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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  

  



  
  اءـثنور ـشك

  
احلمد هللا رب العاملني الرافع مقام املنتصبني لنفـع العبيـد، اخلافضـني جنـاحهم     

الصالة وال ترديد، وللمستفيد، اجلازمني بأن تسهيل النحوي إىل العلوم من اهللا من غري شك 
أصحابه وعلى آله وب باللسان املبني، السالم على أشـرف املرسليـن سيـدنا حممد املعرو

  :بعدوأمجعني 
  

أستاذنا املشرف الـدكتور املختـار   و الثناء أوال هوفلعلّ أول من يستحق الشكر 
ما قدمه إلينا من توجيهات وعلى هذه الرسالة،  فذلك على تفضله لقبول اإلشراوبوعناين 

  .نصائح قيمة أرست حبثناو
  

دي شكري إذ شجعين على البحث كلما اعترضتين إىل األستاذ العزري عيسى أسو
أمـدنا  ومكتبته بالعاصمة والعقبات، وكذلك األستاذ ذويب عبد الرمحان الذي فتح لنا بيته 

الثناء األستاذ يعقـوب  وبكل ما حنتاجه من املراجع القيمة، كما ال يفوتين أن أذكر بالشكر 
اتصلنا به، فلم يتوان يوماً مبدنا باملالحظات اهلادفة رغم خالد الذي كان صدره واسعا كلما 
  .انشغاله بالتحضري لشهادة الدكتوراه

  وكذلك الشكر اجلزيل لألخ الفاضل ابن أمحد عباس الذي تكلف عناء كتابة هذه الرسالة،
  .كما ال يفوتين أن أنوه بكل أساتذيت الكرام الذّين درسوين

ـ ـفها إىل جوـزيزة يف وقـريت العـإىل أسو ـ واجة ـانبنا عند احل الئي لدفعـة  ـإىل زم
2009.  

إليهم مجيعاً أقدم الشكر اخلـالص   بعيد يف كتابة الرسالةو إىل كل من ساعدنا من قريب أو
  .   العرفان اجلميلو

  
  
  
  



  
  
  
  

    
  
  

  

  املقـدمة



أ  

  
  :مقدمة

  
على البشـري   والسالمصالة وال رب العاملني، اهلادي إىل الصراط املستقيم، محداً هللا

كل من سار على جه إىل وصحبه وعلى آله وموالنا حممد وسيدنا  ،السراج املنريو ،النذير
  :بعدويوم الدين 

  
ماللغةُ العربيةُ بِس تما و فلقد سْأش ظُمز به والقرآن الكرمي، فَعرها مبا تتميقد عفر  

له أصـبحت  بفضوبل اجلديد، فهي لغة القرآن القدرة على تقواملرونة والغنى ومن احليوية 
          تعبرياً عما جيـول  وأدقّها تصويراً وجالَدةً  اأقواهوأغزرها مادةً وأبلَغها عبارةً وأعرق اللغات 

ىل دراسـتها  لبحر، لذا انصرف السلف الصاحل إميقةٌ عمق اعو، ويف النفس، واسعةٌ سعة اجل
     شروحاا، فأعـدوا ناَشـئةً   واملتون واملختصرات وتدريسها، فألفوا فيها املدونات الكربى و

خاصة يف حقل الدراسات التراثية، أين اهتم اخللف مبا تركه ومن بعدهم ساروا على منواهلم 
  . دراسةًودهم حتقيقاً ذلك ببعث تراث أَجداوالسلف 

  
        كان لنا الشرف أن نكون ضمن هذه الفئة النرية من خـالل إسـهامنا املتواضـع    و
دراسة أثرٍ من هذه اآلثار اللّغوية ألحد أعالم اجلزائر األفذاذ يف القـرن الثـامن   ويف حتقيق 
التلمسـاين مـن   العامل اللغوي الشريف و ه ،التعريف مبنهجهم يف الدرس اللغويِّواهلجري 

     ليكون موضوع الرسالة اليت نتقدم ا لنيـل درجـة املاجسـتري    و خالل خمطوط له يف النح
  :ـاملوسومة ب اللغات جبامعة وهران السانيةوآداا بكلية اآلداب ويف قسم اللغة العربية 

  
  )هـ771(عبد اهللا الشريف التلمساين أليبالدرة النحوية يف شرح اجلرومية 

  -  ةـق ودراسـحتقي -
  
  
  

  



ب  

  
  :اختيار البحث

  :يعود اختياري هلذا املوضوع لعدة أسباب منها
  .الغيرة عليهوحبناَ اجلَم للتراث اجلزائري  -1
2- فْضارِ عنه من خالل بعثه من جديد نبالغ. 
النتفاع بـه  ، وذلك قصد االعربية عامةوإضافة كتاب مهمٍّ إىل املكتبة اجلزائرية خاصة  -3

 .الستفادة منهاوودراسته 
أن مؤلّفه جزائري، عاش يف القرن الثامن اهلجري إذ يعد من الرعيل األول من علمـاء   -4

 .كتبهم تعد من املصادر األصلية قصد إبرازها للوجودو وصرفاً، اللغة حنواً
منـهم الشـريف   ومنـه   االسـتفادة واالطالع عليه وة بتراث أجدادهم تعريف الناشئ -5

 .التلمساين
ومية، وهذا كانة العلمية هلذا املخطوط الذّي يعد من أوائل الشروحات ملنت اجلرإبراز امل -6

 .حبسب ما نعلم
مكتبـات   إذ حبثت يف كثري من فهارس دراسته من قبل الباحثني اجلزائرينيوعدم حتقيقه  -7

  .فيما أعلممل أجد من تطرق إليه واجلامعات اجلزائرية 
  :الصعوبات

  :من صعوبات تقف حائال يف طريق الباحث منها ولال خي –يف اعتقادي  –كل حبث 
املراجع اليت هلا عالقة باملوضوع غري أنَّ هذه الصعوبة قد ذُلِّلـت  والبحث عن املصادر  -

حبمد اهللا من قبل أستاذنا املشرف الدكتور املختار بوعناين الذي أغْدق علينا بكل مـا  و
  .ةمراجع من مكْتبته اخلاصومن مصادر     حنتاجه 

البحث املضين يف املكتبات اجلزائرية حتى من اهللا علينا مبخطوط يف املكتبـة الوطنيـة    -
، باإلضافة إىل نسـخة  148كذلك نسخة أخرى حتت رقم و، 147اجلزائرية حتت رقم 

 .7999حتت رقم  جامعة امللك سعود  مكتبة 
ىل املزيد من العزميـة  كُتب املخطوط خبط مغريب غري واضح، مما كلّفين مشقته، دفعتين إ -

 .كتابته بطريقة حديثةوواإلصرار لقراءته 
-   صدري، فكان له علـي منـها     استعانيت بأحد الزمالء كلّما ذاق ـدة أَعـابِغس أيـاد             

  .عددهاال أُو
  



ج  

  
  :خطة البحث

  :ارتأينا أن تكون معاجلتنا للموضوع وفق ما يلي  
  .مث خامتة ،فقسم للدراسة ،قسم للتحقيق ،مدخل للبحث  

  
  :دخلامل
مبـنت   مجهود علماء اجلزائر النحوية من خـالل اهتمامـا   ىركّزت فيه علفأما املدخل  

  .ومية خاصةاجلروية املتون عامة نظما مع ذكر أمهواجلرومية شرحا 
  

  : قسم التحقيق
يف التحقيق مع اإلشارة إىل االختالفات  اوصف النسخ املخطوطة اليت اعتمادناهقمت ب فيهو

  . الواقعة بينها، كما عززنا التحقيق بصورٍ من كل نسخة من النسخ الثالثة
 :جتلى عملنا يف املسائل اآلتيةيف النص احملقق و

o إعادة كتابة املخطوط وفق الرسم اإلمالئي احلديث. 
o  بداية الفقـرات   حتديدو ،الفقراتوالوقف بني العبارات ووضع عالمات الترقيم

 .األبواب النحويةو
o كَاتطُه بِاحلَربض جِبضبط ما ي. 
o  حتديد مواطن االختالف بينهماواملقابلة بني النسخ املخطوطة. 
o إضافة ما يقتضيه السياق ووضعه بني قوسني يف اهلامش. 
o  بني معقوفتني) جـ(و) ب(وضع السقط من النسختني.[ ] 
o  السورة الواردة فيها ووضعها بني وديد رقمها حتوضبط اآليات القرآنية بالشكل

 .مزهرتني هكذا ﴿ ﴾
o  وضـعها بـني قوسـني    وتوثيقها من املظان وختريج األحاديث النبوية الشريفة

 . « »صغريين هكذا 
o   ذلك بالرجوع إىل أمهات وتوثيق أقوال العلماء املشار إليهم يف الشرح ما أمكن

 .املصادر
 

  



د  

 
o  حتديـد  ووثيقها من املصادر مع شرح ما جيب شرحه توختريج الشواهد الشعرية

 .مواطن الشاهد فيه
o التعليق على بعض اآلراء املذكورة، كُلّما دعت احلاجة إىل ذلك. 
o    الترمجة لألعالم املذكورين يف الشرح ترمجة خمتصرة مع ذكر تـاريخ الـوالدة

 .الطبقاتوالوفاة معتمدين يف ذلك على كتب التراجم و
o آخر الكتابوضع فهارس فنية يف . 

  
  :قسم الدراسة

 :أما قسم الدراسة فتطرقنا إىل ثالثة حماور كربى هي
o لفترمجة وافية للمؤ. 
o دراسة املخطوط. 
o اخلامتة. 

  
مولـده  وأصـله  ونسبه ومركزين على ذكر امسه الكامل  عرفنا بهما خيص املؤلف، فإننا أما   

رحالتـه العلميـة   وتالمذتـه  وشيوخه  مثمرتلته بني أهل عصره، وأخالقه وصفاته ونشأته وأسرته و
بعـدها أثبتنـا نسـبة    و ،أثاره العلميةومعاصروه من العلماء ووفاته ومذهبه وأقوال العلماء فيه و

  .نالتلمساين من خالل مجلة من القرآاملخطوط للشريف 
مقدمة املخطوط مث خامتته بعدها أشرنا إىل الغرض مـن تـأليف   فقمنا بدراسة يف دراسة املخطوط و
املصطلحات النحوية اليت وأسلوب الشارح مث منهجه يف الشرح من حيث تفسري األلفاظ وملخطوط ا

ذكـر  واألقوال إىل أصـحاا   وعزودالالا اللغوية وح معانيها حظيت باهتمام الشارح قصد توضي
  . اخلالفات النحوية

مـدى  وات العرب باألمثلـة  تطرقه إىل لغو ،اجلواب اليت جلأ إليها يف شرحهورأينا ظاهرة السؤال و
 املنظومات النحوية،والشعر لعريب واألقوال املأثورة واحلديث النبوي الشريف وتأثره بالقرآن الكرمي 

  .أخرياً مت إبراز قيمة هذا الشرحو
  
  
  



ه  

  
 :ةـاخلامت

         كما أشرنا إىل املنـهج الـذي سـاد     ر أهم النتائج اليت توصلنا إليها،فقد خصصناها لذك   
 .املنهج التارخيي مث املنهج الوصفيوكان املنهج املقارن و املخطوط يف

       الثاين يف ترمجـة املؤلـف،  و، اتضح األول يف قسم التحقيق من خالل املقارنة بني النسخ الثالثإذ 
  .قسم الدراسةوالثالث اتضح يف 

  
والدي الـدكتور  وي اجلزيل إىل أستاذوال يسعين يف األخري إالّ أن أتقدم بالشكر اخلالص و  

النصائح القيمة جداً، وخمتار بوعناين، الذي فعالً كان مبثابة الوالد يل، على التوجيهات واإلرشادات 
أفتخر به كثرياً، فبارك وهذا شرف يل أعتز وأمحد اهللا على أنين كنت مثرة من مثاره يف جمال التحقيق و

  .خراً خلدمة التراث اجلزائريذُ داموجزاه عنا خري اجلزاء، و ،أطال عمرهو ،اهللا فيه
كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل أيضاً إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة اليت تكلفت عناء قراءة 

ـ وتدقيقها، ال لشيء إال أن خيرج هذا البحث يف أحسن ثوب، ومتحيصها وهذه الرسالة  اهللا أن وأدع
  .أن جيعله خالصاً لوجهه الكرميوني، الدارسويلقى عملي هذا القبول لدى الباحثني 

  
     عبد القادر ياشي: الطالب                  

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  
  

  دخلـامل
  
  
  



  املدخل
 

 

  
  :مدخل

  د ـمل تقتصر عنايتهم على التقعيو ،العريب عناية فائقة وعين علماء اللغة عرب العصور بالنح 
متون مما اكسـب  وبل ظهر ميلهم إىل جعل املسائل النحوية يف شكل منظومات  ،التأليف فحسبو

أيضـا  ويهـا،  جتلت يف اجتهادات العلماء اليت توصلوا إل ،جديدة فكاراأوالعريب ثراًء علمياً  والنح
جرومية من أشـهر  تعد األو ،املنظومات عندهم بصفة خاصةوالقيمة الكبرية اليت حظيت ا املتون 

فهي من مجلة  ،حىت اآلنوالطالب فيما مضى وهذه املتون النحوية اليت لقيت إقباالً كبرياً من العلماء 
سار ذكرها وينة بل ذاع صيتها مل تكن منحصرة يف منطقة معوالعريب  واجلهود اهلامة اليت قدمت للنح
فصار غالب الناس أول ما يقـرأ  : "اإلسالمي، قال العالمة ابن احلاجوعرب خمتلف بقاع العامل العريب 

  .)1("بعد القرآن العظيم
معرب أللفاظـه، كمـا تنوعـت     وناظم أواختلف اهتمام العلماء ذا املنت بني شارح له و

  اإلسالمي، أسهم العلماء اجلزائريون وباقي علماء العامل العريب كو ،املختصرةوشروحام بني املطولة 
   يتجلى و ،يف االعتناء باألجرومية، حىت صارت يف املرتبة الثانية، من حيث احلفظ، بعد القرآن العظيم

 :اـفمن أمهه ،يف كثرة الشروحات هلذا املنتذلك 
  .)2()ـه837ت( ألمحد بن علي بن منصور البجائي: شرح األجرومية -
  .)3(د بن سليمان الثالثي اإلباضيولداو: شرح األجروميةو -
  .)4(لصاحل بن موفق بن قويدر القسنطيين: شرح األجروميةو -
  .)5()هـ895ت(حممد بن يوسف السنوسي: والدرة املضيئة يف شرح اجلرومية -
  .)6(للفقيه الزقاوي: شرح األجروميةو -
  .)7()هـ1057ت(ماسيلسجلعلي الناصري ال: شرح األجروميةو -
  

                                                
 .12 حاشية العالمة ابن احلاج على شرح منت األجرومية ص -1
 . ولديه شرح صغري حققه أستاذنا الدكتور خمتار بوعناين ،)وهران( السانية سعاد بوعناين جامعة: رسالة ماجستري حتقيق ودراسة -2
 .3/89اجلزائري نظر فهرسة معلمة التراث ي - 3
  .3/90نظر املصدر نفسه ي - 4
 .، وتوجد منه نسخة ضمن جمموع يف مكتبة مديرية الشؤون الدينية بوهران329نظر نيل االبتهاج ص ي -5
 .3/94ينظر املصدر نفسه  - 6
 .1/79ينظر تعريف اخللف  -7



