
ïàÜÈÛa@szjÛaë@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@ñ‰a‹ë 

ïÜÇìi@åi@òjî�y@òÈßbu@ @

ÑÜ’Ûbi@ @
@ @

@îÜ×���@ò :اللغات واآلداب  
á�ÔÛa :اللغة العربية وآدابها  

  
   :الموضوع الموسوم بـ           

  
  
  
  
  
  

@ë@Õî¥@ò�aŠ†@ @
  

  مذكرة لنيل شهادة الماجستير
  البالغية  و في الدراسات اإليقاعية

  
     
    �þa@Òa‹’g@ˆbn:   

@@Œë�Ç@‡¼c / د.أ    @@ @@ @@ @@@†a‡ÇgakÛbĐÛZ  
  ابن شماني محمد                     
  

  
  
  
  
   هـ1429/  هـ 1428                     

  

  م2008/  م 2007                   
 

@òîßë‹§a@�‹’@À@òîßìîÔÛa@�ìnÐÛa@òîßë‹§a@�‹’@À@òîßìîÔÛa@�ìnÐÛa@òîßë‹§a@�‹’@À@òîßìîÔÛa@�ìnÐÛa@òîßë‹§a@�‹’@À@òîßìîÔÛa@�ìnÐÛa@ @@ @@ @@ @
–@ïubèä—Ûa@bibi@‡¼þ@@ïubèä—Ûa@bibi@‡¼þ@@ïubèä—Ûa@bibi@‡¼þ@@ïubèä—Ûa@bibi@‡¼þ@@M@M@M@M 



 ا������                                                                             

أ  

  
  
  

  
، وعلى آله وصحبه احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني

  :بعدمن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ووالتابعني و
اهللا تبارك وتعاىل على هذه األمة، بأن جعل لغتها لغة القرآن العظيم، فشر ف لقد من

اللغة العربية شعرية من م اهللا عزوجل هذه اللغة، ورفع من قدرها، حىت صار تعلُ
دراستها، وتدريسها، وامتثاال للواجب ئر الدين، لذا عكف السلف الصاحل على شعا

وكونوا . جتاهها، فألفوا فيها، املدونات الكربى، واملختصرات، واملتون، وشروحاا
 مهمة احلفاظ انتقلت جهم ، وهكذا من بعدهم يف كل ذلك علىتالميذ، ساروا 
  . عربية، وأداا من جيل إىل جيلعلى اللغة ال

إن الشيء الذي يرتاح له الدارس اليوم، خاصة يف حقل الدراسات التراثية، هو 
اهتمام هذا اجليل مبخلفات أسالفهم، يف شىت الفنون، وذلك بإعادة بعثها من جديد 

قسط كبري من البحث، بيف شكل الئق ا، ولقد حظي التراث اللغوي عامة، 
  . دراسةوالتحقيق وال

من هذا املنطلق حاولنا أن نشارك يف هذه املهمة النبيلة، وهي احملافظة على تراث ف
األسالف املعريف عموما واللغوي خصوصا، الرتباطه مباشرة، بالشخصية العربية 

مسامهتنا يف اإلسالمية، إذ اللغة العربية، وعلومها مقوم من مقوماا، وعليه متثلت 
ذه اآلثار اللغوية، ألحد أعالم اجلزائر، املربزين، إلظهار حتقيق ودراسة أثر من ه

  .جهودهم، والتعريف مبنهجهم يف الدرس اللغوي يف فترة حكم األتراك للجزائر
 الفذ، رالعامل النحر ي" أمحد بابا الصنهاجي "فكانت الشخصية املختارة، هي شخصية

 القيومية، يف شرح  الفتوح(: من خالل كتاب له خمطوط، يف النحو، واملوسوم بـ
  ).حتقيق و دراسةاجلرومية 
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ب  

 
  :يعود اختيارنا هلذا املوضوع ألسباب منهاو 

  .حب التراث والغرية عليه -
 .إحياء التراث اجلزائري املخطوط، وبعثه من جديدو  -

 .التعريف بأمحد بابا الصنهاجي والتأكيد على أصوله اجلزائريةو  -

، من خالل االهتمام مبؤلفات علماء املشاركة يف خدمة تراثنا اجلزائريو  -
 .اجلزائر، خاصة يف حقل اللغويات

إضافة كتاب مهم إىل املكتبة اجلزائرية خاصة، والعربية عامة، لالنتفاع به، و  -
 .واالستفادة منه

التعريف مبجهودات علماء اجلزائر، وإظهار آثارهم يف حقل الدراسات و  -
 .هؤالءاللغوية على وجه اخلصوص، وأمحد بابا أحد 

نه غين، وليس يف اللغة حثني إىل دراسة التراث اجلزائري بألَفْت أنظار الباو  -
 .فحسب بل يف سائر الفنون

جميء الشرح  ها هي الباحث، وأوالتقف يف طريقحبث من صعوبات ال خيلو أي و 
نادرا ما جند فصال بني الشواهد الشعرية، واآليات القرآنية، كتلة واحدة، إذ 

 يف أول األمر، فشق عليريب، غالنبوية، خاصة وأن املخطوط كتب خبط مواألحاديث 
ده، وبالتعود ثانيا أَِلفْت هذا اخلط، ح عهد به، ولكن بفضل اهللا تعاىل و حديثألنين

ومتكنت من فرز اآليات من األحاديث، والشواهد الشعرية من أقوال العلماء، بقدر 
  .االستطاعة
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ج  

  
ل عن العلماء،  الشارح أكثر من النقانت تعرقل حبثي، أنأيضا من الصعوبات اليت ك

 امسهامتنوعة، ومنها ما ال أعرف عنها سوى  و ة، كثريغويةمبصادر حنوية ولواستعان 
 ال يزال خمطوطا ومل نوفق يف احلصول عليه، فاكتفيت مبا لدي من مصادر رمبا. فقط

ه الصعوبات، وهللا ومراجع يف حتقيق هذا الكتاب القيم، وواصلت عملي رغم هذ
  .احلمد واملنة على كل حال

  :أثرنا أن تكون معاجلتنا للموضوع على الشكل اآليتو 
  .مقدمة، ومدخل للبحث، مث قسم التحقيق، فقسم الدراسة

 من خالل اهتمامهم مبنت ،حويةالن، فركزنا فيه على جهود علماء اجلزائر: أما املدخل
أشرنا مث .  املتون عامة، واألجرومية خاصةاألجرومية، شرحا، ونظما، مع ذكر أمهية

  . من تلك الشروحات واملنظومات اليت تعلقت باألجروميةإىل شيء معترب
على جانب آخر، قمنا بوصف النسخ املخطوطة، اليت اعتمدناها يف التحقيق، وصفا 

.  مع اإلشارة إىل االختالفات الواقعة بينها، مما جعلها تتميز عن بعضها البعضادقيق
  .ما أحلقنا صورا لبعض الصفحات من كل نسخةك

  :املسائل اآلتيةيف . فتجلى عملنا فيه: أما قسم التحقيق
  . احلديثابة املخطوط، وفق الرسم اإلمالئي،إعادة كت -1
 .ربات، والفقرات عالمات الترقيم، والوقف بني العوضعو  -2

 .حتديد بداية الفقرات، واألبواب النحويةو  -3

 . خبط أسود غليظ ووضعه بني قوسنيكتابة منت األجروميةو  -4

 .ضبط ما جيب ضبطهو  -5

 .املقابلة بني النسخ املخطوطة، وحتديد مواطن االختالف بينهاو  -6

 .إضافة ما يقتضيه السياق، ووضعه بني قوسني يف اهلامشو  -7

 [  ].بني معقوفتني هكذا ) ج(و) ب( النسختني منوضع السقط و  -8
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يد رقمها، مع السورة الواردة فيها ضبط اآليات القرآنية بالشكل، وحتدو  -9

  .ووضعها بني مزهرتني هكذا ﴿ ﴾
ختريج األحاديث النبوية، الشريفة، وتوثيقها من املظان، ووضعها بني و  -10

 .   ››‹‹قوسني صغريين هكذا 

 بالرجوع إىل شار إليها يف الشرح ما أمكن ذلك، أقوال العلماء املتوثيقو  -11
 .أمهات املصادر

لشعرية، وتوثيقها من املصادر مع شرح ما جيب شرحه، ختريج الشواهد او  -12
 .وحتديد موطن الشاهد فيها

 .التعليق على بعض اآلراء املذكورة، كلما دعت احلاجة إىل ذلكو  -13

الترمجة لألعالم املذكورين يف الشرح ترمجة خمتصرة، مع ذكر تاريخ و  -14
 .الوالدة والوفاة معتمدين يف ذلك على كتب التراجم والطبقات

لتسهيل عملية االستفادة من الشرح، بسرعة قمنا بوضع فهارس فنية يف و  -15
  . آخر الكتاب
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ترمجة املؤلف، دراسة : فتطرقنا فيه إىل ثالث حماور كربى هي: أما قسم الدراسة

  .املخطوط، وأخريا اخلامتة
 الكامل، ونسبه، ففيما خيص املؤلف، فإننا ترمجنا له مركزين يف ذلك على ذكر امسه

يه، مث تاريخ يذته، مؤلفاته مث ثناء العلماء علومولده، وأصوله، أسرته، شيوخه، تالم
  . وفاته، بعدها حققنا نسبة املخطوط ألمحد بابا
دراسة مقدمة املخطوط مث خامتته بعدها : يف دراسة املخطوط اتبعنا اخلطوات اآلتية

 يف الشرح من حيث تفسري األلفاظ، انتقلنا إىل دراسة أسلوب الشارح، مث منهجه
 املوظفة من قبله، وعزو األقوال إىل فاملصطلحات، واالستطراد التوسع واالختصار،

 إليها يف اليت جلأأيضا ظاهرة السؤال واجلواب و أصحاا، ذكر اخلالفات النحوية، 
  .شرحه، وأخريا قيمة الفتوح القيومية

ائج اليت توصلنا إليها، مع تقدمي بعض  فقد خصصناها لذكر أهم النتأما اخلامتة
  .االقتراحات اليت نود أن تكون منطلقا من منطلقات دراسة التراث اجلزائري عامة

املنهج املقارن، واملنهج : فرضت علينا طبيعة املوضوع ثالثة مناهج بارزة وهي: املنهج
  .التارخيي، مث املنهج الوصفي

ترمجة املؤلف، أما املنهج الوصفي فكان  يف الثايناتضح األول، يف قسم التحقيق، 
  .ظاهرا يف قسم الدراسة
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جاءت مصادر التحقيق والدراسة، ومراجعهما متنوعة، وهو طبيعي مع كتاب و 

كالفتوح القيومية، ألن صاحبه اعتمد فيه على أمهات املصادر النحوية، واللغوية، 
 كان ينقلها، وعليه ميكننا تصنيف هذه ، واألقوال اليت املختلفةناهيك عن اآلراء
  :املصادر واملراجع إىل

 .ىاملدونات النحوية واللغوية الكرب -

 .املتون النحوية، مع بعض شروحااو  -

 .الدواوين الشعريةو  -

 .كتب احلديث، والفقه والتفسريو  -

 .الرسائل اجلامعية واالتو  -

،  كمالهص، فلهذا ال أدعي وبعد هذا كله، فإين أؤمن أن أي عمل ال خيلو من نقائ
جل، وكل  و  يف حدود طاقيت، ألن الكمال هللا وحده عزحبثا أين قدمت بل حسيب

ما لدي أن يلقى هذا العمل املتواضع قبوال من قبل أعضاء جلنة املناقشة، وأن يكون 
  .يل ذخرا عند اهللا تعاىل، يوم ال ينفع مال وال بنون

 ذا البحث إال أن أسجل امتناين وشكري واعترايفويف اخلتام ال يسعين وأنا أقدم ه
نصحه ذي أرى فيه أكثر من أستاذ مشرف، لأمحد عزوز ال:  احملترملألستاذ الدكتور

ذل املزيد من اجلهد، إلخراج البحث يف أحسن بيل املتواصل وتشجيعه يل على 
 صورة، فله جزيل الشكر، على ما قدم، كما ال أنسى شكري، وتقديري لألستاذ

 رئيس املشروع، الذي جاد علينا بنصائحه، فالق أمحد عويرات: الفاضل الدكتور
  مام هذا البحث من بعيد أو قريب، ـضا كل من ساعدين على اتـكما ال أنسى أي
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  .وخاصة، عمال املكتبة اجلامعية فلهم مين كل االحترام والتقدير

  .ليكم ورمحة اهللا وبركاته                                       والسالم ع
  ابن مشاين حممد:                        الطالب

 09/12/2008:  لـ املوافق1429  ذي احلجة11:يوم
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  .- وهران –حتقيق ودراسة، سعاد بوعناين :  رسالة ماجستري-1

  

 والعناية من قبل العلماء عرب مر العريب على قسط كبري من االهتمامحو حاز الن

العصور، وبفضل جهودهم وصل إىل ما وصل إليه من دقة امتاز ا منهجه، واليت مل 

  .تتح لعلوم أخرى

 فحسب، بل اختذوا جا  يقتصر هؤالء العلماء على التقعيد، والتأليف يف النحوملو

 ولعل أصفى .بغية املزيد من التبسيط واإليضاح مع املادة النحويةم آخر يف تعامله

يف شكل منظومات، صورة يف هذا الشأن، هي ميلهم إىل جعل املسائل النحوية 

 ةراء علميا، وأراء جديدة متمثلمما أكسب النحو العريب عامة، ث ؛ومتون جامعة هلا

ة الكبرية اليت حظيت ا املتون، يف اجتهادات العلماء، اليت توصلوا إليها، وأيضا القيم

  .واملنظومات عندهم بصفة خاصة

جرومية من أشهر هذه املتون النحوية، اليت لقيت إقباال كبريا من العلماء، آلتعد او 

فهي من مجلة اجلهود اهلامة اليت قدمت للنحو . والطالب، فيما مضى وحىت اآلن

كرها، وذاع صيتها عرب خمتلف العريب، ومل تكن منحصرة يف منطقة معينة بل سار ذ

  .بقاع العامل العريب واإلسالمي

 له، أو معرب أللفاظه، اختلف اهتمام العلماء ذا املنت، بني شارح له، أو ناظمو 

  .شروحام، بني املطولة، واملختصرةتنوعت كما 

يف االعتناء يون وكباقي علماء العامل العريب اإلسالمي، ساهم العلماء اجلزائر

رومية، حىت صارت يف املرتبة الثانية، من حيث احلفظ، بعد القرآن العظيم، باألج

  :  ويتجلى هذا يف كثرة الشروحات هلذا املنت، فمن أمهها جند

   )1(ألمحد بن علي بن منصور البجائي: شرح األجرومية -
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 . 3/89ج. فهرسة معلمة التراث اجلزائري:  ينظر-1
  .3/90املصدر نفسه ج:  ينظر-2
 .142فهرسة خمطوطات املكتبة القامسية ص : وتوجد نسخة منه يف زاوية اهلامل، ينظر. 3/93املصدر نفسه ج:  ينظر- 3
 . 1/79تعريف اخللف ج:  ينظر- 4
 .3/94فهرسة معلمة التراث اجلزائري ج:  ينظر- 5
فهرسة حمطوطات املكتبة : وتوجد منه نسختان يف زاوية اهلامل، ينظر. 3/95فهرسة معلمة التراث اجلزائري ج: ينظر -6

 . 191-190القامسية ص 
 . 3/96فهرست معلمة التراث اجلزائري ج:  خمطوط، باملكتبة الوطنية، ينظر-7
  .حتقيق ودراسة، علي بوشاقور جامعة وهران.  رسالة ماجستري-8
 .3/97ج. معلمة التراث اجلزائري:  ينظر- 9

  

  )1(لداود بن سليمان الثالثي اإلباضي: شرح األجروميةو  -

 .)2(موفق بن قويدر القسنطيين لصاحل بن : األجروميةشرح و  -

لعبيد اهللا بن أيب : اجلواهر السنية يف شرح املقدمة األجروميةو  -

 .)3(قاسم الثعاليب 

 . )4( لعلي الناصري السلجماسي:شرح األجروميةو  -

 .)5(ي للفقيه الزقا: شرح األجروميةو  -

حملمد بن أمحد بن أيب يعلي : الدرة النحوية، يف شرح األجروميةو  -

 .)6(فالشري

حملمد بن احلسن املزمري : كشف الغيوم على منت بن آجرومو  -

 . )7(األولفي

 .)8(حملمد بن شعيب: حقائق األجروميةو  -

حملمد الصاحل بن سليمان العيساوي : الدليل على األجروميةو  -

   .)9(الزواوي
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 .140وتاريخ بين ميزاب ص . 3/100معلمة التراث اجلزائري ج:  ينظر- 1
كان متقدما يف علوم اللغة العربية، له .  هـ1044تويف عام .  عامل جزائري، من إقليم توات يف ضواحي والية أدرار حاليا-2

شرح روضة النسرين : ل التمرين، نيل املراد على المية ابن اراد ينظر ترمجته يفشرح روضة النسرين يف مسائ: مؤلفات منها

      27-24ص 
 معجم أعالم اجلزائر ص   : ينظر - 3
 .3/88فهرسة معلمة التراث اجلزائري ج:  ينظر- 4
 . 48معجم احملدثني واملفسرين والقراء باملغرب األقصى ص :  ينظر- 5

  

حملمد بن يوسف : حقيقية يف بيان التحفة األجروميةتاملسائل الو  -

  .)1(شأطفي

 جدا، وحيتاج إىل بحث يف جمال التراث اجلزائري واسعذا فيض من غيض، ألنّ الهف

و تعدت شروحات ما يزال حقال خصبا، ف وإحياء، وإخراج إىل النور، دراسة

  .النظم: و هو أمهية، ذي إىل أمر العلماء اجلزائريني لآلجرومية

 تتجاوز املائة  يف أراجيزو لقد قام كثري من العلماء اجلزائريني بنظم هذا املنت املختصر

  .واخلمسني بيتا

، الذي نظم األجرومية يف مئة وثالث ومخسني )2( فعل ابن أب املزمريعلى حنو ما

  :منهمنذكر فعل غريه من علماء اجلزائر، بيتا، وكذلك 

أليب العباس البوين، يقع يف تسعني بيتا، كما وضع : نظم األجرومية -

  .)3(عليه شرحا

    .)4(خلليفة بن احلسن الغماري: نظم األجروميةو  -

  .)5(لضياء الدين عبد العزيز الثميين: نظم األجروميةو  -
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  .15زائر ص معجم أعالم اجل:  ينظر-1
 .3/104معلمة التراث اجلزائري ج:  ينظر- 2
 . 3/101املصدر نفسه ج:  ينظر- 3

  

  .)1(اضيحملمد بن سليمان بن إدرسو اإلب: ةنظم األجروميو  -

ملولود بن سعيد بن الشيخ املدين بن العريب ابن : نظم األجروميةو  -

 .)2(مسعود املوهوب

 .)3(حلاج املسعود املسعديالبن ناجي ا:  نظم األجروميةو  -

ا ل إقباهلم على منت األجرومية شرحالن العلماء اجلزائريني، ومن خإ: الواحلق يق

 واألمل كله، أن تكون هناك .سامهوا يف بناء صرح النحو العريبونظما، كانوا قد 

 اإلسهام ى إىل حتديد مواطن اجلدة يف هذادراسات جادة، هلذا التراث الزاخر، تسع

، بغية استخالص منهج علماء اجلزائر، يف حقل الدراسات اللغوية عامة، العظيم

  .  بناء مدرسة لغوية جزائرية-وهو أمر وارد–والنحوية خاصة، ومن مثّ 
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  :وصف نسخ التحقيق

  .اعتمدنا يف حتقيق الكتاب على ثالث نسخ خمطوطة، اثنتان تامتان، والثالثة ناقصة

 مصورة من خمطوطات املكتبة األزهرية مبصر، حتت هي نسخة تامة: ألوىلالنسخة ا

على الورقة األوىل منها كتبت مقدمة الكتاب، وجاء يف . حنو/309352رقم 

وصلى : "ومن اليسار عبارة" سم اهللا الرمحن الرحيمب: "من جهة اليمني عبارةاألعلى 

الفتوحات " ذكر العنوان  جاءهابعد". اهللا على سيدنا وموالنا حممد وآله وسلم

ط مغريب  هذه النسخة هذه خبكتبت و . املقدمةوسطيف " القيومية يف شرح اجلرومية

 مكتوبا بلون أمحر، متييزا له وجاء منت األجرومية. و مقروء، ومضبوط بالشكلمجيل 

  . من خط الشارح أو الناسخ، ونادرا ما جند تعليقات الناسخ على احلواشي

 50X2=100: يف كل واحدة منها صفحتان أي.  ورقة50فبلغ أما عدد أوراقها 

 سطرا، 24 فهي  الصفحة الواحدة، يفأما عدد األسطر. باستثناء اخلامتة. صفحة

أما عدد كلمات .  والصفحة األخريةباستثناء الصفحة األوىل من الورقة األوىل

 ورمبا أزيد على هذا العدد.  كلمة13 كلمة حىت 11األسطر فكانت تتراوح ما بني 

  .يف بعض الصفحات

جاء يف الورقة األخرية من املخطوط اإلشارة إىل تاريخ الفراغ من كتابتها، وكان 

 07: إعادة نسخها فكان يفأما تاريخ . من شهر ذي القعدة.  هـ1001ذلك عام 

  .دون اإلشارة إىل اسم الناسخ. هـ1147من ذي القعدة عام 

  ).أ( اختذناها أصال، ورمزنا هلا بالرمز  مجيعهاافوهلذه األوص
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فلها جزيل الشكر .  حتصلت عليها من األستاذة الفاضلة جريو فاطمة:النسخة الثانية

  . وكانت تامة اخلاصةعلى مساعديت يف ذلك، وهي نسخة مودوعة يف مكتبتها

 العامل السوداين هذا شرح اإلمام: " يلي ة األوىل منها، خبط كبري ماكتب على الورق

: " يلي وفوق هذه العبارة كتب ما". على أجرومية الصنهاجي رمحهما اهللا تعاىل

صلى اهللا على سيدنا حممد وآله "و. على جهة اليمني" بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .على جهة اليسار" وصحبه وسلم

  القيوميةالفتوح ":أما العنوان فكان يف أثناء املقدمة يف الورقة األوىل، على النحو اآليت

مقروء، ومضبوط بالشكل و النسخة مغريب أيضا خط هذه  و ".يف شرح اجلرومية

وامتازت أيضا  . باللون األمحر عن الشرحعظمه، وميز الناسخ منت اآلجروميةيف م

   . بكتابة عناوين الشرح خبط كبري، بلون أسود داكن، وهي قليلة احلواشي

 60X 2=120 أي.  صفحتان يف كل واحدةقة ور60أما عدد أوراقها، فبلغ 

تثناء  سطرا، باس21يف حني بلغ عدد أسطر الصفحة الواحدة .  ما عدا اخلامتةصفحة

 18 كلمة حىت 16 ما بني لغ معدل كلمات األسطرالصفحة األوىل واألخرية، وب

 ألن الناسخ يكتب العناوين خبط كبري، مما يقلل عدد ؛كلمة، ورمبا أقل من هذا

  .ات يف السطرالكلم

 يف مواضع غري قليلة، وجاءت اإلشارة كما امتازت هذه النسخة بالسقط والتصحيف

  ).أ(يف الورقة األخرية إىل تاريخ الفراغ من الشرح وهو التاريخ نفسه يف النسخة 

مع .  هـ1182 من ذي القعدة عام 12: أما سنة إعادة نسخها فكانت يوم

  ).  أ( الشرقي وذا تكون متأخرة عن النسخة اإلشارة إىل اسم الناسخ وهو عثمان
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  ). ب(ورمزنا إليها بالرمز . ألجل هذه األوصاف اعتمدناها يف الدرجة الثانيةو 

برقم .  هي نسخة مصورة أيضا عن خمطوطات املكتبة األزهرية:النسخة الثالثةأما 

واألذانني، ...: " حنو إال أا ناقصة، فكان آخرها باب املثىن، عند عبارة/310676

  ".لألذان، واإلقامة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، : " وىل من الورقة األوىل يف األعلىكتب على الصفحة األو 

الفتوحات : " ، أما العنوان فقد جاء يف أثناء املقدمة"وصلى اهللا على سيدنا وموالنا

بوط مقروء، ومضو خط هذه النسخة مغريب أيضا  و ".القيومية يف شرح اجلرومية

لى، وهذا من بدايتها إىل بالشكل، إال أن الرطوبة أثرت يف وسط األوراق من أع

اللون األمحر متييزا وجاء منت األجرومية ب. مما تسبب يف طمس جزء مهم منهاايتها، 

. يف حني كتبت العناوين باللون األسود الداكن، وخبط كبري أيضاله عن الشرح، 

  . وأحشيت بكثري من التعليقات

 صفحة، 17X 2=34أي .  يف كل صفحتان ورقة17ما عدد أوراقها، فبلغ أ

 15لمات السطر الواحد، فيلغ  سطرا، أما معدل ك23ومعدل أسطر كل صفحة 

  .كلمة

  ). ج(هلذه األوصاف جعلناها آخر ما نعتمد عليه، ورمزنا إليها بالرمز و 
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 ). ب (منقط  مابني املعقوفتني سا- 1 
 .وصحبه وسلم) ب( يف - 2
 ).ج(و) ب( مابني املعقوفتني ساقط من - 3
 ).ب(زيادة من ) ج( ما بني املعقوفتني ساقط من األصل و - 4
 .عن اللفظ واملقال) ب( يف - 5
 .رسول اهللا) ب( يف - 6
 .وسلَّم عليه) ج(و) ب(يف - 7
 . بهأصحا) ج( ويف ،)ب( ساقط من  ما بني املعقوفتني- 8
 ).ج(و ) ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 9

 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 10
 .القدير املقتدر) ج( يف - 11
 .ساقطة) ج(أقد، ويف ) ب( يف - 12
 .للشيخ اإلمام) ج( يف -13

  
بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلىاهللا ع لىسي و [ادنم1(]ناَالَو(م حوآلهٍدم )وصحبه)2 .  

]يخُ الشالس3(]ياِنود(.  
]هذا شرحوداين على أُ اإلمام العامل السميِةجروالص نهاجي ر4(]ما اهللا تعاىلمحه(.  

واحلمد هللا على )5(روف يف املقالفظ باحلبحان اهللا املرته كالمه عن اللَّ       س ،
اهللا وأنَّ ال إله إالَّ أنَّمجيع األحوال، وأشهد م حمد6(هولُا رس(ني ا خم النبيت
له آ  دى والضالل، وعلىهـز بني ال، من مي)7(مليه سلَّواألرسال، صلى اهللا وع

المة فني بالسو الذين جعلهم اهللا تعاىل مصدرا لصحيح األفعال، املوص)8(]وصحبه[
  .وال وال زصقْرمها نغي، ال ي)9(]دائمني[ وسالماحن يف األقوال، صالةًمن اللَّ
وب      عفيقولُد ، ]العبد [)10(الفقري إىل رمحة رب دره املقت)أمحد بن : )11]12(] قاد( 

 )13(باركة للشيخومية املُر، هذه حواش وضعتها على اجلمحد بن أمحدحممد بن أ بنإ
  وم، ومل  حممد بن حممد بن آجرمة املبارك، األستاذ الصاحلُأيب عبد اهللا، العامل العالَّ
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 .يتشوف إليها) ج(يتشرف ا عايل اهلمة، ويف ) ب( يف - 1
 .الفتوحات) ج( يف -2
املطففني " وما أَدراك ما ِسجني ِكتاب مرقُوم: "واألصل يف هذه الكلمة الرقم وهو الكتابة ومنه قوله تعاىل. ز أي من الرمو- 3
 .1904الفتح القدير ص  . كُم إن كان للماء راقمسأََرقُم باملَاء القراح إليكم على بعِد:  ومنه قول الشاعر. 8/9
هـ، وتويف بالشام سنة 600لك الطائي اجلياين، حنوي، ولد يف األندلس سنة  هو مجال حممد بن عبد اهللا بن ما- 4

: اخل ينظر...ألفية يف الصرف والنحو، التسهيل وشرحه، المية األفعال، الكافية الشافية: منها. له مؤلفات كثرية. هـ769
 .6/233األعالم  ج .137-1/130البغية ج 

املغين، شرح شذور الذهب، : له تآليف كثرية أشهرها) هـ761-هـ708 ( هو مجال الدين بن هشام األنصاري املصري-5
  . 192-6/191، شذرات الذهب ج 69-2/68البغية ج : ينظر...أوضح املسالك قطر الندى،

له مصنفات كثرية ) هـ911 ت -هـ809( هو جالل الدين عبد الرمحن بن كمال الدين السيوطي املصري ولد - 6
لنظائر يف النحو، ألفية يف النحو، وشرحها، بغية الوعاة، املزهر، شرح أبيات املغين، شرح ألفية بن األشباه وا: أشهرها
 . 302-3/301 واألعالم ج 544 -1/534هدية العارفني ج : اخل ينظر...مالك

لفات له مؤ. حنوي ولغوي). هـ905-هـ838(خالد بن عبد اهللا اجلرجاوي زين الدين املصري :  خالد األزهري هو-  7
 .1/216املعجم املفصل ج . 2/297األعالم ج : التصريح على التوضيح، شرح األجرومية، ينظر: أشهرها

 . اهللا تعاىل) ج( يف - 8

  
 )2(الفتوح «يتها  ومس)1(ة اهلموق إليها عليشتا من فوائد مهمة، وتتمات يهِلخأُ

 ،)4(البن مالك" ـك "صورة: )3(قوم وفيها من الر»القَيومية يف شرح اجلرومية
للشيخ " خ"، وصورة )6(للسيوطي" س"، وصورة)5(البن هشام" هـ"وصورة 
  . أمجعني)8(، رمحهم اهللا)7(خالد
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 .إىل معرفة) ج(و ) ب( يف - 2
 .فيلزم) ب( يف - 3
 ).ب( مابني املعقوفتني ساقط من - 4
  .شارح) ب( يف - 5
هـ، مولده ووفاته بفاس، من مؤلفاته شرح ألفية بن 807عبد الرمحان علي بن صاحل املكودي تويف سنة : كودي هوامل- 6

ينظر شرح . 3/318األعالم ج . 2/83البغية ج : مالك، شرح مقدمة ابن آجروم، البسط والتعريف يف علم التصريف ينظر
 .01ص) خمطوط(االجرومية للمكودي 

له مؤلفات .من أئمة النحو)  هـ853-هـ782( حممد بن حممد أبو عبد اهللا األندلسي الغرناطي  الراعي هو حممد بن-7
  . 7/47األعالم ج . 1/233بغية الوعاة  ج : ينظر. شرح األلفية، النوازل النحوية، شرح األجرومية: أشهرها

 .شهد) ب( يف - 8

  
  :صول تنحصر يف فُمقدمة

وشاهده [معقوال، فربهانه يف نفسه ما كان   القاعدة أنّ اعلم أنَّ:الفصل األول
  فيه، واملنقولُ ذلك كماالًونُ كَ حيثُ من قائله إالَّ)2(حتاج ملعرفِة فلذلك ال ي)1(]معه

 من اعتمد يف نقله على من  تعريفه والبحث عن حاله ألنَّ)3( ناقله فلزم ألمانِةموكولُ
ا كالفقه، مال يعرف حاله، كان كالباين على غري أساس يف نقله، مث ما تركب منه

غلَّحو، فإن كالّّوالنمنهما معقول من منقول، ت ال فيه شائبةُب قل، ألن البعض ن
  . يف ذلككالكلِّ
 الصنهاجي أبو )4(]بن داوود[هو حممد بن حممد ) ب/2(ف رمحه اهللا تعاىل فاملؤلِّ

رف بابن آجروم بفتح اهلمزة املمدودة، وضمعبد اهللا عاجليم والر ناه دة، ومعاء املشد
مقدمته )5(اح رشوصفه : "حاةيف تاريخ الن) س(قال . حالهبلغة الرببر الفقري الصويف 

  ) ج/2 ()8(هدـ وغريمها، باألمانة والربكة والصالح ويش)7(، والراعي)6(كاملكودي
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  .1/238ج .بغة الوعاة - 1
 .1/472 اخلطيب ج اإلحاطة يف أخبار غرناطة البن- 2
 .باألستاذية واألستاذ بالذّال املعجمة) ب( يف - 3
 .مهزته) ج(واهلمزة، ويف ) ب( يف - 4
 .لغة فارسية) ب(يف  - 5
 .ومعناها) ج(و) ب( يف - 6
 له شرح الشفا من علماء املغرب  888 كان حيا سنة  احلافظ بن امحد بن سعيد بن حيي الزموري الزموري هو عبد اهللا- 7
 294نيل اإلبتهاج ص :  عياض ينظرلقاضيل
 .لغات الشفا) ج(و ) ب( يف - 8
 .هنا) ج(ها هنا، ويف ) ب( يف - 9

 .198 يف التعريف مبذهب الكوفة ينظر معجم املصطلحات النحوية و الصرفية ص - 10
 واإليضاح 04جرومية ص ينظر منت اال...". وللخفض ثالث عالمات، الكسرة، والياء، والفتحة: " ... قال ابن آجروم- 11

 .93يف علل النحو الزجاجي ص 
 .وهي) ب( يف - 12
فاملاضي مفتوح اآلخر أبدا، واألمر جمزوم أبدا، واملضارع ما كان يف أوله إحدى الزوائد األربع اليت :"  قال ابن آجروم- 13

 .05ومية ص منت األجر..." وهو مرفوع أبداً، حىت يدخل عليه ناصب أو جازم" أنيت"جيمعها قولك 

  
الِحلصه عم3( باألستاذية)2( ووصفه يف اإلحاطة)1("نفع املبتدئني مبقدمته) أ/2 (وم( 
 عند )6(بتها العرب، ومعناه فارسية، عر)5( مضمومة لفظة)4(عجمة ومهزةمـال البالذَّ

 ومجعه )8( يف شرح لغة الشفا)7(ذكره الزموري، الفرس، العامل بالشيء، املاهر فيه
  .أساتيذ
دوكان على )9(ههنا): س: (قال: ع ها استفدنا من مقدمته، أنشيء آخر، وهو أن 

 عبارم، وقال األمر )12( وهو)11( يف النحو، ألنه عبر باخلفض)10(مذهب الكوفيني
  .)13(دا، وهو ظاهر يف أنه معرب، وهو رأيهمجمزوم أب
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 .يعود على الكوفيني" رأيهم"، والضمري يف 05األجرومية ص :  ينظر- 1
 .21 يف التعريف مبذهب البصرة ينظر معجم املصطلحات النحوية و الصرفية ص - 2
 .1/239، ينظر  البغية ج ) ب(إضافة من ) هـ-إ (- 3
 . أي الشارح ابن آقد -4
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 .13 ينظر األجرومية ص - 6
 ).ج(و ) ب( يف األصل هي و الذي أثبتناه من - 7
ذهب الكوفيون إىل أنّ واو رب تعمل يف النكرة اخلفض بنفسها، وإليه ذهب أبو العباس :"  قال أبو الربكات بن االنباري-8

ال تعمل، وإمنا العمل لرب صريون إىل أنّ واو رب1/311اإلنصاف ج"  مقدرةاملربد من البصريني، وذهب الب.  
 .وهو عبارة الكوفيني) ج(و) ب( يف - 9

البحر احمليط، : له)  هـ745ت (أثري الدين حممد بن يوسف من علماء األندلس يف اللغة والنحو والتفسري:  أبو حيان هو- 10
 .282-5/267 الوايف بالوفيات ج 341-3/289ينظر نفح الطيب ج ... ارتشاف الضرب

: من مؤلفاته. هـ476يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري األندلسي عامل برع باألدب واللغة، تويف :  هو األعلم- 11
: حتصيل عني الذهب يف شرح شواهد الكتاب، والنكت يف تفسري الكتاب، وشرح ديوان طرفة، وزهري، وعلقمة الفحل ينظر

 .2/122األعلم يف األشباه ج ينظر قول .67-4/65، ِانباه الرواة  ج61-20/60معجم األدباء ج 
 ).ب( مابني املعقوفتني ساقط من - 12
  .02منت األجرومية ص :  ينظر- 13
  ).ج(و) ب( مابني املعقوفتني ساقط من -14

  
: )4( قلت)3(هـ. إ)2(كره البصريون وأن)1(وذكر يف اجلوازم كيفما، واجلزم ا رأيهم

 ومذهب كويف وهو مذهب )6(ذكر يف حروف اجلر واو رب)5(]و[زيادة على ذلك، 

 وعبارة )9( وهو مذهب الكويف وعبر بالنعت،)8( رب احملذوفة)7البصري أنّ اجلّار هو
ترجم لعطف البيان، ذكر )10(صري الوصف والصفة، كما ذكر أبو حيانالبومل ي 

على [ اإلعراب صري وحد أنه ال يترجم له الكويف، وإنما يترجم له الب)11(األعلم
  كرة بغري  ال تنصب الن)14(]باب[ال يف ، وق)13( بأنه معنوي وهو قوهلم)12(]القول
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  .302/ 1و اإلنصاف ج12 منت األجرومية ص نظر ي- 1
 .05ينظر منت األجرومية ص   -2
/ 2، و اإلنصاف ج235و 234 وأسرار العربية ص 247 و 246/ 7، وشرح املفصل ج 317املفصل ص :  ينظر- 3

498. 
 .ِلما) ج(و) ب( يف - 4
 .10و09 / 1، والكتاب ج02 يعين أقسام اإلعراب، ينظر منت األجرومية ص - 5
 .وقالوا) ب( يف - 6
  .04 ينظر منت األجرومية ص -7
  .وقالوا) ب(، يف 05 ينظر االجرومية ص -8
 .06 ينظر االجرومية ص - 9

 .قالوا جيوز) ج(وقالوا جيوز، ويف ) ب(يف  - 10
هذا مذهب ...وال جيوز تقدميه على رافعه... حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه: "  قال ابن عقيل-11

أسرار العربية ص : وينظر أيضا. 366 و 365/ 2شرح ابن عقيل ج" البصريني، وأما الكوفيني فأجازوا التقدمي يف ذلك كلّه
 .  1/160، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ج144/ 1، وشرح املفصل ج24 واملفصل ص .79

 .وقالوا) ب(،ويف 07 ينظر  األجرومية ص - 12
، وشرح التسهيل البن مالك ج 1/159وشرح ابن عقيل ج. 72، وأسرار العربية ص 38/ 1 ينظر اإلنصاف ج- 13
 .162/ 1وشرح املفصل ج. 1/287
 .وقالوا) ب(، يف 07  ينظر االجرومية ص- 14

  
، قال البصرية )2(، و ذكر يف النواصب حىتصري مبين، وقال الب)1(ين وهو قوهلم تنو

  .)3(النصب بعدها بأن مضمرة
 وجدنا )4(ال ينهض هذا كله دليال على أنه كوفّي املذهب يف النحو، ألنا: تعقيب

: ا، واصطالحاا، كقولهدمة، على مذهب البصريني، وأرائهكثريا يف هذه املق
املنصرف واالسم الذي ال : ثالثة بإسقاط اجلزم، وقال: )6(، قالوا)5(امه أربعةوأقس

الفعل : األفعال ثالثة، قالوا: ارى والذي ال يجرى، ومنها قوله: ، وقالوا)7(ينصرف
. )11( تقدم الفاعل على فعله)10(قالوا وجيوز. )9(املذكور قبله فعله: وقوله. )8(قسمان
  يف كان : )14(وقوله. )13(مرفوع باخلرب: عوامل اللفظية، قالواالعاري عن ال: )12(وقوله
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 .مرفوع) ب( يف - 1
 .676 / 2اإلنصاف ج:  ينظر- 2
 .07 ينظر األجرومية ص - 3
 .مرفوع ) ب( يف - 4
 .08 ينظر األجرومية ص - 5
 .2/676 ينظر اإلنصاف ج - 6
 .09ينظر األجرومية ص  - 7
 .3/594 شرح املفصل ج2/369 اإلنصاف ج148/ 3 ينظر شرح إبن عقيل ج- 8
 .494/ 2ظر شرح التصريح على التوضيح ج ين- 9

  ).ج(و ) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -10
 ).ج(و ) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 11
 .نصبه وجره) ج(و ) ب(يف   -12
 .12 ينظر األجرومية ص - 13
 .12 ينظر األجرومية ص - 14
 .وقالوا) ب( يف - 15

  
 مبا كان مرفوعا به قبل دخول كان، وتنصب اخلرب )1(مرفوعا:  ترفع املبتدأ، قالوا

 مبا )4(مرفوعا: ، قالوا)3(ويف إنَّ ترفع اخلرب. )2(على أنه حال: على أنه خربها، قالوا
، )5(على أما مفعوالن) ب/3(هما تنصب قبل دخول إنّ ويف ظن كان مرفوعا به

ابع ، واملضمر وعبارم الكناية، واملكين، والتوكيد ت)6( الثاين حال على أنَّ:قالوا
الترمجة والتبيني ، والبدل وعبارم )8( ويف تنكريه:، قالوا)7(للمؤكد يف تعريفه فقط
و  ارور)10(]و[ وقوله يف اخلرب )9(البصرينيمية هو تس) خ(والتكرير، والظرف 

 وقوله جيوز فيه )12(جيوز جره ونصبه)11(]و[ ويف املستثىن، جمرور ال غري الظرف
. نسق) ج/3(، وقالوا معطوف عطف )13(البدل، يعين أن اإلتباع فيه على البدلية

: )15(، قالوا)14(ان على الضمـوإال عندهم من حروف العطف، وقوله يف املنادى يبني
  ربان بغري ـيع
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 .وقالوا) ب( يف - 1
 ) .ج(و) ب(إضافة من ) انتهى (- 2
 ).ج(واهللا تعاىل أعلم، وكذا يف ) ب(يف  - 3
 .املشرفة) ج(يف  - 4
 .غري) ب( يف - 5
عامل ) هـ302 - هـ219(سعيد بن حممد أبو عثمان، ويقال له ابن احلداد، من أهل القريوان :  الغساين النحوي هو -6

طبقات النحويني واللغويني ص : ينظر. ت يف األصولتوضيح مشكل القرآن، املقاال: بالنحو واللغة واجلدل له تصانيف منها
 . 3/100األعالم ج . 1/589البغية ج . 54-3/53انباه الرواة ج . 162-164

يف القراءات وحرز األماين منظومة يف القراءات السبع نظمها اإلمام الشاطيب رمحه اهللا يف ثالثة وسبعني ) ج(و) ب(يف  - 7
يف القراءات السبع لإلمام أيب ) التيسيري(هرت مبنت الشاطبية، وهي يف األصل اختصار لكتاب واشت). 1173( ومائة وألف بيتا 

 .عمرو عثمان الداين
 .صاحل الثعاليب) ج( يف - 8
له مؤلفات كثرية ) هـ875 -هـ786(أبو زيد عبد الرمحن بن خملوف اجلزائري فقيه، مفسر، حمدث :  الثعاليب هو-9

شجرة النور الزكية ص :  أحوال اآلخرة والذهب اإلبريز يف غريب القرآن العزيز وغريمها ينظرالعلوم الفاخرة يف: أشهرها
 .  1/73  تعريف اخللف ج264-265

  .مل أقف عليه.يف كتاب علوم اآلخرة ) ج(ويف ) ب( يف األصل يف كتاب علوم املفاخرة والتصويب من -10

  
  . )3( واهللا أعلم)2( اسم انتهى)1(، قالوا ورب حرف جرتنوين،

  .)4(أنَّ املؤلف صنف هذه املقدمة جتاه الكعبة الشريفة: وذكر الراعي رمحه اهللا تعاىل
ن أيب حيان، ذكره الزموري رمحه اهللا تعاىل، وال أعرف له شيخا روى ع: مشيخته
يف ترمجة حممد بن ) أ/3(البن خطيبها ، اآلن من روى عنه يف تاريخ غرناطة )5(غريه

صنف هذه : تواليفه. ؤلف إنه قرأ بفاس على امل)6(علي بن حممد الغساين النحوي
 رمحه اهللا تعاىل )9( الثعاليب)8(، ذكر ذلك الشيخ الصاحل)7( حرز األمايناملقدمة وشرح

  .)10(يف كتاب علوم الفاخرة
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: ينظر. شرح األجرومية: تويف مبكة من مؤلفاته. ين حنوي من بيت املقدسحممد بن حممد أبو العزم مشس الد:  احلالّوي هو- 1

 .7/50األعالم ج 
 .يف هذه السنة) ج( يف - 2
أبو حممد كان مربزا يف التاريخ واللغات، كثري املطالعة .  عبد املهيمن احلضرمي هو عبد املهيمن بن حممد بن عبد املهيمن- 3

، األعالم 2/116البغية : القدح املعلى يف علم العربية ينظر: له) هـ749-هـ676(تقدم يف علم احلديث وضبط الرجال 
له كتاب ) هـ756ت (أما املقري فهو أبو عبد اهللا حممد ابن حممد التلمساين . 220، وشجرة النور الزكية 4/169ج

 .249القواعد  و غريها  ينظر نيل اإلبتهاج ص
 .رمحهم اهللا تعاىل) ج(و) ب( يف - 4
 .الباب اجلديد) ج(و) ب ( يف- 5
عروس األفراح يف : له مصنفات أشهرها) هـ773 -هـ719( السبكي هو أمحد بن علي بن عبد الكايف اء الدين - 6

والبدر الطالع  . 5/113هدية العارفني ج . 343-1/342البغية  ج: شرح خمتصر ابن احلاجب ينظر. شرح تلخيص املفتاح
 .82-1/81ج
 .عن ما) ج(يف - 7
 . ضمن كتاب اموع الكامل للمتون185 ينظر مجع اجلوامع ص - 8

  
 يف شرح هذه املقدمة أنه ولد عام اثنني )1(ويذكر حممد بن حممد احلالّ: مولده

 تويف اإلمام مجال الدين بن مالك، وولد )2(ويف هذا العام: قلت. وسبعني وستمائة
  .)4( رمحه اهللا تعاىل)3(عبد املهيمن احلضرمي، شيخ املقري

 سنة ثالث وعشرين وسبعمائة يف تويف رمحه اهللا تعاىل على ما ذكر احلالّوي: وفاته
  . مبدينة فاس)5(صفر، ودفن داخل باب احلمراء شهر
من األلطاف، حدوث املوضوعات : " يف مجع اجلوامع)6(قال ابن السبكي: فصل

ا، عم يف الضمري، وهي أفيد من اإلشارة، واملثال، وأيسر، وهي )7(االلغوية ليعرب 
  .)8("األلفاظ الدالة على املعاين
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. من كبار علماء البصرة يف اللغة والنحو)هـ215ت(سعيد بن مسعدة البلخي ااشعي االخفش األوسط : أبو احلسن هو- 1

 . 88-87نحويني صمراتب ال:معاين القرآن، املقاييس يف النحو،القوايف، ينظر:واحد من تالمذة سيبويه له تصانيف منها

هو من الرجز . 1/45ويف اخلصائص ج. 14/214ج ) ن ح ا( و 15/172ج ) و ح ى( البيت بال نسبة يف اللسان -2
 ترمي األماعـيز مبجمرات  بأرجل روح جمنبـات: قبله

غداد من كبار هـ بب392 العربية ولد باملوصل وتويف سنة مهو عثمان بن جين املوصلي مث البغدادي، إما:  أبو الفتح- 3
اخلصائص، سر صناعة : له مؤلفات كثرية، أشهرها. العلماء يف اللغة والنحو والصرف، أخذ عن الفارسي والزمه أربعني سنة

 .128الفهرست ص . 11/3209البداية والنهاية ج : ينظر...اإلعراب، اللمع، املنصف
 .45/ 1 ينظر اخلصائص ج- 4
شرح التسهيل، اجلين الداين، شرح : من أهل مصر له مصنفات) هـ749ت (بد اهللا  املرادي هو احلسن بن القاسم بن ع- 5

 .2/211األعالم ج . 33- 2/32الدرر الكامنة ج : املفصل، شرح األلفية ينظر
بدأ ت) املقدار(وعند كلمة ... له عندي حنو كذا، أي مقادره: قيل ومبعىن املقدار، حنو: قلت: ( زيادة العبارة اآلتية) ب( يف - 6

 . 1/264ينظر شرح املرادي ج ) ب/4(الصفحة 
  .فيه) ب( يف -7
أبو بكر حممد بن سهل السري النحوي البغدادي من كبار علماء البصرة يف بغداد يف اللغة واألدب أخذ :  ابن السراج هو- 8
،  شرح كتاب سيبويه، ينظر :األصول يف النحو، األصول الصغرية : من مؤلفاته. غدادهـ بب316ن أيب العباس املربد تويف ع

 .88-3/86، الوايف بالوفيات ج 149- 3/145انباه الرواة ج 

 
  .1/35 ينظر األصول يف النحو ج .أي من تتبع كالم العرب: زيادة عبارة) ب( يف - 9

  
 تقول حنوت كذا حنوا، أي قصدته قصدا، ومبعىن مبعىن القصد،: النحو لغة: فصل

  :)1(الطرق، وأنشد أبو احلسن
ـَّات           وهـن نحو البـيت عامداِت ا كُلُّ فتـى هي وا2(        حيـد(   

ومبعىن اِملثْل، يقال هذا حنو هذا أي مثله، ومبعىن . )4(وأصله املصدر: )3(قال أبو الفتح
 يف شرحه على )5(أنظر املرادي. أقسام: على أربعة أحناء أيالقسم يقال هذا 

  .)6(اخلالصة
علم استخرجه " )8(: حدود شىت، منها قول ابن السراج)7(فله: وأما اصطالحا

   ." كالم العرب)9(:املتقدمون من استقراء
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 .85-2/84البغية ج). هـ605ت ( هو عبد الرمحن بن علي بن حيي أبو القاسم حنوي، لغوي، ومقرئ  اخلضراوي - 1
 .تغيري) ج(و) ب( يف - 2
  .22اإلقتراح ص نظر قول اخلضراوي يف  ي-3
 .هذين احلدين)  ب( يف - 4
5

احملب ناظر اجليش هو حممد بن يوسف بن أمحد بن عبد الدائم احلليب حمب الدين ناظر اجليش  ����1/114 ����� ا���ا�� ج   - 
ذ عن ايب حيان وجالل الدين القزويين له مؤلفات منها اشتهر باحلساب أخ.هـ778 هـ حبلب وتويف سنة 697ولد سنة 

 .1/225وترمجةابن الناظم يف البغيةج4/290،الدررالكامنةج5/290الوايف بالوفيات ج: ينظر. شرح التسهيل
 .الفاكهاين) ب(يف  - 6
حلدود النحوية، له مؤلفات أمهها ا) هـ976-هـ899(هو مجال الدين عبد اهللا بن أمحد بن علي الفاكهي :  الفاكهي-7

  .4/69األعالم : شرح احلدود النحوية، ينظر
 ).ج(انتهى وكذا ) ب(ويف . 45-44 ينظر شرح احلدود النحوية ص - 8
 .إذن) ب( يف - 9

  .44و كذا شرح احلدود النحوية ص ) ج(و ) ب(إضافة من ) األحكام (-10
 .266 - 1/264ينظر شرح املرادي على األلفية ج 11

إىل  ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة )2(ريِّغسة تيالنحو علم بأق: ")1( وقال اخلضراوي
  .)3("لسان العرب

حاة قدميا من مشول ن على ما هو املتعارف عند النا جيري)4(وِاعلم أنَّ هذين النحويني
علم النحو لعلمي التصريف واإلعراب، وقد سلك هذا العرف من املتأخرين الشيخ 

، وأما اآلن فجرى عرف الناس على جعل )5(بدر الدين بن مالك واحملب ناظر اجليش
  . التصريف قسما برأسه غري داخل يف علم النحوعلم) ج/4(

علم بأصول يعرف ا : " )7)(6(ومن حدوده اجلارية على هذه الطريقة، قول الفاكهي
وإطالق لفظ النحو على هذا العلم، من إطالق لفظ . )8("أحوال الكلم إعرابا وبناًء

 كالنسج مبعىن املنسوج، وخص مبعىن املنحو، )9(املصدر على اسم املفعول، فالنحو إذًا
 بالفقه، )10( الشرعية األحكامن كان كل علم حنواً كاختصاص علمبه هذا العلم، وإ

  .)11(وله نظائر يف كالمهم، قاله املرادي يف شرح األلفية
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 .هاأحد) ج( يف - 1
 .يف حمل) ج( يف - 2
 .انتهى) ج( يف - 3
  .ألنها) ج( يف -4
) هـ749ت(و ابن ساعد هو حممد ابن إبراهيم التونسي األكفاين ). ج(و ) ب(يف األصل إبن سعيد و الذي أثبتناه من   -5

 .3/208ينظر الدرر الكامنة ج
 .حىت يعرب) ج( يف - 6
 ).خمطوط ( 10 ص  ينظر  إرشاد القاصد إىل أسىن املقاصد- 7
 !ما أحسن زيدا :  مثل- 8
 .ما أحسن زيد:  مثل- 9

 ما أحسن زيٍد؟ : مثل  -10

: أا اإلعراب، الثاين: )1(األول: وأما العربية فللعلماء فيما تطلق عليه ثالثة أقوال 
اللغة العربية من حيث : عربية من حيث هي ألفاظ العرب، والثالثأنها األلفاظ ال

، ال توجد يف غريها من اللغات، والفرق بينها، وبني باختصاصها بأحوال هي اإلعرا
ى للغة ال تطلق علاومركب، و) 4/أ(فرد اللغة وقوع العربية على أحوال كل م

بل اللغة عبارة عن .  رفع خرب املبتدأ)2(اجلملة يف موضع: أحوال املركب كقولك
  .)3("ضبط املفردات على ما تكلمت به العرب، وشرح معانيها

 يبحث فيها عن حركاا اإلعرابية )4( هذا العلم الكلمات العربية، ألنهوموضوع
االحتراز عن اخلطأ يف اللسان، واالستفهام ملعاين كتاب اهللا تعاىل، فائدته و. والبنائية

: "  التونسي)5(عدابة العرب بعضهم بعضا، وقال ابن سوالسنة ومسائل الفقه، وخماط
فاظ املركبة، يف داللتها على املقصود، ورفع اللبس عن منفعة النحو تبيني أحوال األل

التعجب : ما أحسن زيد بالسكونني حيتمل أحد أمور ثالثة: سائلها، فإن قول القائل
 )6( عنه حىت يعرفمن حسنه، واالستفهام عن أي شيء منه أحسن، وسلب احلسن

، ومع رفعه )8( نصب الثاين تعجبعفتح األول م: قلت. )7("فيميز به) 5/ب(
  .)10(، ورفع األول مع جر الثاين استفهام)9(سلب



  التحقيق

 22

  

                                                 
 .هو) ب( يف -1
 .فجمعه) ب( يف - 2
 .213/ 14ج ) حنا(وهو الصواب، ينظر لسان العرب مادة ) ج( وما أثبتناه من حنى،) ب( يف األصل  و - 3
 .والكتب) ب( يف -4
 .ضمري يعود على النحو ال- 5
 .حتصى) ب( يف - 6
 .األذكية) ب( يف - 7
 ).ب( ساقط من  ما بني املعقوفتني- 8
 .ينتفع ا املنتهى للمطالعة) ب( يف - 9

 ).ج(ط من  مابني املعقوفتني ساق- 10
سهيل الفوائد وكذا ت.  أي ألفية ابن مالك يف النحو والصرف وهي مشهورة ومشروحة من قبل الكثري من العلماء- 11

 .املقاصد، من مؤلفات ابن مالك، وله عليه شرح مساه شرح التسهيلوتكميل 
12

 .األصول يف النحو، كتاب مجع فيه أبو بكر بن السراج املسائل النحوية ورتبها، وهو مطبوع يف ثالثة أجزاء -  

  
  .من كالم العرباستمداده و 
  . املطالب اليت يربهن عليها فيه، كعلمنا بأنّ الفاعل مرفوعمسائلهو

مسائل ذلك العلم، ألنه قد حصلت تلك املسائل  ِاعلَم أنّ حقيقة كل علم :تنبيه
. ووضع العلم بإزائها، فليست له ماهية وحقيقة، وراء تلك املسائل

 ناٍح، اسم فاعل من )2(العارف به، ومجعه حنويون، وأما النحاة فجمع)1(والنحوي
  ". كفقيه اسم فاعل من فَقُه)3(حنا

 ثالثة  من جهة املقدار يف)6(نحصر ال حتصى كثرةً، ولكن ت)5( املصنفة فيه)4(الكتب
تذكرة لرؤوس املسائل ) 5/ج( من معناها، وهذه جتعل أصناف خمتصرة لفظها أوجز

، ومبسوطة )7(ينتفع ا املنتهي لالستحضار، وربما أفادت بعض املبتدئني األذكياء
فعها  لفظها بإزاء معناها، ون للمطالعة، ومتوسطة)9( ينتفع ا)8(]و[تقابل املختصرة، 

ومن املتوسطة تسهيل الفوائد " كـ" املختصرة فيه، ألفية )10(]الكتب[ فمن .عام
  .)12(، ومن املبسوطة كتاب األصول البن السراج)11(له



  التحقيق

 23

  
  

                                                 
 . أي فضيلة علم النحو- 1
 . منفعة ) ج( يف - 2
." سنِت النار تسنو سناًء، عال ضوُءها، والسنا مقصور، ضوء النار والربق: سنا. "283 / 7ج) سنا ( يف اللسان مادة- 3

 .ومعىن عبارة الشارح أعالها عائدة أي فائدة النحو وفضيلته بلغت املنتهى
 . فائدة) ب( يف - 4
 .رسوله) ب( يف - 5
 . من سورة يوسف02 اآلية - 6
  ). ج(، وما بني املعقوفتني ساقط من  من سورة الزخرف03 اآلية -7
 .  من سورة الشعراء195 اآلية - 8
9

 .  من سورة إبراهيم04 اآلية - 
 رضي اهللا تعاىل عنهما ) ب( يف -10
 ." تعلُّم إعراب القرآن أحب إلينا من تعلّم حروفه"  وهو بلفظ آخر96 صالقول املذكور يف اإليضاح يف علل النحو -11
  .رضي اهللا تعاىل عنه) ج(و ) ب( يف -12
عليكم بالعربية فأا تثبت العقل : وقال عمر بن اخلطاب:" بلفظ آخر 96 ص  القول مذكور يف اإليضاح يف علل النحو - 13

 ."املروءةوتزيد يف 
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 14
 .هرضي اهللا تعاىل عن) ج(و) ب( يف - 15

، )4( عائدة)3( وأسناها)2(ةقبِاعلم أنه من أعلى العلوم مرتبة، وأتمها من: )1(فضيلته 
 صلى اهللا عليه وسلّم، )5( رسول اهللاألنّ فائدته العثور على كتاب اهللا تعاىل، وسنة

تعاىلقال اهللا. بالعربية هماألن  :﴿اإنِبيرا عآنقر اهلْنزوقال [)6( ا﴾ أَن :﴿اَإن اهلْنعج 
 وقال .، أي بكالم عريب)8( ﴾ مِبٍنيبِلسان عرِبي﴿:  وقال تعاىل)7( ]﴾قرآنا عرِبيا

 وروي عن أيب بكر الصديق )9( ِمه﴾من رسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَووما أَرسلْنا ﴿: تعاىل
. )11("ِإعراب القرآن أحب إلينا من حفِظ بعض حروِفه: " عنهما)10(وعمر رضي اهللا

تعلَموا العربية فإنها تزيد يف العقل : "  عنه أنه قال)12(وعن عمر رضي اهللا
 عنه أنه قال )15(علي بن أيب طالب رضي اهللا عن أمري املؤمنني )14(]و[، )13("واملروءة

  ):5/أ(
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 .تعظمه) ج( يف - 1
 ).ج( من  البيت إضافة- 2
  : برواية أخرى486 ص  ورد يف الفضة املضية يف شرح الشذرة الذهبية- 3

        حلن الشريف يحطـه عن قَدِره               فتراه يسقط من حلاظ األعني
       وتـرى الدين إذا تكلَّم معـِربا               حاز النبـاهة بالبيان املُعلَـن

والبيتان منسوبان يف الفضة املضية لعلي بن أيب  . 98، 97، وتنبيه األلباب ص 2/172خبار البن قتيبة ج ومها يف عيون األ
، وتنبيه األلباب إىل إسحاق بن خلف البهراين 282طالب رضي اهللا عنه، ونسبا يف عيون األخبار والكامل للمربد ص 

  .282املعروف بابن الطبيب، ورواية املربد يف الكامل ص 
                   النحو يبسط من لسان األلكن       و املـرء تكرمــه إذا لـم يلحــن    

  واملرء تكرمه إذا مل يلحِن                                                        : وأحسبه أخذ قوله: قال أبو العباس
 ......".من حديث حدثناه أبو عثمان اخلزاعي عن األصمعي

 .إضافة يقتضيها السياق) لقا (- 4
  .على اهللا تعاىل) ج(و) ب( يف - 5
 
ينظر إسعاف املبطأ السيوطي ) هـ131ت (ابن أيب متيمة كيسان عامل يف الفقه و احلديث و أحد التابعني : السختياين هو- 6

 .483نقل هذا القول العاتكي يف الفضة املضية ص ) .ملحق باملوطأ ( 483ص 

   ِإذَا لـم يلْحِن)1( النحو يصلح ِمن ِلساِن اَأللكَـِن               والـمرُء تكِرمه  

ـَحن الشريف يزيلُه عن قَ      )2(     وتـراه يسقطُ ِمن حلاظ األعني    دره       ل

  ـَلبت   )3(يم اَأللسـِنـ      فَأَجلُّها ِمـنها مِقلّهـا         جالعلوم أِمن  وإذا ط

 اللحن، وعن احلسن لىوعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يضرب ولده ع
 وعن )5(" اِهللالى عبذَ كَدقَرآن فَي القُ ِفنح لَنم: " )4(البصري رمحه اهللا تعاىل قال

 اهللا، وقال الشيخ أثري راستغف:  اهللا أنه كان إذا حلن قال رمحه)6(أيوب السختياين
ان يف بعض مطوالتهالدين أبو حي:  
   لم ال كالعلم شيء تراوده           لقـد فاز باغيه وأجنـح قـاصدههو الع   
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 .وهو املناسب) ب(الذا، وما أثبتناه من ) ج(ويف  . اللتااألصل يف - 1
 . الذي ذو هنا مبعىن- 2
 مل أقف عليه - 3
 .مرعا) ج(و) ب( يف - 4
الصحيفة يقال هي اليت حميت مث كتبت و اجلمع أطراس و طروس و "9/104ج) ط ر س ( ميادين يف اللسان ) ج( يف - 5

 "الصاد لغة 
 . يفرق به) ب( يف - 6
: ينظر. املوطأ يف احلديث: له. أحد األئمة األربعة) هـ179-هـ93(أنس األصبحي احلمريي إمام دار اهلجرة  مالك بن - 7

 . 44 و شجرة النور ص 17و الديباج املذهب ص ،   1/193 جتذكرة احلفاظ
 . رضي اهللا تعاىل عنه)ب( يف - 8
  . كتاب اهللا تعاىل) ج( يف -9

  .إفادة أحكامه) ب( يف -10

    وما امتاز إال ثّاقب الذهن واقـدهل اإلنسان إالّ بعلمـه          وما فضـ    
  ابدهها ونكـنا حصرـ يـطول عليعمارنا وعلـومنا          قصرت أوقـد    
   هو النحو، فاحذر من جهول يعانده كلها خـري ولكن أصلـها            ويف   
   أنت عـابده)2( مها أصل دين اهللا ذو      )1( به يعرف القـرآن والسنـة اللّذا   

ـّد          ونـاهي     اعزز بالذي هو شـايده  مبـانيه، ك مـن علٍم علي مشي
 لم العربية من أعظم العلوم نفعاع: )3(وقال الراعي يف عنوان اإلفادة إلخوان االستفادة

 )6( األطراس، أفراس األقالم، ويفرق)5( به يتجول يف ميدان)4(أخصبها للرائد مرعىو
بني الصحيح والسقيم من الكالم، فهو مفتاح العلوم، ومصباح الفهوم، كما روى 

لو صرت من الفهم :  عنه أنه قال)8( رضي اهللا)7(بن أنسن إمام دار اهلجرة، مالك ع
 العزيز، وسنة )9(كتاب اهللا: يف اية، فإن ذلك يرجع ألصلنييف غاية، ومن العلم

ما إالّ مبعرفة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وال سبيل إليهما وال إىل الرسوخ فيه
  .  )1( أحكامه، انتهى كالمه)10(اىل كتابه، وج لعبادهبه انزل اهللا تعاللِّسان العريب،
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 .انتهى) ج(ويف ) ب(إضافة من ) ى كالمهانته (- 1
و هو زين الدين عمر بن املظفر  من أهل مصر لغوي و حنوي و فقيه ) . ج(و ) ب(األصل ابن الورد و التصويب من  يف - 2

  .2/226له شرح األلفية و اللباب يف علم اإلعراب ينظر البغية ج
  .1 ينظر التحفة  ص - 3
 .حق) ج(و) ب( يف - 4
 ).ب( املعقوفتني ساقط من  مابني- 5
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 واستقصينا الكالم يف ذلك  ) ب( يف - 7
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 .رضي اهللا تعاىل عنه) ج(و) ب( يف - 9

. كثر فنسب إليهحنوي بغدادي أخذ عن الزجاج وأ) هـ337ت (أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق :  الزجاجي هو-  10
بنظر شذرات الذهب ج .اخل ...اجلمل، اإليضاح يف علل النحو، األمايل، الالمات : له مؤلفات كثرية يف النحو أشهرها

 .3/299 ، األعالم ج 11/3114، البداية والنهاية ج 18/112الوايف بالوفيات ج . 2/357
قط املصحف الشريف، وواضع النحو العريب، على األرجح  أبو األسود الدؤيل هو ظامل بن عمرو بن سفيان، أول من ن- 11
 .9/4317، واألغاين ج 15ينظر مراتب النحويني ص ). هـ69:ت(

  : يف أول حتفته)2(يوقال ابن الورد
و     بعلُـاِهاجلَ، فَدحو ِا بالنحتِقرفْت3(قـر           ِإذْ كُـلُّ ِعلـم فإليـه ي(  
  :يف أول ألفيته" س"وقال 

   يغتنـِي)4(إذْ ليس علم عنه حقًـا    النحـو خيـر مابه املرء عنـى           ِ 
حتاج إليه يف كل فن من فنون قد اتفق العلماء على أن النحو م: " وقال يف شرحها

واستقصينا . )6(]غريمها[ و)5(]واملناثر[من املناظم  فيه اسانتهى ولو تتبعنا ما للن" العلم
امللل، واهللا تعاىل ث أن يورلك إىل التطويل، فتركنا ذلك خوف  ألدى ذ)7(يف ذلك
:  بالنحووسبب وضعه وتسميته) ب/6(واضعه، .)8(]وعليه التكالن[املستعان 

 عنه، أخرج )9(حو، فقيل علي بن أيب طالب رضي اهللالف يف أول من وضع النختِا
  لت ـدخ: "  قال)11(ليه عن أيب األسود الدؤيلا يف أم)10(أبو القاسم الزجاجي
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 .رضي اهللا تعاىل عنه) ج(و ) ب( يف - 1
 .238أمايل الزجاجي ص .27- 1/26  جواألشباه والنظائر) ج(و) ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل تفاضل- 2
 .لبقال ) ج(و) ب( يف - 3
 .27-1/26  جواألشباه والنظائر .238ص :  ينظر أمايل الزجاجي- 4
 .فدعا) ج( يف - 5
 .علي) ب(يف  6

فيم ) أ/6: (فرأيته مطرقًا مفكرا، فقلت عنه، )1(ضي اهللاعلى علي بن أيب طالب ر
إني مسعت يف بلدكم هذا حلنا، فأردت أن أضع كتابا يف : تفكر يا أمري املؤمنني؟ قال
إن فعلت هذا أحييتنا، وبقيت فينا هذه اللغة، مث أتيته بعد : أصول العربية، فقلت

رحيم الكالم كلّه، اسم، وفعل محن البسم اهللا الر" ثالثة، فألقى إيلَّ صحيفة فيها 
والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى، واحلرف ما : سم ما أنبأ عن املسمىوحرف، فاال

تتبعه، وِزد فيه ما وقع لك، واعلم يا : أنبأ عن معىن ليس باسم وال بفعل، مث قال يل
نما وإ. ظاهر، ومضمر، وشيء ليس بظاهر وال مضمر: األسود أن األشياء ثالثةأبا 

فجمعت منه :  العلماء مبعرفة ما ليس بظاهر، وال مضمر، قال أبو األسود)2(تتفاضل
أشياء، وعرضتها عليه، فكان من ذلك حروف النصب، فذكرت منها إنَّ، وأنَّ، 

. مل أحسبها منها: ِلم تركتها؟ فقلت: فقال يل" لِكن"، وكأَنَّ ومل أذكر لْعوليت، ولَ
  . انتهى)4("فزدها) ج/6(هي منها :  يل)3(فقال

اعلم أن إعراب الكالم كان للعرب سجية ألم : "وقال ابن ساعد يف إرشاد املقاصد
اختلطت األمم جاء اإلسالم، وتآلفت به القلوب، ا مفطورون على الفصاحة، فلم

   )6(نني علياـ ذلك أمري املؤم)5(ابعضها ببعض، فكادت العربية تتالشى، فدع
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 .رضي اهللا تعاىل عنه) ج( يف - 1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 )خمطوط (10ص . إرشاد املقاصد:  ينظر- 3
ولد يف الري، ) هـ606-هـ543(املعروف بالفخر حممد بن عمر بن احلسن التيمي البكري :  الفخر الرازي هو- 4

احملصول يف علم األصول، مفاتيح الغيب،و األربعني يف : أصويل، متكلم، فقيه، مفسر، فيلسوف، له تصانيف كثرية أشهرها
 .13/3619البداية والنهاية  ج : أصول الدين ينظر

 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
ت (  احملرز أما احملرر فهو للهرمي 4 هامش 116 براءين و الذي يف شرح احلدود النحوية ص432 ص كذا يف اإلقتراح - 6

 .يف ثالثة أجزاء  ) 702
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
، من علماء اللغة واألدب، والسري واملغازي له )ه357 -هـ284( علي بن احلسني بن حممد أبو الفرج األصبهاين :  هو- 8
 .20-3/19، شذرات الذهب ج 167-166الفهرست ص: ينظر. األغاين يف أجزاء، ومقاتل الطالبني: لفات أشهرهامؤ

 .11/3119ينظر ترمجته يف البداية و النهاية ج) .ب(والذي أثبتناه من . ابن هاشم) ج( يف األصل ابن أيب هاشم ويف - 9
الشافعي له تاريخ دمشق ينظر البداية و النهاية )هـ620 ت( احلافظ احلسن أبو املنصور الدمشقي : ابن عساكر هو 10
 .13/3659ج
أحد القراء السبعة، أخذ عنه شعبة بن عياش، وأبو عمر ) هـ127ت ( عاصم بن أيب النجود أبو بكر األسدي الكويف - 11

  .61و اإلضاءة يف أصول القراءة ص . 1/346غاية النهاية ج : ينظر. حفص
كان داهية العرب بليغا، وهو كاتب أمري البصرة مث صار واليا على بالد الفرس هو أول من ) هـ53ت ( هو زياد بن أبيه -12

 .8/2272البداية و النهاية ج :ينظر. ضرب النقود اإلسالمية وختلى عن الرومية

 أبو األسود الدؤيل، وكان )2(]عنه[، أن أصل فيه أصوال، أخذها )1(هرضي اهللا عن
  .)3("يراجعه فيها إىل أن حصل من أصوله ما فيه كفاية

رسم علي رضي اهللا عنه، أليب : ")4(حوي يف كتابه احملرر يف النوقال الفخر الراز
بو األسود  باب إنَّ، وباب اإلضافة، وباب اإلمالة، مث صنف أ)5(]الدؤيل[األسود 

  .)6("وباب النعت، مث صنف باب التعجب، وباب االستفهام باب العطف، 
، وأخرج أبو الفرج األصبهاين )7(]النحو[وقيل أبو األسود الدؤيل، هو أول من وضع 

 يف كتاب أخبار )9(مهاشهر عبد الواحد بن عمر بن أيب طا، وأبو )8(يف األغاين
أول :  قال)11(شق، عن عاصم بن أيب النجود يف تاريخ دم)10(النحويني، وابن عساكر

  أصلح اهللا: صرة، فقالـ بالب)12(من وضع العربية، أبو األسود الدؤيل جاء إىل زياد
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 .فوضع هلم النحو) ج(و ) ب( يف - 1
 .9/4318األغاين ج :  ينظر- 2
ينظر  معجم . ي البصري املقرئ، قيل أنه أول من وضع النحو وسببه وكان من التابعني نصر بن عاصم بن أيب سعيد الليث- 3

 .27 و طبقات الزبيدي ص 5/553األدباء  ج
كان من أكثر الناس حفظًا للغة . تعلم يف بغداد مث رحل إىل األندلس) هـ356ت ( القايل هو أبو علي إمساعيل بن القاسم -4

 .11/3148البداية والنهايةج : ، واألمايل، ينظرالبارع يف اللغة: من مؤلفاته
 وهو أيضا من ةقيل أول من وضع النحو، وأظهره باملدين)  هـ117ت ( عبد الرمحن بن هرمز هو أيب سعيد املدين - 5

 .1/387املعجم املفصل ج . 2/91البغية  ج. 2/172انباه الرواة  ج: التابعني ينظر
ينظر )  هـ174ت (عبد اهللا احلضرمي املصري قاضيها و عاملها : وابن هليعة هو. ةلعيه) ج(ويف . روى عن  ) ب( يف - 6

 .2/753و الترغيب و الترهييب ج.179خالصة ذيب الكمال ص 
حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي من علماء اللغة و األدب له طبقات : الزبيدي هو26 ينظر طبقات النحويني ص - 7

 .6/82األعالم جالنحويني و اللغويني ينظر 
 .الرواة) ج( يف - 8
 ).ج(و ) ب( مابني املعقوفتني ساقط من - 9

 .تعاىل) ج( يف - 10

األمري، إين أرى العرب، قد خالطت هذه األعاجم فتغريت ألسنتهم، أفتأذن يل أن 
: فقالرجل  ال مث جاء زيادا: يقيمون به كالمهم؟،قال) ب /7(أضع للعرب علما 
 إيلّ أبا األسود، فجاء ادعوا: فقال زياد. أبانا وترك بنونتويف . أصلح اهللا األمري

أول من وضعه نصر بن : وقيل. )2(" النحو)1(فوضع. ضع للناس ما يتك عنه: فقال
" أول من وضعه نصر بن عاصم: "  يف أماليه عن املربد قال)4( أخرج القايل)3(عاصم
:   عن أيب النصر قال)6(يعةهلروى ابن . )5( الرمحن بن هرمزأول من وضعه عبد: وقيل
  .)7("كان عبد الرمحن بن هرمز أول من وضع العربية وقاله الزبيدي"

 من وضع )9(]أول[ على أن )8(الروايات) أ/7(تضافرت :" يف التصريح" خ"وقال 
  مـ، ث)10(النحو، أبو األسود وأنه أخذه أوال عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
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 .أبو األسود) ج(و ) ب( يف - 1
 .أوهلم) ب( يف - 2
 .2/233البغية ج . 2/381ينظر ترمجة عنبسة الفيل يف انباه الرواة ج ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 . وخامسهمورابعهم ) ب( يف - 4
. 19/209، معجم األدباء ج 60نزهة األلياء . 22أبو احلرث ينظر يف ترمجة ميمون األقرن مراتب النحويني ص ) ج( يف -5

 والعطاء وأبو احلارث ولدا أيب 42-20ومراتب النحويني ص . 11/305وحيي بن يعمر العدواين ذيب التهذيب  ج
 .مل أقف على ترمجة هلما  .األسود

 .و) ج( يف -6
 وعيسى ين عمر 5/148 وذيب التهذيب ج31و طبقات الزبيدي ص . 22 ينظر يف ترمجة احلضرمي مراتب النحويني - 7

البداية والنهاية  . 24 وأبو عمرو بن العالء مراتب النحويني ص235املعارف البن قتيبة ص. 33الثقفي مراتب النحويني ص
 . 3/454ذيب التهذيب ج 10/2710ج
 .و) ج(  يف -8
. 3/163 وذيب التهذيب ج 10/2750والبداية والنهاية ج . 44النحويني ص   ينظر ترمجة اخلليل يف مراتب- 9

البداية . 98مراتب النحويني ص : والكسائي ينظر.. 10/2763البداية والنهاية  ج. 79مراتب النحويني ص : وسيبويه ينظر
 . 237املعارف ص . 10/2784والنهاية  ج

 .صار الناس فرقتني) ج(و ) ب( يف - 10
 .و) ج( يف - 11
12

 البغية  2/351نفح الطيب ج . 98الفهرست ص . 131طبقات الزبيدي ص : ينظر .والفراء  ا)'&% $#�" ��!� � - 
أما املازين . 6-12/5معجم األدباء ج. 2/80انباه الرواة ج . 16/249الوايف بالوفيات ج :  واجلرمي ينظر2/333ج

 . 1/281انباه الرواة  ج.84 الفهرست ص 10/2911، البداية والنهاية ج 103لنحويني ص مراتب ا: ينظر

يمون األقرن، وحيي بن  الفيل وم)3(]بن[، عنبسة )2( مخسة نفر)1(خلف أبا األسود
خلف هؤالء عبد )6(، مث )5( أيب األسود، عطاء، وأبو احلارث)4(يعمر العدواين، وولدا
 )8(، مث)7(ضرمي، وعيسى ابن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العالءاهللا بن إسحاق احل

وصار الناس بعد )9(د الفراهيدي، مث سيبويه، والكسائي، ابن امحل اخلليخلفهم
 خلف سيبويه أبو احلسن األخفش، وخلف الكسائي، )11(كوفيا، وبصريا، مث)10(ذلك

  )12(وبكر بن عثمان املازين)ج/7( ذلك صاحل بن إسحاق اجلرمي عدالفراء، مث جاء ب
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: ، والزجاج ينظر1/269، البغية  ج2/190، وشذرات الذهب ج 110 ينظر ترمجة املربد يف مراتب النحويني ص - 1

: مت ترمجته ،وابن درستويه وابن السراج  تقد1/130معجم األدباء ج . 90الفهرست ص . 11/3048البداية والنهاية ج 
أما املربمان . 2/36 البغية ج 11/3121البداية والنهاية ج . 383نزهة األلباء  ص. 3/113االنباه ج . 93الفهرست  ص

 .2/42 و هدية العارفني ج114طبقات الزبيدي ص : ينظر
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
االعالم  . 95 الفهرست ص 7/232 معجم األدباء ج 11/3186ية ج البداية والنها:  ينظر ترمجة الفارسي يف- 3
شذرات الذهب  . 3/299وفيات األعيان ج . 2/294انباه ج :  والرماين1/112البغية ج : والسريايف. 2/179ج
 .3/109ج
. 19/126 معجم األدباء ج:  والزخمشري ينظر2/106البغية ج:وعبد القاهر اجلرجاين ينظر.  ابن جين تقدمت ترمجته- 4

. 19/489الوايف بالوفيات ج : روابن احلاجب ينظ. 2/279البغية ج . 469نزهة األلباء ص. 4/118شذرات الذهب ج 
 .وابن مالك وابن هشام تقدمت ترمجتهما. 2/134والبغية ج 

 .21-1/14شرح التصريح ج : ينظر- 5
د اللخمي الغرناطي، من أهل غرناطة، له مؤلفات والشاطيب هو إبراهيم بن موسى بن حمم. اهللا تعاىل) ج(و) ب( يف - 6

مل : املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية قيل: أشهرها االتفاق يف علم االشتقاق، واألصول، وشرح األلفية، الذي مساه
 . 1/75األعالم ج . يؤلف عليها مثله حبثا وحتقيقا

 .أبو) ج( يف - 7
 .وهو الصواب) ج(و) ب( أثبتناه من  يف األصل أيب عمر بن العالء، وما- 8

زجاج، وأبو بكر مث جاء بعد ذلك حممد بن يزيد املربد، وجاء بعده، أبو إسحاق ال
، مث جاء بعد هؤالء )1(وابن درستويه، وأبو بكر بن حممد بن علي مربمانبن السراج 

، مث أبو )3(السريايف، وعلي بن عيسى الرماين الفارسي، وأبو سعيد )2(]أبو علي [
الفتح بن جين، مث الشيخ عبد القاهر اجلرجاين مث الزخمشري، مث ابن احلاجب، مث 

  .)5( انتهى)4("هـ"مث " كـ"
 البصريون هم:" زع من شرح األلفية يف باب التنا)6( رمحه اهللايبقال الشاط: فائدة

النحويون الناشئون يف البصرة، ونعين م سيبويه، ومن أخذ هو عنهم، كاخلليل، 
   وإن مل ينـشأ . ؤالء يف املذهبن تبع هـ، وم)8( بن العالءو عمر)7(ويونس، وأيب
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 .البصريون) ب( يف - 1
 .به) ج( يف - 2
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 .أيب إسحاق) ج(و) ب( يف - 4
5

شرح : له مصنفات أمهها. فقيه مفسر حمدث) هـ516ت (والبغوي هو احلسن ين مسعود بن حممد . البغاوي) ب(يف  -  
 .12/3419  جالبداية والنهاية:  ينظر.التهذيب يف الفقه. السنة

  .مذهبهم وطريقهم) ج( يف -6
  هو أبو جعفر حممد بن احلسن أستاذ أهل الكوفة يف النحو له مؤلفات منها اجلمع و اإلفراد ، ينظر مراتب النحوية ص - 7

39. 
)  هـ187ت ( اضع علم الصرف و مسلم بن اهلراء هو معاذ بن مسلم من علماء الكوفة يف اللغة ،و. الفراء) ب( يف -8

 .125ينظر طبقات الزبيدي ص 
 .125و أبو مسلم من الطبقة األوىل من علماء الكوفة ينظر طبقات الزبيدي ص ) .ج(و ) ب(يف األصل ابن و الذي أثبتناه من  - 9

  
، ويراد )1( أيضا بصري نسبة إىل املذهب، وقد يطلق لفظ البصرينيبالبصرة، فهو

 وهو أول الواضعني يف )3(]الدؤيل[م من هؤالء، كأيب األسود  ما هو أع))2م
د اهللا بن إسحاق وعيسى بن  وحيي بن يعمر، وعبالعربية، وعبد الرمحن بن هرمز،

وشيوخه، )  8/ب(سيبويه عمر، وغريهم، واألشهر من اإلطالقني هو األول، ألن 
 آخره، وتكلموا مع املخالفني، وإليهم  على هم الذين مجعوا أطراف النحو، وأتوا
  .با ال تفي باملقصود من ضبط اللّساناينسب، وأما من قبلهم، فإمنا وضعوا أبو

والكوفيون هم النحويون الناشئون بالكوفة، وأشهرهم الكسائي علي بن محزة 
نه كيحي بن زياد الفراء، وخلف األمحر، وهشام بن معاوية القارئ، ومن أخذ ع

، وإن مل )6(وكذلك من تبع مذهبهم.  وأضرام)5( إسحاق البغوي)4(الضرير، وابن
وقد يطلق اسم الكوفيني أيضا على ما . ينشأ بالكوفة، فهو كويف نسبة إىل املذهب

، ومعاذ 7عفر الرؤاسيهو أعم من هذا، فيدخل حتته من كان قبل الكسائي، كأيب ج
ب عبد امللك بن مروان، واألشهر من )9(و أيب، )8(اءبن مسلم اهلرمسلم مؤد 

  اإلطالقني هو األول، ألن الكسائي وأصحابه، هم الذين مهدوا، وناظروا املخالفني،
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 .نظري ذلك) ج(و) ب( يف - 1
 .177-3/167ينظر املقاصد الشافية ج . انتهت) ج(و ) ب( يف - 2
 .أن عليا ) ب(يف  - 3
 .رضي اهللا تعاىل عنه) ب( يف - 4
          .265/  1شرح املرادي ج: ينظر  -5
 .والفخر الرازي سبقت ترمجته). ج(و ) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 .بإمجاع) ب( يف - 7
 .فإذًا) ب( يف - 8
 .على معرفة األدلة) ب( يف - 9

 .على) ج( يف  10-

  .فإذا ) ج(يف  11- 

  
 .)2(انتهى"  اخلليل وسيبويه ومن واالمها)1(نظري

 عنه )4( بن أيب طالب، رضي اهللا)3( علي، ما روى أنَّوسبب تسمية هذا العلم حنوا
 وشيئا من االسم والفعل، واحلرف،) أ/8(لّمه ملا أشار إىل أيب األسود أن يضعه، وع

  .)5(ِانح هذا النحو يا أبا األسود، قاله املرادي يف شرح األلفية: اإلعراب، قال
 الفخر )6(]ماماإل[قال . حو شرعاها حكم تعلم النمن يف بيان أمور مهمة، :فصل

) ج /8(حو، والتصريف فرض كفاية اعلم أنّ معرفة اللغة والن: "الرازي يف احملصول
، ومعرفة األحكام بدون معرفة أدلتها )7(ألن معرفة األحكام الشرعية واجبة باإلمجاع

مستحيل، فالبد من معرفة أدلتها، واألدلة راجعة إىل الكتاب والسنة، ومها واردان 
، )9( العلم باألحكام على األدلة توقف)8(فإذا. ، وحنوهم، وتصريفهمبلغة العرب

 )10(ومعرفة األدلة تتوقف على معرفة اللغة، والنحو والتصريف، وما يتوقف عليه
   رفة اللغة والنحوـ مع)11(ب املطلق وهو مقدور للمكلف فهو واجب فإذنـالواج
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 .75ص :  ينظر احملصول- 1
ابن القاسم بن احلسن الدمشقي :وعز الدين بن عبد السالم هو. رضي اهللا عنه) ج(ويف . رضي اهللا تعاىل عنه) ب( يف -  2

 .13/3773ينظر البداية و النهاية ج...له إختصار النهاية ، القواعد الكربى )  هـ660ت ( سلطان العلماء  
 .الواجب) ج( يف - 3
 .يفهم به كالم اهللا) ج(و ) ب(  يف- 4
 . رسوله) ج(و ) ب( يف - 5
 .واجبة) ب( يف - 6
هـ ببعلبك ونزل بدمشق تويف 645البعلي هو حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل أبو عبد اهللا حمدث وحنوي بارع ولد  -7

 . 6/326األعالم ج . 208-1/207البغية ج : هـ له شرح األلفية اجلرجانية، ينظر709
 .من السلف واخللف) ج(و ) ب( يف - 8
 .مجِمعونَ) ب( يف - 9

 .والبحث عليه) ب( يف - 10
 .الكفاية) ج(و) ب( يف - 11
 . مل أقف عليه  - 12
 . أصول علم النحو)  ب( يف - 13
 ).و(زيادة حرف ) ب( يف - 14

 
من أنواع  ")2(:د السالم وقال الشيخ عز الدين بن عب)1("والتصريف واجبة

 اهللا )5( اهللا تعاىل وكالم رسول)4( االشتغال بعلم النحو الذي يفهم كتاب)3(الواجبات
 وال يتأتى حفظهما إال )6(صلى اهللا عليه وسلم، وذلك ألنّ حفظ الشريعة واجب

  ."بذلك وما ال يتم الواجب املطلق إالّ به فهو واجب
 )8(األمة من اخللف والسلف: ")7( اجلرجانيةوقال ابن أيب الفتح البعلي يف شرح

 عليه، )10(ندب إليه، واحلثالعربية والَّ) ب(  / على استحسان علم )9("جممعون
 واهللا تعاىل )11(فاتفقوا على أن تعلُّمها وتعليمها من فروض الكفايات

كتاب يف ) س(ها بيان أقسام احلكم النحوي، قال الشيخ جالل الدين ومن.)12("أعلم
ينقسم إىل واجب وممنوع، وحسن )14(احلكم النحوي: "النحو)13(االقتراح يف أصول

  أخريه عن ـوقبيح، وخالف األوىل، وجائز على السواء، فالواجب كرفع الفاعل وت
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 .املضارع) ج( يف - 1
 .الفاعل) ب( يف - 2
 .و إثباته) ب( يف - 3
 .62واملختصر يف أصول النحو ص . 49-48االقتراح ص : ينظر. ىمقتض) ب( يف - 4
 .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) وهي (- 5
له حاشية على ) هـ926ت (والقاضي هو أبو حيي زكريا املصري. 2/09شرح الشافية للقاضي زكرياء ج :  ينظر- 6

 2/1ينظر مقدمة شرح الشافية ج . تفسري البيضاوي
 .1/470شرح الكافية الشافية ج. 220- 1/219شرح التسهيل ج : ينظر.  عنهمندوحة) ج( يف - 7
 .2/09شرح الشافية للقاضي زكرياء ج :  ينظر- 8
 .ثالث) ج( يف - 9

 .         114قول ابن هشام يف اإلقتراح ص :  ينظر - 10

  
الفعل، ونصب املفعول وجر املضاف إليه، وتنكري احلال والتمييز، وغري ذلك، 

 بعد شرط ماض، ضارع الواقع جزاءع املاحلسن كرفوواملمنوع كأضداد ذلك، 
:  يف حنو)2(، وخالف األوىل كتقدمي املفعول)1(والقبيح كرفعه بعد شرط مضارع

ضرمالَ غُبهز يواء كحذف املبتدإ. دماواجلائز على السحيث ال )3( واخلرب وإثبا 
  .انتهى" )4(مانع من احلذف وال مقتضى له

الشاذُّ ما يكون : )5(وي عن معرفة حقائقها وهيومنها تفسري ألفاظ ال يستغين النح
ة وجوده وكثرته، قاله القاضي زكرياء يف شرح خبالف القياس، من غري نظر إىل قلّ

الضعيف، و. )7(" مندوحةه ما ليس للشاعر عنهو": "كـ"قال:  والضرورة)6(الشافية
": هـ "وقال. )8(ما يكون يف ثبوته كالم، قاله القاضي زكرياء يف شرح الشافية

ال يتخلف،  فاملطّرد ما. اعلم أنهم يستعملون غالبا، وكثريا، ونادرا، وقليال، ومطرداَ"
والغالب أكثر األشياء ولكنه يتخلف، والكثري دونه، والقليل دونه، والنادر أقل من 

عشر بالنسبة غالب واخلمسة ) ج/8( وعشرين )9(القليل، فالعشرون بالنسبة إىل ثالثة
  رياء ـيخ زكوقال الش) أ/9 ()10(واحد نادرـكثري، والثالثة قليل والإليها 
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 .2/09شرح الشافية للقاضي زكرياء ج :  ينظر- 1
 .132/ 1املقاصد الشافية ج:  ينظر- 2
 .ينهون) ب( يف - 3
 ).ج( مابني املعقوفتني ساقط من - 4
 .والشاد) ب( يف - 5
 .114ينظرقول  ابن هشام يف اإلقتراح ص ). ج( مابني املعقوفتني ساقط من - 6
  ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من -7
 .هو ما يذكر) ج(و ) ب( يف - 8
 .وما يذكر من كالم) ج( يف - 9

 .ومن) ب( يف - 10
 .إلثبات تلك القاعدة) ب( يف - 11
له حاشية على توضيح جده )  هـ885ت (أمحد بن عبد الرمحان بن عبد اهللا من أهل مصر :  الشهاب بن هشام هو-  12

 .1/322ينظر البغية ج

  
:  وقال أبو حيان)1("ن مل خيالف القياسإالنادر ما قلَّ وجوده، و: "يف شرح الشافية

القلة إمنا : " وقال الشاطيب يف شرح األلفية.ال تدل القلّة على عدم جواز القياس"
 على قلة )3(إمنا ينبهون": "هـ"ولكن قال . )2("كالمتطلق يف الغالب على اجلائز يف ال

 فإن القياس إمنا يكون على ،)4(]عليه[الشيء لإلعالم حبال ما ورد منه ليمتنع القياس 
ل من القليل، وكالمها ال يقاس  كأنه يف اصطالحهم أق)5(ما كثر واطرد، والشاذّ

  .)6(]انتهى[عليه، كما أنّ الكثري واألكثر يقاس عليهما 
ه صلى اهللا عليه وسلم،  نبي)9( ما يذكر من كالم اهللا تعاىل، أو كالم)8(الشاهد)7(]و[
 تلك القاعدة الكلية، واملثال ما )11(ج به ألن تثبت بهحملت من كالم العرب ا)10(أو

يذكر إليضاح تلك القاعدة، والشاهد أخص مطلقا، ذكر ذلك الشهاب بن 
  م النحو،  إذا اختلفت األقوال يف علومنها) ب /10(  يف حاشية التوضيح)12(هشام
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 ).ب( مابني املعقوفتني ساقط من - 1
 .يف أول) ج( يف - 2
 .1/14شرح التصريح ج : ينظر- 3
له مؤلفات مشهورة املنثور يف القواعد ، الربهان يف علوم القرآن ). هـ794ت (ادر عبد اهللا حممد بن : الزركشي هو  -4

 .2/174ينظر هدية العارفني ج
 .1/25ومن األشياء والنظائر ج) ب(والذي أثبتناه من . فوائده) ج( يف األصل و - 5
 .وما) ج( يف - 6
 ).ج(إضافة من ) يف (- 7
 .1/25 األشباه والنظائر جو .1/72املنثور يف القواعد ج: ينظر- 8
 رمحه اهللا ) ج(و يف .زيادة رمحه اهللا تعاىل) ب(و يف  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -9

 .للظاهر) ج( يف - 10
 .اليت زاد) ج( يف - 11
 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 12

  
فبابه الفتوى، هو ما ترجح بقوة حجته يستفاد ذلك من كالم الشيخ 

  .)3( تصرحيه)2(أول)1("]خ["
العلوم : كان بعض املشايخ يقول: " )5( يف أول قواعده)4(قال الزركشي: مستملحة

 ما نضج وال حو، واألصول، وعلمعلم نضج وما احترق، وهو علم الن: ثالثة
 وهو علم البيان، والتفسري، وعلم نضج واحترق، وهو علم الفقه )6(احترق

  .)8( أول كتاب األشباه والنظائر النحوية)7(يف" س"نقله " واحلديث
 نسبة احلكم )9(]املصنف[عادة : اعي رمحه اهللا تعاىل يف عنوان اإلفادة قال الر:فصل
واصب يف احلقيقة أربعة، وأما ما النوإنواصب عشرة،  الظاهر، كقوله، الن)10(إىل
11(تة اليت زادهاالس(ا، وإمنا الن صبصب بإضمار أن بعدها، وكتعداده يف  فليس الن

  لت ـا، إال أنّ مهزة االستفهام دخـَّمل مها مل وما، وـ أَلَم، وأل) 12(]و[اجلوازم 
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 .هذا) ج(و ) ب( يف - 1
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 . من سورة املؤمنني20 اآلية -3
وحاشية العالمة . 369واملفصل ص  .1/21والكشاف ج. 3/29، وأوضح املسالك ج 3/37شرح التصريح ج:  ينظر- 4

 .28والتعدية والتضمني يف األفعال يف العربية ص . 104واملغين ص . 05بن احلاج على شرح االجرومية للشيخ خالد ص 

