
 ة العربية السعودية لكالمم

 وزارة التعليم     

 جامعة القصيم    
 كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية

 قسم اللغة العربية وآدابها  
 
 
 

اختيارات سعد الدين التفتازاني النحوية في حاشيته على 
 ودراسة الكشاف جمعا  
 

 (دكتوراهالدرجة )مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على  رسالة
 (الفلسفة في الدراسات اللغوية )دكتوراه

 
 

 إعداد الطالب
 علي كعيبةبن حسين بن اهلل  عبد

 (506111243)الرقم الجامعي/
 

 األستاذ الدكتور إشراف

 الحسن المثنى عمر الفاروق

 بالقسمأستاذ النحو والصرف 
 

 م6464 -6411ه_ 1001 -1004العام الجامعي 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 جامعة القصيم 
 كلية اللغة العربية والد ِّراسات االجتماعية 

 قسم اللغة العربية وآداهبا 
 

 

 

اختيارات سعد الدين التفتازاني النحوية يف حاشيته على الكشاف  
 مجعًا ودراسة 

Syntactic Selections of al-Sa'ad al-Taftazani in his 

Footnotes on Kitāb al-Kashaf. Collection & Study 

 

 عبد هللا بن حسني علي كعيبة      إعداد الطالب: 
  (342119605: )الرقم اجلامعي

    املوافقة على قبول هذه الرسالة استكماالً ملتطلباتمتت 
 الدراسات اللغوية دكتوراه الفلسفة ف ة درج

  لجنة المناقشة والحكم على الرسالة:

أعضاء 
 اللجنة

 االسم
املرتبة  
 العلمية

 التوقيع  التخصص

 املشرف
 واملقرر

 أستاذ  أ.د. احلسن املثىن عمر الفاروق
النحو 
  والصرف

املناقش  
 اخلارجي

 أستاذ  أ.د. يوسف بن حممود فجال
النحو 
 والصرف

 

املناقش  
 الداخلي 

 أستاذ  أ.د. سليمان بن علي الضحيان
النحو 
  والصرف

 م 2020/  11/ 07هـ، املوافق:   1442/ 3/ 21السبت:  يف يوم  
 



 
 اإلهداء

 
 إلى من فضلهم عليَّ ال يُنسى أبداً..

 إلى من أعطوني الحب، وغرسوا فيَّ العطاء..
 إلى روح أبي الطاهرة..

 إلى أمي الغالية التي غمرتني بحنانها وعطفها ودعائها..
 إلى زوجتي ورفيقة قلبي ودربي..

 إلى فلذات كبدي وقرة عيني أوالدي..
 لي نعم السند.. إلى إخوتي األعزاء الذين كانوا

 إلى أساتذتي األفاضل الذين تتلمذت على أيديهم..
 إليهم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع..

 سائاًل المولى عز وجل أن ينفعني به يوم ألقاه، وأن يجزيهم خير الجزاء.
 
 

 الباحث                                                
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اختيارات سعد الدين التفتازاني النحوية في حاشيته على الكشاف 

 جمعاً ودراسة

 إعداد الطالب
 اهلل حسين علي كعيبة عبد

 
 ملخص الرسالة

 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممدد وعلدى هلدص وهد  ص 

 أمجعني وبعد:
حلصددددلى علددددى كروددددة الدددددت لراة   الدراسددددا  قُدددددمه اددددلة الرسددددالة اسدددد  ما   مل  ل ددددا  ا

اللغليدددة،  صدددص فدددل وهدددرف، وقدددد  ادددمره مجددد  وكراسدددة از يدددارا  سدددعد الددددي  ال   دددا ا  
الر ليددة   شاشددي ص علددى ال ادداف، وال ادده عدد  وملددلك اددلا العدداا، وبيددا  مر ل ددص   الر ددل 

 العريب. 
ا ز يددددار وأسدددد ابص، وقددددد وددددال  اددددلة الرسددددالة   م دمددددة، و مليددددد  ددددد ه  يددددص عدددد  معدددد  

وال عريدده شاشددية ال   ددا ا  و  سدد، ال ادداف، وال عريدده بسددعد الدددي  شيا ددص وه ددارة،   تاندده 
 الرسالة  قسمني: 

 ال سم األوى: كراسة  ليلية للمسائل الر لية  ل عه على  ال ة  صلى: 
، صددددلبا املر، و املر لعددددا ، وياددددم أربعددددة م اشدددد    ال صددددل األوى: از يارا ددددص   األ ددددال

 ، واأل ال امل رية.اجملرورا و 
، أش ددام ال عددل املا دد ، وي اددم   ال ددة م اشدد  ادد :   األ عدداى صال صددل الينددا : از يارا دد

 .أش ام  عل األمر، و أش ام ال عل املاارعو 
احلددروف  دد، ، و احلددروف العاملددة، وياددم م  ينددني  ددا: ال صددل الينالدد : از يارا ددص   احلددروف

 .العاملة
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 مخسة  صلى: ويام : كراسة مرملجية وال سم الينا
 مرملجص   ا ز يار. ال صل األوى:
الددددت اع مددددد عليملددددا،  ال  دددد  وياددددمل م  ينددددني  ددددا: مصدددداكرة   از يارا ددددص ال صددددل الينددددا :

 .لعلمالامصاكرة م  و 
، األسدددديت الر ليددددة  م  ينددددني  ددددا:  األسدددديت الددددت قامدددده عليملددددا از يارا ددددص :لدددد ال صددددل الينا

 .األسيت الع ليةو 
ملق دص  و ملاكا دص وي ادم  أربعدة م اشد  اد :: ملق دص مد  املدلاا  الر ليدة وارابد صل الال 

 .او ملاكا ص، و ملق ص م  ال خماري، و ملق ص م  ال ل يني، و م  ال صريني
مدددا اسدد  اللي ص وم ابع ددص   وياددم  ال ددة م اشدد  ادد :  :   ددلا از يارا ددصاميتال صددل اخلدد

 . أ ر از يارا ص   م  وال بعدة، و أله اهبامدا كق ص   نس ة األقلاى ، و از يارا ص
 يل  الة ال صلى زا ة  امره أام الر ائج الت  لهل إليملا ال    وا :

أ  احلاشددية شددرف ل  سدد، مدد  أاددم ال  اسدد، الددت عريدده باللغددة والر ددل، وادد  هزددر ه ددار  -1
 السعد العلمية.

ربيدددة وامسدددالمية يددددى علدددى أ  السدددعد إمدددام مددد  أئمدددة عصدددرة، لدددص مادددارتة   العلدددلم الع -2
 ذلك مؤل ا ص امل رلعة   شىت اجملا  .

ا ادددد ه شخصددددية السددددعد بلنددددص فددددلي ت دددد، لددددص و نددددص   از يارا ددددص ذو شخصددددية قليددددة  -3
 مس  لة.
م قارئيملدا،  ملدل ط أو وا دكا   السعد ع  ال رالا  ال رهنية، وقرائملا، وأن ر على م   ل د -4

 مل لا رة والااذة أشيانا . يع د   از يارا ص بال رالا  ا
اع مددد السددعد   از يارا ددص علددى األهددلى الر ليددة    ين يدده قلاعدددة، وكعددم از يارا ددص،  -5

  اا م بالسماع، وعمل بال ياس، وأزل باممجاع، واس ص اب احلاى.
 أ  السعد    ال  از يارا ص يس، على هنج ال صريني، وي لى ب لهلم. -6
ذادددد  إ  مددددا ذادددد  إليددددص ال ل يددددل  إذا عا ددددد قددددلهلم   ددددصياراأ  السددددعد   بعدددد  از  -7

 السماع.
وا ددق السددعد ال خماددري   أ لدد  املسددائل، وقددد دال ددص إذا ووددد األقددرب إ  الصددلاب،  -8

 ال خماري ا  الت أظملر  شخصي ص الر لية.  يملا املسائل الت زاله السعد 
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عدددربني الدددلي  مجعدددلا بدددني امعدددراب ان دددرك السدددعد بددد ع  اترال   از يارا دددص،  ملدددل مددد  امل -9
 واملع ، وقد راعى ذلك   أعاري ص، ور   تل إعراب   ي راس  م  املع .

،    ملرس األقلاىو ال الة اخلا ة  ملرس اتيا  ال رهنية، و ملرس الاعر، و ملرس األميناى و 
 املصاكر واملراو ، وأز،ا   ملرس مل لعا  ال   .

 هلى اهلل وسلم على ن يرا حممد وعلى هلص وه  ص أمجعني.واحلمد هلل أو   وهزرا ، و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 المقدمة
 

 وتتضمن:      
 .مشكلة البحث وتساؤالته           

 الموضوع وأسباب اختياره.ية ـــــــــــــــــأهم          
 الدراسة. أهـــــــــــــــــــــــــــــداف          
 .ابقةــــــات الســـــــدراسال          
 أقسام الدراسة.          
 الدراسة.ج ــــــمنه          
 الصعوبات التي واجهت الباحث.         
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 المقدمة
احلمددد هلل أهدددة هددد الددلاتري  الادداتري ، هدددا  يليددق  ددالى ووملددص وع دديم سددل انص، الددلي 

رددددا  ك ئددددل علددددى قدر ددددص، الددددلي وعدددل السددددملا  واألر  شددددلااد علددددى ع م ددددص، ووعدددل ال ائ
اهدد  ى اللسددا  العددريب لسددانا  ل  ابددص الع يدد ، وعلمرددا لغددة ال ددره  ل دددبر معانيددص، وووددلة إعرابددص، 
والصالة والسالم على سيدنا حممد م  اف الرهة، وتاشده الغمدة، أ صدل الرداس لسدانا ، وأقدلاام 

  يلم الدي . بيانا ، وعلى هلص وه  ص الغر امليامني، وم    عملم بإشسا  إ 
 أما بعد:

وأبدا   يدص تدل ادددي  ،أوكع  يدص سد  انص و عددا  علدم تدل شد ل ال درا مر د  العلدلم، ال ره  د
 ،  اع   السله واخلله بدراسة ت اب اهلل ع  وول، وان   لا عليص شرشا ، و  س،ا ، وبياندا ،و  

ويسددد خرك ش دددم  ش دددام دددكا تدددل ذي  ددد  مردددص يسددد مد وعليدددص يع مدددد  ال  يدددص يسددد ر ط مردددص األ
وال يدا  اخل ل مد  الصدلاب، والر لي ي ين مرص قلاعد إعرابص ويرو  إليص   معر ة ، احلالى واحلرام

ومد  ت د    اسد، ال دره  ، يمل دي بص إ  شس  الر ام ويع د  مسدالك ال ال دة   هدلك ال دالم
 ائ دة مد  َق ِدَل ش   بعراية  لل خماري،   د ع  ش ائق  لام  ال ر يلال را    س، ال ااف 

، اا مددده األئمدددة واني  دددني  ي ملدددر ذلدددك مددد  زدددالى  ردددلع كراسدددا م شللدددص، وتينددد، مرملدددا شدددلا  
بالدراسددة ال ال يددة، تمددا اا مدده باملسددائل اللغليددة والر ليددة و ،اددا ضددا شددلا ال ادداف  ل ددي ا  

ا    شاشدي ص ، وم  اؤ ل العلمال واني  ني سعد الدي  مسعلك ب  عمر ال   دا  و لي ا  و ر ي ا  
وقددد أشددار علدد ة سددعاكة األسدد اذ الدددت لر سددليما  الادد يا  بدراسددة از يارا ددص  علددى ال ادداف،

الر لية   شاشي ص على ال ااف، ون را  أل  احلاشية  ، م  لعة،   د أمدد  سدعاكة األسد اذ 
الدت لر سليما  بد ع  الرسدا املخ ل،دة، وشصدله علدى أزدرا مد  األث ال اشد  علد  حممدد 

ني الدولة، وبعد ا ،الع على املخ لط أوق ين أسللب السدعد   كراسدة املسدائل الر ليدة، شس
و،ري  دددص   ال  ليدددل واملراقادددة، وبعدددد ملا  دددة املادددرف أسددد اذي ال ددددير سدددعاكة األسددد اذ الددددت لر 

از يددارا  سددعد الدددي  احلسدد  امليندد  علددى املل ددلع و  يدد ة ق، ك عددين ل  دددا املل ددلع بعرددلا :  
 (. ا ا  الر لية   شاشي ص على ال ااف مجعا  وكراسةال  
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 مشكلة البحث وتساؤالته:  
  ميندددل ماددد لة ال  ددد    إبدددرا  از يدددارا  السدددعد   شاشدددي ص علدددى ال اددداف مددد  زدددالى 

 األسئلة ات ية: ع اموابة 
 ما املسائل الر لية الت تا  للسعد از يار  يملا؟ وما ملقه الر اة مرملا؟ -1
 رملج السعد الر لي   املسائل الت ناقاملا ؟ما م  -2
 ما األهلى الر لية الت يس رد إليملا السعد   از يارا ص   تل مسللة؟  -3
 ما املصاكر الت اع مد عليملا السعد   از يارا ص؟ -4
 ما ملا  السعد الر لي م  زالى از يارا ص؟  -5
 .ز يارا ص؟ما أ ر السعد   م  وال بعدة، وما ملق ملم م  ا  -6
 الموضوع وأسباب اختياره:أهمية   

 :  ما يليتإ  كراسة از يارا  السعد الر لية هلا أ ية ت ،ة، و  ال الة األ ية 
 شرف ل  س، م  أام ال  اس، الت عريه باللغة والر ل.الة احلاشية  أ  -1
 م أ ر ت ،  يم  بعدام. أهنا ألشد العلمال امل  ي  اللي  زدملا اللغة العربية، وتا  هل -2
جلملدددلكة اجلليلددة   زدمددة اللغدددة  الر  ددة     صدديل ال دددلى عدد  سددعد الددددي  ال   ددا ا    ددديرا   -3

العربيددة،   اندده لددص از يارا ددص واو ملاكا ددص الر ليددة الددت  دددى علددى إملددام بددالر ل، ضددا وعلددص يصدددر 
 أش امص، ويدق باز يارا ص بين ة  امة.

 ادمره هرال ت دار ، لمية لل  اب،  إنص ت داب شا دل اسدائل الر دلال اه ع  ال يمة الع -4
 ودددداك، وابدددد  السددددراك، واألز ددددا، واملددددا  ، واملدددد ك، وال الر ددددليني امل  دددددمني تسددددي ليص، وال ددددرال،

 ال خماري، وال ارس ، و ،ام.واجلروا ، و 
كراسددددددة ال  دددددداب كراسددددددة   ددددددني مرملجددددددص مدددددد  شيدددددد  مصدددددداكرة، واألهددددددلى الر ليددددددة  يددددددص،  -5
 ص ل ا ص، وشدوكة.وم
 حي ق إ  اجل ل األوى مرملا   ال ال ة والر د.أ  الة احلاشية خم ل،ة وا  -6
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 :دراسةأهـــــــــــــــــــــــــــــداف ال 
 و دف كراسة الة ا ز يارا  إ  ما يليت:

 مرملا. اقه الر اةاز يار  يملا، وكراس ملا، وبيا  ملق ص، ومل  لسعدمج  املسائل الر لية الت تا  ل -1
   عر  املسائل، ومراقا ملا. السعد بيا  مرملج  -2
   از يارا ص، وملق ص م  تل مرملا.السعد كراسة األهلى، واألكلة الت اع مد عليملا  -3
 بيا  مصاكر السعد الت اع مد عليملا   از يارا ص م  العلمال وال   . -4
 ى از يارا ص.ال اه ع  ملا  السعد الر لي، وذلك م  زال -5
 ال اه ع  أ ر السعد   م  وال بعدة. -6

 الدراسات السابقة:
دددددد   يدددق اجلددد ل األوى شاشدددية العالمدددة سدددعد الددددي  ال   دددا ا  علدددى ال اددداف لل خمادددري، 1

 م.1978ه/1398رسالة كت لراة، ع د ال  اف عيسى ال بري، وامعة األ ار، 

ق لل اشددية مدد  أوى ال  دداب إ  هنايدددة واددلة الرسددالة   لدده عددد  مل ددلع شيندد   ملدد    يددد
سدلرة هى عمدرا     صددص ال ال دة والر دد ومل ددلع شيند  ي علدق باز يددارا  السدعد الر ليددة   

( مدد  سددلرة يددلنيت، ومدد  سددلرة   إ  57شاشددي ص علددى ال ادداف مدد  أوى ال  دداب إ  اتيددة  
 ( م  سلرة حممد عليص الصالة والسالم.22اتية  
ي  ال   دا ا  ووملدلكة الر ليدة والصدر ية" رسدالة كت دلراة لل اشد  عدامر ددد "الاديا سدعد الدد2

 م.1993السعيد ع د ربص، وامعة األ ار، 

واددلة الرسددالة   لدده عدد  مل ددلع شيندد    أهنددا  راولدده وملددلكة الر ليددة والصددر ية   ه ددارة 
 العلمية بيرما ي علق مل لع شين    از يارا ص الر لية   شاشي ص على ال ااف.

 أقسام الدراسة:
 اددمره ز ددة الدراسددة أ  ي ددل  ال  دد  قسددمني، يسدد  ملما م دمددة، و مليددد، وي لل ددا     

 زا ة، و ملارس م رلعة، وقد وال  أقسام الدراسة على الر ل اتيت:
: ذتدددر   يملدددا ماددد لة ال  ددد ، وأ يدددة املل دددلع وأسددد اب از يدددارة، وأادددداف المقدمـــة -

   الت واومله ال اش  أ رال العمل.الدراسة، ومرملج الدراسة، والصعلبا
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ال عريدده شاشددية ال   ددا ا ، و  سدد، ، و ا ز يددار الر ددلي، وأسدد ابص راولدده  يددص  التمهيــد: -
 شيا ص وه ارة. سعد الدي  ال   ا ا ، وال عريه بال ااف
ذلك    ال ة  صلى و ، بعنوان: اختياراته دراسة تحليلية الدراسةالقسم األول من وتا  

 .از يارا ص   احلروفو  ،  األ عاى صاز يارا ، و  يارا ص   األ الازا : 
  وحي لي على مخسة  صلى: وأما القسم الثاني فكان بعنوان: اختياراته دراسة منهجية،
مصددداكرة    كراسدددة اليندددا ال صدددل تدددا  ال صدددل األوى لدراسدددة مرملجدددص   ا ز يدددار. وتدددا  

 األسيت الت قامده عليملدا از يارا دص لدراسة الينال  صل الم  ال   ، والعلمال. وتا   از يارا ص
ملق ددص  لدراسددة الرابدد ال صددل  ، وتددا األسدديت الع ليددة الينددا ، و األسدديت الر ليددة  م  ينددني، األوى 

اليندا  ملق دص ، و األوى ملق دص مد  ال صدرينيو ملاكا ص، و يص أربعة م اشد ، م  امللاا  الر لية وا
اخلدداميت لدراسددة ال صددل . وتددا  الرابدد  او ملاكا ددص، و  خماددريملق ددص مدد  ال الينالدد ، و مدد  ال ددل يني
الينددا  مدددا ، و األوى مدددا اسدد  اللي ص وم ابع ددص   از يارا ددص   ال ددة م اشدد ،    ددلا از يارا ددص

 .أ ر از يارا ص   م  وال بعدة الينال ، و كق ص   نس ة األقلاى أله اهبا
.   ذيلده إليملدا مد  زدالى الدراسدةأادم الر دائج الدت  لهدله    دد  ادمره: الخاتمة وأما
  ال رية ال  صيلية لل   . ال ملارسال    ب

 الدراسة:منهج  -
املددرملج األسدداس   برددال أودد ال ال  دد  بام ددا ة إ  املددرملج املددرملج اللهدد   ال  ليلدد  تددا  

 امل ار  و  ا  للخ لا  ات ية:
 ر ي ملا شسد  وروكادا   كراسة املسائل الر لية الت تا  للسعد  يملا از يار أو رأي، و  -1

 احلاشية. 

، ال صددل األوى: از يارا ددص   األ ددال قسددم ال اشدد  املسددائل الر ليددة إ   ال ددة  صددلى: -2
 .ال صل الينال : از يارا ص   احلروف،   األ عاى صال صل الينا : از يارا 

عدراب ع  املسدللة مد  ذتدر اتيدة ال رودة، ووودلة إ قص،ة صدير املسائل الر لية ا دمة  -3
 الاااد م  اتية،   أورك قلى ال خماري.

إيدددراك ندددص تدددالم السدددعد الدددلي حي دددلي علدددى ا عدددكا ، أو امللا  دددة علدددى وودددلة إعدددراب  -4
 الااادد، أو   ريد رأي، أو ا ش جاك لرأي هزر.
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  يي  تالم ال خماري   نص تالم السعد بل  و ع ص بني مع ل  ني ] [. -5

ووملدة ن در السدعد، م يردا  سد    روي دص،   أرودل مدا  ال  ليل ل ل از يار اا يع  ع  -6
 ي ملر ق رو انص.

عمددد ال اشدد  إ  و دد  ن دداط   بعدد  املسددائل إذا ،دداى نددص تددالم السددعد مدد  عدددم  -7
 امزالى بالرص.

ت ابددة اتيددا  ال رهنيددة حددط املصدد ه، وع واددا إ  ملا ددعملا مدد  السددلر، مدد  ذتددر رقددم  -8
 اتية.

ئليملا و ل ي ملا م  مصاكراا، ما ا ور  م  ذلك مدان   زرةوه الالااد الاعرية بلتر قا -9
 تاجلملل ب ائلص بعد ال    وال  ص .

 ع و األقلاى إ  أه اهبا ب ل ي ملا م  ت  ملم قدر املس  اع. -11

 ات  ى ال اش  بلتر  اريا الل اة ل ل ِعِلم م  األعالم اللارك ذترام   ال   . -11

 الصددرحية   از يارا ددص، واملصدداكر الصددرحية و دد، صوأل اظدد  دد ه عدد  مصدد ل ا  السددعد -12
 الت أ اك مرملا. 

ذتددر  أاددم األسدديت الددت قامدده عليملددا از يارا ددص الر ليددة  راولدده  يددص مرملجددص الددلي قددام  -13
على ا ع ماك علدى السدماع تا س ادملاك بدال ره  ال درا، وا ع دداك بدال رالا  ال رهنيدة، 

مجداع، واس صد اب احلداى، مد  وتالم العرب شعرة ونيندرة، تمدا اع مدد علدى ال يداس، وام
 ذتر أمينلة على ذلك.

 دددد ه عددد  ملقددده السدددعد ضددد  ق لدددص مددد  الر دددليني مددد  زدددالى ملق دددص مددد  ال صدددريني،  -14
 وملق ص م  ال ل يني، وملق ص م  ال خماري، وقد ذتر  مناذك  ل ل ذلك.

 تا  للسعد أ ر وا ل   م  وال بعدة، وم  ذلك از يارا ص ق ل   وركا ،  لتر  بعادا   -15
 مرملم بلمينلة   ني ذلك.    

 وقد واجهت الباحث بعض الصعوبات لعل من أبرزها:
قدددرب ان ملدددال  دددكة الدراسدددة انيددددكة لل اشددد  ن دددرا   ش سددداب السدددرة األو  الدددت قادددااا  -1

 ال اش    قسم الدراسا  األكبية.

 راا.احلالة الر سية لل اش  بس   املااتل اللاقعة   بلدة، ون وف أسر ص وعدم اس  را -2
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و  اخل ام أهد اهلل  عا  وأش رة على أ  و  دين م دام ادلا ال  د ، وأ اى مد  ،ري د  تدل 
ع  ددة،  للددص احلمدددد أو   وهزددرا ، وأسدددللص  عددا  أ  خعددل ادددلا العمددل زالصدددا  للوملددص ال دددرا، وأ  

 ير عين بص، وير   بص إنص وق ذلك وال اكر عليص.
أ،داى اهلل   عمرادا  – يدل والددعال للالدديت الغاليدة وبعد ش ري هلل  عا  أ  دم بالاد ر اجل

الددت تاندده مرملددا الدددعلا  الصدداكقة، والرصددائل السددديدة زددالى مسدد،يت العلميددة  –علددى ،اع ددص 
 والعملية.

بداحل   واملينلبدة علدى  -اللي  شارتل  رشلة الدراسدة -و  أنسى أ  أكعل ل ووت وأو كي 
 الدعال والا ر.  لملم مينه ام، و اجيعملم على إجنا  العمل، 

تمددا أشدد ر شدديخ  وأسدد اذي ال دددير سددعاكة األسدد اذ الدددت لر احلسدد  امليندد  عمددر ال ددارو  
،  لزدددل  مردددص ال ينددد، علمدددا  و لويملدددا  تدددا  ق الادددرف بدددل  ي دددل  مادددر ا  علدددى الرسدددالةالدددلي  

 ددص الادد ل و ر يمددا ،   ددا  لددص األ ددر األتدد    الرصددل وامرشدداك وال لويددص، ومر ددين مدد  علمددص ووق
ال ين،،  لزل  مرص  ائدة ع يمة،  لسلى اهلل أ  خ يدص زد، اجلد ال، وأ  ي داره  يدص، وأ  ودد   

 عمرة، إنص  ي  جمي  الدعلا .
الدت لر سليما  الا يا  الدلي تدا  األس اذ تما أزص بالا ر أس اذي ال ا ل سعاكة 

  ج اة اهلل ز،ا . خم ل،ا  احلاشيةلص  ال اقكاف املل لع، وما أمد  بص م  
 تمددا   ي ددل ين أ  أ  دددم بالادد ر اجل يددل إ  ُعاددلي جلرددة املراقاددة سددعاكة األسدد اذ الدددت لر

ددداى أسددد اذ الر دددل والصدددرف   وامعدددة امللدددك سدددعلك بالريدددا ، وسدددعاكة  يلسددده بددد  حممدددلك  ج 
ال ب درالة   اد  َ ي  اللدلِ  سليما  ب  عل  الا يةا  أس اذ الر ل والصرف بال سماألس اذ الدت لر 
 وإ اكيت اا  ا ين، واهلل أسلى أ  ير عين اا قدماة، وأ  خ يملما ز، اجل ال.الة الرسالة، 

ووتالئملددددا  رئددددييت اجلامعددددةتمددددا أشدددد ر اددددلا الصددددرف الع دددديم وامعددددة ال صدددديم، ضينلددددة اعدددداق 
والدراسدددددا  ا و ماعيدددددة، ومسدددددؤوليملا عملمدددددا ، وأزدددددص بالاددددد ر وال  ددددددير تليدددددة اللغدددددة العربيدددددة 

ا ليت ال دددرام بال سدددم الدددلي    لمدددل  علدددى أيدددديملم، ووودددد  مدددرملم ،يددد  املعادددر وشسددد  وأسددد
 املعاملة،  ج ا اهلل اجلمي  عين ز، اجل ال.

تمدددا أشددد ر عمددداكة شدددؤو  ال دددالب، ومددددير إكارة املدددرل األسددد اذ ناهدددر الغ ددديص علدددى مدددا 
 ي دملنص م  زدما  وليلة لل الب.
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اعدة زدددالى مسددد،يت العلميدددة وأزدددص بالدددلتر تدددل مددد  مدددد  ق يدددد العدددل  واملسددد  تمدددا أشددد ر
، وعل ، واب  أز  ع د احل يم حممدد  -رهص اهلل-إزلا  األع ال   اليم  حممد، وأهد، وحيىي 

سدددعاكة الددددت لر تعي ددة، وتدددللك األث علددد  الدولدددة الدددلي أمددد  اخ ل،دددا  شاشدددية السدددعد، و 
 زدددلي  اململردسدددني حممدددد أهدددد األ ل يدددق حممدددد الادددرع ، وسدددعاكة الددددت لر أهدددد هدددا   دددا ي، و 

ال يادد ، وع ددد الددره  ال يادد ، ول ددل مدد  أسدددا ق معرو ددا    سدد يل إجنددا  اددلا ال  دد ، مدد  
مالرة نا عة، أو نصل، أو  لويص،  لسلى اهلل للجمي  املينلبة واألور، وأ  خ يملم على هريعملم 

 .ز، اجل ال
ر رشد  ل   دل تدل ن دد اداكف وبعد الا العر  ملرملج    ال  د   دإ  أ د ل اجملداى بصدد

 ملدلا العمدل ي  دى وملددا  بادريا  يعكيدص تيند، مد  الدر ص وال لدل بر ال ي يل اخل ل، وُخلد  الصدلاب، 
، و  أكعدددد   يددددص أ  بلغدددده ال مدددداى، ولددددييت ال مدددداى إ  هلل وشدددددة،  ددددإ  و  دددده  يددددص وال  صدددد،

ص أنددين شاولدده، و     اددل اهلل سدد  انص و عددا ، وإ    دد  األزددرا  ملدد  مددين، ول دد  شسدد   يدد
  لل انياولة م   ائدة أب غ  مرملا ر لا  اهلل ع  وول، وزدمة لغة ال ره  ال را.

وهزر كعلانا أ  احلمد هلل رب العداملني، وأسدلى اهلل ال ل يدق وامزدال  والسدداك، وأ  خعدل 
يما   أعمالرددا زالصددة للوملددص ال ددرا، وهددلى اهلل علددى سدديدنا حممددد وعلددى هلددص وهدد  ص وسددلم  سددل

 تين،ا .



 

 

 التمهيد
 

 أواًل: االختيار النحوي وأسبابه. -

 .ثانياً: التعريف بحاشية التفتازاني وتفسير الكشاف -

 ثالثاً: سعد الدين التفتازاني، حياته وآثاره. -
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 أواًل: االختيار النحوي وأسبابه
 تعريف االختيار لغة:

ايييت اللغددددة  بددد   ددددارس أهدددل مددداكة  زدددد،(   اللغدددة  ددددى علددددى الع ددده وامليددددل،   ددد  م ددد
  حيمددل عليددص.  دداخل،: زددالف  اخلددال وال ددال والددرال: أهددلص الع دده وامليددل،  ِزيِدددِر("ه(: 395 

َِيارُ  ،ُِة: اخل   .(1 "الار ; أل  تل أشد ويل إليص ويع ه على هاش ص. ِواخلَ 
ددددِرة  وزيِدددددِرة وَزددددِ،ا  وز،  ددددص "أبددددل  يددددد:وقدددداى  ِعِلي ددددَص:  ا ددددل ص  َزددددر   الر ُوددددل علددددى ِهدددداش ص َزيد 

 .(2)"وازك ص
ا  وَزيِدددددِرة  وِزيد ددددِرُة: ِ ا ددددلص و  لسددددا  العددددرب:" وزددددار الادددد ل ...، وزدددداِرُة ِعلِددددى ِهدددداَشَ َص ِزدددد، 

 (3 "وا ز يار: ا ه  ال وتللك ال خ،...، واز ارة: ان  اة

يِددو  املصدد اف املردد،: " َ يِدداَر َمين ددُل: ال َ د  ددمن َمدد   اَ ز  َدد،ُِة اس  َيِدددِرُة َبِ دد  َل ال يِدداَل اخل  َة َمدد   اَ    َددِداَل ِواخل 
دمن َمد    ِِ  يِدَة ِويُدِ داُى َادِ  اس   ِ َ يِداُر ِوَمر دُص يُدِ داُى لِدُص َزيِداُر الرة َِياُر ُاِل اَ ز  َِياَر ِواخل  ِل َاِع ِ  اخل  يد در ُ  الا د  

ددمن َمدد   ِ  ِيد ددِر ِوَقيددِل ُ ِددا لُغِ  َيِدددِرُة بَددال ِ   َل َمين ددُل: ال  يِدددِرَة اس  ددِمَع   اخل  ِه   ِدداَ  َاِع دد   ِواَشددد  ِويُدِؤي ددُدُة قِدددل ُى األ 
دِ اُ  لِددي يِت َاُخ  ِددار   َزددر ُ   : ال ددارع وقدداى ، (4 ﴾َمااَك َنَ  هَُمااُۡل َيَرةااَ َ ُ   ﴿و  ال ر يددل ، ِوام َس 

 ِاُ  َعرِدد   ِوَزدد،ِة  ِوَزيِدددِرة  إِذا ِ ا ددل ُ ُص ِعِلي ددَص ِوِزيد ر  ُددُص الر ُوددِل ِعلِددى ِهدداَشَ َص ِأَزدد،ُُة َمدد   بِدداَب بِدداِع َزيِدددر ا وَ 
ِ اِر ِأِشِدُ ِا ِوِ ِيد ِرةُ  َ ِياِر  ِاز  َ  ِدل   ُه إلِي َص اَ ز  ِ الا ي ئِدني   (5 ."بِدني 

 .(6  از ارة( ان  اة واه  اة والا ل على  ،ة  الص عليصو

                                 
، كار ال  دددر، 2/232، : ع دددد السدددالم حممدددد ادددارو ،   يدددقأهدددد بددد   دددارس ال ددد ويين الدددرا ي، معجدددم م دددايييت اللغدددة( 1 

             م.1979 -د ا1399

كار إشيدال الدكاا العدريب ، 4/46، م و داىي: زليدل إبدراا،   يدقأبل احلس  عل  ب  إ اعيدل، ب  سيدة، ااملخصص (2 
 .      م1996اد 1417، 1، طب،و  –

 –كار هددداكر ، 4/264، أبددل ال اددل حممدددد بدد  م ددرم بدد  علددى، مجددداى الدددي  ابدد  مر ددلر األنصدداري، ( لسددا  العددرب3 
 .  اد1414 - 3ب،و ، ط

 .68م  اتية  ال صص:سلرة ( 4 

 .      ب،و  –امل   ة العلمية ، 1/185، أهد ب  حممد ال يلم ، املص اف املر،    ري  الارف ال  ، (5 
جددار، حممددد الرو  ،شامدد ع ددد ال داكر، و أهددد ال يددا ، و املعجدم اللسدديط، جممد  اللغددة العربيددة بال داارة، إبددراايم مصد  ى (6 

 ، كار الدعلة.   1/264
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: از دار د دار از يدارا ، أو ادل -علدى و   ا  عداى  – وا ز يار مصدر م  ال عل اخلماس  
 اسم للا ل املخ ار، و دور معانيص شلى امليل، وا ن  ال، وال  ايل، وا ه  ال.

ــار مسدد عملة عرددد أاددل تددل  دد ، وادد  مر   ددة ار  ا،ددا  و ي ددا  اعرااددا اللغددلي:  وكلمــة االختي
 امليل، وا ن  ال، وال  ايل، وا ه  ال.

 ار اصطالحاً:تعريف االختي
 .(1 " رويل الا ل و صيصص و  دوص على  ،ة، وال أزص م  امراكة:" بلنص فُ ر  عِ يدُ 

 .(2 " رويل أشد األمري  أو األملر على اتزرأو"    
وقدد ذاع اسد عماى اددلة ال لمدة   العلدلم عرددد ال ع د، عد  الددرأي الدراول   مسدللة  عدددك  

  يملا اترال واألقلاى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
، م   دة 1/119: ك. علد  كشدروك،  يدقملسلعة تااف اه الشا  ال رل  والعلدلم، حممدد بد  علد  ال ملدانلي،    (1 

 م.     1996 - 1ب،و ، ط –ل را  ناشرو  

ا دص ال ارسدية: (  كس لر العلمال = وام  العلدلم   اهد الشا  ال ردل ،  ال ا د  ع دد الرد  األهدد ن دري، عدرب ع ار 2 
 م.    2111 -اد 1421، 1ل را ، ط –، كار ال    العلمية 1/44شس  اا    ص، 
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 أسباب االختيار النحوي
ِق   ميندددددل    ددددد ط  تانددددده ال دددددلور األو  للر دددددل العدددددريب الدددددت و دددددعملا أبدددددل األسدددددلك الدددددد
ال لمدددا ، وو ددد  بعددد  املعددداي، للعالمدددا  امعرابيدددة تدددالر  ، والرصددد ، واجلدددر، واجلددد م، وادددلة 

ملجيدددة، املرشلدددة   سدددم بال دائيدددة، د   دددلر الددددرس الر دددلي وان  دددل إ  مرشلدددة وديددددة   سدددم باملر
ام ددا   بال عليددل وال يدداس، وو دد  ال ددلى بددل  ا ز يددار الر ددلي تاندده بداي ددص   اددلة املرشلددة، 

 وم  األس اب الت أك  إ  ظمللر ا ز يار الر لي ما يليت:
ومجدد  ال ددره     –هددلى اهلل عليددص وسددلم  – عدددك ال ددرالا  ال رهنيددة امل ددلا رة عدد  الردد   -1

 وإرساى املصاشه إ  األمصار. –ر   اهلل عرص  –عملد عينما  
 الر  ة   ال سمليل على الراس   أزل ال ره  ال را. -2
تاممددددام  ، شددددىت هدددداروا أئمددددة   الر ددددل أياددددا    دددد  بعدددد  ال ددددرال مدددد  الر ددددل واللغددددة -3

 ال سائ  و ،ة اللي  اع مدوا على السماع وال ياس واحلمل على املع    از يارا م الر لية. 
ومددا بعدددة أميندداى املدد ك، وال ددرال، وابدد  السددراك، وال ارسدد ، وابدد   ينالدد ال ددر  ال فدداة ددل ر  -4

وزاهددة مددا أبدعددص اليلنددانيل    با ن  دداف علددى شاددارا  العدداا ال دددا، وددين، والرمددا  و دد،ام 
الدراسددا  ال لسدد ية واملر  يددة، وي ملددر ذلددك وليددا     ردداوهلم ال اددايا واملسددائل الر ليددة،     

 لي ملم الت ام ا   بال عليل وال ياس وا س د ى.،ري ة  ل
 هرال زاهدة هبدم  ينددل شخصديا م دددال ل  الر ددليني ن دائج اددلا ال دل ر   از يدار  ميندل  -5

هبددا مدد  سدد  ملم     سدديم بعدد  ال لمددا  بددني ا  يددة وال عليددة واحلر يددة،     إمعدداهنم بر ريددة 
ألمدددلر امل عل دددة بالعامدددل واملعمدددلى، بام دددا ة إ  العامدددل  خدددال لا الر دددليني امل  ددددمني   بعددد  ا

ومدا بعددة بالعلدة وال يداس الدت اشد ملر  هبدا مدرسدة ال صدريني أتيندر مد   لينال اا مام فاة ال ر  ا
 .(1  ،اا
 
 

                                 
ه، 1421، وامعددة أم ال ددرا، م ددة امل رمددة، 72 رسددالة ماوسدد ،،أمددني إكريدديت  ال ددص، عرددد ال ددرال، ا ز يددار ير ددر: ( 1 

، وامعة أم ال را 14 ، رسالة ماوس ،، از يارا  الصيمري الر لية   ت اب ال  صرة وال لترة، ها  حممد الع يو 
 ه.1429م ة امل رمة،  –
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 التعريف بحاشية التفتازاني وتفسير الكشافثانيًا: 
يدددد  أق ددددل قامدددده شددددلى ال خماددددري و  سدددد،ة ال ادددداف كراسددددا  تيندددد،ة، قدوددددة وشديينددددة، ش

ِونص وي دارسلنص، وقد اع   بعاملم باملسائل الدت  راوهلدا ال خمادري  العلمال على الا ال  س، ي ر
    سدد،ة،  ل ددعه ال يندد، مدد  الاددروف واحللاشدد ، ومرملددا شاشددية سددعد الدددي  ال   ددا ا  علددى 

 ال ااف، و يما يليت  عريه هبلة احلاشية:
 ــــ نسبة الحاشية للسعد:

   الا ال  اب للسعد ال   ا ا  ما يليت:الدليل على أ
أ   ذتددر ت دد  الددكاوم وال  دد  املخ صددة بددلتر أ ددال املددؤل ني ومؤل ددا م قددد   أ لدد أ    -1

 .(1 للسعد ال   ا ا  شاشية على ال ااف لل خماري

  يلودددد علدددى أي نسدددخة مددد  الرسدددا املخ ل،دددة لل  ددداب مدددا ي يدددد بدددل  واشددددة مرملدددا قدددد   -2
   دددا ا ، بدددل يدددلتر إمدددا أهندددا شاشدددية سدددعد الددددي  ال   دددا ا  علدددى نسددد ه إ   ددد، السدددعد ال

 ال ااف لل خماري أو شاشية السعد على ال ااف.

أشار السعد   بع  هرائص   شاشدي ص إ  ت  دص األزدرا الدت ذتدر  يملدا ادلة اترال تادرف   -3
د أهنددا ال لخدديص وشددرف امل اهددد و ،اددا، وا ارنددة مددا ذتددرة ارددا اددا ذتددرة    لددك ال  دد  جندد

 ا  ن سملا كو   غي،.

 

 
 

                                 
، : حممدددد ع دددد املعيدددد  دددا  يدددقالددددرر ال امردددة   أعيدددا  املائدددة الينامردددة، ابددد  شجدددر العسددد ال ،  ومددد  ادددلة ال   : (1 

ا  بغيدددة اللعددداة   ،  دددو  م،1972ادددد/ 21392شيددددر ابددداك/ اهلردددد، ط -جملددديت كائدددرة املعدددارف العينمانيدددة ، 6/112
ل رددا  /  -امل   ددة العصددرية ، 2/285، : حممددد أبددل ال اددل إبددراايم يددقالسدديل، ،  وددالى الدددي  اللغددليني والر دداة، 

ِوط يق  ،اب  العماك ،شلرا  اللا    أز ار م  ذا و هيدا،  اب  تين،، كماق كار ، 8/547 ،: حمملك األرنا
، 2/311، الاددلتا  اليمددين، عددد ال ددر  السدداب ال دددر ال ددال  ا اسدد  مدد  بو م، 1986 -اددد 1416، 1بدد،و  ط -

معجم املؤل ني، و م، 2112كار العلم للماليني، مايل  ،7/218ال رتل ،  ز، الدي  األعالم،و  ب،و ، –كار املعر ة 
مد  هددر امسدالم  معجدم امل سدري  و إشيال الكاا العدريب بد،و ، ، 12/228ب،و ،  -عمر ت الة، م   ة املين  

ل ردا ،  –مؤسسة نليمل  الين ا ية لل دلليه والكمجدة والرادر، بد،و   ،2/671 عاكى نليمل ، (احلا روشىت العصر 
 .   م1988 -اد 1419 ،3ط
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 ــــ الباعث على وضع الحاشية:

عر  السعد   م دمة احلاشية س   و عص هلا،  لتر أ  تيند،ا  مد  ال ادالل السداب ني قدد 
اجتملددلا إ  كراسددة ال ادداف ي ادد ل  احلجدد  عدد  أسددرارة والسدددف عدد  أنددلارة، وأنددص كزددل   

د    األمدددر وديدددد، وشدددر   علدددى ال دددد  مدددر م، يس  اددده ز ايدددا ال اددداف وز ايددداة، مددد  وددد
ع يددد،   ، ددق ي ددلى لل ددال ني مددا هدداكف مدد  خمدد و  َ ِ ددرة، ويرينددر علددى الددرا  ني مددا شصددل مدد  

 (1 م رل  كررة.
ويصددده السدددعد رك ال عدددل عردددد ادددؤ ل ال دددال ني والدددرا  ني  ي دددلى:"   دددانلا تلمدددا روعدددلا إق 

ا لادد ل عجدداب، مددا  عرددا بددص   األولددني و عددلا مددا لدددي، أ ا ددلا   ا سدد غراب، وقدداللا إ  اددل
واألقدمني، و  شام شللص اململرة م  امل  رني، و،ل لا مين أ  أ  ه ما   ه عرددي، وأقدرر هلدم مدا 
  ددرر   يدددي ضددا  عدده مدد  ت ددار األ ا ددل، أو ال   دده مدد  تددالم األوائددل، أو  ددل بددص اخلددا،ر 

، وال  ددر عمددل  ، وال لمددل ق ل ددا  وهددل  ، ال ددا ر، أو سددرل للر ددر ال اهددر، شددني تددا  الددرأي ولددلكا  
و عملا أ  تل  أزل    الا ال  اب ما عرد املصره ،درا ، وأش ده ادا لديدص زد ا ، ومجعده 
  ذلك ال  اب م  احل ائق واجلالئل والدقائق ما ا خمعدص أشدد مد  اخلالئدق، وأ  اخلدل   يدص 

عني، وتدا  األميندل شداق، واألليدق اد ق عل ة  ر  العني، وو علا بع  ما ت  ه على الرأس وال
 أ    أ غر اا سلللا  ما ، و  أبل اا راملا قلما .

  يددلتر أهندددم تدددرروا تلمددد ملم ورككوا، وأحلدددلا   ،ل دد ملم وأتددددوا، شيددد  ا ي دددق إ  املمانعدددة 
مد   مملي ، و    قلس املدا عة مر ع،  صر ه اهلمة والع وة، وأش مه الرية والصروة، وشللده

ال  ددر ال  ددى ،رقددص، ومدد  الر ددر اج مدد   رقددص،   أزددل    نينددر  رائدددة املخ ونددة، وناددر  لائدددة 
، مد  علمد  شي  يراد  ال ص تل ،الد  عدارف، ويعيندر علدى كال دص تدل نداظر واهدهامل رلنة، 

وا عرددص اددلة األمددا ، و   ددروا لددص اددلة املعددا ، وشدده برمددل ة الددت  بددل  الدد ع  ش يددق بددل   دد  
 .(2 على األن ار ز ية، و  ه ب رل ة الت تانه مدا األعصار ز ية..."تانه 

 
 

                                 
 .11(: 1شاشية السعد    (1 

 .11املصدر السابق   (2 
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 زمن تأليف الكتاب ومكانه: -

ي  ِاِكة   يدددلتر  دددُ      أوائدددل  شدددرشص  ه(891   ددد ل اهلل الادددروا ن دددال  عددد   ادددد(968،اش 
  لوددد م  لبددا  ، امل دددس بسددرزيتالسددعد  مرقدددأنددص  ار  لإلرشدداك(، لل ا ددل سددعدالدي  ال   ددا ا 
 اريا مللدة، وشدروعص   مؤل ا دص و را دص مرملدا، وأندص شدرع  على هردو  مرقدة م  وان  ال دم

 .(1  شرف ال ااف(،   الينام  عار م  ربي  اتزر سرة  س  ومثانني   لليه 

  الينا  م  ربي  اتزر  (شرف ال اافه( أ  السعد  رك م   1189وير ل اب  العماك  
 .(2 رقردسرة  س  ومثانني ب اار  

م  شاشية ال اداف    دام  ربيد  اتزدر سدرة ه( أ  السعد  رك 1251ويلتر الالتا   
 اكة  دداريا مددا  ددرك مرددص مدد  مؤل ا ددص ومددا شددرع  يددص وا  ب دداار  رقرددد ا ددلا ذتددر مددال ه(789 

 .(3 ي مل
  شددرف ال ادداف   الينددام  مدد  ربيدد  اتزددر ه( أ  السددعد شددرع 1314ويددلتر الل رددلي  

 .(4 ه(789 سرة 
ومدددد  األقددددلاى السدددداب ة ي ملددددر ال  ددددارب   ال دددداريا، وا زدددد الف   شددددروع السددددعد ب ددددلليه 
ال  اب و را ص مرص، واألقرب عرددي ال دلى األوى لسد  ني أوهلمدا: الدرص امل  دلب علدى هدردو  
مرقد السعد، و انيملما: أ   را ص م  ال  اب تدا  ق دل و ا دص بددليل عددم إتمداى ال  داب، وادل 

 رة العلمية.  هزر ه ا
 

 
 

                                 
 أهدددد بددد  مصددد  ى بددد  زليدددل، أبدددل اخلددد،، عصدددام الددددي ، م  ددداف السدددعاكة ومصددد اف السدددياكة   مل دددلعا  العلدددلم (1 

ي  ِاِكة      ُ  .   م1985-اد 1415، 1ط، ل را  -كار ال    العلمية، ب،و ، 1/191، ،اش 

 . 8/548شلرا  اللا  ر ر: م  سرة إشدا و سعني وس عمائة، ي يلتر األشداا شس  السرلا ، والا( 2 

 .2/314ال در ال ال   (3 

حل  الل رلي اهلردي، عد  ب صد ي ص و عليدق بعد  ال وائدد ال لائد ال ملية    راوم احلر ية، أبل احلسرا  حممد ع د ا (4 
لصداش ملا حممددد  -، ، د  ا  عدة كار السدعاكة  دلار حما  دة مصدر 137عليدص: حممدد بددر الددي  أبدل  دراس الرعسدا ، 

 اد.   1324، 1إ اعيل، ط
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 :المخطوطة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة نسخ الحاشية -
خم لط م  أماله ال ا   ع د الدره  الصدرم ،   ددأ مد  أوى احلاشدية، و ر ملد  باتيدة  -1

( ه  ة، و  هزر املخ لط، ملا بلغ املصدره إ  ادلا 345( م  سلرة يلنيت، و       57 
ل ال دد ل،  دد ل اهلل عليددص أبددلاب كار السددالم، وقددد أترمددص بالرعمددة امل ددام بعددد أ  شددرف ودد لا  مدد  ق دد

الع مى وبال رب وال ل دى... وتدا  و ا دص روف اهلل روشدص  د لة يدلم ا  ردني اليندا  والعادري  مد  
(،... و رك م  رقم الا ال  اب و سلية أوراقص ... عل  ب  أهد اهل دل، وتدا  792انيرم سرة  

لع  جددر السد ه   رددت عاددرة ليلدة ب دده مدد  شدملر ال عدددة احلددرام مدد  ذلدك ال ددراك عرددد اب ددال ،لدد
عددام سدد ة وسدد عني وألدده، وقددد اع مددد  علددى اددلة الرسددخة   الدراسددة، وأشددر  إليملددا شاشددية 

 (.1السعد  
(، و   ددل  مدد  635علددى ال ادداف: عدددك هدد  ا ا:   - رهددص اهلل-شاشددية السددعد  -2
 ش ني: 
( مدددد  سددددلرة يددددلنيت   الصدددد  ة 57 ملدددد  عرددددد اتيددددة  األوى:   دددددأ مدددد  أوى احلاشددددية و ر  

 533 .) 
( مد  سدلرة حممدد عليدص 22( بسدلرة  ، و ر ملد  عردد اتيدة  536الينا :   ددأ الصد  ة    

الصالة والسالم، وقد اس عره بالاق الينا  مرملدا   الدراسدة لعددم  دل ر نسدخة أزدرا، وأشدر  
 (.2إليملا شاشية السعد  

( ه  ة،   دأ م  أوى احلاشدية، و ر ملد  باتيدة 662ا ا:  شاشية أزرا: عدك ه   -3
( مددد  سدددلرة يدددلنيت، وهزدددر املخ دددلط ت  دددص احل ددد، ع ددددال  اف بددد  علددد   ردددا    دددر اهلل لدددص 57 

 وللالديص وللمؤمرني همني.
(:   دأ م  أوى احلاشية و ر مل  322( جمملعة م   ة وق الدي  برقم  1خم لط رقم   -4
الرسال عرد قللص: واحلاى بيدا  ل ي يدة ال عدل، وال يدد   ال دالم ي دل  ن يدا  ( م  سلرة 3باتية  

ا ردني مرملددا،  ملدا ي ابلدص ،  معدد   أو( أ  ي دل  ا ق سددام علدى أشددد ادلة األندلاع  دد، جممدلع بددني
 .ه  ة (371  ه  ا اوعدك 
(:   دددددأ مدددد  أوى احلاشددددية، 412( جمملعددددة م   ددددة وق الدددددي  بددددرقم  5خم ددددلط رقددددم   -5

 .( ه  ة219عدك ه خا ا  ( م  سلرة هى عمرا ، 21و ر مل  باتية  
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 منهج التفتازاني في الحاشية: -

 و    ل يل مرملج السعد   شاشي ص م  زالى الر اط ات ية:
 أواًل: طريقته في الشرح: 

و ل دديل مددا ز دد  مدد    بيددا   أشددرف األمندداط، وأشسدد  األسددالي  يدد   ،ري  ددص باز يددار 
، واملدرملج الدلي امل رلندة ةال ااف، وتاه الر اب ع   رائددة املخ وندة، و لائدد مسائل وقاايا

سار عليص   شرشص لل ااف و ل ي ص ال ا ل  ام ب ري ة ال لى، اع  أندص يدلرك تلمدة أو مجلدة 
أو أتيندددر مددد  املدددق ب للدددص: قللدددص تدددلا،   ي ددددأ بالادددرف وال ل ددديل، وقدددد عددد  السدددعد بدددلتر املعددد  

، وأشياندا  يدلتر املعد  ا هد الش ، ميندداى ذلدك قللدص:" ]والر  دة[ تدل ن  دة مدد  اللغدلي لل لمدة
بيدددا    سدددلاك أو ع سدددص، ون ددده ال دددالم ل ائ دددص وكقائ دددص الدددت     دددر إ     دددر ون ددده   

 .(1 األر "
و  املع  ا ه الش  قللص:" ]علم ال  س،[ ال العلم ال اش  ع  أشدلاى تدالم اهلل  عدا  

علدددى املدددراك، وي رددداوى ال  سددد، أي مدددا ي علدددق بالروايدددة، وال لويدددل أي مدددا ي علدددق  مددد  شيددد  الد لدددة
 . (2 بالدراية"

والسعد   شاشي ص تين، ا س املاك بال ره  ال را، واحلددي  الادريه، واألمينداى، والادعر، 
 وأقلاى علمال اللغة وال  س، والر ل وال  ص وال ال ة.

احلمددد هلل الددلي أندد ى    إعددراب قددلى ال خماددري:"  مدد  اس اددملاكة بددال ره  ال ددرا مددا ذتددرة
[ شددداى تالما  مؤل دددا  . ب للدددص:"](3 " ون لدددص شسددد  املصدددا  مرجمدددا  ، ال دددره  تالمدددا  مؤل دددا  مر مدددا  
ة   اا﴿ مل،ئددة تمددا   قللددص  عددا :  ًَ ًَ ََااَك َي ُُ َٰءُ ََلنَََُٰاا

َ
أ ن ،   مؤتدددة ل صددد ال  ريددر (4 ﴾َك إةنَّااَك

  دددير  أعددين( ل ددلا  املاللمددة; أل   مرجمددا ( شدداى، واملعدد  أن لددص  وال لتيددد، و  بدددى أو نصدد  ب
 .(5 تلا، ون لص تلا"

                                 
 .15(: 1شاشية السعد  (1 

 .15(: 1شاشية السعد  (2 

 1م دمة ال ااف (3 

 .2 :م  اتية، يلسهسلرة  (4 

 .12(: 1شاشية السعد  (5 
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 لزدلاا  وم  اس املاكة باحلدي  وأقلاى علمال اللغة ما ذترة مع  دا  علدى قدلى ال خمادري:"
لل أهابص لاجص أو ع رة،   قداى: خد ل أشددتم االدص تلدص ي صدد  بدص وخلديت   خل ص هبا زل ا  
. ب للص:" و اخللف( باخلدال املعجمدة رمد  احلصدى (1 "! إمنا الصدقة ع  ظملر   ي   ه الراس

باألهدداب ، قدداى األ اددري: أ   لزددلاا بددني سدد اب يك و رمدد  هبددا، أو  رمدد  باخلادد  بددني السدد ابة 
، قيدددل: ادددل مرملددد ، والروايدددة الصددد ي ة باحلدددال املعجمدددة،  ع دددرة( ورشدددص، و ي   ددده (2 وامهبدددام

 ( ل    ظملر( م  م   ال اار...ع  ظملر   سلى الراس،  الراس( أي: ود ت ص ي
وظدداار الل دد  أ  املددراك الغدد  باملدداى، وال ل يددق بيرددص وبددني قللددص هددلى اهلل عليددص وسددلم:" زدد، 

أ  ادددددلا  يمدددددا إذا تدددددا  بدددددال  ، وددددد ع وقلدددددة هددددد  شيددددد  حي ددددداك إ   (3 الصددددددقة وملدددددد امل دددددل"
 .(4 ال   ه"

 الشعرية:ثانياً: طريقته في عرض الشواهد 
 و    لخيص مرملج السعد   عر  الالااد الاعرية م  زالى ما يليت:

دددد يارف الادلااد املدلتلرة   ال اداف، وي دني إعراهبدا، ويرسد  الادلااد أشياندا  ل ائليملدا، 1
 ومرص ، (5 قلى ال خماريوقد يلتر بع  األبيا  ق ل ال يه اللي أوركة ال خماري، وم  ذلك 

 
 
 

                                 
 .1/263ال ااف (1 

 دددلي  اللغدددة، أبدددل مرصدددلر حممدددد بددد  أهدددد بددد  األ ادددري اهلدددروي،   يدددق: حممدددد عدددل  ، و 149(: 1شاشددية السدددعد  (2 
قاى الليد : اخلدلف: رميدك شصداة  وع ار ص: م.2111، 1ب،و ، ط –، كار إشيال الكاا العريب 7/142مرع ، 
 زلاا بني س اب يك أو جتعل خمل ة م  زا ة  رم  هبا بني امهبام والس ابة.أو نلاة  ل

َُ دل ، وابددأ اِد    ِدُعدلُى" ود ل مد  شددي  (3 
دُد امل    عد  أيب اريدرة أندص قداى: يدا رسدلِى اهلل، أية الصددقَة أ ادُل؟ قداى: "ُومل 

دد حِمم ددد   -  يددق: شددِعي  األرنددؤوط ،  ا سددر  أيب كاوك، أبددل كاوك سددليما  بدد  األشددع  بدد  إسدد ا  األ كي الس َجس 
م، واملسد دره علدى الصد ي ني، أبدل ع دد 2119 -ادد 1431، 1ط ، كار الرسالة العامليدة،3/117تاَمل قرة بلل ، 

اهلل احلاتم حممد ب  ع د اهلل ب  حممد ب  هدويص الريسابلري املعروف باب  ال ي ،   يق: مص  ى ع د ال اكر ع ا، 
 .      م1991 –ه 1411، 1ب،و ، ط –   العلمية ، كار ال 1/574

 .149(: 1شاشية السعد  (4 

 .1/2ال ااف (5 
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 :(1  اللا ر( قللص
مُلم    ِ رَيقن ف ُسُد اَمن يِت ال  عاِما         ُ ل ُه إ  ال  عام  ِ اِى َمرد 

وي لى السعد:" قللص:]  له إ  ال عام[ أي: الملا إليص، ال يه لادمر بد  احلدارا الاد ، 
 وقيل: لل ر ك ، وق لص:

 ُه َعُملا ِظاِلِما ِدِ اُللا اجل ة قل        أِ ِدل ا نِارَي  ِدُ ل ُه ِمُرلِ  أنُ م ؟ 
 أي: أنعم اهلل ظالم م، م   نَعم يرعم( إ  أنص شلف الرل  على س يل الالوذ.

 وقاى يلنيت: م  وعمه الدار أعمملا إذا قله هلا أنعم .
  ريددق(  اعددل  قدداى(، و مددرملم( شدداى مرددص، و فسددد( بل دد  املدد  لم اددل امل ددلى، و امندديت( 

 .(2 وس ل  الرل "وب سر اهلم ة يروا ب  ل اهلم ة والرل ، 
دددد قد يلتر ال خمادري شد ر بيده  ،ود  السدعد إ  أتيندر مد  مصددر لللقدلف علدى قائلدص، 2

 وقاى:وروايا  ال يه،     قلى ال خماري: 
ِ َع،ُاا َر ِم   ِيس   إِذا ِرك  ِعاَِف ال َ د 

 :(3 لل ميه، وأولصي لى السعد:"   األساس أنص 
 ت ما زلي ان ري ال  سلليين و 

 :(4 األشل ، وأولص  امل اليا  أنص لعلف ب  و 
 

                                 
شددرف أبيددا  سددي ليص، يلسدده بدد  أيب سددعيد احلسدد ، أبددل حممددد   : لسددم، بدد  احلددارالاددم، بدد  احلددارا الادد  أو  (1 

كار ال  ددددر لل  اعددددة والراددددر  ، م   ددددة ال ليددددا  األ اريددددة،2/174السدددد،ا ،   يددددق: ك. حممددددد علدددد  الددددريل ااشددددم، 
م، وشرف امل صل لل خماري، أبل ال  ال، يعديا بد  علد  مل دق الددي  1974 -اد 1394مصر،  –وال ل ي ، ال اارة 

، كار ال  ددد  2/421األسددددي امللهدددل ، املعدددروف بددداب  يعددديا وبددداب  الصدددان ، قددددم لدددص: ك. إميدددل بددددي  يع دددلب، 
م، وز انة األكب ول  ل اب لسا  العرب، ع د ال اكر ب  عمر 2111 -اد 1422، 1ل را ، ط –العلمية، ب،و  

 م.1997 -اد 1418، 4، م   ة اخلاجن ، ال اارة، ط6/171ال غداكي،   يق وشرف: ع د السالم حممد اارو ، 

 .19(: 1شاشية السعد  (2 

: حممددد باسددل عيددل  السددلك، أسدداس ال ال ددة، أبددل ال اسددم حممددلك بدد  عمددرو بدد  أهددد، ال خماددري وددار اهلل،   يددق   (3 
 .ت واسلق ما زلي: م1998 -اد 1419، 1ل را ، ط –، كار ال    العلمية، ب،و  1/666

امل اليا ، امل ال ب  حممد ب  يعلى ب  ساا الا ،   يق وشرف: أهد حممد شاتر و ع د السالم حممد اارو ،  (4 
 .ُمِار س اأِلِسدي: لددد15/77سا  العرب، ونس    ل،  ك، (6ال اارة، ط –، كار املعارف 176
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 َق ع  زلي تللَييَن واس  لِ الِ ِ س  
 أي: زل   و، يعت    ما  شدة ال  ط.

قاى األهمع : تانلا   اجلدب إذا اس عار واشد مرملم قدرا  رك  يملدا بعد  مدا ،د ا، و دى 
 ع لا .ذلك عا  ال در; ألنص تا    خملد أالملا م دارة; بل تا  يليت 

واددلا ظدداار  يمددا ذادد  إليددص اممددام املر وقدد  مدد  أ  عددا  ال دددر م عددلى مرصددلب بإسدد ا  
اليال مينل: أعط ال لس باريملا، ووا  ال  دا م  ان  ال امعراب  يملما للولك ال ريرة املعرلية، بل 

 .(1 م علق امل على"وو  ملا   ال اعل م  الام، العائد إ  
 شية:ثالثاً: مصادره في الحا

اا م السعد بلتر املصاكر وال    والعلمال ون ل هرائملم، وتا  مرملج السعد   األزل م  
املصاكر يس،   اجتااني   ارة يعني بع  املصاكر الت يلزل مرملا ويرسد  اترال إ  أهد اهبا، 
يت وأزرا   حيدكاا، و  يعني أه اب اترال; بل ي   د  ب للدص: وقيدل، أو قدد ي داى، و يمدا يدل

 مناذك م  ذلك:     
 كتب التفسير: -

 أ اك السعد م  ت   ال  س، ون ل مرملا ونلتر مرملا:
 : ه(615) معالم التنزيل للبغويـــ 1

َُماَۡل ﴿ن ل عرص     س، قللدص  عدا :  َُ ِةَ ُاَ  َٱَي ُ َينَ ُُ َيهَّ   يَُؤتةَ ا
َ
َمَك َنَ  نةبَََشٍ ن

ةلنََّكسة ُكوَُ  ة مةن واْ يةَبَكد  َٱَينلُُّبوَّ َ ُثۡلَّ َيُقوَل ه
ة ا ّل  ُنةي  ن ُكوَُواْ َربَّ ة َٱَلُمة اَك  ُۧدٱ ة َيهَّ ََ ة َن ِ

اوَ   ُُ ُر َۡ َك ُكناُتَۡل ََ ََ ة ِةَ َُ  َٱ  وَ  َينَ َُ ة  لإلمدام ال ر يدل معداا وروايدة:" قللدص، (2 ﴾ُكنُتَۡل ُتَعل 
 .(3 ("اهلل  ، بع اكة همر أ  اهلل معاذ:   اى:  السرة حمي 
 

                                 
 .49(: 1شاشية السعد  (1 

 .79 ، اتية:سلرة هى عمرا  (2 
، أبدددل حممددد احلسدددني بددد  حميدد  السدددرة، معدداا ال ر يدددل     سددد، ال ددره  =   سددد، ال غدددليو  ،188(: 1شاشددية السدددعد  (3 

–كار إشيدددال الددكاا العدددريب ، 1/463، ملدددي: ع دددد الددر ا  امل،   يددق  حممدددد بدد  ال ددرال ال غدددلي الاددا ع مسددعلك بدد
 .اد1421، 1، طب،و 
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 :ه(505) ب لإلمام الرازيمفاتيح الغي ـــــ 2
ن دل عرددص   اسدد   ا  الينددلاب باموددا  والعمدل الصددا  قللددص:" ال ددلى بامش دداط با،ددل; أل  
م  أ ى باموا  والعمل الصا  اس  ق اليندلاب الددائم،  دإذا ت در بعددة اسد  ق الع داب الددائم، 

مد   و ق  ب ريا  ال ارئ أو  خل  وولك ا معا ، و  اند اع أشد ا باتزر، إذ لييت  واى ال ا
 .(1 اند اع ال ارئ ب يام ال اق ، واملخلص أ    خ  ع ال   لاب امل ي ، و  ع اب العاه "

ًَ ﴿ و    سد، قللدص  عدا : ُ َٱَيَغفةا َ فَٱََّبةُعوِنة ُُيَبةَبُمُۡل َيهَّ َٰءَُل إة  ُكنُتَۡل ُُتةبُّوَ  َيهَّ
ُ َغُفور   قاى اممام   الا امل دام  ما ونعم:" قللص عرص ن ل (2 ﴾ حة ۡل  رَّ  نَُمَۡل ُذَُوَ ُمَۡل  َٱَيهَّ

 اددد  أندددص اودددكأ علدددى ال عددد    أوليدددال اهلل  عدددا    يددده اودددكأ علدددى ت  دددص ميندددل ذلدددك ال دددالم 
 .(3 ال اشا     س، تالم اهلل  عا ("

 : ه(586) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاويـــ 3
ُقواْ يََوم  ﴿  :ن دل عردص     سد، قللدص  عدا  ََتَلةي َنَفٌس َين نََّفس  َٱَيتَّ

َٱََّل  َك    َشاَي  َك َّلَّ
ل   ُيَقَبُل مةَنَمَك َشَفَُعة   َۡ اٱ َ  َٱََّل يَُؤَخُذ مةَنَمَك َي  جندد   وفد :" قللدص ،(4 ﴾َٱََّل ُهاَۡل يُنَرُ

لآليددا  واألشاكيدد  الددلاركة    اربال  دد خمصلهددة اتيددة أ  سددلا ال يادداوي ال ا دد    سدد،  
الادد اعة، ويؤيدددة أ  اخل دداب معملددم، واتيددة ن لدده ركا  ملددا تاندده اليملددلك  دد عم أ  هبددالام  ادد   

  .(5 هلم"
 
 
 

 

                                 
أبل ع د اهلل حممد ب  عمر ب  احلس  ب  احلسدني الدرا ي ، م ا يل الغي  = ال  س، ال  ،، و 81(: 1شاشية السعد  (1 

 .ه1421، 3ط، ب،و  –كار إشيال الكاا العريب ، 2/447 املل   ب خر الدي  الرا ي ز ي  الري،

 .31 ، اتية:لرة هى عمرا س (2 
 .8/198م ا يل الغي و  ،181(: 1شاشية السعد  (3 

 .48 ، اتية:سلرة ال  رة (4 
  عمدر بد  حممدد الاد،ا ي ناهدر الددي  أبدل سدعيد ع دد اهلل بد، أندلار ال ر يدل وأسدرار ال لويدل، و 97(: 1شاشية السعد  (5 

  .اد1418 ،1، طب،و  –ار إشيال الكاا العريب ك، 1/79، : حممد ع د الره  املرعال ،   يقال يااوي
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 المصادر اللغوية:  -

 اع مد السعد تين،ا      س، امل ركا  اللغلية على ت   اللغة ومرملا:
 : ه(360) ديوان األدب إلسحاق بن إبراهيم الفارابيـــ 1

مخسدة ملا د ، وضدا ن دل عردص قللدص:"   الدديلا  أ   الاد  (: اليندلر رو  إليدص   أتيندر مد  
 . (1 املس "
 : ه(370) تهذيب اللغة لألزهريــــ 2

لف( باخلدددال املعجمدددة رمددد  روددد  إليدددص السدددعد   أتيندددر مددد   سدددعة ملا ددد ، ومينالدددص:" و اخلددد
ادد  بددني أ   لزددلاا بددني سدد اب يك و رمدد  هبددا، أو  رمدد  باخل: احلصددا باألهدداب ، قدداى األ اددري

 .(2 الس ابة وامهبام"
 ه(:393ــــ كتاب )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( للجوهري )3
  ددد رودد  إليددص   أتينددر مدد  مئددة و ال ددني مل ددعا ، وأ دداك مرددص   ا س اددملاك بدد رال اللغددليني   

، الِ  جيدددُل بيدددا ن   قدددلائم ال دددرس تدددليب ع يددددة، واألهدددمع  و ، دددا، ت للدددص:" قددداى اجلدددلاري:
 .(3 " رسن حُمِج لن، وقد ُشج ِله  قلاَئمص ِ  جيال  و 

َُس ة م   ،ا  اللشا اللي ان ملى أسرانُصو  الص اف:" قاى 
وقداى  ،األهمع : الِاِ ُ : امل
 .(4 " أبل ع يدة: الا  : الينلر اللي ان ملى ش ابا  

 :ه(396) مجمل اللغة البن فارســــ 4
 دد ، ومينالددص:" و  اجملمددل: الادد  : ال ددىت مدد   دد،ا  ذتددرة السددعد   شاشددي ص    ال ددة ملا

 . (5 اللشا"

                                 
عجم كيلا  األكب، أبل إبراايم إس ا  ب  إبراايم ب  احلسني ال ارايب،   يق: ك. أهد ، وم66(: 1شاشية السعد  (1 

 .م2113 -اد 1424الرار، ال اارة، ، مؤسسة كار الاع  للص ا ة وال  اعة و 3/39خم ار عمر، 

، وع ار ص: اخللف: رميك شصاة أو نلاة  لزلاا بني سد اب يك أو 7/142 لي  اللغة ، و 149(: 1شاشية السعد  (2 
 .ة  رم  هبا بني امهبام والس ابةجتعل خمل ة م  زا 

الص اف  اك اللغة وه اف العربية، أبل نصر إ اعيدل بد  هداك اجلدلاري ال دارايب،   يدق: ، و 15(: 1شاشية السعد  (3 
 .م1987 -  اد1417، 4ب،و ، ط –، كار العلم للماليني 4/1666ر، أهد ع د الغ لر ع ا

 .1/151، والص اف66(: 1شاشية السعد  (4 

جممل اللغة، أبل احلسني أهد ب   ارس ب   تريال ال  ويين الرا ي،   يق:  ا، ع د انيس  ، و 66 (:1شاشية السعد  (5 
  .م1986 -اد 1416 - 2ب،و ، ط –، مؤسسة الرسالة 511سل ا ، 



 ال ممليد

30 30 30 

 :ه(602) المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهانيــــ 6
أ اك السعد مرص     س، م ركا   ري  ال ره ، وقد رو  إليص   أتينر م  مخسة ملا د ، 

 .(1 اتزر، والا ما قاى" وقاى الرا  : الص  : اجلم  بني الايئني  اما أشد ا إ  "ومينالص:
 :ه(638) أساس البالغة للزمخشريــــ 5

اع مدددد السدددعد عليدددص     سددد، امل دددركا  اللغليدددة، وقدددد روددد  إليدددص   شاشدددي ص   مائدددة وأربددد  
وعاري  مل عا ، ومينالدص:   األسداس:" ادل يملجدل احلدروف ويملجةيملدا وي ملجاادا: يعددةكاا، ومد  

 .(2 ص"اجملا : ال يملجلة يعدةك  يص معاي 
 :ه(510) المغرب في ترتيب المعرب للمطرزيــــ 7

قدداى   املغددرب: واشدد  ا   ال  ددلا( مدد  ال ددىت  "ن ددل السددعد عرددص   مخسددة ملا دد ، ومينالددص:
 .(3 ألنص ولاب   شاك ة أو إشداا ش م أو   لية ل يا  ما ل"

 المصادر النحوية: 

ال الر ددداة ال صدددريني وال دددل يني، ااددد م السدددعد   شاشدددي ص بامل اشددد  الر ليدددة، واس ادددملد بددد ر 
وأ ددداك مدددرملم تعيسدددى بددد  عمدددر، واخلليدددل، وسدددي ليص، ويدددلنيت، وال سدددائ ، واألز دددا، وال ددددرال، 
واملدد ك، وال ودداك و دد،ام، وتددا  ت دداب سددي ليص وت دداب امل صددل املصدددري  الرئيسددني     ي ا ددص 

 الر لية، وسر راوى ذلك   ال سم الينا  م  الرسالة.
 غية:المصادر البال -

روددد  إليددص السدددعد   أتينددر مددد  مخسددة عادددر ه(: 471ـــــ دال ـــل اإلعجــاز للجرجـــاني )1
 ددإ  قلدده: ا قدددةر  انيددلوف م ددلزرا ؟ مل ددعا ، ومينالددص:" مددا وددال   ال سددملة قددلى ال خماددري:" 
 .(4 قله: أل ة األام م  ال عل وامل علق بص ال امل علق بص"

                                 
امل ركا     ري  ال ره ، أبل ال اسم احلسدني بد  حممدد املعدروف بالرا د  األهد ملا ، و  .544(: 2شاشية السعد   (1 

لع ار ص: ددد. ه1412 - 1كماددق، بدد،و ، ط –، كار ال لددم، الدددار الاددامية 487  يددق: هدد لا  عدددنا  الددداوكي، 
  الص  : اجلم  بني الايئني  اما  بعاملما إ  بع .

 .2/365أساس ال ال ة، و 31(: 1شاشية السعد  (2 

املغددرب، ناهددر بدد  ع ددد السدديد أب امل ددارم ابدد  علددى، أبددل ال دد ل، براددا  الدددي  اخلددلار م  ، و 16(: 1شاشددية السددعد  (3 
ُِ ر  َاة 

 .،  ك. (351، كار ال  اب العريب، امل

 .1/3ال ااف (4 
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ا جنددام اع مددوا ة الاديا ع دد ال داار مد  أندا قاى السعد:" ]أل  األام[ يا، إ  ما ذتر 
، إ  أندص   ي  د  أ  ي داى: قددم لالا مدام،  يص شيئا خري جمرا األهدل،  د، العرايدة وا ا مدام

 .(1 بل ير غ  أ  ي ني أنص ا تا  أع  بص؟ ومب تا  أام؟"
 ، ومردص وقد رو  إليص السعد   أتيندر مد  مل د ه(:471ــــ أسرار البالغة للجرجاني )2

قللددص: ولددييت املددراك أ  اجملددا    امسددراك اسدد عارة اهدد الشية، أعددين اسدد عماى ل دد  املادد ص بددص   
ال عددل ال دداكر    علةددق ال اعددل  ادد يص الربيدد  باملادد ص، هددر ف بددللك الادديا ع ددد ال دداار وقدداى:"  

ع ددارة عدد    ال ددالم وي دداك ب ددل  وال دداف وفل ددا، وإمنددا اددل  (2 ي صدددلددييت اددل ال ادد يص الددلي 
، تمدددا ي ددداى: اجلملدددة الدددت راعاادددا املددد  لم شدددني أع دددى الربيددد  ش دددم ال ددداكر   إسدددراك ال عدددل إليدددص

 .(3 ش مله  ما( بدددددد  لييت(  ر   هبا امل  دأ ونص  اخل "
وقدد ن دل مردص   أتيندر مد  أربعدني مل دعا ، ومردص  ه(:525ــــ مفتـاح العلـوم للسـكاكي )3

 دددداب مدددد   عددددم أ  قللددددص:  دددديم شدددد مله شدددداى املرددددا  ني شدددداى قللددددص: ومدددد  الردددداظري    اددددلا ال 
املسدد لقد؟ سددؤاى عدد  املادد ص كو  ووددص الادد ص، أي:   أي شدداى مدد  أشددلاهلم وقدد  ال ادد يص شدداى 
املسدد لقد، وذلددك أل  اددلا ال ادد يص إ  تددا  م رقددا   لوملددص ظدداار   حي دداك إ  ال يددا   اددال  عدد  

ر د  ال مد  علدى  سدين م لدلب ر املصدره; بدل "ا س  سار، وإ  تا  مرت ا   لوملص لييت مدا ذتد
 .(4 "بس   م اشرة أس ابص ال ري ة م   ع   احلرما  واخلي ة  ن الب األس اب

 
 

                                 
أبددل ب ددر ع ددد ال دداار بدد  ع ددد الددره  بدد  حممددد ال ارسدد  ، م املعددا ك ئددل امعجددا    علددو ، 19(: 1شاشددية السددعد  (1 

 - ه1422، 1ط، بدد،و  –كار ال  دد  العلميددة  ،77  يددق: ك. ع ددد احلميددد ارددداوي،  األهددل، اجلروددا  الدددار،
 .    م2111

 ع ارة ع دال اار: يع د. (2 

 ددد ال ددداار بدد  ع ددد الدددره  بدد  حممددد ال ارسددد  أبدددل ب ددر ع، أسددرار ال ال دددة ِف علددم ال يددا و ، 48(: 1شاشددية السددعد  (3 
 -ادددد 1422، 1، كار ال  ددد  العلميدددة، بددد،و ، ط271األهدددل، اجلرودددا  الددددار،   يدددق: ع دددد احلميدددد اردددداوي، 

 . م2111

أبددل يع ددلب يلسدده بدد  أيب ب ددر بدد  حممددد بدد  علدد  السدد ات  اخلددلار م  ، م  دداف العلددلمو  ،64(: 1شاشددية السددعد  (4 
، 2ل ردددا ، ط –، كار ال  ددد  العلميدددة، بددد،و  1/347الامادددص وعلدددق عليدددص: نعددديم  ر ور،  احلر ددد ،  ددد  ص وت ددد 

 .   م1987 -اد 1417
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 ه(:435) كتاب أمالي المرتضى )غرر الفوا د ودرر القال د( للشريف المرتضىـــ  4
ل د  بدالغ اى; ضا ن ل عرص قللص:" تا  واهل ب  ع ال مل  بين خم وم، وقيل: بين ااشم، و 

ألنددص تددا  خلدديت   جملدديت الغدد ةالني عرددد ر ددي  لددص مددرملم، وتددا  مللدددة سددرة مثددانني، ومددا  سددرة 
، -ر دد  اهلل عرددص  –إشدددا و ال ددني ومائددة، وهدد   أبددا ااشددم ع ددد اهلل بدد  حممددد بدد  احلر يةددة 

 .(1 "عرصوأزل 
  :ه(760) تحفة األشراف في كشف غوامض الكشاف للفاضل اليمنيــ 6
قللص   إعراب   ادال (: "مصددر  عدل حمدلوف... واألشسد  أندص   حمدل هلدلة  ل عرص ضا ن 

ي دداى: إ   اددال  اعدد   مددااجلملددة، وإ  وعلملددا بعاددملم شددا  ، ومدد  اخل ددل   شددل اددلا الكتيدد  
 .(2 جتاو ا "

 رابعاً: طرح األسئلة واإلجابة عنها:
يد  عرملدا،   دد  دركك  ع دارا  وم  مرملج السدعد   احلاشدية أندص ي دلم ب درف األسدئلة   خ

   إ  قلِه...قلُه أو قلرا، أو  إ  قيل... قلرا(، و يما يليت مناذك م  ذلك: 
َة ﴿ دددد     س، قللص  عدا :1 ََ ةَع َل َ ة  ۡ َ َٱَمن ُيَب ُُ فَاٱة َّ َيهَّ ََا َۡ أ َك َٓ ۡة َماَك  َََعا ة مةان   َيهَّ

ُۡ َينَعةَقَكبة  ي ۡة ديد الع اب( و ال للادرط و  سد  ية ،  إ  قله: تيه هلل   إ  اهلل ش(3 ﴾َش
و   ر دد ؟ قلدده: مدد  وملددة أ  املعدد  يعاق ددص اهلل أشددد ع دداب; أل  اهلل شددديد الع دداب، أو مدد  

اة  ﴿ وملة أ  ال  ديل س   لإلز ار بلنص شديد الع اب ت للص  عا : ََ ةَع ةان ن  ةُماۡل م   َٱَماَك ِ
َةَن َي ةِۖ فَ  .(5( 4 ﴾هَّ

                                 
سددني امللسددلي أمدداق املر اددى   ددرر ال لائددد وكرر ال الئددد(، الاددريه املر اددى علدد  بدد  احل، و 86(: 1شاشددية السددعد  (1 

، 1لدد  وشددرتاة(، ط دد  العربيددة  عيسددى ال ددايب احل، كار إشيددال ال 163أبددل ال اددل إبددراايم،  العلددلي،   يددق: حممددد
 .م1954 -اد 1373

، 7  ددة األشددراف   تادده  ددلام  ال ادداف، ال ا ددل اليمددين، حيددىي بدد  ال اسددم،  ، و 17(: 1شاشددية السددعد  (2 
 .(، ال  س،، وامعة امللك سعلك، الريا ، اململ ة العربية السعلكية2135خم لط رقم  

 .211 :ية، م  اتال  رةسلرة  (3 

 .53 :، م  اتيةالر لسلرة  (4 

 .146(: 1شاشية السعد  (5 
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  قيدل:  رشدم( م عدد   يده  اد ق مردص الصد ة املاد ملة، و   دددد قللص:"] والدره   عدال [  دإ2
تددللك   ادد ، ومددر (؟ قلرددا: امل عدددي قددد خعددل   مددا ، وير ددل إ    عددل( بالاددم    دد  مرددص 
الص ة املا ملة، ذتدرة املصدره   ال دائق      د،، ور يد (، أ   درا أ   ر يد  الددروا ( معرداة 

   .(1 الا على ذتر مرك"رب و ،ة، ولي   ر ي  كروا ص،   را   للدروا ، وتللك ال
 خامساً: نفي ما قاله غيره، أو ما يمكن أن يقوله غيره بطريقة )ال يقال( ألنا نقول:

ِم ال الم[ أي: ل راس ص وان  ام مُجَِلص شي  وق   إياه نع دد( بياندا   وم  أمينل ص: قللص:" ]ل ال
ة، و ااددددنا( بياندددا  لإلعاندددة،   الش ددده  لل مدددد(، و إيددداه نسددد عني( ،ل دددا  لإلعاندددة علدددى الع ددداك

اجلمددل األربدد  الددت اشدد مله عليملددا ال ا ددة، وعلددى اددلا ي ددل  ام،ددال  جملددرك ا ز صددار لد لددة 
 ال ريرة.

ِم حيصدددل بدددال عميم أيادددا  لادددمللص ا سددد عانة علدددى أكال الع ددداكة. ألندددا ن دددلى:    ي ددداى: الددد ال
ِ ة   .(2   ش ل"لييت الا م  ال الشق واألزل باحُلج 

 سادساً: اإلحالة إلى مصادر أخرى:
وم  مرملج السعد أنص   بع  املسائل أو امل اش  ياد، إ  املصددر الدلي اسد لِف مراقادة 

  لك املسللة بصلرة أمشل وأعم، وحييل ال ارئ إليص، وم  أمينلة ذلك:
 :ه(793) شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني ـــ1

 دإ  قلده:  مدا معد  امز دار عدرمل  بدالكبص؟  ]ى:"يا،   بع  شاشي ص إ  ت ابدص إذ قدا
ُُ ﴿ [ ظاار الا ال الم على ما سيجئ   قللص  عدا :قله: ال ز    مع  األمر ُ ةاَ  َٱَينََوُن

َعَن  ًَضة أ  الا املاارع اللاق  ز  امل  دأ   مع  األمر  يص، مينل:  يدا  ا دربص، بدالر    (3 ﴾يُ
ئية ميندل: أيد   يدد؟ ومدىت ال  دداى؟ ونعدم الرودل  يدد، علدى أشددد علدى وعدل زد  امل  ددأ مجلدة إناددا

ةُمَۡلِۖ  و﴿اللوملني،  ًََحَب ا ِ َُتَۡل ََّل َم
َ
، وأميناى ذلك، و  دير ال لى   لده   شاودة (4 ﴾ََِل ن

                                 
 .23(: 1شاشية السعد  (1 

 .28(: 1شاشية السعد  (2 

 .233 :، م  اتيةال  رةسلرة  (3 

 .61 :، م  اتية سلرة  (4 
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شدددرف  لخددديص إليدددص، و  ي  دددى معدددص مدددا ذتدددرة   ادددلا امل دددام مددد  ال لتيدددد، وقدددد خلصدددرا ذلدددك   
 .(1 امل  اف"
 :ه(793) د للتفتازانيشرح المقاصــــ 2

   أتينر م  مخسة ملا  ، وم  أمينل ص: ذترة
دددد قللص:"]وم  أزل بالاملاكة[ أي:  رتملا قصدا  م  ال م   مرملدا  ملدل تدا ر، يعدين ال دا ر 1

اجملاار، وإ   املردا ق تدا ر بدال ند اع، حدالف ال اسدق  إندص وإ  ا ي د  مؤمردا  عردد املع  لدة  لدييت 
والا  ، ما ن ل ع  السله أ  اموا  إقرار باللسا  و صديق باجلرا وعمل  ب ا ر أياا  و اقا ،

باألرتددا ; أل  مددراكام اموددا  ال امددل م، دداقملم علددى أ  مر  دد  ال  دد،ة   دددرك عدد  اموددا ، 
و  يق م اشد  امودا  ي لد  مد  ت د  ال دالم،  إندص مد  مملمدا  امسدالم، وقدد اسد ل يراة   

 .(2)شرف امل اهد"
دددددد و  قللص"]قددددم امل عدددلى[ إشدددارة إ  أندددص هدددرف بدددامل على بدددص شيددد    جمددداى معدددص ل  ددددير د2

م على، إذ املع  وبعد  مدا ر قرداام ير  دل ، وش ي  دص: بعادا  ضدا ر قرداام، علدى أندص واقد  ملقد  
 .(3   شرف امل اهد" ملهلف حملوف، و ام   يق م اش  الر   مس لِف

اَك َيَعًةفُااوَ  ﴿ :    سد، قللدص  عدا ددددد 3 ََ م َك ُُ ِةَ ُاَ  َيَعًةفُوََا َۡاَتَ اََُُٰمُۡل َينَ ةياَن  َيَّلَّ
َُۡهَۡلِۖ ِإَو َّ فًَةيق  

أ َنَك ََ
َ
ةَنُمۡلَ أ اوَ   َك م  َُ َقَّ َٱُهاَۡل َيَعلَ َُ وَ  َي َُ ُت َِ  إذا: قيدل  دإ : "ب للدص ،(4 ﴾ََلَ

            . لنل  ت ارا ؟بللك باللسا  بعاملم،   يه ي فلر  امللعلك، وقد اعك ا ذلك أنص بعيرص عر لة
قلرا: م  وملة أهنم   يصددقل  ادا يعر لندص، اعد  امذعدا  وال  دلى لدللك مد   د، إبدال و  

 .(5 اس   ار،  إ  جمرك املعر ة  ، تاف، وقد ش  را ذلك   شرف امل اهد"
 
 
 

                                 
 .152(: 1شاشية السعد  (1 

 .39(: 1شاشية السعد  (2 

 .41(: 1شاشية السعد  (3 

 .146 ، اتية:رةال   سلرة (4 
 .124(: 1شاشية السعد  (5 
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 :ه(793) شرح التلويح على التوضيح للتفتازانيــــ 3
  الددددعال   تدددالم العدددرب ق دددل شدددرعية الصدددالة املاددد ملة علدددى إذ قددداى:" ووروك الصدددالة اعددد

الرتلع والسدجلك املاد ملني علدى ال خاد ...، وأيادا  ا شد  ا  مد   د، احلددا قليدل، و  ادلا 
 .(1 امل ام تالم ي ل  م  شرف خم صر أهلى ال  ص   ش  اجملا "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .39(: 1شاشية السعد  (1 
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 التعريف بتفسير الكشاف: -
    سد، هيدة  س    للي ص لل ااف أ  مجاعة م  املع  لدة تلمدا روعدلا إليدصيلتر ال خماري 

إ   أبدددر  هلدددم بعددد  احل دددائق مددد  احلجددد ، أ ا دددلا   ا س  سدددا  وال عجددد  واسددد  ،وا شدددلقا  
لدى علديملم  ال اده عد  ش دائق وم كشني أ   يصم  ذلك شىت او معلا إل مصره يام أ،را ا  

،  لبلا إ  املراوعة وا س ا اع بع مال الدي  ىال لويل(  اس ع  ال ر يل وعيل  األقاويل   وولة
 .وعلمال العدى وال لشيد
  ة أهنم ،ل لا ما اموابة إليص عل  على ا س ع ال على علم واللي شدا ي لى ال خماري: "

  لمليه عليملم مسللة   ال لا ل، و،ائ ة م  ال الم   ش ائق سلرة ال  رة وتدا  تالمدا  ، واو ة
حي لونص،  ي ل  هلم مرارا  ير  لنص ومينا   ل ;تين، السؤاى واجللاب ،ليل الليلى واألذناب  م سل،ا  

ووددد    و العد م علدى معداوكة وددلار اهلل وامنازدة شدرم اهلل  لوملده  ل دال م دة،  ه لمدا هدمم
ع اددى األت دداك إ  العينددلر علددى  -وقليددل مددا اددم -ب ددل بلددد مدد   يددص مسدد ة مدد  أالملدداي جم ددا  
علدددى اق  اسدددص،  ملددد  مدددا رأيددده مددد  ع  ددد  وشدددره  اهدددا  اململدددى، م  لعدددني إ  إيراسدددص، شرة ذلدددك 

السددات  مدد  ناددا، ،  لمددا ش  دده الرشددل ا ددة إذا أنددا بالاددع ة السددرية، مدد  الدوشددة احلسددرية 
بد  هد ة بد  واداس، أع دا الرداس    احلسد  علد األم، الاريه اممدام شدرف هى رسدلى اهلل أيب

  مددة  ي دت عد  احلجدا   -ا ن سصاام ر  ة، شىت ذتر أنص تا  حيدة ت دا  وأهل ملم شاى وأو 
اململدام والل داكة عليردا حدلار م لي لهدل إ    ب  د  ال يدا  و،د -م    اشم ما ال  يدص مد  املاداكة

قدد أزدل   احليدل، وعيده بدص العلدل ورأي دين  إهابة الا الغر    له قد  داقه علدى املسد ع 
اا   العاددر الدت   ملددا العددرب كقاقدة الرقدداب،  لزددل    ،ري ددة ، وندد، و  ع دد  الاد ة السدد ة  مدين

مرددص   م دددار مدددة  هوو ددق اهلل وسدددك   ر دد، أزصددر مدد  األو  مدد   ددما  ال  يندد، مدد  ال لائددد
 .(1 "وتا  ي در  امص   أتينر م   ال ني سرة ، اهلل عرص  ب ر الصديق ر  زال ة أيب

  وردداف كارة السددليمانية، الددت علددى بدداب أويدداك يددد املصددره جتدداة ال ع دة وتدا  ال ددراك مرددص ب
امللسدددلمة ادرسدددة العالمدددة  ددد لة يدددلم ا  ردددني لينالددد  والعادددري  مددد  ربيددد  اتزدددر   عدددام مثانيدددة 

                                 
كار ال  دداب ، 3، أبددل ال اسددم حممددلك بدد  عمددر، امل دمددة/وددار اهلل ،ال خماددري، ال ادداف عدد  ش ددائق  ددلام  ال ر يددل (1 

     اد.1417 -3ط، ب،و  –العريب 
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وعادددري  ومخسدددمائة، وادددل شامدددد هلل علدددى بددداار ترمدددص، ومصدددل علدددى ع ددددة ورسدددللص، وعلدددى هلدددص 
 .(1 وأه ابص أمجعني

 ااف لل خماري م  أشس  ما اش مل عليدص  د  ه( أ  ت اب ال818ويلتر اب  زلدو   
ال  س، اللي يع مد علدى اللغدة وامعدراب وال ال دة    لكيدة املعد  شسد  امل اهدد واألسدالي ، 
وي دددلى:" إ  أ  مؤل دددص مددد  أادددل ا ع ددد اى   الع ائدددد،  يدددليت باحلجددداك علدددى مدددلاا ملم ال اسددددة 

 صار بللك للم   دني مد  أادل السدرة  شي   عر  لص   هي ال ره  ال را م  ،ر  ال ال ة،
افدددراف عردددص، و دددلير للجمملدددلر مددد  م امردددص، مددد  قدددرارام برسدددلث قدمدددص  يمدددا ي علدددق باللسددددا  

 .(2 وال ال ة"
تمدددا أشدددار   مل ددد  هزدددر مددد  م دم دددص إ  م اندددة ومر لدددة ال اددداف   ال ال دددة ب للدددص:" 

ني   دل عردص شدىت ظملدر ودار اهلل وأشلك ما ي ل  إ  الا ال   امل سرو ، وأتينر   اس، امل  ددم
ال خماددري وو دد  ت ابددص   ال  سدد،، و   دد  هي ال ددره  بإش ددام اددلا ال دد  اددا ي دددي الدد ع  مدد  
إعجا ة،  ان رك هبلا ال ال علدى مجيد  ال  اسد،، لدل  أندص يؤيدد ع ائدد أادل ال ددع عردد اق  اسدملا 

رة مددد  و دددلر باددداع ص مددد  مددد  ال دددره  بلودددلة ال ال دددة، وألودددل ادددلا ي  امددداة تينددد، مددد  أادددل السددد
ال ال ة،  م  أش م ع ائد السرة وشاره   الا ال   بع  املاارتة شىت ي  در على الرك عليص 
م  وريت تالمص، أو يعلم أنص بدعة  يعر  عرملا و   ار   مع  دة،  إنص ي عني عليص الر ر   

 . (3 الا ال  اب لل  ر با ل م  امعجا  م  السالمة م  ال دع واألالال"
; أل  ال خمادري املعاهدري  لدص  د أ  ده ابد  زلددو    دل  و يد  ال خمادري علدى امل  ددمني و 

ان ددددرك بعلددددلم اللغددددة وال ال ددددة، ووظ ملددددا لل ادددده عدددد  كرر إعجددددا  ال ددددره  وترددددل ة،   لددددغ ت دددداب 
ال ااف مر لة عالية بني ت   ال  س،،  ، أنص شل ر م  ال عامل معدص; أل  هداش ص أكزدل  يدص 

 ع  اى،  م  اس  اع أ  يسلم م  ع يدة ا ع  اى  عليص أ  ير ر  يص لي  ر با ل مد  ع يدة ا
 إعجا  ال ره  ال را. 

                                 
 .      4/825ال ااف  (1 

 –، كار يعددرب 2/176بدد  حممددد بدد  زلدددو ،   يددق: ع ددد اهلل حممددد الدددرويا،  م دمددة ابدد  زلدددو ، ع ددد الددره  (2 
 م.     2114-ه 1425، 1كماق، ط

 .2/376املصدر السابق (3 
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و  م دمددددة ال ادددداف ي ددددرر أ    سدددد، ال ددددره    ه(: "1396وي ددددلى ع ددددد الع يدددد  ع يددددق  
ال صددص  علددم ال ددالم، أو اللغددة، أو الر ددل، أو ي  دد   يددص أ  ي ددل  امل سددر مدد  أئمددة ال  ددص، أو

  علمددني خم صددني بددال ره   ددا: علددم  ز ددار. وإمنددا ير غدد   دديم  ي صدددا لددص أ  ي ددل  بارعددا  واأل
املعدددا ، وعلدددم ال يدددا ، وادددلا    ن دددرة، أادددم عددددة ملددد  يريدددد أ  ي سدددر ال دددره ، إذ بددددوهنما   
 سدد  يم لددص الددد   ، و    اددل لددص امشددارا ، و  ل ددائه مددا   الددلتر احل دديم مدد  اجلمددداى 

 اللي عره لص وولة العرب وزروا لص ساودي .املعج  
بيدددا   علدددى معر دددة معدددا  ال دددره    سددد ، وإمندددا ادددل أيادددا   إذ   ال  سددد، عرددددة لدددييت قاهدددرا  

ألسرار إعجا ة، بل إ  معر ة معانيص     م إ  مل   ه لص هلدة ال ال دة، وعدرف وودلة األسدالي  
 هلر ال الم ال يانية. وزصائصملا املعرلية، وأكره األس اب املعيرة على  يي 

 واللي يدرس بإمعا    س، ال ااف درك مرص ش ي  ني:
أنددص اسدد لع  تددل مددا ت  ددص ع ددد ال دداار   ك ئددل امعجددا  وأسددرار ال ال ددة ق ددل أ   :إشدددا ا

أ  ال ادداف اددل   اللاقدد  زدد،    يددق علددى تددل مددا اا دددا  :ياددرع     سدد،ة. واحل ي ددة الينانيددة
لاعدددد املعدددا  وال يدددا ،   دددد ا دددل ال خمادددري مددد  هي الدددلتر احل ددديم أمينلدددة إليدددص ع دددد ال ددداار مددد  ق

وشددلااد يل ددل هبددا تددل قلاعددد ع ددد ال دداار ال ال يددة، سددلال مددا ا صددل مرملددا بعلددم املعددا  أو علددم 
 .(1 "ال يا 

ال اددداف عددد   مدد  أادددم مصددداكر ال  سددد، بددالرأي بددداملع لى "وي ددلى حممدددد عجددداك اخل يددد :
قاويددل   ووددلة ال لويددل، لإلمددام أيب ال اسددم حممددلك بدد  عمددر اخلددلار م  ش ددائق ال ر يددل وعيددل  األ

، وقددددد اشددددد ملر اددددلا ال  سدددد، بدددددني أاددددل العلدددددم (اددددد538 -467 ال خماددددري، املل دددد   دددددار اهلل 
عمدددا  يددددص مدددد   بال اددداف واددددل مددد  أشددددملر   اسدددد، املع  لدددة، وإذا ن رنددددا إ  ادددلا ال  سدددد، بعيدددددا  

إليددص، ملددا أبددا   يددص مدد  ووددلة امعجددا     دد، مددا هيددة مدد  ا ع دد اى ش مرددا أنددص ا يسدد ق مؤل ددص 
 اى الر م ال ره  وبال  ص. ولييت تال خماري م  يس  ي  أ مج ال ره ، وملا أظملر  يص م 

بال  ددص، ملددا بددرع  يددص مدد  املعر ددة ب يندد، مدد  العلددلم;    ي ادده لرددا عدد  مجدداى ال ددره  وسدد ر 
عر ددة بلشددعارام، ومددا ام ددا  بددص مدد  امشا،ددة بعلددلم العددرب، واملسدديما مددا بددر   يددص مدد  امملددام بلغددة 

ال ال دددددة وال يدددددا  وامعدددددراب واألكب، ول دددددد أ ددددد ى ادددددلا الر دددددلك العلمددددد  واألكيب علدددددى   سددددد، 

                                 
 .  م1982 -اد 1415، ل را  –كار الرملاة العربية، ب،و   ،28 ،ع د الع ي  ع يق، علم ال يا  (1 
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وقدد اسد  اك مد    سد،  ،ل ه إليدص أن دار العلمدال وعلدق بدص قلدلب امل سدري  مجيال   ال ااف  لبا  
تدددا  مددد  أادددل السدددرة، و  شدددك   أ  ال خمادددري ودددل امل سدددري  الدددلي  ودددالوا بعددددة شدددىت مددد   

ولددل  املسددائل ا ع  اليددة الددت  ،ال خماددري فددا     سدد،ة سدد يل ا ن صددار ترال املع  لددة ومددلا ملم
 ا ملددا  يددص مدد  ال دد  يددص، ولددل   لددك الددروف الغال ددة عليددص; ل ددا  اددلا ال  سدد،   ،ليعددة ال  اسدد،

ومدد   ;   ددد تاندده  لددك الددروف الغال ددة علددى  ال لائددد اجلليلددة،   خم لدده علددلم الاددريعة واللغددة،
  تيند،  عري ا   ا    س، ال خماري الس   األوى    صدي تين، م  امل سري  و ،ام للرك عليص رك

وضدا جتد  امشدارة إليدص أندص ذتدر    ،م  املسدائل ا ع  اكيدة الدت زداله  يملدا املع  لدة أادل السدرة
وقددد  ،ارئملددا; إ  أ  وددل مدا ذتددرة  ددعيه أو مل ددلع   ادلملا و ددلاب ق هنايدة تددل سددلرة شددديينا  

ال ددا   ، دد  اددلا ال  سدد،   أربعددة أودد ال ت دد،ة، و، دد  علددى ااماددص عدددة ت دد ، مرملددا ت دداب 
لإلمدام شديا امسدالم شدملاب الددي  بد  شجدر العسد ال   (الاا     ريج أشاكيد  ال اداف

هدد; وهلدلا ال  سدد، ، ب   يدق مصد  ى شسدني أ(م1946-ادد 1365 . وذلدك سدرة (ادد852 
 .(1 "، عا  أزرا

ه(: "ناى ال خماري شملرة مدويدة   العداا امسدالم  1426وي لى الدت لر شلق   يه  
مرل عصرة بس   ال ااف، إذ اس  اع أ  ي دم  يص هلرة رائعة ل  س، ال دره ،  عيردص   ذلدك 

ا يعيردددص ذو  أكيب بصددد،ة نا دددلة   غلغدددل   مسدددالك ال ر يدددل و  اددده عددد  ز ايددداة وكقدددائق، تمددد
مرادده ي ددييت اجلمدداى ال ال دد  قياسددا  كقي ددا ، ومددا ي ددلا  يددص مدد  تمدداى ووددالى، واددل مدد  اددلة 
الراشية لييت لص قري ، و   شق    اريا ال  س،، بل ل د بل  األوائل واألوازر، شىت لررا أال 

ص ا ع  اليددة، ش ددا  السددرة يادديدو  بددص وب  سدد،ة، علددى الددر م مدد  اع  الددص، وخمددال  ملم لددص   ع يد دد
ه(، يدددرك عليدددص مدددا أق مدددص   683 ع  دددص ابددد  املرددد، قا ددد  امسددد ردرية املدددال   امل دددلِف سدددرة  

ال  س، م  مسائل ا ع  اى وشع ص،  ، أ  ذلك ا يغ  م  ال  اب، بل ل د ماى الس    
 .(2 و ، الس    يايدو  بص"

 

                                 
 .   م2111 -اد 1422، مؤسسة الرسالة، 139، ك اخل ي حممد عجا ، نيا    امل   ة وال    واملصاكر (1 

 مصر،  ك. (. -، كار املعارف9ط ،219ال ال ة   لر و اريا، ك.شلق   يه،  (2 
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 :(1 ة  مدف   س، ل خماري ول
 ا ددددددددددددددددددددولييت  يملا لعمري مينل تا         دك  ددددددددددددددديا بال عإ  ال  اس،   الدن

  اجلملل تالدال وال ااف تالاا            إ  تره   غ  اهلدا  ال م قرال ص
وللمر لددة الددت بلغملددا   سدد، ال ادداف عدد  األئمددة واني  ددل  بددص عرايددة  ائ ددة، مدد  علمملددم أنددص 

ى وال ددددع، ي ملدددر ذلدددك مددد  زدددالى  ردددلع كراسدددا م شللدددص، وتينددد، مرملدددا ماددد ل  ب ادددايا ا ع ددد ا
، اا مددده بالدراسدددة ال ال يدددة، تمدددا اا مددده باملسدددائل اللغليدددة والر ليدددة و ،ادددا ضدددا شدددلا  شددلا  
ال ااف  ل ي ا  و لي ا  و ر ي ا ، وبعاملا عين  لان  معيرة تالرك على مسائل ا ع  اى  يدص، 

امعددراب واددل مل ددلع ال  دد ، أو  ددريج أشاكيينددص، أو شددرف  أو مراقاددة مددا وددال بددص مدد  ووددلة
 شلاادة، وبعاملا ُعين باز صار ال ااف و لخيصص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
م، 2118 –ه 1429، 1بد،و ،ط –، كار هداكر 396كيلا  وار اهلل ال خماري، شدرف:  ا،مدة يلسده اخليمد ،  (1 

ة األكيددد ، يددداقل  بددد  ع دددد اهلل الرومددد  احلمدددلي،   يدددق: إشسدددا  وير دددر:معجم األكبدددال = إرشددداك األريددد  إ  معر ددد
، وسددددلم 2/281م، وبغيددددة اللعدددداة 1993 -اددددد 1414، 1، كار الغددددرب امسددددالم ، بدددد،و ، ط6/2689ع دددداس، 

شدداو  »وبددد « تا دد  ولدد »اللهددلى إ  ،  ددا  ال  ددلى، مصدد  ى بدد  ع ددد اهلل ال سدد ر يين العينمددا  املعددروف بددد 
ِوط، ،   يدددق: حممددد«زلي دددة تاددده و م، 2111 رتيدددا،  –، م   دددة إرسدددي ا، إسددد ان لى 3/315لك ع دددد ال ددداكر األرندددا

ال رل  ع  أسام  ال    وال رل ، مص  ى ب  ع د اهلل تا   ولد  ال سد ر يين املادمللر باسدم شداو  زلي دة أو 
 م.1941بغداك،  –، م   ة املين  2/1475احلاك زلي ة، 
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 ـــــ الحواشي التي كتبت على الكشاف:

  عدك  احللاش  على ال ااف وسلذتر بعاا  مرملا وا  تال اق:
 .(1 (ه721 -654  أبل الع اس، اب  ال رال عينما أهد ب  شاشية  -1
  دلف الغيد    ال اده عد  قرداع     اادا (ادد743 شاشدية احلسدني بد  حممدد ال يد  ددددد 2
 .(2 (الري 
 .(3)ه(،  ااا  ال اه(745ددددد شاشية عمر ب  ع دالره  ال  ويين ال ارس   3

 .(4 د(ه746  شاشية أهد ب  احلس  ب  يلسه،  خر الدي  اجلاربركيددددد 4
، واددد  الدددت أقدددلم بدراسدددة از يارا دددص الر ليدددة (ه793  ال   دددا ا  الددددي  شاشدددية سدددعددددددددد 5
 .(5  يملا

 .(6 (اد826 - 762ة  شاشية اب  العراق  أهد ب  ع دالرشيم الرا يا ، أبل  رعددددد 6
 ـــــ ممن ُعني بالرد على مسا ل االعتزال في الكشاف:

ا ن صدداف مدد  لددص ت دداب   (اددد683  أهددد بدد  حممددد بدد  مرصددلر ابدد  املردد، السدد ردريددددددد 1
 .(7 (ال ااف
ع د ال را بد  علد  بد  عمدر األنصداري األندلسد  األهدل املعدروف بدالعراق  ولدد اصدر ددددد 2

امنصداف   مسدائل اخلدالف بدني  مرملا   ال  سد،  وهره ت  ا  ، سرة  الا وعاري  وس مائة
 .(8 ون ص على ملا   ا ع  اى   ال ااف (ال خماري واب  املر،

                                 
 .1/222واألعالم، 2/1475تاه ال رل  (1 

 .4/53، ومعجم املؤل ني2/256، واألعالم 2/1475تاه ال رل  (2 

 .7/289، ومعجم املؤل ني5/49واألعالم  ،2/1475تاه ال رل  (3 

 6/261، واألعالم 2/1475تاه ال رل  (4 

 .12/228، ومعجم املؤل ني7/219واألعالم ، 2/1475تاه ال رل  (5 

حممدد أمدني  إ اعيدل بد ، ادية العار ني أ ال املؤل ني وه دار املصدر نيو  ،1/148واألعالم  ،2/1475تاه ال رل  (6 
 .م1951،   بعراية وتالة املعارف اجلليلة   م  ع ملا ال ملية اس ان لى  ،1/123، ال غداكيب  م، سليم 

 .1/221واألعالم  ،2/1475تاه ال رل  (7 

 –عاا ال     ،1ط، 2/218حلا   ع د العليم زا ، . ك. ا يق ،     الدي  اب  قا   شمل ة، ،  ا  الاا عية (8 
 .4/53، واألعالم2/1475، وتاه ال رل اد1417، ب،و 
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ال مييد  ملدا   مد   صداني ص:ه(، 717  عمر ب  حممد ب  هد ب  زليل الس ل  املغدريبددددد 3
 .(1)(وكعص ال خماري م  ا ع  ا       س، ال  اب الع ي أ

 ــــــ وممن خّرج أحاديثه: 

 دددددددريج أشاكيددددددد  (   ت ابدددددددص  ه762  ع دددددددد اهلل بددددددد  يلسددددددده بددددددد  حممدددددددد ال يلعددددددد دددددددددد 1
 .(2 (ال ااف

ال ددددددا  الادددددداف    ددددددريج أشاكيدددددد  (،   ت ابددددددص  ه852  شجددددددر العسدددددد ال  ابدددددد ددددددددد 2
 .(3 (ال ااف

 ـــــ وممن شرح شواهده:

 ر يدددل (،   مصدددر ص  ادددد1116  حممدددد بددد  أيب ب دددر بددد  كاوك بددد  ع دددد الدددره  العلدددلا دددددد 1
 .(4 (اتيا    شرف شلااد ال ااف

(،   ه1171   اسدد  املدددال  حممدددد بدد  ال يددد  حممددد بددد  حممددد بددد  حممددد الادددرق  الددددد 2
 .(5 (شرف شلااد ال اافمصر ص  

 ـــــ وممن اختصره:

ه(، 692ه(، وقيدددل:  685 سدددعيد ع دددد اهلل بددد  عمدددر ال ياددداوي  لناهدددر الددددي ، أبددددددددد 1
و  سددد،ة أندددلار ال ر يدددل وأسدددرار ال لويدددل ت ددداب ع ددديم الادددل ،  دددين عددد  ال يدددا ، خلدددص  يدددص مددد  

 .(6 ملعا ، وال يا  ال ااف( ما ي علق بامعراب، وا
لدددص    ريددد  ال  سددد،(   ه(، 712 بعدددد السددد،ا  حممدددد بددد  مسدددعلك بددد  حممدددلك الاددد اردددددد 2

 .(7) لخيص ال ااف

مددد  ه دددارة: ه(، 662ندلسددد   ال اسددد ،   األ نصددداري،حممدددد بددد  علددد  بددد  العابدددد األدددددد 3
 .(8 خم صر   س، ال ااف لل خماري

 

                                 
 . 7/319، ومعجم املؤل ني1/788وادية العار ني، 5/63واألعالم  ،2/1475تاه ال رل  (1 

 .6/165، ومعجم املؤل ني4/147األعالم  (2 

 1/178األعالم و  ،2/1475تاه ال رل  (3 

 .9/119، ومعجم املؤل ني6/58ألعالم ا (4 

 .2/331، وادية العار ني6/178األعالم  (5 

 .6/97، ومعجم املؤل ني4/111، واألعالم1/186تاه ال رل   (6 

 .12/21، ومعجم املؤل ني7/96األعالم ، و 2/1475تاه ال رل (7 

 .11/21، ومعجم املؤل ني 6/285واألعالم، 1/181بغية اللعاة (8 
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 التعريف بصاحب الكشاف:

 ـــــ اسمه:

ار اهلل; ألندص ، لُ د   دأبل ال اسم حمملك ب  عمر ب  حممد ب  عمر اخللار م  ال خماريال 
اممددام ال  دد،   ال  سدد، واحلدددي  والر ددل واللغددة تمددا لُ دد  ب خددر زددلار م،   ودداور ا ددة  مانددا ،

 .(1 وعلم ال يا ; تا  إمام عصرة م   ، ما ك  ،  اد إليص الرشاى    رلنص
 ـــــ مولده: 

و د  مد  أيب اخل داب بد  ، وقددم بغدداك ،لد ب خمادر   رود  سدرة سد    وسد ني وأربعمائدةو 
 ، ول يردددددد  الاددددددعرية(ه576  وشددددددا وأوددددددا  أليب ،دددددداار السدددددل  ، و دددددد،ة (اددددددد494  ال  دددددر

 .(2 ، و ، اه(615 
 
 

                                 
جملديت كائدرة املعدارف العينمانيدة، ، 6/315اب، السدمعا  املدرو ي،   يدق. ع دد الدره  بد  حيدىي املعلمد  و د،ة، ألنسا (1 

مجدداى الدددي  أبددل احلسدد  علدد  بدد  يلسدده ، إن دداة الددرواة علددى أن دداة الر دداةو  ،م1962 -اددد 1382، 1شيدددر هبدداك، ط
 –ال ددداارة، ومؤسسدددة ال  ددد  الين ا يدددة  -يب ، كار ال  دددر العدددر 3/265ال   ددد ،   يدددق: حممدددد أبدددل ال ادددل إبدددراايم، 

و يا  األعيا  وأن ال أبرال ال ما ، أبل الع اس مشيت الدي  أهد ب  حممد ب  ، و م1982 -اد  1416، 1ب،و ، ط
سد، أعدالم الرد الل، و م، 1994، 1طبد،و ،  –، كار هداكر 5/168إبراايم اب  زل ا ،   يق: إشسدا  ع داس، 

دا  الدلا ،   يدق : جمملعدة مد  اني  دني بإشدراف الاديا مشيت الدي  أبل ع د اهلل  حممدد بد  أهدد بد  عينمدا  بد  قِاو 
ِوط، مؤسسدددددة الرسدددددالة، ط ،  دددددا  امل سدددددري  و ، 2/279، وبغيدددددة اللعددددداةم1985 -ادددددد 1415،  3شدددددعي  األرندددددا

ال داارة،  –ة ، م   ة وا د121العاري ، ع د الره  ب  أيب ب ر، والى الدي  السيل، ،   يق: عل  حممد عمر، 
 : يدددق  ،172، ،  ددا  امل سدددري ، أهدددد بددد  حممددد األكندددص وي مددد  علمدددال ال ددر  احلددداكي عادددر ه، و1396، 1ط

 .  م1997 -اد1417السعلكية،  –سليما  ب  ها  اخل ي، م   ة العللم واحل م 

، مصد  ى ع دد ال داكر ع دا :كراسة و  يدق، أبل ب ر أهد ب  عل  ب   ابه اخل ي  ال غداكي،  اريا بغداك وذيللص (2 
 دداريا امسددالم ِوِو يددا  و ، 15/17، وسدد، أعددالم الردد اللاددد1417، 1، طبدد،و  –كار ال  دد  العلميددة  ،21/172

دا  الدلا ، املااا، ِواألعالم عمدر ع دد السدالم   يدق:  ،مشديت الددي  أبدل ع دد اهلل حممدد بد  أهدد بد  عينمدا  بد  قِاو 
قدددالكة الر دددر   و يدددا  أعيدددا  و  ،م1993 -ادددد 1413 ،2ط لعدددريب، بددد،و ،ال  ددداب ا كار ،36/488 ال ددددمري،

زالد و  ، بل مجعة م ري ُعين بص:، أبل حممد ال ي  ب  ع د اهلل ب  أهد باخمرمة، اهَلجرا  احلارم  الاا ع ، الدار
 .م2118 -اد 1428، 1، طودة –كار املرملاك ، 4/121،  واري
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 :ـــــ ثقافته
  ال  دار، تا  ض  برع   علم األكب، والر ل، واللغدة، ل د": (اد562  قاى اب  السمعا 

وهددره ال صددانيه   ال  سدد،، والغريدد ، والر ددل. وورك بغددداك  دد، مددرة، وكزددل زراسددا  عدددة 
 إ  واو معلا عليص، و لملوا لص. وتا  عالمة األكب، ونسابة العرب. نلب. وما كزل بلدا  

ا  أقام حلار م  ارب إليص أت اك امبل،   زرك مرملا إ  احلج، وأقام براة  م  ال ما  باحلج
وا ي  دق أ  ل ي دص، وت  ده مد   إ  زلار م. شىت ا ه على تالمص رياف ال اكية،   ان  ل راوعا  
 شعرة ع  مجاعة  م  أه ابص. وما  ليلة عر ة.

: تددددا  إمددددام عصددددرة، لددددص ال صددددانيه ال ديعددددة، مرملددددا (ه681  وقدددداى ال ا دددد  ابدددد  زل ددددا 
، (   ريدد  احلدددي  ال ددائق مرملددا   سدد، ال ددره  الع دديم، ا يصددره ق لددص مينلددص، و  ال ادداف  
 ادابص أ دال   ، وت داب (ربي  األبرار و صدل  األز دار ، وت اب  (أساس ال ال ة ومرملا ت اب 

( املرملاك و(، الرائ    ال رائ  ، و( الة الراشد ، وت اب (الرصائل ال  ار ، وت اب  (الرواة
 .(1 ("امل صل   األهلى، و
 ـــــ وفاته: 

ليلددة عر ددة سددرة مثددا  و ال ددني   وم علددى أ  و دداة العالمددة ال خماددري تددا   ددلتر ت دد  الددكا
 (2 . روانية زلار م اجرية ومخسمائة

ووروانية: بام اجليم األو  و  ل الينانيدة وسد ل  الدرال بيرملمدا وبعدد األلده ندل  م سدلرة  
 .(3  ة زلار مصوبعداا يال مينراة م    ملا م  لشة مادكة   اال ساترة، وا  ق

                                 
، وسددد، 5/168، وو يدددا  األعيدددا 6/2687معجدددم األكبدددالو  ،36/487، واألعدددالماا ددداريا امسدددالم وو يدددا  املاددد (1 

أبدل ال ددال ،  اك الدكاوم ، وير ر:172و،  ا  امل سري ، 121،  ا  امل سري  العاري ، و 21/155أعالم الر الل
 –كار ال لدم  ،291،   يدق: حممدد زد، رمادا ،  ي  الدي  أبل العددى قاسدم بد  ُق ُللبغدا السدلكو  اجلمداق احلر د 

   .12/186، ومعجم املؤل ني7/178، واألعالم6/194شلرا  اللا ، و م1992-اد 1413، 1ط، كماق

، وسدددددد، أعددددددالم 5/173، وو يددددددا  األعيددددددا 3/268الددددددرواة ، وإن دددددداة6/2689، ومعجددددددم األكبددددددال6/316األنسدددددداب( 2 
   يدق: ع دد اهلل بد  ع دد انيسد  الكتدد ،أبدل ال ددال إ اعيدل بد  عمددر بد  تيند،،  ،ال دايدة والرملايدةو ، 21/155الرد الل
و،  ددا  ، م2113اددد / 1424م، سددرة الراددر: 1997 -اددد 1418، 1كار اجددر لل  اعددة والراددر، ط ،16/335

 .173، و،  ا  امل سري  لألكنص وي121امل سري  للسيل، 

، حممد ع د ال اكر ع ا :  يق،  امل       الدي  حممد ب  أهد احلسين ال اس، الع د الينمني ِف  اريا ال لد األمني (3 
 .5/174وو يا  األعيا ، م1998، 1، طكار ال    العلمية، ب،و ، 6/43
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اددل اسددم ل صددد ة اجلُر وانَي دددُة:  "ال لدددا :معجددم   ت دداب  (ادددد626  قدداى يدداقل  احلمددلي   
إقلددديم زدددلار م: مديردددة ع يمدددة علدددى شدددا،ئ وي دددل ، وأادددل زدددلار م يسدددمةلهنا بلسددداهنم ترتدددانج 

 .(1 " عرةبه إ  اجلروانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
،  2ط، كار هداكر، بد،و ، 2/122، شملاب الدي  أبل ع د اهلل ياقل  بد  ع دد اهلل الرومد  احلمدلي، معجم ال لدا  (1 

 .م1995
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 ثالثًا: سعد الدين التفتازاني حياته وآثاره

 ونسبه: ـــــ اسمه

الدكاوم الدت  رمجده وادل مدا ذتر دص بعد  ت د   مسعلك ب  عمر بد  ع دد اهلل ال   دا ا ،ال 
، وقد ذتر اب  شجر   ت ابص  إن ال الغمر( و  مل   مد  ت ابدص  الددرر ال امردة( أ  ا دص (1 لص

، وال  ، هد يل، بددليل أ  ابد  شجدر  دروم لدص بال  صديل   مل د  هزدر مد  ت ابدص (2 حمملك
 ، ويل   بسعد الدي .(3)الدرر ال امرة( وذتر أ  ا ص مسعلك 

بال دددالي  املر دددل، ني بدددا ر ني مددد   لقملمدددا وبيرملمدددا ال دددال والددد اا بدددني األل دددني و  : ال   دددا ا و 
 .(4 هزراا الرل ، الة الرس ة إ     ا ا  وا  قرية ت ،ة برلاش  نسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
، 2/313وال دددددددر ال ددددددال ، 311  امل سددددددري  لألكنددددددص ويو،  ددددددا ،2/285، وبغيددددددة اللعدددددداة6/112الدددددددرر ال امرددددددة  (1 

 .2/671، ومعجم امل سري 12/228، ومعجم املؤل ني7/219واألعالم

اجملليت األعلى للائل  امسالمية ، 1/389، شس  ش ا .. ك يق ، اب  شجر العس ال ، إن ال الغمر بلبرال العمر (2 
    .   6/91م، والدرر ال امرة1969 -اد 1389جلرة إشيال الكاا امسالم ، مصر،  -

 .6/112الدرر ال امرة  (3 

 .5/282 إيرا (، ير ر: معجم ال لدا  مديرة حراسا  ، و  نسا( ب سر الرل :3/61 األنساب (4 
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 ـــــ مولده:

 : اردني ملللدةذتر  بع  ت   الكاوم 
ه(، ذتددددر ذلددددك ابدددد  شجددددر   ت ابيددددص  إن ددددال الغمددددر و الدددددرر 712ص ولددددد سددددرة  األوى: أندددد

، والسدددددديل،     بغيددددددة اللعدددددداة(، وال رتلدددددد     األعددددددالم(، ونددددددليمل     معجددددددم (1)ال امرددددددة(
 .(2 امل سري (، وعمر ت الة    معجم املؤل ني(

ددُ    ذتددرة  ه(،722الينددا : أنددص ولددد سددرة     م  دداف السددعاكة، و أهددد األكنددص ي  ِاِكة  ،اش 
، وريدددا   اكة    أ دددال ال  ددد (، والادددلتا     ال ددددر ال دددال (، (وي(    ،  دددا  امل سدددري 

   ت ابدص  أ دد العلدلم( وأ افوالل رلي    ال لائد ال ملية(، وهديق زا     ال اك امل لل(، 
ك وقدددداى: ل ددددد  ر  مرقدددددة امل دددددس بسددددرزيت  دددد ل اهلل الاددددروا    أوائددددل شددددرشص لإلرشددددا ذتددددرة

 .(3 ه(722 على هردو  مرقدة م  وان  ال دم: ولد   ه ر سرة   لود  م  لبا  
واملددددرول لدددددا ال اشدددد  ال ددددلى الينددددا  بدددددليل ذتددددر  دددداريا مللدددددة   الددددرص امل  ددددلب علددددى 

 هردو  مرقدة. 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 .6/112الدرر ال امرة، و 1/391إن ال الغمر (1 

  .12/228نيمعجم املؤل و ، ، 2/671معجم امل سري و ، 7/219األعالمو ، 2/285بغية اللعاة (2 

« رَيددا   ِاِكة»أ ددال ال  دد ، ع ددد الل يدده بدد  حممددد الاددمل، بددد ، و 311، و،  ددا  امل سددري 1/191م  دداف السددعاكة (3 
م ، وال ددددددر 1983-ادددددد1413، 3كمادددددق/ سدددددلرية، ط -، كار ال  دددددر 114ك. حممدددددد ال دددددلجن ،  :احلر ددددد ،   يدددددق

 ، كار ابدد  شددد م،1، ط597  حممددد هدددديق زددا ، ، وأ ددد العلددلم، أبدددل ال يدد136، وال لائددد ال مليدددة2/313ال ددال 
، 464م، وال اك امل لل م  ولاار م  ر ال را  اتزر واألوى، أبل ال ي  حممدد هدديق زدا ،  2112 -اد 1423

 م.2117 -اد 1428، 1و ارة األوقاف والاؤو  امسالمية، ق ر، ط
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 ـــــ شيوخه، ونذكر منهم:

 ـــ عضد الدين اإليجي:1

أجن   الميلة اش ملروا ، الره  ب  أهد ب  ع د الغ ار العالمة عاد الدي  امخ ع د ال 
مد   ،  ات ا  مينل مشيت الدي  ال رما  و ديال الددي  الع ي د  وسدعد الددي  ال   دا ا  و د،ام

  الرسددالة العادددية(   علددم الل دد ، ني ص  امللاقدده(   علددم ال ددالم، و الع ائددد العادددية( و صددا
وودر  لدص  ، ال لائدد الغيا يدة(   املعدا  وال يدا صر اب  احلاود (   أهدلى ال  دص، و  شرف خمو

 .(1 ه(756  حمرة م  هاش  ترما     سص بال لعة وما  مسجلنا    سرة
 القطب التحتاني:  ـــ2

املعدددروف بال  ددد  ال   دددا  أشدددد أئمدددة املع دددلى  ، وقيدددل: حممددددالدددرا ي حممدددلك بددد  حممددددادددل 
شدرف احلداوي  :ومد   صداني ص، بالعللم الع لية  ل  رملدا وشداره   العلدلم الادرعية اش غل   بالكة
علدى ال اداف وهدل  يدص إ  سدلرة  وا ي ملدص وشدلا    :قاى اب  را د  ،جملدا  ةالصغ،   أربع

وقدد سد   ال ااريدة ،  وشرف امل ال    املر ق والامسية وامشارا   ب  سيرا و ، ذلك ،،ص
وال   ددا   :قدداى امسددرلي، وقددد ودداو  السدد عني ه(766   ذي ال عدددة سددرة إ  أ  مددا  هبددا 

 .(2 معص   أعلى املدرسة لص ع  هزر يل   بال    تا  ساترا    يي ا  
 
 
 

                                 
، وال ددددر 8/298، وشدددلرا  الدددلا 2/75بغيدددة اللعددداةير دددر: ، و 3/111، والددددرر ال امردددة3/27،  دددا  الادددا عية (1 

، ومعجدددددم 1/527اديدددددة العدددددار ني، و 3/295، واألعدددددالم598، وأ دددددد العلدددددلم371، وال ددددداك امل لدددددل1/326ال دددددال 
وليدددد بددد  أهدددد مجددد  وإعدددداك: ، امللسدددلعة امليسدددرة    دددراوم أئمدددة ال  سددد، وامقدددرال والر دددل واللغدددة، و 1/262امل سدددري 

ل يدده ال يسدد ، مصدد  ى بدد  ق  ددا  احل يدد ، بادد، بدد  وددلاك ال يسدد ، عمدداك بدد  احلسددني الدد ب،ي، إيدداك بدد  ع ددد ال
 .م2113 -اد 1424، 1، طبري انيا –جملة احل مة، ماناسك ، 2/1144، حممد ال غداكي

أودد  نصددر األ اددري   يددق: ، ابدد  املل دد ، الع ددد املددلا    ،  ددا  هلددة املددلا ، وير ددر: 3/136،  ددا  الاددا عية (2 
  ددد  ، امل  دددى ال  ددد،و  ،م1997 -ادددد 1417 ،1ط ل ردددا ، ، –كار ال  ددد  العلميدددة، بددد،و  ، 424، سددديد مملدددينو 

 -ادددددد 1427، 2، طل ردددددا  –كار الغدددددرب ا سدددددالم ، بددددد،و  ، 7/75، حممدددددد الددددديعالوي :،   يدددددقالددددددي  امل ريددددد ي
 ،8/355وشدددددلرا  الدددددلا  ،292، و،  دددددا  امل سدددددري 2/281اللعددددداة وبغيدددددة ،6/99الددددددرر ال امردددددةو  ،م2116
 .11/215، ومعجم املؤل ني2/163ادية العار نيو  ،7/38واألعالم
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 ـــ ضياء الدين القرمي:3

ويعددرف ب ا دد   ،وي دداى لددص ال رمدد  ، دديال بدد  سددعد اهلل بدد  حممددد بدد  عينمددا  ال دد وييناددل 
اهلل، الايا  ديال الددي  الع ي د ، أشدد العلمدال،    دص   بدالكة وأزدل ويسمى أياا  ع د  ،ال رم

واخللخدداق، و  دددم    ،وال دددر ال سددكي ،عدد  ال ا دد  عاددد الدددي  و دد،ة،   اشدد غل علددى أبيددص
العلدم قدددوا  شددىت تددا  سددعد الدددي  ال   ددا ا  أشددد مد  قددرأ عليددص، وشددج قدددوا   سددم  مدد  الع يدده 

ع يددد اهلل   ددا    ير ددى أ  ي   ددص   يددل لددص   ذلددك   دداى: مللا   ددص  امل ددري باملديرددة وتددا  ا ددص
 دل  بال داارة سدرة ، اسم ع يد اهلل ب   ياك قا ل احلسدني، وتدا  يس  ادر املدلا ني وي دت  يملمدا

 .(1 مثانني وس عمائة

 ـــ أحمد القوصي:4

ل  ادددل سدددعد الددددي  أهدددد بددد  ع دددداللااب بددد  كاوك بددد  علددد  انيمددددي ال لهددد ، ولدددد ب ددد
ه(، وقدد ذتدر السدعد   ت ابدص  شدرف األربعدني الرلويدة( 813و   ص، و ل    ربيد  اتزدر سدرة  

 .(2 أنص أزل عرص
 ـــ محمد بن سعيد الكازروني:6

حممددددد بدددد  سددددعيد بدددد  مسددددعلك بدددد  حممددددد أبددددل ع ددددد اهلل نسدددديم الدددددي  بدددد  سددددعد الدددددي  اددددل 
ا  يدلتر أندص مد  ذريدة أيب علد  الددقا  الريسابلري   ال ا رو  ال  يص الاا ع  نال ب ا رو  وت

وأ  املد ي أودا  لدص، اشد غل ب دا رو  علدى أبيدص وبدرع    ،وسد عمائة وأنص ولد سرة مخيت و ال دني
، مدا  بد الكة سدرة العربية وشاره   ال  ص و د،ة مادارتة شسدرة مد  ع داكة ونسدك وزلدق ر د 

                                 
، املرملدل الصدا  واملسد لِف بعدد الدلا و ، 2/368، والددرر ال امردة3/93،  ا  الادا عيةوير ر:  ،1/183إن ال الغمر (1 

، وشلرا  2/13، وبغية اللعاةاهليئة املصرية العامة لل  اب، 7/414، حممد حممد أمني.: ك يق ، يلسه ب   غري
   .2/1355، وامللسلعة امليسرة2/183، وسلم اللهلى1/238، ومعجم امل سري 8/459لا ال

ل را ،  –، كار ال    العلمية، ب،و  1، ط23شرف ال   ا ا  على األربعني للرلوي،   يق. حممد شس  إ اعيل،  (2 
مشديت الددي  أبدل اخلد، حممدد بد  ع دد  ،سد الادلل الالمد  ألادل ال در  ال او  ، 2/154وإن ال الغمدر م،1425/2114

   .9/43شلرا  اللا ، و ب،و  –مرالرا  كار م   ة احلياة ، 1/375، الره  السخاوي
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ادديا الددلاق العددارف، أسدد اذ ه(، وذتددرة السددعد   شددرف األربعددني، شيدد  قدداى: وأزدد   ال811 
 .(1 انيد ني، ع يه امللة والدي ، حممد ب  سعيد ال ا رو   اعا  عليص وإوا ة

 ـــــ تالمذته:
 مجلة م  ،ل ة العلم ن غ مرملم تين، ومرملم:  لمل على السعد 

الاددا ع  اخل يدد ، ن يددل م ددة، حســام الــدين حســن بــن علــي بــن محمــد األبيــوردي ـــــ 1
 عارة ومثامنائة. امل لِف سرة سه

  كزدددل ، تدددا  عاملدددا  بددداملع ل  ، أزدددل عددد  ال   دددا ا   ":(إن دددال الغمدددر قددداى ابددد  شجدددر   
 .(2 "اليم  واو م  بالراهر،   ل  إليص  درييت بع  املدارس ب ع   عاول ص املرية

ربيد  اجلردا  ، و   املر دق واحل مدة يرمدل ندلار لألشاشدية علدى شدرف م دال  األ م  مصر ا ص:
 .(3  ملعا  وال يا   ا

 :برهان الدين حيدر الشيرازي ثم الروميـــ 2

 وشددرف اميادداف لل دد ويين شددرشا   ،أزددل عدد  ال   ددا ا ، تددا  عالمددة باملعددا  وال يددا  والعربيددة
 .(4 وقدم الروم وأقرأ وأ ىت على ملا  أيب شري ة وما  بعد العاري  ومثامنائة ض ووا  
 

                                 
حممد ب  أهد ب  عل ،     الدي ، ، ذيل ال  ييد   رواة السر  واألسانيدو ، 23شرف ال   ا ا  على األربعني للرلوي (1 

، كار ال  دد  العلميددة، بدد،و ، ل رددا ، 1/242، تمدداى يلسدده احلددل   :  يددق ،أبددل ال يدد  امل دد  احلسددين ال اسدد 
والاددددددددلل ، 9/23شدددددددلرا  الددددددددلا ، و 2/84إن ددددددددال الغمددددددددر، و 2/382الع ددددددددد الينمدددددددني، و م1991ادددددددد/1411، 1ط

أبددل الع ةدداس ، "أ ددال الرةودداى كرةة احلجدداى  "ذيددل و يددا  األعيددا  املسددمى ، و 1/113بغيددة اللعدداة،، و 11/21الالمدد 
كار الدكاا  ال داارة( ، 2/314ر، أبل الردل  يحممد األهد ك. :  يق  ،الاةمل، باب  ال ا   حممةد امل راسأهد ب  

  .3/144سلم اللهلى و  ،م1971 -اد 1391، 1ط، امل   ة الع ي ة   لنيت( -
 .3/24إن ال الغمر (2 

ر   الدي  أبل ال تا  حممد ب  أهد ، ارعنيإ   راوم امل لزري  م  الاا عية ال هبجة الراظري  ، و 3/24إن ال الغمر (3 
شدد م، كار ابدد  ، 172،  دد ط الددرص وعلددق عليددص: أبددل حيددىي ع ددد اهلل ال ردددري، بدد  ع ددد اهلل الغدد ي العددامري الاددا ع 

سددددددددددلم و  ،1/514، وبغيددددددددددة اللعدددددددددداة3/119الاددددددددددلل الالمدددددددددد  ، و م2111 -اددددددددددد 1421، 1، طل رددددددددددا  –بدددددددددد،و  
 .    3/251، ومعجم املؤل ني1/287ية العار ني، واد9/178، وشلرا  اللا 2/32اللهلى

 أ د العللمو  ،9/212شلرا  اللا  ، و 2/71، وسلم اللهلى324،  ا  امل سري ير ر: ، و 1/549بغية اللعاة (4 
 .1/165، ومعجم امل سري 1/341وادية العار ني 598
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 :زي، الهرويمحمد بن عطاء اهلل، الراـــ 3
،  صدددار ، وتدددا  شر يدددا  ه(767  سدددرة هبدددراة تدددا  ي دددلى: إندددص مددد  ذريدددة ال خدددر الدددرا ي، ولدددد

 .شا عيا  
 لمددددل علددددى ال   ددددا ا ، وكزددددل الددددروم، وشددددج ورشددددل إ  ال دددددس، وأ  اعددددص قدددداللا بإمام ددددص   

 .(1 ه(829 سرة ما  ، امللا  احلر   والاا ع ، وسائر العللم، وشملروة بللك   الراس
 :عالء الّدين محمد بن محمد البخاري العجمي الحنفيــ ـ4

قاى اب  شجر: ولدد سدرة  سد  وسد عني وسد عمائة بد الك العجدم، ونادل ب خدارا     دص بلبيدص 
ددص العددالل ع ددد الددره ، وأزددل األكبيددا  والع ليددا  عدد  السددعد ال   ددا ا  و دد،ة، ورشددل إ   وعمة

بدددرع   املع دددلى واملر دددلى، وامل ملدددلم واملر دددل ، األق دددار، واو ملدددد   األزدددل عددد  العلمدددال، شدددىتة 
و لودص إ  اهلرددد  اسد ل،رص مدددة، وع دم أمددرة عردد مللتددص إ  ، واللغدة والعربيدة، وهددار إمدام عصددرة

الغاية ملا شاادوة م    ير علمص و ادة وورعص،   قدم م ةة  لقام هبا، وكزل مصر  اسد ل،رملا، 
مددد  ه دددارة: ه(، 841سدددرة  ص إ  كمادددق ومدددا  هبدددا وهى أمدددرة إ  أ   لوددد و صددددر لإلقدددرال هبدددا،

تدد   ا دد ة املل دددي  وناهدد ة امللشدددي ، ورسددالة   الددرك علددى اللولكيددة و صددل  الادديا األ
 .(2 وأمينالص
 ـــ عالء الدين الرومي:6

عل  ب  مصلل الدي  ب  ملسى بد  إبدراايم الاديا عدالل الددي  الرومد  احلر د  العالمدة ال 
رة سه ومخسني وس عمائة، واش غل بالعللم و  در ، وكزدل بدالك العجدم، ولد س، الر لي امل ر 

                                 
أبدل ال اددل ،  د  امهدر عد  قادداة مصدرر ، و 3/377إن دال الغمددروير در:  ،434، وال داك امل لددل 2/216ال ددر ال دال  (1 

، 1، طم   ددة اخلدداجن ، ال دداارة، 392، علدد  حممددد عمددر ك.   يددق: ،أهددد بدد  علدد  بدد  حممددد بدد  شجددر العسدد ال 
، وامللسددددددددددلعة 6/269واألعددددددددددالم ،115وهبجددددددددددة الردددددددددداظري  ،4/114،  ددددددددددا  الاددددددددددا عية، و م1998 -ادددددددددد 1418
   .3/2232امليسرة

اجلدالى السدديل،       الادلل الالمد  وضد   داة عليدا   وادل  لدط. تدلا ادملم عليدا   داة بعو  ،9/351شدلرا  الدلا  (2 
 ير ر: و  الينانية حممدا   بغية اللعاة. وقد  روم لص احلا     إن ال الغمر مر ني   السرة امللتلرة و اة   األو  عليا  

، 2/261ال ددر ال دال ، و 3/255لىوسدلم اللهد، 2/211وبغيدة اللعداة، 4/83إن دال الغمدرو ، 9/291الالل الالمد 
  .3/2417، وامللسلعة امليسرة11/294، ومعجم املؤل ني7/46األعالم، و 458وال اك امل لل
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 وأزددددل عدددد  ال   ددددا ا  والاددددريه اجلروددددا  وال  ددددار إ  أ  بددددرع، و صدددددر لإلقددددرال، وتددددا  عاملددددا  
 .(1 ه(841، ما  سرة    عللم تين،ة   املع لى، بارعا   باجلدى، إماما   ، عار ا  م    ا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
، وامللسددددلعة 9/351وشددددلرا  الددددلا ، 6/41، والاددددلل الالمدددد 4/84إن ددددال الغمددددروير ددددر:  ،2/218بغيددددة اللعدددداة (1 

 .2/1723امليسرة
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 العلميةآثاره 
   –رهدص اهلل  عدا   –مشله املصر ا  الدت زلة ملدا السدعد خم لده العلدلم وال ردل ،  دلله 

يندد، مدد  تم و الر ددل ِوالصددر ف واملر ددق واملعددا  وال يددا  واألهددلى وال ددالواحلدددي  وال  ددص و  ال  سدد،
ا يدليت ، وقدد ،ُ عده بعد  ت  دص، وبعادملا مدا  اى خم ل،دا ، و يمدالعللم و،ار هي ص واشد ملر ذتدرة

 ذتر مصر ا ص العلمية:
 ـــ أواًل في التفسير:

و ل  السعد ق ل إ امملا   د وهدل  يملدا إ  اتيدة ـــ حاشية على الكشاف للزمخشري: 1
( مدد  سددلرة حممددد عليددص الصدددالة 22( مدد  سددلرة يددلنيت، ومدد    مدد  سددلرة   إ  اتيددة  57 

الدكاوم أندص وهدل  يملدا إ   والسالم، شس  الرسا الت شصله عليملا وقد ذتر  بعد  ت د 
 .(1 سلرة ال  ل، وبعاملا بلهنا ا   م

 .(2 وال   س، باللغة ال ارسية ـــ كشف األسرار وعدة األبرار:2

 ثانياً: في الحديث:
، 1ط حممد شس  إ اعيل،   يق وقد ،   ب :شرح التفتازاني على األربعين للنوويـــ 1

 .(3 م1425/2114ل را ،  –كار ال    العلمية، ب،و  

 .(4 ربعين في الحديثـــ أ2

 ثالثاً: في الفقه:
ه(، وقيدددددل  دددددرك مددددد   للي دددددص سدددددرة 772: وقيدددددل شدددددرع    للي دددددص سدددددرة  ــــــــ مفتـــــاح الفقـــــه1

 .(5 ه(772 
 

                                 
، 597، وأ د العللم114، وأ ال ال   2/1475، وتاه ال رل 312 ، و،  ا  امل سري6/112ر ال امرةالدر  (1 

 .2/671، ومعجم امل سري 7/219واألعالم
 .2/431، وادية العار ني2/1487، وتاه ال رل 312،  ا  امل سري  (2 

 -ادددد 1346، سدددرتييت اصدددر 2/637ومعجدددم امل  لعدددا  العربيدددة واملعربدددة، يلسددده سدددرتييت،  ،1/1تاددده ال ردددل  (3 
 .2/431وادية العار ني، 7/219واألعالم م،1928

 .2/431ادية العار ني (4 

  .2/431، وادية العار ني2/314، وال در ال ال 2/1769، وتاه ال رل 8/548شلرا  اللا  (5 
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 .(1 هبراة ه(769 ال اس  م  ذي ال عدة سرة : وشرع    للي ص   ـــ فتاوى الحنفية2

 رابعاً: في أصول الفقه:
التلـويح شـرح التوضـيح فـي أو  التلويح في كشف حقـا   التنقـيحويح أو ـــ شرح التل1

شددرف علدددى ال ر دديل لصدددر الاددريعة ع يدددد اهلل بدد  مسددعلك ذتددر  يدددص أنددص ملددا تدددا  : واددل األصــول
سددالم ال دد كوي وووددد بعاددملم ،دداعرني علددى   دلى العلمددال م  ددني علددى م اشدد  ت دداب  خدر ام

 يدددص  بددددة  راكة و  سددديمص علدددى قلاعدددد املع دددلى مدددلركا  راك  ر ي دددص وشددداوى   يدددني مدددأظدددلاار أل اظدددص 
، م اشدد  ت دداب انيصددلى وم اشدد  ابدد  احلاودد  مدد    ي ددا  بديعددة و دددقي ا   اماددة مريعددة

و دداة:  خددا   صددره اددلا الاددرف ض ووددا   يددص مسددلك الادد ط وام قلمددا  لوددد   ال  دد  سددال ا  
 (2 .ال ل يل   شل  لام  ال ر يل

ــــ حاشـــية شـــرح مختصـــر 2 : وادددل شدددرف علدددى شدددرف العادددد علدددى خم صدددر ابددد  األصـــولــ
 .(3 ه(771احلاو  وقد أ ص سرة  

 خامساً: في البالغة:
هد ر  ، وقدد أ دص  علدى  لخديص امل  داف لل د ويين : وادل شدرفـــ المطول على التلخـيص1
 .(4 هبراة ه(748 سرة 

 .(5 ه(756 سرة   ال ال ة على ال لخيص أ ص    ـــ الشرح المختصر:2

                                 
 .2/431، وادية العار ني2/314، وال در ال ال 8/548شلرا  اللا  (1 

،  ددددددا  ، و 8/547شددددددلرا  الددددددلا و  ،114ال  دددددد أ ددددددال و  ،1/482وتادددددده ال رددددددل  ، و2/285بغيددددددة اللعدددددداة (2 
اديدة ، و 7/219األعدالم، و 2/636معجدم امل  لعدا ، و 597أ دد العلدلم ، و 2/313، وال ددر ال دال 311امل سري 
  .12/228، ومعجم املؤل ني2/431العار ني

شدددددددلرا  ، و 114أ دددددددال ال  ددددددد ، و 2/1853، وتاددددددده ال ردددددددل 2/285، وبغيدددددددة اللعددددددداة6/112الددددددددرر ال امردددددددة (3 
 .7/219األعالم، و 597أ د العللم، و 2/313، وال در ال ال 8/548لا ال

أ دال ، و 2/1722، 1/473، وتاده ال ردل 311،  ا  امل سدري ، و 2/285، وبغية اللعاة6/112الدرر ال امرة (4 
، 2/637معجددم امل  لعددا ، و 597أ ددد العلددلم، و 2/313، وال دددر ال ددال 8/547شددلرا  الددلا ، و 114ال  دد 
 .12/228معجم املؤل نيو  ،2/431وادية العار ني، 7/219واألعالم

، وال ددددددددر 8/547الددددددلا  ، وشددددددلرا 1/473، وتادددددده ال ردددددددل 2/285، وبغيدددددددة اللعدددددداة6/112الدددددددرر ال امرددددددة (5 
 .2/431، وادية العار ني7/219، واألعالم2/638، ومعجم امل  لعا 597، وأ د العللم2/313ال ال 
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ـــ 3 ـــاح:ـ ـــث مـــن المفت  ه(789 أ دددص   شدددرف امل  ددداف   شدددلاى سدددرة  شـــرح القســـم الثال
 .(1 بسمرقرد

 سادساً: في الصرف:
   يالعدد  : أو شددرف  صددريه العدد ي، واددل شددرف علددى خم صددر شــرح تصــريف الزنجــانيـــــ 1

شدع ا ،   شدملر  أ دص وادل أوى   لي دص للايا ع  الدي ، أيب ال ادائل إبدراايم ال جندا  ال صريه
 (2 .ه(738 سرة 

 .(3 : ذترة ال غداكي   ادية العار نيـــ قوانين الصرف2

 سابعاً: في النحو:
 .(4 ه(778ه(، وقيل: سرة  774، أل ص سرة  : أو رسالة امرشاكإرشاد الهاديـــ 1
 .(5 ـــ اإلصباح في شرح ديباجة المصباح2

 .(6 ـــ تركيب الجليل في النحو3

 والكالم: ثامناً: في المنط 
 .(7 (ه757: أو شرف الرسالة الامسية، أ ص سرة  ـــ شرح الشمسية1
 
 

                                 
، وال دددددددددر 8/548الدددددددلا  وشدددددددلرا ، 114، وأ ددددددددال ال  ددددددد 2/1762وتاددددددده ال ردددددددل  ،2/285بغيدددددددة اللعددددددداة (1 

 .597، وأ د العللم2/313ال ال 
، وأ ددددددال 2/1139، وتادددددده ال رددددددل 311، و،  ددددددا  امل سددددددري  2/285، وبغيددددددة اللعدددددداة6/112الدددددددرر ال امرددددددة (2 

، 2/637، ومعجددم امل  لعددا 597أ ددد العلددلم، و 2/313، وال دددر ال ددال 8/547، وشددلرا  الددلا 114ال  دد 
 .2/431، وادية العار ني7/219واألعالم

 .2/431ادية العار ني (3 

، 8/548شدلرا  الدلا ، و 114أ ال ال   و ، 1/1، وتاه ال رل 2/285، وبغية اللعاة6/112الدرر ال امرة (4 
 .2/431، وادية العار ني7/219، واألعالم597أ د العللم، و 2/313وال در ال ال 

 .2/431ية العار ني، واد2/1718تاه ال رل  (5 

 .2/431ادية العار ني (6 

، وشدددددلرا  2/1163 ردددددل ، وتاددددده ال311، و،  دددددا  امل سدددددري 2/285، وبغيدددددة اللعددددداة6/112الددددددرر ال امردددددة (7 
 .2/431ادية العار ني، و 7/219، واألعالم2/637، ومعجم امل  لعا 597أ د العللمو ، 8/547اللا 
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 .(1)ه(789: أ ص   رو   ـــ تهذيب المنط  والكالم2

 .(2 ه(784: أو م اهد ال ال ني، أ ص   ذي ال عدة  ـــ المقاصد في الكالم3
 .(3 ه(768: وقد أ ص   شع ا  سرة  ـــ شرح العقا د النسفية4

 ذتر ا ت   الكاوم لسعد الدي  بام ا ة إ  ما د ذترةم  املصر ا  الت و 
 .(4)، أو شرف نلابغ ال لم  شرف ال لم الرلابغ لل خماريددد الرعم السلابغ 1

 .(5 ددد رسالة امتراة2

 .(6)ك   الرصل  والر ل ددد 3

 .(7)شرف  رائ  السراويةددد 4

 .(8) ب  احلاو م  األهلى واجلدى   علمل ى واألل شرف مر ملى السددد 5
 
 
 
 
 
 

                                 
، وال دددددددر 8/548شددددددلرا  الددددددلا  ، و 114أ ددددددال ال  دددددد ، و 1/516، وتادددددده ال رددددددل 311،  ددددددا  امل سددددددري  (1 

 .12/228معجم املؤل ني، و 7/219، واألعالم2/636، ومعجم امل  لعا 597أ د العللم، و 2/314ال ال 
شدددددددلرا  ، و 114أ دددددددال ال  ددددددد ، و 2/1781، وتاددددددده ال ردددددددل 311، و،  دددددددا  امل سدددددددري 2/285بغيدددددددة اللعددددددداة (2 

 .    12/228معجم املؤل ني، و 2/431ادية العار نيو ،7/219عالم، واأل2/314، وال در ال ال 8/548اللا 

، وأ دددددددال 311، و،  دددددددا  امل سدددددددري 2/1145، وتاددددددده ال ردددددددل 2/285، وبغيدددددددة اللعددددددداة6/112الددددددددرر ال امردددددددة (3 
، 2/637، ومعجدم امل  لعدا 597أ دد العلدلم، و 2/313، وال ددر ال دال  8/548وشلرا  الدلا ، 114ال   

 .  2/431العار ني ، وادية7/219األعالمو 
 .2/431، وادية العار ني7/219األعالم، و 2/638معجم امل  لعا ، و 2/1978تاه ال رل  (4 

 .2/431، ادية العار ني1/847تاه ال رل  (5 

 .2/431ادية العار ني (6 

 .2/431ادية العار ني، و 2/1249تاه ال رل   (7 

 .2/431ادية العار ني، و 2/1853تاه ال رل   (8 
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 ـــــ وفاته: 

  هدد ر  :"تمددا وددال   بعدد  ت دد  الددكاوم،   يددل  -رهددص اهلل -از لدده    دداريا و ا ددص 
علدى مدا وودد حدط ابد  اجلد ري  ه(712 وا دله بعدة مينلص وتا  مللددة سدرة ه( 792 سرة 
الددددي  تدددا  يدددلتر أ  عدددالل  لادددياق شدددملاب الددددي  ابددد  عرباددداة الدماددد   احلر ددد  أ  ا وذتدددر

 .(1)"ع  فل مثانني سرة ه(791 الايا سعد الدي   ل  سرة 
ي  ِاِكة  و  دددُ    لل ا دددل  لادددروا    أوائدددل  شدددرشص لإلرشددداك(ن دددال  عددد   ددد ل اهلل ا"يدددلتر ،اش 

سددعدالدي  ال   ددا ا  أنددص  ار مرقددد السددعد امل دددس بسددرزيت،  لوددد م  لبددا  علددى هددردو  مرقدددة 
 رددني الينددا   و ددل ( يددلم ا ... ال دددم  دداريا مللدددة، وشددروعص   مؤل ا ددص و را ددص مرملددا مدد  واندد 

والعاددري  مدد  انيددرم سددرة ا ر ددني و سددعني وسدد عمائة بسددمرقرد، ون ددل إ  سددرزيت، وك دد  هبددا يددلم 
 (2 "األربعال ال اس  م  مجاكي األو  هبلة السرة

 ددرك مرددص مدد  مؤل ا ددص ومددا شددرع  يددص وا  اكة  دداريا مددا  ذتددر مددالو  ت دداب ال دددر ال ددال :" 
ي مددل وقدداى   أوى الكمجددة مددا ل  ددص أسدد اذ العلمددال امل ددلزري  وسدديد ال اددالل امل  دددمني مل نددا 
سعد امللة والدي  معدى مي ا  املع لى واملر لى م  ل أ صا  ال روع واألهلى أيب سعيد مسدعلك 

   ا ا  دال  ي األع م سل ا  العار ني العاك ب  ال ا   اممام  خر امللة والدي  عمر اب  املل 
يددلم ا  رددني الينددا  والعاددري  مدد  شددملر  ذتددر مددا قدددمراة مدد   دداريا مللدددة ومددا بعدددة   قدداى و ددل 

بسمرقرد ون ل إ  سرزيت وك   هبا يلم األربعال ال اسد  مد  مجداكا األو   ه(792 حمرم سرة 
لسدى بد  حممدد بد  حممدلك أندص أزدل عد  ع دد ال درا  اكة اجلدام  هلدلة الكمجدة وا دص م   قاى مال

ب  ع د الغ  وال ع  املل  سرا  وال ع  املل  شيدر وال ع  املل  سعد امللة يع  هاش  
 .(4 (ه793   سرة  :وقيل، (3)"الكمجة

ه( و دل  722ون را  لالز الف    عيني مللدة وو ا ص  املرول لدا ال اشد  أندص ولدد    
ي  ِاِكة  ذترة  ه( ملا792     ُ  .  ل اهلل الاروا ن ال  ع   ،اش 

                                 
 .6/112رةرر ال امالد (1 

 .1/191م  اف السعاكة (2 

 .464ال اك امل لل، وا2/431ادية العار نيير ر: ، و 2/314ال در ال ال  (3 
 .7/219األعالم (4 
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مددا ذتدر   الادد ائق الرعمانيدة    رمجددة ابدد   بسدمرقرد، وتددا  سد   مل ددص -رهددص اهلل -و دل 
 م،  يملراأل بني العالمة ال   ا ا  والسيد الاريه اجلروا  شي  او معا عرد اجل ري، ما وق 

ن مددا سدديا    ألددل  ر درا  :وقداى ،العالمدة ال   ددا ا  ىزدا   ددلمر ب  ددم السدديد الادريه علدد
 مددا ل دد  شددىت  شددديدا   وشدد   ش نددا   ،ال اددل  لددص شددرف الرسدد   ددا  م لددللك العالمددة ال   ددا ا 

وقدددد وقددد  ذلدددك بعدددد م اشين ملمدددا عرددددة وتدددا  احل دددم بيرملمدددا نعمدددا  الددددي   -رهدددص اهلل  -مدددا  
 .   (1 العالمة ال   ا ا م ى تالاخللار م  املع  ق  رول ال تالم السيد الاريه عل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ي  ِاِكة  ، الا ائق الرعمانية   علمال الدولة العينمانية (1  دُ    ، أهد بد  مصد  ى بد  زليدل، أبدل اخلد،، عصدام الددي  ،اش 

 .     465، وال اك امل لل2/315، وال در ال ال 8/549شلرا  اللا ير ر: و ، ب،و  –العريب  كار ال  اب، 29
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 المبحث األول: المرفوعات
 أواًل: المبتدأ والخبر:

ـــ 1 د  ددليت   ملقدد  امل  دددأ، وقددد   دد  بددني امل  دددأ واخلدد ، و سددمى  ددمائر الر دد  املر صددلة قددــ
از لده الر ليدل     دم، ال صدل وش ي  دص   م،  صل لل ر  بيرملدا وبدني  دم، الادل ، وقدد

وسد    سدمي ص، وملا دعص، وأنلاعدص، وإعرابدص، وي داك الر ليدل  خمعدل  علدى ك ل دص   ال ددالم، 
زدددد    هدددد ة، وال لتيددددد، رك بعددددد  ددددم، ال صددددل ه( إ  أ  الددددلا538  ددددد ذادددد  ال خماددددري  

 ، وذلك عرد   س، قللص  عا :(1 وإخاب أ   ائدة املسرد  اب ة للمسرد إليص كو   ،ة
ْٱَلَٰٓئةااَ   ﴿

ُ
َفلةُوااو َ  َٱن َُ َ ، وقددد أشددار املعربددل  إ  وددلا  أ  ي ددل  الاددم، (2 ﴾ُهااُۡل َيه

 اددم( أ دداك  ،  الاددم،(3 ة زدد  أولئددكلل صددل، وأ  ي ددل  م  دددأ  انيددا ، زدد ة امل ل ددل ، واجلملدد
 قصر  أولئك( على اخل ،  ملم امل ل ل  كو  سلاام، والا ما از ارة السعد وأشار إليص  

                                 
    .1/46ال ااف (1 

 .5 ، م  اتية:ال  رةسلرة ( 2 

، : ع ددد اجلليددل ع دددة شددل ،   يددقإبددراايم بدد  السددري بدد  سددملل، أبددل إسدد ا  ال ودداك، معددا  ال ددره  وإعرابددصير ددر:  (3 
أبل وع ر الر   اس أهد ب  حممد ب  ، إعراب ال ره ، و م1988 -اد 1418 ،1، طب،و  –عاا ال    ، 1/74

مرادلرا  حممدد علد  بيادل ، كار ال  د  ، 1/27، ع دد املدرعم زليدل إبدراايم ، علدق عليدص:إ اعيل املراكي الر دلي
ع ددد اهلل بدد  احلسددني بدد  أبددل ال  ددال ، ال  يددا    إعددراب ال ددره و ، 1/46، وال اددافاددد1421 ،1، طالعلميددة، بدد،و 
وال  دداب ال ريددد   إعددراب ، عيسددى ال ددايب احللدد  وشددرتاة، 1/21، : علدد  حممددد ال جدداوي،   يددقع ددد اهلل الع دد ي

، 1املديرة املرلرة، ط -، م   ة كار ال ما 1/133ال ره  اجمليد، املر ج  اهلملا ،   يق: حممد ن ام الدي  ال  يل، 
: هدددق  ،   يددقأبددل شيددا  حممددد بدد  يلسدده أ دد، الدددي  األندلسدد ، يط   ال  سدد،ال  ددر انيددو  ،م2116-ه1427

أهدد بد   أبل الع اس ،الدر املصل    عللم ال  اب امل رل و ، اد1421، ب،و  –كار ال  ر ، 1/73، حممد مجيل
اب   علدددلم الل ددو ، كار ال لددم، كماددق، 1/113، أهددد حممددد اخلدددراط ك. :،   يددقيلسدده املعددروف بالسددمني احللددد 

: الاديا عداكى أهدد ع دد امللودلك والاديا ،   يدقأبل ش ص سراك الددي  عمدر بد  علد  بد  عداكى احلر لد ، ال  اب
إرشدداك الع ددل و  ،م1998-اددد  1419، 1، طبدد،و  / ل رددا  -كار ال  دد  العلميددة ، 1/313، علدد  حممددد معددل 

 –كار إشيدددال الدددكاا العدددريب ، 1/34، مصددد  ى أبدددل السدددعلك حممدددد بددد  حممدددد بددد ، السدددليم إ  م ايدددا ال  ددداب ال دددرا
، شددملاب الدددي  حممددلك بدد  ع ددد اهلل احلسدديين األللسدد ، روف املعددا      سدد، ال ددره  الع دديم والسدد   املينددا و  ،بدد،و 
 .   اد1415، 1، طب،و  –كار ال    العلمية ، 1/127، : عل  ع د ال اري ع ية  يق
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قللددددص:" إ دددداكة قصددددر املسددددرد علددددى املسددددرد إليددددص باددددملاكة ا سدددد عماى   مينددددل: إ ة اهلل اددددل  
مد  عمدرو، ضدا اخلد   يدص  الر ا ...، والا إمندا يد م إذا   ده ال صدر   ميندل: تدا   يدد ادل أ ادل

ن ددرة، وإ    عريدده اخلدد  بددالم اجلددريت ي يددد قصددرة علددى امل  دددأ، وإ  ا ي دد  اردداه  ددم،  صددل 
مينل:  يد األم، وعمرو الاجاع، و عريه امل  دأ بالم اجلريت ي يد قصرة على اخل  وإ  تا  م  

الرصدي ة، أي   تدرم  م، ال صل ت للك: ال رم ال ال  لا، واحلس  ادل املداى، والددي  ادل 
 إ  ال  لا، و  شس  إ  املاى، و  كي  إ  الرصي ة.

