل ) و ( باب إعراب المثنى والمجموع عمى حده )
إلى أن ختم المادة النحوية بـ ( باب اإلغراء والتحذير ) ثم شرع في شرح األبواب
الصوتية والصرفية بدأىا بـ ( باب أبنية األفعال ومعانييا ) و ( باب ىمزة الوصل )
إلى أن ختميا بـ ( باب زيادة األلف في مائة ومائتين ) والمالحظ أن األبواب
الصرفية قد تخممتيا أبواب نحوية كـ ( باب إعراب الفعل وعوامل الجزم والنصب

والممنوع من الصرف ) وال ُّ
يعد ىذا مأخذاً عمى السمسيمي ألنو شارح لكتاب (
التسييل ) وشأن ُّ
الشراح االلتزام بمنيج المؤلف في الترتيب والتبويب .
ويمكن أن نجمل أبرز مالمح منيج السمسيمي في كتابو باألمور اآلتية :
أ -االختصار غير المخل

ال شك في أن كتب النحو تفاوتت فيما بينيا في المنيج  ،ما بين مفرط مسيب

ٍ
ومختصر مقل  .ومنيم من سمك منيجاً وسطاً بين أولئك وىؤالء  .وبعد قراءة
،

مستفيضة لمكتاب رأى الباحث أن السمسيمي قد اتخذ لنفسو منيجاً وسطاً يقوم عمى

أساس االلتزام باالختصار غير المخل وتجنب اإلسياب واإلطالة التي من شأنيا أن

تبعد القارئ عن اليدف المنشود لمنحو وتغرقو في بحار الجدل والمنطق والحجاج
والتعميالت والتأويالت المتكمفة يتضح ذلك من السطور األولى لمقدمتو إذ قال واصفاً

منيجو ( فال حاجة إلى سؤال وجواب مخافة التطويل ) (

 )20في إشارة منو إلى

ابتعاده عن ( الفنقمة ) التي كانت سمة بارزة عمى منيج ابن مالك في التسييل ( )21
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 .وىو مع التزامو بمنيج االختصار الذي لم َي ِحد عنو طوال شرحو لمتسييل إال أنو
يستوفي جميع المسائل التي أوردىا ابن مالك في التسييل  .وىذه السمة في
االختصار داللة عمى أن اليدف من وضع ىذا الكتاب ىو تعميمي يؤيد رأينا ىذا أنو
كان متصد اًر لمتدريس في الجامع األموي كما مر عند الحديث عن حياتو في التمييد

.

ِ
فحسب بل نراه يكرر
ولم يكتف السمسيمي بالتصريح عمى منيجو ىذا في مقدمتو ْ
ىذا التصريح في مواطن شتى من كتابو إذ قال في باب ( ال ) العاممة عمل ( َّ
إن )

يد ال قائم وال قاعد ،
شارحاً قول ابن مالك  ( :وكذا التالييا خبر مفرد )  ( :نحو ز ٌ
قال ح ( يعني أبا حيان )  ( :أفيم قولو خبر مفرد أنو إذا ولييا وىو جممة ال يمزم
تكرارىا ) وليس كذلك بل إن كانت أسمية لزم تكرارىا إال في ضرورة كاألبيات التي
ذكرتيا في التعميقة قبل ىذه فإن التطويل ليس من غرضنا ) (. )22
وم ْف َعل ) بقولو ... ( :
ويكرر التأكيد عمى منيجو ىذا عند حديثو عن ( فُ َعال َ
وم ْسَبع
ومسدس ُ
وسباع َ
ىذا كمو مسموع من العرب وما بينيما قياس وىو ُسداس َ

ومتْ َسع قاسو الكوفيون والزجاج عمى ما ُسمع أوالً وقال ح
ثمن وتُساع َ
وم َ
وثُمان َ
البناءان مسموعان وانشد في ( الشرح الكبير ) ابياتاً عمى الكل ولكني أردت
االختصار ألني قصدتو أول الكتاب ) (. )23

ب -نقد ظاىرة التكرار عند ابن مالك
تأكيداً عمى منيج االختصار الذي سمكو السمسيمي في شرحو ( لمتسييل ) فقد

وجو نقداً البن مالك عمى تك ارره بعض المسائل الواردة فيو إذ أحصى
َ
ثالث عشرةَ
مسألة مكررة منبياً عمييا بقولو  ( :قد كرر الشيخ ىذه المسألة فيما ال ينصرف )
( )24و ( وقد ُذ ِك ار في الظروف فال حاجة إلى الكالم ىنا ) (  )25و ( قد تقدم ذلك
في باب المبتدأ وىو تكرار منو رحمو اهلل ) (  )26و ( ىذه المسألة تكررت بحروفيا

في الموصول ) ( )27إلى غير ذلك من العبارات التي تدور في فمك ىذا المعنى .
ج -موقف السمسيمي من ابن مالك
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اشرنا سابقاً إلى بعض المواضع التي انتقد فييا السمسيمي ابن مالك وىي ظاىرة

التكرار  .ويتجمى منيجو واضحاً في التعامل مع كتاب التسييل فيو ال يكتفي بشرح

عبارة التسييل وتوضيحيا وفك ما غمض منيا فحسب وانما يعترض عمى ابن مالك
أو ينبو عمى ما أغفمو  .أو يرد عميو أو يستحسن رأي أبي حيان في الرد عمى ابن

مالك وأحياناً يدافع عن ابن مالك ويعترض عمى أبي حيان  ،أو يعتذر عن ابن مالك
في بعض المسائل  ،أو يتبنى أريـو في الرد عمى بعض النحاة ( )28إلى غيـر

ذلك من المواقف التي تكشف عن شخصيتو العممية كما ىو موضح في األمثمة
اآلتية :
 -1اعتراضو عمى ابن مالك
لمسمسيمي اعتراضات وردود كثيرة عمى ابن مالك  ،منيا اعتراضو عميو في عده
وقدك فتكون الياء
قدني ْ
( قد ) اسماً لكفى فتستعمل استعمال أسماء األفعال فتقول ْ
والكاف في موضع نصب  .قال السمسيمي  ( :إال أنو ذكر في باب أسماء األفعال
–

أنيا تكون ﭐسماً لـ ( اكتفى )  ،وىنا ذكر أنيا ﭐسم لـ ( كفى ) ولم َأر أبا حيان
رحمو اهلل – نبو عمى ذلك واهلل أعمم ) (. )29
 -2نقد عبارة التسييل
وردت في شفاء العميل عبارات كثيرة وجو فييا السمسيمي نقداً إلى عبارات

التسييل منيا عمى سبيل المثال تعميقو عمى قول ابن مالك  ( :وال تستعمل ( إحدى )

في تنييف وغيرِه دون إضافة ) قال السمسيمي  :ىذا ليس بجيد والصواب في إصالح
لفظ التسييل أن يقال  ( :وال تستعمل ( إحدى ) في غير تنييف دون إضافة كقولو
تعالى (

 

 )30( ) و (





 )31( ) وأما في التنييف فتستعمل دون
إضافة نحو ( إحدى وعشرون امرأة ) ()32
 -3التنبيو عمى ما أغفمو ابن مالك
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نبو السمسيمي عمى أمور أغفميا ابن مالك بعبارات واضحة صريحة من مثل ( وأغفل

المصنف شرطين ) و ( لم يفسر الشيخ ) و ( في ىذا نظر ) و ( ليس بجيد ) مثال ذلك

ما نقمو عن ابن مالك عند كالمو عن حذف الضمير العائد الموصول المنصوب قال ( :
ويجوز حذف عائد غير األلف والالم إن كان متصالً منصوباً بفعل أو وصف ) .

