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  مقدمة في النحو
  تحقيق ودراسة - )هـ848ت( ياوِنَّ الح بن محمد أحمد أبي العباسلشهاب الدين

  محمود محمد العامودي. د.أ
   كلية اآلداب–قسم اللغة العربية 
   فلسطين- غزة –الجامعة اإلسالمية 

دراسة وقد عرضت في ال .للحناوي" مقدمة في النحو"مخطوطة  ِإن هذا البحث هو تحقيق ل     : ملخص
اسمه ولقبه وكنيته ومولده وشيوخه وتالميذه وعمله في التدريس وثنـاء      : إلى ترجمة وافية للحناوي   
ثم بينت محتوى الكتاب، ووصفت النسخة المخطوطة، ومنهجـه فيهـا،    .العلماء عليه ووفاته وكتبه 

قيق الـنص   وأخيراً قمت بتح   .ي، وأسلوبه في الكتاب، وشواهده    وموقفه من السماع، ومذهبه النحو    
  . تحقيقاً علمياً

'Muqadimah fil Naḥwa,' An Introduction to 
Grammar' By Shihab Al-Din Abi Al-cAbbas, Ahmed 

Bin Mohammed Al-Hennawi (848H): a Text 
Confirmation Study 

Abstract: This paper represented a text confirmation study of the 
manuscript entitled 'Muqadimah fil Naḥwa by Al-Hennawi. The researcher 
presented a detailed author biography of Al-Hennawi, including his name, 
nickname, ancestry, upbringing, his mentors and students, his practice of 
instruction, the scholars praising him, his books and his death. The paper also 
explained the content of the book, described the manuscript, the methodology 
of Al-Hennawi, his position on 'hearing', his grammar school, his style of 
writing, and his illustrative evidences. I finally confirmed the text in an 
academic manner. 

  )1(ياوِالحنَّشهاب الدين 
    :اسمه ولقبه وكنيته

: فقيل ، واختلف فيمن بعده" قال السخاوي ، براهيم أحمد بن محمد بن إالشيخ شهاب الدين هو 
، ثم القاهري المالكي ،  بن قيس أبو العباس األنصاري أو الفيشي ابن عطية: وقيل ، ابن شافع 

   .)3(النحوي -، وتشديد النون   بكسر الحاء- )2(ياوِنَّويعرف بالح، نزيل الحسينية 

                                                
 وهدية العـارفين    7/262 وشذرات الذهب    1/356 وبغية الوعاة    70-2/69الضوء الالمع   : انظر ترجمته في     )1(

  .1/227 واألعالم 2/62 ومعجم المؤلفين 94 وتاريخ األدب العربي القسم السادس 5/106

 " .من الحناويالحنائي بدال  : "7/262في شذرات الذهب  )2(

  .1/356بغية الوعاة  )3(
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  :مولده 
وانتقل وهو صغير   ،نارة من الغربية بفيشا المستمائة وثالث وسبعين هجريةة ولد فى شعبان سن

 وعرض ألفية ابن، فجود بها القرآن على الفخر والمجد عيسى الضريرين ، مع والده إلى القاهرة 
إنه سمعها على : ولهما أ: وقال ، وابن الملقن وأجاز له ،  مالك على الشمس بن الصائغ الحنفي
   .)1(الشهاب أحد كتاب الدرج عن ناظمها

  :شيوخه 
وسمع عليه ، والزمه كثيراً حتى بحث عليه المغنى ألبيه ، أخذ النحو عن المحب ابن هشام 

، ر الطنبذي البدوناً  وطوالشهاب أحمد السعودي، س الغماري وعن الشم، التوضيح ألبيه أيضاً 
   .)2(ع به طويلة وانتف التى كانت تقرأ عليه مدةوالزم العز بن جماعة فى العلوم

   .)3(انى وابن الشحنة وغيرهمى والحراوويدسمع من الس:  وقال ابن حجر 
  :تالميذه 

 وممن أخذ ،وصار غالب فضالء الديار المصرية من تالمذته ، تصدى لإلقراء وانتفع به خلق 
   .)4(وكان حسن التعليم للعربية جداً نصوحاً،  مع شيخوخته ور بن الرزاز الحنبليعنه الن

   .دها ابن الفَنَ منه صاحبوسمع : )5(وقال السيوطى
   .ومن تالمذته أيضاً المحيوي الدماطي وأبو السعادات البلقيني : )6(وقال السخاوي

  :عمله فى التدريس 
 فى طريق الصحراء التاجر اة تربة النور الطنبذي خانفوولى مشيخة ، )7(درس فى المنكوتمرية

   .)8(وكذا مشيخة التربية الكلبكية بباب الصحراء، بعد الجمال القرافى النحوى 

                                                
  .70-2/69الضوء الالمع  )1(

  .70-2/69الضوء الالمع  )2(

  .1/356بغية الوعاة  )3(

  .2/69الضوء الالمع  )4(

  .1/356بغية الوعاة  )5(

 2/70الضوء الالمع  )6(

ائب الديار المصرية سنة سـتمائة      هي مدرسة من مدارس القاهرة بناها األمير سيف الدين منكوتمر الحسامي ن            )7(
  .2/387الخطط المقريزية : انظر . وثمانٍ وتسعين هجرية 

  .2/70الضوء الالمع  )8(
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  :ثناء العلماء عليه 
  .كان وقوراً ساكناً ، قليَل الكالمِ ، كثير الفضِل  : )1(قال السيوطي

  فى الفقه والعربية الفضِل كثير ،مِ الكالقليَل،  ساكناً  ديناً وقوراًاًري كان خَ :)2(قال السخاوىو
 صلى اهللا – عند ذكر اهللا ورسوله  البكاءسريع، مديماً للتالوة ، منقطعاً عن الناس ، وغيرها 

  الفكاهة وكثرة النادرة وإيراد والظرف مع اللطافة السلف على قانونِ المحاسنِ كثير–عليه وسلم 
والممازحة  .  

  :وفاته 
، وقد جاوز  ثمانمائة وثمانٍ وأربعين من الهجرةتوفى ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى األولى سنة 

احي  من نوعند حوض الكشكي،  بمقبرة البوابة ودفن، وصلى عليه بجامع الحاكم الثمانين ، 
   .)3(الحسينية

  :كتبه 
وهى التي . مضية فى علم العربية كتب التراجم بالدرة الوسميت في بعض "  مقدمة فى النحو "

  .نقوم بتحقيقها ودراستها 
  : الكتاب محتوى

البعد عن ويتميز هذا الكتاب بالسهولة و ،  ورقات عشريقع فى، حو هو كتاب مختصر فى الن
  .الخوض فى الخالفات النحوية 

بواب فهى فى أما باقي األ، منها ثالثة أبواب فى الصرف ، وقد قسمه الحناوى إلى أربعين باباً 
  .النحو 

  :وهذه األبواب على الترتيب 
  . باب اإلعراب والبناء -2               باب الكلمة والكالم       -1
  . باب المبتدأ والخبر -4            باب النكرة والمعرفة        -3
   . باب ما حمل على ليس-6                    . باب كان وأخواتها -5
  . باب إن وأخواتها -8                   . المقاربة  باب أفعال-7
  . باب ظن وأخواتها -10             . باب ال التى لنفى الجنس -9

                                                
  .1/356بغية الوعاة  )1(

 2/70الضوء الالمع  )2(

  .1/356 وبغية الوعاة 2/70الضوء الالمع  )3(
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  . باب النائب عن الفاعل -12                        . باب الفاعل -11
  . باب التنازع 14                      .  باب اإلشتغال-13
  . باب المفعول المطلق - 16                    . باب المفعول به -15
  . باب المفعول فيه -18                    . باب المفعول له -17
  . باب الحال -20                  . باب المفعول معه -19
    .باب المستثنى - 22                         .باب التمييز -21
  .ضافة  باب اإل- 24                 . باب حروف الجر -23
  . باب اسم الفاعل - 26                     . باب المصدر -25
  . باب الصفة المشبهة باسم الفاعل -28                        . باب الفعل -27
  . باب التعجب -30                . باب اسم التفصيل -29
  .راب الفعل  باب إع- 32                   . باب نعم وبئس -31
  .  باب النكرات-34                      .اب التوابع  ب-33
   . باب ما ال ينصرف- 36                       . باب العدد -35
   . باب القسم -37

  :بواب الثالثة األخرى التى فى الصرف فهى ما األأ
  . باب جمع التكسير -1
  . باب التصغير -2
  . باب الوقف -3

  :طة وصف المخطو
ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن " مقدمة في النحو"اعتمدت في تحقيق مخطوطة 

  .) نحو عربى310 ( رقم تدار الكتب المصرية تحب على نسخة وحيدة محفوظة إبراهيم الحناوي
 ، وللمخطوطة صفحة خاصة بعنوانه ، ومسطرتها سبعة وتقع هذه النسخة في عشر ورقات

وفي كل سطر حوالي إحدى عشرة كلمة ، وهي نسخة تامة ، وال يوجد فيها وعشرون سطراً ، 
  .سقط 
 بأن حمد افقد اكتفى مؤلفهمقدمة ،  وال يوجد لهذه المخطوطة، از وواضح  بخط ممتة مكتوبوهي

يهتم بضبط الكالم ناسخها لم يكن  ثم بدأ بها ، و– صلى اهللا عليه وسلم –اهللا وصلى على رسوله 
   . مواضيع يسيرة منهاال فىبالشكل إ
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  :منهجه 
  :تعريف المصطلحات النحوية : أوالً 

 وال شك أن ذلك يساعد على تيسير اتهمصطلحإال ويعرف ، باب نحوى  عليفهو ال يكاد يمر 
والخبر ، والمبتدأ ، والكالم ، يعرف الكلمة : فنراه مثالً . فهم هذه المصطلحات لدى القارئ 

، سم الفعل وا، واسم الفاعل ، والمصدر ، ييز والتم، والحال ،  على حدة والمفاعيل الخمسة كالً
  .وغير ذلك ، والصفة المشبهة 

هو اسم فضلة تاٍل لواو وبمعنى مع تالية لجملة ذات  "  :)1( يقول تعريفه للمفعول معهفمثالً في
  . "فعل أو اسم فيه معناه وحروفه كسرت والنيل وأنا سائر والنيل

هي ما اشتق من فعل الزم لمن قام به على : ") 2(فه لصفة المشبهة باسم الفعل يقولوفي تعري
  " معنى الثبوت كحسن وجميل

  :ذكر األوجه النحوية : ثانياً 
يجوز حذف كان مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين ويجوز  :  ")3( يقول"كان وأخواتها"ففي باب 

ثاني وأضعفها عكسه وبينهما صب األول ورفع الفي مثل إن خيراً فخير أربعة أوجه أرجحها ن
    " . رفعهما ونصبهما

  : والقوى والضعيف، ثير والقليل والك،  النص على الجائز والواجب والراجح :ثالثاً 
  :هذه المقدمة  فيٍٍ بكثرةحكام األ يذكر الحناوي هذه

ان االسم عدداً وتقدمه يجوز جر مميز االسم باإلضافة إال إن ك" :)4(يقولفمن نصه على الجائز 
  " .على عامله المتصرف

واجب ... وهو المنصوب بالزم والمسمى بالتحذير واإلغراء  " :)5(ومن ذكره للواجب قوله
  " .  الحذف إن كرر أو عطف عليه

ويلحق الفعل عالمة تأنيثه وجوباً ِإن كان التأنيث حقيقياً كقامت هند  : ")6(ومن ذكره للراجح قوله
  .فاصل فرجحاناً إال مع ال

                                                
 .أ 5مقدمة في النحو ق )1(

 .أ 6مقدمة في النحو ق )2(

 .أ 4في النحو قمقدمة  )3(

 .ب 5مقدمة في النحو ق )4(

 .ب 8مقدمة في النحو ق )5(

 .أ 4مقدمة في النحو ق )6(
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 لو وهي للتعليق في الماضي وإن وليها  الشرطومن أدوات : ")1(ومن ذكره للقليل والكثير قوله
  " .وجوابها إما مثبت فاقترانه بالالم كثير أو منفي فقليل" لو يطيعكم: "مضارع ُأوَل بالماضي نحو 

من فعل تاٍل للشرط أو للجواب وجزم ما بعد فاء أو واوٍ  : ")2(لقوى والضعيف قولهمن ذكره لو
   ."ونصبه ضعيف، قوى 
  : للفصول ه وضع:رابعاً 

فهناك بعض  ، ذكر فيها معلومة معينة أو تنبيهاً هذه المقدمة فصوالً ييضع الحناوي فيفكثيراً ما 
  .فيخصص لها فصالُ يذكرها فيه ، من األبواب واعد النحوية ال تتدرج تحت باب المعلومات والق

يجوز ترخيم المنادى إن كان مؤنثاً بالها مطلقاً أو : فصل  : " )3(قوله: الفصول مثالً ومن هذه 
ومصحوباً بما قبله من حرف لين زايد مسبوقاً بحركة تجانسه علماً زايداً على ثالثة يحذف آخره 

   .واألكثر أن ينوى المحذوف ويجوز أن ال ينوى فصل
  :موقفه من السماع  -4

بالسماع ، فقد استند إليه كثيراً فى استشهاده على القواعد النحوية ، يدل على كان الحناوي حفياً 
  .ذلك كثرة ما ورد في هذه المقدمة من الشواهد المسموعة وفي مقدمتها الشواهد القرآنيةٍ 

إلى قواعده بأسلوب بسيط مستعمالً الشواهد القرانية وأقوال العرب شير ي" التمييز" باب فمثالً في
هو اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة ، : التمييز  : ")4( فيقول الواضحة ،واألمثلة
، وبعد المقادير كرطل زيتاً ، بعد العدد األحد عشر فما فوقها إلى التسعة والتسعين   :فاألول