وتالمددص   ال ددائق ماددعر بددل  مينددل اددلا الكتيدد  ي يددد قصددر امل  دددأ علددى اخلدد ، سددلال تددا   
احلدلاكا   والد  أ دإ  الددار ادل اهلل  املعرف بالالم م  دأ أو ز ا    د هرةف  بدل  معد  قللدص:

 .احللاكا مل   وال  ل   الدار  ،ال اهلل    ،ة
  دإ  اهلل ادل اجلالد  لل دلاكا    د، اجلالد  ركا   ،(1 ( دإ  اهلل ادل الددار وأ  مع  قللدص: 

 ع  اكام أ  اهلل لييت م  ول ملا   ش ل وأ  وال ملا الدار تما لدل قلده: إ  أبدا يلسده أبدل 
 .(2 (املع  أنص الرملاية   ال  ص   امل  اهر شري ة تل ة 

ألظملر أ  قللرا: اهلل اجلالد  لل دلاكا   ي يدد إ  قصدر ولد  احلدلاكا عليدص ميندل قللردا: وا
اجلالدد  لل ددلاكا اددل اهلل علددى مددا قدداى هدداش  امل  دداف  أ  قللرددا: املر لددق  يددد، و يددد املر لددق  

 . (4 ، وتلنص رك ل الم ال ائق"(3 تال ا ي يد شصر ا ن ال  على  يد(
 

                                 
اممام مالك، مالك ب  أنيت ب  مالك ب  عامر األه   ،  ريج و عليق: حممد  مل،لم  شدي  ع  أيب اريرة  :  (1 

هدد يل ال خدداري، ، و م1985 -اددد 1416ل رددا ،  –، كار إشيددال الددكاا العددريب، بدد،و  2/984 ددؤاك ع ددد ال دداق ، 
الرجدداة، ، كار ،ددل  8/41حممددد بدد  إ اعيددل أبددل ع ددداهلل ال خدداري اجلع دد ،   يددق: حممددد  ادد، بدد  ناهددر الراهددر، 

ه يل مسلم، مسلم ب  احلجاك أبل احلس  ال ا،ي الريسابلري،   يق: حممد  ؤاك ع د ال اق ، ، و ه1422، 1ط
 .ب،و  –، كار إشيال الكاا العريب 4/1763

 حممدددد و  ،: علددد  حممدددد ال جددداوي،   يدددقأبدددل ال اسدددم حممدددلك بددد  عمدددرو ال خمادددري، ال دددائق    ريددد  احلددددي  واأل دددر (2 
  ك. (.  ،ل را  –كار املعر ة ، 2، ط1/447،إبراايم أبل ال ال

 .291م  اف العللم (3 

رسالة كت لراة، ع د ال  اف ، 2/141  على ال ااف لل خماري،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا (4 
 م.1978 -ه1398مصر،  -عيسى ال بري، وامعة األ ار
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ليدددص السددددعد; أل  ال صدددر ددددص واشددددا  بعيردددص كو   دددد،ة، ويدددلا  ال اشددد  إ  مدددا ذاددد  إ
 ال صر   اتية  وق  على امل ل ني كو   ،ام بس   ما نس  إلديملم مد  عمدل وإودا ، وادلا 
  يعدد  أ  ك لددة  ددم، ال صددل    صددر علددى اددلة الد لددة   ددط كو   ،اددا، وإمنددا    صددر اددلة 

امنسدا   داشك   ي يدد أ  الاداش ية لرا:" الد لة على الة اتية، وضا يدى على ذلك إذا ق
: امنسدددا  ادددل الاددداشك  ملدددلا ي يدددد أ  الاددداش ية   ردددا   صدددل إ    امنسدددا ، أمدددا لدددل قل

  .(1 " صل إ    امنسا 
ي اددل ضددا سدد ق أ  الاددم، ي يددد احلصددر إذا تددا  م صددلرا  علددى واشددد كو   دد،ة باددرط أ  

 ا  ما بعدة ن رة  ال ي يد احلصر.ي ل  ما بعد الام، معر ة، وأما إ  ت
قللدددص يدددليت اخلددد    هدددلر م عددددكة تددداخل  امل دددرك واخلددد  اجلملدددة واخلددد  شددد ص اجلملدددة، و   ــــــ2
َاَذرَتُمۡلَ  ﴿  عدا :

َ
ن َۡ ا مةَۡل 

ٌۡ َيلَ أ َوا ال دره  وودلة امعدراب   ادلة اتيدة  أورك معربدل ، (2)﴾ َُ
لددددى ال اعليددددة، ومددددرملم مدددد  وعددددل مجلددددة  مددددرملم مدددد   أعددددرب مجلددددة  أأنددددلر م(   مل دددد  ر دددد  ع

 .(3  أأنلر م(   حمل ر   م  دأ مؤزر، ومرملم م  ذا  إ  أ  مجلة  أأنلر م( ز 
  مل د  املر  د  بدص علدى ال اعليدة تلندص قيدل: ( وأِ أِن ِلر  ِدمُلم  أِم  اِ   ُدر دَلر ُام    ي لى ال خماري:"

  خم صم أزلة واب  عمص.   لى: إ ة  يدا  إ ة اللي  ت روا مس ل عليملم إنلاره وعدمص. تما 
                                 

     .2/279م ا يل الغي  (1 
 .6 :م  اتية سلرة ال  رة،( 2 

احلجة لل درال السد عة، أبدل علد  احلسد  بد  أهدد و ، 1/27، وإعراب ال ره  للر اس1/77ير ر: معا  ال ره  لل واك (3 
كماددق /  -، كار املددلمل  للددكاا 1/268بادد، ولخددايب،  -بدد  ع ددد الغ ددار ال ارسدد ة،   يددق: بدددر الدددي  قملددلو  

، أبددل حممددد م دد  بدد  أيب ،الدد  ال يسدد  األندلسدد ، مادد ل إعددراب ال ددره و ، م1993 -اددد 1413، 2بدد،و ، ط
م ددا يل ، و 1/47وال ادداف ه،1415، 2، طبدد،و  –مؤسسددة الرسددالة ، 1/76، : ك. شدداد هددا  الاددام   يددق
،   سد، ال  داب الع يد  وإعرابدص، و 1/41  س، ال يااويو ، 1/137، وال  اب ال ريد1/21ال  يا ، و 2/284الغي 

اجلامعدة ، 331، : علد  بد  سدل ا  احل مد ،   يدق ب  أهد ب  ع يد اهلل، اب  أيب الربي  ال رش  امشد يل ع يد اهلل
 ، اددددد1413ذو احلجددددة  -اددددد 1411انيددددرم  25 - 22السددددرلا   111 - 85األعددددداك ، ديرددددة املرددددلرةامسددددالمية بامل

هلل بدد  أهددد بدد  حممددلك شددا   الدددي  الرسدد  ،   سدد، الرسدد    مددداره ال ر يددل وش ددائق ال لويددل(، أبددل ال تددا  ع ددد او 
، م1998 -اددددد 1419، 1، كار ال لدددم ال يدددد ، بددد،و ، ط1/44ش  دددص وزددددرك أشاكييندددص: يلسدددده علددد  بددددديلي، 

أبل حممد ع دد اهلل بد  يلسده، ابد  ، ع  ت   األعاري مغين الل ي  ، و 1/115، والدر املصل 1/77ال  ر انييطو 
، 1ال ليدددده، ط -، اجمللدددديت الددددل،ين للين ا ددددة2/363 يدددده حممددددد اخل يدددد ، األنصدددداري،   يددددق: ك. ع ددددد الل ااددددام
    .1/131، وروف املعا 1/36، وإرشاك الع ل1/318والل ابم، 2111 -ه1421
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اعددد : سددددلال    مل دددد  ا ب ددددال، وسدددلال زدددد ا  م ددددةما   (أأندددلر م أم ا  ردددلرام ي دددل   أو
 عليملم إنلاره وعدمص، واجلملة ز  م ة.

  إ  قله: ال عل أبدا  ز    خم  عرص   يه هلة امز ار عرص   الا ال الم؟ 
 .(1 "ململجلر  يص وان  الل   إ  وان  املع قله: ال م  وريت ال الم ا 
[ وعدددل ال عدددل مددد   اعلدددص  عدددل شدددائ    ع دددار م، وإ  ال عدددل أبددددا  زددد وي دددلى السدددعد:" ] 

املخ  عرص ااارا ال اجلملة   جمرك ال عل، و  رير اجللاب أ   أأنلر م أم ا  ردلرام( وإ  تدا  
 مصدر مااف إ  ال اعدل أي: إندلاره وعدمدص،   الل   مجلة  علية اس  ملامية; ل رص   املع 

 وال ضا يصل أ  د  عرص...
، قددداى أبدددل علددد    ال   يدددق أ  اللاقددد  ملقددد  ال اعدددل أو امل  ددددأ ادددل جممدددلع احلدددرف وال عدددل 

: إمنددا وعددل ال عددال  مدد  احلددر ني    لويددل ا ددني بيرملمددا واو الع دده; أل  مددا بعددد (2 ه(377 
يل ملا مسدددد ليا    علددددم املسدددد  ملم; ألنددددك إمنددددا   ددددلى: أقمدددده أم  دددد ة ا سدددد  ملام ومددددا بعددددد عددددد

قعدددد ؟ إذا اسددد لا قيدددام املخا،ددد  وقعدددلكة،  ي لددد  هبدددلا السدددؤاى ال عيدددني،  لمدددا تدددا  ال دددالم 
اسدد  ملاما  عددد  املسدد ليني أقيمددده  دد ة ا سددد  ملام وعددديل ملا مددد  مددا بعدددد ا م ددام املسددد ليني و دددا 

  ددام ا ز صددا     أنددا أ عددل تددلا أيملددا الروددل(  ددام  قيامددك وقعددلكه، تمددا أقدديم ل دد  الردددال م
 .(3 ا ز صا "

وي ملددر مدد  قددلى السددعد ا ق صددار   امعددراب علددى ووملددني، اللوددص األوى: أ    ددل  مجلددة 
 أأنددلر م(   مل دد  ر دد  علددى ال اعليددة، واللوددص الينددا : أ    ددل  مجلددة  أأنددلر م(   حمددل ر دد  

السدددعد   از يدددارة   أ  اللاقددد  ملقددد  ال اعدددل أو امل  ددددأ ادددل م  ددددأ مدددؤزرا ، وي  دددق ال اشددد  مددد  
جمملع احلرف وال عل; أل  أنلاع اخل  تما ا  م سل،ة   ت   الر ل  ال ة أنلاع: ز  م درك، 

 وز  مجلة، وز  ش ص مجلة، و  يليت ال عل وشدة ز ا .
 

                                 
 .1/47ال ااف (1 

 .1/265احلجة  (2 

 .2/148  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (3 
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اهلل ربردا، ومصددرا  مدؤو   فدل:  للم  دأ هلر خم ل ة   ال دالم، إذ يدليت ا دا  هدرحيا  فدل: ـــ3
أ    صدقلا ز، ل م، ووه ا  مع مدا  على ش ل ق لص تالر   وا س  ملام، وير    اعال  أو نائ دص 

َٱمةاَن َينلَّاَكسة ﴿ قللدص  عدا :سد مسد اخل  فل: أقدائم ال يددا ، ومدا مادروب العمدرا ،   د  
ة  ةٱهَّ َۡاَمنََّك ِ ل ره  ال را على أ   م  الراس(   حمدل ر د  زد  . أمج  معربل ا(1)﴾َمن َيُقوُل 

م دددم، واز ل ددلا   إعددراب  مدد (    مدد  ي ددلى(،  مددرملم مدد  وعلملددا ا ددا  ملهددل  ، ومددرملم مدد  
 .(2 ه( أ    ل  اع  اللي616وعلملا ن رة ملهل ة، واس اعه أبل ال  ال  

 .(3 "و م ال عريه  يص للجريت قاى ال خماري:"
أ  امل  دددأ اددل ماددمل  اجلددار واجملددرور شيدد  ي ددلى:" أي:   الردداس،  وقددد ذادد  السددعد إ 

وقد ي اى: إنص   ي صلر ملينل الا امز ار  ائددة، واجلدلاب بلندص لإلز دار بال عادية، أو لل عجد  
واس ع ام أ  د ص بع  م  الراس اينل  لك الص ا   إهندا  ردا  امنسدانية شيد  تدا  ير غد  

 وريت الراس  عيه.أ    يعد امل صه هبا م  
 إ  مينل الا الكتي  شائ  ذائ    ملا       ل ى  يملا مينل الة ا ع  دارا ، و  ي صدد 
 يملدددا إ  امز دددار بدددل  مددد  ادددلا اجلدددريت ،ائ دددة   صددده ب دددلا،  اللودددص أ  خعدددل مادددمل  اجلدددار 

 ائددة واجملرور م  دأ اع  وبع  الراس، أو بع  م  الراس م  ال تلا أو تلا،    ل  مراط ال
  لك األوهاف.

 : (4 و  قلى احلماس   ال امل(
 

                                 
 .8 :م  اتيةسلرة ال  رة،  (1 

، وال  دددددددر 1/146، وال  ددددددداب ال ريدددددددد1/24، وال  يدددددددا 1/54، وال اددددددداف1/77ير دددددددر: ماددددددد ل إعدددددددراب ال دددددددره  (2 
 .1/146، وروف املعا 1/39، وإرشاك الع ل1/327، والل اب1/117، والدر املصل 1/85انييط

 .1/54ال ااف( 3 

ماسددة، أبددل  ددام ش يدد  بدد  أوس ال ددائ ، بروايددة أيب مرصددلر اجلددلالي  ،  : كيددلا  احل ال يدده مللسددى بدد  وددابر احلر دد  (4 
ير ر: شدرف و  م، 1981، و ارة الين ا ة وامعالم، كار الرشيد للرار، العرا ، 113  يق: ك. ع داملرعم أهد ها ، 

، كار ال  دد  264أهددد بدد  حممددد بد  احلسدد  املر وقدد  األهدد ملا ،   يدق:  ريددد الادديا،   كيدلا  احلماسددة، أبددل علد
م، وشددرف ت دداب احلماسددة، أبددل ال اسددم  يددد بدد  علدد  ال ارسدد ة، 2113 -اددد 1424، 1ل رددا ، ط –العلميددة، بدد،و  

،  ك. (، وشددرف كيددلا  احلماسددة، أبددل  تريددا 1بدد،و ، ط –، كار األو اعدد  2/221  يددق: ك. حممددد عينمددا  علدد ، 
 ب،و ،  ك. (.       –م ، كار ال ل137حيىي ب  عل  ب  حممد الاي ا ة ال  ي ي، 
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مُلم لُُيلا ِ   رام ِوبِدع املم    َض ا قماه ِو م ِش ل احلا،        َمرد 

ووقدلع ال درف    ا ، لنييت اا ذترنا شيد  وقد  قريردة  مدرملم( واد   بعادملم( م  ددأ   زد  
ُ ﴿ :ملقددددددددد  امل  ددددددددددأ لدددددددددييت اسددددددددد  عد ت للدددددددددص  عدددددددددا  ةااااااااااَ ِۖ َٱمةنَّااااااااااَك ُدٱَ  َ    ،(1 ﴾ه

َعلُوم  ﴿ أ إةَّلَّ ََلُم َمَقَكم  مَّ  .(3 "(2 ﴾َٱَمَك مةنََّك
  د وعل السدعد مادمل  اجلدار واجملدرور م  ددأ اعد   وبعد  الرداس(; ألندص رودل أ    دل  
 م (    م  ي لى( ن درة ملهدل ة،  مرداط ال ائددة اللهده امل   دق   مد  علدى   ددير: ومد  

السدعد هبدلا ال دلى، وعليدص يدرا ال اشد  بدل  السدعد قدد أهداب    الراس  ريق ي دلى، وقدد ان درك
 از يارة.
َك ََنَُن ُمَصلةُوو َ ﴿قللص  عا :ـــ 4 ََ ۡرضة َٰءََكهُوأاْ إةنَّ

َ
ٱاْ ِفة َيَۡل ُۡ  (4 ﴾ ِإَوَذا قة َل هَُمَۡل ََّل ُتَفسة

ل صر احل م على ش ل، ت للك: إمنا ير ق  يد، أو ل صر الاد ل  (إمنا و قاى ال خماري:"
ددَلُ ل ِ  علددى ش ددم ت للددك: إمنددا  يددد تا دد . ومعدد   ددا ِف ددُ  ُمص  أ  هدد ة املصددل ني زلصدده  (َإمن 

 .(5 "هلم و  اه م   ، شائ ة قاكف  يملا م  ووص م  وولة ال ساك
قدداى السددعد:" يعددين أنددص قصددر إ ددراك; أل  هندديملم عدد  ام سدداك ياددعر بددل   دديملم إ سدداكا   ر ددلا 

امهددالف مدد   دد، شددائ ة إ سدداك، وه ددروا إمنددا ك لددة علددى أ  ذلددك بإكعددال أهنددم م صددلرو  علددى 
 ذلك ظاار بني   ير غ  أ  ياك  يص.

ٱَ  ﴿  ددرك اهلل علدديملم ذلددك ب للددص: ُۡ اا َفسة َُ َ ُمااَۡل ُهااُۡل َيه ََّلأ إةنَّ
َ
، قصددر قلدد  أي اددم (6 ﴾أ

 م، م صلرو  على ام ساك...، وبال لتيد شر  ال ر يص وال   يق امل صلك هبما  ر ص السام  لل 
 و  ررة عردة شي    جماى  يص للري ة، وب عريه اخل  امل يد لل صر، وب لسيط  م، ال صل 

 

                                 
 .11 :م  اتية ،سلرة اجل  (1 

 .164 :، اتيةالصا ا سلرة  (2 

  .2/165  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق، ( 3 

 .  11، اتية: ال  رةسلرة ( 4 

 .1/62ال ااف( 5 

 .12 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 6 
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الدددداى علدددى تدددلهنم م سددددي  ضدددا ظملدددر ظملدددلر ( ول ددد    يادددعرو  املؤتدددد لدددللك، وب للدددص: 
 انيسلس; ل     إشساس هلم ليدرتلة.

املسدرد إليدص تمدا سد ق، ب   ااارا شد  وادل أ   دم، ال صدل إمندا ي يدد قصدر املسدرد علدى 
، وشددملد بددص ا سدد عماى مينددل:  إ  اهلل اددل (1 وتددلا  عريدده اخلدد  علددى مددا ذتددرة هدداش  امل  دداف

الددر ا ( أي   را   سددلاة،   يدده يدددى  إهنددم اددم امل سدددو ( علددى أهنددم م صددلرو  علددى هدد ة 
 ام ساك   ي جاو ونص إ  امهالف؟

يدد ال صددر،  اددم، ال صدل إمنددا ي يددد  لتيدددة واجلدلاب مددا سدد ق أندص إذا تددا    ال ددالم مددا ي 
 سلال تا  قصر املسرد على املسرد إليص أو بالع يت.

وقد ذتدر    ال دائق( أ   عريده املسدرد ي يدد قصدر املسدرد إليدص علدى املسدرد، وأ  معد   إ  
،  ي دل  املعدد  اااردا أهندم امل سدددو    (2 اهلل ادل الددار أنددص اجلالد  لل دلاكا    دد، اجلالد (

 املصل ل .
 اللوص أ  ي اى:  عريه اخل  قد ي ل  ل صر املسرد إليص، وقد ي ل  ل صر املسرد شس  

ْٱَلَٰٓئةَ   ﴿امل ام، أو ي اى: مع  ال عريده اااردا مينلدص   قللدص  عدا :
ُ
َفلةُواو َ  َٱن َُ َ ،  (3 ﴾ُهُۡل َيه

 ي يددددة علددددى معدددد  أنددددص إ  شصددددله هدددد ة امل سدددددي ، و   ددددلا مددددا اددددم، و صددددلروا بصددددلر م احل
 .(4  املرا  ل  ام ام   يعدو   لك احل ي ة"

، ولدص ،در  تيندد،ة (5 احلصدر وي داى لدص ال صدر: وادل  صديص أمدر بد زر ب ريدق خمصدل  ــــ6
 :مرملدددددا:   ددددددا املسدددددرد إليدددددص، و  ددددددا املسدددددرد، و عريددددده املسدددددرد إليدددددص واملسدددددرد، و  قللدددددص  عدددددا 

﴿  ِۖ ااَكَر ُ ََ ة َُ الف   شصددر امل  دددأ علددى اخلدد  والع دديت، وي دد  ازد  (6 ﴾َٱَٰءُوُدَهااَك َينلَّااَكُس َٱَي

                                 
 .1/296ير ر: م  اف العللم( 1 

     .1/447ال ائقير ر:  (2 

  5 ، م  اتية:ال  رةسلرة ( 3 

 .2/185  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري،مرو  سابق،  (4 

امل   ة ، 165، : ك. يلسه الصميل يق،   أهد ب  إبراايم اهلامش ، ولاار ال ال ة   املعا  وال يا  وال دي ير ر: ( 5 
 ،  ك. (.     العصرية، ب،و 

 .24 :م  اتية ،ال  رةسلرة  (6 
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احلصر عردما ي ل  أشد ا معر دة واتزدر ن درة، وذلدك م سدلط   ت د  الر دل، ول د  عرددما 
 .ي   تال ا معر ة  ليملما انيصلر؟
مددد  ا  دددني إذا تاندددا معدددر  ني م سددداوي ني ميندددل: حممدددد قددددو را، أو  دددي  م ا ب ددددال بامل ددددم 

 ا ل،   يدل: خدل    ددير تدل مرملمدا م  ددأ وزد ا  م ل دا ، وقيدل: املاد ق از ل ه مينل: سعيد ال
زددددد  وإ    ددددددم ميندددددل: ال دددددائم ياسدددددر، وال   يدددددق أ  امل  ددددددأ مدددددا تدددددا  أعدددددرف أو معللمدددددا  عردددددد 

  .(1 املخا، 
 :وإذا او م  معر  ا      امل  دأ أقلاىه( ذلك ب للص:" 911وقد  صةل السيل،   

 وعليص ظاار قدلى سدي ليص، ل ارس ل الو  ،مرملما م  دأ ما شئه أنك باخليار  اوعل األوى:
            ه(.181 

  . يد هدي   إذا تا  لص أهدقال  ،ة :أ  األعم ال اخل  فل :والينا 
م أنددص   علمددص أشددد األمددري  أويسددللص عدد  أشددد ا لَددأنددص شسدد  املخا،دد   ددإ  عُ  :والينالدد 

 . اجململلى اخل  ،ئم  يدال ا :  يل   ولابص ؟م  ال ائم :ب للص
 .واجململلى اخل  ،أ  املعللم عرد املخا،  ال امل  دأ :والراب 

 .إ  از ل ه ر   ملما   ال عريه  لعر ملما امل  دأ وإ   السابق :واخلاميت
 .(2 "ال ائم  يد :أ  ا سم م عني لالب دال واللهه م عني للخ  فل :والساكس

 قللدص  عدا : وقلكادا الرداس واحلجدارة؟ قلده: معرداة أهندا  إ  قله: ما معد  قاى ال خماري:"
 .(3 "نار ض ا ة ع   ،اا م  الر،ا ، بلهنا      د إ  بالراس واحلجارة

[ اسدد  يد احلصددر مدد  وعددل امل  دددأ تمددا اددل        ددد إ  بالردداس واحلجددارة ]وقدداى السددعد:"
  لا، وأما إذا ُع يت مينل: ال  لا ال رم ملق  املعرف بالم اجلريت مينل: املر لق  يد، وال رم ال 

 
 

                                 
 .  5/357مغين الل ي ير ر: ( 1 
، : ع ددد احلميددد ارددداوي،   يددقع ددد الددره  بدد  أيب ب ددر، وددالى الدددي  السدديل، ،  دد  اهللامدد    شددرف مجدد  اجللامدد  (2 

 ،  ك. (.صرم –امل   ة ال ل ي ية ، 1/381

 .1/113ال ااف (3 
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 ددال ز ددال   انع دداس املعدد ، أي:    دد، ال ددرم، حددالف  يددد املر لددق،  إنددص أياددا  حلصددر 
 ا ن ال  على  يد...

وأ  األتينددر شصددر مددا ي ددل   يددص عمددلم وورسددية  ،ال دداار أنددص د لدده بدداز الف امل امددا و  
 : ددإذا اسدد ليا  امل  دددأ حمصددلر علددى اخلدد  مينددل ، يددد والروددل ، يددد الروددل :سددلال قُدددم أو ُأزددر مينددل

 .(1 "وامل    العاا ،والعاا امل   ، وال  لا ال رم ،ال رم ال  لا
 يدد  :أ  األتينر شصر مدا ي دل   يدص عمدلم وورسدية سدلال قُددم أو ُأزدر ميندل واز يار السعد

، وال  دلا ال درم ،رم ال  دلاال د : إذا اس ليا  امل  دأ حمصلر علدى اخلد  ميندل ،والرول  يد ،الرول
، ويدلا  ال اشد  إ  ال دلى األوى، وادل قدلى ال ارسد  ل عددة عدد  وامل  د  العداا ،والعداا امل  د 
 ال لويال .

ُات  ﴿ قللدص  عدا :ــــ 5 ََّٰ َٓ  َّ هَُمَۡل 
َ
ُلةَحُتة ن َةلُواْ َينصَّ َۡاَمُنواْ ٱََي ةيَن  ة َيَّلَّ ة ََتَاًةي  َٱبََش 

 ِۖ ًُ ُ َََه
َ
ة   مةن َُتَتةَمَك َيَۡل ًَ ََ َك ُرزةَٰءُواْ مةَنَمَك مةن َث ََ

ةَزَٰء   ُُكَّ  .(2 ﴾َك ر 
 :(3 از له املعربل    ملق  مجلة  تلما ر قلا( م  امعراب على الر ل اتيت

 .ه ة  انية جلرا األوى: أ  اجلملة   حمل نص  
 .ز  م  دأ حملوف   حمل ر   أ  اجلملة الينا :
 .مس لن ة أ  اجلملة الينال :

 

                                 
 .2/269  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (1 

   .25 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

، واجلددددام  ألش ددددام 1/199، وال  دددداب ال ريددددد1/42ال  يددددا ، و 2/358م ددددا يل الغيدددد ، و 1/117ير ددددر: ال ادددداف( 3 
، وإبدراايم أ، ديا ،: أهدد الد كو ،   يدقأبل ع د اهلل حممد ب  أهد مشيت الددي  ال در، ،  س، ال ر، (:  ال ره 

، و  سدددددددد، 1/61  سدددددددد، ال يادددددددداويو  ،م1964 -اددددددددد 1384، 2، طال دددددددداارة –كار ال  دددددددد  املصددددددددرية ، 1/241
ل دره  ور ائد  ال رقدا :  رائد  ا، و 1/452الل داب ، و 1/216، والدر املصدل 1/184ال  ر انييط، و 1/69الرس  

   سدد، الريسددابلري(، ن ددام الدددي  احلسدد  بدد  حممددد بدد  شسددني ال مدد  الريسددابلري،   يددق: الادديا  تريددا عمدد،ا ، 
حممدددد بددد  علددد   ، ددد ل ال دددديرو  ،1/96رشددداك الع دددل، وإه1416 - 1بددد،و ، ط –، كار ال  ددد  العلميدددة 1/199

 .   1/214روف املعا  ، و اد1414 - 1، طكماق، ب،و  -كار اب  تين،، كار ال لم ال ي  ، 1/65، الالتا 
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مل ددد  نصددد  علدددى احلددداى مددد  الدددلي  همردددلا،   دددديرة: مدددر وقني علدددى   اجلملدددة   أالرابددد : 
 .م  اجلرا  الدوام، وخل  أ  ي ل  شا   

  دلددل مدد  أ  ي دددل  هدد ة  انيددة جلرددا ، أو زددد   (ُتل مدددا ُر َقُددلا  :وقللددص قدداى ال خماددري:"
 .(1 "م  دأ حملوف، أو مجلة مس لن ة

ف[، أي ام، أو ا ،   شلهنا لعدم العائد، وإ  أريد وي لى السعد:" ]أو ز  م  دأ حملو 
 أ  اجلملة ز  ع   م، الال   ال ي ل  انيلوف شلهنا بل  ا ( اع  ال صة والال .

وااارددا شدد  واددل أ  اجلملددة انيلو ددة امل  دددأ إمددا أ  جتعددل هدد ة أو اسدد ئرا ا   اع  ددار الاددم، 
 .(2 اس ئراف  ل    بدو  اع  ار احللف تللك" لغل، وإما أ    ل  تالما  م  دأ  ، ه ة و 

ََتةينَ ﴿ قللص  عا :ـــ  7 ََ َُ َ ةَن َيه ةَ  فَََل ََُمن م  َقُّ مةن رَّ  
َُ  .(3 ﴾ َي

 :(4 از له املعربل    إعراب  احلق( على أقلاى
 علددق مشدداى    حمددل نصدد  (مدد  ربددك و، م  دددأ حمددلوف، أي: اددل زدد  (احلددق أ  األوى: 
 .ا لوف
 

                                 
 .1/117ال ااف (1 

 .2/279  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (2 

 .61 ، اتية:هى عمرا سلرة ( 3 

ع دد ال  داف و  ،حممدد علد  الرجدارو  ،يلسده الرجدايت : أهدد،   يدقأبل  تريدا حيدىي بد   يداك ال درال، معا  ال ره ير ر: ( 4 
أبددددل احلسدددد  ، ال ددددره  معددددا و ،  ك. (، 1، طمصددددر –كار املصددددرية لل ددددلليه والكمجددددة ، 1/221، إ اعيددددل الاددددل 

، 1، طم   دددة اخلددداجن ، ال ددداارة ،1/222، اددددا حممدددلك قراعدددة ك.: ،   يدددقاجملاشدددع  املعدددروف بددداألز ا األوسدددط
ال اددده وال يدددا  عددد  و ، 1/162، وإعدددراب ال دددره  للر ددداس1/422 ال دددره  لل وددداك، ومعدددا م1991 -ادددد 1411

  س، ال ره :    س، الينعل (، أبل إس ا  أهد ب  حممد ب  إبراايم الينعل ،   يدق: اممدام أيب حممدد بد  عاشدلر، 
، 1/161 ه ماد ل إعدراب ال در ، و م2112 -ادد 1422، 1ل ردا ، ط –، كار إشيال الدكاا العدريب، بد،و  3/84

، أبددل حممددد ع ددد احلددق بدد   الدد  بدد  ع يددة األندلسدد ، انيددرر الددلوي      سدد، ال  دداب الع يدد ، و 1/368وال ادداف
 اك املسدد،   ، و ادد1422 - 1، طبدد،و  –كار ال  د  العلميدة ، 1/446، : ع دد السددالم ع دد الادا  حممددد  يدق

، كار 1/288ب  حممد اجلل ي   يق: ع د الر ا  اململدي، علم ال  س،، مجاى الدي  أبل ال رك ع د الره  ب  عل  
 و  سددد، ال دددر، ، 2/64، وال  ددداب ال ريدددد8/245م دددا يل الغيددد ، و ادددد1422 - 1بددد،و ، ط –ال  ددداب العدددريب 

، 3/222، والددددددر املصدددددل 3/187ال  ددددر انيددددديط، و 1/261، و  سددددد، الرسددددد  2/21  سدددد، ال ياددددداوي، و 4/113
 .   2/179روف املعا ، و 1/397  ل ال دير، و 2/45، وإرشاك الع ل5/281والل اب
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 : أ   احلق( م  دأ، و  م  ربك( م علق ا لوف   حمل ر   ز .الينا 
 الينال : أ   احلق(  اعل ل عل حملوف   ديرة: واله احلق.

ادل احلدق ت دلى أادل زيد : حممدد  يحمدلوف، أ أاحلدق مد  ربدك زد  م  دد قاى ال خماري:"
 .(1 "واخلمييت

( شدا   مد  الادم،   وي لى السعد:"]احلق م  ربك ز  م  دأ[ على أ  ي ل   مد  ربدك
 احلدددق(، وإمندددا ا خعدددل  احلدددق( م  ددددأ، زددد ة  مددد  ربدددك(; أل  امل صدددلك الد لدددة علدددى أ  تدددل  
عيسددى خمللقددا  تدد كم اددل احلددق   مددا يدد عم الرصددارا مدد  الالال يددة، و   يددق تلهنمددا م  دددأ وزدد ا  

 .(2 على الا املع    ي م إ  ب  له"
 لى األوى وال مدا ذاد  إليدص أتيندر املعدربني، وادل األنسد  ي  ني م  تالم السعد ملا   ص لل

   رأي ال اش .
َۡ   ﴿ حيلف امل  دأ ولا ا  إذا كى عليص كليل، ت للص  عا : ـــ 8 أ ا ًَ ةاَن َي َِ ة م  ، وي يندر (3 ﴾هَّ

  دددلى: هددد يل، أي: ادددل هددد يل، وبعدددد  دددال  تيددده زالدددد؟، لابدددا   سددد  ملام ميندددل:  إذا وقددد  و
ُةۖۦِ ﴿ اجللاب ت للص  عا : َك فَلةَنَفسة َةَل َصُلةو  َن َي  ، وم  ذلك ما وال   إعراب (5( 4 ﴾مَّ

 

                                 
 .1/368ال ااف (1 

 .2/673  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (2 

 .1 :م  اتية ،ال لبةسلرة ( 3 

 .46 :م  اتية ،ُ ص ِلهسلرة ( 4 

 ،1/68، : ع ددد احلسددني ال  لدد ،   يددقمددد بدد  السددري املعددروف بدداب  السددراكأبددل ب ددر حم، األهددلى   الر ددلير ددر: ( 5 
:  دددائ  ،   يدددقأبدددل ال ددد ل عينمدددا  بددد  ودددين امللهدددل  ،اللمددد    العربيدددةو ،  ك. (، بددد،و  –مؤسسدددة الرسدددالة، ل ردددا  

  امل داره بد  جمدد الددي  أبدل السدعاكا، ال دي    علم العربيدة ك. (، و  ،ال ليه -كار ال    الين ا ية ، 31،  ارس
 -وامعددة أم ال ددرا، م ددة امل رمددة ، 1/64، : ك.    دد  أهددد علدد  الدددي ،   يددقحممددد الاددي ا  اجلدد ري ابدد  األ دد،

حممد ب  ع د  أبل ع د اهلل، شرف  سمليل ال لائدو  ،1/238شرف امل صلو ، اد1421، 1، طاململ ة العربية السعلكية
 ،1/286، ك. حممددد بددوي املخ ددل و : ك. ع ددد الدره  السديد،   يدق ،اهلل، ابد  مالدك ال ددائ  اجليدا ، مجداى الدددي 

 .م1991 -اد 1411 ،1، طاجر لل  اعة والرار
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أ  ِإَوَلُُمُمَۡل إةَلُاُ  ﴿  الره  الرشيم( مد  قللدص  عدا : ِۖ َّلَّ  ۡ ا ًََّحَ ُُن َوُحة َُ إةَّلَّ ُهاَو َيها   إةَلُا
ًَّحة ُۡل   :(2 شي   عدك امعراب على الر ل اتيت (1 ﴾َيه

 .لوف، أي: ال الره أ  ي ل  ز  م  دأ حم األوى:
  إلددص إ    (، والينددا :إلددص واشددد   دداخل  األوى (وإهل ددم ل للددص:   الينددا   أ  ي ددلم زدد ا   الينددا :

 (.الره  الرشيم  والينال : (،ال
 . بدى ظاار م  مامر (ال م   الينال : أ  ي ل  بد   

 ه(.189(، وال وائ  على ملا  ال سائ   ال الراب : أ  ي ل  ه ة ل للص 

الددره  الددرشيم املددل  جلميدد  الددرعم أهددلهلا و روعملددا، و  شدد ل سددلاة هبددلة  قدداى ال خماددري:"
 .(3 "الص ة

[ يادد، ال خماددري إ  أ   الددره ( زدد  م  دددأ و  شدد ل سددلاة هبددلة الصدد ةوقدداى السددعد:" ]
 .(4 حملوف   بدى، إذ   بدى لل دى، وأ  قللرا: ال الره  ي يد احلصر و يص   رير لل لشيد"

ومدد  تددالم السددعد ي  ددني ملا   ددص لل خماددري   أ   الددره ( زدد  م  دددأ حمددلوف، واددلا اددل 
 الراول   ن ر ال اش ; ألنص ي يد احلصر تما ذتر السعد.

ـــ  9 ةَفااة   ﴿ : دد  قللددص  عددا قددد ي ددل  اخلدد  مجلددة، وقددد حيددلف،  ــ ئ
أ ااَتُمَۡل  َٱَطَك ََّ َه

َ
َۡ ن َٰءَاا

ةاٱ َُفُسُمَۡل َيُظنُّاوَ  ِ
َ
ة َغان ة هَّ َاق 

َُ از لده املعربدل    زد  ،ائ دة،  دلا  ال درال  (5 ﴾َ َ َي
 َيُظنُّوَ    :ب للص وولا  ر عملا،ائ ة ب للص  أ  ملم( اا رو  م  ذتراا،  : إ  ر  اد(217 

                                 
 .   163 ، اتية:ال  رةسلرة ( 1 

ال  ددددر ، و 1/147، و  سدددد، الرسدددد  1/116  سدددد، ال يادددداوي، و 1/421، وال  دددداب ال ريددددد1/132ير ددددر: ال  يددددا ( 2 
، وروف 1/183إرشددددددددداك الع دددددددددل ، و 3/116الل ددددددددداب ، و 5/381واملغدددددددددين ،2/198، والددددددددددر املصدددددددددل 2/77انيددددددددديط
 . 1/429املعا 

 .1/211ال ااف (3 

 .2/447  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق، (4 

 .154 :م  اتية ،هى عمرا سلرة ( 5 
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ةٱ ة ِ َاق 
َُ ة َغَ َ َي ه( إ  أ  311، وذاد  ال وداك  (1 "ل دا  هدلابا   ولدل تانده نصد ا   (هَّ
اب دددددال  (و،ائ ددددة ه( إ  أ  338، وذادددد  الر دددداس  (2  ( زدددد و ي رددددل  ، قددددد أ دددد ملم( هدددد ة

 . (4 ، وخل  أ  ي ل  اخل  ي رل  باهلل  ، احلق(3 (قد أ  ملم أن سملم واخل  
قلده:  قدد أ د ملم(   إ  قلده: تيده ملاقد  اجلمدل الدت بعدد قللدص و،ائ دة؟ قاى ال خماري:"

 دد ملم أن سددملم ظددانني. أو اسدد ئراف هدد ة ل ائ ددة. و ي رددل ( هدد ة أزددرا أو شدداى اعدد : قددد أ
 .(5 "على ووص ال يا  للجملة ق لملا. و ي للل ( بدى م  ي رل 

[ اخلمدديت امز اريددة الدددت ادد   قدددد أ دد ملم أن سدددملم(، تيددده ملاقدد  اجلمدددلوقدداى السددعد:" ]
ي للل  ال لرا(،  د ل    أن سملم(،  ي للل  لل تا  لرا(، واللاشددة ال ل يدة 1 ي رل  باهلل(، 

اددد   قدددل إ  األمدددر(، وا خعدددل شددديئا  مددد  اجلمدددل   ملقددد  اخلددد  لددددددددد  ،ائ دددة( قصددددا  إ  أ   الدددت
ماددملهنا م دددرر معلددلم الين دددل  للمرددا  ني،   شاودددة إ  امز ددار عردددص،  دداخل  حمدددلوف   دددديرة: 

 أو  و،ائ ة ، ومثة ،ائ ة(، أو  ومر م ،ائ ة(، على أ  اخل اب للجمي  م  املؤمرني واملرا  ني
و ي ردل ( زد ، و  ي عدد  ،أزرا ا يغاملم الرعاس(، وذا  ال واك إ  أ   قد أ  ملم( ه ة

 أل  الر رة ملهل ة   ال  دير أي و،ائ ة أزرا، وباجلملة اللاو ;أ  ي ل   قد أ  ملم( ز ا  
 

                                 
 .  1/241لل رال  معا  ال ره  (1 

 .     1/481ل واك لال ره  معا   (2 

 .1/185إعراب ال ره  للر اس  (3 

  س، ال  ي = وام  ال يا  ع   لويل هي ال ره ، أبل وع ر حممد ب  ورير بد  ي يدد بد  تيند، بد   الد  اتملد ،   (4 
، 1ال ، ط، كار اجددر لل  اعددة والرادر وال ل يدد  وامعدد6/166ال د ي،   يددق: ك. ع ددد اهلل بد  ع ددد انيسدد  الكتد ، 

َسدُ، الِ َسددي ط، أبدل احلسدد  علد  بدد  أهدد بدد  حممدد بدد  ، و 1/177مادد ل إعدراب ال ددره و  ،م2111 -ادد 1422 ال د   
وامعددة اممددام حممددد بدد   -، عمدداكة ال  دد  العلمدد  6/92علدد  اللاشدددي الريسددابلري،   يددق: عدددك مدد  ال دداشينني، 

، 9/394م ددددا يل الغيدددد ، و 1/528وانيددددرر الددددلوي  ،ه1431، 1ل ددددة العربيددددة السددددعلكية، طسددددعلك امسددددالمية، املم
، 6/618و5/457، واملغين3/446، والدر املصل 3/393، وال  ر انييط2/153، وال  اب ال ريد1/313وال  يا 
 .2/317وروف املعا  ،2/111، وإرشاك الع ل5/613والل اب

 .1/429ال ااف (5 
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: للع دددده علددددى اجلملددددة ال عليددددة إشددددعارا  شدددددوا األمدددد  (2 ، وقيددددل(1 لل دددداى نددددص عليددددص سددددي ليص
ني، واس مرار اخللف باملردا  ني، و  د دى أ  ادلا إمندا حيسد  علدى   ددير أ  جتعدل بعد  للمؤمر

 . (3 "اجلمل   ملق  اخل 
 ويلا  ال اش  إ  ولا  األمري  لص ة ال  دير وال عد ع  ال ع يد.

ي لق مص لل ال رف علدى اجلدار واجملدرور وال درف، وي لدق عليملمدا شد ص اجلملدة، ولدص ـــ 10
يددة تيندد،ة شسدد  ملقعددص   اجلملددة مدد  الر دد  والرصدد  واجلددر،   ددد ي ددل  زدد ا ، وقددد أووددص إعراب

يعمددل الر ددد   يمددا بعددددة إ    ددددم علددى ا سدددم إ  أ  اردداه از ال دددا    عامدددل الر دد ،   ددد  قللدددص 
ۡ  :﴿ عا  ةان َيَ ةمةۡل م  َسَكِ ، از لده الر ليدل    العامدل  مدرملم مد  (4 ﴾ َمَك َيلََ َ  مةَن حة

إذا ا يع مددد ال دددرف علددى شددد ل ق لددص، بدددل يعمدددل ال ددرف   ا سدددم الددلي بعددددة،  يددرا بلنددص  
   الل  . ، و يص  م، تما لل تا  مؤزرا  م دما   ي ل  ا سم م  دأ وال رف ز ا  

وقددداى هزدددرو : ير ددد  ا سدددم هبمدددا تمدددا ير ددد  بال عدددل مددد  زلل دددا عددد  الادددم، لعململمدددا   
  .(5 ه(215  احلس  األز ا ال اار، وال ما ذا  إليص ال ل يل  وأبل

 
 

                                 
الة احلاى،   لى أنص يغاى ،ائ ة مر م و،ائ ة   إمنا وومللة ع" ب:ي لق عليملا واو احلاى، وواو ا ب دال، و  ال  ا (1 

، ال  داب". واو ا ب ددال  واو ع ده، وإمندا اد وا يدرك أ  خعلملدا تلنص قاى: إذ ،ائ ة ِف الة احلاى،  إمنا وعلص وق ا  
 ددة اخلدداجن ، م  ، 1/91، : ع ددد السددالم حممددد اددارو ،   يددقأبددل باددر، املل دد  سددي ليص ،عمددرو بدد  عينمددا  بدد  قردد 

 .  م1988 -اد 1418 ،3، طال اارة

  ددلف الغيدد    ال ادده عدد  قردداع الريدد   شاشددية ال يدد  علددى ال ادداف(، شددرف الدددي   يادد، إ  ال يدد ، ير ددر: (2 
 -اد 1434، 1، وائ ة كيب الدولية لل ره  ال را، ط4/319احلسني ب  ع د اهلل ال ي ،   يق: إياك حممد الغلك، 

 .م2113

 .2/727  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (3 

      .52 :م  اتية ،األنعامسلرة ( 4 

أبددل ال تددا  ع ددد الددره  بدد  حممددد، تمدداى ، امنصدداف   مسددائل اخلددالف بددني الر ددليني: ال صددريني وال ددل ينيير ددر:  (5 
ال  يدددني عددد  مدددلاا  الر دددليني ال صددددريني ، و م2113 -ادددد1424 ،1، ط   دددة العصدددريةامل، 1/44، الددددي  األن ددداري

كار الغدرب  ،233 ،: ك. ع دد الدره  العينيمدني،   يقأبل ال  ال ع د اهلل ب  احلسني ب  ع د اهلل الع  ي، وال ل يني
الل يه ب  أيب ب ر  ، وائ الف الرصرة   از الف فاة ال ل ة وال صرة، ع دم1986 -اد 1416، 1، طامسالم 

 م.2117 -ه1428، 2ل را ، ط -، عاا ال   ، ب،و 87ال بيدي،   يق: ك.،ار  اجلرايب، 
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 :(1 تما از له املعربل    إعرابص على ووملني
األوى:  عليك( ال رف   حمل نص  ز  إ  تانه  ما( احلجا ية، و مد  شد ل(   حمدل 
ر دد  اسددم  مددا( مددؤزرا ، وذلددك عرددد مدد  خيدد    دددم اخلدد  علددى ا سددم إذا تددا  ظر ددا ، و مدد (   

ل   مددد  شددد ل(   حمدددل ر ددد  علدددى ال اعليدددة، ورا عدددص  عليدددك(  مدد  شددد ل(  ائددددة، وخدددل  أ    ددد
  ع ماكة على الر  .

والينا :  عليك( ال رف   حمل ر   ز  م دم، و م  شد ل(   حمدل ر د  م  ددأ مدؤزر إ   
 تانه  ما( ال ميمية.
[ حي مددل أ  ي ددل  شدد ل  اعددل ال ددرف مددا عليددك مدد  شسدداهبم مدد  شدد ل وقدداى السددعد:"]
و مدد (    مدد     ،ومدد  شسدداهبم وهدده لددص قُدددم  صددار شددا ،أعددين عليددكاملع مددد علددى الر دد  

شدد ل( م يدددة لالسدد غرا ، ول دد   ادد يملص ب للددص: ]إ  شسدداهبم إ  علددى ريب[ الددداى علددى احلصددر 
بصريل الر   وام  دا  يادعر بلندص ه در أ  ي دل   شد ل( م  ددأ،  دال رف زد ة امل ددم لل صدر; 

  هددللف ا ب دددال مدد   دد،   دددا للخدد  عليددص، و  مدد  أل  وقددلع الر ددرة   سدديا  الر دد  تدداف 
شسددداهبم  شسددداهبم( شددداى مددد  الادددم،   ال دددرف، وملدددا  يدددص مددد  احلصدددر قددداى     ريدددر معرددداة:]

ومدددا مددد    [، وتدددلا     ددددا  علددديملم( علدددى امل  ددددأ   قللدددص:علددديملم   م هلدددم   ي عدددداام إليدددك
[، أ  شسدابك عليدك   ي عدداه إلدديملمتمدا   (، وهلدلا قداى   معرداة:]شسدابك علديملم مد  شد ل

الا و  د ى مدا بدني  علدى(   اتيدة مد  ال در  املعردلي،  دإ  معد   علديملم شسداهبم( أندص   م 
 .(2 هلم، و  ع ملم عليملم، ومع   على اهلل شساهبم( أنص اللي يؤازلام وحياس ملم"

ل درف الر د    ه(   الل داب مدا ذاد  إليدص السدعد   إعمداى ا775وقد أوا  اب  عاكى  
وادل قدلى ال دل يني وأيب احلسد  األز دا وادل الصد يل، وادل ماذاد  إليدص  ا سم اللي بعدة،

 . (3 ال اش ; ألنص باع ماكة أش ص ال عل   العمل
 

                                 
، والددددر 4/523، وال  دددر انيددديط2/591، وال  ددداب ال ريدددد 1/499، وال  يدددا 1/252ير دددر: ماددد ل إعدددراب ال دددره  (1 

 .4/151، وروف املعا 8/165، والل اب4/642املصل 

 .282(: 1د شاشية السع( 2 

 .8/165الل اب  (3 
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ظرف ال ما  يصلل   الغال  ز ا  للم  دأ احلدا، وقد يليت ظرف ال مدا  زد ا  عد  ـــ 11
 ملر ات ية:اجلينة إ     ه ال ائدة، و صل باأل

 بإ دا ة ميندل: فد    أو يدلم ،يد ، األوى: أ  ي خصص ظرف ال ما  برعه مينل: ف   
وظرف ال ما    الة الصلر الينالا جمرورا  بددد  (  .رماا  بعلميص مينل: ف    ، أوشملر شلاى

   حمل ر   ز .

مينددل:  كو  بعدد  بعدد  األوقددا  الينددا : أ  ي ددل  امل  دددأ الددلا  ضددا ي جدددك; بددل  ي ملددر  
 وخل    ال رف الرص  واجلر بددد   (. .ال   اى شملر الا ال

، ميندل: الليلدة ل  ددير ماداف ق لدص  ددى عليدص ال درائ  الينال : أ  ي ل  امل  ددأ الدلا  هداحلا  
 .(1 اهلالى، اليلم مخر، و دا  أمر

َقُّ  َٱَيَوَم َيُقوُل ُكن َف َ  ﴿ :للا از له املعربل    إعراب قللص  عدا 
َُ وُ   َٰءََوَُلُ َي ُِ ﴾ 2) 

 :(3 على أقلاى
 .األوى: أ   يلم( م على بص   ظرف مع لف على اهلال م   وا  لة(

 الينا : أنص م على بص  ذتر م درا .
الينالددد : أ  ي دددل   يدددلم ي ددددلى( زددد ا  م ددددما ، وامل  ددددأ  قللددددص( واحلدددق هددد  ص، وإليدددص ذادددد  

 ال خماري.
 .أي: وال اللي زلق يلم ي لى (السملا  واألر  على  ا  ص م على بص نس أنالراب : 

 
 

                                 
وار ااف الارب م  لسا  العدرب، أبدل شيدا  حممدد بد  يلسده بد  شيدا  أ د، الددي  ، 1/319شرف ال سمليل ير ر: (1 

، 1، م   ددة اخلدداجن  بال دداارة، ط3/1123األندلسدد ،   يددق: رودد  عينمددا  حممددد، مراوعددة: رماددا  ع ددد ال ددلاب،
 شرف ت اب ال سمليل، أبل شيا  األندلس ،   يق: ك. شس  ارداوي، م، وال لييل وال  ميل  1998 -اد 1418

 . ،  ك. (1، وكار ترل  إش يليا، ط كماق -، كار ال لم 4/58
    .73 :م  اتية ،األنعامسلرة  (2 

، وإعدددراب ال دددره  2/263معدددا  ال دددره  لل وددداك، و 9/336، و  سددد، ال ددد ي1/313معدددا  ال دددره  لألز ددداير دددر:  (3 
، وانيدددددددددرر 2/38ال اددددددددداف، و 8/227ال  سددددددددد، ال سددددددددديط، و 1/256، وماددددددددد ل إعدددددددددراب ال دددددددددره 2/16للر ددددددددداس
، 2/168، و  سددد، ال ياددداوي7/19و  سددد، ال دددر،  ،2/614، وال  ددداب ال ريدددد1/519، وال  يدددا 2/319الدددلوي 

 .4/179روف املعا ، و 3/151إرشاك الع ل، و 8/223، والل اب4/691، والدر املصل 4/556ال  ر انييطو 
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 :(1 أما   قللص احلق(   يص أووص
 األوى: أ   قللص( م  دأ و احلق( ه  ص، وز ة  يلم ي لى(.

 و احلق( ه  ص. ،والينا : أ   قللص(  اعل   ي ل (
 الينال : أنص م  دأ أياا  و احلق( نع ص، و يلم ير ا( ز ة.

 .الراب : أ   قللص( م  دأ، و احلق( ز ة، أز  ع  قللص بلنص   ي ل  إ  ش ا  
وان صدابص اعد  ا سد  رال،  ، عليدص قللص احلق م  دأ. ويلم ي لى: ز ة م دما   قاى ال خماري:"

 .(2 "ت للك: يلم اجلمعة ال  اى. واليلم اع  احلني
م  ددأ، و احلدق( هد  ص علدى أ  املدراك بددددددص  يعدين أ   قللدص( [قللدص احلدق م  ددأوقاى السعد:" ]

ِة احل مدددة والصدددلاب ليصدددل امز دددار عردددص ب دددرف ال مدددا  أعدددين يدددلم  ،املعددد  املصددددري يعدددين قادددا
وإ  تددا   ،عردددة علددم السدداعة :و  دددا اخلدد   ي ددل ( ل لنددص الاددائ    ا سدد عماى مينددل ،ي ددلى

إ  عددد  ش مدددة  ا   ي دددل  شددديئ]  :ومدددا ذتدددر مددد  احلصدددر   قللدددص ،احلصدددر  ددد، مراسددد  اااردددا
وهلاب[ مس  اك م  امل ام إذ لل وعدل   ددا اخلد  لل صدر ل دا  احلصدر علدى ع ديت مدا ذتدر 

ِة احلق   ي ل  إ  يلم ي لى وال  اسد  .(3 "أعين قاا
وددلا  امز ددار عدد  ظددرف ال مددا  إذا تددا  امل  دددأ علددى املعدد  وقددد وا ددق السددعد الر ددليني   

 ا اخل  لل صر; أل  ذلك يؤكي إ   ساك املع . املصدري، و  ي ل    د
ـــ12 مدد  هددلر اخلدد  جميئددص ظر ددا  و  بددد لددص مدد  م علددق، وي ددل  اددلا امل علددق تلنددا  عامددا  أو  ــ

زاهددا ،  دداألوى ي ددل  ال  دددير  يددص تددائ  أو شاهددل أو مسدد  ر أو  ابدده ومددا إ  ذلددك، ويسددمى 
رك أو أي ل دد  مدد   دد، األل دداة املددلتلرة   ظر ددا  مسدد  را ، والينددا  ي ددل  ب  دددير ودداليت أو زددا

                                 
، وال  سددد، 1/257ماددد ل إعدددراب ال دددره ، و 2/16إعدددراب ال دددره  للر ددداس، و 2/264معدددا  ال دددره  لل وددداكير دددر:  (1 

، وال  ددداب 1/519ال  يدددا ، و 13/27م دددا يل الغيددد و  ،2/319وانيدددرر الدددلوي  ،2/38ال اددداف، و 8/229ال سددديط
ال  ددددددددددر ، و 1/515، و  سدددددددددد، الرسدددددددددد  2/168  سدددددددددد، ال يادددددددددداوي، و 7/19و  سدددددددددد، ال ددددددددددر،  ،2/614ال ريددددددددددد
، 3/151، وإرشددداك الع دددل3/111  سددد، الريسدددابلري، و 8/224، والل ددداب4/691 الددددر املصدددل و   ،4/556انيددديط

 .       4/181، وروف املعا 2/148  ل ال ديرو 
 .2/38ل اافا (2 

 .284(:1شاشية السعد ( 3 
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ال ل  العام ويسمى لغلا ، وي ل  اخل    تليملما حملو ا ; إ  أندص   ال درف املسد  ر بدال قريردة، 
   .(2 ﴾ َٱمةَن َينلََّخلة مةن َطلَعةَمَك َٰءةَنَوا   َدانةَ ة   ﴿ :، وم  ذلك قللص  عا (1 و  اللغل ب ريرة
 :(3 ،لعملا قرلا ( مخسة أووص إعرابية  وم  الرخل م و  مجلة 

 األوى: أ    مددددد  الرخدددددل(   حمدددددل ر ددددد  زددددد  م ددددددم، و مددددد  ،لعملدددددا(   حمدددددل ر ددددد  بددددددى، 
ع  ده  والة مجلة اب دائيةوقرلا  كانية تائرة م  ،ل  الرخل،   قرلا ( م  دأ مؤزر، وال  دير:و

 على ال علية ق لملا.
مدد  ،لعملددا(، و   مدد  الرخددل(  ددم، ي سددرة الينددا : أ   قرددلا (  اعددل باجلددار الددلي ق لددص  

 قرلا .
الينالدد : أ   قرددلا (  اعددل ب للددص  ومدد  الرخددل( علددى قددلى مدد  أعمددل سددابق ال علددني وددا ، 

 وي ل     م  ،لعملا(  م، مر لع.
عليص   ديرة: وخمروة مد  ،لد  الرخدل  (أزرورا أ  ي ل  م  دأ حملوف اخل  لد لة الراب : 

 ل خماري.، وال ما أوا ة اقرلا 
 

                                 
مجاى الدي  حممد بد  مالدك،   يدق: حممدد  شرف اب  الراظم على أل ية اب  مالك، بدر الدي  حممد اب  اممامير ر: ( 1 

م، و ل يل امل اهد واملسالك بارف أل ية 2111 -اد  1421، 1، كار ال    العلمية، ط79باسل عيل  السلك، 
ابددد  مالدددك، أبدددل حممدددد بددددر الددددي  شسددد  بددد  قاسدددم املدددراكي املصدددري املدددال  ،   يدددق: ع دددد الدددره  علددد  سدددليما ، 

م، وشرف اب  ع يل على أل ية اب  مالك، اب  ع يل ، ع د 2118 -اد 1428،  1،، كار ال  ر العريب، ط1/479
 -، كار الدددكاا 1/219اهلل بددد  ع دددد الدددره  الع يلددد  اهلمددددا  املصدددري،   يدددق : حممدددد حميددد  الددددي  ع دددد احلميدددد، 

ب  يلسه،  و مليد ال لاعد بارف  سمليل ال لائد، حممد، م1981 -اد 1411، 21ال اارة، كار مصر لل  اعة ، ط
، ال داارة ، كار السدالم2/993 ازر وهزدرو ،  حم  الدي  احلل  ، املعروف براظر اجليا،   يق: أ. ك. عل  حممد

وامل اهددد الاددا ية   شددرف اخلالهددة ال ا يددة ، أبددل إسدد ق إبددراايم بدد  ملسددى الاددا، ، ، اددد1428، 1مصددر، ط  -
 -ال  لا العلمية وإشيال الكاا امسالم   امعة أم ال درا ، معملد 2/3  يق: ك. ع د الره  العينيمني وهزرو ، 

 م.2117 -اد 1428، 1م ة امل رمة، ط

 .99 :م  اتية سلرة األنعام،( 2 

  سدددددددددد، ، و 2/654، وال  دددددددددداب ال ريددددددددددد1/524، وال  يددددددددددا 13/85، وم ددددددددددا يل الغيدددددددددد 2/51ير ددددددددددر: ال ادددددددددداف (3 
، وروف 3/166، وإرشدداك الع ددل8/321، والل دداب 5/69، والدددر املصددل 4/597ال  ددر انيدديط، و 2/175ال يادداوي

 .4/225املعا 
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 ددم،   ددديرة:  (مدد  الرخددل اخلدد ، و   (مدد  ،لعملددا م  دددأ و (قرددلا  أ  ي ددل   اخلدداميت:
 مرص.  بد    (م  ،لعملا ون ه م  الرخل ش ل أو مثر  ي ل  

بدددى مرددص،   (مدد  ،لعملددا زدد ة. و (مدد  الرخددل ر دد  با ب دددال. و (قرددلا  و قدداى ال خماددري:"
، (أزروردا عليدص لد لدة  ل  الرخل قرلا . وخل  أ  ي ل  اخل  حملو ا  تلنص قيل: وشاهلة م  ،

 .(1 "  ديرة: وخمروة م  ،ل  الرخل قرلا 
"]وخددل  أ  ي ددل  اخلدد  حمددلو ا [ ويل ددل السددعد ال ددر  بددني ال ددرف املسدد  ر واللغددل ب للددص: 

 ي دداى إ  اخلدد  احلصددلى وا سدد  رار ويسدمى املسدد  ر تددا  زد ا ، و ال درف إذا تددا  عاملددص معد  
حملوف، و  حي داك إ  قريردة، وإذا تدا  معد   عدل زدا  ميندل:  يدد وداليت   الددار وعمدرو   
املسجد،  ال رف لغل، واخل  حملوف حي اك إ  قريرة،  للا تا   خمروة م  الرخل قرلا ( مع  

 .(2 "شلف اخل  حالف  شاهلة م  الرخل(
ي عل ددا  ا ددلوف اددل اخلدد ، ويددرا ال اشدد  ا ق صددار  وال ددرف سددلال تددا  مسدد  را  أو لغددلا   

 . لسملللة   ديرةعلى ما تا  م عل ا  ب ل  عام 
از لده الر داة شددلى ودلا  امز دار باجلملدة ال ل يددة،  لودا  تيند،ام امز دار باجلملددة  ــــ13

ال ل يدددة، وهزدددرو  مرعدددلة شجدددة أهندددا ليسددده تاخل يدددة   اش مددداى الصدددد  وال دددلب، وادددل رأي 
ه(، إ  أ  األزد، ملدا رأا وروك 316وابد  السدراك   ه(،328  ل يني وأيب ب ر ب  األن داريال 

،  دال و رد  ؟(تيده أنده فدل: ذلك   ال الم وعل اخل  حملو ا ، وقد   ه جم ل اخلد  م دركا  
 .(3   ل ص مجلة ،ل ية بال ياس

 
 
 
 
 

                                 
 .2/51ال ااف (1 
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وقد ي ل    األمر والرةمل  أ  ي   ال عل على ا سم، وذلك "(: 138/ 1و  امز ار باجلملة ال ل ية قاى سي ليص:   (3 
 شددددرف ر ددددر"، ويب دددددال، ون ملدددده املخا،دددد  لددددص ل عر ددددص با ددددصقللددددك: ع ددددد اهلل ا ددددربص، اب دددددأ  ع ددددد اهلل،  ر ع ددددص با 

 .    1/625، وامل اهد الاا ية2/971و مليد ال لاعد  ،4/26، وال لييل1/319ال  سمليل
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اااَ ُ ﴿   ددد   إعدددراب  بددددي  السدددملا ( مددد  قللدددص  عدددا : يُٱ َيهسَّ ۡة ُ َِااا َّنَّ
َ
ِۖ أ ۡرضة

َ
ُة َٱَيَۡل ُ َو

 :(2  ال ة أووص (1 ﴾ يَُموُ  ََلُم َٱَل  
 األوى: أنص ز  م  دأ حملوف، أي ال بدي  السملا .

 الينا : أنص م  دأ ز ة  أىن ي ل  لص ولد(.
ُفو َ َٱَََعُ  ﴿ الينال : أنص  اعل   عا ( م  اتية الساب ة   قللص  عا : َك يَصة ََّ  .(3 ﴾ ََلُ َع

لوددص األوى ي دداك معربددل ال ددره  خمعددل  عليددص، إ  أ  السددعد   از يددارة " أوددا  اللوددلة  ال
وإمددا  ،الينال ددة، ووعددل  أىن ي ددل ( زدد  امل  دددأ إمددا علددى جتددلي  تددل  اجلملددة امناددائية زدد  م  دددأ

 .(4 وأما على   دير ال لى   عسه ظاار" ،على  لويل أنص اس  ملام اس ر ار اع    ي ل 
اَك ﴿ ضا ودال  يدص ازد الف   ملقعدص امعدرايب تلمدة  وردد(   قللدص  عدا :و  ـــ14 ۡ  مَّ نا ُٓ

َحَلابة 
َ
ةَن َيَۡل ةَ  َمَمُلٱم  م   :(6 شي  ورك  يص وولة (5 ﴾ُهَنَكه

للم  ددأ، نعده ظدرف   حمدل ر د   (ارالدك م يدة. و (ما و ،م  دأ (ورد أ  ي ل   األوى:
 .امل  دأ ز  (ممل وم و

 .ورد: ام حملوف،   ديرةز  م  دأ  ورد( الينا : أ  ي ل  
  .اخل  (ارالك، و نعه للجرد (ممل وم ، وم يدة (ما م  دأ و (ورد أ  ي ل  الينال : 

                                 
 .111 :م  اتية، األنعامسلرة ( 1 

 ، و  سد، ال در ، 2/661، وال  داب ال ريدد1/527، وال  يدا 2/53، وال اداف2/25ير ر: إعراب ال ره  للر اس( 2 
والدددددددددددر  ،4/614و 1/582، وال  ددددددددددر انيدددددددددديط1/526، و  سدددددددددد، الرسدددددددددد  2/176، و  سدددددددددد، ال يادددددددددداوي7/53

روف ، و 2/168 د ل ال ددير، و 3/169إرشداك الع دل، و 3/135  سد، الريسدابلري، و 8/339، والل داب5/88املصدل 
 .4/228املعا 

      .111 :م  اتية ،األنعامسلرة ( 3 
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 . 11 :، اتية سلرة ( 5 

، 5/411، وال  دددداب ال ريددددد2/1198، وال  يددددا 26/371، وم ددددا يل الغيدددد 2/624ير ددددر: مادددد ل إعددددراب ال ددددره ( 6 
، 9/361، والدددددددددددر املصددددددددددل 9/141ال  ددددددددددر انيدددددددددديط، و 3/146  سدددددددددد، الرسدددددددددد  ، و 15/153و  سدددددددددد، ال ددددددددددر، 

    .12/162املعا  ، وروف4/484و  ل ال دير، 5/585  س، الريسابلريو  ،16/381والل اب
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ب للددص:" ياددعر  (1 وأشددار السددعد إ  الينددا  عرددد   سدد،ة قددلى ال خماددري:" مددا اددم إ  ودديا"
 ارالدددك، ومملددد وم، ومددد   بدددل   وردددد( زددد  م ددددم مل  ددددأ حمدددلوف;  ق ادددال امل دددام احلصدددر، وأ   

األش اب( نعل  لص، وقاى أبل ال  ال:  ورد( م  دأ، ز ة  ممل وم(، و ارالدك، ومد  األشد اب( 
نعه لص، أو م علدق املد وم،    ر د،  وردد( وإ  تدا  لل ع ديم; ل د     يداكة  مدا(  يداكة إهبدام 

 .(2 واس ع ام، وذلك على قصد ال مل م وا س مل ال"
وددائ ا    رأي ال اشدد ،  دديم   األزددل بلشددد ا، لصدد ة تددل مرملمددا، وبعددد  ددإ  ال ددللني 

 وعدم خمال ة ال اعدة الر لية.
خل  ا ب دال بالر رة إذا    ه ال ائدة، وقد ذتدر الر ليدل  مدلا،  ال ائددة   أتيندر  ـــ16

ااعة ة  ﴿ :قللددص  عددا ، ومدد  ذلددك (3 مدد  مل دد  َنَّااةة َٱفًَةيااق  ِفة َيهسَّ
ََ   (4 ﴾فًَةيااق  ِفة َي

 : (5   د وال   إعراب   ريق( ووملا  
األوى: أنص م  دأ، واللي سلك ا ب دال بص أ  امل  دأ ملهلف ا در أي:  ريق مرملم، أو أنص 

   ملق    صيل، و   اجلرة ز ة، و ريق   السع، ع ه عليص.
 

                                 
 .4/75  احلاشية  ما ام إ  ورد( والصلاب ما أ  ه، وير ر: ال ااف( 1 

 .2/1198وال  يا  ،539(: 2 شاشية السعد( 2 

 –كار ال  د  العلميدة ، 315، أبل ال اسم ع د الدره  بد  ع دد اهلل بد  أهدد السدمليل ، ن ائج ال  ر   الر  ل ( ير ر:3 
، وشددددرف ابدددد  1/289، وشددددرف ال سددددمليل1/224وشددددرف امل صددددل ،1/57ال دددددي و ، م1992-1412 ،1ط، بدددد،و 
ال رددا     ددين الر ددل والصددرف، أبددل ال دددال عمدداك الدددي  إ اعيددل بدد  علدد  بدد  حممددلك هدداش  هدداة، ، و 81الردداظم

وار ادددددددداف م، 2111ل رددددددددا ،  –، امل   ددددددددة العصددددددددرية ، بدددددددد،و  1/145  يددددددددق: ك. ريددددددددا  بدددددددد  شسدددددددد  اخلددددددددلام، 
  .5/439، واملغين1/481و ل يل امل اهد، 3/325، وال لييل3/1111الارب

 .   7 :، اتيةالالراسلرة ( 4 

ماددد ل إعدددراب و ، 4/51إعدددراب ال دددره  للر ددداس ، و 21/471، و  سددد، ال ددد ي3/22معدددا  ال دددره  لل دددرالير دددر:  (5 
و  سددد، ، 5/522، وال  ددداب ال ريدددد2/1131وال  يدددا ، 5/27، وانيدددرر الدددلوي 4/211، وال اددداف2/644ال دددره 
، 6/68 سدددد، الريسددددابلري و ، 17/169، والل دددداب9/541، والدددددر املصددددل 9/324ال  ددددر انيدددديطو ، 16/6، ال ددددر 
اجللاار احلسا      س، ال ره :    س، الينعال (، أبل  يد ع د الره  ب  حممد ب  خمللف الينعال ،   يق: الايا و 

 - 1بدددد،و ، ط –الددددكاا العددددريب  ، كار إشيددددال5/151حممددددد علدددد  معددددل  والادددديا عدددداكى أهددددد ع ددددد امللوددددلك، 
 .   13/15روف املعا ، و 4/613  ل ال دير، و 8/23، وإرشاك الع ل3/528والسراك املر،اد، 1418
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رددة ومددرملم أ  اخلدد  م دددر ق لددص، أي: مددرملم  ريددق   اجلوالينددا : ذادد  ال خماددري و دد،ة إ  
 ريق   السع،. ووا  شيرئل ا ب دال بالر رة ألمري    دا ز اا، وال اجلار واجملرور انيلوف، 
ووهددد ملا ب للدددص   اجلردددة، أو علدددى أندددص زددد  م  ددددأ حمدددلوف، أي: ادددم  ريدددق   اجلردددة و ريدددق   

علدى احلداى  بالرص    املل دعني ( ري ا    (ه122  وقرأ  يد ب  عل ، أو بعاملم  ريق، السع،
الرصد  علدى   ددير  وال سدائ ، م  مجلة حملو ة، أي: ا كقلا شاى تلهنم تللك، وأودا  ال درال

 .ل رلر  ري ا  
،  ددالر   علددى: مددرملم  ريددق، ومددرملم (1 قددرئ:  ريددق و ريددق، بددالر   والرصدد  قدداى ال خماددري:"

: يى مددرملم، أوالرصدد  علددى احلددا أل  املعدد : يددلم مجدد  اخلالئددق.;  ريددق. والاددم، للمجمددلعني
 .(2 "م  رقني

[ ال ددداار أ   ريدددق م  ددددأ  دددالر   علدددى: مدددرملم  ريدددق] واز دددار السدددعد اللودددص األوى ب للدددص: "
و  اجلردة زد ة; إ  أندص ا يدلا  إ  ادلا; أل  اجلملدة   ملقد   ،شلف الص ة أي  ريق مدرملم

غدد  أ  خعددل   ريددق( احلدداى  ددال حيسدد   ددره الددلاو بددال  ددرورة إ  ال  امددص; ل دد  علددى مددا ذتددرة ير 
مر لع بال رف   با ب دال، وإ   انيلور شالص، وأما على قرالة الرص   األشس  أ  خعل مد  
ق يل   اة إ   ة( برصد  هددر اجلملدة احلاليدة،   يؤزدل مد  جممدلع احلدالني معد  م  درقني علدى 

اخلالئدق شداى تدلهنم ما هرف بص، وباجلملة  لو احلاى حملوف ال م على اجلم ، أي: يدلم مجد  
 .(3 م  رقني الا الرلع م  ال  ر "

 ويرا ال اش  ولا  وومل  الر   لعدم وولك املان .

                                 
، وبال نس ة 13/15، وروف املعا 4/613، و  ل ال دير9/324قرالة الرص  مرسلبة ل يد ب  عل   : ال  ر انييط (1 

، و  معدا  ال دره  8/23، وإرشداك الع دل5/77، و  سد، ال ياداوي5/522، وال  اب ال ريدد4/211ال ااف : 
، و  إعددددددراب ، والر دددددد  أوددددددلك   العربيددددددة  السدددددع، تددددددا  هددددددلابا     اجلرددددددة، و ري ددددددا   ولددددددل تددددددا   ري ددددددا   :3/22لل دددددرال
 .م   السع، يلم اجل   اجلرة و ري ا   وأوا  ال سائ  وال رال نص   ريق اع  و رلر  ري ا   :4/51الر اس

 .4/211ال ااف (2 

 .611(: 2 شاشية السعد( 3 
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 ثانياً: الفاعل:
 دم،ا  ، و مدا  يدص أىإ   ا  ، ومادا ا  بدلىمعر د ا دا  ظداارا   : يدليتل اعل  نَع ِم(  الا هدلرـــ 1

َ  ﴿: ،   دد  قللددص  عددا (1 فاسددم مر ددلع اددل املخصددل  بالددلم أو املددد م سددرا  بر ددرة يليددص  إة َّ َيهَّ
َك يَعةُظُمۡل ََّ ةعة أ   َ ۦة ُة ِ﴾ 2). 

 :(3  ما( م   نعما يع  م بص(  ال ة أووصوال   إعراب 
األوى: أ ة  ما( ملهللة   حمل ر    اعل  نعم( واملخصدل  حمدلوف،   دديرة: نعدم الدلي 

 يع  م بص  لكية األمانة.
ل اعدل مادمر، واملخصدل  حمدلوف   دديرة: نعدم الاد ل الينا : أ ة  مدا( ن درة ملهدل ة، وا

 شيئا  يع  م بص.
الينالددد : أ ة  مدددا( معر دددة  امدددة، ويع  دددم هددد ة ملهدددلف حمدددلوف ادددل املخصدددل  باملددددف، 

نعدددم الادد ل يع  دددم بدددص، أي شدد ل يع  دددم بددص. ويع  دددم هددد ة لادد ل، وشددد ل ادددل  وال  دددير:
 .املخصل  باملدف

بة ملهددل ة بدديع  م بددص. وإمددا أ    ددل  مر لعددة إمددا أ    ددل  مرصددل  (مددا  قدداى ال خماددري:"
 يع  م بص. أو نعم الا ل اللي يع  م بص. واملخصل  ملهللة بص، تلنص قيل: نعم شيئا  

 نعمددددددا يع  ددددددم بددددددص ذاه، واددددددل املددددددلملر بددددددص مدددددد  أكال األمانددددددا  والعدددددددى  يباملدددددددف حمددددددلوف، أ
 .(4 "   احل م

                                 
، وامعة أم ال را 2/125املساعد على  سمليل ال لائد، هبال الدي  ب  ع يل،   يق: ك. حممد تامل برتا ، ير ر:  (1 

اد(، وشرف األمشدل  علدى أل يدة ابد  مالدك، علد   1415 - 1411 1كار املد ، ودة(، ط - كار ال  ر، كماق 
ُددددل ، بدددد  حممددددد بدددد  -اددددد1419، 1ل رددددا ، ط -، كار ال  دددد  العلميددددة، بدددد،و 2/275  عيسددددى، نددددلر الدددددي  اأُلمش 

 ،  ك. (، ومعدددددددددا  15، كار املعدددددددددارف، ط3/369، والر دددددددددل الدددددددددلا ، ع ددددددددداس شسددددددددد ، 3/27م، واهلمددددددددد 1998
         م.  2111 -اد 1421، 1األرك ، ط –، كار ال  ر4/299الر ل، ك.  ا ل ها  السامرائ ، 

 .58 :م  اتية ،الرسالسلرة ( 2 

، وال  ددداب 1/367، وال  يدددا 11/111، وم دددا يل الغيددد 1/523، وال اددداف1/39ير دددر: معدددا  ال دددره  لألز دددا( 3 
، 3/685ال  در انيديط، و 1/367، و  س، الرسد  2/81  س، ال يااوي، و 4/398، وشرف امل صل2/287ال ريد

، 4/11، واملغدددددددددددددددددين4/12و 1/517املصدددددددددددددددددل الددددددددددددددددددر ، و 11/94، وال دددددددددددددددددلييل4/2143ار اددددددددددددددددداف الادددددددددددددددددربو 
 .4/313، ومعا  الر ل3/63، وروف املعا 2/193وإرشاك الع ل ،6/441و2/279والل اب

 .1/523ال ااف( 4 
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ص وقددلع  مددا( امللهددللة  اعددل  نَعددم( إشددارة إ  وودد [أو نعددم الادد ل الددليوي ددلى السددعد:" ]
واددل أنددص   معدد  املعددرف بددالالم، واملخصددل  باملدددف حمددلوف سددلال تاندده  مددا( مرصددلبة علددى 

أو مر لعدددة علدددى أهندددا  اعدددل  يع  دددم( هددد ة هلدددا، م، املددد ملم اللاقددد   اعدددل  نعدددم(، وال مييددد  للاددد
 ،أو  اعدددل اعددد  الاددد ل ا ، يع  دددم( هدددلة هلدددا، وأمدددا مدددا قيدددل إ   مدددا(  ييددد  اعددد  شددديئ نعدددم( و

ويع  ددم هدد ة ملهددلف حمددلوف واددل املخصددل  باملدددف   عيددد بددل  دد، مسدد  يم  دديم  خعددل 
املخصل  ز  م  دأ حمدلوف ل  دال اجلملدة اللاقعدة زد  إ ة زاليدة عد  العائدد علدى أ  وعدل مدا 

  .(1 "اع  الا ل املعرف م   ، هلة لييت با ل
الدددلوملني األولدددني ويدددرك علدددى اللودددص الينالددد ، ويدددرا وزالهدددة تدددالم السدددعد أندددص يدددلا  إ  

 ال اش  األزل بلشد اللوملني األولني لل لشملما وبعدا  ع  ام،الة وال  له.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .229(: 1شاشية السعد ( 1 



 ال سم األوى: از يارا ص كراسة  ليلية/ ال صل األوى: از يارا ص   األ ال

85 85 85 85 

 ثالثاً: نا ب الفاعل: 
يردددلب عدددد  ال اعددددل   ر عددددص أشدددد أربعددددة أشدددديال ادددد : امل عدددلى بددددص، واجملددددرور، واملصدددددر ـــــــ 1

، ذادد  (2 يؤزددل عرددك"وأندده " :، و  قددلى ال خماددري(1  صاملخدد ص، وال ددرف امل صددرف املخدد
 .(3 "السعد إ   أ  اجلار واجملرور   ملق  ال اعل

وعددل السددعد اجلددار واجملددرور    وأندده يؤزددل مرددك( ملقدد  ال اعددل، والصددلاب أنددص   ملقدد  
وي ددل  نائدد  ال اعددل; أل  ال عددل  يؤزددل( م ريددا  للمجملددلى،  ال عددل إذا أسددرد إ  اجلددار واجملددرور 

شددرف اجلددر  مدد ( أو  ال ددال(   ر ددا اجلددر  ائدددا ، وا سددم بعددد ا جمددرور ل  ددا  مر ددلع حمددال ; ألنددص 
ةٱ ﴿و اعل فل: ما وال م  أشد،  ۡ  َٱَكََفُ ِ ة َشمة  را ال اشد   أ  اجلدار واجملدرور ، ويد(4 ﴾ا هَّ

   حمل ر   نائ   اعل.   (وأنه يؤزل عرك   
َل  ﴿ :قللص  عا  ومرص  ۡة َۡ  ِإَو  َتَع أ  َّلَّ يُ  ل  ُُكَّ َي  .(5 ﴾ َؤَخَذ مةَنَمَك

 تددل عددددى( مرصدددلب علدددى املصددددرية  نائددد  امل عدددلى امل لدددق(،   ( نا يدددة،  يؤزدددل(  عدددل  
 (6 ماارع م ين ملا ا يسم  اعلص ولاب الارط،  مرملا(   حمل ر   نائ   اعل.

   .(7 "و اعل يؤزل قللص مرملا    م، العدى أل  العدى ااارا مصدر" :قاى ال خماري

                                 
، و ل ديل 6/225، وال دلييل3/1325ار اداف الادرب، ، و 169ابد  الرداظم ، وشدرف 2/126ال سمليلشرف ير ر:  (1 

و عليدق ال رائدد علدى ، 3/5وامل اهدد الادا ية، 4/1613 مليدد ال لاعددو ، 2/119وشدرف ابد  ع يدل، 2/598اهدامل 
، 4/254 سمليل ال لائد، حممد ب  أيب ب ر بد  عمدر الددماميين،   يدق: ك. حممدد بد  ع ددالره  بد  حممدد امل ددا، 

اهلل األ اري، كار ال    م، وشرف ال صريل على ال ل يل، زالد ب  ع د 1983 -اد 1413، 1بدو  كار نار، ط
 .م2111 -اد1421، 1، ط1/422ل را ،  -ب،و -العلمية 

 .1/282ال ااف( 2 

 .157 (:1شاشية السعد ( 3 

 .28م  اتية: ، وسلرة ال  ل، 166، 79 : ني، م  اتيالرسالسلرة  (4 

 .  71 :م  اتية ،األنعامسلرة ( 5 

، و  سدددد، 2/167  سددد، ال ياددداوي، و 2/611، وال  ددداب ال ريدددد13/24، وم دددا يل الغيددد 2/36ير دددر: ال اددداف (6 
، 3/68  سدددد، الريسددددابلري، و 8/215، والل دددداب4/682، والدددددر املصددددل 4/551ل  ددددر انيدددديطا، و 1/513الرسدددد  

    .4/177وروف املعا  ،2/147، و  ل ال دير3/148إرشاك الع لو 

 .2/36ال ااف( 7 
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نعدددم  ،واددل لدددييت ادددلزلذ ا  م ل ددد    [ للقلعدددص م عدددل أل  العددددى اااردددا مصدددر قدداى السدددعد:"]
و دد  أ  يددراك باددم،ة ال ديددة علددى مددا اددل ،ريددق ا سدد خدام  يصددل امسددراك إليددص تمددا   قللددص 

ل  ﴿: عا  َۡ ل رص   له   شاوة إليص م  هد ة امسدراك إ  اجلدار  ،(1 ﴾ َٱََّل يَُؤَخُذ مةَنَمَك َي
  .(2 "وأُوش  إ  الر  ،وُأزل م  املاى ،س، م  ال لد :رور تما   قللكواجمل

 ويرا ال اش  أ  السعد وا ق ال خماري   ما ذا  إليص.

                                 
 .48سلرة ال  رة، م  اتية:  (1 

 .284(: 1شاشية السعد ( 2 
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     :رابعاً: اسم كان
 :(1  رك  تا (   ال الم على  ال ة أقسام ا  ـــ1

 .قائما  تا   يد مينل:    ر   ا سم، و رص  اخل  وا  التاألوى:  ليت ناقصة 
  ل  اع  شادر و ، ع  اخل    ل  كالة على احلدا;   س غين الت  او الينا :  ليت  امة 

ةٍ ِإَو  َنَ  ﴿ ، فل قللص  عا :أو   ه أو شدا أو وق  ًَ ٌ إةّل َميَْْسَ ٍة َفَنظة  (2 ﴾٠ ُذٱ ُيْْسَ
بدني  ، و  دل  زد     داك إ و ، و   د اك إ  إذا تانده ما دية الينالد :  دليت  ائددة لل لتيدد،

 .ال عج ية و عل ال عج  فل: ما تا  أشس   يدا   (ما  ياك ا بني  و  ينر، شيئني م ال مني
ةينَ  ﴿ وم  ذلك ما وال   قللص  عا : بةَ  َ إةَّلَّ لََعَ َيَّلَّ َِ ُ   ِإَو  َنَََت نَ ى َيهَّ َۡ  (3 ﴾ َه

ماددمر  يملددا يعددلك علددى  ( تددا واسددم  (تددا   زدد (; ألهنددا ت دد،ة ال ددرالة املاددمللرة نصدد  
مددلا  أاددل ال صددرة ادد  إ   املخ  ددة الددت  ل مملددا الددالم ال ارقددة، ، و ال لليددة أو الصددالةأو  ال  لددة 

 .(4 ( اع   ما(، والالم اع  إ ة أال ال ل ة:  إ    وملا وا ملا حملوف، 
 .(5 "م يدة (تا  وقرأ الي يدي  ل  ،ة( بالر  . وووململا أ    ل  قاى ال خماري:" 

                                 
عل  سيد و : أهد شس  مملدق، ،   يقب  ع د اهلل ب  املر با سعيد الس،ا  احلس   أبل، شرف ت اب سي ليصير ر: ( 1 

شدددددددددرف ، و 4/344شدددددددددرف امل صدددددددددلو  ، م2118، 1، طل ردددددددددا  –كار ال  ددددددددد  العلميدددددددددة، بددددددددد،و ، 1/296، علددددددددد 
، : ع ددد املدرعم أهدد اريدددي،   يدقحممدد بد  ع دد اهلل، ابدد  مالدك ال دائ ، شدرف ال ا يدة الاددا يةو ، 1/341ال سدمليل

 را مرتد  ال  د  العلمد  وإشيدال الدكاا امسدالم  تليدة الادريعة والدراسدا  امسدالمية م دة وامعة أم ال، 1/418
، حممددد بدد  شسدد  بدد  َسدد اع بدد  أيب ب ددر اجلددلام ، اللم ددة   شددرف املل ددةو ، م1982 -اددد 1412 ،1، طامل رمددة

جلامعددة امسددالمية، عمدداكة ال  دد  العلمدد  با، 2/577، : إبددراايم بدد  سدداا الصدداعدي،   يددقاملعددروف بدداب  الصددائغ
إرشدداك السددالك إ  ، و 1/288وشددرف ابدد  ع يددل، م2114اددد/1424، 1، طاملديرددة املرددلرة، اململ ددة العربيددة السددعلكية

: ك. حممد ب  عل  ،   يقبراا  الدي  إبراايم ب  حممد ب  أيب ب ر ب  أيلب ب  قيم اجلل ية، شل أل ية اب  مالك
  .م1954 -اد 1373، 1، طالريا  –أ لال السله  ،1/197 ،ب  حممد السملل 

 .   281 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

 .143 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 3 

 . 3/24، والل اب2/155، والدر املصل 1/113، وما ل إعراب ال ره 1/83ير ر: إعراب ال ره  للر اس( 4 

، م   ة امل ر ، 17اب ال دي ، اب  زالليص، خم صر   شلاذ ال ره  م  ت ، وا  قرالة الي يدي  : 1/211ال ااف( 5 
وإ اف  االل ال ار   ال رالا  األربعة عار، أهد ب  حممد ب  أهد ب  ، 2/18، وال  ر انييطال اارة،  ك. (

، 3ل ردا ، ط –، كار ال  د  العلميدة 194ع د الغين الددميا، ة، شدملاب الددي  الادمل، بال ردال،   يدق: أنديت مملدرة، 
 م.   2116 -اد 1427
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 :(1 ووملا  ووال   إعراهبا هبلة ال رالة
 األوى: أ ة  تا (  امة، و ت ،ة(  اعل تا ، والالم  ائدة.  
 الينا : أ ة  تا (  ائدة، وإ   خم  ة م  الين يلة، وال  دير: وإهنا ل  ،ة.  

[ قدد يرداقا    وووململدا أ    دل   تدا ( م يددة وي لى السعد    لويص ال درالة السداب ة:"]
 :(2 ل   تانلا(   قلى ال ر ك   اللا ر(ت

 رِام  ددددددددددددددانُلا تَ دددددددا تِ دددددِ ،ِا   لِرددددِووَ            ِ ِ ي ِه َإِذا ِمِرر ِ  َبِداَر قِدل م  

م يدة م  ا ملا جللا  أ    ل  ناقصة اعكا ا  أوهد ة للد لدة علدى املاد ، واخلد  حمدلو ا ، 
(، ولدل سدلم  دإ  أراك أ ة  تانده( مد  ا ملدا م يددة تانده  ت د،ة( زد ا  بددال أو م ددما  أعدين  لردا

م  ددددأ، و  إ ( املخ  دددة واقعدددة بدددال مجلدددة، ومينلدددص زدددارك عددد  ال يددداس وا سدددد عماى، وإ  أراك أ ة 
  تانه( وشداا م يدة، والام، با  على الر   با ب دال،  ال ووص   صالص واس  رانص.

وقدد  بعددد  تاندده( و تددا  مدد  وملددة املعدد    ملقدد  اسددم  تددا (، و ايددة مددا ي م ددل أنددص ملددا 
و  وودص   ادلة ال درالة أ  جتعدل  وعل م صال  مس  را   ا يملا  با سم، وإ  تا  م  دأ   ي دا ،

   تانددده(  دددم، ال صدددة، و  ددددر بعدددد الدددالم م  ددددأ، أي: وإ  تانددده ال صدددة لل  ليدددل ت ددد،ة، 
السدد   بددلكىن خمال ددة لل ددلانني املاددمللرة، ويادد غل ب لويددص والعجدد  مدد  املصددره أنددص يددرك ال ددرالا  

 . (3 أميناى الة ال رالا "

                                 
وإعدراب ال درالا  الادلاذ، أبدل ال  دال، ع دد اهلل بد  احلسدني ، 1/211، وال ااف1/221ير ر: معا  ال ره  لل واك (1 

 -ه1424، 1مصدددددر، ط -امل   دددددة األ اريدددددة للدددددكاا ،1/212ع دددددد احلميدددددد السددددديد حممدددددد، الع ددددد ي،   يدددددق: ك.
، 2/155، والددددددر املصدددددل 2/17 دددددر انيددددديطال ، و 1/111  سددددد، ال ياددددداوي، و 1/414، وال  دددداب ال ريددددددم2113
 .1/416، وروف املعا 1/173، وإرشاك الع ل3/23والل اب

، كار 597كيددلا  ال ددر ك ، شددرشص و دد  ص: أ. علدد   دداعلر، قددلم   :   يدده إذا رأيددِه كيدداِر  هدددر ال يدده ا ددلا: ( 2 
 ،2/153،   ال  ابكياِر قلم    يه إذا رأيِه وبرواية:  .م1987-ه1417، 1، ب،و ، ل را ، طال    العلمية

 -عداا ال  د .، 4/116، يمةا: حممد ع د اخلالق ع،   يقاملعروف بامل ك، حممد ب  ي يدأبل الع اس ، امل  ا و 
، وشدددددرف 1/361، وشدددددرف ال سدددددمليل1/462وبالروايدددددة أعدددددالة  : ال ددددددي  ،9/217ز اندددددة األكبو ،  ك. (، بددددد،و 
وامل اهدددددددددد  ،1/289، وشدددددددددرف ابددددددددد  ع يدددددددددل4/218وال دددددددددلييل، 2411 /5، وار اددددددددداف الادددددددددرب1/412ال ا يدددددددددة
الاددددددااد  يددددددص: و ، ، 9/217، وز اندددددة األكب1/252، وشددددددرف ال صددددددريل1/242وشددددددرف األمشدددددل ، 2/198الادددددا ية

 .(و،ا   :لصوامللهلف وال قل  (ترام: بني الص ة وا  قللص  (تانلا شي   يد   (وو،ا  لرا تانلا ترام : قللص
 .2/434  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق، (3 
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 .وزالهة تالم السعد أنص ير    ياكة  تا (   ال رالة الساب ة
م   ما يا   ا ي     الغال  إ   عال   وإذا أو له العرب إ   املخ  ة  عال  قاى اب  مالك:"  

 .(1 ، واس املد باتية" األ عاى الدازلة على امل  دأ واخل
  ي  ني أ   تا (   بد أ   ل   إ ( املخ  ة، وهبلا     ل   تا (  ائدة. 
 وقد از له الر ليل    إعراب  تا (   ال يه على قللني:  

أهنا  ائدة، وال ملا  اخلليدل، وسدي ليص، وابد  عصد لر، وابد  مالدك، و لويدص ذلدك األوى: 
م   ياك ا، تما يلغل   ظ ( عرد  لزراا و لس ملا   فل:  يد قائم أ  ا صاهلا با ملا   ور  

 .(2 ظرره، و يد ظرره قائم، وأ  الام، قد ي صل بغ، عاملص   الارورة
والينا : أهنا الراقصة، و اللاو( ا ملا، و لرا( ز اا، واجلملة   مل د  الصد ة لدددددد  ود،ا (، 

ه(، وعليددص أتينددر الر ددليني; واسدد دللا بلهنددا 285ك  و تددرام( هدد ة بعددد هدد ة، واددل مددلا  املدد  
، ومددد  شدددرط  يددداكة  تدددا ( أ   ددد اك وشدددداا، ولدددييت مددد  ا ملدددا، وأ  ر عددده الادددم، امل صدددل هبدددا

، وكليل   مل   الص ة لددددد  و،ا (، و ترام( ه ة بعد ه ةاجلملة م   تا ( وا ملا وز اا 
 ﴿ ذلك ما وال   قللص  عا :

َ
ُُ ُمَبَكَرك  َٱَهَُذا كةَ ٌُ  ن  .(4( 3 ﴾ ََلنَََُٰ

 
 
 
 

                                 
، وشدددددرف 1/382، وشدددددرف ابددددد  ع يدددددل1/537، و ل ددددديل امل اهدددددد129، وشدددددرف ابددددد  الرددددداظم2/36شدددددرف ال سدددددمليل (1 

 .1/318األمشل 

، عددداا ال  ددد ، 1/416  يددق: ك. هددداش  أبدددل ورددداف، ، وشدددرف اجلمدددل، ابددد  عصددد لر امشددد يل ، 2/153ال  دداب (2 
وأو ددل املسددالك إ  أل يددة ، 4/218، وال ددلييل1/361م، وشددرف ال سددمليل1999-ه1419، 1ل رددا ، ط -بدد،و 

اب  مالك، أبل حممد ع د اهلل ب  يلسه ب  أهد ب  ع د اهلل، مجاى الدي ، اب  ااام،   يق: يلسه الايا حممد 
 .ل  ر،  ك. (، كار ا1/251ل  اع ، ا

 .92 :، م  اتيةاألنعامسلرة  (3 

 .1/252، وشرف ال صريل3/1159، و مليد ال لاعد1/251، وأو ل املسالك4/218، وال لييل4/117امل  ا  (4 
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إما أ  ي لنا معر  ني  ي ل  املعللم ا سدم واجململدلى اخلد ،  :(1 لالسم م  اخل  شا   ـــ2
وإما أ  ي لنا ن ر ني  دإ  تدا  ألشدد ا مسدلك لالب ددال بدص  لدك اخليدار     ددا أشدد ا علدى 

َكاَكَ  ﴿والر درة اخلد ،   د  قللدص  عدا :اتزر، وإما أ  ي لندا خم ل دني  ي دل  املعر دة ا سدم 
َ
ن

ل   ُٓ  إةَّلُ َر
أ ٱََحَ َنَك

َ
َ  ن

َ
َبَك ن ََ ةلنََّكسة َي رة َينلََّكَس  ه َذة

َ
َ  ن

َ
ةَنُمَۡل ن  .(2 ﴾م 

ه(: 32  : ز ادددددا. وقدددددرأ ابددددد  مسدددددعلكقدددداى ال خمادددددري:" وأ  أوشيردددددا اسدددددم تدددددا ، وعج ددددا   
 .(4  ة "وال معر  وأ  أوشيرا ز ا   ،وال ن رة ،  جعلص ا ا  (3 عج 
 : (5 وعلى الة ال رالة    تا ( ووملا  

األوى: أ    ددل  ناقصددة، وا ملددا  عجدد (، وز اددا املصدددر املددؤوى  أ  أوشيرددا( واددل معر ددة 
 ت لى شسا    ال يه اتيت ذترة.

 والينا : أ    ل   امة، و عج (  اعلملا، واملصدر املؤوى  أ  أوشيرا( بدى م  ال اعل.
 ددة ر ويددل مصدددر مادداف إ  املععددل    لمعر ددة[ ل ددل   أ ( مدد  ال وي ددلى السددعد: "]واددل 

و م رداع تدل   ،ال  ة، ووعل األولك  ره ال ل  ألنص زالف األهل سيما    ، اع  دار ل يده
إ  أ  ا سد  ملام ; (6 ه(392 اسم تا  وأزلا ا ن رة إ    الر   على ما هرف بدص ابد  ودين 

 ذتدددددددددددددر ابددددددددددددد  ودددددددددددددين   قدددددددددددددلى شسدددددددددددددا   ايا دددددددددددددوأ ،سددددددددددددديما امن ددددددددددددداري   ش دددددددددددددم الر ددددددددددددد 
  اللا ر(: (ه54 

                                 
 .3/1131، و مليد ال لاعد5/366، واملغين 1/471ير ر: ال دي ( 1 

 .     2 :م  اتية ،يلنيتسلرة ( 2 

و  سدددد، ، 3/112، وانيددددرر الددددلوي 2/326، وال ادددداف2/139إعددددراب ال ددددره  للر دددداسنسدددد ه  بدددد  مسددددعلك  :  (3 
. وبال 17/186. ونس ه  ب  ع اس  : م ا يل الغي 2/481، و  ل ال دير6/9، وال  ر انييط8/316 ال ر، 

 .4/116نس ة  : إرشاك الع ل

 .2/326ال ااف (4 

إعدراب ، و 3/112، وانيرر اللوي 2/326ال ااف، و 5/117   س، الينعل، و 2/139ير ر: إعراب ال ره  للر اس (5 
ال  ددر ، و 3/114  سدد، ال يادداوي، و 8/316و  سدد، ال ددر، ، 3/343ال  دداب ال ريددد، و 1/637ال ددرالا  الاددلاذ

، وروف 2/481، و دددددد ل ال دددددددير4/116، وإرشدددددداك الع ددددددل11/254، والل دددددداب6/144، والدددددددر املصددددددل 6/9انيددددديط
 .  6/58املعا 

و ارة ، 1/279، أبددددل ال دددد ل عينمددددا  بدددد  وددددين امللهددددل ،       يددددني ووددددلة شددددلاذ ال ددددرالا  واميادددداف عرملددددااني سدددد (6 
 .م1999 -اد1421، اجملليت األعلى للائل  امسالمية -األوقاف
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ِي لُ  َم اِوملا ِعِسلن وِمالُ              تِل  ِسَ يِئة  م  بِدي َه رِأ َس 
 1) 

 ;ي ل  م اِوملا العسُل واملالُ  :  لنص قاى ،إمنا وا  ذلك م  شي  تا  عسل ومال ورسني
 .(2 "أزاه(  إنص   خل  حالف  تا  قائمن  ،أل  ن رة اجلريت   يد ما   يدة معر  ص

ويرا ال اش  األزل اا قالص السدعد وال خمادري بدل  األهدل أ  ي دل  ا سدم معر دة، واخلد  
ن رة، وما وال على زالف ذلك  ملل للارورة الاعرية، م  ولا    دا اخل  على ا سدم عردد 

 أم  الل يت.   

                                 
مددد  ، وادددل م2119 –ه 1431، 2بددد،و ، ط –هددداكر ، كار 8كيدددلا  شسدددا  بددد   ابددده،   ال يددده هبدددلة الروايدددة  (1 

، 2/582، واللم ددددة4/339، وشددددرف امل صددددل1/472، وال دددددي 1/279وير ددددر: اني سدددد  ،1/49لااد ال  ددددابشدددد
، وبروايددة هدددر ال يه: ِتددِل  سددال ة مدد  بِيدده 9/283، وز انددة األكب5/371، واملغددين3/1178وار ادداف الاددرب

، 1/356، وشدددددددددرف ال سدددددددددمليل1/315، وشدددددددددرف ال  ددددددددداب للسددددددددد،ا 1/67، واألهدددددددددلى4/92ِرأس(  : امل  اددددددددد 
، والاااد  يدص قللدص:  ي دل  م اوملدا عسدل( شيد  ودال 1/435، واهلم 3/1129، و مليد ال لاعد4/185وال لييل

 اسم  تا ( ن رة، وز اا معر ة.

 .335(: 1شاشية السعد ( 2 
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 :خامساً: اسم كاد
  دا ز اا عليص، م  ودلا  ال لسدط بيرملدا وبدني   سم تاك م  ز ة شروط مرملا: عدمـــ 1

ۡة َمَك َنَد يَلةيُغ َٰءُلُاوُب  ﴿ :، و  قللدص  عدا (1 ا ملا، وأ  ي ل  ز ادا  عدال  مادارعا   َع ََ مةن  
ًةيق  

ةَنُمَۡل  فَ  :(3  الا قرالا  (2 ﴾م 
 ي يدددددغ( باليدددددال،  ه(،127  عدددد  عاهدددددم ه(،246  وش دددددص ه(،156  األو : قددددرأ هددددد ة

 مج  على  لت،  تاك(. وال للب
 والينانية: قرأ ال اقل  بال ال على ال  دا، وال  دير: م  بعد ما تاك قللب  ريق   يغ.

  تاك     يغ( بإك ام الداى   ال ال ل رب املخروني. ه(،154 والينالينة: قرأ أبل عمرو 
 
 

                                 
، وشدددددرف ابددددد  1/449، وشدددددرف ال ا يدددددة1/389، وشدددددرف ال سدددددمليل4/376، وشدددددرف امل صدددددل1/485ير دددددر: ال ددددددي ( 1 

، 1/293أو دل املسدالك، و 1/515، و ل يل امل اهدد4/327وال لييل، 3/1222، وار ااف الارب111الراظم
، 1/273، وشددددددددرف األمشددددددددل 2/261، وامل اهددددددددد الاددددددددا ية3/1266، و مليددددددددد ال لاعددددددددد1/217إرشدددددددداك السددددددددالكو 

 .1/615، والر ل اللا 1/468واهلم 

 .117 :م  اتية ،لبةال سلرة ( 2 

رالا ، أهدد بد  ملسدى بد  الع داس ال ميمد ، أبدل ب در بد  جماادد والسد عة   ال د، 1/454ير ر: معا  ال دره  لل درال (3 
الا  السد   وعللملددا، إعدراب ال در و ، ادد1411، 2مصدر، ط –، كار املعدارف 319ال غدداكي،   يدق: شدلق   ديه، 

، 1ال اارة، ط -، م   ة اخلاجن 1/257ك. ع د الره  العينيمني،  احلسني ب  أهد ب  زالليص،   يق: أبل ع د اهلل
، مرتد  ال  دلا   1/467ومعا  ال رالا ، أبل مرصلر حممد بد  أهدد بد  األ ادري اهلدروي، م، 1992-ه1413

احلجددددة لل دددددرال و  م، 1991 -ادددددد 1412، 1وامعدددددة امللددددك سدددددعلك، اململ ددددة العربيدددددة السددددعلكية، ط -تليددددة اتكاب 
در  ،4/234الس عة ،   يدق: سد ي  هد ة يا  الريسدابلر وامل سلط   ال رالا  العار، أبل ب ر أهدد بد  احلسدني بد  َممل 

ال يس،   ال رالا  الس  ، أبل عمرو عينما  بد  سدعيد و  م، 1981كماق،  –، جمم  اللغة العربية 231شاتيم ، 
 -، كار األندددليت للرادددر وال ل يدد ، شائدددل 374الدددا  األندلسددد ، كراسددة و  يدددق: ك. زلدده هدددلك سدداا الادددغدق، 

وم دا يل األ دا    ال درالا  واملعدا ، حممدد بد  أيب انياسد  ، م2115 -اد 1436، 1اململ ة العربية السعلكية، ط
ب،و   ، كار اب  ش م ،212حمملك ب  أيب شجاع ال رما ، أبل العالل احلر  ،   يق: ع د ال را مص  ى مدجل، 

جلد ري، حممدد بد  حممدد الرار   ال رالا  العار، مشيت الدي  أبل اخل، ابد  او  ،م2111-ه1422، 1ل را ، ط –
روف ، و ، امل  عددة ال جاريددة ال دد ا ] صددلير كار ال  دداب العلميددة[2/281: علدد  حممددد الادد اع،   يددق، بدد  يلسدده

 .   6/39املعا 
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 : (1 و  اسم  تاك(  ال ة أووص
ملددة بعدددة   حمددل نصدد  زدد  تدداك، واددل رأي األوى: أ  ي ددل  ا ملددا  ددم، الاددل ، واجل 
 .(2 سي ليص
 والينا : أ  ي ل  ا ملا  قللب(، و   يغ(   نية ال لز،، على ال رالة الينانية. 
والينالدد : أ  ي ددل  ا ملددا  ددم،ا  يعددلك علددى مددا ق لددص، وال  دددير: مدد  بعددد مددا تدداك ال ددلم أو  

 .اجلم ، والعائد على الام،   مرملم
 .(3 " م، الال ، وش ملص سي ليص ب لهلم: لييت زلق اهلل مينلص (تاك و   قاى ال خماري:"
[ إذ   س يل إ  وعل قلدلب اسدم تداك ملدا ذتدروا  م، الال  (تاك و  ] وي لى السعد:"

و  إ  وعلدددص مددد  بددداب ال ردددا ع وإعمددداى  ،مددد  أ    ددددا زددد ة علدددى ا دددص حدددالف و ددد  العربيدددة
( وتا  ي لم  يد،  ي  مدل ال ردا ع، و  ي دل  لييت زلق اهلل مينلصوإ  ل يل تاك ، وأما   ،الينا 

 مدد    ددددا اخلدد    شددد ل إ  شسدد  الصدددلرة، ولددل تدددا   ددال اسددد   اف  يددص تمدددا   قللددص  عدددا :
﴿  ُۡ َح

َ
ُم ُكُفَوا ن  .(5 "(4 ﴾َٱهََۡل يَُمن َلَّ

ل    ددا زد   واز يار السعد يدرول اللودص األوى، وادل مدا ذاد  إليدص ال خمادري، وأندص   خد
تاك عليملا إ  إذا كعه الارورة إ  ذلك، و   ؤكي إ  اس   اف، ويلا  ال اش  إ  األزل 

 برأي سي ليص والسعد; أل  األهل   دا ما ش ص ال  دا و لز، ما ش ص ال لز،.
 
 

                                 
ماددد ل و  ،2/136، وإعدددراب ال ددره  للر دداس1/368، ومعددا  ال ددره  لألز ددا1/454ير ددر: معددا  ال ددره  لل دددرال (1 

وم دددددددددا يل  ،3/93وانيدددددددددرر الدددددددددلوي  ،2/318ال اددددددددداف، و 11/82ال سددددددددديط ، وال  سددددددددد،1/337إعدددددددددراب ال دددددددددره 
، 8/281  سددد، ال دددر، ، و 2/339، وشدددرف امل صدددل3/331، وال  ددداب ال ريدددد2/662، وال  يدددا 16/163الغيددد 

، 6/133، والدددددددددددر املصددددددددددل 5/518ال  ددددددددددر انيدددددددددديط، و 1/715، و  سدددددددددد، الرسدددددددددد  3/111و  سدددددددددد، ال يادددددددددداوي
     .6/39، وروف املعا 2/471، و  ل ال دير11/229والل اب

 .1/352للس،ا   اب الشرف و  ،1/71ال  اب (2 

 .2/318ال ااف (3 

 .4:، اتيةامزال سلرة  (4 

 .334(: 1شاشية السعد ( 5 
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 :سادساً: خبر إن  
ِاددا إ  تددا  الراسددا  إ ة  ـــــ1  أو أ ة أو ل دد  (  دددزل ال ددال علددى زدد  الرلاسددا  يجددل  ب ا

 :  دددد  قللددددص  عددددا  (1 وإ ال ملددددا بعددددد  تددددل ة أو ليدددده أو لعددددل(، تمددددا  دددددزل   وددددلاب اجلدددد ال 
﴿  ۡ ةن َيَ ُتۡل م  ََ َك َغنة ََ نَّ

َ
وأاْ أ َُ  َّ  َٱَيَيلَ

َ
اولة فَاَ ُُ ًَّ ةل م َٱه ُُ ة ُُخَُسا َّ ، كزلده ال دال   (2 ﴾ هة

ددا(  ددمره معدد  ال اددرط، وللر دداة   إعددراب   ددل ة هلل وددلاب اجلدد ال; أل   مددا( امللهددللة    أمنة
 : (3 مخسص( ووملا 

األوى: املصدددر املددؤوى مدد   أ ة اهلل(   حمددل ر دد  م  دددأ، زدد ة حمددلوف وال  دددير:   ددق أو  
  لاو .
 والينا : أ  املصدر املؤوى   حمل ر   ز  مل  دأ حملوف   ديرة:  احل م أو    مص. 

 .(4 "  ديرة:   ق، أو  لاو  أ  اهلل مخسص، ف ل  هلل م  دأ ز ة حملو قاى ال خماري:" 
وي لى السعد:" قللص: ] ل  هلل م  دأ ز ة حملوف[، وقاى أبدل ال  دال: زد  م  ددأ حمدلوف، 

، و يدددص  يددداكة شدددلف أعدددين الدددالم; إ  أندددص يدددرول بدددل  شدددلف امل  ددددأ  ددداحل م أ  هلل مخسدددص أي:
 .(5 أتينر"

ال اجلدددد ال، وال  ددددير:    مددددص أ ة هلل، أو  از دددار السدددعد شددددلف امل  ددددأ; ألنددددص واقددد  بعددددد  ددد
  لاو ، أو   ق، ويلا  ال اش  إ  ولا  اللوملني.

                                 
، 3/1144، وار اددددداف الادددددرب1/376شدددددرف ال ا يدددددة، و 1/331، وشدددددرف ال سدددددمليل1/253ير دددددر: شدددددرف امل صدددددل( 1 

، 1/417، واهلمدددد 1/216شددددرف األمشددددل ، و 3/149، و عليددددق ال رائددددد2/1154، و مليددددد ال لاعددددد4/119ال ددددلييلو 
 .1/541والر ل اللا 

 .41 :م  اتية، األن اىسلرة ( 2 

،  15/484، وم ددددا يل الغيدددد 2/528، وانيددددرر الددددلوي 2/221، وال ادددداف1/315ير ددددر: مادددد ل إعددددراب ال ددددره ( 3 
ال  دددددددددر ، و 1/645و  سددددددددد، الرسددددددددد   ،3/61  سددددددددد، ال ياددددددددداوي، و 3/217، وال  ددددددددداب ال ريدددددددددد2/624وال  يدددددددددا 
، و د ل 4/22، وإرشداك الع دل3/411  سد، الريسدابلري، و 9/516، والل داب5/615، والددر املصدل 5/326انيديط
 .     5/211، وروف املعا 2/354ال دير

 .2/221ال ااف( 4 

 .321 (:1شاشية السعد  (5 
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إة َّ ﴿ :    اجلملة ز ا  و  بد  يملا م  رابط يرب ملا ادا اد  زد  عردص،   د  قللدص  عدا ـــ 2
ا ة َيَثَناَك َيََشَ َۡ َيهَّ ُمورة يةن َّۡ َ َيهشُّ ً   ية ة ا ِفة كةَ ُا ة َيَشاَم   معربدل ال دره    أمجد (1 ﴾هَّ

 إعددراب  إ ة عدددة الاددمللر عرددد اهلل ا رددا عاددر شددملرا ( علددى أ   عرددد اهلل( ظددرف مرصددلب م علددق 
 .(2 بددددددد  عدة(، و  ا را عار( ز  إ ة 

 .(3 "   ت اب اهلل  يما أ   ص وأوو ص م  ش مص ورهة ش مة وهلابا   قاى ال خماري:"
ص[ تددا  ير غدد  أ  ي عددر  معددراب اتيددة، وم علددق وي ددلى السددعد:" ]  ت دداب اهلل  يمددا أ   دد

ال روف الينال ة، قاى أبل عل :    ت اب اهلل(   خل  أ  ي علق بالعدة لل وم ال صل بني أو ال 
الصلة باخل  اللي ال  ا را عار(  إنص ز   إ  (، وقللص:  عرد اهلل، و  ت داب اهلل، ويدلم زلدق 

واود  م عددك   علددم اهلل،    ل  ددير أ  ذلدك العددكالسدملا ( ظدروف أبددى الد ع  مد  الد ع
و  ت ابددص، ومدد  أوى مددا زلددق اهلل العدداا، و  د ددى أنددص علددى   دددير إبددداى    ت دداب اهلل( مدد  

 اع مصدر  (عدة)  عرد اهلل( يعلك انيلور; أل  العامل   ال دى ال  عدة(، وقاى أبل ال  ال:
 عردد اهلل( زد  إ ة،  :وقيدل ،عادر   دينهد ة  (اب اهلل  ت د و ،( معمدلى لدصاهلل و عردد ،العددك

، أو زدد  م  دددأ ب  دددير  ادد ( (4 و ا رددا عاددر( م  دددأ ب لويددل اددلا الل دد ، و   ت دداب اهلل( زدد ة
أي: العدددة ا رددا عاددر، و   ت ددداب اهلل( تال  سدد، وال  ريددر ل للدددص:  عرددد اهلل(، وخددل  أ  ي دددل  

 وال  ددير:   ش مدص،، (5 "ملة ز   إ  ( والعائد حملوف ا را عار( م  دأ ز ة  عرد اهلل( واجل
وقدد ان درك السددعد  دلا  أ  ي دل   ا رددا عادر( م  دددأ زد ة  عردد اهلل( واجلملددة زد   إ  ( والعائددد 
حملوف; أل  ا أود أشدا  وا ق السعد   از يارة، ويلا ق ال اش  ما ذا  إليص أتينر املعدربني 

 ا عار(.  أ  ز   إ  ( ال  ا ر
 

                                 
 .36 :م  اتية ،ال لبةسلرة ( 1 

، 2/642ا ال  يد، و 16/41، وم دا يل الغيد 1/327ره ، وماد ل إعدراب ال د2/117ر داسير ر: إعراب ال دره  لل (2 
، 11/83، والل داب6/44، والددر املصدل 5/414، وال  در انيديط8/133، و  سد، ال در، 3/261وال  اب ال ريد

 .5/281روف املعا ، و 2/419  ل ال دير، و 4/63إرشاك الع ل، و 3/463  س، الريسابلريو 

 .2/269ال ااف (3 

 .7/241ي يا، إ  ال ي ، ير ر:   لف الغ (4 

 .2/642ال  يا و ، 2/458وير ر: احلجة .327 (:1شاشية السعد ( 5 
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 توابع المرفوعات
  :العطف

خدل  إ دا ة املصددر إ   اعلدص،  ي دل  جمدرورا  ل  دا  مر لعدا  حمدال ، إ  أ  م  لعدص خم لده  ـــ1
ةة  ﴿: يص،     قللص  عا  َِ ة ئ َلَٰٓ ََ َ ة َٱَيه َ مةَۡل نََعَنُة َيهَّ

ْٱَلَٰٓئةَ  َيلَ
ُ
َۡجَعةيَ  ن

َ
 .(1 ﴾ َٱَينلََّكسة ن

 ألنددص ;علددى حمددل اسددم الل ددص الئ ددة والردداس أمجعددل ، بددالر   ع  ددا  وامل": ه(111 قددرأ احلسدد  
 .(2 " اعل   ال  دير

ألنص عردام  ;على أنص مع لف على مل   اسم اهلل وزرةك املعربل  وامل سرو  الة ال رالة"
  مل ددد  ر ددد  علدددى املصددددر، وقددددروة: أ  لعدددرملم اهلل، أو: أ  يلعدددرملم اهلل. وادددلا الدددلي ودددل وة 

لدددى مدددا   دددرر   الع ددده علدددى املل ددد ، مددد  أ  شدددر،ص أ  ي دددل    ،الددد  وحمدددر  لدددييت  دددائ  ع
 .(3 "للمل     ي غ،

 :(4 وام  اع على انيل  يص  ال ة ملاا 
 األوى: عدم اجللا  عرد سي ليص واني  ني م  ال صريني.  
تر اليندددا : اجلدددلا  عردددد ال دددل يني، ومجاعدددة مددد  ال صدددريني، وأ ددداف ال ل يدددل  ا ل ددد ام بدددل   

 ال اعل   ام  اع على حمل امل على اجملرور.
وأودددا  ام  ددداع   الع ددده وال ددددى، ومرعدددص   ، ه(225 الينالددد : ال  صددديل عردددد اجلرمددد    

 الرعه وال لتيد.
 

                                 
 .  161 ، م  اتية:ال  رةسلرة ( 1 

، وإعددددددراب ال ددددددره  1/236، ومعددددددا  ال ددددددره  لل ودددددداك1/96معددددددا  ال ددددددره  لل ددددددرال ادددددد  قددددددرالة احلسدددددد  وشدددددددة  : (2 
، 1/232، وانيددرر الددلوي 1/219، وال ادداف1/115، ومادد ل إعددراب ال ددره 1/116، واني سدد 1/87للر دداس

 .196 االل الإ اف و  ،2/72، وال  ر انييط2/191و  س، ال ر، 

إعدددددددراب ال دددددددره  و  ،1/236معدددددددا  ال دددددددره  لل وددددددداك، و 1/96ير دددددددر: معدددددددا  ال دددددددره  لل ددددددرال، و 2/72ال  ددددددر انيددددددديط (3 
  سددددددددد، ، و 1/421، وال  ددددددددداب ال ريدددددددددد1/132، وال  يدددددددددا 1/112إعدددددددددراب ال دددددددددرالا  الادددددددددلاذو ، 1/87للر ددددددددداس
 .   1/427وروف املعا  ،1/183، وإرشاك الع ل3/112، والل اب2/194والدر املصل ، 1/116ال يااوي

، و مليددددددددددددد 2/237املسدددددددددددداعد، و 2/848 ل دددددددددددديل امل اهددددددددددددد، و 11/92، وال ددددددددددددلييل5/2262ار ادددددددددددداف الاددددددددددددرب (4 
  .3/168، ومعا  الر ل3/242، واهلم 2/212شرف األمشل ، و 6/2853ال لاعد
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علددى حمددل اسددم اهلل،  وقددرأ احلسدد : واملالئ ددة والردداس أمجعددل ، بددالر   ع  ددا   قدداى ال خماددري:"
مدددد   ددددرب  يددددد وعمددددرو،  ريددددد مدددد  أ   ددددرب  يددددد   اعددددل   ال  دددددير، ت للددددك: عج دددده ألنددددص

 .(1 "وعمرو
وال اعددل    ،[ وأمددا   ال   يددق  مادداف إليددص جمددرورألنددص  اعددل   ال  ددديرقدداى السددعد:" ]

بال عددل وشدد ملص، وتددلا   املادداف إ  امل عددلى وددل وا عج ددُه مدد   ا  إليددص مر لعدد ا  ي ددل  إ  مسددرد
را ، وعلددى ع دديت اددلا وددل وا عج ددُه مدد  أ   ددرَب  يددد  وعمددرا ، أي: مدد  أ   ددربه  يدددا  وعمدد

 :(2  ربه  يدا  وعمرو  باجلر، أي م   رب  يد  وعمرو ، وعليص هل قللص  ال امل(
بِرا َ  م ي غل     ِلك اللةرا               أ  يلسروا الِعيةلِ  للد     لهن 

ي شيدد  ا  ددرك أي: أسددر العيددل  والدددبرا ، اددلا ول دد    تددل  اللعرددة علددى معرااددا املصدددر  
إ  للد لة على املرة ن ر، بل ادل باحلاهدل مد  املصددر أشد ص، وهلدلا ا ي د   علديملم أ  لعدرملم 

 . (3 اهلل(   شس   عليملم لعرة اهلل("
ويدددلا  ال اشددد  إ  مدددا ذاددد  إليدددص ال ل يدددل  ومددد  وا  ملدددم إ  ودددلا  ام  ددداع علدددى انيدددل 

 :(4 للروكة   السماع ت لى ل يد  ال امل(
ِ  ُللمُ                 ج ِر   الر واَف ِوِااِوُص شىتة 

 ،لُ  املع  َ  ِش  ُص امل
 
 
 

                                 
 .1/219ال ااف (1 

م. ووال   شاشية 1995، كار ال    املصرية، 13ال يه لعل  ب  احلس  الامل، بصركر   كيلانص، كيلا  هركر،  (2 
 ( بل  :   لمنا ي غل     لك الربا       أ  يلسروا العيل  والدبرا .1السعد 

ِددر مادد ل شيدداى الينريددا َ  نِاشيِددة الاددِما        ى وي لدد  ق ددل اجلددل ال  ِدمُلددِل ق ددل اجلددل ال  دد  بددللك أَلِن ددُص والِعيةددلُ : ِتل ِتدد  ِأه 
بِدرِاِ  ِع  َلِ ال الينريا  .2/271، اني ميعل  الد 

 .126(: 1شاشية السعد  (3 

، واددل مدد  م2114 -اددد 1425، 1، كار املعر ددة، ط112كيددلا  ل يددد بدد  ربيعددة العددامري، اع دد  بددص: هدددو ،مةدداس،  (4 
، وشددددرف ابدددد  3/179، وأو ددددل املسددددالك11/94، وال ددددلييل299شددددرف ابدددد  الردددداظم، و 4/81شددددلااد شددددرف امل صددددل

 .2/211، وشرف األمشل 4/257، وامل اهد الاا ية3/114ع يل
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 لا  ال سائ  إ  أندص خدل  ذلدك علدى  از له الر اة   الع ه على مل    إ  (،  ـــ2
وذاد  ال درال إ  أندص   خدل  ذلدك إ   ا ي ملدر، أو (إ    عمل   يصتل شاى، سلال تا  ي ملر 

. وذادد  ال صددريل  إ  أنددص   خددل  الع دده علددى املل دد  ق ددل  ددام (إ    ي ملددر  يددص عمددل  يمددا ا 
، ولدلا (1 مدا أوادم الع ده ق دل ال مدام علدى ال  ددا وال دلز، وهدل سدي ليص اخل  علدى تدل شداى.

ُا﴿ :ورك إعراب  والصابئل (   قللص  عدا  ةياَن َهاَكُدٱاْ َٱَينصَّ َۡاَمُناواْ َٱَيَّلَّ ةيَن  وَ    ُ بة إة َّ َيَّلَّ
ًة  ة َٱَيََلََومة َيٓأۡلخة ةٱهَّ َۡاَمَن ِ ُى َمَن  ًَ  : (3 على أقلاى (2 ﴾َٱَينلََّصُ

ال دددلى األوى: أ   الصدددابئل ( م  دددددأ مر دددلع، واخلددد  حمددددلوف، وشدددلف لد لدددة زدددد   إ  (  
 عليص، واملع  إ  اللي  همرلا واللي  ااكوا م  هم  باهلل، والصابئل  تللك.

ي ل   م  هم  باهلل( زد   الصدابئل ( ويادمر   للدلي  همردلا( زد  ميندل  ال لى الينا : أ  
 اللي ظملر.

 ال لى الينال : ولا  الع ه على حمل  اللي (; أل  األهل  يص الر  .  
أي: ادداكوا  (اداكوا علددى الادم، املسدد       مع ل دا    الصددابئل ( أ  ي دل  ال دلى الرابدد : 

 .ام والصابئل 
ألنددص ق ددل كزلهلددا مر ددلع  (إ ة  علددى حمددل اسددم  مر ددلع نسدد ا   لصددابئل ( ا أ ال ددلى اخلدداميت:  

 .با ب دال

                                 
، 3/1289ار ادداف الاددربو  ،4/542شددرف امل صددلو ، 341، وال  يددني1/151امنصددافو ، 2/155ير ددر: ال  دداب (1 

 .167ائ الف الرصرة ، و 2/372امل اهد الاا يةو ، 5/469املغين، و 5/184وال لييل

 .      69 :م  اتية ،املائدةسلرة ( 2 

، ومعدددددددا  ال دددددددره  1/285، ومعدددددددا  ال دددددددره  لألز دددددددا1/311، ومعدددددددا  ال دددددددره  لل دددددددرال2/155ير دددددددر: ال  ددددددداب( 3 
، السمعا    س،، و 7/472ال  س، ال سيط، و 1/276، وإعراب ال ره  للر اس1/253، واألهلى2/192لل واك

مرصلر ب  حممد ب  ع د اجل ار املرو ي السمعا  ال ميم ،   يق: ياسر ب  إبراايم و ريم ب  ع داس بد   أبل امل  ر،
، وانيددددددددرر 1/661وال ادددددددداف، م1997 -اددددددددد1418، 1السددددددددعلكية، ط –، كار الددددددددل، ، الريددددددددا  2/54 ردددددددديم، 
، 4/542 صدددلشدددرف امل، و 2/471، وال  ددداب ال ريدددد1/451، وال  يدددا 12/412، وم دددا يل الغيددد 2/219الدددلوي 

، والدددددر 4/325ال  ددددر انيدددديط، و 1/462، و  سدددد، الرسدددد  2/136  سدددد، ال يادددداويو  ،6/246و  سدددد، ال ددددر، 
، و دددددد ل 3/62إرشدددددداك الع ددددددل، 2/618  سدددددد، الريسددددددابلري، و 7/442، والل دددددداب5/471، واملغددددددين4/353املصددددددل 
 .   3/366، وروف املعا 2/71ال دير
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والصابئل  ر   على ا ب دال وز ة حملوف، والرية بص ال لز، عمدا   شيد   قاى ال خماري:"
إ  مدددد  ا ملددددا وز اددددا، تلنددددص قيددددل: إ  الددددلي  همرددددلا والددددلي  ادددداكوا والرصددددارا ش مملددددم تددددلا، 

 :(1  اللا ر( لص سي ليص شاادا  والصابئل  تللك، وأناد 
   َشِ ا  ب يرابُغاةن ِما                  وإ   اعِلُملا أِن ا وأنُ م  

 اعلملا أنا بغاة وأن م تللك،  إ  قله: اال  عمه أ  ار  اعص للع ه على حمل إ   ي:أ
  إ ددا .  ددوعمددرو مر ل وا ملددا؟ قلدده:   يصددل ذلددك ق ددل ال ددراك مدد  اخلدد ،     ددلى: إ   يدددا  

إذا ر ع ص  مر لق وعمرو؟ قله: أل  ا   يصل والرية بص ال لز،،   لنك قله: إ   يدا   :قله
على حمل إ  وا ملا، والعامدل   حململمدا ادل ا ب ددال،  يجد  أ  ي دل  ادل العامدل  ر ع ص ع  ا  

ر عه الصدابئل    عململا،  لل  (إ    اخل  أل  ا ب دال ير  م اجل أي    عملص تما  ر  مملا 
 .(2 " ، ألعمله  يملما را عني خم ل نيإبص ال لز، با ب دال وقد ر عه اخل  ب ياملرل 

وي لى السعد:"] وز ة حملوف[ إمنا از ار الا كو  الع يت، وادل أ  ي دل  املدلتلر زد ا  
عدددد  الينددددا ، وقددددد ُشددددلف عدددد  األوى ألنددددص أقددددييت، شيدددد  وعددددل السددددابق قريرددددة الالشددددق، وقُدددددم 

 :(3 ام بامل دم وأو ق با س عماى ت للص  ال ليل(لالا م
  َِإ   ِوقِدي ارن هَبِا لِِغرَي ُ  ..............                       

                                 
، قددم لدص وشدرشص: جميدد ،دراك، كار ال  داب العدريب، بد،و ، 116شييردا(  كيلاندصبل    ما  زا م  ار ب  أيبال يه ل (1 

، وشدددرف 4/542، وشدددرف امل صدددل1/253، واألهدددلى2/156م، وادددل مددد  شدددلااد ال  ددداب1994-ه1415، 1ط
امل اهدد الر ليدة   و ، 2/372، وامل اهد الادا ية1/347، وأو ل املسالك127، وشرف اب  الراظم2/51ال سمليل

 شرف الالااد ال  ا(، بدر الدي  حمملك ب  أهد ب  ملسى العيدين،   يدق:  ددشروف األل ية املامللر بد شرف شلااد
، ، كار السددالم2/767يدد  حممددد  ددازر، أ. ك. علدد  حممددد  ددازر، و أ. ك. أهددد حممددد  ل يددق السددلكا ، وك. ع ددد الع  

ق ل اسد  ماى اخلد   (أ  م لى حمل اسع (أن م ع ه  . والاااد  يص:م2111 -اد 1431، 1مصر، ط –ال اارة 
   املع لف املر لع  أن م( ق ل اخل  مرلي ال لز،، وال  دير:  اعلملا أنا بغاة وأن م تللك.إ :قيل(، و بغاة 

 .1/661ال ااف (2 

لُددددددصُ ، وهدددددددرة: لاددددددابئ ال مجدددددد عجدددددد  بيدددددده  (3  ِسددددددى بَال ِمَديرِددددددَة ِرش  ، 1/75، واددددددل مدددددد  شددددددلااد ال  ددددددابِ ِمدددددد   يِددددددُك أِم 
، 5/472، واملغدددين1/346، وأو دددل املسدددالك213و5/195، وال دددلييل4/543، وشدددرف امل صدددل1/257واألهدددلى

( إ  شي  ع ه بالر   على اسم  (وقيار قللص:  . والاااد  يص:1/314، وشرف األمشل 2/781وامل اهد الر لية
 .املرصلب ق ل اس  ماى اخل 
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 إ  الالم إمنا   ل    زد   إ  (، وقدد يعدار  بدل   دره ال صدل بدني امل  ددأ واخلد  أنسد ، 
 :(1 وامحلا  باألقرب أقرب، وا س عماى   قللص  املرسرف(

 َعر ِدِه را   والرأ ُي خُم ِ َلهُ                ِف ُ  َاِا َعر ِدنا وأِن ِه َاِا 
ياددملد لددص شيدد  ا ي ددل: را ددل ، وإمنددا اع دد   يددص ال ددلز، ليسددلم عدد  ال صددل بددني اسددم إ   
وز ة، وليعلم أ  اخل  ماذا على ما أشدار إليدص ب للدص: تدللك ادلا، واملدلتلر   ت د  الر دل أ  

أ  املدلتلر زد  عد  اليندا ،  مدا ذتدر املصدره مد  أ   از يار سي ليص   فل:  يدن وعمدرون قدائمن،
سددي ليص أناددد شدداادا  لددص ير غدد  أ  حيمددل علددى أنددص أنادددة شدداادا  جملددرك الر دد  علددى ا ب دددال،   
أ  للر د  علددى ا ب ددال مدد  شدلف زدد ة ونيدة ال ددلز،، إذ   شدملاكة   ال يدده بدللك، اللملددم إ  

ي دداى: إ  ال ددرف أعددين  مددا ب يرددا( اعدد  مدددة ب ائرددا م علددق بددددددد بغاة(، واددل شددااد ل ددل  اخلدد  
لألوى; إذ   يصل أ  ي اى: أن م بغاة ما ب يرا بدل مدا ب يد م، ولدل وعل دص م عل دا  بدال رف اللاقد  

مجلة معك دة ا  ز ا  ع  األوى أي: إنا   ش ا  ما ب يرا، و بغاة( ز ا  ع  الينا ، على أهنما
 ي   ضا ف   يص أهال   ز الف اخل ي  وذتر ا م   ، شلف.

وقد ي اى: إ  املصره از ار   اتية زاهة تل  اخل  لدألوى، واحلدلف مد  اليندا  مد  نيدة 
ال  ددددددا; أل  ال دددددالم مسدددددل  ل يدددددا  شددددداى أادددددل ال  ددددداب  صدددددرف اخلددددد  املدددددلتلر إلددددديملم أو ، 

 علددى مددا ذتددر املصددره  اع  ددار ذتددرام م ددلزرا  قُددد م مل يددة ا ا مددام والصددابئل  أشددد ال ددر   ددال   
أو ، وبالد لدددة علدددى ادددلا الغدددر  أوِف، وأيادددا    هدددرف اخلددد  إ  اليندددا  ق ددد  للرصدددارا عددد  
اليملددلك و  رقدددة بدددني أادددل ال  دددابني; ألندددص شيرئدددل ع ددده علدددى الصدددابئل  ق عدددا ، نعدددم لدددل هدددل أ  

كي    الادددالى، والصدددابئني والرصدددارا أسدددملل هدددل  عا، ملمدددا، املردددا  ني واليملدددلك أو دددل املعددددو 
 ووعل امللتلر ز ا  عرملما، و ره تلمة ال   يق امللتلر   األولني كليال  على الا املع .

[ اددددلة ع ددددارة  ددددإ  قلدددده: ادددال  عمدددده أ  ار  اعددددص للع ددده علددددى حمددددل إ  وا ملدددا؟قللدددص: ]
ر لددة اسددم م ددرك اددل امل  دددأ، إذ ا سددم وشدددة األتينددري  وتددلهنم وعلددلا احلددرف مدد  ا سددم مجيعددا  ا

مرصدددلب بددددددد  إ  ( لدددييت لدددص   ادددلا الكتيددد  حمدددل ر ددد  ال  دددة،  اي دددص أندددص تدددا  ق دددل وودددلك العامدددل 
                                 

، واددل مدد  م1967بدد،و ،  –: ك. ناهددر الدددي  األسددد، كار هدداكر ،   يددق239ال يدده ل ددييت بدد  اخل دديم   كيلانددص (1 
، وشدرف ابد  6/413، واملغدين85، وشرف اب  الراظم2/51، وشرف ال سمليل4/73، وامل  ا 1/74شلااد ال  اب

شيدد   (فدد  اددا عردددنا:  الاددااد  يددص: قللددص. و 1/534، وامل اهددد الر ليددة2/373، وامل اهددد الاددا ية1/244ع يددل
 .عليص (را  لد لة  (را ل   ، وال(ف  شلف ز  
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مر لعدا ، وع دارة الد ع  أ  الع دده إمندا ادل علدى حمددل ا سدم   دط، ومعد  تلنددص مر دلع انيدل أنددص  
 تا  ق ل كزلى العامل مر لعا .

[ يعدين إمندا يادكط ال دراك مد  اخلد  ل  دا  تمدا ا   يصل والرية بص ال لز، إ  قله:  قللص:]
( أو   ددديرا  فددل:  إ    يدددا  وعمددرون قددائمن(  لددم   ُ مددل اتيددة علددى اددلا     إ    يدددا  قددائمن وعمددرون
بل  جتعل  م  هم  مدرملم( إ  هزدرة زد ا  عد   إ   الدلي  همردلا والدلي  اداكوا(   دط  ي دل  مد  

 يددل:  إ    يدددا  وعمددرون قددائمن(،   عدد  اجملمددلع لي ددل  مينددل:  إ    يدددا  وعمددرون قائمددا (  لودداب ق
بلنص   يصل  سد ل امص ازد الف العامدل   امل  ددأ واخلد  شيد  تدا  العامدل    الصدابئل ( ادل 

وعلدده  ا ب دددال مدد  وملددة تلنددص ع  ددا  علددى حمددل إ   مدد  ا ملددا، و  اخلدد  اددل  إ  ( ق عددا ، ولددل
اخلدد  مر لعددا  بدددددد  إ  ( وبا ب دددال مجيعددا  لدد م او مدداع العدداملني علددى معمددلى واشددد و يددص ن ددر; ألنددص 
إمنا يل م ذلك لل تا  امللتلر ز ا  عرملما ليصد، ميندل:  إ    يددا  وعمدرون قائمدا (، وأمدا علدى نيدة 

 ددط، وزدد  املع ددلف حمددلوف  ال ددلز، واع  ددار مادد  اخلدد    ددديرا   ي ددل  املددلتلر معمددلى  إ  (  
( ع  ددا  علددى حمددل إ   وا ملددا، وباجلملددة مددا ذتددر لددل د جلددرا    تمددا    إ    يدددا  قددائمن وعمددرون
مجي  هلر ماد  اخلد    دديرا ، وال دلى بلندص بد  ذلدك علدى مدا ذتدرة مد   ائددة ال  ددا   ي دل  

ة اجملمدددلع، واألهدددل عددددم ك عدددا  هلدددلا ا عدددكا ، وقدددد خددداب بدددل   مددد  همددد  مدددرملم( هدددا  خل يددد
ال  ددير،  لددل ار  د   الصددابئل ( بدالع ه علددى انيددل لد م انيددلور   عدني الر دد  علدى ا ب دددال، ولدد م 
  دير اخلد  ونيدة ال دلز،، وادل معدار  بدل   الصدابئل ( هدا  للع ده علدى انيدل ب  ددير اخلد  

 ونية ال لز،، تما ل م م  ي مل عليص م   ، ل وم حملور.
أندص حم مدل للدلوملني، والادل    الكوديل، وتدلا إذا أزدر ميندل: إ ة  يددا  قدائمن وعمدرو،  واحلق

حي مددل الع دده علددى انيددل  ي ددل  مدد  ع دده امل ددركا ، وأ  ير  دد  با ب دددال  ي ددل  مدد  ع دده 
 .(1 اجلمل"
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َ ُ   ﴿ : وأذا (   قللددص  عددا از لدده الر دداة   إعددراب  ـــــ3
َ
ةااَن َي َٱن ة م  ااوَلة ُُ ة َٱَر ۦأ إةَّل هَّ

َكَبة 
َ
َج ة َيَۡل

َُ  :(2 على أووص (1 ﴾َينلََّكسة يََوَم َي
 : أ   أذا ( مع لف على  برالة(.األوى 
 : أنص م  دأ وأوا  ا ب دال بص تلنص ملهل ا  ب للص:  م  اهلل( وز ة  إ  الراس(.الينا  
 : أنص ز  م  دأ حملوف   ديرة  الة اتيا  أذا (.الينال  

وأذا  ار  اعص تار  اع برالة علدى الدلوملني،   اجلملدة مع ل دة علدى مينلملدا، " قاى ال خماري:
 .(3 "و  ووص ل لى م  قاى: إنص مع لف على برالة

[ اددلا   ووددص لددص لإل، ددا  و  ووددص ل ددلى مدد  قدداى: إنددص مع ددلف علددى بددرالة قدداى السددعد:"]
ملددة علددى اجلملددة، وأ  علددى أنددص خددل    مينددل:  يدددن قددائمن وعمددرو قاعدددن أ  ُخعددل مدد  ع دده اجل

ُخعدل عمددرون ع دده علدى  يدددن، وقاعدددن علدى قددائمن، وتددلا   ميندل:  ددرب  يدددن عمدرا  وب ددرن زالدددا ، 
مدددا تدددلة ِسدددل كاِل ِ  دددِرة ، و  بِياددداِل وإمندددا ال دددالم   الع ددده علدددى معمدددلق عددداملني خم ل دددني ميندددل: 

ِمة   علددى  ا  ملددراك بددص أنددص   ووددص جلعلددص ع  دد، وإ ة   الدددار  يدددا  واحلجددرة عمددرا ، واجلددلاب أ  اِشدد  
    د ددى أ  اددلا  يمددا إذا  ،علددى زدد  األوى واددل ظدداار ا  امل  دددأ مدد   دد، أ  خعددل زدد ة ع  دد

أما إذا ُوعل ز  م  دأ أي الة برالة م  اهلل ورسدللص إ  الدلي  عااددد وأذا  مد   ،ُوعل م  دأ
 .(4 اهلل إ  الراس  ال تالم   ه  ص"

ى السعد أنص وعل الع ه م  ع ه اجلملة على اجلملة علدى أ  ي دل  امل  ددأ وزالهة قل 
 مع ل ا  على امل  دأ، واخل  على اخل .

                                 
 .3 :م  اتية ،ال لبةسلرة ( 1 

، وما ل إعراب 2/119، وإعراب ال ره  للر اس2/429، ومعا  ال ره  لل واك1/421ير ر: معا  ال ره  لل رال( 2 
، و  سدد، 3/71سدد، ال يادداوي  ، و 3/234، وال  دداب ال ريددد2/634، وال  يددا 2/244، وال ادداف1/322ال ددره 
 دد ل ، و 3/431، و  سدد، الريسددابلري11/11، والل دداب6/6والدددر املصددل ، 5/368ال  ددر انيدديط، و 1/663الرسدد  
 . 5/241، وروف املعا 2/381ال دير

 .2/244ال ااف( 3 
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از له  الر ليل    الع ده علدى مل د   أ  ( حممدل   علدى مل د   إ  (، إذا   ددمملا  ـــ4
 عدك  األوودص امعرابيدة   ، وعليص   د (1 َعل م أو معراة، وي يد ا ب دال، أو الر   على ز  إ   

ۡ  ن ﴿ع ه  ورسللص( م  قللص  عا :  َ ًَِةيأ ََشةكةَي  ََ َّ َيهَّ َُ َ ةَن َيه وَُلُم  م  ُُ  : (3 وا  (2 ﴾ َٱَر
 أندص م  ددأ، واخلد  حمدلوف أي: ورسدللص بدريل مدرملم، ددد قرالة الر د  هلدا  ال دة أوودص: األوى: 1

 بددريل(، والينالدد :  الاددم، املسدد ك   اخلدد  أنددص مع ددلف علددى. والينددا : وشددلف للد لددة عليددص
 الع ه على مل    أ ة(.

 ددد وقرالة الرص  بالع ه على اسم  أ  (.2
 ددد وقرالة اجلر على ال سم وا  قرالة شاذة.3

ورسدددللص ع ددده  ،، أل  األذا    معددد  ال دددلى(4 بال سدددر (إ  اهلل وقدددرئ  قددداى ال خمادددري:"
علددى اسددم  وقددرئ بالرصدد ، ع  ددا  ، امل سددلرة وا ملددا (إ   أو علددى حمددل ،علددى املرددلي   بددريل

 علددددى اجلددددلار. وقيددددل: علددددى (6 بددددريل معددددص مددددرملم، وبدددداجلر يأو أل  الددددلاو اعدددد  مدددد : أ ،(5 (إ  
 .(7 " ال سم 

                                 
، 5/199، وال ددددلييل1/513 ا يددددة، وشددددرف ال2/51، وشددددرف ال سددددمليل4/371، وامل  ادددد 2/144ير ددددر: ال  دددداب (1 

   .1/316، وشرف األمشل 2/375لاا ية، وامل اهد ا3/1391، و مليد ال لاعد1/189 ل يل امل اهدو 

 .3 :م  اتية ،ال لبةسلرة ( 2 

، 2/473لسدددد،ا ل  دددداب الشدددرف و ، 2/119، وإعدددراب ال ددددره  للر دددداس1/241ألهددددلى، وا2/144ل  ددددابير دددر: ا( 3 
، وم دددددددا يل 3/7لدددددددلوي ، وانيدددددددرر ا2/245وال اددددددداف، 1/323ماددددددد ل إعدددددددراب ال دددددددره و ، 5/11  سددددددد، الينعلددددددد و 

أبل ، عينما  ب  عمر ب  أيب ب ر، أماق اب  احلاو ، و 3/235، وال  اب ال ريد2/634وال  يا ، 15/526الغي 
، كار األرك  -كار عمدار ، 1/182، : ك.  خدر هدا  سدليما  قددارة،   يقعمرو مجاى الدي  اب  احلاو  املال  

، 5/367ال  ددر انيدديط، و 1/663  سدد، الرسدد  ، و 8/71و  سدد، ال ددر، ، م1989 -اددد 1419، بدد،و  –اجليددل 
 .5/242، وروف املعا 2/381، و  ل ال دير4/42، وإرشاك الع ل11/12، والل اب6/7والدر املصل 

، وبددو  نسد ة  : إعدراب 311الل، وع  احلس    إ داف ال اد5/367وا  قرالة احلس  واألعرك   ال  ر انييط (4 
 .2/381، و  ل ال دير8/71، و  س، ال ر، 2/245، وال ااف2/119ال ره  للر اس

قدددرأ يع دددلب بروايدددة روف و يدددد ، و 2/119واددد  قدددرالة ابددد  أيب إسددد ا  وعيسدددى بددد  عمدددر  : إعدددراب ال دددره  للر ددداس (5 
، 8/71ولل سدد  و دد،ة  :   سدد، ال ددر،  ،311، وإ دداف ال اددالل225 : امل سددلط بالرصدد  مينددل قددرالة احلسدد 

، وبال نس ة 5/367 : ال  ر انييط س ا ، وعيسى ب  عمر، و يد ب  عل اب  أيب إ ، وقرالة2/381و  ل ال دير
 .2/245  ال ااف

 .2/381  ل ال دير، و 5/367ال  ر انييط، و 8/71  س، ال ر، رويه ع  احلس   :  (6 

 .2/245ال ااف (7 
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والسدعد   از يدارة ا ي عدر  ل درالة الرصد  واجلددر، وأزدل باللودص األوى والينالد  مد  أووددص 
وحي مل أ  ي ل  م  دأ حملوف اخل  املرلي    بريل([  الر   شي  قاى:"]ورسللص ع ه على

 ;وا ي عددر  لع  ددص علددى حمددل أ   امل  لشددة مدد  ا ملددا علددى ال ددرالة املاددمللرة ،أي ورسددللص تددللك
أل  امل  لشدددة هلدددا حمدددل  ددد، ا ب ددددال حدددالف امل سدددلرة، وودددل ة ابددد   ;ألندددص   يدددرا ودددلا  ذلدددك

: قسدم خدل   يدص الع ده علدى ا ملدا بدالر  ، وادل أ  احلاو  وقاى: إ ة امل  لشة  ر سم قسدمني
 ; ألنددص   معدد : إ   يدددا  قددائم   ددل    ش ددم امل سددلرة ت للددك: علمدده أ ة  يدددا  قددائم وعمددرون

; أل  علم    دزل إ  على امل  دأ واخل ، وهللا تسر    علمده إ ة  يددا  ل دائم، وإمندا وعمرو
مل علليددة، وقسددم   خددل  واددل أ      ددل    ش ددم ال دد ل ل ددل ، مددا    ادديص علمدده مدد  معدد  ا

 .(1 " يدا  قائم وعمرا .  ال خل  إ  الرص  أ ة امل سلرة مينل: أعج ين 
وي ملددر مدد  قللددص الددرك علددى ال خماددري   عدددم  عر ددص للع دده علددى حمددل  أ  ( امل  لشددة مدد   
 ا ملا. 
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  :البدل
  مد  تدل، وبددى اشد ماى، وال ددى يليت ال دى على أنلاع وا : بدى تل م  تل، وبعد ـــ1

ةيأ ﴿ :، وم  الرلع الينال  ما وال   قللدص  عدا (1 امل اي   ال دال، والغلط( ًُ َرَمَضاَكَ  َيَّلَّ َشَم
  ۡ َۡاُ  ُه ًَ َلةَل فة ُة َينَُق

ُ
ةلنََّكسة ى ن ةََُٰت  ن  ِۚ  َٱَ    ًََٰءََك ة ُى َٱَينَُف َۡ ةَن َيهَُم  .(2 ﴾م 

 :(3 ى ال رالة املامللرة بالر   على الر ل اتيتاز له املعربل    إعراب تلمة  شملر( عل
وال دددلى  (،الدددلي أنددد ى  يدددص ال دددره   :األوى: أندددص قللدددص :أندددص م  ددددأ، و  زددد ة قدددل  األوى:   

و  ددددل  ال دددال  ائددددة وذلدددك علددددى رأي  ( مددد  شددددملد مدددر م الادددملر  ليصدددمص اليندددا : أندددص قللدددص: 
 .األز ا
أشدد ا: أ  إعرابدص ووملدا :  ن يت رماا      ا  األيام املعدوكا (  إذا قلرا إ الينا :   

شدددملر،  اددد شدددملر رمادددا ، وقددددرة األز دددا:  ول دددمي دددل  زددد  م  ددددأ حمدددلوف، قددددرة ال دددرال: 
 .أي: ت   علي م شملر رماا  (الصيام  :م  قللص والينا : أ  ي ل  بد   
بددى مد   أو علدى أندص ،وار  اعص على أنص م  ددأ زد ة الدلي أند ى  يدص ال دره  قاى ال خماري:"

 .(4 " حملوفأ أو على أنص ز  م  د ،الصيام   قللص:  ت   علي م الصيام(
[ أل  مددا  لددل م علددق بددددددددد  ُت َددِ ( ل  ددا  أو أو علددى أنددص بدددى مدد  الصدديام ي ددلى السددعد:"] 

معدد  ولددييت بددلور ، وال دددى بدددى اشدد ماى، وإ  قُدددر مادداف أي: هدديام شددملر رماددا ،   دددى  

                                 
، وار ادددددددداف 1/235، وال رددددددددا 2/716، واللم ددددددددة393، وشددددددددرف ابدددددددد  الردددددددداظم3/329ير ددددددددر: شددددددددرف ال سددددددددمليل (1 

، وامل اهدددد 7/3396، و مليدددد ال لاعدددد3/249، وشدددرف ابددد  ع يدددل2/1136، و ل ددديل امل اهدددد4/1961الادددرب
    .3/665، والر ل اللا 3/176، واهلم 3/3، وشرف األمشل 5/193الاا ية

 .185 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

، وإعراب ال دره  1/253، ومعا  ال ره  لل واك1/171، ومعا  ال ره  لألز ا1/112ير ر: معا  ال ره  لل رال( 3 
، وانيددددددددرر 1/227وال ادددددددداف، 3/571ال  سدددددددد، ال سدددددددديط، و 1/121، ومادددددددد ل إعددددددددراب ال ددددددددره 1/96للر دددددددداس
ه ، حمملك ب  أب احلس  ب  احلسني الريسابلري،   يق: ك. شريه بد  إخا  ال يا  ع  معا  ال ر ، و 1/254اللوي 

، 5/251م ددددددددا يل الغيدددددددد و اددددددددد، 1415 - 1بدددددددد،و ، ط –، كار الغددددددددرب امسددددددددالم  1/136شسدددددددد  ال ددددددددا  ، 
، و  سدددددد، 1/124  سدددددد، ال يادددددداوي، و 2/291و  سدددددد، ال ددددددر، ،  1/453، وال  دددددداب ال ريددددددد 1/151وال  يددددددا 
، 1/511  سددد، الريسدددابلري، و 3/273، والل ددداب2/276، والددددر املصدددل 2/193يطال  دددر انيددد، و 1/159الرسددد  

 .1/456، وروف املعا 1/211، و  ل ال دير1/199وإرشاك الع ل

 .1/227ال ااف( 4 
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م  ددأ(  امل  ددأ  دم، يعدلك إ   أيامدا  معددوكا ( أو إ  الصديام بال لويدل  تل، وإذا وعدل  زد 
 .(1 امللتلر"

وي ملر م  تدالم السدعد از يدارة ال دلى اليندا  علدى اع  دار أ   األيدام املعددوكا ( اد  ن ديت 
أقرب لعدم ال لويل تما   اللي أن ى  يص ال ره (رماا ، ويرا ال اش  بل   شملر( م  دأ، ز ة 

 ية اللولة امللتلرة   ال للني الساب ني.  ب 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/472  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (1 
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 المنصوبات :المبحث الثاني
 :أواًل: المفعول به

بدليل يدى على  شلف امل عللني، وا ق صار على أشد اباب  ظ ة وأزلا ا( خل     ـــ1
اددل ظرردده  : ميندداى شددلف امل عددللني للد لددة أ  ي دداى، ويسددمى احلددلف لدددليل از صددارا  ذلددك، 
  دددل ه امل عدددللني لد لدددة مدددا ق لملمدددا  قائمدددا   ظررددده  يددددا   :ال  ددددير ،ظررددده :   دددلى ؟ائمدددا  ق  يددددا  

 ظررده  يددا   :   دلى ؟،قائمدا   ادل ظررده أشددا   :وميناى شلف أشد ا للد لدة أ  ي داى ،عليملما
شلف و ، ويسمى احللف بغ، كليل اق صارا ،    لف الينا  للد لة عليص قائما   ظرره  يدا   :أي

أربعدة علدى  اق صارا   واز له   شل ملما معا  ،   خل ; أل  أهلملما م  دأ وز  اق صارا  أشد ا 
 ملاا :
 : ملا  األز ا واجلرم  وال املر .األوى

 وال ملا  األتينري . والينا : اجللا  م ل ا  
والينال : ملا  األعلم، وال ال  صيل،  لوا  ذلك   ظد  ومدا   معراادا، ومرد    علدم 

 رااا.وما   مع
، ه(647  ، وادددل از يدددار أيب العدددال إكريددديت، واجلدددلا    بعادددملا  اعدددا  والرابددد : املرددد  قياسدددا  

وزلده، وشسد ه، وادل مسدملع  و عم أندص مدلا  سدي ليص  دال ي عددا احلدلف إ   د، ظررده،
 .(1   الة الينالا

ِتة ُكناَت َيلََ َما ﴿ قللص  عدا :وما وال مرص 
َعلََنَك َينَقةَبلََة َينَّ َٓ ََعلَاَۡل َمان َٱَمَك  أ إةَّلَّ نلة َك

ُ َيقةَبَ ُةِۚ  ن يَنَقلةُ  لََعَ ََّ وَل مة ُُ ًَّ  . (2 ﴾يَتَّبةُٱ َيه
 
 

                                 
، وار اددددددددددداف 151شدددددددددددرف ابددددددددددد  الرددددددددددداظم، و 2/72، وشدددددددددددرف ال سدددددددددددمليل1/448ل ددددددددددددي ، وا1/41ال  دددددددددددابير ددددددددددر:  (1 

، 1/281، وإرشددداك السدددالك2/55، وشدددرف ابددد  ع يدددل1/566، و ل ددديل امل اهدددد6/8، وال دددلييل4/2197الادددرب
وشددددرف  ،1/373، وشددددرف األمشددددل 4/132و عليددددق ال رائددددد ،2/492، وامل اهددددد الاددددا ية3/1461دو مليددددد ال لاعدددد

    .2/56، والر ل اللا 1/549، واهلم 1/377ال صريل

 .    143 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 
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 :(1 ذتر املعربل    إعراب م علق  وعل( أقلا   ا 
، وامل على الينا  حملوف   دديرة: ومدا (ه  ملا ، والت تره (م على أوى ال  لة  أ ة األوى:  

 رسلزة.وعلرا ال  لة الت تره عليملا م
ما و م بص ال خماري  ل، وا(م على  ا   ا، والت تره عليمل(م على أوى ال  لة  أ ة الينا :  
 .م علق وعل الت تره عليملا ليسه بص ة لل  لة إمنا ا   ا ب للص: 
، وذلدك علدى شدلف ماداف (امل عدلى اليندا  ، وإ  لرعلم (م على أوى ال  لة  أ ة الينال :  

 .ف ال  لة الت تره عليملا إ  لرعلم  ديرة: وما وعلرا هر 
هدد ة ذلدك انيددلوف،  (الدت حمددلوف، و ، وامل عددلى اليندا (امل عدلى األوى ال  لددة الرابد : أ ة  
الت ه ة لل  لة امللتلرة، وامل عدلى اليندا  حمدلوف،  :; وقيلال  لة ال  لة الت ر: وما وعلراوال  دي
 .قالص أبل ال  ال  لةق وما وعلرا ال  لة الت تره عليملا  ديرة: 
 (.األوى امل على  ا، والت تره عليملُقدةم على األوى، (امل على الينا  ال  لة  أ ة  اخلاميت: 

يريدد: ومدا ، م علق وعل الت تره عليملا ليسه بص ة لل  لة إمنا ا   ا  قاى ال خماري:"
 .(2 "وعلرا ال  لة اجلملة الت تره عليملا وا  ال ع ة

إمنددا ادد   ددا  م عددلق وعددل[ يعددين ب  دددير ملهددلف أُقيمدده ادد  م امددص، وي ددلى السددعد:" ]
أي: اجلملة الت، وأما وعلملا ه ة لل  لة امللتلرة على أ  امل على الينا  حملوف، أي: ما وعلردا 
ال  لة الت تره عليملدا  اب دة    رسدا أبددا ،  دال قريردة عليدص مد  مدا   شدلف أشدد م عدلق بداب 

 .(3  علمه( م  ال الم"
    قلى السدعد بيدا    أ  امللهدلى   حمدل نصد  هد ة للم عدلى اليندا  انيدلوف والدلي 
قدرة بدددددد  اجلملة( وعليص  ملل يرا بل  امل على الينا  حملوف   بداب  علمده( تمدا أودا ة بعد  

                                 
، 4/89، وم ددددددددددا يل الغيدددددددددد 1/211ال اددددددددددافو ، 1/176  سدددددددددد، ال غددددددددددلي، و 3/377ال  سدددددددددد، ال سدددددددددديطير ددددددددددر: ( 1 

، 2/153، والددر املصددل 2/14ال  در انيديط، و 1/138  سد، الرسدد  ، و 1/412، وال  داب ال ريدد1/123وال  يدا 
 .1/414، وروف املعا 1/173إرشاك الع ل، و 1/423  س، الريسابلري، و 3/19والل اب

 .1/211ال ااف (2 

 .2/431  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (3 
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الر ليني،  يجل  شلف امل عللني أو أشد ا   باب  ظ  وأزلا ا( بدليل يدى عليص، ويسدمى 
 :(1 دليل از صارا ، وم  شلف امل عللني قلى الااعر  ال ليل(احللف ب

  را ُش ةملم عار ا علىة و َس ُ              ة  ددددَة ُسر  دداب  أِم  بلية دددددت   ية لدددددددب
، وادل ض رد    أشدد امل عدللني با  دا ، والصد يل ودلا ة ويسمى احلدلف لغد، كليدل اق صدارا  

 ﴿ قللص  عا :  يملما، ومرص
َ
ىَٰٓ ن ًَ هُم يةلَُۡل َينََغَ  ة َفُمَو يَ َۡ  .(3  أي: يعلم (2 ﴾ يةن

ۡ  ﴿ قللدص  عدا :ــــ 2 َۡاُ  ُه ًَ َلةَل فة ُة َينَُق
ُ
ةيأ ن ًُ َرَمَضَكَ  َيَّلَّ ةلنَّاَكسة ى َشَم ةََُٰات  ن   َٱَ   

 ِۚ ًََٰءََك ة ُى َٱَينَُف َۡ ةَن َيهَُم  .(4 ﴾م 
 :(5 از له املعربل    إعراب  شملر( ب رالة الرص  على الر ل اتيت

 (.معدوكا  أياما    :م  قللص أ  ي ل  بد   األوى:  
 .ال خماري قالص (وأ   صلملا ب للص: م على بص  صأنالينا :  
 . عل أي: هلملا شملر رماا الينال : أنص مرصلب بإ مار  
 .على ام رالالراب : أنص مرصلب  

                                 
، 1بددد،و ، ط –، كار هددداكر 516  يدددق: ك. حممدددد ن يدددل ،ري ددد ، كيلاندددص،   : بددد   يدددد األسدددديال يددده لل ميددده ( 1 

، 1/566، و ل دديل امل اهددد6/9، وال ددلييل2/73، وشدرف ال سددمليل491شدرف كيددلا  احلماسددة للمر وقدد و  م،2111
، وشدددددددددرف 4/132، و عليددددددددق ال رائددددددددد2/494، وامل اهدددددددددد الاددددددددا ية1/352، واملسدددددددداعد2/55وشددددددددرف ابدددددددد  ع يددددددددل

 ( سدددد  ااد: قللددددص: الادددد، و 9/137، وز انددددة األكب1/549، واهلمدددد 1/377، وشددددرف ال صددددريل1/373األمشددددل 
وشدددلف امل عددددللني ( علددد  و سددد  شددد ملم عدددارا   شيددد  شدددلف امل عدددللني لد لدددة سدددابق ال دددالم عليملمدددا، وال  ددددير: 

 ; لدليل يدى عليملما وائ  بإمجاع الر اة.از صارا  

 .35 ، اتية:الرجمسلرة ( 2 

، وشدددددرف ابددددد  1/566اهدددددد، و ل ددددديل امل 6/9، وال دددددلييل151، وشدددددرف ابددددد  الرددددداظم2/73ير دددددر: شدددددرف ال سدددددمليل (3 
، وشرف 4/132، و عليق ال رائد2/494، وامل اهد الاا ية1/281، وإرشاك السالك1/352، واملساعد2/55ع يل

 .1/549، واهلم 1/377وشرف ال صريل ،1/373األمشل 

 .185 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 4 

، وإعراب ال دره  1/254معا  ال ره  لل واك، و 1/171، ومعا  ال ره  لألز ا1/112ير ر: معا  ال ره  لل رال( 5 
، 1/136إخا  ال يا و  ،1/254، وانيرر اللوي 1/227، وال ااف1/121، وما ل إعراب ال ره 1/96للر اس
و  سددد، ، 1/453ال  ددداب ال ريدددد، و 1/232، وإعدددراب ال دددرالا  الادددلاذ1/152، وال  يدددا 5/251 يل الغيددد وم دددا

، 3/274، والل دددداب2/277املصددددل  ، والدددددر2/194ال  ددددر انيدددديط، و 1/124  سدددد، ال يادددداوي، و 2/291ال ددددر، 
 .1/457، وروف املعا 1/211، و  ل ال دير1/199إرشاك الع ل، و 1/511  س، الريسابلريو 
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 بدداى مد   أيامدا  علدى: هدلملا شدملر رمادا ، أو علدى ام (1 وقرئ بالرصد  قاى ال خماري:"
 .(2 "معدوكا (، أو على أنص م على  وأ   صلملا(

[ اعدددك  عليدددص بدددل   يدددص  صدددال  بدددني أو علدددى أندددص م عدددلى  وأ   صدددلملا( ]وي دددلى السدددعد:"
( املصددرية شدرف  العامل واملعمدلى بداخل ، سديما معمدلى  ادل( ار لدة ود ل مد  ال لمدة; أل ة  أ  

 .(3 ا"ملهلى، وال عل م  ما   شي ة هلة هل
ضددا سدد ق ي  ددني أ  السددعد ا يعددك  إ  علددى ال ددلى الينددا  مدد  األقددلاى املددلتلرة   إعددراب 
 شملر( والا يدى على ولا ة لللولة امعرابية األزرا، وض  اعك  على ال خماري تللك أبل 

بدني معمددلى الصددلة  وادلا   خددل ، أل   صدلملا هددلة أل ، وقدد  صددلهه( ب للددص:" 745شيدا  
، واألنسددد  عردددد ال اشددد  مددد  (4 "ا بددداخل  الدددلي ادددل زددد،، أل   صدددلملا   مل ددد  م  ددددأوبيرملددد

 األقلاى الساب ة ال ل   األز،ا  لعدم املان .
م  أنلاع نص  امل على بص الرص  علدى املددف أي: ب  ددير أمددف وقدد از لده املعربدل  ـــ 3

َل  ﴿   نص   رسال ( م  قللص  عا : ُُ ةيَن ٱَ رُّ ة بََش  رةيَن ُمن مُّ  :(6 على أقلاى (5 ﴾ذة

 . (أعين  دددددددقدرة أبل ال  ال ب، و ال خماري صرو و أنص مرصلب على املدف، األوى:   
 

                                 
جمااد وشملر  1/95: قرالة احلس ، و  إعراب ال ره  للر اس199، وإ اف ال االل1/112  معا  ال ره  لل رال (1 

روااا اارو  األعلر ع  أيب عمرو، و اك   ال  ر  1/211، و  ل ال دير2/291   س، ال ر، ب  شلش ، و اك  
، ومعددا  1/171أبددا عمددارة عدد  ش ددص عدد  عاهددم، وال ددرالة بددال نسدد ة  : معددا  ال ددره  لألز ددا 2/193انيدديط

 .5/251، وم ا يل الغي 1/227، وال ااف1/253ال ره  لل واك

 .1/227ال ااف( 2 

 .2/472يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،    (3 

 .2/194ال  ر انييط( 4 

 .165 :م  اتية، الرسالسلرة ( 5 

، 7/197، وال  سدددددددددد، ال سدددددددددديط1/213مادددددددددد ل إعددددددددددراب ال ددددددددددره ، و 1/251ير ددددددددددر: إعددددددددددراب ال ددددددددددره  للر دددددددددداس (6 
، 2/382، وال  داب ال ريدد1/411، وال  يدا 11/267، وم دا يل الغيد 2/137، وانيدرر الدلوي 1/591ال اافو 

، والددددددر 4/141انيددددديط ال  دددددر، و 1/416، و  سددددد، الرسددددد  2/119  سددددد، ال ياددددداوي، و 6/18و  سددددد، ال دددددر، 
 .3/193، وروف املعا 1/621، و  ل ال دير2/256، وإرشاك الع ل7/136الل اب، و 4/161املصل 
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ااَل  ﴿  رسددال ( األوى مدد  اتيددة السدداب ة   قللددص  عددا :أنددص بدددى مدد  الينددا :    ُُ َۡ َٱُر  َٰءَاا
 .(1 ﴾مةن َقَبُل َٰءََصَصََُُٰمَۡل َيلََ َ  

  . مار  عل، أي: أرسلرا رسال  بإ مرصلبأنص الينال :   
 .هاحلا   أنص مرصلب على احلاى املل،ئة; ت للك: مرر  ب يد روال  الراب :   

م اري  ومرلري  األووص أ  ير ص  على املدف. وخل  ان صابص علدى  رسال   قاى ال خماري:"
 .(2 "ال  رير

أي ال ددى أو ال لتيدد;  [علدى ال  ريدر واز ار السعد ال لى األوى ملا  دا  ال خمادري ب للدص:"]
 .(3 ل   املدف أووص ل لنص م صلكا  مر ئا  ع  ال ع يم"

وبددالر ر إ  األقددلاى السدداب ة جنددداا م   ددة   امعددراب علددى نصدد   رسددال ( م عددل   بددص، إ  
ال لى األز،   الرص  على احلداى، و  رأي ال اشد  أ  األنسد  ودلا  األزدل بلشدد األقدلاى 

 الينال ة األو . 
خددل  شددلف ال عددل الراهدد  لل اددلة إذا كى عليددص كليددل. واددلا احلددلف علددى  ددربني:  ـــــ4

ال  ددددير  ، يددددا   :ذا كى عليدددص كليدددل فدددل أ  ي ددداى مددد   دددربه؟    دددلىإ ،  اجلدددائ ودددائ ، وواوددد 
ومدا  ، ا ز صدا و  ال  دلير وام درالو  الردالو  ا ش غاى، واللاو    أبلاب معيرة ت ربه  يدا  
 ا َيََتُمااواْ َخااَ    ﴿ت للددص  عددا : أي: أرسددل، أو تاملينددل (ال ددالب علددى ال  ددر فددل:  تددا  مددينال  
على مرصدلب ال عدل، مسد غ   خل  ا ق صار قياسا  :" ه(672 وي لى اب  مالك  (4 ﴾ نَُّمَۡل  

  ...عرص شالر معراة أو س  ص
 ربل    وذتر املع، (5 " إ  تا  ا ق صار   مينل أو ش ملص   تينرة ا س عماى  ملل   م

 

                                 
 .164 :م  اتية ،الرسالسلرة  (1 

 .1/591ال ااف (2 

 .248(: 1شاشية السعد ( 3 

 . 171 :م  اتية ،الرسالسلرة ( 4 

، 3/1472، وار ادددددددداف الاددددددددرب182، وشددددددددرف ابدددددددد  الردددددددداظم2/155سددددددددمليلشددددددددرف ال ، و 1/139ال دددددددددي ير ددددددددر: ( 5 
 .2/16اهلم ، و 2/156، وشرف اب  ع يل1/344، وإرشاك السالك2/628، و ل يل امل اهد7/44ال لييلو 
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 : (2 أقلا   ا  (1 ﴾ا نَُّمَۡل  َكمةُنواْ َخَ     َ َف  ﴿ إعراب  ز،ا (   قللص  عا :

واددددل ، ل ددددم أنددددص مرصددددلب ب عددددل حمددددلوف واودددد  ام ددددمار،   ددددديرة: وأ ددددلا زدددد،ا  األوى:   
 .وسي ليصه(، 171 ملا  اخلليل 

 .وال ملا  ال رالل م،  ز،ا   أنص نعه ملصدر حملوف، أي:   مرلا إوانا  الينا :   
وادل مدلا  ، املامرة،   دديرة: ي د  امودا  زد،ا   (تا  أنص مرصلب على ز  الينال :   

 ه(.219ة  وأيب ع يد، ال سائ 
، وذتدرة أبدل ال  دال بددو  أنص مرصدلب علدى احلداى، ن لدص م د  عد  بعد  ال دل ينيالراب :   
 نس ة.

