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  داءــــــــــــــــــــــــــــــإه

في بدایة دراستي، رحل وبقیت روحه خفاقة بین جوانبي  روح والدي الطاهرة، كان وكنتُ إلى 

تدفعني إلى البحث والمعرفة، وتقوي من عزیمتي حتى ال أنثني وال أتراجع، فكان ملهمي 

  .كه من جهد في میزان حسناتتوسندي، رحمك اهللا یا والدي، وأدعو اهللا أن یكون ما بذل

****  

اهللا عمرها، كما عرفتك منذ عرفت الدنیا أم�ا حنوًنا وسنًدا قوًیا بدعائك  إلى والدتي أطال

  المستجاب بإذن اهللا، وكلماتك المؤثرة.

****  

إلى أخوتي الكرام، بذلتم ما في وسعكم في سبیل توفیر الوقت الكافي، والجوِّ المالئم إلتمام 

  هذا العمل بالصورة األوفى واألكمل.

****  

انشغالي عنك بسبب البحث والدرس، فنعمت الزوجة  ِت لْ ، لطالما تحمَّ إلى زوجي الصالحة

  والصدیقة، وحبذا المؤازرة والمساندة.

****  

  فيَّ األمل والصبر والتحدي. إلى زینة الدنیا وبهجتها دعاء ومحمد، من زرعا

  

  

  

  

  



 ه 
 

  دیرــــر وتقشكــــ

وشاق، ولكنه ال یخلو من متعة ولذة، وما  شك أن تحقیق المخطوطات عمل مضن ال

لـوال مســاندة جهابــذة العلــم والمعرفـة، ووقــوفهم معــي منــذ لحظــة كانـت لتكتمــل وتتحقــق لحظتهــا 

ــي االعتــراف بجمیــل  ــاء، وحــق عل ــارات الشــكر وعظــیم الثن البــدء، فحــري بــي أن أزف لهــم عب

ــة، وفــي مقــدمتهم مشــرفي العزیــز  ــدكتور أحمــد صــنیعهم، وجهــودهم المخلصــة الوفیَّ األســتاذ ال

، فمــا استعصــى علــي أمــر إال القــدوة والعــالم الحــاني هاشــم الســامرائي الــذي وجــدت فیــه المعلــم

ا لمغالیقـه، فعســیر مـا واجهــت فـي مختلــف فصـول البحــث یسـیرة عنــده وجـدت علــى یدیـه فكاًكــ

للوالـــد ا أزجیـــه بعلمـــه وحكمتـــه وحنكتـــه، فكـــان نعـــم المشـــرف والمرشـــد والموجـــه، وثنـــاء خالًصـــ

عبــداهللا بــن ســـالم الصــقري وأبنـــاء المرحــوم الشـــیخ الفقیــه ســـلیمان بــن راشـــد الجهضــمي وفـــي 

تقــدیم كــل مــا أحتاجــه لجمــع ســیرة الشــیخ أثــر ملمــوس فــي ابنــه راشــد الــذین كــان لهــم  ممقــدمته

األخ فهـــد بـــن ناصـــر العلـــوي الـــذي وقـــف معـــي وســـاندني  شـــكر، وال یفـــوتني وتفاصـــیل حیاتـــه

ــه و  كثــرة  مــن رغمالــعلــى جهــده فكــان نعــم األخ والمعــین أســتأنس بمشــورته بــذل وضــحى بوقت

(درب  أعماله، وكذلك األخوة فهد بن خمیس العبري، ومحمد بن سیف العبـري، ورفیـق الـدرب

سند وعاشوا معـي نعم العون و الإسحاق بن سیف الجابري، كانوا خیر  البحث في سیرة الشیخ)

 مـا ، فجـزى اهللا الجمیـع كـل الخیـر ووفقهـم إلـىبعض لحظات المكابـدة حتـى أصـل إلـى بغیتـي

   یطمحون إلیه، وأعانني على رد جمیلهم.

كمــا أقــدم بــالغ الشــكر وعظــیم االمتنــان للجنــة مناقشــة الرســالة علــى مــا بذلتــه مــن جهــد 

مضن، ومالحظات قیمة، وتوجیهات سـدیدة، وتعلیقـات بنـاءة، سـاهمت فـي رأب الصـدع، وَلـمِّ 

  فیهم، وأمد في عمرهم ومتعهم بصحتهم.ما فاتني، بارك اهللا 

  الباحث

  



 و 
 

  ملخص البحث

سلیمان بن راشد بن مسلم دلیل المبتدي في علم اإلعراب للشیخ الفقیه  كتاب عنوان البحث:

  هـ).١٣٩٥بن مصبح الجهضمي (بن رشید ا

  حمد بن محمد بن مرهون السلماني. اسم الباحث:

اللُّغوي من دیاجیر  وال سیماإخراج التراث العلميِّ الُعمانيِّ تهدف هذه الدراسة إلى     

یاع؛ لیرى  الحجرات المظلمة، ونفض غبار الزَّمن عنه، وتحریره من رفوف الجمود والضَّ

  .النُّور من جدید، ویجد بصائر تتلقَّاه فتستفید وتُفید منه

، مجال التَّحقیقالساحة العلمیَّة في ُعمان  ینقصسدُّ فراغ تحقیق التُّراث الُعماني؛ إذ كذلك    

، لم یحقَّق سابًقاعلم اللغة والنحو، فالمخطوط الذي بین أیدینا وٕابراز أثر الُعمانیِّین في إثراء 

 وفیه معلومات نحویَّة وصرفیة ولغویَّة نافعة.  ،أهمیَّة كبیرةوله 

سم التحقیق، فأما القسم األول ، هما: قسم الدراسة، وققسمین علىوقد قسمت هذه الرسالة    

اسمه ونسبه، ومولده، ونشأته الجهضمي، بسیرة فجعلته في ثالثة فصول، عني الفصل األول 

  وعائلته، ورحلته العلمیة، ومهامه الوظیفیة، وصفاته، وشیوخه، وتالمذته، وآثاره، ووفاته.

، وموقفه من الكتاب منهج المؤلِّف في: لدراسة، وفیهل فجعلته الفصل الثَّانيا وأمَّ    

االستشهاد، واختیاراته، ومذهبه النحوي، وموقفه من بعض العلماء، ومصادره ونقوله، والمآخذ 

  على الكتاب، ثم جعلت خاتمة بنتائج الدراسة.

  والفصل الثالث تناولت فیه وصف النسخ الخطیة، ومنهج التحقیق.

  خصصت القسم الثاني لتحقیق الكتاب.و 

  الفهارس الفنیة، ثم المصادر والمراجع.ألحقت بالرسالة و 

  وأبرز نتائج الدراسة التي خلصت إلیها تتمثل في اآلتي:

اتســم أســلوبه بالســهولة والیســر والبعــد عــن التعقیــد، وقیــد فیــه كــل مفیــد، وتجنــب اإلســهاب  -

  واإلطالة رامًیا إلى التسهیل على طلبة العلم.

ثالثة وسبعین شاهًدا، وأورد قراءتین، ولم یتطرق أكثر الشیخ من الشواهد القرآنیة فقد بلغت  -

  إلى الشواهد من الحدیث الشریف أو حكم العرب وأمثالهم.
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بلغـــت الشـــواهد الشـــعریة عنـــد الشـــیخ واحـــًدا وســـتین شـــاهًدا، تنوعـــت بـــین المنســـوب وغیـــر  -

المنســوب والمختلــف فــي نســبتها، وقــد أورد بعــض الشــواهد مكتملــة وبعضــها جــزًءا إمــا مــن 

  أو من العجز. الصدر

وغیــرهم ولــم  الحریــريو  وابــن مالــك جــاءت بتصــرف فقــد نقــل عــن ســیبویه أكثــر نقــول الشــیخ -

  یصرح بنقله عنهم، وآراؤه ومصطلحاته توحي بنزعة بصریة.

والتمثیل، وأخرى في االختصـار  النصوقع الشیخ في مآخذ قلیلة: مآخذ في االختالف بین  -

  .المخل بجوانب المسائل التي ناقشها

  نحوي منفرد. رأيلیس للشیخ  -

  لم یستوف الشیخ في عدد من المسائل حقها من الدراسة، واستدركت علیه ما فاته منها. -
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Abstract 

Title of research: Beginner's Guide in Declension book( DALIL ALMUBTADI in ELM 

ALE'RAB) by Al. Sheikh juristSuleiman Rashid Mussallam Rasheed Mussabih Al 

Jahdhami(1395) 

Name of researcher: Hamad bin Mohammed bin Marhoon A'Salmani 

This study aims to shed light onOman's scientific heritage specifically the linguistic 
one,take it out to the public and free it from the shelves of stagnation and lost. So that it can see 
the light again and find insights that receive it, benefit themselves from it  and benefit others. 

Also one objective of this study is to fill the vacancy of Oman's heritage's 
investigation; as scientific area in Oman lacks the field of investigation. It also shows the role 
of  Omanis in enriching the science of linguistic and grammar because this written 
documentary in our hands has not previously achieved. It has great importance and it contains 
useful grammatical, morphological and linguistic information. 

I have divided this letter into two parts: study part and investigation part. The first part 
has three divisions; first division includes biography of  Al-Jahdhami : his name, his birth, 
childhood and family. It also includes his scientific journey, his job tasks, his attributes, 
teachers, students, impacts and death. 

As for the second part, I specified it for the study. It includes the author's method or 
approach in the book,his view toward quotation, choices, grammar school,attitude toward some 
scientists, sources, and defects in the book. I concluded the book with the results of the study. 

The third division includes description of the written documentary copies and  
investigation approach. 

I specified the second part for the book investigation.  

I attached the technical indexes to the letter, then sources and references. 

The main results I found from this study as following: 

1. His writing style is characterized with ease, convenience and avoiding complexity, he 
attaches  it with everything useful and avoid elaborating to make easy for students. 

2. A lot of Quranic evidences and citation as it reaches 73 quotations but no Hadith 
quotations or Arabs'says and proverbs. 

3. Poetic quotations are 61, varied between referred, non- referred and some which are 
disagreed about its reference. Some of them were quoted completed and parts from 
others.   
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4. Most of the says he brought were with adoption, from  Sibawayh, Al- Hariri, Ibn Malik 
sayings  and others. He adopted from them without declaration and his views and terms 
suggest visual trend. 

5. Al. Sheikhfall in few defects: abbreviation that negatively affects the sides of the topics 
he discussed. 

6. Sheikh does not have an individual grammatical opinion. 

7. He did not fully covered many issues in his study, so I ve covered what has missed. 

   



 ي 
 

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع  المسلسل

  د  اإلهداء   .١

  ه  شكر وتقدیر   .٢

  و  ملخص البحث باللغة العربیة.   .٣

  ي  ملخص البحث باللغة اإلنجلیزیة.   .٤

  ١  المقدمة   .٥

  ٤  القسم األول: الدراسة، وتشتمل على ثالثة فصول:   .٦

  ٥  .التعریف بالمؤلفالفصل األول:    .٧

  ٥  رحلة البحث عن سیرة الشیخ الجهضمي.   .٨

  ٥  وصف الرحلة.   .٩

  ٥  الرحلة األولى.   .١٠

  ٥  الرحلة الثانیة.   .١١

  ٦  اسمه ونسبه.   .١٢

  ٦  مولده.   .١٣

  ٧  لقبه.   .١٤

  ٧  نشأته.   .١٥

  ٧  عائلته.   .١٦

  ٧  رحلته العلمیة.   .١٧

  ١٠  مهامه الوظیفیة.   .١٨

  ١٢  صفاته.   .١٩

  ١٢  شیوخه.   .٢٠

  ١٣  تالمذته.   .٢١

  ١٤  آثاره.   .٢٢

  ١٥  وفاته.   .٢٣
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  الصفحة  الموضوع  المسلسل

  ١٦  في علم اإلعراب). الثاني: دراسة (كتاب دلیل المبتديالفصل    .٢٤

  ١٦  المبحث األول: منهج المؤلف في الكتاب.   .٢٥

  ١٦  تقسیم الكتاب. -   .٢٦

  ٢٢  طریقة عرض موضوعاته وأسلوبه. -   .٢٧

  ٢٦  أصول النحو. -   .٢٨

  ٢٧  اإلحاالت في الكتاب. -   .٢٩

  ٢٧  اإلحاالت الداخلیة. -   .٣٠

  ٢٨  اإلحاالت الخارجیة. -   .٣١

  ٢٨  ربط مسائل النحو بمسائل العقیدة. -   .٣٢

  ٢٩  المبحث الثاني: موقفه من االستشهاد.   .٣٣

  ٢٩  أوًال: القرآن الكریم والقراءات.   .٣٤

  ٢٩  القرآن الكریم. -   .٣٥

  ٣٢  القراءات القرآنیة. -   .٣٦

  ٣٣  ثانًیا: كالم العرب: الشعر.   .٣٧

٣٨.   
النحوي وموقفه من بعض المبحث الثالث: اختیاراته ومذهبه 

  العلماء.
٣٧  

  ٣٧  أوًال: اختیاراته.   .٣٩

  ٣٧  الخالفات غیر المنسوبة، ولم یذكر فیها الشیخ رأیه. -   .٤٠

  ٣٨  الخالفات غیر المنسوبة وذكر فیها الشیخ رأیه. -   .٤١

  ٣٩  الشیخ رأیه. االخالفات المنسوبة ولم یذكر فیه -   .٤٢

  ٤٠  الشیخ رأیه. االخالفات المنسوبة وذكر فیه -   .٤٣

  ٤١  الخالفات التي لم ینوه إلیها الشیخ. -   .٤٤

  ٤٤  ثانًیا: مذهبه النحوي.   .٤٥

  ٤٤  المصطلحات البصریة التي تضمنها الكتاب. -   .٤٦
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  الصفحة  الموضوع  المسلسل

  ٤٦  اآلراء البصریة التي تبناها الشیخ. -   .٤٧

  ٤٨  ثالثًا: موقفه من بعض العلماء.   .٤٨

  ٤٨  اآلراء. -   .٤٩

  ٤٩  الشعر والمنظومات. -   .٥٠

  ٥١  الرابع: مصادره ونقوله.المبحث    .٥١

  ٥١  النقل باإلشارة إلى المصدر. -   .٥٢

  ٥١  النقل بال إشارة. -   .٥٣

  ٥٢  المآخذ التي وقع فیها الشیخ: -   .٥٤

  ٥٢  االختالف بین النص والتمثیل. -   .٥٥

  ٥٣  االختصار المخل. -   .٥٦

  ٥٥  مآخذ في النقل -   .٥٧

  ٥٦  خاتمة بنتائج الدراسة.   .٥٨

  ٥٧  ومنهج التحقیق.الفصل الثالث: وصف المخطوط    .٥٩

  ٥٧  وسنة تألیفه. المبحث األول: توثیق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه   .٦٠

  ٥٨  المبحث الثاني: وصف النسخ الخطیة.   .٦١

  ٥٩  المبحث الثالث: منهج التحقیق.   .٦٢

  ٦٠  المبحث الرابع: الرموز المستعملة في التحقیق.   .٦٣

  ٦١  : صور من نسخ المخطوط.الخامسالمبحث    .٦٤

  ٦٦  .النص المحققالقسم الثاني:    .٦٥

  ٦٧ القول األول: باب حدِّ الكالم.   .٦٦

  ٧٠ القول الثاني: في عالمات االسم وأقسامه.   .٦٧

  ٧٣ القول الثالث: في األفعال وأحكامها.   .٦٨

  ٧٨ القول الرابع: في الحرف.   .٦٩

  ٨٠ القول الخامس: في المبني من األفعال واألسماء.   .٧٠



 م 
 

  الصفحة  الموضوع  المسلسل

  ٨٢ بالنیابة من األسماء الخمسة.القول السادس: فیما یعرب    .٧١

  ٨٤ القول السابع: في تثنیة األسماء.   .٧٢

  ٨٥ القول الثامن: في جمع المذكر السالم.   .٧٣

  ٨٦ القول التاسع: في جمع التكسیر.   .٧٤

  ٨٧ القول العاشر: في جمع المؤنث السالم.   .٧٥

  ٨٨ القول الحادي عشر: فیما ال ینصرف من األسماء.   .٧٦

  ٩٤ المعتل من األسماء. القول الثاني عشر: في   .٧٧

  ٩٥ القول الثالث عشر: في المعتل من األفعال.   .٧٨

  ٩٧ القول الرابع عشر: في همزة الوصل.   .٧٩

  ٩٨ القول الخامس عشر: في الوقف.   .٨٠

  ٩٩ القول السادس عشر: في آلة التعریف.   .٨١

  ١٠٠ القول السابع عشر: في المبتدأ والخبر وحكمهما.   .٨٢

  ١٠٦ النواسخ.القول الثامن عشر: في    .٨٣

  ١١١ القول التاسع عشر: في (ما) النافیة.   .٨٤

  ١١٣ القول العشرون: في أفعال المقاربة.   .٨٥

  ١١٦ القول الحادي والعشرون: في القسم الثاني مما ینسخ المبتدأ.   .٨٦

  ١١٩ القول الثاني والعشرون: في (ال) النافیة للجنس.   .٨٧

  ١٢٠ القول الثالث والعشرون: في الفاعل.   .٨٨

  ١٢٢ الرابع والعشرون: في نائب الفاعل. القول   .٨٩

٩٠.   
القول الخامس والعشرون: في اشتغال الفعل عن المفعول 

 بضمیره.
١٢٥  
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 المقدمة

الحمد هللا الذي أنار قلوب عباده المتقین بنور كتابه المبین، وجعل القرآن شفاء لما في    

الصدور ورحمة للمؤمنین، والصالة والسالم على منار العلم والهدى سیدنا محمد الذي أخرج 

  به اهللا الناس من الظلمات إلى النور.

دًرا لإلبداع، وال شك أن التراث ركیزة لطالما كان التراث ملهًما لألمم ومنبًها لإللهام ومص   

أساسیة من ركائز هویة األمة الثقافیة، فالتراث بما تضمنه من كنوز وممتلكات تركها األولون 

  لتكون سنًدا لألمة في مستقبلها، من خالله تستمد جذورها وأصالتها.

ى األمة ما لعربي واإلسالمي فضًال علاحقیقة التراث عامة، فإن للتراث  إن كانت هذه   

ول و یة عظیمة، وهذا ما یؤكده المؤرخ بقیت، وذلك لما زخر به من ذخائر فكریة وعلم

وصف الحركة العلمیة في البالد اإلسالمیة في عصورها األولى: ((لم یبلغ  حینمادیورانت 

الشغف باقتناء الكتب والمخطوطات في بلد آخر من بالد العالم ما بلغه بالد اإلسالم في 

رون حین وصل إلى ذروة حیاته الثقافیة، وأن عدد العلماء في آالف المساجد في هذه الق

  .(١)البالد اإلسالمیة من قرطبة إلى سمرقند لم یكن یقل عن عدد ما فیها من األعمدة))

أجزاء التراث  أبرزولعل أهم مكون من مكونات التراث هو المخطوطات التي تشكل    

  المادي والثقافي الجتماعهما فیه شكًال و مضموًنا.

أن المخطوطات كانت هدًفا عبر تاریخنا من قبل الغزاة والمعتدین إال أن  من رغمعلى الو    

  ا المحافظة علیها والتعامل معها.ما وصلنا منها یمثل ثورة حقیقیة إن أحسنّ 

جعلت من أوكد اهتماماتها العنایة بالمخطوطات، وسلطنة عمان كغیرها من الدول العربیة    

اهتمت وزارة التراث والثقافة بجمع التراث، وهو ما تضطلع به المدیریة العامة للوثائق  إذ

  بها.  تحقیق المخطوطات والعنایةوالمخطوطات التي أخذت على عاتقها 

                                                             

 .١٣/١٧١قصة الحضارة  )١(
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نحن المثقفین  تطلعاتنامما حققته من إنجازات في هذا المجال إال أن  وعلى الرغم    

العمانیین ما تزال بعیدة المنال، فالتحدیات متعددة في مجال التحقیق إال أن إرادة الباحثین 

وحكمة القرار السیاسي وتوفر المساعدة المالیة والفنیة ووعي الشباب بأهمیة هذا المجال، كل 

  .لعماننا مسیرة الفكریة والعلمیة والثقافیةالذلك یمهد لتغییرات جذریة ونوعیة في 

في علم اإلعراب)،  يغبتي في تحقیق كتاب (دلیل المبتدومن هذا المنطلق جاءت ر    

اللغوي من دیاجیر الحجرات المظلمة،  وال سیماالتراث العلمي الُعماني  جزء من وٕاخراج

ونفض غبار الزمن عنه، وتحریره من رفوف الجمود والضیاع؛ لیرى النور من جدید، ویجد 

فتستفید وتُفید منه، وسد فراغ تحقیق التراث الُعماني؛ إذ إن الساحة العلمیة في بصائر تتلقاه 

مانیین في إثراء هذا المضمار، فالمخطوط لم ، وٕابراز أثر العُ ا مجال التحقیقُعمان ینقصه

، فعرضت ة نافعةیحقق سابًقا، وله أهمیة كبیرة وفیه معلومات نحویة وصرفیة ولغوی

دكتور أحمد هاشم السامرائي فرّحب به وشّجعني علیه ومثله أساتذة الموضوع على األستاذ ال

  قسم اللغة العربیة بكلیة العلوم واآلداب بجامعة نزوى.

   وعلى النحو اآلتي: قسمین اقتضت خطة الرسالة أن تكون في   

 أولتعریف بالمؤلف من خالل التواصل مع الذین عاشوا في عصره، األول: سعیت فیه إلى ا

فت  تتلمذوا على یدیه، ولم یكن باألمر السهل فالتفصیل في سیرته لم تتناوله الكتب التي عرَّ

به، فاعتمدت على المشافهة وبعض ما ورد في الكتب عن سیرته، فذكرت اسمه ونسبه، 

ومولده، ونشأته وعائلته، ورحلته العلمیة، ومهامه الوظیفیة، وصفاته، وشیوخه، وتالمذته، 

  ته.وآثاره، ووفا

والفصل الثاني في دراسة الكتاب مبیًنا منهجه، وطریقة عرض موضوعاته وأسلوبه،    

وعالقته بمسائل العقیدة، وموقفه من االستشهاد بالقرآن الكریم، واالستشهاد بكالم العرب شعره 

ونثره، واختیاراته ومذهبه النحوي، ومواقفه من بعض العلماء، ومصادره ونقوله، والمآخذ التي 

  ع فیها، ثم ختمت الفصلین بنتائج جامعة لهما.وق
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ا الفصل الثالث فهو في وصف المخطوط، ومنهج التحقیق، وقد بینت فیه نسبة وأمَّ    

الكتاب إلى المؤلف، وتاریخ تألیفه، وسبب اختیاري النسخة األم، ووضحت المنهج المتبع في 

  التحقیق.

فق على و تحقیًقا علمًیا ضبطت فیه نصوصه  وفي القسم الثاني عنیت بتحقیق الكتاب   

قواعد اإلمالء الحدیثة، وخرجت ما یتطلب التخریج من آیات وشواهد شعریة، وأجلیت ما 

شابه الغموض منها، وأوضحت ما أشكل، وأزلت ما ألبس، وفصلت فیما أجمل، وأكملت ما 

  أهمل، وختمته بجملة من الفهارس التوضیحیة.

ق الكثیر من الصعوبات في الفصلین األولین، فجمع سیرة الشیخ لم لقد شاب سماء التحقی   

الدكتور أحمد  األستاذ یكن باألمر الیسیر یتطلب مزیًدا من الجهد والوقت، ولكن وقفة مشرفي

في هاشم أحمد السامرائي وتوجیهاته وملحوظاته أزاحت العدید من الصعوبات التي واجهتني 

تلف فصول الرسالة، فكانت له الید الطولى في تذلیل تلك سیرة المؤلف ومخ العمل وال سیما

العقبات جزاه اهللا عنا كل الخیر ونفعنا بعلمه، وأمد اهللا في صحته، وصلى اهللا على سیدنا 

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیًما كثیًرا.
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  القسم األول

  الدراسة
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  الفصل األول: التعریف بالمؤلف

  

  عن سیرة الشیخ الجهضمي. رحلة البحث

  وصف الرحلة:  - 

  الرحلة األولى: - 

دلَّنا أحد جیران أبناء الشیخ المؤلف على أحد تالمذة المؤلف في قریة بركة الموز إحدى     

فتوصلنا إلى رقم هاتفه  وهو (عبداهللا بن سالم الصقري) قرى والیة إزكي بمحافظة الداخلیة،

م بعد صالة ٢٠١٦/ ٧/١٠موعًدا فكان یوم الجمعة الموافق  منهبعد جهد جهید، وأخذنا 

الجمعة مباشرة، فشددنا الرحال إلیه، وخرجنا من والیة الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة في 

تمام الساعة التاسعة صباًحا في یوم الموعد نفسه، ووصلنا إلى بركة الموز عند الساعة 

الجمعة في جامع بركة الموز، ثم التقانا الوالد عبداهللا الثانیة عشرة ظهًرا تقریًبا، فأدینا صالة 

  وحفیده ورافقانا إلى منزلهما.

) عاًما أمد اهللا في ٦٤الشیخ الوالد عبداهللا بن سالم بن هاشم الصقري یبلغ من العمر (    

عمره وزاده خیًرا وفضًال، وهو من سكان الجبل األخضر، وحبذ أن یكون لقاءنا به في منزل 

حمة اهللا علیه في بركة الموز بعًدا للمشقة وتیسیًرا علینا، فغمرنا بكرمه وسعة صدره والده ر 

ولطف حدیثه وحفظه أحداث ذلك العصر الذي عاش فیه الشیخ قبل السبعین، ووصفه 

الدقیق لما دار من أحداث، فشدة حفظه لكل شاردة وواردة تجعلك تعیش الحدث نفسه، 

اثًال أمامك، وبعد الغداء تجاذبنا أطراف الحدیث عن سیرة وتستشعر ما دار في تلك الحقبة م

  المؤلف الشیخ سلیمان الجهضمي.

  الرحلة الثانیة: - 

یوم الخمیس الموافق  صباحتواصلنا مع أبناء الشیخ وحددنا معهم موعًدا الساعة التاسعة     

الموعد  م، انطلقنا من والیة الرستاق عند الساعة الخامسة صباًحا من یوم٢٠/١٠/٢٠١٦

نفسه، ووصلنا إلى والیة المضیبي قریة سمد الشأن مقر سكنى أبناء الشیخ رحمة اهللا علیه، 

  ) عاًما، وصحبنا إلى ٥٨وقابلنا ابنه راشد بن سلیمان بن راشد الجهضمي البالغ من العمر (
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الذي بني  (١)مثل: حصن الخبیب، وحصن الخزام ،رؤیة بعض اآلثار قبل الذهاب إلى منزله

وبه عدة أبراج كل برج یوجد به بئر ماء، ثم ذهبنا إلى  ،بحسب روایته ،في عهد النباهنة

ه)، ومررنا بفلج سمد المحاذي لمدرسة ٢٨٠ضریح اإلمام عزان بن تمیم الخروصي (ت: 

  الصوافي، ثم إلى منزله.  بن حمید الشیخ حمود

  اسمه ونسبه:  - 

هو الشیخ القاضي الفقیه سلیمان بن راشد بن مسلم بن رشید بن مصبح الَجْهَضِمّي     

  .(٢)من األزد بعمان السََّمِدّي، وبنو جهضم بن عوف بن مالك بن فهم

  مولده: - 

م بالتقریب، فقد ُنقل عنه أنه كان یقول: ١٩١٢ -ه١٣٣١ العامولد رحمه اهللا في     

كنت في السابعة من عمري)، وقد قتل اإلمام  (٣)راشد الخروصي(عندما قتل اإلمام سالم بن 

  . (٤)ه)١٣٣٨سالم سنة (

في والیة المضیبي في محافظة الشرقیة، ولهم سمد الشأن  (٥)ولد الشیخ ببلدة سمد الشأن    

من شرقیة عمان، وٕان شاركهم فیها غیرهم من القبائل، فسمد تضاف إلیهم، ونسبتها إلیهم، 

سمد الشأن، وقد سمیت سمد الشأن بعد أیام اإلمام عزان  :جهاضم، كما یقالسمد ال :فیقال

                                                             

حصن الخبیب، وحصن الخزام: حصون تاریخیة قدیمة في قریة سمد الشأن بوالیة المضیبي في  )١(

 محافظة شمال الشرقیة.

 .١٠٤) ینظر: إسعاف األعیان في أنساب أهل عمان ٢(

م)، ولد في ١٩٢٠ -١٩١٣ه/ ١٣٣٨ -١٣٣١) هو سالم بن راشد بن سلیمان الخروصي (حكم: ٣(

م ونشأ فیها، تعلم على ید والده وعلیه ختم القرآن ١٨٨٣ - ه١٣٠١مشایق بوالیة السویق في العام 

الكریم، هاجر إلى العوابي لطلب العلوم ومنها إلى الرستاق ثم القابل بمحافظة شمال الشرقیة، بویع 

م)، ١٩١٣ - ه١٣٣١باإلمامة في مسجد الشرع بتنوف بعد أن أجمع علیه العلماء وأهل الرأي في العام (

مرقده بالعراء بوادي عندام بخضراء بن دفاع بوالیة المضیبي، وقد قتله أحد المطلوبین توفي مقتوال في 

 .٥/١٦٩٨للعدالة لتهمة وجهت إلیه، ینظر: الموسوعة العمانیة  

 .٥، وتلقین األحباب معاني ملحة اإلعراب ١٩) ینظر: المسالك القویمة على الدرة الیتیمة ٤(

 .٨، وٕارشاد السالك إلى أقصد المسالك ١٩رة الیتیمة ) ینظر: المسالك القویمة على الد٥(
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بن تمیم، لما وقع فیها من الشأن العظیم، ویوجد منهم فریق في وادي الطائیین، وفیهم أعیان ا

  .(١)وأخیار ومنهم الشیخ سلیمان الجهضمي

  لقبه: - 

 هو الفقیه القاضي الجهضمي السََّمِدي، لقب بالفقیه؛ لسعة علمه بالفقه وعلوم الشرع،    

ن مسقط رأسه وبالقاضي؛ للمناصب القضائیة التي تقلدها كما سیأتي بیانه، وبالسمدي؛ أل

   اإلباضي. المذهبكان ببلدة سمد الشأن، أما عن مذهبه الفقهي فهو ینتمي إلى 

  نشأته: - 

یخ في سمد الشأن وبها حفظ القرآن الكریم، ثم سافر إلى شرقي أفریقیا في سن نشأ الش    

  مبكرة، ثم رجع إلى عمان والتحق بنزوى فتعلم مختلف العلوم على ید علماء ذلك العصر.

  عائلته: - 

(سعید، وناصر، وراشد) وثالث بنات، توفي ابنه  وهم: للشیخ ستة أبناء، ثالثة ذكور    

  بعد وفاة والده بخمس وعشرین سنة، رحمهما اهللا. م)، أي:٢٠٠٣لعام (في ا األكبر سعید

  رحلته العلمیة: - 

قساوة العیش في عمان سافر إلى شرق أفریقیا الشیخ سن الرشد، ونظًرا إلى  بعد بلوغ   

وهو: حمید بن سعیِّد الجهضمي، وبقي فیها سنتین ثم  ،(زنجبار) لطلب الرزق برفقة أحد أقاربه

ا بسبب شدة الجدب والقحط الذي أهلك الزرع ونفق معه رجع إلى عمان، فوجد الحیاة قاسیة جد� 

الضرع، فحمل والدیه وأخوته إلى زنجبار، واشتغل بالتجارة وعاش هناك ثالث سنوات إلى أن 

الخصب وعادت الحیاة فیها  نین العجاف، فعمَّ ر الحال في عمان وانقشاع السوصل خبر تغیُّ 

على العودة لتعمیر األرض وٕانقاذ ما  ، فرفض والده العیش في زنجبار وألحَّ تأجمل مما كان

  یمكن إنقاذه من الزرع بعد تأثرها الشدید بالجفاف، فعادوا جمیًعا إلى أرض الوطن.

قلعة العلم والعلماء  بعد عودة الشیخ من زنجبار في المرة الثانیة توجه إلى نزوى التي تعدُّ     

، فنبغ في علوم الفقه انهارً  ومعقله، فنهل من علماء نزوى، واستمرت دراسته أربع سنوات لیًال 

  لفقه.والعقیدة والسَِّیر وعلوم العربیة، مما دفع شیخه وأستاذه لتعیینه مدرًسا للنحو وا

                                                             

 .١٠٤) ینظر: إسعاف األعیان في أنساب أهل عمان ١(
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الشیخ عالم من علماء عصره، یعقد حلقات العلم في المسجد أحیاًنا وفي منزله أكثر و     

، (٢)، وجوهر النظام(١)األحیان بعد صالة العصر، فیتدارس مع طالبه كثیًرا تلقین الصبیان

واألرجاف بمحشى اإلسعاف، وبعض كتب النحو، ویناقش كتبه التي ألفها، فیتقاطر إلیه 

ضیق العیش، وشدة الحاجة والعوز الذي عاناه  من رغمعلى الالطالب من كل حدب وصوب 

الناس في ذاك الزمان، إال أن قسوة الحیاة لم تثنهم عن طلب العلم على ید الشیخ، فكانوا 

ا على األقدام من مسافات بعیدة، ویتجشمون الصعاب، ویقطعون المهامه یتوافدون إلیه سیرً 

، ومما حكى لنا الوالد عبداهللا أن والده كان شدید الحرص على إلیهوالقفار في سبیل الوصول 

  ت درًسا، أو تخاذل في الحضور.حضور ابنه الدروس، وقد یجد شدة وغلظة من والده إن فوَّ 

األخضر مجلس آخر مع عامة الناس ومع أهل المعرفة والعلم كان للشیخ في الجبل و     

آنذاك من أمثال: الشیخ عبداهللا بن زاهر الفهدي، والشیخ سالم بن هاشم الصقري، والشیخ 

 المختلفة سعید بن مسعود آل ثاني، فیجري بینهم نقاش وحوار في المسائل الفقهیة والنحویة

  عامة الناس. األسئلة التي یسأله بها نعواألحكام وسیرة األئمة والتاریخ، ویجیب 

كر لنا أن الشیخ عبداهللا بن زاهر الفهدي كان یصعد من قریة بركة الموز إلى ومما ذُ     

 الجبل األخضر سیًرا على األقدام رغبة في الحوار مع الشیخ، ومناقشته في العلوم والفنون

  حلقات العلم.، بل كان ینوب عنه في بعض األحیان في تسییر المختلفة

وعلى الرغم من مسؤولیة القضاء الموكلة للشیخ إال أنها لم تثنه عن التألیف، فكان یؤلف     

  الكتب ویشرح المنظوم في الفقه والنحو، وینسخ ما یؤلفه بیده.

، ولكن أقواله كلها كانت من ه الشعر، ولم یسمع عنه روایتهلم یعرف عن الشیخ قول    

  المنظومات الفقهیة والنحویة.النظم الذي یحفظه من 

  تواصل الشیخ مع العدید من شیوخ عصره، ومنهم:    

                                                             

ه) ١٣٣٢كتاب (تلقین الصبیان ما یلزم اإلنسان) للشیخ نور الدین عبداهللا بن حمید السالمي (ت:  )١(

رسالة مختصرة یسیرة في بیان أول ما یجب على اإلنسان في حال التكلیف، وبیان ما یؤمر به، وهو 

 أحسن ما ألف في بابه للناشئة والمبتدئ.

حكام) للشیخ نور الدین عبداهللا بن حمید السالمي (ت: كتاب (جوهر النظام في علمي األدیان واأل )٢(

) ألف ١٤ه) في العقیدة والفقه واآلداب اإلسالمیة الفاضلة، وهو عبارة عن أرجوزة قارب عددها (١٣٣٢

 بیت، ویتمیز ببساطة التعبیر، ووضوح المعنى.
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  الشیخ إبراهیم بن سعید العبري. -

م) فقیه ١٩٧٥ -١٨٩٦ه/ ١٣٩٥ -١٣١٤هو إبراهیم بن سعید بن محسن العبري (    

وقاض وشاعر، تتلمذ على ید ماجد بن خمیس العبري، ومحمد بن شیخان السالمي، تولى 

، وعهد السلطان سعید بن اإلمام محمد بن عبداهللا الخلیلي ب في القضاء في عهدمناص

بیتا بعنوان:  ٥٠، ومن آثاره العلمیة: تبصرة المعتبرین في تاریخ العبریین، وأرجوزة في تیمور

هدیة الجهول إلى ما یلزمه من األدب في صحابة الرسول، ورسالة في أسماء مناطق عمان، 

نظر، وتراجم لبعض علماء عصره، وتحقیقات وتعلیقات لبعض الكتب وشرح المیة ابن ال

هیة والتاریخیة وفتاوى وجوابات نثریة ونظمیة، ومحاضرات مسجلة في اإلذاعة والتلفاز، قالف

  .(١)وقصائد متفرقة

  الشیخ ناصر بن حمید الراشدي، كان قاضًیا في سمد الشأن. -

  قاضًیا في سمد الشأن.القاضي حمود بن عبداهللا الراشدي، كان  -

ه) الشیخ الفقیه، نشأ ببلدة سناو، وتردد ١٤هو حمود بن عبداهللا بن حامد الراشدي (ق:     

لطلب العلم في عهد اإلمام الخلیلي، ثم قام بمهمة التدریس مع زمیله الشیخ ناصر بن راشد 

ن قابوس، وهو بن سلیم المحروقي ببلدة سناو، تولى القضاء في عدة والیات في عهد السلطا

وهي وثیقة ، وأفاضلها ممن قال الشعر في عمان، له قصیدة یذكر فیها علماء بلدة سناو

  .(٢)ریخیة من هذا الجانبتا

  الوالي علي بن زاهر بن غصن الهنائي، كان والًیا في المضیبي. -

  الشیخ حمود بن حمد الغافري، كان والًیا في ظفار. -

  الشیخ سالم بن حمود السیابي. -

هو سالم بن حمود بن شامس بن خمیس بن علي بن عبید السیابي، أبو هالل (ت:     

م) ولد في بلدة غال من والیة بوشر، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنین في ١٩٩٣ -ه١٤١٤

بلدة الُغِریِّیین في وادي عندام بوالیة المضیبي، استقر في والیة سمائل، فدرس فیها العلوم 

اإلمام محمد الخلیلي وغیره، عین عصره، وراسل الكثیر من العلماء ك الشرعیة على ید علماء

في عهد السلطان سعید بن تیمور في عدة والیات، عرف بغزارة اإلنتاج، فألف في  اقاضیً 

                                                             

 .١/٣٣) ینظر: الموسوعة العمانیة ١(

 .٣٣٠ - ١/٣٢٩) ینظر: موسوعة عمان المیسرة ٢(
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علوم اللغة العربیة وأصول الدین والفقه والحدیث والسیرة النبویة والتأریخ واألدب والمنطق 

  .(١)والفلسفة

  الوظیفیة:مهامه  - 

عیَّنه اإلمام محمد الخلیلي مدرًسا للنحو وأصول الفقه في والیة المضیبي أوًال، ثم والیة     

، وطلب منه (٢)إبرا ثانًیا، نظًرا لنبوغه وتمیزه، ثم تواصل معه الشیخ سیف بن حمد األغبري

ن لعمل في القضاء بعدما ذاع صیته وعرف بین الناس بسعة علمه وحسالموافقة على ا

، فاستشار الشیخ اإلمام وأبدى األخیر (٣)سیرته في عهد السلطان سعید بن تیمور رحمه اهللا

  موافقته ألن فیه منفعة للمسلمین.

                                                             

 .١٠ -٢/٦، وعمان عبر التاریخ ١٦٩٥ -٥/١٦٩٢) ینظر: الموسوعة العمانیة ١(

م) ولد ببلدة سیما ١٩٦١ -١٨٩٢ه/ ١٣٨٠ - ١٣٠٩هو سیف بن حمد بن شیخان األغبري ( )٢(

السفالة بوالیة إزكي، توفي والده وعمره أربع سنوات، حفظ القرآن وهو ابن ست سنوات على ید سلیم بن 

ى ه)، ثم رحل إل١٤ناصر العلوي، ثم انتقل إلى نزوى فتعلم النحو على ید حامد بن ناصر النزوي (ق: 

ه)، وكان في هذه الرحلة رفیًقا لإلمام ١٣٣٢القابل وتعلم الفقه على ید عبداهللا بن حمید السالمي (ت: 

ه) في العام ١٣٣٨، عینه اإلمام سالم بن راشد الخروصي (ت: ه)١٣٧٣عبداهللا الخلیلي(ت: محمد بن 

حمد بن عبداهللا عینه م والًیا وقاضًیا على دما والطائیین والقابل، وفي عهد اإلمام م١٩١٤ -ه١٣٣٣

م) قاضًیا بالمحكمة ١٩٧٢قاضًیا على إبرا ثم الرستاق ثم إزكي، وعینه السلطان سعید بن تیمور (ت: 

الشرعیة بمسقط، ثم المصنعة، ثم أعاده السلطان رئیًسا للمحكمة الشرعیة، عمل بالقضاء في والیات أخرى 

فتح اآلكام عن الورد البسام في ریاض األحكام،  وقلد مناصب شتى ال یتسع المقام لذكرها، ومن مؤلفاته:

 .١٩٤٦، ٥/١٩٤٥وعقد الدر المنظوم في الفقه واألدب والعلوم، ینظر: الموسوعة العمانیة 

م)، ولد ١٩٧٠ -١٩٣٢ه/ ١٣٩٠ - ١٣٥٠) هو السلطان سعید بن تیمور بن فیصل آل سعید (حكم: ٣(

، درس في الهند، ثم سافر إلى بغداد م)١٩١٠أغسطس  ١٢ه (١٣٢٨شعبان  ٨في مسقط یوم السبت 

م عین رئیًسا لمجلس وزراء مسقط وعمان، ثم حاكًما لعمان، وحد عمان ١٩٢٩لدراسة اللغة العربیة، وفي 

وأقام عالقات مع زعماء القبائل، خلص واحة البریمي من السیطرة السعودیة، ورفض أي إمامة بعد إمامة 

م قام بجولة زار فیها الیابان، ١٩٣٧م، وفي العام ١٩٤٠الخلیلي، أسس المدرسة السعیدیة بمطرح 

والوالیات المتحدة األمریكیة، والعدید من الدول األوروبیة والعربیة، وهو أول حاكم عربي یزور الوالیات 

 - ٢٦٠م)، ینظر: تاریخ الحكام في سلطنة عمان ١٩٧٢ -ه١٣٩٢المتحدة األمریكیة، وتوفي في العام (

 .١٧٧٠ -٥/١٧٦٨انیة ، والموسوعة العم٢٦٢
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م وظل فیها ٤/١١/١٩٤٤عیِّن الشیخ قاضًیا في والیة لوى بمحافظة شمال الباطنة في     

ُنقل إلى والیة عبري في مدة وجیزة، ثم نقل إلى والیة شناص في المحافظة نفسها، وبعدها 

  محافظة الظاهرة، ثم عاد إلى الجبل األخضر في محافظة الداخلیة.

م تقریًبا بعد ١٩٥٩ في العامعین الشیخ سلیمان الجهضمي قاضًیا في الجبل األخضر     

حرب الجبل األخضر على وفق روایة الشیخ عبداهللا بن سالم، أیام حكم السلطان سعید بن 

اه آنذاك: القائم بأعمال الحكومة في الجبل األخضر، وبقي هذا المسمى تیمور، وكان مسم

والیات (كما هو اآلن)، ویرجع في جمیع قراراته إلى ناظر الشؤون  علىالدولة  ُقسِّمتإلى أن 

  الداخلیة السید أحمد بن إبراهیم آل سعید.

عمل الشیخ في الجبل األخضر قاضًیا لمدة أربع سنوات، ثم انتقل إلى صاللة في     

محافظة ظفار سنة واحدة، ثم عاد مرة أخرى إلى الجبل األخضر في المنصب نفسه ثالث 

سنوات، فمجمل عمل الشیخ في القضاء في الجبل األخضر كانت سبع سنوات، والجدیر 

لقضاء إلى تسییر أعمال الدولة، فكان بمثابة نائب بالذكر أن مسؤولیة الشیخ تتعدى ا

العساكر، ثم نقل إلى وادي بني خالد في محافظة لى الشعب و السلطان آنذاك، وأمره نافذ ع

الشرقیة، ومنها إلى والیة دماء والطائیین، ومنها إلى والیة إبرا في المحافظة نفسها، ثم أحیل 

  حالته الصحیة، ورجع إلى سمد الشأن.الشیخ على التقاعد بناء على طلبه نظًرا ل

خالد، ثم دما والطائیین، ثم إبرا في عهد السلطان قابوس  يورد أنه عین في والیة وادي بنو 

  .(١)بن سعید المعظم حفظه اهللا ورعاها

على الحظوة الكبیرة التي كان یتمتع بها،  دلت المراسالت التي تلقاها الشیخ من السلطان    

والقریبة من السلطان سعید ومن بعده جاللة السلطان قابوس حفظه اهللا ومكانته الرفیعة 

لتولي مناصب قضائیة وغیرها في الدولة،  األشخاصأهله لترشیح العدید من  ما ورعاه، وهذا

  :ومنهم

  الشیخ سلیمان بن سعید السیابي. -

  الشیخ أحمد بن فتح المسكري. -

  

                                                             

 .٨ینظر: إرشاد السالك إلى أقصد المسالك  )١(
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  صفاته:  - 

الحفظ، سلیم البصر والبصیرة، اتسم بسعة علمه ومعرفته  كان الشیخ شدید الذكاء، سریع    

للشیخ نور الدین  األحكاماألدیان و  بأصول العقیدة وعلم النحو، فكان یحفظ جوهر النظام في

، ویفتي الناس في مختلف القضایا العلمیة والفقهیة، وعرف أیًضا بأخالقه الحسنة، السالمي

ا بطبعه، كن قاسًیا مع طالبه، فكان اجتماعی� وطیب عشرته، وتواضعه، وشدة كرمه، فلم ی

اتصف  فضًال عن أنهكثیر الجلوس بین الناس یستمع إلیهم ویتجاذب أطراف الحدیث معهم، 

(صلى اهللا علیه  المنزل وسنة نبیه المرسل تعالى بالعدل، فكان یحكم بین الناس بكتاب اهللا

   في الحق لومة الئم. فیما شجر بینهم، ال یخاف وسلم)

وعرف عنه حب الرمایة، فكان من الرماة المهرة الذین یصیبون األهداف من مسافاة     

فرة بین یدیه آنذاك، ومما یدل اطویلة، وممن یجیدون استعمال مختلف أنواع األسلحة المتو 

على ذلك أنه قد ینزل عند رغبة طالبه حینما یطلبون منه في نهایة درسه الذهاب للرمایة، 

د یقطع درسه، فیذهب معهم ویكون في مقدمتهم قدوة ومدرًبا في الوقت وبعض األحیان ق

  نفسه.

التقى أبناؤه بالشیخ ناصر بن راشد التوبي أحد الذین عاصروه في الجبل األخضر، وهو     

  من سكان نزوى، فروى لهم سیرة والدهم، وجل شمائله.

  شیوخه: - 

  تتلمذ الشیخ الجهضمي على عدد من كبار علماء عصره، ومنهم:    

  م).١٩٥٤ -ه١٣٧٣اإلمام الرضي محمد بن عبداهللا الخلیلي (ت:  -

 -١٩٢٠ه/ ١٣٧٣ -١٣٣٨هو اإلمام الفقیه محمد بن عبداهللا بن سعید الخلیلي (حكم:     

تعلم على عبداهللا بن  م)، ولد في َمْحَرم إحدى قرى والیة سمائل بمحافظة الداخلیة،١٩٥٤

حمید السالمي، كان جده سعید بن خلفان الخلیلي من كبار علماء عصره وقاضي اإلمام 

م)، بویع اإلمام محمد باإلمامة ١٨٧١ -١٨٦٨ه/ ١٢٨٧ -١٢٨٥عزان بن قیس (حكم: 

بعد مقتل سالم بن راشد الخروصي في قریة بني دفاع بوالیة المضیبي بثمانیة أیام، وكانت 

م)، وقع ١٩٢٠یولیو  ٢٩ه (١٣٣٨ذي القعدة  ١٣في مدینة نزوى في ضحى الجمعة بیعته 

صلًحا مع تیمور بن فیصل عرف باسم اتفاقیة السیب، كان له مجلسان في الیوم مفتوحان 

م زار عمان ١٩٢٤ -ه١٣٤٣عام اللجمیع الناس، أقام مدرسة في حصن نزوى، وفي 
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ه اإلمام بإصالح إدارة اإلمامة، فعینه رئیًسا سلیمان باشا الباروني الزعیم اللیبي، وكلف

  .(١)للوزراء

  .(٢)م)١٩٤٥ -ه١٣٦٤الشیخ حامد بن ناصر الشكیلي (ت:  -

  م).١٩٧٦ -ه١٣٩٦الشیخ منصور بن ناصر الفارسي (ت:  -

م) قاض ١٩٧٦ -١٨٩٦ه/ ١٣٩٦ -١٣١٣هو منصور بن ناصر بن محمد الفارسي (    

ووال وفقیه وشاعر، ولد في فنجاء، ودرس القرآن الكریم على ید جده محمد بن سیف 

الفارسي، وتعلم مبادئ النحو عند سالم بن فریش الشامسي، ثم رحل إلى نزوى لطلب العلم 

ح لطلب العلم، ثم رجع إلى نزوى فالزم اإلمام م، ثم انتقل إلى من١٩١٦ -ه١٣٣٤ العامفي 

محمد بن عبداهللا الخلیلي وعینه مدرًسا في فنجاء ثم والًیا وقاضًیا على بدبد، ثم نقله قاضًیا 

إلى نزوى، ثم عینه قاضي القضاة، ثم مراقًبا لبیت المال بنزوى، ومن آثاره: كتاب الدرر 

ى نحور الحسان الخرائد، وقصیدة الدر النضید المنثورة في شرح المقصورة، وسموط الفرائد عل

في خالص التوحید، وكتاب ریاض األزهار وحلیة األسفار في علم اآلثار، وكتاب الغایة 

القصوى في األحكام والفتوى، وكتاب هدایة الرحمن في ثبوت خلق القرآن، وتوفي في العام 

  .(٣)م، ودفن في نزوى، ورثاه العدید من الشعراء١٩٧٦ -ه١٣٩٦

م) الذي عرض علیه الشیخ كتابه ١٩٣٩ -ه١٣٥٨الشیخ عبداهللا بن عامر العزري (ت:  -

  .(٤)هذا بعد تألیفه لیراجعه

  تالمذته: - 

  في مختلف المحافظات التي عمل بها ومنهم: عدد من الطالبتتلمذ على ید الشیخ     

  شؤون الدفاع).سعود بن حارب البوسعیدي، (حالًیا الوزیر المسؤول عن السید بدر بن  -

  ، (ما زال حًیا).(٥)والسید عبد العزیز بن سعود بن حارب البوسعیدي -

  سعید بن مسعود بن سعید آل ثاني. -

                                                             

 .٣٢١٢ -٩/٣٢٠٩) ینظر: الموسوعة العمانیة ١(

 .٥/١٨٤٣) ورد ذكره أن الشیخ تتلمذ على یدیه، ینظر: الموسوعة العمانیة ٢(

 .٩/٣٤٩٧) ینظر: الموسوعة العمانیة ٣(

 .١٣٥تنظر سیرته في: هامش النص المحقق  )٤(

 عبد العزیز والًیا في عبري، والشیخ كان قاضًیا في الوالیة نفسها.السید كان والد السید بدر و  )٥(



١٤ 
 

  صبیح بن خلفان بن عبداهللا آل ثاني. -

  سلیمان بن منصور بن علي آل ثاني. -

  عیسى بن صالح بن سلیمان الریامي. -

  ناصر بن سلیمان بن راشد الجهضمي، (ما زال حًیا). -

  راشد بن مسلم بن راشد الجهضمي. -

  عبداهللا بن سالم بن هاشم الصقري، (ما زال حًیا). -

  الشیخ سعود بن علي بن عزیز الجابري، من والیة المضیبي. -

  الشیخ یوسف بن سلطان بن علي البوسعیدي. -

  آثاره: - 

وظیفة التدریس التي عین فیها  فعلى الرغم منحیاة الشیخ بالعطاء منذ صغره، حفلت     

في بدایة حیاته، ومهمة القضاء التي أوكلت إلیه، إال أن ذلك لم یمنعه من التألیف والتدریس 

  على حد سواء، فقد ألف العدید من الكتب والرسائل وخطب الجمعة، فمن كتبه:

  المطبوع: - 

  .(١)أقصد المسالكإرشاد السالك إلى  -

  .(٢)تلقین األحباب معاني ملحة اإلعراب -

  .(٣)المسالك القویمة على الدرة الیتیمة -

  غیر المطبوع:- 

  دلیل المبتدي في علم اإلعراب، (وهو الكتاب الذي أقوم بتحقیقه وسأفرد مبحثًا خاًصا له). -

  الرسالة المسماة: األرجاف بمحشي األسعاف. -

  واضحة البرهان في جواز صالة الجمعة خلف السلطان. الرسالة المسماة: -

  الرسالة المسماة: الحق المبین في الرد على المخالفین. -

                                                             

 م.١٩٩٤ - ه١٤١٤، ١) طبع في شركة مطبعة عمان ومكتبتها، ط١(

 ) یحققه اآلن الطالب: إسحاق بن سیف الجابري، طالب ماجستیر بكلیة العلوم واآلداب بجامعة نزوى. ٢(

قیق ودراسة وتعلیق بقلم: الدكتور أحمد عبد اللطیف محمود اللیثي، أستاذ النحو كتاب مطبوع، تح )٣(

والصرف والعروض المساعد في كلیة اآلداب، جامعة السلطان قابوس، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، 

 م.١٩٩٣ - ه١٤١٣الطبعة األولى، 



١٥ 
 

  .(١)رسالة بیع الخیار -

  .(٢)رسالة بعنوان: تذكرة ومواعظ وٕارشادات -

  .(٣)) بیًتا٧٧شرح غایة المراد في االعتقاد ( -

  خطب الجمعة. -

  

  وفاته: - 

الرابع  -ه١٣٩٨عام من الالتاسع من رجب  رحمة اهللا یوم األربعاءانتقل الشیخ إلى     

الشیخ القاضي  وأمَّ المصلین علیه، م، ودفن في سمد الشأن١٩٧٨ عشر من یونیو من العام

حمود بن عبداهللا الراشدي، قاضي سمد الشأن آنذاك، إذ خرج في تشییعه جمع غفیر من 

بین بكتابة ذلك یوم وفاته أحد أصحابه المقر ، وقد أرخ وجهاء المضیبي وشیوخها وأعیانها

  التأریخ على قبره، ورثاه داؤد بن سلیمان الجهضمي بقصیدة شعریة بلغت اثنین وعشرین بیتًا.

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٧) ینظر: تلقین األحباب معاني ملحة اإلعراب ١(

 .٧باب معاني ملحة اإلعراب ) ینظر: تلقین األح٢(

) بیًتا، ولم یتمكن ٤٣) غایة المراد في االعتقاد: قصیدة للشیخ نور الدین السالمي، شرح منها الشیخ (٣(

 أبناؤه من الحصول على شرح بقیة األبیات إما ألنها فقدت وٕاما ألن الشیخ لم یكملها بسبب مرضه.



١٦ 
 

  في علم اإلعراب) الثاني: دراسة (كتاب دلیل المبتديالفصل 

  

  المبحث األول: منهج المؤلف في الكتاب.

  تقسیم الكتاب: - 

الجهضمي في تألیف كتابه طریقة السؤال والجواب لیكون قریًبا من المتعلم، اعتمد الشیخ 

  اآلتي:تابه على ستة وأربعین قوًال، على النحو واضح المسائل، سهل الفهم، فقسم ك

 .القول األول: باب حدِّ الكالم 

 .القول الثاني: في عالمات االسم وأقسامه 

 .القول الثالث: في األفعال وأحكامها 

  الرابع: في الحرف.القول 

 .القول الخامس: في المبني من األفعال واألسماء 

 .القول السادس: فیما یعرب بالنیابة من األسماء الخمسة 

 .القول السابع: في تثنیة األسماء 

 .القول الثامن: في جمع المذكر السالم 

 .القول التاسع: في جمع التكسیر 

 .القول العاشر: في جمع المؤنث السالم 

  الحادي عشر: فیما ال ینصرف من األسماء.القول 

 .القول الثاني عشر: في المعتل من األسماء 

 .القول الثالث عشر: في المعتل من األفعال 

 .القول الرابع عشر: في همزة الوصل 

 .القول الخامس عشر: في الوقف 

 .القول السادس عشر: في آلة التعریف 

 القول السابع عشر: في المبتدأ والخبر وحكمهما. 

 .القول الثامن عشر: في النواسخ 



١٧ 
 

 .القول التاسع عشر: في (ما) النافیة 

 .القول العشرون: في أفعال المقاربة 

 .القول الحادي والعشرون: في القسم الثاني مما ینسخ المبتدأ 

 .القول الثاني والعشرون: في (ال) النافیة للجنس 

 .القول الثالث والعشرون: في الفاعل 

 رون: في نائب الفاعل.القول الرابع والعش 

 .القول الخامس والعشرون: في اشتغال الفعل عن المفعول بضمیره 

 .القول السادس والعشرون: في األفعال المتعدیة  

 .وأخواتها (   القول السابع والعشرون: في (ظنَّ

 .القول الثامن والعشرون: في أفعال التحویل  

 .القول التاسع والعشرون: في المفعول المطلق 

 لثالثون: في المفعول له.القول ا  

 .القول الحادي والثالثون: في المفعول معه 

 .القول الثاني والثالثون: في المفعول فیه 

 .القول الثالث والثالثون: في التمییز 

 .القول الرابع والثالثون: في الحال 

 .القول الخامس والثالثون: في االستثناء 

 .القول السادس والثالثون: في التعجب 

  السابع والثالثون: في اإلغراء.القول 

 .  القول الثامن والثالثون: في حروف الجرِّ

 .القول التاسع والثالثون: في اإلضافة 

 .القول األربعون: في المنادى 

 .القول الحادي واألربعون: في الترخیم 

 .القول الثاني واألربعون: في العدد 

 .القول الثالث واألربعون: في التوابع 

 ربعون: في النسب.القول الرابع واأل 



١٨ 
 

 .القول الخامس واألربعون: في نواصب الفعل 

 .القول السادس واألربعون: في عوامل الجزم 

الخاتمة، سوى ما  أوولم یذكر الشیخ شیًئا عن منهجه في تقسیم كتابه، ال في المقدمة     

أكثر  إذ قال: (( فإنه كتاب جلیل القدر قد احتوى على ،ذكره من وصف الكتاب في الخاتمة

  .(١)مهم اإلعراب وعوامله، وهو وٕان صغر حجًما فقد كثر علًما))

المتتبع لألقوال التي أوردها الشیخ تبایًنا من حیث الطول قف على الكتاب یلحظ الوا    

  والقصر، وذلك في نظري یعزى ألمرین: 

  أوًال: رغبته في االختصار والبعد عن اإلسهاب في الشرح والتحلیل. 

تفرضه األقوال المطروحة من عمق وغموض، فتارة تحتاج إلى توضیح وٕابانة،  وثانًیا: ما

فنجده أتبعها بفصل أو تنبیه أو فائدة، وتارة أخرى یجمع بین التنبیه والفائدة في القول الواحد، 

  وتارة ثالثة یجمع بین الفصل والفائدة، وتارة رابعة یجمع بین الفصلین أو الفائدتین في القول.

  التي امتازت بالقصر عشرون قوًال وهي: فاألقوال

 .القول الرابع: في الحروف 

 .القول الخامس: في المبني من األفعال واألسماء 

 .القول السادس: فیما یعرب بالنیابة من األسماء الخمسة 

 .القول السابع: في تثنیة األسماء 

 .القول الثامن: في جمع المذكر السالم 

 .القول التاسع: في جمع التكسیر 

 .القول العاشر: في جمع المؤنث السالم 

 .القول الثاني عشر: في المعتل من األسماء 

 .القول الثالث عشر: في المعتل من األفعال 

 .القول الرابع عشر: في همزة الوصل 

 .القول الخامس عشر: في الوقف 

                                                             

 .٢٠٥: ) ینظر١(



١٩ 
 

 .القول السادس عشر: في آلة التعریف 

  للجنس.القول الثاني والعشرون: في (ال) النافیة 

 .القول الخامس والعشرون: في اشتغال الفعل عن المفعول بضمیره 

 .القول السادس والعشرون: في األفعال المتعدیة 

 .القول الثامن والعشرون: في أفعال التحویل 

 .القول الثالثون: في المفعول له 

 .القول الحادي والثالثون: في المفعول معه 

 .القول السادس والثالثون: في التعجب 

 .القول السابع والثالثون: في اإلغراء 

  ستة وعشرون قوًال وهي:فأمَّا األقوال التي امتازت بالطول 

 .القول األول: باب حدِّ الكالم 

 .القول الثاني: في عالمات االسم وأقسامه 

 .القول الثالث: في األفعال وأحكامها 

 .القول الحادي عشر: فیما ال ینصرف من األسماء 

 في المبتدأ والخبر وحكمهما.القول السابع عشر : 

 .القول الثامن عشر: في النواسخ 

 .القول التاسع عشر: في (ما) النافیة 

 .القول العشرون: في أفعال المقاربة 

 .القول الحادي والعشرون: في القسم الثاني مما ینسخ المبتدأ 

 .القول الثالث والعشرون: في الفاعل 

  الفاعل.القول الرابع والعشرون: في نائب 

 .وأخواتها (  القول السابع والعشرون: في (ظنَّ

 .القول التاسع والعشرون: في المفعول المطلق 

 .القول الثاني والثالثون: في المفعول فیه 

 .القول الثالث والثالثون: في التمییز 



٢٠ 
 

 .القول الرابع والثالثون: في الحال 

 .القول الخامس والثالثون: في االستثناء 

  القول الثامن.  والثالثون: في حروف الجرِّ

 .القول التاسع والثالثون: في اإلضافة 

 .القول األربعون: في المنادى 

 .القول الحادي واألربعون: في الترخیم 

 .القول الثاني واألربعون: في العدد 

 .القول الثالث واألربعون: في التوابع 

 .القول الرابع واألربعون: في النسب 

 ي نواصب الفعل.القول الخامس واألربعون: ف 

 .القول السادس واألربعون: في عوامل الجزم 

  واألقوال التي أعقبها بـ(تنبیه) واحد، اثنا عشر قوًال وهي:

 .القول الثاني: في عالمات االسم وأقسامه 

 .القول الحادي عشر: فیما ال ینصرف من األسماء 

 .القول السابع عشر: في المبتدأ والخبر وحكمهما 

 ي أفعال المقاربة.القول العشرون: ف 

 .القول الحادي والعشرون: في القسم الثاني مما ینسخ المبتدأ 

 .القول الثالث والعشرون: في الفاعل 

 .القول السادس والعشرون: في األفعال المتعدیة 

 .وأخواتها (  القول السابع والعشرون: في (ظنَّ

 .القول التاسع والثالثون: في اإلضافة 

  :في الترخیم.القول الحادي واألربعون 

 .القول الثاني واألربعون: في العدد 

 .القول الرابع واألربعون: في النسب 

 



٢١ 
 

  واألقول التي أعقبها بـ(فائدة) قول واحد وهو:

 .القول الرابع عشر: في همزة الوصل 

  واألقوال التي أعقبها بـ(فصل) ثالثة أقوال وهي:

 .القول الثاني والثالثون: في المفعول فیه 

 والثالثون: في التعجب. القول السادس 

 .القول الثامن والثالثون: في حروف الجر 

  واألقوال التي أعقبها بـ(تنبیهین) قوالن وهما:

 .القول الثامن عشر: في النواسخ 

 .القول الخامس واألربعون: في نواصب الفعل 

  واألقوال التي أعقبها بـ(فصلین) قوالن وهما:

  المطلق.القول التاسع والعشرون: في المفعول 

 .القول الخامس والثالثون: في االستثناء 

  واألقوال التي أعقبها بـ(ثالثة فصول) قول واحد وهو:

 .القول الرابع والثالثون: في الحال 

  واألقوال التي أعقبها بـ(تنبیه وفائدة) قوالن وهما:

 .القول األربعون: في المنادى 

 .القول الثالث واألربعون: في التوابع 

  ي أعقبها بـ(تنبیه وفائدة وفصل) قول واحد وهو:واألقوال الت

 .القول السادس واألربعون: في عوامل الجزم 

   



٢٢ 
 

  طریقة عرض موضوعاته وأسلوبه. - 

اعتمد الشیخ الجهضمي طریقة خاصة في عرض موضوعاته وأسلوبه، إذ یعمد الشیخ     

  في اآلتي: إلى استعمال المنهج التعلیمي في أغلب كتابه، ویمكن بیان خصائص منهجه

یذكر القول ثم یستفهم بسؤال عن الحدِّ النحوي في أغلب المسائل، شارًحا ما تطلبه   -١

   قلت له: أخبرني عن أجزاء الكالم.المسألة من توضیح، ومثال ذلك قوله: ((

                                           [من البسیط]                        اوي:بر كقول الش، جاء لمعنى وحرفٌ  ،وفعلٌ ، اسمٌ  ه ثالثة:ؤ قال: أجزا

  لِ صِ فَ نْ مُ  رُ یْ ا غَ هَ نْ عَ  وَ هُ فَ  هُ ؤُ ازَ جْ َأ          اهَ تُ لَ مْ جُ  فُ رْ الحَ  مَّ ثُ  لُ عْ والفِ  مُ االسْ 

كل  :والفعل هو ،)مكةٌ (و ،)زیدٌ ( :نحو : كل كلمة دلَّت على معنى في نفسهافاالسم هو    

كل كلمة : والحرف وُقْم)، ،ومُ قُ ، ویَ امَ قَ (واقترنت بزمان نحو:  ت على معنى في نفسها،كلمة دلَّ 

، )نْ ، ولَ نْ ، ومِ نْ ، وعَ نْ ، وإِ لْ وبَ  ،مْ ي، ولَ ، وفِ لْ هَ ـ(على معنى في نفسها بل في غیرها ك لم تدلّ 

 .(١)))وغیر ذلك

یلتزم الشیخ بالتمثیل في ُجلِّ المسائل، ومثال ذلك قوله: (( أقل ما یتركب الكالم   -٢

 . (٢)))المفید عندهم من اسمین كـ(زیٌد قائٌم)

، ألنه یعرض الشیخ في بعض المسائل الخالف النحوي، وٕان كان مقًال في ذلك  -٣

 ي األلفه :قیل، في آلة التعریف فَ لِ تُ قد اخْ ومثال ذلك قوله: (( .كتاب تعلیمي

 .(٣) ه))وأتباع وهو قول الخلیل والالم،

اعتمد الشیخ اإلعراب مرتین فقط، منه إعراب المثال إعراًبا تاًما، كما حدث في   -٤

القول الثاني عشر: في المعتل من األسماء، إذ أعرب كلمة (الفتى) في المثال الذي 

أوردها في المثال  استشهد به على المعتل من األسماء، وكذلك كلمة (القاضي) التي

  .(٤)الذي استشهد به على المعتل بالیاء

                                                             

 .٦٩، ٦٨) ینظر: ١(

 .٦٧ینظر:  )٢(

 .٩٩ :) ینظر٣(

 .٩٥ینظر:  )٤(



٢٣ 
 

وأمَّا عن أسلوبه فجاء واضًحا بعیًدا عن التعقید والغموض، وعبارات الكتاب التي سطرها     

إفادة المتعلم والوصول به إلى المعلومة والفكرة  فيالشیخ یسیرة ال تكلف فیها، تعكس رغبته 

  المنشودة من أقصر الطرق.

  بحسن التقسیم، ومن ذلك: فاعتنىیرغب الشیخ في تقدیم كتاب یسهل فهمه وحفظه  -٥

جاء  وحرفٌ  ،وفعلٌ ، اسمٌ  ه ثالثة:ؤ قال: أجزا قلت له: أخبرني عن أجزاء الكالم.قال: (( -

  .(١)))لمعنى

 ،، ومضارعٌ ماضٍ  :قال: أقسامها ثالثة عن أقسام األفعال. قلت: أخبرنيقال: (( -

  .(٢)))وأمر

 ،إلى قسمین: قسم مختص، وقسم غیر مختص :قلت: إلى كم ینقسم الحرف ؟ قالقال: (( -

، ومختص )ىلَ ى، وعَ وٕالَ  ،نْ ، ومِ نْ عَ ، و يفِ ـ(إلى قسمین: مختص باألسماء ك فالمختص ینقسم

  .(٣)))لْ ، وبَ لْ هَ ـ(، وغیر مختص ك)نْ ، ولَ مْ لَ ـ(بالفعل ك

  تنقسم إلى ثالثة أقسام:  والنواسخقال: (( -

وكاد  وما النافیة، وهي كان وأخواتها، ا لها،وتنصب الخبر خبرً  ا لها،اسمً  ترفع المبتدأ :أحدها

   .وأخواتها

وأخواتها، وال النافیة  إنَّ (وهي  ا لها،وترفع خبره خبرً  ا لها،المبتدأ اسمً  تنصب :والثانیة

   ).للجنس

الكالم علیها إن شاء  وسیأتي ،)أفعال القلوب، وأفعال التحویل(ا، وهي معً  تنصبهما :والثالثة

   .(٤)))اهللا

                                                             

 .٦٩ینظر:  )١(

 .٧٣ینظر:  )٢(

 .٧٨ینظر:  )٣(

 ، وهناك مواطن أخرى كثیرة شاع فیها حسن التقسیم، ینظر النص المحقق.١٠٧ینظر:  )٤(
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امتازت موضوعات الكتاب باالختصار وتجنب اإلطالة واإلسهاب، بالقدر الذي یراه  -٦

الشیخ مجزًیا لتحقیق الفائدة، وقد صرح بذلك بنفسه في القول التاسع: في جموع التكسیر، 

وما عدا ذلك جموع كثرة،  حینما تحدث عن جموع القلة ولم یفصل في جموع الكثرة فقال: ((

، وكذلك جملة (( وقس على الباقي)) (١)ونضرب صفًحا عن ذكر بعضها خوف اإلطالة))

التي ذكرها في القول الثامن عشر: في النواسخ، في معرض حدیثه عن جملة كان وأخواتها، 

سابع ، وتكررت الجملة في القول ال(٢)وعن جواز تقدیم خبر كان وأخواتها علیها وعلى اسمها

) وأخواتها ، وضمَّن الشیخ القول الخامس والعشرین: في اشتغال الفعل (٣)والعشرین: في (ظنَّ

عن المفعول بضمیره جملة دالة على االختصار إذ قال: (( فإن شئت معرفة ذلك فاطلبه من 

  .(٤)المطوالت تجده إن شاء اهللا))

الشروط واألحكام، فمنهجه لم یقتصر االختصار على الموضوعات وٕانما نجده في ذكر     

ینشد التسهیل على المتعلم، إذ یذكر مثًال ثالثة شروط من ستة في كتب النحو، أو بعض 

أحكام مسألة معینة من بین جملة من األحكام، وقد بینت ذلك في موضعه في النص 

المحقق وزدت ما لم یذكره الشیخ، فقد بلغت عدد المسائل التي أجرى علیها الشیخ ذلك ست 

  عشرة مسألة ومنها:

 المِ بغُ  مررتُ ـ(بالمضاف كو سواء كان بالحرف، أ ،الجر لالسم خمس عالمات:قال: (( -

ا))، وقد ذكر النحویون أنواًعا أخرى كالجر بالتبعیة، والجر بالجوار، وال ثالث لهم ،)زیدٍ 

  .(٥)والجر بالتوهم

 )،؟دٌ یْ زَ  فَ یْ كَ (ا إذا قیل: حذفه جوازً مثال ، فاووجوبً  اا المبتدأ فقد یحذف جوازً أمَّ قال: (( -

 ئتَ ه، وٕان شِ تَ رْ كَ ذَ  ئتَ شِ  ، وٕان)ٌض یْ رِ مَ  وَ ، وهُ حٌ یْ حِ صَ  وَ هُ ( :أي )،ٌض یْ رِ أو مَ  حٌ یْ حِ صَ (فتقول: 

ذفه عند شم طیب، أو سمع صوت، أو كح ))، وزاد النحویون حاالت لم یذكرها الشیخهتَ فْ ذَ حَ 

                                                             

 .٨٧ینظر:  )١(

 .١٠٨ینظر:  )٢(

 .١٢٨ینظر:  )٣(

 .١٢٦ینظر:  )٤(

 .٧٠ینظر تفصیل المسألة في النص المحقق:  )٥(
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وجود  ویحذف أیًضا جواًزا عند ، بإضمار: هذا،)وٕانسانمسك، وقراءة، (رؤیة شبح، فیقال: 

M å äã â á à فاء الجزاء داخلة على ما ال یصلح أن یكون مبتدأ، كقوله تعالى:

èç æL   :(١)أي: فصالحه لنفسه، وٕاساءته علیها]،  ٤٦[ سورة فصلت، اآلیة.  

النعت المقطوع  أو في ،)َس ئْ ، وبِ مَ عْ نِ (إذا وقع بعد ا: وجوبً المبتدأ  حذف ذكر في حاالت -

 من ا جيء به بدًال أن یحذف لكون خبره مصدرً ، وزاد النحویون أو لذم، أو ترحم ،كان لمدح

وقد یحذف المبتدأ وجوًبا كقول العرب: (في ِذَمِتي َألْفَعَلن)، یریدون: في ذمتي  ،اللفظ بفعله

  .(٢)میثاق، أو عهد، أو یمین

وغیر )، مع(بمعنى  أو بعد واو ،أو بعد قسم )،لوال(: بعد ذكرا وجوبً  الخبر حذف وفي -

  .(٣)حذف الخبر وجوًبا بعد إذا الفجائیة إن كانت حرًفا ، وقد زاد النحویونذلك

بعدها  أن ال تزاد :أحدها ط:بأربعة شرو ذكر أّن (ما) النافیة ال تعمل عمل (لیس) إال  -

الرابع: أن ، أن ال یتقدم خبرها على اسمها الثالث:)، الَّ ـ(إِ الثاني: أن ال ینتقض النفي ب)، نْ َأ(

فجعلها  ، وزاد ابن عقیل شرطیناا ومجرورً أو جارً  ا،إال إذا كان ظرفً  الخبر ال یتقدم معمول

 یبدل من السادس: أالَّ و  فإن تكررت بطل عملها، )ما( تتكرر الخامس: أالَّ فستة شروط، 

(٤)خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها
.  

بالحدود النحویة فیعرض لبعضها تفصیًال من حیث اللغة واالصطالح، اهتم الشیخ  -٧

ولكنه لم یسهب في ذلك، رغبة في االختصار الذي یرمي إلیه من تألیف كتابه، فقد وردت 

  في ثالثة مواطن فقط وهي:

                                                             

 .١٠٥ینظر تفصیل المسألة في النص المحقق:  )١(

 .١٠٥ینظر تفصیل المسألة في النص المحقق:  )٢(

 .١٠٦ینظر تفصیل المسألة في النص المحقق:  )٣(

، وتنظر بقیة المسائل المشابهة في النص ١١٢ -١١١ینظر تفصیل المسألة في النص المحقق:  )٤(

 .١٧٨، ١٧٣، ١٦٦، ١٥٩، ١٥٦، ١٥١، ١٤٠، ١٣٠، ١١٥المحقق في: 
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 ِت خَ سَ نَ (تقول:  ،والنقل اإلزالة :والنسخ في اللغة ،)ناسخ(وهي جمع قال في النواسخ: (( -

 لُ قْ ما فیه، وفي االصطالح: نَ  أي: نقلتُ  )،ابَ تَ الكِ  تُ خْ سَ نَ (ه، وتْ الَ زَ أي: َأ )،لَ الظِّ  ُس مْ الشَّ 

  .(١)))مِ كْ الحُ 

تنبیه  :اإللصاق، وفي االصطالح :اإلغراء في اللغة اعلم أنَّ قال في اإلغراء: (( -

  .(٢)))المخاطب على أمر محبوب لیلزمه

والقطع، وفي  التحسین، والترقیق، والتلیین، :في اللغةالترخیم  اعلم أنَّ قال في الترخیم: (( -

  .(٣)))ا في حالة النداءحذف آخر الكلمة جوازً : االصطالح

  أصول النحو: - 

لم یعتن الشیخ بأصول النحو إال بالسماع والقیاس، إذ ورد هذان األصالن كثیًرا في     

فضًال عن أنه یأخذ بأدلة القیاس، كتابه، وهذا یؤكد على أخذه بالسماع والروایة عن العرب، 

كذلك یوهم جوازه  قولنا: تقدیم خبرها علیهاومن ذلك ما ورد في القول الثامن عشر، فقال: ((

اسمها  وعلى علیها، )لیس(ورد الخالف في جواز تقدیم خبر  في جمیعها، ولیس كذلك فقد

    [من الطویل] والصحیح الجواز لوروده في قول الشاعر: ا،أیضً 

  .(٤)))َفَلْیَس َسواًء َعاِلٌم َوَجُهْولُ           ي إْن َجِهْلِت النَّاَس َعنَّا َوَعنُهمُ َسلِ 

ومن اهتمامه بالسماع نراه یشیر إلى لغات القبائل، ومنها لغة بني أسد عند حدیثه في     

باأللف وهو أنه یعرب القول السابع عن إعراب المثنى باأللف في جمیع حاالته، فقد قال: ((

  .(٥)))وهذه لغة بني أسد )،اندَ یْ بالزَّ  تُ رْ رَ مَ (، و)اندَ یْ الزَّ  تُ یْ أَرَ (و ،)اندَ یْ الزَّ  اءَ جَ ( :مطلقا نحو

                                                             

 .١٠٧ - ١٠٦ینظر:  )١(

 .١٤٩ینظر:  )٢(

 .١٦٠ینظر:  )٣(

 .١٠٨) ینظر: ٤(

 .٨٤ینظر:  )٥(
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وتحدث عن لغتي أهل الحجاز وبني تمیم في (ما) النافیة في القول التاسع عشر فقال:     

ا أهل الحجاز وأمَّ ، عمل لها فهي عندهم ملغاة ال تمیم ا بنوفأمَّ  ة،وتمیمی تنقسم إلى حجازیة((

  .(١)))ترفع االسم وتنصب الخبر )؛لیس(عمل  فتعمل عندهم

  .(٢)وذكر لغة بني تمیم في كسر الشین من (عشرة) في القول الثاني واألربعین: في العدد

  اإلحالة في الكتاب: - 

إلى عدم  نلحظ كثرة اإلحاالت، تعمیًقا لفكرة اإلیجاز واالختصار التي ینشدها، وسعیه    

  تكرار األحكام والمسائل.

  _ اإلحاالت الداخلیة:

  ن، ومن ذلك:بق) سبع إحاالت، وألمر الحق حالتیبلغت اإلحاالت (لما س 

، )قامَ ـ(ا كا، أو تقدیرً قلت: وما حكم الفعل الماضي؟ قال: حكمه فتح آخره لفظً قال: (( -

  .(٣)))تاء الفاعل كما سبق  إذا اتصلت بهإالَّ  )،ىعَ سَ (و

ال یكون  ه كالحرف؟ قال:ؤ األفعال هل یكون بنا المبني من قلت: أخبرني عنقال: (( -

فأما المبني على ، مضارعه به وهو الفتح، أو ما یجزم :على حالتین البناء في األفعال إال

  .(٤)))الفتح فهو الفعل الماضي كما سبق

  تنقسم إلى ثالثة أقسام:  والنواسخقال: (( -

وكاد  وما النافیة، وهي كان وأخواتها، ا لها،وتنصب الخبر خبرً  ا لها،اسمً  ترفع المبتدأ :أحدها

   .وأخواتها

وأخواتها، وال النافیة  إنَّ (وهي  ا لها،وترفع خبره خبرً  ا لها،المبتدأ اسمً  تنصب :والثانیة

   ).للجنس

                                                             

 .١١١ینظر:  )١(

 .١٦٤ینظر:  )٢(

 .٧٤ینظر:  )٣(

 .١٧١، ١٥٣، ١٤١، ١٣٤، ١٣٣، ١٢٨، ١١٠، وتنظر بقیة الحاالت المشابهة في: ٨٠ینظر:  )٤(
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الكالم علیها إن شاء  وسیأتي ،)أفعال القلوب، وأفعال التحویل(ا، وهي معً  تنصبهما :والثالثة

  .(١)))اهللا

 ،ادَ كَ (؟ قال: هي ثالثة أفعال وهي: يالمقاربة كم ه قلت: أخبرني عن أفعالقال: (( -

األفعال  وكذا ،ترفع المبتدأ، وتنصب خبره )؛كان(عمل  فهذه األفعال تعمل )،كَ شَ وْ ، وَأبَ رَ وكَ 

  .(٢)))اهللاكما سیأتي إن شاء . واإلنشاء جاءالة على الرَّ الدَّ 

  اإلحاالت الخارجیة: - 

  وهي: عامة لم أجد في كتاب الشیخ من اإلحاالت الخارجیة إال إحالة واحدة

فإن شئت في القول الخامس والعشرین: في اشتغال الفعل عن المفعول بضمیره، قال: (( -

  .(٣)))معرفة ذلك فاطلبه من المطوالت تجده إن شاء اهللا

  بمسائل العقیدة.ربط بعض مسائل النحو  - 

الج كتابه مسائل لم یخلط الشیخ مسائل النحو بعلوم أخرى إال في بعض النصوص، إذ ع    

ة یسیرة على طالب العلم، ولكنه في القول الخامس واألربعین: في النحو بصورة سلس

نواصب الفعل، حینما تحدث عن (لن) قال: إنَّها لتأكید النفي وتأبیده، وقد تطرق إلى 

ب العقائدیة كمذهبه ومذهب المعتزلة ومخالفتهم لما دعا إلیه األشعریة من اعتقاد المذاه

  .(٤)الرؤیة

  

  

  

  

                                                             

 .١٠٧ینظر:  )١(

 .١١٣ینظر:  )٢(

 .١٢٦) ینظر: ٣(

 .١٨٦ - ١٨٥ینظر:  )٤(
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  المبحث الثاني: موقفه من االستشهاد.

من خالل تتبع كتاب الشیخ لم أجده یستشهد بالحدیث النبوي الشریف أو األثر، وال حكم     

الكریم وقراءاته وأشعار العرب، وذلك  العرب وأمثالهم، وٕانما اقتصر استشهاده على القرآن

  على النحو اآلتي:

  أوال: القرآن الكریم والقراءات.

  القرآن الكریم: - 

أكثر الشیخ من االستشهاد باآلیات القرآنیة، إذ بلغت ثالثًا وسبعین آیة، وأغلب هذه     

  الشواهد هي لمن ینقل عنهم كشروح األلفیة وشرح الكافیة الشافیة وغیرها.

جاءت أكثر الشواهد القرآنیة التي ذكرها الشیخ جزًءا من اآلیة، فبلغت سبعة وخمسین     

جزًءا، رغبة منه في اإلیجاز واالختصار فیأتي بموطن الشاهد دون أن یذكر اآلیة كاملة، 

، التي صدرها اسم :ا الجملة االسمیة فهيوأمَّ ومن ذلك القول األول: في حد الكالم، قال: ((

ا كما وال فرق بین أن یكون االسم صریحً  ،)مٌ ائِ أو قَ  ،یقومُ  زیدٌ (نحو:  ،و شبههأ وعجزها فعل

 ، واهللا]١٨٤سورة البقرة، اآلیة :[  M_ ̀ a cbL ، كقوله تعالى:مؤوًال  لنا، أومثَّ 

  .(١)))أعلم

 أسماء اعلم أنَّ وكذلك في القول الحادي عشر: فیما ال ینصرف من األسماء، قال: ((    

صرف بعضها  يو غالب علیها، وقد رُ  والمواضع لیست منصرفة؛ ألن التأنیثالبلدان 

سورة [M/ 0 1 2L . قال اهللا تعالى:)رجْ ق، وحَ ابِ ر، ودَ دْ ر، وبَ جْ وهَ  ى،نَ ن، ومُ یْ نَ حُ ـ(ك

  .(٢)))واهللا تعالى أعلم، ]٢٥سورة التوبة، اآلیة:[M u wvL، ]١٢٣آل عمران، اآلیة:

                                                             

 .٦٨ینظر:  )١(

 .٩٢ینظر:  )٢(
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ا النصب فهو وأمَّ الثاني عشر: في المعتل من األسماء، قال: ((وأیًضا ما ذكره في القول     

 ? <M، ]٣١سورة األحقاف، اآلیة:[M I J K L L  تعالى: اهللا قال ،یظهر فیه

@L]:(١)))واهللا أعلم ]٥سورة مریم، اآلیة.  

  في كل ما سبق موطن الشاهد ولم یأت باآلیة كاملة. الشیخ أوردف

یذكر اآلیة كاملة ولم یكتف بموطن الشاهد فقط، فبلغت وأحیاًنا أخرى نجد الشیخ     

الشواهد القرآنیة الكاملة ستة عشر شاهًدا، فعلى سبیل المثال في القول الثالث: في األفعال 

همزة،  :فإنه )يتِ أْ نَ ( قلت: كم أحرف المضارعة؟ قال: أربعة یجمعها قولك:وأحكامها، قال: ((

 Mg تعالى: ، وتكون للمعظم نفسه كقوله)لُ خُ دْ نَ ( :نحو ،للجمع )النونـ(ف ،ونون، وتاء، ویاء

h i j    k l m L]:(٢)))]٩سورة الحجر، اآلیة.  

 ا واو القسم فتجرُّ وأمَّ ومنه أیًضا في القول الثامن والثالثین: في حروف الجّر، قال: ((    

  .(٣)))]١سورة الشمس، اآلیة: [ M ! " L كقوله تعالى: ،اسم الجاللة وغیره

التي  أخبرني عن األسماء قلت:والثالثین: في اإلضافة، قال: (( التاسعوكذلك في القول     

، )اذَ إِ (، و)ثُ یْ حَ (ا ا التي تضاف إلى الجملة وجوبً قال: أمَّ  ا.ووجوبً  اتضاف إلى الجملة جوازً 

 ُس لِ جْ یَ  ثُ یْ حَ  ْس لِ اجْ (كقولك:  ،یضافان إلى الجملة اسمیة كانت أو فعلیة )ذْ وإِ ، ثُ یْ حَ ـ(ف ،)ذْ إِ (و

ویجوز حذف الجملة بعد  )،مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ  ذْ إِ (، و)دٌ یْ زَ  ومُ قُ یَ  ذْ إِ  ءيجِ َأ(، و)سالِ جَ  دٌ یْ زَ  ثُ یْ حَ (، و)دٌ یْ زَ 

: ، اآلیةلواقعة[سورة ا   MB C DLكقوله تعالى: ، ض عنها التنوین، ویعوَّ )ذْ إِ (

(٤)]))]٨٤.  

 (الواو) اآلیات القرآنیة نجده یحذف الحرف األولوالذي یبدو لي أن الشیخ حینما یذكر      

  منها، فقد تكرر ذلك في ثمان آیات، ومن أمثلة ذلك:

                                                             

 .٩٥ینظر:  )١(

 .٧٦ -٧٥ینظر:  )٢(

 .١٥٣ینظر:  )٣(

 .١٥٦ - ١٥٥ینظر:  )٤(



٣١ 
 

، إذ حذف ]١٨٨سورة آل عمران، اآلیة:[M > ? @  A B C  L: ال تعالىق -

  .(١)حرف الواو من بدایة اآلیة، واستشهد بها في بیان حكم األفعال الخمسة

، فحذف حرف الواو من بدایة ]٣سورة القلم، اآلیة: [  M e f g h i Lوقال تعالى:  -

) على اسمها   .(٢)اآلیة، واستشهد بها في جواز تقدیم خبر (إنَّ

، فحذف حرف الواو من بدایة ]٧٢سورة هود، اآلیة: [ M & ' )(  Lتعالى:  الق -

  .(٣)اآلیة، واستشهد بها في عمل اسم اإلشارة في الحال

، فحذف حرف ]٣٣سورة األنفال، اآلیة: [ M ½ ¾ ¿ À   Á ÃÂ Lتعالى:  قال -

  .(٤)المنفیة )كان(بعد الواو من بدایة اآلیة، واستشهد بها في وجوب إضمار (إن) إذا وقعت 

وال یمكن الحكم بأنه منهج قد اتبعه الشیخ في كل آیة یذكرها، إذ استشهد بآیات لم یجر     

  علیها الحذف الذي ذكرته سالًفا ومن أمثلة ذلك:

، استشهد بها في إتیان ]١٨٤سورة البقرة، اآلیة :[  M_ ̀ a cb L تعالى:قال  -

  .(٥)االسم مؤوالً 

، استشهد بها في صرف ]١٢٣سورة آل عمران، اآلیة:[M/ 0 1 2    L قال تعالى: -

  .(٦)كلمة (بدر)

، استشهد بها ]١٣٢سورة األنعام، اآلیة: [ M & ' ( ) *  L قال تعالى: -

  .(٧)الباء على خبر (ما)في دخول 

                                                             

 .٩٧ینظر:  )١(

 .١١٨ینظر:  )٢(

 .١٤٢ینظر:  )٣(

 (آیتان). ١٨٧- ١٨٦آیات)، وتنظر بقیة اآلیات المشابهة  في:  ٣( ١٩٠ینظر:  )٤(

 .٦٨ینظر:  )٥(

 .٩٢ینظر:  )٦(

 ، وغیرها الكثیر من اآلیات التي لم یحذف حرفها األول.١١٢ینظر:  )٧(



٣٢ 
 

، ویبدو (١)(تلقین األحباب معاني ملحة اإلعراب) وهووقد اطلعت على كتاب آخر للشیخ     

لي أن الحذف لم یكن منهًجا عنده، إذ تتبعت الشواهد القرآنیة فلم أجد فیها حذف الواو من 

  اآلیات القرآنیة، ومن أمثلة ذلك:

: ، اآلیةلمؤمنون[سورة ا L\ ] MY Z ذكر في عالمات االسم قوله تعالى: -

(٢)]٢٢.  

[سورة  M¾ ¿Lوفي باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمیره، ذكر قوله تعالى:  -

  .(٣)]٣٩: ، اآلیةسی

: ، اآلیةلحاقة[سورة ا MV W X Y     Z Lوفي باب المصدر أتى بقوله تعالى:  -

(٤)]٤٤.  

  القراءات القرآنیة: - 

ل ما االقراءات القرآنیة وٕانما استشهد بها كغیره من النحویین في حلم یكثر الشیخ من     

ل، فقد بلغت القراءات استغلق من مسائل النحو؛ لكي یمیط اللثام عمَّا یكتنف المسألة من أقوا

ن فقط، فالقراءة األولى استشهد بها في القول الخامس عشر: في الوقف، في عنده قراءتی

المنقوص النكرة في الرفع والجر بإثبات الیاء فقال:  معرض حدیثه عن وقف بعضهم على

، ووقف بعضهم )ایَ اضِ رأیت قَ (ا في النصب فقف علیه باأللف مع إثبات الیاء. فتقول: وأمَّ ((

  .(٥)))واهللا أعلم :( ولكلِّ َقْوٍم َهاِدي)،بإثبات الیاء على قراءة من قرأ والجر علیه في الرفع

فجاءت في القول الثالث واألربعین: في التوابع، في مسألة العطف  األخرىوأمَّا القراءة     

الضمیر المجرور، وجب إعادة الجار  على إذا عطفعلى الضمیر المجرور، قال الشیخ: ((

                                                             

) الذي یحققه الطالب: وهو إسحاق بن سیف الجابري، طالب ماجستیر في كلیة العلوم واآلداب بجامعة ١(

 نزوى.

 .٢ینظر: تلقین األحباب معاني ملحة اإلعراب  )٢(

 .١٩ینظر: المصدر نفسه  )٣(

 .٢٣ینظر: المصدر نفسه  )٤(

 .٩٩ینظر:  )٥(



٣٣ 
 

 كالِ مَ  نُ ابْ  بَ هَ ، وذَ )ورٌ مْ ي عَ وفِ  كَ یْ فِ  تُ بْ غِ رَ (، و)دٍ یْ زَ وبِ  كَ بِ  تُ رْ رَ مَ (عند الجمهور فتقول: 

 M 3 4 5 أ:فالنثر قراءة من قر  ،والنثر لوروده في النظم ؛ه ال یجب ذلكه إلى أنَّ اعُ بَ تْ وَأ

6 7  98 L(١))))األرحامِ (بجر  ،]١: ، األیةلنساء[سورة ا.  

  ثانًیا: كالم العرب الشعر:

استشهد الشیخ بعدد من الشواهد الشعریة بلغت واحًدا وستین بیتًا، جاء منها ثمانیة     

الصدر والعجز، وتوزعت على مختلف األقوال التي ذكرها الشیخ في وأربعون بیًتا مكتملة 

كتابه، واستشهد بالصدر في ثالثة مواضع، فالصدر األول ورد في القول الرابع والثالثین: في 

، والصدر (٢)الحال، استشهد به لمسوغ صاحب الحال الذي یجيء نكرة، وهو أن یسبقه نفي

األربعین: في التوابع، استشهد به في تعریف عطف الثاني استشهد به في القول الثالث و 

، والصدر الثالث أتى به في القول الخامس واألربعین: في نواصب الفعل، استشهد (٣)البیان

  .(٤)به في نصب الفعل إذا وقعت (أن) بعد واو بمعنى: مع، في جواب األمر أو النهي

  وال اآلتیة:واستشهد الشیخ بالعجز في أربعة مواضع جاء ذكرها في األق

  .(٥)القول التاسع عشر: في (ما) النافیة، ذكره في جواز دخول الباء على خبر (لیس)

والقول الثامن والعشرون: في أفعال التحویل، إذ ذكر أنها ستة ومن بینها (َردَّ) التي نص 

  .(٦)علیها الشاهد المذكور

العطف على الضمیر والقول الثالث واألربعون: في التوابع، ذكر عجز البیت في 

  .(٧)المجرور

                                                             

 .١٧٣ - ١٧٢ینظر:  )١(

 .١٤١ینظر:  )٢(

 .١٦٧ینظر:  )٣(

 .١٩١ینظر:  )٤(

 .١١١ینظر:  )٥(

 .١٢٩ینظر:  )٦(

 .١٧٣ینظر:  )٧(
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والقول السادس واألربعون: في عوامل الجزم، أتى بالشاهد على (حتى) التي تأتي حرف 

  .(١)ابتداء

واستشهد الشیخ بجزء من الصدر في ثالثة مواضع، جاء األول في القول الثامن عشر:     

، والثاني ذكره (٢)ةفي النواسخ، في معرض حدیثه على استعمال (كان) وبعض أخواتها تام

، أما الثالث (٣)في القول العشرین: في أفعال المقاربة، في مجيء خبر (كاد، وعسى) اسًما

فقد أورده الشیخ في القول الحادي والعشرین: في القسم الثاني مما ینسخ المبتدأ، في بیان 

  .(٤)عمل (لیت)

شرین: في أفعال المقاربة، واستشهد الشیخ بجزء من العجز في موضع واحد في القول الع    

  .(٥)في مجيء خبر (كاد، وعسى) اسًما

امرئ یها، فقد نسب بیًتا إلى أورد الشیخ خمسة من األبیات الشعریة وقد نسبها إلى قائل    

، (٦)القیس في القول الثاني: في عالمات االسم وأقسامه، موضًحا به تعریف (مثل) باإلضافة

  .(٧)لسالمي وقد ذكرها في خاتمة كتابهإلى ا، ونسب أربعة أبیات جملة واحدة (٦)باإلضافة

وجملة األبیات التي استطعت نسبتها إلى قائلیها واحد وثالثون شاهًدا، وقد اتفقت كتب     

اللغة واألدب على نسبتها، ووجدت خالًفا في المصادر التي بحثتها في نسبة خمسة شواهد 

  إلى قائلیها. 

  ولة القائل ولم أوفق في نسبتها إلى قائلیها. واستشهد أیًضا باثنین وعشرین بیًتا مجه

  ویمكن تقسیم الشعراء على العصور، كما هو موضح في الجدول اآلتي:

                                                             

 .٢٠٣ینظر:  )١(

 .١٠٩ینظر:  )٢(

 .١١٣ینظر:  )٣(

 .١١٦ینظر:  )٤(

 .١١٤ینظر:  )٥(

 .٧٢ینظر:  )٦(

 .٢٠٧ینظر:  )٧(



٣٥ 
 

  الشعراء  عدد األبیات  العصر

  الجاهلي

  األعشى  ١

  امرؤ القیس  ١

  الطائيحاتم   ١

  العدواني اإلصبعذو   ١

  ىزهیر بن أبي سلم  ١

  السموأل بن عادیا  ١

  األسديعقیبة   ١

  محرز بن مكعبر الضبي  ١

  النابغة الذبیاني  ١

  اإلسالمي

  يأبو محجن الثقف  ١

  حسان بن ثابت   ١

  الحطیئة  ١

  عبدة بن الطبیب  ١

  المتوكل الكناني  ١

  األموي

  أبو األسود الدؤلي  ١

  األخطل  ٢

  الكمیت بن زید األسدي     ١

  جریر  ٢

  الراعي النمیري  ١

  األعجمزیاد   ١

  عمر بن أبي ربیعة  ١

  قطري بن الفجاءة  ١

  أبو العتاهیة  ١  العباسي

  ينور الدین السالم  ٤  العصور المتأخرة



٣٦ 
 

أورد بیتین للحریري، األول في القول الثامن فواستشهد الشیخ بالمنظومات التعلیمیة     

، (١)والمضارع واألمرعشر: في النواسخ، في مسألة تصریف كان فقد ترد بصیغة الماضي 

والثاني في القول السابع والثالثین: في اإلغراء، في مسألة النصب في اإلغراء بفعل 

ابن مالك في القول الثالث: في األفعال وأحكامها، في ، ونسب خمسة أبیات إلى (٢)مضمر

عل، ، وفي القول الرابع والعشرین: في نائب الفا(٣)عالمة الفعل الماضي وهي قبول (التاء)

بیًتا في القول  إلیه، ونسب (٤)في بناء الفعل للمفعول إن كان على وزن (اْفَتَعَل) أو (اْنَفَعَل)

، والرابع في القول الثالث (٥)الثاني والثالثین: في المفعول فیه، في نصب الظرف بإضمار في

الثالث واألربعین: في التوابع، في أحرف العطف التي تشارك المعطوف المعطوف علیه في 

، والخامس في القول الثالث واألربعین في التوابع، في إبدال الفعل من (٦)اللفظ والمعنى

لشبراوي مبیًنا به أجزاء الكالم قول األول: باب حد الكالم بیًتا إلى ا، ونسب في ال(٧)الفعل

  .(٨)الثالثة

 وملحةأغلب الشواهد التي ذكرها الشیخ هي شواهد َمْن ینقل عنهم ككتاب سیبویه    

اإلعراب للحریري وشرح المفصل البن یعیش وشرح الكافیة الشافیة البن مالك وألفیة ابن 

  مالك وشروحها كشرح ابن عقیل وغیره.