واستدرك السمسيمي عميو موضعين آخرين يجوز فييما حذف العائد المنصوب قال :

( واغفل المصنف شرطين  :أحدىما  :أن يكون الضمير متعيناً لمربط نحو  :جاءني

الذي ضربتو  ،فإن لم يتعين لمربط لم يجز حذفو نحو  :جاءني الذي ضربتو في داره

 ،ال يجوز أن تقول  :جاءني الذي ضربت في داره ألنو ال ُيدرى أىو المضروب أو
غيره  ،والثاني  :أن يكون الفعل تاماً فإن كان ناقصاً لم يجز حذف الضمير
يد أي  :ليسو ) (. )33
المنصوب ال تقول  :جاءني الذي ليس ز ٌ
د -موقف السمسيمي من الخالف بين أبي حيان وابن مالك

ُّ
يعد أبو حيان أكثر النحاة خصومةً البن مالك فقد تعقبو في مسائل كثيرة وطعن

فيو وانتقص منو وأكثر ما أَخذ عميو إكثاره من االستشياد بالحديث الشريف  .وكتابو
( التذييل والتكميل في شرح التسييل ) كثرت فيو الطعون والردود عمى ابن مالك .
أما السمسيمي فمم يقف مع أحد منيما عمى حساب اآلخر وانما وقف مع ما يراه

صحيحاً باألدلة التي يسوقيا فيو يدافع عن ابن مالك ويرد عمى أبي حيان  .وأحياناً

يستحسن مذىب أبي حيان ويعترض عمى ابن مالك  .وأحياناً يذكر المسألة الخالفية

من دون ترجيح ليذا الرأي أو ذاك  .كل ذلك يكشف لنا شخصية السمسيمي غير

المنحازة وغير المتعصبة إلى مذىب نحوي أو شخصية نحوية  .ولعل الخوض في
مواقفو ىذه بحاجة إلى بحث مستقل لذلك سأجمل بعضاً من مالمح الخالف بينيما

بشيء من اإليجاز وعمى النحو اآلتي :

 -1دفاعو عن أبن مالك واعتراضو عمى أبي حيان
نقل السمسيمي قول ابن مالك في باب المضمرات ( إذا ولي الميم ضمير لزم
اإلشباع وأجاز يونس التسكين نحو (



 ... )34( ) وال أعمم في ذلك سماعاً  ،إال ما
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( غريب الحديث ) (  : )35من قول عثمان ( رضي اهلل

اىمني الباط ُل شيطاناً ) وتعقب أبو حيان قول ابن مالك بقولو  ( :واذا
عنو )  ( :أر ْ
عمم فقد َعمِ َم سيبويو ويونس ) (  . )36قال السمسيمي مدافعاً عن ابن مالك  :ولم
لم َي ْ
يرد أبو حيان عميو بآية وال ببيت إنما قال  :فقد عمم يونس وسيبويو فال يضر جيل
المصنف واهلل أعمم (. )37
إن النحاة عامةً لم يوردوا شاىداً
والحق مع ما ذىب إليو ابن مالك والسمسيمي إذ ّ
غير ما أورده ابن مالك  .وال أحد منيم أعرف من ابن مالك بالشواىد ولو كان أبو
حيان يحفظ شاىداً عن سيبويو ويونس وغيرىما لكان أورده تنكيالً بابن مالك .

 -2اكتفاؤه بإيراد اعتراض أبي حيان عمى ابن مالك

نقل السمسيمي قول ابن مالك في باب ( شرح الكممة والكالم وما يتعمق بو ) ( :
الكممةُ لفظ مستقل ُّ
دال بالوضع )  ...احترز من المفظ الميمل كديز مقموب زيد ،

قال أبو حيان  ( :واحت ارزه عن الميمل ليس بجيد ألنو قبل ىذا الفصل ذكر لفظ
االستقالل والمفظ الميمل ال يدخل تحت قولو مستقل ) (

 . )38نقل السمسيمي

اعتراض أبي حيان ىذا ولم يعمق عميو ولم يستحسن ىذا الرأي أو ذاك (. )39
 -3استحسان رأي أبي حيان في الرد عمى ابن مالك
ذكر ابن مالك أن من أسباب حذف نون التثنية ( تقصير الصمة ) مستشيداً

بقول الشاعر (: )40

ىوى
خميمي ما إن أنتما الصادقا ً

إذا خفتما فيو عذوالً وواشيــا

فحذفت نون التثنية من ( الصادقا ) تقصي اًر لصمة ( أل ) واعترض عميو أبو

حيان ( بأنو يجوز أن تكون ُحذفت ألجل اإلضافة  ،واسم الفاعل إذا كان فيو األلف
والالم جاز أن يضاف إلى ما ليس فيو األلف والالم إذا كان مثنى أو مجموعاً )
( . )41واستحسن السمسيمي مذىب أبي حيان ىذا بقولو  ( :وىو اعتراض حسن ) (. )42

102

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

المبحث الثاني
منيج السمسيمي في إيراد الشواىد
سمك السمسيمي مسمك ابن مالك في اإلكثار من االحتجاج بالقرآن الكريم
وقراءاتو والحديث الشريف وكالم العرب المنثور والمنظوم  .فقد نقل شواىد ابن مالك
في التسييل وأضاف عمييا ما حفظ من شواىد حتى أن قارئ الكتاب ليجد أن
صفحاتو قد امتألت بالشواىد عمى اختالف أنواعيا فال يكاد يجد قاعدة نحوية أو
أيدىا بشواىد عدة كما سيتضح في طيات الصفحات القادمة
صرفية أو صوتية إالّ ّ
إن شاء اهلل تعالى .
أ -القرآن الكريم وقراءاتو
لقد أكثر السمسيمي من االستشياد بالقرآن الكريم وقراءاتو إلثبات القاعدة النحوية
يقدمو عمى
 ،إيماناً منو بأن القرآن الكريم أوثق النصوص المنقولة بالتواتر وأفصحيا ّ
ما سواه من الشواىد  ،وال ُي ْؤثر شاىداً عميو  .وقد احتج بالقراءات القرآنية المتواترة

والشاذة ولم ييدر شيئاً منيا  ،بل ىي حجة عنده في كل ما نقل  .وسمك في

االحتجاج بالقرآن وقراءاتو طرائق عدة يطول ذكرىا إال أننا نوجز منيا ما يمي :

 -1رد رأي البصريين وموافقة الكوفيين
جاء في باب االستثناء ( وال يمتنع استثناء النصف خالفاً لبعض البصريين وال

يجوز ىذا البعض من البصريين  :عندي
استثناء األكثر وفاقاً لمكوفيين ) ( . )43فال ّ
عشرةٌ إال خمسةً والحجة عمييم (   
   
 ، )44( )   وال يمتنع
استثناء األكثر عند الكوفيين والحجة ليم (  
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 )45( )   ألن من سفو
نفسو أكثر (. )46
 -2إثبات القواعد الصوتية والصرفية والنحوية
من ذلك استشياده بقراءة (  )47( )  و ( 
 )48( ) عمى أبدال األلف ىمزة (

)49

واحتجاجو بقراءة (  )50( )  شاىداً
عمى أن تخفيف ( الذين ) لغة من لغات العرب  ،قال  ( :لم يجيء شاىد عمى ىذه

المغة إال ( ىذه القراءة ) ) (  . )51ىذه العبارة تشير إلى اىتمام السمسيمي بالقراءات
واألخذ بيا ولو كانت شاذة  .وكثي اًر ما كان يكتفي بالشاىد القرآني يبني عميو قاعدة
نحوية لتسير خمف النصوص القرآنية  ،كاحتجاجو بقراءة حمزة وحفص