ل دم( ان صدابص اادمر، وذلدك أندص ملدا  ،ا  ل م وتللك  ان مللا ز   مرلا ز،ا   قاى ال خماري:"
ل ددم(  بعدينملم علددى اموددا  وعلددى ا ن ملددال عدد  ال ينليدد ، علددم أنددص حيململددم علددى أمددر   دداى:  زدد،ا  

 .(3 "ل م ضا أن م  يص م  ال  ر وال ينلي  ز،ا   أا اقصدوا، أو ائ لا أمرا  
يدل ; أل  ال صدريني   قاى السعد:" ]أي اقصددوا[ ا حيملدص علدى ي د  زد،ا  تمدا يدراة ال ل 

 .(4 خل و  إ مار تا  م  ا ملا"
 ومدد  زددالى قددلى السددعد ي  ددني از يددارة لل ددلى الينالدد ، واددل مددلا  ال سددائ  وأيب ع يدددة، 

 
 

                                 
 .171 :م  اتية ،الرسالسلرة ( 1 

جمددا  ال ددره ، أبددل ع يدددة معمددر بدد  امليندد  ال يمدد  ال صددري، ، و 1/295معددا  ال ددره  لل ددرال، و 1/281ال  ددابير ددر: ( 2 
، 1/269معددا  ال ددره  لألز ددا، و اددد1381ال دداارة، ط  –، م   ددة اخلدداجنى 1/143  يددق: حممددد  ددلاك سدد  ني، 

، وماد ل إعدراب 2/181، وشدرف ال  داب للسد،ا 1/252اب ال ره  للر اس، وإعر 2/134ومعا  ال ره  لل واك
، وال  داب 1/411، وال  يدا 2/139، وانيدرر الدلوي 1/593وال ااف، 1/515  س، السمعا ، و 1/213ال ره 

  سدددددددددددد، و ، 2/159، وشددددددددددددرف ال سددددددددددددمليل6/21و  سدددددددددددد، ال ددددددددددددر، ، 1/395، وشددددددددددددرف امل صددددددددددددل2/385ال ريددددددددددددد
، 7/47، وال دلييل3/1475، وار اداف الادرب4/142ال  ر انييط، و 1/418رس  ، و  س، ال2/111ال يااوي

  سددددددددددددددد، ،  و 4/1755، و مليددددددددددددددد ال لاعددددددددددددددد7/141والل دددددددددددددداب ،1/441املسدددددددددددددداعدو ، 4/164والدددددددددددددددر املصددددددددددددددل 
     .3/198، وروف املعا 1/622  ل ال دير، و 2/533الريسابلري

 .1/593ال ااف (3 

 .248(: 1شاشية السعد ( 4 
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 : (1  السري ( قلى الااعروي ملر أ  الراول ال ال لى األوى وكليل ذلك م  املسملع 
مِلاِل أِ                ِدِلاَعَديَص ِسر ِشِت   ِماَلك   رِدمُلِما ِأس   َو الرةبِا بِديد 

ـــ6 مدد  األ عدداى امل عديددة مددا يرصدد  م عددل   واشدددا ، ومرملددا مددا يرصدد  م عددللني، ومرملددا مددا  ــ
يرص   ال ة م اعيل، وقدد  دليت اجلملدة م عدل   وذلدك    ال دة أبدلاب: بداب احل ايدة بدال لى أو 

 :ظددددد  وأعلدددددم قللدددددص  عدددددا  ، ومددددا ورك مددددد  بددددداب(2 مراك ددددص، وبددددداب ظددددد  وأعلدددددم، وبددددداب ال عليدددددق
﴿ ِۖ ٱاْ فة َمَك ًُ ُِ ََ َ َ ُُمًَةمة َمَك َلة َكُبة

َ
َيٍة ن ًَ ة َٰءَ

َعلََنَك ِفة ُُك  َٓ ةَ   .   دد از لده معربدل (3 ﴾ َٱَكَذُه
 : (4 ال ره     عيني امل عللني لل عل  وعل( على الر ل اتيت

 ددد    تل قرية( م على  ا ، و أتابر جمرميملا( بام ا ة م على أوى.1
 ددد  أتابر( م على أوى، و جمرميملا( بدى مرص، وال رف م على  ا  ذتر ذلك أبل ال  ال.2
 ددد  أتابر( م على  ا ، و جمرميملا( م على أوى، وال رف لغل.3
 ددد  أتابر جمرميملا( م على أوى، و ليم روا  يملا( م على  ا .4

وتمدددا وعلردددا   م دددة : وتدددللك وعلردددا   تدددل قريدددة أتدددابر جمرميملدددا يعدددين قددداى ال خمادددري:"
 .(5 "هراكيداا ليم روا  يملا، تللك وعلرا   تل قرية أتابر جمرميملا لللك

[ قيدل:    تدل قريدة أتدابر( وعلردا   تدل قريدة وال لى الراب  ال ما از ارة السعد ب للدص:"] 
 م عددل   وعلرددا(، و جمرميملددا( بدددى أو مادداف إليددص بدددليل قددرالة  أتدد  جمرميملددا(، وقيددل:  أتددابر
جمرميملدددا( م عدددل ة ب  ددددا اليندددا ، و   تدددل قريدددة( لغدددل، والدددلي ي  اددديص الر دددر الصدددائ  وال لمدددل 

                                 
-ه1416، 2، كار ال  دداب العددريب، بدد،و ، ط277مددر بدد  أيب ربيعددة   كيلانددص، قدددم لددص: ك. دداي  حممددد، ال يدده لع (1 

        ذا اللي بيرملما أسملال أو                         ك  الَ مِ  يِت  رِ د  سَ  يصَ دَ وواعَ م. برواية: 1996
، وز اندددة 3/165مل اهدددد الادددا ية، وا7/51، وال دددلييل2/159، وشدددرف ال سدددمليل1/282وادددل مددد  شدددلااد ال  ددداب      

 شي  نص ص بإ مار  عل كى عليص ما ق لص.( أسملال والاااد قللص: . 2/121األكب

 .5/169ير ر: املغين( 2 

 .123 ، م  اتية:األنعامسلرة ( 3 

، وال  داب 1/536، وال  يدا 2/341انيدرر الدلوي ، و 8/411ال  س، ال سيط، و 1/268ير ر: ما ل إعراب ال ره  (4 
ال  ددددددددددر ، و 1/535، و  سدددددددددد، الرسدددددددددد  2/181  سدددددددددد، ال يادددددددددداوي، و 7/79و  سدددددددددد، ال ددددددددددر، ، 2/685ل ريدددددددددددا

، وروف 3/181وإرشددداك الع دددل، 2/513  سددد، الينعدددال ، و 8/411، والل ددداب5/134، والددددر املصدددل 4/635انيدديط
 .4/264املعا 

 .2/63ال ااف (5 
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وليم ددددروا اددددل  ،وأتدددابر جمرميملددددا م عدددلى أوى ،الصددداك    ع ددددارة املصدددره أ    تددددل قريدددة لغددددل
 .(1 "الينا 

( و    وبددالر ر إ  األقددلاى  ددإ  الددرأي األزدد، اددل الصددلاب; أل  ال عددل  وعددل( اعدد   هدد،ة
    مل ال ائدة إ  بلولك اجلملة ال علية  ليم روا( والا ما يراة ال اش .

َۡ ﴿ومردص ازد الف املعدربني   بيدا  م عدلق  وعدل(   قللددص  عدا : ــــ5 أ َٓ َ َُ ة  َّ َعلُااواْ هة َٓ  َٱ
نَّ   ة

ََ  :(3 على أقلاى (2 ﴾ َي

  حمددددل نصدددد  لوف م علددددق ا دددد (هللاجلددددار واجملددددرور  م عددددلى أوى و  (شددددرتال أ  األوى:   
 (.شرتال  بدى م  (اجل  امل على الينا ، و

اجلددددار واجملددددرور  هلل( م، و دة قُدددد ( امل عددددلى الينددددا شددددرتالو امل عددددلى األوى،  (اجلدددد  أ  الينددددا :   
      م علق بددددددددد  شرتال(. 

 هلل(  اجلدددار واجملدددرورم، و دة قُددد ( امل عدددلى اليندددا شدددرتالو امل عدددلى األوى،  (اجلددد  أ  الينالددد :   
   األهل ه ة لص. ; ألنص(شرتال شاى م     حمل نص م علق ا لوف 

وادلا حدالف األهدل   بداب  امل عدلى اليندا ، (اجل   امل على األوى و (شرتال أ  الراب :   
 .معر ة ون رة وعله املعر ة م  دأ والر رة ز ا  امل  دأ واخل ،  إذا او م  

مدد  وعلددلا هلل   ددديرة:  ماددمر وددلاب لسددؤاى م دددر مرصددلب ب عددل (اجلدد  أ  اخلدداميت:   
   ديرة: م  ام الارتال؟. (4 أو مر لع   قرالة م  قرأ بر    اجل ( شرتال؟
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معدا  ال دره  ، و 9/453  س، ال د ي، و 311و1/212، ومعا  ال ره  لألز ا1/348ير ر: معا  ال ره  لل رال( 3 
، 8/326ال  سدددد، ال سددددديط، و 1/264، ومادددد ل إعدددددراب ال ددددره 2/25، وإعددددراب ال دددددره  للر دددداس2/277لل ودددداك

، 2/657، وال  دددداب ال ريددددد1/526، وال  يددددا 13/89، وم ددددا يل الغيدددد 2/329، وانيددددرر الددددلوي 2/52ال اددددافو 
، والددددددر 4/612ال  دددددر انيددددديط، و 1/526، و  سددددد، الرسددددد  2/175  سددددد، ال ياددددداوي، و 7/52و  سددددد، ال دددددر، 

، وروف 2/168، و دددد ل ال دددددير3/167وإرشدددداك الع ددددل، 2/511  سدددد، الينعددددال ، و 8/334، والل دددداب5/83املصددددل 
 .4/227املعا 

، ومادددد ل إعددددراب 2/25يددددلة وي يددددد بدددد  ق يدددد ، و  إعددددراب ال ددددره  للر دددداسقددددرالة أيب ش 4/612  ال  ددددر انيدددديط (4 
 2/168و اك    دد ل ال دددير اعدد  اددم اجلدد . (اجلدد   وأوددا  ال سددائ  ر دد  7/52، و  سدد، ال ددر، 1/264ال ددره 

 .  13/91، وم ا يل الغي 2/52. وبال نس ة   ال اافوبالر   قرأ ي يد ب  ق ي  وأبل شيا 
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مدد  شددرتال، وإ   إ  وعلدده هلل شددرتال م عددلق وعلددلا، نصدد ه اجلدد  بددد    قدداى ال خماددري:"
قلددده:  مدددا  ائدددددة تدددا  شدددرتال اجلددد  م عدددللني قدددددم  انيملمدددا علدددى األوى.  دددإ    وعلددده هلل لغدددلا  
أو  ددد،  أو إنسدديا   أو وريددا    ائد ددص اسدد ع ام أ  ي خددل هلل شدددريك مدد  تددا  مل ددا   ال  دددا؟ قلدده:

 .(1 "ذلك. ولللك قدم اسم اهلل على الارتال
[ قيل: األو  أ  يرص  ا لوف ولابا  عد  نص ه اجل  بد   م  شرتال وي لى السعد:"]

يددل: اجلدد ، وذلددك ألنددص لددل تددا  بددد   ل ددا  ال  دددير: سددؤاى تلنددص قيددل: مدد  وعلددلة شددرتال هلل،   
ووعلدددددلا هلل اجلددددد ، ولدددددييت لدددددص تينددددد، معددددد ، اللملدددددم إ  أ  ي ددددداى ال ددددددى لدددددييت   ش دددددم ال ر يدددددة 

 .(2 "بال لية
ونس خلص مد  تدالم السدعد أندص   خيد  نصد   اجلد ( بدد   مد  شدرتال،  داألو  أ  ي دل  

يت مدد  األقددلاى السدداب ة، وعدددم اسدد  امة ال ددلى مرصددلبا  ب عددل حمددلوف واددل ملا ددق لل ددلى اخلددام
األوى ب  دددا اجلددار واجملددرور  هلل( علددى  شددرتال( لالا مددام، واألنسدد   يمددا يددراة ال اشدد  ال ددلى 

 الينال ; أل  ال  دير ووعللا اجل  شرتال هلل، واهلل أعلم.
 ﴿ (   قللص  عدا : ملع ةوضا وق   يص از الف ـــ 7

َ
ة َٱَكَتبََناَك ََلُم ِفة َيَۡل

هَاَوامة مةان ُُك 
  ۡ وَيةَظة   َيَ  :(4 امعرايب على أقلاى شي  از له املعربل    ملقعملا (3 ﴾َٱَتَفصة َل   مَّ
 و  صدديال ( ملع ددةو  بددص   حمددل نصدد  م عددلى( مدد  تددل شدد لاألوى: أ  اجلددار واجملددرور    
 .بدى مرص
لدق ا دلوف   حمدل الينا : أ   ملع دة( م عدلى بدص، واجلدار واجملدرور  مد  تدل شد ل( م ع  

 نص  شاى.  
 الينال : أنص م على م  أولص.  

                                 
 .2/52ال ااف( 1 
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ال  ددددر ، و 1/614، و  سدددد، الرسدددد  3/34  سددد، ال يادددداوي، و 3/127، وال  دددداب ال ريددددد2/158ير دددر: ال ادددداف (4 
، و  ل 3/271إرشاك الع ل، و 3/316  س، الريسابلري، و 9/316، والل اب5/452، والدر املصل 5/171انييط
 .5/55وروف املعا ، 2/278ال دير
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بددى  وقللص م  تل شد ل   حمدل الرصد  م عدلى ت  ردا. وملع دة و  صديال   قاى ال خماري:"
مرددص. واملعدد : ت  رددا لددص تددل شدد ل تددا  برددل إسددرائيل حم دداوني إليددص   كيددرملم مدد  املددلاع  و  صدديل 

 .(1 "األش ام
[ راددا ياددعر بددل   َمدد ( م يدددة   ت  رددا لددص تددل شدد ل  ي ب للددص:"]وي ددني السددعد قددلى ال خماددر 

  عياية، وا خعلملا اب دائية شا   م   ملع ة(، و ملع ة( م عل   بص; ألنص لييت لص تين، مع ، 
وا خعددل  ملع ددة( م عددل   لددص، وإ  تاندده شددرائط الرصدد  شاهددلة; أل  ال دداار أ     صدديال ( 

، وظدداار أنددص   [مدد  املددلاع  و  صدديل األش دداميددص ب للددص: ]ع دده علددى  ملع ددة( تمددا أشددار إل
معددد  ل للدددك: ت  ردددا لدددص مددد  تدددل شددد ل ل  صددديل تدددل شددد ل، وأمدددا وعلدددص ع  دددا  علدددى حمدددل اجلدددار 

 .(2 واجملرور   عيد م  وملة الل   واملع "
ومدد  زددالى تددالم السددعد ي  ددني أنددص يلا ددق ال خماددري  يمددا ذادد  إليددص، واددل الددراول   رأي 

 ال اش .
  ُتَقَبااَل ﴿وضدا از لده  يدص املعربدل   عيدني امل عدلى بدص   قللدص  عددا :ــــ 8

َ
َٱَماَك َمااَنَعُمَۡل ن

 : (4   د وال  يص قل   (3 ﴾مةَنُمَۡل َنَفَقُُتُمَۡل 

األوى: أ  الام، امل صل بال عل  مر (   حمدل نصد  م عدلى أوى، واملصددر املدؤوى  أ    
أو علددى   ددير إسد اط شدرف اجلدر، أي: مد  أ  ي  ددل   ُد   ِدل مدرملم(   حمدل نصد  م عدلى  دا ،

 .بر سص  عدية ال عل إليص
أ  الاددم، امل صددل بال عددل  مردد (   حمددل نصدد  م عددلى بددص، واملصدددر املددؤوى  أ   الينددا :  

ِ ل مرملم(   حمل نص    .  مرعملم، قالص أبل ال  ال (ام بدى م   ُد  
 

                                 
 .2/158ال ااف (1 
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ال  سددد، ، و 2/123، وإعدددراب ال دددره  للر ددداس2/453، ومعدددا  ال دددره  لل وددداك1/442ير دددر: معدددا  ال دددره  لل دددرال (4 
، و  سدد، 3/279ل  دداب ال ريددد، وا2/646ا ، وال  يدد3/45، وانيددرر الددلوي 2/281ال ادداف، و 11/488ال سدديط
، وروف 11/115، والل دداب6/66، والدددر املصدل 5/435ال  ددر انيديط، و 1/686  سدد، الرسد  ، و 8/163ال در، 
    .5/317املعا 
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 .(1 "ل: م عل ةأهنم  اعل مر . وام، وأ      قاى ال خماري:"
وي دلى السددعد:" ي داى: مرع ددص الاد ل م عددديا  إ  م عددللني، ومرع دص مرددص  لدم حيدد ج إ  اع  ددار 

ِ ل، أو وعلص بد  "  .(2 شلف شرف اجلر م  أ   ُد  
ي  ني لل اش  مد  تدالم السدعد از يدارة لل دلى األوى علدى   ددير  عديدة ال عدل بر سدص، وادل 

 إ  م عللني  ال شاوة للتر ال دى. األنس ; أل  ال عل  مر ( م عد  
ُ مةَن  ﴿ وم  از الف املعربني    عيني امل اعيل مدا ودال   قللدص  عدا : ـــ9 َََك َيهَّ

َ
َۡ َنبَّأ َٰءَ

َخَبااَكرةُكَۡل  
َ
 ال عددل  ن ةدل( مد  األ عدداى امل عديدة إ   ال ددة م اعيدل، وي ملددر ا زد الف علددى  (3 ﴾ن

 :(4 الر ل اتيت

الاددددم، امل صددددل إ  م عددددللني أوهلمددددا  م عددددد ن ةددددل( اعدددد   عددددرف(  ملددددلأ  ال عددددل  األوى:   
ووملدا ، أشدد ا: أهندا  د،  ( اجلدارةم   و  (،م  أز ارتم  و انيملما حمل اجلار واجملرور بال عل،

مدد  أز ددارتم، أو مجلددة مدد  أز ددارتم،  ملددل   احل ي ددة هدد ة   ائدددة، وال  دددير: قددد ن لنددا اهلل أز ددارا  
وال  ددير: قدد  ،عردد األز دا ألندص   يادكط  يملدا شديئا   ا  ائددة: أهند انيملمداو  للم على انيلوف.
 ن لنا اهلل أز ارتم.

األوى الاددم، امل صددل بال عددل، والينددا  ، (أعلددمتددددددددد  م عددد لينال ددة   أ  ال عددل  ن ةددل( الينددا :   
 مدد  أز ددارتم تددلبا   للعلددم بددص وال  دددير: ن لنددا اهلل ، والينالدد  حمددلوف از صددارا  حمددل اجلددار واجملددرور

، وا  رددا  اتزددرا  حمددلو ا ،   ددديرة: أوهلددا  نددا( قددد   عدددا إ   ال ددة" قدداى أبددل ال  ددال:، وفددلة
 ائدددة، إذ لدددل  ( مدد   ر يددص علددى انيددلوف وليسدده  (مدد  أز ددارتم مدد  أز ددارتم مين  ددة، و  أز ددارا  

  امل عدلى اليندا  مدىت أل; ، وامل على الينال  حمدلوف، وادل ز دل انيا   تانه  ائدة ل انه م عل   
 .(5 ال اب ل م ذتر الينال " تر   الاُذ 
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والل داب   علدل ال ردال وامعدراب، أبدل ، 2/655، وال  يدا 3/72الدلوي ، وانيدرر 1/335ير ر: ما ل إعراب ال دره  (4 
، 1كمادق، ط –، كار ال  در 1/257ال  ال ع د اهلل ب  احلسني الع  ي ال غداكي،   يق: ك. ع دد املدص الر ملدا ، 

  .11/176، والل اب6/113الدر املصل ، و 5/489، وال  ر انييط3/317ال  اب ال ريدو م، 1995-اد 1416

 .2/655ال  يا ( 5 
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لى السعد:" مد  أز دارتم قدائم م دام امل عدلى اليندا  والينالد  ار لدة قللدك: ن ةلندا اهلل أن دم  وي 
 .(1 تلا وتلا"

وم  زالى ما د ذترة يرول ال اشد  مدا ذاد  إليدص السدعد   أ  اجلدار واجملدرور قدائم م دام 
ا  والينالدد ; ألنددص   خددل  ذتددر امل عددلى الينددا  كو  ذتددر الينالدد ; أو ا ت  ددال بددل  امل عددللني اليندد

 ال عل  ن ةل( اع  عرف  يرص  م عللني; إ  أ  األوى أقلا   املع .
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 :ثانياً: المفعول المطل 
م دددام ذلدددك اسدددم  يدددليت امل عدددلى امل لدددق مؤتددددا  لعاملدددص، وم يردددا  لرلعدددص وعددددكة، وقدددد ي دددلم ــــــ1

اا﴿ ، ومرددص قللددص  عددا :(1 املصدددر وهدد ة املصدددر ومراك ددص و دد، ذلددك  ََتَاالةي َٱَيتَُّقااواْ يََوم 
َك َّلَّ

 .(2 ﴾ َك    َشَي  َنَفٌس َين نََّفس  
 :(3 وال   إعراب  شيئا ( قل  

 (.  ا  اع   (جت ي م على بص على أ   صأناألوى:   
 الينا : أنص مرصلب على املصدر.  

وخدل  أ   ،م عدلى بدص (شديئا   و، مد  احل دل  عرملدا شديئا      جتد ي     اد ال خماري:"قاى 
م  أو أ عرص إذا أ   عردص،  (4 م  اجل ال، وم  قرأ    جت ئ( قليال   يي ل    مل   مصدر، أ

 .(5 "م  امو ال  ال ي ل    قرال ص إ  اع  شيئا  
تدا   جتد ي( م عدديا  اش مدل  شديئا ( أ  ي دل  واز ار السعد ال لى الينا  شيد  قداى:" وملدا  

م عدددل   بدددص، وأ  ي دددل  مصددددرا ، حدددالف  أوددد أ عردددص( بددداهلم ة اعددد   أ ددد  عردددص(  إندددص   م،  دددال 
 .(6 ي ل   شيئا ( إ  مصدرا ، وأما  أو أ ( اع   ت ا (  ال يراس  ااارا "
يرودد  إ  معدد  ال عددل، ومدد  زددالى مددا سدد ق يددرا ال اشدد  وددلا  الددلوملني; أل  ا زدد الف 

 و  يلود ما ور  ذلك.
 
 

                                 
 .2/646، و ل يل امل اهد3/1353، وار ااف الارب191، وشرف اب  الراظم2/181ير ر: شرف ال سمليل( 1 

   .   48 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

  دددددر، و  سددددد، ال، 1/251، وال  ددددداب ال ريدددددد1/61، وال  يدددددا 3/494، وم دددددا يل الغيددددد 1/135ير ددددر: ال اددددداف (3 
، 1/337، والدددددددر املصددددددل 1/318ال  ددددددر انيدددددديط، و 1/87، و  سدددددد، الرسدددددد  1/78  سدددددد، ال يادددددداوي، و 1/378

 .1/252، وروف املعا 1/97، و  ل ال دير1/99إرشاك الع ل، و 1/279  س، الريسابلري، و 2/48والل اب

روف ، وأبدل السدماه   1/317  ر انييط، وقرالة اب  السماه   ال12  خم صر اب  زالليص وا  قرالة أيب السماى (4 
  .1/252املعا 

 .1/135ال ااف (5 

 .2/335  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (6 
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ةٱ ﴿ قللص  عا :ـــ 2 ة َظنَّ َينََجُمةلة َّةةِۖ َيُظنُّوَ  ِ َق 
َُ ة َغَ َ َي   .(1 ﴾هَّ

 :(2 ذتر املعربل    إعراب   ، احلق ظ  اجلاالية( قللني  ا
ق الددلي خدد  أ    ش ددم املصدددر، ومعردداة: ي رددل  بدداهلل  دد، احلدد ( دد، احلددقاألوى: أ ة    

 (.ي رل   دددددأو أنص مصدر مؤتد ل، بدى مرص (ظ  اجلاالية ي   بص، و
 .امل على الينا  (باهلل  ، احلق، و م على أوى أي: أمرا   ( ، احلقالينا : أ ة    

 دد، احلددق   ش ددم املصدددر. ومعردداة: ي رددل  بدداهلل  دد، ال دد  احلددق الددلي  قدداى ال خماددري:"
اجلااليددة بدددى مرددص. وخددل  أ  ي ددل  املعدد : ي رددل  بدداهلل ظدد  اجلااليددة. وظدد   خدد  أ  ي دد  بددص.

 .(3 " لتيد لي رل  و ، احلق:
 وي ددلى السددعد:" ] دد، احلددق[ إمددا م عددلى م لددق لددددددددد  ي رددل ( علددى ،ريددق الرلعيددة وال لتيددد، 

اليدة(  ظد  اجلاد ملامل  اجلملة حملوف العامل، وو  ظ  اجلاالية( بدى مرص، وإما مصدر مؤت
م عددلى م لددق، أي: ي رددل  ظدد  اجلااليددة ي للددل  قددل    دد، احلددق،     إ ددا ة  ظدد  اجلااليددة( 

 سلال تا  بد   أو م عل   م ل ا  ووملا :
أشددد ا: أ    ددل  إ ددا ة امللهددلف إ  مصدددر الصدد ة، ومعرااددا ا ز صددا  باجلااليددة    

لهدده اجلددلك، وروددل خمدد ص تمددا    شدداد اجلددلك، وروددل هددد ( علددى معدد  شدداد املخدد ص ب
 بلهه الصد .

والينددددا : أ    ددددل  إ ددددا ة املصدددددر إ  ال اعددددل علددددى شددددلف املادددداف، أي: ظدددد  أاددددل   
 .(4 وباحلق"  – عا   –اجلاالية، أي: الاره واجلملل باهلل 

وال ما ذا   ،  ولا  اللوملني وم  زالى تالم السعد ي  ني أنص يلا  إ  ال لى األوى
 األنس    ن ر ال اش ; أل    ، احلق(   ش م املصدر. وال إليص ال خماري،

                                 
 .154 :م  اتية ،هى عمرا سلرة ( 1 

، وال  ددداب 1/313، وال  يدددا 9/395يددد ، وم دددا يل الغ1/428، وال اددداف1/185ير دددر: إعدددراب ال دددره  للر ددداس (2 
، 3/447، والددر املصدل 3/394ال  در انيديط، و 1/313، و  س، الرسد  2/44  س، ال يااوي، و 2/153ال ريد

   .2/317، وروف املعا 1/448، و  ل ال دير2/111إرشاك الع ل، و 2/285  س، الريسابلري، و 5/613والل اب
 .1/428ال ااف( 3 

 .2/726وى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،   يق اجل ل األ (4 
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ًةيأ     َهنةيأ فَُُكُوهُ  ﴿و  قللص  عا : ـــ 3 . از له املعربل    إعراب  اريئا  مريئدا ( (1 ﴾َك    َك مَّ
 :(2 على أووص
 .(3 األوى: ه ة ملصدر حملوف   ديرة: أتال  اريئا  وال ما از ارة ال خماري، والع  ي  
 : شا   م  املصدر أي: م  اهلال      لدلة( وادل مدا ذاد  إليدص الر داس، وم د  الينا  

 ه(. 437 
 الينال : ه  ا  أقيم ا م ام املصدري ، وال  دير: ارئا  مرلا .  

  ي، أو شددداى مددد  الادددم،، أمريئددا   اريئدددا   و دددا وهدده للمصددددر، أا أتدددال   قدداى ال خمادددري:"
علدى الدددعال، وعلددى أهنمددا هدد  ا   لة وي  دددأ مريئددا  تلدلة واددل اددينل مددريل، وقددد يلقده علددى   لدد

واددلة ع ددارة عدد  ال  ليددل وامل الغددة   امباشددة وإ الددة ، أقيم ددا م ددام املصدددري ، تلنددص قيددل: ارددل مددرأ
 .(4 " ال  عة

[ على امسراك اجملا ي، إذ اهلدينل ش ي دة ادل املدلتلى، و ا وهه للمصدر وقاى السعد:"]
 ميم ل للص: على الدعال، يعين أ  ان صاهبما على املصدر   معد  [ بيا  و وعلى أهنما ه  ا ]

علدى اللودلة، وقيدل: علدى   ددير الددعال;  اريئدا  مريئدا  الدعال تمدا    سد يا  لدك(، ]وادلة[ أي: 
إذ   يصدددل هدددل الددددعال مددد  اهلل علدددى ظددداارة، واألوى أوودددص; إذ   بدددد لدددللك مددد   ائددددة علدددى 

 .(5 اللوملني األولني أياا  "
   د ول   ال خماري اللولة الينال ة، واز ار السعد األوى.

 على الر ل اتيت: (ال عل امل در الراه  لد  اريئا  وقد از له الر اة   

                                 
 .   4 :م  اتية ،الرسالسلرة ( 1 

، 2/9، وانيدددرر الدددلوي 1/471، وال اددداف1/188، وماددد ل إعدددراب ال دددره 1/211ير دددر: إعدددراب ال دددره  للر ددداس( 2 
  سدددددددددد، ، و 5/26و  سدددددددددد، ال ددددددددددر، ، 2/219، وال  دددددددددداب ال ريددددددددددد1/329وال  يددددددددددا  ،9/493وم ددددددددددا يل الغيدددددددددد 

  س، ، و 6/176، والل اب3/576، والدر املصل 3/491ال  ر انييط، و 1/331، و  س، الرس  2/61ال يااوي
 .2/419، وروف املعا 1/485، و  ل ال دير2/144وإرشاك الع ل، 2/351الريسابلري

 .1/329، وال  يا 1/471ال ااف (3 

 .1/471ال ااف (4 

 .211(: 1لسعد شاشية ا( 5 
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هددد  ا  نصددد ل ا نصددد  املصددداكر املددددعل هبدددا بال عدددل  ددد،  (مرئيدددا   اريئدددا    قددداى سدددي ليص: " -
 . (1 " مريئا   لهنم قاللا:   ه ذلك اريئا  املس عمل إظملارة املخ  ى للد لة الت   ال الم عليص، ت

وان صدداهبما ب عددل م دددر ": ب للددص ( اريئددا  ددددد  ال عددل الراهدد  ل ه(643  وقدددر ابدد  يعدديا -
 .(2 "،    ل  ش ي ة نص ص على احلاىمريئا     ديرة:   ه لك ذلك اريئا  

هلدا،  دإذا ومجداع ال دلى   اريئدا  أهندا شداى قائمدة م دام ال عدل الراهد   وقاى أبدل شيدا :" -
،   دددلف  األهددل:   ددده لددص ذلددك اريئددا   ،قيددل: إ   النددا  أهدداب زدد،ا ،   لددده: اريئددا  لددص ذلددك

    ه، وأقيم اريئا  م امص.
قدداى بعدد  أهدد ابرا: ونصدد ص بين دده أو  ل ددل  احلدداى  يددص م يرددة، وإ  نصدد  ص هبرددل تددا  اريئددا  

 .(3 "شا   مؤتدة
 ة السعد.والراول لدا ال اش  قلى سي ليص وال ما از ار 

ِ   ﴿ومردص قللدص  عدا :ــــ 4 م َيَذا ُُ ُِ ة َيذ 
ُ
أ ن ۡ  فَٱةَّن ة َحا

َ
مأ ن ُُ ُِا ة َيذ 

ُ
أ ن َةايَ َك َّلَّ ةاَن َينََعُلَ  (4 ﴾ا م 

 :(5 شي  وال   إعراب  علابا ( قل  
وان صددابص علددى ، أنددص اسددم مصدددر اعدد  ال عددلي ، أو مصدددر علددى شددلف ال وائددد األوى:  

 املصدرية. 
 .بص على السعة م عل    أ  ي ل  : الينا   

. والادم،  :    أعلبدص( للمصددر. ولدل أريدد بالعدلاب اع   علي ا   علابا   قاى ال خماري:"
 .(6 "ما يعلب بص، ا ي   بد م  ال ال

وي لى السعد:" قللص: ]علابا [ م على م لق يعين  علي ا  تلن ه ن ا ا  على أ  العدلاب اسدم 
 اع لل م ي ، إذ لل وعل اا ارا ا ا  ملا يُعدِلب بدص ل يدل بعدلاب; لل علي ، تالسالم لل سليم وامل

                                 
 .1/316ال  اب (1 

 .1/313شرف امل صل (2 

 .7/224ال لييل (3 

 .115 :م  اتية ،املائدةسلرة ( 4 

ال  ددددر ، و 1/486، و  سدددد، الرسدددد  2/151  سدددد، ال يادددداوي، و 2/531، وال  دددداب ال ريددددد1/474ير ددددر: ال  يددددا ( 5 
 .4/59، وروف املعا 2/117، و  ل ال دير7/613، والل اب4/519، والدر املصل 4/415انييط

 .1/693ال ااف (6 
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أل  ال عددلي    ي عدددا إ  امل عددللني، واحلددلف واميصدداى زددالف ال دداار،  ددال يُرودد  إليددص مدد  
 على الا ي ل   م،    أعلبص(   ملق  امل على امل لق، تما   ظرر ص  يددا  ظمللر املصدرية، 

ائدد إ  امللهدلف،  دإ  قللدص    أعلبدص( هد ة عدلابا ، وخدل  أ  خعدل مد  قائما ، وي لم م ام الع
ق يددل  ددرب ص  ددرب  يددد ، أي: عددلابا    أعددلب  عددلي ا  مينلددص،  ي ددل  مدد  تلنددص   ملقدد  امل عددلى 

 .(1 امل لق عائدا  إ  امللهلف"
واْ مةن﴿ ومرص مدا ودال   قللدص  عدا : ـــ6 ُٓ ًَ ةيَن َخ ً   َٱََّل ََُموَُواْ َكٱَّلَّ ا ََ ََ ا دةَيُاًةهةۡل 
ة  َٱرةئَ  بة لة َيهَّ َُ ٱَ  َين  ُّۡ َۡ َينلََّكسة َٱَيُص أ  .(2 ﴾َك

 :(3   د وال   إعراب  ب را (  ال ة أقلاى ا 

 األوى: أنص مرصلب م على ألولص.   
 الينا : أنص مصدر   ملق  احلاى م  الام،    زرولا( أي: ب ري .  
 ف.الينال : أنص م على م لق ل عل حملو   

وي ددلى السددعد:" ب ددرا  مصدددر   ملقدد  احلدداى بال لويددل، أو شددلف ال عددل، ووعددل املع ددلف 
أعين  يصدو ( هريل ال عل ل مللر احلدوا،   تال  ر اللي ال كأهبدم، وال  در م ابلدة الرعمدة 

 .(4 بال    واخليالل، والريال إظملار ما لييت   ال ا،  م  قصد اجلميل
  اللوملني األزد،ي ، وادل مدا ذاد  إليدص السدعد; ألندص و د  واألنس    رأي ال اش  ولا

أ  ي دد   ب ددرا ( ولابددا  عدد  سددؤاى  ي ددل  شددا  ، أو يُ دددر لددص  عددل  ي ددل  مرصددلبا  علددى امل علليددة 
 امل ل ة.
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 .47 :، م  اتيةاألن اىسلرة  (2 

، 11/187ال  سددددددددد، ال سددددددددديط، و 1/317، وماددددددددد ل إعدددددددددراب ال دددددددددره 2/111ير دددددددددر: إعدددددددددراب ال دددددددددره  للر ددددددددداس( 3 
، 3/62 ال يادداوي  سدد،، و 8/25و  سدد، ال ددر، ، 3/215، وال  دداب ال ريددد2/626، وال  يددا 2/227ال اددافو 
 .5/211، وروف املعا 2/361، و  ل ال دير4/26، وإرشاك الع ل9/537، والل اب5/616الدر املصل و 

 .321(: 1 شاشية السعد( 4 
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 :ثالثاً: المفعول فيه
حمدل امللودلكا   ير سم امل على  يص إ : ظرف  ما ، وظرف م ا ، وظرف امل ا  ادل ــ1
  : األتددددل ي ددددل  م انددددص الدددد   ، وللمعددددربني   إعددددراب    ب ددددلهنم(   قللددددص  عددددا ، (1 ةاحلاك دددد

ُكلُوَ   ﴿
َ
ْٱَلَٰٓئةَ  َمَك يََ

ُ
ةمةَۡل إةَّلَّ َينلََّكَر ن وَ َُ َُ  :(3 أقلاى ا  (2 ﴾ِفة 

 األوى: أ     ب لهنم( ظرف ليلتلل .  
 .لو ا  حم (تللا م  م على  ه ة أو شا       ب لهنم( : أ  ي ل  الينا  
 الينال : أ     ب لهنم(   مل   نص  على احلاى امل درة م  الرار.  

  ب لهنم ملل ب لهنم. ي اى: أتدل  دال    ب ردص، وأتدل   بعد  ب ردص  قاى ال خماري:"
 .(4 "إ  الرار ألنص إذا أتل ما ي ل يت بالرار ل لهنا ع لبة عليص،   لنص أتل الرار

ب ددلهنم[ بيددا  حلاهددل املعدد ، وأمددا ال   يددق  ملددل أنددص وعددل و  ذلددك ي ددلى السددعد:" ]مددلل 
 ملدل ظدرف  ،وعل األتل   ال    أو   بع  الد    :ال    اينابة حمل األتل ار لة ما لل قيل

 .(5 م علق باألتل   شاى م درة على ما     س، ال لاش "
لدى م دا  ويرا ال اشد  أ  مدا ذاد  إليدص السدعد ادل األنسد ; أل  ظدرف امل دا  يددى ع 

 شدوا ال عل.
 
 

                                 
، 1/443، واللم دة211، وشرف اب  الرداظم2/211، وشرف ال سمليل1/422، وشرف امل صل1/161ال دي   ر ر:ي( 1 

، وامل اهددددد 2/191، وشددددرف ابدددد  ع يددددل1/369، وإرشدددداك السددددالك7/248، وال ددددلييل3/1439وار ادددداف الاددددرب
 . 2/137، واهلم 3/283الاا ية

 .174 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

، 2/242، والدر املصل 2/121، وال  ر انييط1/434، وال  اب ال ريد1/142، وال  يا 1/215ير ر: ال ااف( 3 
 .1/441، وروف املعا 1/197، و  ل ال دير1/191الع لإرشاك ، و 1/473  س، الريسابلري، و 3/185والل اب

 .1/215ال ااف (4 

 ، وال لخديص2/456  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمدة سدعد ال   دا ا  علدى ال اداف لل خمادري، مرود  سدابق،  (5 
      .2/72لل لاش 
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مد  األ دال امل ملمدة املال مدة لل ر يدة مدا تدا  م ملمدا  ميندل امل داكير ت رسدا و ،ادا، وأ دال  ـ2
، وقد از لده معربدل ال دره    إعدراب تلمدة   دل ( مد  (1 اجلملا  مينل  ل ، وا   ، م صر ة

َعَنَكقة ﴿ :قللص  عا 
َ
 : (3 على أقلاى (2 ﴾فَٱَۡضةُ واْ فََوَق َيَۡل

 األوى: إ    ل (  ائدة أي:  ا ربلا األعرا .  
 الينا : إ    ل ( م على بص على السعة.  
 الينال : إ    ل ( ظرف لل عل  ا ربلا(، وال ما ذا  إليص أبل ال  ال.   
  ددددديرة:  أي: علددددى األعرددددا ، وي ددددل  امل عددددلى حمددددلو ا   (علددددى اعدددد   إ ة   ددددل (الرابدددد :   

 .قلى أيب ع يدةوال ،  ا ربلام على األعرا 
األعرددا  الددت ادد  املددلابل، ألهنددا م اهددل،   ددا    ددل  األعرددا  أراك أعدداق قدداى ال خماددري:"
ِوس ألهنا  ل  األعرا ِ للر  و  ي،ا   إي اع الارب  يملا ش ا    .(4 "وس. وقيل: أراك الر

ومددددا از ددددارة السددددعد ب للددددص:"]أراك أعدددداق األعرددددا [   تددددالم   أ   ددددل  األعرددددا  ظددددرف   
إ  أ  الارب  ل  األعرا  حي مل أ  يراك بص  رب األعاق الدت اد  امل دا  ال دل   ،على بصم 

ِوس املل لعة  ل  األعرا  ،م  األعرا   .(5 "وأ  يراك  رب الر
وال ددددلى الينالدددد  اددددل ال ددددلى األقددددلا   رأي ال اشدددد ; أل  ال عددددل  ددددرب زددددرك عدددد  معردددداة 

ِوس أي أعاليملدا; أل  األهل  ملا ي  ل ص السيا ،  جال اعد  ال  د   وال  دل  داملراك بدص  درب الدر
 الارب  يملا أسرع إ  ال   .  

                                 
، وإرشدددددددداك 3/1434وار ادددددددداف الاددددددددرب، 1/444اللم ددددددددةو  ،211، وشددددددددرف ابدددددددد  الردددددددداظم1/161ر ددددددددر: ال دددددددددي ي( 1 

، 2/149، واهلمددد 121، وشدددرف امل دددلكي3/296، وامل اهدددد الادددا ية2/195، وشدددرف ابددد  ع يدددل1/371السدددالك
  .    2/253والر ل اللا 

 .12 :م  اتية ،األن اىسلرة ( 2 

، وإعدددددددراب ال دددددددره  11/69  سددددددد، ال ددددددد ي، و 1/346معدددددددا  ال دددددددره  لألز دددددددا، و 1/242جمدددددددا  ال دددددددره ير دددددددر:  (3 
، و  سددددد، 11/54ال  سدددد، ال سدددديط، و 1/312مادددد ل إعدددددراب ال ددددره ، و 4/334، و  سدددد، الينعلدددد 2/92للر دددداس
و  سد، ، 3/195، وال  داب ال ريدد2/619، وال  يدا 2/518، وانيدرر الدلوي 2/214ال ااف، و 2/252السمعا 
، وروف 2/333، و دددد ل ال دددددير9/471، والل دددداب5/578، والدددددر املصددددل 5/285، وال  ددددر انيدددديط7/378ال دددر، 
 .5/167املعا 

 .2/214ال ااف (4 

  .317(: 1شاشية السعد  (5 
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  ُكناُتَۡل ﴿ ومرص تلمة  ه  ا (   قللص  عدا : ـــ3
َ
ًَ َصَفَوَك ن ةَك َفَنَۡضةُب َينُمُۡل َيَّل 

َ
ن

َْسةفةَي  َك مُّ  : (2   د وال   إعراهبا وولة (1 ﴾َٰءََوم 
 .م  ال اعل أي: ها  نيمرصلب على احلاى   ه  ا ( أ األوى:    
 لص. م على   ه  ا (أ  الينددددا :    
 .على ال رف مرصلب  ه  ا ( أ الينال :   
وال  دددددير: أ رصدددد ل اعدددد  نصدددد ل، مصدددددر   معدددد  ياددددرب; ألنددددص   هدددد  ا ( أ الرابدددد :   
 .عر م
 ت للددص،  حمددلو ا     أ  ير صدد  علددى املصدددر املؤتددد ملاددمل  اجلملددة،  ي ددل  عاملددصاخلدداميت:  
ة  ﴿  عا :  .(4)ه(542  قالص اب  ع ية  (3 ﴾ُصَنَٱ َيهَّ

علدى ووملدني. إمدا  وهد  ا  واز ار السدعد الرصد  علدى ال ر يدة     سد، قدلى ال خمادري:" 
وإمدا اعد  اجلاند  علدى معد :  مصدر م  ه ل عرص: إذا أعر ، مر ص  على أنص م على لدص،

. و عادددة ، وامددا وان ددا  لى:  ددعص وان ددا  ،  ير صدد  علددى ال ددرف تمددا   ددأ رر يددص عددر م وان ددا  
ل مجدد   ُ و  اددلة ال ددرالة ووددص هزددر: واددل أ  ي ددل    يدده ُهدد، بالاددم قددرالة مدد  قددرأ: هدد  ا  

[ ا ي عدد على ووملدنيشيد  قداى:"] ،(5 "لف، وير ص  على احلداى، أا: هدا  ني معر دني ُ هُ 
ر اعد  اسدم ال اعدل...، بلوص  ال  ال أ  ي ل  شا   اع  معر ني; م  ا ص على تدل  املصدد

                                 
 .5 ، اتية:ال ةزُرفسلرة ( 1 

، 5/46، وانيدددرر الدددلوي 4/237، وال اددداف2/649، وماددد ل إعدددراب ال دددره 4/65ير دددر: إعدددراب ال دددره  للر ددداس( 2 
، و  سدددددددد، 5/86  سددددددد، ال ياددددددداوي، و 16/63و  سددددددد، ال دددددددر، ، 5/544، وال  ددددددداب ال ريدددددددد2/1137وال  يدددددددا 
، و ددد ل 8/41، وإرشدداك الع دددل17/229، والل ددداب9/572، والددددر املصددل 9/359ال  دددر انيدديط، و 3/265 الرسدد 
 .13/65، وروف املعا 4/627ال دير

 .88 :م  اتية ،الرملسلرة ( 3 

 .5/46انيرر اللوي ( 4 

،  : ب  علرةب  عم،، ومشيل شسا  ب  ع د الره  الا غ ، والسميط الة قر وا  ، 4/237ال اافبال نس ة    (5 
 .13/65، وروف املعا 9/359، وال  ر انييط135، وخم صر اب  زالليص2/292إعراب ال رالا  الس  
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وإمنا ول  احلاى   قرالة  ه  ا ( بالام; أل  ال خ يه ن  ة سرية شائعة، وباجلملة  الام   
 .(1 حي مل املصدر  ال يصلل للم على لص،  للا نؤيد ال ر ية"

م عدل   لدص، أو ظر دا   هد  ا ( ال خماري حي ج ب رالة  ه  ا ( بالام على ولا  أ  ي ل   
  نر يدددص عدددر م وان دددا (، أو الرصددد  علدددى احلددداى اعددد   هدددا  ني(، واز دددار السدددعد علدددى معددد 

 .ال ر ية
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 ال سم األوى: از يارا ص كراسة  ليلية/ ال صل األوى: از يارا ص   األ ال

128 128 128 128 

 :رابعاً: المفعول ألجله
املصدددر امل ملددم علددة املادداره لعاملددص   اللقدده  امل عددلى ألولددص ويسددمى امل عددلى لددص واددل: ــــ1
ا عد  األلدده والددالم أ  ي ددل  جمددرك  أشدداا:  لدص  ال ددة أشددلاى:، و وئده ر  ددة  يددكفددل:  ،وال اعدل
وتلملددا خددل  أ  ، اوالينالدد : أ  ي ددل  ماددا   ، والينددا : أ  ي ددل  حملددى بدداألله والددالم، وام ددا ة

ُ ﴿ :،  و  قللص  عدا (1 جتر شرف ال عليل ة اونُلََك يُبَاي  ُُ َُۡكَۡل َر أ اَك َٓ  َۡ ِةَ ُ ة َٰءَا َهَل َينَ
َ
َ َيَٰٓ

ة   ُ َفََتَ   نَُمَۡل لََعَ
َ
لة ن ُُ ًُّ ةَن َيه ََََۡك م  أ َك َٓ يً ِۖ  مةن  بَشة     َتُقوهُواْ َمَك  .   دد  عددك (2 ﴾ َٱََّل ََاذة

 : (3 إعراب  املصدر املؤوى  أ    لللا( عرد معريب ال ره  على الر ل اتيت
األوى: أ  املصددر املددؤوى   حمددل نصدد  م عددلى ألولدص، شددلف املادداف وإقامددة املادداف   

 ا.إليص م امص، أي: ترااة أو خما ة أ    للل 
 الينا : أ  املصدر املؤوى مرصلب بر ع اخلا   أي: لئال   لللا.  

 .(4 "ترااة أ    لللاقاى ال خماري:"  
وي ددلى السددعد:" يادد، إ  أنددص   ملقدد  امل عددلى لددص ل للددص:  وددالتم رسددللرا( ل لنددص   معدد  

د مد    ددير ل د    بد ،ولل ا ي در املااف وا  شدلف الدالم بدال  لويدلأرسلرا إلي م رسل  ، 
 .(5 أي: لئال   لللا ما والنا م  با، يعلمرا تي ية الع اكة" ، 

 ويلا  ال اش  إ  ولا  ال للني، إ  أ  األوى أقلا; أل    (     اك مامرة.

                                 
، 198، وشدددددددرف ابددددددد  الرددددددداظم2/671، وشدددددددرف ال ا يدددددددة2/196، وشدددددددرف ال سدددددددمليل1/449ير دددددددر: شدددددددرف امل صدددددددل( 1 

، 2/654، و ل ددديل امل اهدددد7/232، وال دددلييل3/1383ر اددداف الادددرب، وا1/179، وال ردددا 1/264واللم دددة
، وشدددرف 1/481، وشدددرف األمشدددل 3/267، وامل اهدددد الادددا ية2/187، وشدددرف ابددد  ع يدددل1/364وإرشددداك السدددالك

 .    2/222معا  الر ل، و 2/236، والر ل اللا 2/131، واهلم 1/519ال صريل

 . 19 :م  اتية، املائدةسلرة ( 2 

، وإعددددراب ال ددددره  2/162معددددا  ال ددددره  لل ودددداك، و 8/275  سدددد، ال دددد ي، و 1/313معددددا  ال ددددره  لل ددددرالير ددددر: ( 3 
، 2/24، و  سدددددددد، السددددددددمعا 7/321ال  سدددددددد، ال سدددددددديط، و 1/222، ومادددددددد ل إعددددددددراب ال ددددددددره 1/262للر دددددددداس

، 6/122و  سدد، ال ددر، ، 2/424، وال  دداب ال ريددد1/429، وال  يددا 2/173، وانيددرر الددلوي 1/619ال اددافو 
، وروف 2/31، و دد ل ال دددير3/21، وإرشدداك الع ددل7/266، والل دداب4/231، والدددر املصددل 4/214وال  ددر انيدديط

 .3/275املعا 

 .1/619ال ااف( 4 

 .257(: 1شاشية السعد ( 5 
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ةَفَتَية مةن َقَبلةَنَك ﴿ :قللص  عا ومرص  ـــ2 ئ
أ ُ َطَك ِةَ ُُ  لََعَ َلةَل َينَ

ُ
أ ن َك ََ   َتُقوهُوأاْ إةنَّ

َ
 (1 ﴾ن

وير  ددددق علددددى اددددلة اتيددددة مددددا ذترندددداة   اتيددددة السدددداب ة وارددددا يددددلتر السددددعد رأي ال ددددل يني 
لددص     وال صددريني شيدد  قدداى: "] ترااددة أ    للددلا[   ز ددال أ  ن دديت اددلا ال ددلى   يصددلل م عددل 

وال صددريل  علدى شددلف  ،أي لددئال   للدلا (،  ملدص ال ل يددل  علدى شدلف    ،ألن لردا بدل عدمددص
 .(2 "ة أ    لللاأي تراا ،املااف

 ال سائ ، وال رال م  ال ل يني هدالة علدى شدلف   (، تمدا أودا  ال درال ووملدا  هزدر ادل 
 .(3 وال لويل: وا  لا أ    لللا(، ا  لاددددددد  ب ا  م عل  (أ  أ  ي ل  
ۡة مَ  ﴿ ومرص قللدص  عدا : ـــ3 َع ََ ِةَ َُ  إةَّلَّ مةن   ٱَُواْ َينَ

ُ
ةيَن ن َُۡهُۡل َٱَمَك َيَخَتلََف َيَّلَّ أ اَك َٓ َك 

َغَ  ا ََِيَنُمَۡل   ََ  :(5   د وال   إعراب  بغيا ( از الف بني املعربني على الر ل اتيت (4 ﴾َينَعةلَُۡل 
وال  دددير: ومددا از ل ددلا إ   ،وا سدد ينرال م ددرك (از لدده العامددل  يددص  لددص، أنددص م عددلىاألوى:   

بعدد  بيدرملم إ  مد   لا ال  اب بغيدا  وما از له اللي  أو   قاى األز ا: املع  و  ،لل غ    لغ،ة
 (.ما والام العلم

كى  (ومددا از لدده أنددص مرصددلب علددى املصدددر، والعامددل  يددص م دددر، تلنددص ملددا قيددل: الينددا :   
 ، أي:  وما از له( اع   وما بغى(.على مع : وما بغى،  ملل مصدر

                                 
 .156 :م  اتية ،األنعامسلرة ( 1 

 .295(: 1شاشية السعد ( 2 

، ومعدددددا  ال دددددره  11/6، و  سددددد، ال ددددد ي1/317 دددددره  لألز دددددامعدددددا  ال، و 1/366ير دددددر: معدددددا  ال دددددره  لل دددددرال (3 
، و  س، 8/544ال  س، ال سيط، و 1/278، وما ل إعراب ال ره 2/41إعراب ال ره  للر اس، و 2/316لل واك

، 14/187م دددا يل الغيددد ، و 1/316إخدددا  ال يدددا و ، 2/365وانيدددرر الدددلوي ، 2/81ال اددداف، و 2/158السدددمعا 
ال  دددددددددر ، و 1/551  سددددددددد، الرسددددددددد  ، و 7/144و  سددددددددد، ال دددددددددر، ، 2/727ال ريدددددددددد ، وال  ددددددددداب1/551وال  يدددددددددا 
، 2/531، و  سددد، الينعدددال 3/191  سددد، الريسدددابلري، و 8/522، والل ددداب5/229، والددددر املصدددل 4/695انيددديط

 .4/313، وروف املعا 2/215  ل ال ديرو 

 .19 :م  اتية ،هى عمرا سلرة ( 4 

، ومادد ل 1/148، وإعددراب ال ددره  للر دداس1/387، ومعددا  ال ددره  لل ودداك1/214ير ددر: معددا  ال ددره  لألز ددا( 5 
، 1/248، وال  يا 7/172م ا يل الغي ، و 1/186، وإخا  ال يا 5/122ال  س، ال سيط، و 1/152إعراب ال ره 

 ، وروف5/118، والل اب3/91، والدر املصل 2/367ر انييط، وال  4/44و  س، ال ر، ، 2/28وال  اب ال ريد
 .2/114املعا 
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از ل ددلا إ    تلنددص قيددل: مددا   (الددلي  أنددص مصدددر   حمددل نصدد  علددى احلدداى مدد  الينالدد :   
 الة احلاى، وا س ينرال م رك.

مددا تددا  ذلددك ا زدد الف و  دداار اددؤ ل اددلا  واددؤ ل  يبيددرملم أ بغيددا   قدداى ال خماددري:"
  و ي ددؤ  مددرملم للرئاسددة وش ددلة الدددنيا، واسدد   اع تددل  ريددق ناسددا   بيددرملم و،ل ددا   اددلا  إ  شسدددا  

 .(1 "أع اهبم،   ش ملة   امسالم
[ ع دده علدى  شسددا ( واددل مد  ق يددل: مدا وددال  إ  ة   امسدالم  شدد مل وقداى السدعد:"]

 يدن   عمرو، يرك أ   بغيا ( م على لص ملا كى عليص  ما( و إ ( م    دل  ا زد الف بعدد جمد ل 
 .(2 العلم تما   لى: ما  ربه  يدا  إ   لكي ا  "

  الددراول   ي  ددني مدد  زددالى سدديا  اتيددة أ  سدد   وقددلع ا زدد الف اددل ال غدد ، وعليددص  ددإ
 إعراب  بغيا ( أ  ي ل  م عل   ألولص.  

 ومدد  ملا دد  ازدد الف املعددربني حمددل املصدددر  أ   اددللا( مدد  امعددراب   قللددص  عددا : ـــــ4
 ﴿   ْ لُّوا   ََضة

َ
ُ نَُمَۡل ن ُ َيهَّ ة  :(4 ولص  ال ة أووص (3 ﴾يُبَي 

ماددداف   دددديرة: علدددى شدددلف  لدددصم عدددلى (   حمدددل نصددد  أ   ادددللااألوى: أ  املصدددر    
 .ي ني اهلل أمر ال اللة ترااة أ   اللا  يملا

الينا : أ  املصدر  أ   اللا(   حمل ور على   دير شلف الالم وال  دير: لئال  اللا،   
 وال قلى ال ل يني.

واملعد : ي دني اهلل (، ي دنيلل عدل   بص م على الينال : أ  املصدر  أ   اللا(   حمل نص   
  الل م.ل م 

                                 
 .1/346ال ااف (1 

 .2/641  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (2 

 .176 :م  اتية ،الرسالسلرة ( 3 

اب   دال، وشدرف 1/254، وإعراب ال ره  للر داس2/136، ومعا  ال ره  لل واك1/297ير ر: معا  ال ره  لل رال (4 
، 1/518، و  سددددددد، السدددددددمعا 7/214ال  سددددددد، ال سددددددديط، و 1/215وماددددددد ل إعدددددددراب ال دددددددره ، 1/137للسددددددد،ا 

، 2/393، وال  داب ال ريدد1/414، وال  يدا 11/275، وم دا يل الغيد 2/142، وانيدرر الدلوي 1/599ال اافو 
، 6/477، واملغدين4/176، والددر املصدل 4/152ال  ر انيديط، و 2/112  س، ال يااوي، و 6/29و  س، ال ر، 

    .3/218، وروف املعا 1/627، و  ل ال دير2/264وإرشاك الع ل ،2/536  س، الريسابلري، و 7/157والل اب
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 .(1 "ترااة أ   اللا أ   اللا م على لص. ومعراة: ال خماري:" قاى
ومد  األقدلاى الدت د ذترادا از دار السددعد ال دلى األوى ب للدص:" ]أ   ادللا م عدلى لددص[; أل  
وعلص م عل   بص اع  ي ني اهلل أ   اللا، لئال   علا   الادالى، وأمدا علدى   ددير املاداف أي:  

ع  إليص،   لصد ة شدلف الدالم، وم رداة علدى أ  شدلف   ( أي: ترااة أ   اللا،  لرولع امل
أ     ادددددددللا مدددددددلا  ال دددددددل يني، و  ير ددددددداة ال صدددددددريل  ل عددددددددة وقل دددددددص بالرسددددددد ة إ  شدددددددلف 

 .(2 املااف"
بددنية معدد  ال اللددة وذتددر  –سدد  انص و عددا   –وبددالر ر إ  ماددمل  اتيددة ال روددة  ددإ  اهلل 

 ددالراول عرددد ال اشدد  مددا ذادد  إليددص السددعد و دد،ة   أ  سدد   ذلددك زل ددا  مدد  الادداللة وعليددص 
 املصدر  أ   اللا(   حمل نص  م على لص لل عل  ي ني(; ألنص و   أ  ي   ولابا  لسؤاى.

ااَكرةَٰءَُة ﴿از لدده املعربددل    تلمددت  ودد ال، ون ددا  (   قللددص  عددا :  ـــــ6 ااَكرةُق َٱَيهسَّ َٱَيهسَّ
ُعوأاْ  ََ َۡ  فَٱَق أ َلا َٓ َك  ََ َيُم ۡة يَ
َ
َك َكَسَبَك َََكَُل   أ ََ ة ةَن َيِ ة   م   :(4 على أقلاى (3 ﴾هَّ

 والر اى. م على م  أولص أي: ألول اجل التال  م   و ال، ون ا  (   أ األوى:   
 ، ون للا هبما.على املصدر ب عل م در أي: وا و ا ا مرصلب أهنماالينا :   
 ني هبما.، أي جما ي  ومر لعلى احلاى ا مرصلبما أهنالينال :   
الرابددد : أهنمدددا مرصدددلبا  علدددى املصددددر هدددال  علدددى املعددد ; أل  معددد    ددداق علا(: ودددا وام   

 ون للا هبم.
 اخلاميت: أ   ن ا  ( بدى م   و ال(.  

                                 
 .1/599ال ااف (1 

 .251(: 1شاشية السعد ( 2 

 .38 :م  اتية ،املائدةسلرة ( 3 

ماددد ل إعدددراب ، و 4/62، الينعلددد   سددد، و 1/267، وإعدددراب ال دددره  للر ددداس2/174ير دددر: معدددا  ال دددره  لل وددداك (4 
، 11/356وم دا يل الغيد  ،2/189، وانيدرر الدلوي 1/632ال اداف، و 7/373ال  سد، ال سديط، و 1/225ال ره 

ال  ددددددددر ، و 2/126، و  سدددددددد، ال يادددددددداوي6/174و  سدددددددد، ال ددددددددر، ، 2/439، وال  دددددددداب ال ريددددددددد1/436وال  يددددددددا 
، وروف 2/46، و ددددددد ل ال ددددددددير3/35ك الع دددددددل، وإرشدددددددا7/324، والل ددددددداب4/264، والددددددددر املصدددددددل 4/255انيددددددديط
 .3/313املعا 
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 ومددد  األقدددلاى السددداب ة جندددد أ  ال دددلى األوى ادددل مدددا از دددارة السدددعد ملا  دددا  ال خمادددري ب للدددص:
ع ده إشدعارا  بدل  ال  د  للجد ال، وال  د  علدى قصدد اجلد ال "]و ال  ون ا   م على هلما[،  ُره ال

 .(1 لل ر يل واملر  م  املعاوكة"
 ن دددا  (   سددديا  اتيدددة ي  دددني لل اشددد  أ  ال دددلى األوى ادددل وبدددالر ر إ  مل ددد   وددد ال ( و

 الراول; أل  س   ال    ال اجل ال وال ر يل هبما.
َ ﴿ومرص ما وال   قللص  عا :ـــ 5 َۡ َخْسة َفَم اَٰءَ َُ ُهَۡل  َۡ َٱَلُ

َ
ةيَن َقَتلُوأاْ ن  َيَّلَّ

ةَغَ ة    :(3 ،   د از له املعربل    ملق   س ملا ( امعرايب على وولة(2 ﴾ يةلَم  ِ

 األوى: أنص م على ألولص، أي: للس ص.  
 الينا : أنص مرصلب على املصدر ل عل حملوف   ديرة: س مللا س ملا .   
 الينال : أنص مرصلب على احلاى.  

واز ار السعد اللوص األوى ملا  ا  ال خماري ب للص:" ]خل ة أشالمملم[ ياد، إ  أ   سد ملا ( 
 .  (4 م على لص"

 ويلا  ال اش  إ  ما از ارة السعد; لص ة وقلعص ولابا  ع  سؤاى وبيانا  لس   ال  ل. 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .261(: 1شاشية السعد ( 1 

 .141 :م  اتية ،األنعامسلرة ( 2 

ال  سددد، ،  و 1/274، وماددد ل إعدددراب ال دددره 2/35، وإعدددراب ال دددره  للر ددداس2/295ير دددر: معدددا  ال دددره  لل وددداك (3 
، والددددددر 4/662، وال  دددددر انيددددديط2/715ريددددد، وال  ددددداب ال 1/543، وال  يدددددا 2/72ال اددددداف، و 8/469ال سدددديط
 .4/281، وروف املعا 2/191، و  ل ال دير3/191،  وإرشاك الع ل8/465، والل اب5/187املصل 

 .292(: 1 شاشية السعد( 4 
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ۡ  ﴿ ومرص قللص  عا :ـــ 7 َة َُذٱاْ َمَسا
ةيَن َيَّتَّ ار  َٱَيَّلَّ َ شيد   عددك إعدراب تلمدة  (1 ﴾ا ا ۡضة

 :(2   رارا ( على الر ل اتيت

 أنص م على م  أولص أي: ماارة مزلاهنم.األوى:   
  رارا .أي: يارو   ل عل حملوف، على املصدرية مرصلب صالينا : أن  
 قالص أبل ال  ال. ( ا لل عل  أنص م على  ا  ل الينال :  
 .أي: ا لوة مااري  مزلاهنم (ا لوا  ل: أنص مصدر   مل   احلاى م   اعراب ال  

 .(3 واز ار السعد األوى والينا  ب للص:"  رارا  م على لص، أو مصدر حملوف ال عل"
وبددالر ر إ   عدددك امعددراب يددرا ال اشدد  أ  األنسدد  مدد  اللوددلة السدداب ة اددل األوى; ألنددص 

 ي ني س   ا اذام املسجد بإحلا  الارر بإزلاهنم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .117 :م  اتية ،ال لبةسلرة ( 1 

ال  سدد، ، و 1/336ه ، ومادد ل إعددراب ال ددر 2/134، وإعددراب ال ددره  للر دداس2/468ير ددر: معددا  ال ددره  لل ودداك( 2 
، وال  دداب 2/661يددا ، وال  16/146، وم دا يل الغيدد 3/82، وانيددرر الددلوي 2/311ال ادداف، و 11/45ال سديط
، 6/121، والددر املصدل 5/513ال  در انيديط، و 1/719  سد، الرسد  ، و 8/254، و  س، ال در، 3/319ال ريد

 .6/18، وروف املعا 4/111، وإرشاك الع ل11/213والل اب

 .333(: 1 شاشية السعد( 3 
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َعُمَۡل رََۡحَة  ﴿ ومرص تلم ا  رهة وذترا(   قللص  عا : ـــ8 م َٱمةَثلَُمۡل مَّ ُُ َهلَ
َ
مأ ن َٱَٱَهَبَنَك ََلُ

نَ 
َ
ْٱِلة َيَۡل

ُ
ُى ۡلة ًَ ةنََّك َٱذةَك  :(2   د وال   إعراهبما قل   (1 ﴾ َبُ ة م 

 هنما م على لص، أي:  علرا بص ذلك للرهة ول لترة ذوي الع لى.أاألوى:   
 هنما مرصلبا  على املصدرأ الينا :  

م عدلى هلمدا[،   رهة مرا وذتدرا واز ار السعد األوى عرد   س، قلى ال خماري ب للص:" ]
 .(3 م على هبما، إذ   مع  للا ص اللترا ألوق األل اب"

واألنسدد  مدد  ال ددللني اددل مددا از ددارة السددعد وذادد  إليددص  دد،ة بلهنمددا م عددلى هلمددا; ألهنمددا 
 وا ص اهلل لص.ي يرا  س   ما 

 
 
 

                                 
 .43 :، اتية سلرة ( 1 

، 2/626، وماددددددد ل إعدددددددراب ال دددددددره 3/312، وإعدددددددراب ال دددددددره  للر ددددددداس4/335ير دددددددر: معدددددددا  ال دددددددره  لل وددددددداك( 2 
، 3/158  سدد، الرسدد  ، و 5/429، وال  دداب ال ريددد2/1112، وال  يددا 4/518، وانيددرر الددلوي 4/97وال ادداف

و ددددددددد ل  ،5/612  سددددددددد، الريسدددددددددابلري، و 16/431، والل ددددددددداب9/381 ، والددددددددددر املصدددددددددل 9/163ال  دددددددددر انيددددددددديطو 
 .4/511ال دير

 .547(: 2 شاشية السعد( 3 
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 :خامساً: االستثناء
ــــ 1 مددد  أندددلاع ا سددد ينرال مدددا خدددل   يدددص الرصددد  وال ددددى، وذلدددك إذا تدددا  ال دددالم  امدددا   ددد، ــ

َٱَماان ﴿ :ومدد  ذلددك قللددص  عددا  ،(1 ملودد ، واددل أ  ي ددل  ال ددالم مسدد لقا  بر دد  أو اسدد  ملام
ََرُهة  ةلَّةة إِة ًََغُ  َين م  َُ َنَفَسا ۧيَ افة َُ م  َۡل إةَّلَّ َمن  وللر دليني ووملدا    إعدراب  مد  ، (2 ﴾ُُ

 :(3 س ص(  ا
 م  الام،   ير  .   حمل الر   على ال دى( ِم   ِسَ صِ األوى: أ     
 الينا : أ   م  س ص(   حمل الرص  على ا س ينرال.  

ومدد  سدد ص   حمددل الر دد  علددى ال دددى مدد  الاددم،   ير دد ، وهددل ال دددى  قدداى ال خماددري:"
 (4 " ، ملو  أل  م  ير  

[ يعدددين علدددى اللودددص املخ دددار، وإ   الرصددد  علدددى   حمدددل الر ددد  علدددى ال ددددى قددداى السدددعد:"]
 .(5 ا س ينرال حم مل"

 السعد از ار األوى، وذا  إ  اش مداى اليندا ، وادلا كليدل علدى ودلا  الدلوملني، وادل مدا 
تا  املخ ار ال ال دى يلزل بص ال اش  لعدم املان  م  ا ق صار على أشد ا كو  اتزر، وإ   

  يجل  الرص  وال دى; أل  ال الم  ام  ، ملو .

                                 
شددرف ابدد  ، و 2/279شددرف ال سددمليل، و 2/58، وشددرف امل صددل1/224، وال دددي 66، واللمدد 4/389ير ددر: امل  ادد  (1 

، وأو دددددددل 8/211، وال دددددددلييل3/1517ار اددددددداف الادددددددرب، و 1/197، وال ردددددددا 1/465، واللم دددددددة215الرددددددداظم
، وامل اهددددددد 5/2136 مليددددددد ال لاعددددددد، و 2/212، وشددددددرف ابددددد  ع يددددددل1/383إرشدددددداك السددددددالك، و 2/225املسدددددالك
، ومعدا  2/321، والر دل الدلا 2/248، واهلمد 1/542، وشدرف ال صدريل1/513شرف األمشل و ، 3/353الاا ية
 .2/253الر ل

 .131 ، م  اتية:ال  رةسلرة ( 2 

  سدددددددددد، ، و 1/385، وال  دددددددددداب ال ريددددددددددد1/116، وال  يددددددددددا 4/61ا يل الغيدددددددددد ، وم دددددددددد1/189ير ددددددددددر: ال ادددددددددداف (3 
، 6/92، واملغددددددين2/121، والدددددددر املصددددددل 1/628ال  ددددددر انيدددددديط، و 1/131، و  سدددددد، الرسدددددد  1/116ال يادددددداوي
 .1/385، وروف املعا 1/167  ل ال دير، و 1/415  س، الريسابلري، و 2/495والل اب

 .1/189ال ااف( 4 

 .2/415وى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،   يق اجل ل األ (5 
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ْ ﴿قللددص  عددا : ـــــ2 ااوا َُ ةيااَن َظلَ ااٌة إةَّلَّ َيَّلَّ ََّ ةلنَّااَكسة َيلَااَ ُمَۡل ُح َااَلَّ يَُمااوَ  ه  ِلة
 .(1 ﴾مةَنُمَۡل  

 :(2 از له املعربل    إعراب  إ  اللي ( على الر ل اتيت
ومعرداة لدئال ي دل  شجدة ألشدد مد  اليملدلك إ  ، ال خمادري صالأنص اس ينرال م صل، قاألوى:   

 للمعاندي  مرملم 
 .ع يدة لأبقالص ، اع  اللاو العا، ة (إ   أ ة الينا :   

 .أي: بعد اللي  ظلملا، اع  بعد (إ   أ ة الينال :   
ألندص  ;عردد ال دل يني (بدلددددددد  وب، عرد ال صريني (ل    ددددددددددص اس ينرال مر    ي در بنة أالراب :   

 .اس ينرال م   ، األوى وال  دير: ل   اللي  ظلملا
وأوددا  ق ددرب أ   ،وان  اعددا     حمددل نصدد  علددى ا سدد ينرال، علددى ال ددللني ا صددا    (الددلي  و
 (.علي م م   م، اخل اب      مل   ور بد    اللي ( ي ل  

ب للدددص:" يعدددين بدددص  (3 ال مددد  الرددداس"اسددد ينرإ  الدددلي  ظلمدددلا  وي دددني السدددعد قدددلى ال خمادددري:"
 .(4 ال دى; ألنص املخ ار   تالم  ، ملو ،  ي ل  جمرورا ، وحي مل الرص  على ا س ينرال"

ومددد  زدددالى تدددالم السدددعد ي  دددني ملا   دددص ملدددا ذاددد  إليدددص ال خمادددري، واش مددداى الرصددد  عردددد 
امللهددلى  الددلي (   حمددل السددعد علددى ا سدد ينرال، وال اشدد  ويددل إ  مددا ذا ددا إليددص   أ ة ا سددم 

ودددر بددددى مددد  الرددداس; ألندددص املخ دددار   تدددل تدددالم  دددام  ددد، ملوددد ، مددد  اش مددداى الرصددد  علدددى 
 ا س ينرال; إ  أ  ال دى أرول و  ا  لل اعدة الر لية.

                                 
 .151 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 1 

، 2/687  سدد، ال دد ي، و 1/162معددا  ال ددره  لألز ددا، و 1/61جمددا  ال ددره ، و 1/89ير ددر: معددا  ال ددره  لل ددرال( 2 
، 3/419، وال  سدد، ال سدديط2/15  سدد، الينعلدد ، و 1/85، وإعددراب ال ددره  للر دداس1/226معددا  ال ددره  لل ودداكو 

، 1/225، وانيددددددددددددددرر الددددددددددددددلوي 1/216ال ادددددددددددددداف، و 1/182، و  سدددددددددددددد، ال غددددددددددددددلي1/154و  سدددددددددددددد، السددددددددددددددمعا 
و  سددد، ، 1/411، وال  ددداب ال ريدددد413، وال  يدددني1/128، وال  يدددا 4/121، وم دددا يل الغيددد 1/216وامنصددداف
، والددددر 518، واجلدد 2/42ال  ددر انيدديط، و 1/142الرسددد   ، و  سدد،1/113  سدد، ال يادداوي، و 2/169ال ددر، 
، 1/333  سددددددددددد، الينعدددددددددددال ، و 5/62الادددددددددددا ية ، وامل اهدددددددددددد3/67، والل ددددددددددداب1/472، واملغدددددددددددين2/178املصدددددددددددل 

 .1/415، وروف املعا 1/181، و  ل ال دير2/271اهلم و 
 .1/216ال ااف( 3 

 .2/442لى ال ااف لل خماري، مرو  سابق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  ع (4 
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َٱ  ﴿ ومردص إعدراب  إ  قلديال (   قللدص  عدا : ـــ 3 ََ ا َُ َطَعَنَك َٱَي
َ
َةَعَنَك َٱن َُ ُمَۡل َٰءََكهُواْ  نَّ

َ
َٱهََو أ

َََك ٱَ  ًَ ان نََّعاَنُمُۡل َينَََكَ  َخاَ   َيَُظ َٰءَاَوَم َٱَلُمة
َ
َُّماَۡل َٱن ةُمَفاًةهةَۡل فَاََل يَُؤمةُناو َ ا ه ِ ُ  هَّ

 :(2  ال ة أووص  د وال   إعرابص  .(1 ﴾ إةَّلَّ َٰءَلة َل   
 واملراك بال ليل ع د اهلل ب  سالم وأ رابص.  ( ال يؤمرل  أنص مس ين  م  الام،    األوى:
 .قليال   أنص ه ة ملصدر حملوف أي: إ  إوانا   الينا :

مرملم،  إهنم همرلا  أي: لعرملم اهلل إ  قليال   (لعرملم أنص مرصلب على ا س ينرال م  الينال : 
  لم يلعرملم. 

إودداهنم ادد     يع ددل بددص، واددل رتي ددا    ددعي ا   يأ قلدديال    ددال يؤمرددل  إ  إوانددا  قدداى ال خماددري:" 
 .(3 "مرملم قد همرلا أو إ  قليال  ...، أو أراك بال لة العدم زل ملم م  ت رام بغ،ة،

[  دددإ  قيدددل:  ي دددل  اسددد ينرال مددد   دددم، ال اعدددل    ددد، مدددرملم أو إ  قلددديال   وقدداى السدددعد:"]
امللوددد ، و يدددص ا  دددا  ال دددرال علدددى  ددد، املخ دددار مددد  أ   دددم،    يؤمردددل ( للدددلي  زدددلهلم اهلل 

 ليسلا مرملم. وأبعدام ع  أل ا ص، وال ليل اللي  همرلا
قلرا: بل اس ينرال م   م،  لعرملم( املر   عليص   ال يؤمرل ( أي: إ  ال ليدل مدرملم  إندص ا 

 .(4 يلعرملم   مرلا"
وضددا سدد ق ذتددرة مدد  األووددص امعرابيددة از ددار السددعد الينالدد  واددل األنسدد    رأي ال اشدد ; 

اللوددص الر دد  علددى   ملودد  أل  ال ددالم  دد،مدد  وددلا  اللوددص الينددا ، أمددا اللوددص األوى  اددعيه; 
 ، م  ولا  ا س ينرال.ال دى
 
 
 

                                 
 .46، م  اتية: الرسالسلرة  (1 

، و  سدددد، 1/199، ومادددد ل إعددددراب ال ددددره 2/114، ومعددددا  ال ددددره  للر دددداس2/59ير ددددر: معددددا  ال ددددره  لل ودددداك (2 
در ، وال3/664، ال  ر انييط2/279، وال  اب ال ريد1/364، وال  يا 11/94، وم ا يل الغي 1/433السمعا 
 .3/47، وروف املعا 1/548، و  ل ال دير2/184، وإرشاك الع ل6/411، والل اب3/699املصل 

 .1/518ال ااف (3 

 .227(: 1شاشية السعد  (4 
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ا﴿ ومردص تلمدة  إ  ز دل(   قللدص  عدا :دد ــــ4 َُ ة   َيَقُتاَل ُمَؤمةَناَك إةَّلَّ َٱَماَك َنَ  ه
َ
َؤمةٍن ن

 :(2 أربعة أووص.   د وال   إعراهبا (1 ﴾َك      َخَط 
 .م صل إ  أريد بالر   ال  رااس ينرال : أنص األوى

  .إ  أريد بالر   معراة، وال قلى اجلممللر(، ل    اع  (إ و  ،نص اس ينرال مر   أالينا :  
  .الينال : أنص اس ينرال م رك

 .و  ز ل عمدا   وال  دير: وما تا  ملؤم  أ  ي  ل مؤمرا   (و  اع   (إ  أ    ل  الراب : 
ا ير غد  لدص أ  مد ي: دإ  قلده: مب ان صد  ز دل؟ قلده: بلندص م عدلى لدص، أ قاى ال خمادري:"

اعدددد    ي  لددددص   شدددداى مدددد   وخددددل  أ  ي ددددل  شدددا    خ دددل وشدددددة.لي  لدددص لعلددددة مدددد  العلددددل إ  ل
 .(3 "ز ل ، وأ  ي ل  ه ة للمصدر إ  ق ال  لاألشلاى إ    شاى اخل 

[ قد  لام بعاملم أنص اس ينرال مر  د ; أل  امل صدل يددى علدى بلنص م على لص قاى السعد:"]
وأ  للمؤم  ذلك،  از ار أنص على أهل ا س ينرال أعين امل صل، وادل م درك، ولا  ال  ل ز ل، 

م على لدص، أو شداى، أو مصددر، و  يلد م ودلا  ال  دل شدرعا ; أل  معرداة أ  مد  شدل  املدؤم  أ  
 .(4   ي  ل إ  ز ل "

ووا دددق ال خمادددري   أوودددص نصددد   ز دددل(، ويدددرا ال اشددد   السدددعد از دددار اللودددص الينالددد ، 
 د األووص امعرابية   نص   ز ل(. األزل بلش

 

                                 
 .92، م  اتية: الرسالسلرة  (1 

، ومعددددا  ال ددددره  1/232، وإعددددراب ال ددددره  للر دددداس2/91، ومعددددا  ال ددددره  لل ودددداك7/315ير ددددر:   سدددد، ال دددد ي (2 
، 1/548، وال ااف1/675، و  س، ال غلي1/461، و  س، السمعا 3/359، و  س، الينعل 2/158ر اسلل

، 2/321، وال  داب ال ريدد1/381، وال  يدا 11/175، وم دا يل الغيد 1/252، وإخا  ال يدا 2/92وانيرر اللوي 
، والدددددددر 4/19يط، وال  ددددددر انيدددددد1/383، و  سدددددد، الرسدددددد  2/91، و  سدددددد، ال يادددددداوي5/312و  سدددددد، ال ددددددر، 

، 2/215، وإرشددداك الع دددل2/276، و  سددد، الينعدددال 2/471، و  سددد، الريسدددابلري6/557، والل ددداب4/69املصدددل 
 .3/118، وروف املعا 1/574و  ل ال دير

 .1/548ال ااف (3 

 .237(: 1شاشية السعد  (4 
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ا سددد ينرال امل صدددل مدددا تدددا  مددد  ودددريت املسددد ين  مردددص، واملر  ددد  مدددا ا ي ددد  مددد  ودددريت  ــــــــ6
ودا  نصد ص علدى ا سد ينرال وودا  إ  اعدص ملدا ق لدص   امعدراب وادل   إ  تدا  م صدال  املس ين  مرص، 

بدين  ديم  دإهنم قدد ي  عدل     د،  إ   عني الرص  عردد مجملدلر العدرب وإ  تا  مر  عا   ،املخ ار
 ي للل : ما  يملدا  امخاب املر   ، املؤزر   املس ين  مرص بارط ه ة  ا س غرال عرص باملس ين 

  ،(1  ألنص يصل ا س غرال باملس ين  ع  املس ين  مرص، تل  ي اى: ما  يملا إ  و دد ;إ  و د إنسا 
اَوِل  ﴿ :م  قللص  عا  وقد از له املعربل     إ  م  رشم اهلل( يََوَم ََّل ُيَغِنة َمَوَِل َيان مَّ

ٱَ      َشَي  ُ   ٤١َك َٱََّل ُهَۡل يُنَرُ َۡل َيهَّ  : (3 ، على الر ل اتيت(2 ﴾إةَّلَّ َمن رَّحة
 م (   حمل نص  على ا سد ينرال، أو   حمدل ر د  علدى ال ددى مد  األوى: أنص م صل، و  

( األوى.الام، امل صل    يرصرو (، أو ع  لى ال دى م   مل  
 مد (   حمدل نصدد  علدى ا سدد ينرال علدى   ددير: ول دد  مد  رهملددم اليندا : أندص مر  دد ، و  

 اهلل،   حي اول  إ  م  يغين عرملم أو يرصرام.
:     يإ  م  رشم اهلل   حمدل الر د  علدى ال ددى مد  الدلاو   يرصدرو  أ قاى ال خماري:"

 .(4 "هص اهلل. وخل  أ  ير ص  على ا س ينرالور  م  العلاب إ  م  ر 
واز ار السعد األوى ب للص:" ]وخل  أ  ير ص  على ا س ينرال[ اع  ا س ينرال امل صدل مد  

وأمددا وعلددص  ،واو يرصدرو  علددى مددا اددل ال اعددة مدد  وددلا  الرصدد  واز يددار الر د     دد، امللودد 

                                 
ابد   ، وشدرف2/269ال سدمليل ، وشدرف2/52امل صدل شدرف، و 3/63، وشدرف ال  داب للسد،ا 1/291األهدلىير ر: ( 1 

، 2/212، وشددرف ابدد  ع يددل1/383إرشدداك السددالك، و 8/151، وال ددلييل3/1511ار ادداف الاددرب، و 215الردداظم
، 1/543شددددددددرف ال صددددددددريل، و 1/512األمشددددددددل شددددددددرف ، و 3/344، وامل اهددددددددد الاددددددددا ية5/2123و مليددددددددد ال لاعددددددددد

 .2/318، والر ل اللا 2/248واهلم 

 .42 -41 ، اتي ا :الدزا سلرة ( 2 

إعددددراب ال ددددره  ، و 21/52  سدددد، ال دددد ي، و 2/516، ومعددددا  ال ددددره  لألز ددددا3/42ير ددددر: معددددا  ال ددددره  لل ددددرال( 3 
، 21/117ال  سددددددددد، ال سددددددددديط، و 2/657ماددددددددد ل إعدددددددددراب ال دددددددددره ، و 8/355  سددددددددد، الينعلددددددددد ، و 4/88للر ددددددددداس

، 16/148  س، ال در، و ، 5/578، وال  اب ال ريد2/1147، وال  يا 5/75، وانيرر اللوي 4/281ال اافو 
، 9/627، والدددددددددددر املصددددددددددل 9/417ال  ددددددددددر انيدددددددددديط، و 3/293، و  سدددددددددد، الرسدددددددددد  5/113  سدددددددددد، ال يادددددددددداويو 

، ، وروف 4/662، و دددددددددد ل ال دددددددددددير8/65وإرشدددددددددداك الع ددددددددددل ، 6/116  سدددددددددد، الريسددددددددددابلري، و 17/331والل دددددددددداب
 .13/131املعا 

 .4/281ال ااف( 4 
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ى ولا  ش اعة املؤمرني   خ   مد  األقدرب إ  عل ال  أو اس ينرال م  مل  األوى لي ل  كلي    بد
ن ددر إ  أ  مدد  رهددة اهلل وإ  تددا  مدد   ا  ومدد  وعلددص مر  عدد ،و سددك باني مددل املروددلف ،األبعددد

 جعددل  ،أل  ظدداارة الرصددرة مدد  وملددة الع دداك ;وددريت املددل   لددييت اخددرك مدد  ش ددم   يرصددرو 
 .(1 "ة ناهرنصر اهلل   حي اك إ  ش اعة شا   و  املع  ل   م  رهة

ألندددص املخ دددار   تدددل تدددالم  دددام  ددد،  ا سددد ينرال   اتيدددة  دددام  ددد، ملوددد   ال ددددى أرودددل; 
 ملو ، م  اش ماى الرص  على ا س ينرال.

ِۖ ﴿ :ومردص قللدص  عدا  ــــ5 ٱَِلُ
ُ
َوََاَة َيَۡل ََ َ َُ إةَّلَّ َيه اَو ََ َ ،   دد ذتدر (2 ﴾ََّل يَُذٱَٰءُوَ  فة َمَك َيه

 : (3 األو ( وولاا  ا  املعربل    إعراب  إ  املل ة
 األوى: أنص مرصلب على ا س ينرال املر   .   
 الينا : ولا  الرص  وام  اع على ال دى على أنص اس ينرال م صل.  
 ..الينال : أ   إ ( اع  سلا  
 ه(، و ع ص الر ليل .311الراب : أ   إ ( اع   بعد( وال از يار ال  ي    
م دد   ب للددص:"، (4 "؟تيدده اسدد ينريه املل ددة األو  ":  وددلاب السددعد علددى قددلى ال خماددريو 

اعد  أندص   ده للمسد ين  احل دم املر د  عد  املسد ين   ،السؤاى على أ  ا س ينرال م  الر   إ  ا 
  لمدددا   وأمدددا مددد  وعدددل ا سددد ينرال ،وحمددداى أ  يين ددده للمل دددة األو  املا دددية الدددلو    اجلردددة ،مردددص
 ،ل   احلق ادل األو  ،، اع    يلوقل  ما سلا املل ة األو  م  املل ة  ال إش اى...ا  بالين

 .(5 وعليص قاعدة ال الم وزاهة الكتي "
                                 

 .622(: 2شاشية السعد ( 1 

 .     56 :م  اتية ، الدزاسلرة ( 2 

، وإعدددددراب ال دددددره  4/428معدددددا  ال دددددره  لل وددددداك، و 21/67  سددددد، ال ددددد ي، و 3/44ير دددددر: معدددددا  ال دددددره  لل دددددرال( 3 
، و  سدددد، 21/126ال  سددد، ال سددديط، و 2/658ماددد ل إعددددراب ال دددره ، و 8/357  سددد، الينعلددد ، و 4/91للر ددداس
، 212، وشددرف ابدد  الردداظم5/581وال  دداب ال ريددد، 2/1149وال  يددا ،4/183، و  سدد، ال غددلي5/132السددمعا 

، والدددددددددر 8/167، وال ددددددددلييل9/419ال  ددددددددر انيدددددددديط، و 5/114  سدددددددد، ال يادددددددداوي، و 16/154و  سدددددددد، ال ددددددددر، 
، و ددد ل 8/66، وإرشددداك الع دددل 17/336، والل ددداب1/551، واملسددداعد1/385،  وإرشددداك السدددالك9/631املصدددل 
 .13/134، وروف املعا 4/663ال دير

 .4/283فال اا( 4 

 .623(: 2شاشية السعد ( 5 
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ي ملدددر مددد  تدددالم السدددعد از يدددار ال دددلى األوى مددد  ودددلا ة ال دددلى الينالددد ، وويدددل ال اشددد  إ  
  ني أنص ن ى عرملم ذو  املل ،  مع  اتية  ا س ينرال املر   ; أل على الرص  ال لى األوى  

 .وأنص   يراهلم م  ذلك  ، ما   دم   الدنيا
 .(1 م  أنلاع ا س ينرال ما خ   يص الرص  وال ا س ينرال ال ام امللو ـــ 7
َك َتعَ ﴿ :و  قللدص  عدا   ََّ ة ۡأ  م  ا ًَ َِّنة َِ أ إَة َة ُة َٱَٰءََومةُۦة

َ
ََرُهة ُۡل ۡلة ٱَ  ِإَوَذ َٰءََكَل إِة ُۡ َّلَّ إ ةُِبا

ِنة  ًَ ََ ةي َف  :(3 إعراب  إ  اللي   ر ( على أقلاى   املعربني عدك  هرال  .(2 ﴾ َيَّلَّ
 (ضا  ع دو  م  قللص: األوى: أنص اس ينرال م صل   
 الينا : أنص اس ينرال مر    و إ ( اع  ل  .  
 الينال : أنص جمرور بد   ع  اجملرور ا .  
 إ ( هدددد ة اعددد    ددد،( علددددى أ   مدددا(   قللدددص:  ضددددا  ع ددددو ( ن ددددرة الرابددد : أ    دددل    

 ملهل ة. 
علددى أنددص اسدد ينرال مر  دد ،   الددلي   ددر   يددص  دد، ووددص: أ  ي ددل  مرصددلبا   قدداى ال خماددري:"

 .(4 "م  اجملرور ا  بد    وأ  ي ل  جمرورا   ،تلنص قاى: ل   اللي   ر   إنص سيملدي 
[ األووددص أ  وأ  ي ددل  جمددرورا  بددد    السددعد شيدد  ي ددلى:"] وال ددلى األوى اددل املخ ددار عرددد

 ر إ  أ  قللص:  إندين بدرال(   معد  نس ينرال; أل  ال الم ملو ، وتلنص على ا  ا  ي ل  مرصلب
الر  ، أي:   أع د، وبني ووص تلنص شاهال     ما يع دو ( لئال يص، ال دى  ل ا  بلهنم تانلا 

ا حيدد ج إ  ك دد  اللوددص األوى واددل خمدداله ذا  اهلل جلميدد  الددلوا ; يع دددو  اهلل مدد  أو دداهنم، و 
                                 

، 8/173، وال ددددلييل1/195، وال رددددا 1/465، واللم ددددة218، وشددددرف ابددد  الردددداظم2/281ير دددر: شددددرف ال سددددمليل (1 
، وشددرف 5/2131، و مليددد ال لاعددد1/383، وإرشدداك السددالك2/219، وشددرف ابدد  ع يددل2/669و ل دديل امل اهددد

     .2/319لا ، والر ل ال2/218، وشاشية الص ا 1/512األمشل 

 .27 -26 ، اتي ا :ال ةزُرفسلرة ( 2 

وال  سددد،  ،6/349للر ددداس معدددا  ال دددره ، و 4/71، وإعدددراب ال دددره  للر ددداس4/419ير دددر: معدددا  ال دددره  لل وددداك( 3 
، 5/551، وال  ددداب ال ريدددد5/52، وانيدددرر الدددلوي 4/246ال اددداف، و 5/98، و  سددد، السدددمعا 21/31ال سددديط

، والددددددر 9/367ال  دددددر انيددددديط، و 3/271، و  سددددد، الرسددددد  5/89  سددددد، ال ياددددداوي، و 16/76و  سددددد، ال دددددر، 
، 8/44وإرشددداك الع دددل، 5/178، و  سددد، الينعدددال 6/89  سددد، الريسدددابلري، و 17/251، والل ددداب9/582املصدددل 

 .13/76، وروف املعا 4/633و  ل ال دير

 .4/246ال ااف( 4 
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ألنص لييت باللوص; أل  املع     ورسص املس ين  مرص أو امل دى مردص ادل الددزلى  يمدا ادل مددللى 
 .(1 "الل   تما   لى:   مع لك إ  اهلل، و  قدا سلاة و   ،ة الا  ة احل ي ة وخمال  ملا
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  :سادساً: خبر كان
الر ددداة علدددى عددددم وقدددلع اجلملدددة ال عليدددة املصددددرة ب عدددل مدددا  زددد ا  عددد  األ عددداى  ا  دددق ـــــــ1

(; أل  معرااددا مردداف  للما دد ، أمددا  لددييت(  يجددل  لددييت وكام و اى وأزلا دداو الراقصددة    هددار 
ب:  لييت زلدق أ  يليت اخل   عال   ما يا  بارط أ  ي ل  ا ملا  م، الال  ت لى بع  العر 

اهلل أشدددعر مردددص(، واز لددده الر ليدددل    وقدددلع ال عدددل املا ددد  زددد ا    ب يدددة األ عددداى الراسدددخة، 
 لودددا  ال صدددريل  ذلدددك بددددو  اقدددكا  ال عدددل املا ددد  بدددددددددد  قدددد( ملدددا ورك   ال دددره  ال دددرا، وتدددالم 

" وتددددانلا : خماددددريقددددلى ال ، و  (1  العددددرب، واشددددكط ال ل يددددل  اقددددكا  ال عددددل املا دددد  بدددددددد  قددددد(
ل ردص  ;بغ،  قد( ضدا يلبداة الر داة ا  ما ي ال  ، يرك عليص السعد ب للص:" وعل ز  تا   ع(2 ،ل لا"

َّۡ مةن ُقُبل  ﴿ :واق    ال ر يل مينل
م َٰءُ ُُ َة ُص  .(4 " ال ووص للمر  (3 ﴾ إة  َنَ  َٰءَ

 م ددك  بدددددددددد  قددد(، وي ادل لرددا مدد  رك السددعد بلنددص ضدد  خيدد  جمدد ل زد  تددا   عددال  ما دديا   دد،
َۡاَمناُتۡل  إة  ﴿ وويل ال اش  إ  اجللا  للروكة   ال ره  ال را ومد  ذلدك قللدص  عدا : ُكنُتَۡل 

ة  ةٱهَّ ةن َقَبُل  ﴿، و (5 ﴾ِ ُتۡل م  ََ َٰءََس
َ
َٱ هََۡل ََُموَُوأاْ ن

َ
 ، و ،اا. (6 ﴾ ن

 قد ي عدك اخل  مل  دأ واشد ويليت على أنلاع  ال ة ا : ـــ2

ُذٱ   ١٤َٱُهَو َينََغُفوُر َيهََوُدٱُد ﴿: ومع    ل عدك املخ  عرص ت للص  عدا  أ  ي عدك ل  ا  ددد أ
 ُۡ َة  ََ

َ ًَشة َيه ُۡ  ١٥َينََع َك يًُةي ََ ة
َكل  ه   .(7)﴾َفعَّ

 .ومع  ل عدك املخ  عرص ش ي ة ت للك: برل  يد   يص وفلي وتا   أ  ي عدك ل  ا  ب دددد 
 .املع  ت للك: الا شلل شام ، اع : م   عدك   الل   كو  ك ددد

                                 
، 1/255املسداعد، و 4/147، وال لييل3/1167، وار ااف الارب2/575، واللم ة1/343ل سمليلير ر: شرف ا (1 

    .1/417اهلم ، و 3/185 عليق ال رائدو ، 3/1194و مليد ال لاعد

 .1/153ال ااف( 2 

 .26 :م  اتية ،يلسهسلرة ( 3 

  .2/365، مرو  سابق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري (4 

 .41 :م  اتية ،األن اىسلرة ( 5 

 . 44 :م  اتية ،إبراايمسلرة ( 6 

 .16 – 14 :اتيا  سلرة ال وك،( 7 
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، وش م الرلع الينا  وما بعدة على اخل  األوى أنص خل   يص ع ه اخل  األوى وش م الرلع
أندص  وش دم الردلع الينالد  ،والينالد  ومدا بعدد ا علدى األوى أنص خ   يص ع ده اخلد  اليندا  الينا 

 . واشد م  وملة املع  ل األز ار ش   خل   يص الع ه; أل  اخل ي  أو
 :(1 وقد از له الر اة    عدك اخل  على أقلاى

 أشداا: اجللا  وال األهل وعليص اجلممللر.  
 .وتين، م  املغاربةه(، 669 املر  واز ارة اب  عص لر الينا :   
 .اجللا  إ  ا دا   ام راك واجلملةالينال :   
 تالرلع الينال .  رملما واشدا  قصر اجللا  على ما تا  املع  مالراب :   

َد َ َخُسة ﴿وقد از له املعربل    إعراب قللص  عا : ًَ ة  :(3 على أقلاى (2 ﴾َي   ةُكوَُواْ َٰء
  وال ما از ارة ال خماري. ، از   قركة زاسئني( أ  األوى:   
; ألندص   معدد  املادد ق (قددركة مد  الاددم، املسد       شددا    زاسدئني( اليندا : أ  ي ددل    

 .أي: تلنلا ضسلزني   الة احلاى
 قالص أبل ال  ال. ( قركة  ددددددددددل نع ا   (زاسئني   ي ل  أالينال :  
، وادلا عردد مد  (تلندلا ، والعامل  يص (تلنلا م  اسم  شا    زاسئني( الراب : أ  ي ل    
 .  ال روف واألشلاىعمل  تا ( خي  
 
 

                                 
، 1/372، وشدرف ال ا يدة1/326شدرف ال سدمليل، و 1/366شرف اجلمل  ب  عصد لر، و 1/249ير ر: شرف امل صل (1 

، وإرشدددددددددددداك 1/491، و ل دددددددددددديل امل اهددددددددددددد4/87، وال ددددددددددددلييل3/1137، وار ادددددددددددداف الاددددددددددددرب1/151وال رددددددددددددا 
، وامل اهدددددددددددد 2/1131، و مليدددددددددددد ال لاعددددددددددد1/242، واملسدددددددددداعد1/257، وشدددددددددددرف ابدددددددددد  ع يدددددددددددل1/186السددددددددددالك
شاشية ، و 1/411، واهلم 1/231، وشرف ال صريل1/213، وشرف األمشل 3/129، و عليق ال رائد2/127الاا ية
    .1/213، ومعا  الر ل1/528والر ل اللا ، 1/325الص ا 

 .65 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

، 1/161، وانيددرر الددلوي 1/147، وال ادداف1/59، وإعددراب ال ددره  للر دداس1/149ير ددر: معددا  ال ددره  لل ودداك( 3 
، وشدددددددددددرف 1/443و  سددددددددددد، ال دددددددددددر، ، 1/282، وال  ددددددددددداب ال ريدددددددددددد1/73، وال  يدددددددددددا 3/541وم دددددددددددا يل الغيددددددددددد 

، 6/299، واملغين1/414، والدر املصل 2/22، واملساعد9/76ل، وال ليي1/397، وال  ر انييط2/336ال سمليل
 .1/532، والر ل اللا 1/284، وروف املعا 1/113، و  ل ال دير1/111، وإرشاك الع ل2/149والل اب
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 ى ملا  ا  لل خماري شي  قاى:"  زاسئني( ز  وذا  السعد   از يارة إ  ال لى األو 
 .(1 هزر، إذ لل تا  ه ة  قركة( ل يل: زاسئة"

وبعد أ  ذترنا از الف العلمال   ولا   عدك اخل  ومرعص و  إعدراب الادااد السدابق; إ  
أ ة األنس  أ   نلتر الراول م  امعراب وال أ  ي ل   قركة زاسئني( زد ي  جلدلا  ا ت  دال 

 شد ا     ملة اجلملة. بل
خل  تا  م  ا ص شا  : إما أ  ي لندا معدر  ني  ي دل  املعلدلم ا سدم واجململدلى اخلد ،  ـــ3

وإما أ  ي لنا ن ر ني،  إ  تا  ألشد ا مسلك لالب دال بدص  لدك اخليدار     ددا أشدد ا علدى 
 ، وإذا اسد ليا   ر  دة ال عريده اتزر، وإمدا أ  ي لندا خم ل دني  ي دل  املعر دة ا سدم والر درة اخلد

( أو  أ  ( املصدري ني  األشس  وعلملمدا ا سدم، واتزدر اخلد   (أ    أل   ; بل  تا  أشد ا  أ  
  ﴿ :، ومرص قللدص  عدا (2  وال عل    لويل معر ة

َ
أ ن أ إةَّلَّ اَنَك ُُ

َ
َُۡهۡل ََِ أ َك َٓ َك َنَ  َدَيَوىُُمَۡل إةَذ  ََ َف

  :(4 إعراب اخل  ووملا ،   د وال   (3 ﴾َٰءََكهُوأاْ 
األوى: أ   كعددلاام(   حمددل نصدد  زدد   تددا (، واملصدددر  أ  قدداللا(   حمددل ر دد  اسددم   
  تا (.
اليندددا : املصددددر  أ  قددداللا(   حمدددل نصددد  زددد   تدددا (، و  كعدددلاام(   حمدددل ر ددد  اسدددم   
  تا (.

 .(5 "ع يتكعلاام نص  ز  ل ا ، وأ  قاللا ر   اسم لص، وخل  ال قاى ال خماري:"

                                 
 .2/358  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (1 

، وار ادددددددداف 4/342،  وشددددددددرف امل صدددددددل99، ، واميادددددددداف العاددددددددي4/88امل  اددددددد ، و 3/153ير دددددددر: ال  دددددددداب (2 
 .     1/433، واهلم 3/1132، و مليد ال لاعد5/366، واملغين4/187، وال لييل3/1175الارب

 .5 :م  اتية ،األعرافسلرة ( 3 

ال  سدددد، ، و 2/45للر دددداس، وإعددددراب ال ددددره  2/319، ومعددددا  ال ددددره  لل ودددداك1/372ير ددددر: معددددا  ال ددددره  لل ددددرال (4 
، وال  دداب 1/557، وال  يددا 14/199، وم ددا يل الغيدد 2/374، وانيددرر الددلوي 2/88ال ادداف ، و9/21ال سدديط
، وروف 9/17، والل دددددداب5/253، والدددددددر املصددددددل 5/13، وال  ددددددر انيدددددديط7/163و  سدددددد، ال ددددددر، ، 3/12ال ريددددددد
 .4/322املعا 

 .2/88ال ااف (5 
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ورول السعد اللودص األوى ب للدص:"]وكعلاام نصد  زد  ل دا [ ب ريردة احلمدل علدى الر دائر  
( مد  ال عدل  دال ين، الدراول ر عدص با  يدة ونصد  اتزدر   إنص إذا تا  أشد و ئ  مجلة تا   أ  

ْ ﴿ :باخل ية وإ  قدم ت للص  عا    َٰءَاَكهُوأا
َ
أ ن أ إةَّلَّ اَواَب َٰءََومةاُۦة َٓ َك َنَ   ََ اَك َنَ  ﴿ ،(1 ﴾ َف مَّ

  َٰءَاَكهُواْ 
َ
أ ن َتُمَۡل إةَّلَّ ََّ ْ ﴿ ،(2 ﴾ُح   َٰءَاَكهُوا

َ
أ ن فَاََكَ  ﴿ ،(3 ﴾ ُثاۡلَّ هَاَۡل ََُمان فةَتَُاُتُمَۡل إةَّلَّ

َك ِفة َينلََّكرة  ََ ُم نَّ
َ
أ أ َك ََ ( م  ال عل   ي ل  إ  مصدر  ،(4 ﴾َعُقةَبَتُم وألندص ; معر دة ا  وذلك أل ة  أ  

 ا      اجلملة   ي ل  الا م  ق يدل ان  دال امعدراب  يملمدا ل  د ،يا ص الام،   أنص   يلهه
،   وددلة  أ  ي ددل  وهلددلا وعددل اددلا اللوددص اددل الددراول ،إليددص ا  وال ريرددة ليلدد م وعددل امل  دددم مسددرد

 .(5  كعلاام( ر عا  ن را  إ  ظاار الل  ، وق   الر ر ع  ال ريرة"
 لتر احل يم.ويلا  ال اش  إ  ما رو ص السعد للروك ذلك   ال

                                 
 .   56 :م  اتية ،الرملسلرة ( 1 

 .25 :م  اتية ،اجلا يةسلرة ( 2 

 .23 :م  اتية ،األنعامسلرة ( 3 

 .  17 :م  اتية ،احلارسلرة ( 4 

 .297(: 1شاشية السعد ( 5 
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 :سابعاً: الحال
ـــ1   خددل  جمدد ل احلدداى مدد  املادداف إليددص إ  إذا تددا  املادداف ضددا يصددل عملددص   احلدداى   ــ

وأعج دين ، الا  دارب اردد جمدركة :تاسم ال اعل واملصدر وفل ا ضا  ام  مع  ال عل    لى
املادداف إليددص    أ  ي ددل  مينددل ودد لو ، أ  ي ددل  املادداف ودد ل املادداف إليددص، و قيدام  يددد مسددرعا  

ََرُهة ﴿ :قللص  عا ، وم  األز، (1 ه ة ا س غرال عرص ِۖ َحنة ف   ۡلَ  َٰۧءَُل ََِل مةلََّة إِة  .(2 ﴾َك
(3 اتيت شري ا (    د وال   

 : 

 األوى: أ   شري ا ( شاى م   إبراايم(.  
 الينا : أ   شري ا ( مرصلب على ال    بإ مار  عل   ديرة  أعين(.  
   ديرة: ن    أو ن  دي. العامل  يصو  (ملة شاى م    شري ا (  أ الينال :  

 .(4 "شاى م  املااف إليص شري ا  و  قاى ال خماري:"
مد  املاداف  ا  واز ار السعد األوى ب للص:" لإل، ا  على ولا  ذلك إذا تدا  املاداف ود ل

إذا  ا  ورأيده اردد ،ا مل دصا  عدلا إبدراايم إذا ا  عدل  :إليص أو ار لة اجل ل شي  يصدل قيامدص م امدص ميندل
 .حالف رأيه  الم ارد قائمة ،رأيه ووململا

واز ل ددلا   عامددل مينددل اددلا احلدداى   يددل: معدد  ام ددا ة ملددا  يددص مدد  معدد  ال عددل املاددعر بددص 
والصد يل أ  عاملدص عامدل املاداف ملدا بيرملمدا شرف اجلر تلنص قيل: ملة    ده مبدراايم شري دا ، 

                                 
، و ل دددديل 9/81، وال ددددلييل3/1581، وار ادددداف الاددددرب237، وشددددرف ابدددد  الرددداظم2/342ير دددر: شددددرف ال سددددمليل (1 

، 5/2292، و مليددد ال لاعددد2/25، واملسدداعد2/267ف ابد  ع يددلوشددر  ،1/411إرشدداك السددالكو ، 2/717امل اهدد
 .    2/414، والر ل اللا 2/315، واهلم 1/591، وشرف ال صريل2/21، وشرف األمشل 3/461وامل اهد الاا ية

 .   135 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

ال  سددد، ، و 1/112راب ال دددره ، وماددد ل إعددد1/81، وإعدددراب ال دددره  للر ددداس1/213ير دددر: معدددا  ال دددره  لل وددداك (3 
، 1/184، وال دددددددددددي 4/71، وم ددددددددددا يل الغيدددددددددد 1/214، وانيددددددددددرر الددددددددددلوي 1/194ال ادددددددددداف، و 3/352ال سدددددددددديط
، و  سدددددددد، 1/118  سددددددد، ال ياددددددداوي، و 2/139و  سددددددد، ال دددددددر، ، 1/395، وال  ددددددداب ال ريدددددددد1/121وال  يدددددددا 
، و ددد ل 1/166، وإرشدداك الع دددل2/515، والل ددداب2/136، والددددر املصددل 1/646ال  دددر انيدديط، و 1/133الرسدد  
 .1/391، وروف املعا 1/171ال دير

 .1/194ال ااف( 4 
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 ال تالم   ولا ة وتدل  عاملدص  ا ،أعج ين  رب  يد رات  :وأما مينل ،م  ا  اك باللوص امللتلر
 .(1 "وال ظاار ،ال املااف ن سص

وامللة تداجل ل مد  املاداف إليدص إذ يصدل ا سد غرال باملاداف ، إبراايم إ   شري ا ( شاى م  
 ل ا  ه ي ا . إليص عرملا  لل قيل    ، ال ره  أ  ا    إبراايم شري ا  

ـــ2 حلدداى باع  ددارا  مرملددا: اع  ددار اللدد وم وا ن  دداى، وال  يددني وال لتيددد، ومددا ددد ص  ر سددم ا ــ
 الت يس  اك معرااا م  ال الم السابق عليملا   مجل ملا مرملا باجلملة ا  ية احلاى املؤتدة وا :

َُ إة ﴿ :، و  قللددص  عددا (2 و ائددد ا  لتيددد املعدد  املسدد  اك م ََّلأ إةَلُاا ُُ ََّاا
َ
ُ أ َۡ َيهَّ َّلَّ ُهااَو َشاامة

 ِۚ ةٱنَقةَساِۚة ََ اا ِ ة ئ
أ ْٱهُواْ َينَعةلَۡلة َٰءََك

ُ
ُة َٱن َِ ة ئ َلَٰٓ ََ َ . از لده معربدل ال دره    مل د   قائمدا ( (3 ﴾َٱَيه

 :(4 على أقلاى
األوى: أ   قائما ( مرصلب على احلاى، إما م  اسم اهلل  عدا ، وإمدا مد   ادل(، والعامدل   

 ملما ا  شاى مؤتدة. يملا مع  اجلملة، أي:   رك قائما ، و  تلي
 الينا : أ   قائما ( مرصلب على املدف.  
بال سط إ  ادل، وادلا  د، بعيدد  تلنص قيل:   إلص قائما  الينال : أ   قائما ( ه ة للمر      

 .ألهنم ي صلل  بني الص ة وامللهلف
 .ألنص ن رة نعه بص معر ة ;على ال   الراب : أ   قائما ( مرصلب   

                                 
    .2/424  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (1 

، امعرايب   ت اب سدي ليص قريرة السيا  وكوراا   ال  عيد الر لي وال لويصو  ،2/317، واهلم 5/423ير ر: املغين ( 2 
قسددم اللغددة العربيددة، تليددة ال رددا   ،211 ،ةرسددالة كت ددلرا، إعددداك ال الدد : إيملدداب ع ددد احلميددد ع ددد الصدداك  سددالمة

: شسرة أ.كو : أم،ة أهد يلسه  أس اذ الر ل والصرف(، أ.كإشراف: ، لآلكاب والعللم والكبية، وامعة عني مشيت
 .     م2116 ،ال اار  أس اذ علم اللةِغة(

 .18 :م  اتية ،هى عمرا سلرة ( 3 

  سددد، ، و 1/148، وإعدددراب ال دددره  للر ددداس1/213، ومعدددا  ال دددره  لألز دددا1/211ير دددر: معدددا  ال دددره  لل دددرال( 4 
، 1/312، و  سددددددددد، السدددددددددمعا 5/112ال  سددددددددد، ال سددددددددديط، و 1/152ماددددددددد ل إعدددددددددراب ال دددددددددره ، و 3/34الينعلددددددددد 

، 1/247، وال  يددددا 7/169م ددددا يل الغيدددد ، و 1/184إخددددا  ال يددددا ، و 1/413، وانيددددرر الددددلوي 1/343ال اددددافو 
ال  دددددددر ، و 1/242، و  سددددددد، الرسددددددد  2/9  سددددددد، ال ياددددددداوي، و 4/43و  سددددددد، ال دددددددر، ، 2/26وال  دددددداب ال ريدددددددد

، و دددد ل 2/17إرشدددداك الع ددددل، و 2/127  سدددد، الريسددددابلري، و 5/95، والل دددداب3/75، والدددددر املصددددل 3/61انيدددديط
 .2/112عا ، وروف امل1/373ال دير
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 مد   اعدل شدملد،  ملدل يصدل أ  ير صد  شدا      قله: قد وعل دص شدا    إ قاى ال خماري:"
أ     :    إلددص إ  ادل( ؟ قلدده: نعددم، ألهندا شدداى مؤتدددة واحلداى املؤتدددة    سدد دع (اددل عد  

. وتدللك لدل ي ل    اجلملة الت ا   ياكة    ائد ا عامل  يملا، ت للك: أنا ع د اهلل شجاعا  
. واددل أووددص مدد  ان صددابص عدد   اعددل شددملد، وتددللك ان صددابص جاعا  قلدده:   روددل إ  ع ددد اهلل شدد

العلدم تمدا  على املدف.  إ  قله: ال كزل قيامص بال سط   ش م شدملاكة اهلل واملالئ دة وأوق
علدددى املددددف مردددص، أو هددد ة  مددد  ادددل، أو نصددد ا   كزلددده اللشدانيدددة؟ قلددده: نعدددم إذا وعل دددص شدددا   

 .(1 "ولل العلم أنص   إلص إ  ال، وأنص قائم بال سطللمر  ، تلنص قيل: شملد اهلل واملالئ ة وأ
[   رير ادلا أ  املدان  مد  هد ة ان صدابص شدا   عد  نعم، ألهنا شاى مؤتدة وقاى السعد: "]

 اددل( لددييت إ  عدددم العامددل   اددلة اجلملددة، واددل لددييت اددان ،  اددم،  ادد ( و  يملددا( لل دداى 
جملة، و يص إشارة إ  أ  احلاى املؤتددة   ريدر املؤتدة، و عامل( اسم ي ل ، و م،   ائد ا( لل

ملاددمل  اجلملددة     ييددد، شددىت إذا قدددر عاملددص أش ددص أو أ   ددص ا ي دد  ذلددك قيدددا   يددص، وتددلا إذا 
  إلدص وعل العامل  شملد(; ل رص   رير للاملاكة أو لألللاية،  يص  ركك، واحلدق اليندا ، وتدلا    

( لادملرة ع دداهلل بالادجاعة، أندا ع دد اهلل شدجاعا  ذتدروا    ا    رير ملا بعد  إ ( تما  إ  ال(
شددىت لددل ا خعددل ع ددداهلل علمددا  ا يصددل ذلددك، إذ لددييت   الاددجاعة   ريددر الع لكيددة،  ددإ  قيددل: 
اددال وعددل العامددل  مددا(     ( ال  ئددة مدد  معدد  ال ر يددص؟ قلرددا: ألهنددا   ريددر و لتيددد لإل  ددا    

 للر  .
وأو ددق اددا  ،ألنددص أقددرب وأكى علددى امل صددلك ;[أووددصبص عدد   اددل( ][ أي: ان صدداواددل قللددص:]

عليص  ال  ا س عماى م  تل  احلاى املؤتدة ع ي  اجلملدة ا  يدة شدىت ذاد  تيند،و  إ  أهندا 
 ا  الت جت ل على إ ر مجلة ع داا م   :وهبلا ياعر ظاار ع ارة امل صل ،    ل  إ  تللك

 ،، ومرملم م  ذاد  إ  أ  ادلا لدييت ب عريده(2 و  رير مؤكاة(ا ني   عمل هلما ل لتيد ز اا 
أو  عريدده لل دداى املؤتدددة الددت  ،بددل بيددا  أهنددا زاهددة جتدد ل بعددد اجلملددة ا  يددة حددالف املر  لددة

 .خ  شلف عاململا

                                 
 .1/344ال ااف (1 

م   دة ، 92، : ك. عل  بل مل م  يق ،أبل ال اسم حمملك ب  عمرو، ال خماري وار اهلل، امل صل   هرعة امعراب (2 
 م.      1993، 1، طب،و  –اهلالى 



 ال سم األوى: از يارا ص كراسة  ليلية/ ال صل األوى: از يارا ص   األ ال

150 150 150 150 

وم رداة علدى أندص  ،وباجلملة   د شاع   الا ال  اب ال لى باحلاى املؤتددة   اجلملدة ال عليدة
و  تدددالم   وقدددلع ميندددل ادددلا    ،سددده ضدددا  ين ددده  دددارة و ددد وى أزدددرا مؤتددددةخعدددل تدددل شددداى لي

    وأ   سددمى اددلة شددا ،احلدداى املؤتدددة م للددة با شددكاه علددى املعريددني : لددك أ    ددلى ،ال ددالم
    سم احلاى إ  املر  لة واليناب ة واملؤتدة. ، اب ة

ا ن صداب علدى املددف قللص:] وتللك ان صابص على املدف[ أي: ومينل ا ن صداب عد   ادل( 
  تلندددددددص أوودددددددص مددددددد  ا ن صددددددداب عددددددد   اعدددددددل  شدددددددملد( ل لندددددددص أكى علدددددددى امل صدددددددلك، وأو دددددددق 

 .(1 "با س عماى
ا   د .  ، أو(قدد سدلال تدا  معدص  ذا  ال ل يل  إ  ولا  وقلع ال عل املا د  شدا   ـــ 3

إ  إذا   ، وذادد  مع دم ال صدريني إ  عددم اجلددلا وإليدص ذاد  أبدل احلسدد  األز دا مد  ال صدريني
 :قللدص  عدا  ، ومردص(2   إندص خدل  أ  ي د  شدا    تانده معدص  قدد( أو تدا  املا د  وهد ا  نيدلوف

ةيَن ﴿ ٱرُُهَۡل إةَّلَّ َيَّلَّ ُۡ َُ ُص َ ُۡٱُكَۡل َحرة أ َك َٓ َٱ 
َ
ة َثٌُق ن لُوَ  إةَّلُ َٰءََوِۢم ََِيَنُمَۡل َٱَ َيَنُمۡل م   (3 ﴾يَصة

 :(4 يتوقد ظملر ا ز الف   امعراب على الر ل ات 
ِوتم م   اعل  األوى: أ  مجلة  شصر  هدورام(   مل   نص  على احلاى   ، (وا

ِوتم قد شصر  هدورام، أو  ، م درة    ل  اجلملة   حمدل  و قد( م درة، أي: أو وا
 نص  على احلاى.

                                 
       .2/634  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (1 

 .     2/38شرف األمشل ، و 124الرصرةوائ الف  ،2/28، وشرف امل صل386، وال  يني1/252ير ر: امنصاف( 2 

 .91 :م  اتية ،الرسالسلرة ( 3 

، وإعدددددراب ال دددددره  2/89معدددددا  ال دددددره  لل وددددداك، و 7/295  سددددد، ال ددددد ي، و 1/282ير دددددر: معدددددا  ال دددددره  لل دددددرال( 4 
، وامعة 2/155ل ره ، أبل وع ر الر اس أهد ب  حممد،   يق: حممد عل  الصابل ، معا  او  ،1/231للر اس

، : ك. شس  شاذق  رالك،   يقأبل عل  ال ارس ة ، اميااف العادي، و ه1419، 1م ة امل رمة، ط -ال را  أم
، 1/547ال اداف، و 7/36ال  س، ال سديط، و 1/215وما ل إعراب ال ره  م.1969 -اد 1389، 1ط ،277

، 2/317، وال  داب ال ريدد1/379، وال  يدا 11/172، وم دا يل الغيد 1/251، وإخا  ال يدا 2/91وانيرر اللوي 
، 5/254، واملغددددين4/66، والددددر املصدددل 4/14ال  دددر انيددديط، 2/89  سددد، ال ياددداوي، و 5/319و  سددد، ال دددر، 

، وروف 1/572، و  ل ال دير2/214إرشاك الع ل، و 2/466  س، الريسابلري، و 6/552، والل اب471و6/41و
 .3/116املعا 
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ِوتم قلما  شصدر ،   الينا : أ  مجلة  شصر  هدورام( ه ة مللهلف حملوف، أي: وا
 ،ئة.وانيلوف شاى مل 

 .أهنا مجلة مس لن ةالينال : أ  مجلة  شصر  هدورام( ز  بعد ز ، على  
 الراب : أ  مجلة  شصر  هدورام(   حمل هلا م  امعراب; ألهنا كعال عليملم. 

ِوتم مددد   اخلددداميت: أ  مجلددددة  شصددددر  هدددددورام( بددددد    أل  اجملدددد ل  ;بدددددى اشدددد ماى (وددددا
 .ما مل على احلصر و ،ة

  هدددورام   مل دد  احلدداى بإ ددمار قددد. والدددليل عليددص قددرالة مدد  شصددر  قدداى ال خماددري:"
: شصدددددرة هددددددورام. وشصدددددرا  هددددددورام. وشاهدددددرا  هددددددورام. ووعلدددددص املددددد ك هددددد ة (1 قدددددرأ

 .(2 "شصر  هدورام تم قلما  و مللهلف حملوف على: أو واِ 
وقدد از ددار السددعد مددا ذادد  إليددص ال ل يددل  شيدد  قدداى:" ]قلمددا  شصددر  هدددورام[    ددل  

واعدددك  بدددل  امل صدددلك باحلاليدددة    ،و    ددداك إ  إ دددمار قدددد ا ،عربيددد ا  قرلانددد :ل،ئدددة ميندددلم    شدددا
ل يدداكة  ا   ددال بدد مدد  قدد سدديما عرددد شدلف امللهددلف  ي دل  مددا ذتدر ال  امدد ،املل،ئدة اددل اللهده

    .(3 ام مار م   ،  رورة"
  املدد ام ب ددل  وويددل ال اشدد  إ  وددلا  جمدد ل ال عددل املا دد  املين دده شددا   بدددو   قددد(; أل

وأل   ;أل  األهدددل عددددم ال  ددددير ;كعدددلا     دددلم عليملدددا شجدددة (4  قدددد( م ددددرة   ادددلة احلالدددة
مدد  ال عددل املاددار إليددص   ي يددد معدد  علددى مددا ي ملددم بددص إذا ا  لوددد. وشددق انيددلوف  (قددد ووددلك 

ا ددد  وأودددا  بعددد  مددد  قِددددةر ق دددل ال عدددل امل امل ددددر   ل دددص أ  يددددى علدددى معددد    يددددره بدوندددص.
  لةدده شدد ل   شاوددة  ا سدد غرال عدد    ددديراا  عددل ال عددل هدد ة مللهددلف م دددةر، واددل أياددا  

 .إليص
                                 

، 5/319، و  سد، ال در، 1/231، وإعدراب ال دره  للر داس1/282 شصرة ( قرالة احلسد   : معدا  ال دره  لل درال (1 
  ، ال يس،   ، وقرالة يع لب   4/14، و اك يع لب وق اكة   ال  ر انييط34و اك يع لب   خم صر اب  زالليص

 -، كار ال رقددا  341العاددر، مشدديت الدددي  أبددل اخلدد، ابدد  اجلدد ري،   يددق: ك. أهددد حممددد م لددل ال ادداة،  ال ددرالا 
( شاهددرا .  34خم صددر ابدد  زالليددص( قددرالة الادد اه   شصددرا .  م2111 -اددد 1421، 1األرك  / عمددا ، ط

    .34خم صر اب  زالليصقرالة وراف ب  ش يا   

 .1/547ال ااف (2 

 .237(: 1د شاشية السع( 3 

 .2/372شرف ال سمليل (4 
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ــــ4 ومجلدددة وشددد ص مجلدددة، ويادددكط   احلددداى اجلملدددة  ا يدددة أو  عليدددة( أ   ة دددليت احلددداى م دددرك ــ
ةا﴿ :، و  قللدص  عدا (1  ا مل على رابط، والا الدرابط الدلاو أو الادم، أو  دا معدا   ن َٱَكاۡل م 
ةلُو َ  ئ

أ َٱ ُهَۡل َٰءَاَك
َ
َنَك ََِيَُتَك ن ُُ

َ
ََۡهَك ََِ أ َك ََ َََُٰمَك فَ َِ َهلَ

َ
َيٍة ن ًَ ، از لده الر داة   الدرابط علدى (2 ﴾َٰءَ

 :(3 الر ل اتيت
أ  مجلددة  أو اددم قددائلل (   مل دد  نصدد  نسدد ا  علددى احلدداى، والددلاو عرددد ال ددرال ماددمرة، 

   تراايدة او مداع ولدل الع ده مد  واو وال  دير: أو وام قائلل ،  ملل يرا أ  اللاو حملو ة بسد
وادلا ، قاى بع  الر دليني: املعد  وادم قدائلل ، والدلاو  يمدا ذتدر حملو دة ":ال واك وقاىاحلاى. 

ال  ارس  ال  ارس، أو: وال   يدن و أو  راوال   لل قله: وال   يدن و    حي اك إ   م، اللاو،
والصد يل أهندا إذا ع  ده علدى شداى ق لملدا ، (4 "  األوىإا   ج إ  واو; أل  اللتر قدد عداك 

،  و ماع شر  ع ه; أل  واو احلاى ا  واو الع ه اس ع،  لللهل شل ه اللاو اس ين ا   
 .، وبعاملم هنارا  أي: وال بعاملم بلسرا ليال   شرف ع ه ل  صيل اجلمل، (أوو 

قلده ودال   يدد  قدةر بع  الر ليني اللاو حملو ة، وركة ال واك وقاى: لدل قاى ال خماري:"
، أو اددل  ددارس. أو وددال   يددد اددل  ددارس، ا حيدد ج  يددص إ  واو، أل  الددلتر قددد عدداك إ  راوددال  

 .  و مددداع شدددر األوى. والصددد يل أهندددا إذا ع  ددده علدددى شددداى ق لملدددا شدددل ه الدددلاو اسددد ين ا   
أو اددل  ع دده، أل ة واو احلدداى ادد  واو الع دده اسدد ع،  لللهددل،   للددك: وددال   يددد راوددال  

 .(5 "وأمةا وال   يد ال  ارس،  خ ي  ارس، تالم  صيل وارك على شدةة. 

                                 
، وشدددددرف ابددددد  1/397، واللم دددددة245شدددددرف ابددددد  الرددددداظم، و 2/359، وشدددددرف ال سدددددمليل2/23امل صدددددلير دددددر: شدددددرف ( 1 

 .2/392، والر ل اللا 2/319، واهلم 1/618، وشرف ال صريل2/31األمشل  شرف، و 2/281ع يل

 .4 :اتية سلرة األعراف،( 2 

مادددد ل إعددددراب ، و 4/215  سدددد، الينعلدددد ، و 2/45، وإعددددراب ال ددددره  للر دددداس1/372 ددددرالير ددددر: معددددا  ال ددددره  لل (3 
، وال  دداب 1/557، وال  يددا 14/199، وم ددا يل الغيدد 2/87ال ادداف، 9/17ال  سدد، ال سدديط، و 1/282ال ددره 
، 5/12ال  دددر انيددديط، و 1/555، و  سددد، الرسددد  3/5  سددد، ال ياددداوي، و 7/163و  سددد، ال دددر، ، 3/11ال ريدددد
 .4/321، وروف املعا 2/214، و  ل ال دير3/211، وإرشاك الع ل9/15، والل اب5/251ر املصل والد

 .2/317معا  ال ره  لل واك (4 

 .2/87ال ااف (5 
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ال اار و د،ة  [ ركيل ملا ذتر الايا ع دوأمةا وال   يد ال  ارس،  خ ي  قاى السعد:"]
مدد  أ  امل  ددددأ   اجلملددة ا  يدددة إذا تددا   دددم، ذي احلدداى ووددد  الددلاو ملدددا أنددك ملدددا أعدددد  ذا 

 ملة نلع اس  الى واب دال اس ئراف  ال بد م   ياكة رابط...احلاى بام،ة أشعر  بل  للج
وادل  دارس"  إندص  ال  والا حالف مدا إذا ُع  ده اجلملدة علدى شداى ق لملدا فدل" ودال  راود 

 دإ  واو احلداى واو  ،خل  بل خ   ره اللاو  س ين اهلم او ماع شر  ع ده بدالر ر إ  األهدل
وتددا   ،وبعددد ا سدد عارة ا   ددق عا، ددة ،ا شددكاه للمجددا  علددى ا  ع دده اسدد ع،  لل دداى  روي دد

 (،والا حالف  اا  لا بعا م ل ع  عدو(، و  تلم ص  لة إ   ة  ا ،    ع    امعراب اس  ال
 ددإ  اددلا  ،وفددل ذلددك ا  وتلم ددص ماددا مل ،أي اا  ددلا م عدداكي  ،وفددل ذلددك ضددا اددل   معدد  امل ددرك

  الاددم، إذا تددا    هدددر اجلملددة تمددا   وذتددر بعدد  اني  ددني مدد  الر دداة أ ،هدد يل  صدديل
   ال امل(: حلصلى الربط م  أوى األمر حالف مينل (1 الة األمينلة حيس   ره اللاو
رَي                   املالُ  اَمرُُة ِنِصِه الر ملاِر   (2 وِرَ يُ ُص بالِغي َ    ِيد 

اجلملدة علدى شداى ق لملدا ومدا وباجلملة  ا عكا  على ال واك أنص سلةا بدني مدا إذا ع  ده 
  .(3 إذا ا  ع ه"

وزالهة تالم السدعد أندص يدرك علدى مد  ذاد  مد  الر دليني إ  أندص إذا تدا  الدرابط الادم، 
ل ددد  وشددددة  دددال بدددد مددد    ددددير واو حملو دددة; أل  ا ت  دددال بالادددم، وشددددة يعدددد مددد  الادددلوذ، 

عددوا ذلدك مد  الادلوذ، وا ير ملدلا املامللر واألتينر عردد الر دليني ا ت  دال بالادم، وشددة وا ي

                                 
: مددلا  ال ددرال، و  عددص ال خماددري   أشددد قلليددص إ  أ  ذلددك األوى مددلاا : ةان ددراك اجلملددة ا  يددة بالاددم،  ال دد   (1 

اليندا : مدلا  األز دا، وادل أ  و أندص ناكر. (تلم دص  دلة إ   ة :  عدم ال خمادرا   قدلى العدربناكر شاذ، ولللك   
اجلملددة إذا تددا  زدد  امل  دددأ  يملددا ا ددا  مادد  ا  م  دددما   ددال خددل  كزددلى الددلاو عليددص،  ددال خددل  عردددة: وددال  يددد وشسدد  

مرر  ب يد شسرا  ووملص.والينال :  ألنك لل أ له اللاو   ن ص  شس ،   ره   لى: ;ووملص،  ريد: وووملص شس 
ومد  هدلر ام رداع  .لسدا  العدرب   ملا  اجلمملدلر، وادل ودلا  ان دراك اجلملدة ا ب دائيدة بالادم،، وادل تيند،  صديل

، 3/1616ذتددر واو احلدداى أ    دد  اجلملددة ا  يددة اللاقعددة شددا   بعددد عددا،ه تمددا   اتيددة، ير ددر: ار ادداف الاددرب
، و مليدددددددد 2/281، وشدددددددرف ابددددددد  ع يدددددددل1/427، وإرشددددددداك السدددددددالك2/721 اهدددددددد، و ل ددددددديل امل9/174وال دددددددلييل
   .2/324، واهلم 1/611، وشرف ال صريل2/32، وشرف األمشل 3/513، وامل اهد الاا ية5/2331ال لاعد

 .( دامرة والدرابط ادل اهلدال    شيد  ودال  اجلملدة شدا   ( املال  امرة قللص:  والاااد  يص، عليت ب  ال يه للمسي  (2 
 .    2/324، واهلم 2/42، وشرف األمشل 5/612، واملغين2/24شرف امل صل ير ر:

 .297(: 1شاشية السعد ( 3 
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رب علددى أنددص   بددد مدد    دددير واو حملو ددة، واددل ظدداار تددالم سددي ليص شيدد  ي ددلى:" وبعددُ  العدد
تلةم ُددص واددلة شالددُص.  ددالر ُ  علددى   ي، أَ   ، تلن ددص ي ددلى: تلةم ُددص و ُددلُة إ  ي ددلى: تلةم ُددص  ُددلُة إ  َ   

الة احلداى،  انِ صد  ألندص شداى وقد   يدص  : تلةمُ ص  قللص تلةمُ ص والة شالُص، والرصُ  على قللص
 .(1 ال عل"

وقددد ن ددص بعدد  الر ددليني علددى أ  األتينددر او مدداع الددلاو والاددم، معددا ، وقددد وددرا علددى اددلا 
ه(، 749ه(، واملددددراكي  686،ائ ددددة مددددرملم: ال ودددداك، وابدددد  يعدددديا، وابدددد  مالددددك، والر دددد   

 .(2 ه(911واألمشل   
 إليص السعد للروكة   ال ره  ال را، وتالم العرب. وويل ال اش  إ  ما ذا 

وددال   يددد إ  يسددلى   :  دد  ب مامملددا مل دد  احلدداى  ددال ي دداى اجلملددة الاددر،ية     دداك ــــــ6
عد   دم، مدا أريدد احلداى عردص  على احلداى بدل لدل أريدد ذلدك جلعلده اجلملدة الادر،ية زد ا   (يعط
قدددد  ملقدددد  احلدددداى اددددل اجلملددددة ا  يددددة    ي ددددل  اللا (،وددددال  يددددد اددددل وإ  يسددددلى يعددددط  :فددددل

ُُ  ﴿:، ومرص قللص  عدا (3 الار،ية َكا َٱ َتََتُ
َ
َةَل َيلََ ُة يَلََمَث ن َثلة َينََُكَ ة إة  َُتَ ََ م َك ُُ

َثلُ ََ َف
، مد  ال لد  الادر،ية  إ   مدل عليدص يلملد ( الرصد  علدى احلداى م ل اجلملدة  ،(4 ﴾يَلََمثِۚ 
 .(5)األشلاىيا ص ال ل   اينا    تل   ديرة: 

                                 
 .1/391ال  اب (1 

، 2/757، وشرف ال ا ية2/361، وشرف ال سمليل2/317، ومعا  ال ره  لل واك1/372ير ر: معا  ال ره  لل رال( 2 
 .2/325، واهلم 2/43، وشرف األمشل 2/721امل اهديل  ل ، و 9/171، وال لييل3/1615ار ااف الاربو 

، وشددددددرف 9/389، والل دددددداب5/516الدددددددر املصددددددل ، و 3/1612ار ادددددداف الاددددددرب، و 5/224ير ددددددر: ال  ددددددر انيدددددديط( 3 
، كار 2/278وشاشية الص ا  على شرف األمشدل ، أبدل العر دا  حممدد بد  علد  الصد ا  الادا ع ، ، 1/611ال صريل

 .م1997-اد 1417، 1 را ، طل -ال    العلمية ب،و 

 .176 :م  اتية سلرة األعراف،( 4 

، 2/178ال اداف، و 9/471ال  س، ال سيط، و 2/81إعراب ال ره  للر اس، و 2/392معا  ال ره  لل واكير ر:  (5 
  سدددددددد، ، و 7/322و  سدددددددد، ال ددددددددر، ، 3/162، وال  دددددددداب ال ريددددددددد1/614، وال  يددددددددا 15/416وم ددددددددا يل الغيدددددددد 

  س، ، و 9/389، والل اب5/516، والدر املصل 5/224ال  ر انييط، و 1/618  س، الرس  ، و 3/42ال يااوي
 .5/117، وروف املعا 2/312، و  ل ال دير3/293إرشاك الع ل، و 3/347الريسابلري
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ِ ِمينِدُلُص ِتِميِنَل ال ِ ل َ   ص  ص الت ا  مينل   اخلسدة والادعة تصد ة ال لد   قاى ال خماري:"
شددددة عليدددص  يأ -صدددالص، سددلال هدددل عليدددصملددد  بدددص وا   أزدديت أشلالدددص وأذهلدددا واددد  شدداى كوام الل

 ..أو  ره  ، م عرة  لص باحلمل عليص. -وايج   رك
وإ  ا  ع ص  ملل  اى، تال ل  إ  ،رك ص  سعى هل ،  وقيل: معراة إ  وع  ص  ملل  اى

 وإ   رت ص على شالص هل .
 إ  قلده: مدا حمدل اجلملدة الادر،ية؟ قلده: الرصد  علدى احلداى، تلندص قيدل: تميندل ال لد   
 .(1 "كائم الللة  اينا    احلال ني ذليال  

احلدداى وال صددة  [ يادد، إ  أ  لددييت املددراك باملينددل ااارددا صدد  ص الددت ادد  مينددلقدداى السددعد:"] 
 لي    بلنص م  باب  ا يص املرت  باملرت ...

والار،ية وإ  وعلملا شا   بيانا  للودص الاد ص; ل د  قدد ي ملدم مد  وعدل الادر،ية شدا   وأهندا 
وقيددل: معردداة إ   شدداى مدد  ال لدد  قيددد   ال ادد يص بددص، وأمددا   اللوددص الينددا  املاددار إليددص ب للددص:]

ال ادد يص مرتدد ، وتددا  األو  أ  خعدل الاددر،ية علددى اللوددص  [  ددال ز دال   أ وع  دص  ملددل  دداى
م   ، أ  جتعدل زد  م  ددأ     األوى بيانا    شا  ،   إ  للر ليني   وقلع اجلملة الار،ية شا

إ  إذا قصد ال سدلية بع ده الر دي  علدى  ا  وال إ   مل عليص يلمل  تالم :و صدر باللاو مينل
وإمنددا وددا   ،ه يددك وإ  ا   ددرمين :أو ال لتيددد مينددل ،  ا  ددل ينه يددك إ   ددل ين وإ :الر ددي  مينددل

أو ألهنددا   ملقدد  امل ددرك علددى مددا أشددار إليددص  ،ااارددا ألهنددا   معدد  ع دده الر ددي  علددى الر ددي 
 .(2 "كائم الللة[ ال  ]ذلي :ب للص

ويلا  ال اش  إ  ما ذا  إليص الر ليل    ولا  وقلع اجلملة الار،ية شدا  ،   شالدة 
أل ددربرص علددى تددل  :أل  املعدد  (;أل ددربرص إ  ذادد  وإ  م دد ) مينددل: ذا شددرط شدد ل ون ياددصإ

 .(3 أو ماتينا   أل ربرص ذاا ا  ، وال  دير: شاى
 

                                 
 .2/178ال ااف (1 

 .     312(: 1شاشية السعد ( 2 

 . 1/611شرف ال صريل و  ،5/111واملغين، 3/1612، وار ااف الارب3/442ير ر: شرف ال  اب للس،ا  (3 
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، جاحلددد، لل ددداكم مددد  مدددلولرا   ميندددل: إذا كلددده عليدددص قريردددة قدددد حيدددلف عامدددل احلددداى ودددلا ا  ــــــ 5
 ،وقدد قعدد الرداس : أقائمدا  ميندلر ل دلبيا ومدا ذتد، قائمدا   :  دريب  يددا  ميندل   احلاى املؤتدة ووولبا  

ااَك  ﴿ :، ومرددص قللدص  عددا (1  أي:   دده لددك اريئدا   مريئدا   اريئددا   ميندل:و د، ال ددلبيا  ۡرُض َۡجة ع 
َ
َٱَيَۡل

ةة  ََ م يََوَم َينَقةَيُ ُُ  :(3 وقد از له العلمال     دير عامل احلاى على الر ل اتيت، (2 ﴾َقَبَضُت
 ادددد ص( اخلدددد ، و مجيعددددا ( شدددداى مدددد  األر ، وال  دددددير: إذا  األوى:  واألر ( م  دددددأ، و ق  

  العامل   إذا: املصدر; ألنص اع  امل على.تانه جم معة ق ا ص، أي: م  ل ة، 
والعامددل   اددلة  الينددا :  واألر ( م  دددأ، و ق ادد ص( اخلدد ، و مجيعددا ( شدداى مدد  األر ،  

 عا    ق ا ص.وال  دير: واألر     ه مجي ،احلاى ما كى عليص ق ا ص
 (مجيعددا   أل  ال  اددة ليسدده بدداألر ، و ;م  دددأ  ددا  (ق ادد ص ، وم  دددأ (األر  الينالدد :   

ألندص  ;ز  ع  ال  ادة (إذا  ددددددواألر  ق ا ص إذا ي ل  مجيعا   ، تلنص:(إذا ي ل بدددد  مر ص ، 
 .مصدر، وقدم ز  امل  دأ، مينل قللك: ويلم اجلمعة ال  اى

ومدد  ال صدددد إ  اجلمدد  و لتيددددة بدداجلمي  أ  ددد  اجلميدد  مؤتددددة ق ددل جمددد ل  قدداى ال خمادددري:"
تلملد .    اخل ، ليعلم أوةى األمر أ  اخل  اللي يرك   ي   عد  أر  واشددة، ول د  عد  األرا د

: امل ددار امل  دل  -بالادم -وال  ادة ،وال  اة: املرة م  ال     ِدِ ِ ا ُه قِد  ِاة  َم   أِ َِر الر ُسلىَ 
ق اة م  تلا:  ريد مع  ال  اة  سمية باملصددر، تمدا روا: أندص  : أع ينوي اى أياا   بال ه،

 .(4 "هنى ع  ز  ة الس  ، وتال املعريني حم مل
[ واملدددراك ال لتيددددد مددد  وملددددة املعدددد ، وإ  أ  دددد  [ م علدددق ب للددددص:]مددد  ال صددددد قددداى السددددعد:"]

يلبل  احلاى ع  امل  دأ،  جعللة شا     ددددد مجيعا ( شاى، وال اار أ  ذا احلاى ال األر ; ل رملم

                                 
، 1/411، واللم ددة249شددرف ابدد  الردداظم، و 2/351شددرف ال سددمليل، و 2/31، وشددرف امل صددل1/212ير ددر: ال دددي ( 1 

، 5/2317، و مليددددد ال لاعددددد2/37، واملسدددداعد9/141، وال ددددلييل3/1598، وار ادددداف الاددددرب1/187وال رددددا 
 .1/614وشرف ال صريل، 2/43، وشرف األمشل 3/521وامل اهد الاا ية

 .67 :م  اتية ،ال ةِمرسلرة ( 2 

، 2/633، ومادددددددد ل إعددددددددراب ال ددددددددره 4/17، وإعددددددددراب ال ددددددددره  للر دددددددداس4/361ير ددددددددر: معددددددددا  ال ددددددددره  لل ودددددددداك( 3 
، 9/442، والدددددر املصددددل 9/221، وال  ددددر انيدددديط5/469، وال  دددداب ال ريددددد2/1113، وال  يددددا 1/211وال دددددي 
 .12/281، وروف املعا 4/545  ل ال دير، و 3/192   س، الرس ، و 16/543والل اب

 .4/144ال ااف (4 
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مددد  املسددد      ق اددد ص ل لندددص   معددد  م  ل دددية، وهبدددلا ا ع  دددار ددددرك عددد  تلندددص مددد    ددددا 
معمدددلى املصددددر  إهندددا مددد  شيددد  تلهندددا مصددددرا     دددم،  يملدددا، ادددلا إذا وعلددده ال  ادددة اعددد  

لف املادداف، أي: ذوا  ال  اددة بالاددم، أي: امل  ل ددة، وأمددا إذا وعلدده اعدد  املددرة علددى شدد
 [  يا ل أمر العامل وا  احلاى...وتال املعريني حم مل ق اة تما قاى:]

وأمددر العامددل وادد  احلدداى بلنددص   معدد  ي  اددمل  ق اددة واشدددة،    ددل   مجيعددا ( شددا   مدد  
أي أعييملا  ،واألظملر أ  العامل حملوف على ،ريق احلاى املؤتدة الام، املرصلب   ي  امل ،

  . على الا ي ل  احلاى   ملقعص وي ل  ما ذترة م   ائدة ال  دا : إ  قيل ا ،مجيعوأ   ملا 
 ال  ددددا ي دددل   ،بعددد  دددام احل دددم بددلتر اخلددد  ي دددل  حمددل   ددددير   ددده وأعدددىي ; بدددل  :قلرددا
أي إذا تاندده جم معددة  يعددلك  ،وقددد خعددل العامددل انيددلوف تاندده ،بعدددة ق ددل جمدد ل اخلدد  ا  مددلتلر 

 .(1 "إذا ال الم   عامل
وي ملر م  تالم السعد أنص أوا  ال  ديري    العامل انيلوف، ويلا  ال اش  إ  ال دلى 

 الينا  لد لة ال عل   ه على شالية ق ا ص لألر  أتينر م  ك لة  إذا(.
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رَُهَۡل ﴿ از له املعربل    احلاى وهاش ملا   تلمدة  تداظمني( مد  قللدص  عدا : ـــ7 َاذة
َ
َٱن

َةَي  يَوَ  ًة َكُظة ٓة َنَك َ
َُ ى َي  :(2 على الر ل اتيت (1 ﴾َم َيٓأۡلزةفَةة إةذة َينَُقلُوُب َلَ

قددددداى ال خمادددددري: ادددددل شددددداى مددددد   ،شددددداى مددددد  أهددددد اب ال لدددددلب  تددددداظمني( أ األوى:   
 .أه اب ال للب على املع ; إذ املع : إذ قللهبم لدا احلراور تاظمني عليملا

املسددد      ال دددرف  لددددا  العائدددد إ  ال لدددلبلادددم، شددداى مددد  ا (تددداظمني  أ اليندددا :   
 احلراور( اللاق  ز ا .

(، أي: وأنددددلرام أنددددلرام   ددددم، امل عددددلى   ال عددددل  شدددداى مدددد  تدددداظمني(أ  الينالدددد :   
 .م دري  أو ماار ني على ال  م

( والا بعيد للقلعص م  ددأ، وا ب ددال   يعمدل   ال للب  شاى م الراب : أ   تاظمني(   
 شلاى.األ

قلدده: اددل شدداى عدد  أهدد اب ال لددلب   ددإ  قلدده: تدداَظَمنِي مب ان صدد ؟ قدداى ال خماددري:"
عدد   علددى املعدد ، أل  املعدد : إذ قلددلهبم لدددا شردداورام تدداظمني عليملددا. وخددل  أ  ي ددل  شددا   

ال للب، وأ  ال للب تاظمة علدى  دم وتدرب  يملدا مد  بلل ملدا احلرداور، وإمندا مجد  ال داظم مجد  
و عادددددة قددددرالة مدددد  قددددرأ:   ...ص وهدددد ملا بددددال  م الددددلي اددددل مدددد  أ عدددداى الع دددداللالسددددالمة، ألندددد

: وأندددلرام م ددددةري  أو مادددار ني يعددد  قللدددص: وأندددلرام، أ . وخدددل  أ  ي دددل  شدددا   (3 تددداظمل 
 .(4 "ال  م

                                 
 .  18 :م  اتية ، ا رسلرة ( 1 

معدددددا  ال دددددره  ، و 21/312  سددددد، ال ددددد ي، و 2/511، ومعدددددا  ال دددددره  لألز دددددا3/6ير دددددر: معدددددا  ال دددددره  لل دددددرال( 2 
، 27/513م دددددددددددا يل الغيددددددددددد ، و 2/735خدددددددددددا  ال يدددددددددددا إ، و 4/22، وإعدددددددددددراب ال دددددددددددره  للر ددددددددددداس4/369لل وددددددددددداك
، و  سدددددد، 5/54  سدددددد، ال يادددددداوي، و 15/312و  سدددددد، ال ددددددر، ، 5/481، وال  دددددداب ال ريددددددد2/1117وال  يددددددا 
، 6/29  سدددد، الريسددددابلري، و 17/29، والل دددداب9/467، والدددددر املصددددل 9/246ال  ددددر انيدددديط، و 3/214الرسدددد  

 .12/312املعا  ، وروف4/557، و  ل ال دير7/272إرشاك الع لو 

، وروف 17/29، والل دددددداب9/246، وال  ددددددر انيدددددديط27/513، وم ددددددا يل الغيدددددد 4/157بددددددال نسدددددد ة  : ال ادددددداف (3 
 .12/313املعا 

 .4/157ال ااف (4 
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وي ددلى السددعد:"]على املعدد [ يعددين أ  ذا احلدداى وإ  ا ي دد  مددلتلرا   ملددل مددلتلر معدد ، إذ 
حلراور عل  ع   عريه ام ا ة، واملعد  قلدلهبم لددا شرداورام    دل   ال عريه   ال للب وا

 تدداظمني( شدددا   عددد  املاددداف إليدددص    شرددداورام(، والعامدددل مدددا   ال دددرف مددد  معددد  ال عدددل، 
وخددل  أ  ي ددل  شددا   مدد   ال لددلب(، يعددين مدد  الاددم، العائددد إ  ال لددلب املسدد      ال ددرف 

، ويعادددة قددرالة ر دد   تدداظمل ( شيدد  وعلددص زدد ا  بعددد زدد  اللاقدد  زدد ا  أعددين  لدددا احلردداور(
لل للب، وأما وعلص شا   م  املرصلب     لنلرام(  ال ي ل  إ  علدى ال  ددير أو املادار ة إذ 

 .(1   ت م عرد امنلار أو األمر بص"
 السعد وعل  تداظمني( شدا   مد  املاداف إليدص   شرداورام، وأودا  ال دلى اليندا ، ويدرا 

 اش  بل  قلى السعد أولك   العربية.ال 
ا م  ﴿ومرص تلمدة  ند   (   قللدص  عدا :  ـــ8 ةَن َغُفور  رَّحة  م 

،   دد  عددك إعراهبدا (2 ﴾َُُلَّل 
 :(3 على الر ل اتيت

 م على م لق مؤتد لعاملص انيلوف، أي: ن ةلرا ن   .أنص األوى:   
  اتيدددة السددداب ة   قللدددص  مددد  عائددددةأندددص مرصدددلب علدددى احلددداى مددد  امللهدددلى، أو اليندددا :   
ُيوَ   ﴿ : عدا  َّۡ واملدراك بدالر ى الدر   املعدد للردا ى، تلندص قيدل: ول دم ، (4 ﴾َٱنَُمَۡل فة َمَك َمَك ََ

 . يملا اللي  دعلنص شاى تلنص معدا  
علدددى أ  ( ل دددم ، أو مددد  الادددم،   ( ددددعل  دددم، ال اعدددل    أندددص شددداى مددد  الينالددد :   
 . ى تصابر وه مج  نا (ن     ي ل  
 

                                 
 .578(: 2 شاشية السعد( 1 
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، وإعددراب ال ددره  4/386ال ددره  لل ودداك معددا ، و 21/428  سدد، ال دد ي، و 2/517ير ددر: معددا  ال ددره  لألز ددا( 3 
،وم دددددددددددا يل 5/15، وانيدددددددددددرر الدددددددددددلوي 4/199، وال اددددددددددداف2/642، وماددددددددددد ل إعدددددددددددراب ال دددددددددددره 4/42للر ددددددددددداس

، 3/236  س، الرس  ، و 15/359و  س، ال ر، ، 5/511، وال  اب ال ريد2/1127، وال  يا 27/562الغي 
، 4/591، و ددد ل ال ددددير8/13، وإرشددداك الع دددل17/138، والل ددداب9/526، والددددر املصدددل 9/314ال  دددر انيددديطو 

 .12/373وروف املعا 

 .31 :م  اتية ،ُ ص ِلهسلرة ( 4 



 ال سم األوى: از يارا ص كراسة  ليلية/ ال صل األوى: از يارا ص   األ ال

160 160 160 160 

 .(1 "والر ى: ر   الر يل وال الايه، وان صابص على احلاى قاى ال خماري:"
وقاى السعد:" ]والر ى[ ،عام الر يل   مج  نا ى تصابر وُه  ل لة املعد ، و للدص بدني  مد  

قدد  زدد    ددلر رشدديم( وم عل ددص، وان صدداب  ندد   ( علددى احلدداى مدد  املر ددلع املسدد      ال ددرف اللا
  يملا(   م  املرصلب انيلوف العائد إ   ما(; ألنص قيد لل صلى  ما  دعل ( أعين  ل م( أو

 . (2   لإلكعال أي ال مين"
ةَساَكَََك ﴿ ومرص  ما وال   إعراب  لسانا (   قللص  عا : ـــ9 ق  ن  ة  ۡ َصا َٱَهُاَذا كةَ ُا   مُّ
َك  ة     ًَ  :(4 شي  ورك امعراب على الر ل اتيت (3 ﴾َي

 األوى: أنص شاى م   ت اب(; ألنص قد وهه ب لمة  عربيا (.  
 .(مصد  شاى م  الام،   الينا : أنص   
 الينال : ول  أبل ال  ال أ  ي ل  م عل   بص لددددددد  مصد (.  