نجد أیضا أنَّ الشیخ قد یذكر تجویز بعض الحاالت استناًدا إلى ما ورد في الشعر     

قولنا: تقدیم خبرها خاصة، ومن ذلك ما ذكره في جواز تقدیم خبر (لیس) علیها، فیقول: ((

                                                             

 .١١٠ینظر:  )١(

 .١٤٩ینظر:  )٢(

 .٧٤ینظر:  )٣(

 .١٢٤ینظر:  )٤(

 .١٣٥ینظر:  )٥(

 .١٧٢ینظر:  )٦(

 .١٧٨ینظر:  )٧(

 .٦٩ینظر:  )٨(
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ورد الخالف في جواز تقدیم خبر  كذلك یوهم جوازه في جمیعها، ولیس كذلك فقد علیها

  .(١)))والصحیح الجواز لوروده في قول الشاعر ا،اسمها أیضً  وعلى علیها، )لیس(

صرف  قلت: إذا اضطر الشاعر إلىوأیًضا ما ذكره في صرف ما ال ینصرف، فیقول: ((    

  .(٢)))نعم، والشاهد فیه قول الشاعر هل یجوز له صرفه؟ قال: ما ال ینصرف

یجوز اقتران  )كاد( أنَّ  اعلموكذلك ما ذكره في جواز اقتران خبر (كاد) بـ(أن)، فیقول: ((    

    الخفیف]من كقول القائل:[ )نْ َأـ(خبرها ب

  (٣)َحْشَو َرْیطٍة وُبُرودِ  َغَداِإْذ           یَض َعَلْیهِ فِ تَ  َكاَدت الّنْفُس َأنْ 

  وغیرها الكثیر من الحاالت المشابهة التي ذكرها الشیخ في كتابه.

  المبحث الثالث: اختیاراته ومذهبه النحوي:

  أوال: اختیاراته:

یلحظ المتتبع لكتاب الشیخ أنه اتبع في الخالفات النحویة أسالیب شتى، فقد یورد خالًفا     

، وقد ذكر الخالف وینسبه من غیر ترجیحأحد أو یرجحه، وتارة ینحوًیا دون أن ینسبه إلى 

أورد مرة واحدة الخالف ونسبته وترجیحه، وفي أحیان كثیرة ال یشیر إلى أنه خالف نحوي 

  وٕانما یعمد إلى ترجیح أحد اآلراء وسرده وكأنه حكم مقطوع به، وتفصیل ذلك هو:

 أیه:الخالفات غیر المنسوبة، ولم یذكر فیها الشیخ ر  - 

ذكر الشیخ في كتابه أربعة خالفات لم ینسبها إلى قائلیها ولم یذكر فیها ترجیحه وٕانما     

، فأورد الخالف األول في مسألة أحرف ا دون أن یبین رأیه أیها األصوبسرد الخالف سردً 

، وتكون للمعظم نفسه )لُ خُ دْ نَ ( :للجمع نحو )النونـ(فالمضارعة في علة نون الجمع فقال: ((

وقد اختلف في علة  ،]٩سورة الحجر، اآلیة:[Mg h i j    k l m L تعالى: كقوله

بها، ولیس  دجاءت للعظمة التي سبحانه متوحِّ  :فقیل ،تعالى نون الجمع الواردة في قوله

                                                             

 .١٠٨ینظر:  )١(

 .٩٣ینظر:  )٢(

 .١١٤ینظر:  )٣(
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وقیل:  ،)دُ عِ نَ  نُ حْ نَ (، و)لُ عَ فْ نَ  نُ حْ نَ (فعلى هذا یكره للملوك أن یقولوا:  ،لمخلوق أن ینازعه فیها

  . (١)))من لم یباشر العمل بنفسه أن یستعمل النون كلُّ یجوز 

وبعضه على الكسر والخالف الثاني أورده في الحرف المبني على الكسر، فقال: ((    

   .(٢)))، واهللا أعلم)احق� ( :بمعنى :، وقیل)عمْ نَ ( :، وهي حرف جواب بمعنىِر)یْ جَ ـ(ك

یجيء اسًما، أو جاًرا ومجروًرا، أو  والخالف الثالث جاء في مسألة حاالت الخبر فقد    

، وهو متعلق )ةِ عَ مْ الجُ  مَ وْ یَ  مُ وْ الصَّ (، و)كَ دَ نْ عِ  دٌ یْ زَ ـ(ك ،اوتارة ظرفً ظرًفا، أو جملة، فقال: ((

  . (٣))))كائن، أو استقر(واجب الحذف تقدیره  بمحذوف

منه، فقال: والخالف الرابع ذكره في مسألة إعراب المستثنى إذا تقدم على المستثنى     

 امَ قَ (فتقول:  ،اوجب نصب المستثنى مطلقً  م المستثنى على المستثنى منهه إذا تقدَّ اعلم أنّ ((

  [من الطویل]  الشاعر:ل ، ومنه قو )مُ وْ ا القَ دً یْ  زَ الَّ إِ  امَ ا قَ مَ (، و)مُ وْ ا القَ دً یْ  زَ الَّ إِ 

  ْذَهبُ اْلَحقِّ مَ  َمْذَهبَ َوَما ِلي ِإالَّ           َفَما ِلَي ِإالَّ آَل َأْحَمَد ِشیَعةٌ 

 .(٤)))واهللا أعلم). رٌ اصِ نَ  كَ وْ خُ  َأالَّ ي إِ لِ  امَ ( وأجاز بعضهم رفعه كقوله:

 الخالفات غیر المنسوبة، وذكر فیها الشیخ رأیه: - 

 ةذكر الشیخ خالفات نحویة لم ینسبها إلى قائلیها ولكنه ذكر ترجیحه في أحدى عشر     

مسألة، نذكر منها ثالث مسائل على سبیل المثال، إذ أورد الخالف األول في مسألة إعراب 

أما حكمها إذا أضیفت إلى غیر یاء النفس، ولم األسماء الستة وبیان حكمها، فقال: ((

باأللف نائبة عن  فإنها ترفع بالواو نائبة عن الضمة، وتنصب ؛تصغر، ولم تثن، ولم تجمع

الواو، وبفتحة  وقیل: هي معربة بضمة مقدرة على ،لیاء نائبة عن الكسرةالفتحة، وتجر با

  . (٥)))واهللا أعلم .مقدرة على األلف، وبكسرة مقدرة على الیاء، واألول هو المشهور

                                                             

 .٧٦ینظر:  )١(

 .٧٩ینظر:  )٢(

 .١٠١ینظر:  )٣(

 .١٤٧ - ١٤٦ینظر:  )٤(

 .٨٣ینظر:  )٥(



٣٩ 
 

 المبتدأ فالعامل فيوالخالف الثاني ذكره في مسألة العامل في المبتدأ والخبر، فقال: ((    

  . (١)))المبتدأ على أصح األقوال وفى الخبر االبتداء،

ورد الخالف في  فقدوالخالف الثالث أتى به في مسألة تقدیم خبر (لیس) علیها، فقال: ((    

والصحیح الجواز لوروده في قول  ا،اسمها أیضً  وعلى علیها، )لیس(جواز تقدیم خبر 

    [من الطویل] الشاعر:

  (٢)))َفَلْیَس َسواًء َعاِلٌم َوَجُهْولُ           َسِلي إْن َجِهْلِت النَّاَس َعنَّا َوَعنُهمُ 

 الخالفات المنسوبة، ولم یذكر فیها الشیخ رأیه: - 

ذكر الشیخ جملة من الخالفات النحویة نسبها إلى قائلیها ولكنه لم یعقب علیها ولم یذكر     

األول في ترجیحه أو رأیه وقد اكتفى بسردها فقط، وجاء ذلك في أربع مسائل، ذكر الخالف 

إذا اضطر مسألة صرف ما ال ینصرف عند اضطرار الشاعر، هل یجوز له صرفه؟ فقال: ((

  صرف ما ال ینصرف هل یجوز له صرفه؟  الشاعر إلى

   [من الطویل] نعم، والشاهد فیه قول الشاعر: قال:

ْر َخِلیِلي َهْل َتَرى ِمن َظَعاِئنٍ    ن َفْوِق ُجْرُثمِ َتَحمَّْلَن ِبالَعْلَیاِء مِ           َتَبصَّ

  [من الطویل] وقال اآلخر:

  َوإِن َكاَن َقْد َشفَّ الُوُجوَه ِلَقاءُ           َماِتِهمْ َكَأنَّ َدَناِنیًرا َعَلى َقسَ 

  [من الهزج] زون بقول القائل:مجو واحتج ال ا العكس فمنعه سیبویه، وأجازه الكوفیون،وأمَّ 

  و الطَّْوِل َوُذو الَعْرضِ ذُ  رُ ـ          مَّْن َوَلُدوا َعامِ َومِ 

  . (٣)))واهللا أعلم

                                                             

 .١٠٠ینظر:  )١(

 .١٠٩ینظر:  )٢(

 .٩٤ -٩٣ینظر:  )٣(



٤٠ 
 

، في آلة التعریف فَ لِ تُ قد اخْ والخالف الثاني ذكره الشیخ في مسألة آلة التعریف، فقال: ((    

فردت وحجته في ذلك بأن الالم لو أُ  وأتباعه، وهو قول الخلیل والالم، األلف يه :قیل

على أنها متشبثة  لَّ دَ  تْ نَ كِّ فلما سُ ، متحركة كغیرها من الالمات :أي ،لجاءت منفردة للتعریف

، وعند غیره من )لْ هَ (على وزن  )لْ (اعنه أنه كان یقول: آلة التعریف  يكِ وحُ  باأللف،

واهللا  .الوصل عند اندراج الكالم إن الالم وحدها للتعریف بدلیل سقوط همزة النحویین یقول:

  . (١)))أعلم

وال یجوز الثالث ذكره الشیخ في مسألة الجمع بین الفاعل والتمییز، فقال: ((والخالف     

سیبویه فیما روي عنه، وقد أجازه  وهو مذهب )،َس ئْ وبِ  مَ عْ نِ (والتمییز بعد  الجمع بین الفاعل

  [من الوافر]    بقول الشاعر:مستدًال  غیره

ْد ِمْثَل زاِد َأِبیَك ِفینا   اُد َزاُد َأِبیَك َزاَداَفِنْعَم الزَّ           َتَزوَّ

  . (٢)))واهللا أعلم

إذا أما الخالف الرابع فقد جاء ذكره في مسألة العطف على الضمیر المجرور، فقال: ((    

، )دٍ یْ زَ وبِ  كَ بِ  تُ رْ رَ مَ (الضمیر المجرور، وجب إعادة الجار عند الجمهور فتقول:  على عطف

 لوروده في النظم ؛ه ال یجب ذلكه إلى أنَّ اعُ بَ تْ وَأ كالِ مَ  نُ ابْ  بَ هَ ، وذَ )ورٌ مْ ي عَ وفِ  كَ یْ فِ  تُ بْ غِ رَ (و

بجر  .]١: ، األیةلنساء[سورة اM 3 4 5 6 7  98  L أ:فالنثر قراءة من قر  ،والنثر

  [من البسیط] الشاعر: ، والنظم قول)األرحامِ (

 .(٣)))واألّیاِم من َعَجِب  كَ ا بِ مَ فاْذَهْب فَ 

  الشیخ رأیه: الخالفات المنسوبة، وذكر فیها - 

ذكر الشیخ خالًفا نسبه إلى قائلیه ورجح فیه رأًیا مما ذكر وذلك في مسألة واحدة في     

 النفي لتأكید وهي ،نْ لَ  :والثانيمعرض حدیثه عن نواصب الفعل وتحدیًدا في (لن) فقال: ((

                                                             

 .١٠٠ -٩٩ینظر:  )١(

 .١٣٩ینظر:  )٢(

 .١٧٣ینظر:  )٣(



٤١ 
 

سورة [M ® ̄  L ،]٧٣سورة الحج، اآلیة: [ M . / 0L  قال اهللا تعالى: ،وتأبیده

 هذا مذهبنا، ومذهب المعتزلة وجمهور األمة، وهو الحق الذي ال ]١٤٣األعراف، اآلیة: 

یاس عند النحویین وأهل اللغة، حرف من حروف اإل )لن( :رحمه اهللا ، قال الربیع ،فیه ةَ یَ رْ مِ 

قال  وأنت تعلم إنما دعا األشعریة إلى ذلك اعتقادهم الفاسد كما علمته من اعتقاد الرؤیة.

 ،اا وال تأبیدً تأكیدً   تقتضيال )لن( نَّ ا بأَ نَ مْ ا لو سلَّ نَّ أوأنت خبیر ب :رحمه اهللا، السالمي ناشیخُ 

 ،ا لنا من األدلة القاطعة على ذلكمَ لِ  اهللا تعالى ال یرى ا لمعتقدنا في أنَّ ا كان ذلك ناقضً مَ لَ 

  .(١)))انتهى واهللا أعلم.

 الشیخ: الخالفات التي لم ینوه إلیها - 

خالل تتبع هذا الكتاب وجدت الشیخ أتى بمسائل كثیرة مختلف في أحكامها ولكنه لم من     

ینوه إلى موطن الخالف ولم یذكر أن فیها خالًفا، ولكنه اكتفى بسرد المسألة وكأن الحكم 

فیها متفق علیه، فقد استخرجت ثالث عشرة مسألة خالفیة أذكر منها ثالث مسائل على 

بل ول في مسألة فعل األمر، أهو معرب أم مبني؟ فقال الشیخ: ((سبیل المثال، فالخالف األ

   [من الرجز]كقول القائل:  ،هو مبني على ما یجزم به مضارعه

  (٢)))مْ هَ فْ یَ  نْ ا مَ یَ ه َأعُ ارِ ضَ مُ  هِ بِ           مْ زَ جْ ا یُ ى مَ لَ عَ  يٌّ نِ بْ مَ  رُ مْ واألَ 

فعل األمر للُمَواَجِه الُمَعرَّى عن  إلى أنَّ  البصریونذهب والحقیقة أن في المسألة خالًفا، ف    

 ؛مبني على السكونلى أنه ، واحتجوا ع) مبني على السكونافعل( :نحو ،حرف المضارعة

ألن األصل في األفعال أن تكون مبنیة، واألصل في البناء أن یكون على السكون، وٕانما 

باألسماء، وال مشابهة بوجه  أعرب ما أعرب من األفعال أو بني منها على فتحة لمشابهة ما

ا الدلیل على أنه مبني أنّ ، و ما بین فعل األمر واألسماء؛ فكان باقًیا على أصله في البناء

؛ ألنه )اعِ نَ ، ومَ اكِ رَ ، وتَ الِ زَ كنَ (من أسماء األفعال  )َفَعالِ (أجمعنا على أن ما كان على وزن 

ناب عن  )اعِ نَ مَ (، و)كْ رُ اتْ (ناب عن  )اكِ رَ تَ (، و)لْ زِ انْ (ناب عن  )الِ زَ نَ ـ(ناب عن فعل األمر ف

   .)عْ نَ امْ (

                                                             

 .١٨٦ - ١٨٥ینظر:  )١(

 .٧٧ینظر:  )٢(



٤٢ 
 

ألن األصل  ؛معرب مجزوم وذهب الكوفیون إلى أنه معرب مجزوم، واحتجوا على أنه    

وعلى ذلك  )لیفعل(، كقولهم في األمر للغائب )ِلَتْفَعلْ ( )اْفَعلْ (في األمر للُمَواَجِه في نحو: 

ه الدلیل على أنَّ و  ] ٥٨: ، اآلیةونسی [سورةM e f g h i j Lقوله تعالى: 

فكذلك فعل  )ال تفعل( :نحو ،فعل النهي معرب مجزوم ا أجمعنا على أنَّ معرب مجزوم أنَّ 

األمر ضد النهي، وهم یحملون الشيء على ضده كما یحملونه على  ألنَّ  )افعل( :األمر نحو

  نظیره، فكما أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل األمر.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدلیل على أنه معرب مجزوم بالم مقدرة أنك تقول في     

لم (، و)لم یرمِ (، و)لم یغزُ (فتحذف الواو والیاء واأللف كما تقول  )اْغُز، واْرِم، واخش(المعتل 

  .(١)ه مجزوم بالٍم مقدرةالعلة؛ فدل على أنَّ  بحذف حرف )یخَش 

قلت: أخبرني هل الخبر على المبتدأ، فقال الشیخ: ((والخالف الثاني في مسألة تقدیم     

  على المبتدأ؟ أم ال؟ یجوز تقدیمه

 ارِ ي الدَّ فِ (و ،)ارِ ي الدَّ فِ  دٌ یْ زَ ـ(جواز األمرین كَ  :أحدها :قال: الخبر ینقسم إلى ثالثة أقسام

یجب تأخیره،  :، والثاني)دٌ یْ زَ  وهُ بُ َأ امَ قَ (، و)وهُ بُ َأ امَ قَ  دٌ یْ زَ (، و)دٌ یْ زَ  كَ دَ نْ عِ (و ،)كَ دَ نْ عِ  دٌ یْ زَ (، و)دٌ یْ زَ 

 كقولك: ،والخبر معرفتین أو نكرتین، ولم یدل على أحدهما دلیل من المبتدأ وذلك إذا كان كلٌّ 

  [من الطویل]  كقول القائل: ،، وأما إذا دل دلیل جاز تقدیمه)يقِ یْ فِ رَ  يخِ َأ(

  َبُنوهنَّ َأْبَناُء الرَِّجاِل اَألَباعدِ           َبُنوَنا َبُنو َأبَنائَنا َوَبَناتَُنا

الم  ،المبتدأ :أي ،دخلت علیه ، أو)ومُ قُ یَ (، أو)امَ قَ  دٌ یْ زَ ( :نحو ،كان الخبر فعًال  أو    

: ونح ،االستفهام له صدر الكالم كأسماء ،المبتدأ ،أي، ، أو كان)مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ (ل نحو: ،االبتداء

ل [سورة آM C D  E  F L :ونح ،امحصورً  ]،٢٤[الخبر :أي، ، أو كان)ارِ ي الدَّ فِ  نْ مَ (

   .(٢)))] ١٤٤: ، اآلیةعمران

ذهب البصریون إلى أنه یجوز تقدیم خبر ف اختلف العلماء في تقدیم الخبر على المبتدأ،    

احتجوا بأن قالوا: إنما جّوزنا ذلك ألنه قد جاء كثیًرا في كالم ، و المبتدأ علیه المفرد والجملة
                                                             

، وشرح شذور ٤/٢٩٣،٢٩٤, وشرح المفصل ٤٤٥ - ٢/٤٣٩ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف  )١(

 .١/١٥٧الذهب، للجوجري 

 .١٠٣ - ١٠٢ینظر:  )٢(



٤٣ 
 

) مُ كَ ُیْؤَتى الحَ  هِ تِ یْ (في بَ  :وأشعارهم؛ فأما ما جاء من ذلك في كالمهم فقولهم في المثلالعرب 

َیْشَنُؤَك) وحكى سیبویه (تمیميٌّ أنا) فقد تقدم  نْ ) و (َمشُنوٌء مَ تُ یْ المَ  ه ُلفَّ فانِ كْ (في َأ :وقولهم

، هِ تِ یْ الضمیر في هذه المواضع كلها على الظاهر؛ ألن التقدیر فیها: الَحَكُم ُیْؤَتى في بَ 

  .َیْشَنؤَك َمْشُنوء، وأنا تمیميٌّ  نْ ه، ومَ انِ فَ كْ في َأ فَّ لُ  والمیتُ 

علیه، مفرًدا كان أو جملة؛ فالمفرد  ذهب الكوفیون إلى أنه ال یجوز تقدیم خبر المبتدأو      

احتجوا ، و و)عمرُ  ، وأخوه ذاهبٌ زیدُ  عمرو) والجملة نحو: (أبوه قائمٌ  ، وذاهبٌ زیدُ  نحو: (قائمٌ 

بأن قالوا: إنما قلنا إنه ال یجوز تقدیم خبر المبتدأ علیه مفرًدا كان أو جملة؛ ألنه یؤّدي إلى 

ضمیر  )قائم(ترى أنك إذا قلت: (قائم زید) كان في أن َتَقدُِّم ضمیَر االسم على ظاهره، أال 

) كانت الهاء في أبوه ضمیر زید؛ فقد تقدم ضمیر االسم زیدُ  وكذلك إذا قلت (أبوه قائمٌ  )،زید(

على ظاهره، وال خالف أن رتبة ضمیر االسم بعد ظاهره؛ فوجب أن ال یجوز تقدیُمُه 

  .(١)علیه

     ( إذ ذكرها الشیخ في القول الثامن والثالثین: في حروف والخالف الثالث في مسألة (ُربَّ

) هي ال تجر إال النكرة، وشرطها: أن تكون في صدر الكالم، ویجوز  الجر، فقال((وأما (ُربَّ

 فهي ، والحقیقة أن هناك خالًفا بین البصریین والكوفیین،(٢) حذفها بعد الواو، والفاء، وبل))

 ،أنَّ معناها في غیرها فكانت حرًفا كسائر أخواتهاأحدها:  جهمحرٌف عند البصریَّین وحج

أنَّ ما بعدها مجرور أبًدا وال معنى لإلضافة فیها فتعیَّن أنَّ تكون حرف جر،  :والثَّاني

   .أنَّها تتعلَّق أبًدا بفعل وهذا حكم حرف الجرّ  :والثَّالث

  ن الكامل) أحدها: أنَّه أخبر عنها فقالوا: (م جهموحج اسٌم عند الكوفیِّین،هي و 

  وُربَّ قتل َعار

والثَّاني: أنَّها لو كانت حرف جّر لظهر الفعل الذي  ،فرفع (عار) یدلُّ أنَّه خبر عنها    

فما یقابله اسم یدلُّ علیه أنَّها  ،اسم )كم(و ،تعّدیه وال یظهر أبًدا، والثَّالث: أنَّها نقیّضة (َكْم)

  .(٣)جاءت للتكثیر كـ(كم)

                                                             

، ٢٤٨ -١/٢٤٥، والتبیین في مذاهب النحویین ٥٩ - ١/٥٦ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف  )١(

 .١/٢٩٦، وشرح التسهیل، البن مالك ١٤٤ -١/١٤٢واللباب في علل البناء واإلعراب 

 .١٥٣ - ١٥٢ینظر:  )٢(

 .٣٦٤ -١/٣٦٣ینظر: اللباب في علل البناء واإلعراب  )٣(



٤٤ 
 

  النحوي:ثانًیا: مذهبة 

في علم اإلعراب أن الشیخ لم ینفرد برأي یخالف فیه من سبقه  كتاب المبتديیلحظ قارئ     

عف رأًیا أو یرجح مسألة على أخرى معتمًدا على  ؛ ألن هدفه من تألیف اجتهاده وعلمهأو یضَّ

ما الكتاب تعلیمي، فمجمل ما سطره في كتابه هو نقل عمَّْن درس لهم وتتبع مؤلفاتهم، وهذا 

فإنه  ،ها الواقف على كتابي هذافاعلم أیُّ صرح به هو بنفسه في خاتمة كتابه حینما قال: ((

كثر  فقد ان صغر حجمً اإلعراب وعوامله، وهو إِ  مِّ هِ كتاب جلیل القدر قد احتوى على أكثر مُ 

 ن لك صوابه إن كنت تمیز بین الخطأاولكن یا أخي ال تأخذ بما فیه إال إذا ب، اعلمً 

فإن رأوا صوابه فاقرأه تجد الشفاء  ،المسلمین العارفین بهذا الفن عرض علىاوٕاال ف ،والصواب

ألني لست  ا قلت لك أعرضه على المسلمین؛ي لمَّ ن شاء اهللا تتوصل به إلى المطوالت، وٕانِّ إِ 

ف ما ینجو مؤلِّ  إذ قلَّ  ، لذلكا فأصلحه إن كنت أهًال ن وجدت فیه عیبً بأهل للتألیف، وكذا إِ 

  .(١)))فكیف مثلي، رتبته في العلم تْ لَ زلة ولو عَ  من

من قول الشیخ نستشف أن الكتاب تعلیمي یجمع جملة من المسائل واآلراء جاء الغرض     

للمتعلمین، فهو بعید عن الغموض والتعقید ومختصر مفید، ینشد  وتیسیرهمنها تسهیل النحو 

جمع النحو في ثوب جدید، والنزعة التي غلبت على هذا الكتاب نزعة بصریة تتمثل في 

  جملة من الشواهد، منها:

  .(٢)المصطلحات البصریة التي تضمنها الكتاب - 

 المصطلح الكوفي المصطلح البصري

 ثعلب.(المثال) عند   .(٣)المبتدأ

  (المرافع) عند الفراء.  .(٤)الخبر

                                                             

 .٢٠٦ینظر:  )١(

 المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، عوض القوزي.) ینظر: ٢(

 .٩٨) ینظر: ٣(

 .٩٨) ینظر: ٤(



٤٥ 
 

 المصطلح الكوفي المصطلح البصري

  التقریب  .(١)أسماء اإلشارة

 األسماء المضافة. .(٢)األسماء الخمسة

 النعت. .(٣)الصفة

 ما یجري وما ال یجري. .(٤)فیما ال ینصرف من األسماء

 ال التبرئة. .(٥)ال النافیة للجنس

 الفعل الذي لم یسم فاعله. .(٦)الفعل المبني للمفعول

 الفعل الواقع. .(٧)الفعل المتعدي

 أشباه المفاعیل. .(٨)المفعول المطلق

 التفسیر. .(٩)المفعول ألجله

 أشباه المفاعیل. .(١٠)المفعول معه

 (المحل) عند الفراء، وجل الكوفیین (غایة). .(١١)المفعول فیه

 التفسیر. .(١٢)التمییز

                                                             

 .٧٣ینظر:  )١(

 .٨٢ینظر:  )٢(

 .٨٦ینظر:  )٣(

 .٨٨ینظر:  )٤(

 .١٠٧ینظر:  )٥(

 .١٢٣ینظر:  )٦(

 .١٢٦ینظر:  )٧(

 .١٣٠ینظر:  )٨(

 .١٣٣ینظر:  )٩(

 .١٣٤ینظر:  )١٠(

 .١٣٥ینظر:  )١١(

 .١٣٧ینظر:  )١٢(



٤٦ 
 

 المصطلح الكوفي المصطلح البصري

 القطع. .(١)الحال

 الخفض. .(٢)الجرّ 

 التشدید. .(٣)التوكید

 الترجمة، التكریر. .(٤)البدل

  أمَّا المصطلحات الكوفیة لم یذكر منها الشیخ إال مصطلًحا واحًدا وهو: عطف النسق.

وقد لفت نظري أن كل هذه المصطلحات قد استعملها الشیخ في مخطوطة (تلقین     

  األحباب معاني ملحة اإلعراب) التي سبق اإلشارة إلیها.

  البصریة التي تبناها الشیخ:اآلراء  - 

 (٥)وأمر ،، ومضارعٌ ماضٍ  :ثالثة الفعل أقسام. 

 (٦)مبني على ما یجزم به مضارعه فعل األمر. 

 (٧)أنواع اإلعراب: الرفع والنصب والجر والجزم. 

 (٨)العامل في رفع المبتدأ االبتداء، وفي الخبر المبتدأ. 

 (٩)جواز تقدیم الخبر على المبتدأ. 

  (١٠)خبر (لیس) علیهاجواز تقدیم. 

 
                                                             

 .١٣٩ینظر:  )١(

 .١٥١ینظر:  )٢(

 .١٧٤ینظر:  )٣(

 .١٧٧ینظر:  )٤(

 .٧٣ینظر:  )٥(

 .٧٧ -٧٦ینظر:  )٦(

 .٨٢ینظر:  )٧(

 .١٠٠ینظر:  )٨(

 .١٠٢ینظر:  )٩(

 .١٠٩ینظر:  )١٠(



٤٧ 
 

 (ما زیٌد طعاَمك آكٌل) :(١)إلغاء عمل (ما) في. 

  إذا وجد بعد الفعل المبني للمجهول مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور، تعین

 .(٢)إقامة المفعول به مقام الفاعل

 ) َیفسره مار، منصوب بفعل مقدّ  ،)هتُ بْ رَ ا ضَ دً یْ زَ  تُ بْ رَ ضَ (، التقدیر: )هتُ بْ رَ ضَ  ادً یْ ز 

 .(٣)بعده

 (٤)الفعل مشتق من المصدر وفرع علیه. 

 (٥)شرط التمییز أن یكون نكرة منصوًبا. 

 (٦)جواز تقدیم الحال على عاملها. 

  ّ(٧)(حاشا) حرف جر. 

 (٨)(أفعل) في التعجب فعل ماض. 

 حرف (  .(٩)(ُربَّ

 مقدرة ( ) ال تعمل وٕانما العمل لـ(ُربَّ  .(١٠)(واو ُربَّ

  (١١)الضمالمنادي المعرف مبني على. 

 (١٢)عدم جواز ترخیم المركب تركیب إضافة. 

  

                                                             

 .١١٢ینظر:  )١(

 .١٢٤ینظر:  )٢(

 .١٢٥ینظر:  )٣(

 .١٣٠ینظر:  )٤(

 .١٣٧ینظر:  )٥(

 .١٤٤ینظر:  )٦(

 .١٤٤ینظر:  )٧(

 .١٤٧ینظر:  )٨(

 .١٥٢ینظر:  )٩(

 .١٥٣ینظر:  )١٠(

 .١٥٧ینظر:  )١١(

 .١٦١ینظر:  )١٢(



٤٨ 
 

  ثالًثا: مواقفه من بعض العلماء:

  اآلراء: - 

أفاد الشیخ من مصادر متعددة، واعتمد علیها في مختلف فصول الكتاب، مستعرًضا     

أقوال العلماء الذین سبقوه في علم النحو، وقد صرح بأسماء العدید منهم في أثناء كتابه، وهنا 

  :، ورتبتها حسب الوفیات، وهمعلى هؤالء العلماء ومواطن االستشهاد بأقوالهم نقف

قد ه) ذكر قوله في مسألة آلة التعریف، فقال: ((١٧٠الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت:  -

  .(١)))وأتباعه وهو قول الخلیل والالم، األلف يه :قیل، في آلة التعریف فَ لِ تُ اخْ 

ه) وقد ذكر قوله في مسألة نواصب الفعل (لن)، ١٨٠و ١٧١الربیع بن حبیب (ت: بین  -

عند النحویین وأهل  یاسحرف من حروف اإل )لن( :رحمه اهللا ، قال الربیعفقال: ((

  .(٢)))اللغة

ه) ذكره قوله في مسألة جواز الجمع بین الفاعل والتمییز بعد (ِنْعَم ١٨٠سیبویه (ت:  -

سیبویه  وهو مذهب )،َس ئْ وبِ  مَ عْ نِ (والتمییز بعد  الفاعلوال یجوز الجمع بین وِبْئَس)، فقال: ((

  .(٣)))فیما روي عنه

ه) ذكر رأیه في مسألة نواصب الفعل (لن)، فقال: ١٣٦٤الشیخ نور الدین السالمي (ت:  -

ا وال تأكیدً   تقتضيال )لن( نَّ ا بَأنَ مْ ا لو سلَّ نَّ أوأنت خبیر ب :رحمه اهللا، نا السالميقال شیخُ ((

ا لنا من األدلة القاطعة على مَ لِ  اهللا تعالى ال یرى ا لمعتقدنا في أنَّ ا كان ذلك ناقضً مَ لَ  ،اتأبیدً 

  .(٤)))واهللا أعلم ،ذلك

  

  

                                                             

 .٩٩ینظر:  )١(

 .١٨٦ینظر:  )٢(

 .١٣٨ینظر:  )٣(

 .١٨٧ینظر:  )٤(



٤٩ 
 

  الشعر، والمنظومات: - 

استشهد الشیخ في مختلف فصول كتابه بشعر بعض العلماء ونظمهم، وهنا نقف على بعض 

  على النحو اآلتي: ورتبتها على حسب الوفیات، وهي هذه االستشهادات،

  ه) ذكر أقواله في مسألتین:٥١٥الحریري (ت:  -

وبعض أخواتها تستعمل تامة إذا كانت  انَ وكَ األولى: في مسألة إتیان النواسخ تامة، فقال: ((

   [من الرجز]كقول الحریري:، دَ جَ أو وَ  ،عَ قَ وَ  :بمعنى

  .(١)))ْر طَ المَ  انَ كَ  دْ قَ 

اإلغراء في اللغة اإللصاق، وفي االصطالح  اعلم أنَّ (( الثانیة: في مسألة اإلغراء، فقال:

ك ونَ دَ (نحو:  )،اكَ ك، وهَ لیْ وعَ  ك،ونَ دُ (تنبیه المخاطب على أمر محبوب لیلزمه، وألفاظه 

 إلزم :منصوبان بفعل محذوف تقدیره) اوعمرً ا، زیدً ـ(ـف )،الجوابُ  اكَ هَ (و ،)ارً مْ عَ  كَ لیْ عَ (، و)ادً یْ زَ 

     [من الرجز] كقول الحریري: ،الجوابَ  ذِ وخُ  ا،زیدً 

  َوْهَو ِبِفْعٍل ُمْضَمٍر َفاْفَهْم َوِقْس           َوالنَّْصُب ِفي اِإلْغَراِء َغْیُر ُمْلَتِبْس 

  رامْ عَ  كَ لیْ وعَ  ا،دً یْ ك زَ ونَ دُ           ارّ  بَ ال� خِ : ِب الِ لطَّ لِ  ولُ قُ تَ 

  .(٢)))إظهاره وال یجوز

  في خمس مسائل:ه) ذكر أقواله ٦٧٢ابن مالك (ت:  -

  إلى كم ینقسم؟  قلت:األولى: في مسألة جمع التكسیر، فقال: ((

: [من أربعة أوزان جمعها ابن مالك في خالصته فقال إلى قسمین: جمع قلة، وله قال:

  الرجز]

  (٣)))أفعاٌل ُجموُع ِقلَّهْ  تَ ُثمَّ           أفِعلٌة َأْفُعُل ثم ِفْعَلهْ 

                                                             

 .١١٠ - ١٠٩ینظر:  )١(

 .١٤٩ ینظر: )٢(

 .٨٧ینظر:  )٣(



٥٠ 
 

ذكر منها  المسوغات كثیرة، وقد قال:االبتداء بالنكرة، فقال: ((والثانیة: في مسألة مسوغات 

  .(١)))ابن مالك ستة في خالصته

، )لَ عَ تَ افْ (على وزن  ا إذا كانأمَّ والثالثة: في مسألة صیاغة الفعل المبني للمفعول، فقال: ((

كما قال ابن ، االثالثة أیضً وجه األجاز في الفاء  )،ادَ تَ واعْ  ،ادَ قَ نْ او  ،ارَ تَ اخْ ( نحو: )،لَ عَ فَ انْ ( أو

  [من البسیط] مالك في الخالصة:

  (٢)))َال ضَ الَِّذي فَ  رَ یْ تِ كاخْ  ادَ قَ وانْ  اْخَتارَ  ـــــــوِ           ـحْ نَ  ِث الِ ثَ لِ  َوَما لفا َنْحو َباَع اْجَعلْ 

ا، وهو ینقسم إلى قسمین: ظرف وهو المسمى ظرفً والرابعة: في مسألة المفعول فیه، فقال: ((

   [من الرجز] كقول ابن مالك: ،رادباطّ  )في( منصوب بإضمار والكلُّ  زمان، وظرف مكان،

  (٣)))في باطِّراد: كُهنا امكْث أزُمنا          ُضمِّنا انٌ كَ مَ  وْ َأ تٌ قْ : وَ فُ رْ الظَّ 

  [من الرجز] قال ابن مالك:والخامسة: في مسألة إبدال الفعل من الفعل، فقال: ((

  (٤)))َیِصل ِإلْیَنا َیْسَتِعن ِبَنا ُیَعنْ           ِمَن الِفْعِل َكَمنْ وُیْبَدل الِفْعُل 

، اسمٌ  ه ثالثة:ؤ أجزاه) ذكر له قوًال في بیان أجزاء الكالم، فقال: ((١١٧١الشبراوي (ت:  -

[من البسیط]                                                                   اوي:بر كقول الش، جاء لمعنى وحرفٌ  ،وفعلٌ 

  (٥)))لِ صِ فَ نْ مُ  رُ یْ ا غَ هَ نْ عَ  وَ هُ فَ  هُ ؤُ ازَ جْ َأ          اهَ تُ لَ مْ جُ  فُ رْ الحَ  مَّ ثُ  لُ عْ والفِ  مُ االسْ 

كتابه، ه) ذكر جملة من أبیاته الشیخ في خاتمة ١٣٦٤الشیخ نور الدین السالمي (ت:  -

  [من الرجز] رحمه اهللا:ي قال شیخنا السالمفقال: ((

  ةِ بَ تْ ي الرُّ  فِ َال عَ  نْ وإِ  فٌ لِّ ؤَ مُ           ةِ لَّ زَ  نْ ا مِ دً بَ وا َألُ خْ یَ  َس یْ لَ  ذْ إِ 

  يدِ تُ قْ مُ  نَ یْ قِ ابِ السَّ بِ  نْ كُ یَ  نْ وإِ ي          دِ تَ بْ مُ  ارِ ثَ عَ  نْ وا مِ لُ خْ یَ  فَ یْ كَ فَ 
                                                             

 .١٠٢ینظر:  )١(

 .١٢٤ینظر:  )٢(

 .١٣٥ینظر:  )٣(

 .١٧٨ینظر:  )٤(

 .٦٩) ینظر: ٥(



٥١ 
 

  ولِ حُ الفُ  نَ مِ  مِ هْ الفَ  كِ رِ دْ مُ لِ           ولِ صُ الوُ  نِ عَ وا بُ نْ ه یَ مُ هْ فَ  ذْ إِ 

  (١)))رِ یْ بِ عْ تَ  نْ مِ  مُ وْ القَ  ادَ رَ ا َأمَّ عَ           رِ یْ صِ قْ بالتَّ  نُ ذِ ؤْ ه یُ ظُ فْ ولَ 

  المبحث الرابع: مصادره ونقوله:

الشیخ أفاد الشیخ بالنقل من مؤلفات من سبقه كثیًرا، ألننا نعلم أن الكتاب تعلیمي وأن     

فإن شئت معرفة ذلك ، وقد وجه إلى ذلك حینما قال: ((الماضي توفي في سبعینیات القرن

، ولكنه یتصرف في النقل بغیة االختزال والتسهیل (٢)))فاطلبه من المطوالت تجده إن شاء اهللا

وعدم اإلسهاب في الشرح والتعلیل، فنقل من ملحة اإلعراب للحریري، وألفیة ابن مالك، 

  أللفیة، ومؤلفات ابن هشام وغیرها، ونستطیع أن نقسم النقول إلى:وشروح ا

  النقل باإلشارة إلى المصدر: - 

  نقل الشیخ جملة من األقوال مشیًرا إلى المصدر الذي نقل منه، ومثال ذلك:

أربعة أوزان جمعها ابن مالك في خالصته  جمع قلة، وله(( في أقسام جمع التكسیر: قال

  ال: [من الرجز]فق

  (٣)))أفعاٌل ُجموُع ِقلَّهْ  تَ ُثمَّ           أفِعلٌة َأْفُعُل ثم ِفْعَلهْ 

  النقل بال إشارة: - 

  نجد الشیخ ینقل من مصادر مختلفة دون أن یشیر إلى تلك المصادر، ومثال ذلك:

  قلت: كم أحرف المضارعة؟ نقل عن الحریري فقال: (( -

 :للجمع نحو )النونـ(ف ،همزة، ونون، وتاء، ویاء :فإنه )يتِ أْ نَ ( قال: أربعة یجمعها قولك:

سورة الحجر، [M g h i j    k l m  L تعالى: ، وتكون للمعظم نفسه كقوله)لُ خُ دْ نَ (

جاءت للعظمة التي  :فقیل ،تعالى وقد اختلف في علة نون الجمع الواردة في قوله ،]٩اآلیة:

                                                             

 .٢٠٦ینظر:  )١(

 .١٢٦ینظر:  )٢(

 .٨٧) ینظر: ٣(



٥٢ 
 

 نُ حْ نَ (فعلى هذا یكره للملوك أن یقولوا:  ،بها، ولیس لمخلوق أن ینازعه فیها دسبحانه متوحِّ 

من لم یباشر العمل بنفسه، وأما  وقیل: یجوز أن یستعمل النون كلُّ  ،)دُ عِ نَ  نُ حْ نَ (، و)لُ عَ فْ نَ 

نون الجمع عن نفسه، وأهل ـألنه یخبر ب فمفسوح له فیه؛ )نُ یْ بَ ونُ  ،حُ رَ شْ نَ  نُ حْ نَ ( :قول العالم

  .(١)))مقالته

 :فقیل ،تعالى وقد اختلف في علة نون الجمع الواردة في قولههو: ((وقول الحریري     

یكره  القول فعلى هذا ،بها، ولیس لمخلوق أن ینازعه فیها دجاءت للعظمة التي سبحانه متوحِّ 

وقیل في علتها إنها لما كانت  ،نوعد) نُ حْ نَ (، و)لُ عَ فْ نَ  نُ حْ نَ (: استعمالهم في قولهم للملوك

تصاریف أقضیته تجري على أیدي خلقه، فتنزلت أفعالهم منزلة فعله، فلذلك ورد الكالم مورد 

من لم یباشر العمل  وقیل: یجوز أن یستعمل النون كلُّ الجمع، فعلى هذا یجوز أن یستعمل، 

نون الجمع ـألنه یخبر ب ح له فیه؛فمفسو  )نُ یْ بَ نُ نحن و  ،حُ رَ شْ نَ  نُ حْ نَ ( :بنفسه، وأما قول العالم

  .(٢)))عن نفسه، وأهل مقالته

  المآخذ التي وقع فیها الشیخ: - 

  رصدت من خالل تحقیق الكتاب بعض المآخذ على الشیخ، وهي:

 :االختالف بین النص والتمثیل 

 أورد الشیخ مثاًال في القول الثالث: في األفعال وأحكامها، یبین به عالمة الفعل الماضي    

 بضمِّ )، قمتُ (نحو:  ،كانت للمتكلم ،تاء الفاعل ):اءالتَّ ـ(فالمراد بوهي قبوله التاء، فقال: ((

 نعمتْ (نحو:  ،أو تاء التأنیث الساكنة التاء، أو للمخاطب بفتحها، أو للمخاطبة بكسرها،

  . (٣) ))هندُ  المرأةُ 

(ال). كقولك: (َجاَءْت ِهْنُد) أقول: لو جاء الشیخ بمثال یكون الفاعل فیه غیر مقترن بـ     

  لكان أفضل، ألن التاء هنا تكسر اللتقاء الساكنین، فال یستطیع المتكلم أن ینطق بها ساكنة.

                                                             

 .٧٦ -٧٥ینظر:  )١(

 .٢٥ینظر: شرح ملحة اإلعراب  )٢(

 .٧٤ینظر:  )٣(



٥٣ 
 

وأورد الشیخ مثاًال في القول السابع عشر: في المبتدأ والخبر وحكمهما، مبیًنا به حذف     

أي:  )،كَ تُ لْ تَ قَ لَ  دٌ یْ  زَ َال وْ لَ ( و:نح )،لوال(ا أحدها: بعد ومثال حذفه وجوبً الخبر وجوًبا فقال: ((

أو بعد  )،يمِ سَ قَ (أي: )، ای� حَ  تُ مْ ا دُ ي مَ تِ َال صَ  كُ رُ تْ َأا مَ  واهللاِ ( :نحو ،أو بعد قسم )،ودٌ وجُ مَ (

  .(١) ))وغیر ذلك ،)انِ نَ رِ تَ قْ مُ (أي:  )،هتُ عَ یْ وضَ  لٍ جُ رَ  لُّ كُ ( :نحو )مع(بمعنى  واو

الذي ذكره الشیخ على حذف ) ای� حَ  تُ مْ ا دُ ي مَ تِ َال صَ  كُ رُ تْ َأا مَ  واهللاِ (ال یجري المثال أقول:     

الخبر وجوًبا، إذ یمكن أن یكون قسمي مبتدًأ، وصواب المثال أن یقول: (َلَعْمُرَك َما َأْتُرَك 

َصَالِتي)، أي: لعمرك قسمي، فیحتم أن یكون (لعمُرك) مبتدأ القترانه بالم التوكید، والخبر 

  وجوًبا.محذوف 

، نْ ذَ والرابع: إِ وأورد مثاًال في القول الخامس واألربعین: في نواصب الفعل، فقال: ((    

وبین الفعل  ، وأن تكون مصدرة ولم یفصل بینهاوشرط النصب بها أن یكون الفعل مستقبًال 

 ،بالقسم جاز لَ صِ وٕان فُ  )،كَ مَ رِ كْ أُ  نْ ذَ إِ (فتقول:  )،ادً آتیك غَ ( :لك أحد نحو أن یقول ،فاصل

  .(٢) )))كَ مَ رِ كْ أُ  نْ ذَ إِ  واهللاِ (نحو: 

الصواب (ِإَذْن واِهللا ُأْكِرَمَك)؛ ألنه ذكر في القاعدة أو الحكم الفصل بین (ِإَذْن) أقول:     

  والفعل بالقسم.

 :االختصار المخل 

حاول الشیخ اختصار بعض المسائل التي ذكرها، إّال أن اختصاره مخل في عدد من     

  المواضع، ومنها:

فهذه ذكر في القول الثامن والثالثین: في حروف الجر، أقسام هذه الحروف فقال: (( -

   :الحروف تنقسم إلى ثالثة أقسام

، فتقول: في )سموباء القَ  ،بَّ ، ورُ ذُ نْ ، ومُ ذْ ى، ومُ حتّ (وهي:  إال الظاهر، ال یجرُّ  القسم األول:

وتقول في ، ، ونحو ذلك)دٍ یْ زَ  نْ عَ  تُ لْ َأسَ (، و)دِ جِ سْ لى المَ إِ  ارِ الدَّ  نَ مِ  تُ جْ رَ خَ (ها الظاهر جرِّ 

                                                             

 .١٠٦ینظر:  )١(

 .١٨٨ینظر:  )٢(



٥٤ 
 

 كَ بِ ( م:سَ ، وتقول في القَ )منك، وعنك، وٕالیك، وعلیك، وفیك، وبك، ولك، وحاشاك(: رالمضم

   ).اذَ كَ  نَّ لَ عَ فْ ألََ 

  .(١) ))يَ َال وْ ، ولَ هُ َال وْ ، ولَ كَ َال وْ لَ ( :نحو )،َال وْ لَ ( إال المضمر، وهي: ال یجرُّ  مٌ سْ وقِ 

أقول: الذي یبدو لي أنَّ في النص سقًطا، إذ ذكر في الحد الحروف التي تختص بجّر     

الظاهر، وذكر بعده األمثلة على الحروف التي تجّر الظاهر والمضمر، ومما یؤید ما ذهبت 

  إلیه أنَّه ذكر (تقسم إلى ثالثة أقسام) ولم یذكر سوى قسمین.

تنصب الفعل  )نْ (َأ نَّ اعلم َأواألربعین: في نواصب الفعل، فقال: ((ذكر في القول الخامس  -

 M Wكقوله تعالى: ، أو النهي )،كَ مَ رِ كْ أُ فَ  ينِ رْ زُ (نحو:  ،ا لألمرمضمرة بعد الفاء الواقعة جوابً 

X Y Z [ ]\L ] :أو االستفهام. كقوله تعالى:. ]٨١سورة طه، اآلیة  M > ? @ 

A B C L ] ،دٌ یْ زَ  اءْ جَ  لْ هَ ؟)، (كَ مَ رِ كْ نُ ا فَ نَ یْ تِ أْ ى تَ تَ مَ (، ونحو: ]٥اآلیة: سورة األعراف 

)، أو التمني، كقوله تعالى: ارَ یْ خَ  كَ نْ مِ  بَ یْ صِ نُ ا فَ نَّ و مِ نُ دْ  تَ َال َأ( كقولك: ،أو العرض )،ه؟ورَ زُ َأفَ 

M± ² ³ ́L ] :كقوله تعالى: نفي، ال أو .]٧٣سورة النساء، اآلیةM { | 

} ~L ] (٢)))]٣٦فاطر، اآلیة: سورة.  

ال بدَّ من اإلشارة إلى أّن النصب في جواب النفي لیس على اإلطالق، إذ اشترط أقول:     

النحویون أن یكون نفًیا خالًصا من نیَّة اإلثبات، كما مّثل الشیخ، فإن لم یكن كذلك وجب 

M u t s r q p o nv L  نا إال نكرُمك فتحدثُنا)، ویالرفع كقولك: (ما تأت

  و(وما تأتینا إال فتحدثُنا)، و(ما تزال تأتینا فتحدثُنا). ]،٣٦ – ٣٥: ، اآلیةلمرسالت[سورة ا

  

  

  

                                                             

 .١٥٢ینظر:  )١(

  ، وشرح ٢/١٥٢، والتعلیقة على كتاب سیبویه ٣/٢٢٣، وشرح كتاب سیبویه ٣/٣٠ینظر: الكتاب  )٢(

 .٢/٣٨٩، وهمع الهوامع ٤/١٢، وشرح ابن عقیل ١/٣٩٣شذور الذهب، البن هشام 



٥٥ 
 

 :مآخذ في النقل 

 تُ رْ رَ مَ (، و)اندَ یْ الزَّ  تُ یْ أَرَ (و ،)اندَ یْ الزَّ  اءَ جَ ( :وهو أنه یعرب باأللف مطلقا نحوقال: (( -

مصادري من ینسب هذه اللغة إلى بني ، ولم أجد في (١)))وهذه لغة بني أسد )،اندَ یْ بالزَّ 

  فر لدي من مصادر.اأسد، وقد نسبتها إلى قائلیها مما تو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٨٤ینظر:  )١(



٥٦ 
 

  خاتمة بنتائج الدراسة:

نكون قد وقفنا  )كتاب دلیل المبتدي في علم اإلعراب(بعد هذه الجولة السریعة في دراسة     

  على صورة لمنهجه، ونخلص من الدراسة بمجموعة من النتائج، وهي:

اتسم أسلوبه بالسهولة والیسر والبعد عن التعقید، وقید فیه كل مفید، وتجنب اإلسهاب  -

  واإلطالة رامًیا التسهیل على طلبة العلم.

، وأورد قراءتین، ولم یتطرق ن شاهًداهد القرآنیة فقد بلغت ثالثة وسبعیأكثر الشیخ من الشوا -

  إلى الشواهد من الحدیث الشریف أو حكم العرب وأمثالهم.

ن شاهًدا، تنوعت بین المنسوب وغیر ا وستیبلغت الشواهد الشعریة عند الشیخ واحدً  -

المنسوب والمختلف في نسبتها، وقد أورد بعض الشواهد مكتملة وبعضها جزًءا إما من 

  الصدر أو من العجز.

ر نقوله جاءت بتصرف فقد نقل عن الحریري وابن مالك وسیبویه وغیرهم ولم یصرح أكث -

  بصریة.ال نهم، وآراؤه ومصطلحاته توحي بنزعتهبنقله ع

وقع الشیخ في مآخذ قلیلة: مآخذ في االختالف بین الحكم والتمثیل، وأخرى في االختصار  -

  المخل بجوانب المسائل التي ناقشها.

  نحوي منفرد. رأيلیس للشیخ  -

  لم یستوف الشیخ في عدد من المسائل حقها من الدراسة، واستدركت علیه ما فاته منها. -

  

  

  

  

  

  



٥٧ 
 

  الفصل الثالث: وصف المخطوط، ومنهج التحقیق.

  

  المبحث األول: توثیق اسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلِّفه، وسنة تألیفه.

أن الشیخ كتب اسم الكتاب  تجدالمخطوطتین التي بین یدي (أ، ب) و من خالل تتبع     

قال:  إذفي بدایة كل مخطوط قبل البسملة، كما أنه ذكر اسم كتابه في خاتمة كل مخطوط 

وحسن توفیقه، والصالة والسالم على من ال نبي بعده سیدنا محمد  وعونه تم بحمد اهللا((

هم بإحسان إلى یوم وعلى تابعی، لینالمحجَّ  رِّ ، وعلى آله وصحبه الغُ والمرسلین خاتم النبیین

  .(١)))في علم اإلعراب يدلیل المبتد(كتابي . الدین

ما ال یدع مجاًال بفكالم الشیخ في خاتمة المخطوطتین اللتین كتبهما بخط یده یكشف     

للشك بأن المخطوطتین له ومن تألیفه، وتصریحه هذا یكشف حرصه وعنایته بتبیین اسم 

واسم الكتاب أراد به المبتدي ولیس المبتدئ بدلیل أنه وضع نقطتین تحت الیاء وأنه  كتابه،

وفي حقیقة األمر أن المخطوطة التي بین أیدینا هي  راعى قواعد اإلمالء في كتابه،

مخطوطة مغمورة دفینة لم یرد ذكرها في أغلب الكتب والمصادر التي ترجمت له وتناولت 

  .(٢)أةسیرته بصورة مختصرة ومجتز 

قال: (( وكان الفراغ من  إذأشار الشیخ في النسخة (ب) إلى تاریخ تألیفه لهذا الكتاب و     

هذه ، وأما نقله (٣)هجریة)) ١٣٥٣تألیفه لیلة عاشر واألربعاء من شهر شوال من سنة 

  هجریة.١٣٩٣من شهر جمادى الثاني من سنة  ٢٢النسخة فكان في عصر یوم 

                                                             

 .٢٠٥ینظر:  )١(

ذكر الشیخ بصورة مختصرة ولم تذكر مؤلفاته، ینظر: المسالك القویمة على الدرة الیتیمة، فضیلة  )٢(

الشیخ القاضي الفقیه سلیمان بن راشد بن مسلم بن رشید الجهضمي السمدي، تحقیق ودراسة وتعلیق: 

ة اآلداب الدكتور أحمد عبد اللطیف محمود اللیثي، أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد في كلی

 م.١٩٩٣ - ه١٤١٣، ١بجامعة السلطان قابوس، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، ط

 .٦٤ - ٦٣) تنظر المخطوطة (ب): ٣(



٥٨ 
 

تم نقلي لهذه النسخة من النسخة  وقدعتمدتها األم فقد قال: (((أ) التي اوأمَّا في النسخة     

من سنة ألف وثالثمائة وخمسة وتسعین  من شهر جمادى الثاني ٢٣ضحى یوم  األصلیة

  .(١)م))هجریة على مهاجرها أفضل الصالة، وأجل التسلی

  المبحث الثاني: وصف النسخ الخطیة.

  وهما: اعتمدت في تحقیقي هذا على نسختین،

 ) ورمزت لها ١٣١١نسخة مكتوبة بخط المؤلف بوزارة التراث والثقافة العمانیة برقم (

 بـ(أ)، وجعلتها النسخة األم لألسباب اآلتیة:
  أوًال: كثرة السقط الذي وجدته في النسخة (ب).

 ).A4 ثانًیا: النسخة (ب) نسخة مصورة في ورق (

ألن الشیخ الجهضمي عرضها على شیخه  ثًا: تعد النسخة (أ) أوثق علمًیا؛ثال

  لمراجعتها وتصحیحها.

) سطًرا تقریًبا، وفي كل ١٧، ١٦) صفحة، وتحوي كل صفحة ما بین (٨٧وهي في (

) كلمات، ُكتبت بخط نسخ أسود معتاد وواضح، وقد میز ١٠سطر في المتوسط (

التعقیبة، واتَّبع في تألیفه استعمل فیها و العنوانات والتنبیهات والفوائد باللون األحمر،

السؤال والجواب، كتب (عنوان المخطوط) في بدایة الكتاب وخاتمته، كتب المؤلف 

في آخر المخطوط : ((وبعدما تم هذا الكتاب عرضته على شیخي العالمة عبداهللا بن 

من شهر جمادى الثاني  ٢٣عامر العزري))، وقد نسخها بخط یده في ضحى یوم 

 ه).١٣٩٥من سنة (

  (حمد بن حمید بن سعید الجهضمي) نسخة ورقیة حصلت علیها من جار أبناء الشیخ

بسمد الشأن، ورمزت إلیها بالرمز (ب)، وتمتاز بوضوحها وهي بخط المؤلف أیًضا، 

ولمست فیها سقًطا كبیًرا یصل إلى فقرة كاملة، وبعض األحیان یصل السقط إلى 

) ٦٥المحقق، تقع المخطوطة في ( السطر والسطرین، وقد أشرت إلى ذلك في النص

) سطًرا، وعدد الكلمات ١٦، ١٥صفحة، وتراوحت عدد األسطر في كل صفحة بین (

) تقریًبا، كتبها بخط نسخ أسود، ومیز العنوانات كما یبدو لي بلون ١٠في كل سطر (

آخر على غرار ما كتب به النسخة (أ)، والورق جدید لوجود األسطر فیه، كتب فیها 

                                                             

 .٢٠٧) ینظر: ١(



٥٩ 
 

من شهر  ٢٢تاب في بدایتها وفي خاتمتها، نسخها بخط یده في عصر یوم اسم الك

  ه).١٣٩٣جمادى الثاني من سنة (

  المبحث الثالث: منهج التحقیق.

  

  اعتمد في تحقیق هذا الكتاب على منهج واحد، فاتبعت الخطوات اآلتیة:

ومواطن السقط مقابلة النسختین المعتمدتین في التحقیق، مبرًزا نقاط االختالف بینهما  -١

 في الهامش.

وفق القواعد اإلمالئیة الحدیثة، مثبًتا عالمات الترقیم، وواضًعا  على كتابة النص  -٢

 األمثلة بین قوسین.

تخریج الشواهد القرآنیة التي استشهد بها الشیخ في مخطوطته، واضًعا اسم السورة   -٣

 ورقم اآلیة بین معقوفین.

 مظانها على وفق ما تیسر لي من مصادر.تخریج القراءات التي ذكرها الشیخ من  -٤

تخریج الشواهد الشعریة من الدواوین الشعریة أو كتب اللغة واألدب، وأسندتها إلى   -٥

 قائلیها، ذاكًرا البحر بین معقوفین، مراعًیا الضبط بالشكل والروایات التي وردت فیها.

 لهامش.التعریف باألعالم الذین ذكرهم الشیخ، فترجمت لمن خفي منهم في ا  -٦

 توضیح الكلمات التي قد یستغلق فهمها على القارئ.  -٧

 التعریف ببعض المصطلحات النحویة التي لم یتطرق لتعریفها الشیخ. -٨

التنویه على المواضع التي أرى فیها أن الشیخ أخطأ فیها وخصوًصا عند ذكر  -٩

 األمثلة.

كثیر من زیادة ما رأیته مكمًال للفائدة، فقد یجنح الشیخ إلى االختصار في  -١٠

  األحیان.

  

  

  

  



٦٠ 
 

  

  الرموز المستعملة في التحقیق.المبحث الرابع: 

  

  االستعمال  الرمز  الرقم

١  [   ]  

  ترقیم المخطوط. -         

  تخریج اآلیات الكریمة. -         

  تحدید بحر الشاهد الشعري. -

  الزیادة التي ال بد منها. -         

  تاریخ الوفاة.  (ت:  )  ٢

  الطبعة.  ط  ٣

٤  (   )  
  األمثلة. تحدید -          

  في الكلمة التي یراد لفظها. -
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  : صور من نسخ المخطوطالخامسالمبحث 

  

  

  

  (أ)الصفحة األولى من النسخة 
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  (أ)الصفحتان األخیرتان من النسخة 
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  الصفحة األولى من النسخة (ب)
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  الصفحة (قبل األخیرة) من النسخة (ب)
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  الصفحة األخیرة من النسخة (ب)
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  القسم الثاني

  النص المحقق
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  في علم اإلعراب يكتاب دلیل المبتد

  )١(للشیخ سلیمان بن راشد الجهضمي

!     " # $  

  باب حد الكالم: (٢) [القول األول]

   صطلح علیه النحاة ما هو؟االذي  : أخبرني عن حد الكالمقلت 

المستمع فائدة تامة یحسن  عبارة عما أفاد: هو (٣)عند النحاة الكالم حدَّ  أنَّ علم ا: الجواب

 ، أو من فعل)قائمٌ  زیدٌ ـ(مین كاسالكالم المفید عندهم من  بتركما ی، وأقل (٤)السكوت علیها

 الفرق بینهما أنَّ والثانیة جملة فعلیة، و  ،األولى جملة اسمیة ، وتسمى الجملة)زیدٌ  قامَ ـ(ك ،واسم

أن یكون  أو ما ناب منابه، وال فرق بین التي صدرها فعل وعجزها اسم :هي (٥)الفعلیةجملة ال

رف: ص، والمت)دُ عْ دَ  المرأةُ  ِت سَ ئْ بِ (، و)دُ نْ هِ  أةُ رْ المَ  مَ عْ نِ (نحو:  ،رفصمت غیرو أ ارفً صالفعل مت

ا، نحو: أمرً ، أو )زیدٌ  یقومُ (ا، نحو: ، أو مضارعً )زیدٌ  قامَ (ا، نحو: ماضیً  أن یكون ال فرق بین

                                                             

 .(للشیخ سلیمان بن راشد الجهضمي) ساقطة من (ب)) ١(

 زیادة مني لیتوافق مع تقسیماته الالحقة. )٢(

، وشرح قطر الندى وبل الصدى ١/٢٦٧، وتوضیح المقاصد والمسالك ٤ینظر: ملحة اإلعراب  )٣(

، وفتح رب البریة ١/٢٥، وشرح األشموني ١/١٦٢، وشرح شذور الذهب ١/١٣، وشرح ابن عقیل ١/٤٣

 .٢٧، ١/٢١في شرح نظم اآلجرومیة 

یسمى جملة ومركًبا تاًما. ینظر: معجم عرَّف علماء النحو الكالم بأنه: لفظ تضمن كلمتین باإلسناد، و  )٤(

كتاب ، وشرح ٥٥ - ٥٤، وشرح حدود النحو، لألبذي ٨الحدود في النحو و  ،١٥٥التعریفات، للجرجاني 

 .١٣٧٠اف اصطالحات العلوم والفنون وكش ،٧٩الحدود النحویة، للفاكهي 

 بَ رَ و(ضَ  ،)زیدٌ  (قامَ ـفعل كهي التي صدرها (( ، فقال:الفعلیةوضع ابن هشام شرًطا لتحدید الجملة  )٥(

)، فمرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند مْ و(قُ  ،)و(یقوم زیدٌ  ،ه َقاِئما)و(ظننتُ  ،َقاِئما) و(َكاَن زیدٌ  ،)اللصُّ 

 ،و(قد َقاَم زید) ،و(ِإن َقاَم زید) ،إلیه فال عبرة بما تقدم علیهما من الحروف، فالجملة من نحو: (َأَقاَم زید)

  .١/٤٩٢مغني اللبیب عن كتب األعاریب  .))ْمت) فعلیة قُ الَّ و(هَ 
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 ،اریاتسورة الذ[  M / 0 Lي للمفعول، كقوله تعالى: نِ أو بُ  ،لناا للفاعل كما مثَّ مبنی�  ،)مْ قُ (

  .]١٠:اآلیة

 ،یقومُ  زیدٌ (نحو:  ،أو شبهه وعجزها فعل ،]١[التي صدرها اسم :(١)ا الجملة االسمیة فهيوأمَّ 

 _M ، كقوله تعالى:مؤوًال  ، أولناا كما مثَّ یكون االسم صریحً وال فرق بین أن  ،)مٌ ائِ أو قَ 

 ̀a cb L  ]أعلم ، واهللا]١٨٤اآلیة : ،سورة البقرة.   

 كما ،واسم ، أو من فعلیتركب إال من اسمینالمفید ال  الكالم وٕاذا تقرر لك هذا فاعلم أنَّ 

إال إذا  ،واسم، وال من حرف حرفین، وال من حرف وفعل ، وال منفال یتركب من فعلین ،لنامثَّ 

   .(٢)دعوأ :بمعنى :أي ،)یا زیدُ (نحو:  ،، وذلك كحرف النداءمؤوًال كان 

  : أخبرني عن أجزاء الكالم.لهقلت 

  

  

                                                             

 .)هي( :) في (ب)١(

التقدیر في قولك: (یا زیُد) أدعو زیًدا، أو أنادي زیًدا، فلما قامت (یا) مقام أدعو عملت عمله، والذي ) ٢(

   :یدلُّ على أنَّها قامت مقامه من وجهین

أحدهما: أنَّها تدخلها اإلمالة نحو (یا زید، ویا عمرو) واإلمالة إنَّما تكون في االسم والفعل، دون الحرف، 

  فلما جازت فیها اإلمالة دلَّ على أنَّها قد قامت مقام الفعل. 

وهي حرف  والوجه الثاني: أنَّ الم الجر تتعلق بها نحو (یا لزید، ویا لعمرو) فإنَّ هذه الالم الم االستغاثة،

جر؛ فلو لم تكن (یا) قد قامت مقام الفعل وٕاالَّ َلَما جاز أن یتعلق بها حرف الجر؛ ألنَّ الحرف ال یتعلق 

  بالحرف، فدلَّ على أنَّها قد قامت مقام الفعل، ولهذا زعم بعض النحویین أنَّ فیها ضمًیرا كالفعل.

وأنَّ العامل في االسم المنادى (أدعو) المقدر، ، )أدعو(وذهب بعض البصریین إلى أن (یا) لم َتُقْم مقام 

، وشرح كتاب ٤/٢٢، والمقتضب ٢/١٨٢دون (یا)، والذي علیه األكثرون هو األول. ینظر: الكتاب 

، ١/٢٦٦، واإلنصاف في مسائل الخالف ١٠٦، واللمع في العربیة ١/١٨٧، والخصائص ٥/٩٥سیبویه 

، وشرح ابن عقیل ١٦١، والكناش ٢/٥٩٧ي شرح الملحة ، واللمحة ف٣٨٨، والبدیع في علم العربیة ٢٦٧

، وشرح ٢/٤١٢للجوجري  ،، شرح شذور الذهب٧/٣٥٢٥، وتمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ٣/٢٥٨

 .٣/٢٠٨، وحاشیة الصبان ٣/٢٣األشموني 
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                                               [من البسیط] :(١)اويبر كقول الش ،جاء لمعنى وحرفٌ  ،وفعلٌ ، اسمٌ  ه ثالثة:ؤ قال: أجزا

  لِ صِ فَ نْ مُ  رُ یْ ا غَ هَ نْ عَ  وَ هُ فَ  هُ ؤُ ازَ جْ َأ          اهَ تُ لَ مْ جُ  فُ رْ الحَ  مَّ ثُ  لُ عْ والفِ  مُ االسْ 

كل  :ووالفعل ه ،)مكةٌ (و ،)زیدٌ ( :نحو (٣)ت على معنى في نفسهاكل كلمة دلَّ  :هو (٢)فاالسم

كل  :والحرف ،)مْ وقُ  ،ومُ قُ ، ویَ امَ قَ (نحو:  (٤)واقترنت بزمان ،ت على معنى في نفسهاكلمة دلَّ 

، نْ ، وعَ نْ ، وإِ لْ وبَ  ،مْ ي، ولَ ، وفِ لْ هَ ـ(ك (٥)على معنى في نفسها بل في غیرها كلمة لم تدلّ 

  ذلك. ]٢[، وغیر)نْ ، ولَ نْ ومِ 

                                                             

  .ما أثبتناه ، وفي (أ) الشدراوي، والصواب) في (ب) الشدراف١(

القاهري الشافعي، نحوي وفقیه ومحدث، ولد في العام  الشبراويعبد اهللا بن محمد بن عامر وهو: 

، شرح الصدر في غزوة بدر :له عدة مؤلفات منها حتى تولى مشیخته، األزهر درس في ه)،١٠٩٢(

 ،نصائح وحكمو ، وبستان األذهان وهو دیوان شعر عنوان البیان، و ق األشعارئنزهة األبصار في رقاو 

وهو دیوان شعر، توفي في العام  منائح األلطاف في مدائح األشراف، و اإلتحاف بحب األشرافو 

، ١/٥٣٢، وفهرس الفهارس ٣/١٠٧ه) ینظر: سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر ١١٧١(

، ومعجم أعالم شعراء ٦/١٢٤، ومعجم المؤلفین ١/٤٨٣، وهدیة العارفین ٤/١٣٠، واألعالم ٢/١٠٦٥

  .١/٤٧١، ١/٢٠٩المدح النبوي 

  .٣٦، وشرح الجوهري على منظومة الشبراوي ٣یت في منظومة الشبراوي في قواعد فن العربیة الب *

  * كلمة (ُمْنَفِصِل) في عجز البیت، وردت في المنظومة (ُمْنَتِقِل).

على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد األزمنة الثالثة، وینقسم  )٢( عرَّف علماء النحو االسم بأنه: ما دل َّ

إلى: اسم عین: وهو الدال على معنى یقوم بذاته كـ(زید وعمرو)، واسم معنى: وهو ما ال یقوم بذاته سواء 

، ٨، الحدود في النحو ٢٣للجرجاني  معجم التعریفات، كان معناه وجودًیا كالعلم أو عدمی�ا كالجهل. ینظر:

كشاف اصطالحات و  ،٩٤كتاب الحدود النحویة، للفاكهي ، وشرح ٥٥، ٥٤وشرح حدود النحو، لألبذي 

 .١٨٤العلوم والفنون 

 .ما دلَّ على المسمى) :فاالسم هو( :)أ) في (٣(

ألزمنة الثالثة. ینظر: معجم عرَّف علماء النحو الفعل بأنَّه: ما دلَّ على معنى في نفسه مقترن بأحد ا )٤(

كتاب ، وشرح ٥٥، ٥٤، وشرح حدود النحو، لألبذي ٨الحدود في النحو و  ،١٤١التعریفات، للجرجاني 

 .١٢٨٠شاف اصطالحات العلوم والفنون وك ،٩٧الحدود النحویة، للفاكهي 

عرَّف علماء النحو الحرف بأنه: كلمة دلِّت على معنى في غیره، ویسمى بحرف المعنى أیًضا،  )٥(

، ٨الحدود في النحو و ، ٧٦معجم التعریفات، للجرجاني  وباألداة أیًضا، ویسمیه المنطقیون األداة. ینظر:
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  في عالمات االسم وأقسامه: (١)القول الثاني

  االسم؟  ةقلت: وما عالم

 ،)زیدٍ  المِ بغُ  مررتُ ـ(بالمضاف كو ، أسواء كان بالحرف ،الجر المات:قال: لالسم خمس ع

 ا الالمنصرف لفظً  االسمخفیفة تلحق آخر  نون ساكنة :وهي ،والتنوین .(٢)وال ثالث لهما

 .أسماء أفعال ، بأنها)تاهَ یْ وهَ  ا،ویدً ، ورُ فٍ ، وتُ (٤)فٍ ، وأُ هٍ ، ومَ هٍ صَ (وبه استدل على  ،(٣)اخطً 

استدل على  وبه ،إلیه (٥)اإلسنادو  .)المِ ، والغُ لِ جُ الرَّ ـ(ك :والالم واأللف .)یا زیدُ ( :نحو ،والنداء

                                                                                                                                                                                              

ف اصطالحات اوكش ،١٠٤تاب الحدود النحویة، للفاكهي ، وشرح ك٥٥، ٥٤وشرح حدود النحو، لألبذي 

 .٦٥١العلوم والفنون 

 ).٢(: ) في (ب)١(

  لم یذكر الشیخ أنواًعا أخرى للجرِّ ذكرها النحویون وهي: )٢(

 الجرُّ بالتبعیة، كقولك: (َسلَّْمُت َعَلى َزْیٍد الَكِرْیِم). -١

  وهذا النوع والنوعان اللذان ذكرهما الشیخ یجمعها قوله تعالى: (بسم اهللا الرحمن الرحیم).

ِرب) وحقها الرفع ألنها ة (خَ ِرٍب)، فجّر الصفقول العرب: (َهَذا ُجْحُر َضب� خَ بالجوار: ك الجرُّ  -٢

 صفة (ُجْحر) ولیست صفة (َضّب).

الجرُّ بالتوهم: كقولك: (َما َزْیٌد َقاِئما وال َقاِعٍد)، فجّر (قاعد) على التوهم أّن خبر (ما) مجرور  -٣

، وشرح كتاب سیبویه ٤٣٧ -١/٦٧، والكتاب ٢١٠ -١٩٣بالیاء الزائدة. ینظر: الجمل في النحو 

، وهمع الهوامع ٣/١٠٧٨، وارتشاف الضرب ١/٣٤١، وشرح أبیات سیبویه ٢/٣٠٩، ١/٣٤٥

، وشرح التصریح على التوضیح ١/١٧، وشرح ابن عقیل ١/٣٧، وأوضح المسالك ٢/٤١٣

 .٧٠، ودلیل الطالبین لكالم النحویین ١/٢٢

، والمقدمة ٦٨، ونتائج الفكر في النحو ١/٥٤٦ي: شرح التصریف، للثمانیني ینظر تعریف التنوین ف )٣(

، والكافیة في علم ٥/١٦٠، وشرح المفصل ١/٧٤، واللباب في علل البناء واإلعراب ٨الجزولیة في النحو 

، والحدود ١٤٤، والجنى الداني في حروف المعاني ١/٢١٧، وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ٥٦النحو 

 .٥، وشرح األزهریة، للوقاد ٤٤٨م النحو في عل

 (ب).و(أف) ساقطة من  )٤(

 .)اإلسنادبو ( :)أ) في (٥(
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بل  ،علیه ا، وال یشترط دخولها كلها أسماءبأنه )انَ لْ خَ دَ (و ،)تُ لْ خَ دَ ( :نحو ،الضمائر (١)أسماء

   .سواه دخلت علیه واحدة لمیزته عن لو

   ؟نقسم هذا االسمكم ی (٢)إلى: قلت

  . ونكرة: إلى معرفة قال

  ؟ األصل المعرفة أم النكرة (٣): ماقلت

  . (٥)علیه ، والتأنیث فرعاألصل التذكیر نَّ أكما  (٤)النكرة بل األصل :قال

   النكرة؟ : ما عالمةقلت

                                                             

 .)سما(ا :)أ) في (١(

 .)وٕالى( :) في (ب)٢(

 .)وما( :) في (ب)٣(

  :النكرة سابقة على المعرفة لوجهین )٤(

 )احیوانً (أال ترى أنَّ  ،والخاص لیس فیه العام ،والعام قبل الخاص ،أنَّ النكرة اسم للمعنى العام :أحدهما

والكل أصل  ،فعلم أنَّ الخاص واحد من العام ،لیس فیه الحیوان العامّ  )اإلنسان(و ،فیه اإلنسان وغیره

  .ألجزائه

 ،وعلى المعدوم والموجود والقدیم والمحدث والجسم والعرض ،أنَّ النكرة تقع على األشیاء المجهولة :والثَّاني

فإذا أردت إفهام معنى معین زدت على ذلك االسم األلف  )،موجودٌ (و )مذكورٌ (و )معلومٌ (و )شيءٌ ( :كقولك

، واألصول في ٤/٢٧٦. ینظر: المقتضب وما ال زیادة فیه سابق على ما فیه زیادة ،والالم أو الصفة

نظریة األصل ، و ٣/٣٥٢، وشرح المفصل ١/٤٧١، واللباب في علل البناء واإلعراب ١/١٤٨النحو 

 .٨٨ -٨٧والفرع في النحو العربي 

التذكیر والتأنیث معنیان من المعاني، فلم یكن بدٌّ من دلیل علیهما، ولّما كان المذّكر أصًال، والمؤّنث  )٥(

والمؤّنث فرًعا علیه؛ لم یحتج المذكر إلى عالمة؛ ألّنه ُیفَهم عند اإلطالق، إذ كان األصل، ولّما كان 

  أصل أمران:  التأنیث ثانًیا، لم یكن بّد من عالمة تدّل علیه، والدلیل على أّن المذكر

  . ءَمجیُئهم باسم مذكر یُعّم المذكر والمؤنث، وهو شي :أحدهما

ینظر: شرح المفصل  ولو كان أصًال، لم یفتقر إلى عالمة. ،أّن المؤنث یفتقر إلى عالمة :الثاني

، وشرح الكافیة الشافیة البن ١/٢٥٣، وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ٣/٣٢٩، وهمع الهوامع ٣/٣٥٢

 . ٨٦ -٨٥، ونظریة األصل والفرع في النحو العربي ٥/٣١٢مالك 
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تدل على وبها اس ،تدخل على النكرات )بَّ رُ ( بمعنى أنَّ  (١)،علیها )بَّ رُ (: صحة دخول قال

  [من الكامل] :(٢)یتعرفان باإلضافة كقول الشاعر ]٣[ا الموألنه ،)لثْ ، ومِ ریْ غَ (تنكیر 

  َبْیَضاَء َقْد َمتَّْعُتَها ِبَطَالقِ           (٣)َیا ُربَّ َغْیِرِك ِفي النَِّساِء َعِزیَزةٍ 

                 الطویل]من [ :)مثل(في  (٤)امرئ القیس كقولو 

  َفَأْلَهْیُتَها َعْن ِذي َتَماِئَم ُمْحِولِ           َفِمْثِلِك ُحْبَلى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضعٍ 

 ،)، ودیارُ ، وكیفَ ، وأینَ كمْ (نحو:  نكرات ي، وه)بَّ رُ (اء بعض األسماء ال تقبل جإال أنه 

  أعلم. واهللا

                                                             

 في األصل: (علیها والالم)، وال فائدة من زیادة (الالم).) ١(

، وشرح أبیات ٢/٢٨٦، ١/٤٢٧ لسیبویه : الكتابینظر ،، ولیس في دیوانهِمْحَجن الثََّقِفي وأب قائله: )٢(

وفیهما روایة: (یا رب مثلك)، وورد بال ، ٢٤٢، وتحصیل عین الذهب ١/٣٧٦سیبویه البن السیرافي 

، ١٥٣الفروق اللغویة و ، ١/٤١ : األشباه والنظائر من أشعار المتقدمین والجاهلیین والمخضرمیننسبة في

  .١/١٢١ اللمحة في شرح الملحةو ، ٢/١٤٢ محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءو 

 في (ب): (عزیزه). )٣(

امرؤ القیس بن ُحْجر بن عمرو الِكْندّي، من أهل نجد، من شعراء الطبقة األولى، ومن أشهر وهو:  )٤(

، والشعر والشعراء ١/٥١ : طبقات فحول الشعراءفيهـ) تقریًبا، ق. ٨٠توفي سنة ( المعلقات،شعراء 

  .٩/٩٣، واألغاني ١/١٠٧

الزاهر في معاني و ، ١٨٦ األنباري، البن األضدادو ، ١/١١١ الشعر والشعراءو ، ٣٠ هدیوانوالبیت في:  

 دیوان األدبو ، ٥ نقد الشعرو ، ١/٢٧١ شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیاتو ، ١/١٣٤ كالم الناس

   .١/٣١١ ٕایضاح شواهد اإلیضاحو ، ٣٦٥ الكتابة والشعر الصناعتینو ، ٣/٤٢٨

(َطَرَق)، والصحاح  ٥/٩٦ینظر: العین . لیالً  وَأتَْیُته هتُ ئْ جِ  :أي )،ُت منزالً َرقْ طَ (: * (َطَرْقُت)، یقال

  (َطَرَق). ٤/١٥١٣

: قالدة من ُسُیور، وربَّما جعلت العوذة التي ُتعلَّق في أعناق )، وهيالتَّمیمةُ * و(التمائم) جمع مفرده: (

بیان خرزة رقطاء  ، أوالخرز : تعلِّق علیه أمُّه التمائم، وهيواألصل في ذلك أن الصبيَّ ما دام طفًال ، الصِّ

ذه بها من العینتُْنَظُم في السیر، ثم ُیعقد في العنق. تُ  (تمَّ)، ولسان العرب  ٨/١١١. ینظر: العین عوِّ

  (تمم). ١٠/٢٥٩

ّ إذا تمَّ له َحْول، فهو ُمْحِول، أتى علیه َحْوٌل من مولده* 
(حول)،  ٣/٢٩٧. ینظر: العین َأْحَوَل الصبي

 (حول). ٥/١٥٥وتهذیب اللغة 
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  : وٕالى كم تنقسم المعرفة؟ قلت

 الرجل،ـ(: ك)لا(بـوالمعرف  ،)ىوسَ ، ومُ یدزَ ـ(أسماء األعالم: ك ،قال: إلى ستة أقسام

، )هذاـ(وأسماء اإلشارة: ك .، وفروعهنَّ )، وهوَ ، وأنتَ انَ َأـ(، وأسماء الضمائر: ك)والقاضي

هذه المعارف:  واألسماء المضافة إلى أحد .وفروعه، )الذيـ(ك ، واألسماء الموصولة:وفروعه

 نمَ  غالمُ (، و)هذا غالمُ (و ،)القاضي كتابُ (، و)مكةَ  امُ مَ حَ (، و)زیدٍ  هذا غالمُ ( :كقولك

  ، واألفعال. األسماء لمبني منعلى ا وسیأتي إن شاء اهللا القول .)نامُ غال(، و)أكرمته

  :تنبیه

 ،يَ هِ ( ):وَ هُ (وفروع  .)نَّ تُ نْ َأ ،مْ تُ نْ َأ، امَ تُ نْ َأ ،ِت نْ َأ( ):تَ نْ َأ(، وفروع )نُ حْ نَ ( ):اأنَ (فروع:  أنَّ  اعلم

 ):يذِ الَّ ( ومن فروع .)ءِ َال ؤُ ، وهَ (١)،[هاتان]انذَ ه، وهَ ذِ هَ ( ):اذَ هَ ( فروع ]٤[، ومن)نَّ هُ  ،مْ هُ  ،امَ هُ 

  .)(٢)يئِ ، والَال يتِ َال وال ،نَ یْ ، والذِ انِ تَ واللَ  ،انِ ذَ اللَ  ي،تِ الَّ (

  وأحكامها في األفعال: (٣)القول الثالث

  .ألفعالعن أقسام ا : أخبرنيقلت

  . وأمر ،، ومضارعٌ ماضٍ  :قال: أقسامها ثالثة

   وما عالمة الماضي؟ قلت:

   [من الرجز]:(٤)كما قال ابن مالك )اءالتَّ ( بوله: عالمته قَ قال

                                                             

، وحاشیة ١/٢٩٤، وهمع الهوامع ١/١٢٢زیادة الستكمال أسماء اإلشارة. ینظر: شرح األشموني  )١(

 .١/٢٠٨الصبان 

 ) ساقطة من (ب).والالئي() ٢(

 ).٣: () في (ب)٣(

، هو: أبو عبد اهللا جمال الدین  )٤(
ّ
محمد بن عبداللَّه بن عبداللَّه بن مالك، العّالمة األوحد، الطائي

 ،
ّ
نزیل دمشق، وسمع بدمشق من ُمْكَرم وأبي صادق )، هـ ٦٧٢( في الشافعي، النحوي، المتوفىالَجیَّاني

الحسن بن صّباح وأبي الحسن السَّخاوّي وغیرهم؛ وأخذ العربیة عن غیر واحد؛ وجالس بحلب ابن عمرون 

ب في معرفة وغیره، أشهر كتبه (األلفیة في النحو)، و(تسهیل الفوائد)، و(شرح تسهیل الفوائد)، و(الضر 

عدة الحافظ شرح لسان العرب)، و(الكافیة الشافیة)، و(سبك المنظوم وفك المختوم)، و(المیة األفعال)، و(
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  ْز مِ  االتَّ بِ  الِ عَ فْ األَ  يَ اضِ مَ وَ 

، أو للمخاطب (١)التاء بضمِّ  ،)قمتُ (نحو:  ،كانت للمتكلم ،تاء الفاعل :)اءالتَّ ـ(فالمراد ب

   .(٢))هندُ  المرأةُ  نعمتْ (نحو:  ،أو تاء التأنیث الساكنة ،بفتحها، أو للمخاطبة بكسرها

  قلت: وما حكم الفعل الماضي؟ 

تاء الفاعل كما   إذا اتصلت بهإالَّ  )،ىعَ سَ (، و)قامَ ـ(ا ك، أو تقدیرً ا: حكمه فتح آخره لفظً قال

ا إذا اتصل به واو الجمع فإنه یبنى على ، وأمَّ نسكَّ یُ  فإنه )نَ مْ قُ (و )انَ مْ قُ ( :نونه نحو وأ، سبق

   .)وادُ عَ قَ (، و)والُ خَ دَ ـ(ك الضمِّ 

  أم مبني؟  المضارع أهو معربٌ  : وما حكم الفعلقلت

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              

وعمدة الالفظ)، و(إیجاز التعریف)، و(شواهد التوضیح)، و(إكمال اإلعالم بمثلث الكالم)، و(تحفة 

والضاد)، وغیرها من الكتب والشروح. المودود في المقصور والممدود)، و(االعتضاد في الفرق بین الظاء 

، وتاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ٢٧٠، ٢٦٩ینظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 

  .٦/٢٣٣، واألعالم ٤/٢٣٩، ودیوان اإلسالم ٨/٣٩٠، والثقات ممن لم یقع في الكتب الستة ١٥/٢٤٩

، ٢٥، ١/٢٤، وشرح ابن عقیل ١/٢٩٣والمسالك ، وتوضیح المقاصد ٣* البیت في: ألفیة ابن مالك 

  وتمامه:

 مْ هِ فُ  رٌ مْ َأ نْ إِ  رِ مْ األَ  لَ عْ فِ  ونِ النُّ بِ           مْ سِ وَ 

 .) ساقطة من (ب)بضم التاء( )١(

أقول: لو جاء الشیخ بمثال یكون الفاعل فیه غیر مقترن بـ (ال). كقولك: (َجاَءْت ِهْنُد) لكان أفضل،  )٢(

  ألن التاء هنا تكسر اللتقاء الساكنین، فال یستطیع المتكلم أن ینطق بها ساكنة.
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  .أو نون اإلناث ،(٢)والثقیلة نونا التوكید الخفیفةا اتصلت به  إذإالَّ  (١)هو معرب: بل قال

  وما عالمته؟ قلت: 

   ).؟دٌ یْ زَ  لَ خَ دَ  لْ هَ ( :في جواب .)لْ خُ دْ یَ  مْ لَ (: كقولك ،علیه )مْ لَ (دخول  ]٥[: عالمتهقال

  قلت: كم أحرف المضارعة؟ 

  

                                                             

ذهب ف ا؛األفعال المضارعة معربة، واختلفوا في علة إعرابه على أنَّ الكوفیون و ون جمع البصریأ )١(

  لثالثة أوجه: معربةها البصریون إلى أنَّ 

االسم یكون شائًعا فیتخصص، تقول (یذهب)  الفعل المضارع یكون شائًعا فیتخصص، كما أنَّ  أحدها: أنَّ 

  عه.افیصلح للحال واالستقبال، فاختص بعد شی

فلما دخلت علیه الم  )مٌ ائِ قَ ا لَ دً یْ زَ  إنَّ (كما تقول  )مُ وْ قُ یَ ا لَ دً یْ زَ  إنَّ (تقول:  ،والثاني: أنه تدخل علیه الم االبتداء

االبتداء كما تدخل على االسم دلَّ على مشابهة بینهما، فال تدخل هذه الالم على الفعل الماضي وال على 

   .فعل األمر

في حركته  )بارِ ضَ () على وزن بُ رِ ضْ قولك (یَ كوالثالث: أنه یجري على اسم الفاعل في حركته وسكونه، 

   .وسكونه، فلما أشبه هذا الفعل االسم من هذه األوجه وجب أن یكون معرًبا كما أن االسم معرب

قلنا: قولكم یدخلها المعاني المختلفة یبطل  المعاني المختلفة واألوقات الطویلة. بدخولهاالكوفیون؛  واحتج

واألوقات (بالحروف؛ فإنها تدخلها المعاني المختلفة، فـ (أال) تصلح لالستفهام والعرض والتمني. وقولكم 

تبطل بالفعل الماضي؛ فإنه كان ینبغي أن یكون معرًبا؛ ألنه أطول من المستقبل؛ ألن المستقبل  )الطویلة

  یصیر مستقبًال، فلما لم یعرب دلَّ على أن هذا تعلیل لیس علیه تعویل.یصیر ماضًیا، والماضي ال

، واإلنصاف في مسائل الخالف ٩، واللمع في العربیة ١٤٨ -٢/١٤٦ینظر: األصول في النحو 

، واللباب في ١٥٩، ١٥٣، والتبیین عن مذاهب النحویین ٦٢، ونتائج الفكر في النحو ٤٥١ -٢/٤٤٦

، ١/٣٨٨، وشرح المفصل ٩٦، ٨٧، ومسائل خالفیة في النحو ٢٥، ٢١، ٢/٢٠علل البناء واإلعراب 

 .٢٦، ودلیل الطالبین لكالم النحویین ٢٩٤، ٢١٧، ٢١١، ٤/٢٠٨

  .)نَ بْ تُ كْ یَ ( یبنى الفعل المضارع على السكون التصاله بنون النسوة نحو: )٢(

). ینظر: نَّ بَ تُ كْ یَ نحو: ( الثقیلة). و نْ بَ تُ كْ یَ ( یبنى على الفتح التصاله بنون التوكید الخفیفة المباشرة نحو:و 

، وشرح قطر الندى ٩٣، ٩٢، وشرح شذور الذهب ١/٦٢، وأوضح المسالك ٢/٥٥٧أمالي ابن الحاجب 

 .٤٥٣، والحدود في علم النحو ١/٣٨، وشرح ابن عقیل ١/٤٤٣، ومغني اللبیب ٣٥، ١/٢٦وبل الصدى 
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 :للجمع نحو )النونـ(ف ،، ویاء، وتاء(١)، ونونهمزة :فإنه )يتِ أْ نَ ( :قال: أربعة یجمعها قولك

 ،سورة الحجر[M g h i j    k l m  L تعالى: ، وتكون للمعظم نفسه كقوله)لُ خُ دْ نَ (

جاءت للعظمة  :فقیل ،تعالى (٢)وقد اختلف في علة نون الجمع الواردة في قوله ،]٩:اآلیة

فعلى هذا یكره للملوك أن  ،ینازعه فیها، ولیس لمخلوق أن بها دسبحانه متوحِّ  (٣)تي هوال

یباشر  (٥)من لم : یجوز أن یستعمل النون كلُّ وقیل ،(٤))دُ عِ نَ  نُ حْ نَ (، و)لُ عَ فْ نَ  نُ حْ نَ (: یقولوا

نون الجمع ـألنه یخبر ب فمفسوح له فیه؛ )نُ یْ بَ ونُ  ،حُ رَ شْ نَ  نُ حْ نَ ( :ا قول العالم، وأمَّ العمل بنفسه

، )لُ خُ دْ ا َأنَ َأ( :نحو ،للمتكلم المفرد ، والهمزةهفادأمن  هفادأ، وأهل مقالته (٦)عن نفسه

 ،ا، أو مؤنثً اا مذكرً أو مجموعً  ،ا، أو مثنىأي: كان مفردً  ،اتاء للمخاطب مطلقً ، وال)كَ مُ رِ كْ أُ (و

، ا للغائبةوتكون أیضً  ،)نَ لْ خُ دْ تَ  نَّ تُ نْ ، َأونَ لُ خُ دْ م تَ تُ نْ ، َأالنِ خُ دْ ا تَ مَ تُ نْ َأ ،]٦[لُ خُ دْ تَ  تَ نْ َأ(نحو: 

، ا كان، أو مثنىالمذكر مفردً  ، والیاء للغائب)نِ َال خُ دْ تَ  انِ دَ نْ هِ ال(، و)لُ خُ دْ تَ  دُ نْ هِ ـ(كَ  (٧)والغائبتین

 (٩)، وللغائبات)ونَ لُ خُ دْ یَ  ونَ دُ یْ الزَّ (، و)نِ َال خُ دْ یَ  (٨)امَ هُ  انِ دَ یْ الزَّ (، و)لُ خُ دْ یَ  وَ هُ  دٌ یْ زَ ـ(ك ،اأو مجموعً 

   .)نَ لْ خُ دْ یَ  (١٠)اتِ دَ نْ هِ الـ(ك (٩)وللغائبات

  أهو معرب أم مبني؟  ،فعل األمرعن  : أخبرنيقلت

                                                             

 .)نون وهمزة( :) في (ب)١(

 .)اهللا تعالىكالم ( :) في (ب)٢(

 .ساقطة من (أ) )هو( )٣(

د في الكامل نقل الزركشي عن  )٤( ال ینبغي أن یستعمل ضمیر الجمع في واحد من ((: قوله الُمبرِّ

، ٢/٢٣٦)). البرهان في علوم القرآن حكم االستلزام ألنَّ ذلك ِكْبٌر وهو مختص به سبحانه ىالَمْخُلوقین عل

 ولم أجده في الكامل.

 .)ال( :) في (ب)٥(

 .)هو سبحانه( :) في (ب)٦(

 .)وللغائبتین( :) في (ب)٧(

 .) ساقطة من (ب)هما( )٨(

 .: (وللغائبات فقط)) في (ب)٩(

 ).أ( (الهندات) ساقطة من )١٠(
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  ]الرجز [من: (٢)كقول القائل ،(١): بل هو مبني على ما یجزم به مضارعهقال

  مْ هَ فْ یَ  نْ ا مَ یَ ه َأعُ ارِ ضَ مُ  هِ بِ           مْ زَ جْ ا یُ ى مَ لَ عَ  يٌّ نِ بْ مَ  رُ مْ واألَ 

  ؟ قلت: وما عالمته

  .)يدِ بُ اعْ (و ،)يدِ جُ اسْ (، و)يعِ كَ ارْ ( :نحو ،)ؤنثة المخاطبةالمیاء (قال:  عالمته أن یقبل 

  

  

                                                             

) مبني على افعل( :نحو ،فعل األمر للُمَواَجِه الُمَعرَّى عن حرف المضارعة إلى أنَّ  البصریونذهب  )١(

ألن األصل في األفعال أن تكون مبنیة، واألصل في البناء أن یكون على السكون، وٕانما أعرب  السكون؛

ما أعرب من األفعال أو بني منها على فتحة لمشابهة ما باألسماء، وال مشابهة بوجه ما بین فعل األمر 

  واألسماء؛ فكان باقًیا على أصله في البناء.

، اكِ رَ ، وتَ الِ زَ كنَ (من أسماء األفعال  )َفَعالِ (ى أن ما كان على وزن ا أجمعنا علالدلیل على أنه مبني أنّ و 

ناب عن  )اعِ نَ مَ (، و)كْ رُ اتْ (ناب عن  )اكِ رَ تَ (، و)لْ زِ انْ (ناب عن  )الِ زَ نَ ـ(؛ ألنه ناب عن فعل األمر ف)اعِ نَ ومَ 

   .)عْ نَ امْ (

، كقولهم )ِلَتْفَعلْ ( )اْفَعلْ (ألن األصل في األمر للُمَواَجِه في نحو: ؛ إلى أنه معرب مجزوم الكوفیونوذهب 

، ونس[سورة یMj i h g f e L وعلى ذلك قوله تعالى: )لیفعل(في األمر للغائب 

  ].٥٨: اآلیة

فكذلك فعل  )ال تفعل( :نحو ،فعل النهي معرب مجزوم ا أجمعنا على أنَّ ه معرب مجزوم أنَّ الدلیل على أنَّ و 

األمر ضد النهي، وهم یحملون الشيء على ضده كما یحملونه على نظیره، فكما  ألنَّ  )افعل( :األمر نحو

  أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل األمر.