(    
 )52( )  شاىداً عمى استتار الضمير في (
كاد ) (. )53

 -3توجيو القراءة القرآنية

ومن منيجو انو يوضح موطن الشاىد في اآلية ويوجو القراءة توجيياً يجعميا

السمال ( )  
داخل ميدان القاعدة النحوية كتوجييو قراءة أبي َّ

( )54عمى أنيا ﭐسم لمبراءة والتنزيو والتنوين دليل عمى االسمية أخرجو من باب
االستثناء (. )55
 -4غزارة الشاىد القرآني

ومن مميزات منيجو أنو كان غزير االستشياد بالقرآن الكريم فعند حديثو عن (
إذا ) استشيد بست آيات قال  ( :وربما وقعت موقع ( إذ ) كقولو تعالى
(  
  
 )56( ) و ( إذ ) موقعيا كقولو تعالى (
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مصدرة بفعل
 )57( ) وتضاف أبداً إلى جممة
ّ
 
ظاىر كقولو تعالى (
 )58( )  و
( 
مقدر قبل أسم يميو
 )59( ) أو ّ
 
فعل كقولو تعالى (
  
)61( ) )60( )  
.
القراء الذين
ويطول الحديث عن منيجو في االستدالل بالقرآن الكريم وقراءاتو و ّ
ذكرىم واحتج بقراءاتيم إال أنيا خطوات عمى الطريق رسمتيا لمن يريد أن يتصدى
لدراسة الشاىد القرآني عند السمسيمي .
ب -الحديث الشريف
يشمل مصطمح الحديث الشريف أقوال األنبياء ( عمييم السالم ) وعمى رأسيم
النبي محمد ( صمى اهلل عميو وسمم ) وأقوال الصحابة وأىل البيت والتابعين ( رضي
اهلل عنيم جميعاً ) (  . )62وقد تباينت مواقف النحاة من االحتجاج بو بين ُمكثر

ومقل ومتوسط بين أولئك وىؤالء  .ومن الغريب أن أصحاب التراجم والنحاة والباحثين
يعدوا السمسيمي من بين النحاة المكثرين من االحتجاج بو فال
المحدثين عموماً لم ّ
نبالغ إذا قمنا إنو كان قمةً في االحتجاج بالحديث الشريف مطمقاً  ،نقمو واحتج بو

وبنى عميو األحكام النحوية  ،ولم يفرق بين ما روي منو بمفظو وما روي منو بمعناه ،
ووضع الحديث في االحتجاج بعد القرآن الكريم إذ لم يرفض االحتجاج ولو بحديث

واحد  ،ولم ُيعب عمى أحد من النحاة الذين سبقوه احتجاجو بالحديث فيو إذن غزير
االستشياد بو يؤيد صحة ما ذىبنا إليو أنو احتج ٍ
بمئة واثني عشر حديثاً شريفاً شممت
باإلضافة إلى أقوال النبي ( صمى اهلل عميو وسمم ) بعض أقوال سيدنا موسى ( عميو

السالم ) ( )63وكثي اًر من أقوال الصحابة وأىل البيت ( رضي اهلل عنيم ) من مثل :
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ابن عباس (  )64وأبي بكر الصديق (  )65وعائشة (  )66وعمر بن الخطاب ( )67
وعمي بن أبي طالب (  )68وفاطمة الزىراء (  )69وموقف السمسيمي من االحتجاج
بالحديث الشريف بحاجة إلى بحث مستقل  ،لذلك سأوجز بعض مالمح احتجاجو بو
تاركاً الباب مفتوحاً لمن يريد أن ُيكمل ىذا البحث .
من ذلك استشياده بالحديث الشريف إلثبات القواعد النحوية من مثل ذكره قول
أغير الدجال أخوفني عميكم ) (  )70شاىداً عمى
النبي ( صمى اهلل عميو وسمم ) ُ ( :
جواز اتصال نون الوقاية بأفعل التفضيل (  . )71وأورد قولو ( صمى اهلل عميو وسمم
ِ
الصدمة األولى ) (  )72شاىداً عمى أن ( عند ) قد يراد بيا
الصبر عند
إنما
)ّ (:
ُ
الزمان (. )73
وتابع ابن مالك في تجويزه الفصل بين المضاف والمضاف إليو بالجار
والمجرور ( )74محتجاً عمى ذلك بقولو ( صمى اهلل عميو وسمم )  ( :ىل أنتم تاركو
لي صاحبي ) (. )75

ولكي يثبت صحة القاعدة النحوية التي استنبطيا من الحديث الشريف كان كثي اًر

ما يشفع الشاىد الحديثي بشواىد فصيحة أُخر كالقرآن الكريم والكالم الفصيح المنثور

والمنظوم  ،من ذلك ما ذكره في باب القسم من َّ
أن ( الالم ) تنفرد في االتصال

بالفعل المضارع من غير نون التوكيد ( )76محتجاً عمى ذلك بقولو ( صمى اهلل عميو
وسمم ) ِ ( :
عمي أقو ٌام أعرفيم ويعرفوني ) (  )77وأيد ىذا الحديث الشريف بما
ليرُد َّ
ورد من قول الشاعر :

ابن ٍ
ردني
َّ
أوس َحمفةً ُلي ّ
تألى ُ
كانين مغائ ُـد ()78
إلى نسوٍة
ّ

وقول ابن رواحة :
فال وأبــي لنأتييا جميعاً
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ومما ُّ
يدل عمى اىتمامو بالشاىد الحديثي وحفظو لو ّانو كان أحياناً يورد أكثر
من حديث لممسألة الواحدة  ،كاحتجاجو عمى مجيء خبر ( جعل ) جممة فعمية
( )80؛ إذ استشيد بثالثة أحاديث ىي قول النبي ( صمى اهلل عميو وسمم ) ( :
فجعل كمّما جاء ليخرج رمى في فيو بحجر ) (  )81وقولو ( عميو الصالة والسالم ) :

( فما جعل يشير بيده إلى السماء إالّ انفرجت ) (  )82وقول ابن عباس ( رضي اهلل
أن يخرج أرسل رسوالً ) (. )83
عنيما )  ( :فجعل الرجل إذا لم يستطع ْ
والشاىد الحديثي عند السمسيمي ىو الفيصل الذي يفصل بين النحاة فيما كانوا

فيو يختمفون فيحتج بو لتأييد مذىب أو رد آخر  ،من ذلك تأييده الفراء ت ( 207ىـ )
الذي ذىب إلى أن ( النكرة المقصودة الموصوفة في النداء تُؤثر العرب نصبيا
اقبل ) (  )84بقولو ( صمى اهلل عميو وسمم ) (  ( : )85يا
يقولون يا رجالً عظيماً ْ
ِ
عظيم ) (. )86
عظيماً ُيرجى لكل
بي المقام أكثر في بيان منيجو في االستدالل بالحديث
وال أريد أن يطول ّ
الشريف بيد أنني أريد أن أنبو عمى أن السمسيمي قد يشير إلى صحة الحديث أو

ضعفو  ،قال عند كالمو عمى عن ( بيد ) في االستثناء المنقطع مضافة إلى صمتيا
السالم )  ( :أنا

أن ومعمولييا ) أنيا بمعنى ( غير ) كما قيل عنو ( عميو
( ّ
أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قر ٍ
يش ) (  )87أي غير أني  ،ثم عمّق عميو