، والعامددددل  يددددص (مصددددد  شدددداى مدددد   ددددم، ال  دددداب    (عربيددددا   لسددددانا   و قدددداى ال خماددددري:"
ل خصصدددددص بالصددددد ة، ويعمدددددل  يدددددص معددددد   (ت ددددداب عددددد   وخدددددل  أ  ير صددددد  شدددددا    (،مصدددددد  

 .(5 "امشارة
[ اددلا بددالر ر إ  ظدداار احلدداى، وأمددا   وخل  أ  ير صدد  شددا   عدد  ت ددابوقدداى السددعد:"]

ال   يددق  ملددل شدداى عدد   ددم، اجملددرور املدددللى عليددص باسددم امشددارة، أي: أشدد، إليددص، وأن ددص عليددص، 
 .(6  ال ع ة إذ  بال خصيص بالص ة"

                                 
 .4/199ال ااف (1 
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إعدراب ال دره  ، و 4/441، ومعدا  ال دره  لل وداك2/519، ومعدا  ال دره  لألز دا3/51ير ر: معا  ال دره  لل درال( 4 
، 5/153، و  سدددددد، السددددددمعا 21/173ال  سدددددد، ال سدددددديط، و 2/665، ومادددددد ل إعددددددراب ال ددددددره 4/117للر دددددداس

، 5/612، وال  دداب ال ريدددد2/1155، وال  يدددا 28/13، وم دددا يل الغيدد 5/95، وانيدددرر الددلوي 4/311ال اددافو 
، والددددر 9/438ر انيددديطال  ددد، و 3/311، و  سددد، الرسددد  5/113  سددد، ال ياددداوي، و 16/191و  سددد، ال دددر، 

، وروف 5/21، و د ل ال ددير8/82إرشداك الع دل، و 6/119  سد، الريسدابلري، و 17/391، والل داب9/665املصدل 
 .13/172املعا 

 .4/311ال ااف (5 
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والص ة ، اللسا  بعريب وههملا نس  م  اللولة الساب ة   رأي ال اش  األوى; ألنص واأل
اددل املل،ئددة ل ددل  ( عربيددا   هددار  احلدداى شدد يملة باملادد ق، وهددار  ،وامللهددلف تالادد ل اللاشددد

 .  اللسا  شا   
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(وال اسم ن رة مرصلب م سر للمد ملم مد  الدلوا ، ويالتمييز:  ثامناً: ،  دل  اعد   َمد  
رأيده مخسدِة عاددِر ميندل:  علدى العددك    كا وادل الدلي ي دل  ضيدد ة ل  دا    ييد  م درك، وادل نلعدا :

، قم دا   إركبدا  اشدكيه ( ميندل: ال يدل، الدل  ، املسداشة:  الينال دة رأو على ش ل م  امل اكي ،،ال ا  
مدا   و ، عسدال  عرددي و،د   :ومدا ياد ص امل داكير ميندلا ، أر د اشدكيه  ددانا  ، و عر ا   بع ك ر،ال  و 

 .السمال مل   راشة س ابا  

وال قسما : حملى، و ، حمدلى، وال املع  املرسلب  يملا لا ل م  األشيال، ،  يي  نس ةو 
 انيلى ي ل  ع  امل  دأ مينل:  يدن أتينر ما  ، وحملى ع  ال اعل ميندل: ،داب  يددن ن سدا ، وحمدلى 

و ، حملى ميندل: هلل كرة شدجاعا ، وأتدرم بدص أبدا ، وامد أل  ، رعه احلدي ة شجرا  ع  امل على مينل: 
امنال مال  
 1). 

ا َ ﴿وم  ال ميي  امل رك الداى على العدك ما ودال   قللدص  عدا :  َعََُُٰمُۡل َيثََُاَِتَ َيََشَ ََّ َٱَق
  َ َم
ُ
َبَكَطَك ن َُ

َ
 :(3 ،   د  عدك  أقلاى املعربني   إعراب  أس ا،ا ( على الر ل اتيت(2 ﴾َك  ن

وق عراام ا رت عارة  رقة أس ا،ا، مد  نعده  رقدة تلندص قداى:  "قاى ال واك املع :األوى:   
وقللددص: ، واددل اللوددص ،بددد   مدد  ا رددت عاددرة ،  ي ددل  ِأسدد ا،ا  و رقردداام أسدد ا،ا   وعلردداام أسدد ا،ا  

 .(4 " أُِض ا( م  نعه  ِأس ا،ا (

                                 
، وشدددددددرف 1/213، وال ددددددددي 64، واللمددددددد 213، وامياددددددداف العاددددددددي1/222، واألهدددددددلى3/32امل  اددددددد ير دددددددر: ( 1 

، 1/411، واللم دددددة251، وشدددددرف ابددددد  الرددددداظم2/767، وشدددددرف ال ا يدددددة2/379، وشدددددرف ال سدددددمليل2/35امل صدددددل
، وإرشددددددددددداك 2/726، و ل ددددددددددديل امل اهددددددددددد9/215، وال ددددددددددلييل4/1621، وار ادددددددددداف الادددددددددددرب1/187وال رددددددددددا 
، 3/524، وامل اهدد الادا ية5/2353، و مليدد ال لاعدد2/54، واملساعد2/286، وشرف اب  ع يل1/429السالك

، 2/413، والر ددل الددلا 2/288، وشاشددية الصدد ا 2/336، واهلمد 1/616، وشددرف ال صددريل2/46رف األمشددل وشد
 .2/312ومعا  الر ل

 .161 :م  اتية ،األعرافسلرة ( 2 

، وإعددراب ال ددره  2/383معددا  ال ددره  لل ودداك، و 11/512  سدد، ال دد ي، و 1/341ير ددر: معددا  ال ددره  لألز ددا( 3 
، 2/241، و  سددددددددد، ال غدددددددددلي9/414ال  سددددددددد، ال سددددددددديط، و 1/313ل إعدددددددددراب ال دددددددددره ،  وماددددددددد 2/76للر ددددددددداس

، 1/599، وال  يدددا 15/388، وم دددا يل الغيددد 1/343إخدددا  ال يدددا و  ،2/465، وانيدددرر الدددلوي 2/168ال ادددافو 
، والدددددددر 5/198ال  دددددر انيددددديط، و 3/38  سددددد، ال ياددددداوي، و 7/313و  سددددد، ال دددددر، ، 3/146وال  ددددداب ال ريدددددد

، 3/282وإرشددداك الع دددل، 3/87، و  سددد، الينعدددال 3/336  سددد، الريسدددابلري، و 9/349والل ددداب، 5/484املصدددل 
 .  5/82، وروف املعا 2/291و  ل ال دير

 .2/383معا  ال ره  لل واك( 4 
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ك: وق عردداام ا رددت عاددرة ق يلددة، وتددل املددراالينددا : قدداى ال خماددري: إ   أسدد ا،ا (  ييدد ; أل    
 :(1  الرو ( قلى الااعر مل   ق يلة. ون ،ة ق يلة أس اط   س ط،  ل   أس ا،ا  

ِالَ            ِد ِد  ِله    أوةَى ال   ِد ةَل   بني رَماِش   ماَلك  ونِدمل 
ه ملدا ي للدص خمدال تدل ق يلدة أسد اط   سد ط ول د  قللدص:، (2 ("ا ردت عادرة بدى مد   (أُِضا   و

 .(3 "أال اللغة، م  أ  الس ط   بين إسرائيل ار لة ال  يلة   العرب
بدددى  (أسدد ا،ا     ددديرة: ا رددت عاددرة  رقددة وأ   ييدد  العدددك  ا رددت عاددرة( حمددلوف الينالدد :   

  م  ذلك ال ميي .
قيدل: ؟ وادال ضيد  مدا عددا العادرة م درك،  مدا وودص جميئدص جمملعدا    دإ  قلده: قاى ال خماري:"

أل ة املددراك: وق عردداام ا رددت عاددرة ق يلددة،  ؟ قلدده: لددل قيددل ذلددك ا ي دد    ي ددا  ا دد  عاددر سدد  ا  
 .(4 "مل   ق يلة وتل ق يلة أس اط   س ط،  ل   أس ا،ا  

[ أل  املدددراك أي:   يدددق تدددل  املدددراك علدددى أ  الدددالم هدددلة   ي دددا       ي ا  وقددداى السدددعد:"]
ليل اع  أنص لل قيل ذلك ا ي د    ي دا  للم صدلك و  ييردا ; أل  مل   امل على بص، وقيل: بل  ع

املددراك اددل املعددد  الددلي   حيصددل مددد  قللرددا  ا دددين عاددر سدد  ا (، وشاهدددل اجلددلاب أ   أسددد ا،ا ( 
ااارددا مدد  اجلمدد  الددلي وقدد  ملقدد  م ددرك; أل  معرااددا ال  يلددة شددىت تلنددص قيددل: ا رددت عاددرة ق يلددة، 

ا ، ولل قيل: ا ين عار س  ا  لصد  على ا دين عادر  دركا  مد  السد ط،  ال ميي    ي ل  إ  م رك
ولددييت اددراك، واددلا تمددا أ  اجلمدد  قددد ييندد  اعدد  مجدداع ني مدد  ذلددك اجلددريت ت ددلى أيب الددرجم، 

                                 
، م1998، 1بدددد،و ، ط –، كار هدددداكر 219،   يددددق: ك. سددددجي  و يلدددد ،  ة   كيلانددددصألب الددددرجم العجلددددال يدددده ( 1 

، 9/273، وال دددددلييل2/393شدددددرف ال سدددددمليلو  ،3/219، وشدددددرف امل صدددددل2/168اد: ال ادددددافال يددددده  مددددد  شدددددلاو 
شدرف أبيدا  مغدين الل يد ، ع دد ، و 6/275، وامل اهدد الادا ية5/2411، و مليد ال لاعدد3/1327و ل يل امل اهد

بد،و ، ط ، كار امللمل  للكاا، 3/366أهد يلسه كقا ،  -ال اكر ب  عمر ال غداكي،   يق: ع د الع ي  رباف 
 بني الاااد  يص قللص: ، و 2/394، وز انة األكباد(1414 - 1393األو (،   8 - 5( الينانية،  ود 4 - 1 ود 

مل دد   رمداش  مالدك وهنادل( شيدد  خدل   ينريدة اجلمدد  ل لويلدص باجلمداع ني، وقددد وعلدص ال خمادري ن دد، و د  أسد ا،ا  
 .لرماف و   على  لويل رماف الة و لكق يلة تما و   الرماف وال مج  رمل مل   مجاع ني م  ا

 .2/168ال ااف ( 2 

، وامل اهددد 5/2411، و مليددد ال لاعددد3/1327، و ل دديل امل اهددد9/273، وال ددلييل2/393ير ددر: شددرف ال سددمليل( 3 
 .6/275الاا ية

 .2/168ال ااف (4 
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َخَْسةيَن  ﴿ لللك به ال لى  يص بلنص ُو   اجلم  مل   اللاشد   ال مييد  ت للدص  عدا : 
َ
ةٱَۡل ِ

َيَ ََُل 
َ
 .(2 ل واك، وأبل ال  ال إ  أ   أس ا،ا ( بدى م   ا رت عارة(    يي "، وذا  ا(1 ﴾ن

وي ال م  زالى تالم السعد أنص از ار ما ذا  إليص ال خماري   إعدراب  أسد ا،ا ( علدى 
أنص  يي ، وبالر ر إ  از الف املعربني   إعراهبا ويل ال اشد  إ  أ   ييد  العددك حمدلوف; أل  

( ي ددل  م ددركا ، وي ددل  إعددراب أسدد ا،ا  بددد  ، أو هدد ة لل مييدد  99( إ   11  ضيدد  األعددداك مدد 
 انيلوف.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .113 :م  اتية ،ال ملهسلرة ( 1 

 .311(: 1 شاشية السعد( 2 
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األتينر معدص شدلف شدرف إذا تدا  املرداكا ل د  اجلاللدة ميندل: يدا اهلل،  د المنادى: تاسعاً:
ميندل: اللملدم ع دله، واز لده الر داة   ودلا  وهده  رص ايم مادكة م  لشةعالردال وال علي  

وال وددددداك إ  ودددددلا   إ  أندددددص   خدددددل  وهددددد ص، وذاددددد  املددددد ك سدددددي ليصو   دددددلا  اخلليدددددلاللملدددددم(  
سي ليص ب للص:" ال عردي أهل، وإ  تا  أ مد ، وذلدك ألندص لأبل عل   ان صروقد ، (1 وه ص

لييت   األ ال امللهل ة ش ل على شد  اللمُلم (،  إذا زاله ما عليص األ ال امللهل ة، وكزل 
  يلهددده مددد  األهدددلا ، ووددد  أ    يلهددده. واأل دددال املرددداكاة امل دددركة املعر  دددة،    شيةددد  مدددا

ال ياس  يملا أ     لهه، تما ذا  إليص بع  الراس; ألهنا واقعدة ملقد  مدا   يلهده; وتمدا 
أندددص ملدددا وقددد  ملقددد  مدددا   يُعدددرب ا يعدددرب، تدددللك ملدددا وقددد  ملقددد  مدددا   يلهددده، ووددد  أ    

 يلِهه...
ددا    يلهدده; ألنددص ق ددل  ددم املدديم إليددصم( أو  أ   ددددددد  اللملدد  واقدد ن ملقدد  مددا   يلهدده،  لم 

هلا ، وش م األهلا  ُ م ه امليُم إليص، وهيغ معص هيا ة خمصلهة، هار ش ُمُص ش ِم األ
 ; فل:   اَ (.أ    يلهه

(،    ةدُص والا املاملم إليص م  ما ُ م  إليص، ار لة هل   ماملم إ  هل ; فل:  ِشيد مِلل
ُلةااَ  ﴿ ومرددص قللددص  عددا : .(2 أ    يلهددِه; تمددا   يلهدده  ِشدد   اددل (" َِ االة َيهلَُّمااۡلَّ 

 َٰءُ
لَ ة   َُ َ  :(4   د وال   إعراب  مالك امللك( أقلاى (3 ﴾َيه

                                 
، 4/2191، وار اداف الادرب1/367، وشدرف امل صدل1/413، وال ددي 4/239، وامل  اد 2/196ير ر:ال  داب (1 

، امل   دة 585وشرف شلور اللا ، أبل حممد ع د اهلل بد  يلسده بد  أهدد بد  ع دد اهلل، مجداى الددي ، ابد  اادام، 
، وشاشدددددددية 2/63واهلمددددددد ، 7/3566و مليدددددددد ال لاعدددددددد، م1995 –ه 1416، 1بددددددد،و ، ط –يدا العصدددددددرية، هددددددد

 .3/217 ا الص

، اجملمدد  الين ددا ، 2/112ام  دداى، أبددل علدد  احلسدد  بدد  أهددد ال ارسدد ،   يددق: ك. ع ددداهلل بدد  عمددر احلدداك إبددراايم،  (2 
 م.2113 -ه1424أبلظ ، اممارا ، 

 .26 :م  اتية ،هى عمرا سلرة ( 3 

ال  سدد، ، و 1/154ال ددره  ، ومادد ل إعددراب1/151، وإعددراب ال ددره  للر دداس1/394ير ددر: معددا  ال ددره  لل ودداك( 4 
، 2/33، وال  ددددداب ال ريدددددد1/251، وال  يدددددا 8/186، وم دددددا يل الغيددددد 1/417انيدددددرر الدددددلوي ، و 5/151ال سددددديط
، 3/99، والددددر املصدددل 3/85ال  دددر انيدديط، و 2/11  سددد، ال يادداوي، و 4/54و  سددد، ال ددر، ، 2/511واملسدداعد
، وروف 1/378، و دددد ل ال دددددير، 2/21رشدددداك الع ددددل، وإ2/27  سدددد، الينعددددال ، و 5/124، والل دددداب6/319واملغددددين
 .2/119املعا 
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 أنص مرصلب على الردال، وال قلى سي ليص; ألنص ندال  ا . األوى:  
 سددم ومعددص املدديم ار ل ددص ومعددص  يددا( و  و ردد  للمردداكا امل ددرك، أل  اددلا االينددا : أنددص هدد ة   

 الص ة م  امليم، تما   و ر  م  اليال.

 الينال : أنص بدى م   اللملم(.  

 أنص ع ه بيا .الراب :    

، ولددددللك   خ معددددا . واددددلا بعدددد  (يددددا عددددل  مدددد   (اللملددددم املدددديم   قدددداى ال خماددددري:" 
لى شدددرف الرددددال عليدددص، و يدددص  م زصدددائص ادددلا ا سدددم تمدددا ازددد ص بال دددال   ال سدددم، وبددددز

 .(1 "ال عريه، وب       ص   يا اهلل، وبغ، ذلك مالك امللك
 عرد سي ليص ال ندال  ا ; أل   ]مالك امللك[ا ي ني ال خماري ووص نص ص، وي لى السعد:"

 اللملم(   يلهه; ألنص با ز صا  وال علي  زرك ع  تلنص م صر ا  وهار ميندل: شيملدل، إذ 
ار لة هل  ماملم إ  اسم م  ب ائملما علدى معرييملمدا، حدالف ميندل  سدي ليص، وزالليدص( امليم 

شيددد  هدددار الصدددل  وددد ل ال لمدددة، وودددل ة قدددلم تمدددا يلهددده  يدددا اهلل( ووعلدددلا  مالدددك امللدددك( 
 .(2 ه ة"

َۡ    ﴿ ددددددد ومرص قللص  عا : ة ئ
أ َلةَل َيلََ َنَك َمَك

َ
أ ن ََ  َيهلَُّمۡلَّ َر ََّنَك ةَن َيهسَّ ة م  ۡأ  .(3 ﴾ َك

 . (4   د وال   إعراب تلمة  ربرا( على أهنا ندال  ا 
اللملم أهدلص يدا اهلل،   دلف شدرف الرددال، وعل ده مردص املديم. وربردا نددال قاى ال خماري:" 

 .(5 " ا 
 
 

                                 
 .1/349ال ااف (1 

 .2/644  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (2 

 .114، م  اتية: املائدةسلرة  (3 

، 2/261، وانيدرر الدلوي 1/693، وال اداف1/289، وإعدراب ال دره  للر داس2/221ير ر: معا  ال دره  لل وداك (4 
، و  سدددددددد، 6/367و  سدددددددد، ال ددددددددر، ، 2/531، وال  دددددددداب ال ريددددددددد12/463، وم ددددددددا يل الغيدددددددد 1/413وال دددددددددي 
 .4/58، وروف املعا 2/116، و  ل ال دير7/619، والل اب4/412و 3/85، وال  ر انييط1/486الرس  

 .1/693ال ااف (5 
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 .(1 [   ه ة و  بدى; أل   اللملم(   يلهه و  ي دى مرص"وربرا ندال  ا قاى السعد:" ]
وال الراول; أل  ل   اجلاللة بعد ا صالص بامليم تالصل ، أي   لى سي ليص،ب السعد أزل 

   ، م م     ا س عماى، تما ا يسم  اللملم الره .

                                 
 .275(: 1شاشية السعد  (1 



 ال سم األوى: از يارا ص كراسة  ليلية/ ال صل األوى: از يارا ص   األ ال

168 168 168 168 

 توابع المنصوبات
 :أواًل: النعت

قد درك ال رف ع  ال ر ية م  أ  ي در  يص معد    ( ا سداعا ،  يجدري جمدرا امل عدلى  ـــ1
 ََتَلةي َنَفٌس َين نََّفس  اْ يََوم  َٱَيتَُّقو﴿ :، ومرص قللص  عا (1 بص

 .(2 ﴾ َك    َشَي  َك َّلَّ
 : (3 وقد از له الر ليل    العائد م  اجلملة اللاقعة نع ا  للر رة  يلما ( على قللني 
 األوى: أ  ال  دير:   جت ي  يص; أل  اليلم أهلص ظرف ا س   يص.  
 الينا : أ  ال  دير:   جت يص; ل لنص م عل   بص على السعة، ولييت ب رف.   

.  دإ  قلدده:  دلي  العائدد مرملددا إ  وادلة اجلملددة مرصدلبة انيدل هدد ة ليلمدا  قداى ال خمادري: " 
 ي ددلى: ا سددد   يدددص،  ..، ومدددرملم مدد  يرددد ىامللهددلف؟ قلددده: اددل حمدددلوف   ددديرة:   جتددد ا  يددص.

 ددددلف اجلددددار   شددددلف الاددددم، تمددددا شددددلف مدددد  قللددددص: أم مدددداى جمددددرا امل عددددلى بددددص   ي ددددلور 
 .(5 "(4 أهابلا
قداى ابد  الاددجري  ،[ أي يددرك   احلددلفومدرملم مدد  يرد ى ]ويل دل السدعد ذلددك ب للدص:" 

واز لدده الر ليددل   ،قددد حيددلف العائددد اجملددرور مدد  اجلددار تمددا   اددلة اتيددة :ه(   أماليددص542 

                                 
، 8/85، وال دددددلييل3/1462، وار ادددداف الاددددرب1/431وشددددرف امل صدددددل، 1/267للسدددد،ا   ددددداب الير ددددر: شددددرف  (1 

    .2/167، واهلم 3/311وامل اهد الاا ية

 .48 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

معدددددا  ال ددددددره  ، و 1/631  سددددد، ال ددددد ي، و 1/92، ومعدددددا  ال ددددددره  لألز دددددا1/31ير دددددر: معدددددا  ال دددددره  لل دددددرال( 3 
، 1/93مادد ل إعددراب ال ددره ، و 2/277شددرف ال  دداب للسدد،ا ، و 1/51، وإعددراب ال ددره  للر دداس1/128ودداكلل  
، 1/251، وال  ددداب ال ريدددد1/61، وال  يدددا 1/139، وانيدددرر الدددلوي 1/135ال اددداف، و 2/469ال  سددد، ال سددديطو 

، والدددددددر 1/317ال  ددددددر انيدددددديط، و 1/78، و  سدددددد، ال يادددددداوي3/312شددددددرف ال سددددددمليل، و 1/377و  سدددددد، ال ددددددر، 
، و  ل 1/99إرشاك الع ل، و 1/279  س، الريسابلري، و 2/48، والل اب6/377و5/613، واملغين1/335املصل 
 .1/252، وروف املعا 1/97ال دير

َد أِم  ماىن ِأِهابُلا          ما أِك رَا أِِ يد ِرُام   ِدِرال  م  بيه لل ارا ب  تلدة قللص  اللا ر(:    (4   وُ،لُى الِعمل 
 .والا وائ ، وال  دير: ماى أهابلة ا  اهلال م  ال عل للقلع اجلملة نع شي  شل ه  (ماى أهابلا والاااد  يص قللص:       

، 3/197، وشددددرف ابدددد  ع يددددل352شددددرف ابدددد  الردددداظم، و 4/117، وشددددرف امل صددددل1/88واددددل مدددد  شددددلااد ال  دددداب
  .4/1553، وامل اهد الر لية4/633وامل اهد الاا ية

 .1/135ال ااف (5 
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 ا ،  العائدددد  انيددد    إ  أ  ي دددل  قدددد شدددلف اجلدددار أو    خدددل  :  ددداى ال سدددائ  ،  ادددلا احلدددرف
وقدداى أتينددر أاددل العربيددة  ا ،  خددل  إ  أ  ي ددل  انيددلوف مجلددة اجلددار واجملددرور معدد :وقدداى بعاددملم

  وعددل     واألقددييت عردددي أ  ي ددل  احلددرف قددد شددلف أو  ،خددل  األمددرا  :سددي ليص، واألز ددا
  :(1 بص تما قاى الااعر  ال ليل(    ال رف م عل 

ناة ُسِلي م    ِنلاَ ُلص   قليل  َسلِا ال  ع َ  الر ملاىَ            ا وِعاَمر   اويلم  ِشمَلد 
  .(2 " األهل   جت ي  يص     جت يص     جت ي ،  شلف العائد

أ  السدددعد يلا دددق ابددد  الادددجري    (3 وال ددداار مددد  الدددرص املر دددلى مددد  أمددداق ابددد  الادددجري
 ولا  اللوملني. از يارة، ويرا ال اش  

للمراكا قسما : معدرب وم دين،  املرداكا املعدرب مرصدلب كائمدا  و ابعدص مرصدلب أبددا ،  ـــ2
واملردداكا امل ددين لددص    ابعددص شددا   مرملددا: مددا خدد   ددمص واددل ال دددى واملع ددلف مينددل: يازالددُد 

ُمُۡل َيََلَاَوَم َٱََّلأ َيُعةَبَكدة ََّل َخوٌَف َيلَ َ ﴿ :قللص  عا ، وم  املعرب (4 ن يُل، وياسعيُد وشس ُ 
َُتَۡل َُتََلَُوَ  

َ
َۡاَمُنواْ أَِب ٦٨ن ةيَن  َُوا ُمسَ َيَّلَّ َٓ ةَنَك َٱ َةَي َيُت  .(5 ﴾لة

 :(6   د أوا  الر اة    اب  املراكا  اللي ( وولاا   
 األوى: أ   اللي (   مل   نص  نعه لددددددددددد ع اكي( ألنص مراكا مااف.  

                                 
شيدد  نصدد   ددم،  (شددملدناة   يددص قللددص:والاددااد ، واددل لروددل مدد  بددين عددامر، 1/178ال يدده مدد  شددلااد ال  دداب (1 

معددا  ال ددره  ، و 4/331امل  ادد ير ددر: (، شددملدنا  يددص ل دداى:  ، ولددل وعلددص ظر ددا  بددامل على بددص ا سدداعا    ادد يملا   (اليددلم 
، 3/1462ار ادددددددداف الاددددددددربو  ،1/432، وشدددددددرف امل صددددددددل1/268شددددددددرف ال  دددددددداب للسدددددددد،ا ، و 1/128لل وددددددداك
    .2/167، واهلم 3/311امل اهد الاا ية، و 4/2131و مليد ال لاعد، 8/85وال لييل

 .2/335  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (2 

حمملك  ك.: ،   يقجري يال الدي  أبل السعاكا  ا ة اهلل ب  عل  ب  ه ة، املعروف باب  الا، أماق اب  الاجري ( 3 
 .   م1991 -اد 1413، 1، طم   ة اخلاجن ، ال اارة، 1/6، حممد ال راش 

، و ل دددددديل 4/2197وار ادددددداف الادددددرب، 3/411شددددددرف ال سدددددمليل، و 1/326شددددددرف امل صدددددل، و 119ير دددددر: اللمددددد ( 4 
وامل اهددددددد ، 3/266 يددددددل، وشددددددرف ابدددددد  ع2/673، وإرشدددددداك السددددددالك4/25، وأو ددددددل املسددددددالك2/1172امل اهددددددد
 .4/41، والر ل اللا 3/232، واهلم 2/227، وشرف ال صريل3/32، وشرف األمشل 5/311الاا ية

 .69-68 ، اتي ا :ال ةزُرفسلرة ( 5 

، 4/263ال اداف، و 21/73ال  س، ال سيط، و 4/79، وإعراب ال ره  للر اس4/419ير ر: معا  ال ره  لل واك( 6 
  سدددد، ، و 16/111و  سدددد، ال ددددر، ، 5/561، وال  دددداب ال ريددددد27/242، وم ددددا يل الغيدددد 5/63وانيددددرر الددددلوي 

، 17/289، والل دددداب9/614، والدددددر املصددددل 9/387ال  ددددر انيدددديط، و 3/281، و  سدددد، الرسدددد  5/95ال يادددداوي
 . 13/97، وروف املعا 4/644، و  ل ال دير8/54وإرشاك الع ل
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   مل   نص  على املدف بإ مار  عل   ديرة: أعين. الينا : أ   اللي (   
  ع اكي(. م  بد   الينال : أ   اللي (   مل   نص    
وزددد ة حمدددلوف، وال  ددددير: ي ددداى هلدددم: اكزلدددلا  م  ددددأ،أ   الدددلي (   مل ددد  ر ددد  الرابددد :   
 اجلرة.

مئدل، والدلي  همردلا يا ع اك ش ايدة ملدا يرداكا بدص امل  دل  امل  دابل    اهلل يل  قاى ال خماري:"
 .(1 "مرصلب انيل ه ة لع اكي، ألنص مراكا مااف

وقد أزل السعد باللوملني األولني، ووعدل اليندا  أقدلا شيد  قاى:"]يدا ع داك ش ايدة[ تلندص 
قيل:   اى: يا ع اكي ل مللر أ  الا الردال إمندا ادل يدلم ال يامدة، وال خصديص بدامل  ني امل  دابني 

 ،وإ  تدا  مد  الصد ة  مخصصدة ، الدلي  همردلا ي دل  هد ة ماكشدةإ  تا  مس  اكا  م  العملدد 
و  يلد م ال صدل بدني امللهدلف  ،علدى املددف ا  بل األووص أ  خعل اللي  همرلا نص  ،واألوى أووص

  .(2 والص ة"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .4/263ال ااف (1 

 .617(: 2شاشية السعد ( 2 
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  :البدل ثانياً:
َََعُۡلة َۡحُونَة  ﴿ :م  أنلاع ال دى ما وال   قللدص  عدا  ـــ1

َ
اٱَ  َٱمةَن َيَۡل ًَش  ةَ اَة  ١٤٢َك   فَ ثََ ُن

 ِۖ َزَوُج 
َ
َعلة َيثََُاَية   ن ََ

َ  ة َيثَََُية َٱمةَن َيه
َ
َ ةَن َيهضَّ   دد ذاد  ال خمادري وا  عدص أبدل ال  دال،  (1 ﴾م 

 .(2 و ،ة   إعراب  ا رني( بدى م   مثانية(
ص و ددا  وودا ، بدددليل قللدص زلددق الد ووني الددلتر واألنيندى والدددليل عليدص  قللدد قداى ال خمادري:"

مثانية أ واك    سراا ب للص م  الال  ا رني وم  املع  ا رني، ومد  امبدل ا ردني ومد  ال  در  : عا 
 "ا رني

وي لى السعد:" ]بدليل قللص[ اس د ى على أهنما  ووا ، وقللص:]والددليل عليدص[ أي: علدى  
 دددأ  وزدد ا  تددل  تددل واشددد مرملمددا  ووددا ، وال  سدد، ب للددص:]م  الاددل  ا رددني[ ظدداار، وتلهنمددا م 

ظدداار، ل دد  ير غدد  أ  ي ددني ملقعملمددا علددى ال ددرالة املاددمللرة، وال دداار أ ة  (3 علددى قددرالة  ا رددا (
 مدد  الاددل ( بددددى مدد   مدد  األنعدددام(، و  ا رددني( مدد   هللدددة و رشددا ( أو مدد   مثانيدددة أ واك( إ  

 .(4 ول نا لل دى بد   "
مدا ذا دلا إليدص; إ  إذا ودا  أ  ي دل  ي ملر م  تالم السعد أنص ا يلا دق ال خمادري و د،ة  ي

لل ددددى بددددى، وا أودددد أشددددا  مددد  الر ددداة أودددا  ذلدددك، واألنسددد  لددددا ال اشددد  ادددل مدددا از دددارة 
 السعد. 

 
 

                                 
 .143-142 ، م  اتي ني:األنعامسلرة ( 1 

، وال  دددداب 1/544، وال  يددددا 13/166، وم ددددا يل الغيدددد 2/73ال ادددداف، و 2/298معددددا  ال ددددره  لل ودددداكير ددددر:  (2 
، و د ل 3/192، وإرشداك الع دل8/477، والل داب5/193الدر املصدل ، و 2/186  س، ال يااوي، و 2/718ال ريد
 .4/284، وروف املعا 2/194ال دير

، وخم صددددر ابدددد  2/36 : إعددددراب ال ددددره  للر دددداس بددددالر   علددددى ا ب دددددال واخلدددد  امل دددددمنسدددد ه إ  أبددددا  بدددد  عينمددددا   (3 
، 5/194، والددددددر املصدددددل 4/672، وال  دددددر انيددددديط7/114، و  سددددد، ال دددددر، 2/355، وانيدددددرر الدددددلوي 46زالليددددص
، و  سدددددد، 2/718، وال  دددددداب ال ريددددددد2/73 ة  : ال اددددددافنسددددددال ، وبدددددد2/194، و دددددد ل ال دددددددير8/478والل دددددداب
 .4/284، وروف املعا 2/186ال يااوي

 . 292(: 1شاشية السعد  (4 
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  س عمل   ،( املاا ة ل  ا  على ووملني:  ــــ2
 . ِ، ها    ال  الا كرامن  ُ، ويد، ورأيُه روأشد ا: أ    ل  ه ة للر رة مينل:   
أ    دددل  اسدد ينرال،   عدددرب إعددراب ا سدددم ال دداق  إ (   ال دددالم ال ددام امللوددد    والينددا :  

ٍُ َغَ ُهُمأ  ﴿ :، وم  ذلك قللص  عا (1 و ، امللو  ةَلُ ةَن إ  .(2 ﴾َمَك نَُمۡل م 
 : (3   د از له املعربل    مل     ،ة( على أقلاى 
 األوى: الر   على املل   على أنص بدى م   إلص( أو نعه.  
 ( د،  أوا ا نص  وال رال ،ولييت ب ين،،  ، أ  ال سائ  الينا : الرص  على ا س ينرال  

ا ي م  لوا ا: ما وال   ،ه. قاى ال رال: ا  لغة  د ال الم أو (إ     تل مل   حيس   يص
 .بع  بين أسد وقااعة

 اجلر ه ة أو بدى على الل   م   إلص(.    الينال :  
،  ددالر   علددى انيددل، تلنددص قيددل: مددا ل ددم (4 رئ:  دد،ة، باحلرتددا  الددينالاوقدد قدداى ال خماددري:"

إلص  ،ة. واجلر على الل   والرص  على ا س ينرال، اع : ما ل م م  إلص إ  إياة، ت للك: مدا 
 .(5 "  الدار م  أشد إ   يد أو  ،  يد

                                 
شددروف املعددا ، أبددل ال اسددم ع ددد الددره  بدد  إسدد ا  ال غددداكي الرملاوندددي ال ودداو ،   يددق: ك.علدد  احلمددد،  :ير ددر( 1 

 .2/453، واملغين179 ايةاألو  م،1986-ه1416، 2ب،و ، ط -لرسالة، مؤسسة ا67

 .   59 :م  اتية ،األعرافسلرة ( 2 

، وإعدددراب ال ددددره  2/348معددددا  ال دددره  لل ودددداك، و 11/261  سدددد، ال ددد ي، و 1/382ر دددر: معدددا  ال ددددره  لل دددرالي( 3 
، 9/196ال  سدددددددددد، ال سدددددددددديط، و 1/295مادددددددددد ل إعددددددددددراب ال ددددددددددره ، و 4/244  سدددددددددد، الينعلدددددددددد و  ،2/59للر دددددددددداس
 1/318، وال دددددي 14/294، وم ددددا يل الغيدددد 179م ددددا يل األ ددددا ، و 2/415ر الددددلوي وانيددددر  ،2/113ال ادددداف
، 5/354، والدددر املصدددل 5/82، وال  ددر انيددديط7/233و  سدد، ال دددر، ، 3/77، وال  دداب ال ريدددد1/577وال  يددا 
، وروف 2/246، و ددد ل ال ددددير3/235إرشددداك الع دددل، و 3/17  سددد، ال ياددداويو  ،9/177، والل ددداب2/461واملغدددين

 .4/388عا امل
، وإعددددددراب ال ددددددره  284قددددددرأ ال سددددددائ  بال سددددددر، وقددددددرأ ال دددددداقل  بددددددالر  ، وعيسددددددى بدددددد  عمددددددر بالرصدددددد   : السدددددد عة (4 

 .2/246و  ل ال دير، 14/294، وم ا يل الغي 2/415وي ، وانيرر الل 1/411، ومعا  ال رالا 2/59للر اس
 .51لغة  يم  : خم صر اب  زالليصوبالرص  

 .2/113ال ااف (5 
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صد  علدى ا سد ينرال[ وقد أوا  السعد الرص  على ا س ينرال، واز دار ال ددى ب للدص:" ]والر
 .(1 وإ  تا  املخ ار ال دى" ،  زالف   ولا ة على السعة

وويددل ال اشدد  إ  ال ددلى األوى; أل  مل دد   إلددص( الر دد  حمددال  واجلددر ل  ددا  بددددددددد  مدد ( اللاقعددة 
 هلة و لتيدا ،  األنس  أ  ي     ،ة( بد   أو نع ا .

ةيااَن ﴿  سددلال(   قللددص  عددا :وضددا از لدده  يددص املعربددل  إعددراب تلمددة  ـــــ3 ااَ  َيَّلَّ َم َحسة
َ
ن

ة  ي  ََتَُحواْ َيهسَّ َٓ ََ اَكُهَۡل   َ َي ََّ   ۡ أ اَوا َُ ُالةَحُتة  َةلُواْ َينصَّ َۡاَمُنواْ ٱََي ةيَن  ََعلَُمَۡل َكٱَّلَّ ََّ   
َ
ُة ن َك

َكُتُمَۡل   ََ  : (3 على الر ل اتيت (2 ﴾َٱَم
 . عل  وعل(لل   انيا   أهنا بدى م  ال اف اللاقعة م عل   األوى:   
 (.شس ل عل  م على  ا  لالينا : أهنا   
  ا مرصلبة على احلاى.أهنالينال :   
 (.وعلدددد  ال امل على الينا  ل (سلال أ  ي ل  الراب :   

بدددى مد  ال دداف، أل  اجلملددة   دد   واجلملددة الدت ادد  سددلال حميداام وضددا م قداى ال خماددري:"
 .(4 "،   انه   ش م امل رك انيا   م عل   

السددعد ال ددلى األوى ملا  ددا  ال خماددري  يمددا ذادد  إليددص شيدد  ي ددلى:" ووعددل قللددص: واز ددار 
 سلال حمياام وضا م( بد   م  ال اف   اس ئرا ا ; ألنص ال امللا ق ل رالة الرص ; وأل   ع ي ص 
ص ب للص:  سال ما حي مل ( يدى على أنص كازدل   ش دم امن دار، وادلا إمندا ي دل  ب  ددير تلند

                                 
 .312(: 1شاشية السعد ( 1 
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إعدراب ال دره  ، و 4/433، ومعدا  ال دره  لل وداك2/517معدا  ال دره  لألز داو  ،3/47ير ر: معا  ال دره  لل درال( 3 
، وانيدددددددرر 4/291ال اددددددداف، و 21/144ال  سددددددد، ال سددددددديط، و 2/622ماددددددد ل إعدددددددراب ال دددددددره ، و 4/97للر ددددددداس
، 5/117  سد، ال ياداوي، و 5/591  داب ال ريدد، وال2/1152، وال  يدا 27/676، وم ا يل الغي 5/85اللوي 

، 8/72، وإرشداك الع دل17/361، والل داب9/649، والددر املصدل 9/419ال  در انيديط، و 3/312و  س، الرس  
 .13/147، وروف املعا 5/11و  ل ال دير

 .4/291ال ااف (4 
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بددد   أو م عددل   هزددر ار لددة اخلدد  بعددد اخلدد ، ه ددر ال دددى; أل  اشدد مالص علددى ال يددا  واميادداف بددص 
 .(1 أليق"

والسعد وا ق ال خماري   اللوص امعرايب. وقد أوا  اب  وين وال خماري واب  مالدك إبدداى 
 :(2  ليل( ال م  شاوة   قللص بد    (تيه يل  يا  ووعل اب  وين اجلملة م  امل رك، 

ُ ل باملديرَة شاِوة   ِرا ِتي ِه         إِ  اهلَل ِأش   ل ِ َ يا َ يوبالا اَم ُأز 
 .(3 أبل م  ال عر ه  يدا  ووعل اب  مالك مرص: 

 

                                 
 .625(: 2 شاشية السعد( 1 

تلنص قاى:   (شاوة وأزرا  إنص بدى م  قللص:  (تيه يل  يا   د  يص:يرس  ال يه لل ر ك  ولييت   كيلانص، والااا (2 
ِ ددددددددا ، و ل ددددددددديل 3/341، وال يددددددددده مدددددددد  شددددددددلااد شدددددددددرف ال سددددددددمليلإ  اهلل أشدددددددد ل اددددددددا ني احلددددددددداو ني  عددددددددلر ال  ا

، وشدددددرف 4/1682، وامل اهدددددد الر ليدددددة5/232و 3/142، واملغدددددين3/372، وأو دددددل املسدددددالك2/1149امل اهدددددد
 .3/183، واهلم 2/211ريل، وشرف ال ص3/12األمشل 

 .3/13وشرف األمشل  ،2/1149و ل يل امل اهد ،3/339شرف ال سمليل (3 
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 المبحث الثالث: المجرورات
لاد ص اجلملددة وادل  ال ددرف واجلدار واجلدرور( أش ددام مد  شيدد  ال علدق،  دال بددد هلمدا مدد  ــــ 1

أو  ،هد ة مللهددلف ، وي علدق اجلددار واجملدرور ا ددلوف وولبدا  إذا وقدد و مدا يادد ملصم علدق بال عددل أ
، وي ددددل  انيدددلوف ب  ددددير اسدددد  ر أو  لدددلي شددداى أو هدددلة مللهدددلى أو شددددا   ، ملخددد  عرددددص زددد ا  
او﴿ :، ومرص قللص  عا (1 تائ  ُُ ةلنَّاَكسة َر لََََُٰ  ه َُ َر

َ
، وقدد ذتدر املعربدل  قدللني   (2 ﴾ َّل   َٱن

 :(3 واجملرور علق اجلار 
األوى: أ  اجلار واجملرور  للراس( م علق برسلى،   ددم لالز صدا ، وأودا  أبدل ال  دال أ    

 ي ل  شا   م   رسل  (.
 الينا :  أ  اجلار واجملرور  للراس( م علق بال عل  أرسلرا(.  

 (4 " للراس مجيعا   رسل    ي:أ وأرسلراه للراس رسل    قاى ال خماري:"
[ ياد، إ  رسدل   للرداس مجيعدا   إ  األوى ما،ا  إ  رأي ال خمادري ب للدص :"] وذا  السعد

ل دددل الرددداس    ال  أي مرسددد ،أ  للرددداس م علدددق برسدددلى قددددم لالز صدددا  الرددداظر إ  قيدددد العمدددلم
، و رسددل  ( شددا   مؤتدددة أو بلرسددلرا ا  ل عاددملم، وهلددلا أز ددار اددلا اللوددص علددى وعددل الددالم م عل دد

 .(5 مصدرا  "
 لزل ال اش  بال لى األوى، لد ل ص على ا ز صا .وي

                                 
 –امل  عددة العصددرية ، 1/235، : زالددد ع ددد ال ددرا،   يددق،دداار بدد  أهددد بدد  بابادداذ، شددرف امل دمددة انيسدد ةير ددر: ( 1 

الد ب  ع د اهلل األ اري،   يق: وملهل ال الب إ  قلاعد امعراب، ز ،5/326املغين، و م1977، 1، طال ليه
حممدد (، شرف  قلاعد امعراب  ب  ااام، و م1996-اد 1415، 1ب،و ، ط –، الرسالة 82ع د ال را جمااد، 

ل رددا (،  -كار ال  ددر املعاهددر  بدد،و  ، 1/73، : إ اعيددل إ اعيددل مددروة،   يددقبدد  مصدد  ى الُ لِوددلي، شدديا  اكة
 .   م1995 -اد 1416 ،1، طسلرية( -كار ال  ر  كماق 

 .79 :م  اتية سلرة الرسال،( 2 

، 2/86  س، ال يااوي، و 2/316، وال  اب ال ريد1/375ال  يا ، و 2/82، وانيرر اللوي 1/539ال اافير ر:  (3 
 .3/88، وروف املعا 2/216، وإرشاك الع ل6/515، والل اب4/49الدر املصل و 

 .1/539ال ااف( 4 

 .234 (:1شاشية السعد ( 5 
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ۡ   ﴿ ومرص قللص  للسائلني(   قللص  عدا : ـــ2 أ اَوا َُ يَّاَك   
َ
َرَ َعاةة أ

َ
أ ن َٰءََوَُتَمَك ِفة

َ
أ ن َر فة َمَك َّۡ َٱَٰءَ

ةلةَي  ئ
أ َك ةلسَّ  :(2   د از له املعربل    م علق اجلار واجملرور على الر ل اتيت (1 ﴾ن 
 علددق ا ددلوف تلنددص قيددل: اددلا احلصددر ألوددل مدد  ر واجملددرور  للسددائلني( ماجلدداأ  األوى:   

 .سلى:   تم زل ه األر  وما  يملا؟
 .مع : مس ليا  للسائلنيعلى  (سلالدددددددددد  م علق ب اجلار واجملرور  للسائلني(أ  الينا :   
ر  يملددا أقلا ددا ألوددل أي: قددد   (رقددد  ددددال عل  م علددق ب اجلددار واجملددرور  للسددائلني(أ  الينالدد :   

 ال ال ني هلا اني اوني امل  ا ني.
تلنص قيل: الا احلصر ألول مد  ،  مب  علق قللص للسائلني؟ قله: ا لوف قاى ال خماري:"

: قدددر  يملددا األقددلا  ألوددل ال ددال ني هلددا يزل دده األر  ومددا  يملددا؟ أو ي دددر: أسددلى:   تددم 
 .(3 "األز،   يس  يم إ  على   س، ال واكوالا اللوص  اني اوني إليملا م  امل  ا ني.

واز دددار السدددعد ال دددلى األوى مددد  ودددلا  الينالددد  ب للدددص:" ]ا دددلوف[ يعدددين أندددص زددد  م  ددددأ 
حملوف، أي: الا احلصر تائ  ألول م  سدلى، وأمدا  عل دص ب دد ر  إمندا يصدل إذا أريدد ب للدص   

ل  عل ص ب دد ر،  يصدل  علدق للسدائلني بدص ،  يص(4 أربعة أيام:     مة أربعة على ما ذترة ال واك
أياددددا ، وأمددددا إذا تددددا  معردددداة تددددل ذلددددك   أربعددددة أيددددام  ددددال يصددددل  عل ددددص ب ددددد ر ل خلددددل ال اهددددل 

 .(5 األور "
 

 

                                 
 .    11 :م  اتية ،ُ ص ِلهسلرة ( 1 

، 6/247معددددددددا  ال ددددددددره  للر دددددددداس، و 4/36، وإعددددددددراب ال ددددددددره  للر دددددددداس4/381ير ددددددددر: معددددددددا  ال ددددددددره  لل ودددددددداك( 2 
، 5/514، وال  اب ال ريد27/545م ا يل الغي ، و 2/727إخا  ال يا ، و 5/6، وانيرر اللوي 4/188ال اافو 
، 9/511، والددددددددددددر املصدددددددددددل 9/288ال  دددددددددددر انيددددددددددديط، و 3/228لرسددددددددددد  ، و  سددددددددددد، ا5/67  سددددددددددد، ال ياددددددددددداويو 

 .12/354، وروف املعا 4/581، و  ل ال دير8/5إرشاك الع ل، و 6/51  س، الريسابلري، و 17/117والل اب

 .4/188ال ااف( 3 

 .4/381معا  ال ره  لل واك (4 

 .591(: 2 شاشية السعد( 5 
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ُ  ﴿:م  قللص  عا و  إعراب  على  كة( دددد 3 ُ نَُماَۡل لََعَ ة اونُلََك يُبَاي  ُُ َُۡكَۡل َر أ َك َٓ  َۡ َٰءَ
ة   لة  َفََتَ ُُ ًُّ ةَن َيه  :(2 ، أقلاى(1 ﴾م 
األوى: أ  اجلددار واجملددرور م علددق بدددددددد  وددالتم( علددى معدد  ال ر يددة، أي وددالتم علددى شددني   

 ان  اع م  إرساى الرسل.
 الينا : أ  اجلار واجملرور   مل   نص  على احلاى م  الام،    ي ني(.  
ذاددد  إليدددص أبدددل  الينالددد : أ  اجلدددار واجملدددرور شددداى مددد  الادددم، اجملدددرور    ل دددم( وادددل مدددا  
 ال  ال.

ودالتم علدى شدني   دلر مد  إرسداى الرسدل  ي:وعلى  كة م علدق  دالتم، أ قاى ال خماري:"
 .(3 "وان  اع م  اللشى

[ علدددى شدددني   دددلرواز دددار السدددعد ال دددلى األوى ملا  دددا  ال خمادددري   از يدددارة شيددد  قددداى:"] 
َةيُ ﴿:يا، إ  أ   عل ص  التم  علق ال ر ية تما   قللص  عدا  اَيُ َبُعواْ َماَك َتَتلُاواْ َيهشَّ  َٱَيتَّ

لََ َ َُنِۖ  ُُ ُ ُملَ ة   .(5 م   م، ي ني على ما د ى"    والا أو  م  وعلص شا ،(4 ﴾ لََعَ
 وويل ال اش  إ  ال لى األوى ل ل ص   الد لة على مع  ال ر ية.

 
 
 
 

                                 
 .19 :م  اتية ،املائدةسلرة ( 1 

، وال  دددددددداب 1/429، وال  يددددددددا 11/331، وم ددددددددا يل الغيدددددددد 2/172، وانيددددددددرر الددددددددلوي 1/619: ال اددددددددافير ددددددددر (2 
، والدددددددددددر 4/213ال  ددددددددددر انيدددددددددديط، و 1/4389، و  سدددددددددد، الرسدددددددددد  2/121  سدددددددددد، ال يادددددددددداوي، و 2/424ال ريدددددددددد
، 3/21وإرشدداك الع ددل ، 2/571  سدد، الريسددابلري، و 3/651، وامل اهددد الاددا ية7/265، والل دداب4/231املصدل 

 .3/274روف املعا و 

 .1/619ال ااف( 3 

 .112 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 4 

 .257(:1شاشية السعد ( 5 
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ـــ6 لى، وإ ددا  ص إ  معر ددة، بدد وام ددا ة، واقكانددص (أى جتددركة مدد   سددم ال  ادديل شددا  :  ــ
ًََص َينلََّكسة ﴿ :قللص  عا  وم  الينال  ،(1 وإ ا  ص إ  ن رة َح

َ
ُمَۡل ن نَّ َۡ َة  .(2 ﴾َٱََلَ

 :(3 وللر ليني   إ ا  ص إ  معر ة قل  
( ميندل:     ال يددا  أ ادال ال دلم، األوى: امل اب ة: وذلك إذا  م  أ عل ال  ايل مع   َم  

 (.وأ ا ل ال لمال لم  ال يدو  أ الل و
(، ومرص اتية امللتلرة   ، الينا : عدم امل اب ة: وذلك إذا ا يام  أ عل ال  ايل مع   َم  

 وي ل  بع  ما يااف إليص.
[  يدص شد ، واألو  أشدر  مد  أل  مع  أشر  الراس: أشدر  مد  الرداسقاى السعد:"] 

 يدد أ ادل مد   :  هد ة قللرداأ   درا إ ، إنص بع  مد  املاداف إليدص حدالف مد  ،باق  الراس
 .(4 "؟و  يصل أ ال اجل  ،اجل 

ويددلا  ال اشدد  إ  ال ددلى الينددا ; ألنددص لددل وددال علددى امل اب ددة ل ددا  أشرهدد  الردداس، أو 
 أشار  الراس.

 
 

                                 
ار ادددددداف ، و 1/342ال رددددددا ، و 343ابدددددد  الرددددداظم، وشدددددرف 3/53، وشددددددرف ال سددددددمليل4/127امل صدددددلير دددددر: شددددددرف  (1 

إرشددددددددددداك ، و 3/256أو دددددددددددل املسدددددددددددالك، و 2/933 ل ددددددددددديل امل اهدددددددددددد، و 11/253ال دددددددددددلييل، و 5/2321الادددددددددددرب
، وشددددددرف 4/577، و امل اهددددددد الاددددددا ية6/2661 مليددددددد ال لاعددددددد، و 3/176، وشددددددرف ابدددددد  ع يددددددل1/585لسددددددالكا

 .4/317معا  الر ل، و 3/411، والر ل اللا 3/96اهلم ، و 2/95شرف ال صريل، و 2/311األمشل 

 .96 ، م  اتية:ال  رةسلرة ( 2 

، وار ادددددددددداف 1/345، وال رددددددددددا 2/159شددددددددددرف امل صددددددددددل، و 1/336ال  دددددددددداب ال ريددددددددددد، و 1/286ير دددددددددر: ال دددددددددددي  (3 
، 3/265، وأو دددل املسدددالك2/11، والددددر املصدددل 11/271، وال دددلييل1/511ال  دددر انيددديط، و 5/2325الادددرب

، وشددددددددرف 2/316شددددددددرف األمشددددددددل ، و 2/311الل دددددددداب، و 3/181، وشددددددددرف ابدددددددد  ع يددددددددل1/587إرشدددددددداك السددددددددالكو 
 .4/317معا  الر ل، و 1/329روف املعا ، و 3/96، واهلم  2/113ال صريل

     .2/388  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (4 
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 توابع المجرورات
 أوال: النعت: 

ر ،، م  شروط الرعه احل ي   أ  ي ابق مرعل ص   أربعة م  عارة مرملا: ال عريه وال ـــ 1
بع  ال ل يني إ  ولا  خمال ة الرعده للمرعدل     ر د،ة وذا   وال ما ذا  إليص اجلممللر،

 وأودددا  ابددد  ال دددراوة، نعددده الر دددرة إذا از صددده باملعر دددة األز دددا ، وأودددا إذا تدددا  ملددددف أو ذم
، وقدددد (1 بدددللك امللهدددلف اللهددده زاهدددا  أ  ي دددل   بادددرط وهددده املعر دددة بدددالر رة ه(528 

ةالة َيَلَّاَوبة ﴿ قللدص  عدا : ل    إعراب  شديد الع داب(  از له املعرب ۢنا ة َٱَٰءََكِ ة َيَّلَّ ََغفًة
 ِۖ َولة ََّ ۡة َينَعةَقَكبة ذةي َين ي ۡة  :(3 على قللني (2 ﴾َش

 األوى: أ   شديد الع اب( ه ة جمرورة على   دير شلف  أى( مل اووة ما ق لص وما بعدة.
 ا يلهه بص الر رة.الينا : أ   شديد الع اب( بدى جمرور; ألنص ض

وأمدا شدديد الع داب  دلمرة ماد ل، ألندص     ددير: شدديد ع ابدص   ير دك  قاى ال خمادري:"
وشدة بني الص ا  ن ل ظداار. واللودص  . و  تلنص بد   م  الا ال  دير، وقد وعلص ال واك بد   

أبدداى  د،  أ  ي اى: ملا هلكف بني اؤ ل املعدارف ادلة الر درة اللاشددة،   دد هذنده بدل  تلملدا
ول ائدددل أ  ي دددلى: اددد  هددد ا ، وإمندددا شدددلف األلددده والدددالم مددد  شدددديد الع ددداب  ...،أوهددداف

 .(4 "لي اوك ما ق لص وما بعدة ل  ا،   د  ،وا تين،ا م  تالمملم ع  قلانيرص ألول ا  كواك

                                 
، 3/272أو دل املسدالك، و 2/949، و ل ديل امل اهدد4/1918، وار اداف الادرب275ير ر: اميااف العادي( 1 

شددددددددرف ، و 2/317مشددددددددل شددددددددرف األ، و 4/618امل اهددددددددد الاددددددددا ية، و 7/3316، و مليددددددددد ال لاعددددددددد2/412املسدددددددداعدو 
 .3/443، والر ل اللا 3/87، وشاشية الص ا 3/146، واهلم 2/111ال صريل

 .3 :م  اتية ، ا رسلرة ( 2 

، وإعددراب ال ددره  4/366، ومعددا  ال ددره  لل ودداك2/498، ومعددا  ال ددره  لألز ددا3/5ير ددر: معددا  ال ددره  لل ددرال( 3 
، وال  اب 2/1115، وال  يا 27/484، وم ا يل الغي 4/546، وانيرر اللوي 4/149، وال ااف4/19للر اس
، والدددددددددر 9/233، وال  ددددددددر انيدددددددديط15/291و  سدددددددد، ال ددددددددر،  ،1/151أمدددددددداق ابدددددددد  احلاودددددددد و ، 5/476ال ريددددددددد
، و دددددد ل 7/265وإرشدددددداك الع ددددددل، 6/21  سدددددد، الريسددددددابلري، و 17/6الل دددددداب، و 6/181املغددددددين، و 9/453املصددددددل 
 .12/296د، وروف املعا 4/551ال دير

 .4/149ال ااف (4 
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[ ألندص مد  وأما شديد الع اب  لمرة ماد لوال لى األوى ال ما ذا  إليص السعد ب للص:" ]
الص ة املا ملة إ   اعلملا،  ال   دل  إ  ل  يدة، حدالف اسدم ال اعدل  إندص إمندا يعمدل إذا  إ ا ة 

تا  اع  احلاى أو ا س   اى، و  تللك الص ة املاد ملة،  اللودص أ  خعدل معر دة شدلف الدالم 
لدال كواك، واألهددل الاددديد الع داب  ي ددل  نع ددا  ت داق  الصدد ا ، أو جتعددل بداق  الصدد ا  بددد   

ليرددد   زلدل  لددل بدددى بدني الرعددل ، م ددين علدى أ  الدد ع  مدد  األوهداف اجملددراة م صددلك، مردص; 
 .(1 "وال ع   ، م صلك، وأ  امل  لع م صلك و ، م صلك

اللهده أ  ي دل  بادرط  وهه املعر ة بالر رةوويل ال اش  إ  قلى اب  ال راوة   ولا  
مللهلف   اتية وادل  اهلل( عد  ; أل   شديد الع اب( وهه زا  بابللك امللهلف زاها  
 وول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 .575(: 2شاشية السعد ( 1 
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 ثانياً: العطف:
ــــ1 مدددلتر علدددى لع ددده الرسدددق هدددلر مرملدددا: ع ددده ا سدددم علدددى ا سدددم بلنلاعدددص تع ددده  ــ
ون ددرة علددى ، والع دديت، وظدداار علددى ماددمر، والع دديت، ومعر ددة علددى ن ددرة، والع دديتمؤندد ، 

ال عددل علددى ال عددل، وع دده اجلملددة ن ددرة و ع دده الر ددرة علددى املعر ددة أو علددى الر ددرة، وع دده 
ۡ  ﴿، و  قللدص  عدا : (1  علدى اجلملدة ةََشَ ُوعة  َٱنَلََبلَُوََُّمۡل ب ََ ةَن َيَرَوَفة َٱَي ةَن  َٱَنَقص  م  م 

ةيَن  ُبة ة َينصَّ ة ُة  َٱبََش  ُ َر ََ َُفسة َٱَيثلَّ
َ
َمَوُلة َٱَيَۡل

َ
 :(3 وال   إعراب  ون ص( قل    (2 ﴾َيَۡل

 ى  ش ل(، أي: ولر للن م با ل م  اخللف واجللع وبر ص. األوى: ع ه  ون ص( عل  
 الينا : ع ه  ون ص( على  اخللف( اع  وش ل م  ن ص األملاى.  

 ون ص( ع ه على:  با ل( أو على اخلدلف، اعد : وشد ل مد  ن دص  قاى ال خماري:"
 .(4 "األملاى

ا  إ   ر دددد، واز ددددار السددددعد ال ددددلى األوى ب للددددص :" ]ع دددده علددددى شدددد ل[ اددددلا أووددددص ن ددددر 
 .(5 ، و بار الصابري ( ع ه على  ولر للن م( ع ه املامل  على املامل " ن ص(
 وويل ال اش  إ  ال لى األوى; ألنص ع ه ن رة على ن رة.  
 

 

                                 
، و ل دددددددددديل 2/712، واللم ددددددددددة385، وشددددددددددرف ابدددددددددد  الردددددددددداظم2/277، وشددددددددددرف امل صددددددددددل1/374ير ددددددددددر: ال دددددددددددي  (1 

وشدرف امل دلكي ، 5/149، وامل اهدد الادا ية3/237، وشرف ابد  ع يدل2/642، وإرشاك السالك2/1123امل اهد
، امل   دددة 229هددا  امل دددلكي،   يددق: ك. ع ددد احلميددد ارددداوي،  علددى األل يددة، أبددل  يددد ع ددد الدددره  بدد  علدد  بدد 

 .3/221، واهلم 2/182وشرف ال صريل، 2/392، وشرف األمشل م2115 -اد 1425ل را ،  –العصرية، ب،و  

 .    155 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

، 1/114  سددد، ال ياددداويو ، 1/414، وال  ددداب ال ريدددد1/217ال اددداف، و 1/231معدددا  ال دددره  لل وددداكير دددر:  (3 
، 1/441  س، الريسابلري، و 3/84، والل اب2/185، والدر املصل 2/55ال  ر انييط، و 1/144و  س، الرس  

 .1/421، وروف املعا 1/181إرشاك الع ل و 

 .1/217ال ااف (4 

 .2/443ق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  ساب (5 
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از لدده الر ليددل    الع دده علددى الاددم، اجملددرور،  ددلا  ال صددريل  إ  عدددم اجلددلا ،  ـــــ2
ملم علدى ذلدك مدا ورك   ال دره  ال درا وتدالم العدرب  وذا  ال ل يل  إ  وولب الع ده وكلديل

رََحاَكَم  ﴿ ت للدص  عدا :
َ
ۦة َٱَيَۡل ُة َۡهُوَ  ِ أ ، (2 ه(156بداجلر واد  قدرالة هد ة ال يدا    (1 ﴾تََسَك

 :(3 وقلى الااعر  ال سيط(
ُجلنِ دددلم قِدر ب  ددددد الي َ ُمرِ دددِه  ِدمل    اذا   ما بك واألياَم م  ِعِج َ     ا ددددا وِ ا 

 .(4  األيام ور على ال اف    بك(
ً   ﴿و  قللدص  عدا :  َّۡ ذةَكا َشا

َ
َٱ ن
َ
َُۡكَۡل ن أ َۡاََِك َكًةُكَۡل  َ َكذة ٱاْ َيهَّ ًُ  عددك   (5 ﴾ا  فَٱَذُك

 :(6 هرال املعربني    أو أشد ذترا ( على الر ل اتيت
 .  ديرة: أو تلتر أشد ذترا  ( لترتم تع ه على األوى: أ   أشد(   مل   ور   
، أي: أو  ع ددده علدددى املخ دددل  بإ دددا ة املصددددر إليدددصاليندددا : أ   أشدددد(   مل ددد  ودددر   
 تلشد.

                                 
 . 1 :م  اتية ،الرسالسلرة  (1 

العردلا  ، و 323، وال يسد،175، وامل سدلط1/127، وإعدراب ال درالا  السد  226باجلر قرالة ه ة وشدة  : السد عة (2 
   ال ددرالا  السدد  ، أبددل ،دداار إ اعيددل بدد  زلدده بدد  سددعيد امل ددرئ األنصدداري السرقسدد  ،   يددق: ك.  ادد،  ااددد; 

، 1/197، و اك الرخعدد  وق دداكة   إعددراب ال ددره  للر دداسه1415، عدداا ال  دد ، بدد،و ، 83،  يددةوك. زليددل الع
 .1/481، و  ل ال دير3/497، وال  ر انييط5/2و اك إبراايم الرخع  وق اكة واألعما  :   س، ال ر، 

، 2/282ف امل صددل، وشددر 2/381، وامنصدداف97، واللمدد 2/119، واألهددلى2/383ال يدده بددال إسددراك   ال  دداب( 3 
، 2/395، وشدددددددددرف األمشدددددددددل 7/3511، و مليدددددددددد ال لاعدددددددددد3/1251، وشدددددددددرف ال ا يدددددددددة3/376وشدددددددددرف ال سدددددددددمليل

م   ، إعداكة ( بك ور وال على الام، اجملر  (أيام شي  ع ه  (بك واأليامقللص:  اااد  يص الو  .1/439واهلم 
 اجلار.

 .62، وائ الف الرصرة2/379امنصاف (4 

 .211 :م  اتية ،ال  رةسلرة  (5 

ال  سدد، ، و 1/124، ومادد ل إعددراب ال ددره 1/113، وإعددراب ال ددره  للر دداس1/274ير ددر: معددا  ال ددره  لل ودداك( 6 
، وال  ددداب 1/164، وال  يدددا 5/335، وم دددا يل الغيددد 1/276، وانيدددرر الدددلوي 1/247ال اددداف، و 4/61ال سددديط
ال  ددددددر ، و 1/132  سدددددد، ال يادددددداوي، و 2/432و  سدددددد، ال ددددددر، ، 1/137أمدددددداق ابدددددد  احلاودددددد ، و 1/478ال ريدددددد
، 1/219وإرشددداك الع دددل ، 1/566  سددد، الريسدددابلري، و 3/434، والل ددداب2/338، والددددر املصدددل 2/317انيددديط

 .    1/485، وروف املعا 3/176شاشية الص ا و 
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الينال : أ   أشدد(   مل د  نصد ، وال  ددير: أو اذتدروة أشدد ذتدرا ، أو اذتدروا اهلل ميندل   
 ذترتم هبالتم.

 هلل وال  ددددير: أو تلندددلا أشدددد ذتدددرا  الرابددد : أ   أشدددد(   مل ددد  نصددد  بإ دددمار  تلندددلا(   
 .مر م تبائ م

مددد   اعددد  أو أشدددد ذتدددرا  اخلددداميت: أ   أشدددد(   مل ددد  نصددد  مع ل دددا  علدددى  هبدددالتم(   
 .هبائ م

ألهندددا عرددددام نعددده  (تدددلترتم علدددى حمدددل ال ددداف    مع ل دددا    أشدددد( أ  ي دددل  السددداكس:
 ت دلهلم: شدعر جمدا ا   تلترتم هبالتم أو أشد، ووعللا الدلتر ذاتدرا    ملصدر حملوف،   ديرة: ذترا  

 .شاعر
 .ألنص لل  لزر عرص ل ا  ه ة لص (ذترا   على احلاى م   نص ا   (أشد أ  ي ل  الساب : 

  مل دد  وددر ع دده علددى مددا أ دديه إليددص الددلتر   قللددص:  أو أشددد ذتددرا   قدداى ال خماددري:"
. أو   مل د  نصد  ع ده   لى تلتر قدريا هبدالام أو قدلم أشدد مدرملم ذتدرا    تلترتم( تما

 .(1 "م   عل امللتلر م  هبائ م، على أ  ذترا   أو أشد ذترا  على هبالتم، اع  
[ اعددك  بلندص ع دده علدى الاددم، اجملددرور ع ه علدى مددا أ ديه إليددص الدلترقداى السددعد:"]

رََحااَكَم  ﴿ بدددو  إعدداكة اجلددار، وقددد مرعددص   قللددص  عددا :
َ
ةااُۦة َٱَيَۡل َۡهُوَ  ِ أ ، وأويدد  (2 ﴾تََسااَك

 بلولة:
ا إذا تا  اجلار شر دا ; أل  ا صدالص أشدد، وهلدلا ودا  ال صدل بدني األوى: أ  املر  إمنا ال  يم

 املااف واملااف إليص   اجلملة، وا خ  بني احلرف وجمرورة.
 الينا : أ  اجملرور ااارا   ش م املر صل ل لنص  اعل املصدر.

الينالدد : أ  املددراك الع دده مدد  شيدد  املعدد ، وأمددا شسدد  الل دد   ملددل علددى شددلف مادداف 
 ى اللتر، أي: أو ذتر قلم أشد ذترا ، وال ل  عيه.مع لف عل

[ يعدددين أ  لأل عددداى امل عديدددة إ دددا ا  بدددني ال اعدددل علدددى أ  ذتدددرا  مددد   عدددل املدددلتلرقللدددص: ] 
وامل عددلى،  الددلتر مددينال  مدد  شيدد  ام ددا ة إ  ال اعددل ذاتريددة، ومدد  شيدد  ام ددا ة إ  امل عددلى 

                                 
 .1/247ال ااف( 1 

 . 1 :م  اتية ،الرسالسلرة  (2 
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أي: أ   لل اعدل، وال عدل قدد يؤزدل م ريدا   ، عدلو  ي ص أ  املصددر ع دارة عد  أ  مد  الملتلرية، 
قدلم  تدلتر  املع  علدى األوى د أي: أ  ذَُتدِر أو يُدلِتر، للم عدلى، وقد يؤزدل م ريدا   ذِِتِر أو ِيلُتر،
 ل م  لي لمل. أشد ملتلرية تلترتم قلما  ، وعلى الينا   تبائملم أشد ذاترية

 اللوص أ  الا م   إليص إ  بين ه،واعك  اب  احلاو  بل   أ عل( للم على شاذ   يرو  
ع ه اجلمل ني أي اذتدروا ذتدرا  ميندل ذتدرتم هبدالتم، أو اذتدروا اهلل شداى تدلن م أشدد ذتدرا  مد  

 ذتر هبائ م، ولييت م  ع ه امل رك ليل م ال ااره   العامل. 
وأويد  بدل   أ عددل( ادل ل د   أشددد( ومدا ادل إ  لل اعددل، و  يلد م مد  وعددل  ييد ة مصدددرا  

امل ددين للم عددلى حمددلور تمددا إذا وعددل مدد  األلددلا  والعيددلب مينددل: أشددد بيا ددا  وعددلرا ، أو مدد  مدد  
 ، الينال   اجملدرك ميندل: أشدد كشرودة واسد خراوا ، وإذا أريدد الد لدة علدى أ  مادروبية  يدد أشدد 
م  ماروبية عمرو،  ملدل ،ريدق سدلا أ  ي داى: ادل أشدد مادروبية؟، وادلا مينلدص، ومدا ذتدر مد  

 د ودا  ل مللر تلنص م  ع ه امل رك، وعدم انسيا  اللا  إ  ما ذتر.اللوص بعي
واعلددم أ  ااارددا ووملددا  ظدداارا  ا يددلا لا إليددص، واددل أ  ي ددل  نصدد ا  ع  ددا  علددى تددلترتم، أو 
ودددرا  ع  دددا  علدددى ذتدددرتم، واملعددد  ذتدددرا  أشدددد ذتدددرا  علدددى امسدددراك اجملدددا ي وهددد ا  للاددد ل بلهددده 

ُة أوِ   .(1 دة، وشديد الص رة ه ر ص"هاش ص تما   لى: َودة
وويل ال اش  إ  ولا  أ    دل   أشدد(   حمدل ودر ع  دا  علدى  ذتدرتم(، جلدلا  الع ده 
علددددى الاددددم، اجملددددرور ملددددا ورك مدددد  السددددماع ت ددددرالة هدددد ة واددددل مدددد  ال ددددرال السدددد عة الددددلي  حيدددد ج 

ألندص لدل  دلزر  علدى احلداى مد   ذتدرا (ب المملم، وشعر العدرب ونيندرام، وأ    دل   أشدد( نصد ا  
 . عرص ل ا  ه ة لص

                                 
     .2/515ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،    يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد (1 



 ال سم األوى: از يارا ص كراسة  ليلية/ ال صل األوى: از يارا ص   األ ال

185 185 185 185 

 المبحث الرابع: األسماء المبنية
از له الر ليل    جم ل أ ال امشدارة اعد  الدلي واأل دال امللهدللة،  أسماء اإلشارة:

َُتَۡل ﴿  لا  ال ل يل  إ  ولا  ذلك واش جلا اا وال   ال ره  ال درا ميندل قللدص  عدا :
َ
ُثۡلَّ ن

ة َتَقُتلُا ُؤََّلۡأ َُفَساُمَۡل َهَٰٓ
َ
، وذاد  وال  ددير  يدص:   أند م الدلي     لدل  أن سد م، (1 ﴾وَ  ن

ال صددريل  إ  أنددص     ددل  أ ددال امشددارة اعدد  األ ددال امللهددللة مددا عدددا  ذا( باددرط أ  ي ددل  
ق لملدددا  مدددا(; أل  أ دددال امشدددارة   دددل  كالدددة علدددى امشدددارة، وسدددائر األ دددال امللهدددللة ليسددده   

ةااَ  َنَتلُااوهُ ﴿ ظملدر اددلا ا زد الف   إعددراب اسدم امشددارة   قللدص  عددا : ، وقددد(2 معراادا َ ُه
ِة ۡلة  َ َُ ةَكًة َي  :(4 ، على أقلاى(3 ﴾َيلََ َ  مةَن َيٓأۡلَيُتة َٱَيَّل 

األوى: أ  اسددم امشددارة  ذلددك(   حمددل ر دد  م  دددأ، زدد ة اجلملددة ال عليددة  ن لددلة(، و مدد    
 حمل نص  شاى م   م، امل على    ن للة(. اتيا (   حمل ر   ز   ا ، أو  

الينددا : أ  اسددم امشددارة  ذلددك(   حمددل ر دد  زدد ، وامل  دددأ حمددلوف   ددديرة: األمددر ذلددك،   
واجلملددة ال عليددة  ن لددلة(   حمددل نصدد  شدداى مدد  اسددم امشددارة، و مدد  اتيددا (   حمددل نصدد  

 شاى م   م، امل على    ن للة(.
ة اع   اللي(   حمل ر   م  دأ، و ن للة( هدلة، و مد  اتيدا ( الينال : أ  اسم امشار   

   حمل ر   ز .
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، 2/39، وال دددي 2/589، وامنصدداف1/161، وشددرف امل دمددة114، واللمدد 3/185للسدد،ا   دداب الير ددر: شددرف ( 2 
ف ، وار ادددددددددا1/261، وال ردددددددددا 1/314، وشدددددددددرف ال ا يدددددددددة1/239، وشدددددددددرف ال سدددددددددمليل2/351وشدددددددددرف امل صدددددددددل

، وشدددددددرف ابددددددد  1/136، وإرشددددددداك السدددددددالك1/415، و ل ددددددديل امل اهدددددددد181، 3/49، وال دددددددلييل2/974الادددددددرب
، 1/119وشددرف األمشددل ، 67، وائدد الف الرصددرة1/394، وامل اهددد الاددا ية2/795و مليددد ال لاعددد، 1/131ع يددل

 .1/88، ومعا  الر ل1/321والر ل اللا ، 1/294،327، واهلم 1/142وشرف ال صريل

 .58 ، اتية:هى عمرا سلرة ( 3 

، 1/445، وانيدرر الدلوي 1/367، وال اداف1/162، وإعدراب ال دره  للر داس1/421ير ر: معا  ال دره  لل وداك( 4 
 سدددددددددد،  ، و 4/112و  سدددددددددد، ال ددددددددددر، ، 2/62، وال  دددددددددداب ال ريددددددددددد1/266، وال  يددددددددددا 8/242وم ددددددددددا يل الغيدددددددددد 

، و د ل 5/274، والل داب3/216، والددر املصدل 3/182ال  در انيديط، و 1/261، و  س، الرسد  2/21ال يااوي
 .2/178، وروف املعا 1/396ال دير
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الرابدد : أ  ي ددل  اسددم امشددارة  ذلددك(   حمددل نصدد  م عددلى بددص ل عددل ي سددرة مددا بعدددة،   
 وال  دير: ن لل ذلك ن للة، و م  اتيا (   حمل نص  شاى م   م، امل على    ن للة(.

 واددل م  دددأ زدد ة  ن لددلة(  ،عيسددى و دد،ةل رة إ  مددا سدد ق مدد  ن ددذلددك إشددا قدداى ال خماددري:"
حمدلوف. وخدل  أ  ي دل  ذلدك اعد  الدلي، ون لدلة  أو م  اتيا ( ز  بعد ز  أو ز  م  دد

 .(1 "وخل  أ  ير ص  ذلك اامر   س،ة ن للة ،هل ص. وم  اتيا  اخل 
 :(2 تما   قللص  ال ليل(وي لى السعد:" ]ذلك اع  اللي[ وال ملا  ال ل يني،  
 أَِمر َه والا ِ  ملني ،ليق

وااارددا اش مدداى ظدداار ا يددلترة، واددل أ  ي ددل   مدد  اتيددا (   ملقدد  احلدداى،   وددل    
ذلددك أ  ي ددل  نصدد ا  ااددمر علددى مددا اددل قاعدددة ام ددمار علددى شددري ة ال  سدد،; إ  أ  الر دد  

 .(3 أولك لالس غرال"
رة أ  األقددلاى الينال ددة اددل مددا  ددرول عرددد السددعد كو  أ  يعلددق والددلي ي  ددني ق ضددا سدد ق ذتدد

على ملا  ال ل يني وحي مل أنص يؤيدة، وو   ال لى بل  األوى ال األقرب; أل  اسم امشارة 
 أس ق ر  ة م  ا سم امللهلى.

 

                                 
 .1/367ال ااف( 1 

(، و ، وقد روي عج ة  جنل ( بد   م   أمرهِعِدس  ما َلَع  اك  عليَك إمارةن الاااد لي يد ب  م رك احلم،ي، وهدرة:  (2 
ت دداب و  ،3/185للسدد،ا   دداب ال، وشددرف 1/288، ومعددا  ال ددره  لل ودداك1/138ال يدده  : معددا  ال ددره  لل ددرال

   يدددق: د بددد  ع دددد الغ دددار ال ارسددد ة األهدددل،احلسددد  بددد  أهددد أبدددل علددد  ،الادددعر أو شدددرف األبيدددا  املاددد لة امعدددراب
، م1988 -اددددددددددددد 1418، 1ط، مصددددددددددددر –م   ددددددددددددة اخلدددددددددددداجن ، ال دددددددددددداارة ، 388، حممددددددددددددلك حممددددددددددددد ال ردددددددددددداش  ك.

، وشددددددرف 3/49، وال ددددددلييل2/1111، وار ادددددداف الاددددددرب2/429و1/364، وشددددددرف امل صددددددل2/589وامنصدددددداف
حممد ب  ، شرف الالااد الاعرية   أما  ال    الر لية، و 6/41، وز انة األكب1/327، واهلم 1/146األمشل 

والاددااد  يددص قللددص:  ،م2117 -اددد1427، 1، طل رددا  –مؤسسددة الرسددالة، بدد،و  ، 2/163، حممددد شسدد  ُشددر اب
اسم ملهلى وق  م  دأ، وا ورعملم ا صاى شرف ال ر يص بص  (ذا  والا  ملني ،ليق(، شي  ذا  ال ل يل  إ  أ  
ا سدد  ملامي ني مدد  ال دد ام ملهددللي ص، وعردددام أ   (مدد  أو  (مددا مدد  أ  يل  مددلا ملهددللي ص، تمددا ا وددرعملم عدددم   دددم 

 مليرص ،ليق.ال  دير: واللي  
      .2/671  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (3 
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وُد َٱَٰءََوُم ﴿ وضا از له  يص املعربل  إعراب  أولئك األش اب( م  قللص  عدا : ــــــ َُ هُوط  َٱَث
َصَحُُ  َل 

َ
َحَلاُب   َ َٱن

َ
ْٱَلَٰٓئةَ  َيَۡل

ُ
ةةِۚ ن َِ  :(2 على الر ل اتيت (1 ﴾َ 

 األوى: أ    ل   أولئك األش اب( مجلة مس لن ة   حمل هلا م  امعراب.
( مددد  اتيددة السدداب ة   قللدددص عدداكقللددص  ، وامل  ددددأ زدد ا   أولئدددك األشدد اب( أ    ددل  الينددا : 

ََِت َقَبلَ ﴿  عا : َٱَََكدة  ُمَۡل َٰءََوُم َُوم  َكذَّ
َ
ًََيَوُ  ُذٱ َيَۡل ، على أ  ي ل  اللقده (3 ﴾ٱَََعد  َٱفة

 (.وقلم للط وأ  ي ل  م  قللص  (، مثلك وأ  ي ل  م   على  قلم نلف(،
 الينال : أ    ل   أولئك األش اب( بد   م  األقلام امللتلرة ساب ا . 

 ب للددص:" يعددين أ   أولئددك( م  دددأ،  (4 "اددم اددموأشددار السددعد عرددد   سدد، قددلى ال خماددري:" 
 األش اب( ز ة، واملع  أ  األش اب الدلي  وعدل اجلردد اململد وم بعادا  مدرملم ادم ادؤ ل الدلي  و

 (5 أز  عرملم بلنص وود مرملم ال  لي "
وم  زالى ما س ق ذتدرة ويدل ال اشد  إ  قدلى السدعد; أل  األقدلام املدلتلرة مع ل دة علدى 

 وال  قلم نلف(. اعل ال عل  تلبه( 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 .13 :، اتية سلرة ( 1 

  سددددددددد، ، و 16/384، والل ددددددددداب9/362، والددددددددددر املصدددددددددل 5/412، وال  ددددددددداب ال ريدددددددددد2/1198ير دددددددددر: ال  يدددددددددا ( 2 
 .12/164، وروف املعا 4/486و  ل ال دير، 7/217وإرشاك الع ل، 5/585الريسابلري

 .  12 :، اتية سلرة ( 3 

 .4/76ال ااف( 4 

 .541(: 2 شاشية السعد( 5 
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 األسماء الموصولة:
امللهددل   نلعددا : ا يددة وشر يددة،  ا  يددة: الددلي، والددت، واللددلا ، والل ددا ، والددلي ،  ــــــ1 

سدد عمل اعدد   الددلي، والددت( و ينري ملمددا، ومجعملمددا، والل دد  واشددد  مدد ، والدداليت، والالئدد ، ومددا ي
ا م رية ما عدا   اللدلا ، والل دا (  ملمدا معربدا  (، وا  تلملوما، واألله والالم، وذو، وذا، وأي

، ويليت بعداا هدلة  عر ملدا، واحلر يدة: إعراب املين ، وما تا  م ريا  يعرب شس  ملقعص   اجلملة
، وأ ة، ةٱنََغَ  ة ﴿، وم  األوى قللص  عا : (1  وما، وت ، ولل أ   ةيَن يَُؤمةُنوَ  ِ

، شي  (2 ﴾َيَّلَّ
 :(3 حمل ا سم امللهلى على الر ل اتيت عدك  هرال املعربني   

 األوى: أنص   حمل ور ه ة للم  ني، أو بدى مرص.  
 الينا : أنص   حمل ر   بإ مار م  دأ، أي ام اللي ، أو با ب دال، وز ة  أولئك(.  
 الينال : أنص   حمل نص  على املدف وال  دير: أعين، أو اذتر.   

إمددددا ملهددددلى بددددامل  ني علددددى أنددددص هدددد ة جمددددرورة، أو مدددددف الددددلي  يؤمرددددل   قدددداى ال خماددددري:"
اللي  يؤمرل ، أو ادم الدلي  يؤمردل . وإمدا م   د  عد  امل  دني  مر لع ب  دير: أعين مرصلب، أو

، تددا  اللقدده علددى  أولئددك علددى ادددا(.  ددإذا تددا  ملهددل    دددددددمر ددلع علددى ا ب دددال خمدد  عرددص ب
 .(4 " ،  ام امل  ني شسرا  

[  إ  قيل: إذا تا  اللي  يؤمرل  مددشا  مرصدلبا  أو شسرا   ،  املسعد:"]و  ذلك ي لى ا
مر لعا   مل  مجلة مس  لة    علق هلا اا ق لملا م  وملة امعراب،  ير غ  أ  ي ل  اللقده علدى 

 امل  ني  اما .
                                 

، 1/263، وال رددا 54، وشددرف ابدد  الردداظم1/186، وشددرف ال سددمليل2/291، وشددرف امل صددل2/234ير ددر: ال دددي ( 1 
، وشددددددرف ابدددددد  1/142ك السددددددالك، وإرشددددددا1/416، و ل دددددديل امل اهددددددد3/5، وال ددددددلييل2/991وار ادددددداف الاددددددرب

، 1/314، واهلمدددد 1/126،  وشددددرف األمشددددل 1/425، وامل اهددددد الاددددا ية2/641، و مليددددد ال لاعددددد1/137ع يددددل
 .1/341والر ل اللا 

 . 3 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

 ال  سددددد،، و 1/74، وماددددد ل إعدددددراب ال دددددره 1/25، وإعدددددراب ال دددددره  للر ددددداس1/71ير دددددر: معدددددا  ال دددددره  لل وددددداك( 3 
و  سددددد، ، 1/116، وال  ددددداب ال ريدددددد1/16، وال  يدددددا 2/269، وم دددددا يل الغيددددد 1/37ال اددددداف، و 2/58ال سدددديط
، 1/91، والددددر املصدددل 1/67ال  دددر انيددديط، و 1/41، و  سددد، الرسددد  1/37  سددد، ال ياددداوي، و 1/162ال دددر، 
 .1/29وإرشاك الع ل، 1/141  س، الريسابلري، و 1/279والل اب ،6/166واملغين

 .1/37 اافال (4 
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قلرددا: اددل   املعدد  وهدده ملددا ق لددص   لنددص  دداب  لددص   امعددراب، قدداى أبددل علدد : إذا ذتددر  
للمدددف أو للددلم وزللدده   بعاددملا امعددراب   ددد زللدده لال  رددا ، ويسددمى فددل ذلددك هدد ا  
 ق عا . 

 إ  قله: ما ووص ك لة مينل الا الرص  أو الر   على مدا ي صدد بدص مد  املددف أو الدلم أو 
 الكشم؟.

قلددده: إ    ادددلا ا   ردددا  اخال دددة امعدددراب و غيددد، املدددلللف  يددداكة  ر يدددص وإي ددداة للسدددام  
  ر   ددددص   ا سدددد ماع، وذلددددك سدددديما   ال دددد ام شددددلف ال عددددل أو امل  دددددأ كليددددل علددددى و ريددددك مدددد

 ا ا مام ال ام بامللتلر، وذلك ي ل  ملدف أو ذم أو فل ذلك ضا يعريص امل ام.
: إندص ال د م شدلف ال عدل إشدعارا  بلندص منادال املددف تاملرداكا،   ال دد م   (1 وقداى ابد  مالدك

 اللوملا  على سر  واشد.الر   شلف امل  دأ ليجري 
وااارا ش  وال أ  تل   اللي  يؤمرل ( هد ة أو نصد ا  علدى املددف أو ر عدا  إمندا حيسد  إذا 
هدددل  امل  دددني( علدددى ش ي  دددص كو  املادددار ة إذ   شددد ل مددد  امودددا  وإقدددام الصدددالة وإي دددال ال تددداة 

 .(2 شاهل للاالني الصائري  إ  ال  لا"
للوددلة الينال ددة باددرط هددل امل  ددني علددى ش ي  ددص تمددا ذتددرة، وي ملددر مدد  تددالم السددعد وددلا  ا

 ويكول عرد ال اش  اللوص األوى م  ولا  اللوملني اتزري ; ألنص أقرب إ  ال ملم.
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/287شرف ال سمليل (1 

      .2/119  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (2 
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 والدلي  ِمدد  قد ِل م( ب دد ل  : علد بدد   يددومردص ضددا يسد عمل اعدد  الدلي  ِمد (   قددرالة  ــــ2
 ﴿   قللص  عا : (1 امليم والالم

َ
أ ةياَن َيَٰٓ ةي َخلََقُماَۡل َٱَيَّلَّ ٱاْ َر َُّمُۡل َيَّلَّ ُۡ َمَك َينلََّكُس َيَعُب يُّ

 : (3 ، وقد از له العلمال    لويص الة ال رالة على الر ل اتيت(2 ﴾مةن َقَبلةُمَۡل 
األوى: ذاددد  ال خمادددري أ   ِمددد (  لتيدددد للملهدددلى األوى  الدددلي ( أق دددم بدددني امللهدددلى   
 امللهددلى الينددا    (،   أبددا لددك ملادداف واملادداف إليددص    م ام ددا ة بددني ا تإق دداموهددل ص،  

 ت دددددلى الاددددداعر بعدددددد امللهدددددلى ملهدددددلى هزدددددر   معرددددداة مؤتدددددد لدددددصحي ددددداك إ  هدددددلة إذا ودددددال 
 :(4  ال ليل(

 يِدمِلاُب الل ِئاُم ِشل ِ ِة الِ اَب قِدع ِ ُعلا          َمِ  الرد ِ َر الال َل ال َليِ  إِذا ُاُم 

أبددددل ال  ددددال  يدددداكة  مدددد ( مسدددد د   اددددا أنادددددة ال ل يددددل    قددددلى الادددداعر  الينددددا : از ددددار  
 :(5  ال سيط(

 ِذاه ال  ائُل، واأل رو  ِم   ِعِدِكا       هُى ال ةب، ِسراُم ال مجد قد ِعَلِمه  
 

                                 
. وبددددال نسدددد ة  : ال  دددداب 1/187، وروف املعددددا 1/187، والدددددر املصددددل 1/154، وال  ددددر انيدددديط1/91ال ادددداف (1 

 .1/59، وإرشاك الع ل332، و  س، ال  اب الع ي 1/54، و  س، ال يااوي1/183ال ريد

 .  21 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

، 1/225، وشددددرف ال سددددمليل1/183، وال  دددداب ال ريددددد1/135، وإعددددراب ال ددددرالا  الاددددلاذ1/91ير ددددر: ال ادددداف (3 
 ، والددددددددر3/161، وال دددددددلييل1/154، وال  دددددددر انيددددددديط332  سددددددد، ال  ددددددداب الع يددددددد ، و 1/54  سددددددد، ال ياددددددداويو 

وروف ، 1/59، وإرشددددددددداك الع دددددددددل2/757ل لاعدددددددددد، و مليدددددددددد ا1/411، والل ددددددددداب3/418، واملغدددددددددين1/187املصدددددددددل 
 .1/187املعا 

و  هددلة  ( الالئدد  وولاهبددا هددلة ا أعينددر علددى قائلددص، وال يدده وقدد    رواي ددص ازدد الف، والاددااد   ال يدده أ   إذا(  ( 4 
، 1/176يددددده هبددددلة الروايدددددة مددددد  شددددلااد معدددددا  ال دددددره  لل دددددرالوال ، لل لتيدددددد جميئددددصأل  للملهددددلى اليندددددا   الدددددلي (; 

 .6/79ز انة األكبو ، 1/411الل اب، و 1/187الدر املصل ، و 1/154، وال  ر انييط2/354واألهلى

دددع رو ، 1/51، وال ددددي 3/65األمددداق الادددااد بدددال نسددد ة  :( 5  أبدددل احلسددد  املعدددروف بددداب  ، علددد  بددد  مدددؤم  ، دددرائر الا 
، 2/1133وار اددددددداف الادددددددرب ،م1981، 1، طكار األنددددددددليت، 81، يد إبدددددددراايم حممدددددددد: السددددددد،   يدددددددقعصددددددد لر
شدرف  : و  ،5/344وشرف أبيا  املغدين ،3/155اهلم ، و 2/248 عليق ال رائد، و 4/212، واملغين3/124وال لييل

ايددة: برو  1/135بروايددة: ذاه العادد،ة، و : إعددراب ال ددرالا  الاددلاذ6/128وز انددة األكب ،1/71ال  دداب للسدد،ا 
 براة اجملد، والاااد:  ياكة  م (، وال  دير: واأل رو  عدكا .
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زد  م  ددأ حمدلوف، وذلدك امل  ددأ وزد ة  (مد  ، و(مد  هلة  (ق ل م أ  ي ل   الينال :  
 .واللي  ام م  ق ل م :، ال  دير(اللي  وال هلة للملهلى األوى 

:"] أق م امللهلى الينا  بدني األوى وهدل ص  لتيددا [ ا يعملدد ال لتيدد و  ذلك ي لى السعد
الل    إ  بإعداكة الل د  األوى، ومد  ذلدك   دد هدرشلا بام راعدص ق دل الصدلة، وإ  أريدد ال لتيدد 

 لة، واش يج إ  بيا  ووص او ماع امللهللني،م  وملة املع  عاك انيلور أي: ام راعص ق ل الص
 :(1 أ   را أهنم ا يلا لا   مينل قلى الااعر  الرو ( 

  ُصيد ُروا َمين ِل ِتِعص َه ِمل ُتلى  
أ  تلمة  ِم ( م يدة علدى مدا ادل  : األو  أ  ي اى اااراإ  أ  ال اف  لتيد بل م يدة، 

واجلملددة هددلة  الددلي (  ،ة زدد  م  دددأ حمددلوف، أو ملهددل ة أو ملهددللة واقعدد(2 مددلا  ال سددائ 
 .(3 "أي اللي  ام م  ق ل م

وضدا سد ق ي  دني لل اشدد  ودلا   يداكة  مدد ( ملدا ورك مد  املسدملع مدد  تدالم العدرب، وتمددا   
 :(4 قلى الااعر  ال سيط(

 

                                 
 ، وقيل إ  ق لص:ِوِلَعِ ه  ،،ن هَبم  أِبِابَيل   عج  بيه، وهدرة: (1 

 لددددددددددددددددددددابيدددد، هبم أبدددده ،دددددددولع               ل َ يل ومسملم ِما ميت ِأه ِ اب ا
 لىدددددددددد ص،وا مينل تعصه ِمل تُ               ل دددددددددددد  سجيدددداِرة مددددد رميملم َشجِ 

ِبة   مل ق كيلانص، و أراك مينل عصه ملتلى،   اك ال اف ل لتيد الا ص       ، 168/ 11، وز انة األكب181الرو  لر
امل  اد   : ، وبدال نسد ة 418/ 1ال  داب: ، وحلميد األرقط  856/ 2، وامل اهد الر لية 189، 184، 175

كار ، 1/315سدددر هددددراعة امعدددراب، أبددددل ال ددد ل عينمدددا  بدددد  ودددين امللهددددل ، ، و 1/438واألهدددلى، 4/141،351
، 2/813، وشددددددرف ال ا يددددددة1/97، وم  دددددداف العلددددددلمم2111 -اددددددد1421، 1ط ل رددددددا ، -ال  دددددد  العلميددددددة بدددددد،و 

ولسدا   ،73/ 7ز انة األكب، و 3/664، وامل اهد الاا ية6/3119 مليد ال لاعدو  ،91واجل ، 11/261وال لييل
 .161/ 24و اك العروس  ،247/ 9العرب

 .355، واهلم 4/211، واملغين3/124ال لييل، و 2/1133ار ااف الارب، و 1/214ير ر: شرف ال سمليل( 2 

      .2/245  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (3 

والاااد  يدص: إ   الدلي  األو ( شيد  مجد  ، الص معاوية ب  أيب س يا  تما   مراوعص وا أعينر على قصيد صال يه ق( 4 
والددلي وددل ة ازدد الف  ، لتيددد الددلي  بدداألوى أي: لددى أ  الينددا   لتيدددال ائددل بددني ملهددللني واددل مروددلف وزروددلة ع

، و مليددددددددد 3/46، وال ددددددددلييل1/198: شددددددددرف ال سددددددددمليلر ددددددددري، زدددددددد  م  دددددددددأ حمددددددددلوف أو ،ل  دددددددد  ال لتيددددددددد واملؤتددددددددد
 .757و2/677ال لاعد
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 لل  بلاكر إرعاك وإبرا                  ة الةلي  األو  أكزل ملم ن ر إ
 مددد (   ال دددره   دددال خدددل  ذلدددك  لكبدددا  مددد  ال دددره  و سدددمى ال يددداكة هدددلة  إ    قدددلى  يددداكة

 و لتيد.
وضا يس عمل اع   اللي(،  ِم ( وأزلا ص  إذا وق  ا سم امللهلى م  دأ وتانه هدل ص  ـــ3

مجلدددة مددد   عدددل و اعدددل، أو ظدددرف، أو ودددار وجمدددرور، وأزددد   عردددص ودددا  كزدددلى ال دددال   زددد ة 
ةيااَن ﴿ وقددد از لدده املعربددل    إعددراب  ِمدد (   قللددص  عددا :، (1 ل اددمرص معدد  اجلدد ال إة َّ َيَّلَّ

ُبة  ُى َٱَينصَّ ًَ ةيَن َهَكُدٱاْ َٱَينلََّصُ َةاَل  يَ   ةَۡاَمُنواْ َٱَيَّلَّ اًة ٱََي ة َٱَيََلَاَومة َيٓأۡلخة ةٱهَّ َۡاَمَن ِ َمَن 
ةمةۡل َصُلةو   َۡ َر   ًُُهَۡل يةن َٓ

َ
 :(3 على قللني (2 ﴾َك فَلَُمَۡل ن

أ    دددل   ِمددد ( ملهدددللة   حمدددل نصددد  بدددد   مددد  اسدددم  إ  ( ومدددا ُع ددده عليدددص، األوى:   
، وكزلده والعائدد حمدلوف   دديرة: مد  همد  مدرملم ومجلة   لملم أورام(   حمل ر   ز   إ  (،

 ال ال على ش ص اجلملة ل ام  امللهلى مع  الارط.
أودددرام(   حمدددل وددد م  اليندددا : أ    دددل   ِمددد ( شدددر،ية   حمدددل ر ددد  م  ددددأ، ومجلدددة   لملدددم  

والعائدددد حمدددلوف   دددديرة: مددد  همددد   ،واجلملدددة الادددر،ية   حمدددل ر ددد  زددد   إ  (ودددلاب الادددرط، 
 .مرملم

 ددإ  قلدده: مددا حمددل مدد  همدد ؟ قلدده: الر دد  إ  وعل ددص م  دددأ زدد ة   لملددم  قدداى ال خماددري:"
ص األوى   اللودد (إ    واملع ددلف عليددص.  خدد   (إ  مدد  اسددم  أوددرام( والرصدد  إ  وعل ددص بددد   

 .(4 "مع  الارط (   مِ  وال ال ل ام   و  الينا   لملم أورام. ،اجلملة تما ا 

                                 
، و مليددددددددد 4/95، وال ددددددددلييل1/328، وشددددددددرف ال سددددددددمليل1/251، وشددددددددرف امل صددددددددل55ير ددددددددر: اميادددددددداف العادددددددددي( 1 

     .1/537، والر ل اللا 1/413واهلم ، 3/138 عليق ال رائد و  ،1/1143ال لاعد

  .62 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

، 1/146ال اداف، و 2/621، وال  سد، ال سديط1/96ما ل إعدراب ال دره ، و 1/58ه  للر اسير ر: إعراب ال ر  (3 
، 1/85  س، ال يااوي، و 1/435و  س، ال ر، ، 1/281، وال  اب ال ريد1/71، وال  يا 1/158وانيرر اللوي 

  سدددددددددددد، ، و 2/137، والل دددددددددددداب1/414، والدددددددددددددر املصددددددددددددل 1/391ال  ددددددددددددر انيدددددددددددديط، و 1/95و  سدددددددددددد، الرسدددددددددددد  
     .1/281، وروف املعا 1/111، و  ل ال دير1/118إرشاك الع ل، و 1/313سابلريالري

 .1/146ال ااف( 4 
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وي لى السعد:" سلال وعله  ِم ( بد   أو م  دأ، وذلك أل  اسم  إ  ( املع دلف عليدص   
ي اددم  معدد  الاددرط ل  ددد السدد  ية لألوددر،  دداع   ال اددمني   ال دددى الددلي اددل امل صددلك، ومددا 

 ِم ( م  دأ ز ة   لملم( ياعر بلنص وعلملا ملهللة إذ الار،ية ز اا الادرط مد   ذتر م  تل 
 . (1 اجل ال   اجل ال وشدة، وإذا وعل  ِم ( م  دأ  إ راك الام، ومجعص ن را  إ  الل   واملع "

والدددلي ي ددددو ق أ  ال دددلى األوى ادددل األقدددرب; لددددزلى ال دددال علدددى زددد  امللهدددلى امل ادددم  
 والعائد على الصلة حملوف   ديرة: م  هم  مرملم.مع  الارط، 

  تََس ﴿قللص  عا :ـــ 4
َ
ٱَ  ن ُۡ َم ًَُةي

َ
ئةَل ُموَٰىُ مةن َقَبُل    َ ن ُُ َك  ََ ونَُمَۡل َك ُُ ودال (2 ﴾ لُواْ َر

 :(3   إعراب  تما سئل( قل  
أي: ، علدى   ددير سدي ليص شاى م   م، املصدر انيلوف ال اف   حمل نص األوى:   
 .بسؤاى قلم ملسى لص سلللة أي: السؤاى شاى تلنص ما ملا  أ   

( مدددا تدددلا. وماددد ملا    أندددص نعددده ملصددددر حمدددلوف، أي: إ   سدددلللا رسدددلل م سدددؤا   اليندددا :   
اعدددد  ملهددددللة تلهنددددا ه(431 وأوددددا  احلددددل  ، أي: تسددددؤاى ملسددددى علددددى ال ددددللني، مصدددددرية

 .(   حمل نص  م على بص لل عل   سلللا(اللي 
عد أ    ل   مدا( ملهدللة شيد  قداى:" واألنسد  مدا  ادعر بدص ع دارة ال  داب، واز ار الس

وادددل أ   مدددا( ملهدددللة، و تمددددا(   مل ددد  م عدددلى  أ   سددددلللا(، أي: تاألشددديال الدددت ُسددددئلملا 
وذلك أل  امن ار عليملم إمنا ال ل ساك امل كشا ، وتلهنا   العاق ة  –عليص السالم  –ملسى 

 .(4 وبا   عليملم"
 
 

                                 
 .2/356  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (1 

 .118 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 2 

، 1/358، وال  دداب ال ريددد1/114، وال  يددا 1/118إعددراب ال ددره ، ومادد ل 1/73ير ددر: إعددراب ال ددره  للر دداس (3 
، و  ل 1/144، وإرشاك الع ل2/387، والل اب2/64، والدر املصل 1/555، وال  ر انييط2/69و  س، ال ر، 

    .1/354، وروف املعا 1/149ال دير
 .2/397اري، مرو  سابق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خم (4 
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ََرُهة ﴿ ومرص ما ورك   قللص  عا : ـــ6 َعَل َهَُذا ََِلَ  ۡلُ  ِۧإَوَذ َٰءََكَل إِة َٓ ة َي َۡامةن  َرب  َك َٱَيَرُزَق ا 
م  ُُ ةُعا َمت 

ُ
ًَ فََ ًةِۚ َٰءََكَل َٱَمان َكَفا ة َٱَيََلََومة َيٓأۡلخة ةٱهَّ َۡاَمَن مةَنُمۡل ِ ُة َمَن  ُ َر ََ م مةَن َيثلَّ ُُ َهلَ

َ
ن

 :(2 ت ر( أووص إعرابية  د وال   إعراب  وم    (1 ﴾ َٰءَلة َل  
أ    ل  ملهللة، و  حململا ووملا ، أشدد ا: أهندا   حمدل نصد  ب عدل حمدلوف  األوى:  

: أ   انيملمداعلى ادلا ال عدل امل ددر. و  مع ل ا   ( لم عص ر   م  ت ر، وي ل  ا  ديرة، قاى اهلل و 
 لهلى مع  الارط.ل ام  املاخل ، كزله ال ال   اخل   ( لم عص و م  دأ،ي ل    حمل ر   

 الينا : أ    ل  ن رة ملهل ة   حمل نص  أو ر  .  
 ولاب الارط. ( لم عص ، و  حمل ر   م  دأالينال : أ    ل  شر،ية   

وم  ت ر ع ده علدى مد  همد  تمدا ع ده  ومد  ذريدت( علدى ال داف    قاى ال خماري:"
 .(3 "واعلك

ص قدداى: قددل وار   مدد  ت ددر أياددا  [ ع دده  ل ددني تلنددع ه علددى مدد  همدد وي ددلى السددعد:"]
 إنددص جمدداب، ومددا ذتددر مدد  أ  املعدد  وار   بل دد  املدد  لم   ريددر للمعدد      ريددر لل دد ، والددلي 
ي  ايص الر ر الصائ  أ  ي دل  ادلا ع  دا  علدى حمدلوف، أي: ار   مد  همد  ومد  ت در بل د  

  املع دلف واملع دلف اخل ، واوعلين إماما  وبع  ذريت بل   األمر،  ي صدل ال راسد ، وي دل 
 .(4 عليص م لى واشد"

 ويدددرا ال اشددد  أ   مددد (    ومددد  ت دددر( ملهدددللة; ألهندددا مع ل دددة علدددى  مددد ( امللهدددلى  
  م  هم (.  

                                 
 .126 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 1 

، وماددد ل 1/77، وإعدددراب ال دددره  للر ددداس1/218، ومعدددا  ال دددره  لل وددداك1/156ير دددر: معدددا  ال دددره  لألز دددا( 2 
، 1/381، وال  دددداب ال ريددددد1/114، وال  يددددا 1/219، وانيددددرر الدددلوي 1/186، وال ادددداف1/111إعدددراب ال ددددره 

، 2/119، والدددددددددددر املصددددددددددل 1/614ال  ددددددددددر انيدددددددددديط، و 1/115  سدددددددددد، ال يادددددددددداوي، و 2/119و  سدددددددددد، ال ددددددددددر، 
 .1/381، وروف املعا 1/159وإرشاك الع ل، 1/395  س، الريسابلري، و 2/473والل اب

 .1/186ال ااف (3 

      .2/412  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  ( 4 
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َعلََناَك َينَقةَبلَاَة َينَّاِتة ُكناَت  ﴿ :قللدص  عدا ( ِمد   وضا وال   اسد عما     ـــ5 َٓ َٱَماَك 
ََعلََۡل َمن يَتَّبةٱُ   نلة

أ إةَّلَّ ُ َيقةَبَ اُةِۚ  َيلََ َمَك ن يَنَقلةُ  لََعَ ََّ وَل مة ُُ ًَّ   دد ودال   إعدراب ، (1 ﴾َيه
( قل    ِم  
 2): 

األوى: اسم ملهلى اع   اللي(   حمل نص  م على بص لل عل  نعلم(; ألنص م عد إ    
 واشد.
ة   اليندا : اسددم اسدد  ملام   حمددل ر دد  م  دددأ، زد ة اجلملددة ال عليددة  ي  دد (، واجلملددة ا  يدد  

 حمل نص  ساكة مسد م علق  نعلم(.
وخددل  أ   ،. ومعدد  العلددم املعر ددة(3 م علددى ال رددال للم عددلىعلِ إ  لدديُ  وقددرئ: قدداى ال خماددري:"

عرملدددا العلدددم، ت للدددك: علمددده أ يدددد   الددددار أم  م ادددمرة ملعددد  ا سددد  ملام معل دددا   (مددد  ي دددل  
 .(4 "عمرو

ى ال رال ني; ألنص ا يلتر لص إ  م على واشد [ يعين علومع  العلم املعر ةوي لى السعد:" ]
 ،وخددل  أ    ددل   مدد ( اسدد  ملامية واقعددة ملقدد  امل  دددأ و ي  دد ( ملقدد  اخلدد  ،اددل  مدد ( امللهددللة

و ضددد  ير لددد ( شددداى مددد   اعدددل  ،با سددد  ملامية ا ي دددل  العلدددم مددد  امل عددددي إ  م عدددللني معل  ددد
  :مرص تما   قللص  ال ليل( ا   ي   ( أي م مي  

ري ما الِعراُر َمِ  الر ن دَ   (5 ؟ ِوَم   أِي ِ  ِ د 
ألندددص يلددد م  ;وهبدددلا يردددد   مدددا ذتدددرة أبدددل ال  دددال مددد  أندددص   خدددل  أ    دددل   ِمددد ( اسددد  ملامية

 إذ   معددد  ل عل دددص بدددددد  ي  ددد ( و  وودددص ل عل دددص ، ضددد  ير لددد ( م علدددق :و  ي  دددى ل للدددص ،ال عليدددق
 .  ي علق اا ق لص بددد  نعلم( أل  ما بعد ا س  ملام 

                                 
 .     143م  اتية  ال  رة:سلرة ( 1 

ال  ددددر ، و 1/111، و  سدددد، ال يادددداوي2/157و  سدددد، ال ددددر، ، 1/413، وال  دددداب ال ريددددد1/124ير ددددر: ال  يددددا  (2 
 . 1/415روف املعا ، و 1/173إرشاك الع ل، و 3/22، والل اب2/154، والدر املصل 2/16انييط

 .2/157و  س، ال ر، ، 1/111اني س ، و 17صخم صر اب  زاللي وا  قرالة ال اري  : (3 

 .1/211ال ااف( 4 

ددُ ل إ  ِرن ددَد احَلِمددى ِوِعددرارَةعجدد  بيدده وهدددرة: ( 5  العصددر الع اسدد ، ير ددر: امللقدد   والاددااد لألبيددلركي مدد  شددعرال ،ِوِ ص 
 http://poetsgate.com/ViewPoem.aspx?idل كو  بلابة الاعرال على الرابط: ام
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 ددإ  قيددل:   قريرددة علددى شددلف املميدد . قلرددا: ضرددلع; بددل   ددلا ال ددالم لددييت  دد،ة علددى أنددص 
 ماكه امل ام; إذ على   دير امللهللية أياا  ال شاى ض  ي    اع  م مي ا .

  إ  قيل: تيه ي ل  العلم اع  املعر ة، واهلل  عا    يلهه هبا؟
 يمدا ي دل  مسد لقا  بالعدددم، ولدييت العلدم الدلي اعد  املعر دة تددللك; إذ قلردا: ذاه لاديلعملا 

 .(1 املراك بص امكراه اللي   ي عدا إ  م عللني"
ال عليددق اددل: إب دداى العمددل ل  ددا    حمددال ; جملدد ل مالددص هدددر ال ددالم مينددل: مددا الرا يددة، وإ  و 

سد  ملام ا دا  أو شر دا ، وال عليدق ودائ     الرا ية، و  الرا ية، و م ا ب دال، و م ال سم، وأكاة ا 
 .(2 تل  عل قل 

( اسددددم ملهددددلى; أل  ال عددددل  نعلددددم( اعدددد   ويددددرا ال اشدددد  األزددددل بددددال لى األوى أ   ِمدددد  
  عرف(  ي عدا إ  م على واشد.

ُة ﴿ ( تلمددة  مددا(   قللددص  عددا :سدد عمل اعدد   الددليا يوضدد ـــــ7 ُ ااَ َُو ااقة َيهسَّ
إة َّ ِفة َخلَ

ۡر
َ
ااَك يَنَفااُٱ َٱَيَۡل ََ ة َاالة َٱَينلََّمااَكرة َٱَينَُفلَاا ة َينَّااِتة ََتَااًةي ِفة َيَاََوااًة ِ

 ضة َٱَيَختةَلُاافة َيَلَّ
 :(4 شي  ذتر املعربل    إعراهبا ووملني (3 ﴾َينلََّكَس 
 األوى: أ   ما( ملهللة، وال  دير: باللي ير عملم ضا ي ل  على ال لك.  
 راس.الينا : أ    ل   ما( مصدرية، أي: بر   ال  

، (5 وقد أوا  السعد اللوص الينا  ب للص:"]أو ما ير   الراس[ خل  أ    ل   مدا( مصددرية"
 والا يدى على ولا  اللوملني عردة. 

                                 
 .2/433اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،    يق (1 

، 1/339، واللم ددة146، وشددرف ابدد  الردداظم2/88، وشددرف ال سددمليل4/331، وشددرف امل صددل1/453ر ددر: ال دددي ي (2 
، 2/51سدالكأو دل امل، و 5/185، واملغدين1/562، و ل ديل امل اهدد6/78، وال دلييل4/2114وار ااف الادرب

، وشددددرف 1/368، وشددددرف األمشددددل 3/1518، و مليددددد ال لاعددددد2/51، وشددددرف ابدددد  ع يددددل1/279إرشدددداك السددددالكو 
 .2/27، والر ل اللا 2/41، وشاشية الص ا 1/555واهلم  ،1/371ال صريل

 .164 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 3 

، و  سدد، 1/116، و  سدد، ال يادداوي2/196و  سدد، ال ددر، ، 1/423، وال  دداب ال ريددد1/211ير ددر: ال ادداف( 4 
، 1/456  سدددد، الريسددددابلري، و 3/123، والل دددداب2/212، والدددددر املصددددل 2/79ال  ددددر انيدددديط، و 1/147الرسدددد  

 .1/431، وروف املعا 1/189، و  ل ال دير1/184إرشاك الع لو 

 .2/447سابق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو   (5 
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يعرب ا سم امللهلى شس  ملقعص   اجلملة،  يليت م  دأ أو  اعال  أو  ، ذلك،  إذا ـــ 8
ةيااَن ُيَتَوفَّااَوَ  ﴿ رددص قللددص  عددا :وقدد  م  دددأ  ددال بددد لددص مدد  زدد  يدد م بددص معدد  ال ددالم، وم َٱَيَّلَّ

  ٓ َزَوُ
َ
مةنَّ مةنُمَۡل َٱَيَذُرٱَ  ن َُفسة

َ
َة َشاُمً  َك َيََتَ ََّصَن ِ

َ
َرَ َعاَة ن

َ
ا ن ،   دد  عددك (1 ﴾اِۖ ٱََيََش 

 :(2 إعراب ز  ا سم امللهلى   اتية بني املعربني على الر ل اتيت
، والعائد حملوف   دديرة: يكبصد  بعددام، أو ، و يكبص ( اخل األوى: أ   اللي ( م  دأ  

 .بعد مل م
واخل  حملوف   ديرة: و يمدا ي لدى علدي م ش دم الدلي  ي ل دل   ،م  دأ (اللي  أ  الينا :   

اَكرةَٰءَُة ﴿ قللدص  عدا : مر م; ومينلدص َكرةُق َٱَيهسَّ وقللدص:  يكبصد ( بيدا  احل دم امل لدل. ، (3 ﴾َٱَيهسَّ
 .والا قلى سي ليص

م  دددأ، و  دددير اخلدد  أ واوملددم يكبصدد ،  ددل واوملم م  دددأ، ويكبصدد   (الددلي  أ  الينالدد :   
 اخل ،   لف امل  دأ لد لة ال الم عليص.

أنددص  ددره امز ددار عدد   الددلي (، وأزدد  عدد  ال ووددا  امل صددل ذتددرا  بالددلي ; أل  الرابدد :   
عد : مد  مدا  عرملدا وامل ،احلدي  معمل    ا ع داك باألشدملر،  جدال امز دار عمدا ادل امل صدلك

 .ال سائ  وال رالقلى والا ،  ووملا  ربصه
  دددديرة: وأ واك الدددلي  ي ل دددل  مدددر م،  ،أ  امل  ددددأ حمدددلوف، والدددلي  قدددام م امدددصاخلددداميت:   

 (.واخل   يكبص (، وكى على انيلوف قللص:  ويلرو  أ واوا  
 

                                 
 .234 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 1 

معددددا  ال ددددره  ، و 4/247  سدددد، ال دددد ي، و 1/189، ومعددددا  ال ددددره  لألز ددددا1/151ير ددددر: معددددا  ال ددددره  لل ددددرال( 2 
، 1/131ماددددد ل إعدددددراب ال دددددره ، و 2/184  سددددد، الينعلددددد ، و 1/116، وإعدددددراب ال دددددره  للر ددددداس1/314لل وددددداك

، وال  ددددددددداب 1/186، وال  يدددددددددا 6/466، وم دددددددددا يل الغيددددددددد 1/313ر الدددددددددلوي وانيدددددددددر  ،4/259ال  سدددددددد، ال سددددددددديطو 
، 2/476والدددددددددر املصددددددددل  4/35، وال ددددددددلييل2/514، وال  ددددددددر انيدددددددديط3/174و  سدددددددد، ال ددددددددر، ، 1/531ال ريددددددددد
، و د ل 1/286، وشاشدية الصد ا 1/231، وإرشداك الع دل2/977، و مليدد ال لاعدد4/188، والل اب5/599واملغين
 .1/284ال دير

 .38 :م  اتية ،املائدةرة سل ( 3 
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وأ واك الدددلي   والدددلي  ي ل دددل  مدددر م علدددى   ددددير شدددلف املاددداف، أراك: قددداى ال خمادددري:"
 .(1 "ي ل ل  مر م يكبص . وقيل: معراة يكبص  بعدام، ت لهلم: السم  مرلا  بدرام

وي ددلى السددعد:" ]والددلي  ي ل ددل [ م  دددأ زدد ة قللددص  عددا :  يكبصدد ( و  عائددد  يددص،   دددر 
شددلف املادداف الددلي يرودد  إليددص  ددم،  يكبصدد ( واددل األ واك، أو شددلف الاددم، العائددد إ  

ي ل ل ( شاى تلندص جمدرورا  تمدا   قدلهلم:  السدم  مردلا  بددرام( أي: مردص،   دلا اااردا   اللي 
ال  دير: يكبص  بعددام، ولدل قددر يكبصد  هلدم ا ي عدد، وق   ادلا امل دام تدالم وادل أ  الدربط 

 .(2 شاهل اجرك علك الام، إ  األ واك; أل  املع  يكبص األ واك الاليت  رتلا "
م السددعد از يددارة لللوددص األوى، ويددكول لدددا ال اشدد  مددا ذادد  إليددص السددعد ي ملددر مدد  تددال

 و ،ة; أل  الكبص   ي   إ  بعد مل  األ واك، وشلف العائد للعلم بص.
ي دد  اسددم ا شدد غاى ق ددل  عددل  ضددا يددكول  يددص الرصدد  علددى الر دد    بدداب ا شدد غاى أ  ـــــ9

   ردددص، واللملدددم ع دددِده  ا دددربص، وعمدددرا   يددددا     األمر والرملددد  والددددعال فدددل: يددددى علدددى ال لددد  تددد
يََ ُُنُمَۡل َف  ﴿قللدص  عدا : ، و  (3 (ارهص

َ
َُ أ َۡ ةيَن َعَق . از لده (4 ﴾َكَُوُهَۡل ََصة َبُمَۡل    َ َٱَيَّلَّ

 : (5 معربل ال ره    إعراب  اللي ( على أقلاى
 . (   لام م  دأ واخل    اللي (  أ  ي ل  األوى:   
  ا ربص.  ا ش غاى فل:  يدا  على  مرصلبا    اللي (  الينا : أ  ي ل   
 على اللالدا  واألقربل .  مع ل ا   مر لعا    اللي ( الينال : أ  ي ل   
 .على ملاق قالص: أبل ال  ال مع ل ا   مرصلبا    اللي ( الراب : أ  ي ل   

                                 
 .1/281ال ااف (1 

 .2/552  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (2 

و ل ددديل ، 4/2166ار اددداف الادددرب، و 174شدددرف ابددد  الرددداظم، و 1/412، وشدددرف امل صدددل1/137ال  ددداب ر دددر:ي (3 
، وامل اهددددددد 4/1679، و مليددددددد ال لاعددددددد2/138، وشددددددرف ابدددددد  ع يددددددل1/333، وإرشدددددداك السددددددالك2/615امل اهددددددد
شاشددية ، و 3/133، واهلمدد 1/444شددرف ال صددريل، و 1/431، وشددرف األمشددل 112، وشددرف امل ددلكي3/91الاددا ية
    .2/134، والر ل اللا 2/111الص ا 

 .33 :م  اتية ،الرسالسلرة ( 4 

، 2/72  س، ال يااوي، و 2/254، وال  اب ال ريد1/352  يا ، وال2/46، وانيرر اللوي 1/514ير ر: ال ااف (5 
  سددددددددددد، ، و 6/356، والل ددددددددددداب3/669، والددددددددددددر املصدددددددددددل 3/621ال  دددددددددددر انيددددددددددديط، و 1/354و  سددددددددددد، الرسددددددددددد  

 .3/23، وروف املعا 2/173إرشاك الع ل، و 2/417الريسابلري
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  ال ددال والددلي  ع ددد  أوددان م م  دددأ  ددم  معدد  الاددرط.  لقدد  زدد ة مددقدداى ال خماددري:" 
 ا ددربص. وخدددل  أ   علددى قللدددك:  يدددا   وخددل  أ  ي دددل  مرصددلبا   (، ددد  لام نصددي ملم  :واددل قللددص

 . (1 "يع ه على اللالدا ، وي ل  املامر  :     لام( للملاق
[ ير غ  أ  ي ل  ادلا ادل  وخل  أ  ي ل  مرصلبا   والسعد از ار وولب الرص  ب للص:"]

 .(2 ل ية"املخ ار لئال ي   اخل  مجلة ،
ويلا  ال اش  إ  ما ذا  إليص السدعد   از يدار الرصد ; لكوديل الر داة الرصد  علدى 

 .(3 الر   إذا وق  ا سم ق ل  عل كاى على ال ل 
ةياَن ﴿ وضا از له  يص املعربل  حمل ا سدم امللهدلى مد  امعدراب   قللدص  عدا :ــــ 10 َيَّلَّ

َُفَسُمَۡل َفُمَۡل ََّل يُؤَ 
َ
اْ ن ٱأ ُ  :(5 على الر ل اتيت (4 ﴾مةُنوَ  َخْسة
على اللم أو ر  ، أي: أريد الدلي  زسدروا أن سدملم، أو أند م األوى: أ   اللي ( مرصلب   

 قالص ال خماري. اللي  زسروا أن سملم
معددد  ل ادددمرص  يدددد  ال دددال   زددد ة (  ملدددم   يؤمردددل زددد ة  م  ددددأ  الدددلي (  اليندددا : أ   
 .الارط
 نعه للم لبني.  حمل ور      اللي (الينال : أ  
 .امل لبني بدى م   اللي ( الراب : أ   
    ليجمعر م(. مرصلب على ال دى م   م، املخا،   اللي ( اخلاميت: أ   

                                 
 .1/514ال ااف( 1 

 .222(: 1شاشية السعد ( 2 

، 1/333، وإرشددداك السدددالك2/615و ل ددديل امل اهددد، 4/2166ار اددداف الاددرب، و 174شدددرف ابدد  الرددداظم ر ددر:ي (3 
، وشدددددرف 112، وشدددددرف امل دددددلكي3/91، وامل اهدددددد الادددددا ية4/1681، و مليدددددد ال لاعدددددد2/138وشدددددرف ابددددد  ع يدددددل

 .2/134، والر ل اللا 2/111، وشاشية الص ا 1/431األمشل 

 .12 :م  اتية ،األنعامسلرة ( 4 

، وما ل إعراب 2/4، وإعراب ال ره  للر اس2/232، ومعا  ال ره  لل واك1/293 ره  لألز اير ر: معا  ال( 5 
، وال  ددداب 1/483، وال  يدددا 12/491، وم دددا يل الغيددد 2/272، وانيدددرر الدددلوي 2/9، وال اددداف1/246ال دددره 
، 4/448ط، وال  در انيدي6/396و  سد، ال در، ، 3/1284، وشرف ال ا ية2/269، وشرف امل صل2/553ال ريد

، وروف 2/121، و دددد ل ال دددددير3/115، وإرشدددداك الع ددددل8/48، والل دددداب2/432، واملسدددداعد4/551والدددددر املصددددل 
 .      4/111املعا 
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ومدد  األقدددلاى جنددد أ  السدددعد قددد از دددار الينددا  مع  دددا  علددى قدددلى ال خماددري:" الدددلي  زسدددروا 
 .(2 م  دأ ز ة   ملم   يؤمرل ("ب للص:" ا خعلص  (1 أن سملم نص  على اللم أو ر  "

وبددددالر ر إ  هرال املعددددربني السدددداب ة  ددددإ  ال اشدددد  يددددرول مددددا ذادددد  إليددددص السددددعد; أل  زدددد  
 امللهلى ا صل بال ال ل امرص مع  الارط.

 ومينل اتية الساب ة    عدك هرال املعربني   إعراب حمل ا سم امللهلى قللص  عا :
َفُ  ﴿ 

َ
اْ ن ٱأ ُ ةيَن َخْسة  .(3 ﴾َسُمَۡل َفُمَۡل ََّل يَُؤمةُنو َيَّلَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/9ال ااف( 1 

 .278(: 1شاشية السعد ( 2 

 .              21 :م  اتية ،األنعامسلرة ( 3 
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ٱَ   ﴿ :از له الر ليل    إعدراب ملقد   الدلي (   قللدص  عدا ــــ 11 ُ ُة ةياَن يََما َٱَيَّلَّ
ام   َلة

َ
ةَعاَذاٍب ن َُهۡل ِ ة ة فَبََش  بة لة َيهَّ َُ َة َٱََّل يُنفةُقوَنَمَك ِفة  َهَ  َٱَينَفةضَّ علدى  ال دة  (1 ﴾ َيَّلَّ

 :(2 أقلاى
وى: أنص   حمل ر   م  ددأ، زد ة    ادرام( اقدك  بال دال ل ادم  امللهدلى معد  الادرط، األ

 ا  زد ة    ادرام(   نصد ن ع  د ،وال ما از ارة السعد ب للص: "  اللي  ي ر و ( ر   با ب ددال
 .(3 ("ا  على  تين، 

 الينا : ولا  نص   اللي ( ب عل م در ي سرة   ارام.
، ول ددددل  املعدددد : وإ  الددددلي  (إ    ألن ددددص مع ددددلف علددددى اسددددم أ ة مل ددددعص نصدددد ; الينالدددد : 

 ي ر و  اللا  وال اة يلتللهنا.
وويل ال اش  إ  از يار السعد; ل ام  امللهلى مع  الارط، واقدكا  اخلد  بال دال شيد  

 .كله ال ال على شرط حملوف   ديرة: إذا علمه أشلاهلم الة   ارام
 

                                 
   .34 :، اتيةال لبةسلرة ( 1 

، 3/258، وال  دددداب ال ريددددد2/641يدددا وال  ، 11/394ال  سددد، ال سدددديطو  ،2/116للر دددداسير دددر: إعددددراب ال دددره  ( 2 
، وروف 4/62وإرشاك الع ل ،11/78، والل اب6/41والدر املصل  ،5/411ال  ر انييط، و 8/123و  س، ال ر، 

 .5/281املعا 
 .327(: 1شاشية السعد ( 3 
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 :أسماء االستفهام
مدىت وأيد  و تيده ام أ ال وشروف، واأل ال ظدروف و د، ظدروف،  دال روف  لالس  مل ـــ1

(، ومجيدد  وأم اهلمدد ة واددل(، وشددروف  مدد  ومددا وأي وتددم(، و دد، ظددروف  وأىنة  وأي شددني وأيددا 
َكَ اَف ﴿:، و  قللدص  عدا (1 أ ال ا س  ملام م رية إ   أي(، ويعرب اجلدلاب تدإعراب السدؤاى

ة  ةااٱهَّ ٱَ  ِ ًُ أو علددى  علددى احلدداى، نصدد    مل دد  أهنددا إعددراب  تيدده(   وددال (2 ﴾َََمُفاا
 (،   دددددرو  والعامدددددل  يملدددددا علدددددى ال دددددللني ، ال دددددرف عردددددد سدددددي ليص، أي:   أي شالدددددة    دددددرو 

 .(3 (   رو  وهاش  احلاى الام،   
شددداى    دددرو    شددداى  ي  دددد هى املعددد  إ  قللدددك: علدددى أ  دددإ  قلددده:" :قددداى ال خمادددري 

 (تيدددده  مددددا ووددددص هدددد  ص؟ قلدددده: قددددد ذترنددددا أ  معدددد  ا سدددد  ملام    علم ددددم هبددددلة ال صددددة
 . (4 "امن ار

[ إشعار بل   تيه( إذا وقد  بعددة تدالم  دام  ملدل   على أي شاى    رو  قاى السعد:"]
وي ددى  ،(؟تيده ودال  يددن  :  ودلاب ا   رات  :وهللا خاب باحلاى مينل ،حمل الرص  على احلاى

أي:  ،(،  إنددص زدد ؟ تيدده  يددد :( حددالف مينددلا ؟أم ماشددي ا  ات دد  تيدده وددال أر  :مرددص احلدداى مينددل
   يدص إشدارة إ  أندص  ،وال ددى أهد يل أم سد يم ،وولابدص: هد يل أو سد يم ،على أي شاى ال

( ظدرف وقد  ؟ تيده  يددن  :إمنا يعدد مد  ال دروف ل لندص   معد  اجلدار واجملدرور شدىت أندص   ميندل
  .(5 "  اسم مر لع انيل على ما ي عم بع  الر اة (؟ومىت ال  اى ؟، أي   يدن  :مينل ا،ز   

 

                                 
 .5/434، واملغين2/217ل دي ، وا1/172، وشرف امل دمة انيس ة227ير ر: اللم ( 1 

 .28 ، م  اتية:ال  رةسلرة ( 2 

، ومادددددد ل إعددددددراب 1/41إعددددددراب ال ددددددره  للر دددددداس، و 1/117، ومعددددددا  ال ددددددره  لل ودددددداك4/233ال  ددددددابير ددددددر: ( 3 
و  سدد، ، 1/211، وال  داب ال ريدد1/45، وال  يدا 1/113انيدرر الدلوي ، و 2/288ال  سد، ال سديط، و 1/84ال دره 

، 3/135املغددددددين، و 1/237، والدددددددر املصددددددل 1/218ال  ددددددر انيدددددديط، و 1/65  سدددددد، ال يادددددداويو ، 1/248ال ددددددر، 
 .1/214، وروف املعا 1/71، و  ل ال دير1/77إرشاك الع ل، و 1/218  س، الريسابلري، و 1/481الل ابو 

 .1/122ال ااف( 4 

      .2/316، مرو  سابق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري( 5 
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وقدددد از لددده الر ليدددل     تيددده( أاددد  اسدددم هدددريل  ددد، ظدددرف أم أهندددا ظدددرف؟  دددلا  
، وتيده: علدى أي شداى؟ وأيد : أي م دا ؟ ومدىت: أي شدني سي ليص إ  أهنا ظرف شي  قداى:"

، (1 "أل دال   دل  ظرو دا  وادلة ا، وأما شي   م ا ، ار لة قللك: ال   امل دا  الدلي  يدص  يدد
، وقددد خلددص ابدد  ااددام مثددرة اددلا (2 ه(، أهنددا اسددم  دد، ظددرف368وعدد  األز ددا، والسدد،ا   

 :(3    ال ة أملر اخلالف
 .وعرد ا ر   م  امل  دأ نص  م   ،ة، أ  مل عملا عرد سي ليص نص  كائما   :أشداا  
وعردددد ا   دددديراا    ،ي شددداىأو علدددى أ ،  أي شددداى :أ    دددديراا عردددد سدددي ليص :اليندددا   
 .وال  يد وفلة أرات ا   (،تيه وال  يد و  فل ، وفلة ؟أه يل  يد ؟(تيه  يد  : فل

وقدد  - ةبدوهلدلا قداى رِ  ،أ  اجللاب امل ابق عرد سي ليص أ  ي اى على زد، وفدلة :الينال   
 دإ   ،ى عملصوأب  ،  لف اجلار ،على ز، :أي (ز، عا اه اهلل:  -؟تيه أه  ه  :قيل لص

 .وعرد ا على الع يت ،ه يل أو س يم :أوي  على املع  كو  الل   قيل

وي ملددر مدد    سدد، السددعد ل ددلى ال خماددري بددل   تيدده(   حمددل نصدد  علددى احلدداى للقددلع  
 تالم  ام بعداا.

ال اشدد  أ   تيدده(   اتيددة   حمددل نصدد  علددى احلدداى تاندده ا يددة أو ظر يددة;  و  ن ددر
 ي شاى، وا يلتر بعداا اسم شىت   ل    مل   ر   على اخل ية.ألهنا اع  على أ

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .  4/233ال  اب( 1 

 .    1/314، وشاشية الص ا 2/218هلم اير ر: ، و 3/138املغين (2 

 .3/139املغين (3 
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 َينلَّاَكرة  ﴿ قللص  عدا :ـــ 2
َصَبَُهَۡل لََعَ

َ
أ ن َك ََ ، از لده املعربدل    إعدراب  مدا( علدى (1 ﴾ َف

 :(2 أقلاى ا 
  حمددددل ر دددد  م  دددددأ، وز اددددا حمددددلوف، واجلملددددة هددددلة، واددددل قددددلى  أهنددددا ملهددددللةاألوى:   

 األز ا.
،   حمدل ر د  با ب ددال، أهنا ن رة  امة  ، ملهدللة و  ملهدل ة، معراادا ال عجد الينا :   

 وز اا اجلملة ال علية، وال قلى سي ليص واجلممللر.
، وادل قدلى  ة  حمدل ر د  م  ددأ، وز ادا حمدلوف، واجلملدة هد أهنا ن رة ملهل ةالينال :   

 األز ا.
 .اهلل على الرار أهنا نا ية، أي:  ما أه امالراب :   
 اجلملددة ال عليددة،   حمددل ر دد  م  دددأ، وز اددا  معدد  ال عجدد   يملدداأهنددا اسدد  ملامية اخلدداميت:   

 . رالوال قلى ال
 ما أه ام على الردار  عجد  مد  شداهلم   ال  اسدملم الو دا  الردار مد   قاى ال خماري:"

أهدد ه علددى ال يددد   دد، م ددا ة مددرملم، تمددا   ددلى ملدد  ي عددر  ملددا يلودد   ادد  السددل ا : مددا
لى العلاب. وقيل:  ما أه ام، والسج ،  ريد أنص   ي عر  لللك إ  م  ال شديد الص  ع

 .(3 "ش ل ه ام. ي اى: أه ة على تلا وه ة اع  ي ل
[ يعددين أنددص لددييت هدديغة  عجدد  بددل  وقيل:   مددا أهدد ام،  ددلي شدد ل هدد امقدداى السددعد:"]

ل امل عدي باهلم ة ل صد ال لبيا وفدلة،   قداى:  وادلا( تلمة  ما( اس  ملامية كزله على ال ع
أي: تل   أه ة( اع   ه ة(، أي: وعلص هابرا  ال  أهل مع  أ عل( اللي    مدا أ علدص(، 

                                 
 .175 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 1 

، 3/69  سدد، ال دد ي، و 4/183، وامل  ادد 1/166، ومعددا  ال ددره  لألز ددا1/113ير ددر: معددا  ال ددره  لل ددرال( 2 
، 3/517ال  سد، ال سديط، و 1/117ماد ل إعدراب ال دره ، و 2/48  سد، الينعلد ، و 1/245ال دره  لل وداك معدا و 

، وم ددددددددا يل 1/131، وإخددددددددا  ال يددددددددا 1/242، وانيددددددددرر الددددددددلوي 1/216ال ادددددددداف، و 1/171و  سدددددددد، السددددددددمعا 
، 2/236و  سدددد، ال ددددر، ، 2/414، وشددددرف امل صددددل1/434، وال  دددداب ال ريددددد1/142، وال  يددددا 5/216الغيدددد 

  سدددددددددد، ، و 3/187، والل دددددددددداب2/243، والدددددددددددر املصددددددددددل 2/124ال  ددددددددددر انيدددددددددديط، و 1/121  سدددددددددد، ال يادددددددددداويو 
 .1/441، وروف املعا 1/197، و  ل ال دير1/192إرشاك الع ل، و 1/362الينعال 

 .1/216ال ااف( 3 
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يعين أنص أياا  لل عدية; إ  أنص شائ    تل  عدل لل عديدة، وأندص إذا تدا  أهدل ال عدل م عدديا   ملدل 
مينل:  ما أ ربص(، شىت ذاد  بعد  أادل ال   يدق إ  أندص يُر دل    ي عدا إ  إ  م على واشد

إ   عددل بالاددم   إ  أ عددل، وإمنددا ذتددر ذلددك   ري ددا  و لنيسددا  وإ الددة  سدد  عاك أهدد ة اعدد  وعلددص 
 .(1 هابرا ، إذ   يلود   ت   اللغة إ  اع  وودة هابرا  "

 ملامية ملا  ددا  بددللك مددا ذادد  ونسدد خلص مدد  تددالم السددعد بلنددص از ددار أ    ددل   مددا( اسدد 
أهندا ن درة ، ويرول ال اش  ودلا  ال دلى اخلداميت، وودلا  ال دلى اليندا    (3 ، وامل ك(2 إليص ال رال

 . امة  ، ملهللة و  ملهل ة، معرااا ال عج 
ـــ 3 رََحااَكمة َكَ ااَف ﴿ ومرددص مددا وددال   قللددص  عددا :ــ

َ
ةرُُكَۡل ِفة َيَۡل ةي يَُصااو   ُهااَو َيَّلَّ

  ُۡ أ  :(5 ،   د  عدك  أقلاى املعربني   إعراب  تيه( على الر ل اتيت(4 ﴾ يََشَك
، واجلملة   حمل نص  على احلداى مد   دم، (ياالددددددددد  ل ظر ا   (تيه أ    ل   األوى:  

 . اسم اهلل  عا    ديرة: يصلرتم على مايئة أي مريدا  
إ   (هدر ، وتيده   دل  أتدل تيه  صدر  أ   قلهلم:  تماللج ال،   (تيه أ  الينا :   

وال  دير: تيده يادال (، ياال  أنص   خ م هبا، وولاهبا حملوف لد لة ما ق لملا، وتللك م على
مرصلب على احلاى بال عل بعدة، واملع : علدى أي شداى شدال أ   (تيه و،  صليرتم يصلرتم
 .يصلرتم هلرتم

 لرتم م  ل ني على مايئ ص.   ديرة: يص (يصلرتم شاى م  م على  أ   تيه(الينال :   
الرابددد : أ    دددل  اجلملدددة   مل ددد  املصددددر، املعددد : يصدددلرتم   األرشدددام  صدددلير املاددديئة   

 . وتما ياال

                                 
 .2/457بق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سا (1 

 .1/113معا  ال ره  لل رال (2 

 .4/183امل  ا  (3 

 .6 :م  اتية هى عمرا ،سلرة ( 4 
، وال  دددددر 4/71، وشدددددرف ال سدددددمليل2/9، وال  ددددداب ال ريدددددد1/237، وال  يدددددا 1/376ير دددددر: معدددددا  ال دددددره  لل وددددداك( 5 

، 2/6، وإرشداك الع دل9/4325د، و مليدد ال لاعد5/26والل اب ،3/135واملغين ،3/24، والدر املصل 3/21انييط
 .2/77، وروف املعا 1/359و  ل ال دير
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وال ددددلى األوى اددددل مددددا ذادددد  إليددددص السددددعد   شددددرشص ل ددددلى ال خماددددري:" تيدددده ياددددال مدددد  
ى أي ايئدة يادال شي  قاى:" يعين أنص   مل   ال درف، واملعد    أي هدلرة، وعلد (1 الصلر"

يصلرتم، ي اى: هلرة هلرة شسرة   صلر أي: هار ذا هلرة، وأما  صلرة اع  هدلرة لر سدص، 
 . (2   لنص م   صلر  الا ل اع   ل ه هلر ص   صلر ق"

ومدددد  أ ددددال ا سدددد  ملام  تددددم( و ددددليت اسدددد  ملامية أو ز يددددة، وياددددكتا    ال رددددال و  ـــــــ 4
ملامية ي ددل  م ددركا  مرصددلبا ; ألنددص يادد ص العدددك الددلي يرصدد  مددا ال صدددير، و ييدد   تددم( ا سدد  

بعدة،  مل  ار لة عاري  و ال دني وفل دا، وخدل  ال صدل بيرملدا وبدني ضي ادا ميندل: تدم ع ددا  لدك، 
وتدددم لدددك ع ددددا ، وإذا كزدددل عليملدددا شدددرف ودددر ودددا    ضي ادددا الرصددد  واجلدددر ميندددل: ب دددم كر دددا  

 اشكيه، وب م كرام  اشكيه.
ييدد   تددم( اخل يددة  ي ددل  م ددركا  أو مجعددا ، وي ددل  جمددرورا  بإ ددا  ملا إليددص; ألهنددا  ادد ص وأمددا  

األعددداك الددت  ادداف إ  مددا بعددداا مجعددا  فددل:  ال ددة وأربعددة و ، ددا، أو م ددركا  فددل: مائددة وألدده 
 . (3 و ، ا مينل: تم ع د  مل ه، وتم ع يد  مل ه
َۡاَتَ ََُُٰمۡل﴿ عا :وقد ذتر املعربل    إعراب  تم(   قللص   ةيَل َكَۡل  َٰۡٓ َر َُ ة أ إ َل َِِنة َُ 

ةَنة    ِۢ َِي  َۡايَة ةَن   : (5 قللني (4 ﴾ م 
 األوى: أ   تم(   حمل نص  م على  ا  لدددددددددددددددددد  ه يراام(.  

                                 
 .1/336ال ااف( 1 

      .2/617  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (2 

، وشدددددرف 3/167، وشدددددرف امل صدددددل426، وال  يدددددني1/651، وال ددددددي 1/247، وامنصددددداف1/315ير دددددر: األهدددددلى( 3 
، 1/281، وال رددا 437، 1/289، واللم ددة526، وشددرف ابدد  الردداظم4/1711، وشددرف ال ا يددة2/418ال سددمليل

، 2/849، وإرشدداك السددالك3/41، واملغددين3/1335، و ل دديل امل اهددد11/5، وال ددلييل2/776وار ادداف الاددرب
شدددددددرف و  ،6/294ة، وامل اهدددددددد الادددددددا ي5/2481، و مليدددددددد ال لاعدددددددد2/116، واملسددددددداعد4/83وشدددددددرف ابددددددد  ع يدددددددل

 .      2/337، ومعا  الر ل4/568، والر ل اللا 2/351، واهلم 2/473وشرف ال صريل، 318امل لكي

 .211 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 4 

انيددددددرر ، و 4/111ال  سدددددد، ال سدددددديط، و 1/125، ومادددددد ل إعددددددراب ال ددددددره 1/116ير ددددددر: إعددددددراب ال ددددددره  للر دددددداس( 5 
، 1/134  سددد، ال ياددداوي، و 3/27و  سددد، ال دددر، ، 1/491  ددداب ال ريدددد، وال1/171، وال  يدددا 1/284الدددلوي 

، و ددد ل 1/213، وإرشددداك الع دددل3/489، والل ددداب5/615، واملغدددين2/366، والددددر املصدددل 2/348ال  دددر انيددديطو 
 .1/494، وروف املعا 1/244ال دير
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الينا : أ   تم(   حمل ر   م  دأ، ومجلة  ه يراام(   حمل ر   ز ادا، والعائدد حمدلوف   
  يرا لاا أو ه يراام إيااا.  ديرة: ه

ومعددددد    ددددإ  قلدددده: تددددم اسددددد  ملامية أم ز يددددة؟ قلدددده:   مددددل األمددددري . قدددداى ال خماددددري:"
 ا س  ملام  يملا لل  رير.

[  إ  قيل: على   دير اخل ية ما مع  السؤاى؟، وعلدى   ددير   مل األمري  قاى السعد:"]
  ريددددددر، ومعدددددد  ال  ريدددددد  ا سدددددد ر ار ا سدددددد  ملام تيدددددده ي ددددددل  السددددددؤاى لل  ريدددددد ، وا سدددددد  ملام لل

 وا س  عاك، ومع  ال  رير ال   يق وال ين يه؟.
قلرا: على   دير اخل ية  السؤاى ع  شاهلم و علملم   م اشرة أس اب ال  ري ، وعلى   دير 
ا س  ملام  مع  ال  رير احلمل على امقرار وال   يرا  ال  ري ، و تم ه يراام( قيل:   ملقد  

ر، أي: سلملم الا السؤاى، وقيل: امل على بص، وقيل: بيا  للم صلك تلنص قيل: سلملم ع  املصد
وددلاب اددلا السددؤاى، وقيددل:   ملقدد  احلدداى، أي: سددلملم قددائال : تددم ه يردداام، وأمددا تلمددة  تددم( 
 م على  ا  لددد  ه يراام(، و م  هية(  يي  على  ياكة  م (، قاللا وإذا  صل بدني  تدم( وضي ادا 

 .(1 أ  يؤ ى بددددد  م ("شس  
واللي يكول عرد ال اش  ال لى األوى وال ما ذا  إليص السعد; أل  أ ال ا س  ملام هلا 
الصدددددارة   ال ددددالم، وال عددددل م عدددددد إ  م عددددللني األوى الاددددم، امل صدددددل بال عددددل والينددددا  اسدددددم 

 ا س  ملام.
 
 
 
 
 
 

                                 
      .2/511، مرو  سابق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري (1 
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ًَ َك َ  ﴿ وم  ذلك ما وال   قللص  عدا :ـــ 6 َنُظ لُوَ  نلة ََ   دد وقد  ازد الف  (1 ﴾َف َتَع
 : (2 بني املعربني   إعراب  تيه( على أقلاى

واجلملددة   مل دد  نصدد  لرر ددر، األوى: أنددص   حمددل نصدد  م عددلى بددص لل عددل   عملددل (،   
ألهندددا وهددلة  عدددل ال لددد   ;ألهنددا معل دددة. ووددا  ال عليدددق   ن دددر وإ  ا ي دد  مددد  أ عدداى ال لدددلب

 اللي ال العلم.
 ينا : أنص   حمل نص  شاى م   م، ال اعل   ال عل   عملل (.ال  
 .لرعلم أي عمل  عملل  (، أي: عملل ل عل  م على م لق لأنص  الينال :  

ب للددددص:" أي علددددى  (3 "وتيدددده   حمددددل الرصدددد  ب عملددددل وي سددددر السددددعد قددددلى ال خماددددري:" 
والر ليددل  علددى أنددص اعدد  علددى  امل علليددة تمددا ي صددل عرددص قللددص: ]لرر ددر أ عملددل  زدد،ا  أو شددرا [،

أي شاى، وإذا  علق بال عل   ي ل  إ  شا     لنص وعلص مس عارا  اع  أية ش ل، وحي مل أ  
ي ل  ما ذترة شاهل املع  وملخص امل صلك، وإمنا الرص  علدى احلاليدة، أي: لرر در علدى أي 

 ال دداار أ  اددلا مدد  بدداب شدداى  عملددل  األمددلر أتائرددة علددى شدداى اخلدد، أم علددى شدداى الاددر،  
ال عليق سيما وقد وعل الر ر اع  العلم، ل   تل  املعلق عرص   املع ، واألهل م عل دا  ب عدل 

 .(4 هزر حمل ن ر و لمل"
ونسد خلص مد  تدالم السدعد أندص يدرول ال دلى اليندا ; ل دل  ا سد  ملام م عل دا  ب عدل العلدم، 

ا ، و دددرويل اليندددا ; أل  اسدددم ا سددد  ملام  تيددده( وويدددل ال اشددد  إ  ودددلا  ال دددللني األوى والينددد
 ي ل    أهلص سؤا   ع  احلاى. 

 
 

                                 
 .14 :م  اتية ،يلنيتسلرة ( 1 

، 17/223، وم دددا يل الغيددد 2/333ال اددداف، و 11/142ال  سددد، ال سددديط، و 3/11ير دددر: معدددا  ال دددره  لل وددداك( 2 
ال  ددددر ، و 2/11، و  سدددد، الرسدددد  3/117  سدددد، ال يادددداوي، و 8/318و  سدددد، ال ددددر، ، 3/357وال  ددداب ال ريددددد

، وروف 2/489، و دددد ل ال ددددددير4/127، وإرشدددداك الع ددددل11/281، والل دددداب6/163ملصددددل ، والدددددر ا6/23انيدددديط
 .6/78املعا 

 .2/333ال ااف( 3 

 .337(: 1 شاشية السعد( 4 
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 أسماء الشرط:
أ دددال الادددرط واددد : مددد ، ومدددا، ومدددىت، وأيددد ، و ،ادددا جتددد م  علدددني األوى  عدددل الادددرط، ـــــــ 1

والينددا  وددلاب الاددرط، ول عددل الاددرط وولابددص شددا  : أ  ي لنددا ماددارعني مينددل: إ    ددم أقددم، 
َََك   ﴿ ملمدا اجلد م، وأ  ي لندا ما ديني ت للدص  عدا :وخ   ي َۡ َۡل ُيا وي لندا    (1 ﴾ِإَوَ  ُياۡتُّ

وأ  ي دددل  ميندددل: إ   ادددرب  دددربه،  ، واجلدددلاب ما ددديا  وأ  ي دددل  الادددرط مادددارعا  حمدددل وددد م، 
ُۡ ُُكُّ ﴿ ت للددص  عددا :  (2  دداجل م خم ددار والر دد  تيندد، ، واجلددلاب ماددارعا  الاددرط ما دديا   يَااَوَم ََتةاا

َةلََت مةَن َخَ    َنَفس   َك َي ََۡض   مَّ َةلََت َُّ وۡأ  ا َٱَمَك َي ُُ وقدد از لده املعربدل   (3 ﴾َََودُّ  مةن 
 : (4   إعراب  ما( م  اتية الساب ة على الر ل اتيت

األوى: أ    ل  مع ل ة على  ما( األو  وا  ملهللة، و  ل  اجلملة ال علية   دلك(     
 حمل نص  شا  .

أ    ل    مل   ر   م  دأ على ا س ئراف، واجلملة ال علية   لك(   حمدل ر د  الينا :   
 ز .
 الينال : أ    ل  شر،ية وتل  اجللاب   لك( ماارعا  وا   يص اجل م والر  .  
 
 

                                 
 .8 :م  اتية ،امسرالسلرة ( 1 

، وشرف اب  3/1584 شرف ال ا ية الاا ية ، و4/68، وشرف ال سمليل5/117، وشرف امل صل1/631ر ر: ال دي ي (2 
، وشددرف 3/1274، و ل دديل امل اهدد4/1863، وار اداف الادرب2/25، وال رددا 2/867، واللم دة496اظمالرد

، 287، وشددرف امل ددلكي6/111، وامل اهددد الاددا ية9/4321، و مليددد ال لاعددد3/133، واملسدداعد4/27ابدد  ع يددل
 .  4/421، والر ل اللا 2/551، واهلم 2/398وشرف ال صريل

 .   31 :م  اتية ،ى عمرا هسلرة ( 3 

، وماددد ل إعدددراب 1/151إعدددراب ال دددره  للر ددداس، و 5/322  سددد، ال ددد ي، و 1/216ير دددر: معدددا  ال دددره  لل دددرال( 4 
، 8/196، وم ددا يل الغيددد 1/421، وانيددرر الدددلوي 1/352ال اددداف، و 5/178ال  سددد، ال سدديط، و 1/155ال ددره 
، 1/248، و  س، الرس  2/12ل يااوي  س، ا، و 4/59و  س، ال ر، ، 2/37، وال  اب ال ريد1/252وال  يا 

، و  سدددددددددددددد، 5/149، والل دددددددددددددداب3/117لدددددددددددددددر املصددددددددددددددل ، وا6/99و 5/553، واملغددددددددددددددين3/98ال  ددددددددددددددر انيدددددددددددددديطو 
 .1/132، ومعا  الر ل2/123، وروف املعا 1/381  ل ال دير، و 2/31، و  س، الينعال 2/141الريسابلري
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 دددإ   ،  يصدددل أ    دددل  مدددا شدددر،ية  ر  ددداع  دددلكة ويعدددك  السدددعد علدددى قدددلى ال خمادددري:" 
؟ قلدده:   تددالم   هدد  ص، (1 ى قددرالة ع ددد الل ددص وكة قلدده:  ملددل يصددل أ    ددل  شددر،ية علدد

ألنص ش اية ال ائ    ذلك اليلم وأ  ده مللا  دة  ول   احلمل على ا ب دال واخل  أوق    املع 
[ عليدص اعدكا  مادمللر وادل   يصل أ    ل  مدا شدر،ية  ر  داع  دلكة ، ب للص:"](2 "قرالة العامة

( الادر،ية أنص إذا تا  الارط ما يا  واجل  ال ماارعا  وا   يص الر   واجل م م   ،   رقدة بدني  إ  
 وأ دددال الادددرط، و  و رددد  إ، دددا  ال دددرال علدددى أشدددد اجلدددائ ي ، وإ  تدددا  مرولشدددا  ت للدددص  عدددا :

﴿ ًُ ََ ُس َٱَينََق ََ  .(3 ﴾ٱَُۡجةَٱ َيهشَّ
ادل مد  وملدة أندص  وما ي اى: إ  املراك ا ر  اع على ووص الل وم لييت با ل; أل  الل وم إمندا 

 : (4  ال سيط( ورك تللك، و  جماى ل غي، ن م ال ره  تما ل م   قللص
 ي لُى    ائ ن ماق و  ِشرَمُ                 وإ  أ اة زليلن يلِم مسللة  

 حما  ة على الل  .
وقددد خدداب بددل  ر دد  املاددارع   اجلدد ال شدداذ تر عددص   الاددرط، نددص عليددص املدد ك، وشددملد بددص 

  عماى شي  ا يلود إ    ذلك ال يه.ا س

                                 
ابد  أيب  3/111، و اك   ال  در انيديط1/352، وال اداف1/217قرالة ع داهلل ب  مسعلك  : معا  ال دره  لل درال (1 

 ع لة.

 .1/352ال ااف( 2 

 .9 :، اتيةمةال ياسلرة  (3 

قللدص:  ي دلى( شيد  ودال مر لعدا  وادل ودلاب الادرط;  ال يه ل ا، ب  أيب سلمى ودف ادرم بد  سدرا ، والادااد  يدص( 4 
لا املاارع لييت ولاب الارط، بل اجللاب حملوف، وامللتلر سي ليص يرا أ  ا، و أل   عل الارط ما ; وال  أ اة(

  الل دد ،   لنددص قدداى:  ي ددلى:    ائدد  مدداق و  شددرم إ  أ دداة  واددل علددى نيددة ال  دددا وإ  تددا  م ددلزرا   ،كليددل عليددص
 كيدددلا   اددد، بددد  أيب ر دددر:. يوادددل علدددى   ددددير ال دددال ،املادددارع ادددل ن ددديت اجلدددلابأ  عردددد ال دددل يني واملددد ك ، و زليدددل(

وال امل   اللغة واألكب، أبل  ، و2/71، وامل  ا 3/66وال  اب ،م2118ب،و ،  –، كار هاكر 91مى، سل
، 3ال دددداارة، ط – ، كار ال  ددددر العددددريب1/112الع دددداس حممددددد بدددد  ي يددددد املدددد ك،   يددددق: حممددددد أبددددل ال اددددل إبددددراايم، 

، وشرف 1/632، وال دي 2/512، وامنصاف2/94شرف أبيا  سي ليص، و 2/192األهلى، و م1997 -اد 1417
، 5/217، واملغددددين3/1279، و ل دددديل امل اهددددد497،وشددددرف ابدددد  الردددداظم4/77، وشددددرف ال سددددمليل5/117امل صددددل

 .           9/47وز انة األكب 2/557، واهلم 2/412، وشرف ال صريل4/35، وشرف اب  ع يل2/811وإرشاك السالك
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[   اجلملددة برددال علددى ار  دداع مددان  ا ر  دداع، ل دد  احلمددل علددى   تددالم   هدد  ص وقللددص:]
امللهللة أو ; ل لهنا أو دق ل  دا  ب درالة العامدة، وأودرا علدى سدر  ا سد  امة; أل  ادلا ال دالم 

ال يرلندددة واللقدددلع، و  تدددللك ش ايدددة ال دددائ    ذلدددك اليدددلم،  يجددد  أ  حيمدددل علدددى مدددا ي يدددد 
الار،ية،  إ  مع   ما هرعِه هدرعُه( إ  هدرعِه ادلا هدرعُه ادلا، أو ذاه  دلاه إ  مدا   
حيصددى، علددى أنددص لالسدد   اى، و  عمددل سددلل   ذلددك اليددلم،  ددإ  قيددل:  ملددلا يلودد  ن دد  تلهنددا 

ص شسددد  امل دددام، شدددر،ية، قلردددا: الادددرط وإ  ا يددددى علدددى اللقدددلع  دددال يرا يدددص،  رادددا يرصدددرف إليددد
   ئومددا تددا  عملدده مدد  سددلل علددى مددا سدديج وشدددي  ا سدد   اى يرددد   ب  دددير  تددا (، أي:

ملا دد ، وقددد ي دداى: إ    الصدد ة تالمددا  أل  اجلملددة علددى   دددير امللهددللية  شدداى(، أو ع دده 
، على  جتد(، والار،ية     د  شدا   و  مادا ا  إليدص لل درف،  لدم ي دق إ  ع  ملدا علدى  اذتدر(

وال ب  دير ه  ص خمل باملع ، وال تدل  ادلة احلداى والدلكاكة   ذلدك اليدلم، و  حمديص سدلا 
احلمددددل علددددى وعلملدددا شددددا   ب  ددددير م  دددددأ، أي: واددد  مددددا عملدددده مددد  سددددلل وك ، و  قللدددص:] 

[ إشدددعار بلهندددا لدددل وعلددده شدددر،ية ا   ددد    ملقددد  امل  ددددأ بدددل امل عدددلى تمدددا   ا ب ددددال واخلددد 
  أهر ; أل   عمله( ا ياد غل بادم،ة بدل ب د  م سدل ا  عليدص، وادلا بدنية ملد  قللك: ما  صر

 .(1   ني أشلاى أ ال ا س  ملام والارط   امعراب"
ويدددرول ال اشددد  ال دددلى الينالددد ; أل   مدددا( شدددر،ية، و عدددل الادددرط مدددا   وودددلاب الادددرط   

  تالم العرب ومردص قدلى ماارع،  يجل    الة احلالة الر   واجل م جللاب الارط، للروك ذلك 
 :(2 ال ر ك   ال سيط(

ُ لا ُهدورا  ذاِ   ِدل  ،َ         ِكس ه  رسل   بل ًّ ال لم إ   ِقِدروا   عليِك ِيا 
 :(3  ال ليل( وقاى األسلك ب  يع ر

ِعلَ         أ  ِال  هللا الد اَر َم  ُم ِدِعل َل  ِما شاِل بالراس يِد    ع  الرةاس ِممل 
 تية يكول ر     لك( على ال رالة املامللرة، و ما( ملهللة.ل     ا 

                                 
 .  2/647ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال    (1 

، 6/128، وامل اهدددددددد الادددددددا ية4/77، وشدددددددرف ال سدددددددمليل1/631، وال ددددددددي 3/68، وال  ددددددداب189ير دددددددر: كيلاندددددددص  (2 
             والاااد  يص: و م املاارع  يا لا( للقلعص ولابا  للارط وتل   عل الارط ما يا . .2/557واهلم 

-ه1391، و ارة الين ا دة وامعدالم، العدرا ، م  عدة اجلممللريدة، 56هرعص: ك. نلري هدلكي ال يسد ، ير ر: كيلانص،  (3 
( للقلعدددص ولابدددا  ي عدددلوالادددااد  يدددص: وددد م املادددارع   ، والروايدددة   الدددديلا : سدددلا الرددداس.3/69م، وال  ددداب1971
 وتل   عل الارط ما يا . ،للارط
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أ  اخلددد  جممدددلع  از لددده الر ليدددل    زددد  أ دددال الادددرط، شيددد  ذاددد  بعادددملم إ  ـــــــ2
  ه(761، وذاد  ابد  اادام  (ه643، وابد  يعديا   ه(415فدل الارط واجلدلاب تداهلروي  

; أل  ال ائدددددة     لقدددده علددددى اباجلددددل   أ  زدددد  اسددددم الاددددرط اددددل مجلددددة الاددددرط   مجلددددةإ  " 
، وبرددال علددى مددا سدد ق  ددإ  أ ددال الاددرط إذا (1 اجلددلاب مدد  شيدد  اخل يددة بددل مدد  شيدد  ال علددق"

     ز اا  ال ة هرال: م  دأوقعه 
 . ا اخل  أ  مجلت الارط واجللاب معا   األوى:  
 .أ  مجلة اجللاب ا  اخل  الينا :  
 . أ  مجلة الارط ا  اخل الينال :  

 َّ  ﴿:قللدص  عدا وي ملر الا ا ز الف   إعدراب 
َ ََ َما

َ
ن ََبةَعَ  مةاَنُمَۡل َۡل ََ

َّ علدى  (2 ﴾ه
 :(3 ووملني
األوى: أ   الدددالم( مل،ئدددة لل سدددم، و مدددد ( اسدددم شدددرط   حمددددل ر ددد  م  ددددأ، و ألمددددأل (   

 ولاب قسم حملوف، وال ساك مسد ولاب الارط.
اسدددم ملهدددلى   حمدددل ر ددد  م  ددددأ، ومجلدددة ال سدددم واليندددا : أ   الدددالم( لالب ددددال، و مددد (   

 انيلوف وولابص  ألمأل ( ز ة. 
والالم   مل    عك مل،ئة لل سم. وألمأل  ولابص، وال ساك مسد ولاب  قاى ال خماري:"

 .(4 "الارط

                                 
، واملغين 1/312، والدر املصل 4/269، وشرف امل صل1/236اب ال ريد، وال  1/55وال  يا  ،111ير ر: األ اية( 1 

 .2/566، واهلم 5/437

 .18 :م  اتية ،األعرافسلرة ( 2 

، وال  سددد، 2/47إعدددراب ال دددره  للر ددداس، و 2/325، ومعدددا  ال دددره  لل وددداك1/322ير ددر: معدددا  ال دددره  لألز دددا( 3 
و  سدددد، ، 3/23، وال  ددداب ال ريدددد1/559وال  يدددا  ،14/216، وم دددا يل الغيددد 2/94ال اددداف، و 9/59ال سددديط
، 5/273، والدددر املصددل 5/24ال  ددر انيدديط، و 1/559، و  سدد، الرسدد  3/8  سدد، ال يادداوي، و 7/176ال ددر، 
، 2/219، و  ل ال دير3/219إرشاك الع لو ، 1/466السراك املر،، و 3/214  س، الريسابلري، و 5/274والل اب

 .4/336وروف املعا 

 .2/94 اافال (4 
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واللوص األوى ال ما أشار إليدص السدعد   قللدص:"]وال سداك مسدد ودلاب الادرط[ الدلي ادل 
واددلا يددلمئ إ  أ  اخلدد    أ ددال الاددرط اددل اجلدد ال   جممددلع  ،شددر،ية ددإ   مدد (  ،مدد    عددك

 .(1 الارط واجل ال على ما ال از يار ال ين،ي "
واز يدار السدعد   اددلة املسدللة أ  اخلدد    أ دال الاددرط ادل اجلدد ال، ادل زددالف مدا ذادد  

  أ دال الادرط ادل إليص اب  ااام، ويلا ق ال اش  اهلدروي وابد  يعديا  يمدا ذا دا إليدص   أ  زد
 جمملع الارط واجل ال; أل  ال ائدة     ق هبما معا .