  املدخل
 

 

  
  .)1()هـ1160ت(حملمد بن احلسن املزمري: كشف الغيوم على منت بن آجرومو -
  .)2(حملمد بن شعيب: حقائق على األجروميةو -
  .)3(حملمد الصاحل بن سليمان العيساوي الزواوي: الدليل على األجروميةو -
 )4()هـ1322ت(ن يوسف أطفيشحممد ب: املسائل التحقيقية يف بيان التحفة األجروميةو -

  .)5(لعبيد اهللا ابن أيب القاسم الثعاليب: واجلواهر السنية يف شرح املقدمة األجرومية -        
  

فما  ،إحياٍءوكثرية هي الشروحات يف جمال التراث اجلزائري الذي حيتاج إىل دراسة و
       زائـريني لألجروميـة   العلمـاء اجل  سهاماتإت دتعدو ،يزال حقال خصباً للباحثني مستقبالً

    :يف جمال النظم منها
  .)6()هـ1139ت(يف تسعني بيتاً، وقد وضع عليه شرحاً أيب العباس البوين نظم - 
   .)7( )هـ1160ت(مخسني بيتاًوثالث وألجرومية يف مئة ل ب املزمريابن أُ نظمو - 

  .)8()هـ1207ت(نظم األجرومية خلليفة بن احلسن الغماريو -
  .)9()هـ1223ت(لضياء الدين عبد العزيز الثميين: نظم األجرومية و -
  .)10()هـ1278ت(اإلباضي وحملمد بن سليمان بن إدريس: نظم األجروميةو -
  .)11(ملولود بن سعيد بن الشيخ املدين بن العريب: نظم األجروميةو -
  .)12(البن ناجي احلاج املسعود املسعدي: نظم األجروميةو -

  
                                                

 .3/96ينظر فهرسة معلمة التراث اجلزائري  -1
 . )وهران(السانية  راسة علي بوشاقور جامعةرسالة ماجستري حتقيق و د -2
  .3/97ينظر معلمة التراث اجلزائري  -3
جامعة السـانية   –، وحيققها الطالب حيدرة رشيد حتت إشراف أستاذنا الدكتور خمتار بوعناين 140ينظر تاريخ بين ميزاب ص -4

 .2010 -وهران
 .3/93ينظر فهرسة معلمة التراث اجلزائري  - 5
  .50جم أعالم اجلزائر ص ينظر مع -6
شرح روضـة النسـرين يف مسـائل    : م له مؤلفات منها1044عامل جزائري من إقليم توات يف ضواحي والية أدرار تويف   -7

 .27-24ينظر ترمجته يف شرح روضة النسرين ص. التمرين، ونيل املراد على المية بن اراد
  .3/88ينظر فهرسة معلمة التراث اجلزائري  -8
  .48ينظر معجم احملدثني و املفسرين و القراء باملغرب األقصى ص -9

  .15ينظر معجم أعالم اجلزائر ص -10
  .15ينظر معجم أعالم اجلزائر ص -11
  .3/101ينظر املصدر نفسه  -12



  املدخل
 

 

  
 ،نظمـاً والعلماء اجلزائريون من خالل إقباهلم على منت األجرومية شـرحاً  لقد أسهم 

النحوية خاصة، إذ ال ميكن ترك هذه اجلهـود  وإسهاما عظيما يف حقل الدراسات اللغوية عامة 
تشدد املالكني هلا، فيجب علينا بوصفنا بـاحثني إخـراج هـذه    و ،الظلماتوحبيسة اخلزائن 

املنتهي حاضرا ودراستها حىت يستفيد منها املبتدئ ويق حتقيقها ذلك عن طرو ،الكنوزوالدفائن 
  .مستقبالو

 -بـارك يف عمـره  وجزاه اهللا خـريا  -لعل جهود أستاذنا املشرف املختار بوعناين و  
مـا  واملصنفات لعلماء جزائريني مغمورين، ومن املؤلفات  -إن شاء اهللا-ستكشف لنا الكثري 

  .ا يف جمال التحقيق إال دليل على صحة ما قلناهالرسائل اليت سبقتهوهذه الرسالة 
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قال املكرم النحوي أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن يعلى احلسيين عفـا  : بعد البسملة) ب(، وجاء يف )أ(بداية الصفحة األوىل من  -1

  . اهللا عنه مبنه احلسين وكرمه
 . يقول العبد الفقري إىل رمحة ربه، املقر بذنبه ابن يعلى الشريف احلسين عفا اهللا عنه: بعد البسملة) جـ(وجاء يف 

 ).جـ(و) ب(عفا زيادة من  -2
  ).ـج(و) ب(موالنا ساقطة من  -3
 .وصحبه) جـ(و) ب(يف  -4
 .ذا) جـ(يف  -5
 .الشيخ النحوي اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن داوود) جـ(يف  -6
 .التفهم) جـ(و) ب(يف   -7
 .ملن هو مثلي كثرية النحو) ب(يف   -8
 ).جـ(تعاىل زيادة من   -9

كان مقرئاً ولغوياً وأديباً وشـاعراً،  . ابن مؤلف املنت هو منديل بن حممد بن حممد بن داوود بن آجروم الصنهاجي،: أبو حممد -10
أخذ عن أثري الدين أيب حيان، والفاكهـاين وابـن املسـفر تـويف سـنة       )هـ741(وكان جل إقرائه مقامات احلريري حج سنة 

 .347يراجع نيل االبتهاج ص. )هـ772(
  .وانتفع ا كل من قرأها) جـ(، ويف )ب(ما بني القوسني ساقط من  -11
    .وفاس حاضرة من حواضر العلم يف املغرب األقصى) جـ(احملروسة ساقطة من  -12

  .أصحابه أمجعنيوعلى آله وصلى اهللا على سيدنا حممد وبسم اهللا الرمحن الرحيم )1(        
اهللا عنه  )2(عفا-  حممد بن أمحد بن يعلى احلسين، الراجي غفران ربه، يقول العبد هللا املقر بذنبه ]أ/1[

  : -كرمهومبنه 
 )4(أصحابهوعلى آله ، وحممد خامت النبيني )3(موالناوصلى اهللا على سيدنا ، واحلمد هللا رب العاملني      

  .أمجعني
خ اإلمام النحوي أيب عبد اهللا حممد ـرح ألفاظ مقدمة الشيـش، الكتاب )5(رض من هذاـفالغ، بعدو

 لّـاركة من أجـة مبـإذ هي مقدم، هـنظَّر اهللا ضرحي، هاجي اجلروميـالصن )6(بن حممد بن داوود
مبتـدئ   وكثرية النفع ملن ه، )7(الفهمولة احلفظ ـسه، رامـقريبة امل هي، ووـما ألف يف علم النح

 )11( )انتفـع ـا  و( ،ع اـفانتف، )10(م ولده أيب حممدـبرس )9(-رمحه اهللا تعاىل-ها ـضعو )8(مثلي
  ، )12(ةـة فاس احملروسـمبدين، د املذكورـده أيب حممـرا على ولـملا حض، ورأهاـع من قـمجي
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، )1(-إن شـاء اهللا تعـاىل  -أضع عليها تقييدا يكْملُ به االنتفـاع  : فقلت، بركة عظيمة وجدت هلا

جعله اهللا تعاىل خالصـا  ، "بالدرة النحوية يف شرح اجلرومية": مسيته، وفوضعت عليها هذا التقييد
  .نعم الوكيلوحسيب  وفه ،مقربا من رمحتهو ،لوجهه

  )2( ]تعريف الكالم  [
اسم، : بِالْوضعِ، وأَقْسامه ثَلَاثَةٌ هو اَللَّفْظُ اَلْمركَّب اَلْمفيد: اَلْكَلَام ":)3(- تعاىلرمحه اهللا-قال الشيخ 

       .باخلفض، والتنوِينِ، ودخـولِ اَلْـأَلف واللَّـامِ   : فَاالسم يعرف. وفعلٌ، وحرف جاَء لمعنى
)فْضِ، واَلْخ وفرحويه :،بري، وفلَى، وعو ،نعإِلَى، وو ،نم    اللَّـامو ،الْكَـافـاُء، والْب4( و( ،

يهمِ، واَلْقَس وفرحاُء: والتاُء، والْبو ،اولُ. اَلْوعالْفو فرعي :   أْنِيـثـاِء اَلتتو فوسنيِ والسو ،بِقَد
ةناكاَلس. فرالْحلِ: وعيلُ اَلْفللَا دمِ وسيلُ اَاللد هعم لُحصا لَا ي5(" )م(. 

منـها الكتابـة   ، )6(أن الكالم يف اللغة يطلق على معان كثرية، إياكواعلم أرشدنا اهللا : شرح
ـ ، و)7(كالم اهللا]  أ/2 [بني دفيت املصحف  اقرأوا ما: لقوهلم لقول عامته دليل قـول  منها اإلشارة ب

  : )8(شاعرال
أرادكَ تا فَالمقَاتت من رقيلَفَ    اهها باحل مؤمإال و بِواجِيك  

  : )10(منه قول اآلخر، و)9() فلم يكن الكالم إال باحلواجب: أي (
  إذا كَلَّمتين بالعـيالفَ ونرـِوات    ردعليها بالدم وعِدت رِالبواد  

  رِنا بالضمائاجاتح يتضقد قُو    ا كان بيننامِ الواشونَ مفلم يعلَ)11(     

                                                
  ).جـ(تعاىل زيادة من  -1
  .مابني املعقوفتني زيادة من عندنا -2
  ).جـ(تعاىل زيادة من  -3
   .وحىت وحاش وخال وعدا، ومذ ومنذ وواو رب: زيادة) أ(ورد ما بني السطرين يف  -4
  ).جـ(ساقط من القوسني ما بني ، و2مية صمنت األجرو -5
 .)جـ(و) ب(كثرية ساقطة من   -6
اقرأوا ما بني دفيت املصحف كالم اهللا، قـال ابـن عصـفور                : لقوهلم) جـ(لقوهلم ملا بني دفيت املصحف كالم اهللا، ويف ) ب(يف  -7

  ".يت املصحف كالم اهللا تعاىلومنه اخلط، ودليله تسمية املكتوب بني دف: " 1/87يف شرح اجلمل 
  .البيت مل أقف عليه فيما بني يدي من املصادر -8
  ).ب(زياد من القوسنيما بني  -9

  .حوائجنا بدل حاجاتنا، ومها من الطويل، وبال نسبة يف شرح اجلمل البن عصفور) جـ(، ويف )ب(البيت الثاين ساقط من  -10
  .أطلق الشاعر الكالم هنا على إشارة العيون إذا" إذا كلمتين بالعيون : " الشاهد فيه

 .)جـ(بداية الصفحة الثانية من  -11
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اإلشارة  )2(مز هوالرو ،)1(ثَالَثَةَ أَيامٍ إِالَّ رمزا ﴾ ﴿ قَالَ آيتك أَالَّ تكَلّم الناس: منه قوله تعاىلوفقالوا 

  : )3(منه قول الشاعر، ويراد به لسان احلالو
  الَنا مبتلَىـالً رويداً فَكـمه    إِلَي جملي طُولَ السرى شكَا

  : )4(منه قول اآلخروإمنا فهمت الشكوى من لسان حاله ، ومعلوم أن اجلمل ال يتكلمو
  ت بطْنِيالً رويدك قَد مْألـمه    يــقَالَ قَطنِومتَأل احلَوض ا

تقُولُ هلْ مـن  ولجهنم هلِ امتْألت قُولُ ن﴿ يوم : على ذلك بقوله تعاىل )5(من النحويني من يستدلُّو
زِيد6(﴾ م(، وظَريف االستدالل باآلية ن)7( .  

  : )9(منه قول الشاعر، و)8(حديث النفسويراد به يطلق و
 ادي الفُؤلَف لَى الفُؤاد دليالً    إمناَوإنَّ الكَالَملَ اللسانُ ععج  

فـاللفظ  ، )10( اللفظ والكالم ه: -رمحه اهللا تعاىل-له املؤلف قا ما والكالم يف اصطالح النحويني هو
   .عبارة عن الصوت املنقطع من اللسان

  
 

                                                
  .210: سورة آل عمران -1
  ).ب(هو زيادة من  -2
 وشـرح األلفيـة لألمشـوين   ، 2/912 ومتهيد القواعد. 1/288البيت من الرجز املشطور وهو بال نسبة يف شرح التسهيل  -3
1/150.  

  .شكوى اجلمل إىل صاحبه من تعب السري: ومعىن البيت. ري بالليلهو الس: السرى: اللغة
  .والشكوى هنا إشارة فهمت من لسان حاله" شكا إىل مجلي : " الشاهد فيه

، وشرح اجلمـل البـن عصـفور    60، واخلصائص ص 328البيت من الرجز املشطور، وهو بال نسبة يف الكامل للمربد ص  -4
  .1/150، وشرح التسهيل 1/87
  .ال تتعجل: مهال. فعل مبعىن يكفي اسم: قطين: غةالل

  إذ ورد القول مبينا للحال" قال قطين : " الشاهد فيه
 .استدل) جـ(، ويف )ب(يستدلوا وهو تصحيف، وما أثبتناه هو من ) أ(يف  -5
   .30: سورة ق  -6
  .1/86ي البن عصفور شرح مجل الزجاج اإلستدالل بالآليةيراجع يف  ).ب(بداية الصفحة الثانية من  -7
  .كالم الناس) جـ(يف  -8
، وهو لألخطل يف شرح اجلمل البن عصفور 45، وشذور الذهب ص1/46البيت من الكامل، وهو بال نسبة يف شرح املفصل  -9
  .، ومل أقف عليه يف ديوانه1/85

  .إذ عرب عن املعاين اليت يف النفس بالكالم" إن الكالم لفي الفؤاد : " الشاهد فيه
 .قوله الكالم: ورد) جـ(هو ما قال رمحه اهللا تعاىل فقوله الكالم هو اللفظ، ويف : ورد) ب( يف -10
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مـن حيـث   ، غريمها مما يطلق عليه اسم الكالم يف اللغةو )1(اإلشارةومن الكتابة ] أ/3[به احترز و

                   ، وحـده  زيـد : احترز باملركب مـن املفـرد مثـل   ، ومناب الصوت املنقطع عند تعذره )2(نابت
  .فإنه ال يسمى كالما بل يسمى كلمة

كان ، وقام زيد: مثالً )4(ذلك قولك، و)3(عبارة عن ضم كلمة إىل أخرى فصاعداً  ،املركبو
" و" ال " لفظـيت   )6(؛ ليدخل حنو)5(كما قال ابن عصفور، تقديراً واملركب وجوداً أ: ه أن يقولحقّ