 ).ج(ن  مابني املعقوفتني ساقط م- 5
 .بكامله) ب(يف   - 6
 .كما ذكره) ب( يف - 7
هو حمي الدين أبو زكرياء الشافعي : واإلمام النووي . عنه تعاىلرضي اهللا ) ج(و يف ) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
  .13/3810ينظر  البداية و النهاية ج. له مؤلفات أشهرها شرح مسلم ،رياض الصاحلني)  هـ676ت (
  .42 و إعراب ثالثني سورة ص 7/100شرح مسلم باب األضاحي ج:  ينظر- 9

 .بيان) ج(و) ب( يف - 10
 .الكوفية) ج(و ) ب( يف - 11

  
  .انتهى"  عليهما
  .مر جمزوم أبدا وقوله، وبواو رب األ)2(]و[ ظاهر يف قوله )1(هو: قلت

أؤلف، والباء لالستعانة، وقيل للمصاحبة، واملالبسة :  أي)بسم اهللا الرمحن الرحيم(
 وطولت خطًا )4("واستظهره الزخمشري": "خ. ")3("تنبت بالدهِن"كما يف قوله تعاىل

  . عوضا عن األلف احملذوفة)5(]لتكون[
ن كتبه باأللف، وإمنا حيذف األلف إذا كتبت بسم اهللا  إذا قيل باسم اهللا، تعي:تنبيه

 يف شرح مسلم نقال )8(]رمحه اهللا تعاىل [وي النو)7(ذكره، )6(الرمحن الرحيم بكماهلا
ما دلَّ على مسمى وسيأيت : واالسم لغةً). ج/9 ()9(عن الكتاب من أهل العربية 

هو عند البصرية، مشتق من و.  ما هو يف عرف النحاة، إن شاء اهللا تعاىل)10(برهان
 من الوسم وهو )11(وعند الكوفة. السمو، وهو العلو، ألنه يدل على مسماه، ويظهره
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  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -1
2

 ).ج(ما بني املعقوفتني ساقط من  -  

  .البصرية) ج(و ) ب( يف -3
  .وهو األنسب) ج(و ) ب(والذي أثبتناه من : هو:  يف األصل-4
  .الواو) ج( يف -5
 . وما بني املعقوفتني ساقط منها. اهلمزة) ب( يف - 6
  .الكوفة) ب( يف -7
 ).ج(و ) ب(كذا يف األصل و هي ساقطة من - 8
 .8 /1، واإلنصاف ج 36أسرار العربية ص :  ينظر- 9

  .الواجب) ب( يف -10
 .املستحق) ب( يف - 11
و ابن .14/4021ينظر البداية و النهاية ج ) هـ733ت (الكي اإلسكندري  ابن املنري هو فخر الدين أبو حممد امل- 12

املنهج املبني يف شرح . اإلشارة يف النحو: له مؤلفات منها) هـ734-هـ654(عمر بن علي بن سامل : الفاكهاين هو
  .2/221البغية ج . 97-6/96شذرات الذهب ج . 14/4026البداية والنهاية ج : ينظر. األربعني النووية

  ).ج(و ) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -13
 ) .خمطوط (2ينظر إعراب األجرومية لألزهري ص ".خ"حكاه الشيخ ) ج( يف - 14

  
 )3(فوزن اسم عند البصرة: )2("]هـ. ["ألنه عالمة على مسماه)1(]الرشم[العالمة، و

"ِإفْع " ِذفض عنها  يف قولك)5(واو)4(منه المه اليت هي ) أ/10(ألنه حواملُع ،ومس 
ألنه حذف منه فاؤه اليت هي " ِاعلٌ ")7( الزائدة، ووزنه عند الكوفية)6(]الوصلَ[مهزة 

واو يف وسٍم املعوض عنها اهلمزة، ذكر ذلك ابن األنباري رمحه اهللا تعاىل يف 
  .)9( كتاب أسرار العربية)8(]أحوال[
 جلميع احملامد، وهو أعرف )11( املستحقةد الوجو)10(علَم على الذّات الواجبة) اهللا(و

 وهو مستثىن من قوهلم الضمري )12(املعارف إمجاعا حكاه ابن املنري، وابن الفاكهاين
هذا االسم يف القرآن ألفي مرة ومخسمائة ) ب /11( أعرف من العلم، وتكرر 

. )14("خ"واجلار وارور متعلق مبحذوف اتفاقا حكاه . و ستني مرة  )13(]مرة[
   . ابتدائي: واختلف يف تقديره، فقال البصرية
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 .الكوفية) ج(و ) ب( يف - 1
من . ولد بيضاء من بالد فارس)  هـ685ت (ناصر الدين عبد اهللا بن عمر بن حممد أبو اخلري الشريازي :  البيضاوي هو- 2

أنوار الترتيل، وطوالع األنوار، شرح احملصول من علم : ماء يف الفقه واألصول والتفسري، له مؤلفات كثرية أشهرهاكبار العل
 .13/3836البداية و النهاية ج: اخل ينظر..األصول

 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 .1/21الكشاف ج:  ينظر- 4
عرف ذا ) هـ879 -هـ788(ان بن سعد أبو عبد اهللا احلنفي الكافيحي هو حممد بن سليم. 3/93 ينظر اهلمع ج- 5

 شذرات الذهب 117/.1البغية ج : ينظر. االسم لكثرة اشتغاله بالكافية يف النحو، الزمة السيوطي أربعة عشر عاما
 .151-8/150األعالم ج . 7/227ج
من أئمة القاهرة له كتب جلها ) هـ673-ـه600( احمللي هو حممد بن علي بن موسى أبو بكر أمني الدين األنصاري   -6

 . 6/282االعالم ج . 1/192البغية ج . 4/187الوايف للوفيات ج . خمطوط
 و احلديث أخرجه النسائي يف سننه كتاب الدعوات برقم . 3/93  جمهع اهلوامع: ينظر). ب(إضافة من ) هـ-ا (- 7

 . 622 ص3874
  .اخلالف) ج(يف  - 8
 

  
أؤلف ألنّ الذي : )2(وقال الزخمشري وتبعه البيضاوي. ابتدأت: )1(وقال الكوفيون

تبع ": " س. ")4( يف كلّ حملٍّ يعيِّن احملذوف)3(]له[يتلو التسمية هو املؤلف والتايل 
وقال يف . )6(لدين احمللي واإلمام جالل ا)5(الزخمشري على ذلك، شيخنا الكافيجي

 تقديره مؤخرا مناسبا ملا جعلت التسمية - وفاقا للبيانيني-واملختار: "مجع اجلوامع
  .    )7(اهـ. بامسك ريب وضعت جنيب: مبدًءا له، وعليه

 اقتصرت ار هؤالء األشياخ وغريهم له، ي بصحة دليله واخت)8(ولقوة هذا القول: قلت
  .عليه يف التقدير ، انتهى 
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 ).ج(و ) ب( ساقط من  ما بني املعقوفتني- 1
من علماء مصر يف ) هـ824ت (عبد الرمحان بن عمر رسالن : والبلقيين هو. البلقيين) ج(ويف . البلقينيين) ب( يف - 2

 308 / 2سلك الدرر ج : احلديث ويل القضاء يف مصر ينظر 
 .لوالده) ج(و ) ب( يف - 3
 .الكرمي) ج(و ) ب( يف - 4
   .األكثر) ج (يف -5

  ). ب( املعقوفتني ساقط من  ما بني-6
: من كبار علماء األندلس يف اللغة واألخبار، من مؤلفاته الشهرية) هـ581ت (هو عبد الرمحن بن عبد اهللا :  السهيلي-7

انباه الرواة  . 371-4/369نفح الطيب ج : الروض األنف يف شرح السرية النبوية، أمايل السهيلي يف النحو واللغة، ينظر
 .  2/81البغية ج . 164-2/162ج
من علماء النحو ) هـ577-هـ513(هو أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد :  ابن األنباري- 8

. 313-18/306معجم األدباء ج : أسرار العربية، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، اللغة، ينظر: واللغة، له مؤلفات أشهرها
 . 1/212البغية ج . 112 الفهرست ص 208-3/207نباه الرواة ج ا. 342-330نزهة األلباء ص 

 ). ب(بن عسكر، والذي أثبتناه من ) ج( يف األصل و - 9

  
 هل حرف اجلر وحده هو املتعلق أو مع جمروره؟ ظاهر إطالق النحاة :مهمة

 يف مراسلة )2(وقد قال اجلالل البلقينين. لكن الثاين هو املرجح)1(] و[األكثرين األول 
 أن املتعلق هو احلرف وحده )4( قول بعض املعربني للقرآن العظيم)3(أرسلها إىل والده

ر ال يتعلق مبفرده، وإنما يتعلق مع جمروره، ووافقه على ال يستقيم، ألن حرف اجل
  . انتهت. هذا هو التحقيق: ذلك والده، وقال

.  بضم العني" فَعلَ"صفتان بنيتا للمبالغة، من رِحم، بعد نقِْله إىل ): الرمحن الرحيم(
 األبلغ ونصره )6(]هو[ على أنَّ فعالن )5(وقَدم الرمحن ألنه أبلغ ألنَّ األكثرين

 بأنه ورد على صيغة التثنية، والتثنية تضعيف، فكان البناء تضاعفت فيه )7(السهيلي
 إىل أن الرحيم أبلغ من الرمحن، ورجحه ابن )8(وذهب ابن األنباري. الصفة
  عـلى صيغة اجلمع، كعـبيد، ) ج/10(، بتقدمي الرمحن عليه وأنه جاء )9(عساكر
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 النحو  يفلقبه شيخه سيبويه بقطرب وهي دويبة تبكر للعمل، كان عاملًا)  هـ206ت (هو حممد بن املستنري : قطرب - 1
-5/19والوايف بالوفيات ج . 85مراتب النحويني ص : يف اللغة، النوادر، ينظراملثلثات : لغة و األدب له مؤلفات أشهرهاوال

  .78الفهرست ص . 20
  .434 ينظر املغين ص - 2
 ال نعت للجاللة) ج(يف  - 3
 ). ج(ِاجتمع، وهي ساقطة من ) ب( يف - 4
  ).ج(و ) ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل فبالتفاق-5
 ).ج(من  ما بني املعقوفتني ساقط - 6
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 ).ج(ما بني املعقوفتني ساقط من   -9

  :وقال بعضهم. 05حاشية ابن حاج، ص :  ينظر يف هذه املسألة-10
ـَعةٌ واثـناِن      وأَوجه اِإلعراِب ِفي الرمحِن        ومـا يِليـِه سب

   رفْعهما نصبهما خفضهما         ِلـكُلِّ علة فَحقِّـق وافهـما  
     وخفض األول ورفع الثاين         أو نصبه كَـذا بـال نقصاِن
      ورفع األول ونصب الثاين          واعكس ترى الصواب بالعياِن

 .07العقد اجلوهري على النظم املسمى بالعبقري ص : ينظر

  
 إىل أما سواء والرمحن نعت عند )1(التثنية، وذهب قطربوهو أبلغ من صيغة 

والرحيم . )2("هـ"واختاره " كـ"األكثر، وبدلْ أو عطف بيان عند األعلم، و 
 اجلاللة، ألنّ )3(نعت بعد نعت على األول، ونعت للرمحن على الثاين، ال للفظة

  .    )5(على البدل فباتفاق كلّها أو بعضها يقدم النعت، أما )4(معتتالتوابع إذا أج
نصبهما، )7(]و[رفعهما )6(]و[ جيوز يف الرمحن الرحيم، سبع إعرابات، جرمها، :تنبيه
رفع األول مع نصب الثاين، )9(]و[جر األول مع رفع الثاين ومع نصبه )8(]و[

.  أجاز ذلكنوعكسه، وال جيوز رفع األول أو تصبه، مع جر الثاين، خالفًا مل
  . )10(انتهى
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 .ذَكَره) ج(و ) ب( يف - 1
 .309ينظر شجرة النور ص ) هـ1072ت (أبو عبد اهللا حممد بن أمحد  من فقهاء املغاربة :  ابن ميارة هو- 2
 .ساقطة) اجلنس(لالستغراق، و) ج(يف  - 3
 ).ج(مابني املعقوفتني ساقط من  -  4

 . 1/03ج: ينظر املقتضب - 5
 .مصدر قولك لفظت) ب( يف - 6
 .طرحته) ج(و ) ب(  يف- 7
اللفظ الصوت املشتمل على بعض احلروف اهلجائية حتقيقا ): خمطوط ( 2قال أمحد زروق يف حدوده ص.و ما هو) ج( يف - 8

 .أو تقديرا
 .4/538و موسوعة أمثال العرب ج.2/130جممع األمثال ج :ينظر -9

 .قول) ب( يف - 10
 .مصادر الطويل و مل أقف عليه فيما لدي من : البيت من- 11

و ما كان مكتفيا بنفسه ) أ/11( يف اصطالح اللغويني عبارة عن القول )الكالم( 
برهان : قال الشيخ. )1(ويف اصطالح النحويني ما ذكر املصنف) ب/12(كالكنايات 

األلف والالم يف الكالم عوض عن مضاف إليه، حمذوف : "الدين البجريي يف شرحه
األلف والالم الستغراق  ")2(ارة يف شرح اجلملمين وقال اب". تقديره، كالم النحويني

الكالم كله عربية و : ")4(]رمحه اهللا تعاىل[وهلذا قال أبو العباس املربد . )3("اجلنس
  .)5("عجميةٌ، ال خيرج عن هذه األقسام الثالثة

، مث نقل يف )7(لَفَظَت الشيء إذا أطرحته)6( اللّفظ يف األصل مصدر):هو اللَّفظ(
 النحاة إىل امللفوظ، كاخللق مبعىن املخلوق، وكان قياسه أن يشمل كلّ عرف

ملفوٍظ، إالّ أنّ النحاة خصوه مبا يطرحه اللسان، فهو عندهم اسم لصوت ذي 
فاألول كاألمساء الظاهرة والضمائر البارزة، والثاين .  ما هو يف قوة ذلك)8(مقاطع، أو

يطلق عليه الكالم يف اللغة، وليس بلفظ، كالضمائر املستترة، واحترز به، مما 
  :)11( الشاعر)10( واإلشارة، كقول)9("القلم أحد اللّسانني: "كاخلـطّ، تقول العرب
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 وحنن صموت) ج(و ) ب( يف - 1
 .اهلواء) ب( يف - 2
والكامل للمربد ص . 1/36استشهد به ابن جين يف اخلصائص ج. ومل ينسب إىل قائل معني.  البيت من مشطور الرجز- 3

، وشرح التسهيل 1/87 وابن عصفور يف شرحه للجمل ج 2/510،و شرح ابن يعيش ج1/107 واإلنصاف ج328
  .274و إعراب القرآن للنحاس ص .12/137ج ) ط.ط.ق(لسان وال. 1/150ج
  .برفق. رويدا. مهال، تريث وال تتعجل. اسم فعل مبعىن يكفي: قطين: اللغة

حيث دخلت نون الوقاية على " قطين"وفيه شاهد آخر وهو قوله . حيث جاء القول مبينا للحال" قال قطين"قوله : الشاهد فيه
 . يكفي أو حسبوهو اسم فعل أمر مبعىن. قط

، وشذور الذهب 1/46، وابن يعيش ج 1/85 البيت من الكامل، وهو لألخطل و مل أجده يف ديوانه، وابن عصفور ج-4
قال ابن . حيث عبر عن الكالم النفسي" إن الكالم لفي الفؤاد"قوله . وحمل الشاهد فيه. والبيت واضح الداللة. 54ص 

 ..."م بالنظر إىل اللغة، لفظ مشترك بني معان كثرية، منها املعاين اليت يف النفسالكال. "...1/85عصفور يف شرح اجلمل ج 
 .و هو مصدر) ج(و ) ب( يف -5
 وشرح األمشوين ج 52ص.ذكره ابن هشام يف شرح الشذور.  البيت من البسيط و هو من الشواهد اهولة القائل- 6
وهو اسم مصدر من كلَّم، " كالمك: "  قولهحمل الشاهد فيهووالبيت واضح املعىن، . 2/966املعجم املفصل ج. 2/336

ونصب مفعوال " ك"عمل املصدر فرفع فاعال وهو الضمري " كالمك"يكلم، تكليما، وفيه شاهد آخر حيث عمل اسم املصدر 
 ". هندا"به وهو 

 .و هي مصغية) ج(و) ب( يف -7

  
كُوتس نحا        ونننـيب ائجقِضي احلَوا تناِجبـَو   )2(، واهلَوى يتكَـلَم)1(      ح

  :)3(ولبيان احلال، قال الشاعر
ـَأل احلوض وقـاَلَ ِقطـين           مهـالً رويـدا قَد مألت بطِْني            ِ امت

  :)4(وحديث النفس، قال الشاعر
           ِإنَّ الكَالَم لَِفـي الفُؤاِد وِإنمـا           جعلَ اللِّسانُ عـلى الفُؤاَد دليالً

  :)6( مصدر كلَّم، قال الشاعر)5(والتكليم
صِغيكم ِهيا، ودِهن كا كَالَما )7(    قَالوكَان لَو ذَاك ِحيحص ؟ قُلتِفيكشي           
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. من مؤلفاته شرح كتاب سيبويه.بلغ الغاية يف النحو ). ـ ه680ت (  ابن الضائع هو علي بن حممد من حناة األندلس- 1

 .4/333األعالم ج . 2/204البغية ج : ينظر. وشرح مجل الزجاجي
 .حيثما) ج (يف -2
 .كقائم زيد) ب( يف - 3
 .ست) ج( يف - 4
  .أنه) ج( يف -5
 ).ج(و ) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 2اجلمل ص:  ينظر- 7
اشتهر بكتابه القانون يف النحو )  هـ607ت (و اجلزويل هو أبو موسى بن عبد العزيز .03ص :قدمة للجز ويلامل:  ينظر- 8

 .5/104و األعالم ج.5/807و هو املقدمة ،ينظر هدية العارفني ج

  
)حاة املركّب، )2(حيث: " )1( تركيب إسناد، وإن قال ابن الضائع):املركَّبأطلق الن 

" كَقُم" أو تقديرا ،)3(كغالِم زيٍد" فاملراد املزجي كَبعلَبك، سواء كان مركبا لفظًا
 إما أن يتركب من امسني أو من )5(وذلك ألنه. )4("وصور التركيب اإلسنادي ستة

فعل واسم، أو من مجلتني، أو من فعل وامسني، أو من فعل و ثالثة أمساء، أو من فعل 
 ذلك، واحترز به املصنف رمحه اهللا تعاىل )6(]من[وأربعة أمساء، واألوالن أقَلُ 

ن الكلمة الواحدة، حقيقة،كزيد، وقام، وهلْ، أو حكما، كبعلبك ، م) 11/ج(
  .وامرؤ القيس، وتأبط شرا

 هذا القيد، أسقطه كثري من احملققني، استغناًء بقيد اإلفادة، وأثبته من املتقدمني :تنبيه 
، وتبعهما املصنف رمحه اهللا )8(، ومن املتأخرين الشيخ أبو موسى اجلزويل)7(الزجاجي

  . عاىلت
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  .كعبد اهللا) ج( يف -1
 .كبعلبك) ج( يف - 2
 .كزيد قائم) ج( يف - 3
  .من ما) ج( يف -4
 .من ما) ج(يف   -5
 .حيسن سكوت املتكلم عليه) ب( يف - 6
 .من ما) ج( يف - 7
 ).ج(و ) ب(بأصحته، والذي أثبتناه من :  يف األصل- 8
 .1/21و اهلمع ج.1/72، وشرح التصريح ج1/15شرح التسهيل ج:  ينظر- 9

 ).ج(و ) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 10
 .4/832اإلرتشاف ج:  ينظر- 11

  
التركيب ضم كلمة فأكثر إىل أخرى، واملركب ما يقصد جبزء منه ) ب/13 (:فائدة 

، )2(، ومزجي)1(مركب إضايف: وهو على ثالثة أقسام. الداللة على جزء معناه
. )4(فاإلضايف كل امسني ترتل ثانيهما مما قبله مرتلة التنوين مما قبله. )3(وإسنادي

واإلسنادي، . )5(ني ترتّل ثانيهما مما قبله مرتلة تاء التأنيث مما قبلهاواملزجي كل امس
) أ/12(بأن يفهم معىن حيسن ) املفيد(. كل كلمتني اسندت إحدامها إىل األخرى

 ال جيهله )7(مما" السماُء فَوقَنا: "، واحترز به من حنو)6(السكوت من املتكلم عليه
اإلفادة، وهذا احد القولني يف املسألة، وجزم دم لعاملخاطب، فإنه ليس بكالم، 

قول الثاين، ال و)9("خ"، وجزم به )8(بأصحيته" س"رمحه اهللا تعاىل، وصرح " كـ"به
وال وجه ملن علَّل :" قال)10(]و[إنه كالم، وجرى عليه مجع، وصححه أبو حيان 

م يف كل ما اشتراطه، بكونه معلوما، ألنَّ ذلك غري موجب لعدم كالميته، وإالّ لز
  . )11("علم مدلوله أالّ يكون كالما، والالزم باطل
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 . يقتضيها السياق) ج( و) ب(إضافة من ) حارة (- 1
 .4/832 كذا يف اإلرتشاف ج-2
 . الفاكهاين) ب( يف - 3
والشذور ص . 357 واملغين ص 67املقرب ص، و15-14-1/13وشرح التسهيل ج03مقدمة اجلزويل ص :  ينظر- 4

 .41  صوتقريب املقرب. 50و شرح احلدود النحوية ص  2واألزهرية ص/  51
  ).ج(و ) ب(إضافة من ) هـ (- 5

. 15-1/14التوضيح ج: ينظر.     كالمنا  لفظ مفيد  كاستقم     اسم وفعل مث حرف الكلم : 12ص:قال ابن مالك
     .02 واجلامع ص  18-17وقطر الندى ص 

حمدث شهري، له شرح خمتصر اخلليل، )  هـ1015ت (أبو النجاة سامل بن حممد مفيت املالكية مبصر :  السنهوري هو- 6
 .289شجرة النور الزكية ص: اين، ينظرورسالة القرو

  .83 ينظر شرح السنهوري على األجرومية ص.الفاكهاين) ب( يف  - 7
 .51ينظر شرح حدود النحوية ص - 8
 .دليال) ج(و ) ب(يف   -9

كما أنَّ النار . زيد قائم:  حملُّ اخلالف، ما إذا ابتدئ به، فيصح أن يقال:تنبيه
واحترز به أيضا من املركب . )2(ذكره أبو حيان يف تذكرته.  بال خالف)1(حارة

واختلف يف معىن قوله . إن قام زيد: وحن. الناقص، كجملة الشرط، دون اجلزاء
معناه بقصد اإلفادة، حترزا من كالم النائم، وحنوه، وهذا القيد اعتربه :  قيل)بالوضع(

يف املغين، والشذور، " هـ"يف التسهيل، وابن عصفور يف املقرب و " كـ"اجلزويل، و
" هـ"أللفية و يف ا" كـ"وأسقطه . )4( يف احلدود)3(يف األزهرية، والفاكهي" خ"و

 سنيف التوضيح والقطر واجلامع، واعتذر عن من أسقطه، بأن املفيد، يستلزمه، إذ ح
-سكوت املتكلم، يستدعي أن يكون قاصدا، ملا تكلم به، وصرح ابن الضائع 

وزاد الشيخ نور الدين )5(" هـ" بأنه ال يشترط القصد ملا ذكره -مبعجمه فمهملة
 املقصود من احلدود ، أن يكون مقصودا لذاته، احترازا  يف)7( والفاكهي)6(السنهوري

: وقال الراعي يف عنوان اإلفادة. 8كجاء الذي قام أبوه: لغريه، كصلة املوصول
ال مل تضعه ث على ذلك املعىن، فغالم زيٍد م)9(بوضع العرب لذلك اللّفظ داال: معناه"

  العرب 
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 . األصح) ج(يف  - 1
 .بالكالم) ب( يف - 2
احترازا من أن يصطلح رجالن " من ناطق واحد"و زاد بعض العلماء يف حد الكالم : " 1/15قال يف شرح التسهيل ج - 3

 مشتمل على ما اشتمل على أن يذكر احدمها فعال أو مبتدأ، ويذكر اآلخر فاعل الفعل، أو خرب املبتدأ، فإن جمموع النطقني
وللمستغين . عليه مثله إذا نطق به واحد، وليس بكالم لعدم إحتاد الناطق، ألنّ الكالم عمل واحد، فال يكون عامله إالّ واحدا

ال نسلم أن جمموع النطقني ليس بكالم، بل هو كالم الشتماله على قيود الكالم : أحدمها أن يقول: عن هذه الزيادة جوابان
املعتربة، وليس احتاد الناطق معتربا، كما مل يكن احتاد الكاتب معتربا يف كون اخلط خطًا، فأنه لو اصطلح رجالن على أن 

ب اآلخر فاضل، لكان اموع خطا، فكذلك إذا نطق رجل بزيد ونطق اآلخر بفاضل، وجب أن يكتب أحدمها زيد ويكت
وينظر  أيضا " حيكم على اموع بأنه كالم، ومل يلزم من ذلك صدور عمل واحد من عاملني، ألن املخرب عنه املخرب به

  .4/832اإلرتشاف ج
 .1/18 ينظر شرح املرادي ج- 4
 ).ج(واحد و التصويب من إال ) ب( يف األصل و - 5
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 .11/3226ينظر ترمجته يف البداية و النهاية ج). ج(و ) ب(يف األصل البقالين و التصويب من  - 7
 .قلهن) ج( يف - 8
 . 51 احلدود صيف.مجع اجلوامع من كالم الفاكهي ) حىت (ال يشترط إحتاد الناطق : و من قوله . شرحه على) ج( يف - 9

فإنه  العرب إحترازا من وضع العجم و قيل معناه بوضع. غالماليدل على أنَّ لزيد 
مركبا مفيدا، وال حاجة إىل ذكره، ألنَّ داللة ) ج/13(ليس بكالم، وإن كان لفظًا 

 اختصاص الوضع باملفردات والكالم )1( وضعية على األصح، ألن الصحيحريالكالم غ
  ).ب/14(مركب 

كما : "  حيان، قاالوأبو" كـ" الكالم، وصححه )2( ال يشترط إحتاد الناطق يف:تتمة
وهذا منهما يشعر بتسليم صدور . )3("أنَّ إحتاد الكاتب ال يعترب يف كون اخلط خطًا

باشتراطه، ألن الكالم عمل واحد :  وقيل4الكالم من ناطقني، واستشكله املرادي،
مل : وقال بعضهم. ، و عليه يزاد يف احلد من ناطق واحد)5(افال يكون عامله إالّ واحد

 الزيادة عن حنوي فيما نعلم، وإمنا ذكرها بعض من تكلم يف األصول، )6(]هذه[تنقل 
 عنه يف )8(فإن الزركشي نقلها. )7(قاليناولعل مراده ذا البعض، القاضي أبو بكر الب

  .  مجع اجلوامع)9(شرح
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هـ له 688 و برع يف النحو، تويف سنة الشلوبنيأبو احلسن عبيد اهللا بن أمحد حنوي أندلسي أخذ عن :  ابن أيب الربيع هو- 1

 . 2/125ينظر البغية ج . اخل...شرح سيبويه، شرح إيضاح الفارسي، شرح مجل الزجاجي : مؤلفات أمهها
 ). ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .تركب) ج( يف - 3
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 .يقترن) ج( يف - 5
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 .رضي اهللا تعاىل عنه) ج(ويف . تعاىل) ب( يف - 7
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
    .1/271 و شرح املرادي ج36 ينظر شرح الشذور ص - 9

 .يصح) ب( يف - 10
 .اإلمجاع على ذلك) ب(يف  - 11
  . 1/311ينظر ترمجته يف بغية الوعاة ج  -12

        

 رمحه اهللا )1( األقسام مجع قسٍم يكسر فسكون، قال ابن أيب الربيع):وأقسامه(
ويحتمل : قلت" يطلق القسم مبعىن اجلزء، ومبعىن النوع: " تعاىل ونفَعنا به) أ/13(

فعلى األول و هو أنه مبعىن اجلزء، . كالم املصنف رمحه اهللا تعاىل كالَّ من اإلطالقني
منها، اسم وفعل )3( أجزاء الكالم اليت يتركب)2(]و: [فالضمري عائد على الكالم أي 

وأنواع : وعلى الثاين يعود الضمري على اللفظ أي. ام زيدقد ق: وحرف، وذلك حنو
بإطباق دليلي العقل والنقل، فدليل العقل هو أنّ الكلمة، إما أن تدل ) ثالثة(اللّفظ 

 وضعا )5( غريها، الثاين احلرف، واألول إما إن تقترن)4(]يف[على معىن يف نفسها أو 
ودليل النقل، قول . ين االسم، واألول الفعلالثا.  أوال)6(]معينا[بأحد األزمنة الثالثة 

الكالم :  أليب األسود)8(]الذي كتبه[ يف كتابه )7(علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه
  . 9و املرادي و غريمها" هـ"ونقل اإلمجاع على ذاك . كلّه اسم و فعل وحرف

  بـت  أث)12(، وهذا أبو جعفر بن صابر)11( اإلمجاع)10(كيف تصح دعوى: فإن قلت
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 .2/71ينظر األشباه و النظائر ج.إضافة يقتضيها السياق ) هو(و .اخلليفة) ب( يف -1
 .1/22و ينظر التذييل و التكميل ج).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .36 معتد خبالفه كما نص ابن هشام يف الشذور  ص أي غري). ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 .بزمان) ج( يف - 5
 .1/53 ينظر شرح الكتاب للسريايف ج- 6
 .معاين) ب( يف - 7
 .الفاكهاين) ج(و) ب( يف - 8
 .ليس) ج( يف - 9

 . 56ص:    وطوالع األنوار للبيضاوي77شرح احلدود ص :  ينظر- 10

  
. مثل صه، فإنه خلف عن اسكت[ واسم الفعل ه )1( قسما رابعا ومساه اخلالفة

هو غري معتد به :  قلت)2(]وهيهات فإنه خلف عن بعد سواء كان معرفة أو نكرة؟
  . حتفته)3(] شرح[كما ذكر ابن الوردي يف 

وهو حجة يف . ة عندنا إمجاع حناة البلدين البصرة و الكوفع املراد باإلمجا:فائدة
 هو )اسم(. العربية حيث مل خيالف املنصوص وال املقيس على املنصوص وإال فال

 معني، وضعا، ومسيت )5( كلمة دلت على معىن يف نفسها غري مقترنة بزمن)4(]كلّ[
 وهو )وفعل( 6 به وعنه رباإلخبا) ج/14(هذه الكلمة امسا لسموه على قسيمته 

ا مقترنة بزمن معني وضعا، ومسيت هذه الكلمة فعال كلمة دلت على معىن يف نفسه
  .تسمية هلا بأصلها وهو املصدر، ألن املصدر هو فعل الفاعل حقيقة

معىن بنفسها من ) ب/15(دلت على معىن يف نفسها أو تدل على :  معىن قوهلم:تنبيه
  . باملفهوميةاغري حاجة إىل انضمام كلمة أخرى إليها الستقالهل

ها، ذات تل من مج)7( ال ختتص مبا له حياة بل هي مشتركة بني معانالنفس " :فائدة
 يف احلد )9(فليس: ")8(قال الفاكهي" هـ"سكنت البصرة نفسها، قاله : الشيء، حنو

  .وخرج بقولنا فقط.  وهو كلمة دلت على معىن يف غريها فقط)حرف(و". )10(جماز
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 .الشروط) ج(و) ب( يف - 1
 ).ج( مابني املعقوفتني ساقط من - 2
من أهل استرباذ من أعمال طربستان له شرح الشافية، وشرح ) هـ686ت(حممد بن احلسن جنم الدين :  الرضي هو- 3

 . 2/111املعجم املفصل ج . 568-1/567، البغية ج 6/86األعالم ج : ينظر. الكافية البن احلاجب
 .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) ابن هشام (- 4
و مقدمة اجلزويل ص .83، وشرح احلدود النحوية ص 1/9  وشرح الكافية للرضي ج 2 ينظر اجلامع البن هشام ص- 5

20 . 
 ).ج(مابني املعقوفتني ساقط من  - 6
 .هذه احلروف) ج( يف - 7
 .و هي أجود فيه) ب(يف  -8
 ".كـ"كما قاله ) ب( يف - 9

 .وال خيرب عنه) ج(و) ب(  يف- 10
 ).ج(و ) ب( مابني املعقوفتني ساقط من - 11

  
ى معىن يف نفسها تدل على معىن يف فإا كما تدل عل[  واالستفهام )1(أمساء الشرط

وهذا القيد ذكره اجلزويل  والبد منه يف . )2(]غريها، وهو معىن الشرط، واالستفهام
 ضي[احلدواحلرف ال يدل : "ام يف اجلامع بقوهل)4( وابن هشام)3(وقد أشار إليه الر

الكالم حرفا  حرفًا لوقوعها يف )7( و مسيت هذه الكلمة)6(])5("على معىن إال يف غريه
  .أي طرفا ليس مقصودا بالذات

 من أو )8(للتقسيم، وهي فيه أجود" وفعل وحرف: "الواو يف قوله) أ/14 (:تنبيه
فيما نقل عنه احمللِّي يف شرح مجع اجلوامع، وقدم االسم ألنه خيرب به " كـ ")9(قاله

فله توسط . )10(هوعنه، وأخر احلرف ألنه ال يخرب به وال عنه، والفعل خيرب به ال عن
من، : حنو. يف غريه فقط) جاء ملعىن(بني قسيميه، فلذلك ناسب التوسط يف الذكر 

تدخل للتبعيض يف الكالم، فهي تدل على تبعيض غريها، " من"وإىل، وبيان ذلك أنّ 
   إذا كانت البتداء الغاية، كـانت )11(]أيضا[ال على تبعيض نفسها، وكذلك
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 .غاية) ج(و) ب(يف - 1
 .احلروف) ج(و) ب( يف - 2
 )ج( مابني املعقوفتني ساقط من - 3
 .اخل) ب( يف - 4
 .والثاين) ج( يف - 5
 ).ب( ما بني املعقوقتني ساقط من - 6
 .144 حىت ص 141وكتاب احلروف للرازي ص . 48 حىت ص34ل ص كتاب احلروف للخلي:  ينظر يف هذه املسألة- 7

 .حروف) ج( يف - 8
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 9

 .قد قام زيد) ج(و) ب( يف - 10
 .ومجلة) ج(و) ب(يف  11

  
تدل على املنتهى، فهي تدل " إىل"ا، وكذلك ه سائر وجوهك غريها، وكذل)1( لغاية

على منتهى غريها، ال على منتهى نفسها، وكذلك سائر حروف املعاين، كأنَّ، ومل، 
: األول، )2(وأنّ، وليت، وأي، وإذَا، ونعم، واحترز بذلك من ضربني من احلرف
هاحروف اهلجاء، وهي حروف املعجم، اليت هي أصل مدار األلسن عربيها وعجمي .

حروف : )5(الثاين. )4( إىل آخرها)3(]تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء[ألف، باء : وهي
العني من : أبعاضها، حنو:  يف األمساء واألفعال واحلروف، أي)6(]هي[املباين اليت 

، )7(جعفر، والضاد من ضرب، والالم من لَم، وحنو ذلك، فحروف اهلجاء أمساء
 املعىن هو قسيم )8(وحرف. كلمات من اسم وفعل وحرفوحروف املباين  أجزاء 
  .االسم والفعل املتكلم فيه

 من اسم كمررت بزيٍد أو )9(]إليها[ قوهلم يف غريها أي بسبب انضمام غريها :تنبيه
قَام في واالستفهام والشرط، فاحلـرف )11( أو مجلة)10(فعل، كقَدكحـروف الن   
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 .كنعم وال) ج(و ) ب( يف - 1
 .يف) ب( يف - 2
 .مع اختالف طفيف يف اللفظ  . 82احلدود ص ما ذكره الشارح حتت عنوان تنبيه من كالم الفاكهي يف شرح  -  3
 .األلقاب) ج(و) ب(يف  - 4
 .النكث) ج( يف - 5
 ).          خمطوط (12شرح اللمحة ص:  ينظر- 6
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 .املصدر) ج( يف - 8
 ).ج( ما بني املعقوقتني ساقط من - 9

بياين ولغوي، وأديب، له تصانيف ) هـ792ت(سعد الدين مسعود بن عمر العالمة : هو. التفتازاين) ج(و) ب( يف - 10
ينظر .7/219األعالم ج . 4/350الدرر الكامنة ج . 2/285البغية ج : املطول، و املختصر ينظر: أشهرها شروح التلخيص

  .59شرح العزي ص
 .إعراب) ج(و) ب( يف -11

  
قد ، وهِذكر متعلِّق) ب/16( الذي وضع له ) ج/15( مشروط يف داللته على معناه 
 وأما ذو، وفوق، وكلّ، وبعض وأمثاهلا وإن مل )1(محيذف متعلّقة للعلم به، كَِنع

 وهو )2("ذي"تذْكَر إال مبتعلقاا، فليس مشروطا يف داللة معناها، للقطع بفهم معىن 
إىل الوصف، بأمساء صاحب من لفظه، وكذا، فوق، وإنما شرط ليتوصل بذي 

  .3األجناس، وبفوق إىل علو خاص، وقس على ذلك
 كما أمجع النحاة على أنَّ هذه األقسام ثالثة ال رابع هلا، كذلك أمجعوا على :فائدة

 )5(يف النكت" هـ"، وعلى ترتيبها هذا الترتيب، ذكر ذلك )4(تلقيبها ذه األلفاظ
 9]معىن[ ميمي، من العناية، نقل إىل )8( مصدر، املعىن)7(]ملعىن[قوله . )6(على اللّمحة

وهو اسم مقصور ال ": "خ. ")10(املفعول، وهو ما يراد من اللّفظ، قاله املوىل التفتزاين
، وعالمة جره الكسرة املقدرة يف األلف احملذوفة اللتقاء )11(يظهر فيه اإلعراب

  هـو املشهور، وعـلى الساكنني، بناًء على أنَّ اإلعراب، مقارن للحرف األخري، و
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 .الكسرة املقدرة) ب( يف - 1
 ).خمطوط (03 لألزهري ص إعراب األجرومية:  ينظر- 2
باب حمل احلركات من احلروف، أمعها، أم قبلها أم بعدها؟ أما مذهب سيبويه  "2/215 قال ابن جين يف اخلصائص ج- 3

وسبب هذا اخلالف لطف : "معه، وذهب غريمها إىل أا حتدث قبله، قال أبو علي: فإن احلركة حتدث بعد احلرف، وقال غريه
قال يقوي قول من قال أن احلركة حتدث مع احلرف أن النون الساكنة خمرجها مع حروف الفم، من ...األمر وغموض احلال

األنف، واملتحركة خمرجها من الفم فلو كانت حركة احلرف حتدث من بعده لوجب أن تكون النون املتحركة أيضا من 
و ينظر أيضا األشباه والنظائر " سبقها هي حركتهاوذلك أن احلركة أمنا حتدث بعدها فكان ينبغي أالّ تغين عنها شيئا ل. األنف
 . 1/191ج 

  .215 /2اخلصائص ج :  ينظر- 4
  .215 /2اخلصائص ج :  ينظر- 5
 .تقول) ب( يف - 6
 .رفع) ج( يف - 7
  .هذه األقسام الثالثة) ج( يف -8
  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -9

  ).ج(و) ب( املعقوفتني ساقط من ما بني - 10
  .قيل) ب( يف -11
 .03من كالم األزهري يف إعرابه ص .الدالة على العهد الذكري ) .. حىت.. (و مجلة جاء ملعىن :  من قوله - 12

  
: قلت. )2(" بعد األلف بناًء على أن اإلعراب تال ألخر املعرب)1(مقدرة: مقابله نقول

) أ/15 ()4(، والثاين اختيار اإلمام سيبويه رمحه اهللا تعاىل)3(األول اختيار الفارسي
درة الكسرة املق: )6(وعليه نقول. )5(وهناك قول ثالث، وهو أنّ احلركة قبل احلرف

، صفة حلرف، )7(يف حمل الرفع" جاء ملعىن"ومجلة . قبل األلف، ولكل قول ما يؤيده
"" خ"املذكور ) فاالسم. ( الثالثة)8(وإن أردت معرفة ما يعرف به كل واحد من هذه

والذي أرشدنا إىل تقدير هذا الشرط اقتران هذه اجلملة بالفاء، والذي أرشدنا إىل 
، اقترانه بأل، الدالة على )11( املذكورة قبل)10(]الثالثة[ام  االسم أحد األقس)9(]أنَّ[

كان أألنَ األفـعال ال خفض فيها سـواء ) يعرف باخلفض( 12العهد الذكري
  اخلفض 
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 . )ج(و ) ب( األصل امرؤ و التصويب من  يف- 1
. 10/229ج) ع ق ق( و7/58ج) ز م لَ(و. 1/41ج) أ ب ن(واللسان . 25 البيت من الطّويل، وهو يف ديوانه ص - 2

ففي فقه اللغة " كأنَّ ثبريا يف عرانني وبله: "وله رواية أخرى. 5/63ج) خ ز م(يف اللّسان " وكأنَّ ثَبريا: "وله رواية ثانية
قفا فيك من ذكرى من حبيب "والبيت واحد من أبيات معلقته الشهرية . 88ومجهرة أشعار العرب ص . 359الثعاليب ص 

  .  2/135احملتسب ج . 2/883ح شواهد املغين ج شر. 9/25-5/98اخلزانة ج ". ومرتل
.    كساء من أكسية األعراب: جباد. املطر الشديد: الودق. غصون:أفانني.   اسم رجل وقيل اسم مدينة عدن:    أبانا:اللغة
  .من التزمل وهو لف الثوب على البدن أي التدثر: مزمل.    جبل مبكة:ثبريا

وجر " مزمل"أو به، فحذف اجلار فارتفع الضمري فاستتر يف اسم مفعول . حيث أراد مزمل فيه" مزمل" قوله :الشاهد فيه
 ".جباد"املزمل على ااورة لـ 

ونسبه سيبويه مرة لزهري وأخرى لصرمة األنصاري،  .140  البيت من الطويل وهو لزهري بن أيب سلمى يف ديوانه ص- 3
. 330واملفصل ص . 2/291واخلصائص ج.  جبر سابق502و490و1/182وج" وال سابقا" برواية 1/103الكتاب ج

 واملغين 14/360ج) ن م ش(واللسان . 1/155واالنصاف ج125 وأسرار العربية ص7/300وشرح املفصل ج
،  2/267،  املقاصد النحوية ج 6/163، الدرر ج3/196،  اهلمع ج 512ختليص الشواهد ص . 447و434و99ص

  .1/72شرح أيبات سيبويه ج و. 2/432واألمشوين ج
: حيث جره عطفا على خرب ليس لتومهه أنّ اخلري جمرور لكثرة وروده بالباء الزائدة جمرورا قال األعلم" سابق" قوله :الشاهد فيه

حتصيل عني " لست مبدرك، فتوهم الباء، ومحل عليها: ألنّ معناه" مدرك"على معىن الباء يف قوله " وال سابق"محل قوله "
 .فال شاهد فيه عليها" وال سابقا" أما على الرواية الثانية ). امش الكتاب(ذهب ال
له ) هـ639ت (وابن اخلباز هو أمحد بن احلسني بن أمحد املوصلي النحوي الضرير . ابن اخلباز يف الدرة) ب(  يف -  4

 .1/117األعالم ج . 1/304البغية ج : ينظر. النهاية يف النحو. توجيه اللمع وهو شرح له: مؤلفات أشهرها

  
 )1(أو جماورة، كقول امرىء. محن الرحيمبسم اهللا الر: حبرف أو إضافة أو تبعية حنو

  : )2(القيس
  اِنيـن ودِقِه               كَِبـري أناٍس ِفي ِبجاٍد مزمِل       كَأَنَّ أَبـانا ِفي أَفَ

  :)3(أو يتوهم كقوله
        بداِلي أني لَست مدِرك ما مضى              والَ ساَِبٍق شيئًا ِإذَا كَانَ جاِئيا  

ره ابن اخلباز  اخلفض من عبارات الكوفيني، و اجلر من عبارات البصريني، ذك:فائدة
  .)4(وغريه
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  جبغية الوعاة: ينظر. ين من أهل بغداد عامل بالعربية قرأ على التفتزاينابن صاحل ابن إسرائيل أمني الد: هو:  الشيخ جربيل- 1
1/484. 
 .مل أقف عليه  - 2
 .إذا أدخلته التنوين )ب( يف - 3
 .بثبوته) ج( يف - 4
 .ذا) ج( يف - 5
6

 .فقد نقل الشارح التعريف منه .119 و شرح احلدود ص 1/09الكتاب ج: ينظر). ج(ساقط من  ما بني املعقوفتني -  
 ).ج(و) ب(ما بني املعقوفتني ساقط من   - 7
 . حتريكه) ج(و) ب(يف  - 8
 .زيد )ب(يف  - 9

 .         4ينظر األزهرية ص.حبذف) ج(و) ب( يف - 10

  
  .)2("واجلر هو األفصح: " يف شرح اجلرومية)1(قال الشيخ جربيل

نون ي فسمي ما به )3(أدخلته النون:  وهو يف األصل مصدر نونته، أي)والتنوين(
ملا يف املصدر من ) ب/17( وعروضه )4(الشيء، أعين النون تنوينا، إشعارا حبدوثه

) ج/16(وأحسن حدوده . )6(]حدثًا[ي سيبويه املصدر  مس)5(معىن احلدوث، وهلذا
نون ساكنة تلحق اآلخر، تثبت وصال غالبا فيهن، فمن غري : "يف األزهرية" خ"قول 

 ِاضِرب، وقد يلحق األول )9(زيدا:  اللتقاء الساكنني حنو)8( كسره)7(]حنو[الغالب 
ضاف م موصوف، بابن، شربت ما بالقصر، وقد حيذف وصال، إذا كان يف علم: حنو

  :ا، وهو أقسامف تنوين زيد ختفي)10(قال زيد بن عمرو، فحذف: إىل علم حنو

 تنوين متكني، ويسمى تنوين صرف أيضا، ويلحق االسم املتمكن وهو :األول
  .املنصرف كزيٍد ورجٍل

 ،ه تنوين تنكري، وهو ما فرق بني نكرة بعض األمساء املبنية ومعرفتها، كسيبوي:الثاين
  .وصه، لغري معني، ولطلب بسكوت ما
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  .كلمة) ب( يف -1
 .مصغري) ج(و) ب( يف - 2
و هو مذهب الزجاجي كما . 39و ما ينصرف و ما ال ينصرف للزجاج ص . 3/354 و ج1/117ينظر املقتضب ج - 3

 .2/222شرح اجلمل البن عصفور ج
 .2/221شرح اجلمل البن عصفور ج:  ينظر- 4
 .ألنَّ) ب( يف - 5
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
7

 ).ج( ساقط من ما بني املعقوفتني -  
 . أعيميك)ب( يف - 8
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 9

  
 مع )1(عوض عن حرف وهو إما الم الكلمة:  تنوين العوض، وهو قسمان:الثالث

م، تصغريييٍل، وأعيعاٍر وغواٍش، ويويعلي، وأعمى وقال املربد )2(احلركة، كتنوين ج 
راح قال بعض ش. )3("أنه عوض عن احلركة فقط:"وتلميذه أبو إسحاق الزجاج

ومذهب سيبويه هو الصحيح، ألنَّ تعويض احلرف من احلرف يف كالم : "اجلمل
وأيضا، فإنه لو كان جيب تعويض . )4(العرب أكثر من تعويض احلرف من احلركة

التنوين من احلركة اليت حذفت يف االسم الذي ال ينصرف، لوجب أن يعوض من 
إنما منع من : فإن قيل: قال. يرمي، ويقضي: احلركة اليت حذفت من الفعل، حنو

وكذلك ال يدخل يف األمساء اليت ال : قيل.  التنوين ال يدخل يف األفعال)5(ذلك أنَّ
 التنوين يف جوار وبابه عوض )6(]أنّ[ومما يدل على : مث قال. تنصرف يف حال السعة

مى، اجلواري، واُألعي: )7(]مثل[احلرف احملذوف، أنهم ال حيذفون يف ) أ/16(عن 
ِمكيم لو حذفوا مل يكن هلم سبيل إىل العوض، ألن التنوين )8(وجواريك، وأُعأل ،

  )9(]على[ ميكن اجتماعه مع اإلضافة، وال مع األلف والـالم، ألم قد عـزموا ال
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 .العوض) ب( يف -1
 .1/109 ينظر شرح اجلمل البن عصفور ج- 2
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
ـّما) ج(و) ب( يف - 4  .ورب
 .نقلناه عن واحد) ب( يف - 5
 .أن يشعر) ب( يف - 6
 .3/488ينظر مهع اهلوامع ج - 7
واجلندل صخرة مثل رأس اإلنسان ومجعه جنادل، . واجلَندلُ اجلنادل، املكان الغليظ، فيه حجارة...جارة جندلُ هو احل-8

رجل ضخم عظيم، وعالبط،، وناقة عالبطة، : "وعلَِبط. 3/215ج) ج ن د ل( اللسان ". واجلنادل الشديد من كل شيء
  . 10/248ج) ع ل ب ط(اللسان " كل غليظ علبط: عظيمة، وقيل

 ).ج(و ) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 9
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  -  10
 .وما بعده) ج( يف - 11
 .2/517 ينظر اهلمع ج- 12
 .1/115 ينظر شرح التصريح ج- 13

  
  .)2("، فامتنع احلذف)1(أالّ حيذفوا إال بشرط التعويض

ب سيبويه أنه عوض عن احلرف فقط،  ظاهر كالم شارح اجلمل هذا، أنّ مذه: تنبيه
 نقلنا عن )4(ربما: يف مجع اجلوامع، لقوله فيه" س" نقل )3(]على[ولكين اعتمدت 

 خالف ما نسبه إليه بعض املشاهري فحسبته غلطًا من ال اطالع له، وال حتقيق )5(أحد
تنوين ، وأما زائداً ك7يد عليهّ أنّ ذلك بعد التطلّع والفحص الشد)6(لديه، وما شعر
 جنادل، وعالبط املدلول عليهما )9(]يف [، ألنه عوض عن األلف )8(جندل وعلَبط

كتنوين يومئذ [وعوض عن مضاف إليه، إما مجلة )ج/17(بتوايل احلركات يف كلمة 
حينئذ، وساعتئذ، وعامئذ، وإما مفرد كتنوين كلّ، وبعض، وأي )  ب/18 ( )10(]و

وهو مذهب " س" للعوض به، جزم )11(ا معهوما ذكرته من أنّ تنوين كلّ وم
 تنوين :والرابع. 13كونه للصرف، وهو مذهب احملققني" خ"، وصحح 12اجلمهور

  املقابلة، يلـحق 
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 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 .املؤنث السامل) ج( يف - 2
  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -3
 .واو) ج( يف -4
 ).ج(ما بني املعقوفتني ساقط من  -5
 .املذكر السامل) ج(و) ب( يف - 6
  .املؤنث السامل) ج(و) ب( يف -7
 .املذكر السامل) ج(و) ب( يف - 8
 .1/47األصول يف النحوج:  ينظر- 9

 .08مقدمة اجلزويل ص :  ينظر- 10
 .الفاكهاين) ج(و) ب( يف - 11
 .وفائدته) ج( يف - 12
وقال بعض . اجلمل العظيم، واألنثى قبعثراة: و القبعثري .327 واملغين ص 199ود النحوية ص شرح احلد:  ينظر- 13

رجل قبعثري وناقة قبعثراة، وهي . ألف قبعثري قسم ثالث من األلفات الزوائد يف آخر الكلم ال للتأنيث وال لإلحلاق: النحويني
 .84-81-17س املقصود واملمدود للفارسي ص مقايي. 12/13ج) ق ب ع ث ر(اللّسان " واجلمع قباعث. الشديدة

 .2/133 ينظر األشباه و النظائر ج- 14

  
النون يف مجع املذكر السامل، [ ألنه يف مقابلة )1(]مسي بذلك[مجع املؤنث السامل، 

 يف حالة )6( مجع املذكر)5(]يف[ )4( الواو)3(] يف مقابلة)2(كما أنَّ ضمة مجع املؤنث
 يف حاليت اجلر )8( يف مقابلة الياء يف مجع املذكر)7(الرفع فيهما، وكسرةُ مجع املؤنث
  :)9(والنصب فيهما، انظر ابن السراج

 فائدة التنوين الداللة على ما هو أصلٌ يف نفسه، باق على أصالته، :األوىل: فائدتان
 جمرد )12(فائدته: "  يف شرح احلدود)11( وقال الفاكهي.)10(قاله اجلزويل يف مقدمته

  .)13("تكثري اللّفظ، كما يف ألف قَِبعثَري
مىت أطلق التنوين فإنما يراد به تنوين الصرف، وإذا : "  قال ابن أيب الربيع:الثانية

  .)14("تنوين مقابلة، وتنوين عوض: أريد غريه من التنوينات قيد، فقيل
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 .1/160و متهيد القواعد ج.602 ينظر املغين ص - 2
 .220-1/219شرح التسهيل ج:  ينظر- 3
 ليس يف ديوانه، وشرح التسهيل  و للفرزدقوهو' "وال األصيل وال ذي الرأي واجلدل: " متامه. البيت من البسيط -  4
وله رواية . 1/126، وشرح ابن عقيل ج1/22والتوضيح ج. 563 و1/212وشرح ابن عصفور للجمل ج. 1/219ج

وحاشية ابن احلاج على شرح . 2/424ج" وال البليغ وال ذي الرأي واجلدل" يف اإلنصاف يأخرى ذكرها ابن األنبار
. 1/111املقاصد النحوية ج . 1/274الدرر ج . 1/32اخلزانة ج . 319اهر األدب ص جو. 23االجرومية لألزهري ص 

  . 1/71األمشوين ج . 75 رصف املباين ص 202اجلين الداين ص
 لست بالرجل الذي يعتد :ومعىن البيت. اخلصومة الشديدة: احلسيب، اجلدل: األصيل. احلاكم بني اخلصمني:  احلَكَم:اللغة

فال حنكّمك فيما بيننا من خصومة والبيت يف .  الرجال الشرفاء نسبا ولست بصاحب رأي حصيفبكالمه، وال أنت من
و هو جائز عند ابن مالك . املوصولة على الفعل املضارع" أل"حيث أدخل " الترضى"  قوله :و الشاهد فيه. هجاء جرير

  .عندهم .ومجهور الكوفيني، وهو غري جائز عند البصريني وما ورد من ذلك فهو ضرورة
 .ورد البيت بتمامه) ج( يف - 5
وهذا عند مجهور ...وقد شذّ  وصلُ األلف والالم بالفعل املضارع "1/126 وقال ابن عقيل يف شرحه على األلفية ج - 6

 ".البصريني خمصوص بالشعر
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7

  
يلزم حذف التنوين يف مواضع، لدخول أَلْ، ولإلضافة، : "وغريه" هـ" قال :مسألة

ضاربك، عند من :  وللوقف يف غري النصب ولالتصال بالضمري، حنو[وملانع الصرف،
 ولكون االسم علما موصوفًا بابن أو ابنة، مضافا إىل علم، )1(]قال، أنه غري مضاف
  )2("ولدخول ال، وللنداء

سواء كانت أل للتعريف أو :  مطلقَا عند اجلمهور، أي)ودخول األلف والالّم(
 )3(بغري املوصولة ألنها توصل عنده باملضارع" كـ"موصولة أو زائدة، وبقيد عند 

  :)4(حنو
  )5(.........................     ما أَنت باحلَكَِم الترضى حكُومته               

   )7(]و[، )6(هو من الضرائر املستقبحة: همومحله غريه على الضرورة، بـل قال بعض
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 .وحده هو ) ب( يف -1
 .2/327 ينظر الكتاب ج- 2
 .ومعناه) ب( يف - 3
قرأ على الشلوبني، وكان أبو حيان . ضياء الدين أبو عبد  بن العلج االشبيلي، من حناة  القرن السابع:  صاحب البسيط هو- 4

 .  و البسيط أيضا كتاب البن أيب الربيع و هو شرح جلمل الزجاجي.ينقل عنه وأيضا ابن عقيل، والبسيط كتابه يف النحو 
 ).ج(اقط من  ما بني املعقوفتني س- 5
عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عقيل قاضي القضاة : ابن عقيل هو و .2/245ينظر املساعد على تسهييل الفوائد البن عقيل ج -6

شرح ألفية ابن مالك، : أشهرها: له مؤلفات كثرية.  هـ769 هـ وتويف ا 698اء الدين الفرشي الشافعي، ولد مبصر 
 .  2/266الدرر الكامنة ج . 48-2/47البغية ج . 215-6/214 ج الشذرات: شرح التسهيل، ينظر

 . سبقت ترمجته- 7
 .2/245 ينظر املساعد على تسهيل الفوائد ج- 8
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 9

 . و غري ذلك) ب( يف - 10

  
 حرف التعريف، وإليه ذهب )1(فُهم من تعبريه باأللف والالم أنّ الالم وحدها هي

، ونقله أبو حيان عن مجيع النحاة، إالّ ابن 2أكثر املتأخرين، ونسب إىل سيبويه
  .)4( صاحب البسيط إىل احملققني)3(كيسان، وعزاه

  . فاملراد اليت للتعريف)5(]أل[ف والالم أو  إذا أطلق األل:تنبيه
 ابن عقيل هقال. ويسميها البصريون حروف اجلر) أ/17 ()وحروف اخلفض(

اعتبار عملها، بمسيت ذا : " رمحه اهللا تعاىل)7(قال ابن أيب الفتح البعلي. )6(وغريه
ويسميها الكوفيون حروف اإلضافة، .بكما قيل حروف اجلزم، وحروف النص

قال البعلي يف تعليل التسمية . )8(روف الصفات، ذكره أيضا ابن عقيل وغريهوح
معاين األفعال إىل األمساء، أي توصلها إليها وتربطها ) ج/18(ألا تضيف : األوىل

كما قيل حروف االستفهام، وحروف النفي، وحنو .  فأضيفت إىل معناها)[)9ا[
  .)10(ذلك
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 .6/03 ينظر  الشرح الكافية للرضي ج -  2
 .رمحه اهللا تعاىل) ج( يف - 3
 .إالّ) ج( يف - 4
 .الزجاجي) ب( يف - 5
 .02و األجرومية ص. 62 ينظر مقدمة اجلزويل ص- 6
 .التقى) ج(و) ب( يف - 7
 .األصل) ب( يف - 8
 .138و 14/137ج ) م ن ن (و اللسان . 3/03 ينظر قول الكسائي والفراء يف شرح التسهيل ج- 9

 516ت (واحلريري هو القاسم علي بن حممد بن عثمان احلريري الشافعي البصري .  تعاىلاحلريري رمحه اهللا) ج( يف - 10
 .12/3418البداية والنهاية ج . 2/126انباه الرواة ج: املقامات، امللحة، ينظر: من أشهر مؤلفاته) هـ

 .وإنما فعل ذلك) ب( يف - 11

  
تحدث صفة ) ب/19( ألا : "  يف تعليل الثانية)1(]عاىلت[وقال الرضي رمحه اهللا 

تسميتها حروف اجلر : ")3( وقال البعلي رمحه اهللا)2("يف االسم من ظرفية وغريها
، )5( الزجاج)4(ومل يسميها حروف اخلفض فيما أعلم غري: قلت". أكثر وأحسن

قال ابن . سر امليمبك) ِمن: وهي. (6وتبعه اجلزويل، واملؤلف رمحهم اهللا أمجعني
قال الكسائي . وكان حقه الفتح، لكن قُصد الفرق بينها وبني من االمسية:  "درستويه

فخِففَت حبذف األلف، وتسكني النون لكثرة االستعمال، وهي " ِمنا"والفراء أصلها 
 ساكنان كاأللف والالّم، فتحت على خالف )7(مبنية على السكون، فإن التقتا

وذكر احلريري . )9(سمعت من احملدث أخبارا صحيحة:  الساكنني حنو التقاء)8(أصل
 ذلك لكسرة امليم، فكرهوا أن تتواىل )11(إنما: قال.  شرح امللحة أنه شاذ)10(يف

   كسرتان،
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 .فهي) ج( يف - 1
 .يف الزمان واملكان) ج( يف - 2
 ).ب( املعقوفتني ساقط من  ما بني- 3
 . من سورة اإلسراء01 اآلية - 4
 . من سورة احلج05 اآلية - 5
صحيح البخاري كتاب بدء . يدعوه فيها لإلسالم.  هو مطلع رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ملك الروم هرقل- 6

 .2/197 ج2941و كتاب اجلهاد رقم  .1/20 ج07الوحي رقم 
 .من سورة التوبة 107 اآلية -7
8

 .184و يف املوطأ كتاب اإلستسقاء ص.1/240 ج1017رقم .رواه البخاري يف كتاب االستسقاء -  
، وشرح 255، ومثار القلوب ص 447، وهو يف الكامل ص 45 البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياين يف ديوانه ص - 9

. 2/547، وشرح ابن عقيل ج4/211ج) ح ل م(  واللسان 307واملغين ص . 3/19والتوضيح ج. 3/05التسهيل ج
واملقاصد . 731و349شرح شواهد املغين ص . 274والفضة املضية ص . 3/331، واخلزانة ج3/22وشرح التصريح ج

  .2/287وشرح األمشوين ج . 3/270النحوية ج 
عىن اختربن والضمري عائد على مب: جرين. يوم من أيام العرب املشهورة: يوم حليمة. أي وقع االختبار:  تخرين:اللغة 

 أن الشاعر يصف سيوفا استخدمها قومه يوم وقعة حليمة فكانت هلم النصرة والغلبة لشدة فتكها ومعىن البيت. السيوف
  .وجودة صقالتها

 على ابتداء الغابة يف الزمان، وهو مذهب الكوفيني و بعض البصريني كأيب" من"حيث دلت " من أزمان" قوله :الشاهد فيه
وقد وافق الكوفيني من املتأخرين ابن . العباس املربد واألخفش وابن درستويه من البصريني، خالفا للبصريني املانعني لذلك

وهذه إحدى املسائل اليت تطرق . 307، وأيضا ابن هشام األنصاري يف املغين ص 04و3/03مالك يف شرحه للتسهيل ج
 .3/22، والشيخ خالد األزهري يف التصريح ج8/485بن يعيش جوا. 1/306 يف اإلنصاف جيإليها ابن األنبار

  
 البتداء الغاية مطلقا )1(على حرفني، هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث املعىن فهو

  . الزمان قليل)3(]يف[ويف .  يف املكان كثري، إال انه)2(يف املكان والزمان
 " )5(  ﴾خلقناكم من تراب مث من نطفة﴿، )4(  ﴾ من املسجد احلرام﴿: لفمن األو

أسس على التقوى من أول ﴿ :ومن الثاين. )6("من حممد رسول اهللا إىل هرقل
  .)8("مطرنا من اجلمعة إىل اجلمعة"، )7(﴾يوم

  )9(يوِم حليمٍة              ِإىلَ اليوِم قَد جرين كُلَّ التجاِرِب      تخيـرنَ ِمن أَزماِن 
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 ).ج(و) ب( مابني املعقوفتني ساقط من - 1
 .5 و4 و3/3شرح التسهيل ج: ينظر. ما ذهب إليه الكوفيون، واألخفش، واملربد، وابن درستويه، هو الصحيح:  أي- 2
 .1/01و ينظر التذييل و التكمييل ج. ما ورد كثريا) ب( يف - 3
 . هي اليت) ج(و) ب( يف - 4
 . من سورة البقرة253 اآلية - 5
 . من سورة آل عمران92 اآلية - 6
 . يقتضيها السياق) ج(و ) ب(إضافة من ) ابن (- 7
8

ينظر البداية و )  هـ33ت (عبد اهللا بن غافل صحايب جليل شهد بدرا: وابن مسعود هو. رضي اهللا تعاىل عنه) ج( يف - 
 .5/1447ج.النهاية 

 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 9
 .1/294و الكشاف ج.300 و  هي يف الفتح القدير البن مسعود رضي اهللا عنه ص -10
. أخذ عن املربد، وثعلب وألف يف العربية) هـ315ت(أبو احلسن علي بن سليمان البغدادي :  األخفش الصغري هو- 11
املعجم املفصل . 168-2/167البغية ج . 123لفهرست ص ا. 2/270الشذرات ج . 13/246معجم األدباء ج : ينظر
 .458-1/457ج 
 .أي بيان اجلنس) ج( يف - 12
 . من فاطر02 اآلية - 13
 . من البقرة 106 اآلية - 14
 . من األعراف 32 اآلية - 15

وأبو " كـ" قال )1(]و [وخصها البصرية غري األخفش واملربد، وابن درستويه باملكان
زاد أبو حيان لكثرة وروده يف كالم . )2("ومذهب غريهم هو الصحيح" حيان 

 )4(ليس جبيد، وللتبعيض، وهو الذي) 3( ورد من ذلكالعرب نظما ونثرا، وتأويل ما

لَن تنالُوا اِلبر حتى تنِفقُوا ﴿، )5(﴾ ِمنهم من كَلَّم اهللا ﴿:مسدها، حنو" بعض"يسد 
 تنِفقُوا بعض ما )9(]حىت [)8( مسعود رضي اهللا عنه)7( قرأ ابن)6(﴾ِمما تِحبون

واملربد، وابن السراج، واجلرجاين، ) 11(ره األخفش الصغري وهذا املعىن أنك)10(تِحبون
، "مهما"و" ما"، وكثرياً ما تقع بعد )12(لبيان اجلنس : وللبيان أي. والزخمشري

ومـا ﴿)13( ﴾ما يفْتح اهللا ِللْناِس ِمن رحمٍة﴿: أوىل ا إلفراط إامها،  حنو" مهما"و
  ، و من وقوعها بعد غريمها15 ﴾ن آيةمهما تأتنا به م﴿ 14 ﴾ننسخ من آية 



  التحقيق

 65

  
  

                                                 
 . من احلج30 اآلية -1
 . من سورة الكهف31 اآلية -2
 .ان اجلنس  معروف و عليه األكثرون و املغاربة ينازعون يف ذلك لبي) من(كون :  6/2889 جاء يف متهيد القواعد ج- 3
 .بالنفي) ب( يف - 4
 . من سورة املؤمنون32-23واآلية . ، من هود84-61- 50، من األعراف، واآلية 85-73-65-59 اآلية -5
 .  من امللك02 اآلية - 6
 .رمحه اهللا تعاىل) ج(و) ب( يف - 7
 .5/189التذييل و الكمييل ج:  ينظر- 8
 .311املغين ص :  ينظر- 9

 .تركنا) ج(و) ب( يف - 10
 . مشس الدين مل أقف على ترمجة له- 11

  
. )2("﴾يلِْبسونَ ثيابا خضراً ِمن سندٍس﴿، )1( ﴾الرجس من األوثان فاجتنبوا ﴿

  3.وأنكر املغاربة هذا املعىن
مالَكُم ِمن ﴿: ، يف نكرة حنو)4(بنفي) أ/18(وتزاد للتنصيص على العموم مسبوقة 

 ترى  هلْ﴿: " حنو. رب من أحٍد، أو استفهام ل فقطال تض: أو ي حنو. )5( ﴾ِإلَه
  .)6("﴾ِمن فطُوٍر

  ).ج/19 ()8("ويف االستفهام باهلمزة نظر: " )7(قال أبو حيان رمحه اهللا
املزيد فيه فاعال ) ب/20( يف املغين أن يكون " هـ" شرط الشيخ مجال الدين :فائدة

وقد نقله أيضا . )9(تمييز، واحلال املنفياتأو مفعوال به، أو مبتدأ، خبالف اخلرب، وال
 )10(كثرية تركت" من"ومعاين . الشيخ أبو إسحاق الشاطيب عن ابن أيب الربيع وغريه

غالبها خشية اإلطالة، ولكن أشهرها ما ذكرت، بل ذكر الشيخ مشس الدين صاحب 
فة زعموا  يف شرح امللحة أن األخفش الصغري، واملربد وابن السراج، وطائ)11(املنحة

  .أنها ال تكون إال لالبتداء
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الوايف : والغرة هو كتاب شرح فيه ألفية ابن معطي، ينظر) هـ569ت (أبو حممد بن مبارك الدهان :  ابن الدهان هو- 1

 .524-1/523البغية ج . 1/339انباه الرواة ج . 12/230بالوفيات ج 
 .يف الزمان واملكان) ج( يف - 2
 .  من سورة اإلسراء01 اآلية - 3
 . من سورة البقرة187 اآلية - 4
 . من سورة االنشقاق19 اآلية - 5
 .وعليها وعلى الفلك وزيد فوق السطح: حنو) ج(  يف - 6
 .  من سورة البقرة253 اآلية - 7
 .  من سورة البقرة102 اآلية - 8
 ). ب(ن إضافة م) سليمان (- 9

  .  من سورة الروم01 اآلية -10
 . من سورة النور14 اآلية - 11
 . 6/34 ينظر شرح الكافية للرضي ج - 12

  
ذكره ابن " عند"أقوى حروف اجلر، ولذلك اختصت بالدخول على " من ":فائدة

إىل ﴿:  حنو)2( النتهاء الغاية، وهي أصلها يف املكان والزمان)إىل( و)1(الدهان يف الغرة
) وعن(". يف"، وتأيت مبعىن )4(﴾يل أَِتموا الصيام ِإلَى اللَّ ثُم ﴿ )3(﴾املَسِجِد األقْصى
:  حنو" بعد"وقد جتيء موضع " على"رميت عِن القَوِس، ومبعىن : للمجاوزة حنو

زيد :  لالستعالء حسا، حنو)وعلى(. بعد طَبٍق: ، أي)5(﴾لَتركَبن طبقًا عن طَبق﴿
     :حنو" يف" ومبعىن )7(﴾على بعٍضفَضلْنا بعضهم ﴿:  أو معىن حنو)6(على السطِح

 ومن معانيها الظرفية، )ويف(. )9(يف ملك سليمان:  أي)8(﴾ علَى ملِْك سلَيمان﴿
والسببية، .  اآلية)10(﴾غُِلبِت الروم ِفي أَدنى اَألرِض﴿: مكانية، وزمانية، كقوله تعاىل

اجلمهور على أا حرف جر، وذهب  )ورب(. )11(﴾لَمسكُم ِفيما أَفَضتم﴿: حنو
  .       )12(الكوفيون إىل أنها اسم، وحكى الرضي عن األخفش موافقة الكوفيني
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من- 1
 .والزجاج والزجاجي) ج(و) ب(يف  2
له التبصرة و التذكرة )  هـ941ت (و الصمريي هو أبو حممد عبد اهللا . يف النسخ الثالث الضمريي و الصواب ما أثبتناه - 3
 .2/123ينظر اإلنباه ج.
: هـ من أعالم النحو الكويف وأيضا من كبار القراء، ينظر231أبو جعفر حممد بن سعدان تويف :  ابن السعدان هو- 4

 . 139ص.طبقات الزبيدي 
 مالقة، كان عارفًا من علماء األندلس أصله من) هـ528ب (أبو احلسني سليمان بن حممد :  خالد ابن الطراوة هو-  5

 .6/3018ج.و ينظر متهيد القواعد . 1/602بالنحو واألدب، ينظر البغية ج 
 405ت ( الفارايب هو أبو النصر إسحاق بن امحد شبيب بن احلكم الصفار البخاري، من علماء العربية، واحد الفقهاء - 6

   . 2/158األدباء ج معجم : املدخل إىل سيبويه، املدخل الصغري يف النحو، ينظر: له) هـ
 .2/347 ينظر مهع اهلوامع ج-7
 . 136، واملغين ص 3/46شرح التسهيل ج:  ينظر- 8
 .منها) ب( يف - 9

  .4/1738و اإلرتشاف ج.136ينظر املغين ص  -  10
 .ألحدمها) ج( يف - 11

  
 وسيبويه، وعيسى بن عمر، )1(]كاخلليل[ومعناها التقليل دائما عند األكثرين 

ملربد، ويونس، وأيب زيد وابن العالء، واألخفش، واملازين، وابن السراج، واجلرمي، وا
، ومجلة )3(مرييص، والفارسي، والرماين، وابن جني، والسريايف، وال)2(والزجاج

  .)5(، وهشام، وخالد بن الطراوة)4(الكوفيني كالكسائي، والفراء، وابن سعدان
. والتكثري دائما عند صاحب العني، وابن درستويه ومجاعة، وروي عن اخلليل

، وقيل )7(يف مجع اجلوامع" س" وطائفة، واختاره ،)6(والتقليل غالبا عند الفارايب
  . )8(يف املغين" هـ"يف التسهيل واختاره " كـ"عكسه، وجزم به 

، بل هي حرف إثبات ال تدل على تكثري، وال )9(مل توضع لواحد منهما: وقيل
.  والزركشي10"هـ"تقليل، وإنما يفهم ذلك من خارج، واختاره، أبو حيان، ورده 

  . )11( من غري غلبة يف أحدمهاامهل: وقيل
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اللغة واألدب، له شرح كتاب عامل يف ) هـ521ت ( ابن السيد هو أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  السيد البطليوسي - 1

، شذرات 12/3424البداية والنهاية ج : اخل ينظر...أدب الكاتب، وشرح سقط الزند، واحللل يف شرح أبيات اجلمل
 . 143-2/141انباه الرواة ج . 65-4/64ج .الذهب

البغية : نظري أخذ عن السريايف والفارسي والرماين حنوي بارع) ـه406ت (أبو طالب بن بكر :   العبدي هو- 2
 .1/298ج
 .2/327كان عاملا بالنحو ينظر البغية ج )  هـ489ت (أبو الوليد هشام بن أمحد من أهل طليطلة : الرقشي هو- 3
 .3/355له اللحن اخلفي ينظر اإلنباه ج .من علماء حلب )  هـ577ت ( ابن طاهر رمبا هو هاشم بن أمحد - 4
 من حناة األندلس، له شرح على كتاب سيبويه، وكذا شرح مجل )هـ609ت (علي بن حممد :  ابن خروف هو- 5

 .13/3618البداية و النهاية ج: ينظر. الزجاجي
  .137 واملغين ص 6/38 ينظر شرح الكافية للرضي ج -6
 . 71وتقريب املقرب ص . 3/46شرح التسهيل ج :  ينظر- 7
 ).ب(كأسد والذي أثبتناه من :  يف األصل- 8
 . سورة البقرة من 185 اآلية - 9

 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 10
 .مل أقف عليه يف شرح التسهييل  - 11

  
  . للتكثري يف موضع االفتخار، وللتقليل فيما عداه)1(وقال األعلم وابن السيد

نعته إن كان ) ب /21(  وجب تصدير جمرور رب، وتنكريه، ويف وجوب :فائدة
وأكثر املتأخرين مع . )2'(للمربد، وابن السراج والفارسي، والعبدي: ظاهرا قوالن

، وابن )4(وابن طاهر) ج /20. ()3(، والفراء، والزجاج، وأيب الوليد الرقشياألخفش
وتبعه " كـ"والثاين . )6(يف املغين" هـ"، واختار األول الرضي، وجزم به )5(خروف

 تكسر مطلقا، وقيل، تفتح مع الظاهر، فيقال بزيد، )والباء( . )7(أبو حيان) أ/19(
واملصاحبة . كتبت بالقلم: ، واالستعانة، حنوأمسكت بزيد: ومعناها اإللصاق، حنو

قوله تعاىل : ، وللتعليل حنو)8(زيد كاألسد:  للتشبيه حنو)والكاف(. كباء البسملة
﴿اكُمدا ه11("وتستعمل الكاف للمبادرة: "للمبادرة، ويف التسهيل)10(]و[،)9(﴾كَم(   
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 . 1/192ينظر البغية ج)  هـ733ت (حممد بن علي السبيت له شرح على التسهييل :  ابن هاين هو- 1
من فقهاء ) .  هـ386ت (أبو حممد عبد اهللا بن أيب زيد القريواين : و ابن أيب زيد هو. 240 ينظر منت الرسالة ص-  2

 .136الديباج ص : ينظر. املالكية ، وكتابه عبارة عن رسالة يف الفقه املالكي، وقد لقيت إقباال من طرف العلماء وطلبة العلم
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -3
 .  من سورة الشورى11 اآلية - 4
 . سورة طـــه   53 اآلية -5
 .يش اآلية األوىل من سورة قر- 6
 . يصح أن يقرأ باجلر عطفًا على قوله باخلفض) ج( يف - 7
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -8
 .وإن كثرت) ج(و) ب( يف - 9

 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 10
 .معطوفًا) ب( يف - 11

  
رب كما نولريق امل"ه ومنه قول ابن أيب زيد يف رسالت: " يف شرحه)1(وقال ابن هاين

إذ لوال . )4(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيء﴿:  كقوله تعاىل)3(]ِإنْ أُِمن اللبس[، وتزاد )2("يدخل
  .أا صلة للزم من ذلك إثبات اِملثْل، وهو محال

: املال لزيد، ولشبه امللك حنو: احلمد هللا، وللملك حنو: وحنلالستحقاق ) والالم(
 جعلَ ﴿: ولشبه التمليك حنو.وهبت لزيد دينارا: تمليك حنوولل. أدوم لك ماتدوم يل
  .)6(﴾إليالف قريش﴿: وللتعليل حنو. )5( ﴾لَكُم األرض مهادا

 أو على )7(يصح أن يقرأ باجلر فيكون معطوفًا على قوله باخلفض ) وحروف القسم(
هي معطوفة  هل )9( املتعاطفات إذا تكررت)8(]أنَّ[قوله وحروف اخلفض بناًءا على 

 على ما قبله؟ ويصح أن يقرأ )11( معطوف)10(]منها[على األول، أو كل واحد 
بالرفع أيضا فيكون معطوفا على من أو الالم، ألنَّ حروف القسم من حروف 
  اخلفض إال أن فيها الداللة على اليمني والقسم بفتح القاف والسني اسـم مصدر 
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 .للتوكيد) ب( يف - 1
 .وترتبط) ب( يف - 2
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 ).ب(ساقطة من ) تعاىل(و). ج( املعقوفتني ساقط من  ما بني- 4
 1766 / 4 ينظر اإلرتشاف ج - )*(                              . 94 ينظر خمتصر خليل ص - 5
  .373 ينظر املفصل ص - 6
 .07-2/06 ينظر شرح الكافية الشافية ج- 7
    .1/380 ينظر اإلرتشاف ج- 8
 .ألن الواو مجع) ج( يف - 9

درا، ألن الفعل من احللف، أقسم، كاملقسم بضم فسكون ففتح وليس القسم مص
قال ابن أيب الفتح البعلي : اليمني، واصطالحا: واملصدر إقسـام وهو أي القسم، لغة

 إحدامها باألخرى ارتباط )2( مجلة وتربط)1(مجلة يجاء ا لتوكيد"رمحه اهللا تعاىل 
" يةمجلة تؤكد ا مجلة أخرى كلتامها خرب"وقال بعضهم " مجليت الشرط واجلزاء

اسم اهللا [حتقيق مامل جيب بذكر  ")3(]تعاىل[قال الشيخ خليل رمحه اهللا : وشرعا
 ضمريا، وال رواهللا، وختتص بالظاهر فال جت:  حنو)وهي الواو(. )5( أو صفته)4(]تعاىل

: يظهر معها  فعل القسم بل يضمر وجوبا وجوز ابن كيسان إظهاره معها، أبو حيان
  . *ومل حيفظ ذلك

هل هي العاطفة أو بدلٌ من الباء، والتاء ) 22/ ب( أختلف يف هذه الواو :مسألة
، ونقله أبو )7(يف التسهيل وشرح الكافية" كـ" و )6( فجزم الزخمشري؟بدل منها

 )9( بأا بدل من الباء، لتقارما يف املعىن، ألنَّ الواو للجمع)8(حيان عن اجلمهور
: وأن التاء بدل منها كما ابِدلَت منها يف حنووالباء لإللصاق وهو مجع يف املعىن، 

  .  ِاتِصـلْ
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 .أنه ال يدخل) ج( يف - 1
 .394-2/393 ينظر رأي السهيلي يف اهلمع ج- 2
 .اهللا تعاىل) ب( يف - 3
 .حتاتك) ب( يف - 4
 .أو) ب( يف - 5
واستشهد به ابن مالك ". لو قطعوا رأسي ولديك و أوصايل "  ومتامه 32:  البيت من الطويل المرئ القيس يف ديوانه ص- 6

 / 1 وشرح اجلمل البن عصفور ج188 /2 واخلصائص ج595 واملغين ص 244ع ص اللم. 74/ 3يف شرح التسهيل ج
 وبرواية فقلت 326 / 2 ولو ضربوا رأسي لديك وأوصايل، يف املقتضب ج-:  وله رواية أخرى169 /2 والكتاب ج 543

  . 4/212درر ج ال. 2/220شرح أبيات سيبويه ج. 380/ 7 وشرح املفصل ج 346يف املفصل ص . هلا تا اهللا أبرح قاعدا

حيث رفعه على االبتداء مع إضمار اجلر " ميني اهللا : "والشاهد فيه. مجع وصل وهو العضو من األعضاء: األوصال: اللغة
شرح . "بفعل مقدر يصل إليه بنفسه تقديره ألزم نفسي ميني اهللا" ميني"ومذهب ابن خروف وابن عصفور جواز أن ينتصب 

ال "حيث حذف منه حرف النفي إذ أصله " أبرح"وفيه شاهد آخر وهو . 544-543 / 1مجل الزجاجي البن عصفور ج
 ".أبرح

 .ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصايل) ج(  يف - 7
 ).ج(و ) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8

  
ع. وقال السهيليب وغريه با ال طفهي العاطفة، كواو رقويه أت على مقدر، وي

تاهللا فال جتر : ، حنو)3( وختتص باهللا)والتاء(. 2 على مضمر وكذا العاطفة)1(تدخل
وتريب ) 21/ج. (ن، وترب الكعبةغريه ال ظاهرا وال مضمرا، ومسع تالرمح

، وقد تقدم أا بدل من الواو، وذهب قطرب وغريه إىل أن التاء حرف )4(وحتياتك
: فلم مل يذكر الباء مع اا أصل حروف القسم؟ قلت): أ/20(مستقل، فإن قلت 

اكتفاًء بذكرها يف حروف اجلر، ألن القسم معىن من معاين الباء اجلارة، ومن أجل 
الباء هي األصل جاز إظهار فعل القسم معها، وجاز حذفها، فينصب تاليها أنّ 

  :)6(ويرفع على اإلبتداء واخلرب حمذوف، حنو)5(بإضمار فعل القسم، ابن خروف، 
 )7(.........................      فقلت يـمني اهللا أبرح قاعدا               

  .حملذوف  جير باحلرف ا8] و[الكوفية و بعض البصرية 
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 .الواو أكثر استعماال قي حروف القسم) ج( يف -1
 .وهي) ج( يف - 2
 .يف كبعت) ب( يف - 3
 .معناه) ب( يف - 4
 .2/494ينظر اهلمع ج.كانوا منتظرين) ج( يف - 5
 .يفيد) ب( يف - 6
 . من سورة النور64 اآلية - 7
 .أنما) ج( يف - 8
 . من سورة الشمس09آلية  ا- 9
 

  
  )1( الواو أكثر حروف القسم استعماال :تنبيه

 بكسر الفاء، ألنه اسم لكلمة خمصوصة، وأما بالفتح فهو مصدر فَعلَ )والفعل(
 حرف خيتص بالفعل املتصرف اخلربي املثبت، ارد من )2(وهو) يعرف بقد(. يفْعلُ

س، وال على ناصب وجازم، وحرف تنفيس فال يدخل على اجلامد كعسى، ولي
 التوقع مع )4( وال على املنفي وال على املقترن مبا ذكر، ومعناها)3(اإلنشاء كبعت
ومنه قول " س "،م الغائب، إذا كنت تتوقع قدومه، ومع املاضيدقد يق: املضارع حنو

 التوقع مع )6(إمنا تفيد:  وقيل)5(املؤذن، قد قامت الصالة، ألن اجلماعة منتظرون
قام فيحتمل املاضي القريب : قرب املاضي من احلال، تقولوت. املضارع خاصة

والتقليل مع املضارع، وهو . قد قام اختص بالقريب: واملاضي البعيد، فإذا قلت
   :قد يصدق الكَذُوب، وتقليل متعلق الفعل حنو: تقليل وقوع الفعل، حنو: ضربان
والتحقيق .  تعاىلعلوماته ما هم عليه من أقل م)8( أي أن)7(﴾قد يعلم ما انتم عليه﴿

  . )9( ﴾قد أَفْلَح من زكَاها﴿: مع املاضي حنو
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 ).ب( وما بني املعقوفتني ساقط من .من األحزاب 18 آلية ا- 1
 .حنو) ج(يف  - 2
  من سورة النور64اآلية  - 3
 .174  صواملغين. 2/369  ج ينظر الكتاب). ج(ورة البقرة وما بني املعقوفتني ساقط من  من س144 اآلية - 4
املخصص، احملكم، شرح : لفات له من املؤلغوي أندلسي كفيف) هـ458ت ( أمحد بن هو علي بن إمساعيل :ابن سيده  - 5

 .4/263االعالم ج . 2/225االنباه ج . 12/3329 والنهاية ج البداية. 2/143  جعاةبغية الر: ينظر...  الزجاجيأبيات
 .و حكي) ب( يف - 6
 12ج" قد"اللسان . قد كنت يف خري فتعرفه: وتكون قد مبرتلة ما فينفى ا مسع بعض الفصحاء، يقول:  قال ابن منظور- 7
 ". ما كنت يف خري فتعرفه: والتقدير. 36/
 .1/38ينظر شرح التسهييل ج.  بعدها أهـ) ب( يف - 8
 .أب ابن هشام" هـ) "ب( يف - 9

 175من كالم ابن هشام يف املغين، ينظر ص " نظرا  املعىن...ابن سيدة"وأصل الفقرة من وله . انظر املغين) ب( يف - 10
 .فالشارح نقلها

 .الزمن) ب( يف - 11
 .الزمن) ب(يف  - 12

 

  
قد يعلم ما أنتم ﴿ )2(])1("قَد يـعلَم اهللا املُــعوِِّقني: ["ومع املضارع حنو: وقيل
  ﴾]يف السماء ) [22/ب(قد نرى تقلب وجهك ﴿: والتكثري حنو: سيبويه.)3(﴾عليه

 وأشار إليه يف )7("قَد كُنت يف خير فَتعِرفَه ")6(في وحكيوالن. )5( ابن سيده)4(
ه عندي على خالف ما وحممل)9( )8("وربما نفي بقد فنصب اجلواب"التسهيل بقوله 

ذكر، وهو أن يكون كقولك للكذوب هو رجل صادق، مث جاء النصب بعده نظرا 
المها للتنفيس، أي  مها خمتصان باملضارع وك):والسني وسوف(. )10("إىل املعىن

 الواسع وهو )12( الضيق وهو احلال إىل الزمان)11(ختليص املضارع من الزمان
  : االستقبال، قال البصريون
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 . وزمنه)ب( يف - 1
 .أضيق متسع) ب(يف  - 2
 .1/202و ينظر يف هذه املسألة متهيد القواعد ج. ) ج( مابني املعقوفتني ساقط من - 3
 . من سورة  النساء 146 اآلية - 4
    .النساءمن سورة   162وهي اآلية . أجرا عظيما) ب( يف - 5
 .يف سوف ثالث لغات) ج( يف - 6
 . بوجوهها) ب( يف - 7
 ).ج(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 8
 .االنقطاع) ج( يف - 9

 . عافر )ج( يف - 10
 .فرعا) ب( يف - 11

  
 مع سوف نظرا إىل أن كثرة احلروف تفيد مبالغة يف )2( مع السني أضيق منه)1(وزمانه

ىن الواحد يف الوقت بتعاقبهما على املع" كـ"ورده ...املعىن، والكوفيون أنكروا ذلك
أولئك ﴿)4( ﴾ اهللا املؤِمنني أجرا عظيما﴿وسوف يوتتعاىل)3(]اهللا[الواحد، قال 

  .)5(﴾سنوِتيهم
حبذفها وقلب الواو " سي"و ) 22/ج(حبذف الفاء " سو" لغات )6( يف سوف:فائدة

 )7(حبذف الوسط، وقيل أن هذا احلذف بوجوهه" سف" وخفيفياء مبالغة يف الت
  . خاص بالشعر ال لغة)8(]ضرورة[

ألن األصل عدم )أ/21(طعة من سوف على األصحقت ليست السني م:فائدة
ورد بأا لو كانت " كـ"هح وقيل إا فرعها، ومقتطعة منها، ورج)9(االقتطاع
 لساوا يف املدة، ولكانت أقل استعماال منها، وأجيب عن األول بالتزامه )10(فرعها

 )11(ا فرعانم الثاين بأن الفرع قد يفوق األصل،كنعم، وبني، فإكما تقدم، وعن
 الساكنة وهي خمتصة باألفعال) وتاء التأنيث(عن حمركي العني، ومها أكثر استعماال 

   .املاضية 
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 .حبركة) ج( يف - 1
 .حبركة) ج( يف - 2
 .األمساء) ج( يف - 3
 . ال حول وال قوة) ج(و) ب( يف - 4
النهجة بالنون، و الصحيح البهجة املرضية يف شرح األلفية، وهو مؤلف وصفه السيوطي :   هكذا وردت يف النسخ الثالث- 5

 /      .1ينظر ج.  والصرفشارحا فيه ألفية ابن مالك يف النحو
 .وذلك) ب( يف - 6
 .25-1/24و التوضيح ج. 45ص   ينظر شرح الشذور- 7
. 7/407وشرح ابن يعيش ج. 2/372وشرح التسهيل ج. 131/ 3جيل وشرح ابن عق. 1/81نصاف جاإل: ينظر -  8

 .90وأسرار العربية ص 
 .112وأسرار العربية ص . 205/ 1 ينظر شرح ابن عقيل ج- 9

 . عن أيب) ب( يف - 10
  .108وأسرار العربية ص . 7/390وشرح املفصل ج. 251/ 1 ينظر شرح ابن عقيل ج-11

  
 إعراب، فإا ختتص )1(كقامت وقعدت، وقويل الساكنة احترازا من املتحركة حركة

 )3( بناء، فإا تدخل االسم)2(من املتحركة حركةباألمساء كرمحة، ونعمة، وقائمة و
الَت، وربت، ثُمت، وأما التاء يف تقوم هند، فهي حرف :، واحلرف حنو)4(ال قوة:حنو

"  هـ" املرضية يف شرح األلفية، قال)5(يف النهجة'' س''مضارعة ال تاء تأنيث كما ذكرة
مذه العالمة استدل احملققون على فعلية، ِنعو ،ى، لقوهلم ِنعمتسعو ،سلَيو ،ِبئْسو ،

وبئست، ولَيست، وعسِت، فوصلوا ا هذه التاء وهي ال تتصل إال بالفعل املاضي 
 يرد على من زعم يف نعم، وبئس أما )6(بدليل االستقراء يف غري حمل الرتاع وبذلك

  . انتهى)7(امسان،  ويف ليس وعسى أما حرفان
، وحبرفية ليس الفارسي يف احد )8(وقال بامسية نعم وبئس الكوفيون: قلت) 23/ ب(

   .)11( السراج)10(، حبرفية عسى ثعلب، ونقل عن ابن)9( بن شقريرقوليه، وأبو بك
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. و يف األصل اجلزويل.بالعالية له نكت على إيضاح الفارسي... هو أبوعلي): ج(وجاء يف هامش. اجللويل) ج(و) ب( يف - 1
ألن القول منسوب إليه يف املغين، قال ابن هشام األنصاري اجللويل وهو الصواب ) ج(و ) ب(و  هو سهو من الناسخ و ما يف 

والتاء الساكنة يف أواخر األفعال حرف، وضع عالمة للتأنيث، كقامت، وزعم اجللويل إا اسم وهو . " 119يف املغين ص 
جللويل هو أبو علي وا..."   خرق لإلمجاع وعليه فيأيت يف االسم الظاهر بعدها أن يكون بدال، أو مبتدأ واجلملة قبله خرب

 .213كشف الظنون ص . هـ، ينظر5ولد يف بداية ق . القريواين احلسن بن علي له شرح على ايضاح أيب علي
 .  وهو املناسب) ج(و ) ب(اخل والذي أثبتناه من ... يف األصل ومبتدأ - 2
 .رمحه اهللا) ج(  يف - 3
  .وحده) ج( يف -4
 .واثنتان) ح( يف - 5
 .ختتصان) ب(يف  6
 .ومل يذكر ما خيتص باألمر) ج( يف - 7
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 .تعاىل) ج( يف - 9

 . من سورة مرمي26اآلية  - 10

 

  
 )2( اسم ما بعده بدل منه،أو)1( تاء التأنيث الساكنة حرف، وقال اجلزويل:مسألة 

  .مبتدأ خربه اجلملة قبله
 يعرف ا املضارع  )4( ذكر للفعل أربع عالمات، واحدة)3( املصنف اعلم أن:تتمة 

 باملضارع، و مها السني وسوف، وواحدة )6( خيتصان)5(واملاضي، وهي قد، واثنان
 وهي ياء )7(ختتص باملاضي وهي تاء التأنيث، ومل يذكر ما يدخل على األمر

فَكُِلي ﴿ )9(بحانه كقوله س)8(]معا[املخاطبة، فهي تدخل على األمر واملضارع 
تقومني، وتذهبني، ويعرف األمر بداللته على :  وكقولك)10(﴾واشرِبي وقَِري عينا
   ملا )واحلَرف ما الَ يصلُح معه دليلُ االسِم وال دليلُ الِفعل(. الطلب مع قبول الياء
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 .ملا انتهى تعريف االسم والفعل)  ج( يف - 1
 .فذكر له العالمة املشهورة له) ج(يف  - 2
  .أنْ ال) ج( يف -3
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 . مع اختالف يف اللفظ42ينظر شرح القطر ص. "كـ"قال ) ج( يف - 5
 .عالمة) ب( يف - 6
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 .فتميز) ب( يف - 9

 ). ج(و) ب( ساقط من  ما بني املعقوفتني- 10
 . حد اإلعرابيذكر فيه املصنف رمحه اهللا تعاىل) ج(و) ب( يف - 11
 ). ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 12

  
لعالمة املشهورة  شرع يف تعريف احلرف فذكر ا)1(أى الكالم على االسم والفعل

كهل، .  يقبل شيئا من عالمات األمساء وال من عالمات األفعال)3( و هي أال)2(له
أال ترى أما يقبالن األلف والالم، وال اجلر، فليسا بامسني وال يقبالن تاء . وقد

فليسا بفعلني وإذا انتفت االمسية والفعلية  ) 23/ج(التأنيث الساكنة، وال سوف
 ونظري جعل النحاة عدم قبول )5("هـ"قال.  كما تقدم)4(]إذا ال رابع[تعينت احلرفية 
 اخلط عالمة احلاء إخالءها من النقطة ألا عجعل واض)7(]احلرفية[)6(العالمات، دليل

) أ/22( جعل للجيم نقطة )8(]و[ملا وضع صورا وصورة اجليم، واخلاء، متحدة 
 منهما عن األخرى فجعل )10(]واحدة[ كل )9(سفلى وللخاء نقطة عليا، فتميزت
  ".إمهال احلاء من النقطة عالمة هلا