اْغُز، واْرِم، (ومنهم من تمسك بأن قال: الدلیل على أنه معرب مجزوم بالم مقدرة أنك تقول في المعتل 

العلة؛ فدل  بحذف حرف )لم یخَش (، و)لم یرمِ (، و)لم یغزُ (واو والیاء واأللف كما تقول فتحذف ال )َش واخْ 

  ه مجزوم بالم مقدرة.على أنَّ 

، وشرح ٤/٢٩٣،٢٩٤, وشرح المفصل، البن یعیش ٤٤٥ -٢/٤٣٩ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف 

 .١/١٥٧شذور الذهب، للجوجري 

  . ٢٥، والتحفة الوسیمة شرح على الدرة الیتیمة ٤٥٤البیت في: الحدود في علم النحو  )٢(

 * كلمة (أیا) في التحفة (یا).
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   في الحرف :القول الرابع

   .الحرف عن عالمة أخبرني قلت:

وال  ،ة لم تقبل عالمة من عالمات االسم، وذلك أن كل كلمالعالمة هقال: عالمته عدم قبول

   .(١)فهي حرف معنى ،عالمة من عالمات الفعل

  لحرف ؟ : إلى كم ینقسم ا (٢)قلت

: إلى قسمین ]٧[فالمختص ینقسم ،قسم مختص، وقسم غیر مختصإلى قسمین:  :قال

، وغیر )نْ ، ولَ مْ لَ ـ(ك (٣)، ومختص بالفعل)ىلَ ، وعَ ىوٕالَ  ،نْ ، ومِ نْ عَ و ، يفِ ـ(مختص باألسماء ك

   .)لْ ، وبَ لْ هَ ـ(ك (٤)مختص

  مبني؟  (٦)هو معرب أمهل  ،(٥)أخبرني عن أحكامه :وقلت

  . (٧)بمعرب : بل هو مبني لیسقال

  : أخبرني عن حالة بنائه. قلت

  

                                                             

ُسمي حرًفا الستغناء االسم والفعل عنه في انعقاد الجمل؛ فصار بمنزلة األخیر، وآخر كل  والحرف )١(

  المبتدأ به والمنتهى إلیه. :شيء حرفه؛ فهو مأخوذ من الطََّرف؛ والطََّرف هو

 من الكلمة، وحرف المعنى كلمة بذاتها. وحرف الهجاء: أن حرف الهجاء جزء ،والفرق بین حرف المعنى

 .١/١١٨ینظر: اللمحة في شرح الملحة 

 هنا ساقط من (ب). ) إلىإلى كم ینقسم الحرف( :قوله )٢(

 .)باألفعال( :في (ب) )٣(

 .)المختص( :) في (ب)٤(

 .)حكمه( :(ب)) في ٥(

 كذا في النسختین، والصواب (أو). )٦(

، ١/٦٣، وأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ١/٢٠٣الحروف كلها مبنیة في: األصول في النحو  )٧(

 .  ١/١٨٨وفتح البریة في شرح نظم اآلجرومیة 
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، ولكن جاء بعضه مبني على األصل في المبنى أن یكون على السكون (١)صلاأل :قال

 (٢)، وبعضه على الفتح، وغیر ذلك)مْ عَ نَ ، و مْ ، ولَ نْ ، ولكِ لْ وبَ  ،لْ ، وهَ ي، وفِ نْ ، ومِ نْ عَ ـ(ك

وبعضه على الكسر  ،)ذُ نْ مُ ـ(، وبعضه على الضم ك)(٤)فَ وْ وسَ  ،بَّ ، ورُ وأخواتها نَّ إ((٣)كـ

  ، واهللا أعلم.(٥))احق� ( :بمعنى :، وقیل)عمْ نَ ( :، وهي حرف جواب بمعنى)رِ یْ جَ ـ(ك

                                                             

  في (أ): (أما األصل). )١(

 النسختین، فرجحت أن تكون زائدة.أقول: إنما لم ُأثبت (أما) لخلوِّ جوابها من الفاء في 

مشبهة للفعل الواجب, أال ترى أن ألنها أقول: إنما خالفت هذه الحروف األصل وبنیت على الفتح،  )٢(

تدخل على المبتدأ والخبر  (إنَّ وأخواتها) الفعل الماضي كله مبني على الفتح, فهذه األحرف الخمسة

, )ألنَّ زیًدا األسد(, و)لعل بكًرا منطلق(, و)إن زیًدا أخوك(فتنصب ما كان مبتدأ, وترفع الخبر فتقول: 

، ١/٢٣٠). ینظر: األصول في النحو ضرب زیًدا رجل(فإّن: تشبه من األفعال ما قدم مفعوله نحو: 

 .١/١٢٢وأسرار العربیة 

 الكاف زیادة مني لیتوافق مع السابق والالحق. )٣(

 من (ب).(سوف) زیادة ) ٤(

  .الراء وفتحها، والكسر أشهربكسر : جیر )٥(

  .)احقً ( :. ومنهم من قال: إنها اسم بمعنى)عمنَ ( :خالف: منهم من قال: إنها حرف جواب بمعنى فیها 

 )جیر(، ألن كل موضع وقعت فیه )احقً ( :، ال اسم بمعنى)عمنَ ( :حرف بمعنى )جیر(قال ابن مالك: 

 )عمنَ ـ(فإلحاقها ب )،احقً (یصلح أن تقع فیه  )عمنَ (ولیس كل موضع وقعت فیه  )،عمنَ (یصلح أن تقع فیه 

ألعربت، االسمیة في  )احقً (ولذلك بنیت. ولو وافقت  ،ا، واستعماًال لفظً  )عمنَ ـ(ا با فإن لها شبهً وأیضً  ،أولى

لم یعطف علیها في قول بعض  )نعم( :ولو لم تكن بمعنى ،كذلك )احقً (ولجاز أن یصحبها الالم، كما أن 

  :الطائیین

  ِبَأْحَسِن ِإْیَفاٍء وأْنَجِز َمْوِعدِ           ًما ال آِلًفا َجْیِر َأْو َنَعمْ َكرَ  َأَبى

  بها، في قول طفیل الغنوي: )نعم(ولم تؤكد 

  وُقْلَن َعَلى الَبْرِدّي أّوُل َمْشرب          َأَجل َجْیِر ِإْن َكاَنْت ِرَواًء َأَساِفُلهْ 

  وال قوبل بها، في قول الراجز:

  َتْصُدُق (َال) ِإَذا َتُقوُل َجْیرِ           ُقوُل (َال) اْبَنُة الُعَجْیرِإَذًا تَ 

  فهذا تقابل ظاهر. ومثله في التقریر قول الكمیت:

  َیْرُجوَن َعْفِوي وَال َیْخُشوَن َباِدَرِتي          َال َجْیَر َال َجْیَر والِغْرَباُن َلْم َتِشِب 
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  واألسماء في المبني من األفعال :القول الخامس

  ه كالحرف؟ ؤ فعال هل یكون بنااأل المبني من : أخبرني عنقلت

   .مضارعه به ، أو ما یجزمالفتحوهو  :على حالتین البناء في األفعال إالال یكون  :قال

، إذا لم تتصل به تاء الفاعل، أو نونه (١)ا سبقفأما المبني على الفتح فهو الفعل الماضي كم

[من  :(٣)الراجز كقول ،الثقیلةأو  ،نون التوكید الخفیفة ذا اتصلت بهإ ]٨[المضارع (٢)فعلالو 

  الرجز]

  ارَ اشِ بَ  ونٍ نُ بِ  اءَ ه جَ دَ یْ كِ أْ تَ           ىرَ ا تَ عً ارِ ضَ مُ  حِ تْ ى الفَ لَ عَ  نِ وابْ 

، والفعل الذي لم یتصل بآخره شيء ا المبني على السكون فهو: فعل األمر الصحیحوأمَّ 

  [من الرجز] :(٤)كقوله ،المضارع إذا اتصلت به نون النسوة

  ونِ كُ ى السُّ لَ عَ  نِ ابْ فَ  ةٍ وَ سْ نِ لِ           ونِ نُ  بِ َال صِ تَّ مُ  نْ كُ یَ  نْ وإٍ 

  أخبرني عن المبني من األسماء.  :قلت

                                                                                                                                                                                              

بتنوینه،  )جیر(أي: سرعة غضبي. واحتج من أثبت اسمیة  ،درتيأي: ال یثبت مرجوهم، نعم تلحقهم با 

  في قول الشاعر:

  ِإنَّه. ،َفُقْلُت: َجْیَر          َأِسي، ِإنَِّني ِمْن َذاكَ  ،َأَسْیتَ  :وَقاِئَلةً 

، فحذف )نعم(بإن التي بمعنى  )جیر(أراد توكید  هویحتمل أن یكون قائل ،ه فعل مضطروال حجة فیه، ألنَّ 

وهو ال یختص  ،، وخفف ویحتمل أن یكون شبه آخر النصف بآخر البیت، فنون تنوین الترنمهمزتها

  باألسماء، بل یلحق الفعل والحرف.

، ینظر: المقدمة الجزولیة في وهو أقرب من الذي قبله ،ن إلى هذا االحتمال الثانيو قلت: أشار الشلوبی

، ومغني اللبیب ٤٣٥، ٤٣٤، ١/٤٣٣الداني ، والجنى ٢/٨٨٥، وشرح الكافیة الشافیة ٣٢٣النحو 

 .٣/١١٨، وحاشیة الصبان ٣٤٧، ٢/٣٤٦، ١/٤٧، وشرح األشموني ١/١٦٢،١٦٣

 .٧٣ینظر: القول الثالث في األفعال وأحكامها  )١(

 .)وفعل( :)أ) في (٢(

 .٢٤ مة شرح على الدرة الیتیمةیالتحفة الوس بیت من منظومة الدرة الیتیمة في:) ٣(

 .٢٤ مة شرح على الدرة الیتیمةیالتحفة الوس بیت من منظومة الدرة الیتیمة في: )٤(



٨١ 
 

 :بمعنى )انَ تَّ ، وشَ فَ یْ وكَ  ،انَ یَّ ، وَأنَ یْ َأـ(من األسماء فبعضه یبنى على الفتح ك ا المبنيقال: أمَّ 

 ،كْ رِ دْ أو ، لْ زِ انْ  :بمعنى ،)راِب وضَ  ،اكِ رَ ، ودَ الِ زَ نَ ( و:نح ،على الكسر (١)یبنى وبعضه، افترقَ 

، وهو ظرف زمان )سِ مْ َأ( :، ونحوأعالم أسماء ،(٢))اشِ قَ ، ورَ امِ طَ ، وقَ امِ ذَ حَ ( :وونح ،بْ رِ واضْ 

، (٣)مْ كَ ( :نحو ،، وبعضه مبني على السكون)ءِ َال ؤُ ، وهَ هِ ذِ هَ ـ(ك :وكأسماء اإلشارة إذا لم یصغر،

، )دُ عْ وبَ  ،لُ بْ ، وقَ طُّ وقَ  ،ثُ یْ وحَ  ،نُ حْ نَ ـ(مبني على الضم ك ومنه ،)(٤)يتِ ال، والَّ يتِ ي، والَّ ذِ ، والَّ نْ مَ و 

  .(٧)]٩[قطعتا عن اإلضافة (٦)إذا (٥)وأخواتهما

                                                             

 .)مبني( :) في (ب)١(

  من الشواهد على هذه الكلمات عند العرب )٢(

   قال ُلَجیم ْبُن َصْعب: 

  .امِ ذَ فِإن القوَل َما َقاَلْت حَ           اِم فصدِّقوهاِإذا َقاَلْت َحذَ 

   وقال اْمُرُؤ اْلَقْیِس:

  .تُْبدي َلَك النْحَر والّلبَّاِت والِجیدا          اِش، وَأصحابي َعَلى َعَجلٍ َقاَمْت َرقَ 

   وقال النابغة:

  .ا ِبالتَِّحیَِّة والكالمِ وِضن�           امِ َأتاركًة َتَدلَُّلها َقطَ 

ولسان العرب (رقش)،  ٣/١٠٠٧(حذم)، والصحاح  ٤/٢٧٤(حذم)،  وتهذیب اللغة  ٣/٢٠٤ینظر: العین 

 (حذم، رقش، قطم). ١٢/٤٨٩، ١١٩/ ١٢، ٦/٣٠٦

 من (ب). (كم) زیادة) ٣(

 .) ساقطة من (ب)والالتي( )٤(

أنَّها حدود  :أحدهما: وبقیَّة الجهات السِّت غایات وفیه وجهان )،وتحتُ  ،وفوقُ  ،وبعدُ  ،قبلُ ( :ُیسمى )٥(

أنَّ تمام الكالم یحصل بالمضاف إلیه  :والثَّاِني. بمعناهاّمیت وغایة الشَّيء آخره فسُ  ،ونهایات لما تحیط به

   .فإذا قطعا عنه صارت هي آخرا وغایة نائبة عن غیرها ،بعدها

 نْ ، ومِ نَ وْ ودُ  ،هي: (َفْوَق، وَتْحَت، وَأَماَم، وُقّداَم، وَخْلَف، ووراَء، وِتْلقاَء، وِتجاَه، وِحذاَء، وِحذةَ ، و الجهاتو 

، ١/٤٢٦المفصل، البن یعیش  شرح، و ٢/٨٣، واللباب ١/٢١٠عة اإلعراب المفصل في صن ) في:لٍ عَ 

، ١/٢٢٩، وشرح قطر الندى ١/٣٠١، وشرح شذور الذهب ١/٢٨٢، واللمحة في شرح الملحة ٢/١٣٩

 .١/٣٩، وشرح األزهریة ١/٤٨٧وشرح األشموني 

 .)إن( :) في (ب)٦(

  ذكر النحویون للغایات أربع حاالت وهي: )٧(
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  .: أخبرني عن أنواع اإلعرابقلت

   .، والجزمُ ، والجرُّ ، والنصبُ اإلعراب أربعة: الرفعُ  قال: أنواع

 فالرفع ،بالكسرة، والجزم بالسكون والجر ،في األصل بالضمة، والنصب بالفتحةفالرفع 

 نْ ا لَ دً یْ زَ  نَّ إِ (، و)مُ وْ قُ یَ  دٌ یْ زَ (نحو:  ،والفعل المضارع، (١)الظاهر موالنصب یشتركان في االس

 لمْ (نحو:  ،، والجزم یختص بالفعل المضارع)بزیدٍ  مررتُ ـ(ك ،والجر یختص باألسماء ،)مَ وْ قُ یَ 

  .)دٌ یْ زَ  مْ قُ یَ 

  (٢)األسماء الخمسة فیما یعرب بالنیابة من :القول السادس

و ، وذُ كَ وْ وفُ  ،وكَ مُ ، وحَ وكَ خُ ، وَأوكَ بُ َأ( :، وهي(٣)عن حكم األسماء الخمسة قلت: أخبرني

  . )الٍ مَ 

  

                                                                                                                                                                                              

أن یصرح بالمضاف إلیه، نحو: (ِجْئُتَك َبْعَد / َقْبَل الظُّْهِر)، فـ(قبل، وبعد) منصوبان على  -١

 ].٧٠[سورة التوبة، اآلیة:  MI H G F E DLالظرفیة. ونحو: 

ن، -٢ كقوله:  أن یحذف المضاف إلیه وینوى ثبوت لفظه. فتكون معربًة على األصل لكن ال ُتَنوَّ

 َمْوَلى َقَراَبًة) أي: ومن قبل ذلك. (َوِمْن َقْبِل َناَدى ُكلُّ 

نان ألنهما  -٣ َأن یحذف المضاف إلیه، فیعربان نصًبا على الظرفیة وخفًضا بـ(من) ولكنهما ُیَنوَّ

 اسمان تامات كسائر النكرات، نحو: (من قبٍل ومن بعٍد)، و(قبًال وبعًدا).

 ).دُ عْ بَ  نْ َومِ  لُ بْ قَ  نْ مِ  اْألَمرُ  هللاِ یحذف المضاف إلیه وُیْنَوى معناه، وتكون مبنیة على الضم، نحو: ( -٤

، ٢١٠، والمفصل في صنعة اإلعراب ٢/١٤٢، واألصول في النحو ١٧٦ - ٣/١٧٤ینظر: المقتضب 

 .٣/١٠٤وشرح المفصل 

 .) زیادة من (ب)الظاهر( )١(

 .) ساقطة من (ب)الخمسة( )٢(

، ٢/٩، والخصائص ٥٠ذكر جماعة من النحویین أنَّها ستة أسماء بزیادة (هن). ینظر: علل النحو  )٣(

، ٥٨، وأسرار العربیة ٣٣، والمفصل في صنعة اإلعراب ١٥، وملحة اإلعراب ١٨واللمع في العربیة 

، ١٠٨حو ، ومسائل خالفیة في الن٤٦، والمقدمة الجزولیة في النحو ١/١٧واإلنصاف في مسائل الخالف 

 .٢١واأللغاز النحویة، الطراز في األلغاز 
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، ولم (٤)ثنَّ ، ولم تُ (٣)رصغَّ ، ولم تُ (٢)إذا أضیفت إلى غیر یاء النفس (١)ا: أما حكمهقال

ر بالیاء وتج، نائبة عن الفتحةباأللف  ، وتنصبإنها ترفع بالواو نائبة عن الضمةف ؛(٥)جمعتُ 

، الواو، وبفتحة مقدرة على األلف : هي معربة بضمة مقدرة علىوقیل .نائبة عن الكسرة

  أعلم. ]١٠[واهللا .(٦)رة على الیاء، واألول هو المشهوروبكسرة مقد

                                                             

ال تجري جمیع هذه األحكام على (ذو)، إذ إنها ال تضاف إلى یاء المتكلم وال تصغر، واشتهر عند  )١(

 النحویین إجراء هذه األحكام على (أبو، وأخو، وحمو)، ینظر: المصادر أنفسها.

)، إذا أضیفت هذه األسماء إلى یاء المتكلم أُ  )٢(
ْ
 وَحِمي

ْ
 وَأِخي

ْ
عربت بالحركات المقدرة، كقولك: (َجاَء َأِبي

). ینظر: المفصل في صنعة اإلعراب 
ْ
 وَحِمي

ْ
 وَأِخي

ْ
)، و(َسلَّْمُت َعَلى َأِبي

ْ
 وَحِمي

ْ
 وَأِخي

ْ
، ١٤٠و(َرَأْیُت َأِبي

 ، وهمع الهوامع٤٧، وشرح قطر الندى ٣/٢٨٤، وشرح التسهیل، البن مالك ٢/٢١٤وشرح المفصل 

 .٢/٤٢٥، ١/١١٠، وحاشیة الصبان ٢/٥٣٥

. ینظر: (هذا ُأَخیُّك، ورأیت ُأَخیَّك، ومررت بُأَخیَِّك) :ُأعربت بالحركات مثل هذه األسماء إذا ُصغِّرت )٣(

 .١/١٨٨، وشرح شذور الذهب، للجوجري ١/٥٣شرح ابن عقیل 

 اءَ جَ ـ(، كوجر�ا اا، وبالیاء نصبً رفعً باأللف  مثناة، فإنها تعرب إعراب المثنى هذه األسماء إذا جاءت )٤(

، وشرح شذور الذهب، للجوجري ١/٥٣، وَرَأْیُت َأَبَوْین، وَمَرْرُت ِبَأَبَوْین). ینظر: شرح ابن عقیل انوَ بَ َأ

١/١٨٨. 

` M a  بحركات ظاهرة، قال اهللا تعالى: :عربت إعراب الجمع، أيا أُ جمعً  هذه األسماء إن كانت )٥(

c bL ٢٣: ، اآلیةلرعد[سورة ا[ :وقال ،MÐ Ï ÎL سورة ا]وقال:]٢٢: ، اآلیةلزخرف ، 

M® ¬ «L ینظر: شرح ابن  فأعربها بالحركات الظاهرة. ]،٧٦: ، اآلیةلشعراء[سورة ا

 .١/١٨٨، وشرح شذور الذهب، للجوجري ١/٥٣عقیل 

على سبعة  وهنوك)، وُذو مالٍ  ،وُفوك ،وَحموك ،وَأخوك ،َأبوك( :اختلفوا في األسماء السّتة وهي )٦(

  مذاهب:

  األول: قول سیبویه وهي أن حروف المد فیها حروف إعراب، واإلعراب مقدر علیها.

  والثاني: قول أبي الحسن األخفش أنَّ حروف المد دوالٌّ على اإلعراب فقط.

 أن قبلها ِإعراب.
ّ
  والثالث: قول الجرمي

یاِدّي: أن هذه الحر  :والرابع   وف إعراب.قول قطرب وأبي إسحاق الزِّ

: أن هذه الحروف ناشئة عن إشباع الحركات، واإلعراب قبلها.   والخامس: قول الماِزِنيِّ

حروف اإلعراب ودوالُّ على اإلعراب، ولیس  :والسادس: قول أبي علي وأصحابه: أن هذه الحروف هي

  فیها إعراب مقدر.
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   (١)في تثنیة األسماء: القول السابع

، ومن والمؤنث فیهما المذكر ویشترك ،سم الدال على مسمیین متفقي اللفظاال هو: (٢)المثنى

فلیسا  .)انِ بَ هَ ذْ ویَ  ،انِ مَ وْ قُ یَ (فأما قولك:  ،(٣)، وال حرفوال تدخل على فعل ،ومن ال یعقل یعقل

  بل هي اسم.  ،ثبوتها في كل حالبدلیل  ،، وال األلف فیهما ألف تثنیة)یقوم، ویذهب( :بتثنیة

  . خبرني عن حكمه، والملحق به: أقلت

وینصب ویجر بالیاء نائبة عن الفتحة  ،نائبة عن الضمةه أن یرفع باأللف : حكمقال

به،  ، وكذا حكم الملحق)نِ یْ دَ یْ بالزَّ  تُ رْ رَ مَ (، و)نیْ دَ یْ الزَّ  تُ یْ أَرَ (، و)اندَ یْ الزَّ  اءَ جَ ( :نحو ،ةوالكسر 

، )اندَ یْ الزَّ  تُ یْ أَرَ (و ،)اندَ یْ الزَّ  اءَ جَ ( :، وهو أنه یعرب باأللف مطلقا نحووفیه لغة أخرى

  . (٤)وهذه لغة بني أسد ،)اندَ یْ بالزَّ  تُ رْ رَ مَ (و

                                                                                                                                                                                              

  ات ما قبلها.الفّراء: وهي أنها معربة من مكانین، حروف المد وحرك لقو  :والسابع

، واللباب في علل البناء واإلعراب ١٩٤ -١/١٩٣، والتبیین عن مذاهب النحویین ١/١٧ینظر: اإلنصاف 

 .١٣٨ - ١/١٣٥، وهمع الهوامع ٩٤ - ١/٩٠

 .)التثنیة( :) في (ب)١(

 .)االسم المثنى( :) في (ب)٢(

كقولك:  ،للتجرید وعطف مثله علیه ى: هو االسم الدال على اثنین في زیادة في آخره صالحةالمثنَّ  )٣(

ینظر: توضیح المقاصد  رجل ورجل).(و )(زید وزید :فإنه یصلح فیهما ذلك نحو ،رجالن)(و )،(زیدان

، والتحفة الوسیمة ١٩١، وشرح شذور الذهب، للجوجري ٤٥٩، والحدود في علم النحو ١/٣٢٣والمسالك 

 .٣/٩، والشرح المختصر على نظم اآلجرومیة ١٩شرح على الدرة الیتیمة 

عب. لم أجد في مصادري من ینسب هذه اللغة إلى بني أسد، وٕانما اشتهرت في بني الحارث بن ك )٤(

، والمصنف ٢/٤٠٨، ١/١١٣، ومعاني القرآن، لألخفش ٢/١٨٤، ١/١٠٦ینظر: معاني القرآن، للفراء 

، وزاد غیرهم في نسبها، فنسبت إلى: كنانة. ٣/٣٦٣، ومعاني القرآن وٕاعرابه ١/٢٠٣في شرح التصریف 

، وخثعم (أنن) ١٣/٣١، ولسان العرب ٣/٣٦٢، ومعاني القرآن وٕاعرابه ١/٣٣٤ینظر: غریب الحدیث 

، وشرح التسهیل، ٧/١١٠، ٦/٢٥٥وزبید وأهل تلك الناحیة وبني الهجیم ومراد (ینظر: البحر المحیط 

). ١٤للمرادي)، وبني العنبر من تمیم وبكر بن وائل وهمدان وعذرة وبعض ربیعة (ینظر: تحفة األحباب 

لهجي في الكتب النحویة وینظر تفصیل القول في هذه اللغة وعلتها ونسبتها وشواهدها في: الدرس ال

 .٢٥٤-٢٤٩والصرفیة 
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  ني بالملحق بالمثنى ما هو؟: أخبر قلت

فال  ،؛ ألنهما ال مفرد لهما)اثنان، واثنتان(، و(١)إذا أضیفا إلى مضمر ،)اتَ لْ ، وكِ َال كِ ( :هو قال

                                                                              .]١١[واهللا أعلم .؛ ألنه لم یرد ذلك عن العرب)اثنَ (تقول: 

  في جمع المذكر السالم :القول الثامن

  م.الجمع المذكر السال عن حدِّ  أخبرني :(٢)قلت له

 ،(٧)لتركیب، ومن ا(٦)من تاء التأنیث (٥)اخالیً  ،(٤)عاقل ،(٣)ا لمذكرجمعً  :ه أن یكونقال: حدُّ 

 تُ یْ أَرَ (، و)ونَ دُ یْ الزَّ  اءَ جَ ( :ویجر بالیاء نحو فهذا حكمه أن یرفع بالواو، وینصب ،(٧)لتركیبا

، والواو )التسعین(إلى  )العشرون(، وهو ، وكذا الملحق به)نَ یْ دِ یْ بالزَّ  تُ رْ رَ مَ (و ،)نَ یْ دِ یْ الزَّ 

  .)وننُ ، والسِّ ونیُ لِّ وعِ  ،ونضُ رْ َأ(، والمبفتح ال )ونمُ الَ عَ (

                                                             

وٕانما جعال مع المضمر كالمثنى، ، لزمتهما األلف، وُأعربا بالحركات مقدرة فإن ُأضیفا إلى مظهر )١(

 .١٩٣. ینظر: شرح شذور الذهب، للجوجري مقدرةالومع الظاهر بالحركات 

 .) ساقطة من (ب)له( )٢(

أقول: لو قال الشیخ: (لعلم مذكر) لكان أصح، ألنه سیذكر بعد قلیل شروط الصیاغة من الصفة،  )٣(

فضًال عن ذلك فال یجوز أن نقول (رجلون) في (رجل)؛ ألنه لیس علًما، وال تجوز صیاغته في العلم 

رح الملحة ، واللمحة في ش٤٠ینظر: الكافیة في علم النحو  المؤنث فال یقال: (زینبون) جمع (زینب)،

 .٨١، وشذا العرف في فن الصرف ١/٣٣١، وتوضیح المقاصد والمسالك ١/١٩٣

، واللمحة ٤٠، ینظر: الكافیة في علم النحو ، لعدم العقل)الحقون(عَلم لفرس:  )الحق( في یقال الف )٤(

 .٨١، وشذا العرف في فن الصرف ١/٣٣١، وتوضیح المقاصد والمسالك ١/١٩٣في شرح الملحة 

 .)خالٍ ( :(ب)) في ٥(

  قوله (إلى قسمین جمع قلة وله أربعة أوزان) إلى هنا سقط من (ب). )٦(

، واللمحة في شرح الملحة ٤٠ینظر: الكافیة في علم النحو  ، لوجود التاء،)َطْلحة: طْلحتون( في یقال الف

 .٨١، وشذا العرف في فن الصرف ١/٣٣١، وتوضیح المقاصد والمسالك ١/١٩٣

، واللمحة في ٤٠، ینظر: الكافیة في علم النحو ، لوجود التركیب)سیبویه: ِسْیَبَوْیُهون( في یقال الف )٧(

 .٨١، وشذا العرف في فن الصرف ١/٣٣١، وتوضیح المقاصد والمسالك ١/١٩٣شرح الملحة 
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 ،(١)صفة لمذكر :ا أن تكون، وشروطهكذلك مع استكمال شروطهاا فحكمها الصفة وأمَّ 

 نْ َال عْ فَ (، وال من باب (٤))ءْ َال عْ فَ  لْ عَ فْ َأ(لیست من باب  ،(٣)من تاء التأنیث خالٍ  ،(٢)عاقل

 فتقول: ،)داجِ سَ ـ(والمستكملة للشروط ك ،(٧)والمؤنث ، وال مما یستوي فیه المذكر(٦))(٥)ىلَ عْ فَ 

  .)ینَ اجدِ وسَ  ،ونَ دُ اجِ سَ ( فتقول:

  والجمع في حالتي النصب، والجر. المثنى: أخبرني عن الفرق بین نوني قلت

، ونون الجمع مفتوحة، وما قبل نون المثنى مفتوح ،نون المثنى مكسورة نَّ فرق بینهما َأ: القال

  .(٨)رنون الجمع مكسو  قبل ]١٢[وما

  في جمع التكسیر :القول التاسع

  ؟جمع تكسیر سمي مَ لِ  ،قلت: أخبرني عن جمع التكسیر

                                                             

شرح ، و ١/٦٢ ابن عقیلشرح ینظر: ، حائضون)؛ ألنها صفة لمؤنث، ضائِ حَ یقال في (فال ) ١(

 .١/٩٥ي األشمون

 ابن عقیلشرح ینظر: : صفة فرس، سابقون)؛ ألنها صفة لمذكر غیر عاقل، قابِ سَ فال یقال في () ٢(

 .١/٩٥ي األشمونشرح ، و ١/٦٢

متون،مةعالَّ فال یقال في () ٣(  ابن عقیلشرح ینظر:  ،، نسَّابتون)؛ ألن فیه تاء التأنیثابةسَّ ونَ  ، عالَّ

 .١/٩٥ي األشمونشرح ، و ١/٦٢

شرح ، و ١/٦٢ ابن عقیلشرح ینظر: ،  ءَال عْ ل فَ عَ فْ َأ ، أحمرون)؛ ألنه على وزنرمَ حْ َأفال یقال في () ٤(

 .١/٩٥ي األشمون

، ١/٥٩، شرح األشموني ١/٦٢في (أ) و(ب): (فعالء)، والصواب (ُفْعَلى)، ینظر: شرح ابن عقیل  )٥(

 .١/١٢١حاشیة الصبان 

ابن شرح ینظر:  ،)ىرَ كْ سُ (لى ؛ فإن مؤنثه عْ ن فُ َال عْ من باب فَ  ، سكرانون)؛ ألنهانرَ كْ سَ فال یقال في () ٦(

 .١/٩٥ي األشمونشرح ، و ١/٦٢ عقیل

، جریحون)؛ ألنه مما یستوي فیه الوصف به المذكر یحرِ وجَ  ، صبورون،وربُ صَ فال یقال في ( )٧(

، ١/٦٢ ابن عقیلشرح ینظر:  .)حٌ یْ رِ وجَ  ورٌ بُ صَ  أةٌ رَ امْ (، و)حٌ یْ رِ وجَ  ورٌ بُ صَ  لٌ جُ رَ (فإنه یقال فیه:  والمؤنث،

 .١/٩٥ي األشمونشرح و 

أقول: لو قال الشیخ: (ما قبل یاء المثنى ... ویاء الجمع) لكان صواًبا، ألن ما قبل النون حرف  )٨(

 اإلعراب وهو الیاء.
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ا وهو إمَّ  ،إذا صیغ مرة أخرى )اءُ نَ اإلِ  رَ سَّ كَ تَ (مأخوذ من  ،(١)قال: ألنه لم یسلم فیه بناء مفرده

، ا بتغییر حركةمَّ إ ، و )الٍ بَ ، وجِ لٍ بَ جَ (، و)الٍ جَ ، ورِ لٍ جُ رَ ـ(ك وزیادة أن یتكسر بتغییر حركة

، )فٍ قُ ،  وسُ فٍ قْ سَ ـ(ك ،حركة فقط بتغییرا مَّ إ و  ،)لٍ سُ ، ورُ ولٍ سُ رَ (، و)ٍب تُ ، وكُ اٍب تَ كِ ـ(ك ونقصان

  .)نٍ هُ ، ورُ نٍ هْ رَ (،  و)دٍ سْ ،  وأُ دٍ سَ َأ(و

  ؟ إلى كم ینقسم قلت:

[من  :(٣)فقال (٢)ا ابن مالك في خالصتهأربعة أوزان جمعه ، ولهإلى قسمین: جمع قلة :قال

  [من الرجز]

  ُجموُع ِقلَّهْ أفعاٌل  تَ ُثمَّ           أفِعلٌة َأْفُعُل ثم ِفْعَلهْ 

 :، ومثال)رحُ بْ وَأر حْ بَ (، و)لجُ رْ وَأل جْ رِ ( :)لعُ فْ َأ( :، ومثال)ةحَ لِ سْ أَو الح سِ ( :)ةلَ عِ فْ َأ( :فمثال

، ، وما عدا ذلك جموع كثرة)اسرَ فْ وَأ (٤)فرس( :)العَ فْ َأ( :ومثال ،)ةیَ بْ وصِ  يٌّ بِ صَ ( :)ةلَ عْ فِ (

  ا عن ذكر بعضها خوف اإلطالة.ونضرب صفحً 

  السالم في جمع المؤنث :العاشرالقول 

  .]١٣[جمع المؤنث السالم قلت: أخبرني عن حدِّ 

                                                             

وربما اجتمع ذلك ، ما تغیر فیه بناء الواحد من زیادة أو نقصان أو تغییر حركة هو: جمع التكسیر )١(

، والمقدمة ١/٤٧ینظر: األصول في النحو  ا.وربما جاء بعض ذلك في النیة ال لفظً  ،واحدةفي كلمة 

 .١/٢٠٦، واللمحة في شرح الملحة ٢١الجزولیة في النحو 

  .)في بیته في الخالصة( :) في (ب)٢(

والخالصة: هي المنظومة النحویة المشهورة باسم (ألفیة ابن مالك): ((وهي نظم فرید استخلصه من 

 ، وعلیها شروح كثیرة.١/١٥أرجوزته الكبرى (الكافیة الشافیة) )). المقاصد الشافیة 

، وشرح ابن عقیل ٣/١٣٧٨، وتوضیح المقاصد والمسالك ٦٥البیت البن مالك في: ألفیة ابن مالك  )٣(

٤/١١٤ .  

، ٣/١٣٧٨* في (أ)، و(ب): (ثم) في العجز، والصواب (ُثمََّت)، ینظر: توضیح المقاصد والمسالك 

 .٧/٤٢٤، وخزانة األدب ٢/٥٢٠، وشرح التصریح على التوضیح ٤/١١٤وشرح ابن عقیل 

 .في (أ) مكررة كلمة (فرس) وردت) ٤(
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: (٢)تقول ،)ةشَ ائِ ، وعَ ةشَ ائِ ة، وعَ شَ ائِ عَ ـ(ك، (١)وتاء مزیدتین للتأنیث ه ما جمع بألف: حدُّ قال

  .(٣))اتمَ لِ سْ مُ  ): (ةمَ لِ سْ مُ (وجمع  ،)اتشَ ائِ عَ (

  وما ُألحق به. : أخبرني عن حكمه هوتقل

ویجر ، وینصب )اتُ مَ لِ سْ المُ  اءَ جَ (نحو:  ،بالضمة الظاهرة وما ُألحق به أن یرفعقال: حكمه 

   .فنابت فیه الكسرة عن الفتحة ،)اِت مَ لِ سْ بالمُ  تُ رْ رَ مَ (، و)اِت مَ لِ سْ المُ  تُ یْ أَرَ ( نحو: ،بالكسرة

  كحكمه؟ (٤)هل حكمها ،)اتوَ مْ َأ(و ،)اتوَ قْ َأ(، و)اتیَ بْ َأ(، و)اةضَ قُ (خبرني عن : أقلت

، )اتوَ قْ َأ( :والتاء في ،بل هي منقلبة عن یاء ،لیست بزائدة )اةضَ قُ ( األلف في ؛ ألنَّ ال :الق

 واهللا أعلم، ،الظاهرة فهذه معربة بالحركات ،لوجودها في المفرد ؛أصلیة )اتوَ مْ َأ(، و)اتیَ بْ َأ(و

  .وبه التوفیق

  فیما ال ینصرف من األسماء :الحادي عشر القول

  أخبرني عن االسم الذي ال ینصرف ما حكمه؟قلت: 

   ؛ وذلك(٥)ویزال منه التنوین؛ لشبهه بالفعل ،وینصب ویجر بالفتحة قال: حكمه یرفع بالضمة،

                                                             

 . )قال هو ما جمع باأللف والتاء المزیدتین للتأنیث( :) في (ب)١(

 .)فتقول( :) في (ب)٢(

، وملحة ١/٨٩، والمفتاح في الصرف ٢٥٨، وشرح التصریف، للثمانیني ٢١ینظر: اللمع في العربیة  )٣(

، والحدود في علم ١/٣٣٩، وتوضیح المقاصد والمسالك ١/٢٠١، واللمحة في شرح الملحة ٢١اإلعراب 

 .١٤، وشرح األزهریة ٤٥٧النحو 

 .)حكمه( :) في (ب)٤(

جر وال تنوین، ألنه مضارع عندهم للفعل، والفعل ال جر فیه وال الذي ال ینصرف ال یدخله االسم  )٥(

وجر ما ال ینصرف كنصبه، كما أن نصب الفعل كجزمه، والجر في األسماء نظیر الجزم في  ،تنوین

 ،ألن الجر یخص األسماء والجزم یخص األفعال، وٕانما منع ما ال ینصرف الصرف لشبهه بالفعل ؛الفعل

 بین وألحق التنوین ما لم یشبه الفعل، لیكون لحاق التنوین فصًال  .أشبه االسم كما أعرب من األفعال ما

األسماء تستحق التنوین لو لم تشبه  ما ینصرف وما ال ینصرف، فصار لالسم أصالن، أحدهما: أنَّ 

ا قدر حدوث الفعل ألحق التنوین لبعض األسماء، فصار هذا األصل  ؛الفعل ألنه زیادة ال یحتاج إلیها، فلمَّ

ینظر: األصول  ني، وهو لحاق التَّنوین في االستعمال، ألن األصل المستحق لما قبل حدوث الفعل.االث
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أحدهما ترجع إلى  :علتان من علل تسع ]١٤[االسم الذي ال ینصرف ما كان فیه (١)ألن

سم من الصرف ما كان فیه اال فیمنع ،علة تقوم مقام علتینو ، أواألخرى إلى المعنى ،ظاللف

 (٢)ووزن الفعلأو الوصفیة  ]، ٣: ، اآلیةلنساء[سورة ا M ` a cb  Lـوالعدل ك الوصفیة

، انرَ كْ سَ ـ(ك (٣)والنونالوصفیة وزیادة األلف  ، أو)دوَ سْ وَأ ،ضیَ بْ ، وَأرفَ صْ ، وَأرضَ خْ ، وَأرمَ حْ َأـ(ك

  ، رامِ عَ (معدول عن  )(٦)لحَ ، وزُ (٥)رفَ ، وزُ رمَ عُ ـ(ك والعدل، أو العلمیة )(٤)انَعْطشَ ، و انبَ ضْ وغَ 

  

                                                                                                                                                                                              

، وعلل النحو ٤٠، ٣/٥، والتعلیقة على كتاب سیبویه ٢٦٩، وعمدة الكتاب ٢/٧٩، ١/٤٦في النحو 

٤٥٦. 

 .)إن( :) في (ب)١(

أقول: إنما یجري هذا الشرط على كل وصف على وزن (َأْفَعل) مؤنثه (َفْعَالء) كما مثل الشیخ، فإن  )٢(

كان وصًفا على وزن (َأْفَعل) مؤنثه (َأْفَعلة) فال یمنع من الصرف، كقولك: (َأْرَمل وَأْرَملة)، فنقول: (هذا 

 .١/١١٦، وهمع الهوامع ٣/٣٢٣) و(سلمُت على أرمٍل). ینظر: شرح ابن عقیل أرمٌل) و(رأیُت أرمًال 

أقول: إنما یجري هذا الشرط على كل وصف على وزن (فعالن) مؤنثه (فعلى) كما مثل الشیخ، فإن  )٣(

كان وصًفا على وزن (فعالن) مؤنثه (فعالنة) فال یمنع من الصرف، كقولك: (سیفان وسیفانة) أي: 

(هذا سیفاٌن) و(رأیت سیفاًنا) و(وسلمت على سیفاٍن). ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف  طویل، فتقول:

 .٣/٣٤٣، وحاشیة الصبان ٣/١٣٧، وشرح األشموني ٢/٤٠٧

 .)انفط(غ :)أ) في (٤(

بالكسر:  )الَزْفرُ (و ،اأیضً  )َأْزَدَفَرهُ (و ،َحَمله :، أي)اَزَفَر الِحْمَل َیْزِفُرُه َزْفرً (: مصدر قولك: )ْفرُ الزَّ ( )٥(

زاِفرُة (. و)َزواِفرُ (ا: الِقْرَبُة، ومنه قیل لإلماء اللواتي َیْحِمْلَن الِقَرَب: أیضً  )الِزْفرُ (و )،َأْزفارٌ (الِحْمُل، والجمع 

: )ْهمزاِفرُة السَّ (و ،الذین یقومون بأمرهم :، أي)هم زاِفَرُتُهْم عند السلطان(ویقال:  ،: أنصاره وعشیرته)الرجل

. ینظر: العین ا من عظم جوفهیقول: كأنه زفر فخیط على ذلك، فهو كأنه زافر أبدً ، دون الریش منهما 

(زفر)، وتاج العروس  ٢/٦٧٠(زفر)، والصحاح  ١٣/١٣٣(زفر)، وتهذیب اللغة  ٣٦١ -٧/٣٦٠

 (زفر). ١١/٤٣٤

  .)زحل وزفر( :) في (ب)٦(
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 ، أو العلمیة)سجَ رْ ، ونَ ركُ شْ ویَ  ،یدزِ د، ویَ مَ حْ َأـ(ك (٢)ووزن الفعل ، أو العلمیة)(١)لاحِ وزَ  ر،افِ وزَ 

، انمَ رْ ، وكِ انمَ ثْ عُ كـ( (٣)الفاء مثلث )نَال عْ فَ (، وذلك ما جاء على وزن والنون وزیادة األلف

، یلَ ائِ رَ بْ وجِ  ،وبَ قُ عْ ویَ  ،قَ حَ سْ وإِ  ،یلَ اعِ مَ سْ ، وإِ اهیمَ رَ بْ إِ ـ(، وذلك ك(٤)ةمَ جْ والعُ  العلمیةأو  ،)انوَ رْ ومَ 

، )(١)بَ رِ كَ یْ  دِ عْ ، ومَ كبَ لَ عْ بَ ـ(ك (٥)والتركیب المزجي العلمیة وأ، )یلَ ائِ رَ زْ وعِ  ،یلَ افِ رَ سْ وإِ  ،یلَ ائِ یكَ ومِ 

                                                             

ى، )، وَمْزَحًال َزَحَل َعْن َمكاِنِه، ُزُحوًال (كَزَحَف: ِإذا َأْعَیا، و، )َزَحَل الرَُّجلُ (الزَّاِحُل) من قولهم: ( )١( : َتَنحَّ

رَ  (زحل)،  ٤/١٧١٥(زحل)، والصحاح  ٤/٢١١(زحل)، وتهذیب اللغة  ٣/١٥٩. ینظر: العین وَبُعَد، وتََأخَّ

 (زحل). ٢٩/١١٨(زحل)، وتاج العروس  ١/١٠٠٩والقاموس المحیط 

وزن الفعل بشرط أن یكون مختًصا به أو غالًبا فیه كما مثل و مع العلمیة  ما یجري هذاإنَّ  :أقول )٢(

الشیخ، فإن كان ما ال یوجد دون ُندوٍر في غیر فعل، أو علم، أو أعجمي؛ فالنادر نحو: (ُدِئل) لدویبة، 

م) لرجل، و(َشمَّر) لفرس. واألعجمي  كـ(َبقَّم)، و(َیْنَجِلُب) لخرزة، و(تَُبشِّر) لطائر. والَعلم نحو: (َخضَّ

و(اْسَتْبَرق). فال یمنع وجدان هذه األمثلة اختصاص أوزانها بالفعل؛ ألن الّنادر واألعجمي ال حكم لهما؛ 

، وشرح ٢/٧٦١ینظر: اللمحة في شرح الملحة  وألن الَعَلم منقول من فعل؛ فاالختصاص فیه باق.

 .١٦، وشرح األزهریة ٣/١٥٨األشموني 

 فتحها.أي: بضم الفاء وكسرها و  )٣(

یكون علًما في لغتهم، وأن یكون زائًدا  :أي ،عجمي التعریفما یجري هذا على كل اسم أإنَّ  :أقول) ٤(

ولجام) فإنهما مصروفان لفقد  ،(فیروزكـعجمي األعلى ثالثة أحرف كما مثل الشیخ، فإن كان االسم 

، ٣/١٥٧ینظر: شرح األشموني  وشیث) فإنها مصروفة لفقد الشرط الثاني. ،ولوط ،الشرط األول، وكـ(نوح

 .١٦وشرح األزهریة 

  نوعان: مزًجا تركیًباالمركب إلعراب  )٥(

  كـ(سیبویه). وهذا مبني على األشهر. أحدهما: ما ختم بـ(ویه).

  وثانیهما: ما ختم بغیر (َوْیه) وفیه ثالث لغات:

فتح، إن لم یكن آخره یاء، إحداها: وهي أفصحها، إعرابه إعراب ما ال ینصرف، ویبنى أول جزأیه على ال

  و(قالي قال). ،یكرب) فإن كان آخره یاء ُسكِّن، نحو: (معد

فإن كان فیه مع العلمیة سبب یؤثر ، أن یعرب إعراب المتضایفین، ویكون ثاني جزأیه كالمستقل ها:ثانی

وٕاال ُصرف كـ(موت) من (حضر  ،(رام هرمز)، فإن فیه العجمة مع التعریف ُمنع الصرف، كـ(هرمز) في

  موت)، فإنه لیس فیه مع العلمیة سبب آخر.

 وهو في هذه اللغة مشّبه بـ(خمسة عشر). ،أن ُیبنى الجزآن على الفتح، إال أن یعتل األول فیسكن ها:ثالث

 .١٥٢، ٣/١٥١، وشرح األشموني ٨٣٥، ٢/٨٣٤ینظر: شرح شذور الذهب للجوجري 
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 .فهذه تسعة أقسام ،]١٥[)ةَ امَ سَ ، وأُ ةَ زَ مْ ، وحَ ةَ حَ لْ وطَ ، بَ نَ یْ ، وزَ ةَ مَ اطِ فَ ـ(ك (٢)والتأنیثأو العلمیة 

   .مع العلمیة (٤)وستة مع الوصفیة، (٣)ثالثة

صیغة منتهى الجموع  :لوجود علة تقوم مقام علتین فهما شیئان ا ما یمنع من الصرفوأمَّ 

، ایَ نْ ودُ  ،ىلَ بْ حُ ـ(ورة كقص، والم)اءَ رَ مْ حَ ـ(التأنیث الممدودة ك ، وألف)یحَ ابِ صَ ، ومَ دَ اجِ سَ مَ ـ(ك

  [من البسیط] :(٦)قالف ،انظم بعضهم هذه األقسام شعرً وقد  ،)(٥)ىلَ فْ ودِ 

  اعَ نَ مَ  دْ قَ  مِ االسْ  فُ رْ صَ  فِ صْ الوَ  عَ مَ  لٌّ كُ           فٌ لِ ا َأهَ لَ بْ قَ  نٌ وْ نُ وَ  نٌ زْ وَ وَ  لٌ دْ عَ 

  اعَ مِ تَ اسْ فَ  ثَ یْ نِ أْ و التَّ ، َأجٍ زْ مَ  بَ یْ كِ رْ تَ           وَأ ةً مَ جْ عُ  فِ یْ رِ عْ التَّ  عَ ا مَ هَ یْ لَ عَ  دْ زِ وَ 

  اعَ نَ ا صَ مَ فَ یْ ا كَ د� مَ وَ  (٧)ارً صْ قَ  ِث یْ نِ أْ تَ           التْ  فَ لِ َأ وب َأسْ ي حَ اهِ نَ التَّ  عِ مْ جَ بِ  عْ نَ مْ اوَ 

                                                                                                                                                                                              

 .)معدي كرب( :) في (ب)١(

: إن تنطبق األمثلة التي ذكرها الشیخ لهاتین العلتین على شرط واحد من شروط المنع، والشروط هي )٢(

 كـ(طلحة، وحمزة)، أو لمؤنث ا لمذكرسواء كان علمً  :ا، أيا بالهاء امتنع من الصرف مطلقً كان العلم مؤنثً 

ا ة) علمین، وٕان كان مؤنثً لَ ، وقُ ةبَ ل، أم لم یكن كذلك كـ(ثُ ثِّ ا على ثالثة أحرف كما مُ كـ(فاطمة) زائدً 

علم أنثى، فإما أن یكون على ثالثة أحرف أو على أزید من ذلك، فإن كان أزید من  بأنه :بالتعلیق، أي

فتقول: (هذه زینُب)، و(رأیُت زینَب)، و(مررُت بزینَب). وٕان  ،ذلك امتنع من الصرف كـ(زینب، وسعاد)

(َسَقر) وٕان كان ساكن الوسط، فإن كان ـا ككان على ثالثة أحرف، فإن كان محرك الوسط منع أیضً 

فإن لم یكن كذلك  ،اد) اسم امرأة منع أیضً یْ (زَ ـ من مذكر إلى مؤنث كأو منقوًال  ،ر) اسم بلدوْ (جَ ـا كأعجمی� 

والمنع أولى  ، من مذكر ففیه وجهان: المنع والصرفا وال منقوًال ساكن الوسط ولیس أعجمی� بأن كان 

، واللمحة في شرح ١/١٦٨ینظر: شرح المفصل  فتقول: (هذه هنُد)، و(رأیُت هنَد)، و(مررُت بهنَد).

، وشرح ٨٣٣، ٢/٨٣٢، وشرح شذور الذهب، للجوجري ٣/٣٣١، وشرح ابن عقیل ٢/٧٥٨الملحة 

 .٣/١٥٤ي األشمون

 .)ثالث( :) في (ب)٣(

 .)ست( :) في (ب)٤(

(دفل)، والصحاح  ١٤/٨٩ینظر: تهذیب اللغة  هي شجرة ُمرَّة من السُّموم تنبت في األودیة. )٥(

 (دفل). ١١/٢٤٥(دفل)، ولسان العرب  ٤/١٦٩٨

 .٥٩وردت األبیات من غیر نسبة في: فتح رب البریة  )٦(

 .)قصر( :)أ) في (٧(
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 ،ا متحرك الوسط، أو ثالثی� ا فأكثران رباعی� إذا ك ،وضابط منع الصرف في االسم األعجمي

   ؛ لخفته.انصرف )طوْ ح، ولُ وْ نُ ـ(ك (١)ساكن الوسطا ا إن كان ثالثی� وأمَّ 

  تنبیه:

 (٢)يو غالب علیها، وقد رُ  ؛ ألن التأنیثوالمواضع لیست منصرفة البلدان أسماء اعلم أنَّ 

 . قال اهللا تعالى:)(٥)رجْ ، وحَ (٤)قابِ ، ودَ ردْ وبَ ، (٣)رجْ وهَ  ،ىنَ ، ومُ نیْ نَ حُ ـ(صرف بعضها ك

M/ 0 1 2    L]١٢٣:اآلیة ،سورة آل عمران[، M u wv L]سورة التوبة، 

  .واهللا تعالى أعلم ]٢٥:اآلیة

                                                             

ا ) ١(  .من (ب) إن كان ثالثیا ساكن الوسط) زیادة(وأمَّ

 .)ورد( :) في (ب)٢(

فمنها: هجر البحرین، وهجر نجران، وهجر جازان، وهجر  ،الهجر: القریة بلغة حمیر والعرب العاربة )٣(

، ٨٦وهجر حصبة من مخالف مأذن، وهجر: مدینة على ساحل البحرین. ینظر: صفة جزیرة العرب 

، وحدود ١/٢٥، وصورة األرض ١٩لالصطخري  ،، والمسالك والممالك٨٩، والبلدان البن الفقیه ١٣٥

للبكري  ،، والمسالك والممالك٣٠سیم في معرفة األقالیم ، وأحسن التقا١٧٣العالم من المشرق إلى المغرب 

، ونزهة ٦١، والجبال واألمكنة والمیاه ١/٢١، ومعجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ١/٣٧١

، ١/٨٥، ومعجم البلدان ٨٨٠، واألماكن، ما اتفق لفظه وافترق مسماه ١/١٦٣المشتاق في اختراق اآلفاق 

، ١/٢٢مكنة والبقاع ، ومراصد االطالع على أسماء األ٢٣، والجغرافیا ٢٨٠عباد وآثار البالد وأخبار ال

 . ٨٢، والروض المعطار في خبر األقطار ٢/١٥٣ورحلة ابن بطوطة 

قریة قرب حلب من أعمال عزاز، بینها وبین حلب  بكسر الباء وقد روي بفتحها، وآخره قاف: َداِبٌق: )٤(

كان ینزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصیصة، وبه قبر  ،أربعة فراسخ، عندها مرج معشب نزه

، مراصد االطالع على أسماء ٢/٤١٦، ینظر: معجم البلدان، للحموي سلیمان بن عبد الملك بن مروان

 .١/٩٦األمكنة والبقاع، لصفي الدین 

األصل لحنیفة، وهي بمنزلة  ر: هي مدینة الیمامة وأم قراها، وبها ینزل الوالي، وهي شركة إال أنَّ جْ حَ  )٥(

آكام المرجان في ذكر و  ،٨٨، والبلدان البن الفقیه ١٦١بمنزلة البصرة والكوفة، ینظر: صفة جزیرة العرب 

ومعجم ما استعجم من أسماء البالد  ،٣٨٠، والمسالك والممالك للبكري ٥٦المدائن المشهورة في كل مكان 

، واألماكن، ما ١/١٦٠هة المشتاق في اختراق اآلفاق ، ونز ٩٧، والجبال واألمكنة والمیاه ١/٨٣والمواضع 

مكنة ، ومراصد االطالع على أسماء األ٢/٢٢١، ومعجم البلدان ٣٢٥، ٣٢٤اتفق لفظه وافترق مسماه 

 .١/٣٨٢والبقاع 



٩٣ 
 

  ا ال ینصرف هل یجوز له صرفه؟ صرف م ]١٦[قلت: إذا اضطر الشاعر إلى

  [من الطویل] :(١)، والشاهد فیه قول الشاعرنعم :قال

ْر َخِلیِلي َهْل َتَرى ِمنتَ  ْلَن ِبالَعْلَیاِء           َظَعاِئنٍ  َبصَّ   َفْوِق ُجْرُثمِ  ِمنَتَحمَّ

  [من الطویل] : (٢)وقال اآلخر

  َكاَن َقْد َشفَّ الُوُجوَه ِلَقاءُ  َوإِن          َماِتِهمْ َكَأنَّ َدَناِنیًرا َعَلى َقسَ 

  

                                                             

 األزمنة واألمكنةو ، (َعَلَو) ٤/١١٤ مقاییس اللغةو ، ١٦٤األضداد و  ،٦٥دیوانه  :في البیت لزهیر )١(

اإلنصاف في مسائل و ، ١/٥٥٤ٕایضاح شواهد اإلیضاح و ، ٢/٣٥٣ والمحیط األعظمالمحكم و ، ٣٥٦

 ٢٨/٢٧تاج العروس في:  وورد بروایة (تأمل خلیلي) ،(عال) ١٥/٩٠لسان العرب و ، ٢/٤٠٠الخالف 

  .(أمل)

 ،وهو الشخوص )اا وَظَعنً ا وُظعونً َظَعَن َیْظَعُن َظْعنً و( ،ارَ سَ  :يْ َأ )نَ عَ ظَ الظعائن من قولهم: ( *

: سیر البادیة لُنْجعة )الَظْعنُ (: المرأة، ُسّمیت به ألنها َتْظَعُن إذا َظَعَن زوجها، وتقیم إذا أقام، و)الظَّعینةُ (و

 ٢/٨٨. ینظر: العین أو من بلد إلى بلد ،َأو طلب َمْرَتع أو تحّول من ماء إلى ماء ،َأو حضور ماء

  (ظعن). ٦/٢١٥٩حاح (ظعن)، والص ٢/١٨٠(ظعن)، وتهذیب اللغة 

: )جرثومة النمل(و ،ما اجتمع من التراب في ُأصول الشجر )الُجْرثُومة(واألصل، ومة ثُ رْ الجُ  (ُجْرثُِم) : *

 ١١/١٧٣(جرثم)، وتهذیب اللغة  ٦/٢٠٦ینظر: العین  إذا اجتمع. )،واجرنثم يءتجرثم الش(و ،قریته

 ١/١٠٨٧(جرثم)، والقاموس المحیط  ١٢/٩٥(جرثم)، ولسان العرب  ٥/١٨٨٦(جرثم)، والصحاح 

 (جرثم). ٣١/٣٩٦(جرثم)، وتاج العروس 

  .)آخر( :) في (ب)٢(

بِّيُّ في: خلق اإلنسان، لألصمعي  ، ١١/٣٩٣نساب األشراف ، وأ١٧٩* قائله: ُمحِرز بُن ُمَكْعَبِر الضَّ

(قسم)، شرحا أبي العالء والخطیب التبریزي  ٣٣/٢٧١(قسم)، وتاج العروس  ١٢/٤٨٣ولسان العرب 

   .١/٤٣، والمعجم المفصل في شواهد العربیة ١/٢٧١

إذا أظهر ما وراءه  )،بُ وْ الثَّ  فَّ شَ ( :ا ما وراءه، ویقالٕاذا َبدَ و  ،إذا َنَحَل من َهمٍّ وَوْجدٍ  )اَشفَّ َیِشفُّ ُشُفوفً * (

(شفف)،  ٤/١٣٨٢(شّف)، والصحاح  ١١/١٩٤(شّف)، وتهذیب اللغة  ٦/٢٢١. ینظر: العین من رقته

 (شفف). ٢٣/٥٢٠(شفف)، وتاج العروس  ٩/١٧٩(شّف)، ولسان العرب  ٣/١٦٩ومقاییس اللغة 



٩٤ 
 

[من  :(٣)بقول القائل (٢)زونمجو واحتج ال ،(١)، وأجازه الكوفیونیبویهفمنعه س ا العكسوأمَّ 

  الهزج]

  ُذو الطَّْوِل َوُذو الَعْرضِ  رُ ـ          مَّْن َوَلُدوا َعامِ َومِ 

                                                                          واهللا أعلم .

  األسماء . في المعتل من :القول الثاني عشر

   األسماء.: أخبرني عن حكم المعتل من قلت

   : المعتل من األسماء على قسمین:قال

آخره ألف الزمة قبلها فتحة كل اسم  ، وضابطه(٤)االسم المقصور :وهو باأللفمعتل قسم 

فیه جمیع حركات اإلعراب  ، وحكمه یقدر)ىفَ طَ صْ ، والمُ (٥)ىتَ ، والفَ ىیَ حْ ، ویَ ىیسَ ، وعِ ىوسَ مُ ـ(ك

على األلف منع من  ]١٧[فاعل مرفوع بضمة مقدرة )الفتىـ(ف ،)ىتَ الفَ  اءَ جَ ( :الرفعفتقول في 

   .والجرتقول في النصب  ، وكذارظهورها التعذ

                                                             

لیس یحاول  أجاز الكوفیون واألخفش ترك صرف ما ینصرف وأباه سیبویه وأكثر البصریین؛ ألنه )١(

، وشرح كتاب سیبویه ٣/٤٣٨بمنع صرف ما ینصرف أصل یرّد إلیه. ینظر: األصول في النحو 

، واللباب في علل ٢/٦٩٣، والبدیع في علم العربیة ٢/٤٠٩في مسائل الخالف  واإلنصاف، ١/١٩٣

 .٤/١٨٤١، والمقاصد النحویة ١/١٨٩البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢/١٠٢البناء واإلعراب 

 .)مجوزه( :في (ب)) ٢(

، وشرح ٣/١١١، وشرح دیوان المتنبي ٣/٤٣٨قائله: ذو اإلصبع العدواني في: األصول في النحو  )٣(

 ، ولیس في دیوانه.١/١٨٩المفصل 

  في تسمیته مقصوًرا ثالثة أقوال: ،هُسمِّي مقصوًرا؛ ألّنه ُیقدر إعرابه في رفعه ونصبه وجر  )٤(

  أحدها: أنه ُحِبَس عن الحركات.

  الثاني: أن الحركات ُحِبَسْت عنه.

   .الثالث: أنها ُحِبَسْت فیه

ینظر: اللمحة في شرح الملحة  والمانع من ظهور ما ُقدِّر فیه: التعذر؛ ألنَّ األلف ال تكون متحركة البتَّة.

١/١٧٩. 

 .)والفتى ویحیى( :) في (ب)٥(
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، يامِ والحَ  ،يالِ ، والوَ يقِ تَ رْ والمُ  ،ياضِ القَ ـ(ك، (٣)](٢)[وهو: االسم المنقوص (١)بالیاء وقسم معتل

یاء خره كل اسم آ ، وضابطه)(٤)يانِ ، والجَ يابِ ، والجَ يرِ شْ تَ سْ والمُ  ،يرِ تَ شْ والمُ  ،يجِ والشَّ  ،ياعِ والدَّ 

، )ياضِ القَ  اءَ جَ (: فتقول ؛ لثقلهما على الیاء.والجریقدر فیه الرفع  ه، وحكمخفیفة قبلها كسرة

، وكذا تقول في الجر ،ة على الیاء منع من ظهورها الثقلبضمة مقدر  فاعل مرفوع )ياضِ القَ ـ(ف

 ،سورة األحقاف[M I J K L  L  :تعالى اهللا قال ،ا النصب فهو یظهر فیهوأمَّ 

  .واهللا أعلم ]٥:اآلیة ،سورة مریم[M > ? @ L، ]٣١:اآلیة

مررت (، و)اعندنَ  هذا قاضٍ (فتقول:  ،وجره ه في رفعه، ونونتَ (٦)ءهیا ذفتَ ر حَ كِّ نُ  (٥)وٕاذا

  . (٨)فال تحذف في النصب )،دِ لَ ا في البَ قاضیً  رأیتُ (و ،)(٧)دِ لَ في البَ  بقاضٍ 

  في المعتل من األفعال. :ثالث عشرالقول ال

  .(٩)المعتل من األفعال أخبرني عن حكمقلت: 

  : معتل من األفعال ینقسم إلى قسمینال قال:

                                                             

 من (ب)زیادة  (بالیاء) )١(

ألنَّه ُنِقص في إعرابه الضم والكسر وبقي له النصب، والمانع من ظهور ما ُقدر فیه:  ،اي منقوصً ُسمِّ  )٢(

، ١/٨١ینظر: اللباب في علل البناء واإلعراب  االستثقال؛ ویظهر فیه بحال نصبه الفتحة؛ لخفتها.

 .١/١٧٥واللمحة في شرح الملحة 

 زیادة مني لیتوافق مع السابق. )٣(

 .ساقط من (ب)) والجابي والجاني( )٤(

 .)وأما إذا( :في (ب) )٥(

(قاضي) و(عمي) و(جواري) في: المفصل في صنعة اإلعراب  :وقوم یعیدونها ویقفون علیها فیقولون )٦(

 .١/٤٧٧اإلعراب 

 .)عندكم( :في (ب) )٧(

 من (ب).(فال تحذف في النصب) زیادة ) ٨(

(یغُزو) أو یاء قبلها كسرة نحو: المعتل من األفعال هو: ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو:  )٩(

 .١/٨٤(یرِمي) أو ألف قبلها فتحة نحو: (یخَشى). ینظر: شرح ابن عقیل 
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فإن كان  ،، أو باأللفبالیاء وأ،  بالواوإما أن یكون معتًال  ]١٨[وهو عتل آخره،قسم م  

، )ىشَ خْ یَ  زیدٌ ( كقولك: ،بحذف آخره (١)، ویجزمفیه الرفع، والنصب  باأللف فحكمه یقدرمعتًال 

  .)َش خْ یَ  مْ لَ  زیدٌ (، و)ىشَ خْ یَ  (٢)لن اإن زیدً (، و)ىشَ خْ یَ 

فتقول:  ،، ویقدر رفعهبحذف آخره (٤)ویجزم والواو فیظهر فیه النصب، المعتل بالیاء (٣)اوأمَّ 

 )،يَ مِ رْ یَ  نْ لَ (، و)وَ عُ دْ یَ  نْ ا لَ إن زیدً (و والیاء، ر الرفع على الواوفتقدِّ  ،)يمِ رْ یَ (، و)وعُ دْ یَ  زیدٌ (

   واهللا أعلم. .(٥)آخره بحذف ،)مِ رْ یَ  مْ لَ (، و)عُ دْ یَ  مْ لَ  دٌ یْ زَ (، وفي الجزم والیاء بتحریك الواو

 (٦)ألنه العلة؛ على حرف :أي ،وسطه فال تسلط للجازم علیه والقسم الثاني الذي معتل

  بالسكون. ، وجزمه(٧)یحذف اللتقاء الساكنین

  

  

                                                             

 .)ویظهر جزمه( :في (ب) )١(

 من (ب).(لن) زیادة  )٢(

 .مكررة (أما) في (أ) وردت كلمة) ٣(

 .)والجزم( :في (ب) )٤(

و(لم یرِم) و(لم یغُز) عند الجازم، ألنه فرع، إذا ذف األلف، والواو، والیاء، نحو: (لم یخَش) حُ  مانإ )٥(

 من همزة نحو: (یقرأ) فإن قدر دخول الجازم قبل اإلبدال وجب إقراره، وٕان قدر كان حرف العلة بدًال 

دخوله بعد اإلبدال فقد ذكر ابن عصفور فیه وجهین: اإلثبات والحذف، ومنع بعضهم الحذف. ینظر: 

 .١/٣٥٠توضیح المقاصد والمسالك 

 .)إال أنه( :في (ب) )٦(

؛ لئّال یجتمع ساكنان؛ لعلة واجبة في حال سكون آخره حرف العلة ، فیسقطأجوفذا كان الفعل ) إ٧(

وذلك إذا أمرت به المفرد المذكر، كقولك: (َخْف) و(ِبْع) و(ُقْل)؛ وكذلك إذا أمرت به جمع المؤنث فتقول: 

ساكنان أحدهما حرف علة كان هو المحذوف. ینظر: اللمحة في  ألنه متى التقى؛ (َخْفَن) و(ِبْعَن) و(ُقْلَن)

  .١٤٢ -١/١٤١شرح الملحة 

  

 



٩٧ 
 

 ،ونَ لُ عَ فْ ، وتَ ونَ لُ عَ فْ ویَ  ،النِ عَ فْ وتَ ، (٢)النِ عَ فْ یَ (وهي  ،(١): أخبرني عن حكم األمثلة الخمسةقلت

  .)ینَ لِ عَ فْ وتَ 

 MÉ Ê Ë. قال اهللا تعالى: ، وتجزم بحذفهاوتنصب قال: حكمها أن ترفع بإثبات النون،

Ì Í L]٢٤:سورة البقرة، اآلیة[وقوله ، :M > ? @]١٩ [ A B C L] سورة آل

  .]١٨٨:اآلیة ،عمران

  في همزة الوصل. :القول الرابع عشر

  أخبرني عن شأن همزة الوصل.: قلت

؛ ألن العرب ال یبتدئون بساكن كما أنهم ال (٣)بالساكن طقَ نْ  یُ الَّ ئَ ت لِ بَ لِ تُ جْ أُ شأنها أنها  قال:

 ،(٥)السداسي، وكذا أمره فمصدره، أو الخماسي الماضي ، وهي تزاد في(٤)على متحرك یقفون

 ،ثالثيا في أمر الوتزاد أیضً  ،)اجً رَ خْ تِ واسْ  ،اقً َال طِ وانْ  ،(٦)جْ رِ خْ تَ واسْ  ،قْ لِ طَ انْ (: فتقول ،(٥)فمصدره

  . )دْ عُ ، واقْ (٧)، واْمضِ َش اخْ ( :نحو ،ثالثيال

  

  

                                                             

)، أو واو نِ َال عَ فْ ویَ  نِ َال عَ فْ ثنین نحو: (تَ االاألمثلة الخمسة هي: كل فعل مضارع اتصل به ألف  )١(

 .١/٩٢ینظر: أوضح المسالك ). نَ یْ لِ عَ فْ )، أو یاء مخاطبة نحو: (تَ ونَ لُ عَ فْ ویَ  ونَ لُ فعَ نحو: (تَ  الجماعة،

 .)تفعال( :في (ب) )٢(

 في (ب): (بساكن). )٣(

، وشرح ١/٤٩٧، والمفصل في صنعة ٣/٢٣٣، واألصول في النحو ١/٢٤٣ینظر: المقتضب للمبرد  )٤(

، وشرح ٣/١٥١٢، وتوضیح المقاصد والمسالك ٥٥٨، ٣٠٩، ٣٠٥، ٢٨٦، ٥/٢٠٨وشرح المفصل 

 .٤/٤٢األشموني 

 ).في (ب): (ومصدره )٥(

 (وانطلق واستخرج) ساقط من (ب). )٦(

  (وامض) زیادة من (ب). )٧(
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  فائدة : 

، اسمٌ (، وهي في عشرة أسماء غیر مصادر الخماسي، والسداسيزیادة همزة الوصل  عَ مِ سُ 

واْبُنم، ةٌ نَ وابْ  ،نٌ ، وابْ تٌ واسْ 
، ولم تسمع في )في القسم نٌ مُ وایْ  ،ةٌ أَرَ وامْ ، ؤٌ رُ ، وامْ نیْ تَ نَ واثْ  ،نیْ نَ واثْ (١) 

  وتعالى أعلم. (٢)واهللا سبحانه .)لْ ا( الحروف إال في

  (٣)في الوقف :عشر القول الخامس

  وقفت علیه. أخبرني عن حكم االسم إذا قلت:

 ا فقف علیه فيفإن كان منصرفً  ،ا أم النصرفً ا أن یكون مُ إمَّ  ال یخلو (٤)اقال:  إذا كان مفردً 

، )دْ یْ زَ  اءَ جَ (فتقول:  ،(٥)الة النصب باأللفوفي ح ،]٢٠[بالسكون، والجر حالتي الرفع

 ،)(٦)ةَ شَ ائِ ، وعَ ةَ مَ اطِ ، وفَ ةَ زَ مْ حَ ـ(ك ا، وٕان كان غیر منصرف مؤنثً )ادَ یْ زَ  تُ یْ أَرَ (، و)دْ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ (و

، وٕان )هْ مَ اطِ فَ  تُ یْ أَرَ (و ،)هْ مَ اطِ فَ بِ  تُ رْ رَ مَ (و ،)هْ مَ اطِ فَ  تْ اءَ جَ ( :فتقول ،فقف علیه بالسكون مطلقا

كان كذلك فقف  فإن ،)يالِ والوَ  ،ياضِ القَ ـ(ا كا أن یكون منقوصً إمَّ  فال یخلو )لْ ـ(افا بعرَّ كان مُ 

فقال:  ،الیاء والجر بحذف الرفع (٧)ووقف بعضهم علیه في حالة ا،علیه بالیاء الساكنة مطلقً 

، وجره ي رفعهعلیه بحذف الیاء ف (٩)فقفر كِّ ا إذا نُ ، وأمَّ (٨))اضِ بالقَ  تُ رْ رَ ، ومَ اضِ هذا القَ (

                                                             

 في (أ): (وابن من؟). )١(

 (واهللا سبحانه) ساقطة من (ب). )٢(

 في (ب): (لوقف). )٣(

 في (ب): (مفرد). )٤(

 .١/١٣اللمع في العربیة  ینظر: )٥(

 في (ب): (كفاطمة وعائشة وحمزة). )٦(

 في (ب): (حالتي). )٧(

، والتمام في تفسیر أشعار هذیل مما أغفله ١/٢٥٢، وأدب الكتاب ٢/٣٧٥ینظر: األصول في النحو  )٨(

، وتوضیح ٥/٢٢٢،٢٣٨، وشرح المفصل ١/١٥، واللمع في العربیة ١/١٧٥أغفله أبو سعید السكري 

 .٢/٦٢١، وشرح التصریح على التوضیح ٣/١٤٧٣المقاصد والمسالك 

 في (ب): (وقف).  )٩(



٩٩ 
 

 (١)، ووقف بعضهم)ایَ اضِ رأیت قَ (قف علیه باأللف مع إثبات الیاء. فتقول: ا في النصب فوأمَّ 

                                                    واهللا أعلم.  .(٢) ( ولكلِّ َقْوٍم َهاِدي):بإثبات الیاء على قراءة من قرأ والجر علیه في الرفع

جمع  ، وٕان كان(٤)فقف علیه بالتضعیف مطلقا ،)لبَ جَ الو  ل،مَ جَ الـ(ك (٣)افً وٕان كان االسم معرَّ 

  .وبه التوفیق واهللا أعلم .ابالسكون مطلقً  (٦)فقف علیه (٥)جمع المؤنث السالم

  في آلة التعریف  :القول السادس عشر

 ،(٩)وأتباعه وهو قول الخلیل ،والالم األلف (٨)يه :(٧)قیل ،]٢١[في آلة التعریف فَ لِ تُ قد اخْ 

متحركة كغیرها  :أي ،لجاءت منفردة فردت للتعریفوحجته في ذلك بأن الالم لو أُ  ،(٩)وأتباعه

: عنه أنه كان یقول يكِ وحُ  على أنها متشبثة باأللف، (١٠)لَّ دَ  تْ نَ كِّ فلما سُ  ،كغیرها من الالمات

                                                             

 .١٥ -١/١٤ینظر: اللمع في العربیة  )١(

]، وهي قراءة ابن كثیر في: إیضاح ٧األیة:  ،لرعد[سورة ا MH G FL   وهي قراءة لقوله تعالى: )٢(

، وسراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ ١/٨٤، والكنز في القراءات العشر ٢/٧٣٢الوقف واالبتداء 

، والهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر ١/٣٠١، والوافي في شرح الشاطبیة ٢٦٤/ ١المنتهي 

١/٣٨٢. 

 في (ب): (المعرف بأل). )٣(

  في (أ): (كجمل وجبل). )٤(

وأن یلي  )،فتىـ( كوال معتًال  )،خطأـ(لوقف بالتضعیف أن ال یكون األخیر همزة كل ابن عقیل رطتشا *

ا امتنع فإن كان ما قبل األخیر ساكنً  ،بتشدید الالم )لّ مَ الجَ ( :فتقول في الوقف علیه )؛لمَ الجَ ـ(حركة ك

 .٤/١٧٤. ینظر: شرح ابن عقیل التضعیف

 (جمع المؤنث السالم) ساقطة من (ب). )٥(

 (أیضا) زیادة في (ب). )٦(

 في (ب): (فقیل). )٧(

 (هي) ساقطة من(ب). )٨(

". ینظر: الكتاب )لْ هَ ـ(حرف ك )لْ اإّن ("ذهب الخلیل إلى أن األلف والالم آلة التَّعریف، وقال:  )٩(

٤/١٤٨، ٣٢٥، ٣/٣٢٤. 

 في (ب): (دلت). )١٠(
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إن الالم وحدها للتعریف  ، وعند غیره من النحویین یقول:)لْ هَ (على وزن  )لْ ا(آلة التعریف 

  واهللا أعلم . .(١)الوصل عند اندراج الكالم بدلیل سقوط همزة

  وحكمهما ،والخبر ،في المبتدأ :السابع عشر القول

  عن حكم المبتدأ، وتعریفه.  : أخبرنيقلت

ما  :والخبر ،(٣)الناسخة :أي ،(٢)د عن العوامل اللفظیةاالسم المرفوع المجر  :المبتدأ هو: قال

المبتدأ  وفى الخبر االبتداء، المبتدأ فالعامل في ،مرفوعان وخبره وهو ،(٤)ما تتم به الفائدة

، )دٌ اعِ و قَ رٌ مْ عَ (، و)مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ ـ(خبر كله مبتدأ  ، وهو ینقسم إلى قسمین:(٥)على أصح األقوال

ى تَ مَ ( :نحو ،أو شبهه یسبقه نفي أن :، وهذا یشترط فیهله فاعل سد مسد الخبر ومبتدأ

   .(٦) )اكَ دَ عَ  هٍ َال  رُ یْ غَ (، و)وكَ خُ َأ مٌ ائِ ما قَ (و )،ى؟سَ وْ مُ  دٌ اعِ قَ  لْ هَ (و ،]٢٢[)؟دٌ یْ زَ  رٌ افِ سَ مُ 

  

                                                             

 .١/١٢٨، واللمحة في شرح الملحة ١/١٢٧، وشرح المفصل ١٤٨ -٤/١٤٧ینظر: الكتاب  )١(

، ٢٣٠، وشرح شذور الذهب ١٤٠، والكناش ٧٤، وشرح ابن الناظم ١٥ینظر: الكافیة في علم النحو  )٢(

، وشرح التصریح على التوضیح ١/٣٥٢، وشرح شذور الذهب، للجوجري ١١٦، وشرح قطر الندى ٢٣٠

١/١٩٠. 

 (لیخبر عنه) زیادة في (ب). )٣(

، وشرح شذور الذهب، ١١٧ ، وشرح قطر الندى١٤٢، والكناش ٧٧ینظر: شرح ابن الناظم  )٤(

 .١/٣٦٠للجوجري 

ا الخبر المبتدأ یرتفع باالبتداء، وأمَّ  : ذهب البصریون إلى أنَّ والخبر في رافع المبتدأ النحویوناختلف  )٥(

ذهب الكوفیون إلى أن المبتدأ یرفع الخبر، والخبر و  ،ه یرتفع باالبتداء وحدهفاختلفوا فیه: فذهب قوم إلى أنَّ 

ه ه یرتفع باالبتداء والمبتدأ مًعا، وذهب آخرون إلى أنَّ ؛ فهما یترافعان، وذهب آخرون إلى أنَّ یرفع المبتدأ

، ٢٦٥ -٢٦٤، وعلل النحو ٤/١٢٦ینظر: المقتضب  والمبتدأ یرتفع باالبتداء. ،یرتفع بالمبتدأ

، ٤٠ - ١/٣٩، واإلنصاف في مسائل الخالف ٢٥، واللمع في العربیة ١٦٨ - ١/١٦٧والخصائص 

، واللباب في علل البناء ٢٣٢ - ١/٢٢٤، والتبیین عن مذاهب النحویین ٩٣والمقدمة الجزولیة في النحو 

، وشرح ٢٠٢ - ١/٢٠١، وشرح ابن عقیل ٢٢٣ -١/٢٢٢، وشرح المفصل ١٣٠ -١/١٢٥واإلعراب 

 .١/١٨٣األشموني 

 .١/١٨٩یل ، وشرح ابن عق١/٢٩٦، واللمحة في شرح الملحة ١/٥٨ینظر: األصول في النحو  )٦(
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  تنبیه

 M _ ̀ aكقوله تعالى :  ،أو مؤوًال ا ا صریحً لمبتدأ ال یكون إال اسمً ا اعلم أنَّ 

cbL]١٨٤ :اآلیة ،سورة البقرة[.  

 ،)ارِ الدَّ  يفِ  دٌ یْ زَ ـ(ك ،اا ومجرورً ، وتارة جارً )مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ (: (١)ولككق ،ااسمً  يءا الخبر فتارة یجوأمَّ 

واجب الحذف  ، وهو متعلق بمحذوف)ةِ عَ مْ الجُ  مَ وْ یَ  مُ وْ الصَّ (، و)كَ دَ نْ عِ  دٌ یْ زَ ـ(ك ،اوتارة ظرفً 

 ،، أو مضارع مثبتة، أو منفیةیأتي جملة فعلیة فعلها ماض ، وتارة(٢))كائن، أو استقر(تقدیره 

 ،جملة اسمیة ، أو)وهُ بُ َأ ومُ قُ ا یَ مَ (أو، )وهُ بُ أُ  ومُ قُ یَ (، أو)وهُ بُ َأ امَ ا قَ مَ (، أو)وهُ بُ َأ امَ قَ  دْ قَ  (٣)دٌ یْ زَ ( :نحو

  .)لُ ضْ الفَ  هُ ا لَ نُ خُ یْ شَ ( :نحو

                                                             

 (قولك) ساقط من (ب). )١(

اختلف النحویون في هذا فذهب األخفش إلى أنَّه من قبیل الخبر بالمفرد، وأن كال� منهما متعلق  )٢(

، وقد )زید كائن عندك، أو مستقر عندك، أو في الدار(بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل، والتقدیر: 

  نسب هذا لسیبویه.

زید استقر، أو یستقر (وقیل إنَّهما من قبیل الجملة، وٕان كال� منهما متعلق بمحذوف هو فعل، والتقدیر: 

  ، ونسب هذا إلى جمهور البصریین وٕالى سیبویه أیًضا.)عندك، أو في الدار

یكون وقیل یجوز أن یجعال من قبیل المفرد، فیكون المقدر: (مستقًرا) ونحوه، وأن یجعال من قبیل الجملة ف

  التقدیر: (استقر) ونحوه، وهذا ظاهر القول: ناوین معنى: كائن أو استقر.

وذهب أبو بكر بن السراج إلى أًن كال� من الظرف والمجرور قسم برأسه، ولیس من قبیل المفرد وال من 

ق قبیل الجملة، نقل عنه هذا المذهب تلمیذه أبو علي الفارسي، والحق خالف هذا المذهب، وأنَّه متعل

بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وكما یجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقعا 

خبًرا، كذلك یجب حذفه إذا وقعا صفة، نحو: (َمَرْرُت ِبَرُجٍل ِعْنَدَك، أو في الدَّاِر)، أو حاًال، نحو: (مررُت 

) لكن یجب في الصلة أن یكون ارِ ، أو في الدَّ كِ دَ نْ ي عِ الذِ  اءَ ِبَزْیٍد ِعْنَدَك، أو في الدَّاِر) أو صلة، نحو: (جَ 

المحذوف فعًال، والتقدیر: (جاء الذي استقر عندك، أو في الدار) وأمَّا الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر 

، وٕارشاد السالك إلى حل ألفیة ١/٤٧٩، وتوضیح المقاصد والمسالك ٧٩كما تقدم. ینظر: شرح ابن الناظم 

، وشرح التصریح على ١/١٨٩، وشرح األشموني ٢١١ -١/٢٠٩شرح ابن عقیل ، و ١/١٧٠ابن مالك 

 .٢٩٧ -١/٢٩٢، وحاشیة الصبان ١/٢٠٧التوضیح 

 ورد قوله: (نحو زید) في (أ) مكررة.  )٣(
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  البتداء بالنكرة؟ا هل یجوز: قلت

  .: نعم إذا وجد لها مسوغقال

  وما المسوغ؟ قلت:

   :(١)ذكر منها ابن مالك ستة في خالصته ، وقدالمسوغات كثیرة قال:

ي فِ (، و)ةٌ رَ مِ نَ  دٍ یْ زَ  دَ نْ عِ ( :(٣)كقوله ،اومجرورً  اا، أو جارً الخبر إذا كان ظرفً  (٢)تقدیم :أحدها

   .)رٌ ائِ طَ  نِ صْ الغُ 

  . )هل فتى فیكم؟(نحو:  ،أن یسبقها استفهام :الثاني

   .)انَ لَ  لٌّ ا خِ مَ (نحو:  ،أن یسبقها نفي :]٢٣[الثالث

  . )انَ دَ نْ عِ  یمٌ رِ كَ  لٌ جُ رَ (نحو:  ،أن توصف :الرابع

  . )رٌ یْ خَ  رِ یْ ي الخَ فِ  ةٌ بَ غْ رَ ( :نحو ،أن تكون عاملة :الخامس

فإن شئت غیرها فاطلبه من  ،)نُ یْ زِ یَ  رٌّ بِ  لٌ مَ عَ (نحو:  ،أن تكون مضافة :السادس

  .(٤)مطوالتال

  (٢)على المبتدأ؟ أم ال؟ (١): أخبرني هل یجوز تقدیمهقلت

                                                             

  ذكر ابن مالك مسوغات االبتداء بالنكرة، وقد تناولتها أیًضا شروح األلفیة، فقال: )١(

  َما َلْم تُِفْد َكِعْنَد َزْیٍد َنِمَرهْ           ِبالنَِّكرهْ  َیُجوُز االْبِتَدا َوَال 

 ِفْیُكْم َفَما ِخلٌّ َلَنا
ً
  َوَرُجٌل ِمَن الِكَراِم ِعْنَدَنا          َوَهْل َفتى

  ِبرٍّ َیِزیُن َوْلَیِقْس َما َلْم َیقلْ           َوَرْغَبٌة ِفي الَخْیِر َخْیٌر َوَعَملْ 

، وشرح ١/٢١٥، وشرح ابن عقیل ١/٤٨٠، وتوضیح المقاصد والمسالك ١٧ ینظر: ألفیة ابن مالك 

 .١/٢٩٩، وحاشیة الصبان ١/١٩٢األشموني 

 في (ب): (تقدم). )٢(

 في (ب): (كقولك). )٣(

، ونتائج الفكر ١/٣١٨، والخصائص ١/٢٩، وشرح أبیات سیبویه ١/٦٠ینظر: األصول في النحو  )٤(

، وٕاعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث ٩٨ -٩٣، والمقدمة الجزولیة في النحو ٣١٧ - ١/٣١٥في النحو 

 .١٦ -١٥، والكافیة في النحو ٥٧٧  -٢/٥٧٤، وأمالي ابن الحاجب ١/٢٢٥، وشرح المفصل ١/١٠٢
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 ارِ ي الدَّ فِ (و ،)ارِ ي الدَّ فِ  دٌ یْ زَ ـ(جواز األمرین كَ  :أحدها :: الخبر ینقسم إلى ثالثة أقسامقال

یجب  :، والثاني)دٌ یْ زَ  وهُ بُ َأ امَ قَ (، و)وهُ بُ َأ امَ قَ  دٌ یْ زَ (، و)دٌ یْ زَ  كَ دَ نْ عِ (و ،)كَ دَ نْ عِ  دٌ یْ زَ (، و)دٌ یْ زَ 

، ولم یدل على أحدهما فتین أو نكرتینوالخبر معر  من المبتدأ ، وذلك إذا كان كلٌّ (٣)تأخیره

   [من الطویل] :(٤)كقول القائل ،، وأما إذا دل دلیل جاز تقدیمه)يقِ یْ فِ رَ  يخِ َأ( كقولك: ،دلیل

  َبُنوهنَّ َأْبَناُء الرَِّجاِل اَألَباعدِ           َأبَنائَنا َوَبَناتَُنا َبُنوَنا َبُنو

 ،الم االبتداء ،المبتدأ :أي ،دخلت علیه ، أو)ومُ قُ یَ (، أو)امَ قَ  دٌ یْ زَ ( :نحو ،كان الخبر فعًال  أو

ي فِ  نْ مَ (: ونح ،(٥)االستفهام له صدر الكالم كأسماء ،المبتدأ ،أي، ، أو كان)مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ ل( نحو:

، ل عمران[سورة آMC D  E  F L :ونح ،امحصورً  ،]٢٤[الخبر :أي، ، أو كان)ارِ الدَّ 

  .] ١٤٤: اآلیة

                                                                                                                                                                                              

 (أي الخبر) زیادة في (ب). )١(

ذهب البصریون إلى أنه یجوز تقدیم خبر المبتدأ علیه ف ) اختلف العلماء في تقدیم الخبر على المبتدأ،٢(

ألنه قد جاء كثیًرا في كالم العرب وأشعارهم؛ فأما ما جاء من ذلك في كالمهم فقولهم في ، المفرد والجملة

َیْشَنُؤَك) وحكى سیبویه  نْ ) و (َمشُنوٌء مَ تُ یْ المَ  ه ُلفَّ فانِ كْ (في َأ :وقولهم )مُ كَ ُیْؤَتى الحَ  هِ تِ یْ (في بَ  :المثل

(تمیميٌّ أنا) فقد تقدم الضمیر في هذه المواضع كلها على الظاهر؛ ألن التقدیر فیها: الَحَكُم ُیْؤَتى في 

  .َیْشَنؤَك َمْشُنوء، وأنا تمیميٌّ  نْ ه، ومَ انِ فَ كْ في َأ فَّ لُ  ، والمیتُ هِ تِ یْ بَ 

، زیدُ  ذهب الكوفیون إلى أنه ال یجوز تقدیم خبر المبتدأ علیه، مفرًدا كان أو جملة؛ فالمفرد نحو: (قائمٌ و 

و)؛ ألنه یؤدي إلى أن َتَقدُِّم ضمیر االسم عمرُ  ، وأخوه ذاهبٌ زیدُ  عمرو) والجملة نحو: (أبوه قائمٌ  وذاهبٌ 

) زیدُ  وكذلك إذا قلت (أبوه قائمٌ  )،زید(ضمیر  )قائم(على ظاهره، أال ترى أنك إذا قلت: (قائم زید) كان في 

كانت الهاء في أبوه ضمیر زید؛ فقد تقدم ضمیر االسم على ظاهره، وال خالف أن رتبة ضمیر االسم بعد 

، والتبیین في ٥٩ -١/٥٦ینظر: اإلنصاف في مسائل الخالف  ظاهره؛ فوجب أن ال یجوز تقدیمه علیه.

، وشرح التسهیل، ١٤٤ -١/١٤٢واللباب في علل البناء واإلعراب  ،٢٤٨ -١/٢٤٥مذاهب النحویین 

 .١/٢٩٦البن مالك 

 .٩٣٩ - ٢/٩٣٢، وتمهید القواعد ١/٢٣٢ینظر: شرح ابن عقیل  )٣(

، ١/٢٤٦، والتبیین عن مذاهب النحویین ١/٥٦البیت بال نسبة في: اإلنصاف في مسائل الخالف  )٤(

، وشرح ابن ١/١٩٧، وشرح التسهیل، البن مالك ١/٣٦٧ة ، وشرح الكافیة الشافی١/٢٤٨وشح المفصل 

 .١/٢١٤، وشرح التصریح على التوضیح ١/١٩٩، وشرح األشموني ١/٢٣٣عقیل 

 (االستفهام) زیادة من (ب). )٥(



١٠٤ 
 

نكرة لیس لها مسوغ إال  ،المبتدأ :أي، كانإذا  :أحدها ،(١)فیه تقدیم الخبر ا الذي یجبوأمَّ 

ضمیر  ،بتدأالم :أي، فیه، أو كان )رٌ ائِ ي طَ دِ نْ عِ (و ،)يٌ بْ ضَ  اءِ رَ حْ الصَّ  يفِ ـ(ك ،تقدیم الخبر

 نَ یْ َأـ(صدر الكالم ك ،الخبر :أي، ، أو كان له)هبُ احِ صَ  ِت یْ البَ  يفِ ـ(یعود إلى بعض الخبر ك

واهللا  .)لٌ جُ  رَ الَّ إِ  ارِ ي الدَّ ا فِ مَ ـ(ك امحصورً  ،المبتدأ :أي، أو كان ،)؟ُض یْ رِ المَ  فَ یْ كَ (، و؟)دٌ یْ زَ 

  أعلم .

  یجوز حذفه؟والخبر. هل  من المبتدأ : أخبرني عن كلٍّ قلت

  .دلیل علیه : نعم إذا دلَّ قال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

، وشرح التسهیل، البن مالك ١٦، والكافیة في علم النحو ٢/٥٧١ینظر: أمالي ابن الحاجب  )١(

  .٢٤٣ -١/٢٤٠، وشرح ابن عقیل ٣٠٢ -١/٣٠٠

  

  

 



١٠٥ 
 

 )،؟دٌ یْ زَ  (٤)فَ یْ كَ (: (٣)إذا قیل (٢)امثال حذفه جوازً ف ،(١)اووجوبً  اا المبتدأ فقد یحذف جوازً أمَّ 

 ئتَ ، وٕان شِ هتَ رْ كَ ذَ  ئتَ شِ  (٥)، وٕان)ٌض یْ رِ مَ  وَ ، وهُ حٌ یْ حِ صَ  وَ هُ ( :أي ،)ٌض یْ رِ أو مَ  حٌ یْ حِ صَ (فتقول: 

  ه. تَ فْ ذَ حَ  ئتَ شِ 

 لُ جُ الرَّ  َس ئْ بِ (، و)دٌ یْ زَ  لُ جُ الرَّ  مَ عْ نِ ( كقولك: ،)َس ئْ ، وبِ مَ عْ نِ (فهو إذا وقع بعد : (٦)اوجوبً  ا حذفهأمَّ 

أو الممدوح  :، أي)ورٌ مْ عَ  وَ هُ وَ  دٌ یْ زَ  وَ هُ ( :أي ،لمبتدأ محذوف رانخب )ورٌ مْ وعَ  دٌ یْ زَ (فـ ،)ورٌ مْ عَ 

                                                             

، وشرح المفصل، البن یعیش ١/٤٤، والمفصل في صنعة اإلعراب ٣٠ینظر: اللمع في العربیة  )١(

، وتوضیح المقاصد والمسالك ١/٢٨٦ن مالك ، وشرح التسهیل، الب١٦، والكافیة في علم النحو ١/٢٣٨

 . ١/٢١٤، وأوضح المسالك ١/٤٩٠

  هناك حاالت لحذف المبتدأ جواًزا لم یذكرها الشیخ وهي: )٢(

حذفه عند شم طیب، أو سمع صوت، أو رؤیة شبح، فیقال: مسك، وقراءة، وٕانسان، بإضمار:  .١

ولو كان المذكور من هذه الثالثة ونحوها معرفة جاز جعله خبًرا لمبتدأ محذوف،  ،هذا، ونحوه

 ومبتدأ لخبر محذوف.

M äã â á à  وجود فاء الجزاء داخلة على ما ال یصلح أن یكون مبتدأ، كقوله تعالى: .٢

èç æ åL   :فحذف  ،أي: فصالحه لنفسه، وٕاساءته علیها]،  ٤٦[ سورة فصلت، اآلیة

، وشرح ابن ٢٨٧، ١/٢٨٦ ، البن مالكالمبتدأ لهذه القرائن وأشباهها جائز. ینظر: شرح التسهیل

 .١/٢١٤، وأوضح المسالك ١/١٠٨٦، وارتشاف الضرب ١/٨٥الناظم 

 في (ب): (قال لك). )٣(

 في (ب): (كیف حالة زید؟). )٤(

 في (ب): (فإن). )٥(

  یذكرها الشیخ وهي:ا لم هناك حاالت لحذف المبتدأ وجوبً  )٦(

، أي: أمري )ةٌ اعَ وطَ  عٌ مْ سَ ( من اللفظ بفعله، كقولهم: ا جيء به بدًال أن یحذف لكون خبره مصدرً  - ١

 من اللفظ بفعله، فالتزم سمع وطاعة. واألصل في هذا النوع النصب، ألنه مصدر جيء به بدًال 

المرفوع على المنصوب في  یجتمع بدل ومبدل منه في غیر إتباع، ثم حمل إضمار ناصبه لئالَّ 

  التزام إضمار الرافع الذي هو المبتدأ.

وقد یحذف المبتدأ وجوًبا كقول العرب: (في ِذَمِتي َألْفَعَلن)، یریدون: في ذمتي میثاق، أو عهد، أو  - ٢

 ،یمین، فاقتصروا في هذا القسم على خبر المبتدأ، والتزموا حذف المبتدأ. ینظر: شرح التسهیل

، وأوضح ١/١٠٨٦، وارتشاف الضرب ١/٨٦، وشرح ابن الناظم ٢٨٨، ١/٢٨٧البن مالك 

 .١/٢١٤المسالك 



١٠٦ 
 

 دٍ یْ بزَ  تُ رْ رَ مَ ـ(ك مٍ ذَ أو لِ  ،)یمُ رِ الكَ  دٍ یْ بزَ  تُ رْ رَ مَ ـ(ك حٍ دْ مَ كان لِ النعت المقطوع  ]٢٥[المذموم، أو في

   .)نُ یْ كِ سْ ، وهو المِ ثُ یْ بِ وهو الخَ  ،یمُ رِ هو الكَ ( أي: ،)ینُ كِ سْ المِ  دٍ یْ بزَ  تُ رْ رَ مَ ـ(ك مٍ حُّ رَ ، أو تَ )ثُ یْ بِ الخَ 

 )،؟دِ جِ سْ ي المَ فِ  نْ مَ ( :ا إذا قیل لكفمثال حذفه جوازً ، (١)اا وجوازً ا الخبر فیحذف وجوبً أمَّ 

   .)فٌ یْ سَ (فتقول:  )،؟كَ دَ نْ ا عِ مَ (و ،)دٌ یْ زَ (فتقول: 

 ،(٢)أو بعد قسم ،)ودٌ وجُ مَ (أي:  ،)كَ تُ لْ تَ قَ لَ  دٌ یْ  زَ َال وْ لَ ( :ونح ،)لوال(ا أحدها: بعد ومثال حذفه وجوبً 

 :نحو )مع(بمعنى  أو بعد واو .(٣))يمِ سَ قَ (أي: ، )ای� حَ  تُ مْ ا دُ ي مَ تِ َال صَ  كُ رُ تْ َأا مَ  واهللاِ ( :نحو

  .(٤)وغیر ذلك ،)انِ نَ رِ تَ قْ مُ (أي:  ،)هتُ عَ یْ وضَ  لٍ جُ رَ  لُّ كُ (

 .فتقول: نعم )،؟مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ  لْ هَ (إذا قیل لك:  :نحو ،والخبر للداللة من المبتدأ وقد یحذف كلٌّ 

                                        واهللا أعلم. .)مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ  مْ عَ نَ (تقدیره 

   في النواسخ :الثامن عشر القول

  أي:  ،)لَ الظِّ  ُس مْ الشَّ  ِت خَ سَ نَ (تقول:  ،والنقل والنسخ في اللغة اإلزالة ،)ناسخ(وهي جمع 

  

                                                             

، ١/٤٥، والمفصل في صنعة اإلعراب ٢/٣٦٤، والخصائص ٢/٢٠٣ینظر: شرح أبیات سیبویه  )١(

، وأوضح المسالك ٢٧٧، ١/٢٧٥، وشرح التسهیل، البن مالك ١/٢٣٨وشرح المفصل، البن یعیش 

 .١/٢٠٥، وشرح األشموني ١/٢١٧

 في (ب): (القسم). )٢(

ال یجري المثال الذي ذكره الشیخ على حذف الخبر وجوًبا، إذ یمكن أن یكون قسمي مبتدأ، وصواب  )٣(

المثال أن یقول: (َلَعْمُرَك َما َأْتُرَك َصَالِتي)، أي: لعمرك قسمي، فیحتم أن یكون (لعمُرك) مبتدأ القترانه 

 بالم التوكید، والخبر محذوف وجوًبا.

، والتقدیر: )خرجُت فإذا السبعُ (نحو:   یحذف الخبر وجوًبا أیًضا بعد إذا الفجائیة إن كانت حرًفا، )٤(

خرجت فإذا السبع حاضر أو موجود, ألن المبتدأ ال بد له من خبر، وال خبر لها هاهنا ظاهًرا، فوجب أن 

محذوف، والمعنى: (صبٌر جمیٌل (صبٌر) مبتدأ والخبر . وأیًضا نحو: (صبٌر جمیٌل) فكلمة یكون مقدًرا

، وشرح التسهیل، البن ١/٤٠ینظر: شرح المفصل، البن یعیش  أجمُل من غیره)، أو(عندي صبٌر جمیٌل).

  .١/٢٧٥مالك 

  

 



١٠٧ 
 

، (٢) مِ كْ الحُ  لُ قْ ، وفي االصطالح: نَ (١)ما فیه أي: نقلتُ  ،)ابَ تَ الكِ  تُ خْ سَ نَ (، وهتْ الَ زَ َأ

  : تنقسم إلى ثالثة أقسام ]٢٦[والنواسخ

وكاد  ،وما النافیة وهي كان وأخواتها، ،ا لهاوتنصب الخبر خبرً  ،ا لهااسمً  ترفع المبتدأ :أحدها

   .وأخواتها

وأخواتها، وال النافیة  إنَّ (وهي  ،ا لهاوترفع خبره خبرً  ،ا لهاالمبتدأ اسمً  تنصب :والثانیة

   .)للجنس

الكالم علیها إن شاء  وسیأتي ،)، وأفعال التحویلأفعال القلوب(ا، وهي معً  تنصبهما :والثالثة

   .(٣)اهللا

  .النافیة فهي حرف )ما(ا وأمَّ  ،(٤)افهي أفعال اتفاقً  ا كان وأخواتهافأمَّ   

  .أخبرني عن جملة كان وأخواتها :قلت

                                                             

 (نسخ). ١/٤٣٣(نسخ)، الصحاح  ٤/٢٠١ینظر: العین  )١(

مد الحازمي ، فتح رب البریة في شرح نظم اآلجرومیة، ألح١٧٠، ١/١٢٧ینظر: شرح قطر الندى  )٢(

٣٤٩، ١/٣٤٧. 