الناس عمى عدم صحتو ) (. )88
َكثر ُ
بقولو  ( :وىذا الحديث أ َ
ج -كالم العرب

ميم من روافد استنباط القواعد النحوية اعتمد
كالم العرب المنثور والمنظوم ر ٌ
افد ٌ
عميو النحاة في ضبط أصوليم وأقيستيم  ،والسمسيمي من النحاة المتأخرين تابع
المتقدمين في االستشياد بأقوال الفصحاء من العرب  ،استشيد بما استشيدوا بو ونقل
عنيم ما سمعوه من العرب .
وحظي الكالم المنثور بعناية لدى السمسيمي أقل من عنايتو بالكالم المنظوم إذ
صدرىا بعبارات من مثل  :قوليم
أورد أربعين قوالً ومثالً من أقوال الفصحاء وأمثاليم ّ
ويقال ( ، )90وقول العرب ( ، )91وحكي عن العرب أنيم قالوا في مثل من
(ُ ، )89
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أمثاليم (  ، )92وقول بعض الفصحاء (  . )93وكان في مواضع كثيرة يشرح قصـة
المثل  ،ويوضح مفرداتو وأىتم باألقوال التي نقميا سيبويو عن العرب في كتابو وبمغ
من عنايتو بأقوال الفصحاء أنو أورد عند حديثو عن إضمار الفعل في باب اإلغراء
عشر مثالً وقوالً عن العرب (. )94
أثني َ
فتعد مصد اًر ميماً من مصادر توثيق المادة المسموعة وليست
أما لغات العرب ّ
القبائل عمى درجة واحدة من الفصاحة  ،وال االحتجاج بيا واحد  ،فالبصريون كانوا

متشددين في األخذ بيا  ،وال يقبمون كالم من اختمط بالحواضر في حين اعتمد
الكوفيون القبائل نفسيا التي اعتمدىا البصريون فضالً عن اعتمادىم ليجات أخرى

( . )95وقد تواتر عند الدارسين ما نقمو السيوطي ت ( 339ىـ ) في تحديد القبائل
التي أُخذت عنيا المغة وىي قيس وتميم وأسد وىذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين .
ثم ذكر القبائل التي لم يحتج بكالميا لمخالطتيا من جاورىا من األعاجم وىي لخم
وجذام وقضاعة وغسان وتغمب والنمر وبكر وعبد القيس وأىل اليمن (. )96
وقد سمك السمسيمي مسمك البصريين في االستدالل بمغات العرب الفصيحة التي
أُعتمد عمييا في الغريب  .والتصريف واإلعراب  ،وأكثر ما احتج بمغة بني تميم
( )97وقريش (  )98إذ احتج ليما بسبعة مواضع  ،ثم أىل الحجاز احتج ليم بستة
مواضع (  ، )99ثم قيس احتج ليم بثالثة مواضع (  . )100ثم أسد وكنانة وىذيل

احتج ٍ
لكل منيم بموضع واحد فقط (  . )101وليست المغات كميا عنده بدرجة واحدة
من الفصاحة بل كان ينبو عمى المغة المشيورة واألقيس والمغة الشاذة والضعيفة .
أما الكالم المنظوم فيعد من أىم المصادر التي اعتمد عمييا النحاة في صياغة

ظ أي نوع من أنواع الشواىد بالعناية واالىتمام لدى
القواعد النحوية  .ولم يح َ

السمسيمي أكثر من اىتمامو وعنايتو بالشاىد الشعري إذ بمغ مجموع ما احتج بو من

أشعار وأرجاز ألفاً وخمسمئة وتسعة وأربعين شاىداً وىذه العناية لم تكن خاصة عند
السمسيمي فحسب بل نجدىا عند النحاة السابقين لو فقد اعتنوا بو شرحاً وتحميالً

واستشياداً وألفوا فيو المؤلفات (. )102
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وقد احتج السمسيمي بطبقات الشعراء الفصحاء الذين درج النحاة عمى االستدالل
بكالميم إذ احتج لمجاىميين بشعر امرئ القيس (

 ، )103وطرفة (  ، )104وعنترة

( ، )105وزىير (  )106وغيرىم  .ومن المخضرمين احتج بشعر لبيد (

، )107

وحسان (  ، )108والحطيئة (  ، )109كما احتج بشعر الشعراء اإلسالميين من مثل
كعب بن زىير (  ، )110وكعب بن مالك (  ، )111والفرزدق (  ، )112وجرير
(  . )113وتوقف في االستشياد عند إبراىيم بن ىرمة (

 )114ت ( بعد 150ىـ )

وىو آخر الفصحاء الذين توقف النحاة عنده في االستشياد (  . )115ولم يحتج بشعر
الميم إال بيتاً واحداً منسوباً إلى أبي نواس وىو ( : )116
المولدين ّ
ٍ
مأسوف عمى ٍ
زمن
غير
ُ
الح َزِن
ينقضـي باليم و َ

أورده شاىداً عمى إجراء ( غير ) مجرى ( ما ) في النفي إذا أُضيفت إلى

الوصف فتُجعل مبتدأ ويرفع ما بعد الوصف بو كما لو كان بعد نفي صريح ويسد
مسد خبر المبتدأ (  . )117وقد ترخص النحاة في االحتجاج بشعر المولدين بشروط
كثيرة أىميا أن ال يكون الشاىد في موضع يصدق عميو تعريف الشاىد أو الحجة
لحن السمسيمي المولّدين صراحةً وخطّأىم كالحريري والمتنبي ( )119
(  . )118وقد ّ
واقتصرت عنايتو كما أسمفنا عمى االحتجاج بشعر الفصحاء من أصحاب الطبقات
الثالث اإلول فقد أكثر من االحتجاج بشعرىم وسمك في ذلك طرائق متعددة من ذلك
إيراده البيت الشعري معزواً إلى قائمو تارة  ،وغير معزو إليو تارة أخرى .

كما أكثر من االحتجاج باألبيات المجيولة القائل  .وأكثر ما ُيورد البيت كامالً
وقد يكتفي بذكر موطن الشاىد فقط فيقتطعُ نصفو  .وقد يأتي بأكثر من شاىد شعري
عمى أثبات القاعدة النحوية  .وقد ُيورد الشواىد الشعرية منفردة أو يدعميا بشواىد
فصيحة أُخرى .

ويعده شاذاً ُيحفظ وال ُيقاس
وال يقيس عمى الشاىد الواحد المفرد وانما ينبو عميو ّ
عميو  .إلى غير ذلك من الطرائق األخرى التي سمكيا في االستدالل بالكالم المنظوم
وحسبنا ما قدمناه .
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المبحث الثالث
مسائل الخالف الواردة في الكتاب

أولى ابن مالك مسائل الخالف عناية كبيرة في تسييمو حتى امتألت بيا

صفحاتو فال يكاد القارئ يجد مسألة ُيذكر فييا الخالف إالّ تعرض ليا ابن مالك ،
فرجح ىذا الرأي مرة  ،و ّأيد ذلك الرأي مرة أخرى  .ومما يدل عمى غ ازرة الخالف في

التسييل أن الباحث ( عبد المجيد ياسين الحميدي ) كتب رسالة ماجستير سماىا بـ (

ضمنيا ُجل المسائل النحوية الخالفية
مسائل الخالف النحوي في تسييل ابن مالك ) ّ
ٍ
جماعات وأفراداً وكذا فعل مع
في التسييل ذكر فييا خالف ابن مالك مع البصريين

الكوفيين (. )120

ولما كان ( شفاء العميل ) شرحاً لتسييل ابن مالك كان البد أن يكون ىو اآلخر

َم ْعنياً بمسائل الخالف فقد أورد ك ّل ما أورده ابن مالك من خالفات وزاد عمييا ما
أسعفتو حافظتو وعمميتو  ،ولم تكن الخالفات مقتصرة عمى النحو فحسب بل شممت
كثي اًر من المسائل الصرفية والصوتية وىو في كل ىذه المسائل الخالفية التي ذكرىا

يصرح ّأنو ينتمي إلى ىذا المذىب أو ذاك  ،بل كان في معظم مسائل الخالف
لم ّ
يكتفي بإيراد المسألة الخالفية كما ىي من دون أن ينتصر إلى ىذا المذىب أو ذاك