         ال وأ، نعم يف الـدار زيـد  : ألن التقدير ؛ال وأيف الدار زيد؟ نعم أ: ا ملن قاليف قول القائل جميب" نعم 
كذلك ، وألن املعىن أضرب زيدا ؟من أضرب: جميبا ملن قال )7()زيداً: قولك(كذلك ، ويف الدار زيد

   .فاعلوقُم؛ ألنه مركب من فعل : )8(حنو، فعل األمر
إن : ذلك قولك مثال، وفإا ال تتم إال باجلزاء، كجملة الشرط، احترز باملفيد من املركب بال فائدةو

  .ما كان مثلهوقائم  وفَعمر: يقُم زيد ال يتم إال بقولك
انون و النائمواحترز بالوضع من كالم الساهي ، و)9(ما أفاد السامع علما مل يكن عنده وه املفيدو
        ألن  بغري قصد؛: أي، غري وضع من صاحبههذيان ال يعمل عليه؛ ألنه ب )10(ألنه ؛السكرانو

      ،)11(ادة السامعـ يقصدوا به إفهؤالء مل، وامعـصد به املتكلم إفادة السـرط الكالم أن يقـمن ش
  
  
 

                                                
  .من اإلشارة والكتابة) جـ(و) ب(يف  -1
   . ناب) جـ(يف  -2
  .ضم كلمة إىل كلمة فأكثر) ب(يف  -3
  ).جـ(قولك ساقطة من  -4
اإلشبيلي، من أئمة النحويني باألندلس واملغرب، أخذ عن الشلَوبِني، وخترج  هو أبو احلسن علي بن مؤمن احلضرمي: ابن عصفور -5

املقرب، وشرح مجل الزجاجي، واملمتع يف التصريف، يراجع بغيـة  : ، من مؤلفاته)هـ663(على يديه الكثري من العلماء، تويف سنة 
  .188، وعنوان الدراية ص2/210الوعاة 

  ".لكالم اصطالحا هو اللفظ املركب وجوداً أو تقديراً املفيد بالوضع ا: " 67قال ابن عصفور يف املقرب ص
   ).جـ(حنوساقطة من  -6
  .وكذلك قولك جميبا زيداً) جـ(ويف ). ب(ما بني القوسني ساقط من  -7
  .من حنو) جـ(يف  -8
  .علم ما مل يكن يعلم) ب(يف  -9

  .)جـ( بداية الصفحة الثالثة من -10
  .صدوا ذلكمل يق) ب(يف  -11
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، املعلمة الطيور فظقوهلم بالوضع حترزوا به من ل": )2(احلسن بن أيب الربيع وأب )1(لذلك قال األستاذو

أن  لعلمت، مث مسعته يقول ذلك، قد أقبل النهار: طائر يقول عند الصباح] أ/4[م علّ وأال ترى أنه ل
  .انتهى )3("إمنا نطق به الطائر على عادته، وألنه مل يوضع لإلفادة ليس بكالم، والنهار قد أقبل

  : )5(منه قول الشاعر، و)4(هي اجلراحوالم الكالم مشتق من الكو
نِـأجيعما ل ـدكنال ت ـكفُ    اما فيهوـكأن جــا كالَم  

  : )7(منه قول اآلخر، وجراح )6(فيها: أي
   هالمطب كَ ِءرفطب كالَم املَ    ةظَا جرحت بِغلْم نيٍلداوِي بِو

، أثَّر يف النفس سروراً، أال ترى أنه إذا كان حسنا" : ا حسنا فقالهينبه ابن أيب الربيع هنا تنبو
    بين ذا االعتبار؛ ألنـه يـؤثر    )9()من الكالَمِ(ه قفاشتقا، )8( "قبيحا أثّر يف النفس تغيرياً  إذا كانو

  .قبيحه كما يؤثر اجلرح يف اجلسمويف النفس حسنه 
ال يقع إال على مـا  ، وهي اللفظة الدالة على معىن مفرد بالوضعومجع كَلمة  وفه، أما الكَلمو

من ، وغري املفيدويقع على املفيد ، واحلرفوالفعل ويشمل االسم ، وت فأكثرتركب من ثالث كلما
م عموموبني الكالم : قيل ثَممن جهة أنه يقـع  ، خصوص من وجهو ،من وجه )10( الكَل فالكالم أعم

  لم أعم ـالكَ، ودـهة أنه ال يقع إال على املفيـص من جخأَ، وعلى ما تركب من كلمتني فأكثر
  
  
  

                                                
 ).جـ(و) ب(األستاذ ساقطة من  -1
  اة األندلس، كانت له آراء يف النحو، أخذ عن الشلوبني تويف سـنة أبو احلسن بن أيب الربيع هو عبيد اهللا بن أمحد االشبيلي من حن -2
، 2/125ع بغية الرعاة البسيط يف شرح مجل الزجاجي، وشرح كتاب سيبويه وغريمها من املؤلفات، يراج :من مؤلفاته ).ھـ 688 (

 .2/298أزهار الرياض  118عنوان الدراية ص 
  .1/175البسيط يف شرح مجل الزجاجي  -3
 .3/123يراجع لسان العرب -4
 .البيت مل أقف عليه فيما لدي من مصادر -5
  ).جـ(فيها ساقطة من  -6
 .البيت مل أقف عليه فيما لدي من مصادر -7
 .1/159أثر فيها قبحا، ويراجع القول يف البسيط) جـ(يف أثر فيها تغيرياَ و) ب(يف  -8
  ).جـ(ما بني القوسني ساقط من  -9

  ).ب( بداية الصفحة الثالثة من -10



 التحقيق

 

  
أخص من جهة أنه ال يقع إال على ما تركب مـن ثـالث   ، وغري املفيدوجهة أنه يقع على املفيد من 

  .)1(كلمات فأكثر
  : فيه مذهبان] أ/5[ أما القول فلهمو

   الكلـم  والكلمـة  وامسه على الكالم  )2(فَيطْلَق، غري املفيدوفمنهم من ذهب إىل أنه يقع على املفيد 
أيضا مذهب ابن  وه، و)5("القول عم و" : ؛ ألنه قال)4(يه ذهب ابن مالكإلو )3(مذهب األكثر وهو

القـول   )9(فأطلق، )8(" إمنا حيكى بعد القول ما كان كالماً ال قوالًو" : ؛ ألنه قال)7(بويهيسو )6(جين
  .على غري املفيد

  .)11(فحده عنده حد الكالم، إىل أنه ال يقع إال على املفيد )10(ذهب األخفشو
  ]قسام الكالم أ [

  .)12("اسم، وفعلٌ، وحرف جاَء لمعنى: وأَقْسامه ثَلَاثَةٌ:" -رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
  

                                                
  .11يراجع الفضة املضية يف شرح الشذرة الذهبية ص -1
  ).جـ(و) ب(فينطلق والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -2
 .1/138فوائد يراجع متهيد القواعد بشرح تسهيل ال -3
وجلـس مهـا    ،رحل إىل الشام )هـ660(هو حممد بن عبد اهللا بن مالك، من كبار النحويني، ولد باألندلس سنة : ابن مالك -4

يراجع بغيـة  . شرح التسهيل، والكافية الشافية، واأللفية، والمية األفعال: له مؤلفات جليلة منها. )هـ669(تويف ا سنة. لإلقراء
  .1/130الوعاة 

   :12قال ابن مالك يف ألفيته ص -5
  اسم وفعل مث حرف الكلم    مـكَلَامنا لَفْظ مفيد كاستق

     وكَلمة ا كَالَم قَد يـؤم    واحده كَلمة والقَولُ عـم
 سـنة، تـويف   هو أبو الفتح عثمان بن جين، من أئمة العربية، ولد باملوصل، أخذ عن أيب علي الفارسي والزمه أربعني: ابن جين -6

، 11/3209يراجع البداية والنهايـة  . اخلصائص احملتسب يف القرآت، وسر ضاعة اإلعراب: من مؤلفاته. )هـ392(ببغداد سنة 
  . 58، ومذهبه مذكور يف اخلصائص ص2/132وبغية الوعاة 

ويونس بن حبيب، برع علوم العربيـة  عمرو بن عثمان بن قنرب إمام النحويني البصريني، نشأ بالبصرة وأخذ عن اخلليل : سيبويه -7
 .5/81، واألعالم 72-66وألف أول مصنفًا يف النحو وهو الكتاب الذي يعد أم املصادر النحوية، ويراجع طبقات النحويني ص 

   .1/62يراجع الكتاب  -8
  .فأوقع) جـ(يف  -9

معاين : من مؤلفاته. )هـ215(سيبويه تويف سنة  رين، أخذ عندة، من النحويني البصريني املشهوهو سعيد بن مسع: األخفش -10
   .83، الفهرست ص133ونزهة األلباء ص: 88-87القرآن، واملقاييس يف النحو، يراجع مراتب النحويني ص

 .1/150يراجع متهيد القواعد   -11
  .2منت األجرومية ص -12
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قـال اهللا   ،األجزاء: )2(مبعىن ماألقسا، ويعود إىل الكالم، أقسامهو: الضمري يف قوله: )1(شرح

عـدلٌ  : كمـا يقـال   )4(اجلمع أقساموواحدها قسم و ،)3(﴾ لكُلِّ بابٍ منهم جزٌء مقْسوم ﴿: تعاىل
ألن من شـرط النـوع   (مبعىن األنواع؛  )5(ال يصح أن تكون األقسام هنا، وأشعاروشعر ، وأعدالٌو

على االسم  ماسم الكاللصح وقوع ، )6()مبعىن األنواع ماألقساكانت  ول، وإطالق اسم املقسوم عليه
إيقاع اسم الكالم : أعين، هذا أيضا يوجد يف كالم املتقدمنيو ،احلرف وحده، والفعل وحدهو ،وحده

 )9(كـل كلمـة  ، الكالم عند القائل ذا فحد )8(أنه مذهب السريايف )7(حكي، وعلى الكلمة املفردة
كـذلك الفعـل دال علـى    و( ،االسم دال على معىن فيقال فيه كـالم ، و)10(دالة على معىن مفرد

  .)12(عند أهل الصناعة] أ/6[ذا ليس مبشهور ه، وكذلك احلرفو )11()معىن
              )14(ذلـك علـى القـول   ، وسؤال )13()جاء ملعىن(حرف وفعل واسم : اعلم أنه يترتب على قولهو

  إنه قدم : الفعل احلرف؟ فاجلوابوعلى الفعل (لم قدم االسم : أن يقال وهوالعاطفة ترتب  وبأن الوا
  
  
  

                                                
   ).جـ(شرح ساقطة من  -1
   .هي) ب(يف  -2
 .44: سورة احلجر -3
   .44: سورة احلجر. واحدها قسم وأقسام) ب(يف  -4
   ).جـ(هنا ساقطة من  -5
  .إخل... ولوكان كذلك لصح وقوع ) جـ(ويف  ،)ب(ما بني القوسني ساقط من  -6
   .يحكَى) ب(يف  -7
، دخـل بغـداد وويل   هو أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا من العلماء النحويني املشهو رين، ولد بسرياف يف بالد فارس: السيريايف -8

وهو من   شرح كتاب سيبويه: ، من مؤلفاته)ـه 368(القضاء فيها، أخذ عن ابن جماهد وابن دريد وابن السراج، تويف ببغداد سنة 
  .1/313، إنباه الرواة 93أجل الشروح، يراجع الفهرست ص 

   ".د واالثنني واجلمعالكالم يقع على القليل والكثري، والواح: "1/49قال السريايف يف شرحه للكتاب 
  .كل لفظة) جـ(و) ب(يف  -9

   ).جـ(مفرد زيادة من  -10
  ).ب(ما بني القوسني ساقط من  -11
 يراجع الكتاب      ومتهيد القواعد -12

   ).جـ(و) ب(زيادة من القوسني ما بني  -13
   .إذا قلنا أن) جـ(يف  -14
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خبـار  إلمثال ا، وزيد قائم: فمثال اإلخبار به، ألنه أصل من جهة أنه خيرب عنه ؛)1()االسم على الفعل

ال خيرب عنـه؛ فمثـال   وأتى بعده بالفعل ألنه نقص عن درجته من جهة أنه خيرب به ، و)2(زيد قام: عنه
             )5(معنـاه  قام قـام؛ ألن : )4(ال جيوز أن خيرب عنه فال تقول مثالًو ،قد تقدمو )3(زيد قام: اإلخبار به

من  إن شئت قلت قدم االسم ألنه مشتق و. ال خيرب عنهوأخر احلرف ألنه ال خيرب به ، وال يعطي ذلك 
مـر احلـرف ألنـه    ، وفوجب تقدميه لذلك، )6(االرتفاع على مذهب البصرينيو والعل وهو والسأُخ

هذا إمنا يترتب على مذهب ، وطللفعل مرتبة إال التوس فلم يبق، طرفه وهومأخوذ من حرف الشيء 
ألنه ، أكثر النحويني احملققنيوخالف مذهب سيبويه  وهو )7(العاطفة تقتضي الترتيب ومن يرى أن الوا

إياه على احلمـار   )8( محارا مل جتعل للرجل يف تقدميكوقلت رأيت رجالً  ول": -رمحه اهللا تعاىل-قال 
   )9(".قدميه على اآلخريف تفليس ألحد األجزاء الثالثة مزية ، مزية

فعـل  ومل قال اسـم  : أن يقال ] أ /7[  وهو )10(آخرمث اعلم أنه يترتب على ذلك سؤال 
معقوله شيء وإنه أراد معقول كل واحد منهما : حروف ؟ فاجلوابوأفعال وأمساء : مل يقل وحرف و

: أن يقال  وهوثالث مث اعلم أنه يترتب على ذلك سؤال  .)11(فلذلك أطلق عليه لفظًا مفردا، واحد
أكثر  وأ ،مخسةوأ ،أربعةلعل أقسام الكالم وعلى احنصار القسمة يف هذه الثالثة خاصة  )12(ما الدليل

   من ذلك ؟
 .)13( يف غريها وعلى معىن يف نفسها أن تدل إن الكلمة إما أ: فاجلواب

 

                                                
  ).ب(ساقطة من ، وعلى الفعل )جـ(ما بني القوسني ساقط من   -1
  .قام زيد) ب(يف   -2
  .قام زيد) ب(يف  -3
   ).جـ(و) ب(مثالً زيادة من  -4
 .قام قام ال يعطي ذلك: ألن معناه) ب(يف  -5
 .1/65يراجع اإلنصاف  -6
  .أن الواو العاطفة ترتب) ب(يف   -7
   .)ب(بداية الصفحة الرابعة من   -8
 .1/62الكتاب   -9

 .على ذلك أيضا سؤال ثان) جـ(و) ب(يف   -10
 .فلذا أطلق لفظًا مفردا) جـ( يف  -11
   ).جـ(بداية الصفحة اخلامسة من – 12
 .والراء) جـ(يف   -13
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لت على معنى يف غريها إن دف ،)1( )أيضا عبثتدل على معىن فليست من ألفاظ العقالء فهي  فإن مل (

            ، )3(ضال تتعـر وفإما أن تتعرض ببنيتـها للزمـان أ  ، إن دلت على معىن يف نفسها، و)2(فهي احلرف
ذلك على احنصار القسـمة يف الثالثـة    فدلّ، )4(كانت امساإن مل تتعرض ، وفإن تعرضت كانت فعال