 .١٢٦، والقول الثامن والعشرون ١٢٤) ینظر: القول السابع والعشرون ٣(

ث بها وداللتها على معنى ِفي یفها واتصال الضمائر وتاء التأنذهب الجمهور إلى أنها أفعال لتصرُّ  )٤(

المصادر ثم خلعوا وٕانما لم تدل على حدث وال أكدت بالمصدر ألنهم اشتقوها من  نفسها وهو الزمان،

عنها داللتها على الحدث لتدلَّ على زمن خبر المبتدأ حتى صارت مع الخبر بمنزلة الفعل الدال على 

  .الحدث والزمان

وف في أنَّها ال تدل على ر ومن عبَّر من البصریین عنها بالحروف فقد تجوَّز ألنه وجدها تشبه الح

الطریقة إذ كان لهذه األفعال في النحو طریقة  الحروفوٕانَّما هي أفعال لفظیة أو یكون عنى ب ،الحدث

. ینظر: ولهذه العلَّة خّصوها من بین األفعال بالدخول على المبتدأ والخبر ،تخالف فیها بقیة األفعال

، ١/٩١، والرد على النحاة ١/٣٦، واللمع في العربیة ١/١٤١، وعلل النحو ١/٨٢األصول في النحو 

، واللباب في علل البناء واإلعراب ١/٢٩٥التبیین عن مذاهب النحویین ، و ١٠٢والمقدمة الجزولیة 

 .٢/٥٦٧، واللمحة في شرح الملحة ١/٢٢١، وشرح المفصل ١/١٦٤



١٠٨ 
 

 ،ىسَ مْ وَأ ،حَ بَ صْ وَأ ى،حَ ضْ وَأ ،اتَ وبَ  ،لَّ وظَ  ،انَ كَ ( :وهي ،قال: جملتها ثالثة عشر فعًال 

، الَ زَ ( ، وهي:أفعال تعمل هذا العمل بغیر شرط، وبقي أربعة (١)ة، فهذه ثمانی)َس یْ ، ولَ ارَ وصَ 

 :والثالث عشر .(٣)أو شبهه أن یسبقها نفي ، فهذه شرط العمل بها)حَ رِ ، وبَ (٢)كَ فَ ، وانْ ئَ تِ وفَ 

، )يلِّ صَ یُ  دٌ یْ زَ  انَ كَ ( تقول: فمثاله ،ا أن تسبقها ما المصدریة الظرفیةوشرطه ،)دام( :وهي

 (٤)ورٌ مْ عَ  حَ رِ ا بَ مَ (، و)ارً اهِ و سَ رٌ مْ عَ  اتَ بَ (، و)ایدً دِ شَ  دُ رْ البَ  حَ بَ صْ َأ(و ،)ارِ ي الدَّ فِ  دٌ یْ زَ  َس یْ لَ (و

 اوكل ما جاز أن یكون خبرً  ،وقس على الباقي ،]٢٧[)نِ یْ نَ یْ العَ  قَ رَ زْ و َأرٌ مْ عَ  الَ ا زَ مَ (، و)امً ائِ قَ 

  .ا لهذه األفعالأن یكون خبرً للمبتدأ جاز 

  ، وعلى اسمها؟قلت : هل یجوز تقدیم خبرها علیها

 حَ رِ ا بَ مَ (، و)دٌ یْ ا زَ مً ائِ قَ  الَ ا زَ مَ (، و)دُ رْ ا البَ دً یْ دِ ى شَ سَ مْ َأ(و ،)دٌ یْ ا زَ مً یْ قِ مُ  انَ كَ ( :قال: نعم. فتقول

  .الباقي، وقس على )(٦)دٌ یْ زَ  انَ ا كَ دً هِ تَ جْ مُ (و ،)(٥)ورٌ مْ ي عَ لِّ صَ یُ 

 افً اقِ وَ (و ،)یرُ مِ األَ  ىسَ ا أمْ نَ دَ نْ عِ (و ،)دٌ یْ زَ  انَ كَ  ارِ في الدَّ ( :ا تقدیم خبرها علیها، فكذلك تقولوأمَّ 

   وغیر ذلك. ،)لُ ائِ السَّ  ىحَ ضْ َأ اِب بالبَ 

    

  

  

                                                             

 في (ب): (الثمانیة). )١(

 (وانفك) ساقطة من (ب). )٢(

، وشرح ١/١٢٧، وشرح قطر الندى ١/٢٢٨یتقدمها نفي أو نهي أو دعاء. ینظر: أوضح المسالك  )٣(

 .١/٣٦٢للجوجري  ،شذور الذهب

 في (ب): (زید). )٤(

 في (ب): (عمر). )٥(

  (ومجتهًدا كان زیٌد) ساقطة من (ب). )٦(

  

 



١٠٩ 
 

  :تنبیه 

في  (١)الفورد الخ كذلك یوهم جوازه في جمیعها، ولیس كذلك فقد قولنا: تقدیم خبرها علیها

والصحیح الجواز لوروده في قول  ،ااسمها أیضً  وعلى ،علیها )لیس(جواز تقدیم خبر 

    [من الطویل] :(٢)الشاعر

  َفَلْیَس َسواًء َعاِلٌم َوَجُهْولُ           َسِلي إْن َجِهْلِت النَّاَس َعنَّا َوَعنُهمُ 

ا ا مَ مً یْ قِ مُ (، و)دٌ یْ زَ  الَ ا زَ ا مَ مَ ائِ قَ (: ال، نحو أم (٣)ا فیهالنافیة كانت شرطً  )ما(وكذا فیما سبقته 

 ،)دٌ یْ زَ  لْ زَ یَ  مْ ا لَ مً ائِ قَ (: فتقول ،)جازت المسألة مَ لَ ( :، نحوا إذا كان النافي غیر ماأمَّ  ،)دٌ یْ زَ  انَ كَ 

  .)ورٌ مْ عَ  نْ كُ یَ  مْ ا لَ دً اعِ قَ (و

  تامة؟  ]٢٨[يء؟ وهل تجقلت: هل تتصرف هذه األفعال

 تعمل عمل (٤)مضارع إلى أمر إلى مصدر فكلها ماضي إلى: نعم. بعضها یتصرف من قال

 ، وكان)وَأْصِبحْ ، حُ بِ صْ ، ویُ حَ بَ صْ وَأ اه،ك إیَّ نَ وْ ، وكَ نْ وكُ  ،ونُ كُ ویَ  ،انَ كَ (: والماضي نح عمل

 ¼Mكقوله تعالى :  ،(٥)دَ جَ أو وَ  ،عَ قَ وَ  :بمعنىوبعض أخواتها تستعمل تامة إذا كانت 

                                                             

ذهب و  ،ه یجوز تقدیم خبر لیس علیها كما یجوز تقدیم خبر كان علیهاذهب البصریون إلى أنَّ  )١(

، واإلنصاف في ١/٨٩،٩٠ینظر: األصول في النحو  ه ال یجوز تقدیم خبر لیس علیها.الكوفیون إلى أنَّ 

 .٤/٣٦٥، وشرح المفصل ١/٣١٥، والتبیین عن مذاهب النحویین ١/١٣٠مسائل الخالف 

، وخزانة الدب ١٢٣، وشرح دیوان الحماسة، للمرزوقي ٩٢قائله: السموأل بن عادیا، في: دیوانه )٢(

، وورد بال ٢/٧٦، والمقاصد النحویة ٢٣٧، ونسب إلى الجالح الحارثي في: تلخیص الشواهد ١٠/٣٣١

، وشرح شواهد ١/١٣٠، وشرح األشموني ١/٢٧٣، وشرح ابن عقیل ١/١٣٠نسبة في: شرح قطر الندى 

 .٢/٥٣٢المغني 

 (فیه) ساقطة من (ب). )٣(

 في (ب): (وكلها). )٤(

  .في (ب): (وكذا تستعمل تامة إذا كانت بمعنى وقع كقوله) )٥(

  

 



١١٠ 
 

½ ¾ ¿  À Á L ]١٠٨، ١٠٧اآلیة:  ،سورة هود[ ،M- . / 0 1 

2L   ][من الرجز]:(١)وكقول الحریري ]١٧ :اآلیة ،سورة الروم   

  ْر طَ المَ  انَ كَ  دْ قَ 

                         .واهللا أعلم .مضارعها یزال التي )، وما زال(٢)لیس، وما فتئ، (وغیر ذلك ما خال

   رآخ تنبیه

:  قسم یجب تأخیره كما سبق (٣)أربعة أقسام األفعال إلىموا أخبار هذه النحویین قسَّ  أنَّ  اعلم

 ِت یْ ي البَ فِ  انَ كَ ( :یجب تقدیمه نحو وقسم ،)يقِ یْ فِ رَ  يخِ َأ انَ كَ ( :نحو (٤)باب المبتدأ في

ي فِ  انَ كَ (، و)دٌ یْ ا زَ مً ائِ قَ  انَ كَ (و ،)امً ائِ قَ  دٌ یْ زَ  انَ كَ ( :، وقسم یجوز فیه األمران نحو)(٥)هبُ احِ صَ 

له  (٦)وذلك إذا كان الخبر ،علیها وقسم یجب تقدیمه ،)وكَ خُ ا َأنَ دَ نْ عِ  انَ كَ (و ،]٢٩[)دٌ یْ زَ  ارِ الدَّ 

                                        واهللا أعلم. )؟دٍ یْ زَ  (٧)الُ حَ  انَ كَ  فَ یْ كَ (: نحو ،صدر الكالم كأسماء االستفهام

                                                             

  ، ٢/٥٧٧، واللمحة في شرح الملحة ٥٢جزء من بیت شعري للحریري في: ملحة اإلعراب  )١(

  وتمامه:

  َفَلْسَت َتْحتَاُج َلَها ِإَلى َخَبْر           َوإِْن تَُقْل َیا َقْوِم َقْد َكاَن الَمَطْر 

ولد في العام أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحریري البصري، المشاني،  والحریري هو:

قرأ النحو على القصباني، ودخل بغداد فقرأ النحو واألدب على علي بن  ،ه)، صاحب المقامات٤٤٦(

فضال المجاشعي، وتفقه على الشیخ أبي إسحاق الشیرازي، وعلى ابن الصباغ، وقرأ الفرائض والحساب 

مات، والملحة وشرحها، ودرة على أبي حكیم الجبري وأبي الفضل الهمداني، له عّدة مؤلفات منها: المقا

البدایة والنهایة  ه). تنظر ترجمته في:٥١٥الغواص، ودیوان ترسل، ودیوان شعر، توفي في العام (

 .٥/١٧٧، واألعالم ٢/٢٥٧، وبغیة الوعاة ١/٢٣٤البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة و  ،١٦/٢٦٠

 في (ب): (فتى). )٢(

 .٢/٥٧٣ح الملحة تنظر هذه األقسام في: اللمحة في شر  )٣(

 .٩٨ینظر: القول السابع عشر: في المبتدأ والخبر وحكمهما  )٤(

 في (ب): (في الدار صاحبها). )٥(

 (مما) زیادة في (ب). )٦(

  (حال) ساقط من (ب). )٧(
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  النافیة )ما(في : (١)القول التاسع عشر

  النافیة.  )ما(ن لي القول في : بیِّ قلت

ألنها  ؛فهي عندهم ملغاة ال عمل لها تمیم (٣)فأما بنو ،(٢)وتمیمیة إلى حجازیةتنقسم  قال:

[من  :(٥)شاعرهم دوأنش ،هافلذلك أهملو  ؛وعلى الفعل بل تدخل علیه ،باالسم تختص (٤)ال

  الكامل]

  امُ ِحبِّ َحرَ اَب ما َقْتُل المُ جَ فَأ          اْنتِسبْ  هُ وُمَهْفَهِف األْعطاِف قلُت لَ 

 :تعالى اهللا وتنصب الخبر. قالترفع االسم  ؛)لیس(عمل  (٦)ا أهل الحجاز فتعمل عندهموأمَّ 

M : ; =<L  ]٢ :اآلیة ،سورة المجادلة[ ،M : ; <L   ]٣١:اآلیة ،سورة یوسف[ ،

   :(٧)ولكن ال تعمل إال بأربعة شروط

  

                                                             

 (عشر) ساقط من (ب). )١(

، واإلنصاف في مسائل ٥٣، وملحة اإلعراب ١/١٦٨، والخصائص ٤/١٨٨ینظر: المقتضب  )٢(

 .١/١١١، وٕاعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث ٦٠، ونتائج الفكر في النحو ١/١٣٤الخالف 

 في (ب): (بنوا). )٣(

 (ال) زیادة من (ب). )٤(

، ونفح الطیب ١٠ات واإلنشادات ، واإلفاد٢/١٣٨البیت بال نسبة في: اإلحاطة في أخبار غرناطة  )٥(

 .١٧٢، وریحانة األلبا ٥/٢٢٧

 في (ب): (فعندهم تعمل). )٦(

  زاد ابن عقیل شرطین، فجعلها ستة شروط، فقال: )٧(

نفت  :فاألولى: نافیة، والثانیة )،مٌ ائِ قَ  ما ما زیدٌ (فإن تكررت بطل عملها، نحو:  )ما(الخامس: أال تتكرر 

  وأجازه بعضهم. )قائم(ا، فال یجوز نصب النفي، فبقي إثباتً 

 )به ُأبَ عْ ال یُ  يءٌ  شَ إالَّ  يءٍ شَ بِ  دٌ یْ ما زَ ( یبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو: السادس: أالَّ 

ا عن وال یجوز أن یكون في موضع نصب خبرً  )زید(في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو  )بشيء(فـ

أعني القول باشتراط أن یبدل  ،وأجازه قوم، وكالم سیبویه في هذه المسألة محتمل للقولین المذكورین )ما(

   .٣٦٣/ ١وحاشیة الصبان  ،٣٠٦/ ١ابن عقیل  : شرحنظری من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك.
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   .(١))نْ َأ(بعدها  أن ال تزاد :أحدها

   .(٢))الَّ إِ (ـالثاني: أن ال ینتقض النفي ب

   .)دٌ یْ زَ  مٌ ائِ ا قَ مَ ( :ونح ،أن ال یتقدم خبرها على اسمهاالثالث: 

ي دِ نْ ا عِ مَ ( نحو: ،اا ومجرورً أو جارً  ،اإال إذا كان ظرفً  الخبر ]٣٠[الرابع: أن ال یتقدم معمول

  ، واهللا أعلم.)ایمً قِ مُ  دٌ یْ زَ 

  . (٤)ملغاة (٣)ا هناهف ،)لٌ كِ آ كَ امَ عَ طَ  دٌ یْ ا زَ مَ ( ا نحو:وأمَّ 

  المنفیة؟  )كان(و )لیس(على خبر یجوز أن تدخل الباء على خبرها و  قلت:  هل

 M é ،]١٣٢ :اآلیة ،سورة األنعام[ M & ' ( ) * L . قال تعالى:قال: نعم

ê ë ìL  ]٤ :اآلیة ،سورة فصلت[، M T U V XW  L]اآلیة ،سورة الزمر: 

، ز في المعطوف الوجهان جر المعطوفعلى خبرها المجرور بالباء جا . فإذا عطف]٣٦

  [من الوافر] :(٥)ونصبه. كقول الشاعر

                                                             

، ٥٤في علم النحو ، والكافیة ٥/٦٥ینظر: شرح المفصل، البن یعیش  زیٌد قائٌم). ما إنْ : (ونح )١(

، وشرح الكافیة الشافیة ١/٣٦٨، وشرح التسهیل، البن مالك ١/٥٦وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد 

 .١/١٠٣، وشرح ابن الناظم ١/٤٣١

، وشرح التسهیل، البن مالك ١/٢٦٨. ینظر: شرح المفصل، البن یعیش ما زیٌد إالَّ قائٌم)(نحو:  )٢(

، ٢/٥٨٨، واللمحة في شرح الملحة ١/١٠٤، وشرح ابن الناظم ١/٤٣١، وشرح الكافیة الشافیة ١/٣٧٠

، وتخلیص الشواهد وتلخیص ١/٢٦٧، وأوضح المسالك ٣٢٤، والجنى الداني ٤/٢٥٧والتذییل والتكمیل 

 . ١/٢٥٥، وشرح األشموني ٢٥٣، وشرح شذور الذهب، البن هشام ٢٧٧الفوائد 

 في (ب): (فهنا). )٣(

ینظر:  .هز اإلى جو  كوفیونوذهب ال ،(َطَعاَمَك ما زیٌد آِكًال) یجوز أّنه ال إلى بصریونذهب ال )٤(

 .١/٣٢٠، والتبیین عن مذاهب النحویین ١/١٤٠اإلنصاف في مسائل الخالف 

  في (ب): (كقوله). )٥(

، واالقتضاب ١/١٩٩، وشرح أبیات سیبویه ١/٦٧والشاهد عجز بیت لعقیبة األسدي في: الكتاب لسیبویه 

، ١/١٤١، وسر صناعة اإلعراب ١٠، والحلل في شرح أبیات الجمل ١/١٣٠أدب الكاتب في شرح 



١١٣ 
 

   الَحِدیَداَال وَ  الِ فَلْسَنا بالِجبَ 

                                                                       . على اللفظ، والنصب على المحل، واهللا أعلم لجرُّ فا

  (١)في أفعال المقاربة :القول العشرون

  ؟ يالمقاربة كم ه : أخبرني عن أفعالقلت

ترفع  ؛)كان(عمل  فهذه األفعال تعمل ،)كَ شَ وْ ، وَأبَ رَ وكَ  ،ادَ كَ (هي: : هي ثالثة أفعال و قال

كما سیأتي إن شاء . ]٣١[واإلنشاء جاءالة على الرَّ األفعال الدَّ  وكذا ،المبتدأ، وتنصب خبره

ا وندر مجیئه اسمً  ا عنها،أو مجردً  ،)أنْ ـ(ا با مقترنً  مضارعً إال فعًال  خبرها یجيءولكن ال  ،اهللا

  [من الرجز]:(٢)كقول القائل ،)وعسى ،كاد(في 

  ا بَ آئِ  تُ دْ ا كُ مَ وَ 

  
                                                                                                                                                                                              

 ٥/٣٨٩، ولسان العرب ١/٢٧١، واإلنصاف في مسائل الخالف ٥/٢٩٨٧، وشمس العلوم ١/٣٠٣

  .١/١٤٩، وسمط الاللي ٢/٨٧٠، وشرح شواهد المغني ٧٢، ٧/٥٣(فصل الغین)، وشرح أبیات المغني 

  ، ولیس في دیوانه.٥٠٣بیعة في: األزمنة واألمكنة ونسب إلى عمر بن أبي ر 

، وشرح دیوان ٦/٢٣٧، والعقد الفرید ٤/١١٢، والمقتضب ١/١٠٠وهو بال نسبة في: الشعر والشعراء 

، ٢/٥٨٦، واللمحة في شرح الملحة ٢/١٠٦، وشرح المفصل، البن یعیش ٢/٢٩٠المتنبي، للعكبري 

  .١١/٣٩٧وخزانة األدب 

  وصدره:

 نا َبَشٌر فأْسِجحْ إنَّ  .معاويَ 

، وأوضح ٤/٣٧٢ینظر: شرح المفصل، البن یعیش  أي: تفید مقاربة وقوع الفعل الكائن في أخبارها )١(

 .١/٣٧٤، وشرح شذور الذهب، للجوجري ١/٢٩٠المسالك 

  في (ب): (كقوله). )٢(

یعیش ، وشرح المفصل، البن ٧٠٠، ٢/٤٥٠جزء من بیت بال نسبة في: اإلنصاف في مسائل الخالف 

، وشرح ابن ٣/١٦٦٥، وتوضیح المقاصد والمسالك ١/٣٩٣، وشرح التسهیل، البن مالك ٢٢٢، ٤/٢٢١

  .١/٢٧٣، وشرح األشموني ١/٣٢٥عقیل 

  وتمامه:

 َوكْم ِمثِلَها َفاَرقُتها وِهي َتصِفرُ           اوَما ِكْدُت آِئبً  مٍ ُت ِإلى َفهْ بْ َفأُ 
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  ]الرجز[من 

  (١)امَ ائِ صَ  تُ یْ سِ ي عَ نِّ َأ

  تنبیه:

    الخفیف]من [:(٢)كقول القائل )نْ َأـ(یجوز اقتران خبرها ب )كاد( أنَّ  اعلم 

  َحْشَو َرْیطٍة وُبُرودِ  َغَداِإْذ           یَض َعَلْیهِ فِ تَ  َكاَدت الّنْفُس َأنْ 

،    ]٧١ ، األیة:البقرة[سورة      M I J K L Lواألكثر تجریده. قال اهللا تعالى: 

M ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾   L  (٣))بَ رَ كَ (وكذا  .]١١٧ ، األیة:التوبة [سورة، 

   .(٥)فبالعكس )كَ شَ وْ َأ( (٤)افأمّ 

  

                                                             

، واللباب في علل البناء واإلعراب ٢/٤٢٢، ١/٩٩الخصائص جزء من بیت بال نسبة في: وهو  )١(

، وشرح ١/٣٩٣، وشرح التسهیل، البن مالك ٣٨٠، ٤/٢٢٢، وشرح المفصل، البن یعیش ١/١٩٢

، ومغني ٣/١٦٧٨، وتوضیح المقاصد والمسالك ٤٦٣، والجنى الداني ٤٥١، ١/١٥٩الشافیة الكافیة 

  .١/٢٧٤ألشموني ، وشرح ا١/٣٢٤، وشرح ابن عقیل ١/٢٠٣اللبیب 

  وتمامه:

ا داِئمَ رْ ثَ كْ َأ  َماائِ ال ُتْكِثَرْن إّني َعَسْیُت صَ ا          َت في الَعْذل ُمِلح�

  في (ب): (كقوله). )٢(

، ومغني اللبیب ٣٥٤، وشرح شذور الذهب، البن هشام ١/٣٠٢البیت بال نسبة في: أوضح المسالك 

، وشرح التصریح على ٢/٥٠٠الذهب، للجوجري ، وشرح شذور ١/٣٢٠، وشرح ابن عقیل ١/٨٦٨

 .١/٢٨٥التوضیح 

، وشرح ١/٣٢٩، وشرح ابن عقیل ١/٣٠١، وأوضح المسالك ١/٥١٩ینظر: توضیح المقاصد  )٣(

 .١/٢٧٦األشموني 

 في (ب): (وأما). )٤(

  .١/٣٣٢، وشرح ابن عقیل ١/٥١٨حكم (أوشك) كحكم (عسى) ینظر: توضیح المقاصد والمسالك  )٥(
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   .جاءالة على الرَّ : أخبرني عن األفعال الدّ قلت

 (٢)قلی، و )أنْ ـ(اقتران خبرها ب (١)فأكثر )ىسَ عَ (ا فأمَّ  .)لولقواخْ  ،ىرَ وحَ  ،ىسَ عَ (الثة هي ث :قال

   [من الطویل]     :(٤)كقول الشاعر ،(٣)تجریده

   َیْوٍم ِفي َخِلیَقِتِه َأْمرُ  َلُه ُكلَّ           َعَسى َفَرٌج َیْأِتي ِبِه اللَُّه ِإنَّهُ 

 ،(٥))قَ لَ وْ لَ اخْ (وكذا  ،)ومَ قُ یَ  نْ َأ دٌ یْ زَ  ىرَ حَ ( :نحو ،)نْ َأ(فال یجوز تجرید خبرها من  )ىرَ حَ (ا وأمَّ 

  .)رَ طِ مْ تُ  نْ َأ اءُ مِ السَّ  ِت قَ لَ وْ لَ اخْ ( :ونح

  على اإلنشاء كم هي؟ ]٣٢[ن لي األفعال الدالةقلت: بیِّ 

خبرها  وهذه ال یجوز اقتران ،(٧))قَ لِ ، وعَ ذَ خَ وَأ ،لَ عَ وجَ  ،قَ فِ وطَ  ،(٦)أَ شَ نْ َأ( :خمسةهي  قال:

 ،یغني اإلبل :أي ،)ودُ حْ یَ  (١٠)السَّاِئقُ  (٩)(َأْنَشأَ : نحو ،(٨)على الشروع تإذا دلَّ  )أنـ(ب

، ] ٢٢:اآلیة ،سورة األعراف[M Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö  L كقوله تعالى: ،)طفق(و

                               واهللا أعلم. .)مظُ نْ یَ  (١١)ذَ خَ أَ (و ،)ملَّ كَ تَ یَ  لَ عَ جَ (و ،]١٢١ :اآلیة ،سورة طه[

                                                             

 في (ب): (فاألكثر). )١(

 في (أ): (نقل). )٢(

 .١/٢٧٥، وشرح األشموني ١/٣٢٧، وشرح ابن عقیل ١/٥١٦ینظر: توضیح المقاصد والمسالك  )٣(

، ١/٣٥١، وشرح شذور الذهب، البن هشام ١/٣٩٥البیت بال نسبة في: شرح التسهیل، البن مالك  )٤(

 .١/٤٨٠، وهمع الهوامع ١/٣٢٩وشرح ابن عقیل 

 .١/٢٧٨، وشرح األشموني ١/٣٣٢، وشرح ابن عقیل ١/٥١٨ر: توضیح المقاصد والمسالك ینظ )٥(

 في (ب)، و(أ): (إنشاء). )٦(

أقول لم تقتصر األفعال على ما ذكره الشیخ، إذا زاد غیره: (َهْب وَهْلَهَل) ینظر: متن شذور الذهب  )٧(

 .١/٤٦٨، وهمع الهوامع ١/١٣

 .١/٢٨٢، وشرح األشموني ١/٣٣٧ینظر: شرح ابن عقیل  )٨(

 في (ب)، و(أ): (إنشاء). )٩(

 (السائق) زیادة من (ب). )١٠(

  في (أ): (واحد). )١١(

 



١١٦ 
 

   المبتدأ خُ سَ نْ في القسم الثاني مما یَ  :والعشرون القول الحادي

، ا لهاا لها، وترفع خبره خبرً اسمً  أنها تنصب المبتدأ (١)وحكمها قد سبق ،)وأخواتها إنَّ ( وهي:

 ،)كان(فهذه ستة أحرف تعمل عكس عمل  ،)نَّ َأ، وكَ لَّ عَ ولَ  ،تَ یْ ولَ  ،نَّ ، ولكِ نَّ وَأ، نَّ إِ (وهي 

  [من البسیط] :(٢))كان وأخواتها(وذلك بعدما تكلم في حكم  ئلكقول القا

  لِ دَ الجَ بِ  نَ وْ فُ وْ رُ عْ مَ  كَ مَ وْ قَ  نَّ أك          اسً كِ عَ نْ مُ  لَ عْ ا الفِ ذَ هَ  لُ مَ عْ تَ  نَّ وإِ 

  لِ حِ تَ رْ مُ  رُ یْ غَ  (٣)بن عمرود یْ زَ  نَّ كِ لَ           لُ تحِ رْ مُ  بَ كْ الرَّ  نَّ َأكَ  تَ یْ لَ  لَّ عَ لَ 

   تنبیه:

، رجيللتّ  )لَّ عَ لَ (للتمني، و )تَ یْ لَ (و ،]٣٣[لالستدراك )نَّ كِ لَ (و ،للتوكید )(٤)نَّ ، وَأنَّ إِ (، نَّ اعلم َأ

  ، )بٌ اتِ كَ  اكَ خَ َأ نَّ كِ لَ (و ،)رٌ افِ سَ ا مُ رً مْ عَ  نَّ َأ تُ مْ لِ عَ (، و)مٌ ئِ اا قَ دً یْ زَ  نَّ إِ (: تقول ،للتشبیه )نَّ َأكَ (و

  (٥)ودُ عُ یَ  ابَ بَ الشَّ  تَ یْ ولَ 

                                                             

 .١٠٤ینظر: القول الثامن عشر: في النواسخ  )١(

  .٥٦البیتان في: شرح الجوهري على منظومة الشبراوي  )٢(

  كلمة (تعمل) جاءت في المنظومة (تفعل).

 كلمة (لیت) جاءت في المنظومة (البیت).

 في (ب): (عمر). )٣(

 في (ب): (ِان َان). )٤(

، والمحب ٣/٥٦، وورد في: البیان والتبیین ٣٢، في: الوافرجزء من بیت ألبي العتاهیة، من  )٥(

، ومحاضرات األدباء ومحاورات الشعراء ٢/١٥٥، ودیوان المعاني ١٦١والمحبوب والمشموم والمشروب 

، ونهایة األرب ٦/٢٠، والتذكرة الحمدونیة ٣/٥٠، وربیع األبرار ونصوص األخیار ٢/٣٥٧لبلغاء وا

  .٢/٧١٩، والمقاصد النحویة ١/١٧٨، واإلیضاح في علوم البالغة ٢/٢٦

، ونسب إلى العلوي الحماني في: نشوة السكران من صهباء ١ونسب لحاتم طي في: حماسة الظرفاء 

  .٩٢تذكار الغزالن 

، والمستظرف ٣٠، ورسائل الثعالبي ٥٣، ومجالس ثعلب ٧٧، والفاضل ٢٨٧نسبة في: الوحشیات وبال 

  .٢/٣٢، ومجاني األدب في حدائق العرب ٢٨١في كل فن مستطرف 

  وتمامه:



١١٧ 
 

ا ا للمبتدأ جاز أن یكون خبرً یكون خبرً  ما جاز أن ، وكلُّ )انَ مُ حَ رْ یَ  اهللاَ  لَّ عَ لَ (، و)دٌ سَ ا َأدً یْ زَ  نَّ َأكَ (و

 دْ ا قَ دً یْ زَ  نَّ إِ (، و)كَ دَ نْ ا عِ دً یْ زَ  نَّ إِ (و ،)ارِ الدَّ ي ا فِ دً یْ زَ  نَّ إِ (، و)مٌ ائِ ا قَ دً یْ زَ  نَّ إِ (: نحو ،لهذه األحرف

  . )وهبُ َأ امَ قَ 

  . (٢)بفتحها )نَّ َأ(و التي بكسر الهمزة، )نَّ إِ (الفرق بین  (١)أخبرني عن قلت:

 ،كَ امُ یَ قِ  أي: ،)مٌ ائِ قَ  كَ نَّ ي َأنِ بُ جِ عْ یُ ( :ونح ،تقدیرها بمصدر بالفتح إن صلح )نَّ َأ(قال: ضابط 

 )نَّ إِ (ا أمَّ  ،كَ امِ یَ قِ  نْ مِ  :أي ،)مٌ ائِ قَ  كَ نَّ َأ نْ مِ  تُ بْ جِ عَ (، وكَ امُ یَ أي: قِ  ،)مٌ ائِ قَ  كَ نَّ َأ تُ فْ رِ عَ (و

  : (٣)ستة مواضع فذكر بعض النحویین أنه یجب كسرها في المكسورة

  .]١ :اآلیة ،سورة القدر[ M ! " # $ %L  :(٤)كقوله تعالى ،أحدها: إذا وقعت ابتداء

(٦) ]٣٤[M ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ̈  L :نحو ،وقعت صدر صلة (٥)الثاني: إذا
 

  . ]٧٦: ، األیةلقصص[سورة ا

 @ ? < = > M :كقوله تعالى ،الالم وفي خبرها : إذا وقعت جواب قسمالثالت

A B C L   ]٣-١ :اآلیة ،سورة یس[.   

                                                                                                                                                                                              

َباَب َیُعوُد َیْوًما          فُأْخِبَرُه ِبَما َفَعلَ   الَمشِیبُ  َفَیا َلْیَت الشَّ

 في (ب): (ما). )١(

، وشرح ٥٣١، ٥٢٩، ٤/٥٢٧، وشرح المفصل، البن یعیش ١٢١ینظر: المقدمة الجزولیة في النحو  )٢(

، ١/٣٢٠، وأوضح المسالك ٢/٥٤٨، واللمحة في شرح الملحة ٤٨٨، ٤٨٥، ١/٤٨٢الكافیة الشافیة 

 .١/٣٨٤، وشرح شذور الذهب، للجوجري ١/٣٥٣وشرح ابن عقیل 

)؛ منها:وهناك مواضع أخرى یجب فیها كسر همز  )٣( (حیث)، نحو: (جلسُت حیث إّن بعدأن تقع  ة (إنَّ

أو تقع صفة السم عین، نحو: (مررت برجٍل إّنه ، أو(إذ)، نحو: (جئتك إذ إّن زیًدا أمیٌر)، )زیًدا جالٌس 

  ) .إّنه فاضلٌ  أو خبًرا عن اسم ذات، نحو: (زیدٌ ، )فاضلٌ 

 على التوضیح الّتصریحشرح و  ،١/٣٨٤وشرح شذور الذهب، للجوجري  ،١/٣٢٠ ینظر: أوضح المسالك

 .٢٩٩/ ١ األشمونيشرح و  ،٤٩٩ ،٢/٤٩٨الهوامع  ، وهمع١/٣٠٠

 في (ب): (إنا أعطیناك الكوثر). )٤(

 في (ب): (إن). )٥(

 في (ب) بزیادة: (أولو القوة). )٦(



١١٨ 
 

  .]٣٠ :اآلیة ،سورة مریمM Y Z   [ \  L ] :كقوله تعالى ،الرابع: إذا وقعت محكیة بالقول

 M ] ̂ _ ̀ a b c d e :كقوله تعالى ،الخامس: إذا وقعت موقع الحال

f g L ]٥ :اآلیة ،سورة األنفال[.   

 ادً یْ زَ  نَّ إِ  تُ مْ لِ عَ (نحو:  ،عنها بالالم قَ لِّ ، وقد عُ ذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوبالسادس: إ

  واهللا أعلم. .)مٌ ائِ قَ لَ 

  خبرها على اسمها؟  : هل یجوز تقدیمقلت

 M Â Ã  Ä Å Æ : كقوله تعالى ،(١)اا ومجرورً جارً  أو ،اإال إذا كان ظرفً  .القال: 

ÇL ]٤٠ :اآلیة ،سورة ص[ ،]٢٥ :ةاآلی ،سورة ص[، M e f g h iL  ] سورة

   .]٣ :اآلیة ،القلم

  قلت: هل یجوز تقدیم خبرها علیها؟ 

  ال. قال:

  ؟ هل یبقى ما كان لها من العمل ،)ما(: إذا زیدت بعدها قلت

  قال  .(٢)واإلهمال عمالاإلي فقد رو  ،)لیت( بطل عملها إال ،)ما(قال: إن زیدت بعدها 

  

  

  

                                                             

 .١/٤١ینظر وجوب تقدیم خبر إّن على اسمها في: اللمع في العربیة  )١(

، واألصول في النحو ٢/١٣٧، والكتاب ١٨٩ینظر إعمال (لیت) وٕاهمالها في: الجمل في النحو  )٢(

، والمفصل في صنعة ٢٣٢، واللمع في العربیة ١/١٦٨، والخصائص ٢١٨، وعلل النحو ١/٢٣٣

، وشرح ٢/٣٨، وشرح التسهیل، البن مالك ٥٢٥، ٤/٥١٩بن یعیش ، وشرح المفصل، ال١/٣٩٠اإلعراب 

  .١/٤٨٠الكافیة الشافیة 

  

 



١١٩ 
 

  [من البسیط]   :(١)الشاعر

  ]٣٥[ِنْصُفُه َفَقدِ  وَ َأِإَلى َحَماَمِتَنا           َحَماَم َلَناا الَأَال َلْیَتَما َهذَ  :َقاَلتْ 

                                                       واهللا أعلم. .ورفعه )الحمام(بنصب 

  النافیة للجنس )ال(في  :والعشرون يالقول الثان

  النافیة للجنس.  )ال(أخبرني عن عمل  :قلت

  ا لها، ولكن بشروط: ، وترفع خبره خبرً (٢)ا لهاالمبتدأ اسمً  تنصب ،نَّ : تعمل عمل إِ قال

   .والخبر نكرتین ما أن یكون االسم :اأحده

  M Ê Ë: : قوله تعالىنحو ،بطل عملها فإن تقدم ،: أن ال یتقدم خبرها على اسمهاالثاني

ÌL ]ارِ ي الدَّ فِ  لَ جُ  رَ َال (: ونح ،بین المفردة ، وال فرق]٤٧ :اآلیة ،سورة الصافات(، 

   .(٣))اهللاِ  بِ الَّ إِ  ةَ وْ  قُ َال وَ  لَ وْ  حَ َال (نحو:  ،والمكررة

، ودخل تحته )عشرَ  خمسةَ (كب معها تركیب على الفتح مرّ  مبنيٌّ و فه ا اسمها المفردأمَّ 

 ،)ینَ مِ لِ سْ  مُ َال (و ،)نِ یْ مَ لِ سْ  مُ َال ( نحو: ،على ما ینصب علیه فیبنى ،وجمع السالمة ى،المثنّ 

   .)ارِ ي الدَّ فِ  اِت مَ لِ سْ  مُ َال (و

                                                             

، ١/١٤، وجمهرة أشعار العرب ٢/١٣٧، وورد في: الكتاب ٢٤البیت للنابغة الذبیاني في دیوانه:  )١(

، وثمار ١/١٤٧، والصناعتین الكتابة والشعر ٢/٤٦٢، والخصائص ١/٤٧٤وغریب الحدیث، للخطابي 

، ١/٢٠، والمستقصي في أمثال العرب ١/٢٢٢، ومجمع األمثال ١/٣٠١قلوب في المضاف والمنسوب ال

، وأمالي ابن الشجري ١/٩٦، وشرح أدب الكاتب، للجوالقي ١/٣٩٠والمفصل في صنعة اإلعراب 

 .٤/٥٢٠، وشرح المفصل، البن یعیش ٢/٣٩٧

 .١/٣٢٨، وشرح األشموني ١/٤٨٩، واللمحة في شرح الملحة ١/٤٤ینظر: اللمع في العربیة  )٢(

في (ال حول وال قوة إال باهللا) ستة أوجه: أن تفتحهما، وأن تنصب الثاني، وأن ترفعه، وأن ترفعهما،  )٣(

بمعنى لیس، أو على مذهب أبي العباس وتفتح الثاني، وأن تعكس هذا.  )ال(وأن ترفع األول على أن 

البن یعیش  ،، وشرح المفصل١/١١١، والمفصل في صنعة اإلعراب ٤٤ینظر: اللمع في العربیة 

  .١/٢٥٠للجوجري  ،ح شذور الذهبر ، وش٢/١١٤

 



١٢٠ 
 

ا یرً عِ بَ  (١)ادً ائِ ال قَ (، و)ارِ الدَّ  يفِ  لٍ جُ رَ  مَ َال ال غَ (: نحو ،وشبهه فهو منصوب ،ا المضافوأمَّ 

  واهللا أعلم.  .)انَ بُ حَ صْ یَ 

   .عن حكمها إذا تكررت بعد عاطف : أخبرنيقلت

ا أو مبنی�  ا،علیه إما أن یكون منصوبً  ]٣٦[: إذا تكررت بعد عاطف فال یخلو المعطوفقال

 البناء :أعني ،وجه الثالثةاألالثاني  جاز في افإن كان األول منصوبً  ،امرفوعً  أو ،الفتح على

الثاني  وٕان رفع األول جاز في ،اأیضً  الثاني الثالثة وٕان بني األول جاز في ،والنصبوالرفع 

  .واهللا أعلم .والبناء الرفع

  ؟ (٢)قلت: هل یجوز حذف خبرها بدلیل

                                                                           واهللا أعلم. .لهم أي: .]٥١ :اآلیة ،سبأسورة [ M A B L :قال: نعم. ومنه قوله تعالى

  

  

  

  

                                                             

 في (ب): (قائد). )١(

عند التمیمیین والطائیین، وكثر حذفه عند  النافیة للجنس وجب حذفه )ال(إذا دّل دلیل على خبر  )٢(

ا عند وجوبً  )قائم(َل)، وتحذف الخبر وهو جُ ومثاله أن یقال: (َهْل ِمْن َرُجٍل َقاِئٌم؟) فتقول: (ال رَ  ،الحجازیین

ا عند الحجازیین، وال فرق في ذلك بین أن یكون الخبر غیر ظرف وال جار التمیمیین والطائیین، وجوازً 

ا نحو أن یقال: (َهْل ِعْنَدَك َرُجٌل؟)، أو (َهْل ِفي الدَّاِر َرُجٌل؟)، فتقول: ا ومجرورً ا أو جارً ومجرور، أو ظرفً 

  (ال َرُجَل).

، ١/٥٢فإن لم یدل على الخبر دلیل لم یجز حذفه عند الجمیع. ینظر: المفصل في صنعة اإلعراب 

، وشرح الكافیة الشافیة ١/٢٦٥البن یعیش  ،، وشرح المفصل١/٤٨وٕاعراب ما یشكل من ألفاظ الحدیث 

  .٢/٢٥، وشرح ابن عقیل ٥/٢٥١، ١/٥٣٦

  

 



١٢١ 
 

  في الفاعل :والعشرون] (١)لثالثا[القول 

 ، وال فرق بین أن یكون(٢)وقع منه، أو شبهه االسم الذي جاء بعد فعل، الفاعل هو: :قال

 ةُ أَرْ المَ  ِت سَ ئْ بِ (، و)دُ نْ هِ  ةُ أَرْ المَ  ِت مَ عْ نِ ( :نحو ،متصرف غیر ، أو)دٌ یْ زَ  امَ قَ (نحو:  ،االفعل متصرفً 

   .)دُ عْ دَ 

ومضمر، وعاقل،  ،، وظاهرومجازي وحقیقي، ول،، ومؤ ینقسم إلى صریح ا الفاعل فهووأمَّ 

، كَ امُ یَ أي: قِ  ،)ومَ قُ تَ  نْ ي َأنِ بُ جِ عْ یُ ( نحو: ،، والمؤول)دٌ یْ زَ  اءَ جَ (نحو:  ،فالصریح ،عاقل وغیر

  [من الكامل]   :(٣)]٣٧[قول القائلومنه 

  هم َأْن ُتْصَرُعواُصُدورِ  َیْشِفي َغِلیلَ           ِإنَّ الَِّذیَن َتَرْوَنُهْم ِإْخَواَنكم

ى رَ جَ ( :نحو ،والمجازي بعكسه ،)اكَ تَ فَ  اءَ جَ (نحو:  ،والحقیقي ما وقع منه الفعل باختیاره

  أعلم. واهللا .)تَ مْ دِ قَ (نحو:  ،(٤)والمضمر، )یرُ مِ األَ  مَ دِ قَ (: نحو ،، والظاهر)اءُ المَ 

   تنبیه

 ، أو جمعا، أو مثنىً ا مذكرً إما أن یكون الفاعل مفردً  إذا أسند الفعل إلى فاعله فال یخلو

أو مجازیة  ،)دُ نْ هِ  تْ اءَ جَ (نحو:  ،أو مفردة مؤنثة حقیقیة ،، أو جمع تكسیركرسالمة لمذ

ا ، أو إلى ضمیر مؤنث حقیقی� )اتمَ لِ سْ مُ ـ(ك (٥)سالم لجمع مؤنث ، أو)ُس مْ الشَّ  ِت عَ لَ طَ ( :نحو

                                                             

 في (أ): (الثاني).  )١(

ا علیه سواء وجد منه حقیقة الفاعل عند النحویین هو: االسم المسند إلیه الفعل أو ما قام مقامه مقدَّمً  )٢(

البن  ،، وشرح التسهیل٧٥الفوائد ، وتسهیل ١/١٤٨أو لم یوجد. ینظر: اللباب في علل البناء واإلعراب 

 .٢/٧٧، وأوضح المسالك ٢/٥٧٦، وشرح الكافیة الشافیة ٢/١٥٠مالك 

، ٣/٣٤٩، والتذكرة الحمدونیة ١٤٧وورد في: المفضلیات  ،١٢شعره  :في البیت لعبدة بن الطبیب) ٣(

  .١/١٠٠معاهد التنصیص ، و ٨٤ومنتهى الطلب 

، وعروس األفراح ٢/١٥، واالیضاح في علوم البالغة ١٨٢للسكاكي وورد بال نسبة في: مفتاح العلوم، 

   .١/٣٣٩، وتحقیق الفوائد الغیاثیة ١/١٧٢

 في (أ)، و(ب): (إخوانكم)، وفي دیوانه (خّالنكم).

 في (ب): (المظمر). )٤(

 في (ب): (السالم). )٥(
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وجب  ،، أو مثنىجمع مذكر سالم (١)فإن أسند إلى مفرد مذكر، أو إلى ،اأو مجازی�  كان

، أو و إلى ضمیر مؤنث حقیقيأ ،، وٕان أسند إلى مؤنث حقیقيتجرید الفعل من العالمة

إلى جمع ، وٕان أسند )(٢)َطَلَعتْ  ُس مْ الشَّ (و )تْ امَ قَ  دُ نْ هِ (. فتقول: إثبات العالمة وجب ،مجازي

 ،)َس ئْ وبِ ، ]٣٨[مَ عْ نِ (: نحو ،، أو كان الفعل غیر متصرف(٣)سالم ، أو إلى جمع مؤنثتكسیر

 ،)اتُ دَ نْ الهِ  ارَ سَ (و ،)الُ جَ الرِّ  ِت ارَ سَ (، و)(٤)الُ جَ الرِّ  ارَ سَ (فتقول:  ،وحذفها جاز إثبات التاء

واهللا سبحانه وتعالى  .(٧) )دُ نْ هِ  (٦)ةُ أَرْ المَ  ِت مَ عْ نِ (، و)دُ نْ هِ  ةُ أَرْ م المَ عْ نِ (، و)(٥)اتُ دَ نْ الهِ  تِ ارَ سَ (و

   أعلم.

  هل یجوز حذف الفعل؟ قلت:

 .)دِ جِ سْ المَ  امُ مَ إَ (: فتقول )؟مْ كُ ى بِ لَّ صَ  نْ مَ (: (٨)مثًال  فإذا قیل لك ،علیه دلیل : نعم. إذا دلَّ قال

                          واهللا أعلم. .)دِ جِ سْ المَ  امُ مَ ا إِ نَ ى بِ لَّ صَ ( :تقدیره

  في نائب الفاعل :القول الرابع والعشرون

   .)ادً یْ و زَ رٌ مْ عَ  بَ رَ ضَ ( :فاألصل ،)دٌ یْ زَ  بَ رِ ضُ (نحو:  ،(٩)نائب الفاعل حكمه الرفع اعلم أنَّ 

                                                             

 (إلى) ساقط من (ب). )١(

 (طلعت) زیادة من (ب). )٢(

 في (ب): (أو جمع المؤنث السالم). )٣(

 في (أ): (الرجا). )٤(

 في (ب): (سارت الهندات، وسار الهندات). )٥(

 في (ب): (المرءة). )٦(

، ٢٩، وملحة اإلعراب ٣٢ینظر إفراد الفعل مع الفاعل وتذكیره وتأنیثه في: اللمع في العربیة  )٧(

 .١٣، وشرح قطر الندى ٧٥، وتسهیل الفوائد ٥٠والمقدمة الجزولیة في النحو 

 (مثًال) زیادة من (ب). )٨(

، وشرح ١٤١، والمقدمة الجزولیة في النحو ٣٠، وملحة اإلعراب ٣٥ - ٣٣ینظر: اللمع في العربیة  )٩(

، واللمحة ١٨٧، وشرح قطر الندى ٢٠٧، وشرح شذور الذهب، البن هشام ٤/٣٠٦المفصل، البن یعیش 

، وشرح شذور الذهب، للجوجري ١٢، واآلجرومیة ٢/١١١، وشرح ابن عقیل ١/٣١٥في شرح الملحة 

١/٣٣٣.  
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جواز  ، وعدمأحكامه من الرفع (٢)عیجم يَ طِ عْ ، وأُ مقامه أقیم المفعولَ  (١)الفاعل لَ هِ فلما جُ 

و م بل همقدَّ  (٤)نائب فاعل )ادً یْ زَ (على أن  ،)بَ رِ ضُ  دٌ یْ زَ ( :فال تقول في ،على رافعه (٣)مهتقدُّ 

   .)زید(الضمیر الذي یعود إلى  ، ونائب الفاعلو مبتدأ، والجملة التي بعده خبرهه

  فصل     

ما قبل  ْر واكسِ  ،اا كان أو مضارعً أوله ماضیً  مَّ فضُ  ،االفعل المبني للمفعول صحیحً  كان (٥)إذا

ا وٕان كان ثالثی�  ،(٦)افتح ما قبل آخره :أي ،والعكس في المضارع ،]٣٩[قبل آخر الماضي

، بُ وْ الثَّ  عَ یْ بِ ( نحو: ،موالضَّ  ، جاز في فائه الكسر)الَ ، ونَ الَ وكَ  ،الَ ، وقَ اعَ بَ ـ( وسطه كَ معتًال 

  .(٧)ااإلشمام أیضً والكسر أكثر، وجاز ، )لَ وْ ، وكُ لَ یْ ، وكِ لَ وْ ، وقُ لَ یْ وقِ  ،عَ وْ وبُ 

                                                             

 في (ب): بزیادة (أو كان معلوًما لكن قصد إخفاؤه). )١(

 في (أ): (جمع). )٢(

 في (ب): (تقدیمه). )٣(

 في (ب): (الفاعل). )٤(

 كذا في (ب)، وفي (أ): (فإذا). )٥(

 (والعكس في المضارع، أي) ساقط من (ب). )٦(

اعتبر أن قیل وبیع هي األصل، ولم و هذه اللغات في الفعل األجوف المبني للمجهول،  ذكر سیبویه )٧(

وبعض العرب یقولك خیف وبیع، فیشم إرادة أن یبین أنها ُفِعَل، (( :هذه اللغات ألصحابها. قال یعزُ 

: لغة قریش )قیل(: نقال أبو حیاو  ))،یتبع الیاء ما قبلها ،وبعض من یضم یقول: بوع وقول وخوف

الحركة بین الكسرة - باإلشمام  ):قیل(ر من أسد، و: لغة هذیل وبني دبی)قول(و ،ومجاوریهم من كنانة

  لغة كثیر من قیس وعقیل ومن جاورهم وعامة بني أسد. -والضمة

  ا معتّل العین مثل: (قال، وباع) ففیها ثالث لغات:فإذا كان الماضي ثالثیً 

  إحداها: أن تقول: (قیل وبیع) بالیاء فیهما وهي أفصحها.

  بالواو فیهما، وهي أضعفها.والثانیة: أن تقول: (قول وبوع) 

والثالثة: أن یشّم أولها الضم تنبیها على أّن أصله الضم وهي فصیحة وٕانما كان (قیل وبیع) أفصحها، ألّن 

  األصل بیع بضم الباء الموحدة وكسر الیاء فكرهوا الكسرة على الیاء بعد الضم فأسكنوها، فلم یمكن بقاؤها

   ساكنة مع ضم ما قبلها.

، ٢٩٥ - ١/٢٤٩، والمنصف البن جني ٣/٤٠٥، وحاشیة األصول في النحو ٤/٣٤٢ینظر: الكتاب 

، والشافیة في علم ٢/٥٨٣، والبدیع في العربیة ٨٧، وأسرار العربیة ١/٦٥وحاشیة سر صناعة اإلعراب 
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جاز في  ،)(٢)ادَ تَ واعْ  ،ادَ قَ نْ او  ،ارَ تَ اخْ ( نحو: ،)لَ عَ فَ انْ ( ، أو)لَ عَ تَ افْ (على وزن  إذا كان (١)اأمَّ 

  [من البسیط] :(٤)كما قال ابن مالك في الخالصة ،اوجه الثالثة أیضً األ (٣)الفاء

  َال ضَ الَِّذي فَ  رَ یْ تِ كاخْ  ادَ قَ وانْ  اْخَتارَ  ـــــــوِ           ـحْ نَ  ِث الِ ثَ لِ  َوَما لفا َنْحو َباَع اْجَعلْ 

  ، واهللا أعلم.)جرِ حْ دُ ، وتُ ملِّ عُ تُ (: فتقول ،(٥)وثانیه أوله فتتحا بتاء المطاوعة وجب ضمُّ وٕان كان م

ا إلى اثنین هل یجوز أن تقیم مقام یً متعدِّ  قلت: أخبرني عن الفعل إذا بني للمفعول، وكان

  ؟ أیهما شئت الفاعل

 (٧)، وٕان شئت أقمتَ ، فتقیم األول)امً هَ رْ دِ  دٌ یْ زَ  يَ طِ عْ أُ ( :فتقول ؟من اللبسأُ  نْ إِ  (٦)قال: نعم

 ، وٕان شئت أقمتَ )امً ائِ قَ  دٌ یْ زَ  نَّ ظُ ( :فتقول ،)نَّ ظَ (، وكذا في )مٌ هَ رْ ا دِ دً یْ زَ  يَ طِ عْ أُ ( :فقلت ،انيالثَّ 

  أعلم . واهللا .انيالثَّ 

 ،، أو الجار والمجرور، أو المصدرالظرف مثًال  ]٤٠[ووجد، قلت: إذا لم یوجد المفعول به

  ؟ قامتهن مقامهإ (٨)یجوز هل

 ارً یْ سَ  رَ یْ سِ (، و)ةِ عَ مْ الجُ  مَ وْ یَ  رَ یْ سِ (، و)دٍ یْ زَ بِ  رَّ مُ (: فتقول ،(٩)حت للنیابةلإن ص ،ل: نعمقا

   .)ادً یْ دِ شَ 

                                                                                                                                                                                              

، وارتشاف ٢/٣٢، والكناش ٣/١٥٥، ٢/٨٠٦، وشرح شافیة ابن الحاجب، لألستراباذي ١/١٠٤التصریف 

، وشرح ابن ٦/٢٦٩، والتذییل والتكمیل ٨/٣٥٥، ١/١٠٠، والبحر المحیط في التفسیر ٣/١٣٤١الضرب 

 . ٢/١١٤عقیل 

 في (ب): (وأما). )١(

 في (ب): (واعتاد وانقاد). )٢(

 في (ب): (في القاف والتاء). )٣(

 . ٣البیت البن مالك في: نظم المیة األفعال  )٤(

 في (ب): (ثانیة). )٥(

 نعم) زیادة من (ب). (قال)  ٦(

 في (ب): (فتقیم). )٧(

 (یجوز) زیادة من (ب). )٨(

 في (ب): (النیابة). )٩(
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 مَ وْ ا یَ دً یْ دِ ا شَ بً رْ ضَ  دٌ یْ زَ  بَ رِ ضُ (: إقامته هو، فتقول فاألولى ،ا إن وجد معهن المفعول بهوأمَّ 

      واهللا سبحانه وتعالى أعلم. .(١))هِ ارِ ي دَ فِ  رِ یْ مِ األَ  امَ مَ َأ ةِ عَ مْ الجُ 

   اشتغال الفعل عن المفعول بضمیرهفي  :القول الخامس والعشرون

، (٣)به باسم، وتأتي بعده بجملة مركبة من فعل، وفاعل، ومفعول أن تأتي (٢)وصورة االشتغال

 دٌ یْ زَ (، و)هتُ بْ رَ ضَ  (٤)ادً یْ زَ (كقولك :  ،ضمیر یعود إلى ذلك االسم ،: المفعولأي ، وهو(٣)به

 ،)تُ بْ رَ ضَ  دٌ یْ زَ (: فتقول ،الفعل على المفعول بنفسه طَ فلو لم تأت بالضمیر لتسلَّ  ،)به رتُ رَ مَ 

والجملة التي  فالرفع على أنه مبتدأ، ،وجهان: الرفع، والنصب )دٍ یْ زَ (لك في  فحینئذ یجوز

، )هتُ بْ رَ ضَ  ادً یْ زَ (: فقولك ،بفعل محذوف یفسره المذكور بعده خبره، والنصب على أنه مفعول

 تُ رْ رَ ا مَ دً یْ زَ  تُ زْ اوَ جَ (التقدیر:  ،)هبِ  تُ رْ رَ ا مَ دً یْ زَ (، وقولك: )هتُ بْ رَ ا ضَ دً یْ زَ  تُ بْ رَ ضَ (: (٥)التقدیر

وجوب الرفع، ووجوب  :مأقسا وبالجملة فأحكام هذا الباب تنقسم إلى خمسة، (٦) ]٤١[ )هبِ 

                                                             

مذهب البصریین إال األخفش أنَّه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم یسم فاعله مفعول به ومصدر  )١(

َضْرًبا َشِدْیًدا َیْوَم الُجْمَعِة وظرف وجار ومجرور تعین إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول: (ُضِرَب َزْیٌد 

  وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. ،َأْماَم اَألِمْیَر في َداِره) وال یجوز إقامة غیره مقامه مع وجوده

 ،افتقول: (ضرب ضرب شدید زیدً  ،ومذهب الكوفیین أنه یجوز إقامة غیره وهو موجود تقدم أو تأخر

* + , -       M واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر:  ،ا ضرب شدید) وكذلك في الباقيوضرب زیدً 

. L٢/١٢١شرح ابن عقیل ، و ٨١ -١/٨٠األصول في النحو  . ینظر:]١٤: ، اآلیةلجاثیة[سورة ا. 

االشتغال: أن یتقدم اسم، ویتأخر عنه فعل متصرف، أو اسم یشبهه ناصب لضمیره، أو لمالبس  )٢(

، والكافیة في علم ١/٥٠١، وأمالي ابن الحاجب ٩٩المقدمة الجزولیة  :ینظر ضمیره بواسطة أو غیرها.

، ٢/٦١٤، وشرح الكافیة الشافیة ٢/١٣٦البن مالك  ،، وشرح التسهیل٨٠، وتسهیل الفوائد ٢١النحو 

البن هشام  ،، وشرح شذور الذهب٢/١٣٩وضح المسالك أ، و ٢/٦١١وتوضیح المقاصد والمسالك 

  .٢/١٢٩، وشرح ابن عقیل ١/٥٤٦

 (به) زیادة من (ب).  )٣(

 في (أ): (زید). )٤(

 في (ب): (تقدیره). )٥(

زیًدا  : (ضربتُ یفسره ما بعده أير، أنه منصوب بفعل مقدّ ما ذكره الشیخ هو رأي البصریین، إذ ذهبوا إلى 

في الذي ظهر داللة علیه، فجاز إضماره استغناء بالفعل الظاهر عنه، كما لو كان متأخًرا  ه)، ألنّ ضربتُ 

(زیًدا َضَرْبُتُه) منصوب بالفعل الواقع على الهاء، ألن  :ذهب الكوفیون إلى أن قولهمو  ،علیه وقبله ما یدلّ 



١٢٦ 
 

فإن شئت  ،األمرین على السواء ، والنصب أرجح، والعكس، وجوازالنصب، وجواز األمرین

  .تجده إن شاء اهللا (٢)به من المطوالتذلك فاطل (١)معرفة

  في األفعال المتعدیة :السادس والعشرون القول

والمتعدي  ،یرفع فاعله فقط فالالزم ،(٤)، ومتعدي(٣)إلى قسمین: الزماألفعال تنقسم  أنَّ  اعلم

، )ادً یْ زَ  تُ بْ رَ ضَ ـ(تجعل محله تاء الفاعل كوعالمة الفاعل أن  ،وینصب مفعوله فاعله یرفع

   .)فُ یْ غِ ي الرَّ نِ عَ بَ شْ َأ(و )،دٌ یْ ي زَ نِ بَ رَ ضَ ـ(وعالمة المفعول أن تجعل محله یاء المتكلم ك

  

                                                                                                                                                                                              

 (أكرمتُ  :صوًبا به، كما قالواهو األول في المعنى؛ فینبغي أن یكون من ،الذي هو الهاء العائد يَّ الَمْكنِ 

، والمفصل في صنعة ٢/٣٨١، والخصائص ١/٨١الكتاب  ینظر: ،أخاك َعْمًرا) أباك زیًدا، وضربتُ 

، والرد ٥٨ -٥٧، ونتائج الفكر في النحو ١/٦٩اإلنصاف في مسائل الخالف ، و ٧٦، ١/٧٥اإلعراب 

، وشرح ١/٤٦٧في علل البناء واإلعراب ، واللباب ١/٢٦٦، والتبیین عن مذاهب النحویین ٩٥على النحاة 

 .٤٠٣ - ١/٤٠٠المفصل، البن یعیش 

 في (ب): (تفصیل). )١(

من المطوالت: شرح كتاب سیبویه، للسیرافي، وشرح المفصل، البن یعیش، وشرح الكافیة الشافیة،  )٢(

 وارتشاف الضرب، والتذییل والتكمیل، وهمع الهوامع.

، ٢/٦٢٩مفعول إال بحرف جر. ینظر: شرح الكافیة الشافیة  صاغ منه اسمیالذي ال یصلح أن  )٣(

  .٢/١٥٠، وشرح ابن عقیل ١/٣٤٠وٕارشاد السالك 

  .١٥٩والالزم من الفعل: ما یختص بالفاعل. ینظر: معجم التعریفات، للجرجاني 

والالزم: اسم فاعل من اللزوم ویطلق على غیر المتعدي. ینظر: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم 

٢/١٣٩٩. 

البن  ، به دون حاجة إلى تقدیر حرف جر. ینظر: شرح التسهیلالناصب مفعوًال  :الفعل المتعدي هو) ٤(

  .٢/١٤٨مالك 

الفعل الذي یصلح أن یصاغ منه اسم مفعول تام یسمي متعدًیا، ومجاوًزا، وواقًعا، كـ(مقت فهو ممقوت) و  

  .٢/٦٢٩ینظر: شرح الكافیة الشافیة  و(نعت فهو منعوت) والمراد بالتمام: االستغناء عن حرف جر.

والمتعدي: ما لم یتم فهمه بغیر ما وقع علیه، وقیل هو ما نصب المفعول به. ینظر: معجم التعریفات، 

  .١٦٨للجرجاني 
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  تنبیه 

فالناسخة هي أفعال  ،وغیر ناسخة اسخة: نالمتعدیة تنقسم إلى قسمین األفعال اعلم أنَّ 

وخبره فتنصبهما  ألنها تدخل على المبتدأ ؛)أفعال التحویل(و ،)وأخواتها نَّ ظَ ـ(القلوب ك

 ،مَ رَ كْ وَأ]، ٤٢[لَ تَ وقَ  ،بَ رَ ضَ ـ(بعضها یتعدى إلى مفعول واحد ك ، وغیر الناسخةمفعولین لها

، ویجوز حذف )ىسَ ى، وكَ طَ عْ َأـ(: كمفعولین، ومنها ما یتعدى إلى )(١)بَ كِ ، ورَ حَ تَ وفَ  ،قَ لَ وغَ 

 ،]٥ :اآلیة ،سورة اللیل[M w x y z  L: كقوله تعالى ،(٢)للدلیل ؛)ىسَ ، وكَ ىطَ عْ َأ( مفعولي

 ،]٢٩ :اآلیة ،سورة التوبة[ M c d e f g h i L أحدهما كقوله تعالى: أو

 تَ نْ نَ ظَ  لْ هَ (: (٣)مثًال  فإذا قیل لك ،، والصواب جوازه للدلیلبعض عند )نَّ ظَ (وال یجوز في 

  أعلم. . واهللا(٥))تُ نْ نَ ظَ (: ولفتق )؟(٤)اقً ادِ ا صَ دً یْ زَ 

  وأخواتها )ظن(في  :القول السابع والعشرون

، مْ لَّ عَ ى، وتَ َأ، ورَ مَ لِ عَ ( :يللیقین، وه خمسة ،(٦)وهي أفعال القلوب وهي: أربعة عشر فعًال 

 لَ عَ ، وجَ ىرَ ودَ  ،اجَ ، وحَ ادَ ، وعَ بَ سِ ، وحَ الَ ، وخَ نَّ ظَ ( :يوه، للرجحان وثمانیة .)دَ جَ ، ووَ ىرَ ودَ 

                                                             

 (وركب) ساقطة من (ب). )١(

 (للدلیل) ساقطة من (ب). )٢(

 (مثال) زیادة من (ب). )٣(

 في (ب): (قائما). )٤(

) لدلیل ویسمى اختصاًرا جائز إجماًعا، وفي حذف أحدهما اختصاًرا خالف:  )٥( حذف مفعولي (ظنَّ

فمنعه ابن ملكون وأجازه الجمهور، وأمَّا حذفهما اقتصاًرا، أي: لغیر دلیل، فعن سیبویه فیما نقل ابن مالك 

في ذلك أفعال الظن وعن األخفش والجرمي وابن خروف وشیخه ابن طاهر والشلوبین المنع مطلًقا، سواء 

والعلم، واختاره الناظم، وحجتهم في ذلك أن العرب تجري هذه األفعال مجرى القسم، فتلقاها بما یتلقى به 

مغني و ، ١/٤٨٥، وشرح شذور الذهب، البن هشام ٢/٥٩، أوضح المسالك ١/٤٠القسم. ینظر: الكتاب 

، والمقاصد النحویة ٢/٥٥شرح ابن عقیل ، و ١/٢٨١، وٕارشاد السالك إلى حل ألفیة ابن مالك ٧٧٤اللبیب 

، وشرح التصریح على ١/٣٧٣، وشرح األشموني ٢/٦٦٩، وشرح شذور الذهب، للجوجري ٢/٨٧٢

 .٢/٤٩، وحاشیة الصبان ٤٥، ودلیل الطالبین لكالم النحویین ١/٣٧٧التوضیح 

األشموني ، وأسقط (ألفى) من أفعال الیقین في: شرح ٣٨، ٣٢، ٢/٢٩ینظر: أوضح المسالك  )٦(

٣٦١، ١/٣٦٠. 
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ا أفعال كما فهذه كله .)مَ عَ زَ ( :، وهيوالیقین وواحد یحتمل الشك .)بْ هَ ، وَ دَ قَ تَ عْ االتي بمعنى 

 رَ عْ السِّ  تُ بْ سِ حَ (، و)امً ائِ ا قَ دً یْ زَ  تُ نْ نَ ظَ ( فتقول: ،خبره مفعولین لهاو  تنصب المبتدأ (١)سبق

   .على الباقي ْس ، وقِ )ابً احِ صَ  كَ تُ لْ عَ جَ (، و)احً الئِ  لَ َال الهِ  تُ لْ خِ (و ،)اصً یْ خِ رَ 

نحو:  ،ا لهذه األفعال ثانیً جاز أن یكون مفعوًال  ]٤٣[ا للمبتدأما جاز أن یكون خبرً  وكلُّ 

   واهللا أعلم. .)يلِّ صَ ا یُ دً یْ زَ  تُ نْ نَ ظَ (، و)كَ دَ نْ عِ  ادً یْ زَ  تُ نْ نَ ظَ (، و)ارِ ي الدَّ ا فِ دً یْ زَ  تُ نْ نَ ظَ (

  تنبیه

فما  ،)مْ لَ اعْ  :م التي بمعنىلَّ عَ وتَ  ،بْ هَ ( :متصرفة ما عدا (٢)كلها هذه األفعال أنَّ اعلم  

 ومحًال  الفظً  ترك العمل :وهو ،(٤)یعمل عمل الماضي، وكذا یدخلها اإللغاء (٣)یتصرف منها

 ،(٨)لمانع (٧)لفًظا ترك العمل :وهوتعلیق الو  .)مٌ ائِ قَ  (٦)تُ نْ نَ ظَ  دٌ یْ زَ ( ،)دٌ یْ زَ (نحو:  ،(٥)ال لمانع

   .)مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ لَ  تُ نْ نَ ظَ (نحو:  ،(٨)لمانع

                                                             

 .١٢٣ینظر القول السادس والعشرون: في األفعال المتعدیة  )١(

 (كلها) زیادة من (ب). )٢(

 (منها) ساقطة من (ب). )٣(

في: التعلیقة على كتاب سیبویه  وأخواتها من حیث اإلعمال واإللغاء والتعلیق أحكام ظنَّ تنظر  )٤(

، ٤/٣٣٠، وشرح المفصل، البن یعیش ٧٩، والمقدمة الجزولیة ١/٤٥٢، البدیع في علم العربیة ١/١٥٤

، واللمحة ١/١٤٥، وشرح ابن الناظم ١/١٣٢، وشرح الكافیة الشافیة ٢/٧٢وشرح التسهیل، البن مالك 

، ٦/٥، والتذییل والتكمیل ٤/٢١٠٦، وارتشاف الضرب ٢/٣٦، والكناش ١/٣٣٨في شرح الملحة 

، ١/٤٧٠، وشرح شذور الذهب، البن هشام ٢/٤٨، وأوضح المسالك ١/٥٥٨وتوضیح المقاصد والمسالك 

 .٢/٤٣وشرح ابن عقیل 

، وشرح ٤/٣٣٠. ینظر: شرح المفصل، البن یعیش إبطال عمل العامل لفًظا وتقدیًرا :اإللغاء )٥(

، واللمحة في شرح ١/١٤٦، وشرح ابن الناظم ٢/٥٦٠فیة الشافیة ، وشرح الكا٢/٨٨التسهیل، البن مالك 

 .٦/٧٨، والتذییل والتكمیل ٢/٣٦، والكناش ٣٣٩ - ١/٣٣٨الملحة 

 في (أ): (طننت). )٦(

 (لفظا) زیادة من (ب). )٧(

ضرب من اإللغاء، والفرق بن اإللغاء والتعلیق، أنَّ اإللغاء إبطال عمل العامل لفًظا وتقدیًرا،  :التعلیق )٨(

وتقدیًرا، والتعلیق إبطال عمله لفًظا ال تقدیًرا، فكل تعلیق إلغاء، ولیس كل إلغاء تعلیًقا. ینظر: شرح 
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   .فال یدخلها إلغاء وال تعلیق ،)ملَ عْ وتَ  بْ هَ (ا وأمَّ 

 نَّ ومَ قُ یَ لَ  تُ نْ نَ ظَ (نحو:  ،القسم )الم(و ،)مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ لَ  تُ نْ نَ ظَ (نحو:  ،االبتداء )الم(وأدوات التعلیق: 

 ،(١) )مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ  نْ إِ  تُ نْ نَ ظَ (:نحو ،ةیَ افِ النَّ  )نْ إِ (و ،)مٌ ائِ قَ  دٌ یْ ما زَ  تُ نْ نَ ظَ (: نحو ،النافیة )ما(و ،)دٌ یْ زَ 

واهللا  .(٣)ذلك (٢)ونحو )؟مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ  لْ هَ  تُ نْ نَ ظَ (و )؟مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ َأ تُ نْ نَ ظَ (نحو:  ،وأدوات االستفهام

                                                                       أعلم.

   في أفعال التحویل :لثامن والعشرونالقول ا

 )بَ هَ وَ (و ،]٤٤[)ایقً رِ بْ إِ  ینَ الطِّ  تُ رْ یَّ صَ ( :نحو ،)رَ یَّ صَ ( :وهي وخبره المبتدأ وهي ستة تنصب

 M n o: كقوله تعالى ،)ذَ خَ اتَّ (ي، ونِ رَ یَّ أي: صَ  ،)اكَ دَ فِ  ي اهللاُ نِ بَ هَ وَ (: نحو ،رَ یَّ صَ  :بمعنى

p        q L ] كقوله تعالى ،)لَ عَ جَ (و، ]١٢٥ :اآلیة ،سورة النساء: M B C    D E F 

G H I JL ]الوافر]  من [ :(٤)الشاعركقول  ،)كَ رَ تَ (، و]٢٣ :اآلیة ،سورة الفرقان  

  َعَواِكَف َقْد َخَضْعَن ِإَلى النُُّسورِ           َحِضْیِض َبَناِت ُعْوجٍ َتَرْكَنا ِفي ال

  [من الوافر] :(٥)كقول القائل ،)دَّ رَ (و

                                                                                                                                                                                              

، وشرح ٢/٥٦٠، وشرح الكافیة الشافیة ٢/٨٨، وشرح التسهیل، البن مالك ٤/٣٣٠المفصل، البن یعیش 

 .٦/٧٨، والتذییل والتكمیل ٢/٣٦، والكناش ٣٣٩ -١/٣٣٨، واللمحة في شرح الملحة ١/١٤٦ابن الناظم 

 (وٕان النافیة، نحو: ظننت ِإْن َزْیٌد َقاِئٌم) ساقط من (ب). )١(

 في (ب): (غیر). )٢(

، وشرح ابن ١/٥٧٦، ومغني اللبیب ٩/٢٠٢، والتذییل والتكمیل ٣/١٦١٧ینظر: ارتشاف الضرب  )٣(

 .٣/١٣٠، وهمع الهوامع ٢/٥١عقیل 

  في (أ): (القائل). )٤(

، وشرح ابن ١/٤٧٢، واللمحة في شرح الملحة ٢/٣١٠البیت بال نسبة في: شرح التسهیل، البن مالك 

 .١/٥٦٣، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٢٣٦عقیل 

، وشرح ١١، والحلل في شرح أبیات الجمل ٤٥عجز بیت بال نسبة في: األضداد، البن األنباري  )٥(

، وحاشیة ١/٣٦٣، وشرح األشموني ٢/٤٢، وشرح ابن عقیل ٢/٨٢، ١/٣٤٧التسهیل، البن مالك 

  . ٢/٣٥الصبان 

  وصدر البیت هو: 
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  وَردَّ ُوجوَهُهنَّ البیَض ُسوَدا

  واهللا أعلم.

  في المفعول المطلق :القول التاسع والعشرون

 ،وحكمه النصب ،(٢)والصفات و: االسم الذي اشتقت منه األفعالوه ،(١)وهو المصدر

كقولك:  ،فالمنصوب بالفعل ،، أو مصدر مثلهتقدمه من فعل، أو وصفله ما  والناصب

، )ادً یْ دِ ا شَ بً رْ ضَ  ادً یْ زَ  بٌ ارِ ا ضَ نَ َأ( :نحو ،والمنصوب بالوصف ،)ابً رْ ا ضَ دً یْ زَ  تُ بْ رَ ضَ (

   .)ادً یْ دِ ا شَ بً رْ ا ضَ دً یْ زَ  كَ بِ رْ ضَ  نْ مِ  تُ بْ جِ عَ (نحو:  ،والمنصوب بمثله

، )ابً رْ ضَ  تُ بْ رَ ، وضَ اامً یَ قِ  تُ مْ قُ ـ(ك ،ما وافق لفظه لفظ فعله :وهو : لفظيوهو ینقسم إلى قسمین

  .(٣))اوفً وقُ  تُ مْ قُ ـ(وخالفه في اللفظ كما وافق في المعنى،  :وهو ومعنوي

  

                                                                                                                                                                                              

 اضً یْ َفَردَّ ُشُعوَرُهنَّ السُّوَد بِ 

اه الفعل, وینقسم إلى الفعل یصدر عنه, ویسمیه سیبویه الحدث والحدثان, وربما سمَّ  مي بذلك ألنَّ سُ  )١(

ینظر: األصول في النحو  مبهم, نحو: (ضربت ضرًبا), وٕالى موقَّت, نحو: (ضربُت ضربًة وضربتین).

، وشرح المفصل، البن یعیش ١/٥٥، والمفصل في صنعة اإلعراب ٤٨، واللمع في العربیة ١/١٥٩

١/٢٧٢. 

 بینما یرى الكوفیون أنَّ ، الفعل مشتق من المصدر وفرع علیه أنَّ  وهو رأي البصریین، إذ یرون )٢(

. ینظر: ، ولكل منها حجج)اقام قیامً (و )،اضرب ضربً (المصدر مشتق من الفعل وفرع علیه، نحو: 

، وشرح التسهیل، البن مالك ١/٤٢٨، وأمالي ابن الحاجب ١/١٩٠اإلنصاف في مسائل الخالف 

 .٢/٦٤٥، وتوضیح المقاصد والمسالك ١٠٣/ ١، وشرح الكافیة الشافیة ٢/١٧٨

كما مثل  ،ما ال یالقي الفعل في االشتقاق بأن یكون من غیر لفظه وٕان كان معناهما متقارًبا هو) ٣(

وهو  ،وهو مذهب المازني، وقیل أن نصبه بفعل مقدَّر من لفظه ،الشیخ، فقیل أنَّ نصبه بالفعل المذكور

، والكافیة ١/٢٧٦، وشرح المفصل، البن یعیش ٥٥المفصل في صنعة اإلعراب مذهب الجمهور. ینظر: 

، وتوضیح المقاصد والمسالك ٧/١٤٣، والتذییل والتكمیل ١/١٩٧، وشرح ابن الناظم ١٨في علم النحو 

، ٢/١٧٣، وشرح ابن عقیل ٢٢٤، وشرح قطر الندى، البن هشام ٢/١٨٨، وأوضح المسالك ٢/٦٤٦

  .٢/٩٩، وهمع الهوامع ٢/٤٢٧وشرح شذور الذهب، للجوجري 
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  : فصل

 تُ ر سِ ـ(ا لنوعه: كین، أو مب)اامً یَ قِ  تُ مْ قُ ـ(ك هلعامل ادمؤكِّ  ]٤٥[المصدر إما أن یكون اعلم أنَّ 

   .)نیْ تَ بَ رْ ه ضَ تُ بْ رَ ضَ ـ(لعدده: ك، أو )دٍ یزَ  رَ یْ سَ 

  : آخر فصل

  ه تُ بْ رَ ضَ (نحو: ، أحدها اآللة :(١)ه قد یحذف المصدر، ویقام مقامه أربعة أشیاءاعلم أنَّ 

                                                             

أجمل الشیخ القول في النیابة عن المفعول المطلق، ولم یذكر مواضع أخرى ذكرها غیره من  )١(

  المصدر ضربان: مؤكد ومبین. النحویین، وتفصیلها هو:

  ا المؤكد, فینوب عنه أحد ثالثة أشیاء:أمَّ 

  جلوًسا). األول: مرادفه، نحو: (قعدت

  ].١٧: ، اآلیةوح[سورة ن   MP O  N M LL الثاني: مالق في االشتقاق، نحو: 

  ).الثالث: اسم مصدر غیر علم، نحو: (اغتسلت ُغسًال 

  ا:ا المبین فینوب عنه أحد ثالثة عشر شیئً وأمَّ 

  األول: نوع، نحو: (رجع القهقرى).

  ].٤١ :، اآلیةل عمران[سورة آ Mm l k L والثاني: وصف، نحو: 

  والثالث: هیئة، نحو: (یموت الكافر میتَة سوء).

  والرابع: آلة، نحو: (ضربته سوًطا), وهو مطرد في آلة الفعل دون غیرها, فال یجوز: (ضربته خشبًة).

  ]١٢٩: ، اآلیةلنساء[سورة ا M K L M N     Lوالخامس: كل، نحو: 

  ).الضربِ  ه بعَض ربتُ والسادس: بعض، نحو: (ضَ 

  ]١١٥: ، اآلیةلمائدة[سورة ا M F  G H I J  Lوالسابع: ضمیر، نحو: 

  ).ه ذلك الضرِب والثامن: اسم اإلشارة، نحو: (ضربتُ 

  [من الطویل] :األعشى بن قیس والتاسع: وقت، كقول

ِلیُم ُمَسهَّداا بَ مَ وِبتَّ كَ           َأَلم َتغَتِمْض َعْیناَك َلیَلَة َأْرَمَدا   اَت السَّ

  )، إال أّنه قلیل.اغتماض لیلة أرمد, وهو عكس: (فعلته طلوَع الشمسِ أي: 

  ا).االستفهامیة، نحو: (ما تضرُب زیدً  )ما(والعاشر: 

  الشرطیة، نحو (ما شئَت فقم). )ما(والحادي عشر: 

  والثاني عشر: المرادف، نحو: (افرِح الجذل).
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كقوله  ،، وضمیره)نَّ الظَّ  اكَ ذَ  تُ نْ نَ ظَ (نحو:  ،، واإلشارة)نیْ تَ بَ رْ ضَ  هتُ بْ رَ ضَ ( (١)ـ، والعدد ك)اطً وْ سَ 

وكذا یقام مقامه لفظة  ،]١١٥ :اآلیة ،سورة المائدة[  (٢)M F  G H I JL: تعالى

 M K L ومنه قوله تعالى: ،)ِب رْ الضَّ  لَّ ه كُ تُ بْ رَ ضَ (: نحو ،مضافین إلیه )وبعض ،كل(

M N    

(٣)
 L ]١٢٩ :اآلیة ،سورة النساء[،M V W X Y     Z   L ] اآلیة ،الحاقةسورة: 

  واهللا أعلم . .]٤٤

   ز حذف عامله؟: هل یجو قلت

إذا وقع  ا كمافمثال حذفه وجوبً  ،(٤)اووجوبً  انعم للدلیل، وتحت هذا قسمان: الحذف جوازً  قال:

 واهللا التقدیر، ]٤ :، اآلیةسورة محمد[ M ] ̂ _ ̀ a Lكقوله تعالى:  ،عاقبة تفصیل أمر

، )ارً یْ ا سَ رً یْ سَ  دٌ یْ زَ (:نحو ،اكررً م ، وكذا إن وقعتفدون فداء (٥)ا وٕاماتمنون من�  افإمَّ  :أعلم

 یرُ سِ  یَ الَّ إِ  ْیدٌ ا زَ مَ  :والتقدیر ،ففي الحالتین عامله محذوف .)ارً یْ إال سَ  دٌ یْ ا زَ مَ ( :نحو ،اورً صُ حْ ومَ 

                                                                                                                                                                                              

   ).ةً بَ رْ ضَ  نَ یْ الثِ ه ثَ تُ بْ رَ والثالث عشر: العدد، نحو: (ضَ 

 - ١/٢٦٢، واللباب ١٢٥ -١/١٢٢، والبدیع في علم العربیة ١/٥٥ینظر: المفصل في صنعة اإلعراب 

، وشرح ابن ٦٥٦ - ٢/٦٥٣، وشرح الكافیة الشافیة ٢٧٧ -١/٢٧٤، وشرح المفصل، البن یعیش ٢٦٦

، ١٦٠ -٧/١٣٠، والتذییل والتكمیل ١٣٥٩ -٢/١٣٥٣، وارتشاف الضرب ١٩٣ -١/١٩٠الناظم 

، وشرح قطر الندى ١٨٦ -٢/١٨٤، وأوضح المسالك ٦٥٠ -٢/٦٤٤المقاصد والمسالك وتوضیح 

، ١٨٣٣ -٤/١٨١٧، وتمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد ١٧٦ -٢/١٦٩، وشرح ابن عقیل ٢٢٦ -٢٢٤

، وهمع الهوامع ٤٧٢ -١/٤٦٦، وشرح األشموني ٤٢٨ -٢/٤٢٢وشرح شذور الذهب، للجوجري 

 .١٦٨ -٢/١٥٩، وحاشیة الصبان ١٠٣ - ٢/٩٥

 في (ب): (نحو). )١(

 التقدیر: ال أعذب عذابه. )٢(

 (المیل) زیادة من (ب). )٣(

، والمفصل في ١/٢٤ینظر حذف عامل المفعول المطلق جواًزا ووجوًبا في: شرح أبیات سیبویه  )٤(

 -١/٢٧٧، وشرح المفصل، البن یعیش ٢٧٥، ٢٧٣، والمقدمة الجزولیة في النحو ١/٥٦صنعة اإلعراب 

، ٢/١٨٣، وشرح التسهیل، البن مالك ١٨، والكافیة في علم النحو ١/٤٣٠، وأمالي ابن الحاجب ٢٨٠

 .٢/٦٥٨وشرح الكافیة الشافیة 

 في (ب): (أو). )٥(



١٣٣ 
 

 كَ َال عَ  دْ وقَ  (١)ایً وانِ تَ أَ ( نحو: ،بعد االستفهام التوبیخي ]٤٦[وكذا ،ارً یْ سَ  رُ یْ سِ یَ  دٌ یْ ، وزَ ارً یْ سَ 

 أي: ،)ایً عْ ه ورَ ا لَ یً قْ سُ (: كقولهم ،لإلنسان أو علیه أو وقع موقع الدعاء ،واناتَ تَ َأ أي: ،)بُ یْ شِ المَ 

 ،اعً دْ ه جَ فَ نْ َأ اهللاُ  عَ دَ أي: جَ  اء علیه،عَ ي الدُّ فِ  )ای� كَ (و ،هُ لَ  اعً دْ وجَ  ،ایً عْ اه رَ عَ ورَ  ،ایً قْ سَ  اه اهللاُ قَ سَ 

  .ای� اه كَ وَ وكَ 

 )؟تَ رْ سِ  رٍ یْ سَ  يَّ َأ(، و)نیْ تَ بَ رْ ضَ ( :فتقول )؟ادً یْ زَ  تَ بْ رَ ضَ  مْ كَ ( ا إذا قیل لك:ه جوازً فُ ذْ ا حَ وأمَّ 

، وٕان شئت )دٍ یْ زَ  رَ یْ سَ  تُ رْ سِ (، و)نِ یْ تَ بَ رْ ه ضَ تُ بْ رَ ضَ (: شئت قلت (٢)، وٕان)دٍ یْ زَ  رَ یْ سَ (: فتقول

                 واهللا أعلم. .حذفته كما سبق

  له في المفعول :القول الثالثون

   :(٥)عةأرب (٤)والشروط المجوزة لنصبه ،(٣)وهو المفعول ألجله 

                                                             

 في (أ): (اتونیا). )١(

 في (ب): (فإن). )٢(

فانتصب ألنه موقوع له، وألنه تفسیر لما قبله ِلَم (( : قال سیبویه في باب ما ینتصب من المصادر )٣(

  ا).قولك: (ِعْشروَن ِدْرَهمً  يكان؟ ولیس بصفة لما قبله وال منه، فانتصب كما انتصب درهم ف

 .١/٣٦٧الكتاب  ))،وادخار فالن) ،ذاك حذار الشر)، و(فعلت ذاك مخافة فالن وذلك قولك: (فعلتُ 

 في (ب): (نصبه). )٤(

  جمیع ما اشترطوا له خمسة أمور: )٥(

: مستدًال بقولهم الجمهور، وأجاز یونس وهو رأيا، فال یجوز: (جئتك السمن والعسل) مصدرً  أن یكون - ١

  مهما یذكر شخص ألجل العبید فالمذكور ذو عبید، وأنكره سیبویه. :(أما العبیَد فذو عبید) بمعنى

 ا كالرغبة، فال یجوز: (جئتك قراءة للعلم) وال (قتال للكافر) قاله ابن الخباز وغیره، وأجازقلبیً  أن یكون - ٢

  ا.لتضرب زیدً ا) أي: زیدً  : (جئتك ضربَ ، كقولكالفارسي أبو علي

  ا).علَّة: عرًضا كان كرغبة، أو غیر عرض، كـ(قعد عن الحرب جبنً  أن یكون - ٣

  بالمعلل به وقًتا، فال یجوز: (تأهبت السفر)، قاله األعلم والمتأخرون. أن یتحد - ٤

ا، وخالفهم ابن ، فال یجوز: (جئتك محبتك إیاي)، قاله المتأخرون أیضً بالمعلل به فاعًال  أن یتحد - ٥

  روف.خ

. ینظر: أوضح ا منها وجب عند من اعتبر ذلك الشرط، أن یجر بحرف التعلیلومتى فقد المعلل شرطً 

 .١/٥٠٩، وشرح التصریح على التوضیح ١/٤٨١، وشرح األشموني ٢/١٩٧المسالك 



١٣٤ 
 

   .أن یكون لفظه لفظ مصدر :أحدها

   .االستفهامیة (١))ماـ(ا لیكون یصلح جوابً أن  :الثاني

  : أن یكون مفهما للتعلیل. الثالث

   .یتحد مع عامله في الوقت والفاعل الرابع: أن

الفعل الذي له ما تقدمه من  والناصب ،هذه الشروط جاز نصبه كما سبق فإن وجدت

 اءَ غَ تِ ابْ  كَ تُ ئْ جِ (: ]٤٧[ومثله ،)ها لَ یبً دِ أْ تَ  ينِ ابْ  تُ بْ رَ ضَ (: نحو ،فاعل المفعول له (٢)یفعله

: فتقول )؟كَ نَ ابْ  تَ بْ رَ ضَ  مَ لِ ( :ال ترى أنه إذا قیل لكأ ،)كَ  لَ ًال َال جْ إِ  تُ مْ قُ (: ونحو ،)كروفِ عْ مَ 

                                                         واهللا أعلم. .مثلنا مع استكمال الشروطكما  ه بالحرفا جرّ ، ویجوز أیضً )هبِ یدِ أْ تَ لِ (

  في المفعول معه :القول الحادي والثالثون

 لناصب له ما تقدمه من فعلوا ،وحكمه النصب ،(٣)مع :بمعنى )واو(االسم الواقع بعد  وهو

 ،)لَ یْ والنِّ  تُ رْ سِ (نحو:  ،فالمنصوب بالفعل ،أصحواألول  ،(٤)الناصب له الواو :، وقیلوشبهه

                                                             

 في (ب): (لم). )١(

 في (ب): (فعله). )٢(

، ٩٩، وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ١/٢٧٩، واللباب ١/٨٣ینظر: المفصل في صنعة اإلعراب  )٣(

، وارتشاف ١/٣٦٧، واللمحة في شرح الملحة ١/٢٠٤، وشرح ابن الناظم ٢/٦٨٧وشرح الكافیة الشافیة 

، وأوضح المسالك ٢/٦٦٣، وتوضیح المقاصد والمسالك ٨/٩٩، والتذییل والتكمیل ٣/٤٨٣الضرب 

٢/٢١٢.  

  .١/٢٦٥البسه فیه. ینظر: شرح كتاب سیبویه بالذي یشاركه الفاعل و  :والمفعول معه هو

  .٦٠. ینظر: اللمع في العربیة وهو كل ما فعلت معه فعًال 

 .٢٣ا أو معنى. ینظر: الكافیة في علم النحو وهو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظً 

ذهب ، و منصوب بالفعل الذي قبله بتوسُّط الواو المفعول معه إلى أنَّ  إّال األخفش ذهب البصریون )٤(

(استوى الماُء والخشبَة)، و(جاَء  :الكوفیون إلى أنَّ المفعول معه منصوب على الخالف، وذلك نحو قولهم

 ،َمَعه)وذهب اَألْخَفش إلى أنَّ ما بعد الواو ینتصب بانتصاب (مع) في نحو: (جئُت  ،البرُد والطََّیاِلَسَة)

اج من البصریین إلى أنه منصوب بتقدیر عامل، والتقدیر: والَبَس الخشَبَة، وما  وذهب أبو إسحاق الزَّجَّ



١٣٥ 
 

 ،الفعل ، والمنصوب بشبه)اابَ بَ والجَ  دُ رْ البَ  اءَ جَ (و ،)ادً یْ وزَ  تُ ئْ جِ (ونحو:  ،(١))ةٍ عَ ا سِ ا ذَ صً خْ شَ (و

                                                                              . واهللا أعلم.)یقَ رِ والطَّ  كَ رُ یْ ي سَ نِ بُ جِ عْ یُ (، و)قَ یْ رِ والطَّ  رٌ ائِ ا سَ نَ َأ(نحو: 

  في المفعول فیه :القول الثاني والثالثون

منصوب  والكلُّ  ،(٣)، وهو ینقسم إلى قسمین: ظرف زمان، وظرف مكان(٢)اوهو المسمى ظرفً 

  ]من الرجز[ :(٤)كقول ابن مالك ،رادباطّ  )في( بإضمار

  في باطِّراد: كُهنا امكْث أزُمنا          ُضمِّنا انٌ كَ مَ  وْ َأ تٌ قْ : وَ فُ رْ الظَّ 

                                                                                                                                                                                              

ینظر: اإلنصاف في مسائل  ،ولكل منها حجج ،أشبه ذلك؛ ألن الفعل ال یعمل في المفعول وبینهما الواو

 .١/٢٧٩، واللباب في علل البناء واإلعراب ١/٢٠٠الخالف 

 . ٤٧سرت وشخًصا ذا سعة، ینظر: التحفة الوسیمة شرح على الدرة الیتیمة  أي: )١(

ا الظرف فتسمیة البصریین، ویعترض الكوفیون على تسمیة المفعول فیه. تسمیة الكوفیین، أمَّ  )٢(

  البصریین، بأن الظرف في اللغة هو: الوعاء المتناهي األقطار، ولیس اسم الزمان والمكان كذلك.

َن معنى (في) باطِّراد: من اسم وقت، أو اسم مكان، أو اسم عرضت داللته على والظرف: ما  ُضمِّ

  .٥١٥/ ١: على التوضیح رح التصریحش ینظر: .أحدهما، أو جار مجراه

وهو ما فعل فیه فعل مذكور لفًظا أو تقدیًرا من زمان أو مكان. ینظر: شرح الحدود في النحو، لألبذي 

٩٦.  

مر وقع فیه، من اسم زمان أو اسم مكان. ینظر: شرح كتاب الحدود النحویة وهو ما ذكر فضلة ألجل أ

 .٢٢٠للفاكهي 

سًما وظرًفا، ومستعمل ظرًفا ال اكالهما منقسم إلى مبهم وموقت، ومستعمل ، ظرفا الزمان والمكان )٣(

. )والدارالیوم واللیلة والسوق ( :والموقت نحو )،الحین والوقت والجهات الست(فالمبهم نحو:  ،غیر

والمستعمل ظرًفا ال غیر ما لزم النصب, نحو  ،ن تعتقب علیه العواملأسًما وظرًفا ما جاز اوالمستعمل 

سحًرا  :إذا أردت ), ومساءً , وعتمةً , وعشیةً ى, وعشاءً , وسحیًرا, وضحً , وسحرَ سرنا ذات مرة, وبكرةً (قولك: 

. ینظر: شرح )عند, وسوى, وسواء(بعینه, وضحى یومك, وعشیته, وعشاءه, وعتمة لیلتك, ومساءها, ومثله 

 .١/٤٢٢البن یعیش  ،المفصل

، شرح ٢/٦٥٧، ١/٢٠٩، وتوضیح المقاصد والمسالك ٣٠البیت من ألفیته ورد في: ألفیة ابن مالك  )٤(

، حاشیة الصبان ١/٥١٨صریح على التوضیح ، شرح الت١/٤٨٥، شرح األشموني ٢/١٩١ابن عقیل 

٢/١٨٤. 



١٣٦ 
 

 ،ةً اعَ وسَ  ،ارً حَ وسَ  ،اومً ویَ ، ةً عَ مْ وجُ  ،]٤٨[ارً هْ وشَ  ،اامً وعَ  ،ًال وْ ا، وحَ نً مِ زْ َأ( :نحو ،فظرف الزمان

   .وغیر ذلك ،)(٢)اانً یَ حْ وأَ  ،ةً حَ مْ ولَ  ،(١)ةً قَ یْ قِ ودَ  ،ةً وَ دْ ، وغُ ةً یَّ شِ وعَ 

 ،فَ لْ ، وخَ اًال مَ وشِ  ،انً یْ مِ ویَ  ،تَ حْ وتَ  ،قَ وْ وهي:  فَ  ،ا، والجهات الستنَ هُ كـ( :المكان وظرف

   ذلك. (٣)ونحو ،)، وبریدةً وَ لْ ، وغُ لَ فَ سْ ، وَأنْ دُ ، ولَ دَ نْ ، وعِ اءَ قَ لْ تِ و  ،اهَ جَ ، وتِ اءَ ذَ وحُ  ،امَ دَّ وقُ 

  فصل 

تارة  ،فهو كغیره ،)في(فإن لم یصلح تقدیر  ،)في( بإضمار قد سبق أن الظرف منصوب

 عَ فَ تَ ارْ (و ،)ةِ عَ مُ الجُ  ومُ یَ  لَ بَ قْ َأ(نحو:  ،وتارة فاعًال  )كٌ ارَ بَ مُ  مٌ وْ یَ  ةِ عَ مُ الجُ  مُ وْ یَ ( :نحو ،مبتدأ یأتي

: نحو ،ا بالحرفوتارة مجرورً  ،)انَ ضَ مَ رَ  رَ هْ شَ  اهللاُ  لَ ضَّ فَ (: نحو ، بهوتارة مفعوًال  ،)كَ انُ كَ مَ 

 ،على الظرفیة ، وأما ما لزم النصبهذا حكم ما یتصرف منه ،)ةِ عَ مُ الجُ  مِ وْ ي یَ فِ  تُ جْ رَ خَ (

فإنها ال تجر  )دَ نْ عِ (ونحو:  یوم بعینه، رَ حَ أردت به سَ  ،)انٍ رَ حَ سَ (نحو:  ،افحكمه النصب دائمً 

   .(٤)، وشبههمن فعل ، والعامل فیه ما تقدمه)نْ دُ لَ (، وكذا )نْ مِ ـ(إال ب

   قلت: هل یجوز حذف عامله؟

ا إذا فمثال حذفه جوازً  ،(٥)اووجوبً  اجوازً  الحذف :دلیل، وتحت هذا قسمان إن دلَّ  ،نعمقال: 

 ،وناسخه وقع خبرا للمبتدأ ، والوجوب إذا)ةِ عَ مْ الجُ  مَ وْ یَ (: فتقول )؟تَ مْ ى صُ تَ مَ (لك:  ]٤٩[قیل

 لٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ (نحو:  ،، أو صفة)كَ دَ نْ عِ  دٌ یْ زَ  انَ كَ (، و)كَ دَ نْ ا عِ دً یْ زَ  نَّ إِ (و ،)كَ دَ نْ عِ  دٌ یْ زَ (: نحو

                                                             

 (دقیقة) ساقطة من (ب). )١(

 في (ب): (أحیانا ولمحة). )٢(

 في (ب): (غیر). )٣(

، أم اسم فعل، أم ناصب الظرف هو اللفظ الدال على المعنى الواقع فیه، سواء كان اللفظ الدال فعًال  )٤(

، ٢/٦٨٤، وشرح الكافیة الشافیة ١/٢٧٢البناء واإلعراب . ینظر: اللباب في علل وصًفا، أم مصدًرا

 .١/٤٥٣واللمحة في شرح الملحة 

یوم الخمیس) (فـ ، عنه كـ(یوم الخمیس ُصْمت فیه)مشتغًال لم یذكر الشیخ حذف العامل إذا كان  )٥(

ینظر: اللمحة  منصوب بفعل محذوف وجوًبا یفسره (صمت) المذكور، والتقدیر: صمت یوم صمت فیه.

، ودلیل ١/٥٢٢، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٢٠٨، وأوضح المسالك ١/٤٥٣ي شرح الملحة ف

 .٥٦الطالبین لكالم النحویین 



١٣٧ 
 

 كلِّ  (١)ففي )كَ دَ نْ الذي عِ  اءَ جَ (نحو:  ،أو صلة ،)كَ دَ نْ عِ  دٍ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ (نحو:   ،، أو حاًال )كَ دَ نْ عِ 

 : تقدیرهیكون العامل فعًال ن أفیجب  ، إال في الصلةفعًال  (٢)وأ، اره اسمً الوجوه یصح أن تقدِّ 

  .واهللا أعلم .(٣)كَ دَ نْ عِ  رَّ قَ تَ ي اسْ الذِ  اءَ جَ 

  التمییز في :القول الثالث والثالثون

الواقع بعد تمام  )من(وات بمعنى الذَّ  من مَ هَ بَ المبین لما انْ  (٥)المنصوب : االسموه (٤)التمییز

ا بعد أربعة ، ویقع غالبً (٨)را، والتمییز هو التفسیمنصوبً  (٧)نكرةوشرطه أن یكون  ،(٦)لكالما

، ]٤ :اآلیة ،سورة یوسف[ M ¹ º  » ¼ ½         L كقوله تعالى: ،(٩)العدد بعد :أربعة أشیاء

                                                             

 في (ب): (في وفي). )١(

 في (ب): (و). )٢(

، وأوضح المسالك ١/٤٥٣، واللمحة في شرح الملحة ١/٤٣٥شرح المفصل، البن یعیش ینظر:  )٣(

، ١/٥٢١، وشرح التصریح على التوضیح ١/٤٨٦وشرح األشموني ، ٢/١٩٣، وشرح ابن عقیل ٢/٢٠٨

، وضیاء السالك إلى أوضح المسالك ١/٥٦، ودلیل الطالبین لكالم النحویین ٢/١٤٥وهمع الهوامع 

٢/١٥٧. 

