اﶈﺘﻮ ت
ت

اﻟﺒﺤﺚ
ﻮي ِ ﻓِﻲ
دﻻﻟﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ وإﻋﺮاﺑﮭﺎ ﻓِﻲ ﺣُﺠَﺞ اﻻﻧﺘِﺼَﺎر اﻟ ﱠﻨ ْﺤ ّ
ّ
ﻲ
ﻨ
ِ
ﻤ
ﺸ
ﱡ
ﻛﺘﺎب
ِ
اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻣِﻦ اﻟﻜ ََﻼم ﻋﻠﻰ ُﻣﻐﻨﻲ اﺑﻦ ِھﺸَﺎم ﻟﻠ ُ ّ ِ
)٨٧٢ه(
ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻷﯾﺎدي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻊ اﻟﯿﺪ
اﻟﺠﺎرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﯾﺎدي ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮاﻏﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺠﺮﺟﺎوي اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ١٣٥٥ھـ،
دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻟﻤﺤﻤـﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻤﻐﺮﺑ ّﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜ ّﻲ )ت١٠١٦ھـ( ،دراﺳﺔ
وﺗﺤﻘﯿﻖ

٤

اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﻣﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎح

١
٢
٣

اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ

اﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻟﻘﺎء ﻏﻔﻮري ﻧﺎدر

١

أ.د .أﺣﻤﺪ ھﺎﺷﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ
أ .م .د .إﺳﺮاء ﺻﻼح ﺧﻠﯿﻞ

٢٢

م .د .ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺮﯾﻜﺶ

٤٤

ﻣﮭﺎ ﻋﻤﺎد ﻋﺒﯿﺪ ﻋﻠﻲ

٧٣

أ.م.د ھﺪﯾﻞ رﻋﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ

٥

ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻟﻨﺤﻮي ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
ﻟﻠﻤﺠﺎﺷﻌﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ٤٧٩ه

م .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻓﻮاز

٩١

٦

ﻣﺴﻌﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟ ّﻨ ﺤﻮﯾﺔ ﻟﺒﯿﺎن ﱠأناﻟﻤﺼﺪرﯾّﺔ ،ﻟﻠﺸﯿﺦ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻄﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ
)ت١٢٧٤ه( ،دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ

أ .م .د .راﻓﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻮﯾﺪان

١١٨

٧

اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق

ﺳﺎرة ﻣﺎزن ﻗﺤﻄﺎن

١٥٣

أ.م.د .ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ

٨

ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﺒﻮﻟﯿﻔﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ )ﻧﺸﯿﺪ أوروك( ﻟﻌﺪﻧﺎن
اﻟﺼﺎﺋﻎ ،ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺑﻮﻟﯿﻔﻮﻧﯿﺔ اﻟﻠﻐﺎت
واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ

م.د .ﺣﺎرث ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺷﻜﺮ

١٧٠

٩

اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﺤﻼج

أ.م.د .ﻧﺎظﻢ ﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ

١٩٠

١٠

اﻟﺸﻌﺮي واﻟﻄﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ

م.د .ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺢ

٢١٥

١١

ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،دراﺳﺔ
ﺑﻼﻏﯿﺔ

١٢

A Sociophonetic Analysis Of Lexical
and Epenthetic Vowels in Iraqi Arabic

ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺒﺮوك ﻋﻠﻲ
أ.د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ
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نشر اإلعالم على األيادي في تحقيق جمع اليد الجارحة على األيادي لمحمد بن محمد المراغي
المالكي الجرجاوي المتوفى بعد سنة 1355هـ
دراسة وتحقيق

أ.م.د .إسراء صالح خليل
جامعة األنبار -كلية اآلداب
الملخص

تعد المخطوطات التراثية في علوم العربية وغيرها من الكنوز الثمينة المفيدة التي خلفها أسالفنا
العلماء لألجيال الالحقة ،لذا يقوم هذا البحث على دراسة وتحقيق أحد تلك المخطوطات والتي

تختص بعلم الصرف في كيفية جمع اليد الجارحة على األيادي ،إذ تضمن البحث دراسة عن

المخطوط وصاحبه ،ومن ثم تحقيق لنص المخطوط تضمن كتابة المخطوط بالخط النسخي الحديث
مع االلتزام بعالمات الترقيم ،وتخريج النصوص من مصادرها ،والتعريف باألعالم الوارد ذكرهم في
نص المخطوط ،والتعليق على بعض الفقرات التي تحتاج الى إيضاح في الهامش.
Abstract
The heritage manuscripts in Arabic sciences and other valuable and useful
treasures that our ancestors left for later generations, so this research is based
on the study and investigation of one of those manuscripts, which is
specialized in morphology in how to collect the prey on the hands, as the
research included a study of the manuscript and its owner, and then An
investigation of the manuscript text included writing the manuscript in
modern naskhi script with adherence to punctuation marks, extracting texts
from their sources, introducing the flags mentioned in the manuscript text,
and commenting on some paragraphs that need clarification in the margin.
المقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد سيد األولين واآلخرين ،ورضي هللا

عن صحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ،وبعد:

فإن المخطوطات التراثية في علوم العربية تعد من الكنوز الثمينة المفيدة التي حفظها أسالفنا العلماء

األفذاذ لألجيال الالحقة .فقد حصلت على رسالة مخطوطة في علم الصرف بعنوان (نشر اإلعالم
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على األيادي في تحقيق جمع اليد الجارحة على األيادي) تأليف (محمد بن محمد المراغي المالكي
المتوفى بعد سنة 1355هـ).
وقد اقتضت طبيعة عملي في هذا المخطوط أن يقسم على قسمين :قسم الدراسة ،وقسم التحقيق.
أما قسم الدراسة فانقسم على فرعين :كان الحديث في الفرع األول عن سيرة المؤلف (المراغي) ،إذ لم

أعثر على ترجمة كافية له في ما وقفت عليه من كتب التراجم ،على الرغم من الجهود الكثيرة التي

بذلتها للحصول على ترجمته في المصادر والمراجع فلم أجد له مبتغاي إال عند الزركلي في كتابه
األعالم ،كما ذكر صاحب المخطوط نفسه ،من حيث اسمه ومولده على الصفحة األولى واألخيرة من
سر أنني قد أحجمت عن تحقيقها ونشرها بسبب هذا الغموض في حياة المؤلف،
المخطوط .وال أخفي ا
لكني آثرت إخراجها على الرغم من ذلك؛ ألني توخيت الفائدة العلمية منها قبل كل شيء.