  .-رمحه اهللا-املؤلف  )5(هي ما ذكرهو
            يف احلرف جاء ملعـىن  لم قال : أن يقال وه، وسؤالٌ "جاء ملعىن" :يترتب على قوله مث اعلم أنه

  مع أن كل واحد منهما جاء ملعىن؟ ، )6(الفعل جاء ملعىنومل يقل يف االسم و
           )8(قد ميكن أنه أرادو ،ومن عمر )7(والعني ،اي من زيدالز :وإنه حترز من حروف اهلجاء حن: فاجلواب

 )10( )الفعل جاء ملعـىن يف نفسـه   و( االسم جاء ملعىن يف نفسه ألن ، )9(فحذف جاء ملعىن يف غريه
  . ملعىن غريهاحلرف جاء و

  ]عالمات االسم  [
الـالم  ودخـول األلـف   والتنـوين  وفض فاالسم يعرف باخل" )11( : -تعاىلرمحه اهللا -قال الشيخ 

  )12( .")حروف اخلفض و(
إن أردت معرفة : تقديره] أ /8[ جواب لشرط حمذوف  "فاالسم": يف قوله الفاء )13(: شرح

   .)14( )كذا إىل آخرهوبكذا ( االسم فاالسم يعرف 
  

                                                
  ) .جـ( ما بني القوسني زيادة من  -1
  .فهو احلرف) جـ(كانت حرفًا، ويف ) ب(يف  -2
  .تتعرض فال ختلو إما أن تتعرض ببنيتها للزمان أو ال) جـ(يف   -3
 .وإال كانت امسا) ب(يف   -4
  .ما ذكر املؤلف) جـ(فيما ذكرناه ويف ) ب(يف   -5
  .جاء ملعىن يف احلرف ومل يقله يف االسم والفعل) ب(يف   -6
 .والراء) جـ(يف   -7
  .أن يكون أراد) جـ(يف   -8
 .فحذفه) جـ( يف  -9

  .أن يكون أراد) جـ(يف   -10
  .هقول) جـ(و) ب(يف  -11
  .)جـ(ما بني القوسني زيادة من  ،و2منت األجرومية ص -12
 .)جـ(شرح ساقطة من   -13
 ) .جـ( ما بني القوسني زيادة من  -14
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إن أردت : عن قسيميه؟ فقال )1(االسم مباذا ميتازسائال سأله عن جواب على تقدير سؤال كان  وهو

ـ فذكر لالسم ع، التنوينويعرف باخلفض فاالسم ، معرفة االسم ـا عـن    )2(ميتـاز وه المات ختص
حـروف  و -لالم اوهي اليت عرب عنها باأللف و -آلة التعريف و التنوينواخلفض : هيو )3(قسيميه
  .-إن شاء اهللا تعاىل- )4(عالمة منهاسيأيت الكالم على كل ، واخلفض

] االسم وتقريبه وخواصه  فصل يف حد[  
  .)5(هـيف خواص، ويف تقريبه، وهيف حد، عة مواضـاعلم أن الكالم يف االسم يف ثالث: فصل

ال تتعـرض ببنيتـها   ، وعلى معىن يف نفسـها  )7(دالةكلمة  ما قوته قوة وفكل كلمة أ )6(، هأما حد
، بعلبك: االسم املركب مثل، الذي قوته قوة الكلمةو، عمرووكزيد )8(فالكلمة ما كان مثل، للزمان

   .شاب قرناها، وبرق حنرهو
ال تتعـرض ببنيتـها   و ،يدل على معىن يف غـريه ألنه ، احلرفمن  نفسها حترز به تدل على معىن يفو

معـه  كل ما صـلح   )9()االسم : أي(  ،تقريبهوببنيته للزمان ألنه يتعرض ، للزمان حترز به من الفعل
  .)10()ما كان مثله و (، ضرنِي عمروونفعين زيد : ضرنِي حنو ونفَعنِي أ

، )14(اجلر عبارة بصرية، و)13(اخلفض عبارة كوفية، )12(التنوينوفض يعرف باخل: )11(فقوله
   ]  أ /9[ األمساء درك ـاخلفض مما ي، وعالـل اجلزم يف األفـمقاب وهواص باألمساء ـخاخلفض و
  

                                                
  .يتميز) جـ( يف  -1
  .يتميز) جـ(يف   -2
 ).ب(ما بني القوسني ساقط من   -3
 ).جـ( منها ساقطة من  -4
 .يف حده وتقريبه وخواصه) جـ( يف  -5
 .فأما حد االسم) جـ( يف  -6
  .تدل) جـ( يف  -7
  .ما كان مثل) جـ( يف  -8
 .وتقريب االسم كل ما صلح) جـ( ويف ،)ب(ما بني القوسني ساقط من   -9

 ).ب(ما بني القوسني ساقط من   -10
  .قوله) جـ( يف  -11
  ).ب(التنوين ساقطة من   -12
 .1/217يراجع اإلنصاف   -13
  .املصدر نفسه  -14
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، محـراء : األلف املمدودة حنـو ، وها من آخرهامما يدرك: أعين، ا كذلكالتنوين أيضوآخـرها، من 

   .قريشيو متيمي: )2(ياء النسب حنو، و)1(سكْرىوحبلَى : املقصورة حنواأللف ، وصفراءو
، اخلفـض  )4(فحبـر ألن اخلفض يتناول اخلفض ، من حروف اخلفض )3(أعم وه ،"باخلفض": قولهو
  .اخلفض بالتبعية، واخلفض باإلضافةو

  ]أقسام التنوين  [
ـ  ،تفصله عما بعده، بعد كَمالهزائدة تلحق االسم التنوين نون ساكنة ، "التنوينو": قوله ـ  ووه ا أيض            

  .)5(ما أسلفناه وحنمما يدركها من آخرها على من خصائص األمساء 
  :اعلم أن التنوين على مخسة أقسامو
  .عمرووزيد : )6(األمكنة مثل املتمكنةالذي يكون يف األمساء  وه، وتنوين متكني -1
        سـيبويه  : نكرـا مثـل  واألمساء املبنية فَرقًا بني معرفتها يف  )7(الذي يكون وهوتنوين تنكري و -2

حـدثْ حـديثا   : إيه مبعىن، وسكُتا :كصه مبعىن، مثل أمساء األفعال، سيبويه يف النكرة، ويف املعرفة
كان  وول، حدث حديثًا ما: أي )9(".بن اخلطاباإيه يا " : سلمومنه قول النيب صلى اهللا عليه ، و)8(ما

  .بغري تنوين يهإِ: )10(معهودا لقال فيهاحلديث 
مقابـل   وه، و)11(زينبات وهندات : مثل، ؤنث الساملالذي يكون يف مجع امل وهوتنوين املقابلة و -3

  . زيدون: النون يف مجع املذكر السامل مثل
  ، ها كسرةـلبقره ياء ـآخوون يف كل اسم فيه مانع صرف ـالذي يك وهو: تنوين العوضِو -4
  
  

                                                
 ).جـ(و) ب(سكرى ساقطة من    -1
   .مثل) جـ( يف  -2
    .اخلفض أعم من حروف اخلفض) جـ(  يف  -3
 .حبروف) جـ( يف  -4
 .27يراجع الرسالة ص  -5
  .حنو)  جـ( يف  -6
  .يلحق) جـ(و) ب(يف   -7
 ).ب(ما ساقطة من   -8
 .عنه كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر رضي اهللا 2/256البخاريصحيح  -9

 ).ب(فيه ساقطة من   -10
 .بنات) جـ( يف  -11
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ألن األصـل جـواري   ، فيه عوض من الياء احملذوفة] أ /10[ التنوين  )1(ألن ؛غواشٍو جوارٍ :مثل

تقول ( النصب فال لرجوع الياء فيه  )2(أما يف، واجلروهذا التنوين يكون يف حاليت الرفع ، وغواشيو
عوضا عن مجلة حمذوفة  )4(إذمن هذا التنوين أيضا التنوين الذي يلحق و، )3()غواشيورأيت جواري 

مثل قولـه  و ،القيامة تعرضونَ يوم إذ قامت )6(:إذ التقدير)5(﴿ يومئذ تعرضونَ ﴾: قوله تعاىليف مثل 
        ا يفرح املؤمنون يوم إذْ غلبت الروم فارس: إذ التقدير )7(﴾ذ يفْرح املُؤمنونَ بِنصرِ اِهللا يومئو﴿ :تعاىل

  . )8(منهم من يسميه تنوين االنفصالو ،بنصر اهللا
كقول الذي يلحق القوايف يف املطلقة حبرف العلة عوضا من حروف اإلطالق  وهو: تنوين الترمنو -5

  )9(: الشاعر
ياحِا ص ما هاج الدماُألكَ لٍلَن طَـم            الذرفَا وعتحمأَ ينـها ج  

  : )10(كقول اآلخر
ـالل يلِّأَقوم ـعو ذلَااـالعويل إن أَـقُو    تابصد أَقَلَ بتاـًابص  

  : )11(منه قول اآلخرو
   اـاكًـعسولَّك أـتا عـيا أَب     نـكُـت ىني أَتـنبِ ولُـقُـَت

  
                                                

 ).جـ( ألن ساقطة من  -1
 ).جـ( ساقطة من يف  -2
 ).ب(ما بني القوسني ساقط من   -3
 ).جـ(و) ب(إذا والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -4
 .18: سورة احلاقة  -5
 .)جـ(بداية الصفحة السابعة من   -6
  .وردت اآلية الثانية قبل اآلية األوىل): جـ(ويف ) ب(آلية ساقطة من وإذْ بعد ا 04: سورة الروم  -7
8-   
   .1/110، وبال نسبة شرح اجلمل للزجاجي 2/298ويف الكتاب  ،8، وهو لرؤبة يف ديوانه صزجرالبيت من ال  -9

 .من إثر تذكره حلبيبه من خالل الطلل الشاعر خياطب صاحبه مبينا له حزنه: نوع من الربود ا خطوط دقيقة، املعىن: األحتمي: اللغة
  .  أدخل الشاعر عليهما تنوين الترمن" الذرفن واألجن: "الشاهد

، 1/244، واملنصـف  4/205، والكتـاب  813وهو جلرير يف ديوانـه ص ، )جـ(البيت من الوافر، وصدره ساقط من   -10
  . 139، وجواهر األدب ص127ونوادر أيب زيد ص

  . يدعوحبيبته إىل ختفيف العتاب عليه، وموافقته يف قولهالشاعر : معىن البيت
 . أدخل الشاعر تنوين الترمن على االسم والفعل  إذ" العتابا وأصابا: "الشاهد فيه

، وشرح التسهيل 2/213، واحملتسب 130، وما ال ينصرف للزجاج ص2/375وهو لرؤبة يف الكتاب : البيت من الرجز  -11
  . ،2/441نة ، واخلزا1/409للمرادي 

 .إذا أدخل الشاعر تنوين الترمن على الضمري املتصل" عساكًا: "الشاهد فيه



 التحقيق

 

  
    تسـميتهم و" : بعضهم فقـال قد أنكره ولقد أصابن : ال يدخل األفعال منها إال تنوين الترمن كقولهو

: قـالوا ، إمنا هي نون تتبع اآلخر عوضا من حرف اإلطالق، وتنوينا جمازا )1(ما يلحق القوايف يف الترمن
قد نظـم  و .)2("يسقط وصالًويثبت وقفًا ألنه ، حكم التنوين ]أ /11[ حكمه عكس لذلك كان و

  )3(: بعضهم أقسام التنوين يف ثالث أبيات فقال
تنبأَ مخسةُ للتنوينِفَ هـضـمنفَ     )4(بٍره لتـنو ريٍكمنه لتـمنيِك   
   ونـالنبِ ذكرِـامل يف مجعِ ابلُقَي       نثؤـم مجعِو تعويضٍل منهو
   نيِالل عن أحرف ابن يوِر رِثَبأَ       تتالقوايف إذا أَ إلطالقِ منهو

من جهة أنه يدخل حتتـه  سن آلة التعريف لكان أحو :قال )5(ول، لالماودخول األلف و: قوله
الذي يرى أا األلف  )7(مذهب اخلليليدخل أيضا حتته و ،)6(الذي يرى أا الالم فقط مذهب سيبويه

الـذين   )10(يدخل أيضا حتت ذلك لغة طـيء ، و)9(-رمحه اهللا تعاىل-عليه عول املؤلف ، و)8(الالمو
يـا  " : فقـال ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السائل الذي سأل رسمنهم ، والالم ميما )11(يبدلون من

  رسول اهللا أمن أمرب أمصيام يف مفسر؟ 
  .)13("من أمرب أمصيام يف أمسفرليس " : فقال )12()سلم وفأجابه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 
 
  

                                                
  .للترمن) جـ(يف   -1
 .1/70البسيط   -2
 .2/35يراجع األشباه والنظائر  -3
 .أوجه) جـ(يف   -4
  ).ب(بداية الصفحة السادسة من  -5
  .3/324يراجع الكتاب  -6
ن أمحد الفراهيدي، إمام النحويني وأستاذ سيبويه، ومستنبط علم العروض، ألف معجم العني وهـو  هو أبو عبد الرمحن ب: اخلليل -7

 .47، وطبقات النحويني 1/243يراجع بغية الوعاة  ).هـ170سنة (أول معجم عريب تويف على أرجع األقوال 
  .2/820، ومتهيد القواعد 333يراجع سر صناعة اإلعراب ص  -8
  ).ب(تعاىل ساقطة من  -9

 .1/260يراجع متهيد القواعد   -10
  ).جـ(من ساقطة من   -11
 ).جـ(مابني القوسني زيادة من  -12
 .5/434أخرجه أمحد يف مسنده  احلديث  -13
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  )1(: قول الشاعر املنشدمنه و

  ه ـملسامو مٍـهسماب اَءرو ـِيمري    ين لُـواصـي وذُولي ـيلخ اكذَ
الصـيب  واحلمـار اليجـدع    )2(: الالم الداخلتان على الفعل املضارع يف حنوواأللف خيرج بذلك و

  )4(: الشاعرمنه قول ، والصيب الذي يرضع، و)3(الذي جيدع: أي، الريضع
 هكُومتى حضرا أنت باحلَكمِ التال اَألو    ميلِص الَو و يِأْذي الرلِاجلد   

  .الالمو األلففقال ، التقريب على املبتدئلكنه قصد 
كقولـك   من أوله] أ /12[ يدركها مما  )5(هي، واألمساءالالم من خصائص وعلم أن األلف او       

للعهد كقولك رأيت رجـالً فأكرمـت   الالم واأللف  )6(تكون ، ويف غالم الغالموالرجل  :يف رجل
قـال  و، )8(﴾سـولَ  الر فرعونُا إلَى فرعونَ رسوالً فَعصى ﴿ كَما أَرسلْن )7(: قال اهللا تعاىل، الرجل
  .)10(﴿ وما يتبِع أَكْثَرهم إِالَّ ظَنا إنَّ الظَّن ﴾: )9(تعاىل