؛ وذلك نحو: أن تخبر في جملة أو مفرد لمراد به رفع اإلبهام وٕازالة اللبساألن  ،سّمي تمییًزا وتفسیًرا )٤(

تذكر لفًظا یحتمل وجوًها، فیتردد المخاَطب فیها، فتنبهه على المراد بالنص على أحد محتمالته بخبر، أو 

 .١/٤٠١، واللمحة في شرح الملحة ٢/٣٦. ینظر: شرح المفصل، البن یعیش تبییًنا للغرض

 (المنصوب) زیادة من (ب). )٥(

 .٤٧٦حو ، والحدود في علم الن٢٣٧، وشرح قطر الندى ١٩ینظر: اآلجرومیة  )٦(

الكوفیون وابن الطراوة أن یكون معرفة. ینظر:  وأجاز ،البصریون على اشتراط تنكیر التمییزذهب  )٧(

 .٢/٣٤٤، وهمع الهوامع ٢/٧٢٧توضیح المقاصد والمسالك 

، ١/١٨٥، واللباب ١/٢٠٣، والبدیع في علم العربیة ١/٩٣ینظر: المفصل في صنعة اإلعراب  )٨(

، ١/٢٥٠، وشرح ابن الناظم ٢/٣٧٩، وشرح التسهیل، البن مالك ٢/٣٥وشرح المفصل، البن یعیش 

، والتذییل والتكمیل ٤/١٦٢١، وارتشاف الضرب ١٩، واآلجرومیة ١/٤٠١واللمحة في شرح الملحة 

، وهمع الهوامع ٢/٤٦، وشرح األشموني ٥/٢٣٥٣، وتمهید القواعد ٢/٢٨٦شرح ابن عقیل ، و ٩/٢٠٥

 .٢/٢٨٨، وحاشیة الصبان ٢/٣٣٦

تمییزه  وجب جرُّ  )ثالثة إلى عشرة(كان العدد من  تختلف أصول تمییز العدد باختالف العدد، فإذا )٩(

أحد عشر إلى تسع (والعدد من  ،امعً أن یكون ج بإضافة العدد إلیه، والغالب في هذا التمییز المجرور



١٣٨ 
 

ي دِ نْ عِ ( :نحو ،وبعد الكیل ،]٢٣: ، األیةصسورة [ M g h i j k    l m L: ونحو

ویجوز  ،)ابً وْ ثَ  اعٌ رَ ي ذِ دِ نْ عِ (: ونح ،والذرع ،)ارً مْ تَ  (٢)نٌّ مَ  يدِ نْ عِ ( نحو: ،، والوزن)ار� بُ  (١)يٌ رْ جَ 

 ،)مٍ هَ رْ دِ  ]٥٠[نْ مِ  ونَ رُ شْ ي عِ دِ نْ عِ ( فال تقول: ،(٣)الفاعل والمحول عن إال العدد ،)نْ مِ ـ(جره ب

 نْ مِ  يٌ رْ جَ (و ،)ٍب وْ ثَ  نْ مِ  اعٌ رَ ذِ (و ،)رٍ مْ تَ  نْ مِ  َمنٌّ  يدِ نْ عِ ( فتقول: ،)قٌ رَ عَ  دٍ یْ زَ  نْ مِ  بَ بَّ صَ تَ (وال 

، وتارة یأتي )رٍّ بُ  يُ رْ جَ (و ،)ٍب وْ ثَ  اعُ رَ ذِ (و ،)رٍ مْ تَ  نُّ ي مَ دِ نْ عِ ( نحو: ،اوتجوز إضافته أیضً  ،)رٍّ بُ 

  M 5 6 7 Lو ،)امً حْ شَ  رٌ كْ بَ  َأقَّ فَ تَ (، و)اقً رَ عَ  دٌ یْ زَ  بَ بَّ صَ تَ (نحو:  ، عن فاعلحوًال م

 عن وتارة محوًال  ، ونحو ذلك،رٍ كْ بَ  مُ حْ شَ  َأقَّ فَ وتَ  ،دٍ یْ زَ  قُ رَ عَ  بَ بَّ صَ أي: تَ ، ] ٤: ، اآلیةریمسورة م[

ي بِ وْ : ثَ أي ،)اقً لُ خُ  نُ سَ حْ َأ(، و)ابً وْ ثَ  كَ نْ مِ  رُ هَ طْ ا أَ نَ َأ(نحو:  ،بعد أفعل التفضیلوهو الواقع مبتدأ، 

 َض رْ األَ  تُ سْ رَ غَ (نحو:  ، عن مفعول، وتارة محوًال كَ قِ لُ خُ  نْ مِ  نُ سَ حْ ي َأقِ لُ وخُ  ،كَ بِ وْ ثَ  نْ مِ  رُ هَ طْ َأ

 * ( ) Mو نحو: ،التعجب، وتارة یقع بعد فعل ضِ رْ األَ  رَ جَ شَ  تُ سْ رَ : غَ أي ،)ارً جَ شَ 

 L]ًال جُ رَ  مَ عْ نِ ( :ونح ،)َس ئْ ، وبِ مَ عْ نِ ( بعد ، وتارة یقع )اسً ارِ فَ  كَ رُّ دَ  هللاِ ، (] ٤٣: ، اآلیةلرعدسورة ا 

، وال وهو التمییز ،بنكرة رٌ سَّ فَ ضمیر مُ  )َس ئْ وبِ  مَ عْ نِ (ففاعل  ،)ورٌ مْ  عَ ًال جُ رَ  َس ئْ بِ (، و)(٤)َزْیدٌ 

، فیما روي عنه سیبویه ]٥١[وهو مذهب ،)َس ئْ وبِ  مَ عْ نِ (والتمییز بعد  ین الفاعلیجوز الجمع ب

  وقد أجازه 

                                                                                                                                                                                              

جب أن و  )المائة والمائتان والمئات واأللف واأللوف(و ،اجب نصب تمییزه، وأن یكون مفردً و  )وتسعین

 .٢/٣٤٦ همع الهوامع ینظر: ا.ا مجرورً یكون التمییز فیها مفردً 

 مصطلح محلِّي یقصد به المكیال الذي یكال به الحب ونحوه، وهو عشر كیالت بالمكیال. )١(

). ١٥/٣٣٩ ، ُلَغة في (الَمَنا)، الذي یوزن به، وجمعه: َأْمنان. ینظر: تهذیب اللغةالَمنُّ ) ٢(   (َمنَّ

: الَقْطُع، ویقال النقص. ینظر: الصحاح   ).نَ نَ (مَ  ٦/٢٢٠٧ والَمنُّ

: ُلَغٌة  : والَمنُّ الَمَنا، وهو ِرْطَالِن، والجمع: َأْمناٌن، وجمع الَمَنا: والَمنُّ في الَمَنا الذي ُیوَزُن به. الَجْوَهِريُّ

) ٤١٩، ١٣/٤١٨ َأْمناٌء. ابُن ِسیَده: الَمنُّ َكْیٌل أو ِمیَزاٌن، والجمع: َأْمناٌن. ینظر: لسان العرب ، وتاج (َمنَّ

 .)نَ نَ (مَ  ٣٦/١٩٧العروس 

 .٢/٣٠١أوضح المسالك ینظر:  )٣(

  في (أ): (نعم زید رجًال). )٤(

  

 



١٣٩ 
 

  

  [من الوافر]   :(٢) بقول الشاعرمستدًال  (١)غیره

ْد ِمْثَل زاِد َأِبیَك ِفینا   َفِنْعَم الزَّاُد َزاُد َأِبیَك َزاَدا          َتَزوَّ

                                                                              واهللا أعلم.

  في الحال :الرابع والثالثون (٣)قولال

  ، أو المفعول تمام الكالم المبین هیئة الفاعل بعد (٥)المشتق (٤)الحال هو: الوصف المنتصب

                                                             

د وابن أجاز المبرِّ ف )،وأخواتها مَ عْ نِ (اختلف النحویون في جواز الجمع بین التمییز والفاعل الظاهر في  )١(

 ا جاز، وٕاالَّ ا، وقیل: إن أفاد معنى زائدً ومنعه سیبویه والسیرافي مطلقً  هما،جمع بینأن یُ  اج والفارسيالسرَّ 

، وتوضیح المقاصد ٣/١٥، وشرح التسهیل، البن مالك ٤/٣٩٦. ینظر: شرح المفصل، البن یعیش فال

 .٣/١٦٣، وشرح ابن عقیل ٣/٢٤٤، وأوضح المسالك ٢/٩١٤والمسالك 

، والتعلیقة على كتاب سیبویه ١/٢٩٢البیت لجریر في: الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري  )٢(

، ١/٣٦٢، والمفصل في صنعة اإلعراب ٩/٩٨، والمحكم والمحیط األعظم ١/٨٤، والخصائص ١/٣٢٠

، وخزانة ٣/١٩٨، ولسان العرب ٤/٣٩٦، وشرح المفصل، البن یعیش ١/١٣٢وٕایضاح شواهد اإلیضاح 

 ، ولم أجده في دیوانه.٩/٣٩٩، ٩/٣٩٦ األدب

 في (أ): (الباب). )٣(

وهو  ،نصب المفعول به، وقیل نصب الشبیه بالمفعول به :اْختلفوا من أي باب نصب الحال، فقیل) ٤(

، نصب الظروف؛ ألن الحال یقع فیه الفعل ِإذ المجيء في وقت الضحك أو اإلسراع مثًال  :األرجح، وقیل

 .٢/٢٩٤ینظر: همع الهوامع فأشبهت ظرف الزمان. 

  تأتي الحال جامدة مؤّولة بالمشتق في أربع مسائل: )٥(

  (ِبْعُه ُمد�ا بدرهم).: أن تكون دالة على سعر؛ نحو - ١

  أن تكون دالة على ترتیب؛ نحو: (ادخلوا رُجًال رُجال). - ٢

  ة؛ نحو: (بعته َیًدا بید).لَ اعَ فَ أن تكون دالة على مُ  - ٣

  نحو (َكرَّ َزْیٌد َأَسًدا).أن تكون دالة على تشبیه؛  - ٤

  وتأتي الحال جامدة غیر مؤولة بالمشتق في تسع حاالت:

 عیر) أي:  - ١
ْ
أْن تكون الحال مقدًرا قبلها مضاف؛ كقول بعض العرب: (وقع المْصَطِرَعان ِعْدَلي

  مثل عدلي عیر.



١٤٠ 
 

ا هَ لَ سَ رْ أَ (كقولهم:  ،ل بنكرةوِّ أُ فإن جاء ما ظاهره معرفة  ،(٣)أن یكون نكرة (٢)ومن شرطه ،(١)به

   ،أن یكون صاحبه معرفة ، ومن شرطهادً رِ فَ نْ أي: مُ  ،)هُ دَ وحْ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ (ة، وكَ رِ تَ عْ مُ  أي: ،)اكَ رَ العِ 

                                                                                                                                                                                              

  .]٢: ، األیةیوسف[ سورة  M { | Lأْن تكون الحال موصوفة؛ نحو:  - ٢

: ، اآلیةألعراف[ سورة ا  M l m n o qp Lأن تكون الحال دالة على عدد؛ نحو:  - ٣

١٤٢[  

  أن تكون الحال دالة على َطْوٍر فیه تفصیل؛ نحو: (هذا ُبْسًرا أطیُب منه ُرَطًبا). - ٤

  أن تكون الحال نوًعا من صاحبها؛ نحو: (هذا مالك ذهًبا). - ٥

  خاتًما).أن تكون الحال فرًعا لصاحبها؛ نحو: (هذا حدیدك  - ٦

   لصاحبها؛ نحو: (هذا خاتمك حدیًدا).أن تكون الحال أصًال  - ٧

  (أقّسم المال علیهم أثالثًا أو َأْخماًسا).:أن تكون الحال دالة على تقسیم؛ نحو - ٨

   (أحمُد ِطفًال أجّل من عليٍّ َكْهًال). :أن تكون الحال دالة على تفصیل على غیره؛ نحو - ٩

، ١/٢٢٧، وشرح ابن الناظم ٢/٧٣٠، وشرح الكافیة الشافیة ٢/٣٢٤ینظر: شرح التسهیل، البن مالك 

، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٢٥٢، وأوضح المسالك ١/٣٧٧وحاشیة اللمحة في شرح الملحة 

 .٢/٢٩٤، وهمع الهوامع ١/٥٧٢

، ١/١٨٣، والبدیع في علم العربیة ٦٢، واللمع في العربیة ١/٢٩٢ینظر: شرح كتاب سیبویه  )١(

، وشرح ١٠٨، وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ٢/٣، وشرح المفصل، البن یعیش ٨٩دمة الجزولیة والمق

، واللمحة في ١/٢٢٧، وشرح ابن الناظم ٢/٧٢٦، وشرح الكافیة الشافیة ٢/٣٢١التسهیل، البن مالك 

 ، وأوضح٩/٥، والتذییل والتكمیل ٣/١٥٥٧، وارتشاف الضرب ١/١٨١، والكناش ١/٣٧٥شرح الملحة 

 .٢/٢٤٣،  وشرح ابن عقیل ١/٤٠٢، وٕارشاد السالك ٢٣٤، وشرح قطر الندى ٢/٢٤٩المسالك 

 في (ب): (شروطه). )٢(

   تكون الحال نكرة لثالثة أوجه: )٣(

 )زید(أال ترى أنَّ قولك: (َجاَء زیٌد َراِكًبا) قد تضمَّن اِإلخبار بمجيء  ،أحدها: أنَّها في المعنى خبر ثانٍ 

  واألصل في الخبر التنكیر. ،وبركوبه حال مجیئه

  و (َكیَف) سؤال عن نكرة. )،َكیَف َجاَء؟( :الثاِني: أنَّ الحال جواب من قال

ه على هیئة مخصوصة یئالثالث: أنَّ الحال صفة للفعل في المعنى ألنَّ قولك: (َجاَء زید َراِكًبا) ُیِفید أنَّ مج

، وأیًضا ینظر تفصیل تنكیر ١/٢٨٤لباب في علل البناء واإلعراب ینظر: ال والفعل نكرة فصفته نكرة.

  .٢/٨، وشرح األشموني ٢/٣٠١الحال في: همع الهوامع 

 



١٤١ 
 

  

  [من السریع] :(٣)كقول القائل ،(٢)، وهو أن یسبقها نفي(١)نكرة إال بمسوغ يءفال یج

  َموٍت ِحَمى َواِقَیا َما ُحمَّ ِمن

  [من الكامل] :(٤)كقول القائل ي،أو نه

فً           َال َیْرَكَنْن َأَحٌد ِإَلى اِإلْحَجامِ    ا ِلِحَمامِ َیْوَم اْلَوْغى ُمَتَخوِّ

  [من البسیط] :(٥)كقول القائل ،أو استفهام 

  اْلُعْذَر ِفي ِإْبَعاِدَها اَألَمَال؟ِلَنْفِسَك           َیا َصاِح َهْل ُحمَّ َعْیٌش َباِقًیا َفَتَرى

أو تخصص  ،]٤ :اآلیة ،سورة الدخان[M0 1 2   3 4 L: أو توصف كقوله تعالى

   .]١٠ :اآلیة ،سورة فصلت[ M «     ¬ ® ̄ ° L تعالى: ]٥٢[كقوله ،بإضافة

                                                             

، وشرح الكافیة ٢/٣٣١تنظر مسوغات جعل صاحب الحال نكرة في: شرح التسهیل، البن مالك  )١(

 .٢/٢٥٩، وأوضح المسالك ٢/٧٣٧الشافیة 

 (وهو أن یسبقها نفي) زیادة من (ب). )٢(

  في (ب): (كقوله). )٣(

، وحاشیة الصبان ٢/١٢، وشرح األشموني ٢/٢٦٠والشاهد صدر بیت بال نسبة في: شرح ابن عقیل 

٢/٢٦١.  

  وعجزه:

 َوَال َتَرى ِمن َأَحٍد َباِقَیا

  في (ب): (كقوله). )٤(

، وشرح ٢/٢٦٢، وشرح ابن عقیل ٢/٩٢البیت لقطري بن الفجاءة في: شرح التسهیل، البن مالك 

 .١/٢٧١، ومعجم القواعد العربیة ١/٥٨٧التصریح على التوضیح 

  في (ب): (كقوله). )٥(

، وتوضیح ١/٣٩١، واللمحة في شرح الملحة ٢/٣٣٢البیت بال نسبة في: شرح التسهیل، البن مالك 

، وشرح ٢/٢٦١عقیل ، وشرح ابن ٢/٢٦٤، وأوضح المسالك ٣/١٦٧٥، ٢/٧٠٣المقاصد والمسالك 

 .٢/١٣، وشرح األشموني ٢/٤٥٩شذور الذهب 



١٤٢ 
 

  .)دٍ یْ زَ (حال من  )ابً اكِ رَ ـ(، ف)ابً اكِ رَ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ (نحو:  ،ا كما سبقأن یكون منصوبً  ومن شرطه

بمعنى  ،)ابً اكِ رَ  دٌ یْ ا زَ ذَ هَ ( كقولك: ،، وقد یعمل فیه اسم اإلشارة)اءَ جَ (وهو  فیه لفظي (١)والعامل

، والظرف ]٧٢ :اآلیة ،سورة هود[ L  )( ' & M: ، ومنه قوله تعالى)دٍ یْ إلى زَ  رُ یْ شِ َأ(

 ،رَّ قَ تَ : اسْ بمعنى ،)امً ائِ قَ  (٢)ورٌ مْ عَ  كَ دَ نْ عِ (، و)ادً اعِ قَ  دٌ یْ زَ  ارِ ي الدَّ فِ (كقولك:  ،والجار والمجرور

  .)ادً سَ ا َأبً اكِ ا رَ دً یْ زَ  تَ یْ لَ (: كقولك ،والتمني ،المقدر، واهللا أعلم فیكون هنا العامل الفعل

ي ا فِ رً قِ تَ سْ مُ  دٌ یْ عِ سَ (: نحو ،نوي، وندر في الجار والمجرورالمع وال یجوز تقدیمه على عامله

                             ، واهللا أعلم.)ْر جَ هَ 

  فصل

 رُ یْ مِ األَ  لَ بَ قْ َأ(، و)اكضً رَ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ (: كقولك ،(٣)المصادر ما یقع موقع الحالمن  انوعً  اعلم أنَّ 

  ا.یً اعِ ا وسَ ضً اكِ رَ أي:  ،ن واقعان موقع الحالامصدر  )ایً عْ وسَ  ،اضً كْ رَ ـ(ف ،)ایً عْ سَ 

  فصل 

موقع  ]٥٣[الجملة واقعة جيء، وقد تالحال، والخبر، والصفة األصل فیهما اإلفراد اعلم أنَّ 

مثبتة أو منفیة أو مضارع  تكون فعلیة فعلها ماضٍ  ا أنإمَّ  :، وهيلها من رابط الحال، وال بدَّ 

، وٕان )كُ حَ ضْ یَ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ (نحو:  ، بالضمیرفال تربط إالَّ  ،افإن كان فعلها مضارعً  ،أو اسمیة

 دْ قَ و (، أو)وهُ بُ َأ امَ ا قَ ومَ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ ( :نحو ،ابالضمیر والواو معً  ا جاز أن تربطكان فعلها ماضیً 

  .واهللا أعلم .)هِ سِ أْ ى رَ لَ عَ  هُ دُ ویَ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ (: نحو ،وكذا إن كانت اسمیة ،)وهُ بُ َأ امَ قَ 

  

                                                             

العامل في الحال الفعل، أو ما هو جار مجرى الفعل من األسماء، أو شیًئا في معنى الفعل كما مثَّل  )١(

البن  ،، وشرح المفصل١/٢٨٨، واللباب في علل البناء واإلعراب ٦٢الشیخ. ینظر: اللمع في العربیة 

 .٢/٦یعیش 

 في (ب): (زید). )٢(

  .٢/٢٩٨ینظر ورود الحال مصدًرا في: همع الهوامع  )٣(

  

 



١٤٣ 
 

  

  فصل آخر

 فَ یْ كَ (: : إذا قیل لك(١)اجوازً  حذفهفمثال  ،اووجوبً  اعامل الحال قد یحذف جوازً  علم أنَّ ا

 تُ قْ دَ صَ تَ (، و)ادً اعِ صَ فَ  مٍ هَ رْ دِ ه بِ تُ عْ بِ (كقولك:  ،(٢)ا، ومثال حذفه وجوبً )ابً اكِ رَ ( فتقول: )؟تَ ئْ جِ 

  .ًال افِ سَ  مُ هَ رْ الدِّ  طَّ حَ وانْ  ،ادً اعِ صَ  مُ هَ رْ لدِّ ا (٣)َال عَ  أي: ،)ًال افِ سَ فَ  مٍ هِ رْ دِ بِ 

  ؟عاملهاهل یجوز تقدیم الحال على  قلت:

  

  

                                                             

  :اآلتیةجواًزا في غیر هذا، في المواضع ) وُیحذف ١(

وقولك للقادم من حج:  أي: تسافر راشًدا، حالي كقولك لقاصد السفر: (راشًدا)،اللدلیل ا - ١

  ، أي: رجعت مأجوًرا.(مأجوًرا)

 مقالي، كأن تقع في جواب استفهام كما مثَّل الشیخ. اللدلیل ا - ٢

 ]، أي: نجمعها قادرین.٤: ، اآلیةلقیامة[سورة ا Mk j  L  جواب نفي، نحو: - ٣

 ]، أي: فَصلُّوا رجاًال.٢٣٩: ، اآلیةلبقرة[سورة اM * + , - /.  Lجواب شرط نحو:  - ٤

 .١/٦١٤ینظر: شرح التصریح على التوضیح 

    :اآلتیةفي غیر هذا، في المواضع  وجوًبا وُیحذف )٢(

 الحال المؤكدة لمضمون جملة؛ نحو: (زیٌد أبوك َعُطوًفا) . - ١

 الحال النائبة مناب الخبر؛ نحو: (ضربي زیًدا قائًما) . - ٢

أن تدل الحال على توبیخ؛ نحو: (أقائًما وقد قعد الّناس؟) أي: أتوجد؟ و (أتمیمی�ا مّرة وقیسی�ا  - ٣

 ُأخرى؟) أي: أتتحول؟.

   وسماًعا في غیر ذلك؛ نحو: (هنیًئا لك) أي: ثبت لك الخیر هنیًئا، أو أهنأك هنیًئا. - ٤

، ٢/٢٨٣، وشرح ابن عقیل ٢/٢٩٤، وأوضح المسالك ١/٤٠٠ینظر: حاشیة الملحة في شرح الملحة 

 .١/٦١٤وشرح التصریح على التوضیح 

  في (ب): (فعال). )٣(

  

 



١٤٤ 
 

 .(٢)، ونحو ذلك)لٌ احِ رَ  دٌ یْ زَ  اعً رِ سْ مُ (، و(١))دٌ یْ زَ  اءَ ا جَ بً اكِ رَ (كقولك:  ،اإذا كان متصرفً  قال: نعم.

                                                                            واهللا أعلم.

   في االستثناء :الخامس والثالثون القول

، وبعضها (٥) )َال وخَ  ،(٤)ااشَ وحَ  ،إالَّ ـ(ك :حروف له أدوات بعضها (٣)]٥٤[االستثناء اعلم أنَّ 

   (٨)إذا اتصلت بها ما )َال ، وخَ ادَ ، وعَ َس یْ لَ ـ(: ك(٧)، وبعضها أفعال)(٦)ىوَ ر، وسِ یْ غَ ـ(ك :أسماء

                                                             

ذهب و  ،تقدیم الحال على العامل فیها مع االسم الظاهر والمضمر جوازذهب البصریون إلى  )١(

تقدیم الحال على الفعل العامل فیها مع االسم الظاهر، نحو: (راكًبا جاء زید)،  عدم جوازالكوفیون إلى 

  ویجوز مع المضمر، نحو: (راكًبا جئُت).

، ١/٢٠٣، واإلنصاف في مسائل الخالف ٦٢، واللمع في العربیة ١/٢١٥ینظر: األصول في النحو  

، وشرح المفصل، البن ١/٢٨٩، واللباب في علل البناء واإلعراب ١/٣٨٣والتبیین عن مذاهب النحویین 

 .٢/٣٠٩، وهمع الهوامع ١/٣٧٩، واللمحة في شرح الملحة ٢/٨یعیش 

 (ب).(ونحو ذلك) ساقط من  )٢(

المخرج  ویكونمعنى االستثناء أن تخرج شیًئا مما أدخلت فیه غیره، أو تدخله فیما أخرجت منه غیره،  )٣(

)ا، أو تقدیرً تحقیقً   ،٦٦: اللمع في العربیة ینظرأو ما بمعناها بشرط الفائدة،  ،ا من مذكور أو متروك بـ(إالَّ

 .١/٥٣٧، وشرح التصریح على التوضیح ١٠١تسهیل الفوائد و 

، وذهب أبو العباس الُمَبرِّد إلى أنه فعل وحرف )٤( ذهب الكوفیون و  ،ذهب البصریون إلى أنه حرف جرٍّ

تنظر  ) في االستثناء فعل ماٍض، وذهب بعضهم إلى أنه فعل استعمل استعمال األدوات،اإلى أنَّ (حاش

وحاشیة  ،٤/٥١٠، وشرح المفصل، البن یعیش ١/٢٢٦حججهم في: اإلنصاف في مسائل الخالف 

 .١/٥٣٨، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٢٢١أوضح المسالك 

. ٢٠، واآلجرومیة ٢١٥زاد بعضهم (ِسوى، وُسوى، وَسواء)، ینظر: المقدمة الجزولیة في النحو  )٥(

 .٢/٢٢١و(ِسواء) ینظر: أوضح المسالك 

 .تكون اسًما وتكون ظرًفا إلى أنها الكوفیون. وذهب ال تكون إال ظرًفا إلى أن (ِسوى) البصریونذهب  )٦(

 .١/٢٣٩تنظر حججهم في: اإلنصاف في مسائل الخالف 

، والمقدمة الجزولیة ٤/٣٩١، والمقتضب ٢/٣٠٩زاد بعضهم في األفعال (ال یكون)، ینظر: الكتاب  )٧(

 .٦٦. وزاد آخرون (حاشا)، ینظر: اللمع في العربیة ٢١٥في النحو 

  في (ب): (بهما). )٨(

 



١٤٥ 
 

   .(١)المصدریة

أو من  ،یشبههو : لم یسبقه نفي أأي ؛إما أن یكون من كالم تام موجبوالمستثنى ال یخلو 

، ویسمى وال موجب الم ال تامأو من ك ،، وهو المسبوق بنفي أو شبههكالم تام غیر موجب

  .، وسیأتي ذلك مفصال إن شاء اهللالمفرغ االستثناء

  (٢)فصل 

، أو سواء كان المستثنى متصًال  (٣)المستثنى فإذا استثنیت من كالم تام موجب نصب

نقطع أن من جنس المستثنى منه، والم والفرق بینهما أن المتصل أن یكون المستثنى ،امنقطعً 

، )ادً یْ  زَ الَّ إِ  مَ وْ القَ  تُ یْ أَرَ (، و)ادً یْ زَ  الَّ إِ  مُ وْ القَ  امَ قَ ( :في المتصل یكون لیس من جنسه. فتقول

   .)ارً یْ عِ  بَ الَّ إِ  مُ وْ القَ  اءَ جَ ( :والمنقطع ،)ادً یْ  زَ الَّ إِ  مِ وْ بالقَ  تُ رْ رَ مَ (و

 ،)دٍ یْ زَ  رَ یْ غَ  مَ وْ القَ  تُ یْ أَرَ (، و)ریْ غَ ( بنصب )دٍ یْ زَ  رَ یْ غَ  مُ وْ القَ  امَ قَ (: فتقول ،)غیرـ(المستثنى ب اوأمَّ 

: في وتقول ،اأبدً  ا باإلضافةمجرورً  )غیر(، ویكون ما بعد )دٍ یْ زَ  رَ یْ غَ  ]٥٥[مِ وْ بالقَ  تُ رْ رَ مَ (و

بالنصب على  )اإال زیدً (، و)أحد(بدل من  )دٌ یْ زَ ــ(ف ،)دٌ یْ  زَ الَّ إِ  دٌ حَ َأ امَ ا قَ مَ ( ،التام غیر الموجب

ا مَ (بالنصب على االستثناء، و )ادً یْ  زَ الَّ إِ (، وعلى البدلیة )دٍ یْ  زَ الَّ إَ  دٍ حَ بَأ تُ رْ رَ ا مَ مَ (االستثناء، و

   .على كال الوجهین )ادً یْ  زَ الَّ ا إِ دً حَ َأ تُ یْ أَرَ 

                                                             

(خال، وحاشا) العاریتان من (ما) مترددتان بین الحروف واألفعال، في: المقدمة الجزولیة في النحو  )١(

٢١٥. 

 من قوله: (... وٕان شئت الزموا الصالة واهللا أعلم) إلى هنا ساقط من (ب). )٢(

اختلف و  . )إالَّ (ذهب البصریون إلى أن العامل في المستثنى هو الفعل، أو معنى الفعل بتوسُّط  )٣(

)،  فذهب بعضهم إلى أنَّ  فیه،مذهب الكوفیین   ،أبو العباس محمد بن یزید الُمَبرِّدووافقهم العامل فیه (إالَّ

اج من البصریین، وذهب الَفرَّاء ومن تابعه من الكوفیین إلى  ،وهو المشهور من مذهبهم، وأبو إسحاق الزَّجَّ

) مركبة من  أنَّ  ، )إنَّ ـ(، فنصبوا بها في اإلیجاب اعتباًرا ب)ال(وأدغمت في  )إنَّ (، ثم خففت )إنَّ وال((إالَّ

 امَ قَ (، وحكي عن الكسائي أنَّه قال: إنما نصب المستثنى؛ ألن تأویله: )الـ(وعطفوا بها في النَّفي اعتباًرا ب

تنظر  ،، وحكي عنه أیًضا أنه قال: ینتصب المستثنى ألنَّه مشبه بالمفعول)مقُ  أن زیًدا لم یَ إالَّ  ومُ القُ 

، وحاشیة اللمحة ٢/٦٤البن یعیش  ،، وشرح المفصل١/٢١٢حججهم في: اإلنصاف في مسائل الخالف 

  .١/٤٦٤في شرح الملحة 

 



١٤٦ 
 

 امَ قَ (فتقول:  ،أو غیر موجب كان من كالم تام موجب ،(١)ا المنقطع فهو منصوب ال غیروأمَّ 

  .)اارً مَ  حِ الَّ إَ  دٌ حَ َأ امَ ا قَ مَ (، و)اارً مَ  حِ الَّ إَ  مُ وْ القَ 

 ،)دٌ یْ  زَ الَّ إِ  امَ ا قَ مَ (فتقول:  ،فهو على حسب العوامل ،(٢)وال موجب غیر تام وٕاذا كان من كالم

 ورٌ رُ جْ فهو مَ  ،)دٍ یْ زَ  بِ الَّ إِ  تُ رْ رَ ا مَ مَ (، وفهو مفعول به ،)ادً یْ  زَ الَّ إَ  تُ یْ َأا رَ مَ (، وفاعل )دٌ یْ زَ ــ(ف

  .والمرور وكذا الضرب ،ام عن غیر زیدالقی فلم یفد االستثناء إال نفي ،بالحرف

  .ما بعدها ها تجرُّ نَّ أر إن شاء اهللا في حروف الج (٣)فسیأتي ،)وحاشا ،خالـ(با االستثناء وأمَّ 

 ،)ادً یْ زَ  َس یْ لَ  مُ وْ القَ  امَ قَ ( كقولك:، ]٥٦[ه خبرهافهو منصوب على أنَّ  )لیسـ(نى بالمستث اوأمَّ 

   .ادً یْ زَ  مهُ ضُ عْ بَ  َس یْ أي: لَ  ،)القوم(واسمها ضمیر یعود إلى  )لیس(خبر  )ادً یْ زَ ــ(ف

 َال ا خَ ، ومَ ادً یْ ا زَ دَ ا عَ مَ  مُ وْ القَ  اءَ جَ (: كقولك ،هفهو مفعول ب )، وما خالما عداـ(ب والمنصوب

واهللا  .)القوم(ضمیر یعود إلى  )وما خال ،ما عدا(وفاعل  ،نمفعوال )ووعمرٌ  ،زیدٌ ــ(ف ،)ارً مْ عَ 

   أعلم.

  فصل

 امَ قَ (فتقول:  ،اوجب نصب المستثنى مطلقً  (٤)نهم المستثنى على المستثنى مه إذا تقدَّ اعلم أنّ 

  [من الطویل]  :(٥)قول الشاعر، ومنه )مُ وْ ا القَ دً یْ  زَ الَّ إِ  امَ ا قَ مَ (، و)مُ وْ ا القَ دً یْ  زَ الَّ إِ 

                                                             

وقد یجوز البدل وٕان لم یكن الثاني من جنس األول فتقول: (ما بالدَّاِر أحٌد ِإالَّ َوَتٌد) وذلك في لغة بني  )١(

 .٦٧تمیم. ینظر: اللمع في العربیة 

غ وهو: أن یكون المخرج منه مقدًرا في قوة المنطوق به، نحو: (ما قام إالَّ زیٌد). فرَّ ویسمى المُ  )٢(

 .١/٤٥٩والتقدیر: ما قام أحٌد إالَّ زیٌد. ینظر: اللمحة في شرح الملحة 

 .١٤٧ینظر: القول الثامن والثالثون: في حروف الجر  )٣(

فإن كان موجًبا  ،أن یكون الكالم موجًبا أو غیر موجب إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما )٤(

وقد نقل ابن هشام  زیٌد القوُم)، إالَّ  فتقول: (ما قامَ  ،وقد روي رفعه وجب نصب المستثنى كما مثَّل الشیخ.

 أخوك ناصٌر)، وأعربوا الثاني : حدثني یونس أنَّ قوًما یوثق بعربیتهم یقولون: (مالي إالَّ قوله سیبویه عن

 .٢١٧ - ٢/٢١٦ من األول على القلب لهذا السبب. ینظر: شرح ابن عقیل بدًال 

، ومجمل اللغة ٦٨، واللمع في العربیة ٢/١٣٣البیت للكمیت بن زید األسدي في: شرح أبیات سیبویه  )٥(

، واإلنصاف في ٢/٨٩٩، وشمس العلوم ١٧٩(َشِعَب)، والحور العین  ٣/١٩١، ومقاییس اللغة ١/٥٠٤



١٤٧ 
 

  ْذَهبُ اْلَحقِّ مَ  َمْذَهبَ َوَما ِلي ِإالَّ           َفَما ِلَي ِإالَّ آَل َأْحَمَد ِشیَعةٌ 

                        واهللا أعلم. .)رٌ اصِ نَ  كَ وْ خُ  َأالَّ ي إِ لِ  امَ ( وأجاز بعضهم رفعه كقوله:

  في التعجب :القول السادس والثالثون

 .)ِعلْ فْ َأ(، وصیغة على وزن )لَ عَ فْ َأ(ه یصلح للتعجب صیغتان: صیغة على وزن اعلم أنَّ 

سورة [ M × Ø ÙL :، قال اهللا تعالى)هِ بِ  نْ سِ حْ َأ(، و)اطَ خَ  ذْ ا إِ دً یْ زَ  نَ سَ حْ ا َأمَ ( :كقولك

اسم تام مرفوع  )امَ ـ(ف ]٧٥ :اآلیة ،سورة البقرة[ M Â Ã Ä ÅL ،]٣٨ :اآلیة ،مریم

 مفعول )ادً یْ زَ (، و)امَ (فعل ماض، وفاعله ضمیر یعود إلى  ]٥٧[)رَ بَ صْ َأ(المحل باالبتداء، و

واهللا  .(١)، وفاعله مجرور بالباءففعل أمر معناه التعجب )نْ سِ حْ َأ(وأما ، )امَ (به، والجملة خبر 

   أعلم.

                                                                                                                                                                                              

، ٩/١٣٨، ٤/٣١٩، وخزانة األدب ٧/٣٠٢٢، وبغیة الطلب في تاریخ حلب ١/٢٢٣مسائل الخالف 

، ٢/١٥٣، وجواهر األدب ١/٤٦٨، واللمحة في شرح الملحة ٢/٢٣٢وشرح دیوان المتنبي، للعكبري 

 .٢/٢٤٨وبغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة 

عوا على اسمیتها؛ ألن في (أحسن) ضمیرا یعود علیها، ه، نحو: (ما َأْحَسَن زیدا)، فـ(ما) أجملَ عَ فْ ما َأ )١(

وأنها مبتدأ؛ ألنها مجردة لإلسناد إلیها، ونقل ابن هشام عن سیبویه قاله: هي نكرة تامة، بمعنى: شيء، 

وابتدئ بها؛ لتضمنها معنى التعجب، وما بعدها خبر؛ فموضعه رفع، وقال األخفش: هي معرفة ناقصة، 

ها صلة فال موضع له، أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة، فمحله رفع؛ وعلیهما: بمعنى: (الذي)، وما بعد

   فالخبر محذوف وجوًبا، أي: شيء عظیم.

وأمَّا (َأْفَعل) كـ(َأْحَسن) فقال البصریون والكسائي: فعل؛ للزومه مع یاء المتكلم نون الوقایة؛ نحو: (ما 

(زیٌد َضَرَب عمًرا)، وما بعده مفعول به،  )ضرب( :فيأفقرني إلى رحمة اهللا تعالى)، ففتحته بناء كالفتحة 

وقال الكوفیون: اسم؛ لقولهم: (ما أحیسنه)؛ ففتحته إعراب؛ كالفتحة في (زیٌد عندك)؛ ألن مخالفة الخبر 

للمبتدأ تقتضي نصبه، و(أحسن) هو في المعنى وصف لـ(زید)؛ ال لضمیر (ما)، و(زید) مشبه بالمفعول 

   به.

، وقال البصریون: لفظه لفظ األمر، ومعناه: )لْ عِ فْ َأ(به؛ نحو: (أحسن بزید)، أجمعوا على فعلیة  لْ عِ فْ َأ

الخبر؛ وهو في األصل: فعل ماض على صیغة (َأْفَعل) بمعنى: صار ذا كذا،  كـ(َأْغَد الَبِعیُر)؛ أي: 

دت الباء في الفاعل؛ صار ذا غدة، ثم غیرت الصیغة، فقبح إسناد صیغة األمر إلى االسم الظاهر، فزی

اج، والزمخشري، وابن كیسان، وابن جَّ اء، والزَّ )، وقال الفرَّ لیصیر على صورة المفعول به، كـ(اْمُرْر بزیدٍ 
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  فصل

لم یكن قابل للمفاضلة  متصرفإال من فعل ثالثي  ال یصلح (١)فعل التعجب اعلم أنَّ 

 نَ سَ حْ ا َأمَ (: نحو ،غیر مبنى للمجهول ،(٢))رمَ حْ َأ(، نحو: )ءَال عْ ل فَ عَ فْ َأ(الوصف منه على 

                                          . واهللا أعلم .(٣)، ونحو ذلك)هفَ یْ سَ  دَّ حَ ا َأمَ (و ،ا)طَ خَ  ذْ ا إِ دً یْ زَ 

                                                                                                                                                                                              

خروف: لفظه ومعناه األمر؛ وفیه ضمیر، والباء للتعدیة، وقال ابن كیسان: الضمیر للحسن، وقال غیره: 

، والتذییل والتكمیل ٢/٥١ینظر: الكناش  جرى مجرى المثل.للمخاطب، وٕانما التزم إفراده؛ ألنَّه كالم 

 .٣/٢٢، وحاشیة الصبان ٥٦٣ -١/٥٥٩، وٕارشاد السالك ٢٢٩ - ٣/٢٢٥، وأوضح المسالك ١٠/١٧٥

وٕالیه ذهب أبو  فعل ماض،في التعجب، نحو: (ما َأْحَسَن زیًدا)  )لَ عَ فْ َأ(إلى أن  البصریونذهب  )١(

،. تنظر هذه المسألة وحججهم اسمإلى أنه  الكوفیونالحسن علي بن حمزة الكسائي من الكوفیین. وذهب 

، ١/٢٨٥، والتبیین عن مذاهب النحویین ١/١٠٤، واإلنصاف في مسائل الخالف ١/٣١٥في: المنصف 

 . ٢/٨٩٢وتوضیح المقاصد والمسالك 

د خاصة، من بین اأن یستعمل (ما أفعله) في التعجب من البیاض والسو  جوازإلى  البصریونذهب  )٢(

إلى أن ذلك  الكوفیونما َأْسَوَدُه). وذهب  عرُ تقول: (هذا الثوُب ما َأْبَیَضُه)، و(هذا الشَّ فسائر األلوان، 

، ١/١٢٠ تنظر حججهم في: اإلنصاف في مسائل الخالف ،یجوز فیهما كغیرهما من سائر األلوان

، وشرح المفصل، البن ١/١٩٧، واللباب في علل البناء واإلعراب ١/٢٩٢ین عن مذاهب النحویین والتبی

 .٤/٤١٧یعیش 

  :هي شروط ما ُیبنى منه فعال التعجب )٣(

یكون فعًال؛ فال یبنیان من الجلف والحمار، فال یقال (ما أجلفه)، وال (ما أحمره)؛ وشذَّ (ما  نأحدها: أ

؛ ومثله (ما أقمنه)، و(ما أجدره )امرأة ذراع(أذرع المرأة)؛ أي: ما أخف یدها في الغزل، بنوه من قولهم: 

  بكذا).

 (أفعل)؛ فقیل: یجوز مطلًقا، وقیل: إّال  )واستخرج بَ ارَ دحرج وضَ (ا؛ فال یبنیان من الثاني: أن یكون ثالثی� 

یمتنع مطلًقا، وقیل: یجوز إن كانت الهمزة لغیر النقل؛ نحو: (ما أظلم اللیل) و(ما أقفر هذا المكان)؛ وشذَّ 

 للدراهم) و(ما أواله للمعروف)، وعلى كل قول (ما أتقاه)، و(ما أمألَ  على هذین القولین: (ما أعطاه

  ، وفیه شذوذ آخر.)اختصر(، و(ما أخصره)؛ ألنه من )اتقى وامتألت(هما من القربة)؛ ألنَّ 

  ، أجازوا (ما عساه) من (عسى).الثالث: أن یكون متصرًفا؛ فال یبنیان من نحو: (نعم وبئس)

  الرابع: أن یكون معناه قابًال للتفاضل؛ فال یبنیان من نحو: (فني ومات).

  )، وشذَّ بَ رِ ان من نحو: (ضُ الخامس: أن ال یكون مبنًیا للمفعول؛ فال یبنی
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  اإلغراءفي  :القول السابع والثالثون

یه المخاطب على أمر محبوب ، وفي االصطالح تنب(١)اإلغراء في اللغة اإللصاق اعلم أنَّ 

 اكَ هَ (و ،)ارً مْ عَ  كَ لیْ عَ (، و)ادً یْ ك زَ ونَ دَ (نحو:  ،(٣))اكَ ك، وهَ لیْ وعَ  ك،ونَ دُ (، وألفاظه (٢)لیلزمه

كقول  ،الجوابَ  ذِ وخُ  ،ازیدً  إلزم :بان بفعل محذوف تقدیرهمنصو  )اوعمرً  ا،زیدً ــ(ف ،)الجوابُ 

     [من الرجز] :(٤)الحریري

  َوْهَو ِبِفْعٍل ُمْضَمٍر َفاْفَهْم َوِقْس           ي اِإلْغَراِء َغْیُر ُمْلَتِبْس َوالنَّْصُب فِ 

  ]٥٨[رامْ عَ  كَ لیْ وعَ  ،ادً یْ ك زَ ونَ دُ           ارّ  بَ ال� خِ  :ِب الِ لطَّ لِ  ولُ قُ تَ 

  .إظهاره وال یجوز

  فبفعل محذو  فإیاك مفعول .)سدَ واألَ  اكیَّ إِ (كقولك:  ،فحكمه حكم اإلغراء (٥)التحذیرا وأمَّ 

                                                                                                                                                                                              

 هِ ) و(زُ كَ تِ اجَ حَ بِ  یتُ نِ ) نحو: (عُ لَ عِ ا لصیغة (فُ (ما أخصره!) من وجهین؛ وبعضهم یستثنى ما كان مالزمً 
َ
 ي

  علینا). اهُ هَ زْ ا َأبحاجتك) و(مَ  اهُ نَ عْ ا َأینا) فیجیز: (مَ لَ عَ 

، وشذَّ: (ما أكونه) من وكاد) السادس: أن یكون تاًما؛ فال یبنیان من نحو: (كان، وظل، وبات، وصار،

  (كان).

السابع: أن یكون مثبًتا؛ فال یبنیان من منفي؛ سواء كان مالزًما للنفي؛ نحو: (ما عاج بالدواء)؛ أي: ما 

  انتفع به، أم غیر مالزم كـ(ما قام زید).

). ؛ فال یبنیان من نحو: (عرج، وشهل، وخضر الزرع)أفعل فعالء(على  وصفهالثامن: أن ال یكون 

، ٤/١٠٨٤، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٤٤البن مالك  ،، وشرح التسهیل١/١٣١ینظر: تسهیل الفوائد 

 .٣/١٥٣، وشرح ابن عقیل ٣/٢٣٥، وأوضح المسالك ١/٥١٦واللمحة في شرح الملحة 

 ١/١٣١٧(غرا)، والقاموس المحیط  ١٥/١٢١(غرا)، ولسان العرب  ٦/٢٤٤٥ینظر: الصحاح  )١(

 (غرا).

 .٢/٢٧٩، وشرح التصریح على التوضیح ٤/٧٥ینظر هذا التعریف في: أوضح المسالك  )٢(

هناك ألفاظ أخرى في اإلغراء لم یذكرها الشیخ وهي: (رویدك، وعندك، وشأنك)، ینظر: الجمل في  )٣(

 .٢/٥٢٧، واللمحة في شرح الملحة ٣٥٦، وعلل النحو ٨٢النحو 

 .٢/٥٢٧حة في شرح الملحة ، واللم٤٧البیتان في: ملحة اإلعراب  )٤(

  التحذیر: إلزام المخاطب االحتراز من مكروه بـ(إیاك) أو ما جرى مجراه. كقولك: (إیاك والشر). )٥(
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  .(٢)اكَ یَّ ر إِ ذَ احْ  :(١)تقدیره 

 :تقدیره ،)دَ سَ األَ  دَ سَ األَ ( ،)الةَ الصَّ  الةَ الصَّ ( كقولك: ،االتكرار فیجب فیه حذف الفعل أیضً  اوأمَّ 

 الفعل إضمار جاز یتكرر لم فإن ،الفعل مقام قام ، فالتكراردَ سَ األَ  وارُ ذَ ، احْ الصالةَ  واالزمُ 

   أعلم.  واهللا .)الةَ وا الصَّ الزمُ ( :، وٕان شئت)الةَ الصَّ (كقولك:  ،وٕاظهاره

  

  

  

                                 

                                                                                                                                                                                              

). ینظر:  فإْن حذَّرَت مؤنثًا أو مثّنى، أو مجموًعا قلت: (إیَّاكِ  )، و(إیَّاكم) و(إیَّاُكنَّ )، و(إیَّاكما والشرَّ والشرَّ

 .٣/١٣٧٧شرح الكافیة الشافیة 

  ذكر الشیخ ثمانیة عشر حرًفا. )١(

؛ ألنه لو ُقدِّر قبله التصل به، فیلزم تعّدي فعل المضمر )إیَّاك(اختلف في تقدیر المحذوف، فقیل بعد 

وقیل: كان األصل: (اتِق ، فعال القلوب وما ُألحق بهاالمتصل إلى ضمیره المتصل، وذلك خاص بأ

ا حذف الفعل استغني عن النفس وانفصل الضمیر. ینظر: توضیح المقاصد والمسالك  نفَسك)، فلمَّ

٣/١١٥٣. 

اختلف في إعراب ما بعد الواو. فقیل: هو معطوف على إیَّاك، والتقدیر: اتِق نفسك أن تدنو من  )٢(

  كثیر، منهم السیرافي واختاره ابن عصفور.الاألسد واألسد أن یدنو منك. وهذا مذهب 

  كیف جاز عطفه على إیاك وهما مختلفان في الحكم؛ ألن األول محذر والثّاني محذر منه؟ ولكن

 في المعنى الذي كان إعرابه بسببه، والتقدیر السابق یوضح اشتراك المعطوف والمعطوف علیه إّال ال یلزم 

  ذلك.

وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أن الثاني منصوب بفعل آخر مضمر، فهو عندهما من قبیل عطف 

األول، بل على  ا، وهو أن الثاني معطوف عطف مفرد ال على التقدیرا ثالثً مذهبً  ابن مالكالجمل، واختار 

تقدیر: اتِق تالقي نفسك واألسد، فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه، وال شك في أّن هذا أقّل تكلًفا 

  .١١٥٤ -٣/١١٥٣فكان أولى. ینظر: توضیح المقاصد والمسالك 
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  في حروف الجر :القول الثامن والثالثون

، وهي: (٢)اسبعة عشر حرفً وجملتها  ،(١)، والخفض عبارة الكوفیینعبارة البصریین فالجرُّ 

ا، اشَ ، وحَ بَّ ورُ  ،اءُ ، والبَ افُ ، والكَ مُ ، والالَّ ذُ نْ ، ومُ ذْ ، ومُ نْ ى، وعَ لَ ى، وعَ تَّ وحَ  ،ي، وفِ لى، وإِ نْ مِ (

ذه الحروف فه ،)، والتاءالباء، والواو(وهي:  ،وحروف القسم ،)(٣) عند سیبویهوَال ، ولَ َال وخَ 

   :تنقسم إلى ثالثة أقسام

  ،(٥))(٤)سموباء القَ  ،بَّ ، ورُ ذُ نْ ومُ  ،ذْ ى، ومُ حتّ (وهي:  ،إال الظاهر ال یجرُّ  القسم األول:

                                                             

كما قیل: حروف ا ا أو محلیً ا أو مقدرً ها تعمل الجر فیما بعدها ظاهرً نّ إنما سمَّاه البصریون الجر؛ أل )١(

 اها الكوفیونسمَّ ٕانَّما ها تجر معاني األفعال وشبهها وتوصلها إلى ما تجره، و أو ألنّ  ،م لذلكز النصب، والج

حروف وتسمى عندهم أیًضا  یستفل طرفه عند النطق بالكسرة، :اللسان ینخفض أي الخفض؛ ألنَّ 

ها تحدث صفة في االسم وحروف الصفات؛ ألنّ ، ها تضیف معاني األفعال وتربطها بما بعدهااإلضافة؛ ألنّ 

، واللباب في علل البناء واإلعراب ٢/١٢٣ینظر: شرح المفصل، البن یعیش  من ظرفیة أو غیرها.

، وشرح التصریح على التوضیح ٤٣١، والحدود في علم النحو ٣/٣، وحاشیة أوضح المسالك ١/٣٥٢

 .٢/٤١٣، وهمع الهوامع ١/٦٣٠

، وتوضیح المقاصد والمسالك ٢/٧٨٠، متى) ینظر: شرح الكافیة الشافیة زیدت (عدا، كي، لعلّ  )٢(

 .٢/٥٩، وشرح األشموني ٢٤٩، وشرح قطر الندى وبل الصدى ٤/  ٣، وأوضح المسالك ٢/٧٣٨

وذلك  ،ر بعده االسمظهِ  عن حاله إذا أُ ا فیه االسم متحوًال هذا باب ما یكون مضمرً ((قال سیبویه:  )٣(

 ،ولو جاءت عالمة اإلضمار على القیاس ،فعرُ  ، وٕاذا أظهرتَ رّ ا أضمرت االسم فیه جُ ، إذ)لوالك ولوالي(

ال تكونان عالمة  )والكاف ،الیاء( والدلیل على ذلك أنّ  ،اا مجرورً هم جعلوه مضمرً . ولكنّ )لوال أنت(لقلت: 

أمالي ابن ، وینظر: حاشیة ٣٧٦ -٣٧٣/ ٢الكتاب  ))وهذا قول الخلیل رحمه اهللا ویونس ،مضمر مرفوع

، وشرح ٢/٧٤٠، وتوضیح المقاصد والمسالك ٦٠٥الجنى الداني في حروف المعاني و  ،٢/٤٨٨الحاجب 

 .٢/١١٩األشموني 

  في (ب) بزیادة (وحاشا). )٤(

 أقول: إنما لم أذكرها في المتن؛ ألنه سیذكرها بعد قلیل مما جاز فیها جّر المضمر.

لم یقتصر الحروف على ما ذكر الشیخ، إذ زاد النحویون الحروف (الكاف، الواو، الّتا، لعّل، كي،  )٥(

. و(الواو، الّتا، الكاف) في: ٢/٦٥، وشرح األشموني ٢/٧٤١متى) ینظر: توضیح المقاصد والمسالك 

  .٢٥٢شرح قطر الّندى وبل الصدى 
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 ، ونحو)دٍ یْ زَ  نْ عَ  تُ لْ َأسَ (، و)دِ جِ سْ لى المَ إِ  ارِ الدَّ  نَ مِ  ]٥٩[تُ جْ رَ خَ (ها الظاهر : في جرِّ (١)فتقول 

، )، وحاشاك(٢)منك، وعنك، وٕالیك، وعلیك، وفیك، وبك، ولك(: روتقول في المضم .ذلك

   .)اذَ كَ  نَّ لَ عَ فْ ألََ  كَ بِ ( م:سَ في القَ وتقول 

  .)يَ َال وْ ، ولَ هُ َال وْ ولَ ، كَ َال وْ لَ ( :نحو ،)َال وْ لَ ( إال المضمر، وهي: ال یجرُّ  مٌ سْ وقِ 

  فصل

 مِ وْ یَ  ذُ نْ مُ (و ،)انَ مِ وْ یَ  ذْ ه مُ تُ یْ َأا رَ مَ (نحو:  ،(٣)ء الزمان أسماال یجران إالَّ  ،)ذُ نْ ، ومُ ذْ مُ ( اعلم أنَّ 

   .(٤))يفِ (الحاضر فهي بمعنى:  ِت رَّ جَ  ، وٕانْ )نْ مِ ( فهي بمعنى: الماضي ِت رَّ فإذا جَ  ،)ةِ عَ مْ الجُ 

  یجوز حذفها بعد ، و كالمتكون في صدر ال : أنْ إال النكرة، وشرطها هي ال تجرُّ  (٥))بَّ رُ (ا وأمَّ 

  بعد 

                                                             

كر في الحد الحروف التي تختص بجّر الظاهر، وذكر أقول: الذي یبدو لي أنَّ في النص سقًطا، إذ ذ )١(

بعده األمثلة على الحروف التي تجّر الظاهر والمضمر، ومما یؤید ما ذهبت إلیه أنَّه ذكر (تقسم إلى 

 ثالثة أقسام) ولم یذكر سوى قسمین.

 في (ب): (لك وبك). )٢(

 في (ب): (الزمن). )٣(

، ٤٤١، ومغنى اللبیب عن كتب األعاریب ١٣٤في النحو تنظر (منذ، ومذ) في: المقدمة الجزولیة  )٤(

 .٣/١١وشرح ابن عقیل 

، واألصول في النحو ٢/٤٨، والمقتضب ١/٤٢٧القلیل، في: الكتاب للشيء  )بَّ رُ ( یستعمل الحرف )٥(

، حروف المعاني ١/٢٨٢، والمفصل في صنعة اإلعراب ٧٤، واللمع في العربیة ٤٢١ -١/٤١٦

  .١/٢٥٦، واللمحة في شرح الملحة ٤/٤٨١المفصل البن یعیش ، وشرح ١٤والصفات 

 :والثاني ،أحدها: أنَّ معناها في غیرها فكانت حرًفا كسائر أخواتهاجهم، وُربَّ حرف عند البصریین وحج

أنَّها تتعلق أبًدا بفعل  :أنَّ ما بعدها مجرور أبًدا وال معنى لإلضافة فیها فتعیَّن أنَّ تكون حرف جر، والثالث

  أحدها: أنَّه أخبر عنها فقالوا: (من الكامل)  جهم،اسٌم عند الكوفیِّین، وحجهي وهذا حكم حرف الجر. و 

  وُربَّ قتل َعار

والثاني: أنَّها لو كانت حرف جر لظهر الفعل الذي تعّدیه وال یظهر أبًدا،  ،فرفع (عار) یدلُّ أنَّه خبر عنها

ینظر: اللباب  فما یقابله اسم یدلُّ علیه أنَّها جاءت للتكثیر كـ(كم). ،اسم )كم(و ،والثالث: أنَّها نقیضة (َكْم)

  .٣٦٤ - ١/٣٦٣في علل البناء واإلعراب 



١٥٣ 
 

  .(١)، والفاء، وبلوالوا

 ،سورة الشمس[ M ! "  L كقوله تعالى: ،اسم الجاللة وغیره (٢)فتجرُّ  مِ سَ ا واو القَ وأمَّ 

  .]١اآلیة: 

  .(٣)والمضمر كما سبق الظاهر فتجرُّ  هؤ باا وأمَّ 

 ، نحو: (َتَربِّ (٥)ا إلى الكعبةمضافً  )بِّ رَ ـ(ها لجرِّ  ، وسمع(٤)إال اسم الجاللة ه فال تجرُّ ؤ تاا مَّ وأ

                                                                     واهللا أعلم. .(٦)الكعبِة)

  اإلضافةفي  :التاسع والثالثون القول

، افیسمى األول مضافً  ،(١)أو تخصیصه فهاسم إلى اسم لقصد تعری عبارة عن ضمِّ  :وهي

 تلحقه ویزال منه من نون ،ألول یعرب بما یستحقه من اإلعرابفا ،]٦٠[ا إلیهوالثاني مضافً 

                                                                                                                                                                                              

 

واو ( ذهب الكوفیون إلى أنَّ و  ،مقدرة )بَّ رُ ـ(ما العمل لال تعمل، وٕانَّ  )بَّ واو رُ ( ذهب البصریون إلى أنَّ  )١(

في: اإلنصاف في  تنظر حججهم ،،تعمل في النكرة الخفض بنفسها وٕالیه ذهب الُمَبرِّد من البصریین )بَّ رُ 

 .١/٣٦٥، اللباب في علل البناء واإلعراب ١/٣١١مسائل الخالف 

 في (ب): (فیجر). )٢(

 .١٤٧ینظر: القول الثامن والثالثون: في حروف الجر  )٣(

ا كانت بدًال  ،وتخمة) ،وتهمة ،وتجاه ،(تراث قولهم: أبدلت فيالتَّاء بدل من الواو هنا كما  )٤(  عن ولمَّ

ت باسم اهللا تعالى خاصة لضعفها المفصل في صنعة  ألنَّه أكثر في باب القسم. ینظر: ؛بدل اختصَّ

 .١/٣٧٥اللباب في علل البناء واإلعراب و  ،١/٣٨٣اإلعراب 

ي بِّ رَ تَ ( :یقالف ،أو إلى یاء المتكلم )لكعبة(ا إلى امضافً  )بِّ رَ (من النحاة من جوز دخول التاء على  )٥(

ومنهم من حكى دخولها على  )،نِ مَ حْ الرَّ تَ ( :فیقال )،الرحمن(ومنهم من حكى دخولها على  )،ألفعلن

، وشرح ١/٣٨٣، ینظر: المفصل في صنعة اإلعراب وكل ذلك قلیل أو نادر )،كَ اتِ یَ حَ تَ ( :فیقال )،حیاتك(

، والجنى الداني في حروف المعاني ٢/٧٩٢، وشرح الكافیة الشافیة ٤٩٢ -٤/٤٨٩المفصل، البن یعیش 

٥٧. 

 (نحو: ترب الكعبة) زیادة من (ب). )٦(



١٥٤ 
 

ا المَ غُ (، و)دٍ یْ زَ  المُ غُ  اءَ جَ (نحو:  ،(٢)والجمع، ومن تنوین یلحق آخر االسم كنون المثنى

، )هِ یْ سَ رَ فَ (، و)هُ مِ َال غُ بِ  تُ رْ رَ مَ (، و)هِ یْ نِ بَ (، و)(٣)ْیهِ سَ رَ فَ (، و)هُ مَ َال غُ  تُ یْ أَرَ (، و)وهُ نُ بَ (، و)دٍ یْ زَ 

   .)هِ یْ نِ بَ (و

  . (٥)وغیر محضة (٤)إلى قسمین: محضة ثم اإلضافة تنقسم

 دٍ یْ زَ  بُ ارِ ا ضَ نَ َأ(ولك: كق ،اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، والمصدر فالمحضة إضافة

   .)ادً یْ دِ ا شَ بً رْ ا ضَ دً یْ زَ  كَ بِ رْ ضَ  نْ مِ  (٦)ينِ بُ جِ عْ یُ (، و)سِ مْ َأ

المفعول،  أو االستقبال، واسم اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال وغیر المحضة إضافة

و أَ  اآلنَ  دٍ یْ زَ  بُ ارِ ا ضَ نَ َأ( :أو االستقبال المشبهة. فمثال اسم الفاعل بمعنى الحالوالصفة 

                                                                                                                                                                                              

وهي: نسبة شيء إلى شيء بواسطة حرف الجر لفًظا أو تقدیًرا مراًدا، في: كشاف اصطالحات  )١(

  .٢١٦الفنون والعلوم 

 .٢٧تخصیًصا، في: معجم التعریفات للجرجاني وهي: امتزاج اسمین على وجه یفید تعریًفا أو 

البن  ،وذلك أّن النون عوض من الحركة والتنوین، والتنوین ال یثبت مع اإلضافة، في: شرح المفصل) ٢(

 .٣/١٩٤یعیش 

 في (أ): (فرسه). )٣(

م،  ، وهيضم اسم إلى اسم هو غیره : تفیدأحدهما تنقسم اإلضافة المحضة على قسمین: )٤( بمعنى الالَّ

ضم اسم إلى  یفید :واآلخر ،نحو قولك: (َهَذا غالُم زیٍد) أي: ُغَالم َلُه، و(َهِذه َداُر عبِد اهللا) أي: دار له

) والثوب بعض الَخّز، أي: ثوب من َخزّ  ، وهياسم هو بعضه . بمعنى من، نحو قولك: (َهَذا ثوُب َخزٍّ

، واللباب في علل البناء ١/٨٠نظر: اللمع في العربیة و(َهِذه ُجبَُّة ُصوٍف)، أي: جبة من صوف. ی

 .١/٣٨٨واإلعراب 

، وحاشیة أوضح ١/١٥٥: تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ینظرالشبیه بالمحضة،  يوزاد ثالثة, وه )٥(

، واللمحة ١٣١. وینظر تعریف المحضة وغیر المحضة في: المقدمة الجزولیة في النحو ٣/٩٠المسالك 

، ٤٢٢، وشرح شذور الذهب، البن هشام ٢/٧٨٧، وتوضیح المقاصد والمسالك ١/٢٧٤ة في شرح الملح

 .٣/٤٤وشرح ابن عقیل 

 في (ب): (عجبت). )٦(



١٥٥ 
 

 نُ سَ حَ  دٌ یْ زَ ( :(١)المشبهة ومثال الصفة ،)لِ مَ العَ  ورُ كُ شْ مَ  دٌ یْ زَ ( :، ومثال اسم المفعول)ادً غَ 

  .)هِ جْ الوَ 

  تنبیه

   .)كَ یْ الَ وَ ، ودَ كَ یْ دَ عْ ، وسَ كَ یْ بَ ولَ  ،كَ دَ حْ وَ ـ(ك (٢)ربعض األسماء ال تضاف إال إلى مضم أنَّ  اعلم

  األسماء المالزمة لإلضافة. : أخبرني عنقلت

الفتح، وهو  :]٦١[، وفیها لغتان)مع(، و)بصاح( :التي بمعنى )ذو(و ،)سبحان(هي:  قال

، )(٥)اتَ لْ كِ (، و)لّ كُ (، و)رُ ائِ سَ (، و)تُ وَال أُ (و ،)وولُ أُ (و ،)نْ دُ لَ (، و)دَ نْ عِ (، و(٤)، والسكون(٣)أفصح

 رُ مْ عَ لَ (، و)امَ مَ ، وَأفَ لْ ، وخَ الَ مَ ، وشِ ینَ مِ ، ویَ تَ حْ ، وتَ قَ وْ فَ ( وهي: ،، والجهات الست)(٥)اتَ لْ كِ (و

 تُ رْ رَ مَ (: نحو ،إذا وقعت صفة، أو حاًال  )أيّ (بفتح السین، و )طوسَ (، و)اسِ النَّ  نَ یْ بَ (، و)اهللاِ 

                                                             

  (المشبهة) زیادة من (ب). )١(

  

 

زعم یونس أنَّ (لبیك) مفرد، وأنَّه في األصل (لبى) على (فعلى) فقلبت ألفه یاء في اإلضافة كانقالب  )٢(

 ،و(على). وقال سیبویه: بل هو مثنى ألنَّه لو كان مفرًدا جارًیا مجرى (لدى) ،و(إلى) ،ألف (لدى)

  و(على) إال معه. ،و(إلى) ،كما ال تنقلب ألف (لدى) ،و(على) لم تنقلب ألفه إال مع المضمر ،و(إلى)

ینظر: الكتاب  .)علیك(و )،إلیك(و )،لدیك(مع الظاهر دلیل على مخالفتها یاء  )لبیك(وفي وجود یاء 

  .٢/٩٣١، وشرح الكافیة الشافیة ٢٥١، وشرح أبیات سیبویه ١/٣٥٢

وسعدى) فهي مصادر مثناة تلزم اإلضافة إلى المضمر, فتقول: (لبیك، وسعدیك،  ،ودوالى ،و(لبى

ودوالیك)، ونحوها: (حنانیك، وهذاذیك، وحجازیك، وحذاریك)، في: توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة 

 .٢/٨٠٠لك ابن ما

 في (ب): (وهي الفصحى). )٣(

(مع) عند الجمهور عینها مفتوحة معربة، وتبنى على السكون في لغة ربیعة وتمیم، في: المقاصد  )٤(

، وشرح المفصل، البن یعیش ٤/٥٥، وشرح كتاب سیبویه ٣/٢٨٦، وینظر: الكتاب ٣/١٣٤٧النحویة 

، وشرح ٤/٢٠١٠، وتمهید القواعد ٤٣٩اللبیب ، ومغني ٢/٢٤١، وشرح التسهیل، البن مالك ٢/١٤٣

 .٢/٢٢٨وهمع الهوامع ، ١/٧١٤التصریح على التوضیح 

 في (ب): (وكل، وأوالت، وسائر، وكال، وكلتا). )٥(



١٥٦ 
 

، ونحو )(١)رطْ شَ (و ،)ریظِ نَ (، و)یهبِ شَ (و ،)هبْ شِ (، و)ىتً فَ  يِّ َأ دٍ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ (و ،)لٍ جُ رَ  يِّ َأ لٍ جُ رَ بِ 

  ذلك. 

  ا.ووجوبً  االتي تضاف إلى الجملة جوازً  أخبرني عن األسماء قلت:

یضافان  (٣))ذْ وإِ  ،ثُ یْ حَ (ـف ،)ذْ إِ (، و)اذَ إِ (، و)ثُ یْ حَ ( (٢)االتي تضاف إلى الجملة وجوبً  ا: أمَّ قال

، )سالِ جَ  دٌ یْ زَ  ثُ یْ حَ (، و)دٌ یْ زَ  ُس لِ جْ یَ  ثُ یْ حَ  ْس لِ اجْ (كقولك:  ،جملة اسمیة كانت أو فعلیةإلى ال

ض عنها ، ویعوَّ )ذْ إِ (وز حذف الجملة بعد ویج ،)مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ  ذْ إِ (، و)دٌ یْ زَ  ومُ قُ یَ  ذْ إِ  ءيجِ َأ(و

   .]] ٨٤: ، اآلیةلواقعة[سورة ا   M B C D Lكقوله تعالى:  ،التنوین

   .)دٌ یْ زَ  اءَ ا جَ ذَ إِ  ءيجِ َأ(كقولك: ، (٤)تضاف إال إلى جملة فعلیةفال  )اذَ إِ (ا وأمَّ 

 ،]٦٢[)دٌ یْ زَ  مُ دَ قْ یَ  مَ وْ یَ  كَ دُ صُ قْ َأ(تقول:  ،)إذاـ(ا ما كان معناه كوالذي یضاف إلى الجملة جوازً 

  واهللا أعلم. .ذلك (٦)، ونحو)(٥)ةُ لَ خْ النَّ  رُ مِ ثْ تُ  امَ عَ (و ،)اجُ الحَ  مُ دَ قْ یَ  تَ قْ وَ (و

  في المنادى  :القول األربعون

 )یا(أما  ،)بفتح فسكون يْ وَأ ا، والهمزة،یَ وهَ  ا،یَ وَأ ،یا(وهي:  (١)أحرف النداء خمسة أنَّ اعلم 

، للمتوسط )يُّ َأ(و للبعید، )ایَ هَ (و )ایَ َأ(، ووالبعید ، ولذلك ینادى بها القریب(٢)األحرف مُّ فهي أُ 

   .للقریب )الهمزة(، وللمتوسط

                                                             

  في (ب): (وشطر ونظیر). )١(

  

 

 (وجوًبا) ساقطة من (ب). )٢(

ینظر إضافتها إلى الجملة الفعلیة أو االسمیة، وحكمها عند حذف جملتها في: التعلیقة على كتاب  )٣(

، والجنى ٩٣٧، ٢/٨١٥، وشرح الكافیة الشافیة ٢/٢٠١، وشرح المفصل، البن یعیش ٢/١٢٦سیبویه 

 .١٨٧الداني في حروف المعاني 

 .٢/٨١٠المقاصد والمسالك ، وتوضیح ٢/١٨١تنظر (إذا) في: شرح المفصل، البن یعیش  )٤(

 في (ب) بزیادة: (وزمن ینقضي الحصاد). )٥(

 في (ب): (وغیر). )٦(



١٥٧ 
 

، اأو نكرة غیر مقصودة، أو مضافً  ن یكون معرفة أو نكرة مقصودة،أا مَّ إوالمنادى ال یخلو 

، والمراد به المفرد من المعارف أو نكرة مقصودة بني فإن كان معرفة ،ا بالمضافأو مشبهً 

   .)لُ جُ ا رَ یَ (، و)دُ یْ یا زَ (فتقول:  ،(٣)على الضم من غیر تنوین

                                                                                                                                                                                              

، والكافیة في علم النحو ٣٤٧، وعلل النحو ١/٣٢٩تنظر حروف النداء في: األصول في النحو  )١(

لیة ، والمقدمة الجزو ١/٤١٣. وزاد بعضهم (وا) في حروف النداء، ینظر: المفصل في صنعة اإلعراب ٥٤

 .٥/٤٨، (وال تقع (وا) إال في باب الندبة)، وشرح المفصل، البن یعیش ١٨٧في النحو 

  أجمعوا على أنَّ (یا) أّم األحرف ألنَّها: )٢(

 أكثر أحرف النداء استعماًال. -١

أعّمها؛ الستعمالها في نداء البعید حقیقة أو حكًما، والقریب حقیقة أو حكًما توكیًدا، والمتوسط،  -٢

 ك دون سائر أخواتها باستقراء كالم العرب وأسالیبهم.ثبت لها ذل

 دخولها في جمیع أبواب النداء. -٣

 انفرادها بباب االستغاثة. -٤

 مشاركتها دون سائر أخواتها (وا) الندبة. -٥

إنَّها هي دون سائر أخواتها ما یقدر في المنادى المحذوفة أداة ندائه، وحذفها شائع كثیر حسن  -٦

 الكالم. جًدا مستعمل في سائر أصناف

 دخولها دون سائر أخواتها على (أّیها، وأّیتها). -٧

 إنَّ القرآن الكریم مع كثرة النداء فیه لم یأت فیه من أدوات النداء غیرها. -٨

 ال ینادى اسم اهللا تعالى إال بها. -٩

 هي محل إجماع في هذا الباب وفي عد عدد من أخواتها خالف. -١٠

 كونها أصًال لعدد من أخواتها. -١١

 استعمالها في غیر باب النداء للتنبیه، وهذه مسألة فیها خالف.كثرة  -١٢

 .٢٥٦ - ٢٥١ینظر: األمهات في األبواب النحویة 

مبني على الضم، وموضعه النصب؛ ألنَّه  االسم المنادى المعرف المفرد ذهب البصریون إلى أنَّ  )٣(

اء من الكوفیین إلى أنَّه مبني على معرب مرفوع بغیر تنوین. وذهب الَفرَّ ه ذهب الكوفیون إلى أنَّ و  ،مفعول

  .١/٢٦٤في مسائل الخالف  اإلنصافالضم، ولیس بفاعل وال مفعول، تنظر حججهم في: 

، واألصول في ١٨٣ -٢/١٨٢، والكتاب ١٦١ینظر حكم المفرد والنكرة المقصودة في: الجمل في النحو 

 .١٨٨، والمقدمة الجزولیة في النحو ١/٣٣٠النحو 
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ن كان وإ ، )يدِ یَ بِ  ذْ  خُ ًال جُ ا رَ یَ (كقول األعمى:  ،ونونه قصودة فانصبهوٕان كان نكرة غیر م

 اعً الِ ا طَ یَ ( )،نَ یْ نِ مِ ؤْ المُ  یرَ مِ ا َأیَ ( )،اهللاِ  دَ بْ ا عَ یَ (حو: ن ،(٢)نصبته (١)ا بالمضاف، أو مشبهً امضافً 

   .)ادِ بَ العِ ا بِ فً یْ طِ لَ  ایَ ( )،هُ هُ جْ ا وَ نً سَ ا حَ یَ ( )،ًال مَ ا جَ بً اكِ ا رَ یَ ( )،ًال بَ جَ 

  هل یجوز حذف حرف النداء؟ قلت:

 اهللاِ  دُ بْ عَ ( ،)لْ بِ قْ َأ ]٦٣[دُ یْ زَ ( فتقول: ،(٤)ا، أو مضافً اعلمً  (٣)االمنادى مفردً كان  : نعم. إذاقال

، وأما مع اسم ]٢٩ :اآلیة سورة یوسف،[ M ¾ ¿ À ÂÁL: هللا تعالىقال ا ،)ينِّ مِ  نُ دْ أُ 

(٦)M 1 2. قال اهللا تعالى: (٥)فیه خالف، والصحیح الجواز لورودهاإلشارة ف
 3 4 

5 L ][من الخفیف]:(١)قول الشاعر(٨)و، (٧)، أي: یا هؤالء]٨٥ :اآلیة ،سورة البقرة  

                                                             

 في (ب): (مشبها به). )١(

  .١٨٩، والمقدمة الجزولیة في النحو ٣٣٢، ١/٣٣١، واألصول في النحو ٢/١٨٢ینظر: الكتاب  )٢(

  

 

 في (ب) بزیادة: (معرفة). )٣(

، وشرح ١٨٨، والمقدمة الجزولیة في النحو ٣٤٧تنظر حاالت حذف حرف النداء في: علل النحو  )٤(

، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٣٨٦التسهیل، البن مالك  ، وشرح٣٦٢ -١/٣٦١المفصل، البن یعیش 

٣/١٢٩٠. 

حرف النداء مع اسم اإلشارة؛ إال  حذففذهب البصریون إلى النحویون في حكم هذا الحذف، اختلف  )٥(

، واستدلوا على جواز الحذف بما ورد في السماع؛ الحذففي ضرورة الشعر. وذهب الكوفیون إلى جواز 

اسم  )هؤالء( روا أنَّ فقدَّ  ]؛ ٨٥: ، اآلیةلبقرة[سورة ا M 1 2 3 4 5  Lوحملوا قوله تعالى: 

كل  البصریین، زعموا: أنَّ  إشارة منادى بحرف نداء محذوف؛ أي: ثم أنتم یا هؤالء تقتلون أنفسكم؛ غیر أنَّ 

على التوضیح  التصریح ، وشرح٤/١٠ینظر: حاشیة أوضح المسالك  ما احتج به الكوفیون ضرورة.

 .٢٠٢ -٣/٢٠١ وحاشیة الصبان، ٢/٢٠٨

 في (ب): (هانتم). )٦(

، والنكت في القرآن ١/١٠٢، ومشكل إعراب القرآن، لمكي ١/٦٥ینظر: إعراب القرآن، للنحاس  )٧(

، والتبیان في إعراب ٢/٦٤٨، وٕاعراب القرآن، للباقولي ٤٥، وٕاعراب القرآن، لألصبهاني ١٤٦الكریم 

 .٣/٧٣، واإلعراب المحیط ٣/٢١٣، والبرهان في علوم القرآن ١/٨٦القرآن 

 في (ب): (في). )٨(
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  لِ یْ بِ سَ  نْ ا مِ بَ ى الصِّ لَ ا إِ بً یْ شَ           سِ أْ الرَّ  الِ عَ تِ شْ اِ  دَ عْ بَ  َس یْ لَ فَ  اءِ وَ عِ ا ارْ ذَ 

  .(٣)الكوفیون ومنعه البصریون (٢)وأما مع النكرة المقصودة فأجازه

  تنبیه

ا هَ تُ یَّ أَ  ایَ (و ،)لُ جُ ا الرَّ هَ یُّ َأا یَ (فتقول:  ،)ةأیَّ ( (٤)أو )أيّ ـ(ب إلیهفتوصل  )لا(نادیت ما فیه إذا 

، بقطع الهمزة (٧)(یا اهللا) فیجوز (٦)الجاللة إال في اسم )یا الرجل(، وال یجوز )(٥)ةُ أَرْ المَ 

   .(٨)ووصلها

                                                                                                                                                                                              

، وشرح ابن ٣/١٢٩٢، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٣٨٧البیت بال نسبة في: شرح التسهیل، البن مالك  )١(

 .٣/٢٠٢، وحاشیة الصبان ٣/١٩، وشرح األشموني ٣/٢٥٧عقیل 

 في (ب): (فأجاز). )٢(

ذهب البصریون إلى وجوب ذكر حرف النداء مع اسم الجنس لمعین، وال یجوز حذفه إال في ضرورة  )٣(

، والبدیع في علم العربیة ٣٤٨ - ١/٣٤٧. ینظر: علل النحو شعر. وذهب الكوفیون إلى جواز حذفهال

، وتوضیح ٢/٢٧٤، والتذییل والتكمیل ١/١٧١، والكناش ١/٣٦٦، وشرح المفصل، البن یعیش ١/٣٩٦

، ٢٠ -٣/١٩، وشرح األشموني ٣/٢٥٧، وشرح ابن عقیل ٤/١٠، وأوضح المسالك ٢/١٠٥٤المقاصد 

 .٣/٢٠١، وحاشیة الصبان ٢٠٩ - ٢/٢٠٨لتصریح على التوضیح وشرح ا

 في (ب): (و). )٤(

 في (ب): (النفس). )٥(

  زاد النحویون مواضع أخرى یجوز فیها اجتماع حرف النداء مع (ال)، وهي: )٦(

  الجمل المحكیة، نحو: (یا المنطلق زید)؛ فیمن سمي بذلك. - ١

  ة.بهی )اسم الجنس المشبه به، كقولك: (یا الخلیفة  - ٢

 ، كقول الشاعر:ضرورة الشعر  - ٣

 َفَیا الُغالَماِن اللََّذاِن َفّرا          إیَّاُكما أن ُتْكِسَباَنا َشّرا

 .٢٤ -٤/٢٢أوضح المسالك و  ،٣٤٢علل النحو  ینظر:

 (یا اهللا) ساقطة من (أ). )٧(

حرف النداء؛ ألنَّ نداء اسم اسم اهللا تعالى نحو: (یا اهللا)، إذا لم یعوض في آخره المیم المشددة عن  )٨(

اهللا تعالى على خالف القیاس، فلو حذف حرف النداء لم یدل علیه دلیل، والحذف إنَّما یكون للدلیل، 

  وأجازه بعضهم، وعلیه قول أمیة ابن أبي الصلت الثقفي: [من الطویل]

  َك اُهللا َراِضًیاَرِضیُت ِبَك اللَُّهمَّ َرب�ا َفَلْن ُأَرى          أِدیُن ِإَلًها َغْیرَ 
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  فائدة

، )انِ دَ یْ یا زَ (فتقول:  ،(٢)ما كان یرفع به بنیته على (١)مثنى أو جمع مذكر سالمنادیت  إذا

      أعلم. واهللا .)ونَ دُ یْ ا زَ یَ (و

  في الترخیم  :القول الحادي واألربعون

: ، وفي االصطالح(٥)والقطع ،(٤)، والتلیین(٣)التحسین، والترقیق :الترخیم في اللغة اعلم أنَّ 

   . (٧)ا في حالة النداءالكلمة جوازً  (٦)حذف آخر

                                                                                                                                                                                              

  والمعنى: رضیت رًضا بك رب�ا یا اهللا، فلن أرى أن أتخذ إلًها غیرك یا اهللا. أي: یا اهللا،

تقول: یا اهللا، بإثبات األلفین ألف (یا) وألف (اهللا)، و(یلله) بحذفهما مًعا، و(یا هللا) بحذف الثانیة فقط 

ها ال تفارقها، وهي عوض همزة (إله)، فصارت بذلك كأنَّ  (ال) ل جواز نداء الجاللة بأنَّ لِّ وعُ ، وٕابقاء األولى

الفعل المبدوء بهمزة الوصل  وهذا التعلیل یناسب إثبات ألف الجاللة في النداء، كما أنَّ ، من نفس الكلمة

، ي به قطعت همزته، تقول: (جاءني ُأنصر وإِضرب)، بضم الهمزة في األول وكسرها في الثانيإذا سمّ 

وصل النظر إلى أصلها، ووجه حذف ألف (یا) أنَّ إثباتها یؤدي إلى التقاء الساكنین ووجه حذفها في ال

على غیر حده لكونهما من كلمتین، ووجه إثباتها مع حذف الثانیة إجراء المنفصل من كلمتین مجرى 

  .٢٢٣، ٢/٢٠٨ینظر: شرح التصریح على التوضیح  المتصل من كلمة واحدة.

 

 في (ب): (المذكر السالم). )١(

، وشرح الكافیة ٣/٣٩٢، ١/٥٣، وشرح التسهیل، البن مالك ١/١٩ینظر: الكافیة في علم النحو  )٢(

 .٤/١٢، وأوضح المسالك ٢/١٠٥٩، وتوضیح المقاصد والمسالك ١٢٩٥، ٣/١٢٩٣الشافیة 

(رخم)،  ١/١٢٠(رخم)، ومختار الصحاح  ٢/٥٠٠(رخم)، ومقاییس اللغة  ٥/١٩٣٠ینظر: الصحاح  )٣(

 (رخم). ٣٢/٢٣٨وتاج العروس 

 (رخم). ١٢/٢٣٤(رخم)، ولسان العرب  ٧/١٦٣ینظر: تهذیب اللغة  )٤(

 .٢/٦٣٨، والمجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث ٢٠٨ینظر: اإلبانة في اللغة العربیة  )٥(

 في (ب): (أواخر). )٦(

ا، والترخیم ال ا، كما حذفوا غیر ذلك من كالمهم تخفیفً حذف أواخر األسماء المفرد تخفیفً  :الترخیم )٧(

شاعر، وٕانَّما كان ذلك في النداء لكثرته في كالمهم. ینظر: الكتاب  ریكون إالَّ في النداء إالَّ أن یضط

، ومنازل ٧١، ورسالة الحدود (رخم) ٧/١٦٣ ، وتهذیب اللغة١/٣٥٩، واألصول في النحو ٢/٢٣٩

 .٧١الحروف 
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 ،)جاریةـ(، أو غیر علم ك)فاطمة( :نحو ،ا كانترخیمه علمً  جاز ]٦٤[فإذا كان في آخره هاء

   :یرخم إال بشروطفال  ،هاء ، وٕان لم یكن به(١)أو أكثر كان على ثالثة أحرف

یا ( :فقالوا ،ا في صاحبهم تسامحو إال أنَّ  (٢)فالنكرة ال ترخم ،ا: أن یكون علمً أحدها

   .(٣))احِ صَ 

  . )دنْ د، وهِ یْ زَ ـ(ك (٥)ال یرخم فالثالثي ،(٤)ا فأكثرالثاني: أن یكون رباعیً 

  .(٢)، وال تركیب إسناد(١)ا تركیب إضافةالثالث: أن ال یكون مركبً 

                                                             

، وأوضح المسالك ١/٣٦١، واألصول في النحو ٢٦٠، ٤/٢٥٩، والمقتضب ٢/٢٤١ینظر: الكتاب  )١(

  .٣/٢٨٩قیل ، وشرح ابن ع٤/٥٣

وثُبًة،  ،ا ما كان على ثالثة أحرف مع الهاء، نحو: (یا شا اْرُجني)، و(یا ُثَب أقِبلي)، إذا أردت: َشاةَ وأمَّ 

  .١/٣٦٢، واألصول في النحو ٢/٢٤١: الكتاب ینظر

  

 

قیاًسا على قولهم:  ،، في (َغَضْنَفر))یا غضنفَ (أجاز بعُض النُّحاة ترخیم الّنكرة المقصودة، نحو:  )٢(

، وتوضیح المقاصد والمسالك ٦٤٦ - ٢/٦٤١ینظر: اللمحة في شرح الملحة  (أطرق كًرا)، و(یا صاِح).

 .٣/٢٦٠، وحاشیة الصبان ٢/٨٠، وهمع الهوامع ٣/٦٩، وشرح األشموني ٣/١١٣٥

موا (صاحب) لكثرته في الكالم، ینظر: الكتاب ( )٣( ، ٤/٢٤٣مقتضب ، وال٢/٢٥٦َیا َصاِح َأْقِبْل) رخَّ

، والمفصل في صنعة ٥٨، وملحة اإلعراب ٣٥٣، والتعلیقة على كتاب سیبویه ١/٣٦٥واألصول في 

 .١/٣٤٩، واللباب في علل البناء واإلعراب ١/٧١اإلعراب 

یكون بحذف الحرف األخیر منه فقط.  ترخیم الرباعي الذي ثالثه ساكن ذهب البصریون إلى أنَّ  )٤(

یا ( ):ِقَمْطرٍ (یكون بحذفه وحذف الحرف الذي بعده، وذلك نحو قولك في  هترخیم وذهب الكوفیون إلى أنَّ 

 .١/٢٩٦في مسائل الخالف  اإلنصافوما أشبه ذلك، ینظر:  )ِسبَ  یا( ):ِسَبْطرٍ (وفي  )ِقمَ 

  ُیرَّخم الثالثي مطلًقا؛ ألنَّه أقل األصول فلم یحتمل الحذف لئالَّ یلحقه اإلجحاف به، ال یجوز أنْ  )٥(

وقال بعضهم: یجوز إذا كان الحرف الثاني متحرًكا، نحو: (ُعَمر، َأَسد، ُزَفر)، ، وقال الكوفیُّون: یجوز

علل البناء  ، واللباب في١/٤٥٦، والتبیین عن مذاهب النحویین ١/١١٧ینظر: اللمع في العربیة 

، واللمحة في شرح ١/١٣١، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٤٢٣البن مالك  ،، وشرح التسهیل١/٣٤٧واإلعراب 

 .٣/٦٨، وشرح األشموني ٣/١١٣٥، وتوضیح المقاصد والمسالك ٢/٦٤٥الملحة 
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: على فتقول ،)بنَ یْ زَ (و ،)رامِ عَ (، و)رفَ عْ جَ ـ(فیه هذه الشروط جاز ترخیمه ك فإذا اجتمعت 

، وعلى بفتح النون )نَ یْ ا زَ یَ (، وبكسر المیم )ا عامِ یَ (و ،بفتح الفاء )فَ عْ ا جَ یَ ( ،لغة من ینتظر

 ،بضم النون )نُ یْ ا زَ یَ (و ،بضم المیم )امُ یا عَ (، وبضم الفاء )فُ عْ یا جَ ( ،غة من ال ینتظرل

  واهللا أعلم.   .(٣)كاالسم التام يفتجعل ما بق

  تنبیه

وهو ما جاء  ،ن، وهو ما كان قبل آخره حرف لیِّ (٤)منه حرفان بعض األسماء یحذف اعلم أنَّ 

، أو )ورصُ نْ مَ ـ(ك )ولعُ فْ مَ (، أو على وزن )انوَ رْ مَ و  ،انمَ لْ ، وسَ انمَ ثْ عُ ـ(ك )نَال عْ فَ (على وزن 

                                                                                                                                                                                              

خیم في ، وُیوِقعون التر جوازهذهب الكوفیون إلى و  ،ذهب البصریون إلى أنَّ ترخیم المضاف غیر جائز )١(

یا آل ( :ماِل) في ، و (یا آلَ )یا آل عامرِ ( :(یا آَل عاِم) في :آخر االسم المضاف إلیه، وذلك نحو قولك

، والتبیین عن مذاهب النحویین ١/٢٨٤: اإلنصاف في مسائل الخالف ینظر، وما أشبه ذلك، )مالك

، وتوضیح المقاصد ٢/٦٥٠ ، واللمحة في شرح الملحة١/٣٤٦، واللباب في علل البناء واإلعراب ١/٣٥٤

 .٣/٢٦٠، وحاشیة الصبان ٢/٨١، وهمع الهوامع ٣/٦٩، وشرح األشموني ٣/١١٣٦والمسالك 

(َتَأبََّط َشر�ا)، وهو جائز؛ ألن سیبویه ذكر ذلك في أبواب ـأكثر النحویین ترخیم المركب إسناًدا كمنع  )٢(

 طِ بَّ َأتَ ( :ا)ط شر� النسب فقال: ((تقول في النسب إلى (تأبَّ 
ّ
ومنع  )،یا تأبط( :))؛ ألنَّ من العرب من یقول)ي

 ،٢/٢٦٩الكتاب  ترخیمه في باب الترخیم، فعلم بذلك أن منع ترخیمه كثیر وجواز ترخیمه قلیل. ینظر:

، وأوضح المسالك ١١٤١ -٣/١١٤٠، وتوضیح المقاصد والمسالك ٣/١٣٥٨شرح الكافیة الشافیة و 

، ٢/٨١، وهمع الهوامع ٢/٢٦٠، وشرح التصریح على التوضیح ٣/٧٤، وشرح األشموني ٥٩، ٤/٥٣

 .٢٦٦ - ٣/٢٦٥وحاشیة الصبان 

اللغة األولى یكون المحذوف كالثابت في التقدیر، أي: أن یبقى في آخره بعد الحذف على ما كان  )٣(

لمحذوف كما مثَّل الشیخ، واللغة األخرى یجعل ما بقي كأنه علیه من حركة أو سكون، وأن ینوى ثبوت ا

 ینوي المحذوف؛ فیصیر ما بقي كأّنه اسم تاّم؛ اسم برأسه فیعامل بما تعامل به سائر األسماء، أي: أالَّ 

لغة  :والثانیة ،لغة من ینتظر :ض له من الّنداء كما مثَّل الشیخ، وتسمي األولىفیبنى على الضم ِلَما َعرَ 

، وارتشاف الضرب ٢/٦٣٣، واللمحة في شرح الملحة ١/٤٤٨ینظر: أمالي ابن الحاجب   ینتظر.من ال

 .٣/٢٩٣، وشرح ابن عقیل ٢١٤، وشرح قطر الندى ٤/٥٩، وأوضح المسالك ٥/٢٢٣٦

  یرّخم االسم عند الجمهور بحذف حرفین بشروٍط؛ وهي: )٤(

  أن ال یكون االسم مختوًما بالّتاء. - ١
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یا (و ،)مَ ثْ یا عُ ( :فتقول ،وما بعده حرف اللین (١)فیحذف ،)ینكِ سْ مِ ـ(ك )یلعِ فْ مِ (زن على و 

                                                   واهللا أعلم. .(٢))كَ سْ یا مِ (و ، ]٦٥[)َص نْ یا مَ (و )،وَ رْ یا مَ (، و)مَ لْ سَ 

  في العدد :القول الثاني واألربعون

   .)، وألوفتئاوأعشار، وم آحاد،( :العدد له أربع مراتب اعلم أنَّ 

ها من في المذكر وحذف إثبات التاء (١)فحكمه ،(٣)ا اآلحاد فهو من الثالثة إلى العشرةفأمَّ 

 ¾ ½ M، ومنه قوله تعالى: )اٍت اقَ نَ  ثُ َال ثَ (و ،)الٍ جَ رِ  ةُ الثَ ي ثَ دِ نْ عِ (: فتقول ،(٢)المؤنث

¿ À Á Â Ã  L وال یضاف إال إلى جمع]٧: ، اآلیةلحاقة[سورة ا ..   

                                                                                                                                                                                              

ان) مَ ثْ  أربعة أحرف فأكثر؛ وذلك نحو: (عُ قبل األخیر حرف لین ساكًنا، زائًدا، مكّمًال أن یكون ما  - ٢

بحذف حرفین؛ األخیر وما  و(یا ِمْسِك) ،)ُص نْ یا مَ (، و)مَ ثْ یا عُ (، تقول في الّترخیم: و(مسكین) ور)صُ نْ و(مَ 

وحاشیة اللمحة في ، ٣/١٣٥٣، وشرح الكافیة الشافیة ١/٣٨٣ینظر: شرح المفصل، البن یعیش  له.قبْ 

، ٢/٢٥٧، وشرح التصریح ٤/٥٦، وشرح ابن عقیل ٤/٥٦، وأوضح المسالك ٦٣٨، ٢/٦٣٦شرح الملحة 

٢٥٨. 

 في (ب): (فتحذف). )١(

زاد بعض النحویین ما جاء على وزن (ِفْعِلْیل)، كـ(ِزْحِلْیل)، و(ِقْنِدْیل)، تقول: (ِزْحُل) و(ِقْنُد) ینظر:  )٢(

 .٣/٧٢، وشرح األشموني ١١٦اللمع في العربیة 

) من العدد اآلحاد، ولم یذكر شیًئا عنه أو عن أحكامه، بینما فّصل ٢، ١لم یجعل الشیخ العددین ( )٣(

كان القیاس في الواحد واالثنین من األعداد أن یضافا، فیقال: (ِعْنِدي َواِحٌد رجاٍل)، و(اْثَنا النحویون فیه، ف

اإلضافة من الواحد واالثنین، ألن الواحد ینبئ عن نوعه  ِرَجاٍل)، كما یقال: (َثَالَثُة ٍرَجاٍل)، إالَّ أنهم أسقطوا

ینبئ عن العدد  )رجل َورجَلْینِ (، فلمَّا كان لفظ )، ورجالنَجاَءِني رجلٌ (االثنان، كقولك:  وعدده، وكذلك

لم ُیَضف (َواِحد َواْثَناِن) إلى ممّیز لما فیه من إضافة الشَّيء فهو  ،والنوع، استغني بلفظ واحد عن لفظین

ولیس كذلك  ،(رجل ورجالن) یدّل على الكمیَّة والجنس :(أثنا رجَلْیِن) وألنَّ قولك :كقولك ،إلى نفسه

فیضاف العدد إلیه فتعلم الكمیَّة بالمضاف والجنس بالمضاف إلیه.  ،(رجال) ألنَّه یقع على القلیل والكثیر

  .١/٣٢٠اللباب في علل البناء واإلعراب و  ،٤٨٩علل النحو  ینظر:

  والیاء في الجّر والّنصب. ،األلف في الرفعزدت ذا ثنیت الواحد إِ و 

والثانیة: النون وحركتها الكسر، وكان حقها أن تكون ساكنة ولكنها حركت اللتقاء الساكنین وكسرت على 

سیبویه فیزعم َماِن) و(َرَأْیت اْلُمسلَمْیِن)، فأما لِ سْ وذلك قولك: (هما المُ  ،حقیقة ما یقع في الساكنین إذا التقیا
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فتقول:  ،مذكر، وحذفها من الا على القاعدةجریً  ا األعشار فحكمها إثبات التاء في المؤنثوأمَّ 

الجزأین على الفتح، ویكون ممیزه  يفتبن ،)(٣)ةً اقَ نَ  ةرَ شْ عَ  ثَ َال ثَ (، و)ًال جُ رَ  رَ شَ عَ  ةَ ثَ َال ي ثَ دِ نْ عِ (

   .امفردً 

 M h i j: ا. قال اهللا تعالىإال مفردً  ال یكون ممیزه (٤))التسعین(وبابه إلى  )عشرون(وكذا 

k    l m  L ](٥)باألعشار ثم تأتي بعده ،)فَ یْ النَّ ( ولكن تذكر أوًال . ]٢٣ :اآلیة ،سورة ص.   

 َر شَ عَ  ينَ اثْ  تُ یْ أَرَ (و ،)ًال جُ رَ  رَ شَ ا عَ نَ ي اثْ دِ نْ عِ ( :فتقول ،فحكمه حكم المثنى )اثنا عشر(ا وأمَّ 

وٕان  ،)(٦)ةً یَ ارِ جَ  ةَ رَ شْ ا عَ تَ نَ اثْ  يدِ نْ عِ (: ، وتقول)تاء(بال  ،)ًال جُ رَ  رَ شَ ي عَ نَ باثْ  تُ رْ رَ مَ (و ،)ًال جُ رَ 

 يتَ نَ باثْ  تُ رْ رَ مَ (، و)ةً أَرَ امْ  ]٦٦[ةَ رَ شْ ي عَ تَ نَ اثْ  تُ یْ أَرَ (، وبكسر المثلثة )(٧)ةً یَ ارِ جَ  ةَ رَ شْ ا عَ تَ نْ ثِ (ئت ش

، ویجوز كسرها في رفتسكنها في المؤنث، وتفتحها في المذك )الشین(ا ، وأمَّ )ةً أَرَ امْ  (٨)َعْشَرةَ 

                                                                                                                                                                                              

أنَّ األلف حرف اإلعراب، وكذلك الیاء في الخفض والنصب، وكان الجرمي یزعم أنَّ األلف حرف 

اإلعراب كما قال سیبویه، وكان یزعم أنَّ انقالبها هو اإلعراب وكان غیرهما یزعم أنَّ األلف والیاء هما 

 .١٥٥ -٢/١٥٣اإلعراب. ینظر: المقتضب 

 في (ب): (فحكمها). )١(

، ٧٣، وملحة اإلعراب ٢٣، والعدد في اللغة ١٦٣، واللمع في العربیة ٣/٥٥٧ینظر: الكتاب  )٢(

، وشرح ابن ٣١٠، شرح قطر الندى ٣/١٦٦٣، وشرح الكافیة الشافیة ١٧٠والمقدمة الجزولیة في النحو 

 .٤/٦٧عقیل 

 في (ب): (امرأة). )٣(

 تسمى هذه األعداد (ألفاظ العقود) )٤(

نحو: عدم جواز ذلك، إضافة النَّیِّف إلى العشرة. وذهب الكوفیون إلى جواز ذهب البصریون إلى  )٥(

 .١/٢٥٢: اإلنصاف في مسائل الخالف حججهم في نظرت(َخْمَسَة َعَشٍر). 