أما الفرع الثاني فهو خاص بالمخطوط من حيث نسبته إلى صاحبه ،ووصف المخطوط ،والمنهج

المتبع في التحقيق.
خالصا لنص (نشر اإلعالم) الذي اتبعت فيه األصول المعتمدة في تحقيق
في حين كان قسم التحقيق
ً
ومزودا بالهوامش المفيدة للدارسين.
المخطوطات،
ً

أسأل هللا تعالى أن يجعل عملي
خالصا لوجهه الكريم وخدمة للغة القرآن العظيم ،وهلل الحمد أوالً
ً
وآخرا.
ً
القسم األول

الدراسة

يتضمن قسم الدراسة محورين هما( :المؤلف ،والمخطوط)
أوالً :المؤلف:
ومذهب ُه:
ونسبته
ولقبه
اسم ُه وكني ُت ُه
أ-
ُ
ُ
ُ
ُ
هو محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن أحمد بن حجازي بن أحمد الحسني الخلوي المراغي
الجرجاوي ،مؤرخ أديب مصري من علماء األزهر ،من أهل جرجا ،من فقهاء المالكية.1
مولده:
ب-
ُ

ولد المراغي في مدينة جرجا ،في سحر ليلة السبت ألربعة عشر ليلة بقيت من شهر شوال لسنة
1282هـ.2
( )1المخطوط1 :ظ ،وينظر :األعالم.81/7 :
( )2المخطوط1 :ظ ،وينظر :األعالم.81/7 :
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ت -مؤلفاته:

للمراغي عدة مصنفات في علو ٍم متنوعة ،وقد ذكرها الزركلي في كتابه األعالم ،وهذا سرد لها مرتبة

بحسب حروف الهجاء:

 -1البدر السافر.
 -2بغية المقتدين.
 -3تعطير النواحي واألرجا بذكر من اشتهر من علماء وأعيان مدينة جرجا.
 -4خالصة تعطير النواحي واألرجا ،وهو مختصر للذي قبله.

 -5رفع الجهالة وااللتباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس.
 -6شذا العرف الندي في ذكر تراجم بني عدي.
 -7عقد الدرر.
 -8فتح الوحيد بتاريخ علماء مراغة الصعيد.

 -9مدارج األشراف في ذكر من حل في سمهود من األشراف.
 -10نشر اإلعالم في تحقيق جمع يد على أياد.

 -11نور العيون في ذكر جرجا في عهد ثالثة قرون.
 -12وسيلة المجدين في شرح حديث التجديد وتراجم المجددين.

وقد ذكر الزركلي أن مؤلفات المراغي كلها مخطوطة وهي بخط يده ومحفوظة في دار الكتب
واألزهرية بالقاهرة.

1

وفاته:
ث-
ُ

توفي المراغي _ رحمه هلل _ بعد سنة 1355هـ.2
ثانيا :المخطوط:
ً
وتشمل هذه الدراسة على ما يأتي:
 -1عنوان المخطوط:

صرح المراغي باسم رسالته في مقدمتها ،إذ قال ":هذه الرسالة تسمى نشر اإلعالم على األيادي في
تحقيق جمع اليد الجارحة على األيادي" ،3كما ورد ذكرها في أعالم الزركلي ،1ولم أجد َمن ذكر
خالف ذلك.
َ
( )1األعالم.81/7 :
( )2األعالم.81/7 :
 ))3المخطوط1 :ظ.
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 -2توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف:

وردت نسبة هذا المخطوط إلى المراغي على صفحة عنوان المخطوط ،وهي الصفحة األولى منه ،
2

كما ورد ذلك في الصفحة األخيرة من المخطوط ذاته ،3وذكره الزركلي في أثناء عرضه لمؤلفات

خالف ذلك.
المراغي ،4ولم أجد َمن ذكر
َ
 -3اسم الناسخ وتاريخ النسخ:

هذه النسخة من المخطوط هي بخط المؤلف نفسه ،وهي النسخة الوحيدة الفريدة لهذا المخطوط ،وقد

صرح المراغي بتاريخ االنتهاء من كتابتها في نهاية المخطوط بقوله ":انهاه تأليًفا الفقير إليه تعالى
محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن أحمد بن حجازي بن أحمد الحسني المالكي المراغي
الجرجاوي  ،وذلك في يوم االثنين المبارك وهو العشر األول من الثلث األول من السدس األول من
النصف األول من العاشر من األول من الربع من الثاني من هجرة من أنزلت عليه السبع المثاني،

وذلك في يوم االثنين أول شهر محرم الحرام سنة  1310من هجرة النبي عليه أفضل الصالة وأزكى
السالم.5
 -4موارد نشر اإلعالم:

استعان المراغي في كتابة رسالته بمصادر متنوعة ،ويمكن تقسيمها على قسمين ،هما:
َ
أ -األعالم :استقى المراغي مادته العلمية من عدد من األعالم ،وهذا سرد لهم مرتب بحسب
سنة الوفاة:

 -1أبو الطيب (ت354هـ).6
 -2ابن فارس (395هـ).7

 -3الثعالبي (ت429هـ).8

 -4أبو العالء المعري (ت449هـ).1
( )1ينظر :األعالم.81/7:
 ))2المخطوط1 :ظ.
 ))3المخطوط4 :ظ.
 ))4ينظر :األعالم.81/7:
 ))5المخطوط4 :ظ.

 ))6ينظر :المخطوط2 :ظ.
( )7ينظر :المخطوط2 :ظ.
( )8ينظر :المخطوط2 :ظ.
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 -5أبو البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري (ت577هـ).2
 -6صاحب الهمزية البوصيري (ت696هـ).3
 -7الصفدي (ت764هـ).4
 -8جمال الدين محمد بن نباته (ت768هـ).5
 -9السيوطي (ت911هـ).6

 -10الفارضي (ت981هـ).7
 -11الشهاب الخفاجي (ت1069هـ).8
 -12أبو عبد هللا الحسن بن أحمد الزوزني (ت1093هـ).9
 -13السجاعي (ت1197هـ).10

 -14العالمة الجمل (ت1204هـ).11
 -15الجرجاوي (ت1294هـ).12

 -16عثمان المصري (ت1307هـ).13
 -17أحمد الطاهر(ت1312هـ).14

 -18أبو المعارف الشرقاوي المتوفى بعد سنة 1318هـ.1
( )1ينظر :المخطوط2 :ظ.
 ))2ينظر :المخطوط3 :و.

 ))3ينظر :المخطوط3 :ظ.
 ))4ينظر :المخطوط2 :ظ.
 ))5ينظر :المخطوط3 :و.
 ))6ينظر :المخطوط2 :ظ.
 ))7ينظر :المخطوط3 :ظ.
( )8ينظر :المخطوط3 :ظ.
( )9ينظر :المخطوط2 :ظ.
 ))10ينظر :المخطوط3 :ظ.
) (11ينظر :المخطوط3 :ظ.

 ))12ينظر :المخطوط3 :ظ.
 ))13ينظر :المخطوط2 :و.
( )14ينظر :المخطوط2 :و.
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 -19وعبد الرحمن الشافعي العلواني( 2تاريخ وفاته غير معلوم).

ٍ
مجموعة من الكتب ،وقد
ب -الكتب :كما استقى المراغي مادة مخطوطه (نشر اإلعالم) من
رتبتها بحسب قدم وفاة المؤلف:

 -1فقه اللغة للثعالبي (ت429هـ).3

 -2نزهة األلباء في طبقات األدباء ألبي البركات األنباري (ت577هـ).4
 -3الغيث المسجم في شرح المية العجم للصفدي (ت764هـ).5
 -4المصباح للحموي (ت770هـ).6
 -5المزهر للسيوطي (ت911هـ).7
 -6طراز المجالس للشهاب الخفاجي (ت1069هـ).8
 -7شرح المعلقات السبع للزوزني (1093هـ).9
 -8حاشية الجمل على الهمزية للجمل (ت1204هـ).10
 -9حواشي المطول لحسن الجلبي (ت1481هـ).11

 -10قطر الغيث المسجم في شرح المية العجم لعبد الرحمن الشافعي العلواني

12

(تاريخ وفاته

غير معلوم).
أحيانا بذكر
وقد تنوعت الط ارئق التي اعتمد عليها المراغي في ذكر مصادره ومؤلفيها ،فهو يكتفي
ً
الكتاب دون المؤلّّف ،كقوله " :فالتحقيق كما في حواشي المطول أن األيادي تطلق حقيقة على
( )1ينظر :المخطوط2 :و.
 ))2ينظر :المخطوط3 :و.
( )3ينظر :المخطوط2 :ظ.
( )4ينظر :المخطوط3 :و.