  
  
  
  

                                                
، 351، وشـرح شـواهد الشـافية ص    1/446والبيت من املنسرح، وهو  لبجري بن غنمة يف الدرر ) ب(املنشد زيادة من   -1

  . 2/832، ومعجم الشواهد النحوية 1/464واملقاصد النحوية 
  .الشاعر يشري إىل شخص يرمي وراءه بالسهم والسلمة: معىن البيت

 .فأبدل الالم ميما على لغة بعض اليمن " بامسهـمٍ وامسلمـه": الشاهد فيه 
  ).ب(يف مثل، واملضارع ساقطة من ) جـ(و) ب(يف  -2
  .3/95لسان العرب  -3
، ولـيس يف  1/32، وخزانـة األدب  1/38، وشرح التصـريح  1/32البسيط، وهو للفرزدق يف جواهر األدب من  البيت -4

  . 154، وتلخيص الشواهد ص1/20ديوانه، وبال نسبه يف أوضح املسالك 
   .شدة اخلصومة: احلاكم، واجلَدل: احلَكَمِ: اللغة

 .إذ وصل الشاعر أل بالفعل املضارع" الترضى: "الشاهد فيه
  .وهو ) ب(ويف ) جـ(هي ساقطة من  -5
  .)جـ(بداية الصفحة الثامنة من -6
  .العظيم) ب(يف  -7
  .16: سورة املزمل -8
  .﴿ ظَنا إنَّ الظَّن ﴾: قال جل من قائل) ب(يف  -9

  .36: سورة يونس -10



 التحقيق

 

  
       )1(هـذا اجلـنس خـري   : أي، الذهب خري من الفضة، وخري من املرأةالرجل : تكون للجنس مثلو

   .من هذا
   .)2(العباسو ،النعمانو ،احلارثو ،حِ الصفة يف بعض األعالم كالفضلتكون للَمو
سائر أمثاله كإيقـاع  دون  شيء بعينهاالسم املعرف باألداة على  معىن الغلبة أن يقعو ،تكون للغلبةو

   .على الثرياالنجم  )3(لفظ
   .)5(خرجت فإذا األسد فاجأين: احلصول مثلو )4(تكون للمفاجأةو
  : )6(يف مثل قول الشاعر زائدةتكون و

  لُهـالَفَة كَاهـاِء اخلـدا بأَعبـشدي    وجدنا الوليد بن اليزِيد مباركًا        
  : )7(منه قول اآلخرو

  مددت وطبت النفْس يا قَيس عن عمرو     رأَيتك لَما أَنْ عرفَت وجوهنا 
   .يا ابن يزيد: أي، ابن اليزيد األولكذلك يف البيت و، وطبت نفسا: أي
إن ، وأخواـا وهي كان ، ونواسخ االبتداء، والنداء )9()من أوهلا حروف( )8(مما يدرك األمساء أيضاو
  .)11()حروف اخلفض و ( ،ما احلجازيةو، )10()أخوااوظننت و( ،أخوااو
  
  

                                                
  .أحسن) جـ(يف  -1
 ). جـ(و) ب(العباس ساقطة من   -2
  .إليقاع لفظ) جـ(ويف ) ب(لفظ ساقطة من  -3
  .للمفاجآت) ب(يف  -4
  ).جـ(السبع، وفاجأين زيادة من ) ب(يف  -5
، وشـرح  2/226، وخزانـة األدب  2/351، سر صناعة اإلعـراب  152البيت من الطويل وهو البن ميادة يف ديوانه ص  -6

  . 12شواهد الشافية ص
  .يد زائدةإذ جاء أل يف الوليد واليز" الوليد واليزيد: "الشاهد فيه قوله

، وشـرح التصـريح   1/502ومثل قول اآلخر، والبيت من الطويل، وهو لرشيد بن شهاب يف املقاصـد النحويـة   ) ب(يف  -7
  . 1/444 ، ومعجم الشواهد النحوية1/249، والدرر 1/501

  .إذ زاد الشاعر األلف والالم على التمييز وهو نفْسا وذلك للضرورة" وطبت النفس: "الشاهد فيه قوله
  ).جـ(أيضا ساقطة من  -8
  ).ب(ما بني القوسني ساقط من  -9

  ).ب(ما بني القوسني ساقط من  -10
  ).جـ(و) ب(زيادة من  ما بني القوسني -11
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  ] حروف اخلفض [

رب     و ،يفو ،علىو ،عنو ،إىلو ،من: هيو)2()حروف اخلفض و(": )1(-رمحه اهللا تعاىل-الشيخ قال 
   .)4("التاءو الباءو وهي الواوحروف القسم و،والالم ،والكاف ،والباء)3()منذو ،مذو ،حاشاو ،حىتو(

             اعلم أن حـروف اخلفـض  ، ويعود إىل حروف اخلفض] أ /13[ الضمري من هي : )5(شرح
 ،مـررت بزيـد  : قولك وحن، )6(ما أسلفناه ومما يدركها من أوهلا على حنهي ، واألمساءمن خصائص 

  .ما كان مثلهو ،خرجت من الدار، وسرت إىل املسجدو
منها ما يكون تارة حرفًـا  ، وفمنها ما ال يكون إال حرفًا، هلا معان اعلم أن حروف اخلفضو

بيانا شـافيا   ( -إن شاء اهللا تعاىل-سأبني ذلك ، وتارة فعالًومنها ما يكون تارة حرفًا ، و)7(تارة امساو
   )8()تاما فتفهمه 

               ابتـداء الغايـة     )9(معناهـا  و ،ال تكون إال خافضـة وال تكون إال حرفًا " من "اعلم أن و
سرت من الكوفة إىل : يف املكان كقولك، وسرت من يوم اخلميس إىل يوم اجلمعة: كقولك، يف الزمان

سـيبويه  يذكر هلا أخذت من الدراهم ومل ، وأكلت من الرغيف: قولك تكون للتبعيض مثل، وةالبصر
  .)12(للتبعيضوالبتداء الغاية : هذين املعنيني أعين )11( سوى )10(-رمحه اهللا تعاىل-

   )15(﴾ ثَاناَألو ن﴿ فَاجتنِبوا الرجس م: تعاىل )14(تكون لبيان اجلنس كقوله )13(أاوقال غري سيبويه 
                                                

  .قوله) جـ(يف  -1
  ).جـ(و) ب(ما بني القوسني  ساقط من  -2
 . 2األجرومية ص ، وهو غري موجود يف املطبوع، يراجع منت)ب(ما بني القوسني ساقط من  -3
 .2منت األجرومية ص  -4
  ).ب(شرح ساقطة من  -5
  .28-27يراجع الرسالة ص -6
   .تارة امسا وتارة حرفًا) جـ(يف  -7
  ).ب(ما بني القوسني زيادة من  -8
  .)ب(بداية الصفحة السابعة من  -9

 ).ب(تعاىل ساقطة من   -10
 ).جـ(بداية الصفحة التاسعة من  -11
 .6/2878، ومتهيد القواعد 4/224ع الكتاب يراج -12
 ).جـ(و) ب(أا زيادة من  -13
   .يف مثل قوله) جـ(يف  -14
وهي البتداء الغاية مطلقًا على األصـح وللتبعـيض ولبيـان    : "3/130قال ابن مالك يف شرحه للتسهيل  30: سورة احلج -15

 ".اجلنس
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الدار مـن أحـد قـال    ما يف : )1(تكون زائدة الستغراق اجلنس املنفى مثل، األوثان والذي ه: أي

     : )2(الشاعر
  ما بِالربعِ من أحدو عيت جوابا    ا ـأُسائلُهوقَفْت بِها أُصيالَنا 

  .ما بِالربعِ من أحدو: أي
سـرت  ، وإىل يوم األحد )3(سرت من يوم اخلميس: املكان مثلويف الزمان الغاية انتهاء معناها : إىلو

ال تكون إال و ،ال تكون إال خافضة، والنتهائه "إىل"، والبتداء السري "من:"ـفَ، من الكوفة إىل البصرة
  .ال تكون زائدةو ،حرفًا

] أ /14[ بويه هي عند سـي ، وال تكون زائدة، وعن زيدأخذت العلم : معناها التجاوز مثل "عن"و
  : )6(القطامييف قول  )5(اسم لدخول من عليها )4()رمحه اهللا(

  قبلُ ةٌرظْا نيباحلُ منيِي نع نم    فَقُلْت للركبِ ملا أن عالَ بِهِم 
  .ال تدخل إال على األمساء "من"و "من"فأدخل عليها 

هي عند سيبويه اسم مشتق ، وون زائدةال تك، وجلست على السرير: معناها االستعالء مثل "على"و
  :  )8(وجاء دخول حرف اجلر عليها يف قول الشاعر، )7(من العلو

                                                
 .يف مثل) جـ(يف  -1
  . 151واللمع ص، 4/414، واملقتضب 2/321، والكتاب 14بعة الذبياين يف ديوانه ص البيت من البسيط وهو النا -2

  . الشاعر يصف وقوفه مبكان يسائل عن أهله فال جيد أحدا: معىن البيت
 .إذ جاءت من زائدة" من أحد: "الشاهد فيه

  .اجلمعة) جـ(و) ب(يف   -3
 ).جـ(و) ب(ما بني القوسني ساقط من   -4
  ".وأما عن فَلما عدا الشيء: "  4/226 الكتاب قال سيبويه يف -5
  : القطامي -6

  .8/41، وشرح املفصل 6/2907وبال نسبة يف متهيد القواعد 8البيت يف ديوانه ص
  . السحاب الكثيف: احلبيا: اللغة

 .إذ وردت عن امسا" من عن ميني: "الشاهد
  .2/310يراجع الكتاب  -7
  .194، واألزهية ص10/147، وخزانة األدب 504م العقيلى يف أدب الكاتب صمن الطويل، وهو ملزاح: البيت -8

  . األرض الغليلة: قشر البيض، الزيزاء: تسمع صليل األحشاء، القيض: الظمُء ما بني الشريني والوريدن، تصلُّ: اللغة
  .إذ جاءت على امسا" من عليه: "الشاهد فيه
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ع نم تغَدا  ليههؤمظ ما تمعدب     تلُّص وعاَء مزيضِ بِزن قَيجلِه  

ـ وقد تكون مبعـىن عنـد   ، و)1(عند سيبويه حرف ما مل يدخل عليها حرف اجلرهي و                  : ديثيف احل
  . " عنده )2(أجريا: أي، إن ابين كان عسيفًًا على هذا، يا رسول اهللا" 
              ، للـدراهم  أي صار الكيس وعـاءً ، زيد يف املسجد، والدراهم يف الكيس: معناها الدعاء مثل "يف"و
                      :  إخبـارا عـن فرعـون   يف قولـه تعـاىل   "على"هي مبعىن ، وال تكون زائدةو ،ال تكون إال حرفًاو

  .)4(﴿ فَردوا أَيديهم يف أفْواههِم ﴾: يف قوله تعاىل "إىل"مبعىن و .)3(صلِّبنكُم يف جذُوعِ النخلِ ﴾﴿ ولَأُ
             معناها التقليـل عنـد قـوم    ، و)5(إال زائدةال تكون عند البصريني ، وخافضةال تكون إال  "رب"و
            ، أكرمتـه رب عامل قد ، ورب رجل لَقيت: التكثري عند قوم مثلوالتقليل ، و)6(التكثري عند آخرينو
﴿ : قال اهللا العظـيم  ،تدخل عليها ماقد ، و)7()يقال ثُمت و، ربت: قد تدخل عليها التاء فيقالو (

 )10(عملـها يف القليـل كقـول   يبقى ورب  )9(قد تضمرو. )8(ا ﴾يود الذين كَفَرو] أ /15[ ربما 
  : )11(الشاعر

رقَفْ مِـسارٍ وـديف طَلَل ـتأَ      ه قْكدتلَل اةَـيي احلَـضـِمن جه  
أراد ر12(امرؤ القيس وهوأكثر مثل قول  الشاعر  وإضمارها بعد الوا، ورسم دار ب( :  

                                                
 .311-2/310يراجع الكتاب  -1
2- جـ(ا ساقطة من أجري.(  
 .71: سورة طه  -3
  .09: سورة إبراهيم -4
  .1/63يراجع اإلنصاف  -5
يراجع ذهب املربد وابن السراج والفارسي إىل معىن التكثري، وذهب سيبويه والزخمشـرى وابـن مالـك إىل معـىن التقليـل،                       -6

  .10/151والكشاف  2/156، والكتاب 6/3030 ، ومتهيد القواعد1/334، واألصول 4/139يراجع املقتضب 
  ).جـ(و) ب(زيادة من   القوسنيما بني  -7
  .02: احلجرسورة  -8
  .حتذف) جـ(يف  -9

 .يف مثل قول) جـ(مثل قول ويف ) ب(يف  -10
،وسـر  1/246، وأمايل القايل 189البيت من اخلفيف، وهو جلميل بثنية يف ديوانه ص و ).ـج(بداية الصفحة العاشرة من -11

  .، 557، ومسط الآليل ص454، واجلىن الداين ص1/133صناعة اإلعراب 
 .إذ جر الشاعر رمسا برب احملذوفة" رسم دار: "والشاهد فيه

امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي أشهر شعراء العرب على اإلطالق كان أبوه ملك أسد وغطفان ويعـرف بامللـك    -12
  .2/11طول حياته، يراجع األعالم الضليل الضطراب أمره 

  . 2/326، وخزانة األدب 272، وشرح عمدة احلافظ ص18والبيت يف ديوانه ص
 .إذ حذفت رب وبقي عملها بعد الواو" وليل: "والشاهد فيه
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  ي ـيبتلوم لـعلَي بأنواع اهلم    أَرخى سدولَه وليلٍ كموجِ البحرِ 

لـرب ال   وه )1(فالعمل إمنا ،إمنا هي جارة بإضمار رب، ورب ليس حبرف جر وفوا، رب ليلوأراد 
  .)2(أكثر النحويني احملققنيوسيبويه مذهب  هذا هو، وهلا
 وأ جمرورها أن يكون جزًءا مما قبلهاشرط و ،مررت بالقوم حىت زيد: مثل، حىت معناها انتهاء الغايةو

  .ما كان مثلهو ،جاءين القوم حىت زيد، أكلت السمكة حىت رأسها :مثل، )3(قريبا منه
             :مثـل ، معناها االستثناء، و)4(ال تكون زائدة عند اجلميعو ،ال حرفًاإال تكون عند سيبويه  "حاشا"و

اللهم اغفـر يل  : مسع من قوهلم، وعل إذا جاء ما بعدها منصوبهي فو": قالوا، قام القوم حاشا زيد
إن شـاء اهللا  -سيتم الكالم عليها يف باب االسـتثناء  و، )5("أبا األصبعوملن مسعين حاشا الشيطان و

  .-تعاىل
  .)6(منذ يوم اخلميسو ،ما رأيتك مذ يوم اجلمعة: معنامها ابتداء الغاية يف الزمان مثل "منذُ"و "مذْ"و
  : )7(داخلتني عليه قُدر كقول الشاعرمهما وجِدتا غري ، و يدخالن إال على الزمانالو