 في (ب): (امرأة). )٦(

 في (ب): (امرأة). )٧(

 (عشرة) زیادة من (ب). )٨(
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 يدِ نْ عِ (: فتقول ، إلى مفرداأللف، والمائة إالَّ  ، وال یضاف(١)تمیم، وهو مذهب بني المؤنث

  . )(٢)مٍ هَ رْ دِ  فُ لْ َأ(، و)مٍ هَ رْ دِ  ةُ ائَ مَ 

   

                                                             

في لغة أهل الحجاز بسكون ، و ةقَ بِ ما قلت: إحدى نَ كأنَّ  )،ةرَ شِ عَ (في لغة بني تمیم تكسر الشین من  )١(

 .٢/٤٢٤، واألصول في النحو ٣/٥٥٧ینظر: الكتاب  ة.رَ مْ ما قلت: إحدى تَ ، كأنَّ )ةرَ شْ عَ (الشین من 

 في (ب): (ألف درهم، ومائة ألف). )٢(
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  تنبیه

، )ةٍ یَ انِ وثَ  انٍ ثَ (، و)ةٍ یَ ادِ وحَ  ادٍ حَ ( فتقول: ،وفاعله فاعًال  )اآلحاد(أن یصاغ من  ه یجوزاعلم أنَّ 

  واهللا أعلم. .(١))ةٍ رَ اشِ وعَ  رٍ اشِ إلى عَ  ةٍ ثَ الِ وثَ  الٍث ثَ (و

  في التوابع  :واألربعون القول الثالث

، والتوابع أربعة أشیاء: العطف، (٢)، وهو ما تبع ما قبله في اإلعراب)تابع( :وهي جمع

  . وعطف نسق ،بیان ا العطف فهو ینقسم إلى قسمین: عطففأمَّ  ،، والصفةوالتوكید، والبدل

  

  

  

  

  

  

                                                             

، واألصول في ٣/٥٦٠وما بینهما، في: الكتاب  )اثنین وعشرة(ینظر اشتقاق اسم الفاعل من لفظ  )١(

، وشرح التصریح على التوضیح ٤/٧٩، وشرح ابن عقیل ٣/١٦٨٥، وشرح الكافیة الشافیة ٢/٤٢٦النحو 

٢/٤٦٥. 

  .٦٨التوابع وهي: الجاریة على إعراب األول، في: منازل الحروف  )٢(

رها، في: المفصل في صنعة اإلعراب عراب إال على سبیل التبع لغیوهي: األسماء التي ال یمسها اإل

١/١٤٣.  

وهي: الثواني المساویة لألول في اإلعراب بمشاركتها له في العوامل، ومعنى َثواٍن: فروع في استحقاق 

اإلعراب، ألّنهم لم تكن المقصود، وٕانَّما هي من لوازم األول كالتَِّتمَّة له، في: شرح المفصل، البن یعیش 

، واللمحة في شرح ٢٩، والكافیة في علم النحو ٢/٥٥٠، ١/٨٠ن الحاجب ، وینظر: أمالي اب٢/٢١٨

، ١/٥٤٩، وشرح شذور الذهب، البن هشام ٣/٢٦٩، وأوضح المسالك ١/٢٢٣، والكناش ٢/٦٨٧الملحة 

  .٣/١٩٠، وشرح ابن عقیل ٢٨٣وشرح قطر الندى 
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 ،(٢)، وعدم استقاللههِ متبوع فهو التابع الجامد المشبه للصفة في إیضاح (١)ا عطف البیانفأمَّ 

  (من الرجز): (٣)نحو

                                                             

عطف البیان كالنعت والتأكید في إعرابهما وتقدیرهما، وسمي عطف البیان ولم یقل أنَّه نعت؛ ألنَّه  )١(

اسم غیر مشتق من فعل، وال هو تحلیة، وال ضرب من ضروب الصفات فعدل النحویون عن تسمیته 

  نعتًا.

بین ما له مثل اسمه، وسموه عطف البیان ألنَّه للبیان، جيء به وهو مفرق بین االسم الذي یجري علیه و 

  .٢/٤٥ینظر: األصول في النحو  نحو: (رأیُت زیًدا أَبا عمٍرو), و(لقیت أخاَك بكًرا).

وهو اسم غیر صفة، یكشف عن المراد كشفها، وینزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغریبة إذا 

 .٢/٢٧١یعیش  ، شرح المفصل البن١/١٥٩ترجمت بها. ینظر: المفصل في صنعة اإلعراب 

ریحة غیر المأخوذة من الفعل مقام األوصاف المأخوذة من الفعل، )٢( عطف البیان أن تقیم األسماء الصَّ

  .٩٠في: اللمع في العربیة 

وهو: اسم غیر صفة، یكشف عن المراد كشفها، وینزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغریبة إذا 

  .١/١٥٩اإلعراب  ترجمت بها، في: المفصل في صنعة

نه النعت، إال أنَّه ال یكون نعًتا لمانع فیه، في: نه كما بیَّ وهو: االسم الجاري على اسم دونه في الشهرة، بیَّ 

  .٧٠المقدمة الجزولیة في النحو 

وهو: التابع الموضح، والمخصص متبوعه، غیر مقصود بالنسبة وال مشتًقا، وال مؤوًال بمشتق، في: شرح 

، والبدیع في ٢/٤٥، وینظر: األصول في النحو ٢/٧٣٧، واللمحة في شرح الملحة ١/٣٦٦ابن الناظم 

، وأمالي ابن الحاجب ١/٣٢٧، وشرح المفصل، البن یعیش ١/٤٠٩، واللباب ١/٣٥٢علم العربیة 

، وشرح الكافیة الشافیة ١٧١، وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ٣٢، والكافیة في علم النحو ١/٥٢

 .٢/٩٨٨، وتوضیح المقاصد ١/٢٣٩كناش ، وال٣/١١٩١

  صدر رجز عجزه: )٣(

  َما َمسََّها ِمْن َنَقٍب َوَال َدَبْر 

  ، ولیس في دیوانه.٢/٢٧٢وهو منسوب إلى: رؤبة في: شرح المفصل البن یعیش 

، واإلصابة في تمییز ١/٢٣٧ونسب إلى: عمر بن كیسبة النهدي في: ربیع األبرار ونصوص األخیار 

  .٥/٧٥الصحابة 

، وأنساب األشراف، ١/٢٥١(رأي)، وغریب الحدیث، البن قتیبة  ٨/٣٠٧وورد بال نسبة في: العین 

، ١/١٤٢، والزاهر في معاني كلمات الناس ٢/٤٩٢، والدالئل في غریب الحدیث ١٠/٣١١للبالذري 

أبیات ، والحلل في شرح ٦٣٥، ٣/١٤٧، واإلبانة في اللغة العربیة ٢/٢٧٩وغریب الحدیث، للخطابي 
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  (١)ْر مَ عُ  صٍ فْ و حَ بُ َأ باهللاِ  مَ سَ قْ َأ

عطف  )رُ ابِ جَ (و )ُعَمرُ فـ( ،)حمه اهللاُ ر  دٍ یْ زَ  ابنُ  رُ ابِ جَ  اءِ ثَ عْ الشَّ  ]٦٧[أبو ِث یْ دِ راوي الحَ ( ونحو:

  .(٢) منهبیان، ویجوز أن تجعله بدًال 

  وهي  )الواو(: (٤)عشرة أحرف ، وجمیعهاو ما عطف بأحد الحروففه (٣)ا عطف النسقوأمَّ 

  

                                                                                                                                                                                              

، والنهایة في ١/٢٣٧، وربیع األبرار ونصوص األخیار ٤/١٩، والفائق في غریب الحدیث ٢٢الجمل 

، ولسان العرب ٣٥٥(نقب)، وتحفة المجد الصریح  ٥/١٠٢(فجر)،  ٣/٤١٣غریب الحدیث واألثر 

، وشرح شذور الذهب ١/١٣٥، وأوضح المسالك ٣/١١٣(نقب)، واإلیضاح في علوم البالغة  ١/٧٦٦

، ومجمع ١/١٣٤، وشرح التصریح ١/١١١، وشرح األشموني ٣/٢١٩، وشرح ابن عقیل ٥٦٠بن هشام ال

 (نقب). ٤/٣٠١، وتاج العروس ٥/١٥٤(نقب)، وخزانة األدب  ٤/٧٦٥بحار األنوار 

 (فعمر عطف بیان من أبي حفص) زیادة في (ب). )١(

النعت التابع لالسم األول، والبدل تقدیره أن الفرق بین عطف البیان والبدل، أنَّ عطف البیان تقدیره  )٢(

یوضع موضع األول, وتقول في النداء إذا أردت عطف البیان: (یا أخانا زیًدا)، فتنصب وتنون؛ ألنَّه غیر 

  .٢/٤٦منادى، فإن أردت البدل قلت: (یا أخانا زیُد)، ینظر: األصول في النحو 

  .قلت: (زیٌد َوَعْمٌرو)، وإِن شئت قلت: (زیًدا وعمًرا) شئت وتقول: (َیا َهَذاِن زیُد وَعْمُرو)، وإِنْ 

ا الّرفع بغیر تنوین فعلى البدل كأنَّك قلت: (َیا زیُد وَیا َعْمُرو).   أمَّ

  ین فعلى عطف البیان على اللَّفظ.تنو وأمَّا الّرفع ب

 .٤/٢٦٥وأمَّا قولك: (زیًدا وعمًرا) فعلى عطف البیان على الموضع. ینظر: المقتضب 

  ،٥/٣العطف من عبارات البصریین، والنسق من عبارات الكوفیین. ینظر: شرح المفصل البن یعیش  )٣(

 .٣٤٤الحدود في علم النحو و 

 و  ابن السراج،  ذهب قوم إلى أّنها تسعة، وأسقطوا منها (إّما) ؛ وهو رأي )٤(
ّ
 الفارسي

ّ
، ویونس أبي علي

وذهب ابن ، و(إّما) ،ثمانیة، وأسقطوا منها (حّتى)وذهب آخرون إلى أّنها ال یرى أن (لكن) عاطفة، 

. ینظر: األصول في النحو و(ُثمَّ) ،و(الفاء) ،درستویه إلى أّن حروف العطف ثالثة ال غیر: (الواو)

، وشرح الكافیة ٥/٥، وشرح المفصل، البن یعیش ١/٤٠٥، والمفصل في صنعة اإلعراب ٢/٥٥، ١/٢٧

  .٢/٦٨٩شرح الملحة ، وحاشیة اللمحة في ٣/١٢٣١الشافیة 

  

 



١٦٩ 
 

  ، (٢)مًعا احتمل مجیئهما )ورٌ مْ وعَ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ (: فإذا قلت ،اوهي ال تقتضى ترتیبً  (١)بالبا أم

                                                             

  (الواو) أم الباب ألنها: )١(

أوًال: الواو عند المحققین بصریین وكوفیین وغیرهم، لمجرد الجمع بین المعطوف والمعطوف علیه، 

  والتشریك بینهما لفًظا ومعنى.

ثانًیا: لكثرة استعمالها ودورها في باب العطف بوجه خاص، وفي العربیة بشكل عام، وهي كثیرة لیست 

  إلحدى أخواتها.

  ثالثًا: لحمل بعض أخواتها علیها، وحملها هي على بعض أخواتها.

  رابًعا: الشتراط وجودها مع بعض أخواتها.

  خامًسا: النفرادها واختصاصها دون سائر أخواتها بكثیر من الخصائص وهي:

ا ما علیه احتمال معطوفها للمعیة والتقدم والتأخر، والسیاق والقرائن هي التي تحدد ذلك وهذ -١

 المحققون.

 اقترانها بـ(ما). -٢

 اقترانها بـ(ال) إن سبقت بنفي ولم تقصد المعیة. -٣

 اقترانها بـ(لكن). -٤

 عطف المفرد السببي على األجنبي عند االحتیاج إلى الربط. -٥

 عطف العقد على النیِّف. -٦

 عطف الصفات المعرفة مع اجتماع منعوتها. -٧

 عطف ما حقه التثنیة أو الجمع. -٨

 ستغنى عنه.عطف ما ال ی -٩

 عطف العام على الخاص، والعكس. -١٠

 عطف عامل حذف وبقي معموله على عامل آخر مذكور یجمعهما معنى واحد. -١١

 عطف الشيء على مرادفه. -١٢

 عطف المقدم على متبوعه. -١٣

 عطف المخفوض على الجوار. -١٤

 عطف الجملة االسمیة على الجملة الفعلیة، والعكس. -١٥

  (مًعا) زیادة من (ب). )٢(

  

 



١٧٠ 
 

 )هلَ بْ قَ  اءَ جَ (كقولك:  ،(١)االحتمال ت قرینة اندفعفإذا نصَّ  ،خرمجيء أحدهما قبل اآل واحتمل

   .)هدَ عْ بَ (أو  )هعَ مَ (أو 

   .(٢)ا بمهلةوهي تقتضي ترتیبً  )ثم(و

   .(٣)ا بال مهلةترتیبً وهي تقتضي  )الفاء(و

 اُس النَّ  لَ اتَ قَ ـ(ك ،وْ نُ أو الدُّ و لُ وشرطها أن یكون المعطوف علیه له غایة في العُ  (٤))حتى(و

[من  :(٥)ركقول الشاع ،وكذا في القوة والضعف، )انُ طَ لْ ى السُّ تَ حَ  اُس النَّ  لَ اتَ قَ (و ،)دُ یْ بِ ى العَ تَ حَ 

  الطویل]

                                                             

 (االحتمال) زیادة من (ب).  )١(

ها أشد تراخًیا، وتجيء لتعلم أنَّ بین الثاني واألول مهلة، تقول: (ضربُت زیًدا ثم ثُمَّ: مثل الفاء، إالَّ أنَّ  )٢(

، واألصول في النحو ١/١٠عمًرا)، و(جاءني زیٌد ثم عمٌرو)، و(مررت بزیٍد ثم عمٍرو). ینظر: المقتضب 

 .٤١٧ -١/٤١٦البناء واإلعراب ، واللباب في علل ٢/٥٥

الفاء: وهي توجب أنَّ الثاني بعد األول، وأنَّ األمر بینهما قریٌب، نحو قولك: (رأیُت زیًدا فعمًرا)،  )٣(

مكَة فالمدینَة)، و(جاءني زیٌد فعمٌرو)، فهي تجيء لتقدم األول واتصال الثاني فیه. ینظر:  و(دخلتُ 

 .١/٥٧، وشرح المفصل، البن یعیش ٢/٥٥، واألصول في النحو ١/١٠المقتضب 

 على الواو، والدَّلیل على أنَّ أصلها أن تكون جارة، ودخولها في باب العطف حمًال  في(حتى)األصل  )٤(

)، یدٌ َحتَّى زَ  ت عاطفة لم تخرج من معنى الغایة، أال ترى أنَّك ِإذا قلت: (َجاَءِني اْلَقْومُ لَ عِ الجّر أنَّها إذا جُ 

، ولو )القوم(ا على العطف، فهو بعض ، وٕاذا رفعت أیضً )القوم()، فـ(زید) بعض َحتَّى زیدٍ  بالقومِ  و(مررتُ 

كان أصلها العطف لوجب أن یكون ما بعدها من غیر جنس ما قبلها، إذا كانت حروف العطف هكذا 

ذلك ال یجوز الخفض و)، وكَحتَّى َعْمرٌ  و)، وال یجوز (َجاَءِني زیدٌ َوَعْمرٌ  حكمها، نحو قولك،: (َجاَءِني زیدٌ 

، والمفصل في صنعة اإلعراب ٣١٧على الغایة، فهذا دلیل على أنَّها أصل الغایة. ینظر: علل النحو 

١/٤٠٤.  

 ضعیف أو عظیم أو ما بعدها حقیر أو وفائدتها أنَّ  ،ا مما قبلها جزءً ما بعدها ال یكون إالَّ  تنفرد بأنَّ  :حتى

 .٧٠/٧١قوي. ینظر:المقدمة الجزولیة في النحو 

، واللمحة ٣/١٢١٠، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٣٥٨البیت بال نسبة في: شرح التسهیل، البن مالك  )٥(

، ومغني ٥٤٩، والجنى الداني في حروف المعاني ٤/١٩٩٩، وارتشاف الضرب ٢/٧٠٢في شرح الملحة 

، وشرح ٢/٣٦٩، وشرح األشموني ٧/٣٤٤٧، وتمهید القواعد ٢/٦٢٥، إرشاد السالك ١٧٢اللبیب 



١٧١ 
 

  َتَهاُبوَنَنا حتَّى َبِنیَنا األَصاِغَرا          حتَّى الُكَماَة، فأنتمَقَهْرَناُكُم 

، )ورُ مْ ال عَ  دُ یْ زَ  ایَ ـ(ك(١)،ادَ والنِّ  )،ارً مْ ال عَ  ادً یْ زَ  مْ رِ كْ َأ(كقولك:  ،وهي یعطف بها بعد األمر )ال(و

  .(٢) )ورٌ مْ ال عَ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ ( واإلثبات نحو:

 وْ َأ عَ یْ بِ الرَّ  ]٦٨[سِ الِ جَ ( :نحو ،ولإلباحة ،)مَ هَ رْ الدِّ  أو رَ ادِّْینَ ال ذِ خُ ( نحو: ،وتكون للتخییر )وأ(و

 ،وللتقسیم ،ا فیمن جاء منهماإن كنت شاكً  ،)ورٌ مْ عَ  وَأ دٌ یْ زَ  اءَ جَ (نحو:  ،وللشك ،)ةَ دَ یْ بَ ا عُ بَ َأ

  .(٣) )أو حرفٌ  علٌ أو فِ  الكلمة اسمٌ (نحو: 

  .(٤)، وللتقسیمكِ واإلباحة، وللشَّ ، تكون للتخییر )اإمَّ ( )أو(ومثل 

   .)ارً مْ عَ  نْ كِ ا لَ دً یْ ب زَ رِ ضْ ال تَ (، و)ورٌ مْ عَ  نْ كِ لَ  دٌ یْ زَ  اءَ ا جَ مَ (نحو:  ،(٥))نْ كِ لَ (و

                                                                                                                                                                                              

، حاشیة الصبان ٣/٢١٣، وهمع الهوامع ١٠٨، وموصل الطالب إلى قواعد اإلعراب ١/٣٤هریة األز 

٣/١٤٣. 

 في (ب): (نحو). )١(

  ا).رً شْ ا ال بِ دً مْ حَ مُ  دْ صُ قْ ال: یعطف بها بعد خبر مثبت أو أمر، نحو: (هذا زیٌد ال عمٌرو). و(َأ )٢(

، ٣/١٢٣١). ینظر: شرح الكافیة الشافیة عمٍّ  ال ابنَ  و)، و(یا ابنَ ال عمرٌ  وبعد نداء، كقولك: (یا زیدٌ 

 .٣/٢٣٥، وشرح ابن عقیل ٢٩٤الجنى الداني في حروف المعاني 

 ینظر: ،كقولك: (َألُْعطَین زیًدا أو عمًرا درهًما) ،لیقینازاد النحویون معان لم یذكرها الشیخ، ومنها:  )٣(

 .٣/٣٠١المقتضب 

ا َتِقْم أِقْم َمَعك)،  تَْأِتِني: (ِإمَّا الشیخ، ومنها: الجزاء، كقولكزاد النحویون معان لم یذكرها  )٤( آِتك، وإِمَّ

 .٣/٢٩ینظر: المقتضب 

ذهب یونس إلى أّن (لكْن) حرف استدراك ولیست بعاطفة، والواو قبلها عاطفة ِلَما بعدها على ما  )٥(

  قبلها عطف مفرد على مفرد.

  واْرتضى ذلك ابن مالٍك في الّتسهیل.

  القائلون بأّنها حرف عطف اختلفوا على ثالثة أقوال: ثم

، وأكثر الّنحوّیین.أحدها: أّنها ال تكون عاطفًة إّال 
ّ
   إذا لم تدخل علیها الواو؛ وهو مذهب الفارسي

   بالواو الّزائدة قبلها ُلزوًما؛ وصّححه ابن عصفور.الثاني: أّنها عاطفة وال ُتستعَمل إّال 

  متها الواو أو لم تتقّدمها؛ وهو مذهب ابن كیسان.الثالث: أّنها عاطفة تقدّ 

  



١٧٢ 
 

  .)ارً مْ عَ  لْ ا بَ دً یْ ب زَ رِ ضْ ال تَ ( (٢)، و)ورٌ مْ عَ  لْ بَ  دٌ یْ زَ  اءَ ا جَ مَ (تقول:  ،(١))لْ بَ (و

 % $Mكقوله تعالى:  ،یعطف بها بعد همزة التسویة ولكن شرطها أنْ  ،(٣))مْ َأ(و

& ' (  )    L ](٥)وعدمه لهم سواء (٤)نذاركإ :أي ،. اآلیة ]٦ :اآلیة ،سورة البقرة.  

  تنبیه

ى، تَّ ، وحَ مَّ اء، وثُ الواو، والفَ (هي: العطف عشرة كما سبق تفصیلها و  جملة أحرف اعلم أنَّ 

  : (٦)فهذه األحرف تنقسم إلى قسمین .)لْ وبَ  ،نَّ كِ ، ولَ وَال  ،مْ ا، وَأمَّ ، وَأوْ أَو 

                                                                                                                                                                                              

وحاشیة اللمحة في ، ١٧٤ الفوائد وتكمیل المقاصد سهیلوت، ٣٠- ٥/٢٥، ٤/٥٦٠ینظر: شرح المفّصل 

 شرح ، و ٣/٣٤٥، وأوضح المسالك ٢/٦٩٠شرح الملحة 
ّ
، ٢/١٥٤الّتصریح شرح و ، ٢/٣٦٢األشموني

١٥٥. 

األول، واِإلثبات للثاني، نحو قولك: (ضربُت زیًدا بْل عمًرا), و(جاءني َبْل: ومعناها اِإلضراب عن  )١(

 .٢/٥٧، واألصول في النحو ١/١٠عبُد اهللا بْل أخوُه), و(ما جاءني رجٌل بل امرأٌة). ینظر: المقتضب 

 (و) ساقط من (ب). )٢(

ى (أي)، وذلك نحو َأم: وهي تقع في االستفهام في موضعین: أحدهما أن تقع عدیلة األلف على معن )٣(

، )َنَعمْ (، وال )ال(أم عمٌرو؟)، وكقولك: (أأعطیَت زیًدا أم َأْحَرْمَته؟) فلیس جواُب هذا  ارِ قولك: (أزیٌد في الدَّ 

؛ ألنَّ المتكلم مدٍع )نعم(وال  )ال(األمرین فعلت؟) لم یكن جواب هذا  هما لقیَت أو أيُّ كما أنَّه إذا قال: (أیُّ 

وقع، ال یدري أیهما هو، فالجواب أن یقول: (زیٌد أو عمٌرو)، فإن كان األمر على غیر  أنَّ أحد األمرین قد

، والمفصل ٢/٥٧دعواه، فالجواب أن تقول: لم ألَق واحًدا منهما، أو كلیهما. ینظر: األصول في النحو 

  .١/٤٠٤في صنعة اإلعراب 

ك في األول ال و؟)، أنَّ ك أم عمرٌ عندَ  أزیدٌ (و؟) وك أو عمرٌ دَ نْ عِ  في قولك: (أزیدٌ  )أم(و )،أو(والفصل بین 

أحدهما عنده، فأنت تسأل عنه، وفي الثاني تعلم أنَّ أحدهما عنده، إال أنك ال تعلمه بعینه فأنت  أنّ تعلم 

 .١/٤٠٤تطالبه بالتعیین. ینظر: المفصل في صنعة اإلعراب 

 في (ب): (أنذرك). )٤(

، وروح ١/٢٩، واإلعراب المحیط من تفسیر البحر المحیط ١/٢٤٦ینظر: الوجوه والنظائر، للعسكري  )٥(

 .٣/٢٠٨، والجدول في إعراب القرآن ١/١٣٠المعاني، لأللوسي 

، وشرح األشموني ٢/٦٨٩، وحاشیة اللمحة في شرح الملحة ٣/١٢٠٢ینظر: شرح الكافیة الشافیة  )٦(

٢/٣٦٢. 



١٧٣ 
 

 .)لْ ، وبَ نَّ كِ ، ولَ َال ( :ما عدا ، وهووالمعنى في اللفظقسم یشارك المعطوف المعطوف علیه 

  [من الرجز] :(١)قال ابن مالك

  ]٦٩[َلِكْن َكَلْم َیْبُد اْمُرٌؤ َلِكْن َطالَ           َوَأْتَبَعْت َلْفَظًا َفَحْسُب َبْل َوالَ 

   ، وباهللا التوفیق.تفصیل كل في موضعه مرَّ وقد 

  ؟ قلت: هل یجوز عطف الفعل على الفعل

 (٢)المضارع، واألمر على األمر . یعطف الماضي على الماضي، والمضارع علىنعم قال:

  . )دْ عُ ، واقْ مْ قُ (، و)دُ عُ قْ ، ویَ مُ وْ قُ یَ (، و)دَ عَ ، وقَ دٌ یْ زَ  امَ قَ (: (٣)فتقول

  فائدة

 كَ بِ  تُ رْ رَ مَ (ب إعادة الجار عند الجمهور فتقول: ، وجالضمیر المجرور (٤)على إذا عطف

لوروده  ؛(٥)ه ال یجب ذلكأنَّ  ه إلىاعُ بَ تْ وَأ كالِ مَ  نُ ابْ  بَ هَ ، وذَ )ورٌ مْ ي عَ وفِ  كَ یْ فِ  تُ بْ غِ رَ (، و)دٍ یْ زَ وبِ 

                                                             

، وشرح ٣/٢٢٥، وشرح ابن عقیل ٢/٩٩٤، وتوضیح المقاصد والمسالك ٤٧مالك  ینظر: ألفیة ابن )١(

  .٣/١٣٣، وحاشیة الصبان ٢/٣٦٢األشموني 

  في (أ)، و(ب): (فاتبعت).

 في (أ)، و(ب): (امرء).

عطف الفعل على الفعل جائز بشرط اتفاق الفعلین في الزمان كما مثل الشیخ، ویجوز عطف الفعل  )٢(

وعطف االسم  ]، ١٩: ، اآلیةلملك[سورة اMnm l L  نحو قوله تعالى:، للفعل على االسم المشابه

 -٣/١٢٧٠). ینظر: شرح الكافیة الشافیة وقاعدٌ  یقومُ  برجلٍ  (مررتُ ، نحو: المشابه للفعل على الفعل

 .٢/٤٠٢، وشرح األشموني ٣/٣٥٤، وأوضح المسالك ٢/١٠٣٣، وتوضیح المقاصد والمسالك ١٢٧١

 وردت كلمة (فتقول) في (أ) مكررة. )٣(

 (على) زیادة في (ب). )٤(

الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد فكأنك قد عطفت االسم  ألنَّ ؛ ه ال یجوزذهب البصریون إلى أنَّ  )٥(

  االسم على الحرف الجار، وَعْطُف االسِم على الَحْرِف ال یجوز.

  )،دٍ یْ وزَ  كَ بِ  المخفوض، نحو: (مررتُ ه یجب العطف على الضمیر ذهب الكوفیون إلى أنَّ و  

الضمیر قد صار عوًضا عن التنوین؛ فینبغي أن ال یجوز العطف علیه، كما ال یجوز  وقال آخرون: ألنّ 

  العطف على التنوین.
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[سورة M 3 4 5 6 7  98  L :أمن قر  (١)فالنثر قراءة ،والنثر لوروده في النظم

  [من البسیط] :(٣)عرالشا ، والنظم قول(٢))األرحامِ (بجر  .]١ :، األیةلنساءا

  واألّیاِم من َعَجِب  كَ ا بِ مَ فاْذَهْب فَ 

  

                                                                                                                                                                                              

وقال آخرون: ألنه ال یجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور؛ فال یجوز أن یقال: (مررُت 

ینظر: الكتاب  بغي أن ال یجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور.فكذلك ین ،بزیٍد َوَك)

، واإلنصاف ٩٧، واللمع في العربیة ٢/١٩١، وشرح أبیات سیبویه ٢/١١٩، واألصول في النحو ٢/٣٨٣

، ٣/٣٧٦، وشرح التسهیل، البن مالك ٢/٢٨٢، وشرح المفصل، البن یعیش ٢/٣٨٠في مسائل الخالف 

، وشرح ٣/٢٤٠، وشرح ابن عقیل ٢/١٠٢٦، وتوضیح المقاصد والمسالك ٢/٦٩٤یة وشرح الكافیة الشاف

 .١/٤٣٩، وهمع الهوامع ٢/٣٩٤، وشرح األشموني ٢/٨١٨شذور الذهب للجوجري 

 في (ب): (قراء). )١(

أجمعت المصادر على أنَّ جّر (األرحاِم) قرأ بها حمزة الزیات وهو أحد القّراء السبعة، وزاد النحاس  )٢(

، وغریب القرآن، البن قتیبة ١/١١٣، ومجاز القرآن ١/٢٥٢إبراهیم، وقتادة، ینظر: معاني القرآن، للفراء 

، ٢/٨القرآن، للنحاس  ، ومعاني١/١٩٧، وٕاعراب القرآن، للنحاس ٢٢٦، والسبعة في القراءات ١١٨

، ٣/١٢١، والحجة للقراء السبعة ١/٢٩٠، ومعاني القراءات، لألزهري ١١٨والحجة في القراءات السبع 

، والتیسیر في القراءات السبع ١/١٨٧، ومشكل إعراب القرآن، لمكي ١٧٥والمبسوط في القراءات العشر 

، ١٥٦لوجیز في شرح قراءات القرأة الثمانیة ، وا٤٨، والمكتفي في الوقف واالبتدا، ألبي عمر الداني ٩٣

، والنكت في ٥٢٤، والكامل في القراءات العشر واألربعین الزائدة علیها ٨٣والعنوان في القراءات السبع 

، والتبیان في ٣١٣، واإلقناع في القراءات السبع ٨٥، وٕاعراب القرآن، لألصبهاني ١٨٦القرآن الكریم 

 .٤١٠معاني في حرز األماني ، وٕابراز ال٣٢٧إعراب القرىن 

  عجز بیت صدره: )٣(

ْبَت َتْهُجوَنا وَتْشِتُمَنا   فالَیْوَم َقرَّ

، ٢/١١٩، واألصول في النحو ٣/٣٠، والكامل في اللغة واألدب ٢/٣٨٣وهو بال نسبة في: الكتاب 

ئل ، واإلنصاف في مسا١/١٨٤، وشرح دیوان الحماسة، ألبي علي األصفهاني ٩٧واللمع في العربیة 

، وضرائر الشعر ٢/٢٨٤، ٢/٢٨٢، وشرح المفصل، البن یعیش ٢/٦٩٣، ٢/٣٨٦، ٢/٣٨٠الخالف 

، وشرح ٥/٧٠، ٣/١٢٥٠، ٢/٦٩٤، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٣٧٦، وشرح التسهیل، البن مالك ١٤٧

  .١٢٨ -٥/١٢٣، وخزانة األدب ٣/٢٤٠ابن عقیل 
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 :(٣)، وألفاظه(٢)في رفعه، ونصبه وخفضه، وتعریفه، وتنكیره (١)دفهو تابع للمؤكَّ  :ا التوكیدوأمَّ 

، عُ تَ بْ أ، و عُ تَ كْ أ، و عُ مْ جَ ( :ع، وهيمَ جْ وتوابع َأ، )عُ مَ جْ ، وَألُّ ا، وكُ تَ لْ ، وكِ َال ، وكِ نُ یْ والعَ  ،ُس فْ لنَّ ا(

 اءَ جَ (و، )اهَ نُ یْ عَ أو  ،اهَ سُ فْ نَ  ]٧٠[دُ نْ هِ  تْ اءَ جَ (، و)هُ نُ یْ عَ أو  ،هُ سُ فْ نَ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ ( . تقول:)عُ صَ بْ أو 

                                                             

 ٢٢وٕازالة االتساع وإِنَّما تؤكد المعارف دون النكرات لفظ یتبع االسم الُمَؤّكد لرفع الّلبس ) التوكید: ١(

 .٨٤ْظَهُرَها وُمْضَمُرَها. ینظر: اللمع في العربیة ومُ 

  النكرات وأجازه الكوفیونال تؤكد  )٢(

لین من وجهین:  ة األوَّ   وحجَّ

  أحدهما: أنَّ التوكید كالوصف وألفاظه معارف والنكرة ال توصف بالمعرفة. 

والثاني: أنَّ النكرة ال تثبت لها في النَّفس عین تحتمل الحقیقة والمجاز َفُیَفرق بالتوكید بینهما بخالف 

  : (َجاَءِني رجٌل) لم یحتمل أن تفسَّره.كلو قكالمعرفة 

  قول الشاعر: [من الرجز]كاحّتج اْآلخرون بأنَّ ذلك قد جاء في الّشعر، 

  َوِهي َثَالث َأْذرع وٕاصبع   أرمي َعْلیها َوِهي فرُع أجمُع       

  من وجهین: اوالجواب عن هذ

) ولكنَّ ـفقوله: أجمع، توكید ل ،أحدهما: أنَّ التوكید فیه للمعرفة ال للنكرة
َ
ه اضطر ففصل بالخبر بین (ِهي

  .وقیل في (فرع) ضمیر والتوكید له، وهذا بعید ،المؤكِّد والمؤكَّد كما في الّصفة

. ینظر: اللباب في علل البناء واإلعراب جعل أصًال یُ شاذ فیه اضطرار فال  البیت اوالثاني: أنَّ هذ

٣٩٧ -١/٣٩٥. 

   :یجيء التوكید على ضربین )٣(

قولك: (رأیت زیًدا زیًدا), ك ویسمى (التوكید اللفظي)، فیعاد فیه االسم،ضرب یعاد فیه االسم بلفظه, 

قولك: (فیك زیٌد راِغٌب فیك)، كالحروف و و(قم قْم),  : (قام عمرو, قاَم),كقولكالفعل و و(لقیت عمًرا عمًرا), 

قولك: (قام عمرو قام عمرو), كالجمل و  إالَّ أنَّ الحرف إنما یكرر مع ما یتصل به ال سیما إذا كان عامًال.

  )، وكل كالم ترید تأكیده فلك أن تكرره بلفظه.أكبرُ  اهللاُ  أكبرُ  و(زیٌد منطلٌق زید منطلٌق)، و(اهللاُ 

. ینظر: األصول في ویسمى (التوكید المعنوي) الذي هو إعادة المعنى بلفظ آخر كما مثَّل الشیخالثاني: 

، وتسهیل الفوائد ٧٣، والمقدمة الجزولة ٨٤، واللمع في العربیة ٣٨٧، وعلل النحو ٢٠ -٢/١٩النحو 

یة ، وشرح الكافیة الشاف٣٠٥ - ٣/٢٨٩ ، البن مالك، وشرح التسهیل١٦٦ -١٦٤وتكمیل المقاصد 

١١٨٩ -٣/١١٦٨.  
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، نَّ هُ سُ فُ نْ َأ ةُ وَ سْ النِّ  (١)تْ اءَ جَ (و ،)مهُ نُ یُ عْ َأأو  ،مهُ سُ فُ نْ َأ دونَ یْ زَّ ال اءَ جَ (، و)امَ هُ نُ یُ عْ َأأو  ،امَ هُ سُ فُ نْ َأ انِ دَ یْ الزَّ 

  .ا فجمعنى فمثنى، وٕان جمعً ا فمفرد، وٕان مثن مطابقة الضمیر إن مفردً ، والبد م)نَّ هُ نُ یُ عْ َأأو 

 )امَ اهُ تَ لْ كِ  انِ دَ نْ الهِ (، و)امَ هُ َال كِ  انِ دَ یْ الزَّ  اءَ جَ (تقول:  ،بهما المثنى فیؤكد ،(٢))اتَ لْ وكِ  ،َال كِ (ا وأمَّ  

   .اا وجرً نصبً  )امَ هِ یْ لَ كِ (في الرفع، و

، وكذا توابع )ونَ عُ مَ جْ َأ مْ هُ لُّ كُ  الُ جَ الرِّ  اءَ جَ ( تقول: ،فیؤكد بهما جمع الذكور ،)عمَ جْ وَأ ،لكُ (ا وأمَّ 

  .)عصَ بْ َأع، و تَ بْ َأع، و تَ كْ أَ ( :مع وهيأج

  واهللا أعلم. .)عُ مَ جُ  اتُ دَ نْ الهِ  اءَ جَ (: (٣)تقول ،مع اإلناثفیؤكد بها ج )عُ مَ جُ (ا وأمَّ 

  .(٥)ره، وتنكیوجره، وتعریفه ، ونصبهتابع للموصوف في رفعه (٤)فهو: ا الوصفوأمَّ 

 ،)ِث یْ بِ الخَ  دٍ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ (نحو:  ،وتارة للذم ،)مِ یْ رِ الكَ  دٍ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ ( نحو: (٦)للممدوح يءفیج

   .(٧))اطِ یَّ الخَ  دٍ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ (: نحو ،وللتخصیص ،)نِ یْ كِ سْ المِ  دٍ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ (: نحو ،رحموللتَّ 

                                                             

 في (ب): (جاء). )١(

كال وكلتا: اسمان مفردان مقصوران، وقال الكوفیون: هما مثنیَّان لفًظا ومعنى. تنظر حججهم في:  )٢(

 .٤٠٢ - ١/٣٩٨اللباب في علل البناء واإلعراب 

 في (ب): (نحو). )٣(

توضیح. ینظر: الكافیة في علم  وفائدته تخصیص أو، االّنعت: تابع یدّل على معنى في متبوعه مطلقً  )٤(

 .٢٩النحو 

ألنَّ المعرفة كان حقها أن تستغني بنفسها، وٕانَّما عرض لها  ؛أصل الصفة أْن تقع للنكرة دون المعرفة )٥(

ا النكرة: فاألصل فیها أن ُتنعت ألنَّ الغرض من النَّْعت  ؛ضرب من التنكیر فاحتیج إلى الصفة، أمَّ

ا كانت النكرات مجهولة، احتاجت إلى التَّخصیص وٕانَّما صار االسم العلم معرفة  ؛تخصیص المنعوت، فلمَّ

ألنَّها وضع داللة على شخص واحد بعینه من بین سائر أمته، فلهذا صار معرفة. ینظر: األصول في 

 .٣٨٠، وعلل النحو ٢/٢٣النحو 

 في (ب): (للمدح). )٦(

، ینظر: شرح ابن الناظم ال یعود) الدابرُ  كقولك: (أمسِ زاد النحویون من معاني الصفة التوكید،  )٧(

١/٣٥١.  
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، وال وجب اإلتباع في جمیعها ،إال بها ]٧١[وكان ال یتضح فإذا كثرت نعوت في رجل،

ح ببعضها جاز في اتض وٕانْ  ،)رِ اعِ الشَّ  ِب اتِ الكَ  هِ یْ قِ الفَ  دٍ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ (: فتقول ،(١)یجوز القطع

 یهِ قِ الفَ  دٍ یْ زَ بِ  (٢)تُ رْ رَ مَ (: فتقول ،والمنصوب المرفوعمن المجرور إلى  والقطع باقیها اإلتباع

أي:  ،، والنصب على إضمار فعلرُ اعِ أي: هو الشَّ ، بالرفع على إضمار مبتدأ ،)رُ اعِ الشَّ 

   .رَ اعِ ي الشَّ نِ عْ َأ

  .واهللا أعلم .(٣)وال العكس وال یجوز وصف المعرفة بالنكرة،

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٣/٣١٩، وشرح التسهیل، البن مالك ١/٤٢٢الكتاب  ینظر: )١(

 وردت كلمة (مررت) في (أ) مكررة. )٢(

، وشرح شذور ٢٦٩لم َیُجز وصف المعرفة بالنكرة، وال عكسه، ینظر: التعلیقة على كتاب سیبویه  )٣(

وأجاز األخفش نعت النكرة إذا اختصت ، وهو مذهب جمهور النحویین، ٢/٧٧٣الذهب للجوجري 

كون الوصف أن یابن الطراوة بشرط ، ومنهم وأجاز بعض النحویین وصف المعرفة بالنكرة، بالمعرفة

  خاًصا بذلك الموصوف, كقول النابغة الذبیاني: [من الطویل]

  في َأْنَیاِبَها السُّمُّ َناِقعُ  ي َساَوَرتِني َضِئیَلٌة          ِمَن الرُّْقشِ َفِبتُّ َكأنِّ 

، وحاشیة ٣/١٤٦، وهمع الهوامع ٢/٣١٨، وشرح األشموني ٢/٩٤٩ینظر: توضیح المقاصد والمسالك 

  .٣/٨٧الصبان 
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   :(٢)على أقسام (١)وفها البدل وأمَّ 

   .)ادً یْ زَ  هُ بْ رِ اضْ (و ،)وكَ خُ َأ دٌ یْ زَ  اءَ جَ (: ونح ،بدل كل من كل

   .)هُ عَ بْ رُ  فَ یْ غِ الرَّ  تُ لْ كَ َأ( :ونح ،كلوبدل بعض من 

   .)همُ لْ حُ  دٌ یْ ي زَ نِ عَ فَ نَ ( نحو: ،(٣)وبدل اشتمال

   .العكس، وكذا وقد تبدل المعرفة من النكرة .(٤))ارَ مَ ا الحِ دً یْ زَ  تُ بْ رَ ضَ (نحو:  ،وبدل غلط

                                                             

هو اصطالح البصریین، وأمَّا الكوفیون، فقال األخفش: یسمونه بالترجمة والتبیین. وقال ابن بدل ) ال١(

، وتوضیح المقاصد والمسالك ٢٧١٥كیسان: یسمونه بالتكریر. ینظر: حاشیة اللمحة في شرح الملحة 

  .٣/١٧٦، وهمع الهوامع ٣/٣، وشرح األشموني ٢/١٠٣٦

(بدل)، والمحیط في اللغة  ٨/٤٥والتبدیل: التغییر. ینظر: العین  َخَلٌف من الشيء، والبدل في اللغة:

 ١/٩٦٥(بدل)، والقاموس المحیط  ١١/٤٨(بدل)، ولسان العرب  ٤/٦٣٢(بدل)، والصحاح  ٢/٣٥٠

  (بدل).

  .٣١: الكافیة في علم النحو ینظرتابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه،  هوقیل في تعریفه: و 

التابع المستقل بمقتضى العامل تقدیًرا دون ُمتِبع، ویوافق المتبوع ویخالفه في التعریف والتنكیر. وال  :هو وأ

یبدل مضمر من مضمر وال من ظاهر، وما أوهم ذلك جعل توكیًدا إن لم یفد إضراًبا، في: تسهیل الفوائد 

  .٣/٣٢٩، وشرح التسهیل البن مالك ١/١٧٢وتكمیل المقاصد 

 .٣/٣٦٢، المقصود بالحكم، بال واسطة، في: أوضح المسالك هو: التابع وأ

، وتسهیل الفوائد وتكمیل ٨٧، واللمع في العربیة ٢/٤٦تنظر أقسام البدل في: األصول في النحو  )٢(

، واللمحة في ٣/١٢٧٤، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٣٢٩، وشرح التسهیل، البن مالك ١/١٧٢المقاصد 

، وشرح قطر ٣/٣٦٣، وأوضح المسالك ٢/١٠٣٦لمقاصد والمسالك ، وتوضیح ا٢/٧١٥شرح الملحة 

 .٣/١٧٦، وهمع الهوامع ٣/٣، وشرح األشموني ٣/٢٤٩، وشرح ابن عقیل ٣٠٨الندى 

 في (ب): (االشتمال). )٣(

  زاد بعض النحویین أنواًعا أخرى: )٤(

  نوعان:البدل المباین للمبدل منه، بحیث ال یشعر به ذكر المبدل منه بوجه، وهو 

بدل اإلضراب وهو: ما یذكر متبوعه بقصد، ویسمى بدل البداء، كقولك: (َأَكْلُت َتْمًرا َزِبْیًبا)،  -١

أخبرت أوًال بأكل التَّمر، ثم أضربت عنه، وجعلته في حكم المتروك ذكره، وأبدلت منه الزبیب، 

 على حد العطف بـ(بل) إذا قلت: (أكلت تمًرا بل زبیًبا).



١٧٩ 
 

  ؟ (١)الفعلهل یبدل الفعل من  قلت:

  [من الرجز] :(٢). قال ابن مالكقال: نعم

  َیِصل ِإلْیَنا َیْسَتِعن ِبَنا ُیَعنْ           وُیْبَدل الِفْعُل ِمَن الِفْعِل َكَمنْ 

  واهللا أعلم .)یصل(بدل من  )یستعنـ(ف

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              

ان، وهو: ما ال یرید المتكلم ذكر متبوعه، بل یجري لسانه علیه من غیر ما بدل الغلط والنسی -٢

قصد، كقولك: (َلِقْیُت َرُجًال ِحَماًرا)، أردت أن تقول: لقیت حماًرا، فغلطت أو نسیت، فقلت: رجًال، 

 ثم تذكرت فأبدلت منه الحمار.

الممرور به رجل, ثم تذكرت أنه امرأة.  وبدل النسیان كقولك: (َمَرْرُت ِبَرُجٍل اْمَرَأٍة) إذا توهمت أنّ 

   .٢/١٠٤٠، وتوضیح المقاصد والمسالك ١/٣٩٥ینظر: شرح ابن الناظم 

وبعضهم ذهب إلى أن بدل المباین ینقسم إلى ثالثة أنواع، ففصل بدل اإلضراب عن بدل البداء. 

 .٥-٤/ ٣، وشرح األشموني ٣٦٧ -٣/٣٦٦ینظر: أوضح المسالك 

لیس له من األحكام في باب التبعیض ما لألسماء، فلذلك لم یدخل فیه بدل التبعیض اعلم أنَّ الفعل  )١(

من الكل، ولم یجز أن ُیبدل الفعل من الفعل، إالَّ أن یكون في معناه، ألنَّ البدل تبیین، فال یجوز أنَّ یبین 

لم یكن في معناه، إالَّ  الشَّيء بما ال تعلق بینه وبین المبین له، وال یجوز أن ُیبدل الفعل من الفعل، إذ

، ٤٤١، وعلل النحو ٢/٤٩على طریق الغلط، كما یقع ذلك في األسماء. ینظر: األصول في النحو 

 .٣/٢٥٣، وشرح ابن عقیل ٥/١٣١البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢/٤٧٦واإلنصاف في مسائل الخالف 

، ٣/٢٥٣ابن عقیل  ، وشرح٢/١٠٤٧، وتوضیح المقاصد والمسالك ٤٩ینظر: ألفیة ابن مالك  )٢(

  .١٦٤، والكشف عن صاحب البسیط في النحو ٣/١٩٣وحاشیة الصبان 

  

  

 



١٨٠ 
 

  فى النسب :الرابع واألربعون القول

یاء  (٣)آخره یاء النسب لحقأف ،أو بلدة أو مذهب ةإلى قبیل (٢)تنسب ]٧٢[أردت أن (١)إذا

)، فحذف تلك يمِ رْ مَ (و ،)افعيالشَّ ( مثل: ،(٥)فإن كان المنسوب إلیه فیه یاء ،(٤)مشددة

وٕان  ،(٧))يّ وِ مَ رْ مَ (: فتقول ،القلب )يمِ رْ مَ (، ویجوز في )يٌّ مِ رْ مَ (و )،يٌّ عِ افِ شَ (: فتقول (٦)الیاء

، )(١٠)يّ رِ صْ بَ (و )،يّ كِّ مَ (فتقول:   ،افتحذفها أیضً  )البصرة(و ،(٩) )مكةـ(ك ،(٨)كان آخره هاء

       )،يّ انِ رَ حْ بَ (و )،يّ دِ جْ نَ (و )،يّ انِ مَ عُ ( ،)دجْ نَ (و )،اناسَ رَ خُ (و )،ینرَ حْ البَ (و )،انمَ عُ (وٕالى 

                                                             

 في (ب): (فإذا). )١(

الّنَسب إضافة شيء إلى شيء، وٕانَّما تشدد یاؤه، ألنَّ النِّْسَبة تصیر الزمة للمنسوب، فصارت  معنى) ٢(

هذه اإلضافة أشد ُمبالغة من سائر اإلضافات، فشددوا یاء هذا، لیدلوا على هذا المعنى. ینظر: األصول 

، واللمحة ٣٧، والشافیة في علم الصرف ٣/٤٣٨، وشرح المفصل ٥٢٩، وعلل النحو ٣/٦٣في النحو 

 .٢/٦٧٧في شرح الملحة 

 (یاء النسب) ساقطة من (ب). )٣(

، تلئالَّ  الیجوز تخفیف یاء النسب) ٤( لتبس بیاء اإلضافة التي هي اسم الُمَتَكّلم، نحو: (َهَذا َرُجٌل َقْیِسيٌّ

). ینظر: المقتضب  ، ٥٢٩ ، وعلل النحو٢٥٣، وعمدة الكتاب ٢/٢٦، واألصول في النحو ٣/١٣٣وَبْكِريٌّ

، وشرح ٢/٦٧٧، واللمحة في شرح الملحة ٣/٤٣٨البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢٠٣واللمع في العربیة 

 .٤/١٥٣ابن عقیل 

 (یاء) ساقطة من (ب). )٥(

 (فحذف تلك الیاء) ساقطة من (أ). )٦(

، وشرح ٣/١٦٧، والتعلیقة ٧٣ -٣/٦٦ینظر النسب إلى كلمة (َمْرَمى) في: األصول في النحو  )٧(

 .٤٥٩ -٣/٤٥٨المفصل البن یعیش 

، وشرح ٢٠٩، واللمع في العربیة ٥٤١، وعلل النحو ٨١ -٣/٦٨ینظر: األصول في النحو  )٨(

حة في شرح الملحة ، واللم٤/١٩٤٠، وشرح الكافیة الشافیة ٤٤٢ - ٣/٤٤١المفصل، البن یعیش 

 .٤/١٥٣، وشرح ابن عقیل ٢/٦٧٨

 في (ب) بزیادة (الكوفة). )٩(

  في (ب) بزیادة (كوفي). )١٠(

  

 



١٨١ 
 

   .(٢))(١)يّ انِ اسَ رَ خُ (و

ذفت حُ  ،)يعِ دْ تَ سْ المُ (و )،يرِ تَ شْ المُ ـ(ك ،ه خامسة أو أكثرؤ یاانت والمنسوب إلى المنقوص إذا ك

   .(٣)النسب في

كانت ، وٕان (٥)والحذف أجود (٤)از القلبج ،)يطِ عْ المُ (و )،ياضِ القَ ـ(ا إذا كانت رابعة كوأمَّ 

  .)يٌّ وِ جَ شَ (: فتقول ،)يجِ الشَّ (ـا كوجب قلبها واوً  (٦)ثالثة

  

  

  

  

  

                                                             

 في (ب): (عماني وبحراني وخرساني ونجدي). )١(

، واللمحة في شرح ٢/٢٦ینظر النسب إلى (عمان، والبحرین، وخراسان) في: األصول في النحو  )٢(

 .٢/٦٨٦الملحة 

 .٤/١٥٥، وشرح ابن عقیل ٤/١٩٤٣، وشرح الكافیة الشافیة ٢٠٦اللمع في العربیة ینظر:  )٣(

 تقول في القلب: (القاضوّي) و(المعطوّي) )٤(

، وشرح الكافیة الشافیة ٤٥٣- ٣/٤٥٢البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢٠٦ینظر: اللمع في العربیة  )٥(

 .٣/١٥٥، وشرح ابن عقیل ٢/٦٨٢، واللمحة في شرح الملحة ٤/١٩٤٣

أبدلت من كسرته فتحة فصارت یاؤه للفتحة مّر قلب الیاء في الثالثي واًوا بمراحل ذكر النحویون، إذ ) ٦(

). ینظر: للفتحة قبلها ألفً  )، وٕالى (َشٍج: َشَجِويٌّ ا ثم أبدلت من ألفه واًوا، تقول في اإلضافة إلى (َعٍم: َعَمِويٌّ

البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢٠٥ربیة ، واللمع في الع٥٣٤، وعلل النحو ٣/٦٥األصول في النحو 

، وشرح ابن عقیل ٢/٦٨٢، واللمحة في شرح الملحة ٤/١٩٤٤، وشرح الكافیة الشافیة ٤٥٣ -٣/٤٥٢

٤/١٥٥.  

  

  

 



١٨٢ 
 

ا أو رباعیً  )(٢)ىعَ دْ تَ سْ المُ ـ(ك (١)اأو سداسیً  ،)ىفَ طَ صْ مُ ـ(ا كا المقصور فإن كان خماسیً وأمَّ 

ال یجوز  )ىلَ عَ (، و)ىتَ فَ ـ(كَ  (٤)افالحذف ال غیر، وٕان كان ثالثیً ، (٣) )ىزَ مَ جَ ـ(ا ثانیه كمتحركً 

  .)يٌّ وِ لَ عَ (، و)يٌّ وِ تَ فَ ـ(إال القلب ك

  

   

                                                             

: (َمَراَمى، وَحَباَرى، قولك غیر منصرفة، نحو ممنصرفة أ تحذف ألف المقصور سواء كانت) ١(

، وَحَباِرّي، 
ّ
)وَشَكاَعى)، تقول: (َمَراِمي

ّ
لتَّأنیث، ویجوز مثل لألنَّها كانت تحذف رابعة إذا كانت  ؛وَشَكاِعي

ا زاد العدد لم یكن إالَّ الحذف، وكلما ازداد كثرة كان الحذف أحرى كما مثَّل  ذلك فیها إذا كانت أصلیَّة، فلمَّ

یة ، واللمع في العرب٣/١٧٨، والتعلیقة ٣/٧٥، واألصول في النحو ٣/١٤٨الشیخ. ینظر: المقتضب 

 -٤/١٥٣، وشرح ابن عقیل ٤/١٩٤١، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٤٥١البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢٠٥

١٥٤. 

 ) في (ب): (كمستدعي).٢(

؛ ألنَّ الحركة أخرجته عن ذلك. ینظر: )َحْبَلِويّ (ال یكون فیها مثل لغة من قال:  ،)يٌّ : (َجَمزِ تقول فیه )٣(

فإنَّ الوجه فیه، والحد إثبات األلف، وقبلها واًوا؛ أمَّا إذا كان ساكن الوسط  ،١٤٨ -٣/١٤٧المقتضب 

َمْعَزِوّي)، وٕالى (: )َمْلَهِوّي)، وٕالى (َمْعَزى(: )للتحرك الذي یلزمها، وذلك قولك في الّنَسب إلى (َمْلَهى

، ٣/١٧٦لتعلیقة ، وا٣/٧٤، واألصول في النحو ١٤٨ - ٣/١٤٧َأْرَطِوّي). ینظر: المقتضب (: )(َأْرَطى

، وشرح الكافیة ٣/٤٥١البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢٠٥، واللمع في العربیة ٥٣٦، وعلل النحو ١٧٨

 .١٥٤ - ٤/١٥٣، وشرح ابن عقیل ٤/١٩٤١الشافیة 

األلف مبدلة من یائه أو واوه، وذلك  ، فإنَّ )لعَ فَ (ما كان على ثالثة أحرف ممَّا آخره حرف لین على ) ٤(

قولك: (َرَحا، وَقَفا، وَعَصا)؛ فالّنَسب إلى ما كان من الیاء كالنسب إلى ما كان من الواو، وذلك أنَّك تقلب 

هذه األلف واًوا من أيِّ الباببین كانت، تقول في (َقَفا: َقَفِوّي)، وفي (َعَصا: َعَصِوّي)، وكذلك (َحَصى، 

(َحَصِوّي، وَرَحِوّي) وٕانَّما قلبت األلف المنقلبة من الیاء واًوا؛ لكراهیتك اجتماع الیاءات وَرَحى) تقول: 

والكسرات، فصار اللفظ في الّنَسب إلى المقصور الذي على ثالثة أحرف واحًدا. ینظر: المقتضب 

، وشرح ٢٠٦ -٢٠٤، واللمع في العربیة ٥٣٥، وعلل النحو ٣/٦٥، واألصول في النحو ٣/١٣٦

  .٤/١٥٥، وشرح ابن عقیل ٢/٦٨١، واللمحة في شرح الملحة ٣/٤٥٠البن یعیش  ،لمفصلا

  

  

 



١٨٣ 
 

، وكذا )يّ لِ عَ فُ (و )يّ لِ عَ فَ (فتقول:  ،(١))ةنَ یْ هَ جُ ـ(ك )ةلَ یْ عَ فُ (أو ،)ةفَ یْ َحنِ ـ(ك )ةلَ یْ عِ فَ (إلى  ا النسبوأمَّ 

، )يّ لِ یْ عِ فَ (: فتقول ،)لیْ قَ عُ ـ(بضمها ك )لیْ عَ فُ ( ]٧٣[وٕالى ،)لیْ قِ عَ ـ(بفتح الفاء ك )لیْ عِ فَ (إلى 

   .(٣))(٢)يّ لِ یْ عَ فُ (و

فالنسب إلى  ،)لهَ شْ األَ  دِ بْ عَ (و ،)افنَ مَ  دِ بْ عَ (و ،)ریْ بَ الزُّ  نِ ابْ (و ،)ركْ بَ  يبِ َأ(النسب إلى  اوأمَّ 

)يٌّ لِ هَ شْ َأ(، و)يٌّ افِ نَ مَ (و ،)يٌّ رِ یْ بَ زُ (و ،)يٌّ رِ كْ بَ (: فتقول ،عجزه
 من الصدر ، وربما ركبوا النسب(٤) 

والنسبة  ،(٥) )ارِ الدَّ  دِ بْ عَ (و )سمْ شَ  دَ بْ عَ (النسبة إلى  في )يٌّ رِ دَ بْ عَ (و ،)يٌّ مِ شَ بْ عَ (فقالوا:  ،والعجز

)يٌّ ئِ رِ امْ (و )،يٌّ دِ بْ عَ ( فتقول: ،إلى الصدر )سِ یْ القَ  ئِ رِ امْ (و )اهللاِ دَ بْ عَ (إلى 
 (٦).   

                                                             

إْن كانت هاء التَّأنیث في االسم، فالوجه حذف الیاء؛ لما یدخل الهاء من الحذف والتغییر، وذلك  )١(

)، وفي 
ّ
)، وفي (ُجَذْیَمة: ُجَذِمي

ّ
)، وفي (َحِنْیَفة: َحَنِفي

ّ
). ینظر: قولك في (ربیعة: َرَبِعي

ّ
(َضِبْیَعة: َضْبِعي

، واللمع في العربیة ٥٣٠، وعلل النحو ٣/١٥٦، والتعلیقة ٣/٧٢، واألصول في النحو ٣/١٣٤المقتضب 

 .٤/١٥٩، وشرح ابن عقیل ٤/١٩٤٤، وشرح الكافیة الشافیة ٣/٤٤٥البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢٠٧

 في (أ): (فعلي، فعلي). )٢(

قبل آخره، وكانت الیاء َساِكنة، فحذفها جائز؛ ألنَّها حرف میت، وآخر االسم االسم إذا كانت فیه یاء ) ٣(

ینكسر لیاء اإلضافة، فتجتمع ثالث یاءات مع الكسرة، فحذفوا الیاء الساكنة لذلك، وسیبویه وأصحابه 

)، وٕالى (َثِقیف: ثََقفِ : سُ ُسَلْیمیقولون: إثباتها هو الوجه؛ وذلك قولك فى الّنَسب إلى (
ّ
)، وٕالى (ُقَرْیش: َلِمي

ّ
ي

). قَ ِقْیل: عُ ُقَرِشي). وٕاثباتها كقولك في (ُنَمْیر: ُنَمْیِرّي)، و(عُ 
ّ
)، و(َتِمْیم: َتِمْیِمي

ّ
  ْیِلي

  فإن كانت الیاء متحركة لم تحذف؛ وذلك قولك في (ِحْمَیر: ِحْمَیِرّي).

، ٥٢٩ل النحو ، وعل٣/١٥٥، والتعلیقة ٣/٧٢، واألصول في النحو ١٣٥ -٣/١٣٣ینظر: المقتضب 

 .٤/١٦٠، وشرح ابن عقیل ٤/١٩٤٤، وشرح الكافیة الشافیة ٢٠٨واللمع في العربیة 

إذا كان االسم األول (المضاف) معروًفا بالثاني (المضاف إلیه)؛ فتنسب إلى الثاني؛ ألنَّ األول إنَّما  )٤(

، وعلل النحو ٣/٦٩ ، واألصول في النحو٣/١٤١صار معرفًة به، كما مثَّل الشیخ. ینظر: المقتضب 

 .٤/١٦٣، وشرح ابن عقیل ٢/٦٨٠، واللمحة في شرح الملحة ٤/١٩٥٣، وشرح الكافیة الشافیة ٥٤٩

، ٣/١٤٢تشتق العرب من االسمین اسًما واحًدا الجتناب الّلبس، كما مثل الشیخ. ینظر: المقتضب ) ٥(

 .٤/١٩٥٣لكافیة الشافیة ، وشرح ا٥٥٠، وعلل النحو ٢٥٤، وعمدة الكتاب ٣/٦٩واألصول في النحو 

إذا كان االسم األول (المضاف) علًما، والثاني (المضاف إلیه) من تمامه، فتنسب إلى األول، كما ) ٦(

 ،، وشرح المفصل٥٤٩، وعلل النحو ٣/٦٩، واألصول في النحو ٣/١٤١مثَّل الشیخ. ینظر: المقتضب 



١٨٤ 
 

فتقول:  ،اوجب قلبها واوً  ،)اءرَ مْ وحَ  ،اءرَ حْ صَ ـ(فإن كانت همزته زائدة ك ،(١)ا الممدودوأمَّ 

في المنسوب إلى  )يّ ائِ رَّ قَ ـ(ا كأصلیة وجب إبقائه (٢)، وٕان كانت)يّ اوِ رَ مْ وحَ  ،يّ اوِ رَ حْ صَ (

   .)ةِ اءَ رَ القِ (

 )يّ وِ یَ نْ دُ ـ(ا كقلب األلف واوً  ساكن الوسط جاز )ىلَ بْ حُ (، و)ایَ نْ دُ ـ(ما فیه ألف التأنیث ك اوأمَّ 

  واهللا أعلم. .(٣) )يّ لِ بْ حُ (و ،)يّ نِ دُ ـ(، والحذف أجود ك)يّ وِ لَ بْ حُ (و

  

  

  

                                                                                                                                                                                              

، وشرح ٢/٦٧٩محة في شرح الملحة ، والل٤/١٩٥٣، وشرح الكافیة الشافیة ٤٧١- ٣/٤٦٩البن یعیش 

 .٤/١٦٣ابن عقیل 

-٥٣٨، وعلل النحو ٣/٧٥واألصول في النحو ، ٣/١٤٩) ینظر النسب إلى الممدود في: المقتضب ١(

، وشرح الكافیة الشافیة ٤٦١-٣/٤٥٩البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢٠٩، واللمع في العربیة ٥٤١

 .١٦٢ - ٤/١٦١وشرح ابن عقیل ، ٢/٦٨٣، واللمحة في شرح الملحة ١٩٥١ -٤/١٩٥٠

 في (ب) بزیادة (واوه). )٢(

  : ذكر الشیخ وجهین في نسب هذا االسم، وتفصیله أن فیه ثالثة أوجه )٣(

)، وٕالى (ِدْفَلى: وهو أجودها حذف األلف أولها:
ّ
)، وٕالى (ُدْنَیا: ُدِني

ّ
، فتقول في الّنَسب إلى (ُحْبَلى: ُحْبِلي

(
ّ
   .ِدْفِلي

زمة له؛ أْن تلحق واوً  وثانیها: : فتقولا زائدة، ألنَّك إذا فعلت ذلك فإنَّما تخرجه إلى عالمة التَّأنیث الالَّ

، فهذا مذهب ولیس على الحد، ولكنَّك )حمراوي، وصحراوي((ُدْنَیاِوّي، وُدْفَالِوّي) حتى یصیر بمنزلة: 

   .وكدته؛ لتحّقق منهاج التَّأنیث

ألنَّ األلف رابعة، فقد صارت في الوزن بمنزلة ما األلف من أصله فتقول:  ا؛: أن تقلب األلف واوً وثالثها

  (ُحْبَلِوّي، وُدْفَلِوّي).

فلیس فیها إالَّ الحذف منصرفة كانت  وفات الشیخ أن یذكر حكم االسم المقصور حین تكون ألفه خامسة،

، كقولكأو غیر منصرفة؛ 
ّ
 ،١٤٨، ٣/١٤٧وَحَباِرّي). ینظر: المقتضب : (َمَراَمى، وَحَباَرى)، تقول: (َمَراِمي

  .٢/٦٨٢، واللمحة في شرح الملحة ٥٣٨-٥٣٦النحو وعلل 

  

 



١٨٥ 
 

  تنبیه

 ،(١))لاعِ فَ (أو  )العَّ فَ (به على وزن  ِت أْ ردت أن تنسب إلى صناعة أو حرفة فَ ك إذا أاعلم أنَّ 

ة عن دَّ الشَّ  فنابت ،)امجَّ حَ (، و)امحَّ لَ (، و)اطیَّ خَ (، و)ارجَّ نَ (، و)اززَّ بَ (و )القَّ بَ  (٢)هذا(فتقول: 

                                  واهللا أعلم. .)باتِ كَ (، و)ایغصَ (و، ]٧٤[)نبِ َال (، و)رامِ تَ ( :یاء النسب، ونحو

  في نواصب الفعل :القول الخامس واألربعون

، واألحرف الناصبة له مه الرفع إذا تجرد من ناصب وجازمالفعل المضارع حك أنَّ  اعلم

   :(٣)أربعة

  صلح أن ألنها ت ؛وتسمى مصدریة (٥)وٕاسكان النون، وهي أم الباب بفتح الهمزة ،(٤)نْ َأ :أحدها

                                                             

، ٣/٨٣، ٢/٢٦ینظر ما جاء على وزن (َفعَّال)، أو (َفاِعل) عند النسب في: األصول في النحو  )١(

 .٢/٦٨٤، واللمحة في شرح الملحة ٤٨٢-٣/٤٨٠وشرح المفصل البن یعیش 

 دة (رجل).في (ب) بزیا )٢(

، ٢/١٤٧، واألصول في النحو ٣/٥عشرة. ینظر: الكتاب  وعند الكوفیین البصریین، وهو مذهب) ٣(

، ٣/١٥٢٠، وشرح الكافیة الشافیة ٤/٧ ، البن مالك، وشرح التسهیل٤/٢٢٤وشرح المفصل البن یعیش 

على التوضیح ، وشرح التصریح ٣/١٢٢٩، وتوضیح المقاصد والمسالك ٢/٨١٨واللمحة في شرح الملحة 

 .٣/٤٠٧، وحاشیة الصبان ٢/٣٥٧

، ١٤-٤/٧ ، البن مالك، وشرح التسهیل٤/٢٢٤البن یعیش  ،شرح المفصلفي:  أحكامها) تنظر ٤(

، وشرح التصریح ٨٢١ -٢/٨١٨، واللمحة في شرح الملحة ١٥٣١ -٣/١٥٢٢وشرح الكافیة الشافیة 

 .٣٦٦ -٢/٣٦٢على التوضیح 

  أن أم الباب ألمور منها: )٥(

 أوًال: االتفاق علیها واالختالف في (لن، وكي، وٕاذن).

 حكي عن الخلیل قوله: ال ینصب شيء من األفعال إال بـ(أن).  - أ

مذهب الفراء في (لن) أنَّها (ال) النافیة أبدلت ألفها نوًنا فهي فرع (ال) في النفي، وخرجت عنه   -  ب

 إلى النصب.

  بعدها. مذهب الخلیل واألخفشان (كي) تنصب بـ(أن) مضمرة -جـ

  مذهب الخلیل وتبعه الزجاج والفارسي أنَّ (إذن) تنصب بـ(أن) مضمرة بعدها. - د

  ثانًیا: االتفاق على بساطتها، واالختالف على بساطة أخواتها.
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   .(١)وما بعدها بمصدر تقدر هي

 ،سورة الحج[ M . / 0 L  قال اهللا تعالى: ،(٣)وتأبیده النفي لتأكید وهي ،(٢)نْ لَ  :والثاني

 هذا مذهبنا، ومذهب المعتزلة وجمهور ]١٤٣ :اآلیة ،سورة األعراف[M ® ̄  L ،]٧٣ :اآلیة

                                                                                                                                                                                              

  ثالثًا: لیس لـ(أن) معنى في نفسها بخالف بقیة أخواتها.

  رابًعا: إعمال أخواتها حمال علیها، وٕاعمالها هي حمال على (أّن)

  خامًسا: إعمالها ظاهرة ومضمرة، وأخواتها ال تعمل إال ظاهرة.

  سادًسا: دخولها على الماضي، والمضارع، واألمر.

  سابًعا: إضمارها دون أخواتها بعا ما ظاهره أنه ناصب بنفسه وهو: الواو، والفاء، و...

  ثامًنا: إرجاع النصب إلیها على رأي من قال بتركیب إذن ولن.

  النصب إلیها مضمرة بعد (كي) و(إذن).تاسًعا: إرجاع 

  عاشًرا: النصب بها بال تقدیر أو شرط.

 .٤٠ -٢٩الحادي عشر: كثرة التصرف فیها. ینظر: األمهات في األبواب النحویة 

 .١/٢٥٥ینظر: حاشیة الصبان  )١(

ینظر:  اختلف النحویون في حقیقته، فهو حرف بسیط عند سیبویه وأبي علي، والسیرافي، والجمهور.) ٢(

، والمفصل في صنعة ٢/١٢٧، والتعلیقة على كتاب سیبویه ١/٣٣، وشرح كتاب سیبویه ٣/٥الكتاب

، وشرح ٤/٢٢٦، وشرح المفصل، البن یعیش ١/١٧٥، واإلنصاف في مسائل الخالف ١/٤٠٧اإلعراب 

، وارتشاف ١/٤٥، والكناش ٢/٨٢١، ١/٧٠، واللمحة في شرح الملحة ٤/١٥التسهیل، البن مالك 

، وشرح ٨/٤١٤٠، وتمهید القواعد ٣/١٢٢٩، وتوضیح المقاصد ٢٧٠، والجنى الداني ٤/١٦٤٣ضرب ال

  .٣/١٧٩األشموني 

، ٣/٥الكتاب . ینظر:: (ال أن)، ولكنَّهم حذفوا لكثرته في كالمهممركَّب منالخلیل والكسائي  وعند

، ١٩٢، وعلل النحو ٢/١٢٦، والتعلیقة على كتاب سیبویه ٢/١٤٧، واألصول في النحو ٢/٨المقتضب 

، ٤/٢٢٦، وشرح المفصل، البن یعیش ١/٤٠٧، والمفصل في صنعة اإلعراب ٣/١٥٣والخصائص 

، ٢/٨٢١، ١/٧٠، واللمحة في شرح الملحة ٤/١٥، وشرح التسهیل، البن مالك ٢٢٩وتسهیل الفوائد 

، وتمهید ٣/١٢٢٩، وتوضیح المقاصد ٢٧١، والجنى الداني ٤/١٦٤٣، وارتشاف الضرب ١/٤٥والكناش 

  .٣/١٧٩، وشرح األشموني ٨/٤١٤٠القواعد 

 ، ١/٥٩٢، والبدیع في علم العربیة ١/٣٤وعند الفراء مبدلة من ألف (ال). ینظر: شرح كتاب سیبویه 

 .٤/١٥ ، البن مالك، وشرح التسهیل٤/٢٢٦وشرح المفصل 

 ) (النفي وتأبیده) ساقطة من (ب).٣(
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حرف من حروف  )لن( :رحمه اهللا ، (٢)قال الربیع ،(١)فیه ةَ یَ رْ مِ  ، وهو الحق الذي الاألمة

إلى ذلك اعتقادهم  (٥)إنما دعا األشعریة، وأنت تعلم (٤)وأهل اللغة عند النحویین (٣)یاساإل

   .(٦)فاسد كما علمته من اعتقاد الرؤیةال

                                                             

 یة).(خالًفا لألشعر بزیادة  في (ب) )١(

الربیع بن حبیب بن عمرو الفراهیدي، محدث فقیه، ولد بعمان في العقد الثامن من القرن األول  )٢(

الهجري، وطلب بها العلم على ید والده، ثم سافر البصرة، وطلب بها العلم على ید كبار التابعین، منهم: 

ذته: بشیر بن المنذر، وموسى ابن سیرین، وعطاء بن رباح، وجابر بن زید، وأبي عبیدة مسلم، ومن تالم

بن أبي جابر، تولى قیادة أهل الدعوة بعد وفاة إمامهم أبي عبیدة التمیمي. من مؤلفاته: المسند، وكتاب 

، والثقات البن ٤/١٠٩ه. ینظر: تأریخ ابن معین ١٨٠ه، و١٧٥العقیدة، والرسالة الحجة. توفي بین 

، ومعجم الفقهاء ٢٧یان في أنساب أهل عمان ، وٕاسعاف األع٢٤٥، واألنساب للصحاري ٦/٢٩٩حبان 

والمتكلمین اإلباضیة (قسم المشرق)، من القرن األول الهجري إلى بدایة القرن الخامس عشر الهجري 

٢٤٠ -١/٢٣٥. 

َأِیْسُت منه آَیُس َیْأسًا: لغة في َیِئْسُت منه َأْیَأُس َیْأسًا. ومصدرهما واحد، وآَیَسني منه فالٌن،  ،(أیس) )٣(

  (أیس). ٦/١٩، ولسان العرب (أیس) ٣/٩٠٦مثل َأْیَأَسني. وكذلك التأییس. ینظر: الصحاح 

عناها في الهامش مصدر ووردت كلمة (اإلیاس) التي ذكرها الشیخ في كالم الربیع بروایة (اإلْیَیاس) وم

آَیَس أو إْیآس، بهمزة بعدها یاء ساكنة ثم مد، مصدر: أْیأس، وكالهما من الثالثي (أِیَس) بمعنى: َیِئس. 

 .٦/٥٤٩ینظر: فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب 

 .٣٣٢) في: الجامع الصحیح مسند اإلمام الربیع بن حبیب ٨٧٠ورد كالم الربیع ضمن حدیث رقم ( )٤(

الذي انشق عن مذهب  صاحب (األصول) األشاعرة: فرقة كالمیة تنسب لإلمام أبي الحسن األشعري )٥(

وقد كانت لهم آراء واضحة ضد  ،االعتزال وعاد إلى الحق كما قال، وهو مذهب أهل السنة والجماعة

الي، األسفراییني وتطورت هذه الفرقة وظهر من أعالمها: الجویني، الباقالني، الغز  ،جمیع الفرق المبتدعة

كما كتب  ،والرازي وغیرهم، ووضعوا العدید من المؤلفات التي كشفت عن معتقد أهل السنة والجماعة

 :جالل موسى فيو تبیین كذب المفتري فیما ینسب لالمام األشعري،  :ابن عساكر في :الكثیر عنهم مثل

. ینظر: ا في كتابه: الملل والنحل هامً وقد أفرد لهم الشهرستاني فصًال  ،نشأة األشعریة وتطورها، وغیر ذلك

 . ١/١٠٣ف اصطالحات الفنون والعلوم ا، وحاشیة كش٣/٢٨٤، وفیات األعیان ٤٧مفاتیح العلوم 

  .٦٨، ٦١، واللمع ٣٨ینظر: اإلبانة  )٦(
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وال  اتأكیدً   تقتضيال )لن( نَّ ا بَأنَ مْ ا لو سلَّ نَّ أوأنت خبیر ب :رحمه اهللا، (١)نا السالميقال شیخُ 

األدلة القاطعة على ا لنا من مَ لِ  اهللا تعالى ال یرى ا لمعتقدنا في أنَّ ا كان ذلك ناقضً مَ لَ  ،اتأبیدً 

  .(٣)انتهى .]٧٥[واهللا أعلم ،(٢)ذلك

 يْ كَ (و ،في اإلثبات )مَ لَّ عَ تَ ي َأكَ  تُ ئْ جِ (نحو:  ،یلا حرف تعلغالبً  يء، وهي تج(٤): َكيْ والثالث

   .النفي في )ادً یْ زَ  بَ رِ ضْ ال تَ 

  

  

  
                                                             

ه، إمام محقق، مرجع عمان في عصره، ١٢٨٤ه، و١٢٨٣عبد اهللا بن حمید السالمي، ولد ما بین  )١(

ولد بالحوقین من أعمال والیة الرستاق، من شیوخه: راشد بن سیف اللمكي، وصالح بن علي الحارثي، 

بن  وماجد بن خمیس العبري، كان ضریًرا، ومن تالمذته: اإلمامان: سالم بن راشد الخروصي، ومحمد

عبداهللا الخلیلي، ومن مؤلفاته: تشرح الجامع الصحیح، ومعارج اآلمال، وجوهر النظام، توفي في العام 

ه. ینظر: معجم الفقهاء والمتكلمین اإلباضیة (قسم المشرق)، من القرن األول الهجري إلى بدایة ١٣٣٢

 .٢٥٠ -٢/٢٤٦القرن الخامس عشر الهجري 

 .١١٢ینظر: شرح بلوغ األمل، لعبداهللا بن حمید السالمي  )٢(

 (انتهى) ساقطة من (ب). )٣(

: للعرب فیها مذهبان:  )٤(
ْ
  َكي

أحدهما: أن تكون ناصبة للفعل بنفسها بمنزلة (أْن)، وتكون مع ما بعدها بمنزلة اسم، كما كانت (أْن) 

  كذلك. 

لفعل بعدها بإضمار (أْن) كما ینتصب بعد الالم، الثاني: أن تكون حرف جّر بمنزلة الالم، فینتصب ا

، ١٩ -٤/١٦ ، البن مالك، وشرح التسهیل٤/٢٢٨فجاز دخول الالم علیها (لكي). ینظر: شرح المفصل 

، وتوضیح ٨٢٨ -٢/٨١٩، واللمحة في شرح الملحة ١٥٣٥ - ١٥٣١، ٣/١٥٢٠وشرح الكافیة الشافیة 

، وحاشیة الصبان ٣٦٢ -٢/٣٥٩، وشرح التصریح على التوضیح ١٢٣٤ -٣/١٢٢٩المقاصد والمسالك 

٣/٤٠٩.  
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ولم یفصل  (٢)وأن تكون مصدرة، (١)النصب بها أن یكون الفعل مستقبًال ، وشرط نْ ذَ والرابع: إِ 

   ،)كَ مَ رِ كْ أُ  نْ ذَ إِ (فتقول:  ،)ادً آتیك غَ ( :لك أحد أن یقول نحو ،(٣)وبین الفعل فاصل بینها

  .(٥))كَ مَ رِ كْ أُ  نْ ذَ إِ  واهللاِ (نحو:  ،بالقسم جاز لَ صِ فُ  (٤)وٕان

  تنبیه 

لنصبها  (٦)رطت، ولكن یشومظهرة مضمرة الفعل ، ولذلك تنصبالباب هي أمُّ  )نْ َأ( نَّ اعلم َأ

   :شروط

                                                             

واب وجزاء، فیقول (إَذن)، حرف ناصب الختصاصه، ونقله الفعل إلى االستقبال، كـ(لن)، وهي ج )١(

القائل: (أنا أزوُرك)، فتقول: (إذن ُأكِرَمك)، فإنما أردت إكراًما توِقعه في المستقبل، وهو جواب لكالمه 

، وشرح ٢/٣٤، واللباب في علل البناء واإلعراب ٢/١٤٨وجزاء زیارته، ینظر: األصول في النحو 

 .٤/٢٢٦المفصل 

لجواب، یجب إعمالها ال غیر، نحو قولك: (إذن ُأكرَمك) في الفعل في ابتداء ا على(إَذن)  تخلد إن )٢(

، )، وٕاذن یذهبُ زیٌد یقومُ (: نحوإعمالها وٕالغاؤها،  جازقبلها واو أو فاء،  ، وٕان جاءجواب: (أنا أزوُرك)

الذي هو  )یقوم(على  )وٕاذن یذهب(فیجوز هنا الرفع والنصب باعتبارین مختلفین: وذلك أنك إن عطفت، 

من العمل، وصار بمنزلة الخبر، ألّن ما ُعطف على شيء صار واقًعا موقعه،  )إذن(الخبر، ألغیَت 

، فیكون قد اعتمد ما بعدها على ما قبلها, ألنه خبر المبتدأ. وٕان عطفته )زید إذن یذهبُ (فكأّنك قلت: 

، ینظر: م، فُأعمل لذلك، وُنصب بهعلى الجملة األولى كانت الواو كالمستأَنفة، وصار في حكم ابتداء كال

 .٤/٢٢٦، وشرح المفصل ٣/١٢الكتاب 

إن وقعت (إذن) متوسطة، معتِمًدا ما بعدها على ما قبلها، أو كان الفعل فعل حال غیر مستقبل،  )٣(

نحو من قال: (أنا أزورك)، (أنا إذن أكرُمك)، فترفع هنا, ألّن الفعل معتمد على المبتدأ الذي هو (أنا)، 

لك لو قلت: (إن تكرْمني إذن أكرْمك)، فتجزم ألّن الفعل بعد (إذن) معتمد على حرف الشرط، وٕانما وكذ

ُألغیْت في هذه األحوال؛ ألن ما بعد (إذن) معتمد على ما قبلها، وما قبلها محتاج إلى ما بعدها، وهي ال 

بلها، وكانت مّما قد ُیْلَغى في حال، تعمل إال مبتدأة، وال یصح أن تُقدَّر مبتدأة العتماد ما بعدها على ما ق

 .٤/٢٢٦، وشرح المفصل ٣/١٣فُألغیت هنا، ینظر: الكتاب 

 في (ب): (فإن). )٤(

 هذا المثال خطأ، والصواب (إذن واهللا أكرمك). )٥(

  في (أ): (یشرط). )٦(

 



١٩٠ 
 

فإن تقدمها فعل من أفعال  ،أحدها: أن ال یتقدمها فعل من أفعال الیقین أو من أفعال الشك

، ، وال یجوز نصبه)یقوم(برفع  ،)دٌ یْ زَ  ومُ قُ یَ  نْ َأ تُ مْ لِ عَ (نحو:  ،الیقین وجب رفع الفعل بعدها

 (١)ها ناصبةال على أنَّ مفاإلع ،وٕاهمالها إعمالها تقدمها فعل من أفعال الشك جاز نْ ا إِ وأمَّ 

على  اءها مخففة من الثقلیة، واتفق القرَّ على أنَّ  ، واإلهمالوهو األرجح للفعل مصدریة

 ،]٢لعنكبوت: [سورة اM q r  s t u v w x  L  :اإلعمال في قراءة قوله تعالى

  .اهللا أعلمو 

  [من الرجز] :(٢)قال بعض النحویین

  حْ جَ رَ  ِب صْ والنَّ  نِّ الظَّ  دَ عْ بَ  انِ هَ جْ وَ           حْ صَ وَ ا مً لْ عِ  يلِ تَ  مْ لَ  امَ  نْ َأبِ  بْ صِ انْ وَ 

  تنبیه

 )ال(م الجر وفیجب إظهارها بین ال ،(٣)تنصب الفعل مضمرة ومظهرة )نْ إِ ( نَّ قد سبق َأ

   .]٢٩ :اآلیة ،سورة الحدید[ M ́ µ     ¶ ̧ L: كقوله تعالى ،(٤)النافیة

   M½ ¾ ¿ À: كقوله تعالى ،(٥)المنفیة )كان(قعت بعد ویجب إضمارها إذا و 

Á ÃÂL ]٣٣ :اآلیة ،سورة األنفال[.  

  

                                                             

 في (ب): (الناصبة). )١(

 .٢٧البیت في: التحفة الوسیمة شرح على الدرة الیتیمة  )٢(

 في (ب): (مظهرة ومضمرة). )٣(

، وتوضیح المقاصد ٣/١٥٣٨، وشرح الكافیة الشافیة ٤/٢٣ ، البن مالك: شرح التسهیلینظر) ٤(

 .٣/٤٢٨، وحاشیة الصبان ٤/٨، وشرح ابن عقیل ٣/١٢٤٢والمسالك 

، واللمحة في ١٥٣٩، ٣/١٥٣٨، وشرح الكافیة الشافیة ٢٣، ٤/٢٢ ، البن مالكشرح التسهیل) ینظر: ٥(

، وشرح التصریح على التوضیح ٣/١٢٤٣، وتوضیح المقاصد والمسالك ٨٤٤، ٢/٨٤٣في شرح الملحة 

٣٧٢، ٢/٣٧١.  

  

 



١٩١ 
 

شئت؛  نْ وإِ  ،)مَ لَّ عَ تَ ِألَ  تُ ئْ جِ (تقول:  ،(١)إذا لم تقع بعده ال النافیةویجوز إظهارها بعد الم الجر 

   واهللا أعلم. .)مَ لَّ عَ تَ َأ نْ ِألَ (

  فائدة

 ،)كَ مَ رِ كْ أُ فَ  ينِ رْ زُ (: نحو ،(٢)ا لألمرالواقعة جوابً الفاء تنصب الفعل مضمرة بعد  )نْ َأ( نَّ اعلم َأ

أو  .]٨١ :اآلیة سورة طه،[ MW X Y Z [ ]\Lكقوله تعالى:  ،أو النهي

، ونحو: ]٥ :اآلیة ،سورة األعراف[ M> ? @ A B C  L  االستفهام. كقوله تعالى:

ا نَّ مِ  ونُ دْ  تَ َال َأ( كقولك: ،أو العرض )،؟هورَ زُ َأفَ  دٌ یْ زَ  اءْ جَ  لْ هَ ( ،]٧٧[)؟كَ مَ رِ كْ نُ ا فَ نَ یْ تِ أْ ى تَ تَ مَ (

 نساء،سورة ال[ M± ² ³ ́L :كقوله تعالى ،أو التمني ،)ارَ یْ خَ  كَ نْ مِ  بَ یْ صِ نُ فَ 

  .]٣٦ :اآلیة ،سورة فاطر[ M { | } ~L: كقوله تعالى ،(٣)نفيال أو .]٧٣ :اآلیة

                                                             

، وتوضیح المقاصد والمسالك ٢٣٣، وتسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ٦، ٣/٥ینظر: الكتاب  )١(

، ٢/٤٠٣، وهمع الهوامع ٤/٨وشرح ابن عقیل  ،٦٦الندى وبل الصدى  ، شرح قطر١٢٤٣ -٣/١٢٤٢

 .٣/٤٢٦وحاشیة الصبان 

  من سائر الحروف: ألمرین: بالتقدیر(أن) أولى ) ٢(

) المشّددة، فوجب أن یكون المضمر (أْن) لقّوتها  أحدهما: إنَّ (أْن) هي األصل في العمل؛ لَشَبهها بـ(َأنَّ

  علیها یلزم موضًعا واحًدا، وال یتصّرف.في بابها، وأن یكون ما ُحمل 

والثاني: أنَّ لها من القّوة والتصرف ما لیس لغیرها، أال ترى أّن (أْن) یلیها الماضي والمستقبل بخالف 

أخواتها، فإّنها ال یلیها إالَّ المستقبل؟ فلّما كان لها من التصّرف ما ُذكر، ُجعلت لها مزّیة على أخواتها 

 .٤/٢٣١رح المفصل باإلضمار. ینظر: ش

ال بدَّ من اإلشارة إلى أّن النصب في جواب النفي لیس على اإلطالق، إذ اشترط النحویون أن یكون  )٣(

نفًیا خالًصا من نیَّة اإلثبات، كما مّثل الشیخ، فإن لم یكن كذلك وجب الرفع كقولك: (ما تأتنا إال نكرُمك 

و(وما تأتینا   ]،٣٦ – ٣٥: ، اآلیةلمرسالت[ سورة اMv u t s r q p o n  L  فتحدثُنا)، و

، والتعلیقة ٣/٢٢٣، وشرح كتاب سیبویه ٣/٣٠إال فتحدثُنا)، و(ما تزال تأتینا فتحدثُنا). ینظر: الكتاب 

، وهمع ٤/١٢، وشرح ابن عقیل ١/٣٩٣، وشرح شذور الذهب، البن هشام ٢/١٥٢على كتاب سیبویه 

  .٢/٣٨٩الهوامع 

 



١٩٢ 
 

 ،التمني، واالستفهام وكذا في، )كَ مْ رِ كْ ي أُ نِ رْ زُ ( نحو: ،(١)حذفت الفاء وجب جزم الفعل فإنْ 

 (٢)نْ إِ  )نْ أ( ، وكذا تنصبه)أكرمه(برفع  ،)همُ رِ كْ أُ  دٌ یْ زَ  اءَ ا جَ مَ (: نحو ،غیر النفي ،الدعاءو 

   ،)كَ مَ رِ كْ وأُ  ينِ رْ زُ ( نحو: ،(٣)في جواب األمر أو النهي ،مع :بمعنى )واو(وقعت بعد 

  (٤)هلَ ثْ مِ  يَ تِ أْ وتَ  قٍ لُ خُ  نْ عَ  هَ نْ  تَ َال 

                                                             

  سقوط الفاء، ففي جازمه أقوال:إذا جزم الفعل بعد  )١(

ونسبه  ابن مالكلفظ الطلب معنى حرف الشرط فجزم، وٕالیه ذهب ابن خروف، واختاره  تضمیناألول: 

  الخلیل وسیبویه. ىإل

األمر والنهي وباقیها عن الشرط؛ أي: حذفت جملة الشرط وأنیبت هذه في العمل منابها  نیابةوالثاني: 

  لفارسي وابن عصفور. فجزمت، وهو مذهب السیرافي وا

  علیه الطلب، وٕالیه ذهب أكثر المتأخرین. الجزم بشرط مقدر دلّ  والثالث: أنَّ 

ا، وهو ضعیف، وال یطرد خیرً  صبْ لتُ ، أي: ا)ُتِصْب خیرً  الجزم بالم مقدرة، فإذا قال: (أال تنزلُ  والرابع: أنَّ 

 .١٢٥٧ - ٣/١٢٥٦إال بتجوز وتكلف. ینظر: توضیح المقاصد والمسالك 

 في (ب): (إذا). )٢(

لم یقتصر النصب بعد هذه الواو على المواضع التي ذكرها الشیخ، وهي في جواب األمر والنهي،  )٣(

  وٕانما ورد في جواب النَّفي الخالص من نیَّة اإلثبات كقول الحطیئة:

  َأَلْم َأُك َجاَرُكم وَیُكوَن َبْیِني          وَبْیَنُكم الَمَودَُّة واإلَخاءُ 

: ، اآلیةل عمران[سورة آM4 3 2 1 0 / . - L النصب أیًضا قوله تعالى:  ومن

١٤٢[  

يَء وقولك: (َأْنَت تَأِتیِني وُتْكِرَمني)، و(َأَنا َأُزوُرَك َوُأْعِطَیَك)، و(َلْم آِتَك وُأْكِرَمَك)، و(َهْل َیْذَهُب زیٌد َوَیجِ 

، وشرح كتاب سیبویه ٢/١٥٥النحو  ، واألصول في٢/٢٥، والمقتضب ٣/٤٣َعْمُرو). ینظر: الكتاب 

٣/٢٣٦. 
  صدر بیت عجزه: [من الكامل] )٤(

  یمُ لَت َعظِ عَ اٌر َعلیَك ِإذا فَ عَ 

  .٢/٢٦٠، والمستقصي في أمثال العرب ٩٥وهو منسوب إلى: المتوكل الكناني في: الجمل في النحو 

، والمؤتلف والمختلف ٧/٨٧ ،٢/٢٢٩: العقد الفرید ، وورد في٢٨٤دیوانه  ونسب إلى: المتوكل اللیثي في

، ٩٨، ومنتهى الطلب ١/٢٨٥، والتذكرة الحمدونیة ٩٣، وفصل المقال ٢/٣٨، وجمهرة المثال ٤١٠

  .١٤٦، ولباب اآلداب، للثعالبي ٢/١٥والحماسة البصریة 

  



١٩٣ 
 

كقول  ،إلى أنْ  :فالتي بمعنى ،(١))إال أنْ (أو  ،)إلى أنْ ( :إذا كانت بمعنى )أو(وبعد 

  [من الطویل]   :(٢)الشاعر

ْعَب َأْو ُأْدِرَك الُمَنى   َفَما اْنَقاَدِت اآلَماُل ِإالَّ ِلَصاِبرِ           َألْسَتْسِهَلنَّ الصَّ

  

                                                                                                                                                                                              

، والبدیع في علم العربیة ١٢١، والرد على النحاة ٣/٢٣٥ونسب إلى: األخطل في: شرح كتاب سیبویه 

، ٤/٣٦، وشرح التسهیل، البن مالك ٤/٢٣٦، وشرح المفصل ٣/٢٦٢والمثل السائر ت الحوفي  ،١/٦٠٤

  ، ولیس في دیوانه.٣٠٧، والصبح المنبي ٢/٣٤٠وصبح األعشى 

(عظظ)، وشرح شذور  ٧/٤٤٧: لسان العرب ، وورد في٤٠٤دیوانه  ونسب إلى: أبي األسود الدؤلي في

 ٢٠/٢٣٧، وتاج العروس ٨/٥٦٧، وخزانة األدب ٨٩األزهار ، وحدائق ١/٣٠٩الذهب، البن هشام 

  (عظظ).

  ، ولیس في دیوانه.٢٩، وفرحة األدیب ٢/١٧٨ونسب إلى: حسان في: شرح أبیات سیبویه 

، وحروف ٢/١٥٤، واألصول في النحو ٢/٢٦، والمقتضب ٢/٢٤وورد بال نسبة في: عیون األخبار 

، واللمع في ٢٢٧(الواو)، ومفید العلوم ومبید الهموم  ١٥/٤٨٤، وتهذیب اللغة ١/٣٨المعاني والصفات 

، ٢٤٧، وفقه اللغة ٣٧٨(عظظ)، وشرح دیوان الحماسة، لألصفهاني  ٣/١١٧٤، والصحاح ١٢٩العربیة 

، والفلك الدائر على المثل السائر ٢/٤١، واللباب ١١/٧٣٢، وشمس العلوم ٢/٢١٣ومجمع األمثال 

، ٢/٨٣٧، واللمحة في شرح الملحة ١/٤٨٥، وشرح ابن الناظم ٣/١٥٤٧، وشرح الكافیة الشافیة ٤/١٦٩

، ٥/١٤٠، وٕاكمال تهذیب الكمال ٤٧٢، ومغني اللبیب ٤/١٦٧٨، وارتشاف الضرب ٢/١٨والكناش 

، ٢(الواو)، وبلوغ األمل في فن الزجل  ١/١٣٥٥، والقاموس المحیط ١/٤٥٧وعروس األفراح 

 .٢٧والمستطرف 

، واللمحة في شرح الملحة ٣/١٥٥٨، وشرح الكافیة الشافیة ٤/٢٢ البن مالك، شرح التسهیل) ینظر: ١(

 - ٢/٣٧٢، وشرح التصریح على التوضیح ٣/١٢٤٢، وتوضیح المقاصد والمسالك ٨٤٠ -٢/٨٣٨

٣٧٣. 

  في (ب): (القائل). )٢(

ح ، اللمحة في شر ٥/٩٣، شرح الكافیة الشافیة ٤/٢٥البیت بال نسبة في: شرح التسهیل، البن مالك 

، همع ٤/٨، شرح ابن عقیل ١/٧، ١/٦٩، شرح قطر الندى ١/٣٨٥، شرح شذور الذهب ٢/٨٣٩الملحة 

  .٢/٣٨٤الهوامع 

  

 



١٩٤ 
 

  [من الوافر]    :(١)كقوله ،)إال أنْ ( :والتي بمعنى

  اَكَسْرُت ُكُعوَبَها، َأو َتْسَتِقیمُ           َوُكْنُت ِإذا َغَمْزُت َقَناَة َقْومٍ 

              .واهللا أعلم .(٢))دَ لَ البَ  َأْدُخلَ  ىتَّ حَ  ]٧٨[نَّ رَ یْ سِ ألََ (: كقولك ،)ىحتَّ (بعد  إضمارهاوكذا یجب 

  في عوامل الجزم :واألربعون القول السادس

  قسمین:  وهي تنقسم إلى

   :(٣)أحرف ، وهي أربعةا واحدً منها ما یجزم فعًال 

   .]٣ :اآلیة ،سورة اإلخالص[ L, + * ( Mكقوله تعالى:  ،(٤))مْ لَ (: أحدها

                                                             

، وفیه روایة (َتْسَتِقیْم)، وورد البیت له في: الكتاب لسیبویه ١٠١في: شعره  ) البیت لزیاد األعجم١(

، ٣/٧٨، أمالي ابن الشجري ١/٤٩، المحكم والمحیط األعظم ٢/٦٩٥، طبقات فحول الشعراء ٣/٤٨

 .٤/٢٥شرح التسهیل، البن مالك 

  لـ(حتى) في النصب معنیان: )٢(

)، والمراد بالغایة أن یكون ما قبلها من الفعل متصًال بها حتى یقع أحدهما: أن تكون غایة بمعنى (إلى أنْ 

جمیًعا، قد وقعا، كأنك  الفعل الذي بعدها في منتهاه، كقولك: (سرُت حتى أدخَلها)، فیكون السیر والدخول

  قلت: (سرُت إلى دخولها)؛ فالدخول غایة لسیرك، والسیر هو الذي یؤّدي إلى الدخول.

)، فیكون الفعل األّول في زمان، والثاني في زمان آخر غیر متصل باألّول، 
ْ
الثاني: أن تكون بمعنى (َكي

ي یأمر لي بشيء، وكذلك: (أسلمُت وذلك نحو قولك: (كّلمُته حتى یأمَر لي بشيء)، والمراد: كلمته ك

شرح ، ٤/٢٣٢شرح المفصل و  ،٢/١٥١، واألصول في النحو ٦، ٣/٥الكتاب  حتى أدخَل الجّنة). ینظر:

، واللمحة في شرح الملحة ١٥٤٣ - ٣/١٥٤٢، وشرح الكافیة الشافیة ٢٤ -٤/٢٣ ، البن مالكالتسهیل

 - ٢/٣٧٣التصریح على التوضیح ، وشرح ٣/١٢٤٢، وتوضیح المقاصد والمسالك ٨٤٣ -٢/٨٤١

٣٧٥. 