 وأقسامه وموارده )اإلعراب( )11( يذكر املصنف رمحه اهللا تعاىل فيه حد)باب(هذا
أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان :  اللغة على اإلبانة، يقال)12(]يف[ يطلق )اإلعراب(
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 .عربت) ج( يف - 1
 .1/102وشرح ابن عصفور ج. 10/84ج) ع ر ب: (ينظر اللسان.الرجل ) ب(  يف - 2
 .وعربتها) ب( يف - 3
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 .إذًا) ب( يف - 5
 .القصد به) ج(املقصود به ويف ) ب( يف - 6
 .واختلف النحاة فيه) ج(و) ب ( يف- 7
، يقال أعرب فالن عما يف نفسه إذا بينه، وهو عند احملققني من النحويني عبارة اإلعراب يف اللغة التبيني: " قال ابن مالك- 8

غري وذلك اعول قد يت. عن اعول آخر الكلمة مبينا للمعىن احلادث فيها بالتركيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامهما
. 182و ينظر التكملة للفارسي ص . 1/42شرح التسهيل ج..."  والفتحة والكسرةةلتغري مدلوله، وهو األكثر كالضم

 . 368و الكافية ص.37والتعريفات ص . 38والفضة املضية ص 
 .1/296 ينظر شرح املرادي ج- 9

 .وهو الصواب) ج(و ) ب( يف األصل متأخر، وما أثبتناه من - 10
 ...منهم الشيخ) ج(و) ب( يف - 11
 ).ج(ما بني املعقوفتني ساقط من   -12

  
 معدة اإلبل )1(العرب أعربت:  والتغري تقولتهأعربته إذا حسن: عنها والتحسني، تقول

واملناسب للمعىن االصطالحي .  غيرها)5( أي)4(]تعاىل[ اهللا )3(، وأعرا)2(إذا تغريت
 إبانة املعاين املختلفة، واختلف )6(من معانيه اللغوية، اإلبانة إذ القصد) 24/ب(

وف، والشلوبني، لفظي، واختاره ابن خر:  هل هو لفظي أو معنوي؟ فقيل)7(النحاة
اإلعراب ما "وزعم انه مذهب احملققني ولذلك قال يف حده " كـ"وابن احلاجب و 

 قال )8("جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف
معنوي، وهو ظاهر كالم :  وقيل)9("وهذا القول اقرب إىل الصواب: " املرادي

، رمحه نأثري الدين أبو حيا) 11(ملغاربة منهم   ا)10(سيبويه، واختاره األعلم، ومتأخرو
  . )12(]تعاىل[اهللا
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 .تغيريا) ب( يف - 1
 .للمعروف) ج(ويف . للمعرف) ب( يف - 2
 .يف تصغري) ج(يف   -3
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 .يقتضيها السياق) ج(إضافة من ) قال (- 5
 .ائد على العامليقتضيها السياق، والضمري ع) ج(و ) ب(إضافة من ) هو (- 6
 .368ينظر الكافية ص . يدرك) ج( يف - 7
 .كان) ج(و) ب( يف - 8
 .فخرج) ج( يف - 9

 .التغيري الناشئ) ج(و) ب( يف - 10

  
) تغري أواخر الكلم(وتلميذه الشيخ ابن اجروم، فلذلك قال اإلعراب أي اصطالحا  

 يشمل )2( جنس أي إعراب)1(حقيقة كأخر زيد، أو جمازا كأخر يد ودم فقوله تغيري
 وكذلك درهم فانك تضم هيد وتكسري  ز)3(التغيري الكائن يف غريها كما يف تصغريك

 تكسريه، وتفتح وسطه يف تصغريه وتضمه يف تكسريه،  )4(]يف[أول زيد يف تصغريه و
،  وتكسر ثالثه يف تصغريه، ويف هفتقول زييد، وزيود، وتضم أول درهم وتفتح ثاني

 )5( مجع عامل قال)الختالف العوامل(تكسريه تفتح أوله، مث كذلك فإنه تصريف 
لفظي، :  ما به يتقوم املعىن املقتضي لإلعراب وهو على ضربني)6(اجب هوابن احل

 بالعقل، )7(ومعنوي، واللفظي أقوى ألنه مدرك حباسة السمع، واملعنوي مدرك
 وظن وإنّ وأخواا، وحروف اجلر، وحروف اجلزم، إىل غري   )8(فاللفظي، ككان

 وأكثر العواملزم وغري ذلك، ذلك واملعنوي كاالبتداء، والتجرد من الناصب، واجلا
 عن غري عامل، كتغـيري )10( ذا القيد الثاين)9( وخرج األمساء  واألفعال لفظية،يف 
  دال
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 من سورة املؤمنون ويعين بقوله كتغري دال قد أفلح املؤمنون، ما يعرف عند اودين و علماء القراءات بالنقل وهو 1 اآلية -1

لساكن الصحيح حبركة اهلمزة بعده، مع حذف اهلمزة من اللفظ وهو نوع من أنواع ختفيف اهلمزة، وعليه أن يتحرك احلرف ا
وتقريب . 131التوضيح لرواية ورش ص : ينظر. وهي قراءة اإلمام ورش عن نافع رمحهما اهللا" قَد اَفْلَح املومنون"تنطق اآلية 
و اإلضاءة   .105األصول والثوابث ص. 85ايف يف شرح الشاطبية ص الو .77واملسري يف أحكام الترتيل ص . 69النشر، ص

 .25-24يف أصول القراءة ص 
 هـ أخذ 197 هـ تويف سنة 110 ورش هو عثمان بن سعيد بن عبد اهللا يكىن أبو سعيد املصري، قارئ مصر، ولد سنة -2

، والوايف 1/502غاية النهاية ج: بهاين، ينظروأخذ عنه اإلمام األزرق، واألص. عن اإلمام نافع وكان حسن القراءة والصوت
 .06و التيسيري للداين ص  . 15يف شرح الشاطبية ص 

 .تاءه) ج( يف - 3
ويقال حيثُ، وحوثُ بالفتح والضم فيهما،  "...215 يف حيث لغات سمعت عن العرب، قال الزخمشري يف املفصل ص - 4

 مسعت يف بين متيم من بين يربوع وطهية من ينصب الثاء على كل "وقال الكسائي... " وقد حكى الكسائي حيث بالكسر
ومسعت يف بين أسد . حيث التقينا، ومن حيث ال يعلمون، وال يصبه الرفع يف لغتهم: حال يف اخلفض والنصب والرفع، فيقول

من حيث ال :  فيقولبن احلارث بن ثعلبة، ويف يين فقعس كلِّها خيفضوا يف موضع اخلفض، وينصبوا يف موضع النصب،
 .133و املغين ص 4/259وشرح املفصل ج. 4/283 ج)ث ي ح(اللسان مادة ..." يعلمون، وكان ذلك حيث التقينا

 .معلوم) ب( يف - 5
 .3/50بنظر االشباه والنظائر ج .  صاحب القصيدة اللغزية هو ابن اللب النحوي- 6

  
، فإنه نقل إعراب، والكائن بني لغات )2(  يف قراءة ورش)1(﴾قَد أفْلَح الُمؤِمنونَ﴿ 

هورة، وتفتح يف يف لغة، وهي املش)23/ ج( تضم )3(خمتلفة كما يف حيث فان ثاءه
 .                                  )4(األخرى وتكسر يف أخرى فإنه ليس بإعراب

 الشأن يف اختالف اإلعراب أن يكون الختالف املعىن، وقد يوجد مع احتاده :فائدة
زيد احلسن الوجه، جبر الوجه ونصبه ورفعه :  الصفة املشبهة، حنو)5(كما يف معمول

  :    )6(أشار صاحب القصيدة اللغزية بقوله) 24/ ب(وإىل هذا 
  ِمن غَيِر أَنْ تختِلف املَعاِني )             أ/23(        وما الِذي ِإعرابه مختِلف 
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 .الثالثة) ب( يف - 1
 .كذلك وإليه أشار) ب( يف - 2
 . وهو البن اللب  النحوي3/53ينظر االشباه ج). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 . وهو البن اللب النحوي3/53ينظر االشباه ج). ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 4
 .مثال) ب( يف -5
  .ما زيد قائم وقائما) ب( يف - 6
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 7
 .تغري به)ج( يف - 8
 .لإلعراب) ج( يف - 9

 .يقتضيها السياق) ج(و) ب(إلضافة من ) و( - 10
 ).خمطوط (02ينظر إعراب األجرومية لألزهري ص . أو تغيري تقدير) ج(ويف . وتقدير) ب( يف - 11

  
، كذلك )1(زيد قائم األب، األب، األِب، ومضروب األب بالثالثة:وكما يف حنو
   بقوله )4(]أيضا[ اللغزية )3(]القصيدة[)2(صاحبوأشار إليه 

ـِأَوجِه اإلعراِب يجِرياِن ـَاِعٍل      ب                 ما فَاِعلٌ ونائب عن ف
 يف احلجازية والتميمية، واملتعجب منه )6( ذلك أيضا ما زيد قائما،وقائم)5(ومثل
  الختالف)8( احترز به مما تغري)الداخلة عليها(. ما أحسن زيدا، وأحسن به)7(]حنو[

جاء زيد، ومن زيدا؟ ملن قال : من زيد؟ ملن قال: العوامل غري الداخلة عليه، كقولك
ومن يف ذلك . )9(رأيت زيدا، ومن زيٍد؟ ملن قال مررت بزيٍد فإنه حكاية، ال إعراب

كله، مبتدأ وخربه زيد وعالمة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل 
هو منصوب على " :خ "):لفظا أو تقديرا(ذهب اجلمهورحبركة احلكاية هذا م

  .  تقدير)11(تغيري لفظ أو: التقدير)10(املفعولية، املطلقة، على حذف مصدر مضاف و
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 ).خمطوط (02و ينظر إعراب األجرومية لألزهري ص . من اإلسراء 63 اآلية- 2
 .رمحه اهللا تعاىل) .ج(و) ب(  يف- 3
 وشرح 362والبيت يف ديوانه  ص . وهو للفرزدق يهجو جريرا" إذ قيل أي الناس شر قبيلة: " البيت من الطويل وصدره- 4

  .2/150و التوضيح ج.2/408و التصريح ج. 602و 13و املغين ص .2/572و شرح ابن عقيل ج. 2/88التسهيل ج

 أشارت كليب  قوله:الشاهد فيه .و البيت واضح املعىن .أصابع مجع أصبع و هو العضو املعروف .قبيلة جرير كليب : ة اللغ
 .حيث جر كليب حبذف حرف اجلر و التقدير أشارت األصابع إىل كليب 

 .منصوبان) ج(و) ب( يف - 5
 .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) و (- 6
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 . داخلة عليهاال) ج( يف - 8
 .من هذين) ب( يف - 9

  
 )2(﴾ جزاؤكُم جزاًء موفُورا﴿وناصبه املصدر املتقدم على حد قوله تعاىل)1(]قال[

: ، قلت''عا لقوله، الداخلة عليهاوحيتمل أن يكون راج '')3(وقال الراعي رمحه اهللا
جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيٍد،  ومثال الداخلة : فمثال الداخلة عليها لفظا

   : )4(وقول الشاعر. عليها تقديرا، ضرب زيد الكاتب عمرا العاقلُ

   أَشارت كُلَيِب باَألكُِف األصاِبِع    .............................             
بنصب الكاتب على تقدير أعين، ورفع العاقل على تقدير هو، وجر كليب على 

 على املفعولية املطلقة، )5(وعلى هذا فقوله، لفظا أو تقديرا منصوب: تقدير إىل قلت
وناصبه [دخول لفظ أو تقدير: التقدير)6(وعلى حذف مصدر مضاف،

را حالني على التأويل، باسم وحيتمل أن يكون لفظا أو تقدي'' خ''.)8)(7(]الداخلة
و مقدرا، واألول أولَى، ألن وقوع املصدر حاال مع أملفوظا به : املفعول والتقدير

  أن يكونا منصوبيـن على نزع اخلافض، ) 9(كثرته ال يقاس عليه وأضعف من هذا 
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 .الوقف) ج( يف - 1
 .عند ذكره اخلافض) ج(ويف . عند نزع اخلافض) ب( يف - 2
. 278والبيت من الوافر وهو اجلرير بن عطية اخلطفي يف ديوانه ص ". ككالمكم إذا على حرام)" ج(و يف . إذا) ب( يف -  3

واملغين . 2/420وابن عقيل ج. 1/312وشرح ابن عصفور ج. 31الكامل ص و". أمتضون الرسوم وال حتيا: ورواية الديوان
 وشرح 503ص.ختليص الشواهد. 2/179األغاين ج . 9/118واخلزانة ج . 57وشذا العرف ص . 445 و104ص 

) تعوجوا (:اللغة. 247رصف املباين ص . 7/157اخلزانة ج . 2/560واملقاصد النحوية ج .. 1/311شواهد املغين ج 
حيث حذف حرف اجلر من املفعول به ) مترون الديار( قوله :والشاهد فيه..فعل عاج يعوج عوجا مبعىن أقام أو رجعمن ال

 وإنشاد أهل الكوفة له - وهو جرير-فأما قول الشاعر "قال املربد . ووصل الفعل الالزم إليه بذاته وهو موقوف على السماع
والسماع الصحيح والقياس املطرد ال تعترض ...فليس بشيء". "أمتضون الديار"ورواية بعضهم له ...مترون الديار: وهو قوله

مررمت " "قرأت على عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير) "املربد(ونقل األخفش الصغري عن املربد أنه قال ". عليه الرواية الشاذة
 . 32و31الكامل ص " فهذا يدلك على أن الرواية مغرية". بالديار ومل تعوجوا

 .بلفظ لن).ج). (ب (,األصل وهي واردة يف النسخ الثالث " لن"بدال من " مل"البيت يف املصادر املذكورة بلفظ  -4
 .1/55ينظر مهع اهلوامع ج - 5
  ). ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 .1/195 ينظر شرح التصريح ج- 7

يشارك املصدر الواقع حاال يف )25/ب( يف اللفظ أو يف التقدير ألنه :والتقدير
 يف مثل هذه األلفاظ التنكري، ولو اعلى السماع، ويزيد عليه بأم التزمو)1(الوقوف

 اخلافض )2(كانت على نزع اخلافض لبقيت على تعريفها الذي كان موجودا عند
  :)3(كما يف قوله

لَنو اريونَ الدرم4(           ت(       تعوجوا  امرِإذَنْ ح ليع كُمكَالَم   )24/ ج(  

  . واألصل على الديار أو بالديار
وقسمة بعضهم  "''س''قال . تقسيم التغيري اىل اللفظي والتقديري هو املشهور:فائدة 

ديري، وحملي وفسر احمللي مبوضع اإلسم  وتقلفظي، : إىل ثالثة أقسام
أراد بالبعض )6(]ولعلّه:[هو يف اجلمل اليت هلا حمل اظهر، وقلت أيضا:قلت.)5(املبين
  7.عنه مثله'' خ''يخه الكافيجي، فقد نقل ش
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  .امرؤ أو ابنم)ب( يف -1
وإمنا هي ميم زيدت آخر ابن، وجرت قبلها  "..2/121قال ابن جين يف اخلصائص ج).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2

. حركة اإلتباع، فصارت هذا ابنم، ورأيت ابنما، ومررت بابنم، فجريان حركات اإلعراب على امليم يدل على أا ليست ما
 . 1/103رح ابن عصفور جوش. 2/158ج) ب ن ي(وينظر اللسان مادة ". وإمنا امليم يف آخر ضرزم، ودقعم، ودردم

 .األخري) ب( يف - 3
 .19-18- 1/17 ينظر اإلنصاف ج- 4
ألنه ليس إال حركة، أو سكون، : فَِلم كانت أربعة؟ قيل: فإن قيل: "...45 قال ابن األنباري يف أسرار العربية ص - 5

احللق، واجلر من وسط الفم، والسكون فالضم من الشفتني، والفتح من أقصى . الضم، والفتح، والكسر: فاحلركة ثالثة أنواع
 ".هو الرابع

 ما ناب عنها) ج( يف - 6
 .ما ناب عنها) ج(  يف - 7
 .ما ناب عنها) ج(  يف - 8
 . واملازين سبقت ترمجته. الكوفيون) ب( يف - 9

من قولك جاء امرؤ أو ابنم،  [)1(واختلف يف حنو امرئ، وابنم) أ/24 (مسألة
، فقال البصريون حركة ما قبل )2(]ورأيت امرءا، وابنما، ومررت مبرئ، وابنم

   )4( معرب من مكاننين إتباع حلركة األخر، وقال الكوفيو)3(األخر
واع اإلعراب، وال يصح أن تكون األقسام هنا مبعىن األجزاء  أي أن)وأقسامه(
ألنه ليس يف اإلمكان إال حركة وسكون، واحلركة هلا ثالثة خمارج، الشفة ) أربعة(

وهي خمرج حرف الضمة، ووسط اللسان وهو خمرج حرف الكسرة، واحللق وهو 
 قسما خمرج حرف الفتحة، والسكون الذي هو سلب احلركة ال ميكن أن يكون إال

 وهو ما أحدثه عامل الرفع من )رفع( وهي )5(واحدا، فلذلك كانت األقسام أربعة
 وهو ما أحدثه عامل النصب من فتحة أو ما )ونصب( )6(ضمة أو ما ناب منا ا

 وهو ما أحدثه عامل اخلفض من كسرة أو ما ناب منا )وخفض( )7(ناب منا ا
ن سكون أو ما ناب منا به، وقال املازين،  وهو ما أحدثه عامل اجلزم م)وجزم( ))8ا

   أقسام اإلعراب ثالثة فاسقـطوا )9(والكوفية
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 . مل أقف عليه- 2
 .تشبه) ج(و ) ب( يف - 3
 .واالسم منه معرب ومبين   لشبه من احلروف مدين:  ويف هذا إشارة إىل قول ابن مالك يف األلفية.قويا) ج( يف - 4
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
  . 1/22 ج الفوائد تسهيل على   املساعدينظر - 6
 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 ).ج(ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 . وخيتص)ب(يف  - 9

 .واختلف) ج( يف - 10
 .من ما) ج( يف - 11
 . املزيايت مل أقف على ترمجة له- 12

مقدرا سؤال سائل عنها، إن أردت معرفة : اجلزم، مث شرع يف ذكر موارده فقال
هو على حذف النعت، وتقديره  "1]تعاىل[ قال الشريف رمحه اهللا )فلألمساء(موارده 

حال )من ذلك(4 احلرف شبها مدنيا3اليت مل يشبهوهي :  قلت2"املتمكنة ) 26/ب(
 )واخلفض( وهو للفَضالت منها )والنصب( وهو للعمد منها )الرفع( . 5]الرفع[من 

وإمنا : "قال ابن عقيل يف شرح التسهيل . وهو ملا تردد بني العمد والفضالت، منها
 يف موضع جاء غالم زيد، ويقع: كان بينهما ألنه يقع يف موضع يكمل العمدة حنو

 املضارعة اخلالية من نون )وال جزم فيها ولألفعال( 6هذا ضارب زيد: فضلة حنو
الرفع والنصب ( 8]الرفع[ حال من )من ذلك( نون اإلناث 7]من[التوكيد املباشرة و

 9اختصونه يشترك االسم و الفعل رفعا ونصبا، صل أفاحلا  )واجلزم وال خفض فيها
 توجيهام، يف 10وهذا ال اختالف فيه، واختلفت باجلر والفعل باجلزم االسم

إنما مل جتزم "12:  اختص به فقال األستاذ املزيايت11اختصاص كل واحد منهما مبا
  األمساء ألن عوامل 
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 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 .ال تفيد مع األفعال) ج (- 2
 .العوامل) ب( يف - 3
 .إمنا اختص الفعل باجلزم) ب( يف - 4
 .1/311 ينظر شرح املرادي ج- 5
 .األزهرية) ب( يف - 6
 .ال تعادل) ب(يف  - 7
 .يقتضيها السياق) ج(و) ب(إضافة من ) السكون(- 8
 .اخلفيف) ج(و) ب( يف -9

 .1/193 ينظر شرح التصريح ج - 10
 .والسهيلي سبقت ترمجته.  يقصد ابن عصفور االشبيلي-11

  
، وإمنا مل ختفض األفعال، ألن عوامل اخلفض ال )1(]شيئا[اجلزم ال تفيد مع األمساء 

"  استحال دخول املعمول)3(العاملفلما استحال دخول ) 25/ ج ()2(تفيد معها
إمنا اختص االسم باجلر ألنّ كل : "وقال املرادي رمحه اهللا تعاىل يف شرح األلفية

 ليكون )4(، وإمنا اختص اجلزم بالفعل املعىن، وال خيرب إال عن االسمجمرور خمرب عنه يف
 بينهما، )7(للتعادل: " )6(يف شرح األلفية" خ" وقال )5("كالعوض عن اجلر يف االسم

 أخف من احلركة، فأعطى اخلفيف )8(ألن االسم خفيف، والفعل ثقيل، والسكون
 لتعادل خفة االسم ثقل احلركة، وثقل الفعل خفة )9(الثقيل، والثقيل للخفيف

 ألن مدلول اإلسم بسيط و مدلول السكون، وإمنا  قلنا أن االسم خفيف والفعل ثقيل
وقال " )10(، والبسيط خفيفركب ثقيل الفعل مركب من احلدث و الزمان و امل

   االختصاصيني بأن)11(شيخنا أبو احلسن )أ/25(وجه " السهـيلي يف نتائج الفكر
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 ). ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 .72 ينظر نتائج الفكر للسهيلي ص - 2
  .18ل للزجاجي صاجلم:  ينظر- 3
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
ينظر . من علماء العربية والتفسري له شرح املقرب البن عصفور) هـ698ت(أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم :  ابن النحاس- 5

 .5/297، االعالم ج 5/442شذرات الذهب ج . 14-1/13البغية ج 
  . وهو فرع) ج( يف -6
 . تصريفه) ب( يف - 7
 . وهو املناسب) ج(و) ب(  يف األصل، وهذا قول معىن سيبويه، والذي أثبتناه من -8

  
خمرب عنه، وداخل يف حديث غريه، : املعاين املدلول عليها يف األمساء ثالثة أقسام

ل، وكذلك األفعا .فال حيتاج إىل إعـراب رابع ألنه ال مدلول له ومضاف إليه،
فعل واقع موقع االسم فله الرفع، وفعل يف : املعاين املدلول عليها فيها ثالثة أقسام

 الرفع والنصب من إعراب األمساء، فاستحقه من )1(]و[تأويل االسم فله النصب بأن 
ال يف تأويل ) 27/ب(األفعال ما هو يف تأويل االسم، أو واقع موقع االسم، وفعل 

 وقال )2("فله اجلزم، فإنَّ اجلزم ليس من إعراب األمساءاسم، وال واقع موقع اسم، 
إمنا مل جتزم األمساء ألا متمكنة، يلزمها حركة وتنوين فلو : "الزجاجي يف اجلمل

جزمت لذهبت منها حركة وتنوين فكانت ختتل، ومل ختفض األفعال ألن اخلفض ال 
ال متلك شيئا وال  لإلضافة إىل األفعال، ألا يكون إال باإلضافة، وال معىن

إمنا : " يف تعليقه على املقرب)5(النحاس)4(]بن[ وقال الشيخ اء الدين )3("تستحقه
، لزم مزية )6(اختص اجلر باألمساء ألنه لو دخل األفعال وقد دخل الباقي وهو مرفوع

   )8(، واملعهود خالفه وهذا معىن قول يف اإلعراب)7(الفرع على األصل بكثرة تصرفه
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 .األفعال) ب( يف - 1
 .1/10 ينظر الكتاب ج- 2
 .ما ذكرت) ج(و) ب( يف - 3
 .هماوأي) ج( يف - 4
 . إخوانه) ب( يف - 5
عدم ل: اه، أيقوله لعدم عمله إي: " مايلي) ب( من 30جاء يف هامش الورقة و .292 ينظر التعليقة البن النحاس ص  -6

 ". وعمل الفعل الرفع والنصب: اجلر، وقوله، وعمله إيامها، أي عمل الفعل 
 .اهللا تعاىل) ب( يف - 7
 .وشفع يل ولكم احلسىن بالزيادة) ب( يف - 8
 .اخل) ب( يف - 9

 .182  ينظر التكملة للفارسي ص - 10
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 11
 .10-1/09 ينظر الكتاب ج- 12
 .وهو الصواب) ج(و) ب( يف األصل كان، والذي أثبتناه من  13
 . ال جيوز) ب( يف - 14

ما : فإن قيل. )2(" جزم)1(وليس يف األفعال جر كما انه ليس يف األمساء: "يبويهس
 منع حصل القصد، فلم منع اجلر دون غريه؟  )4( يقتضي منع حركة وأيها)3(ذكرته

منع حركة ما، ملا ذكرنا اقتضى أن يكون اجلر، ألنه أبعد من  أنه إذا وجب: فاجلواب
 يل ولكم )7(هذا آخر الباب، ختم اهللا. )6( إيامهادم عمله إياه، وعملهلع، )5(أخويه

   . )8(بالسعادة و شفع يل ولكم، باحلسىن والزيادة
هل العالمات :  املتقدمة، فإن قُلت)اإلعراب(أقسام ) باب معرفة عالمات(هذا 

يوجب أن يكونا   )9(قوله تغيري أواخر الكلم إىل آخره: واإلعراب شيء واحد؟ قلت
، وظاهر قوله، وأقسامه  10و الذي يظهر من كالم الفارسيشيئني، وه) ج/26(

إذا : فإن قلت. 12وهو الذي يظهر من كالم سيبويه)11(]واحد[أما شيء
، إضافة )14(شيئا واحـدا، فكيف تصح إضافة احدمها اآلخر مع انه ال جتوز)13(كانا

  الشيء إىل 
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 .  من سورة ق16 اآلية - 1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .وهو املناسب) ج(و) ب(وما أثبتناه من .  يف األصل يقول- 3
 .أو وقع) ج( يف - 4
 .املصنف رمحه اهللا تعاىل) ج(ويف . املؤلف رمحه اهللا تعاىلأوقع ) ب( يف - 5
 ).ج(و) ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  -6
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 .أربع عشرة) ج(و) ب( يف - 9

 . األربع) ج( يف - 10
 . والعشر الفروع) ج( يف - 11
 .2/338 التسهييل ج ينظر شرح- 12

  
تلف اللفظان وقد جاء إضافة الشيء إىل نفسه جائزة عند الكوفية إذا اخ: نفسه؟ قلت

 )2(]من[ وممنوعة عند البصرية، وما ورد )1(﴾ من حبل الوريد﴿: ذلك يف قوله تعاىل
 اإلعراب الذي هو )5( املؤلف)4(أوقع: )3(ذلك مؤول عندهم، وتأويل هذا أن تقول
 املعرب )7(]عالمات[معرفة )6(]باب[املصدر موقع اسم املفعول فكأنه، قال 

 أصول، والعشرة )10(، األربعة)9(وهذه العالمات أربعة عشر. هىانت. )8(]اإلعراب[
رفع بضمة، وتنوب عنها الواو، : تنوب عن تلك األصول، فاألصل. )11(فروع

بفتحة، وتنوب عنها األلف، والكسرة، والياء ) 28/ب(واأللف والنون، ونصب 
 وحذف النون، وخفض بكسرة وتنوب عنها الياء، والفتحة، وجزم بسكون وناب

 أي اهليئة احلاصلة عند وجود عامل الرفع من ضمة أو )للرفع() أ/26(عنه احلذف 
 العدد إىل املعدود، ومذهب ابن السراج  إضافة  من)أربع عالمات(ما ناب مناا 

  ، ومذهب 12 يف شرح التسـهيل" كـ"أا مقدرة مبن، وجزم به 
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 .فاملقدر) ج( يف - 1
  . لألفعال) ج( يف - 2
 .ينظر  مقدمة اجلزويل ص       .  هند) ب( يف - 3
 .هو إزالة) ج(و ) ب( يف - 4
 . تغري) ب( يف - 5
 .ينقصان) ب( يف - 6
 .تبدل) ج( يف - 7

  
 )الضمة.( من اتفاقا)1(د فاملقدرةالفارسي أا مقدرة بالالم، فإن أضيف عدد إىل عد

ا األصلقدا بنيتها لتولدها عنهاأتى) والواو (مها ألا بعد الضمة أل  عند اإلشباع 
 )والنون( العلة  واللّني ا يفم أتى ا بعد الواو، ألا أختها الشتراكه)واأللف(

 .  )2(أخرها لكوا عالمة يف األفعال

مشترك بني االسم و الفعل وهو الضمة، وخمتص : أقسام هذه العالمات ثالثة :تنبيه
  .باالسم وهو الواو و األلف، وخمتص بالفعل وهو النون

 املراد به يف هذا )فأما الضمة فتكون عالمة للرفع يف أربعة مواضع يف االسم املفرد(
الباب عند بعض النحاة، ما يقابل املثىن و اموع على حده، وعند اجلزويل واملصنف 
ما يقابل املثىن واموع مطلقا انصرف أو مل ينصرف مؤنثا كان أو مذكرا، امسا أو 

 )ومجع التكسري(  العاقلة3قادم زيد العاقل، وقامت سعاد:تابعا أو متبوعا حنو صفة 
 إزالة التام الشيء يقال، تكسر اإلناء، مبعىن تفرقت أجزاءه، ويف 4اللغةالتكسري يف 
ه بنية واحدة تغريا ظاهرا أو مقدرا، لغري إعالل، فالتغيري  في5 ما تغيرت:االصطالح

ختمة وختم أو :  فقط حنو6صنو وِصنوان، أو بنقص: الظاهر إما بزيادة فقط، حنو
: شكل، حنو7مع تبديل ) 27/ج(أَسد و أُسد، أو بزيادة : بتبديل شكل فقط، حنو

  رجلٌ
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 .ينقصان) ب( يف - 1
 .تبدل) ج( يف - 2
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
  .اجلايف) ج(و) ب(يف  -4
 .قوله) ب( يف - 5
 .هو الصواب) ب(وما أثبتناه من . لكن ال إعالل:  يف األصل- 6
 .جاء  اهلندات) ب( يف - 7
 واخلفيفة) ب(يف  - 8
 وياء املؤنثة املخاطبة) ب( يف - 9

 .الثالث ) ج(و ) ب(يف - 10

  
 وقُضب أو بزيادة ونقص وتبديل قضيب:  شكل حنو)2( وتبديل)1(ورجالٌ، أو بنقص

والتغيري املقدر كما يف فلك ودالض وهجان وعفتان، فإنه . غالم، وغلمانٌ:شكل،حنو
املفرد  ، فمذهب سيبويه يف ذلك أن حركة)3(]سواء[يقال ذلك يف املفرد واجلمع  

 .غري حركة اجلمع وان تساوتا يف اللفظ
 لغري إعالل )5(، وقولنا)4(الرجل القوي اجلريء اهلجان، اإلبل البيض، والعفتان :تنبيه

 )ومجع املؤنث السامل( )6(قاضون، فإنَّ واحده مغير لكن لإلعالل: حمترز به من حنو
ولبسط الكالم عليه موضع أليق به من ) ب/29(اهلندات والصاحلات )7(جاءت: حنو

سة أشياء، نون من مخ. )والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء(. هذا املوضع
: ، حنو8لتجدنَّ، أو اخلفيفة: يتربصن، ونون التوكيد الشديدة حنو: اإلناث حنو

لنسفعا، إذ جيب بناؤه إذا اتصل بآخره إحدى هاتني النونني، وألف االثنني، وواو 
ومثالُ .)10(، إذ يرفع بالنون إذا اتصل بآخره إحدى الثالثة)9(اجلماعة، وياء املخاطبة

  ملَ يتصل ما
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 .ما مل يتصل به شيء) ج( يف - 1
 .اآلية) أو منري أهلنا(، قال اهللا تعاىل يقوم: حنو) ج( يف - 2
 . 03وكذا من منت األجرومية ص ) ج(و) ب(والصواب ما أثبتناه من . وأما النون:  يف األصل- 3
 .ملغا) ب( يف - 4
 .مسعي) ب( يف - 5
 .واالثنان) ب( يف - 6
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 .كتمر ومترة) ج( يف - 8

 فتكون عالمة للرفع يف )3(وأما الواو(. ، يقوم)2( شيء من اخلمسة)1(بآخره
 اعلم أن اجلمع هو االسم املوضوع :تأسيس وتفريع) موضعني، يف مجع املذكر السامل

اسم : اتمعة داال عليها داللة الواحد، بالعطف، وهو على أربعة أقسام لآلحاد
ومجع التكسري، ومجع السالمة، فاسم اجلمع هو االسم ) أ/27(اجلمع، واسم اجلنس

املوضوع لآلحاد داال عليها داللة املفرد على مجلة أجزاء مسماه، كقوم، وركْب، 
 و فيه اعتبار الفردية، وه)4(واسم اجلنس هو االسم املوضوع للحقيقة ملغى. وصحب
ك، وروم، والفرق فاألول كاملاء والعسل، والثاين كتر. 5إفرادي ومجعي: قسمان

 االثنان )6(بينهما، أن األول ينتفي الواحد بنفيه، خبالف الثاين فإنه ال ينتفي الواحد أو
ما مييز واحده عنه بياء النسب، كروم، ورومي، وترك : بنفيه، وهو على ثالثة أقسام

ونبق  )8( بتاء التأنيث كثمر، ومثرة)7(]عنه[وتركي، وزنج وزجني، وما مييز واحده 
ز هو عن واحده بتاء التأنيث ككماة وما ميي.  وهو الغالبونبقة، وكلم وكلمة،

مجع : المة فنوعانوأما مجع الس. وأما مجع التكسري فقد تقدم الكالم عليه. وكما
 على سالمة ملذكر، ومجع سالمة ملؤنث، أما الثاين فسيأيت، وأما األول فهو ما دلّ

 المة بناء واحده فخرج ما دل على أقل كاثنني بزيادة يف آخره مع سأكثر من اثنني
، وما دل على ذلك، ال بزيادة كاسم اجلمع، وما مل يسلم بناء واحده، )28/ج(

  .وهو مجع التكسري
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 ).ب(وفتني ساقط من  ما بني املعق- 1
 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .خاليا) ب( يف - 3
 .ككوا) ب( يف - 4
 .خاليا) ب( يف - 5
 . قابلة هلا) ج( يف - 6
 .يف شروط) ج(و) ب( يف - 7
  .19و اجلمل للزجاجي ص.1/160و التذييل و التكمييل ج . 54 ينظر قول الفراء يف شرح القطر ص - 8
واعلم أن من العرب من يقول هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت نيك، ويقول هنوان فيجريه  "2/92 قال سيبويه ج- 9

 ..." جمرى األب
 .  أي اهلن- 10

  
 على هجائني، )1(]الذي[يسمى هذا اجلمع، مجع املذكر السامل، واجلمع : فائدة

االسم شرطه أن يكون اسم وصفة، ف:  على حد املثىن وهو قسمان)2(]الذي[واجلمع 
 )4( من تاء التأنيث ومن التركيب، والصفة شرطها كوا)3(علما ملذكر عاقل خال
جاء :  هلا عند قصد معناها حنو)6( من تاء التأنيث، قابل)5(صفة ملذكر عاقل خال

ويف األمساء اخلمسة، وهي أخوك، وأبوك ومحوك (العاقلون ) ب/30(الزيدون  
يف عدا، : األول :لكالم على هذه األمساء يف مواضعا:  قلت)لوفوك وذو ما

يف : الرابع.  استعماهلا بالواو، واأللف، والياء)7(يف شرط: الثالث يف أصوهلا،: الثاين
  .يف تتبع كالم املصنف بالشرح: اخلامسمعانيها، 
ف، ، واختاره املصن)8( فخمسة فيما قال الفراء، وتبعه أبو القاسم الزجاجي:أما عدا

  . )9(وستة فيما قال اجلمهور بزيادة اهلَن، ألن سيبويه واألخفش نقاله
   عندهم أن يكون منقوطا معربا احلركات، كما يكـون يف حالة )10(نعم األكثر فيه
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وقد جرت عادة أكثر النحويني أن يذكروا اهلن مع هذه األمساء، فيوهم . "1/53ج:  قال ابن مالك يف شرح التسهيل- 1

تعمال، وليس كذلك بل املشهور فيه إجراؤه جمرى يد يف مالزمة النقص إفرادا وإضافة ويف إعرابه ذلك مساواته هلن يف االس
 ".هذا هنوك ورأيت هناك، ومررت نيك، وهو قليل، فمن مل ينبه على قلته فليس مبصيب: ومن العرب من يقول...باحلركات

" تاج اللغة، وصحاح العربية"وصاحب املعجم املشهور . لغةإمام يف ال) هـ393ت (   هو أبو نصر بن إمساعيل بن محاد - 2
 .6/151معجم األدباء ج:  ينظر

 .18نقل عنه هذا ابن هشام يف شرح اللمحة ص.مقدمته) ج( يف - 3
 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 .طيء بعض) ب( يف - 5
وقد نسبه . هو ملنظور بن سجيم الفقعسي األسدي، شاعر خمضرمو" فإما كرام موسرون لقيتهم" متامه .  البيت من الطويل- 6

من ذو " برواية 1/41والبيت يف شرح ابن عقيل ج..." من ذي عندهم"برواية . للطائي. 387ابن هشام يف املغين ص 
 1/207، والتصريح ج 1/40والتوضيح ج . 1/127املقاصد النحوية ج . 2/830شرح شواهد املغين ج ..." عندهم
  . 1/268والدرر ج . 1/72وين ج واألمش
  .من امليسرة وهي الغىن والرفاهية: موسرون.  كرام مجع كرمي، واملقصود هنا الشريف نسبا:اللغة

فهي يف الرواية األوىل معربة . وليست مبعىن صاحب. فذوهنا مبعىن الذي أي اسم موصول" من ذو" قوله :والشاهد فيه
ويف الرواية الثانية مبنية على الواو يف حالة الرفع والنصب . قال الشارح لبعض طيءوهي كما . باحلرف نيابة عن احلركات

 .الكثري عند الطائينيوهو . واجلر

  
وسبعة فيما قال الشيخ أبو نصر إمساعيل بن محاد . )1(اإلفراد، وإعرابه باألحرف قليل

يف حكاية " من" يف النحو، بزيادة )3(قدمة له صاحب الصحاح يف م)2(اجلوهري
رأيت : منو؟ وملن قال. جاء رجل:  الوقف، ألنك تقول ملن قال)4(]حالة[النكرة يف 

. )5(وقيل السابع ذو،يف لغة بعض طيء. مين؟. مررت برجل: منا؟ وملن قال. رجال
  :)6(قال الشاعر

                ..............................ـَافَح   سِبي ِمن ِذي ِعندهم ما كَفَاِني
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  ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -1
 .يستعملوا) ج(و) ب( يف - 2
 ). ج(و) ب( يف األصل كلمة غري واضحة، والذي أثبتناه من- 3
 .وكفىاهللا تعاىل ) ج( يف - 4
 .1/103ينظر يف هذه املسألة شرح ابن يعيش ج. بالمات حمذوفات) ب( يف - 5
فتح : يف الفم تسع لغات: "58و1/57قال ابن مالك يف شرح التسهيل ج ). ج(و) ب( يف األصل ِفه، وما أثبتناه من -  6

ا وكسرها وضمها مع التخفيف الفاء وكسرها وضمها مع ختفيف امليم والنقص، وفتحها وضمها مع تشديد امليم، وفتحه
الصحيح أنَّ للفم ثالث مواد "وقال أيضا " واللغة التاسعة، النقص وإتباع امليم يف احلركة اإلعرابية وغريها... والقصرـ
 ال أن وكلها أصول متوافقة يف املعىن،) ف و ه(، ومادة الرابعة من )ف م م(، والثالثة )ف و م(والثانية ) ف ِم ي(إحدامها 

 .   1/104وشرح املفصل ج. 3/158واملقتضب ج. 142 و 2/95الكتاب ج: وينظر" أصلها، فَوه كما زعم األكثرون
وأما ذو مال، فأصل ذو فيه ذوا مثل عصا، وقفًا، يدل  "1/105قال ابن يعيش يف شرح املفصل ج. ذوي) ج(و) ب( يف -7

ن المه ياًءا أمثل من أن تكون واوا، وذلك ألنَّ القضاء عليها بالواو يصيرها من وأن تكو". ذَوتا أفنان"على ذلك قوله تعاىل 
والقضاء عليها بالياء يصريها من باب شويت، ولويت، وهو أكثر من األول، . باب القوة، واهلوة، مما عينه والمه من واد واحد

  ". والعمل إنما هو على األكثر
 .1/133و اهلمع ج. 1/161ج ينظرالتذييل و التكمييل - 8

  
  : وروي)3( إال مبنية)2( أما مجهورهم فال يستعملوها)1(]و[

ـَا     .................................       فَحسِبي ِمن ذُو ِعندهم ما كَفَاِني
، وحم، وهن، أبو،  أصل أب وأخ- وكفى)4( فأقول وحسيب اهللا:وأما أصوهلا

أبوان، أخوان، :  وهي واوات، بديل)5(بالمات حمذوفة. ووأخو، ومحو، وهن
. )7(وأصلُ ذو ذَوو.  بدليل، أَفْواه، وفُويٍه)6(وأصلُ فٍم، فَوه. وهنوان) أ/28(ومحوان

عزا أبو حيان األول، ألهل قرطبة، والثاين : قوالن.  عينها أو المها؟ةوهل احملذوف
  .)8(سألهل األندل
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هذا ذوا فاعلم، ألن أصله : لقلت) ذو(ولو مسييت رجال  "3/158  و ج1/234 قال أبو العباس املربد يف املقتضب ج-1
أما القول الثاين فهو . 2/38وهو مذهب سيبويه الكتاب ج." مها ذوا ماٍل: ذواتا، وقولك: ، يدلك على ذلك)فَعالً(كان 

: هذا ذََوا ألن أصله فَعلٌ أال ترى أنك تقول: ولو مسيت رجال ذو لقلت "2/38د فيما حكى سيبويه جمذهب اخلليل بن أمح
هاتان ذواتا ما، فهذا دليل على أنَّ أبوان دليل على أن  ذو فعل كما أن أبوان أبا فعلٌ، وكان اخلليل يقول هذا ذَو بفتح الدال 

  ...".ألنَّ أصلها الفتح
 ).ب(تني ساقط من  ما بني املعقوف-2
أبوات وأخوات فإنه يعرب : وقد تقدم وكذلك اجلمع املؤنث السامل إذا أريد به غري العاقل حنو" زيادة عبارة ) ج( يف - 3

 . عدا فوك. إعراب مجع املؤنث السامل
 وأخوات فإنه يعرب أبوات: وقد تقدم وكذلك اجلمع املؤنث السامل إذا أريد به غري العاقل حنو" زيادة عبارة ) ج( يف - 4

 . عدا فوك. إعراب مجع املؤنث السامل
 . وهو الشرط الثاين- 5
  وهو الشرط الثالث- 6
 ).ج(و ) ب(إظافة يقتضيها السياق من ) يف (- 7
 .الشروط) ج( يف - 8
 .كونه) ب( يف - 9

 .حبركات) ج( يف - 10
  . 53ينظر قطر الندى ص . منع) ج( يف -11

  
  .)1( باإلسكان أو فعل بالفتح؟ قوالن فعلوهل وزا

  . فأقول واسأل اهللا تعاىل التوفيق واهلدايةوأما شروط استعماهلا باألحرف الثالثة
  )2(]تعاىل[فلو ثنيت أعربت إعراب املثىن، و سيأيت إن شاء اهللا. يشرط فيها اإلفراد

. )4( ولو كُِسرت أعربت باحلركات.)3(ولو مجعت مجع املذكر السامل أعربت إعرابه
) ج/29( عنها تعرب ة فاملفرد)6(واإلضافة. ، فاملصغرة تعرب باحلركات)5(والتكبري

 لغري ياء املتكلم، فلو )9( شرط، و هو كوا)8( هذا الشرط)7(و يف. باحلركات أيضا
   من ظهورها، اشتغال احملل حبركة )11( مقدرة مانعا)10(كانت هلا، أعربت حبركة
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املناسبة، و ال حيتاج هلذا الشرط،  والذي قبله، يف ذي مال، ألا ال تستعمل إال مضافة 
  :)1(فأما قوله. لغري ياء املتكلم، بل ال تضاف إىل الضمري أصال

ذا الفضل من الناس ذووه )ب/31(ِبِه الوجوه   إنما يعرف)2(أَفْضلُ املَعروِف مالَم تبتِذلْ
جواز " س"واختار : قلت. )3("]هـ["م، وحلن عند آخرين، كما قال فشاذ عند قو
يفهم من كالم أيب حيان أن اجلمهور عليه، ونسب األول للكسائي : وقال. 4إضافتها إليه

وجزم به اجلوهري يف صحاحه، ويف رؤوس : 5]قال[والنحاس والزبيدي واملتآخرين، 
 أن تكون مبعىن 8يشترط يف ذو، و7يف بعض تصانيفه" س"وجزم به : قلت. 6"املسائل

  صاحب، فلو كانت مبعىن الذّي وفروعه، كانت 
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
   
إمنا يصطنع " برواية 16/10ج ) ذو(واللسان . 1/105وهو بال نسبة يف شرح املفصل ج. مل البيت من جمزوء الر-1

  .  والبيت واضح املعىن1/1058 واملعجم املفصل ج2/424ومهع اهلوامع " املعروف يف الناس ذووه
كما هو ظاهر  و1/105حيث أضيفت ذو إىل الضمري وهو جائز ومنعه ابن يعيش يف شرح املفصل ج " ذووه ": الشاهد فيه

  صبحنا اخلزرجية مرهفات      أبار ذوي أرومتها ذووها: من كالم الشارح ومثل ما أضيف إىل ضمري قول كعب بن زهري
إذا خرجت ذو عن أن تكون وصلَه إىل الوصف بأمساء األجناس مل ميتنع أن تدخل على األعالم واملضمرات "قال ابن بري 

ذو رعني، وذو جدن، وذو يزن، : اسم علم على الصنم، وذو كناية عن بيته، ومثله قوهلم: "كقوهلم ذو اخلَلَصة، واخلَلَصةُ
  :وقال األحوص...وهذه كلها أعالم وكذلك ذخلت على املضمر أيضا

 . 16/10ج) ذو(اللسان "      ولكن رجونا ِمنك مثل الذي به     صرفنا قدميا من ذويك األوائل
 .فيه) ب( يف - 2
 . 40ينظر شرح اللمحة ص.وقاله بدال من قال). ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 3
 . أي الضمري- 4
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 .2/424 ينظر اهلمع ج - 6
 .2/224و ينظر اهلمع ج.مصنفاته) ج( يف - 7
 .ذي) ج( يف - 8
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بال ميم، )1 (مبنية، وأشار إىل هذا الشرط بإضافتها إىل مال، ويشترط يف فم أن يكون

 . )2(فاملقرونة ا تعرب باحلركات على امليم

 هذه األمساء، وهو  شرطا آخر يف مجيع)3( رأيت يف شرح األلفية لألعمى والبصري:تكميلٌ
وعن ابن الصائغ مبهملة . )5( منسوبا إليها، ونقله الفاكهي يف شرح القطر عنه)4(أال تكون
  . فمعجمة

العامة تظنه أبا " "هـ"، أما احلم، فقال "هن"و" حم" فإمنا يشكل منها معىنوأما معانيها
حني : االزوج، وليس كذلك، وإمنا هو أقاربه مطلقا، لقول عائشة رضي اهللا عنه

" كـ" وقال)7(" علي إال ما بني املرأة وأمحائها)6(منصرفها من البصرة ما كان بينها وبني
  )8(".وقد يطلق على أقارب الزوجة"واملرادي 

  
  
  
  

                                                 
 .تكون ) ج(يف   - 1
 .ك ذو إن صحبة أبانا     والفم حيث امليم منه أباناان ذم:  وإليه أشار ابن مالك يف األلفية- 2
حممد بن امحد بن جابر بن علي مشس الدين أبو عبد اهللا اهلواري األندلسي املعروف بابن جابر األعمى :  األعمى هو- 3
شرح ألفية و. شرح ألفية بن مالك. حلية الفصيح يف نظم ما قد جاء يف الفصيح لثعلب: من مؤلفاته) هـ780 - هـ698(

. 3/339الدرر الكامنة ج . 2/157الوايف بالوفيات ج . 1/34البغية ج . 3/418نفع الطيب ج : ينظر. ابن معطي
 . 5/328االعالم ج 

 . يكون) ج( يف - 4
 .81ص.ينظر جميب الندا يف شرح قطر الندا . القرط) ج( يف - 5
 .ما كان بيين وبني علي) ب( يف - 6
 . 7/1995ثري يف البداية و النهاية ج ذكره احلافظ ابن ك- 7
وينظر  " واحلم أبو زوج املرأة وغريه من أقاربه، هذا هو املشهور، وقد يطلق على أقارب الزوجة "1/52 شرح التسهيل ج- 8

  .1/315شرح املرادي ج
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و األعالم . 2/218لغوي و فقيه له تلقيح اجلنان ، ينظر البغية ج)  هـ501ت (عمر بن خلف الصقلي  : ابن مكي هو-1
 .5/46ج
 .من) ب( يف - 2
 .من) ب( يف - 3
 .4/238ج) ح م م(ينظر اللسان . جيمعها) ج(ويف . وجيمعها األصهار) ب( يف - 4
 .54 ينظر  شرح القطر ص- 5
 .قال اهللا تعاىل) ج(و) ب( يف - 6
 .  من سورة احلج20 األية- 7
 .54ينظر قطر الندى ص  - 8
 خياطب زوجته 43ص :و هو  لألقيشر األسدي يف ديوانه" رحِت ويف رجليك ما فيهما"وقبله .  البيت من السريع - 9

ويف باب الشاذ من . 2/356والبيت بال نسبة يف الكتاب ج. وكانت المته لتبذله بعد أن سكر وكان مدمنا على اخلمرة
وشرح ابن عصفور . 1/53جوشرح التسهيل . 3/67وج2/317واخلصائص ج. 225املسائل العسكريات للفارسي ص 

والشعر والشعراء . 4/516 املقاصد النحوية ج 15/105ج) هنا(واللسان مادة . 1/96وشرح املفصل ج. 2/602ج
  .2/391و شرح أبيات سيبويه ج.327رصف املباين ص . 1/106ج

  . ظهر أو انكشف:  بدا :اللغة
تسكني : وفيه شاهد آخر،قال األعلم . ى فرج املرأة خاصةحيث استشهد الشارح على إطالقه عل" هنك" قولك :والشاهد فيه

النون يف اهلن يف حال الرفع، تشبيها مبا حترك وسطه بالضم فخفف حنو عضد، وظرف، وما أشبههما، وهذا من أقبح الضرورة 
حتصيل عني الذهب ". وقد بدا ذاك من املئزر"وبعض النحويني ال جييزه، وينشد البيت . يف هن، وما أشبهه مما حرك لإلعراب

 .امش الكتاب. 2/356ج
 .1/163 التذييل و التكمييل جينظر - 10

  

 كان من أقارب الزوج فهم )2(قال أهل اللغة، كل ما ")1( قال ابن مكي:فـائدة
." )4(اماألختان، واألصهار جبمعه كان من أقارب الزوجة فهم )3(األمحاء،  وكل ما

 يصهر ِبِه ما يف بطُوِنِهم  ﴿ تعاىل)6( قال)5(ألنه من الصهر وهو االختالط" "هـ"قال 
7(﴾واجلُلُود( وأما "قبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة" اهلَنتسفكناية عما ي)8( "

  :      )9(قال الشاعر
ـَداَ ِهنـك ِمن املئزر........                ....................   .وقَـد ب

  .)10(وال خيتص بفرج املرأة خالفا لظاهر كالم أيب حيان
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  . النساء من سورة    11اآلية.وإن كان) ب( يف - 1
 . من سورة يوسف100 اآلية - 2
  .وإن كان يف الصداقة) ج(ويف . وإن كانت يف الصداقة) ب( يف -3
 .وإن كان) ج(و) ب( يف - 4
 .احلجرات من سورة 10 اآلية - 5
 . من سورة آل عمران103واآلية . وحنو) ج(و) ب( يف - 6
 . من سورة  األحزاب   05اآلية    -7
 .املؤلف) ج(و) ب( يف - 8
املشهور أا معربة باحلروف قالوا ونائبة عن الضمة واأللف نائبة عن الفتحة،  " 1/40 قال ابن عقيل يف شرح األلفية ج - 9

والصحيح أا معربة حبركات مقدرة على الواو، واأللف، والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو ...والياء نائبة عن الكسرة
والنصب بفتحة مقدرة على األلف، و اجلر بكسرة مقدرة على الياء، فعلى هذا املذهب الصحيح مل ينب شيء من شيء مما 

-48وعلل التثنية ص . 61أسرار  العربية ص . 1/29والزيادي يف اإلنصاف ج . و ينظر رأي الزجاج وقطرب"..سبق ذكره
 .2/153واملقتضب ج . 49-50

  .59و1/52ابن مالك وينظر شرح التسهيل ج) ب( يف - 10
  . يقتضيها السياق) ج(و) ب(إضافة من ) و (-11

  

وجاَء ﴿)1(﴾فَِإنْ كَانَ لَه ِإخوةٌ﴿: إذا كان األخ يف النسب فجمعه إخوة، حنو:فـائدة
وسفةُ يوأ/29.(ِإخ (ِنييطَانُ بيغَ الشزِد أَنْ نعب ِتيِمنوِإخ نيبو ﴾)وإذا كان يف . )2

4( وإذا كان، فجمعه إخوان)3(داقةالص(ِإ﴿حنو ين فجمعه إخوة وإخوان، يف الدنا م
. )7(﴾ينيف الد)ج/ (فإخوانكم ﴿، )6(﴾فأصبحتم بنعمته إخوانا﴿، )5(﴾ون إخوةٌناملؤِم

 رمحه اهللا )8(فنص كالم املنص: ، فأقولوأما تتبع كالمه رمحه اهللا تعاىل بالشرح
 هذه األمساء معربة باحلروف، وهو املشهور يف التصانيف، وهو تعاىل، ونفعنا به أنّ
مذهب قطرب والزيوقال )9(من الكوفية) ب(  / جاج من البصرية، وهشامادي والز ،

10("كـ"صرية، وصححه سيبويه والفارسي ومجهور الب(هـ"ان و، وأبو حي "
  . )1(انتهى. ها معربة حبركات مقدرةأنغريهم من املتأخرين )11(و
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 سبق من أن األكثر إطالق احلم على أقارب )2(ومحوك كافها مكسورة ملا: قوله
الزأي املستعملة  .يةاحترز به من ذو الطائ: وذو مال: هقول. وجةوج دون أقارب الز

بعضهم  يف لغة طيء، فقد تقدم أا مبنية يف لغة مجهورهم، وانه ال يفرق موصولة
أطلق ) وأما األلف فتكون عالمة للرفع يف تثنية األمساء خاصة(. بينها وبني ذي مال

، أما التثنية، )3(يف مثىن األمساء: املصنف رمحه اهللا تعاىل املصدر على اسم املفعول أي
 بزيادة يف آخره صاحلا للتجريد، وعطف مثله )5( جعل االسم القابل دليل اثنني)4(فهي
:  الذي مل يستكمل مثانية شروط)7(]االسم[احترزنا بالقابل من غريه، وهو ، و)6(عليه

 املعىن وعدم )8(]واتفاق[اإلفراد و اإلعراب، وعدم التركيب، والتنكري، واتفاق اللفظ

                                                                                                                                                         
 وأسرار 1/29 واإلنصاف ج 130 اإليضاح يف علل النحو ص 58- 50و48 وعلل التثنية ص 1/11 ينظر الكتاب ج -1
 .61عربية ص ال
 .كما سبق) ج(و) ب( يف - 2
 .األمساء خاصة) ج( يف - 3
 .فهو) ج(و) ب( يف - 4
  .اثنني) ب( يف -5
... األوىل منهما حرف املد والني   وهو حرف اإلعراب: اعلم أنك إذا ثنيت الواحد حلقته زيادتان "1/11 قال سيبويه ج- 6

وتكون الزيادة الثانية نونا كأا عوض ملا منع من ...كون يف النصب كذلكوت...وتكون يف اجلر ياء...وتكون يف الرفع ألفا
علل : وينظر" رأيت الرجلني ومررت بالرجلني. احلركة والتنوين و هي النون وحركتها الكسرة وذلك قولك مها الرجالن

 . 161 وليس البن خالوية ص 61 وأسرار العربية ص 47التثنية البن جين ص 
 ).ج(و) ب(وفتني ساقط من  ما بني املعق- 7
 ).ج( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 .ثان) ج(و) ب( يف - 9
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اآلحاد، اتفاقا، وال املبين  له يف ظريله يف الوجود، فال يثين املثىن وال اجلمع، الذي ال ن
كأمساء الشروط واالستفهام، وال املركب تركيب إسناد اتفاقا ويف املزجي ثالثها إن 

)1(مل خيتم بويه
  

                                                                                                                                                         
وما كان مثله فهو مبرتلة مخسة عشر، يف البناء إال " عمرويه: "  وأما قوهلم4/31 وهو جائز عند املربد قال يف املقتضب ج- 1

عمرويهان، وعمرويهونَ، ألن اهلاء : قول فيه اسم رجلوتثىن وجتمع فت...أن آخره مكسور، فأما فتحة أوله كالفتحة هناك
 . ليست للتأنيث ولو كانت كذلك لكانت يف األصل تاء
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  ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -1
 .أراه) ج(و) ب( يف - 2
 ).خمطوط.( 40شرح اللمحة ص:رينظ -3
 ).ج(و) ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 ".سيان و سي مبعىن مثل: فيقال) : "ب ( جاء يف هامش- 5
اجلمهرة، : له) هـ321-هـ223( ابن دريد هو حممد بن احلسن أبو بكر األزدي البصري عامل بالعربية والشعر - - 6

معجم . 322نزهة األلباء ص . 91.92 الفهرست ص 129األمايل، االشتقاق، ينظر  طبقات النحويني واللغويني ص 
 . 111مراتب النحويني ص . 6/80 األعالم ج .18/127األدباء ج 

 .  جثة) ج(و) ب( يف - 7

  
بل إذا أريد تثنيته قدر تنكريه، وال يثىن الكنايات عن  وال العلم باقيا على علميته،

 )1(]عند أكثر النحاة[ملختلفان فالن، وفالنة، ألا ال تقبل التنكري وال ا: األعالم حنو
، أنه مثىن )2(الذي أرى""هـ. "مرين والعمرينقلفظا، إال على سبيل التغليب كال

، فال يثىن وال املختلفان معىن عند أكثر النجاة، ونسب إىل احملققني. )3("حقيقة
ثنية  ااز وال لفظ سواء، ألنه استغىن عن تثنيته بت)4(]ال[املشترك، وال احلقيقة و 

  .، وال ما ال ثاين له يف الوجود، كشمس، وقمر، إذا أريد احلقيقة)5(سي

فهو االسم الدال على اثنني بزيادة يف آخره صاحلا للتجريد وعطف مثله : وأما املثىن
فخرج ما دل على أقل أو أكثر أو على اثنني لكن بذاته، . عليه دون اختالف معىن

  :)6(ةقول دريد يف املقصورككال، وكلتا،وشفع وزوج وزكى، مثل 
  . غادرها    من بعد ما كانت خسا وهي زكى)7(         إذا هـوى يف جنة
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واثنان واثنتان من غري شرط أي سواء أضيفا إىل ظاهر أو مظمر أو مل يضافا إليه، أو ركبا "قوله ) ج( جاء يف هامش - 1
واللفظان اللذان بغري : " قال. 55وهذا القول خمتصر من كالم ابن هشام يف قطر الندى ص : قلت" كاثنيت عشر، واثنتا عشرة

جاءين اثنان واثنتان، ورأيت اثنني واثنتني، ومررت باثنني واثنتني، فتمر ما إعراب املثىن، وإن : تقول. اثنان واثنتان: شرط
بني أو كانا مرك" اثنا أخويك: أو للظاهر حنو" اثناهم: كان غري مضافني، وكذا تعرما إعرابه إذا كان مضافني للضمري، حنو

 ".ومررت باثين عشر" "جاءين اثنا عشرة، ورأيت اثين عشر: مع العشرة، حنو
 ". حنو جاء كال الرجلني وكلتا املرأتني"وبعدها زيادة عبارة . مظهر) ب( يف - 2
 .حبركات مقدرة) ب( يف - 3
 .على األلف) ب( يف - 4
ومنها لفظ كلتا قال أهل  "164بن خالوية يف ليس يف قال ا. وهو األنسب) ج(و) ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل فيها- 5

أخطأوا : وقال أهل البصرة. قالوا الواحدة كلتا. انه تثنية، وقال أهل البصرة هو واحد وهو قولك كلتا املرأتني قامت: الكوفة
. 54ل التثنية البن جين ص عل: وينظر" كلتا اجلنتني آتت: "وقال اهللا تعاىل. وال تقول قامتا. كلتا املرأتني قامت: ألنك تقول

 . 1/106وشرح ابن يعيش ج" 55وقطر الندى ص . 1/79وشرح التسهيل ج
 .وهو الصواب) ج(والذي أثبتناه من . كناية) ب( يف األصل و- 6
  . وبنو احلارث عندهم اإلعراب باحلركات) ب( يف - 7

 وجيري الباب على قياسه، فيدع األلف ثابتة يف على أن من العرب من ال خياف اللبس "57قال ابن جين يف علل التثنية ص 
" وهم بنو احلارث بن كعب وبطن من بين ربيعة. قام الزيدان، وضربت الزيدان، ومررت بالزيدان: فيقول. األحوال الثالث

 .1/74وشرح التسهيل ج. 161ليس البن خالوية ص : وينظر

  
مغايره، / ) ج(وما ال يصلح للتجريد كاثنني واثنتني أو لعطف مثله عليه، بل لعطف

  .كالقمرين، فإنه ال يصلح إال قمر ومشس
) ب( /جاء :  حنو)1( إىل مضمر كاملثىن، ِكالَ وِكلْتا إذا أضيفتا:األوىل: فوائد

 )2(كالمها، واملرأتان كلتامها، خبالف ما إذا أضيفتا إىل ظاهر) أ/30(الرجالن 
وهي . )5( تعذرا وهذه هي اللغة املشهورة فيهما)4( يف األلف)3(فبحركات مقدرات

من إعطاء األصل لألصل، والفرع للفرع وذلك أن أصل اإلعراب أن يكون 
 إعراا )6(ةنوأطلقت كنا. ضافة كوا إىل ظاهر، فافهمحبركات، وأصل اإل

  .)7(باحلروف، وبلحارث اإلعراب باحلركات
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هو ضم اسم إىل اسم مثله : ونا عن التثنية ما معناها؟ قلنا لهأخرب: إن قال قائل: " 121 قال الزجاجي يف علل النحو ص -1

ويؤيت يعلم التثنية أخرا فيعلم بذلك . فيختصر وذلك بأن يقتصر على لفظ احدمها، إذ كان ال فرق بينه وبني اآلخر. يف اللفظ
: رجل ورجل، مث تقول: وذلك قولك. أما قد اجتمعا وصارا مبرتلة شيء واحد إال أن األخبار عنها يقع على املعىن

 .61ص  . وينظر أسرار العربية...". فيكون ذلك أخصر من تكرير االسم...رجالن
، ملنظور بن مرشد األسدي، وبال نسبة يف 7/45ج) ز ك ك (، و6/18ج) ذ ب ح(  البيت من الرجز، وهو يف اللسان -  2

وشرح املفصل ج . 7/462واخلزانة ج. 1/138وشرح ابن عصفور ج. 1/80وشرح التسهيل ج. 66أسرار العربية ص 
  ".فارة مسك ذحبت يف سك: "والرواية املشهورة يف املصادر .3/1224 واملعجم املفصل ج 4/331

  .نوع من الطيب: السك. ما يوضع يف املسك: فارة مسك: اللّحي، ومها الفكان، العلوي والسفلي:  الفك:اللغة
وإمنا جلأ إىل " كأن بني فكَّيها"يث عدل الشاعر عن صيغة التثنية، وكان األصل فيها ح" بني فكّها والفك: "  قوله:الشاهد فيه
 .هذا ضرورة

. 1/138وشرح ابن عصفور ج. 1/81وشرح التسهيل ج. 116وهو للفرزدق يف ديوانه ص. البيت من الكامل  -3
  .3/158ج  اهلمع 2/775 شرح شواهد املغين ج 6/74والدرر ج. 338واملغين ص . 339والكامل ص 

  .أخو احلجاج وابنه: واحملمدان مها. املصيبة:  الرزية:اللغة
وان اتفقا يف اللفظ واملعىن، فال خيلو أن يكونا  "1/138قال ابن عصفور يف شرحه للجمل ج. كالذي قبله: الشاهد فيه

 جيوز التثنية ألن االسم ال يثىن إال علمني باقيني على علميتهما، أو ال يكون، فإن كانا علمني باقيني على علميتهما فالعطف وال
 .مث استشهد بالبيت" بعد تنكريه

 .بعدها) ج( يف - 4

  
، والدليل عليه رجوع )1( الباعث على التثنية االختصار، وأصلها العطف:الثانية

  :)2(الشاعر إليه إذا اضطر كقوله
ـَأَنَّ بني فَكِّها والفَك         فَارة ِم   سٍك ضِمحت ِفي سِكك

  :)3(وكقوله
            فُِقـدانُ ِمثِل محمٍد وحممـٍد)4(          ِإنَّ الرِزيةَ الَ رِزيةَ ِمثُلَها
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 .8حتفة ابن الوردي ص: ينظر - 1
 .وألفا) ب( يف - 2
 .حنو قوله تعاىل) ب( يف -3
 . من سورة التحرمي04 اآلية - 4
 ". رضي اهللا عنهما"زيادة عبارة ) ج(و) ب( يف - 5
  . لقراد بن حنش الصاردي10/280ج ) ع م ر( وهو يف اللسان   البيت من الطويل -6

  . ذًبيان هي قبيلة عربية مشهورة:اللغة
 . حيث غلب أحد االمسني على اآلخر وهو ضرب من التثنية" الَعمران: " قوله: الشاهد فيه

  
  .)1(ومن هذا قول ابن الوردي يف التحفة

   التأنيِث واجلمع اليت        قَامت مقام ِعلَّـة وعلَّـة)2(          وألف
تثنية يف اللفظ واملعىن كالزيدين، وتثنية يف : تنقسم التثنية إىل أربعة أقسام: لثةالثا

قد صغت ﴿:)3(اللفظ دون املعىن، كيوم االثنني، وتثنية يف املعىن دون اللفظ حنو
ضربت رؤوس الزيدين، وتثنية تغليب، كالقمرين، للشمس :  وحنو)4(﴾قلوبكما

، والعمرين، لعمرو بن جابر، وبدر بن عمرو، )5(والقمر، والعمريِن أليب بكر وعمر
  :)6(قال الشاعر

          ِإذَا اجتمع العمراِن عمرو بن جاِبر   وبدر بن عمرو خلَت ذُبيانَ تبعا
  .والزهد مينن، لزهدم، وقيس من بين عومير
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ز هـ (ويف اللسان .  زهري لقيس بن103البيت من الوافر وهو يف كتاب احلروف البن السكيت ص  و.و قال ) ب(يف - 1

أمايل املرتضى ج . 11/142األغاين ج. 400واصالح املنطق ص . 4/326بال نسبة يف املقتضب ج. 7/69ج) د م
  .2/189واحملتسب ج . 2/149

. 167و166قال ابن خالوية يف ليس ص . زهدم وكردم أخوه: وقيل مها. زهدم، وقيس من بين عومير:  الزهدمان مها:اللغة
يريدون أبا بكر وعمر : سنة العمرين: ما جيمع على لفظني خمتلفني فيجعالن على لفظ واحد حنو قوهلم) يعين التثنية(ومنها "

حيث استشهد " الزهدمان: " قوله:الشاهد فيه..." وكذلك الزهدمان، حيث يريدون زهدما وكردما أخاه...رضي اهللا عنهما 
: وإنما مها. "4/326وقال املربد يف املقتضب ج.  ضرب من التثنية- قال كما-به على تغليب أحد االمسني على اآلخر وهو

 ". زهدم وكردم، فجمعهما على اسم كما مجع الشمس والقمر على القمر
 .يجزى) ج(جيازى، ويف ) ب( يف - 2
. جماز القرآن: هامن كبار العلماء يف اللغة واألدب، له تصانيف أشهر)  هـ210ت (  أبو عبيدة معمربن املثىن التيمي - 3

االنباه ج . 137نزهة األدباء ص . 19/154، معجم األدباء ج 2/294وبغية الوعاة ج . 60ينظر مراتب النحويني ص 
3/276. 
 .عمرو) ج( يف - 4
 .بين أوس) ج(و) ب( يف - 5
 .مصعبا) ج(يف   -6

  
  :)1(قال الشاعر

   بالكرامه)2(ت املرء أجزيجزاين الزهدمان جزاء سوء       وكن
 )4(مها زهدم وكردم، واألحوصني، لألحوص بن جعفر، وعمر: )3(وقال أبو عبيدة

، )5(، وأخيه سيف بن أوس للخشفبن األحوص واألبوين، لألب واألم، واخلشفنيا
 ابنه عيسى أو أخيه عبد اهللا، و اخلبيبيني، أليب حبيب وواملصعبني، ملصعب بن الزبري،

  .)6( الزبري وأخيه مصعبعبد اهللا بن



  التحقيق

 108

  
                                                 

أحد شعراء العصر األموي . يد بن مالك األرقطوهو من الرجز، وقائله أبو خنيلة مح" ليس اإلمام بالشحيح امللحد: " متامه- 1
وشرح املفصل . 179واملفصل ص . 651و 107، والكامل ص 1/453وهو يف الكتاب ج. ميدح احلجاج بن يوسف

 واملغين ص 1/111والتوضيح ج. 1/94وابن عقيل ج. 1/83 شرح التسهيل ج13/177) ل ح د(  واللسان 3/80ج
وختليص . 1/357املقاصد النحوية ج. 1/487، شرح شواهد املغين ج177عر ص ، وإيضاح الش5/382واخلزانةج. 171

  .205، ونوادر أيب زيد ص 362ورصف املباين ص . 253اجلين الداين ص . 108الشواهد ص 
هو عبد امللك ابن : اإلمام. ويروي باجلمع أي عبد اهللا ومن شايعه. مها عبد اهللا بن الزبري ومصعب أخوه:  اخلبيبني:اللغة
الشاهد .  حسيب من نصر هذين الرجلني، فإن اإلمام عبد امللك بن مروان خري منهما ألنه ليس ملحدا أي ظاملًا:واملعىن. مروان

: وفيه شاهد آخر. وهو ضرب من التثنية كما قال الشارح. حيث غلَّب الشاعر أحد االمسني على اآلخر): اخلبيبني: (قوله: فيه
 . وأصله قدين كما يف األوىل. لوقايةحيث حذف نون ا" قدي"وهو قوله 

  .البحريين) ج(و) ب( يف -2
 :اللغة. 4/83ج) ح ر ر( واللسان. 103وهو يف احلروف البن السكيت ص .  البيت من الوافر وهو للمنخل اليشكري- 3

حيث غلّب أحد " احلرين"قوله : الشاهد فيه. أوصلها إىل أيب خصوصا: خص. الرسالة: مغلغلة) حر وأخوه أُبي(احلرين مها 
 .االمسني على اآلخر

 .مبلغ) ج( يف - 4
 .والطليحتان)  يف ب- 5
 .لطلحة بن خويلد األسدي وأخيه)  ب( يف - 6
 .ابنيت باهلة) ب( يف - 7
 ). ج(انتهت النسخة )  و اإلقامة (  عند  كلمة - 8

  

  )ب: (  /)1(قال الشاعر

                  قَـدِني ِمن نصـِر اخلبيبين قدي
  .واحلُرين لـحر وأخيه أيب.  لبحير، وفراس ابين عبد اهللا بن سلمة)2(والبحرين
  :)3(قال الشاعر

ـَا أَبـي احلرين عني          )4(            أَالَ من بلَغَ   اٌ      مغلْغلةً وخص ِبه
، )6(، لطليحة بن خويلد)5(طليحنيال، لألقرع بن حابس وأخيه مرتد، وواألقرعني

والدرمهني، للدينار والدرهم، . )7(، ومها خزمية وزينب من باهلةواخلزميتني، والزينبتني
  .مواأللفني لأللف والال/   ) ج (  )8( لألذان واإلقامةواألذانني
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 من علماء املغرب عاش وتويف مبصر وكان احد )هـ684ت(أمحد بن أدريس : القرايف هو. 1/70 ينظر الذخرية ج-1

 .14/3976أقطاب الفقه املالكي، له مؤلفات أغلبها يف الفقه واألصول ينظر البداية و النهاية ج
 . يف املغين) ب( يف - 2
ل  و الكام361وهو يف ديوانه ص". أخذنا بآفاق السماء عليكم: " البيت من الطويل وهو للفرزدق يهجو جريرا وصدره- 3

واملغين ص . 1/137وشرح اجلمل البن عصفور ج. 104وحروف ابن السكيت ص . 4/326واملقتضب ج. 106ص 
   .12/14ج)  ق ب ل   (8/64ج ) ش ر ق( واللسان . 644
حيث غلب اسم القمر على الشمس " قمراها: "قوله:  الشاهد فيه.الشمس والقمر: قمرها.   أطرافها: أفاق السماء: اللغة

وغلب االسم املذكر . ألنه قد اجتمعا يف قوله النريان" يريد الشمس والقمر. "106قال املربد يف الكامل ص . تهومجعهما حت
 ".      وإمنا يؤثر  يف مثل هذا اخلفة

 .قالت) ب(  يف - 4
 .674 ص4145 أخرجه ابن ماجة، كتاب الزهد برقم - 5
 . لفظة) ب( يف - 6

  

 العرب يقع إما خلفة اللفظ التغليب يف لسان:" )1( يف الذخريةيفراق قال ال:مهمة
  : وخفته حنو)2(كالعمرين فإن لفظ عمر أخف من لفظ أيب بكر، أو لفضل  املعىن
اِلعـَو ـَنا قَمـراهـا    والنـجوم الط   )3(ل
، و املذكر أخف وأفضل، فَغلّب لفظ القمر على الشمس، ألنه مذكر والشمس مؤنثة

وما لنا "  عائشة رضي اهللا عنها)4(وإما لكرامة اللفظ إلشعاره باملكروه حنو، قول
تريد املاء والتمر، والتمر أسود واملاء أبيض وكالمها مذكر ) 5("عيش إال األسودان

 األبيض يشعر بالربص فغلبت )6(وعلى وزن أفعل فال تفاوت، بل لفظ
  .ذه ثالثة أسباب للتغليب يف اللغةعليه، فه) أ/31(األسود
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  .بقصد) ب( يف -1
 .ورة امللك من س04 اآلية - 2
 .أو اإلفراد) ب( يف - 3
 .ال لعطف مثله عليه) ب( يف - 4
 .امللحقات) ب( يف - 5

 .و املستويف كتاب يف النحو ألفه القاضي كمال الدين بن مسعود. 2/46  ينظر األشباه و النظائر ج-6 
 .142/ 2و التذييل و التكمييل ج.1/460ينظر متهيد القواعد ج - 7

 عِجرا م ثُ﴿ التكثري حنو )1( ما أعرب إعراب املثىن وهو خمالف ملعناه، لقصد:الرابعة
البصكَر رتالبحرين، أو موافق له، ومل يصلح التجديد حنو:، حنو)3( واإلفراد)2(﴾ِني :

القمرين :  مثله حنو)4(ه، ال عطفاثنني، واثنتني، أو يصلح للتجريد وعطف مباينه علي
  .يف الشمس والقمر، والعمرين أليب بكر وعمر، فهو ملحق

 باملثىن تسمى مثناة، وإفاد كالم ابن مالك أا يقال هلا )5( الكلمات امللحقة:تنبيه
  .أمساء تثنية

  "ال تكاد التثنية توجد إال يف لغة العرب"، )6(قال صاحب املستويف: فائدة
فتكون عالمة للرفع يف الفعل املضارع إذا اتصل به ضمري تثنية أو وأما النون (

الزيدان يقومان، والزيدون : حنو) أو ضمري املؤنثة املخاطبة( مذكر )ضمري مجع
. وأنت تقومني يا هند. يقومون وأنتما يا زيدان تقومان، وانتم تقومون يا زيدون

  .فعالمة الرفع يف مجيع ذلك النون نيابة عن الضمة
 لو قال املصنف، إذا اتصل به ألف تثنية أو واو مجع لكان أحسن :األول: بيهانتن

يقومان الزيدان، : أو حرفني حنو. تقدم) ب( /ليشمل ما إذا كانا ضمريين كما 
  .ويقومون الزيدون

 ضمري هو املشهور، والذي عليه ةاملخاطب.  ما ذكره املصنف، من أن ياء املؤنثة:الثاين
  .7 خفش واملازين هو حرفاجلمهور وقال األ
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   .للتخفيف) ب( يف -1
و فتح القدير ص .842، إعراب النحاس ص )خمطوط.(263ينظر القراءة يف شرح اهلداية ص .  من األحقاف 17 اآلية -2

1633.  
له مؤلفات عديدة، ) هـ680ت (وابن فالح هو منصور بن فالح بن حممد بن سليمان اليمين النحوي . تفسريه) ب( يف - 3

 .2/474ة العارفني جهدي: ينظر. الكايف يف أصول الفقه: أشهرها
  من سورة يوسف 37 اآلية - 4
 ).ب(ال تدخل والذي أثبتناه من :  يف األصل- 5
 .و نصه ال تدخلون اجلنة خىت تؤمنوا . 54كتاب اإلميان برقم  .1/246 ينظر شرح النووي ج- 6
شرح التسهيل  و2/614، وشرح اجلمل البن عصفور ج1/330 البيت من الرجز وهو بال نسبة يف اخلصائص ج- 7
  .1/172اهلمع ج . 361 ورصف املباين ص 8/339 واخلزانة ج1/160والدرر ج. 1/58 واألشباه والنظائر ج 1/63ج

  .املسري ليال: شديد الرائحة        أسري:    الذكي:اللغة
 .ضمة ألا نائبة عنهاحيث حذف نون الرفع من الفعل يف غري موضع اجلزم والنصب تشبيها هلا بال" تبييت: " قوله:الشاهد فيه

 .واجهك) ب( يف - 8
و التذييل .1/63و شرح التسهييل ج.127البيت من الطويل و هو أليب طالب يف ديوانه ص . آخر) ب( يف - 9
  .الباهل الناقة اليت ال صرار عليها أي ما يشد على الضرع. احلامل من النوق  الالقح :اللغةو متهيد القواعد  ، .1/195ج

 . ستحتلبوها إذ حذفت نونه دون ناصب أو جازم و هو نادر  قوله : الشاهد فيه

 األصل يف هذه النون السكون، وإمنا حركت اللتقاء الساكنني، فكُسرت بعد :مسألة
الستثقال الكسرة . )1 (بعد الواو والياء طلبا للخفة األلف على أصله، وفتحت

وللثاين باجلمع، وقد تفتح بعد األلف أيضا، . تشبيها لألول باملثىن: وقيل. بعدمها
يفتح النون، وقد تضم معها أيضا، ذكره ابن فالح . )2(﴾ أتِعدانِني أَن أخرج﴿:قرئ

  . )4( بضم النون﴾ ترزقَانهطَعام﴿، واستدل مبا قرئ شاذا )3(يف مغنية
ال :"  ورد حذف هذه النون يف حالة الرفع يف النثر والنظم، ففي الصحيح:مسألة
  :)7(ال الشاعروق. )6(" اجلنة حىت تؤمنوا)5(تدخلوا

  .يذك بالعنرب واملسك ال)8(أبيت أسري وتبييت تدلكي   وجهك
  )9(وقال اآلخر
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 .ستحلبوها) ب( يف - 1
 .احملذوف) ب( يف - 2
 ).ب( ما بني املعقوقتني ساقط من - 3
 .هو نون الرفع) ب( يف - 4
والثاين ... الفكأحدها: وأما اجتماعها مع نون الوقاية فعلى ثالثة أوجه: "...1/62 قال ابن مالك يف شرح التسهيل ج- 5

وأن الباقية نون . فأكثر املتأخرين على أن احملذوفة يف التخفيف نون الوقاية. ويف احملذوف خالف...والثالث احلذف...اإلدغام
 ..." ومذهب سيبويه واألخفش عكس ذلك، وهو الصحيح. الرفع

الباقية نون الرفع، : فقيل: "...328وقال يف املغين ص . 331-1/330واخلصائص ج. 1/58 ينظر االشباه والنظائر ج- 6
 ". نون الوقاية، وهو الصحيح: وقيل

  
  لاِه بريا غَحِق الَ)1(اوهبِلتحي   سمتعنا ص ممه سرمو قَك ينِْإفَ

وهل .  إذا اجتمعت هذه النون مع نون الوقاية، جاز الفك واإلدغام واحلذف:مسألة
 أو نون )5("كـ"، وعليه سيبويه ورجحه )4( هي نون الرفع)3(]حينئذ [)2(احملذوفة

. )6(الوقاية وعليه املربد واألخفش األوسط، وأبو علي، وابن جين وأكتر املتأخرين
 أعقب الفتحة )واأللف(قدم الفتحة ألا األصل ) وللنصب مخس عالمات، الفتحة(

) والياء(.  أخت الفتحة يف التحريك ثلث ا ألا)والكسرة.(ا ألا تنشأ عنها
ص باألفعال ت ختم به لكونه عالمة خت)وحذف النون(أعقب الكسرة ا ألا بنتها 

وتشترك الفتحة بني األمساء ) أ/32(اختصاص األلف، الياء، الكسرة باألمساء 
يف االسم  (:األول): فأما الفتحة فتكون عالمة للنصب يف ثالثة مواضع.( واألفعال

  : حنو) مجع التكسري(واملوضع الثاين يف . رأيت زيدا، وعبد اهللا، والفىت:  حنو)رداملف
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 .مبزيدتني) ب( يف - 2
 . مزيدة) ب( يف - 3
 .فأن األلف األوىل) ب(يف  - 4
 .تاؤه زائدة) ب( يف - 5
 .األلف الثاين) ب( يف - 6

  
يف الفعل املضارع ( )1(]يف[واملوضع الثالث . رأَيت الِرجالَ، واهلنود واألسارى: حنو

لَن : من األشياء اخلمسة حنو) ومل يتصل بآخره شيء( دخل عليه ناصب )الذي
شخي ولَن ،ِربضىي .  

 املتقدمة يف عالمة الرفع )وأما األلف فتكون عالمة للنصب يف األمساء اخلمسة(
 فأخاك وأباك منصوبان وعالمة نصبهما األلف نيابة عن )رأيت أخاك وأباك: حنو(

وأما (. رأيت محاك وقَبلت فاك، ولقيت ذا مال: حنو) وما أشبه ذلك(الفتحة 
 يعين ما مجع باأللف )يف مجع املؤنث الساملللنصب ) ب(   /الكسرة فتكون عالمة 

 مما إذا كانت إحدامها أصلية واألخرى )2(والتاء مزيدتني، واحترزنا من مزيدتني
 )6( وألف الثاين)5(ه زائدةء أصلية وتا)4( كقضاة وأبيات، فإن ألف األول)3(زائدة

 وتاء أعين ما مجع بألف: زائدة وتاؤه أصلية، فإن ذلك ينصب بالفتحة، ومثاله
مزيدتني، رأيت اهلندات، واملسلمات، وسواء يف ذلك ما سلم بناء واحده، كما 
تقدم، أو تغري، كسجدات، وركعات، وسواء كان مفرده مؤنثا كما تقدم أو مذكرا 

  طبالت، صكإ



  التحقيق

 114

  
                                                 

س ر د (اللسان ... كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضربلبناء، وهورادق وهو ما أحاط بامجع س: سرادقات - 1
 .7/166ج).ق
شبه أزج غري مسدود الوجه وهو أعجمي ومنه أيواء ... والصفة العظيمة "1/200ج) أ و ن(اللسان : يوناتإ - 2

  .  الواوين ياءديوان، ودواوين، ألن أصله إوان فأبدل من إحدى: ومجاعة اإليوان أواوين وإيوانات مثل...كسرى
و هو مجع الساباط وهي سقيفة بني حائطني وقيل بني دارين وزاد آخرون من حتتها طريق نافذ . الساباطات) ب( يف - 3

 . 7/111ج) س ب ط(وجتمع على سوابيط وسباطات اللسان 
 . الكوفة) ب( يف - 4
 .وهو الصواب) ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل لغتهم- 5
 .وجبال راسيات: زيادة) ب( يف - 6
 . ومصغر املذكر الذي ال يعقل) ب( يف - 7
 .يقولون للواحد مى و اجلمع مى ... البهمى نبت : 2/172ج) ب هـ م ( يف اللسان - 8

  
 )3(وسابطات)2(، وحسامات، ومقامات، وإيوانات)1(ومحامات، وسرادقات

رمضانات، وشوالت، وذوات القعدة، وذوات وهارونات وحمرمات، وشعبانات، و
  .احلجة، وبنات عرس، وبنات آوى

وملا كان الغالب يف هذا اجلمع أن يكون مجعا ملؤنث ساملًا بناء واحده، مسوه مجع  
  .املؤنث السامل

ما ذكره املصنف من أنَّ هذا اجلمع ينصب بالكسرة هو مذهب البصرية، : تنبيه
لفتحة مطلقًا، وأجازه هشام منهم يف املعتل خاصة، كلغة،  نصبه با)4(وأجاز الكوفية

  .)5(وثبة، وحكى مسعت لغام
ما فيه تاء التأنيث مطلقا علم :  الذي جيمع باأللف والتاء قياسا مخسة أنواع:فائدة

املؤنث مطلقا، أي سواء كان ذا تاء أم ال وصفه املذكر الذي ال يعقل، كأيام 
ومصغر . ال املؤنث كحائض واملذكر العاقل كعامل، )6(وأشهر معلومات. معدودات

 8 و مى ، كدريهمات، واسم اجلنس املؤنث باأللف كحبلى)7(مذكر ماال يعقل
  .و صحراء
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  :فقال.  يف شرح األلفية)1( ونظم يف ذلك أبو إسحاق الشاطيب

   ونحو ذكرى    ودرهم مصغر وصحرا)2(    وِقسه ِفي ِذي التا
زاِقِل     ولـم للنسذا م راِقـل     وغَيالع رينـٍب ووصِف غَي  

:  أي يف املثىن حنو)يف التثنية( نيابة عن الفتحة )وأما الياء فتكون عالمة للنصب(
ينديالز املثىن حنوكائنا على) واجلمع(. رأيت يدين:  حدا مكسور رأيت الزإالَّ أ ،

  .ومفتوح ما بعدها، مكسور ما قبلها يف الثاين. )3(ولما بعدها مفتوح ما قبلها يف األ

، واجلمع بالفتح إمنا خص املثىن بالكسر: ")4(قال يف املطالع السعيدة) أ/33 (:تعليل
 لكل )5(فأعطي كال) ب(  /خلفة املثىن، وثقل الكسرة، وثقل اجلمع وخفة الفتح 

 األفعال اليت رفعها وأما حذف النون فيكون عالمة للنصب يف(".ليقع التعادل
 وهي الفعل املضارع املتصل به ألف تثنية، والفعل املضارع املتصل به، )بثبات النون

لن تفعال، ولن تفعلوا، : واو مجع، والفعل املضارع املتصل به ياء املؤنثة املخاطبة، حنو
ولن تفعلي، فلن حرف نفي، واستقبال، ونصب، وما بعده مضارع منصوب ا، 

  .صبه حذف النونوعالمة ن
لثبت مصدران، أما أحدمها فمقيس وهو ثبوت، وأما اآلخر : )6(]األول[ :تنبيهان

  أنظر . ذهب ذهـوبا قياسا، وذهـابا على غري قياس: فمسموع وهو ثبات، ومثله

                                                 
 .1/184ينظر املقاصد الشافية ج).ب(إضافة من ) الشاطيب (- 1
 .ذي اهلا) ب( يف - 2
 .ور ما بعدها يف القولإالّ أا مفتوح ما قبلها مكس) ب(يف   -3
 . وهو جالل الدين السيوطي- 4
 .كل) ب( يف - 5
 ).ب( مابني املعقوفتني ساقط من -6
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  .)1(الزموري يف شرح الشفا

  :)2( قد ثبتت النون حالة النصب كقوله:الثاين
   على أمساَء ويحكُما    ِمني السالَم وأنْ الَ تشِعرا أحدا          أَنْ تقْرَءاِن

 أتى ا بعد )والياء( )3( قدمها ألصالتها)وللخفض ثالث عالمات، الكسرة(
فأما الكسرة (أخرها ألنها دخيلة يف هذا الباب ) والفتحة(الكسرة ألنها ِبنتها 

يف االسم املفرد ( )4(]الوضع األول[ )فتكون عالمة للخفض يف ثالث مواضع 
 عبارة )6( الذي فيه تنوين الصرف وهو تنوين التمكني، وهذه)5(]أي [)املصرف

فيقولون يف الذي ال ينصرف، الذي ال . البصريني وأما الكوفيون فعبارم، ارى
مررت بزيد، مررت، فعل ماض وفاعل، والباء : ومثال الفرد املنصرف. )7(جيرى
  .  وعالمة جره الكسرة)8(جر، وزيد جمرورحرف 

                                                 
 .6/48ج) ذ هـ ب(  و 3/6ج) ث ب ت(اللسان : ينظر.  مل أقف عليه - 1
 وشرح 407واملفصل ص . 2/460 واإلنصاف ج1/331ينظر  اخلصائص ج.  البيت من البسيط، وهو جمهول القائل-2

واألشباه والنظائر . 655و36 واملغين ص 4/138 والتوضيح ج1/445وشرح اجلمل البن عصفور ج. 8/65املفصل ج
، وجمالس ثعلب  2/549وسر الصناعة  ج. 220اجلين الداين ص . 192 جواهر األدب ص 8/420واخلزانة ج. 1/174ج
  .4/128والتخمري ج . 4/380، واملقاصد النحوية ج 290ص

  .والبيت واضح املعىن. اسم املرأة اليت يتغزل ا الشاعر:  أمساء:اللغة
. حيث أثبت النون مع أن املصدرية الناصبة، حقها أن حتذف وإمنا صاغ له فعل ذلك للضرورة" أن تقرآن: " قوله:الشاهد فيه

وذهب ابن . البصرة مصدرية مشبهة مبا، لذا أبقي الفعل بعدها مرفوعا بالنون وهذه لغة بعض العرب وهو مذهب " أن"و أن 
 .   وهو مذهب الكوفيني. جين والفارسي إىل أا املخففة من الثقيلة وليست املصدرية اخلاصة بالفعل املضارع

 ".ألنّ األصل يف اإلعراب احلركات، واحلروف فرع عنها: " ما يلي) ب(جاء يف هامش   -3
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 .وهذه) ب( يف - 5
 .أي املنصرف) ب( هامش  يف- 6
 .أي الذي ال ينصرف) ب( يف هامش - 7
  .جمرور به) ب( يف -8
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مررت برجاٍل، فالباء حرف :  حنو)ومجع التكسري املنصرف(: )1(]املوضع الثاين[

  .جر، ورجال، جمرور به، وعالمة جره الكسرة
مررت ندات، فالباء حرف جر، :  حنو)ومجع املؤنث السامل(: )2(]املوضع الثالث[

كما  املنصرف، هِلم لَم يقلْ في:  الكسرة، فإن قلتوهندات جمرور به، وعالمة جره
قال يف األولني؟قلت مل يقل ذلك إما ألنه واسطة بني املنصرف و غري املنصرف و هو 
قول الفارسي وابن جين وابن احلاجب واجلزويل، واألندلسي، وابن العلج صاحب 

" س" صدر  الواسطةوإما ألنه الزم االنصراف، وهو قول األكثرين، وبنفي.  البسيط
يف . (نيابة عن الكسرة) وأما الياء فتكون عالمة للخفض (.)3(يف مجع اجلوامع
 أي )ويف التثنية(. مررت بأخيك، وأبيك، ومحيك، وحنو ذلك:  حنو)األمساء اخلمسة
. مررت بالزيِدين:  كائنا على حده، حنو)واجلمع(. مررت بالزيديِن: يف املثىن، حنو

يف االسم الذّي ( نيابة عن الكسرة )عالمة للخفض) ب( /الفتحة فتكون    وأما (
  ).ال ينصرف

، وهو املعرب، وغري متمكن وهو املبين وهو ما )4(متمكن:  االسم ضربان:حترير
، واالستفهام، )5(أو معناه كأمساء الشرط) أ/34(أشبه احلرف يف وضعه كالضمائر 

ء األفعال أو افتقاره كاملوصوالت، أو لفظه وكأمساء اإلشارة، أو استعماله كأمسا
   متمكن أمكن وهو :واملتمكن قسمـان.  االمسيتني)6(كحاشى، االمسية، ومنذ ومذ

                                                 
  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .123 /1مهع اهلوامع ج:  ينظر- 3
 .وهو الغالب وهو املعرب) ب( يف - 4
 .الشروط) ب( يف - 5
 . ومذ ومنذ) ب( يف - 6
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 .207ص: مقدمة  اجلزويل: ينظر- 1
 .2/40ج. ينظر األشباه و النظائر - 2
 . 8 ينظر التحفة الوردية ص- 3
 .وقولنا) ب( يف - 4

  
املنصرف ومتمكن غري أمكن وهو الذي ال ينصرف، وهو الذي أشبه الفعل يف كونه 

السم من فرعا يف جهتني من اجلهات اآلتية إن شاء اهللا تعاىل، كما أنَّ الفعل فرع ا
العدل، والوصف، : جهتني، اشتقاقه منه، وافتقاره إليه، واجلهات اليت تكون ا الفرعية
. نون، ووزن الفعلالوالتأنيث، واملعرفة، والعجمة واجلمع، والتركيب، وزيادة األلف و

أن يكون مفردا مذكرا نكرة : " ووجه الفرعية فيها أنَّ أصل االسم، كما قال اجلزويل
ع غري وصف، وال مزيد فيه، وال معدول وال خارج عن أوزان اآلحاد وال عريب الوض

  .)1("مواطئ للفعل يف وزنه الغالب عليه، وال املختص به
 ما ال ينصرف، هو ما وجد فيه على وجه خاص علتان من علل تسع، أو علة :توضيح

  :)2(تقوم مقام علتني، وجيمع العلل املذكورة قوله
  ِنيثٌ ومعِرفَةٌ       وعجمةٌ ثُم جمع، ثُم ترِكيب   عدلٌ ووصف وتأْ

 نُ فعٍل وهذا القول تقريبزوو          ة من قبلها أَِلفاِئدنُ زوالنو     
  :)3(وقال ابن الوردي رمحه اهللا تعاىل يف حتفته

يٍة كتاِحـدٍع أو وِتس ـًا حاز علتـني            ِمن   ِنالَ تصرف اسـم
  فَاعِدلْ صف أنثْ عرف أَعِجم ِاجمِع         رِكب وِزد والِفعل ِزنه متنِع

ـّة    وأَلفًا التأِْنيـِث والـجمِع الـِتي             قَـامت مقام علّـة وعل
   على وجه خاص، ألنه ليس كل ما فيه علتان فرعيتان مطلقا مينع صرفه، أال ترى)4(وقلنا
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 ).ب(يف األصل بياض و الذي أثبتناه من  - 1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .مجيعه) ب( يف - 3
 .56ص: شرح اللمحة:  ينظر- 4
 .حنو) ب( يف - 5
 .ألنّ وجود ألف التأنيث) ب( يف - 6
 .و قد تصرف الشارح يف القول .484-2/483ج. القواعد، للمقري:  ينظر- 7

  
اجلمود والتذكري، إال أنَّ )1(عـن  قائمة، فيه الصفة والتأنيث ومها فرعان: أنّ حنو

 يعترب التأنيث الذي بغري األلف إال مع العلمية، ألنه ال يكون الزما إال الواضع مل
: التأنيث، املقصورة واملمدودة حنو) ب(   /ألفا : "ابن الوردي يف شرح حتفته. معها

كل من هذه الثالثة يقوم مقام )2 (]و[مع كمساجد ومصابيح حبلى، ومحراء، واجل
علّتني، ألن التأنيث مبرتلة علّة، وكون التأنيث الزما لكلمة غري مفارقها مبرتلة علة 

وأما اجلمع فكونه مجعا مبرتلة علة، وكونه على صيغة منتهى . أخرى، فكأنه فيه علتان
". مجع التكسري مبرتلة علة أخرىاجلموع أي على صيغة ميتنع مجعها بعد ذلك على 

مساجد، ال نظري له يف اآلحاد، وهو مرتل : "ويف النكت على اللمحة البن هشام حنو
 ألنه مجع انتهت إليه اجلموع، ووقفت عنده، فلم جتاوزه )3(عندهم مرتلة مجعني
  .)4("فكأنه مجع مرتني

ل النحويون، وإمنا لزوم الشيء كوجود مثله، ومن مث قا" يف القواعد للمقري :فائدة
"  علّة، ولزومها كوجود علّة أخرى)6( محراء من الصرف، ألن وجودها)5(امتنع مثل
  .)7(انتهى
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 . أي املختص باملنع)  ب( يف - 1
 .03اآلية  . النساء" فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن الِنساِء مثْىن وثُالَثَ ورباع: " أي كقوله تعاىل-2
 ). ب( ساقط من  ما بني املعقوفتني-3
 . ابن شعبان مل أقف عليه - 4
 .اموع) ب( يف - 5
 . تع يعين الفعل وعى يعي واعيا- 6
 ).خمطوط(101ص.  الوسائل إىل معرفة األوائلينظر- 7

  
 باملنع )1( ألفا التأنيث واجلمع الذي ال نظري له يف اآلحاد كلّ منهما يستأثر:تنبيه
 ، ومنوالبد من جمامعة العدل والزيادة، ووزن الفعل، العلمية أو الوصفية)  أ/35(

جمامعة العجمة و التركيب و التأنيث العلمية فقط أمثلة ما مينع من الصرف عمر و 
، وفاطمة وسلمى، وصحراء، وإبراهيم، )2( وموحد إىل األربعةآخر و أحاد

  .ومساجد، ومعدي كرب، وسكران وعثمان وأمحد وأمحر
لعلمية،  ألف اإلحلاق املقصورة، ومتنع مع ا: زاد بعضهم علة عاشرة وهي:تنبيه

 )3(]ابن[ونظم على ذلك القاضي. كأرطى مسمى به خبالف املمدودة كَِعلْباَء
  : )5( رمحه اهللا تعاىل يف كتاب امع، فقال)4(شعبان

ِرفصنِف ما ال يرا ِفي العدرجم        ِرفٍر عشـِن ِمـن عيِبِعلَّت ـمِاس       
فرعو تأَن ،ِصفِدلْ، وِعفاعت احلَق ِزدو ِكبِزنْ، رجم، وأع        عم6(، ِاج(.  