مالَاز  هت يداه إزارقَدفَ      مذ عسفأدرك مخسةَ األشبارِ ام  
 ول، ومنهماخمففة  "ذم"و ،"نذم"األصل ، ومنذ زمان عقدتوأ، مذْ يوم عقدت: قديرتالو] أ /16[ 

                 ، هـي أصـلها  و ذ على منذفقدم م، العترضنا عليه لكونه أتى بالفرع قبل األصل وقلنا بترتيب الوا
ذلك يف مذهب غـري  وقد يأيت بعدمها مرفوع فيكونان امسني ، ولكن الصحيح عدم الترتيب يف الواو

: ذ يومان أيته مكذلك ما رأي، ورؤييت له)9(عدم دمأَ: التقدير، وذ زيد أمريما رأيته م: حنو )8(اإلمام
  ال يدخل على اجلُمل حرف اجلر وذلك لدخوهلما على اجلملة : قالوا، ورؤييت له يومان )10(عدم دمأَ

  
                                                

  ).جـ(بداية الصفحة الثامنة من  -1
  .7/104، والتذييل والتكميل 2/118، وشرح املفضل 2/301يراجع الكتاب  -2
  .من ذلك) ب(يف  -3
  .5/2205، ومتهيد القواعد 2/347يراجع الكتاب  -4
 .1/490اللهم اغفريل وملن يسمعن حاش الشياطني وأبا األصبع، يراجع شرح اجلمل البن عصفور ) جـ(يف  -5
  ).جـ(و) ب(اجلمعة والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -6
  ، 2/121، وشرح املفصل 2/156، واملقتضب 1/305البيت من الكامل، وهو للفرزدق يف ديوانه  -7

  .مذ يوم عقدت: إذ دخلت مذ على اجلملة الفعلية والتقدير" مذ عقدت: "الشاهد فيه
  .2/217اإلمام يقصد به سيبويه، يراجع شرح التسهيل  -8
  .مذ عدم رؤييت له) جـ(ويف )ب(عدم ساقطة من  -9

  ).ب(عدم ساقطة من  -10
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            فـذهب بعـض النحـويني    ، بعدمها مرفوعاختلف يف إعراما إذا جاء و ،)1(فوجب أن يكونا امسني
 )4(إىل أما يكونان مبتـدأين  )3(ذهب الفارسي، ومبتدأ ما بعدمهاو )2(منذُ يكونان ظرفنيومذْ  إىل أنّ

  . )5(ذهب ابن السراج أيضا إليهووما بعدمها خربمها 
   :معناها، و)7(ال تكون إال خافضة، وإال حرفًاال تكون  )6( "الباء"و

   .زيدبمررت : التجاوز حنو
   .بريت بالسكنيوكتبت بالقلم : حنو االستعانةو
  . باحلائط وأس اليتيم أبر مسحت: اإللصاق حنوو
      : قـال اهللا العظـيم  . )8(بسورة البقـرة قرأت : تكون زائدة حنوو، باهللا ألفعلن: حنوجتيء يف القسم و

 ﴿ا بِى فَكَوهِيدا  كفى اهللا: أي (، )9(﴾اِهللا ش10()شهيد(.  
   : ]أ /17[  هلا فيه وجهان، والتشبيه: معناهاوالكاف ال يكون إال حرفًا و

  . )12(إذا كان من فضة واحدةهذا الدرهم كهذا  :)11(كقوهلمة يقاحلق
قد تكون امسا يف ، ومثلهما كان و ،السخي كالبحرو ،الكرمي كالغيثو ،زيد كاألسد: ااز كقوهلمو

  .)13(مثل

                                                
  .يكون امساأن ) جـ(و) ب(يف  -1
   .1964-4/1962يراجع متهيد القواعد . تكون ظرفًا) جـ(و) ب(يف  -2
: أبو على احلسن بن أمحد من أئمة النحويني أخذ عن الزجاج وابن السراج، من تالمذته ابن جـىن، ومـن مؤلفاتـه   : الفارسي -3

 .261ويراجع رأيه يف اإليضاح ص. 1/217هـ، يراجع بغية الوعاة  377االيضاح، والتكملة، واحلجة، تويف سنة 
  .مبتدآت وبعدها خربها) جـ(يكون مبتدآت ويف ) ب(يف  -4
أبو بكر حممد بن السري من كبار النحويني ببغداد أخـذ عـن املـربد، أخـذ عنـه الزجـاجي والسـريايف،                               : ابن السراج -5

هـ، يراجـع معجـم   316تويف سنة . وشرح كتاب سيبويه، واحتجاج القراءةاألصول يف النحو، : وأيب على الفارسي، من مؤلفاته
 .2/113، ويراجع رأيه يف األصول 6/136، واألعالم 18/197األدباء 

 .)جـ(شرة من ابداية الصفحة الع -6
   .1/485يراجع شرح اجلمل البن عصفور  -7
  .قرأت بالسورة أو بالسورتني) جـ(يف  -8
  .28: سورة الفتح -9

  .كفى اهللا وكيالً: وكيال أي) جـ(ويف ) ب(زيادة من  القوسنيما بني  -10
   .إخل...احلقيقة وااز فاحلقيقة كقولك : وله فيها معنيان) جـ(ورد يف  -11
  .مثله) جـ(يف  -12
  ).جـ(و) ب(مثل زيادة من  -13
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  : )1(قول امرئ القيس

ورحاملاِء نِابِكَا بِن جينب وطَسا ن    تصوب فيه العا طَ نيوروترتي ق  
  .)2(﴿ لَيس كَمثْله شيٌء ﴾: يف مثل قوله تعاىلقد تكون زائدة ، وفأدخل عليها الباء

املغفـرة  ، وزيدميلكها : أي، الدار لزيد: االستحقاق حنووامللك : معناهاوال تكون إال حرفًا  "الالم"و
بينـهما   كسر فيما عدامها فرقًاتو ،املستغاث بهوتفتح مع املضمر ، ويستحقها عمرو: أي )3( ولعمرٍ

مـا  و )4(هللا درك فارسا: جتر يف القسم فيلزمها معىن التعجب حنو، ولزيد كرمي: بني الم االبتداء حنوو
   .كان مثله

 ،)6(")يف القسم ( التاء و الواوو": إليه اإلشارة بقولهوالقسم  )5(اجلر ما يف بابو "التاء"و "والوا"و
هذا االسـم  : أعىن )7(التاء خمتصة باسم اهللا تعاىلو ،زيد تااهللا ليقومن، وناهللا ألفعلو :كقولكذلك و

  .)8(ترب الكعبة: حكى األخفش دخوهلا على الرب يف مثل، وبعينه
  ]عالمات الفعل  [

  )9(."تاء التأنيثو ،سوفو ،السنيو ،الفعل يعرف بقدو ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
أتى بعدها بعالمات الفعل على الترتيب  ،من عالمات االسم -ىلرمحه اهللا تعا-ملا فرغ : شرح

          ] أ /18[ لى معىن ـدل عـلمة تـته قوة كوـما ق وأكلمة  )11(ل كلـعالف حدو ،)10(املتقدم
  

                                                
، وبال نسبة يف 196، ورصف املباين ص 505ص، وأدب الكاتب 176من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه ص : البيت -1

  .، 10/167خزانة األدب 
  .هو وصف لغرس وشدة سرعته: تتحدر، معىن البيت: ابن املاء طائر الغرنيق، تصوب: اللغة

 .إذ جاءت الكاف امسا لدخول الباء عليها" بكابن: "الشاهد فيه
  .11: سورة الشورى -2
  .)ب(بداية الصفحة التاسعة من -3
  .مثل هللا درك) جـ(و) ب(يف  -4
  .والتاء وجير ا يف باب القسم) جـ(وورد يف ) ب(باب زيادة من  -5
  ).جـ(ما بني القوسني ساقط من  -6
 .خمصوصة باسم اهللا) جـ(يف  -7
  .1/535يراجع شرح اجلمل البن عصفور  -8
 ".الساكنة ء التأنيثوالفعل يعرف بقد والسني وسوف وتا :"2يف منت األجرومية املطبوع ص  -9

 .األول )  ب(يف  -10
  ).ب(كل ساقطة من  -11
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هلُم يف لغة من قوته قوة الكلمة  )1(الذي، وقعدو قام: فالكلمة مثل ،تتعرض ببنيتها للزمانويف نفسها 

ألنه يدل ( وتدل على معىن يف نفسها حترز به من احلرف  ،قوا قوة أقبلو ،فإا فعل، الضمري يلحقها
  ،)3(ما أسلفناه وتتعرض ببنيتها للزمان حترز من االسم فإنه ال يتعرض على حن، و)2()على معىن يف غريه

، غـري مـاضٍ  وأيفهم من لفظها أنه ماض ، والفعل كلمة تدل على معىن يف نفسها: إن شئت قلتو
   .منه زمان ال يفهموتقول يف االسم و

قـد  و ،قد قام زيد: حرف توقع مع املستقبل مثلو ،قد حرف حتقيق مع املاضي، "يعرف بقد": قوله
   .من أوهلا )5(مما خيص األفعال وهو ،أيضا مع املستقبل حرف تقليل فيها )4(يقال ، وخيرج عمرو

   .سيقوم زيد: ضا مما يدرك األفعال املستقبلة من أوهلا مثلأي وهو ،حرف تنفيس وه ،"السنيو": قوله
قد تـدخل  ، ويقوم زيد سوف: أبعد زمانا من التنفيس مثل وهو ،حرف تسويق وه ،"سوفو": قوله

  : )7(منه قول الشاعرو ،يقوم زيد وفَس: قد حتذف الفاء األخرية فيقال، وفسوف )6(عليه الفاء فتقول
فإن أهلك فَسو قْن فَدوجِتو    يداشاملَع لَكُم بطي لَمإِنْ أَس  

مما يدرك األفعال أيضـا مـن أوهلـا    ، وخيتص باملستقبل منها، وأيضا مما يدرك األفعال من أوهلا وهو
، اليت هي حرف امتناع المتنـاع ] أ/19[  ولو ،العرضوأدوات التحضيض و ،اجلوازمو ،النواصب
   .ن مثلهما كاو ،قام زيد ألكرمته وكقولك ل

هي أيضا من خصائص األفعال وهي مما يدركها من آخرهـا  و ،يريد الساكنة ،"تاء التأنيثو": قوله( 
  )8(.)وما كان مثله، قامت هند وخرجت دعد: كقولك

اإلعـراب  من تاء التأنيث اليت تلحق األمساء ألا متحركـة حبركـة    ،الساكنة: واحترزنا حنن بقولنا
  .)9(كمسلمة وقانتة

                                                
  .وما قوته) جـ(و) ب(يف  -1
   ).جـ(و) ب(ما بني القوسني ساقط من  -2
 .27يراجع الرسالة ص -3
  .)جـ(بداية الصفحة الثانية عشر من  -4
  .باألفعال مما خيتص) جـ(يف  -5
  .فيقال) جـ(و) ب(يف  -6
  .2/42، ومهع اهلو امع 397والبيت من الوافر، وهو بال نسبة يف رصف املباين ص. وقال الشاعر) ـج(و) ب(يف  -7

  . الشاعر خياطب أناسا يبني هلم أن فقده سيكون أليما، أما بقاءه فسيكون مفرحا: املعىن
 ".سوف " اليت هي لغة " سو" ورود : الشاهد

  ).جـ(ما بني القوسني ساقط من  -8
  .كمسلمات وقانتات) جـ(يف  -9
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 "رب"و ،"مث"قد تسكن مع ، و)1(ألا مفتوحة، "ال"و ،"رب"و ،"ثُم:"ـكذلك أيضا التاء الالحقة لو

  .)2(قاله املؤلف لكان أحسن ول، وقليال
  ]عالمات احلرف  [

   )4(".ال دليل الفعلواحلرف ما ال يصلح معه دليل االسم و ":)3( - رمحه تعاىل -قال الشيخ 
ـ و ،)5(احلرف إىل آخرهو: احلرف فقالاالسم أتى بعدمها ببيان  ملا فرغ من بيان: شرح ن اك

خال منهما ألا عالمات الفعل فإن احلرف وعالمات االسم  )6()أن احلرف عار من ( هذا إشارة إىل 
: )7()رمحه اهللا تعاىل ( قال سيبويه . احلرف كلمة تدل على معىن يف غريها ال يف نفسها، وال تصلح له

               معـىن الفعـل   وألن معـىن االسـم يف نفسـه    ، ال فعـل وجاء ملعىن لـيس باسـم   احلرف ما " 
دون ما بعـده  يعترب كون احلرف معناه يف غريه فإن يوقف عليه و: قالوا، يف غريه ومعناه ه، ويف نفسه

ـ وأكلت من :  يؤتى مبا بعده فيكون معناه فيه كقولكيكون له معىن حىت                فـإن ذلـك   ، مررت بـ
  .)8("ما كان مثلهوزيد وال يتم إال بقولك الرغيف 

  ] باب اإلعراب [
اإلعراب تغيري أواخر الكلم الخـتالف  ، باب اإلعراب":  -رمحه اهللا تعاىل -] أ /20[ قال الشيخ 

  .)9("تقديراوالعوامل الداخلة عليها لفظًا أ
   :قسمني ]جـ/13[  )10(على  وهو، املخرجواملدخل  والباب يف اللغة ه: شرح

   .حسي -1
   .معنويو -2

أصل وباب معرفة عالمات اإلعراب واملعنوي كباب اإلعراب ، وباب املسجدوفاحلسي كباب الدار 
  ركت ـل بوِبت لكن حتـيف الفعو ،ري بويبـيف التصغوواب ـع أبـوهلم يف اجلمـباب بوب لق

                                                
   .ألا متحركة بالفتح) جـ(يف  -1
  .لكان حسنا) ب(يف  -2
  .إخل...واحلرف: قوله) جـ(و) ب(يف  -3
  ).ب(، وهي بداية الصفحة العاشرة من2منت األجرومية ص -4
  .واحلرف ما ال يصلح معه دليل االسم وال دليل الفعل) جـ(و) ب(يف  -5
  ).جـ(و) ب(من  ما بني القوسني ساقط -6
 ). جـ(و) ب(ما بني القوسني ساقط من  -7
 .1/12الكتاب  -8
  .2منت األجرومية ص -9

  .)جـ(بداية الصفحة الثالثة عشر من  -10
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  .هذا الباب :خرب مبتدأ مضمر والتقدير "باب"عراب الواو وانفتح ما قبلها فقلبت أَلفًا، وإ

  .)2("هذا باب علم ما الكلم من العربية" : هذا التقدير فقال )1()رمحه اهللا تعاىل ( قد أظهر اإلمام و
   .مضاف إليه "اإلعراب"إعراب و
ان تقـول  يراد به البيوفأما يف اللغة فيطلق ، اصطالحاوقسمني لغة  )3(اعلم أن اإلعراب ينقسم إىلو

البكـر  " : سـلم ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و. )4(أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها: العرب
يـراد بـه   ويطلق ، وعن نفسها تبني: أي )6("الثيب تعرب عن نفسها و، )5()إذا صماا و( تستأمر