 أو )5("باًي شَسْأ الرَلعتَاشْفَ: "إما محمول عن الفاعل نحو : وشبرٍ أرضاً ، والثاني ، وصاعٍ تمراً 
 أو )7("االً مكنْ مرثَكْا َأنََأ: " أو عن غيرهما نحو )6("وناًي عضرا اَألنَرجفَو: "عن المفعول نحو 
، أو وحكمه النصب ، وناصبه المبهم كعشرين درهماً ، " اًسارِ فَهرهللا د: "غير محمول نحو 

  ". كان محوال أو تمييز عدد إال إن من زيتمن كرطٍلساً ، ويجوز جره بفْ نَدي زابالمسند كطَ

                                                
 .ب 7مقدمة في النحو ق )1(

 .أ 7مقدمة في النحو ق )2(

 .ب 8مقدمة في النحو ق )3(

 .ب 5مقدمة في النحو ق )4(

  .19/4سورة مريم  )5(

  .54/12سورة القمر  )6(

  .18/34سورة الكهف  )7(
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  :مذهبه النحوي  -5
   .ئهم النحوية ومصطلحاتهم النحويةإنه يميل إلي المذهب البصري من خالل تبنيه آلرا

 وانتصابه بما سبق من فعل أو شبهه ، وال بمضمر بعد :")1(فمثالً يقول عن عامل المفعول معه
  ".)2(الواو وال بها

وال يعطف غالباً على ضمير رفع متصل ، إال بعد  ": )3( فى حديثه عن عطف النسقويقول
  " .)5( على ضمير خفض إال بإعادة الخافض ، وال)4(توكيده بمنفصل أو فاصل ما

وقد قال الحناوي فيها ، " اإلنصاف:"فهذه األقوال مسائل خالف ذكرها ابن األنباري فى كتابه 
  .برأي البصريين 

   المصطلحات البصرية مثل النعت  كما استعمل
  :أسلوبه فى هذا الكتاب  -6

 وعدم الخوض في ختصار واإلقالل من الشواهد الشعريةالكتاب بالسهولة وااليتميز أسلوب هذا 
نحو ، لذا نرى أن فمثل هذه الكتب مخصصة للمبتدئين الذين يتعلمون الالخالفات النحوية ، 

ومما يدل على . ثل لها بأمثلة مصطنعة يسوقها من عنده المؤلف يبسط القواعدالنحوية ، ويم
اختصار هذا الكتاب أن مؤلفه تناول فيه كافة أبواب النحو فيما ال يزيد على تسع عشرة صفحة 

  .كما ذكرنا سالفاً 
  :وسنذكر مثاال على بساطة أسلوبه 

  باب المبتدأ والخبر
 رافعاً لمكتفى به كزيد قائم ، ه ووصفاًمخبراً عن، هو المجرد من العوامل اللفظية : المبتدأ 

  .العمران / أ3/أقام الزيدان ، وما مضروب : والثاني شرطه نفي أو استفهام نحو 

                                                
 .أ 5مقدمة في النحو ق )1(

  .30 م1/284اإلنصاف : انظر . يوافق الحناوي في هذه المسألة رأي البصريين  )2(

 .أ 8مقدمة في النحو ق )3(

  .66 م2/474اإلنصاف : انظر . يوافق الحناوي في هذه المسألة رأي البصريين  )4(

  .65 م2/463اإلنصاف : انظر . يوافق الحناوي في هذه المسألة رأي البصريين  )5(
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رجل صالح، أو تخبر : كٌُل يموتُ أو تخص نحو : وال يبتدئ بنكرة إال ِإن أفادت كََأن تعم نحو 
 ، وتتلو )2("ةٌوعلَى َأبصارِهم غشَاوَ" ، )1("مزِيدولَدينَا : "عنها بظرف أو مجرور ويتقدم عليها نحو 

   .)3("َأِإلَه مع اهللا: "ما رجل قائم ، أو استفهاما نحو : نفياً نحو 
الجزء المتم الفائدة ، ويكون مفرداً وجملةً فالبد فيها من رابط وظرفاً ومجروراً ، وقد : والخبر 

كيف حالك ومتى سفرك ، وما :  يكون واجب التصدير نحو يتعدد ، واألصل فيه التأخير إال أن
من عمَل : "كَيفَ زيد ، ومنه قوله تعالى : طَيب ِلمن قال : علم من مبتدأ أو خبر جاز حذفه نحو 

ُأكُلُها داِئم : " تعالى زيد ِلمن قال من عنْدك ومنه قوله:  ، ونحو )4("صاِلحاً فَلنَفْسه ومن َأساء فَعلَيها
   .)5("وظلُّها

ما ، ثم ذكر بعض بداية قام بتعريفهفي ال ، فهو  في باب المبتدأ والخبر)6(هذا كل ما قاله الحناوي
قليلة ، كذلك نالحظ من النص السابق أنه يمثل األحكام المتعلقة بهما ، كل ذلك في هذه أسطر 

ما ال يخفى يات شعرية ، كل بأبـولم يمث، واألمثلة المصطنعة ية للقواعد النحوية باآليات القرآن
   .ختصار شديدعلينا ما في قوله من ا

  :شواهده  -7
هتماماً كبيراً ، وقد احتل الشاهد القرآني عنده ي هذا الكتاب بالشاهد القرآني ، ااهتم الحناوي ف

  .أربعة وتسعين شاهداً : المرتبة األولى من شواهده ، فبلغت شواهده من القرآن الكريم نحو 
  . بشاهدين فقط  فقد استشهد منه الحناويأما الحديث الشريف

  . بثالثة شواهد فقط فقد استشهد منهاوأما أقوال فصحاء العرب 
 فقد استشهد منها بتسعة عشر شاهداً ، وهي مع قلتها تأتي في المرتبة الثانية وأما أشعار العرب

  .دي  واحداً ، نسبه إلى النابغة الجعينسب منها إال شاهداًبعد الشواهد القرآنية ، فهو لم 

                                                
  .50/35سورة ق  )1(

  .2/7سورة البقرة  )2(

  .27/60سورة النمل  )3(

  .41/46سورة فصلت  )4(

  .13/35سورة الرعد  )5(

 .أ 3-ب2مقدمة الحناوي ق )6(
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  مقدمة في النحو
  تصنيف اإلمام العالمة

  رحمه اهللا ونفع به شهاب الدين أحمد الحناوي
 ، واآلخرينله األولين له ، إ اهللا وحده ال شريك إالشهد أن ال اله ، وأرب العالمين  الحمد هللا

له وصحبه ، وعلى آصلى اهللا عليه ،  أجمعينسيد ولد آدم ، سوله  محمداً عبده ورنَأشهد وأ
  .والتابعين 

  :  تعالى رحمه اهللا -قال المؤلف 
  لف منهباب الكلمة والكالم وما يتأ

  .وهى اسم وفعٌل وحرفٌ ، قول مفرد : الكلمة 
  . والجر والتنوين إليه اإلسناد أو ءما يقبل أْل أو الندا: فاالسم 
 أمر أو  ، الفاعل كقمتَُ تاءأو،   الساكنة كقامتْالتأنيث ماضٍ ، وهو ما يقبل تاء إما: والفعل 

، لم يقم: و مضارع وهو ما يقبل لم نحو وهو ما دل على الطلب ما قبول ياء المخاطبة كقومي ، أ
  . بحرف من نأيت ، وافتتاحيه حرف تنفيس أو

  . ولم ما ال يصلح فيه شيء من هذه العالمات كهل وفى :والحرف 
 من فعٍل واسمٍ أو، م  قائ من اسمين كزيدإما، قل ما يتركب من كلمتين ، وأقول مفيد : والكالم 
  . ةًلغ ويسمى جملةً وكلمةً كقام زيد

   والبناءاإلعرابباب 
  .المتمكن والفعل المضارع  االسم آخربجلبة العامل في   مقدرأو ظاهر أثرهو :  اإلعراب
وأنواعأربعةٌه   : رفعـ ك،  اسمٍ وفعٍل في ونصب"زيدوِإ  يقوم ،لَ زيداًن نيقوم "، اسم في  وجر 

 كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر واألصل،  " يقمملَ"ـ  في فعٍل كوجزم،  "بزيد"ـ ك
  :  عن ذلك سبعةٌجرخَو، بالكسرة والجزم بالتسكين 

:  أْل نحو تْهلَاخَ دوَأ يفَضُأ نِإ إال،  منه بأفضَل: حة نحو  يجر بالفتهنَِّإما ال ينصرف فَ: حدها أ
كُبأفضلوباألفضِل م .  
،  )1("اتوم اهللا السقَلَخَو: " ينصب بالكسرة نحو هنَِّإ فَاء مزيدتين كهنداتتَ وفِلَأبِ عما جم: الثاني 

لُْأووَأذْوالتُ به ُأقَح راتٌ وعرفاتٌ ع.  

                                                
  .45/22سورة الجاثية  )1(
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، وهي ذو بمعنى  بالياءوتجر ،  باأللفوتنصب ،  ترفع بالواو اهنَِّإفَ الستة سماءاأل:  الثالث
  . الهن النقصفي فصح وإال  ، ميمٍمٍ بغيرِفَنٍ وهمٍ وح وخٍَأو بٍَأ من الياء  لغيرِيفَضصاحبٍ وما ُأ

ا هلَبا قَ م المفتوحِ بالياء وتجر وينصبباأللف يرفع هنَِّإ فَ"الزيدان والهندان"ـ المثنى ك: الرابع 
  ........،ا هدعا بم/ أ2/ المكسورِ

فَِإنَّه يرفع الواو ، وينصب ويجر  ، "الزيدون والمؤمنون"ـ جمع المذكر السالم ك:  الخامس [
  .ا هاببون ونُ وونضرَأ وهواتُخََأ وونرشْع وونلُهَأ وونيلِّع وونمالَع ووولُُأ به قَحلُْأو )1(] بالياء

 يا مخاطبة أو واو جمع أو اثنين ألف كل فعل مضارع اتصل به هي الخمسة األمثلة: السادس 
 مزجتُ وبصنْوتُ،  بثبوت النون عفَر تُاهنَِّإفَ، يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلين : نحو 
بحذفا ه.  

  . هفذْح بِمزج يهنَِّإفَ،   كيسعى ويغزو ويرمياآلخرعتل الفعل الم: السابع 
  :فصل

 والضمة  ،الفتى ويسمى مقصوراً: وفى نحو ،  المتكلم كات كلها في المضاف لياءتقدر الحر
 في والضمة  ،يسعى:  نحو فيوالضمة والفتحة ،   ويسمى منقوصاًالقاضي:  نحو في والكسرة

  .يغزو ويرمى : نحو 
وكذلك ما أشبهها ،  نيةٌمبا هلُّ كُوالحروفُ،   عامٍل لغيرِ حركةًأو  الكلمة سكوناًآخرلزوم :  ءلبناوا

 أسماءاالستفهام وواإلشارات والموصوالت وأسماء الشرط وأسماء كالمضمرات من األسماء 
 ما لَ مبرع موالمضارع،   على السكونِ مبنيواألمر،   على الفتحِوالماضي مبني،  األفعال

   .فيبنى على السكون،  إناث نون أو، فيبنى على الفتح  نون توكيد ، هراشبتُ
  باب النكرة والمعرفة

  . والالم األلف أو عليه وعالمته صحة دخول رب، عا كرجٍل وهو ما كان شائ: االسم نكرة 
د احو ِليفَض وما ُأةباألدا والموصول والمعرف اإلشارةوهو ستة الضمير والعلم واسم : ومعرفة 

  .منها 
 فالمتصل ما : متصل ومنفصل إلىوينقسم ، ب أو غائ مخاطب أوما دل على متكلم : فالضمير 

  :وينقسم ، يبتدئ به ال 
 عة ونون النسوة وياءالجماواو و االثنين وألف الفاعل تاء:  وهو خمسةٌ، مرفوع فقط  إلى

  .المخاطبة 

                                                
 .ما بين المعقوفتين زيادة من عندي ليستقيم المعنى  )1(
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  . المتكلم كاف المخاطب وهاء الغائب وياء:  وهو ثالثةٌ ، والجر لى مشترك بين النصبوإ
     نا: ، وهو لى مشترك بين الثالثة وإ
  . مرفوع ومنصوب إلىالمنفصل بخالفه وينقسم و

  . وهو وفروعه وأنت أنافالمرفوع 
  . وفروعه وإياه وإياكإياي والمنصوب 

  .  اسم وكنية ولقبإلىوينقسم ، اسم يعين المسمى مطلقا : والعلم 
،  ذمأوبمدح / ب2/شعر ، واللقب ما أ مُأ أوبٍ والكنية ما صدر بَأ،  عن مسمى أنبأفاالسم ما 

ومسمى ،  كفزن و عدن المألوفات العلم وبعض أولو األولومسمى ، لى شخصي وجنسىٍ وإ
،  وُأددومرتجل كسعاد ،  وأسد  ، ومنقول كفضللألسد وأبي الحارث كأسامةالثاني ما ال يؤلف 

  .بأْل كالعقبة  و، أ د يصير علما بالغلبة مضاف كابن عمروق
ه وذات ، وذي وتي وذالمذكر وهو ذا للمفرد ،  إليه وإشارةما دل على مسمى :  اإلشارة مواس
، ء لجمعهما، وأوال ين وتين جراً ونصباً، وذان وتان للمثنى رفعاً ، وذ للمفرد المؤنث وتاء

 في إال مقرونة بها أو مجردة من الالم سماء األف بتصرفعد كاف حرفية تنصرويلحقهن في الب
،  للمكان القريب انَاههوا نَهر بِاُشَوي،  التنبيه  هاءسبقتهوفيما ، المثنى والجمع في لغة من مده 

   . للمكان البعيدمثُبِو،  للزمان انِارعتَسوقد ي، ومع الكاف للبعيد 
 وصف صريح أو مجرور تامين أو ظرف أو خبرية جملة الوصل بإلىما افتقر : والموصول 

  . نصٍ ومشترك إلىوينقسم ،  خلقة أود وإلى عائ
 واللتان  ،واللذان للمثنى المذكر، والتي للمفرد المؤنث ، المذكر الذي للمفرد : فالنص ثمانية 
  .ؤنث كذلك  والالت للجمع الموالالء،  للجمع المذكر العاقل واألولىوالذين ، للمثنى المؤنث 

ا  وذَ،ْل وتوصل بالصفة الصريحةَأى ووَأ، و عند طيئ ، وذُا لغيره وم،  )1(مِاِلعلْ ِلنم: والمشترك 
أوا بعد مم اميتين هالستف ان.  