فاعدل، ِصف اخل، وكذا قوله ابن الوردي، فاعدل ِصف اخل نقل :  تتعلق بقولهفائدة
 مبهملة -عن تذكرة ابن الصايغ)7(يف كتاب الوسائل إىل معرفة األوائل" س"

  :، وهو أول من سلك هذا املسلك)1( قال أبو العميثل يف عبد اهللا بن طاهر-فمعجمة
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البغية ج :. ينظر. له خمتصر الصحاح: عامل بالعربية واألدب) هـ720-هـ645( ابن الصايغ هو حممد الدمشقي - 1
  10/2888ينظر البداية و النهايةج) 240ت(بو العميثيل فهو عبد اهللا بن خليد شاعر عباسيأما أ.  1/84
 .10/2888و البيتان يف البداية و النهاية ج.وصف) ب( يف - 2
 . ودار وكاف) ب( يف - 3
 :....قلت: فائدة) ب( يف - 4
 . 70التقريد و التصويب من التعريفات ص ) ب( يف األصل التوقيف و يف - 5
 :قلت. فائدة) ب( يف - 6
 . يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) فيه (- 7
من العلماء الذي برزوا يف علم القراءات واألصول وعلم التفسري، واللغة ) هـ643ت ( السخاوي هو، علي بن حممد - 8

 الشذرات ج .15/64معجم األدباء  ج: ينظر. له مؤلفات منها شرح املفصل، وشرح حرز األماين للشاطيب. واألدب
 . 44-2/43، واألبيات ذكرها السيوطي يف االشباه والنظائر ج4/332  جواألعالم. 2/311  جوانباه الرواة 5/222
 .هو) ب( يف - 9

  .يـا مـن يـحاول أن يكـون جالل     كجـالل عبـد اهللا أنصت وامسـع
ِعفو قد2(أَص(اِردكَاِف وو فَحِملْ    واصتواح ِصفانو دجو ،)3(عجاشو لُمواح .  

مة يف مجل  مبعان متالئى، وهو أن يؤت)5(قريرهذا يسميه البديعيون الت: )4(قلت
  .مستوية املقدار

 كل ما أثر التعريف فيه منع الصرف، يصرف إذا كان نكرة خبالف الذي :)6(فائدة
  : )8(، واحتوى على بيان ذلك نظم الشيخ علم الدين السخاوي)7(مل يؤثر فيه
       ماِجـسدح ى ثُلَـبمح ماُءرب عهاد      ـكْوسانُري تأَهُ لوحادأَ وحرـم  
  ـكَرن تو أَتفَرـا عا م إذَاٌءو س        تتا أَمفَي كَرفصتت لَم ةٌتي ِسِذفَ       
           ومع عمر قُلْ حضرموٍت يسطَـر بني ز طلحةُمـياِهرب، ِإوعثمانُ       
  رصحك يا يف ذاب، والبتركِّا ن إذَ       اهفُ صراَءة جـبع سدداع فَدمحوأَ       

ه أل معرفة كانت أو موصولة، أو زائدة أو ت إذا أضيف ما مل ينصرف أو دخل:تتمة
  ِفي أَحسِن ﴿:يف لغة طيء، جر بالكسرة اتفاقا كقـوله تعاىل" أم ")9(بدهلا، وهي
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 . من سورة التني04 اآلية - 1
 . من سورة  هود    24 اآلية -2
. من قصيدة ميدح فيها الوليد بن يزيد. 192 وهو البن ميادة، وامسه الرماح بن األبرد يف ديوانه ص:  البيت من الطويل- 3

، املغين ص 164، 1/67، والتوضيح ج 1/78شرح املفصل ج . 1/259، واألنصاف ج40والبيت يف كتاب ليس ص 
واملقاصد . 1/164، شرح شواهد املغين ج 2/451 وسر الصناعة ج 1/85األمشوين  ج. 2/226واخلزانة ج . 57

  .1/87الدرر ج . 1/36، شرح الشافية للرضي ج 1/32ظائر ج ، األشباه والن1/218النحوية ج 
  .والبيت ظاهر املعىن. ما بني الكتفني: كاهله.   مجع عبء وهو ما ثقل على اإلنسان محله:  األعباء:اللغة

زن على يزيد وهو علَم، وقد جره الشاعر بالكسرة وهو يف األصل ممنوع من الصرف، للعلمية وو" أل" دخول :الشاهد فيه
 .  ألن املمنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل جر بالكسرة، وكذلك إذا أضيف، كما يف اآلية األوىل. الفعل

املقاصد النحوية . 1/50شرح التسهيل ج " أإن شئت من جند بريقا تألقا"وهو لبعض الطائيني و قبله.  البيت من الطويل- 4
  1/88 والدرر ج 1/42شرح األمشوين ج . 1/222ج 
وقيل اخلفة . اجلنون: أولقا.   وهي لغة لبعض العرب. األرمد أي اللون الرمادي مييل إىل السواد وأصلها األرمد:  أم أرمد:ةاللغ

  .من النشاط كاجلنون
التعريف " أل"وهي لغة من لغات العرب، وملا كانت مبرتلة " أم"التعريف " أل"حيث قلبت " أم أرمد: قواه:الشاهد فيه

 .صرفته وجر بالكسرةودخلت على االسم 
 .منه) ب( يف - 5

  :)3(قال الشاعر". )2(﴾كاألعمى واألصم﴿.﴾)1(تقِْوٍمي
ـُه     .         رأَيت الوليد بن اليزيد مباركًا   شـديداً بأعباِء اخلالفَِة كَاِهل

  :)4(وقال آخر
  .تبيت ِبلَيل أَم أَرمِد اعتاد أو لقَا           ..........................    

 وهل هو حينئذ باق على منع صرفه، وإمنا جر بالكسرة ألمن دخول. ليل األرمدبأي 
 خواص االسم، فضعف فيه شبه الفعلأو مصروف ألنه دخله خاصة من . التنوين فيه
، باإلضافة إحدى علتيه، كالعلم، فانه تزول منه العلمية )5( مازالت فيهبنيأو يفصل 

  فال فيه : ودخول األلف و الالم، فيصرف، وما ال كالوصف، حنو
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 .1/86اهلمع ج: ينظر" س) "ب(يف  - 1
 .عند) ب(يف  - 2
 .1/86ينظر اهلمع ج.الزجاجي) ب(يف  - 3
 .1/211البسيط ج:  ينظر- 4
 . من سورة العلق18 اآلية - 5
 . من سورة  آل عمران186اآلية   -6
 ).ب( وكذا من 04إضافة من األجرمية ص) يف( - 7

  
 ، والثالث)3( السريايف والزجاج)2(، وعليه)1( عند السيوطيخالف والثاين هو املختار

  ).أ/36.(اختاره كثري من املتأخرين
 اصطالح الكوفيني يف املنصرف وغري املنصرف، ارى وغري ارى، قاله :فائدة

. وهو حذف احلركة) السكون (إحدامها) وللجزم عالمتان.()4(صاحب البسيط
واحترزنا . حرف العلة أو نون الرفع للجازم) ب(  /وهو سقوط ) احلذف(وثانيهما 

فإن الواو حذفت خطا تبعا حلذفها يف " )5( ﴾دع الزبانيةنس﴿: بقولنا للجازم من حنو
 فإن النون حذفت لتوايل النونات، ولكلّ ﴾)6(لَتبلُونَّ﴿: اللفظ اللتقاء الساكنني، وحنو

كون عالمة للجزم يف فأما السكون في(من السكون واحلذف موضع خيتص به 
 إذا دخل عليه جازم ومل يتصل بآخره شيء من )الفعل املضارع الصحيح اآلخر

فعل مضارع : حرف نفي وجزم، ويقُم: مل يقُم، فَلَم: األشياء املتقدمة، وذلك حنو
 موضعني يف )وأما احلذف فيكون عالمة للجزم(. جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون

أي الذي آخره حرف من حروف العلة الثالثة، ) رع املعتل اآلخر الفعل املضا)7(يف(
  مل يدع، ومل خيش ومل يرم، فكل من يدع، وخيش، : ، حنو)وأي(وجبمعها قولك 
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 .فكل من خيشى، ويدع، ويرم) ب(يف  - 1
 .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) احملذوف (- 2
 .فيه) ب( يف - 3
 .1/290و كذا يف شرح التصريح ج. ال يقدر) ب( يف - 4
 ).ب( بني املعقوفتني ساقط من ما -5
 .1/290و شرح التصريح ج) ب(و التصويب من . يف األصل و اكتفى به - 6
 . ف حلرف العلةباحلذ) ب( يف - 7
 .1/290 ينظر شرح التصريح ج- 8

  
مضارع جمزوم بلم، وعالمة جزمه حذف حرف العلة نيابة عن السكون، ،)1(ويرم

 من خيش األلف، )2(فاحملذوف من يدع، الواو، والضمة قبلها دليل عليها و احملذوف
  .والفتحة قبلها دليل عليها، ومن يرم الياء، والكسرة قبلها دليل عليها

، )3(القول بأن عالمة اجلزم فيها:" رمحه اهللا تعاىل يف التصريح" خ" قال الشيخ :تنبيه
  حذف حرف العلة، إمنا يتمشى على قول ابن السراج، ومن تبعه، بأن هذه األفعال

  .عراب بالضمة يف حالة الرفع، والفتحة يف األلف يف حالة النصب فيها اإل)4(يتقدر ال

وعلل ذلك بأن اإلعراب يف الفعل فرع فال حاجة إىل تقديره فيه، خبالف االسم، 
. من قوى البدن إن وجد فضلة أزاهلا، وإال أخذ: وجعل اجلازم كالدواء املسهل

 سيبويه ملا دخل ى قولىل تقدير اإلعراب فيها، فعل إ)5(]رمحه اهللا[وذهب سيبويه
 زوم، واملرفوع )6(ااجلازم حذف احلركة املقدرة، واكتفىمث ملا صارت صورة ا ،
، فحرف العلة حمذوف عند اجلزم ال به، )7(واحدة فرقوا بينهما حبذف حرف العلة

  )8(.وعلى قول ابن السراج اجلازم حذف نفس حرف العلة
  :   لبعضهم يف مليح حنوي:مستملحة
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 .اثنني) ب( يف - 1
 .مل يضربا ومل تضربا) ب( يف - 2
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
وشرح التسهيل . 1/330وهو بال نسبة يف اخلصائص ج" لوال فوارس من نعٍم وأسرتهم"وقبله .  البيت من البسيط-  4
، 1/448و سر الصناعة ج 1/205 واخلزانة ج 8/271ج) ص ل ف( واللسان . 324و 269واملغين ص . 1/36ج

  .42/ ج2واحملتسب . 2/674شرح شواهد املغين ج . 3/576شرح األمشوين  ج. 266اجلين الداين ص 
.   أسرة الرجل أو أهله وهي هنا مبعىن رهطه: أسرم. نعم بضم النون وسكون العني اسم قبيلة. مجع فارس:  فوارس:اللغة

  . وهو اسم لوضع. يوم من أيام العرب: الصليفاء
فرفع : "1/37يف شرح التسهيل ج: وقال ابن مالك" يوفون"الفعل املضارع " مل"حيث مل جتزم " مل يوفون" قوله :الشاهد فيه
 ". وهي لغة القوم" الفعل بعد مل

 .بني شيئني) ب( يف - 5
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 6
 .11/188ج) ف ص ل( للسان ا: ينظر- 7

     ألف القوام وواو صدغيك بعدها    ياء الغذار املستـدير حملنـيت 
  )        ب(  /    أعللن جسمي بالصدود فسميت    عند النحاة لذا حروف العلة

 )1( وهي الفعل املضارع املتصل به ألف تثنية)ويف األفعال اليت رفعها بثبات النون (
  ومل تضربوا: رع املتصل به واو مجع حنو، والفعل املضا)2(مل تضربا أو مل يضربا: حنو

 ياء املؤنثة املخاطبة،حنو مل تضريب، )3(]ضمري[مل يضربوا، والفعل املضارع املتصل به 
فكل من هذه األفعال جمزوم بلم، وعالمة جزمه حذف النون نيابة عن 

  :)4(وقد ثبتت النون مع اجلازم، قال الشاعر) أ/37(السكون
ـَوم الصليـغاء، مل يوفُونَ ِبالـجاِر........             ..............           ي

  . قاله ابن أيب الفتح البعلي يف شرح اجلرجانية
لفصل يف اللغة هو : " قال الشيخ جربيل رمحه اهللا تعاىل يف شرح اجلرومية):فصل(

  هو : صطالحويف اال. )7( اللغة هو التمييز)6(]يف[الفصل :  وقيل)5(احلاجز بني الشيئني
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له تآليف أشهرها شرح املختصر خليل ينظر شجرة النور ص ). هـ954ت (أبو عبد اهللا حممد بن احلطاب املكي :  هو- 1

270. 
  .   يعين به خمتصر اإلمام خليل يف الفقه املالكي، وهو مشهور ومتداول-2
 .أني كنت كثريا ما أنتقد) ب( يف - 3
 .قَصد) ب( يف - 4
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 .بدل مفصل) ب( يف - 6
 .بالنكرة) ب( يف - 7

  
  .انتهى" ما يفصل بني أجناس املسائل وأنواعها، وبني أنواع املسائل وأجناسها

الفصل : " )2(رمحه اهللا تعاىل يف شرح املختصر)1(وقال الشيخ حممد بن احلطاب: قلت
قال الراّعي رمحه اهللا تعاىل يف شرحه " اسم لطائفة من املسائل تشترك يف حكم

 أنتقد على الشيخ رمحه اهللا تعاىل هذا )3(ِاعلم بأين كنت: "الصغري على اجلرومية
هذا كتاب صغري كرر فيه باب معرفة عالمات اإلعراب، مث ظهر يل : الفصل، وأقول

بعد ذلك أنه إنما كرره اعتناء بالباب، ألنه أصل مجيع اإلعراب فكرره بعبارة 
  . )5(]"رمحه اهللا تعاىل[ للتسهيل على املبتدئني )4(ملخصة قصدا

وقسم (يريد وحذفها وهو السكون ) قسم يعرب باحلركات: نا قسمتاملعربا(
  . يريد وحذفها، وهو إما حذف العلّة، وإما حذف النون)يعرب باحلروف

يعرب ( من مجل، ومجلة )6(بدال مفصال) قسم: ( حيتمل أن يكون قوله:تنبيه
) يعرب باحلركات(ءا ومجلة ، يف حمل الرفع  صفة، وحيتمل أن يكون مبتد)باحلركات

 املسوغ له: ؟ قلت)7(هو نكرة فما املسوغ لالبتداء به: فإن قلت. يف حمل الرفع خرب
   كونه،
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 443 واملغين ص 1/172وابن عقيل ج. 1/58 والكتاب ج159يف ديوانه ص .  البيت من املتقارب وهو المرئ القيس-1
   . 2/866غين  جوشرح شواهد امل. 2/124 احملتسب ج 1/545املقاصد النحوية ج . 1/373واخلزانة ج . 591و

وصف أنه طرق حمبوبته على خوف من الرقباء، فجعل يزحف إليها، أي ميشي رويدا لئال حيس به : " قال األعلم:ومعىن البيت
حتصل عني " وإنما أراد اجلنس مقسما على حالتني. ومل يرد ثوبني خاصة. فتذهله تلك احلال حىت ينسى أحد ثوبيه وجير اآلخر

إذا كان الكالم يف معرض التنويع و التقسيم و جواز اإلبتداء بالنكرة : و الشاهد فيه.  الكتابامش. 1/58الذهب ج
 .التفصيل كما هو عجز البيت و فيه شاهد آخر جواز حذف الضمري من اخلرب اجلملة 

. 515لوب ص وبال نسبة يف مثار الق. 1/58 يف الكتاب ج374 البيت من املتقارب وهو للنمر بن تولب يف ديوانه ص - 2
. 1/565املقاصد النحوية ج . 123ومحاسة البحتري ص . 77والفضة املضية ص . 328-1/310وشرح التسهيل ج

 . كالشاهد الذي قبله: الشاهد فيه. والبيت واضح املعىن. 2/22الدرر ج 
 .يوم) ب( يف -3
 ). ب( يف األصل ضابط والذي أثبتناه من - 4
 .04ص . ثبتناه من األجرومية نصب، والذي أ) ب( يف األصل و- 5
 .04خفض، والذي أثبتناه من األجرومية ص ) ب( يف األصل و- 6
 . يقتضيها السياق) ب(إضافة من )  مررت(- 7

 
 :)1(يف معرض التقسيم، مثل قوله

  قبلت زحفا على الركبتني         فثوب نسيت وثوب أجرفأ              
  :   )2(وقوله

  ـوم لنـا          ويوم نسـاء ويوم نسـر علينا وي)3( فيـوم             
االسم املفرد، ومجع التكسري، ومجع املؤثث : فالذي يعرب باحلكات أربعة أنواع(

 ما كان 4ضابطه) املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء) ب(   /السامل، والفعل 
إن كان مما ) وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، وختفض بالكسرة(رفعة بالضمة 

وخرج عن ذلك ثالث أشياء مجع (إن كان مما جيزم ) وجيزم بالسكون(ض خيف
واالسم الذي ال ينصرف . (رأيت اهلندات: حنو)  بالكسرة)5(املؤنث السامل يصب

   )1(والفعل املضارع املعتل(د ويف مساجد  بأمح)7(مررت: حنو) بالفتحة)6(خيفض
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  .املعل) ب( يف -1
 .04جزم، والذي أثبتناه من األجرومية ص ) ب(يف األصل و  -2
 .و مل يرم و مل خيشى ) ب( يف - 3
 . جاجي يف كتاب اجلمل يقصد أبا القاسم الز- 4
  .يفهم) ب( يف -5
 .حنو) ب( يف - 6

  
والذي يعرب  ()3(ش، ومل يرِممل يغز، ومل خي: حنو)  حبذف آخره)2( اآلخر جيزم

التثنية، ومجع املذكر السامل، واألمساء اخلمسة، واألفعال : باحلروف أربعة أنواع
 )ويفعلون(بالتاء الفوقانية ) وتفعالن(بالباء التحتانية ) اخلمسة وهي يفعالن

  .بالفوقانية) وتفعلني(بالفوقانية ) وتفعلون. (بالتحتانية
قال يف أول الباب لكان أحسن، وهو تابع للشيخ أيب لو قال مثل ما : "الراعي
 )5(ليفهم)أ/38(، وإمنا كانت عبارته أوال أحسن ألنه رمبا  يف هذه العبارة)4(القاسم

فعالن ني: )6(املبتدئ من كالمه هنا، أن هذا خاص ذا البناء، وال يدخل فيه مثل
نيابة عن ) فترفع باأللففأما التثنية (".ويستفعالن شبه ذلك من سائر أمثلة األفعال

الضمة حنو جاء الزيالكسرة حنونيابة عن الفتحة و) وتنصب وختفض بالياء. (اِند :
رأيت الزيدِنيومررت بالز ،ينيابة عن ) وأما مجع املذكر السامل فريفع بالواو. (يِند

رت رأيت الزيدين، ومر:  حنو)1 ()وينصب وخيفض بالياء(الضمة، حنو جاء الزيدون 
جاء أخوك : نيابة عن الضمة، حنو) وأما األمساء اخلمسة فترفع بالواو(بالزيدين 

: نيابة عن الفتحة حنو) وتنصب باأللف( وأبوك ومحوك، وذو مال، وهذا فوك 
نيابة عن الكسرة ) وختفض بالياء. ( مال، وقبلت فاكارأيت أخاك وأباك ومحاك، وذ

  مررت : حنو
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 .نيابة عن الفتحة و الكسرة ) ب( يف - 1
 ). ب(إضافة من ) أبيك (- 2
  .الطرقات) ب( يف -3
 .وما أثبتناه هو املناسب. مجع العربية يف ثالث كلمات) ب(ويف . لقد مجع العربية يف ثالثة. األصل( يف - 4
  .رمحه اهللا) ب( يف - 5

من علماء التفسري ) 597-510(أبو الفرج عبد الرمحن بن علي من حممد اجلوزي التيمي البكري : وابن اجلوزي هو
صفة الصفوة، تلبيس . املنظم يف تاريخ امللوك واألمم. زاد امليسر يف علم التفسري: أشهرها: له تصانيف كثرية. واحلديث والفقه

 .3595/ 13 جالبداية و النهاية: اخل ينظر...إبليس
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6

  
  . مال، ونظرت إىل فيكيوذ، ومحيك، )2(بأخيك وأبيك

 إذا أنا بصيب أو قال بصبية معه، )3(بينما أنا يف بعض الرباري: " قال األصمعي:فائدة
قربة، وقد غلبته، فيها ماء، وهو ينادي يا أبت أدرك فاها، غلبتين فوها، ال طاقة يل 

يف  )5(نقله ابن اجلوزي. )4(فو اهللا لقد مجع العربية يف ثالث كلمات: بفيها، قال
الزيدان : نيابة عن الضمة، حنو) وأما األفعال اخلمسة فترفع بالنون. (كتاب األذكياء

وتفعالن يا زيدان، وتفعلون يا زيدون، وتفعلني ). ب/ (يفعالن، والزيدون يفعلون  
فَِإنْ ﴿:، حنو)6(]نيابة عن الفتحة والسكون)[ وتنصب وجتزم حبذف النون. ( يا هند

لَنا ولوفْعت الَملوفْعاحلركات : حاصل عالمات اإلعراب عشرة أشياء": "خ ")1(﴾ ت
زم والنون وحذفها للناصب، االثالث والسكون، واألحرف الثالثة، وحذفها للج

وملا أى الكالم على املقدمات، وهي الكالم وأجزاؤه، وما تعرف به . )2("واجلازم
ده ومعرفة عالماته بسطا  أقسامه، وموار)3(]وذكر[تلك األجزاء، وحد اإلعراب

  وإجيازا شرع يف املقاصد،
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 .  من سورة البقرة64 اآلية - 1
  . 50شرح األجرومية للشيخ األزهري ص : ينظر. اجلادم) ب( يف -2
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -4
 .لتنوعها) ب( يف - 5
 .ة وحمفوضة وتابعة ومتبوعةإىل مرفوعة ومنصوب) ب( يف - 6
 .وهذا) ب( يف - 7
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 .ما تترقب) ب( يف - 9

 . 47 ينظر شرح العزي ص- 10

  
فعال األمل قدم الشيخ رمحه اهللا تعاىل الكالم على : فإن قلت) باب األفعال(: فقال
خر الكالم على األمساء وكان ينبغي أن يكون العكس، ألن االسم قبل الفعل، وأ

ه عنه، باإلخبارية وعنه؟لسمو  
والكالم على األمساء يستدعي طوال )4(] األمساءعن[فعال خمتصباب األ: قلت
 )7(، ونكرة ومعرفة، وهذه)6(، إىل مرفوع ومنصوب وخمفوض وتابع ومتبوع)5(لتنوعه

األنواع يتنوع غالبها إىل أنواع ومن عادة املؤلفني تقدمي ما هو األخصر، وتأخري ما 
. ذي هو احد مدلويلألن أنواع الزمان ال) ثالثة(أنواعها ) األفعال. (يستدعي طوال

: والثاين.  زمان انقضى وهذا احد مدلويل املاضي أحدها:منها ثالثة)8(]واحد[كل 
 والقياس يقتضي -يفتح الباء على املشهور-زمان مل يأت، وهو املسمى باملستقبل

 وجوده بعد زمانك الذي أنت )9(ترقبل، واملراد به ما كسرها، فيكون اسم فاع
أحد مدلويل الطب وكذلك الفعل املضارع املقترن وهو . 10تزاينفيه، قاله السعد التف
: التقتزاين. الزمان احلاضر، وهو املسمى باحلال) أ/39(:والثالث.  بعالمة االستقبال

  ضها بعضا من غري فرط ع واملستقبل يعقب ب)2(أجزاء من طريف املاضي)1(املراد به
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 . و هو  املناسب) ب( يف األصل ا والذي أثبتناه من - 1
 .احلاضر) ب( يف - 2
 .بذلك) ب( يف - 3
 .  58ينظر شرح العزي ص.انتهى) ب( يف - 4
فأما احلال ففيه خالف بني : "...1/127قال ابن عصفور يف شرح اجلمل ج.  الذين أنكروا احلال هم الكوفيون-  5

منهم من أنكره وأنكر زمانه ومنهم من أنكره وأثبت : واملنكرون له على قسمني. النحويني، فمنهم من أنكره ومنهم من أثبته
ن احلال أوقَع أم مل يقع؟ فإن وقع فهو ماض، وان مل يقع فهو مستقبل، أخربونا عن زم: فحجة من أنكر زمانه أن قال. زمانه

إنَّ زمن من احلال لقصره يتعذر األخبار عنه ألنه الزمن املتوهم الفاصل بني املاضي : فاجلواب. وال سبيل إىل قسم ثالث
 7/224وابن يعيش ج. 86اإليضاح يف علل النحو ص : و ينظر".واملستقبل

 .لسعد التفتزاين  لعله يقصد ا- 6
 .ارد) ب( يف - 7
 .وهو املناسب) ب(والذي أثبتناه من . واستأنسوا لكون األزمنة.  يف األصل- 8
والبيت يف شرح ابن . وهو أحد أبيات معلقته املشهورة.110 البيت من الطويل وهو لزهري بن أيب سلمى يف ديوانه  ص- 9

     .65واملعلقات السبع ص  . 95ومجهرة أشعار العرب ص . 121، تلخيص املفتاح ص 1/129عصفور للجمل ج
أي أن قلبه عِمي " عم"فقال . وماهو حاضر، ولكنه ال يعلم ما هو آت. مبا فات من األحداث.  أنه حييط علما:ومعىن البيت

  . عن اإلحاطة مبا هو منتظر
 على من زعم أن األزمنة اثنان مها املاضي واملستقبل وفيه رد. واستدل به الشارح على أنَّ األزمنة ثالثة ماض وحاضر ومستقبل

 . دون احلاضر
 .قال) ب(يف  - 10
 .استشهد به على أن األزمنة ثالثة ماض حاضر مستقبل .13 البيت من الطويل و هو أليب حامت الطائي يف ديوانه ص- 11

  
وهلذا قيل )4(إهـ "، قاله السعد هو العرف ال غري)3(مهلة وتراخ، واحلاكم يف ذلك

قاله . كأنه لقلة زمانه ما أدرك معناه)5(هو أقل من طرفة العني وأنكره بعضهم
 عن )7(وهو أحد مدلويل املضارع املقترن بقرينة حالية، واملتجرد. )6(صاحب التعريف

  :)9( بقول زهري)8(واستأنسوا بكون األزمة ثالثة. القرينة
  . األمس قبله       ولكنين عن علم ما يف غد عم     وأعلم علم اليوم و

  )11(:خراآل )10(ويقول)ب(  /
  .  كذا الدهر فيما بيننا يتردد    هل الدهر إال اليوم واألمس أو غدا 
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 .زمن) ب( يف - 2
 .85و ينظر يف هذه املسألة اإليضاح يف علل النحو ص ).ب(ساقط من ما بني املعقوفتني - 3
 .زمن) ب (يف  -4
 .ما ذكره) ب( يف -5
 .226و أسرار العربية ص  .86  ينظر اإليضاح يف علل النحو ص - 6
  .باحلروف) ب( يف -7

  
 املستقبل  الزمان  قدم املاضي، ألن الزمان للماضي قبل)ماض(. وبقبل وبعد واآلن

ألنه حيصل بالزيادة على املـاضي، وال واحلال، وألنه أصل، بالنسبة إىل املضارع، 
 وأصله ماضي بالياء  منه،)1(]هو[ما حيصل بالزيادة وأصالة ما حصل شك يف فرعية 
كلمة دلت : هاكنني، وحدت الضمة لالستثقال مث الياء اللتقاء السوالتنوين، فحذف

مر الستعالئه عليه مه على األوقد) ومضارع. (انقضى)2(وضعا على حدث وزمان
باإلعراب، كما يقول البصريون أو ألن األمر مقتطع منه كما يقول الكوفيون، على 

 غري )4(كلمة دلت وضعا على حدث وزمان:هوحد.  مساحمة)3(]األخري[أن يف هذا 
وهو كلمة دلت على الطلب بذاا، مع ) وأمر.(منقض حاضرا كان أو مستقبال

  .أو نون التوكيد. قبوهلا ياء املخاطبة
املصنف رمحه اهللا تعاىل من أن األفعال ثالثة، وهو مذهب مجهور ) 5(ما ذكر :تنبيه

وذهب الكوفيون واألخفش من البصريني إىل . البصريني وجرى عليه أكثر املتأخرين
أن الفعل قسمان بإسقاط األمر بناء على أنه مقتطع من املضارع، فهو عندهم معرب 

 ىأقول، ألن األمر معىن فحقه أن يؤدوبقوهلم : "يف املغين" هـ"قال6بالم مقدرة 
،وألن الفعل إمنا وضع لتغيري )7(باحلروف، وألنه أخو النهي، ومل يدل عليه إال باحلرف
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 .بالزمن) ب( يف - 1
 .وكونه أمرا أو خربا خارجا) ب( يف - 2
 9/14 واخلزانة ج 514 و224املغين ص . وهو جمهول القائل" فلتقضي حوائج املسلمينا"متامه و. البيت من اخلفيف- 3

  .2/990 واملعجم املفصل ج 2/602وشرح شواهد املغين ج . 4/179التصريح ج.  2/427اإلنصاف ج
  .مجع حاجة و هي هنا مبعىن مطالب املسلمني : احلوائج:اللغة

" فالتقضي"ويف التصريح . مر املخاطب بالفعل املضارع املقرون بالالم وهو األصلحيث وظف أ" لتقم" قوله :والشاهد فيه
 ".حوائج املسلمني" فَتقْضى"أما رواية اإلنصاف فالبناء للمجهول . باألمر

  .وهو الشطر الثاين من البيت" كي لتقضي حوائج املسلمينا)" ب(يف  -4
 إىل يزيد 771 إىل رويس ويف فتح القدير ص 153ص .  تقريب النشرنسبت هذه القراءة يف.  من سورة يونس58 اآلية - 5

وقرأ الباقون . أقرأ يف حضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتاء، يعين الفوقية: " وإىل أيب أنه قال. بن القعقاع ويعقوب
 .411إعراب النحاس ص .2/570و ينظر معاين األخفش ج" .بالياء

 ".بلفظ لتسون صفوفكم . "1/176ج) 717(ذان رقم  صحيح البخاري كتاب األ- 6
 .على أن األفعال اإلنشائية) ب( يف - 7
 .الزمن)ب( يف - 8
 .وعتقت) ب( يف - 9

 ).ب(بل والذي أثبتناه من .  يف األصل- 10

  
 عن مقصـوده، وألم قد )2( احملصل، وكونه أمرا وخربا خارج)1(احلدث بالزمان

  :)3(نطقوا بذلك األصل كقوله
  )4(  ........................ِلتقُم أَنت يا بن خير قريش 

وألنك . )6("لتأخذوا مصافكم:" ويف احلديث. )5("فبذالك فلتفرحوا:"وكقراءة مجاعة
وألن البناء . تقول اغز واخش وارم، واضربا، واضربوا، واضريب، كما تقول يف اجلزم

، )8(جمردة عن الزمان)7(مل يعهد كونه باحلذف، وألن احملققني على أن أفعال اإلنشاء
   )10(،وأجابوا عن كوا مع ذلك أفعاال، بأن)9(كبعت، وأقسمت، وقبلت
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 ).ب(فيشكُلُ والذي أثبتناه من :  يف األصل- 2
 . مع اختالف طفيف يف اللفظ. 224 ينظر املغين ص - 3
 . 05 األجرومية ص و) ب(إضافة من ) و (- 4
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 . 05األجرومية ص و) ب(إضافة من ) و(  -6
 .مفتوح اآلخر فتحة بناء أبدا) ب( يف - 7
 .األصل يف املبين) ب( يف - 8
 .صلة وصفة) ب( يف - 9

 . فتحة) ب( يف - 10
 .  47ر شرح العزي ص ينظ- 11
 .األشياخ) ب( يف - 12

ألنه ليس له )1(]يف قم[جتردها عارض هلا عند نقلها عن اخلرب، وال ميكنهم ادعاء ذلك 
ن اك. فإذا ادعى أن أصله لتقم) ب(  /ه يت فعل)2(حالة غري هذه، وحينئذ فتشكل
) ويضرب)4((فهذا مثال للماضي) حنو ضرب()3(الدال على اإلنشاء الالم

 ذا مثال لألمر ففيه لف ونشر مرتبه) واضرب)6((مثال املضارع ) أ/40()5(]هذا[
ألنه أصل الفعل، . ، أما بناؤه فال سؤال فيه)7(فتحة بناء) فاملاضي مفتوح اآلخر أبدا(

شبهه باملضارع يف وقوعه صفة،  املبين السكون، فل)8(وأما حتريكه مع أن أصل
طلب  فل)10(، وخربا وحاال، وشرط وجزاء وأما كون احلركة الفتحة)9(لةوص

  . التخفيف
 حكم آخر املاضي الفتح ما مل يتصل به ضمري رفع متحرك فيسكن، :تذييل

نبرا وضنبروض ،تبركَض.   
 جالل الدين )12(ونص الشيخ: قلت. 11أو يكون منقوطا العزي التفتزاين يف شرح

يف شرح األزهرية، والسنهوري يف شرح " خ" مجع اجلوامع وشرح امللحة، ويف" س"
  اجلرومية
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 .08شرح امللحة ص . 12شرح األزهرية ص.1/193ينظر اهلمع ج. فيضم كَضربوا) ب( يف - 1
وعلى ) هـ767ت (ضياء الدين أبو املودة ين إسحاق اجلندي املالكي : و الشيخ خليل هو. 24ينظر خمتصر اخلليل ص - 2

 ونيل االبتهاج ص 223ينظر شجرة النور ص . وأشهرها املختصر يف الفقه املالكي. قهاألرجح له مؤلفات أغلبها يف الف
112. 

له مؤلفات كثرية يف الفقه واألصول والطب ). هـ536ت ( املازري هو أبو عبد اهللا بن حممد بن علي  املعروف باإلمام - 3
 . 127شجرة النور الزكية ص : ينظر. واللغة

 . رمحه اهللا تعاىل) ب( يف - 4
يصح محل كالمه على مذهب البصريني بأن يكون الكالم املراد به التشبيه البليغ ويكون حذفت : " جاء يف هامش األصل- 5

كمجزوم أو كصورة جمزوم كما قدره الشارح ويكون مشبها بازوم يف بنائه على حذف احلركة : واألصل. منه أداة التشبيه
 ". ذا وجه الشبه بينهماأو على حذف حروف العلّة أو النون، فه

 .من ما ذكر) ب( يف -6
 .قوله) ب( يف - 7
 .أصله من طبقات النحاة) ب( يف - 8
 .على أنّ) ب( يف - 9

 .239/ 1بغية الوعاة ج:  ينظر- 10

 
) واألمر جمزرم أبدا. ()1(واو مجع، كضربوا، فيضمأو على أنه تقدر فيه الفتحة، 

هذه العبارة مهملة عند النحاة، وإنما يطلق اجلزم على مطلق السكون، الفقهاء : قلت
اختار شيوخ : )3( ومن كالم املازري)2(جمزوم: ل األذانكقول الشيخ خليل يف فص

، فهو مبين )5(أنَّ األمر صورته صورة جمزوم)4(أو مراده رمحه اهللا . صقلية جزم األذان
على السكون، إذا كان صحيح اآلخر، ومل يسند إىل ضمري تثنية أو مجع أو خماطبة، 

ىن على حذف حرف العلة، اضرب، وقم، واقعد، وأما إن كان معتل اآلخر فيب: حنو
، فيبىن على حذف النون )6(اخش، وادع، وارم، أو مسندا إىل واحد مما ذكر: حنو
، واألمر مبين على ما جيزم به )7(اضربا، واضربوا واضريب، وهذا معىن قوهلم: حنو

هذا : "، من طبقات النحاة)8(يف ترمجة املؤلف رمحه اهللا تعاىل" س"وقال . مضارعه
  ويرد بأن قوهلم ذلك : قلت. )10(" األمر معرب وهو قول الكوفيني)9(نَّظاهر يف أ
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  .رمحه اهللا تعاىل ونفعنا به) ب( يف -1
 .ما قررناه) ب( يف - 2
 .وحرفه املضارع) ب( يف - 3
 .أنه معرب) ب( يف - 4
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 . 1/535حنوي و مقرىء له شرح اجلمل ينظر البغية ج)679ت ( األحوص هوابن عبد العزيزالفهري- 6
 .ألنَّ) ب( يف - 7
 .يعرب) ب( يف - 8
 .لشبهه االسم) ب( يف - 9

 .182و2/181ج: ينظر. نقله الشارح من األشباه والنظائر: هذا الكالم -10

  
وأوىل ما . انتهى. مبين على قوهلم أنَّ الفعل قسمان وقد قال قبل هذا األفعال ثالثة

  . به أوال)2( هو ما قررته)1(حيمل عليه كالم املصنف
من الالم وحرف  يف األمر العاري  اعلم أنّ النحاة اختلفوا:ذه املسألةهلتوضيح 
. انه مبين وعليه أكثر البصريني: أحدمها: على مذهبني. اضرب: ، حنو)3(املضارعة

قال أبو حيان واختاره شيخنا أبو علي بن )5(]و. [معرب وعليه الكوفيون: )4(والثاين
: على اخلالف يف ثالث مسائل) ب(   / وهذا اخلالف مبين )6(األحوص] أيب[

. نعم:  الفعل كما هو أصل يف االسم؟ قال الكوفيونهل اإلعراب أصل يف: األوىل
 األصل يف األفعال )7(وأنّ. ال: وقال البصريون. فاألمر معرب على األصل يف األفعال

  .فال يعرب. ، واألمر مل يشبه االسم)9( لشبهه باالسم)8(واملضارع إنما أعرب. البناء

وقال . نعم: ل الكوفيون هل جيوز إضمار الم األمر وإبقاء عمله؟ قا:الثانية
 هل األمر صيغة مرجتلة ليس أصلها املضارع، أو هي صيغة :الثالثة.ال: البصريون

وعلى الثاين اختلفوا، أهي معربة أو . مغرية وأصلها املضارع؟ وعلى األول فهي مبنية
  .)10(مبنية؟ انتهى
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 . واالسم الفاعل) ب( يف - 1
 .مل أقف عليه يف املقرب وال يف شرح اجلمل. مقلوبة من املراضعة) ب( يف - 2
    .1/304 ينظر  شرح املرادي  ج- 3
 .3/440ينظر اهلمع ج . يعين جعل القلب حمصورا يف هذين النوعني من األفعال ومها املهموز واملعتل. فحصر:  قوله- 4
 .05الذي أثبتناه من األجرومية ص و. ما كانت) ب( يف األصل و- 5
 .وخصوا الزيادة به) ب( يف - 6
 .فأخذه املقدم) ب( يف - 7
 . 1/25شرح التسهيل ج. إذ خضبه بالبرناء وهو احلناء.   يرنأ الشب- 8
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 9

 .باهلمزة) ب( يف - 10

ظ الضرع املضارعة من لف: قال بعضهم. املشاة: من املضارعة أي) واملضارع(
كأنه وضع من االسم ِضرعا واحدا، وعنوا بذلك مشاته ملطلق االسم، يف ) أ/41(

 الفاعل يف عدد احلروف )1(اإلام والتخصيص، ودخول الم االبتداء والسم
قال . )2(واحلركات، والسكنات، وزعم ابن عصفور أنّ املضارعة مقلوب املراضعة

: قلت. )3("اء القلب ألنّ البناء كامل التصاريفوال ضرورة تدعوا إىل إدع: "املرادي
يف مجع " س"وقال ". كـ"وألنّ القلب أكثر ما يكون يف العتل واملهموز كما قال 

 يف أوله إحدى الزوائد )5(ما كان. ()4(إنما يقلب املعتل واملهموز فحصر: "اجلوامع
أو نأيت، أو أتين، أو ) تجيمعها قولك أَني( اهلمزة، والنون، والياء، والتاء )األربع

 ألنه مؤخر الزمان، )6(نأِتي، وإنما زادوها فرقا بينه وبني املاضي، وخصوه بالزيادة
: هذا التعريف شامل لنحو: فإن قال قائل. )7(واألصل عدم الزيادة بأخذه املقدم

: ينزاأجاب الشيخ سعد الدين التفت: قلت. )8(أَكْرم، نرجس، وتكسر، وتباعد، ويرنأ
   اليت تكون )10( اهلمزة)9(]به[ إحدى الزوائد األربع، ألنا نعين بأنا ال نسلِّم أنَّ أوله
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 . 55  ينظر شرح العزي ص- 1
 .حرف) ب( يف - 2
يعين من عظم نفسه ومن كان معه غريه بالنسبة : أما قوله معظما أو مشاركًا). ب(والذي أثبتناه من . األصل عظيما يف -3

  .لقوله مشاركًا
 .أو جمموعا) ب( يف - 4
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 .ومثىن) ب( يف - 7
 .مفرداوللغائب مؤنثا ) ب( يف - 8
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 9

 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 10
من أهل األندلس أخذ عن ابن أيب الربيع ) هـ716 -هـ641(هو إبراهيم بن أمحد بن عيسى : أبو إسحاق الغافقي 11

 . 1/29األعالم ج . 1/405ةج البغي. 1/13الدرر الكامنة ج . شرح مجل الزجاجي وغريه: وبرع يف العربية من مصنفاته
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -12

  
فوجه : قلت. 1للمتكلم وحده، والنون اليت تكون له مع غريه وكذلك الياء والتاء

 . املضارعة إال منها)2(تسميتهم هلا حروف املضارعة أنها ال تستعمل حروف
 ، والياء للغائب مذكرا)3(كلم وحده، والنون له معظما أو مشاركااهلمزة للمت: بيان
، والتاء للمخاطب مفردا )6(]جمموعا[ أو مؤنثا )5(]مذكرا[)4( أو مثىن أو مجعامفردا

أو مؤنثا ومجعا مذكرا، أو مؤنثا، ) ب(    / أو مثىن مذكرا )7(مذكرا أو مؤنثا
  .  مفرداً أو مثىن)8(وللغائب

 روى عن )9(]و: [ قال الراعي رمحه اهللا تعاىل يف شرحه الصغري:د بيانحكاية ومزي
عادها لإلسالم أنه طلب وأ.  ملوك سبتةَ العرفيني رمحهم اهللا تعاىل)10(]أوالد[بعض 

 يلِقن له ما يلقى )12(]أن[ شارح اجلمل أن يعِلمه و)11(من الشيخ أيب إسحاق الغافقي
   للشيخ أيب القاسم الزجاجي، حىت انتهى إىل هذا فقرأ عليه من اجلمل. لصغار الولدان
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 .فقال له) ب( يف - 1
 .1/183ج) أ ن ي(  ينظر اللسان - 2
 .فيكون كل) ب( يف - 3
 .ملعنني) ب( يف - 4
 .ومع غريه) ب( يف - 5
 ).ب(والذي أثبتناه من . ألربع معان:  يف األصل- 6
 .)ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 .وللمخاطبني املذّكرين) ب( يف - 8

  
  يا: بتقدمي النون على اهلمزة، فقال له التلميذ" نأيت"جيمعها قولك : )1(املوضع، فقال

يا سيدي ينبغي أن تقدم اهلمزة على النون ملا يف ذلك من حسن اللّفظ واملناسبة، أما 
 لكل )3(، وأما املناسبة فليكون)2(ه قربفمعنا" أنى"معناه بعد و" فنأ"حسن اللفظ 

واحد من هذه األحرف ضعف ما قبله، فإن اهلمزة ملعين واحد للمتكلم وحده، 
والياء . ، فهو ضعف اهلمزة)5( غريه للمتكلم املعظم نفسه أو معه)4(والنون ملعنيني

غائبني زيد يقوم، وللمذكرين ال:  معان،  للواحد الغائب حنو)6(ضعف النون ألربعة
الزيدون يقومون، وجلماعة :  يقومان وجلماعة الذكور الغيب، حنو)7(]الزيدان: [حنو

للواحد . ضعف الياء لثمانية معان) أ/42(والتاء . اهلندات يقمن: النسوة حنو
تقومني يا هند، وللمذكرين : تقوم يا زيد، وللواحدة املخاطبة حنو: حنو: املخاطب
تقومان ياهندان، : ان يازيدان، وللمؤنثني املخاطبني حنوتقوم:  حنو)8(املخاطبني

: وجلماعة اإلناث املخاطبات حنو. تقومون يازيدون: وجلماعة الذكور املخاطبني حنو
.  تقومانناهلندا: هند تقوم، وللغائبتني حنو: تقمن يا هندات، وللواحدة الغائبة حنو

  . وأما أشبه ذلك
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 ليس مبحتاج ملن )1(مـن يفهم هذه املسألة: ذه  قالفلما مسع الشيخ كالم تلمي: قال
  .)6( بعد ذلك، انتهى)5(ومل يعلّمه. )4( أن يعلم غريه)3(، بل يستحق)2(يعلِّمه

 يروى بتقدمي اهلمزة على النون، )7(وذكر الراعي رمحه اهللا تعاىل أنّ كالم املصنف
  .ةوبالعكس، وأنّ األوىل تقدمي اهلمزة على النون هلذه احلكاي

، )8(﴾يتربصن﴿:  بين على السكون حنوث إذا حلقت املضارع نون اإلنا:توطئة
وذلك إما للحمل على املاضي املتصل ا، وإما لنقصان شبهه باالسم، ألن النون من 

هو : وقال قوم. ألنَّ الفاعل كجزء من فعله.  معها)9(خصائص األفعال، وإما لتركبه
ظهور اإلعراب فيه مانع كما منع من ) ب(   /ما منع من باق على إعرابه، وإن

 قول ذهب إليه طائفة )10(ظهور اإلعراب يف االسم املضاف إىل ياء املتكلم، وهذا
  : ، وقال)12(، واختاره، أبو بكر بن طلحة)11(قليلة من املتقدمني، حكاه ابن السراج

                                                 
 .من يفهم مثل هذه املسألة) ب( يف - 1
  . إىل من يشغله-2
 .بل مستحق) ب(يف  -  3
 .أن يشغل غريه) ب(يف  - 4
 .ومل يشغله) ب(  يف - 5
 . انتهت) ب( يف - 6
 . رمحه اهللا تعاىل) ب( يف - 7
 . من البقرة234 جزء من اآلية - 8
 .تركيبه) ب( يف - 9

 .وهو) ب( يف - 10
 .2/145األصول ج:  ينظر- 11
من علماء العربية واملعاين والبيان أخذ عن ) هـ618-هـ545(حممد بن أيب بكر االشبيلي : أبو بكر بن طلحة األموي- 12

 .  137 /2املعجم املفصل ج . 1/121البغية ج : ينظر. ابن ملكون 
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 إذا حلقته نون )2(]اأم[و. )1(إنه احلق، وأن مذهب أكثر املتقدمني يف ذلك خطأ

، لتركبه معها، وترتله مرتلة صدر املركب )3(التوكيد فأقوال، أصحها بناؤه إن باشرته
تضربان يا :  فُصلت منه بألف اثنني حنو)4(من عجزه، وإعرابه إن مل تباشره لفظًا، بأن

 5﴾.ما ترينفإ﴿: لَتبلَونَّ، أو ياء املخاطبة حنو: أو بواو اجلمع حنو. زيدان، وال تتبعان
 يا زيدون، أو بياء )6(لتضربن: بأن فصلت منه بواو مجع حمذوفة، حنو. أو تقدير فقط

إذا ال تركب ثالثة . ، لعدم التركيب مع احلاجز)7(لتضربن يا هند: خماطبة حمذوفة حنو
أشياء فتجعل شيئا واحدا، ويدل على إعرابه حينئذ رجوع عالمة الرفع عند الوقف 

هل تفعلون، ولو : اخلفيفة، فأنه عند الوقف حتذف وترد النون فيقالعلى املؤكد ب
 ووقفه، وإن عري من نون اإلناث، والتوكيد )8(كان مبنيا مل ختتلف حال وصله

 )هو مرفوع أبدا حىت يدخل عليه ناصب(حينئذ ) و(أعرب لشبهه فيما تقدم 
. واختلف يف رافعه. يقوم زيد، ويقعد عمرو: ل ذلكافبجزمه مث) أو جازم(فينصبه 

  يف التسهيل، " كـ"التجرد من الناصب واجلازم، واختاره ابن اخلباز و: )9(فقال الفراء

                                                 
حة، إىل أن الفعل املضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه معرب  ذهب مجاعة منهم ابن درستويه والسهيلي وابن طل- 1

بإعراب مقدر منع من ظهوره شبهه باملاضي يف كون النون جزءا منه، وعليه يعرب املضارع املتصل ا على أنه مرفوع بضمة 
. 1/37بن عقيل جشرح ا: ينظر. مقدرة على أخره منع من ظهورها شبهه باملاضي ألن النون قد صارت جزءا من الكلمة

 . 1/67اهلمع ج 
  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -2
 .إن باشرت) ب( يف - 3
 .فإنْ) ب( يف - 4
 . من سورة مرمي 26 اآلية - 5
 لتربصن) ب( يف - 6
 .لَتربصن) ب( يف - 7
 . حالة وصله) ب( يف - 8
وأسرار العربية . 2/448و ينظر أيضا اإلنصاف ج. 1/526اهلمع جرأي الفراء  و ابن اخلباز يف :ينظر. املربد) ب( يف - 9

  .50ص 
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 .3/372 ينظر شرح التسهيل ج- 1
فيوافق قولك لفاعل حىت كأنك " إن عبد اهللا ليفعل"وإمنا ضارعت أمساء الفاعلني أنك تقول  "...1/10 قال سيبويه ج-2

كما حلقت االسم، وال تلحق فعل الالم وتقول سيفعل ذلك قلت إن زيدا لفاعل فيما تريد من املعىن وتلحقه هذه الالم 
ويبني لك أا ليست بأمساء أنك لو . وسوف يفعل ذاك فتلحقها هذين احلرفني ملعىن كما تلحق األلف والالم األمساء للمعرفة

وإنَّ : "  قال اهللا تعاىلوبدخول الالم...إال اا ضارعت الفاعل الجتماعهما يف املعىن...وضعتها مواضع األمساء مل جيزم ذلك
اإلنصاف : وينظر".  أي احلاكم، وملا حلقها من السني وسوف كما حلقت األلف والالم االسم للمعرفة" ربك ليحكم بينهم

  . 7/224وابن يعيش ج. 50أسرار العربية ص . 1/448ج
 .1/527و اهلمع ج. 50وأسرار العربية ص . 1/448اإلنصاف ج:  ينظر- 3
 .1/527ر اهلمع ج  ينظ- 4
 .1/527 ينظر اهلمع ج - 5
 .حكم تطبيقي .527 /1 و يف اهلمع ج 1/834 ينظر اإلرتشاف ج- 6
 .أن تعلم كم الناصب واجلازم) ب( يف - 7
 . أي من أجل التسهيل على املبتدئني- 8

  
وقال سيبويه ومجهور . )1( حلذاق الكوفينيوقال إنه سامل من النقص، ونسبه

وقال . )3(ارتفع حبروف املضارعة: وقال الكسائي. )2(وقوعه موقع االسم: البصريني
ألن ) أ/43(بالسبب الذي أوجب له اإلعراب : وقيل. )4(املضارعةبنفس : ثعلب

وال فائدة هلذا اخلالف، وال ينشأ عنه : "فقال أبو حيان. )5(الرفع نوع من اإلعراب
املصنف رفعه بدخول ناصب أو جازم،  إمياء قد يفهم من: قلت. )6("حكم نطقي

مه ذكر الناصب واجلازم، قال مقدرا وملَّا وقع يف كال.  له التجردامليل إىل أنَّ الرافع
. )7(سؤال سائل عن كميتها إن أردت أن تعرف كم النواصب واجلوازم

من جهة التقريب على ) عشرة(مجع ناصب أي عامل النصب ) فالنواصب(
قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب الفعل بعده بأن : على قسمني)وهي. ()8(النشأة
ون النون، ويقال فيها كبفتح اهلمزة وس) أنْ (:فاألول أربعة أحرف، أحدمها. مضمرة

   )ب  (    / بإبدال اهلمزة" عن"
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 . 412 نسب الزخمشري هذه اللغة إىل بين متيم وأسد تسمى العنعنة املفصل ص - 1
 .قوله تعاىل) ب( يف - 2
 . من سورة البقرة184 اآلية - 3
 والتوضيح 39 واملغين ص 1/532ذكره سيبويه الكتاب ج.  البيت من الطويل وهو للمسيب بن زهري بن علس- 4
و شرح شواهد املغين   2/158 شرح أبيات سيبويه ج 10/80 و ج4/145واخلزانة ج. 4/132، والتصريح ج4/141ج
  . 4/418املقاصد النحوية ج . 9/194ج ) ظ ل م( اللسان 3/553األمشوين  ج . 197 وجواهر األدب ص 1/109ج

  .البيت واضح املعىن
 . بعد فعل القسم"  أنْ"حيث زاد " فأقسم أن لو التقينا" قوله :والشاهد فيه

  ). ب(إضافة من ) قوله تعاىل (-5
 . من سورة املزمل20 اآلية - 6
و حجة . 76و التيسري ص .141ينظر تقريب النشر ص .  و الوجهان مها الرفع و النصب   من سورة  املائدة 71 اآلية  - 7

 .208و الوايف يف شرح الشاطبية ص . 212و إيضاح الرموز ص .133ابن خالويه ص 
 .6/505التذييل و التكمييل ج: ينظر. إذًا) ب( يف - 8
  .تنوين) ب( يف - 9

 .للزخمشري و األحاجي كتاب ) .ب(إضافة من ) أن  ( - 10

. )3(﴾وأنْ تصوموا خري لكم﴿: )2(قوله عزوجل: املصدرية، حنو" بأن"ويعين . )1(عينا
أشرت إليه أن : وأما التفسريية وهي املسبوقة جبملة فيها معىن القول دون حروفه، حنو

 :)4(ا يف قول الشاعريقرأ، والزائدة كم
ظِْلمِر مالش ِمن مولَكَانَ لَكُم ي       متا وأَننقَيِالْت أَنْ لَو فَأقسم         

 عِلم أَنْ سيكُونُ ِمنكُم ﴿:  قوله تعاىل)5(واملخففة من الثقيلة، وهي املسبوقة بعلم حنو
: سبقت املخففة بظن، فوجهان تنصب املضارع واحدة منها، إال إن فال )6(﴾مرضى

  .)7(﴾وحسبوا أالَّ تكون فتنة﴿: قرئ يف السبع بالوجهني قوله تعاىل
بدليل االتفاق عليها واالختالف يف لن : "قال أبو حيان.  أم الباب" أنْ":فائدة
يف املصاعد العلية يف القواعد النحوية من كتاب االشباه " س"ونقل ".  وكي)8(وإذَن

 الدياجي يف تفسري )9( النحوية عن الشيخ علَم الدين السخاوي يف تنويروالنظائر
   أنّ  )10(األحاجي
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 ).ب(إضافة من ) الفعل (- 1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
ولكنهم حذفوا لكثرته يف كالمهم، كما قالوا ويلمه، " ال أنْ"ولن، فأما اخلليل فزعم أا : " 1/477 قال سيبويه ج-  3

 مبرتلة حرف واحد، فإمنا هي هل وال، وي ألمه، وكما قالوا يومئذ، وجعلت مبرتلة حرف واحد كما جعلوا هالَّ: ويريدون
وأما غريه، أنه ليس يف لن زيادة وليست من كلمتني ولكنها مبرتلة شيء على حرفني ليست فيه زيادة، وأا من حروف 

فلن أما زيدا : النصب مبرتلة مل يف حروف اجلزم يف أنه ليس واحد من احلرفني زائدا، ولو كانت على ما يقول اخلليل ملا قلت
وشرح . 275واملغين ص . 398وينظر املفصل ص " أما زيدا فال الضرب له: أضرب، ألن هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال

 .3/382التسهيل ج
 .مع التركيب) ب( يف - 4
 .275 ينظر املغين ص - 5
 . من سورة العلق15 اآلية - 6

  
 انواصب املضارع، ولََن وِإذًا وكَي فروع عنها وحممولة عليها، لكو أصل" أنْ"

قدرة، وأخواا ال تعمل إالّ  ومولذا أعملت ظاهرة .  لالستقبال مثلها)1(ختلص الفعل
. قال سيبويه واجلمهور حرف بسيط، )لن(ها ني ثا)و(. ظهور دون التقديراليف حال 

فحذفت اهلمزة ختفيفا مث األلف " ال إنْ"وقال الكسائي واخلليل مركب، وأصله 
ز تقدمي معمول معموهلا عليها، فلو كان أصلها جبوااللتقاء الساكنني، ورده سيبويه 

 معمول معموهلا عليها، ألا )2(]ا، والمعموهل[كما ذكر مل يجز، ألن أنْ ال يتقدم 
  . )3(موصولة

 ما مل )4(نعم التزم منع ذلك األخفش الصغري، وأجاب ايز بأنه حيدث بالتركيب
، بأن 5يف املغين" هـ"أبدلت األلف نونا، وضعفه " ال"يكن قبله، وعند الفراء أصلها 

 والصحيح مذهب سيبويه، )6(﴾لَنسفَعا﴿املعروف أبدال النون ألفا ال العكس، حنو 
  ألن 
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األصل عدم التركيب، وال يصار إليه إال بدليل، وال دليل هنا، بل الدليل على نفيه، 

وزعم الزخمشري يف األمنوذج أنها . وهي حرف نفي واستقبال ونصب. كما تقدم
) أ/44(ال أفعله أبدا ومنه قوله : لن أفعله، كقولك: فقولك: "يد النفي، قالبتفيد تأ
لن ﴿ومحله على ذلك اعتقاده يف " "كـ"وقال . )1(﴾ لَن يخلُقَوا ذبابا﴿: تعاىل
  :)4( وقال يف كافيته)3(" أن اهللا تعاىل ال يرى وهو باطل)2(﴾تراين

  )ب  (   /)6(     فَاردد كَالَمه وغيره أَعضدا )5(    ومن يرى النفي ِبلَن مؤبدا 

فَلَن أكَِلم اليوم ﴿ )8( باليوم يفلو كانت للتأبيد مل يقيد  )7( ريه بأاورده غ
 علَيِه عاكفِين )12(لَن نبرح﴿ )11( يصح التوقيت يف قوله تعاىل)10(، ومل)9(﴾إنِسيا

لَن يخلُقُوا ﴿: )14( وبأن استفادة التأبيد يف آية)13(﴾حىت يرِجع ِإلَينا موسى
ابمن خارج وذكر )15(﴾اذُب   

                                                 
 . 3/381وشرح التسهيل ج.275 و املغين ص. 102ينظر األمنوذج ص .  من سورة احلج73 اآلية - 1
 .  من سورة األعراف143جزء من اآلية . لن تريين) ب(  يف األصل و- 2
 .3/381ينظر شرح التسهيل ج - 3
 .يف الكافية) ب( يف - 4
  ".ومن رأى"ويف الكافية . مذبذا) ب( يف -5
 . 507/ 2الكافية البن مالك ج: ينظر. أعمدا) ب( يف - 6
 .بأنه) ب(يف  - 7
 .يف قوله تعاىل) ب( يف - 8
 . من سورة مرمي26 اآلية - 9

 .ولن يصح) ب( يف - 10
 ).ب(إضافة من ) تعاىل (- 11
 .لن أبرح) ب( يف - 12
 .  من سورة  طه   91 اآلية- 13
 .يف قوله تعاىل) ب( يف - 14
 .  من سورة احلج73 اآلية - 15
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 وهو دون التأبيد، فإن التأبيد اية )1(الزخمشري يف املفصل أا تفيد تأكيد النفي

 )2("فقولك لن أقيم مؤكد خبالف ال أقيم كما يف إين مقيم وأنا مقيم: "التأكيد، قال
:   مجاعة منهم اخلباز، قال بعضهموما قاله يف ذلك صحيح ووافقه على إرادة التأكيد

 و قال يف  )4(يف مجع اجلوامع" س" جالل الدين )3(إنّ منعه مكابرة، واختاره
  :5]رمحه اهللا[البن السبكي الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع 

  )7( ينصب املستقبال      ولَم بعد تأكيد منفي والَ)6(      لَن حرف نِفي
        وِللْدعاء وردت يف املعتما      تأبيـده عـلى اَألصـح ِفيِهما  

إىل أنّ املختار عنده ما ذكر " وللدعاء وردت يف املعتما: "وأشار بقوله. املختار: أي
  :)10(وأنشدوا. )9(ترد للدعاء" لن" أنّ )8(ابن عصفور

            لَن تزالُوا كَذاَِلكُم ثُم الَ ِزلْت      لَـكُم خاِلـدا خلود اِجلباِل

                                                 
فإذا . ال أبرح اليوم مكاين: تقول. من نفي املستقبل" ال"لتأكيد ما تعطيه " ولن "398 قال الزخمشري يف املفصل ص -1

  ..."لن أبرح اليوم مكاين: وكدت وشددت قلت
 .مع اختالف طفيف يف اللفظ . 398و املفصل ص . 2/115 ينظر الكشاف ج- 2
 .الشيخ جالل الدين) ب( يف - 3
 .2/288 ينظر اهلمع ج- 4
 .1/381لكوكب الساطع جو ينظر شرح ا).ب( مابني املعقوفتني ساقط من - 5
 .ينفي) ب(يف  - 6
 .بعد توكيد) ب( يف - 7
 .ذكره) ب( يف - 8
 .3/278و حاشية الصبان ج. 2/286 ينظر واهلمع  ج- 9

. 3/382، وشرح التسهيل ج107ومجهرة أشعار العرب ص . 63 البيت من اخلفيف، وهو لألعشى يف ديوانه ص - 10
 1/354 واهلمع ج4/62 و ج2/42 والدرر ج 3/548شرح األمشوين ج، و4/121 وشرح التصريح ج276واملغين ص 

  .1/628وحاشية يس  على التصريح ج 
  .كخلود اجلبال وعدم حتركها. ثابتا متمسكا:  خالدا:اللغة

 . وعليه تكون للدعاء" لن"حيث جاء الفعل منصوبا  بعد " لن تزالوا"قوله : الشاهد فيه
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 .2/288 ينظر اهلمع  ج- 1
 .رابعها) ب(ورد يف " ثالثها"فمكان ". إذن"على باب " كي"تقدم باب ) ب( يف - 2
 .إذا جئتك أكرمك) ب( يف - 3
 .عوض التنوين عنها) ب( يف - 4
 . أي القول بأا حرف وهو مذهب مجهور العلماء- 5
 ).ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل اهلمز- 6

  
. وعطف الدعاء يف البيت قرينة ظاهرة يف أنّ املعطوف عليه دعاء ال خرب" س"قال 

ال خيرج عن كونه خبرا، كحاله  " لن"وخالف اجلمهور، وذهبوا إىل أن الفعل بعد 
 قال اجلمهور وهي حرف، )2()إذن( ثالثها )و( )1("ال"ف النفي غري بعد سائر حرو

، مث حذفت اجلملة، )3(إذا جئتين أكرمك. واألصل يف إذن أكرمك. وقيل اسم
فالصحيح أنها بسيطة ال : )5(وعلى األول" أن"وأضمرت . )4(وعوض عنه التنوين
صارت إذن، وعلى  حذفت ف و على الذال)6(ألقيت حركة اهلمزة. مركبة من إذ وأنْ

  .  مضمرة بعدها" إن"البساطة فالصحيح أنها الناصبة، ال 
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املناسبة، و ال حيتاج هلذا الشرط،  والذي قبله، يف ذي مال، ألا ال تستعمل إال مضافة 

  :)1(فأما قوله. لغري ياء املتكلم، بل ال تضاف إىل الضمري أصال
رلُ املَعِذلْأَفْضتبت الَم2(وِف م(ما يعرفإن   وهجِبِه الو)ذا الفضل من الناس ذووه )ب/31

جواز " س"واختار : قلت. )3("]هـ["فشاذ عند قوم، وحلن عند آخرين، كما قال 
يفهم من كالم أيب حيان أن اجلمهور عليه، ونسب األول للكسائي : وقال. 4إضافتها إليه

وجزم به اجلوهري يف صحاحه، ويف رؤوس : 5]قال[ين، والنحاس والزبيدي واملتآخر
 أن تكون مبعىن 8، ويشترط يف ذو7يف بعض تصانيفه" س"وجزم به : قلت. 6"املسائل

  صاحب، فلو كانت مبعىن الذّي وفروعه، كانت 
  
  
  

                                                 
إمنا يصطنع " برواية 16/10ج ) ذو(واللسان . 1/105املفصل جوهو بال نسبة يف شرح .  البيت من جمزوء الرمل-1

  .  والبيت واضح املعىن1/1058 واملعجم املفصل ج2/424ومهع اهلوامع " املعروف يف الناس ذووه
 وكما هو ظاهر 1/105حيث أضيفت ذو إىل الضمري وهو جائز ومنعه ابن يعيش يف شرح املفصل ج " ذووه ":الشاهد فيه 
  صبحنا اخلزرجية مرهفات      أبار ذوي أرومتها ذووها: رح ومثل ما أضيف إىل ضمري قول كعب بن زهريمن كالم الشا
إذا خرجت ذو عن أن تكون وصلَه إىل الوصف بأمساء األجناس مل ميتنع أن تدخل على األعالم واملضمرات "قال ابن بري 

ذو رعني، وذو جدن، وذو يزن، : و كناية عن بيته، ومثله قوهلماسم علم على الصنم، وذ: "كقوهلم ذو اخلَلَصة، واخلَلَصةُ
  :وقال األحوص...وهذه كلها أعالم وكذلك ذخلت على املضمر أيضا

  . 16/10ج) ذو(اللسان "      ولكن رجونا ِمنك مثل الذي به     صرفنا قدميا من ذويك األوائل
 .فيه) ب( يف - 2
 . 40ينظر شرح اللمحة ص.وقاله بدال من قال). ب(ن  ما بني املعقوفتني ساقط م- 3
 . أي الضمري- 4
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 .2/424 ينظر اهلمع ج - 6
 .2/224و ينظر اهلمع ج.مصنفاته) ج( يف - 7
 .ذي) ج( يف - 8
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بال ميم، )1 (مبنية، وأشار إىل هذا الشرط بإضافتها إىل مال، ويشترط يف فم أن يكون
 2(ا تعرب باحلركات على امليمفاملقرونة( .  

 شرطا آخر يف مجيع هذه األمساء، وهو )3( رأيت يف شرح األلفية لألعمى والبصري:تكميلٌ
وعن ابن الصائغ مبهملة . )5( منسوبا إليها، ونقله الفاكهي يف شرح القطر عنه)4(أال تكون
 . فمعجمة

العامة تظنه أبا " "هـ"، فقال ، أما احلم"هن"و" حم" فإمنا يشكل منها معىنوأما معانيها
حني : الزوج، وليس كذلك، وإمنا هو أقاربه مطلقا، لقول عائشة رضي اهللا عنها

" كـ" وقال)7(" علي إال ما بني املرأة وأمحائها)6(منصرفها من البصرة ما كان بينها وبني
  )8(".وقد يطلق على أقارب الزوجة"واملرادي 

  
  
  
 
 

                                                 
 .تكون ) ج( يف  - 1
 .   والفم حيث امليم منه أبانامن ذاك ذو إن صحبة أبانا  :  وإليه أشار ابن مالك يف األلفية- 2
حممد بن امحد بن جابر بن علي مشس الدين أبو عبد اهللا اهلواري األندلسي املعروف بابن جابر األعمى :  األعمى هو- 3
وشرح ألفية . شرح ألفية بن مالك. حلية الفصيح يف نظم ما قد جاء يف الفصيح لثعلب: من مؤلفاته) هـ780 - هـ698(

. 3/339الدرر الكامنة ج . 2/157الوايف بالوفيات ج . 1/34البغية ج . 3/418نفع الطيب ج : ينظر. ابن معطي
 . 5/328االعالم ج 

 . يكون) ج( يف - 4
 .81ص.ينظر جميب الندا يف شرح قطر الندا . القرط) ج( يف - 5
 .ما كان بيين وبني علي) ب( يف - 6
 . 7/1995 ج ذكره احلافظ ابن كثري يف البداية و النهاية- 7
وينظر  " واحلم أبو زوج املرأة وغريه من أقاربه، هذا هو املشهور، وقد يطلق على أقارب الزوجة "1/52 شرح التسهيل ج- 8

  .1/315شرح املرادي ج
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  .2/375 وج1/481الكتاب ج:  ينظر- 1
 .إذًا) ب( يف - 2
 .2/293و قول الفارسي يف اهلمع ج . 24 يف املغين ص ينظر قول الشلوبني - 3
 ).ب(إضافة من ) س(  -4

  .إذًا) ب( يف - 5
  .4/176ج) أ ذ  ن( ينظر القاموس احمليط . إذًا) ب(يف  - 6
 وقطر 651، واملغين ص 4/148 والتوضيح ج371:  البيت من الوافر وهو حلسان بن ثابت رضي اهللا عنه يف ديوانه ص-7

  .4/106املقاصد النحوية ج.230 والفضة املضية ص 4/140، وشرح التصريح ج67الندى ص 
 أن حربنا على :ومعىن البيت. مجع نبال وهي االسم املستعملة يف احلرب: نبل.  تقذفهم واملراد هنا نصيبهم:  نرميهم:اللغة

  .مهؤالء القوم من شدا وعظمتها يف الفتك تشيب أطفال هؤالء القوم فما بالك بكباره
حيث نصب املضارع بإذن مع وجود القسم فاصال بينهما وهو جائز لكثرة استعماله " واهللا نرميهم" إذن :والشاهد فيه

  . واحتياج الكالم إليه
  .حبرب) ب(  يف -8
  .إذْ) ب( يف -9

 . إذًا) ب( يف -10

  
وقال . قال الشلوبني يف كل موضع. )1("معناها اجلواب واجلزاء: "قال سيبويه
 )2(إذنْ: أحبك، فتقول: وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال. يف األكثر: الفارسي

  لا الفريدة فق)4(يف" س" ونظم ذلك )3(إذ ال جمازة هنا. أظنك صادقا
  ـلَ داَِئما وِقيلَ غَاِلبـا  فَِقي      جوابا وجزاًء صِحبا )5(ِإذَنْ
ويشترط يف . كما ذكرتوابا وجزاء، تأويلها إن كان األمر  ج)6(إذن: ويف القاموس

   )7(نصبها املضارع تصديرها، واستقباله، واتصاهلما، وانفصاهلما بالقسم حنو
     تِشيب الِطفْلَ من قبل املشيـب)8(ِإذَنْ واهللا نرميهم ِبنبل

   وأجـاز ابن . )10(فكذلك يف إذن" إن"مل يعتد ا فاصلة، يف )9( إذاأو بال النافية
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له شرح اجلمل، . ون اللغةحنوي وبرع أيضا يف فن) هـ469ت( ابن با بشاذ هو طاهر بن أمحد أبو احلسن املصري - 1

  . 2/17البغية  ج. 3/333الشذرات  ج. 2/95واألنباه ج . 12/17  جءمعجم األدبا: احملتسب يف النحو، التعليق يف النحو
 .295-2/293ينظر اهلمع ج.إذن) ب(يف  - 2
سيبويه كان حافظا اشتهر بالنحو وأحد املهتمني بكتاب ) هـ680ت(  األبذي هو علي بن حممد بن حممد أبو احلسن- 3

 .339و ينظر املقرب ص.2/293ينظر رأيه يف اهلمع ج. 2/199ينظر البغية ج . للغة واألدب
 .إذن يكرمك) ب( يف - 4
 .إذًا) ب( يف - 5
 . من سورة اإلسراء76 اآلية - 6
" إذن"بالنصب على إعمال " اال يلبثو"وقرئ . بتشديد الباء الوحدة" ال يلبثوا"وقرأ عطاء بن أيب رباح "  قال الشوكاين - 7

 . 1014الفتح القدير ص " ال على اخلرب فقط" وإن كادوا"على أن اجلملة معطوف على مجلة 
 .تقدم) ب( يف - 8
 .فالشرط الثالثة) ب( يف - 9

 .فالشرط الثالثة) ب(يف  - 10
 وهو املناسب) ب( يف األصل واألخري شرط وجوب، والذي أثبتناه من - 11
 .شرط الثالثةفال) ب(يف   -12
  .  مل أقف على قائل هذه األبيات-13

  
وأجاز ابن عصفور .  يا زيد أحسن إليك)2(إذا: ، الفصل بالنداء حنو)1(بشاذبا

  .إذن غدا أكرمك، وان ال تلي عاطفا:  الفصل بالظرف حنو)3(واألبذي
ن الفعل مستقال، حنو قولك، ، أو مل يك)4(زيدا إذا يكرمك: حنو) أ/45(فلو مل تقدم 

إذن : نك صادقا، أو كان منفصال عنها بغري ما ذكر حنوظإذن أ)5(ملن حدثك حبديث 
زيد يكرمك، وجب الرفع، وإن وليت عاطفا قل النصب، واألكثر يف لسان العرب 

وإذا ال ." وقرئ شاذا)6(﴾وإذا ال يلبثون خالفك اال قليال﴿إلغاؤها، قال تعاىل، 
حرف العطف، ومن نصب راعى كون ما بعد )8( تقدميىفمن ألغى راع. )7("يلبثوا

 )11(جواز واألخر)10( الثالثة األول، شروط)9(فالشروط .مستأنفةالعاطف مجلة 
  )13( وجوب ونظمها بعضهم فقال)12(شروط
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 .إذن) ب( يف -1
 .إذن) ب( يف - 2
 .تلقيها) ب( يف - 3
 .أنكره) ب( يف - 4
 .من كالم السيوطي يف اهلمع " والقليل...إلغاء إذا: "وقوله. 227، 2/226اهلمع ج :  ينظر- 5
 .مراعة) ب( يف - 6
 .إذن) ب(يف  -7
 .3/388ج ينظر شرح التسهيل  - 8
 .12-11- 2/10املقتضب ج:  ينظر- 9

  
م1(لْ ِإذًا          ِاع( ــتتقَبالَإذا أَتسها مالً بعدِفع غِْتسالً     وأَو ك/  )ب.(  

   تفِصال     ِإالَّ ِبِحلٍْف أَو ِنداٍء أَو ِبـال    واحـذَر ِإذَا عملتها ان      
  بال ابن عصفور رئيس النرور على     رأيج مبو أَظرٍف ِبلِْصفْ          واَ
نِْإ          وحرِفئ ِبِج تأَِفطْ ع فَ     الَو  أحسن الوجالَنْأَني ه عمال ت.  

 مع اجتماع الشروط لغة لبعض العرب حكاها عيسى بن عمر، )2(اإلغاء إذً: مسألة
 البصريون بالقبول، ووافقه ثعلب، وخالفه سائر الكوفيني، فلم جيز أحد )3(قاهاوتلّ

ومن حفظ حجة . رواية الثقة مقبولة"قال أبو حيان رمحه اهللا تعاىل. منهم الرفع بعدها
الكسائي، والفراء على )4(ذلك أنكرهالو. ا لغة نادرة جداعلى من مل حيفظ، إال أ 

  .)5("اتساع حفظهما وأخذمها بالشاذ والقليل
ختصاص، كما ألغى بنو  لعدم اال)6(مراعاة: ها بعض العرب؟ قلتامل ألغ: ن قلتفإ
  .دم االختصاصلع" ما"متيم
اعاة للوقف يف التسهيل، مر" كـ"باأللف، وجزم به)7(ا اجلمهور يكتبون إذً:فائدة
  إن ألغيت كتبت : وفصل الفراء فقال. )9(، وذهب املربد إىل إا تكتب بالنون)8(عليها
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 ".س"كذا نقل عنه ) ب(يف  -1
 .3/461 ينظر اهلمع ج - 2
 .هـ يف املغين) ب(يف  - 3
 .25 ينظر املغين ص - 4
ت ( هو امحد بن حممد بن إمساعيل من أهل مصر ورحل إىل بغداد فأخذ عن األخفش الصغري، واملربد والزجاج - 5

معجم . 1/136واالنباه  ج. 2/346شذرات الذهب ج : إعراب القرآن وغريها. اختالف النحوينيله املقنع يف ) هـ338
 .362 /1البغية ج . 4/224األدباء ج 

 .وهو األخفش الصغري تقدمت ترمجته  -6
 .إذًا) ب( يف - 7
 . 462-3/461، واهلمع ج 250 ينظر إعراب النحاس ص- 8
 .ونبهنا على هذا االضطراب" إذن"على باب " كي"اب وثالثها، ألن الناسخ قدم ب) ب( يف -9

 .  من سورة احلديد23وهي اآلية ) ب( يف األصل لكي ال، والتصويب من - 10

  
 رمحه اهللا )1("س"كذا نقلها عنه.  لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لقواباأللف

عن الفراء، إن أُعملت كتبت باأللف وإال )3(ويف املغىن. )2(تعاىل يف مجع اجلوامع
قال أبو . )4(وتبعه ابن خروف: قال. ون للفرق بينها وبني إذاكتبت بالن

وجد خبط علي بن : وجدت خبط الشيخ اء الدين بن النحاس ما نصه:"احليان
:  يقول)6(مسعت علي بن سليمان: ، قال)5(عثمان بن جين، حكي أبو جعفر النحاس
باأللف )7(كتب إذن يد من ييأشتهي أن أكو: مسعت أبا العباس حممد بن يزيد يقول

   )8("، وال يدخل التنوين يف احلرف"لن"و" أن"ألا مثل

وإمنا تكون ناصبه إذا كانت مصدرية، وإمنا تكون كذلك إذا ) كي( )9( رابعها)و (
جئتك لكي :  أو تقديرا حنو)10("لكيال تأسوا:"دخلت عليها الالم لفظان كقول تعاىل

ن مل إذفت الالم استغناء عنها بنيتها،وإذا قدرت أن األصل لكي، وأنك ح.  تكرمين
 "أن"وكانت . حرف جر مبرتلة الالم يف الداللة على التعليل" كي"م كان تقدر الال

  مضمرة بعدها 
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يف " كـ"البصريني، وقاله ) أ/46(ومجهور )1(هذا مذهب سيبويهإضمارا الزما، 
 3تارة يكون حرف جر مبعىن الالم، و)2(فهو حرف مشترك، تارة يكون"الكافية 

يف " س"قال. )5("نه حرف واحد جير وينصب  إ، ال)4(حرف نصب، ينصب املضارع
 عوامل األمساء ال تعمل يف األفعال  ألنّ)6(حهذا هو األص:"كتاب األشباه والنظائر

  .)7("وإال بطل االختصاص املوجب للعمل) ب/(
يف " كـ"نع ، وهو ظاهر، م"دائما" ناصبة للفعل" كي"وذهب الكوفيون إىل أن 

  .خفش دائما، ونسب إىل األ حرف جر، وذهب قوم  إىل أا)8(اخلالصة
  :ستة أحرف)9( ما ينصب الفعل بأن مضمرة بعده وهووالقسم الثاين

يف التعليل، " كي"ي ملساواا لـيت الم كحنو جئتك لتكرمين، مس)الم كي(أحدها
أن مضمرة جوازا مامل تقع  النصب بعدها بصريني أنّحيح الذي هو مذهب البالصو

: ورة حنوصريلئال يعلم، وتساوي الم كي الم ال: حنو،)10(]غري[فتظهر ال" ال"بعدها 
 نيبي اهللا ِليريد﴿ حنوةوالالم الزائد11﴾فَالْتقَطَه آلُ ِفرعونَ ِليكُونَ لَهم عدوا وحزنا﴿
  .)12(﴾مكُلَ

                                                 
 .1/477 ينظر الكتاب ج- 1
 .تكون) ب( يف -2
 تكون) ب(يف   - 3

 .حرفا موصوال ينصب املضارع) ب( يف - 4
     .1/189  ينظر شرح الكافية الشافية ج. ينصب وجير) ب( يف - 5
 .الصحيح) ب( يف - 6
 .1/294األشباه والنظائر ج:  ينظر- 7
و ينظر رأي األخفش يف معانيه .وبلن انصبيه وكي كذا بأن    ال بعد علم واليت  من بعد ظن: 93 قال يف األلفية ص - 8
 .304-1/300ج
 .وهي) ب( يف - 9

 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 10
 .رة القصص من سو08 اآلية - 11
 .  من سورة النساء26 اآلية  - 12
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 . من سورة األنفال33اآلية   -1
 . من سورة النساء168اآلية  .ومل يكن) ب( يف - 2
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 .1/295ينظر األشباه والنظائر ج.  من سورة طه91 اآلية - 4
 . وهي) ب( يف - 5

  
ماكَانَ أو لَم يكُن /  ) ب(خلة على اخلرب بعد  وهي الدا)الم اجلحود( ثانيها )و(

ومذهب . )2(﴾لَم يكُن اهللا ِليغِفر لَهم﴿ )1(﴾وما كَانَ اُهللا ِليعِذبهم وأَنت ِفيِهم﴿: حنو
وذهب الكوفيون إىل أن . )3(]وجوبا[مضمرة بعدها " أن"البصريني أن الناصب هو 
  .فسهاالناصب هو الم اجلحود ن

يف " س" وهي اجلارة، والنصب بعدها بأن مضمرة وجوبا، قال )حىت( ثالثها )و(
هذا هو األصح، ألنَّ عوامل األمساء ال تعمل يف األفعال، : " والنظائرهكتاب األشبا

. وإال بطل االختصاص املوجب للعمل، وذهب الكوفيون إىل أا ناصبة بنفسها
  .)4(﴾حىت يرجع إلينا موسى﴿:مثاله
 شرط ما ينصب بعد حىت أن يكون مستقبال أو مؤوال به، فان كان حاال أو : تنبيه

سرت البارحة حىت :  إذا حرف ابتداء، فاحلال احملقق كقولك)5(مؤوال به رفع، وهو
واحلال املؤول أن يكون الفعل قد وقع، فتقدر . ادخلها، ومرض فالن حىت ال يرجونه

قباله بالنسبة إىل تلك الصفة، وكذا تقدر اتصافك بالعزم عليه فتنصب الست ( اتصافك
  ال، وقد تقدر الصفة ـبالدخول فيه فترفع ألنه حال بالنسبة إىل تلك احل
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 .  من سورة البقرة214 اآلية - 1
فتقدر اتصافك بالدخول فيه فترفع ألنه حال "املوضوعة بني قوسني وهي كاآليت .يف  الفقرة) ب( وقع اضطراب يف - 2

وزلزلوا حىت يقول "بالنسبة إىل تلك احلال، وقد تقدر اتصافك بالعزم عليه فتنصب الستقباله بالنسبة إىل تلك الصفة، ومنه 
  ".بالرفع والنصب" الرسول

 ).ب(وفتني ساقط من  ما بني املعق- 3
 ).خمطوط  ( 09و ينظر إعراب األجرومية لألزهري ص ).ب( يف األصل، والتاء والذي أثبتناه من - 4
 .و قد تصرف الشارح يف اللفظ) خمطوط (09 ينظر إعراب األجرومية ص - 5
 .الفاء السببية) ب( يف -  6
 .مثاهلا) ب( يف - 7
 . من سورة فاطر36اآلية ). ب(ذي أثبتناه من وال" يقضي عليهم فيموتوا" يف األصل - 8

  
 ).)2( بالرفع والنصب)1(﴾وزلِْزلُوا حتى يقُولُ الرسولُ﴿:ومنه
ورضي [ىل رمحه اهللا تعا" خ" قال )اجلواب بالفاء والواو(  خامسها )و(رابعها ) و(

يف إعرابه كالمه، هذا مشكل، وذلك أنه يف تعداد النواصب، واجلواب . )3(]عنه
نه حممول على التقدمي والتأخري، أبوميكن اجلواب : قال. بالفاء منصوب ال ناصب

 اجلواب مبتدأ  تأيت مبعىن يف، أو بأنّ)4(والفاء والواو باجلواب أي فيه، والباء: األصلو
واجلواب ينصب بالفاء : اء متعلق بذلك احملذوف، والتقديروخربه حمذوف، وبالف

 السببية، وواو املعية، يف )6(، واملعىن أن الفعل املضارع ينصب بعد فاء)5("والواو
 ىضقْال ي﴿في  بعد الن)7(أما الفاء فمثاهلا) أ/47(جواب نفي حمض أو طلب بالفعل 

لَعِهيفَم يمهو يشمل أشياء ومثاهلا بعد الطلب، و)8(﴾واوت :  
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 ).ب(إضافة من ) قوله (-1
، اللمع ص 2/14، املقتضب ج1/593و الكتاب ج.82 البيت من مشطور الرجز وهو البن النجم العجلي يف ديوانه ص- 2

، القطر ص 4/159، التوضيح ج4/344، شرح ابن عقيل ج3/397شرح التسهيل ج. 7/254 شرح املفصل ج188
الرد على النحاة  . 14/315ج) ن ف خ (واللسان . 3/52 والدرر ج2/302 األمشوين ج4/153، شرح التصريح ج80
  .2/305و اهلمع ج. 123ص
  . هو ابن عبد امللك: سليمان.    الواسع: ضرب من السري     الفسيح: مرخم ناقة      العنق:  ناق:اللغة

ليمان بن عبد امللك من أجل نيل الراحة لكلينا، ألنك إن فعلت ذلك كان سببا  يا ناقة سريي سريا سريعا إىل س:ومعىن البيت
  .يف هذه الراحة املنتظرة

 . بعد الفاء الواقعة جوبا بعد أمر بأن مضمرة وجوبا" نستريح"حيث نصب الفعل املضارع " فتسترحيا: " قوله:الشاهد فيه
 .  من سورة طه81اآلية   -3
، 81، القطر ص 4/344وابن عقيل ج. 33/398وهو يف شرح التسهيل ج. سب إىل قائل معني البيت من الرمل ومل ين-4

، املقاصد النحوية 4/80، والدرر اللوامع ج3/563، واألمشوين ج4/153  ، التصريح ج323وشذور الذهب ص 
   . 4/388ج

  .ع ساعمج: الساعني.          مبعىن الطريق. سنن بثالث فتحات.  أعدل، أميل وأحنرق:اللغة
  . أنه يدعوا اهللا تعاىل أن يهديه الطريق املستقيمة، الذي اتبعه الساعون إىل النجاح، فال مييل عنها:ومعىن البيت
 .حيث نصب املضارع بعد الفاء السببية يف جواب الدعاء بعد أن مضمرة وجوبا" فال أعدل: " قوله:الشاهد فيه

 .  من سورة األعراف52 اآلية -  5

  
  :)2)(1(األمر حنو قوله

   سريي عنقًـا فَِسيحا     ِإلَى سلَيـمانَ فَنستِريـحا            يـا ناق
 )3(﴾ الَ تطْغوا ِفيه فَيِحلَّ علَيكُم غَضبِي﴿:والنهي حنو

 )4(:والدعاء حنو

نِدلَ عِفقِْني فَالَ اعو بِن        رنِفي خري س س اِعنيالس نن  
   )5(﴾ فَهلْ لَنا ِمن شفَعاَء فَيشفَعوا لَنا﴿هل تكرم زيدا فيشكر، ومنه: واالستفهام حنو

  ).ب(/
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، 83 والقطر ص 4/345، وابن عقيل ج3/403وهو من األبيات اهولة القائل، شرح التسهيل ج. البسيط البيت من -1

  .4/389 املقاصد النحوية ج 4/82والدرر ج. 3/563واألمشوين ج. 4/154 والتصريح ج325وشذور الذهب ص 
يا من ينتسب إىل قوم كرام نطلب منك بيت  ومعىن ال.اسم فاعل من الرؤية: تقرب     راء: تدنو.   مجع كرمي:  الكرام:اللغة

  .أن تقرب منا حىت ترى بعينيك الذي حدثوك به، ألن الذي يسمع ليس كمن يرى بعينيه
 .حيث نصب الفعل املضارع بعد الفاء السببية يف جواب العرض بأن مضمرة وجوبا" فتبصر: "  قوله:الشاهد فيه

 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .فإنَّ) ب( يف - 3
 . ينظر مجع اجلوامع  للسبكي ص      - 4
 ).ب( يف األصل متقاربا والذي أثبتناه من - 5
 .على الفعل) ب( يف - 6
 . على فعٍل) ب(يف   -7
 .193-5/190التذييل و التكمييل ج : ينظر- 8

  
يف املاء، فحذف احلرف وعدى الفعل، وقال : أي. أال تقع املاء فتسبح: والعرض حنو

  )1(الشاعر
     قَد حدثُوك فَما راٍء كَمن سِمعا؟     تدنوا فَتبِصر ما          يا ابن الِكرام أَالَ

ما الفرق بني العرض : فإن قلت. هالَّ أمرت فتطاع: )2(]حنو[والتحضيض 
العرض طلب بلني )3(بأنَّ"فرق بينهما السبكي رمحه اهللا تعاىل: والتحضيض؟ قلت

" أبو حيان رمحه اهللا تعاىلوقال . )4("ورفق، والتحضيض، طلب بإزعاج وعنف
إال أن )6( واجلامع بينهما، التنبيه على األفعال)5(العرض والتحضيض متقاربان

التحضيض فيه زيادة تأكيد وحث على الفعل، فكل حتضيض عرض ألنك إذا 
  .  )8( فقد عرضته عليه)7(حضضته على الفعل
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  . من سورة النساء73 اآلية -1
 . 2/137تان ذكرمها السيوطي يف األشباه والنظائر ج والبي.  ذو اللسانني هو احلسني بن إبراهيم النطرتي- 2
  .هل له جواب) ب( يف -3
 . من سورة عبس04 و03اآلية  - 4
 . من سورة غافر 37 و36 اآليتان - 5
ويف فتح القدير ص .  وقراءة النصب منسوبة لإلمام عاصم كما يف شرح التسهيل3/403شرح التسهيل  ج:  ينظر-  6

. 290الوايف يف شرج الشاطبية ص : و ينظر.وقراءة الرفع للجمهور.  وعيسى بن عمر، وحفص لألعرج، والسلمي. 1558
 .315و حجة ابن خالويه ص . 147والتيسري للداين ص . 397وإيضاح الرموز ص . 187وتقريب النشر ص 

 .88ينظر القطر .  من سورة األنعام151 اآلية - 7
 .وهل يشترط) ب( يف - 8
 ).ب(ن إضافة م) قوالن (- 9

10
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 
 . 399  ينظر املغين ص- 11

أعين -وهذه األشياء . )1(﴾وز فَوزا عظيمايا لَيتِني كُنت معهم فَأَفُ﴿:والتمين حنو
  :)2( نظمها احلسن بن ابراهيم ذو اللّسانني فقال-النفي، وأقسام الطلب السبعة

  .          جواب ما استفْهموا ِبفَاٍء   يكُون ناِصبا ِبالَ ِامِتـراِء
  .اجلحد والدعاء          كَاَألمر والنهي والتمِني     والعرض و

صب الفعل بعد الفاء جوابا له؟ ذهب ت هو جواب، فين)3(واختلفوا يف الرجاء، هل
قال . وهو الصحيح لثبوته يف النثر والنظم" كـ"الكوفيون إىل ذلك، قال 

 ىِلعلَ﴿:  وقال تعاىل)4(﴾ىركْ الِذهعفَنت فَركَذَّ يوى أَكَز يهلَّوما يدِريك لَع﴿:تعاىل
  .)6(ام يف قراءة من نصب فيه)5(﴾عِلطَّأَ فَاِتوم الساببس أَاببس اَألغُلَبأَ

: صد اجلزاء، جزم، حنو قوله تعاىلفإن سقطت الفاء بعد الطلب، وقُ:" يف القطر:فرع
 )9(؟ قوالنه مقدر أو باجلملة قبل)8(وهل بشرط: قلت. )7(﴾لُتوا أَالُع تلْقُ﴿
ين بن مالك، بأن اإلضمار أسهل ين األول ونصره بدر الد املغ يف10"]هـ["ححص

  .)11( التضمني زيادة بتغيري الوضع، واإلضمار زيادة بغري تغيريمن التضمني، ألنّ
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  . 88 ينظر قطر الندى ص -1
  . من سورة آل عمران142 اآلية - 2
وليس يف ديوانه ، شرح التسهيل . 1/498البيت من الوافر وهو لدثار بن شيبان وقيل لألعشى كما يف الكتاب ج  -3
 327، والشذور ص 377، واملغين ص 2/432واإلنصاف ج. 4/347ن عقيل جواب. 2/159األغاين ج . 3/406ج

  .128والرد على النحاة ص . 4/85والدرر ج..." فقلت ادعي وأدع" برواية أخرى 13/257ج) ل و م( ويف اللسان 
  .والبيت واضح املعىن. وهو بعد الصوت. أفعل التفضيل من الندى، بفتح النون مقصورا:  أندى:اللغة

بأن مضمرة وجوبا بعد واو املعية يف جواب فعل " أدعو"حيث نصب الفعل املضارع وهو قوله " وأدعو: "  قوله:فيهالشاهد 
 . األمر

املقتضب . 1/497 ونسب يف الكتاب إىل األخطل ج404 البيت من الكامل، وهو أليب األسود الدؤيل يف ديوانه ص -4
 وشرح 4/348، وابن عقيل ج4/158والتوضيح ج. 3/406 وشرح التسهيل ج117 ومحاسة البحتري ص 2/26ج

. 189 واللمع ص 328والشذور ص . 87 والقطر ص 3/566 واألمشوين ج8/564، واخلزانة ج4/151التصريح ج
ورصف املباين . 157اجلين الداين ص . 168وجواهر األدب ص . 394وفقه اللغة للثعاليب ص . 4/36واألشباه والنظائر ج

  .206الفصول اخلمسون ص . 252ضاح ص  شرح شواهد اإلي424ص 
 أنك ال يكن منك أن تنهي وتأيت بفعل ما يف آن ذاته ألنه تناقض منك أو ال تنه غريك على فعل قبيح وتفعل مثله ومعىن البيت

  .ألن ذلك سيكون عارا عليك
 . يحيث نصبه بأن مضمرة وجوبا ولوقوعه مقرونا بالواو يف جواب النه" وتأيت" قوله :الشاهد فيه

  
ال تدن :  حمله، حنو"أن ال"شرط اجلزم بعد النهي صحة حلول " يف القطر أيضا :فرع

وملا ﴿:فمثاهلا بعد النفي قوله تعاىلوأما الواو، . )1("من األسد فتسلم، خبالف يأكلك
وملا جيتمع علم باجلهاد وعلم :  أي)2(﴾يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

  ):ب (  /)3(ومثاهلا بعد الطلب وهو يشمل األمر كقوله. بالصرب
          ِافقلت ِعدأَي ودأَنْو إع نِل      ى د  صأٍَتو ن ياِدنيِنيااِع د.  