  . )7(حسنةجارية عروب أي : منه قوهلموالتحسني 
معدة  )9(أعربت: تقول العرب، التغيرييراد به ويطلق ، وحسانا: أي )8(﴾ اًابرتأَ اً﴿ عرب:  تعاىلقال اهللا

أعربت اخليـل  : االنتقال تقول العربيراد به ويطلق ، وأعرا الطعام إذا غريها، والرجل إذا تغريت
   .)11(إىل موضع من موضع] أ /21[ مرعاها إذا انتقلت  )10(عن
منـه قـول   و )12()جل إذا كان عارفًا باخليل العتاقأعرب الر: لعربيراد به العرفان تقول اويطلق و

  : )13(الشاعر
  رِبِـن للمعـيبِي يالًهِـص      وى وف الطَّلِ جثْلُ يف ميصهو

  .للعارف باخليل العتاق: أي

                                                
 ).جـ(و) ب(ما بني القوسني ساقط من  -1
  .1/12الكتاب -2
  ).جـ(وإىل ساقطة من ) ب(ينقسم ساقطة من  -3
  .83-10/82يراجع لسان العرب  -4
  ).جـ(و) ب(ما بني القوسني ساقط من  -5
 .، باب استئذان البكر واألمي يف أنفسهما1092برقم  306رواه اإلمام مالك يف املوطأ ص احلديث -6
  .85-10/84يراجع لسان العرب  -7
  .37: سورة الواقعة -8
 .، يراجع لسان العرب)جـ(و) ب(عربت والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف -9

   .يف بدل عن) جـ(و) ب(يف  -10
  .83-10/82يراجع لسان العرب  -11
  ).جـ(ما بني القوسني ساقط من  -12
  .10/84البيت للجعدي يف لسان العرب  -13

  .وهو الرجل العارف بأحوال اخليل" املعرب: "والشاهد فيه
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تقـديرا   وأ الداخلة عليها لفظًـا  )1(تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل  ويف اصطالح النحويني هو

  . أكثر النحوينيو)2(هذا نص أيب موسى اجلُزويلو -رمحه اهللا تعاىل-املؤلف كما قال 
التكسري مثل قولك يف و األواسط كتغيري التصغريوحترز من تغيري األوائل  ،"تغيري أواخر الكلم": قوله
  . وديزوزييد : زيد
حيـثَ  وحيـثُ  : مثل ،من غري اختالف عامل ز به من تغيري األواخررحت ،"الختالف العوامل": قوله

  . لغات يف حيثُالكسر والفتح وحيث بالضم و
: ملن قالو )3()من زيد؟ ، جاء زيد: احترز به من احملكي مثل قولك ملن قال ،"الداخلة عليها": قوله( 

 الم السائل من زيد يف ك )4(من زيد؟ أال ترى أن اآلخر، مررت بزيد: ملن قالو ؟من زيدا، رأيت زيدا
  . إمنا اختلف العامل يف كالم املسؤول، وقد اختلف من غري اختالف عامل

   .مررت بزيد، وورأيت زيدا، قام زيد: مثل "لفظًا": قوله
اإلعراب ما " : وقال ابن مالك، مررت مبوسى، ورأيت موسى، وقام موسى: مثل ،"تقدير وأ": قولهو

" : قال ابن أيب الربيعو ،)5("حذف وأ ،سكون وأ ،حرفوأ ،جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة
، لفظًا )8(التغيري يف اآلخر] أ/22[ يكون هذا و ،)7(" األوائل  لداللة  )6(اإلعراب تغيري أواخر الكلم

   .)9(ما أسلفناه ويكون تقديرا على حن وأ
االصطالح على تلـك  يف النحويني ذكروا معاين اإلعراب يف اللغة ليرتلوا معاين اإلعراب  أنّ اعلمو

لذلك يصـح  ، وال يعلم الفرع إال بعد معرفة األصل، واإلعراب فرع عنهاوألن املعاين أصل ، املعاين
ن ألنـه يبـي  ، من البيان فاشتق، اشتقاق ما اصطلح عليه النحويون من مجيع معاين اإلعراب املذكورة

ه ـاشتق من التغيري ألنو ،ن اللحن قبيحن معىن الكلمة ألألنه حيس، اشتق من التحسني، ومعىن الكلمة
ها من رفع إىل ـألنه ينقل ؛الـاشتق من االنتقو ، إىل غري ذلكوا من الفاعلية إىل املفعولية ـرهيغي  

                                                
  ).ب(بداية الصفحة احلادية عشر من  -1
العزيز، لقب باجلزويل نسبة إىل بطن من بطون الرببر، وهو مغريب مراكشي، كـان إمامـا                 هو أبوموسى عيسى بن عبد : اجلُزويل -2

، يراجع )هـ610(تويف سنة . القانون، واألمايل يف النحو وغريمها: قرأ على ابن برى املصري، من مؤلفاته. يف النحوواللغة والقراءة
 .5/236، األعالم 2/236بغية الوعاة 

 ).جـ(القوسني ساقط من  ما بني -3
  .األخري) جـ(يف  -4
  .1/4يراجع شرح التسهيل البن مالك  -5
 ).جـ(بداية الصفحة الرابع عشر من  -6

  .1/171البسيط  -7
  .يف األواخر) جـ(و) ب(يف  -8
  .42يراجع الرسالة ص -9
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  . واشتق من العرفان ألنه يعرف به معىن الكلمة ،وإىل غري ذلك )1(من نصب إىل جرو ،نصـب

  ]فصل يف األصل يف اإلعراب  [
صـفة  ذلك أن االسم على ، واحلروفوم أن أصل اإلعراب لألمساء دون األفعال اعلو: فصل

ما أحسـن  : قولكفال بد أن يعرف بني تلك املعاين باإلعراب مثل ، ختتلف عليها املعاين، و)2(واحدة
                ؟ما أحسـن زيـد  ، وهما معاما أحسن زيدا يف التعجب بنصب، وزيد يف النفي بفتح أحسن ورفع زيد

ال ول، و)4(ق بني هذه املعاينالذي فر وه )3(أال ترى أن العامل ،خفض زيدويف االستفهام برفع أحسن 
  . ملا حصل الفرق )5(العامل

إمنا أعرب وفهي مستغنية بذلك عن اإلعراب ، أما األفعال صيغها يدل على اختالف معانيهاو
  : املضارع لشبهه باالسم من ثالثة أوجه

 ،ألحدمها بقرينةاالستقبال حىت يتخلص وألنه حيتمل احلال  ؛يقوم] أ /23[ اإلام مثل  :األول منها
تقـول يف  ، ويف معـىن ذلـك   وأ ،احلني وأ ،الساعة )6(أو ،اآلنيقوم : إن أردت احلال فتقول مثال
فإنـه   ،جاءين رجل: قولك )8(يف اإلام مبثابة وفه ما كان مثلهو، )7(سوف يقوم وسيقوم أ: االستقبال

  .جاءين الرجل ختلص لواحد بعينه: إذا قلت، وحيتمل كل واحد من جنس الرجال
  مكْرِم و ،يكْرِم: كقولك ،دد احلروفـعوالسكنات وات ـاجلاري على اسم الفاعل يف احلرك: الثاين

  .احلروف على عدد احلروفو ،الساكن بإزاء الساكنو ،املتحركفاملتحرك فيهما بإزاء 
إن زيدا ليقوم كمـا  : تقول مثالً، عليه كما يدخل على االسم الم االبتداء يف خرب إنّدخول : الثالث
  حلاكم : أي )11(القيامة ﴾ موي مهنيربك لَيحكُم ب نَّ﴿ إِ: )10(قال اهللا العظيم ،إن زيدا لقائم: )9(تقول

                                                
  .من الرفع إىل النصب ومن النصب إىل اجلر) جـ(يف  -1
  .األمساء على صيغة واحدةأن ) جـ(و) ب(يف  -2
 .اإلعراب) جـ(يف  -3
  ).جـ(و) ب(املعىن والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -4
  .اإلعراب) جـ(يف  -5
  ).جـ(و) ب(والساعة والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -6
   ).ب(بداية الصفحة الثانية عشر من  -7
  .)جـ(و) ب(مبشاة والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -8
  .تقوم بدل تقول) جـ(يف  -9

  ).أ(العظيم ساقطة من  -10
   .124: سورة النحل -11
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  : )1(القيس يف قول امرئ "ناموا"من قال هي الداخلة على ، وال تدخل هذه الالم على املاضيو

لَفْلَح تـهلفَةَ فاجِرِ ـا بِاِهللا ح    و يثدوا فَما إِنْ من حامالِلَنالَ ص  
وإذا دخلت هـذه   )3() واامناهللا لَو: تقديره (جواب قسم حمذوف  )2(إمنا هي، ومل يصبوفقد أخطأ 

تـاهللا  و ،زيد واهللا ليقومن: كقولك يد الشديدةنون التوكألزمته ] أ/24[ الالم على الفعل املستقبل 
فلما أشبه الفعل املضارع االسم من هذه الوجوه الثالثة اليت أسـلفنا  ، ما كان مثلهو ،وعمر ليخرجن

ال وألن املشبه بالشيء ال يقوى قوة املشـبه بـه    ؛مل يعرب باجلروالنصب وأعرب بالرفع  )4(ذكرها
العرب تفر مـن  و ،ثقل األفعالولثقله  فض ال يفيد يف األفعال معىنألن اخل، ويحكَم له جبميع أحكامه

أعطيت األفعال اجلـزم  لذلك ، وبل يلتمس له وجه من التخفيف، الثقل فال ينبغي أن يعطى ثقيل ملثله
  . ثقل اخلفضوأعطيت األمساء اخلفض خلفتها ، وخفة اجلزمولثقلها 

  رب ـلذلك مل يع، وال من غريهاوالوجوه الثالثة أما الفعل املاضي فلم يشبه االسم من هذه 
            ألنه أقوى منه من جهة أنه يقع موقـع االسـم   ، ة على فعل األمرإمنا بنِي على الفتح لتكون له مزيو

أيضـا موقـع الفعـل     )5(يقع، ومررت برجل خارج: مررت برجل خرج كما تقول: يف مثل قولك
  .ما كان مثلهو ،إن تكرمين أكرمك: تين أكرمتك كما تقولإن أكرم: يف مثل قولكاملضارع 

  ]أقسام اإلعراب  [
  )6( ".رفع ونصب وخفض وجزم أقسامه أربعةو ":-رمحه اهللا تعاىل -قال الشيخ

، قد تقدم الكـالم يف األقسـام أوالً  وأقسامه يعود إىل اإلعراب و: الضمري يف قوله: )7(شرح
اخلفض و ،والنصب كذلك، لقب من ألقاب اإلعراب: يقال عنهفع الر، واألنواع املراد هنا باألقسامو

  ع ـهي الرفوراب ـألقاب اإلع -رمحه اهللا تعاىل-وذكر املؤلف ، اجلزم كذلكو] أ/25[  كذلك
  

                                                
، وسـر صـناعة اإلعـراب    32والبيت من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه ص ،)جـ(بداية الصفحة اخلامسة عشر من  -1
   .، 9/20وشرح املفصل  ،1/374

  وال ذي صالٍ منتبه إىل ذي حديث الشاعر خياطب امرأة بأنه ال يوجد حديث : املعىن
 .واهللا لناموا: إذ هي جواب لقسم حمذوف تقديره" لناموا: "الشاهد

   ).جـ(و) ب(هي زيادة من  -2
 ).جـ(و) ب(زيادة من  القوسنيما بني  -3
 .43يراجع الرسالة ص -4
  .ووقع) جـ(و) ب(يف  -5
  .2منت األجرومية ص -6
  ).جـ(و) ب(شرح ساقطة من  -7
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ألقاب البنـاء  ، ورباتمعألنه مل يتعرض هنا إال لل ؛مل يذكر ألقاب البناء، وواجلزموالنصب واخلفض 

ألقاب البنـاء أن ألقـاب   ووالفرق بني ألقاب اإلعراب  ،الكسر والوقفوالضم والفتح : أيضا أربعة
ألقاب البنـاء ال  ، ومررت بزيد، ورأيت زيدا، وقام زيد: اإلعراب تنتقلبحسب دخول العوامل مثل

  . ما كان مثلهو ،مررت ؤالء، ورأيت هؤالءو ،جاء هؤالء: تنتقل مثل
وألقاب البناء بألقـاب اإلعـراب جمـازا    ، لقاب البناءألقاب اإلعراب بأ )1(أم قد يسمون  اعلمو
  .احلقيقة ما أسلفنا ذكرها، واتساعاو

   )2( ".ال جزم فيهاواخلفض والنصب وفلألمساء من ذلك الرفع  ":-اهللا تعاىل رمحه - قال الشيخ
               .اليت أسلفنا ذكرها)3( اإلعراباإلشارة بقوله من ذلك إىل ألقاب : شرح

ألنـه يـدخل   صب نالوالرفع : فاملشترك منها، منها خمتصوأن ألقاب اإلعراب منها مشترك  واعلم
. خمتص باألفعـال  اجلزموألن اخلفض خمتص باألمساء ، اجلزمواملختص منها اخلفض ، واألفعالواألمساء 

التخفيف و اجلزم خفيفوألنه ال يفيدها بدخوله معىن ألن األمساء خفيفة  إمنا مل يدخل اجلزم فياألمساءو
رمحه -موسى اجلزويل وقال أب ،قد أشرنا إىل ذلك قبلو ،حتصيل احلاصل ال ينبغيوحاصل يف األمساء 

يفهم منه انفـراد  و ،)4( "معىن إال فيه] أ/26[ انفراد االسم باخلفض لكون عامله ال يفيد و" : -اهللا
  . الفعل باجلزم يريد أن عامل اجلزم أيضا ال يفيد معىن إال فيه

    )5( ".ولألفعال من ذلك الرفع والنصب واجلزم وال خفض فيها ":-رمحه اهللا تعاىل - الشيخ قال
قـد أسـلفنا أن الرفـع    ، ومن ألقاب اإلعراب املذكور: اإلشارة بقوله من ذلك أي: شرح

  .واجلزم خاص باألفعال لعلة ،أن اخلفض خاص باألمساء لعلة، واألفعالوالنصب تشترك فيها األمساء و
، األفعـال املعربـة  ولألفعال من ذلك يعين األمساء املعربة وفلألمساء من ذلك : م أن املراد بقولهواعل

  . ال بد من تقديرهاوفحذف الصفة 
  
  
  
  

                                                
  .)ب(بداية الصفحة الثالثة عشر من  -1
   .3منت األجرومية ص -2
  .)جـ(بداية الصفحة السادسة من -3
  .07املقدمة اجلزولية ص -4
   .3منت األجرومية ص -5
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ه ملَا ذكر ألقاب اإلعراب علم أـا  كذلك األفعال لكن، ومنها )1(ألن األمساء منها مبين فأراد املعربة