 نوعرى فصعفَ": وعلم فعهدية نحو أ مصحوبها بتقدم ذكر )2 ([ ] ْلوهى َأ:  باألداةوالمعرف 
الر3("وَلس( ذِْإ" : ونحوي بايونَعتَك الشَّتَح جرة")فِإ،  فجنسية وإال )4نا كل دون تَجخَلَفَه فهي زٍو 

                                                
 .أي للعاقل  )1(

 . بين المعقوفتين كلمة مطموسة ما )2(

  .73/16سورة المزمل  )3(

  .48/18سورة الفتح  )4(
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،  )1("وانُم آينذ الَّالِإ رٍسي خُف لَانسنْاِإل نِإ": ويستثنى من مصحوبها نحو ،  الجنس أفرادلشمول 
ا هفَلَ خَنوِإ،  )2("ءاس النِّاتروى علَع وارهظْي م لَينذ الَِّلفْ الطِّوَِأ":  وصفه بالجمع نحو ويصح

يزٍ والمضاف يوتعرض زيادتها في علمٍ وحاٍل وتم، ص الجنس مبالغة  فهي لشمول خصائاًزوجتَ
  .لواحد منها كغالمي وغالم زيد 

   والخبرالمبتدأباب 
، م لمكتفى به كزيد قائا رافعاً ووصف عنهامل اللفظية مخبراًولع ا)3(] من [هو المجرد :  المبتدأ

  .العمران / أ3/، وما مضروب  الزيدان أقام: استفهام نحو أو والثاني شرطه نفي 
 تخبر أو ،رجل صالح:  تخص نحو أو وتُم يٌلكُ:  تعم نحو ن كََأأفادت نِإ إال بنكرة يبتدئوال 

 ، وتتلو )5("وةٌاَشَ غمهارِصبَأى لَعو"،  )4("يدزِا منَيدلَو": ويتقدم عليها نحو  مجرور أوعنها بظرف 
  . )6("اهللا ع مهلَِإَأ: " استفهاما نحو أو، م ما رجل قائ:  نحو نفياً

وقد ،   ومجروراًبد فيها من رابط وظرفاً فال وجملةًاً، ويكون مفرددة الجزء المتم الفائ: والخبر 
وما ، كيف حالك ومتى سفرك :   التصدير نحو يكون واجبأن إال التأخير فيه واألصل، يتعدد 

 َلم عنم: "ومنه قوله تعالى ،  دي زفَيكَ:  قال نم ِلبيطَ:  حذفه نحوأ أو خبر جاز علم من مبتد
فَحاًاِلص فْنَلسهو مَأ نسفَاء لَعيونحو ،  )7("اه :زيِلد منقال م ننْ عدلُكُُأ: " ومنه قوله تعالى كهاِئا دم 
ولُّظ8("اه( .  

  وأخواتهاباب كان 
 أو  بعد نفىٍحرِب وكفَانْ وَئتفَ واَلزو،   مطلقاًسيلَ وارصو تَاب ولَّظَى وسمَأ وحبصَأو انوهى كَ

شهِبه  ،ودامب عداا  مقْلوتةي .  
  .اهربى خَمس وي الخبربصنْوتَ، ا همى اسمس ويالمبتدَأ  فترفعالمبتدأ  حكموهى تنسخُ

  .ما لها ولتصاريفها ،  ليس ودام إالوكلها تنصرف 

                                                
  .3-103/2سورة العصر  )1(

  .24/31سورة النور  )2(

 .ما بين المعقوفتين زيادة من عندي ليستقيم المعنى  )3(

  .50/35سورة ق  )4(

  .2/7سورة البقرة  )5(

  .27/60سورة النمل  )6(

  .41/46سورة فصلت  )7(

  .13/35سورة الرعد  )8(
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ز وكذلك تقديمها أخبارها جائوتوسيط ،  بالمرفوع ء االكتفااألول بجواز التمام أيوتختص الستة 
  . دام وخبر ليس األخير

 أربعة "ريخَ فَاًرب خَنِإ: " ويجوز في مثل،  الشرطيتين ولَ ونيجوز حذف كان مع اسمها بعد ِإو
  .هما وبينهما رفعهما ونصب،  عكسه وأضعفها،  ورفع الثاني األول نصب اأرجحه:  أوجه

  . ضمير متصل أو قبل ساكن إالز وحذف نون مضارعها المجزوم جائ
  باب ما حمل على ليس
  :وط بثالثة شر الحجاز أهلوهى ما النافية في لغة 

  . الزائدة نَأا بِهم اس ال يقترننَأ -1
 . نفي خبرها  ال ينتقضنوَأ -2

 . ال يتقدم نوَأ -3

 النافية في لغة أهل العالية ، سمع منهم : وِإن" :ةيافإال بِالع دَأح نراً مخَي دَأح ِإن.  

    :وتختص بالنكرات نحو قوله، النافية للوحدة :  الو
             يعال شَ فَزيءاَألى لََ عا        ضِريبِاق و  ال وزرم ىا قَمضاهللا و ااق1(ي(  

التَو  : كون واألكثر، يها أوال يجمع بين جز، والساعة واألوان بقلة ، يختص بالحين بكثرة 
  . )2("اصٍنَم/ ب3/ ين حالتَا ووادنَفَ: "المحذوف اسمها نحو قوله تعالى 

   المقاربةأفعالباب 
وهكَي ادرِكَ وب َأوشَوك  ،الشُّوروعو هيج َلعطَ وقَفذَخََأ وو عقَل َأشَنَْأوو هبو لْهَله  ،

والترجي وهيع سى وحرلَاخْى وقَلَو .  
 بعد  وجوباًنَأ بِ مقروناً فعلها مضارع فعليةً جملةًهنُو كَبجِ تَ الخبرنَأ إال وتعمل عمل كان

  . منها بعد الباقي داًَرجم وبرِكَ واد بعد كَادراًنَو،  كشَوَأوى سوغالبا بعد ع، ى رح وقَلَولَاخْ
  وأخواتها نِإباب 

َأ تعمل عكس عمل كان ستة ِإنونلَ وكنَأكَ ونلَيو لَتَ ولَّع .  

                                                
 وتلخـيص الـشواهد   1/289 وأوضح المسالك 216 وشرح عمدة الحافظ 292البيت بال نسبة في الجنى الداني   )1(

 1/158 وشرح ابـن عقيـل       256 وشرح شذور الذهب     114 وشرح قطر الندى     1/239 ومغني اللبيب    294
 وشـرح   1/199 وشرح التصريح    238هر األدب    وجوا 2/102 و المقاصد النحوية     1/247وشرح األشموني   

  .2/111 والدرر الوامع 1/125 وهمع الهوامع 2/612شواهد المغني 

  .38/3سورة ص  )2(



 )هـ848ت( لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الحنَّاوِي قدمة في النحوم

 17

، والجملة الحالية ،  ، والصفة الصلة أولوفي ،  )1("اهنَلْزنَْأ انَِّإ": تداء نحو ي االب فن ِإوتكسر
   .اسم عينوالمخبر بها عن ، وجواب القسم ، والمحكية بالقول ،  ثُيحا وذَوتالية ِإل

تَفْتُ وومجرورة  وخبر اسم معنىومبتدأبة عن الفاعل  فاعلة ومفعولة ونائح .  
 ُلوَأ: وفي مثل ، وبعد القسم وال الم بعدها ،  الجزائية والفاء، ا الفجائية د ِإذَ تفتح بعوَأ وتكسر

  . اهللا دمحي َأِلوقَ
  . )2("داح وهلَ اهللا ِإامنَِّإ": وتتصل ما بهذه الحروف فتكفها عن العمل نحو 

   .إهمالها فيجب نكلَوتخفف 
  . الملويلزم ا،  اإلهمال المكسورة فيغلب نوِإ
 متصرف أو فعلية فعلها جامد أووالخبر جملة اسمية ، ويستر االسم ،  المفتوحة فيبقى العمل نوَأ

  . لو أو قد أو شرط أوفينفصل بتنفيس 
  .  غالباًواألخبار واالستتار األعمال فكالمفتوحة في نوتُخَفَّفُ كََأ

   لنفي الجنسالتياب ال ب
 لم يكن إن على ما كان ينصب به أو معها على الفتح بكَّريا ويهل يةركمٍ نَ اسيف نِإ عمل ُلمعوتَ

ال : " نحو في جاءمراعاة محل اسمها فمن ثم ها وئارت حد إلغوِإن كر، مضافا وال شبيها به 
حَلوال قُ وأوجه خمسة "ةَو :  

  .والنصب الفتح  ففي الثاني األولفتح 
 مل عن، وِإ )3(" اهللان مريغَْأ دحال َأ: "نحو ل الخبر وجب ذكره  جهوإذا، والرفع فيمتنع النصب 

   )5("ريوا ال ضالُقَ"،  )4("تَوال فَوا فَعزِ فَذِْإى رتَلَو و": فحذفه كثير نحو قوله تعالى 
  وأخواتها نباب ظَ

،  بمعنى اعتقدَلعج ودع ومعزى وجح ودجو وىَأرو ملع ون والخبر مفعولين ظَالمبتدأينصب 
وما دل على التصيير ،  األمرويلزمان  اعلم /أ4 / بمعنىملَّعتَ وبهو،  )6(ةيم الحلىَأرومثلهن 

  . كرتَ ودر وذَخَتَّا وبهووير ص وَلعجكَ
                                                

  .97/1 وسورة القدر 44/3سورة الدخان  )1(

  .4/171سورة النساء  )2(

 الحديث  )3(

  .34/51سورة سبأ  )4(

  .26/50سورة الشعراء  )5(

 .تصحيف " الحليمة: "في المخطوطة  )6(
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ى بمعنى جحو،  فَربمعنى ع، وعلم  ىأالرمن  رصبَأ بمعنى ىَأرو،  مه بمعنى اتَّن ظَونكُوتَ
  . فال عمل ربكَ بمعنى تَاَلخَو،  دقَ حأو نزِ بمعنى حدجويكون و،   مفعوال واحداًبصنْتَفَ،  دصقَ

تأخره و  لفظا ومحال لضعف العامل بتوسطه أ العملإبطالوهو :  لبية باإللغاء القوتختص.  
 وما النافية ء ما له صدر الكالم وهو الم االبتدائلعمل لفظا ال محال لمج اإبطالهو و: والتعليق 

  . لها ولتصاريفها ما،  النافيتان  وِإنوال
    :فصل

  .دي معناها فروعه الجمل وينصب به المفرد المؤيحكى بالقول و
  :فصل 

 ربخَْأ وربخَ وابنَْأ وَأبوكذلك نَ،  مفاعيل  ثالثةني المتقدمين فينصباَأر وملى عتدخل همزة النقل عل
وحِإ ثَدتَاذ ضمنم نَعا اه.  

  باب الفاعل
  . وقوعه منه أو على جهة قيامه به إليه شبهه عليه واستند أو الفعل قدم ما وهو

اهللا ى بِفَكَو": ا نحو يِل آو، أ )1("وبٍغُ لُنا منَسا ممو: "وقد يجر بمن نحو ، وحكمه الرفع 
  .)2("يداًهِشَ

  .إال على لغة وال يلحق عامله عالمة تثنية وال جمعه 
 كان نِإ إال مع الفاصل فرجحاناً الامت هند إ حقيقيا كقالتأنيث كان إن  وجوباًالمة تأنيثيةويلحقه ع

،  الشمسطلعت:  فنحو وجوازاً،  كالشمس طلعت  مستتراًكان ضميراًأو الفاصل إال فنادراً ، 
  .جمعي التصحيح فكمفرديهما إال ،  القوم أو الهنود أو  الرجاُلتوقام

 دقَلَو" :  نحووقد يعكس،  )3("داو دانميلَس ثَرِوو":  المفعول نحو ويتأخر،  يلي فعله أن واألصل
جآَلاء ف رعوذُ النُّن4("ر(  ، يقاًرِفَ" : نحو  المفعول قبل الفعليجئوقده ىد")5( .  

                                                
  .35/35سورة فاطر  )1(

  .48/28سورة الفتح  )2(

  .27/16سورة النمل  )3(

  .54/41سورة القمر  )4(

  .7/30سورة األعراف  )5(
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  النائب عن الفاعلباب 
 اذَِإفَ " : المصدر نحوأو ، )1("رماَأل يضقُ" :  المفعول به نحوأحكامه فيوب عنه بحذف الفاعل فين

 يمص:  الظرف نحو أو،  )3("مهِيلَ عوبِضغْ المرِيغَ": والمجرور نحو ،  )2("ةٌخَفْ نَورِ الصيف خَفنُ
رمضان  .  