قدددد  دددليت  مدددا( ملهدددللة وي دددل  ز ادددا  ددد، م دددك  بال دددال، وقدددد   ادددم  معددد  الادددرط  ــــــــ3
ااَك َكَسااَبَت ﴿ :قللددص  عددا ،   دد   ي ددك  ز اددا بال ددال ََ اا َبة  فَبة صة ةاان مُّ َصُااَبُمۡل م 

َ
أ ن َٱَمااَك

يُمَۡل  ۡة يَ
َ
   .(2 ﴾أ

ادا تسد ه بغد،  دال، وتدللك اد    مصداشه  ه(118  واب  عدامر ه(،169  قرأ نا  "
م  دددأ اعدد   (مددا  الاددام واملديرددة، وال دداقل  بال ددال وتددللك ادد    مصدداش ملم، و  دددير األوى أ ة 

اللي، واا تس ه ز ة، واملع  واللي أهاب م وق  اا تس ه أيدي م، و  دير الينا   ادمني  
 .(3 "الار،ية مع  (ما تلمة 

 (مددا   مصدداشه أاددل العددرا    مددا تسدد ه بإ  ددا  ال ددال علددى  اددمني  قدداى ال خماددري:"
م  ددددأة، وادددا   (مدددا بغددد،  دددال، علدددى أ   (ادددا تسددد ه معددد  الادددرط. و  مصددداشه أادددل املديردددة 
 .(4 "تس ه: ز اا م   ،  امني مع  الارط

                                 
 .299(: 1شاشية السعد ( 1 

 .31 :، م  اتيةالالراسلرة ( 2 

، 2/356معددا  ال دددرالا و ، ، 581والسدد عة، 4/57، وإعدددراب ال ددره  للر دداس4/399ير ددر: معددا  ال ددره  لل ودداك( 3 
الد  ال اه ع  وولة ال رالا  السد  ، أبدل حممدد م د  بد  أيب ،و ، 395امل سلط، و 6/128احلجة لل رال الس عةو 

م، 1984 –ه 1414، 3بددددد،و ، ط –، مؤسسدددددة الرسدددددالة 2/251 حميددددد  الددددددي  رمادددددا ، ك. ال يسددددد ،   يدددددق:
ودام  ال يدا    ال درالا  السد  ، عينمدا  بد  سدعيد بد  عينمدا  بد  عمدر أبدل عمدرو ، و 2/646وما ل إعراب ال ره 

بدني الرسدائل و، اع ملدا  امعدة  ،  أهل ال  اب رسائل ماوسد ، مد  وامعدة أم ال درا ود ال رسديق4/1568الدا ، 
، 5/37، وانيدددرر الددددلوي 4/225ال ادددداف، و م2117 -ادددد 1428، 1اممدددارا ، ط –الادددارقة(، وامعدددة الاددددارقة 

 .363م ا يل األ ا و 
 .4/225ال ااف (4 
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   مددا( م  دددأ، و  مددا تسددد ه( وعلددى ال  ددديري  وددال از يددار السددعد شيدد  قدداى:" ]علددى أ
ومدا تسد ه زد  علدى  ،ز اا[    ل   ما( ملهللة، وأما م  ال ال  ي  مل أ    دل  ملهدللة

 .(1 "وأ    ل  شر،ية واخل  ال اجل ال م  الارط على األهل ، امني  ما( مع  الارط
   السعد ويا، ال اش  إ  از الف رأي السعد بالرس ة للخ    مجلة الارط،   د ذتر

وياددد،   ادددلا اخلددد    أ دددال الادددرط ادددل اجلددد ال   جممدددلع الادددرط واجلددد ال،  مسدددللة سددداب ة أ 
 .(2 املل   إ  أ  اخل  ال جمملع الارط واجل ال

 خل  ال جمملع الارط واجل ال; أل  ال ائدة     ق هبما معا .وقد ذتر  أ  ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .615(: 2شاشية السعد ( 1 

 .الساب ةلة ير ر: املسل( 2 
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  :بعض الظروف
ُ  ﴿ : مرملددا أ    ددل  للمسدد   ل ت للددص  عددا :(1 ى أووددص ددليت  إذ( علددــــــ 1 ة  ۡ يََوَمئةااذ  ُُتَاا

َخَبَكرََهَك 
َ
ُتَۡل ﴿ ، ولل عليل ت للص  عا :(2 ﴾ن ََ لَ ، وللم اولة (3  ﴾َٱنَن يَنَفَعُمُۡل َيََلََوَم إةذ ظَّ

ظر ا   و  ل  ا ا  لل م  املا   و س عمل و  ل  بعد بيرا وبيرما، فل: بيرا أنا تلا إذ وال  يد.
َُ ﴿، أو بد   ت للص  عا : قمُه إذ قام  يدن مينل:  َيَۡل إةذة َيَتََبَذ ًَ ِةَ ُ ة َم ًَ ِفة َينَ مةاَن َٱَيَذُك

َهلةَمااَك 
َ
، أو ماددا ا  إليملددا اسددم  مددا  هددا  لالسدد غرال عرددص مينددل: يلمئددل ، أو  دد، هددا  لددص  (4 ﴾ن

َۡ ﴿ ت للص  عا : َََعا َۡ  َر ََّنَك ََّل َُلةَغ َٰءُلُوَ َناَك   :و م عدل   بدص ت للدص  عدا ،  أ(5 ﴾يَتََنَك إةَذ َها
َكيةل  ﴿ َٓ ةة إةَّن ة  َِ ة ئ َلَٰٓ ََ ةلَ ِۖ  ِإَوَذ َٰءََكَل َر َُّ  ه ۡرضة َخلة َفة 

َ
  إعدراب  إذ(  وقدد ورك ،(6 ﴾ ِفة َيَۡل

 :(7 مرملا   هية ال  رة أقلاى
 األوى: أنص   مل   نص  م على بص ل عل مامر   ديرة: اذتر.  
 .وقه قلى ربك  مل  دأ حملوف   ديرة: اب دال زل  ماليندددا : أنص ز   
 الينال : أنص  ائد قالص أبل ع يدة.  

                                 
 ا    شدرف شدروف املعدا ، أهدد بد  ع دد الردلر املدال  ،   يدق: ، ورهه امل63شروف املعا ير ر معا   إذ(  :  (1 

، م  لعا  جمم  اللغة العربية بدماق،  ك. (، واجل  الدا    شدروف املعدا ، أبدل حممدد 59أهد حممد اخلرةاط، 
، 185ا دل، بدر الدي  شس  ب  قاسم املراكي املصري املال  ،   يق: ك  خر الدي  ق اوة، واألس اذ حممد نددا  

 .2/5م، واملغين1992 -اد 1413، 1ل را ، ط –كار ال    العلمية، ب،و  

 .4 :اتية ،ال ل لةسلرة ( 2 

 .39 :م  اتية ،ال ةزُرفسلرة ( 3 

 .  16 :م  اتية ،مراسلرة ( 4 

 .8 :م  اتية ،هى عمرا سلرة ( 5 

 .      31 :م  اتية ،ال  رةسلرة ( 6 

، 1/42، وإعدراب ال دره  للر داس1/118معدا  ال دره  لل وداك، و 1/466، و  سد، ال د ي1/36ره جما  ال ير ر:  (7 
، و  س، 1/63، و  س، السمعا 2/316ال  س، ال سيط، و 1/85ما ل إعراب ال ره ، و 1/174  س، الينعل و 

، وال  ددداب 1/46، وال  يدددا 2/383، وم دددا يل الغيددد 1/116، وانيدددرر الدددلوي 1/124ال اددداف، و 1/111ال غدددلي
، 1/247، والددددددددددر املصدددددددددل 2/7، واملغدددددددددين1/224، وال  دددددددددر انيددددددددديط1/261و  سددددددددد، ال دددددددددر، ، 1/212ال ريدددددددددد
 .1/221، وروف املعا 1/74، و  ل ال دير1/79، وإرشاك الع ل4/1928، و مليد ال لاعد1/494والل اب
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 الرابددددد : أنص   مل   نص  م على بص لل عل قاللا.  
 .(1 "وإذ نص  بإ مار اذتر. وخل  أ  ير ص  ب اللا قاى ال خماري:"

يدلتر لدص عامدل وا يراسد  [ ب ريرة امل دام شيد  ا وإذ نص  بإ مار اذتر قاى السعد:"] 
 ش ل سلا ذلك م  تينرة اس عمالص معص،  إ  قيل: ال م  ال روف   يه ي   م عل   بص؟

َۡ إةَذ  و﴿قلرا: قد ول وا تلندص ا دا  جمدرورا  بإ دا ة ال درف إليدص ميندل: يلمئدل، وسداع ئل،  َََعا
 ُ َّىَُنَك َيهَّ  دلتر إذ مد  يل يردا ن رمدص، وا ، وفل ذلك، أو مرصلبا  ب لنص م عل  بص مينل: أ(2 ﴾ََ

 خل وا ر عص على ال اعلية ل عداا ع  ال ر ية الت  ل مملا   الغال .
 ي مل مينل الا على اذتر احلداكا  ،إذ   يلود   ال الم ا  ومرملم م  يلب امل عللية أيا 

لددق أي اشد ر الرعمدة   ز ،علدى حمدلوف ق لددص ا    األشسد  أ  خعددل ادلا األمدر ع  دد ،يدلم تدلا
واجلملدة ادا  يملدا ع ده علدى  ،وأما   دير ان صابص بددد  قداللا(  ملدل ظدرف ،األر  والسمال واذتر

 ا ،مددا ق لملددا ع دده ال صددة علددى ال صددة مدد   دد، ال  ددا  إ  مددا  يملددا مدد  اجلمددل إناددال أو أز ددار 
 .(3 "وهللا وعل اللوص األوى أرول

أي:  حمل نص  بال عدل  قداللا( والراول ال لى الراب  بل   إذ( ظرف  ما  للما   م ين  
أل   يدص انيا  دة علدى ; قاللا ذلك ال دلى وقده قدلى اهلل  عدا  هلدم: إ  واعدل   األر  زلي دة

 أهل و    إذ( وال ال ر ية.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/124ال ااف (1 

 .89 :، م  اتيةاألعرافسلرة  (2 

      .2/311ى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،   يق اجل ل األو  (3 
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ة ااَ  ﴿ :  قللددص  عددا  ــــــ ومــن اســتعماالت )إ ( اا إةَّن ة ُمَتَوف  ُ َيُعةيََٰٰٓٓ  (1 ﴾إةَذ َٰءَااَكَل َيهَّ
 :(2 ل    عاملص على قللنياز له املعرب

 األوى: أنص م على بص ل عل حملوف   ديرة: اذتر.  
ِۖ ﴿ الينددا : أنددص ظددرف خلدد، املدداتري  أو مل ددر اهلل مدد  قللددص  عددا :   ُ ًَ َيهَّ اا َِ ٱاْ َٱَم ًُ اا َِ َٱَم

ِةًةينَ  ُ َخَ ُ َينََ ُ  .(3 ﴾ َٱَيهَّ
 .(4 "إذ قاى اهلل ظرف خل، املاتري  أو مل ر اهلل قاى ال خماري:"

إذ لددييت  ،أو مل ددر اهلل[ اددلا أووددصالسددعد الينددا  ووعددل عاملددص  م ددر اهلل( ب للددص:" ]واز ددار 
 .(5 "ل عليق تلنص أقدر على الع اب ب ما  كو   ما  تين، مع 

وي  ني ولا  اللوملني ملا د ذترة م  اسد عما    إذ( وعددم ا ق صدار علدى اليندا ; ألندص ا 
َبُتَۡلِۖ ﴿ تما   قللص  عا :  يس ق اا يدى على ال ر ية ٓة

ُ
أ ن َل َفَ ُقوُل َمَكَذا ُُ ًُّ ُ َيه ُٱ َيهَّ ََ يََوَم ََيَ

أِۖ  ُُۡل َينَُغُ وبة  َٰءََكهُواْ ََّل يةلََۡل نَلََك ََت َيلَّ
َ
ََّ  ن َيَۡل  ١٠٩إَة ًَ ََاَن َما ُ َيُعةيَٰٓ َي  ، (6 ﴾إةَذ َٰءََكَل َيهَّ

 .  (7 (يلم خم  بدى م   (إذدددد   
 
 
 

                                 
 . 55 :م  اتية ،هى عمرا سلرة ( 1 

، وال  اب 8/237، وم ا يل الغي 1/444، وانيرر اللوي 1/366، وال ااف1/161ير ر: ما ل إعراب ال ره ( 2 
، 3/213، والددددر املصدددل 3/176ال  دددر انيددديط، و 2/19  سددد، ال ياددداوي، و 4/99و  سددد، ال دددر، ، 2/61ال ريدددد
 .2/171، وروف املعا 1/395،  و  ل ال دير2/43إرشاك الع ل، و 2/172  س، الريسابلري، و 5/265والل اب

 .54 ، اتية:هى عمرا سلرة ( 3 

 .1/366ال ااف (4 

      .2/669اري، مرو  سابق،   يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خم (5 

 .111 -119 ، اتي ا :املائدةسلرة ( 6 

 .4/1937، و مليد ال لاعد7/313، وال لييل2/212ير ر: شرف ال سمليل( 7 
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َُتَۡل َٰءَلة ل  ﴿:  إعدراب  إذ(   قللدص  عدا  ومرص ما والــــ 
َ
اْ إةَذ ن ٱأ ًُ َسَتَضَعُفوَ  ِفة  َٱَيَذُك مُّ

ۡرضة 
َ
 : (2  ال ة أووص (1 ﴾ َيَۡل

حمددلوف،   ددديرة: واذتددروا شددال م اليناب ددة   وقدده قلدد  م، قالددص ص : أنددص ظددرف ناهدد األوى  
 .اب  ع ية
 .ال خماري صوالينا : أنص م على بص. قال  
وال رف  وال  اسد; أل  العامل مس   ل قالص احلل  (اذتروادددددددد  ل أ  ي ل  ظر ا   الينال :و   
 ما .

إذ أنددد م نصددد ص علدددى أندددص م عدددلى بدددص مدددلتلر   ظدددرف: أا اذتدددروا وقددده   قددداى ال خمادددري:"
 .(3)"تلن م أقلة أذلة مس اع ني   األر 

بدص       يدق ل لندص م عدل [  لتيدد و مدلتلرواللوص الينا  ال ما أزل بص السعد شيد  ي لى:"]
ومد  ال دد م  ،وادلا  صددريل بلهندا ليسده مدد  األ دال املال مدة لل ر يددة ،أي لدييت ب درف مددلتلر  يدص

 ،واددل ماددمل  مددا أ دديه إليددص ال ددرف ،اعدد  اذتددر احلدداكا   ذلددك اللقدده ا  ذلددك وعلملددا ظر دد
 .(4 "وإذا    ه  مللا أوِف بامل صلك

 صدرف إ  إذا أ ديه م  د،ظدرف أل   إذ( لني; ويرا ال اش  ولا  األزل باللوملني األو 
 .إليص ظرف  ما 

 
 
 
 
 

 
                                 

 . 26 :م  اتية ،األن اىسلرة ( 1 

ال  دددددر ، و 1/641  سددددد، الرسددددد  ، و 3/212، وال  ددددداب ال ريدددددد2/516، وانيدددددرر الدددددلوي 2/213ير دددددر: ال اددددداف (2 
   .3/391، و  س، الريسابلري9/495، والل اب5/594، والدر املصل 5/317نييطا

 .2/213ال ااف (3 

 .319(: 1شاشية السعد ( 4 
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ملدا يسد   ل  أ    ل  ظر دا   وا  نلعا : ا ية، وشر ية. وا  ية هلا أقسام األوى: )إ ا( ـــ2
 لترمددص، و د ص باجلملدة ال عليدة، وي ينددر  : إذا ودال  يدد، ميندلمد  ال مدا ، م ادمرة معد  الاددرط

ملددا يسدد   ل  أ    ددل  ظر ددا   مدد  املاددارع ويددراك بددص ا سدد   اى، والينددا : جمدد ل املا دد  بعددداا أتينددر
اۡلة إةَذا َهاَوُى ﴿ : للص  عدا ، تم  ال ما ، جمركة م  مع  الارط ََ واملا د  بعدداا  (1 ﴾َٱَينلَّ

،   مع  املس   ل، وقاى ال رال:   ي دل  بعدداا املا د  إ  إذا تدا   يملدا معد  الادرط وامهبدام
ًَ َ ﴿ ت للدص  عدا :  ملا ماى م  ال ما ، واقعة ملق  إذ     ل  ظر ا  أوالينال :  ةَجُا َٱاْ َ

َ
ِإَوَذا َرن

اوأاْ إةََلََماَك َٱ هََمَوا َيََفضُّ
َ
، جمدرورة شدىت ت للدص أ   درك عد  ال ر يدة،    دل  ا دا  ، والرابد : (2 ﴾ن

ُۡٱَهااَك  ﴿ : عددا  أ َك َٓ َٰٓ إةَذا   دد ص باجلملددة ا  يددة، ، وأمددا احلر يددة  ملدد  ال جائيددة، و (3 ﴾َحااِتَّ
، (4 ومعرااا احلاى، و        ا ب دال، و    اك إ  ولاب ميندل: زروده  دإذا األسدد بال داب

ُ ااواْ ِفة  ﴿   قللددص  عددا : (5 ومدد   إذا( ا  يددة مددا ذتددرة املعربددل  ةمةَۡل إةَذا َۡضَ ةَخااَوَُ ِة َٱَٰءَااَكهُواْ 
َٱ َنَُواْ ُغل   

َ
ۡرضة ن

َ
ْ ى َيَۡل َََك َماَك َماَكَُواْ َٱَماَك َٰءُتةلُاواْ  نََّو َنَُاوا َۡ ظدرف  (إذا ، أ  (6 ﴾يةنا

 (إذا وخددل  أ  ي ددل  ، واملددراك ش ايددة احلدداى املا ددية، واددل مددا    (،لالقددا مسدد   ل، العامددل  يددص 
  ددديرة: وقدداللا هلدداله إزددلاهنم، ( إذا واددل عامددل    حمددلو ا   ماددا ا   وقدددر أبددل شيددا (، إذ اعدد  

 .(7 "هنمأي: خما ة أ  يمللك إزلا

                                 
 .1 ، اتية:الرجمسلرة ( 1 

 . 11: م  اتية ،اجلمعةسلرة ( 2 

 .71: م  اتية، ال ةِمرسلرة ( 3 

، 7/311، وال دددددلييل3/1418، وار اددددداف الادددددرب61، ورهددددده امل دددددا 212، واأل ايدددددة63ير دددددر: شدددددروف املعدددددا ( 4 
 .2/216، ومعا  الر ل2/48، واملغين367واجل 

، 9/411، وم دددددددا يل الغيددددددد 1/531، وانيدددددددرر الدددددددلوي 1/431، وال اددددددداف1/243ير دددددددر: معدددددددا  ال دددددددره  لل دددددددرال( 5 
، 3/451املصل ، والدر 3/411، وال  ر انييط4/246و  س، ال ر، ، 2/156، وال  اب ال ريد1/314وال  يا 
 .2/312، وروف املعا 1/451، و  ل ال دير2/113وإرشاك الع ل، 2/289  س، الريسابلري، و 6/6والل اب

 .156 :م  اتية ى عمرا ،هسلرة ( 6 

 .3/411ال  ر انييط( 7 
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قلدده: اددل علددى ش ايددة   إذا  ددربلا( مدد   قدداللا(؟  ددإ  قلدده: تيدده قيددل: قدداى ال خماددري:"
 .(1 "احلاى املا ية، ت للك: شني ياربل    األر 

[ واددددل مدددد   قدددداللا( ] –واددددل للمسدددد   ل  –[ تيدددده قيددددل:  إذا  ددددربلا(   وي ددددلى السددددعد:"]
ا  ؟  لواب بلنص على ش اية احلداى للما    يص، املس   ل م  وقه املسا رة ظر ا  لل لى امل

املا ية، ومعراة أنك   در ن سك تلنك ملودلك   ذلدك ال مدا  املا د ، أو   ددر ذلدك ال مدا   
تلنص ملولك ات ، والا ت للك: قاللا ذلك شني ياربل ، واملع  شدني  دربلا، إ  أندك وئده 

 امللق  ملق  إ .بل   املاارع اس  اارا  لصلرة  رهبم   األر ، والا ماعر بل  
 واعك  بلوملني:

األوى: أ  ش ايددددة احلدددداى إمنددددا   ددددل  شيدددد  يددددؤ ى بصدددديغة احلدددداى، واملددددلتلر ااارددددا هدددديغة 
 ا س   اى; أل  مع   إذا  ربلا( شني ياربل   يما يس   ل.

بعددد مددل م،   يدده ي  يددد بالاددرب   األر    الينددا : أ  قددلهلم:  لددل تددانلا عردددنا( إمنددا اددل
 منا ال شاى شيا م؟.تي ما اع  ، وإ

ِإَوَذا نَُقااواْ ﴿   معدد  ا سدد مرار تمددا   قللددص  عددا :  إذا  ددربلا(وأويدد  عدد  األوى بددل  
َۡاَمُنواْ  ةيَن    ي يد ا س  اار ن را  إ  احلاى. (2 ﴾َيَّلَّ

وعدد  الينددا  بددل   قدداللا مزددلاهنم(   ملقدد  ودد ال الاددرط مدد  وملددة املعدد ،  ي ددل  املعدد    
لي  ت روا، وإذا  رب إزلاهنم   األر   مدا لا أو تدانلا  د ا     لدلا، قداللا لدل تدانلا   لنلا تال

عردددنا مددا مددا لا، ومددا ق لددلا،  الاددرب وال ددلى تال ددا   معدد  ا سدد   اى، و  ييددد ال ددلى بالاددرب 
ا لا إمنا ال باع  دار اجلد ل األزد، وادل املدل  وال  دل،  إندص وإ  ا يدلتر ل  دا  لد لدة قللدص:  مدا مد

ةاَن  ﴿ وما ق للا( عليص،  ملل مراك مع ، واملع   امل ارنة عر دا  تمدا   قللدص  عدا : فََضُتۡل م 
َ
أ ن ةَذا فَٱ

َفُت   ًَ ٱاْ َي َي ًُ ِۖ فَٱَذُك امة ًَ َا
َُ َشَعًة َي ََ َ َۡ َيه َ يةن ، وت للدك: إذا ،لد  ادالى انيدرم أ ي دك (3 ﴾هَّ

  .   مر ص ص. و  أرا ما ذتروة   ريرا  ل الم املصره

                                 
 .1/431ال ااف (1 

 .14 :، م  اتيةال  رةسلرة  (2 

 .198سلرة ال  رة، م  اتية:  (3 
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، والدددلي ي  اددديص (1 وقددداى ال وددداك:  إذا( اااردددا  ردددلب عمدددا مادددى مددد  ال مدددا  ومدددا يسددد   ل
الر ر الصائ  أ    خعل  إذا  ربلا( ظدرف  قداللا(، بدل ظدرف مدا حيصدل لإلزدلا  شدىت ي داى 
ألولملددم و  ش ملددم ذلددك ال ددلى، تلنددص قيددل: قدداللا ألوددل األشددلاى العار ددة لإلزددلا  إذا  ددربلا، 

 .(2 نلا ياربل "اع  شني تا
; ألهندا اعد  ملا ماى مد  ال مدا ، واقعدة ملقد  إذال ر ية وُيس رِ ُج م  تالم السعد أهنا   يد 

 شني، أي: شني  ربلا   األر .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/485ه  لل واكمعا  ال ر ( 1 

 .2/731  يق اجل ل األوى م  شاشية العالمة سعد ال   ا ا  على ال ااف لل خماري، مرو  سابق،  (2 
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 اختياراته في األفعال

 
 أحكام الفعل الماضي :المبحث األول  
 أحكام الفعل المضارع :المبحث الثاني  
 المبحث الثالث: أحكام فعل األمر   
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 أحكام الفعل الماضي :المبحث األول
الفعل الذيي الفعل من حيث التعدي وعدمه نوعان: الزم )ويسمى غري املتعدي( وهو: ـــ 1

ال ينصذ  رنفسذه مفعذواله رذذه ثو ثوثذف  وصبذا ينصذةه رواسذرة حذف  ا ذف  ذذا يكتفذ  رففذا الفاعذل و 
ثو  (ف  عَ َشذذاقْ ) مثذذل:افذَْعلَذذل   الذذدال علذذى السذذوايا  ورذذاُويكثذذف يف رذذاُ فع ذذل  يذذيدي صا التعديذذة 

لَ  راُ  مثذل:عذف   ثو دل علذى  ثو على دنس  على نظافة ما يدلثو  ( سَ سَ نْ عَ اقذْ ) مثل: لَ اْفعنذْ
  واملتعذدي مذدد  ادديذد فامتذد :ملا تعدى صا مفعذول واحذد  ذو ثو وان مراوعاه  ( مف  زيد)

ۡ  ﴿ :قولذه تعذاا   ومنذه(1)اليي ينص  رنفسه مفعواله واحداه ثو ثوثذفهو: الفعل  ِإَوَذا قِيَل لَُهم
ۡرِض 

َ ِسُدواْ ِِف ٱۡل     والفساد ضد الصالح  وهو العدول عن االستقامة صا ضدها. (2)﴾ََل ُتف 
 .(3)"والفساد يف األر  هيج ادفُو والفنت" :قال الزخمشفي

هذا  الشذذ ه ي ذيج واهتذا  ويذذيج ثي اذار  وهاتذذه غذري  يتعذذدى  :قذال السذعد:" يف الصذذ اح
 .(5)ألن املتعدي صفساد" ؛واألنس  ثن حيمل هاهنا على غري املتعدي  (4)وال يتعدى

والظذذاهف ثن الفعذذل متعذذدم؛ ألن مذذن األفعذذال مذذا يتعذذدى رنفسذذه  ومذذا يتعذذدى رواسذذرة حذذف  
ال تفسذدوا ثنفسذكم ا ف  وهنا متعد رواسرة حف  ا ذف  ثو يكذون املفعذول فذيوفاه علذى معذ : 

 .رالكفف  ثو الناس رالتعويق عن اإلميان
 

                                 
  1/332  وصرشاد السالك7/5  والتيييل4/2822  وارتشا  الضُف1/325  واللم ة4/295ينظف:شفح املفصل( 1)

 .3/7  واهلما1/432  وشفح األمشوين4/1719  ومت يد القواعد1/424واملساعد  2/145وشفح ارن عقيل

  .11: من اآلية  الةقفةسورة ( 2)

  والة ذذذذذف 1/282وتفسذذذذذري القذذذذذف ي  1/157  والكتذذذذذاُ الففيذذذذذد2/384  وانظذذذذذف: مفذذذذذاتي  ال يذذذذذ 1/42الكشذذذذذا ( 3)
 .1/155  وروح املعاين1/58  وفت  القديف1/43  وصرشاد العقل1/188احمليط

: د قيذق  حتنشذوان رذن سذعيد ادمذريى اليمذي  العذُف مذن الكلذوممشذس العلذوم ودواه وذالم نظذف: وي  1/352الص اح (4)
دار الفكذف املعارذف   18/7824  يوسذ  فمذد عةذد اهلل .د  و مر ف رن عل  اإلرياين  و حسني رن عةد اهلل العمفي

املزهذذف يف   و 2/394لسذذان العذذُف  و م1999 -هذذذ 1428  1  طسذذورية( -لةنذذان(  دار الفكذذف )دمشذذق  -)رذذريو  
دار   2/284  : فذذياد علذذ  منصذذورقيذذق  حترذذن ثب ركذذف  تذذالل الذذدين السذذيو  عةذذد الذذف ن   ة وثنواع ذذاعلذذوم الل ذذ

 .          م1992 -هذ1412  1  طرريو  –الكت  العلمية 

 .2/124 مفتا سارق  حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين على الكشا  للزخمشفي  (5)
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ء   ﴿ ومن ذلك الفعل )عفا( يف قوله تعاا: ـــ2 ِخيهِ ََش 
َ
 .(1)﴾ َفَمن  ُعِِفَ ََلُۥ ِمن  أ

 )فمذذذن عفذذذ   رذذذالالم  فمذذذا وتذذذه قولذذذه:دى رعذذذن ال يتعذذذ افذذذقن قلذذذع: صن عفذذذ قذذذال الزخمشذذذفي:"
 .(2)"وعن ذنةه له( ؟ قلع: يتعدى رعن صا ا اين وصا الين   فيقال: عفو  عن فالن

 ( الزم يتعذذذذذدى صا املفعذذذذذوليفيذذذذذد ثن )عفذذذذا [يتعذذذذدى رذذذذذذذذذذذذ )عذذذذذن( صا ا ذذذذاين ]قذذذذال السذذذذذعد:"
رذذذذذذذذذ )عذذن(؛ لكذذن تعديتذذه رذذذذذذذذذ )عذذن( قذذد تكذذون صا ا ذذاين مثذذل: عفذذا اهلل عنذذك  وقذذد تكذذون صا  

د ذوذف ا ذاين ا ناية مثل عفى عن ذنةه  مبع  ثعف  عنه وتفوه  وعند تعديته صا ا ناية صذا ثري
لذذذم ثنذذذه   اهلل لزيذذذد عذذذن ذنةذذذه  ف يذذث اقتصذذذف علذذذى ذوذذذف ا ذذاين رذذذالالم ع   ذوذذف رذذذالالم مثذذذل: عفذذا

 يقصذذذد التعديذذذة صليذذذه رذذذل صا ا نايذذذة؛ لكذذذن   يذذذيوف اسذذذت ناه عنذذذه رداللذذذة الكذذذالم  وحيذذذث ذوذذذف
رذذذذذذذ )عن( علم ثنذه   يقصذد التعديذة صا ا نايذة  وحيذث ذوذفا ميعذاه مثذل: عفذو  لذه عذن ذنةذه   

 .كعلم ثنه   يلتفع صا االست ناه وداللة الكالم وقصد التصفي  ل ف  يتعلق ريل
وعلذذى هذذيا ال يذذفد مذذا يقذذال: ثنذذه لووذذان ذوذذف العفذذو م نيذذاه عذذن ذوذذف ا نايذذة  ففذذ  وذذل موضذذا 

جي  ثن يكون رالالم  وذلذك ألنذه رمبذا يكذون القصذد صا العفذو عذن ا ذاين مذن  ذوف ا اين فقط
 .(3)"غري التفا  صا ا ناية 
تعلع معنا : فمن فذى لذه  فقد اةع قوهلم: عفا ثاف  صذا فا  وثزاله  ف ال قال الزخمشفي:"

 .(4)"من ثخيه ش ه؟ قلع: عةارة قلقة يف مكاهنا
ال تسذتقف يف هذيا املقذام  رذل الشذااا يف االسذتعمال املتةذادر  :ثي [عةارة قلقذة ]قال السعد:"

( مبعذذذ  الذذة  ولذذذيس املذذذفاد ثن اسذذتعمال )عفذذذاصا األف ذذام هذذذو العفذذذو وتذذف  املياخذذذية  ال احملذذذو واإلز 
غذذري مواذذو، رذذه  فذذال يستشذذ د رذذه يف تفسذذري العةذذارة القفلنيذذة؛ ألنذذه اسذذتعمال شذذااا   وثزال( )فذذى

فيما رني الةل اه ميوور يف وتذ  الل ذة  وقذد قذال يف األسذاس: عفذع الفيذاح الذديار فذع ر  ذا  
 . (5)ومنه فالن يعفو عن الين   واهلل عفو عن عةاد "

                                 
 .172 :من اآلية  الةقفةسورة ( 1)

 .1/221الكشا ( 2)

 .2/443مفتا سارق  حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين على الكشا  للزخمشفي   (3)

 .1/222الكشا ( 4)

 .2/443مفتا سارق  حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين على الكشا  للزخمشفي   (5)
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ويكون الزماه ومتعدياه   العقورة عليه العفو عن الين : تف وثقول: صن )عفا( من األضداد  و 
 حبس  معنا   فقد ورد له يف وت  الل ة معان وثرية من ا:

مبعذ  الصذف  وينرةذذق هذيا املعذ  علذذى اآليذة السذارقة فيكذون متعذذدياه رواسذرة حذف  ا ذذف ذذذذ 1
 وهو )الالم( مشرياه صا ا ناية.

عفع الفيذاح اآلاذار وال ميكذن اسذتعماله  مبع  احملو والرمس ويكون الزماه ومتعدياه مثل:ذذذ 2 
 يف اآلية السارقة.

 .(1)مبع  وث ف وهو الزم مثل: عفا القوم  ثي: وثفواذذذ 3 
 ذذذا سذذذةق يتةذذذني ثن الفعذذذل )عفذذذا( يف اآليذذذة تذذذاه مبعذذذ  الصذذذف  والذذذ   فيكذذذون الفعذذذل متعذذذدياه 

عفذذا لذذه ذنةذذه  ل: رواسذذرة حذذف  ا ذذف )الذذالم( وقذذد يكذذون متعذذدياه رواسذذرة حذذف  ا ذذف )عذذن( مثذذ
 .وعن ذنةه

 
 
 
 

                                 
دار العلذذم   2/932  : رمذذزي منذذري رعلةكذذ قيذذق  حتف فمذذد رذذن ادسذذن رذذن دريذذد األزديثرذذو ركذذ  الل ذذةم ذذفة ينظذذف: ( 1)

: د. قيق  حتاألنةاري فمد رن القاسم ثرو ركف  الزاهف يف معاين ولما  الناس  و م1927 1  طرريو  –للماليني 
  3/141يذذيي  الل ذذةو م  1992-هذذذ  1412  1  طرذذريو  –ميسسذذة الفسذذالة   1/422  حذذاص رذذاض الضذذامن

ففي القذف ي  ويعذف  ثرذو عثمذان سذعيد رذن فمذد املعذا  وتذاُ األفعذال  و 4/54مقاييس الل ذةو   4/2433والص اح
 -هذذذ 1395   مصذذف –ميسسذذة دار الشذذع    القذذاهفة   1/242  : حسذذني فمذذد فمذذد شذذف قيذذق  حترذذارن ادذذداد

: عةذذذذذد ادميذذذذذذد قيذذذذذق  حتص اعيذذذذذل رذذذذذن سذذذذذيد  املفسذذذذذذ ثرذذذذذذو ادسذذذذذن علذذذذذ  رذذذذذذن   احملكذذذذذم واحملذذذذذيط األعظذذذذذمو   م1975
  ولسذذذان 7/4433  ومشذذذس العلذذذومم2888 -هذذذذ 1421  1  طرذذذريو  –دار الكتذذذ  العلميذذذة   2/372 هنذذذداوي

القاموس احمليط: جمد الدين ثرو  اهف فمد رن يعقُو الفريوز لرادي  حتقيق: مكت  حتقيق ال اث   و 15/72العُف
تذذذا  العذذذفوس مذذذن   و م2885 -هذذذذ 1424  2لةنذذذان  ط –و  سسذذذة الفسذذذالة  رذذذري مي   1313 يف ميسسذذذة الفسذذذالة 

: جمموعذة مذن قيذق  حتسذيي  امللّقذ  مبفتضذى الز ريذديثرو الفيض فّمذد رذن فّمذد رذن عةذد الذفزّا، اد  تواهف القاموس
          )د. (.دار اهلداية  39/47  احملققني
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َهمل  ﴿ ومن األفعال اليت تأيت الزمة ومتعديذة الفعذل )ثتذى( مذن اإلتيذان ويف قولذه تعذاا: ـــ3
ُ ِِف ُل َممل   ُۡ ٱِف  تَِيُه

 
  يَممي

َ
أ أ ِممَن ٱغ َمَممم  ِ  يَنُظممُووَ  َّلَِل  تذأول املتذأخفون اإلتيذذان وقذذد   (1)﴾م 

 :(2)وصسناد  على وتو 
 على ما يليق راهلل تعاا من غري انتقال.ثحدها: ثنه صتيان 

 الثاين: ثنه على حي  مضا   التقديف: ثمف اهلل. 
 يذذذذذأتي م اهلل مبذذذذذا وعذذذذذدهم مذذذذذن الثذذذذذواُالثالذذذذذث: ثن يكذذذذذون متعلذذذذذق اإلتيذذذذذان فذذذذذيوفا  ثي: ثن 

 والعقاُ  قاله الزتا .
 ه(.387الفارا: قدرته  ذوف  القاض  ثرو يعلى )

ُ ِمن  َحي ُث  ﴿ ا  هلم  واالنتقام  وقولذه تعذاا:اخلامس: ثنه عرب ره عن اجملاز  ُۡ ٱِف  تَىُٰه
َ
فَأ

 ْْۖ ۡ  ََي تَِسُبوا َ  فأتاهم اهلل من حيث   حيتسةوا. (3)﴾ل
قذذال الزخمشذذفي:" صتيذذذان اهلل صتيذذان ثمذذف  ورأسذذذه وقولذذه: و)يذذأيت ثمذذذف ررذذك(  )تذذاههم رأسذذذنا( 

رةأسه ثو رنقمته للداللة عليه رقولذه: )فذقن  وجيوز ثن يكون املأتى ره فيوفا  مبع  ثن يأتي م اهلل
 .(4)"اهلل عزيز(
   وقد يتعدى (5)اإلتيان متعد صا واحد تقول: ثتيته  وويا ثتوته [صتيان اهلل ]السعد:" قال

                                 
    .218 :من اآلية  الةقفةسورة ( 1)

  ومعذذذذذذذذاين القذذذذذذذذفلن 1/228  ومعذذذذذذذذاين القذذذذذذذذفلن للزتذذذذذذذذا 3/489  وينظذذذذذذذذف: تفسذذذذذذذذري الرذذذذذذذذربي2/343الة ذذذذذذذذف احملذذذذذذذذيط (2)
  والكتذذذذذذذذذاُ 5/352  ومفذذذذذذذذذاتي  ال يذذذذذذذذ 4/97  والتفسذذذذذذذذذري الةسذذذذذذذذيط2/129  وتفسذذذذذذذذذري الثعلذذذذذذذذي1/155للن ذذذذذذذذاس
  والذذذذذذذذذذذدر 1/174  وتفسذذذذذذذذذذذري النسذذذذذذذذذذذف 1/134  وتفسذذذذذذذذذذذري الةيضذذذذذذذذذذاوي3/25  وتفسذذذذذذذذذذذري القذذذذذذذذذذذف ي1/422الففيذذذذذذذذذذد
  وروح 1/242  وفت  القديف1/212  وصرشاد العقل1/528  وتفسري النيساروري3/421  واللةا2/343ُاملصون
 .1/493املعاين

 .2  من اآلية: ادشفسورة  (3)

 .1/253الكشا  (4)

 :قيذذق  حتخلليذذل رذذن ث ذذد الففاهيذذدي الةصذذفيثرذذو عةذذد الذذف ن ا  وتذذاُ العذذنيوهذذو مبعذذ  ثتيتذذه وهذذو ل ذذة هلذذييل. ينظذذف:   (5)
علذذ  القذذا    ثرذذو  اإلتةذذا و )د. (    دار ومكتةذذة اهلذذالل  2/145  صرذذفاهيم السذذامفاا  .دو م ذذدي املوزومذذ    .د 

  4/2241والص اح )د. (   مصف – ةالقاهف  -مكتةة اخلاجن   71  : ومال مصرفىقيق  حتص اعيل رن القاسم
 . 37/31  وتا  العفوس14/17  ولسان العُف9/542  واحملكم1/49ومقاييس الل ة
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ُ  ﴿صا الثاين رالةاه مثل: ثتيته رالةينة  فقولذه تعذاا: ُۡ ٱِف  تَِيُه
 
  يَي

َ
أ أ حيتمذل الذوت ني   ﴾َّلَِل 

  صال ثن ووذذأن هذذيا مذذفاد مذذن قذذال: صن اإلتيذذان جيذذا الزمذذاه ومتعذذدياه  واآليذذة حتتمل مذذا وهذذو  ذذاهف
 .(2)" (1)فاعلموا ثن اهلل عزيز ([للداللة عليه رقوله: )فقن اهلل عزيز الصواُ يف قوله:]

نظذذذف  فالفعذذذل )ثتذذذى( تذذذاه يف اآليذذذة السذذذارقة  )حيتمذذذل الذذذوت ني( وللةاحذذذث يف قذذذول السذذذعد:
متعذذذدياه الغذذذري رذذذدليل اتصذذذال ضذذذمري املفعذذذول رالفعذذذل وتقدميذذذه علذذذى الفاعذذذل  وعليذذذه فذذذال حيتمذذذل 

آلية الكفمية وما ذه  صليه السذعد؛ صال صذا وذان التقذديف: ثن يذأتي م اهلل مبذا وعذدهم الوت ني يف ا
زماه صذا وان مبع  تاه  ثو حضف  ثو دنا واقُ   ويأيت ال من الثواُ والعقاُ  ثو يأتي م رأسه.

ِ ﴿وقوله تعذاا:  مُو ٱِف  م 
َ
ََتٰٓ أ

َ
ومتعذدياه رالةذاه ومذا مثّذل السذعد  ومتعذدياه رذذذذذذذ )مذن  وعذن(   (3)﴾أ

ۡ  وََعم﴿ ومذا يف قولذه تعذاا: ي َمٰمنِِه
َ
ۡ  وََعن  أ ۡ  َوِمن  َخ  فِِه ي ِديِه

َ
ِ أ ِۢن َبۡي  ۡ  ٓأَلتَِين ُهۡ م  ن ُث

 ْۖ  ۡ أئِ ِِه تَ  ﴿   ومتعدياه رنفسه وقوله تعاا:(4)﴾َشَم 
َ
ٰٓ أ نَ ۚ َحَّت  ُ ۡ  نَۡص   وغريها. (5)﴾ىُٰه

فصل رين مذا ومن األفعال الالزمة واملتعدية الفعل )َفَصَل( والفصل رون ما رني الشيئني  ـــ 4
ويقال: فَصل يفِصل فصذاله   فانفصل  وفصلع الش ه فانفصل ثي قرعته فانقرا يفصل فصاله 

ل  ويذأيت مبعذ  خذف  صْ   وصذا وان متعدياه فمصدر  الفَ الف ص ولوفصواله  وصذا وان الزماه فمصدر  
ُُنودِ ﴿ يف قوله تعاا:منه ما تاه و   (4)وتاوز  .(7)﴾فَ َم   فََصَل َط لُوُت بِٱۡل 

وثرذذله: فصذذل نفسذذه     قذذال الزخمشذذفي:" فصذذل عذذن موضذذا وذذيا: صذا انفصذذل عنذذه وتذذاوز   
 وثف فيو  املفعول حىت رار يف حكم غري املتعدي وانفصل.

ووقذ  ورذد     وفصذل فصذواله فصذله فصذاله  . وجيذوز ثن يكذون:وقيل: فصذل عذن الةلذد فصذواله 
 .(2)"و ومها

                                 
 .289من اآلية:   سورة الةقفة (1)

 .2/518مفتا سارق  حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين على الكشا  للزخمشفي   (2)

 .1 :من اآلية  الن لسورة ( 3)

  .17 :من اآلية  األعفا سورة ( 4)

 .34 :من اآلية  األنعامسورة ( 5)

                     .38/142  وتا  العفوس11/521  ولسان العُف12/135الل ة  وييي  7/124ينظف: وتاُ العني( 4)

 .249 :من اآلية  الةقفةسورة ( 7)

 .1/294الكشا  (2)
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ال والم يف اسذتعماله متعذدياه والزمذاه  فيوذوز ثن يكذون الذالزم مذأخوذاه ]فصل[ قال السعد:" 
حبذذي  املفعذذول  وثن يكذذون ثرذذاله رفثسذذه فيكذذون فصذذله فصذذاله مبعذذ  ميّذذز   وفصذذل مذذن املتعذذدي 

فصذذذواله مبعذذذ  انفصذذذل  ل تذذذني مثذذذل: وقفذذذه وقفذذذاه  ووقذذذ  وقوفذذذاه  ورذذذد  رذذذداه ثي: منعذذذه  ورذذذد 
 .(1)ردوداه ثي: ثعف  وامتنا  ورتعه رتعاه  ورتا رتوعاه"

ا  خذذذف  ف ذذذو الزم  ثو مبعذذذ  مذذذن خذذذالل مذذذا ص ذوذذذف  يتةذذذني ثن الفعذذذل )فصذذذل( يف اآليذذذة معنذذذ
 انفصل ف ي  املفعول فصار يف حكم غري املتعدي  واألنس  ثن جنعله الزماه دي  املفعول.

صشذذفاُ اللفذذىن معذذ  لفذذىن لخذذف وصعرذذا   حكمذذه لتصذذري الكلمذذة تذذيدي  التضذذمني هذذو:ـــــ 5
و مذا يف معنذا  ث -ثن يذيدي فعذل   وعف فه اجملما الل وي رالقذاهفة تعفيفذاه لخذف هذو: ميدى ولمتني

أ  ﴿ :قولذه تعذاا ومنذه   (2)ثو يف معنا   فيعرى حكمه يف التعدية واللذزوم ميدى فعل لخف - َّلَِل 
ۡ  ُتَقىٰة      َتت ُقواْ ِمن ُه

َ
 .(3)﴾ أ

فيعذدى مبذن وينتصذ  )تقذاة(  معذ  حتذيروا وفذافوا (تَذتذ ق وا)وجيوز ثن يضمن " :قال الزخمشفي
 .(4)"ثو تقية على املصدر
صال ثن فذذذافوا مذذذن ]وجيذذذوز ثن ي َضذذذّمن[ عرذذذ  مذذذن ت ذذذة املعذذذ  علذذذى قولذذذه:]قذذذال السذذذعد:" 

)تقذذاة( مصذذدر مبعذذ  املفعذذول يف موقذذا رذذذذذذذذ)تتقوا( و ( لالرتذذداه متعلذذقنْ [ يعذذي ثن )ِمذذ ت ذذت م ثمذذفاه 
 و)تقذذاة(  علذذى تضذذمني معذذ  حتذذيروا ثو فذذافوا ( رذذلة )تتقذذوا(نْ وجيذذوز ثن تكذذون )ِمذذاملفعذذول رذذه  

خبذذال    مبذذن اوهذذيا يشذذعف رذذأن حذذير وخذذا  جيذذ ه متعذذديه   علذذى ثرذذله يف موقذذا املفعذذول املرلذذق
 .(5)"رنفسه اه و  جند يف وت  الل ة خا  وحير صال متعدي  رنفسه اه اتقى فقنه ليس صال متعدي

 

                                 
 .2/542 مفتا سارق  على الكشا  للزخمشفي  حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين (1)

  وشذذذذذفح 1/444  وشذذذذذفح األمشذذذذذوين7/54  والتذذذذذيييل4/1924  وارتشذذذذذا  الضذذذذذُف447ينظذذذذذف: شذذذذذفح ارذذذذذن النذذذذذا م (2)
 .3/12  ومعاين الن و2/149  والن و الوايف2/132  وحاشية الصةان3/198  واهلما2/343التصفي 

 .22   من اآلية:لل عمفانسورة ( 3)

 .1/351 الكشا( 4)

 .2/444 مفتا سارق  حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين على الكشا  للزخمشفي  (5)
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ُۡ  ﴿ثن الفعذذل )حذذير( يذذأيت متعذذدياه رنفسذذه وقولذذه تعذذاا: ومذذن خذذالل مذذا ذوفنذذا  يتةذذني ُهمم
 ۚ  ۡ ۡ ُه ََ م ومتعذدياه رواسذرة مثذل: احذير منذه  وقذال املذربد:" )حذِيَر( صبذا هذ  مذن (1)﴾ٱغ َعُدوُّ فَٱح 

ثن الفعذذل )خذذذا ( يكذذون متعذذدياه رنفسذذذه  ومذذا   (2)َ ("ثذذل )فذذذز هيئذذا  األنفذذس الذذذيت ال تتعذذدى م
وص  ﴿: ورواسرة حف  ا ف وما يف قوله تعاا ةٌ ﴿  (3)﴾َجَنًف   َفَمن  َخ َف ِمن مُّ

َ
َوأ ِإَوِ  ٱم 

ِت َع َي هِ ﴿  (4)﴾َخ فَت  ِمۢن َبع  َِه  نُُشوًزا   .(5)﴾فَإَِذا ِخف 
ومذذن ري متعذذد مثذذل: اسذذتأخف خالذذد  اسذذتفعل يذذأيت متعذذدياه مثذذل: اسذذتوفتع املسذذألة  وغذذـــــ 6

معاين استفعل الالزمة: الت ول مثل: است وف الرني  ومبع  تفع ل مثل: تكذرب  واسذتكرب  ومبعذ  
فَعذذل مثذذل: قذذّف واسذذتقف  ومذذن معذذاين اسذذتفعل املتعديذذة: الرلذذ  مثذذل: اسذذتف مع  واإلرذذارة مثذذل: 

ْۖ َوَمن ََكَ  َغنِي   ﴿ :ومنه قوله تعاا  (4)استكفمته  ثي: ثرةته وفمياه  فِف  َتع   .(7)﴾  فَ  َيس 
 
 

                                 
 .4 :من اآلية  املنافقونسورة ( 1)

  دار الةيذان العذفب 1/339  واألفعال يف القفلن الكفمي  د: عةد ادميد مصرفى السذيد  5/453ينظف: الة ف احمليط (2)
 م.1924 –ه 1484  1تدة  ط –

 .122 :من اآلية  الةقفةسورة ( 3)

 .122 :من اآلية  النساهسورة ( 4)

 .7 :من اآلية  صصالقسورة ( 5)

. د: ث ذذذذذذذذد الذذذذذذذذدوي   قيذذذذذذذذق  حتلذذذذذذذذة لعةذذذذذذذذد القذذذذذذذذاهف ا فتذذذذذذذذاينواملقتصذذذذذذذذد يف شذذذذذذذذفح التكم  3/127األرذذذذذذذذولينظذذذذذذذذف:  (4)
  2/484م  والةذذذديا2887-ه1422اإلسذذذالمية  السذذذعودية  سذذذعود  رذذذن   تامعذذذة اإلمذذذام فمذذذد1897 2/1111

 -ه1393  1  املكتةذة العفريذة حبلذ   ط22فوذف الذدين قةذاوة   قيق: د.  حتفي   ارن يعي وشفح امللوو  يف التص
  4/441  وشفح املفصلم 1994 مكتةة لةنان    1  ط132  رن عصفور  ااملمتا الكةري يف التصفي و م  1973

  فمد الزفذزا و   فمد نور ادسن :قيق  حتلفض  اإلس اراذي  اشفح شافية ارن ادات و   3/457تس يلالشفح و 
شذذفح شذذافية ارذذن   و م1975 -هذذذ 1395  لةنذذان –دار الكتذذ  العلميذذة   1/118  الذذدين عةذذد ادميذذد  فمذذد فيذذو 

  1/244  مكتةذذة الثقافذذة الدينيذذة  : د. عةذذد املقصذذود فمذذد عةذذد املقصذذودقيذذق  حتاألسذذ اراذي وذذن الذذدين  ر اداتذذ 
  تامعذة ثم القذفى  77.د:حسن ث ذد العثمذان  قيقوشفح الشافية  اخلضف اليزدي  حت  م2884 -هذ 1425  1ط

: د. عةذذد العذذال قيذذق  حتعمذذف التفتذذازاين رذذن وشذذفح خمتصذذف التصذذفي  العذذزي  مسذذعود  م1994-ه1414السذذعودية  
 م.    1997-ه1417  2مصف  ط –ث   املكتةة األزهفية لل ا41سا  مكفم  

 .4 :من اآلية  النساهسورة ( 7)
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 .(1)"واستع  ثرلغ من ع ّ " :قال الزخمشفي
لكذذذن يف اسذذذتع    واسذذذتع  وتعفذذذ  مبعذذذ قذذذال السذذذعد:" يف وتذذذ  الل ذذذة عذذذ  عذذذن ادذذذفام 

وزيذادة العفذة   وأنه يرل  ذلك من نفسذه ويةذالغ فيذه   مةال ة من ت ة داللة السني على الرل 
ولذذيس مذذن التوفيذذد يف   فذذال ينذذايف مذذا ذوذذف ثنذذه لرلذذ  الفعذذل الذذيي هذذو مأخذذي االشذذتقا،  عفذذة
هذذي  قارذذذفة خذذذال عذذذن واعذذذ ا  االنتصذذذا  رذذأن تلذذذك متعديذذذة و   رذذذاملع  الذذذيي عففذذو  رذذذه شذذ ه

ووذل مذن عذ  واسذتع  الزم   اه ومتعذدي اه مذن رذاب فعذل واسذتفعل يكذون الزمذ اله ألن وذ ؛الت صيل
 .(2)"الةتة

وميكن القول: صن )استفعل( صذا دلع على  ل  ف   متعديذة؛ ويف قذول السذعد: )ووذل مذن 
متعديذة  وغذري ع  واستع  الزم الةتذة( يعذي صذا وذان فعذل واسذتفعل مبعذ ؛ ألن اسذتفعل تكذون 

 متعدية.
َِن ﴿ الفعذل )ثذا ( يف قولذه تعذاا: ومن املتعدي رنفسه ثو رواسذرةـــ 7 و  م  م 

َ
ۡ  أ أَءُه ِإَوَذا َج 

ِن  م 
َ َذاُعواْ بِهۖۦِْ ٱۡل 

َ
َو ِف أ وِ ٱۡل 

َ
 .(3)﴾أ

وجيذذوز ثن يكذذون املعذذ  فعلذذوا رذذه اإلذاعذذة  ..  وثذا  رذذه.  قذذال الزخمشذذفي:" يقذذال: ثذا  السذذف
 .(4)"من ثذاعو .وهو ثرلغ 

يعي ثنه تاه متعدياه رنفسه ورالةاه  واملتعذدي رالةذاه حيتمذل  [يقال: ثذا  السف]قال السعد:"
ثن يكذذذذذون هذذذذذو املتعذذذذذدي رنفسذذذذذه نذذذذذزل منزلذذذذذة الذذذذذالزم    و ِرذذذذذَل رالةذذذذذاه ومذذذذذا و ِرذذذذذَل يف )جيذذذذذفح يف 

 رذذذذذذذذذذذذذ )يف(  (5)عفاقية ا(

                                 
 .1/474الكشا ( 1)

 .212 (:1حاشية السعد)( 2)

 .23 :من اآلية  النساهسورة  (3)

 .1/541الكشا ( 4)

َْ ِل ِمن ِذي ض ف وِع ا الفُّم ة:الشاهد مأخوذ من ريع ليي  (5)
 جَيْفَْح يف َعفاِقيِة ا َنْصِل ِصا الض ْيِ     وِصْن تَذْعَتِيْر رامل

. ينظذف: واملذفاد: جيفح ذا(  ثو معذ  )يعذث  ثو يفسذد(  يذياف)لتضذّمنه معذ   (جيذفح)علذى حذي  مفعذول واستش د ره      
ديوان ذي الفمة شفح ثب نصف الةاهل  رواية اعل   ثرو نصف ث د رن حاص الةاهل   حتقيق: عةد القدوس ثرو راض  

  وثمذذذذذذذذذذذا  ارذذذذذذذذذذذن 1/412شذذذذذذذذذذذفح املفصذذذذذذذذذذذل  و م1922- ه1482  1تذذذذذذذذذذذدة  ط  -اإلميذذذذذذذذذذذان ميسسذذذذذذذذذذذة   1/154
 .   5/472  وامل ي7/55  والتيييل3/1421  وارتشا  الضُف1/251ادات 
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 .(1)حقيقة اإلذاعة  وتعله فاله ليلك"فيكون ثرلغ من ت ة ثن املع  فعل ره  
 يف مع   (ثذا )فيكون وقد تاه يف مع  )ثذا ( اإلفشاه واإل  ار  ونادى ره يف الناس  

 ومنذذذذذه قذذذذذول ثب األسذذذذذذود  وهذذذذذو فعذذذذذل يتعذذذذذدى حبذذذذذذف  تذذذذذف ورنفسذذذذذه ثحيانذذذذذاه   الفعذذذذذل اجملذذذذذفد
  :(2))الرويل(

 ِرَعْلَياَه نَاٌر ث وِقَدْ  رِثَذق ُو                  ثََذاَ  ِرِه ِِف الن اِس حىت  َوأَن ه  
وهذذو مذذا ذهذذ  صليذذه ، ثن يكذذون املعذذ  فعلذذوا رذذه اإلذاعذذة ثتذذازقذذد استشذذ د رذذه الزخمشذذفي  و و 

  وهذذذو السذذذعد يف الداللذذذة علذذذى ثن تعديتذذذه رالةذذذاه ثرلذذذغ مذذذن تعديتذذذه رنفسذذذه يف الداللذذذة علذذذى املعذذذ 
ادكذذذيم؛ ألنذذذه لذذذو وذذذان املتعذذذدي رنفسذذذه ثقذذذوى يف  الذذذفات  لذذذدى الةاحذذذث لذذذورود ذلذذذك يف الذذذيوف

    الداللة لقيل يف اليوف ادكيم: ثذاعو .
ـــ 8 صسذذناد الفعذذل يكذذون صا فاعلذذه الظذذاهف ثو املضذذمف  وقذذد يذذأيت صسذذناد الفعذذل صا الفاعذذل ـــ

خذذال  األرذذل واالتسذذا  رققامذذة الظذذف  مقذذام االسذذم وصسذذناد الفعذذل صليذذه فذذاعاله ثو نااذذ  فاعذذل  
وصبذذا املعذذ :  (رذذيَد عليذذه يومذذانِ )وثمذذا اتسذذاع م يف الظذذفو  فن ذذو قذذوهلم: رذذن السذذفا :" يقذذول ا

صذا تعلذذع  ( ِسذذرَي رزيذذدم ففسذذواِن يذذومنيِ )وعلذذى ذلذذك قولذذك: ...  رذذيَد عليذذه الذذوح  يف يذذومني
الففسوني يقومان مقاَم الفاعل  ولك ثن تقذول: ِسذرَي رزيذدم ففسذونِي يومذاِن  فتقذوم اليذومني مقذاَم 

م  ﴿:قوله تعاا  وقد وقا االتسا  يف (3)"الفاعل ۡ  َوَلمل  َعمنُمۡ م  ََ بَي مَنُم م غََقد ت َقط 
ۡ  تَز ُعُمو َ   :على الن و اآليت(4)﴾ ُكنُت

                                 
 .235 (:1)السعد حاشية( 1)

سذكفي  حتقيذق: الشذيم فمذد حسذن لل ياسذني  عرنعة ثب سعيد ادسذن ال  45الةيع ألب األسود الد   يف ديوانه (2)
(  ورالفوايذذذة املذذذيوورة يف: م1992 –ه 1412  2لةنذذذان  ط –ريو  دار ومكتةذذذة اهلذذذالل  رذذذ   ويف الذذذديوان: )لثقذذذُو

  4/435والتفسذذذذذذذذري الةسذذذذذذذذيط  3/94يذذذذذذذذيي  الل ذذذذذذذذة  و 2/23  ومعذذذذذذذذاين القذذذذذذذذفلن للزتذذذذذذذذا 7/252تفسذذذذذذذذري الرذذذذذذذذربي
  4/222ثريا  امل ي   وشفح4/51  والدر املصون3/723والة ف احمليط  2/99لسان العُف  و 1/541الكشا و 

 تعدي الفعل )ثذا ( رالةاه.  والشاهد فيه: .21/22وتا  العفوس  1/223وخزانة األدُ

 .4/2822  ومت يد القواعد2/98  والتيييل2/243  وشفح التس يل1/223  وينظف: الكتا2/255ُاألرول (3)

   .94 :من اآلية  األنعامسورة ( 4)
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علذذى معذذ  لقذذد تقرذذا   ففذذاه  ( رالنصذذ ريذذنكم) وحفذذص عذذن عارذذموالكسذذاا     قذذفث نذذافا
 .(1) ف   فأسند الفعل صليه فففا على ثنه اسم غريرالففا  (رينكم)ورلكم رينكم  والةاقون 

 :(2)ثوته ستةففي ا  قفاهة النص فأما 
لقد تقرا    واملع :(شفواه)لفظة ثن الفاعل مضمف يعود على االتصال  يدل عليه  األول:

 على الظففية. (رينكم)االتصال رينكم فانتص  
 .هو الفاعل  وصبا ري إلضافته صا غري متمكن (ينكمر)ثن  الثاين:

لذه علذى ثغلذ  ثحوالذه   ذاله  وصبذا رقذ  علذى حالذه منصذوراه   ثن )رينكم( هو الفاعلالثالث: 
 .األخف  قولوهو 

رذذذفة لذذذه قامذذذع مقامذذذه  تقذذذديف : لقذذذد تقرذذذا ورذذذل  (ريذذذنكم)ثن الفاعذذذل فذذذيو   و الفارذذذا:
 العكربي. وهو قولرينكم  

 .لقد تقرا رينكم: لقد وقا التقرا رينكمفي: قال الزخمش اخلامس:
 .رول فيو  تقديف : تقرا ما رينكمثن الظف  رلة ملو  السادس:

 :ففي ا االاة ثوته الففاقفاهة وثما 
 اسم غري  ف   وصبا معناها الورل ثي: لقد تقرا ورلكم. (رني)ثن  األول:
  صذف  في ذاثنه اتسا يف هيا الظف   فأسند الفعل صليه فصار ا ا وسااف األ اه املت الثاين:
 .يوم  ا معةذه   وقولك:

 .ثن هيا والم فمول على معنا  صذ املع : لقد تفف، معكم وتشتع الثالث:
تقرا رينكم وقا التقرا ريذنكم  ومذا تقذول: مذا رذني الشذيئني  تفيذد ثوقذا  قال الزخمشفي:"

 ا ما رين ما على صسناد الفعل صا مصدر  هبيا التأويل: ومن رفا فقد ثسند الفعل صا الظف   
 

                                 
  وتذذاما 345والتيسذذري  3/357وادوذذة  1/144وصعذذفاُ القذذفاها  السذذةا  1/371القذذفاها   ومعذذاين 243السذذةعة (1)

  7/43  وتفسذذذذذذذذري القذذذذذذذذف ي13/49  ومفذذذذذذذذاتي  ال يذذذذذذذذ 2/324  واحملذذذذذذذذفر الذذذذذذذذوتيز92  والعنذذذذذذذذوان3/1854الةيذذذذذذذذان
  199  وزاد ثرذذا تعفذذف يف قذذفاهة النصذذ  يف: املةسذذوط2/148  وفذذت  القذذديف4/522  والة ذذف احملذذيط2/471والكنذذز

 .348وحتةري النشف

وروح   2/295واللةذذذذاُ  5/42  والذذذذدر املصذذذذون4/522الة ذذذذف احملذذذذيطو   2/445والكتذذذذاُ الففيذذذذد  1/343التةيذذذذان (2)
 .    4/213املعاين
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 .(2)": لقد تقرا ما رينكم(1)ول: قوتل خلفكم وثمامكم. ويف قفاهة عةد اهللوما تق
[ يفيذذذد ثن الفعذذذل املةذذذي للفاعذذذل الذذذالزم ثسذذذند صا ضذذذمري وقذذذا التقرذذذا ريذذذنكم]قذذذال السذذذعد:"

ذذذا  ذذذا ريذذذنكم  ثي: م  مصذذذدر   مبعذذذ  وقذذذا التقرذذذا  ومذذذا ثن املةذذذي للمفعذذذول يسذذذند صليذذذه مثذذذل: م 
 واع   رأنه واقا يف الكالم مثل: حيل رين م  خبال  هيا.   مبع  ثوقا ا ما ا ما

  وقفيذذ  مذذن ثي يقرذذا األمذذف ريذذنكم  فذذاألوا ثنذذه ثسذذند صا ضذذمري األمذذف لتقفيذذف  يف النفذذوس
هيا ما يقال: صن )رينكم( رفة ثقيمع مقام املورو  اليي هذو املسذند صليذه  ثي: ثمذٌف ريذنكم   

(  علذى ثن )مذا( مورذولة ثو مورذوفة  وثمذا علذى ريذنكمتقرذا مذا ) وما حيمل عليه قفاهة من قفث
قفاهة رفا )رينكم( فقن تعذل مبعذ  الورذل وال يكذون مذن الظذفو  فظذاهف  ووذيا صن تعذل  ففذاه 

  وثمذذا علذذذى لذذذزوم (3)غذذري الزم الظففيذذذة ومذذذا حكذذى يف سذذذورة العنكةذذذو  )مذذودة ريذذذنكم( راإلضذذذافة
زمذذذان ينصذذذ  مبعذذذ  )يف(   يتسذذذا فيذذذه الظففيذذذة فعذذذن املصذذذن  ثن الظذذذف  اسذذذم السذذذم مكذذذان ثو 

 .(4)"فيستعمل استعمال املفعول ره
وميكذن ثن يكذون الةذذني مبعذ  الورذذل يف القذفاهتني  لذذيا فاألنسذ  مذذا ذهذ  صليذذه السذعد مذذن  

 حيث اإلسناد.
 
 
 
 

                                 
وصعذذفاُ   44  وخمتصذذف ارذذن خالويذذه1/345( قذذفاهة عةذذداهلل رذذن مسذعود يف: معذذاين القذذفلن للفذذفاهلقذد تقرذذا مذذا ريذذنكم) (1)

 .4/529  وزاد جماهد واألعم  يف الة ف احمليط7/43  وتفسري القف ي2/47والكشا   1/144السةاالقفاها  

 .2/47الكشا  (2)

النصذذ  علذذى قذذفع علذذى النصذذ  ر ذذري صضذذافة ورقضذذافة  وعلذذى الففذذا وذذيلك  ف :3/458وقذذول الزخمشذذفي يف الكشذذا  (3)
علذى تقذديف حذي  املضذا . ويف الففذا  اانيذاه  مفعذواله لتتذوادوا ريذنكم وتتوارذلوا  وثن يكذون  يوت ني: على التعليل  ث
فذيو . واملعذ : ثن األواذان مذودة ريذنكم   ثوثن يكذون خذرب مةتذد ألن  على ثن ما مورولة. وت ان: ثن يكون خرباه 

ثى: مودودة  ثو سة  مودة. وعن عارم: مودة رينكم: رفت  رينكم ما اإلضافة  وما قفع لقد تقرا رينكم ففذت  
 وهو فاعل.

 .224 (:1حاشية السعد)( 4)
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تأنيذذذذث الفعذذذذل راعتةذذذذار الفاعذذذذل ثو نااةذذذذه علذذذذى نذذذذوعني: واتذذذذ   وتذذذذااز  فالواتذذذذ  يف ــــــــ 9
 ال  و (نعذذم ورذذئس) وال يكذذون الفاعذذل  اه حقيقيذذ اه تأنيثذذ اه ن الفاعذذل مينثذذيكذذو ثن  مسذذألتني ثحذذدمها:
علذذى  عااذذداه  مسذذت اه  ثن يكذذون الفاعذذل ضذذمرياه مثذذل: قامذذع خدجيذذة  والثانيذذة:  مفصذذواله عذذن عاملذذه

 .الشمس  لععفا مة قفث   و : مثل حقيق  التأنيث ثو جمازي التأنيث مينث مرلقاه 
مثل:  جمازياه  تأنيثاه  مينثاه   اهفاه  ثن يكون الفاعل ا اه األول: وتااز التأنيث يف ثررعة مواضا: 

  خدجيذة  يقال: نعمع املفثة (نعم ورئس)صذا وان الفاعل فاعل  لا الشمس و لعع  والثاين: 
  قذذام الزيذذود  وقامذذع الزيذذود خدجيذذة  والثالذذث: ثن يكذذون الفاعذذل مذذا تكسذذري مثذذل:ونعذذم املذذفثة 
مثذذذل:  (صال)ر ذذذري  مفصذذذول عذذذن عاملذذذهحقيقذذذ  التأنيذذذث    ذذذاهفاه  ا ذذذاه ثن يكذذذون الفاعذذذل والفارذذذا: 

يف قولذذه تعذذاا:  الفعذذل )و تِذذَ (  ومذذن األخذذري (1)حضذذف  القاضذذ  امذذفثة  وحضذذف القاضذذ  امذذفثة
ا ٱل وَِصي ُة ﴿ ً ُۡ ٱل َمو ُت َّلِ  تََوَك َخۡي  َحَدُك

َ
ۡ  َّلَِذا َحََضَ أ  .(2)﴾ُكتَِب َع َي ُم

ذذذي  الفاعذذذل للعلذذذم رذذذه وهذذذو )اهلل(  ويف القذذذاام مقذذذام  )و تِذذذَ (فالفعذذذل   مةذذذي للمفعذذذول  وح 
 :(3)الفاعل االاة ثوته

 :الورذذذذذية  وتذذذذذاز تذذذذذيوري الفعذذذذذل لذذذذذوت نيعلذذذذذيكم   َ تِذذذذذثي: و   (الورذذذذذية): ثن يكذذذذذون األول
 : الفصل رينه ورني مففوعه.ااني ماثحدمها: وون القاام مقام الفاعل مينثا جمازيا  و 

 .يف فل رفا (عليكم)رثي األخف  والكوفيني. وعلى  ا ار واجملفورثنه  والثاين: 
 ثي: وت  اإليصاه. (الورية للوالدين)نه اإليصاه املدلول عليه رقوله: والثالث: ث

 .(4)"والورية فاعل وت   وذوف فعل ا للفارل  وألهنا مبع  ثن يورى قال الزخمشفي:"

                                 
  1/387  والكنذا 1/312  واللم ذة2/594  وشفح الكافية2/118  وشفح التس يل3/357ينظف: شفح املفصل( 1)

  والن ذذذذذذذذو 1/484  وشذذذذذذذذفح التصذذذذذذذفي 2/542  واملقارذذذذذذذذد الشذذذذذذذافية4/1524  ومت يذذذذذذذذد القواعذذذذذذذد4/124والتذذذذذذذيييل
 .2/77الوايف

   .128 :من اآلية  الةقفةسورة ( 2)

  ومشذذذذكل صعذذذذفاُ 1/93  وصعذذذذفاُ القذذذذفلن للن ذذذذاس1/258  ومعذذذذاين القذذذذفلن للزتذذذذا 1/118معذذذذاين القذذذذفلن للفذذذذفاه (3)
  2/252  وتفسذذذري القذذذف ي1/443  والكتذذذاُ الففيذذذد1/144  والتةيذذذان3/545  والتفسذذذري الةسذذذيط1/119القذذذفلن

 .1/458  وروح املعاين3/231  واللةا2/252ُ  والدر املصون2/148والة ف احمليط

 .1/224الكشا ( 4)
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)و ِتَ ( ثي:   تل قه التذاه للفارذل  ووذون املصذدر اليي هو [ وذوف فعل ا]قال السعد:" 
يف معذذ  )ثن( مذذذا الفعذذل  وهذذذيا وتذذه حسذذذن التذذذيوري واختيذذار ؛ وصال ف ذذذو تذذااز يف املينذذذث غذذذري 

مِمَعُهۥ﴿ ادقيق  رال فصل  وثما تيوري الضمري يف قوله تعذاا: ََ َد َمم   ََلُۥ َبع    (1)﴾َفَمۢن بَد 
 .(2)"فوواز  حيتا  صا تأويل رأن يورى

يتض  من والم السعد ثن الفعل )و ِتَ ( ذ ّوف للفارل؛ وألنه قد تكون الورية مبع  
 اإليصاه وما ذه  صليه رعض املعفرني ردليل تيوري الضمري يف الفعل )رّدله( وهو ما ثميل صليه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .121 :من اآلية  الةقفةسورة ( 1)

 .2/445مفتا سارق  حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين على الكشا  للزخمشفي   (2)
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 المبحث الثاني: أحكام الفعل المضارع
ـــــ 1 )ثْن( وفذذذذتص رالنصذذذذ   ذذذذاهفة  وصضذذذذمارها علذذذذى مذذذذن ثدوا  نصذذذذ  الفعذذذذل املضذذذذار  ـــ

وقد ورد حيف ا  والنص   معفوفة  مواضامقدرة صال يف  (ثن)ال تعمل و  ضفرني: تااز ووات  
هبذذذذا يف غذذذذري مذذذذا ذوذذذذف شذذذذاذ ال يقذذذذاس عليذذذذه ومنذذذذه قذذذذوهلم: مذذذذف  حيففهذذذذا رنصذذذذ  حيفذذذذف ثي مذذذذف  ثن 

 .(1)حيففها
ون صا ثن  )ثْن( اخلفيفذذة تعمذذل يف وقذذد اختلذذ  الن ويذذون يف عمل ذذا فيوفذذة فذذيه  الكوفيذذ

 الفعل املضار  النص  ما ادي  من غري ردل.
 وذه  الةصفيون صا ثهنا ال تعمل ما ادي  من غري ردل.

ثمذذا الكوفيذذون فذذاحتووا رذذأن قذذالوا: الذذدليل علذذى ثنذذه جيذذوز صعماهلذذا مذذا ادذذي  قذذفاهة عةذذد اهلل 
أ َّلِ ﴿ارذن مسذعود  ِٓ ََ بَم نَ  ِميَثٰم  َ َخ

َ
َ ِإَوذ  أ ُبمُدوَ  َّلَِل  ٱِف  ٰٓءِيَل ََل َتع  مَ  فنصذ  )ال  (2)﴾َ 

تَذْعة د واَ( رأن مقدرة؛ ألن التقديف فيه: ثن ال تعةذدوا صال اهلل  ف ذي  )ثن( وثعمل ذا مذا ادذي   
 . فدل على ثهنا تعمل النص  ما ادي 

ادذي  ثهنذا حذف  وثما الةصفيون فذاحتووا رذأن قذالوا: الذدليل علذى ثهنذا ال جيذوز صعماهلذا مذا 
نصذذ  مذذن عوامذذل األفعذذال  وعوامذذل األفعذذال ضذذعيفة؛ فينة ذذ  ثن ال تعمذذل مذذا ادذذي  مذذن غذذري 

 .(3)ردل
ُبمممُدو َ ﴿ ومذذا تذذاه منذذه قولذذه تعذذاا: ٰٓءِيَل ََل َتع  ممَ   َ أ َّلِ ِٓ ََ بَممم نَ  ِميَثٰمم  َ َخمم

َ
 ِإَوذ  أ

  َ   .(4)﴾َّلَِل  ٱِف 
 
 

                                 
  وشذذذذذذفح ارذذذذذذن 4/422وامل ذذذذذذي  3/1243وتوضذذذذذذي  املقارذذذذذذد  5/2428  وارتشذذذذذذا  الضذذذذذذُف1/594ةذذذذذذدياالنظف:ي (1)

 .4/24عقيل

 .   23 :من اآلية  الةقفةسورة  (2)

 .158  وااتال  النصفة2/454اإلنصا  (3)

 .  23 :من اآلية  الةقفةسورة  (4)
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يذذاه. وقذذفث الةذذاقون: رالتذذاه مذذن فذذو،. وقذذفث ثب قذذفث ارذذن وثذذري و ذذزة والكسذذاا : ال يعةذذدون  رال
 .(1)وارن مسعود: ال يعةدوا  على الن  

 :(2)ذوف املعفرون يف صعفاُ ملة )ال تعةدون( ثقوااله ه 
تواراه لقسم فيو  دل عليه لفىن امليثا،  ثي: اسذت لفناهم ثو  ا ملة ثن تكوناألول:   

 .(3)قلنا هلم: راهلل ال تعةدون. ونس  هيا الوته لسيةويه ووافقه الكساا  والففاه واملربد
الثذاين: ثن يكذذون علذذى تقذذديف حذذي  حذذف  ا ذذف  وحذذي  ثن  والتقذذديف: ثخذذينا ميثذذاق م   

ألن حيفذذذه مرذذذفد مذذذا ثْن وثن      ؛  حذذذف  ا ذذذفعلذذذى ثن ال تعةذذذدوا ثو رذذذأن ال تعةذذذدوا  ف ذذذي
 .حيفع )ثن( النارةة فارتفا الفعل رعدها

 ثهنا مفسفة ألخي امليثا،  وال فل هلا حينئي من اإلعفاُ. الثالث:   
 ا: ثهنا يف فل نص  على ادال من )ري صسفاايل(.ذذذذذالفار  
لذذك القذذول لذذيس حذذااله  رذذل اخلذذامس: ثن تكذذون ا ملذذة يف فذذل نصذذ  رقذذول فذذيو   وذ  

 .جمفد صخةار  والتقديف: وقلنا هلم ذلك  ويكون خرباه يف مع  الن  
ثن يكذذذون التقذذذديف: ثن ال تعةذذذدون  وهذذذ  )ثن( املفسذذذفة؛ ألن يف قولذذذه: )ثخذذذينا السذذذادس:   

 ميثا، ري صسفاايل( صي اماه  وفيه مع  القول    حيفع )ثن( املفسفة  ذوف  الزخمشفي.
السذذارا: ثن تكذذذون ا ملذذذة يف فذذل نصذذذ  رذذذالقول احملذذذيو   وذلذذك القذذذول حذذذال تقذذذديف :   

 قاالني هلم ال تعةدون صال اهلل  ويكون خرباه يف مع  الن  .

                                 
   3/525مفذذاتي  ال يذذ   و 2/121ادوذذة و   1/159  ومعذذاين القذذفاها 143سذذةعةالالقفاهتذذان )راليذذاه  والتذذاه( يف:  (1)

( فقذط يف معذذاين القذذفلن ال يعةذذدواثب )  وقذذفاهة 1/124  وفذذت  القذديف1/454  والة ذف احملذذيط2/13وتفسذري القذذف ي
 ثب وارذن مسذعود اهةوقذف   15وخمتصذف ارذن خالويذه  1/142معذاين القذفلن للزتذا   وارن مسعود فقط يف 1/53للففاه

   وفذذذذذذذذذت  1/454  والة ذذذذذذذذذف احملذذذذذذذذذيط2/13وتفسذذذذذذذذذري القذذذذذذذذذف ي  3/525ومفذذذذذذذذذاتي  ال يذذذذذذذذذ   1/159يف الكشذذذذذذذذذا 
 .1/124القديف

التفسذذذذذذذذري   و 1/181ومشذذذذذذذذكل صعذذذذذذذذفاُ القذذذذذذذذفلن  2/122تفسذذذذذذذذري الرذذذذذذذذربيو   1/53للفذذذذذذذذفاهنظذذذذذذذذف: معذذذذذذذذاين القذذذذذذذذفلن ي (2)
  والكتذذذاُ 1/23  والتةيذذذان3/525  ومفذذذاتي  ال يذذذ 1/172واحملذذذفر الذذذوتيز  1/159الكشذذذا   و 3/183الةسذذذيط
  1/452  والذذدر املصذذون1/454الة ذذف احملذذيط  و 1/91تفسذذري الةيضذذاويو   2/13وتفسذذري القذذف ي  1/382الففيذذد
     .1/387  وروح املعاين1/124  وفت  القديف1/123وصرشاد العقل  2/227واللةاُ

 .5/131  وامل ي3/184ينظف: الكتاُ (3)
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ثن  )ثْن( النارةة مضمفة  ولكن ا ه  وما يف حيزها يف فل نص  على ثهنا رذدل الثامن:   
 (.من )ميثا،

 :(1))الرويل( رفا  وقوله (ثن)ال تعةدوا  فلما حيفع معنا  ثن  وقيل: قال الزخمشفي:"
 ............................        الَوَغى   ثيذَُّ َيا الز اِتفِيُّ ثحض ف  ثال

فيه مفسفة   (صن)وحيتمل )ثن ال تعةدوا( ثن تكون  ويدل عليه قفاهة عةد اهلل )ثن ال تعةدوا(
 .(2)"عن امليثا، وثن تكون ثن ما الفعل رداله 

ويقذذذذول السذذذذعد:" وحيتمذذذذل وت ذذذذان يف قذذذذفاهة عةذذذذد اهلل  ولذذذذيا رذذذذفّح وقذذذذال: ]وحيتمذذذذل ثن ال 
تعةذذدوا[  وذلذذك لظ ذذور ثّن قذذفاهة العامذذة ال حتتمذذل )ثن( املفسذذفة  فعلذذى هذذيا داللذذة هذذي  القذذفاهة 
علذذذى وذذذون )ال تعةذذذدون( مبعذذذ  )ثن ال تعةذذذدوا( حبذذذي  ادذذذف   ورفذذذا الفعذذذل يكذذذون علذذذى ثحذذذد 

ى ثحذذد احتمذذا  الوتذذه الثذذاين؛ ألن علذذى تقذذديف وذذون )ثن( مذذا الفعذذل رذذداله عذذن وت ي ذذا  رذذل علذذ
امليثذذذا، حيتمذذذل ثن تكذذذون )ثْن( نارذذذةة والفعذذذل منصذذذوراه  وثن تكذذذون مصذذذدرية والفعذذذل هنيذذذاه  فذذذقن 
املصذذن  وثذذرياه مذذا جيعذذل )ثْن( مذذا األمذذف والن ذذ  يف تأويذذل املصذذدر  ومبذذا ذوذذف هاهنذذا ي علذذم ثن )ال 

هة العامذذذة صذا وذذذان يف معذذذ  )ثن ال تعةذذذدوا( وذذذان رذذذداله عذذذن امليثذذذا،  وحيتمذذذل ثن تعةذذذدون( يف قذذذفا
 .(3)يكون على حي  حف  ا ف"

وي سذذذتولص مذذذن وذذذالم السذذذعد ثنذذذه اختذذذار مذذذن األقذذذوال السذذذارقة القذذذول الثذذذامن  وذهذذذ  صا 
 احتمذذذال القذذذول الثذذذاين  ويذذذفى الةاحذذذث ثن األنسذذذ  مذذذن األقذذذوال السذذذارقة األخذذذي رذذذالقول األول؛

 ملوافقة وةار الن اة  واألخي مبا ذه  صليه السعد؛ لس ولته ورعد  عن التكل .
 

                                 
  دار الكتذ  25حتقيذق: م ذدي فمذد نارذف الذدين  يف ديوانذه   ثال ثيُّ يا الاّلام ردر ريع لرففة رن العةد رفواية:  (1)

لِذذذديوثن    وعوذذذز :م2882 -هذذذذ 1423  3العلميذذذة  ط . وهذذذو رالفوايذذذة املذذذيوورة مذذذن ثشذذذ َد اللذذذّيا   هذذذل ثنذذذَع خم 
  وشذذذذذذذفح 3/4  وشذذذذذذذفح املفصذذذذذذذل1/594  والةذذذذذذذديا2/142  واألرذذذذذذذول2/25  واملقتضذذذذذذذ 3/99شذذذذذذذواهد الكتذذذذذذذاُ

حيذذث رفذذا  (ثحضذذف الذذوغى. والشذذاهد فيذذه: )4/1224  واملقارذذد الن ويذذة4/24  وشذذفح ارذذن عقيذذل4/58التسذذ يل
 .املصدرية احمليوفة (ثن)رالنص   رذ  (ثحضف)  ويفوى املصدرية (ثن)رعد حي   (ثحضف)

 .1/159الكشا  (2)

  .2/372 مفتا سارق  حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين على الكشا  للزخمشفي  (3)
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ـــ2 مهذذزة ثفعذذل مثذذل: ثوذذفم األفعذذال الزمذذة ومتعديذذة  وقذذد يتعذذدى الفعذذل الذذالزم رذذأمور من ذذا:  ـــ
والتضذذذمني مثذذذل: فّفحتذذذه   خالذذذٌد سذذذعيداه  وثلذذذ  املفاعلذذذة مثذذذل: تالسذذذع  زيذذذداه  وتضذذذعي  العذذذني

  اللفىن مع  لفىن لخف وصعرا   حكمه لتصري الكلمة تيدي ميدى ولمتذني صشفاُ ومعنا  هو:
مذذيدى فعذذل  -ثو مذا يف معنذذا   -ثن يذذيدي فعذذل وعف فذه اجملمذذا الل ذذوي رالقذاهفة تعفيفذذاه لخذذف هذو: 

التضذذمني عذذن غذذري  مذذن املعذذديا   ثو يف معنذذا   فيعرذذى حكمذذه يف التعديذذة واللذذزوم  و ذذتص لخذذف
درتذذذة ولذذذيلك عذذذدي ثلذذذو  رقصذذذف اهلمذذذزة مبعذذذ  قصذذذف  صا  ثوثذذذف مذذذنرأنذذذه قذذذد ينقذذذل الفعذذذل صا 

مفعولني رعد ما وان قارفاه وذلذك يف قذوهلم: ال للذو  نصذ اه وال للذو  ت ذداه ملذا ضذمن معذ  ال 
َبَعةِ ﴿  ومن ذلذك الفعذل )ييلذون( يف قولذه تعذاا:(1)ثمنعك  ۡ َ

ۡ  تََوبُُّص أ أئِِه لُوَ  ِمن ن َِس  ِيَن يُؤ   غ َِّل 
هُ   ش 

َ
 ف ذو مذن الفعذل )لا( وهذو الزم  وقذد اختلذ  املعفرذون يف تعديتذه فقذال ثرذو الةقذاه: (2)﴾ و   أ
يقذذذال: لا مذذذن امفثتذذذه  وعلذذذى امفثتذذذه وقيذذذل: األرذذذل )علذذذى(  وال جيذذذوز ثن يقذذذام )ِمذذذن( مقذذذام  "

 .(3)")على(  فعند ذلك تتعلق )ِمن( مبع  االستقفار
)ِمذذن(  فقيذذل: )مذذن( مبعذذ : )علذذى(  وقيذذل: مبعذذ  و)لا( ال يتعذذدى رذذذذذ  وقذذال ثرذذو حيذذان:"

)يف(  ويكذذذذون ذلذذذذذك علذذذذذى حذذذذذي  مضذذذذذا   ثي: علذذذذذى تذذذذذف  وطه نسذذذذذاا م  ثو يف تذذذذذف  وطه 
نسذاا م... صمذا ثن يكذذون )مذن( للسذة   ثي: حيلفذذون رسذة  نسذاا م  وصمذذا ثن يضذمن اإليذذاله 

 .(4)"اله من نساا ممع  االمتنا   فيعدى رذذذذذ )ِمن(  فكأنه قيل: لليين ميتنعون راإلي
 .(5)قفث عةد اهلل: للوا من نساا م. وقفث ارن عةاس: يقسمون من نساا م قال الزخمشفي:"

                                 
  وشذذذذذذذذذذفح 5/423  وامل ذذذذذذذذذذي7/54  والتذذذذذذذذذذيييل4/1924  وارتشذذذذذذذذذذا  الضذذذذذذذذذذُف447نظذذذذذذذذذذف: شذذذذذذذذذذفح ارذذذذذذذذذذن النذذذذذذذذذذا مي (1)

  ومعاين 2/149  والن و الوايف2/132  وحاشية الصةان3/198  واهلما2/343  وشفح التصفي 1/444األمشوين
     .3/12الن و

 .    224 :من اآلية  الةقفةسورة  (2)

    .1/522  وروح املعاين4/97  واللةا2/433ُ  والدر املصون1/514الكتاُ الففيدينظف: و  .1/128التةيان (3)
والذذدر   1/122  وتفسذذري النسذذف 1/148  وتفسذذري الةيضذذاوي4/429. وينظذذف: مفذذاتي  ال يذذ 2/447احملذذيطالة ذذف  (4)

  . 2/433املصون

  وتفسذذذذري 21)يقسذذذذمون( قذذذذفاهة ث َبّ وارذذذذن عةذذذذاس يف: خمتصذذذذف ارذذذذن خالويذذذذهوا( قذذذذفاهة عةذذذذد اهلل رذذذذن مسذذذذعود  و)للذذذذو  ث ل ذذذذ (5)
  3/182  وتفسذذذري القذذذف ي4/429  ومفذذذاتي  ال يذذذ 1/382  واحملذذذفر الذذذوتيز1/242  والكشذذذا 2/142الثعلذذذي

 .1/224  ورال نسةة يف صرشاد العقل1/522  وروح املعاين4/97  واللةا2/445ُوالة ف احمليط
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فقن قلع: وي  ع دِّي رذذذذذذذ )من(  وهو م َعّدى رذذذذذذذ )على(؟ قلع: قذد ضذمن يف هذيا القسذم  
 .(1)"من نساا م ميلني ثو مقسمني املوصوص مع  الةعد  فكأنه قيل: يةعدون

يعي سواه قفع )ييلون( ثو )للو( ثو )يقسذمون(  تقذول: لليذع  [وي  ع دِّي]قال السعد:"
علذى وذيا  وثقسذمع عليذه ومذا تقذذول: حلفذع عليذه  وا ذواُ: ثن اإليذاله ثو األقسذام ع ذذّدي يف 
القسم على قفران املفثة رذذذذذذذ )ِمن( لتضمني مع  الةعد على ثن )ِمن( يف هيا املوضا خارذة جيذوز 

ن ال يكون متعلقاه رذذذذذذ )ييلذون( ثو )يقسذمون(  رذل رذالظف  الواقذا خذرب املةتذدث  ثي حارذل هلذم ث
 . (2)من نساا م تفرص ثررعة ثش ف"

من خالل ما سةق يتةني ثن الفعذل )ييلذون( الزم يتعذدى رذذذذذ )ِمذن( صذا تضذمن معذ  الةعذد ثو 
ألن مذذذذن معذذذاين )ِمذذذذن( ثن تذذذأيت مبعذذذذ  االمتنذذذا   ويتعذذذذدى رذذذذذذذذذ )علذذذذى( صذا تضذذذمن معذذذذ  القسذذذم؛ 

)علذذذذى(؛ صال ثن األنسذذذذ  يف رثي الةاحذذذذث ثن الفعذذذذل )ييلذذذذون( متعذذذذد رذذذذذذذذ )ِمذذذذن( لتضذذذذمنه معذذذذ  
 . (3)االمتنا  عن الوطه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .   1/242الكشا  (1)

  .2/532 مفتا سارق  حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين على الكشا  للزخمشفي  (2)

 .4/473امل ي (3)
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  (1)ثم اختلفذا  الفعل على الفعل رشفط احتاد زماني ما سواه احتذد نوع مذا يص  عر ــــ 3

َۡ ﴿قولذه تعذاا:  موقا )وثن ثقيمذوا( اإلعذفاب مذن وقد وقا اخلال  رني املعفرني يف نَ  غِنُس  ِ ِمو 
ُ
َوأ

ِ ٱغ َعٰ َِمَۡي  قِيُمواْ ٱلص  َٰوةَ ٧١لَِوب 
َ
   أ

َ
ُقوهُۚ َوأ  :(3)على الن و اآليت (2)﴾َوٱت 

ثّن )وثن ثقيموا( عر  على )لنسلم( ثي: ثمفنا ألن نسلم وألن ثقيموا  والتقذديف:  األول:  
 لإلسالم وإلقامة الصالة. 

الثاين: ثّن )وثن ثقيموا( يف فل نص  رالقول عرفاه على قوله: )صن هدى اهلل هو اهلدى(   
 ثي: قل هيين الشيئني.

عذ  ثمفنذا راإلسذالم. ورققامذة الصذالة  الثالث: ثّن )وثن ثقيمذوا( فمذول علذى املعذ ؛ ألن امل  
 وموضا ثن نص ؛ ألن الةاه ملا سقرع ثفضى الفعل فنص .

 الفارا: ثنه معرو  على مفعول األمف املقدر  والتقديف: وثمفنا راإلميان  ورققامة الصالة.  

وأنذه    فقن قلع: عالم عر  قوله وثن ثقيموا ؟ قلع: علذى موضذا لنسذلمقال الزخمشفي:" 
 يوثمفنذا ألن نسذلم  وألن ثقيمذوا: ثوثمفنا ثن نسلم  وثن ثقيموا. وجيذوز ثن يكذون التقذديف:  قيل:

 .(4)"لإلسالم وإلقامة الصالة
]على موقذذذا لنسذذذلم[ قيذذذل املذذذفاد ثنذذذه وثذذذرياه مذذذا يقذذذا يف هذذذيا املوقذذذا )ثن نسذذذلم( وقذذذال السذذذعد:"

ُكمن  ﴿فعر  عليه )وثن ثقيموا( هبيا االعتةار علذى  فيقذة 
َ
ََ َوأ مد  ص 

َ
  وهبذيا يشذعف (5)﴾فَي

لكذذذن ال  فذذى ثّن )ثْن( يف ثن نسذذلم مصذذذدرية [؛ وثمفنذذذا ثن نسذذلم  وثن ثقيمذذوا وأنذذه قيذذل:قوله:]

                                 
صرشذذذذذذذذذذذاد   و 3/354ثوضذذذذذذذذذذذ  املسذذذذذذذذذذذالكو    2/1833وتوضذذذذذذذذذذذي  املقارذذذذذذذذذذذد  4/2823ارتشذذذذذذذذذذذا  الضذذذذذذذذذذذُفنظذذذذذذذذذذذف: ي (1)

 .  3/441والن و الوايف  2/482وشفح األمشوين  2/442السالك

 .    72-71اآليتان:  األنعامسورة  (2)

معذذذذاين القذذذذفلن و   9/334تفسذذذذري الرذذذذربيو   1/383ومعذذذذاين القذذذذفلن ل خفذذذذ   1/339نظذذذذف: معذذذذاين القذذذذفلن للفذذذذفاهي (3)
  واحملذذذذذفر 2/32والكشذذذذذا   1/254ومشذذذذذكل صعذذذذذفاُ القذذذذذفلن  2/14  وصعذذذذذفاُ القذذذذذفلن للن ذذذذذاس2/243للزتذذذذذا 
  7/19وتفسذذذذذري القذذذذذف ي  2/413  والكتذذذذذاُ الففيذذذذذد1/582  والتةيذذذذذان13/24ومفذذذذذاتي  ال يذذذذذ   2/382الذذذذذوتيز

  3/158  وصرشاد العقل2/222  واللةا4/422ُ  والدر املصون4/554الة ف احمليط  و 2/142تفسري الةيضاويو 
    .4/179  وروح املعاين2/142وفت  القديف

 .2/32الكشا  (4)

 .18 :  من اآليةاملنافقونسورة  (5)
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نارذةة للمضذار   ويف ثن ثقيمذوا مفسذفة  وقيذل ال حاتذة هلذذيا االعتةذار رذل املذفاد ثنذه عرذ  علذذى 
ا رعذذذد الذذذالم وثن مصذذذدرية مورذذذولة جممذذذو  الذذذالم ومذذذا رعذذذدها    تذذذوز ثن يكذذذون عرفهذذذا علذذذى مذذذ

 .(1)راألمف"
 ذذذذا سذذذذةق يتةذذذذني ثن اختيذذذذار السذذذذعد هذذذذو القذذذذول األول  ورذذذذالنظف صا األقذذذذوال السذذذذارقة يذذذذفت  

 الةاحث القول األول؛ لس ولة التقديف؛ وألّن )ثن( املصدرية تكون مورولة راألمف والن  .
ِينَ  ﴿ويف قولذه تعذاا: ــــ 4 ي َن  ٱَّل  ۡ   َوغََقد  َوص  ۡ  ِإَوي م ُك وتُواْ ٱغ ِكَتَٰب ِمن َقمب  ُِم

ُ
أ

ُفُوواْ  ۚ ِإَو  تَم  َ ِ  ٱت ُقواْ ٱِف 
َ
  .(2)﴾أ

َنا رتقذذديف: )قلنذذا( ثي: ورذذينا  قيذذل رذذأن )وصن تكفذذفوا( ملذذة مسذذتأنفة  ثو عرذذ  علذذى َور ذذيذْ
 .(3)وقلنا لكم وهلم صن تكففوا
  ألن التورذذذذية يف معذذذذ  القذذذذول ؛فسذذذذفةاملثن اتقذذذذوا رذذذذأن اتقذذذذوا. وتكذذذذون ثن قذذذذال الزخمشذذذذفي:" 

 .(4)"فقن هلل عر  على اتقواَوِصْن َتْكف ف وا : وقوله
ثي حبسذذذذ  الظذذذذاهف ورذذذذالنظف صا املعذذذذ   وثمذذذذا حبسذذذذ   [عر  علذذذذى اتقذذذذواقذذذذال السذذذذعد:"]

الت قيق اإلعفاب فالشف ية متعلقة رفعل فذيو  معرذو  علذى مذا تعلذق رذه ثن اتقذوا  وذلذك ثن 
ة ال يصذذ  ثن تقذذا رعذذد ثن املصذذدرية ثو املفسذذفة  فذذال يصذذ  عرف ذذا علذذى الواقذذا ا ملذذة الشذذف ي

رعدها سواه وان صنشذاه ثو صخةذاراه  وسذواه وذان الفعذل قةل ذا ورذينا ثو ثمفنذا ثو غذري ذلذك  وهبذيا 
يظ ف ثن ليس سة  العدول عن العرذ  علذى )اتقذوا( هذو وونذه صنشذاه  والشذف ية خذرباه ثو وذون 

 .(5)ال تتعلق ره الشف ية"الورية واألمف  ا 

                                 
     .224(: 1حاشية السعد) (1)

 .   131   من اآلية:النساهسورة  (2)

  4/112املصذذذذذذذذذون  والذذذذذذذذذدر 2/354  والكتذذذذذذذذذاُ الففيذذذذذذذذذد11/239  ومفذذذذذذذذذاتي  ال يذذذذذذذذذ 1/573نظذذذذذذذذذف: الكشذذذذذذذذذا ي (3)
     .3/152  وروح املعاين1/483  وفت  القديف2/248صرشاد العقل  و 2/511تفسري النيساروري  و 7/48واللةاُ

     .1/573الكشا  (4)

 .244(:1حاشية السعد) (5)
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ويظ ذف مذن وذذالم السذعد عذذدم وقذو  ا ملذة الشذذف ية رعذد )ثْن( املصذذدرية  ثو التفسذريية  فذذال 
يص  عرف ا على الواقا رعذدها سذواه وذان صنشذاه ثو صخةذاراه  وسذواه وذان الفعذل قةل ذا ورذينا ثو 

 لةاحث.ثمفنا ثو غري ذلك  فيكون األنس  ثهنا ملة مستأنفة  وهو ما يفت ه ا
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 المبحث الثالث: أحكام فعل األمر
ــــ 1 يصذذذاع فعذذذل األمذذذف مذذذن املضذذذار  حبذذذي  حذذذف  املضذذذارعة وتعذذذل موضذذذعه مهذذذزة ورذذذل   ـــ

وقولك يف ييه   وينرلق  ويستوف : اذهْ   وانرلق  واستوف   وهذي  اهلمذزة تعتذرب حفوت ذا 
مذذن حفوذذة االذذث الفعذذل املضذذار ؛ فذذقن وذذان مضذذموماه وانذذع اهلمذذزة مضذذمومة  فتذذأمف مذذن يسذذكن 

ثذة مكسذوراه  ذو: يضذُف ثو مفتوحذاه  ذو: يذيه  فتكسذف فتقول: )اسذكن( رالضذم. وصن وذان اال
سذذذواه وذذذان رذذذ ي اه  ذذذو:  (ثفعذذذل)اهلمذذذزة  وقولذذذك: اضذذذُف  واذهذذذ   ومذذذن املاضذذذ  علذذذى وزن 

ثوفَم  ثو معتاله  و: ثقام  ثو مدغماه  و: ثعد   افتت  هبمزة مفتوحة قرعاه فتقذول: َثوذفْم  وثَقذْم  
ودحذذذفْ  حبذذذي  حذذذف  املضذذذارعة ولذذذه  ذذذو: عذذذْد  وسذذذْل  وثَعذذذّد  ومذذذن املضذذذار  اجملذذذزوم احملذذذيو  ث

 .   (1)من ا
ممٱ م َ َد ُ َيٰٓمم َنمم َوقُ   ﴿ ل الزخمشذذفي يف تفسذذري قولذذه تعذذاا:قذذا نممَت َوَزو   ُمن  َ 

َ
 ُجممَ  أ

 .(3)"ألهنا نو  من اللةث واالستقفار ؛السك  من السكون (2)﴾ ن ةَ ۡل َ ٱ 
ثمذذذف مذذذن السذذذك   مبعذذذ  صجيذذذاد  يعذذذي ثن )اسذذذكن([ السذذذك  مذذذن السذذذكون]قذذذال السذذذعد:" 

ال ثن مفتذا السذك  ؛ ص(يف)السكن ال من السكون مبعذ  تذف  ادفوذة  ولذيا يذيوف متعلقذه رذدون 
 .(4)صا السكون"
:والمذذه يذذفى ثن الفعذذل )اسذذكن( ثمذذف مذذن السذذك   وقذذد تذذاه يف لسذذان  مذذن فالسذذعد  العذذُف

س ذْكَ  الف ت ذِل   وقذال الل يذاين: والسذكن ثيضذاه : ثقذام وَسَكَن رِاْلَمَكاِن َيْسك ن  س ْكَ  وس ذك وناه " 
: َلَك ِفيَ ا َسَكٌن. َثي س ْكَ   اِر. يذ َقال   .(5)"يف الد 

ويظ ذذذذف للةاحذذذذث اسذذذذتواه األمذذذذفين  ثي: ثن الفعذذذذل )اسذذذذكن( ثمذذذذف مذذذذن السذذذذك  والسذذذذكون  
 فكالمها مبع  ثقام واستقف يف املكان.
                                 

  2/412  واملسذذاعد4/1254  وارتشذذا  الضذُف2/29  والكنذا 1/137  واللم ذة3/443نظذف: شذفح التسذذ يلي (1)
  دار ادذذديث  القذذاهفة  124  وامل ذي يف تصذذفي  األفعذال  د.فمذذد عةذد اخلذذالق عضذيمة  2/3775القواعذذدومت يذد 

 م.1999 –ه 1428  2ط

 .35 :من اآلية  سورة الةقفة (2)

 .1/127الكشا  (3)

 .2/317 مفتا سارق  ( حتقيق ا زه األول من حاشية العالمة سعد التفتازاين على الكشا  للزخمشفي 4)

 .13/212لسان العُف (5)
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املتصذلة وهذذ  نوعذان: ضذمااف رفذذا مت فوذة وتذاه الفاعذذل  ي سذند الفعذذل صا ضذمااف الففذا ـــــ 2
الدالة على الفاعلني  ونون النسوة  وضذمااف الففذا السذاونة وذأل  االانذني  وواو ا ماعذة   (نا)و

ويذذاه املوا ةذذة  واإلسذذناد يعذذي وذذون الضذذمري فذذاعاله  وفعذذل األمذذف يتصذذل مذذن تلذذك الضذذمااف رنذذون 
وياه املوا ةذة  و ضذا اإلسذناد صا نذو  الفعذل مذن حيذث النسوة  وثل  االانني  وواو ا ماعة  

 الص ة واإلعالل  ويتض  ذلك من خالل اآليت:
 الفعل الص ي : وهو االاة ثنوا : ذذذ 1
 السا : وهو ما خال من اهلمزة والتضعي   و: اوتةا  واوتةوا  واوتي  واوتنب.  -ث
وا  سذل   سذلن  ريذا  روا  َرْي  امل موز:  و: خ ذيا  خ ذيوا  خ ذيي  خ ذين  سذال  سذل -ُ
 َرْين.
 املضاع :  و: احوون  حوا  حووا  حو . -  
 الفعل املعتل وهو مخسة ثنوا :ذذذ 2
ذذذي  فذذذاه الفعذذذل  ذذذو: عذذذد  وصن سذذذلمع فذذذا   مذذذن ادذذذي  ت قلذذذ  الذذذواو يذذذاه  -ث  املثذذذال: حت 

 لسكوهنا رعد وسفة  و: صجيل  من وتل.
ينذذه صذا اتصذذل رنذذون النسذذوة  ذذو: ق لذذن  وصذا اتصذذل األتذذو : صن وذذان واويذذاه ح ذذيفع ع -ُ 

ي  عينه  و: خافا  وخافوا  وخايف  وصن وان يااياه ت قل  ثلفذه يذاه  رضمااف الففا املت فوة ال حت 
  و: ثرينا   ثرينوا  ثريي  ثرن. 

النذذاقص: فذذقن وذذان رذذاألل  فذذقن ثلفذذه ت قلذذ  يذذاه  ذذو: ارضذذيا  ارَضذذوا  ارَضذذ   ارضذذني   - 
ان راليذذاه ثو الذذواو فذذال حيذذدث فيذذه ت يذذري  ذذو: ادع ذذَوا  ادع ذذوا  ادِعذذ   ادع ذذْون  ارميذذا  ارمذذوا  وصن وذذ

 ارم   ارمني.
اللفيذذ  املقذذفون: وهذذو مذذا وانذذع عينذذه والمذذه حذذفيف علذذة  ويعامذذل معاملذذة النذذاقص مذذن  -ث

 حيث الالم  وتةقى عينه دون ت يري  و: ا ويا  ا ووا  ا وي  ا وين.
 ففو،: وهو ما وانع فا   والمه حفيف علة  ويعامل معاملة املثال من حيثاللفي  امل - 
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 .(1)و: فيا  فوا  يف  فنيالفاه  ومعاملة الناقص من حيث الالم  
  وذذذأهنم قذذذالوا: ومذذذن الفعذذذل األتذذذو  قذذذول الزخمشذذذفي:" تفيذذذد معذذذ  اإلرادة والقصذذذد للوذذذواُ

 . (2)"ثريدا قتاهلم
 .(3)مزة ثمف لالانني من اإلرادة"رفت  اهل [ثريدا]قال السعد:" 

فالفعل )ثريدا( ثمذف مذن الفعذل املاضذ  )ثراد(   ومثلذه األفعذال ثراُ  وثرذان  وثراح  وغريهذا  
 فتقل  ثلفه ياه. 

 ورناه على ما سةق يتةني قلة مساال فعل األمف عند السعد يف حاشيته.
 

                                 
  مكتةذذة 49: نصذذف اهلل عةذذد الذذف ن نصذذف اهلل  قيذذق  حت ذذد رذذن فمذذد ادمذذالوينظذذف: شذذيا العذذف  يف فذذن الصذذف   ثي (1)

  درُو للنشذف 321  والصذف  الذوايف  ث.د. هذادي هنذف  191  وامل ذي يف تصذفي  األفعذال)د. (الفيذا     الفشد
 –  دار رذذذفاه  عمذذذان 157علذذذم الصذذذف   د. عةذذذد ادميذذذد السذذذيد  م  وامل ذذذي يف 2811  1والتوزيذذذا  عّمذذذان  ط

 م.2889 –ه 1489  1األردن  ط

 .1/421الكشا  (2)

 .252(: 1حاشية السعد) (3)
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 الحروف العاملة :المبحث األول
 :حروف الجر

  مثنل:، والتبيننخرجت من  بدنداد  ا الفة نة: وهلا معان كثرية منها: االبتداء مثل: ِمن  ــــ 1
، و ريهنناو و نند اختلنن  النحةلننةن  ننةل أكلننت منن  الر ينن  ، والتبعننيم مثننل:الثيننام منن  ا نن 

، ومنهم م  لرى أهنا خترج ملعان (1)معانيها،  منهم م  ذهب  ا أهنا ال تفةن  ال البتداء الدالة
 و (3)" إن ابتداء الدالة ال لُفارِ ها يف مجيع ضروهبا،  ال اب  لعيش:" (2)أخرى

ذهب اجلمهةر، والفارسي  ا أن )من ( تفنةن للتبعنيم  نة: أكلنت من   أبة  يان:"و ال 
الر يننن ، ولصنننلا مفاهننننا بعنننم، وذهنننب املنننود، واألخفنننش الصننندري، وابننن  السنننراج و ا فنننة مننن  
احلذاق، وم  أصحابنا السهيلي  ا أهنا ال تفةن للتبعنيم، و انا هني البتنداء الدالنة، وأن سنا ر 

 و(4)"راجع  ا هذا املعىناملعاين اليت ذكروها 
ن ُها َماار ُهااة َ َمااَ     ﴿ :و نند اختلنن  املعربننةن يف معناهننا يف  ةلننه تعنناا  قُولاامِ ََّماار زل   ُكل
ُق و    : (6)على أ ةال (5)﴾ر ز 

( يف  ةلننه تعنناا: )منهننا، ومنن  ءننرة( البتننداء الدالننة متعلننو بنننننننننن )ُر ِ ننةا(  ألن    األول: أن )ِمنن  
 مال م  )منها(و)م  ءرة( بدل اشت

( يف )م  ءرة( للتبعيم متعلقاً بنننننننن )ر  ةا( تعلو املفعةل بالفعلو    الثاين: أن )ِم  
 

                                 
 و1/404، واألصةل1/44املقتضب (1)

، ورسالة منا ل احلروف، علني بن  عيسنى، أبنة احلسن  الرمناين، 251، واإللضاح العضدي02،66،50 روف املعاين (2)
،  300، واجلنىن 322، ورصن  املبناين224، واأل هينةدوت(عمنان، ) -، دار الففنر 44حتقيو:  براهيم السامرا ي، 

 و     4/136واملدين 

 و4/461شرح املفصل (3)

  و2/644وتةضيا املقاصد ،11/116، والتذليل4/1614ارتشاف الضرم( 4)

 و25 :م  اآللة ،البقرة سةرة( 5)

البحنننننر ، و 1/64لنسنننننفي، وتفسنننننري ا1/60تفسننننري البيضننننناوي، و 1/146، والفتنننننام الفرلننننند1/106لنظننننر: الفشننننناف( 6)
، وروح 1/64 رشناد العقنل ، و 1/144تفسري النيسنابةري، و 1/452، واللبام1/215، والدر املصةن1/105احمليط
 و1/205املعاين
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( يف )من  ءنرة( للتبينن يف ننل نصنب علنى احلنال لتقدمنه علنى املةصنةف    الثالث: أن )ِم  
 متعلقاً مبحذوف، أي: ر  اً كا ناً م  ءرةو

 ع م  ءرة؟  لت: هة كقةلك: كلما أكلنت من  بسنتانك ما مة   ان  لت:  ال ال خمشري:"
 يننل: كلمننا ر  ننةا منن    مة ننع )منن  ءننرة( مة ننع  ةلننك منن  الرمننان، ك نننه محنندتكو منن  الرمننان شنني اً 
 (م نننن) نالةا ذلنكو   ءرة كانت م  تفا ها أو رماهننا أو عنبهنا أو  نري ذلنك ر  ناً  ياجلنات م  أ

ألن الننر ق  نند ابتنندجل منن  اجلنننات، والننر ق منن  اجلنننات  نند   لننةاألوا والثانيننة كلتا ننا البتننداء الدا
؟  تقنةل: من  بسنتانه، ابتدجل م  ءرةو وتن للنه تن لنل أن تقنةل: ر  نين  نين،  يقنال لنك: من  ألن 

مبتندأ  جعنل مللقناً  (ر  نةا)نه؟  تقنةل: من  رمنانو وحترلنر  أن ءرة ر  نك من  بسنتا ي يقال: م  أ
باالبتننداء منن  ضننمري اجلنننات، مبتنندأ منن  ءننرة، ولنني  املننراد  منن  ضننمري اجلنننات، م جعننل مقيننداً 

 بالثمرة التفا ة الةا دة أو الرمانة الفذة على هذا التفسري، و اا املراد النةع م  أنةاع الثمارو
أننت  و ترلندعلى منهاج  ةلك: رألت منك أسنداً  ووجه آخر: وهة أن لفةن )م  ءرة( بياناً 

 و(1)"ثمرة النةع م  الثمار، واجلنات الةا دةأسدو وعلى هذا لصا أن لراد بال
[ م   ةاعد النحنة أننه ال زنة  تعلنو  نريف اجلنر مبعنىن وا ند ما مة ع م  ءرة؟ ال السعد:"]

بفعل وا د  يث ال لصا اإلبدال مثنل: منررت ب لند بعمنرو،  نيف: منررت ب لند بن ر  كنذا  
ل  ألن )من ( يف املةضنعن البتنداء الدالنة ألن الثانية للظر ينة، و ند لتنةهم أن اآللنة من  هنذا القبين

 ننني لبقنننى للثانينننة مة نننع،  لنننذا ا تننناج املصنننن  يف د نننع ذلنننك  ا  لنننادة بينننان وتقرلنننر  ثنننييً أواًل، 
 وتن ليً ثانياً، وحترلراً ثالثاًو

ومعنىن )التن لننل(:  ننط الفننيد درجننة درجننة  ينث اعتننو الفعننل أوالً مللقنناً، م مقيننداً بالقينند 
 اعتو ذلك املقيد مقيداً بالقيد الثاين، وبالغ يف تةضيحه بتقدلر السؤال م اجلةامواألول، م 

 ومعىن )التحرلر(: التهذلب وأخذ ا يصة و ظهارها مبن لة جعل الشيء  راً، أي: خالصاًو
 ،بنل تعلنو األول بناملللو والثناين باملقيند ،و اصنل اجلنةام أن الظنر ن ت لتعلقنا بفعنل وا ند

وهننذا هننة الةجننه  ،بننل األوا البتننداء الدالننة والثانيننة للبيننان ،ي  احلر ننان مبعننىن وا نندولننة سننلم  لنن
 الثاين م  التفسريو

                                 
 و1/106الفشاف (1)
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   ذ ال معىن البتنداء النر ق من  البسنتان من  تفا نة املراد بالثمرة النةع ال الفرد : على األول 
 دون البيانووا دة مثًي،  إنه لةجب أن لفةن املر وق  لعة منها لتفةن )م ( ليبتداء 

، هنة ننةع من  الثمنرة أو  نرد من  الننةع ازة  أن لنراد الننةع أو الفنرد أي مر و ًن :وعلى الثاين 
و)ر  اً( على الةجهن ثاين مفعةيل )ر  نةا(، و)من  ءنرة( علنى األول لدنة، وعلنى الثناين  نال من  

 لعندل عننه  ال بقرلننة  )ر  اً(، و اا ت جتعل )م ( هاهننا للتبعنيم  ألن االبتنداء والتبينن أصنل ال
ُِ زُق و ا ﴿ كما يف  ةلنه تعناا: ت َ َج بُهُۦ ُهَة ٱثلََّماَ  خ 

َ
بلفن  اجلمنع وتنفنري )ر  ناً(،  (1)﴾ر فَأ

وهاهنننا اوننرور نفنننرة مفننردة علننى أهننننا لننة جعلننت للتبعنننيم كانننت يف مة ننع املفعنننةل، ولنن د كنننةن 
لقندر: ر  نةا ر  ناً، أي: مر و ناً من  ءنرة،  )ر  اً( مفعنةاًل مللقناً ال لفيند  ال الت كيند، اللهنم  ال أن

أي: كا ناً بعنم ءنرة علنى أهننا صنفة  ُندمت وصنارت  نااًل، وكنةن )من ( التبعيضنية هبنذ  احليثينة 
 و(2)"نل ت مل

وخيتننننار البا ننننث القننننةل األول  لعنننندد التفننننات احملققننننن  ا جعننننل الثانيننننة تبعيضننننية يف مة ننننع 
  ومننن  جعلهنننا منننا  بلهنننا أو منننا بعننندها جننن اء ورورهنننا مننندلةل التبعيضنننية أن لفنننةناملفعنننةل  ألن 

 ألن منن  شننرك ذلننك أن اننل نلهننا مةصننةل وأن لفننةن مننا  بلهننا نلنننى  للتبيننن  نندرها مبضننمر 
 و(3)اً ملا بعدها بعيد جد وكةهنا بياناً ، لي   بلها شيء لتبن هبا ، واجلنسية (ألنننن )ب

اُ  ﴿ : ةلنه تعنااواختل  املعربةن يف معناها يف  ـــــ   
َ
ن ُهاة  ِ مِ ا ل َُ ََ َُاَة  َِّ ار ََاَم ٱ ٱ هَّ

ُة  َخي    م ه  َل َعلَي كل ََنَّ ن يل
َ
ُكنَُي ِ ۚۡ  ٱل ُكَتتُب َمََل ٱل ملۡش  م  ب ُكل ُة زَّ  و(4)﴾ه 

 :(5)ذكر املعربةن يف  عرام )م  خري(  ةلن

                                 
 و22 :، م  اآللةالبقرةسةرة  (1)

    و2/200بو، حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري، مرجع سا (2)

 و1/205، وروح املعاين1/453، واللبام1/216الدر املصةن (3)

 و105 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 4)

، ومشنفل 1/63، و عرام القنرآن للنحنا 1/410، واألصةل1/104، ومعاين القرآن لل جاج4/52لنظر: املقتضب( 5)
، 1/245، والبنننندلع3/636يا الديننننب، ومفننننات1/140، واحملننننرر الننننةجي 1/165، والفشنننناف1/100 عننننرام القننننرآن

، وتفسننننننننننري 1/44تفسننننننننننري البيضنننننننننناوي، و 2/61وتفسننننننننننري القننننننننننر ي، 1/355، والفتننننننننننام الفرلنننننننننند1/102والتبيننننننننننان
، 4/141، واملدننننننننننننين2/53، والنننننننننننندر املصننننننننننننةن11/144، والتننننننننننننذليل1/545البحننننننننننننر احملننننننننننننيط، و 1/110النسننننننننننننفي
 و1/344، وروح املعاين1/146، و تا القدلر1/142، و رشاد العقل2/363واللبام
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 ول ا م مقاد الفاع (م  خري)، و ا دة، أي: أن لن ل خري م  ربفم( م )األول: أّن   

 (علننيفم)و للتبعننيم أي: مننا لننةدون أن لننن ل منن  ا ننري  ليننل وال كثننري، (منن )الثنناين: أّن   
  ا م مقاد الفاعلو

تنننه نةعنننان: أهنننل الفتنننام، مننن  األوا للبينننان ألن النننذل  كفنننروا جنننن  حت  نننال ال خمشنننري:"
 و(1)"والثانية م لدة الستدراق ا ري، والثالثة البتداء الدالةووو، واملشركةن
السنننعد:" ]والثانينننة[ لعنننين النننيت يف )مننن  خنننري( م لننندة ليسنننتدراق  ألن )خنننري( نفنننرة يف  نننال 

سياق النفي بالةاسلة  يث و ع  اعنل )أن لنن ل( وهنة مفعنةل )لنةد( النداخل علينه )منا( النا ينة 
 و(2) يعم  تفيد )ِم ( االستدرا ية  لادة يف العمةد وت كيداً، وليست )ِم ( هذ  صلة نضة"

عد م  خيل كيمه لةا نو ال خمشنري يف منا ذهنب  لينه، وتفيند االسنتدراق  لنادة  اختيار الس
 يف العمةد وت كيداً، وال نقةل ب هنا  ا دة  ألنه ال لصا أن نقةل بال لادة يف القرآن الفرميو

ۡرُض َحَلتا   ﴿ :ـــــ ومنه قوله تعالى
َ ر ُِف ٱۡل  ن ُممَّ لمِ َمر ٱنلَّرسل ُكل يٱ

َ
أ اَيَٰٓ  ٗ ُ ي  ََ  ينث  (3)﴾ر  

 : (4)جاء يف  عرام )ِم (  ةالن
( ليبتداء  ذا أُعرم ) ياًل( مفعةل به للفعل )كلةا(و    األول: أن )ِم  
( للتبعيم  ذا أُعرم ) ياًل(  ااًل، واجلار واورور يف مةضع املفعةل بهو    الثاين: أن )ِم  

( للتبعيم ال ال خمشري:"و  و(5)"ألن كل ما يف األر  لي  مب كةل )ِم  
( للتبعننيمو  ننال السننعد:"]  ذ لننة كننان  ،الً (  نناالً [ لعننين علننى تقنندلر أن لفننةن ) نني)ِمنن  

 وم  التبعيضية يف مة ع املفعةل أي كلةا بعم ما يف األر  نأل   ننن )م ( ليبتداء الً مفعة 
 

                                 
 و1/165الفشاف( 1)

      و2/345 مرجع سابو، حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري، (2)

 و160سةرة البقرة، م  اآللة: ( 3)

، ومفننننناتيا 1/236، واحملنننننرر النننننةجي 1/213الفشننننناف، و 3/402، والتفسنننننري البسنننننيط2/36تفسنننننري الثعلنننننيلنظنننننر:  (4)
، 1/110تفسننري البيضنناوي، و 2/200وتفسننري القننر ي، 1/424، والفتننام الفرلنند1/130، والتبيننان5/105الديننب

، 1/143، و نننتا القننندلر3/150، واللبنننام2/221، والننندر املصنننةن2/44البحنننر احملنننيط، و 1/144وتفسنننري النسنننفي
    و1/436وروح املعاين

 و1/213الفشاف (5)
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  إن  يل: لِنننننَم ال زة  أن لفةن  االً م  ) ياًل( ُ ّدد عليه لتنفري ؟و
 ن التبعيضية ظر اً مستقراً، أو كةن اللدة  االً مما ال لقةل به النحاةو لنا: ألن كة 
[  شننعار بنن ن لنن ود التبعيضننية  اننا هننة علننى ألن كننل مننا يف األر  لنني  مبنن كةل] :ويف  ةلننه

  و(1)"تقدلر املفعةلية، و ا أنه ال زة  أن تفةن للتبين
( مبعنننىن بعننم، ولة نننةع اجلنننار والظنناهر أن  نننةيل ال خمشننري والسنننعد  ننا األصنننةم  ألن )ِمنن   

 واورور يف مةضع املفعةل بهو
) ذكنر املعربنةن  يهنا  (2)﴾  لمَّ َيتلمبلمَن ُهاة وَ ُباب   ﴿ :يف  ةله تعناا ــــ ومن معاني )ِمن 

 :(3) ةلن
لقنع  لفنيي التةبة من   منان  رلنب من   منان املعصنيةابتداء األول: أهنا البتداء الدالة مبعىن   

  واإلصرار يف
 الثاين: أهنا للتبعيم، أي بعم  مان  رلبو  

 نإن  لنت: منا معنىن )من ( يف  ةلنه: )من   رلنب( ؟  لنت: معننا  التبعنيم،   ال ال خمشري:"
،  رلبنناً  منا بننن وجنةد املعصننية وبنن  ضننرة املنةت  ماننناً  ىى لتةبنةن بعننم  منان  رلننب، ك ننه  ننأ

 و(4)"لب، و ال  هة تا ب م  بعيد في أى ج ء تام م  أج اء هذا ال مان  هة تا ب م   ر 
علننى أن مننا بعنند  ( ننإ  ذا  ضننر[ ملننا ثبننت منن  داللننة  ةلننه: )معنا  التبعننيم ننال السننعد:"]

املعصننية  ا  ضننةر املننةت كلننه  مننان  رلننب، وبننه لننند ع مننا لقننال  نننه ال للننةح معننىن القننرم علننى 
لنى منا لقنرم من  وجننةد  ناألوا أن زعنل )من ( ليبتنداء، وامنل القرلنب ع التا نب  بينل املنةت،
واملقصننةر علننى التننا بن منن   ،ميننث ال لنندخل العاصنني يف  مننرة املصننرل  ،املعصننية مفننم العننرف

  رلنننب لفنننةن هنننة  بنننةل التةبنننة علنننى وجنننه التحنننتم والت كيننند والتعظنننيم علنننى منننا لشنننعر بنننه  ةلنننه:

                                 
  و2/452 مرجع سابو،التفتا اين على الفشاف لل خمشري، حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد  (1)

 و16 :م  اآللة ،النساءسةرة ( 2)

البحنننننر ، و 1/342، وتفسنننننري النسنننننفي2/65تفسنننننري البيضننننناوي، و 10/6، ومفننننناتيا الدينننننب1/404لنظنننننر: الفشننننناف( 3)
 تا ، و 2/156، و رشاد العقل2/364تفسري النيسابةري، و 6/252، واللبام3/624، والدر املصةن3/562احمليط
 و2/440، وروح املعاين1/505القدلر

 و1/404الفشاف (4)
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َلَٰٓئَُك َيتلمبل ٱ ﴿  من
ل
ل َعلَاي ُمم   فَأ لتا نب من  بعيند  ا و نت وهنة ال لننايف  بنةل تةبنة ا، (1)﴾َّللَّ

 و(2) ضةر املةت"
ة  ﴿ :يف  ةله تعاا ــــ ومن معانيها هَّ

ل
م  ِ ُاكل ة ه  َكل  :(4)جاء  يها  ةالن (3)﴾ َمۡل 

مقصنننةر علننى العلمننناء  عنن  املنفننر يمننر بنناملعروف والنهننناألول: أهنننا للتبعننيم مبعنننىن أن األ  
 العار ن باأل فادو

 األمة كلهاو على ع  املنفر يمر باملعروف والنهالثاين: أهنا للتبين مبعىن أن األ  
عنننننن  املنفننننننر منننننن   ننننننرو   يألن األمننننننر بنننننناملعروف والنهنننننن  م  للتبعننننننيم ننننننال ال خمشننننننري:"

 و(5)"الففالات
[ لعين  ن  ر  الففالة  اا زب على البعم من   نري م   رو  الففالات ال السعد:"] 

 عينة، وهذا مذهب مردودوتعين، كما أن الةاجب املخري بعم مبهم م  األمةر امل
وال معنىن  ،واملختار أنه زب على الفنل ولسنقط بفعنل النبعم بندليل أن لنة تنرم أم اجلمينع

، ولننة وجننب علننى بعننم مننبهم لفننان اإلم بعضنناً مبهمنناً، وهننة للةجننةم علننى اجلميننع سننةى هننذا
 زننب  ننري معقننةل  ننيف اإلم بةا نند مننبهم كمننا يف الةاجننب املخننري، واالسننتدالل علننى أنننه ال

علننى الفننل بعنندد الةجننةم علننى اجلاهننل مننردود ب نننه  ذا تننرم بالفليننة  ننذلك اجلاهننل ألضنناً آم،  
وهلننذا ذهننب الننبعم  كمنن  وجننب عليننه الصننية وهننة ننندص  ننإن عليننه حتصننيل الشننرك م الفعننل،

( للبيننننننان مبعننننننىن أنننننننه واجننننننب علننننننى كننننننل األمننننننة ولسننننننقط بفعننننننل الننننننبعم حلصننننننةل  ، ا أن )ِمنننننن  
 و(6)املقصةد"

                                 
 و16 :، م  اآللةالنساءسةرة  (1)

 و216 (:1 اشية السعد)( 2)

    و104ل عمران، م  اآللة: آسةرة ( 3)

، والتفسنننننننري 3/122تفسنننننننري الثعلننننننني، و 1/456، ومعننننننناين القنننننننرآن للنحنننننننا 1/452لنظنننننننر: معننننننناين القنننننننرآن لل جننننننناج( 4)
، 1/405، واحملنرر الننةجي 1/346الفشنناف، و 1/406، وتفسننري البدنةي1/346، وتفسننري السنمعاين5/400البسنيط

، وتفسننننري 2/31تفسنننري البيضننناوي، و 4/165وتفسننننري القنننر ي، 2/105، والفتنننام الفرلننند0/314ومفننناتيا الدينننب
، 2/226تفسنننري النيسنننابةري، و 5/444، واللبنننام3/334، والننندر املصنننةن3/204البحنننر احملنننيط، و 1/200النسنننفي

 و 2/230، وروح املعاين1/423، و تا القدلر2/66 رشاد العقلو 

 و1/346الفشاف (5)

  و2/645 مرجع سابو، حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري، (6)
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ةننننةا ألن اآلمنننرل  بننناملعروف والنننناهن عننن  املنفنننر زنننب أن لف البا نننث القنننةل األول لؤلننند و 
 علماء  ألهنم عار ةن باأل فاد الشرعية،  يفةن م   ر  الففالةو

) ــن  ـــ وقــت اختلــر المعر ــوى فــي معنــى )ِم ََ َ َ  ﴿ يف  ةلننه تعنناا: ـــ اا ُ  ِّ
ل
ااُد أ ِ ََّمس  ل

َمىت  ٍم ٱۡلَّق  ُل ََم  مَّ
َ
 :(2) ةلن على (1)﴾ُهة  ِ

 ، وهة ما ذهب  ليه الفة يةنوتفةن البتداء الدالة يف ال ماناألول: أن   
 ، وهة ما ت وله البصرلةنوعلى  ذف مضاف أي: م  ت سي  أول لةدالثاين: أنه   

[  يد بذلك لظهةر أنه ت لؤس  على التقنةى من  أول لنةد م  ألاد وجةد ولقةل السعد:"]
ت سيسننه علننى التقننةى كننان مبتنندأً منن  أول لننةد منن  ألنناد وجننةد  ال  منن  مللننو األلنناد، واملعننىن أن

 ادثاً بعد ، واتمل الظر ينة أي: يف أول لنةد، ومنا  ينل  ن التقندلر: من  ت سني  أول لنةد  ألن 
( ال تنندخل ال مننان، و اننا لنندخل ال مننان )ُمننذ، وُمنننذ( مننردود لفثننرة و ةعننه يف التن لننل  ُ  ﴿)ِمنن   َّلُلَّ

ٗ  ل  م  ل ُهة َق
َ ۚۡ  ٱۡل  َعةُ ﴿، و (3)﴾َمُهۢة َبع  ل لمل ةُ ُهة ََم ُم ٱۡل  لَمت  و(5)"(4)﴾إَُذِ نلم َُي لُلصَّ

( تندخل علنى ال منان لفثنرة و ةعنه يف التن لنل هنة الصنةام يف  ويف كيد السعد على أن )ِم  
 رأي البا ثو

 
 

 

                                 
 و100، م  اآللة: التةبةسةرة ( 1)

تفسننننننري ، و 1/42للسننننننريايففتننننننام الشننننننرح ، و 11/601تفسننننننري اللننننننوي، و 1/366لنظننننننر: معنننننناين القننننننرآن ل خفننننننش( 2)
، والفتنننام 2/660، والتبينننان1/306، واإلنصننناف3/03احملنننرر النننةجي ، و 11/44، والتفسنننري البسنننيط5/44الثعلننني
، 2/646، وشنرح الفا ينة3/131، وشنرح التسنهيل0/260وتفسري القنر ي، 3/116، وشرح املفصل3/320الفرلد

أوضننا ، و 6/121النندر املصننةن، و 300، واجلننىن11/116التننذليل، و 5/504، والبحننر احملننيط254وشننرح ابنن  الننناظم
شنننرح ، و 3/500، واملقاصننند الشنننا ية10/206اللبنننام، و 3/15، وشنننرح ابننن  عقينننل4/136، واملدنننين3/14املسنننالك
 و3/66، ومعاين النحة6/14، وروح املعاين2/460، واهلمع2/60األمشةين

 و4 :م  اآللة ،الرودسةرة ( 3)

 و4 :اآللةم   ،اجلمعةسةرة ( 4)

 و333(: 1) اشية السعد( 5)
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م لمَّ ﴿ كقةله تعاا:  اً  مانوهلا معان كثرية منها: انتهاء الدالة : إلى ــــ2 تُمٱ
َ
َيرَم إََُل ِ ُ ن ٱلص  ِ 

َاااَ ُِم إََُل ﴿ كقةلنننه تعننناا:  اً ومفانننن ،(1)﴾ٱَّلَّ اااُ    اااُدُ  ٱم  ُاااَة ٱل َمس  اااُدُ  ه   ٱل َمس 
و َصر 

َ ۚۡ ﴿ :تعناا كقةلنهواملعية  ، (2)﴾ٱۡل  م  تلُكل اََٰ ه 
َ
م  إََُلَٰٓ ِ تلَمل اََٰ ه 

َ
ن ِ للٓمِ َل

 
أي منع  ،(3)﴾َمََل تَأ

م   ﴿: ةله تعاا  األول ، وم(4)، و ري ا م  املعاينأمةالفم َ اُ ََكل
َ
م  َمي امَ كل ُل ن مل ُساللمِ فَٱغ 

 :(6)و د جاء يف   ادهتا  ةالن (5)﴾ إََُل ٱل َمَ ِفُقُ 
األول: أهنا تفيد معىن الدالة مللقاً، و يها خيف م   يث دخةل منا بعندها  يمنا  بلهنا   
 وعدمهو
 الثاين: أهنا مبعىن )مع( أي: مع املرا وو  

 و(6)") ا( تفيد معىن الدالة مللقاً  ي:" ال ال خمشر 
ألن املشننهةر من  كنيد أ مننة اللدنة أهنننا    نال السنعد:" منن   نري داللنة علننى الندخةل وا نروج

و ال ملننا   ، جننا  أن تقننع علننى أول احلنند وأن تتة ننل يف املفننان لفنن   تنننع اونناو ة ،النتهنناء الدالننة
وبعضنهم  ، منال بعضنهم  ا االشن ام اللفظني ،كان  الة  م  هاهنا ورد اسنتعماهلا يف املعنينن

ومنا أدى  ، ا ما وجد م  كثنرة االسنتعمال اً وبعضهم  ا عدد الدخةل نظر  ، ا ظهةر الدخةل
و ّصننل بعضننهم بنن ن  ،أو لة نن  علننى أوهلننا ، ليننه نظننر  منن  أن كمننال الدالننة أن لةصننل  ا آخرهننا

                                 
 و106 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 1)

 و1 :م  اآللة ،اإلسراءسةرة ( 2)

 و2 :م  اآللة ،النساءسةرة ( 3)

 و1/404، واملدين 305، واجلىن 00، ورص  املباين262، واأل هية65لنظر معاين) ا( يف:  روف املعاين (4)

 و6 :م  اآللة ،املا دةسةرة ( 5)

تفسنننننننري ، و 2/260، ومعننننننناين القنننننننرآن للنحنننننننا 2/153معننننننناين القنننننننرآن لل جننننننناج، و 0/104تفسنننننننري اللنننننننويلنظنننننننر:  (6)
، 1/610الفشننناف، و 2/22، وتفسنننري البدنننةي2/16، وتفسنننري السنننمعاين6/264، والتفسنننري البسنننيط4/26الثعلننني

، 2/410الفرلننند الفتنننام، و 1/421التبينننانو  ،1/356اللبنننامو ، 11/303، ومفننناتيا الدينننب2/161واحملنننرر النننةجي 
البحننننر ، و 1/424، وتفسننننري النسننننفي2/116تفسننننري البيضنننناوي، و 6/06وتفسننننري القننننر ي، 4/463وشننننرح املفصننننل

تفسنننننننننننري ، و 6/220، واللبنننننننننننام6/26، واملدنننننننننننين4/200املصنننننننننننةن ، والننننننننننندر11/244، والتنننننننننننذليل4/100احملنننننننننننيط
 و3/243، وروح املعاين2/21، و تا القدلر3/10و رشاد العقل، 2/556النيسابةري

 و1/610الفشاف( 6)
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م﴿ :هنا  ني تندخل مثنلصدر الفيد  ن ت لتناول الدالة  ذكرُها ملد احلفم  لي تُمٱ
َ
َيرَم  لمَّ ِ ُ ن ٱلص  ِ

م  إََُل ٱل َمَ ِفُاقُ  ﴿و ن تناوهلنا كمنا يف  ،(1)﴾إََُل ٱَّلَّ ُ    َ اُ ََكل
َ
م  َمي مَ كل ُل ن مل ُسللمِ  (2)﴾ فَٱغ 

 ذ تندخل  ،لني  علنى   ي نه اً وهنذا ألضن ،حتت احلفنم يً  ذكرها إلسقاك ما وراءها  يبقى داخ
 و(3)" يف  رأته  ا سةرة كذا ، ا آخر  رأت القرآن  :يف مثل

ولظهننر منن  كننيد السننعد أنننه ذهننب  ا القننةل األول منن   ننري داللننة علننى النندخةل وا ننروج، 
وهة ما ذهب  ليه ال خمشري ب ن) ا( تفيد الدالة مللقاً، ودخةهلا يف احلفم وخروجها أمر لدور 

 و (4)مع الدليل، ولي  يف اآللة دليل على وا د منهما
من  ذهب أبة  يان  ا أنه  ذا ُعدمت القرلنة مُحل على األكثر، م ذكنر أن من  النحنةلن و 

ذهننننب  ا أنننننه داخننننل، ومنننننهم منننن  ذهننننب  ا أنننننه  ننننري داخننننل، وهننننة الصننننحيا وعليننننه أكثنننننر 
 و(5)احملققن
و فنن  القننةل: بنن ن ) ا( تفينند انتهنناء الدالننة منن   ننري دخننةل مننا بعنندها ملننا  بلهننا وألنننه  ذا  

 بعدها ملا  بلها وجب يف آلة الصياد حتقو دخةل الليلودخل ما 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 و106 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 1)

 و6 :م  اآللة ،املا دةسةرة ( 2)

 و253 (:1 اشية السعد)( 3)

 و1/610الفشاف (4)

 و4/100البحر احمليط (5)
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الفاف املفردة ت يت جنارة و نري جنارة، واجلنارة تن يت  ر ناً وا ناً، و نري اجلنارة ـــــ )الكاف(: 3
ومنذهب سنيبةله أن كناف التشنبيه ال تفنةن ت يت ضنمرياً، والفناف اال ينة اجلنارة مراد نة )مثنل(، 

أنننه زننة  أن تفننةن وأجننا  كثننري منن  النحننةلن منننهم األخفننش، والفارسنني  ،الضننرورة،  ال يف ا نناً 
، لننذا اختلنن  النحةلننةن يف (1)مننرل  ننإذا  لننت:  لنند كاألسنند ا تمننل األ االختيننارو يف وا نناً   ر نناً 

َك َزبٱَك ﴿ : ةلنه تعناانل الفاف يف  َُ  َ خ 
َ
ُ َكَمرٓ ِ َق 

علنى أ نةال كثنرية  (2)﴾ُهۢة بَي تَُك بُٱم 
 :(3)اً منهانذكر بعض
 أي: ثبةتناً  كمنا أخرجنك أن الفاف نعت ملصدر نذوف تقدلر : األنفال ثابتة هلل ثبةتناً ننن 1

 وباحلو كإخراجك م  بيتك باحلو

 نصننب، املعننىن األنفننال ثابتننة لننك مثننل  خننراج (كمننا)مةضننع الفنناف يف ننننن  ننال ال جنناج: "2
مر اهلل يف الدنا م كمنا مضنيت علنى امم أل، ومثله  ةل الفراء: " (4)"ربك  لام م  بيتك باحلو

 و(5)"خمرجك وهم كارهةن
: لنننة: كمنننا أخرجنننك ربنننك،  نننال الفسنننا يأننننه متعلنننو مبنننا بعننند  تقننندلر : زادلةننننك  ادنننننن 3

كمننأ أخرجننك ربننك منن  )قنندلر: والت (زادلةنننك يف احلننو)تتعلننو مبننا بعنند  وهننة  ةلننه:  (لفننافا)
 ولفرهةن القتال وزادلةنك  يهعلى كر   رلو م  املؤمنن كذلك هم  (بيتك باحلو

 الفاف يف مةضع ر ع، والتقدلر: كما أخرجك ربك  اتقةا اهلل ك نه ابتداء وخووننن 4

                                 
، واملقاصند 3/25، وشنرح ابن  عقينل3/22، واملدنين60اجلنىن النداين و ، 145 رصن  املبناين، و 1/400الفتنام لنظر:( 1)

 و   2/446، واهلمع2/46وشرح األمشةين ،3/662الشا ية
 و   5 :م  اآللة، الاألنفسةرة ( 2)

معنننناين القننننرآن ، و 11/34تفسننننري اللننننوي، و 1/345، ومعنننناين القننننرآن ل خفننننش1/403لنظننننر: معنننناين القننننرآن للفننننراء( 3)
فسنري الت، و 1/304مشفل  عرام القنرآن، و 4/324تفسري الثعلي، و 2/40، و عرام القرآن للنحا 2/400لل جاج
، والفتام 2/616، والتبيان15/456، ومفاتيا الديب2/501، واحملرر الةجي 2/146الفشاف، و 10/25البسيط
، 6/61، واملدننننننننين 5/554، والنننننننندر املصنننننننةن5/262، والبحنننننننر احملنننننننيط6/366وتفسنننننننري القننننننننر ي، 3/106الفرلننننننند
، 2/320، و ننتا القنندلر4/5 رشنناد العقننل، و 1/555والسننراج املنننري، 3/360تفسننري النيسننابةريو ، 4/450واللبننام

 و 5/150وروح املعاين

 و2/400لل جاج معاين القرآن  (4)

 و      1/403للفراء  معاين القرآن (5)
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والتقننندلر:  سنننمتك  ،و ننند  نننذف ذلنننك املبتننندأ وخنننو  ،صنننفة  نننو مبتننندأ )الفننناف( أننننننن 5
 و اً الدنا م  و كما كان  خراجك  ق

صنننلحةا ذات بيننننفم ذلفنننم خنننري لفنننم كمنننا ، واملعنننىن: وأالفننناف يف مةضنننع ر نننع ألضننناً نننننن 6
  أخرجك،  الفاف نعت  و ابتداء نذوفو

 خو ابتداء نذوف تقدلر : هذ  احلال كحال  خراجكو اأهن على أهنا يف نل ر ع ألضاً ننن 6
تقدلر: والنذي أخرجنك، ولفنةن  ةلنه مبعىن الذي، وال (ما)أن الفاف مبعىن واو القسم وننن 0

 ووهذا  ةل أيب عبيدة ،سمجةام الق (زادلةنك)
على أننه  (الفاف)أن لرتفع نل  :أ د ا :كما أخرجك ربك  يه وجهان  ال ال خمشري:"

والثنناين: أن لنتصننب علننى أنننه صننفة و هننذ  احلننال كحننال  خراجننك :نننذوف تقنندلر  أخننو مبتنند
وثبتت منع   األنفال استقرت هلل والرسةل، ي:األنفال هلل والرسةل أ :مصدر الفعل املقدر يف  ةله

 و(1)"مثل ثبات  خراج ربك  لام م  بيتك وهم كارهةن كراهتهم ثباتاً 
 فننل األ ننةال ال ختلننة منن  تقنندلرل : النصننب والر ننع، والةجننه املختننار عننند السننعد هننة الر ننع، 

ألن الناصننننب بعينننند والفاصننننل    ال خفنننناء يف أن األوجننننه هننننة الر ننننع[ أن لنتصننننب  يننننث  ننننال:"]
 و(2)"كثري

 مبتندأ ننذوف الر نع علنى أننه خنويف أن الفناف نلنه  نةل السنعد و نري   و يل البا نث  ا
 و  لبعد الناصب وكثرة الفةاصل ال  خراجكمثل تقدلر  هذ  احلال 

ااااااا﴿ ومننننننننه منننننننا جننننننناء  يف  ةلنننننننه تعننننننناا:ــــــــــ  َزا َقتَمااااااار وَم ه  م 
َ
 ر َكاااااااََۖتلَُكۡ َمِ

 :(4)جاء  يه وجة   عرابية هي قد  و(3)﴾َءَِخ ُبَة 
 

                                 
 و2/146الفشاف (1)

 و316(: 1 اشية السعد)( 2)

 و20 ، اآللة:الدخانسةرة ( 3)

، 2/656قننننننننرآن، ومشننننننننفل  عننننننننرام ال4/06، و عننننننننرام القننننننننرآن للنحننننننننا 4/426لنظننننننننر: معنننننننناين القننننننننرآن لل جنننننننناج (4)
 وتفسنننننري القنننننر ي، 5/566، والفتنننننام الفرلننننند2/1146، والتبينننننان26/660، ومفننننناتيا الدينننننب4/266والفشننننناف

، 4/623، والنندر املصننةن4/402البحننر احملننيط، و 3/241، وتفسننري النسننفي5/101تفسننري البيضنناوي، و 16/134
 و   13/122، وروح املعاين4/650، و تا القدلر0/62، و رشاد العقل16/322واللبام
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 و(1)ال جاجهة  ةل مضمر أي: األمر كذلك، و  ملبتدأ ف مر ةعة احملل خواً الفا األول:  
اً، الفنناف منصننةبة علننى معننىن: مثننل ذلننك اإلخننراج أخرجننناهم منهننا وأورثناهننا  ةمنن الثنناين:  

 .(2) اله ال خمشري
 و(3)، أي: تركاً كذلك،  اله أبة البقاءلل م احملذوف نعتاً  أن تفةن الثالث:  

كننذلك الفنناف منصننةبة علننى معننىن: مثننل ذلننك اإلخننراج أخرجننناهم منهننا  ننال ال خمشننري:"  
 و(4)"وأورثناها أو يف مةضع الر ع على األمر

ولقةل السعد:"]الفاف منصةبة[ على املصدر لفعل نذوف عل  علينه )وأورثننا(، وذلنك 
 و(5) شارة  ا نف  مصدر ذلك الفعل"

نه ال اتاج  ا ت ولل،  الفاف ومما سبو ذكر  لرجا البا ث ما ذهب  ليه السعد  أل
 منصةبة بفعل لفسر  ما بعد و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 و4/426معاين القرآن لل جاج( 1)

 و4/266الفشاف( 2)

 و2/1146التبيان( 3)

 و4/266الفشاف (4)

 و621(: 2) اشية السعد( 5)
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 التي تعمل عمل )كاى(: الحروف الناسخة
 و د و ع اختيف يف  قيقتها على النحة اآليت:الت:  ــــ 1
أهننننا كلمتنننان ال النا ينننة والتننناء لت نينننث اللفظنننة كمنننا يف ءنننت وربنننت و انننا وجنننب حترلفهنننا  و1

 وهةراللتقاء الساكنن  اله اجلم
أهنا يف األصنل مبعنىن  :أ د ا :أهنا كلمة وا دة  عل ما  م اختل  هؤالء على  ةلن و2
لتحركها وانفتاح ما  بلها وأبدلت  بفسر الياء  قلبت الياء ألفاً  (لي )أن أصلها  :والثاين ،نقص

 والسن تاءً 
 ،لنه أبنة عبيندةالنا ية والتاء  ا دة يف أول احلن  ا (ال)أهنا كلمة وبعم كلمة وذلك أهنا  و3

 وواب  اللراوة
 كما جاء االختيف يف عملها على النحة اآليت:  
 وأهنا تعمل عمل لي  وهة  ةل اجلمهةر و1
 و(1)وهة مذهب األخفشأهنا تعمل عمل  ن  تنصب االسم وتر ع ا و  و2
 ننإن وليهننا مر ننةع  مبتنندأ  ننذف خننو  أو منصننةم  مفعننةل لفعننل  أهنننا ال تعمننل شنني اً   و3

 ألضاًو ل خفشنذوف وهذا  ةل 
أن لنذكر بعندها أ ند املعمنةلن، وعلى كل  ةل ال لنذكر بعندها  ال أ ند املعمنةلن والدالنب 

 وأن لفةن احملذوف هة املر ةعو 
ال يف لفظننة احلننن وهننة  ا  نننص الفننراء علننى أهنننا ال تعمننل يف معمةهلننولظهننر ألضنناً اخننتيف 

 و(2) احلن و يما راد هوذهب الفارسي ومجاعة  ا أهنا تعمل يف ،ظاهر  ةل سيبةله
 

                                 
 و3/360، واملدين400لنظر: اجلىن( 1)

، 1/04، واإلنصنناف1/324، وشننرح الفتننام للسننريايف64، و ننروف املعنناين1/45، واألصننةل1/56لنظننر: الفتننام( 2)
، وشننننننننرح 1/364، وشننننننننرح التسننننننننهيل1/423، وأمننننننننايل ابنننننننن  احلاجننننننننب2/122رح املفصننننننننل، وشنننننننن1/506والبننننننندلع
، وتةضنننننننيا 405، واجلنننننننىن4/206، والتنننننننذليل3/1210، وارتشننننننناف الضنننننننرم1/406، واللمحنننننننة1/442الفا ينننننننة
، 1/266، وشنننرح األمشنننةين1/314، وشنننرح ابننن  عقينننل1/215، و رشننناد السنننالك3/356، واملدنننين1/511املقاصننند

 و1/254، ومعاين النحة1/604، والنحة الةايف1/450مع، واهل1/260وشرح التصرلا
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َِ ُحاانَي َهَااار    ﴿ و نند تعننددت وجننة  اإلعننرام يف  ةلننه تعنناا: ََل علننى النحننة  (1)﴾ مَّ
 : (2)اآليت
، وال تعمنل  ال يف ومَّ  مّ نا ية مبعىن لني ، والتناء م لندة  يهنا ك لادهتنا يف رُ  (ال)أن األول:   

والت احلننن  والتقنندلر:مر ةعهننا األ مننان خاصننة  ننة: الت  ننن، والت أوان، واألكثننر  ننذف 
  ن مناصو

ا هنا، وخوهنا مقندر  ( نن منناص) يفنةن  تعمل عمل ) نَّ( النا ية للجنن ،أهنا الثاين:   
 وتقدلر : والت  ن مناص هلم

أي: الت أرى  ننن مننناص هلننم  ( ننن مننناص) نننننننننل ناصننباً  مقنندراً الثالننث: أن بعنندها  عنني ً   
 ومبعىن: لست أرى ذلك

والت هنني ال املشننبهة بلنني ،  لنندت عليهننا تنناء الت نيننث كمننا  لنندت علننى  "ال خمشننري: ننال 
رم، وم للتةكيننند، وتدنننري بنننذلك  فمهنننا  ينننث ت تننندخل  ال علنننى األ ينننان وت لنننو   ال أ ننند 

 و(3)" اً مقتضيها:  ما االسم و ما ا و، وامتنع برو  ا مجيع
أن اسننم )ال( مضننمر مسننتف  يف )لنني ( [  هبنناد وت لننو   ال أ نند مقتضننيها  ننال السننعد:"] 

لفنننه لضننمحل باإلمجنناع علننى أن احلننرف ال لضننمر  يننه، و ن شننابه الفعننل، بننل االسننم نننذوف، 
وهة الشا ع الفثري، وأما برو  االسم و ذف ا و مثنل: والت  نُن منناص بنالر ع  قلينل جنداً، 

ر نننع االسنننم ونصنننب وأمنننر  علنننى رأي ا لينننل وسنننيبةله ظننناهر، أي: الت  نننن منننناص  اصنننًي، ب
 ا و، وأما على رأي األخفش، أي: الت  ن مناص كا   بر ع اال ن على أهنما مبتدأ 

 

                                 
    و3 :م  اآللة ،صسةرة ( 1)

، و عنننرام القنننرآن 4/320معننناين القنننرآن لل جننناج، و 20/14تفسنننري اللنننوي، و 2/442لنظنننر: معننناين القنننرآن ل خفنننش( 2)
 ،4/424، وتفسننننننري السننننننمعاين14/145التفسننننننري البسننننننيط، و 2/623، ومشننننننفل  عننننننرام القننننننرآن3/303للنحننننننا 

، 5/406، والفتنام الفرلند2/1046، والتبينان26/366، ومفناتيا الدينب4/442، واحملنرر النةجي 4/61الفشافو 
، والنننندر 4/136البحننننر احملننننيط، و 3/144، وتفسننننري النسننننفي5/23تفسننننري البيضنننناوي، و 15/146وتفسننننري القننننر ي

، 4/402ا القننندلر، و نننت6/214 رشننناد العقنننل، و 5/502تفسنننري النيسنننابةري، و 16/366، واللبنننام4/346املصنننةن
 و12/156وروح املعاين

 و4/61الفشاف( 3)
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وخننننننو  نننننني لسننننننتقيم  ال علننننننى أن )ال( مبعننننننىن )لنننننني (  ال أهنننننننا ت تعمننننننل كمننننننا هننننننة اللدننننننة 
 و(1)التميمية"

 ومنننن  خننننيل كننننيد السننننعد لتبننننن للبا ننننث أنننننه ل خننننذ بننننالقةل األول يف أن مر ننننةع )الت(
 نذوف  ألن احلرف ال لضمر  يه، وهة األ رم يف نظر البا ثو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 و536(: 2) اشية السعد( 1)
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 (:وأخواتها الحروف الناسخة )إى  
ـــ )إى (: 1 منن  العةامننل الداخلننة علننى اجلملننة اال يننة احلننروف الناسننخة، و ذا اتصننلت )مننا( ـــ

اهلنا، وأجنا  بعنم النحناة هبذ  احلروف منعتها ع  العمل   ال )ليت(   جا  النحاة  عماهلنا و  
 ، وبعنننم املعنننربن أعمنننل ) نَّ(  يمنننا بعننندها منننع اتصننناهلا(1) لنننادة )منننا( بعننند ) نَّ، وأنَّ، ولفننن َّ( 

َُنُب ُ ﴿ بنننننننن )ما( ومنه  ةله تعاا: 
َم َمَم َم ٱۡل  مل ٱل َمي َتَة َمٱدلَّ َم َعلَي كل َمر َح َّ  ينث  (2)﴾ إُنَّ

 :(3)ورد  يها اآليت
أن )مننننا( كا ننننة عنننن  عمننننل ) نَّ( والفعنننننل ) ننننرَّد( مبننننين للفاعننننل، وعليهننننا القنننننراءة، األول:   

و)امليتة( مفعةل به منصةم، و)ما( عل  عليها والعامل الفعل ) نرَّد(، ويف  نراءة نسنبت البن  
واملةصننةل وصننلته يف نننل  ه( بر ننع ) امليتننة( علننى أن )مننا( مةصننةلة مبعننىن الننذي،152أيب عبلننة )
 والتقدلر:  نَّ الذي  رمه عليفم امليتُةو خوهاو (امليتة)و  ( ن)نصب اسم 

أن تفةن مةصنةلة،  وجهن، أ د ا: (ما)حتتمل للمفعةل  )ُ رِّد( مبنياً الثاين: على  راءة   
 مفعةل )ُ رِّد( القا م مقاد الفاعل ضمري مستف  لعةد على )ما( املةصةلة، و)امليتة( خو ) ن( 

 والفعل )ُ رِّد( مبين للمفعةلو ،، و )امليتة( مفعةل ما ت لسم  اعلهأن تفةن )ما( كا ة والثاين:
أو )َ نننُرَد(،  اعنننل  (امليتنننة)، وكا نننةتفنننةن   :، حتتمنننل )منننا( وجهنننن(دَ رُ َ نننالثالنننث: يف  نننراءة )

 خوهاوو)امليتة( ، ( ن)وهي اسم )ما(  مةصةلة، والفاعل ضمري لعةد على
 

                                 
شننرح الفا يننة و  ،4/514، وشننرح املفصننل1/540، والبنندلع2/460، وشننرح الفتننام للسننريايف1/232لنظننر: األصننةل( 1)

، وشننننننننننرح ابننننننننننن  5/120، والتنننننننننننذليل2/563، واللمحننننننننننة2/40، والفنننننننننننا 124وشننننننننننرح ابنننننننننن  النننننننننننناظم ،1/464
 و1/325، ومعاين النحة1/514، واهلمع1/311،وشرح األمشةين1/364عقيل

 و163 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 2)

تفسنننننري ، و 1/40، و عنننننرام القنننننرآن للنحنننننا 1/242، ومعننننناين القنننننرآن لل جننننناج1/100لنظنننننر: معننننناين القنننننرآن للفنننننراء( 3)
، و عنرام القنراءات 5/141، ومفناتيا الدينب1/234، واحملنرر النةجي 1/116مشنفل  عنرام القنرآن، و 2/43الثعلي
، والندر 2/110حملنيط، والبحنر ا2/216وتفسري القر ي، 1/433، والفتام الفرلد1/140، والتبيان1/226الشةاذ
 و1/145، و تا القدلر3/160اللبام، و 4/66، واملدين2/235املصةن
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لفاعننل، وُ ننرِّد علننى البننناء للمفعننةل، وَ ننُرد بننة ن   ننرجل )َ ننّرد( علننى البننناء ل  ننال ال خمشننري:"
 و(2)"(1)كرد

 ننال السننعد:"  ةلننه: ] ننرجل ) ننرَّد( علننى البننناء للفاعننل[ مننع نصننب امليتننة هنني القننراءة و)مننا(  
كا ننة، ومننع ر عهننا شنناذة، و)مننا(  ين ننذ مةصننةلة، أي: الننذي  رمننه اهلل علننيفم هنني امليتننة، وأمننا 

فعننةل أو) ننرد( بننة ن )كننُرد(  امليتننة ر ننع ال ننري، و)مننا( حتتمننل علننى  ننراءة )ُ ننّرد( بلفنن  املبننين للم
 و(3)الةجهن، ورجحت الفا ة باعتبار سنة الفتابة، واملةصةلة بإبقاء ) نَّ( عاملة"

واملختار عند البا ث الةجه األول ب ن )ما( كا ة  لدخةل ) نَّ( على اجلملة الفعلية، وعدد 
 خمالفة القاعدة النحةلةو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
ع  بعضهم، ونسبت الب  أيب  10لةله، ور ع امليتة، و)ما( مبعىن الذي: خمتصر اب  خا)َ ّرد( على البناء للفاعل راءة  (1)

، وبننننني نسنننننبة يف معننننناين القنننننرآن 1/145، و نننننتا القننننندلر2/110، والبحنننننر احملنننننيط2/216عبلنننننة يف: تفسنننننري القنننننر ي
نسننننبت البنننن  أيب ال ننننناد يف خمتصننننر ابنننن   علننننى البننننناء للمفعننننةل( ُ ننننرِّدو و ننننراءة )1/215، والفشنننناف1/102للفننننراء
 و1/145، و تا القدلر2/110ر احمليط، والبح2/216يتفسري القر ، وأليب جعفر يف 10خالةله