( )5ينظر :المخطوط2 :ظ.
( )6ينظر :المخطوط3 :ظ ،و4و.
( )7ينظر :المخطوط2 :ظ.
( )8ينظر :المخطوط3 :ظ.
( )9ينظر :المخطوط2 :ظ.
( )10ينظر :المخطوط3 :ظ.
( )11ينظر :المخطوط3 :ظ.
( )12ينظر :المخطوط3 :و.
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النعم والجوارح المعروفة " .1وتارًة يكتفي بذكر المؤلف دون الكتاب ،كقوله ":وقال العالمة الفارضي
يد لفظ األيادي ها هنا النعم" .2وقد يجمع
عند قول ابن مالك" :كاهلل بر واأليادي شاهده" المراد بهاُ :ير ُ

بين الكتاب والمؤلف ،كقوله ":قال الحافظ السيوطي في المزهر في النوع الثاني والعشرين في معرفة
نقال حرفيا كقوله ":وقال اإلمام الثعالبي
ًا
وكثير ما يأخذ من مصادره أخ ًذا
ًا
خصائص اللغة".3
مباشر و ً
في فقه اللغة ما نصه " :فصل في إجراء االثنين مجرى الجمع ،قال الشعبي في كالم له في مجلس
عبد الملك بن مروان :رجالن جاؤوني".4
 -5منهج المؤلف في (نشر اإلعالم):

على وفق دراستي للمخطوط اتضح لي أن المراغي سار على منهج يتمثل بما يأتي:

أ -بدأ المخطوط بالبسملة والحمدلة والصالة والسالم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.

ب -عرض المراغي مادته بأسلوب واضح وسهل وميسر ،وقد اتسم شرحه بالطابع التعليمي.
ت -يمتاز شرحه باإليجاز واالختصار ،وقد صرح هو نفسه بذلك. 5
ث -غلبة الشواهد الشعرية لدى المراغي في رسالته نشر األعالم.

جُّ -
تعدد المصادر التي رجع إليها في تأليف رسالته.
ح -تعقيبه على بعض اآلراء التي يذكرها.6

خ -ختم المخطوط بالصالة والسالم على النبي محمد ،ومن ثم تاريخ االنتهاء من كتابة
المخطوط.
 -6وصف المخطوط:

ُّ
تعد هذه النسخة من مخطوط (نشر اإلعالم) هي النسخة اليتيمة كما يسميها أهل التحقيق ،إذ لم
أعثر على أخت لها في دور المخطوطات ،وهي بخط المؤلف نفسه .وفي أولها توجد صفحة العنوان

واسم المؤلف ورقم المخطوط وهو( )333وتاريخ النسخ واسم الناسخ وعدد االوراق ومقاسها.
 ))1المخطوط3 :ظ.
 ))2المخطوط3 :ظ.
 ))3المخطوط2 :ظ.
 ))4المخطوط2 :ظ.
 ))5ينظر :المخطوط3 :و.
 ))6ينظر :المخطوط4 :و.
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يتألف المخطوط من أربع لوحات مقاسها  ،25×17تتألف كل لوحة من صفحتين) وجه وظهر(،
سطرا ،ماعدا اللوحة األولى الخاصة بالعنوان ،وظهر
ويبلغ معدل أسطر الصفحة الواحدة ((23
ً
اللوحة األخيرة التي ذكر فيها المؤلف نسبة المخطوط إليه وتاريخ االنتهاء من تأليف المخطوط .وهو
اضحا .ثبت على
مكتوب بالخط النسخي الواضح على الرغم من تراص كلماته إال أنه كان ً
جيدا وو ً
الصفحة األولى عنوان المخطوط واسم المؤلف هكذا ":هذه الرسالة تسمى نشر االعالم على االيادي
في تحقيق جمع اليد الجارحة على أيادي .لمحسوب الجناب المجدد للدين الشيخ أحمد بن شرقاوي

الفقير محمد بن محمد الحسن المالكي المراغي الجرجاوي" .ثم بدأ المؤلف رسالته بالبسملة والحمد
والصالة على النبي محمد وأنهاها بذكره تاريخ كتابتها إذ قال ":انهاه تأليًفا الفقير إليه تعالى محمد
بن محمد بن حامد بن محمد بن أحمد بن حجازي بن أحمد الحسني المالكي المراغي الجرجاوي،
وذلك في يوم االثنين المبارك وهو العشر األول من الثلث األول من السدس األول من النصف األول

من العاشر من األول من الربع من الثاني من هجرة من أنزلت عليه السبع المثاني ،وذلك في يوم
االثنين أول شهر محرم الحرام سنة  1310من هجرة النبي عليه أفضل الصالة وأزكى السالم" .وقد

احتوى هذا المخطوط على حو ٍ
اش للمؤلف نفسه وضح فيها بعض الفقرات كما ترجم فيها لبعض

غالبا وخلوه من
االعالم ،والبد من اإلشارة إلى أنه قد شاع في نسخ المخطوط إهمال رسم الهمزة ً
الضبط النحوي واستعمال نظام التعقيبة كما استعمل المؤلف بعض االختصارات ومنها( :هـ) بمعنى:
انتهى ،و(فظ) بمعنى :فالظاهر ،و(الظه) بمعنى :الظاهر.
 -7منهج التحقيق:

اتبعت في تحقيق هذا المخطوط ،الخطوات اآلتية:

أت المخطوط قراءة تامة للتأكد من صحة ألفاظه وسياقه وعباراته.
أَ -ق َر ُ
ب -نسخ ُت المخطوط وكتبته على طريقة اإلمالء المعاصرة ،مع مراعاة عالمات الترقيم؛
لتسهيل قراءة النص.

ت -خرج ُت النصوص واألقوال من مظانها.
ث -عرف ُت باألعالم.

ج -وضع ُت أرقام نهاية صفحات المخطوط في أثناء الكالم بين خطين ، / /ورمزت للوجه بـ
)و( ،وللظهر بـ) ظ).
صور من نسخة المخطوط للصفحة األولى واألخيرة.
ًا
وضعت
ح-
ُ
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اللوحة األولى

اللوحة األخيرة
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القسم الثاني

التحقيق

هذه الرسالة تسمى نشر اإلعالم على االيادي في تحقيق جمع اليد الجارحة على أيادي.