 في األخرِ َلبا قَ مرسكْ، وتَ" قَلطُنْاُ"  :وثالث نحو،  "ملِّعتُ: "وثاني نحو ، مطلقا  الفعل أولويضم 
 َلعتَ على افْأو اعب واَلقَوهو ثالثي كَ،  الماضي  عينتْلَّتَ اعاذَوِإ،  المضارع في حتَفْوتَ، الماضي 

،  اميهِ فاء يبلقَنْتَفَ،   الضمامِمشْ ِإوَأ الصٍخْبِِإا هلَب قَا مرس كَكلَ فَادقَانْار وتَاخْكَ /ب4/ َلعفَ انْأو
لَوخِْإ كالصالض فَ،  مقَنْيلبالي اءاواًَ كقوله و:    

                   ...                  وْلهفَنْ يشَع تْ ئاًيلَي                 
   )4(تْيرتَاشْ فَوع باباًبشَ        لَيتَ                            

  .وهي قليلة 
  باب االشتغال

  :ه بضميرقدمهما  وصف عن نصب اسم تأو اشتغل فعل إذا
  . فالجملة بعده خبره ، جاز رفع االسم السابق باالبتداء 

  . عامل موافق للظاهر بإضمار ونصبه 
  . طية وهالّ ومتى  الشرن تال ما يختص بالفعل كَِإنويجب النصب ِإ

ا هقَلَ خَامعنْاَألو" :  عطف على فعلية نحوأو كالهمزة وما النافية أولى تال ما الفعل به إنويترجح 
  . )5("مكُلَ

  . أكرمتهوعمرو ، زيد قام : ويستويان في نحو 

                                                
  .11/44 وهود 2/210سورة البقرة  )1(

  .69/13سورة الحاقة  )2(

  .1/7سورة الفاتحة  )3(

 وشـرح التـصريح   2/524 والمقاصد النحويـة  171ص4-14/3 ق البيتان لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه       )4(
 وتخليص الـشواهد    2/632 ومغني اللبيب    6/260؛4/26 والدرراللوامع 2/819 وشرح شواهد المغني     1/295

ــسالك 495 ــح الم ــل  2/155 وأوض ــن عقي ــرح اب ــموني 1/256 وش ــرح األش ــع 1/181 وش  وهم
 .2/165؛1/248الهوامع

  .16/5سورة النحل  )5(
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  باب التنازع
 المجاور إعمال فالبصري مختار وٍلمع من مرخََّأتَا  مرثَكَْأفَ  من الفعل وشبهه عامالً تنازعإذا

 األسبق والكوفي ، هرخََّأ إال استغنى عنه و إن منصوبهويحذف ،  مرفوعهفيضمر في غيره  
  .فيضمر في غيره ما يحتاجه من مرفوع ومنصوب 

  المفعول به باب
 سوى التعدي وواقعاًَ ومجاوزاًَ متعدياًويسمى عامله ،  داًي زتُبرضوهو ما وقع عليه فعل الفاعل كَ

 الثنين كََأأو،  الحواس كأفعاللواحد ى طَعكَوفَالوِإ،  اس ال عويسمى قاصراًَ والزماًَ كَ،  َلمالِّ الد
على حدذَوث نَ كَاتأو،  تَبفَ صةح سةاَلطَكَ يأو،  قَلَخَ وع كَضٍر رِمضرِفَ ووتعدى  ح ،

 َلعفْتَ اسأو،  هتُياشَم كََلاع فَأو،  هتُحرفَ كََلعفَكَ،  )1("مكُاتبي طَمتُبهذَْأ":  نحو َلعفْتصوغه على َأ
   )2("مهورِنُ اهللا بِبهذَ":  بالحرف نحو أو هتُنْسحتَاسكَ

  باب المفعول المطلق
  . عدده أو المبين لنوعه أووهو المصدر المؤكد لعامله 

وما اشتق منه من فعل نحو ،  )3("وراًفُومجزاء  مكُُؤاز جمنَّه جنِإفَ":  نحو هلُثْ ما مصدرمِإ هوعاملُ
 :"لَّكَوماهللا م كْى تَوس4("يماًَل(و ونحو فٌص  :"افَّالصاتص اف")5( .  

  ".راًكْشُ وداًمح وياًعر واًيقْس"وسمع ، وقد يحذف لقرينة كقولك لمن قدم من سفرٍ قُدوماًَ مباركا 
  . )6("ِلي الملَّوا كُيلُمال تَفَ: "وما بمعنى المصدر مثله نحو

  باب المفعول له
  . لك إجالالتُ مقُكَ/ أ5/هو المصدر المذكور علةًَ لحدث شاركه ي الزمان والفاعل 

، ْل  كان بَِأنِإ لشروط بكثرة ا مع استيفاءهر جويجوز، ف التعليل ربح  جر المعلل شرطاًدق فُنفَِإ
 ِإوبقلةويستويان في المضاف ،   كان مجرداًن.  

                                                
  .46/20 األحقاف سورة )1(

  .2/17سورة البقرة  )2(

  .17/63سورة اإلسراء  )3(

  .4/164سورة النساء  )4(

  .37/1سورة الصافات  )5(

  .4/129سورة النساء  )6(
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   المفعول فيهباب
وناصبةًَ اللفظ الدال ،  ادراطِّمضمن معنى في بِ مكان أو  وقع فيه من زمانأمر ألجلهو ما ذكر 

  .على المعنى الواقع فيه 
  . كمكان وناحية اإلبهاموشرط المكان 
  معهباب المفعول 

 اسم فيه معناه وحروفه كسرت أواٍل لواو وبمعنى مع تالية لجملة ذات فعل  تَوهو اسم فضيلةٌ
  . يَلالنِّ و ساِئرانَوَأوالنيل 

 بعد الواو وال بها وال يتقدم على عامله وال على يضمر شبهه ال أووانتصابه بما سبق من فعل 
  .المصاحب 
  باب الحال

 الجملة قبله ونِمض موَأ هلام عيدكْأتَ وَأ هيدكْأتَ وَأ هبِاح صنِ هيَئةايب ِلوقٌبس موهو وصفٌ فَضلَةٌ
 ، )4("كاًاح ضمسبتَفَ "، )3("عاًيمج )2(كُلُّهم ضِراَألي من من فآل"  ،)1("فاًاِئا خَهنْ مجرخَفَ": نحو 
             ...   ...   ...   ...)5(يبِسا نَه بِوفاًرع مةَار دنا ابنََأ :وقوله
 يهخ َأمحلَ":  كان المضاف بعضه نحو ن من الفاعل ومن المفعول ومن المضاف إليه ِإوتأتي

م6("تاًي(  ، وكبعضه نحو :"ِإةَلَّم براهيمح يفاًن")7(  ،ًلَِإ":  فيه نحو وعاماليهم جِركُعمج اًيعم")8( .  
ِلاالغَوَأ بننَ يكون كةًرةًلَقِّتَنَ مةًقَّتَشْ م  ،َأونيكون ص احبها مةًفَرِع .   

 َلقنُو،  بشبهه أوقا بنفي أو مسبو،  أو يكون مخصوصاً،  عليه  يتقدمن كََأغٍوسم بِوقد تكون نكرةً
  . غٍوسال مبِ

                                                
  .28/18سورة القصص  )1(

 .ساقطة من المخطوطة " كلهم: "كلمة  )2(

  .10/99سورة يونس  )3(

  .27/19سورة النمل  )4(

  :يت لسالم بن دارة ، وعجزه هذا صدر ب )5(
  وهْل بِدارةَ يا لَنَّاسِ من عارِ                           ...   ...   ...   ...             

 وبال نسبة في شرح شذور 3/186 والمقاصد النحوية   2/64 وشرح المفصل    2/79والبيت لسالم بن دارة في الكتاب       
  .1/245 وهمع الهوامع 1/255 وشرح األشموني 1/338 وشرح ابن عقيل 320الذهب 

  .49/12سورة الحجرات  )6(

 . وغيرهما 3/95 ؛ وسورة آل عمران 2/135سورة البقرة  )7(

  .10/4سورة يونس  )8(
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يقَوجملةً و ومجروراً ظرفاً الحالعومنفيةً ،هماوب بالواو أوفتربط بالضمير ،   مثبتةًةً اسمي  
   ىفنْ المعارِضمالْكَ فَاضٍا مهلُع فوَأ،  سٍكْعالْبِ فَا مضارعهلُع فوفعليةً، فبالضمير 

  باب التمييز
وهو اسنَم كفَةٌر ةٌلَضي فَرِإ عبهامَأ مٍ اسِإ وجاَلمن سبة .  
،   زيتاًٍلطْروبعد المقادير كَ،  التسعة والتسعين إلى عشر فما فوقها األحدبعد العدد :  فاألول

وتَاعٍص راًم  ،وشَأ راًبضاًر .  
ا نَرجفَو ": نحو عن المفعولأو،  )1("باًي  شَسْأالر َلعتَاشْفَ":  عن الفاعل نحو وٌلمح مامِإ: والثاني 

 هرّهللا د: " نحو وٌلمح غير مأو )3("اال مكنْ مرثَكَْأ":  عن غيرهما نحو أو،  )2("وناًي عضراَأل
  . "ساًارِفَ
وكْحمالنَّه صب  ،نَواصبهالم بهكَم رِشْعيند رطَ المسند كَأو،  ماًهابز يساًفْ نَد .  

ويجوز جربِه مكَن ٍلطْرم ن زيِإ إال /ب5/ تنكان م حَأ الًوتَو مييزع دد .  
  . وتقدمه على عامله المتصرف،   عدداًم كان االسنِإ الِإ ةافَضاِإل بِمِ االسزِيم مر جزويجو

  باب المستثنى
  :ال يجب نصب المستثنى بِِإ

  .  داًي زالِإ مو القَامقَ:  نحو  تاماً موجباً كان الكالمنِإ
   .داًي زالِإو دي زالِإ مو القَاما قَم:  ينصب نحو أو يرفع  كان متصالًنِإوغير الموجب 

ِإونقَنْ كان منُعاًط  بإيقاعهميم يجيز وت، ص .  
  . ِلامو العبِس على حبرِعُأو،  غاًرفَى ممسيو،  الَِّإل رثَكان المستثنى منه غير مذكور فال َأ وإذا

  . وبصنْا مدا عم بِوَأال ا خَم بِوَأ  يكونال بِوَأ سيلَوالمستثنى بِ
  . الَّ المستثنى بِِإابرعِإر ي غَبرعتُو،  وضفُخْى موس ورِيغَوالمستثنى بِ
  .وب صنْ موَأ وضفُخْا ماشَحا ودعال وخَوالمستثنى بِ

                                                
  .19/4سورة مريم  )1(

  .54/12سورة القمر  )2(

  .18/34سورة الكهف  )3(
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  باب حروف الجر
وهي منلَِإ وى وعنو لَعى والباءو الالمو ي مطلقاًف  ،افُالكَوو تَّحى والومطلقاً للظاهرِاو   ،

االتَّوهللا ء  ،وذْمو ِلذُنْم زغَنٍم رِيم قْتَسٍلب  ،ورِلب رٍكَّنَم .  
  . وبل قليٌل وبعد الفاء  ،وذلك بعد الواو كثير، يبقى عملها ويجوز حذفها ف

وتُزادم ا بعدم نو عنو البفال تكفها عن العمل ،  اء ،وبعدر بفينبغي العمل قليال افُالكَ و .  
  اإلضافةباب 

 ةًبرع م صفةًالمضافُكان  نال ِإمن التعريف ِإو، يجرد المضاف من تنوين أو نون لشبهه مطلقا 
  .ل  بأإلى ما عرف بالحرف أو مضافة

إال إن كان ، وتخصيص به إن كانت نكرة ، عرف المضاف بالمضاف إليه إن كانت معرفة ويت
  .المضاف صفة عاملة فال يتعرف وال يتخصص 

 إن كان "نم "و َأ)1("ارِهالنَّ وِلي اللَّركْ مْلب":  لألول نحو  كان ظرفاًإن "يف"وى ويجر الثاني وين
 مِوي كَ :األول وأ دي زبِوثَ الشرطان كَىفإن انتف،  ةض فمِاتَخَنه كَوصالحا لإلخبار به ع، بعضه 

  .فاإلضافة بمعنى الالم ،  دي زديكَ:  الثاني و َأيسِمالخَ
  باب المصدر

  .وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كضربٍ وإكرامٍ 
 منوناً هوعملُ،  يتقدم معموله وال،  أو مع ما محله نَأ صح حلول فعل مع نِإويعمل عمل فعله 

 قليل  لمفعوٍل بأل ومضافاًاًمقرونو،  )2("اسِ اهللا النَّعفْال دولَو":  نحو  للفاعل أكثرومضافاً،  قيسأ
.  