 و1/215الفشاف( 2)

 و2/455حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري، مرجع سابو،  (3)
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 ت يت مبعىن ال جي مثل: لعل اهلل لرمحنا، واإلشفاق مثل: لعل العندو  (1)وهلا معان لعّل:ـــــ 2
َل  ﴿ لقدد، والتعليل كقةله تعاا: امََل َهل  وَام  ا َفقل َۡ َ ار لَّعَ َّلَّ ُا  م  

َ
، (2)﴾ لَّاهل  َيَتاَككَّ ل ِ

َٰٓ ﴿ واالستفهاد كقةلنه تعناا: َّّ زُبَك لََعلَّهل  ََاََّّ ، و ند اختلن  املعربنةن يف معناهنا (3)﴾ َمَهر َل  
م  ﴿ : ةله تعناايف  ٗ لُكل ََُة ُهة َقا َِّ م  َمٱ ُي َخلََقكل َِّ مل ٱ ن َزبَّكل مِ ٗل ل َمر ٱنلَّرسل ٱع  يٱ

َ
أ َيَٰٓ
مَن  م  َتتَّقل  : (5)على أ ةال (4)﴾لََعلَّكل

 األول: أهنا لل جي واإل ماع، أي: ا علةا ذلك على الرجاء واللمعو  
 اين: أهنا للتعليل، أي: كي تتقةاو الث  
 .ا علةا ذلك متعرضن ألن تتقةا ، أي:للشيءالثالث: أهنا للتعر    

 و(6)"لفرمينو ولعله لهينين أو اإلشفاقو تقةل: لعل  لداً  يولعل لل ج  ال ال خمشري:"
 ي[ ضنننبط هننذا الفننيد أن )لعنننلَّ( مةضننةع لتة نننع نبننةم وهنننةولعنننل لل جننو ننال السننعد:" ]

و ند لفنةن  ،، والتة نع علنى النةجهن  ند لفنةن من  املنتفلم(اإلشنفاق)أو مفنرو  وهنة  ( جيال)
و ند ورد )لعنلَّ( يف القنرآن  ،و د لفةن م   ري ا كما تشهد به مةارد االستعمال ،م  املخا ب

،  ما ألنه كيد الفرمي الذي ال  نرق بنن   ماعنه وج منه مصنةل لإل ماع أي لإللقاع يف اللمع
ع  ينننه، أو ألننننه كنننيد العظنننيم النننذي لناسنننبه اال تصنننار يف املةاعيننند املقلنننةع بإ ا هنننا علنننى امللمنننة 

النننتفلم بفلمنننة )لعنننل، وعسنننى( كمنننا هنننة دأم امللنننةم والعظمننناء، أو ألن  ينننه اإل ننناء  ا أننننه ال 
 لنبدي أن لتفل العباد  ي كةا االجتهاد يف العبادةووو

                                 
، 3/1240الضننننرم، وارتشنننناف 2/4، وشننننرح التسننننهيل216، واأل هيننننة30معنننناين )لعننننلَّ( يف:  ننننروف املعنننناينلنظننننر ( 1)

 و    3/1241، و هيد القةاعد3/516، واملدين 1/523وتةضيا املقاصد، 564، واجلىن5/5ليلوالتذ

 و44، اآللة:  هسةرة ( 2)

 و3 ، اآللة:عب سةرة ( 3)

 و21 ، اآللة:البقرةسةرة ( 4)

، 1/56، وتفسننري السننمعاين2/214، والتفسننري البسننيط1/40، ومعنناين القننرآن لل جنناج1/306تفسننري اللننويلنظننر:  (5)
، وشنننننننننننرح 1/104، والفتنننننننننننام الفرلننننننننننند2/334ومفننننننننننناتيا الدينننننننننننب، 1/41، والفشننننننننننناف1/43تفسننننننننننري البدنننننننننننةيو 

، 1/104، والندر املصننةن1/155البحنر احملننيط، و 1/62تفسنري النسننفي، و 1/226وتفسنري القننر ي، 4/560املفصنل
 و1/100روح املعاين، و 1/145، وتفسري الثعالي1/101تفسري النيسابةري، و 1/411واللبام

 و1/41افالفش (6)
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إل مننناع منننع التحقينننو، والتعبنننري عننن  التحقينننو واحلاصنننل أن )لعنننلَّ( يف مثنننل هنننذ  املةاضنننع ل 
أو ليفنننةن علنننى دأم كنننيد  بلرلنننو اإل مننناع  منننا ليننندل علنننى أننننه ال خلننن  يف   مننناع الفرمننناء،

العظمنننناء، أو لتنبيننننه العبنننناد علننننى أن ال لتفلننننةا، ولنننني  معننننىن العلنننن  أن )لعننننل(  مننننا أن زننننيء 
 لإل ماع مع التحقيو، أو لإل ماع بدون التحقيو على ما ُوِهمو

باجلملة  لما كان ما بعد )لعل( اإل ماعية  لعي احلصةل، وما  بلها مما لناسنب أن لعلنل و 
به ذلك احلصةل ميث لفةن أعين منا بعندها مبن لنة الدنر  ملنا  بلهنا،  عنم ابن  األنبناري ومجاعنة 
م  أ مة العربية أن )لعل(  د تفةن مبعىن )كي(،  إ محلنةا علينه كنل صنةرة امتننع  يهنا ال جني 

ااامَن  ﴿ء كاننننت   ماعننناً مثنننل: سنننةا لُنل  ُ ااام  تل ااام   ﴿ ، أو ال مثنننل:(1)﴾لََعلَّكل  لََعلَّكل
مَن  كل ل منَ  ﴿، و(2)﴾تَش  م  َتتَّقل ، ورد  املصن  ب ن مجهةر أ منة اللدنة ا تصنروا يف (3)﴾لََعلَّكل

ممنا بيان معناها احلقيقي على ال جي واإلشفاق، وب ن عدد صنلة ها ونرد معنىن العلينة والدرضنية 
و ع عليه االتفاق، أال ترام تقةل: دخلت على املرلم كي أعةد ، وأخذت املاء كي أشربه، وال 

 وتصا )لعل(
ها؟  لنت: ليسنت ممنا اليت يف اآللة ما معناها وما مة ع (لعلننننن ) ان  لت:    ال ال خمشري:"

 و(4)"ذكرنا  يف شيء
هنة ظناهر، وال لل جني، أمنا من  [ لعين ليسنت لإلشنفاق و ليست مما ذكرنا  يف شيء  ةله:]

جهة ا الو  يستحالته، وأما من  جهنة املخلنة ن   هننم ت لفةننةا  نال ا لنو عناملن بنالتقةى 
 إ لرجةهنا، وال لإل مناع ألننه  انا لفنةن  يمنا لتة عنه املخا نب ولر نب  ينه، وال لنالنه  ال من  

  جيوووجهة املتفلم، والتقةى بالعف ، ولفنها استعارة م  معىن ال
[  ننإن  يننل: هننذا اعنن اف بنن ن )لعننل( ليسننتييء علننى أ صننى  الننات العبننادة خلقفننم  ةلننه:]

[و  لننا: بنل هنة أخنذ باحلاصنل خلقفنم لفني تتقنةاللتعليل ومبعىن )كني(، وكنذا  ةلنه بعند ذلنك ]
بعننند تقرلنننر االسنننتعارة، وجعنننل )لعنننل( ملنننا لشنننبه ال جننني  ألن خلقهنننم منننع  رادة التقنننةى يف معنننىن 

                                 
 و104سةرة البقرة، م  اآللة:  (1)

 و 52 :، م  اآللةالبقرةسةرة  (2)

 و21 ، م  اآللة:البقرةسةرة ( 3)

 و1/42الفشاف (4)
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ألجننل التقننةى، وكننذا يف كننل مننا لننرد يف هننذا الفتننام منن  تفسننري )لعننل( مبعننىن )كنني( أو خلقهننم 
 اإلرادة  لينتبه لذلكو

 إن  يل: عند أصحابنا ال لصا تفسنريها مبعنىن اإلرادة السنتل امها و نةع املنراد، وال بالتعلينل 
 يف كننننيد  بننننالدر ،  مننننا لصنننننعةن بنننننننن )لعننننل( الةا عننننة -تعنننناا–عننننند منننن  لنفنننني تعليننننل  عننننل اهلل 

 عند امتناع محلها على ترجي العباد؟و  -تعاا-اهلل 
 لنا: زعلةهنا للللب وهة ال لستل د و ةع املللةم على منا تقنرر يف الفنيد من  أن الللنب 
 ننننري اإلرادة، علننننى أن منننننع التعليننننل بننننالدر  العا نننند  ا العبنننناد بعينننند جننننداً ملخالفتننننه كثننننرياً منننن  

 و (1)"النصةص
أن )لعنننلَّ( حتمنننل يف كنننل معانيهنننا علنننى ال جننني يف الشنننيء احملبنننةم،  ولنننذهب البا نننث  ا

واإلشننفاق يف الشننيء املفننرو   ألن األصننل يف الفلمننة أن ال ختننرج عنن  معناهننا بالفليننة، والرجنناء 
محل للمخا بن علنى  لنب الرجناء  -ع  وجل –واإلشفاق متعلو باملخا ب، و)لعل( م  اهلل 

 واإلشفاق  ألن املعىن متعلو هبمو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 و2/246 مرجع سابو،حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري،  (1)
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 ننالةا يف مثننل:   منن  كنناف التشننبيه و ن، وهننة  ننرف مركننب عننند أكثننر النحننةلن :كــ ىّ ــــــ 3 
ه( ب نننه  ننرف  ننري مركننب،  602كنن نَّ  لننداً أسنندأل  ن األصننل  نَّ  لننداً كاألسنند، واختننار املننالقي )

، وتعمننننل النصننننب يف االسننننم والر ننننع يف ا ننننو، وهلننننا معننننان أربعننننة: التشننننبيه، والشننننك، والتحقيننننو
 : ةلننننننننه تعنننننننناا، ومنننننننننه (1)وال لبلننننننننل عملهننننننننا  نننننننند ختفنننننننن  والتقرلننننننننب، ومنننننننن  أ فامهننننننننا أهنننننننننا

َمرۡ  ﴿  َمع  ن لَّم  يَس 
َ
 و(2)﴾َكأ

كمننا يف   ،والضننمري ضننمري الشنن ن :واألصننل ك نننه ت لسننمعها ،َكننَ ن  خمففننة" : ننال ال خمشننري
 و(3)"  ا ناضر السلم تعلة ك ن ظبية: )اللةلل(  ةله

 ،وهنة املشنهةر اً ومر ةعن ،ب لنادة أن اً و نرور  ،بإعمنال كن ن اً وى منصنةب ال السعد:" وظبية لنر 
واجلملنة خنو ضنمري الشن ن  ،و يه االستشهاد  ذ هي مبتدأ لفةهننا يف معنىن املةصنة ة خنو  تعلنة

 و(4)احملذوف"
لظهر م  كيد السعد أنه اختار خو )ك نَّ( املخففة مجلة ا ية  ألنه ال زة  أن لقع ا و 

مننع  ننذف االسننم، و يننل البا ننث اا اختيننار السننعد  ألن الفننيد ال لننتم بنندون اجلملننة  مفننرداً 
 الفعلية )تعلة(و

 
 

                                 
، 2/45، وشنننرح التسنننهيل4/565، وشنننرح املفصنننل1/562بننندلع، وال1/160، واإلنصننناف20لنظنننر:  نننروف املعننناين( 1)

، وتةضننيا 560، واجلنىن5/164، والتنذليل3/126، وارتشناف الضننرم200املبناين ، ورصنن 131وشنرح ابن  النناظم
، 1/333، وشنننننرح التصنننننرلا1/324، وشنننننرح األمشنننننةين1/256، و رشننننناد السنننننالك3/62، واملدنننننين1/541املقاصننننند
 و1/516واهلمع

 و0 اآللة: ، م اجلاثيةسةرة ( 2)

 والبيت بتمامه: و يل: أر م ب  علباء اليشفريو ، عج  بيت الب  صرمي اليشفري،4/206الفشاف (3)
 ك ن  ظبيةأل تَنع ُلة  ا وارِِق السََّلم            تُةا ينا بةجٍه مقسٍَّم  ولةماً 

، وشنرح 4/566ح املفصنلشنر ، و 1/562البندلع، و 1/245، واألصنةل2/134وهة هبذ  الروالة م  شةاهد: الفتام      
، 5/160التننذليل، و 3/1260، وارتشنناف الضننرم132شننرح ابنن  الننناظم، و 1/446شننرح الفا يننة، و 2/46التسننهيل

، وشنننرح 2/404، واملقاصنند الشننا ية3/1360، و هينند القةاعنند1/256، و رشنناد السننالك1/362وأوضننا املسننالك
 و1/150، وشرح أبيات املدين1/516، واهلمع1/333، وشرح التصرلا1/325وشرح األمشةين ،60املفةدي

 و624 (:2 اشية السعد)( 4)
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 :حروف النصب
 وتعمل النصب يف الفعل املضارع بثيثة شروك: وهي  رف جةام وج اء   :إذىــــ 1
 أن تقع يف ابتداء الفيدواألول:     
 والثاين: أن لفةن الفعل بعدها مستقبيً     
 ماًوسَ الثالث: أن تتصل بالفعل بعدها مباشرة  ي لفصل بينهما  اصل  ال أن لفةن  َ     

 وهلا ثيص  االت م   يث  عماهلا و  اهلا: 
 األوا:  ن حتققت الشروك السابقة زب  عماهلاو    
 ، أو جةابناً ا علنى منا  بلهنا بفةننه خنو مبتندأعتمند منا بعندهلالثانية:  ن و عت متةسنلة     

 ون تفرمين  ذن أكرمكو  أنا  ذن أ ةد، مثل: لقسم لشرك، أو جةاباً 
اام  ﴿ : ةلننه تعنناا، ومنننه (1) ن ُسننبقت بننةاو أو  نناء جننا   عماهلننا و  اهلنناالثالثننة:      م  لَمل

َ
ِ

ل ُك فَإُذ   نَُصيب   َُة ٱل مل ِ ِ َلَّ َل ه  تلمَن ٱنلَّارَس نَقُاي  ،  قند اختلن  املعربنةن يف  عماهلنا (2)﴾ؤ 
 :(3)لدا ها على  ةلنو 

 األول: أهنا ملداة يف  راءة العامة لدخةل العا   عليها وهة )الفاء(و  
 الثاين: أهنا عاملة يف  راءة اب  مسعةد، وجةا  ذلك يف  ري القرآنو  

                                 
شنننننننننننرح ، و 2/34، واللبنننننننننننام3/202شنننننننننننرح الفتنننننننننننام للسنننننننننننريايف، و 2/140األصنننننننننننةل، و 2/10املقتضنننننننننننبلنظنننننننننننر:  (1)

ارتشننننننننننننناف ، و 2/12، والفننننننننننننننا 2/022، واللمحننننننننننننة466، وشنننننننننننننرح ابنننننننننننن  النننننننننننننناظم5/126 -4/226املفصننننننننننننل
، 4/6، وشننرح ابنن  عقيننل2/660 رشنناد السننالك، 1/104املدننين، و 3/1230تةضننيا املقاصنند، و 4/1650الضننرم
، والنحنة 3/421 اشنية الصنبان، و 2/363اهلمنع، و 2/364، وشرح التصنرلا264شرح املفةدي، و 3/62واملساعد
 و    4/300الةايف

       و53 ، اآللة:النساءسةرة ( 2)

، و عنننننرام القنننننرآن 2/62اجالقنننننرآن لل جننننن، ومعننننناين 6/153وتفسنننننري اللنننننوي ،1/263لنظنننننر: معننننناين القنننننرآن للفنننننراء (3)
، ومفننننننننناتيا 2/60، واحملنننننننننرر النننننننننةجي 1/522الفشننننننننناف، و 1/200مشنننننننننفل  عنننننننننرام القنننننننننرآن، و 1/214للنحنننننننننا 
، 2/64تفسننري البيضنناوي، و 5/250وتفسننري القننر ي، 2/203، والفتننام الفرلنند1/365، والتبيننان10/103الديننب

 رشننننننننناد ، و 2/366اهلمنننننننننع، و 6/424اللبنننننننننام، و 1/122املدنننننننننين، و 4/6، والننننننننندر املصنننننننننةن3/666البحنننننننننر احملنننننننننيطو 
 و3/55، وروح املعاين1/552، و تا القدلر2/140العقل
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:  ننننإذا ال لؤتنننةا، علنننى  عمننننال  ذا عملهنننا النننذي هننننة (1)و ننننرأ ابننن  مسنننعةد  نننال ال خمشنننري:"
 و(2)"ة العامةالنصب، وهي ملداة يف  راء

 ذن  :[  ذن تنصب املضارع  ذا كانت مستقلة مثنلوهي ملداة يف  راءة العامة ال السعد:"]
و ن  ،أننا  ذن أكرمنك :وتلدنة  ذا كاننت متعلقنة مبنا  بلهنا مثنل ،اً أكرمك يف جةام أنا آتيك  ند

وكنةن  ،او ذا و عت بعد الةاو والفاء العا فة  م  جهنة  صنةل النربط بندوهن ،ت تين  ذن أكرمك
رضني - تعمنل كمنا يف  نراءة ابن  مسنعةد  ،احلر ن لعل  مستقل على مستقل تفةن كاملسنتقلة

يف االرتبنناك  ننإ كنن ن مننا بعنندها منن  تتمننة مننا  بلهننا تفننةن   يً ومنن  جهننة أن هلننا دخنن - اهلل عنننه
اااَك ِإَوذ   ﴿:و ةلنننه تعننناا ،كاملتةسنننلة  تلدنننة كمنننا يف  نننراءة العامنننة َُ ت َٗثلااامَن ُخَل  إَُلَّ ِ َلَّ ََل 

 و(4)" ذن اً ولفةن  فمها  فم املت خرة  يما  ذا  يل  ي لؤتةن النا  نقري ، (3)﴾ وَلُي    
 لظهر م  كيد السعد جةا  عمل ) ذن( بعد الفاء العا فة كما يف  راءة اب  مسعةد 

 ذا  كةن العل  مستقًي، ولذهب البا ث  ا جةا   عماهلا و لدا ها  ألهنا  -رضي اهلل عنه-
، واألجةد  لداء عمل ) ذن( بعد  رف (5)ت بعد واو أو  اء صلا اإلعمال  يها واإللداءو ع

 والعل  الةاو، والفاء ملا عليه أكثر القراء
 
 
 
 
 
 

                                 
، ومفنننننناتيا 2/66، واحملننننننرر الننننننةجي 1/522، والفشنننننناف1/263نسننننننيت البنننننن  مسننننننعةد يف: معنننننناين القننننننرآن للفننننننراء (1)

، 2/62، وبننني نسنننبة يف: معننناين القنننرآن لل جننناج3/666، و اد عبنننداهلل بننن  عبنننا  يف البحنننر احملنننيط10/104الدينننب
 و5/250وتفسري القر ي

 و1/522الفشاف (2)

 و66: م  اآللة سةرة اإلسراء،( 3)

 و220 (:1 اشية السعد)( 4)

 و2/11، واملقتضب3/13الفتام (5)



 القسم األول: اختياراته دراسة حتليلية/ الفصل الثالث: اختياراته يف احلروف

271 271 

 المبحث الثاني: الحروف غير العاملة
ه  ا م مقاد أداة ألن ( ا لف  م  شيءمهمنننننننن ) رف  يه معىن الشرك، مؤول بوهي  :أم اــــ 
و ننال  ،ا  ننرف تفصننيلأمَّننو ننري :  و ننال ابنن  مالننك ،ولننذلك زننام بالفنناء ،شننركالو عننل  الشننرك

بعنننم النحنننةلن:  هننننا  ننند تنننرد  ينننث ال تفصنننيل  ينننه، كقةلنننك: أمنننا  لننند  منللنننوو ولنننذلك  نننال 
 و(1)بعضهم: هي  رف  خبار مضم  معىن الشرك

م  ﴿  ةله تعاا: ـــ من ذلك1 م ل َفَمَ َ َقتمل ر َ مل هَّ
َ
 و(2)﴾َمِ

، و رأ اب  عبنا  الصرفو واألعمش واب  وثام مصرو اً م  ممنةع  )ءةد( اجلمهةر على ر ع
و واحلسنن  وابنن  مصننرو اً  منصننةباً  (ةدءنن)ألعمننش يف روالننة، وعاصننم يف روالننة وابنن  أيب  سننحاق وا
  ري منصرفو منصةباً  هرم  وعاصم ألضاً 
وهننة متعننن عننند اجلمهننةر  ألن و، ، واجلملننة بعنند  ا ننتفننةن )ءننةد( مبتنندأالر ننع  علننى  ننراءة 

وعلنى  نراءة  ال لليهنا  ال املبتندأ  ني زنة   يمنا بعندها االشنتدال  ال يف  لينل كهنذ  القنراءة، (أمنا)
هنندلنا  هنندلناهم النصننب لفننةن )ءننةد( منصننةباً بفعننل نننذوف لفسننر  مننا بعنند ، أي: وأمَّننا ءننةداً 

 و(3) الةا: ألهنا ال لليها األ عال
 ننع أ صنا لة ةعنه بعنند والر  رجل: ءننةد، بنالر ع والنصنب منةنننا و نري مننةن،و ن ": نال ال خمشنري

 و(4)" رف االبتداء
                                 

، 522، واجلننىن46، ورصنن  املبنناين504، وشننرح ابنن  الننناظم144، واأل هيننة64لنظننر معنناين )أمَّننا( يف:  ننروف املعنناين( 1)
واملقاصنننننند  ،4/52وشننننننرح ابنننننن  عقيننننننل، 2/016، و رشنننننناد السننننننالك1/351دننننننين، وامل3/1305تةضننننننيا املقاصنننننندو 

 و4/504، والنحة الةايف6/141الشا ية

  و16 ، م  اآللة:ُ صَِّلتسةرة ( 2)

معننناين القنننرآن ، و 20/403تفسنننري اللنننوي، و 3/26، واملقتضنننب3/14، ومعننناين القنننرآن للفنننراء1/01لنظنننر: الفتنننام( 3)
، 4/1560جنننننامع البينننننان، و 2/641، ومشنننننفل  عنننننرام القنننننرآن4/30، و عنننننرام القنننننرآن للنحنننننا 4/303لل جننننناج

، 2/426، و عننننرام القننننراءات الشننننةاذ2/1125، والتبيننننان1/06، والبنننندلع5/4، واحملننننرر الننننةجي 4/144الفشننننافو 
البحنننننر ، و 3/231، وتفسنننننري النسنننننفي2/134شنننننرح التسنننننهيل، و 1/406، وشنننننرح املفصنننننل5/506والفتنننننام الفرلننننند

، واملقاصننننننننند 16/123اللبنننننننننام، و 1/366املدنننننننننين، و 4/520الننننننننندر املصنننننننننةن، و 6/320، والتنننننننننذليل4/246احملنننننننننيط
، وروح 4/506 نتا القندلر، و 400 حتناف الفضنيء، و 0/4 رشاد العقل، و 6/53تفسري النيسابةري، و 3/06الشا ية
 و12/366املعاين

 و4/144الفشاف( 4)
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 ننننال السننننعد:" ]لة ةعننننه بعنننند  ننننرف االبتننننداء[ وهنننني  مننننا مننننع كننننةن االسننننم الفعننننل املشننننتدل 
و منا علنى تقندلر  ،بالضمري  ري  لب  يفةن الر ع هة املختنار ليفنةن الةا نع بعند أمنا هنة املبتندأ

وت لتبنننن  يمنننا و نننع التبنننال   ،اً ليفنننةن الةا نننع بعننند أمنننا ا ننن اً ل احملنننذوف متننن خر النصنننب  يقننندر  عننن
 ي لليها  ال  ، لذلك ت ليصقها  عل ،أما  رف ابتداء :الفتب أو  ع م  األ مة معىن  ةهلم

و ن أرلد أهنا  نرف لقنع يف  ، إن أرلد أهنا  رف ال لفةن بعدها املبتدأ  ظاهر البلين ،االسم
 لة سلم  ي لقتضني اختينار  ،يً ال  ع اً فيد  هذا ال لقتضي أن لفةن الةا ع بعدها ا ابتداء ال
وأمنا لنةد اجلمعنة  سنرت(،  ، ضنربت اً )أما  لند :ألن و ةع املفعةل و ري  بعدها شا ع مثل  الر ع

و نند سنننا لنننا أن املننراد أهنننا  ننرف  ، ن تقنندد املعمننةل مرجننةح : الننة األمننر أن لقننال ،و ننة ذلننك
مهما لفن  من  شنيء  ،ألن معىن أما  لد  منللو  مة ع اسم هة املبتدأ و عل هة الشرك و عت

 و(1)وهة بعد نل نظر" ،  لد منللو
لظهننر منن  كننيد السننعد اع اضننه علننى منن  ذهننب  ا أن )أمَّننا(  ننرف ابتننداء، و نند ذكننرت 

لن ود  الشنركعىن والدليل على أهنا يف مأ ةال بعم النحةلن  يها، وأهنا  رف  يه معىن الشرك، 
 ، وأنه ال لليها يف الدالب  ال االسموالفاء جلةاهبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 و543(: 2 اشية السعد)( 1)
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 ،دل علنى تعليننو  عننل بفعننل،  يمننا مضننىلنن وهلننا اسنتعماالت منهننا: أن تفننةن  ننرف :لــوـــــــ 
، ملنا كنان سنيقع لة نةع  نري  (لنة، و ال سنيبةله: ) صةل جةاهبا م  تقدلر  صةل شر ها  يل د

، وشننر ية هيل: لننة  نرف شننرك لقتضني نفنني مننا للن د لثبةتننه ثبنةت  ننري يف التسنن و نال ابنن  مالنك
  ) ُهة  ﴿ كقةلنه تعناا:مبعنىن ) ن 

ؤ  نَت بُمل
َ
اَّار َ تاُ قنَُي  َمَهرٓ ِ َر َملَم  كل  و نرف مصندر، (1)﴾نلَّ

( كقةلنه تعناا: ا ل  َََم ٱ ۚۡ ﴿ وعيمتها أن لصنلا يف مةضنعها )أن  َعمَّ م  لَم  يل َح ل ل
َ
، وللتمنين  (2)﴾ِ

ة  فَلَم  ﴿ ةله تعاا:كق نَّ نَلَر َكا َّ
َ
ا ِ امَن ُهاَة ٱل مل ُهانَُي َفَاكل  نة: لنة ت تيننا ، وللعنر  (3)﴾ؤ 

م  ﴿ كقةلنه تعناا: ، والتقلينلا تحدثَنا، لة تن ُل عندنا  تصيَب خنريً  ُساكل ُل ن
َ
ِ َٰٓ  ،(4)﴾َملَام  َ َ

 اً مبنا، أو ُمثبتن اً منفين ياً و ماضنبلنم، أ اً   وم  عيً ول يت جةام )لة(  (،او)أعط املساكن ولة وا دً 
 و(5) ال يف صلة بيد مفتة ة ال حتذف  الباً   الباً  اً مقرون

ن ﴿ :و د اختلن  املعربنةن يف جنةام )لنة( يف  ةلنه تعنااــــ 1 ِ َقام  ن َمٱتَّ ام  َءَِهالامِ نَّمل
َ
َملَام  ي

ُ َخي  ۚۡ  لََمثلمَبة   ُة  ُعاُ  ٱَّللَّ  :(6)على النحة اآليت (6)﴾ ه 

                                 
 و16 :م  اآللة ،لةس سةرة ( 1)

 و46 :اآللة م  ،رةالبقسةرة ( 2)

 و102 :م  اآللة ،الشعراءسةرة ( 3)

     و135 :م  اآللة ،النساءسةرة ( 4)

، وشننرح 5/105، وشننرح املفصننل3، و ننروف املعنناين2/211، واألصننةل4/224لنظننر اسننتعماالت )لننة( يف: الفتننام (5)
يا ، وتةضننننن262، واجلنننننىن3/156، والتنننننذليل4/1040، وارتشننننناف الضنننننرم204، ورصننننن  املبننننناين4/44التسنننننهيل
، 6/160، واملقاصنننننند الشننننننا ية3/100، واملسنننننناعد4/46، وشننننننرح ابنننننن  عقيننننننل3/366، واملدننننننين3/1246املقاصنننننند
 و   2/566واهلمع

 و103 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 6)

، و عنننرام القنننرآن 1/106معننناين القنننرآن لل جننناج، و 2/361تفسنننري اللنننوي، و 1/144معننناين القنننرآن ل خفنننشلنظنننر:  (6)
، 1/116 زننننا  البيننننان، و 1/104، واحملننننرر الننننةجي 1/164الفشنننناف، و 3/214لبسننننيطالتفسننننري ا، و 1/62للنحننننا 

، وشنننننننننننرح 2/56وتفسنننننننننننري القنننننننننننر ي، 1/352، والفتنننننننننننام الفرلننننننننننند1/101التبينننننننننننان، و 3/634ومفننننننننننناتيا الدينننننننننننب
، 204، واجلننننىن4/1402، وارتشنننناف الضننننرم1/536البحننننر احملنننيط، و 1/40تفسننننري البيضنننناويو ، 4/100التسنننهيل

، 2/563، واهلمع2/425، وشرح التصرلا2/356، واللبام3/145، واملساعد3/441دينوامل،2/44والدر املصةن
    و1/346، وروح املعاين1/141، و تا القدلر1/140و رشاد العقل، 1/352وتفسري النيسابةري
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: أن جننةام )لننة( هننة اجلملننة اال يننة )ملثةبننة(، وآثننر ال خمشننري اجلملننة اال يننة علننى األول  
 وم  الداللة على ثبةت املثةبة واستقرارها هاملا  يالفعلية 
 الثاين: أن جةام )لة(  عل نذوف مقدر دلت عليه اجلملة وتقدلر : ألثيبةاو  

 إل بننناق  اً أمنننا لفظننن :جنننةام لنننةولنننرد السنننعد علنننى ال خمشنننري بقةلنننه:"  ن اال ينننة ال تصنننلا 
وأمنننا معنننىن  ننن ن خولنننة املثةبنننة ال تتقيننند بإ ننناهنم  ،النحننناة علنننى أننننه ال لفنننةن  ال  علينننة ماضنننةلة

  األوا أن اجلةام نذوف أي ألثيبةاو ،وال تنتفي بانتفا هما ،واتقا هم
 علنى ثبنات وعلى اجلةام أن اال ية  اا تدل علنى ثبنات مندلةهلا، وهنة كنةن املثةبنة خنرياً ال

 املثةبة، وما ذكر   اا لتم لة  يل: ملثةبة هلمو
واجلنننةام: أننننه ماضنننةلة تقننندلراً،  ذ األصنننل ألثننناهبم اهلل تعننناا مثةبنننة،  عننندل  ا مثةبنننة هلنننم، 
للداللة على ثبات املثةبنة هلنم واسنتقرارها علنى تقندلر اإل نان والتقنةى، م  ا مثةبنة من  عنند اهلل 

 و(1)رماهنم ا ري، وتر يباً مل  سةاهم يف اإل ان والتقةى "خري، حتسرياً هلم على  
أو  مثبتناً  ماضنياً   ال  عنيً ال لفةن  (ةل)جةام و يل البا ث  ا ما ذهب  ليه السعد  ألن 

 وورد ما ظاهر  خيف ذلك جعل اجلةام نذو اً (، وما تننننن )ب   وماً  أو مضارعاً  (مانننن )ب منفياً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
      و2/344 مرجع سابو،حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري،  (1)
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ن ُهاة  ﴿:اسنتعماالت )لنة( منا جناء يف  ةلنه تعناا وم ـــ 2 امِ َُاَة لَام  تََ كل َِّ ََ ٱ ا َخ  َمَّل 
ُبَّة   ر  َخل ُُُمم  ذلز   ُ ن َعلَي ُمم  ُضَعت  :(2) قد جاء يف استعماهلا  ةالن (1)﴾َخرفلمِ

ملنا كنان سنيقع لة نةع " األول: أهنا  رف امتناع المتناع وهي اليت عو عنها سيبةله بقةلنه:  
 و(3)" ري 

  )  و الثاين: أهنا شر ية مبعىن ) ن 
  نننإن  لنننت: منننا معنننىن و نننةع لَنننة  تَنرَُكنننةا وجةابنننه صنننلة للنننذل ؟  لنننت: معننننا :"  نننال ال خمشنننري:

، وذلنننك عنننند ولنننيخش النننذل  صنننفتهم و ننناهلم أهننننم لنننة شنننار ةا أن ل كنننةا خلفهنننم ذرلنننة ضنننعا اً 
 و(4)"ا تضارهم خا ةا عليهم الضياع بعدهم لذهام كا لهم وكاسبهم

[ لعين أن الصلة زب أن تفةن  صة معلةمنة للمخا نب ثابتنة ما معىن و ةع  ال السعد:"]
للمةصةل، كالصفة للمةصةف،  في  ذلك يف الشر ية الةا عنة صنلة؟   جنام بن ن كنةن  نال 
األوصياء أو اوالسن أو الةرثة وصفتهم مضمةن هنذ  الشنر ية  صنة معلةمنة، وأشنار  ا أننه ال 

علننى املشننار ة ليصننا و ننةع خننا ةا جنن اء لننه ضننرورة أنننه ال خننةف بعنند  قيقننة  بنند منن  محننل تركننةا
( وهة الظاهر"  و(5)املةت وترم الذرلة، ويف كيد بعم النحاة أن )لة( هذ  مبعىن ) ن 

( من   ينث كةهننا  نرف  ولذهب البا ث  ا ما ذهب  ليه السعد  ألن )لنة( أشنبهت ) ن 
على  منه املاضي لفسد املعىن  الستحالة ا نةف بعند   ذ لة كان الفعل با ياً شرك يف املستقبل، 

 ومةهتم
 
 
 

                                 
 و4 :م  اآللة ،النساءسةرة ( 1)

، وشنننننننننننرح 1/20، وشنننننننننننرح التسنننننننننننهيل2/215، والفتنننننننننننام الفرلننننننننننند1/333، والتبينننننننننننان1/460لنظنننننننننننر: الفشننننننننننناف (2)
، 6/144، واللبننام3/304، واملدننين3/540، والنندر املصننةن204، واجلننىن3/524، والبحننر احملننيط3/1624الفا يننة

    و2/423وروح املعاين

 و4/224الفتام( 3)

 و1/460الفشاف (4)

 و212 (:1 اشية السعد)( 5)
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وتدخل على اجلملتن اال ية والفعلينة، وهني مبن لنة )أي(، وال لفنةن هلنا  أى التفسيرية:ــــ 
مبن لنة  (أن  )بنام منا تفنةن  ينه مع ما تدخل عليه نل من  اإلعنرام، ويف الفتنام" ذكنر سنيبةله 

ن َمٱنطَ ﴿قةلننه عنن  وجننل: (، كأي) اامِ شل ُن ٱم 
َ
م  ِ  ُهااا مل

ل
 عننم ا ليننل أنننه مبن لننة ، (1)﴾لَااَق ٱل َمااَم

 و(2)"أي
 و د اش  ةا هلا شرو اً هي: 

 أن تقع بعد مجلة  يها معىن القةل دون  رو هو -1   
 أن ت يت بعدها مجلة ا ية أو  علية مفسرة جلملة  بلهاو -2   
 و(3)أنه ال لدخل عليها  رف جر -3   
م َحي َارٓ ﴿: ةلنه تعناا كـــ ومن ذلـ1

َ
ُٓي ِ َِّ ر َمٱ ت بُهُۦ نلمح  َُُة َهر َمَّصَّ َُة ٱدل  م ه  َع لَكل ََشَ
ن فُيهُ   ولمِ َّ َُ ََُة َمََل َتَت ن ٱدل  مِ قُيمل

َ
ن  ِ
َ
ِ ۡ مََست مَُعيَسَٰٓ ي َار بُهُۦٓ إُب َ ت ُيَم َممل  (4)﴾  إََُّل َك َمَهر َمصَّ

 :(5)مةا( على أ ةال يث تعددت آراء املعربن يف نل )أن أ ي
 : أن تفةن مفسرة  ألنه  د تقدمها ما هة مبعىن القةلواألول    
، ك نننه  يننل: علننى االسننت ناف خننو مبتنندأ مضننمر يف نننل ر ننع مصنندرلة الثنناين: أن تفننةن    

 وما ذلك املشروع؟  قيل: هة   امة الدل  املشروع تة يد اهللو
 

                                 
 و6 :م  اآللة ،صسةرة ( 1)

 و3/162الفتام ( 2)

( التفسننريلة يف:  ننروف املعنناين( 3) ، وشننرح 5/03، وشننرح املفصننل64، واأل هيننة46، ومنننا ل احلننروف50لنظننر معنناين )َأن 
ة ، والنحنننننننن0/4260، و هينننننننند القةاعنننننننند1/142، واملدننننننننين220، واجلننننننننىن116، ورصنننننننن  املبنننننننناين3/1530الفا يننننننننة
 و4/244الةايف

 و13 :م  اآللة ،الشةرىسةرة ( 4)

، و عننرام القننرآن 4/346معنناين القننرآن لل جنناج، و 20/400تفسننري اللننوي، و 2/510لنظننر: معنناين القننرآن ل خفننش( 5)
مفنننننننننناتيا ، و 5/24، واحملننننننننننرر الننننننننننةجي 4/215الفشنننننننننناف، و 2/645مشننننننننننفل  عننننننننننرام القننننننننننرآن، و 4/51للنحننننننننننا 
، 5/60تفسنري البيضناوي، و 16/10وتفسنري القنر ي، 5/525تام الفرلد، والف2/1132التبيان، و 26/506الديب

تفسننننننننننري ، و 16/166، واللبننننننننننام4/546، والنننننننننندر املصننننننننننةن4/320البحننننننننننر احملننننننننننيط، و 3/240وتفسننننننننننري النسننننننننننفي
 و13/22، وروح املعاين4/606، و تا القدلر0/26 رشاد العقل، و 6/60النيسابةري
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، ك ننه  ينل: شنرع لفنم منا وصنى بنه )شنرع( مفعنةلم   ث: أهنا يف نل نصب بدلالثال    
 تة يد اهللو نة اً 

 يف )به(و م  اهلاء بدل(، أو الدل )أهنا يف نل جر بدل م  الرابع:     
ونل أن أ يمةا  ما نصب بدل م  مفعةل شرع واملعلة ن عليه، و ما ر نع  " ال ال خمشري:

 و(1)"امة الدل على االست ناف، ك نه  يل: وما ذلك املشروع؟  قيل: هة   
واختنننار السنننعد األول والثننناين مننن  األ نننةال املنننذكةرة، ورجنننا األول بقةلنننه:" ]و منننا ر نننع علنننى 

وت زعننننل أن مفسننننرة مننننع أنننننه  ،االسننننت ناف[ علننننى أنننننه خننننو مبتنننندأ نننننذوف واجلملننننة اسننننت ناف
 و(2)الظاهر"

ألول، وهننة   جننا  السننعد مننا ذهننب  ليننه ال خمشننري يف القننةل الثنناين   ال أنننه اختننار القننةل ا
بعنند مجلننة  يهننا معننىن القننةل دون الننراجا  ألنَّ )أن  أ يمننةا النندل ( مجلننة مفسننرة ملننا  بلهننا و عننت 

 وهي )ما وّصى به نة اً(و  رو ه
َ اُ َُمم  ﴿يف  ةله تعاا:  ومنه كلمة )أال تعبتوا(ــــ 2

َ
ُ ي ا ل ُهاۢة َباني  مل ٱل ٱِّل رَٓءت مل َُ إُذ  

ٗل  َلَّ َتع 
َ
ۡ َمُهة  َخل ُُُمم  ي َ ن إَُلَّ ٱَّللَّ ٓمِ  :(4) قد جاء يف  عراهبا ثيثة أوجه هي (3)﴾ ل

 لتضم  معىن القةلو  ألن الفعل )جاء( أن تفةن مفسرةاألول:     
الفعلينة يف أن تفةن املخففة م  الثقيلنة، وا هنا ضنمري الشن ن ننذوف، واجلملنة الثاين:     
 وخونل ر ع 
 بإسقاك  رف ا فم، أي: ب ن ال تعبدواوأهنا الناصبة للمضارع، الثالث:     
 
 

                                 
 و4/215الفشاف (1)

 و602 (:2 اشية السعد)( 2)

 و14 :م  اآللة ،ُ صَِّلتسةرة  (3)

 وتفسنري القنر ي، 5/506، والفتنام الفرلند26/551، ومفناتيا الدينب5/0، واحملنرر النةجي 4/141لنظر: الفشاف (4)
، 4/515، والننندر املصنننةن4/244البحنننر احملنننيط، و 3/230، وتفسنننري النسنننفي5/60تفسنننري البيضننناوي، و 15/346

 و12/362، وروح املعاين4/503، و تا القدلر0/6 رشاد العقل، و 6/52تفسري النيسابةري، و 16/116واللبام



 القسم األول: اختياراته دراسة حتليلية/ الفصل الثالث: اختياراته يف احلروف

278 278 

أصننله: ب نننه ال تعبنندوا،  ،، أو خمففننة منن  الثقيلننةييف أال تعبنندوا مبعننىن أ أن   ننال ال خمشننري:" 
 و(1)" : ب ن الش ن واحلدلث  ةلنا لفم ال تعبدوايأ

[ لنبدني أن ب ّن الش ن واحلدلث  ةلننا لفنم ال تعبندواواختار السعد التفسريلة  يث  ال:" ]
لفنةن )أن ال تعبندوا( يف مة نع ا نو للمبتندأ النذي هنة  ةلننا، ك ننه  نال مقةلننا هنذا،  ذ لنة كنان 
مفعننةل  ةلنننا ت لننتم املقصننةد، وهننة أن لفننةن خننو ضننمري الشنن ن مجلننة خولننة، ولننة  نندر لقننةل 

 و(2)لفان أظهر، بل األظهر أهنا مبعىن أي"
( املخففننة زننب أن لسننبقها  عننل واألنسننب يف رأي البا ننث مننا ذهننب  ليننه السننعد  ألن )أن  

 ، كما أن ا و يف احلروف الناسخة ال لقع  لبياًوم  أ عال اليقن
املأ ﴿:ومنه اختيف املعربن يف  ةلنه تعناا ــــ 3 ام  زَِّل ُۡ إُّن ُ لَكل َٗرَ  ٱَّللَّ ن إََُلَّ ُع ٓمِ  ٱ

َ
ن  ِ
َ
ِ

ُهني  
َ
ِ١٨  ُۡ ن َ َ ٱَّللَّ للمِ ن َلَّ َتع 

َ
 : (4)العلى أ ة  (3)﴾َمِ

( هي املفسرة مبعىن أي  ألن  يء الرسل متضم  معىن القةلو    األول: أّن )أن 
 الثاين: أهنا املخففة م  الثقيلة، أي: وجاءهم رسةل ب ن الش ن أدوا  يّلو  
الثالننث: أهنننا املصنندرلة الناصننبة للمضننارع  ألهنننا تةصننل بنناألمر علننى  ننذف  ننرف اجلننر،   

 والتقدلر: ب ن أدواو
أن أدوا  يل هنني أن املفسننرة، ألن  ننيء الرسننةل منن  بعننث  لننيهم متضننم    خمشننري:" ننال ال

ملعنننىن القنننةل ألننننه ال زيننن هم  ال مبشنننرا وننننذلرا وداعينننا  ا اهللو أو املخففنننة مننن  الثقيلنننة ومعننننا : 
 و(5)" يلوجاءهم ب ن الش ن واحلدلث أدوا 

                                 
 و4/141الفشاف( 1)

 و543(: 2) اشية السعد( 2)

 و 14-10 ، اآللتان:الدخانسةرة ( 3)

، ومفنننننننننناتيا 4/264، والفشنننننننننناف2/655، ومشننننننننننفل  عننننننننننرام القننننننننننرآن4/05لنظننننننننننر:  عننننننننننرام القننننننننننرآن للنحننننننننننا  (4)
البحنننننننر ، و 3/204، وتفسنننننننري النسنننننننفي5/101يضننننننناويتفسنننننننري الب، و 5/564، والفتنننننننام الفرلننننننند26/654الدينننننننب
، وروح 4/656، و ننننتا القننننندلر0/61، و رشنننناد العقننننل16/314، واللبننننام4/620، والنننندر املصننننةن4/401احملننننيط
 و13/120املعاين

 و4/264الفشاف (5)
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لتصنراهم ب ننه ال بند  يهنا  اً د[القةل هبا منع ظهنةر املفسنرة بعيند جنأو املخففة ال السعد:"]
ولقنند  ،وأن خننو ضننمري الشنن ن ال لفننةن  ال مجلننة خولننة ،منن  النفنني أو  نند أو السننن أو سننةف

م ارتقنننى  ا تعقيننننب  ،ا تننندى املصنننن  بسننننيبةله يف جتنننةل  تعقيننننب أن املصننندرلة بننناألمر والنهنننني
ت دلننة  ا، ومحلننه علننى وت لقننل هاهنننا باملصنندرلة  ذ ال معننىن لقةلننك: جنناءهم بال ،املخففننة هبمننا

وجة  يف )أن تعلةا( على أن تفةن مفسرة، وأن تفةن خمففنة  ، لب الت دلة ال خيلة ع  تعس 
أو  ،وال زنننة  أن تفنننةن مصننندرلة مةصنننةلة بنننالنهي علنننى  نننةل سنننيبةله ،مبعنننىن أن الشننن ن ال تعلنننةا

( أنننه  وجهيهننامثننل األوا يف) :ولنبدنني أن لفهننم منن   ةلننه ،بننالنفي ونصننب املضننارع لفسنناد املعننىن
 و(1)أو خمففة  مخففة" ، ن كانت األوا مفسرة  هذ  مفسرة

م   ﴿ والقنةل الننذي لنن جا عننند البا ننث أهّنننا املفسنرة ألنننه  نند سننبقها  ةلننه تعنناا:  اارَٓء ل َُ َم
مل  َك ُبمأ    اويء متضم  معىن القةلو (2)﴾ زَِّل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 و620 (:2 اشية السعد)( 1)

 و16 :م  اآللة ،الدخانسةرة ( 2)
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ـــ )  نند ( املفتة ننة، ولُعننةُ  عمننا ذهننب منهننا أخُتَفَّننُ  )أنَّ أى( المخففــة مــن الث:يلــة: ـــ
)السنننن(،  تبقنننى علنننى منننا كنننان هلنننا مننن  األ نننرف األربعنننة:  نننرف النفننني، و) ننند(، و)سنننةف(، و

العمنننل،  تنصنننب االسنننم، وتر نننع ا نننو  ولفننن  زنننب يف ا هنننا أن لفنننةن ضنننمرياً ننننذو اً )ضنننمري 
 ننا مأل، أو  علينننة مسنننبة ة الشنن ن(، وزنننب يف خوهنننا أن لفننةن مجلنننة ا ينننة مثننل: علمنننُت أن   لننندأل 

م هَّ  َضت ﴿:قةله تعااك ب  د األ رف األربعة منل ُهاكل ن ََِّيكل
َ
 و(2)﴾(1)َعلَُم ِ

ارَن لُلاَّارُس ﴿اختل  املعربةن يف  عرام )أن  أنذر النا ( من   ةلنه تعناا:   قدــــ 1 ََ
َ
ِ

ُل    م َحي َارٓ إََُلت َز
َ
ن  ِ
َ
ٗ ر ِ نُكزُ ٱنلَّر َعَد

َ
ن  ِ
َ
م  ِ ُا مل  :(4)على أ ةال (3)﴾َس ه 

 األول: أن تفةن مفسرة مبعىن )أي(  ألنه تقدد عليها ما  يه معىن القةل وهة اإلااءو  
الثننناين: أن تفنننةن خمففنننة مننن  الثقيلنننة، وضنننمري الشننن ن ننننذوف، واألصنننل أننننه، وخنننو  ننننل   

 اجلملة الفعلية على احلفالةو
 م مفعننةل بننه للفعننل أو ينننا الثالننث: أن تفننةن مصنندرلة يف مةضننع نصننب بإسننقاك ا ننا  

 والتقدلر: بإنذارهمو
هنني املفسننرة، ألن اإلانناء  (أن)أن أنننذر الننا   ويف ذلنك لشننري السننعد  ا  نةل ال خمشننري:"

معننىن: أن  ينه معننىن القنةلو وزننة  أن تفننةن املخففنة منن  الثقيلننة، وأصنله: أنننه أنننذر الننا ، علننى 
[  ن األمنر ال لقنع خنو ضنمري  ةلننا أننذر الننا  أن الشن نو بقةلنه:"](5)"الش ن  ةلنا أنذر الننا 

                                 
 و  20 :م  اآللة سةرة امل مل،(1)

، 2/556،  واللمحنننة2/40، وشنننرح التسنننهيل4/545، وشنننرح املفصنننل45، ومننننا ل احلنننروف1/40املقتضنننب لنظنننر: (2)
، و هينننند 1/303، وشننننرح ابنننن  عقيننننل1/106، واملدننننين1/530، وتةضننننيا املقاصنننند216، واجلننننىن5/154والتننننذليل
 و1/660، والنحة الةايف1/314، وشرح األمشةين2/346، واملقاصد الشا ية3/1362القةاعد

  و2 :م  اآللة ،لةن  سةرة( 3)

، 16/106، ومفناتيا الدينب2/326، والفشناف2/140، و عنرام القنرآن للنحنا 3/5لنظر: معاين القنرآن لل جناج( 4)
، وتفسننننننننري 3/104تفسنننننننري البيضننننننناوي، و 0/306وتفسنننننننري القنننننننر ي، 3/344، والفتنننننننام الفرلننننننند2/664والتبينننننننان
و رشنناد ، 3/555تفسننري النيسننابةري، و 10/255ام، واللبنن6/145، والنندر املصنةن6/4البحننر احملننيط، و 2/5النسنفي
 و 6/60، وروح املعاين2/400، و تا القدلر4/116العقل

 و2/326الفشاف( 5)
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الش ن، و ن أ لو القةل بذلك يف مةاضنع ممنا سنبو، و ند أشنرنا  ا أننه خنارج عن  القاعندة، بنل 
 و(1)األمر خو مبتدأ نذوف بلرلو احلفالة، وخو الضمري هة اجلملة م  املبتدأ وا و"

املخففنة من  الثقيلنة   نةال السنابقة، وهنيوم  كيد السنعد لتبنن اختينار  للقنةل الثناين من  األ
 ولتقدلر  ذف ا ها و ضمار خوها، وهة القةل  يجتمع  يها  ذف االسم وا و

ن َمََل  ﴿ ومنه الفعل )أال ختا ةا( يف  ةله تعاا:ــــ 2 َلَّ ََتَارفلمِ
َ
لل َعلَي ُممل ٱل َمَلَٰٓئَُكةل ي تَتَََنَّ

ن   :(3)ثة أ ةال قد جاء يف  عرابه ثي (2)﴾ََت ََّنلمِ
( املخففننة منن  الثقيلننة،     أصننله: ب نننه ال ختننا ةا، واهلنناء ضننمري الشنن ن، األول: أن تفننةن )أن 

و)ال( ناهيننة، والفعننل )ختننا ةا(  نن ود مننذف النننةن  ألنننه منن  األ عننال ا مسننة، والتقنندلر: بنن ن ال 
 ختا ةا، واجلملة يف نل نصب على احلالو

( املفسننرة   ، و)ال( ناهيننة، والفعننل )ختننا ةا(  نن ود مننذف النننةن  ألنننه الثنناين: أن تفننةن )أن 
 واحلال هة القةل املقدرم  األ عال ا مسة، والتقدلر:  ا لن أن ال ختا ةا، و 

( الناصننبة للفعننل املضننارع، و)ال( نا يننة، والفعننل )ختننا ةا( منصننةم    الثالننث: أن تفننةن )أن 
ؤول يف نل جنر منذف  نرف اجلنر، واجلنار مذف النةن  ألنه م  األ عال ا مسة، واملصدر امل

 واورور متعلو مبحذوف يف نل نصب  الو
و أو خمففة م  الثقيلةو وأصنله: ب ننه ال ختنا ةا، واهلناء يأال ختا ةا أن مبعىن أ  ال ال خمشري:"

 و(4)"ضمري الش ن
منا منر يف أن واختار السعد األول بقةله:" ]وأصله ب نه ال ختا ةا[، أي:  ةلنا ال ختنا ةا علنى 

 و(5)ال تعتقدوا  ليفةن خو ضمري الش ن مجلة خولة"

                                 
 و335(: 1) اشية السعد( 1)

 و  30 :م  اآللة ،ُ صَِّلتسةرة  (2)

، ومفننننننننناتيا 4/144، والفشننننننننناف4/42، و عنننننننننرام القنننننننننرآن للنحنننننننننا 2/506معننننننننناين القنننننننننرآن ل خفنننننننننش نظنننننننننر:ل (3)
تفسننننننننننننري ، و 15/354وتفسننننننننننننري القننننننننننننر ي، 5/511، والفتننننننننننننام الفرلنننننننننننند2/1126، والتبيننننننننننننان26/560الديننننننننننننب
 ،16/136، واللبننننام4/525، والنننندر املصننننةن4/304احملننننيط البحننننر، و 3/235، وتفسننننري النسننننفي5/61البيضنننناوي

      و12/362، وروح املعاين4/540 تا القدلر، و 0/13 رشاد العقلو 

 و4/144الفشاف (4)

    و546(: 2) اشية السعد (5)
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 :حروف العطر
واإلهبناد مثنل:  ،اً أو عمنر  اً لقينُت  لند ذكر النحةلةن له معاين كثرية منها: الشك مثنل: :أوــــ 

جننال  احلسنن  أو ابنن   ، واإلبا ننة مثننل:اً أو در نن اً ُخننذ  دلنننار ، والتخيننري مثننل: خالنندأل  نناد أو لاسننر
 و(1)، و ريهاسريل 
م  َكَصاي ُب  ﴿ : ةلنه تعناااختل  املعربةن يف معناها يف ـــ 1

َ
اَمرٓءُ  ِ ُاَة ٱلسَّ علنى  ،(2)﴾ه 

 : (3)أ ةال
 األول: أهنا للتخيري، واملعىن مثّلهم هبذا أو هبذاو  
الثاين: أهنا مبعىن الةاو، ومبعىن بل عند الفنة ين، ك ننه  ينل: منثلهم كحنال النذي اسنتة د،   
األصل يف    ألن ا أهنا ال تفةن مبعىن الةاو، وال مبعين بلام صيب، وذهب البصرلةن وك صح

أن تفنننةن أل ننند الشننني ن علنننى اإلهبننناد،  نننيف النننةاو وبنننل  ألن النننةاو معناهنننا اجلمنننع بنننن  (أو)
 والشي ن، وبل معناها اإلضرام، وكي ا خمال  ملعىن أو

 املثالن  ثلهموالثالث: أهنا للشك،  ي لدري الناظر ب ي   
 الرابع: أهنا لإلبا ة  ب لهما مثلتهم   نت مصيبو  
 ا ام : أهنا لإلهباد،  بعضهم  ثلهم باملثال األول، وبعضهم بالثاينو  
منهم م  لشبههم مال املستة د الذي هذ  صنفته، ومننهم من  ،  الساد : أهنا للتفصيل  

 ولشبههم ب صحام صيب هذ  صفته

                                 
، وشننرح الفتننام 50و13، و ننروف املعنناين2/55، واألصننةل1/10، واملقتضننب3/46لنظننر معنناين )أو( يف: الفتننام (1)

، 2/643واللمحة، 131، ورص  املباين3/1221، وشرح الفا ية1/360، والبدلع111، واأل هية3/241للسريايف
، وشننرح 1/340، واملدننين2/1006قاصنند، وتةضننيا امل226، واجلننىن4/1404، وارتشنناف الضننرم2/103والفنننا 
   و2/360وشرح األمشةين 5/116، واملقاصد الشا ية3/232اب  عقيل

 و14 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 2)

، 2/140التفسنننننري البسنننننيط، و 13 نننننروف املعننننناين، و 1/46، ومعننننناين القنننننرآن لل جننننناج1/354تفسنننننري اللنننننويلنظنننننر:  (3)
، والفتننام 1/34، والتبيننان2/316، ومفنناتيا الديننب2/341ف، واإلنصننا1/101احملننرر الننةجي ، و 1/01والفشنناف

، 1/166، والندر املصنةن1/135البحنر احملنيط، و 1/51تفسنري البيضناوي، و 1/215وتفسري القر ي، 1/163الفرلد
 و   1/162، وروح املعاين1/56 تا القدلرو ، 1/305واللبام
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 (أو)  إن  لت: ت عل  أ د التمثيلن على اآلخر مرف الشنك؟  لنت:  ال ال خمشري:"
يف  نري الشنك،  ييف الشك، م اتسع  يها  استعريت للتسناو  شي ن  صاعداً  ييف أصلها لتساو 

وذلننك  ةلننك: جننال  احلسنن  أو ابنن  سننريل ، ترلنند أهنمننا سننيان يف استصننةام أن زالسننا، ومنننه 
م   ﴿ ةلننه تعنناا:  اامز    َمََل تلُطاا   ُهااا مل ُل م  َك

َ
اار ِ ، أى اآلم والففننةر متسنناولان يف (1)﴾َءِاُم 

 وجننةم عصننياهنما،  فننذلك  ةلننه: )أو كصننيب( معنننا  أن كيفيننة  صننة املنننا قن مشننبهة لفيفيننيت
هننناتن القصنننتن، وأن القصنننتن سنننةاء يف اسنننتقيل كنننل وا ننندة منهمنننا بةجنننه التمثينننل،  ب لتهمنننا 

 و (2)"ك فذل يعاً مثلتها   نت مصيب، و ن مثلتها هبما مج
[ أي الشنننك يف النسنننبة شننني ن  صننناعداً يف الشنننك ييف أصنننلها لتسننناو  (أو)  نننال السنننعد:"]

 ال أن التحقينو أهننا  ،املتعلقة هبما جرى يف هذا علنى منا اشنتهر  يمنا بيننهم أن )أو( كلمنة شنك
عمننرو،  جنناء  لنند أو :والشننك هننة املتبننادر  ا الفهننم منن    ي هننا يف ا ننو مثننل ،أل نند األمننرل 

م  ل  ﴿ و ن كان اتمل التشفيك واإلهباد على السامع أو املبالدة يف تفخيمه كقةله تعاا:
َ
َمَهرٓ ِ

 ۡۚ و اَ بل
َ
اَم ِ م   ل

َ
َََصُ ِ ُح ٱۡل  رَعةُ إَُلَّ َُكَم  ، و ند تسنتعمل ونرد التسناوي كمنا يف األمنر (3)﴾ٱلسَّ

فصنل: بعنند جعلهنا أل نند األمننرل  والنهني  يننث لقنال:  هنننا للتخينري واإلبا ننة علننى منا  ننال يف امل
 أنه  د لقال:  هنا يف ا و للشك، ويف األمر والنهي للتخيري واإلبا ةو

 هني هاهننا لتسناوي القصنتن يف االسنتقيل بةجننه التمثينل، أي: مثِّنل هلنذ  القصنة أو بتلننك 
ُ  ﴿ أو هبمننا مجيعنناً   نننت مصننيب يف ذلننكو وأمننا  ةلننه تعنناا: م  َءِا م  َمََل تلُطاا   ُهااا مل

َ
اار ِ  م 

مز    ُل  ذهب كثري م  احملققن  ا أهنا أل د األمرل ، والعمةد  انا جناء من   بنل الة نةع  (4)﴾َك
، وذكنر هاهننا (5)كيمنه يف املفصنليف سياق النفي ك نه  يل: وال تلنع وا نداً منهمنا، وبنه لشنعر  

                                 
 و24 :، م  اآللةاإلنسانسةرة   (1)

 و1/01الفشاف( 2)

 و66، م  اآللة: لنحلاسةرة  (3)

 و24 :، م  اآللةاإلنسانسةرة   (4)

ألن النهي  د و ع على اجلمع والتفرلو، وال زة   اعُة اآلم على االنفراد،  :" 5/20لقةل اب  لعيش يف شرح املفصل (5)
"جنالِ  احلسنَ  أو  وال  اعة الففةر على االنفراد، وال مجُعهما يف اللاعة،  هة ههنا يف النهني مبن لنة اإلزنام،  نِة:

 ابَ  سريل "و
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أن ذلك م   بيل كةهنا مستعارة للتساوي يف  ري الشك، ومبنا  على تعلنو املفعنةل بنالنفي دون 
املنفنننني ك نننننه  ننننال: اعننننص هننننذا أو ذام  همننننا متسنننناولان يف وجننننةم العصننننيان، وذكننننر يف سننننةرة 

ننناهي  اننا ذكننر بننننننن )أو( ألن ال اإلنسننان مننا لشننري  ا أن ذلننك منن   بيننل داللننة النننص  يننث  ننال:
، وذهننب الظنناهرلةن  ا أهنننا مبعننىن الننةاو، و اننا (1)عنن   اعننة أ نند ا لفننةن عنن   اعتهمننا أهنننى

 و(2)"لصا  ذا اعتو عل  النفي على النفي، ال املنفي على املنفي
والذي لرا  البا ث ب ن )أو( أل د األمرل ، و ند ختنرج  ا معنىن آخنر مسنب السنياق كمنا 

 يف اآللةو
ن َعم    ﴿: ةلنه تعنااويف ــــ 2 مِ تَم ل ََّمر َع َم ُكل

َ
ََٗكهل  فَ ُبق  ِ م  ََل  ِ نَّ اَهل ل  َ

َ
م  بَا   ِ ُاا مل ه 

ُهالمنَ   :(4)اختل  املعربةن يف كلمة )أو( على ثيثة أ ةال هي (3)﴾٠ َلؤ 
 و ال البصرلةن: هي واو العل   دمت عليها   ة االستفهاداألول:   
 وفهاد والةاو  ا دة ال األخفش:  ن اهلم ة ليستالثاين:   
، و اننا  ركننت الننةاو، ولؤلنند  (بننل)العا فننة الننيت مبعننىن  (أو) ننال الفسننا ي: هنني الثالننث:   

  راءة م   رأها ساكنةو
الةاو للعل  على نذوف معنا  أكفروا باآللنات البيننات وكلمنا  (كلما أو ال ال خمشري:")

ن مبعننىن النذل   سننقةا،  ف نننه  يننل: علنى أن الفاسننقة  (5)بسننفةن الننةاوعاهندواو و ننرأ أبننة السنمال 
 و(6)"، أو نقضةا عهد اهلل مرارا كثريةوما لففر هبا  ال الذل   سقةا

                                 
 و4/665الفشاف (1)

  و2/220 مرجع سابو،حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري،  (2)

 و100 ، اآللة:البقرةسةرة ( 3)

عنننرام القنننرآن ، و 1/101معننناين القنننرآن لل جننناج، و 2/306تفسنننري اللنننوي، و 1/146لنظنننر: معننناين القنننرآن ل خفنننش (4)
، والتفسري 1/105، ومشفل  عرام القرآن1/241تفسري الثعلي، و 3/446، وشرح الفتام للسريايف1/61للنحا 
، 1/361، والبننننننننندلع3/615، ومفنننننننناتيا الديننننننننب1/104، واحملننننننننرر النننننننننةجي 1/161الفشنننننننناف، و 3/100البسننننننننيط
 ، وتفسري القر ي5/100املفصل شرح، و 1/342الفتام الفرلد، و 1/140 عرام القراءات الشةاذ، و 1/46والتبيان

 و1/335، وروح املعاين1/130، و تا القدلر2/310، واللبام2/24، والدر املصةن1/510، والبحر احمليط2/34

ما روا  اب  : 1/44، ويف احملتسب1/514، والبحر احمليط1/161، والفشاف16أبة السمال يف: خمتصر اب  خالةله (5)
 وع  أيب السمال  اهد ع  َرو ح

 و1/161الفشاف( 6)
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[  ذ ال  ننال للةجننه اآلخنننر وهننة العلنن  علنننى النننةاو للعلنن  علننى ننننذوف  ننال السننعد:"]
الفننيد السننابو، وتةسننيط اهلمنن ة لدننر  لتعلننو بنناملعلةف خاصننة، وت حُتمننل  ننراءة  سننفان الننةاو 

كةهنا عا فة أسنفنت  سنفان اهلناء يف )وهنة(  ألننه ت لثبنت مثنل ذلنك يف النةاو العا فنة،   على
بننل مُحلننت علننى أهنننا )أو( العا فننة للفعننل بعنندها أعننين )نبننذ ( املقينند بننالظرف  بلننه أعننين )كلمننا 
عاهدوا عهداً( على صلة املةصنةل النذي هنة النيد يف )الفاسنقةن( منييً  ا جاننب املعنىن، ك ننه 

) ال الذل   سقةا أو نقضةا(، و ن ت لصا ابتنداء و نةع صنرلا الفعنل بعند النيد سنيما منع  يل: 
 [ونقضةا عهد اللَّه مراراً كثريةتقدد معمةله، وأشار  ا معىن )كلما( وتعلقه بننننن )نبذ ( بقةله:]

 ن و)أو( يف مثل هذ  املةاضع تفيند تسناوي األمنرل  يف الة نةع، منع أن الثناين أبعند وألينو بن 
ال لقننع،  ُتحمننل علننى أهنننا مبعننىن )بننل(، و نند أثبتهننا الثقننات وشننهد هبننا االسننتعمال ودلننت عليهننا 

 و(1)هاهنا القرلنة، أعين  ةله: )بل أكثرهم ال لؤمنةن( تر ياً  ا األ ل   األ ل "
ووا ننو الفننة ين أبننة علنني  يف اإلضننرامو (بننل)وأجننا  الفة يننةن مةا قتهننا   ننال ابنن  مالننك:"

   رف لستعمل على ضربن: (أو) و ال اب  برهان يف شرح اللمع:  ال أبة علي: واب  برهان،
  و(2)واآلخر: أن لفةن لإلضرام" ،أ د ا: أن لفةن أل د الشي ن أو األشياء

املنقلعنننة  ف ننننه  ينننل: بنننل كلمنننا  (أد)مبن لنننة  (بنننل)هننننا معنننىن  (أو)معنننىن  " نننال أبنننة الفنننتا:و 
 و(3)" املنقلعة مةجةدة يف الفيد كثرياً  (أد) لة اليت مبن (أو)و  ال: وعاهدوا عهداً 

 :(4))البسيط( لإلضرام  ةل جرلر (أو)وم   يء 
تَنُهم ِ الَّ بع     َماَذا ترى يف ِعَيال  د بَرم ُت هبم   ّدادننننننننننننت ُأ  ص ِعدَّ

  د  َنتّنل ُت أو الديَلة اَل رَجاُؤم          َن َأو  ادوا َءَانَِيةننننننةا َءَانِ ننننننَكانُ 

                                 
 و2/341 مرجع سابو، حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري، (1)

، 1/410، واملدنننين224، واجلنننىن النننداين364وشنننرح ابننن  النننناظم، 3/1220شنننرح الفا ينننة، و 3/363شنننرح التسنننهيل( 2)
 و6/3452و هيد القةاعد

 و6/3452لقةاعد هيد او ، 3/363شرح التسهيل (3)

منن  بالروالننة املننذكةرة لبيتننان ، واد1450، 1بننريوت، ك –، دار صننادر 23دلننةان جرلننر، يف النندلةان )حتننص(، لنظننر: ( 4)
 هينننند  ، و3/232، وشننننرح ابنننن  عقيننننل1/410، واملدننننين364، وشننننرح ابنننن  الننننناظم3/1220شننننةاهد: شننننرح الفا يننننة

والشننناهد  يهمنننا  ةلنننه:  و3/204، واهلمنننع2/360شنننرح األمشنننةين، و 4/1630، واملقاصننند النحةلنننة6/3464القةاعننند
 لإلضرامو (بل)مبعىن  (أو) يث جاءت  (ءانن أو  ادوا)
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يف اآللننننة  اإلضننننرام هبننننا:  نحننننة  ننننراءة أيب السننننمال وأمننننا ويف املقاصنننند الشننننا ية للشننننا ي:"
 ف نه  نال: بنل كلمنا عاهندوا  (بل أكثرهم ال لؤمنةن)بإسفان الةاوو ولؤكد ذلك  ةله:  السابقة
 :رجنل ملن  لتهندد ، لقنةل الاً  عم أن ذلك مةجةد يف الفيد كثنري ، بل أكثرهم ال لؤمنةنو و اً عهد

 و(1)"واهلل أل عل  بك كذا،  يقةل صا به: أو اس  اهلل رألك، أو لدري اهلل ما يف نفسك
وخيصننننة  ننننةل السننننعد أنننننه لننننذهب  ا مننننا ذهننننب  ليننننه الفسننننا ي يف القننننةل الثالننننث، وهننننة 
األنسننب يف نظننر البا ننث  لةجننةد القرلنننة وهنني  ةلننه: )بننل أكثننرهم ال لؤمنننةن(، و ننراءة منن   ننرأ 

 و ساكنةوالةا
َار َعلَي ُمم   ﴿ ومنه )أو احلةالنا( يف  ةلنه تعناا:ـــــ 3 ه  ََق ُ َمٱل َغَاُم َح َّ

َمرٓ َمُهَة ٱۡل  مَممل نل شل
م    َتلََط بَُعظ  م  َهر ٱخ 

َ
ََمََِرٓ ِ مُ ٱم 

َ
َمرٓ ِ مزل ل مل  و(2)﴾ إَُلَّ َهر ََحَلَت  ظل

 :(3) قد ذكر املعربةن  يها أ ةاالً هي 
بتقدلر (  ال ما محلت)يف  ةله:  املستثىن )ما(على  علفاً يف نل نصب  (الااحلة ) أن: األول

 أي: شحم احلةالاو ذف املضاف 
، ك نه  يل:  ال ما محلته ظهةر ا، أو محلتنه (ظهةر ا)على  علفاً الثاين: أهنا يف مةضع ر ع 

 وهة  ةل الفسا يو احلةالاو
( أو) :  رمنا عليهم احلةالا، وتفنةنأي( شحةمهما) على أهنا يف نل نصب نسقاً الثالث: 

 ومبن لتها يف  ةهلم: جال  احلس  أو اب  سريل 
 ال منننا اشنننتمل علنننى الظهنننةر واجلننننةم مننن    ال منننا محلنننت ظهةر نننا لعنننين ال خمشنننري:"  نننال

  يل احلةالا السحقة أو احلةالا أو اشتمل على األمعاء أو ما اختلط بعظم وهة شحم اإلليةو و 
 

                                 
 و5/120املقاصد الشا ية (1)

 و146، م  اآللة: األنعادسةرة  (2)

، ومعنننناين القننننرآن 2/30، و عننننرام القننننرآن للنحننننا 2/301، ومعنننناين القننننرآن لل جنننناج4/643لنظننننر: تفسننننري اللننننوي (3)
، واحملننننننننرر 2/65، والفشنننننننناف0/506، والتفسننننننننري البسننننننننيط1/266، ومشننننننننفل  عننننننننرام القننننننننرآن2/512للنحننننننننا 
، وتفسننري 2/613، والفتننام الفرلنند1/424، واللبننام1/546، والتبيننان13/162، ومفنناتيا الديننب2/350الننةجي 
، 0/441، واللبننننام5/203، والنننندر املصننننةن4/660، والبحننننر احملننننيط2/106، وتفسننننري البيضنننناوي6/125القننننر ي

 و4/240، وروح املعاين2/140، و تا القدلر3/101سري النيسابةريوتف
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 و(1)"مبن لتها يف  ةهلم: جال  احلس  أو اب  سريل  (أو)عل  على شحةمهماو و
[ رمبننننا لُفهننننم منننننه أن )احلةالننننا( علنننن  علننننى اشننننتمل علننننى األمعنننناءمننننا أو   ننننال السننننعد:"]

)ظهةر ننا(، أي: مننا محلننت احلةالننا، لفنن َّ األنسننب علفهننا علننى )مننا محلننت( بتقنندلر املضنناف، 
 بيان لذلكو اء[] أو ما اشتمل على األمع أي: شحةد احلةالا، و ةله:

ةالا عل  علنى شنحةمهما :و يل] [ علنى األول كاننت علفناً علنى املسنتثىن مبعنىن  رمننا احلَ 
مجيع شحةمهما  ال هذ  الثيثنة،  فنان املناسنب هنة )النةاو( دون )أو(  ألن املخنرج من   فنم 

 التحرمي ثيثتها ال أ دها  قطووو
ألضاً م   بيل )جال  احلس  أو ابن    الةجه أن لقال: كلمة )أو( يف العل  على املستثىن

سننريل ( كمننا ذكننر  يف العلنن  علننى املسننتثىن منننه، مبعننىن أهنننا إل ننادة التسنناوي يف احلفننم  يحننرد 
الفل، وحتقيقه أن مرجع التحرمي  ا النهي، ك نه  يل: ال ت كل أ د الثيثة، وهة معىن العمةد، 

لتحنرمي  ةجنه العلن  منرف التخينري وهذا ما نقنل عن  املصنن  أن اجلملنة ملنا دخلنت يف  فنم ا
أهنا بليدة يف هذا املعىن  ألنك  ذا  لت: ال تلع  لداً وعمراً، كان لنه أن للينع  لنداً علنى  ندة، 
وأمننا  ذا  لننت: ال تلننع  لننداً أو عمننراً أو خالننداً،  نناملعىن أن هننؤالء كلهننم أهننل أن ال للنناع،  نني 

منا لتنةهم من  أننه لرلند أن علنى تقندلر العلن   تلع وا داً منهم وال اجلماعة، وهبذا لتبنن  سناد
علنننى املسنننتثىن مننننه لفنننةن املعنننىن  رمننننا علنننيهم شنننحةمهما، أو  رمننننا علنننيهم احلةالنننا، أو  رمننننا 
عليهم ما اختلط بعظم،  يجة  هلنم تنرم أكنل ألهنا كنان، وأكنُل اآلخنَرل  ، والظناهر أن مثنل هنذا 

منن  أمننةر معينننة، و اننا ذلننك يف الةاجننب و ن كننان جننا  اً  لنني  منن  الشننرع أن اننرد وا نند مننبهم 
 و(2) قط"
 
 
 
 

                                 
 و2/65الفشاف (1)

 و243(: 1 اشية السعد) (2)
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هني الفناء النيت و ، التسنبب وذلنك يف علن  اجلمنلو وهي تفيد ال تيب والتعقينب، الفاء: ــــ 
كةرة بعند للمذكةر بعدها  كالفاء اليت نراها منذ  اً ذوف يف الفيد  بلها، لفةن سببتُفِصُا ع  ن

 الفنننناء العا فننننة علننننى مقنننندر  صننننيحة، و ننننال ، وتسننننمىلسننننبب الللننننب اً األوامننننر والنننننةاهي  بياننننن
 و(1)"للمذكةر شرك الفاء الفصيحة أن لفةن احملذوف سبباً " :هن(1044)البقاء الففةي أبة  

ِ   ﴿ منا جناء يف  ةلنه تعناا: ـــ من ذلـك1  َدَ  َُ ََداَ ۡ فَاٱن ُب ب َُعَصرَك ٱم  ل َار ٱۡض  َفقل
ةَ َعي ا   َ  و(2)﴾رۡ ُها هل ٱا نََتر َعۡش 

  و(3)املعربةن أن الفاء عل  على نذوف، أي:  ضرم  انفجرتو د ذكر 

 ضنرم  نانفجرتو أو  نإن ضنربت  ي:متعلقة مبحنذوف، أ انفجرت الفاء   ال ال خمشري:"
 قنند انفجننرت، كمننا ذكرنننا يف  ةلننه: ) تننام علننيفم( وهنني علننى هننذا  نناء  صننيحة ال تقننع  ال يف  

 و(4)" كيد بليغ
 :(5)يف الفاء الفصيحة  ةل الشاعر )البسيط( [ العلموهي على هذا]  ال السعد:"

                                 
، وارتشنننننننننناف 2/146والفنننننننننننا  ،2/642، واللمحننننننننننة363، وشننننننننننرح ابنننننننننن  الننننننننننناظم5/12لنظننننننننننر: شننننننننننرح املفصننننننننننل (1)

الفلينننات و  ،106و2/162، وشنننرح التصنننرلا2/364، وشنننرح األمشننةين2/641، و رشننناد السنننالك4/1405الضننرم
: عدنان قيو، حت  مةسى احلسيين القر ي الففةيألةم ب، أبة البقاء احلنفي، معجم يف املصللحات والفروق اللدةلة

       و3/231، ومعاين النحة3/563والنحة الةايف، بريوت –مؤسسة الرسالة ، 1044، نمد املصريو درولش 

 و60 :م  اآللة ،البقرةسةرة  (2)

، 1/122، وتفسنننننري البدنننننةي2/566، والتفسنننننري البسنننننيط2/5تفسنننننري اللنننننوي، و 1/40لقنننننرآن للفنننننراءلنظنننننر: معننننناين ا (3)
 وتفسنننري القنننر ي، 1/260، والفتنننام الفرلننند3/524، ومفننناتيا الدينننب1/152، واحملنننرر النننةجي 1/144الفشنننافو 
، 1/305، والنننننندر املصننننننةن1/360البحننننننر احملننننننيط، و 1/42، وتفسننننننري النسننننننفي1/03تفسننننننري البيضنننننناوي، و 1/414
 و1/261، وروح املعاين1/106، و تا القدلر1/106اد العقل، و رش2/106، واللبام6/436املدينو 

 و1/144الفشاف (4)

، والبيت م  شةاهد: د2000 –ه 1424، 2ريوت، كب –، دار صادر 312هدلةان يف  لعبا  ب  األ ن لالبيت  (5)
: أمحد قيو، حتب  األثري، نصر اهلل ب  نمد ل ضياء الد، املثل السا ر يف أدم الفاتب والشاعر، و 3/261الفشاف

، والبحنننر 2/530تفسننري النسننفيو )دوت(، ، القننناهرة –دار هنضنننة مصننر، الفجالننة ، 2/244، احلننةيف، بنندوي  بانننة
عصنناد   بننراهيم بنن  نمنند بنن  عربشننا ، األ ننةل شننرح تلخننيص مفتنناح العلننةد، و 0/466، والنندر املصننةن0/43احملننيط

 رشنننناد و  )دوت(، ،لبنننننان –دار الفتننننب العلميننننة، بننننريوت ، 2/66، حلمينننند هنننننداوي: عبنننند اقيننننو، حتالنننندل  احلنفنننني
نَنناو والشنناهد  يننه  ةلننه: )1/304، وروح املعنناين664، والفليننات1/121العقننل ( مرتننب علننى نننذوف، أي:  َنَقنند  ِج ن 

    قلنا  د ج نا، أو  ن صد ةا يف  ةهلم  قد ج ناو
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َنا ُخرَاَسانَا         الةا ُخراَساُن أَ  َصى َما لُنرَاُد بَِنا   ُمَّ الُقُفةُل  َنَقد  ِج ن 
، واألكثنننرون علنننى التقننندلرل ، (1) هننني علنننى التقننندلر الثننناين، ويف املفتننناح علنننى التقننندلر األول

جننه  صننا تها  نباؤهننا عنن  ذلننك احملننذوف ميننث لننة ) علننى هننذا(  شننارة  ا التعلننو مبحننذوف، وو 
 ذكر ت لف  بذلك احلس ووو

وأما ما لقال يف وجه  صا تها م  الداللة على أن امل مةر  د امتثل م   ري تة  ، وظهر  
، واإل نننناء  ا أن السننننبب (2)أثننننر ، علننننى أن املقصننننةد بنننناألمر هننننة ذلننننك األثننننر ال الضننننرم نفسننننه

 و(3) إاا هة يف مثل هذ  الصةرة خاصة " –عليه السيد  –ى األصلي هة أمر ، ال  عل مةس
ـــ 2 ااَ  ٱل ُكَتتااُب وَاا   ﴿ مننا جنناء يف  ةلننه تعنناا: ومــن مجــيء الفــاء الفصــيحةــ   

َ
أ َيَٰٓ

   َ ت َفۡت  م  َ َ ل لَكل ُ َر َلبَني 
منلل م  زَِّل َل رَٓء رَٓءنَار  َُ َُ ن َهر  لمِ مل ن َتقل

َ
ِ  ُ َُة ٱل ٱِّل  ُهاۢة ََُشاي  ه 

م ََُشااي  َمنَااكُ  َ    َمََل نَااكُ  َل اارَٓء َُ ، و نند  نندر املعربننةن تعلننو ) قنند جنناءكم( (4)﴾ َ    َفَقاا   
 و(5)مبحذوف تقدلر : ال تعتذروا  قد جاءكم

 و(6)"ال تعتذروا  قد جاءكم ي:مبحذوف، أ قد جاءكم متعلو   ال ال خمشري:"
ببه كنناليت  ننال السننعد:" ] قنند جنناءكم متعلننو مبحننذوف[ تفصننا عنننه الفنناء، وتفينند بيننان سنن

تذكر بعد األوامر والنةاهي بياناً لسبب الللنب  لفن  كمنال  سننها و صنا تها أن تفنةن مبنينة 
على التقدلر، منب ة ع  احملذوف،  يف  ةلك: اعبد ربك  العبادة  وأل له، ولفةن مبنىن الفناء 

                                 
 قلنننا : )وانظننر علننى الفنناء الننيت تسننمى  نناء  صننيحة يف  ةلننه تعنناا :"260مفتنناح العلننةديف  لشننري  ا  ننةل السننفاكي( 1)

أن تفةن  اء اجلةام أي  إن ضربت والتقدلر الثاين:   و "مفيدة  ضرم  انفجرت (اضرم بعصام احلجر  انفجرت
 و قد انفجرت

ا بالفصنيحة كةهننا ووجنه تسنميته يث لقةل: " و2/503لعله لشري بذلك  ا كيد الليي يف  اشيته على الفشاف (2)
ألن املراد باحلذف الداللة على أن امل مةر ت لتة   ع   تباع   و اا اختصت بفيد البلداء ،خمتصة بفيد الفصحاء

  "واألمر،  فان املللةم م  امل مةر االنفجار ال الضرم، ومثل هذا املعىن الد يو ال لذهب  ليه  ال الفصيا

       و2/351 مرجع سابو،لعيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري، حتقيو اجل ء األول م   اشية ا (3)

 و14 :م  اآللة ،املا دةسةرة ( 4)
البحنننر ، و 1/430، وتفسنننري النسنننفي2/121تفسننري البيضننناوي، و 2/425، والفتنننام الفرلننند1/614لنظننر: الفشننناف( 5)

، 1/365، والسننننراج املنننننري2/561تفسننننري النيسننننابةري، و 6/266، واللبننننام4/231، والنننندر املصننننةن4/214احملننننيط
 و3/265، وروح املعاين2/30، و تا القدلر3/22 رشاد العقلو 

 و1/614الفشاف (6)
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لر الفصننيحة علننى احلننذف النني د ميننث لننة ذكننر ت تفنن  تلننك الفصننيحة، ختتلنن  العبننارة يف تقنند
فََهتاَكِ ََام مل  ﴿ احملذوف  تنارة أمنراً أو هنيناً كمنا يف هنذ  اآللنة، وتنارة شنر اً كمنا يف  ةلنه تعناا:

ُث  َع  َنا ُخرَاَسانَا ، و ةل الشاعر:(1)﴾ٱۡل  ، وتارة معلة اً عليه كمنا يف ) نانفجرت(، و ند  َنَقد  ِج ن 
م بَُماار ﴿ :لصننار  ا تقنندلر القننةل كمننا ذََكننر يف سننةرة الفر ننان يف  ةلننه تعنناا بلمكل َفَقاا   َكااكَّ

لاامَن  مل ،  ن هننذ  املفاجنن ة باال تجنناج  سنننة را قننة، وخاصننة  ذا انضننم  ليهننا  ننذف (2)﴾َتقل
 و(3)القةل، وجعل هذ  اآللة وهذا البيت م  ذلك القبيل"

لتبن م  كيد السنعد أن الفناء الفصنيحة خيتلن  تقندلر متعلقهنا باحملنذوف علنى  سنب منا 
 ترد يف السياقو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 و    56 :م  اآللة ،الرودسةرة ( 1)
 و14 :م  اآللة ،الفر انسةرة ( 2)
 و256  (:1 اشية السعد)( 3)
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و منا هبمن ة تدنين  ،املتصنلة: وهني املسنبة ة  منا هبمن ة التسنةلة،  ومنقلعنة متصنلة وتن يتأم: ــــ 
م  ﴿ كقةله تعاا:  ع  لف  أي م  لَم  تلااُكز  ل

َ
م  ِ َتمل نَكز 

َ
 نة: أ لند يف و  ،(1)﴾ََِّمِٓءأ َعلَي ُمم  َءِ

ومبعننىن ،  نناد  لنندأل أد انللننو عمننرو، واملنقلعننة أي منفصننلة  نني تفننةن عا فننة  ننة: أالنندار أد علنني
، ومبعنننىن اهلمننن ة كقةلنننه  )بننل واهلمننن ة(، وتفنننةن املنقلعننة مبعنننىن بنننل  نننة: هننل  لننندأل عنننندم أد عمننروأل

ا﴿ تعاا: ن تَ  
َ
مَن ِ م  تل ُبا ل

َ
م    َ ِ املَكل ن زَِّل  كقةلنه تعناا: وجتنيء لإلضنرام  قنط، (2)﴾للمِ

م  ﴿
َ
َُصيل ِ ََمت َمٱۡل  ع 

َ َتمُي ٱۡل  للَ تاتل َمٱنلٱامزل  َ     ول   َ    يَس  اَتمُي ٱلظٱ  و ا ندة، (3)﴾تَس 
 :(4)الشاعر )البسيط( قةلك

نننيب مننن  نَنننَددِ         لنننا لينننت ِشنننع ري وال َمن َجنننى مننن  اهلَنننَرِد    أد هنننل علنننى العنننيش بعننند الشِّ
 و(5)وللتعرل  مثل: رألُت أد  َرُجَل، أي: رألُت الرجل

َ  ﴿ :ويف  ةلنه تعناا امنل َعلَاي ُمم  َفَمة َلَجتُ لل ٱَّللَّ اة ََكل م هَّ
َ
تَمةُ ِ َٰ م  ََم َم ٱل قُ  َعا مل

 :(6)و جاء يف  عرام )أد( وجهان(6)﴾ َمكُي   
 األول: أهنا عا فة، وهة عل  على االستفهاد السابو، ومعنا  النفيو

 الثاين: أهنا منقلعةو

                                 
 و6 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 1)

 و100 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 2)

 و16 :م  اآللة ،الرعدسةرة ( 3)

  ا دة لدخةهلا على  رف االستفهادو (أد)والشاهد  يه  ةله: )أد هل(  يث جاءت ، جؤلة البيت لساعدة ب ( 4)

، 50، ومنا ل احلروف40، و روف املعاين2/56، واألصةل3/206، واملقتضب3/164لنظر معاين )أد( يف:الفتام (5)
، وارتشنننناف 43ورصنننن  املبنننناين ،3/354، وشننننرح التسننننهيل5/16ملفصننننل، وشننننرح ا1/365، والبنننندلع124واأل هيننننة
، 3/224شننرح ابنن  عقيننل، و 3/331أوضننا املسننالك، و 2/1003، وتةضننيا املقاصنند204واجلننىن 4/2004الضننرم
، ومعنناين 3/505، والنحننة الننةايف3/146اهلمننع، و 2/160شننرح التصننرلا، و 2/362، وشننرح األمشننةين1/265واملدننين
 و   3/246النحة

  و104 :م  اآللة ،النساءسةرة ( 6)

، والنننننندر 2/234، والفتننننننام الفرلنننننند1/300، والتبيننننننان11/214، ومفنننننناتيا الديننننننب6/64لنظنننننر: التفسننننننري البسننننننيط (6)
 و3/136، وروح املعاين2/443، وتفسري النيسابةري6/10، واللبام4/06املصةن
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 ،أد من  لفنةن :لقةل السعد:" و)أد( يف هذ  املةا ع أعين  ذا و ع بعدها اسم استفهاد مثنل
وزنة  احلمنل علنى   ندا ا  ،أد كي  لنفع، تفةن مبعىن بل ال متصلة وال منقلعة ،أد ماذا كنتم

 و(1)بت ولل"
ومنن  خننيل مننا سننبو ذكننر  منن  معنناين )أد( لبننن السننعد يف  ةلننه أن منن  معنناين )أد( مننا للنن د 

 ليننه البا ننث  ألن  اإلضننرام  قننط وذلننك  ذا و ننع بعنندها اسننم اسننتفهاد كمننا ُمثِّننل، وهننة مننا  يننل
 و(2)م  عيمات  ي ها لإلضرام أن لليها اسم استفهاد كما ذهب  ليه اب  مالك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 و241 (:1 اشية السعد)( 1)

 و3/362شرح التسهيل (2)
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( يف  ةلنه تعناا: إى النافية:ــــ  م  ﴿ و ع االختيف بن املعربن يف نةع ) ن  تمل قَّ َملََق   َهكَّ
م  فُيهُ  تكل قَّ كَّ  :(2)على النحة اآليت (1)﴾فُيَمرٓ إُن هَّ

 وأهنا نا ية مبعىن: مفناهم يف الذي ما مفناكم  يهاألول:   
والتقنندلر: يف النننذي  ن  ،صننلة منننا واجلملنننة الشننر ية ،شنننر ية وجةاهبننا نننذوفأهنننا الثنناين:   

 ومفناكم  يه  ديتم
، أي: يف الننننذي لشننننبهها لفظنننناً بالنا يننننة (منننا املةصننننةلة)بعنننند أهنننننا  ا نننندة لة ةعهننننا الثالنننث:   
 ومفناكم

أ سنن  يف اللفنن ، ملننا  ( ن):  يمننا مننا مفنننا كننم  يننه،  ال أن ي ن نا يننة، أ  خمشننري:" ننال ال
 :(مهمنننا)ثلنننه  تننننب، أال تنننرى أن األصنننل يف  ينننه  امعنننة منننا مثلهنننا مننن  التفرلنننر املستبشنننعو وم

  وولبشاعة التفرلر:  لبةا األل  هاءو (ماما )
 :(3))الةا ر(  يما أنشد  األخفشصلة، مثلها  ( ن)و د جعلت  

 َوَتعِرُ  ُدوَن أَد نَاُ  ا ُلُةمُ           لُنَرجِّي املرُء َما  ن  ال لَرا  
  (4)"وتؤول بإنا مفناهم يف مثل ما مفناكم  يه: والةجه هة األول

(، وأما  [والةجه هة األول ال السعد:"]  أما لفظاً  يستدنا ه ع  تقدلر املضاف و لادة ) ن 
 

                                 
 و26 :لةم  اآل ،األ قافسةرة ( 1)

، ومشنفل  عنرام 4/112، و عنرام القنرآن للنحنا 4/446لل جناج ، ومعاين القرآن3/56للفراء لنظر: معاين القرآن( 2)
، 4/201، وتفسنننننننننننننري البدنننننننننننننةي5/160، وتفسنننننننننننننري السنننننننننننننمعاين20/146التفسنننننننننننننري البسنننننننننننننيط، و 2/660القنننننننننننننرآن

، 2/1150، والتبينننننان20/26مفننننناتيا الدينننننب، و 4/111 اد املسنننننري، و 5/103، واحملنننننرر النننننةجي 4/300الفشنننننافو 
البحننر ، و 3/316، وتفسننري النسننفي5/116تفسننري البيضنناوي، و 16/200وتفسننري القننر ي، 5/612والفتنام الفرلنند

و رشننناد ، 6/124تفسننري النيسننابةري، و 16/404اللبننام، و 1/130املدنننين، و 4/665، والنندر املصننةن4/446احملننيط
 و13/104، وروح املعاين5/20، و تا القدلر0/06العقل

، 1/361، وشننرح التسننهيل4/304، والبيننت منن  شننةاهد الفشننافو يننل: إللننا  بنن  األرت، اِبر بننِ  َرأ النالبيننت جلنن (3)
بعد  ( ن) لادة و والشاهد  يه: جةا  0/440، وخ انة األدم1/140، واملدين210، واجلىن4/262، والتذليل2/54
   ةله: )ما  ن(ويف  (ما املةصةلة)

 و4/300الفشاف ( 4)



 القسم األول: اختياراته دراسة حتليلية/ الفصل الثالث: اختياراته يف احلروف

294 294 

ننننةا  يمنننا ت  فننن   ينننه كفنننار  معنننىن  لمةا قنننة اآللنننات الدالنننة علنننى أن األمنننم السنننابقة  ننند ُمفِّ
 و(1) رلش"

( يف اآللة نا ية، وهنة األنسنب عنند   اختيار السعد لةا و ال خمشري  يما ذهب  ليه ب ّن ) ن 
َاار ُهاة ﴿: تعناا القرآن لندل علينه يف مةاضنع كقةلنهالبا ث  ألن  لَك    

َ
ام  ِ ََ ن  ِ لَام  ََاَ م 

َ
ي

ُة وَ  ٗ لُُمم ه  ن  َق ۡرُض    
َ م  ُِف ٱۡل  تمل قَّ كَّ اَمرَٓء َعلَاي ُمم هَّ ز َِّل َار ٱلسَّ

َ
م  َمِ ة لَّكل ُ َهر لَم  نلَمك 

َزِز     ُ  و(2)﴾  ه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 و630(: 2)لسعد اشية ا( 1)

 و6 :، م  اآللةنعاداألسةرة  (2)
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ـــ  كقةلننه  تنن يت مةصننةلة  اال يننة، ر يننةاحل يننة و اال لفنن  مشنن م بننن (مننا) مــا المصــترية:ـــ
َ ت  ُۤدُجۡسَي َمِۤهَّلِل﴿ تعاا: ۡرُض ُهة َ ٓابَّة  َهر ُِف ٱلسَّ

َ ُِ َمَهر ُِف ٱۡل  ت كقةلك:   واستفهامية، (1)﴾ ََٰ
 ُهة  َخي   ﴿ كقةله تعناا: وشر يةما عندم؟، 

ن َعللمِ  ُ اهل ٱ َمَهر َت لَم  ل  َيع   نة:  ومةصنة ة، (2)﴾َّللَّ
 ننة: مننا  نناد  لنند،  نا يننة و ننري ذلننك، واحلر يننة تنن يت ،مننررُت مبننا معجننِب لننك، أي بشننيء معجننب

 أن تفنةن  ا ندة ونرد ة: بلدين ما صنعت، أي: صنعك، و ا دة يف مةاضنع: األول:  ومصدرلة
َة  ﴿ كقةلنه تعناا:  ا يف الفنيد كخروجهناةهلالتةكيدو وهي اليت دخ َُة ٱ فََُٗمر زََح  ن ه  مِ ضٱ َُ ُ ََلن َّللَّ

م   ُل َعاا مل لَُكۡ فَاٱع  بته  نة: ضنر  أن تفنةن منبهنة علنى وصن  ال نو والثناين: ، (3)﴾ُهة  َحم 
وعننة  منن  ، انللقننت كقننةهلم: أمننا أنننت منللقنناً  منن   عننل أن تفننةن عةضنناً ضننرباً مننا، والثالننث: 

 و(4)  اإلضا ةع يثما، و ذا ماو  ما  يهما عة   كقةهلم: اإلضا ة
وهني النيت تنؤول مبنا بعندها مبصندر لُعنرم علنى  سنب مة عنه يف وم  احلر ينة )منا( املصندرلة 

 وم  ذلك:، اجلملة
َ ُ َُمم  َمَمب     فََمب     ﴿ : ةله تعااـــ 1

َ
َٗت  ي ر َكَت ُمَّ م م  َّمل ٗلمنَ  ل ُس ر ََك  ُمَّ م م  َّمل     (5)﴾ ل

 :(6) يث جاء يف  عرام )ما( يف )مما كتبت( و)مما لفسبةن( ثيثة أوجه هي

والتقنننننندلر: كتبتننننننه،  والعا نننننند نننننننذوف،مبعننننننىن الننننننذي،  مةصننننننةلة ا يننننننةتفننننننةن أن  األول:  
 ولفسبةنهو

 ، وم  كسبهمون تفةن مصدرلة أي: م  كتبهمأ الثاين:  
 ولفسبةنهووالعا د نذوف أي: كتبته، ، أن تفةن نفرة مةصة ةالثالث:   

                                 
 و44 :م  اآللة ،النحلسةرة ( 1)

 و146 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 2)

 و154 :م  اآللة ،آل عمرانسةرة ( 3)

، 322، واجلنننىن310، ورصننن  املبننناين65، واأل هينننة 35، ومننننا ل احلنننروف53لنظنننر معننناين )منننا( يف:  نننروف املعننناين (4)
    و4/6واملدين

 و64 :م  اآللة ،البقرةسةرة ( 5)

، 1/120، و رشننناد العقنننل2/210، واللبنننام1/453، والننندر املصنننةن1/304، والفتنننام الفرلننند1/01لنظنننر: التبينننان( 6)
 و1/303وروح املعاين



 القسم األول: اختياراته دراسة حتليلية/ الفصل الثالث: اختياراته يف احلروف

296 296 

ِسنننُبةَن مننن  الرشنننا ولنننرجا السنننعد الةجنننه الثننناين بقةلنننه:"] [  شنننعار بننن ن )منننا( يف )ممنننا ممَّنننا َلف 
 و(1)"لفسبةن( مةصةلة، وكذا يف )مما كتبت( لفّ  املصدرلة أرجا لفظاً ومعىن

وم  خيل األوجه السابقة لرى البا ث جةا ها   ال أن هنام تفاوتاً يف  ةهتا  األنسب أن 
 تفةن مصدرلة  ألهنا أ ةى يف اللف  واملعىن م  املةصةلة، واملةصةلة أ ةى م  النفرة املةصة ةو

تاا﴿  ةلننه تعنناا: ـــــ ومــن ذلــك2 تَُل ۡرُض َمٱخ 
َ ُِ َمٱۡل  ت ااَ تََٰ ُُ ٱَّلَّ ااُ  إُنَّ ُِف َخل ااُق ٱلسَّ

َُ ل ٱنلَّارَس  َن  ُ بَُمر ََا
ُِت ََت  ُي ُِف ٱۡل 

ل ُك ٱلَّ ُل  قند جناء يف  عنرام )منا(  (2)﴾َمٱنلََّمرزُ َمٱل 
 :(3)يف )مبا لنفع النا ( وجهان  ا

 وبنفعهم :مصدرلة أي األول: أهنا  
 و بالذي لنفعهم :مةصةلة أي الثاين: أهنا  

 و(4)"الذي لنفعهم مما امل  يها أو لنفع النا مبا لنفع النا  ب  ال ال خمشري:"
و ال السعد:"]أو ما لنفع النا [ زة  أن تفةن )ما( مصدرلة، وكان لنبدي أن لبن ضمري 

 و(5)الفاعل، والظاهر أنه للبحر، أو اجلري ال للفلك لفةنه مجًعا"
 وجةا  الةجهن هة ما لذهب  ليه البا ث لصحة كل منهماو

 
 
 
 
 
 
 

                                 
  و2/366مرجع سابو، حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري،  (1)

 و164 :  اآللةم ،البقرةسةرة ( 2)

، والننننننندر 2/64، والبحنننننننر احملنننننننيط2/146وتفسنننننننري القنننننننر ي، 1/423، والفتنننننننام الفرلننننننند1/210لنظنننننننر: الفشننننننناف( 3)
 و1/430، وروح املعاين1/104، و تا القدلر1/104، و رشاد العقل3/123، واللبام2/202املصةن

 و1/210الفشاف (4)

 و2/446 مرجع سابو،  على الفشاف لل خمشري،حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين (5)
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 لزائتة: ما اــــ 
ُهالمَن َفَقلُي    ﴿ جاء يف  عرام )ما( يف  ةله تعاا: ر َلؤ   :(2)أ ةال هي (1)﴾ هَّ

 األول: أهنا م لدة للت كيدو  
 ووال كثرياً   ما لؤمنةن  لييً  :أيالثاين: أهنا نا ية،   
 (و لييً نننننن )وهي وصلتها  اعل بالثالث: أهنا مصدرلة،   

م لنندة، وهننة   نناهنم بننبعم  (مننا)لؤمنننةنو و  لننييً   إ اننناً  ا لؤمنننةنمنن  قلننييً   ننال ال خمشننري:"
 و(3)"الفتامو وزة  أن تفةن القلة مبعىن العدد

ولقننةل السننعد:" ]ومننا م لنندة[ لت كينند معننىن القلننة، ال نا يننة  ألن مننا يف  ي هننا ال لتقنندمها، 
 –سيما مع التقندمي  –لةهم وألنه و ن كان مبعىن )ال لؤمنةن  ليًي(  ضيً ع  الفثري، لف  رمبا 

أهننننم ال لؤمننننةن  لنننييً بنننل كثنننرياً، وأمنننا املصننندرلة  ننني  نننال هلنننا، و انننا ت زعنننل ) لنننيًي( مننن  صنننفة 
مَن وَلُي    ﴿ األ يان كما يف  ةله تعاا: كل ل ر تَش    ألهنم ت لؤمنةا  ط، نعم  ذا كانت (4)﴾ هَّ

 و(5))القلة يف معىن العدد(  هة نتمل"
 ةله خيتار القةل األول ب هنا م لدة للت كيد، واتمل أهنا نا ية  ذا كانت القلة يف   السعد يف

منا  ييً  لالفسا ي ع  العرم أهنم لقةلةن: مررنا ب ر  معىن العدد، لرجع يف ذلك  ا "ما نقله 
انتصنب علنى احلنال  ،  إانا ذلنك ألن  لنييً وأهننم لرلندون ال تنبنت شني اً   نال أبنة  ينان:" ،تنبت
، وليسنت منا  نباهتنا، أي ال تنبنت شني اً    أر ، و ن كان نفرة، وما مصدرلة، والتقدلر:  لييً م

،  ذ كنان ال كينب املقندر هنذا ملنا نعت ملصدر نذوف، تقدلر الفيد: تنبنت  لنييً   ا دة، و لييً 
، اً ، ال لنندل علننى نفنني اإلنبننات رأسننصننا أن لننراد بالقليننل النفنني احملننم، ألن  ةلننك: تنبننت  لننييً 

 و(6)" ، ت لف  معنا  ما ضربت أصيً  لييً  وكذلك لة  لنا: ضربت ضرباً 
                                 

 و00 :م  اآللة ،البقرة سةرة( 1)

، والتفسننننننننري 2/233تفسننننننننري اللننننننننوي، و 1/142، ومعنننننننناين القننننننننرآن ل خفننننننننش1/54لنظننننننننر: معنننننننناين القننننننننرآن للفننننننننراء( 2)
، 1/112 زننننا  البينننننان، و 1/166، واحملننننرر الننننةجي 1/164الفشننننناف، و 1/141، وتفسننننري البدننننةي3/136البسننننيط

 وتفسننري القننر ي، 1/213، وأمننايل ابنن  احلاجننب1/324، والفتننام الفرلنند1/40، والتبيننان3/540يا الديننبمفنناتو 
، 2/262، واللبام4/123، واملدين1/502، والدر املصةن1/405البحر احمليط، و 1/100تفسري النسفي، و 2/26
 و1/310، وروح املعاين1/130، و تا القدلر1/120و رشاد العقل، 1/331تفسري النيسابةريو 

 و1/164الفشاف( 3)

 و10 :م  اآللة ،األعرافسةرة ( 4)

 و2/302مرجع سابو،  حتقيو اجل ء األول م   اشية العيمة سعد التفتا اين على الفشاف لل خمشري، (5)

، وروح 2/26وتفسننري القنننر ي، 3/540، ومفنناتيا الديننب1/54لنظننر: معنناين القننرآن للفننراءو ، 1/406البحننر احملننيط (6)
 و1/314املعاين
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 منهجه في االختيار
تعدد منهج السعد يف اختياراتهه  ققهد اسهتعيفل يف اختياراتهه مصه متاد متعهددا  و سهالي  
متنوعة؛ لبيان موقفه من تمك اآلراء و صتاهبا  قنمتظ  نه استعيفل عدا مصه متاد و سهالي  

احي وتههوى عمههظ  لفهها  صهه وة ل  مههه  واسههت د  لكههل منههها  لفهها  خاصههة هبهها  ققههد اسههتعيف ل  سههمًو
 لفا  الرتجيح واملفاضمة يف  سموب الرتجيح ًني مذهبني  و ر مهني  ميفها اسهتعيفل  لفا هاحي خاصهة 
احي يه  صه مح يف اختياراتهه   ًه يف  سموب ال د عمظ ال  ى امل الف لهه  ميفها اسهت د   م هاحي  سهمًو

املذه    و رده ومعارضهته لهه  مهدعيفاحي ًعهت اختياراتهه  ومل هذه األسالي  تبني قبوله لمقول  و
 ًاالستشهاد.  

 أواًل: استخدم ألفاظاً خاصة في اختياراته وأهمها ما يأتي:
 ص ّح السعد الختياراته ًعدا  لفا  و حياناحي ال مص ح  حيث است د   لفا احي مث ا وهي:

  (6)امل تهههههههار  و (5)صهههههههحعمهههههههظ األ  و (4)الههههههه اجح  و (3)ال خفهههههههاءو   (2)الوجهههههههه  ق(1)التتقيههههههه 
  (11)الصهههتيح  و (10)األوجههههو   (9)ائ والهههذى مقت هههيه الن ههه  الصههه  (8)حسهههناأل  و (7)األجهههودو 
   (13)منبغي  و (12) رجحو 

                                 
 .من البتث 283  242  161  124  97  64من  : الصفتاد ( 1)

 .من البتث 286  180  67  65لصفتاد من  : ا( 2)

 .من البتث 258  69من  : الصفتتني ( 3)

 .من البتث 146من  : الصفتة ( 4)

 .من البتث 214من  : الصفتة ( 5)

 .من البتث 253  199  173  136من  : الصفتاد ( 6)
 .من البتث 90من  : الصفتة ( 7)
 .من البتث 216  82  32من  : الصفتة ( 8)
 .من البتث 221  194  114 : الصفتاد من ( 9)
 .من البتث 258  170  142من  : الصفتاد ( 10)
 .من البتث 147من  : الصفتة ( 11)
 .من البتث 295  216من  : الصفتتني ( 12)
 .من البتث 278  199  100  82من  : الصفتاد ( 13)
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يهههةو    (6)األوىل  و (5)مهههه جح  و (4) وجهههه  و (3)األنسههه و   (2)احتيفههههال  و (1)خبهههوض وضهههب العً 
  (13)حمتيفههههههههل  و (12) وىل  و (11)واأل ههههههههه ، (10)وال مههههههههو ، (9)ووتيفههههههههل، (8)ًعيههههههههد  و (7)ال ههههههههاه و 

 .(14)واحل 
 ثانيا: التصريح في اختياراته:

  اله اجح ن ُمَص ِّح ًاختياره تصه واحي ال احتيفهال قيهه  مهقن مقهول: والتتقيه   و ومُقصد ًذلك 
  األوجهههههه  و  ختهههههار  و ائ والهههههذى مقت هههههيه الن ههههه  الصههههه  األحسهههههن  و امل تهههههار  و عمهههههظ األصهههههحو 
 د يف اختياراته  وهي عمظ النتو اآليت:  وهذه األلفا  مث  األوىل  و الصتيحو 

 التعبير عن اختياره بلفظ التحقيق:ـــ 1

  ومثالههه: وقههد اههه  اليف شهه ى يف تفسهه ه (15)جههاء يف املسههقلة الثانيههة يف املبتههد  وا ههرميفهها 
َأ  ﴿ قولهه تعهاىل:ل    َۡ َُ توو

َ
َأ َ َ ووۡ ء

وقهد  اههار   (17) ًهداحي خهر إىل  ن الفعهل   (16)﴾َسووَاءٌ ع َليَ

                                 
 .من البتث 93من  : الصفتة ( 1)
 .من البتث 186من  : الصفتة  (2)

 .من البتث 223  193من  : الصفتتني  (3)
 .من البتث 217  181  170  121  111من  : الصفتاد ( 4)
 .من البتث 94 من  : الصفتة( 5)
 .من البتث 274  252  233  191  178  155  115من  : الصفتاد ( 6)
 .من البتث 295  286  171  157  69من  : الصفتاد ( 7)
 .من البتث184  116  84 ادمن  : الصفت( 8)
 .من البتث 254  238  208  136  104 من  : الصفتاد( 9)
 .من البتث 228  210  150  148  125  102 من  : الصفتاد( 10)
 .من البتث 278  157  62من  : الصفتاد ( 11)
 .من البتث 211  177  100 ادمن  : الصفت( 12)
 .من البتث 296  135  101 ادمن  : الصفت( 13)
 .من البتث 101: الصفتة من  ( 14)
 .من البتث 63من  : الصفتة ( 15)
 .6 :من اآلمة سورا البق ا ( 16)
 .1/47الكشاض (17)
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هنا هو اإىل الك ًقوله: "جعل الفعل مب قاعمه قعل اائب يف عبارهتم  وإال امل ر عنه ه السعد
 ."اجليفمة ال جم د الفعل  مث التتقي   ن الواقب موقب الفاعل  و املبتد  هو جميفوع احل ض والفعل

ًمفهظ  الواقب موقب الفاعل  و املبتد  هو جميفوع احله ض والفعهلققد ص ّح السعد الختياره  ن 
 )التتقي (.

 التعبير عن اختياره بلفظ الراجح ومشتقاته:ـــ 2

َأ ﴿ :قوله تعهاىل  ومثاله: (1)يف خر مان لثالثةوقد جاء الك يف املسقلة ا َاىٰ   َفَما ََكَن َدلأ
ن قَال ٌاءْ 

َ
َ ٌ َناٌ إءَّلا س 

أ
َ بَأ  .(2)﴾إءذأ َجاٌَ ه 

فعهههل قهههالكث  الههه اجح رقعهههه قهههال السهههعد:" قانهههه إاا مهههان  حهههد جيفئهههي  مهههة مهههان ) ن( مهههب ال
ن﴿ :وإن قههد  مقولهه تعههاىل ًاالمسيهة ونصهه  اآلخه  ًا رمههة

َ
َ ٌ ۦءووِءاٌ إءَّلا ََ قَاأ  َفَمووا ََكَن َجووَاء

ن قَوال اءْ ﴿  (3)﴾قَوال ٌاءْ  
َ
َ ٌ َأ إءَّلا وَه   َّا  ُ وا ََكَن  ٌ ﴿  (4)﴾ۦا َأ إءَّلا وِ ۡءهأَُووه    َأ كَن  َا لَو  ث و

  ْ ن قَال اء
َ
َ ﴾(5)  ﴿ ٰ َموا  ء َّااواۡء َََۡكَن َع َّا  

َ
َمواٌ َ والهك ألّن ) ن( مهب الفعهل ال   (6)﴾قءَبَه  

قفههي اجليفمههة ال مكهون هههذا مههن   وألنههه مشههبه ال هيف  يف  نههه ال موصهف؛ مع قهة احي مكهون إال مصههدر 
وهلهذا جعهل ههذا الوجهه   إليهه احي والق منهة ليمهيف  جعهل املقهد  مسهند احي قبيل انتفهاء اععه اب قيهيفها لف ه

 ."ال اجح هو
 وم هههه  تصههه مح السهههعد الختيهههاره يف رقهههب املصهههدر املهههلول إاا وقهههب  حهههد رمههه   مهههة )مهههان( 

 ًههههههه )ال اجح(.
 
 
 

                                 
 .من البتث 145من  : الصفتة ( 1)
 .5 :من اآلمة  األع اضسورا ( 2)
    .56: من اآلمة  النيفلسورا ( 3)

 .25 :من اآلمة  اجلاثيةسورا ( 4)
 .23 :من اآلمة  األنعا سورا ( 5)
     .17 :من اآلمة  احلش سورا ( 6)
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 التعبير عن اختياره بلفظ والذي يقتضيه النظر الصائب:ـــ 3

ءَك َجَعيأَنوا  ء ﴿ :قولهه تعهاىل   ومثالهه(1)يف املسقلة ا امسة يف املفعهول ًهه ميفا جاء َوَكَذٰل
ء قَرأ 

ل َ ا  ك  وءْ فۡء ر  ك  َمأ ۦءَۡ ا ِلء أرء
َ ُم  َكِٰبء

َ
 .(2)﴾َيٍة َ

قههال السههعد:" والههذى مقت ههيه الن هه  الصههائ  والتقمههل الصههادأ يف عبههارا املصههنف  ن يف مههل 
 ."ولييفك وا هو الثاين  و ماً  جم ميها مفعول  ول  ق مة لغو

الفعميههة لييفكهه وا صهه ّح السههعد الختيههاره ًههقن مفعههوع الفعههل )جعههل(  مههاً  جم ميههها  واجليفمههة 
 ًههههههههههههههههه )والذى مقت يه الن   الصائ (.

 التعبير عن اختياره بلفظ الوجه ومشتقاته:ـــ 4
وِ ﴿ قولهه تعهاىل:   ومثالهه:(3)جاء الك يف املسقلة الثالثة يف املبتد  وا هر ۦَ ِء  َِ َّااوا ۦء َو

ء  ءٱَّللا ناا ب ۦَ  َ ء
ال   .(4)﴾َيق 

عههت النها   و ًعههت مقهول السهعد: "قالوجههه  ن  جيعهل م ههيفون اجلهار وا ه ور مبتههد  ضعهل ًو
 .من النا  من هو مذا  و مذا قتكون مناط الفائدا تمك األوصاض"

عت النا  ًههههص ّح السعد الختياره ًقن املبتد  هو م يفون اجلار وا   .)الوجه(  ور ضعل ًو
 الظاهر: التعبير عن اختياره بلفظـــ 5

َۡرءيوووِفي  ء  ﴿ :قولههه تعههاىلومثالههه:   (5)عشهه ا يف املبتههد  وا ههر امسههةا والههك يف املسههقلة 
عءريء  َناةء َوَۡرءيِفي  ء َّلسا

 .(6)﴾َّۡلأ
 ."ويف اجلنة خره  قال السعد:" ال اه   ن ق م  مبتد  حبذض الصفة  ى ق م  منهم

 (.  وص ّح الختياره ًمفظ )ال اه حبذض الصفةنمتظ  ن السعد جعل )ق م ( مبتد  
 

                                 
 .من البتث 113من  : الصفتة ( 1)
 .123   من اآلمة:ا األنعسورا ( 2)
 .من البتث 65من  : الصفتة ( 3)
 .8 :من اآلمة سورا البق ا ( 4)
 .من البتث 81 من  : الصفتة( 5)
   .7 :  من اآلمةالشورىسورا ( 6)
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 ثالثاً: ألفاظ المفاضلة:
 والك عمظ النتو اآليت:  است د  السعد  لفا احي ليص ّح الختياره ًاألق ل لدمه

 التعبير بلفظ األجود: ـــ 1
نأ ﴿مثالههه: قولههه تعههاىل:  و (1)يف اسههم مههان لثانيههةجههاء يف املسههقلة ا

َ
ِء َلَََّبووا َ ءيناووا َكوواَن ل

َ
َ

ل   َۡج  ۡأَناٌ إءََلٰ  َُ وأ
َ
نأ  َ

َ
َأ َ ءنأ   َِ  ۦل ۡء َّااا ُء ت

َ
َ﴾(2). 

  قههههال السههههعد: " األجههههود تهههه ا القمهههه  ألنههههه خههههوض األصههههل سههههييفا يف يهههه  اعتبههههار ل يههههف
إال  ن  ؛والمتنههههاع مههههون اسههههم مههههان و خواهتهههها نكهههه ا إال يف النفههههي عمههههظ مهههها صهههه ح ًههههه اًههههن جهههه  

 :(3))الواق ( يف قول حسان  ام  اًن ج  او م حي   االستفها  سييفا اعنكارى يف حكم النفي
 َمكوُن ِميفاَجها َعَسٌل وَماءُ              مَقن َسِبيَئةحي من ًَهْيِت رَْ ِ  

 ؛مكون ميفاَجها العسُل واملاءُ  :قكقنه قال  إمنا جاز الك من حيث مان عسل وماء جنسني
 ".قانه ال جيوز خبوض )مان قائٌم  خاا(  ألن نك ا اجلنس تفيد ما تفيده مع قته

األجههود تهه ا القمهه  عنههد اخههتوض اسههم )مههان( وخههره مهههن املوحههظ  ن السههعد جعههل  مههن
 حيث التنك  والتع مف؛ ألنه خوض األصل  وقد ص ّح الختياره ًههههههههه )األجود(.

 التعبير بلفظ األظهر:ـــ 2
ۡرض   ﴿ :قولههه تعههاىل مثالههه:و   (4)املسههقلة السادسههة مههن احلههال يف تقههدم  عامههل احلههاليف 

َ َوَّۡلأ
  ِ   (5)﴾ۥ يَاأَم َّلأقءَيَٰمةء ََجءۡٗعا َقبأَضه 

 ى  عييهههها و ثبتهههها   قهههال السهههعد:" واأل هههه   ن العامهههل حمهههذوض عمهههظ   مههه  احلهههال امللمهههدا
  .قعمظ هذا مكون احلال يف موقعه ومفود ما ام ه من قائدا التقدمي :قان قيل  ا يعحي 

                                 
 .من البتث 89من  : الصفتة ( 1)
      .2 :من اآلمة  مونسسورا ( 2)

 90ص  سب  خت جيه (3)

 .من البتث 156من  : الصفتة ( 4)
 .67   من اآلمة:اليفَُّم سورا ( 5)
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 مكهههون قالتقهههدمي  ال ًهههل مكهههون حمهههل تقهههدم  ثبهههت و عهههر ًعهههد  ههها  احلكهههم ًهههذم  ا هههر :قمنههها
 ى إاا مانههت جمتيفعههة قيعههود   وقههد جيعههل العامههل ااههذوض مانههت  ًعههده قبههل جمههيء ا ههر احي مههذمور 

 ."الكو  يف عامل إاا
 نمتههههظ  ن السههههعد اختههههار حههههذض العامههههل عمههههظ   مقههههة احلههههال امللمههههدا  وعههههّر عههههن اختيههههاره 

 ًههههههه )األ ه (.
 :الرد على الرأي المخالفرابعاً: األلفاظ المستخدمة في 

يف ًعت املسائل مذم  السعد  قوال اآلخ من  ق د ما ال م جته ًقى وجه من وجوه ال د  و 
 االعرتاض  ققد است د   لفا احي يف اختياراته ومنها:

 التعبير عن رده بلفظ بعيد، غير مستقيم:ـــ 1
ا يَعء  ﴿ قوله تعاىل  ومثاله: (1)يف املسقلة األوىل من الفاعل ءعءما َ ت َإءنا ََّّللا ن  ءاٌ   ظ  ِء  .(2)﴾ب

ومع كهم صهفة    و قاعهل ضعهل الشهيء احي قال السعد:" و ما ما قيل إن )مها(  ييهيف ضعهل اهيئ
موصههوض حمههذوض وهههو امل صههوص ًاملههدح قبعيههد ًههل يهه  مسههتقيم قههييفن جيعههل امل صههوص خههر 
ء مبتههد  حمههذوض لبقههاء اجليفمههة الواقعههة خههر إّن خاليههة عههن العائههد عمههظ  ن جعههل مهها ضعههل الشههي

 ".املع ض من ي  صمة ليس ًشيء
السعد رّد قهول مهن جيعهل امل صهوص ًاملهدح خهر مبتهد  حمهذوض  وصه ّح له ده ًمفهظ )ًعيهد  

 ي  مستقيم(.
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .    من البتث 83من  : الصفتة ( 1)
 .58 :من اآلمة  النساءسورا ( 2)
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 خامساً: االختيارات غير الصريحة:
وهههي االختيههاراد الههر اختارههها السههعد؛ لكنههه أ مصهه ّح هلهها ًقلفهها  صهه وة واضههتة  وم ههه  

 الك قييفا مقيت:
 التعبير بلفظ احتمال ومشتقاته: ـــ1

ءِ :﴿قوله تعاىل   ومثاله:(1)يف املبتد  وا رالعاا ا  يف املسقلة ۦل ء ءَ  َساب ُء ِأ  ۦء ۡأَك  ا َليَ ۦَ

 .(2)﴾ ََشأ   
   اار  السهعد إىل "احتيفهال  ن مكهون اهيء قاعهل ال ه ض املعتيفهد عمهظ النفهي  عه  عميهك

مهن اهيء ميفمهدا لوسهتغ اأ  ولكهن تشهبيهه  ومهن يف  الحي ومن حساهبم وصهف لهه قُهد  قصهار حها
ًقولههه: إن حسههاهبم إال عمههظ رل الههدال عمههظ احلصهه  ًصهه مح النفههي واعثبههاد مشههع  ًقنههه  ثهه   ن 
مكون )ايء( مبتد   قال  ض خهره املقهد  لمتصه ؛ ألن وقهوع النكه ا يف سهياأ النفهي مهاض يف 

 ل من ال يف  يف ال  ض".صموح االًتداء من ي  تقدمي لم ر عميه  و )من حساهبم( حا
  احتيفههال  ن مكههون اههيء قاعههل ال هه ض املعتيفههد عمههظ النفههي  عهه  عميههكاههه  السههعد إىل 

ومههن يف مههن اههيء ميفمههدا لوسههتغ اأ  قههنوحظ  ن   الحي ومههن حسههاهبم وصههف لههه قُههد  قصههار حهها
 السعد أ مص ّح الختياره  وإمنا  جاز الك ًمفظ )احتيفال(.

 التعبير بلفظ ال كالم:ـــ 2

َق ﴿ :قوله تعاىل  ومثاله (3)املسقلة الثانية من املفعول قيه يف ءب اءْ َۡاأ َناقء  َۡٱۡضأ عأ
َ  .(4)﴾َّۡلأ

إال  ن ال هههه ب قههههوأ   قههههال السههههعد:" ال مههههو  يف  ن قههههوأ األعنههههاأ  هههه ض ال مفعههههول ًههههه
و ن مهه اد ضهه ب   األعنهاأ وتيفههل  ن مهه اد ًههه ضهه ب األعههاع الههر هههي املكههان الفههوأ مههن األعنههاأ

 ".املوضوعة قوأ األعناأ ال ؤو 
 نمتظ  ن السعد أ مص ّح الختياره  وامتفظ ًمفظ )ال مو (.

                                 
 .من البتث 74من  : الصفتة ( 1)
       .52 :من اآلمة  األنعا سورا ( 2)

 .من البتث 125الصفتة من  : ( 3)

 .12 :من اآلمة  األنفالسورا ( 4)
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ومن خول ما سب  ام ه متبني لنا  ن السعد است د   لفا احي مث ا ومتنوعة لبيان اختياراته  
وتعدد منهجه يف االختيار إىل اختياراد ص وة مقوله: والتتقي   والوجه  والذى مقت يه الن   

ائ    و مصهه ّح ًاألق هل لدمههه مقولهه: األجههود  واأل هه    و مسههت د  مصه متاد يف الهه د الصه
ميفههها اسهههتعيفل  لفا هههاحي يههه  صههه وة يف ًعهههت   يههه  مسهههتقيم  ًعيهههد ظ القهههول امل هههالف مقولهههه: عمههه

 اختياراته.
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 الفصل الثاني                
 مصادره في اختياراته

 المبحث األول: الكتب.            
 المبحث الثاني: العلماء.            

 
 
 
 
 
 
 



 القسم الثاين: اختياراته دراسة منهجية/ الفصل الثاين: مصادره يف اختياراته

309 

 المبحث األول: الكتب
اهتم السعد يف حاشيته بشكل عام، ويف اختياراته بشكل خاص بااررا  اختتففاة،  اا د عاه 
إىل االطاااالى عفاااال تبفااااو الكتااااو النسري ااااة، وتتااااو التفاساااام والقاااا ا ا ، وال لبااااة، واخعااااا م 

ا، وهذا دليل عفل سعة عفمه واطلعه،  قد ذت  يف حاشيته تثماً من الكتو، ر ع إليهاا وبمه
 تاااري  ااذت  اساام الكتااات  قااذ، وتاااري  ااذت  ، ا، حياات تنريعااق ط  ااه يف النقاال عنهاااونقاال منهاا

صاح ه، و د  نقل النص تما ورد يف اخصدر، و نقل الانص بتصا  ،  كاناق مصاادر مهماة يف 
 تذت  منها ما  أيت:سري ة، ش حه واختياراته الن

 :ه(181) الكتاب لسيبويه ــــ 1
ت اااد السااعد ماان الكتااات يف االستشااهاد باا تع سااي ري ه يف بعاا، اخسااادل النسري ااة،  قااد ورد 
  ذتاااااااا ه يف اأاشااااااااية يف تتثاااااااا  ماااااااان تربعاااااااا  مري ااااااااعاً، منهااااااااا مااااااااا نقاااااااال عنااااااااه يف  ريلااااااااه تعاااااااااىل:

َأ  َوَطآئَِفةة    ﴿ ةة أ مأ ُفأ
َ
َأ ه َمۡتةةمأ أ

َ
او لفسااا  نااص عفيااه الااري  وباجلمفااة:"  ااا  حياات.(1)﴾قَةة أ ه

 .(2)سي ري ه"
 :ه(282) الكامل في اللغة واألدب للمبرد ــــ 2

نقااال عناااه يف  اااريات الشااا    ريلاااه:" و اااد  اااات باااأ  ر اااع اخ اااارى يف اجلااا ا  شااااذ ت  عاااه يف 
 .(3)حيت مل  ري د إال يف ذلك ال يق"الش  ، نص عفيه اخربد، وشهد به االستعما  

  ه(:311تاب )معاني القرآن وإعرابه( للزجاج )كــــ  3
  يف  ريلااه تعاااىل: قااد نقاال السااعد منااه ور ااع إليااه يف تتثاا  ماان عشاا  ن مري ااعاً و ااا نقفااه عنااه 

ز    ﴿ وأ ََكُأواْ غأ
َ
ۡرِض ه

َ بأواْ ِِف ٱۡلأ َأ إَِذا ََضَ  ِِ َُٰ َو أواْ ِِلِخأ ۡلوأ ََكُأواْ ِعنَ َُا َما َماتأواْ َوَمةا ى َوقَال
 ْ  .(5)،  ريله: "و ا  ال  اج: )إذا( هاهنا تنريت عما م ل من ال ما  وما  ستق ل"(4)﴾ قأمِلأوا
 

                                 
 .154 :من ار ة ،سريري آ  عم ا  (1)
 .  1/09من ال ست، والكتات 33نظ : الصفسة   (2)

 .1/112الكاملمن ال ست، و  219نظ : الصفسة   (3)

 .151 :من ار ة   عم ا ،آسريري ( 4)

 .1/485ف  اجمعاين الق آ  لمن ال ست، و  221 نظ  الصفسة ( 5)
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 ه(:392( البن جني )في تبيين وجوه شواذ القراءاتكتاب )المحتسب ــــ  4 
إال يف  وتخرياهتااا( نكااا ي : يف امتناااى تاااري  اساام )تااا نقاال السااعد منااه يف عااادي مريا ااع منهااا

 .(1)ما ص ح به ابن  ينالنفي عفل 
 : ه(393) كتاب )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( للجوهريــــ  2

ت اااااد السااااعد منااااه يف تفساااام اخفاااا دا  الفءري ااااة، واالستشااااهاد باااا را  الفءااااري   تااااأ  ع ياااادي، 
واألصاااامعي وبموااااا، و ااااد ر ااااع إليااااه يف حاشاااايته يف مادااااة و ل اااا  مري ااااعاً، منهااااا مااااا  ااااا  يف 

ه،  ا :" يف الصساح: هاج الشي   هيج واهتاج وهتيج تع اختياراته يف معىن الفساد وتعد ة  عف
 اختعادعل أل  اختعادع ، واألنسو ت  حيمل هاهنا عفل بمر، وها ه بمه  تعدى وال  تعدى ا

 .(2)إ ساد"
يف تعد ااة الفعاال )هاااج( وعاادم تعد تااه، واختيااار السااعد  اال الفساااد  نفسااق  ااري  اجلااريه ع

 عفل بم اختعدع.
 : ه(238) ق في غريب الحديث واألثر( للزمخشريكتاب )الفائ ــــ6

وعشااا  ن مري اااعاً، ونقااال مناااه يف اختياراتاااه يف  ةو اااد ر اااع إلياااه الساااعد يف حاشااايته يف تربعااا
مري ااع ،  ممااا نقفااه عنااه يف   صاا  اخ تاادت عفاال اراارب  ريلااه:  قااد صاا  ح "بااأ  معااىن  ريلااه:  اا   

 الده  مري ع  الو اأريادث... ري ع الده  هري اهلل ت   الو اأريادث هري اهلل ال بمه، 
 هاري هناا  صاا  ح عفال نقال هااذا الكالم مان تتااات الفاادر، لي ا  اختياااره بقريلاه: واأل هاا  ت  

لنا: اجلالاو لفساريادث  ريلنا: اهلل اجلالو لفسريادث ال  فيد إال  ص   فو اأريادث عفيه مثل  ري 
 .(3)هري اهلل "

 :ه(238) كتاب )المفصل( للزمخشري ــــ7
منه باالستشهاد ب تع ال خمش ع، و اد  اا  ذتا ه يف اأاشاية يف وساة وعشا  ن ت اد السعد 

مري ااعاً، نقاال منااه يف اختياراتااه وذتاا ه صاا حياً يف مري ااع ، وماان ذلااك دااي  اأااا  اخ تاادي بعااد 

                                 
 .1/230من ال ست، واحملتسو 09 نظ : الصفسة  (1)

 .1/352الصساح، و من ال ست 223نظ : الصفسة   (2)
 .1/443من ال ست، والفادر 12نظ  الصفسة   (3)
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هي اليت جتي  عفل إ   مجفة عقدها من  ي اخفصل:وهبذا  شع   اه  ع ار  اجلمفة االمسية،  ا :"
 .(1)لتريتيد خربها وتق    م داه" امس  ال عمل هلما

 :ه(242) كتاب )األمالي( البن الشجريــــ  8
ص  ح بالنقال مناه ما ي واحادي يف حاذ  العاداد اعا ور ماع اجلاار،  قاد ذتا  الساعد ناص ابان 
الشج ع، واختل  النساري   يف حاذ  العاداد اعا ور ماع اجلاار، واختاار الساعد ماا ذهاو إلياه 

 .(2)    د حذ  توالً  م  عل الظ   مفعريالً بهابن الشج ع بأ   كري  اأ
 :ه(626) مفتاح العلوم للسكاكي ــــ 9

ر ع إليه الساعد يف حاشايته يف تتثا  مان تربعا  مري اعاً، منهاا ماا نقال عناه يف اختياراتاه يف 
ا  فياااد حصاا  االن ااال  عفااال  صاا  اخ تااادت عفاال ارااارب  ريلاااه:" اخن فاار ق اااد، وق اااد اخن فاار تلوااا

 .(3)ق د"
 ه(:646كتاب )األمالي( البن الحاجب )ــــ  11

 "حد ثااه يف  اارياق الع ااا عفاال اساام )إ  ( اخفتريحااة بقريلااه: نقاال منااه يف عاادي مريا ااع منهااا
و اااريقه ابااان اأا اااو و اااا : إ   اخفتريحاااة تنقسااام  سااام :  سااام  اااريق  ياااه الع اااا عفااال امسهاااا 

ل بال  ع، وهري ت  تكري  يف حكم اخكسريري تقريلاك: عفماق ت   ق اداً  ألناه يف معاىن:  اادم وعما و 
عفم ال تدخل إال عفل اخ تدت واررب، وهلذا تس   يف عفمق إ   ق داً  ل أل إ  ق داً  ادم وعم و

لقادم، وإمنا الفتح لتري م ما تقت يه عفمق من معاىن اخفعريلياة، و سام ال  اريق وهاري ت  ال تكاري  
  .(4)" ل  ريق إال النصوق داً  ادم وعم اً.  ت   يف حكم اخكسريري مثل: تعج ين 

 :ه(672) شرح التسهيل البن مالكــــ 11
وَن ﴿ ر ع إليه يف تتث  من مري ع ومثاله يف  ريله تعاىل: ِمنأوَن بِٱلأَغيأِب َويأقِيتأ ٱَّۡلِيَن يأؤأ

ةَ  ةوَن  ٱلۡصلَوَٰ َأ يأنفِقأ  الفعال حاذ  التا م إناه: مالاك ابان و اا : "  اا  إذ ،(5)﴾َوِمۡتا َرَزقأَنَٰ أ

                                 
 .02من ال ست، واخفصل 140نظ : الصفسة   (1)

 .1/1من ال ست، وتمايل ابن الشج ع 118نظ : الصفسة   (2)

 .  1/201من ال ست،  ومفتاح العفريم 12 نظ : الصفسة  (3)

 .1/182من ال ست، واألمايل 194 نظ : الصفسة ( 4)

 .3 ، ار ة:ريري ال ق يس (5)
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ليجا ع الري هاا  عفال سانن  اخ تادت حاذ  ال  اع يف التا م  م تاخناادى، اخادح إلنشا  بأنه إشعاراً 
 .(1)واحدي"

 :ه(681) التلخيص في تفسير القرآن العظيم للكواشيــــ 12
ت ااااد الساااعد مناااه يف الااا د عفياااه يف بعااا، اخساااادل النسري اااة، و اااد ذتااا ه يف تتثااا  مااان عشااا ي 

لأوَن  ﴿ب ريهنم( يف  ريلاه تعااىل: مريا ع، ومثاله: إع ات )يف  ُأ
أ
ْوَلَٰٓئَِك َما يَةۡ

أ
َأ ه ةوُِِ  ِِف بأطأ

 قااري  السااعد:"  هااري  اا   متعفاار باألتاال ال حااا  مقاادري عفاال مااا يف تفساام ، (2)﴾إَِّۡل ٱنلۡةةاَر 
 .(3)الكرياشي"

حيقار تب ا ااً عادي، وذلاك  -يف اعتمااده عفال هاذه الكتاو- اا سا ر ذتا ه أاد ت  الساعد 
را  تماا بيناا يف بعا، اخصاادر، تماا تناه  اد  عتماد عفال الكتاو يف ع اد رتع تو إما لعا   ار

 اااري  تماااا يف تتاااات الكامااال يف الفءاااة، و اااد  كاااري  ر ريعاااه لفكتاااو إلب اااا  رتع تماااا ذت ناااا يف 
خاال  مااا ت استع ا ااه ماان اعتماااد السااعد عفاال الكتااو، ت ينااق  وماان سااابقة،بعاا، اخصااادر ال

خال  األبا ا  الايت ر اع إىل الكتاو مان ت فهاا، وت  ماا  با ته من اعتمااده عفال الكتاول مان
 . ءفو عفل ذلك هري )االختصار(

 
 
 
 
 

                                 
 .1/283وش ح التسهيل من ال ست،  180الصفسة نظ :   (1)

 .134 :من ار ة ،سريري ال ق ي (2)

مري اار الااد ن تبااري الع ااا  ت ااد باان  ريسااا  ماان ال ساات، والتفتاايص يف تفساام القاا آ  العظاايم، 124نظاا : الصاافسة   (3)
، د ااااريا  الري ااااا السااااين، م تاااا  2/32: ت.د. حماااال هاااال  الساااا حا ، قياااار، حتلشااااا عي اخعاااا و  بالكرياشااااياخريصاااافي ا

 م.2991الع ا ،  -ال سريث والدراسا  اإلسلمية، بءداد
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 الثاني: العلماء المبحث
 ُقصد بذلك العفما  الذ ن ذت  آرا هم وت رياهلم يف اخسادل، ساريا  ت  اد الساعد هاذه األ اريا  

سااي ري ه، والكسااادي، تو خالفهااا،  قااد تاا دد ذتاا  تثاام ماان تدمااة النسااري وال لبااة تمثااا : ارفياال، و 
 اح،واألخفاا ، واخااربد، وال  اااج، وتبااري عفااي الفارسااي، واباان  ااين، وتبااري ال قااا ، وصاااحو اخفتاا

 سااريا  للسااتدال  هبااا، تو االعاااا  عفيهااا، ، وباامهم،  قااد نقاال السااعد آرا هاام،واباان اأا ااو
 عفل ذلك:و يما  في مناذج 

له:" وتما ب وق االسام وحاذ  ارارب مثال: ما نقفه عن ارفيل وسي ري ه يف عمل )ال (  ري ااااا  
وال  حااُ  مناااص بااال  ع  قفياال  ااداً، وتماا ه عفاال رتع ارفياال وسااي ري ه  اااه ، تع: ال  حاا  

 . (1)ب  ع االسم ونصو اررب" ،مناص حاصلً 
َأ  َوَطآئَِفةة    ﴿ تمااا نقاال ماان آرا  سااي ري ه مااا ذتاا ه عاان الاارياو يف  ريلااه تعاااىل: َمۡتةةمأ أ

َ
قَةة أ ه

مأ أ  ُفأ
َ
 . (3)"سي ري ه عفيه نص لفسا  الرياو وباجلمفة:"  ريله (2)﴾ َأ ه

لأِك ﴿تذا إعا ات )مالاك اخفاك( يف  ريلاه تعااىل:  أتأ َۡ َمَٰلَِك ٱل نادا   عفال تناه (4)﴾قأِل ٱلۡل أ
 .(5) ا ل أل  )الفهم( ال  ريصا"

كم( بفاتح ونقل عن الكسادي ق اادي )منان( يف تري ياه  ا ا ي ق اد بان عفاي: )والاذ ن منان  ا فن ااااا 
َأ َوٱَّۡلِيَن ِمن ﴿ اخيم واللم يف  ريلاه تعااىل: َأ ٱَّۡلِي َخلََقكأ واْ َرۡبكأ بأ أ َ ا ٱنلۡاسأ ٱعأ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َأ   مااذهو هااري مااا عفاال م  اادي( مناان) تفمااة ت : هنااااه  قااا  ت   اااألوىل:"  ريلااه ،(1)﴾َقةةبألِكأ
 .(3)"الكسادي

                                 
 من ال ست. 211نظ : الصفسة   (1)

 .154 :من ار ة ،سريري آ  عم ا  (2)
 من ال ست. 33الصفسة نظ :   (3)

 .21 :من ار ة، ري آ  عم ا سري  (4)
 .2/101من ال ست، والكتات 111نظ : الصفسة   (5)

  .21 :من ار ة ،سريري ال ق ي (1)

 من ال ست. 101نظ : الصفسة   (3)
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هة بااااا )ليس( حيت  ا :" وتماا عفال رتع ما نقل من آرا  األخف  يف عمل )ال ( اخش ااااا 
األخف ، تع: ال  ح  مناص تادن ب  ع االمس  عفل تهنما م تدت وخرب  ل  ستقيم إال عفال 

 .(1)ميمية"ت  )ال( مبعىن )ليس( إال تهنا مل تعمل تما هري الفءة الت
يمياة، ذت  السعد ت  األخف   ذهو إىل ت  )ال ( ال تعمل عمال )لايس( عفال الفءاة التم

 ومذهو اجلمهرير عفل تهنا تعمل عفل الفءة اأجاق ة.
وماان نقفااه عاان اخااربد يف دااي   عاال الشاا   ما ااياً و ااريات الشاا   م ااارعاً  ريلااه:" و ااد ااااااا 

ياااااه اخاااااربد، وشاااااهد باااااه  اااااات باااااأ  ر اااااع اخ اااااارى يف اجلااااا ا  شااااااذ ت  عاااااه يف الشااااا  ، ناااااص عف
 .(2)االستعما "

تثاا  ماان مري ااع، وماان ذلااك رت ااه يف خاارب اخ تاادت النكاا ي يف  ريلااه وت العنااا آرا  ال  اااج يف تااااااا 
نُّةوَن بِةٱ َوَطآئَِف   ﴿تعااىل:  ُأ َأ َي ة أ مأ ُفأ

َ
َأ ه َمۡتمأ أ

َ
َة  ِ قَ أ ه َ ٱحأ حيات ذهاو ، (3)﴾َّلۡلِ َغةرأ

، وتا  اختيار السعد خمالفااً خاا ذهاو إلياه (4) د توتهم( صفة، و) ظنري ( خرب"ال  اج إىل ت  )
 ال  اج.

 تاااااذا نقااااال رت اااااه ورتع ت  ال قاااااا  يف عييااااا  اجلماااااع الريا اااااع مري اااااع اخفااااا د، يف  ريلاااااه تعااااااىل:اااااااا  اا
ة﴿ َمت 

أ
َباًطا ه سأ

َ
ةَ ه َ َأ ٱثأنَََتأ َعۡشأ َنَٰ أ ( تسا اطاً ) ت  إىل ال قاا  وتباري ال  ااج، ذهاو ،(5)﴾ۚ اَوَقۡطعأ

 .ذلك يف السعد خالفهما و د ،(1)"عيي  ال( عش ي ا نيت) من بد 
تبري عفي الفارسي،  من ذلك حد ثه عن األمسا  اخريصاريلة  ت رياهلمالعفما  الذ ن نقل ومن ااااا 

 ريلاااه:"  اااا  تباااري عفاااي: إذا ذتااا   صااافا  لفمااادح تو لفاااذم وخريلاااا يف بع اااها اإلعااا ات  قاااد 
 .(3)" و سمل حنري ذلك   عاً خريلا لل تنا ، 

                                 
 من ال ست. 211نظ : الصفسة   (1)

 .من ال ست 219نظ : الصفسة   (2)
 .154 :من ار ة ،سريري آ  عم ا  (3)
 .من ال ست 32نظ : الصفسة   (4)

 .119 :من ار ة ،سريري األع ا  (5)
 .من ال ست113نظ : الصفسة   (1)
 من ال ست. 180نظ : الصفسة   (3)
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اى تااري  اساام تااا  تااذا نقاال عاان اباان  ااين رت ااه يف حاااال  اساام )تااا ( بقريلااه:" والمتنااااااااا  
، إال ت  االساتفهام سايما اإلنكاارع يف (1) النفاي عفال ماا صا ح باه ابان  اينوتخرياهتا نك ي إال يف

 :(2))الريا  (  ً ا ذت  ابن  ين، يف  ري  حسا حكم النفي، وت
ِ يئنًة من بانْيِق رنْتِ                   نكريُ  ِم ا نها عنسنل  ومنا ُ  تأن   سن

هاااا العساااُل  تاااا  عسااال وماااا   نسااا ،  كأناااه  اااا : ااااق ذلاااك مااان حيااات   إمناااا  كاااري  م ا ن
 .(3)واخاُ "
تمااا أااد آرا  ت  ال قااا  يف تتثاا  ماان مري ااع، وماان ذلااك رت ااه يف تعياا  اخ تاادت واراارب يف  ااااااا  

َزاِب ﴿  ريلاه تعااىل: حأ
َ َِن ٱۡلأ وم  م  زأ َنالَِك َم أ ن   ۡما مأ  ريلاه:"و ا  تباري ال قاا : ) ناد(  ،(4)﴾جأ

 .(5) ات( نعق له، تو متعفر مبه وم"خربه )مه وم(، و )هنالك، ومن األح م تدت،
ۡمَتةةا ﴿ تمااا نقاال رت ااه يف حااذ  اخ تاادت الريا ااع بعااد  ااا  اجلاا ا  يف  ريلااه تعاااىل:

َ
ةةٓواْ ن لَتأ َوٱعأ

ء   ِن ََشأ مأَ م  ۡن  َغنِتأ
َ
ۥفَۡ أَمهأ ِ ُخأ ذو ، تع: )خارب م تادت حما  ريله: " و ا  تبري ال قاا : (1)﴾َّلِلۡ

 .(3)اأكم ت  هلل وسه(" 
بااأ  )ت عاال( لفمفعااري  شاااذ ال    ااع إليااه إال بث ااق، اباان اأا ااو اعاااا  مااا نقفااه عاان و ااااااا 

 الري ااه ت  هااذا ماان ع ااا اجلمفتاا  تع اذتاا وا ذتاا اً مثاال ذتاا تم آبااا تم، تو اذتاا وا اهلل حااا   
 .(8)"العاملترينكم تشد ذت اً من ذت  آبادكم، وليس من ع ا اخف د ليف م التشارك يف 

 
 
 

                                 
 .1/230تسو يف ت ي  و ريه شرياذ الق ا ا احمل (1)
 .09ص  س ر خت  ه (2)
 من ال ست. 09الصفسة  نظ :  (3)

 .11 ، ار ة:سريري ص (4)
 .2/1908من ال ست، والت يا  81نظ : الصفسة   (5)

  .41 :من ار ة ،سريري األنفا  (1)

 .2/124من ال ست، والت يا  04نظ : الصفسة   (3)

 .1/182من ال ست، وتمايل ابن اأا و 184 نظ : الصفسة  (8)
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 (، ومن ذلك: وأحياناً يكتفي السعد في النقل بذكر لفظ )قيل
 ريلاااه يف مساااألة  اعااال )نِْعااامن(:" وتماااا ماااا  يااال إ  )ماااا( عييااا  مبعاااىن شااايئاً، تو  اعااال مبعاااىن اااااااا 

الشي ، و عظكم صفة مريصاري  حماذو  وهاري اختصاريص باخادح   عياد بال بام مساتقيم  ايمن 
خاليااة عاان العادااد عفاال ت   (إ   )الريا عااة خاارب  مفااةحمااذو  ل قااا  اجل عاال اختصااريص خاارب م تاادت 

 .(1)  اخع   من بم صفة ليس بشي " عل ما مبعىن الشي
اْ ِِف  ﴿ وتحياناً  دح، رتع  ادل، ومن ذلك إع ات )مفسد ن( يف  ريله تعاىل:  َثوأ َوََّل َتعأ

ِمِ يَن  فأ ۡرِض مأ
َ   فيساق وباجلمفاة:"  اا  إذ ديم تا حاا  تهناا إىل ذهاو من عفل   د ،(2)﴾ٱۡلأ

 .(3)"تريهم ما عفل م تدي اأا 
ةة﴿ وماان ذلااك ع ااا اخسااجد اأاا ام عفاال ساا يل اهلل يف  ريلااه تعاااىل:ااااااا  لأوََُك َعةةِن   َ يَسأ

ََراِم قَِمال   رِ ٱحأ بِةر   َوَدةَ  َعةن َسة ِيِل  ٱلۡش أ ََ ةرأ  بِةهِ  فِيهِِۖ قألأ قَِمال  فِيةهِ  فأ ٱَّلۡلِ َوكأ
جِ  أَتمأ ََبأ ِعنَ  ٱَّلۡلِ  َوٱل ُأ َ

لِهِ  ِمنأهأ ه مأ
َ
َراجأ ه ََراِم ِإَوخأ إذ  اا : "  يال: اجلياد ت   ،(4)﴾ِ  ٱحأ

 .(5)اأ ام، وهري يف با ة ال دا ي"  تعفر مبسذو ، تع: و صدو  عن اخسجد
 و اااااارينسه(، 140) تمااااااا ورد يف اأاشااااااية تمسااااااا  عاااااادد ماااااان العفمااااااا  تعيساااااال باااااان عماااااا 

 ،ه(240)واخاااااااااااااااااااااااقينه(، 211، واألصاااااااااااااااااااااامعي)يااااااااااااااااااااااديوتبااااااااااااااااااااااري ع والفاااااااااااااااااااااا ا ،  ه(،182)
 ه(،559اجلنااا ع)، و ه(429)وال بعااايه(، 318والساامايف)، وابااان السااا اج، ه(225) واجل مااي 

، هااذه تباا ق وباامهم، ه(143)السااتاوعه(، و 113وصاادر األ ا اال)ه(، 533واباان األن ااارع)
عفااال ساااعة  يهاااا عفااال مصااادر ال  اااا  يف حاشااايته  اااا  اااد    عتماااداألمااارير الااايت  عفاااق الساااعد 

 اطلعه، وتنريى  قا ته، ود ته يف نقل اخعفريمة وتمانته العفمية.
 

                                 
 من ال ست. 83نظ : الصفسة   (1)

 .19 :من ار ة ،سريري ال ق ي (2)
، 2/353 م  اااع ساااابر، نظااا : حتقيااار اجلااا   األو  مااان حاشاااية العلماااة ساااعد التفتااااقاين عفااال الكشاااا  لف خمشااا ع،  (3)

 .2/594، و تريح الءيو1/13والت يا 

 .213 :من ار ة ،سريري ال ق ي (4)
، 2/518 م  اااع ساااابر، لكشاااا  لف خمشااا ع،نظااا : حتقيااار اجلااا   األو  مااان حاشاااية العلماااة ساااعد التفتااااقاين عفااال ا  (5)

 .1/135والت يا 
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 المبحث األول: األسس النقلية
لألصول النحوية )السماع، والقياس، واإلمجااع، واستصاحاا الاالأل األااو الوا ا     كان

 اختيارات السعد كوهنا من األصول املعتربة عند النحاة، وسيتض  ذلك من خالل هذا املبحث.
 .أل1)أصول النحو عند ابن األنباري هي:" أدلة النحو اليت تفوعت منها فووعه وفصوله"ف

بقوله:" أصول النحو: علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية، من حياث وعوّفه السيوطي 
 .أل2)هي أدلته، وكيفية االستدالل هبا، وحال املستدل"

 وأقسام أدلته أربعة هي: النقل، واإلمجاع، والقياس، واستصحاا الال.
السماع هو أول أصاول النحاو، ويصقصاد باه:" ماا ابات   كاالم مان يواا, بفصااحته، ف امل  

الم اهلل تعاىل، وكالم نبياه صالا اهلل علياه وسالم، وكاالم العاوا، قبال بعثتاه، و  عمناه، وبعاد ، ك
 .أل3)إىل أن فسدت األلسنة بكثوة املولدين، نظماً ونثواً، عن مسلم أو كافو"

وقااد هااا  اباان األنباااري )النقاالأل وعوّفااه بقولااه:" هااو الكااالم العااون الفصااي ، املنقااول بالنقاال 
 .أل4)رج عن حد القلة إىل حد الكثوة"الصحي ، اخلا

ويتمثاال السااماع عنااد النحاااة   تلااك األدلااة النقليااة الاايت يسااتنبوون منهااا قواعاادهم، وهااذ  
 األدلة النقلية تتمثل   االاة مصادر هي:

 األول: القوآن الكومي بقواءاته.   
 الثاين: الديث النبوي ال ويف.   
 ا رو  علا ألسنة العوا.الثالث: كالم العوا من شعو، ونثو مم  

 
 
 

                                 
، 08: ساعيد األفااااين، قيا,، حتالاادين بان  ماد األنباااري ملا  األدلاة   أصاول النحااو، أباو الربكاات عبااد الاو ن كماال أل1)

 م.1591 –ه 1311موبعة اجلامعة السورية، 

، دار 29فجال،  : د.  مودقي,، حتو، رالل الدين السيوطياالقرتاح   أصول النحو وردله، عبد الو ن بن أن بك أل2)
 م.    1505 - 1485، 1القلم، دم ,، ط

 .71 املصدر الساب,أل 3)

 .01مل  األدلة أل4)
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 أواًل: االستشهاد بالقرآن الكريم، والقراءات:
يعد القوآن الكومي أعلا مواتب الكالم العون، وأقو  األسااليب العوبياة، وهاو املصادر األول 

 ل واهد النحويني والبالغيني واللاويني؛ ألنه ميثل الااية   البالغة والفصاحة.
وهاو   موا   كثرية   الاشية،  تدالل بالقوآن الكومي وقواءاتهوقد اعتمد السعد علا االس

  أغلااب اسااتدالالته ب يااات الااذكو الكاايم يقتصااو علااا مااوطن ال اااهد، وفيمااا يلااي  اااذج ماان 
 ذلك:
ماان  -غااري -مل دخلات )الأل   )وال الضااالنيألل قلاات: ملاا   "فاا ن قلاات: قااال الشر اوي:ااااا 

 .أل1)معىن النفي"
"سؤال عن وره الصحة ال عن الفائدة، وإال فالفائدة هاي التوكياد والتصاوي   ويقول السعد:

بتعل, النفي بكل من املعووف واملعووف علياه، الاالف ماا إذا قيال: ماا رااء عياد وعماوو، فلاذا 
 تسما مشيدة، والكوفيون علا أهنا مبعىن غري.

ا علاااايهمأل فيااااه ومااااا ذكااااو    حتقياااا, معااااىن النفااااي   )غااااريأل ماااان أن التقااااديو: )ال املاضااااو 
 إشكال، فكلمة )الأل فيه ليست عاطفة الختالل املعىن، وال وره سو  أن تكون مبعىن )غريأل.

وإن دخلاات علاا القبيلااني إال أهناا حااوف متصاوف فيهااا رااع عماال ماا قبلهااا فيمااا  وأماا )الأل
 بعدها مثل: رئت بال شيء، وأريد أن ال ختوج، فجاع العكس أيضاً.

قدمي   مثل: عيداً ال أ وا، ملا ذكومت لكن ينباي أن ميتنا    ص  التيف ن قلت: هب أنه 
مثاال: أنااا عيااداً ال  ااارا؛ ألنااه اساام مبعااىن )غااريأل علااا مااا صااوح بااه الساا اوي، غايتااه أنااه رعاال 
إعوابه فيما بعد  لكونه علا صورة الوف، تقول: راء بال شيء، ورأيت ال فارساً، و  التنشيل: 

 .أل4)﴾ َكرِيم   َوََّل  بَارِد   َّلا و﴿ ،أل3)﴾ بِياة  َغر   َوََّل  قِياة  َش   َّلا ﴿و ،أل2)﴾ر  بِك   َوََّل  َّلا فَارِض  ﴿
 .أل9)قلت: بعد تسليم االهية جيوع التقدمي نظواً إىل صورة الوفية"

 يبني أن )الأل مبعىن )غريأل؛ ألن )الأل غري عاطفة. –هنا  –فالسعد 
                                 

 .1/11الك اف أل1)

 .70 :من اآلية ،سورة البقوة أل2)
 .39 :من اآلية ،سورة النور أل3)
 .44 ، اآلية:سورة الواقعة أل4)
 .2/01 مور  ساب,، علا الك اف للشر وي، حتقي, اجلشء األول من حاشية العالمة سعد التفتاعاين أل9)
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 َوِمناااا ونو َ علااا ذلااك بقولااه تعاااىل: ﴿، فقااد اسااتدل أل1)وقااوع الظااوف   موقاا  املبتاادأاااااا 
َٰلَِك    ع   َمَقام   ۥَلن  إَِّلا  ِمناا   َوَما﴿: تعاىل وقوله ،أل2)﴾ َذ  اجلار مضمون رعل حيث ،أل3)﴾ لنوم  ما

ولن َءاَمنااا بِا نلااِس ٱ َوِمنَ ﴿: تعااىل قولاه  أل مبتادأ) واجملوور ِ ٱَمن َيقن ، مبعاىن وبعا  أل4)﴾ ّللا
 الناس من هو كذا أو كذا فتكون مناط الفائدة تلك األوصاف.الناس أو بع  من 

و  مسااااألة وقااااوع املا ااااي خاااارباً لااااااا )كااااانأل، اختااااار السااااعد مااااذهب البصااااويني الااااذين ال اااااااا 
ي اارتطون   وقااوع املا ااي خاارباً لااااااا )كااانأل اقرتانااه بااااااااا )قاادأل خالفاااً للكااوفيني، بقولااه:" ال ورااه 

هن واستدل بقوله تعاىل:﴿ للمن ، لوقوعه   التنشيل،  .أل7)"أل9)﴾ بنل  قندا ِمن قن  ۥإِ  ََكَ  قَِميصن
أل اجلاااارة علاااا الشماااانااااااا  ااانع : اساااتدل الساااعد علاااا راااواع ذلاااك بقولاااه أل1)و  مساااألة دخاااول )مجل

ِ تعاىل: ﴿   ٱّلِلا
َ ةِ  ننووِيَ  إَِذاو﴿ ،أل0)﴾ دن  َبع   َوِمن   لن ِمن َقب   رن م  ل  لَوَٰ ن ٱ مِ يَو   ِمن لِلصا َعةِل   .أل5)﴾ من

فالسااعد ماان خااالل األمثلااة السااابقة لااد  يسااوين ال اااهد القااوآين، ويشيااد عليااه شااواهد قوآنيااة 
 أخو  ليبني صحة اختيار .

 
 
 
 

                                 
 من البحث. 77نظو: الصفحة ي أل1)

 .11 :من اآلية ،سورة اجلن أل2)
 .174 ، اآلية:سورة الصافات أل3)
 .0 :من اآلية ،سورة البقوة أل4)
 .27 :من اآلية ،سورة يوسف أل9)
 من البحث. 143ينظو: الصفحة  أل7)

 من البحث. 299نظو: الصفحة ي أل1)

 .4 :من اآلية ،سورة الووم أل0)
 .5 :من اآلية ،اجلمعة سورة أل5)
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والسااعد   است ااهاد  ب يااات القااوآن الكااومي يعتااه كثاارياً بورااو  القااواءات فيهااا، ال يفااوين بااني 
قواءات القوآنية مبه علا ما أّصله سايبويه مان قواءة متواتوة وشاذة؛ ألن منهجه   التعامل م  ال

الف  ، وفيما يلي  اذج من ذلك:أل1)أن القواءة سنة متبعة فال ختص
س    قوله تعاىل: ﴿  أل2)وقوئ )حسىنأل علا املصدراااا  نواْ لِلنااِس حن  .أل3)﴾ان  َوقنول

قال السعد:" رد علا الشراج حيث من  هذ  القواءة ومهاً مناه أن )حساىنأل تأنياث األحسان 
 .أل4)فال يستعمل بدون الالم"

ونَاااا﴿  قولااه تعااااىل: أل7)"أل9)باااالتنوين "وقاااوئ: فااواد ، قاااال الشر ااوي:اااااا  ُنمن  ُ ِۡ  َولََقاااد  
 .أل1)﴾فنَرََٰوىَٰ  

ااال ااال أل0)قااال السااعد:" مجاا  فااود كوصخ  فااواد  علااا )فصعاااىلأل فجماا  علااا خااالف ، وأمااا ورصر 
 .أل5)القياس كأنه مج  فودان   التقديو كسكوان"

 
 
 

                                 
 .1/140الكتاا أل1)

، 1/173، ومعااااين القاااوآن للشرااااج2/154، وتفساااري الواااربي1/134القاااواءة باااال نسااابة  : معااااين القاااوآن لألخفااا  أل2)
، والااااااااادر 2/17وتفساااااااااري القاااااااااوطي، 1/195، والك ااااااااااف2/373، واحملتساااااااااب1/74وإعاااااااااواا القاااااااااوآن للنحااااااااااس

، 1/495، والبحااو احملااي 1/220تفسااري الثعلااي :  أن باان كعااب وطلحااة باان مصااوف ، وهااي قااواءة1/477املصااون
 .1/380وروح املعاين

 .03 :من اآلية ،سورة البقوة أل3)
 .2/310 اب,،مور  س حتقي, اجلشء األول من حاشية العالمة سعد التفتاعاين علا الك اف للشر وي، أل4)

. 2/178، وفاات  القااديو1/42وتفسااري القااوطي، 2/324، واحملااور الااوريش2/22أبااو حيااوة  : إعااواا القااوآن للنحاااس أل9)
، 1/927، والتبيااااان2/41، وباااادون نساااابة  : الك اااااف4/901وعيسااااا باااان عمااااو، وأبااااو حيااااوة  : البحااااو احملااااي 

 .4/212، وروح املعاين3/174، وإرشاد العقل2/743الفويدوالكتاا 

 .2/41الك اف أل7)

 .54، من اآلية: األنعامسورة  أل1)

 .4/1180: الصحاحرخال: بكسو الواء و مها: مج  رجلخل، األنثا من أوالد الضأن، ينظو أل0)

 .207أل: 1)حاشية السعد أل5)
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 و  قوله تعاىل: ﴿اااا 
 
نس   إِ  يََشأ ِيحَ ٱ ِكنِ ي َٰ  َرَواكِدَ  نَ لَل  َفَيظ   لر  ِ َظه   ََعَ  .أل1)﴾ ۦ   رِه

بالكسااو ماان باااا  ااوا، وهااذا مل  و ي ظجلاال  بااالفت  ماان باااا علاام، ظ االي ي ظ اال  قااول السااعد:" ي
 .أل2)يورد   كتب اللاة وال   استعمال الفصحاء؛ إال أنه قوأ قتادة، وهو ال يقوأ إال مبا ه "

 فا ي ظعل لعن ، بكسو الالم.ومن ذلك قواءة قتادة: "قال أبو الفت : 
 هذ  القواءة علا ظللت أظل، كفورت أفو. وامل هور فيها فعلت أفعل: ظللت أظل.