، وشرح شذور ٢٠٠ - ١٩٨، وعلل النحو ٢/١٥٧، واألصول في النحو ٩ -٣/٨ینظر: الكتاب  )٣(

 .٢/٣٩٣، وشرح التصریح على التوضیح ٥٩٣ -٢/٥٩١الذهب، للجوجري 

(َلْم یقْم زیٌد َلْم) تدخُل على األفعال المضارعة، واللفظ لفظ المضارع والمعنى معنى الماضي، تقول: ) (٤(

، وملحة ١٩٨، وعلل النحو ٢/١٥٧، واألصول في النحو ٣/٨الكتاب أمِس), و(َلْم یقُعْد خالٌد). ینظر: 
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سورة آل [ M - . / 0 1 2 3 4  L كقوله تعالى: ،(١))المَّ (والثاني: 

   .]٨ :اآلیة ،سورة ص[ M u v w x L. ]١٤٢ :اآلیة ،عمران

 ،سورة طه[ M W X Y Z [ ]\ L  :كقوله تعالى ،ناهیة يءوتج ،(٢))َال (والثالث: 

 :اآلیة ،بقرةسورة ال[ M ¶ ̧ ¹ º  » ¼ ¾½ Lوللدعاء، كقوله تعالى:  .]٨١ :اآلیة

٢٨٦[ .  

، لطالق[سورة ا M F G H  I KJ L: كقوله تعالى ،(٣)لألمر يء، وتج)مالالَّ (: والرابع

 ].٧٧: ، األیةلزخرف[سورة ا M 9  8 7 6;:L  كقوله تعالى: ،وللدعاء]. ٧: األیة

  .ا واحدً فهذه األحرف التي تجزم فعًال 

                                                                                                                                                                                              

، وشرح شذور ٢/٨٤٩، واللمحة في شرح الملحة ٤/٢٦٣البن یعیش  ،، وشرح المفصل٨٠اإلعراب 

 .٣٩٦ -٢/٣٩٥، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٥٩١للجوجري  ،الذهب

ا) لم ضُ  )١( (ما) ونحوها، أال ترى أنك  )لو(مت إلیها (َما) وبنیْت معها فغّیرت حالها كما غیرت (َلمَّ

ا یفعلْ (، یقول القائل: )قد َفعلَ ( :وال یتبعها شيء، وال تقول ذلك في (َلْم)، وجواب (لّما) )لّما(تقول:  ، )لمَّ

یره، وتقول: (لما جئَت جئُت)، فیصیر ظرًفا. , ویقول أیًضا لألمر الذي قد وقع لوقوع غ)قد فَعلَ (فیقول: 

البن یعیش  ،، وشرح المفصل٨٠، وملحة اإلعراب ١٩٩، وعلل النحو ٢/١٥٧ینظر: األصول في النحو 

 - ٢/٥٩١للجوجري  ،، وشرح شذور الذهب٨٥٥ - ٢/٨٥٠، واللمحة في شرح الملحة ٢٦٤ -٤/٢٦٣

 .٣٩٦ -٢/٣٩٥، وشرح التصریح على التوضیح ٥٩٥

في النهي، نحو قولك: (ال تقْم وال تقعْد), ولفظ الدعاء لفظ النهي كما كان كلفظ األمر تقول: (ال  (ال)) ٢(

في النهي بمعنى واحد؛ ألنَّك إنَّما  )ال(اهللا غیَرك)، و ، و(ال یبعدِ )اُهللا جدَّك اُهللا یدَك)، و(ال یتعسِ  یقطعِ 

قلت: (ُقْم)؛ إنَّما تأمره بأن یكون منه قیام, فإذا  تأمره أن یكون ذلك الشيء الموجب منفًیا, أال ترى أنك إذا

نهیت فقلت: (ال َتقم) فقد أردت منه نفي ذلك, فكما أنَّ األمر یراد به اإلیجاب فكذلك النهي یراد به النفي. 

البن یعیش  ،، وشرح المفصل٨٠، وملحة اإلعراب ١٩٨، وعلل النحو ٢/١٥٧ینظر: األصول في النحو 

، وشرح التصریح ٢/٥٩٤للجوجري  ،، وشرح شذور الذهب٢/٨٥٨شرح الملحة  ، واللمحة في٤/٢٦٣

 .٢/٣٩٣على التوضیح 

الم) األمر، نحو قولك: (لیقْم زیٌد)، و(لیقعْد عمٌرو)، و(لتقْم یا فالُن)، تأمر بها المخاطب كما تأمر ) (٣(

  الغائب.
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   :فالحرفان فهي ثمانیة أسماء وحرفان. ،(١)ا التي تجزم فعلینوأمَّ  

   .)مْ قُ َأ مْ قُ تَ  نْ إِ (: نحو ،النونة وٕاسكان بكسر الهمز  ،(٢))نْ إِ (

       [من الطویل] :(١)كقول الشاعر ،(٣))امَ  ذْ إِ (و

                                                                                                                                                                                              

  

إذا أعملوها مضمرة. قال متمم  )أنْ (تعمل مضمرة، كأنَّهم شبهوها بفهذه الالم في الشِّعر یجوز حذف و 

  بن نویرة: [من الطویل] 

  َلِك الویُل ُحرَّ الوْجِه أو َیْبِك َمن َبَكى               على ِمْثِل َأْصَحاِب الَبعوضة فاْخُمِشي 

، وملحة ١٩٩، ١٩٨، وعلل النحو ٢/١٥٧، واألصول في النحو ٩، ٣/٨أراد: لیبك. ینظر: الكتاب 

 -٢/٨٥٥، واللمحة في شرح الملحة ٥/١٤٤، ٢٦٤، ٤/٢٦٣ح المفصل البن یعیش ، وشر ٨٠اإلعراب 

، والبیت في: مالك ٢/٣٩٥، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٥٩٣، وشرح شذور الذهب للجوجري ٨٥٨

 ، وفیه روایة (لیبِك)، وال شاهد فیه.٨٤ومتمم ابنا نویرة الیربوعي 

  دوات الّشرط، واختلفوا في جازم الجواب على عّدة أقوال:اّتفق العلماء على أّن الّشرط مجزوم بأ )١(

القول األول: أن أدوات الشرط هي الجازمة له؛ وهو مذهب المحققین من البصریین، وعزاه الّسیرافي إلى 

  سیبویه.

  القول الثاني: أنه مجزوم بفعل الشرط؛ وهو مذهب األخفش، واختاره ابن مالك في التسهیل.و 

  ه مجزوم باألداة وفعل الشرط مًعا؛ وُنسب إلى سیبویه، والخلیل، واألخفش، والمبّرد.القول الثالث: أنّ و 

  القول الرابع: أنه مجزوم على الجوار؛ وهو مذهب الكوفیین.و 

القول الخامس: أن الشرط والجزاء مبنیان لعدم وقوعهما موقع االسم، ولعدم وقوعهما مشتركین ثم و 

، والمقتضب ٣/٦٣ینظر: الكتاب  علیهما؛ وهو مذهب المازني. مختّصین، ولعدم دخول الم االبتداء

، وشرح المفصل، البن یعیش ٢/٤٩٣، واإلنصاف في مسائل الخالف ١٤٠، واإلیضاح للزجاجي ٢/٤٩

، وشرح التصریح ١٨٧٧، وارتشاف الضرب ٢/٨٦٥، وحاشیة اللمحة في شرح الملحة ١٠٨، ٥/١٠٧

 .٢/٤٠٠على التوضیح 

 ،١٣٣، واللمع في العربیة ٢/١٥٨یقال لها: أمُّ الجزاء، ینظر: األصول في النحو إن) الخفیفة, و ) (٢(

، واللمحة في شرح الملحة ١٠٦ -٥/١٠٥، ٤/٢٦٤البن یعیش  ،، وشرح المفصل١٩٨وعلل النحو 

 .٢/٣٩٩، وشرح التصریح على التوضیح ٨٦٦ -٢/٨٦٥

، واللمحة في ٥/١٠٥، ٢٧٣ -٤/٢٧١، وشرح المفصل البن یعیش ١٣٣ینظر: اللمع في العربیة  )٣(

 .٢/٣٩٩، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٨٧٢شرح الملحة 
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  ]٧٩[ِبِه ُتْلِف َمْن ِإیَّاُه تَْأُمُر آِتَیا          ِإْذ َما تَْأِت َما َأْنَت آِمرٌ َوإِنََّك 

   :ا األسماء فهيوأمّ 

   .)هُ عَ مَ  مْ قُ َأ مْ قُ یَ  نْ مَ (نحو:  ،بفتح فسكون ،(٢))نْ مَ (

   .]١٩٧ :اآلیة ،سورة البقرة[ M 2 3 4 5 6 87 L كقوله تعالى: ،(٣) )امَ (و

   .]١١٠ :اآلیة ،اإلسراءسورة [  M a b c d e gf L :كقوله تعالى ،(٤))يْ َأ(و

سورة [ M : ; < = > ? @ A B C D ELكقوله تعالى:  ،(٥))امَ هْ مَ (و

   .]١٣٢ :اآلیة ،األعراف

  [من الخفیف]  :(٧)رالشاع كقول ،(٦) )امَ ثُ یْ حَ (و

                                                                                                                                                                                              

، وشرح ابن عقیل ١/٨٩، وشرح قطر الندى ٢/٨٧٩البیت بال نسبة في: اللمحة في شرح الملحة  )١(

 .١/٤٩، وشرح األزهریة ٤/٢٩

، ٤/٢٦٦، وشرح المفصل، البن یعیش ١٣٣وضع للداللة على من یعقل، ینظر: اللمع في العربیة  )٢(

 .٢/٣٩٩، وشرح التصریح على التوضیح ٨٦٩ -٢/٨٦٦واللمحة في شرح الملحة 

، وشرح المفصل، البن یعیش ١٣٣وضع للداللة على من ال یعقل، ینظر: اللمع في العربیة  )٣(

 .٢/٣٩٩، وشرح التصریح على التوضیح ٨٦٩ -٢/٨٦٦، واللمحة في شرح الملحة ٤/٢٦٦

) إلى أيِّ شيء أضفتها كانت منه، إن أضفتها إلى الزمان فهي زمان, وٕان أضفتها إلى المكان  )٤( فـ(أيُّ

، واللمحة في شرح ٤/٢٦٩البن یعیش  ،، وشرح المفصل٢/١٥٩ن. ینظر: األصول في النحو فهي مكا

 .٨٦٩ - ٢/٨٦٦الملحة 

َمْهَما) قال الخلیل: هي (َما) أدخلت معها (ما) لغًوا وأبدلوا األلف هاء. قال سیبویه: ویجوز أن تكون ) (٥(

، ٤/٢٦٦وشرح المفصل، البن یعیش  ،٢/١٥٩كـ(ِإْذ) ُضّمْت إلیها (َما). ینظر: األصول في النحو 

 .٢/٣٩٩، وشرح التصریح على التوضیح ٨٧٢ -٢/٨٦٦واللمحة في شرح الملحة 

، واللمحة في شرح ٥/١٠٥، ٤/٢٧١، وشرح المفصل، البن یعیش ١٣٣ینظر: اللمع في العربیة  )٦(

 .٢/٨٧٨الملحة 

، وشرح ابن ٤/٧٢هیل، البن مالك ، وشرح التس١/٢٣١البیت بال نسبة في: الكامل في اللغة واألدب  )٧(

، وشرح قطر ١/٤٣٧، وشرح شذور الذهب، البن هشام ٢/٨٧٨، واللمحة في شرح الملحة ١/٤٩٥الناظم 

، إرشاد السالك إلى حل ألفیة ابن ١/١٧٨، ومغني اللبیب عن كتب األعاریب ١/٨٩الندى وبل الصدى 
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  َغاِبِر اَألْزَمانِ َنَجاًحا ِفي           َحیثَُما َتْسَتِقْم ُیَقدِّْر َلَك اهللاُ 

   [من الطویل]  :(٢)كقول القائل ،(١) )ىنَّ َأ(و

، أنَّى تَأْ    ا ال ُیحاِولُ ا ُیَرضیُكمَ غیَر مَ  اخً َأ          اانَي تَأِتیَ یَ تِ َخلیَليَّ

  [من الطویل]                                                          :(٤)كقول القائل ،(٣) )ىتَ مَ (و

                                                                                                                                                                                              

، وشرح ٤/١٩١٥، والمقاصد النحویة ٩/٤٣٢٧، وتمهید القواعد ٤/٣٠، وشرح ابن عقیل ٢/٧٩٨مالك 

 (حیث).  ٥/٢٢٨، وتاج العروس ٧/٢٠، وخزانة األدب ١/٣٩١شواهد المغني، للسیوطي 

، واللمحة في شرح الملحة ٤/٢٦٩البن یعیش  ،، وشرح المفصل١٣٣ینظر: اللمع في العربیة  )١(

 .٢/٣٩٩، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٨٧٧

شرح الكافیة ، و ١/٤٩٥وشرح ابن الناظم  ،٤/٧٠البن مالك  ،التسهیل ) البیت بال نسبة في: شرح٢(

شرح ابن عقیل و  ،٢/٧٩٩وٕارشاد السالك  ،٤٣٧شرح شذور الذهب البن هشام و ، ١٥٨٢/ ٣الشافیة 

 .٤/١٩١٦، والمقاصد النحویة ٩/٤٣٢٤، وتمهید القواعد ٤/٣١

، واللمحة في شرح ٢٧١ -٤/٢٧٠وشرح المفصل، البن یعیش  ،١٣٣) ینظر: اللمع في العربیة ٣(

 .٢/٣٩٩، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٨٧٧الملحة 

  في (ب): (كقوله). )٤(

، وٕاصالح ٣/٨٦(عشو)، والكتاب  ٢/١٨٧، وورد البیت له في: العین ٨١البیت للحطیئة في: دیوانه 

ب الحدیث، البن ، وغری٥/٧٣، والحیوان ٢/٢١، والبیان والتبیین ٢٩٧، والبرصان والعرجان ١٤٨المنطق 

، ٦/١٢٠، والعقد الفرید ١٨١، والزهرة ٤٧، وقواعد الشعر ١٢٤، والتعازي والمراثي ٢/٥٥٦قتیبة 

، وشرح كتاب ٢٩٤، وتصحیح الفصیح وشرحه ٢٥، ونقد الشعر ٨١والمقصور والممدود، البن والد 

، ١٤ألصفهاني (عشا)، والواضح في مشكالت شعر المتنبي، ل ٣/٣٧، وتهذیب اللغة ٣/٣٨٥سیبویه 

(عشو)، واألوائل،  ٤/٣٢٢(عشو)، ومقاییس اللغة  ٦/٢٤٢٨، والصحاح ٢/٧٧وشرح أبیات سیبویه 

، وثمار القلوب في المضاف والمنسوب ٥٣٧، واألزمنة واألمكنة ١/٤٣، ودیوان المعاني ٤١للعسكري 

, ١/٣٤٥, وسمط الآللي ٢/٢٨٦, والمحكم والمحیط ٤/٩٧٨, وزهر اآلداب وثمر األلباب ٥٧٥

(عشو), والمفصل في صنعة اإلعراب  ٣/٥٣٩, واإلبانة في اللغة العربیة ١/٦٢١ومحاضرات األدباء 

, والتذكرة ٣/٩, ومختارات شعراء العرب، البن الشجري ١/١٥٨, وربیع األبرار ونصوص األخیار١/٣٣٥

, ٣٢٠لواضحة (عشا), وغرر الخصائص ا ١٥/٥٧, وشمس العلوم ١٣٥, والحور العین ٤/١٣الحمدونیة 

, وشرح شواهد المغني، ١/٤٦, والمقاصد النحویة ٣/١٨٧, ونهایة األرب ٢/٨٧٧واللمحة في شرح الملحة 

  .١/٣٠٤للسیوطي 
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  دِ قِ وْ مَ  رِ یْ ا خَ هَ دَ نْ عِ  ارٍ نَ  رَ یْ خَ  دْ جِ تَ           هِ ارِ نَ  ءِ وْ ى ضَ لَ إِ  وْ شُ عْ تَ  هِ تِ أْ تَ  ىتَ مَ 

   .]٧٨ :اآلیة ،سورة النساء[ M ¬ ® ̄ ° L: كقوله تعالى ،(١) )امَ نَ یْ َأ(و 

 ،االجملة األولى تسمى شرطً  (٢)وهي :امأحده :ا البد لها من جملتینفهذه األدوات كلی� 

 اهما ماضیً أو أحد ،أو مضارعین أن یكون الفعالن ماضیین (٣)دَّ بُ  ، والاجوابً  :الثانیةو 

  . (٤)ا أو العكسمضارعً  ]٨٠[والثاني

لثانیة فتكون ، وأما ان تكون فعلیة فعلها ماض أو مضارعالجملة األولى یشترط فیها أ ثم إنَّ 

 ا فال بد لها من رابطفإذا كانت كذلك أو كان الفعل أمرً  ،، وقد تكون اسمیةوهو الغالب فعلیة

   .(٥)وهو الفاء

                                                                                                                                                                                              

، وغریب الحدیث، البراهیم الحربي ٦٨١قفیة في اللغة ، والت١/١٦٦وبال نسبة في: الجمل في النحو 

(حشا)، وأمالي  ٤/٧٥(شعو)، ومعجم دیوان األرب  ٢/٨٧١، وجمهرة اللغة ٢/٦٥، والمقتضب ٢/٥٧٦

، والبدیع في علم العربیة ٢٩١(عشا)، والبدیع في نقد الشعر  ٢/٤٥٦، والمجموع المغیث ١/١١٦القالي 

، وخزانة ٨/٤٢٤٦، وتمهید القواعد ٤/٢٧، وشرح ابن عقیل ٣/١٦٠٨، وشرح الكافیة الشافیة ١/٦٤٣

 . ٥/٢١٠األدب 

، واللمحة في ٢٧٠ - ٤/٢٦٩البن یعیش  ،، وشرح المفصل١٣٤ - ١٣٣) ینظر: اللمع في العربیة ١(

 .٢/٣٩٩، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٨٧٩شرح الملحة 

 ) في (ب): (هي).٢(

 (إما).بزیادة  في (ب) )٣(

  ]٨: ، اآلیةإلسراء[سورة اL  & ' )(M  نا ماضیین، كقوله تعالى:أن یكو  )٤(

، بقرة[سورة الMYX  W V U  T S R Q P O  L وأن یكونا مضارعین، كقوله تعالى: 

  ]٢٨٤: اآلیة

  كقول الشاعر: ،وأن یكون الشرط مضارًعا، والجواب ماضًیا

  َمْألُتُم َأْنُفَس اَألْعَداِء ِإْرَهاَباِإْن َتْصِرُموَنا َوَصْلَناُكْم َوإِْن َتِصُلوا          

M O N M L K J I    H G   ، كقوله تعالىوأن یكون الشرط ماضًیا والجواب مضارًعا

P L٤/٣٣، وشرح ابن عقیل ٨٧٤ -٢/٨٧٣ینظر: اللمحة في شرح الملحة. ]١٥: ، اآلیةود[سورة ه. 

أمًرا،  حّد جملة الجواب التي تقترن بالفاء هو: كل جملة ال تصلح أن تكون فعًال للشرط، كأْن تكون )٥(

أو نهًیا، أو ماضًیا صریًحا، أو مبتدأ وخبًرا، فال بدَّ من الفاء، كقولك: (إْن َأتَاَك زیٌد َفَأْكِرْمه)، و(إْن َضَرَبَك 



٢٠٠ 
 

 ،)نْ إِ ( بشرط أن تكون األداة ،(١)ض عنها إذا الفجائیة، ویعوَّ وقد تحذف من الجملة االسمیة

واهللا . ]٣٦ :اآلیة ،سورة الروم[M N O P Q R S T  U V L: كقوله تعالى

  .أعلم

  تنبیه

، )امَ ثُ یْ حَ (فتقول:  ،)ذْ إِ ، وَ ثُ یْ حَ ( :وهي بعدها )ما(یجب زیادة هذه األدوات بعضها  اعلم أنَّ 

ا، ، ومَ نْ مَ ( :وهي وبعضها یمنع .)ىتَ ، ومَ يْ ، وَأنَ یْ ، وَأنْ إِ ( :وهي وبعضها یجوز ،(٢) )امَ  ذْ إِ (و

  واهللا أعلم. .)امَ هْ ومَ 

  تكملة للفائدة

   :(٣)فنذكر بعض الحروف

   نَّ لَ عَ فْ ألََ  واهللاِ (نحو:  ،ا للقسمابً ، وتأتي جو )مٌ ائِ قَ  دٌ یْ زَ لَ (نحو:  ،تأتي لالبتداء (٤))الالم( م أنَّ اعل

                                                                                                                                                                                              

ٌم). ینظر: شرح المفصل َفَقد َأْكَرْمُتَك َأْمِس)، و(إْن ِجْئَتِني َفَأْنَت ُمكَ َفَال َتْضِرْبه)، و(إْن َأْكَرْمَتِني الیوَم  رَّ

، ٢/٤٠٤، وشرح التصریح على التوضیح ٨٨٥ -٢/٨٨٢واللمحة في شرح الملحة ، ٥/١١١البن یعیش 

٤٠٥. 

فاجأة ال ُیبتدأ بها، ألّن (إذا) الم ؛تقوم مقام الفاء في الجملة االسمّیة (إذا) المفاجأة، كما مثَّل الشیخ )١(

البن  ،ینظر: شرح المفصل وال تقع إال بعد ما هو معّقب بما بعدها، فأشبهت الفاء؛ فجاز أن تقوم مقامها.

 .٢/٤٠٧، وشرح التصریح على التوضیح ٢/٨٨٥، واللمحة في شرح الملحة ٥/١١٢یعیش 

توصل (حیُث) ویقع بعدها مبتدأ،   في الشعر ضرورًة، وهي توصل بالفعل كماال یجازى بها إالَّ  (إذ)،) ٢(

, فإن زدت (ما) على (ما) لم یحسن ةوكّل الحروف واألسماء التي یجازى بها فلك أن تزید علیها (ما) ملغا

 و(ما) الزمة لهما. ینظر: األصول حتى تقول: مهما، فیتغیر, فأمَّا (حیثما)، و(إذ ما) ال یجازى بهما إّال 

 .٤/٢٦٦بن یعیش ال ،، وشرح المفصل٢/١٦٠في النحو 

شرح و  ،٦٧منازل الحروف  كل كلمة ال تدل على معنى في نفسها، لكن في غیرها. ینظر:الحرف:  )٣(

 .٤٤١والحدود في علم النحو  ،٢٠والجنى الداني  ،٤/٤٤٧البن یعیش  ،المفصل

، وقد ذكر ٢١، ومنازل الحروف ٤٠، وحروف المعاني ١٣١- ٣٣تنظر معاني (الالم) في: الالمات  )٤(

، ٢٨٤ -٢٧٥، ومغني اللبیب ١٠٣ - ٩٥، والجنى الداني ٧٤أن الالمات اثنا عشر، واللمع في العربیة 

  .٤٥٦ - ٢/٤٥١وهمع الهوامع 



٢٠١ 
 

 ،)لُ جُ الرَّ  اءَ جَ ( نحو: ،(١)وتأتي للتعریف ،)كَ امِ رَ كْ ِإل  كَ تُ ئْ جِ ( :نحو، ]٨١[وتأتي للتعلیل ،)اذَ كَ 

كقوله تعالى:  ،وللتعدیة ،)سِ رَ للفَ  لُّ الجُ (نحو:  ،ولشبهه ،)دٍ یْ زَ لِ  الُ المَ ( :نحو ،وتأتي للملك

MF G H I J L ]ا دً یْ لزَ (: ونح ،وتأتي زائدة صلة ،]٥ :اآلیة ،مریم سورة

 MF : عالى، كقوله ت(٤)لألمر كما سبق وتأتي ،)(٣)ادً یْ زَ لَ  ارِ ي الدَّ فِ  نَّ إِ ( ونحو: ،)(٢)تُ بْ رَ ضَ 

G H  I KJL (٥)عن أهل النارا حاكیً  كقوله تعالى ،وللدعاء ،]٧: ، األیةلطالق[سورة ا :

M 7 8  9 ;:L ]كقوله تعالى ،لآوللم ،]٧٧ :اآلیة ،سورة الزخرف: M J K 

L NML ]ورٍ مْ عَ لِ  دٍ یْ زَ ا لَ یَ (: نحو ،ولالستغاثة ،]٨ :اآلیة ،سورة القصص(.   

                                                                                                                                                                                              

 

ها همزة قطع، بدلیل أنها همزة همزة أصلیة، وأنَّ ال برمتها، وأنّ  )ل(اأداة التعریف هي  ذهب الخلیل أنَّ م )١(

في همزة الوصل الكسر، وال تفتح أو تضم إال  األصل نَّ مفتوحة، إذ لو كانت همزة وصل لكسرت، أل

ها همزة وصل أتى بها الهمزة زائدة، وأنَّ  وحدها، وأنَّ  )الالم(أداة التعریف هي  ذهب سیبویه أنَّ مو ، لعارض

، وٕارشاد السالك ١/٤٦٠، وتوضیح المقاصد ١/٦٩. ینظر: شرح ابن الناظم بالساكن إلى النطق توصًال 

 .١/٢٥٧، وحاشیة الصبان ١/١٦٥، وشرح األشموني ١/١٧٧، وشرح ابن عقیل ١/١٥٦

 الصواب (ِلَزْیٍد َضَرْبُت) )٢(

مول خبرها، لقد اختّصت (إّن) المكسورة، دون أخواتها، بدخول الم االبتداء على خبرها واسمها ومع )٣(

M Ç Æ فتدخل على االسم إذا فصل بینه وبینها بالّظرف، نحو: (إنَّ في الّداِر لزیًدا)، ومنه قوله تعالى: 

É È L٢٤٣، ١/٢٣١، واألصول في النحو ٢/٣٤٥]. ینظر: المقتضب ٢٤٨: ، اآلیةلبقرة[سورة ا ،

والمفصل في صنعة اإلعراب ، ٤٤٧، وعلل النحو ٣/٣١٩، ٢/٤٦٥، وشرح كتاب سیبویه ٧٧والالمات 

، وشرح ٥٣٦ -٤/٥٣٥، وشرح المفصل، البن یعیش ٥٥٤، ١/٥٤٢، والبدیع في علم العربیة ١/٣٩٢

، ٣/١٢٦٢، وارتشاف الضرب ٢/٩٦، والكناش ٢/٥٦١، واللمحة في شرح الملحة ١/٤٩٠الكافیة الشافیة 

، ومغني اللبیب ١/٣٣٨ك ، وأوضح المسال١/٥٣٢، وتوضیح المقاصد والمسالك ١٣٢والجنى الداني 

، وشرح التصریح على التوضیح ٣١١ - ١/٣١٠، وشرح األشموني ١/٣٧٣، وشرح ابن عقیل ٣٠٥

 .١/٤١٧، وحاشیة الصبان ١/٣١٤

 .١٨٧ینظر: القول السادس واألربعون: في عوامل الجزم  )٤(

  (حاكیا عن أهل النار) ساقطة من (ب). )٥(

 



٢٠٢ 
 

وتأتي  ،)امً ائِ قَ  ْیدٌ زَ  امَ (: ونح ،عند الحجازیین )لیس(ة تعمل عمل نافی فتأتي ،(١))امَ ( اأمَّ 

وتأتي  ،)نسَ حَ  تُ لْ عَ ا فَ مَ نَّ إِ (نحو:  ،مصدریة وتأتي ،)سنحَ  كَ دَ نْ ا عِ مَ نَّ إِ (: نحو ،(٢)موصولة

صلة للكالم، وأكثر ما تزاد بعد  ةوتأتي زائد ؟)،ار� شَ  مْ ا َأرً یْ خَ َأ ؟تَ لْ عَ فَ  امَ (: نحو ،استفهامیة

    ]من الوافر[ :(٣)نحو ،)إذا(

ْجَن اْلَحَواِجَب َواْلُعُیوَنا          ِإَذا َما اْلَغاِنَیاُت َبَرْزَن َیْوًما   ]٨٢[َوَزجَّ

   .، ونحو ذلك(٤)، والكاف، والباءبَّ رُ ، وبعد ، وبعد أدوات الشرط)وأخواتها إنَّ (وتزاد بعد 

                                                             

، وشرح كتاب ١٩٢ - ٤/١٨٨، والمقتضب ٣٢٨ -٣٢٣تنظر معاني (ما) في: الجمل في النحو  )١(

، وشرح ٤٠، ٣٩، واللمع في العربیة ٤٠ -٣٥، ومنازل الحروف ٣٦٢ -٢٥٧، وعلل النحو ٣٢٣سیبویه 

 .٢٥٩ - ١/٢٥٤، وشرح األشموني ١٠٣، وشرح ابن الناظم ٢٦٩ -١/٢٦٧المفصل 

 في (ب): (موصولیة). )٢(

  ، وفیه روایة صدره:٢٦٩قائله: الراعي النمیري في: دیوانه  )٣(

  َوِهزَِّة ِنْسَوٍة ِمن َحيِّ ِصْدٍق          ُیَزِجْجَن ...

، وشرح القصائد ١/٥٢وورد بال نسبة بالروایة التي ذكرها الشیخ في: الزاهر في معاني كلمات الناس  

، ١/١٨٢، والصناعتین: الكتابة والشعر ٣/٤٢٨، ٢/٤٣٤، والخصائص ١/١٤٨السبع الطوال الجاهلیات 

، ١/٢٤٦، وٕایضاح شواهد اإلیضاح ٤٠٩/ ١، وأساس البالغة ١/١٧٣وشرح المعلقات السبع، للزوزني 

، وشرح ٣/٣٥٠، ٢/٢٦٢، وشرح التسهیل، البن مالك ٢/٧١٣، ٢/٤٩٩واإلنصاف في مسائل الخالف 

، ٣/٢٤٢(زجج)، وشرح ابن عقیل  ٢/٢٨٧ ، ولسان العرب٥/١٣٦، ٣/١٢٦٥، ٢/٦٩٨الكافیة الشافیة 

 (زجج). ٦/٩، وتاج العروس ١/٥٠٠وشرح األشموني 

Mk j i h g f e d c b a L  تزاد (ما) بعد إنَّ وأخواتها، كقوله تعالى: )٤(

̄  °M وبعد أدوات الشرط الجازمة، كقوله تعالى:  ]،١١: ، اآلیةلبقرة[سورة ا ® ¬ L سورة]

MÓ Ò  Ñ Ð Ï Î Í L : كقوله تعالى ،أدوات الشرط غیر الجازمة وبعد ،]٧٨: ، اآلیةلنساءا

) كقوله تعالى: ،]٢٠: ، اآلیةصلت[سورة ف [سورة M/ . - , + * ) L  وبعد (ُربَّ

 ،]٥: ، اآلیةألنفال[سورة اL [̂  _̀  Mb a  وبعد (الكاف) كقوله تعالى: ،]٢: ، اآلیةلحجرا

، كقوله تعالى ]، ینظر: شرح التسهیل، البن ٤٠: ، اآلیةلمؤمنون[سورة ا M Î ÍL  :وبعد حروف الجرِّ

، والجنى الداني ١١/٢٥٣، ٨/٧٤، والتذییل والتكمیل ١١٢ -٢/١١٠، والكناش ١٧٤ -٣/١٦٩مالك 

، وشرح ابن ١/٤٦٤، وٕارشاد السالك ١/٤١٣، ومغني اللبیب ٣/٥٨، وأوضح المسالك ٤٥٧ -١/٤٥٥



٢٠٣ 
 

 دٌ یْ زَ  اءَ جَ (: نحو ،وتأتي للحال ،)ورٌ مْ وعَ  دٌ یْ زَ  اءَ جَ (نحو:  ،فتأتي للعطف ،(١))الواو(ا وأمَّ 

 نَّ بَ رِ ضْ ألََ  واهللاِ ( :نحو ،وتأتي للقسم ،موقعها )إذ(وقوع  وعالمتها صحة ،)ةٌ عَ الِ طَ  ُس مْ والشَّ 

: ، األیةلبقرة[سورة ا M 8 9 : ;   <L: كقوله تعالى ،وتأتي لالستئناف ،)كَ رِ شْ المُ 

وتأتي  ]، ٧: ، األیةل عمران[سورة آ M ª « ¬  ® ̄ °Lوقوله تعالى:  ]، ٢١٦

، )دُ مْ الحَ  كَ ا ولَ نَ بَّ رَ (: يكقول المصل ،(٢)وتأتي رائدة صلة ،)لَ یْ نِّ وال تُ رْ سِ (: نحو ،)مع(بمعنى 

  .ونحو ذلك

  : (٤)نحو ،فتأتي حرف ابتداء ،(٣))حتى(ا وأمَّ  

                                                                                                                                                                                              

، ٤٧٤ -٢/٤٧٣، وهمع الهوامع ١/٤٠٠اصد النحویة ، والمق٦/٢٩٩٩، وتمهید القواعد ٣/٣١عقیل 

٥٦٥.  

 -٣٦، وحروف المعاني والصفات ٢٧ - ٢/٢٥، والمقتضب ٣/٤١تنظر معاني (الواو) في: الكتاب  )١(

 .٤٦٣، ومغني اللبیب ١٥٤، والجنى الداني ٣/٢٣٥، وشرح كتاب سیبویه ٣٩

 (نحو) زیادة في (ب). )٢(

، واألصول في النحو ٤٣ -٢/٣٨، والمقتضب ٢٠ - ٣/١٦تنظر معاني (حتى) في: الكتاب  )٣(

، والتعلیقة على ٢١٩ - ٣/٢٠٦، وشرح كتاب سیبویه ٦٤، وحروف المعاني والصفات ٤٠٩ -١/٤٢٤

، ٤٨، ومنازل الحروف ٦، ومعاني الحروف ٣١٩ -٣١٧، وعلل النحو ١٤٩ -٢/١٣٥كتاب سیبویه 

، ومغني ٥٤٢، والجنى الداني ٤٧١ -٤/٤٦٥، وشرح المفصل، البن یعیش ٧٩ -٧٦واللمع في العربیة 

 .١٦٦اللبیب 

  جزء عجز بیت تمامه: [من الطویل] )٤(

  َفَما َزاَلِت الَقْتَلى َتُموُر ِدَماُؤها          بِدْجلَة َحتَّى ماُء ِدْجلَة أْشَكلُ 

(شكل)، وطبقات فحول الشعراء  ٥/٢٩٥، وورد في: العین ١٤٣وهو منسوب إلى: جریر في: دیوانه 

(حتت)، وأساس  ١/٢٤٦، والصحاح ٧٩(شكل)، واللمع في العربیة  ١٠/١٥، وتهذیب اللغة ٢/٤٨٠

، وشرح المفصل، البن ٢/٣٣٠، وشرح دیوان المتنبي، للعكبري ٦/٣٥٢٧، وشمس العلوم ١/٥١٨البالغة 

، ٥٥٢، والجنى الداني ١/٢٢٩(حتت)، واللمحة في شرح الملحة  ٢/٢٤، ولسان العرب ٤/٤٦٨یعیش 

، وشرح ٥٢، وموصل الطالب إلى قواعد اإلعراب ٤/١٨٦٧، والمقاصد النحویة ١٧٣غني اللبیب وم

  (حّت). ٤/٤٨٨، وتاج العروس ٩/٤٨١، وخزانة األدب ٢/٤٢٧، وهمع الهوامع ١/٣٧٧شواهد المغني 

  .٢/٣٤٧، وكتاب األفعال ٥/١٧٧ونسب إلى: األخطل في: الحیوان 

  



٢٠٤ 
 

  لُ كَ شْ َأ ةَ لَ جْ دِ  اءُ ى مَ تَّ حَ 

 M R S T U L: وقوله تعالى ،)دَ لَ البَ  لَ خُ دْ ى َأتَّ حَ  نَّ رَ یْ سِ ألََ (نحو:  ،وتأتي ناصبة للفعل

   .)دَ یْ بِ ى العَ تَّ أو حَ  ،انَ طَ لْ ى السُّ تَّ حَ  اَس النَّ  لَ اتَ قَ ـ(ك ،وللعطف ،] ٩١ :، األیةه[سورة ط

 تُ بْ تَ كَ (: نحو ،وتأتي لالستعانة ،ا)ذَ كَ  نَّ لَ عَ فْ ألََ  باهللاِ (: نحو ،فتأتي للقسم ،(١))الباء(ا وأمَّ 

 ،)دٍ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ ( :نحو ،اومجازً  حقیقةً  )ىصَ العَ بِ  تُ كْ سَ مَ (نحو:  ،ولإللصاق ،]٨٣[)مِ لَ القَ بِ 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ M كقوله تعالى: ،وللسببیة ،)هِ تِ انَ زَ بِ  قَ فَ التَّ  كَ تُ عْ بِ (: نحو ،)مع(وبمعنى 

¦ § ̈ © L ]مٍ هَ رْ دِ بِ  بَ وْ الثَّ  تُ ذْ خَ َأ(نحو:  ،وللتعویض ،]١٦٠ :اآلیة ،سورة النساء(، 

  .وغیر ذلك

عند  )لیس(وتأتي عاملة عمل  ،)ارِ الدَّ  يفِ  لَ جُ  رَ َال (نحو:  ،نافیة للجنس فتأتي ،(٢))ال(ا وأمَّ  

 َال  دٌ یْ زَ  ءَ اجَ (: نحو ،وعاطفة ،)ادً یْ زَ  بْ رِ ضْ ال تَ (: نحو ،، وتأتي ناهیة جازمة للفعل(٣)بعض

  .)ٍب نْ  ذَ َال ه بِ تُ بْ رَ ضَ (نحو:  ،والمعمول وزائدة بین العامل ،)ورٌ مْ عَ 

                                                                                                                                                                                              

، وحروف المعاني ١/٤٥٦، والزاهر في معاني كلمات الناس ٢٠٦ وورد بال نسبة في: الجمل في النحو

، واإلبانة في اللغة العربیة ١/١٠٠، والمخصص ١/٢١٢، وغریب الحدیث، للخطابي ٦٥والصفات 

، وتوضیح ١١/٢٥٠، والتذییل والتكمیل ١/٤٨١، وشرح ابن الناظم ١٩٨، وأسرار العربیة ٢/٣٩٥

، وحاشیة الصبان ٤/٣٥١، وخالصة األثر ٦/٢٩٩٧واعد ، وتمهید الق٣/١٢٤٩المقاصد والمسالك 

٣/٤٤٠. 

، وشرح المفصل، البن یعیش ٨٧ -٨٦تنظر معاني (الباء) في: حروف المعاني والصفات  )١(

، ٣٦، والجنى الداني ١/٩٢، وتوضیح المقاصد والمسالك ١١/١٩٥، والتذییل والتكمیل ٤٧٩ -٤/٤٧٣

 .١٣٧، ومغني اللبیب ٣٤ -٣/٣١وأوضح المسالك 

 -١/٣٧٩، واألصول في النحو ٣٨٨ -٢/٣٥٧، والمقتضب ٣/٢٧٤تنظر معاني (ال) في: الكتاب  )٢(

، واللباب ٤٦ -٤٤، واللمع في العربیة ٤١٠ - ٤٠٦، وعلل النحو ٣١، وحروف المعاني والصفات ٤٠٨

، وتخلیص ٢٩٠، والجنى الداني ١٣١٥ - ٣/١٢٩٥، وارتشاف الضرب ٢١، واآلجرومیة ٢٤٣ -١/٢٢٦

 .٢٩٣لشواهد وتلخیص الفوائد ا

  [من الطویل]كقول الشاعر:  )٣(

ٌء َعَلى اَألْرِض َباِقًیاَتَعزَّ َفَال 
ْ
ا َقَضى اُهللا َواِقَیاَوَال            َشي    َوَزٌر ِممَّ

  [من مجزوء الكامل] وقول اآلخر:



٢٠٥ 
 

: كقوله تعالى ،موزائدة صلة للكال ،)دِ سَ األَ كَ  دٌ یْ زَ (: نحو ،فتأتي للتشبیه ،(١))الكاف(ا وأمَّ  

M1 432L [من  :(٢)ا كقول الشاعروتأتي اسمً ]  ١١: ، اآلیةلشورى[سورة ا

  البسیط]  

  كالطَّْعِن َیْذهُب ِفیِه الزیُت َوالُفُتلُ           َشَططٍ  (٣)َأَتْنَتُهوَن وَلْن َیْنَهى َذِوي

  في ذكر بعض األسماء فصل

  
                                                                                                                                                                                              

  َفَأَنا اْبُن َقْیٍس َال َبَراحُ           َمْن َصدَّ َعْن ِنْیَراِنَها

، ١/٣٢٦، وشرح كتاب سیبویه ١/٩٦، واألصول في النحو ٤/٣٦٠، والمقتضب ٢/٢٩٦ینظر: الكتاب 

، واإلنصاف في مسائل الخالف ١/٥٣، والمفصل في صنعة اإلعراب ٢/٢٧وشرح أبیات سیبویه 

، ١/٢٦٧، وشرح المفصل، البن یعیش ١/١٧٨، واللباب ١/٥٨٢، والبدیع في علم العربیة ١/٣٠٣

، واللمحة في ١/١٠٧، وشرح ابن الناظم ١/٣٧٦، وشرح التسهیل، البن ملك ١/٣٢٦لحاجب وأمالي ابن ا

، وتمهید القواعد ٣١٥، ومغني اللبیب ٤/٢٨٣، والتذییل والتكمیل ١/١٥٤، والكناش ١/٤٨٥شرح الملحة 

، ٤٥٦، وهمع الهوامع ١/٢٦٨، وشرح التصریح على التوضیح ١/٢٦٧، وشرح األشموني ٣/١٢١٦

 .١/٣٧٤صبان وحاشیة ال

، ٩٥ -٧٨، والجنى الداني في حروف المعاني ٣٩تنظر معاني الكاف: حروف المعاني والصفات  )١(

، وشرح ٤٣ -٣/٤٢، وأوضح المسالك ٢٣٢، ومغني اللبیب ٧٦٢ -٢/٧٦١وتوضیح المقاصد والمسالك 

 .٦٥٥ -١/٦٥٤التصریح على التوضیح 

، واألصول ٤/١٤١، وفیه روایة: (هل تنتهون)، وورد في: المقتضب ٦٣البیت لألعشى في: دیوانه  )٢(

، ١/٨٧٥، وسمط الآللي ١/٢٩٢، وسر صناعة اإلعراب ١/٩١، وشرح كتاب سیبویه ١/٤٣٩في النحو 

، وضرائر ١/٣٢٧، وٕایضاح شواهد اإلیضاح ١/٢٧٠، والفائق في غریب الحدیث ٢/٦وأساس البالغة 

  .٨٢، والجنى الداني في حروف المعاني ١٤/٢٧٢، ولسان العرب ١/٢٠١عر الش

  ویوجد تأویل آخر للبیت:

  َال َیْنَتُهوَن، َوَال َیْنَهى َذِوي َشَطٍط          َكالّطْعِن َیْذَهُب ِفیِه الّزْیُت َواْلَفْتلُ 

، ٢/٩٢٠أبیات المعاني  ، والمعاني الكبیر في٣/٢٢٣، والحیوان ١/٣٠٤ینظر: سیرة ابن هشام ت السقا 

 .٥٥، ورجال المعلقات العشر ٣/٧٩، والروض األنف ت السالمي ١١٢وأشعار الشعراء الستة الجاهلیین 

  في (أ): (ذوو). )٣(

  

 



٢٠٦ 
 

: (وِهللا َیْسُجُد َمْن في السَّماواِت وَمْن في األرِض)، موصولة نحو تأتي ،(١))نْ مَ ( نَّ اعلم َأ

   .)هعُ مَ  مْ قُ َأ مْ قُ یَ  نْ مَ ( :نحو ،شرطیة (٣)وتارة )،؟كَ دَ نْ عِ  نْ مَ (نحو:  ،(٢) وتأتي استفهامیة

نحو:  ،وتأتي استفهامیة ،)مٌ ائِ قَ  وَ هُ  مْ هُ یُّ ي َأنِ بُ جِ عْ یُ (نحو:  ،]٨٤[تأتي موصولة ،(٤))يْ َأ(ا وكذ

 تُ رْ رَ مَ (نحو:  ،وتأتي صفة ،)بْ رِ ضْ َأ بْ رِ ضْ تَ  ای� َأ(: نحو ،اوتأتي شرطً  )،؟تَ بْ رَ ضَ  لٍ جُ رَ  يُّ َأ(

  .)ىتً فَ  يَّ أَ  دٍ یْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ ( :نحو ،اًال وحَ  ،)لٍ جُ رَ  يِّ َأ لٍ جُ رَ بِ 

  (٥) ]ةاتمالخ[

نا محمد توفیقه، والصالة والسالم على من ال نبي بعده سید (٦)وحسن وعونه تم بحمد اهللا

وعلى تابعیهم بإحسان إلى یوم  ،لینالمحجَّ  رِّ ، وعلى آله وصحبه الغُ (٧)والمرسلین خاتم النبیین

  .یوم الدین

 واألربعاء عاشر (٨)فه یوموكان الفراغ من تألی ،)في علم اإلعراب يدلیل المبتد(كتابي     

 ن هجریة على مهاجرها أفضل الصالةألف وثالثمائة وثالثة وخمسی ال من سنةمن شهر شوّ 

   .(٩)وأجل التسلیم

                                                             

ا الزائدة فلها  )١( ذكر العلماء أنَّ (من) تنقسم على: زائدة وغیر زائدة، ولغیر الزائدة أربعة عشر معنى، وأمَّ

 - ٤/٤٥٨، وشرح المفصل ٤٢٧، ٤٢٦، وعلل النحو ٧١ - ٦٩معنیان، ینظر: شرح كتاب سیبویه 

تذییل ، وال٦٥ -١/٦٣، واللمحة في شرح الملحة ١٤١ -٣/١٣٠، وشرح التسهیل، البن مالك ٤٦٣

 .٢٩٠٧ -٦/٢٨٧٥، وتمهید القواعد ٣١٩ - ٣٠٨، والجنى الداني ١٣٠-١١/١١٦والتكمیل 

 (استفهامیة) زیادة من (ب). )٢(

 (وتأتي شرطیة) زیادة في (ب). )٣(

، وشرح كتاب سیبویه ٣٠٥ -٢/٢٩٤، والمقتضب ٤٠٧ - ٢/٣٩٨تنظر معاني (أي) في: الكتاب  )٤(

 .٤٢٨ -٤٢٣، وعلل النحو ١٦٦ -٣/١٦٢

 زیادة مني. )٥(

 (عونه وحسن) ساقط من (ب). )٦(

 (والمرسلین) زیادة في (ب). )٧(

 في (ب): (لیلة). )٨(

  (على مهاجرها أفضل الصالة وأجل التسلیم) ساقط من (ب). )٩(

 



٢٠٧ 
 

 مِّ هِ أكثر مُ  (١)وى علىفإنه كتاب جلیل القدر قد احت ،ها الواقف على كتابي هذافاعلم أیُّ     

ولكن یا أخي ال تأخذ بما فیه  ،(٢)]٨٥[اكثر علمً  فقد اصغر حجمً  نْ ، وهو إِ اإلعراب وعوامله

على  (٤)عرضاوٕاال ف ،والصواب بین الخطأ (٣)لك صوابه إن كنت تمیز نابفیه إال إذا 

شاء اهللا تتوصل به إلى  نْ فإن رأوا صوابه فاقرأه تجد الشفاء إِ  ،المسلمین العارفین بهذا الفن

 نْ ، وكذا إِ للتألیفألني لست بأهل  ؛ا قلت لك أعرضه على المسلمیني لمَّ ، وٕانِّ المطوالت

رتبته  تْ لَ زلة ولو عَ  منف مؤلِّ  ما ینجو إذ قلَّ  ، لذلكا فأصلحه إن كنت أهًال وجدت فیه عیبً 

، لنساء[سورة ا M O  P    Q  R S T U V W X L قل ،فكیف مثلي ،(٥)في العلم

  [من الرجز] :(٦)رحمه اهللا يقال شیخنا السالم، ]٨٢: اآلیة

  ةِ بَ تْ ي الرُّ  فِ َال عَ  نْ وإِ  فٌ لِّ ؤَ مُ           ةِ لَّ زَ  نْ ا مِ دً بَ وا َألُ خْ یَ  َس یْ لَ  ذْ إِ 

  يدِ تُ قْ مُ  نَ یْ قِ ابِ السَّ بِ  نْ كُ یَ  نْ وإِ           يدِ تَ بْ مُ  ارِ ثَ عَ  نْ وا مِ لُ خْ یَ  فَ یْ كَ فَ 

  ولِ حُ الفُ  نَ مِ  مِ هْ الفَ  كِ رِ دْ مُ لِ           ولِ صُ الوُ  نِ وا عَ بُ نْ ه یَ مُ هْ فَ  ذْ إِ 

  رِ یْ بِ عْ تَ  نْ مِ  مُ وْ القَ  ادَ رَ ا َأمَّ عَ           رِ یْ صِ قْ بالتَّ  نُ ذِ ؤْ ه یُ ظُ فْ ولَ 

جمیع  ، وال معین لنا فيه وكرمه إتمام هذا الكتابلي بمنِّ  رولكن استعنت اهللا ربي حتى یسَّ  

محمد وآله  ، وصلى اهللا على سیدناونعم الوكیل حسبنا ]٨٦[، وهوأمورنا إال هو وعلیه نتوكل

المؤمنین آمین یا رب  (٩)وجمیع ،(٨)وأشیاخي (٧)، ولوالدياهللا ليوصحبه وسلم، وغفر 

   العالمین.

                                                             

 (على) ساقط من (ب). )١(

 (علما) ساقط من (ب). )٢(

 في (ب): (ممن یمیز). )٣(

 في (أ): (فأعرض). )٤(

 وردت كلمة (في العلم) في (أ) مكررة.  )٥(

 .١٣٠ینظر: شرح بلوغ األمل في المفردات والجمل  )٦(

 في (ب): (لنا ولوالدینا). )٧(

 (أشیاخي) ساقطة من (ب). )٨(

 في (ب): (ولجمیع). )٩(



٢٠٨ 
 

 نفعنا اهللا (١)يبن عامر العزر عالمة عبد اهللا ال هذا الكتاب أعرضته على شیخي وبعد ما تمَّ 

  حتاج إلى ، وأصلحنا ما ی(٢)تصحیح بعد التأملالح ما یحتاج إلى وصح ،وقرأته علیه ،بعلومه

  إلى 

 (٤)ةرحمكتبته بیدي الفانیة وأنا العبد الراجي  ــــ رحمه اهللاــــ  بحضرة الشیخ (٣)اإلصالح

تقبل اهللا منا  ،(٦)السمدي الجهضمي بن مسلم بن رشید بن مصبح بن راشدسلیمان  (٥)مواله

تم نقلي لهذه النسخة من  ، وقدآمین (٩)عن سیئاتنا (٨)، وعفا(٧)الصالحات جمیع أعمالنا

من سنة ألف وثالثمائة وخمسة  من شهر جمادى الثاني ٢٣ضحى یوم  النسخة األصلیة

  .(١٠)]٨٧[، وأجل التسلیملى مهاجرها أفضل الصالةوتسعین هجریة ع

  

                                                             

عبداهللا بن عامر بن مهیل العزري، قاض فقیه، ولد باألخشبة من أعمال المضیبي، طلب العلم عند  )١(

الشیخ عبداهللا بن حمید السالمي، ثم سافر زنجبار ومكث فیها أربعة عشر عاًما، ثم رجع لعمان فتولى 

والشیخ سفیان القضاء في عهد اإلمام سالم بن راشد الخروصي، من تالمذته: اإلمام غالب الهنائي، 

الراشدي، له قصائد شعریة كثیرة، وأجوبة نظمیة ونثریة، یوجد بعضها في كتاب إرشاد السائل للسید حمد 

، ١/٢٧٥م. ینظر: معجم الفقهاء والمتكلمین اإلباضیة ١٩٣٩ه، ١٣٥٨البوسعیدي، توفي في العام 

٢٧٦. 

 في (ب): (بعد إمعان النظر). )٢(

 صالح) ساقط من (ب).(وأصلحنا ما یحتاج إلى اإل )٣(

 في (أ): (رحمت)، وساقطة من (ب). )٤(

 في (ب): (العبد هللا خادم العلم الشریف وأهله). )٥(

 في (ب): (سلیمان بن راشد بن مسلم بن رشید بن مصبح الجهضمي السمدي). )٦(

 في (ب): (الصالحة). )٧(

 في (ب): (تجاوز). )٨(

 في (ب): (سیئاتنا إنه بنا لرؤوف رحیم). )٩(

 ٢٢ورد في آخر النسخة (ب) ما نصه: (( وكان أیًضا الفراغ من هذه النسخة الشریفة عصر یوم  )١٠(

هجریة على مهاجرها أفضل الصالة وأجل التسلیم بقلم مؤلفه،  ١٣٩٣من شهر جمادى الثاني من سنة 

  مین)).نسأل اهللا العون والتوفیق لما یحبه ویرضاه آ
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  الفهارس

  الفهرس  الرقم

  فهرس اآلیات القرآنیة   .١

  فهرس القراءات القرآنیة   .٢

  فهرس األشعار   .٣

  فهرس األرجاز   .٤

  فهرس أنصاف األبیات   .٥

  فهرس اللهجات   .٦

  فهرس القبائل واألمم   .٧

  فهرس األماكن   .٨

  فهرس األعالم   .٩

  فهرس مسائل الخالف   .١٠
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  فهرس اآلیات القرآنیة

  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  السورة  الرقم

١  

  البقرة

 M    )  ( ' & % $L  ١٧١  ٦  

٢   M j i h g f e d c b a

kL  

٢٠١  ١١  

٣  MÍ Ì Ë Ê ÉL  ٩٧  ٢٤  

٤   ML K J IL  ١١٤  ٧١  

٥   MÅ Ä Ã ÂL  ١٤٧  ٧٥  

٦   M5 4 3 2 1L  ٢(١٥٨  ٨٥(  

٧   Mcb a  ̀_L  ٣١, ٢٩  ١٨٤ ,

١٠١, ٦٨  

٨   M87 6 5 4 3 2L  ١٩٦  ١٩٧  

٩  
 M<   ; : 9 8L  

٢٠٢  ٢١٦  

١٠  
 M/. - , + *L  

١٤٣  ٢٣٩  

١١  
 MÉ È Ç ÆL  

٢٠٠  ٢٤٨  

١٢   M V U  T S R Q P O

YX  WL  

١٩٨  ٢٨٤  

١٣   M¾½ ¼ »  º ¹ ̧  ¶L  ١٩٤  ٢٨٦  

١  

  آل عمران

 M° ̄  ®  ¬ « ªL  ٢٠٢  ٧  

٢   Mm l kL  ١٣١  ٤١  

٣  M    2 1 0 /L  ٣١, ٢٩  ١٢٣ ,



٢١١ 
 

  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  السورة  الرقم

٩٢  

٤   M 3 2 1 0 / . -

4L  

١٩١  ١٤٢ ,

١٩٤  

٥  MF  E  D CL  ١٠٤, ٤٢  ١٤٤  

٦   MC B A @ ? >L  ٩٧, ٣١  ١٨٨  

١  

  النساء

M 7   6  5  4  3L  
٤٠, ٣٣  ١ ,

١٧٣  

٢   Mcb a ̀L  ٨٩  ٣  

٣  M ́³² ±L  ١٩٠, ٥٤  ٧٣  

٤   M° ̄  ® ¬L  ١٩٨  ٧٨ ,

٢٠١  

٥   M W V U T S R  Q    P  O

XL  

٢٠٦  ٨٢  

٦   Mq        p o nL  ١٢٩  ١٢٥  

٧   M    N M L KL  ١٣١  ١٢٩ ,

١٣٢  

٨   M ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

©L  

٢٠٣  ١٦٠  

١  
  المائدة

 MJ I H G  FL  ١٣١  ١١٥ ,

١٣٢  

  ١١٢, ٣١  ١٣٢  M* ) ( ' &L   األنعام  ١

  ١٩٠, ٥٤  ٥  M  C B A @ ? >L  األعراف  ١



٢١٢ 
 

  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  السورة  الرقم

٢   M×Ö Õ Ô Ó Ò ÑL  ١١٥  ٢٢  

٣   M D C B A @ ? > = < ; :

EL  

١٩٦  ١٣٢  

٤   Mqp o n m lL  ١٤٠  ١٤٢  

٥   M ̄®L  ١٨٥, ٤٠  ١٤٣  

١  

  األنفال

 M e d c b a ̀  _ ̂  ]

g fL  

١١٨  ٥ ,

٢٠١  

٢   MÃÂ Á   À ¿ ¾ ½L  ١٨٩, ٣١  ٣٣  

١  

  التوبة

 Mwv uL  ٩٢, ٢٩  ٢٥  

٢   M i h g f e d cL  ١٢٧  ٢٩  

٣   M  I  H  G  F   E  DL  ٨٢  ٧٠  

٤  
 M   ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶L  

١١٤  ١١٧  

١  
  M  j   i  h   g  f  eL   یونس

٧٧, ٤١  ٥٨  

١  

  هود

 M N M L K J I    H G

P OL  

١٩٨  ١٥  

٢   M)( ' &L  ١٤٢, ٣١  ٧٢  

٣  MÁ À  ¿ ¾ ½ ¼L  ١١٠  ١٠٧  

١  
  یوسف

 M | {L  ١٣٩  ٢  

٢   M         ½ ¼ »  º ¹L  ١٣٧  ٤  



٢١٣ 
 

  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  السورة  الرقم

٣   MÂÁ À ¿ ¾L  ١٥٨  ٢٩  

٤   M< ; :L  ١١١  ٣١  

١  

  الرعد

 MH G FL  ٩٩  ٧  

٢   Mc b a `L  ٨٣  ٢٣  

٣  
 M* ) (L  

١٣٨  ٤٣  

١  

  الحجر
 M/ . - , + * )L  

٢٠١  ٢  

٢   Mm l k    j i h gL  ٣٧, ٣٠  ٩ ,

٧٦, ٥١  

١  
  اإلسراء

 M)( ' &L  ١٩٨  ٨  

٢   Mgf e d c b aL  ١٩٦  ١١٠  

١  

  مریم

 M7 6 5L  ١٣٨  ٤  

٢   M@ ? >L  ٩٥, ٣٩  ٥  

٣  MJ I H G FL  ٢٠٠  ٥  

٤   M\ [   Z YL  ١١٨  ٣٠  

٥   M    Ù Ø ×L  ١٤٧  ٣٨  

١  

  طه

 M]\ [ Z Y X WL  ٥٤  ٨١ ,

١٩٠ ,

١٩٤  

٢   M U T S RL  ٢٠٣  ٩١  

  ١٨٥, ٤٠  ٧٣  M0 / .L   الحج  ١

  ٣٢  ٢٢  M  \  [  Z  YL   المؤمنون  ١



٢١٤ 
 

  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  السورة  الرقم

٢   M  Î ÍL  ٢٠١  ٤٠  

١  
  الفرقان

 M I H G F E D    C B

JL  

١٢٩  ٢٣  

  ٨٣  ٧٦  M® ¬ «L  الشعراء  ١

١  
  القصص

 MNM L K JL  ٢٠٠  ٨  

٢   M   ̈§ ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡L  ١١٧  ٧٦  

  ١٨٩  ٢-١  M  x  w  v  u  t  s  r  qL   العنكبوت  ١

١  

  الروم

M2 1 0 / . -L  ١١٠  ١٧  

٢   M U  T S R Q P O N

VL  

١٩٩  ٣٦  

  ١٢٠  ٥١  MB AL   سبأ  ١

  ١٩٠, ٥٤  ٣٦  M~ } | {L   فاطر  ١

١  
  یس

 MC B A @ ? > = <L  ١١٧  ٣-١  

٢   M   ¿  ¾L  ٣٢  ٣٩  

  ١١٩  ٤٧  MÌ  Ë ÊL   الصافات  ١

١  

  ص

 M x w v uL  ١٩٤  ٨  

٢   M  m l    k j i h gL  ١٣٨  ٢٣ ,

١٦٤  

٣   M    Ç Æ Å Ä  Ã ÂL  ١١٨  ٢٥  

  ١١٢  ٣٦  MXW V U TL   الزمر  ١

  ١١٢  ٤  Mì ë ê éL   فصلت  ١



٢١٥ 
 

  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  السورة  الرقم

٢   M° ̄  ® ¬     «L  ١٤١  ١٠  

٣   MÓ Ò  Ñ Ð Ï Î ÍL  ٢٠١  ٢٠  

٤  Mèç æ å äã â á àL  ٢٥  ٤٦ ،

١٠٥  

  ٢٠٤  ١١  M43      2 1L  الشورى  ١

١  

  الزخرف

MÐ Ï ÎL  ٨٣  ٢٢  

٢   M;: 9  8 7 6L 

  

١٩٤  ٧٧ ,

٢٠٠  

  ١٢٥  ١٤  M  - , + *     .L   الجاثیة  ١

  ١٤١  ٤  M4 3   2 1 0L  الدخان  ١

  ٩٥, ٣٩  ٣١  ML K J IL   األحقاف  ١

̂ _̀  Ma   محمد  ١  ]L  ١٣٢  ٤  

  ٦٧  ١٠  M0 /L   الذاریات  ١

  ١٥٦, ٣٠  ٨٤  MD C BL   الواقعة  ١

̧   M   الحدید  ١  ¶     µ ́L  ١٨٩  ٢٩  

  ١١١  ٢  M=< ; :L   المجادلة  ١

١  
  الطالق

 MKJ I  H G FL  ١٩٤  ٧ ,

٢٠٠  

  ١٧٢  ١٩  Mnm lL   الملك  ١

  ١١٨, ٣١  ٣  Mi h g f eL   القلم  ١



٢١٦ 
 

  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة  السورة  الرقم

١  

  الحاقة

 MÃ Â Á À ¿ ¾ ½L  ١٦٣  ٧  

٢  
 M   Z     Y X W VL  

١٣٢, ٣٢  ٤٤  

MP O  N M LL  نوح  ١  ١٣١  ١٧  

Mk jL   القیامة  ١  ١٤٣  ٤  

١  
  المرسالت

 Mv u t s r q p o nL 

  

١٩٠, ٥٤  ٣٦-٣٥  

  ١٥٣, ٣٠  ١  M" !L   الشمس  ١

  ١٢٧  ٥  Mz y x wL   اللیل  ١

  ١١٧  ١  M% $ # " !L   القدر  ١

  ١٩٣  ٣  M, + * )L   اإلخالص  ١

  

   



٢١٧ 
 

  فهرس القراءات القرآنیة

  الصفحة  رقم اآلیة  القارئ  القراءة  السورة  الرقم

  ٩٩، ٣٢  ٧  ابن كثیر.  (ولكلِّ َقْوٍم َهاِدي)  الرعد  ١

  M 3 4 5 6 7  النساء  ٣

98 L  

حمزة، وٕابراهیم، 

  وقتادة.

١٧٣، ٣٣  ١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٢١٨ 
 

  فهرس األشعار

  الصفحة  القائل  آخر البیت  أول البیت  القافیة  التسلسل

١  
  ء

محرز بن مكعبر   َشفَّ الُوُجوَه ِلَقاءُ   َكَأنَّ َدَناِنیًرا َعَلى

  الضبي

٣٩ ،

٩٣، ٤٨  

  ١٩١  الحطیئة  الَمَودَُّة واإلَخاءُ   َأَلْم َأُك َجاَرُكم  ٢

١  

  ب

، ٣٨  الكمیت األسدي  اْلَحقِّ َمْذَهبُ   َفَما ِلَي ِإالَّ 

١٤٧  

  ٧٩  الكمیت  والِغْرَباُن َلْم َتِشبِ   َیْرُجوَن َعْفِوي  ٢

  ١٩٨  -  اَألْعَداِء ِإْرَهاَبا  ِإْن َتْصِرُموَنا  ٣

  ٢٠٤  سعد بن مالك  َقْیٍس َال َبَراحُ   َمْن َصدَّ َعنْ   ح  ١

١  

  د

  ١١٩  النابغة الذبیاني  َأَو ِنْصُفُه َفَقدِ   َقاَلْت: َأَال َلْیَتَما

٢  
، ٣٧  -  َحْشَو َرْیطٍة وُبُرودِ   َكاَدت الّنْفُس َأنْ 

١١٤  

٣  
، ٤٢  -  الرَِّجاِل اَألَباعدِ   َبُنوَنا َبُنو َأبَنائَنا

١٠٣  

  ١٩٨  الحطیئة  ِعْنَدَها َخْیِر َمْوِقدِ   َمَتى َتْأِتِه َتْعُشوْ   ٤

  ٧٩  بعض الطائیین  وأْنَجِز َمْوِعدِ   َأَبى َكَرًما ال آِلًفا  ٥

٦  
َقاَمْت َرَقاِش، 

  وَأصحابي

  ٨١  امرؤ القیس  والّلبَّاِت والِجیدا

٧  
َأَلم َتغَتِمْض 

  َعْیناكَ 

ِلیُم ُمَسهَّدا   ١٢٨  األعشى  السَّ

٨  
ْد ِمْثَل زادِ  ، ٤٠  جریر  َزاُد َأِبیَك َزاَدا  َتَزوَّ

١٣٩  

١  
  ر

  ١١٥  -  ِفي َخِلیَقِتِه َأْمرُ   َعَسى َفَرٌج َیْأِتي

  ١٩٢  -  اآلَماُل ِإالَّ ِلَصاِبرِ َألْسَتْسِهَلنَّ   ٢



٢١٩ 
 

  الصفحة  القائل  آخر البیت  أول البیت  القافیة  التسلسل

ْعبَ    الصَّ

٣  
َتَرْكَنا ِفي 

  الَحِضْیضِ 

  ١٢٩  -  َخَضْعَن ِإَلى النُُّسورِ 

  ١٧٠  -  َبِنیَنا األَصاِغَرا  َقَهْرَناُكُم حتَّى  ٤

  ض  ١
ذو اإلصبع   َوُذو الَعْرضِ   َوِممَّْن َوَلُدوا

  العدواني

٣٩ ،

٩٤، ٤٩  

١  

  ع

ُصُدوِرهم َأْن   الَِّذیَن َتَرْوَنُهمْ ِإنَّ 

  ُتْصَرُعوا

  ١٢١  عبدة بن الطیب

٢  
َفِبتُّ َكأنِّي 

  َساَوَرتِني

  ١٧٦  النابغة  َأْنَیاِبَها السُّمُّ َناِقعُ 

٣  
َصْرُف االْسِم َقْد   َعْدٌل َوَوْزٌن َوُنْونٌ 

  َمَنَعا

-  ٩١  

٤  
َواْمَنْع ِبَجْمِع 

  التََّناِهي

  ٩١  -  َصَنَعا َوَمد�ا َكْیَفَما

٥  
َوِزْد َعَلْیَها َمَع 

  التَّْعِرْیفِ 

  ٩١  -  التَّْأِنْیَث َفاْسَتِمَعا

  ٧٢  أبو محجن الثقفي  َمتَّْعُتَها ِبَطَالقِ   َیا ُربَّ َغْیِرِك ِفي  ق  ١

  ك  ١
على ِمْثِل 

  َأْصَحابِ 

  ١٩٥  متمم بن نویرة  َیْبِك َمن َبَكى

١  

  ل

  ٢٠٤  األعشى  الزیُت َوالُفُتلُ ِفیِه   َأَتْنَتُهوَن وَلْن َیْنَهى

٢  

، ٢٦  السموأل  َعاِلٌم َوَجُهْولُ   َسِلي إْن َجِهْلتِ 

٣٩ ،

١٠٩  

٣  
، أنَّى  َخلیَليَّ

  تَْأِتَیانيَ 

  ١٩٧  -  ُیَرضیُكَما ال ُیحاِولُ 



٢٢٠ 
 

  الصفحة  القائل  آخر البیت  أول البیت  القافیة  التسلسل

  ٧٩  طفیل الغنوي  َكاَنْت ِرَواًء َأَساِفُلهْ   وُقْلَن َعَلى الَبْرِديّ   ٤

  ٦٩، ٢٢  الشبراوي  َعْنَها َغْیُر ُمْنَفِصلِ   االْسُم والِفْعُل ثُمَّ   ٥

  ١١٦  -  َمْعُرْوُفْوَن ِبالَجَدلِ   وإِْن َتْعَمل َهَذا  ٦

َبا ِمْن َسِبْیلِ   َذا اْرِعَواِء َفَلْیَس   ٧   ١٥٨  -  الصِّ

  ٧٢  امرؤ القیس  ِذي َتَماِئَم ُمْحِولِ   َفِمْثِلِك ُحْبَلى َقدْ   ٨

  ١١٦  -  َغْیُر ُمْرَتِحلِ  عمرو  َلَعلَّ َلْیَت َكَأنَّ   ٩

١٠  
، ٥٠  ابن مالك  كاْخِتْیَر الَِّذي َفَضَال   َوَما لفا َنْحو َباعَ 

١٢٤  

  ١٤١  -  ِفي ِإْبَعاِدَها اَألَمالَ   َیا َصاِح َهْل ُحمَّ   ١١

١  

  م

وُمَهْفَهِف 

  األْعطافِ 

  ١١١  -  َقْتُل الُمِحبِّ َحَرامُ 

  ٨١  النابغة  والكالمِ ِبالتَِّحیَِّة   َأتاركًة َتَدلَُّلها  ٢

  ٨١  لجیم بن الصعب  َما َقاَلْت َحَذامِ   ِإذا َقاَلْت َحَذامِ   ٣

فً           َأَحٌد ِإَلى اِإلْحَجامِ   ٤   ١٤١  قطري بن الفجاءة  ا ِلِحَمامِ ُمَتَخوِّ

٥  
، ٣٩  زهیر  ِمن َفْوِق ُجْرثُمِ           َتَرى ِمن َظَعاِئنٍ 

٩٣، ٤٨  

  ١٩٣  زیاد األعجم  اُكُعوَبَها، َأو َتْسَتِقیمُ             َقَناَة َقْومٍ   ٦

١  

  ن

  ١٩٧  -  ِفي َغاِبِر اَألْزَمانِ   َحیثَُما َتْسَتِقمْ 

  ٢٠١  الراعي النمیري  اْلَحَواِجَب َواْلُعُیوَنا  ِإَذا َما اْلَغاِنَیاتُ   ٢

  ٨٠  -  ِمْن َذاَك، ِإنَّه  وَقاِئَلًة: َأَسْیتَ   ٣

١  

  ي

  ١٩٦  -  ِإیَّاُه َتْأُمُر آِتَیا  َما َتْأِت َوإِنََّك ِإْذ 

  ٢٠٣  -  َقَضى اُهللا َواِقَیا  َتَعزَّ َفَال َشْيءٌ   ٢

٣  
أمیة بن أبي   َغْیَرَك اُهللا َراِضَیا  َرِضیُت ِبَك اللَّهُمَّ 

  الصلت

١٥٩  



٢٢١ 
 

  فهرس األرجاز

  الصفحة  القائل  آخر البیت  أول البیت  القافیة  التسلسل

  ت  ١
ْتَبةِ   َیْخُلوا َأَبًداِإْذ َلْیَس    وإِْن َعَال ِفي الرُّ

  السالمي
٥٠ ،

٢٠٦  

  ١٨٩  -  الظَّنِّ والنَّْصِب َرَجحْ   َواْنِصْب ِبَأْن َما َلمْ   ح  ١

  د  ١
  ِبالسَّاِبِقْیَن ُمْقُتِدي  َفَكْیَف َیْخُلوا ِمنْ 

  السالمي
٥٠ ،

٢٠٦  

١  

  ر

  الَقْوُم ِمْن َتْعِبْیرِ   وَلْفُظه ُیْؤِذنُ 
  السالمي

٥١ ،

٢٠٦  

  ٧٩  -  ِإَذا َتُقوُل َجْیرِ   ِإَذًا َتُقوُل (َال)  ٢

  ٨٠  -  َجاَء ِبُنوٍن َباِشَرا  واْبِن َعَلى الَفْتحِ   ٤

  ١٥٩  -  أن ُتْكِسَباَنا َشّرا  َفَیا الُغالَماِن اللََّذانِ   ٥

  ١٠٢  ابن مالك  َكِعْنَد َزْیٍد َنِمَرهْ   َوَال َیُجوُز االْبِتَدا  ٦

٧  
  وَعلْیَك َعْمَرا  ِللطَّاِلبِ َتُقوُل 

  الحریري
٤٩ ،

١٤٩  

  س  ١
  َفاْفَهْم َوِقْس   َوالنَّْصُب ِفي اِإلْغَراءِ 

  الحریري
٤٩ ،

١٤٩  

  ١٧٤  -  َأْذرع وإِْصِبعُ   أرمي َعْلیها َوِهي  ع  ١

١  

  ل

  ١٠٢  ابن مالك  َوْلَیِقْس َما َلْم َیقلْ   َوَرْغَبٌة ِفي الَخْیرِ 

٢  
  الَفْهِم ِمَن الُفُحولِ   ِإْذ َفْهُمه َیْنُبوا

  السالمي
٥١ ،

٢٠٦  

  ١٧٢  ابن مالك  اْمُرٌؤ َلِكْن َطالَ   َوَأْتَبَعْت َلْفَظاً   ٣

٤  
  أفعاٌل ُجموُع ِقلَّهْ   أفِعلٌة َأْفُعُل ثم

  ابن مالك
٥١، ٤٩ ،

٨٧  

  ٧٧، ٤١  -  َأَیا َمْن َیْفَهمْ   واَألْمُر َمْبِنيٌّ َعَلى  م  ١



٢٢٢ 
 

  الصفحة  القائل  آخر البیت  أول البیت  القافیة  التسلسل

١  

  ن

  َیْسَتِعن ِبَنا ُیَعنْ   وُیْبَدل الِفْعُل ِمنَ 
  ابن مالك

٥٠ ،

١٧٨  

  ٨٠  -  َفاْبِن َعَلى السُُّكونِ   وإٍْن َیُكْن ُمتَِّصَال   ٢

  ١٠٢  ابن مالك  ِمَن الِكَراِم ِعْنَدَنا  َوَهْل َفتًى ِفْیُكمْ   ٣

٤  
  كُهنا امكْث أزُمَنا  الظَّْرُف: َوْقٌت َأوْ 

  ابن مالك
٥٠ ،

١٣٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٢٢٣ 
 

  األبیاتفهرس أنصاف 

  الصفحة  القائل  البحر  البیت  التسلسل

  ١٦٧  مختلف  الرجز  ْر مَ عُ  صٍ فْ و حَ بُ َأ باهللاِ  مَ سَ قْ َأ   .١

  ١١٤  -  الطویل  امائِ صَ  تُ یْ سِ ي عَ نِّ َأ   .٢

  ٢٠٣  مختلف  الطویل  لُ كَ شْ َأ ةَ لَ جْ دِ  اءُ ى مَ تَّ حَ    .٣

  ١٧٣، ٤٠  -  البسیط  واألّیاِم من َعَجِب  كَ ا بِ مَ فاْذَهْب فَ    .٤

  ١١٣  عقیبة األسدي  الوافر   الَحِدیَداَال وَ  الِ بالِجبَ فَلْسَنا    .٥

  ١١٠، ٤٩  الحریري  الرجز  ْر طَ المَ  انَ كَ  دْ قَ    .٦

  ١٩١  مختلف  الكامل  هلَ ثْ مِ  يَ تِ أْ وتَ  قٍ لُ خُ  نْ عَ  هَ نْ  تَ َال    .٧

  ١٤١  -  السریع  َما ُحمَّ ِمن َموٍت ِحَمى َواِقَیا   .٨

  ١٥٢، ٤٣  -  الكامل  وُربَّ قتل َعار   .٩

  ١٣٠  -  الوافر  ُوجوَهُهنَّ البیَض ُسوَداوَردَّ  .١٠

  ١١٧ -١١٦  أبو العتاهیة  البسیط  ودُ عُ یَ  ابَ بَ الشَّ  تَ یْ ولَ  .١١

  ١١٣  -  الرجز  ابَ یْ َأ تُ دْ ا كُ مَ وَ  .١٢

  ٧٤  ابن مالك  الرجز  ْز مِ    االتَّ بِ  الِ عَ فْ األَ  يَ اضِ مَ وَ  .١٣

  

  

  

   



٢٢٤ 
 

  فهرس اللهجات

  الصفحة  اللهجة  الرقم

  ١٢٣  من أسد(قول) لغة هذیل وبني دبیر    .١

  ١٢٣  (قیل) باالشمام لغة قیس وعقیل وعامة بني أسد    .٢

  ١٢٣  (قیل) لغة قریش   .٣

  ١٤٦  (ما بالدار أخذ إال وتد) لغة بني تمیم   .٤

  ١٥٥  (مع) في لغة ربیعة وتمیم   .٥

  ١٢٣  بوع وقول وخوف   .٦

  ١٢٠  جواز حذف خبر (ال) النافیة للجنس عند الحجازیین   .٧

  ١٦٤  سكون شین (عشرة)   .٨

  ١٢٣  وبوعقول    .٩

  ١٢٣  قیل وبیع .١٠

  ١٦٤  كسر شین (عشرة) .١١

  ١٨١  لغة (َحْبَلِوّي) .١٢

  ١١١، ٢٧  لغة أهل الحجاز في (ما) .١٣

، ٥٥)، ٢( ٢٦  لغة بني أسد .١٤

٨٤  

  ١٠٨)، ٢( ٢٦  لغة بني تمیم في (ما) .١٥

  ٢٧  لغة بني تمیم في كسر شین (عشرة) .١٦

  ١٦٢  لغة من ال ینتظر .١٧

  ١٦٢  لغة من ینتظر .١٨

وجوب حذف خبر (ال) النافیة للجنس عند التمیمیین  .١٩

  والطائیین 
١٢٠  

  

  



٢٢٥ 
 

  فهرس القبائل واألمم

  الصفحة  القبائل واألمم  الرقم

  ٦  األزد   .١

  )٣( ١٨٦، ٤٠، ٢٨  األشعریة (األشاعرة)   .٢

، ٩٤، ٧٧)، ٣( ٧٥، ٦٨)، ٣( ٤٣، ٤٢، ٤١  البصریون   .٣

١٢٥، ١١٢، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠ 

)١٤٤)، ٢( ١٣٥)، ٢( ١٣٤، ١٣٠، ١٢٧)، ٢ 

)١٥١)، ٢( ١٤٨)، ٢( ١٤٧)، ٢( ١٤٥)، ٣ 

)١٦١)، ٤( ١٥٨، ١٥٧)، ٢( ١٥٣، ١٥٢)، ٢ 

)١٩٥، ١٨٤، ١٧٧، ١٧٢، ١٦٧، ١٦٤)، ٢  

  ٨٤  بكر بن وائل   .٤

  ٨٤  بنو أسد   .٥

  ٨٤  بنو الحارث   .٦

  ٨٤  بنو العنبر   .٧

  ٨٤  بنو الهجیم   .٨

  ١٦٤، ١٥٥، ١١١  بنو تمیم (تمیم)   .٩

  ٦  بنو جهضم .١٠

  ٩٢  بنو مروان .١١

  )٢( ١٢٠  التمیمیین .١٢

  ٩٢  حمیر .١٣

  ٨٤  خثعم .١٤

  ١٥٥، ٨٤  ربیعة .١٥

  ٨٤  زبید .١٦

  ٧٢، ٣٤، ١٣  الشعراء (شعراء) .١٧

  )٢( ١٢٠، ٧٩  الطائیون .١٨



٢٢٦ 
 

  الصفحة  القبائل واألمم  الرقم

  ٩  العبریون .١٩

  ٨٤  عذرة .٢٠

، ٨٥، ٧٠، ٦٠، ٥٦، ٤٢، ٣٣، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢  العرب .٢١

١٦١، ١٥٦، ١٣٩، ١٢٣، ١٠٥، ١٠٣، ٩٧  

  ٩٢  العرب العاربة .٢٢

  ٢، ج  العمانیین .٢٣

  ٨٤  كنانة .٢٤

 ٩٤، ٧٧)، ٢( ٧٥، ٥٣، ٤٥)، ٤( ٤٣، ٤١، ٣٩  الكوفیون .٢٥

)٢( ١٢٥، ١١٢، ١٠٩، ١٠٣، ١٠٠)، ٢ ،(

١٤٥)، ٣( ١٤٤، ١٣٧)، ٢( ١٣٥، ١٣٤، ١٣٠ 

)١٥٧، ١٥٣، ١٥٢)، ٢( ١٥١، ١٤٨، ١٤٧)، ٢ 

)١٧٢، ١٦٧، ١٦٤)، ٣( ١٦١)، ٤( ١٥٨)، ٢ ،

١٩٥، ١٨٤، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤  

  ١٨٥، ٤٠، ٢٨  ةالمعتزل .٢٦

  ٦  النباهنة .٢٧

  ٨٤  همدان .٢٨

  

  

  

  

   



٢٢٧ 
 

  فهرس األماكن

  الصفحة  المكان  الرقم

  )٢( ١١)، ٢( ١٠  إبرا (والیة إبرا)   .١

  ٢٠٧  األخشبة   .٢

  )٢( ١٠، ٥  إزكي   .٣

  ٦٩  األزهر   .٤

  ٩٢  البحرین   .٥

  ١٣  بدبد   .٦

  ٨)، ٤( ٥  بركة الموز   .٧

  ١٠  البریمي   .٨

  ١٨٦، ٩٢  البصرة   .٩

  ١٠٩، ١٠  بغداد .١٠

  ) ٣( ١  اإلسالمیة (بالد اإلسالم)البالد  .١١

  ٩  بوشر (والیة بوشر) .١٢

  ٦  تنوف .١٣

  ١٤  جامعة السلطان قابوس .١٤

  ١٤  جامعة نزوى .١٥

  ١٢)، ٦( ١١، )٢( ٨، ٥  الجبل األخضر .١٦

  ٥  جنوب الباطنة .١٧

  )٢( ٩٢  حجر .١٨

  )٢( ٥  حصن الخبیب .١٩

  )٢( ٥  حصن الخزام .٢٠

  ١٢  حصن نزوى .٢١

  )٢( ٩٢، ٧٤  حلب .٢٢

  ١٨٧  الحوقین .٢٣



٢٢٨ 
 

  الصفحة  المكان  الرقم

  ١٢، ٦  خضراء بني دفاع .٢٤

  )٢( ٩٢  دابق .٢٥

  ١٢، ١١، ٥  الداخلیة (محافظة الداخلیة)  .٢٦

  )٢( ٧٣  دمشق .٢٧

  ١٠  الدول األوروبیة .٢٨

  ١٠، ١  الدول العربیة (العربیة) .٢٩

  ١٨٧، ١٠، ٦)، ٢( ٥  الرستاق .٣٠

  )٤( ٧  زنجبار .٣١

  ١٠  السعودیة .٣٢

  ١٠  السفالة .٣٣

  ١٢، ٩  سمائل (والیة سمائل) .٣٤

 ١٥، ١١)، ٢( ٩)، ٢( ٧)، ٧( ٦، ٥  (سمد، سمد الجهاضم)سمد الشأن  .٣٥

)٥٨، )٢  

  ١  سمرقند .٣٦

  )٣( ٩  سناو .٣٧

  ٦  السویق (والیة السویق) .٣٨

  ١٢  السیب .٣٩

  ١٠  سیما .٤٠

الشرقیة (شرقیة عمان، شمال الشرقیة،  .٤١

  محافظة الشرقیة)

١١)، ٣( ٦  

  ١١  شمال الباطنة .٤٢

  ١١  شناص .٤٣

  ١١  صاللة .٤٤

  ١١  الظاهرة .٤٥



٢٢٩ 
 

  الصفحة  المكان  الرقم

  ١١، ٩  (محافظة ظفار)ظفار  .٤٦

  ١٣، ١١  عبري .٤٧

 ٩)، ٤( ٧، )٢( ٦)، ٢( ٢ ،١ ،ج  عمان (سلطنة عمان، عماننا) .٤٨

)١٢)، ٣( ١٠، )٢  

  ٦  العوابي .٤٩

  ٩  الُغِریِّیین .٥٠

  ٩  غال .٥١

  )٢( ١٣  فنجاء .٥٢

  )٢( ١٠، ٦  القابل .٥٣

  ١  قرطبة .٥٤

  ٩٢  الكوفة .٥٥

  ١١  لوى .٥٦

  ١٢  محرم .٥٧

  ١٠  المدرسة السعیدیة .٥٨

  ٦  مسجد الشرع .٥٩

  )٢( ١٠  مسقط .٦٠

  ٦  مشایق .٦١

  ١٠  المصنعة .٦٢

)، ٢(٦، ٥، ١٢، ١٠، )٢(٩ ،١٥،١٤  المضیبي (والیة المضیبي) .٦٣

٢٠٦  

  ١٠  مطرح .٦٤

  )٥( ١٣)، ٢( ١٢، )٢(١٠)، ٢( ٧  نزوى .٦٥

  ٩٢  الهجر .٦٦

  ٩٢  هجر البحرین .٦٧



٢٣٠ 
 

  الصفحة  المكان  الرقم

  ٩٢  هجر جازان .٦٨

  ٩٢  هجر حصبة .٦٩

  ٩٢  هجر نجران .٧٠

  ١٠  الهند .٧١

  )٢(١١، ١٠  والطائیین)وادي الطائیین (دماء  .٧٢

  )٢( ١١  وادي بني خالد (والیة وادي بني خالد) .٧٣

  ٩، ٦  وادي عندام .٧٤

  )٢( ١٠  الوالیات المتحدة األمریكیة .٧٥

  ١٠  الیابان .٧٦

  ٩٢  الیمامة .٧٧

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٢٣١ 
 

  فهرس األعالم

  الصفحة  العلم  الرقم

  )٢(٩  إبراهیم العبري   .١

  ١١  أحمد البوسعیدي    .٢

  ٢، ٣ب،   أحمد السامرائي    .٣

  ١١  أحمد المسكري    .٤

  ٢٠٢، ١٩٢، ٣٥  األخطل    .٥

، ١٢٧، ١٢٥، ١٠١، ٨٣، )٢(١٩٥، ٦٨  األخفش    .٦

١٨٤، ١٧٧، ١٧٦، ١٤٧)، ٢( ١٣٤  

  ٣٢، ١٤ب،   إسحاق الجابري    .٧

  ١٨٤، ١٤٥، ١٤٧، ١٣٤  أبو إسحاق الزجاج    .٨

  ٨٣  أبو إسحاق الزیادي   .٩

  ١٠٧  أبو إسحاق الشیزاوي .١٠

  ١٨٦  األسفراییني  .١١

  ١٩٢، ٣٥  األسود الدؤليأبو  .١٢

  ١٣١، ٣٥  األعشى  .١٣

  ٨١)، ٢( ٧٢، ٣٥، ٣٤  امرؤ القیس  .١٤

  ١٥٩  أمیة بن الصلت الثقفي  .١٥

  ١٨٦  الباقالني  .١٦

  )٢( ١٣  بدر البوسعیدي  .١٧

  ١٨٦  بشیر بن المنذر  .١٨

  ١٢  تیمور بن فیصل .١٩

  ١٨٦  جابر بن زید  .٢٠

  ١٦٣، ١٢٧، ٨٣  الجرمي  .٢١

  ٢٠٢، ١٣٩، ٣٥  جریر .٢٢



٢٣٢ 
 

  الصفحة  العلم  الرقم

  ١٠٩  الجالح الحارثي  .٢٣

  ١٨٦  جالل موسى  .٢٤

  ١٨٦  الجویني  .٢٥

  ١١٦، ٣٥  حاتم طي  .٢٦

  ١٣، ١٠  حامد النزوي (الشكیلي) .٢٧

  ١٤٩، )٢( ١٠٩، ٥٦، ٥٢، ٥١)، ٢( ٤٩، د  الحریري .٢٨

  ١٩٢، ٣٥  حسان بن ثابت  .٢٩

  )٢( ١٨٦  أبو الحسن األشعري .٣٠

  ٧٤  الحسن بن صباح .٣١

  ١٩١، ٣٥  الحطیئة  .٣٢

  ١١٠  أبو حكیم الجبري .٣٣

  ٥٨  حمد الجهضمي  .٣٤

  ١٥)، ٢( ٩  حمود الراشدي  .٣٥

  ٦  حمود الصوافي  .٣٦

  ٩  حمود الغافري  .٣٧

  ٧  حمید الجهضمي  .٣٨

  ١٣٣  ابن الخباز  .٣٩

  ١٥٠ ،١٤٧ ،١٢٧  ابن خروف .٤٠

  ١٠  خلفان السیابي .٤١

)، ٣( ١٨٤ ،١٥١، )٢( ٩٩، )٢( ٤٨، ٣٩  الخلیل الفراهیدي  .٤٢

١٩٦، ١٩٥، ١٩١ ،١٨٥  

  ١٦٧  ابن درستویه .٤٣

  ١٥  داؤد الجهضمي .٤٤

  ٩٤، ٣٥  ذو اإلصبع العدواني  .٤٥



٢٣٣ 
 

  الصفحة  العلم  الرقم

  ١٨٠  الرازي  .٤٦

  ١٨٠  راشد اللمكي  .٤٧

  ١٣، ٧، ٥ب،   راشد بن سلیمان الجهضمي .٤٨

  ١٩٣، ٣٥  الراعي النمیري  .٤٩

  ١٨٠، ١٧٩، ٤٨، ٤٠  الربیع بن حبیب  .٥٠

  ١٦٦  رؤبة  .٥١

  ١  ول دیورانت و  .٥٢

  ٨٦  الزركشي  .٥٣

  ١٤٧  الزمخشري  .٥٤

  ٩٣، ٣٥  زهیر بن أبي سلمى  .٥٥

  ١٩٣، ٣٥  زیاد األعجم  .٥٦

  ٢٠٧، ١٨٧، ١٢، ١٠)، ٢(٦  سالم الخروصي .٥٧

  )٢( ٩  سالم السیابي  .٥٨

  ١٣  سالم الشامسي .٥٩

  ٧٤  السخاوي .٦٠

  ١٦٧، ١٣٩، ١٠١  ابن السراج .٦١

  ١٤  سعود الجابري .٦٢

  ١٣، ٨  سعید آل ثاني  .٦٣

  )٢( ٧  سعید الجهضمي  .٦٤

  ١٢  سعید الخلیلي .٦٥

  )٢( ١١)، ٢( ١٠، ٩  سعید بن تیمور .٦٦

  ٢٠٧  سفیان الراشدي  .٦٧

  ٨  سالم الصقري  .٦٨

  ١٠  سلیم العلوي  .٦٩



٢٣٤ 
 

  الصفحة  العلم  الرقم

  ١٤  سلیمان آل ثاني  .٧٠

  ١٣  سلیمان الباروني  .٧١

  ١١  سلیمان السیابي  .٧٢

  ٩٢  سلیمان بن عبد الملك  .٧٣

  ١٠٩، ٣٥  السموأل بن عادیا .٧٤

، ١٠١، ٩٤، ٨٣، ٥٦)، ٢( ٤٨، ٣٩، ٣٦  سیبویه .٧٥

١٣٨)، ٢( ١٣٣، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٣، ١١١، 

١٦٣، ١٦١، ١٥٥، ١٤٧، ١٤٦ ،١٣٩ ،

٢٠٠، ١٩٦)، ٢( ١٩٥، ١٩١، ١٨٥، ١٨٢  

  ١٩١، ١٨٥، ١٣٩  السیرافي  .٧٦

  ١٨٦  ابن سیرین .٧٧

  )٢( ١٠  سیف األغبري .٧٨

  )٣( ٦٩، ٣٦، ٢٢  الشبراوي .٧٩

  ١٨٦  الشهرستاني .٨٠

  ١٠٩  ابن الصباغ .٨١

  ١٨٧  صالح الحارثي .٨٢

  ١٤  صبیح آل ثاني .٨٣

  ١٥٠، ١٢٧  ابن طاهر .٨٤

  ١٧٦  ابن طراوة .٨٥

  ٧٩  طفیل الغنوي .٨٦

  ١٩٥، ١٤٥، ١٤٤، ١٣٩، ٧٦  أبو العباس المبرد .٨٧

  )٢( ١٣  عبد العزیز البوسعیدي .٨٨

   ١٤، ١١، ٨)، ٢( ٥ب،   عبداهللا الصقري .٨٩

  )٢( ٢٠٧، ٥٨، ١٣  عبداهللا العزري .٩٠



٢٣٥ 
 

  الصفحة  العلم  الرقم

  )٢( ٨  عبداهللا الفهدي .٩١

  ١٢١، ٣٥  عبدة بن الطبیب .٩٢

  ١٨٦  أبو عبیدة التمیمي .٩٣

  ١١٦، ٣٥  أبو العتاهیة .٩٤

  ١٢،  ٦  عزان الخروصي .٩٥

  ١٧٠  ابن عصفور .٩٦

  ١٨٦  عطاء بن رباح .٩٧

  ١١٢، ٣٥  عقیبة األسدي .٩٨

  ١١١، ٩٩، ٣٦، ٢٥  ابن عقیل .٩٩

، ١٨٤، ١٧٠، ١٦٧، ١٣٩، ١٣٣، ١٠١، ٨٣  أبو علي الفارسي.١٠٠

١٩١، ١٨٥  

  ١٠٩  علي المجاشعي.١٠١

  ٩  علي الهنائي .١٠٢

   ١١٢، ٣٥  عمر بن أبي ربیعة.١٠٣

  ١٦٦  عمر بن كیسة النهدي.١٠٤

  ٧٤  ابن عمرون.١٠٥

  ١٤  عیسى الریامي.١٠٦

  ٢٠٧  غالب النبهاني.١٠٧

  ١٨٦  الغزالي .١٠٨

  ١٨٥، ١٨٤، ١٧٤، ١٥٧، ١٤٥، ٨٤  الفراء.١٠٩

  ١١٠  أبو الفضل الهمداني.١١٠

  ب  فهد العبري.١١١

  ب  فهد العلوي .١١٢

  ١١، ٩  قابوس بن سعید .١١٣



٢٣٦ 
 

  الصفحة  العلم  الرقم

  ١٠٩  القصباني .١١٤

  ٨٣  قطرب .١١٥

  ١٤١، ٣٥  قطري بن الفجاءة .١١٦

  ٩٩  ابن كثیر.١١٧

  ١٨٥، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٥  الكسائي.١١٨

  ١٤٦، ٧٩، ٣٥  الكمیت األسدي.١١٩

   ١٧٧، ١٧٠، ١٤٨، ١٤٧  ابن كیسان.١٢٠

  ٨١  لجیم بن الصعب.١٢١

  ١٨٧، ٩  ماجد العبري.١٢٢

  ١٩٥، ١٣٠، ٨٣  المازني.١٢٣

)، ٤( ٥٠، )٢( ٤٩، ٤٠، )٣( ٣٦، ٣٣د،   ابن مالك.١٢٤

١٠٢ ،٧٩)، ٢( ٨٧ ،)٢( ٧٣، ٥٦، )٢( ٥١ 

)١٧٠، ١٥٠، ١٣٥ ،١٢٧ ،)٢( ١٢٤)، ٢ ،

١٩٥، ١٩١، ١٧٨، ١٧٢  

  ١٩٥  متمم بن نویرة.١٢٥

  ١٩١، ٣٥  المتوكل الكناني.١٢٦

  ١٩١  المتوكل اللیثي.١٢٧

  ٧٢، ٣٥  أبو محجن الثقفي.١٢٨

  ٩٣، ٣٥  محرز الضبي.١٢٩

  ١٨٧، ١٣، )٢( ١٢)، ٣(١٠)، ٣( ٩  محمد الخلیلي.١٣٠

  ٩  محمد السالمي.١٣١

  ب  محمد العبري.١٣٢

  ١٣  محمد الفارسي.١٣٣

  ٢٠٦، ١٢، ٣  اهللا علیه وسلممحمد صلى .١٣٤



٢٣٧ 
 

  الصفحة  العلم  الرقم

  ٧٣  مكرم.١٣٥

  ١٢٧  ابن ملكون.١٣٦

  ١٣  منصور الفارسي .١٣٧

  ١٨٦  موسى بن أبي جابر.١٣٨

  ١٧٦، ١١٨، ٨١، ٣٥  النابغة الذبیاني.١٣٩

  ١٢  ناصر التوبي .١٤٠

  ١٤، ٧  ناصر الجهضمي.١٤١

  ٩  ناصر الراشدي.١٤٢

  ٩  ناصر المحروقي.١٤٣

  ٩  ابن النظر.١٤٤

، ٤١، ٣٥ ،٣٤ ،١٥ )،٢( ١٢، ١٠ ،)٢( ٨  نور الدین السالمي .١٤٥

٢( ١٨٧، ٢٠٧، ٢٠٦)، ٢( ٥٠ ،)٢( ٤٨(  

  ١٤٧، ١٤٦، ٦٨، ٦٧، ٥١  ابن هشام.١٤٦

  ١٤  یوسف البوسعیدي.١٤٧

  ١٧٠، ١٦٧، ١٥٥، ١٥١، ١٤٦، ١٣٣  یونس .١٤٨

  

  

  

   



٢٣٨ 
 

  فهرس مسائل الخالف

  الصفحة  المسألة  الرقم

  ١٠٩، ٣٩  جواز تقدیم خبر (لیس) علیها   .١

  ١١١، ٢٧  ما النافیة   .٢

  ٥٢، ٣٧  نون الجمع   .٣

  ٧٩، ٣٨  الحرف المبني على الكسر   .٤

  ٩٩، ٣٧  حاالت تقدیر المحذوف بـ(كائن أو استقر)   .٥

  ١٠١، ٣٨  إعراب المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه   .٦

  ٨٢، ٣٨  إعراب األسماء الستة   .٧

  ١٠٠، ٣٨  العامل في المبتدأ والخبر   .٨

  ٩٤ -٩٣، ٣٩  جواز صرف الشاعر ما ال ینصرف   .٩

  ٩٩، ٣٩  آلة التعریف .١٠

  ١٧٢، ٤٠  العطف على الضمیر المجرور .١١

  ٧٧، ٤١  فعل األمر: معرب أم مبني .١٢

  ١٠٣، ٤٢  تقدیم الخبر على المبتدأ .١٣

  ١٥٢، ٤٣  رب .١٤

  ٧٥  علة إعراب األفعال المضارعة .١٥

  ١٠٧  كان وأخواتها .١٦

  ١١٢  (طعامك ما زید آكًال) .١٧

  ١٢٣  إقامة المفعول به مقام الفاعل .١٨

  ١٢٥  النصب في (زیًدا ضربته)عامل  .١٩

  ١٢٥  حذف أحد مفعولي (ظن) .٢٠

  ١٣٠  المصدر والفعل .٢١

  ١٣٠  ناصب المفعول المطلق .٢٢

  ١٣٧  تنكیر وتعریف التمییز .٢٣



٢٣٩ 
 

  الصفحة  المسألة  الرقم

  ١٣٩  جواز الجمع بین التمییز والفاعل الظاهر .٢٤

  ١٣٩  نصب الحال .٢٥

  ١٤٤  تقدیم الحال العامل فیها على االسم الظاهر والمضمر .٢٦

  ١٤٤  حاشا .٢٧

  ١٤٤  سوى: ظرف أم اسم .٢٨

  ١٤٥  العامل في المستثنى .٢٩

  ١٤٧  ما أفعله: نكرة أم معرفة .٣٠

  ١٤٧  أفعل: اسم أم فعل .٣١

  ١٥٠  تقدیر المحذوف في (إیاك) .٣٢

  ١٥٠  تقدیر المحذوف بع الواو في (إیاك واألسد) .٣٣

  ١٥٢  رب: حرف أم اسم .٣٤

  ١٥٣  دخول التاء على (رب) .٣٥

  ١٥٥  لبیك: مفرد أم مثنى .٣٦

  ١٥٧  المنادى المفرد: مبني أم معرباسم  .٣٧

  ١٥٨  حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة .٣٨

  ١٥٨  جواز حذف حرف النداء مع اسم الجنس لمعین .٣٩

  ١٦١  ترخیم الرباعي .٤٠

  ١٦١  ترخیم الثالثي .٤١

  ١٦١  ترخیم المركب إسناًدا .٤٢

  ١٦٤  إضافة النیف إلى العشرة .٤٣

  ١٧٤  توكید النكرات .٤٤

  ١٧٥  كال وكلتا .٤٥

  ١٧٦  المعرفة بالنكرةوصف  .٤٦

  ١٨٤  نواصب الفعل المضارع .٤٧



٢٤٠ 
 

  الصفحة  المسألة  الرقم

  ١٨٥  لن .٤٨

  ١٩٠  جازم الفعل بعد سقوط الفاء .٤٩

  ١٩٥  جازم جواب الشرط .٥٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٢٤١ 
 

  المصطلحاتفهرس 

  الصفحة  المصطلح  الرقم

  ١٤٤  االستثناء   .١

  ١٤٥  االستثناء المفرغ   .٢

  )٢( ٦٩، ٢٢  االسم   .٣

  ٩٤  االسم المقصور   .٤

  ٩٥  االسم المنقوص   .٥

  ١٢٥  االشتغال   .٦

  ١٥٣  اإلضافة   .٧

  ١٥٤  اإلضافة المحضة   .٨

  ١٥٤  اإلضافة غیر المحضة   .٩

  ١٤٩، ٤٩، ٢٦  اإلغراء .١٠

  ١٢٧  األفعال الناسخة .١١

  ١٢٧  األفعال غیر الناسخة .١٢

  )٢( ١٢٨  اإللغاء .١٣

  ٩٧  األمثلة الخمسة .١٤

  ١٨٦  َأِیَس  .١٥

  ١٧٧  البدل .١٦

  ١٤٩  التحذیر .١٧

  ١٦٠، ٢٦  الترخیم .١٨

  )٢( ١٢٨  التعلیق .١٩

  ٧٢  التمائم .٢٠

  ١٣٧  التمییز .٢١

  ٧٠  التنوین .٢٢

  ١٦٥  التوابع .٢٣



٢٤٢ 
 

  الصفحة  المصطلح  الرقم

  ١٧٤  التوكید .٢٤

  ٩٣  جرثم .٢٥

  ١٣٨  الِجْري .٢٦

  ٨٧  جمع التكسیر .٢٧

  )٢( ٦٨  الجملة االسمیة .٢٨

  )٢( ٦٧  الجملة الفعلیة .٢٩

  ٧٩  جیر .٣٠

  ١٣٩  الحال .٣١

  ٩٢  حجر .٣٢

  ٦٧  حد الكالم (الكالم) .٣٣

  )٢( ٦٩، ٢٢  الحرف .٣٤

  ١٠٠  الخبر .٣٥

  ٨٧  الخالصة .٣٦

  ٩٢  دابق .٣٧

  ٩١  الدِّْفَلى .٣٨

  ٩٠  الزاحل .٣٩

  ٨٩  الزفر .٤٠

  ٩٣  َشفَّ  .٤١

  ٧٢  طرقت .٤٢

  ٩٣  الظعائن .٤٣

  ١٦٦  عطف البیان .٤٤

  ١٢١  الفاعل .٤٥

  )٢( ٦٩، ٢٢  الفعل .٤٦

  ١٢٦  الالزم .٤٧



٢٤٣ 
 

  الصفحة  المصطلح  الرقم

  ١٠٠  المبتدأ .٤٨

  ١٢٦  المتعدي .٤٩

  ٧٢  محول .٥٠

  ١٢٦  المطوالت .٥١

  ٩٤  المعتل .٥٢

  ١٣٠  المفعول المطلق .٥٣

  ١٣٤  المفعول معه .٥٤

  ١٣٨  الَمنّ  .٥٥

  ١٧٩  النسب .٥٦

  ١٧٥  النعت .٥٧

  ١٠٦، ٢٦  النواسخ .٥٨

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٢٤٤ 
 

  فهرس المستدركات على المؤلف

  الصفحة  االستدراك  الرقم

  ١٠٦  اضطراب في المثال   .١

  ١١٥  األفعال الدالة على اإلنشاء   .٢

  ٢٠٥  أقسام (من)   .٣

  ١٥٤  أقسام اإلضافة   .٤

  ١٧٧  أقسام البدل   .٥

  ١٨٣  أوجه النسب   .٦

  ١٠٦، ٢٥  وجوًباحذف الخبر    .٧

حذف الخبر وجوًبا في (واهللا ما أترك صالتي ما دمت    .٨

  حیا)

١٠٦، ٥٣  

  ١٠٥، ٢٤  حذف المبتدأ جواًزا   .٩

  ١٠٥، ٢٥  حذف المبتدأ وجوًبا .١٠

  ١٤٣  حذف عامل الحال جواًزا .١١

  ١٤٣  حذف عامل الحال وجوًبا .١٢

  ١٣٦  حذف عامل النصب إذا كان مشتغًال عنه .١٣

  ١٦٢  زیادة (َفْعِلْیل) .١٤

  ١٤٤  ِسوى، ُسوى، َسواء .١٥

  ١٠٨  شروط العمل بـ(زال، فتئ، انفك، برح) .١٦

  ١٣٣  لهالشروط المجوزة لنصب المفعول  .١٧

  ١٨٨، ٥٣  شروط النصب بـ (إذن) .١٨

  ١٤٨  شروط بناء فعلي التعجب .١٩

  ١١١، ٢٥  شروط عمل ما النافیة عمل لیس .٢٠

  ٧٠، ٢٤  عالمات االسم .٢١

  ٥٢  التأنیث الساكنةعالمة الفعل الماضي وهي قبوله تاء  .٢٢



٢٤٥ 
 

  الصفحة  االستدراك  الرقم

٢٣. (   ١١٧  كسر همزة (إنَّ

  ١٧٠  معاني (إما) .٢٤

  ١٧٠  معاني (أو) .٢٥

  ١٧٥  معاني الصفة .٢٦

  ١٣١  مواضع أخرى للمفعول المطلق .٢٧

  ١٥٩  مواضع جواز اجتماع حرف النداء مع (ال) .٢٨

  ١٩١  نصب (أن) للفعل إن وقعت بعد (واو) .٢٩

  ١٩١، ٥٤  النصب في جواب النفي  .٣٠

  ١١٩  حول وال قوة إال باهللا)وجوه إعراب (ال  .٣١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



٢٤٦ 
 

  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم، بروایة حفص عن عاصم.         