  /أ6: /وقد يعمل اسم المصدر نحو قوله 
              ...   ...   ...   ...         وبعداِئطَ عكةَاَئ المتَ الر3(ااع(   

                                                
  .34/33سورة سبأ  )1(

  . 22/40ة  وسور2/251سورة البقرة  )2(

  : ، وعجزه 37ص2/38هذا عجز بيت للقطامي في ديوانه ق )3(
  ...   ...   ...   ...                  َأكُفْراً بعد رد الموت عنِّي                    

 وشـرح شـواهد   2/64 وشرح التـصريح  3/505 والمقاصد النحوية 695والبيت للقطامي في شرح عمدة الحافظ      
 3/211 والبيت بال نسبة في أوضح المسالك 3/62 والدرر اللوامع 137؛8/136 وخزانة األدب 2/849ني المغ

  .  2/95؛1/188 وهمع الهوامع 2/336 وشرح األشموني 1/414 وشرح ابن عقيل 528ووشرح شذور الذهب 
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  باب اسم الفاعل
  .لحدوث ابه على معنى وهو ما اشتق من فعل لمن قام 

وتُيغَصمن الثالثي على فَه كٍَلاع من غيره على زِ، و بٍارِضنَة مارِضعبِه يمٍمم ضموممكان ة 
  . جٍرِخْتَسم ومٍرِكْموكسر ما قبل اآلخر كَ، حرف المضارعة 

استفهام أو مخبر عنه أو  وأط معنى الحال أو االستقبال واالعتماد على نفي ويعمل عمل فعله بشر
فيجوز في ،  إلى مفعوله إضافتهويجوز ،  عمل مطلقا ل َألةً كان صلَنِإفَ،  موصوف ولو تقديراً

  .تابعه وجهان 
   . المجموع كالمفردوالمثنى و،  مثله يٍلعفَ ووٍلعفَ واٍلعفْم واٍلعفَكَ: وما صيغ منه للمبالغة 

  .ما اشتق من فعل لمن وقع عليه : واسم المفعول 
فْوصيغته من الثالثي على مكَوٍلع مضنَومن غيره على زِ،  وبٍراسم فاعله وفتح ما قبل اآلخر ة 

   جٍرخْتَسم ومٍركْمكَ
  الفعلباب اسم 

عنى م بكونَدو،  مزلْ بمعنى ِإكيلَعو،  هع بمعنى دهلَب واستعماالًَ نحو وهو ما ناب عن الفعل معنى
 انتَّشَو، دع بمعنى باتَهيهو،  ثْد بمعنى حيهِإو،  تْكُ بمعنى اسهصو،  ْلهِم بمعنى َأداًيورو،  ذْخُ

تأخر ال يضاف و ي وال ،رجضتََأو عجوتََأ بمعنى افٍّ وهوُأو،  بجعَأ بمعنى ىوو،  قَرتَبمعنى افْ
  .ون منه فنكرة وما ن، عن معموله 

   باسم الفاعلالصفة المشبهة باب
  . يٍلمج ونٍحسوهي ما اشتق من فعل الزم لمن قام به على معنى الثبوت كَ

  .  المؤخر وتختص بالحال وبالمعمول السببي
 هرجي و، أو تمييزاً وينصبه مشبهاً،ويرفعه فاعال قيل أو بدال ،   وبالالم ومجرداًويكون مضافاً

  .وهو عارٍ منها ، ضافة إال إن كانت بأل باإل
  اسم التفضيلباب 

  .علم ، وهو أفعل كأفضل وأوف بزيادة على غيره صوموهو ما اشتق من فعٍل ِل
    .لمعرفة فالوجهانو،  ركِّذَ ودرِفْ َأا فالنكرةُص نَوَأاً درج موَأ،  قْابِ طَْلَأوإذا كان بِ

ويؤتى بعد المجرد بمن جلْ ِلةًارفْمثَكْا َأنََأ": وقد يستغنى بتقديرها عن ذكرها نحو ،  وِلضرنْ مك 
االًمَأ وع1("راًفَ نَز( .  

                                                
  .18/34سورة الكهف  )1(
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 هنيي ع فنسح َأالًج رتُيَأا رم: " محله كقولهم ٍلع فوُللُ حح صن ِإهراً وظا مستتراًويرفع ضميراً
  . "دي زنِيي ع فهنْ م/ب6 /ُلحالكُ
اطَّورهمزته من الخَ حذفد رِيالشَّ ورذَّشَ ومن الح ب .  

  باب التعجب
الم بنْصتَيعمنه بِج بففْ على َأٍلعَلعبه عن مبتدأ بِخْ م ا: " الزمة نحوءأو يجر بعد أفعل ببا، رم 

  . "ه بِنسحَأ وداًَي زنسحَأ
  . واغتفر بالظرف والمجرور ، تقدمها المعمول وال يفضل وال يتصرفان فال ي

ليس بلون وال عيب وال مبنى ،  متفاوت المعنى  تامٍ متصرفثانيٍل ع فنال موال يبنيان ِإ
  . ويشترط ذلك في اسم التفضيل ،للمفعول

  .ي معناهما ا فم ودد اشْو َأدشََأبِويتوصل إلى التعجب مما ذكر امتناعه 
  .ويفعل مثل ذلك باسم التفضيل ، عاملة في مصدر المتعجب منه 

  ويئس وما جرى مجراها نعم باب
 )2("ابر الشَّسْئبِو"،  )1("دب العمعن: "نحو عان لفاعلين معرفين بأل الجنسية وهما فعالن جامدان راف

 نِيرمض أو م)4("ينماِلى الظَّوثْ مسْئبِو"، ) 3("ينقتَّ المار دمعنلَو": أو مضافين لما قارنها نحو 
فَمسرتَ بِنِيم5(]نعم[:  نحو يزٍي( رالًجز يفَ: "ومنه ،  دنعامه ي")6( .  

 محذوف خبرأو ، وهو مبتدأ خبره ما قبله ،  دي زُلج الرمعن: ويذكر بعد ذلك المخفوض نحو 
  .المبتدأ 

  . )7("ابو َأهنَّ ِإدب العمعن": وإذا علم جاز حذفه نحو ، ة أن يقدم ويتعين ابتدائ
ومثل حا والفاعل ذَذَبا وال يتغير ويذكر بعد المخصوص وإعرابه كإعراب مخصوص نعومثل ،  م

  .ا ذَبح ال سْئبِ

                                                
  .38/30سورة ص  )1(

  .18/29سورة الكهف  )2(

  .16/30حل سورة الن )3(

  .3/151سورة آل عمران  )4(

 .ما بين المعقوفتين زيادة من عندي ليستقيم المعنى  )5(

  .2/271سورة البقرة  )6(

  .38/30سورة ص  )7(
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  باب إعراب الفعل
  . ناصبٍ وجازمٍ يرفع المضارع إذا تفرد من

،  بقسم أو منفصالً متصالًالب وكان الفعل مستقتْرد صن ِإنذَِإبِو،  المصدرية كَيبِو،  نلَوينصب بِ
َأبِوالمصدرية نحو ن  :"الَّوطْي َأذمَأع نغْ يفي خَ ِلريَئطتي يوم1("ينِ الد (.  

  . )2("ىوسا منَيلَ ِإعجِرى يتَّح": ى بمعنى إلى نحو تَّ حدع بن َأوتضمر
وبعالالم تَد علتُِل":  نحو تْانَ كَيةًيلبي3("اسِلنَّ ِلن(  ،َأوج حودنحو ةًي  :"ا كَماهللا ِلان ظْيلممه" )4(.  
وبعَأد بمعنى إلى نحو قوله و :  
                ...   ...   ...   ...)5(ىنَ المكرِد َأو َأبع الصنلَهِستَسَأل
   .ملس يو َأهلُتُقَْأل:  نحو الِإ وَأ

 دعبفَواءالس بِبية ةأ7/ واو المعي /مسبوقين بنفي أو طلب محضفالنفي نحو ،  نِي :"قْال يي ض
لَعهِيفَم ي6("واوتُم. (  

  .ام والعرض والتخصيص والتمني والطلب يشمل األمر والنهي والدعاء واالستفه
  . كمرِكُْأي فَنرز: نحو : فاألمر 
  :وقوله ،  )7("َلحي فَيها فوغَطْال تَ: "نحو قوله تعالى : والنهي 

             ...   ...   ...   ...)8(هلَثْ ميتْأتَ وقلُ خُن عهنْال تَ 

                                                
  .26/82سورة الشعراء  )1(

  .20/91سورة طه  )2(

  .16/44سورة النحل  )3(

  .29/40سورة العنكبوت  )4(

  :جزه هذا صدر بيت بال نسبة ، وع )5(
  فَما انْقَادت اآلماُل ِإال ِلصابِرِ                        ...   ...   ...   ...               

 وشـرح  69 وشرح قطر الندى    385 وشرح شذور الذهب     4/172 وأوضح المسالك    1/67والبيت في مغني اللبيب     
 وهمـع   1/206ح شواهد المغنـي      وشر 4/384 والمقاصد النحوية    3/558 وشرح األشموني    568ابن عقيل   
  . 4/77 والدرر اللوامع 2/10الهوامع 

  .35/36سورة فاطر  )6(

  .20/81سورة طه  )7(

  : ، وعجزه 404هذا صدر بيت ألبي األسود الدؤلي في ديوانه  )8(
                ...   ...   ...   ...                        لْتَ عِإذَا فَع كلَيع ارعيمظ  
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  . كيعطُأي فَنقْفِّ وبر: نحو قولك : والدعاء 
   .)1("لمعنَد فَر نُوا َأنَوا لَعفَشْي فَاءعفَ شُنا منَ لَْلهفَ": نحو : واالستفهام 
  . راًي خَيبصتُ فَُلزِنْ تَالَأ: نحو قولك : والعرض 

  . )2("ونكُي فَكلَ مهيلَ ِإَلزِنْال ُأولَ": نحو : والتخصيص 
ا نَب راتآي بِبذِّكَال نُو درنُ انَتَيا لَوا يالُقَ"، ) 3("وزفَُأ فَمهع متُنْكُي نتَيا لَي": نحو : والتمني 

كُنَو4("ون(.  
 ةاءب عسبلُو  :ونحو قوله،  )5("والًس رَلسر يوَأ: "وبعد عاطف على اسم خالص نحو قوله تعالى 

قَتَورع ي6(ين(  .   ...   ...         ...   ..  
ويجزلَ بِمملَ وا النافيتين وال والالم الطلبيتين م.  
  .ىتَما ومثُيحا ومهما وم ونمى ونََّأ ونيَأ وانيَأ ويَأا ومذْ ِإ ونِإ:  أدوات الشرط نِيلَع فمزِجوتَ

 غير ف مقرونا بتنفيس وال قد وال نا المعنى وال طلبا واليوال يكون ماض، ويسمى أولهما شرطا 
  .ال ولم 

                                                                                                                        
 وهمـع الهوامـع   2/238 وشرح التصريح 310 وشرح شذور الذهب 234والبيت ألبي األسود الدؤلي في األزهية  

 ومغني اللبيب   424 ورصف المباني    157 والجنى الداني    342 والبيت بال نسبة في شرح عمدة الحافظ         2/13
 3/556 األشـموني   وشـرح 573 وشرح ابن عقيـل 77 وشرح قطر الندى 4/181 وأوضح المسالك    2/361

  .168وجواهر األدب 

  .7/53سورة األعراف  )1(

  .25/7سورة الفرقان  )2(

  .4/73سورة النساء  )3(

  .6/27سورة األنعام  )4(

  .42/51سورة الشورى  )5(

  :هذا صدر بيت لميسون بنت بحدل الكلبية ، وعجزه  )6(
        ...   ...   ...   ...                       سِ الشُّفُوفلُب نم ِإلَي بَأح            

 والمقاصـد النحويـة     2/244 وشرح التصريح    405 وشرح شذور الذهب     1/267والبيت لميسون في مغني اللبيب      
 وبال نسبة في الكتاب 4/90 والدرر الوامع 504؛8/503 وخزانة األدب   2/653 وشرح شواهد المغني     4/397
 وأوضـح   423 ورصف المباني    157 والجنى الداني    344رح عمدة الحافظ     وش 7/25 وشرح المفصل    3/45

  .3/571 وشرح األشموني 1/576 وشرح ابن عقيل 65 وشرح قطر الندى 4/192المسالك 
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 ن موه وتْبذَكَفَ": نحو  من هذه فيقترن بالفاء ويصح أن يكون واحداً،  وثانيهما جوابا وجزاء
الصادق1("ين(  ، ونحو" :ِإوننَ جوا ِلحفَمِلْلس نَاجلَح اه")ِإ: "ونحو ،  )2تُن بدوا الصقَدفَات نعام 

ه3("ي(  ، ونحو :"ِإونتُفْ خملَةً عفَي سفَوغْ ييكُناهللام ")ِإ"ونحو  ، )4تَن عاستُرفَم تُسرضلَع ه 
،  )7("وهرفَكْ تُنلَ فَرٍي خَنم والُعفْ تَامو": ونحو ،  )6("هتَمل عدقَ فَهتُلْ قُتُنْ كُنِإ: "ونحو ،  )5("ىرخُْأ

   .)8("رٍج َأن ممكُتُلَْأا سم فَمتُيلَّو تَنِإفَ": حو ون
 ما هذَِإ"،  )9("يرٍد قَءي شَلِّى كُلَ عوهفَ":  الفجائية نحو بإذا فتقترن بالفاء أو اسميةوجملة 

نْيقُط10("ون( .  
  :فصل 

ورفع تالي ، ضعيف نصبه ، ووجزم ما بعد فاء أو واوٍ من فعٍل تاٍل للشرط أو للجواب قوى 
ال ِإ وْلعافْ: ويجوز حذف ما علم من شرط إن كانت األداة مقرونة بال نحو ،  الجواب جائز

اقَعتُبنِِإفَ: " شرطه ماضٍ نحو ، أو جواب ك طَتَاسَأ)11("تَع وج ة شرط وأداته ِإلَمب7 / تقدمهان/ 
 نوشرط ذلك بعد النهي أن يحسن ِإ،  كرز َأكتُي بنيَأ: ونحو ،  )12("ُلتْا َأوالَع تَْلقُ: "طلب نحو 

فُكْتَ ال: " يَلقتَر ِلخُد13( للكسائيخالفاً،  "ةَنَّ الج( .  