لمحسوب الجناب المجدد للدين الشيخ أحمد بن شرقاوي الفقير محمد بن محمد الحسن المالكي
المراغي الجرجاوي ،عفى عنه .ولد مؤلف هذه الرسالة الفقير محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن

مولدا وإقامة سحر ليلة
أحمد بن حجازي بن أحمد الحسني المالكي الخلوي المراغي محمد الجرجاوي ً

السبت المبارك ألربعة عشر ليلة بقيت من شهر شوال سنة ( )1282اثنين وثمانين ومائتين وألف

هجرة  .انظر كتاب تعطير النواحي واألرجا بذكر من اشتهر من علماء وأعيان مدينة جرجا ،أو كتاب
مدارج األشراف في ذكر فضل ونسب من حل في سمهود من األشراف .1نفع هللا بهما
المسلمين1/.ظ./

2

بسم هللا الرحمن الرحيم
أحمد على القدير أحمد وأصلي وأسلم على المختار أحمد و آله وصحبه والتابعين وحزبه  .أما بعد:
فقد قال بحر األمداد وقطب دائرة اإلرشاد أستاذنا المالذ ومالذنا األستاذ من إلى إيوان المكارم آوي
3
أحمد الوقت وأوحده أبو المعارف الشرقاوي
مخاطبا لشخص طلب منه تلقين العهد:4
ً

يامن أسى حقب ـ ـ ـ ـ ًة و ُّ
اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّب َيط ُلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
ََ َ َُ

آسـ ـ ـ ـى هللاُ َيهديك ـ ـ ـ ـ ـا
ب َح ـ ـ ـ ـ ـ ـق أَه ـ ـ ـ ـ ـ ـل َ

احتنا
الم َنا َفاعَلق ب َس َ
إن ُكن َت تَبغي ُ

ضا فام ـ ـ ـ ـ ُدد أَياديك ـ ـ ـ ـ ـا
اك َحب َل الر َ
وه َ
َ

وقال مخم ًسا 1لهما ذو الفضل الظاهر العالمة الشيخ أحمد الطاهر:2

( )1هذان الكتابان مخطوطان وهما للمراغي.
 ) )2وجه اللوحة األولى من المخطوط فارغ ال توجد فيه كتابة ،فقد بدأ المؤلف كتابته من ظهر اللوحة
االولى.

 ) )3هو أحمد بن محمد بن عثمان الشرقاوي ،توفي بعد سنة 1318هـ ،له حو ٍ
اش على همزية
البوصيري فرغ من كتابتها سنة 1318هـ .ينظر :معجم المؤلفين.127/2:

 ))4لم أقف عليها.
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ون َلطي ـ ـ ـ ـف السر تَرُق ُب ُه
ام ـ ـ ـ ـن ُعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َي َ

طُب ـ ـه
وال ـ ـ ـ ـ ـ ُّرو ُح في َع ـ ـ ـ ـ ـاَلم األَرَواح تَخ ُ

َيكفي َك َما َمر إذ َق ـ ـ ـ ـد َمـ ـ ـ ـ ـر َمش َرُبـ ـ ـ ـ ُه

ي ـ ـ ـا م ـ ـ ـن أَس ـ ـى حقب ـ ـ ـ ـ ًة و ُّ
اللـ ـ ـ ُّب َيطلُ ُبه
َُ
َ َ

ب َحق أَهل آ َس ـ ـ ـ ـى هللاُ َيهديك ـ ـ ـ ـ ـا
احتنا
كاس الطال من راح َر َ
إن رمت ُ

احتن ـا
صـ ـ ـ ـ ـ ـب ف ـ ـ ـ ـ ـإن َعَناَن ـ ـ ـا َعي ُن َر َ
َفان َ

يحتنـ ـ ـ ــا
أم ـ ـ ـل ف ـ ـ ـ ـي َنص َ
واعَلق ب َن ـ ـا وتَ َ

احتَنا
المَنى َفاعَلق ب َس َ
إن ُكن َت تَبغـي ُ

ضا فام ُدد أياديكا
اك َحب ُل الر َ
وه َ
َ

3

وقد شطرهما شيخنا اإلمام والحبر الهمام العالمة الشيخ عثمان المصري الجرجاوي 4أحسن هللا إليه
بقوله: 5

ي ـ ـ ـ ـامـ ـ ـن أس ـى حقبـ ـ ـ ًة و ُّ
الل ـ ـ ـ ُّب َيطلبـ ـ ـ ــُ ُه
َ َُ
َ َ
َيا َمن َغ َدى تَائ ًه ـ ـا في تَي ـ ـ ـ ـه َشه َوت ـ ـ ـ ـه
احت َنا
الم َنى َفاعَلق ب َس َ
إن ُكن َت تَبغي ُ

أَقب ـ ـ ـ ـل بصـ ـ ـ ـد ٍق فإن البشـ ـ َر يأتيكا
آسـ ـ ـ ـ ـى هللاُ َيهديكا
ب َحـ ـ ـ ـ ـ ـق أَه ـ ـ ـ ـ ـ ـل َ

اب اآلس ُنسقي َكا
الهَنا َ
وش َر َ
َتلَقى َ
ض ـ ـا فام ـ ـ ُدد أَياديكا
اك َحب ُل الر َ
وه َ
َ

صح َبت َنا
صاح َعرج َعَلى ترَياق ُ
َي ـ ـ ـا َ
قلت  :قوله -رضي هللا تعالى عنه ( : -فامدد أياديكا ) يتعين أن يكون المراد بها اليدين بمعنى
الجارحتين المخصوصتين إذا نظرنا للحالة الواقعية وقتئذ  ،وإطالقه للجمع على المثنى ليس على

 ))1معنى التخميس في الشعر :هو أن يقدم الشاعر على البيت الشعري الذي من شعر غيره ثالثة
أشطر على قافية الشطر األول ،فيصير خمسة أشطر .ينظر :تاريخ آداب العرب.254/3:
 ))2هو أحمد الطاهر الحامدي المالكي :متصوف من أهل الحامدية (بصعيد مصر) له (الكشف
الرباني عن المورد الرحماني) لشيخه أحمد بن شرقاوي ،و (مطية السالك الى مالك الممالك) بهامش
األول ،في آداب الطريق توفي 1312هـ .ينظر :األعالم .139/1
) (3لم أقف عليها

 ) )4هو عثمان المصري الجرجاوي ،المتوفى في سحر ليلة يوم األحد إلحدى عشرة ليلة بقيت من
شهر ذي القعدة الحرام سنة  1307سبع وثالثمائة والف ،عن أربع وثالثين سنة ،ودفن يوم األحد بعد

الظهيرة من ذلك اليوم ،أحسن هللا إليه .وردت االشارة إليه في حاشية مخطوط نشر األعالم2/و /ولم
أعثر على ترجمته في ما توفر لدي من مصادر.
 ))5لم اقف عليها.
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الطريقة المرجحة بل هو من2/و /باب اطالق الجمع على المثنى وليس مرًادا به حقيقته ،إذ ديدن

العرب وعادتهم إجراء االثنين مجرى الجمع وتنزيلهما بمنزلته.1

قال الحافظ السيوطي 2في المزهر في النوع الثاني والعشرين في معرفة خصائص اللغة :قال ابن
فارس :3ومن خصائص اللغة الجمع الذي يراد به االثنان ،كقولهم :إمرأة ذات أوراك ومآكم.4
وقال اإلمام الثعالبي 5في فقه اللغة ما نصه " :فصل في إجراء االثنين مجرى الجمع ،قال الشعبي
نت يا شعبي .
في كالم له في مجلس عبد الملك بن مروان  :رجالن جاؤوني ،فقال عبد الملك َ :ل َح َ
قال  :يا أمير المؤمنين لم ألحن مع قول هللا عز وجل "هذان خصمان اختصموا في ربهم" 6فقال عبد
الملك  :هلل درك يا فقيه العراقين 7قد شفيت وكفيت"  .8انتهى كالمه.1
 ) )1ينظر :الخصائص ،312/1 :وفقه اللغة ،229 :وإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث.206 :