وال ينقل حججيم وأدلتيم  .ولعل ىذا يؤيد منيجو في االختصار الذي أشرنا إليو في
المبحث األول وكما ىو موضح في األمثمة اآلتية :
قال في أصل اإلعراب  :ومذىب البصريين أنو أصل في األسماء وفرع في
األفعال  ،ومذىب الكوفيين أنو أصل في كل واحد منيما (  ، )121وذىب بعضيم
إلى أن الفعل أحق باإلعراب من االسم ( . )122وجاء في باب الضمير أن مذىب
البصريين في ( أنا ) أن اليمزة والنون ىما الضمير فقط وأن األلف تزاد في الوقف
كياء السكت  .ومذىب الكوفيين أنيا كميا الضمير (. )123
وقال عند حديثو عن ضمير الفصل ( اختمف القائمون باسمية ضمير الفصل
ىل لو موضع من اإلعراب أم ال فذىب البصريون القائمون بٱسميتو ومنيم الخميل أنو
ال موضع لو من اإلعراب ومذىب الكسائي أن موضعو كموضع ما بعده ومذىب
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يد ىو القائم ) فيو في موضع رفع
الفراء أن موضعو كموضع ما قبمو فإذا قمت ( ز ٌ
ظننت زيداً ىو
عمى مذىبيما ؛ ألن ما قبمو مرفوع وما بعده مرفوع واذا قمت ( :
ُ

القائم ) فيو في موضع نصب عمى المذىبين أيضا ألن ما قبمو منصوب وما بعده

منصوب ) (. )124
ىذا ىو المنيج العام الذي درج عميو في ذكر مسائل الخالف بعدم ترجيح ىذا
الرأي أو ذاك  .وىو حينما يذكر المصطمحات يذكر مصطمحات المذىبين من دون
أن يتبنى أحد المصطمحين كقولو عن ضمير الشأن  ( :وىذه التسمية عند البصريين
ويسمى ضمير المجيول عند الكوفيين  ،سموه ضمير المجيول قالوا ألنو عندىم ال
ُيدرى ما يعود عميو ) (. )125
وفي موضع آخر قال ( ( من المضمرات المسمى عند البصريين فصالً وعند
الكوفيين عماداً ) سمي فصالً لمفصل بين شيئين ال يستغني أحدىما عن اآلخر ،

معتمد عميو في تقدير المراد ومزيد البيان ) (  )126وكثي اًر ما كان
وسمي عماداً ألنو
ٌ
يختم الخالف ما بين البصريين والكوفيين بعبارة ( واهلل أعمم ) (  )127ومع كونو
أن لو مواقف متباينة مع المسائل
عرض أكثر مسائل الخالف من غير ترجيح إال ّ
ورد عمييم في إحدى عشرةَ مسألة
الخالفية األخرى فقد أيد الكوفيين في أربع مسائل ّ
وكذا خالف البصريين في مسألتين وخالف الفريقين عمى السواء في مسألة واحدة

وحجتو في كل ذلك السماع أو القياس كما موضح في األمثمة اآلتية .
فقد وافق الكوفيين وابن مالك في جعل االسم المرفوع بعد ( من ُذ ومذ ) فاعالً

لفعل محذوف (  ، )128خالفاً لمبصريين الذين جعموا المرفوع بعدىما مبتدأ خبره

محذوف ( . )129وخالفيم في عدم إجازتيم إعمال صيغة المبالغة ( مفعال ) عمل
يرد عمييم ) ( )130
ٱسم الفاعل قال ( ومذىب الكوفيين أنيم ال ُيعممونو وىذا السماع ّ
لمنحار بوائكيا  ،وبقول الكميت ( )131
مستدالً بما روي عن العرب من قوليم ّ :إنو
ٌ

:

ِ
الجزور فحا
أبدان
شم
مياوين َ
ُ
ٌ
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لكن ) مستدلين بقول الشاعر :
وخالفيم في إجازتيم زيادة الالم في خبر ( ّ
..........

ولكنني من َّ
لعميد ()132
حبيا
ُ

بقولو  ( :وال حجةَ فيما أوردوه لشذوذه وامكان الزيادة كما زيدت مع الخبر

مجرداً ) (  . )133ومثمما خالف الكوفيين فقد خالف البصريين أيضا  ،من ذلك

مخالفتو ليم في منع صرف المنصرف لمضرورة قال  ( :والسماع يرد عمييم ومن

ذلك قول الشاعر (: )134
ـازم
فمــا كان ٌ
قيس وال حـ ٌ
ِ
رداس في مجمــع
يفوقان م َ

وقال اآلخر (: )135

يرى الراؤون في الشفر ِ
ات منيا

ِ
ب والظبينـا
َ
وقود ابي حباح َ
ولو طرائق أُخر في إيراد المسائل الخالفية غير ما ذكرناه  .وحسبنا ما قدمناه
دليالً عمى عنايتو بمذاىب النحاة  .وقد رأيناه في عدة مواطن ُيشير إلى مذىب
المغاربة (  ، )137والبغداديين (  )138وغيرىم مما يدل عمى سعة اطالعو ودقة
أمانتو في نقل كل ما وصل إليو من آراء  .وىو ال ينسى في كل ذلك أن ينسب
الرأي إلى شيخو ابن مالك إن كان قد نقمو عنو واهلل أعمم .
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الخاتمة
من سنن اهلل تبارك وتعالى أن جعل لكل بداية نياية  ،وىا أنذا أضع الممسات
األخيرة عمى ىذا البحث الموسوم بـ ( السمسيمي ومنيجو في الدراسة النحوية في
ضوء كتابو شفاء العميل في إيضاح التسييل ) فأقول وباهلل التوفيق إن البحث قد
خمص بنتائج كثيرة أُوجز منيا ما يمي :
 -1يعد شفاء العميل من الشروح الميمة لتسييل ابن مالك  ،كتبو صاحبو بأسموب
يسير ابتعد فيو عن األطناب الممل واالختصار المخل  ،بل سمك منيجاً بين ىذا

وذاك .

 -2لم يكن السمسيمي ناقالً وشارحاً كما يفعل غيره من النحاة المتأخرين فحسب بل

كانت لو شخصيـة واضحة وقفنا عمييا في أثناء الدراسة تجمت في براعتو في عرض

المادة العممية ومناقشتـو آراء ابن مالك والرد عميو أحياناً وموافقتـو لو أحياناً أخرى

وترجيحـو بعض مسائل الخالف وآ ارئـو المستقمـة وحفظ الشواىد التي أتى بيا تعزي اًز
لمقاعدة النحويــة وغير ذلك  .وقـد سمك منيجاً موضوعياً إزاء الخصومــة بين ابن

مالك وأبـي حيان فقد كان يؤيد ما يـراه موافقاً لألصول النحويــة من سماع وقياس
سواء أكان الحق مع ابن مالك أم مع خصمـو  .وكان في مواضـع عـدة ال يوافق

الخصمين بـل يذىب مذىبـاً يخالف رأييما  .وكـذا فعل مـع النحاة المتقدمين
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والمتأخرين والمعاصريـن ؛ إذ نقل آراءىم مع المناقشــة والتحميل والموافقــة والرد كل
صح عن فصحاء العرب
ذلك يشفعو بالحجاج العقمي والقياس المنطقي المشفوع بما ّ
.
 -3كان القرآن الكريم بقراءاتو المتواترة والشاذة الرافد األول في استنباط القواعد
النحوية والصرفي والصوتيـة ُيقدمـو عمى ما سواه وال ُي ْؤثر شاىداً عميو شأنو شأن ابن
مالك  .ونظر إلى القراءات نظرة إجالل واكبار إذ لم يرد منيا قراءة واحدة بل ىي
حجة عنده عمى اختالف مشاربيا .
 -4أما الحديث الشريف فيو يمي القرآن الكريم مرتبـة في االحتجاج عند السمسيمي إذ
سمك مسمك ابن مالك في االحتجاج بما روي منو بمفظو أو معناه  .ومن الغريب أن
الباحثين لم يذكروا السمسيمـي ضمن الذين أكثروا من االستدالل بالحديث الشريف مع
عشر حديثاً  .ولم
أنـو توسع في االحتجاج بو إذ بمغ مجموع ما أورده منو مئـةً وٱثنـى َ
يرفض االحتجاج ولـو بحديث واحد ولـم يكن في استداللو بو مقتص اًر عمى كالمـو (

صمى اهلل عميو وسمم ) بل شمل أيضاً ما روي عن أىل البيت والصحابة ( رضي اهلل

عنيم جميعاً ) .