                                                
  .12/27سورة يوسف  )1(

  .8/61سورة األنفال  )2(

  .2/271سورة البقرة  )3(

  .9/28سورة التوبة  )4(

  .65/6سورة الطالق  )5(

  .5/116رة المائدة سو )6(

  .3/115سورة آل عمران  )7(

  .10/72سورة يونس  )8(

  .6/17سورة األنعام  )9(

 .هذه ليست آية قرآنية  )10(

  .6/35سورة األنعام  )11(

  .6/151سورة األنعام  )12(

على معاذ ثـم  هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ، مولى بني أسد ، أحد أئمة القراء السبعة ، وقرأ النحو                 )13(
الخليل بن أحمد ،ثم خرج إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة ، وكتب بها عن العرب كثيراً ، توفي سـنة مائـة                    

 67 ونزهـة األلبـاء   127 وطبقات النحويين واللغويين  120مراتب النحويين   : انظر  . وتسع وثمانين هجرية    
  . 153-152 والبلغة 217وإشارة التعيين 
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    :فصل
 ولَ": بالماضي نحو َل  وليها مضارع ُأون، وِإومن أدوات الشرط لو وهي للتعليق في الماضي 

يطكُيعِإ وجوابها )1("مومنفى فقليل كقوله،  انه بالالم كثيراًت فاقترا مثبم:    

                  لَوواريطَي الخعقْنَا    يا افْتَرلَم لَ            وكال خَن يارم اللَّع 2(ياِلي(   
    :معمول لفعل محذوف يفسره ما بعده كقوله ويليها اسم قليال

  )3(بتَع مرِهى الدلَا ع منكلَ وتُ              عتَبمكُابص َأامِم الحري غَو لَيالَّخَأ          
  باب التوابع

 )4(]وعطْفُ بيانٍ[ يدكوتَ وتٌع نَوهو،  قاًلَطْ مهلامع وهابِرعي ِإ فهلَبا قَ مكارِشَ الموه:  عابِالتَّ
ونَفُطْع سقو بٌلد .  
 و َأهم ذَو َأهيحد مو َأهيحضو تَو َأهوعبتْ ميصصخْي تَضتَقْ يه بٌِلوَؤ مو َأقٌّتَشْ مو َأعابِتَ:  تُعالنَّفَ
  . هيلَ عمحر التَّوَأ هيدكْأتَ
وتْيبعبِتَ كير ، ثم إن رفع ضميراً مستتراًومن التعريف والتن،  في واحد من أوجه اإلعراب هعه 

   .وإال فهو كالفعل، وواحد من اإلفراد وفرعيه ، في واحد من التذكير والتأنيث 
  .وكذلك المنعوت ، ويحذف النعت لقرينة ، ويجوز قطعه إن علم متبوعه بدونه بالرفع والنصب 

التَّووكابِتَ:  يدعقَ يدَأر مرتْ الموعِبي النِّ فسبَأة الشُّو وِلم :  
، يجب اتصالهما بضمير مطابق للمؤكدو، والعين كالنفس ،  زيد نفسه جاءني: نحو : فاألول 

  .ويجمعان على أفعٍل مع غير المفرد 
، عمج بِنهلُّوكُ، ويتبع كلهم بأجمعين ، أو جميعهم أو عامتهم كلهم جاء القوم : نحو : والثاني 

لُّكُوَأ بِهجع م ،لُّكُوا بِهجمءاع .  

                                                
  .49/7سورة الحجرات  )1(

 وشرح التـصريح    3/604 وشرح األشموني    4/231 وأوضح المسالك    1/271البيت بال نسبة في مغني اللبيب        )2(
  .10/82؛4/145 وخزانة األدب 2/66 وهمع الهوامع 2/665 وشرح شواهد المغني 2/260

 في الجنـى الـداني    والبيت بال نسبة  2/259 وشرح التصريح    4/465البيت للغطمش الضبي المقاصد النحوية       )3(
  .  3/601 وشرح األشموني 4/229 وأوضح المسالك 279

 .ما بين المعقوفتين زيادة من عندي ليستقيم المعنى  )4(
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،  )2("كاً دكاًد":  بإعادة اللفظ نحو )1(هوتوكيد، ويستغنى بكال وكلتا عن تثنية أجمع وجمعاء 
وال حرف غير جوابي إال مع ما ، وال يعاد ضمير متصل ،  )3("الً سباجاًجف":  نحو وبمرادفه
  .وتوكيد بالمرفوع المنفصل كل ضمير متصل ، اتصل به 

 مسقَْأ: نحو قولهةبسالنِّ بِودصقْوال م ةفَ صري غَيخَصصه أو هوعبتْ محضو يعابِتَ: وعطف بيان 
  )4(رمصٍ عفْو حباهللا َأبِ

  /أ8./ )5("منَّه جارِو البار دمهمووا قَلُّوَأح"وقوله تعالى 
 وَأ،  اوهخَُأ دي زامد قَنْهِ كَهركْذ بج ونويجوز إعرابه بدل كل إال ِإ، ويتبع في أربعة من عشرة 

    ...   ...   ...   ... )6(رٍشْ بِيرِكْ البكارِ التَّنباا نََأ:امتنع إحالله محل األول نحو قوله 
  ث ارِ الحديا زي: وقولك 

والنَّفُطْع سابِتَ:  قعتَ يوطُسب نَيهو بينتْ مبوعَأه حدح روفوهيه ،   :  
الوصاحباً وم في الحكم ومتقدماًمتأخراً فتعطف، لمطلق الجمع :  او .  
االفَوللترتيب والتعقيب :  ء.  
ثُووقد تتعاقب الفاء وثم ، للترتيب والمهلة :  م.  
ووموالبه  وبعضاًوشرط معطوفها كونه مظهراً، للغاية : ى تَّح .  

 َأوشك أو التشكيك أو التقسيم وبعد الخبر لل، واإلباحة أللتخيير بعد الطلب : و.  

                                                
 .تصحيف " توكيد: "في المخطوطة  )1(

  .89/21سورة الفجر  )2(

  .21/31سورة األنبياء  )3(

 ونسب لعبد اهللا بن كيسبة أو ألعرابي في خزانة           وليس في ديوانه ،    3/71نسب البيت لرؤبة في شرح المفصل        )4(
 والبيت بال نسبة    1/121 وشرح التصريح    4/115 ، ونسب ألعرابي في المقاصد النحوية        156؛5/154األدب  

  . 1/59 وشرح األشموني 1/489 وشرح ابن عقيل 561 وشرح شذور الذهب 1/128في أوضح المسالك 

  .29-14/28سورة إبراهيم  )5(

  : ، وعجزه 465صدر بيت للمرار األسدي في ديوانه هذا  )6(
  علَيه الطَّير تَرقُبه وقُوعا                             ...   ...   ...   ...             

 وشرح التـصريح     4/121 والمقاصد النحوية    73؛3/72 وشرح المفصل    1/182والبيت للمرار األسدي في الكتاب      
 والبيت بال نسبة في شرح عمدة الحـافظ         6/27 والدرر اللوامع    225؛5/183؛4/284ألدب   وخزانة ا  2/133

 وشرح ابـن عقيـل      299 وشرح قطر الندى     320 وشرح شذور الذهب     3/351 وأوضح المسالك    597؛554
  . 2/122 وهمع الهوامع 2/441 وشرح األشموني 1/491
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َأومتَّ الموهي في غير ذلك ، وهي المسبوقة بهمزة التسوية أو همزة يطلب بها وبأم التعيين :  ةُلَص
  . ْلبومرادفة ِل، ة مختصة بالجمل عمنقط

لَوكوجعل ضدها بعدها ، بعد نفي أو نهي لتقرير حكم ما قبلها :  ن.  
ولنقل حكم ما قبلها لما بعدها ، وبعد اإلثبات واألمر ، بعدهما كذلك :  ْلب.  
وال يعطف غالبا على ضمير رفع متصل إال بعد توكيده ، بعد إيجاب أو أمر أو نداء : ال و

  . إال بإعادة الخافض ، وال على ضمير خفض ابمنفصل أو فاصل م
  .طة  بال واسمِكْالح بِودصقْ معابِتَ: والبدل 

وهوب نحو لٍّ كُُلد  :"صالَّاطَر ذنْ َأينعتَملَ عهِي1("م( .  
  . )2("يالًبِ سهيلَ ِإاعطَتَ اسنِم":  نحو ضعب وَأ
  . )3("يه فاٍلتَق":  نحو اٌلمتاشْ وَأ
  . طٌلَ غَو َأانيسن وَأ ابرض ِإوَأ

  . والتعريف وضديهما اإلظهارويخالفه في ويوافق متبوعه 
  .وال من الظاهر ،  وال يبدل المضمر من المضمر ،يبدل الظاهر من الظاهرف

  . )4("واملَ ظَينذى الَّوجوا النَّرسَأو " :ويبدل الظاهر من ضمير الغائب نحو
  . )5("ر اآلخمويالْو اهللا وجر يان كَنمِل": ومن ضمير الحاضر بدل بعض 

    ...   ...   ...   ... )7(بلَغْنَا السماء مجدنَا وسنَاُؤنَا : )6(اشتمال نحو قول النابغة الجعدي وَأ

                                                
  .1/7سورة الفاتحة  )1(

  .3/97سورة آل عمران  )2(

  .2/217سورة البقرة  )3(

  .21/3سورة األنبياء  )4(

  .33/21سورة األحزاب  )5(

 –هو عبد اهللا بن قيس ، من جعدة بن كعب بن ربيعة ، وكان يكنى أبا ليلى ، وهو جاهلي ، وأتى رسـول اهللا                         )6(
ر حتَّى ورد على ابن الزبير ،  وكان معمراً ، ونَادم المنذر أبا النعمان بن المنذر ، وعم      –صلى اهللا عليه وسلم     

وحتَّى نَازع اَألخْطََل الشِّعر ، فَغَلَبه اَألخْطَُل ، فهو من مغَلَّبِي مضر، وقد عده ابن سالم في الطبقة الثالثة مـن                
ـ  : انظر . طبقات فحول الجاهلية ، وتُوفي بِِإصبهان وهو ابن مائتين وعشرين سنة       1/291شعراء الـشعر وال

  .  131-1/123وطبقات فحول الشعراء 

  : ، والبيت في ديوانه برواية 68ص66/ب3هذا صدر بيت للنابغة الجعدي في ديوانه ق )7(
                       بلَغْنَا السما مجداً وجوداً وسودداً              وِإنَّا لَنَرجو فَوقَ ذَِلك مظْهرا
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  . )1("انَرِآخا ونَِلو َأليداًا عنَ لَونكُتَ: " نحو ةَاطَح اِإلادفَ َأنّل ِإ كُوَأ
  . )2("ابذَ العه لَفْاعض ياماًثَ َأقَلْي: "ويبدل الفعل من الفعل نحو 

  . )3("يننب وامٍعنَْأ بِمكُدمَأ": والجملة من الجملة نحو 
   .)4("مكُلُثْ مرشَال با ِإذَ هْله": نحو وقد تبدل من المفرد 
  .والمعرفة من النكرة وعكسها ،  والمعرفة من المعرفة /ب8 /والمفرد من الجملة

  باب النكرات
حالنِّوفُر دال:  اءهمللقريب ةُز  ،وآيو يَأا ويا وهللبعيد ا ي.  

  . اهسْأ را ووَأ،  اهديز او:  )6( نحوجع منهوهي نداء المتفجع عليه أو المتو، في الندبة :  )5(ووا
  . ينملسملْ ِلِهللاا ي:  نحو باب االستغاثةويتعين في : يا وأعمها 

 على ينب معرفة وإن كان مفرداً،  به نصب  أو شبيهاًأو مضافاً نكرة نادى إن كان مفرداًموال
   .ونديا زيو،  انِديا زي :  نحوه بِعفَر يانا كَى ملَأو ع، يا زيد : الضم نحو 
راشبال يوح النِّفَر داءف ي السعا األلف والالم ِإ ذَةال معثَكْواَأل،  اهللا تعالى مِ اسَأر ني فَذَح 

ويعوضشَدعنها الميم الم ة د.  
    :فصل
 اقترن نِإ فَ ،ْل من َأ مجرداً كان مضافاًن ِإبص نُانٍي بو َأيدكو تَوت َأعنَ المنادى المبني بِعبِتْوِإذَا ُأ

 ْلَأ بِقُسالنَّالمستَقلِّ ِإال َأن يقْتَرِن ، والنَّسقُ والبدُل كَالمنَادى  جاز الرفع والنصب بها وكان مفرداً
  .غيرهما منصوب ، وتابعه  منهما بِرع المعابِوكذلك تَ، فالوجهان 

  :فصل 
يجتَوز رخيمنَ المى ِإادالْ بِ كان مؤنثاًناهءَأقاًلَطْ م وماًلَ عداًاِئ زع الثَ ثَنرِ ةآخ ذْفبِحهو مصوباًَح 
  . هسانج تُةكَرح بِوقبس مداِئ زينٍ ِلفر حن مهلَبا قَمبِ

                                                                                                                        
 والبيت 7/419؛3/169 وخزانة األدب 2/161 وشرح التصريح 4/193للنابغة الجعدي في المقاصد النحوية    والبيت  

  .2/439 وشرح األشموني 3/406بال نسبة في أوضح المسالك 

  .5/114سورة المائدة  )1(

  .25/68سورة الفرقان  )2(

  .26/133سورة الشعراء  )3(

  .21/3سورة األنبياء  )4(

 .تصحيف " وله: "طوطة في المخ )5(

 . تصحيف " وال نحو: "في المخطوطة  )6(
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َأواألكثر ننْ يوي الموفُذُح  ،ويجَأوز ننْ ال يي و.  
  :فصل 

ومكَذْا يرم ننْ موبٍصى االخْلَ عتاصِصب عدض يرٍمكَمٍلِّكَتَ م ثيرف ي المضبي  نحو قول الناف- 
 صلى اهللا -  وقوله  ،)1("ةًقَدا صنَكْرا تَ مثُرو ال نُاءيبِنْ اَألراشع منحنَ: "صلى اهللا عليه وسلم 

   .)2("ةُقَدا الصنَ لَلُّح ال تَدمح ما آَلنَِّإ" :عليه وسلم 
وفي المعرنَ:  نحو ْلَأ بِفحنالع رقْ َأبِلاسِى النَّر لضيف .  
قَويٌللف ا تَنَبِ : نحو مِلَي العيماًمكْ يفُشالض ب3(اب(  
بِ: " نحو ذَّشَواهللا نَك روا الفَجمن وجهين "َلض .  