ا ظللت أظل فلم ميور بنا، لكن قد مو حنو  للت أ ل، و اللت أ ال. ومل يقاوأ قتاادة وأم
 .أل3)"إال مبا روا ، وأقل ما   ذلك أن يكون هعه لاة -إن شاء اهلل-

وقاد ياذكو القاواءة فقا  دون عشوهاا إىل قوائهااا، مان ذلاك عناد حديثاه   الاال وصاااحبها ااااا 
نِذر    كلمة )كاظمنيأل:   قوله تعاىل: ﴿

َ
م  َوأ لنال  ٱإِذِ  زِفَاةِ ٓأۡلٱ مَ يَو   هن ى  وبن قن رِ ل َ ٱََلَ ِۡ  َناا

مااا    اماالوالع حناااروهم،   إليااه املضاااف ماان حااال كاااظمني:"قااال حيااث. أل4)﴾ َكَِٰظِمااَ   
الظوف من معىن الفعل، وجيوع أن يكون حاالً من القلوا، يعه من الضامري العائاد إىل القلاوا 
املسااتكن   الظااوف الواقاا  خاارباً أعااه )لااد  الناااروأل، ويعضااد  قااواءة رفاا  )كاااظمونأل حيااث 

 .أل9)رعله خرباً بعد خرب للقلوا"
د قول الكسائي   أن )أوأل العاطفاة مبعاىن ، اختار السعاملسألة الثانية من معاين )أوأل و ااااااا 

واْ َعه  )بلأل،   قوله تعااىل: ﴿ ََٰهدن اَما َع َو ُكن
َ
َباَذهن  اد  أ ِان   فَرِيا    ۥنا م  م  ا بَال   هن ك 

َ
م  أ  ََّل  ََثنهن

ولااه:" وقااد أابتهااا الثقااات وشااهد هبااا االسااتعمال ودلاات عليهااا هاهنااا القوينااة، بق ،أل7)﴾ِمننااو َ ينؤ  
 ويؤيد  قواءة من قوأها ساكنة. أل1)ال يؤمنونأل"أعه قوله: )بل أكثوهم 

 ال اهد فيه:  ل )أوأل علا )بلأل لورود القوينة.

                                 
 .33 :من اآلية ،سورة ال ور  أل1)
 .789أل: 2)حاشية السعد أل2)

 .2/292احملتسب أل3)

  .10 :يةمن اآل ،سورة غافو أل4)

 من البحث. 190ينظو: الصفحة  أل9)

 .188 ، اآلية:سورة البقوة أل7)
 من البحث. 204نظو: الصفحة ي أل1)
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حيااتا السااعد باادليل ماان لاااة العااوا إلابااات صااحة القااواءة، لاادف  مواااعن اخلصااوم، وماان اااااا 
ِنَ  َوَكَذَٰلَِك َزياَن لَِكثِي   وي:"   قوله تعاىل: ﴿رذلك قول الش  ِ ل  ٱ م  ُ   كِ َ منش  و   َل َق

َ
 َلَِٰدهِم  أ

َك   َ م  شن األوالد وراو  ونصاب القتال بوفا  شاوكائهم أوالدهام قتال: عامو ابن قواءة وأما  ،أل1)﴾ ؤنهن
ال وكاء علاا إ اافة القتال إىل ال اوكاء، والفصال بينهماا بااري الظاوف، ف ايء لاو كاان   مكاان 

ر، فكياف باه   القااوآن الضاوورات وهاو ال اعو، لكاان هجااً ماودوداً، فكيااف باه   الكاالم املنثاو 
 .أل2)املعجش السن نظمه ورشالته"

هااذا عااذر أشااد ماان اجلااوم، حيااث طعاان    [والااذي  لااه علااا]ويااود عليااه السااعد بقولااه:" 
إسااناد القااواء الساابعة، وروايااتهم، وععاام أهناام إ ااا يقااومون ماان عنااد أنفسااهم، وهااذ  عااادة املصاانف 

إلايهم كماا   هاذا املو ا ، وتاارة إىل الاوواة  يوعن   تواتو القاواءات الساب ، وينساب اخلواأ تاارة
عنهم، وكالمها خوأ؛ ألن القواءات متواتوة، وكذا الووايات عنهم، وهاي مماا يست اهد هباا ال  اا، 

 :أل3))الوويلأل ف ذ قد وق  الفصل فيها باري الظوف ينباي أن حيكم باجلواع كما   قوله
 صدورجلها -عبدص القيس منها-علا ما تستمو  وقد ش ف ت            غالئجلل   َت صو  

القااايس فاعااال )شااافتأل وقااا  فصاااالً باااني املضااااف وهاااو )غالئااالأل واملضااااف إلياااه وهاااو  فعباااد
 :أل4))البسي أل )صدورهاأل، وقوله

و ٍة             نا فعي  الدير اهجلمجل تا ناعق ا اه ا الع ص ا  جل كصلِّ ه ارجل  دص الصيي ارجليفجل تا نعفجلي ي د 
 

                                 
 .131 :من اآلية ،سورة األنعام أل1)
 .2/18الك اف أل2)
ضااااف إلياااه فصااال باااني املضااااف )غالئااالأل واملالبيااات باااال نسااابة، وال ااااهد  : )غالئااال عباااد القااايس صااادورهاأل حياااث  أل3)

، 2/398، واإلنصاااف1/242للسااريا كتاااا ال)صاادورهاأل بااأرني منهمااا وهااو )عباادأل فاعاال )شاافتأل. ينظااو: شااوح 
 .4/413، وخشانة األدا4/158، واملقاصد ال افية2/551، وشوح الكافية3/214وشوح التسهيل

د فياه قولااه: )نفاي الاادراهيم تنقاادأل حياث أ اااف املصادر )نفاايأل إىل وال ااه، ومل أقاا  علياه   ديوانااهالبيات للفاوعدين،  أل4)
، 255، وشااااوح اباااان الناااااظم2/501مفعولااااه )الاااادراهمأل، د أتااااا بعااااد ذلااااك بفاعلااااه )تنقااااادأل. ينظااااو: شااااوح الكافيااااة

، وخشاناااااااااة 2/751، وشاااااااااوح التصاااااااااوي 2/285، وشاااااااااوح األ اااااااااوين4/119، واملقاصاااااااااد ال اااااااااافية1/378واللمحاااااااااة
 .4/427األدا
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فالدراهم بالنصب فصل بني املضاف وهو )نفيأل و)تنقادأل، أو حيمل علا حاذف املضااف 
، ألن ختوئااة إليااه ماان األول، وإ اامار املضاااف ماان الثاااين علااا مااا ذهااب إليااه صاااحب املفتاااح

الثقااات والفصااحاء أبعااد ماان ذلااك، أو يعتااذر ملثلااه مبااا ذكااو  صاااحب االنتصاااف ماان أن إ ااافة 
إىل معمولااه وإن كاناات  ضااة؛ لكنهااا ت اابه غااري احملضااة، فاتصاااله باملضاااف إليااه لااايس   املصاادر

كاتصاااال غاااري ، وقاااد رااااع   الااااري الفصااال باااالظوف فيتمياااش هاااو عااان الااااري  اااواع الفصااال بااااري 
 .أل1)"الظوف

فنجد أن السعد   است هاد  بال عو يؤيد قواءة ابن عامو، كما يواف, الكوفيني فيما ذهباوا 
رااواع الفصاال بااني املضاااف واملضاااف إليااه باااري الظااوف، ويااود علااا طعاان الشر ااوي    إليااه  

 قواءة ابن عامو.
يتضااا  مماااا ساااب, ماااد  عناياااة الساااعد واهتماماااه باالساااتدالل بااا ي الاااذكو الكااايم، واألخاااذ 

 بالقواءات لتأييد اختياراته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .251أل: 1)السعد حاشية أل1)
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 : االستشهاد بالشعر:ثانياً 
بال اااعو العاااون اهتمامااااً كبااارياً، فقاااد كاااان ال اااعو أداة لتاااوفري الجاااة اهاااتم النحااااة واللاوياااون 

اللاويااة الداعمااة لالسااتعمال الصااحي  للفااه؛ لااذا رعلااه النحويااون ركيااشة ماان ركااائشهم األساسااية 
 لوصف اللسان العون، واستنباط قواعد  والتمثيل  ا.

ابااً منهاا ولاو مان شاواهد فاالست هاد بال عو هة بارعة   كتب اللاويني، فال نكاد لاد كت
 شاااعوية، وتعاااد هااااذ  ال اااواهد خااااري معاااني للعلماااااء   فهااام نصااااو  القاااوآن الكااااومي، يقاااول اباااان

:" إذا قوأمت شيئاً من كتاا اهلل فلم تعوفو  فاطلبو    أشاعار العاوا؛ فا ن ال اعو هأل70) عباس 
  .أل1). وكان إذا سئل عن شيء من القوآن أن د فيه شعواً "واديوان الع

اااعو دياااوانص العاااوا، وباااه حصفجلظااات األنسااااا، وعصوجلفااات املااا او، ومناااه قاااول ابااان فاااارس:وي " وال ِّ
تصعلِّمت اللاة. وهو حصجيٌة فيما أشعك ل  من غويب كتاا اهلل رّل انام  وغويب حديث رساول اهلل 

 .أل2)والتابعني" بتهوحديث صحا -صلا اهلل عليه وسلم-
وكاااان مااانها الساااعد   است ااااهاد  بال اااعو   حاشااايته واختياراتااااه يتمثااال   إَتاااام أبيااااات  

الك ااااف، وذكاااو قائليهااااا، وبياااان معاااااين ألفاظهاااا، وبيااااان ماااوطن االست ااااهاد منهاااا وخاصااااة   
  اختياراتااه، وتااوري  قولااه علااا غااري  بكااالم العااوا املواااوين هباام، وقااد بلااات ال ااواهد ال ااعوية 

مائة ومخسني شاهداً، منها   اختياراته أكثو من االاة ع و شاهداً، وهاي   حاشيته أكثو من 
أغلبهااا ماان ال ااواهد الاايت نقلتهااا كتااب النحاااة قبلااه، ومل ينفااود السااعد ب ااواهد منهااا إال   القلياال 

 النادر، وفيما يأيت  اذج من ذلك:
  بقولهربهة الفوس، [ واسعها، والاوة البياض   ال ادخ الاوة]: أل3)  معىن الاوةاااا 
 
 
 

                                 
، حتقيا,:  ماد  ياي الادين عباد المياد، يالسن بن رشاي, القاريواين األعد ية    اسن ال عو وآدابه، أبو علالعمد أل1)

 م.    1501 -ها 1481، 9، دار اجليل، ط1/38

ه عكوياااء القاااشوي أ ااد بااان فااارس باانأبااو السااني الصاااحي   فقااه اللاااة العوبياااة ومسااائلها وساانن العااوا   كالمهاااا،  أل2)
 م.   1551-ها1410،  1، موبعة  مد علي بيضون، ط212 الواعي،

 .2/10 مور  ساب,، حتقي, اجلشء األول من حاشية العالمة سعد التفتاعاين علا الك اف للشر وي، أل3)
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 :أل1))البسي أل
 أ غو  أبلاص تأمت  ا صداةص به

 :أل2))املتقاراأل وقوله
مجل أغ و  الليق بع                                  مصب ار كص االسع

                                 
 شااوح القصاائد السااب  الواوال اجلاهليااات، صادر بياات لل نسااء تواااي أخاهاا، وعجااش : كأناه علاام   رأساه نااار، ينظاو:  أل1)

، دار املعاارف ]سلسالة ذخاائو 300أبو بكو  مد بن القاسم بن ب ار األنباري، حتقي,: عبد السالم  مد هارون، 
املصااون   األدا، أبااو أ ااد الساان باان عبااد اهلل باان سااعيد باان إهاعياال العسااكوي، حتقياا,: ، و 9أل[، ط39العااوا )

الاادر الفويااد وبيااات و  ،2/141العمااادة، و م1504، 2، موبعااة حكومااة الكوياات، ط11، عبااد السااالم  مااد هاااارون
 –، دار الكتاب العلمياة، باريوت 3/471القصيد،  مد بن أيدمو املستعصامي، حتقيا,: د. كامال سالمان اجلباوري، 

ن مد عبد اهلل بوراء صدر : أشّم أبلا تأمّت ا داة به  : ال عو وال عواء، أبو   .م2819 -ها 1437، 1لبنان، ط
اةص بجلاهجل 1423، دار الاديث، القااهوة، 1/329، مسلم بن قتيبة الادينوري وًا ل ت اأعمت   ا عصاد  هاا، كماا رااء صادر :  و إجلني ص ا ع

الاب الء، أباو عثماان، عماوو بان الاو بان  باوا الكنااين ، و باريوت، )د، تأل –، دار صادر 45ء، ديوان اخلنسا : 
مقاااييس ، و 3/37، والكامااله1415، 2، دار ومكتبااة ا ااالل، بااريوت، ط385باجلاحظااا،  بااالوالء، الليثااي، ال ااهري

العقد الفويد، أبو عمو، شهاا الدين أ د بن  مد بن عبد رباه املعاووف باابن عباد رباه األندلساي، ، و 4/185اللاة
اهلل بان ساهل بان الصاناعتني، أباو هاالل السان بان عباد ، و ها1484، 1بريوت، ط –، دار الكتب العلمية 1/344

 –، املكتباااة العصاااوية 351ساااعيد بااان مهاااوان العساااكوي، حتقيااا,: علاااي  ماااد البجااااوي و ماااد أباااو الفضااال إباااواهيم، 
 .   1/433، وخشانة األدا للبادادي2/25خشانة األدا للحموي، و ها1415بريوت، 

ااوجليفص اصاادر بياات للمتنااي   ماادح ساايف الدولااه، وعجااش :   أل2) ااوجلميص اجلعجلوجلشيااا ش  ديااوان املتنااي، حتقياا,: د. ، ينظااو: لنيس اابع ك 
الالما  العشياشي شاوح ، و م2811 –ه 1432، 1باريوت، ط –صايدا تبة العصاوية، ك، امل1/110دروي  اجلويدي، 

، موكاش امللاك فيصال للبحاو  184، حتقيا,:  ماد ساعيد املولاوي، أ اد بان عباد اهلل املعاويديوان املتني، أبو العالء 
امل خذ علاا شصاوّاح دياوان أن الويياب املتناي، أباو العبااس أ اد ، و م2880 -ها 1425، 1ة، طت اإلسالميوالدراسا

، موكااش امللاك فيصاال 2/98بان علاي باان معقال، عااش الادين األعدي الاااامصه ليي، حتقيا,: د. عباد العشيااش بان ناصااو املاان ، 
  علااوم البالغااة،  مااد باان عبااد اإليضاااح ، و م2883 -هااا 1424، 2للبحااو  والدراسااات اإلسااالمية، الوياااض، ط

الااو ن باان عمااو، أبااو املعاااي، رااالل الاادين القااشويه ال ااافعي، املعااووف  ويااب دم اا,، حتقياا,:  مااد عبااد املاانعم 
عووس األفواح   شوح تل يص املفتاح، أ اد بان علاي ، و ، بدون تاريخ3بريوت، ط –ر اجليل ، دا1/21خفاري، 

، املكتباة العصاوية للوباعاة 1/77لدين السبكي، حتقيا,: د. عباد المياد هناداوي، بن عبد الكا ، أبو حامد، هباء ا
معاهد التنصيص علا شواهد التل يص، ، و 1/170، واألطولم2883 -ها 1423، 1لبنان، ط –والن و، بريوت 

عااامل  ،1/27عبااد الااوحيم باان عبااد الااو ن باان أ ااد، أبااو الفاات  العباسااي، حتقياا,:  مااد  يااي الاادين عبااد الميااد، 
 .بريوت، )د.تأل –الكتب 
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، وررااال أغاااو، أي شاااويف،  : األباااي ص وقاااد رااااء   كتاااب اللااااة أن معاااىن )الااااوةأل: "واألغ اااو 
والااااوة: بيااااض   اجلبهاااة، واألغاااو: األباااي  مااان كااال شااايء، وررااال أغاااو الوراااه إذا كاااان أباااي  

 .أل1)الوره"
: إذ قاال:] طاملاا دفا  إىل أل2)  رواع فصل )ماأل عن الفعل )طالأل وما أشبهه حنو )قّلأل -

)مااااااأل   )طاملاااااا، وقلمااااااأل قيااااال: مصااااادرية، واملصااااادر فاعااااال، أي: طاااااال اندفاعاااااه إىل مضاااااايقه[ 
املضاي,، ولذا تكتب منفصلة، وقيل كافة للفعل عن طلب الفاعل، ولذا تكتب منفصلة، وجياوع 

 :أل3))الوويلأل الكميت ولالفصل كما   ق
 معو  العصو يبجل و ال  غ م لع ط ال  م ا يا آل  م وعو ان  أصلعتصمص           بجلال  د م ٍس أ   وق دع 

فقااد أراااع السااعد الفصاال، وقياال بااأن )ماااأل مصاادرية، والااذي عليااه اجلمهااور أن )ماااأل هاهنااا  
كافة تتصل بثالاة أفعال وهي: قل وكثو وطال، وعلة ذلك شبههن باوا، وقاال الفارساي: طاملاا 

اعل، وما هناا عاوض وقلما وكثو ما ال فاعل  ن؛ ألن الكالم ملا  ل علا النفي استاىن عن الف
وقاااال اباان رااه: ينبااااي أن يكتااب: طاملااا وقلماااا موصااوالً مبااا؛ ألهناااا خلواات هبماااا  اعاال،عاان الف

ورعال شيئاً واحداً وهيأهتما لوقوع الفعل بعدمها، فلما اتصال معىن ورب أن يتصال خواً، وكذا  
 كان جيب  : كثو ما إال أن الواء ال تتصل مبا بعدها.

: أهناااا تكتاااب منفصااالة وأناااه ال هأل341) هلل بااان درساااتويه الصااافويوحكاااا أباااو  ماااد عباااد ا
 . أل4)يكتب من األفعال شيئاً متصالً إال نعما وبئسما

، ومن خالل ما مت ذكو  يتبني أن السعد يواف, ابن درستويه   فصل )ماأل عن )طال، وقّلأل
 ويو  الباحث أن اتصال )ماأل بالفعلني علا أهنا كافة هو األنسب ملا عليه اجلمهور. 

 
 

                                 
 .9/14، ولسان العوا9/371، واحملكم4/302مقاييس اللاة، و 2/171ينظو: الصحاح أل1)

 .2/20 مور  ساب,، حتقي, اجلشء األول من حاشية العالمة سعد التفتاعاين علا الك اف للشر وي، أل2)

 .17/05، وتاج العووس1/35أساس البالغةينظو: و ، 378ديوان الكميت أل3)

 .3/1823املقاصد النحوية أل4)
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  تعدية الفعل )ور أل: قال السعد:" قو م: تواراوا اجملد كابواً عن كابو، معنا  كبري منهم اااا 
ال ، وباجلملاة هاو حاأل2)، و  األساس: هو من كابوته فكربته وأناا كاابوأل1)عن كبري ذكو  اجلوهوي

 :أل3))الكاملأل كقو م: بايعته يداً بيد، قال ال اعو
ابجلوًا ع ن ك ابو فتذاكووا  آخوا ع ن أول              وتواراوها ك 

ن كابواً مفعول اان لوراو  وهٌم، وإن راء )ور أل متعدياً إىل مفعولني مثل: ور  إفما قيل: 
 .أل4)أبا  مااًل"

ورو  منه وتأيت باملورو  بعد  بادل اشاتمال الفعل )ور أل يتعد  إىل مفعول واحد وهو امل
تقول: ورات أن ماله وماال منه. ف ن عديتاه إىل املاورو  رئات بااملورو  مناه ًاووراً مبان أو عان 
تقاول: ورااات املااال مان أن وماااالً عاان أن. فماانهم مان قااال: كااابواً عاان كاابو: مجلااة حاليااة نصااب 

مااان قاااال: كاااابواً مفاااود وقااا  حااااالً أي: ورااااو    صااادرها كماااا   قاااو م: كلمتاااه فاااا  إىل  ، ومااانهم
كابواً   .أل9)كابوين أو صاغوين وأفود لكونه مبعىن مجعا ً

ويتبني للباحث مما سب, أن الساعد ياذهب إىل أن )كاابواأل حاال، ولايس مفعاوالً اانيااً للفعال 
 )ور أل.
  أل7))الكاملأل:   وقوع الظوف موق  املبتدأ است هد السعد بقول الماسياااا 

 لصيصو  ال  توام و با ععضهمع        ممجليا قم ت و  م ح بل الاطب ناعهصممجل 
، وقاد انفاود الساعد هباذا أل1)"حيث وق  قويناة )مانهمأل وهاي )بعضاهمأل مبتادأ ال خارباً" بقوله:

الاوأي، فلاام أراد هااذا البيات   ال ااواهد الايت است ااهد هباا النحاااة؛ ألهنام ال جييااشون وقاوع اجلااار 
 ملبتدأ، وما ذهب إليه السعد هو رعله اجلار واجملوور مبعىن بع .واجملوور    ل ا

                                 
 .2/082الصحاح أل1)

 .2/115أساس البالغة أل2)

 .18/121داديبيت بال نسبة   خشانة األدا للباالأل 3)

 .2/99 مور  ساب,، حتقي, اجلشء األول من حاشية العالمة سعد التفتاعاين علا الك اف للشر وي، أل4)

 .18/121خشانة األدا للبادادي أل9)

 .      77   ختوجيهسب,  أل7)

 من البحث. 77نظو: الصفحة ي أل1)
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ناَماا ﴿   قوله تعااىل:   َتام مقصود الكالم بالبدل:اااا 
َ
اْ ن و  ارن ََ ِياَن َك َوََّل ََي َسََبا ٱَّلا

م  َخي    ِِل لَهن ِسِهم    ننم  َن ن
َ
ِ ف ن قلت: كيف ص  ًيء البدل ومل يذكو  . قال الشر وي:"أل1)﴾ل 

 إال أحد املفعولني، وال جيوع االقتصار بفعل السبان علا مفعول واحدل
ن التعويال علاا البادل واملبادل مناه   حكام املنحاا: أال تاواك إقلت: ص  ذلك مان حياث 

 . أل2)"رعلت متاعك بعضه فوين بع ، م  امتناع سكوتك علا متاعك تقول:
[ يعااه أن املباادل منااه وإن مل يصاا  لتمااام ن التعوياال علااا الباادلإحيااث  ماان]:"السااعد قااال

الكالم لكنه   حكم املنحاا، واملقصاود إ اا هاو البادل، وهاو كااف   َتاام الكاالم لكاون )أنيأل 
رعلاات متاعااك املفتوحااة ماا  االساام واخلاارب صااالاً للوقااوع موقاا  املفعااولني...، واست ااهد مبثاال ]

 ميتن  السكوت علا املبدل منه عن البدل، إذ ال معىن لقولك: [ من حيث إنهبعضه فوين بع 
، وما  االتياان بالبادل ياتم املقصاود كماا تاو ، فكاذا هاهناا ما  رعلت متاعك بعضه فوين بعا 

 وهاذا كقاول الماساي يص ،وم  اإلتيان بالبدل االقتصار علا املفعول األول ال يص  الكالم، 
 :أل3))الوويلأل

 هصلعكص واحٍد             ولكنيه باصنعيانص قا وعٍم تا ه ديم اكان قا يعٌس هصلعكصه   فما
، ال يقاال: قاد ساب, ميتن  بدون البدل، أعه: ما كان قايس هلاك واحاد، ويصا  معاه حيث

منااه يااويش حااذف أحااد املفعااولني؛ ألنااا نقااول: فااوين بااني الااذف واالقتصااار، وال نااشاع   امتناااع 
 .أل4)"الثاين وهو الالعم هاهنا 

ين اااد علاااا ورهاااني: باااالوف    )هلاااك واحااادأل، وتكاااون اجلملاااة خااارباً لااااااااا )كاااانأل، فالبيااات 
من اسم )كانأل، وقد اختار السعد  والنصب ويكون املفود خرباً لااااااا)كانأل، ويكون )هلكهأل بدالً 

 الثاين.

                                 
 .110، من اآلية: آل عموانسورة  أل1)

 .1/444الك اف أل2)

ة  بان الوبيااب، وال اااهد فياه: رفاا  )هلااك واحادأل ونصاابه علااا رعال )هلكااهأل بااداًل مان قاايس، أو مبتاادأ أو  أل3) البيات لع بعااد 
، وشاااااااوح 2/278، وشاااااااوح املفصااااااال2/91واألصاااااااول، 1/197، والكتااااااااا191خااااااارب  فيماااااااا بعاااااااد، ينظاااااااو: اجلمااااااال

 .9/284، وخشانة األدا للبادادي9/159، واملقاصد ال افية4/1570، وارت اف الضوا3/330التسهيل

 .2/144 مور  ساب,، حتقي, اجلشء األول من حاشية العالمة سعد التفتاعاين علا الك اف للشر وي، أل4)
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  عياااادة )كاااانأل واههاااا، است اااهد الساااعد بقاااول الفاااوعدين   تورياااه قاااواءة اليشيااادي بوفااا  ااااااا 
 )لكباااااريةأل علاااااا أن )كاااااانأل مشيااااادة، بقولاااااه: " قاااااد ينااااااق    كاااااون )كاااااانواأل   قاااااول الفاااااوعدين

 :أل1))الوافوأل
انصوا كجلو امٍ  ف ك يعف   ري اٍن ل ن ا ك  ارجل قا وعٍم            و رجل  إجلذ ا م و رعت  بجلد 

، م  اهها جلواع أن تكون ناقصة اعرتا اً أو صفة للداللة علا املضي، واخلرب  ذوفاً  مشيدة
أو مقادماً أعاه )لنااأل، ولاو سالم فا ن أراد أّن )كاناتأل ما  اههاا مشيادة كانات )كباريةأل خارباً بااال 
 مبتااادأ، و )إنأل امل ففاااة واقعاااة باااال مجلاااة، ومثلاااه خاااارج عااان القيااااس واالسااااتعمال، وإن أراد أنّ 

 )كانتأل وحدها مشيدة، والضمري باين علا الوف  باالبتداء، فال وره التصاله واستكنانه.
ال وره   هذ  القواءة أن يعال   )كاناتأل  امري القصاة، وتقادر بعاد الاالم مبتادأ، أي: و 

 . أل2)وإن كانت القصة للتحويل كبرية "
و  مسألة ًيء اسم كان نكوة: اختار السعد توك القلب ألناه خاالف األصال،   قاواءة اااا 

عوفاااااااة   قولاااااااه ابااااااان مساااااااعود: عجاااااااب، فجعلاااااااه اهااااااااً وهاااااااو نكاااااااوة وأن أوحيناااااااا خااااااارباً وهاااااااو م
   تعاىل:﴿

َ
َكاَ  لِلنااِس َعَجًبا أ

َ
و   أ

َ
ل   إَِلَٰ  َنا  َحي  أ ۡن ِن   َر م  م      هن

َ
نِذرِ  أ

َ
بقوله: "  أل3)﴾ نلااَس ٱ أ

األرااود تااوك القلااب ألنااه خااالف األصاال ساايما   غااري اعتبااار لويااف، والمتناااع كااون اساام كااان 
أن االسااتفهام ساايما اإلنكاااري    وأخواهتااا نكااوة إال   النفااي علااا مااا صااوح بااه اباان رااه؛ إال

 :أل4))الوافوأل حكم النفي، وأيًضا ذكو ابن ره،   قول حسان
 س بجليئ ًة من با يعتجل ر أعسجل              ي كونص مجلشار ها ع س ٌل وم اءص  كأ ن

راع ذلك من حيث كان عسل وماء رنسني، فكأنه قال: يكون مشار ها العسلص واملاءص؛  إ ا
 .أل9)ألن نكوة اجلنس تفيد ما تفيد  معوفته،  الف كان قائٌم أخاك ف نه ال جيوع"

                                 
 رريان لنا كانوا كوام أل حيث عيدت )كانواأل بني الصفة وهي قوله :)كوامأل، وال اهد فيه: قوله:)و 00   سب, ختوجيه أل1)

 واملوصوف وهو قوله: )رريانأل.

 من البحث. 00ينظو: الصفحة  أل2)

     .2 :من اآلية ،سورة يونس أل3)

 ، وال اهد فيه قوله: )يكون مشارها عسلأل حيث راء اسم )كانأل نكوة، وخربها معوفة.58   سب, ختوجيه أل4)

 من البحث. 58نظو: الصفحة ي أل9)
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: اختااار السااعد االكتفاااء بالضاامري رابواااً اجلملااة االهيااة الواقعااة أل1)و  راباا  اجلملااة الاليااةاااااا 
ِان قَر  قولاه تعااىل: ﴿ حااًل كماا   ه   َياة  َوَكم م 

َ
  َءَهاافََجا   َنََٰهاالَك  أ

 
اَنابَأ ًُاا سن و   بََيَٰ

َ
ام   أ  هن

واااف باااالنظو إىل األصااال ...، ع حاااو  ارتمااااع الساااتثقا م الاااواو تاااوك وراااوا ،أل2)﴾ئِلنو َ قَاااا  
 : أل3))الكاملأل واست هد بقول ال اعو

رجلي ن ص ف    النيهار  املاءص غامجلوص ص                 ور فجليقصهص بالا يعبجل ال ي دع
ْ ٱوَ ﴿ و  حذف العائد اجملوور   قوله تعااىل:اااا  وا َ   زِيَت   َّلا  ام  يَو   تاقن ا َعان س  َن  َ  س  نا

 .أل4)﴾ ا    َشي   
عنادي أن يكاون الاوف قاد حاذف أوالً د رعال الظاوف مفعاوالً باه   قال الساعد:" واألقايس

 : أل9))الوويلأل كما قال ال اعو
و   الويععنجل النيهالجل ن وافجللصهع  ويومٍ  نا  سصل يعًما وع امجلوًا            قليٍل سجل  ش هجلدع

 .أل7)د حذف العائد، فاألصل ال يشي فيه د ال يشيه د ال يشي" 
قوله: )شهدنا أل حيث نصب  مري )اليومأل ت بيًها باملفعول به اتساعاً،   البيت  فال اهد

 ولو رعله ظوفاً لقال: شهدنا فيه.
 
 
 
 
 
 

                                 
 من البحث. 192نظو: الصفحة ي أل1)

 .4 :اآلية ،سورة األعواف أل2)
 ، وال اهد فيه قوله: )املاء غامو أل حيث راءت اجلملة حااًل والواب  هو ا اء   )غامو أل.193   سب, ختوجيه أل3)

 .40 :من اآلية ،سورة البقوة أل4)
 .175   سب, ختوجيه أل9)

 من البحث. 175ينظو: الصفحة أل 7)
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"إذا كان ال اوط ما اياً واجلاشاء  و  ًيء ال وط ما ياً، واجلواا مضارعاً: يقول السعد:اااا 
 ال وط...، وال ًال لتايريمضارعاً راع فيه الوف  واجلشم من غري تفوقة بني )إنأل ال وطية وأهاء 

 : أل1))البسي أل نظم القوآن كما لشم   قوله 
 أتا  خليٌل يوم  مسألٍة                يقولص ال غائٌب ماي وال ح وجلمص  وإن

 علا الوعن.  افظة
، وشاهد باه أل2)وقد جياا بأن رف  املضاارع   اجلاشاء شااذ كوفعاه   ال اوط، ناص علياه املاربد

 .أل3) يورد إال   ذلك البيت"االستعمال حيث مل
و  تعدي الفعل )أذاعأل بنفسه وبالباء، است هد الساعد  اشء مان شاوو بيات، ومان ذلاك اااا 

تعدية الفعل )أذاعأل حيث قال:" يعه أنه راء متعدياً بنفسه وبالبااء، واملتعادي بالبااء حيتمال أن 
ال  بالبااء   ال    )جياوح   عواقيبهااأليكون هو املتعدي بنفسه ناشل منشلاة الاالعم، د وصصجل كماا وصصجل

 أل4)
 .أل9)بااااااااااااا ) أل، فيكون أبلغ من رهة أن املعىن فعل به حقيقة اإلذاعة، ورعله  الً لذلك"

 
 
 
 
 
 
 

                                 
، وال اهد فيه: قوله: )يقولأل حيث راء موفوعااً وهاو راواا ال اوط؛ ألن فعال ال اوط مااض؛ 218   سب, ختوجيه أل1)

وهو )أتا أل، وسيبويه يو  أن هذا املضارع ليس رواا ال وط، بال اجلاواا  اذوف، واملاذكور دليال علياه، وهاو علاا 
اللفاه، فكأناه قاال: )يقاول: ال غائاب مااي وال حاوم إن أتاا  خليالأل، وعناد الكاوفيني  نية التقدمي وإن كاان متاأخواً  

 واملربد أن املضارع هو نفس اجلواا، وهو علا تقديو الفاء.           

 .2/11املقتضب أل2)

 من البحث. 218نظو: الصفحة ي أل3)

لجل  أل4)  حع
لجلي وال اهد مأخوذ من بيت لذي الو مية: وإجلنع تا ععت ذجلرع بامل  مجلن ذجلي  صوصوعجلها   إجلىل الضييعفجل جي عو حع  جل ع واقجليبجلها ن صع

 واست هد به علا حذف مفعول )جيوحأل لتضّمنه معىن )يؤاوأل، أو معىن )يعث، أو يفسدأل، واملواد: جيوحها.         

 من البحث. 238ينظو: الصفحة أل 9)
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 : االستشهاد بالنثر العربي:ثالثاً 
 ت مل ال واهد النثوية نوعني من املادة اللاوية:

: مااا راااء   شااكل خوبااة أو وصااية أو مثاال أو حكمااة أو نااادرة. وهااذا يعااد ماان أحاادمها   
 آداا العوا، ويأخذ   االست هاد به مكانة ال عو وشووطه.

، دون تاداولوآخومها: ما نقل عن بع  األعواا ومن يست هد بكالمهم   حاديثهم امل   
 .أل1)أن يتحق, له من التأن, والذيوع مثل ما حتق, لألول

ّد العلماء مبا قاله العوا الفصحاء املواوين بعوبيتهم، وكان العلماء يتحاوون الدقاة   وقد اعت
 مااان تؤخاااذ مناااه اللااااة، "قاااال أباااو نصاااو الفااااران   أول كتاباااه املساااما بااااااااا )األلفاااا  والاااووفأل:

لألفصااا  مااان األلفاااا  وأساااهلها علاااا اللساااان عناااد النوااا,  قاااوي  أراااود العاااوا انتقااااداً  كانااات
 موعا وأبينها إبانة عما   النفس.وأحسنها مس

والاااذين عااانهم نقلااات اللااااة العوبياااة وهبااام اقتااادي وعااانهم أخاااذ اللساااان العاااون مااان باااني كاااالم 
العوا هم: قيس وَتيم وأسد ف ن هؤالء هم الذين عنهم أكثو ماا أخاذ ومعظماه، وعلايهم اتكال 

ئيني، ومل يؤخاذ عان   الاويب، و  اإلعواا، والتصاويف، د هاذيل، وبعا  كناناة، وبعا  الواا
 قبائلهم. ائوغريهم من س

وباجلملااة ف نااه مل يؤخااذ عاان حضااوي قاا ، وال عاان سااكان الاارباري مماان كااان يسااكن أطااواف 
 .أل2)بالدهم اليت ياور سائو األمم الذين حو م..."

مبسموع كالم العوا، مان األمثاال والكام  وقد استدل السعد بذلك   حاشيته واختياراته 
مااوع مااا أحصاايته ال يتجاااوع االاااني شاااهداً، أغلبهااا ، ولواألقااوال، كنهااا قليلااة قياساااً بال ااعو، ًو

 وفيما يأيت  اذج من ذلك: وشوح ألفاظها السعد، ذكوها الشر وي   تفسري ،

                                 
 م.  2883، 0، عامل الكتب، ط98أ د رتار عبد الميد عمو،  .نظو: البحث اللاوي عند العوا، دي أل1)

، والبلااة إىل أصاول اللااة، أباو الوياب  ماد صادي, خاان 58، واالقرتاح   أصول النحو1/171املشهو   علوم اللاة أل2)
بياة للبناات : سهاد  دان أ د السااموائي )رساالة مارساتري مان كلياة الرت قي,، حتي السيه القجلنيوريبن حسن بن عل

رامعاة تكويات، ودراساات  -، رسالة رامعياة 50رامعة تكويت ب شواف األستاذ الدكتور أ د خواا العموأل،  -
م، و البحث اللاوي 1578 -ها 1315، 1، دار العلم للماليني، ط112، صبحي إبواهيم الصاحل   فقه اللاة، د.

 .     91عند العوا
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  املثاال: )أرنامهاااا أبنامهاااأل أي: الااذين رناااوا علااا هاااذ  الاادار با اادم، هااام الااذين كاااانوا اااااا 
 ا مج  ران، وبان.بنوها، حكا  أبو عبيدة، ومه

ااقلنا: قال اجلوهوي: أنا أظن أن املثل ) ا بصناهتص أل؛ ألن فااعالً ال جيما  علاا أفعاال، وأماا رصن اهتص
ٍد وص حعباألشهاد واألصحاا ف  ا مها مج   ، إال أن يكون هاذا مان الناوادر علاا ماا جيايء ش هع

 أل1).  األمثال
و[، هااذا الرتكيااب شااائ    االسااتعمال، ]لااذا هبااا حااذ"يقااول السااعد   قااول الشر ااوي:اااااا 

حذو والد ، مبعىن أنه يساري بساريته، وجياوي علاا   ذو به، وفالن ني إ يقولون: ال  ذو هبا حذو
طويقتااه، فعاادي بالباااء، لكاان ال يورااد   كتااب اللاااة مااا يوافاا, هااذا االسااتعمال، وال يظهاااو أن 

 .أل2)ظوف أو غريمها، وكذا   قو م: وعان هذا وعان ذاك نوع خفاء" وأل مصدر أواً )حذ
 وماان ذلااك قااواءة عيااد باان علااي )فويقاااأل بالنصااب   املو ااعني علااا الااال   قولااه تعاااىل: اااااا 

اعِيِ ٱ ِف  َوفَرِيا    ناةِ ل َ ٱ ِف  فَرِي   ﴿  ....، يقاول الساعد:" وأماا علاا قاواءة النصاب أل3)﴾ لسا
ماان قبيااال )فااا  إىل ّ أل بنصاااب صااادر اجلملااة الالياااة، د يؤخااذ مااان ًماااوع  فاألحساان أن جيعااال

 .أل4)معىن متفوقني" الالني
اا ومنااه مااا راااء    صااحة اإلسااناد إىل اجلااار واجملااوور   قولااه تعاااىل: ﴿اااااا  ا  ِدل  ِإَو  َتع   كن
  ل  َعد  

 ميكان نعام مباأخوذ، ليس وهو مولقاً  مفعوالً  لوقوعه:" السعد قال ،أل9)﴾ َها   ِمن   َخذ  ينؤ   َّلا
  قولااه تعاااىل: ام فيصاا  اإلسااناد إليااه كمااا  االساات د طوياا, هااو مااا علااا الفديااة بضاامري  يااواد أن

                                 
 ، وينظاااو:2/15 مورااا  سااااب,، عالماااة ساااعد التفتااااعاين علاااا الك ااااف للشر اااوي،حتقيااا, اجلاااشء األول مااان حاشاااية ال أل1)

، دار 382األمثال، أبو عصبيد القاسام بان سااّلم بان عباد اهلل ا اووي الباادادي، حتقيا,: الادكتور عباد اجملياد قواام ، 
ل، أبااو مجهااوة األمثااا، و 7/2389لصااحاحا، و 11/134، وهتااذيب اللاااةم1508 -هااا 1488، 1املااأمون للاارتا ، ط

ماا  األمثااالبااريوت، )د.تأل –، دار الفكااو 1/112هااالل الساان باان عبااد اهلل باان سااهل العسااكوي،  ، 1/171، ًو
  .31/319وتاج العووس

 .2/00 مور  ساب,، حتقي, اجلشء األول من حاشية العالمة سعد التفتاعاين علا الك اف للشر وي، أل2)

 .1 ، من اآلية:سورة ال ور  أل3)

 من البحث. 01 الصفحةنظو: ي أل4)

  .18 :من اآلية ،سورة األنعام أل9)
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ل   ﴿ لكنااه تكلااف ال حارااة إليااه ماا  صااحة اإلسااناد إىل اجلااار  أل1)﴾ َوََّل ينؤ َخااذن ِمن َهااا َعااد 
 . أل2)واجملوور كما   قولك: سري من البلد، وأصخذ من املال، وأصوحي إىل الني"

م ًةأل   العواف علااا ااااا  ومان األمثاال الايت است اهد هباا )مااا كال  س اوعداء  َت عاو ًة، وال ب يضااء  ش احع
 .أل3)معموي عاملني رتلفني

َ   مَ  َۧرَِٰه إِب   ِملاةَ  بَل   قنل  يء الال من املضاف إليه   قوله تعاىل: ﴿و  ًاااا   .أل4)﴾ ا  َحنِي
 أو إليااه املضاااف ماان رااشءاً  املضاااف كااان إذا ذلااك رااواع علااا لإلطباااين:" السااعد يقااول   
 رأيااتبعااوا إبااواهيم إذا اتبعااوا ملتااه، ورأياات هنااداً إذا ات: مثاال مقامااه قيامااه يصاا  اليااث اجلااشء مبنشلااة

ورههاا...، وأمااا مثال: أعجبااه  ااوا عياد راكباااً، فااال كاالم   رااواع  وكااون عاملاه هااو املضاااف 
 .أل9)نفسه، وهو ظاهو"

وماان األقااوال الاايت است ااهد هبااا   االكتفاااء بالضاامري رابواااً اجلملااة االهيااة الواقعااة حااااًل، اااااا 
افهاً وحنااو ذلااك، فاا ن هااذا قااو م: )كلمتااه فااو  إىل ّ أل، ممااا هااو   معااىن املفااود، أي: كلمتااه م اا

 . أل7)صحي  فصي 
ِيانَ ٱوَ ومن ذلك ماا رااء   قولاه تعااىل: ﴿اااا  ََُوفااو   َّلا م    َ ين و َ  ِمانكن ز   َوَياَذرن

َ
اأ  ۡ  اَوَٰ

باص   ِسِهنا  نَ َيََتَ َن ن
َ
ر   بِأ

َ
ش   َبَعةَ أ

َ
ر  أ ا هن إىل االسام املوصاول إذ  العائاد حاذف مان ،أل1)﴾ ا  وََعش  

  قاو م: )السامن  مااقاال:" أو حاذف الضامري العائاد إىل )الاذين يتوفاونأل حاال كوناه ًاووراً  ك
منااااوان باااادرهمأل أي: منااااه، فكااااذا هاهنااااا التقااااديو: يرتبصاااان بعاااادهم، ولااااو قاااادر يرتبصاااان  اااام مل 

 .أل0)يبعد"

                                 
 .40، من اآلية: البقوةسورة  أل1)

 من البحث. 09نظو: الصفحة ي أل2)

 من البحث. 182نظو: الصفحة ي أل3)

    .139 :من اآلية ،سورة البقوة أل4)

 من البحث. 141نظو: الصفحة ي أل9)

 من البحث. 193نظو: الصفحة ي أل7)

 .234 :من اآلية ،البقوة سورة أل1)
 من البحث. 150نظو: الصفحة ي أل0)
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خ   َرباَنااا  ومناه ماا لااد  عناد تفساري  قولاه تعاااىل: ﴿ااااا 
َ
ۡ  أ ااالِمِ ٱ َيااةَِقر  ل  ٱ َهَٰااِذهِ  ِماان   َنااارِ   لظا

ه  
َ
 .أل1)﴾ لنَهاأ

 .أل2)قال الشر وي:" ف ن قلت: مل ذكو الظامل وموصوفه مؤنثل قلت: هو وصف للقوية"
"يعه أنه وصف لل ايء الاال ماا مان هاو بساببه فيتبعاه   اإلعاواا، والتعوياف  قال السعد:

اعل ال املوصاوف، فيكاون راواع الظاملاة أهلهاا مان والتنكري، و  البواقي كالفعل، فيعترب حال الف
رهاااة أن األهااال قاااد يؤناااث، وجياااوع الظلماااة أهلهاااا إذا رصعااال أهلهاااا فااااعالً ال بااادالً بلفاااه اجلمااا  

وأما الظاملني أهلها فاال جياوع إال علاا لااة مان ياأيت ما  الفاعال الظااهو بالعالماات دالاة  كسو،امل
علا مجعية الفاعل، وهي لاة  عيفة تعوف بلاة )أكلوين الرباغيثأل، ف ذا قلت: الظاملني أهلها، 

ء أو اليت ظلموا أهلهاا، كاان كال مان الصافة والفعال مسانداً إىل أهلهاا، وال  امري فيهاا، وإ اا الياا
والااواو ًااود عالمااة كمااا   )أكلااوين الرباغيااثأل، وال إشااكال   الكااالم علااا مااا سااب, إىل بعاا  

 .أل3)األفهام"
 و  كلمة )فيظللنأل من قوله تعااىل: ﴿اااا 

 
نس   إِ  يََشأ ِيحَ ٱ ِكنِ ي َٰ  َرَواكِادَ  نَ لَل  َفَيظ   لر   ََعَ

ِ َظه   مان بااا  اوا، ، و ي ظجلال  بالكساو ظ الي ي ظ ال  باالفت  مان بااا علامقاال الساعد:"  .أل4)﴾ۦ   رِه
مبااا  الوهااذا مل يورااد   كتااب اللاااة وال   اسااتعمال الفصااحاء إال أنااه قااوأ قتااادة، وهااو ال يقااوأ إ

ال  ها ، وأمااا  ِضاال   فَإِناَمااا   سااو فلاااة لاد، وهااي الفصاايحة، و  التنشيال: ﴿كبال  االي ي ضجل
َ
َٰ  أ  ََعَ

  َ  .أل7)"بالفت  أ  ل: يقولون العالية وأهل ،أل9)﴾ ِسي َن
هذ  القواءة علا ظللت أظل، كفورت أفو. وامل هور فيها فعلت أفعل:  وقال ابن ره:"

 ظللت أظل.

                                 
 .19 :من اآلية ،سورة النساء أل1)

 .1/939الك اف أل2)

 .232أل: 1)حاشية السعد أل3)

 .33 :من اآلية ،سورة ال ور  أل4)

 .98 :من اآلية ،سورة سبأ أل9)
 .789أل: 2)ية السعدشحا أل7)
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وأما ظللت أظل فلم ميور بنا، لكن قد مو حنو  للت أ ل، و اللت أ ال. ومل يقاوأ قتاادة 
 .أل1)"إال مبا روا ، وأقل ما   ذلك أن يكون هعه لاة -إن شاء اهلل-

ملبحااث علااا أن السااعد لااه عنايااة بالسااماع بأنواعااه امل تلفااة علااا تفاااوت وخنلااص ماان هااذا ا
بينهااا، ومنهجااه   التعاماال مااا  املسااموع مل وااوج عماااا اعتاااد  النحاااة قبلاااه، وإن كااان لااه بعااا  
االختيارات اليت بناها علا ارتهاد  اخلا    توبيا, ماا ياوا  مان معاايري حنوياة َتثال ارتهااد    

 النحو. ةدراس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/292احملتسب أل1)
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 المبحث الثاني: األسس العقلية

 أواًل: القياس:
إ اااا النحاااو قيااااس  وهاااو معظااام أدلاااة النحاااو، واملعاااول   غالاااب مساااائله علياااه، كماااا قيااال:"
 أل1)"يتب 

ء  ي قيسصاااه قا يعسااااً و قجلي اًساااا واقعتاساااه  والقيااااس   اللااااة: التقاااديو، و  كتاااب اللااااة:" ااايع قااااس  ال ي
ث الجلهجل وقا ييسه إجلذا قدير   ته أ قصوسصه قا وعساً وقجلياسااً،وفيه لاة أخو  ،  ع ل ا مجل ته وقصسع اتصهص.  قجلسع وال يقاال أ ق سع

ياٌس. وقاي سعتص بني األموين مصقاي س ًة وقجلياساً   .أل2)" واملقدارص مجلقع
، وقيال:" أل3)" ال غاري املنقاول علاا املنقاول إذا كاان   معناا "هاو والقياس   االصاوالح: 

، وقيل:" هو  ال ًهاول علاا معلاوم، و ال غاري أل4)ء علا شيء؛ لضوا ال به"هو  ل ال ي
 أل9)املنقول علا ما نصقل، و ل ما مل يصسم  علا ما هص    حكم من األحكام وبعلة رامعة"

وهو   عوف العلماء عبارة عن تقديو الفوع الكم األصل، وقيل: هاو  ال فاوع علاا أصال 
لفوع، وقيل: هو إلاين الفوع باألصل  ام ، وقيل: هو اعتباار بعلة، وإرواء حكم األصل علا ا

 .أل7)ال يء بال يء  ام "
وإنكار القياس   النحو ال يتحق,؛ ألن النحو كله قياس، و اذا قيال   حاّد : النحاو علام 

 باملقاييس املستنبوة من استقواء كالم العوا. 
 

                                 
 .119النحواالقرتاح   أصول أل 1)

 .17/417، وتاج العووس7/101، ولسان العوا7/407، واحملكم3/571ينظو: الصحاحأل 2)

، 49: ساعيد األفاااين، قيا,، حتالادين بان  ماد األنبااري اإلغواا   ردل اإلعاواا، أباو الربكاات عباد الاو ن كماالأل 3)
 م.   1591 –ه 1311موبعة اجلامعة السورية، 

، اجلهاااع املوكااشي للكتااب اجلامعيااة واملدرسااية، 192الباان باب اااذ، حتقياا,:  مااد أبااو الفتااوح، شااوح املقدمااة النحويااة، أل 4)
 م.1510القاهوة، 

 –ه 1354، موبوعااااات رامعااااة الكوياااات، 221ال اااااهد وأصااااول النحااااو   كتاااااا ساااايبويه، د. خدجيااااة الااااديثي، أل 9)
 م. 1514

    .53مل  األدلة  أل7)
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فمااان أنكاااو القيااااس فقاااد أنكاااو النحاااو، وال نعلااام أحاااداً مااان العلمااااء أنكاااو  لثبوتاااه بالااادالئل 
 . أل1)القاطعة، والرباهني الساطعة

 .أل2)وللقياس أربعة أركان: أصل، وفوع، وعلة، وحكم
  ال اااواهد املساااتمد منهاااا القيااااس أن تكاااون رارياااة علاااا ألسااانة العاااوا  اشااارتط البصاااويون

ة اليث َتثل اللهجة الفصحا، واليث ميكن أن تصستنتا منها القاعدة الفصحاء، وأن تكون كثري 
 املوودة.

اعتااادوا باااأقوال وأشاااعار املتحضاااوين مااان العاااوا، كماااا اعتااادوا باألشاااعار أماااا الكوفياااون فقاااد 
واألقوال ال اذة اليت هعوها علا ألسنة الفصحاء، مما خوج علا قواعد البصاويني وأقيساتهم ومماا 

فيه رواع شيء رالف لألصول رعلاو   واحداً  لو ه  الكوفيون بيتاً وقيل:   .نعتو  باخلوأ والال
 .أل3)، وبوبوا عليهأصالً 

حسااابما وقاااف علياااه الباحاااث مااان خاااالل  -بالقيااااس، غاااري أناااه اساااتعمله بقلاااة  الساااعداعتاااد 
 وفيما يأيت  اذج من ذلك: - املسائل اليت درسها

، ومان ذلاك عياادة القيااس واالساتعمال حكم علا ماا رااء رالفااً للقيااس بأناه خاارج عانااااا 
ِينَ  ﴿ قوله تعاىل:   اليشيدي )لكبريةأل بالوف )كانأل   قواءة   ِإَو  ََكنَت  لََكبَِيةً إَِّلا ََعَ ٱَّلا

ن   ف ن أراد أّن )كانتأل م  اههاا مشيادة كانات )كباريةأل خارباً باال  حيث قال:" .أل4)﴾ َهَدى ٱّللا
 .أل9)مبتدأ، و )إنأل امل ففة واقعة بال مجلة، ومثله خارج عن القياس واالستعمال"

 ال اهد فيه: عدم عيادة )كانأل مل الفة القياس واالستعمال.
وال ًاال لتاياري نظام  ومن ذلك الكم علاا ماا رااء رالفااً للقيااس بال اذوذ، ومناه قولاه:ااااا 

 :أل7))البسي أل قوله القوآن كما لشم  
 يقولص ال غائٌب ماي وال ح وجلمص                  وإن أتا  خليٌل يوم  مسألةٍ 

                                 
 .59مل  األدلة ينظو:  أل1)

 .53ر الساب, املصد أل 2)

 ، )د.تأل.دار املعارف، 171، بد السالم  يف ال هري ب وقي  يفأ د شوقي ع، املدارس النحويةينظو:  أل3)

 .143 :من اآلية ،البقوةسورة أل 4)
 من البحث. 01نظو: الصفحة ي أل9)

 من البحث. 218سب, ختوجيه، ينظو: الصفحة أل 7)
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 . افظة علا الوعن
وشاهد باه  ،أل1)وقد جياا بأن رف  املضاارع   اجلاشاء شااذ كوفعاه   ال اوط، ناص علياه املاربد

 .أل2)االستعمال حيث مل يورد إال   ذلك البيت"
 بأنه شاذ. املضارع   اجلشاءال اهد فيه: الكم   رف     

 ،ب عماال كااأن اً وظبياة ياوو  منصاوب ، إذ قاال:"  خارب )كاأنيأل امل ففاة اااااا ومان ذلاك أيضااً 
وور  وفيه االست هاد إذ هي مبتدأ لكوهنا   معىن املوصوفة  ،وهو امل هور اً وموفوع ،بشيادة أن اً ًو

 .أل3)واجلملة خرب  مري ال أن احملذوف" ،خرب  تعوو
ال اااهد فيااه: حااذف اساام كااأن امل ففااة، وهااو  اامري ال ااأن ووقااوع اجلملااة االهيااة خاارب   

 . مري ال أن احملذوف
هو   هذا ال وتلاف وهبذا يتض  أن القياس عند السعد ركن من أركان الصناعة النحوية، و 

 عن مجهور النحاة قبله وبعد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/11املقتضب أل1)

 .2/741 مور  ساب,، حتقي, اجلشء األول من حاشية العالمة سعد التفتاعاين علا الك اف للشر وي، أل2)

 من البحث. 270والصفحة  .724 أل:2حاشية السعد)أل 3)
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 اإلجماع: ثانياً:
عليااه  -اإلمجاااع:   اللاااة العااشم واالتفاااين، و  االصااوالح: اتفاااين اجملتهاادين   أمااة  مااد "

   عصو علا أمو ديه. -الصالة والسالم
 .أل1)"اإلمجاع: العشم التام علا أمو من مجاعة أهل الل والعقد

 .أل2)"املواد به إمجاع حناة البلدين: البصوة والكوفة وقال السيوطي:"
وإ ا يكون حجة إذا مل والف املنصو  وال املقيس علا املنصو  وإال ويقول ابن ره:" 

عان رساول اهلل   فال ألنه مل ياود   القاوآن وال سانة أهنام ال جيتمعاون علاا اخلواأ كماا رااء الانص
وإ ا هو علم منتشع من استقواء ، أل3)ألأميت ال يتم  علا  اللة) :لهصلا اهلل عليه وسلم من قو 

 . أل4)"هذ  اللاة
وقااال   مو اا  آخااو:" جيااوع االحتجاااج ب مجاااع الفااويقني وذلااك ك نكااار أن العباااس رااواع 

وكافااة أصااحابنا  تقاادمي خاارب لاايس عليهااا فأحااد مااا حيااتا بااه عليااه أن يقااال لااه: هااذا أراااع  ساايبويه
 .أل9)"للبلدين ورب أن تنفو عن خالفه ف ذا كان ذلك مذهباً  .والكوفيون أيضاً 

بعا  ، حياث أقاو   ملحوظااً  علا اإلمجااع اعتمااداً السعد   اختياراته النحوية اعتمد وقد 
 ومن ذلك:  ما أمج  عليه النحويون،املسائل 

 اً راشءلإلطباين علا رواع ذلاك إذا كاان املضااف  ااااا ًيء الال من املضاف إليه: إذ قال:"
 ،اتبعااوا إبااواهيم إذا اتبعااوا ملتااه :ماان املضاااف إليااه أو مبنشلااة اجلااشء اليااث يصاا  قيامااه مقامااه مثاال

ملااا أمجاا  عليااه . فهااو ي ااري أل7)" ااالف رأياات غااالم هنااد قائمااة ،إذا رأياات ورههااا اً ورأياات هنااد
 .النحويون

                                 
دار الكتاب ، 18،  ابوه وصاححه مجاعاة مان العلمااء ب شاواف الناشاو، علي بن  مد ال ويف اجلوراين، التعويفات أل1)

 .    م1503-ها 1483 ،1، طلبنان –العلمية بريوت 

 .195االقرتاح  أل2)

أبو عبد اهلل  مد بن يشيد القشويه، حتقي,:  مد فؤاد  هسنن ابن ماره، ابن مار من حديث عن أنس بن مالك  : أل3)
 د.تأل.فيصل عيسا البان اللي، ) -، دار إحياء الكتب العوبية 2/1383عبد الباقي، 

     .)د.تأل ،4، طا يئة املصوية العامة للكتاا، 1/158، أبو الفت  عثمان بن ره املوصلي، اخلصائص أل4)

 .178، واالقرتاح 1/105اخلصائصأل 9)

 من البحث. 141ينظو: الصفحة  أل7)
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م )الأل مضامو إهباام أن اسا"  )لايسأل، إذ قاال:  امري مساتكن  اااااا ومنه   أن اسم )التأل
مستكن   )ليسأل لكنه يضمحل باإلمجاع علا أن الوف ال يضمو فيه، وإن شاابه الفعال، بال 

 مبه علا ما أقو  النحويون.فذكو   ذا  .أل1)"االسم  ذوف، وهو ال ائ  الكثري

وممااا قاااس فيااه علااا امل ااهور عنااد النحااويني: )إىلأل بأهنااا تفيااد الاايااة ماان غااري داللااة علااا ااااااا  
الدخول واخلووج، إذ قال:" ألن امل هور من كاالم أئماة اللااة أهناا النتهااء الااياة، فجااع أن تقا  
 علاااا أول الاااد وأن تتوغااال   املكاااان لكااان ميتنااا  اجملااااوعة، وإال ملاااا كاااان غاياااة فمااان هاهناااا ورد

      .أل2)استعما ا   املعنيني"
  أن يكااون رااواا )لااوأل مجلااة فعليااة، إذ  نملااا أمجاا  عليااه النحويااو السااعد  ممااا أقااو  وأيضاااً اااااااا 
فإلطباااين النحاااة علااا أنااه ال يكااون إال فعليااة  اً أمااا لفظاا :إن االهيااة ال تصاال  رااواا لااو قااال:"

 .أل3)ما وية"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 من البحث. 271ينظو: الصفحة  أل1)

 من البحث. 299ينظو: الصفحة  أل2)

 من البحث. 214ينظو: الصفحة  أل3)
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 استصحاب الحال: ثالثاً:
 وهااو دلياال ماان أدلااة النحااو املقااورة إذا مل يورااد دلياال آخااو ينقاال عاان األصاال، ويصقصااد بااه:

 .أل1)"إبقاء حال اللفه علا ما يستحقه   األصل عند عدم دليل النقل عن األصل" 
" وهاااو مااان األدلاااة املعتاااربة كاستصاااحاا حاااال األصااال   األهااااء وهاااو :ابااان األنبااااري قاااال

 اإلعاااااواا حااااال يوراااااد دليااااال البنااااااء وحاااااال األصااااال   األفعاااااال وهاااااو البنااااااء حااااال يوراااااد دليااااال 
 .أل2)"اإلعواا

احتا البصويون علا عدم توكيب كم بأن األصل اإلفواد والرتكيب فوع وقال   اإلنصاف:" 
وماان عاادل عاان األصاال افتقااو إىل إقامااة  وماان َتسااك باألصاال خااوج عاان عهاادة املوالبااة بالاادليل.

 .أل3)دليل لعدوله عن األصل واستصحاا الال أحد األدلة املعتربة "
اجلو الوف  ذوف باال عاوض وقال   مو   آخو منه:" احتا البصويون علا أنه ال جيوع 

بااأن قااالوا: أمجعنااا علااا أن األصاال   حااووف اجلااو أن ال تعماال ماا  الااذف وإ ااا تعماال معااه   
بع  املوا   إذا كان  ا عوض ومل يورد هنا فبقي فيماا عادا  علاا األصال والتمساك باألصال 

 .أل4)َتسك باستصحاا الال وهو من األدلة املعتربة "
 ستصااااااااحاا الااااااااال علااااااااا الاااااااادليل الصااااااااحي ، يقااااااااول األنباااااااااري:وال جيااااااااوع االعاااااااارتاض با

و ذا ال جيوع التمسك باه ماا وراد هنااك دليال أال تاو  "واستصحاا الال من أ عف األدلة، 
أنه ال جيوع التمسك به   إعواا االسم م  ورود دليل البنااء   شابه الاوف أو تضامني معناا  

، وعلاا ورود دليل اإلعواا من مضاارعته لالسامبه   بناء الفعل م   وكذلك ال جيوع التمسك
  .أل9)"هذا قياس ما راء من هذا النحو

 
 

                                 
 .393، واالقرتاح 47اإلغواا  أل1)

 .393، واالقرتاح 141مل  األدلةأل 2)

 .394، واالقرتاح 1/249اإلنصافأل 3)

 .394، واالقرتاح 1/321اإلنصافأل 4)

  .397، واالقرتاح 142مل  األدلة  أل9)



 القسم الثاين: اختياراته دراسة منهجية/ الفصل الثالث: األسس اليت قامت عليها اختياراته

344 

  والسعد أخذ باستصحاا الال، واستدل به   بع  املوا  ، ومن ذلك: 
األراااود تاااوك  ، إذ قاااال:"عناااد ًااايء اسااام كاااان نكاااوة، واخلااارب معوفاااةعااادم القلاااب اااااااا اختياااار  

 .أل1)"عتبار لويفالقلب ألنه خالف األصل سيما   غري ا
ف ناه  بقولاه:"اختاار الساعد تاوك الاواو  و  اجلملة الواقعة حاالً إذا عصوفت علا حال قبلهاااااا 

 .أل2)"جيوع بل جيب توك الواو الستثقا م ارتماع حو  عوف بالنظو إىل األصل
ا﴿ :قولاه تعااىل   اجلملة الواقعة نعتاً للنكاوةااااا و  مسألة حذف العائد    واْ يَو م  ا َّلا َوٱتاقن
ااس    َ ااس  َعاان نا  َ فاألصاال ال يااشي فيااه د ال يشيااه د ال  قااال:" ،أل3)﴾ ا    َشااي   َت اازِي َن

 .أل4)"يشي
 قولاااه تعااااىل:اختاااار الساااعد أن يكاااون )شاااديد العقاااااأل مااان   وصاااف املعوفاااة باااالنكوةو  اااااااا 

ۢنِب َوقَابِِل ٱتلاو ِب َشِديِد ﴿ ِلي ََغفِرِ ٱَّلا و  صافة ًاوورة علاا تقاديو  ،أل9)﴾ٱل عَِقاِب ذِي ٱلطا
 حذف )ألأل ملشاورة ما قبله وما بعد .

واألصاال ال ااديد العقاااا فيكااون  ،فالورااه أن جيعاال معوفااة الااذف الااالم لااالعدواج إذ قااال:"
 .أل7)"كباقي الصفات  اً نعت

من هذا الفصل إىل أن السعد بىن اختياراته علا أصاول االحتجااج النحوياة املعووفاة  وخنلص
 عند النحاة، اليت ارتهد   توبيقها واإلفادة منها   درسه النحوي ما استواع إىل ذلك سبياًل.

 

                                 
 من البحث. 58ينظو: الصفحة  أل1)

 من البحث. 193ينظو: الصفحة  أل2)

 .40 :من اآلية ،البقوةسورة أل 3)
 من البحث. 175ينظو: الصفحة  أل4)

 .3 :من اآلية ،غافوسورة أل 9)
 .من البحث 108ينظو: الصفحة  أل7)
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 الفصل الرابع                 
 موقفه من المذاهب النحوية واجتهاداته

  
 المبحث األول: موقفه من البصريين.       
 المبحث الثاني: موقفه من الكوفيين.      
 الزمخشري. المبحث الثالث: موقفه من      
 المبحث الرابع: اجتهاداته.      
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 المبحث األول: موقفه من البصريين
غايتها وضع حد لظااهر  يعود الفضل للبصريني يف إرساء قواعد النحو، ووضع األسس اليت 

، وقد انفرد البصاريو  ملال لاواء النحاو قراباة اليت تفشت بني الناس بسبب دخول العجم اللحن
قاار  ماان ال،مااا ، وكااا  التوايااو  يتواااادو  علاا  البصاار  لتلقاامم هااذا العلاام، وكااا   اان واااد إليهااا 

 ه(، ويعد املؤسس األول لللذهب التويف.781الرؤاسمم )
وكااا  السااعد يف كثااخ ماان اختياراتااه  ياال إني روي البصااريني، وياانهل  جهاام، ويعتلااد علاا  
وصااو،م، ويذخااذ بااذقوا،م، يظهاار تلاام يف اسااتتدامه مصاا لحا  البصااريني، حياا  تكاار ضاالخ 
الفصال، وضالخ الشاذ  والقصاة، ويقابلهلاا عناد التاوايني العلااد، وااهاول، كلاا تاردد  و ااء 

 عللاء البصر  كاخلليل، وسيبويه، واألخفش، وال،جاج، وابن جين، وابن احلاجب.
نهل العام للسعد هو موااقة البصريني، اال نتااد داد مساذلة و اع وعليه  تن القول: إ  امل

عليها البصريو  وو معظلهم وخالفهم السعد إال يف القليل النادر الذي يذيت تكار  يف موقفاه مان 
 التوايني واجتهاداته الفردية.

يضاااإ إني مااا ساابف اخااتالإ السااعد مااع البصااريني يف وااارادهم، الااذين قااد  تلفااو  داخاال 
مذهبهم، ايتو  لفرد وو واراد منهم روي يف مساذلة ماا  االه باه روي املاذهب وو عاامتهم، ويف 
هذ  احلالة  تار السعد ماا يارا  صاواباا فالفااا لع ل ام مان وعاالم البصاريني، ومان خاالل ماا   تكار  

  تن بيا  موقفه من البصريني يف اجتاهني مها:
 البصريين: األول: المسائل التي وافق فيها السعد 

وااف السعد ما تهب إلياه البصاريو  يف وكثار املساالل الايت سابقت دراساتها، واختاار  راءهام 
 :وايلا يذيت مناتج من تلمايها، 
 .(7)اختار السعد قول البصريني يف عدم جواز تقدمي خرب )كاد( عل  ا ها -
 .(2)وااف البصريني يف عدم جواز اإلتباع عل  احملل -
 .(3)ني يف منع الع ه عل  اسم )إ َّ( بالراع قبل متام اخلربوااف البصري  -

                                 
 من البح . 33نظر: الصفحة ي (7)

 من البح . 31نظر: الصفحة ي (2)

 من البح . 707ينظر: الصفحة  (3)
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 .(7)اختار السعد ما تهب إليه البصريو  من جواز وقوع )إت( مفعوالا به -
ويف مسااذلة وقااوع املاضاامم خاارباا لااااااااا )كااا (، اختااار السااعد مااا تهااب إليااه البصااريو  ايهااا،  -

ملاضاامم الواقااع خاارباا لاااااااا )كااا (و لتثاار  ورود  يف وهااو ونااه ال يشااء  ااااممء بااااااا )قااد( مااع الفعاال ا
 .(2)القر  ، وكالم العرب

َ﴿ منااع البصااريو  و  تتااو  )إال( وعاايف الااواو يف قولااه تعاااني: - ِيَّلَّل  ئ ئس ََّ َِ َّلَّلل َكَون ََّلَّل ي ِلئ
مَ َعسَيَ  ةَ َون جي ََحن ئكنََٱَإئّلي َِ ََّلي لاَْمئ مَ َظسَمن  "اساتثناء مان الساعد قاول ال،فشاري:، إت باني (3)﴾َهن

، وحيتلاال بقولااه:" يعااين بااه الباادلو ألنااه املتتااار يف كااالم غااخ موجااب، ايتااو   ااروراا  (4)الناااس"
 .(5)النصب عل  االستثناء"

َ﴿  ويف ااعاال )نعاام( يف قولااه تعاااني: - ِي ئ ََٱإ ئَّلَّل ئََّللي َّلَّلمَ  ون َّلَّل َكَعئكن ئعئمي َن  ، إت قااال:(6)﴾ ۦ  
إشار  إني وجه وقوع )ما( املوصاولة ااعال )نمعام( وهاو وناه يف معايف املعارإ باالالم، واملتصاو  "

 باملااادذ فاااذوإ ساااواء كانااات )ماااا( منصاااوبة علااا  التلييااا، للضااالخ املااابهم الواقاااع ااعااال )نعااام(، 
 .(1)")يعظتم( صلة ،اوو مراوعة عل  و ا ااعل )نعم( و)يعظتم( صفة ،ا، و

 .(8)إعلال )كذ ( املتففة النصب يف األ اءوااف البصريني يف  -
 
 
 
 
 

                                 
 البح . من 278نظر: الصفحة ي (7)

 من البح . 743نظر: الصفحة ي (2)

 .750 :من اآلية ،البقر سور  ( 3)
 .7/206التشاإ (4)

 من البح . 736ينظر: الصفحة  (5)

 .58 :من اآلية ،سور  النساء (6)
 من البح . 83ينظر: الصفحة  (1)

 من البح . 268ينظر الصفحة ( 8)
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 : المسائل التي خالف فيها السعد بعض العلماء البصريين:الثاني
يعاااود اخلاااالإ النحاااوي باااني عللااااء البصااار  إني اخاااتالإ يف مااانهل دراساااة الل اااة، يتلثااال يف 

 ،واساتتدام السالاع عناد ياونس ،ه(، وعيس  بن علر771القياس اارد عند ابن ويب إسحاق)
 ويف تصحيح القياس عند اخلليل وسيبويه. 

البصاريني ومان  وبالرغم من كثر  موااقاة الساعد للبصارينيو إال ونناا نلحاخ يف اختياراتاه فالفاة
َقوله تعااني: ﴿ تلم: إعراب )حصر  صدورهم( من ئكنََٱإئّلي َقََّللَ ََّلي َإئََلٰ َِ سنل مَ  َي َّلَِۢمكَصئ ََِون

مَوَبيَ  ئيَثٰقَ ََِهن وَ َم 
َ
مَ َج  ََأ َت ََءنوكن مَ ََحِصئ ُن ُن و ُن َّل يف موضاع احلاال بمضالار قاد.  و اا ،(7)﴾ صن

اا ،صاادورهم والاادليل عليااه قااراء  ماان قاارو: حصاار    ، إت وحاصاارا  صاادورهم ،را  صاادورهموحصم
وال حتتاااج إني إضاالار  عربياااا، قرءاناااا : مثاال موطئااة حاااالا  اتتااو ( صاادورهم حصاار  قوماااا :" )قااال
 :وايلا يذيت مناتج من تلم، يف التوجيه اإلعرايب بعض العللاء البصريني كلا خاله .(2)قد"

 يف املسالل األتية: خالف السعد الزجاجــــ 1
ئَفة ََ﴿يف تعيني اخلرب يف قولاه تعااني:  - ئ

ئٱََوَط    َ َِ ُِّل ََيكن م  هن سن نفن
َ
َأ م  ت هن مي َُ َ

َأ  ُ َقَ َ َغَّلر  َئ ّللي
َ ئ ََّلَّلق  ذوإ تقاادير  وطااة طالفااة وو وماانتم طالفااة علاا  و  اخل اااب :" اخلاارب فاا، إت قااال(3)﴾ٱۡل 

ال،جااج إني و  )قاد  بللجليع من املؤمنني واملنااقني، وو وطالفة وخرى مل ي شهم النعاس، وته
 .(4)ومهتهم( صفة، و)يظنو ( خرب"

بَُّكَ﴿ يف فل التاإ اإلعرايب يف قولاه تعااني: - َُ رََجَكَ خ 
َ
أ  َ َئمئۢنَ َي تئَكََكَم  َق  ئٱۡل   َ﴾(5). 

قال ال،جاج: "موضع التاإ يف )كلاا( نصاب، املعايف األنفاال ةابتاة لام مثال إخاراج ربام إياا  
 .(6)من بيتم باحلف"

                                 
 .30 :من اآلية ،النساء سور ( 7)

 من البح . 750نظر: الصفحة ي (2)

 .754 :من اآلية ،سور   ل علرا  (3)
 من البح . 12نظر: الصفحة ي (4)

 .5 :من اآلية ،سور  األنفال (5)

 .2/400معاين القر   لل،جاج  (6)



 القسم الثاين: اختياراته دراسة منهجية/ الفصل الرابع: موقفه من املذاهب النحوية واجتهاداته

349 

أل  الناصاب بعياد والفاصال   وواختار السعد الراع بقوله:" ال خفاء يف و  األوجه هو الراع 
 .(7)كثخ"
ئَ﴿ يف قولاه تعااني: يف فل التاإ اإلعرايب - َّلَكَذَّٰ ث َنَٰه َقَل م  َُ و 

َ
َوأ  .(2)﴾ ََءاَخَّلرئنَنََكََۖ

 .(3)"كذلم األمر: وي مضلر ملبتدو خرباا  احملل مراوعة التاإ": ال،جاج قال
 عليااه ع ااه فااذوإ لفعاال املصاادر علاا  منصااوبة التاااإ:" بقولااه النصااب السااعد واختااار 

 .(4)"الفعل تلم مصدر نفس إني إشار  وتلم ،(ووورةنا)
اختاااار الساااعد االكتفااااء بالضااالخ راب ااااا اةللاااة اال ياااة : الواقعاااة حااااالا يف راباااجل اةللاااة  -

الواقعااة حاااالا، إتا ع  فاات اةللااة علاا  حااال قبلهااا، واعااء  علاا  ال،جاااج ونااه سااو ى بااني مااا إتا 
 .(5)ع فت اةللة عل  حال قبلها وما إتا مل تع ه

َ﴿ قولاه تعااني:يف إعراب )وسباطاا(: يف  خالف السعد الزجاج وأبا البقاءــــ 2 من َّلَنٰهن ع  َوَقطي
َممَ 

ن
َب ط  َأ س 

َ
ةََأ َ ََعۡش   و  إني البقااء ووباو ال،جااج، وتهب متيي،اا، السعد وعرهبا اقد ،(6)﴾ َۚٱث نَََت 

 .(1)متيي، ال( عشر  اةنيت) من بدل( وسباطاا )
يف وصاااه )اللهااام(، اقاااد اختاااار الساااعد عااادم جاااواز  خـــالف الســـعد المبـــرد والزجـــاجـــــــ 3

َ﴿وصه )اللهم( موااقااا اخلليال وسايبويه يف قولاه تعااني: س َّلكئ ََ ٰسئَّلَكَٱَّ من َّلمي َٱَّسيهن لئ
يف ، (8)﴾قن

 .(3)حني تهب املربد وال،جاج إني جواز وصفه
 
 

                                 
 من البح . 258نظر: الصفحة ي (7)

 .28 ، اآلية:سور  الدخا  (2)
 .4/426معاين القر   لل،جاج (3)

 من البح . 258نظر: الصفحة ي (4)

 من البح . 753ظر: الصفحة ين (5)

 .760 :من اآلية ،سور  األعراإ (6)
 من البح . 763نظر: الصفحة ي (1)

 .26 :من اآلية ،سور   ل علرا  (8)
 من البح . 765نظر: الصفحة ي (3)
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 يف املسالل اآلتية: خالف السعد أبا البقاءــــ 4
ََ﴿ ني:يف إعراب )خاسئني( يف قوله تعا - لننلاَْقئَرَدة ََخٰسئ َكن م  َِ َََّهن س   .(7)﴾َيََ ئَفقن
 .اقد وعرب وبو البقاء )خاسئني( نعتاا لاااااااااا )قرد ( 
 . (2)وقال السعد:" )خاسئني( خرب  خر، إت لو كا  صفة )قرد ( لقيل: خاسئة" 
ث َنَٰه َ﴿يف قوله تعاني:  يف فل التاإ اإلعرايب - َُ و 

َ
َوأ ئَكََۖ  .(3)﴾ ََءاَخرئنَنَقَل مَ َكَذَّٰ

 .(4)كذلم" تركاا : وي احملذوإ، للء  نعت التاإ": البقاء وبو قال      
 عليااه ع ااه فااذوإ لفعاال املصاادر علاا  منصااوبة التاااإ:" بقولااه النصااب السااعد واختااار 

 .(5)تلم الفعل" رمصد نفس إني إشار  وتلم ،(ووورةنا)
َُ ﴿يف إعراب )ضراراا( يف قوله تعاني:  - جئ واََْمس  َذن ئكَنَٱَّتي َُ َوٱَّلي ا َ  .(6)﴾اَاَِضئ
 .(1)"(اختذ) للفعل ةا  مفعول إنه": البقاء وبو قال 
 .(8)"الفعل فذوإ مصدر وو له، مفعول ضراراا  السعد ووعرب 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .65 :من اآلية ،سور  البقر  (7)
 من البح . 744ظر: الصفحة ين (2)

 .28 ، اآلية:الدخا  سور  (3)
 .2/7741التبيا ( 4)

 من البح . 258نظر: الصفحة ي (5)

 .701 :من اآلية ،سور  التوبة (6)
 .2/660التبيا ( 1)

 من البح . 733نظر: الصفحة ي (8)



 القسم الثاين: اختياراته دراسة منهجية/ الفصل الرابع: موقفه من املذاهب النحوية واجتهاداته

351 

 الثاني: موقفه من الكوفيين المبحث
مان تكار املاذهب التاويف، كا  السعد يف اختياراته  يل إني البصرينيو إال و  تلم مل  نعاه 

انجد  يذكر  راءهام، فالفااا ،ام يف وغلاب املساالل، وموااقااا ،ام يف بعاض اآلراء، معءاااا بصاحة 
االختيااار، وعاادم  لاا مااا تهبااوا إليااه وموااقتااه للقياااس، حيللااه علاا  تلاام منهجااه العللاامم القااالم ع

 : التقيد وذهب معني، ومن األمثلة اليت وااف التوايني ايها ما يذيت
وااااف السااعد التااوايني يف جااواز وقااوع الفعاال املاضاامم حاااالا سااواء كااا  معااه )قااد(، وو مل  -
ئكَنَ﴿يف قوله تعاني:  تتن َٱَّلي َإئّلي م  ََجَّل  ءنوكن و 

َ
َأ ئيَثَّٰلق  مَم  َِهن ََوَبي  م  َِون ِۢمَ َي  َقَل  َإئََلٰ َِ سنل كَصئ

َ م  ُن ُن و ُن َصن َت  موطئاة مثال: قرءانااا  االا حاقوله:" )قوماا حصر  صدورهم( اتتو  ب، (7)﴾َحِصئ
 .(2)عربياا، وال حتتاج إني إضلار قد"

تهااااب السااااعد يف اختيااااار  إني مااااا تهااااب إليااااه التوايااااو  إني جااااواز نصااااب )غااااخ( علاااا   -
ن ن َ َ﴿االساتثناء يف قولاه تعااني:  ََغَّلَّلر  َإئَ َّٰلَّل ه ئَّلن  َّلَّلمَم  والنصاب علاا  ]:" ، إت قاال(3)﴾ََمَّلَّل َكَون

 .(4)ال خالإ يف جواز  عل  السعة، وإ  كا  املتتار البدل" [االستثناء
 واااف الساعد ماذهب التاوايني يف جاواز  ااممء و ااء اإلشاار  وعايف الاذي يف قولاه تعاااني: -
﴿َ ِئَّليمئ َ َّلرئَٱۡل  ئك  ََوٱَّل  ئَكََنت سنل نََعسَي َكَمئَنَٱٓأۡلَيٰتئ بقولاه: " )تلام وعايف الاذي(  ،(5)﴾َذَّٰ

 :(6))ال ويل( ا يف قولهوهو مذهب التوايني، كل
 وهذا حت ْللني طليف   و ممْنتم   

                                 
 .30 :من اآلية ،سور  النساء (7)
 من البح . 750ظر: الصفحة ين (2)

    .53 :من اآلية ،سور  األعراإ (3)

 من البح . 712ظر: الصفحة ين  (4)

 .58 ، اآلية:علرا سور   ل  (5)
، والشاااهد اياه قولااه: )وهاذا حتللااني طلياف(، حياا  تهاب التوايااو  إني و  )تا( اسام موصااول 786   سابف خترهاه (6)

 وقااع مبتاادو، ومل  اانعهم اتصااال حاارإ التنبيااه بااه ماان و  يلت،مااوا موصااوليته، كلااا مل  اانعهم عاادم تقاادم )مااا( وو )ماان(
 االستفهاميتني من الت،ام موصوليته، وعندهم و  التقدير: والذي حتللينه طليف.
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وهاهنااا احتلااال  اااهر مل يااذكر ، وهااو و  يتااو  )ماان اآليااا ( يف موقااع احلااال،   جااوز يف 
تلاام و  يتااو  نصااباا وضاالر علاا  مااا هااو قاعااد  اإلضاالار علاا  شااري ة التفسااخو إال و  الراااع 

 .(7)وجود لالست ناء"
اااْن( البتاااداء ال اياااة ال،مانياااة يف قولاااه تعااااني:  -  واااااف الساااعد ماااذهب التاااوايني يف  اااممء )مم
َّلَلٰ ََ﴿ َٱَّيق  َ ََ َ ََ َّل ئ س 

ن
َأ  ُ جئ يَمس  ََّ َكََّلل  ه ِئ وي

َ
َأ  مان: التقادير إ  قيال وماا:" قاالالا ، (2)﴾مئَّلن 

ااانْ ) أل  يااومو وول تذساايس لتثااار   دودماار ( وم ناااذ م ااذ،) ال،ماااا  ياادخل وإمنااا ال،ماااا ، تاادخل ال( مم
ُنََۚ﴿وقوعه يف التن،يال  ََومئۢنََبع  َمئنََقب لن رن م 

َ ٱۡل  َئ ي ََ﴿ و، (3)﴾َّللئ مئنَكَل مئ سَٰلةَئ ئسصي َإئَذاَننلدئَيََّ
َعةئَ نمن  .(5)"(4)﴾َٱۡل 
تهااب السااعد إني مااا تهااب إليااه التساااالمم ماان التااوايني يف  ااممء )وو( وعاايف )بااال( يف  -

واَْ﴿قوله تعاني:  ُن يَم ََعَٰه َوَُكن
َ
َُ أ َبَذ ن َفَرئنقَ َعه  ََاَني َِ ِنل مئ ََّلَكنؤ  م  ُن ََثن ك 

َ
َأ ۚمَ َل  ِ هن ئ ، (6)﴾م 

االسااتعلال ودلاات  هبااا وشااهد الثقااا  وةبتهااا وقااد ،(باال) وعاايف و ااا علاا  ات حلاال:" قااال حياا 
 .(1)عليها هاهنا القرينة، وعين قوله: )بل وكثرهم ال يؤمنو ( ترقياا إني األغلخ ااألغلخ"

يف اختيار  إني احتلال راع االسم الواقع بعد الظارإ واةاار وااارور موااقااا وشار السعد  -
ء َ﴿: التاوايني يف تلام يف قولااه تعااني ئَّلَّلنََ   ئهئمَم  َسَّلَّل   َحئ  :بقولااه، (8)﴾ََمَّلَّل ََعسَي َّلَّلَكَمئَّلَّلن 

 له وصه حساهبم ومن عليم، وعين النفمم عل  املعتلد الظرإ ااعل شممء يتو  و  احتلال"
 .(3)م،يد  لالست راق" (من شممء)يف  (من)اصار حاالا، و ق دم

 

                                 
 من البح . 786نظر: الصفحة ي (7)

 .708 :من اآلية ،سور  التوبة (2)
 .4 :من اآلية ،سور  الروم (3)
 .3 :من اآلية ،سور  اةلعة (4)
 من البح . 254ظر: الصفحة ين (5)

 .700 ، اآلية:سور  البقر  (6)
 من البح . 284نظر: الصفحة ي (1)

    .52 :من اآلية ،سور  األنعام (8)

 من البح . 14ظر: الصفحة ين (3)



 القسم الثاين: اختياراته دراسة منهجية/ الفصل الرابع: موقفه من املذاهب النحوية واجتهاداته

353 

 المبحث الثالث: موقفه من الزمخشري
 –وخاصاة تفساخ التشااإ  –ال،فشري عامل اذ، له مصانفا  كثاخ  حظيات بعناياة االقاة 

ولللن،لة اليت بل ها تفسخ التشاإ عيف األللة واحملققو  به عناية االقة، يظهر تلام مان خاالل 
، اهتلااات بالدراساااة البالغياااة، كلاااا اهتلااات باملساااالل تناااوع دراسااااهم حولاااه، وكثااا خ منهاااا حاااواتم

جبواناب  اهتلاتالل وية والنحوية وغخها  ا حوى التشااإ توضايحاا وهاذيباا وتنقيحااا، وبعضاها 
معيناااة كاااالرد علااا  مساااالل االعتااا،ال اياااه، وو مناقشاااة ماااا جااااء باااه مااان وجاااو  اإلعاااراب، وو ختاااريل 

 ا ع ين باختصار التشاإ وتلتيصه.وحاديثه، وو شرذ شواهد ، وبعضه
ومن العللاء الذين عنوا بالتشاإ السعد حي  يقول:"   وخذ  يف نثار ارالاد  املت،وناة، 

ميااا  ينشاااد ضاااالته كااال طالاااب عاااارإ، ويعثااار علااا  دالتاااه كااال ناااا ر ونشااار اوالاااد  املتنوناااة، 
   املعاااين،، مااع عللاامم بااذ  الاابعض حقيااف بااذ  تاا،وى عنااه هااذ  األماااين، وال تااروى لااه هااذواصااه

خبياة،  األعصاار األنظاار خفياة، و حات بتناوز  الايت كانات مادى عانومت برموز  اليت كانات 
وإ  كانات خليقااا باذ  ال يباذل منهاا إال الواحاد االواحاد، وال يادخل ايهاا إال الاوارد بعاد الااوارد، 

 .(7)"يت ايهاإت مل ودركها إال يف مد  طويلة ال وتكر طرايها، و اهدا  عجيبة ال ونس   اتبا
لاااذا نالحاااخ دقتاااه يف حتليااال كاااالم ال،فشاااري، وقدرتاااه علااا  الفهااام واالساااتنبا  واالختياااار، 

املسااالل، داااد  يعااء  علياااه وياارد بعاااض  وكثاااروبااالرغم مااان موااقتااه وتذيياااد  آلراء ال،فشااري يف 
  راله، و تن بيا  موقفه من ال،فشري يف اآليت:

 أوال: موافقته:
 وكثر من سبعني مسذلة، وايلا يذيت مناتج من تلم:السعد وااف  راء ال،فشري يف 

َإئَ َّٰلَّل  َ﴿وااقااه يف حااذإ املبتاادو يف قولااه تعاااني:  - َّلَّلم  ّلي ََِإَوَ ٰهنون ََۖ  ُ َّلَّل َّلَّلَلََوٰحئ ُن َ َإئَ َّٰلَّلَ َإئّلي
يمَن َٱَّريحئ َمٰنن بادل،  قاالالا:" يشاخ ال،فشاري إني و  )الارخن( خارب مبتادو فاذوإ ال، (2)﴾ٱَّريح 

 .(3)"حيدإت ال بدل للبدل، وو  قولنا: هو الرخن يفيد احلصر وايه تقرير للتو 

                                 
 .77(: 7)حاشية السعد (7)
   .763 ، اآلية:سور  البقر  (2)

 من البح . 12نظر: الصفحة ي (3)
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َ﴿وااقاه يف إعااراب )رساالا( يف قولااه تعاااني:  - َّلَّل   َِّلَّلُُّسن ئَّلَّلنَنََومن ئ ََۡش  ُئننَََمُّ  بذنااه، (7)﴾َذئ
 .(2)"التعظيم عن منبئاا  مقصوداا  لتونه ووجه املدذ لتن:" بقوله املدذ عل  منصوب
نل نََ﴿يف إعاراب )هنيئااا( يف قولاه تعااني:  - َفَُكن ِئي  َُ َ ََ رئي  صادر مل صافة وناه علا  (3)﴾ ََ َ  َمي

 (4).فذوإ تقدير : وكالا هنيئاا 
َ﴿يف إعاراب )قاللااا( يف قولاه تعااني:  - َّلةن َِ ئ َ َّلَلََوٱَّ َمَئك ُن َ إئَ َّٰلَ َإئّلي نيَّل ن ََّلَ 

َ
َأ ن َٱّللي َُ َشهئ

َ نلاَْٱك عئس مئ ْوَّ
ن
ََوأ ۚ طئ ئٱك قئس  ئَمۢاَ  ئ

اقد تهب ال،فشري علا  وناه منصاوب علا  احلاال، إماا ، (5)﴾قَ  
وقاااد وااقاااه الساااعد بقولااااه:  ةللاااة،مااان اسااام ا، تعااااني، وإماااا مااان )هاااو(، والعامااال ايهاااا معااايف ا

ااا حاااالا عاان )هااو( ووجااهو ألنااه وقاارب وودل علاا  املقصااود، ووواااف وااا عليااه غالااب  "انتصاااب قاللا
 .(6)  احلال املؤكد  عقيب اةللة اال ية"االستعلال من كو 

َممَ ﴿يف إعاراب )وساباطاا(: يف قولاه تعااني:  -
ن
َب ط  َأ س 

َ
ةََأ َ ََعۡش  َٱث نَََت  من َنٰهن ع   (1)﴾٠ ََۚوَقطي

 .(8)متيي، ونه عل 
  وعرب ال،فشري )قرد  خاسئني( خاربين لااااااا )كاا ( يف قولاه تعااني: (كا )يف تعدد خرب  -
﴿ََ لننلاَْقئَرَدة ََخٰسئ ووااقه السعد بقوله:" )خاسئني( خارب  خار، إت لاو كاا  صافة  ،(3)﴾َيََ ئكن

 .(70))قرد ( لقيل: خاسئة"
 
 

                                 
 .765 :من اآلية ،سور  النساء (7)
 من البح . 770نظر: الصفحة ي (2)

 .4 :من اآلية ،النساء سور  (3)

 من البح . 727نظر: الصفحة ي (4)

 .78 :من اآلية ،   ل علرا سور  (5)
 من البح . 743نظر: الصفحة ي (6)

 .760 :من اآلية ،سور  األعراإ (1)
 من البح . 763نظر: الصفحة ي (8)

 .65 :من اآلية ،سور  البقر  (3)
 من البح . 745نظر: الصفحة ي (70)
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 : مخالفته:ثانيا  
اآلراء الايت اختلااه ايهااا الساعد مااع ال،فشااري ت اربز شتصااية السااعد جلياة، الاام يتاان موااقاااا 

ةبات الصاحيح باالرجوع إني األقاوال املوةوقاة حا  ال،فشري يف كل ما يقاول باه، اقاد باني  رد ، وو
وقااد خالفااه يف وكثاار ماان ةالةااني مسااذلة، وايلااا يلاامم مناااتج ماان  يصاال بالاادليل إني مااا ياارا  صااواباا،

  تلم:
َ﴿خاله السعد ال،فشاري يف إعاراب )ارياف( يف قولاه تعااني:  - ِيةئََوفَرئنَّلق  َ َٱۡل  َِفئ فَرئنق 

َّلَّلعئرئَ َٱَّسي ف يف اةنااة إني و  اخلاارب مقاادر قبلااه، وي: ماانهم ارياا، حياا  تهااب ال،فشااري (7)﴾ِفئ
: "الظااهر و  ارياف مبتادو ماذإ الصافة وي ارياف إت قاال ، وخالفاه الساعدومنهم اريف يف الساعخ

ماانهم، ويف اةنااة خاارب و إال ونااه مل يااذهب إني هااذاو أل  اةللااة يف موقااع احلااال اااال حيساان تاار  
لت،اماااهو لتااان علااا  ماااا تكااار  ينب ااامم و  هعااال )ارياااف( مرااااوع باااالظرإ ال إني ا رور الاااواو باااال ضااا

 .(2)باالبتداء، وإال ااحملذور ماله"
ئَّلنََيف قوله تعااني: ﴿( اذ  ،ااااا تهب ال،فشري يف إعراب ) َّلتنمَم  نيَمَّل ََنِئم 

َ
َّلل اَْأ سَمن َوٱع 

ء َ   َََ ِي َ
َِئفَأ ل ئسريسن نَس ن ََوَّ ُخن َئ ي و  حاذإ  الساعد يرجح، و رب  فذوإمبتدو خإني ونه  (3)﴾ّللئ
 . (4)ااحلتم و  ، مخسه" ، والتقدير:املبتدو وكثر

َ َ ََّلَّلَّلََّلَفََ﴿ ااااااااا خاااااله الساااعد ال،فشااااري يف إعاااراب )خااااخاا( يف قولاااه تعاااااني: ِنلاََْخَّلَّلَّلَّلر  َا مئ
ََۚ م  مل حيلله عل  يتن خخاا كلا يرا  التواياو و أل  البصاريني  وي اقصدوا[، بقوله:"](5)﴾كيون
 .(6)هوزو  إضلار كا  مع ا ها"ال 

 

                                 
   .1 :من اآلية ،الشورى سور  (7)

 من البح . 87نظر: الصفحة ي (2)

 .47سور  األنفال، من اآلية:  (3)

 من البح . 34ينظر: الصفحة  (4)

 710، من اآلية: النساءسور   (5)

 من البح . 772ينظر: الصفحة  (6)
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ََّلل َمََوَّلَ ﴿ ااااا ومنه إعراب )الاذين  مناوا( مان قولاه تعااني: َٱي  من ََعسََّلي ون َيٰعئَب دئََّلََخل ف 
َ َِ َََت َزننل نتنم 

َ
ِنَّللاَْا٦٨َأ ئكَنََءاَم َّلٱَّلي س  ََِّل ََوَوننَّللاَمن ئ حيا  قال:"]ياا عبااد  ،(7)﴾سئمئَيََيٰت

حتاية[ كذنه قيل: اقال : )يا عباادي( لظهاور و  هاذا الناداء إمناا هاو ياوم القياماة، والتتصاي  
وإ  كااا  ماان  ،باااملتقني املتحااابني إ  كااا  مسااتفاداا ماان العهااد االااذين  منااوا يتااو  صاافة مادحااة

وال يلاا،م  ،ملاادذعلاا  ا اا باال األوجااه و  هعاال الااذين  منااوا نصااب ،واألول ووجااه ،الصاافة التصصااة
  .(2)الفصل بني املوصوإ والصفة"

ََ﴿ يف قولاه تعااني: تهب ال،فشري يف إعراب االسام املوصاولااااا  م  َسَّلهن نفن
َ
اَْأ و  ن ئكَنََخِسئ ٱَّلي

َ َِ ِنل مئ ََّلَكنؤ  م   ونفساهم، خساروا الاذين ورياد: وي رااع، وو الاذم علا  منصاوب وناه إني (3)﴾َفهن
خاارب   ومبتااد هعلااه مل:" بقولااه مبتاادو وعربااه حياا  السااعد وخالفااه ونفسااهم، خسااروا الااذين ونااتم وو

 .(4))اهم ال يؤمنو ("
يف مسااذلة و اااء الشاار : اعااء  السااعد علاا  قااول ال،فشااري:" ال يصااح و  تتااو  مااا  -

َ﴿يف قولاه تعااني: (5)شرطية الرتفاع تاود "  َ ََنف  ُّ َُكن ُن ََخَّلر  ََكَل َمَََتئ َمئن  َّلَمي ََعمئسَت  اَُّمُّ َض 
ََومََ َّلل ء َ ََعمئسَت  ََمئَّلنَسن كاا  الشار    اإت وناه وهاو مشاهور اعاءا  علياه:" بقولاه، (6)﴾تََّلَلدُّ

ماضاااااياا واةااااا،اء مضاااااارعاا جااااااز اياااااه الرااااااع واةااااا،م مااااان غاااااخ تفرقاااااة باااااني )إ ( الشااااارطية وو ااااااء 
 .(1)الشر ..."

 

                                 
 .63-68 ، اآليتا :ال،ُّخر إسور  ( 7)

 من البح . 763ينظر: الصفحة  (2)

 .72 :من اآلية ،األنعام سور  (3)
 من البح . 733نظر: الصفحة ي (4)

 .7/352التشاإ (5)

   .30 :من اآلية ،سور   ل علرا  (6)

 من البح . 203نظر: الصفحة ي (1)
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َمئَّلنَقَرئنَّل َ َ﴿ :يف قولاه تعااني )ِمْن( نىمعاااااا ومنه  َِ ََيتنلبنل تكار ال،فشاري وناه  (7)﴾َثنمي
للتبعايض، ويقاول الساعد:" ااااألوني و  هعال )مان( لالبتااداء، وحيلال القرياب علاا  ماا يقارب ماان 

واملقصاور علا  التاالبني  ،ميا  ال يادخل العاصامم يف زمار  املصارين ،وجود املعصية متم العارإ
بااه قولااه: ماان قريااب يتااو  هااو قبااول التوبااة علاا  وجااه التحااتم والتذكيااد والتعظاايم علاا  مااا يشااعر 

وهااااو ال ينااااايف قبااااول توبااااة التالااااب ماااان بعيااااد إني وقاااات حضااااور  ،()اذولئاااام يتااااوب ا، علاااايهم
 .(2)املو "
اََََّْمثنلَبة َ﴿خالفاه يف جاواب )لاو(: يف قولاه تعااني:  - َقل  ِنلاََْوٱتي ََءاَم م  نيهن

َ
َأ َََوََّل  ُئ َعئِ ئن  م 

ََخر  َۚ ئ ساعد ال ورد   ،(ملثوباة) اال ياة اةللاة هاو اةاواب و  إني ال،فشاري تهاب اقاد، (3)﴾َٱّللي
النحاا  علا  وناه ال يتاو  إال  قعليه بقوله :" إ  اال ياة ال تصالح جاواب لاو: وماا لفظااا ا طباا

اعليااة ماضااوية، وومااا معاايف اااث  خربيااة املثوبااة ال تتقيااد بم ااا م واتقااالهم، وال تنتفاامم بانتفالهلااا، 
 .(4)ااألوني و  اةواب فذوإ وي ألةيبوا"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .71 :من اآلية ،النساءسور  ( 7)

 من البح . 252ينظر: الصفحة  (2)

 .703 :من اآلية ،سور  البقر  (3)
 من البح . 213نظر: الصفحة ي (4)
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 الرابع: اجتهاداته المبحث
 .(7)بذل الوسع :االجتهاد يف الل ة

 استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له  نٌّ متم شرعمم."ويف االص الذ:  
 .(2)"بذل ااهود يف طلب املقصود من جهة االستداللوو  

و ا ال شام اياه و  لتال عاامل مان عللااء العربياة موقفاه اخلاا ، وروياه الشتصامم جتاا   راء 
 ااا ساابف موقااه السااعد ماان البصااريني، والتااوايني، وال،فشااري،  تبااني  النحااا  الااذين ساابقو ، وقااد 

إزاء مااا طرحااو  ماان نتاااج ل ااوي، و راء فتلفااة، موااقاااا ماار ، ورااضاااا وخاارى، االسااعد تو شتصااية 
ه  راء اجتهادياة تتشاه عان اتار  واساتقالل شتصايته، اهناا   راء واااف ايهاا البصاريني بارز  لا

والتاااوايني، و راء خاااالفهم ايهاااا، و راء تفااارد هباااا، و تااان القاااول باااذ  الساااعد يف تفااارد  بروياااه عااان 
يف  –النحااااا  يبااااني لنااااا ايهااااا معاااايف يدركااااه بمحساسااااه الل ااااوي والنحااااوي، ومل يتناولااااه النحويااااو  

اجتهاداته تفرد  يف اإلعراب، وو ترجيح قول من وقوال النحا ، وو وا يعقباه بقولاه الن  -ال الب
بعد قول من وقاوال العللااء، وو األخاذ بقاراء  لتوجياه احلتام اإلعارايب للتللاة، وايلاا ياذيت منااتج 

 من تلم: 
ََمنَيََ﴿اختيار  يف  ممء اةار واارور مبتدو يف قولاه تعااني: ااااا  ِيَّل ََومئَنَٱنلي  ئ ََءاَم ِن َّلل قن

َئ ئَّلَّلٱّللي :" االوجااه و  هعاال مضاالو  اةااار واااارور مبتاادو وعاايف وبعااض الناااس وو ، إت قااال(3)﴾ 
 وو كاذا اتتاو  مناا  الفالاد  تلام األوصااإ، ويف قاول احللاسامم ذابعض من النااس مان هاو كا

 : (4))التامل(
ناْه م  بل احلاطبل ي وث ال  ترام و با ْعضهْم         مَّا قلشت و ضم ح   مم

                                 
 .70، والتعريفا 3/735، ولسا  العرب2/467الصحاذ (7)

 .70التعريفا  ( 2)

 .8 :من اآلية ،  البقر سور  (3)
 .66ه   سبف ختره (4)
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تذنيس وا تكرنا حي  وقع قرينة )منهم( وهمم )بعضاهم( مبتادو ال خارباا، ووقاوع الظارإ يف  
ئَكَََۖ﴿موقع املبتدو ليس وستبعد كقولاه تعااني:  ََذَّٰ َِ و ِي َدن َََلن ََمَق م َ﴿، و(7)﴾َومئ إئّلي  َ ِي  َوَم َمئ

سنلم َ ع   .(3()2)﴾مي
تفاارد السااعد برويااه يف جعاال مضاالو  اةااار واااارور مبتاادو، وهااو خااالإ مااا تهااب إليااه  اقااد

 النحا  من و  اةار واارور يف فل راع خرب مقدم.
ئَفة ََ﴿ورويه يف خرب املبتادو النتار : يف قولاه تعااني: ااااا  ئ

َََوَط   َِ َُِّّلل ََيكن م  هن سن نفن
َ
َأ م  ت هن مي َُ َ

َأ  ُ قَ
ئَّلَّلٱ  َ ئ ََّلَّلق  َٱۡل  َ َغَّلَّلر  َئ بااذ  اخلاارب فااذوإ تقاادير : وطااة طالفااة وو وماانتم طالفااة علاا  و  ، (4)﴾ّللي

 .(5)النعاس ي شهماخل اب للجليع من املؤمنني واملنااقني، وو وطالفة وخرى مل 
وقااد اختلااه اااا  املدرسااتني يف خاارب )طالفااة(، اااذهب بعضااهم إني و  اخلاارب )قااد ومهااتهم( 

 فذوإ.و خرو  إني ونه )يظنو (، وتهب السعد إني ونه 
َيف إعاااراب )باااديع السااالوا ( مااان قولاااه تعااااني: ﴿اااااااا و  ك ن ُئ َّلَّلَّلَمَٰتٰتَئٱ ََّلَّلَّل َٱوََََّسي

َ َ ۡرۡل  ََضئ ٰ َّني
َ
أ

َََلَن ِن ل  :ووجه ةالةة (6)﴾ََوَلَ َ كَون
 : ونه خرب مبتدو فذوإ، وي هو بديع السلوا .األول
 : ونه مبتدو خرب  )وىن يتو  له ولد(.الثاين
ََِاآلية السابقة يف قوله تعاني:﴿: ونه ااعل )تعاني( من الثال  ل فن ََعمي َكَصئ  .(1)﴾ َوتََعََٰلٰ

 

                                 
 .77 :من اآلية ،سور  اةن (7)
 .764، اآلية: سور  الصااا  (2)
 من البح . 61نظر: الصفحة ي (3)

 .754 :من اآلية ،سور   ل علرا  (4)
 من البح . 13نظر: الصفحة ي (5)

 .707 :من اآلية ،سور  األنعام (6)
        .700 :من اآلية ،سور  األنعام (1)
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االوجااه األول يتاااد معربااو القاار   هلعااو  عليااه، إال و  السااعد يف اختيااار  " وجاااز الوجااو  
الثالةااة، وجعاال )وىن يتااو ( خاارب املبتاادو إمااا علاا  جتااوي، كااو  اةللااة اإلنشااالية خاارب مبتاادو، وإمااا 

  (7)استنتار وعيف ال يتو ، ووما عل  تقدير القول اتعسه  اهر" عل  تذويل ونه استفهام
لَُئ﴿يف حذإ العالد يف اةللة الواقعة خرب إ   يف قوله تعاني:  واختيار ااااا  َّلهن ةََٱَّشُّ ُي َعئ ِي ئ إ

رَ  ََشه  َِ ََعَۡشَ ٱث  َئ َٱّللي َُ َٱعئِ َكئَتَّٰل ئ َئاَِفئ اقاد جاو ز و  يتاو  )اةناا عشار( مبتادو، ، (2)﴾ّللي
 .(3)خرب  )عند ا،(، واةللة خرب )إ َّ(، والعالد فذوإ

ومل وجد وحاداا مان النحاا  تهاب إني ماا جاوز  الساعدو أل  اةللاة الواقعاة خارباا يشاء  ايهاا 
وجااااود ضاااالخ يعااااود علاااا  املبتاااادو، إال و  السااااعد نظاااار إني املعاااايف يف )عنااااد ا،( وي يف حتلااااه، 

 اةللة خرب )إ َّ(وقدمه عل  املبتدو )اةنا عشر(و لتتو  
ََۚ﴿ ااااا ومنه تعيني مفاعيل الفعل )نبَّذ( يف قولاه تعااني: م  َبَّل ُئكن خ 

َ
َأ َمئَّلن  ن نَ َٱّللي

َ
ََنبيأ  ُ  (4)﴾قَ

االفعاال )نب ااذ( ماان األاعااال املتعديااة إني ةالةااة مفاعياال، وتكرنااا اخلااالإ يف املسااذلة، وكااا  للسااعد 
م: نب ذناا ا، ونتاام  الثااين والثالا  ون،لااة قولا قاالم مقااام املفعاول (ماان وخبااركم) روياه حيا  قاال:"

 .(5)كذا وكذا"
َٱَومئَنَماا جااء يف قولاه تعااني: ﴿ااااا ومنه 

َ َۚشَ َوفَرَ َََحنلكَةَ ََعٰمَئن َۡل  ئَيَّلة١٤٢َََََ  زَ َثََمِٰ
َ
َ أ ئَّلنََََوٰج  َم 

َٱ
 
أ َئث َٱََِئَّضي َنث َٱَزئََمعَ َّ َٱَومئَنََنَي  ئ  ،االبقااء وغخمها، ووباا ال،فشاري خااله الساعداقاد  ، (6)﴾ نََّلي 

والظاهر و   )من الضذ ( بادل مان )مان األنعاام(، ، إت قال:" من )طانية( يف إعراب )اةنني( بدالا 
 .(1)و )اةنني( من )خولة وارشاا( وو من )طانية وزواج( إ  جوزنا للبدل بدالا "

                                 
 من البح . 80ينظر: الصفحة  (7)

 .36 :من اآلية ،سور  التوبة (2)
 من البح . 35نظر: الصفحة ي (3)

 .      34 :من اآلية ،التوبةسور  ( 4)

 من البح . 771ينظر: الصفحة  (5)

 .743-742 تني:من اآلي ،سور  األنعام (6)
 .من البح  717ينظر: الصفحة  (1)
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قاا وخالصة هذا الفصل و  السعد له وسس واضحة  تار عل  وساسها، ايذيت اختيار  مواا
للبصريني، وو التوايني، وو ال،فشري، وو فالفاا ،م، بناء عل  منهجه العام واجتهاد  يف دراسة 

اةليع، اهو عامل يف  ااملسالل النحوية، لذا اقد انفرد بآراله يف قليل من املسالل خاله هب
وهذا النحو بيف عل  ما شاد  السابقو  دو  و  يقلدهم يف كل شممء، وو يتعلد فالفتهم، 

 منهل سديد يف البح  والدراسة.
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 الفصل الخامس                

 

 تقويم اختياراته
 
 المبحث األول: مدى استقالليته ومتابعته في اختياراته.  
 المبحث الثاني: مدى دقته في نسبة األقوال ألصحابها.  
 المبحث الثالث: أثر اختياراته في من جاء بعده.  
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 المبحث األول: مدى استقالليته ومتابعته في اختياراته
بعدمما قفددل الثا ددى  عضددمل بعددا احسددايفل النةوادة د  اىددية السددعم عضددمل تفسدد  ال  ددا   

 .تثَّين له أن السعم فم استقلُّ برأاه، قفم اتثع  آراَء غ ه -بالمراسة قالتةضيل -
 قفم استقل برأاه د أكثر من ع ر مسايفل، قفيما اأيت مناذج من ذلك:

ِ ﴿إعراب )قمن الناس( د فوله تعاىل: ددددد   .(1)﴾َوِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا بِٱَّللَّ
إذ جعدددل السدددعم مجلدددمون اردددار قاقدددرقر مثتدددمأ بقولددده:  فالوجددده أن  عدددل مجلدددمون اردددار  

النداس مدن  دو كدوا أق كدوا فت دون منداد الفايفدم   نقبعا النداس أق بعدا مدقاقرقر مثتمأ مبعىن 
 .(2)تضك األقصا  

نُفُسُهۡم َيُظنُّوَن بِٱٱ َوَطآئَِفة   ﴿قمثضه إعراب )طايففة( د فوله تعداىل: ددددد 
َ
ۡتُهۡم أ َهمَّ

َ
ِ قَۡد أ َّللَّ

ِ َظنَّ ٱلَۡجَِٰهلِيَّةِِۖ   .(3)﴾َغۡۡيَ ٱۡۡلَق 
تقماره قمثدة طايففدة أق قمدن م طايففدة عضدمل أن اخللداب لضجميدع مدن إذ فال:  اخلرب حموق   

 دوا  - سد  اطععد  –ق  أجدم ، (4) عداساحؤمنَّي قاحنافقَّي، أق قطايففة أخدر    اش دهم الن
 عنم احتقممَّي قاحتأخران، بل استقل هبما السعم. ثالَّي السابقَّياإلعراب د اح

هُ ﴿ :فولده تعداىل رأاده دقمن ذلك أاجلدا:: ددددد  ةَ ٱلشُّ ِ ٱۡثَنا َعَشَ إِنَّ ِعدَّ ا َشۡهر   ورِ ِعنَد ٱَّللَّ
ِ ِِف كَِتَِٰب ٱ  .(5)﴾َّللَّ

إذ فال:  ق دو  أن ا دون )ااندا ع در( مثتدمأ، خدربه )عندم ام(، قارمضدة خدرب )إنن( قالعايفدم  
 .(6)حموق  

 قفم اتفرد السعم هبوا القول.
 

                                 
 .8 :من اآلاة ،سور  الثقر  (1)
 من الثةى. 65انظر: الصفةة  (2)

 .154 :من اآلاة ،سور  آل عمران (3)
 الثةى.من  22انظر: الصفةة  (4)

 .36 :من اآلاة ،التوبةسور  ( 5)

 من الثةى. 55انظر: الصفةة  (6)
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ۡم   قَدۡ  ﴿ ددددد قمنده مدا جداء فولده تعداىل:    ُُ ۡخَبٱارِ
َ
ُ ِمۡن أ نَا ٱَّللَّ

َ
مدن  ،  يدى فدال: (1)﴾َنبَّأ

 .(2)أخثاركم فايفم مقام احفعول الثاين قالثالى مبنزلة فولك: نّثأنا ام أن م كوا قكوا 
 قفم ذكرت اختع  احعربَّي د تعيَّي احفاعيل عنم دراسة احسألة، قتفرد السعم هبوا.

بِيهِ َوقَۡوِمٱهِٓٓ إِنَّٱِ  ﴿ د فوله تعاىل:إعراب )إال الوي فلرين( ددددد د 
َ
َٰهِيُم ِِل ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡر

ا َتۡعُبُدوَن  ِمَّ ِي َفَطٱَرِي  ٢٦بََرآء  م  إذ فدال:   األقجده أن ا دون منصدوبا: عضدمل ، (3)﴾إَِّلَّ ٱَّلَّ
 .(4)االستثناء ألن ال عم موج  

قجو دددا: أخدددر ، قفدددم ذكدددرت ذلدددك أجدددا  النةوادددون السدددعم هبدددوا الدددرأي، بينمدددا  لفقدددم اسدددتق 
 عنمما درست  وه احسألة.

 ٱَوِمَن ما جاء د فوله تعاىل: ﴿قمثضه ددددد 
َ
زۡ  ثََمَٰنَِيٱةَ  ١٤٢  ا  ش  َوفَرۡ  ََحُولَة   َعَٰمِ نۡ ِۡل

َ
ِۖ أ ِٱنَ  َوَٰج   م 

 ٱ
ۡ
أ ۡ ٱَوِمَن  نَۡيِ ثۡ ٱ نِ لضَّ  ٱ زِ َمعۡ ل

ن ثۡ  :  قالظدا ر أّن )مدن الجلدأن( بدمل مدن )مدن، إذ فدال(5)﴾ نَٱۡيِ
 .(6)األنعام(، ق )اانَّي( من )محولة قفرىا:( أق من )مثانية أ قاج( إن جو نا لضثمل بمال:  

 . وا الرأي عنم احتقممَّي قاحتأخران - س  اطعع -ق  أجم  
َٰ بِهِٓ ﴿قمثضده د إعدراب  )أن أفيمدوا( د فولده تعداىل: ددددد  ِيِن َما َوَّصَّ َِن ٱل  َع لَُكم م  ََشَ
ا  ِيَن نُوح  قِيُمواْ ٱل 

َ
ۡن أ

َ
ٰۖٓ أ َٰهِيَم َوُموََسَٰ وَِعيَسى ۡيَنا بِهِٓٓ إِبَۡر وَۡحۡيَنآ إََِلَۡك َوَما َوصَّ

َ
ِٓي أ َوٱَّلَّ

قُواْ فِيهِِۚ   .(8)فال:  ق   عل أن مفسر  مع أنه الظا ر  ذإ، (2)﴾َوََّل َتَتَفرَّ
 تعمدت قجوه إعراهبا قمنها جوا  أن ت ون مفسر ؛ إال أن السعم استقل هبوا الرأي. فقم 
 

                                 
 .      54 :من اآلاة ،التوبةسور  ( 1)

 من الثةى. 112انظر: الصفةة  (2)

 .22 -26 ، اآلاتان:سور  الزُّخر   (3)

 من الثةى. 141انظر: الصفةة  (4)

 .143-142 تَّي:من اآلا ،سور  األنعام (5)
 من الثةى. 121الصفةة انظر:  (6)

 .13 :من اآلاة ،سور  ال ور  (2)
 من الثةى. 226انظر: الصفةة  (8)
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ُُ ِمٱنب َبٱۡيِ ﴿أال تعثمقا( د فوله تعداىل: قمثل ذلك أاجلا: إعراب )ددددد  إِۡذ َجآَءۡتُهُم ٱلرُُّسٱ
 ٰٓۖ َ َّلَّ َتۡعُبُدٓواْ إَِّلَّ ٱَّللَّ

َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخلۡفِِهۡم أ

َ
 .(1)﴾أ

 .(2):  بل األظهر أهنا مبعىن أي فال السعم 
 قفم استقل السعم هبوا القول. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .14 :من اآلاة ،سور  ف صَِّضت (1)
 من الثةى. 222انظر: الصفةة  (2)
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 ، قمن ذلك:ففي الكثير من المسائلفيه النحويين  السعد تبع ماأما 
َِن ٱلُۡمۡمٱَرِننَ ﴿إعدراب )اقد ( د فولده تعداىل: دددددد   ب َِك فَََل تَُكن م  ، (1)﴾ ٱۡۡلَقُّ ِمن رَّ

]اقد  مددن ربدك خدرب مثتددمأن عضدمل أن ا دون )مدن ربددك(  داال: مدن الجلددم  د إذ فدال السدعم:   
قاألخفدد ، قالزجدداج، قالنةدداس، قم دد ، قالز  ددري  اء،قفددم سددثقه د ذلددك الفددر  ، (2)اقدد ... 
 قهبوا اتثَّي أن السعم تثع من فثضه د  وا اإلعراب. ،(3)قغ  م
ِينَ ٱفوله تعداىل: ﴿قمن ذلك ما جاء د ددددد  وٓ  َّلَّ ْ َخِِسُ نُفَسُهمۡ  ا

َ
، (4)﴾ ونَ ِمُنٱيُؤۡ  ََّل  َفُهمۡ  أ

 بقولده: (5)معقثا: عضدمل فدول الز  دري:  الدوان خسدرقا أنفسدهم نصد  عضدمل الدوم أق رفدع إذ فال 
 فقددم تثددع الزجدداج بددأن االسددم احوصددول د حمددل رفددع  .(6)   عضدده مثتددمأ خددربه )فهددم ال اؤمنددون(  

امت الفاء د خربه حا تجلدمن مدن معدىن ال درد، كأنده فيدل:    (فهم ال اؤمنون: )فوله خربهمثتمأ 
 من خيسر نفسه فهو ال اؤمن.

ٓ فوله تعاىل: ﴿قمثضه ما جاء د ددددد  خۡ  َكَما
َ
، فقدم (2)﴾ ق ِ ۡلَۡ ٱبِٱ تِٱَك بَيۡ  ِمٱنب  َربَُّك  رََجَك أ

قالوجدده ،  ال ختضددو مددن تقددماران: النصدد  قالرفددعتعددمدت أفددوال احعددربَّي د حمددل ال ددا ، قل نهددا 
فددال:  ال خفدداء د أن األقجدده  ددو الرفددع؛ ألن الناصدد  بعيددم  إذاحختددار عنددم السددعم  ددو الرفددع، 

  .(8)قالفاصل كث  
 
 

                                 
 .66 ، اآلاة:سور  آل عمران (1)
 من الثةى. 26انظر: الصفةة  (2)

، قإعراب القدرآن 1/422، قمعاين القرآن لضزجاج1/222لألخف  ، قمعاين القرآن1/226نظر: معاين القرآن لضفراءا (3)
 .1/368، قال  ا 1/161، قم  ل إعراب القرآن 1/162لضنةاس

 .12 :من اآلاة ،سور  األنعام (4)
 .2/5ال  ا  (5)

 من الثةى. 155انظر: الصفةة  (6)

 .5 :من اآلاة، سور  األنفال (2)

 من الثةى. 252انظر: الصفةة  (8)



 القسم الثاين: اختياراته دراسة منهجية/ الفصل اخلامس: تقومي اختياراته

367 

ْوَلىئَِك  ﴿قمن ذلك أاجلا: عمم جوا  اإلتثاع عضمل احملل د فراء  اقسن د فولده تعداىل: ددددد 
ُ
أ

ِ َوٱلَۡمَلىئَِكةِ َوٱنلَّ  ۡۡجَعِيَ َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة ٱَّللَّ
َ
 علفدا:  أمجعدون، قالنداس احعيف دة برفدع، (1)﴾ اِس أ

 . التقمار د فاعل ألنه الضنه؛ اسم حمل عضمل
 إليددده مسدددنما:  إال ا دددون ال قالفاعدددل جمدددرقر، إليددده مجلدددا  أنددده قالتةقيددد :   السدددعم اقدددول إذ
 عضمل احملل.اع اإلتث جوا  عمم د الثصراَّي قمو   سيثواه تثع إذ ،(2) قىثهه بالفعل مرفوعا: 
 .(3)﴾ لَُّكۡم   ااِمُنواْ َخۡۡي    َ َف )خ ا:( د فوله تعاىل: ﴿ قمنه إعراب ددددد 
أنه منصوب عضمل خرب )كان( احجلمر ، تقماره: عضمل  عثيم  باال سايف ، قأع السعم فقم تث 

 .(4)ا ن اإلميان خ ا: 
ِ فوله تعاىل: ﴿د  (قمنه أاجلا: نص  )ارنددددد  ٓ وََجَعلُواْ َّلِلَّ َك  .(5)﴾ نَّ لِۡ ٱ ءَ َُشَ
األقىل أن انصددد  مبةدددوق  جوابدددا: عدددن سددؤال كأنددده فيدددل: مدددن جعضدددوه ىدددركاء م،  إذ فددال: 

فقيددل: ارددن، قذلددك ألندده لددو كددان بددمال: ل ددان التقددمار: قجعضددوا م ارددن، قلدديس لدده كثدد  معددىن، 
 .(6)الضهم إال أن اقال الثمل ليس د   م التنةية بال ضية 

 ، ق  اصرح بولك.ه(268) برا يم بن الزب  الثقف إ أيب جعفر أمحم بنإذ تثع فول  
رِٓي     َهنِٓي فَُُكُوهُ  ﴿قكولك د إعراب ) نيئا: مرائا:( د فوله تعاىل: ددددد   .(2)﴾ا     ا مَّ
 .(8) أقجه قاألقل:  فال إذ 
 . نيئا:  أكع: : تقماره حموق  حصمر صفة أهنما د قالع ربي الز  ري، تثع إذ 

                                 
  .161 ، من اآلاة:الثقر  سور  (1)

 من الثةى. 56انظر: الصفةة  (2)

 .126 :من اآلاة ،سور  النساء (3)
 من الثةى. 112انظر: الصفةة  (4)

   .166 :من اآلاة ،سور  األنعام (5)

 من الثةى. 114انظر: الصفةة  (6)

    .4 :من اآلاة ،سور  النساء (2)

 من الثةى. 121انظر: الصفةة  (8)
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َُ ٱلِۡكَتَٰٱِب ﴿ :فولده تعداىلإعراب احصمر احؤقل )أن تقولدوا( د قمن ذلك أاجلا: ددددد  ۡهٱ
َ
أ َيى

ة   َٰ َفۡرَ ُ لَُكۡم لََعَ ِ ن َتُقولُواْ َما َجآَءنَا  قَۡد َجآَءُكۡم رَُسونُلَا يُبَي 
َ
ُِ أ َِن ٱلرُُّس  ِمنب بَِشۡي  م 

 .(1)﴾ َوََّل نَِذير ِۖ 
أي: لدئع تقولدوا مدا جاءندا مدن ب دد   ،(ال)ل دن ال بدم مدن تقدمار   إذ تثدع ال دوفيَّي بقولده: 

 .(2)اعضمنا كيفية العثاد  
نزَِل ٱلِۡكَتَُٰب ﴿ :فوله تعاىلددددد قمثضه ما جاء د 

ُ
َمآ أ ن َتُقولُٓواْ إِنَّ

َ
 .(3)﴾أ

تقولددوان ال خفدداء أن ق نددا اددوكر السددعم رأي ال ددوفيَّي قالثصددراَّي  يددى فددال:  ] كرا ددة أن 
أي  ،(فةمضده ال وفيدون عضدمل  دو  )ال ،له ألنزلنا بدل عممده ال: نفس  وا القول ال اصضح مفعو 

 .(4) أي كرا ة أن تقولوا ،قالثصراون عضمل  و  احجلا  ،لئع تقولوا
َقۡواْ لََمُثوَبٱة  ﴿قمثضه د جواب )لدو( د فولده تعداىل: ددددد  ُهۡم َءاَمُنواْ َوٱتَّ نَّ

َ
ِٱۡن ِعنٱِد  َولَۡو أ م 

ِ َخۡۡي     .(5)﴾ ٱَّللَّ
 ا دون ال أنده عضدمل النةدا  فإلطثاق لفظا:  أما: لو جواب تصضح ال االمسية إن:  السعم فال 
بإمياهنم قاتقايفهم، قال تنتف  بانتفايفهما،  يمتتق ال احثوبة خرباة فألن معىن قأما ماضواة، فعضية إال

 .(6)فاألقىل أن ارواب حموق  أي ألايثوا 
 إذ تثع النةواَّي د ذلك رادا: فول الز  ري  د ما ذ   إليه.  

هبوا، قمن خدعل األمثضدة السدابقة الدوكر؛ اتثدَّي  مقدمار اسدتقعلية السدعم قمتابعتده د األخدو 
 أق االستنثاد لآلراء النةواة.

 
 

                                 
 . 15 :من اآلاة ،احايفم سور  ( 1)

 من الثةى. 128انظر: الصفةة  (2)

 .156 :من اآلاة ،األنعامسور  ( 3)

 من الثةى. 125انظر: الصفةة  (4)

 .163 :من اآلاة ،سور  الثقر  (5)
 من الثةى. 223انظر: الصفةة  (6)
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 المبحث الثاني: مدى دقته في نسبة األقوال ألصحابها
د جاندددد  النقددددل، إذ اشضددددد  عضددددمل نقولدددده المفدددددة    اىدددديته عضدددددمل ال  دددداد  السددددعممتيددددز 

بأصل النص، قرمبا انقل عدن عدا  بداحعىن، قتدار   عن عا  حمتفظا:  قالصواب،  وا قفم انقل نصا: 
 .أخر  اضجأ الختصار احنقول

 فيتجلح من خعل األمثضة اآلتية: المتميز بالدقة والصواب السعدأما نقل  
مثدل  دوا اليكيد  افيدم فصدر احثتدمأ عضدمل اخلدرب، سدواء كدان كعمده د الفدايف  م دعر بدأن دددد  1

اقدواد  ن جالد  أفدإن الدم ر  دو ام  احعر  بالعم مثتمأ أق خربا: فقم صرّح  بدأن معدىن فولده:
 .اقواد  موضع جال فوضع الم ر  ، و ام ال غ ه

 رالدددد  ردا: فددددإن ام  ددددو الددددم ر فددددإن ام  ددددو ارالدددد  لضةددددواد  ال غدددد  اقأن معددددىن فولدددده: 
العتقاد م أن ام ليس من جضثها د ى ء قأن جالثها الم ر كما لدو فضدت: إن أبدا اوسدل أبدو 

 .(1) احعىن أنه النهااة د الفقه ال احتقاصر  نيفة كأنّ 
 ،  فددم فددو  العايفددم اقددرقر مددع ارددار كمددا د  ددوه اآلاددة:فددال ابددن ال ددجري د أماليددهدددددد 2

 ال: ال  و  إال أن ا دون فدم  دو  اردار أق  :فقال ال سايف  ،اقو قاختضل النةواون د  وا 
 .(2)... ا: مث العايفم ااني

 (د كتداب ام)ق ،( معمدول لدهام )عندمق ،العدمد مبعدىنمصدمر  (عم " )فال أبو الثقاء:دددد 3
 .(3) ع ر الاينصفة 

 دددداج ال دددد ء اهدددديج قا تدددداج قهدددديج أي اددددار، ق اجدددده غدددد ه اتعددددم  قال  :د الصددددةاحدددددددد 4
 .(4)اتعم 

 .(5) قاألْغَتم : الوي ال ا فصح ىيئا:، قارمع غتم قمنه فوله:  د الصةاح:

                                 
 .1/442من الثةى، قالفايف  62انظر: الصفةة  (1)

 1/6الثةى، قاألمايلمن  165انظر: الصفةة  (2)

 .2/642من الثةى، قالتثيان 55انظر: الصفةة  (3)

          .1/352من الثةى، قالصةاح 223الصفةة  انظر:( 4)

، 2/158 مرجددددددع سدددددداب ، حتقيدددددد  ارددددددزء األقل مددددددن  اىددددددية الععمددددددة سددددددعم التفتددددددا اين عضددددددمل ال  ددددددا  لضز  ددددددري، (5)
 .5/1555قالصةاح
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عضيددده األلدددل قالدددعم، قال  دددو  أن  تد الصدددةاح: الدددوي أصدددضه لدددوي، فأدخضددد قمنددده فولددده: 
 .(1) ا نزعا منه لتن  

 .(2) الوي قضع قصضة إىل قصل احعار  بارمل من احفصل فوله: دددد قمما نقضه 5
 .(3) قال ث : الفىت من ا ان الو   قمنه فوله: قد اقمل: دددد 6
قاىتقاق )الفتو ( من الفىت ألنه جواب د  اداة أق  قمنه أاجلا: فوله:  فال د احشرب:دددد 2

 .(4) إ ما    م أق تقواة لثيان م  ل
 دد  الددء عدد ء عضددمل إاددر  أاجلددا: مددا نقضدده مددن احفصددل عددن اقددال احؤكددم ، إذ فددال:  قمنددهدددددد 8

 .(5) مجضة عقم ا من امسَّي ال عمل هلما لتوكيم خرب ا قتقرار مؤداه
فَدْعدعن، قب سدر ا ْفْعدعن،  بفدتح اهلمدز  (أادان) قفوله: قعثار  ابن جين د احملتس  أن: دددد 5

 .(6) عضمل األكثر د  ااد  النون د حنو ذلك محع:  فيها قالنون  ايفم 
  :فيتجلح من خعل األمثضة اآلتية بالمعنى، أو بشيء من االختصار السعدأما ما نقله و 
فال السعم:  فإن فيل: ذكر د احفصل أن ما  و  منده ىد ء إن بقد  عضدمل مدا اتدأتمل ددددد 1

 .(2) مييت ق وار قنواسناس: منه مثال احصشر   ارد إىل أصضه كقوهلم د ميت، ق ار، ق 

صا   اإلاجلاح بأن جعل تقممي م عضمل ىركاء عضمل تقدمار كوهنمدا احفعدولَّي قاعيض دددد 2
 .(8)لع تمام عضمل ما اراه صا   احفتاح

                                 
 ،2/266حتقيددددددد  اردددددددزء األقل مدددددددن  اىدددددددية الععمدددددددة سدددددددعم التفتدددددددا اين عضدددددددمل ال  دددددددا  لضز  دددددددري، مرجدددددددع سددددددداب  (1)

 .6/2481قالصةاح

 ،2/266حتقيدددددد  ارددددددزء األقل مددددددن  اىددددددية الععمددددددة سددددددعم التفتددددددا اين عضددددددمل ال  ددددددا  لضز  ددددددري، مرجددددددع سدددددداب   (2)
 .183قاحفصل

 .566، قاقمل2/222عضمل ال  ا  لضز  ري، مرجع ساب  اينحتقي  ارزء األقل من  اىية الععمة سعم التفتا   (3)

 .351، قاحشرب2/23عضمل ال  ا  لضز  ري، مرجع ساب  حتقي  ارزء األقل من  اىية الععمة سعم التفتا اين( 4)

 .52، قاحفصلمن الثةى 145انظر: الصفةة  (5)

 .1/268، قاحملتس 313(: 1 اىية السعم )( 6)
، 2/165 مرجددددددع سدددددداب ، حتقيدددددد  ارددددددزء األقل مددددددن  اىددددددية الععمددددددة سددددددعم التفتددددددا اين عضددددددمل ال  ددددددا  لضز  ددددددري، (2)

 .254قاحفصل

 .2/121، قاإلاجلاح د عضوم الثعغة1/228، قمفتاح العضوم288 (:1) اىية السعم (8)
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) نالدك، قمدن األ دزاب( نعدت لده، أق ء: )جنم( مثتمأ، خربه )مهزقم(، ققفال أبو الثقادددد 3
 .(1)متعض  مبهزقم

 :(2))ال امل( فوله:  فال ال يخ عثم القا ر د فول القايفلدددد 4
 د َرٌر ن ْثْرَن عضمل ْبساٍد أ رقْ          قكأّن أجراَم النُّجوْم َلوامَعا: 

، ل دن أادن  دو  الت دثيه مقثدوال:  كدان: كأن النجوم درر، قكأن السماء بسداد أ رق،  لو فضت
قتستنل  القضوب بوكر  ؟قتستوفل العيون ؟جثا: اراك اهليئة الء متأل النواظر عمن الت ثيه الوي 

حبسدد  مددن طضددوع النجددوم مؤتضفددة مفيفددة د أدمي السددماء ق دد   رفدداء  رفتهددا الصددافية  ؟ام تعدداىل
 الت ددثيهجعضددت قالنجددوم تددتألأل قتددربق د أاندداء تضددك الزرفددة، قمددن لددك هبددوه الصددور  إذا  الرؤاددة، 
 .(3)مفرفا: 
س:  ددو اهجدو اقددرق  قاهجيهددا قاتهجا دا: اعددمد ا، قمددن قمددن ذلددك فولده:  د األسدداددددد 5

 .(4)اقا   و اهجوه اعمد فيه معااثه 
  إمنددا جعددل الفعددعن مددع اقددرفَّي د تأقاددل امسددَّي فددال أبددو عضدد : قمددن ذلددك أاجلددا: فولدده:دددددد 6

بينهمددددددا قاق العلددددددل؛ ألن مددددددا بعددددددم لددددددز  االسددددددتفهام قمددددددا بعددددددم عددددددماضتها مسددددددتواان د عضددددددم 
 .(5)احستفهم 
قمنه فوله:  قفال ابن مالك: إنه التزم  و  الفعل إىعارا: بأنه إلن اء احمح كاحنداد ، دددد 2

 .(6)مث التزم د الرفع  و  احثتمأ ليجري الوجهان عضمل سنن قا م 
 

                                 
 .2/1658من الثةى، قالتثيان 86انظر: الصفةة  (1)

هنااددة األرب د فندددون األدب، أمحددم بدددن عثدددم ق  ،126أسددرار الثعغدددة   عضددم الثيدددانالثيددت أليب طالددد  الرفدد ، انظدددر:  (2)
، دار ال تدد  قالواددايف  القوميددة، القددا ر ، 2/42الو دداب بددن حممددم القرىدد  التيمدد  الث ددري، ىددهاب الددمان النددواري، 

 .2/52عرقس األفراح، ق  د1423، 1د

 .143أسرار الثعغة، ق 2/226 مرجع ساب ، ،اىيةاقحتقي  ارزء األقل من  (3)

 .2/365، قاألساس2/85مرجع ساب  ،اىيةاقحتقي  ارزء األقل من  (4)

     .1/265قاقجةمن الثةى،  64انظر: الصفةة  (5)

 .1/282قىرح التسهيلمن الثةى،  185انظر: الصفةة  (6)
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إذ فددال:  حددا أىددار ال دديخ عثددم القددا ر مددن  القددا رقمندده أاجلددا: مددا نقضدده عددن ال دديخ عثددم دددددد 8
 .(1)كولك، قجاءين ق و كولك، فإن هلوا نوع ابتماء قاستئنا  الفرق بَّي جاءين  ام  

لت ددداؤمهم  قطددد   ا:،طدددايفر ا:، ق طددد  قممدددا نقضددده عدددن األ  دددري فولددده:  العدددرب تسدددم  ال دددؤم ددددددد 5
 .(2) ذات اليسار إذا أاارق اقبأخو ا اهبا، بثار ها قبنعي  غر 
أخددربين احنددوري عددن فددال األ  ددري: :" فولدده ماان عاادد الدقااة فااي النقاالعنااه وأمااا مااا أخاا  

اقدال لده دمدخ، مصدعمه د السدماء ميدل، ف دان احفجلل عن ابن ال ضيب: كان بأرض الدرس جثدل 
 .(3) انتابه طايفر  كأعظم ما ا ون، هلا عن  طوال من أ سن الل ، فيها من كل لون

قفتمل أنه منقول مدن أ دم كتد   ال اوجم د كتاب هوا  الضشة لأل  ري،النص احوكور ف
ققجمت النص عن ابن ال ضيب د جممع األمثدال، قلسدان العدرب مدع  األ  ري الء   تصل إلينا،

فددال ابددن ال ضديب: كددان أل دل الددرس ندديب  اخدتع  د بعددا العثدارات  يددى قردت د ال تدابَّي: 
لسماء ميل، قكانت اقال له:  نظضة بن صفوان، قكان بأرضهم جثل اقال له دمخ مصعمه د ا

 .(4)... تنتابه طايفر  كأعظم ما ا ون هلا عن  طوال، من أ سن الل ، فيها من كل لون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .255(: 1) اىية السعم( 1)

 .14/11، قهوا  الضشة362احصمر الساب  ( 2)

         .2/158 ، مرجع ساب ،اىيةاقحتقي  ارزء األقل من  (3)

 .16/226، قلسان العرب1/425جممع األمثال( 4)
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 المبحث الثالث: أثر اختياراته في من جاء بعده
من العضماء الدوان كدان هلدم أادر قاضدح د مدن جداء بعدم م، حدا لده مدن  سعم المان التفتا اين

تصدددانيل د عدددم  عضدددوم كالتفسددد ، قاقدددماى، قالفقددده قأصدددوله، قالثعغدددة، قالنةدددو، قالصدددر ، 
قاحنلدد ، فددالتل  ولدده التعميددو انهضددون مددن عضمدده، ق  تتوفددل آادداره العضميددة عضدديهم، بددل انتقضددت 

مر إىدعاع ل ثد  مدن العضمداء، فقدم نقضدوا عنده، قتدأارقا بدثعا إىل األجيال من بعم م، قكان مص
 آرايفه، قمن العضماء الوان تأارقا باختياراته النةواة فثوال: أق ردا: ما اأيت: 

في كتابه:  ،ها(799شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ااااا 1
 :بنا الحكيم الخبيرد ر السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كال

 :فقم ذكر السعم قنقل عنه د اعاَّي موضعا:، قمن ذلك 
بَۡصَٰرِهِۡم   ﴿ فوله تعاىل: ددددد 

َ
َهَب بَِسۡمعِِهۡم َوأ ُ ََّلَ  .(1)﴾َولَۡو َشآَء ٱَّللَّ

أّن لددو  نددا قددّرد ال ددرد مبنزلددة أن ال مبعنا ددا األصددض  قفايفددم   قمددن مث فددال التفتددا اين فولدده:  
 ددوه ارمضددة ال ددرطية إبددماء احددانع لددو اب مسعهددم قأبصددار م مددع فيددام مددا اقتجلدديه ق ددو أندده تعدداىل 
أمهل احنافقَّي فيما  م فيه ليتمادقا د الشّ  قالفساد لي ون عدواهبم أىدّم قلضتنثيده عضدمل أّن تدأا  

ا م ددددرقد مب دددديئة ام تعدددداىل قأّن قجود ددددا مددددرتث  بأسددددثاهبا قافددددع بقمرتدددده األسددددثاب د مسددددثثاه
 .(2) تعاىل

ء  ﴿ دددددد  د فولده تعداىل: َِن ٱۡۡلَوِۡف َوٱۡلُوِع  َونَلَۡبلَُونَُّكم بََِشۡ َِٰل  َوَنۡقص  م  ۡمٱَ 
َ
َِن ٱِۡل م 

َِِٰبِنَن  ِ ٱلصَّ ِ نُفِس َوٱثلََّمَرَِٰتن َوبَش 
َ
 .(3)﴾َوٱِۡل
مددا اصدديثهم مددن اح ددرقه علددل كمددا فددال التفتددا اين  أي: عضددمل (قب ددر الصددابران) نقددل عندده: 

عضمل قلنثضون م علل احجلمون عضمل احجلمون أي: االبتعء  اصل ل م قكوا الث ار  ل دن حدن 
 .(4) صرب

                                 
 .26 :من اآلاة ،الثقر سور  ( 1)
 ،2/235حتقيددد  اردددزء األقل مدددن  اىدددية الععمدددة سدددعم التفتدددا اين عضدددمل ال  دددا  لضز  دددري، مرجدددع سددداب ، انظدددر:  (2)

     .1/36السراج احن ق  

 .    155 :من اآلاة ،الثقر سور  ( 3)

 .1/165، قالسراجمن الثةى 181انظر: الصفةة  (4)
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ۡو ََكنُواْ ُغز    ﴿ د فولده تعداىل: ددددد 
َ
ۡرِض أ

َ
ُبواْ ِِف ٱِۡل َٰنِِهۡم إَِذا ََضَ لَّۡو ََكنُٱواْ ى َوقَالُواْ ِِلِۡخَ 

 ْ  .(1)﴾ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُوا
فدددإن فيدددل: كيدددل فيدددل إذا ضدددربوا مدددع فدددالوا؟ أجيددد : بدددأّن ذلدددك  ددد    اادددة اقدددال  فولددده:  
معناه: إنك تقّمر نفسك كأنك موجود د ذلك الزمان احاض ، أق تقمر التفتا اين فال  .احاضية

كقولددك: فدالوا ذلددك  ددَّي اجلددربون قاحعددىن:  ددَّي ضددربوا إال ذلدك الزمددان كأندده موجددود اآلن ق ددوا  
 .(2) أنك جئت بضفظ احجلارع استةجلارا: لصور  ضرهبم د األرض

ۡرِض َحَلَٰٱَل  ﴿ :فوله تعاىلددددد قمنه ما جاء د تفس  
َ
ٱا ِِف ٱِۡل َها ٱنلَّٱاُس ُلُٱواْ ِممَّ يُّ

َ
أ  َيى

 .(3)﴾اَطي ِب  
قمددن لضتثعدديا؛ ألن كددّل مددا د األرض لدديس مبددأكول  ددوا إن جعضنددا  فولدده:  د ال  ددا : 

 داال:، فدإن جعضندا مفعدوال: فمدن لعبتدماء كمدا فالده السدعم التفتدا اين؛ ألن مدن التثعيجلدية  ( عال: )
 .(4) حفعول أي: كضوا بعا ما د األرضد موضع ا

ِينَ  ﴿فولده تعداىل: دددددد قمنده د  ۡيَنا ٱَّلَّ وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم ِإَويَّاُكۡم  َولََقۡد َوصَّ
ُ
أ

َ  ِإَون تَۡكُفُرواْ  ِن ٱتَُّقواْ ٱَّللَّ
َ
 .(5)﴾أ

فددال التفتددا اين: ألّن ارمضددة ال ددرطية ال تصددح أن تقددع بعددم أن احصددمراة فددع اصددح  فولدده:  
 .(6) علفها عضمل الوافع بعم ا أي: قفضنا هلم قل م إن ت فرقا

 
 
 
 

                                 
  .156: من اآلاة ل عمران،آسور  ( 1)

 .1/258السراجق  ،من الثةى 215الصفةة انظر: ( 2)

 .168سور  الثقر ، من اآلاة: ( 3)

 .1/111من الثةى، قالسراج 251انظر: الصفةة  (4)

 .   131 اآلاة:، من النساءسور   (5)

 .1/332من الثةى، قالسراج 242انظر: الصفةة  (6)
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 ،هاا(1607ن أحمد بن محمد بن عمار الخفااجي المصارل الحنفاي )شهاب الديااااا 2
 :َحاِشيُة الشَِّهاِب َعَلى تْفسيِر الَبيَضاِولفي كتابه: 

، قأخدددر  بالصدددفة، فقدددم نقدددل عنددده بضفدددظ تدددار  تعدددمد النقدددل عنددده م ددد ا: إليددده باالسدددم يدددى  
موضددعا:، قبضفددظ  مددن اعاددَّي موضددعا:، قبضفددظ )التفتددا اين( د أكثددر مددن ع ددراند أكثددر )السددعم( 

 )النِّةرار( د أكثر من مئتَّي قمخسَّي موضعا:، قفيما اض  مناذج من ذلك:
ِن  ﴿فولده تعداىل: دددددد د 

َ
وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن َقۡبلُِكۡم ِإَويَّٱاُكۡم أ

ُ
ِيَن أ ۡيَنا ٱَّلَّ َولََقۡد َوصَّ

َ  ِإَون تَۡكُفُرواْ    .(1)﴾ٱتَُّقواْ ٱَّللَّ
 ددددوا حبسدددد  ظددددا ر احعددددىن، قحبسدددد  حتقيدددد  اإلعددددراب ال ددددرطية تتعضدددد  بفعددددل  :فددددال السددددعم

ألّن ال درطية ال تقدع بعدم أن احصدمراة أق احفسدر  فدع اصدح  ؛حموق  عضدمل مدا تعضد  بده إن اتقدوا
علفها عضمل الوافع بعم ا سواء أكان إن اء أم إخثارا:، قالفعل قصينا أق أمرندا أق غد ه فظهدر أن 

عضمل اتقوا كونه إن اء قال رطية خرب، قكون الوصدية، قاألمدر ال اتعضد   سث  العمقل عن العلل
 .(2) به ال رطية

ۡو ِمٱٱن َوَرآي  ﴿ ددددددد  د فولدده تعدداىل:
َ
ُ إَِّلَّ وَۡحۡيٱٱا أ ن يَُكل َِمٱٱُه ٱَّللَّ

َ
ٱٱ أ  َوَمٱٱا ََكَن لِبََشأ

َُ رَُسوَّل  َفُيوِِحَ بِإِۡذنِهِٓ َما يََشآُء   ۡو يُرِۡس
َ
 .(3)﴾ِحَجابأ أ

 بدالرفع، عضدمل: أق  دو ارسدل. أق مبعدىن مرسدع:   قفرئ: أق ارسل رسوال فيو فال الز  ري: 
 .(4) د معىن مو يا:  عضمل ق يا:  علفا: 

إّن التوجيدده الثدداين قمددا بعددمه ظددا ر ق ددو علددل ارمضددة الفعضيددة   :دددددد رمحدده امدددددد قفددال السددعم 
قإن أرادم  ،إضدمار احثتدمأ فدإن محدل عضدمل  دوا فتقدمار احثتدمأ لشدو ااقالية عضدمل اقدال احفدرد ، قأّمد

 .(5) خل قليس فسن االنتظامإر ما اعلل عضيه سو  ما كان لث ر فع اظه أهنا مستأنفة

                                 
 .   131 ، من اآلاة:النساءسور   (1)

 اىية ال دهاب عضدمل تفسد  الثيجلداْقي، احسدما : عناادة القاضد  قكفاادة الراضد  ق من الثةى،  242انظر: الصفةة  (2)
 –دار صددادر  ،3/185عضددمل تفسدد  الثيجلدداقي، ىددهاب الددمان أمحددم بددن حممددم بددن عمددر اخلفدداج  احصددري اقنفدد ، 

 .ب قت، )د.ت(

 .51، من اآلاة: ال ور سور   (3)

 .4/234ال  ا  (4)

 .2/425، ق اىية ال هاب668(: 2السعم) انظر:  اىية (5)
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َٰت  ﴿ د فولده تعداىل:ددددد  نَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
َٰلَِحَِٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ِ ٱَّلَّ ِ ََتۡٱرِي  َوبَش 

ٰۖٓ ُلََّما ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرة  ِمن  نَۡهَُٰر
َ
ِۡزق   ََتۡتَِها ٱِۡل  .(1)﴾ا ر 

قد ىددددرح الفاضددددل  فولدددده:  موفددددع مجضددددة )كضمددددا ر فددددوا( يددددى نقددددل عندددده د اقددددماى عددددن  
 نددا حبددى( االتفتدا ايّن قال اقددمر ىدأهنا أي  ددوا الضفدظ بددل  د  أق  ددو مبعدىن القصددة أق ال دأن )ق 

بددمقن  فاعتثدار الجلدم  لشدو فضدي ن ثتدمأ إّمدا أن ععدل صدفة أق اسدتئنافا: حقفدة اق دو أّن ارمضدة احملو
 .(2)"اعتثار اقو 

ِمي  ﴿ فولده تعداىل:د دددددد 
َ
ِٰۖٓ إِّن ِ لَُكۡم رَُسوٌل أ ٓواْ إََِلَّ ِعَباَد ٱَّللَّ دُّ

َ
ۡن أ

َ
ن َّلَّ َتۡعلُٱواْ  ١٨أ

َ
َوأ

 ِٰٓۖ  .(3)﴾لََعَ ٱَّللَّ
ىدددر ه ال  دددو  أن ت دددون مصدددمراة موصدددولة بدددالنه  عضدددمل فدددول د التفتدددا اين قفدددول فولددده:   

 .(4) ع لفساد احعىن ال قجه لهر سيثواه أق بالنف ، قنص  احجلا
ن تَۡس ﴿فوله تعاىل: دددددد 

َ
ۡم تُرِنُدوَن أ

َ
َُ ُموََسَٰ   َ أ ِ  .(5)﴾لُواْ رَُسولَُكۡم َكَما ُسئ

احفعول به لتسألوا أي كاألىياء الدء سدئضها  األنس  أهنا موصولة د موضع  قفال النةرار:
قذلددك ألّن اإلن ددار عضدديهم إمنددا  ددو لفسدداد احقي ددات قكوهنددا د  ،موسددمل عضيدده الصددع  قالسددعم

 .(6) العافثة قباال: عضيهم
َِٰه ﴿ فولده تعداىل:دددددد د  ُۡ َهََٰذا بََلۡ  مُ  ِۧإَوۡذ قَاَل إِبَۡر ِ ٱۡجَع ۡهلَهُ ا َءاِمن  َرب 

َ
ۥ ِمٱَن ا َوٱۡرُزۡق أ

َمت ُِعُهۥ قَلِيَل  
ُ
ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ  .(2)﴾ ٱثلََّمَرَِٰت َمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم بِٱَّللَّ

قمدا ذكدر مدن  ،فإنه حمضده فل قار ق من كفر أاجلا:  : و علل تضقَّي كأنه فال فال النةرار: 
قالددوي اقتجلدديه النظددر الصددايف  أن  ،أّن احعددىن قأر ق بضفددظ احددت ضم تقراددر لضمعددىن ال تقراددر لضفددظ

                                 
 .25 :من اآلاة ،الثقر سور  ( 1)

  .2/62من الثةى، ق اىية ال هاب 65انظر: الصفةة  (2)

 . 15-18 ، اآلاتان:المخانسور  ( 3)

 .8/2، ق اىية ال هابمن الثةى 228الصفةة انظر: ( 4)

 .168 :من اآلاة ،الثقر سور  ( 5)

 .2/221من الثةى، ق اىية ال هاب 153انظر: الصفةة  (6)

 .126 :من اآلاة ،الثقر سور  ( 2)
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قبعدا  ر ق مدن آمدن قمدن كفدر بضفدظ اخلدرب قاجعضدين إمامدا: ا :ا ون  وا علفا: عضدمل حمدوق  أي
 .(1) ذراء بضفظ األمر فيةصل التناس ، قا ون احعلو  قاحعلو  عضيه مقول قا م

َٰة    ﴿ :فوله تعاىلددد د دد ن َتتَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُتَقى
َ
ٓ أ  .(2)﴾ إَِّلَّ

إلنده لديس إال  ؛مبدن خدع  اتقدمل  دوا ا دعر بدأّن  دور قخدا   د ء متعدماا:  ل النةرار: اف
 .(3) بنفسه مردقد متعماا: 

ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ ﴿ددددد د فوله تعداىل: ارُِق َوٱلسَّ يِۡدَيُهَما َوٱلسَّ
َ
َٰٱَل  أ ب بَِمٱا َكَسٱَبا نَََٰ  َجَزآَء

َِن ٱ ِ  م   .(4)﴾َّللَّ
قاحندددددع عدددددن  ،قاردددددزاء لضن ددددال ،قتددددرع العلدددددل إىددددعارا: بدددددأّن القلدددددع لضجددددزاء  فددددال النةرادددددر:

 .(5) احعاقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .2/236من الثةى، ق اىية ال هاب 154انظر: الصفةة  (1)

 .28 ، من اآلاة:آل عمرانسور  ( 2)

 .3/16من الثةى، ق اىية ال هاب 228انظر: الصفةة  (3)

 .38 :من اآلاة ،احايفم سور  ( 4)

 .3/241من الثةى، ق اىية ال هاب 132انظر: الصفةة  (5)



 القسم الثاين: اختياراته دراسة منهجية/ الفصل اخلامس: تقومي اختياراته

378 

حاشااية فااي كتابااه:  ،هااا(1260أبااو العرفااام محمااد باان علااي الصاابام الشااافعي )ااااااا 3
 :مالكأللفية ابن  يالصبام على شرح األشمون

 :نقل عنه د أكثر من ع ران موضعا:، من ذلك 
فدددال التفتدددا اين د  اىدددية ال  دددا  ق دددوا إمندددا اتدددأتمل فيمدددا اخلدددرب فيددده ن دددر  قإال  فولددده:  دددددددد

فتعرال اخلرب بعم ارنس افيم فصره عضمل احثتدمأ قإن   ا دن معده ضدم  فصدل مثدل  ادم األمد  
قتعرال احثتمأ بعم ارنس افيم فصره عضدمل اخلدرب قإن كدان معده ضدم  الفصدل  ،قعمرق ال جاع

 .(1) حنو ال رم  و التقو 
عددل قحتقيقده أن احصددمر عثدار  عدن أن مددع الفعدل قالف التفتدا اين:فددال  كمدا نقددل عنده فولده: دددددد  

لضمفعول، قاحعىن عضمل األقل أق فوم أىم ذاكراة، قعضدمل  لضفاعل، قفم اؤخو مثنيا:  ا: فم اؤخو مثني
 .(2) الثاين أق فوم أىم موكوراة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/412 اىية الصثانمن الثةى، ق  62الصفةة انظر:  (1)

 .3/125 اىية الصثانمن الثةى، ق  184الصفةة انظر:  (2)
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روح فاي كتاباه:  هاا(1296شهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسايني األلوساي )ااااا 4
 :المعاني في تفسير القرآم العظيم والسبع المثاني

نقدددل عنددده بضفدددظ   يدددى ، قأخدددر  بالصدددفة،تدددار  نقدددل عنددده م ددد ا: إليددده باالسدددمتعدددمد ال فقدددم 
)السددعم( د أكثددر مددن اعاددَّي موضددعا:، قبضفددظ )التفتددا اين( د أكثددر مددن ع ددران موضددعا:، قبضفددظ 

 :قفيما اض  مناذج من ذلك د أكثر من مخسَّي موضعا:، (الععمة الثاين)
رِٓي     َهنِٓي فَُُكُوهُ  ﴿ ددددد د فوله تعاىل:  .(1)﴾ا     ا مَّ

 مرائددددا:   نيئددددا:  عضددددمل أهنمددددا صددددفتان لضمصددددمر أي أكددددع:  -كمددددا فددددال الز  ددددري  -قانتصدددداهبما 
 .(2) ققصل احصمر هبما كما فال السعم: عضمل اإلسناد اقا ي إذ اهلينء  قيقة  و احأكول

وَۡسٱِ  َمٱا  ﴿ دددددد د فولده تعداىل:
َ
ةِ َمَسَِٰكَي ِمٱۡن أ ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَ ََٰرتُُه ُتۡطعُِمٱوَن فََكفَّ

ۡو ََتۡرِنُر َرَقَبة ِۖ 
َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ

َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
 .(3)﴾ أ

... ب ا  ارر الماخضة عضمل أسو  (4)قاليماين )أق كأسوهم(قفرأ سعيم بن احسي   فوله:  
أق طعامهم كأسو  أ ضدي م، قفدال السدعم: ال دا   :قالتقمار ،قارار قاقرقر خرب مثتمأ حموق 

 .(5) أق طعامهم أسو  أ ضي م : ايفم  أي
قذ ددد  الفخدددر إىل خعفددده  قفيدددل:   اثعدددى نددديب إال بعدددم األربعدددَّي، قمنددده أاجلدددا: فولددده: دددددددد  

بددأن عيسددمل قفددم عضيهمددا السددعم أرسددع صددثيَّي لظددوا ر مددا   دد  د ال تدداب ارضيددل  مسددتمال: 
لعقددل قالددوكاء عنهمددا، ق ددو ظددا ر كددعم السددعم  يددى فددال: مددن ىددرقد النثددو  الددوكور  قكمددال ا
  .(6) قالفلنة قفو  الرأي قلو د الصثا كعيسمل قفم عضيهما السعم إىل آخر ما فال

                                 
 .   4 :من اآلاة ،النساءسور  ( 1)

 .2/465رقح احعاين، ق من الثةى 121الصفةة انظر:  (2)

 .85، من اآلاة: احايفم سور   (3)

بدن ، قنسدثت ال1/623، قال  دا 46د:  تصدر ابدن خالوادهسدعيم بدن احسدي  قاليمداين )كأسوهم( نسثت ل فراء  (4)
، قالبددددددن جثدددددد  ق ددددددمه د: معدددددداين القددددددرآن 2/82، قفددددددتح القددددددمار4/353د: الثةددددددر احملددددددي  جثدددددد  قابددددددن السددددددميفع

، 46 تصددر ابددن خالوادده نسددثت لسددعيم بددن احسددي  قاليمدداين د: ( ب سددر اهلمددز كإسددوهمقفددراء  ) ،2/354لضنةدداس
 . 6/225، قتفس  القرطيب1/218د: احملتس  ع اليماينفسعيم بن جث  قحممم بن السميقنسثت ل

 .4/14رقح احعاين، ق 226(: 1)انظر:  اىية السعم (5)

 .13/126رقح احعاين( 6)
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ُِ ٱللَُّهمَّ َمَٰلَِك ٱلُۡملِۡك ﴿ فوله تعاىل:د ددددد 
 .(1)﴾قُ

قمددن  نددا فددال أبددو عضدد : فددول سدديثواه عنددمي أصددح ألندده لدديس د األمسدداء احوصددوفة فولدده:   
قلولك خالل سايفر األمساء قدخل د  يدز مدا ال اوصدل حندو  يهدل  -الضهم -ى ء عضمل  م

 .(2) قالععمة التفتا اين عضمل  وا ،فإهنما صارا مبنزلة صوت مجلموم إىل اسم فضم اوصل
ُ ﴿ ددددد د فولده تعداىل: ُكلُوَن ٱَّللَّ

ۡ
َكُبواْ ِمۡنَها َوِمۡنَها تَٱأ نَۡعََٰم لَِرۡ

َ
َُ لَُكُم ٱِۡل ِي َجَع ٱَّلَّ

ۡم وََعلَۡيَهٱا َولََعَ ٱلُۡفلۡٱِك  ٧٩ ُُ َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َوِِلَۡبلُُغواْ َعلَۡيَها َحاَجة  ِِف ُصُدورِ
 .(3)﴾َُتَۡملُونَ 
ل ددن اددرد عضددمل ظددا ره أن فيدده علددل  قفددال الععمددة التفتددا اين: إن  ددوه ارمضددة  اليددة فولدده: 

اقال عضمل احفعول له قال حميص عنه سو  تقدمار معلدو  أي خضد  ل دم األنعدام منهدا تدأكضون 
  .(4) لي ون من علل مجضة عضمل مجضة

ۡو ََكنُواْ ُغز    ﴿ د فوله تعاىل:ددددد 
َ
ۡرِض أ

َ
ُبواْ ِِف ٱِۡل َٰنِِهۡم إَِذا ََضَ ََكنُٱواْ  لَّٱوۡ ى َوقَالُواْ ِِلِۡخَ 

 .(5)﴾ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ 
قالوي اقتجليه النظر الصايف  أن ال  عل ْإذا َضَرب وا ظرفا لقالوا بل ظر  حا فصدل  فوله:  

لإلخوان  َّي اقال ألجضهم قد  قهم ذلك كأنده فيدل: فدالوا ألجدل األ دوال العارضدة لإلخدوان 
 .(6) الععمة الثاينبون فاله ْإذا َضَرب وا مبعىن  َّي كانوا اجلر 

 
 
 

                                 
 .26 :من اآلاة ،آل عمرانسور  ( 1)
    د 2/165 رقح احعاين، ق من الثةى 165الصفةة انظر:  (2)

 .86-25، اآلاتان: غافرسور   (3)

 .12/341، قرقح احعاين 588(: 2انظر:  اىية السعم)( 4)

 .156: من اآلاة ل عمران،آسور  ( 5)
 .2/313من الثةى، قرقح احعاين  215انظر: الصفةة  (6)
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ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡۡي   يَۡوَم ََتُِد ُُكُّ َنۡفس  ﴿ تعداىل: فولدهددددد د  َۡض   مَّ ِمن ا َوَما َعِملَۡت ُّمُّ
 .(1)﴾تََودُّ  ُسوٓء  

قتصدح ال درطية إال أن  ،قعضيها ارتفدع مدانع االرتفداع باإلمجداع -قّدت -قفرأ عثم ام فوله: 
ألن ارمضة عضمل تقمار احوصولية  ال أق علدل عضدمل  ؛الععمة الثاين فال: إن د الصةة كعما: 

دددم   ق دددو  -إليهدددا الظدددر  فضدددم اثددد  إال علفهدددا عضدددمل اذكدددر قال مجلدددافا:  قال دددرطية ال تقدددع  ددداال:  ،عَْ
سدددو   قال حمددديص ،مق دددو كدددون  دددوه اقالدددة قالدددوداد  د ذلدددك اليدددو  -بتقدددمار صدددةته خيدددل بددداحعىن

 .(2) ق   ما عمضت من سوء قّدت :أي ،بتقمار مثتمأ جعضها  اال: 
َطۡعَنا َوٱۡسَمۡع َوٱنُظۡرنَا  ﴿ ددددد د فوله تعداىل:

َ
ُهۡم قَالُواْ َسِمۡعَنا َوأ نَّ

َ
َُّهٱۡم لَََكَن َخۡۡي  َولَۡو أ ا ل

قَۡوَم َوَلَِٰكن لََّعَنُهُم ٱ
َ
ُ بُِكۡفرِهِۡم فَََل َوأ  .(3)﴾ يُۡؤِمُنوَن إَِّلَّ قَلِيَل  َّللَّ

قل دن لعدنهم ام  :اختار الععمة الثاين كونه استثناء من ضم  احفعول د َلَعدنَده م  أي فوله: 
 .(4)فآمنوا  منهم فإنه سثةانه   اضعنهم فضيع:  تعاىل إال فراقا: 

نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  ﴿ :فوله تعداىل دددددد 
َ
ِي َبۡيَ  َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ ُق ٱَّلَّ ِ َصد  يََديۡٱهِ َوِِلُنٱِذَر مُّ

مَّ ٱلُۡقَرىَٰ َوَمۡن َحۡولََها  
ُ
 .(5)﴾أ

قلتندددور أم القدددر  فيدددل: علدددل عضدددمل مدددا دل عضيددده صدددفة ال تددداب كأنددده فيدددل: أنزلنددداه   فولددده:
لضربكات قتصما  ما تقممه قاإلنوار. قاختار الععمة الثاين كونه علفا عضدمل صدراح الوصدل أي  

ارع قكايفن لإلنوار، قادعمل أنه ال  اجة مع  وا إىل ذلك الت ضل فإن علل الظر  كتاب مث
 .(6).. عضمل احفرد د باب اخلرب قالصفة كث 

                                 
 .   36 :من اآلاة ،آل عمرانسور  ( 1)

 .        2/124احعاينقرقح من الثةى،  265الصفةة انظر:  (2)

 .46، من اآلاة: النساءسور   (3)

 .3/42قرقح احعاين من الثةى، 132الصفةة انظر:  (4)

 .52، من اآلاة: األنعامسور   (5)

 .4/216، قرقح احعاين286(: 1)انظر:  اىية السعم (6)
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ٰۖٓ ﴿ :فولده تعداىلد دددددد  َكَِِٰبَ ُُمۡرِِميَها َِلَۡمُكُرواْ فِيَها
َ
ِ قَۡرَنةأ أ

َذَٰلَِك َجَعلَۡنا ِِف ُُك  َُ  (1)﴾َو
قفال الععمة الثاين بعم سرد عم  من األفدوال: قالدوي اقتجلديه النظدر الصدايف  أن د كدل  فوله: 

فراة لشو قأكابر جمرميها مفعول أقل قليم رقا  و الثاين قال خيفمل  سنه بيم أنه مثين عضمل جعل 
 .(2) اإلىار  أل م األمران الضوان أى  فيما سث  إليهما

ََّمۡسِجدٌ  ﴿ د فوله تعاىل:ددددد  َس لََعَ ٱِلَّۡقَوىَٰ  ل ِ س 
ُ
ِل يَۡومأ أ وَّ

َ
 .(3)﴾ِمۡن أ

نعم ذ   إىل ا تمدال الظرفيدة الععمدة الثداين قلده قجده ق ينئدو اثلدل االسدتمالل قال  فوله: 
ا ددون د اآلاددة ىددا م لض ددوفيَّي، قاقدد  أن كثدد ا مددن اآلاددات، قكددعم العددرب ا ددهم هلددم قالتددزام 

 .(4) تأقال كل ذلك ت ضل ال داع  إليه
ۡو ِمن َوَرآي  ﴿ د فولده تعداىل:ددددد 

َ
ُ إَِّلَّ وَۡحۡيا أ ن يَُكل َِمُه ٱَّللَّ

َ
ِحَجابأ  َوَما ََكَن لِبََشأ أ

َُ رَُسوَّل  َفُيوِِحَ بِإِۡذنِهِٓ َما يََشآُء   ۡو يُرِۡس
َ
 .(5)﴾أ

 عضدمل: أق  دو ارسدل. أق مبعدىن مرسدع:  بدالرفع،  قفرئ: أق ارسل رسوال فيو فال الز  ري: 
 .(6) د معىن مو يا:  عضمل ق يا:  علفا: 

الععمددة الثدداين: إن التوجيدده الثدداين قمددا بعددمه ظددا ر ق ددو علددل ارمضددة الفعضيددة اقاليددة قفددال 
عضددمل اقددال احفددرد ، قأمددا إضددمار احثتددمأ فددإن محددل عضددمل  ددوا فتقددمار احثتددمأ لشددو، قإن أراددم أهنددا 

 .(2) ٍر إخل قليس حبسن االنتظام.مستأنفة فع اظهر ما اعلل عضيه سو  ما كاَن لَْث َ 
 
 
 

                                 
 .123، من اآلاة: األنعامسور  ( 1)
 .4/264من الثةى، قرقح احعاين 113انظر: الصفةة  (2)

 .168، من اآلاة: التوبةسور  ( 3)

 .6/15من الثةى، قرقح احعاين  254الصفةة  انظر: (4)

 .51، من اآلاة: ال ور سور   (5)

 .4/234ال  ا  (6)

 .13/56، قرقح احعاين668(: 2انظر:  اىية السعم) (2)



 القسم الثاين: اختياراته دراسة منهجية/ الفصل اخلامس: تقومي اختياراته

383 

لتحرياار ا فااي كتابااه: هااا(1373محمااد الطاااهر باان محمااد باان عاشااور التونسااي )ااااااا 5
 ، قمن أمثضة ذلك ما اأيت:موضعا:  انَّيأكثر من مت د فقم تردد اسم التفتا اين :والتنوير
َُ َكۡم ﴿ : تعاىل فولهددددد د  ىءِي ُۡ بَِ ٓ إِۡسَر ِۢ بَي َِنة ن َس ِۡن َءايَة  .(1)﴾ َءاَتۡيَنَُٰهم م 
بيدددان لضمقصدددود مدددن  (كدددم آتيندددا م)أن مجضدددة  (ىدددرح ال  دددا )و  التفتدددا اين د قجددد فولددده: 

 .(2) السؤال، أي سضهم جواب  وا السؤال
ۡزَوَٰج  ﴿ دددددد د فولده تعداىل:

َ
ِيَن ُيَتَوفَّۡوَن ِمنُكۡم َوَنَذُروَن أ بَّۡصٱنَ َوٱَّلَّ نُفِسٱِهنَّ  ا َيَرَ

َ
بِأ

ۡشُهر  
َ
ۡرَبَعَة أ

َ
 .(3)﴾اٰۖٓ وََعۡش   أ

لدديس احددراد أن لضمتددو  معنيددَّي: أ ددملا اإلماتددة قاانيهمددا االسددتيفاء : قفددال التفتددا اينفولدده:  
قأخددو اقدد ، بددل معندداه االسددتيفاء قأخددو اقدد  ال غدد ، ل ددن عنددم االسددتعمال فددم اقددمر مفعولدده 

أق احضددك، ق دوا االسددتعمال ال ددايفع، قفدم اقددمر مددم  العمددر الدنفس في ددون الفاعددل  دو ام تعدداىل 
في ون الفاعل  و احيت ألنه الوي استو  مم  عمره، ق وا من احعداين المفيقدة الدء ال اتنثده هلدا 

 .(4) إال الثضشاء، فةَّي عر  عض  من السايفل عمم تنثهه لولك   فمل كعمه عضيه
عَ ﴿ :فولده تعداىلقد دددددد  ُمٱوَن  لََقد تََّقطَّ ُُ ا ُكنٱُتۡم تَۡز َُّ َعنُكم مَّ ، (5)﴾بَۡيَنُكۡم َوَض
ره د النفدددوس، أي تقلدددع األمدددر ادددقفدددال التفتدددا اين: األقىل أنددده أسدددنم إىل ضدددم  األمدددر لتقر فولددده:  
 .(6) بين م
 
 
 

                                 
 .211 :من اآلاة ،الثقر سور  ( 1)

لتةراددر قالتنددوار )حتراددر احعددىن السددمام قتنددوار العقددل ارماددم مددن تفسدد  ال تدداب امددن الثةددى، ق  262: الصددفةة انظددر (2)
 . د1584تونس،  –، المار التونسية لضن ر 2/256اقيم(، حممم اللا ر بن حممم بن عاىور التونس ، 

 .234 :من اآلاة ،الثقر سور  ( 3)

 .2/445التةرار قالتنوار (4)

    .54 :من اآلاة م،األنعا سور ( 5)

 .2/385التةرار قالتنوارمن الثةى، ق  232انظر: الصفةة  (6)
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 :التفسير المظهرل ، في كتابه:المظهرل، محمد ثناء اهللااااا 0
 ذكره أكثر من ع ر مرات قنقل عنه، قمن ذلك: فقم      
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ ﴿فولده تعداىل: د دددددد  ارُِق َوٱلسَّ َٰٱَل  َوٱلسَّ ب بَِما َكَسٱَبا نَََٰ يِۡدَيُهَما َجَزآَء

َ
 أ

َِن ٱ ِ  م   .(1)﴾َّللَّ
ارزاء ن القلع لضجزاء قالقلع عضمل فصم أب ىعارا: إترع العلل  :فال احملق  التفتا اينّ فوله:  

جدزاء مفعدول لده  :ن اقدالأقىل لضن ال قاحنع عن احعاقد  قحنع الش  عن مثضده فضدت فعضدمل  دوا األ
 .(2) (جزاء)مفعول له لقوله  (ن اال: )ق (فافلعوا)لقوله 

نزِۡل َعلَۡيَنا َمآئَِدة   ﴿ فوله تعاىل:ددددد د 
َ
مَ  ٱللَُّهمَّ َربََّنآ أ َِن ٱلسَّ  .(3)﴾آءِ م 

ن الضهدم ال اوصدل قال اثدمل منده كدوا فدال أل ؛بننا ندماء ادان ال صدفة قال بدملالضنه من رَ  فوله: 
 .(4) التفتا اينّ 
ُۡ ﴿ د فوله تعداىل:ددددد  ٱاَعُة قُ َتٱۡتُكُم ٱلسَّ

َ
ۡو أ
َ
ِ أ َُٰكٱۡم َعٱَذاُب ٱَّللَّ تَى

َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
أ

ِ تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقَِي  َغۡۡيَ ٱَّللَّ
َ
 .(5)﴾أ

ادددة الثصدددر عددددن ؤ ق عدددن ر أمندددا قضدددع االسددددتفهام عدددن العضدددم إ :فدددال احملقددد  التفتدددا اينّ  فولددده:  
خثددددار فوضددددع السددددث  موضددددع اددددة بالثصددددر سددددث  لضعضددددم قالعضددددم سددددث  لإلؤ ن الر أل ؛االسددددتخثار
 .(6) احسث 

 د  تدمل عضدمل ، ق قنقضهدم عنده بعدمه،جاء فيمن  السعم وا ما مت ن الثا ى  إبرا ه من أار 
 ال رح، قاطعع من جاءقا بعمه عضيه، قإفادهم منه.فيمة 

 

                                 
 .38 :من اآلاة ،احايفم سور  ( 1)
، 3/166، : غعم نديب التونسد قي ، حتاحظهري حممم اناء ام ،لتفس  احظهرين الثةى، قام 131انظر: الصفةة ( 2)

 .    د1412، الثاكستان –م تثة الرىماة 

 .114، من اآلاة: احايفم سور   (3)

 .3/264من الثةى، قالتفس  احظهري 166انظر: الصفةة  (4)

 .46 سور  األنعام، اآلاة:( 5)

 .3/235التفس  احظهري، ق 281(: 1) اىية السعمانظر:  (6)
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 الخاتمة
احلمددهلل ا ايددنع ته متددا صددتت ايادداحلاوا ساياددى  ساي ددىق سيددا حممدد   اخليدد   دد هلل ا  مددهلل 

 سسيا آيا سصحبا حممج نيا ست هلل:
يف مجد  سراا ددة اات اااصدا ايهحيفادة يف ةامدد تا  فهدن  اامتدة اي ةيددة عد   د هلل ايددهللاز ايت تدا اي

 سيا ايكشا ا سقهلل ظه و يل عز اىل هنا ايبحث ايهتائج اآلص ة:
ا سهد  آاد  آرداا مد   يت  دم عدز حمهدت ايت ا دم ايد  سه دة تاييحدة سايهحديف حمن احلامد ة -1

 اي  هلل اي يم ة ة ث سافا  األجل قبل إمتاعها.