4(:كقوله) أ/48(هي والن(  

  يمِظ عتلْعا فَذَ ِإكيلَ عار  ع       هلَثْي ِمِتأْت وٍقلُ خن عهـْن ت          الَ
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 ).ب(والتصويب من .  يف األصل، كقوله- 1
 . 4/1678 ينظر اإلرتشاف ج- 2
 .626واملغين ص ) ب( يف األصل أتيت، والتصويب من - 3
 وبالنسة يف الفصول 1/628وحاشية يس على التصريح ج . 626 البيت من الكامل وهو للشريف الرضي يف املغين ص - 4

  . 1/555 واملعجم املفصل  ج3/566 األمشوين ج وشرح. 4/87والدرر ج . 205اخلمسون ص 
 . بأن مضمرة بعد الواو يف جواب االستفهام" أبيت"وإمنا مثل به الشارح على نصب الفعل . والبيت ليس من الشواهد النحوية

 ).ب(إضافة من ) عندنا (- 5
 ).ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل هل ال- 6
 .)ب(ما بني املعقوفتني ساقط من   -7
 .ما بعد الفاء والواو) ب( يف - 8
 ) .املخطوط.(09إعراب األجرومية لألزهري ص :  ينظر- 9

  
1(:ولكقَعاء كَوالد(ِفغْ ِا ربِلر ي وتوسعع ِفلي ي الراالستفهام، حنو ما أنشده و. قز

  )2(" أدري أهو مسموع أو مصنوعوال"  حيانوأباة، بعض النح
  ؟)4(وِعسلْة املَيلَلَ ِبكن ِميتبأَى   ورن الكَ ِموِنفُ اجلُانَي ز)3(بيتتأَ           

 )6(هالَّ: والتحضيض، كقولك. اري خيبِص وت)5(اندن ِعلُِزن تأالَ: والعرض كقولك
: جاء كقولكوالر. ماال وانفق منه يل )7(]ليت: [والتمين كقولك. تأتينا وتكرمنا

سأجاهد وأغنملعلي .  
 منهما  جوابا، تشبيها له جبواب الشرط، لكون كلّ)8(ي مابعد الواو، والفاء مس:تنبيه

 اليت مبعىن إىل، أو إال، )أو( سادسها )و(. )9("خ"مرتبا على ما قبله، ومتوقفا عليه قاله
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  . مرتني" قول الشاعر"تكررت عبارة حنو ) ب( يف - 1

وشرح . 73واملغين ص . 3/394ينظر شرح التسهيل ج. والبيت من الطويل، وهو من الشواهد اليت مل تنسب إىل قائل معني
. 4/151، والتوضيح ج232والفضة املضية ص . 4/340وابن عقيل ج. 316ذور الذهب ص وش. 78قطر الندى ص 
  .4/384و املقاصد ج 4/144والتصريح ج

  .مجع منية، وهي ما يتمناه املرء: أبلغ     املىن: أدرك.     أعده سهال ومل أبال به:  استسهل الشيء:اللغة
عب سهال، وال أبايل أن لقيت معاناة من اجل بلوغ ما أمتناه، ألن ألعدن كل أمر ص: واملعىن.   سهلت أو تيسرت: انقادت

  .الذي  يريد أن يصل إىل ما يتمناه البد أن يصرب ألن الصرب سالح ضد املشاق والشدائد
اليت مبعىن حىت أو إىل ونصب الفعل املضارع بعدها " أو"وجوبا بعد " أن"حيث أضمرت " أو أدرك املين: " قوله:الشاهد فيه

 ".  أدرك"وهو 
 .ألتسهلن) ب( يف - 2
وابن عقيل . 3/394وشرح التسهيل ج. 1/501والكتاب ج . 101 البيت من الوافر وهو لزياد األعجم يف ديوانه ص-3
. 233والفضة ص . 4/144التصريح ج. 79شرح قطر الندى ص . 72املغين ص. 4/152 والتوضيح ج4/341ج

  .11/83ج) غ م ز ( واللسان 2/29 واملقتضب ج 1/205شرح شواهد املغين ص . 122األزهية ص 
  . هو مابني كل عقدتني من عقد الرمح: كعوب.   وغمز الرمح أي قومه ليستقيم. الرمح: لينت    قناة:  غمزت:اللغة

وإالّ كسرم كما تكسر الرمح .  كنت إذا أردت إصالح قوم هم مفسدون ال أرجع عنهم حىت أراهم استقاموا:ومعىن البيت
  .املعوجة إذا أريد إصالحها

 . اليت مبعىن إالَّ" أو "بأن مضمرة وجوبا بعد " تستقيم"حيث نصب الفعل املضارع " أو تستقيما: "  قوله:الشاهد فيه

  
   )1(:ي شيئا فشيئا، حنو قول الشاعر كان ما قبلها ينقض إذا فاألول   
    ألستسلَه2(ن(الص عأَب أَو ِردـ الكمفَ ى  ن ا ِامـقَنادتِلالَّ ِإالُ اآلم راِبص.  

  )3( إذا كان ينقضي دفعة واحدة، كقول الشاعر:والثَّاين
      وـا أغمذَ ِإكنتقَزت كَ      وٍمـ قَاةَـنسركُت ـعوبا أَهوت سِقـتايم  
ال جياب ا، وميكن اجلواب عنه بأن " أو"هو مشكل، فإن " خ: "قال" وأو: "قوله
  جياب ا على رأي بعض الكوفيـني، أو بأا معـطوفة على ما قبل اجلواب، " أو"
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  . )1(فتكون مرفوعة ال جمرورة، بالعطف على الفاء

ماجيزم فعال واحدا، وما جيزم : قسمني على )وهي( كلمة )واجلوازم مثانية عشر(
مل يلد ﴿:  حنو)2(ه ماضيالب وهي حرف جزم لنفي املضارع، وق)مل( :فاألول. فعلني

 األول، )4(، وقيل لنفي املاضي وقلب لفظه مضارعا، ورجح ابن عمر)3(﴾ومل يولد
رتفع وقد ي: "يف املغىن" هـ" املعىن ال اللفظ قال )6( غالبا لتغيري)5(بأن وضع احلرف
  :)7(الفعل بعدها كقوله

   يوم الصليفاء مل يوفُونَ باجلَار                لَوالَ فَواِرس ِمن نعٍم وأُسرتهم  
، وزعم اللحياين أن بعض العرب ينصب ا كقراءة 8لغة" كـ"فقيل ضرورة، وقال 

  )10(:وقوله) ب (  /)9(﴾أَملَْ نشرح﴿: بعضهم
ِفي أَي       قُِدر ومي أَم رقْدي لَم وماملَوِت أَِقـر   أَي ِمن ـومي11( ي(  

                                                 
 .09إعراب األجرومية لألزهري  ص :  ينظر-1
 .وقلب معناه ماضيا) ب( يف - 2
 . من سورة اإلخالص03 اآلية - 3
 . مل أقف عليه- 4
 .احلروف) ب(  يف- 5
 ). ب(لتغري وما أثبتناه من :  يف األصل- 6
 .  تقدم خترجيه يف ص           - 7
 .1/28 ينظر شرح التسهييل ج- 8
 .  من سورة االنشراح01 ة اآلي- 9

. 3/66 اخلصائص ج13ونوادر أيب زيد ص . 37 البيت من الرجز وهو للحارث بن منذر يف محاسة لبحتري ص - 10
واللسان . والضرائر ص    . . 270و 269 واملغين ص 2/611وشرح اجلمل البن عصفور ج. 3/578 ج شرح األمشوين

. 110والبيت مع آخر منسوبان لإلمام على رضي اهللا عنه يف ديوانه ص" من أي يومي: "  برواية12/36ج) ق د ر( 
  .يت واضح املعىنوالب. 267واجلين الداين ص . 2/674، شرح شواهد املغين ج 2/366واحملتسب ج 
واألكثر فيها أن الفعل املضارع . على لغة بعض العرب" مل"حيث نصب الفعل املضارع بعد ) مل يقْدر( قوله :والشاهد فيه
 . اآلية" لَم يِلد ولَم يولَد"كما يف قوله تعاىل . بعدها جيزم

  .269 ينظر املغين ص -11
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  .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) عدم  (-1
 ).ب(إضافة من ) زيد (- 2
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 . من سورة ص 08 اآلية - 4
 .يقتضيها السياق. 272واملغين ص ) ب(إضافة من ) منفي (- 5
واملغين . 3/436وهو يف شرح التسهيل ج". فناديت القبور فلم جيبنه: " البيت من الوافر مل ينسب إىل قائل معني ومتامه- 6

. 69 /5و ج. 4/245الدرر  ج. 10/113اخلزانة ج. 2/448 ومهع اهلوامع ج 3/311 واألشباه والنظائر ج.272ص 
  .9/4313و متهيد القواعد ج. 149والصاحيب يف فقه اللغة ص . 3/576واألمشوين ج 

  .كن كذلك أنه يتحصر على قومه الذّين ماتوا و أنه صار سيدا بعدها وإن مل ي املعىنو. السيد: بذءا : اللغة
 .ألن األصل ملا أكن كذلك"إنفردت ملا جبواز حذف جمزومها و الوقف عليها " قال ناظر اجليش يف متهيد القواعد :الشاهد فيه

 .ومل أكن) ب( يف - 7
 .272و 271 ينظر املغين ص - 8

  
إال أا تفارقها يف " مل"وهي حرف جزم لنفي املضارع، وقلبه ماضيا كـ  )وملاّ(

. أن مل يقم: إن ملا يقم، ويقال:  اقتراا بأداة الشرط، ال يقال)1(عدم: مخسة أمور
وعدم كون . حيتمل االتصال و االنقطاع" مل"، ومنفي واستمرار نفيها إىل احلال

مل يكن زيد يف العام : تقول" مل"قريبا من احلال، وال يشترط ذلك يف املنفي " ملا"منفي
 متوقع الثبوت )3("]ملا["وكون منفي . )2(ملا يكن زيد: املاضي مقيما، وال جيوز

 أم مل يذوقوه إىل )4(﴾بل ملا يذوقوا عذاب﴿أال ترى أن معىن" مل"خبالف منفي 
  .وإن ذوقهم له متوقع. اآلن

  )6(:قوله" ملا ")5(وجواز حذف منفي
  هم ِبدقبـور َـّ        فَِجئْـت   ...............................ا    ًءا ولَم
قاله . تريد، ومل أدخلها" وصلت إىل بغداد ومل"وال جيوز.  أكن بداء)7(وملا: أي
   )8("لنفي قد فعل" ماـل"و. لنفي فعل" مل" هذه األحكام أن يف املغين، وعلة" ـه"
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شرح . 122العرب ص جهرة أشعار .   و مها من معلقته271 البيتان من الوافر ومها لعمرو بن كلثوم يف ديوانه ص -1
، واخلزانة  1/154ج ) إ ل ى(اللسان . 1/119وشرح شواهد املغين ج . 07إيضاح الشعر ص . 98املعلقات السبع ص 

  .9/10ج
من االطعان وهو : يطعن.   مجاعة اخليل إذا أغارت. مجع كتيبة: كتائب.   أي ابتعدوا. اسم فعل مبعىن تنحوا:  إليكم:اللغة

  . من االرمتاء وهو أن يقذف أحد غريه:يرمتينا. كالطعن
 تنحوا وتباعدوا عن جماورتنا يا بين بكر فال تتعرضوا لنا ألنا أولوا بأس شديد، مث أمل تعلموا أن كتائب منا ومنكم :واملعىن

  يرمي ويطعن بعضهم بعضا؟
 . حبذف نونه. رفواحيث جزمت الفعل املضارع تع. يف البيت األول والثاين) أملا تعرفوا: ( قوله:الشاهد فيه

 .يقطعن) ب( يف - 2
 .ملَّا) ب( يف - 3
 .ليقم) ب( يف - 4
 . من سورة الزخرف77 اآلية - 5
 .بعد الفاء والواو) ب( يف - 6
 ).ب(إضافة من ) يب(و.  من سورة البقرة186 اآلية - 7

  
أمل : "ي يف شرحهقال الشيخ برهان الدين البحري) أ/49(﴾أمل نشرح ﴿:  حنو)وأمل(

  . و جزمحرف تقرير
  )1(:حنو) وأملا( 

  اينِقا اليـن ِموافُِرعا تملَ           أَمكُيلَ ِإٍركْي بِنا ب يمكُيلَ       ِإ
  .اينِمتريو)2(نب يطعِئات             كمكُنِما ونوا ِمفُِرعا تملَ       أَ

. )4(لينفق: حنو) والم األمر". ( حرف تقرير وجزم)3(اأملّ: "أنشدمها البحريي وقال
 من ، فإن كان الطلبومها الم الطلب)5(﴾كبليقض علينا ر﴿:  حنو)والدعاء(

ن األدىن فدعاء، وإن كان من املتماثلني فالتماس، كقولك ملن األعلى، فأمر، وم
 )6(وفتحتها سليم، وإسكاا بعد الواو، والفاء. لتقم، وحركتها الكسر: يساويك

عد، مث ـن بك، وقد تس)7(﴾يوا ِبنوِميلْي، ووا ِليبِجتسيلْفَ﴿: أكثر من حتريكها، حنو
  :حوـن
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 .  من سورة احلج29 اآلية - 1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
ويا زيد لتدع بين عمرو، والنحويون جييزون . تقول يا زيد ليقم إليك عمرو: " 133-2/132 يف املقتضب ج قال املربد- 3

فال أرى ذلك على ما قالوا، ألن عوامل األفعال ال تضمر، وأضعفها اجلازمة، ألن اجلزم ...اضمار هذه الالم للشاعر إذا اضطر
 .64لكسائي يف إيضاح الشعر للفارسي ص و ينظر رأي ا" يف األفعال نظري  اخلفض يف األمساء 

 .ميتنع) ب( يف - 4
نسب إىل حسان بن ثابت رضي اهللا عنه، وكذلك إىل األعشى، وإىل " إذا ما خفت من شيء تباال" متامه.  البيت من الوافر- 5

، اإلنصاف 425املفصل ص . 2/132املقتضب ج. 1/478والبيت يف الكتاب ج. أيب طالب عم النيب صلى اهللا عليه وسلم
وشرح التسهيل . 335-192-2/152وشرح ابن عصفور للجمل ج. 8/123 وج7/268 وشرح املفصل ج2/432ج
 228أسرار العربية ص . 5/61 الدرر ج 9/11واخلزانة ج. 236الشذور ص . 599و221 واملغين ص 3/430ج

  . 1/245 ومعاين القرآن لألخفش ج63وإيضاح الشعر ص 
  .وقيل سوء العاقبة. هو الفساد:  تبال:اللغة

وهذا من أقبح الضرورة ألنَّ اجلازم أضعف من اجلاز وحرف : "...قال األعلم: حذف الم األمر لضرورة الشعر: الشاهد فيه
امش الكتاب . (وقيل هو مرفوع حذفت المه ضرورة، واكتفى بالكسر منها وهذا أسهل يف الضرورة وأقرب. اجلر ال يضمر

 ).1/478ج
 .مد تفد نفسك على كل نفس         إذا ما خفت من أمر تباالحم)  ب( يف - 6
  . من سورة البقرة286 اآلية -7
 . لدليل) ب( يف - 8
 .767-6/765 ينظر التذييل و التكمييل ج - 9

  
  .)1(﴾ ثُم ِليقْضوا﴿

، والصحيح )3(د الطلب مطلقا عند الكسائي، ومنعه املرب)2(]الم[وز حذف جيمسألة
  )5(:كقوله.  يف االختبار وجيوز يف الشعر)4(مينع

  )6(............................            حممد تفِْد نفْسك كُلُّ نفٍس   
ويف . )7(﴾اِخذْنا تو﴿الَ: حنو)والدعاء(ال تشرك باهللا :  حنو)يف النهي( الطلبية )وال(

  9. قول ابن  عصفور واألبدي مع توقف أيب حيان)8(جواز حذف جمزومها بدليل
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: وما جيازى به من الظروف. من و ما وأيهم: فما جيازى به من األمساء غري الظروف " 1/505 قال سيبويه يف الكتاب ج-1
ومن غريمها إنْ، وإذما، وال يكون اجلزاء يف حيث وال يف إذْ، حىت يضم إىل كل واحد . ي حني، ومىت وأين وأنى وحيثماأ

مبرتلة حرف " ما"فيها بلغو، ولكن كل واحد منهما مع " ما"وليست . مبرتلة إنما وكأنما" ما"مع " إذ"فتصري " ما"منهما مع 
  .95ص:ةوقال ابن مالك يف األلفي..." واحد

     وحيثما أنى، وحرف إذ ما      كإن، وباقي األدوات أسما 
أن إذما ظرف . 43 وشرح القطر ص 91 اعتمد الشارح يف هذا الرأي على ما نقله ابن هشام األنصاري يف املغين ص - 2

ومعىن الشرط وقوع . رطوهي تدخل للش. هذا باب اازاة وحروفها " 2/46بيدأن املربد قال يف املقتضب ج. عند املربد
: ومن احلروف. من، وما، وأي، ومهما: ومن األمساء. أين ومىت وأنى وحيثما: الشيء لوقوع غريه، فمن عواملها من الظروف

فاألوىل أن " وأنما اشتركت فيها احلروف والظروف واألمساء الشتمال هذا املعىن على مجيعها. إنْ، وإذما: اليت جاءت ملعىن
 .أهـ. حرف كما قال سيبويه وليست ظرفا كما نقلوا" إذما"ملربد على ظاهره، الذي ينص على أنَّ حيمل كالم ا

 . حيث ذكر رأي الفارسي و املربد و ابن السراج 43 ينظر شرح قطر الندى ص - 3
و ابن يسعون هو يوسف بن يبقى أبو احلجاج .44و رأي ابن يسعون يف القطر ص .111 ينظر نتائج الفكر ص - 4

: ينظر. املصباح يف شرح أبيات اإليضاح: من مؤلفاته. لغوي بارع وحنوي ماهر. ويقال له الشنشي) هـ542ت (األندلسي 
 . 8/256األعالم ج . 2/363البغية  ج

  ".أن"وملا كان أصل أدوات الشرط ) ب( يف -5
 .وأصل املعاين أن تؤدى باحلروف) ب( يف - 6
 .)ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 .  من سورة النساء133 اآلية - 8

  
يسمى األول شرطا، والثاين جوابا، وكلّها : جيزم فعلني) ب( /مث شرع يف ذكر ما 

حرف، وجزم به " إذما"وذهب سيبويه إىل أن. فهي حرف باتفاق" إن"أمساء، إال 
. )2(وذهب املربد وابن السراج، والفارسي إىل أا ظرف. )1(يف اخلالصة" كـ"

  . مهما حرف)4(وقال السهيلي وابن يسعون. )3(بأصحيته" هـ"وصرح 
 )7(]و[)6( ألنه حرف، وأصل املعاين للحروف)5(أصل أدوات الشرط" نإ"وملاّ كان 

ألنه يعم ما كان عينا أو زمانا أو مكانا، قدمها على سائر أدوات الشرط 
وهو موضوع رد الداللة على تعليق اجلواب على الشرط، كقوله ) وإن:(فقال
  .)8(﴾ِإنْ يشأْ يذِْهبكُم﴿:تعاىل
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 .هي أم الباب وهي أصل أدوات الشرط" أنّ"لكون ) ب( يف -1
 .ومنها أنه جيوز) ب( يف - 2
 . من سورة التوبة06 اآلية - 3
 . من سورة البقرة197 اآلية - 4
 .على من يعقل) ب( يف - 5
 . من سورة النساء123 اآلية - 6
ومجهرة أشعار العرب ص " .أغرك مين أن حبك قاتلي:" و قبله .  13ئ القيس يف ديوانه ص  البيت من الطويل وهو ألمر- 7
. 6/308والدرر ج. 95وشرح القطر ص . 7/281وشرح املفصل ج. 2/514 سر الصناعة ج 3/92واخلصائص ج. 81

  . 15ت السبع ص  وشرح املعلقا1/209األشباه والنظائر ج . 1/20شرح شواهد املغين ج . 2/782واملعجم املفصل ج
 هل خدعك اعتقادك أن حبك الشديد وتأثريه علي وطاعيت لك أن تفعلي معي فعال ال يدل :واملعىن.  خدعك:  أغرك:اللغة

  على حقيقة حبك؟ 
وأن الفعل األول أصله " يفعل"و" تأمري: " فعلني مها" مهما"حيث جزمت " مهما تأمري القلب يفعل"  قوله :الشاهد فيه

 .وإمنا حتركت الالم ألجل الروي يف الثاين، وحذفت النون يف األول للجزم" يفعل"والثاين أصله " تأمرين"
 .13و الديوان ص . 95وشرح قطر الندى ص ) ب(والتصويب من .  يف األصل تأمر- 8

  
جواز حذف :  اختص بأمور منها)1(هي أصل أدوات الشرط" نإ" لكون :فائدة

 ألنه ال يعرف حق من يقصده، فيقال له اال أقصد فالن: الفعلني بعدها يقول الرجل
"وإنْرهزر ، "ومنها. وإن كان كذلك: أي :ز بعضهم حذفها لكن اجلمهور على جو

 نِْإو﴿: إيالؤها االسم، على إضمار فعل يفسره ما بعده حنو)2(جيوز: ومنها. منعه
ال يعقل، مث ا وهو موضوع للداللة على م)وما.()3(﴾كارجتس ِانيِكِرشـُ املن ِمدحا

 وهو )نوم(. )4(﴾ اهللامهلَع يٍري خنوا ِملُعفْا تمو﴿: ضمن معىن الشرط، مثاله
من يعمل سوءا جيز ﴿: مث ضمن معىن الشرط، ومثاله)5(موضوع للداللة على ما يعقل

 وهو موضوع للداللة على ماال يعقل مث ضمن معىن الشرط، ومثاله )ومهما(. )6(﴾به
  )7(:قوله

      ......................           ِإوـنكم هما تب يفْلْ القَ)8(يِرأملـع  
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  .  من سورة اإلسراء110 اآلية -1
  .موضوعتان) ب( يف -2
 .مثاله قوله) ب( يف - 3
، 2/476، واإلنصاف ج2/63ـ واملقتضب ج1/521 وهو ملعييد اهللا بن احلر وهو يف الكتاب ج البيت من الطويل- 4

 ورصف املباين ص 100، وشرح القطر ص 14/380ج) ن و ر(واللسان . 7/296وشرح املفصل ج. 329واملفصل ص 
ومهع اهلوامع ج  . 420والفضة املضية ص . 6/69والدرر ج. 9/90واخلزانة ج. 64  وشرح األجرومية لألزهري ص32
  . 206/ 2 وج1/284وشرح ابن عصفور ج . 3/153

  . احلطب الغليظ: اجلزل.    أي تلتهب أو حتترق: تأججا.    فعل مضارع من اإلملام وهو الزيارة أو اإلتيان: تلمم: اللغة
 على كرم العرب وعادم يف  أننا أناس كرام نقري الضيوف، فمىت حلَّ علينا ضيف وجد عندنا نارا توقد، وهذا دليل:واملعىن
  .ذلك

 .حيث جزم مبىت فعلني أوهلما تأته و هو فعل الشرط و الثاين جتد و هو جوابه " جتد ..مىت تأتنا  ":الشاهد فيه

  
 إن قلنا حبرفيته فهو موضوع رد الداللة على تعليق اجلواب على الشرط، )وإذما(

 وهو )وأي(. وإن قلنا بامسيته فهو موضوع للداللة على الزمان مث ضمن معىن الشرط
 فهو حبسب ما يضاف إليه، سيأيت إن شاء اهللا تعاىل،) أ/50(متردد بني ما تقدم وما 

أي دواب تركب : ، ويف قولك"من"أيهم يقم أقم معه، من باب : فهو يف قولك
: ويف قولك" مىت"، من باب مص أَمص يوم تأي: ويف قولك". ما"أركب، من باب 

أيمكان ت ِلجأَس ِلجومثاله" أين"، من باب س:﴿أي اما تلَوا فَدعهاألس اُءم 
  )1(﴾سىناحلُ
 )3( للداللة على الزمان مث ضمنا معىن الشرط، مثال)2(ومها موضوعان)ومىت وأيان(

  )4(:األول قوله
            متأْى تتمم ِبلَنا تي ِدا ِفناِريان    ت   جدطَ حبا جالًزو نأارا تجاج  
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وشرح ابن . 3/443ذكره ابن مالك يف شرح التسهيل ج. وهو من الشواهد اليت مل يعرف قائلها. البيت من البسيط  -1

واملقاصد . 4/186وشرح التصريح ج. 2/579وشرح األمشوين ج. 350ذور الذهب ص ، وشرح ش4/363عقيل ج
  . 327 والفضة املضية ص 4/423النحوية ج

  .والبيت واضح املعىن. مصابا بالرعب. خائفا: حذرا.    نعطك األمان:  تؤمنك:اللغة
والثاين جوابه وهو " نؤمنك"شرط وهو حيث جزمت أيان فعلني األول فعل ال..." أيان نؤمنك تأمن: "قواه" الشاهد فيه

"أمنت." 
 ...من غرينا      وإذا مل) ... ب( يف - 2
 ).ب(والتصويب من .  يف األصل، وهو موضوع-3
 ).ب( يف األصل مث ضمنتا والتصويب من - 4
 . من سورة النساء78 اآلية - 5
 ).ب(إضافة من ) و (-6
ـ وابن عقيل 3/441وهو يف شرح التسهيل ج. نسب لقائل معني البيت من الطويل، وهو من الشواهد اليت ت- 7
 328 والفضة املضية ص 4/426 و املقاصد النحوية ج3/580، واألمشوين ج351، وشرح شذور الذهب ص 4/367ج

  .2/713واملعجم املفصل ج 
  .يريد: حياول.   مثىن خليل وهو الصاحب أو الصديق:  خليلي:اللغة

  . ن تأتياين يف أي مكان من األمكنة فإنكما تأتيا أخا ال يقصد شيئا إال فعل ما يرضيكمايا صديقي إ: ومعىن البيت
  . وذلك حبذف النون منهما" تأتيا"والثاين " تأتياين"حيث جزمت فعلني األول " أنى: " قوله: الشاهد فيه

  
  )1(:ومثال الثاين قوله

  )2(ارِذ حلْز تا ملَن األمن ِمكِرد تم لَ   ى  تا ومرين غَنمأَك تنِمؤ نانَيأً        
 معىن )4( للداللة على املكان مث ضمنت)3( وهي موضوعة)وأين وأىن وحيثما(

  )7(مثال الثاين قوله)6(و. )5(﴾تو املَمككُِردوا يونكُا تمنيأَ﴿مثال األول . الشرط

        يلَِلخأَي نِتأْى تاِنيأَ      ا   ـَيِتأْي تا غَخير ما ييكُِضرما ال يلُاِوح  
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وشرح ابن عقيل . ، 3/444هيل جوشرح التس. 200ذكره املربد يف الكامل ص .  البيت من اخلفيف وهو جمهول القائل- 1
. 64 شرح األجرومية لألزهري ص 135املغين ص . 98شرح قطر الندى ص . 352وشرح الشذور ص . 4/366ج 

  .1/391 وشرح شواهد املغين ج 7/20 واخلزانة ج327والفضة املضية ص . 3/510األمشوين ج
بقي وقد يكون : أي. اسم فاعل من غرب غبورا: غابر.   حاظفرا وفال: جناحا.   من االستقامة وهي االعتدال: تستقم ":اللغة

أنك أينما كنت وكان سلوكك حسنا، فأن اهللا : ومعىن البيت. مجع زمن: األزمان.   واألول هنا هو املقصود. مبعىن انقضى
  : يقضي لك مرادك وتفز يف األزمان اآلتية

 . بالسكون فيهما" يقدر"الثاين و" تستقم"حيث جزمت فعلني األول " حيثما: " قوله:الشاهد فيه
  ).ب( يف األصل لفظني والتصويب من -2
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 .ذاكره) ب( يف - 4
 .مقرونة) ب( يف - 5
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 . وإذا يف الشعر خاصة: 05 فياألجرمية ص - 7
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8

  
  )1(:ومثال الثالث قوله

ـِِر اَألزماِن           حيثُماَ تستِقم يقَدر لَك اهللا         نجـاحا ِفـي غَاب
 إال مز وال جي وهو موضوع للداللة على احلال مث ضمن معىن الشرط،)وكيفما(

  .)3(]معك[ كيفما تصنع أصنع :  متفقني لفظا ومعىن، مثاله)2(فعلني
 ا، وهو )5( أنه ال جيزم ا إال مقترنة"ما"ـ   لكيف مقترنة ب)4( ظاهر ذكره:تنبيه

: وقال البصريون إال قطربا[جيزم ا مطلقا : وقال الكوفيون، وقطرب. رأي قوم
 ويوجد يف بعض النسخ )6(]أصالال جيازى ا . لصحيحوا. جيازى ا، وال جيزم ا

وال ": ، قال الزجاجي يف اجلمل)7()وإذا يف الشعر(بعد هذه الثمانية عشر 
   إال يف )8(]بإذا[جيازى



  لتحقيقا

 171

  
                                                 

 1/508 والكتاب ج88البيت من الطويل وهو لقيس بن اخلطيم األنصاري يف ديوانه ص . 223نظر اجلمل ص ي- 1
وشرح . 1/186 ومحاسة ابن الشجري ج 120 واملفضيات ص 2/52 وشرح أبيات سيبويه ج 2/57واملقتضب ج
  . 7/25واخلزانة ج. 7/285 وج4/270وشرح املفصل ج. 2/207وشرح ابن عصفور ج. 3/455التسهيل ج

 إذا ضاقت احلرب باخليول ومل نستطع الوصول إىل :ومعىن البيت. نقاتل األعداء: نضارب. أي على األقدام:  خطانا:اللغة
  .أعدائنا بالسيوف جلأنا إليهم باألقدام مقدمني عليهم حىت نصل إليهم ونفتك م

 .  ضرورة" إن"العاملة عمل " إذا"واب نضارب عطفا على موضع كان ألنها يف موضع جزم على ج" جزم " الشاهد فيه
 ).ب(إضافة من ) به (- 2
 ).ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل بياض- 3
 ).ب(والتصويب من .  يف األصل أالَّ- 4
 .إذ) ب( يف - 5
 . مل أقف على هذا القول - 6
 ).ب(إضافة من ) هـ يف املغين و (- 7
 .يف الشعر) ب( يف - 8
- 97واملغين ص . 3/455ينظر شرح التسهيل ج. هو لعبد القيس بن خفاف وقيل حلارث بن بدر البيت من الكامل و- 9
، 2/203، واملقاصد النحوية ج 3/102، والدرر ج65، وشرح األجرومية لألزهري ص 215، املفضليات ص 99-656

   3/583 وشرح األمشوين ج 1/383، وأمايل املرتضى ج 1/271شرح شواهد املغين ج 
  . التجلد، والصرب: التجمل.   الفقر واحلاجة: صاصة اخل:اللغة

  . ارض مبا قسم اهللا لك من الرزق، وال تقنط وإن أصابتك مصيبة الفقر، وازدادت حاجتك فتسلح بالصربواملعىن
 . وهذا خاص بالشعر فقط فهو من الضرورة" تصبك"الفعل املضارع " إذا"حيث جزمت " وإذا تصبك: "قوله: الشاهد فيه

 .97املغين ص : ر ينظ-10

  
  )1(الشعر وأنشد

 بِإلَى أعدائنا فَنضاِر.         ِإذَا قَصرت أَسيافُنـا كَانَ وصلَها      خطَانا

 )3( أالَّ يدِري)2(إنما لَم يجاز ِبها َألنَّ حق ما يجازى بِه:"حيهقال بعض شار
إذا طلعت الشمس : كقولك.  معلوم كَونه)5( أم ال يكُونُ، وما بعد إذا)4(أيكُون
 وال تعمل )7(غينيف امل" هـ" وقال)6("إن طلعت الشمس، مل حيسن: ولو قلت. فأتين

  )9(:، كقوله)8(ي الضرورةإذا اجلَزم إال ِف
  .انتهى" )10(        ِاستغن ما أَغْناك ربك ِبالِغنـا   وِإذَا تِصبك خصاصةٌ فَتجمِل
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  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -1
 .وقسم جيوز) ب( يف - 2
 .وهو) ب( يف - 3
 .6/805التذييل و التكمييل ج: وينظر أيضا139-2/138 ينظر األشباه والنظائر ج - 4
  .فرع) ب( يف -5
  .95 ينظر األلفية ص - 6
 . األداة) ب( يف - 7
 .4/186ينظر رأي األخفش يف شرح التصريح ج).ب(ن يف األصل حمقق والذي أثبتناه م -8
 .1/508 ينظر الكتاب ج- 9

 .2/493ينظر رأي الكوفيني يف اإلنصاف ج.  اجلواز) ب(يف - 10

  
ومن . )1(]انتهى.[ موضوعة للداللة على الزمان، مث ضمن معىن الشرط"إذا"واعلم أن 

تعاىل ضابط، قال أبو رمحه اهللا " س"كتاب األشباه والنظائر للشيخ جالل الدين 
قسم ال تلحقه : على ثالثة أقسام" ما"أدوات الشرط بالنسبة إىل : حيان
" إذ"شرطا يف عمله اجلزم، وذلك " ما"وقسم تكون ". مهما"و " ما"و" من"وهو"ما"
" مىت"و" أن ")3(وهي. له، على جهة اجلواز" ما" حلاق )2(وقسم يكون". حيث"و 

فمن القسم الثاين عند قوم وهو " كيفما"وأما : قلت. )4(انتهى" وأين، وأىنّ وأيان
صريني، بالث يف رأي الكوفيني وقطرب من الظاهر كالم املصنف، ومن القسم الث

  .أا من القسم الثالث) أ/51(وأما إذا فالظاهر 
  : 6يف األلفية" كـ" قال )5(فروع

  امِسا وباوج واُءزا اجلَلوتي ا   مد قُشرطٌ): ب ( /ِنيِضتقْني يِلع           ِف
و           أَيِنياِضـم ـو ماِرضعـيلفيِهـُ      ت   نما أو منـيِفخاِلت  

 )8(وجازم اجلزاء، قال حمققو. )7(إتفافا: املرادي.  جازم الشرط األدوات:فرع
يون والكوف. 9وسيبويه واخلليل مها معا. واألخفش، الشرط. األداة: البصريني
  )10(اجلوار
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 ).ب(إضافة من ) قلت (-1
 .فعل) ب( يف - 2
 .4/186و األزهري يف التصريح ج.1/311 نقل هذا الرأي عنهما السيوطي يف اهلمع ج- 3
 .ذلك) ب( يف - 4
 .164واملغين ص ) ب(والتصويب من .  يف األصل، ستة مسائل- 5
 .األوىل) ب( يف - 6
 .اجلملة امسية) ب( يف - 7
 .فعمر) ب( يف - 8
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -  9

 . من سورة الكهف40-39 اآلية - 10
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 11
 .164 واملغين ص )ب( يف األصل إنشائية والتصويب من - 12
 . من سورة آل عمران31 اآلية - 13
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -14

  
 اتفاقا يرد بنقل ابن جين عن األخفش، ة جازم الشرط األدايوقول املراد: )1(قلت

  .)3( الشرط واجلزاء)2(جتازم فعلي
 إذا مل يصلح اجلزاء ملباشرة األداة قرن بالفاء أو بإذا الفجائية، إن كانت اجلملة :فرع

  : مسائل)5( يف ست)4(امسية، وعدم صالحيته لذلك
  إذًاوحنو إن جتد.  قائم)8(إن يقم زيد فعمرو: ، حنو)7(أن تكون مجلة امسية: )6(اأحدمه

  . لنا مكافأة
ا ن أَِنر تنْإ﴿: ية، وهي اليت فعلها جامد، حنوأن تكون فعلية كاالمس: الثانية)9(]و[
يكون فعلها أن : الثالثة)11(]و[ )10(.﴾ِنيِتؤ ينْي أَِبى رسعا فَدلَو واالً مكن ِملُقَأَ

 أن يكون :الرابعة )14(]و[ )13(.﴾يوِنعِبتا اهللا فَونَبِح تمتن كُنِْإ﴿: حنو)12(إنشائيا
  فعلها 
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 . من سورة يوسف77اآلية   -1
 . من سورة النمل90 اآلية - 2
 ).ب(إضافة من ) الفعل (- 3
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  4
 . من سورة املائدة54اآلية ). ب(إضافة من ) حيبهم وحيبونه( - 5
 .و حنو)ب(يف   -6
 . من سورة آل عمران115 اآلية -7
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 8
التذييل و .  1/35واملعجم املفصل ج . 10/26اخلزانة ج. 165 البيت من الوافر وهو لربيعة بن مقروم يف املغين ص - 9

  .6/3056 و متهيد القواعد ج7/103التكميل ج
  ر هلب النا: هلب لظاة   :اللغة
  .إن أمت فكثري من الرجال سيبقى مضطرم العداوة ملا لقيه مين من األذى :املعىن

 .قوله فذي هلب حيث جر ذي برب احملذوفة بعد الفاء و هو قليل : الشاهد فيه
  .ملا علمت) ب( يف -10
11
ألنصاري يف املغين ص هو يف األصل البن هشام ا" هلا الصدر)...حىت قوله... (وعدم صالحيته لذلك: "من قول الشارح -  

 .فقط جاء به الشارح خمتصرا بعض الشيء. 165 و164

  
وإما )1(﴾لُب قَن ِمه لَخ أَقر سدقَ فَقِرس ينِْإ﴿:معىن، أما حقيقة، حنو أو ماضيا لفظا

نزل هذا . )2(﴾اري الن ِفمهوهج وتبكُ فَِةئَِيالس ِباَء جنمو﴿:جمازا، كقوله تعاىل
أن يقترن حبرف استقبال : اخلامسة)4(]و [.ق وقوعه مرتلة ما قد وقعلتحق)3(الفعل
ا مو﴿)6()5(﴾هونبِحي ومهبِح يٍموقَي اهللا ِبِتأْ يفوس فَِهينِِ ِدن عمكُن ِمدِدتر ينم﴿:حنو
فْتعا ِملونخ لَ فٍَريفُ تكْنأن يقترن حبرف له الصدر : السادسة)8(]و[. )7(﴾وهر

  :)9(كقوله
  ـاابه الِتبِهتلْ يادكَ ييلَ  ع          لظاهٍبه فذي لَكلَه أَنِْإفَ           
  . )11( من أن رب مقدرة، وأا هلا الصدر)10(ملا عرفت
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 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 . مرفوعة) ب( يف - 2
 .منصوبة) ب( يف - 3
 .خمفوضة) ب( يف - 4
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 .جيوز فيها ذلك) ب( يف - 6
7
 . من سورة البقرة197اآلية  -  
 . 56نظر شرح اللمحة ص ي- 8
 .وألنه ال يكون) ب( يف - 9

 .عنه) ب(يف  - 10

  
ه اهللا تعاىل من األفعال أقسامها،  رمح)1(]املصنف[ ملا فرع )باب مرفوعات األمساء(

  :أخذ يف األمساء وأقسامها، وذلك أنه قسمها إىل ثالثة أقسام
، فأما املرفوعات فهي )4( وأمساء خمفوضات)3(، وأمساء منصوبات)2(أمساء مرفوعات

اليت تعرض هلا هنا وستأيت املنصوبات إن شاء اهللا تعاىل أثناء الكتاب واملخفوضات يف 
 املقدمة، وإمنا جاز مجع املرفوع )5(]هذه[يع ما احتوت عليه آخره، فهذا مج

للفظ، وصفة تاء، وان كانت مذكرة، ألا صفة واملنصوب واملخفوض باأللف وال
"  قاله7﴾اتوملُع مٍرهش أَ﴿ بقياس، حنو قوله تعاىل،)6(ماال يعقل فيجوز ذلك فيه

ألنه ال خيلو منها كالم، وال : مل بدأ باملرفوعات؟ قلت). ب: ( /فإن قلت. )8("هـ
اسم : فإن قلت. )10(عنها) أ/52(ي غري صاحل لالستغناء أ عمدة  إالاملرفوع)9(يكون
غري مرفوعات مع أا عمد؟ .  وخرب كان ومفعوال ظن وفاعل كفى ارور بالباءإنّ
 و كذلك إن د قائم،ـزي.  ماـأصلها الرفع، أال ترى، أن أصل كان زيد قائ: قلت
   وظننت زيدا قائمزيدا 
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سر . 2/370الكتاب ج" . عمرية ودع إن جتهزت غاديا"وقبله .  البيت من الطويل وهو لسحيم عبد بين احلسحاس- 1

شرح . 3/218التوضيح ج.. 119أسرار العربية ص . 1/136اإلنصاف ج. 477وإيضاح الشعر ص. 1/141الصناعة ج
   2/102و ج 1/267، واخلزانة ج 2/364األمشوين ج. 110املغين ص . 351قطر الندى ص 

وهو السفر يف . اسم فاعل من الفعل غدا: غاديا. أعددت جهاز سفرك، ويأت له: جتهزت. تصغري عمرة:  عمرية:اللغة
  والبيت واضح املعىن . أي ما بني الفجر وطلوع الشمس. الغدوة

 ".كفى"وهو دليل على عدم وجوب دخوهلا على فاعل " كفى"حيث أسقط الباء من فاعل ) فى الشيبك: (قوله: الشاهد فيه
  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -2
 .االمتناع لالستغناء) ب( يف - 3
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 .1/200ينظر املساعد على تسهيل الفوائد ج.  الشعراء من سورة  130  اآلية- 5
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6

  
  :)1(كما قال سحيم.  زيد ناصحاكفى. كفى بزيد ناصحا: ، وأصل قولكقائما

  كَفَى الشيب واِإلسالَم ِللْمرِء ناِهيـا          ...........................     
ه  االستغناء عنعدمالعمدة يف االصطالح، ما :" قال ابن عقيل  يف شرح التسهيل:تنبيه

أصيل ال عارض كاملبتدأ، والفضلة يف االصطالح، ما جواز االستغناء عنه، أصيل ال 
  )2(]وعروض جواز االستغناء عن العمدة ال خيرج عن كوا عمدة[عارض كاحلال 

 عن الفضلة ال خيرجها عن كوا فضلة، كما يف قوله )3(وعروض امتناع االستغناء
  .)5(﴾شتم جباِرينوِإذَا بطَشتم بطَ﴿ )4(]تعاىل[
 العبارة اجلادة 6]و) [املرفوعات سبعة، وهي الفاعل واملفعول الذي مل يسم فاعله(

ن وأخواا، وخربه، واسم كان وأخواا، وخرب إو املبتدأ .(النائب عن الفاعل
ه أصل املرفوعات مث نائبه ألنه خيلفه عند احلذف، م الفاعل ألن قد)والتابع للمرفوع

مث اسم كان . ندا إليه، واخلرب مسند وخربه، ألنه فاعل معىن لكونه مسبتدأمث امل
  وأخواا ألنه مبتدأ يف األصل، مث خرب إن وأخواا ألنه خرب يف األصل، مث التابع 
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  .مستقال) ب( يف -1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .ووجهه) ب(  يف - 3
 .وبأنه) ب( يف - 4
 .حمموال) ب( يف - 5
 .1/178شرح الكافية للرضي ج :  ينظر- 6
 .وإىل هذا اخلالف أشار) ب( يف - 7

  
) ، والتوكيد،والبدلوهي أربعة أشياء، النعت، والعطف. (املتبوع ألنه متأخر عن
ل بينه، لخ الثاين البدل، واألول إما أن يت ال،،نسبة أو بال)1(كون مقصوداألنه إما أن ي

ا أن يدل على أمر يف املتبوع إم:  ال، األول العطف، والثاين،وبني متبوعه شيء أو
  . والثاين التوكيدوإما أن يقرر أمره يف النسبة والشمول، األول النعت،

 واملبتدأ فرع الفاعل،:  اختلف يف أصل املرفوعات، فقيل:مقدمة): باب الفاعل (
عنه، وعزى للخليل، ووجهه أن عامله لفظي وهو أقوى من عامل املبتدإ املعنوي، 

أن   كذلك، واألصل يف اإلعرابوأنه إمنا رفع للفرق بينه وبني املفعول، وليس املبتدأ
، وعزى )2(]عنه[، والفاعل فرع املبتدأ هو األصل: وقيل. يكون للفرق بني املعاين

ن عن كونه مبتدءا وإال يزول )4( بأنه مبدوء به يف الكالم، وأنه)3(هلسيبويه، ووج
معمول، والفاعل معمول ) ب( /وأنه عامل . متأخر، والفاعل تزول فاعليته، إذا تقد

ال غري، ورجحكالمها أصالن، وليس أحدمها : وقيل. از هذا القول ابن اخلب
ن السراج واختاره  على اآلخر، وال فرع عنه، وعزى لألخفش واب)5(مبحمول

يف الفريدة حيث قال" س ")7(وإىل هذا االختالف إشارة)6(ضىالر:  
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  .واملؤول) ب( يف -1
 .ة احلديد من سور16 اآلية - 2
 .الزائدتني) ب( يف - 3
 .هو على جهة) ب( يف - 4
 .كعلم ومات زيد) ب( يف - 5
 .الضم) ب( يف - 6
 .باملعىن) ب( يف - 7

  
              واخوا ِففُلَتا لَيمهالت ِف       لُــأصِعفْي الرلْ هبتدأ أو فاعل م.  
              ووال جياه له كُج يِم )  أ/53(ولُج ثُن الَ قَمالب عأَ ل كُضلص.  

 )1(قام زيد أو:  الصريح حنو)هو االسم( :واصطالحا.من فعل الفعل: لغة) الفاعل(
ن ختشع حرف أ ف)2(﴾ اهللاِركِْذم ِلهوبلُ قُعشخ تنْوا أَنم للَِذين ءاَ﴿ ألَم يِأن:املؤول حنو

 حقيقة إن خال )املرفوع(. خشوع قلوم: وفعل، وصح كونه فاعال لكونه يف تأويل
املذكور (. أو بإضافة املسند. أو حكما إن جر بأحدمها. )3(الباء املزيدتني"و"من "من

  . زيد، أو وقوعه منه، كقام زيد)5( قيامة به كعلم)4( املسند إليه، على جهة)قبله فعله
 رفع الفاعل ونصب املفعول للفرق بينهما، والق بالفاعل الرفع إمنا: األول:تنبيهات

رافع الفاعل ما :  قال اجلمهور:الثاين. فاعل بالنسبة إىل املفاعيل،وقلة ال)6(لثقل الضمة
كونه فاعال يف : وقال خلف. اإلسناد: وقال هشام. أسند إليه من فعل أو ما أشبه

  اعل ال يتقدم على فعله، ـأن الف"  فهم من قوله املذكور قبله فعله:الثالث. )7(املعىن
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. 325والكامل ص . 2/503والبيت يف معاين األخفش ج. وهو للزباء وهي بنت عمرو بن الضرب.  البيت من الرجز- 1

، والتصريح 2/73، والتوضيح ج1/160وشرح ابن عصفور ج. 8/231ج) ص ر ف(  و15/137ج) و أ د(واللسان 
  .541، واملغين ص 2/269ج

  .والبيت واضح املعىن. احلجارة: جندال.   ثقيال وبطيئا:  وئيدا:اللغة
وهو مذهب الكوفيني القائلني جبواز تقدمي الفاعل . فاعال مقدما لوئيد" مشبها"حيث أعربت " مشيها وئيدا" قوله :الشاهد فيه

. على أنه بدل اشتمال من اجلمال" مشبها"األوىل جبر : هذا وأن البيت له روايتان أخريان. و منعه البصريون.لى عاملهع
 . متشي مشيها: وبنصبها على أنه مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره

 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .أو ثبت) ب( يف - 3
" وال " الزيدان قام: ، فال تقول)أي الفاعل (وال جيوز تقدميه على رافعه "...2/366 قال ابن عقيل يف شرح األلفية ج- 4

فاعال مقدما، بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمري مستتر، " زيد"على أن يكون " زيد قام"وال " زيد غالماه قائم
وتظهر فائدة اخلالف يف غري . دمي يف ذلك كلهوهذا مذهب البصريني، أما الكوفيون فأجازوا التق" زيد قام هو: والتقدير

وعلى ". الزيدان قام، والزيدون قام: "، فتقول على مذهب الكوفيني"زيد قام: " حنو-وهي صورة اإلفراد–الصورة األخرية 
 ..".فتأيت بألف وواو يف الفعل ويكونان مها الفاعلني". الزيدان قاما والزيدون قاموا: " مذهب البصريني جيب أن نقول

 . عن فاعل) ب( يف - 5

  
  )1(يون تقدميه عليه مستدلني بنحو قوهلاز الكوفلبصريني، وجووذلك مذهب ا

  )2(]أَ جندالً يحِملْن أم جديدا[       ما ِللْجماِل مشيها وِئيـدا           

أي . وتأوله البصريون على االبتداء وإضمار اخلرب الناصب رئيدا. أي وئيدا مشيها
 يترتل :الرابع. )4(زيدون قامالزيدان وال:  ومثرة اخلالف تظهر يف حنو)3(ثبتبظهر أو 

اسم الفعل حنو هيهات زيد، واسم الفاعل : وهو عشرة. مرتلة الفعل ما هو يف تأويله
:  إىل فعال حنو)5(ل للمبالغة من الفاعلزيد ضارب أبوه، واملثال وهو ما حوِّ: حنو
زيداب أبزيد مضراب أبوه: زيد ضروب أبوه، أو مفعال حنو: وه، أو فعول حنو ضر ،

  ،وهبأَ بِر ضديز: وه، أو فعل حنو أب ضريبزيد: أو فعيل حنو
   فهذه اخلمسة هي أمثلة 
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  .جاءين زيد قريشي أبوه) ب( يف -1
 . مل أقف عليه فيما لدي من مصادر- 2
 .من إعطاء الدنانري زيد) ب( يف - 3
 .ما قصد) ب( يف - 4
 ).ب(والتصويب من .  يف األصل فعال- 5
 .31-1/30 ينظر الكتاب ج- 6
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 .التمامب) ب( يف - 8
 . بالتمام) ب( يف - 9

  .2/42وشرح التسهيل ج/        . شرح عمدة احلافظ    :  ينظر-10

  
 جاءين:  حنووجهه، واملنسوب إليه، ) ب( /زيد حسن : والصفة املشبه حنو. املبالغة
ما رأيت رجال أحسن يف عينيه الكحل : ، واسم التفضيل، حنو)1( قرشي أبوهرجل

    )2(:واملصدر، حنو. منه يف عني زيد
  .ه املرء بنيِسفْ، نمـِل ظُنَّ ِإالَأَ        
عندك : والظرف وعديله املعتمدان حنو. )3(عجبت من عطاء الدينار زيد: ه حنووامس

 أن خترجا اك أنت وزيدإي: واالسم املوضوع موضع الفعل حنو: زيد وأيف اهللا شك
، ولذلك أكد باملنفصل املرفوع، معي، إياك ضمري مستتر مرفوع على الفاعلية
د بعضهم  قي:اخلامس. أنت" احذر"وعطف عليه، املرفوع، وإياك موضوع موضع 

5( اسم كان بناء على أنه ليس فاعالاإلخراج )4(افعل الفاعل بكونه تاما قصد( 
  .)6(نه فاعل، ومذهب سيبويه، أحقيقة

د  رمحه اهللا تعاىل، مل يقي"كـ" العجب من )7(]و: [ قال ابن الوردي يف شرح حتفته
ده مثل عض على هذا املعىن الصحيح الذي يهونب.  يف العمدة وغريها)8(الفعل بالتام
قال ابن عقيل يف : قلت)10(" )9(فقيده بالتاموناقـص ذلك يف التسهيل . قول سيبويه

  مسـى سيبويه ) "أ/54: (شرح التسهيل
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 .1/30والكتاب ج. 1/251املساعد ج: ينظر. على سبيل ااز والتوسع) ب( يف - 1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .18إعراب األجرومية  لألزهري ص :   ينظر- 3
  . رع كذلك حنوفعل مضا) ب( يف -4
 .مرفوع) ب( يف - 5
 .الزيدون) ب( يف - 6
 .يقتضيها السياق ) ب( ما بني النجمتني إضافة من -7
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 . اثين ) ب( يف - 9

 ).ب(إضافة من ) قسما (-10

  .)1("اسم كان فاعال على سبيل التوسع
الظاهر كل ما دل بظاهره، وإعرابه على املعىن ) [هو على قسمني ظاهر ومضمرو(

يقرأ باجلر على ": يف اإلعراب" خ"قال. )2(]قال ابن بابشاذ رمحه اهللا تعاىل.  املراد به
ظاهر ومضمر، . البدلية من قسمني وبالرفع على اخلربية ملبتدإ حمذوف تقديره مها

يكون امسا مفردا ) فالظاهر(" )3(أعين ظاهرا ومضمراوبالنصب على املفعولية تقديره، 
قد .....) حنو قولك قام زيد و(مرفوعا، بالضمة مسندا إليه، فعل ماض وذلك 

 قد يكون مثىن ....)يقوم زيد و(:  حنو)4(، فعل مضارعإليهيكون امسا كذلك مسندا 
يكون مثىن  قد ....)قام الزيدان و(:  فعل ماض حنوإليه باأللف مسندا )5(مرفوعا

وقد يكون * (....) و)6(يقوم الزيدان(، فعل مضارع  حنو إليهمرفوعا باأللف مسندا 
 قد ...)قام الزيدون و( فعل ماض حنو إليهمع املذكر السامل مرفوعا بالواو، ومسندا 

 قد يكون )…يقوم الزيدون و( فعل مضارع حنو إليه مسندا )7()*يكون كذلك
قام أخوك (: ، فعل ماض حنوإليه مسندا )8(]بالواو و[أحد األمساء اخلمسة مرفوعا 

متصل :  قسمان)قوم أخوك، واملضمري(:  مسندا إليه فعل مضارع حنو.)…و
 اثنان )10( قسماعشر)9(مه املصنف رمحه اهللا تعاىل أثىن قسفاملتصلومنفصل، 

   تكلمللمـ
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كلم الواحد  بضم التاء للمت)حنو قولك ضربت( ومخسة للمخاطب، ومخسة للغائب 

 بفتح )وضربت(سه أو معه غريه للمتكلم املعظم نف) وضربنا(. مذكرا كان أو مؤنثا
 بكسر التاء للمخاطبة )وضربِت(. التاء للمخاطب الواحد املذكر) ب/( 

للمخاطبني )وضربتم(. للمخاطبني كان مذكرين أو مؤنثني) وضربتما()1(الواحدة
. للغائب املذكر الواحد) وضرب(  للمخاطبات املؤنثات)وضربنت(املذكرين 

)تبر3(ضربتا للغائبتني املؤنثتني:  للغائبني املذكرين مثل)وضربا( )2( للغائبة)وض( .
  .للغائبات) نوضرب( للغائبني املذكرين )وضربوا(

تقومني يا هند، :  ياء املؤنثة املخاطبة حنو)4( نفى من أقسام املتصل واحدة، وهي:تنبيه
  .وقومي يا دعد

ما قام إال أنا، وما قام إال حنن، وما قام : ، حنو قولك)5( اثنا عشر كذلك املنفصلو
إال أنت، وما قام إال أنت، وما قام إال أنتما، وما قام إال أنتم، وما قام إال أننت، وما 

  .قام إال هو، وما قام إال هي وما قام إال مها وما قال إال هم، وما قام إال هن
اضي تاء التأنيث الساكنة إذا أسند ملؤنث وجوبا، إن كان  تلحق آخر امل:مسألة

ضمريا مطلقا، أي حلقيقي أو جمازي، حنو هند قامت، والشمس طلعت، أو ظاهرا 
: قامت هند، وراجحا إن كان جمازيا حنو: حقيقيا، وهو ما له فرج من احليوان، حنو

  صوال بغري طلعت الشمس، ومن تركه، ومجع الشمس والقمر، أو كـان حقيقيا مف

                                                 
 .للواحدة املخاطبة) ب( يف -1
 للواحدة الغائبة) ب( يف - 2
 .للمؤنثني) ب( يف - 3
 .واحد وهو) ب(يف - 4
 . أيضا) ب( يف - 5



  لتحقيقا

 183

إال، حنو قامت اليوم هند، ومساويا إن كان مجع تكسري أو اسم مجع مطلقا فيهما، 
، وقام القوم أو قامت، )1(]،وقام الزيود[قامت الزيود : أي ملذكر أو مؤنث، حنو

قامت :  باأللف والتاء، للمذكر حنو)2(مجعا) أ/55(وكذا اهلنود والنسوة، أو كان 
كثرت النحل :  حنوث، أو كان اسم جنس ملؤن)3(]اتوقام الصاحل[الصاحلات 

ما : ومرجوحا إن فصل بإال، حنو. أةومنه نعمت املراءة، ونعم املر. )4(]وكثر النحل[
  .)5(بالشعر" هـ"قامت إال هند، وخصه 

 ونون )6(دمه تاء املضارع للغائبةع تساوي هذه التاء يف اللزوم و:فرع
، ومثاهلا يف جواز الوجهني )8(قمن اهلندات: اللزوماحلرفية، مثال النون يف )7(التأنيث

  .وهذا مفرع على لغة أكلوين الرباغيث. قام اجلواري، وقمن اجلواري
اهلندان مها يفعالن، فألزم ابن : باملضارع عن ضمري غيبة ملؤنث حنو)9(إن أخرب:فرع

 )12(اذش، وخالف ابن الب11، التاء محال على املعىن، وصححه أبو حيان)10(أيب العافية
  .  محال على لفظهما13فجوز الياء 

                                                 
  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -1
 ).ب( يف األصل مجع، والتصويب من - 2
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 .2/97أوضح املسالك ج: ينظر - 5
 ).ب ( يف األصل، تاء مضارع الغائب، والذي أثبتناه من- 6
 .النسوة) ب( يف - 7
 .اهلندات قمن) ب( يف -8
 .إن أخربنا) ب( يف - 9

 .................من علماء األندلس يف الفقه واللغة واألدب، ينظر) هـ583ت (هو أبو بكر حممد عبد الرمحن بن أيب العافية   -10

 .1/75 ينظر التذييل و التكمييل ج- 11
أحد أعالم األندلس الذين ) هـ528ت (علي بن امحد : وابن الباذش هو). ب(بتناه من  يف األصل ابن البادس والذي أث- 12

 .1/338البغية ج: شرح الكتاب، شرح أصول ابن السراج، ينظر: له تصنيفات منها: برعوا يف العربية وآداا
 .1/75و ينظر يف هذه املسألة التذييل و التكمييل ج. البناء ) ب( يف - 13



  لتحقيقا

 184

  

  

                                                 
 ).ب(والذي أثبتناه من . ميلة يف األصل تك- 1
 .أو الصفة) ب( يف - 2
 .املؤنث) ب(يف  - 3
 .يف غري هذا الباب من األبواب) ب( يف - 4
 .2/1182ينظر  التذييل و التكمييل ج. وأما قول أيب حيان) ب( يف - 5
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 ).ب(والتصويب من .  يف األصل الدهن- 7
 . مسبغة)ب( يف - 8
 .  من سورة البلد15و 14 اآلية - 9

 . 124واإلعراب عن قواعد اإلعراب ص . 622واملغين ص . 189-188ينظر شرح شذور الذهب ص - 10
 . من سورة اجلن 01 اآلية - 11

  
) ب( / اجلارية جمراه وأما )2(هذا كله يف الفاعل املرفوع بالفعل والصفة:)1(تكملة
بواب فال يفرق فيه بني احلقيقي وغريه، بل جيري كله من األ)4( يف غري هذا)3(للمؤنث

قاله الراعي رمحه على سبيل التأنيث يف اإلضمار واإلشارة إليه، وغريه من األحكام، 
  . اهللا تعاىل يف عنوان اإلفادة

األوىل أن يقال النائب عن ":"هـ"قال ) باب املفعول الذي مل يسم فاعله(
املفعول الذي مل يسم فاعله ففيه خدوش، ألن )6(]وغريه[قول أيب حيان و  )5(الفاعل،

يف هذا الباب ال  ع عند إطالقه إىل املفعول به، واملرفو)7(املفعول، إمنا يتبادر الذهن
أنه مفعول مل يسم أعطي زيد درمها، : نصوب، يف حنوخيتص به، وألنه يصدق على امل

وكل )9(﴾ يتيما8أو إطعام يف يوم ذي مسغبة﴿يتيما، يف قوله تعاىل: فاعله، وعلى حنو
حنو ضرب زيد أو املؤول حنو  الصريح )و هو االسم(   )10("ذلك مبعزل عما حنن فيه

الذي مل (.  وجوبا لقيامه مقام الفاعل)املرفوع( 11أنه استمع ﴾﴿ قل أوحي إيل :
 الفعل عن صيغته ري، بل حذف وأقيم هو مقامه، مث إنه ال بد من تغي)يذكر معه فاعله

  . للفاعل
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 .املصنف) ب(يف  -1
 .وهو) ب( يف - 2
 .ابن إمساعيل) ب( يف - 3
 .يف إرشاد املقاصد رمحه اهللا تعاىل) ب(يف  - 4
 )خمطوط.( 08إرشاد املقاصد ص : ينظر - 5
 .عنه) ب(يف  - 6
 .وامتنع التقدمي عليه) ب(يف  - 7
 .ملؤنث) ب(يف  - 8
 .كيل الطعام: قولك) ب( يف - 9

 .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) و(- 10
 ).ب(إضافة من ) الطّعام(- 11
 . مقدرا) ب( يف - 12

.  من مسائل التصريف)2( رمحه اهللا تعاىل كيفية التغيري، وهي)1(فلذلك ذكر املؤلف
يف  قلّما خيلو كتاب:")4(اىل يف إرشاد املقاصد رمحه اهللا تع)3(وقد قال ابن ساعد

فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما (:  فقال)5("النحو من مسائل التصريف
 )وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره( . حتقيقا أو تقديرا) قبل آخره

 ضِرب: ظاهر ومضمر، فالظاهر حنو قولك: وهو على قسمني(. حتقيقا أو تقديرا
ديوأقيم املفعول، وهو "عمرو"ضرب عمرو زيدا، فحذف الفاعل، وهو :  األصل)ز ،
فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلة، . مقامه" زيد"

 بعد )7(وامتنع تقدميه على الفعل) أ/56 ()6(ومتصال بالفعل بعد أن كان منفصال منه
. ضربت هند: أنث الفعل حنو  )8(ملفعول مؤنثاولو كان، ا:  التقدمي عليهأن كان جائز

وقد ضومثال ما يكون فيه ذلك .  أول الفعل هنا وكسر ما قبل آخره حتقيقام
بضم الكاف، وكسر الياء، . )11( الطعاملَِيكُ: األصل)10(و ، الطعاميلَِك: )9(تقديرا

كاف  بكسر اليلَفاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت منها إىل الكاف، وصار ِك
  .)12( فكسر الياء مقدراء،وسكون الي
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 ).ب(إضافة من ) حلزاما (- 2
 .631و املمتع ص .198ينظر إجياز التعريف ص .فكسر أوهلما مقدرا) ب( يف - 3
 .وأقيم زيد مقامه. الذي هو الفاعل) ب( يف - 4
 .والعمدة) ب( يف - 5
 .العتالل) ب( يف - 6
 .78ينظر يف هذه املسألة التصريف للجرجاين ص ). ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل مقدرة- 7
 ).ب(إضافة من ) و (- 8
 ).ب(إضافة من ) احلبل (- 9

 .مقدرا) ب( يف - 10
 .عمر) ب( يف - 11
 .عمر) ب( يف - 12

 

  
فكسر . ، أحد املثلني يف اآلخر فأدغم)2(أصله شدد احلزام)1(]و[شد احلزام . وكذلك

وزيد نائب عن . يضرب فعل مضارع مبين للمفعول) ويضرب زيد. ()3(أوهلا مقدر
مه يف ، وأقيم زيد مقا)4(فحذف عمرو. يضِرب عمرو زيدا: الفاعل واألصل) ب(/

 واالتصال، وامتناع التقدمي على الفعل، وهذا املثال فتح ما قبل آخر )5(الرفع والعمدية
. يبيع العبد: األصل. يباع العبد: ومثال ما يفتح فيه تقديرا، قولك. الفعل فيه حتقيقا

 )6(فقلبت ألفا إلعالل. بضم أوله، وفتح ما قبل آخره، نقلت فتحة الياء إىل ما قبلها
األصل يشدد )8(وكذلك يشد احلبل، و: )7(ر يف التصريف ففتح الياء مقدرمشهو
وأُكِْرم . ()10( بدالني أدغم أحد املثلني يف األخر ففتح أوهلما مقدر)9(احلبل
  .ويكِْرم زيد عمرا. أَكْرم زيد عمرا: واألصل فيهما) )12(، ويكْرم عمرو)11(عمرو
وإن . تعلِّم، وتدحِرج: اضي مبدوءا بتاء زائدة ضم ثانيه أيضا حنو إذا كان امل:تنبيه

  .قلَطَناستخِرج، وا: وثالثه حنو. زة وصل ضم أولهكان مبدوءا م
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 ).ب(والتصويب من .  يف األصل وكذلك-1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .ضربتما) ب( يف - 3
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
  .ها السياقيقتضي) ب(إضافة من ) حنو (-5
 . مع باقي الضمائر أيضا" وما ضرب"وقد تكرر الفعل .. وما ضرب إالَّ حنن) ب( يف - 6
 .2/355 ينظر رأي املربد و الكوفيني يف شرح التصريح ج- 7

  
 على تقسيم املصنف يف الفاعل أثىن فاملتصل متصل، ومنفصل، :قسمان) واملضمر(

ويبقى عليه ضمري آخر . ة للغائبعشر، اثنان للمتكلم ومخسة للمخاطب، ومخس
للمتكلم ) اوضربن(.  بضم التاء للمتكلم)ضِربت: حنو قولك( )1(للمخاطبة، وذلك
 )2(]التاء[بكسر) وضِربِت(. بفتح التاء للمخاطب) وضِربت(. عظيما أو مشاركا

خاطبني للم) وضربتم(.  للمخاطبني كانا مذكرين أو مؤنثني)وضربتما(. للمخاطبة
للغائبة ) وضِربت. (للغائب) وضِرب(.  للمخاطبات املؤنثات)وضربتن(املذكرين، 

 )وضِربن(.  للغائبني)وضِربوا(. ، للغائبتني)3(ضِربتا:  للغائبني ومثله)وضِربا(
  .تضربني يا هند: ياء املؤنثة املخاطبة، حنو )4(]عليه[للغائبات، والباقي 

، وإال أنت، وإال أنت، وإال )6( ما ضرب إال أنا، إال حنن)5(ثين عشر حنو اواملنفصل
أنتما، وإال أنتم، وإال أننت، وما ضرب إال هو، وما ضرب إال هي، وإال مها، وإال 

   .هم، وإال هن

 قد يفهم من قوة كالم املصنف، أن الفعل املبين للمفعول مغري، من فعل الفاعل :تنبيه
: وقال املربد، والكوفيون، وابن الطراوة. ذلك عند اجلمهوروهو ك. وأنه فرع عنه

  .)7(هو أصل للزومه يف أفعال مل ينطق هلا بفاعل، كزهى، ونفست املرأة
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 ).ب(مطموسة يف " كـ "- 1
 .وافتح وضم واكسر الثاين من   فعل ثالثي و زد حنو ضمن: 122 قال ابن مالك ص- 2
 .بناؤه)  ب( يف - 3
 .وهي) ب( يف - 4
 .وأخواا املتصرفة) ب( يف - 5
 .2/84واألشباه والنظائر ج177املقرب ص :  ينظر- 6
 .وليس وعسى) ب( يف - 7
 . ما بني املعقوفتني ساقط منها- 8
 .وما بني املعقوفتني ساقط منها. تذكرته) ب( يف - 9

 . 2/16 ينظر األشباه والنظائر ج - 10
 .و الضمري يف قوله أشار إليه عائد على ابن عصفور. إليهاملشار) ب( يف - 11
 .وقد ) ب(  يف - 12
 .1/81ج. والتصويب من األصول يف النحو. يقولون) ب(ويف .  يف األصل فيقول- 13

  )2(:يف األلفية حيث قال)1("كـ"واختاره   
ِز                                     ودـ نحـِمو ضأ/57 (ن(  

األفعال ثالثة أقسام، قسم ال جيوز :" بن عصفور يف املقرب ال:األوىل :تتمات
. نعم، وبئس: حنو) ب(  / للمفعول اتفاقا، وهو األفعال اليت تتصرف )3(بناؤها

. ، وقسم ال خالف يف بنائه للمفعول)5( كان و أخواا)4(وقسم فيه خالف، وهو
  .)6(يف األشباه والنظائر" س"نقله . انتهى". فعال املتصرفةوهو ما بقي من األ

، وفعل التعجب، )7(واألفعال اليت ال تتصرف نعم، وبئس، وعسى، وليس: قلت
 - مبهملة فمعجمة–وقال ابن الضائع . الدرة)8(]يف شرح[وحبذا، كذا قال ابن اخلباز 

األفعال اليت ال تتصرف عشرة، وزاد قلما، ويذر، ويدع، ")9(]األفعال[يف تذكرة 
   .)10(انتهى" وتبارك اهللا

  :  يف كان وأخواا ذكره ابن السراج يف األصول ونصه)11(ي أشار إليهواخلالف الذ
  :)13(فيقولون. أن يردوه إىل ما مل يسم فاعله.  أجاز قوم يف كان زيد قائما)12(قد"
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 .املفعول) ب( يف - 1
 . اختالف طفيف يف اللفظ مع  1/81األصول البن السراج ج:  ينظر- 2
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 3
 .وأن ال يكون) ب( يف - 4
 .خبالف قام) ب( يف - 5
 .أو) ب( يف - 6
 .املصدر) ب( يف - 7
 . فلو دل عليه الفعل العامل) ب( يف - 8
 .3/1326ج. ينظر اإلرتشاف-9

 .وشرط جمرور) ب( يف - 10
 . أن ال يلتزم) ب( يف - 11

 فعل غري حقيقي، وإمنا "كان"ن أوهذا عندي ال جيوز من قبل : قال. ماِئكني قَ
 على )1(ل حقيقة، واملفعول غري مفعوليدخل على املبتدأ واخلرب، فالفاعل غري فاع
  . )2("الصحة، فليس فيه مفعول، يقام مقام الفاعل

وشرط .  إذا فقد املفعول به جاز إقامة غريه من ظرف أو مصدر أو جمرور:الثانية
سري : ويقال. وال جلس مكان. سري وقت: إقامة الظرف، أن يكون خمتصا، فال يقال
سحر، وعند، )3(]حنو[كون متصرفا خبالف وقت صعب، وجلس مكان بعيد، وأن ي

سبحان اهللا، : وشرط املصدر أن يكون متصرفا خبالف حنو. ومث، مما لزم الظرفية
واء يف اجلواز،  قام زيد قياما، وس)5( مؤكدا خبالفه يف)4(ومعاذ اهللا، وأال يكون

: ل حنو الذي دل عليه غري الفعل العام)7(املضمر)6(سري سري شديد، و: امللفوظ به حنو
، حنو جلس، وضرب، )8(ما يسري سري شديد، فلو دل عليه العامل:  سري ملن قالبلى

  .جلوس وضرب مل جيز: وأنت تريد هو، أي
   )11(أال يلزم)10(وشروط ارور. )9(" جبوازهرويف كالم ابن طاهر إشعـا:" أبو حيان
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 .كقد) ب( يف -1
 . وأن ال يكون) ب( يف - 2
 ).ب(ني ساقط من  ما بني املعقوفت- 3
 .2/605شرح املرادي ج :  ينظر- 4
  .هذه الثالثة) ب( يف -5
 .الظرف املكاين) ب( يف - 6
 .       3/1326 ينظراإلرتشاف ج- 7
 .117ينظر ألفيته ص . ابن معطي) ب( يف - 8
 .1/550 ينظر  شرح اجلمل البن عصفور ج- 9

)  هـ628/هـ564و(حيي بن عبد املعطي بن عبد النور الزواوي : هووابن معطي . ابن معطي رمحه اهللا تعاىل) ب(يف  - 10
 .13/3683البداية و النهاية ج: ينظر: من النحاة البارزين اشتهر بألفيته يف النحو و الفصول اخلمسون

 .717ألفية ابن معط ص :  ينظر- 11
 .وجه تسمية املبتدأ مبتدءا) ب( يف -12
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 13

لكاف، وما خص ، وا ورب)1(كمد: احلرف اجلار له وجها واحدا يف االستعمال
ذكر . يكون للتعليل كالالم، والباء، ومن إذا دلت على التعليل)2(بقسم واستثناء، وأال

خرج : الباء احلالية يف حنو)3(]أن[وذكر ابن إياز : "قال املرادي. حوينيذلك بعض الن
  )4("زيد بثيابه، ال تقوم مقام الفاعل

.  يف إقامة ما شئتدر، فأنت خمري، ارور، والظرف، واملص)5( وإذا اجتمعت الثالثة
:  وقيل7، وعليه أبو حيان،)6(خيتار إقامة ظرف املكان: هذا مذهب البصريني، وقيل

) أ/58(إقامة املصدر ) ب(  /خيتار : ، وقيل)8(خيتار إقامة ارور، وعليه ابن معط
  )11(، يف ألفيته)10( قال ابن معط:الثالثة )9(."وعليه ابن عصفور

  ِةائَ مفلْ أَِهعطي ِب  مسأَلة ِبها ِامِتحانُ النشأَِة        أُعِطي ياملُ             
ِسكُ               وكْ املَيسفَو روج به        ـِق وناملَص وفَلْ أَونُزا حبه  

ملة ، ألنه ابتدأت به اجل13]واضح [)12(وجه تسمية املبتدإ باملبتدإ) باب املبتدإ واخلرب(
ص الثاين ـلفظا أو تقديرا، وتسمية اخلرب خربا من باب تسمية اجلزء باسم الكل، وخ
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 .2/93لغوي و حنوي ينظر البغية ج) 601ت ( هو ابن عبد الرحيم أبو القاسم - 1
 .حنو قولك) ب( يف - 2
 .حنو قولك) ب( يف - 3
 . 308/ 5ج) د ن ف(اللسان . ومعىن الدنف وهو املرض الالزم. ذنف) ب( يف - 4
 .حنو قولك) ب( يف - 5
 .حيتمل أن يكون لفظ املبتدأ)  ب( يف - 6
 .املنحة) ب( يف - 7
 ).ب(  مابني املعقوفتني ساقط من - 8
 .اسم مكان االبتداء) ب(يف - 9

 ).ب(إضافة من ) و (- 10
 .ذكرمها) ب(  يف - 11
 . عن نقل أيب البقاء) ب( يف - 12
 . 1/528 ينظر شرح التصريح ج -13
 .  من سورة البقرة184 اآلية - 14

 

  
. )1(بذلك ألن حصول اخلرب عنده، ذكره ابن عبد الرحيم يف املنحة يف شرح امللحة

 زيد قائم، )2( كقولكفاألولابتدأت به اجلملة لفظا أو تقديرا، يريد أو رتبة، : فقوله
يف الدار : )5( كقولكوالثالثكيف زيد، :  ملن قال )4( دنف:)3( كقولكوالثاين

  زيد، وأين زيد؟ 
 اسم مفعول حذف متعلقه، بكسر الالم املشددة، )6(ن يكونحيتمل لفظ املبتدإ أ:قلت

وحيتمل أن يكون . )8(]املذكور[)7(أي املبتدأ به، كما أشار إليه صاحب شرح امللحة
من :  قول يح، حنورالص) املبتدأ هو االسم (.مكان ابتداء الكالم:  أي)9(اسم مكان

املراد ذا اإلسناد : وقيل. حممد رسولنا)10(اهللا ربنا، و: يعتقد السامع عدم إميانه
يف التصريح عن أيب " خ ")11(التعظيم، واإلقرار، ال اإلخبار، وهذان الوجهان نقلهما

   فإن تصوموا مبتدأ، وهو )14("مكُ لَريوا خومص تأنْو:" أو املؤول حنو. )13()12(البقاء
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 .والصحيح) ب(يف   -1
 ).ب(إضافة من ) ثانيا (- 2
 .إسناد الفعل إليه) ب( يف - 3
 .قال ابن احلاجب رمحه اهللا تعاىل) ب( يف - 4
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 5
 .وأما احلجازية) ب( يف - 6
 .تيك) ب( يف - 7
 .فحسبك) ب( يف - 8
 . الذي دخل عليه) ب( يف - 9

  
ري عن ااملرفوع الع. (مبرتلة االسم الصريح، ألنه يف تأويل صومكم خري لكم

 به ، ا عنه أو وصفا سابقا رافعا ملكتفىغري الزائدة، وشبـهها خمرب) العوامل اللفظية
العاري عن العوامل اللفظية خمرج السم كان وحنوها، : قوله. منفصالولـو ضمريا 

يه إشارة إىل أن عامله معنوي وهو االبتداء وهو الصحيح، وأن االبتداء هو التجرد وف
كون املبتدإ معرى عنها وهو خالف الصحيح، : عن العوامل اللفظية، أي

 وقيل هو التعري عن العوامل )2( أنه جعل االسم أوال ليخرب عنه ثانيا)1(فالصحيح
  .)3(اللفظية وإسناد اللفظ إليه

العوامل اللفظية مطلقة على كان وأخواا، :"  يف أماليه)4(بن احلاجب قال ا:فائدة
 احلجازية، وحروف اجلر، وإن )6( ظننت وأخواا، وما)5(]على[ وأخواا ووإن

 )7(مل تعد مع تلك) ب(  /كانت لفظية أيضا إال أا ملا كانت تقتضي شيئا واحدا 
: )8(حسبك. حبسبك درهم: لنحوغري الزائدة، خمرج : خبالف ما ذكر أوال، وقولنا
كال عامل لزيادته، وقال الشيخ حمي الدين الكافيجي )9(مبتدأ ألن العامل الداخل عليه

  دأ درهم نظرا ـدم، وأن املبتـأختار أن حبسبك خرب مق": "س"شيخ جالل الدين 
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  1/309اهلمع ج :  ينظر-1
 .1/309اهلمع ج :  ينظر- 2
 .برب) ب(يف  - 3
 .الزائد) ب( يف - 4
، التوضيح 1/288شرح التسهيل ج. والبيت من الطويل وهو من األبيات اليت مل يعرف قائلها. وقول الشاعر) ب( يف - 5
املقاصد النحوية . 1/89األمشوين ج. 133شرح القطر ص . 519، املغين ص 207 شرح الشذور ص 1/168ج
  . 2/5والدرر ج . 2/898وشرح شواهد املغين ج . 1/516

  .أهجر: أقاطع.    ميثاقي أو ما وثقته معك: عهدي.    اسم فاعل من وفـي   مبعىن أكمل" واف ":اللغة
  . إنكما إن مل تكونا معي على ما أنا عليه من مقاطعة هؤالء ومعادام فإنكما مل تفيا بعهدكما يل.  يقول لصاحبيه:املعىن

" واف"النافية والوصف هنا " ما"رب الضمري أنتما لوقوع املبتدأ الوصف بعد حيث سد مسد اخل" ما واف أنتما" "الشاهد فيه
 .على وزن فاعل وفاعله أنتما سد مسد اخلرب

 . من سورة مرمي46 اآلية - 6

  
" س"قال 1"فإنه كافيه" درهم"قصد اإلخبار عن فإنه حمض الفائدة، إذ الللمعىن، 

 بر: وشبهها يدخل حنو: وقولنا.  انتهى2"وما قاله شيخنا هو الصواب) "أ/59(
، إذ ال تتعلق )4(يادة، ألا يف حكم الز)3(بمبتدأ وال أثر لر: رجل عامل أفادنا فرجل

واحد، اثنان، : خمرج لألعداد املسرودة .خمربا عنه أو وصفا إخل: بشيء، وقولنا
، ؟أقائم الزيدان: يد قائم ومثال الوصف املذكورز: مثال املخرب عنه... ثالثة
  )5(.وقال الشاعر. ؟أمضروب العمرانو

              خليليم اف ِبا وعِدهأَي نتمكُا   إذا مل تاِطقَي على من أُا ِلونع  
فالوصف يف .  يف أحد الوجهني)6(﴾يِته آِلن عتن أَباِغر أَ﴿:وقوله تبارك وتعاىل 

  ف إال إذا ـوز هذا احلكم يف الوصـوال جي.  األمثلة، مستغين عن اخلرب ال حمالةهذه
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  فائز أولو الرشد: وقس، وكاستفهام النفي وقد       جيوز حنو :         24 جاء يف ألفية ابن مالك ص - 1

 .154-1/151الكوفيني و األخفش يف شرح ابن عقيل ج   و ينظر مذهب 
 ).   ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
3
 .مبتدأ له خرب) ب(يف  - 
 .الذي له خرب ) ب( يف - 4
 ).ب(  ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 .لو أسقط املصنف قوله) ب( يف - 6
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 .احلدود للخربمن أحسن ) ب( يف - 8
 .أو نائبه) ب( يف - 9

 ).ب( أيضا مطموسة يف - 10
 .149شرح احلدود للفاكهي ص :  ينظر- 11

  
فائز أو لوا : جيوز حنو: وقال األخفش والكوفيون. اعتمد على نفي أو استفهام

1(شدالر(.  
، ومبتدأ ال خرب له، )3(مبتدأ له اخلرب: )2(]قسمان[علم مما تقدم أن املبتدأ  :تقسيم 

  .اعل أو نائب عنهوأغىن عنه ف
، ومسند وهو الرافع ملا )4(مسند إليه وهو الذي له اخلرب: املبتدأ قسمان: تقسيم ثان

  .أغىن عن اخلرب
 5]إىل[أي ) املرفوع املسند إليه ( اجلملةيعين أو) هو االسم( األصلي، )واخلرب(

من 7]كذل[وجعل مكانه اجلزء لكان " هو االسم املرفوع ")6(املبتدإ، ولو اسقط قوله
، )9( املبتدإ خمرج للفعل، والفاعل، ونائبهإىل، وأوجزها فاملسند )8(أحسن حدود اخلرب

اخلرب ما :" قول الفاكهي)10(ومن أحسن حدوده أيضا. واملبتدأ وما سد مسد اخلرب
  .ومن حدوده أيضا. )11("حتصل به الفائدة مع مبتدإ غري الوصف املذكور



  لتحقيقا

 195

  

  

  

  

  

                                                 
 .68ينظر شرح اللمحة ص ).ب(والتصويب من .  يف األصل النكث-1
 .يف حنو) ب( يف - 2
 .يقتضيها السياق ) ب(إضافة من ) من ظن أن  ( - 3
 .وأمضروب العمران) ب( يف - 4
واعلم أنّ املبتدأ البد له من أن يكون املبين عليه شيئا هو هو،  " 1/324قال سيبويه ج. 1/289رح التسهيل ج ينظر ش- 5

أو يكون يف مكان أو زمان، وهذه الثالثة يذكر كل واحد منها بعد ما يبتدأ، فأما الذي يبىن عليه شيء هو هو، فإن املبين عليه 
وارتفع املنطلق ألن . ارتفع عبد اهللا ألنه ذكر ليبىن عليه املنطلق. عبد اهللا منطلق:  قولكيرتفع به كما ارتفع هو باالبتداء، وذلك

 ..." املبين على املبتدأ مبرتلته
 .باحلقيقة) ب( يف -6
 .بعامل واحد) ب( يف - 7
 . وألن) ب( يف - 8

  
اخلـرب هو اجلزء املستفاد من اجلملة : "للمحة عـلى ا)1(يف النكت" هـ"قول 

بتدإ، أو دفع الغلط فيه، فاملستفاد من اجلملة خمرج للفاعل ونائبه، واملاالمسية وقوعا، 
زيد قائم، ودفع : مثال املستفاد وقوعه. قام زيد: )2(واالمسية خمرج للفعل يف مثل

  .)3( زيد قائم غري من ظن أن خوطب به) ب( /زيد القائم إذا : الغلط مثاله
يف هذا احلد تعقب بأنه غري مانع لدخول املبتدإ الساد مسد خربه فاعل أو نائبه، :قلت
  .، وقد تقدم الكالم عليه4أقائم الزيدان، وما مضروب العمران: حنو

": كـ"رافع املبتدإ االبتداء ورافع اخلرب املبتدأ، قال:  قال اجلمهور وسيبويه:مسألة
وقال ابن . 5"يح لسالمته مما يرد على غريه من موانع الصحةهذا القول هو الصح"

، املبتدأ واملبتدأ هو الذي يطلب 6وألن االبتداء إمنا يطلب يف احلقيقة:" عبد الرحيم
اخلرب، والطالب، إمنا يعمل يف مطلوبه وضعف رفع اخلرب باملبتدأ الستلزامه ارتفاع 

 معمول االسم 8قائم أبوه منطلق، وبأنال:  واحد، من غري تبعية يف حنو)7(شيئني بعمل
  . املبتدأ يكون ضمريا والضمري ال يعمل) أ/60(اجلامد ال يتقدم عليه، وبأن 
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 .باإلضافة) ب( يف - 1
 .وما ذكره) ب( يف - 2
وهو كل اسم ابتدأته وعريته من العوامل اللفظية وعرضته هلا،  " 71 اللمع ص  لكن ابن جين قال ما خيالف هذا يف- 3

فزيد . وحممد منطلق. زيد قائم: وهو مرفوع باالبتداء تقول. ومسندا إليه. يكون الثاين خربا عن األول. وجعلته أوال لثان
ن اخلرب مفردا، فهو املبتدأ يف املعىن، وهو مرفوع فإذا كا "...72وقال يف ص " وحممد مرفوعان باالبتداء وما بعدمها خرب عنهما

 .1/311و إمنا اعتمد الشارح على اهلمع ج.يتضح أن كالم ابن جين موافق ملا ذهب إليه سيبويه ومجهور العلماء..." باملبتدأ
 .ترافع) ب( يف - 4
 .                3/1089و اإلرتشاف ج. 1/311مهع اهلوامع ج :  ينظر- 5
 .فعل) ب( يف -6
 . 312-1/311ينظر اهلمع ج.  الدمشقيات كتاب وضعه ابن جين نسبة إىل مدينة دمشق- 7
 .  من سورة اإلسراء110 اآلية - 8
 .ومثله أيضا) ب( يف - 9

 . من سورة النساء78اآلية ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 10
  . 3/51 هو ابن لب النحوي األندلسي، واللغز يف االشباه والنظائر ج-11

  
بأن جهة طلبه للفاعل غري جهة طلبه للخرب، وإذا اختلفت : عن األول و أجيب 

لشبه  ال بطريق ا)1( وعن اآلخريين، بأنَّ عمل املبتدإ باألصالة .اجلهة زال املانع
 )3(وقال الكوفيون وابن جين.  إمنا يؤثر فيما يعمل بالشبه)2(بالفعل، وما ذكر

، ونظريه )5(ع اجلوامعيف مج" س"صوته أبو حيان واختاره ، املبتدأ واخلرب، و)4(ترافعا
 الشرط واجلزاء يف قول األخفش، فيما نقل عنه أبو جين يف )6(جتازم فعلي
، فنصب )8(﴾ىنس احلُاُءم األسهلَوا فَعدا تما أَي﴿وكذلك قوله تعاىل. )7(الدمشقيات

9(ا بتدعوا، وجزم تدعوا بأيا، فكان كل واحد منهما عامال يف اآلخر، ومثلهأي( 
 ويف هذا ألغز صاحب القصيدة اللغزية، ﴾تو املَمككُِردوا يونكُ ت)10(]امنيأَ[﴿

  :)11(فقال
              و  اِنا اللذَم يعالَمولة  ن د           يِه ِفِنالَاِم والعم عِنوالَم   
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  .3/1089و رأي الرماين يف اإلرتشاف ج. 1/58 ينظر األصول ج-1
 . 1/38وينظر أيضا هذه املسألة يف اإلنصاف ج. 126و4/12ج. 2/49 ينظر املقتضب ج- 2
 .مطابق) ب( يف -3
 -.ألعالم) ب( يف - 4
 . على الواحدة) ب( يف - 5
 .دال على التعدد، والواحدة واملتعدد) ب( يف - 6
 .إن أريد) ب ( يف- 7
 ).ب(والتصويب من .  يف األصل عن ما فاته- 8
 ).ب(إضافة من ) خ (- 9

 ).خمطوط (32 ينظر شرح األزهرية لألزهري ص - 10

  
وذهب املربد )1( رفع اجلزأين،ءوذهب األخفش وابن السراج، والرماين إىل أن االبتدا

زيد قائم، : حنو قولك. ()2(إىل أن االبتداء رفع املبتدأ بنفسه ورفع اخلرب بواسطة املبتدإ
والزيود قيام، هند قائمة، واهلندان قائمتان، ) دون قائمونوالزيدان قائمان، والزي

 ملبتدئه يف اإلفراد )3(واخلرب يف ذلك كله مطابقا. واهلندات قائمات، واهلنود قيام
الزيدان : فإن قلت" "خ. "والتثنية، واجلمع تكسريا وتصحيحا، ويف التذكري والتأنيث

، والعلم يدل على )4( مفرداا أعالمواهلندان، والزيدون واهلندات، والزيود، واهلنود،
. واجلمع دل على التعداد) ب(  / وإذا زيد عليه ما يدل على التثنية )5(الوحدة

  . مضادان)6(والوحدة والتعدد
 تثنية العلم أو مجعه قصد تنكريه، مث يثىن وجيمع، بدليل جواز دخول )7(إذا أريد: قلت

يف باب الفاعل " خ")9(ذكره. انتهى" ة من تعريف العلمي)8(أل عليه، عوضا عما فاته
  .)10(من شرح األزهرية
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  .مخسة للغائب وسبعة للحاضر، اثنان للمتكلم ومخسة للمخاطب) ب( يف -1
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 ...املقدمة اجلزولية ص:  ينظر- 3
 .1/154شرح التسهيل ج:  ينظر- 4
 .احلرة) ب( يف - 5
 .قرن) ب( يف - 6
 .مذكرين كانا  أو مؤنثني) ب( يف - 7
 .للمخاطبات املؤنثات) ب( يف - 8
 .والنون معا) ب( يف - 9

 . هي) ب( يف - 10

. منفصل فقط )فالظاهر ما تقدم ذكره، واملضمر. ظاهر ومضمر: واملبتدأ قسمان(
. اثنان للمتكلم، ومخسة للمخاطب)1(مخسة للغائب، و. ضمريا)  عشراثىن(وهو 

ني أن الضمري ومذهب البصري. للمتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا) وهي أنا(
املصدرية، )2(]أن[وهو األصح، وحرك فرقا بينه وبني . اهلمزة والنون واأللف زائدة

أن " كـ"وبني يف شرحها، ومذهب الكوفيني واختاره وأقره الشل)3(ذكره يف اجلزولية
للمتكلم املعظم نفسه أو يشاركه غريه، حرك اللتقاء ) وحنن. ()4(اموع هو الضمري
 ضمة، قال املربد وثعلب، ألنه ملا تضمن معىن التثنية، )5(نت احلركةالساكنني، وكا
 )وأنِت(. بفتح التاء للمخاطب املذكر) وأنت(.  بأقوى احلركات)6(واجلمع قوي

) وأنتم. ()7( للمخاطبني كانا مذكرين أو مؤنثني)وأنتما(بكسرها للمخاطبة 
صح يف اجلميع أن ، واأل)8( للمخاطبات)وأننت). (أ/61(للمخاطبني املذكرين 

، ومقابله قول الفراء أن الضمري جمموع اهلمزة والنون، )9(الضمري هو اهلمزة، والنون
. تاء فعلت)10(وهو. الضمري يف اموع التاء فقط: وقال ابن كيسان. وما بعدها

.  للغائب املذكر واألصح أن الضمري اموع، وقالت الكوفية الواو إشباع)وهو(
  .اخلالف فيه كاخلالف يف هوللغائبة و) وهي(
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  .الكلمة) ب( يف -1
 .للغائبني مذكرين كانا أو مؤنثني) ب( يف - 2
 .ينللغائبني املذكر) ب( يف - 3
 .للغائبات املؤنثات) ب( يف - 4
 .وال شبيها باجلملة) ب( يف - 5
 .ضمريا) ب( يف - 6
 .75و رأي الرماين يف أسرار العربية ص . 1/323 ينظر رأي الكسائي يف شرح التسهييل ج- 7
 .ومل) ب( يف - 8
 .الضرورة) ب( يف - 9

 .2/322البغية ج. حنوي و لغوي  ) 614 تـ(ابن احلسن بن عبد الرمحان اللخمي :  ابن أيب هاين هو- 10
البداية و النهاية ج .حنوي و لغوي) 616تـ (و العكربي هو أبو البقاء عبد اهللا احلنبلي  . 136 /1 ينظر اللباب ج- 11
13/3645. 