  :فصل 
والمسالتَّى بِمحيرِذغْاِإل وراء  :وهونْ المصلِْإ  بِوبزَأم و اجِباثق وبذْ الحَإف كُن رَأر وع فَط 
لَعيَأه كَو اَأل:  تائبا نحو انساَألد سةَاقَنَ": ونحو ،  داهللا و قْسيِإ: ونحو ،  )4("ااهياكالشَّ وونحو ، ر

  :قوله 
   )5(الحِ سرِيغَ بِاجيى الهلَاعٍ ِإس      كَ        ه لَخاً ال َأن من ِإاكخَ َأاكخََأ                

   ةَدجالنَّ وةَوءرالم:  ونحو
  باب العدد

  .وما وازن فاعال كثالث ، الواحد واالثنان / أ9/
   .والعشرة مركبة يذكرن مع المذكر ويؤنثن مع المؤنث 

 عب سمهِيلَا عهرخَّس": والعشرة مفردة بالعكس قال اهللا تعالى  والثالثة والتسعة وما بينهما مطلقاً
  . )6("امٍي َأةَيانمثَ واٍليلَ

                                                
 الحديث )1(

 الحديث )2(

 وهمـع   4/302 والمقاصد النحويـة     2/234 والكتاب   169ص5/2البيت لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه ق        )3(
  .2/18 والبيت بال نسبة في شرح المفصل 3/15 والدرر اللوامع 2/413 وخزانة األدب 1/171الهوامع 

  .91/13سورة الشمس  )4(

 وخزانـة األدب    2/195 وشـرح التـصريح      4/305 والمقاصد النحوية    29البيت لمسكين الدارمي في ديوانه       )5(
 وتلخيص الشواهد 4/79 وأوضح المسالك 1/256 والبيت بال نسبة في الكتاب 3/11 والدرر اللوامع 67؛3/65

  .134 وشرح قطر الندى 288 وشرح شذور الذهب 62

  .69/7سورة الحاقة  )6(
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،  على الفتح وتميز بمفرد منصوب إلى التسعة والتسعين  مبنياًوتجعل العشرة مع النيف اسماً
وال يميز ، وتميز العشرة وما دونها بمجموع مخفوضٍ ، بمفرد مخفوض وتميز المائة وما فوقها 

  .ة روثنتا حصل ضرو، الواحد واالثنان 
  :فصل 

  . وعٍمجم وَأ درفْ مورٍرجم بِزيمتُ فَةًيرِب خَونكُيو،  زٍيم إلى مرقتَفْيفَ،  مٍهب مددع ِلماس:  مكَ
واسفْتهامتُ فَةًيميبِز فْمردنْ موبٍص  ،ِإونَلخَ دعليها ح فَرج فَر جربِه منم ضموكائن بمنزلة  ،ةًر 

  . جره بمن ظاهرة نوانجرار التمييز إال ِإ، ولزوم التصدير ، دة الثالثين كم خبرية في إفا
َأوا فَذَا كَمنَكَينِى بها عالع دالقَد الكَ وِيِللوليس لها الصدر، يزها النصب يويجب في تم،  يرِث.  

  باب ما ال ينصرف
  : مقامها بجمعها قولهأو واحدة منها تقوم،  عٍس تٍللَ عن منِاتَلَّ عيها ف مفرِصنْ المريغَ

             اجمعزِ ونع بِثْنِّالًَ َأاد مفَرِعة          كِّربزِ ودع جالْةًََ فَموقَفُص كَد الَم   
  .فالتأنيث باأللف كبهمي وصحراء 

  . بالمنع لُّقتَس منها يالمماثل لمساجد ومصابيح كلٌّوالجمع 
  :اقي منها ما ال يمنع إال مع العلمية وهو والبو

  .المرأة ديز ولخَب ورقَبخالف س، هند وجهان :  ، ويجوز في نحوالتأنيث كفاطمة وطلحة وزينب 
  .والتركيب المرجى كمعدي كرب 

  .والعجمة كإبراهيم 
  أو تقديراًر وُأخَالثَثُى ونَثْ كموهو العدل تحقيقاً، وما يمنع تارة مع العلمية وأخرى مع الصفة 

  . وزفَر رمعكَ
  . رمحَأ وركُشْي ويدزِي ودمحَأوالوزن كَ
  . انبضغَ وانمثْعوالزيادة كَ

،  عبر َأةوسنُ بِمررتُ: فكذلك صرف نحو ، وعدم قبولها التاء ، وشرط تأثير الصفة أصالتها 
   .ندمان من الندامة: وصرف نحو ،  دبعلْ ِلمهدَأو،  ةيحلْ ِلمقَرَأ ودوسَأ:  نحو عنتُموُأ

/ ب9/والزيادة على الثالثة أو تحرك الوسط ، وشرط العجمة كون علميتها في اللغة العجمية 
  .فتوح متصرف بخالف ستر 

  . عبص وادمأثْيه كَأو غلبته ف،  انٍكَم ِلمصخَو سٍرفَ ِلرمشَوشرط الوزن اختصاصه بالفعل كَ
  .وأجاز الكوفيون منع المصروف للضرورة ، ويجوز صرف الممنوع للضرورة أو التناسب 
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  باب جمع التكسير
  :وهو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر 

زيادة ب أو دسُأ ودسَأ يتبدل شكل كَو َأمٍجنَ وةمجنَ بنقص كَو َأانونْصوٍ ونْصإما بزيادة كَ: فاألول 
  . أو نهى كغلمان ٍلسركَكرجاٍل أو بنقص وتبدل شكل وتبدل شكل كرجال أو بنقص وتبدل شكل 

  .ك لَفَ: نحو : والثاني 
 وما ، ةبض كَةلَعفو،  ةدمعَأ كَةلَعفَْأو،  اٍلمحَأ كَاٍلعفَْأو،  دـبعَأٍل كَعفَْأ: جمع القلة منها أربعة و

 عدا ذلك جمع كثرة.  
  باب التصغير

  .ة بعده ـ ساكنءوزيادة يا، ثانيه وبفتح ، يصغر االسم الخالي من شبه الحرف بضم أوله 
 سمع من معربان ولييلبة وما،  يرٍنينَد ومٍهِيرد وسٍيلَفُ كَيٍلعيعفُ و وفُعيعٍلٍليعفُ: وله ثالثة أبنية 

  .رج عن القياس فخا، سون ورويجل وأ
  :فصل 

  . مشددة تلي كسرة ءيجعل حرف إعراب المنسوب إليه يا
  .فيقال في النسب إلى مكة مكي ، ويحذف اآلخر إن كان تاء تأنيث 

 وكذا آخر المقصور والمنقوص كفتوى أو  ،أو ياء مشددة إال أن تكون تالية فيقلب واوي كعلوي
والقلب قليل كدنيوي ، الحذف كثير كسعى وقاضي إال أن يكون األلف أو الياء رابعة ف، شجوى 

  . دنياوي وجاثوي ، وحكي
  . يجهن وىفنَح كَىلعفُى ولع فَةيلَفُع وةيلَعويقال في النسب إلى فَ

ويردفَ:  إلى مفرده فيقال  الجمعرإال أن يكون كَض نَْأيَأ: وقولهم ، ار صوِمبالفتح  ي ،وبرِصي 
  . اذٌّ شَيوِدبو يازِر ويزِورمو، ي بالضم رِهدو، بالكسر 

   الوقفباب
 بعد الفتحة إال في لغة تميم  الفاًلدَبوُأ حذف تنوينه بعد الضمة والكسرة نٍونَى مإذا وقف عل

  .وربيعة 
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ِإذَا بلَغَت : " ونحو )1("ياًادنَا منَعما سنَنَّا ِإنَبر":  نحو  كان منصوباًنويجب إثبات ياء المنقوص ِإ
) : 3(بن كثيرا في النون الحذف فقرأ/ أ10/ حجر فاَأل أو مجروراً كان مرفوعاًنِإفَ،  )2("التَّراقي

"قَلِّكُِلو مٍوه 4("ياد(،  "وا لَمهمم ناهللا م نو ياق")كجاء القاضي بالعكس وغير المنون ،  )5
  .بالقاضي ومررت 

  باب همزة الوصل
وال ،  وال يكون في مضارع مطلقاً،  في الدرج ة سابقة موجودة في االبتداء مفقودةوهي همز

، بل في الخماسي كانطلق ، وال رباعي كأكرم ، وال ماض ثالثي كأمر ، حرف غير أل 
اسم إال وال في ، ضرب وانطلق واستخرج وأمر الثالثي كاوفي أمرهما ، والسداسي كاستخرج 

وفي عشرة أسماء وهي  اسم واست ، في مصادر الخماسي والسداسي كاالنطالق واالستخراج 
  .وابن وابنة وابنم وامرؤ واثنان واثنتان واتمن المخفوض بالقسم 

  باب القسم
، خرى ارتباط جملتي الشرط والجزاء وتربط أحديهما باأل، جاء بها لتوكيد جملة القسم جملة ي

، وهو صريح وغير صريح ، وتسمى جوابا ، والمؤكدة هي الثانية ،  وفعلية كلتاهما اسميةو
قْفالصريح ما يعلم منه كون الناطق به مَأماًَ كَسحلَ": وكقوله تعالى ،  باهللا فُلعمرنَّ ِإكهلَم ي ف

كْسرهِتمي عمهبعده نحو قوله وغير الصريح ما ال يعلم ذلك منه إال بقرينة كذكر جواب،  )6("ون :  
                  قَلَودع لْأتَلَ تُمتينم نيِإي             ت ننَ المايا ال ييشُطس هام7(اه(  

  :، فتؤكد والمقسم عليه جملة اسمية 
                                                

  .3/193سورة آل عمران  )1(

  . 75/26سورة القيامة  )2(

هو أبو معبد عبد اهللا بن كثير الداري المكي ، أحد القراء السبعة ، كان قاضي الجماعة بمكة ، وكانت حرفتـه                  )3(
        ووفاته بمكة ، وتوفي سـنة      وهو فارسي األصل ، ومولده      ‘ العطارة ، ويسمون العطار دارياً فعرف بالداري

  .   4/115 واألعالم 1/157 وشذرات الذهب 1/41وفيات األعيان : انظر . مائة وعشرين هجرية 

  .13/7سورة الرعد  )4(

  .13/34سورة الرعد  )5(

  .15/72سورة الحجر  )6(

 وشرح 2/405د النحوية  والمقاص453 وتلخيص الشواهد 3/110 والكتاب 308البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه  )7(
 والبيت بال نسبة في مغني اللبيـب  2/263 والدرر اللوامع 161؛9/159 وخزانة األدب 2/828شواهد المغني   

 وشرح األشـموني    176 وشرح قطر الندى     471 وشرح شذور الذهب     2/61 وأوضح المسالك    407؛2/401
  . 1/154 وهمع الهوامع 1/161
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  . )1("ينلسر المنم لَكنَِّإ":  نحو قوله تعالى الالمِ ونبِإ
 بِِإَأوه تعالى  نحو قولن :"حم وابِتَالكنْا َأنَّ ِإينِبِ المنَلْز2("اه( .  

   .)3("ولَِئن صبرتُم لَهو خَير ِللصابِرِين ":أو بالالم نحو قوله تعالى 
 المقدر ، "ايها فم وضِراَألا وهوجِربى و العلَاتوم السبرو": ويخلو منها الستطالة القسم كقوله 

أقسم بمن بعث النبيين مبشرين ومنذرين وختمهم بالمرسل رحمة : "، وقول بعض العرب كأين 
واهللا : "رسول اهللا ا ي -رضي اهللا عنه  -  يقد الصِلو قَوح نَلَّقَو،  "للعالمين هو سيدهم أجمعين

  . "ملَظْت َأنْا كُنَِّإ
، )4("ونرتَفْ تَمتُنْا كُم عنلَُأستُلَاهللا تَ": حو قوله تعالى فبالالم والنون ن،  فعلية فعلها مضارع مثبت وَأ

    :ل نحو قولهوق
    )5(يِلم جرِيغَى بِنع نَاكيِإ           فَ   مهِلعف بِونلُاعى الفَزِجيي لَرِمعلَ               

 وتُم ين اهللا مثُعب ال يمهِانمي َأدهاهللا جا بِومسقَْأو" : لىتعا/ ب10/قوله  كدكََّؤ يما لَيفنْ مان كَنِإفَ
6("ىلَب(  ،نحو قولهلَّقَو :    

              واهللا ال يحمدنالم رءم تَجباًن   ف           َلعالك امِرلَ واقَ فَوالو رى ح7( اًبس(    
  : ، وقوله )8("قَالُوا تَاهللا تَفْتَؤا: "حو ويكفي حذف نا في المضارع ن

               هللا يقَبى اَأللَى عذُامِي و حياآلسو انالظَّي  رٍ بِهخشْمبِم              9(د(  
  

                                                
  .2/252سورة البقرة  )1(

  .44/3ة الدخان سور )2(

  .16/126سورة النحل  )3(

  .16/56سورة النحل  )4(

 .لم أقف على هذا البيت  )5(

  .16/38سورة النحل  )6(

  .2/496البيت بال نسبة في األشموني  )7(

  .12/85سورة يوسف  )8(

  : ، والبيت برواية 227ص1ج32/8البيت ألبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ق )9(
   اآلسو انالظَّي بِه رخشْمبِم            ديذُو ح اماَألي جِزعال ي يا مي                

 3/497 ونسب ألمية بن عائذ الهذلي في الكتـاب  2/574 ونسب البيت ألبي ذؤيب الهذلي في شرح شواهد المغني          
 وهمـع  72 وجواهر األدب 1/214غني اللبيب  وم171؛118 ورصف المباني 98وبال نسبة في الجنى الداني     

  .4/215 والدرر اللوامع 39؛2/32الهوامع 
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  . )2("ونرفُكْ يهدع بنوا ملُّظَلَ":،ونحو)1("انَيلَ اهللا عكر آثَدقَاهللا لَوا تَالُقَ": نحوالالمِبِفَفعلها ماض مثبت  أو
قُ": وا منها الستطالة القسم نحو لُتَخْوَأَلت صحخْ اُألابد3("ود( .  
    : نحو قولهلَّقَو،  )4("كتلَبوا قعبِا تَ مة آيلِّكُ بِابتَوا الكوتُ ُأينذ الَّتَيتَ َأنِئلَو":  الثاني نحو ودجوِلَ