  أوال: الكتب المطبوعة

ه)، دار ٦٨٢آثار البالد وأخبار العباد، زكریا بن محمد بن محمود القزویني ( .١

 صادر، بیروت.

وم الصنهاجي (، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن داود اآلجرومیة .٢ ه)، ٧٢٣ابن آُجرُّ

 م.١٩٩٨ -ه١٤١٩ الریاض، دار الصمیعي،

 ق( المنجم الحسین بن إسحاق، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان .٣

 .ه١٤٠٨ ،١، طبیروت الكتب، عالم، )ه٤

اإلبانة في اللغة العربیة، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهیم الصحاري العوتبي  .٤

، وزارة التراث القومي وآخرین عبد الكریم خلیفة، الدكتور: حقیق(الُعَماني اإلباضي)، ت

  م.١٩٩٩ -ه  ١٤٢٠، ١مسقط ، ط، والثقافة

ه)، تحقیق: عباس ٣٢٤اإلبانة، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق األشعري ( .٥

  م.١٩٩٤ -ه١٤١٤، ١صباغ، دار النفائس، بیروت، ط

لسان الدین محمد بن عبد اهللا بن سعید ابن  ، أبو عبد اهللاغرناطةاإلحاطة في أخبار  .٦

  ه.١٤٢٤، ١ط ه)، دار الكتب العلمیة، بیروت،٧٧٦( الخطیب الغرناطي األندلسي

، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد المقدسي البشاري ،أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم .٧

  .م١٩٩١-ه١٤١١، ٣طالقاهرة،  ،مكتبة مدبولي

 ةجبه محمد، تحقیق: )ه٣٣٥( الصوليیحیى  بن محمد بكر أبو، الكتاب أدب .٨

، العربیة المكتبة مصر،، السلفیة المطبعة، اآللوسي شكري محمود السید، و األثري

  ه.١٣٤١، بغداد

 بن علي بن یوسف بن محمد الدین حیان أثیر أبو، العرب لسان من الضرب ارتشاف .٩

، الخانجي مكتبة، محمد عثمان رجب، تحقیق: )ه ٧٤٥( األندلسي حیان بن یوسف

  .م١٩٩٨ -ه١٤١٨ ،١، طالقاهرة



٢٤٧ 
 

إرشاد السالك إلى أقصد المسالك، الشیخ القاضي سلیمان بن راشد بن مسلم  .١٠

 -ه١٤١٤، ١ه)، شركة مطبعة عمان ومكتبتها المحدودة، ط١٣٩٨الجهضمي (

  م.١٩٩٤

إبراهیم بن محمد بن أبي بكر برهان الدین ، إرشاد السالك إلى حل ألفیة ابن مالك .١١

محمد بن عوض بن محمد  ، تحقیق: الدكتوره)٧٦٧بن أیوب بن قیم الجوزیة (

  م. ١٩٥٤ -ه١٣٧٣، ١، طالریاض ،أضواء السلف، السهلي

 األصفهاني المرزوقي الحسن بن محمد بن أحمدي عل أبو، واألمكنة األزمنة .١٢

  ه.١٤١٧ ،١، طبیروت العلمیة، الكتب دار)، ه٤٢١(

 الزمخشري أحمد بن عمرو بن محمودجار اهللا  القاسم أبو، البالغة أساس .١٣

 ،١، طبیروت العلمیة، الكتب دار، السود عیون باسل محمد، تحقیق: )ه٥٣٨(

  .م١٩٩٨ -ه١٤١٩

 اهللا عبید بن محمد بن الرحمن عبد الدین كمال ، أبو البركاتالعربیة أسرار .١٤

 -ه١٤٢٠، ١، بیروت، طاألرقم أبي بن األرقم دار، )ه ٥٧٧( األنباري األنصاري

  .م١٩٩٩

 خمیس بن شامس بن حمود بن سالم، عمان أهل أنساب في األعیان إسعاف .١٥

، طبع عل نفقة صاحب السمو الشیخ أحمد بن الشیخ )ه١٤١٤( اإلباضي السیابي

  م.١٩٦٥ -ه١٣٨٣علي آل ثاني، منشورات المكتب اإلسالمي، بیروت، 

 األندلسي عیسى بن سلیمان بن یوسف الحجاج أبو، الجاهلیین الستة الشعراء أشعار .١٦

)، شرح وتعلیق األستاذ: محمد عبد المنعم ه٤٧٦( باألعلم الشنتمري المعروف

  م.١٩٦٣ -ه١٣٨٢، ٣خفاجي، الراسالت، مصر، ط

 بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو، الصحابة تمییز في اإلصابة .١٧

، معوض محمدي وعل، الموجود عبد أحمد عادل: تحقیق، )ه٨٥٢( العسقالني حجر

  .ه١٤١٥ ،١، طبیروت، العلمیة الكتب دار

: قیحق، ت)ه٢٤٤( السكیت إسحاق ابن بن یعقوب یوسف أبو، المنطق إصالح .١٨

  .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣ ،١، طالعربي التراث إحیاء دار، مرعب محمد



٢٤٨ 
 

 بابن المعروف النحوي سهل بن السري بن محمد بكر أبو، النحو في األصول .١٩

  .بیروت، الرسالة مؤسسة، الفتلي الحسین عبد: قیحق، ت)ه٣١٦( السراج

، )ه٣٢٨( األنباريابن  بشار بن محمد بن القاسم بن محمد بكر أبو، األضداد .٢٠

  .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧ ،بیروت العصریة، المكتبة، إبراهیم الفضل أبو محمد: قیحقت

 القرشي علي بن الفضل بن محمد بن إسماعیل السنة قوام القاسم أبو ،القرآن إعراب .٢١

 بنت فائزة الدكتورة: نصوصه ووثقت له قدمت، )ه٥٣٥( هانيفاألص التیمي الطلیحي

  .م١٩٩٥ -ه١٤١٥ ،١ط ،المؤید عمر

اس بن إسماعیل بن محمد بن أحمد جعفر أبو، القرآن إعراب .٢٢  المرادي یونس النَّحَّ

 منشورات، إبراهیم خلیل المنعم عبد: علیه وعلق حواشیه وضع، )ه٣٣٨( النحوي

  .ه١٤٢١ ،١، طبیروت العلمیة، الكتب دار بیضون، علي محمد

محمد بن یوسف بن علي بن  حیانأبو  ،المحیط البحر تفسیر من المحیط اإلعراب .٢٣

  .المحیمید جاسم یاسین، تحقیق: الدكتور )ه٧٤٥( الغرناطيیوسف بن حیان 

 الحسین بن عبداهللا الدین محبالبقاء  أبو، النبوي الحدیث ألفاظ من یشكل ما إعراب .٢٤

 عبد: الدكتور علیه وعلق أحادیثه وخرج حققه، )ه٦١٦( البغدادي العكبري عبداهللا بن

 -ه١٤٢٠ ،١، طمصر، القاهرة ،والتوزیع للنشر المختار مؤسسة، هنداوي الحمید

  .م١٩٩٩

األعالم، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي  .٢٥

  م.٢٠٠٢، ٥ه)، دار العلم للمالیین، ط١٣٩٦(

ه)، تحقیق: سمیر ٣٥٦، أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد األصفهاني (األغاني .٢٦

  .٢جابر، دار الفكر، بیروت، ط

 الشهیر، الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهیم، واإلنشادات إلفاداتا .٢٧

األجفان، مؤسسة الرسالة، بیروت، ، تحقیق: الدكتور محمد أبو )ه٧٩٠( بالشاطبي

  م.١٩٨٣ -ه١٤٠٣، ١ط

 ویعرف السرقسطي، القرطبي المعافري محمد بن سعید عثمان أبو ،األفعالكتاب  .٢٨

 الشعب دار مؤسسة، شرف محمد محمد حسین: قیحق، ت)ه٤٠٠ بعد( الحداد بابن

  .م١٩٧٥ -ه١٣٩٥، القاهرة والنشر، والطباعة للصحافة



٢٤٩ 
 

أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن السِّید الَبَطْلَیوسي ، الكاتباالقتضاب في شرح أدب  .٢٩

مطبعة دار ، الدكتور حامد عبد المجید، و األستاذ مصطفى السقا، تحقیق: ه)٥٢١(

  .م١٩٩٦، لقاهرة، االكتب المصریة

 الَباِذش خلف ابن بن أحمد بن علي بن أحمدر جعف أبو، السبع القراءات في اإلقناع .٣٠

 الصحابة دار، تحقیق: جمال الدین محمد شرف، )ه٥٤٠( الغرناطي األنصاري

  م.٢٠٠٣ - ه١٤٢٣، ١، طنطا، مصر، طللتراث

مغلطاي بن قلیج  أبو عبد اهللا عالء الدین ،إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال .٣١

عبد الرحمن  يق: أبیحق، ته)٧٦٢بن عبد اهللا البكجري المصري الحكري الحنفي، (

، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، محمد أسامة بن إبراهیم يأب، و عادل بن محمد

  .م٢٠٠١ -  ه١٤٢٢، ١ط

 السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدین جالل ،األلغاز النحویة الطراز في األلغاز .٣٢

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٢، للثراث األزهریة المكتبة، )ه٩١١(

ابن مالك الطائي محمد بن عبد اهللا  أبو عبد اهللا جمال الدین ،ألفیة ابن مالك .٣٣

  ، مكة المكرمة.دار التعاون، ه)٦٧٢الجیاني (

 بن محمد الدین بكر زین أبو، األمكنة من مسماه وافترق لفظه اتفق ما أو األماكن .٣٤

 دار، الجاسر محمد بن حمد: قیحق، ت)ه٥٨٤( الهمداني الحازمي عثمان بن موسى

  .ه١٤١٥، والنشر والترجمة للبحث الیمامة

 الكردي الحاجب ابن عمر بن عثمان الدین جمال عمرو أبو، الحاجب ابن أمالي .٣٥

، عمار دار، قدارة سلیمان صالح فخرالدكتور  :وتحقیق دراسة، )ه٦٤٦( المالكي

  .م١٩٨٩ -ه١٤٠٩ ،بیروت، الجیل دار األردن،

ه)، ٥٤٢، هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي (أمالي ابن الشجري .٣٦

، ١الدكتور محمود محمد الطناحي، مكتبة الخناجي، القاهرة، طتحقیق ودراسة: 

   م.١٩٩٢ -ه١٤١٣

القالي  عیذون بن القاسم بن إسماعیل علي أبو، النوادر، األمالي شذور، األمالي .٣٧

 الكتب دار، األصمعي الجواد عبد محمد: وترتیبها بوضعها عني، )ه٣٥٦(

  .م١٩٢٦ -ه١٣٤٤ ،٢، طالمصریة



٢٥٠ 
 

دراسة استقرائیة تعلیلیة ألوجه أحقیة األداة بأمیة بابها، األمهات في األبواب النحویة  .٣٨

الدكتور حسن أحمد العثمان، المكتبة المكیة، مكة المكرمة، ومؤسسة الریان، بیروت، 

 م.٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، ١ط

 إبراهیم بن مسلم بن سلمة المنذر أبو، الَعْوَتِبي تاریخ، العرب أنساب، األنساب .٣٩

)، تحقیق: محمد إحسان النص، ه٥١١( ،)اإلباضي الُعَماني( العوتبي الصحاري

  م.٢٠١٦ -ه١٤٣٧، ٥وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ط

 كمال البركات أبو ،والكوفیین البصریین: النحویین بین الخالف مسائل في اإلنصاف .٤٠

 ،١، طالعصریة المكتبة، )ه٥٧٧( األنباري اهللا عبید بن محمد بن الرحمن عبد الدین

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤

 دار، )ه٣٩٥( العسكري سعید بن سهل بن اهللا عبد بن الحسن هالل أبو، األوائل .٤١

  .ه١٤٠٨ ،١، ططنطا البشیر،

 بن یوسف بن اهللا عبد الدین جمال محمد أبو ،مالك ابن ألفیة إلى المسالك أوضح .٤٢

 الشیخ یوسف: تحقیق، )ه٧٦١( األنصاري هشام ابن یوسف بن اهللا عبد بن أحمد

  .والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار، البقاعي محمد

أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد  في كتاب اهللا عز وجل، الوقف واالبتداءإیضاح  .٤٣

مطبوعات  ، تحقیق: محیي الدین عبد الرحمن رمضان،ه)٣٢٨األنباري ( بن بشار

  م.١٩٧١ -ه١٣٩٠، دمشق، مجمع اللغة العربیة

 دراسة، )ه٦( القیسي اهللا عبد بن الحسن علي أبو، اإلیضاح شواهد إیضاح .٤٤

 ،١، طبیروت اإلسالمي، الغرب دار، الدعجاني حمود بن محمد الدكتور: وتحقیق

  .م١٩٨٧ -ه١٤٠٨

ه)، ٣٣٧في علل النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (اإلیضاح  .٤٥

  م.١٩٧٩ -ه١٣٩٩، ٣بیروت، طتحقیق: الدكتور مازن المبارك، دار النفائس، 

 بن الرحمن عبد بن محمد الدین جالل المعالي أبو ،البالغة علوم في اإلیضاح .٤٦

، خفاجي المنعم عبد محمد: ، تحقیق)ه٧٣٩( القزویني خطیبالب المعروف ،رعم

  م.١٩٩٣ -ه١٤١٣، ٣، طبیروت، الجیل دار



٢٥١ 
 

 بن علي بن یوسف بن محمد الدین حیان أثیر أبو، التفسیر في المحیط البحر .٤٧

، الفكر دار، جمیل محمد صدقي: ، تحقیق)ه٧٤٥( األندلسي حیان بن یوسف

  .ه١٤٢٠ ،بیروت

، تحقیق: ه)٧٧٤أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي (، البدایة والنهایة .٤٨

دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع ، عبد اهللا بن عبد المحسن التركيالدكتور 

  .م١٩٩٧ -ه١٤١٨، ١، طواإلعالن

 بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدین مجد، العربیة علم في البدیع .٤٩

الدكتور : ودراسة تحقیق)، ه٦٠٦( الجزري الشیباني األثیر الكریم ابن عبد ابن محمد

  .ه١٤٢٠ ،١، طالسعودیة، المكرمة مكة القرى، أم جامعة، الدین علي أحمد فتحي

 بنا مقلد بن علي بن مرشد بن أسامة الدین مجد المظفر أبو، الشعر نقد في البدیع .٥٠

 الدكتورو  بدوي، أحمد أحمد الدكتور: تحقیق، )ه٥٨٤( الشیزري الكلبي الكناني منقذ

 اإلقلیم، القومي واإلرشاد الثقافة وزارة، المتحدة العربیة الجمهوریة، المجید عبد حامد

  .للثقافة العامة اإلدارة، الجنوبي

 محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو، والحوالن والعمیان والعرجان البرصان .٥١

 ،١، طبیروت الجیل، دار، تحقیق وشرح: عبد السالم هارون، )ه٢٥٥( الجاحظ

  م.١٩٩٠ -ه١٤١٠

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر ، البرهان في علوم القرآن .٥٢

دار إحیاء الكتب العربیة  ،إبراهیمق: محمد أبو الفضل یحق، ته)٧٩٤الزركشي (

  .م١٩٥٧ -ه١٣٧٦، ١ه، طالحلبي وشركا يعیسى الباب

عبد الوهاب أحمد  المتعال عبد، البالغة علوم في المفتاح لتلخیص اإلیضاح بغیة .٥٣

  .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦ ،١٦، طاآلداب مكتبة، )ه١٣٩١( الصعیديعبد الهادي 

 كمال العقیلي جرادة أبي بن اهللا هبة بن أحمد بن عمر، حلب تاریخ في الطلب بغیة .٥٤

  ، بیروت.الفكر دار، زكار سهیلالدكتور  :قیحق، ت)ه٦٦٠( العدیم ابن الدین

 بكر أبي بن الرحمن عبد الدین جالل، والنحاة اللغویین طبقات في الوعاة بغیة .٥٥

، لبنان، العصریة المكتبة، إبراهیم الفضل أبو محمد: قیحق)، ته٩١١( السیوطي

  .صیدا



٢٥٢ 
 

 الفقیه بابن المعروف الهمداني إسحاق بن محمد بن أحمد عبداهللا أبو، البلدان .٥٦

  .م١٩٩٦ -ه١٤١٦ ،١، طبیروت الكتب، عالم، الهادي یوسف: قیحق، ت)٣٦٥(

 یعقوب بن محمد الدین مجد طاهر أبو ،واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة .٥٧

 - ه١٤٢١، ١، طوالتوزیع والنشر للطباعة الدین سعد دار)، ه٨١٧( يالفیروزآباد

  .م٢٠٠٠

 الحمويابن حجة  اهللا عبد بن علي بن الدین تقي بكر أبو، الزجل فن في األمل بلوغ .٥٨

)، تحقیق: الدكتور رضا محسن القرشي، وزارة الثقافة واإلرشاد ه٨٣٧( األزراري

  .١٩٧٤القومي، دمشق، 

 دار، )ه٢٥٥( الجاحظ محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو، والتبیین البیان .٥٩

  .ه١٤٢٣، بیروت الهالل، ومكتبة

 الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد الفیض أبو ،القاموس جواهر من العروس تاج .٦٠

بیدي بمرتضى، الملّقب الحسیني،  دار، المحققین من مجموعة، )ه١٢٠٥( الزَّ

 .الهدایة

أبو زكریا یحیى بن معین بن عون بن زیاد المري ، تاریخ ابن معین (روایة الدوري) .٦١

مركز البحث العلمي ، أحمد محمد نور سیف الدكتورق: یحق، ته)٢٣٣البغدادي (

  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩، ١، طمكة المكرمة، وٕاحیاء التراث اإلسالمي

شمس الدین محمد بن أحمد  أبو عبد اهللا ،تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر َواألعالم .٦٢

دار ، عّواد معروف ق: الدكتور بشاریحق، ته)٧٤٨بن عثمان بن َقاْیماز الذهبي (

  .م٢٠٠٣، ١، طالغرب اإلسالمي

تاریخ الحكام في سلطنة عمان، مصطفى بدر، مركز الرایة للنشر واإلعالم، القاهرة،  .٦٣

  م.٢٠٠٩ -ه١٤٣٠، ١ط

 العكبري اهللا عبد بن الحسین بن عبداهللا البقاء أبو، القرآن إعراب في التبیان .٦٤

، وشركاه الحلبي البابي عیسى: الناشر، البجاوي محمد علي: قیحق، ت)ه٦١٦(

  القاهرة.



٢٥٣ 
 

 بن الحسین بن عبداهللا البقاء أبو، والكوفیین البصریین النحویین مذاهب عن التبیین .٦٥

 الغرب دار، العثیمین الرحمن عبدالدكتور : حقق)، ته٦١٦( العكبري اهللا عبد

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦ ،١، القاهرة، طاإلسالمي

من معدن جوهر األدب في علم مجازات العرب، أبو الحجاج  تحصیل عین الذهب .٦٦

ه)، حققه وعلق علیه: الدكتور ٤٧٦یوسف بن سلیمان بن عیسى األعلم الشنتمري (

زهیر عبد المحسن سلطان، تنسیق وفهرسة: مصطفى قرمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

  م.١٩٩٤ -ه١٤١٥، ٢ط

 شهاب َجْعَفر َأُبو ،)األول السفر( الفصیح كتاب شرح في الصریح المجد تحفة .٦٧

 يالمالكي اللغو ي المقر ي الفهر  اللَّْبِليُّ  ُیوُسف بني عل بن ُیوُسف بن أْحَمد الدین

 .م١٩٩٧ - ه١٤١٨ الثبیتي، عیضة بن الملك عبدالدكتور  :قیحق، ت)ه٦٩١(

، محمد باي بلعالم، مطبعة عمار فرفي، التحفة الوسیمة شرح على الدرة الیتیمة .٦٨

 باتنه.

 الكرماني سعید بن علي بن یوسف بن محمد الدین شمس ،الغیاثیة الفوائد تحقیق .٦٩

 مكتبة، العوفي عجیان بن اهللا دخیل بن عليالدكتور  :ودراسة تحقیق، )ه٧٨٦(

  .ه١٤٢٤ ،١، طالمنورة المدینة والحكم، العلوم

 بن یوسف بن اهللا عبد الدین محمد جمال أبو، الفوائد وتلخیص الشواهد تخلیص .٧٠

 الكتاب دار ،الصالحي مصطفى عباسالدكتور  :قیحق، ت)ه٧٦١( األنصاري هشام

 .م١٩٨٦ - ه١٤٠٦ ،١، طالعربي

 بن علي بن محمد بن الحسن بن محمد الدین بهاء المعالي أبو، الحمدونیة التذكرة .٧١

 صادر، دار، تحقیق: إحسان عباس، وبكر عباس، )ه٥٦٢( البغدادي حمدون

  م.١٩٩٧ -ه١٤١٧ ،١، طبیروت

محمد بن یوسف بن حیان  حیان أبو، التسهیل كتاب شرح في والتكمیل التذییل .٧٢

، ١، طدمشق، القلم دار، هنداوي حسنالدكتور  :قیحق، ت)ه٧٤٥( األندلسي

  م.١٩٨٩



٢٥٤ 
 

 مالك ابن اهللا عبد بن محمد الدین جمال عبداهللا أبو ،المقاصد وتكمیل الفوائد تسهیل .٧٣

 للطباعة العربي الكتاب دار، بركات كامل محمد: قیحق، ت)ه٦٧٢( الجیاني الطائي

  .م١٩٦٧ -ه١٣٨٧ ،والنشر

 ُدُرْسَتَوْیه بن محمد بن جعفر بن عبداهللا محمد أبو، وشرحه الفصیح تصحیح .٧٤

، اإلسالمیة للشئون األعلى المجلس، المختون بدوي محمدالدكتور : قیحق، ت)ه٣٤٧(

  .م١٩٩٨ -ه١٤١٩ ،القاهرة

 األكبر عبد بن یزید بن محمد العباس أبو ،والوصایا والمواعظ والمراثي التعازي .٧٥

 نهضة، الجمل حسن محمد إبراهیم: وتحقیق تقدیم، )ه٢٨٥( األزدي الثمالىالمبرد 

  .والتوزیع والنشر للطباعة مصر

 الفارسيّ  الغفار عبد بن أحمد بن الحسن علي أبو، سیبویه كتاب على التعلیقة .٧٦

 ،١، مطبعة األمانة، القاهرة، طالقوزي حمد بن عوضالدكتور  :قیحق، ت)ه٣٧٧(

  .م١٩٩٠ -ه١٤١٠

ق: یحق، ته)٢٨٤الیمان بن أبي الیمان البندنیجي ( أبو بشر ،التقفیة في اللغة .٧٧

  .م١٩٧٦، بغداد، مطبعة العاني، الجمهوریة العراقیة، خلیل إبراهیم العطیةالدكتور 

راشد بن مسلم تلقین األحباب معاني ملحة اإلعراب، الشیخ القاضي سلیمان بن  .٧٨

  م.٢٠١٦ -ه١٤٣٧، ١ه)، ذاكرة عمان، سلطنة عمان، ط١٣٩٨الجهضمي (

أبو الفتح عثمان بن ، سعید السكري أبو أغفلهالتمام في تفسیر أشعار هذیل مما  .٧٩

، تحقیق: أحمد ناجي القیسي، وآخرین، مطبعة العاني، ه)٣٩٢جني الموصلي (

  م.١٩٦٢ -ه١٣٨١، ١بغداد، ط

: قیحق)، ته٣٧٠( الهروي األزهري بن أحمد بن محمد منصور أبو ،تهذیب اللغة .٨٠

  .م٢٠٠١ ،١، طبیروت، العربي التراث إحیاء دار، مرعب عوض محمد

 بن حسن الدین بدر محمد أبو، مالك ابن ألفیة بشرح والمسالك المقاصد توضیح .٨١

 عبد:  وتحقیق شرح)، ه٧٤٩( المالكي المصري المرادي عليّ  بن اهللا عبد بن قاسم

  .م٢٠٠٨ -ه١٤٢٨ ،١، طالعربي الفكر دار سلیمان، علي الرحمن



٢٥٥ 
 

 الداني عمر بن عثمان بن سعید بن عثمان عمرو أبو، السبع القراءات في التیسیر .٨٢

 - ه١٤٠٤، ٢، طبیروت، العربي الكتاب دار، وتو تریزلأ: قیحق، ت)ه٤٤٤(

  .م١٩٨٤

 التمیمي َمْعبدَ  بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن حاتم محمد أبو، الثقات .٨٣

 دائرة، خان المعید عبد محمد الدكتور: مراقبة تحت، )ه٣٥٤( الُبستي الدارمي

 م.١٩٧٣ - ه١٣٩٣، ١، طالهند، الدكن آباد بحیدر العثمانیة المعارف

أبو الفداء زین الدین قاسم بن ُقْطُلْوَبَغا  ،الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة .٨٤

دراسة وتحقیق: شادي بن محمد بن سالم آل ، ه)٨٧٩(السُّْوُدْوِني الجمالي الحنفي 

مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمیة وتحقیق التراث والترجمة صنعاء، ، نعمان

  .م٢٠١١ -ه١٤٣٢، ١ط

 إسماعیل بن محمد بن الملك عبد منصور أبو ،والمنسوب المضاف في القلوب ثمار .٨٥

، القاهرة، المعارف دار،تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، )ه٤٢٩( الثعالبي

  م.١٩٨٥

ه)، ضبطه وخرج أحادیثه: ١٨٠الجامع الصحیح مسند اإلمام الربیع بن حبیب ( .٨٦

، ١محمد إدریس، دار الحكمة، بیروت، دمشق، ومكتبة االستقامة، سلطنة عمان، ط

  م.١٩٩٥ -ه١٤١٥

 الزمخشري أحمد بن عمرو بن محمود اهللا القاسم جار أبو، والمیاه واألمكنة الجبال .٨٧

، والتوزیع للنشر الفضیلة دار، عوض التواب عبد أحمدالدكتور  :قیحق، ت)ه٥٣٨(

  .م١٩٩٩ -ه ١٣١٩ ،القاهرة

 دار، )ه١٣٧٦( صافي الرحیم عبد بن محمود، الكریم القرآن إعراب في الجدول .٨٨

  .ه١٤١٨ ،٤، طبیروت اإلیمان، مؤسسة، دمشق الرشید،

، حققه ووضع )ه٦٨٥( المغربي سعید بن موسى بني عل الحسن أبو، الجغرافیا .٨٩

  م.١٩٧٠، ١مقدمته وعلق علیه: إسماعیل العربي، المكتب التجاري، بیروت، ط

 الفراهیدي تمیم بن عمرو بن أحمد بن الخلیل الرحمن عبد أبو، النحو في الجمل .٩٠

  .م١٩٩٥ -ه١٤١٦ ،٥، طقباوة الدین فخرالدكتور : قیحق، ت)ه١٧٠( البصري



٢٥٦ 
 

، )ه٢٧٩( الَبَالُذري داود بن جابر بن یحیى بن أحمد، األشراف أنساب من جمل .٩١

  .م١٩٩٦ -ه١٤١٧ ،١، طبیروت، الفكر دار، الزركلي وریاض زكار سهیل: تحقیق

 حققه، )ه١٧٠( القرشي الخطاب أبي بن محمد زید أبو، العرب أشعار جمهرة .٩٢

، والتوزیع والنشر للطباعة مصر نهضة، يو البجا محمد علي: شرحه في وزاد وضبطه

  م.١٩٨١

أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران ، جمهرة األمثال .٩٣

دار ، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، وعبد المجید قطامش، ه)٣٩٥العسكري (

  م.١٩٨٨، ٢، طبیروت، الفكر

 رمزي: قیحق، ت)ه٣٢١( األزدي درید بن الحسن بن محمد بكر أبو، جمهرة اللغة .٩٤

  .م١٩٨٧ ،١، طبیروت، للمالیین العلم دار، بعلبكي منیر

 اهللا عبد بن قاسم بن حسن الدین بدر محمد أبو، الجنى الداني في حروف المعاني .٩٥

، قباوة الدین فخرالدكتور  :قیحق، ت)ه٧٤٩( المالكي المصري المرادي عليّ  بن

  .م١٩٩٢ -ه١٤١٣ ،١، طبیروت العلمیة، الكتب دار، فاضل ندیم محمد األستاذو 

 الهاشمي مصطفى بن إبراهیم بن أحمد، العرب لغة وٕانشاء أدبیات في األدب جواهر .٩٦

 المعارف، مؤسسة، الجامعیین من لجنة: وتصحیحه تحقیقه على شرفت، أ)ه١٣٦٢(

  .٢، طبیروت

 علي بن محمد العرفان أبو، مالك ابن أللفیةي األشمون شرح على الصبان حاشیة .٩٧

  .م١٩٩٧- ه١٤١٧، ١، طبیروت، العلمیة الكتب دار، )ه١٢٠٦( الشافعي الصبان

، )ه٣٧٠( خالویه بن أحمد بن الحسین عبداهللا أبو ،السبع القراءات في الحجة .٩٨

  .ه١٤٠١ ،٤، طبیروت، الشروق دار مكرم، سالم العال عبدالدكتور : قیحقت

، )ه٣٧٧( الفارسيّ  الغفار عبد بن أحمد بن الحسن علي أبو ،السبعة للقراء الحجة .٩٩

 ،٢، طدمشق، للتراث المأمون دار ،بشیر جویجابي، و قهوجي الدین بدر: قیحقت

 .م١٩٩٣ -ه١٤١٣

 الكتاب ومترجم محقق، )ه٣٧٢( مجهول، المغرب إلى المشرق من العالم حدود .١٠٠

  .ه١٤٢٣ ،القاهرة للنشر، الثقافیة الدار، الهادي یوسف السید): الفارسیة عن(



٢٥٧ 
 

 بَّذيٌ األُ  البجائي محمد بن محمد بن أحمد الدین شهاب ،علم النحو الحدود في .١٠١

 بالمدینة اإلسالمیة الجامعة، نولي اهللا عبد حسن نجاة: قیحق، ت)ه٨٦٠( األندلسي

  .م٢٠٠١ -ه١٤٢١، المنورة

 النهاوندي البغدادي إسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبو، حروف المعاني والصفات .١٠٢

 ،١، طبیروت، الرسالة مؤسسة، الحمد توفیق علي: قیحق، ت)ه٣٣٧( الزجاجي

  .م١٩٨٤

 البطلیوسي السید بن محمد بن عبداهللا محمد أبو، الحلل في شرح أبیات الجمل .١٠٣

 - ه١٤٢٤، ١)، تحقیق: یحیى مراد، دار الكتب العلمیة، بیروت، طه٥٢١(

  م.٢٠٠٣

 البصري الحسن بن الفرج أبي بن علي الدین الحسن صدر أبو ،الحماسة البصریة .١٠٤

  م.١٩٨٣، ٣، طبیروت، الكتب عالم، أحمد الدین مختار: قیحق، ت)ه٦٥٩(

، األشباه والنظائر من أشعار المتقدمین والجاهلیین والمخضرمین، حماسة الخالدیین .١٠٥

ه)، وأبو عثمان سعید بن هاشم ٣٨٠( أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي :الخالدیان

وزارة الثقافة، الجمهوریة العربیة ، ي دقةق: الدكتور محمد علیحق، ته)٣٧١الخالدي (

  م.١٩٩٥، السوریة

 العبد یوسف بن محمد بن اهللا عبد، والقدماء المحدثین أشعار من الظرفاء حماسة .١٠٦

  ، دار الكتب العلمیة، بیروت.)ه٤٣١( الزوزني لكاني

، مصطفى كمال: قیحق، ت)ه٥٧٣( الیمنيي الحمیر  سعید بن نشوان، الحور العین .١٠٧

  .م١٩٤٨، القاهرة، الخانجي مكتبة

 الكتب دار، )ه٢٥٥( الجاحظ محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو ،الحیوان .١٠٨

  .ه١٤٢٤ ،٢، طبیروت، العلمیة

، ه)١٠٩٣عبد القادر بن عمر البغدادي (، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .١٠٩

 -ه١٤١٨، ٤، طمكتبة الخانجي، القاهرة، تحقیق وشرح: عبد السالم محمد هارون

  .م١٩٩٧

، تحقیق: محمد علي )ه٣٩٢( الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو، الخصائص .١١٠

  م.١٩٨٦ -ه١٤٠٦، ٤، القاهرة، طللكتاب العامة المصریة الهیئةنجار، 



٢٥٨ 
 

 محب بن اهللا فضل بن أمین محمد، عشر الحادي القرن أعیان في األثر خالصة .١١١

  .بیروت –صادر دار، )ه١١١١( الدمشقي الحموي المحبي محمد بن الدین

 السرقسطي العوفي حزم بن ثابت بن قاسم محمد أبو، الدالئل في غریب الحدیث .١١٢

، الریاض العبیكان، مكتبة، القناص اهللا عبد بن محمدالدكتور  :تحقیق، )ه٣٠٢(

  .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢ ،١ط

ي الكرم أحمد بن بكري أب بن یوسف بن مرعي، دلیل الطالبین لكالم النحویین .١١٣

، الكویت، اإلسالمیة والمكتبات المخطوطات إدارة، )ه١٠٣٣( يالحنبل المقدسي

 .م٢٠٠٩ -ه١٤٣٠

ه)، تحقیق: ٢٩٠، صنعه: أبو سعید الحسن السكري (دیوان أبي األسود الدؤلي .١١٤

   م.١٩٩٨ -ه١٤١٨، ٢الشیخ محمد حسن آل یاسین، دار مكتبة الهالل، ط

   م.١٩٨٦ -ه١٤٠٦دار بیروت، بیروت،  دیوان أبي العتاهیة، .١١٥

)، ه٣٥٠( الفارابي الحسین بن إبراهیم بن إسحاق إبراهیم أبو، األدب دیوان .١١٦

 والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة، عمر مختار أحمد دكتورال: تحقیق

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤، والنشر،القاهرة

: ت( الغزي بن الرحمن عبد بن محمد الدین شمس المعالي أبو ،دیوان اإلسالم .١١٧

 - ه١٤١١ ،١، طبیروت العلمیة، الكتب دار، حسن كسروي سید: قیحق)، ته١١٦٧

  .م١٩٩٠

، شرح وتحقیق: الدكتور محمد حسین، ٦٣الكبیر میمون بن قیس دیوان األعشى  .١١٨

   مكتبة اآلداب الجمامیز، المطبعة النموذجیة.

ه)، تحقیق: الدكتور نعمان محمد ٢٤٦الحطیئة بروایة وشرح ابن السكیت ( دیوان .١١٩

   م.١٩٨٧ -ه١٤٠٧، ١القاهرة، طأمین طه، مكتبة الخانجي، 

 - ه١٤٠١، حققه وجمعه: راینهرت فایبرت، بیروت، دیوان الراعي النمیري .١٢٠

 م.١٩٨٠

  م.١٩٨٢ -ه١٤٠٢، دار بیروت، بیروت، دیوان السموأل .١٢١

  ، تحقیق: الدكتور یحیى الجبوري، مكتبة األندلس، بغداد.دیوان المتوكل اللیثي .١٢٢



٢٥٩ 
 

 بن یحیى بن سعید بن سهل بن اهللا عبد بن الحسن هالل أبو، دیوان المعاني .١٢٣

  .بیروت، الجیل دار، )ه٣٩٥( العسكري مهران

  .٢، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، طدیوان النابغة الذبیاني .١٢٤

 المرار آكل بني من الكندي، الحارث بن حجر بن القیس امرؤ، دیوان امرئ القیس .١٢٥

 ،٢، طبیروت، المعرفة دار، المصطاوي الرحمن  عبد: به اعتنى)، م٥٤٥(

  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥

ر، بشرح محمد بن حبیب، تحقیق: الدكتور نعمان محمد أمین، دار دیوان جری .١٢٦

   .٣المعارف، ط

، ٢، اعتنى به وشرحه: حمدو طماس، دار المعارف، بیروت، لبنان، طدیوان زهیر .١٢٧

  م.٢٠٠٥ -ه١٣٢٦

، ١التربیة، بغداد، ط ، جمعه: الدكتور یحیى الجبوري، داریببدیوان عبدة بن الط .١٢٨

  م.١٩٧١ -ه١٣٩١

 األعلمي، مؤسسة)، ه٥٨٣( الزمخشري اهللا جار، ربیع األبرار ونصوص األخیار .١٢٩

  .ه١٤١٢ ،١، طبیروت

)، المكتبة ه١٣٦٤( يالغالیین سلیم محمد بن مصطفى، رجال المعلقات العشر .١٣٠

 م.١٩٩٨ -ه١٤١٨العصریة، بیروت، 

أبو عبد ، األمصار وعجائب األسفار)رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب  .١٣١

، ه)٧٧٩( اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن إبراهیم بن بطوطة اللواتي الطنجي

  .ه١٤١٧، أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط

 القرطبي َمَضاء ابن محمد بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو ،الرد على النحاة .١٣٢

 ،١، طاالعتصام دار، البنا إبراهیم محمد الدكتور: وتحقیق دراسة)، ه٥٩٢(

  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩

)، ه٣٨٤( الرماني اهللا عبد بن علي بن عیسى بن علي الحسن أبو، رسالة الحدود .١٣٣

  م.١٩٨٤، انعمّ ، الفكر دار، السامرائي إبراهیمتحقیق: 

 الرماني اهللا عبد بن علي بن عیسى بن علي الحسن أبو ،الحروف منازل رسالة .١٣٤

 م.١٩٨٤، انعمّ ، الفكر دار، السامرائي إبراهیم: قیحق)، ته٣٨٤(



٢٦٠ 
 

)، ه٤٢٩( الثعالبي إسماعیل بن محمد بن الملك عبد منصور أبو، رسائل الثعالبي .١٣٥

  ه.١٣٠١مطبعة الجوانب، قسطنطینیة، 

، )ه١٢٧٠( األلوسي الحسیني اهللا عبد بن محمود الدین شهابروح المعاني،  .١٣٦

  .ه١٤١٥ ،١، طبیروت، العلمیة الكتب دار، عطیة الباري عبد علي: قیحقت

 عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو، هشام البن النبویة السیرة شرح في األنف الروض .١٣٧

 إحیاء دار، السالمي السالم عبد عمر: قیحق، ت)ه٥٨١( السهیلي أحمد بن اهللا

  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١ ،١، طبیروت العربي، التراث

 المنعم عبد بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو، الروض المعطار في خبر األقطار .١٣٨

 ،٢ت، طبیرو ، للثقافة ناصر مؤسسة، عباس إحسان: قیحق، ت)ه٩٠٠( يالِحمیر 

  .م١٩٨٠

 الخفاجي عمر بن محمد بن أحمد الدینب شها، الدنیا الحیاة وزهرة األلّبا ریحانة .١٣٩

، وشركاهي الحلبي الباب عیسى مطبعة، الحلو محمد الفتاح عبد: قیحق، ت)ه١٠٦٩(

  .م١٩٦٧ -ه١٣٨٦ ،١القاهرة، ط

 بشار بن محمد بن القاسم بن محمد بكر أبو ،الزاهر في معاني كلمات الناس .١٤٠

، بیروت، الرسالة مؤسسة، الضامن صالح حاتمالدكتور : قیحق، ت)ه٣٢٨( األنباري

  م.١٩٩٢ -ه١٤١٢ ،١ط

 األنصاري تمیم بن علي بن إبراهیم إسحاق أبو، األلباب وثمر اآلداب زهر .١٤١

، تحقیق: الدكتور زكي مبارك، ومحمد محیي الدین عبد )ه٤٥٣( القیرواني الُحصري

  .٤، طبیروت الجیل، دار الحمید،

 الظاهري البغدادي هانيفاألص خلف بن علي بن داود بن محمد بكر أبو، الزهرة .١٤٢

)، تحقیق: الدكتور إبراهیم السامرائي، والدكتور نوري حمود القیسي، مكتبة ه٢٩٧(

  م.١٩٨٥ -ه١٤٠٦، ٢األردن، طالمنار، 

 التمیمي العباس بن موسى بن أحمد مجاهد بن بكر أبو ،السبعة في القراءات .١٤٣

  .ه١٤٠٠ ،٢، طمصر، المعارف دار، ضیف شوقي: قیحق، ت)ه٣٢٤( البغدادي

 الكتب دار، )ه٣٩٢( الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو، سر صناعة اإلعراب .١٤٤

  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١، ١، طبیروت العلمیة



٢٦١ 
 

 األماني حرز منظومة شرح وهو( المنتهي المقرئ وتذكار المبتدي القارئ سراج .١٤٥

 بن محمد بن عثمان بن علي) البقاء أبو أو( القاسم أبو، )للشاطبي التهاني ووجه

 علي: راجعه، )ه٨٠١( المقرئ البغدادي القاصح بابن المعروف الحسن بن أحمد

  .م١٩٥٤ -ه١٣٧٣ ،٣، طمصر، الحلبي البابي مصطفى مطبعة، الضباع

 بن علي بن خلیل محمد الفضل أبو ،سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر .١٤٦

، حزم ابن دار اإلسالمیة، البشائر دار)، ه١٢٠٦( الحسیني، مراد محمد بن محمد

  .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨ ،٣ط

 محمد بن العزیز عبد بن اهللا عبد عبید أبو، القالي أمالي شرح في الآللي سمط .١٤٧

 من واستخرجه فیه ما وحقق ونقحه وصححه نسخه، )ه٤٨٧( األندلسي البكري

 -ه١٣٥٤، بیروت العلمیة، الكتب دار، المیمني العزیز عبد: العلم دواوین بطون

 م.١٩٣٥

 الحمیري أیوب بن هشام بن الملك عبد الدین محمد جمال أبو، النبویة السیرة .١٤٨

، الشلبي الحفیظ وعبد، األبیاري وٕابراهیم، السقا مصطفى: تحقیق، )ه٢١٣( المعافري

 - ه١٣٧٥ ،٢، طمصر، وأوالده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة

  .م١٩٥٥

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا  ،السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار .١٤٩

  م.٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، ١، طدار ابن حزم، ه)١٢٥٠الشوكاني الیمني (

 بن بكر أبي بن عمر بن عثمان الدین عمرو جمال أبو، التصریف علم في الشافیة .١٥٠

 المكتبة، العثمان أحمد حسن: قیحق، ت)ه٦٤٦( المالكي الكردي الحاجب ابن یونس،

  .م١٩٩٥ -ه١٤١٥ ،١المكرمة، ط مكة، المكیة

 نصر: قیحق، ت)ه١٣٥١( الحمالوي محمد بن أحمد، شذا العرف في فن الصرف .١٥١

  .الریاض، الرشد مكتبة، اهللا نصر الرحمن عبد اهللا

 الدین جمال اإلمام ابن محمد الدین بدر، مالك ابن ألفیة على الناظم ابن شرح .١٥٢

، العلمیة الكتب دار، السود عیون باسل محمد: قیحق)، ته٦٨٦( مالك بن محمد

  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠ ،١بیروت، ط



٢٦٢ 
 

ي العقیل الرحمن عبد بن اهللا عبد عقیل، ابن، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك .١٥٣

، التراث دار، الحمید عبد الدین محیي محمد: قیحق، ت)ه٧٦٩( المصري الهمداني

  .م١٩٨٠ -ه١٤٠٠، ٢٠ط للطباعة، مصر دار القاهرة،

 بن اهللا عبد بن الحسن سعید أبي بن یوسف محمد أبو ،شرح أبیات سیبویه .١٥٤

 الفكر دار، هاشم الریح علي محمد الدكتور: قیحق)، ته٣٨٥( السیرافي المرزبان

  .م١٩٧٤ -ه١٣٩٤، القاهرة والتوزیع، والنشر للطباعة

مغني اللبیب عن كتب األعاریب، صنفه: عبد القادر بن عمر شرح أبیات  .١٥٥

ه)، تحقیق: عبد العزیز رباح، وأحمد یوسف دقاق، دار المأمون ١٠٩٣البغدادي (

  م.١٩٨٠ -ه١٣٩٨، ١للتراث، دمشق، ط

 الخضر بن محمد بن أحمد بن موهوب منصور أبو ،قتیبة البن الكاتب أدب شرح .١٥٦

 الكتاب دار، الرافعي صادق مصطفى: له َقدَّم، )ه٥٤٠( يالجوالیق ابن الحسن بن

  .بیروت العربي،

ه)، المطبعة الكبرى، ٩٠٥خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر األزهري (شرح األزهریة،  .١٥٧

 بوالق، القاهرة.

 بن محمد بن علي الدین نور الحسن أبو، مالك ابن ألفیة على األشموني شرح .١٥٨

  .م١٩٩٨ -ه١٤١٩، ١، طبیروت، العلمیة الكتب دار)، ه٩٠٠( اُألْشُموني عیسى

محمد بن )، محب الدین تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد( شرح التسهیل المسمى .١٥٩

األستاذ الدكتور دراسة وتحقیق: ، ه)٧٧٨یوسف بن أحمد، المعروف بناظر الجیش (

، السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرةدار ، نیعلي محمد فاخر وآخر 

  .ه١٤٢٨، ١ط

، تحقیق ودراسة: محمد عبد النبي محمد أحمد عبید، مكتبة لمرادياشرح التسهیل،  .١٦٠

  م.٢٠٠٦ -ه١٤٢٧، ١اإلیمان، المنصورة، ط

 زین ،النحو في التوضیح بمضمون التصریح أو التوضیح على التصریح شرح .١٦١

، بیروت، العلمیة الكتب دار، )ه٩٠٥( األزهري بكر أبي بن اهللا عبد بن خالد الدین

  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١، ١ط



٢٦٣ 
 

، تحقیق: الدكتور )ه٤٤٢( الثمانیني ثابت بن عمر القاسم أبو، التصریف شرح .١٦٢

  .م١٩٩٩-ه١٤١٩ ،١، طالرشد مكتبة، البعیمي سلیمان بن إبراهیم

ه)، ١١٦٥الجوهري (، اسماعیل بن غنیم شرح الجوهري على منظومة الشبراوي .١٦٣

  م.١٩٩٥ -ه١٤١٥تحقیق: األستاذة زینب إبراهیم، الدار الوطنیة، نابلس، 

ه)، شرحها: أبو عبداهللا عبدالرحمن بن ٨٦٠( شرح الحدود في النحو، لألبذي .١٦٤

ه)، حققه وعلق علیه ووضع فهارسه: ١٩١القاسم بن خالد بن جنادة المالكي (

  م.٢٠٠٨ -ه١٣٢٩، ١الدكتور خالد فهمي، مكتبة اآلداب، ط

أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات .١٦٥

  .٥، طدار المعارف، عبد السالم محمد هارون، ه)٣٢٨األنباري (

محمد بن عبد اهللا ابن مالك الطائي  أبو عبد اهللا جمال الدین ،شرح الكافیة الشافیة .١٦٦

جامعة أم القرى مركز البحث ، ریديق: عبد المنعم أحمد هیحق، ته)٦٧٢( الجیاني

، مكة المكرمة ،العلمي وٕاحیاء التراث اإلسالمي كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة

  م.١٩٨٢ -ه١٤٠٢، ١ط

أبو عبد اهللا، أحمد بن عمر بن مساعد ، الشرح المختصر على نظم اآلجرومیة .١٦٧

 .الحازمي

ْوَزني حسین بن أحمد بن حسین عبداهللا أبو شرح المعلقات السبع، .١٦٨ ، )ه٤٨٦( الزَّ

  .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣، ١، طالعربي التراثإحیاء  دار

 الموصلي، یعیش بن علي بن یعیش الدین موفق البقاء أبو، شرح المفصل .١٦٩

 ،١، طبیروت العلمیة، الكتب دار، یعقوب بدیع إمیل الدكتور: له قدم)، ه٦٤٣(

  .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢

ه)، وزارة ١٣٣٢بن حمید السالمي (شرح بلوغ األمل في المفردات والجمل، عبداهللا  .١٧٠

  م.١٩٨٦، ١التراث والثقافة، مسقط، ط

 الطائي مالك ابن اهللا عبد بن محمد الدین جمال عبداهللا أبو ،الفوائد تسهیل شرح .١٧١

 بدوي محمدوالدكتور  السید، الرحمن عبد، تحقیق: الدكتور )ه٦٧٢( الجیاني

  .م١٩٩٠ -ه١٤١٠، ١، طواإلعالن والتوزیع والنشر للطباعة هجر، المختون



٢٦٤ 
 

أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي األصفهاني  يأبو عل، شرح دیوان الحماسة .١٧٢

 - ه١٤٢٤، ١، طدار الكتب العلمیة، بیروت، ق: غرید الشیخیحق، ته)٤٢١(

  .م٢٠٠٣

 اهللا عبد بن الحسین بن اهللا عبد الدین البقاء محب أبو، شرح دیوان المتنبي .١٧٣

 الحفیظ عبد، و األبیاري ٕابراهیم، و السقا مصطفى: قیحق، ت)ه٦١٦( البغدادي العكبري

  .٢، طبیروت، المعرفة دار، شلبي

 بن اهللا عبد الدین جمال محمد أبو ،العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح .١٧٤

 الغني عبد: قیحق، ت)ه٧٦١( األنصاري هشام ابن اهللا عبد بن أحمد بن یوسف

  م.١٩٨٤، ١ط، سوریا، للتوزیع المتحدة الشركة، الدقر

 القاهري الَجوَجري محمد بن المنعم عبد بن محمد الدین شمس شرح شذور الذهب، .١٧٥

 بالجامعة العلمي البحث عمادة، الحارثي جزاء بن نواف)، تحقیق: ه٨٨٩( الشافعي

  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٣ ،١ط المنورة، المدینة اإلسالمیة،

، )ه٩١١( السیوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدین جالل شرح شواهد المغني، .١٧٦

 - ه١٣٨٦ العربي، التراث لجنة، كوجان ظافر أحمد: حواشیه وعلق طبعه على وقف

  .م١٩٦٦

 أحمد بن یوسف بن اهللا الدین عبد جمال محمد أبو، الصدى وبل الندى قطر شرح .١٧٧

، الحمید عبد الدیني محی محمد: قیحق، ت)ه٧٦١( األنصاري هشام ابن اهللا عبد بن

  ه.١٣٨٣ ،١١، طالقاهرة

ه)، تحقیق: ٩٧٢في النحو، اإلمام عبد اهللا بن أحمد الفاكهي ( شرح كتاب الحدود .١٧٨

م، مكتبة ١٩٨٨ -ه١٤٠٨الدكتور المتولي رمضان أحمد الدمیري، جامعة األزهر 

 م.١٩٩٣ -ه١٤١٤، ٢وهبة، القاهرة، ط

، )ه٣٦٨( المرزبان بن اهللا عبد بن الحسن السیرافي سعید أبو، سیبویه كتاب شرح .١٧٩

 ،١، طبیروت العلمیة، الكتب دار، علي سید عليو  مهدلي، حسن أحمد: قیحقت

  .م٢٠٠٨

ه)، ٥١٦شرح ملحة اإلعراب، اإلمام محمد القاسم بن علي الحریري البصري ( .١٨٠

  تحقیق: الدكتور فائز فارس، دار األمل للنشر والتوزیع.



٢٦٥ 
 

، جمع وتحقیق ودراسة: الدكتور یوسف حسین بكار، دار شعر زیاد األعجم .١٨١

 م.١٩٨٣ -ه١٤٠٣، ١ة، طالمسیر 

)، تحقیق: ه٢٧٦( الدینوري قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو، الشعر والشعراء .١٨٢

  .ه١٤٢٣، ١، طالقاهرة الحدیث، دارأحمد محمد شاكر، 

 الیمني الحمیرى سعید بن نشوان، الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمس .١٨٣

، اإلریاني علي بن مطهر، و العمري اهللا عبد بن حسینكتور دال: قیحق، ت)ه٥٧٣(

، دمشق، الفكر دارو  بیروت،، المعاصر الفكر دار، عبداهللا محمد یوسفوالدكتور 

  .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠ ،١ط

 القلقشندي الفزاري أحمد بن علي بن أحمد، اإلنشاء صناعة في األعشى صبح .١٨٤

، بیروت العلمیة، الكتب دار، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، )ه٨٢١( القاهري

  م.٢٠١٢

 المطبعة، )ه١٠٧٣( الدمشقي البدیعي یوسف، المتنبي حیثیة عن المنبي الصبح .١٨٥

  .ه١٣٠٨ ،١، طالشرفیة العامرة

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة .١٨٦

، بیروت، دار العلم للمالیین، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، ه)٣٩٣الفارابي (

  .م١٩٨٧ - ه١٤٠٧، ٤ط

ابن  داود بن یوسف بن یعقوب بن أحمد بن الحسن محمد أبو ،صفة جزیرة العرب .١٨٧

  .م١٨٨٤ لیدن،، بریل مطبعة، )ه٣٣٤( بالهمداني الشهیرالحائك 

أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران ، الصناعتین .١٨٨

المكتبة ، ومحمد أبو الفضل إبراهیم ،ق: علي محمد البجاويیحق، ته)٣٩٥العسكري (

  ه.١٤١٩، بیروت، العنصریة

 دار، )ه٣٦٧( الموصلي البغدادي حوقل بن القاسم محمد أبو، صورة األرض .١٨٩

  .م١٩٣٨، بیروت لیدن، أفست صادر،

 اإلشبیلي، الَحْضَرمي محمد بن مؤمن بن علي الحسن أبو ،ضرائر الشعر .١٩٠

 األندلس دار، محمد إبراهیم السید: قیحق، ت)ه٦٦٩( عصفور بابن المعروف

  .م١٩٨٠ ،١، طوالتوزیع والنشر للطباعة



٢٦٦ 
 

، الرسالة مؤسسة، النجار عبدالعزیز محمد، ضیاء السالك إلى أوضح المسالك .١٩١

 .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢، ١بیروت، ط

 الجمحي اهللا عبید بن سّالم بن محمد عبداهللا أبو، الشعراء فحول طبقات .١٩٢

  .جدة، المدني دار، شاكر محمد محمود: قیحق، ت)ه٢٣٢(

، )ه٤٥٨( األندلسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو، اللغة في العددكتاب  .١٩٣

 - ه١٤١٣ ،١، طالظاهر محمد بن عدنان، و الناصر الحسین بن اهللا عبد: قیحقت

  .م١٩٩٣

 بن علي بن أحمد الدین بهاء حامد أبو ،المفتاح تلخیص شرح في األفراح عروس .١٩٤

 العصریة المكتبة، هنداوي الحمید عبد الدكتور: قیحق، ت)ه٧٧٣( السبكي الكافي عبد

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٣ ،١، طبیروت والنشر، للطباعة

 األندلسي ربه عبد بن محمد بن أحمد الدین شهاب عمر أبو، العقد الفرید .١٩٥

  .ه١٤٠٤ ،١، طبیروت، العلمیة الكتب دار، )ه٣٢٨(

)، ه٣٨١( الوراق ابن العباس بن اهللا عبد بن محمد الحسن أبو، النحو علل .١٩٦

 - ه١٤٢٠ ،١، طالریاض، الرشد مكتبة، الدرویش محمد جاسم محمود: قیحقت

  .م١٩٩٩

، وزارة )ه١٤١٤(عمان عبر التاریخ، الشیخ سالم بن حمود بن شامس السیابي  .١٩٧

  م.٢٠١٤ -ه١٤٣٥، ٥التراث والثقافة، سلطنة عمان، ط

اس أحمد بن ، عمدة الكتاب .١٩٨ محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي أبو جعفر النَّحَّ

الجفان والجابي ، دار ابن حزم، ق: بسام عبد الوهاب الجابيیحق، ته)٣٣٨النحوي (

  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، ١، طللطباعة والنشر

 المقرئ سعید بن خلف بن إسماعیل طاهر أبو، العنوان في القراءات السبع .١٩٩

 خلیل الدكتور، و زاهد غازي زهیر الدكتور: قیحق، ت)ه٤٥٥( السرقسطي األنصاري

  .ه١٤٠٥، بیروت الكتب، عالم، العطیة

أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري ، العین .٢٠٠

دار ، إبراهیم السامرائي كتوردوالمهدي المخزومي،  كتوردالق: یحق، ته)١٧٠(

  .ومكتبة الهالل



٢٦٧ 
 

، شرح: )ه٢٧٦( الدینوري قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو، عیون األخبار .٢٠١

  .ه١٤١٨، بیروت، العلمیة الكتب داریوسف علي الطویل، 

 الدین برهان إسحق أبو، الفاضحة النقائض وعرر الواضحة، الخصائص غرر .٢٠٢

 وصححه ضبطه، )ه٧١٨( بالوطواط المعروف علي بن یحیى بن إبراهیم بن محمد

 ،١، طبیروت العلمیة، الكتب دار، الدین شمسإبراهیم : فهارسه ووضع حواشیه وعلق

  .م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩

ه)، تحقیق: الدكتور ٢٨٥( الحربي إسحاق بن إبراهیم إسحاق أبو غریب الحدیث، .٢٠٣

  ه.١٤٠٥ ،١، طالمكرمة مكة، القرى أم جامعة، العاید محمد إبراهیم سلیمان

، البستي الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو غریب الحدیث، .٢٠٤

، الفكر دار، الغرباوي إبراهیم الكریم عبد: قیحق، ت)ه٣٨٨( بالخطابي المعروف

  .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢، دمشق

، تحقیق: )ه٢٧٦( الدینوري قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو غریب الحدیث، .٢٠٥

  ه.١٣٩٧ ،١، طبغداد، العاني مطبعة، الجبوري اهللا عبدالدكتور 

: قیحق، ت)ه٢٧٦( الدینوري قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبوغریب القرآن،  .٢٠٦

  .م١٩٧٨ -ه١٣٩٨، العلمیة الكتب دار، صقر أحمدالسید 

 الكتب دار، )ه٢٨٥( المبرد األكبر عبد بن یزید بن العباس محمد أبول، الفاض .٢٠٧

  .ه١٤٢١ ،٣، طالقاهرة المصریة،

 أحمد بن عمرو بن محمود اهللا جار القاسم أبو، واألثر الحدیث غریب في الفائق .٢٠٨

 دار، إبراهیم الفضل أبو محمد، و البجاوي محمد علي: قیحق، ت)ه٥٣٨( الزمخشري

  .٢، طلبنان، المعرفة

فتح رب البریة في شرح نظم اآلجرومیة (نظم اآلجرومیة لمحمد بن أبَّ القالوي  .٢٠٩

، ١، طمكتبة األسدي، مكة المكرمة، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، الشنقیطي)

  .م٢٠١٠ -ه١٤٣١

الغیب قي الكشف عن قناع الریب، اإلمام شرف الدین الحسن بن عبد اهللا فتوح  .٢١٠

ه)، تحقیق: الدكتور جمیل محمد بني عطا، جائزة دبي الدولیة للقرآن، ٧٤٣الطیبي (

  م.٢٠١٣ -ه١٤٣٤، ١اإلمارات، ط



٢٦٨ 
 

 بن الحسن محمد أبو، سیبویه أبیات شرح السیرافي ابن على الرد في األدیب فرحة .٢١١

)، تحقیق: الدكتور محمد علي ه٤٣٠( الغندجاني باألسود الملقب األعرابي أحمد

  .١سلطاني، دار النبراس، ط

 العسكري سعید بن سهل بن اهللا عبد بن الحسن هالل أبو، الفروق اللغویة .٢١٢

 والتوزیع، للنشر والثقافة العلم دار، سلیم إبراهیم محمد: علیه وعلق حققه، )ه٣٩٥(

  .القاهرة

أبو عبید عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد ، كتاب األمثالفصل المقال في شرح  .٢١٣

، ١، طمؤسسة الرسالة، بیروت، ق: إحسان عباسیحق، ته)٤٨٧البكري األندلسي (

  .م١٩٧١

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربیة .٢١٤

 - ه١،١٤٢٢ط، إحیاء التراث العربي، ق: عبد الرزاق المهديیحق، ته)٤٢٩(

  .م٢٠٠٢

 بن اهللا هبة بن الحمید عبد الدین عز حامد أبو، السائر المثل على الدائر الفلك .٢١٥

والدكتور  الحوفي، أحمد الدكتور :قیحق، ت)ه٦٥٦( الحدید أبي بن الحسین بن محمد

  .القاهرة، الفجالة والتوزیع، والنشر للطباعة مصر نهضة دار، طبانة بدوي

 عبد محمد، والمسلسالت والمشیخات المعاجم ومعجمواإلثبات  الفهارس فهرس .٢١٦

 الكتاني الحي بعبد المعروف اإلدریسي، الحسني محمد ابن الكبیر عبد بن الحي

  م.١٩٨٢ ،٢، طبیروت، اإلسالمي الغرب دار، عباس إحسان: قیحق)، ته١٣٨٢(

، )ه٨١٧( يالفیروزآباد یعقوب بن محمد الدین مجد طاهر أبو، القاموس المحیط .٢١٧

، العرقُسوسي نعیم محمد: إشراف، الرسالة مؤسسة في التراث تحقیق مكتب: تحقیق

 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦ ،٨، طبیروت والتوزیع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة

قصة الحضارة، وول دیورانت، تعریب: أحمد بدران، لجنة التألیف والترجمة  .٢١٨

  م.١٩٥٠والنشر، القاهرة، 

 المعروف الشیباني، سیار بن زید بن یحیى بن العباس أحمد أبو، قواعد الشعر .٢١٩

 ،٢، طالقاهرة، الخانجي مكتبة، التواب عبد رمضان: قیحق، ت)ه٢٩١( بثعلب

  .م١٩٩٥



٢٦٩ 
 

ابن الحاجب  بكر أبي بن عمر بن عثمان بن الدین جمال، الكافیة في علم النحو .٢٢٠

، الشاعر العظیم عبد صالح الدكتور: قیحق، ت)ه٦٤٦( المالكي اإلسنوي المصري

  .م٢٠١٠ ،١، طالقاهرة، اآلداب مكتبة

 بن علي بن یوسف القاسم أبو، الكامل في القراءات العشر واألربعین الزائدة علیها .٢٢١

: قیحق، ت)ه٤٦٥( المغربي الیشكري الُهَذلي سواده بن عقیل بن محمد بن جبارة

 - ه١٤٢٨ ،١، طوالنشر للتوزیع سما مؤسسة، الشایب رفاعي بن السید بن جمال

  .م٢٠٠٧

 محمد: قیحق، ت)ه٢٨٥( المبرد یزید بن محمد أبوالعباس ،الكامل في اللغة واألدب .٢٢٢

  .م١٩٩٧ -ه١٤١٧، ٣، طالقاهرة، العربي الفكر دار، إبراهیم الفضل أبو

 السالم عبد: قیحق، ت)ه١٨٠( سیبویه قنبر بن عثمان بن بشر عمرو أبو، الكتاب .٢٢٣

 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨ ،٣، طالقاهرة الخانجي، مكتبة، هارون محمد

اإلسالمیة  الجامعة، الشاعر موسى حسن، الكشف عن صاحب البسیط في النحو .٢٢٤

  .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨، ٢٠، طالمنورة بالمدینة

 بن علي بن إسماعیل الدین عماد الفداء أبو، الكناش في فني النحو والصرف .٢٢٥

 حسن بن ریاض الدكتور: وتحقیق دراسة)، ه٧٣٢( عمر ابن محمد بن محمود

  م٢٠٠٠، لبنان، بیروت والنشر، للطباعة العصریة المكتبة، الخوام

الكنز اللغوي في اللسن العربي، تحقیق: أوغست هفنر، المطبعة الكاثولیكیة،   .٢٢٦

  ه. (كتاب خلق اإلنسان، لألصمعي).١٩٠٣بیروت، 

 الوجیه بن المؤمن عبد بن اهللا عبد الدین محمد تاج أبو، الكنز في القراءات العشر .٢٢٧

 خالدالدكتور  :قیحق، ت)ه٧٤١( المقرئ الواسطيّ  المبارك ابني عل بن اهللا عبد بن

  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ ،١، طالقاهرة، الدینیة الثقافة مكتبة، المشهداني

 الزجاجي النهاوندي البغدادي إسحاقن ب الرحمن القاسم عبد أبو، الالمات .٢٢٨

  .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥ ،٢، طدمشق، الفكر دار، المبارك مازن: قیحق)، ته٣٣٧(

 النیسابوري الثعالبي إسماعیل بن محمد بن الملك عبد منصور أبو لباب اآلداب، .٢٢٩

 -ه١٤١٧ ،١، طبیروت، العلمیة الكتب دار، لبج حسن أحمد: تحقیقه)، ٤٢٩(

  .م١٩٩٧



٢٧٠ 
 

 بن الحسین بن اهللا عبد الدین البقاء محب أبو، اللباب في علل البناء واإلعراب .٢٣٠

، الفكر دار، النبهان اإلله عبدالدكتور  :قیحق)، ته٦١٦( البغدادي العكبري اهللا عبد

  .م١٩٩٥ -ه١٤١٦ ،١، طدمشق

 منظور ابني عل بن مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو لسان العرب، .٢٣١

  .ه١٤١٤ ،٣، طبیروت، صادر دار، )ه٧١١( ياإلفریق األنصاري

 أبي بن ِسباع بن حسن بن محمد الدین شمس عبداهللا أبو ،اللمحة في شرح الملحة .٢٣٢

، الصاعدي سالم بن إبراهیم: قیحق، ت)ه٧٢٠( الصائغ بابن المعروف الجذامي، بكر

  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤ ،١ط المنورة، المدینة اإلسالمیة، بالجامعة العلمي البحث عمادة

اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن إسحاق بن  .٢٣٣

وقدم له وعلق علیه: الدكتور حمودة  ه)، صححه٣٢٤سالم بن إسماعیل األشعري (

  م.١٩٥٥غرابة، مطبعة مصر، 

 فائز: قیحق، ت)ه٣٩٢( الموصلي جني بن عثمان الفتح أبو، اللمع في العربیة .٢٣٤

  م.١٩٧٢، الكویت، الثقافیة الكتب دار، فارس

، ابتسام مرهون الصفار، مطبعة اإلرشاد، بغداد، مالك ومتمم ابنا نویرة الیربوعي .٢٣٥

 م.١٩٦٨

ي النیسابور  ِمْهران بن الحسین بن أحمد بكر أبو، المبسوط في القراءات العشر .٢٣٦

، دمشق، العربیة اللغة مجمع، مطبوعات حاكمي حمزة سبیع: تحقیق، )ه٣٨١(

  .م١٩٨١

جمال الدین محمد بن یوسف بن هشام األنصاري الشهیر  متن شذور الذهب، .٢٣٧

 -ه١٣٥٧ه)، مصطفى البابي الحلبي، الطبعة األخیرة، مصر، ٧٦١بالنحوي (

  م.١٩٣٨

ابن ضیاء الدین نصر اهللا بن محمد ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .٢٣٨

ة دار نهضة مصر للطباع، بدوي طبانةو ق: أحمد الحوفي، یحق، ته)٦٣٧(األثیر 

  .القاهرة، والنشر والتوزیع، الفجالة

 محمد: قیحق، ت)ه٢٠٩( البصريي التیم المثنى بن معمر عبیدة أبو، مجاز القرآن .٢٣٩

  .ه١٣٨١، القاهرةي، الخانج مكتبة، سزگین فواد



٢٧١ 
 

 المعروف الشیباني، سیار بن زید بن یحیى بن العباس أحمد أبو، مجالس ثعلب .٢٤٠

  م.١٩٦٠هارون، دار المعارف، مصر، )، تحقیق: عبد السالم ه٢٩١( بثعلب

 یعقوب بن المسیح عبد بن یوسف بن اهللا رزق، مجاني األدب في حدائق العرب .٢٤١

  .م١٩١٣، بیروت الیسوعیین، اآلباء مطبعة، )ه١٣٤٦( شیخو

 النیسابوري المیداني إبراهیم بن محمد بن أحمد الفضل أبو، مجمع األمثال .٢٤٢

  .بیروت، المعرفة دار، الحمید عبد الدیني محی محمد: قیحق، ت)ه٥١٨(

 طاهر محمد الدین جمال، األخبار ولطائف التنزیل غرائب في األنوار بحار مجمع .٢٤٣

 المعارف دائرة مجلس مطبعة، )ه٩٨٦( الكجراتي الَفتَِّني الهندي الصدیقي علي بن

  .م١٩٦٧ -ه١٣٨٧ ،٣، حیدر آباد الدكن، طالعثمانیة

، )ه٣٩٥( الرازي القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد الحسین أبو ،اللغة مجمل .٢٤٤

، ٢، طبیروت، الرسالة مؤسسة، سلطان المحسن عبد زهیر: وتحقیق دراسة

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦

 أحمد بن عمر بن محمد موسى أبو ،والحدیث القرآن غریبي في المغیث المجموع .٢٤٥

، ١، طالعزباوي الكریم عبد: قیحق، ت)ه٥٨١( المدیني هانيفاألص محمد بن عمر بن

  .)م١٩٨٨ -ه١٤٠٨( ٣ ،٢ جـ، )م١٩٨٦ -ه١٤٠٦( ١ جـ

، محمد بن الحسین القاسم أبو، والبلغاء الشعراء ومحاورات األدباء محاضرات .٢٤٦

، األرقم أبي بن األرقم دار شركة، )ه٥٠٢: ت( األصفهانى بالراغب المعروف

  .ه١٤٢٠ ،١، طبیروت

 الرفاء الكندي السري بن أحمد بن السري، والمشروب والمشموم والمحبوب المحب .٢٤٧

  م.١٩٨٦ -ه١٤٠٧)، تحقیق: مصباح غال ونجي، مجمع اللغة العربیة، ه٣٦٢(

 المرسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو، األعظم والمحیط المحكم .٢٤٨

 - ه١٤٢١ ،١، طبیروت، العلمیة الكتب دار، هنداوي الحمید عبد: قیحق)، ته٤٥٨(

  .م٢٠٠٠

 المشهور الطالقاني، العباس بن عباد بن إسماعیل القاسم أبو ،المحیط في اللغة .٢٤٩

)، تحقیق: الشیخ محمد حسن آل یاسین، عالم الكتب، ه٣٨٥( عباد بن بالصاحب

  م.١٩٩٤ -ه١٤١٤، ١بیروت، ط



٢٧٢ 
 

 الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو الدین زین، مختار الصحاح .٢٥٠

 النموذجیة، الدار، العصریة المكتبة، محمد الشیخ یوسف: قیحق، ت)ه٦٦٦( الرازي

  .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠ ،٥، طصیدا، بیروت

 حمزة، بن علي بن اهللا هبة الدین ضیاء السعادات أبو مختارات شعراء العرب، .٢٥١

 مطبعة، زناتي حسن محمود: وشرحها ضبطها، )ه٥٤٢( الشجري بابن المعروف

  .م١٩٢٥ -ه١٣٤٤ ،١، طمصر االعتماد،

: قیحق، ت)ه٤٥٨( المرسي سیده بن إسماعیل بن علي الحسن أبو، المخصص .٢٥٢

  .م١٩٩٦ -ه١٤١٧ ،١، طبیروت، العربي التراث إحیاء دار، جفال میإبراه خلیل

 عبد بن المؤمن عبد الدین صفيّ  مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، .٢٥٣

 ،١، طبیروت الجیل، دار)، ه٧٣٩( الحنبلي البغدادي القطیعي شمائل ابن الحق

  .ه١٤١٢

المسالك القویمة على الدرة الیتیمة، الشیخ القاضي سلیمان بن راشد بن مسلم  .٢٥٤

  م.١٩٩٣ -ه١٤١٣، ١ه)، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، ط١٣٩٨الجهضمي (

إبراهیم بن محمد الفارسي االصطخري، المعروف  إسحاقأبو ، المسالك والممالك .٢٥٥

الهیئة العامة لقصور  ، تحقیق: محمد جابر عبد العال الحیني،ه)٣٤٦بالكرخي (

  م.٢٠٠٤القاهرة، الثقافة، 

 األندلسي البكري محمد بن العزیز عبد بن اهللا عبد عبید أبو، المسالك والممالك .٢٥٦

، اإلسالمي الغرب دار ، حققه وقدم له: أدریان فان لیوفن، وأندري فیري،)ه٤٨٧(

  .م١٩٩٢

 اهللا عبد بن الحسین بن اهللا عبد الدین البقاء محب أبو، مسائل خالفیة في النحو .٢٥٧

، العربي الشرق دار، الحلواني خیر محمد: قیحق)، ته٦١٦( البغدادي العكبري

  .م١٩٩٢ -ه١٤١٢ ،١، طبیروت

شهاب الدین محمد بن أحمد بن  أبو الفتح ،المستطرف في كل فن مستطرف .٢٥٨

  .ه١٤١٩، ١، طبیروت، عالم الكتب، ه)٨٥٢منصور األبشیهي (

 أحمد بن عمرو بن محمود اهللا القاسم جار أبو، في أمثال العرب ىالمستقص .٢٥٩

  .م١٩٨٧ ،٢، طبیروت، العلمیة الكتب دار، )ه٥٣٨( لزمخشريا



٢٧٣ 
 

 مختار بن محمد بن َحّموش طالب أبي بن مكي محمد أبو مشكل إعراب القرآن، .٢٦٠

، بیروت، الرسالة مؤسسة، الضامن صالح حاتمالدكتور : قیحق، ت)ه٤٣٧( القیسي

  ه.١٤٠٥ ،٢ط

 الرماني اهللا، عبد بن علي بن عیسى بن علي الحسن أبو، الحروفمعاني  .٢٦١

  ، تحقیق: عرفان بن سلیم حسونة، المكتبة العصریة، بیروت.)ه٣٨٤(

 مركز، )ه٣٧٠( الهروي األزهري بن أحمد بن محمد منصور أبو معاني القراءات، .٢٦٢

  .م١٩٩١ -ه١٤١٢ ،١، طسعود الملك جامعة، اآلداب كلیة في البحوث

 محمد: قیحق، ت)ه٣٣٨( محمد النحاس بن أحمد جعفر أبو ،الكریم القرآنمعاني  .٢٦٣

  ه.١٤٠٩ ،١، طرمةكالم مكة، القرى أم جامعة، الصابوني علي

، )ه٣١١( الزجاج سهل بن السري بن إبراهیم إسحاق أبو ،معاني القرآن وٕاعرابه .٢٦٤

  .م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨، ١، طبیروت، الكتب عالم، شلبي عبده الجلیل عبد: قیحقت

 األوسط باألخفش المعروف البصري، البلخي المجاشعي الحسن أبو معاني القرآن، .٢٦٥

 ،١، طالقاهرة الخانجي، مكتبة، قراعة محمود هدى الدكتورة: تحقیق، )ه٢١٥(

  .م١٩٩٠ -ه١٤١١

 الفراء الدیلمي منظور بن اهللا عبد بن زیاد بن یحیى زكریا أبو معاني القرآن، .٢٦٦

 إسماعیل الفتاح عبد، النجار علي محمد، النجاتي یوسف أحمد: قیحق، ت)ه٢٠٧(

  م.١٩٦٦، ١، طمصر، والترجمة للتألیف المصریة دار، الشلبي

 الدینوري قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو، المعاني الكبیر في أبیات المعاني .٢٦٧

 بن یحیى بن الرحمن عبد، و سالم الكرنكوي الدكتور: المستشرق قیحق، ت)ه٢٧٦(

 آباد حیدر، العثمانیة المعارف دائرة مطبعة، )ه١٣٨٦ -ه١٣١٣( الیماني علي

، بیروت العلمیة، الكتب دار: صورتها، و م١٩٤٩ - ه١٣٦٨ ،١، طالهند، الدكن

  .م ١٩٨٤ - ه١٤٠٥ ،١، طلبنان

 بن الرحمن عبد بن الرحیم عبد الفتح أبو، التلخیص شواهد على التنصیص معاهد .٢٦٨

، الكتب عالم، الحمید عبد الدین محیي محمد: قیحق، ت)ه٩٦٣( العباسي أحمد

  .بیروت



٢٧٤ 
 

 دار، األیوبي یاسین، تحقیق: درنیقة أحمد محمد، معجم أعالم شعراء المدح النبوي .٢٦٩

  م.٢٠٠٣، ١، طالهالل ومكتبة

 الحموي الرومي اهللا عبد بن یاقوت الدین شهاب اهللا عبد أبو، معجم البلدان .٢٧٠

  .م١٩٩٥ ،٢، طبیروت صادر، دار، )ه٦٢٦(

ه)، تحقیق ١٤١٣، علي بن محمد السید الشریف الجرجاني (معجم التعریفات .٢٧١

 ودراسة: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة.

معجم الفقهاء والمتكلمین اإلباضیة (قسم المشرق)، من القرن األول الهجري إلى  .٢٧٢

ل ، إعداد: فهد بن هاشل السعدي، مكتبة الجیبدایة القرن الخامس عشر الهجري

 م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨، ١الواعد، ط

 علي بن الغني عبد، في النحو والتصریف وذیل باإلمالء معجم القواعد العربیة .٢٧٣

  م.١٩٨٦ -ه١٤٠٦، ١)، دار القلم، دمشق، طه١٤٢٣( الدقر

، إعداد: الدكتور إمیل بدیع یعقوب، دار العربیة اللغة المعجم المفصل في شواهد .٢٧٤

  م.١٩٩٦ -ه١٤١٧، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

 يالدمشق كحالة الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر، معجم المؤلفین .٢٧٥

 - ه١٣٧٦، بیروت، العربي التراث إحیاء دارو  بیروت،، المثنى مكتبة)، ه١٤٠٨(

  م.١٩٥٧

 بن العزیز عبد بن اهللا عبد عبید أبو، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع .٢٧٦

  ه١٤٠٣ ،٣، طبیروت الكتب، عالم، )ه٤٨٧( األندلسي البكري محمد

 بن یوسف بن اهللا الدین عبد جمال محمد أبو، األعاریب كتب عن اللبیب مغني .٢٧٧

، المبارك مازنالدكتور  :قیحق، ت)ه٧٦١( هشام ابن یوسف ابن اهللا عبد بن أحمد

  م.١٩٨٥ ،٦، طدمشق، الفكر دار، اهللا حمد علي محمدو 

 الخوارزمي الكاتب البلخي یوسفبن  أحمد بن محمد عبداهللا أبو ،مفاتیح العلوم .٢٧٨

  م.١٩٨٩، ٢، طالعربي الكتاب دار، األبیاري إبراهیم: قیحق، ت)ه٣٨٧(

یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي  أبو یعقوب ،مفتاح العلوم .٢٧٩

 - ه١٤٠٧، ٢، طلبنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، نعیم زرزور، تحقیق: ه)٦٢٦(

  .م١٩٨٧



٢٧٥ 
 

 الجرجاني محمد  بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو، الصرفالمفتاح في  .٢٨٠

، الرسالة مؤسسة، اآلداب كلیة الَحَمد، توفیق علي الدكتور: له وقدم حققه، )ه٤٧١(

  .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧، ١، طبیروت

 أحمد، بن عمرو بن محمود اهللا جار القاسم أبو، المفصل في صنعة اإلعراب .٢٨١

 ،١، طبیروت، الهالل مكتبة، ملحم بو عليالدكتور : قیحق، ت)ه٥٣٨( الزمخشري

  م.١٩٩٣

 تحقیق، )ه١٦٨( الضبي سالم بن یعلى بن محمد بن المفضل، المفضلیات .٢٨٢

  .٦، طالقاهرة، المعارف دار، هارون محمد السالم وعبد، شاكر محمد أحمد: وشرح

 العباس الخوارزمي بن محمد بكر ألبي ینسب، مفید العلوم ومبید الهموم .٢٨٣

  ـ.ه١٤١٨، بیروت العنصریة، المكتبة، )ه٣٨٣(

في شرح الخالصة الكافیة، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى  المقاصد الشافیة .٢٨٤

ه)، تحقیق: األستاذ الدكتور محمد إبراهیم البنا، والدكتور عبد المجید ٧٩٠الشاطبي (

 م.٢٠٠٧ -ه١٤٢٨، ١قطامش، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

ى)، الكبر  الشواهد شرح(بـ المشهور األلفیة شروح شواهد شرح في النحویة المقاصد .٢٨٥

األستاذ الدكتور : تحقیق، )ه٨٥٥( العیني موسى بن أحمد بن محمود الدین بدر

 عبدوالدكتور  السوداني، توفیق محمد أحمدواألستاذ الدكتور  فاخر، محمد علي

 ،١، طالقاهرة والترجمة، والتوزیع والنشر للطباعة السالم دار، فاخر محمد العزیز

  .م٢٠١٠ -ه١٤٣١

، )ه٣٩٥( الرازي القزویني زكریاء بن فارس بن أحمد الحسین أبو ،اللغة مقاییس .٢٨٦

  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩، الفكر دار، هارون محمد السالم عبد: قیحقت

، ه)٢٨٥المعروف بالمبرد (، أبو العباس محمد بن یزید بن عبد األكبر، المقتضب .٢٨٧

  م.١٩٧٩ -ه١٣٩٩، ٢، طبیروت، عالم الكتب، الخالق عظیمةق: محمد عبد یحقت

 الجزولي َیَلْلَبْخت بن العزیز عبد بن عیسى موسى أبو ،المقدمة الجزولیة في النحو .٢٨٨

 أم مطبعة، محمد الوهاب عبد شعبانالدكتور : قیحق، ت)ه٦٠٧( المراكشي البربري

  م.١٩٨٨، ١، القاهرة، طالقرى



٢٧٦ 
 

 التمیمي الولید بن محمد بن أحمد والد ابن العباس أبو المقصور والممدود، .٢٨٩

  .م١٩٠٠ لیدن، مطبعة، برونله بولس: تحقیق، )ه٣٣٢( المصري

أبو عمرو عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر الداني ، المكتفى في الوقف واالبتدا .٢٩٠

، ١، عّمان، طدار عمار، ق: محیي الدین عبد الرحمن رمضانیحق، ته)٤٤٤(

  .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢

 البصري الحریري عثمان بن محمد بن علي بن القاسم محمد أبو ،اإلعرابملحة  .٢٩١

  .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦ ،١، طالقاهرة، السالم دار، )ه٥١٦(

 البغدادي میمون بن محمد بن المبارك بن محمد، العرب أشعار من الطلب منتهى .٢٩٢

  م.١٩٩٩، ١، تحقیق: الدكتور محمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت، ط)ه٥٩٧(

أبو الفتح عثمان ، البن جني، شرح كتاب التصریف ألبي عثمان المازنيالمنصف  .٢٩٣

دار إحیاء ، تحقیق: إبراهیم مصطفى، وعبداهللا أمین، ه)٣٩٢بن جني الموصلي (

  .م١٩٥٤ -ه١٣٧٣، ١، طالتراث القدیم

الشیخ عبداهللا بن محمد الشبراوي  العربیة، فن في قواعدمنظومة الشبراوي  .٢٩٤

قابلتها على عدد من النسخ المطبوعة للمتن والشرح: قام بضبطها وم ه)،١١٧٢(

  عبداهللا بن صالح الفوزان.

، ه)٣٧٠أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي (، الموازنة بین أبي تمام والبحتري .٢٩٥

المجلد الثالث: ، ٤، طدار المعارف، السید أحمد صقر: المجلد األول والثاني: تحقیق

  .م١٩٩٤، ١، طمكتبة الخانجي، (رسالة دكتوراة)عبد اهللا المحارب : الدكتور تحقیق

 أبو، شعرهم وبعض وأنسابهم وألقابهم وكناهم الشعراء أسماء في والمختلف المؤتلف .٢٩٦

 دار، كرنكو. ف الدكتور األستاذ: قیحق، ت)ه٣٧٠( اآلمدي بشر بن الحسن القاسم

  .م١٩٩١ -ه١٤١١ ،١، طبیروت الجیل،

 - ه١٤٣٤، ١والثقافة، مسقط، سلطنة عمان، طالموسوعة العمانیة، وزارة التراث  .٢٩٧

  م.٢٠١٣

موسوعة عمان المیسرة، الدكتور أحمد الشرقاوي، والدكتور عفاف السید عبد  .٢٩٨

  م.٢٠١٣المجید، مركز الرایة، القاهرة، 



٢٧٧ 
 

محمد بن علي ابن القاضي محمد ، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .٢٩٩

 الدكتورتحقیق: ، ه)١١٥٨نوي (بعد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التها

الترجمة ، عبد اهللا الخالدي الدكتورنقل النص الفارسي إلى العربیة: ، علي دحروج

  . م١٩٩٦، ١، طبیروت، مكتبة لبنان ناشرون، جورج زیناني الدكتوراألجنبیة: 

 بن بكر أبي بن اهللا عبد بن خالد الدین زین ،موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب .٣٠٠

 ،١، طبیروت، الرسالة، مطبعة مجاهد الكریم عبد: قیحق، ت)ه٩٠٥( األزهري محمد

  .م١٩٩٦ -ه١٤١٥

 السهیلي أحمد بن عبداهللا بن الرحمن عبد القاسم أبو، نتائج الفكر في النحو .٣٠١

، حققه وعلق علیه: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد )ه٥٨١(

  .م١٩٩٢ -ه١٤١٢، ١، طبیروت، العلمیة الكتب دارمعوض، 

 الحسني إدریس بن اهللا عبد بن محمد بن محمد، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق .٣٠٢

 ،١، طبیروت الكتب، عالم، )ه٥٦٠( اإلدریسي بالشریف المعروف الطالبي،

  .ه١٤٠٩

 حسن بن خان صدیق محمد الطیب أبو، نشوة السكران من صهباء تذكار الغزالن .٣٠٣

 محمد: بنشره ُعني، )ه١٣٠٧( الِقنَّوجي البخاري الحسیني اهللا لطف ابن علي بن

  .م١٩٢٠ -ه١٣٣٨ ،١ر، طمص، الرحمانیة المطبعة، الكتبي عطیه

، حسن خمیس الملخ، دار الشروق، نظریة األصل والفرع في النحو العربي .٣٠٤

  م.٢٠٠١

، أبو عبداهللا جمال الدین محمد بن عبداهللا بن مالك الطائي نظم المیة األفعال .٣٠٥

 م.٢٠١٠ -ه١٤٣١، ١ه)، مكتبة الوادعي، صنعاء، ط٦٧٢األندلسي (

، الخطیب بن الدین لسان وزیرها وذكر الرطیب، األندلس غصن من الطیب نفح .٣٠٦

، عباس إحسان: قیحق، ت)ه١٠٤١( التلمساني المقري محمد بن أحمد الدین شهاب

  .١٩٩٧، ١، طلبنان، بیروت، صادر دار

)، ه٣٣٧( البغدادي زیاد بن قدامة بن جعفر بن قدامة الفرج أبو ،نقد الشعر .٣٠٧

  ه.١٣٠٢ ،١، طقسطنطینیة، الجوائب مطبعة



٢٧٨ 
 

 بن علي الحسن أبو ،)وٕاعرابه الكریم القرآن معاني في( الكریم القرآن في النكت .٣٠٨

ال الدكتور  :وتحقیق دراسة، )ه٤٧٩( القیرواني الُمَجاِشِعي غالب بن علي بن َفضَّ

  .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨ ،١، طبیروت، العلمیة الكتب دار، الطویل القادر عبد اهللا عبد

شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد ، نهایة األرب في فنون األدب .٣٠٩

، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، ه)٧٣٣النویري ( الدائم القرشي التیمي البكري

  .ه١٤٢٣، ١ط

 بن محمد بن المبارك الدین مجد السعادات أبو ،واألثر الحدیث غریب في النهایة .٣١٠

 محمودي، و الزاو  أحمد طاهر: تحقیق، )ه٦٠٦( الجزريابن األثیر  محمد بن محمد

  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩ بیروت،، العلمیة المكتبة، الطناحي محمد

 محیسن سالم محمد محمد محمد، الهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر .٣١١

  .م١٩٩٧ -ه١٤١٧ ،١، طبیروت، الجیل دار، )ه١٤٢٢(

 میر بن أمین محمد بن إسماعیل، المصنفین وآثار المؤلفین أسماء العارفین هدیة .٣١٢

 مطبعتها في الجلیلة المعارف وكالة بعنایة طبع)، ه١٣٩٩( البغدادي الباباني سلیم

، العربي التراث إحیاء دار: باألوفست طبعهة أعادم، ١٩٥١ ،انبولطاس، البهیة

  .لبنان، بیروت

 بكر أبي بن الرحمن عبد الدین جالل، الجوامع جمع شرح في الهوامع همع .٣١٣

  .مصر، التوفیقیة المكتبة، هنداوي الحمید عبد: قیحق، ت)ه٩١١( السیوطي

 الرحمن عبد بن اهللا عبد القاسم أبو الواضح في مشكالت شعر المتنبي، .٣١٤

، تحقیق: الشیخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة، )ه٣٨٠( األصفهاني

  م.١٩٧٨تونس، 

 محمد بن الغني عبد بن الفتاح عبد، السبع القراءات في الشاطبیة شرح في الوافي .٣١٥

  .م١٩٩٢ -ه١٤١٢ ،٤، جدة، طللتوزیع السوادي مكتبة، )ه١٤٠٣( القاضي

 بن یحیى بن سعید بن سهل بن اهللا عبد بن الحسن هالل أبو الوجوه والنظائر، .٣١٦

 الدینیة، الثقافة مكتبة، عثمان محمد: علیه وعلق حققه، )ه٣٩٥( العسكري مهران

  .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨ ،١، طالقاهرة



٢٧٩ 
 

 بن الحسن علي أبو، الخمسة األمصار أئمة الثمانیة القرأة قراءات شرح في الوجیز .٣١٧

 الغرب دار، أحمد حسن درید: قیحق، ت)ه٤٤٦( اَألْهَوازي یزداد بن إبراهیم بن علي

  .م٢٠٠٢ ،١، طبیروتاإلسالمي، 

 حبیب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام ،الحماسة الصغرىالوحشیَّات وهو  .٣١٨

وزاد في حواشیه: ، علق علیه وحققه: عبد العزیز المیمني الراجكوتي، ه)٢٣١(

  .٣، طدار المعارف، القاهرة، محمود محمد شاكر

 بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو، الزمان أبناء وأنباء األعیان وفیات .٣١٩

، عباس إحسان: قیحق، ت)ه٦٨١( اإلربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن إبراهیم

 م.١٩٠٠، ١، طبیروت، صادر دار

  ثانیا: الرسائل الجامعیة

حتى نهایة القرن الثالث الهجري، الدكتور  الدرس اللهجي في الكتب النحویة والصرفیة .١

السامرائي، أطروحة دكتوراة، كلیة التربیة (ابن رشد)، جامعة بغداد،  هاشم أحمد أحمد

 م.٢٠٠٢

 الحسیني شاه شرف بن محمد بن حسن الدین ركن شرح شافیة ابن الحاجب، .٢

 رسالة( المقصود عبد محمد المقصود عبد، تحقیق: الدكتور )ه٧١٥( االستراباذي

  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، ١، طالدینیة الثقافة مكتبة، )الدكتوراة

، صرفیة نحویة دراسة تمام أبي دیوان على التبریزي والخطیب العالء أبي شرحا .٣

 جامعة، العلوم دار كلیة، ماجستیر رسالة، سالمة الصادق عبد الحمید عبد إیهاب

  .م٢٠١٢، صقر جمال محمدالدكتور  :إشراف، القاهرة

 