ومتيزا . )1(إمنا حرك هو وهي تقوية للكلمة: " قال ابن بابشاذ يف شرح اجلمل:تنبيه
  ."كوا متصلة عن هلا 
، )4(للغائبات) وهن()3( للغائبني)وهم(. )2(للغائبني كانا مذكرين أو مؤنثني) ومها(

موعوالضمري فيها عند البصريني اهلاء، وقال الفارسي ا.  
أنت قائم، وأنت قائمة، : حنو) أنا قائم، وحنن قائمون، وما أشبه ذلك: حنو قولك(

 قائمة، ومها يوهوهو قائم، وأنتما قائمان أو قائمتان، وأنتم قائمون، وأننت قائمات، 
قسمان ( من حيث هو )واخلرب(. قائمان أو قائمتان، وهم قائمون، وهن قائمات

، )5(ملراد به يف هذا الباب ما ليس مجلة وال شبيها ا وا)مفرد وغري مفرد، فاملفرد
خالفا ) ب (  /)6(جامد ال يتحمل الضمري: ولو كان مثىن أو جمموعا، وهو قسمان

زيد أخوك، ومشتق واملراد به ما جيري على الفعل، وهو إن :  حنو7الكسائي والرماين
فقائم خرب مشتق يتحمل ) زيد قائم: حنو. ( يتحمله وإال حتمل ضمريا)8(رفع ظاهرا مل

، )10(عن ابن أيب هاين. االشتقاق أو للربط؟ قوالن)9( لضرورةلضمري املبتدإ، وه
  .)11(األول للمحققني وقاله أبو البقاء يف اللباب
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  ).ب(والتصويب من .  يف األصل للتسهيل-1
 .رمحه اهللا تعاىل) ب( يف - 2
 .1/164وشرح ابن عقيل ج) ب( يف األصل تأكيد، والتصويب من - 3
 .1/164ج.وشرح ابن عقيل) ب( يف األصل فاعل والتصويب من - 4
 .1/164 ينظر  شرح ابن عقيل ج- 5
 .أو عندك) ب( يف - 6
 .1/357و يف شرح اجلمل البن عصفور قول قريب من هذا ج. ابن عصفور) ب( يف - 7
 .أو) ب( يف - 8
 . أو) ب( يف - 9

  
ويؤيده انه نفس املبتدإ يف املعىن، وإمنا الربط بني املتغايرين، وهذه املسألة مما : قلت

  . ومجع اجلوامع)1(فاتت التسهيل
: أجاز سيبويه يف زيد قائم هو وجهني: "يف شرح األلفية)2( قال ابن عقيل:تنبيه

 4أن يكون فاعال: والثاين. للضمري املستتر يف قائم)3(أن يكون هو تأكيدا: أحدمها
  .)5("بقائم
، 6التامان، وال جيوز زيد فيك، ومنك) وغري املفرد أربعة أشياء، ارور والظرف(

 من تعلق الظرف وارور الواقعني خربا حملذوف خالفا البن وال زيد أمس، وال بد
 يف دعواه تعلقهما باملبتدإ، وذلك احملذوف ال بد أن يكون كونا مطلقا، )7(خروف

أو حنو . زيد يف الدار أن يقدر، ضاحك يف الدار أو آكل أو شارب: وال جيوز يف حنو
 عند املقدرين يف جواز ذلك، وإمنا يقدر ما يدل على الثبوت واحلصول وال خالف

حاصل، وإمنا )9(حصل، أو امسا حنو مستقر و)8(استقر، و: كون املقدر فعال حنو
  وغريه تقـدير االسم، ألن األصل يف اخلرب " كـ"اخلالف يف الراجح منهما، فرجح 
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 .333-1/332 ينظر شرح التسهييل ج- 1
 1/34استشهد به  ابن مالك يف شرح التسهيل ج.  البيت من الطويل وهو من الشواهد اليت مل تنسب إىل قائل بعينه- 2

  .1/544 واملقاصد النحوية ج 847 /2 وشرح شواهد املغين ج 1/167، وابن عقيل ج320واملغين  ص 
  .الوسط: البحبوحة.         ذلْ واحتقر:   يهن.   اشتد وقوى: عز.     احلليف والناصر) املوىل (:اللغة
  . أي تضعف ون.  إذا كان حليفك قويا عزيزا، فأنت كذلك لك العزة والقوة، وإن كان حقريا ذليال فأنت كذلك:املعىن

كانا حيث صرح الشاعر باحملذوف وهو كائن شذوذا ألنَّ اخلرب إذا كان جارا و جمرورا أو ظرفا " كائن" قوله :الشاهد فيه
 . متعلقني مبحذوف واجب احلذف

  .يكن) ب( يف -3
 .لتعيينه) ب( يف - 4
 .يصح) ب( يف - 5
 . 279و إيضاح الشعر للفارسي ص .33-32واملفصل ص . 333الكافية البن احلاجب ص :  ينظر- 6
  .لتعيينه) ب( يف -7
  . واملبتدأ مع خربه) ب( يف -8

  
   )2(به يف قوله1اإلفراد وللتصريح 

وِإنْ ي زع الَكوإن م الِعز لَك         ن3(ه(وحة اهلُون كَائنحبلَدى ب تفَأَن     
أما عندك فزيد، : فيه خرب الفعل، حنو)5(وهو ما ال يصلح يف بعض املواضع،)4(ينهولتع

ورجح ابن احلاجب .وخرجت فإذا عندك زيد، ألن أما وإذا الفجائية ال يليهما فعل
. يف الصلة)7(لتعينهألنه أصل يف العمل، و) أ/62()6(تبعا للزخمشري والفارسي الفعل

 )8( اعلم أن اجلملة هي الفعل مع فاعله، أو.)والفعل مع فاعله واملبتدأ مع خربه(
املبتدأ مع خربه، أو ما نزل مرتلة أحدمها، وهو الفعل املبين للمفعول، أو املبتدأ 

خربه، ويسمى الفعل مع فاعله مجلة فعلية، واملبتدأ مع خربه مسد الوصف مع ما سد 
ية، مث إن بنيت على مبتدإ فصغرى، أو كان خربها مجلة فكربى والكربى مجلة امس

  : حنو. (االمسية الصدر الفعلية العجز ذات وجهني
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 .يف املثال األول) ب( يف - 1
 . فاعل به)ب( يف - 2
 . يف حمل الرفع) ب( يف - 3
 .  من سورة األعراف26اآلية -4
 .أو تكرار) ب( يف - 5
 .  اآلية األوىل من سورة القارعة- 6
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 .1/352و لعل مراده بأيب احلسن ابن عصفور يف شرح اجلمل  ج).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 .  من سورة األعراف170  اآلية- 9

  
وزيد () ب. (  /هذا مثال الظرف) وزيد عندك(وهذا مثال ارور ) زيد يف الدار

تدإ مع وهذا مثال املب) وزيد جاريته ذاهبة. ( وهذا مثال الفعل مع فاعله)قام أبوه
ومجلة قام أبوه، مجلة . )2(األول مبتدأ، وقام فعل ماض، وأبوه فاعله)1(خربه، فزيد يف

ومجلة زيد قام أبوه مجلة امسية . خرب املبتدإ وهي مجلة صغرى)3(يف حمل رفعفعلية 
وزيد يف املثال الثاين مبتدأ، وجاريته مبتدأ ثان وذاهبة خرب املبتدإ . كربى ذات وجهني

ثاين وخربه مجلة امسية يف حمل الرفع خرب، وهي مجلة صغرى ومجلة زيد الثاين، وال
  . جاريته ذاهبة، مجلة امسية كربى ذات وجه

 ال بد يف اجلملة واقعة خربا امسية كانت أو فعلية، من رابط يربطها باملبتدإ، :تذييل
غين وي. ويف زيد جاريته ذاهبة. ويكون ضمريا، وهو األصل، كاهلاء يف زيد قام أبوه

 املبتدإ بلفظه )5( وتكرار)4("ولباس التقوى ذلك خري:"اسم اإلشارة كقوله تعاىل عنه
 جاءين أبو عبد اهللا، وإذا كان أبو )7(]زيد:[أو مبعناه حنو)6("القَاِرعة ما القَاِرعةُ: "حنو

والِذين ﴿: قوله تعاىل)8(]حنو[ـعبد اهللا كنية له، أجازه أبو احلسن مستدال ب
  . )9(﴾ بالِكتاِب وأقَاموا الصالة إنا ال نضِيع أَجر الـمصِلِحنييمِسكُونَ
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  . وحنو قوله) ب( يف -1
 وله 468واملغين ص . 1/226 وهو يف الكتاب ج134 البيت من الطويل وهو البن ميادة الرماح بن أبرد يف ديوانه ص - 2

املقاصد النحوية . 2/876شرح شواهد املغين ج . 2/237واألغاين ج " أال ليت شعري هل إيل أم جحدر: "رواية أخرى
  . 2/111 احلماسة البصرية ج 2/16 والدرر ج 1/452 اخلزانة ج 4/216األشباه والنظائر ج . 1/523ج

  .والبيت واضح املعىن
ألن " ال"والرابط بينهما هو العموم يف اسم " الصرب' حيث وقعت اجلملة يف حمل رفع عن " ال صرب يل" قوله :الشاهد فيه

 .الصرب جبميع أنواعه" ال"د نفى جبملة فق. النكرة الواقعة بعد النفي تفيد العموم
  .سبيلي) ب( يف -3
 .من جهة املعىن) ب( يف - 4
 .إذا) ب( يف - 5
 من جهة املعىن) ب( يف - 6
 . فلم حيتج) ب( يف - 7
 .  من سورة اإلخالص01 اآلية - 8
 ).ب(والتصويب من .  يف األصل ابن با بشاد- 9

 .الترتل) ب( يف - 10
 ).ب(التصويب من و.  يف األصل بعد- 11

  
  )2(:قوله)1(و. زيد نعم الرجل: أو عموم يدخل حتته املبتدإ حنو

  ارب صالَنها فَ عربا الصمأَفَ)3(يلٌِب   سٍرمع ممى أًلَ ِإلْي هِرع ِشتي لَالَأَ      
مل )6( كانت نفسه يف املعىن)5(، وأما إن)4(ن اجلملة نفس املبتدإ يف املعىنهذا إذا مل تك

  .)8(﴾دح اهللا أَو هلْقُ﴿:  إىل رابط حنو)7(حيتج
باب املبتدإ واخلرب كثرة يعرض يف :  يف شرح اجلمل)9( قال ابن بابشاذ:فائدة
العوائد إذا تكررت إال أنه من . ت، واجتماعها فأقلها واحد وأكثرها ال اية لهاملبتدآ

اجلمل، لتكون العوائد هي الروابط، وآخر الكالم أبدا يكون خربا عن االسم الذي 
إىل )10(الترتيلقبله، وما بعده خرب أيضا عن االسم اآلخر الذي قبله إىل أن تصري يف 

  اوهـي املركبة من مجلة خرب)11(املبتدإ األول، فتكون اجلملة اليت بعده
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  .من مجل خربا عنه) ب( يف -1
 .عمه خاله) ب( يف - 2
 . رفع لإللباس) ب( يف - 3
  ).ب( يف األصل متعلق والتصويب من -4
 .بعضهما ببعض) ب( يف - 5
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 .مثال) ب( يف - 7
 ). ب( يف األصل وحنو قولك، والتصويب من - 8
 .  أصليف) ب( يف - 9

  
، ابنه، ابنته صهرها جاره جاريته سيدها )2(زيد أبوه أخوه خاله: مثال ذلك.)1(عنه

أي فائدة يف قولك زيد أبوه منطلق؟ وأال قلت، أبو فإن قيل : لامث ق. صديقه قائم
زيد منطلق فاستغنيت جبملة عن مجلتني، ومببتدأ واحـد عن مبتدأين، وإذا كان 

ذكر :  قيل؟ستغىن عنهي) ب(  /أوىل بأن ) أ/63(كذلك كان ما هو أكثر من ذلك 
لاللتباس، أال )3(مع أن ذكر مثل هذا أرفع. الشيء دفعتني آكد من ذكره دفعة واحدة

لتبست أبوه إزيد أبوه منطلق، أبو زيد منطلق، : ترى أنك لو قلت عوض قولك
اله إذا  خبالف حالنسب بأبوه الكنية، وألن يف جعل زيد وشبهه مبتدأ عناية واهتماما

، )5(بعضه ببعض)4(فا، وألنه إذا كان تعريف هذه األشياء متعلقا كان حشوا، ومضا
  .وآخره مرتبط بأوله فال بد من ذكره

 أن مثل بزيد أبوه )6(]بعد[ ذكر ابن طلحة رمحه اهللا تعاىل يف شرح اجلمل :تنبيه
. زيد هند جاريته:  قولك)7(وقد أولع النحويون بالقياس عليها، مثل:"قائم، ما نصه
  والصواب .  منازع يف صحته)9( وفرعوا عليها وأكثروا األحكام يف فرع)8(وحنو ذلك
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 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
 .  من سورة  الذاريات  25 اآلية  - 2
  .فعلى األول) ب( يف -3
 .  من سورة يوسف18 اآلية - 4
.  الواسطي هو أبو نصر القاسم بن حممد بن مناذر الضرير من علماء القرن اخلامس اهلجري له شرح على اللمع البن جين- 5

 .2/262البغية ج: ينظر
 . 65-2/64و األشباه والنظائر ج. 33-32شرح اللمع للواسطي ص .:  ينظر- 6
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 7
 .و هو املناسب ) ب( يف األصل املسألة و الذي أثبتناه من - 8
 .2/65وينظر كالم العبدي يف األشباه والنظائر ج. أمثل) ب( يف - 9

 .املبتدأ) ب(  يف -10
 .وبغري عطف) ب( يف - 11
 . 1/341شرح التسهيل ج:  ينظر- 12

أن مثل هذا ال جيوز، ألنك قدمت زيدا واعتنيت به لتخرب عنه، مث أضربت عنه، إىل 
زيد أبوه قائم، فإنك قدمت ونبهت عليه : مبتدإ آخر، وإخبار عنه، وليس مثل ذلك
ق بينهما، ترشد واطلب مثل قوهلم يف كالم قبل اإلخبار عن املبتدإ الثاين، فانظر الفر

  ".زيد أبوه قائم:  مثل قولك)1(]مع كثرة وجود[ال جتده . العرب فإنك
 أي عليكم )2(﴾رونَكَن موم قَمالَس﴿:حنو.  حيذف كل من املبتدإ واخلرب إذا علم:فرع

 قال. )4(﴾يلِم جربصَ ﴿:حنو:  قوالن)3(أنتم، وحيث صح فيهما ففي األوىل
األوىل كون احملذوف هو املبتدإ، ألن اخلرب حمض الفائدة، أي شأين :" )5(الواسطي
 كون احملذوف هو اخلرب، ألن التجوز يف )7(]األوىل:"[ وقال العبدي)6(."صرب مجيل

  ." من غريه)9( أسهل، أي صرب مجيل أمجل)8(ةجلملآخر ا
 بعطف وغري  خربان فصاعدا،)10(وقد يكون للمبتدإ:"  قال يف التسهيل:فرع
عدد لتعدد صاحبه ما ت، وليس من ذلك ما تعدد لفظا دون معىن، وال)11(عطف

  )12(."حقيقة أو حكما
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 .فائدة ) ب( يف - 1
 .ألن الغرض) ب( يف -2
 ).ب(والتصويب من . وترتيل مرتلة.  يف األصل- 3
 .2/59األشباه والنظائر ج:  ينظر- 4
 .االبتداء) ب( يف - 5
 . فقيل يطلق) ب( يف - 6
 .وقال الكوفيون ما عدا الفراء) ب( يف - 7
 . إيصال الضمري به) ب( يف - 8

أصل املبتدإ أن يكون معرفة، وأصل اخلرب أن :"يف األشباه والنظائر" س:"قال:1قاعدة
ارات إفادة املخاطب ما ليس عنده،  الغرض يف االخب)2(يكون نكرة، وذلك أن

 يف علم ذلك اخلرب،واإلخبار عن النكرة ال فائدة فيه، فإن أفاد )3(كوترتيله مرتلت
  .)4("جاز
، فقال هذا )5( الكالم على املبتدإ واخلرب شرع يتكلم على نواسخ حكمهاىوملا أ

طلق واسخ مجع ناسخ أو ناسخة، والنسخ ي النواسخ حلكم املبتدإ واخلرب، والن)باب(
: يف الثاين، وقيل: ، وقيلاألولحقيقة يف : )6(ليف اللغة على اإلزالة، والنقل، وقي

العوامل ( ـ وهذه النواسخ هي اليت أراد املصنف رمحه اهللا تعاىل ب. فيهما) ب/(
  . أفعال وحروف:وهي بالنسبة إىل ذواا شيئان) الداخلية على املبتدإ واخلرب

بالنسبة ) يوه. (إن وأخوااواحلروف .  كان وأخواا، وظننت وأخواافاألفعال
 ما )كان وأخواا و(ما يرفع املبتدإ وينصب اخلرب وذلك ) ثالثة أشياء(إىل عملها، 

ا مجيعا وهو مما ينصبه) إن وأخواا و) (أ/64(ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب وذلك 
ا جديدا عند البصريني، رفع) ن وأخواا فإا ترفع االسمفأما كا. ظننت وأخواا(

،ورد باتصال  هو مرفوع مبا كان مرفوعا به قبل دخول كان)7( الكوفيونوقال
اتفاقا، لكن النصب ) وتنصب اخلرب(كنته، وال يتصل إال بالعامل :  يف حنو)8(الضمري

  .عند البصريني على أنه خرب، وعند الكوفيني على أنه حال
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 . مل أقف عليه- 1
 ).ب(إضافة من ) األول (- 2
 . من سورة األخزاب73 اآلية - 3
 .تصرفا كامال) ب( يف - 4
 .خبمسة أوجه) ب( يف - 5
 .  1/136و اللباب ج).ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل حالة على كون- 6
 .على مطلق) ب( يف - 7
 .زمان) ب( يف - 8
 .لذا) ب( يف - 9

: وقال ابن الوردي. جمازا.  يسمى مرفوع كان امسها، ورمبا مسي فاعال:تنبيه
 ويف شرح الثعاليب، قال ."حقيقة ويسمى منصوا خربها، ورمبا مسي مفعوال جمازاو"

قوهلم يف املنصوب بعد كان خرب كان إمنا مرادهم االسم الذي نصبته : "ابن أيب الربيع
   )1(."كان وإمنا هو خرب املبتدإ

ما إاملخرب عنه باخلرب يف املاضي، والتصاف ) كان()2( ثالثة عشر فعال األول)وهي(
كان :، وإما مع االنقطاع حنو3﴾احيما ررفو اهللا غَانَكَ﴿:مع الدوام واالستمرار حنو

  .الشيخ شابا
كان أم األفعال ألن كل شيء داخل حتت الكون ال ينفك : " قال ابن بابشاذ:فائدة

وقال أبو البقاء يف ".  ليس لغريها)4(شيء من معناها، ومن مث صرفوها تصرفا
. سعة أقسامها:أحدمها:  أوجه)5(نت كان أم هذه األفعال خلمسةإمنا كا:"اللباب
: والثالث.  وكل شيء داخل حتت الكون)6( إن كان التامة دالة على الكون:والثاين

الزمان املستقبل، )7(إن كان دالة على مطلق الزمان املاضي، وتكون دالة على مدة
 إا أكثر :والرابع. ساء خمصوص كالصباح وامل)8(خبالف غريها فإا تدل على زمن

   إن بقية :واخلامس. مل يك: ذفوا منها النون يف قوهلم ح)9(يف كالمهم، وهلذا
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 .وال يصلح) ب( يف -1
 .         1/164 ينظر اللباب يف علل البناء و اإلعراب ج- 2
 .هذه األفعال األربعة) ب( يف - 3
 .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) اوما انفك عبد اهللا منطلق (- 4
 .دام) ب( يف - 5
 .    3/1150و ينظر اإلرتشاف ج). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6

  
: )1(حكان زيد أصبح منطلقا، وال يص: قولككتصلح أن تقع أخبارا هلا أخواا 

يف ) ب(  /التصاف املخرب عنه باخلرب ) أمسى ( الثاين)و( 2أصبح زيد كان منطلقا
 الرابع )و( التصاف املخرب عنه باخلرب يف الصباح )أصبح(الثالث ) و(املساء 

  . التصاف املخرب عنه باخلرب يف الضحى)أضحى(
 للدخول أي دخل يف املساء، ودخل يف الصباح مهزة أمسى وأصبح، وأضحى: تنبيه

  .ودخل يف الضحى
 )بات( السادس )و(.  التصاف املخرب عنه باخلرب يف النهار)ظل( اخلامس )و(

 )و. ( للتحويل واالنتقال)صار( السابع )و(. التصاف املخرب عنه باخلرب يف الليل
التاسع والعاشر، ) و( لنفي احلال عند اإلطالق والتجرد عن القرينة )ليس(الثامن 

 )3(هذه األربعة) مازال، وما انفك وما فتئ، وما برح(واحلادي عشر والثاين عشر 
مازال اجلود حمبوبا، وما : حسب ما يقتضيه احلال، حنوملالزمة املخرب عنه باخلرب على 

الثالث عشر ) و(.، وما فتئ العلم نافعا،وما برح اجلهل مضرا)4(انفك عبد اهللا منطلقا
وهذه األفعال . ال راحة مادام االختالف موجودا: وهي الستمرار اخلرب حنو)5()مادام(

ان وليس وما بينهما، ومنها ما منها ما يعمل العمل املذكور بال شرط، وهي مثانية، ك
ك، وبرح، واملراد ، وهو زال وفتئ، وانف)أ/65(يعمله بشرط تقدم نفي أو شبهه 

   مثاهلا بعد)6(]و[ي االرتشاف، ـخاصة، كما ف" بال"هي، والدعاء، بشبه،النفي، الن
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  . من سورة طه91 اآلية -1
 . من سورة يوسف75 اآلية - 2
  .  البيت سبق خترجيه- 3

 .النصب فيما بعد، مع حذف النفي قبله إذ أصله ال أبرح قاعدا" أبرح"حيث عمل " أبرح قاعدا: " قوله:الشاهد فيه
شرح التصريح .3/1071القواعد جو متهيد .4/119التذييل ج. البيت من املديد وهو من الشواهد اليت مل يعرف قائلها- 4
  .1/349 واملعجم املفصل ج 2/43والدرر  ج   . 345/ 1 اهلمع ج1/630ج 
  .ضعيف البدن والرأي: أصله وانَّ وهو الرجل األمحق وقيل: وان.    إرادة النفس:  اهلوى:اللغة
  .هلواه ال يفكر بعقله سيظل بطيئا متأخرا كل أسري  :املعىن

خرب " أسري"و". غري" العتماده على نفي قبله وهو . حيث أعمله عمل انفك وهو اسم فاعل منه" نفكم: "قوله: الشاهد فيه
 . منفك مقدم

 املقاصد 1/109شرح األمشوين ج. 1/350شرح التسهيل ج.  البيت من اخلفيف وهو من الشواهد اليت مل يعرف قائلها-5
  .1/543 واملعجم املفصل ج 1/630 والتصريح ج 2/73النحوية ج

  .رضي مبا قسك له: فقري      قنوع: الشرف         مقل: ينفصل االعتزاز:  ينفك:اللغة
  .كل صاحب عفة و إقالل و قناعة سيعيش عزيز النفس كرميا غنيا: املعىن

  .  حيث عمل  الفعل ينفك عمل كان الناقصة لتقدم النفي عليه وهو ليس) ليس ينفك(قوله : الشاهد فيه
 .نفك ذا غىن و اعتذار              كل ذي عفة بقل قنوعليس ي) ب( يف - 6

  
 ركُذْ تؤتفْ تاهللات﴿، ومنه)1(﴾نيِفاِك عِهيلَ عحرب ننلَ﴿وال يزالون خمتلفني، : النفي

يوس3( وقوله)2(﴾ف(:  
   اداِعـ قَحرب اهللا أَنـمي يتلْقُـَف                 
فْإذ األصل ال تتوال أَؤ بر4(:وقوله. ح(   

  رعتب ييس لَاٍن ولُـُ ك           ى  وـ هسري أَ منفكرـغي                 
  )5(:وقوله

   قنوعلٌِق مٍةفَّي ِع ِذلُّكُ            )6(زاٍزتعا غىن وِا ذَنفك يسيلَ                 
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 واملعجم املفصل 1/630شرح التصريح  ج.  البيت من اخلفيف وهو من الشواهد اليت مل تنسب إىل قائل بعينه  - 1
  . 3/1071متهيد القواعد ج.  1/48ج

  احلمد  هو الثناء.      اللبيب الذكي الفطن :اللغة
  .كيم دائما يبحث عن اد و حيققه لنفسه أو يدعو الناس إليه  إن العاقل احل:املعىن

 ". ما"حيث عمل يربح عمل كان  الناقصة لسبقها بالنفي وهو "قلما يربح : قوله: لشاهد فيها
  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -2
 .1/630يف شرح التصريح ج: ينظر قول  الفراء- 3
 وشرح قطر 1/207ابن عقيل ج. 1/350شرح التسهيل ج.  اليت مل يعرف هلا قائل البيت من اخلفيف وهو من الشواهد- 4

املقاصد النحوية . 89 الفضة املضية ص 1/110، األمشوين ج1/630، التصريح ج1/209، والتوضيح ج139الندى ص 
  .2/44الدرر ج . 1/355مهع اهلوامع ج. 2/14ج

  .ظاهر: مبني.  عدم االهتداء: الضالل.   ري أي االستعدادفعل أمر من التشم: مرخم صاحب      مشّر:  صاح:اللغة
  . يا صاحيب عليك أن تستعد للموت وتذر نسياه ألن نسيان املوت خروج ظاهر عن الطريق املستقيم:املعىن

وهو وذلك لتقدم شبه النفي عليها . حيث أجراها جمرى كان الناقصة يف رفع األول ونصب الثاين"وال تزل " قوله :الشاهد فيه
 .ألنه شرط يف عملها هذا العمل. النفي

  
  )1(وقول اآلخر

ـَى ما             يورث احلَمد داعيا أو مِجيبا                  قَلما يبرح اللَّبيب ِإل

، ومثاهلا بعد النهي، )3(له الفراء استغفر اهللا، أي ال أزال، قا)2(]أزال[أبيت : وقولك
  ) 4(قوله

       املَو لْ ذَاِكرزالَ تو رماٍح شِبنيِت               صـالَلٌ مض هـَان    فَِنسي
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  )                 ب(  /)1(ومثاهلا بعد الدعاء قوله

 لىع يتم ارا دا ِاسلمى يأَالَ ي         الً جبرعائك القَطْرنهالَ مالَ زال       والب  
  )2(﴾اي حتما دم﴿، حنو دم ما املصدرية الظرفية، وهو داممنها ما يعمله بشرط تقو
 ألا غري ،يد صحيحا، أي دوامه، خبالف يعجبين ما دام زمدة دوامي حيا: أي

دام زيد صحيحا، ودام :  ، حنو )3(أحرز بعدم العمل إذا مل تذكر ما أصالظرفية، و
وما تصرف ( : )4(، قوله" زيد"صحيحا حال من  فاعله وزيديف املثالني، فعل تام، و

، هذه األفعال فيها ما ال )منها حنو كان ويكون وكن ، وأصبح ، ويصبح، وأصبح
، ومنها ما يتصرف )5(دام عند مجهور املتأخرين، ووهو ليس باتفاقيتصرف أبدا  
  منها ما يتصرف تصرفا تاما و هو  و)6(.أخواا الثالثةو زال وتصرفا ناقصا، وه

                                                 
التوضيح . 1/83، اإلنصاف ج2/649ومعاين األخفش ج . 102 البيت من الطويل وهو لذي الرمة يف ديوانه ص- 1
. 2/6املقاصد النحوية ج. 2/44الدرر ج. 16/305ج) يا(، اللسان 238 املغين ص 1/208ابن عقيل ج. 1/210ج

  . 1/178 ج  واألمشوين1/631والتصريح ج 
من ال املطر، انصب : منهال.   االضمحالل: البال.     املرأة اليت يتغزل ا الشاعر: مي.   أمر يراد به الدعاء:  ِاسلمي:اللغة

  .املطر: القطر.  أرض مستوية ال تنبت: واجلرعاء
  .ى جرعاء دارها حىت تصري خصبة رطبة الشاعر يدعو لدار مية بالسالمة ومن ال يصيبها البال ويظل املطر منصبا عل:املعىن

 . حيث أجراه جمرى كان الناقصة يف عملها الرفع يف األول والنصب الثاين" وال زال: " قوله:الشاهد فيه
 . من سورة مرمي 31 اآلية  - 2
 .و روي بعدم العمل إذا مل تكن ما مذكورة أصال) ب(يف  - 3
 .و قوله) ب(يف   -4
 .نمجيع املتأخري) ب(يف  - 5
 .الثالث) ب(يف  - 6
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 ).ب(بني املعقوفتني ساقط من  - 1
 . من سورة احلج78اآلية  - 2
  .  من سورة اإلسراء50اآلية  - 3
شرح التسهيل . و البيت من الطويل و هو من الشواهد اليت مل يعر ف قائلها . يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) و قوله (- 4
 . 234  صيص الشواهدتلخ ، و 637 /1  ج و التصريح1/213  جحالتوضي . 1/210ابن عقيل ج . 1/356ج

   .2/58  ج الدرر.1/365جاهلمع  2/17املقاصد النحوية ج  . 1/112 ج األمشوين
  .معينا و مساعدا لك: منجدا.   جتده : تلفيه .  طالقة الوجه : البشاشة .   يظهر:   يبدي:اللغة
 . يكن مساعدا لك يف األمور املهمة  و البشارة كائنا أخاك ما ملليس كل من أظهر لك طالقة الوجه:   املعىن 

جمرى كان الناقصة، فعمل الرفع و النصب، " كائنا"حيث أجرى اسم الفاعل " كائنا أخاك: " قوله:   الشاهد فيه
  ".أخاك"فاملرفوع ضمري مستتر فيه و املنصوب 

و ملوسى األشعري يف أحاديث األحكام .2/434 ج3194يف سنن الدارمي كتاب فضائل القرآن برقم  احلديث - 5
 .7/165ج
التوضيح  . 1/211ن عقيل جاب . 1/355شرح التسهبل ج:  عرف قائلها ، وهو من الشواهد اليت مل يالبيت من الطويل  -6
تلخيص  .  2/15 ، املقاصد النحوية ج1/130 ج الدرر املصون1/637التصريح ج  . 88ية صضالفضة امل.  1/212ج
     . 1/56  ج ، الدرر233  صواهدالش
 .هني  و سهل: يسري .  من السيادة  : ساد .   الصفح  : احللم .    العطاء:     البذل:اللغة

  أن اإلنسان احلليم يسود يف قومه بالعطاء و السماحة و هو ذه األوصاف حيتل مكانة عالية بني أهله و قومه، و يصري :املعىن
  .شريفا، فاضال

 .حيث دل على أن كان الناقصة هلا مصدر يعمل عملها فريفع األول و ينصب الثاين" و كونك إياه  "    قوله:فيهالشاهد 

، فأشار املصنف إىل أن ما تصرف منها يعمل عمل ماضيه الذي ذكر ما سوى ذلك
  . )3(﴾ا يدِد حو أَةًارجوا ِحون كُلْقُ﴿،)2(﴾ايدِه شمكُيلَ عولُس الرونَكُي ِل﴿ )1(]حنو[

   :   )4(و قوله
  .ادِجن لك مِه تلِف ملَاذَ ِإاكخا         أَناِئكَةَ اششي البِدب ين ملُّ كُام        و

وقال . )5("ا كائن عليكم وزرا ون هذا القرآن كائن لكم أجرإ ":يف احلديثو
  )6(الشاعر

  رسِي يكيلَ عاهي ِإكونكَلٍْم ساد ِفي قَوِمِه الفَىت          وِح وٍلذْب           ِب
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 .1/497ج) ص.خ.ش( و أساس البالغة 2/469ج) ص.خ.ش (  احمليط نظر القاموسي.  من بالد إىل بلد ) ب (يف 1
 .يف بيان إن و أخواا) ب(يف  2
 .البصريني و هو هو مذهب سيبوي) ب(يف  3
 .فائدة) ب(يف  4
 .1/293األشباه والنظائر ج:  ينظر- 5
 .ابن األنربي رمحه اهللا تعاىل) ب( يف - 6
 122أسرار العربية ص :  ينظر- 7

  
شخص من بلد إىل :" يف القاموس ) ليس عمرو شاخصاتقول كان زيد قائما، و( 
سلم فرحا أصبح حممد صلى اهللا عليه و: حنو)  أشبه ذلك وما(."ذهب و سار)1(بلد

  .مؤيدا منصورا
 فإا أخواا وأما إن و(:  إن وأخواا فقال )2(أخواا شرع يفا فرغ من كان وومل

 ، وقال )3(هو مذهب البصرينييعين رفعا جديدا، و) ترفع اخلرب م وستنصب اال
  .الكوفيون هو باق على رفعه السابق قبل دخوهلا

أصل يف األفعال فرع يف العمل " :النظائر يف كتاب األشباه و" س"قال  : )4( قاعدة
فما وجد من األمساء واحلروف عامال ينبغي أن يسأل عن املوجب احلروف األمساء و
  . انتهى)5("لعمله

 )6(قال أبو الربكات بن األنباري: هذه األحرف؟ قلت) أ/66(مل عملت : فإن قلت
ألا أشبهت الفعل املاضي يف البناء على الفتح، وكوا على ثالثة أحرف، ولزوم "

األمساء، ودخول نون الوقاية عليها، وتضمن معاين األفعال، فمعىن إن وأن حققت، 
  .)7("ولكن استدركت، وليت، ومتنيت، ولعل ترجيت) ب(  /وكأن شبهت 
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  ).ب(والتصويب من ". هـ" يف األصل -1
 .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) علي (- 2
 .سألت أيب: قال) ب( يف - 3
   /    . شرح التسهيل ج :  ينظر- 4
  .وألن املكسورة) ب( يف -5
 .وارد) ب( يف - 6
 .كل واحد أصل بنفسه) ب( يف - 7
 .2/627التذييل و التكمييل ج: ينظر. حكاها) ب( يف - 8
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 9

 .وليس) ب( يف - 10
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 11
 . من سورة األنفال17 اآلية - 12
 . من سورة النساء73 اآلية - 13

  
 سألت أيب )3( ابن جين)2(ي علوجد خبط" يف شرح التسهيل )1("كـ" قال :تتميم

أما حروف اجلر فنعم، ألا ال تعمل : عن احلروف، هل هلا أصل يف العمل؟ فقال
 بفتحها مشددة )نَّوأَ(بكسر اهلمزة وفتح النون املشددة ) نَّوهي ِإ ()4("بشبه الفعل

النون، واملكسورة هي األصل، واملفتوحة فرعها ألن الكالم مع املكسورة مجلة غري 
 ومع املفتوحة مؤول مبفرد، وكون املنطوق به مجلة من كل وجه أو مؤولة مبفرد،

 )5(مفردا من كل وجه أصل، لكونه مجلة من وجه ومفردا من وجه، واملكسورة
 الزيادة  عن)6(املفتوحة ال تستغين عن زيادة، واردةمستغنية مبعموهلا عن زيادة، و

كل واحدة أصل : املفتوحة أصل املكسورة، وقال آخرون: وقال قوم. أصل
 فيهما )9(]املفتوحة[بتشديد النون ) وكأنّ ولكن. ( أبو حيـان)8(حكامها)7(بنفسها

 )وما أشبه ذلك[ عمرا شاخص )10(إن زيدا قائم، وليت: وليت ولعلّ تقول(
 ولعل )13(﴾لَيتِني كُنت معهم﴿ و)12(﴾ولَِكن اهللا رمى﴿أسد، وكأن زيدا :] )11(حنو

  .العدو هالك
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 .إذا اقترنت) ب( يف - 1
 .تبطل) ب( يف - 2
 .األمساء) ب( يف - 3
 . من سورة األنفال06 اآلية - 4
  .جيوز فيها األمران) ب( يف -5
، اخلصائص 473إيضاح الشعر ص .1/329الكتاب ج. 24 البيت من البسيط وهو للنابغة الذبياين يف ديوانه ص - 6
) ق د د( اللسان . 8/553ابن يعيش ج. 380 املفصل ص 2/392، األنصاف ج303لمع ص  ، ال2/316ج
األغاين . 1/216 الدرر ج2/254املقاصد النحوية ج. 297-277- 69 املغين ص 1/304، التوضيح ج12/36ج
  . 6/157  جاخلزانة. 299  صرصف املباين. 89  صاألزهية. 11/31ج

  .حسب أو يكفي:   قد.   نوع الطيور معروف: احلمام: اللغة
  . أن امرأة رأت سربا من احلمام يف السماء فتمنت أن يكون هلا مثل املقدار من احلمام ونصفه، وبه تكتفي ويغنيها:املعىن

. التصاهلا مبا الكافة. ويروى بالرفع والنصب فعلى الرواية األوىل فإن ليت ال عمل هلا" ليتما هذا احلمام" قوله :الشاهد فيه
 . انية أن تكون ليت عاملة النصب كإن وما زائدة غري كافة هلاوعلى الث

  ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -7
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8
 .167-166شرح قطر الندى ص :  ينظر- 9

 .1/456شرح التسهيل ج:  ينظر- 10

   
 عملها لزوال اختصاصها )2( هذه احلروف مبا احلرفية بطل)1( إذا قرنت:مسألة
  .)4(﴾كأمنا يساقون إىل املوت﴿إمنا اهللا اله واحد ،: ، حنو)3(باالسم

  : )6( األمران حنو)5(وزإال ليت فيج" "هـ"
  ِدقَا ونصفه فَنِتاممى حلَا            ِإن لَامما احلَذَا همتي لَالَ أَ)7(]التقَ           [

]ِور8(]ي(ِبنمام احلَِبص")وغريه أنه جيوز اإلعمال يف مجيعها" كـ "موظاهر كال)9 
  .)10(بقلة
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 . 40-3/39 ينظر األشباه والنظائر ج- 1
 . 3/39واألشباه والنظائر ج) ب(أثبتناه من  األصل وكنت والذي  يف - 2
 ).ب(األصل عنه و التصويب من  يف -3
 .2/56شرح التصريح ج:  ينظر- 4
 .لتركيبه) ب( يف - 5
 .وأن املؤكدة املفتوحة) ب( يف - 6

  
إذما، فهذه متنع العمل، وتلك توجبه، هذه عكسها يف حيثما، و" ما ":مستملحة

1(يف ذلك فقال" س"ين وألغز الشيخ جالل الد(:  
  ِلِصفْاة تح الناِلوألقْ)2(تنأَ  و    ا عاِرـ بتنوي إن كُـَحا النهي أَالَأَ      
  ِلعزى ويلَويرٍف ن حي ع ِلن     أَيوأحكمت أبواب األحاجي بأسرها         

، )3(ا أي لتوكيد النسبة بني اجلزأين، ونفي الشك عنه)ومعىن إنّ وأنّ للتوكيد(
واإلنكار هلا، فاألول إذا كان املخاطب عاملا بالنسبة، والثاين إن كان مترددا فيها، 
والثالث إن كان منكرا هلا، فالتوكيد لنفي الشك مستحسن ولنفي اإلنكار واجب، 

ن أ من كاف التشبيه، و)5(املؤكد لتركبه) كأن للتشبيهو( )4("خ"ولغريمها ال وال قاله 
  . كأن زيدا أسد أو محار مما اخلرب فيه أرفع من االسم أو أخفض: ، حنو)6(املؤكدة
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 .وهو تعقيب الكالم) ب( يف - 1
 .طلب فيه ما ال) ب( يف - 2
وهو أحد شعراء العصر العباسي ال حيتج بشعره . 32العتاهية يف ديوانه ص  يبوالبيت من الوافر وهو ال. حنو قوله) ب( يف - 3

 . وإمنا ذكره الشارح هنا من باب التمثيل ال لالحتجاج به. على القواعد النحوية وال على املفردات اللغوية
 .32ومن الديوان ص ) ب(إضافة من " أال  "- 4
 .ل قول ابن هشامفالشارح نق.163-162شرح قطر الندى ص :  ينظر- 5
 .فالشارح نقل قول األزهري. 1/60ينظر التصريح ج. فأحج منه) ب( يف - 6
  . من سورة الكهف06 اآلية -7
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 8

  
ما : حنو) أ/67(مبا يرفع اإلام ) ب (  /)1(وهي تعقب الكالم) ولكن لالستدراك(

وهو طلب ) وليت للتمين(. أو قام زيد لكن عمرا مل يقم. قام زيد لكن عمرا قائم
   )3( فيه حنو)2(ماال طمع

  يبِش املَلَـعا فَم ِبهرِبخأُا   فَمو يودع يابب الش)4(تي لَالَأَ               
 )6(ليت يل ماال فأحج به: ، كقول من قطع رجاؤه من مال حيج به)5(أو فيه عسر

: يف املكروه حنو) والتوقع(. دملعل احلبيب قا: يف احملبوب حنو) ولعل للترجي(
: بوب واملكروه، وقالالتوقع يف احمل" هـ" واستعمل )7(﴾كسفْ نعاِخ بكلَعلَ﴿
   عرب عنه )8(]و[
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 . 1/289والتوضيح ج. 279واملغين ص . 163شرح قطر الندى ص :  ينظر- 1
  . 1/62شرح التصريح ج:  ينظر-2
 .اهللا تعاىلرمحه ) ب( يف - 3
 2التحفة الوردية ص :  ينظر- 4
 .و التصويب من التحفة. و غنا مع عنا تلك عشرة:  يف األصل- 5
 .1/430اهلمع ج:  ينظر- 6
 ).ب(والذي أثبتناه من .  يف األصل قال لرجل- 7
  . 1/430 و اهلمع ج2/134 جأمايل القايل: لعلها ينظر) ب( يف - 8
 .للتوكيد) ب(يف - 9

 . لفظة ومعىن) ب( يف - 10

  
  .")1(عنه قوم بالترجي يف احملبوب واإلشفاق يف املكروه

   .)2("فتوقع احملبوب يسمى ترجيا، وتوقع املكروه يسمى إشفاقا" "خ"
  )4( يف حتفته يف بيت ونصف فقال)3(عشر لغات، مجعها ابن الوردي يف لعل :فائدة

  انأً نَّالَ ون غَنغ  لَ                    ا ن عنعلَ ولَّ علَّعلَ              
                              عونم ع رعلْ ِتنكع شر5(ه(  

: والثالثةلعلت، :  والثانية،)6(اها يف الغرةوعل حك: أحدهاوفيها لغات أخر، : قلت
 لو أن عليها مخارا يريد ،)7(مايل، قال رجلأن حكاها القايل يف األ لو: والرابعةلعا، 

  .)8(لعل عليها
ن وأن إمعىن :  ومعىن، والالم اجلارة، بأن يقولةبني لفظال جيمع الالئق أن :تنبيه

  . )10(لتوكيد، بإسقاط لفظة معىنإن وأن ل:  بإسقاط الالم، أو يقول)9(لتوكيد
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  . من سورة يس31 اآلية -1
 2/330ينظر غاية النهاية ج. ابن عبد الرمحن بن أيب نعيم أحد الراء السبعة: ونافع هو.  من سورة هود111 اآلية - 2
غاية : ينظر)  هـ120- هـ45(عبد اهللا أبو سعيد العطار الداري أحد القراء السبعة :  وابن كثري هو06سري ص يوالت
وتقريب النشر ص . 261وإيضاح الرموز ص . 96سري ص ي يف الت اإلعمالةاءينظر قر. 06سري ص ي والت1/443اية جالنه
 .240والوايف يف شرح الشاطبية ص . 155

 .وكون) ب( يف - 3
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 4
 .  من سورة املائدة113 اآلية - 5
 . من سورة املزمل20 اآلية - 6
 . من سورة املزمل20  اآلية- 7
 . من سورة اجلن16 اآلية - 8

  
 لٌ كُنِْإو﴿:ا وجهان، اإلمهال، وهو األكثر حنو إذا خففت إن املكسورة ففيه:تتميم

ا م لَالَّ كَنْوِإ﴿عماهلا قراءة نافع، وابن كثري ومن إ)1(﴾ونَرضحا منيديع لَِما جملَ
ا خففت املفتوحة مل مل، ووجب حذف امسها، ، وإذ)2(﴾مهالُمع أَكب رمهينِفويلَ

 بفعل متصرف غري تئَِدإن ب- خربها مجلة مفصولة ضمري شأن، وكون)3(وكونه
 ن لَنْ أَمِل ع﴿: أو نفي حنو)5("﴾انتقْد صد قَنْم أَلَعنو﴿ )4(:]حنو[ بقد، -دعاء
تحص6(﴾وه(أو تنفيس حنو  :﴿ِلعنْ أَمونيكُ س﴾)لَنْوأَ﴿: و حنو أو ل)7 و 
اسقَتملة بعدها خربهاـ وإذا خففت كأن أعملت حمذوفة االسم، واجل)8(﴾واام  
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األصمعيات . 1/328الكتاب ج" ويوما توافينا بوجه مقسم: "  البيت من الطويل وهو لباعث بن صريح وقيل لغريه وقبله-  1
  .1/327، التوضيح ج8/595وشرح ابن يعيش ج. 391املفصل ص . 1/164اإلنصاف ج. 157ص

 املقاصد 2/200الدرر ج. 10/411  جاخلزانة. 197جواهر األدب ص . 12/104 ج)ق س م(  اللسان 40املغين ص 
  . 222  صاجلين الداين. 117، رصف املباين ص 4/384النحوية ج

من الورق أي أوراق : الوارق.    متيل: تعطو.     مجيل: مقسم. من املوافاة أي اإلحسان واملقابلة باخلري:  توافينا:اللغة
  . نوع من الشجر:السلم.   األشجار
  .ر يصف امرأة حسنة الوجه فشبهها بالظبية اليت تتناول أطراف الشج:املعىن

وامسها حمذوف من الكالم من غري أن يكون ضمري . حيث عملت كأن املخففة من الثقيلة" وكأن ظبية" يف قوله :الشاهد فيه
 . ويروى البيت بالنصب. الشأن

 .صرفبت ابن هشام  كالمفإن الشارح نقل. 172-167 ينظر شرح قطر الندى ص. ورق) ب( يف - 2
. 1/42 جاملقتضب.  الترحل غري أن ركابنافأز: وقبله. 89  صيف ديوانه. وهو للنابغة الذبياين. البيت من الكامل - 3

ورصف املباين . 1/23  جابن عقيل. 1/12  ج األمشوين326 و171صاملغين . 8/71  جشرح املفصل. 11/8  جاألغاين
 وشرح الكافية للرضي. 88-4/8جوالتخمري . 12/35  ج)ق د د(  اللسان 1/355  جاألشباه والنظائر. 125-72ص
  .4/190 ج

  .أمتعة املسافرين: ما ميتطى                الرحال: الركاب.    السفر: قرب     الترحل: زف أ:اللغة
  .اعنا مع أننا عازمون على السفر لقد حان وقت الرحيل واقترب، إال أن إبلنا مل تنقل مبت:املعين

وفيه شاهد آخر ". كأن قد زالتذو"والتقدير . بني كأن اخلفيفة ومعموهلا جوازا" قد"حيت فصلت " وكأن قد :الشاهد فيه
 . فحذفت الياء وجيئ بالتنوين عوضا عنها". قدي"ألن أصله " قد"وهو . وهو دخول تنوين الترنيم على احلرف

 .مل) ب( يف - 4

  
  :)1(حنو

   )2( لم السِقار وىلَِإ   تعطون ظبيةٌأَكَ  ...............................
  :)3( إن بِدئت مباض حنو"بقد"وتفضل 

 ...............................  النـا وكـأن قَد)4(ا لَمزلْ ِبِرحت   
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 . من سورة يونس24ية  اآل-1
 .والبيت سبق خترجيه). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 2
 .173شرح قطر الندى ص :  ينظر- 3
  .1/456ينظر رأيهما يف شرح التسهييل ج.وعن يونس واألخفش جواز إعماهلا) ب( يف - 4
 .األحرف) ب( يف -5
 . من سورة املزمل13 اآلية - 6
 .ياء من سورة األنب106 اآلية - 7
 .277إال أن ما ذكره الشارح هنا خيالف ملا قاله السهيل يف نتائج الفكر ص . يف دخوهلما) ب( يف - 8

  
  : وقد يثبت امسها حنو)1(﴾ِسم باَألنغ تم لَنْكَأَ﴿: وبلم إن بدئت مبضارع حنو

  )2(]ملَق السراإىل و[  تعطو ظبيةًنَّأَكَ    ...............................      
3(صب يف روايةبالن( .وأجاز يونس  فتهمل وتكون حرف عطف،وختفف لكن 

  .)4(واألخفش إعماهلا
إذا كان ظرفا أو جمرورا ) ب(  / على امسها )5(جيوز تقدمي خرب هذه احلروف: مسألة
  .)7(﴾إن يف هذا لبالغا﴿ )6(﴾ إن لدينا أنكاال﴿:حنو

ظننت وأما : (وملا فرغ من إن وأخواا شرع يف الكالم على ظننت وأخواا فقال
عند البصريني، ) على أما مفعوالن هلا(معا )  واخلربوأخواا، فإا تنصب االسم

 على املبتدإ واخلرب )8(وقال الكوفيون على أن الثاين حال ونازع السهيلي يف دخوهلا
ما سواها ) أ/68(مسعت، واألول : فعل قلب وفعل حاسة، والثاين:  قسمان)وهي(

، وقسم يدل قسم يدل على اليقني، وقسم يدل على الرجحان: وهي ثالثة أقسام
  . ظننت زيدا صديقا: حنو) ظننت(فمما يدل على الرجحان . على التحويل
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) ث ق ل(، اللسان 2/12 و شرح التسهيل ج246وهو للبيد بن ربيعة العامري يف ديوانه ص .  البيت من الطويل- 1
املقاصد .2/247الدرر ج . 2/331يل ج، وابن عق2/38والتوضيح ج ) ث ق ل ( 46أساس البالغة ص . 3/30ج

  . 1/156شرح األمشوين ج . 2/384النحوية ج 
. املريض مرضا شديدا: الشاقل.                    مصدر ربح: الرياح.    الكرم: اجلود.   علمت، وتيقنت:  حسبت:اللغة

  .وهو املناسب هنا. وقيل امليت أيضا
فهذه أحسن .  وفعل اخلريات كأجود أصفى سبيل حلفظ النفس من عذاب اهللا األليمتيقنت أن التقوى وطاعة اهللا تعاىل: املعىن

  .جتارة من حيث الربح
 خري : التقى، والثاين: حيث جاءت دالة على اليقني فلذا نصبت مفعولني أحدمها" حسبت" قوله : الشاهد فيه

  . اقالت) ب( يف -2
التوضيح . 2/22شرح ابن عصفور ج.1/120الكتاب ج. رف قائلها البيت من املتقارب وهو من الشواهد اليت مل يع- 3
. 286واملفصل ص . 394شرح الشذور ص . 8/127اخلزانة ج.. 3/216التصريح ج. 3/58ابن عقيل ج. 3/177ج

  .2/626 املعجم املفصل ج 5/252الدرر ج 
  .يؤجل: يراخي.     التويل واهلروب: الفرار.     يظن: خيال.    أي قهر عدوه: النكاية: اللغة
أنه يهجو رجال ويصفه بأنه ضعيف ال يستطيع أن ينال أعداءه وأنه جبان فال يثبت يف احلرب بل يفر منها ظنا منه أن : املعىن

  .الفرار يزيده يف العمر
 الفرار واجلملة الفعلية: فلذلك نصبت مفعولني مها. حيث جاءت مبعىن ظن وهي تفيد الرجحان" خيال"قوله : الشاهد فيه

 ". يراخي األجل"

  
  )1( حنو قول الشاعر)وحسبت(

  )2(       حِسبت التقَى واجلُود خير ِتجارٍة        رباحا ِإذَا ما املَرُء أَصبح ثَاِقالً
   )3( كقول اآلخر)لتوخ(

ـَا   لْـيِة أَعــداُءه           يخالُ الِفرار يراِخي اَألج        ضِعيف الِنك
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.. 88ص وشرح القطر . 2/33التوضيح ج . وهو من اخلفيف. والبيت أليب أمية احلنفي وامسه أوس. حنو قوله) ب( يف -1

واألمشوين . 1/48 واملعجم املفصل ج1/214الدرر ج. 2/379املقاصد النحوية ج. 2/186التصريح ج. 553املغين ص 
  .428ختليص الشواهد ص . 1/156

  .ميشي مشيا متثاقال أي ضعيفا: يدب دبيبا.     ظننتين: عمتين ز:اللغة
ولكنها ال تدري احلقيقة ألين ال أسري كما يسري الشيوخ .  ظنت هذه املرأة أين بلغت سن الشيخوخة وصرت ضعيفا:املعىن

  .بل أنا قوي وسريي دليل على ذلك. وهم متثاقلون
:  زعم وهو دال على الرجحان مفعولني أحدمها ياء املتكلم، وثانيهماحيث نصب الفعل" زعمتين شيخا: " قوله:الشاهد فيه

 . وأصل هذين املفعولني املبتدأ واخلرب. شيخا
شرح التسهيل . 4/97املقتضب ج. والبيت من الوافر، وهو خلداش بن زهري من بين بكر هوازن. حنو قوله) ب( يف -2
  .2/471 املقاصد النحوية ج1/155شرح األمشوين ج. 168شرح قطر الندى ص . 2/327شرح ابن عقيل ج. 2/14ج

  .األنصار: جنودا.      القوة والقدرة:  حماولة:اللغة
. بعكس غريه ، فإم دائما ناقصون من حيث القدرة و القدرة.  شيءم تيقنت أن اهللا تعاىل أكرب قدرة، وقوة، وأعظ:املعىن

  .ت أيضا أنه تعاىل أكثر أنصاراوتيقن. فكل ما أراده اهللا كان وكل ما مل يرده مل يكن
وقد . لفظ اجلاللة، اهللا والثاين أكرب:حيث جاءت دالة على اليقني لذلك نصبت مفعولني أحدمها" رأيت" قوله :الشاهد فيه

 . جتيء رأى هذه مبعىن ظن وهو قليل

  
  :)1( حنو)وزعمت (

  ِني شيخا ولَست ِبشيٍخ           ِ إنما الشيْخ من يدب دِبيبـا        زعمت
  :)2( حنو)رأيت(ومما يدل على اليقني 

  شيٍء                محاولَةً وأكْثَرهم جنـودا        رأَيت اهللا أَكْبر كُلِّ 
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، 1/419ملقاصد النحوية ج وهو من الشواهد اليت مل تنسب إىل قائل معني، وا. حنو قوله، والبيت من البسيط) ب( يف -1

  .1/155، وشرح األمشوين ج2/328، شرح ابن عقيل ج2/10شرح التسهيل ج
دواعي وأصلها الوجيف : الواجفات.   ثارت ومضت يف طريقها: انبعثت.   اسم فاعل من البذل مبعىن العطاء: الباذل: اللغة

  .وعليه جيوز أن يكون معناها اخليول العاديات. وهو العدو
  . تيقنت أنك صاحب اإلحسان واجلود والعطاء فبعثين على احلضور إليك دواعي األمل لشدة شوقي إليك:املعىن

يف علمتك والباذل هو املفعول " كـ"حيث جاءت دالة على اليقني فنصبت مفعولني مها الضمري " علمتك"قوله : الشاهد فيه
  . الثاين

  .  من سورة األعراف102 اآلية -2
 . سورة النساء من125 اآلية -3
 . من سورة الفرقان23 اآلية - 4
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 5
 . من سورة الزخرف19 اآلية - 6
 .1/308ينظر رأي اجلمهور شرح ابن عصفور للجمل ج.ويقول ومجلة حال) ب( يف - 7
 .2/16ينظر رأي الفارسي يف شرح التسهييل ج.فجملة يقول يف حمل مفعول ثان) ب(  يف -8

  
  :)1( حنو)وعلمت(

         عِلمتك الباِذلَ املَعروف فَانبعثَت        ِإلَيك ِبي واِجفَاِت الشوِق واَألمِل
  .)2(﴾وِإنْ وجدنا أَكْثَرهم لَفَاِسِقني﴿:  حنو)ووجدت(

: حنو) وجعلت()3(﴾ِاتخذَ اهللا ِإبراِهيم خِليالً﴿: حنو) اختذت(ى التحويل ومما يدل عل
 جعلت عقب اختذت، )5(]تعاىل[وذكر املصنف رمحه اهللا. )4(﴾فَجعلْناه هباًء منثُورا﴿

وجعلُوا الَمالَِئكَةَ الِذين هم ﴿: يدل على أنه أراد التحويلية  وقد تكون كاعتقد، حنو
اثًاِعنن ِإنمحالر فعند اجلمهور يتعدى ملفعول واحد حنو) مسعت(أما ) و ()6(﴾د :

 وعند )7(فالنيب مفعول به، ومجلة يقول حال. مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
  . )8(أيب علي ينصب مفعولني، وعليه فجملة يقول مفعـول ثان
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 .271 شجرة النور صينظر.  هو سليمان بن شعري من علماء القاهرة له شرح اللمع إلبن جين-1
 .حنو) ب( يف - 2
 .رمحه اهللا تعاىل) ب( يف - 3
 .داخل) ب( يف - 4
 .رمحه اهللا تعاىل) ب( يف - 5
 . ليتمم به النواسخ) ب( يف - 6
 .ا تكون مبعىن حلم أي الرؤية يف املناممسيت كذلك أل). ب(والتصويب من .  يف األصل احلملية-7
 . من سورة يوسف36 اآلية - 8

  
لثاين إال مضارعا وهذا إذا دخل وال يكون مفعوهلا ا: "رييحقال الشيخ سليمان الب
مسعت : مسعت زيدا يتكلم، ولو دخل على مسموع حنو: على غري مسموع، حنو

ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا : )2(تقول()1("صوت زيد، تعدت لواحد اتفاقا
واعلم أن هذا الباب وهو ظننت :")3(قال الشيخ جربيل) شاخصا، وما أشبه ذلك

عن ) ب(  /فوعات، وليس منها، وميكن أن جياب  يف املر)4(وأخواا دخيل
 على املبتدإ واخلرب، فذكر كان وأخواا، بأنه ملا ذكر العوامل الداخلة)5(املصنف

وامسها من املرفوعات، وذكر إن وأخواا وخربها من املرفوعات، ذكر ظننت 
  . " به النواسخ)6(وأخواا ليتم

 كعلم، وكوا مثلها يف أا إدراك باحلس إىل مفعولني)7(تتعدى رأى احللمية: فائدة
 خالفا ملن منع تعديها إىل اثنني، وجعل )8(﴾إين أراين أعصر مخرا﴿: الباطين، ومنه

  ثاين 
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شرح التسهيل . 1/262 احلماسة البصرية ج 130ديوانه ص .  البيت من الوافر وهو لعمرو بن أمحر الباهلي يندب قومه-1
درر ج ، ال1/484 مهع اهلوامع ج2/421املقاصد النحوية ج. 2/42 جحالتوضي. 2/346ابن عقيل ج. 2/16ج
  .2/637املعجم املفصل ج . 1/163، األمشوين ج 2/252

  انقطع  : اخنزل.      انقضى الليل وزال: رفاقي وأصحايب     جتافا الليل: يف املنام     رفقيت:  أراهم:اللغة
  .وجمتمعني يب.  أن هؤالء األصحاب الذين فارقوين، من شدة انشغايل م، صرت أراهم يف منامي:املعىن
اليت مبعىن رؤيا املنام مفعولني أحدمها الضمري املتصل بالفعل : حيث نصبت رأى احلُلمية أي" أراهم رفقيت:" قوهلم: د فيهالشاه

  . رفقيت: أرى والثاين
  . 3 صالتحفة الوردية: ينظر. رمحه اهللا تعاىل يف حتفته يف بيت فقال) ب( يف -2
 .36منت األلفية ص : ينظر. فائدة) ب( يف - 3
   .340ينظر كافية ابن احلاجب ص - 4
 .72ينظر األلفية ص . مث التوكيد، مث البيان، مث النسق مث البدل) ب( يف -5
 .432 و شرح الشذور ص 3/171ينظر شرح التسهييل ج. الشذوذ) ب( يف - 6
 .3/1068 ج ينظر  اإلرتشاف.خالف الصواب) ب( يف - 7

  
 :)1(املنصوبني حاال، ويرده وقوعه معرفة يف قوله

افَا الليلُ وانجـا             تى ِإذَا متفْقَـِتي حر ماهاالً           أَرِخزلَ انزخ.  
  : فقال)2(ذكرمها ابن الوردي يف بيت: فرعان

  .         ويقْبح ِإلْغـاَء ِإنْ جاَءت أَولْ             وعلِّقَت حيثُ مصدر فُِصلْ
  :يف اخلالصة: )3(فرع

  )أ/69(و مفْعوِل           وال تجز هنـا ِبـالَ دِليل              سقُوطَ مفْعولَيِن أَ
بدأ ) باب النعت: (وملا أى الكالم على املرفوعات، انتقل يتكلم على التوابع، فقال

وبدأ . 4املصنف رمحه اهللا تعاىل كابن احلاجب بالنعت مث بالنسق مث بالتوكيد مث بالبدل
، ويف )5(يف األلفية، وأصلها بالنعت مث بالتوكيد مث بالبيان مث بالنسق مث بالبدل" كـ"

يف " هـ"التسهيل بالتوكيد مث بالنعت مث بالبيان مث بالبدل مث بالنسق وكذلك 
   بل الصواب أن يقدم النعت،)7( وأبو حيان، وكل ذلك خالف للصواب،)6(الشذور
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 ).ب(إضافة من ) يف الفريدة ( - 1
 . لى نزاعع) ب( يف - 2
 .7/330ينظر رأي البصريني و الكوفيني يف التذييل ج ".هـ"حفيد ابن ) ب( يف -3
 .فإم قالوا) ب( يف - 4
 .حاشية التوضيح البن هشام احلفيد:  ينظر- 5
 .وقال) ب( يف - 6
 .املؤول املشتق) ب( يف - 7
 .177شرح احلدود النحوية ص :  ينظر- 8
 .  من سورة النساء75 اآلية -9

مث البيان مث التوكيد مث البدل مث النسق ألا إذا اجتمعت ترتبت كذلك وارتضاه 
  :)1( فقاليف الفريدة" س"الشيخ جالل الدين 

   األسماء اَألولْ        نعـت بيانٌ ثُم توِكيد بدلْب          يتبع ِفي اِلإعرا
   ِنـزاِع)2( ِبالَمـــاِع         كَـذَا ترتب          ونسق، وِعند االجِت

 )3( هشاموالنعت عبارة الكوفيني، وعبارة البصريني الوصف والصفة، قال حفيد ابن
 النعت خاص مبا )4(هي ألفاظ مترادفة خالفا لبعضهم، فإنه قال: "يف حاشية التوضيح
 ونقله ابن إياز يف شرح الفصول عن بعض )5("مبا ال يتغري) ب(  /يتغري والوصف 
وهو التابع املشتق ". ولذلك قيل أوصاف اهللا تعاىل، ومل يقل نعوته: ")6(املتأخرين قال
حقيقي، جمازي : اين للفظ متبوعة، قاله الفكاهي، وهو ثالثة أقسام املب)7(أو املؤول
    )8(وسبيب

. جاء زيد العاقل:  هو اجلاري على ما قبله مع رفعه لضمريه، حنو:فاحلقيقي
جاء زيد الكرمي : وهو اجلاري على ما بعده مع رفعه لضمري ما قبله، حنو: واازي
 ما ه أي رفع على ما بعده مع رفع هو اجلاري:يـوالسببواحلسن الوجه، . األب

  وإذا علمت هذا . )9(﴾اهلُه أَماِل الظَِةير القَِهِذ هِمن﴿و.  زيد العاقلة أمه: بعده، حنو



  لتحقيقا

 228

  

  

                                                 
 .جاء زيد: حنو) ب( يف -1
 .جاءت) ب( يف - 2
 .يتوقف) ب( يف - 3
 ). ب( ما بني املعقوفتني ساقط من -4

  
نعوت يف رفعه ونصبه، متابع لل(حقيقيا كان أو جمازيا أو سببيا ) النعت(ـ ف

ا أو جمازيا تبعه  حقيقي مث إن رفع ضمري املنعوت وكان)وخفضه، وتعريفه وتنكريه
قام زيد العاقل، : )1(تقول. (أيضا يف تذكريه وتأنيثه، ويف إفراده وتثنيته ومجعه

وجاء زيد الكرمي األب، ورأيت زيدا ) ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل
الكرمي األب، ومررت بزيد الكرمي األب،وإن رفع ظاهر سبيب املنعوت، فهو كالفعل، 

جاء الزيدان العاقلة أمهما، : تبع مرفوعه يف التذكري والتأنيث، فتقولفيلزم إفراده، ويت
  . اهلندان العاقل أبناؤمها، فافهم)2(وجاء

وملا ذكر أن النعت يتبع املنعوت يف التعريف والتنكري، وكان كثري من األحكام 
 مخسة واملعرفة:(على بياما، احتاج إىل بيان املعرفة والنكرة فقال)3(اإلعرابية، تتوقف

) أ/70. (زيد، ومكة: أنا، وأنت، واالسم العلم حنو: االسم املضمر، حنو: أشياء
: هذا، وهذه، وهؤالء، واالسم الذي فيه األلف والالم، حنو: واالسم املبهم حنو

والنكرة كل اسم شائع يف . الرجل والغالم، وما أضيف إىل واحد من هذه األربعة
تقريبه، كل ما صلح دخول األلف والالم آخر، وه، ال خيتص به واحد دون جنس

الكالم يف املعرفة والنكرة ينحصر – قلت واهللا املستعان )الرجل، والفرس: عليه، حنو
  :يف فصول

يف أقسام املعارف، وبيان :الفصل الثاينا لغة واصطالحا، ميف تعريفه:الفصل األول
  يف تقسيم النكرة، :لثالفصل الثا. ، وبيان األعرف فاألعرف منها)4(]تعريفا[تفاوا 
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  .أنكار النكرات) ب( يف -1
 ).ب(إضافة من ) رمحه اهللا تعاىل  (- 2
 .ومعرفته) ب( يف - 3
 .مث نقل) ب( يف - 4
 .املذكور) ب( يف - 5
  .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) قاله (- 6
  . 42شرح اللمحة ص: ينظر: على اللمحة البدرية) ب( يف - 7
 .ومع اختالف طفيف يف اللفظ. 1/128شرح التسهيل ج:  ينظر- 8

  
) ب(  /يف تتبع كالم املصنف رمحه اهللا : الفصل الرابع )1(وبيان أنكر النكرات

  .بالشرح والتبيني)2(تعاىل
 )4(، مث نقال)3(أن النكرة واملعرفة مها يف األصل مصدران لنكرته، وعرفتهاعلم : فصل

. )7(يف النكت على اللمحة" هـ ")6(قاله. ، واالسم املعروف)5(ومسيا باالسم املنكور
فاختلفت صنائع املصنفني يف ذلك، فمنهم من مل يتعرض :  اصطالحاأما تعريفهما

من تعرض حلد النكرة : "رمحه اهللا تعاىل، فإنه قال" كـ"حلد واحد منهما كـ 
واملعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه، ألن من األمساء ماهو معرفة 

:  لفظا حنو معرفةوما هو نكرة معىن.  ذلك عاما أول كانوحن. معىن، نكرة لفظا
فهما . وما هو يف استعماهلم على وجهني، كواحد أمه، وعبد بطنه. أسامة، وثعالة

وبعضهم جيعلها نكرتني وينصبهما على احلال، . معرفتان باإلضافة عند أكثر العرب
فظه، وبالنكرة اعتبارا ومثلهما ذو الالم اجلنسية، ولذلك يوصف باملعرفة اعتبارا بل

األمر كذلك فأحسن ما يتبني به املعرفة ذكر أقسامها مستقصاة،  وإذا كان )8("مبعناه
  وما سوى : مث يقال
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 .1/129 ينظر شرح التسهييل ج- 1
 ).س(قاله ) ب( يف - 2
 .و الضمري يف قوله أتبعته عائد على ابن مالك. وتبعته ) ب( يف - 3
  نكرة قابـل أل مـؤثرا           أو واقع موقع ما قد ذكرا: 17  قال ابن مالك يف األلفية ص- 4

                                           وغريه معرفة كهم وذي           وهند وابين والغالم، والذي
 .103وشرح قطر الندى ص  . 1التحفة الوردية ص: ينظر أيضا

 .103 و102شرح احلدود النحوية ص :  ينظر-5
 .103وشرح قطر الندى ص ) ب(والتصويب من ) و( األصل  يف- 6
 . 103قطر الندى ص :  ينظر- 7
 . 103 ينظر شرح احلدود ص - 8
 .قاله) ب( يف - 9

 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 10
 . الداللة) ب( يف - 11

  
يعرف  ومنهم من" على ذلك)3(وأتبعته: "ريدةـيف شرح الف" س")2(قال. 1ذلك نكرة

لوردي يف حتفته، يف اخلالصة، وابن ا" كـ" وما سواه معرفة مثل :النكرة مث يقول
ومنهم من يعرفهما معا كما صنع الفاكهي يف )4(يف القطر"هـ"وجنح إليه 

النكرة ما شاع يف جنس موجود كرجل، : "يف القطر" هـ"قال . )5(حدوده
هو ما وضع ليستعمل يف : "وقال الفاكهي يف حد املعرفة)7("مقدر كشمس)6(أو

   .)8("معني
مر، العلم، واسم اإلشارة، واملوصول، واحمللى املض: الصحيح أن املعارف سبعة: فصل

يف 9 إىل واحد من هذه اخلمسة، واملنادى املعني، قالفباأللف والالم، واملضا
وزاد قوم أمثلة التأكيد أمجع، ومجعاء، وأمجعون، ومجع، وقالوا إا صيغ :"البسيط

  التعريف على )11( الدالة)10(]من القرائن[مرجتلة وضعت، لتأكيد املعارف، خللوها 
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  .املعارف) ب( يف -1
 .2/48ر جو األشباه و النظائ.1/379البسيط البن أيب الربيع ج:  ينظر- 2
أديب شاعر و أصويل ينظر البداية و النهاية )  هـ456تـ ( هو احلافظ أبو حممد علي بن حممد القرطيب الظاهري - 3
 .12/3326ج
 .مجهور) ب( يف - 4
 ).خمطوط(04 ينظر  يف هذه املسألة كشف احلجاب للرمسوكي ص - 5
 .قال الشيخ جربيل رمحه اهللا تعاىل) ب( يف - 6
 . ضمريال) ب( يف - 7
 . الضمري) ب( يف - 8
 .  1/128شرح التسهيل ج:  ينظر- 9

 ". س"قال ) ب( يف - 10
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 11

وعلى هذا القول فتكون أنواع :  اخلارجي بعيد، قال)1(من خارجي، وتقدير املعرف
  )2("املعارف مثانية

. تعرفت بالعلمية، وقيل باإلضافة) أ/71(الصحيح عندهم أن ألفاظ التوكيد : قلت
أال تفاوت بني املعارف، والذي ذهب إليه . 3مث اعلم أن الذي ذهب إليه ابن حزم

فأعرفها على اإلطالق عند سيبويه لفظ .  النحويني أا متفاوتة، يف التعريف)4(مجاهري
، والنحويون )6( قاله الشيخ جربيل)5(هو: اجلاللة، والضمري العائد على اهللا تعاىل حنو

اسم اإلشارة، واملنادى املعني، مث ) ب(  /مث العلم مث )7(يقولون أعرفها املضمر
وعند " كـ"ضاف حبسب ما يضاف إليه مطلقا عند املوصول، مث احمللى بألـ، وامل
 وليس"يف التسهيل . ، كالعلم هذا هو الصحيح عندهم)8(األكثر املضاف إىل املضمر

، وال ذو األداة قبل املوصول خالفا البن  اإلشارة قبل العلم خالفا، للكوفينيذو
  )9("كيسان

د قيل يف كل من مسعت من يقول أنه ق: " يف شرح اللمحة)10("هـ" قال :فائدة 
  وإمنا وقفت:  قال)11(]وهو غريب[املعارف اخلمسة أا أعرف املعارف 
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 .اختيار) ب( يف - 1
 .225، والفصول اخلمسون ص 44 ينظر شرح اللمحة ص- 2
 .املعارف كلها كليات) ب( يف - 3
 .             2/196ينظر البغية ج) هـ816تـ ( الشريف حممد بن علي اجلرجاين  يقصد - 4
: له مؤلفات أشهرها). هـ898تـ (أبو ضياء الدين عبد الرمحن نور الدين ولد يف إحدى قرى خرسان:  اجلامي هو- 5

 . 3/269األعالم ج: ينظر. الفوائد الضيائية يف شرح الكافية
 .105-104شرح احلدود ص :  ينظر- 6
 .ما يشاع) ب( يف - 7
 ).ب(والتصويب من . األصل ظاهر يف - 8
 .وهو) ب( يف - 9

  
 ابن معط يف فصوله، فلهذا )1(وكأنه اختاره: يف العلم، ورأيت من عزاه لسيبويهعليه 
  .)2("قدمه
هذا ما عليه : "هياك كليات وضعا جزئيات استعماال، قال الف)3(املعارف: فائدة

 يف حاشية املطول مل 4ليه الرضي والسعد التفتزاين، لكن السيداجلمهور، وجرى ع
ه، وجرى على ما أفاده بعضهم، من أن الوضع فيها كلي واملوضوع له جزئي، تضير

  .)6(" يف شرح الكافية)5(وإليه جنح موالنا اجلامي
يف جنس موجود كرجل آدمي ذكر بالغ، )7(ما شاع: أحدمها:  النكرة قسمان:فصل

ما شاع يف جنس :  ثانيهما.، وفرس حليوان صاهل)8(ان ناطق ضاحكوإنسان حليو
 صاحل للتعدد وإن )9(مقدر كشمس لكوكب اري، ينسخ ظهوره وجود الليل، فهو

  وأما أنكر النكرات فشيء، مث موجود مث حمدث مث جسم، مث . مل يتعدد يف اخلارج
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 .مث رجل مث ذكر) ب( يف - 1
 . 311-1/304 ينظر شرح التصريح ج- 2
  .أعلى) ب( يف -3
 .وهو املناسب). ب( يف األصل ألنه والذي أثبتناه من - 4
 . أشياء) ب( يف - 5
 .داللة) ب( يف -6
 .املعرفة) ب( يف - 7
 . تعيني) ب( يف - 8

  

رمحه اهللا " خ"قاله الشيخ  )1(نام، مث حيوان، مث إنسان، مث بالغ، مث ذكر، مث رجل
من )3(ح أن املعدوم ليس بشيء، وعليه فليس شيء بأعلىاألص: قلت .)2(تعاىل

  .موجود
بدأ باملعرفة : "قال الشيخ جربيل رمحه اهللا تعاىل" واملعرفة مخسة أشياء" قوله :فصل

ت وألن التعريف وجودي والتنكري عريف، ومعرفة امللكا: قلت". ألنه جيوز االبتداء ا
 األصل، ألربعة )4(سابقة على معرفة اإلعدام، وغري واحد، بدأ بالنكرة ألا

 إن مسمى النكرة أسبق يف الزمن من مسمى املعرفة، بدليل، طريان :أحدمها)5(أوجه
إن التعريف حيتاج إىل قرينة، من تعريف وضع أو :  والثاين.التعريف على التنكري

 حتت )7( املعرفة والنكرة، فاندراج التعريفإن لفظ شيء يقع على:والثالث. )6(دالة
عمومها دليل على أصالتها، كأصالة العام بالنسبة إىل اخلاص،فاإلنسان مندرج حتت 

 املسمى عند )8( إن فائدة التعريف تعني:والرابع. لكونه نوعا منه) أ/72(احليوان 
ند اإلخبار للسامع، واإلخبار يتوقف على التركيب، فيكون تعيني املسمى ع

مخسة : قوله. فال تعريف قبل التركيب. التركيب ال إخبار) ب(  /التركيب، وقبل
  . أشياء



  لتحقيقا

 234

  
  
  

                                                 
 ). ب( بني املعقوفتني ساقط من  ما- 1
 .2/48 ينظر قول ابن الدهان يف  األشباه والنظائر ج -2
 ).ب( يف األصل تعريف والتصويب من - 3
 .مع اختالف طفيف يف اللفظ.189-4/188شرح الكافية للرضي ج:  ينظر- 4
 .1/319و شرح التصريح ج). ب(والتصويب من .  يف األصل خفيته- 5
 .ت العسل فهيأعقد) ب( يف - 6
 . 1/319شرح التصريح ج:  ينظر- 7
 .و مل أقف عليه فيما لدي من مصادر. 1/319ذكره األزهري يف التصريح ج - 8

  

 أن املعارف سبعة، فما بال )1(]أن الصحيح[قد قررت يف فصل قبل هذا :  فإن قلت
حيتمل أنه إمنا عدها مخسة ألنه أطلق : املصنف رمحه اهللا تعاىل يعدها مخسة؟ قلت

األمساء :" ، واملوصول معا فقد قال ابن الدهان يف الغرةاملبهم على اسم اإلشارة
 واملبهمات هي أمساء اإلشارات، قال.مظهر، ومضمر، ومبهم: تنقسم إىل ثالثة أقسام

وأنه ذهب يف املنادى املقبل " ومثله لالسترباذي يف شرح الكافية )2("واملوصوالت
ذهب يف املوصالت إىل أا بأل كما ذهب إليه قوم، وحيتمل أنه )3(عليه إىل أنه تعرف

: تعرفت بأل ظاهرة كما يف الذي وفروعه، أو منوية كما يف سائر املوصالت، حنو
  . )4("كما قال قوم أيضا" ما"و" من"

 هذا اصطالح البصريني، يسمى عندهم باملضمر والضمري )واالسم املضمر(قوله 
ارز طالقه على الب وسترته، وإ)5(املضمر اسم مفعول من أضمرته، إذا أخفيته" خ"

مبعىن . عقيد)6(ٍل على حد قوهلم، عقدت العسل فهوتوسع، والضمري فعيلٌ مبعىن مفع
ألنه ليس باسم صريح، والكناية " خ"واملكىن . والكوفيون يسمونه بالكناية. معقد

  )8(قال ابن هاين. )7(تقابل الصريح

  ات من دوا سترفصرح باسم من وى ودعين من الكىن          فال خري يف لذ
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 .قوله حنو) ب( يف - 1
  .واملضارع املبدوء بنون املتكلم عظيما أو مشاركا. واملضارع املبدوء مزة املتكلم حنو أقوم) ب( يف - 2
 .د من سورة حمم04اآلية -3
 . من سورة مرمي74  اآلية - 4
 . ويف الدار) ب( يف - 5
  .أو فعلتا) ب( يف -6

االسم املوضوع لتعيني مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه، أو : وهو يف اصطالح النحاة
ومستتر، فالبارز ماله  بارز:وهو تقسيم الضمري قسمان) أنا وأنت: 1حنو(غيبته، 

وهو ماال خيلفه الظاهر، :مستتر وجوبا: صورة يف اللفظ، واملستتر ضده، وهو قسمان
 )2(املتكلم قم، واملضارع املبدوء بنون: فعل أمر الواحد حنو: مواضعوذلك يف عشرة 
 نقوم و املضارع املبدوء بتاء املخاطب حنو تقوم يا زيد و اسم فعل عظيما أو مشاركا

وي مبعىن أعجب،واملصدر الواقع : نزال،واسم فعل املضارع حنو: ، حنوأمر الواحد 
ما أحسن : ، وأفعل يف التعجب، حنو)3(﴾قَاِبفَضرب الر﴿: بدال من فعل األمر حنو

 وفعل االستثناء، كقاموا ما خال )4(﴾ااثًثَ أَنسح أَمه﴿: زيدا، وأفعل التفصيل حنو
الفعل املاضي، : وهو ما خيلفه الظاهر، وذلك يف مخسة مواضع: ومستتر جوازا .زيدا

والوصف، . كقام، وامسه، كهيهات، ومضارع الغائب، كزيد يضرب، وهند تضرب
 . يف الدار)5(زيد عندك، أو: كضارب، ومضروب وحسن، والظرف، وارور، حنو

. وهو ما ال يبدأ به وال يقع بعد إال يف االختبار) ب( /متصل : والبارز قسمان
فاملتصل إما مرفوع أو منصوب .  وهو ما يبدأ به، ويقع بعد إال يف االختبار:ومنفصل

 الثالثة، إما ملتكلم أو خماطب أو غائب، فاملرفوع أو جمرور، وكل من هذه )أ/73(
وللغائب .  فعلنتفعلتم ،للمتكلم، فعلت، فعلنا وللمخاطب فعلت، فعلت فعلتما،

واملنصوب للمتكلم، أكرمين، أكرمنا، . ، فعلوا، فعلن)6(فعل، فعلت، فعال، فعلتا
 وللغائب، أكرمه. وللمخاطب، أكرمك، أكرمك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن

  ارور للمتكلم، مر يب، مر بناو. أكرمها، أكرمهما، أكرمهم أكرمهن
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 .، مربك، مر بكما، مر بكم، مر بكن)ب( يف - 1
  .املنصل) ب( يف -2
، شرح مشكالت احلماسة ص 1/163اخلصائص ج.  البيت من البسيط وهو من الشواهد اليت مل تنسب إىل قائل معني- 3

املغين . 1/76ابن عقيل ج. 2/12 وج484 و1/417ابن عصفور ج. 1/166، شرح التسهيل ج166 ، املفصل ص293
  .1/176 الدرر ج 1/253املقاصد النحوية ج . 1/48األمشوين ج . 5/278، اخلزانة ج416ص 
  .وال يستعمل إال يف النفي العلم. مبعىن أحد: ديار.       من املباالة، وهي هنا اخلوف: نبايل: اللغة

  . إذا حصلت جماوتك لنا فإننا ال خنشى وال نبايل إذا كان جبوازنا غريك أي ال نلقي له باال ألنك أنت املقصودة:ملعىنا
 .وهو عند قوم شاذ الن القياس وقوعه بعدها منفصال. حيث وقع الضمري املتصل بعد إالّ اضطرارا" إالك"قوله : الشاهد فيه

، 1/327، شرح التصريح  ج1/75شرح ابن عقيل ج . اليت مل يعرف قائلها البيت من الطويل، وهو من الشواهد -4
  .1/363املعجم املفصل  ج. 1/255املقاصد النحوية ج 

  الظلم : مجاعة أو طائفة    البغي: فئة.    أستجري وأحتصن:  أعوذ:اللغة
  .فليس يل إال اهللا تعاىل معينا وناصرا. ي أين أجلأ باهللا تعاىل رب العرش وأحتصن وأستجريه من مجاعة ظلمتين وبغت عل:املعىن

وهو شاذ عند قوم وضرورة عند اآلخرين والقياس أن يكون الضمري " إال"حيث ويل الضمري املتصل " إاله: " قوله:الشاهد فيه
 .منفصال وهو إياه

  .أَنت وأَنِت) ب( يف -5
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 ).ب(ط من  ما بني املعقوفتني ساق- 7

ن. )1( بكما، بكم، بكن بك،،وللمخاطب مر بك م ،ما ،ا ،فهذه .وللغائب، به
واحترزنا بقيد . أكرمي:ستة وثالثون ضمريا، والسابع والثالثون ياء املؤنثة املخاطبة، حنو

  )3(ه بعد إال، يف االضطرار، فإنه جائز حنومن وقوع)2(االختيار يف املتصل
ـَا    وما نباِلي ِإذَا ما ك              أَالَ يجاِورنـا ِإالَِّك ِديار؟   نِت جارتن

   )4(وقوله

                    تغِفئٍَة ب ِش ِمنرِب العوذُ ِبرأَع       اِصروض ِإالَّه نا ِلي عفَم لَيع    
 املرفوع واملنصوب إما  إما مرفوع أو منصوب، وال يكون جمرورا، وكل منواملنفصل

أنت، وللمخاطب،فاملرفوع للمتكلم، أنا،وحنن،.بملخاطب أو لغائملتكلم أو
  .أننت وللغائب، هو، وهي، ومها، وهم، وهن)1(]و[أنتم،)7(]و[أنتما،)6(]و[،)5(أنت
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 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 1
   .مما) ب( يف -2
 .إحدى وستون) ب( يف - 3
 ). ب(إضافة من ) ضمريا (- 4
  .العرض) ب( يف -5
 . من سورة األحزاب35 اآلية - 6
 .1/208اهلمع ج :  ينظر- 7
 .غري ناسخ لالبتداء) ب( يف - 8
 .  من سورة البقرة137 اآلية - 9

 . من سورة هود28 اآلية - 10
 . من سورة حممد37 اآلية - 11
 . مل أقف عليه فيما لدي من مصادر - 12

  

اطب، إياك، وإياك، وإياكما، وإياكم واملنصوب للمتكلم إياي، وإيانا، وللمخ
ذكرنا أن عدد )2(فتبني مبا. وللغائب، إياه، وإياها، وإيامها، وإياهم، وإياهن. وإياكن

  .)4(ضمريا.  وستون)3(الضمائر كلها سبعة
من وضع الضمائر االختصار، ألا أخص من الظواهر )5(الغرض: تأصيل وتفريع

. مساء كثرية، أال تراه قام مقام عشرين ظاهراخصوصا ضمري الغيبة، فإنه يقوم مقام أ
ولذا ال يعدل إىل املنفصل مع ":" س"قال . )6(﴾أعد اهللا هلم مغفرة﴿يف قوله تعاىل 
  .)7("إمكان املتصل

، فيجوز فيه االتصال )8(إال ما وقع ثاين ضمريين منصوبني بفعل غري ناسخ: قلت
. )9(﴾كِْفيكَهم اهللافَسي﴿: راجحا، ومل يقع يف القرآن إال كذلك، حنو

واالنفصال مرجوحا، كقوله صلى اهللا . )11(﴾ِإنْ يسألكُموها﴿ )10(﴾أنلْزمكُموها﴿
  .)12("ِإنَّ اهللا ملَّككم ِإياهم، ولَو شاَء لَملَّكَهم ِإياكُم: "عليه وسلم
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  .خرب املكان) ب( يف -1
 .طريقتان) ب( يف - 2
 .1/170و التذييل ج.2/49و األشباه و النظائر ج.1/167شرح التسهيل ج:  ينظر- 3
كان بارعا يف العربية واملعاين، والبيان ) هـ783/ هـ716( عرفة هو حممد بن حممد أبو عبد اهللا التونسي املالكي  ابن-4

 .227وشجرة النور الزكية ص . 1/229ينظر البغية ج . وكذا األصول والفقه وعلم القراءات
 .حنو) ب(  يف -5
 ).ب( ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 . مل أقف على هذا الشرح- 7

  

. خلتكه: وكنته، أو ثاين ضمريين منصوبني بناسخ حن:، حنو)1(وفيما وقع خربا لكان
خربا ) ب(  /ثالثها الوصل يف كنته، ويف كون ما وقع . وجهان يف األوىل منهما

 )2(طريقان" س"إلحدى أخوات كان، مثل خربها، أو يتعني فيه الفصل، وصححه 
  .)3(وأيب حيان" كـ"لـ 
منهم من قال إن الضمـائر كلية، وقيل إا : "رمحه اهللا تعاىل)4( قال ابن عرفة:فائدة
م كلية، وإما باالستعمـال األخص فضمري واألعة والصحيح أا باإلطالق، جزئي

: )5( عاد على كلي فهو كلي، مثلإناملتكلم واملخاطب جزئيان وضمري الغائب 
) أ/74: (ن عاد على جزئي فهو جزئي مثلإو. اإلنسان هو حيوان ناطق

  .قائم)6(]هو[زيد
 العلم، وألنه يعلم به أكثر ألويلهو مشتق من العلم، ألن " واالسم العلم: "قوله

  . )7(قاله ابن أيب الفتح البعلي يف شرح اجلرجانية. مسماه



  لتحقيقا

 239

  

  

                                                 
 نوادر 427  ص، إيضاح الشعر3/15، املقتضب ج2/177لكتاب جا.  البيت من املديد وهو جلزمية بن مالك األبرش- 1

املقاصد النحوية . 8/136ج) ش م ل( اللسان . 3/59التوضيح ج. 298- 138-136  ص، املغين210أيب زيد ص 
 وشرح 94  صزهية، األ8/174ج ) ش ي خ ( . 219  صشرح شواهد اإليضاح. 11/404، اخلزانة ج3/344ج

  .4/190  جالكافية للرضي
  .بفتح الشني مجع مشال، وهي ريح ب بشدة من جهة الشمال: اجلبل        مشاالت: العلم.     أشرفت: أوفيت: للغةا

الشاعر يفتخر بنفسه أنه يطلع اجلبل بنفسه دون حاجة إىل غريه من اجل مراقبة العدو وأي أنه يتصف بالشجاعة دون : املعىن
  .غريه

 وهو دخول نون التوكيد ،وفيه شاهد آخر. د به على أن األصل يف كلمة علم اجلبلحيث استشه" علم: "قوله: الشاهد فيه
 .على الفعل ترفعن ضرورة

 . ورمبا) ب( يف - 2
  .حمظورا) ب( يف - 3
  .46شرح اللمحة ص: ينظر - 4
  ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  -5
 .112و شرح احلدود ص ).ب(يف األصل ، ومها ، و التصويب من  -6
  .العامل) ب( يف -7
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من - 8

  

  
  :)1(قال الشاعر" العلم يف اللغة، العالمة، وعلم واجلبل والثوب": "هـ"وقال 

     ترفَعن ثَوبـي شماالَت)2(                  ربـما أَوفَيـت ِفي علٍَم

 )3(بعينه حمصورا ونقله النحويون لالسم الذي علِّق يف أوىل أحواله على شيء
ما وضع ملعني  :" )5(]تعاىل[وقال الفاكهي رمحه اهللا  .)4("ا أشبه مسماه  فيماستعماله
هو ما وضع ملعني   و:شخصي:  قسمان )6(هوو أو ذهنا ، ال يتناول غريه ، اخارج

 زيد،: ذلك كأمساء األناسي، حنو ويث الوضع له،يف اخلارج ال يتناول غريه، من ح
دخل بقولنا من حيث  وبغداد، ومكة، ودمشق،: األماكن حنوو. وزينب  عمرو،و

  . مجاعة)8(]من [زيد مسمى به كل :  ، حنو العارض االشتراك)7(الوضع له العلم
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 .116،و 113، 112شرح احلدود النحوية ص:  ينظر-1
الكامل و. حيث استشهد بالبيت الثاين  . 2/45الكتاب ج . 55مها للنابغة الذبياين يف ديوانه ص  البيتان من الكامل و-2
 2/216  جشرح أبيات سبويه،  6/327زانة ج ، واخل2/246 ، شرح ابن عصفور ج336 ، إصالح املنطق ص314ص

  .1/97  ج الدرر1/405 جاملقاصد النحوية  ، 1/62  جوينمش اال ،1/77  ج  شرح املفصل1/423  جالتصريح
.  سوق كانت العرب تقيمه كل عام للشعراء: عكاظ.   اسم جلميع الفجور : فجار . م جلميع الرب لاسم ع:      برة: اللغة

  رالغبا: العجاج 
  النابغة خياطب زرعة بن عمرو الكاليب ، و كان قد عرض عليه أن يغدروا بين أسد ، فأىب عليه و جعل خطته اليت :املعىن 

  . ) امش الكتاب(حتصيل عني الذهب لألعلم. در فاجرة رعة بن عمرو ملل دعاه إليه من الغو خطة ز. التزمها من الوفاء برة 
 . الفجورحيث جاء اسم جنس جلميع املربة و"  فجارو... برة " قوله :  الشاهد فيه

 .غبارا) ب( يف  -3
  .خطتنا ) ب(يف  -4
 ).خمطوط(27 ينظر إعراب األجرومية لألزهري ص - 5
  . مقتضيها السياق) ب(إضافة من ) احلرام(  -6
  .فقال جل من قائل) ب(يف  - 7
 . من سورة الفتح24اآلية  -8
 .و يصح) ب(يف  -9

  ويكون يف)1("مالحظ الوجود فيه: هو ما وضع ملعين يف الذهن، أي  و:وجنسي
  )2( :، قال النابغةاألعيان، كأسامة لألسد، ويف املعاين كربة للمربة، وفجار للفجرة

      أعلمتيوم ني لقي ِحكاِظ عالِعتين         حتت غُجاج فما شققت 3(.ياِرب(  
      إنا اقتسمنا خطتينا بينفحمـلت ب)4(ـــان         رفجاِرة واحـتملت .  