      )5(قُرخْ تُداِئو العنكلَ واةًي     حياًَ        اجِ رتُنْا كُ ماءمسا َأ يكرمعلَ              
ويحذف ما في الماضي كقوله لُّق :  

   دوس اَألرِجالح ونِكْالر ومِ          اقَ المني بتُ آلَيئُْت شنِإفَ         
   )6(دـمر السدـم َأه بِدـم َأ         يعي ملقْ عاما د مكيتُسنَ         
  . الباء والواو والتاء والالم القسموحروف 

  .على المضمر وبدخولها ، ويختص الباء بظهور فعل القسم معها 
  :فصل 

 وإذا صرح  ،مطلقافالجواب للسابق إال أن يتقدمها مبتدأ فالجواب للشرط وإذا اجتمع شرط وقسم 
  : الشرط الم مفتوحة تسمى الموطئة والمؤذنة دخل على أداةرمضلقسم السابق أو ُأبا
  . )7("نجرخْي لَمهتَرم َأنِئ لَمهِانمي َأدهاهللا جوا بِمسقَْأو": نحو قوله تعالى : األول ف

   .)8("مهع مونجرخْوا ال يجرِخْ ُأنِئلَو":نحو : والثاني 
 نِإا ونَسفُنْا َأنَملَا ظَنَبر"ومثله ، أي ولئن  )9("نسمي لَونولُقُا يموا عهتَنْ يم لَنِإو": حذف نحو وقد ي

  . اآلية )10("انَمحرتَا ونَ لَرفغْ تَملَ
وعلى آله   وصلى اهللا على سيدنا محمد     بحمد اهللا وعونه وحسن توفيقه     تمت المقدمة الحناوية في النحو       

   .والحمد هللا رب العالمين  يراًوسلم تسليما كثوصحبه 
  

                                                
  .12/91سورة يوسف  )1(

  .30/51سورة الروم  )2(

  .85/4سورة البروج  )3(

  .2/145سورة البقرة  )4(

 .لم أقف على هذا البيت  )5(

 والـدرر   10/94 وخزانـة األدب     493ص2ج5-2/4البيتان ألمية بن عائذ الهذلي في شرح أشعار الهذليين ق          )6(
  .2/43 وهمع الهوامع 1/931 وشرح شواهد المغني 2/637 والبيت بال نسبة في مغني اللبيب 4/235اللوامع 

  .24/53سورةالنور  )7(

 .59/12سورة الحشر  )8(

  .5/73سورة المائدة  )9(

  .7/23سورة األعراف  )10(
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  فهرس مصادر البحث ومراجعه
 تحقيـق عبـد المعـين       –) هـ415ت(بن محمد الهروي    لعلى  ، فى علم الحروف     األزهية -1

  . م 1981 -هـ 1401 دمشق – مطبوعات مجمع اللغة العربية العربية – الملوحي
 –) هـ743ت( الباقي بن عبد المجيد اليماني       لعبد، ة واللغويين   إشارة التعيين فى تراجم النحا     -2

 – الطبعـة األولـى   – شركة الطباعة العربية الـسعودية  –تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب  
 . م 1986 -هـ 1406الرياض 

 -هــ  1409بيروت ،  الثامنة  الطبعة– دار العلم للماليين   – لخير الدين الزركلي  ، األعالم   -3
 .م 1989

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ، ألبي البركات عبد الرحمن              -4
 دار إحياء التراث    – تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد        –) هـ577ت(بن محمد األنباري    

  . القاهرة –العربي 

وسف بـن    محمد محمد عبد اهللا جمال الدين بن ي        ألبي، سالك إلى ألفية ابن مالك       أوضح الم  -5
 دار  –يى الـدين عبـد الحميـد        تحقيق محمد مح   -) هـ761ت(شام  أحمد بن عبد اهللا بن ه     

 . م 1987 -هـ 1407 بيروت – الطبعة الثالثة –الجيل

ـ 911ت(لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي ، ة فى طبقاة اللغويين والنحاة   بغية الوعا  -6  –) هـ
 -هــ  1399القـاهرة   –لطبعـة الثانيـة    ا –دار الفكر    –تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم      

 .م 1979

مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزأبـادي            ل، البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغـة         -7
الطبعـة  –خطوطات والتـراث    م منشورات مركز ال   -  تحقيق محمد المصري   –)هـ817ت(

 . م 1987 -هـ 1407 الكويت –األولى 

 فهمـي أشرف على الترجمة الـدكتور محمـود         –لكارل بروكلمان    ، تاريخ األدب العربي   -8
 . م 1995 -هـ 1415 القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب – ازيحج

ف بن أحمد بن    بن يوس  عبد اهللا جمال الدين    محمد   ألبي، يص الشواهد وتلخيص الفوائد     تخل -9
 دار الكتاب   - تحقيق الدكتور عباس مصطفى الصالحي         -) هـ761ت(عبد اهللا بن هشام     

 .م 1986 -هـ 1407 بيروت – الطبعة األولى - العربي

  قاسم بن عبد اهللا بن علي المرادي       لبدر الدين الحسن بن    ، الجنى الداني فى حروف المعاني     -10
ق اف منشورات دار اآل– تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل       –) هـ749ت(

 . م 1983 -هـ 1403 بيروت – الطبعة الثانية –الجديدة 
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       لعالء الدين علي بن محمد بن علي اإلربلي ، ب جواهر األدب فى معرفة كالم العر -11
   مكتبـة النهـضة     – تحقيق الدكتور حامد أحمـد نيـل         - )هـ741ت(الموصلي البغدادي        

 . م 1984 -هـ 1404 القاهرة –المصرية 

ـ 1093ت(ن عمـر البغـدادي   لعبد القادر ب، رب دب ولب لباب لسان الع  خزانة األ  -12  –) هـ
 القاهرة  – الطبعة الثانية    –للكتاب   الهيئة المصرية العامة     –تحقيق وشرح عبد السالم هارون      

  . م 1970 -هـ 1399
 – لتقى الدين المقريزي  ، ما من آثار    الخطط واآلثار فى مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق به         -13

  . م1987 -هـ 1407 القاهرة –ة  الطبعة الثاني–مكتبة الثقافة الدينية 
 تحقيق –  ألحمد بن األمين الشنقيطي–الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع         -14

 الكويـت  – الطبعة األولـى     –  دار البحوث العلمية      –وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم       
  . م 1981-هـ 1401

 تحقيق محمد حـسن آل  –) هـ69ت( سفيان ظالم بن عمرو بن،  ديوان أبى األسود الدؤلي    -15
  . م 1982 -هـ 1402 بيروت – الطبعة األولى –ياسين 

 دار  – باعتناء وليم بن الورد البروسـي     ، مجموع أشعار العرب    ،  العجاج   ديوان رؤبة بن   -16
  .م 1980 -هـ 1400 بيروت – الطبعة الثانية –اآلفاق الجديدة 

 الطبعـة  – دار الثقافة  –براهيم السامرائى وأحمد مطلوب      إ تحقيق الدكتور ، ديوان القطامى    -17
  .م 1960 بيروت –األولى 

 نشر وزارة اإلعـالم فـى       –تحقيق الدكتور إحسان عباس      ، ديوان لبيد بن ربيعة العامري     -18
  .م 1984 -هـ 1404 الكويت – الطبعة الثانية –الكويت 

 مجلـة  –الدكتور نوري حمودي القيـسي   ، صنعة  األسدي بن سعيد الفقعسي    ديوان المرار  -19
   . م1972 -هـ 1392 العدد الثاني – المجلد الثاني –المورد العراقية 

 بغـداد   – ، جمعه وحققه خليل إبراهيم العطية وعبد اهللا الجبـوري             ديوان مسكين الدارمي   -20
   .م1970 -هـ 1390

 الطبعـة  – لمكتب اإلسـالمي  منشورات ا–تحقيق عبد العزيز رباح  ، شعر النابغة الجعدي  -21
  . م 1964 -هـ 1384 دمشق –االولى 

ألبـى الفـالح عبـد الحـي بـن العمـاد الحنبلـي              ، ذهب   أخبار من    شذرات الذهب في   -22
  .م 1979 -هـ 1399 دمشق – دار الفكر –) هـ1089ت(
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 حققه عبد الستار) هـ275ت(ألبي سعيد الحسن بن الحسن السكري       ،  شرح أشعار الهذليين     -23
  . القاهرة – دار التراث –أحمد فراج وراجعه محمود محمد شاكر 

دين على بن محمد بن عيسى األشـموني      الحسن نور ال   ألبي، شرح األشموني على ألفية ابن مالك        -24
  .  القاهرة – وشركاءه  عيسى البابي الحلبي– دار أحياء الكتب العربية –) هـ900ت(

تحقيق محمـد    –) هـ769ت(عبد اهللا بن عقيل العقيلي      لدين  لبهاء ا ،  شرح ألفية ابن مالك      -25
  .  القاهرة –محيى الدين عبد الحميد 

لشيخ خالد بن عبد بن أبى بكر بـن محمـد الجرجـاوي             ل،  شرح التصريح على التوضيح      -26
   . هـ1358 مطبعة مصطفى محمد –) هـ905ت(األزهري 

أحمد بن عبـد اهللا بـن   دين بن يوسف بن  محمد عبد اهللا جمال اليبأل،  شرح شذور الذهب  -27
  . بيروت - دار الكتب العربية - الدقر  تحقيق عبد الغني-) هـ761ت(هشام النصاري 

 منـشورات دار    –) هـ911ت(لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي      ،  شرح شواهد المغني     -28
  .  بيروت –اة مكتبة الحي

عبـد اهللا بـن مالـك    هللا جمال الدين محمد بن  عبد األبي، عدة الالفظ  شرح عمدة الحافظ و  -29
 نـشر لجنـة إحيـاء       –  تحقيق رشيد عبد الرحمن العبيدي     –) هـ672ت(الطائي األندلسي   

 -هــ   1397 بغـداد    –الطبعة االولى   –التراث فى وزارة األوقاف فى الجمهورية العرافية        
  . م 1977

لدين بن يوسف بن أحمد بن عبد     جمال ا   اهللا  محمد عبد  بيأل ،  شرح قطر الندى وبل الصدى     -30
 المكتبـة  – تحقيق محمد محيى الدين عبـد الحميـد    –) هـ761ت(هللا بن هشام األنصاري     ا

  . م 1963 القاهرة – ة عشر الطبعة الحادية–التجارية الكبرى 
 – بـي  مكتبـة المتن   –) هـ643ت(بن علي بن يعيش     لموفق الدين يعيش    ،  شرح المفصل    -31

  .القاهرة 
 تحقيـق   –) هـ276ت(بد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري         محمد ع  ألبي،  والشعراء    الشعر -32

  .  القاهرة – دار المعارف –وشرح أحمد محمد شاكر 
اوي لشمس الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن الـسخ           ،  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع       -33

  .  بيروت – منشورات دار مكتبة الحياة –) هـ902ت(
 شرح محمود محمد شاكر     –) هـ231ت(لمحمد بن سالم الجمحي     ،  الشعراء   ل طبقات فحو  -34

  .القاهرة  –  مطبعة المدني–
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ـ 379ت(ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي        ،  طبقات النحويين واللغويين     -35  –) هـ
 -هــ   1404 القـاهرة    – الطبعة الثانية    – دار المعارف    –إبراهيم  بو الفضل   تحقيق محمد أ  

   . م1984
تحقيق وشـرح عبـد    -) هـ180ت( عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه        بشر ألبي،  الكتاب   -36

 -هـ1397 القاهرة   – الطبعة الثانية    – الهيئة المصرية العامة للكتاب      –السالم محمد هارون    
  . م 1977

 – تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم       –) هـ351ت(ألبي الطيب اللغوي    ،  مراتب النحويين    -37
  . م 1973 -هـ 1394 القاهرة – الطبعة الثانية – ار الفكر العربيد

  .م 1957 -هـ 1376 بيروت –  مكتبة المتنبي–ة ـلعمر رضا كحال، ؤلفين م معجم ال–38
يوسف بن أحمد بـن   جمال الدين بن    اهللا  محمد عبد  ألبي، لبيب عن كتب األعاريب      ال  مغني -39

  .  تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد –) هـ761ت(ي  األنصارعبد اهللا بن هشام
ألبي محمد محمود بـن أحمـد العينـي         ، فى شرح شواهد شروح األلفية       المقاصد النحوية    -40

  . بيروت –ولى  الطبعة األ– دار صادر - )هـ855ت(
طة دار الكتب  مخطو–) هـ817ت (ألحمد بن محمد بن إبراهيم الحناوي ،  فى النحو     مقدمة -41

   .  نحو عربي130لقاهرة رقم  ا–المصرية 
لدين عبد الرحمن بن محمد األنباري       البركات كمال ا   ألبي،  األلباء فى طبقات األدباء       نزهة -42

  . القاهرة –دار نهضة مصر  – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - )هـ577ت(
  . م 1992 -هـ 1412 بيروت – دار الكتب العلمية – إلسماعيل باشا البغدادي، لعارفين هدية ا -43
ـ 911ت(لجالل الدين عبد الرحمن الـسيوطي       ،  همع الهوامع شرح جمع الجوامع       -44  –) هـ

  .  بيروت – دار المعرفة – النعسانيتصحيح محمد بدر الدين 
بكـر   ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي        ، عيان وإنباء أنباء الزمان      وفيات األ  -45

 . بيروت– دار صادر –ق الدكتور إحسان عباس  تحقي–) هـ681ت(بن خلكان 