 ) )2هو الحافظ أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي
الشافعي العالمة المتقن لشتى العلوم وصاحب التآليف الكثيرة في مختلف العلوم من تفسير وحديث

ولغة وغيرها .ولد في القاهرة وأخذ العل م عن شيوخ عصره فذاع صيته وتخرج على يديه الكثير من
العلماء ،توفي بالقاهرة سنة 911هـ .ينظر :هدية العارفين ،534/1 :واألعالم.301/3 :

 ) )3هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو الحسين :من أئمة اللغة واألدب .ق أر عليه
البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان .أصله من قزوين ،وأقام مدة في

همذان ،ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها سنة 395هـ ،وإليها نسبته .من تصانيفه :مقاييس اللغة،
والمجمل ،والصاحبي ،وجامع التأويل في تفسير القرآن ،واإلتباع والمزاوجة ،والحماسة المحدثة،
والفصيح ،والالمات ،وغيرها .ينظر :األعالم193/1 :
 ) )4ينظر : :الصاحبي في فقه اللغة ،162 :والمزهر في اللغة.263/1 :

 ) )5هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ،أبو منصور الثعالبي :من أئمة اللغة واألدب .من أهل
نيسابور .كان فراءاً يخيط جلود الثعالب ،فنسب إلى صناعته .واشتغل باألدب والتاريخ ،فنبغ .وصنف

الكتب الكثيرة الممتعة .من كتبه :يتيمة الدهر ،وفقه اللغة ،وسحر البالغة ،ولطائف المعارف ،وما

جرى بين المتنبي وسيف الدولة ،وطبقات الملوك ،واإلعجاز واإليجاز ،وثمار القلوب في المضاف

والمنسوب ،وغيرها توفي سنة 429هـ .ينظر :األعالم.163/4 :
 ) )6سورة الحج :آية .19
 ) )7المقصود بالعراقين :الكوفة والبصرة.
 ) )8فقه اللغة.229 :
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وقال أبو عبد هللا الحسن بن أحمد الزوزني 2في شرح المعلقات السبع عند قول إمرئ القيس:3
قَفا َنبك من ذكرى حب ٍ
يب َو َمنزل
َ َ

ومل
بسقط اللوى َبي َن الد ُخول َف َح َ

ما معناه :من عادة العرب إجراء االثنين مجرى الجمع .4فإن قلت :إن اليد بمعنى الجارحة
المخصوصة تجمع على أيدي  ،ال على أيادي ،وإنما الذي يجمع عليه بمعنى النعمة ال غير، 5

وغير ذلك وهم ،كما قاله اإلمام الصفدي 6في الغيث المسجم في شرح المية العجم ونصه" :ومن
الكلم النوابغ :كم أليدي الركاب من أيادي في الرقاب .األيدي :جمع اليد التي هي الجارحة ،واأليادي
جمع اليد وهي النعمة ،هذا هو الصحيح .وقد أخرجهما عوام العلماء باللغة من أصل وضعهما

فاستعملوا األيادي في جمع اليد الجارحة .وتجد أكثر الناس يكتب إلى صاحب المملوك يقبل األيادي
الكريمة ،وهو لحن ،وإنما الصواب األيدي الكريمة".7
قال أبو العالء المعري:8
( )1أي انتهى كالم الشعبي الذي ذكره اإلمام الثعالبي في فقه اللغة.

 ))2هو حسين بن أحمد بن حسين الزوزني ،أبو عبد هللا :عالم باألدب ،قاض ،من أهل زوزن (بين
هراة ونيسابور) له :شرح المعلقات السبع ،والمصادر ،وترجمان القرآن بالعربية والفارسية .توفي
1093م .ينظر :األعالم.231/2 :

 ))3ديوان إمرئ القيس ،8 :وشرح المعلقات السبع للزوزني.35 :
 ))4ينظر :شرح المعلقات السبع للزوزني.35 :
 ))5ينظر :شرح ديوان المتنبي للعكبري.380/2 :
 ))6هو خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي ،صالح الدين ،أديب ،مؤرخ ،كثير التصانيف الممتعة.
ولد في صفد (بفلسطين) سنة 696هـ ،ونسب إليها .وتعلم في دمشق .وتولى ديوان اإلنشاء في صفد
ومصر وحلب ،ثم وكالة بيت المال في دمشق ،فتوفي فيها سنة 764هـ .له زهاء مئتي مصنف،
منها :الوافي بالوفيات ،والشعور بالعور ،ونكت الهميان .ينظر :األعالم.315/2 :
 ))7الغيث المسجم في شرح المية العجم ،73 :وحاشية الجمل.113-112/1 :

 ))8هو أحمد بن عبد هللا بن سليمان ،التنوخي المعري :شاعر فيلسوف .ولد في معرة النعمان وتوفي
فيها سنة 449هـ،كان نحيف الجسم ،أصيب بالجدري صغي ار فعمي في السنة الرابعة من عمره كان

متضلعاً من فنون األدب ،ق أر النحو واللغة على أبيه بالمعرة ،وعلى محمد بن عبد هللا بن سعد النحوي

بحلب ،وله التصانيف الكثيرة المشهورة والرسائل المأثورة ،وله من النظم لزوم ما ال يلزم وهو كبير
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باإلبر
بالسمهرية َ
دون الوجز َ

عب أيديهم َفطعنُ ُه ُم
ف ُّ
وأَض َع َ
الر ُ

1

فجمع اليد الجارحة على أيدي .2وقال أبو الطيب2/ :3ظ/
مام
ه ـ ـ ـي األَط ـو ُ
اق والن ـ ـ ـ ُ
اس الح ُ

أقامـ ـ ـ ـت في الرَقاب َل ـ ـ ـ ُه أيـ ـ ـ ـ ـاد
َ

4

وذكرت هنا قول القائل:5
المعن ـ ـ ـى
مـ ـاذا ُيفيـ ـ ـ ـ ُد َ

المتَتابع
من الج ـوى ُ

بمصر ذات األيادي

ونيلها ذي األصابع

وأنشدني من لفظه لنفسه المولى جمال الدين محمد بن محمد بن نباته - 6بضم النون-

يقع في خمسة أجزاء أو ما يقاربها ،وله سقط الزند أيضاً ،وشرحه بنفسه ،وسماه ضوء السقط ،ورسالة
المالئكة ،واختيارات األشعار ،وشرح ديوان المتنبي ،وغيرها الكثير من المؤلفات .ينظر :وفيات

األعيان ،113/1 :واألعالم.157 /1 :
 ))1سقط الزند ،60 :والغيث المسجم.73 :
 ))2الغيث المسجم.73 :

3
المتََنبي:
)) هوأحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي ،أَُبو الطيب ُ
الشاعر الحكيم ،وأحد مفاخر األدب العربي .له األمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة .وفي

علماء األدب من يعده أشعر اإلسالميين .ولد بالكوفة في محلة تسمى (كندة) سنة 303هـ ،ونسب
إليها .ونشأ بالشام ،ثم تنقل في البادية يطلب األدب وعلم العربية وأيام الناس .وقال الشعر صبيا.