،  ال نعت لهبدل من االسم أو عطف بيان عليه،" ملَالع"  قوله :األول: تنبيهان
:  من األمساء املشهورة أربعةوهلا  مكة هي البلدة املعروفة ،: الثاين.5"خ"خالفا للشيخ 

 وه و﴿، )7(عال وفأما مكة، فقال جلَّ .، والقرية، وأم القرى)6(، والبلد احلراممكة
وال تنصرف، ألا معرفة . )8(﴾ةكَ مِنطْب ِبمهن عميكُِديأَ ومكُن عمهيِدي أَفي كَالِذ

 :يقال ،بكة، ألن امليم تبدل من الباء أن يكون اشتقاقه كاشتقاق )9(ويصلح ،مؤنثة
  ضربة
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من "قال تعاىل .طني الزب أي الزق  "13/193ج)ل ز ب(قال ابن منظور  .)ب( إضافة من )و( و.صح و ي) ب( يف -1

يبدلون الباء : ليس هذا بضربة الزم ، والزب : و العرب تقول. الالصق واحدالالزب و الالتب و: قال الفراء ." طني الزب
ما هذا بضربة سيف : واجب أي ما هذا بالزم : أي  .زبمعىن قوهلم ما هذا بضربة ال: قال أبو بكر. ميما لتقارب املخارج

واألول  . وقد قالوها بامليمهذه اللغة اجليدة،. وصار الشيء ضربة الزب أي الزما. والالزب الثابت .  و هو مثل.الزب
  :أفصح، قال النابغة 

الفتح القدير  : ينظر أيضا..." والزم لغيه.  لشر ضربة الزبوال حتسبون اخلري ال شر بعده      و ال حتسبون ا                 
 .1483للشوكاين ص

 . قوهلم امتك من)ب(يف   -2
  14/11ج) ك.ك.م(اللسان مادة : ينظر  -3
 .مثري الغرام) ب(يف  -4
 .أو) ب(يف  - 5
 . نوع من احلشرات تسكن األثاث و اخلشبفهو :أما بنت وردان . دويبة شبيهة بالثعلب:ابن آوى   -6
  .رمحه اهللا تعاىل) ب(يف   -7

  
امتك الفصيل ضرع )2(من) ب /( أن يكون اشتقاقها )1(الزم و الزب، ويصلح

. )3( انتهى.ذلك لشدة ازدحام الناس فيهاا شديدا، فسميت بها مصإذا مص. الناقة
  . الساكن إىل أفضل األماكن)4(ذكره ابن احلوزي يف مثري العزم

أيب بكر، : ن وابنة فكنية مثلعلى رأي واب)5( إن صدر بأب أو أم و  العلم:تقسيم
كزين العابدين : وإال فإن أشعر برفعة املسمى)6(.بنت وردان و،وأم كلثوم، وابن آوى

ويسمى :")7(قال الشيخ جربيل رمحه اهللا. إال فاسمالناقة فلقب، ونف أوضعته كأ
  . "عمرو و،االسم اخلاص كزيد
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 .و نقلهما) ب(يف  -1
 ).ب(التصويب من و. يف األصل املتحة  -2
 .قال) ب(يف  - 3
 .158جميب الندا يف شرح قطر الندا  ص : ينظر  -4
 .ذو) ب(يف   -5
  . اللقب إىل على الكىن) ب(يف  -6
 .2/364 جاملزهر: ينظر - 7
 .امسه) ب(يف  -8
 .مثل املسيح) ب(يف  - 9

   .502االتقان يف علوم القرآن ص :ظر ين  -10

  
 ابن عبد )1(هل هذا التقسيم من كل الوجوه أو من بعضها ؟ قوالن نقلهما :تتميم

 .، والسيد الرضى عن السبكي)2(الرحيم يف املنحة

 يف )3(قاله ، ومل يرد عنهم تلقيبهننساء،ورد عن العرب تكنية ال :األوىل: فوائد
يف املزهر " س" نقل الشيخ جالل الدين:الثانية )4(.جميب الندا يف شرح قطر الندى

قالوا مل تكن الكىن لشيء من األمم إال : "  يف ربيع األبرار ما نصه عن الزخمشري
 )5( ذووا إالإعظام وما يؤهل هل) أ/75 (الكنية و،للعرب، وهي من مفاخرها

فقل من .)6(الكىن إىل األلقاب مث ترقوا عن أكنيه حني أناديه ألكرمه،: قال. الشرف
إال أن ذلك ليس خاصا بالعرب،  قب، من ليس له لاإلسالماملشاهري يف اجلاهلية و

  .)7("فلم تزل األلقاب يف األمم كلها من العرب و العجم
عبد العزى، ولذلك مل يذكر   ليس يف القرآن من الكىن غري أيب هلب، وامسه :الثالثة
، إسرائيل، و)9(كاملسيح ، وأما األلقاب ففيه منها غري واحد،م شرعا ألنه حرا)8(بامسه

   .)10 (يف اإلتقان يف علوم القرآن"س"تبع، قاله وذي القرنني و
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 ) .ب(يف األصل أبو ميارة و التصويب من   -1
 .و هو املناسب) ب(و التصويب من . يف األصل قال  - 2
  .11/3207هو احلسني ابن أمحد أبو عبد اهللا شاعر عباسي برع يف الغزل ينظر يف البداية و النهاية ج - 3
  ".ه لقباوأصبح مذ ملين امسي ل) "ب(يف  - 4
  .املميزين البارزين) ب(يف   -5
 .   3490 / 12ينظر البداية و النهاية ج.عارف بالنحو )  هـ567تـ ( أبو حممد عبد اهللا بن حممد :ابن اخلشاب هو  -6
 ). ب(إضافة من ) انتهى( - 7
 .مشل املبهم اسم اإلشارة) ب(يف  -8
  .ملعني) ب(يف  - 9

  

:  يف طراز احللل يف شرح اجلمل)1( ميارةن بنص الشيخ شرف الديخ :الرابعة
بعض احملدثني )2(ومن الظريف املستملح قول: "المث ق ،يف املدح وأنكره ،اللقب بالذم

   :)3(بن حجاج الكاتب. هو أبو عبد اهللا احلسني و
     أم   ِبى احلَسظَ ِبيبهر الغِبيم حِجتبأَا     وصبامسي لَح هذْ م4(بــاقَ لَيِنلَّم(  

 فما )5(الفضالء املميزينتأدبني واعة من العلماء املولقد سألت عن معىن هذا البيت مج
 أن اجتمعت ببعض متأديب ىلإ ما أتى بطائل، وهو قائل و،تصدى منهم إال من

عن معناه فأجاب، بأن هذا احملبوب صار )6(، فذكر أنه سأل اإلمام بن اخلشابالعراق
هذا معىن ن ذكري، وأنف، مذا ذكرت له غضب وفإ .امسي عنده مبرتلة اللقب له

  )7(.انتهى."منإال عن من و حسن ال يصدر
هذا وهذه، وهؤالء :  حنو اسم اإلشارة)8(املبهم مشل) ب( /االسم و: قوله
 ،)9(هو ما وضع ملسمىو: "يف التسهيل" ـك"، فقال فأما اسم اإلشارة. املوصولو

، إما مفرد أو مثىن، أو  وكل منهمامث املشار إليه، إما مذكر أو مؤنث، وإشارة إليه،
، وللمثىن "تا"أو " يت"و أ" ذه"أو " ذي"و للمؤنث " ذا"رد املذكر جمموع، فللمف

  نصب، جرا و" تني"رفعا و" تان"جرا ونصبا، وللمؤنث "ذين"رفعا و" ذان"املذكر 
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 .السياقيقتضيها ) ب(إضافة من ) لغة( -1
 .احلجازيني) ب(يف  -2
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  -3
 . فإن الشارح تصرف يف اللفظ زيادة و نقصا1/260شرح التسهيل ج: ينظر .  بالكسر و الفتح يف اهلاء) ب(يف - 4
 .1/204شرح التسهيل ج: ينظر  -5
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  -6
 .اجلميع) ب(يف  -7
 . و ذي عند طيء)ب(يف  - 8

  

، فإن كان )2(حلجازا)  1(ممدودا يف لغة  متيم ومقصورا يف لغة" أوىل"و جلمعهما 
ردة من الالم أو مقرونة ا، إال يف املشار إليه بعيدا قرن اسم اإلشارة بالكاف جم

ا للمكان نيشار  اجلمع يف لغة من مده، وفيما سبقته هاء التنبيه، و)3(]يف[املثىن، و
  ." للمكان البعيد)4(فتحهاهنالك أو مث أو هنا بكسر اهلاء وهناك أو  والقريب،

، وهو )5(لةمجلة صرحية أو مؤو و. ما افتقر أبدا اىل عائد أو خلفهأما املوصول فهوو
 للمفرد املذكر، واليت للمؤنث، واللذان للمثىن املذكر رفعا وبالياء جرا الذي
الذين جلمع املذكر  واللتني بالياء جرا ونصبا، و)6(]ارفع[ املؤنثواللتان للمثىن .نصباو

، أل من، وما، و)7(جلمع املؤنث، و مبعىن اجلمع]و الالئي[بالياء مطلقا، و الاليت 
  .أيا بعد ما، أو من االستفهاميتني،و، وذ)8( طيءذو، يف لغةو

ألا ال تفيد إال إذا وصلت بشيء، ) أ/76( هذه األمساء موصوالت مسيت:فائدة
حىت ال  واشتملت تلك الصلة على ما يربطها باملوصول، وتصري به دالة على معىن،

  .تكون أجنبية
 ويعرب عنه أيضا باحمللى "م،الغالالرجل، و: االسم الذي فيه األلف والالم حنو و":قوله

  .باملعرف بأداة التعريف، وبذي األداة وباأللف و الالم،
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 ) ب( يف األصل مذهبان و التصويب من -  1
 .ففي) ب(يف - 2
 .مبرتلة هل و قد) ب(يف  -3
 .1/273شرح التسهيل ج: ينظر -4
 .و اهلمزة مهزة وصل) ب(يف - 5
 .2/370و ينظر ج.حيث نقل رأي اخلليل .2/370ينظر الكتاب ج- 6
 .220-3/219 ينظر التذييل و التكمييل ج- 7
  1/310ر البسيط ج ينظ- 8
 .و لذا) ب(يف  -9

 .فائدة) ب(يف  -10
 .أبو زيد عبد الرمحن املاكودي) ب(يف  -11
  . ضمن شرح الفتح اللطيف للزموري 291البسط والتعريف ص : ينظر - 12
 .اخللف) ب(يف  -13

ابن جبملتها وعليه اخلليل و" أل " أا:أحدمها : )1(اعلم أن يف آلة التعريف مذهبني
، وكان اخلليل )3(حرف ثنائي الوضع مبرتلة قد و هل)2(فهو" ـك"كيسان و صححه 

 ،)4(الداللالم، كما ال يقال يف قد القاف واميها األلف وومل يكن يس" أل"يسميها
مهزة قطع عوملت غالبا معاملة مهزة الوصل بكثرة االستعمالا عندهومهز .  

وفتحت على  وصل اجتلبت لالبتداء بالساكن،)5(اهلمزة الالم فقط، و أا:و الثاين
نقله أبو و) 6(بويهيهو مذهب سختفيفا لكثرة دورها وخالف سائر مهزات الوصل 

، 8زاه صاحب البسيط اىل احملققنيع، و7يان عن مجيع النحويني إال ابن كيسانح
وجهه أن دليل التنكري حرف واحد، وهو التنوين فكذلك دليل نقيضه، وهو و

كانت )9(لذلكألحد النقيضني على اآلخر، و) ب /(التعريف، حرف واحد قياسا 
  .ساكنة كالتنوين

  )12(:ط و التعريفاملكودي رمحه اهللا تعاىل يف البس )11(قال أبو زيد )10(:قاعـدة
   )13(لـفم فـفـيه خ الالَّع م         إالَّفـر احلَاهـو ح إنْاهلمز أصـلٌ     
ـَ     ـْـب ِسدـن ِعوه ف   صلُ أَليلُ اخلَـِهيِخ شدـن ِع          وـلُصه ووي
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 . الرقص) ب(يف  - 1
 .مل أقف على هذا املؤلفو . كتاب ) ب(يف  - 2
 ).ب(ثبتناه من و الذي ا) و(يف األصل  - 3
 .اليت) ب(يف  - 4
  .48 شرح اللمحة البدرية ص:ينظر  -5
 .إليه ، و دخوهلا على املقصور عليه كأنه يقول) ب(يف  - 6

  
يف إرشاد املعرب  املطربو)1(تعاىل يف املرقص قال القاضي شعبان رمحه اهللا :تقسيم

  : امع)2(من كتابه
    عرأَلْأَ ِبف ِهِم الَولِْص وِز وِساقْ          و   دمى ِعلَ عِرشقَين سما تسِفتد  
   ع رصفُ ِنسـٍت ِبفها للعِنو    ـِد        هـفُصا ِجهـ ِفيةٌـِسنـدي الع  
   أَ ِبلِْص ورٍعبـِ و            اعِلع اسـم الفَ م   لُـاِثاملم وصـفوالو وهنص
    وِبزد عـٍرشالْ وأَم ِبـِزتربوةَع              ٍمِز الَغيـرت ـرى ستـا مـعه  

 معه األلف )4(الذي)3(أو الالم،االسم املقرون باأللف و: ن يقول  األوىل أ:تنبيــه
وقد وقع مثل عبارته هذه للشيخ أيب حيا يف  و دخل عليه األلف و الالم،الالم أو

الالم وذكر أن األوىل املقرون باأللف وو هي عجمية : "يف شرحها" هـ"حملته، فقال 
غالمك وغالم : حنو" وما أضيف اىل واحد من هذه األربعة: " قوله )5("وحنو ذلك

  .الرجلغالم  ووغالم الذي قام أبوه، غالم هذا،زيد و
تقريبه كل  ووالنكرة كل اسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون آخر،: "قولـه

ال خيتص به واحد، : قوله" الرجل، والفرس: عليه، حنوما صلح دخول األلف و الالم 
 قال .ال خيتص بواحد:  كأنه يقول )6(ليهدخل الباء على املقصور دون املقصور عأ

  االستعمال : " ىل يف املناهج الكافية يف شرح الشافية اء رمحه اهللا تعاـالقاضي زكري
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 ....................ج .شرح الشافية للقاضي زكرياء: ينظر - 1
 .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) قوله( - 2
  .و هو املناسب) ب(اه من الذي أثبتنو. يف األصل ضم األول   -3
 .يقبلها) ب(يف  - 4
 .و لكنه واقع موقع ما يقبلها وهو صاحب) ب(يف  - 5
 .كمن و ما) ب(يف   -6
 .ال يقبالا) ب(يف  -7
 .يقبلها) ب(يف   -8
  .قبوله األلف) ب(يف   -9

 . أو ادعاؤه معىن )ب( يف - 10
 ) .ب( يف األصل مباشرا و التصويب من - 11
 .أو بواسطة األلف و الالم ) ب(يف  - 12
  .57مقدمة اجلزويل ص : ينظر   -13

  
 )1("خوهلا على املقصور عليه جائز عرفااملقصور، ود) أ/77(دخوهلا علىواللغوي 

. فتحها و)3(فيه لغتان ضم الالم كل ما صلح،:"قوله . يعين املبتدئ" تقريبه:")2(قولهو
ع ما يصلح دخوهلا عليه ، كذي يريد أو يقع موق" دخول األلف و الالم عليه":قوله 

وكم )5(وصاحب يقبلها ولكنه يقع موقع صاحب، ،)4(فإنه ال يقبلهما مبعىن صاحب،
واقعان موقع ) ب(  /، ولكنهما)7(الشرط فإما ال يقبالمايف االستفهام و)6(ماو

عالمة االسم النكرة إذا كان مفردا قبوله : " وقال اجلزويل،)8(، وشيء يقبلهماشيء
 مبعىن ما ال يكون إال نكرة، وإن كان مضافا فقبول ما 10الالم أو أداؤه و)9(فأللل

جريه نعتا على أو جواز 12 لأللف والالم ة أو بالواسط11أضيف إليه مباشرة
  )13(".النكرة



  لتحقيقا

 248

  

  

                                                 
 .11امللحة للحريري ص : ينظر - 1
 ".فإنه منكر يا رجل:"رواية الشطر الثاين بالنسبة ملا هو مطبوع كاآليت  - 2
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 3
 .أي السيوطي" س) "ب(يف  - 4
 .السياق يقتضيها ) ب(إضافة من ) عليهما(  -5
 .رمحه اهللا تعاىل) ب(يف  - 6
 .و تصغريه) ب(يف  - 7
 .129و أيضا املذكر و املؤنث للسجستاين ص .3/130ج) ف ر س(الصحاح ينظر   -8
 .       487ص.املقرب البن عصفور:ينظر - 9

 .10/192ج) ف.ط.ع(اللسان : ينظر - 10
 .انأي االلتفات و الرجوع و مها حركتان يقوم ما اإلنس  -11
 .....................      شرح الشافية للقاضي زكرياء : ينظر .   قال القاضي زكرياء رمحه اهللا) ب(يف   -12
  .30 ينظر مجل الزجاجي ص- 13

  
  )1(و قال احلريري رمحه اهللا تعاىل يف امللحة

  )2(لْجا ر يةٌرـِك نهنِإ         فَلُخدليه ت عبا ر ملٌّكُ               و
حنو رجل وفرس ولكنه أراد أن : األليق أن يقول)4("الرجل و الفرس)3(]حنو[:"قوله 

دخول صالحيتهما للنكرتان عليهما  )5(الالمالرجل والفرس قبل دخول األلف و
  .الالم عليهمااأللف و
 لألنثى فرسة،  وال يقالاألنثى،الذكر والفرس يقع على " )6(: قال اجلوهري:فائـدة

واجلمع . فريسة باهلاء: ت األنثى خاصة قلتوإن أرد الفرس فريس،)7(تصغرو
  )9(.فروسو: قال يف املقرب. انتهى)8("أفراس

يقال  : واصطالحا )10(.االلتفاتو  الرجوع، : يف اللغة العطف )باب العطف(
وعطف نسق قاله  للمعطوف عطف بيان،، و)11(لعمل املتكلم هذا العمل اخلاص

 أما عطف البيان فلم .عطف بيان و عطف نسق:هو قسمان  و)12(.القاضي زكرياء
  13.يترجم له املصنف رمحه اهللا تبعا للكوفيني و الزجاجي صاحب اجلمل 
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 .75منت األلفية ص : و ينظر ).   ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  -1
 ).ب(والذي أثبتناه يف  .يف األصل كلمة غري مقروءة- 2
عليه "و بعده .465و البيت من الوافر و هو للمرار الفقعسي يف ديوانه ص ) .ب(و التصويب من .ألصل إن مل يتبع  يف ا- 3

  .3/133و اهلمع ج.4/284و اخلزانة ج.158املفصل ص .1/135األصول ج.1/114الكتاب ج" الطري ترقبه وقوعا

أن ابن و املعىن ترقبه تنتظر خروج روحه . بشر اسم رجل .البكري نسبة إىل بكر بن وائل. التارك اسم فاعل من الترك :اللغة 
  .الرجل الشجاع الذي حول بشر بن عمرو جرحيا مرميا على األرض تنتظر الطيور خروج روحه لتقع عليه 

 . قوله بشر حيث وجد أن يكون عطف بيان على البكر و ال جيوز أن يكون بدال منه:الشاهد فيه 
  .و فيها أيضا مجع اجلوامع ) ب(من  يف األصل قال و التصويب - 4
    .3/155ج اهلوامع  مهع: ينظر- 5
 .76منت األلفية ص : ينظر- 6
 .فقوله) ب(يف  7

  ]:)1(و رضي عنه[رمحه اهللا تعاىل " كـ"وقال 
طْ        العِإف ا ذُمو و نسق أَياٍنو ب       الغرضاآلن ب انُيم ا سبق  
  هفَِشنكَ مـِه ِبِدص القَةُيقَِقـه       حفَ الِصهب ِشو البيان تابعذُ        فَ
خمرج للتوكيد " شبه الصفة: "لهوقو .جنس يشمل التوابع اخلمسة" تابع: "فقوله
  .النسق و البدلو

 من  يف أربعة)2(يتبع منعوتهللنعت، وخمرج " حقيقة القصد به منكشفة":و قوله
  :  حنو3الله حمل األولحن مل مينع إإ بدل كل يعربلنعت احلقيقي، وعشرة، كا

  .............  ....                رـشي ِبِركْ الِبِكاِرـن التا ابـَنأَ      
بالتسكني، أي عطفت  الكالم أنسقه نسقا  اسم مصدر نسقت،النسق بفتح السنيو

يف و)5(".املراد به هنا املنسوقو":)4(يف مهع اهلوامع " س "هقال. بعضه على بعض
  :)6("كـ"اصطالح النحاة قال 

    ـقسالن طفِبٍع عترِف ماٍل ِبحت    
. أي بواسطة حرف" حبرف:"قولهو. أي تابع، جنس يشمل اخلمسة" تال")7(:قوله

  .رف واسطة حال، فإن توابع ب و البدلوالبيان والتوكيد، )أ/78(خمرج للنعت 
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 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من   -1
 .3/993  جشرح املرادي:ينظر   -2
 .وما أعرب) ب(يف  - 3
 ".كـ"ابن ) ب(يف  - 4
 .و إما) ب(يف  - 5
 .التصال و كمال االنقطاعبني كمال ا) ب(يف  - 6
  .اىل رابط) ب(يف  - 7
 .370شرح ابن الناظم ص : ينظر - 8
 .3/231شرح التسهيل ج:ينظر  - 9

  .2/305حيث ذكر رأي الفارسي و األصول ج.334 و شرح القطر ص 30اجلمل ص : ينظر .  الزجاج ) ب(يف   -10
 .3/231و ينظر رأي يونس و ابن كيسان يف شرح التسهييل ج

  
. مررت بغضنفر أي أسد: قولك)1(]حنو[أسد من : نحولخمرج ) ب" ( /بعمت"وقوله
 )2(.املرادي

أما تاليها أما أي فحرف تفسري، و:  تاليها؟ قلت)3(ما إعرابفما أي و: فإن قلت
  .فعطف بيان باألجلى على األخفى

التابع إما كامل : " لفيةيف شرح األ)4(قال الشيخ بدر الدين بن مالك :فائـدة
ع أما كامل االنقطاو.  فال حيتاج اىل رابط مبتبوعه فيترتل منه مرتلة جزئه،االتصال

، مع ما قبله فال حيتاج أيضا اىل رابط، وهو البدل، ألنه عنه فيترتل مرتلة ماال علقة له
متوسط بني كامل االتصال )5(أو. استئناف احلكم الثاين عن األول، ويف نية اإلضراب

  )8(".طف النسقهو املعطوف ع و)7(ىل الرابطفيحتاج ا)6(كامل االنقطاع،و

قال . "لكن" وأسقط بعضهم هذا قول مجهور النحاة،) وحروف العطف عشرة(
وأسقط يونس، وابن . )9(" وفاقا ليونس"لكن"وليس منها : "يف التسهيل" كـ"

  ".أما"10الزجاجي وابن السراج، وأبو علي، وكيسان،



  لتحقيقا

 251

 
  

                                                 
قسم اتفق   "... 1/226قال ابن عصفور يف شرح اجلمل جو . 3/231 و شرح التسهييل ج1/416 ينظر اللباب ج- 1

على أنه ليس و الذي يدل " إما"النحويون على أنه ليس حبرف عطف إال أم أوردوه من حروف العطف ملصاحبته هلا، وهو 
ف إمنا يكون بعد حرف العطفتلى إما قام و. يد و إما عمرو زقام: جميئه مباشرا للعامل، فتقول : أحدمها: حبرف شيئان 
و حرف العطف ال يدخل .. و إما عمرو: فقلت . أا ملا جاءت يف حمل العطف دخلت عليها الواو:اآلخرو. املعطوف عليه

 .عليه حرف عطف
  .65و املغين ص  331/ 1 جو البسيط البن أيب الربيع . 3/61ج .شرح الكافية للرضي : ينظر  - 2
 .08األجرومية ص و الذي أثبتناه من . و هو ) ب(يف األصل و  - 3
 . من سورة العنكبوت15اآلية  - 4
 . من سورة احلديد26اآلية  - 5
  .و لقد أوحي إليك) ب(يف  - 6
  . من سورة الشورى3اآلية  - 7
 .ثالث) ب(يف  - 8
  .أرجح) ب(يف  - 9

املعروف بغالم ) 345ت . ( بن أيب هاشم حممد بن عبد الواحدو أبو عمر: و الزاهد هو .أبو عمر و الزاهد) ب(يف   -10
 .11/3119البداية و النهاية ج: ينظر . ح ثعلب و تفسري أمساء الشعراءثعلب من كبار اللغويني له شرح فصي

  .7 ، 6/ 2 أو شرح الشافية الكافية ج3/236شرح التسهيل ج: ينظر  - 11

  
ي، األندلس ، و)1(ني، وابن عصفورالشلوب، و"كـ"واختاره أبو البقاء، و

ملطلق اجلمع فيعطف الشيء )  الواو)3(وهي()2(ابن أيب الربيع والسخاوي، والرضي،و
 ولقد ﴿: سابقه حنوعلى و )4(.﴾ فأجنيناه و أصحاب السفينة﴿: على مصاحبه، حنو 

 واىل الذين  إليك)6(كذلك يوحي﴿: و على الحقه حنو )5(.﴾ إبراهيموأرسلنا نوحا 
" : " كـ"قال . معان)8(عمرو، حيتمل ثالثةفعلى هذا جاء زيد و.)7(﴾قبلكمن 
ليل، وقول السرايف أن ق  و للترتيب كثري، وللعكس)9(كوا للمعية راجح،و

اللغويني أمجعوا على أا ال تفيد الترتيب، مردود، بل قال بإفادا إياه النحويني، و
الشافعي رمحه ، وهشام و)10(الزاهدأبو عمرو ب، والربعي، والفراء، وثعلب، وقطر

  ".)11(اهللا تعاىل
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1
 .6/146شرح الكافية للرضى ج: ينظر  -  
أخذ عن . وي أصله من الدينور و قدم البصرة، ودخل بغداد لغ. أبو جعفر الدينوري هو أمحد أبو علي خنت ثعلب حنوي - 2

   /     . ج و كشف الظنون     /       جالبغية: ينظر.  املهذب يف النحو: له ) هـ289ت( املربد،
شافعي له . ورنسبة اىل جوين يف ضواحي نساب) هـ478ت (  اجلويينيعين إمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهللا: اإلمام  - 3

 .12/3359البداية و النهاية ج: ينظر .   اخل...الربهان يف أصول الفقه، و اإلرشاد 
 .3/156  جاهلمع: ينظر  - 4
 .فعمر) ب(يف  - 5
  ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 6
  . من سورة الكهف74اآلية   -7
باستثناء . 337من كالم ابن هشام يف املغين ص "  و نقل اإلمام يف الربهان أا للمعية) حىت( ملطلق اجلمع :" من قوله - 8

  ."، عن أيب جعفر الدينوري" س"وابن درستويه، و و نقله الرضي عن الكسائي،: قلت "عبارة 
 . القتل) ب(يف   -9

 . من سورة البقرة36اآلية   -10
  .لنساء من سورة ا153اآلية   -11
 .دخوهلما) ب(يف  12

  
عن أيب جعفر " س"و)1(.وابن درستويه نقله الرضى عن الكسائي،و: قلت

للترتيب ) والفاء. ()4(يف الربهان أا للمعية)3(نقل االمامو: قال. )2(الدينوري
 اا لقيحىت إذ﴿ )6(]و[،)5(قام زيد فعمرو: التعقيب، فالترتيب معنوي، كما يف و

  )8( )7(.﴾غالما فقتله
هو عطف ، وذكري، و عقب اللقاء)9(ألن املقتل اء العاطفة،هنا بالفأتى : " احمللي

 ﴾)10(يِها ِفانا كَما ِممهجرخأَا فَهن عانُطَيا الشمهلَز فأَ﴿: مفصل على جممل حنو
   .)11(﴾ةًرها اهللا جنِرا أَوالُقَ فَكِل ذَن ِمربكْى أَوسوا ملُأَ سدقَفَ﴿: حنوو

نهما إال إذا مل يكن بي. تزوج فالن فولد له:  يف كل شيء حبسيه، يقال والتعقيب
  إال ثالثة )12(، إذا مل يكن ما بني الدخول دخلت البصرة فبغداد:تقولو. مدة احلمل
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 . من سورة القصص15اآلية - 1
 . من سورة البقرة37اآلية - 2
 .يف األصل فشربون- 3
  . من سورة الواقعة54 و 53 و52اآليات - 4
 . من سورة الذاريات27 و 26اآلية - 5
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من - 6
 . من سورة ق22اآلية - 7
 .يات من سورة الذار29اآلية - 8
 . من سورة الصافات3 و 2اآليتان - 9

 .3/242 و ينظر شرح التسهييل ج. من سورة املؤمنون14اآلية  - 10
  .و فمت) ب(يف  - 11
 .مع املهلة) ب(يف  - 12

  
 هزكَو فَ﴿: عطفت مجلة أو صفة، فاألول حنو تفيد أيضا السببية، غالبا، إذاو. أيام
مقَى فَوسضلَى ع1(.﴾هي(فَ﴿: وحنو ى قَلَت/ )ِم) أ/79( آدم)بنِلكَ ِهِب رفَاٍتم تاب 
لَعِمونَلُ آلِك﴿: حنو: الثاين و. )2(﴾هي نش ِمٍرج نقُ زفَوم ِمونَئُاِلم نهون طُا الب
ىل  إاغَر فَ﴿:د الترتيب حنو قد جتيء يف ذلك ر و.)4(﴾يمِمن احلَِم يهلَ ع)3(ونباِرشفَ
ا ذ هن ِمٍةلَفْي غَ ِفتن كُدقَ لَ﴿:و حنو . )5(﴾مِهيلَ ِإهبرقَني، فَِم سٍلجِع ِباَءج، فَِهِلهأَ
 تكَّصرة فَي ص ِفهتأَرم ِاتلَبقْأَفَ﴿: و حنو. )7(﴾ )6(]كرصبفَ [كاَءطَ ِغكنا عنفْشكَفَ
وجه8(﴾اه( .فَ﴿ :وحنو اِجالزراتز جركْيات ِذاِلا، فالتار﴾)9(.  

ة قَلَا العنقْلَخفَ﴿: كقوله تعاىل" مث"د تقع موقع ذكر يف التسهيل أن الفاء قو
مض10(﴾ةًغ(   .  
هي  بإسكان التاء وفتحها، و)11(مثت ويقال فيها فم بإبدال الثاء فاء، و)و مث(

  .ما أوهم خالفه يؤولو. ر النحويني، هذا مذهب مجهو12املهلة والترتيب،
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1
، 121املغين ص . 3/309 التوضيح ج.3/242يف شرح التسهييل جد اإليادي آوو هو أليب د. البيت من املتقارب -  

. 1/28املعجم املفصل ج.  6/96 الدرر ج .427 ص  اجلىن الداين4/131قاصد النحوية جامل. 3/460التصريح ج
  .3/165اهلمع ج. 2/417  جاألمشوين
ما بني كل عقدتني من : ب األنابي.الغبار: العجاج .  و هي امرأة اشتهرت بصنعها. الرمح املنسوب اىل ردينة:   الرديين:اللغة
  .القصبة
 .ألنابيب هو اضطراب املهزوز كاهتزاز الرمح حتت الغبار اهلز يف اجريان : املعىن

 .فأدت الترتيب دون التراخي. حيث جاءت مث مبعىن الفاء" مث اضطرب:" قوله  :   الشاهد فيه
  .3/242 ص      و كذا شرح التسهيل جو التصويب من الديوان.كهذا) ب(و يف . يف األصل بياض  -2
 .إلحدى) ب(يف - 3
  .73و املغين ص ) ب(والتصويب من . ج خيريف األصل -4
 . مع اختالف طفيف يف اللفظ73املغين ص: نظر ي- 5
 . من سورة املؤمنون113اآلية - 6
 .أوياكم) ب(يف - 7
 . من سورة سبأ24اآلية  - 8
 .67املغين  ص :ينظر .  األول ) ب(يف  - 9

 .فيه ذكر رأي الدماميينو . 3/474  جشرح التصريح: ينظر   -10

  
  )1(و ذكر يف التسهيل أا قد تقع موقع الفاء ، كقوله 

  . الرديين حتت العجاج       جرى يف األنابيب مث اضطرب)2(كهز      
هو الذي يقوله الشيئني أو األشياء، و)3(موضوعة ألحد" أو"التحقيق أن " هـ ")وأو(

أما بقية املعاين اليت لواو، وىل، معىن اأو إ" بل"معىن  اىل )4(املتقدمون، وقد خترج
  .)5("يذكرها املتأخرون فمستفادة من غريها

 ضع بوا أَمِوا ينثِْبلَ﴿: حنو" : الشك"املعاينفمما ذكر املتأخرون هلا من : قلت 
ي6(﴾ٍمو( . امو ِإ﴿: حنو: و اإل أا نِإواكُيم)7(َللَعى هأَدى ي ِفوالَ ضِبل مني﴾)8( .
  .)10(يف الثانية، الدماميين يف األوىل و الثانية" خ. ")9(الشاهد يف األوىل" هـ"
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  .و للتخيري) ب( يف- 1
  .68و املغين ص ) ب(إضافة من ) الواقعة( -2
  .الزهداء) ب(يف - 3
  " .  وقد زعمت ليلى بأين فاجر: " و قبله ) .  هـ85ت(البيت من الطويل و هو لتوبة بن احلمري شاعر من عشاق العرب- 4

 الدرر . 132  صورصف املباين. 1/194  جشرح شواهد املغين. 11/68  جاخلزانة. 144  صاألزهية . 68املغين ص 
  . 3/174 جاهلمع .  1/203 ج ) أو(اللسان. 6/117ج

  .   خمافة اهللا تعاىل: اتقى.   املنقاد للمعاصي:   فاجر :اللغة
  .و البيت واضح املعىن

 .اجلرمي وو على رأي الكوفيني واألخفش ،حيث جاءت أو عاطفة مطلقا كالوا" تقاها أو عليها فجورها"  قوله :الشاهد فيه
 .تلقاها) ب(يف  -5
كما أتى ربه موسى : " و متامه". نال اخلالفة إذ كانت له قدرا" و روايته 416البيت من البسيط و هو جلرير يف ديوانه ص -6

شرح قطر .  68املغين ص.  2/105التوضيح ج.  230اجلىن الداين ص   .2/12شرح الكافية الشافية ج .   "على قدر
  .3/174اهلمع ج  . 431فضة املغنية صال.  1/178مشوين جاأل. 202الندى ص

  .موافقا: على قدر .   وصل:   جاء :اللغة 
 .كما وصل موسى عليه السالم اىل مناجاة اهللا.  لقد وصل عمر بن عبد العزيز اىل اخلالفة و كانت موافقة له، والئقة به:املعىن

 .الواو ألمن اللبس و هو قليلحيث جاءت أو مبعىن "أو كانت:"   قوله :الشاهد فيه 

  
تزوج هندا أو : قبل ما ميتنع فيه اجلمع حنو وهي الواقعة بعد الطلب و:)1(والتخيري
جالس : قبل ما جيوز فيه اجلمع حنو وبعد الطلب)2(هي الواقعة و:اإلباحة و.أختها
  .)3(ء أو الزهادالعلما

   : )4(اجلرمي  حنو، واألخفش، قاله الكوفيون، وكالواو:  واجلمع املطلق 
  . أو عليها فجورها)5(لنفسي تقاها .........................              
  )6(: قول جريرو

  ....   ............................    جاء اخلالفة أو كانت له قدرا       
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 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  
  . من سورة اإلنسان24اآلية  2
 .ملسنده) ب(يف  3
 .783تفسري اجلاللني ص : ينظر  4
 .572 ، 1/571الكتاب ج: ينظر  5
    برزوا يف علم العربيةمن العلماء الذين)هـ456ت (برهان فهو عبد الواحد بن علي ابن يقصد بأيب الفتح ابن جين ، أما  6

 .7/3452و ينظر رأيهما يف متهيد القواعد ج.12/3327البداية و النهاية ج: ينظر .  و كذا األدب و هو بغدادي
ية ضالفضة امل. 2/432 جاألمشوين  .  70و املغين ص. 3/306و ابن عقيل ج745البيتان من البسيط و مها يف ديوانه ص  7
  .6/116  جالدرر. 4/144املقاصد النحوية ج.  431ص
  .العدد: العدة .   أعلم : أحصي .   تعبت و ضجرت : برمت .   أهل البيت:   عيال :اللغة
. وقد بلغت عدم مثانني عيال. يف حالة الفقر و العدم.   ما قولك يا هشام يف شأن أهل بييت الذين تعبت منهم لكثرم :املعىن

 .نت قتلتهملكن لوال رجاؤك لك. بل زادوا مثانية 

بال قيد : و هي لإلضراب مطلقا أي . بل زادوا مثانية: حيث جاءت أو مبعىن اإلضراب و التقدير" أو زادوا   " :الشاهد فيه
 .ه ، و ابن برهان، و بشرط تقدم نفي أو تنهي و إعادة العامل على مذهب سيبويجينعند الكوفيني و ابن 

  
 فهي ي عن )2(﴾ا ورفُ كَوا أَمِث َآِمهن ِمعِط تالَ و﴿: )1(]وجل[قوله تعاىل و

إن كان جائزا  ومل ترد اللغة بتحرمي واحد ال بعينه،: أيضا قد قيل، وطاعتهما إمجاعا
  .خالفا للمعتزلة يف منعهم ذلك

 اإلمجاع:"الدين احمللي رمحه اهللا تعاىلجلوازه قال الشيخ جالل و: قلت
  .)4("صرف اآلية عن ظاهرها)3(ملستنده

ما قام زيد أو ما : إعادة العامل حنو بشرط تقدم نفي أو ي، و : هسيبوي :واإلضراب
ابن و) ب( /الكوفيون وأبو الفتحو.)5(ال يقم زيد أو ال يقم عمرو قام عمرو،

  :)7( مطلقا احتجاجا بقول جرير)6(برهان
   عدم إال بعـداد   مل أحص يف عيال قد برمت م       ماذا ترى

       كانوا مثانني أو زادوا مثـانيـة      لوال رجاؤك قد قتلت أوالدي
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 .البيت سبق خترجيه- 1
  .هجيالبيت سبق ختر - 2
 .109ص .شرح امللحة للحريري: ينظر  - 3
 .و كذا الشواهد الشعرية و القرآنية. 67ص" أو"املعاين اليت ذكرها الشارح كلها خمتصرة من كتاب املغين يف باب  -4
 ) .ب( يف األصل لعطف التعيني و التصويب من - 5
 .املتساويني) ب(يف   -6
  .أم عمر) ب(يف   -7
  .51و املغين ص ) ب(تصويب من يف األصل بلى و ال - 8
 .إن خلت) ب(يف  - 9

 .51املغين ص : ينظر - 10
 .اخلالف) ب(يف  - 11

  
  )1(: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، و معىن إال يف االستثناء حنو: حنو :التقسيم و

  كسرت كعوا أو تستقيما       )  أ/80(   و كنت إذا أغمزت قناة قوم 
  )2(:حنو:  ىل معىن إو 
         فما انقادت اآلمال إال لصابر ألستسهلن الصعب أو أدرك املىن         
: حنو:  والشرطية .و غريه)3(قاله احلريري. ع ما أدري أسلم أم ود:  حنو:  التقريبو

 طلب ل)و أم()4(.أي إن عاش بعد الضرب أو مات. ألضربنه عاش أو مات
، إذا )7(زيد عندك أم عمرو أ:حنو)6(ستوينيبعد مهزة داخلة على أحد امل)5(التعيني

 إذا )8("بل"نت قاطعا بأن أحدمها عنده، ولكنك شككت يف عينه ، ومبعىن ك
هي مثل و ) إماو  .()10(بل أهي شاء:، أي إا إلبل أم شاء:من ذلك حنو  )9(خلت

ا  يف كو)11(قد تقدم الكالم، والتقسيم، واإلباحة والتخيري، واإلاميف الشك و" أو"
  .إمنا العاطف الواو قبلهاعاطفة، والصحيح أا ال تعطف و
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  .عن اخلطاب) ب(يف  -1
 .بل عمر) ب(يف - 2
 .و هو املناسب. 115و املغين ص) ب(والذي أثبتناه من . يف األصل بعد اخلرب - 3
 .للرد عن اخلطأ) ب(يف  - 4
 .قد جاءك) ب(يف   - 5
 .254االتقان يف علوم القرآن ص : ظرين  - 6
  .ت ما مرتنيريف األصل تكر - 7
 .اآلية األخرية من سورة القدر  -8
  .و من اجلارة) ب(يف  - 9

 . من سورة طه91اآلية  - 10

  
ردا  ،)2(ما قام زيد بل عمرو : يف احلكم بعد نفي حنو)1( للرد على اخلطاب)وبل(

قام زيد بل : حنو3ولصرف احلكم اىل ما بعدها، بعد إجياب. على من اعتقد العكس
جاءين زيد ال عمرو : اب، تقول  يف احلكم بعد اإلجي)4( للرد على اخلطأ)وال( .عمرو

يعطف ا أيضا بعد و.  دون زيد أو أما جاءاك5ردا على من اعتقد أن عمرا جاءك
  .يا زيد ال عمرو: بعد النداء حنوو. اضرب زيدا ال عمرا: األمر حنو

  )6(.يف االتقان" س"قاله . يف القرآن عاطفة" ال"مل تقع :فائـدة
غري عاطفة، أو مفرد، فشرطها تقدم نفي أو ف، لة فإن وليها مج لالستدراك،)ولكن(

وأن ال تقترن . ال تضرب زيدا لكن عمراو.)7(ما قام زيد لكن عمرو: ي حنو
وحىت يف ( .  ما قام زيد ولكن عمرو: ن اقترنت ا فحرف ابتداء حنوبالواو، فإ

  أن تكون حرف :أحدها:  اعلم أن حىت تستعمل على ثالثة أوجه )بعض املواضع
 اليت يقع املضارع بعدها منصوبا )9(وحىت اجلارة. )8(﴾حىت مطلع الفجر﴿: ر، حنوج

  .)10(﴾حىت يرجع إلينا موسى﴿: بأن مضمرة، حنو



  لتحقيقا

 259

  

  

  

                                                 
1
اخلزانة . 131املغين ص. 2/41املقتضب ج. 1/484الكتاب ج. 283البيت من الطويل و هو للفرزدق يف ديوانه ص -  
 اهلمع . 181  صرصف املباين. 8/493  جشرح املفصل. 1/12  جشرح شواهد املغين. 9/475  ج و5/414ج
  .1/527  جاملعجم املفصل. 2/343ج

  .قوم الفرزدق : شل و جماشع.   قوم جرير:    كليب :اللغة
  .جبا يسبين الناس حىت كليب تسبين  فوا ع:  املعىن

و تكون هنا حرف ابتداء، أي حرف " كليب تسبين"ى اجلملة االمسية عل" حىت"حيث دخلت " حىت كليب:   " الشاهد فيه
 . تبدأ بعده اجلمل

 .يا عجبا) ب(يف  - 2
  .جناشع) ب(يف  - 3
و ابن .101و شرح اللمع للضرير ص . 5/330احليوان للجاحظ ج. 344هو جلرير يف ديوانه صالبيت من الطويل و  -4

املقاصد النحوية . 8/119ج) ل.ك.ش(اللسان  . 216 يف احلروف األزهية. 198أسرار العربية ص. 8/496يعيش ج
  . 9/477  جاخلزانة. 552  صجلىن الداينا. 3/562  جاألمشوين. 4/386ج

  .و البيت واضح املعىن.  ما خالط بياضه محرة : أشكل .   تقذف دماءها:   متج دماءها :اللغة
 .ف ابتداء وما بعدها مجلة امسيةحيث جاءت حىت حر" حىت ماء دجلة:"  قوله  :الشاهد فيه

 . من سورة األعراف95اآلية   -5
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من   -6
 .يقتضيها السياق) ب(ضافة من إ) كما( - 7
 .131املغين ص: ينظر   -8

  
  )1(أن تكون حرف ابتداء ، فتدخل على اجلمل االمسية حنو :الثاين
  .)3( حىت كليب تسبين      كأن أباها شل أو جماشع )2( فوا عجبا      

  )4(قوله و
  . بدجلة حىت ماء دجلة أشكل فما زالت القتلى متج دماءها             

  .)5(﴾واالُقَا وفوى عت ح﴿: على الفعلية اليت فعلها ماض حنوو
و غريه، " هـ ")7(كما قال)6(]قليل) [ب( / أن تكون حرف عطف وهو:الثالث

  )8(.إليه أشار املصنف رمحه اهللا تعاىلو
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  .األوىل) ب(يف  - 1
  .130املغين ص: ينظر -2
 .3/246 ينظر شرح التسهييل ج- 3
 .أو شبهه) ب(يف  - 4
 .ليسا) ب (يف  -5
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من  - 6
 و شرح .1/65و البن مروان النحوي كما يف الكتاب ج. 327هو للملتمس يف ملحق ديوانه صالبيت من الكامل و - 7

 رصف املباين . 24 ،3/21و اخلزانة ج. 8/497و ابن يعيش ج. 199 و بال نسبة يف أسرار لعربية ص.100اللمع ص 
  .2/344  جاهلمع. 4/134  جاملقاصد النحوية. 547  صاجلىن الداين. 289/  2 جويناألمش.  182ص
  .متاعه: رحله.   ما يكتب فيه:   الصحيفة:اللغة
، أو وصف راكبا تعبت ىت يسهل عليه الفرار وال يتثاقلفخفف من رحله ح.   وصف راكبا خائفا من عدو يالحقه:املعىن

 .لقى الصحيفة و الزاد و حىت نعله طلبا للتخفيف عليها حىت تسريراحلته فخاف املكوث يف املفاز، فأ

 :هنا حمتملة لثالثة أوجه" حىت"جاءت " حىت نعله:"  قوله:الشاهد فيه

  أن تكون عاطفة و ما -3.  ما بعدها جمرور او" إىل"أن تكون مبعىن  -2.  ابتداء، ونعله مبتدأحرفحىت  أن تكون -1
 . ألن النعل جزء من املعطوف عليه على وجه التأويل ال احلقيقة" الزادرحله و "بعدها معطوف على 

  .لكنها بالتأويل) ب(يف   -8
 .09 و 2/08شرح الكافية الشافية : ينظر  - 9

  
قدم احلجاج : ال يكون املعطوف حبىت إال بعض متبوعه، حنو :)1(األول: تنبيهان

يف شرح الكافية عند مثله،  و3أو كبعضه:" يف التسهيل " كـ"ل قا. )2(حىت املشاة
 بعضا، )5( بقوله أعجبتين اجلارية حىت حديثها، فإن حديثها ليس)4(شبههقوهلا بعضا و
 مباينا، )6(]حبىت [ملعطوف  قد يكون اقال. البعض ألنه معىن من معانيهاولكنه ك

   :)7(كقوله. فتقدر بعضيته
  ) أ/81. (ااهقَلْ أَهلَع نىت حادالزو     هلَح رففِّخ يي كَةَيفَِحى الصقَلْأَ         

ألقى : ، ألن املعىن)8(وليست بعضيته ملا قبله صرحية، لكنها يف التأويل عل،فعطف الن
  .)9(ما يثقله حىت نعله
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1
 .أي القوة و الضعف  - 
إلعراب ا. 130، املغين ص 3/246البيت من الطويل و هو من الشواهد اليت مل تنسب إىل قائل معني، شرح التسهيل ج - 2

  . 6/139الدرر ج. 3/181اهلمع ج. 549 صاجلىن الداين. 2/401األمشوين ج. 117عن قواعد اإلعراب 
  .مجع صغري: األصاغر .  مجع كمي و هو الشجاع: الكماة .   غلب:  قهر :اللغة 
 .البيت واضح املعىنو 

 .غاية ملا قبلها" حىت"حيث جاءت "حىت بيننا األصاغرا" قوله  : الشاهد فيه
  .مع اختالف طفيف يف اللفظ . 3/246 التسهيل جشرح: ينظر  -3
  .يقتضيها السياق) ب(إضافة من ) حنو( -4
 .مع اختالف يف اللفظ .347ص ) 2165( أخرجه ابن ماجه يف سننه كتاب التجارات باب كسب احلجام برقم  -5
   .أي التنبيه الثاين-6
  .3/247ينظر شرح التسهيل ج -7
 .394 ص املفصل: ينظر  -8
  ........................................ابن القواس هو -9

  
ا يف قوة أو ضعف أو شرف أو خسة يكون املعطوف ا أيضا إال غاية ملا قبله و ال
    : )2( يف قوله)1(قد اجتمع األوالنو

  .)3(اراِغصا اَألننيى بتا حنونابهم        تتنأَ فَاةَمى الكَت حماكُنرهقَ          
السالم، فهم صلى اهللا على عليهم الصالة وناس حىت األنبياء  مات ال:حنو :والثالث
جاء الناس حىت )4( :حنو :والرابع .مد وعلى مجيعهم يف غاية الشرفسيدنا حم
  .)5( "يثٌِبجام خ احلَبسكَ " :ويف احلديث. احلجامون

غريه  و)7("كـ"فهي ملطلق اجلمع قاله   إىل الترتيب كالواو، حىت بالنسبة:)6(الثاين
مث"قبل و" الفاء" هي بعد)9(ابن القواسو. )8(هي كالفاء: شريوقال الزخم. حوصح ."  
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 ).ب(مابني املعقوفتني ساقط من  - 1
  .1/355 ج الساطع نظم مجع اجلوامعالكوكب: ينظر  - 2
 .و روايته) ب(يف   -3
  .5/56و ينظر شرح الكافية للرضي ج.اجلامية) ب(يف   -4
 .رفعت حرف عطف أو منصوب) ب(يف   -5
  .كذلك) ب(يف   -6
 .مع أداته) ب(يف  - 7
  .على األول) ب(يف   -8
 31 إعراب األجرومية لألزهري  ص ينظر   -9

  .و عمر) ب(يف  - 10
  . و زيد مل يقم و مل يقعد9يف األجرومية ص - 11

  :)2( قولهكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع عنديف شرح ال" س" نقله عنه )1(]و[

  وكَـالواِو وِقيـل كَالْفَـا        وِقيـل بعد، قَبلُ ثُم تلْفَـا:           قلت
  .)4(ادي يف شرح احلاجبيةالسترب أيضا للركن ا)3(رأيتهو: قلت 
 متعلق ))5(منصوب(حرف عطف على ) فإن عطفت ا على مرفوع رفعت أو(

أو إن عطفت ا على : داته دل عليه ما قبله، والتقديربفعل شرط حمذوف هو وأ
الشرط املقدر واجلواب املذكور مجلة  و جواب الشرط املقدر، ) نصبت(منصوب و

أو على خمفوض خفضت أو : ( قوله)6(ية قبلها، وكذامعطوفة على اجلملة الشرط
بقي ، و)7( كل منهما مجلة شرطية، حذف شرطها مع أداا)على جمزوم جزمت

 يف مثال )تقول(، )9(يف إعرابه" خ"قاله  ،)8(واجلملتان معطوفتان على األوىل. جواا
رأيت ( العطف على املنصوب يف مثال  )قام زيد وعمرو و (العطف على املرفوع

 ويف )10( )مررت بزيد وعمر و(  العطف على املخفوض يف مثال و)مرا وزيدا وع
عطفك الفعل على الفعل ) ب   /(فيه تنبيه على أن  على ازوم ومثال العطف 

  .)11(يذهبيصح، زيد مل يقم و
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  .رمحه اهللا تعاىل) ب(يف  - 1
 .104-4/103التذييل و التكمييل ج: ينظر  - 2
  ).ب( من ما بني املعقوفتني ساقط  -3
   . من سورة النحل91اآلية   -4
  .  2/106حنوي و لغوي و طبيب ينظر البغية ج) 629ت (هو ابن يوسف بن حممد املوصلي   -5
 .2/364حنوي و لغوي ينظر البغية ج) هـ423ت (  يوسف بن امساعيل بن خرزاد يعرف بالسعتري  يعقوب هو -6
   .156شرح اللمحة صينظر  -7
 .341ية البن احلاجب ص الكاف:ينظر  - 8
  .156ينظر شرح اللمحة ص - 9

 .3/967  ج املراديشرح:ينظر   -10
 .بعينه) ب(يف   -11

  
كالتاريخ " " هـ"، )2("التوكيد لغتانالتأكيد و ")1(حيان  أبو)باب التوكيد(

. )4(﴾بعد توكيدها﴿: )3(]حنو[ا جاء الترتيل الواو أخف وأفصح، ووالتوريخ، و
هو يف اللغة  يف اللمع الكاملة، و)5(أنكر بعضهم اهلمز، نقله عبد اللطيف البغداديو
  )7( ")6(حكام قاله يعقوباإل

 ،)8("الشمولابع يقرر أمر متبوعه يف النسبة وت" :قال ابن احلاجب: ويف االصطالح
 ".)9(سهو حو " " هـ"

 .)10("التوكيد مصدر مسي به التابع ألنه يفيده : " املرادي

   أو تقويته )11(ادة اللفظ األولـفاللفظي إع. معنويلـفظي و: وهو قسمان: قلت
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  .إنزل نزال) ب(يف   -1
اخلصائص .  20/171غاين جاأل.  1/154الكتاب ج. 29ي يف ديوانه صمهو ملسكني الدارالبيت من الطويل و  -2
. 3/65اخلزانة ج. 4/71التوضيح ج.  372 و280، 1/266صفور يف شرح اجلمل جابن عو. 3/72 وج2/329ج

  .  62  صتلخيص الشواهد. 2/60  جاحلماسة البصرية.  4/305  جاملقاصد النحوية. 1/127  جهشرح أبيات سيبوي
  .، و هي احلربمتد وتقصر: يجا   اهل:اللغة 
ألن " . كثري بأخيهءاملر" سلم  صلى اهللا عليه وومنه قوله. مناألخوان فكثرم يقوي ا على عاديات الزمن  استكثر :املعىن

 . يعاونه على صروف الدهر كالذي يلج احلرب و ليس معه سالحه لاالذي ال أخ

قد جاء التوكيد اللفظي يف هذا الشاهد يف و. اك الثانية توكيد لفظي لألوىلفإن أخ" أخاك أخاك "  :  قوله:الشاهد فيه
 .األمساء

 .؟" هل ينهض البازي بغري جناحبن املرء فاعلم جناحه    ووإن ا" و بعده ) ب(يف  -3
ابن . 3/186شرح التسهيل ج.  77 و 3/72اخلصائص ج.  يعرف قائلهاالبيت من الطويل و هو من الشواهد اليت مل  -4

  ج  األمشوين.. 5/323الدرر ج. 5/185اخلزانة ج. 3/430التصريح ج.  2/163التوضيح ج. 3/187عقيل ج
  .3/144  جاهلمع. 3/9  جقاصد النحويةامل. 1/201

  .إال فلنفسه و،إذا كان اخلطاب موجها للبغلة.   توقفي : احبس.   اخلالص:  النجاة:اللغة
 .قد أدركين الالحقون من األعداء فما لدي إال إقاف نفسي أو بغليت عن السري ال جناة يل وال خالص ببغليت و:املعىن

 توكيد لفظي آخر وقع يف اجلملة هو توكيد لفظي وقع يف الفعل حيث تكرر كمرتني، وفيه و"أتاك أتاك "   قوله :الشاهد فيه
 . الثانية األوىلحيث أكدت اجلملة" احبس احبس " هو قوله و
  .ببغلة) ب(يف   -5

  
  :   )2(جيري يف األمساء حنو و،)1(إنزل نزاال: مبرادفه، حنو

  )3(ِحالَ ِسِرـيغـا ِبجي اهلَىلَ ِإاٍعس كَ        ه لَخاَ أَ الَن منَّ ِإاكخ أَاكخ أَ  
  :)4(يف األفعال حنوو
  ِسحبا ِسب احونَقُِح الالَاكت أَاكتأَ    )5(يِتــلَغب ِباةَج الننيىل أَ ِإنيأَ فَ  
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 ).ج(من وسقطت . بن آقد) ب( وردت هذه اللفظة يف النسخة األصل ابن قاد، يف النسخة - 1
وشجرة النور الزكية ص . 1/15وتعريف اخللف ج). خمطوط (214كفاية احملتاج لعرفة من ليس بالديباج ص :  ينظر- 2

298-299. 
 . تنبكتو مدينة تقع وسط دولة مايل حاليا وهي مدينة صحراوية-- 3
 .25 حىت ص 1/14تعريف اخللف ج:  ينظر- 4
 ).خمطوط (214، 213، 212كفاية احملتاج ص:  ينظر- 5

  

  :امسه ونسبه

 بن أيب بكر بن عمر )1(هو أبو العباس أمحد بن أمحد بن عمر بن  حممد بن أقيت

  .الصنهاجي، امللقب بأمحد بابا

  :مولده

ثالثة  عام ولد أمحد بابا يف ليلة األحد، احلادي والعشرين من ذي احلجة، ختام

963(وستني وتسعمائة من اهلجرة 
جم لنفسه يف وهذا مصادقا لقوله هو ملا تر). هـ 

  .)2(آخر كتابه كفاية احملتاج

  : أصوله

يت، وأحيانا ينعت بالسوداين، ، وصار ينعت بالتنبك)3(محد بابا إىل تنبكتوأ      نسب 

 غري ذينك األصلني،  على أنه ال يعود إىل أصول أخرى هذا ال ينهض دلياللكن

، "نه من صنهاجةأ" وقد وردت عبارة جزائرية أمحد بابا، خاصة:  بذلكنعينو 

  :والسند يف هذا، ورود جمموعة قرائن مستفادة من ترمجته

 وأفرد له ترمجة ه من مجلة أعالم القطر اجلزائريأن الشيخ احلفناوي عد: أوهلا

   )4(.وافية

آخر كفاية احملتاج، مل ينسب نفسه إىل يف أن أمحد بابا، ملا ترجم لنفسه : ثانيها

   .)5(تنبكتو وال إىل السودان
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  .  1/19تعريف اخللف ج:  ينظر-1
 . 264-1/263بوزياين دراجي ج.  ينظر سلسلة العصبية القبلية، القبائل األمازيغية- 2
 .قسم التحقيق ص    :  ينظر- 3
4
 . 112ري ص فهرست معلمة التراث اجلزائ:  ينظر- 

  

 جزم بأنه ليس من  أمحد بن علي البوسعيدي الصنهاجي سيدأن تلميذه: ثالثها

  ...)1(السودان، بل هو من صنهاجة من قبيلة منهم

  أو سودانية،رأي القائل بأنه من أصول تنبكتيةانطالقا من هذه املعطيات، استبعدنا ال

كثر القبائل األمازغية  ومعلوم أن قبيلة صنهاجة أ.وأبقينا الرأي القائل بصنهاجيته

 موطنها األصلي، مث  يف الصحراء اجلزائرية، إذ ذاكصةانتشارا يف القطر اجلزائري، خا

  .)2( سائر بطوا عرب كافة التراب املغريبانتشرت

، )3("ارا، ومقاما وموطناتنبكيت دلا:"الفتوح القيومية، أنهصحيح أنه ذكر يف آخر 

والدته، ومكوثه كان يف مدينة تنبكتو : نعيننه، لكن هذا ال يزيد على نسبة توط

إذ ليس يف هذه النسبة، ما يدل على عدم جزائرية أمحد بابا، ألنه لو كان . فقط

 احملتاج،  كفايةتنبكتيا أصال، كان أشار إىل ذلك، ملا ترجم لنفسه يف آخر كتابه

  .والواقع أنه مل يفعل

الشمين : ى سبيل املثال ال احلصر ما هذه حاهلم، علهذا، وقد وجدنا أعالما كثرييني

القسنطيين، مولده، ووفاته مبصر، ومع هذا فهو جزائري، وأيضا الطاهر اجلزائري يف 

  . يف كل مرحلة من املراحلو ، وأضرام كثري )4(، وعبد العزيز الثعاليب بتونسسوريا

سعيدي، إضافة إىل هذا كله، هناك دليل آخر أكثر وضوحا، وهو ما قاله تلميذه البو

  أنه ليس من السودان، بل هو من صنهاجة : " يف التعريف اخللففيما نقله احلفناوي
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  فهذا القول الصريح دليل على أنه مل يكن من تنبكتو وال )1(...."من قبيلة منهم

بل هو من صنهاجية املنتشرة عرب معظم القطر اجلزائري كما . حىت من السودان

 .)2(أشرنا آنفا

ن السودان، فهذا أيضا ال يقوى ألن يكون دليال على نسبه إىل دولة أما أنه م

السودان، إذ ليس املقصود ذا اللفظ القطر العريب املعروف عندنا اآلن، بل املقصود 

أن أمحد بابا كان أسود اللون، فنعت ا ونسب إليها، ألنه : نعينو  ،النسبة اللونية

 الذين يتخذون الصحراء موطنا كان السودقد شاع ذكر هذا اللفظ، واملراد به الس

ى أنه من القطر السوداين  والذي جعلنا نرجح هذا، هو انعدام األمارات الدالة عل.هلم

به تلميذه البوسعيدي أدىل  من جهة، ووجود املعارض النقلي الذي املعروف

 )3(الصنهاجي، ملا نفى أن يكون من السودان، ونسبة إىل قبيلة صنهاجة األمازيغية

  . بعبارة واضحة، من جهة ثانية

بأنه وصف . لفظ السودانمن تأكيد حول املقصود الزيادة على ما فات ذكره، نريد 

لسكان الصحراء وليس املقصود به القطر العريب املعروف اليوم، من خالل رسالة 

ألمحد بابا، بعث ا إىل إقليم توات باجلزائر، جييبهم فيها عن مسألة جلْب السود، 

معراج الصعود إىل نيل حكم جملوب :" اختاذهم عبيدا حيث جاء عنوان هذه الرسالةو

ففي هذا . )4("الكشف والبيان، ألصناف جملوب السودان: السود وإن شئت فسمه

 وليس القطر ؛ الوصف فقطليل على أن املقصود بلفظ السودان هوالعنوان د

  .السوداين املعروف لدينا

                                                 
  .1/19تعريف اخللف ج:  ينظر-1
 . 1/263جسلسلة العصبية القبلية :  ينظر- 2
  . 1/19تعريف اخللف ج:  ينظر-3
 .  ورقة من احلجم املتوسط16خمطوط مبكتبتنا، حيتوي على . 01معراج الصعود ص :  ينظر- 4
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ليس أمامنا إال أن نستصحب الرأي القائل بأنه من قبيلة وإذا كان هذا هكذا، ف

 ما إىل استنادا ستأنس به، وبالتايل نرجح جزائرية أمحد باباصنهاجة األمازيغية، ون

  .فات من أدلة
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 -كما قال احلفناوي–وهي لفظة تدل " غَحمد"والذي يف تعريف اخللف ). خمطوط (211 كذا يف كفاية احملتاج ص - 1

: ينظر.  هـ1044توىل قضاة تنبكتو تويف . أمحد أقيد حنوي وفقيه: وغحمد هو". ديسي"على التعظيم، وهي قريبة من معىن 

 .  39-1/38تعريف اخللف ج
: ينظر. لقي السيوطي وخالد األزهري. هـ942 هو أمحد بن عمر بن حممد بن أقيت، فقيه حنوي ولغوي وعروضي تويف - 2

 .1/319، وتعريف اخللف ج88نيل االبتهاج ص 
شرح منظومة املغيلي يف . فقيه وحنوي وعروضي.  عمر بن حممد أقيت بن عمر بن علي عرف باحلاج أمحد هو أمحد بن- 3

 . 320-1/319 وتعريف اخللف ج88نيل االبتهاج ص : ينظر.  هـ991وشرح الصغرى للسنوسي، تويف / املنطق
نيل االبتهاج ص : ينظر. هـ929ـ وتويف سنة 866ولد سنة .  هو عبد بن حممد بن عمر بن حيي آقيت الصنهاجي- 4

 .أما حممود مل أعثر على ترمجة له. 161
  ) خمطوط (212كفاية احملتاج ص :  ينظر-5
 .93نيل االبتهاج ص : ينظر. الفقيه، احملدث األصويل.  هو أمحد بن أمحد بن عمر بن أقيت بن عمر بن حيي- 6

  

  :أسرته

 عاش أمحد بابا يف أسرة ارتبطت بالعلم وبه اشتهرت، إذ هو مدار أمرها، حىت حتول 

األب عن يأخذ االبن عن األب، وفيتهم من األشياء اليت تورث لألبناء، العلم يف ب

وأول من خدم العلم من أجدادنا فيما "....ية احملتاج افقال يف ك.... اجلد وهكذا

مث عمر، والد ...   أبو أم جدي)1(دد جدي ألمي، وهو الفقيه، ابن غمحنعلم، ج

: ، وأخواه)3(ه الثالثة، جدي أمحدمث أوالد... )2(جدي، فكان فقيها عاملا صاحلا

 يف ذريتهم مع رياسة، وويل القضاء مجاعة ونشأ العلم بذلك.... )4(حممود، وعبد اهللا

، مث بعد هؤالء جاء والد أمحد بابا وهو أيضا من أوعية العلم املعدودين، )5(..."منهم

  .)6(وكان فهامة ذكيا

وعدم التواين يف حتصيله، حىت بلغ كل هذا كان  له عونا ودافعا قويا يف طلب العلم، 

ونشأت على ذلك، فحفظت : "... الذي بلغ من العلم والفهم، يقول عن نفسه

  أيب بكـر الرجل الصـاحل، والتفسريض األمهات، وقرأت النحو، على عمي ـبع
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 ).خمطوط (212كفاية احملتاج ص :  ينظر- 1
. له تأليف صغري يف علم التصوف وغريه. نزيل املدينة املنورة. امحد بن عمر بن حممد بن أقيت عم أمحد بابا هو أبو بكر بن -2

وشجرة . 1/270تعريف اخللف ج. 102نيل االبتهاج ص : ينظر. هـ991وتويف باملدينة املنورة سنة .  هـ932ولد 

  . 286النور ص 
 1002 هـ تويف 930نبكيت عرف ببغبع الفقيه العامل املتفنن، ولد سنة  هو حممد بن حممود بن أيب بكر الونكري الت- 3

نيل . 106ص . فتح اإلله ومنته: ينظر" زعم علماء السودان انه ادد على رأس املائة العاشرة"قال عنه أبوراس الناصري . هـ

 .212وكفاية احملتاج ص . 341االبتهاج ص 
  .1/15وتعريف اخللف ج. 212اج ص كفاية احملت. 93نيل االبتهاج ص :  ينظر-4
 993تويف سنة .  هو أبو زكريا حيي بن حممد احلطاب املكي، خامتة علماء احلجاز املالكية، أخذ عنه أمحد بابا وأجازه- 5

 . 280-279شجرة النور الزكية ص : ينظر. هـ، له تأليف يف احلساب، والفقه، واملناسك

  

 ، والفقه، واألصول، والعربية، والبيان، والتصوف، وغريها، على شيخناواحلديث

 واشتهرت بني... يع، والزمته سنني، فقرأت، عليه مجيع ما تقدمالعالمة حممد بغ

   )1(" باملهارة على كلل، وملل يف الطلب، وألفت عدة كتبالطلبة

  :شيوخه

 ن ثالثة علماء مربزين،ثر من واحد، إال أنه أكثر األخذ عن أكأخذ أمحد بابا العلم ع

  .)2(فقرأ النحو على عمه أيب بكر الشيخ الصاحل

  العربية والبيان، والتصوف على العالمة وصولاأل والفقه، واحلديث، وسريوقرأ التف

  )3(.بن حممود بغيعحممد 

  .)4(وأخذ عن والده علم احلديث مساعا وكذا علم املنطق

هو أبو زكريا حيي بن .  النور شيخا آخرةوزاد الشيخ حممد بن خملوف يف شجر

  .)5(حممد احلطاب املالكي
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فجاء م أسرى يف . بأمر من حاكم املغرب حممود بن زرقون، ملا استوىل عليهم صفد امحد باب مع صفدوا إىل مراكش، -1

واستقروا مع عياهلم هناك، وظلوا يف تلك احملنة مدة عامني، إىل .  هـ1002القيود، فوصلوا مراكش، أول رمضان من عام 

. 213كفاية احملتاج ص :  ينظر".هـ1004فسرحوا يوم األحد احلادي والعشرين من رمضان من عام . أن أحجم أمر احملنة

  . 1/16تعريف اخللف ج
  .298ترمجته يف شجرة النور الزكية ص :  ينظر-2
  .300 ينظر ترمجته يف شجرة النور ص- 4      .301املصدر نفسه ص :  ينظر- 3
  .213 ينظر كفاية احملتاج ص- 6      .312 ينظر املصدر نفسه ص- 5
  .298 نفسه ص ينظر املصدر- 8      .250 ينظر شجرة النورص- 7
      .297 ينظر شجرة النور ص-10    .75 ينظر التاريخ الثقايف إلقليم التوات ص- 9

                        

  
  :تالميذه 

، واشتهر من مجلة )1( كان يف املغرب األقصىمنذري لق كث خاجتمع على أمحد بابا -

  :طلبته

قاضي اجلماعة بفاس، أبو القاسم بن حممد بن أيب نعيم الغساين الفاسي، وكان  - 

952ولد (أكرب منه سنا 
1032-هـ 

  .)2( ) هـ 

990(ولد . سعيدي الصنهاجيالبوأمحد بن علي السوسي  -
1046 -هـ

  .)3() هـ 

  )4(مبصر ) 1041ت ( الدين املقري التلمساينشهاب -

  )5() 1082ت ( ابن أيب العافية أبو زيد عبد الرمحان الفاسي-

  )6( أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب املراكشي األديب الناقد -

  )7(.الرجراجي مفيت مراكش -

  . القاضي املكناسي)8(قاضي مكناس، صاحب أيب العباس -

  )9()1042ت (مي بن أمحد التوايت سيدي عبد الكر-

  )10()1025ت ( أبو العباس أمحد بن أيب العافية-
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  .298، شجرة النور ص 1/18تعريف اخللف ج:  ينظر-1
 . 1/20تعريف اخللف ج:  ينظر- 2
                   .1/20املصدر نفسه ج:  ينظر- 3
 .1/20ـ وتعريف اخللف ج214-213و212اته على ما يف كفاية احملتاج ص  اعتمدنا يف رصد مؤلف- 4
  . 4/136 ذكر هذا املؤلف أيضا إمساعيل باشا البغدادي يف إيضاح املكنون يف ذيل كشف الظنون ج- 5

  

  : فاتهـمؤل

. )1( على أن ألمحد بابا كتبا كثرية، بلغت أكثر من أربعني مؤلفاناتفق املؤرخو

 ست –كما قال أمحد بابا نفسه–ناهيك عن تلك اليت ضاعت منه، وقد بلغ عددها 

يت ريل عشأنا أق: مسعته يقول: " البوسعيدي تلميذهوقال. )2(عشر مئة جملد

  :)4(ؤلفاته لبعض موفيما يلي قائمة)3(.."كتبا

  .احلالف نية  تنبيه الواقف على حترير- 1

  . النكت الوفية بشرح األلفية، وهو تعليق على ألفية ابن مالك- 2

  .وهو األخر تعليق على ألفية ابن مالك ومل يكمله.  النكت الزكية- 3

  . نيل األمل يف تفضيل النية على العمل- 4

  )5( غاية اإلجادة يف مساواة الفاعل للمبتدإ يف شرط اإلفادة- 5

  بقصد الفاعل واملبتدأ.  النكت املستجادة يف مساواا يف شرط اإلفادة-6

  . التحديث والتأنيس يف االحتجاج بابن إدريس- 7

  . دفع النقمة، مبجانبة الظلمة أويل الظلمة- 8

  . خمتصر ترمجة السنوسي- 9

  . شرح الصغرى للسنوسي- 10
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                    .1/25تعريف اخللف ج:  ينظر-1
رسالة بعث ا جوابا إىل احد علماء منطقة وهو يف شكل .  ورقة من احلجم الصغري16 خمطوط مبكتبتنا حيتوي على - 2

                      . توات، باجلزائر

                        
     

  

  . نيل االبتهاج بتذييل الديباج- 11

  . املطلب واملأرب يف أعظم أمساء الرب األعظم- 12

  . ترتيب جامع املعيار للونشريسي- 13

  . شرح خمتصر خليل، من أول الزكاة إىل أثناء النكاح- 14

  . الديباج كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف- 15

  . حاشية على فوائد النكاح على خمتصر كتاب الوشاح للسيوطي- 16

  . حاشية منن الرب اجلليل يف مهمات حترير خمتصر خليل- 17

  :وزاد الشيخ احلفناوي على هذه املؤلفات، ثالثة مصنفات أخرى

  . الدر النظري- 18

    مخائل الزهر- 19

   نشر العبري- 20

  )1(نيب صلى اهللا عليه وسلموكلها يف الصالة على ال

  : إضافة إىل هذا كتاب

الكشف : "أو ما يسمى ب.  معراج الصعود إىل نيل حكم جملوب السود-21

  )2("والبيان ألصناف جملوب السودان

  . الفتوح القيومية، يف شرح اجلرومية، وهو كتابنا هذا-22
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 .1/17تعريف اخللف ج). خمطوط. (214كفاية احملتاج ص :  ينظر-1
 .1/15تعريف اخللف ج:  ينظر- 2
 ).خمطوط. (213كفاية احملتاج ص :  ينظر- 3
 .1/16ـ وتعريف اخللف ج213-212املصدر نفسه ص :  ينظر- 4
 . 298شجرة النور الزكية ص :  ينظر- 5
 .1/17تعريف اخللف ج:  ينظر- 6

  

  :ومرتلته العلمية: ثناء العلماء عليه

كبري من قبل املشايخ والعلماء، خاصة أولئك الذين تعاملوا معه، حظي أمحد بابا بثناء 

 .)1(عن قرب، كيف ال، وهو الذي اشتهر ذكره من سوس األقصى إىل جباية واجلزائر

من أهل العلم، والفهم، واإلدراك : "... فهو عند تلميذه األديب الناقد املراكشي

التام، احلسن، حسن التصنيف، كامل احلظ من العلوم، فقها، وحديثا، وعربية، 

مطبوعا على التأليف، له تأليف مفيدة، جامعة، فيها أحباث عقليات، ونقليات، وهي 

يلج االهتداء ملقاصد الناس مثابرا، : " احملتاجوعنه أيضا يف آخر كفاية. )2(..."كثرية

وكان من أوعية العلم صان اهللا : "وقال أيضا. )3(..."على التقييد، واملطالعة

  .)4(..."مهجته

الفقيه العالمة احملقق، الفهامة، املؤرخ، التقي الفاضل، : "وقال عنه حممد بن خملوف

ألمني، بيته شهري باجلاه، والعلم والصالح، اإلمام املؤلف، احملقق العامل، العامل الثقة، ا

  .)5("والدين املتني

: ، حيث قال لهوممن أثىن عليه أيضا، الشيخ احلفناوي، يف تعريف اخللف ملا ترجم

 حضر طالب العلم جملس الدرس، غدوة، ا بعض الشيوخ، إذهومن لطائفه ما نقله عن"

  .)6("ت احلاضرومل يفطر، نادى مناد من قعر، جوفه، الصالة على املي
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 .1/20تعريف اخللف ج:  ينظر- 1
 .1/17املصدر نفسه ج:  ينظر- 2
 .299شجرة النور الزكية ص :  ينظر- 3
 . 1/25تعريف اخللف ج:  ينظر- 4

  

وملثل هذا تبكي البواكي، فلو احترم إقليم بعد جناية أهله، مبا :"وقال عنه أيضا

يوجب عقوبة مجيعهم، ملثل هذا العامل الوحيد، القدر، العلي الذكر، الذي به، 

وبأمثاله حيق الفخر، لقلة وجود مشاكله يف الدهر، لكان ذلك أمرا أكيدا، وفعال 

  .)1(..."محيدا

من املؤكد أن هذه الشهادات اليت أدىل ا هؤالء األعالم، دليل على املرتلة اليت و

  .وصل إليها أمحد بابا، مرتلة، العلماء العاملني األتقياء، اليت ليس بعدها طلبة ترجى

  :اتهـوف

 من اهلجرة، كما نص 1032 تويف أمحد بابا يف السابع من شهر شعبان من عام -

، وكذا حممد بن خملوف يف كتابه )2(وي يف تعريف اخللفعلى ذلك الشيخ احلفنا

  .، مبدينة تنبكتو)3(شجرة النور الزكية

 وهناك رأي آخر نقله احلفناوي أيضا عن تلميذه البوسعيدي، أن أمحد بابا تويف -

  .)4(مبدينة تنبكتو، سنة ست وثالثني وألف
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 10قسم التحقيق ص :  ينظر- 1
 319املصدر نفسه ص :  ينظر- 2
 .1/21تعريف اخللف ج: ر ينظ- 3

  

  :نسبه املخطوط إىل صاحبه

 بني أيدينا شيئا عن الفتوح القيومية، وال عن نسبة هذا الكتاب مل تذكر املصادر اليت

إىل أمحد بابا، إال أن ما ورد يف بداية الفتوح القيومية، ذاا، وكذلك يف آخرها يدل 

فيقول العبد الفقري إىل : وبعد: "... على أن الكتاب لصاحبه، قال يف أول الفتوح

 بن أمحد بن أمحد، هذه حواش، وضعتها رمحة  ربه املقتدر، أمحد بن قاد، بن حممد

   )1(..."ومسيتها الفتوح القيومية يف شرح اجلرومية.... على اجلرومية املباركة

أمحد بن حممد بن أمحد : قال مؤلفه:" وجاء يف آخر النسخة األصل ما يلي

  .)2(..."التنبكيت

ما دامت يتحصل لدينا، أنه ليس من شك يف نسبة هذا املخطوط إىل أمحد بابا، و 

العبارة صرحية، وال يضر أن  مل تذكره املصادر اليت ترمجت له مع ما ذكرت من 

  .مبا فيها كفاية احملتاج، الذي خصص أمحد بابا آخره لترمجة نفسه. مؤلفاته

زيادة على ذلك، فإنّ املتصفح لكفاية احملتاج، ونيل االبتهاج من جهة، والفتوح 

ب نفسه، والطريق نفسها يف عرضه للمادة القيومية من جهة أخرى، جيد األسلو

العلمية، وكذا طريقة التبويب والتقسيم، ووضع الفصول، مع إحشائها بالفوائد 

  .والتنبيهات، واالستشهاد بأقوال العلماء، متاما كما فعل يف الفتوح القيومية

  : هذا وأن عدم ذكر املصادر تلك، للفتوح القيومية رمبا عائد إىل أسباب منها

اليت قال عنها أا بت منه و قد يكون هذا الكتاب من مجلة ما ضاع من كتبه،  -1

  .)3(يوم صفد إىل مراكش
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 أو أن الفتوح القيومية مل حيظ الة و إقبال من طرف أهل العلم يف تلك األيام، -2

  .رمبا لغلبة شهرة شروحات أخرى لألجرومية مثال شرح األزهري أو، املكودي

جعله أمحد بابا خاصا لفئة معنية من الطلبة الذين كان يلقي عليهم أو رمبا  -3

  .دروسه يومها

. وميكن أن يرجع السبب إىل العزلة اجلغرافية، اليت تتميز ا مدينة تنبكتو -4

    .باعتبارها مدينة صحراوية نائية
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   .10  قسم التحقيق ص: نظري -1
    . 11  املصدر نفسه ص: نظري -2
    .11 املصدر نفسه ص : نظري -3

   .  57 وحتقيق النصوص ص49 و منهج حتقيق املخطوطات ص62 املساعدة على حبث التخرج ص: نظري -4
 

  
  :مقدمة املخطوط

استهل أمحد بابا مقدمة كتابه، بالبسملة، والصالة والتسليم على الرسول صلى اهللا 
بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا وموالنا، : "عليه وسلم، حيث يقول

  )1("حممد وآله وصحبه
 كل وهو يف هذا مقتفيا أثر السلف، يف وضع املؤلفات، وهي طريقة درجوا عليها يف

أحواهلم، تيمنا بالقرآن العظيم، فما من كتاب إال والبسملة والصالة والسالم على 
  .الرسول تتصدره

وبعد، :" بعدها جند ذكر االسم الكامل للشارح، مع التطرق إىل عنوان الشرح، فقال
أمخد بن قاد بن حممد بن أمحد بن أمحد، : فيقول العبد الفقري إىل رمحة ربه املقتدر

ومل أخلها من فوائد مهمة، وتتمات، ...  وضعتها على اجلرومية املباركةهذه حواش
  .)2("الفتوح القيومية، يف شرح اجلرومية: يتشوق إليها على اهلمة، ومسيتها

وآخر ما ختم به مقدمة شرحه، ذكره لرموز جاءت يف صورة حروف، تدل على 
وفيها من الرقوم " :أهم األعالم الذين اعتمد عليهم يف شرحه هذا، يقول يف ذلك

للسيوطي، " س"البن هشام، وصورة " هـ"البن مالك، وصورة " كـ"صورة 
  . )3("للشيخ خالد، رمحهم اهللا أمجعني" خ"وصورة

ختصار،خاصة وهذه الطريقة عرفت عند الكثري من العلماء، والغاية القصوى منها، اال
  .)4(ةإذا كانت الشروحات مطول
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   . 22  قسم التحقيق ص:  ينظر- 1
   .22   املصدر نفسه ص:  ينظر-2
  . 22   صاملصدر نفسه : ينظر -3

  
كما هي - أمحد بابا، مل يذكر أسباب وضعه هلذا الشرح ،واجلدير باإلشارة هنا، أن

 هل هو موضوع للمبتدئني،أم للمنتهني أم للفقهاء املتأدبني؟ -عادة أغلب املصنفني
إال أننا ميكننا أن نقف على بعض من األسباب، وذلك استنادا إىل ما قاله أمحد بابا 

 حيث قسمها ثالثة )1(.. "الكتب املصنفة فيه"نفسه، يف الفصل الذي عنونه بـ
  :أقسام

  أفادت بعض املبتدئني األذكياء،ا ا املنتهي لالستحضار، ورمبعينتف... خمتصرة"
 بإزاء معناها، ا، لفضهة ا للمطالعة، ومتوسطعومبسوطة تقابل املختصرة، وينتف

  .)2(" عاماونفعه
ومن " ـك "ةفاملختصرة فيه، ألفي "لبعدها مناذج من هذه املصنفات، فيقويذكر 

  . )3(" األصول، البن السراجب الفوائد له، ومن املبسوطة، كتالاملتوسطة، تسهي
وعليه ميكننا أن نرجع أسباب وضع هذا الشرح هو حاجة الناس عامة إليه ألنه شرح 
دلت ألفاضه على معانيه، من جهة ، وعموم نفعه من جهة أخرى ناهيك عن 

  .أسلوب الشارح، كما سيأيت
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  .319  صقسم التحقيق:  ينظر-1
  .319 املصدر نفسه ص:  ينظر-2
  .319 املصدر نفسه ص:  ينظر-3
  .319 املصدر نفسه ص: ينظر -4

  
  : املخطوطخامتة

ختم أمحد بابا شرحه باحلمدلة، والصالة والسالم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 
وعلى سائر األنبياء، مث دعا بالرضى ألصحابه رضوان اهللا عنهم، يقول يف 

ورضي اهللا تعاىل عن أصحاب .... احلمد هللا،وصلى اهللا على سيدنا حممد "ذلك
ن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسالم على رسول اهللا أمجعني، وعن التابعني، وم

   )1(."مجيع األنبياء واملرسلني
ووافق الفراغ من تعليق هذا الشرح عشية : "مث عرب عن اية املخطوط، بعبارة

  .)2("األحد، مخس بقني، من ذي القعدة احلرام سنة إحدى وألف
لى اهللا عليه وسلم، ويف خامتة الفتوح القيومية، جنده أيضا يتوسل ويتربك بالرسول ص

حفظه اهللا تعاىل، وجزاه ملا هو .... أمحد بن حممد بن أمحد: قال مؤلفه: "إذ يقول
 وقوله )3(..."أهل، وختم بالسعادة، والغفران، جباه سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

وأسأل اهللا تعاىل، كما من علي بإمتامه يف الشهر احلرام، أن حيرم وجهي على : "أيضا
لنار، وأن يتجاوز عما حتملت من األوزار، جباه سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه ا

  .)4("وسلم، وعلى آله الطيبني املصطفني األخيار
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   .50 . 77 . 19 قسم التحقيق ص:  ينظر-1

  
  :أسلوب الشارح

وظف أمحد بابا يف شرحه لألجرومية أسلوبا سهال، وألفاظا وعبارات غاية يف 
تركيز على ترتيب املوضوعات الوضوح، هذا ما انعكس على املنهج املتبع، مع ال

  .النحوية
بن آجروم ا: نعين بهد بابا هو التعريف بصاحب املنت،  أمحو أول شيء قام به

  . امسه، وشيوخه وتأليفه، ومولده، ووفاتهذكرالصنهاجي، فقد تطرق إىل 
بعدها مباشرة، إىل الشرح، مستعمال يف ذلك أسلوبا، بعيدا عن التكلف و انتقل 

هذا إشارة منه، إىل الغرض األمسى من وراء هذا الشرح، وهو تبسيط والتعقيد، ويف 
مث إن امليل إىل التسهيل . املسائل النحوية، وتقريبها للعامة من الناس يف حلّة ية

 الذين، ال يهمهم سوى كيفية ترسيخ الفكرة يف ذهن ط مسة من مسات املعلمنيوالبس
إذ  ملختلف املصطلحات النحوية، املتلقي، وهذا ما جتلى بصورة كبرية يف شرحه

جزة، شاملة مانعة،  بعبارة مويذكر تعريفها اللغوي مث يتبعه بالتعريف االصطالحي
  . إخل)1(... لغة واصطالحا، وكذا اإلعراب، واالسم، والفعلكتعريفه للنحو

 أن صاحبه كان يستطرد يف بعض املسائل، النحوية،  من مجلة ما متيز به هذا الشرحو
  .  أخرى كما سيأيت بيانهويكف يف

ومهما يكن من أمر، فإن هذا الكتاب سيظل من أهم الشروحات اليت ال غىن لطالب 
العلم عنها، فضال عن أهل االختصاص، الحتوائه الكثري من الفوائد اليت خلت منها 

  .كثري من شروحات األجرومية
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  .12 قسم التحقيق ص:  ينظر- 1

  
  :منهج الشارح

ق الصحيح ألي حبث علمي ل واملنط يف أن املنهج هو األرضية الصلدة،ليس من شك
إىل وصلها تمكن من تبسيط املادة العلمية، ونجاد، يسعى إىل حتقيق غايات، إذ به ن

غرينا، وبه أيضا تتجمع املسائل املتناثرة، ألي علم من العلوم، وحتدد معامله، وتتضح، 
  .وبه نتوصل إىل نتائج علمية مرضية

ضوعات املبحوث فيها، وطبيعة الفئة اليت  العلوم، واملوو خيتلف املنهج باختالف
، فهو كتاب )الفتوح القيومية(تتلقى هذا العلم أو املوضوع، وهو ما جتلى يف كتاب 

اتبع فيه صاحبه منهجا معينا، لبسط مسائل النحو وموضوعاته، واليت جاءت يف 
  :الشكل اآليت

  :تفسري األلفاظ/ أ

لألجرومية، وهي ما بني مصطلحات  مجلة من األلفاظ يف شرحه استعمل أمحد بابا
 أنه كان يركز كثريا على تفسريها، ، ومصطلحات حنوية، والذي ظهر لنالغوية

وتوضيح دالالا، حىت يسهل استعاا، من طرف الطلبة، واملهتمني، تفسريا لغويا 
فاملؤلف : "حيث يقول" آجروم"واصطالحيا، فمن ذلك شرحه للمصطلح اللغوي 

حممد بن حممد ابن داوود الصنهاجي، أبو عبد اهللا، عرف بابن : هورمحه اهللا تعاىل 
آجروم، بفتح اهلمزة املمدودة وضم اجليم والراء املشددة، ومعناه بلغة الرببر، الفقري 

  )1("الصويف حاله
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1
  .13 قسم التحقيق ص:  ينظر- 
  .19 املصدر نفسه ص:  ينظر- 2
  .19 املصدر نفسه ص:  ينظر- 3
  .20 املصدر نفسه ص:  ينظر- 4
  .20 املصدر نفسه ص:  ينظر- 5

  
ووصفه يف اإلحاطة باألستاذية، بالذال : "... قال" أستاذ"الشأن نفسه بالنسبة للفظ 

مضمومة، لفظة فارسية، عربتها العرب، ومعناه عند الفرس، العامل املعجمة، ومهزة 
   )1(."بالشيء املاهر فيه

 حظيت باهتمام الشارح، وذلك، بتوضيح معانيها،  فقدأما املصطلحات النحوية
ودالالا اللغوية، واالصطالحية حىت يتيسر للملتقي إدراك العالقة بني املعىن اللغوي 

مصطلح .  فمن ذلك على سبيل املثال ال احلصر–هم  وهو أمر م–واالصطالحي 
قصدته : حنوت كذا حنوا، أي: قصد، تقولمبعىن ال: النحو لغة: "  قال فيهحيث" حنو"

مثله، ومبعىن القسم، : هذا حنو هذا، أي: ومبعىن املثْل يقال... ومبعىن الطرق. قصدا
  . )2("أقسام: هذا على أربعة أحناء، أي: يقال

 فلم يقنع الشارح، بتعريف اصطالحي واحد، بل عىن االصطالحيملأما من حيث ا
: سرد تعاريف، توحي إىل التطور احلاصل يف مفهوم النحو اصطالحا، يقول يف ذلك

. )3("علم استخرجه املتقدمون من استقراء كالم العرب... فله حدود شىت منها" 
بة إىل لسان علم بأقيسة تغري ذوات الكلم، وأواخرها، بالنس: "ومنها كذلك

علم بأصول يعرف ا أحوال "ين من النحاة ، ومنها أيضا يف عرف املتأخر)4("العرب
  .)5("الكلم إعرابا وبناء
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   .31ص قسم التحقيق :  ينظر- 1
    . 35املصدر نفسه ص :  ينظر- 2
  .43 املصدر نفسه ص:  ينظر- 3
  .261 صاملصدر نفسه : ينظر- 4
  .268 املصدر نفسه ص:  ينظر- 5
  .273 املصدر نفسه ص:  ينظر- 6
  .277  املصدر نفسه ص:  ينظر-7
  .285  املصدر نفسه ص:  ينظر-8

هذا وقد تطرق لبعض املصطلحات اخلاصة بأصول النحو، كمصطلح البصريني 
و )1(والكوفيني، معتمدا يف ذلك على كالم أيب إسحاق الشاطيب يف شرحه للخالصة

  :أيضا مصطلحات ينبغي لطالب النحو أن يدرك حقيقتها يقول يف ذلكمنها 
ما يكون خبالف : الشاذ:  عن معرفة حقائقها، وهييومنها ألفاظ، ال يستغين النحو

هو ما ليس للشاعر .... والضرورة.... القياس، من غري نظر إىل قلة وجوده، وكثرته
  )2(..."ما يكون يف ثبوته كالم: عنه مندوحة، والضعيف

  .إىل غري ذلك من املصطلحات اليت تطرق إليها أثناء الشرح
  :اإلختصار/ ب

اعتمد الشارح طريقة االختصار يف بعض املسائل النحوية، خمافة أن يطيل، فتفوت 
   .الفائدة، خاصة إذا كانت املسألة النحوية، ال حتتاج إىل بسط

 أمحد بابا قد اقتصر فيهتعريف الكالم، فباب : ومن مجلة األبواب اليت جاءت خمتصرة
الكالم يف اصطالح اللغويني عبارة عن القول، : " قالعلى التعريف اللغوي، حيث 

 )3("وما كان مكتفيا بنفسه، كالكنايات، ويف اصطالح النحويني ما ذكر املصنف
  .يعين تعريف ابن آجروم للكالم

، واملفعول )5(، والبدل)4(وكذلك جند ظاهرة االختصار يف بعض األبواب، كالتوكيد
  .)8(، واحلال)7(، واملصدر)6(به
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  .33 حىت 19 قسم التحقيق ص:  ينظر- 1
  .38  املصدر نفسه ص:  ينظر- 2
  .13  املصدر نفسه ص:  ينظر-3

  
  :التوسع واالستطراد/ ج

ع،  بظاهرة التوسب األبواب النحوية متيزت أغلعلى خالف ما سبق ذكره
توسعه يف احلديث : ا، فمن ذلكأن الشارح أطال الوقوف عنده: ، أيواالستطراد

باإلضافة إىل تطرقه، إىل عن نشأة النحو، وذكر األراء اليت قاهلا العلماء يف ذلك، 
  :، لكل فن، ونعين اةاملبادئ العشر

وموضوعه، ومثرته، وفضيلته، ونسبته، وسبب تسميته، وواضعه،  النحو حد
  .)1(واستمداده، وحكم الشارع فيه، ومسائله

سائل  من املو كذا ، هحبث اتصل ا، نالت قسطا واسعا من  ومافمسألة نشأة النحو
 مسألة البسملة، فقد أتى بكل ما يتعلق ا، من أقوال سع ببحث مواليت حظيت

وما يتعلق ا، " باسم: "وجاء شرحه هلا شرحا تفصيليا، مثلالعلماء واختالفهم فيها، 
: أؤلف، والباء لالستعانة، وقيل: أي: بسم اهللا الرمحان الرحيم: " يقول يف ذلك

واستظهره الزخمشري، ".... هِن بالدتنبت"للمصاحبة، واملالبسة، كما يف قوله تعاىل 
2("لت خطا، لتكون عوضا عن األلف احملذوفةوطو(.  