 -5لقد كانت لو عناية واضحة في االستدالل بكالم العرب المنثور والمنظوم اتخذه
رافداً ثالثاً في بناء األحكام النحوية إذ نقل شواىد النحاة الذين سبقوه وناقشيا  ،وبين

مواطن االستدالل بيا مشي اًر إلى شواىد الكوفيين والبصريين وقد رأينا عنايتو

الواضحــة بمغات العرب إذ احتج بالقبائل الفصيحة التي يعتد بكالم أصحابيا ولم

يحتج بمغات من خالط العجم .
 -6كانت لو عناية بمسائل الخالف النحوي فـأورد معظميا بشيء من اإليجاز ؛ إذ
لم يـورد أدلـة الفريقين وحججيم طمباً لالختصار  .وكان أحياناً يرجــح ىذا الرأي أو

ذاك معتمداً عمى السماع والقياس .

كل ذلك تناولو البحث بشيء من اإليجاز والسمسيمي بحاجة إلى دراسة مستقمة

تظيره بصورتو الالئقة التي يستحقيا وىو جدير بأن يدرس أكثر من دراسة فمم أجد
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أحداً وضعو في مكانتو التي تميق بو مع أنو ال يقل شأناً عن غيره من النحاة

. المتأخرين

وأخي اًر اسأل اهلل تعالى أن يجعل ىذا العمل مقبوالً عنده ويدرجو في ضمن

.  إنو ولي ذلك والقادر عميو. الدراسات التي تخدم لغة قرآنو

Abstract
( The Method of Al-Salseelie ( d : H 770 ) in the study of
grammar in view of his book ( Shafa Al-A’leel fi Idhah Altasheel )
By:Ins.Dr.Hussein Ibraheem Mobarak / Diyala University /
College of Education – Al-Assmai / Dept. of Arabic
The book which is entitled " Al-Tasheel " is regared the
greatest book ever authored after Seebawayh’s book . The
book is composed by Jamal-u-ddin bin Malik ( d : H 672 ) .
It has been the centre of attention by scholas and
researchers ever since it was composed . However , this work
has been commentated on sixty-six times , some of these
commentation have been received with great favour , yet
others have not been received with due approval . In this
regard , let us reveal a fact that Al-Salseelie has not been
awarded the due attention , neither has his book . This is
why the researcher believes it necessary to shed light on the
method pursued by this scholar in the domain of grammer
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studies . In this research . the systematic method adopted in
the composition of this book , the exemplification cited , the
scholarly status of the scholar concerned as well as his
attiudes towards the issues of controversy have been given
prominence to . At the condusion , the researcher has come
up with these findings :
1- Al-Salseelie draws on exemplification considerably ,
especially from the
holy Hadith .
2- he has outstanding attitudes towards grammar
3- he is ingenious in the presentation of controversial issues .
4- his style is characterized by being succinct and smooth .
5- his diction reflects his personality all over the work .
From all that has been presented , we can infer that he is
neither a Basri nor a Kufi rather he used to adopt a straight
forward analogy as well as abundant – quotation strategy .
ىوامش البحث
. )  ( و: )  مقدمة التسييل بقمم الدكتور ( يوسف خميف: ) ينظر1(

) ) أحصاىا الدكتور ( عبد اهلل عمي الحسيني البركاتي ) محقق ( شفاء العميل2(
وعقد ليا فصالً ذكر فيو أسماءىا وأسماء مؤلفييا وأماكن وجودىا والكتب التي
. 54-41 :  شفاء العميل:  ينظـر. أشارت إلييا أو نقمت عنيا

. 5 :  مقدمة المحقق: ) المصدر نفسو3(
. 19 :  المصدر نفسو: ) ينظر4(
.  الصفحة نفسيا:  المصدر نفسو: ) ينظر5(
. 351/2 :  ترجمتو في الدرر الكامنة: ) تنظر6(
.  والصفحة نفسيا:  المصدر نفسو: ) ينظر7(
. 52/12 : ) تنظر ترجمتو في الضوء الالمع8(
. 1146 :  شفاء العميل: ) ينظر9(
. 32-29 :  تفاصيل الخالف في المصدر نفسو: ) تنظر10(
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(  )11التنبيو في الفقو عمى مذىب اإلمام الشافعي ألبي إسحاق الشيرازي ت (
476ىـ )  ،ينظـر :كشف الظنون . 489/1 :
( )12ينظر  :الدرر الكامنة  ، 129/4 :وبغية الوعاة . 88 :
( )13ينظر  :الدرر الكامنة  ، 129/4 :وشذرات الذىب  ، 189/6 :وىدية العارفين
. 163/6 :
( )14ينظر  :بغية الوعاة . 88 :
( )15ينظر  :شفاء العميل . 35 :
( )16ينظر  :الدرر الكامنة :

 ، 129/4وبغية الوعاة  ، 88 :وىدية العارفين :

. 163/6
( )17ينظر  :طبقات المفسرين . 222/2 :
( )18ينظر  :الدرر الكامنة  ، 129/4 :وبغية الوعاة . 88 :
( )19شفاء العميل . 94 :
( )20المصدر نفسو  :الصفحة نفسيا .
( )21الفنقمة  :ىي نحت لعبارة ( فإن قيل ) فالنحاة القدماء درجـوا عمى اإلكثار منيا
لغرض تعميمي وىو أن النحوي يتصور سؤاالً يطرحـو القارئ فيضـع عبارة ( فإن قيل

كذا  ،فالجواب كذا )

وأول من أكثر من استعمال ىذه العبارة حسب اطالعاتي المحدودة ىو ابن
جني ت ( 392ىـ )
في كتابو ( سر صناعة اإلعراب ) .
( )22شفاء العميل . 384 :
( )23المصدر نفسو . 906 :
( )24المصدر نفسو . 167 :
( )25المصدر نفسو . 732 :
( )26المصدر نفسو . 750 :
( )27المصدر نفسو . 843 :
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( )28أحصى قسماً منيا محقق شفاء العميل  ،ينظر  :مقدمة التحقيق . 79-73 :
( )29المصدر نفسو . 974 :
( )30المدثر . 35 :
( )31القصص . 26 :
( )32شفاء العميل . 570 :
( )33المصدر نفسو . 230 :
( )34آل عمران . 143 :
( )35النياية في غريب الحديث . 177/2 :
( )36التذييل والتكميل . 232/2 :
( )37شفاء العميل . 175 :
( )38التذييل والتكميل . 16/1 :
( )39شفاء العميل . 96-95 :
( )40البيت مجيول القائل ولم أقف عمى أحد استشيد بو قبل ابن مالك في شـرح
التسييل ، 65/1 :
وىو أيضاً في َى ْم ِع اليوامع . 162/1 :
( )41التذييل والتكميل . 243/1 :
( )42ينظر  :شفاء العميل . 137 :
( )43البحر المحيط . 353/8 :
( )44المزمل . 3-2 :
( )45البقرة . 130 :
( )46شفاء العميل . 504 :
( )47الرحمن  ، 56 :والقراءة في مختصر في شواذ القراءات . 149 :
( )48الفاتحة  ، 7 :والقراءة في المحتسب . 124/1 :
( )49شفاء العميل . 1011 :
( )50الفاتحة  ، 7 :والقراءة في مختصر في شواذ القراءات . 1 :
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( )51شفاء العميل . 224 :