توفي سنة 354هـ .ينظر :وفيات األعيان ،120/1 :واألعالم.115/1 :
 ))4ديوان المتنبي.103:
 ))5القائل مجهول :ينظر :الغيث المسجم ،74 :ونفح الطيب.405/2 :

( )6هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري ،أبو بكر ،جمال الدين ،ابن
نباتة :شاعر عصره ،وأحد الكتاب المترسلين العلماء باألدب .أصله من ميافارقين ،ولد في القاهرة

سنة686هـ ،وتوفي فيها سنة 768هـ .وهو من ذرية الخطيب عبد الرحيم بن محمد ابن نباتة .سكن
الشام سنة  715هـ (تقريبا) وولي نظارة (القمامة) بالقدس أيام زيارة النصارى لها ،فكان يتوجه فيباشر
ذلك ويعود .ورجع إلى القاهرة (سنة761هـ) فكان بها صاحب سر السلطان الناصر حسن .له (ديوان
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وفت أصابع نيلها

وطفـ ـ ـت وطافت في البالد

وأت ـ ـت بكـ ـ ـل مسرٍة

مـ ـ ـ ـا ذي أصابع ذي أياد

1

وهذان المقطوعان يغتفر فيهما اللحن الخفي لرشاقة نظمهما ،انتهى باختصار.2
ونقل صاحب قطر الغيث المسجم على المية العجم العالمة األديب الشيخ عبد الرحمن الشافعي

العلواني 3واقره ولم يتعقبه فكيف هذا مع قول األستاذ قلت :ما ذهب إليه غير مسلم ،فقد قال اإلمام
النبيل والهمام الجليل عين اللغة وصحاحها وعبابها البدر الساري العالمة أبو البركات عبد الرحمن

بن محمد األنباري :4إ ن األغلب في األيادي أن يراد بها النعمة ومن غير الغالب استعمالها في جمع
اليد بمعنى الجارحة .ونصحه في كتاب نزهة األلباء في طبقات األدباء في ترجمة "أبي الخطاب

األخفش الذي هو من اكابر علماء العربية ومتقدميهم ،قال أبو عبيدة :سألت أبا الخطاب األخفش-

مؤدبا ألبي عبيدة  -هل تجمع اليد الجارحة على أيادي؟ فقال :نعم ،ثم سألت أبا عمرو بن
وكان
ً
العالء ،فأنكر ذلك ،فقلت ألبي الخطاب :إن أبا عمرو قد أنكر ما أثبته ،فقال :أوما سمع قول عدي:
شعر ،وسرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ،وسجع المطوق ،ومطلع الفوائد ،وسلوك دول الملوك،
والمختار من شعر ابن الرومي ،وتلطيف المزاج في شعر ابن الحجاج ،وأبزار األخبار ،وفرائد السلوك
في مصايد الملوك .ينظر :وفيات األعيان ،190/3 :واألعالم.38/7 :

 ))1ديوان ابن نباته ،163:والغيث المسجم.74 :

 ))2أي انتهى النص الذي نقله المؤلف من كتاب الغيث المسجم.74 :
 ) )3لم اعثر على ترجمته في ما توفر لدي من مصادر ،فقط ذكره يوسف سركيس صاحب معجم
المطبوعات بقوله :العلواني الشافعي الشيخ عبد الرحمن الطيب له قطر الغيث المسجم على المية

العجم ،وهو اختصار الغيث المسجم لخليل بن ايبك الصفدي أوله الحمد هلل الذى شرح صدر من

تأدب .ينظر :معجم المطبوعات1351/2 :
( )4هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري ،أبو البركات ،كمال الدين األنباري :من علماء
اللغة واألدب وتاريخ الرجال .كان زاهدا عفيفا ،خشن العيش والملبس ،ال يقبل من أحد شيئا .سكن

بغداد وتوفي فيها سنة 577هـ .من مؤلفاته :نزهة األلباء في طبقات األدباء ،واإلغراب في جدل
اإلعراب ،وأسرار العربية ،ولمعة األدلة ،واإلنصاف في مسائل الخالف ،والبيان في غريب إعراب
القرآن ،وعمدة األدباء في معرفة ما يكتب فيه باأللف والياء ،والميزان .ينظر :وفيات األعيان:
 ،139/3والوافي بالوفيات ،147/18 :واألعالم.327/3 :
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وإشنـ ـ ـ ـ ـ ـا َقها إلى األَعَن ـ ـ ـاق

اء َها َما تَأَمَلت في أَيادينا
َس َ

1

ثم قال :هي في علم الشيخ لكنني قد أنسيته  .وهو 2كما قال أبو الخطاب ،قال الشاعر:
َف َمن لَي ٍد تَطاولها األَيادي

3

وإن كان األغلب أن يراد بها النعمة" .4انتهى بالحرف3/ 5و/
وقال العالمة الفارضي 6عند قول ابن مالك:
كاهلل بر واأليادي شاهده

..................

7

يد لفظ األيادي ها هنا النعم.8
المراد بهاُ :ير ُ
قال العالمة السجاعي 9بعد نقل كالم الفارضي :وفي تقييده بها هنا إشارة إلى أنها تطلق بمعنى
المنكب إلى
الجارحة  ،خالًفا لمن منع كما في المصباح .قلت :ونص المصباحُ :
اليد مؤنثة وهي من َ
1
وجمع القلة :أَي ٍد ،والكثرة :أَيادي .انتهى مختص ار.
اليد النعمةُ،
أَطراف األَصابع .و ُ
ُ
 ))1ديوان عدي بن زيد ،150 :ولسان العرب.419/15 :
( ) 2الضمير (هو) هنا عائد على ابن األنباري.
( )3نزهة األلباء في طبقات األدباء44:

 ))4نزهة األلباء في طبقات األدباء44 :
( )5أي :انتهى النص الذي نقله المؤلف من كتاب نزهة االلباء.
 ))6محمد الفارضي الحنبلي ،شمس الدين عالم بالفرائض ،شاعر .من أهل القاهرة .من آثاره :تعليقة
على الجامع الصحيح للبخاري في الحديث ،والمنظومة الفارضية في المواريث ،وشرح الفية ابن

مالك ،توفي سنة981هـ.ينظر :األعالم ،325/6 :ومعجم المؤلفين.114/11:
 ) )7هذا عجز بيت من الفية ابن مالك ،وصدره( :والخبر الجزء المتم الفائدة) .ينظر ألفية ابن مالك:
.17

 ) )8ينظر :شرح الفارضي على ألفية ابن مالك.113/1:

 ) )9هو أحمد بن أحمد بن محمد السباعي البدراوي األزهري :فقيه شافعي مصري .نسبته إلى

(السجاعية) من غربية مصر .له تصانيف كثيرة كلها شروح وحواش ورسائل ومتون منظومة في
علوم الدين واألدب والتصوف والمنطق والفلك( ،ت 1197هـ).ينظر :األعالم93/1:
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فظاهر قوله 2وجمع القلة أيدي...إلخ ،إنه لكليهما ،أي :اليد بمعنى الجارحة وبمعنى اإلحسان.
وقول صاحب الهمزية:3
اء
المص َ
َل إَلى ُ
طفى بها اإلس َد ُ