، كما فعل "دوع"، توظيفه ملصطلح )فتوح القيوميةال(د يف ومن مظاهر االستطرا
عندما ترجم البن آجروم، فإنه خرج عن الترمجة، واسترسل يف شرح لفظة آجروم، 

  .)3(ولفظة أستاذ، كما سبقت اإلشارة إليه
إشعار منه بعودته إىل صلب املوضوع، بعدما كان حرج " عود"فاستعماله مصطلح 

   .منه
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  .12 قسم التحقيق ص:  ينظر- 1
  .18 املصدر نفسه ص: ينظر - 2
  .192 املصدر نفسه ص:  ينظر- 3
  .175 املصدر نفسه ص:  ينظر- 4
  .273 املصدر نفسه ص:  ينظر- 5

  
  :املصطلحات اليت استعملها الشارح/ د

ألجرومية، استعمل أمحد بابا مصطلحات كثرية، ومتنوعة، أثناء شرحه ملنت ا
  . على سبيل التمثيل فقطوسنكتفي بذكر بعض منها

  :صطلحات إىل قسمني كبريينوعموما ميكننا أن نقسم هذه امل
  .مصطلحات تقسيم الشرح إىل فصول وأقسام، وفروع/ 1
  إخل...الفائدة، القاعدة، املستملحة اإليضاح، املسألة: مصطلحات أخرى مثل/ 2

ففيما خيص القسم األول، جند أكثر املصطلحات رواجا أثناء الشرح، مصطلح 
 الفصل الواحد فصول أخرى، فقد قسم كتابه إىل عدة فصول، ورمبا حتت" الفصل"

  ....")1(مقدمة تنحصر يف فصول: "مثال ذلك قوله 
   )2(..." قال ابن السبكي يف مجع اجلوامع: فصل: " وقوله أيضا

وإمنا وظفه أمحد بابا حىت يوضح األطر الكربى " تقسيم"واستعمل أيضا  مصطلح 
علم مما تقدم أن : يمتقس: "للمسألة النحوية، مثال ما ذكره يف باب املبتدإ واخلرب

تقسيم . مبتدأ له اخلرب، ومبتدأ ال خرب له أغىن عنه فاعل أو نائب عنه: املبتدأ قسمان
مسند إليه وهو الذي له اخلرب، ومسند وهو الرافع ملا أغىن عن : املبتدأ قسمان: ثان

  . )3("اخلرب
  . )5( واملفعول به)4(كما يف باب الفاعل" مقدمة"أيضا مصطلح و استعمل 
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  .  83 قسم التحقيق ص : ينظر- 1
  .204 املصدر نفسه ص:  ينظر- 2
  .182 املصدر نفسه ص:  ينظر- 3
  .98 املصدر نفسه ص:  ينظر- 4
  .205  صاملصدر نفسه:  ينظر- 5
                   .285  املصدر نفسه ص:  ينظر- 6

                        
                        
                        

  
" فائدة"من ذلك املصطلح ف أيضا، ثاين، فقد جاءت املصطلحات متنوعةأما القسم ال

فقد أكثر من ذكره الشارح وجاء موزعا على أغلب األبواب النحوية، فعلى سبيل 
  .)1("تقسيم التغيري إىل اللفظي و التقديري هو املشهور: فائدة: "املثال قوله

 فقد ذكره يف مواطن ،"قاعدة" مصطلح  اليت حظي ا الشرحاملصطلحات من و
يف األشباه والنظائر، أصل " س"قال : قاعدة: "كثرية، نكتفي مبوطن واحد، وهو قوله

  .)2(..."املبتدإ أن يكون معرفة، وأصل احلرب أن يكون نكرة
، ورمبا جاء )3( مرة يستعمل مصطلح تكملة كما هو الشأن يف باب الفاعلهوجند

رأيت يف شرح : تكميل: "  األمساء الستة، حيث يقولبلفظ تكميل كما يف باب
  .)4("وهو أال تكون منسوبا إليها... األلفية لألعمى والبصري شرطا آخر

يسمى : تنبيه:" ويستعمل مرة أخرى مصطلح التنبيه والتنبيهات فمثال األول قوله
   .)5("فوع كان امسها و رمبا يسمى فاعالمر
مر خاصة إذا تعلق األ" ضابط" بابا مصطلح  من املصطلحات اليت وظفها أمحدو

الظروف كلها مذكرة، إال : ضابط: "بشيء حيتاج إىل دقة، مثاله يف باب الظروف
   .)6(..."قدام ووراء
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  .60  صقسم التحقيق:  ينظر- 1
  .235 املصدر نفسه ص:  ينظر- 2
  .137 املصدر نفسه ص:  ينظر- 3
  .278 املصدر نفسه ص:  ينظر- 4
 . 15 املصدر نفسه ص:  ينظر- 5
  .214 املصدر نفسه ص:  ينظر- 6
  .212 املصدر نفسه ص:  ينظر- 7
  .108 املصدر نفسه ص:  ينظر- 8

  
يف أماكن متفرقة من الفتوح على سبيل املثال باب " مسألة"وجاء استعماله ملصطلح 

  .)1(التنوين، واملواضع اليت يلزم حذفه فيها
، )2( تأصيل وتفريعيأخرى يوظف مصطلحني يف آن واحد كمصطلح هوجند

 يف مواضع أخرى من الفتوح هوجند. )4(، أو إيضاح وبسط)3(وحكاية ومزيد بيان
  .)7(، وتتميم أو تتمة)6(، مستملحة)5(تعقيب:يستعمل املصطلحات اآلتية

" مهمة"طلح رية، فإننا جنده يوظف مصأما إذا تعلق األمر مبسألة حنوية ذات أمهية كب
  .)8(كما فعل يف باب التثنية

 من الدالالت، ولعل اكثري فإا حتمل ؛ومهما تعددت هذه املصطلحات وتنوعت
  . ، توضيح املقاصد للمتلقي حىت ال يتيه ذهنه، أثناء قراءته للفتوح القيوميةأمهها
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   . 67قسم التحقيق ص :  ينظر- 1
   .47 . 67 املصدر نفسه ص: ينظر - 2
   .116 املصدر نفسه ص: ينظر - 3
   .47 .37 املصدر نفسه ص: ينظر - 4
  .54 املصدر نفسه ص: ينظر - 5

  

  
  :عزو األقوال إىل أصحاا/ هـ

 يف كل األبواب النحوية، اليت احتواها اءكثري من أقوال العلماستشهد أمحد بابا ب
  :شرحه، إال أا جاءت على قسمني

  .أقوال منسوبة إىل أصحاا مباشرة: األول
  . أقوال منسوبة إىل أصحاا بطريقة غري مباشرة: الثاين

تمثل يف أقوال العلماء الذين رجع إىل كتبهم ومنها أخذ أقواهلم وميكننا ف: أما األول
  :نيتقسيمها إىل قسم

، "كـ" املرموز هلم ب مأقوال الذين ذكرهم يف مقدمة الفتوح القيومية، وه/ أ
، فقد اعتمد عليهم الشارح كثريا، بل أكثر النقل عنهم، ويف "ح"، و"س"و" هـ"و

يف " كـ"قال : "أغلب األحيان كان يعزو تلك األقوال إىل أصحاا، فيقول
وقال ...،)3(اهلمعيف "س"وقال ...،)2(طريف املغين أو يف الق" هـ"وقال ...)1(التسهيل

لكن هذا ال يعين أن الشارح مل خيالف هذه ". )4(يف التصريح أو األزهرية" خ"
الطريق، بل جنده، يف بعض املواضع يستشهد بأقواهلم ولكنه ال يعزها إليهم إال أن 

  . )5(هذا ورد يف الشرح نادرا
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    . 20قسم التحقيق ص : ر ينظ- 1
   .50 املصدر نفسه ص: ينظر - 2
  .62 قسم التحقيق ص:  ينظر- 3
  .147 املصدر نفسه ص:  ينظر- 4

  
لكن الشارح مل يصرح بأمسائهم يف أقوال هي األخرى منسوبة إىل أصحاا، / ب

 االفاكهي، فإن أمحد باب: مقدمة الشرح كما فعل مع السابقني ذكرهم، من هؤالء
اعتمد على أقواله اعتمادا معتربا، خاصة يف كتابه شرح احلدود النحوية، من أمثلة 

ومن حدوده اجلارية على هذه الطريقة، قول : "قوله يف تعريف النحو: ذلك
وليس : "وقوله أيضا". )1(م بأصول يعرف ا أحوال الكلم إعرابا وبناءعل: الفاكهي

  .   )2("يف احلد جماز
فهي أقوال، نسبها إىل أصحاا، لكنه مل يرجع يف ذلك إىل مظاا، كما : أما الثاين

هو ظاهر، بل أخذها من كتب أخرى، خاصة أقوال العلماء األوائل، أمثال اخلليل، 
  ...ملربد، والكسائي، والفراءوسيبويه، واألخفش وا

قال الكسائي، والفراء أصلها : "إذ يقول" من"فمثال ما نقله عن ابن مالك مسألة 
  . )3("، حبذف األلف، وتسكني النون، لكثرة االستعمالتفَِفخمنا، فَ

: يقول يف ذلك. الناصبة للمضارع" إذن"قله بواسطة ابن هشام، مسألة ومثال ما ن
: وقال الفارسي. يف كل موضع: قال الشلوبني. اها اجلواب واجلزاءقال سيبويه، معن"

إذن أظنك صادقا، : فتقولأحبك : ض للجواب، بدليل أنه يقاليف األكثر، وقد تتمخ
  .)4(..."إذ ال جمازاة هنا
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  .37  صقسم التحقيق:  ينظر- 1
  .175  صاملصدر نفسه:  ينظر- 2

  
علم نضج :  العلوم ثالثة:... "ومما نقله بواسطة السيوطي قول الزركشي يف قواعده

علم النحو، واألصول،  وعلم ما نضج وال احترق وهو علم وما احترق، وهو 
  .)1(..."البيان، والتفسري، وعلم نضج واحترق، وهو علم الفقه، واحلديث

  :ذكر اخلالفات/ و

أكثر الشارح من التطرق إىل املسائل اخلالفية يف خمتلف أبواب شرحه، هذا ما جعله 
وسعة، وذلك بذكر أقوال ، وت عن سائر الشروحات األخرى، وزاده إثراءتلفخي

وهو ما أكد يف املسألة الواحدة، وخاصة اخلالف بني البصريني والكوفيني، العلماء، 
  .لنا أن أمحد بابا يقارن بني املدرستني، وإن مل يصرح بذلك
 هذه  آنفا، فمن أمثلةليها إومما نتج عن هذا املنحى، ظاهرة االستطراد اليت كنا أشرنا

:  ما ذكره يف باب الفاعل قال-هي كثرية أثناء الشرح و–اخلالفات النحوية 
الفاعل، واملبتدأ فرع عنه، وعزي إىل اخلليل، : اختلف يف أصل املرفوعات، فقيل"

ووجهه أن عامله لفظي، وهو أقوى، من عامل املبتدأ املعنوي، وأنه إمنا رفع للفرق 
األصل، والفاعل فرع وقيل املبتدأ هو .... بينه وبني املفعول، وليس املبتدأ كذلك

... كالمها أصالن،: وقيل... ورجح هذا القول ابن اخلباز... عنه، وعزي إىل سيبويه
  .)2("وعزي لألخفش وابن السراج، واختاره الرضي
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   .  67 .66قسم التحقيق ص :  ينظر-1
  .67. املصدر نفسه ص :  ينظر-2
  .67 .  ص املصدر نفسه:  ينظر-3
  .67 . املصدر نفسه ص :  ينظر- 4
  .67 . املصدر نفسه ص : ينظر  -5
  .67 . املصدر نفسه ص : ينظر  -6
  .102 .93 . املصدر نفسه ص :  ينظر- 7

  
" رب"ق خاليف، ما نقله من أراء يف باب لكذلك من املسائل اليت عاجلها من منط

 كما اختاره اجلمهور أم ف جرأصلها، هل هي حر: حيث عاجلها من جوانب عدة
اختالف العلماء مث انتقل إىل ذكر ما تدل عليه و. )1(اسم كما هو مذهب الكوفيني

وإفادا التكثري دائما . )2(فادا التقليل دائما وقال به أكثر النحاةيف ذلك بني قائل بإ
ايب ، وإفادا التقليل لكن غالبا كما هو مذهب الفار)3(كابن درستويه ومجاعة

، وإفادا التكثري غالبا وهو ما ذهب إليه ابن مالك يف التسهيل واختاره )4(والسيوطي
 إفادا التكثري والتقليل بل هي حرف إثبات م، وبني قائل بعد)5(ابن هشام يف املغين

  .)6(كما ذهب إليه أبو حيان
: ومل يكتف الشارح ذه املسائل، بل كانت له وقفات خالفية مع مسائل أخرى

  . )7(اكالتثنية، واألمساء  الستة، وغريمه
  :ظاهرة السؤال واجلواب/ ز

طرح سؤال من سائل مفترض، مث اإلجابة عليه، هي ظاهرة شائعة يف كتب النحاة، 
: الذين تقدموا أمحد بابا، وخري مثال على ذلك، أبو الربكات بن األنباري يف كتابيه

وضع من ماألسلوب يف غري ما واالنصاف، حيث استعمل هذا : أسرار العربية
  . كتابيه
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    . 264قسم التحقيق ص :  ينظر- 1
   . 294ن ص .م:  ينظر-2

  
لعل الغاية األساسية، واهلدف احلقيقي، من وراء هذه الطريقة، لفت انتباه املتلقي، 
ملسألة حنوية، هامة، أو لنكتة علمية خفية، حىت يتمكن من التحصيل العلمي الكايف 

حلوار، وليس لتلك املسألة، واإلحاطة ا، وهو أسلوب له وجاهته، إذ األصل فيه ا
، اب املسائل العلمية عامة، والنحويةخيفى ما للحوار من نتائج ملموسة، يف استع

  .خاصة، بسبب تبادل اآلراء، ومناقشتها
قول يف باب من الفتوح القيومية ي، عمد إليه الشارح يف مواطن كثرية األمهيةفلهذه 

 وشيطان ليطان، ورجس  ِحس ِبس،:يقال: الثانية:...فائدتان" التوكيد، حتت عنوان 
لعدم تكرار األول، وال : ليس التوكيد فيها لفظيا: فإن قيل. والثواين تواكيد...جنس

 هذا السائل  علىفيجيب أمحد بابا" معنويا ألنه ليس من األلفاظ املخصوصة؟
بأنه كرر األول إال أنه غري حرف واحد يف : فقد أجاب بعضهم: "املفترض مبا يلي
  . )1(..."ن عن التكرار يف أول كالمهماألول ملا يتجنبو

ويتابع طرح األسئلة املفترضة، مث ينربي باإلجابة عليها، كما فعل يف باب االستثناء 
أطلق يف : فإن قلت: "وحروف االستثناء مثانية، يقول امحد بابا: عند قول ابن آجروم

: قلتومنها ما هو فعل؟ ...ومنها ما هو اسم...أا حروف، ومنها ما هو خرف
إما تغليبا للحرف، ألنه األصل يف ذلك الباب، وإما أن احلرف قد : أطلق يف ذلك

  .)2(..."يطلق، على االسم، والفعل، وقد استعمل ذلك سيبويه
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   .121قسم التحقيق ص :  ينظر-1
    . 74ن ص .م:  ينظر- 2
     . 216ن ص .م:  ينظر- 3

  
  :لغات العرب/ ح

يسجل لنا امحد بابا يف شرحه لألجرومية، شيئا من لغات العرب، وإن كان جميئها 
ما نقله يف باب معرفة عالمات : ثناء الشرح، مثالعرضا، وهو ما يفسر قلّتها يف أ

معرفة كانت، " أل"إذ أضيف ما مل ينصرف أو دخلته : تتمة: "اإلعراب، حتت عنوان
مث " يف لغة طيء، جر بالكسرةـ اتفاقا" أم"أو موصولة، أو زائدة، أو بدهلا وهي 
  .استشهد للغة طيء بقول بعض الطائيني

  تبيت بلَيٍل أم أرمد اعتاد أولَقَــا.     ...........................
  )1(..."بليل األرمد: أي

سو، حبذف الفاء، وسي، حبذفها قلب الواو : يف سوف لغات: "وقال يف باب سوف
هذا احلذف بوجوهه ضرورة : ياء، مبالغة يف التخفيف، وسف، حبذف الوسط، وقيل

  .)2("خاص بالشعر ال لغة
والذي نستنتجه أن أمحد بابا . )3(قد ذكر فيها لغات عديدةوالشيء نفسه مع لَعلَ، ف

مل يتطرق إىل لغات العرب بصفة مباشرة، وإمنا كان يفعل ذلك ملا هلذه اللغات من 
  . وثيق الصلة، بالقاعدة النحوية اليت كان يبينها

  : الشواهد/ ط
يخها، متثل الشواهد، على اختالفها ركنا من أركان توضيح القاعدة النحوية وترس

  :وهذه الشواهد اليت وظفها صاحب الفتوح القيومية، كانت كاآليت
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    .162قسم التحقيق ص :  ينظر-1
    . 165ن ص .م:  ينظر- 2
     . 194ن ص .م:  ينظر- 3
     . 160ن ص .م:  ينظر- 4
     . 156ن ص .م:  ينظر- 5

  
  .اآليات القرآنية

  .األحاديث النبوية
  .األشعار

  .املنظومات النحوية واللغوية
القرآن لقد استعان الشارح كثريا بالقرآن العظيم يف االستشهاد على القواعد : أوال

استدالله بقوله تعاىل يف باب : ثلة ذلكالنحوية، يف أماكن كثرية من شرحه، من أم
موضوع للداللة "بأنه حرف " ما"وقوله أيضا يف . )1("ليقض علينا ربك: "اجلوازم

. )2("وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا: "على ما ال يعقل، مث ضمن معىن الشرط، مثاله
 مسألة العامل يف يف" تو املَكمكُِردوا يونكُا تمنيأَ: "كذلك استشهاده بقوله تعاىل

  .)3(" بأما ترافعا كما جتازم الشرط واجلزاء يف رأي بعضهماملبتدأ واخلرب،
فعلى سبيل -والشاذة، .  يستدل بالقراءات القرآنية، املتواترةإضافة على القرآن، جنده

ونفي املضارع وقلبه ماضيا مث بأا حرف حزم " مل" ما نقله يف باب -املثال ال احلصر
 أملْ: "وزعم اللحياين أن بعض العرب ينصب ا كقراءة بعضهم: ..."ليقو

نشرمن دون نسبتها. )4("ح.  
باب السموات فأطلع إىل إله أس: "من قوله تعاىل" أطلع"واستدل بقراءة النصب يف 

   . ة حفص واألعرج والسلمي وعيسى بن عمر وهي قراء)5("موسى
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  . 110 قسم التحقيق ص:  ينظر-1
    . 63ن ص .م:  ينظر- 2
    . 302ن ص .م:  ينظر- 3
    .  23ن ص .م:  ينظر- 4
      . 24ن ص .م: ينظر   -5

  
 فقد استدل بقراءة بعضهم  عالمات النضارع باب يف ما نقلهمن الشواذأما ما يعد 

   .  بضم النون)1("الَ يأتيكما طعام ترزقَاِنِه"يف سورة يوسف 
وظف الشارح مجلة من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف :  احلديث:ثانيا

تستعمل " من"تأكيد القواعد النحوية أو دعمها، مثال ذلك ما استشهد به على أنّ 
من حممد رسول اهللا إىل : " البتداء الغاية مطلقا يف املكان والزمان، فمن األول"

  .)2("مطرنا من اجلمعة إىل اجلمعة:...، ومن الثانية"هرقل
ذف حي: نعم ": ذلكباب حذف حرف النداء يستدل حبديث شريف يقول يفويف 

إشارة، ففي حذفا متوسطا، بني القلة والكثرة، إذا كان املنادى اسم جنس أو اسم 
اسم اجلنس، كقوله صلى اهللا عليه وسلم مترمجا عن موسى عليه الصالة والسالم 

  .)3("ثويب حجر"
وعلى العموم كانت األحاديث النبوية حاضرة، يف شرح أمحد بابا لألجرومية ونالت 

  .قسطا من اهتمامه
وكذا هذا وقد اعتمد على األقوال املأثورة عن الصحابة رضوان اهللا تعاىل عنهم 

التابعني فمثال األول قول عمر بن اخلطاب وأيب بكر رضي اهللا عنهما يف فضيلة 
ومثال الثاين قول . )4("إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه: "النحو

  . )5("من حلن يف القرآن فقد كذب على اهللا"احلسن البصري رمحه اهللا 
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  .313قسم التحقيق ص : ينظر - 1
  . 162ن ص  .م:  ينظر- 2

  
  :الشعر: ثالثا

جرومية بالشعر العريب يف مواطن كثري، والشعراء استشهد أمحد بابا يف شرحه لأل
جاهلي، وإسالمي، وأموي وحىت املولدين، : الذين استشهد هلم يف ذلك هم ما بني

  :وعليه ميكننا أن نقسم الشواهد الشعرية يف الفتوح القيومية أربعة أقسام
  .شواهد شعرية لشعراء جاهلني/ 1
  .شواهد شعرية لشعراء إسالميني/ 2
  .د شعرية لشعراء أموينيشواه/ 3
  . شواهد شعرية لشعراء مولدين/ 4

فمن أمثلة الطبقة األوىل، استشهاده بقول امرئ القيس، يف مسألة اجلر بااورة وهو 
  :قوله

  )1(ِلمز يف جباد م أناٍس       كبريِهِقدا يف أفانني وانب أَنَّأَ    كَ
  :وبقول عمرو بن كلثوم يف باب اجلوازم

  ناــا اليقينا تعرفوا ِممـ بكر إليكم        ألا بِني يمكُيلَ   ِإ  
  اـمينـ ويرتعنمنكم      كتائب يطـ وـانوا ِمملَعا تملَ      أَ
  .)2(حرف تقرير وجزم" أملَّا"أنّ "على 

ومن أمثلة الطبقة الثانية، فقد استدل ببعض أشعارهم يف بعض األبواب النحوية، 
  :كقول أيب األسود الدؤيل
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  .157قسم التحقيق ص :  ينظر- 1
  . 83ن ص  .م:  ينظر- 2
  . 60ن ص  .م: ينظر  -3
  . 44ن ص  .م: ينظر -4

  
   )1( عظيمله          عار عليك إذا فعلتثِْمبي ِتأْت وٍقلُ خن عهن ت  الَ    

   النصب بإضمار إن وجوباحيث استشهد به على
 شعراء بين أمية، فقد استدل أيضا بأشعارهم يف غريما وأما شعراء الطبقة الثالثة وهم

  :موضع مثال قول جرير
     مرونَ  تالد يار ومل تعوجوا      كالمكم عليإذن ح رام  

  .)2( افضحيث استشهد به على نصب االسم حبذف اخل
  :وأيضا استدل بقول الفرزدق

  ..........................     ما أَنت باحلكم الترضى حكومته     
  .)3(املوصولة على الفعل املضارع" أل"على جواز دخول 

  :ك قول األخطل يف باب الكالموكذا
  .     إنَّ الكَالم لفي الفؤاد وإنما          جعل اللسان على الفؤاد دليال

  .)4(فهذا شاهد منه على الكالم النفسي
 الشعراء الذين ال حيتج بشعرهم وأغلبهم من شعراء الدولة  وهموأما الطبقة الرابعة،

 على االستشهاد من ثيل على القاعدة الالعباسية، فقد استعان م الشارح على التم
  : العتاهيةهؤالء قول أيب

   الشباب يعود يوما           فأخربه مبا فعل املشيبت           فيا لي
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   . 215قسم التحقيق ص : ينظر  -1
  .158ص  ن .م:  ينظر- 2
 . 130 .106ص  ن .م: ينظر - 3
  . 269. 121ص  ن .م: ينظر - 4
  . 48 حىت 35صالقياس يف اللغة العربية حملمد اخلضر : ينظر  -5

 

  
  .)1("حيث مثل به على التمين للشيء الذي ال طمع يف حصوله

  :وأيضا قول الشريف الرضي
  بيت منك بليلة املسلوع؟        أتبيت ريان اجلفون من الكرى         وأ

  .)2("حيث مثل به على نصب الفعل املضارع بعد الواو يف االستفهام
 ليس ثابتا على  الشعريةع هذه الشواهدما سبق جند امحد بابا يف تعامله مإضافة إىل 

. )3(منهج واحد، بل مرات ينسب الشواهد ألصحاا، ومرات ال ينسبها إىل أصحاا
  .)4(ن الشاهد يف بعض الشواهد، وال يدل عليه يف أخرىأيضا كان يدل على موط

 الشواهد الشعرية، جند أمحد بابا يف استدالله باألحاديث النبوية، النظر علىبغض 
والقرآن الكرمي وكذا القراءات، مقتفيا أثر املتأخرين من النحاة، ومعلوم أن قضية 

 ث واملناقشة بنياالستشهاد باألحاديث والقراءات، قضية نالت حظها من البح
 االعتماد على ن البصريني كانوا يتحرجون مناملدرستني البصرية والكوفية، وأ

األحاديث النبوية خاصة، يف تقعيد القواعد، وحجتهم يف ذلك ورودها باملعىن دون 
 أمثال ابن مالك، )5(اللفظ وهو ما يأباه غريهم ودرج عليه أغلب النحاة املتأخرين

     . شارحنا امحد باباو ... والسيوطيوابن هشام وأيب حيان
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  .24  ص قسم التحقيق:  ينظر-1
   .26ن ص .م:  ينظر- 2
                    . 247 صن .م:  ينظر- 3
   .292ن ص  .م:  ينظر- 4
   .176ن ص  .م : ينظر- 5

  :ظوماتن امل/رابعا
 بابا على منظومات حنوية ولغوية، ساقها الشارح ألمحدجرومية شرح األاحتوى 

إذ الغاية األساسية من وراء . لتوضيح قاعدة حنوية، وتسهيل استعاا وذلك حبفظها
  . املعلومات بشكل واضحإليههذا األسلوب هو حتقيق الفهم لدى املتلقي، و إيصال 
سنكتفي بذكر بعض منها مثال وعلى تعدد هذه املنظومات النحوية واللغوية، فإننا 

  :قول أيب حيان األندلسي يف بعض مطوالته: ذلك
  )1(      هو العلم ال كالعلم شيء تراوده        لقد فاز باغية وأجنح قاصده

  :وقول السيوطي يف أول ألفيته
  )2( عنه حقا يغتينملرء عين              إذ ليس علما به ا      النحو خري م

ولعل أشهر ما استعان به الشارح هو األلفية البن مالك فقد استدل ا على كثري من 
  :املسائل النحوية، يف أبواب متفرقة، مثال يف باب العطف

     والغرض اآلن بيان ما سبق        العطف إما ذو بيان أو نسق       
  )3( حقيقة القصد به منكشفة   فذوا البيان تابع شبه الصفة               

  : و مثال آخر يف باب التمييز

   )4(  والفعل ذو التصريف نزرا سبقا             يز قدم مطلقا  ـوعامل التمي   
  :  يعترب أصال الفاعل أم املبتدأ أيهماقول السيوطي يف الفريدة يف مسألة ونقل

  )5(فيـما له أصل                    يف الرفع مبتـدأ أو فـاعل لفواـ    اخت
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     .302قسم التحقيق ص :  ينظر-1
  . 117ن  ص   . ينظر م- 2

  
ستعان ا أيضا من الذين استدل مبنظومام ابن الوردي صاحب التحفة الوريد، فقد ا

  : يقول مثال يف باب النداءالشارح يف غري ما موضع
  )1(    ويف سوى استغاثة وندبة        واهللا واملضمر جوز سلبه

  :ما ينصرف وما ال ينصرفويف باب 
  از علتني            من تسع أو واحدة كتني  ال تصرف امسا ح    

         عمِاج ِجمأَِنثْ أع ِدلْ ِصفوالفعل زنه   فَاع ِزدو كَّب2( ر(...  
 هذه املتون النحوية أثناء الشرح دليل على األمهية الكبرية اليت حظيت قوافَس 

 امحد بابا ولنفعها واشتماهلا مسائل العلوم يف أبيات معدودة، تسهيال املتون لدى
  . حلفظها
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 .298وشجرة النور الزكية ص . 39-1/38، تعريف اخللف ج)خمطوط (212كفاية احملتاج ص :  ينظر- 1
   . 170قسم التحقيق ص  :  ينظر- 2
    . 60نفس املصدر  ص  : ينظر- 3
    . 144نفس املصدر  ص :  ينظر- 4

  مصادر الشارح

ملل يف ل وت بني الطلبة باملهارة على كلاشتهر: "...محد بابا عن نفسهأيقول 
 فهذا تصريح منه على كثرة املطالعة، والبحث والتفتيش يف الكتب اليت 1..."الطلب

وهذا ما ملسناه فعال يف شرحه لألجرومية. تلف الفنونونت يف خمد .  
 أنفمصادر الشارح تعددت واختلفت وتفاوتت من جهة االعتماد عليها، وميكننا 

  : على الشكل اآليتنقسمها
  .كتب حنوية/ 1
  .كتب الفقه وأصوله/ 2
  .كتب التفسري/ 3
  .كتب متنوعة يف فنون خمتلفة/ 4
محد بابا اعتمد كثريا على يم، واحلديث الشريف، جند أآن العظباإلضافة إىل القر:أوال

ابن مالك، : الكتب النحوية، خاصة كتب من رمز هلم يف بداية الفتوح القيومية، وهو
  .، وخالد األزهريوابن هشام، والسيوطي

، الشافية 3، التسهيل وشرحه2فأشهر ما استند عليه من مؤلفات ابن مالك، اخلالصة
 مؤلفات ابن مالك تفاوتت، فجاء  أن درجات االعتماد على إالوغريها،، 4الكافية

   .يف املرتبة األوىل التسهيل وشرحه، مث اخلالصة
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  .171  .47مثال  ص  :  ينظر- 1
   .37ن  ص  .م: ر ينظ- 2
   .72ص  ن  .م:  ينظر- 3
   .225ص  ن  .م:  ينظر- 4
  .26ص   ن  .م  ينظر- 5
    .83 ص ن  .م:  ينظر- 6
   .81ص  ن  .م:  ينظر- 7
   .47ص  ن  .م:  ينظر- 8

  
والشيء نفسه مع مؤلفات ابن هشام األنصاري فقد اعتمد الشارح بشكل كبري على 

شرح واملغين، والقطر وشرحه، والشذور وشرحه، باإلضافة إىل اجلامع يف النحو، 
  .1يةراللمحة البد

أما مؤلفات السيوطي فقد مثلت إحدى املصادر اليت ال غىن لشارح عنها، وأكثر ما 
 مؤلفات ، مث3 اهلمعأو، ومجع اجلوامع، 2استعان به يف ذلك األشباه والنظائر النحوية

  .5، وألفية السيوطي يف النحو4أخرى كالفريدة
هري، وعلى رأسها ومما اعتمد عليه الشارح بشكل مباشر أيضا مؤلفات خالد األز

  .8، واألزهرية أيضا7، مث إعراب األجرومية6شرح التصريح
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   .50ينظر مثال ص   - 1
   .141ص  ن .م:  ينظر- 2
   .125ص  ن .م:  ينظر- 3
   .105ص  ن .م ينظر  -4
   .33ص  ن .م:  ينظر- 5
   .114ص  ن .م:  ينظر- 6

 

  
من جهة ثانية جند أمحد بابا يتخذ مصادر أخرى تعد من أمهات الكتب النحوية، 
عرب خمتلف العصور، فقد اعتمد على شرح احلدود النحوية للفاكهي يف غري ما 

، ، 3شرح االجرومية للراعي، و2، واالرتشاف، أليب حيان األندلسي1موضع
، 6، وشرح األلفية للشاطيب5، وشرح األلفية للمرادي4والتحفة الوردية البن الوردي

  .وغريها من املؤلفات اليت جاءت اإلشارة إليها مرة أو مرتني أثناء الشرح
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   .69قسم التحقيق ص  : ينظر -1
    .70  ص  ن.م:  ينظر- 2
  . 33 . 18ص  ن  .م  ينظر- 3
    .38ص  ن .م: ينظر - 4

  

  :كتب الفقه وأصوله: ثانيا

رحه، بل استعان بكتب الفقه مل يكتف صاحب الفتوح القيومية باملصادر النحوية يف ش
وأصوله، إال أا جاءت يف مرتبة دنيا من املصادر النحوية، وهذا شيء طبيعي، فمن 

وخمتصر العالمة خليل . 1، يف الفقه املالكي، للقرواينهذه املصادر الفقهية، منت الرسالة
 علم احملصول يف: أما كتب أصول الفقه، فقد جاءت اإلشارة إىل. 2يف الفقه املالكي

باإلضافة مجع اجلوامع . وذلك يف باب حكم تعلم النحو. األصول للفخر الرازي
  .وغريها، 3للسبكي
  :كتب التفسري: ثالثا

جاءت اإلشارة إىل كتابني هامني يف التفسري أثناء الشرح، وإن كان الشارح مل يصرح 
إلشارة وكالمها وردت ا. الكشاف للزخمشري، وأنوار الترتيل للبيضاوي: مها: بذلك

إليهما يف موضع واحد، عندما تطرق أمحد بابا إىل إعراب البسملة، وذكر متعلقاا، 
واختلف يف تقديره، فقال ...ارور متعلق مبحذوف اتفاقاوواجلار : " حيث يقول

أؤلف، : البيضاويوقال الزخمشري، وتبعه . ابتدأت: ابتدائي، وقال الكوفيون: البصرية
  .4" له، يف كل حمل يعني احملذوف هو املؤلف، والتايللذي يتلو التسميةألن ا
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    .21قسم التحقيق ص : ينظر  -1
    .287ص  ن .م: ينظر -2

 

  

  :كتب متنوعة: رابعا

، باإلضافة 1إرشاد املقاصد البن سعيد التونسي: كتاب على  الشارحكذلكو اعتمد 
 ورمبا جاءت 2إىل شرح منظومة الزواوي اجلزائري يف علم التوحيد، للسنوسي

ذكرنا هذه النماذج على سبيل اإلشارة إىل مصنفات أخرى أثناء الشرح، وإمنا 
  . التمثيل ال احلصر
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  :قيمة الشرح

ك، ن قيمة حيظى ا هذا املصنف أو ذاألي مصنف من املصنفات يف أي فن من الفنو
  : يف شرح األجرومية ألمحد بابا يف مايلي)الفتوح القيومية(وتكمن قيمة 

صنفات اليت شرحت منت األجرومية، تلف عن باقي املأن الفتوح القيومية، مصنف خي
للغوية والنحوية، على  من الفوائد ااكثريجع إىل سعة هذا الشرح واحتوائه وذلك را

  .هذا من جهة. وجه اخلصوص
 ومن جهة ثانية، اختيار أمحد بابا لشرحه أسلوبا عذبا سهال جتنب فيه العبارات 

  . املقصودالغامضة اليت عادة ما تقف أمام املهتمني حاجزا لبلوغ 
ومن جهة ثالثة، فإن هذا الشرح ألفه أحد أعالم القطر اجلزائري، وليس خيفى ما هلذه 

  .النقطة من أمهية يف إحياء تراثنا بشكل عام واللغوي بشكل خاص
وكما أشرنا آنفا  وعليه فالفتوح القيومية كتاب مهم يف الدراسات النحوية واللغوية،

  .  ها فضال عن أهل االختصاص لطالب العلم عنمهات اليت ال غىنفهو من مجلة األ



 اخلامتة   

 - 

  :اخلـاتـمة

  :ميكننا إمجال ما توصلنا إليه من نتائج فيما  يلي 
متكنا من إخراج خمطوط من القوة إىل الفعل، وهي خطوة -بفضل اهللا وحده-أننا / 1

منا يف بعث التراث اللغوي اجلزائري، وإبراز طريقة العلماء اجلزائريني يف تعاملهم مع 
  .املادة العلمية

مل يكن رجل فقه، وال مؤرخا فحسب، بل كان حنويا، اتضح لنا أن أمحد بابا / 2
  .ولغويا، والفتوح القيومية، شاهد على ذلك

تأثر أمحد بابا تأثرا كبريا وواضحا بطريقة أقطاب النحو العريب يف العصور املتأخرة يف / 3
، )ابن هشام(، و)ابن مالك(الشرح والبسط والتبويب والتقسيم، وعلى رأس هؤالء 

  ).خالد األزهري(، و)السيوطي(و
تبني لنا أن صاحب الفتوح القيومية، كان موسوعة علمية حبق وشرحه هذا يؤكد / 4

  .على سعة إطالعه، كيف ال وهو الذي يطلب العلم على ملل وكلل
اهتمام أمحد بابا بالنحو عامة واآلجرومية خاصة، و إن دلَّ على شيء، فإمنا يدل / 5

 عرب مر العصور من جهة، وضرورة تعلم النحو وفنون على القيمة اليت بلغتها اآلجرومية
  .العربية، من جهة ثانية، إذ مها منطلق التفقه يف الدين

مل يكن شارحنا بعيدا عن األوائل يف دعم أرائه، وتأكيد القواعد النحوية مبختلف / 6
  .الشواهد القرآنية، واحلديثية، واألشعار، واملنظومات النحوية واللغوية

على تفهيم املتلقي، وتوضيح له املسائل النحوية جعله يعتمد طريقة السؤال حرصه / 7
  .واجلواب، وكذا شرح األلفاظ والعبارات

  
  
  



 اخلامتة   

 - 

استعانة أمحد بابا بالعديد من املصادر يف خمتلف الفنون، من أجل تقدمي املادة العلمية، / 8
  .للمتلقي يف أحسن صورة، مما أضفى على الشرح ثراء علميا

تعرض أمحد بابا للمسائل اخلالفية، وعدم تعصبه ملذهب على حساب اآلخر دليل / 9
توضيح املسائل النحوية للمتلقي، وذلك : منه، على أن اهلدف األمسى الذي يريده هو

بتوسيعها، من خالل معاجلتها من جوانب عدة، كي يتسىن للقارئ املزيد من املعرفة، 
  .والتحصيل العلمي

ل هذا الشرح املنهج املقارن الذي اتبعه أمحد بابا، وذلك عند تطرقه نلمس من خال/ 10
إىل اخلالفات النحوية بني البصرة، والكوفة وحىت بني اآلراء اليت تفرد ا أصحاا، وإن 

  .كان مل يشر إىل هذا املنهج بصريح العبارة
  .اتضح لنا أيضا أن الشارح كان أمينا يف عزو األقوال إىل أهلها/ 11
  .يظهر أمحد بابا من خالل الفتوح القيومية، أنه مجاعة للفوائد/ 12

الفقيه، واألصويل، واملؤرخ، والنحوي، :  تبني لنا من خالل مؤلفات أمحد بابا أنه
وأغلب مؤلفاته ما تزال خمطوطة، واملطبوع منها . واللغوي، والصويف، واملصنف املشارك

مون ببعث التراث اجلزائري، وأن يضيفوا غري حمقق، فحري بنا أن نساهم ويساهم املهت
حلقة إىل حلقات التراث اجلزائري، وذلك بإخراج املخطوط من مؤلفاته إىل النور، أو 
على األقل، دراسة، ما طبع منها حىت يتسىن لنا االطالع عليها، واالستفادة منها، خاصة 

  .من جهة أخرىوأا مصنفات متنوعة، من جهة، ومن تأليف عامل من علماء اجلزائر 
من خالل حتقيقنا للفتوح القيومية –نأمل من اهللا تعاىل أن نكون قد وفقنا : ويف األخري
  .يف املسامهة، يف إحياء شيء من التراث اجلزائري يف حقل الدراسات اللغوية_ ودراسته

  واهللا اهلادي إىل سواء الصراط
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  )1(فهرس اآليات القرآنية           
  الصفحة    رقمها              اآلية    السورة

  277       05              اك نعبدأي    الفاحتة

  64    253            منهم من كلم اهللا    البقرة

  64    106            ما ننسخ من آية    

  66    187           الصيام إىل الليل امث أمتو    

  66    253          فضلنا بعضهم على بعض     

  66    102            ليمان على ملك س    

  73    144           يف السماءقد نرى تقلب وجهك    

  128    64          فان مل تفعلوا ولن تفعلوا    

  139     234              يتربصن     

 189.142          184          وأن تصوموا خري لكم     

       153            214          وزلزلوا حىت يقول الرسول     

  162    186          فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب     

  302 .163          286              التواخذنا    

  165    197           من خري يعلمه اهللاوما تفعلو    

  173    197             معلومات آشهر    

  235    137            هم اهللاكفسيكفي    

  250    36      ماكانا فيهعنها فأخرجهمافأزهلما الشيطان     

  251    37        لقى آدم من ربه كلمات فتاب عليهفت    

  279    35            فكال منها رغدا    

  286    135            ملة إبراهيم حنيفا    

  302    84            مث أنتم هؤالء     

  306    29        خلق لكم ما يف األرض مجيعا     

  308    198          واذكروه كما هداكم    

  308    265            ومثل الذين ينفقون أمواهلم    

               ابتغاء مرضات اهللا وتثبيتا من أنفسهم     

  317    196            وصيام ثالثة أيام     

  317    226            تربص أربعة أشهر    

  317    204             اخلصامألذ    

                                                 
1
 يات حبسب ورودها يف املنت رتبنا اآل- 
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  الصفحة    رقمها              اآلية    السورة

  64    92        لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون   آل عمران 

  100    103          فأصبحتم بنعمته إخوانا     

  122    186              لتبلون     

  157    142    علم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرينوملا ي    

  171    31          إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين     

  172    115          وما تفعلون من خري فان     

  279    41            أذكر ربك كثريا     

  74    146        وسوف يؤيت اهللا املؤمنني اجرا عظيما     النساء 

  74    162            ئك سنوئتيهمأل    

  100    11            ان له إخوةفان ك    

  151    26            يريد اهللا ليبني لكم     

  152    186          مل يكن اهللا ليغفر لكم     

  212. 156          73        يا ليتين كنت معهم فأفوز فوزا عظيما     

  164      133            كم ذهبإن يشأ ي    

  165    123          من يعمل سوءا جيزبه      

  194 . 167         78           املوت مأينما تكونوا يدركك    

  222    125          إختذ اهللا إبراهيم خليال    

  225    75          من هذه القرية الظامل أهلها     

  250    153    فقد سألوا موسى أكرب من ذلك فقالوا أرنا اهللا جهرة    

  280. 277         164          وكلم اهللا موسى تكليما    

  279    129          وال متيلوا كل امليل     

  292    43         تقربوا الصالة وأنتم سكارى وال    

  295    157        ماهلم به من علم أال إتباع الظن     

  307    90        أو جاء وكم حصرت صدورهم     

  308    160    مهلهادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت فيظلم من الذين     

  142    71          وحسبوا أن تكون فتنة     املائدة

    172    54   اهللا بقوم حيبهم وحيبونهدد منكم عن دينه فسوف يأيتتمن ير    

  217    113          ونعلم أن قد صدقتنا    
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  الصفحة    رقمها              اآلية    السورة

  156    151            تعالوا أتل     األنعام 

  64    132          ومهما تأتينا به من آية    األعراف

  65    59          مالكم من إله غريه     

  65    65          ما لكم من إله غريه    

  65    73          كم من إله غريه ما ل    

  65    85          ما لكم من إله غريه     

  144    143              لن تراين     

  154    52        فهل لنا من شفعاء فشفعوا لنا     

  200    26          ولباس التقوى ذلك خري     

  200    170      والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة     

  222    102          وأن وجدنا أكثرهم لفاسقني     

  257    95            حىت عفوا وقالوا     

  298    12          ما منعك أال تسجد     

  152             33        ليعذ م وأنت فيهم وما كان اهللا   فال ـاألن

  212    17            ولكن اهللا رمى     

  213    06          كأمنا يساقون إىل املوت     

  165    06        وإن أحد من املشركني استجارك   وبة ــالت

  298    40            إن اهللا معنا الحتزن     

  63    107        أسس على التقوى من أول يوم     

  219    24          كأن مل تغن باألمس   يونــس

  132    58            فبذلك فليفرحوا    

  286    04            مرجعكم مجيعا     

  65    50          ما لكم من إله غريه     هــود

  65    61          ما لكم من إله غريه     

  65    84           ما الكم من إله غريه    

  121    24            كاألعمى واألصم     

  217    111        وإن كال ملا ليوفيهم ربك أعماهلم     

  235    28            اأنلزمك موه    
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  الصفحة    رقمها              اآلية    السورة

  23    02          إن أنزلناه قرآنا عربيا    يوسف 

  100    100      وجاء إخوة يوسف من بعد أن نزع الشيطان     

  110    37             ترزقانهطعام    

  172    77        أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل    

  203    18              جد     

  207    75           يوسف رتا اهللا تفتأ تذك    

  223    36          إين أراين أعصر مخرا    

  283    76          وفق كل ذي علم عليم    

  290    04            أحد عشر كوكبا     

  302    29          يوسف أعرض عن هذا     

  317    41            صاجي السجنيا     

  23    04      وما ألرسلنا من رسول إال بلسان قومه     إبراهيم 

  286    47        نزعنا ما يف صدوركم من غل إخواننا     احلجر 

  288    04        وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب    

  302    57            أيها املرسلون     

  261     91            النحل              بعد توكيد ها  

    66. 63    01     ليال من املسجد احلرام هسبحان الذي أسرى بعبد    سراء اإل

  إىل املسجد األقصى    

  280. 82    63          جزاؤكم جزاء موفورا     

  148    76          وإذا اليلبثون خالفك قليال    

  194. 166          110        أياما تدعوا قلة األمساء احلسىن     

  210    50          قل كونوا حجارة أو حديدا     

  65    31          سندس نخضرا ميلبسون ثيابا   الكــهف

  171    40- 39         منك ماال وولدالإن ترن أنا أق    

  215    06            نفسك  لعلك    

  250    74           فقتله  احىت إذا لقيا غالم    

  283    82          وكان حتته كرت هلما     

  283           17    متزاور عن كهفهم ذات اليمني وإذا غربت تقرضه    
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  الصفحة    رقمها              اآلية    السورة

  283     79        وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة     

  290    24            أنا أكثر منك ماال     

  140. 76    26          ي عينارفكلي واشريب وق  مريــم 

  191    46        إبراهيم  ياأراغب أنت عن آهليت    

  209    31            ما دمت حيا    

  233    74            هم أحسن أثاثا    

  269    61- 60      يدخلون اجلثة وال يظلمون شيئا جنات عدن     

  290    04          واشتعل الرأس شيبا    

  207. 144          91       عليه عا كفني حىت يرجع إلينا موسى لن نربح  طــــه

  154. 152          81        التطغوا فيه فيحل عليه غضيب     

  69    53          جعل لكم األرض مهدا     

  219    106            إن يف هذا لبالغا   األنبيـــاء

  271    03    هل هذا إال بشر مثلكم أتأتون السحر وأنتم تبصرون     

  63    05        خلقناكم من تراب مث من نطفة   احلــــج 

  65    30          فاجتنبوا الرجس من األوثان     

  99    20        يصهر به ما يف بطوم واجللود    

  144    73          لن خيلقوا ذبــــابا    

  163    29            مث ليقضــــوا    

  210    78        كم شهيداليليكون الرسول ع    

  308    22        كلما أدوا أن خيرجوا منها من غم     

    38    20            تثبت بالدهن   املؤمنـــون 

  65    23          مالكم من إله غريه     

  65    32          مالكم من إله غريه     

  80    01            قد أفلح املؤمنون     

  251    14          ة غة مضقفخلقنا العل    

  252    113          لبثنا يوما أو بعد يوم     

  66    14            م تملسكم فيما أفض  النــــور 

  73. 72    64          قد يعلم اهللا ما أنتم عليه    

  279    04          فاجلدوهم مثانني جلدة     
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  222    23          فجعلناه هبآءا منثورا  الفرقـــان 

        

  23    195            لسان عريب مبني ب  الشعــراء

  270  133-132       بأنغام ومبنيمتعلمون، أمدكأمدكم مبا     

  283    64            وأزلفنا مث اآلخرين     

  174    130          وإذا بطشتم بطشتم جبارين     

  293    10              وىل مدبرا  النمـــل 

  293    19            فتبسم ضاحكا    

  172    90       ومن جاء بالبئسة فكيت وجوههم يف النار    

  151    08      فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا   القصــص 

  151    15          فوكزه موسى فقضى عليه     

  293    31              وىل مدبرا    

  249    15          فأجنيناه وأصحاب السفينة   العنكبوت 

  66    01            غلبت الروم  الـــروم

  73    18          قد يعلم اهللا املعوقني   األحــزاب

  100    05          فإخوانكم يف الدين     

  235    35          أعد اهللا لكم مغفرة     

  252    24      وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني   ســـبأ

  317    33            بل مكر الليل     

  64    02        ما يفتح اهللا للناس مكن رمحة     فاطــر

  153    36          ال يقضى عليهم فيموتوا     

  217    31        يع لدينا حمضرون وإن كل هلا مج  يــــس
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  الصفحة    رقمها              اآلية    السورة

  251    03- 02        الزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا   الصافات 

  280    01             والصافات صفا    

  299    47        الفيما غول والهم  عنها يرتفون     

  161    08          عذاب بل هلا مل يذوقوا ال    ص 

  290    23          تسع وتسعون نعجة     

  156    37- 36      لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع   غـــافر 

  288    10          يف أربعة أيام سواء للسائلني   فصلــت 

  69    11            ليس كمثله شيء   الشــورى

  249    03      الذين من قبلك كذلك يوحي إليه واىل     

  23    03          علناه قرآنا عربيا إنا ج  الزخــرف

  162    77            ليقض علينا ربك     

  222    19      وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحان إناثا    

  288    04- 03      فيما يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا   الدخـــان 

  110    17             أن أخرجأتعد ادين  األحقـــاف 

  233    04            فضرب الرقاب   حممــــد 

  235       37            إن يسألكم ها    
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  الصفحة    رقمها              اآلية    السورة

  238    24    وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة   الفتــح 

    100    10            إمنا املؤمنون إخوة     احلجرات

  301. 89    16            من حبل الوريد     ق

  251    22    عنك غطائك لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا     

  203    25            سالم قوم منكرون   اريــات ذال

  251    27- 26      فراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني فقربه إليهم     

  251    29       وجهها ت يف صرة فصكأتهفأقبلت إمر    

  302    31            أيها املرسلون     

  290    12          وفجرنا األرض عيونا   القمـــر 

  293    07          جون خشعا أبصارهم خير    

  251    53- 52  آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون،فشاربون   الواقعـــة 

      54            عليه من محيم    

  150    23            ال تأسوا يلك  احلديـــد 

  176    16      أمل يأن للذين أمنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا     

  249      26              إىل قومهالقد أرسلنا نوح    
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  الصفحة    رقمها              اآلية    السورة

  105    04          وقد صغت قلوبكما   رمي ـالتح

  65    02            من فطور هل ترى   املــلك 

  109    04        مث أرجع البصر هل ترى منة فطور     

  279    44        ولو تقول علينا بغض األقاويل  احلاقــة 

  217    16            أن لو إيستقاموا  اجلـــن

  284    09        وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع     

  217. 142         20        علم أن سيكون منكم مرضى   املزمـــل 

  217     20            علم أن لن حتصوه    

  219      13             إنا لدينا أنكاال    
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  الصفحة    رقمها              اآلية    السورة

  

  254    24          را و كفوال تطع منهم آمثا أو  اإلنســان 

  284    20          ما يوإذا رأيت مث رأيت نع    

  156    04- 03      وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى  عبــــس 

  66    19           طبق نلتركنب طبقا ع    قاق ــاالنش

  182    15- 14        يما يت  مسغبةأو إطعام يف يوم ذي   لدالبــــ

  72    09          قد أفلح من زكاها   الشمــس 

    160    01          مل نشرح لك صدرك أ  الشــرح 

  121    04            يف أحسن تقومي   التيـــن 

  122    18            سندع الزبانية   العلـــق 

  256    05          هي حىت مطلع الفجر   القـــدر 

  200    01          القارعة  القارعة              القارعة ما

  69    01            إليالف قريش   قريــش 

  201    01            قل هو اهللا أحد   الص اإلخــ

  160    032            مل يلد ومل يولد    
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  فهــرس األحـــاديث واألقــوال

    الصفحة                    
  

  40            امسك ريب وضعت جنيب ب :  ديث احل

  63            من حممد رسول اهللا إىل هرقل :  ديث احل

  63            جلمعةمطرنا من اجلمعة إىل ا:  ديث احل

                    

  108            "ا لنا إال األسودان مو: " احلديث 

  110          "                        التدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا : " احلديث 

  132            "  لتأخذوا مصافكم :  " احلديث 

  210          "كم وزرا يلعوكائن إن هذا القرآن كائن لكم أجرا :  "احلديث 

  235            م إياكم هكإن اهللا ملككم إياهم ولو شاء ملل :  " احلديث

  259                     "كسب احلجام خبيث : " احلديث 

  289            " صلى قاعدا وصلى وراءه رجال قياما : " احلديث 

  302            "    ثويب حجر :  " احلديث 

  304            " ياعظيما يرجى لكل عظيم : "احلديث 

  308            "أة دخلت النار يف هرة إن امر: "احلديث 

  318            فال جيدون أعلم من عامل املدينة : " احلديث 

    23    " القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه إعراب  " : )رضي اهللا عنهما( أبو بكر وعمر 

  23            "ية فإا تزيد يف العقل تعلموا العرب" :  ابن اخلطاب عمر

    98        "ن بينها وبني علي إال مابني املرآة وأمحائها ما كا"عائشة رضي اهللا عنها

  24          " القرآن فقد كذب على اهللا يف من حلن  "  : حلسن البصريا

  25        " لو صرت من الفهم يف غاية ومن العلم يف اية  "  :  بن أنسمالك

  43                                                   القلم  أحد اللسانني 

  302            "اشتدي أزمة تتفرجي : "لنحوي ابن ا
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 فهرس الشواهد الشعرية
 

 
 

   ص
  ولــــو توالــــت زمــــر األعــــداء     309

    
ــاء  - ــن الهيجـ ــبن عـ ــدوا الجـ    ال قعـ
   

        

  علـــــي يكـــــاد يلتهـــــب التهابـــــا     172
    

ــاه  - ــب لظـ ــذي لهـ ــك فـ ــان اهلـ    فـ
   

ــت عـــدة حـــول كلـــه رجـــب      265   ياليـ
    

ــب   - ــل ذا رجـ ــاقه أن قيـ ــه شـ    لكنـ
   

  إلـــى يـــوم قـــد جـــربن كـــل تجـــارب  63
    

  ن مـــن أزمـــاني يـــوم حلـــيم تخيـــر-
   

ــضارب   169 ــدائنا فنــ ــى أعــ ــا إلــ   خطانــ
    

ــله   - ــان وص ــيافنا ك ــصرت أس ــا ق   إذا م
   

ــطرب    252 ــم اضـ ــب ثـ ــي األنابيـ ــرى فـ   جـ
    

  كهــــز الردينــــي تحــــت العجــــاج-
   

ــشطب     316 ــد مـ ــاري جديـ ــل حـ ــى كـ   إلـ
    

  فلمــــا دخلنــــاه أضــــفنا ظهورنــــا-
   

  ومــــالي إال مــــشعب الحــــق مــــشعب  295
    

ــالي إال آل - ــيعةفمـــ ــد شـــ   احمـــ
   

  و أصــبح اســمي لــه مــذ ملنــي لقبــا       241
    

ــا  - ــب محتجب ــر الغي ــب بظه ــسى الحبي   أم
   

ــب    304 ــدل الثعالـ ــال نـ ــق المـ ــذال زريـ   فنـ
    

ــورهم - ــل أم ــاس ج ــي الن ــين اله ــى ح   عل
   

ــذنب     313 ــرى ال ــت ع ــل إذا انحل ــيس وص   إن ل
    

ــم   - ــات كله ــغ ذوي الزوج ــاح بل ــا ص   ي
   

ــا   208 ــا أو مجيبــ ــد داعيــ ــورث الحمــ   يــ
    

ــا   - ــى مـ ــب إلـ ــرح اللبيـ ــا يبـ   قلمـ
   

  فــــاخبره بمــــا فعــــل المــــشيب     215
    

  أال ليــــت الــــشباب يعــــود يومــــا-
   

  إنمـــا الـــشيخ مـــن يـــدب دبيبـــا      221
    

ــشيخ  - ــست بـ ــيخا و لـ ــي شـ   زعمتنـ
   

ــشيب    147 ــل المـ ــن قبـ ــل مـ ــشيب الطفـ   تـ
    

  إذن و اهللا نـــــــرميهم بنبـــــــل -
   

        

ــدات     19 ــت عامــ ــو البيــ ــن نحــ   و هــ
    

ــل - ــا كـ ــدوا بهـ ــات يحـ ــى هيـ    فتـ
   

ــماالت    237 ــوبي شــــ ــرفعن ثــــ   تــــ
    

ــم   - ــي علــ ــت فــ ــا أوفيــ   ربمــ
   

      

ــا    116 ــارا تأججـ ــزال و نـ ــا جـ ــد حطبـ   تجـ
    

ــي ديارنــا     - ــا ف ــم بن ــا تلم ــى تأتن   مت
   

      

ــالح    262 ــر سـ ــا بغيـ ــى الهيجـ ــساع إلـ   كـ
    

ــه - ــا لـ ــاك إن مـــن ال أخـ   أخـــاك أخـ
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ــك زاد  293 ــزاد زاد أبيــــ ــنعم الــــ   فــــ
    

ــل زاد لب- ــزود مثــ ــاتــ ــك فينــ   يــ
   

ــداد    254 ــدتهم إال بعــ ــص عــ ــم أحــ   لــ
    

ــم - ــت به ــد برم ــال ق ــي عي ــرى ف ــاذا ت   م
   

ــت أوالدي    ــد قتلــ ــاؤك قــ ــوال رجــ   لــ
    

ــة - ــانين أو زادوا ثمانيــ ــانوا ثمــ   كــ
   

  إلـــــى نـــــسوة كـــــأنهن مفائـــــد  278
    

ــي   - ــة ليردنـ ــن اوس حلفـ ــالي ابـ   تـ
   

ــدا      210 ــك منجـ ــه لـ ــم تلفـ ــاك إذا لـ   أخـ
    

ــشاشة ك  - ــدي الب ــن يب ــل م ــا ك ــاوم   ائن
   

ــد   107 ــشحيح الملحــ ــام بالــ ــيس اإلمــ   لــ
    

  قـــدني مـــن نـــصر الخبيبـــين قـــدي-
   

ــدا     115 ــشعرا أحـ ــسالم و إن ال تـ ــي الـ   منـ
    

ــا - ــماء و يحكمهـ ــران علـــى أسـ   أن تقـ
   

  كـــذا الـــدهر فيمـــا بيننـــا يتـــردد      130
    

ــدا  - ــس أو غ ــوم و األم ــدهر إال الي ــل ال   ه
   

ــد    213 ــصفه فقــ ــا و نــ ــى حمامينــ   إلــ
    

  يتمـــا هـــذا الحمـــام كنـــاقالـــت أال ل-
   

  لمـــا تـــزل برحالنـــا و كـــان قـــد      218
    

ــا  - ــر أن ركابنــ ــل غيــ   أزف الترحــ
   

ــد    104 ــد و محمــ ــل محمــ ــدان مثــ   فقــ
    

ــا - ــة مثلهـــ ــة ال رزيـــ   إن الرزيـــ
   

ــد    300 ــالف األمــ ــا ســ ــال عليهــ   و طــ
    

ــوت    - ــسند أق ــاء فال ــة بالعلي ــا دار مي   ي
   

  و قــــال أال ال مــــن ســــبيل إال هنــــد  297
    

  ذ النـــاس عنهـــا بـــسيفهفقـــام يـــذو-
   

  محاولــــــة و أكثــــــرهم جنــــــودا  221
    

ــيء - ــل شــ ــر كــ ــت اهللا اكبــ   رأيــ
   

ــودا   263 ــا و عهــ ــي مواثقــ ــذت علــ   أخــ
    

  ال ال أبــــوح بحــــب بثينــــة إنهــــا-
   

  أجنــــــدال يحملــــــن أم حديــــــدا ؟  177
    

ــدا - ــشيها و ئيــ ــال مــ ــا للجمــ   مــ
   

      

ــاري   238 ــققت غبـ ــا شـ ــاج فمـ ــت العجـ   تحـ
    

  ن لقبتنـــيأعلمـــت يـــوم كعـــاظ حـــي-
   

ــار    ــت فجــ ــرة و احتملــ ــت بــ   فحملــ
    

ــا   ــا بيننــ ــسمنا خطتينــ ــا اقتــ   إنــ
   

124 
160 

ــار   ــون بالجـ ــم يوفـ ــصليفاء لـ ــوم الـ   يـ
    

  

ــرتهم   - ــم و أس ــن نع ــوارس م ــوال الف   ل
   
  

    
    

ــدار  - ــل الـ ــة أهـ ــارق الليلـ ــا سـ   يـ
   

ــار  318 ــا االك ديـــــــ   أال يجاورنـــــــ
    

  ومـــا نبـــالي إذا مـــا كنـــت جارتنـــا-
   

ــاد  234 ــا انقــ ــصابرفمــ ــال إال لــ   ت اآلمــ
    

ــى - ــصعب أو أدرك المنـ ــسهلن الـ    الستـ
   

159 
255 

  كــــــل وان لــــــيس يعتبــــــر   
    

ــوى  - ــير هــ ــك أســ ــر منفــ   غيــ
   

ــبرا      207 ــال ص ــا ف ــصبر عنه ــا ال ــبيل فأم ــر    -  س ــى أم معم ــل إل ــعري ه ــت ش   أال لي
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ــير     201 ــا س ــن دونه ــذات م ــي ل ــر ف ــال خي   ف

    
  فــصرح بمــن تهــوى و دعنــي مــن الكنــى-
   

ــو  232 ــر  فثــ ــوب اجــ ــسيت و ثــ   ب نــ
    

  فأقبلـــت زحفـــا علـــى الـــركبتين   -
   

  أيــــوم لــــم يقــــدر أم يــــوم قــــدر  126
    

ــر - ــوت افـ ــم المـ ــومي نـ ــي أي يـ   فـ
   

  كمـــا أتـــى ربـــه موســـى علـــى قـــدر  160
    

  جـــاء الخالفـــة أو كانـــت لـــه قـــدرا-
   

ــذرا      253 ــزل ح ــم ت ــا ل ــن من ــدرك األم ــم ت   ل
    

  أيــان تؤمنــك تــامن غيرنــا و متــى    -
   

  ا هنـــك مـــن المئــــزر  و قـــد بـــد    167
    

ــا -   رحـــت و فـــي رجليـــك مـــا فيهمـ
   

  ويـــــوم نـــــساء و يـــــوم نـــــس  99
    

ــا   - ــوم لنــ ــا و يــ ــوم علينــ   فيــ
   

  علــــي فمــــالي عــــوض االه ناصــــر  126
    

ــت   - ــة بغ ــن فئ ــرش م ــرب الع ــوذ ب   أع
   

ــر     234 ــك القطـ ــنهال بجرعائـ ــزال مـ   و ال يـ
    

ــبال  - ــى ال ــة عل ــا دار مي ــلمي ي ــا اس   أال ي
   

ــتفض العـــصف  209 ــا انـ ــركمـ ــه القطـ   ور بللـ
    

  وانـــي لتعرونـــي لـــذكراك هـــزة   -
   

ــاغر   307 ــا االصــ ــى بنينــ ــا حتــ   تهابوننــ
    

  قهرنــــاكم حتــــى الكمــــاة فــــانتم-
   

  صددت و طبـت الـنفس يـا قـيس عـن عمـرو               259
    

ــا  - ــت و جوهنـ ــا أن عرفـ ــك لمـ   رايتـ
   

ــور  310 ــل المحبــــ ــة و زعــــ   مخافــــ
    

ــور - ــاقر جمهــ ــل عــ ــب كــ   يركــ
   

    
    

ــ  ــول الهبــ ــن تهــ ــول مــ   ورو الهــ
   

  لـــدى النـــاس مغـــوار الـــصباح جـــسور  317
    

  سائل عـــن قـــوم هجـــان ســـميدعنـــ-
   

ــسير      210 ــك يــ ــاه عليــ ــك إيــ   و كونــ
    

ــى   - ــه الفت ــي قوم ــاد ف ــم س ــذل و حل   بب
   

  أتـــاك أتـــاك الالحقـــون احـــبس احـــبس  262
    

ــي - ــاة ببغلتـ ــن النجـ ــى أيـ ــأين إلـ   فـ
   

      

  اشــــارت كليــــب بــــاألكف األصــــابع  82
    

ــاس - ــل أي النـ ــر قبيلـــة اذا قيـ    شـ
   

ــا      105 ــان تبع ــت ذبي ــرو خل ــن عم ــدر ب   و ب
    

ــابر  - ــن ج ــرو ب ــران عم ــع العم   إذا اجتم
   

  تحملنــــــي الــــــذلفاء حوالالتعــــــا   265
    

ــعا - ــبيا مرضـ ــت صـ ــي كنـ ــا ليتنـ   يـ
   

ــع    257 ــشل أو مجاشــ ــا نهــ ــان أباهــ   كــ
    

ــسبني - ــب تـ ــى كليـ ــا حتـ ــوا عجبـ   فـ
   

  إذا لــم تكونــا لــي علــى مــن أقــاطع       191
    

ــا وا  - ــي مـ ــا خليلـ ــدي أنتمـ   ف بعهـ
   

ــع   108 ــوم الطوالــ ــا و النجــ ــا قمراهــ   لنــ
    

  أخــــذنا بأفــــاق الــــسماء علــــيكم-
   

ــمعا    155 ــن سـ ــا راء كمـ ــدثوك فمـ ــد حـ ــا   -  قـ ــصر م ــدنو فتب ــرام أال ت ــن الك ــا اب   ي
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ــسوع   158 ــة الملــ ــك بليلــ ــت منــ   و أبيــ

    
  أبيـــت ريـــان الجفـــون مـــن الكـــرى-
   

ــا    247 ــه و قوعــ ــر ترقبــ ــه الطيــ   عليــ
    

ــشر - ــري بـ ــارك البكـ ــن التـ ــا ابـ   أنـ
   

  كـــــل ذي عفـــــة مقـــــل قنـــــوع  207
    

  لـــيس ينفـــك ذا غنـــى وإعـــزاز   -
   

      

ــا     121 ــد أو لقــ ــل أم أرمــ ــت بليــ   تبيــ
    

   اان شــمت مـــن نجـــد بريقـــا تألقـــا -
   

      

  فـــارة مـــسك ضـــمت فـــي ســـك      104
    

ــك  - ــا و الفــ ــين فكيهــ ــان بــ   كــ
   

      

ــاال     163 ــيء تبـ ــن شـ ــت مـ ــا خفـ   إذا مـ
    

ــد تفـــ - ــس محمـ ــل نفـ ــسك كـ   د نفـ
   

  لكـــــم خالـــــدا خلـــــود الجبـــــال  145
    

ــت - ــم ال زالـ ــذالكم ثـ ــوا كـ ــن تزالـ   لـ
   

ــال    311 ــن الطحــ ــين مــ ــان الكليتــ   مكنــ
    

ــيكم - ــي أبــ ــتم وبنــ ــوا انــ   فكونــ
   

ــزاال   224 ــزل انخــ ــل و انخــ ــا الليــ   تجافــ
    

ــا - ــى إذا مــ ــي حتــ ــم رفقتــ   أراهــ
   

305    
ــسال   ــر تـ ــلفت ال غيـ ــل أسـ ــن عمـ   لعـ

    

  
  مـــد فوربنـــاجوابـــا بـــه تنجـــو اعت-
   

71 
207 

  لـــو قطعـــوا راســـي لـــديك و اوصـــالي 

  
  فقلــــت يمــــين اهللا ابــــرح قاعــــدا

   

ــي     314 ــوم ليبتلــ ــأنواع الهمــ ــي بــ   علــ
    

ــى ســدوله    - ــوج البحــر أرخ ــل كم   ولي
   

ــل    220 ــي األجــ ــرار يراخــ ــال الفــ   يخــ
    

ــداءه  - ــة أعـــ ــعيف النكايـــ   ضـــ
   

ــدل  60 ــرأي و الجــ ــيل وال ذي الــ   وال األصــ
    

  ضــى حكومتــه مــا أنــت بــالحكم لتر  -
   

  طبـــاخ ســـاعات الكـــرى زاد الكـــسل     317
    

ــشعل   - ــسليمان مـ ــم لـ ــن عـ   رب ابـ
   

  لــــدى الــــستر إال لبــــسة المتفــــضل  307
    

  فجئـــت و قـــد نـــضت لنـــوم ثيابهـــا-
   

ــل    269 ــافق حنظـ ــي نـ ــمرات الحـ ــدى سـ   لـ
    

  كـــأني غـــداة البـــين يـــوم تحملـــوا -
   

165 
 
220 
 
257 

ــل   ــب يفعـ ــأمري القلـ ــا تـ ــك مهمـ   و انـ
    

ــا أ ــاقال ربحـ ــبح ثـ ــرء أصـ ــا المـ   ذا مـ
    

ــكل    ــة أشـ ــاء دجلـ ــى مـ ــة حتـ   بدجلـ
    

  أغــــرك منــــي أن حبــــك قــــاتلي-
   
ــارة   - ــر تج ــود جي ــى و الج ــسبت التق   ح
   
  فمـــا زالـــت القتلـــى تمـــج دماءهـــا-
   

ــزوء     287 ــل    مجــ ــه خلــ ــوح كأنــ   يلــ
    

ــل - ــشا طلــــ ــة موحــــ   لميــــ
   

ــل   169 ــصاصة فتجمـــ ــصبك خـــ   وإذا تـــ
    

ــا - ــك بالغنـ ــاك ربـ ــا أغنـ ــتغن مـ   اسـ
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ــال    288 ــا االمـ ــي أبعادهـ ــذر فـ ــسك العـ   لنفـ
    

ــرى - ــا فت ــل حــم عــيش باقي ــا صــاح ه   ي
   

  إليـــك بـــي واجفـــات الـــشوق و األمـــل  222
    

ــت - ــروف فانبعثـ ــاذل المعـ ــك البـ   علمتـ
   

55 
313 

ــي بجـــاد مزمـــل      ــر أنـــاس فـ   كبيـ
    

ــه  - ــانين و دقـ ــي أفـ ــا فـ ــان أبانـ   كـ
   

ــل   167 ــر باهــ ــا غيــ ــتحتلبوها القحــ   ســ
    

ــنعت    - ــا ص ــرهم م ــوم س ــك ق ــان ي   مف
   

  فألهيتهــــا عــــن ذي تمــــائم محــــول  315
    

ــعا   - ــت و مرض ــد طرق ــى ق ــك حبل   فمثل
   

44 
 
111 

ــيال    ــؤاد دلـ ــى الفـ ــسان علـ ــل اللـ   جعـ
    

ــل  ــر باهــ ــا غيــ ــتحتلبوها الفحــ   ســ

    

  ان الكــــالم لفــــي الفــــؤاد و إنمــــا
   

  فــان يــك قــوم ســرهم مــا صــنعتم     

  
ــرام    83 ــي إذن حــــ ــم علــــ   كالمكــــ

    
  تمـــرون الـــديار ولـــن تعوجــــوا   -
  

ــرام   بم  303 ــة و غــ ــذا لوعــ ــك هــ   ثلــ
    

ــاحبي    - ــال ص ــا ق ــي له ــت عين   إذا همل
   

ــه   106 ــزي بالكامــ ــرء اجــ ــت المــ   و كنــ
    

  جزانـــي الزهـــد مـــان جـــزء ســـوء-
   

ــام    288 ــا لحمــ ــوغى متخوفــ ــوم الــ   يــ
    

ــام- ــد إال األحجـــ ــركنن احـــ   ال يـــ
   

ــا   309 ــيم تكرمـ ــتم اللئـ ــن شـ ــرض عـ   و اعـ
    

ــاره  - ــريم ادخـ ــوراء الكـ ــر عـ   و اغفـ
   

ــي عــ   130 ــم   و لكنن ــد ع ــي غ ــا ف ــم م   ن عل
    

  واعلــم علــم اليــوم و االمــس قبلــه    -
   

ــالما   263 ــع إال ســــ ــك ال ترجــــ   انــــ
    

ــا - ــم قائمـــ ــا قـــ ــم قائمـــ   قـــ
   

  كـــان ظبيـــة تعطـــو إلـــى وارق الـــسلم   219
    

  ويومــــا توافينــــا بوجــــه مقــــسم-
   

  لكـــان لكـــم يـــوم مـــن الـــشر مظلـــم   142
    

  فاقــــسم أن لــــو التقينــــا و انــــتم-
   

ــتكلمونحــــن ســــكوت و الهــــو  44   ى يــ
    

ــا  - ــوائج بيننـ ــضي الحـ ــا تقـ   حواجبنـ
   

ــشموم    291 ــف مـ ــي األنـ ــا فـ ــان تطيابهـ   كـ
    

  يحملـــن اترجـــة نـــضج العبيـــر بهـــا-
   

ــيم    157 ــت عظــ ــك إذا فعلــ ــار عليــ   عــ
    

  ال تنـــه عـــن خلـــق و تـــأتي بمثلـــه-
   

159 
255 

ــستقيما    ــا أو تـــ ــسرت كعوبهـــ   كـــ
    

  وكنـــت إذا أغمـــزت قنـــاة قـــوم   -
   

ــوة الهـــ    199 ــدى بحبـ ــت لـ ــائنفأنـ   ون كـ
    

ــن   - ــز و إن يه ــوالك ع ــز أن م ــك الع   ل
   

  يـــشفيك ؟ قلـــت صـــحيح ذاك لـــو كانـــا      44
    

ــصغيك    - ــي م ــدا و ه ــك هن ــالوا كالم   ق
   

  نجاحــــا فــــي غــــابر األزمــــان     168
    

  حيثمــــا تــــستقم يقــــدر لــــك اهللا-
   

  لــــــصوت أن ينــــــادي داعيــــــان  157
    

ــدى  - ــوا أن أنـ ــي و ادعـ ــت ادعـ   فقلـ
   

ــانو بالــــشام أخــــرى كيــــف   271 ــة  -  يلتقيــ ــة حاجـ ــكو بالمدينـ ــى اهللا أشـ   إلـ
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ــي      44 ــألت بطنـ ــد مـ ــدا قـ ــال رويـ   مهـ

    
  امـــتأل الحـــوض و قـــال قطنـــي   -
   

ــنن     154 ــر سـ ــي خيـ ــساعين فـ ــنن الـ   سـ
    

  رب وفقنــــي فــــال اعــــدل عــــن-
   

ــا   312 ــب و العيونـــ ــن الحواجـــ   و زججـــ
    

  إذا مــــا الغانيــــات بــــرزن يومــــا-
   

ــين   208 ــالل مبــــ ــسيناه ضــــ   ت فنــــ
    

   وال تــزال ذاكــر المــو  صــاح شــمر -
   

  ألمـــــا تعرفـــــوا منـــــا اليقينـــــا  162
    

  إلـــيكم يـــا بنـــي بكـــر إلـــيكم    -
   

ــا    ــن و يرتمينــــ ــب يطعــــ   كتائــــ
    

ــنكم   ــا و مــ ــوا منــ ــا تعرفــ   ألمــ
   

ــوائج ألمـــــسلمينا    132 ــضي حـــ   فلتقـــ
    

ــريش  - ــر قـ ــابن خيـ ــت يـ ــتقم أنـ   لـ
   

    اال إن ظــلــم نــســــه المـــرء بيـن   178
ــزاد حتــــى ن   258 ــه ألقاهــــا و الــ   علــ

    
ــه    - ــف ر حل ــي يخف ــصحيفة ك ــى ال   ألق
  

  لــــضمغهماها يقــــرع العظــــم نابهــــا  269
    

ــضغمة   - ــب ل ــسي تطي ــت نف ــد جعل   و ق
   

ــك اهللا  263 ــك اهللا لـــــــــ   لـــــــــ
    

ــى ذاك - ــك اهللا علـــــــ   لـــــــ
   

ــه     315 ــن جللـ ــاة مـ ــضي الحيـ ــدت اقـ   كـ
    

ــه - ــت فــــي طللــ ــم دار وقفــ   رســ
   

ــه   121 ــة كاهلــ ــاء الخالفــ ــديدا بأعبــ   شــ
    

  د بـــن اليزيـــد مباركـــارأيـــت الوليـــ-
   

ــه    315 ــه و جهرمـــ ــشتري كتانـــ   ال يـــ
    

ــه  - ــاج قتمـ ــلء الفجـ ــد مـ ــل بلـ   بـ
   

  ناديــــت القبــــور فلــــم يجنبــــه     161
    

ــا - ــدءا ولمــ ــورهم بــ ــت قبــ   فجئــ
   

ــاس ذووه     97 ــن الن ــضل م ــرف ذا الف ــا يع   إنم
    

  أفــضل المعــروف مــالم تبــذل بــه الوجــوه-
   

55 
313 

  و ال ســــابقا شــــيئا إذا كــــان جائيــــا 
    

ــضى   - ــا م ــدرك م ــست م ــي ل ــدالي أن   ب
   

107 
 
292 

  مغلغلــــة و خــــص بهــــا أبيــــا    
    

ــا  ــالن حافيــ ــت اهللا رجــ ــارة بيــ   زيــ
    

ــي - ــرين عنــ ــغ الحــ ــن بلــ   إال مــ
   
ــة  - ــى بخفيـ ــا زرت ليلـ ــي إذا مـ   علـ
   

  وجهـــك بـــالعنبر و المـــسك الزكــــي     110
    

  أبيـــت اســـري و تبيتـــي تـــدلكي   -
  

  فحـــسبي مـــن ذي عنـــدهم ماكفانيـــا     94
    

  وســـرون لقيـــتهم فإمـــا كـــرام م -
   

  كفـــى الـــشيب و اإلســـالم للمـــرء ناهيـــا   174
    

ــا - ــزت غاديــ ــرة ودع إن تجهــ   عميــ
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      علي بن أبي طالب

ــن   - ــسان االلك ــن ل ــصلح م ــو ي   النح
    

  و المـــرء تكرمـــه إذا لـــم يلحـــن
   

24  

ــدره   - ــن ق ــه ع ــشريف يزيل ــن ال   لح
    

ــين   ــاظ األع ــن لح ــسقط م ــراه ي   وت
   

  

ــا - ــوم اجلهـ ــن العلـ ــت مـ   وإذا طلبـ
    

ــسن  ــيم األلـ ــا مقـ ــا منهـ   فاجلهـ
   

  

    أبو حيان األندلسي
   

  

ــراوده - ــيء ت ــالعلم ش ــم ال ك ــو العل   ه
    

ــده   ــح قاص ــه و انج ــاز باغي ــد ف   لق
   

24  

ــا فـــضل اإلنـــسان إال بعلمـــه-   ومـ
    

  و مــا امتــاز إال ثاقــب الــذهن وأقــده
   

  

    ابن الوردي
   

  

ــر - ــالنحو احتقـ ــل بـ ــد فالجاهـ   وبعـ
    

  اذكـــل علـــم فاليـــه يفتقـــر   
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– حممد عبد اهللا غسان – حتقيق ووضع مقدمته – لذي الوزارتني بن اخلطيب –اإلحاطة يف أخبار غرناطة  -4

  1973-1323 /2 القاهرة ط-مكتبةاخلاجني

 – رجب عثمان حممد – حتقيق وشرح ودراسة - أيب حيان األندلسي– اإلرتشاف الضرب من لسان العرب -5

  1998 -1/1418القاهرة ط–مكتبة اخلاجني 

  ط .ت ال . ال– مصر – طبعة مصطفى بايب احلليب - خالد األزهري– األزهرية -6

 مطبوعات جممع اللغة العربية دمشق - األزهية يف علم احلروف علي بن حممد املهدوي، حتقيق عبد املعني امللوحي-7

  1/1981ط–

- بريوت –سود دار الكتب العلمية  حتقيق حممد باسل عيون ال-  جار اهللا الزخمشري–أساس البالغة  -8

    1998 - 1/1419ط

بريوت – شركة األرقم بن أيب األرقم – حتقيق بركات يوسف هبود -  أيب الربكات بن األنباري– ة أسرار العربي-9

   1999 - 1/1420 ط–

   ملحق باملوطأ– السيوطي – إسعاف املبطأ برجال املوطأ - 10

 بريوت -  الناشر دار الكتاب العريب –فايز الترحيين:  راجعه وقدم له–وطي السي– األشباه والنظائر يف النحو - 11

  1996- 3/1417ط

 دار املعارف –حممد أمحد شاكر وعبد السالم حممد هارون : حتقيق وشرح – ابن السكيت – إصالح املنطق - 12

  1/1987 ط–مصر

 بريوت              – عر والتوزيشار الفكر للن د- حممد األمني الشنقيطي– أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن - 13

    1995- 1415ط 

   1994-  مصرة الناشر مكتب– ابوبكر عبد الرزاق – حتقيق –إعجاز القرآن أليب بكر البقالين  - 14

  1/2005 غازي عامل الكتب بريوت ط زهري– حتقيق -  البن جعفر النحاس–عراب القرآن  إ- 15

-القاهرة–دار احلرم للتراث-فتح اهللا امحد سليمان: حتقيق- البن خالويه–آن عراب ثالثني سورة من القر إ- 16

  1/2003ط

   81-1/1401 ط- دار االفاق اجلديدة بريوت-  البن هشام األنصاري- إعراب عن قواعد اإلعراب - 17

- 1426مصر ط- دار املعرفة اجلامعية. حممود سليمان ياقوت:  حتقيق– السيوطي –اإلاقتراح يف أصول النحو  - 18
2006   
   3مصر ط–دار املعارف –حممد شاكر وهارون – حتقيق -األصمعيات لعبد امللك ابن قريب - 19
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   1999-4/1420 ط– بريوت– مؤسسة الرسالة – حتقيق الفتلي–أيب بكر بن السراج: األصول يف النحو - 20

- مصر– للتراث،طنطا ةصحاب دار ال- حممد أبو اخلري-  األصول والثوابت للقراء السبعة من طريق الشاطبية- 21

1422-2002  

- 2/1422     ط-  مصر–طنطا- للتراثةدار الصحاب- حممد علي الضباع-  اإلضاءة يف بيان أصول القراءة- 22
2002   
  ت . ال-حممد عودة سالمة مكتبة الثقافة الدينية، مصر: حتقيق– البن السكيت – األضداد - 23

  6/1984ط–بريوت –لم للماليني دار الع. يخلري الدين الزر كل–اإلعالم  - 24

حممد احلسني األعرجي : موفم للنشر تقدمي-  منشورات سلسلة أنيس– أليب الفرج االصفهاجي – األغاين  - 25

   1992–اجلزائر 

 بريوت – الدار التونسية للنشر ودار الثقافة - جلنة من األدياء:  حتقيق- أليب الفرج األصفهاجي– األغاين  - 26

    6/1983ط

- 1423ط– بريوت – دار الكتب العلمية –حممد عبد اجلواد األصمعي :  ضبط –مــايل أليب علي القايل  األ-
2002  
 اليب الربكات ابن األنياري حتقيق حممد حمي - اإلنصاف يف مسائل اخلالف، بني النحوين البصريني والكوفيني- 27

  2003-1/1424ط–بريوت - املكتبة املصرية صيدا–الدين عبد احلميد 

   81-1/1401ط–دار االفاق اجلديدة ـ بريوت -  الزخمشري- االمنودج يف النحو- 28

  – 6/1996بريوت ط– دار النفائس - مازن املبارك- حتقيق- البن القاسم الزجاجي– اإليضاح يف علل النحو - 29

  2002-1/1422ط–اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة - البحث العلمي- 30

، ودرر دغرر الفوائ(أمايل املرتضى 1/1414 السعودية ط– الرياض – خزمية نار اب د– ألفية ابن مالك - 31

  2/1967ط–دار الكتاب العريب -  حتقيق أبو الفضل ابراهيم–الشريف املرتضى - )القالئد

على موسى -ةحتقيق ودراس-  بن مجعة املوصليزلعبد العزي– ملحق بنشر ألفيته -  ألفية ابن معط يف النحو- 32

  1/2007ط–اجلزائر –ار البصائر د–الشوملي 

دار الفكر – حممد إبراهيم لحتقيق أبو الفض- انباه الرواة يف طبقات اللغويني والنحاة للقفطي علي بن يوسف- 33

  1986ط–بريوت 

  نشر مبادة - حممد املهدي عبيد احلي–حتقيق ودراسة - البن مالك-  أجياز التعريف يف علم التعريف- 34

فرحات عياش -حتقيق ودراسة-لشمس الدين القباقيب-ح الكنوز يف القراءات األربعة عشر إيضاح الرموز ومفتا- 35

  1995-  ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر –36

 – ودار العلوم والثقافة – دار القلم دمشق –حسن اهلنداوي :حتقيق – أيب علي ي إيضاح الشعر للفارس- 37

  1987-1/1407 ط-بريوت

   العلمية بريوتبدار الكت-امساعيل باشا البغدادي-الذيل على كشف الظنون إيضاح املكنون يف - 38

 1992- 1413 ط
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 2005- 1/1426ط-تدار صادر بريو-حتقيق زكار سهيل–للحافظ ابن كثري –البداية والنهاية  - 39

 الت.الط-بريوت– دار املعرفة - عبد الرمحان الشوكاين- البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع - 40

مهد - مكة- جامعة أم القرى-فتحي أمحد علي الدين–حتقيق ودراسة -البن األثري–يع يف علم العربية البد - 41

  1/1419البحوث العلمية ط

دار الغرب - عياد ابن عيد التبييت: حتقيق ودراسة.البسيط يف شرح مجل الزجاجي البن أيب الربيع  - 42

 1986-1/1407ط–بريوت - اإلسالمي

ضمن الفتح اللطيف أليب حفص الزموري - املكودي عبد الرمحان–ريف البسيط والتعريف يف علم التص - 43

 1991اجلزائر ط– ديوان املطبوعات اجلامعية -القسنطيين

بريوت –دار الفكر – حممد إبراهيملحتقيق أبو الفض– السيوطي–بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  - 44

  1979ط

 دار االرقم بن -بركات يوسف هبود:  ضبط وتعليق–اري البن االني-البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث - 45

 .الت–بريوت –أيب االرقم 

 )أعد النظر فيه (2002- 1423بريوت-دار الفكر–البن حجر العسقالين–بلوغ املرام يف أدلة األحكام  - 46

 –دار الكتب العلمية - إميل بديع يعقوب وحممد نديل طريفي:  اجلوهري حتقيق-تاج اللغة وصحاح العربية - 47

 1999- 1/1420ريوت طب

–مديرية الثقافة - الصديق حاج أمحد:صاحبه -هـ14ق-هـ11من قرن–التاريخ الثقايف إلقليم توات  - 48

 1/2002اجلزائر ط- أدرار

  .1987بين ميزاب يوسف بن باكري املطبعة العربية غرداية طتــــاريخ  - 49

  امش الكتاب–األعلم الشنتمري –حتصيل عني الذهب يف معدن جوهر األدب  - 50

–اجلزائر–دار املدين -  حممد بوزواويط حممد حمي الدين ضب–التحفة السنية يف شرح املقدمة األجرومية - 51

  2003ط

 الط الت –إلبن الوردي –التحفة الوردية  - 52

 مكتبة اخلاجني القاهرة- عبد السالم حممد هارون–حتقيق النصوص ونشرها  - 53

– املكتبة العربية - مصطفى الصاحلي عباس–حتقيق –ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد البن هشام  - 54

 1/1986ط-بريوت

–دار الغرب اإلسالمي - عبد الرمحان العتيمني-حتقيق- للخوارزمي صدر األفاضل) شرح املفصل(التخمري - 55

 1/1990ط–بريوت 

 هـ1333-حيدر أياد الدكن اهلند مطبعة دائرة املعارف - لشمس الدين الذهيب–تذكرة احلفاظ  - 56

 الط–الت - مصر–املكتبة التوفيقية - خريي سعيد–حتقيق –ري احلافظ للمنذ-الترغيب والترهيب - 57

  1994ط-اجلزائر–ديوان املطبوعات اجلامعية – عبد اجلدار تومة – يف العربية لدية والتضمني يف االفتعاعالت - 58

  1991- اجلزائر –رقم للنشر –سلسلة أنيس -للشيخ احلفناوي–تعريف اخللف برجال السلف  - 59



 396

 
 
 
- مصر– ع مكتبة القرآن للنشر والتوزي– حممد علي س حتقيق أبو العبا–يف اجلرجاين  الشر–التعريفات - 60

  2003ط

وزارة –مجيل عبد اهللا عويضة ،سلسلة كتاب الشهر : حتقيق–البن النحاس املصري –قية على املقرب التعل - 61

 2004 - 1424ط– عمان –الثقافة األردنية 

–دار املعرفة - تقدمي ومراجعة مروان سوار–دين السيوطي جالل الدين احمللي، وجالل ال–تفسري اجلاللني  - 62

 الت–لبنان –بريوت 

-1/1402 ط- بريوت –دار املسرية– حتقيق عفيف عبد الرمحان – أليب حيان االندلسي–تقريب املقرب - 63
1982 

 بدار الكت-عبد اهللا حممد اخلليلي–وضع حواشيه -البن اجلزري-تقريب النشر يف القراءات العشر - 64

  2002-1/1423ط–ريوت ب- العلمية

 1999- 2/1419بريوت ط–عامل الكتب –حتقيق كاظم حبر املرجان -التكملة أليب علي الفارسي - 65

- 1/1423ط–صيدا لبنان –حتقيق ياسني األيويب، املكتبة العصرية – القزويين نجلالل الدي-تلخيص املفتاح - 66
2002 

دار السالم –حممد علي فاخرواالخرين : حتقيق – شر اجليظللمحب نا- متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - 67

 1428-1/2007ط- مصر

دار –دراسة وحتقيق، معيض بن مساعد العويف -أليب بكر السنتريين- تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب - 68

 1/1989ط–القاهرة –املدين 

 ط    –دار القلم دمشق-حتقيق حسن هنداوي- البيب حيان األندلسي-التنييل والتكميل يف شرح التسهيل - 69

1420-2000  

 1332- حيدر أياد الدكن- بن حيىي املعلمين عبد الرمحا–تصحيح- ينالبن حجرا لعسقال-ذيب التهذيب - 70

 هـ

- الت–حممد علي النجار –حتقيق حممد عبد السالم هارون مراجعة –أليب منصور األزهري –ذيب اللغة  - 71

 الط 

–تعليق عبد الرمحان علي سليمان شرح و) شرح املرادي(توضيح املقاصد يف شرح ألفية ابن مالك  - 72

 دار الفكر العريب مصر - 1/2001ط

 1997-2/1418ط- اجلزائر–دار هومة - حممد بن موسى الشر ويين- التوضيح لرواية ورش - 73

مصر –مجال الدين حممد شرف دار الصحابة طنطا –حتقيق – أليب عمرو الداين- التيسري يف القراءات السبع - 74

-2006 

املكتبة العصرية – إبراهيم لحتقيق حممد أبو الفض-  أليب منصور الثعايب–ملنسوب ب يف املضاف واقلومثار ال - 75

  2003-1/1424لبنان ط-صيدا
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الشيخ صاحل بن عبد السميع األزهري مكتبة الرحاب – الثمر الداين شرح الرسالة ابن أيب زيد القريواين - 76

  1987- اجلزائر 

دمشق - حممد الشريف الزيبق طبعة املالح : حتقيق–إلبن هشام األنصاري –اجلامع الصغري يف النحو  - 77

  1968 - 1/1388ط

  1957طبعة باريس –حتقيق أبو شنب –اجلمل أليب القاسم الزجاجي  - 78

بريوت –دار األفاق اجلديدة –فخر الدين قباوة –حتقيق –ابن القاسم املرادي – الداين يف حروف املعاين ىناجل - 79

  2/1983ط  

دار –مجع وتصحيح خالد حممد العطار –اموع الكامل للمتون ضمن – تاج الدين السبكي –مجع اجلوامع  - 80

  2005- 1/1426ط–لبنان -الفكر بريوت  

–شركة األرقم بن أيب األرقم –عمر فاروق الطباع -شرح وضبط–أليب زيد القرشي –  مجهرة أشعار العرب - - 81

  الت–الط –لبنان –بريوت   

  1/1987ط–بريوت –ر العلم للماليني دا–رمزي منري بعلبكي : حتقيق–مجهرة اللغة إلبن دريد  - 82

دار النفائس  – صنعة إميل بديع يعقوب – عالء الدين بن علي اإلربلي –جواهر األب يف معرفة كالم العرب  - 83

  1/1991ط-بريوت

 –بريوت لبنان –دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع –حاشية ابن حاج على شرح االجرومية األزهري  - 84

   2000-1421ط

 1997-1/1417 ط–بريوت – دار الكتب العلمية –ن على شرح االمشوين على األلفية حاشية الصبا - 85

 الت-الط- مصر–املكتبة التوفيقية – يس على شرح التصريح األزهري - حاشية - 86

بريوت –دار الشروق – عبد العال سامل مكرم –حتقيق وشرح – البن خالويه –احلجة يف القراءات السبع  - 87

 1981- 4/1401ط

 منشورات وزارة الثقافة –حتقيق عبد املعني امللوحي،وأمساء احلمصي –جري هبة اهللا بن علي محاسة ابن الش - 88

 1/1970 ط–سوريا دمشق 

 الت- بريوت الط- ضبط لويس شيخو–محاسة البحتري  - 89

 1/1988ط–بريوت –دار اجليل ودار الفكر –عبد السالم حممد هارون : حتقيق–أليب عمرو اجلاحظ –احليوان  - 90

مكتبة اخلاجني –حتقيق حممد عبد السالم هارون –عبد القادر البغدادي –ب لباب لسان العرب خزانة األدب ول - 91

  1986- 1406-  القاهرة –

  الت .الط–مصر –املكتبة التوفيقية –عبد الرمحان عبد احلكيم : حتقيق–اخلصائص البن جين  - 92

 هـ1322ط– مصر –املطبعة الرمحانية –اخلزرجي –خالصة ذيب الكمال  - 93

-1/1406ط- دار القلم دمشق–حتقيق أمحد اخلراط –للسمني احليب – يف علم الكتاب املكنون نصوالدر امل - 94
1986 

 بريوت لبنان -1988- آب أغسطس24 السنة 10جملة فكرية اقتصادية اجتماعية، العدد –دراسات عربية  - 95

–يونيوه –مايو – حيزران-آيار– 24 السنة 8،7جملة فكرية اقتصادية اجتماعية، العددان  –دراسات عربية  - 96

 1988- لبنان –بريوت 
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 الط .بريوت الت–دار اجليل –ابن حجر العسقالين –الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  - 97

–عامل الكتب –عبد العايل سامل مكرم –شرح وحتقيق –الدرر اللوامع على مهع اهلوامع حممد أالمني الشنقيطي  - 98

 2001 1412-القاهرة 

 الت.الط–بريوت –دار الكتب العلمية –ابن فرحون اليعمري – ب علماء املذهنمعرفة أعياالديباج املذهب يف  - 99

دار -نايف معروف:مجع،وختقيق ) ضمن ديوان اخلوارج شعرهم وخطبهم ورسائلهم (ديوان ابن فجاءة القطري  - 100

  1/1983ط–بريوت –املسرية 

 1982/ 1ط- للغة العربية دمشق جممع ا– حنا مجيل حداد –مجع وحتقيق –ديوان ابن ميادة الرماح  - 101

  بال دار النشر 1/1928ط.حتقيق حممد حسن آل ياسني –سود الدويل  األديوان أيب - 102

 1965-مطبعة جامعة دمشق–شكري فيصل –حتقيق - ديوان ايب العتاهية - 103

- 1401/ ط– السعودية –النادي األديب الرياض - ديوان أيب النجم ألعجلي صنعة وشرح عالء الدين آغا - 104
1981   

حتقيق عبد الستار –صنعة السكري رواية علي النحوي –ضمن شرح أشعار اهلذليني –يوان أيب صخر اهلذيل د - 105

 الط.الت–دار العروبة القاهرة –أمحد فراج 

  هـ1356-النجف العراق–الطبعة احليدرية –مجع أيب هفان بن عبد اهللا اجلفين –ديوان أيب طالب  - 106
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  فهرس املوضوعات

  الصفحة                      املوضوع

  أ                  ةــــاملقدم -

  01                  لــــ املدخ-

  09                  قـقسم التحقي -

  10                     مقدمة الشارح-

  12                   مقدمة تنحصر يف فصول-

  12                       فصل-

  12                   ترمجة ابن آجروم-

  19                     فصـــل-

  19                    و تعريف النح-

  38                     شرح البسملة-

  43                 باب الكالم و ما يتألف منه-

  54                     عالمات اإلسم-

  61                     حروف اخلفض-

  72                     عالمات الفعل-

  76                       احلرف-

  77                     باب اإلعراب-

  84                     أقسام اإلعراب-

  88                اب باب معرفة عالمات اإلعر-

  125                     املعربات قسمان-

  129                     باب األفعال-

  133                     عالمات املاضي-

  136                   عالمات املضارع-

  141                   نواصب املضارع-

  160                     جوازم املضارع-

  173                   باب مرفوعات األمساء-

  175                     باب الفاعل-

  182                ول الذي مل يسم فاعله باب املفع-

  188                   باب املبتدأ و اخلرب-
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    204               باب العوامل الداخلة على املبتدأ و اخلرب-

  204                     كان و أخواا-

  211  إنْ و أخواا -

  219   ظن و أخواا-

  224                     باب النعت-

  226                     املعرفة والنكرة-

  232                       املضمر-

  246                     باب العطف-

  261                     باب التوكيد-

  268                     باب البدل-

  273                   باب منصوبات األمساء-

  273                     باب املفعول به-

  277                     باب املصدر-

  281                 باب ظروف املكان و الزمان-

  285                     باب احلال-

  289                     باب التمييز-

  294                    باب اإلستثناء -

  297                     باب ال-

  299                     باب املنادى-

  305                   باب املفعول من أجله-

  310                     باب املفعول معه-

  312                   باب خمفوضات األمساء-

  314                   املخفوض باحلرف-

  316                   املخفوض باالضافة-

  319                    الشارح خامتة -

  321                  ةـقسم الدراس -

  322                  املؤلـفترمجة  -

  334                   نسبة املخطوط لصاحبه-

  336                  ةــــلدراس ا-

  336                     مقدمة املخطوط-

  338                     خامتة املخطوط-
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  339                     أسلوب الشارح-

  340                     منهج الشارح-

  360                    الشارح مصادر -

  365                  رحـة الشـقيم -

  366                  اخلامتـــــة -

   368                ةــالفهـــارس الفني -

  369                   فهرس اآليات القرآنية-

  379                 فهرس األحاديث و األقوال-

  380                   فهرس الشواهد الشعرية-

  387                   املنظومات اللغوية-

  395                   و املراجع املصادر-

  409                     احملتويات-

  

  

  

   -انتهــــــــى -

  

  