( )52التوبة  ، 117 :والقراءة في الحجة  ، 178 :والكشف . 510/1 :
( )53شفاء العميل . 206 :
( )54يوسف  ، 31 :والقراءة في  :مختصر في شواذ القراءات . 63 :
( )55شفاء العميل . 511 :
( )56الجمعة . 11 :
( )57غافر . 71-70 :
( )58سبأ . 43 :
( )59المنافقون . 1 :
( )60التكوير . 2-1 :
( )61شفاء العميل . 471-470 :
( )62ينظر  :تدريب الراوي  ، 8 :والظواىر المغوية والنحوية في كتب الغريبين :
. 16-14
( )63شفاء العميل . 803 :
( )64المصدر نفسو . 533 ، 336 :
( )65المصدر نفسو . 690 ، 872 :
( )66المصدر نفسو . 958 ، 402 :
( )67المصدر نفسو . 669 ، 969 ، 344 :
( )68المصدر نفسو . 118 :
( )69المصدر نفسو . 136 :
( )70سنن ابن ماجة . 1356/2 :
( )71ينظر  :شفاء العميل . 187 :
( )72صحيح البخاري . 79/2 :
( )73ينظر  :شفاء العميل . 484 :
( )74ينظر  :المصدر نفسو . 728 :
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( )75صحيح البخاري . 197/5
( )76ينظر  :شفاء العميل . 693-692 :
( )77صحيح البخاري . 87/8 :
( )78قائمو زيد الفوارس  ،ينظر  :شرح الحماسة . 557/2 :
( )79ديوانو . 149 :
( )80ينظر  :شفاء العميل . 346 :
( )81صحيح البخاري . 105/2 :
( )82المصدر نفسو . 22/2 :
( )83المصدر نفسو . 120/2 :
( )84شرح االشموني . 138/3 :
( )85شعب اإليمان . 385/3 :
( )86ينظر  :شفاء العميل . 805 :

( )87قال الشوكانـي ( ت 1250ىـ )  ( :ال أصل لو ومعناه صحيح ) ينظر :
الفوائد المجموعـة
في األحاديث الموضوعة . 327 :
( )88ينظر  :شفاء العميل . 516 :
( )89ينظر  :المصدر نفسو . 1081 :
( )90ينظر  :المصدر نفسو . 708 :
( )91ينظر  :المصدر نفسو . 938 :
( )92ينظر  :المصدر نفسو . 1062 :
( )93ينظر  :المصدر نفسو . 417 :
( )94ينظر  :المصدر نفسو . 839 :
( )95ينظر  :مدرسة الكوفة  ، 178 :والشاىد وأصول النحو في كتاب سيبويو :
. 81
( )96ينظر  :االقتراح . 45-44 :
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( )97ينظر  :شفاء العميل 902 ، 718 ، 222 ، 812 ، 525 ، 381 ، 257 :
( )98ينظر  :المصدر نفسو :

، 902 ، 769 ، 516 ، 420 ، 330 ، 231

. 1027
( )99ينظر  :المصدر نفسو . 889 ، 525 ، 523 ، 501 ، 381 ، 107 :
( )100ينظر  :المصدر نفسو . 1013 ، 468 ، 435 :
( )101ينظر  :المصدر نفسو . 213 ، 209 ، 330 :
( )102ينظر  :عصور االحتجاج في النحو العربي :

 ، 17والشاىد النحوي عند

جمال الدين بن مالك . 142 :
( )103ينظر  :شفاء العميل  890 ، 498 ، 312 :وغيرىا .
( )104ينظر  :المصدر نفسو  962 ، 544 ، 257 :وغيرىا .
( )105ينظر  :المصدر نفسو  545 ، 389 ، 154 :وغيرىا .
( )106ينظر  :المصدر نفسو  1131 ، 551 ، 547 :وغيرىا .
( )107ينظر  :المصدر نفسو  399 ، 227 ، 193 :وغيرىا .
( )108ينظر  :المصدر نفسو  503 ، 316 ، 250 :وغيرىا .
( )109ينظر  :المصدر نفسو  951 ، 826 ، 702 :وغيرىا .
(  )110ينظر  :المصدر نفسو . 726 ، 710 ، 547 :
(  )111ينظر  :المصدر نفسو . 872 :
(  )112ينظر  :المصدر نفسو  1043 ، 571 ، 470 :وغيرىا .
(  )113ينظر  :المصدر نفسو  873 ، 216 ، 99 :وغيرىا .
(  )114ينظر  :المصدر نفسو . 552 :
(  )115ينظر  :تأريخ آداب العرب . 354/1 :
(  )116البيت ليس في ديوانو  ،ينظر  :اليمع . 309/1 :
(  )117ينظر  :شفاء العميل . 274 :
(  )118ينظر  :الرواية واالستشياد بالمغة . 102-101 :
(  )119ينظر  :شفاء العميل  135 :و . 169
121

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

( )120ينظر  :مسائل الخالف النحوي في تسييل ابن مالك . 311 -70 :
( )121ينظر  :أسرار العربية . 28 :
( )122ينظر  :شفاء العميل . 114 :
( )123ينظر  :المصدر نفسو . 187 :

( )124ينظر  :المصدر نفسو  ، 208 :واإلنصاف م ( . 706/2 : ) 100
( )125شفاء العميل . 203 :

( )126المصدر نفسو . 207 :
( )127ينظر  :شفاء العميل . 474 :

( )128ينظر  :الموجز في النحو  ، 59 :والجنى الداني . 502 :
( )129الكتاب  ، 59/1 :وينظر  :شفاء العميل . 474 :
( )130المصدر نفسو . 624 :

( )131البيت منسوب إلى الكميت وليس في ديوانو وىو من شواىد الكتاب . 59/1 :
( )132البيت مجيول وىو في االنصاف م (  ، ) 70واليَ ِمع . 122/1 :
( )133شفاء العميل . 364 :
( )134البيت لمعباس بن مرداس ينظر  :اليمع . 122/1 :

( )135البيت منسوب لمكميت وليس في ديوانو ينظر  :المسان  :مادة ( حبحب ) .
( )136ينظر  :شفاء العميل . 910 :

( )137ينظر  :المصدر نفسو . 375 ، 134 :
( )138ينظر  :المصدر نفسو . 737 :
مصادر البحث ومراجعو

القرآن الكريم مصدر العربية األول .

 -1أبو حيان النحوي  /د.خديجة الحديثي  ،مكتبة النيضة  ،بغداد ،

1385ىـ-

1966م .
 -2ارتشاف الضرب من لسان العرب  /أبو حيان األندلسي ت (

745ىـ )  ،تح :

د.مصطفى أحمد النماس  ،ط ، 1مطبعة المدني 1409 ،ىـ1989-م .
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 -3أسرار العربيــة  /أبو البركات األنبار

ممجل ددالل /
ي ت ( 577ىـ )  ،تح  :محمد بيجة

البيطار  ،مطبعة الترقي  ،دمشق 1377 ،ىـ .
 -4االقتراح في عمم أصـول النحـو  :جالل الدين السيوطـي ت (

911ىـ )  ،تح :

د.احمد سميم الحمصي و  :د.محمد أحمد قاسم  ،ط1988 ، 1م .
 -5اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين  /أبـو البركات
األنباري  ،تح :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،ط1380 ، 4ىـ1961-م .
 -6البحر المحيط  /أبو حيان األندلسـي  ،تح  :عادل أحمد عبد الموجود وعمي
محمد معوض  ،دارالكتب العممية  ،بيروت – لبنان 1428 ،ىـ 2007 -م .
 -7بغية الوعاة في طبقات المغويين والنحاة  /جالل الدين السيوطي  ،دار المعرفة ،
بيروت د  ،ت .
 -8تأريخ آداب العرب  /مصطفى صادق الرافعي ت (