طا
ان ذي األََيادي التي َ
َوابن َعف َ

4

الظاهر في أن المراد بها الجارحة وإال لقال إسداءها إال أن يقال :إن فيه استخدامين حيث ذكرها أوًال:

وثانيا :بمعن الجوارح .5انتهى.
بمعنى النعمً ،

وبالجملة فالتحقيق كما في حواشي المطول أن األيادي تطلق حقيقة على النعم والجوارح

المعروفة 6.قال العالمة الجمل 7في حواشيه على الهمزية عند قول البوصيري( :وابن عفان) البيت
المتقدم ما نصه والراجح كما حقق في حواشي المطول :إن األيادي تطلق حقيقة على النعم والجوارح
المعروفة 8انتهى 1.قلت :وأنشد فيه من لفظه لنفسه اإلمام النجيب النبيل الهمام الجليل الخليل

2
األنصاري الجرجاوي
مادحا للجناب األحمدي الشرقاوي قوله:
ً

 ) )1أي :انتهى كالم الحموي صاحب كتاب المصباح المنير.ينظر :المصباح المنير.680/2 :
( ) 2الضمير (الهاء) هنا عائد على الحموي صاحب كتاب المصباح المنير.

 ) )3هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد هللا الصنهاجي البوصيري المصري ،شرف الدين ،أبو عبد
هللا :شاعر ،حسن الديباجة ،مليح المعاني .نسبته إلى بوصير (من أعمال بني سويف ،بمصر) أمه
منها .وأصله من المغرب ولد سنة608هـ في بهشيم .وتوفي في اإلسكندرية سنة696هـ .له (ديوان
شعر) وأشهر شعره البردة ،ومطلعها( :أمن تذكر جيران بذي سلم) شرحها وعارضها كثيرون،

والهمزية ،ومطلعها( :كيف ترقى رقيك األنبياء) .ينظر :األعالم139/6:
 ) )4ديوان البوصيري.23 :
 ) )5ينظر :الضياء الشمسي على الفتح القدسي شرح ورد السحر.196 :
 ) )6ينظر :حاشية المطول.7 :

 ) )7هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري ،المعروف بالجمل :فاضل من أهل منية
عجيل (إحدى قرى الغربية بمصر) انتقل إلى القاهرة .له مؤلفات ،منها (الفتوحات اإللهية -أربع

مجلدات،)-و(حاشية على تفسير الجاللين) ،و (المواهب المحمدية بشرح لشمائل الترمذية) و
(فتوحات الوهاب) حاشية على شرح المنهج ،في فقه الشافعية (ت 1204هـ).ينظر:
األعالم.131/3:
 ) )8ينظر :حاشية الجمل.123:
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ُكل األيادي باأليادي ُفضَلت

جودا على
ويد تحايها الصبا ً

3

إذا علمت ذلك عرفت أن ما قاله من أنه غير صواب وهم ،وغير صواب ،بل الصواب أنه يطلق
عليهما معا حقيقة ،وعجيب نسبة الصفدي ذلك للعلماء وتخطئتهم وجعله منهم عواما  ،وأعجب منه
تقليد الطولي له في ذلك على أنه ال عجب.4
فقد قال الشهاب الخفاجي 5في طراز المجالس في المجلس السادس عشر :إن ديدن الصفدي ودأبه
أن يأتي بأمور ويتحجج بها ويظن أن السلف قد غفلوا عنها ،وهو تخيل فاسد ال أصل له 3/ظ /سوى

عدم اإلتقان للعلوم .فليته قال :إن فيه خالًفا ،أو األغلب ،أو نحو ذلك ،بدل تحججه بما ذكر ،فتأمل
منصًفا وكن مع الحق فالحق أحق .وأما أن جرينا على عدم النظر لتلك الحالة الخطابية ،بل نظرنا
لفحوى اللفظ بقطع النظر عنها كانت األيادي على بابها ،والمعنى في نشر األيادي في كل مكان

ونادي ،إن رمت تحظى بالمراد ،وترتقي ذرى اإلسعاد ،على أن لو نظرنا لها وجرينا على أن اليد

بمعنى الجارحة ال تجمع على أيادي بل تجمع على أيدي فقط ،وإن اليد بمعنى النعمة هي التي
تجمع على أيادي ليس كما زعموا .فنقول في كالم األستاذ رضي هللا تعالى عنه مجاز ،حيث أطلق

( ) 1أي :انتهى كالم الجمل.

( ) 2هو محمد بن حسن المصري الجرجاوي :متفقه متأدب .كان قاضيا في مديرية أسيوط وجرجا،
من مؤلفاته :األسنة الفعالة في أكباد من أنكر على األستاذ ،وهو شرح أبيات ألحمد بن شرقاوي،

توفي سنة 1294هـ .ينظر :األعالم93/6:
( ) 3لم اقف عليه.
 ) )4ينظر :الغيث المسجم.74-73:

( ) 5هو أحمد بن محمد بن عمر ،شهاب الدين الخفاجي المصري :قاضي القضاة وصاحب
التصانيف في األدب واللغة .نسبته إلى قبيلة خفاجة .ولد ونشأ بمصر ،ورحل إلى بالد الروم،
واتصل بالسلطان مراد العثماني فواله قضاء سالنيك ،ثم قضاء مصر .ثم عزل عنها فرحل إلى الشام
ضاء يعيش منه فاستقر إلى أن توفي سنة
وحلب وعاد إلى بالد الروم ،فنفي إلى مصر وولي ق ً
 1069هـ .من أشهر كتبه :ريحانة األلبا ،وشفاء العليل فيما في كالم العرب من الدخيل ،وشرح درة
الغواص في أوهام الخواص للحريري ،وطراز المجالس ،ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي
عياض ،وعناية القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير البيضاوي ،وديوان األدب في ذكر شعراء
العرب .ينظر :األعالم.238/1 :
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األيادي بمعنى النعم ،وأراد منها األيدي بمعنى الجوارح على طريق المجاز المرسل 1من باب اطالق
المسبب وإرادة السبب؛ ألن اليد سبب للبذل والعطاء.2
وتناول األمر غالبا كما يفيده المصباح وعبارته :واليد النعمة ،واإلحسان تسميته بذلك ألنها تتناول
غالبا .3انتهت .
األمر ً
4
سببا في شيء آخر .5ويصح أن
فهو نظير قولهم :أمطرت السماء نباتًا  .إذ السبب كون الشيء ً
يكون من باب اطالق الحال الذي هو النعم ،وإرادة المحل الذي هو األيدي؛ ألن شأنها أن تحل فيها

غالبا والقرينة قوله :امدد إذ المد إنما يكون بحسب الظاهر المتبادر لأليدي بمعنى الجوارح