  ا ساهتت تاييحة سايهحيف تشكل اا..حمن اي  هلل قهلل اهتت يف ةام تا ت ييفق كثم  -2

اصضدددحة مةاددد ة اي ددد هلل تب دددا زددديفع كبدددم يدددا س  دددا يف اات اااصدددا  س مةاددد ة قيفادددة  -3
 ع تقية.

راف  اي  هلل سز ايق اءاو ايق آ  ةا سق ائهاا سحم ك  سيا عز غيط حمس سهت قاائ هداا فهديف  -4
 ا تهلل يف اات اااصا تايق اءاو املتيفاص   سايشا   حمة ا اً. 

يف اات اااصددا سيددا األصدديفل ايهحيفاددة يف صثب ددة قيفاسددهلل ا سرسددت اات اااصدداا  استمددهلل اي دد هلل -5
 فاهتت تاي ماعا سسمل تايق اسا سحمان تاإلمجاعا سا تاحاب احلال.

 حمن اي  هلل يف غايب اات اااصا ا م سيا هنج ايبا انيا ساقيفل تقيفهلت. -6

هلت حمن اي دددد هلل يف ت ددددا اات اااصددددا  هددددب إك عددددا  هددددب إي ددددا ايكيفف دددديفن إ ا سا ددددهلل قدددديف  -7
 اي ماع.

ا  ددد ر اي ددد هلل تدددب ا اآلااء يف اات اااصددداا فهددديف عدددز امل ددد تني ايدددناز مج ددديفا تدددني اإلسددد اب  -8
 سامل ىنا سقهلل ااسا  يك يف حمساااباا سافا كل إس اب ال اتها ب ع  امل ىن.

كشف ايبحث سز عيفقف اي  هلل عز ايزخمش عا ف يدا ايد غت عدز عيفافقتدا يدا يف ت دا  -9
عددز االسددعاي سي ددا يف ت ددا اآلااءا سخماي تددا يف ت ددا امل ددائلا  امل ددائلا إال حمن  يددك ع  ه ددا

 ساال تهللااك سي ا يف عيفاطز حما ى.

عدددز اي يمددداء ايدددناز ايا ددديفا آرددداااً ق مددة يف سيددديفق اييحدددة سايبىغدددة ساي قدددا سحمصددديفيا  اي دد هلل -11
 سسيت ايكىقا عهها املطبيفع سغم املطبيفعا سه  جهللا   تايهللاا ة سايتحق  .
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هن  حمهت ايهتائج اي  ظه و يل عز اىل هدن  ايهللاا دةا سايباةدث إ  ايفصد  تهللاا دة هدن  
 رااها.احلام ة راا ة عتكاعية صرب  جيفاه ها س 
سيددا إ  اعددا سيدد ا يف إمتاعدداا فهددنا  – ددبحا ا سص دداك  –سيف اتدداق هددنا ايبحددث حممددك  اا 

جههلل تاةث ال اهللس  ايكمال ف ما قهللقا فما حمصبة فمز اا سةهلل ا سعا كان ف ا عز  يدلا حمس 
 قدددأا حمس س دددبا فمدددي سعدددز ايشددد طانا ساا حم دددبل حمن اه ددد  ت ميددد  هدددناا سحمن   يدددا ااياددداً 

ا ساا حمسيتا سآا  رسيفا ا حمن احلمهلل ا اب اي املنيا سصيا اا س يت سيدا  د هلل ا ييفجها ايك مي
  مهلل سسيا آيا سصحبا سعز صب هت تإة ان إك ايفق ايهللاز.
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 القرآنيةفهرس اآليات 
 

 السورة
 

 اآليــــــــــــــــة
 
رقم 
 اآلية

 
 الصفحة

ِيَن يُۡؤمُِنوَن بِٱلَۡغيِۡب ﴿ البقرة  383، 811 3 ﴾ٱَّلذ

ْوَلَٰٓئَِك ﴿ البقرة
ُ
 16، 18 5 ﴾ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحونَ  َوأ

ۡم لَۡم تُنِذرُۡهۡم ﴿ البقرة
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
، 13،336 1 ﴾َسَوآٌء َعلَۡيهِۡم َءأ

368    
ِ ﴿ البقرة ، 363، 15 1 ﴾َومَِن ٱنلذاِس َمن َيُقوُل َءاَمنذا بِٱَّللذ

336 ،353 ،
313 

ۡرِض قَالُٓواْ ﴿ البقرة
َ
ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم ََل ُتۡفِسُدواْ ِِف ٱۡۡل

 ﴾إِنذَما ََنُۡن ُمۡصلُِحوَن 
88 11 ،333 

ََلٓ إِنذُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن ﴿ البقرة
َ
 11 83 ﴾أ

 336 83 َءاَمُنوْا ﴾ لَِّذينَ ٱ﴿َوِإَذا َلُقوْا  البقرة

ۡو َكَصي ِب  ﴿ البقرة
َ
َمآءِ  أ َِن ٱلسذ  313 83 ﴾م 

بَۡصَٰرِهِۡمۚۡ  ﴿ البقرة
َ
َهَب بَِسۡمعِهِۡم َوأ ُ ََّلَ  363 36 ﴾َولَۡو َشآَء ٱَّللذ

ِي ﴿ البقرة َها ٱنلذاُس ٱۡعُبُدواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِيَن مِن َقۡبلُِكمۡ َخلََقُكۡم  لََعلذُكۡم َتتذُقوَن  َوٱَّلذ
﴾ 

38 836 ،
315 ،383 

ۡخَرَج بِهِۦ مَِن ٱثلذَمَرَِٰت رِزۡق   ﴿       البقرة
َ
 356 33 ﴾ افَأ

ُۖ  ﴿ البقرة  16 33 ﴾َوقُوُدَها ٱنلذاُس َوٱۡۡلَِجاَرةُ
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ِزۡق   ُُكذَما ُرزِقُواْ مِۡنَها مِن َثَمَرة  ﴿ البقرة ، 331، 13 35 ﴾ا ر 
366 

ِ ﴿ البقرة  363 31 ﴾َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱَّللذ

ۡرِض  ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ إِّن ِ َجاِعل  ﴿ البقرة
َ
 ِِف ٱۡۡل

 ُۖ  ﴾ َخلِيَفة 
36 385 

نَت َوَزوۡ  ُكنۡ سۡ ٱ ـ َاَدمُ َيَٰٓ  َناَوقُلۡ ﴿ البقرة
َ
 333 35 ﴾ نذةَ لَۡ ٱ ُجَك أ

، 883، 31 31 ﴾ ا    َشۡي  ا َلذ ََتۡزِي َنۡفٌس َعن نذۡفس  يَۡوم  َوٱتذُقواْ ﴿ البقرة
811 ،335 

ُۖ فَٱنَفَجَرۡت  ﴿ البقرة َفُقلَۡنا ٱۡۡضِب ب َِعَصاَك ٱۡۡلََجَر
ةَ َعۡين   ُۖ مِۡنُه ٱثۡنََتا َعۡۡشَ  ﴾ا

16 316 

ۡرِض ُمۡفِسِديَن  ﴿ البقرة
َ
 381 16 ﴾َوََل َتۡعَثۡواْ ِِف ٱۡۡل

ِيَن َهاُدواْ َوٱنلذَصََٰرىَٰ إِنذ ﴿ البقرة ِيَن َءاَمُنواْ َوٱَّلذ ٱَّلذ
َِٰب  ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  يَ   َِوٱلصذ  ﴾َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ

13 833 

، 358، 833 15 ﴾يَ   ُِكونُواْ قَِرَدةً َخَِٰس ﴿ البقرة
355 

 383 11 ﴾ رٌ بِكۡ  َوََل  َلذ فَارِض  ﴿  البقرة

يِۡديهِۡم َوَوۡيل   فََوۡيل   ﴿ البقرة
َ
ا َكتَبَۡت أ ِمذ ذُهم م  ا يَۡكِسبُونَ  ل ِمذ ذُهم م   333 63 ﴾ ل

َ ﴿ البقرة َٰٓءِيَل ََل َتۡعبُُدوَن إَِلذ ٱَّللذ َخۡذنَا مِيَثََٰق بَِِنٓ إِۡسَر
َ
ِإَوۡذ أ

﴾ 
13 331 

 338 13 ﴾ان  َوقُولُواْ لِلنذاِس ُحسۡ ﴿  البقرة

نُفَسُكۡم ﴿ البقرة
َ
نُتۡم َهَُٰٓؤََلٓءِ َتۡقُتلُوَن أ

َ
 815 15 ﴾ُثمذ أ

ا يُۡؤمُِنوَن َفَقلِيل   ﴿ البقرة  331 11 ﴾ مذ

ُر ۚۡ ﴿ البقرة َحُدُهۡم لَۡو ُيَعمذ
َ
 363 31 ﴾يََودُّ أ
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ۡحَرَص ٱنلذاِس ﴿ البقرة
َ
ُهۡم أ  861 31 ﴾َوََلَِجَدنذ

ََٰهُدواْ َعۡهد  ﴿ البقرة َو ُُكذَما َع
َ
َبَذهُۥ فَرِيق  ا أ ِۡنُهۚم  نذ م 

ۡكََثُُهۡم ََل يُۡؤمُِنونَ 
َ
 ﴾٠ بَۡل أ

866 313 ،333 ،
333 ،353 

َٰ ُملِۡك ُسلَۡيَمََٰنُۖ ﴿ البقرة َيَِٰطُي لََعَ َبُعواْ َما َتۡتلُواْ ٱلشذ  866 863 ﴾ َوٱتذ

ُهۡم َءاَمُنواْ َوٱتذَقۡواْ لََمُثوَبة  ﴿ البقرة نذ
َ
ِۡن ِعنِد  َولَۡو أ م 

ِ َخۡي ۚۡ   ﴾ ٱَّللذ
863 363 ،

351 ،313 

ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َوََل ﴿ البقرة
َ
ِيَن َكَفُرواْ مِۡن أ ا يََودُّ ٱَّلذ مذ

ِۡن َخۡي   َل َعلَيُۡكم م  ن ُيََنذ
َ
ب ُِكۡمۚۡ  ٱلُۡمۡۡشِكَِي أ ِن رذ  ﴾م 

865 356 

ن تَۡس ﴿ البقرة
َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
ْ رَُسولَُكۡم َكَما ُسئَِل   َ أ لُوا

 ُۗ  ﴾ُموََسَٰ مِن َقۡبُل
861 833 ،

336 ،366 

َِٰه ﴿ البقرة ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا بََلً  مُ  ِۧإَوۡذ قَاَل إِبَۡر ا ا َءامِن  َرب 
 ِ ۡهلَُهۥ مَِن ٱثلذَمَرَِٰت َمۡن َءاَمَن مِۡنُهم بِٱَّللذ

َ
َوٱۡرُزۡق أ
َمت ُِعُهۥ قَلِيل  َوٱۡۡلَۡوِم 

ُ
 ﴾ ٱٓأۡلِخرِۚ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ

831 833 ،366 

َِٰه ﴿ البقرة ِلذةِ إِبَۡر  835 836 ﴾َۚۡم إَِلذ َمن َسفَِه َنۡفَسُهۥ َۧوَمن يَرَۡغُب َعن م 

َِٰه ﴿ البقرة ُۖ َحنِيف   مَ  ۧقُۡل بَۡل مِلذَة إِبَۡر  335، 836 835 ﴾ا

َوَما َجَعلَۡنا ٱلۡقِۡبلََة ٱلذِِت ُكنَت َعلَۡيَهآ إَِلذ نِلَۡعلََم  ﴿ البقرة
َٰ َعقَِبۡيهِۚ  ن يَنَقلُِب لََعَ  ﴾َمن يَتذبُِع ٱلرذُسوَل مِمذ

833 866 ،835 

ِينَ  ﴿ البقرة ُۗ  ِإَون ََكنَۡت لََكبَِيةً إَِلذ لََعَ ٱَّلذ ُ  336، 16 833 ﴾ َهَدى ٱَّللذ

ِيَن ﴿ البقرة َكَما َيۡعرِفُوَن ُهُم ٱۡلِكَتََٰب َيۡعرِفُونَُهۥَءاَتۡيَنَٰ ٱَّلذ
ۡبنَآَءُهۡمُۖ 

َ
 ﴾أ

 

831 33 
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ِيَن ﴿ البقرة ٌة إَِلذ ٱَّلذ ِِلَلذ يَُكوَن لِلنذاِس َعلَۡيُكۡم ُحجذ
 ﴾َظلَُمواْ مِۡنُهۡم 

856 831 ،331 

ء  ﴿ البقرة َِن ٱۡۡلَۡوِف َوٱۡلُوِع  َونَلَۡبلَُونذُكم بََِشۡ َِن َوَنقۡ م  ٍص م 
َِِٰبِيَن  ِ ٱلصذ ِ َِٰتِۗ َوبَۡش  نُفِس َوٱثلذَمَر

َ
َِٰل َوٱۡۡل ۡمَو

َ
 ﴾ٱۡۡل

855 818 ،363 
 
 
 

ِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  ﴿ البقرة ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيهِۡم لَۡعَنُة ٱَّللذ
ُ
َوٱنلذاِس  أ

ۡۡجَعِيَ 
َ
 ﴾ أ

818 31 ،311 

َٰه  ﴿ البقرة ٓ  ِإَوَلَُٰهُكۡم إَِل ُۖ َلذ ََٰه إَِلذ ُهَو ٱلرذۡحَمَُٰن َوَِٰحد   إَِل
 ﴾ٱلرذِحيُم 

813 63 ،353 

ِۡل ﴿ البقرة َِٰف ٱۡلذ ۡرِض َوٱۡختَِل
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو إِنذ ِِف َخلِۡق ٱلسذ

َوٱنلذَهارِ َوٱلُۡفلِۡك ٱلذِِت ََتۡرِي ِِف ٱۡۡلَۡحرِ بَِما يَنَفُع 
 ﴾ٱنلذاَس 

813 831 ،335 

ۡرِض َحَلَٰل  ﴿ البقرة
َ
ا ِِف ٱۡۡل َها ٱنلذاُس ُُكُواْ مِمذ يُّ

َ
أ ي ِب  َيَٰٓ ََ  365، 358 811 ﴾ا  

َم ﴿ البقرة َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱدلذ  إِنذَما َحرذ
 ﴾ َوَۡلَۡم ٱۡۡلَِنِيرِ 

863 313 

ُكلُوَن  ﴿ البقرة
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َما يَأ

ُ
 383 ،833 863 ﴾ِِف ُبُطونِهِۡم إَِلذ ٱنلذاَر أ

ۡصَِبَُهۡم لََعَ ٱنلذارِ  ﴿ البقرة
َ
 363 865 ﴾ َفَمآ أ

ء   ﴿ البقرة ِخيهِ ََشۡ
َ
 333 861 ﴾ َفَمۡن ُعِِفَ ََلُۥ مِۡن أ

َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت ﴿ البقرة
َ
ُكتَِب َعلَۡيُكۡم إَِذا َحََضَ أ

 ﴾إِن تََرَك َخۡيًا ٱلۡوَِصيذُة 
816 333 

ََلُۥ َبۡعدَ ﴿ البقرة  335 818 ﴾َما َسِمَعُهۥ َفَمۢن بَدذ
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وص  ﴿ البقرة  333 813 ﴾َجَنًفا  َفَمۡن َخاَف ِمن مُّ

نزَِل فِيهِ ٱلُۡقرَۡءاُن ﴿ البقرة
ُ
ِٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱَّلذ

َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡرقَاِنۚ  َوَبي َِنَٰت  ل ِلنذاِس ى ُهد    ﴾م 
815 865 ،863 

 
 

َياَم ﴿ البقرة ِ واْ ٱلص  تِمُّ
َ
ِۡلۚ  إَِل ُثمذ أ  355 816 ﴾ٱۡلذ

ُۗ َيۡعلَۡمُه ٱ َوَما َتۡفَعلُواْ مِۡن َخۡي  ﴿ البقرة ُ  333 836 ﴾َّللذ

ِۡن  ﴿ البقرة فَۡضُتم م 
َ
ٓ أ ْ ٱ َعَرَفَٰت  فَإَِذا َ ِعنَد فَٱۡذُكُروا َّللذ

 ﴾ ٱلَۡمۡشَعرِ ٱۡۡلََراِم  
831 336 

َ َكِذۡكرُِكۡم  ﴿ البقرة َشدذ ذِۡكر  فَٱۡذُكُرواْ ٱَّللذ
َ
ۡو أ

َ
 813 366 ﴾اُۗ َءابَآَءُكۡم أ

ٓ  نلذاِس ٱفَِمَن ﴿ البقرة نۡ ٱ ِِف  َءاتَِنا َمن َيُقوُل َربذَنا  835 366 ﴾َيادلُّ

ُ ﴿ البقرة تِيَُهُم ٱَّللذ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ  331 386 ﴾َهۡل يَنُظُروَن إَِلذ

ِۡن ﴿ البقرة َٰٓءِيَل َكۡم َءاَتۡيَنَُٰهم م   َءايَة  َسۡل بَِِنٓ إِۡسَر
 ﴾ بَي َِنة ِۗ  

388 361 ،313 
 

ۡهرِ ٱۡۡلََراِم قَِتال    َ يَۡس ﴿ البقرة فِيهِ  قُۡل قِتَال  فِيهِ  لُونََك َعِن ٱلشذ
ِ َوُكۡفُرۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم َكبِي ۚۡ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل  ٱَّللذ

 ِۡۚ ۡكَِبُ ِعنَد ٱَّللذ
َ
ۡهلِهِۦ مِۡنُه أ

َ
 ﴾ ِإَوۡخَراُج أ

386 381 
 

 

ۡشُهر   ﴿ البقرة
َ
ۡربََعةِ أ

َ
ِيَن يُۡؤلُوَن مِن ن َِسآئِهِۡم تََربُُّص أ  333 331 ﴾ ل َِّلذ

َُٰت يُۡرِضۡعنَ ﴿ البقرة َٰلَِد  33 333 ﴾ َوٱلَۡو

ۡزَوَٰج  ﴿ البقرة
َ
ِيَن ُيَتَوفذۡوَن مِنُكۡم َوَيَذُروَن أ ا َوٱَّلذ

نُفِسهِنذ 
َ
بذۡصَن بِأ ۡرَبَعَة َيََتَ

َ
ۡشُهر  أ

َ
 ﴾اُۖ وََعۡۡش   أ

333 836 ،
331 ،313 

الُوُت بِٱۡلُُنودِ ﴿ البقرة ََ ا فََصَل   336 333 ﴾فَلَمذ

ٍة َفَنِظَرةٌ إِل َميَْْسَةِإَون ََكَن ﴿ البقرة  16 316 ﴾ُذو ُعْْسَ

ۚۡ ﴿ آل عمران رَۡحاِم َكۡيَف يََشآُء
َ
ِرُُكۡم ِِف ٱۡۡل ِي يَُصو   365 1 ﴾ ُهَو ٱَّلذ
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 385 1 ﴾إِۡذ َهَديۡتََنا  َربذَنا ََل تُزِۡغ قُلُوَبَنا َبۡعدَ ﴿ آل عمران

ََٰه إَِلذ ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ﴿ آل عمران نذُهۥ ََلٓ إَِل
َ
ُ أ َشهَِد ٱَّللذ

ْولُواْ ٱلۡعِلِۡم قَآئَِمۢا بِٱلۡقِۡسِطۚ 
ُ
 ﴾َوأ

81 831 ،355 
 

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب إَِلذ مِۢن  ﴿ آل عمران
ُ
ِيَن أ َوَما ٱۡخَتلََف ٱَّلذ

 ﴾َبۡعِد َما َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغَيۢا بَيَۡنُهۡمُۗ 
83 833 

، 383، 815 31 ﴾قُِل ٱللذُهمذ َمَٰلَِك ٱلُۡملِۡك ﴿ آل عمران
356 ،318 

ُۗ  ﴿ آل عمران َٰة  ن َتتذُقواْ مِۡنُهۡم ُتَقى
َ
ٓ أ  361، 331 31 ﴾ إَِلذ

ا َعِملَۡت مِۡن َخۡي   يَۡوَم ََتُِد ُُكُّ َنۡفس  ﴿ آل عمران  مذ
ََۡض    ﴾تََودُّ  مِن ُسوٓء  ا َوَما َعِملَۡت ُّمُّ

36 363 ،
356 ،313 

َ فَٱتذبُِعوِِن ﴿ آل عمران قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّوَن ٱَّللذ
 ُ ُ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚۡ َوٱَّللذ ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّللذ

 ﴾ رذِحيم   َغُفور  

38 31 

ُ َخۡيُ ٱلَۡمَِٰكرِينَ ﴿ آل عمران ُۖ َوٱَّللذ ُ  386 53 ﴾ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱَّللذ

ُ َيَٰعِيََسَٰٓ إِّن ِ ُمَتَوف ِيَك ﴿ آل عمران  386 55 ﴾إِۡذ قَاَل ٱَّللذ

ِۡكرِ ٱۡۡلَِكيِم ﴿ آل عمران َٰلَِك َنۡتلُوهُ َعلَۡيَك مَِن ٱٓأۡلَيَِٰت َوٱَّل   353، 815 51 ﴾َذ

َِن ٱلُۡمۡمََتِينَ ﴿ آل عمران ب َِك فََل تَُكن م   316، 66 16 ﴾ ٱۡۡلَقُّ مِن رذ

ُ ٱلِۡكَتََٰب وَٱۡۡلُۡكَم وَٱنلُّبُوذةَ ُثمذ ﴿ آل عمران ن يُۡؤتِيَُه ٱَّللذ
َ
َما ََكَن لِبََۡشٍ أ

ْ ِعَباد   ِ مِن َيُقوَل لِلنذاِس ُكونُوا
ِ َوَلَِٰكن ُكونُواْ ا ل  ُدوِن ٱَّللذ

 ِ َٰنِي   ﴾َن بَِما ُكنتُۡم ُتَعل ُِموَن ٱلِۡكَتََٰب َوبَِما ُكنتُۡم تَۡدرُُسوَن  َۧربذ

63 36 

ة  ﴿ آل عمران مذ
ُ
ِنُكۡم أ  353 863 ﴾ َوَۡلَُكن م 
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آئَِفة   ﴿ آل عمران ََ نُفُسُهۡم َيُظنُّوَن بِٱ َو
َ
ۡتُهۡم أ َهمذ

َ
ِ َغۡيَ قَۡد أ َّللذ

 ِ  ﴾ٱۡۡلَق 
853 63 ،363 ،

383 ،333 ،
316 ،313 

ِ َظنذ ٱلَۡجَٰهِلِيذةِ  َيُظنُّوَن بِٱ ﴿ آل عمران ِ َغۡيَ ٱۡۡلَق   836 853 ﴾َّللذ

ۡو  ﴿ آل عمران
َ
ۡرِض أ

َ
ُبواْ ِِف ٱۡۡل َٰنِهِۡم إَِذا َۡضَ َوقَالُواْ ِِلِۡخَو

 ﴾لذۡو ََكنُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما قُتِلُواْ ى ََكنُواْ ُغز   
851 383 ،363 ،

365 ،318 

َِن ٱ فَبَِما رَۡۡحَة  ﴿ آل عمران واْ مِۡن َحۡولَِكُۖ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم م  ِ ََلنَفضُّ  333 853 ﴾َّللذ
نذَما ﴿ آل عمران

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ نُفِسهِۡمۚۡ  ُنۡمِِل لَُهۡم َخۡي  َوََل َُيَۡسََبذ ٱَّلذ

َ
ِ  333 861 ﴾ ۡل 

ۚۡ ﴿ النساء رَۡحاَم
َ
 813 8 ﴾تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل

َٰلُِكۡمۚۡ ﴿ النساء ۡمَو
َ
َٰلَُهۡم إَِلَٰٓ أ ۡمَو

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
 355 3 ﴾َوََل تَأ

رِٓي     َهنِٓي فَُُكُوهُ  ﴿ النساء ، 355، 838 3 ﴾ا     ا مذ
311 ،316 

 336 1 ﴾ا فَلۡيَۡسَتۡعفِۡفُۖ َوَمن ََكَن َغنِي   ﴿ النساء

ِيذة  ﴿ النساء ِيَن لَۡو تََرُكواْ مِۡن َخلۡفِهِۡم ُذر   َوۡۡلَۡخَش ٱَّلذ
 ﴾َخافُواْ َعلَۡيهِۡم ِضَعًَٰفا 

3 365 

 351، 353 86 ﴾ ُثمذ َيُتوُبوَن مِن قَرِيب   ﴿ النساء

يَۡمَُٰنُكۡم َف  ﴿ النساء
َ
ِيَن َعَقَدۡت أ  831 33 ﴾اتُوُهۡم نَِصيَبُهۡمۚۡ   َ َوٱَّلذ

ُ بُِكۡفرِهِۡم فََل يُۡؤِمنُوَن َوَلَِٰكن لذَعَنُهُم ٱ ﴿ النساء  َّللذ
 ﴾ إَِلذ قَلِيل  

31 836 ،313 

ۡم لَُهۡم نَِصيب  ﴿ النساء
َ
َِن ٱلُۡملِۡك فَإِذ   أ ۡؤتُوَن ا َلذ يُ م 

 ﴾ٱنلذاَس نَقًِيا 
53 313 

ا يَعُِظُكم ﴿ النساء َ نِعِمذ ، 365، 13 51 ﴾ بِهِۦُٓۗ  إِنذ ٱَّللذ
331 

ٓ ﴿ النساء خۡ  َربذَنا
َ
ِ  مِنۡ  َنارِجۡ أ الِمِ ٱ َيةِ َقرۡ لۡ ٱ َهَِٰذه هۡ  لظذ

َ
 331 65 ﴾ لَُهاأ
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رَۡسلَۡنََٰك لِلنذاِس رَُسو﴿ النساء
َ
ۚۡ َوأ  865 63 ﴾ َل 

ۡمِن ﴿ النساء
َ
َِن ٱۡۡل ۡمر  م 

َ
ذَاُعواْ بِهۖۦُِ ِإَوذَا َجآَءُهۡم أ

َ
وِ ٱۡۡلَۡوِف أ

َ
 336 13 ﴾ أ

ِيَن ﴿ النساء يَِصلُوَن إَِلَٰ قَۡوِۢم بَيَۡنُكۡم َوَبيَۡنُهم إَِلذ ٱَّلذ
ۡو َجآُءوُكۡم َحِِصَۡت ُصُدورُُهۡم 

َ
ِيَثٌَٰق أ  ﴾م 

36 856 ،
333 ،353 

ن َيۡقُتَل ُمۡؤمًِنا إَِلذ َخَط  ۡؤمِنٍ َوَما ََكَن لِمُ ﴿ النساء
َ
ۚۡ     أ  831 33 ﴾ ا

م  ﴿ النساء
َ
َ َعۡنُهۡم يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ أ َفَمن يَُجَِٰدُل ٱَّللذ

ن يَُكوُن َعلَۡيهِۡم َوكِيل    ﴾ مذ
863 336 

ةٌ َخافَۡت مِۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا ﴿ النساء
َ
 333 831 ﴾ِإَوِن ٱۡمَرأ

وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب ِمن  ﴿ النساء
ُ
ِيَن أ ۡيَنا ٱَّلذ َولََقۡد َوصذ

 ْ ۚۡ ِإَون تَۡكُفُروا َ ِن ٱتذُقواْ ٱَّللذ
َ
 ﴾َقۡبلُِكۡم ِإَويذاُكۡم أ

838 333 ،
365 ،361 

نُفِسُكۡم ﴿ النساء
َ
َٰٓ أ  363 835 ﴾َولَۡو لََعَ

 888 813 ﴾مِن َقۡبُل  قَۡد قََصۡصَنَُٰهۡم َعلَۡيَك َورُُسل  ﴿ النساء

ِيَن َوُمنرُُّسل  ﴿ النساء ِ بَۡش   355، 886 815 ﴾ِذرِيَن  مُّ

، 883 866 ﴾ا لذُكۡمۚۡ امُِنواْ َخۡي    َ َف  ﴿ النساء
351 ،311 

 888 868 ﴾ا لذُكۡمۚۡ ٱنَتُهواْ َخۡي   ﴿ النساء

ُْۗ  ﴿ النساء ن تَِضلُّوا
َ
ُ لَُكۡم أ ُ ٱَّللذ ِ  836 861 ﴾يُبَي 

يِۡديَُكۡم إَِل ٱلَۡمَرافِِق  ﴿ المائدة
َ
 355 1 ﴾فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ

ة  ﴿ المائدة َٰ َفَۡتَ ُ لَُكۡم لََعَ ِ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسونُلَا يُبَي 
َ
 َيَٰٓأ

ن َتُقولُواْ َما َجآَءنَا 
َ
َِن ٱلرُُّسِل أ  ﴾ َوََل نَِذير    مِۢن بَِشي  م 

83 831 ،
866 ،313 

ُۗ َفَقۡد َجآَءُكم بَِشي  َونَذِ ﴿ المائدة  311 83 ﴾ ير 
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ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ ﴿ المائدة ارُِق َوٱلسذ يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ َوٱلسذ
َ
أ

َٰل   َِن ٱبَِما َكَسَبا نََك ُِۗ  م   ﴾َّللذ
31 838 ،

361 ،315 

َِٰب ﴿ المائدة ِيَن َهاُدواْ َوٱلصذ ِيَن َءاَمُنواْ َوٱَّلذ وَن   ُ إِنذ ٱَّلذ
ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ   ﴾َوٱنلذَصََٰرىَٰ َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ

13 31 

وَۡسِط َما ﴿ المائدة
َ
ةِ َمَسَِٰكَي مِۡن أ َعاُم َعَۡشَ َۡ ِ ۥٓ إ ََٰرتُُه فََكفذ

ۡو َُتۡرِيُر رََقَبة   
َ
ۡو كِۡسَوُتُهۡم أ

َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
 ﴾ ُتۡطعُِموَن أ

13 316 

ِجۡبُتۡمُۖ يَۡوَم ََيَۡمُع ﴿ المائدة
ُ
ُ ٱلرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذآ أ ٱَّللذ

 ُۖٓ َُٰم ٱلُۡغُيوِب  قَالُواْ ََل ِعلَۡم نَلَا نَت َعلذ
َ
إِۡذ  ١٠٩إِنذَك أ

ُ َيَٰعِيََس ٱۡبَن َمۡرَيَم   ﴾قَاَل ٱَّللذ

863 
-

886 

386 
 
 
 

 315، 811 883 ﴾قَاَل ِعيََس ٱۡبُن َمۡرَيَم ٱللذُهمذ َربذَنآ ﴿ المائدة

بُُهۥ َعَذاب   ﴿ المائدة ِ َعذ 
ُ
ٓ أ َحد  فَإِّن ِ

َ
ۥٓ أ بُُه ِ َعذ 

ُ
ٓ أ َِن ٱۡلَعَٰلَِمَي ا َلذ  833 885 ﴾ا م 

ِن قَۡرن  ﴿ األنعام ۡهلَۡكنَا مِن َقۡبلِهِم م 
َ
ْ َكۡم أ لَۡم يََرۡوا

َ
َُٰهۡم ِِف  أ نذ كذ مذ

ۡرِض 
َ
َمآَء ٱۡۡل رَۡسلۡنَا ٱلسذ

َ
ن لذُكۡم َوأ ِ ِۡدَرار  َما لَۡم ُنَمك   ﴾ اَعلَۡيهِم م 

1 333 

نُفَسُهۡم َفُهۡم ََل يُۡؤمُِنوَن ﴿ األنعام
َ
ٓواْ أ ِيَن َخِْسُ ، 833 83 ﴾ٱَّلذ

351 ،316 
نُفَسُهۡم َفُهۡم ََل يُۡؤمُِنون ﴿ األنعام

َ
ٓواْ أ ِيَن َخِْسُ  366 36 ﴾ٱَّلذ

ْ ﴿ األنعام ن قَالُوا
َ
ٓ أ  363، 831 33 ﴾ ُثمذ لَۡم تَُكن فِۡتنَُتُهۡم إَِلذ

تَ  ﴿ األنعام
َ
َٰٓ أ ۚۡ َحِتذ نَا َُٰهۡم نَِۡصُ  336 33 ﴾ى

َتۡتُكُم قُۡل ﴿ األنعام
َ
ۡو أ

َ
ِ أ َُٰكۡم َعَذاُب ٱَّللذ تَى

َ
رََءۡيتَُكۡم إِۡن أ

َ
أ

ِ تَۡدُعوَن إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقَِي  َغۡيَ ٱَّللذ
َ
اَعُة أ  ﴾ٱلسذ

36 315 

ِن ﴿ األنعام ء  َما َعلَۡيَك مِۡن ِحَسابِهِم م  ، 361، 63 53 ﴾ ََشۡ
353 

ُٓۗ َلذ يُ  ُُكذ َعۡدل   ِإَون َتۡعِدۡل  ﴿ األنعام  335، 15 66 ﴾  ۡؤَخۡذ مِۡنَها
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ِ ٱلَۡعَٰلَِمَي ﴿ األنعام مِۡرنَا لِنُۡسلَِم لَِرب 
ُ
قِيُمواْ ٧١َوأ

َ
ۡن أ

َ
َوأ

لَوَٰةَ  ۚۡ ٱلصذ  ﴾َوٱتذُقوهُ
68-

63 
338 
 

ۚۡ  ﴿ األنعام  61 63 ﴾َوَيوَۡم َيُقوُل ُكن َفَيُكوُنۚۡ قَۡوَُلُ ٱۡۡلَقُّ

نَزلَۡنَُٰه ُمَباَرك  ﴿ األنعام
َ
 313، 13 33 ﴾ َوَهََٰذا كَِتٌَٰب أ

ا ُكنتُۡم ﴿ األنعام َع بَيَۡنُكۡم َوَضلذ َعنُكم مذ لََقد تذَقطذ
 ﴾تَزُۡعُموَن 

33 333 ،
338 ،313 

لۡعَِها قِۡنَوان  َدانَِية  َومَِن ٱنلذۡخِل مِن  ﴿ األنعام ََ ﴾ 33 61 

نذ ﴿ األنعام ََكَٓء ٱۡلِ ِ ُُشَ  311، 883 866 ﴾وََجَعلُواْ َّلِلذ

ا يَِصُفونَ َوتََعَٰ  ﴿   316، 16 866 ﴾ َِلَٰ َعمذ

َٰ يَُكوُن ََلُۥ َودَل  ﴿ األنعام ّنذ
َ
ۡرِض  أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  316، 16 868 ﴾ بَِديُع ٱلسذ

َكَِِٰبَ ُُمۡرِمِيَها ﴿ األنعام
َ
ِ قَۡرَيٍة أ

َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنا ِِف ُُك 
 ُۖ  ﴾ ِۡلَۡمُكُرواْ فِيَها

833 883 ،
363 ،313 

ِنَ  َوَكَذَٰلَِك َزيذَن لَِكثِي  ﴿ األنعام ۡ ٱ م   َل َقتۡ  كِيَ ُمۡۡشِ ل
وۡ 

َ
ٓ  َلَِٰدهِمۡ أ ََك  ﴾ ؤُُهمۡ ُُشَ

836 333 

ْ ﴿  األنعام ِيَن َقَتلُوٓا ۡوَلََٰدُهۡم َسَفَهۢا قَۡد َخِْسَ ٱَّلذ
َ
 أ

 ﴾ ِعلۡم  بَِغۡيِ 
836 833 

نَۡعَِٰم َۡحُولَة  ﴿  األنعام
َ
ۚۡ  َوفَرۡش   َومَِن ٱۡۡل ۡزَوَٰج    ١٤٢ا

َ
 ثََمَٰنِيََة أ

 ِۗ ِن ٱثۡنَۡيِ َومَِن ٱلَۡمۡعزِ ٱثۡنَۡيِ
ۡ
أ َِن ٱلضذ  ﴾م 

833-
833 

868 ،
318 ،315 

ٓ إَِلذ َما َوِمَن ٱۡۡلََقرِ َوٱۡلَغنَِم َحرذۡمَنا َعلَۡيهِۡم  ﴿ األنعام ُشُحوَمُهَما
ۡو َما ٱۡختَلََط بَِعۡظم ۚ 

َ
وِ ٱۡۡلََوايَآ أ

َ
 ﴾ َۡحَلَۡت ُظُهورُُهَمآ أ

831 315 

آئَِفتَۡيِ مِن َقۡبلِنَا أ﴿ األنعام ََ  َٰ نزَِل ٱلِۡكَتَُٰب لََعَ
ُ
 313، 833 851 ﴾َۚن َتُقولُوٓاْ إِنذَمآ أ
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ُسَنا ﴿ األعراف
ۡ
ۡهلَۡكَنََٰها فََجآَءَها بَأ

َ
ِن قَۡرَيٍة أ َوَكم م 

ۡو ُهۡم قَآئِلُونَ 
َ
 ﴾بََيًَٰتا أ

3 853 ،338 

ن قَالُٓواْ ﴿ األعراف
َ
ٓ أ ُسنَآ إَِلذ

ۡ
َُٰهۡم إِۡذ َجآَءُهم بَأ  363، 835 5 ﴾َفَما ََكَن َدۡعَوى

ا تَۡشُكُروَن قَلِيل   ﴿ األعراف  331 86 ﴾ مذ

يِۡديهِۡم َومِۡن َخلۡفِهِۡم ﴿ األعراف
َ
ِۢن َبۡيِ أ ُثمذ ٓأَلتِيَنذُهم م 

يَۡمَٰنِهِۡم وََعن َشَمآئِلِهِۡمُۖ 
َ
 ﴾وََعۡن أ

86 336 

نذ  ﴿ األعراف
َ
ۡمََل

َ
ذَمن تَبَِعَك مِۡنُهۡم  َۡل  383 81 ﴾ل

ۥٓ  ﴿ األعراف ٍَٰه َغۡيُهُ ِۡن إَِل  353، 863 53 ﴾ َما لَُكم م 

ء  ﴿ األعراف ِ ََشۡ
لَۡواِح مِن ُُك 

َ
وِۡعَظة   َوَكتَبۡنَا ََلُۥ ِِف ٱۡۡل  885 835 ﴾َوَتۡفِصيل   مذ

َمم  ﴿ األعراف
ُ
ا أ ًَ ۡسَبا

َ
ةَ أ ۡعَنَُٰهُم ٱثۡنََِتۡ َعۡۡشَ ۚۡ َوَقطذ ، 383، 813 816 ﴾ا

356 ،355 

َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل ٱلَُۡكِۡب إِن َُتِۡمۡل َعلَۡيهِ يَلَۡهۡث  ﴿ األعراف
ۡكُه يَلَۡهۚث  ۡو َتَۡتُ

َ
 ﴾أ

861 853 

ۡخرََجَك َربَُّك ﴿ األنفال
َ
ِ َكَمآ أ ، 333، 356 5 ﴾مِۢن بَيۡتَِك بِٱۡۡلَق 

316 
ۡعَناقِ  ﴿ األنفال

َ
 361، 835 83 ﴾ فَٱۡۡضُِبواْ فَۡوَق ٱۡۡل

نتُۡم قَلِيل  ﴿ األنفال
َ
ۡرِض  َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ أ

َ
ۡستَۡضَعُفوَن ِِف ٱۡۡل  381 31 ﴾مُّ

ء  ﴿ األنفال ِن ََشۡ نذَما َغنِۡمُتم م 
َ
نذ  َوٱۡعلَُمٓواْ أ

َ
ِ فَأ َّلِلذ

 ﴾ ُُخَُسُهۥ َولِلرذُسولِ 
38 33 ،385 ،

351 

ِ  إِن ﴿ األنفال  833 38 ﴾ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّللذ

َٰرِهِم َوََل ﴿ األنفال ِيَن َخرَُجواْ مِن دَِي تَُكونُواْ َكٱَّلذ
 ﴾آَء ٱنلذاِس ا َورِئَ َبَطر  

36 833 
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َِن ٱ بََرآَءة  ﴿ التوبة ِ م   68 8 ﴾َّللذ

َ بَرِٓيء  أ ﴿ التوبة َِن ٱلُۡمۡۡشِكَِي  َۚنذ ٱَّللذ ۚۥۡ م   863 3 ﴾ َورَُسوَُلُ

َٰن  ﴿ التوبة َذ
َ
َِن ٱ َوأ ِ َورَُسوَِلِۦٓ إَِل م  ٱنلذاِس يَوَۡم َّللذ

ۡكَِبِ 
َ
 ﴾ٱۡۡلَج ِ ٱۡۡل

3 863 

َة َوََل  ﴿  التوبة َهَب َوٱلۡفِضذ وَن ٱَّلذ ِيَن يَۡكَِنُ َوٱَّلذ
ِۡلم  

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ ِ فَبَۡش   ﴾ يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

33 366 

ِ ٱۡثَنا َعَۡشَ ﴿ التوبة ُهورِ ِعنَد ٱَّللذ ةَ ٱلشُّ ا َشۡهر   إِنذ ِعدذ
ِ كَِتَِٰب ٱِِف   ﴾َّللذ

31 35 ،318 ،
313 

ن ُتۡقَبَل مِۡنُهۡم َنَفَقَٰتُُهۡم ﴿ التوبة
َ
 881 53 ﴾َوَما َمَنَعُهۡم أ

ۡخَبارُِكۡمۚۡ  ﴿ التوبة
َ
ُ مِۡن أ نَا ٱَّللذ

َ
 318، 886 33 ﴾قَۡد َنبذأ

َُذواْ َمۡسِجد  ﴿ التوبة ِيَن ٱَّتذ ار  َوٱَّلذ  358، 833 866 ﴾ا ا ِۡضَ

َس لََعَ ٱَلذۡقَوىَٰ ﴿ التوبة ِ س 
ُ
ذَمۡسِجٌد أ ِل ل وذ

َ
 مِۡن أ

 ﴾يَۡوٍم 
861 353 ،

353 ،313 

ِۡنُهۡم  مِۢن َبۡعِد َما ََكَد يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيق   ﴿ التوبة  33 886 ﴾م 

وَۡحۡيَنآ إَِلَٰ رَُجل  ﴿ يونس
َ
ۡن أ

َ
َكاَن لِلنذاِس َعَجًبا أ

َ
 أ

نِذرِ ٱنلذاَس 
َ
ۡن أ

َ
ِۡنُهۡم أ  ﴾م 

3 36 ،316 ،
363 

 361 83 ﴾نِلَنُظَر َكۡيَف َتۡعَملُوَن  ﴿ يونس

نَت بُِمۡؤمِن  ﴿ يوسف
َ
َا َولَۡو ُكنذا َصَِٰدقَِي  َوَمآ أ  363 86 ﴾نلذ

 336، 833 31 ﴾ إِن ََكَن قَِميُصُهۥ قُدذ مِن ُقُبل  ﴿ يوسف

ۡم َهۡل ﴿ الرعد
َ
ۡعََمَٰ َوٱۡۡلَِصُي أ

َ
قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱۡۡل

 ُۗ لَُمَُٰت َوٱنلُّوُر  ﴾تَۡسَتوِي ٱلظُّ
81 336 
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ِن َقۡبُل  ﴿ إبراهيم قَۡسۡمُتم م 
َ
َو لَۡم تَُكونُٓواْ أ

َ
 833 33 ﴾ أ

ِ ﴿ النحل ۡمُر ٱَّللذ
َ
ََتَٰٓ أ

َ
 336 8 ﴾أ

ۡرِض مِن َدٓابذة   ُۤدُجۡسَي َوِۤهَّلِل﴿ النحل
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو  333 33 ﴾ َما ِِف ٱلسذ

ِن ن ِۡعَمة   َوَما﴿ النحل ُِۖ فَِمَن ٱ بُِكم م   33 53 ﴾ َّللذ

ۡقَرُب  ﴿ النحل
َ
ۡو ُهَو أ

َ
اَعةِ إَِلذ َُكَۡمِح ٱۡۡلََِصِ أ ۡمُر ٱلسذ

َ
 313 66 ﴾ۚۡ َوَمآ أ

َِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم إَِل ﴿ اإلسراء قَۡصا م 
َ
 355 8 ﴾ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡل

ۚۡ  ﴿ اإلسراء  363 1 ﴾ِإَوۡن ُعدتُّۡم ُعۡدنَا

ََٰفَك إَِلذ قَلِيل  ِإَوذ   ﴿ اإلسراء  366 61 ﴾ ا َلذ يَلَۡبُثوَن ِخَل

ۡعَمًَٰل  ﴿ الكهف
َ
ۡخَْسِيَن أ

َ
 813 863 ﴾بِٱۡۡل

 مِنۡ َوٱۡذُكۡر ِِف ٱلِۡكَتَِٰب َمۡرَيَم إِذِ ٱنتََبَذۡت ﴿ مريم
ۡهلَِها  

َ
 ﴾أ

81 385 

ۡو ََيََۡش ۡلذ ِن   َفُقوََل ََلُۥ قَۡوَل  ﴿ طه
َ
ُر أ  315 33 ﴾ا لذَعلذُهۥ َيَتَذكذ

 383 35 ﴾ بِيذة  َغرۡ  َوََل  قِيذة  َُشۡ  َلذ ﴿ النور

بُوُكم بَِما َتُقولُوَن ﴿ الفرقان  313 83 ﴾َفَقۡد َكذذ

ة  فَلَۡو ﴿ الشعراء نذ نَلَا َكرذ
َ
 363 863 ﴾ۡؤمِنَِي َفَنُكوَن مَِن ٱلۡمُ  أ

ن قَالُٓواْ ﴿ النمل
َ
ٓ أ  363، 831 51 ﴾َفَما ََكَن َجَواَب قَۡومِهِۦٓ إَِلذ

ِ  ﴿ النمل  831 11 ﴾ُصۡنَع ٱَّللذ

 333 6 ﴾فَإَِذا ِخۡفِت َعلَۡيهِ ﴿ القصص

ۡمُر مِن َقۡبُل َوِمۢن َبۡعُدۚۡ  ﴿ الروم
َ
ِ ٱۡۡل ، 353 3 ﴾َّلِلذ

336 ،353 
ََٰذا يَوُۡم ٱۡۡلَۡعِث  ﴿ الروم  313 51 ﴾فََه
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ٓ  ﴿ سبأ َما ِضلُّ  فَإِنذ
َ
َٰ  أ   336 56 ﴾ َِس  َنفۡ  لََعَ

 َوَما مِنذآ إَِلذ ََلُۥ َمَقام  ﴿ الصافات
ۡعلُوم    ﴾مذ

813 11 ،336 ،
316 

ََلَت ِحَي َمَناص   ﴿ ص  318 3 ﴾ وذ

ِن ٱۡمُشواْ ﴿ ص
َ
 مِۡنُهۡم أ

ُ
 361 1 ﴾َوٱنَطلََق ٱلَۡمََل

ۡحَزاِب ﴿ ص
َ
َِن ٱۡۡل ا ُهَنالَِك َمۡهُزوم  م   385، 16 88 ﴾ُجند  مذ

بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُوح  ﴿ ص ۡوتَادِ  َكذذ
َ
 816 83 ﴾وَََعد  َوفِرَۡعۡوُن ُذو ٱۡۡل

ۡصَحَُٰب ۡل ﴿ ص
َ
ۡحَزاُب   َ َوَثُموُد َوقَۡوُم لُوط  َوأ

َ
ْوَلَٰٓئَِك ٱۡۡل

ُ
 816 83 ﴾ۡيَكةِۚ أ

ِنذا َووََهۡبَنا ﴿ ص َعُهۡم رَۡۡحَة  م  ۡهلَُهۥ َومِۡثلَُهم مذ
َ
ۥٓ أ ََلُ

لۡ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
 ﴾ َبَٰبِ َوذِۡكَرىَٰ ِۡل

33 833 

نُتۡم ََل َمرَۡحَبۢا بُِكۡمُۖ  ﴿ ص
َ
 33 16 ﴾ بَۡل أ

ا َقۡبَضتُُهۥ يَوَۡم ٱلۡقَِيََٰمةِ  ﴿ الزمر ۡرُض َۡجِيع 
َ
 363، 851 16 ﴾َوٱۡۡل

َٰٓ إَِذا َجآُءوَها  ﴿ الزمر  383 68 ﴾َحِتذ

ۢنِب َوقَابِِل ٱَلذوِۡب َشِديِد ٱلۡعَِقاِب ﴿ غافر ََغفِرِ ٱَّلذ
ۡوِل    ﴾ذِي ٱلطذ

3 863 ،335 

ى ﴿ غافر نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزِفَةِ إِذِ ٱلُۡقلُوُب دَلَ
َ
َوأ

 ﴾ٱۡۡلََناِجرِ َكَِٰظِمَيۚۡ 
81 851 ،333 

ِي ﴿ غافر ُ ٱَّلذ ْ مِۡنَها َومِۡنَها ٱَّللذ َكبُوا ََٰم لََِتۡ نَۡع
َ
َجَعَل لَُكُم ٱۡۡل

ُكلُوَن 
ۡ
ْ َعلَۡيَها  ٧٩تَأ َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َوَِلَۡبلُُغوا

 ﴾َحاَجة  ِِف ُصُدورُِكۡم وََعلَۡيَها َولََعَ ٱلُۡفلِۡك ُُتَۡملُونَ 

63-
16 

318 

آئِلَِي  ﴿ فصلت يذام  َسَوآء  ل ِلسذ
َ
ۡربََعةِ أ

َ
ََٰتَها ِِفٓ أ قَۡو

َ
َر فِيَهآ أ  861 86 ﴾َوقَدذ
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يِۡديهِۡم َومِۡن ﴿ فصلت
َ
إِۡذ َجآَءۡتُهُم ٱلرُُّسُل مِۢن َبۡيِ أ

 ُۖ َ َلذ َتۡعُبُدٓواْ إَِلذ ٱَّللذ
َ
 ﴾َخلۡفِهِۡم أ

83 366 ،311 

ا َثُموُد َفَهَديۡ ﴿ فصلت مذ
َ
 368 86 ﴾َنَُٰهۡم َوأ

َلذ ََّتَافُواْ َوََل َُتَۡزنُواْ  ﴿ فصلت
َ
ُل َعلَۡيهُِم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ  318 36 ﴾تَتَََنذ

ُعوَن  ﴿ فصلت  853 38 ﴾َولَُكۡم فِيَها َما تَدذ

ِۡن َغُفور  رذِحيم  ﴿ فصلت  853 33 ﴾نُُزَل  م 

ا فَلِنَۡفِسهۖۦُِ ﴿ فصلت ۡن َعِمَل َصَٰلِح   68 31 ﴾ مذ

عِيِ  ﴿ الشورى ، 363، 18 6 ﴾فَرِيق  ِِف ٱۡلَنذةِ َوفَرِيق  ِِف ٱلسذ
333 ،351 

ِٓي ﴿ الشورى ا َوٱَّلذ َٰ بِهِۦ نُوح  ِيِن َما َوَّصذ َِن ٱدل  َع لَُكم م  َُشَ
ۡينَا بِهِۦٓ إِبۡ  وَۡحۡينَآ إَِۡلَۡك َوَما َوصذ

َ
ُۖ أ  َرَٰهِيَم َوُموََسَٰ وَِعيََسَٰٓ

قِيُمواْ 
َ
ۡن أ

َ
ْ أ ِيَن َوََل َتَتَفرذقُوا  ﴾فِيهِۚ   ٱدل 

83 361 ،315 

يِۡديُكۡم ﴿ الشورى
َ
ِصيبَة  فَبَِما َكَسبَۡت أ ِن مُّ َصَٰبَُكم م 

َ
 383 36 ﴾َوَمآ أ

 ﴿ الشورى
ۡ
ِيحَ ٱ ِكنِ يُسۡ  إِن يََشأ َٰ  َرَواكِدَ  نَ لَلۡ َفيَظۡ  لر  ِ َظهۡ  لََعَ  331، 333 33 ﴾ ۦٓۚۡ رِه

ۡو مِن َوَرآي   َوَما ََكَن لِبََۡشٍ ﴿ الشورى
َ
ُ إَِلذ وَۡحًيا أ ن يَُكل َِمُه ٱَّللذ

َ
 أ

ۡو يُرِۡسَل رَُسوَل  َفيُوِِحَ بِإِۡذنِهِۦ َما يََشآءُ 
َ
 ﴾ ِۚۚۡحَجاٍب أ

58 361 ،313 

ن ُكنُتۡم ﴿ الزخرف
َ
ِۡكَر َصۡفًحا أ َفَنَۡضُِب َعنُكُم ٱَّل 

َ
أ

ْۡسِفَِي  ا مُّ  ﴾قَۡوم 
5 831 

بِيهِ َوقَۡومِهِۦٓ إِنذِِن بََرآء  ِإَوۡذ قَاَل ﴿ الزخرف
َ
َٰهِيُم ِۡل إِبَۡر

ا َتۡعُبُدوَن  ِمذ ِي َفَطَرِِن اِِم   ﴾ َلذ ٱَّلذ
31-

36 
838 ،315 

لَۡمُتۡم ﴿ الزخرف  385 33 ﴾َولَن يَنَفَعُكُم ٱۡۡلَۡوَم إِذ ظذ

نتُۡم ﴿ الزحرف
َ
 ٦٨َُتَۡزنُوَن َيَٰعِبَادِ ََل َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱۡۡلَۡوَم َوََلٓ أ

ِيَن َءاَمنُواْ أَِب َٰتِنَا َوََكنُواٱَّلذ  ﴾لِِمَي ُمسۡ  َي
11-

13 
813 ،356 



 الفهارس العامة/ فهرس اآليات القرآنية

403 

  363 86 ﴾ وََجآَءُهۡم رَُسول  َكرِيمٌ  ﴿ الدخان

ُِۖ إِّن ِ لَُكۡم رَُسوٌل ﴿ الدخان ٓواْ إَِلذ ِعَباَد ٱَّللذ دُّ
َ
ۡن أ

َ
أ

مِي  
َ
ُِۖ  ١٨أ ن َلذ َتۡعلُواْ لََعَ ٱَّللذ

َ
 ﴾َوأ

81-
83 

361 ،366 

ۡوَرثَۡنََٰها قَۡومً ﴿ الدخان
َ
  356، 351 31 ﴾ا َءاَخرِيَن َكَذَٰلَِكُۖ َوأ

ۡوِل  َشۡي ﴿ الدخان ا َوََل ُهۡم     يَۡوَم ََل ُيۡغِِن َمۡوًِل َعن مذ
وَن  ۚۡ  ٤١يُنَِصُ ُ  ﴾إَِلذ َمن رذِحَم ٱَّللذ

38-
33 

833 

وَِلَٰ  ﴿ الدخان
ُ
 836 51 ﴾ََل يَُذوقُوَن فِيَها ٱلَۡموَۡت إَِلذ ٱلَۡمۡوتََة ٱۡۡل

ُۖ  ﴿ الجاثية ن لذۡم يَۡسَمۡعَها
َ
 311 1 ﴾َكأ

ِ ﴿ الجاثية ي  ْ ٱلسذ ِيَن ٱۡجََتَُحوا ۡم َحِسَب ٱَّلذ
َ
َۡعلَُهۡم   َ أ َذ ن 

َ
اِت أ

ۡيَاُهۡم  َٰلَِحَِٰت َسَوآء  ُّمذ ْ ٱلصذ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمنُوا َكٱَّلذ
 ﴾َوَمَماُتُهۡمۚۡ 

38 863 

ن قَالُواْ ﴿ الجاثية
َ
ٓ أ َتُهۡم إَِلذ ا ََكَن ُحجذ  363، 831 35 ﴾مذ

ق  ل َِسانًا َعَربِي  ا ﴿ األحقاف ِ َصد   816 83 ﴾َوَهََٰذا كَِتَٰب  مُّ

َُٰكۡم فِيهِ ﴿ األحقاف نذ كذ َُٰهۡم فِيَمآ إِن مذ نذ  333 31 ﴾َولََقۡد َمكذ

 383 8 ﴾َوٱنلذۡجِم إَِذا َهَوىَٰ ﴿ النجم

ِعنَدهُۥ ِعلُۡم ٱلَۡغۡيِب َفُهَو يََرىَٰٓ ﴿ النجم
َ
 863 35 ﴾ أ

  383 33 ﴾ َكرِيمٍ  َوََل  بَارِد   َلذ ﴿ الواقعة

ُْۖ  ﴿ الحشر ُ مِۡن َحيُۡث لَۡم َُيۡتَِسُبوا َُٰهُم ٱَّللذ تَى
َ
 331 3 ﴾ فَأ

نذُهَما ِِف ٱنلذارِ ﴿ الحشر
َ
َٰقَِبَتُهَمآ أ  363، 831 86 ﴾فَََكَن َع

لَوَٰةِ مِن يَوِۡم ٱۡلُُمَعةِ ﴿ الجمعة  353، 383 3 ﴾إَِذا نُودَِي لِلصذ

ٓواْ إَِۡلَۡها ﴿ الجمعة ۡو لَۡهًوا ٱنَفضُّ
َ
ۡواْ تَِجََٰرةً أ

َ
 383 88 ﴾ِإَوَذا َرأ
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 333 3 ﴾ُهُم ٱلَۡعُدوُّ فَٱۡحَذرُۡهۡمۚۡ  ﴿ المنافقون

ُكن  ﴿ المنافقون
َ
َق َوأ دذ صذ

َ
  338 86 ﴾فَأ

ۡرَضَٰ ﴿ المزمل ن َسَيُكوُن مِنُكم مذ
َ
 316 36 ﴾َعلَِم أ

ۡمُس ﴿ القيامة  386 3 ﴾ َوٱلَۡقَمرُ وَُۡجَِع ٱلشذ

ا ﴿ اإلنسان ۡو َكُفور 
َ
 313 33 ﴾ َوََل تُِطۡع مِۡنُهۡم َءاثًِما أ

َٰٓ ﴿ عبس َّكذ  315 3 ﴾َوَما يُۡدرِيَك لََعلذُهۥ يَزذ

َٰلَِكُۖ ﴿ الجن  336، 11 88 ﴾َوِمنذا ُدوَن َذ

ٱلَۡعرِۡش ٱلَۡمِجيُد  ُذو  ١٤وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلَۡوُدوُد ﴿ البروج
ال  ل َِما يُرِيُد  ١٥  ﴾َفعذ

83-
81 

833 

ۡخَبارََها ﴿ الزلزلة
َ
ُث أ ِ  385 3 ﴾يَۡوَمئِذ  ُُتَد 

َحُدۢ ﴿ اإلخالص
َ
ُۥ ُكُفًوا أ  33 3 ﴾َولَۡم يَُكن َلذ
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 فهرس الشعر
 الصفحة قائله آخر البيت أول البيت

   440، 413، 403، 91 حسان بن ثابت وَماء   كَأن  
 439، 423، 66 موسى بن جابر احلنفي احلاطب ِمن ْه م
 100 ضابئ الربمجي َلَغرِيب   َفَمنْ 
 109 الكميت وحتِسب   بأي  
 163 حلارث بن كلدةا َأَصاب وا   فما

 132 بال نسبة من َعَجبِ  فاليوم
 241 أبو األسود الدؤيل بِثَ ق وب أََذاعَ 
 292 جلاِبر بِن َرْأالن، وقيل: إلياس بن األرت اخل ط وب   ي  َرجِّي
 426 ملتنيبا النسب مبارك

 190 بال نسبة َعَدَدا آل  الز بري
 193 األبيوردي الرَّْندِ  َوَتْصب و

ِلدي أال أي َُّهَذا  243 طرفة بن العبد ُم 
 233 جرير بعد اد َماَذا
 233 جرير أْوالدي َكان وا

عوف بن األحوص، وقيل: ملضرس  َيْسَتِعري ها َفالَ َتْسألِيِن 
 األسدي

26 

 211 الفرزدق تَ ْوغريِ  َدسَّتْ 
 426 خلنساءا نار أغر

 423 بال نسبة َكابر فتذاكروا
 190 بال نسبة قَ ْعَقع وا ِمَن الن ََّفرِ 

 30 الزُمشري كالشايف إن
 100 قيس بن اخلطيم ُم َْتِلف       ََنْن  
 424 الفرزدق الصََّيارِيفِ  تَ ْنِفي
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 99 بشر بن أيب خازم شقاق   وإال
 432، 136 يزيد احلمريي طليق   َعَدسْ 

 192 أيب سفيان معاوية بن وإبراق ن  ال ذينإ
 472 أبو طالب الرقي أزرق وكأن

 114 عمر بن أيب ربيعة َأْسَهاَل   فَ َواِعِديهِ 
 164 ي  النجم العجلأبو  ونَ ْهَشلِ  تَ بَ قََّلتْ 
 441، 169 رجل من بن عامر َنواِفل هْ  ويوم  

         191 محيد بن األرقط، رؤبة مأكول ولعبت
 212 يعفراألسود بن  يَ ْفَعلِ  أال َهلْ 
 427 الكميت َواَل َغَملْ  وَقدْ 

 26 مشري بن احلارث الضيب  الطَّعاَما فق ْلت  
 26 مشري بن احلارث الضيب َظاَلَما أَتَ ْوا

 440، 33 الفرزدق ِكرَام   َفَكْيفَ 
 290 جؤية ساعدة بن َنَدمِ  يا ليت

 429 َعْبَدَة بن الطبيب تَ َهدََّما فما
 431، 442، 210 سلمى زهري بن أيب َحرِم   وإن
 431، 263 ابن صرمي اليشكري السََّلمْ  ويوما  

م بَرانِ  فكأَّنَّ  97 بصردر للدَّ
 173 الفرزدق يْلَتِقيانِ  إََل اللِ 
 233 لعباس بن األحنفا خ رَاَسانَا قالوا
 424 بال نسبة صدورِها ََت رُّ 

 441، 134 علس بن ملسيبا َيْدرِي َنَصفَ 
 240 ذو الرمة َنْصِلي وِإنْ 
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 فهرس األمثال واألقوال
 

 الصفحة   المثل أو القول م
 333، 28 فاه إىل في  1
 67 الليلة اهلالل 8
 67 اليوم مخر وغداً أمر 3
 33 ليس خلق اهلل مثله 3
 335، 108 َسْوداَء ََتَْرًة، وال بَيضاَء َشْحَمةً  ما كل   5
 111 الكالب على البقر 7
 132 اللهم عبَدك ارمحه 6
 180 حامت اجلود، ورجل صدق 2
 335، 153 كلمته فوه إىل في  3

 155 آتيك وإن مل تكرمين آتيك إن تأتين وإن مل تأتين 10 
 157 ألضربنه إن ذهب وإن مكث 11
 137 اهلل أشعر منه ليس خلق 18

 337، 132 السمن منوان بدرهم 13 
 837 مره حيفرها 13 
 833 ال آلوك نصحاً وال آلوك جهداً  15 
 837 ما تنبت يالً قلمررنا بأرض  17 
 333 أجناؤها أبناؤها 16 
 337 أكلوين الرباغيث 12 

 



 الفهارس العامة/ فهرس املصادر واملراجع

408 

 فهرس المصادر والمراجع
 أواًل: المطبوعات:

 القرآن الكريم

عبد  الطيفدب  ديب بك  ادر الي فد     ائتالف النصرة في اختتالف حاتاة الكوفتا والبصترة: -1
 م.2002 -ه1221  2لبنان  ط -طارق اجلناك  عامل الاتب   ريوت حتقفق: د.

 .م2002 -هد1221  دار ا يب حيم  1  طب و اليفب حمم  ص يق خان :أبجد العلوم -2
 -ماتبددة اجنددا ل   : كمددام مصديف   حتقفدقب ددو عطدل القدداا  ل اعفددق  ديب القا دد  :اإلتبتا  -1

 )د.ت(.  مصر – ةالقاهر 
الد مفاطل،  بمحد   ديب حممد   ديب بمحد   :إتااف فضتال  البرتر فتي القترا ات اةربعتا عرتر -2

  1  طلبنددددان –دار الاتددددب العطمفددددة   : بنددددر مهددددرة  حتقفددددقشددددهاد الدددد ييب النددددهري  البنددددا 
   .م2002  - ه1222

رجدب    حتقفدق:ب و حفان حمم   يب يو ب األن لسدل :ارتراف الضرب من لسان العرب -5
 -هددد 1211  1  طماتبددة اجنددا ل  القدداهرة  مراجعددة: رمنددان عبدد  التددواد  عثمددان حممدد 

 .م1991
   رهدان الد ييب ل دراهف   ديب حممد   ديب ودف  اجلو يدة :إرشاد السالك إلى حل ألفيا ابتن مالتك -2

هدد 1121  1  طالريدا  –بضدوا  السدطب   : د. حمم   يب عدو   ديب حممد  السدهطلحتقفق
 م.1952 -

ب دو السدعود العمداد  حممد   ديب حممد   ديب  :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -2
 . ريوت –الرتاث العرك دار لحفا    مصيف 

عطددل  دديب حممدد  النرددو  ايددرو   حتقفددق: عبدد  املعدد  املطددوحل    اةزهيتتا فتتي علتتم الاتتروف: -1
 م.1991 –ه 1211  2ميبوعات جممع الطغة العر فة   منق  ط

: حممددد   ا دددق   حتقفددقب دددو القا دد  حممدددود  دديب عمدددرو  الي نددر  جدددار اه: أستتاس البال تتتا -9
 . م1991 -هد 1219  1  طلبنان –العطمفة   ريوت دار الاتب   عفون السود
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ب دو  ادر عبد  القداهر  ديب عبد  الدرمحيب  ديب حممد  الفار دل  :أسرار البال ا فتى علتم البيتان -10
  1دار الاتدب العطمفدة   دريوت  ط حتقفدق: عبد  ايمفد  هند او   األصق  اجلرجدا  الد ار 

 .م2001 -هد 1222

د. حممد   قفدق:حت  اينفل (رِيا   َاَدهدددد )حمم  النهري  د عب  الطيفب  يب :أسما  الكتب -11
 . م1911-هد1201  1  طدمنق/  ورية -دار الفار   التو ل

عبددد  : حتقفدددق  ب دددو  ادددر حممددد   ددديب السدددر  املعدددرو   دددا يب السدددرا  :اةصتتتوي فتتتي الناتتتو -12
 )د.ت(.   ريوت –مؤ سة الر الة  لبنان   ايس  الفتطل

  ل راهف   يب حمم   يب عر ناه عصام ال ييب اينفدل :العلوم اةطوي شرح تلخيص مفتاح -11
 )د.ت(.  لبنان –دار الاتب العطمفة   ريوت   : عب  ايمف  هن او حتقفق

 ب ددو عبدد  اه  ايسدد   دديب بمحدد   دديب خالويدد   حتقفددق:  إعتتراب القتترا ات الستتبع وعللهتتا: -12
 م.1992-ه1211  1القاهرة  ط -د. عب  الرمحيب العثفم   ماتبة اجنا ل

دداس بمحدد   دديب حممدد   دديب ل اعفددق املددراد  النرددو  :إعتتراب القتترآن -15 عطددق   ب ددو جعفددر النسرس
  مننورات حمم  عطل  فنون  دار الاتب العطمفة   ريوت  عب  املنع  خطفق ل راهف  عطف :
 هد1221  1ط
 ب ددددددو البقددددددا   عبدددددد  اه  دددددديب ايسدددددد  العادددددد    حتقفددددددق:  إعتتتتتتراب القتتتتتترا ات الرتتتتتتوا : -12

 م.2001 -ه1222  1مصر  ط -د. عب  ايمف  السف  حمم   املاتبة األ هرية لطرتاث
 .م2002دار العط  لطمالي   مايو   اليركطل خري ال ييب: اةعالم -12

   ب و ال كدات عبد  الدرمحيب كمدام الد ييب  ديب حممد  األنبدار  :اإل راب في جدي اإلعراب -11
 م. 1952 –ه 1122األفغا   ميبعة اجلامعة السورية   : عف قفقحت
ب و عطل ايسيب  يب بمح  الفار ل  حتقفق: د. عب اه  يب عمر ايدا  ل دراهف     :اإل فاي  -19

  م.2001 -ه1222اجملمع الثقايف  ب وظيب  اإلمارات  
جد ة   –د: عب  ايمف  مصيف  السف   دار البفان العدرك  اةفعاي في القرآن الكريم: -20

 م.1912 –ه 1202  1ط

  عبدد  الددرمحيب  دديب بك  اددر  جددالم الدد ييب السددفوطل :االقتتتراح فتتي أصتتوي الناتتو وجدلتت  -21
 م.    1919 - 1209  1: د.حممود فجام  دار القط   دمنق  طقفقحت
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ضفا  ال ييب ب و السعادات هبة اه  يب عطل  يب محية  املعرو   ا يب  :أمالي ابن الرجري -22
 -هددد 1211  1  طماتبددة اجنددا ل  القدداهرة  حممددود حممدد  اليندداحل د. :حتقفددق  النددجر 
 .م1991

 : حتقفددق  ب ددو عمددرو اددام الدد ييب عثمددان  دديب عمددر  ا دديب اياجددب :أمتتالي ابتتن الااجتتب -21
 -هدددد 1209   دددريوت –األردن  دار اجلفدددق  -دار عمدددار   فخدددر صددداا  دددطفمان وددد ارةد. 

 .م1919
النددددريب املرعندددد  عطددددل  دددديب ايسدددد   :(أمتتتتالي المرتضتتتتى و تتتترر الفوائتتتتد ودرر القالئتتتتد -22

املو و  العطو   حتقفق: حمم  ب و الفنق ل راهف   دار لحفا  الاتب العر فة )عفسد  البداك 
 م.1952 -هد 1121  1ايطيب وشركاه(  ط

عبد  اجملفد   د.ب و ُعبف  القا    يب  ال،م  يب عبد  اه ايدرو  البغد اد   حتقفدق:  :اةمثاي -25
 .م1910 -هد 1200  1لطرتاث  طويامش  دار املأمون 

اجملطدددر   حسددديب حبندددل .د قفدددق:حت  ا ددديب حجدددر العسدددقال  :إحبتتتا  ال متتتر بابنتتتا  العمتتتر -22
 .م1929 - هد1119  جلنة لحفا  الرتاث اإل المل  مصر -األعط  لطنئون اإل المفة 

حتقفدق:   اام ال ييب ب و ايسديب عطدل  ديب يو دب القفيدل :إحباه الرواة على أحباه النااة -22
 دريوت   –القاهرة  ومؤ سة الاتب الثقاففة  -م  ب و الفنق ل راهف   دار الفار العرك حم
  .م1912 -هد  1202  1ط
جمطددر داةددرة   عبدد  الددرمحيب  دديب لدد  املعطمددل و ددريه قفددق:السددمعا  املددرو    حت :اةحستتاب -21

 .م1922 -هد 1112  1  طاملعار  العثمانفة  حف ر آ اد
 ب دددو ال كدددات  :بتتتين الناتتتويين البصتتتريين والكتتتوفييناإلحصتتتاف فتتتي مستتتائل الختتتالف  -29

 .م2001 -هد1222   1  طاملاتبة العصرية  كمام ال ييب األنبار 

ناصدددر الددد ييب ب دددو  دددعف  عبددد  اه  ددديب عمدددر  ددديب حممددد   :أحتتتوار التنزيتتتل وأستتترار التاويتتتل -10
 –النددددريا   البفندددداو   حتقفددددق: حممدددد  عبدددد  الددددرمحيب املرعنددددطل  دار لحفددددا  الددددرتاث العددددرك 

   .هد1211 - 1 ريوت  ط
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 ب ددو حممدد  عبددد  اه  دديب يو ددب  ددديب بمحدد   ددديب :أوضتتا المستتتالك إلتتى ألفيتتتا ابتتن مالتتتك -11
عبددد  اه  ادددام الددد ييب  ا ددديب هندددام  حتقفدددق: يو دددب الندددف، حممددد  البقددداعل  دار الفادددر   

 )د.ت(.

ب ددددو القا دددد  حممددددود  دددديب ب  ايسدددديب  دددديب ايسدددد   :إيجتتتتاز البيتتتتان عتتتتن معتتتتاحي القتتتترآن -12
 1  ط ددريوت –دار الغددرد اإل ددالمل   حنفددب  دديب حسدديب القددا ل حتقفددق: د.  النفسددا ور 

 .هد1215 -
هدد 1119  1ط  : د. حسيب شدايلا فرهدود  حتقفقب و عطل الفار ل،  :اإليضاح العضدي -11

 م.1929 -
حممدد   دديب عبدد  الددرمحيب  دديب عمددر  ب ددو املعدداا  جددالم الدد ييب  :اإليضتتاح فتتي علتتوم البال تتا -12

خبيفددب دمنددق  حتقفددق: حممدد  عبدد  املددنع  خفدداجل  دار اجلفددق القدديويا النددافعل  املعددرو  
     ون عاري،.1 ريوت  ط –
  1بمحددد   تدددار عبددد  ايمفددد  عمدددر  عدددامل الاتدددب  ط .د :الباتتتل الل تتتوي عنتتتد العتتترب -15

 م.  2001
: صدد ول   حتقفددقب ددو حفددان حممدد   دديب يو ددب األن لسددل :الباتتر الماتتي  فتتي التفستتير -12

 .هد1220   ريوت –دار الفار   حمم  افق
ب و عثمان  عمرو  يب حبر  يب حمبود الانا   الوال   الطفثل  الندهري  اجلاحـدد   :البخال  -12

 هد.1219  2دار وماتبة ايالم   ريوت  ط
: عبد  اه  ديب عبد  ا سديب   حتقفدقب دو الفد ا  ل اعفدق  ديب عمدر  ديب كثدري :البدايا والنهايا -11

هددد / 1222 ددنة الننددر:   م1992 -هددد 1211  1  طدار هجددر لطيباعددة والننددر  الرتكددل
 .م2001

دار   النددوكا  الفمدداحممدد   دديب عطددل  :البتتدر الطتتالع بمااستتن متتن بعتتد القتترن الستتابع -19
 )د.ت(.   ريوت –املعرفة 

جم  الد ييب ب دو السدعادات املبدار   ديب حممد  الندفبا  اجلدير  ا ديب  :البديع في علم العربيا -20
املمطاة العر فة  -جامعة بم القرى  ماة املارمة   : د. فترل بمح  عطل ال ييب  حتقفقاألثري

 .هد1220  1  طالسعودية
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 : حممددد  قفدددقحت  السدددفوطلجدددالم الددد ييب  :ب يتتتا الوعتتتاة فتتتي طبقتتتات الل تتتويين والناتتتاة -21
 )د.ت(.  لبنان / صف ا -املاتبة العصرية   ب و الفنق ل راهف 

 )د.ت(.مصر   -  دار املعار 9طد.شوول ضفب  البال ا تطور وتاريخ:  -22
رضدل الد ييب ب دو ال كدات  :بهجا الناظرين إلى تراجم المتاخرين من الرتافعيا البتارعين -21

 حممدد   دديب بمحدد   دديب عبدد  اه الغددي  العددامر  النددافعل  ضددبأ الددن  وعطددق عطفدد : ب ددو لدد  
 .م2000 -هد 1221  1لبنان  ط –عب  اه الان ر   دار ا يب حيم   ريوت 

الددد ييب ب دددو العددد م وا ددد   ددديب ُويُطو غدددا السدددودو  اجلمددداا  ب دددو الفددد ا   يددديب :تتتتال التتتتراجم -22
 .م1992-هد 1211  1دمنق  ط –دار القط   حتقفق: حمم  خري رمنان   اينفل

حمم،د   ديب حمم،د   ديب عبد  الدر ،اق  ب دو الفدفب  املطق،دب  :تال العروس من جواهر القاموس -25
 )د.ت(.  دار اي اية  : جمموعة ميب ا قق   حتقفقمبرعن  اليس ف  

  ب دو اليفدب حممد  صد يق خدان :التال المكلل من جتواهر متر ر الطتراز ا ختر واةوي -22
 .م2002 -هد 1221  1  طو ارة األووا  والنؤون اإل المفة  وير

 عمددددر قفددددق:حت  مشددددر الدددد ييب الدددد هيب :تتتتتاريخ اإلستتتتالم ووفيتتتتات المرتتتتاهير واةعتتتتالم -22
 .م1991 -هد 1211  2طالاتاد العرك   ريوت   عب  السالم الت مر   دار 
ب دددو  ادددر بمحددد   ددديب عطدددل  ددديب ثا دددس اجنيفدددب البغددد اد   درا دددة  :تتتتاريخ ب تتتداد و يولتتت  -21

 هد.1212  1 ريوت  ط –وحتقفق: مصيف  عب  القادر عيا  دار الاتب العطمفة 
   ب دددو البقدددا  عبددد  اه  ددديب ايسددد   ددديب عبددد  اه العاددد   التبيتتتان فتتتي إعتتتراب القتتترآن: -29

 )د.ت(.  عفس  الباك ايطيب وشركاه  ميبعة البجاو : عطل حمم  حتقفق
ب دو البقدا  عبد  اه  ديب ايسد   ديب  :التبيين عن مذاهب الناويين البصتريين والكتوفيين -50

هدد 1202  1  طدار الغدرد اإل دالمل  : د. عب  الرمحيب العثفم   حتقفقعب  اه العا  
 .م1912 -
 ييب ب و اجندري ا ديب اجلدير   حممد   ديب حممد  مشر ال :تابير التيسير في القرا ات العرر -51

  1األردن / عمددان  ط - دديب يو ددب  حتقفددق: د. بمحدد  حممدد  مفطددر القندداة  دار الفروددان 
 هد.1221
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)حتريدر املعدا السد ي  وعندوير العقدق اجل يد  مديب عفسدري الاتداد اجملفد (   :التارير والتنوير -52
 .هد1912عونر   –فة لطننر ال ار التونس  حمم  الياهر  يب حمم   يب عاشور التونسل

  ب ددو حفددان حممدد   دديب يو ددب األن لسددل :التتتذييل والتكميتتل فتتي شتترح ستتتاب التستتهيل -51
 )د.ت(.  1  طدار كنو  لشبفطفا  و دمنق  -دار القط    : د. حسيب هن او حتقفق

عطددددل  دددديب حممدددد  النددددريب اجلرجددددا   ضددددبي  وصددددرر  ااعددددة مدددديب العطمددددا   :التعريفتتتتات -52
 م.    1911-هد 1201  1لبنان  ط– إشرا  الناشر  دار الاتب العطمفة  ريوت 

 :  حتقفدددقحممددد   ددديب بك  ادددر  ددديب عمدددر الددد مامفا :تعليتتتل الفرائتتتد علتتتى تستتتهيل الفوائتتتد -55
 .م1911 -هد 1201  1    ون دار ننر  طحمم   يب عب  الرمحيب  يب حمم  املف ى د. 
ب ددو ايسدديب عطددل  دديب بمحدد   دديب حممدد   دديب عطددل الواحدد   النفسددا ور    :التتَّْفِستتيرا الِبِستتْي  -52

جامعددددة اإلمددددام حممدددد   دددديب  ددددعود  -حتقفددددق: عدددد د مدددديب البدددداحث   عمددددادة البردددد  العطمددددل 
 هد.1210  1اإل المفة  املمطاة العر فة السعودية  ط

)عفسري السمعا (  ب و املـفدر  منصدور  ديب حممد   ديب عبد  اجلبدار املدرو    تفسير القرآن: -52
السمعا  التمفمل  حتقفق: يا ر  يب ل راهف  و نف   يب عباس  يب  نف   دار الوطيب  الريا  

 .م1992 -هد1211  1السعودية  ط –
القرشدل عبفد  اه  ديب بمحد   ديب عبفد  اه  ا ديب بك الر فدع  :تفسير الكتتاب العزيتز وإعرابت  -51

 15األع اد   اجلامعة اإل المفة  ال ينة املنورة  : عطل  يب  طيان ايامل  حتقفقاإلشبفطل
 .هد1211يلو ايجة  -هد 1210ا رم  25 - 22السنوات  100 -
:  دالم نديب التونسدل  ماتبدة الرشد ية قفدقحممد  ثندا  اه املـهدر   حت :التفسير المظهتري -59

 .هد1212الباكستان   –

ب ددو ال كددات عبدد  اه  دديب بمحدد   دديب  :النستتفي ومتتدارت التنزيتتل وحقتتائل التاويتتل(تفستتير  -20
حممددددود حددددافا الدددد ييب النسددددفل  حققدددد  وخددددر  بحاديثدددد : يو ددددب عطددددل  دددد يو   دار الاطدددد  

 م.1991 -هد 1219  1اليفب   ريوت  ط

: موفق ال ييب ب دو العبداس بمحد   ديب يو دب املوصدطل التلخيص في تفسير القرآن العظيم -21
هالم السرحان  ديوان الووب السا  مركي  عرو   الاواشل  حتقفق: ب.د. حمفلل املالنافع

 م.2002العراق   -البروث وال را ات اإل المفة   غ اد
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حممدد   دديب يو ددب ايطدديب   املصددر   املعددرو   :تمهيتتد القواعتتد برتترح تستتهيل الفوائتتد -22
اهوريدددة  -القدداهرة   دار السددالم  : ب. د. عطدددل حممدد  فدداخر وآخدددرون  حتقفددق ندداظر اجلددفش
 .هد1221  1  طمصر العر فة

: حممددد  عدددو  حتقفدددقحممددد   ددديب بمحددد   ددديب األ هدددر  ايدددرو    ب دددو منصدددور :تهتتتذيب الل تتتا -21
 .م2001  1  ط ريوت –دار لحفا  الرتاث العرك   مرعب

ب دو حممد   د ر الد ييب حسديب  ديب  :توضيا المقاصد والمستالك برترح ألفيتا ابتن مالتك -22
   1  طدار الفادر العدرك  : عبد  الدرمحيب عطدل  دطفمان  حتقفدقاملالالوا   املراد  املصر  

 .م2001 -هد 1221
ب دددو عمدددرو عثمددان  ددديب  دددعف  الدد ا  األن لسدددل  درا دددة  :التيستتير فتتتي القتتترا ات الستتتبع -25

املمطادددة  -وحتقفددق: د. خطدددب محددود  دددامل الندددغ ا  دار األندد لر لطنندددر والتو يددع  حاةدددق 
 م.2015 - هد1212  1العر فة السعودية  ط

)عفسري الي  (  ب و جعفر حمم   يب جرير  يب ييي   جامع البيان عن تاويل آي القرآن: -22
 يب كثري  يب  الدب اممطدل  اليد    حتقفدق: د. عبد  اه  ديب عبد  ا سديب الرتكدل  دار هجدر 

 م.2001 -هد 1222  1لطيباعة والننر والتو يع واإلعالن  ط
مددان  دديب  ددعف   دديب عثمددان  دديب عمددر ب ددو عمددرو عث :جتتامع البيتتان فتتي القتترا ات الستتبع -22

الددد ا   )بصدددق الاتددداد ر ددداةق ماجسدددتري مددديب جامعدددة بم القدددرى و  التنسدددفق  ددد  الر ددداةق 
 م.2002 -هد 1221  1اإلمارات  ط –وطباعتها جبامعة الناروة(  جامعة الناروة 

  مشر ب و عب  اه حمم   يب بمح  األنصار  :الجامع ةحكام القرآن = تفسير القرطبي -21
  القددداهرة –دار الاتدددب املصدددرية   : بمحددد  الددد دو  ول دددراهف  بطفدددفش  حتقفدددقالددد ييب القدددرطيب

 .م1922 -هد 1112  2ط
 –ب دددو هدددالم ايسددديب  ددديب عبددد  اه  ددديب  دددهق العسدددار   دار الفادددر  :جمهتتترة اةمثتتتاي -29

  ريوت  )د.ت(.
  منددري  عطباددل: رمدي    حتقفددقب ددو  ادر حممدد   ديب ايسدديب  دديب دريد  األ د  :جمهترة الل تتا -20

 .م1912  1  ط ريوت –دار العط  لطمالي  
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ب دددو حممددد   ددد ر الددد ييب حسددديب  ددديب وا ددد  املدددراد   :الجنتتتى التتتداحي فتتتي حتتتروف المعتتتاحي -21
دار الاتدددب   األ دددتايل حممددد  نددد   فاضدددقو   فخدددر الددد ييب وبددداوة .: د  حتقفدددقاملصدددر  املدددالال
 .م1992 -هد 1211  1 طلبنان –العطمفة   ريوت 

 :حتقفددددق  بمحدددد   دددديب ل ددددراهف  ايددددامشل :فتتتتي المعتتتتاحي والبيتتتتان والبتتتتديعجتتتتواهر البال تتتتا  -22
 )د.ت(.  املاتبة العصرية   ريوت  د. يو ب الصمفطل 
)عفسدري الثعداليب(  ب دو  يد  عبد  الدرمحيب  ديب حممد   الجواهر الاستان فتي تفستير القترآن: -21

 دديب  طددو  الثعدداليب  حتقفددق: النددف، حممدد  عطددل معددو  والنددف، عددادم بمحدد  عبدد  املوجددود  
 هد.1211 - 1 ريوت  ط –دار لحفا  الرتاث العرك 

حاشتتيا الرتتهاب علتتى تفستتير البيضتتاِوي  المستتماة: عنايتتا القاضتتي وسفايتتا الراضتتي  -22
   شدهاد الد ييب بمحد   ديب حممد   ديب عمدر اجنفداجل املصدر  اينفدل :على تفسير البيضاوي

 )د.ت(.   ريوت –دار صادر 
ب ددو العرفددان حممدد   دديب عطددل  :ةلفيتتا ابتتن مالتتك يحاشتتيا الصتتبان علتتى شتترح اةشتتموح -25

 .م1992-هد 1212  1   طلبنان -دار الاتب العطمفة  ريوت  الصبان النافعل
   ددديب بمحددد   ددديب عبددد  الغفدددار الفار دددل، األصدددق ب دددو عطدددل ايسددديب  :الاجتتتا للقتتترا  الستتتبعا -22

  2  طدمنددق/  ددريوت -دار املددأمون لطددرتاث    نددري جوبدداكو :  دد ر الدد ييب وهددوجل حتقفددق
 .م1991 -هد  1211

  حتقفدق: د.عطدل ايمد    ليجداجلب دو القا د  عبد  الدرمحيب  ديب ل دراق ا :حروف المعاحي -22
 م.1912-ه1202  2 ريوت  ط -مؤ سة الر الة

 :  حتقفددددقعبدددد  القددددادر  دددديب عمددددر البغدددد اد  :اةدب ولتتتتب لبتتتتاب لستتتتان العتتتتربخزاحتتتتا  -21
 .م1992 -هد 1211  2  طماتبة اجنا ل  القاهرة  عب  السالم حمم  هارون 
  2ايفئددة املصددرية العامددة لطاتدداد  ط  ب ددو الفددتر عثمددان  دديب جددا املوصددطل :الخصتتائص -29

 )د.ت(.
املستعصدددمل  حتقفدددق: د. كامدددق  دددطمان حممددد   ددديب بيددد مر  :التتتدر الفريتتتد وبيتتت  القصتتتيد -10

 م.2015 -هد 1212  1لبنان  ط –اجلبور   دار الاتب العطمفة   ريوت 
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بمحددد   ددديب يو دددب املعدددرو   ب دددو العبددداس :التتتدر المصتتتون فتتتي علتتتوم الكتتتتاب المكنتتتون -11
 )د.ت(.  دار القط   دمنق  بمح  حمم  اجنراط د. :  حتقفق السم  ايطيب

  1دار العطددددد  لطماليددددد   ط  برل ل دددددراهف  الصدددددااد. صددددد :دراستتتتتات فتتتتتي فقتتتتت  الل تتتتتا -12
 .م1920 -هد 1129 

: حممد  عبد  املعفد  قفدقحت  ا ديب حجدر العسدقال  :الدرر الكامنا في أعيان المائا الثامنا -11
 .م1922 -ه1192  2اين   ط - ادبحف ر   جمطر داةرة املعار  العثمانفة  ضان

القاضددل عبدد  الندديب األمحدد    :الفنتتوندستتتور العلمتتا  = جتتامع العلتتوم فتتي اصتتطالحات  -12
  1  طلبنددان –دار الاتددب العطمفددة   عددرد عباراعدد  الفار ددفة: حسدديب هددا  فردد   ناددر 
 .  م2000 -هد 1221

صدددنعة بك  دددعف  ايسددديب السدددار   حتقفدددق: الندددف، حممددد   :ديتتتوان أبتتتي اةستتتود التتتد لي -15
 م.1991 –ه 1211  2لبنان  ط –حسيب آم يا    دار وماتبة ايالم   ريوت 

 م.1991  1 ريوت  ط –حتقفق: د.  جفع جبفطل  دار صادر  :ديوان أبي النجم -12
صددددنع : د. ندددور  محدددود  القفسدددل  و ارة الثقافدددة واإلعددددالم  ديتتتوان اةستتتود بتتتن يعفتتتر:  -12

 م.1920-ه1190العراق  ميبعة اجلمهورية  
وت  ودد م لدد  وشددرح : جمفدد  طددراد  دار الاتدداد العددرك   ددري : ديتتوان برتتر بتتن أبتتي ختتازم -11

 م.1992-ه1215  1ط
  1 دريوت ط –شدر:: فاطمدة يو دب اجنفمدل  دار صدادر  :ديتوان جتار اا الزمخرتري -19

 م.2001 –ه 1229
 م.1951  1 ريوت  ط –دار صادر  :ديوان جرير -90
 م.2009 –ه 1210  2 ريوت  ط –دار صادر  :ديوان حسان بن  اب  -91
بك منصدور اجلدوالفقل  حتقفدق: ب دو ادام حبفدب  ديب بوس اليداةل   روايدة  :ديوان الاماستا -92

 م.1910د. عب املنع  بمح  صاا  و ارة الثقافة واإلعالم  دار الرشف  لطننر  العراق  
  ريوت  )د  ت(. –دار صادر : ديوان الخنسا  -91
ب و نصر بمح   يب حا  البداهطل   :ديوان  ي الرما شرح أبي حصر الباهلي روايا  علب -92

 .م1912-هد 1202  1ج ة  ط  -مؤ سة اإلميان حتقفق: عب  الق وس ب و صاا   
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 م.2001 ريوت   –دار صادر  :ديوان زهير بن أبي سلمى -95
عطل  يب ايسيب  يب عطل  يب الفنق  النهري  صردر  دار الاتب املصدرية   :ديوان صردر -92

 م.1995
 ب ددو عمددرو طََرفَددة  دديب الَعبيدد   دديب  ددففان  دديب  ددع  الباددر  الددواةطل : ديتتوان طرفتتا بتتن العبتتد -92

 .م2002 -هد 1221  1حتقفق: مه   حمم  ناصر ال ييب  دار الاتب العطمفة  ط
 م.2001 –ه 1229  2 ريوت  ط –دار صادر  :ديوان العباس بن اةحنف -91
  2ودد م لدد : د. فددايي حممدد   دار الاتدداد العددرك   ددريوت  ط :ديتتوان عمتتر بتتن أبتتي ربيعتتا -99

 م.1992-ه1212
فدداعور  دار الاتددب العطمفددة   ددريوت  لبنددان  شددرح  وضددبي : ب. عطددل  :ديتتوان الفتترزد  -100
 م.1912-ه1202  1ط
 ددددريوت   –حتقفدددق: د. ناصددددر الددد ييب األ دددد   دار صدددادر  :ديتتتوان قتتتتيخ بتتتن الخطتتتتيم -101

 م.1922
  ريوت  –حتقفق: د. حمم  نبفق طريفل  دار صادر  :زيد اةسدي نديوان الكمي  ب -102
 م.2000  1ط
 -هدد 1225  1 و طم،اس  دار املعرفة  طاعتا   : مح :ديوان لبيد بن ربيعا العامري -101

 م.2002
  1 دريوت  ط –تبدة العصدرية  صدف ا احتقفق: د. درويدش اجلويد    امل :ديوان المتنبي -102

 م.2011 –ه 1212
حممدد   دديب بمحدد   دديب عطددل  عقددل الدد ييب  ب ددو  : يتتل التقييتتد فتتي رواة الستتنن واةستتاحيد -105

دار الاتدب العطمفدة   دريوت   اليفب املال ايسا الفا ل  حتقفق: كمام يو ب ايدوت 
 .م1990هد/1210  1لبنان  ط

ب دو العب،داس بمحد   : يل وفيتات اةعيتان المستمى ّدراة الاجتاي فتى أستما  الراجتايّ -102
الن،هري  ا يب القاضدل  حتقفدق: د. حممد  األمحد   ب دو الندور  دار الدرتاث   يب حمم،  املانا ل

 .م1921 -هد 1191  1املاتبة العتفقة )عونر(  ط -)القاهرة( 
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: ل ددراهف    حتقفددقعطددل  دديب عفسدد   ب ددو ايسدديب الرمددا  املعتدديا :رستتالا منتتازي الاتتروف -102
 )د.ت(.  عمان –دار الفار   السامراةل

بمحد   ديب عبد  الندور املدالقل  حتقفدق: بمحد   وف المعتاحي:رصف المباحي فتي شترح حتر  -101
 )د.ت(.حمم  اجنر،اط  ميبوعات جممع الطغة العر فة   منق  

 ب و الفنق بمح   يب عطل  يب حمم   يب حجر العسدقال   :رفع اإلصر عن قضاة مصر -109
 .م1991 -هد 1211  1حتقفق: د. عطل حمم  عمر  ماتبة اجنا ل  القاهرة  ط

شددهاد الدد ييب حممددود  دديب : فتتي تفستتير القتترآن العظتتيم والستتبع المثتتاحي روح المعتتاحي -110
   دريوت –دار الاتدب العطمفدة   : عطدل عبد  البدار  عيفدة  حتقفقعب  اه ايسفا األلو ل

 .هد1215  1ط
اددام الدد ييب ب ددو الفددر  عبدد  الددرمحيب  دديب عطددل  دديب حممدد   :زاد المستتير فتتي علتتم التفستتير -111

 هد.1222 - 1 ريوت  ط –    دار الاتاد العرك اجلو   حتقفق: عب  الر اق امله
 :  حتقفدددقحممددد   ددديب القا ددد   ب دددو  ادددر األنبدددار  :الزاهتتتر فتتتي معتتتاحي سلمتتتات النتتتاس -112
 م.1992-هد  1212  1  ط ريوت –مؤ سة الر الة   د. حا  صاا الناميب 
 :الستترال المنيتتتر فتتي اإلعاحتتتا علتتى معرفتتتا بعتتا معتتتاحي ستتالم ربنتتتا الاكتتيم الخبيتتتر -111
 –ميبعدددة  دددوالق )األمرييدددة(    مشدددر الددد ييب  حممددد   ددديب بمحددد  اجنيفدددب الندددر فا الندددافعل 

   )د.ت(.  القاهرة
مصددديف   ددديب عبددد  اه القسدددينيفا العثمدددا   :ستتتلم الوصتتتوي إلتتتى طبقتتتات الفاتتتوي -112

ماتبددددة لر ددددفاا    : حممددددود عبدددد  القددددادر األرنددددا وط(  حتقفددددقحدددداجل خطففددددةدددددددد )املعددددرو   د
 .م2010  عركفا –ل تانبوم 

ددددتا    :ستتتتنن أبتتتتي داود -115 ب ددددو داود  ددددطفمان  دددديب األشددددع   دددديب ل ددددراق األ د  الس ِجسي
دد  كاِمددق وددره  ططددل  دار الر ددالة العاملفددة  ط -حتقفددق: شددَعفب األرنددؤوط   -هددد 1210  1حَممس

 م.2009
ا يب ماجة ب و عب  اه حمم   يب ييي  القديويا  حتقفدق: حممد  فدؤاد عبد   :سنن ابن ماج  -112

 ففصق عفس  الباك ايطيب  )د.ت(. -دار لحفا  الاتب العر فة  الباول 
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دددا   :ستتتير أعتتتالم النتتتبال  -112 مشدددر الددد ييب ب دددو عبددد  اه حممددد   ددديب بمحددد   ددديب عثمدددان  ددديب وَاميي
حتقفددق: جمموعددة مدديب ا ققدد   إشددرا  النددف، شددعفب األرنددا وط  مؤ سددة الر ددالة    الدد هيب

  .م1915هد / 1205   1ط
د. خ بددة ايددد يثل  ميبوعددات جامعدددة  :الرتتاهد وأصتتتوي الناتتتو فتتي ستتتتاب ستتتيبوي  -111

 م.1922 –ه 1192الاويس  
: نصدر اه عبد  الدرمحيب قفدقبمح   ديب حممد  ايمدالو   حت :شذا العرف في فن الصرف -119

  )د.ت(نصر اه  ماتبة الرش  الريا   
ا دديب العمدداد   عبدد  ايددل  دديب بمحدد   دديب حممدد  :شتتذرات التتذهب فتتي أخبتتار متتن  هتتب -120

  1  ط دددددريوت –دار ا ددددديب كثدددددري  دمندددددق   : حممدددددود األرندددددا وطحتقفدددددق الَعادددددر  اينبطدددددل 
 .م1912 -هد 1202

عبدد  اه  دديب عبدد  الددرمحيب العقفطددل  ا دديب عقفددق  :شتترح ابتتن عقيتتل علتتى ألفيتتا ابتتن مالتتك -121
القداهرة  دار مصدر  -دار الدرتاث   : حممد  حمفدل الد ييب عبد  ايمفد   حتقفدقايم ا  املصر 

 .م1910 -هد 1200  20طلطيباعة  
  ر ال ييب حمم  ا يب اإلمام ادام الد ييب حممد   :شرح ابن الناظم على ألفيا ابن مالك -122

 -هدددد  1220  1  طدار الاتدددب العطمفدددة  د: حممددد   ا دددق عفدددون السدددو   حتقفدددق ددديب مالددد 
 .م2000

ُدو  :شرح اةشموحي على ألفيا ابن مالك -121   عطل  يب حمم   يب عفس   نور الد ييب اأُلمشي
 م.1991 -هد1219  1  طلبنان -دار الاتب العطمفة  ريوت

 -عب  القادر  يب عمر البغد اد   حتقفدق: عبد  العييدي ر دا:  :شرح أبيات م ني اللبيب -122
 1 - 5( الثانفدددة  )جدددد 2 - 1دوددداق  دار املدددأمون لطدددرتاث   دددريوت  ط )جدددد  بمحددد  يو دددب
 هد(.1212 - 1191األوىل(  )

يو ددب  دديب بك  ددعف  ايسدديب  دديب عبدد  اه ب ددو حممدد  السددريايف   شتترح أبيتتات ستتيبوي : -125
مصدر   –حتقفق: د. حمم  عطل الرير هاش   ماتبة الاطفات األ هرية  دار الفادر  القداهرة 

 م.1922 -هد 1192
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حممدد   دديب عبدد  اه  ا دديب مالدد  اليدداةل اجلفددا   ب ددو عبدد  اه   :شتترح تستتهيل الفوائتتد -122
هجدددر لطيباعدددة   د. حممددد   ددد و  املختدددون و : د. عبددد  الدددرمحيب السدددف   حتقفدددقادددام الددد ييب

 .م1990 -هد 1210  1  طوالننر والتو يع واإلعالن
-الاتددب العطمفدددة  دار  خالددد   دديب عبدد  اه األ هددر  :شتترح التصتتريا علتتى التوضتتيا -122

 .م2000 -هد1221  1   طلبنان - ريوت
  حتقفدددق: حممددد  عمدددر التفتدددا ا   ددديب مسدددعود شتتترح التفتتتتازاحي علتتتى اةربعتتتين للنتتتووي: -121

 م.1225/2002لبنان   –  دار الاتب العطمفة   ريوت 1حسيب ل اعفق  ط
ا دديب عصددفور اإلشددبفطل  حتقفددق: د. صدداحب ب ددو جنددا:  عددامل الاتددب   :شتترح الجمتتل -129
 م.1999 -ه1219  1لبنان  ط -وت ري 
:   حتقفقب و عط  بمح   يب حمم   يب ايسيب املر وول األصفها  :شرح ديوان الاماسا -110

 .م2001 -هد 1222  1  طلبنان –دار الاتب العطمفة   ريوت    ري  النف،
   دريوت –دار القطد   ل   يب عطل  يب حمم  الندفبا ، الت يدي   :شرح ديوان الاماسا -111

 )د.ت(.
حممدد  نددور حتقفددق: حممدد   دديب ايسدديب الرضددل اإل ددرتا ايل    :شتترح شتتافيا ابتتن الااجتتب -112

 .م1925 -هد 1195  لبنان –دار الاتب العطمفة  ريوت وآخرون  ايسيب 
: د. عبدد  املقصددود حممدد    حتقفددقاأل ددرتا ايل  ركدديب الدد ييب :شتترح شتتافيا ابتتن الااجتتب -111

 .م2002 -هد 1225  1   طماتبة الثقافة ال ينفة  عب  املقصود
اجننددر الفدديد   حتقفدددق: د. حسدديب بمحدد  العثمدددان  جامعددة بم القدددرى   شتترح الرتتتافيا:  -112

 م.1992-ه1212السعودية  
ب دددو حممددد  عبددد  اه  دديب يو دددب  ددديب بمحدد   ددديب عبددد  اه  ادددام  :شتترح شتتتذور التتتذهب  -115

 م.1995 –ه 1212  1 ريوت  ط –املاتبة العصرية  صف ا  ال ييب  ا يب هنام 
   حممد   ديب حممد  حسديب ُشددرساد :شترح الرتواهد الرتعريا فتي أمتات الكتتب الناويتا  -112

 .م2002 -هد1222  1  طلبنان –مؤ سة الر الة   ريوت 
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ب دددو  ادددر حممددد   ددديب القا ددد   ددديب  ندددار  :شتتترح القصتتتائد الستتتبع الطتتتواي الجاهليتتتات -112
([  15) األنبددار   حتقفددق: عبدد  السددالم حممدد  هددارون  دار املعددار  ل طسددطة يلخدداةر العددرد

 .5ط
:   حتقفقحمم   يب مصيف  الُقوَجو   شف،  اده (:شرح وقواعد اإلعراب البن هرام -111

 -لبنددددان(  دار الفادددددر )دمندددددق  -دار الفادددددر املعاصددددر ) دددددريوت   ل اعفددددق ل اعفدددددق مددددروة
 .م1995 -هد 1212  1  ط ورية(

 :قحتقفددددحممدددد   دددديب عبدددد  اه  ا دددديب مالدددد  اليدددداةل اجلفددددا    :شتتتترح الكافيتتتتا الرتتتتافيا -119
   جامعة بم القرى مركي البرد  العطمدل ولحفدا  الدرتاث اإل دالمل  عب  املنع  بمح  هري   

 .كطفة النريعة وال را ات اإل المفة ماة املارمة
: بمحد    حتقفدقب و  عف  ايسيب  ديب عبد  اه  ديب املر  دان السدريايف :شرح ستاب سيبوي   -120

 .م2001  1  طلبنان – ريوت دار الاتب العطمفة    عطل  ف  عطل؛ و حسيب مه ا
: د. حممدد  عثمددان   حتقفددقب ددو القا دد   يدد   دديب عطددل الفار ددل،  :شتترح ستتتاب الاماستتا -121

 .1  ط ريوت –دار األو اعل   عطل
عمددر التفتددا ا   حتقفددق: د. عبدد  العددام   دديب مسددعود شتترح مختصتتر التصتتريف العتتزي: -122

 م.1992-ه1212  1مصر  ط – امل مارم  املاتبة األ هرية لطرتاث 
ب دددو البقدددا   موفدددق الددد ييب   يعدددفش  ددديب عطدددل  ددديب يعدددفش :شتتترح المفصتتتل للزمخرتتتري -121

دار   لمفق  د يع يعقدود د.و م ل :   األ    املوصطل  املعرو   ا يب يعفش و ا يب الصانع
 .م2001 -هد 1222  1  طلبنان –الاتب العطمفة   ريوت 

  الادددر  : خالددد  عبددد   حتقفدددقطددداهر  ددديب بمحددد   ددديب  ا ندددايل :شتتترح المقدمتتتا الماستتتبا -122
 .م1922  1  طالاويس –امليبعة العصرية 

ال يب  ا نايل  حتقفق: حمم  ب و الفتو:  اجلها  املركي  لطاتدب  :شرح المقدما الناويا -125
 م.1921اجلامعفة وامل ر فة  القاهرة  

ب ددو  يدد  عبدد  الددرمحيب  دديب  :شتترح المكتتودي علتتى اةلفيتتا فتتي علمتتي الناتتو والصتترف -122
 –املاتبدددة العصدددرية   دددريوت   عبددد  ايمفددد  هنددد او  د. :  حتقفدددقعطدددل  ددديب صددداا املادددود 

 م.2005 -هد  1225  لبنان
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يعددفش  ددديب عطدددل  ددديب يعددفش  ب دددو البقدددا   موفدددق الددد ييب  شتتترح الملتتتوسي فتتتي التصتتتريف: -122
  حتقفق: د. فخر ال ييب وباوة  املاتبدة األ    املوصطل  املعرو   ا يب يعفش و ا يب الصانع

 م.1921 -ه1191  1العر فة حبطب  ط
دار ايددد ي     ب دددو حممددد  عبددد  اه  ددديب مسدددط   ددديب وتفبدددة الددد ينور  :لرتتتعر والرتتتعرا ا -121

 .هد1221  القاهرة
بمحدد   دديب مصديف   دديب خطفددق  عصددام  :الرتقائل النعماحيتتا فتتي علمتتا  الدولتتا العثماحيتتا -129

ُا ي   َاَدهي   )د.ت(.   ريوت –دار الاتاد العرك   ال ييب طاشي
  الفمدددا  نندددوان  ددديب  دددعف  ايمدددري  :الكلتتتومشتتتمخ العلتتتوم ودوا  ستتتالم العتتترب متتتن  -150

يو ددب حممدد  عبدد   .د –ميهددر  دديب عطددل اإلريددا   -حسدد   دديب عبدد  اه العمددر  .: دحتقفددق
هدد 1220  1  ط دورية( -لبندان(  دار الفادر )دمندق  -دار الفار املعاصر ) ريوت   اه
 .م1999 -
ب ددو ايسدد    :هتتاالصتتاحبي فتتي فقتت  الل تتا العربيتتا ومستتائلها وستتنن العتترب فتتي سالم -151

-هددد1211   1بمحدد   دديب فددارس  دديب  كريددا  القدديويا الددرا    ميبعددة حممدد  عطددل  فنددون  ط
 م.   1992

  ب ددو نصددر ل اعفددق  دديب محدداد اجلددوهر  الفدداراك: الصتتااح تتتال الل تتا وصتتااح العربيتتا -152
 -  هدددددد1202  2  ط دددددريوت –دار العطددددد  لطماليددددد    : بمحددددد  عبددددد  الغفدددددور عيدددددارحتقفدددددق
 .م1912

حممد   ديب ل اعفدق ب دو عبد اه البخدار  اجلعفدل  حتقفدق: حممد   هدري  :البختاري صايا -151
 هد.1222  1 يب ناصر الناصر  دار طوق النجاة  ط

مسط   يب ايجا  ب و ايسيب القندري  النفسدا ور   حتقفدق: حممد  فدؤاد  :صايا مسلم -152
  ريوت. –عب  الباول   دار لحفا  الرتاث العرك 

 .م2011  1هاد  هنر  درود لطننر والتو يع  عم،ان  طب.د.  :الصرف الوافي -155
ب ددو هددالم ايسدديب  دديب عبدد  اه  دديب  ددهق  دديب  ددعف   دديب مهددران العسددار    :الصتتناعتين -152

 ددددريوت   –حتقفددددق: عطددددل حممدددد  البجدددداو  وحممدددد  ب ددددو الفنددددق ل ددددراهف   املاتبددددة العصددددرية 
 هد.1219
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تتتْعر -152 : السدددف    حتقفدددقفورب دددو ايسددديب املعدددرو   دددا يب عصددد  عطدددل  ددديب مدددؤميب :ضتتترائر الرر
 .م1910  1  طدار األن لر  ل راهف  حمم 

 دديب امشددر الدد ييب ب ددو اجنددري حممدد   دديب عبدد  الددرمحيب  :الضتتو  الالمتتع ةهتتل القتترن التاستتع -151
 )د.ت(.   ريوت –مننورات دار ماتبة ايفاة   حمم  السخاو 

 خدان د. ايدافا عبد  العطدف   قفدق:حت  عقدل الد ييب ا ديب واضدل شدهبة :طبقات الرافعيا -159
 .هد1202   ريوت –عامل الاتب   1ط
عب  الرمحيب  يب بك  ار  جالم الد ييب السدفوطل  حتقفدق:  :طبقات المفسرين العررين -120

     ه.1192  1القاهرة  ط –عطل حمم  عمر  ماتبة وهبة 
قفدق: حت  بمحد   ديب حممد  األدند  و  مديب عطمدا  القدرن ايداد  عندر :طبقات المفسرين -121

 .م1992 -هد1212السعودية   –ماتبة العطوم وايا    طفمان  يب صاا اجني  
بمح   يب عطل  يب عب  الاايف  ب و حام    :عروس اةفراح في شرح تلخيص المفتاح -122

هبددا  الددد ييب السدددبال  حتقفدددق: د. عبددد  ايمفدد  هنددد او   املاتبدددة العصدددرية لطيباعدددة والنندددر  
 .م2001 -هد 1221  1لبنان  ط – ريوت 

عقدددل الدد ييب حممددد   دديب بمحددد  ايسددا الفا دددل  :تتتتاريخ البلتتتد اةمتتين العقتتد الثمتتتين فتتى -121
 .م1991  1حتقفق: حمم  عب  القادر عيا  دار الاتب العطمفة   ريوت  ط املال 

ب و عمر شهاد ال ييب بمح   يب حمم   يب عب  ر   املعرو   ا يب عب  ر د   :العقد الفريد -122
 هد.1202  1 ريوت  ط –األن لسل  دار الاتب العطمفة 

بميديب نصدر األ هددر   قفدق:حت  ا ديب املطقديب :العقتد المتذهب فتي طبقتات حملتا المتذهب -125
 م.1992 -هد 1212    1ط لبنان  –دار الاتب العطمفة   ريوت    ف  مهاو 
 -هددددد 1205  لبندددان –دار النهندددة العر فدددة   دددريوت   عبددد  العييدددي عتفددددق :علتتتم البيتتتان -122

 .م1912
  ب دددو عطددد  ايسددديب  ددديب رشدددفق القدددريوا  األ د  :العمتتتدة فتتتي مااستتتن الرتتتعر وآدابتتت  -122

 م.1911 -هد 1201  5حتقفق: حمم  حمفل ال ييب عب  ايمف   دار اجلفق  ط
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ب ددددو طدددداهر ل اعفددددق  دددديب خطددددب  دددديب  ددددعف  املقددددر   :العنتتتتوان فتتتتي القتتتترا ات الستتتتبع  -121
األنصددار  السروسدديل  حتقفددق: د.  هددري  اهدد ؛ ود. خطفددق العيفددة  عددامل الاتددب   ددريوت  

 ه.1205
)عفسددري النفسددا ور (  نـددام الدد ييب ايسدديب  دديب حممدد    رائتتب القتترآن ور ائتتب الفرقتتان: -129

 ريوت   – يب حس  القمل النفسا ور   حتقفق: النف،  كريا عمريات  دار الاتب العطمفة 
 ه.1212 - 1ط
:   حتقفددقب ددو القا دد  حممددود  دديب عمددرو الي نددر  :الفتتائل فتتي  ريتتب الاتتديل واة تتر -120

 )د.ت(.  2  طلبنان –دار املعرفة   حمم  ب و الفنق ل راهف و   عطل حمم  البجاو 
دمنددق   -دار ا دديب كثددري  دار الاطدد  اليفددب   حممدد   دديب عطددل النددوكا  :فتتتا القتتدير -121

 .هد1212 - 1  ط ريوت
شدر   :فتوح ال يب في الكرف عتن قنتا  الريتب وحاشتيا الطيبتي علتى الكرتاف( -122

 القسدد  ال را ددل:  مق مددة الترقفددق: ليدداد حممدد  الغددو   الدد ييب ايسدد   دديب عبدد  اه اليفدديب
املنددر  العددام عطدد  اإلخددرا  العطمددل لطاتدداد: د. حممدد  عبدد  الددرحف    د. افددق  ددا عيددا 

 .م2011 -هد 1212  1  طجاةية دك ال ولفة لطقرآن الار    طيان العطما 
و  ايندد    ب ددو ايسددنات حممدد  عبدد  ايددل الطاندد :الفوائتتد البهيتتا فتتي تتتراجم الانفيتتا -121

عدددا  تصدددرفر  وععطفدددق  عدددب اليواةددد  عطفددد : حممددد   ددد ر الددد ييب ب دددو فدددراس النعسدددا   طبدددع 
 هد.   1122  1لصاحبها حمم  ل اعفق  ط -مبيبعة دار السعادة جبوار حمافـة مصر 

:    حتقفدددقآ ددداد جمددد  الددد ييب ب دددو طددداهر حممددد   ددديب يعقدددود الفدددريو  :القتتتاموس الماتتتي  -122
  1  طلبنددددددان –مؤ سدددددة الر دددددالة   دددددريوت   سدددددة الر دددددالةماتدددددب حتقفدددددق الدددددرتاث يف مؤ 

 .م2005 -هد 1222
ب و حمم  اليفب  يب عب  اه  يب بمحد   ا رمدة   :قالدة النار في وفيات أعيان الدهر -125

جد ة   –اِيجرا  اينرمل النافعل  ُعا   :  و اعة مادر   وخالد   وار   دار املنهدا  
 .م2001 -هد 1221  1ط
ب دو العبداس حممد   ديب يييد  املد د  حتقفدق: حممد  ب دو الفندق  :الل ا واةدبالكامل في  -122

 م.1992 -هد 1212  1القاهرة  ط –ل راهف   دار الفار العرك 
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  : عبد  السدالم حممد  هدارون  حتقفدقعمرو  ديب عثمدان  ديب وند  املطقدب  دفبوي : الكتاب -122
 .م1911 -هد 1201  1  طماتبة اجنا ل  القاهرة

ب ددو عثمددان  ددعف   دديب حممدد  املعددافر  القددرطيب   السروسدديل  ويعددر   :ستتتاب اةفعتتاي -121
   مصددر –مؤ سددة دار النددعب   القدداهرة   : حسدد  حممدد  حممدد  شددر   حتقفددق ددا يب ايدد اد

 .م1925 -هد 1195
: شددوول   حتقفددقبمحدد   دديب مو دد   دديب العبدداس التمفمددل :ستتتاب الستتبعا فتتي القتترا ات -129

 هد1200  2  طمصر –دار املعار    ضفب
 دديب اب ددو عطددل ايسدديب  دديب بمحدد   :تتتاب الرتتعر أو شتترح اةبيتتات المرتتكلا اإلعتترابس -110

 –ماتبدة اجندا ل  القداهرة   حممدود حممد  الينداحل حتقفق: د. عب  الغفار الفار ل، األصق 
 .م1911 -هد 1201  1  طمصر
مهد    .: د  حتقفدقب دو عبد  الدرمحيب اجنطفدق  ديب بمحد  الفراهفد   البصدر  :ستاب العتين -111

 )د.ت(.  دار وماتبة ايالم  ل راهف  السامراةل .دو  ؛املخيومل
 املنتجددددب ايمدددد ا   حتقفددددق: حممدددد  الكتتتتتاب الفريتتتتد فتتتتي إعتتتتراب القتتتترآن المجيتتتتد: -112
 م.2002-ه1222  1امل ينة املنورة  ط -نـام ال ييب الفتفر  ماتبة دار اليمان 
دار الاتددداد   ي ندددر ب دددو القا دد  حممدددود ال :الكرتتاف عتتتن حقتتتائل  تتتواما التنزيتتتل -111

 .  هد1202 - 1  ط ريوت –العرك 
)عفسري الثعطيب(  ب و ل دراق بمحد   ديب حممد   ديب  الكرف والبيان عن تفسير القرآن: -112

 –ل ددراهف  الثعطدديب  حتقفددق: اإلمددام بك حممدد   دديب عاشددور  دار لحفددا  الددرتاث العددرك   ددريوت 
 م.2002 -هد 1222  1لبنان  ط

   غدد اد –ماتبددة املثددا   حدداجل خطففددة :كتتتب والفنتتونسرتتف الظنتتون عتتن أستتامي ال -115
)وصددور ا عدد ة دور لبنانفددة   ددنفر عددروف  صددفرا ا  مثددق: دار لحفددا  الددرتاث العددرك  ودار 

  .م1921  العطوم اي يثة  ودار الاتب العطمفة(
ب دو حممد  مادل  ديب بك طالدب القفسدل  حتقفدق:  الكرف عن وجوه القرا ات السبع: -112

 .م1912 –ه 1202  1 ريوت  ط –ال ييب رمنان  مؤ سة الر الة  د.حمفل
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بيددود  دديب   ب ددو البقددا  اينفددل :الكليتتات معجتتم فتتي المصتتطلاات والفتترو  الل ويتتا -112
مؤ سدة الر دالة    حممد  املصدر و   : ع نان درويدشحتقفقمو   ايسفا القرميل الافو   

 )د.ت(.   ريوت –
الف ا  عماد ال ييب ل اعفدق  ديب عطدل  ديب حممدود ب و  :الكناش في فني الناو والصرف -111

  لبندددان –املاتبدددة العصدددرية   دددريوت    ريدددا   ددديب حسددديب اجندددوامد. :   حتقفدددقصددداحب محددداة
 .م2000

حتقفددق:   ب ددو العددال  بمحدد   دديب عبدد  اه املعددر  :الالمتتع العزيتتزي شتترح ديتتوان المتنبتتي -119
 -هدد 1229  1المفة  طحمم   عف  املولو   مركي املط  ففصق لطبروث وال را ات اإل 

 م.   2001
 :  حتقفددقب ددو البقددا  عبدد  اه  دديب ايسدد  العادد   :اللبتتاب فتتي علتتل البنتتا  واإلعتتراب -190
 .م1995هد 1212  1  طدمنق –دار الفار   د. عب  اإلل  النبهان 
  ب دو حفد   درا  الد ييب عمدر  ديب عطدل  ديب عدادم اينبطددل :اللبتاب فتي علتوم الكتتاب -191

 -دار الاتدب العطمفدة   بمح  عب  املوجدود والندف، عطدل حممد  معدو : النف، عادم حتقفق
 .م1991-هد  1219  1  ط ريوت / لبنان

دار   ب ددو الفنددق حممدد   دديب ماددرم  اددام الدد ييب ا دديب منـددور األنصددار  :لستتان العتترب -192
 .هد1212  1   ط ريوت –صادر 

  ةمؤ سددة الر ددال  حممدد  عجددا  اجنيفددب :لماتتات فتتي المكتبتتا والباتتل والمصتتادر -191
 .م2001 -هد 1222

حممددد   ددديب حسددديب اجلددد امل  ب دددو عبددد  اه  املعدددرو   دددا يب  :اللماتتتا فتتتي شتتترح الملاتتتا -192
عمددادة البردد  العطمددل  اجلامعددة اإل ددالمفة    : ل ددراهف   دديب  ددامل الصدداع    حتقفددقالصدداة 

 .م2002هد/1222  1  طامل ينة املنورة  املمطاة العر فة السعودية
دار الاتدب   : فداةي فدارس  حتقفقب و الفتر عثمان  يب جا املوصطل :اللمع في العربيا -195

 .الاويس –الثقاففة 
  ب و ال كات عب  الرمحيب كمام ال ييب  يب حمم  األنبار  :لمع اةدلا في أصوي الناو -192
 م.1952 –ه 1122:  عف  األفغا   ميبعة اجلامعة السورية  قفقحت
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ب دو العبداس بمحد   ديب عطدل  ديب معقدق   :متنبيالمرخذ على شارااح ديوان أبي الطَّيب ال -192
عدددي الددد ييب األ د  الدددددُمَهطسيب  حتقفدددق: د. عبددد  العييدددي  ددديب ناصدددر املدددانع  مركدددي املطددد  ففصدددق 

 م.2001 -هد 1222  2لطبروث وال را ات اإل المفة  الريا   ط
ددران النفسددا ورى،  :المبستتوف فتتي القتترا ات العرتتر -191   ب ددو  اددر بمحدد   دديب ايسدد   دديب ِمهي

 م.1911دمنق   –حتقفق:  بفع محية حاكفمل  جممع الطغة العر فة 
ضفا  ال ييب  يب األثري  نصدر اه  ديب حممد    المثل السائر في أدب الكاتب والراعر: -199

 )د.ت(.  القاهرة –و  و  طبانة  دار هننة مصر  الفجالة  ؛حتقفق: بمح  ايويف
لبصددر   حتقفددق: حممدد  فددواد  ددي    ب ددو عبفدد ة معمددر  دديب املثددا التفمددل ا :مجتتاز القتترآن -200

 هد.1111القاهرة  ط  –ماتبة اجنا   
 : حممددددد   حتقفدددددقب دددددو الفندددددق بمحددددد   ددددديب حممددددد  املفددددد ا  النفسدددددا ور   مجمتتتتتع اةمثتتتتتاي -201
 .   ريوت  لبنان -دار املعرفة   ال ييب عب  ايمف  لحمف 
 :  هدددريقحتقفدددب دددو ايسددد  بمحددد   ددديب فدددارس  ددديب  كريدددا القددديويا الدددرا    : مجمتتتل الل تتتا -202
 .  م1912 -هد 1202 - 2  ط ريوت –مؤ سة الر الة   عب  ا سيب  طيان 
 ب ددددددو الفددددددتر  :الماتستتتتتتب فتتتتتتي تبيتتتتتتين وجتتتتتتوه شتتتتتتوا  القتتتتتترا ات واإليضتتتتتتاح عنهتتتتتتا -201

 -هددد1220  اجملطددر األعطدد  لطنددئون اإل ددالمفة -و ارة األووددا    دديب جددا املوصددطل عثمددان
 .م1999

ب دو حممد  عبد  ايدق  ديب  الدب  ديب عيفدة  :المارر التوجيز فتي تفستير الكتتاب العزيتز -202
 - 1  ط دريوت –دار الاتدب العطمفدة   : عبد  السدالم عبد  الندايف حممد   حتقفدقاألن لسل
 .  هد1222

:   حتقفددقب ددو ايسدديب عطددل  دديب ل اعفددق  دديب  ددف ه املر ددل :الماكتتم والماتتي  اةعظتتم -205
 .م2000 -هد 1221  1  ط ريوت –دار الاتب العطمفة   عب  ايمف  هن او 

ا دديب خالويدد   ماتبددة املتندديب  القدداهرة   :مختصتتر فتتي شتتوا  القتترآن متتن ستتتاب البتتديع -202
 )د.ت(.

    جفددامف: خطفددق ل ددراه  حتقفددقب ددو ايسدديب عطددل  دديب ل اعفددق   دديب  ددف ها :المخصتتص -202
 .  م1992هد 1212  1  ط ريوت –دار لحفا  الرتاث العرك 
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دار   ول ضددددفببمحدددد  شددددوول عبدددد  السددددالم ضددددفب النددددهري  نددددو  :المتتتتدارس الناويتتتتا -201
 )د.ت(.  املعار 

  : فدؤاد عطدل منصدور  حتقفدقجدالم الد ييب السدفوطل :المزهر فتي علتوم الل تا وأحواعهتا -209
 .م1991 -هد1211  1  ط ريوت –دار الاتب العطمفة 

  : د. حممد  كامدق  ركدات  حتقفدقهبدا  الد ييب  ديب عقفدق :المساعد على تسهيل الفوائد -210
 .هد1205 - 1200  1  طدار امل    ج ة( -جامعة بم القرى )دار الفار  دمنق 

ب دددو عبددد  اه ايددداك  حممددد   ددديب عبددد  اه  ددديب حممددد   ددديب  :المستتتتدرت علتتتى الصتتتاياين -211
مح ويدد  النفسدددا ور  املعدددرو   ددا يب البفدددع  حتقفدددق: مصددديف  عبدد  القدددادر عيدددا  دار الاتدددب 

 م.1990 –ه 1211  1 ريوت  ط –العطمفة 
 :   حتقفدددقبك طالددب القفسدددل األن لسددلب ددو حممددد  ماددل  ددديب  :مرتتكل إعتتتراب القتتترآن -212

 ه.1205  2  ط ريوت –مؤ سة الر الة   د. حا  صاا الناميب
 –املاتبة العطمفة   بمح   يب حمم  الففومل :المصباح المنير في  ريب الررح الكبير -211

   )د.ت(.   ريوت
ب دو بمحد  ايسدديب  ديب عبدد  اه  ديب  دعف   دديب ل اعفدق العسددار    :المصتون فتتي اةدب -212
 م.1912  2قفق: عب  السالم حمم  هارون  ميبعة حاومة الاويس  طحت
حمفل السنة  ب و حمم  ايسد   ديب  :معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير الب وي -215

مسعود  يب حمم   يب الفرا  البغو  النافعل  حتقفق: عبد  الدر اق املهد    دار لحفدا  الدرتاث 
 هد.1220   1 ريوت  ط–العرك 

  ؛: بمحددددد  يو دددددب النجددددداي  حتقفدددددقب دددددو  كريدددددا لددددد   ددددديب  يددددداد الفدددددرا  :رآنمعتتتتتاحي القتتتتت -212
  مصددر –دار املصددرية لطتددألفب والرتاددة   عبدد  الفتددا: ل اعفددق النددطيب؛ و حممد  عطددل النجددارو 
 .1ط
هددد ى  د.:   حتقفدددقب دددو ايسددديب اجملاشدددعل املعدددرو   ددداألخفش األو دددأ :القتتترآن يمعتتتاح -212

 .م1990 -هد 1211  1ط  ماتبة اجنا ل  القاهرة  حممود وراعة
 :  حتقفدددقل ددراهف   ددديب السددر   ددديب  ددهق  ب ددو ل دددراق اليجددا  :معتتاحي القتتترآن وإعرابتت  -211
 .م1911 -هد  1201  1  ط ريوت –عامل الاتب   عب  اجلطفق عب ه شطيب 
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جامعدة   : حمم  عطل الصا و   حتقفقب و جعفر النراس بمح   يب حمم  :معاحي القرآن -219
 ه.1209  1ط  رمةاماة امل -بم القرى 

 -حمم   يب بمح   يب األ هر  ايرو   مركدي البردوث يف كطفدة امداد  :معاحي القرا ات -220
 .م1991 -هد 1212  1  طاملمطاة العر فة السعودية  جامعة املط   عود

 –دار الفاددددر لطيباعددددة والننددددر والتو يددددع   د. فاضددددق صدددداا السددددامراةل :معتتتتاحي الناتتتتو -221
 .م2000 -هد 1220  1  طاألردن

 عبددد  الدددرحف   ددديب عبددد  الدددرمحيب  ددديب بمحددد   :معاهتتتد التنصتتتيص علتتتى شتتتواهد التلختتتيص -222
 دددريوت   –ب دددو الفدددتر العبا دددل  حتقفدددق: حممددد  حمفدددل الددد ييب عبددد  ايمفددد   عدددامل الاتدددب  

 )د.ت(.
يددداووت  ددديب عبددد  اه الرومدددل  :معجتتتم اةدبتتتا  = إرشتتتاد اةريتتتب إلتتتى معرفتتتا اةديتتتب -221

 -هدددددد 1212  1  طاإل دددددالمل   دددددريوت دار الغدددددرد  لحسدددددان عبددددداس :  حتقفدددددقايمدددددو 
 .م1991

شددهاد الدد ييب ب ددو عبدد  اه يدداووت  دديب عبدد  اه الرومددل ايمددو   دار  :معجتتم البلتتدان -222
 .م1995  2صادر   ريوت  ط

 ب دددو ل دددراهف  ل دددراق  ددديب ل دددراهف   ددديب ايسددد  الفددداراك  حتقفدددق:  :معجتتتم ديتتتوان اةدب -225
 -هدد 1222 تار عمر  مؤ سة دار النعب لطصرافة واليباعة والننر  القداهرة   د. بمح 
   م.2001

  لحفددا  الددرتاث العددرك  ددريوت  ددريوت  -ماتبددة املثددا   عمددر كرالددة :معجتتم المتتنلفين -222
 )د.ت(.

 -هدددد 1122 دددركفر مبصدددر   يو دددب  دددركفر :معجتتتم المطبوعتتتات العربيتتتا والمعربتتتا -222
 .م1921

مؤ سدة  عدادم ندويهب (: اإل دالم وحدا العصدر اياضدرمديب صد ر ) معجم المفسرين -221
 . م1911 -هد 1209  1لبنان  ط –نويهب الثقاففة لطتألفب والرتاة والننر   ريوت 

 :حتقفددقب ددو ايسدد  بمحدد   دديب فددارس  دديب  كريددا القدديويا الددرا     :معجتتم مقتتاييخ الل تتا -229
 م.1929 -هد 1199  دار الفار  عب  السالم حمم  هارون
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  ؛بمحدددد  الييدددداتو  ؛ل ددددراهف  مصدددديف   جممددددع الطغددددة العر فددددة  القدددداهرة :الوستتتتي  المعجتتتتم -210
 )د.ت(.  دار ال عوة  حمم  النجار؛ و حام  عب  القادرو 

  ب و الفدتر   رهدان الد ييب اجندوار مل لاملاارم ا يب عط ناصر  يب عب  السف  بك: الم رب -211
ُيَر  ِ 
 )د.ت(.  دار الاتاد العرك ،  امل
د.حممددد  عبدد  اجندددالق عنددفمة  دار ايددد ي   القددداهرة   :اةفعتتايالم نتتي فتتتي تصتتتريف  -212
 م.1999 –ه 1220 2ط
  1األردن  ط –د. عبد  ايمفد  السدف   دار صدفا   عمدان  :الم ني في علم الصرف -211

 م.2009 –ه 1209
ا دديب هنددام األنصددار   حتقفددق: د. عبدد  الطيفددب  :عتتن ستتتب اةعاريتتب م نتتي اللبيتتب -212

 م.2000  -ه1221  1الاويس  ط -حمم  اجنيفب  اجملطر الوطا لطثقافة
حممدد   دديب بك ا ا دديب حممددود  دديب بك الفددتر  :مفتتاتيا اة تتاحي فتتي القتترا ات والمعتتاحي -215

عددة دار ا دديب حدديم لطيبا  : عبدد  الاددر  مصدديف  مدد ج  حتقفددقالارمددا   ب ددو العددال  اينفددل
 .م2001 -هد 1222  1  طلبنان –والننر والتو يع   ريوت 

ب دددو عبددد  اه حممددد   ددديب عمدددر  ددديب ايسددديب املطقدددب  فخدددر الددد ييب الدددرا    :مفتتتاتيا ال يتتتب -212
 .هد1220 - 1  ط ريوت –دار لحفا  الرتاث العرك   خيفب الر 

بمحددد   ددديب مصددديف   ددديب  :مفتتتتاح الستتتعادة ومصتتتباح الستتتيادة فتتتي موضتتتوعات العلتتتوم -212
ُا ي   َاَدهي  دار الاتب العطمفدة   دريوت   1لبندان  ط -خطفق  ب و اجنري  عصام ال ييب طاشي

 م.   1915-هد 1205

عطدق عطفد :   يو ب  يب بك  ار  يب حمم   ديب عطدل السدااكل اجندوار مل :مفتاح العلوم -211
 .    م1912 -هد 1202  2  طلبنان –دار الاتب العطمفة   ريوت   نعف   ر ور

: صدفوان   حتقفدقايسد   ديب حممد   الرا دب األصدفها  :المفردات في  ريب القترآن -219
 .هد1212 - 1  ط ريوت  دمنق –دار القط   ال ار النامفة   ع نان ال اود 

:   حتقفدقب و القا   حممود  يب عمرو الي ندر  جدار اه :المفصل في صنعا اإلعراب -220
 م.1991  1  ط ريوت –ماتبة ايالم   د. عطل  و مطر 
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املفنددق  دديب حممدد   دديب يعطدد   دديب  ددامل الندديب  حتقفددق وشددر:: بمحدد  حممدد   :المفضتتليات -221
   )د ت(.2القاهرة  ط –وعب  السالم حمم  هارون  دار املعار   ؛شاكر

ب ددددو ل ددددرق ل ددددراهف   دددديب مو دددد  : المقاصتتتتد الرتتتتافيا فتتتتي شتتتترح الخالصتتتتا الكافيتتتتا -222
معهد  البردوث العطمفدة ولحفدا  الدرتاث وآخدرون     حتقفق: د. عبد  الدرمحيب العثفمد الناطيب

 م.2002 -هد 1221  1  طماة املارمة -اإل المل جبامعة بم القرى 
المقاصتتد الناويتتا فتتتي شتترح شتتتواهد شتتروح اةلفيتتتا المرتتهور بتتتت وشتترح الرتتتواهد  -221

 دد ر الدد ييب حممددود  دديب بمحدد   دديب مو دد  العفددا  حتقفددق: ب. د. عطددل حممدد  فدداخر  :الكبتتر (
 م.   2010 -هد 1211  1مصر  ط –السالم  القاهرة  وآخرييب  دار

عبد  القداهر اجلرجدا   حتقفدق: د. بمحد  الد ويش  جامعدة  المقتصد في شرح التكملا: -222
 م.2002-ه1221 عود اإل المفة  السعودية    يب اإلمام حمم 

: حممددد  عبددد  اجندددالق   حتقفدددقاملعدددرو   دددامل د  ب دددو العبددداس حممددد   ددديب يييددد  :المقتضتتتب -225
 )د.ت(.   ريوت –عامل الاتب   فمةنع
عبدددد  الددددرمحيب  دددديب حممدددد   دددديب خطدددد ون  حتقفددددق: عبدددد  اه حممدددد   مقدمتتتتا ابتتتتن خلتتتتدون: -222

 م.2002-ه 1225  1دمنق  ط –ال رويش  دار يعرد 
دار الغددرد اال ددالمل   عقددل الدد ييب املقريددي   حتقفددق: حممدد  الددفعالو   :المقفتتى الكبيتتر -222

 م .2002 -هد 1222  2لبنان  ط – ريوت 
  ب ددو ايسدديب عطددل  دديب مددؤميب  املعددرو   ددا يب عصددفور :الممتتتع الكبيتتر فتتي التصتتريف -221

 م.1992  1  طماتبة لبنان
حممدد  حممدد  . : دقفددقحت  يو ددب  دديب عغددر  :المنهتتل الصتتافي والمستتتوفى بعتتد التتوافي -229

 )د.ت(.  ايفئة املصرية العامة لطاتاد  بم 
 :  حتقفدددقالتهدددانو حممددد   ددديب عطدددل  :موستتتوعا سرتتتاف اصتتتطالحات الفنتتتون والعلتتتوم -250
 م.1992 - 1  ط ريوت –ماتبة لبنان ناشرون   د. عطل دحرو  
ادع ولعد اد:  :الموسوعا الميسترة فتي تتراجم أئمتا التفستير واإلقترا  والناتو والل تا -251

مصددديف   ددديب وريدددان و  ؛ليددداد  ددديب عبددد  الطيفدددب القفسدددلو  ؛ولفددد   ددديب بمحددد  ايسددد  الدددي ري 
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 – ديب حممد  البغد اد   جمطدة ايامدة  ماننسددرت عمداد و  ؛ ندري  ديب جدواد القفسدلو  ؛ايبفدب
 م.2001 -هد 1222  1 رييانفا  ط

: عبد  الادر    حتقفدقخال   يب عبد  اه األ هدر  :موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب -252
 .م1992-هد 1215  1  ط ريوت –الر الة   جماه 

: حممد  مال   يب بنر  يب مال   يب عامر األصبرل  ختريج وععطفق :موطا اإلمام مالك -251
 م.1915 -هد 1202لبنان   –فؤاد عب  الباول  دار لحفا  الرتاث العرك   ريوت 

ب ددو القا دد  عبدد  الددرمحيب  دديب عبدد  اه  دديب بمحدد  السددهفطل  دار  :حتتتائا الفكتتر فتتي النَّاتتو -252
 م.1992 - 1212  1 ريوت  ط –الاتب العطمفة 

   )د.ت(.15  طدار املعار   عباس حسيب :الناو الوافي -255

 دديب امشددر الدد ييب ب ددو اجنددري ا دديب اجلددير   حممدد   دديب حممدد   :ي القتترا ات العرتترالنرتتر فتت -252
عطدددددل حممددددد  الندددددبار  امليبعدددددة التجاريدددددة الاددددد ى لعصدددددوير دار الاتددددداد  يو دددددب  حتقفدددددق:

 .العطمفة[

بمحدددد   دددديب عبدددد  الوهدددداد  دددديب حممدددد  القرشددددل التفمددددل  :حهايتتتتا اةرب فتتتتي فنتتتتون اةدب -252
 .هد1221  1البار   شهاد ال ييب النوير   دار الاتب والوثاةق القومفة  القاهرة  ط

ل اعفددق  دديب حممدد  بمدد   دديب مددري  :هديتتا العتتارفين أستتما  المتتنلفين وآ تتار المصتتنفين -251
تهدددا البهفدددة ا دددتانبوم طبدددع  عنايدددة وكالدددة املعدددار  اجلطفطدددة يف ميبع   دددطف  البا دددا  البغددد اد 

 .  لبنان –بعادت طبع   األوفسس: دار لحفا  الرتاث العرك  ريوت م  1951
: عبد  ايمفد    حتقفدقجدالم الد ييب السدفوطل :همع الهوامع في شترح جمتع الجوامتع -259

 )د.ت(.  مصر –املاتبة التوففقفة   هن او 
ب و العباس مشر ال ييب بمح   ديب حممد   ديب ل دراهف   :وفيات اةعيان وأحبا  أبنا  الزمان -220

 .م1992  1ط – 5 ريوت  اجلي :  –حتقفق: لحسان عباس  دار صادر   ا يب خطاان
  احياً: الرسائل الجامعيا:

صداا حممد  العتفديب  ر دالة  :اختيارات الصيمري الناويا في ستاب التبصرة والتذسرة -221
 ه.1229 ماة املارمة  –ماجستري  جامعة بم القرى 
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بمد   ديب لدريدر فالعد   ر دالة ماجسدتري  جامعدة بم القدرى  مادة  :االختيار عند القرا  -222
 .ه1221املارمة  

ب ددو اليفددب حممدد  صدد يق خددان  دديب حسدديب  دديب عطددل ايسددفا  :البل تتا إلتتى أصتتوي الل تتا -221
 -:  هاد مح ان بمح  السامراةل )ر دالة ماجسدتري مديب كطفدة الرت فدة لطبندات قفقالِقنسوجل  حت

جامعددة  -جامعددة عاريددس  إشددرا  األ ددتايل الدد كتور بمحدد  خيدداد العمددر(  ر ددالة جامعفددة 
 .عاريس

:  تاقيل الجز  اةوي من حاشيا العالما سعد التفتازاحي على الكراف للزمخرتري -222
 م.1921 -ه1191مصر   -ر الة دكتوراه  عب  الفتا: عفس  ال  ر   جامعة األ هر

: الناتتوي والتوجيتت  اإلعرابتتي فتتي ستتتاب ستتيبوي  قرينتتا الستتيا  ودورهتتا فتتي التقعيتتد -225
  وسدد  الطغددة العر فددة  كطفددة البنددات هليهدداد عبدد  ايمفدد  عبدد  الصددادق  ددالمة  ر ددالة دكتددورا

لآلداد والعطوم والرت فة  جامعة ع  مشر  لشرا : ب.د: بمرية بمح  يو ب )ب دتايل النردو 
 م.2012والصر (  ب.د: حسنة اليهار )ب تايل عط  الطَُّغة(  

  الثاً: المخطوطات:
الفمدددا  لدد   دديب القا ددد    قالفاضدد :تافتتا اةشتتراف فتتتي سرتتف  تتتواما الكرتتاف -222

 (  التفسري  جامعة املط   عود  الريا   املمطاة العر فة السعودية.2115 يوط رو  )
  عبدد ب مدديب بوم  يددوط مدديب بمددال  القاضددل عبدد  الددرمحيب الصددرمل (:1حاشتتيا الستتعد و -222

صددفرة  وعدد د ب دديرها  (125) مدديب  ددورة يددونر  وعقددع يف (52)اياشددفة  وعنتهددل  اميددة 
 اً. ير  (19)
 وعتاون ميب شق :  ( 215)ع د صفرا ا:  (:2حاشيا السعد و -221
  (.511)ميب  ورة يونر يف الصفرة  (52)األوم: عب ب ميب بوم اياشفة وعنتهل عن  امية    
مددديب  دددورة حممددد  عطفددد   (22) سدددورة و  وعنتهدددل عنددد  اميدددة  (512)الثدددا : عبددد ب الصدددفرة    

 الصالة والسالم. 
 رابعاً: المواقع اإللكتروحيا:

 .http://poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id بوابا الرعرا   -229
 

http://poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id
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 موضوعاتهرس الف
 5 ........................................................................... ملخص الرسالة
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 61 ........................................................... أواًل: االختيار النحوي وأسبابه
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 80 ............................................................................ نائب الفاعل
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 50 ................................................................................ اسم كاد
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 621.............................................................. املبحث الثاين: املنصوبات



 الفهارس العامة/ فهرس املوضوعات

435 

 621.............................................................................. املفعول به

 665.......................................................................... املفعول املطلق

 603............................................................................. املفعول فيه
 608.......................................................................... املفعول ألجله

 660............................................................................... االستثناء

 636............................................................................... خرب كان
 631.................................................................................. احلال

 610................................................................................. التمييز

 610................................................................................. املنادى

 618........................................................................ توابع املنصوبات

 610.............................................................. املبحث الثالث: اجملرورات

 615......................................................................... توابع اجملرورات
 680............................................................ املبحث الرابع: األمساء املبنية

 680........................................................................... أمساء اإلشارة

 688........................................................................ األمساء املوصولة

 020........................................................................ أمساء االستفهام

 025........................................................................... أمساء الشرط

 060......................................................................... بعض الظروف

 000.................................................. الفصل الثاني: اختياراته في األفعال

 006................................................... املبحث األول: أحكام الفعل املاضي

 061................................................... الثاين: أحكام الفعل املضارع املبحث

 033...................................................... املبحث الثالث: أحكام فعل األمر

 031.................................................... الفصل الثالث: اختياراته يف احلروف

 038......................................................... املبحث األول: احلروف العاملة

 016..................................................... املبحث الثاين: احلروف غري العاملة
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 055.................................................... الفصل األول: منهجه في االختيار
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 636.......................................................................... ثانياً: اإلمجاع
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 630............................... الفصل الرابع: موقفه من المذاهب النحوية واجتهاداته

 631..................................................... املبحث األول: موقفه من البصريني
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7. In some of his selections, Saad Addeen follows the 

Kufis if their opinion is consistent with the listening results. 

8. Saad Addeen agrees with Al-Zamakhshari on most of 

the issues, and he might disagree with him if he finds the 

closest thing to the truth, as these disagreements are the 

ones that show his independent grammatical personality. 

9. Saad Addeen exclusively expresses some opinions 

regarding his selections. He is one of the Arabic scholars 

who combine Arabic parsing and meaning study, a very 

significant point he considers in his texts. He rejects 

parsing that is not compatible with the meaning. 

The conclusion is followed by an index of Quranic 

verses, index of poetry, index of proverbs and sayings, 

index of sources and references, and finally an index of 

research topics. 

Praise be to God first and foremost, and may God’s 

prayers and peace be upon our Prophet Muhammad, his 

family and all of his companions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



into two sections: Transfer-Related Foundations, and 

Ratiocination-Related Foundations. Chapter IV shows his 

attitudes and grammatical contribution, and has four 

sections: Attitude to the Grammarians of Basra, Attitude to 

the Grammarians of Kufa, Attitude to Zamakhshari, and his 

contribution. Chapter V evaluates his selections and 

includes three sections: independence of selection 

processes, accuracy of quotes and references, and impact 

on successors. These parts are then followed by a 

conclusion wherein all findings are summarized, most 

notably: 

1. The commentary provides an explanation of one of the 

most important interpretations of language and grammar, 

and is the last scientific contribution of Saad Addeen. 

2. Saad Addeen is an arch imam of his time, with a 

significant impact on Arab and Islamic sciences, as 

evidenced by his various writings in various fields. 

3. Saad Addeen has proved to be a great grammatical 

figure with a considerable weight in his selections and a 

strong independent personality. 

4. Saad Addeen defends the Qur’anic readings and their 

readers, opposing those who misjudged or suspected their 

readers, as he takes into consideration in his selections 

frequent and sometimes abnormal readings. 

5. In his selections, Saad Addeen relies on grammatical 

principles to establish his rules and support his selections, 

so he pays much attention to in listening, works by analogy, 

takes unanimity, and considers frequency. 

6. In most of his selections, Saad Addeen follows the 

Basrians. 
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Abstract 
 

This study has aimed to collect and investigate Saad 

Addeen Al-Taftazani’s grammatical selections in his 

interpretation of Al-Kashaaf, highlighting the efforts of this 

scholar and showing his status in Arabic grammar. The 

introduction and preamble of this study provide the 

rationale of topic selection, introduce Al-Taftazani’s 

commentary and Alkashaaf’s interpretation, and give a 

short note on Al-Taftazani and his life and impact. The 

study is divided into two parts. Part I is an analytical study 

of grammatical issues, and consists of three chapters. 

Chapter I shows Nominal Selections, and includes four 

sections: Nominative, Genitive, Accusative and Additive 

(Compound). Chapter II deals with Verbial Selections, and 

includes three sections: Past Tense, Present Tense, and 

Command. Chapter III is concerned with Prepositional 

Selections, and includes two sections: Active Prepositions 

and Non-active Prepositions. Part II provides a 

methodological study, and includes five chapters. Chapter I 

is related to Al-Taftazani’s method of selection. Chapter II 

shows the sources of his selections, and includes two 

sections: Resource Books, and Resource Scholars. Chapter  

III reflects the Foundations of his Selections, and is 

divided 
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