1356ىـ )  ،ط  ، 4دار

الكتاب العربـي  ،بيروت – لبنان 1394 ،ىـ1974-م .
 -9تدريب الراوي في شرح تقريب النووي  /جالل الدين السيوطي  ،المطبعة الخيرية
1307 ،ىـ .
 -10التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل  /أبو حيان النحوي  .تح  :د.حسن
ىنداوي  ،دار القمم ،دمشق  ،ط1419 ، 1ىـ1998-م .
 -11تسييل الفوائد وتكميل المقاصد  /جمال الديـن بن مالك ت ( 672ىـ )  ،تح :
محمـد كامـل
بركات  ،دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر  ،القاىرة 1387 ،ىـ 1967 -م .
 -12الجنى الداني في حروف المعاني  /الحسن بن قاسم المرادي ت ( 749ىـ ) تح
 :د.فخر الدين قباوة – المكتبة العربية  ،حمب 1413 ،ىـ1992-م .
 -13الحجـة في القراءات السبع  /ٱبن خالويو ت ( 370ىـ ) تح  :د.عبد العال سالم
مكرم  ،ط ، 2دار الشروق 1397 ،ىـ .
 -14الدرر الكامنـة في أعيان المائة الثامنة  /البن حجر العسقالنــي ت ( 852ىـ )
 ،دار الجيل مصورة عن طبعة حيدر آباد 1350 ،ىـ .
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 -15ديوان عبد اهلل بن رواحة ودراسة في سيرتو وشعره  /تح  :د.وليد قصاب  ،دار
العموم لمطباعة والنشر 1401 ،ىـ1981-م .
 -16الرواية واالستشياد بالمغة  ( /دراسة لقضايا الروايـة واالستشياد في ضوء عمم
المغة الحديث ) د.محمد عيد  ،مطبعة دار نشر الثقافة  ،عالم الكتب 1976 ،م
 -17سنن ابن ماجة ت ( 275ىـ ) تح  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر ،
بيروت 1395 ،ىـ .
 -18الشاىد النحوي عند جمال الدين بن مالك  /أطروحة دكتوراه  :حسين إبراىيم
مبارك  ،جامعـة بغداد  ،كمية اآلداب 1426 ،ىـ2005-م .
 -19الشاىد وأصول النحـو في كتاب سيبويـو  /د.خديجة الحديثـي  ،مطبوعات
جامعة الكويت 1394 ،ىـ1974-م .
 -20شذرات الذىب في أخبار من ذىب  /ٱبن العماد الحنبمي ت( 1089ىـ )  ،دار
اآلفاق الجديدة  ،بيروت  ( ،د  ،ت ) .
 -21شرح األشمونــي ت ( 926ىـ ) عمى ألفية أبن مالك  /تح  :محمد محيي الدين
عبد الحميد ،ط  ، 2مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده  ،مصر ،

1358ىـ-

1939م .
 -22شـرح التسييل ( تسييل الفوائد وتكميل المقاصد )  /جمال الدين بن مالك  ،تـح
 :محمد عبد القادر عطا و طارق فتحـي السيد  ،منشورات محمد عمـي بيضون ،
بيروت – لبنان  ،ط1422 ، 1ىـ2001-م .
 -23شرح ديوان الحماسـة  /أبو عمي المرزوقي ت ( 421ىـ )  ،تح  :أحمد أمين ،
وعبد السالم ىارون  ،ط  ، 1مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،

1371ىـ-

1951م .
 -24شعب اإليمان  /أحمد بن الحسين البييقــي ت ( 458ىـ )  ،تح  :محمد زغمول
 ،ط ، 1دار الكتب العممية  ،بيروت 1410 ،ىـ .
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 -25شفاء العميل في إيضاح التسييل  /أبو عبد اهلل السمسيمي ت ( 770ىـ )  ،تح
 :د.الشريف عبد اهلل عمي الحسيني البركاتي  ،ط  ، 1بيروت – لبنان 1406 ،ىـ-
1986م .
256ىـ ) ،

 -26صحيـح البخاري  /أبـو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ت (
دار طباعـة العامرة باستانبول 1315 ،ىـ .

902ىـ ) ،

 -27الضوء الالمـع ألىل القرن التاسـع  /شمس الدين السخاوي ت (
منشورات دارمكتبة الحياة  ،بيروت  ( ،د  ،ت ) .

 -28طبقات المفسرين  /جالل الدين السيوطي  ،تح  :عمي محمد عمر  .مطبعة
االستقالل الكبرى  ،مصر 1392 ،ىـ .
 -29الظواىر المغوية والنحوية في كتب الغريبين  /ميثم محمد عمي  ،أطروحة
دكتوراه  ،كمية اآلداب
 ،جامعة بغداد 1420 ،ىـ1999-م .
 -30عصـور االحتجاج في النحو العربـي  /محمد إبراىيم مصطفى  ،رسالة
ماجستير  ،كمية دار العموم  ،جامعة القاىرة 1974 ،م .
 -31الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة  /لمشوكاني ت ( 1250ىـ )  ،تح :
عبد الرحمن اليماني  ،المكتب اإلسالمي  ،بيروت 1392 ،ىـ .
 -32الكتاب  /سيبويو ت ( 180ىـ )  ،ط ، 1مطبعة بوالق 1316 ،ىـ .
 -33كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  /حاجـي خميفة ت (

1067ىـ ) ،

ط ، 3منشورات المكتبة اإلسالمية  ،طيران 1378 ،ىـ1967-م .
 -34الكشف عن وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا  /مكي بن أبي طالب ت (
437ىـ )  ،تح  :محيي الدين رمضان  ،ط  ، 1مؤسسة الرسالة 1401 ،ىـ1981 -م
.
 -35لسان العرب  /أبن منظور ت ( 711ىـ ) المؤسسة المصرية لمطباعة والنشر ،
(د،ت).
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 -36المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا  /أبن جنـي ت (
392ىـ )  ،تح :محمد عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية  ،بيروت – لبنان  ،ط 1
1419 ،ىـ1998-م .
 -37مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع  /أبن خالويو  ،عني بنشره :
ج.برجشتراسر  ،دار اليجرة  ( ،د  ،ت ) .
 -38مدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو  /د.ميدي المخزومي  ،ط ، 3
دار الرائد العربي  ،بيروت 1406 ،ىـ1986-م .
 -39مسائل الخالف النحـوي في تسييل أبن مالك  /عبد المجيد ياسين الحميدي ،
رسالة ماجستير كميـة اآلداب  ،جامعة بغداد 1989 ،م .
 -40مغني المبيب عن كتب األعاريب  /أبن ىشام األنصاري ت ( 761ىـ )  ،تح :
ىبود  ،ط1419 ، 1ىـ1999-م .
بركات يوسف ّ
السراج ت ( 316ىـ )  :تح  :مصطفى الشويمي وبن
 -41الموجز في النحو  /ابن ّ
سالم دامرجي  ،مطابع بدران  ،بيروت 1385 ،ىـ .

 -42النياية في غريب الحديث واألثر  /ابن األثير ت (

636ىـ ) تح  :د.محمود

محمد الطناحي و طاىر الزاوي  ،دار الفكر  ،بيروت 1399 ،ىـ .
 -43ىدية العارفين  /إسماعيل باشا البغدادي  ،ت (

1339ىـ )  ،استانبول ،

1955م .
 -44ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  /جالل الدين السيوطي  ،تح  :أحمد
شمس الدين  ،ط، 1دار الكتب العممية  ،بيروت – لبنان 1418 ،ىـ1998-م .
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