المعروفة ،6فهو على حد قول هللا عز وجل" :وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة هللا هم فيها
خالدون" 7أي :الجنة التي هي محل الرحمة ،ففيه اطالق الحال الذي هو الرحمة وإيرادها المحل الذي
هو الجنة؛ ألنها محل لها وفيها الكمال والتمام.8
وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه ما فاح مسك بدء أو ختام
وبدى في سماء الخافقين بوارق خير وعم
وظهر في غياهب دجى 4/و /األوهام نور بدر وتم
أنهاه تأليًفا الفقير إليه تعالى محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن أحمد بن حجازي بن أحمد
الحسني المالكي المراغي الجرجاوي تابع الشمس الشرقاوي ،وذلك في يوم االثنين المبارك وهو العشر
 ) )1المجاز المرسل :هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعالقة غير المشابهة ،مع قرينة
مانعة من إرادة المعنى الحقيقي .ينظر :المنهاج الواضح للبالغة.294/3:

 ) )2ينظر :طراز المجالس :المجلس السادس عشر.181
 ) )3المصباح المنير.680/2 :

 ) )4هنا استعمال االسلوب المجازي ،إذ استعمل كلمة (نباتًا) بمعنى (الماء)؛ ألن الماء سبب في
إنبات النبات .ينظر :مفتاح العلوم.365:
 ) )5ينظر :اللباب في قواعد اللغة ،175 :والمنهاج الواضح للبالغة.294/3 :
( ) 6ينظر :إيضاح شواهد اإليضاح.797/2 :
 ) )7سورة آل عمران :آية .107
 ) )8ينظر :مفاتيح الغيب.320/8:
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األول من الثلث األول من السدس األول من النصف األول من العاشر من األول من الربع من
الثاني من هجرة من أنزلت عليه السبع المثاني ،وذلك في يوم االثنين أول شهر محرم الحرام سنة
 1310من هجرة النبي عليه أفضل الصالة وأزكى السالم4/ .ظ/
القرآن الكريم

ثبت مصادر الدراسة والتحقيق

 -1إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي

محب الدين (ت616هـ) ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د .عبد الحميد هنداوي ،مؤسسة المختار للنشر
والتوزيع -مصر ،ط1420 ،1هـ 1999 -م.

 -2األعالم ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (ت1396هـ) ،دار العلم
للماليين ،ط2002 ،15م.

 -3ألفية ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد هللا ،جمال الدين (ت672هـ)،
دار التعاون.

 -4إيضاح شواهد اإليضاح ،أبو علي الحسن بن عبد هللا القيسي (ت :ق6هـ) ،دراسة وتحقيق :الدكتور
محمد بن حمود الدعجاني ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،ط 1408 ،1هـ 1987 -م.

 -5تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي
(ت1356هـ) ،دار الكتاب العربي.

 -6حاشية الجمل على متن الهمزية للبوصيري ،المسماة (الفتوحات األحمدية بالمنح المحمدية) ،سليمان بن
عمر بن منصور الجمل (ت1204هـ) ،مطبعة التقدم العملية – القاهرة.

 -7حاشية المطول ،ابن الفناري ،حسن جلبي بن محمد شاه (ت1481هـ) ,منشورات الشريف الرضي – قم،
1406هـ.

 -8الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت392هـ) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط.4
 -9ديوان إمرئ القيس ،تحـ :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،القاهرة ،ط1958 ،5م.

 -10ديوان البوصيري ،شرف الدين أبي عبد هللا محمد بن سعيد البوصيري ،تحـ :محمد سيد كيالني ،مطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ط1955 ،1م.

 -11ديوان عدي بن زيدي العبادي ،تحـ:محمد جبار المعيبد ،منشورات و ازرة الثقافة واإلرشاد ،العراق – بغداد.
 -12ديوان المتنبي ،دار بيروت للطباعة والنشر1983 ،م.
 -13ديوان ابن نباته المصري ،دار احياء التراث العربي.

 -14سقط الزند ،ألبي العالء المعري ،دار بيروت للطباعة والنشر1957 ،م.

 -15شرح ديوان المتنبي ،أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب الدين
(ت616هـ) ،تحـ :مصطفى السقا ،وإبراهيم االبياري ،وعبد الحفيظ شلبي ،دار المعرفة  -بيروت.
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 -16شرح الفارضي على ألفية ابن مالك ،شمس الدين محمد الحنبلي الفارضي (ت981هـ) ،دار الكتب
العلمية.2018 ،

 -17شرح المعلقات السبع ،حسين بن أحمد بن حسين الزوَزني ،أبو عبد هللا (ت486هـ) ،دار احياء التراث
العربي ،ط1423 ,1هـ  2002 -م.
 -18الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني
الرازي ،أبو الحسين (ت395هـ) ،الناشر :محمد علي بيضون ،ط1418 ،1هـ1997-م.

 -19الضياء الشمسي على الفتح القدسي ،شرح ورد السحر ،مصطفى بن كمال الدين البكري (ت1196هـ)،
دار الكتب العلمية2013 ،م.

 -20طراز المجالس ،شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي (ت1069هـ) ،المطبعة الوهبية – مصر،
1284هـ.

 -21الغيث المسجم في شرح المية العجم ،صالح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت764هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان.2016 ،

 -22فقه اللغة وسر العربية ،عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت429هـ) ،تحـ :عبد
الرزاق المهدي ،إحياء التراث العربي ،ط1422 ،1هـ 2002 -م.

 -23لسان العرب ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري (ت711هـ) ،دار
صادر -بيروت ،ط1414 ،3هـ.

 -24المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911هـ) ،تحـ :فؤاد
علي منصور ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،ط1418 ،1هـ 1998 -م.

 -25المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي ،أبو العباس (ت:
نحو770هـ) ،المكتبة العلمية  -بيروت.

 -26معجم المؤلفين ،عمر رضا محمد راغب عبد الغني كحالة (ت1408هـ) ،مكتبة المثنى  -بيروت ،دار
إحياء التراث العربي بيروت ،د.ت.

 -27معجم المطبوعات العربية والمعربة ،يوسف بن إليان بن موسى سركيس (ت1351هـ) ،مطبعة سركيس
بمصر1346 ،هـ 1928 -م.

 -28مفاتيح الغيب = التفسير الكبير أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب
بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606هـ) ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط1420 ,3هـ.

 -29مفتاح العلوم ،يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب
(ت626هـ) ،ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه :نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط،2

1407هـ 1987 -م.

 -30المنهاج الواضح للبالغة ،حامد عوني ،المكتبة األزهرية للتراث.
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 -31نزهة األلباء في طبقات األدباء ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري ،أبو البركات ،كمال الدين

األنباري (ت577هـ) ،تحـ :إبراهيم السامرائي ،مكتبة المنار ،الزرقاء  -األردن ،ط1405 ،3هـ -

1985م.

 -32نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ،شهاب الدين أحمد بن
محمد المقري التلمساني (ت1041هـ) ،تحـ :إحسان عباس ،دار صادر -بيروت -لبنان ،ط1997 ،1م.

 -33هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بن محمد أمين البغدادي (ت1399هـ) ،دار
إحياء التراث العربي بيروت -لبنان ،د.ت.

 -34الوافي بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (ت764هـ) ،تحـ :أحمد األرناؤوط
وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث  -بيروت1420 ،هـ 2000 -م.

 -35وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن
خلكان البرمكي اإلربلي (ت681هـ) ،تحـ :إحسان عباس ،دار صادر -بيروت.1968 ،
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