أي   )2(﴾ قِّاحلَبِ تئْجِ وا اآلنَالُ﴿ قَ: الصفة جائز قال اهللا سبحانه حذفو ،خمتصة باملعرب من الصنفني
ـ إِ وحا ن﴿ ي: وقال تعاىل ،)3(إال باحلق املبني مل يأت قطّ -السالموعليه الصالة -ألنه  ؛باحلق املبني نه 

               ،من الناجني منـهم  ليسمعلوم أنه من أهله إال أنه ألن ابن نوح  ؛الناجني: أي )4(﴾ كلهأَ نم سيلَ
كامل وال وضوء كامل األجر أ: أي )6("اهللا مسمل ي نمل وَءضو الَ ": )5(-سلموصلى اهللا عليه -قال و

ـ يف املَ الَإِ دجِساملَ ارِجل ةَالَص الَ" : -صلى اهللا عليه وسلم-كذلك قوله و ،الثواب جِسال : أي )7("د
ـ لَ" : -صلى اهللا عليه وسلم-كذلك قوله و ،كاملة الثواب وأصالة كاملة األجرة  غوالَ ت جـ م ةَع 

  . ال مجعة كاملة الثواب: أي )8("كلَ
  ] باب معرفة عالمات اإلعراب [

: للرفع أربـع عالمـات  . اإلعرابباب معرفة عالمات  ":- رمحه اهللا تعاىل -قال الشيخ ]  أ/27[ 
  )9(".والنون ،األلفو ،ووالوا ،الضمة
. فأغىن ذلك عن إعادته هنا، إعرابهوقد تقدم ذكر الباب  "باب": قوله )10()ل هذا نص اجلُم (:شرح
             )12(﴿ تعـرِفُهم بِِسـيماهم ﴾  : قـال اهللا العظـيم   ،)11(املعرفة يف اللغة هـي العلـم  ، معرفة: قوله
   .)13(به وعلم املعلوم على ما ه: املعرفة يف االصطالح، وتعلمهم: أي

جمِ بـالن و﴿ وعالَمات : قال اهللا العظيم ،)14(العالمة يف اللغة هي األمارات، عالمات اإلعراب: قوله
                   .أماراتو: أي )15(هم يهتدونَ ﴾

                                                
  .املعرب) جـ(و) ب(يف  -1
  .71: سورة البقرة -2
  ).جـ(و) ب(يف ساقطة من  -3
  . 46 :سورة هود -4
   .ه السالموقال النيب علي) جـ(يف  -5
                    1/98 رواه أمحد يف مسنده احلديث -6
  .2/43احلديث رواه أمحد يف مسنده  -7
  .  ، باب ما جاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب230برقم  73احلديث رواه مالك يف موطئه ص -8
 .3منت األجرومية ص -9

  .18قصد الشارح باجلمل، مجل الزجاجي، يراجع اجلمل صوي ،)جـ(و) ب(زيادة من  القوسنيما بني  -10
  .)جـ(بداية الصفحة السابعة عشر من  -11
  .273: سورة البقرة -12
  .215ات صفيريراجع التع -13
  .10/264: لسان العرب -14
 .16: سورة النحل -15
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 :األحـرف األربعـة  و ،اخلفضو ،النصبو، )1(عبارة عن احلركات الثالث الرفع : يف االصطالحو

األحـرف  ذهاب أحد  وهواحلذف ، واحلركة ضد وهو ،السكونو ،النونو ،الياءو ،لفاألو ،والوا
إضـافة  ، وإضافة معرفة إىل عالمات، وإعراب هذه الترمجة بإضافة باب إىل معرفة، واملذكورةاألربعة 

  . عالمات إىل اإلعراب
  ]عالمات الرفع  [

دم عالمات الرفع علـى غريهـا مـن    ق ،"األلف والنونو والواوفع أربع عالمات الضمة للر": قوله
قـام  : اجلر مثلوألنه يستغين عن النصب  ؛عمدة وفه، أول ما يدخل الكالم والعالمات ألن الرفع ه

مـررت  وقام زيد قيامـا  : اجلر ال يستغين واحد منهما عن الرفع مثلوالنصب و، )2(زيد قامو ،زيد
أنت إذا تأملته وجدتـه  والبد منه يف الكالم فالرفع  ،ما كان مثلهومنطلق اليوم  وعمر، وراكبا وبعمر

   .)3(يف األمثلة اليت أسلفنا ذكرها]  أ/28[  واجلر كما هوسابقًا على النصب 
أَروى أخاك املاُء و ،وضرب زيدا عمر: مثل قولكفمشبه باملفعول به يف ، زيدا ذاهب إنّ: أما قوهلمو
  . وجب أن يتقدم عليهما يف الذكر اجلرولنصب فلما كان الرفع يف الترتيب قبل ا ،ما كان مثلهو

قدم الضمة على الوا: أن يقال وهورد علينا سؤال و ،وإن قلنا بترتيب الوا ،)4(اواعلم أن مواالوو ،ول    
  األلف على النون؟و ،على األلف

ـ  ه نإ: فاجلواب                 ،األصـل  وقدم الضمة ألا أصل يف باب الرفع من جهة أن اإلعراب باحلركـات ه
 وأتى بعـد الـوا  ، وأتى باألصل قبل الفرعو، )5(تنشأ عنهما فهي فرع عنهاألا  وأتى بعدها بالواو

آخر النون ألا من عالمـات  و ،كما تقدم ألا تبدل منها، اللنيوباأللف ألا أختها من حروف املد 
  . بعد األمساء األفعالواألفعال املختصة ا 

              ، يف االسـم املفـرد مطلقًـا   ، عالمة للرفع يف أربعة مواضـع الضمة فتكون  فأما ":)6(قوله
   )7( "الفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء، ومجع املؤنث السامل، ومجع التكسري مطلقًاو

                                                
  ).ب(بداية الصفحة الرابعة عشر من  -1
   .قائم) جـ(و) ب(يف  -2
   ).جـ(و) ب(قطة من ذكرها سا -3
  .إذا قلنا) جـ(يف  -4
 .هلا) ب(يف  -5
  .قال الشيخ رمحه اهللا تعاىل) جـ(و) ب(يف  -6
يف االسم املفرد، ومجع التكسري، ومجع : فأما الضمة فتطون عالمة للرفع يف أربعة مواضع :"ورد 3يف منت األجرومية املطبوع ص -7

 ."املؤنث السامل
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   -رمحه اهللا تعاىل-كما ذكر املؤلف مقدرة يف أربعة مواضعوالضمة تكون عالمة للرفع ظاهرة : شرح 
قام : مقدرة مثل، وقام زيد: تكون فيه ظاهرة مثل )1(مل ينصرف  وانصرف أ، "يف االسم املفرد": ولهق

  .ما كان مثلهو ،جاء غالمي، ورمى الرامي، وموسى
   .]أ/29 [مل ينصرف  ويريد انصرف أ "مطلقًا": قولهو

تغـيري   ونقصـان أ  وة أما تغري فيه بناء الواحد بزيـاد  وه )2()مجع التكسري( ،"مجع التكسريو": قوله
قـام  ، وجاءين األسـارى : مقدرة مثل، وخرج الرجالو ،قام الزيود: تكون فيه ظاهرة مثل، وحركة
  . ما كان مثلهو )3(غلماين

قـام   :تكون فيه ظاهرة مثلوألف زائدتان واجلمع الذي عالمته تاء  وه ،"مجع املؤنث الساملو": قوله
إخبارا عن نبيه لـوط عليـه    (: العظيماهللا  لقا ،جاء بنايت: مقدرة مثل، وخرج الزينباتو ،اهلندات
   .)6(ما كان مثلهو )5(الَِء بناتي ﴾﴿ هؤ: )4()السالم 

تكون يف الفعل املضارع الصحيح اآلخر ظاهرة ، "الفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيءو": قوله
احترز بقوله و ،ما كان مثلهو ،يرميو ،خيشىو ،وزيغ: مقدرة يف املعتل اآلخر مثل، ويقيدويقوم : مثل

، ليكونـا ولنسفعا : نون التوكيد اخلفيفة مثل، بآخره شيء من لَحاقِ إحدى النونات الثالثةالذي مل 
ألن الفعل إذا اتصل بآخره إحدى  ؛اهلندات يقُمن: نون مجاعة النسوة مثل، و إما ختافنو: الثقيلة حنوو

خالفوا ، ووافق الكوفيون على بنائه مع نون مجاعة النسوة، والبصريني مذهبالثالث يبىن يف النونات 
 واحترز أيضا من حلـاق الـوا  ، ويف نوين التوكيد فأعربوا الفعل معها إعراب املضاف إىل ياء املتكلم

: النـون يف مثـل  والياء ، وتفعالنوالنون يف مثل يفعالن وواأللف ، تفعلونويفعلون : النون يف مثلو
  .-إن شاء اهللا تعاىل -)7(ذكرهبالنون على ما سيأيت ]  أ/30 [إنه يكون إذ ذاك رفعه ف، تفعلني

  ،املـر السـع املذكـوضعني يف مجـع يف مـالمة للرفـون عـفتك وا الواـأمو ":)8(ولهـق
  

                                                
 ).جـ(نة عشر من بداية الصفحة الثام -1
  ).جـ(ما بني القوسني ساقط من  -2
  .جاء األسارى وقام غالمي) جـ(يف  -3
 ).جـ(و) ب(زيادة من  القوسني بني  ما -4
                                     .78: سورة هو د  -5
  ).ب(بداية الصفحة اخلامسة عشر من  -6
  .بيانه) ب(يف  -7
  .قال الشيخ) جـ(قال املؤلف و) ب(يف  -8
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  )1( ".مال ذووفوك ومحوك وأبوك وأخوك : هيو يف األمساء اخلمسة املعتلة املضافةو

أتى بعدها ، من املواضع اليت تكون فيها الضمة عالمة للرفع )2()اهللا تعاىلرمحه (ملا فرغ : شرح
  .اليت هي فرع عنها وبالوا
 وفـالوا  ،"إىل آخر ما ذكر( فتكون عالمة للرفع يف موضعني يف مجع املذكر السامل  وأما الواو": قوله

 وفيه بناء واحد من زيادة أ ما سلم وهوالسامل  يف مجع املذكر )3()تكون عالمة للرفع يف ثالثة مواضع 
عالمـة   والـوا ، وما كان مثلـه و ،خرج العمرونو ،مثل جاء الزيدون، )4()تغيري حركة وأ(نقصان 
يف املشبه جبمع املذكر و ،جرهونصبه  )5(كذلك الياء يف ، وعالمة اإلعرابو ،عالمة اجلمعو ،التذكري

ما كـان  و ،سنون يجازت عل: )6()لكمثل قو( سرونقنو ،سنونو ،أرضونو ،السامل كعقود األعداد
   .ألنه استغىن بذكر اجلمع عنه، إمنا مل يذكر املؤلف هذا الذي جيري جمرى املذكر السامل، ومثله

  ] لةتاألمساء اخلمسة املع [
هذه األمساء ، "مال وفوك وذو، أخوك وأبوك ومحوك: هيولة املضافة تيف األمساء اخلمسة املعو": قوله

مضافةً إىل غري ياء املـتكلم  ، ال جمموعةومفردة ال مثناة ، ال مصغرةتكون مكربة ن أ: هيوهلا شروط 
إمنا اشترِطَ فيهـا أن تكـون   ، وما كان مثلهو ،أبوك] أ/31[ خرج وجاء أخوك : ذلك مثل قولكو

: ذلك قولك مـثال ورت كانت معربة باحلركات الثالث ال باحلروف صغ ألا إنْ، مكَبرةً ال مصغرة
  . مررت بأُخيك، ورأيت أُخيك، واء أُخيكج
، )7(نصـبا وبالياء جرا و ،ألا إن ثنيت كانت معربة باأللف رفعا ؛مفردة إمنا اشترِطَ فيها أن تكونو

معربـة  )8(إن مجعت أيضـا كانـت  ، ومررت بأَخويك، ورأيت أخويك، وجاء أخواك :وذلك قولك
، رأيت آبـاءكم ، وجاء آباؤكم، ومررت بإخوتك، ورأيت إخوتكوإخوتك جاء : باحلركات فيقال

ألـا إن أضـيفت إليهـا    ، إمنا اشترط فيها أن تكون مضافة إىل غري ياء املتكلمو ،مررت بآبائكمو
   ،          ما أشبه ذلكو ،جاءين أخي، وذا أخيـه: ولكـمثل ق  )9(راب فيها حكما ال لفظًاـاراإلعـص

                                                
 ".وفوك وذو مالٍ ومحوك ويف األمساء اخلمسة  وهي أبوك وأخوك:"3املطبوع ص منت األجروميةيف  ورد -1
  ).جـ(و) ب(ما بني القوسني ساقط من  -2
 ).جـ(ما بني القوسني ساقط من  -3
  ).جـ(و) ب(ما بني القوسني ساقط من  -4
  .)جـ(بداية الصفحة التاسعة عشر من  -5
  ).جـ(زيادة من القوسني ما بني  -6
  .نصبا وجرا) جـ(و) ب(يف  -7
 .أيضا كانت) ب(يف  -8
 ).ب(بداية الصفحة السادسة عشر من  -9
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إجـراءه  مخسة أمسـاء ونقص منـها واحـدا وهو اهلَن؛ ألن  -رمحه اهللا تعاىل  -ؤلف وذكر امل )1( 

                اإلعراب باحلركـات أحسـن مـن إجرائـه جمـرى هـذه األمسـاء        و ،جمرى يد يف لزوم النقص
   .نظَرت إىل هنِكو ،رأيت هنك، وهذا هنك: فقال، يف اإلعراب باحلروف

  : )3(عليه قول الشاعرولكنه نادر و ،ورحم، )2(أخو ،قص يف أبالنقد جاء و
  مـيشابِه أبه فما ظَلَ نمو      رم ـي يف الكَدى عدتاقْ هأَبِبِ

  : )4(عليه قول الشاعروالقصر يف هذه الثالثة أشهر من النقص و
  ا ـَهغايتا دِجا يف املَغلَب دقَ       اها ـا أبـأبوا ـاهـأَبإن 

لكن العرب جعلوها مزية على غريها ]  أ/32[ واعلم أن األصل يف هذه األمساء أن تكون مقصورة 
  . ملا ذكر أنه أصلها مسيت معتلة مضافةولكثرة لزومها اإلضافة 

                كلتـا  وكـال  و ،الـرجالن : وأما األلف فتكون عالمة للرفع يف تثنية األمساء خاصـة حنـو   ":قوله
  .)5("املرأتان كلتامها قامت، وجاء الرجالن كالمها: قوهلم وضيفتا إىل مضمر حنإذا أو

أما األلف فتكون عالمة للرفع يف تثنية و: يف بعضها، والنسخيف بعض  )6(هكذا ثبت النص: شرح     
  . عنه )9(جمرى املثىن استغىن بذكر املثىن )8(كلتاوفكأنه ملا أجرى كال  ،)7(األمساء خاصة

   )10(-رمحه اهللا تعاىل- غرـملا ف، "رفع يف تثنية األمساء خاصةـمة للون عالـأما األلف فتكو": قوله
  

                                                
  .)ب(بداية الصفحة السادسة عشر من  -1
  .يف أخٍ وأبٍ) ب(يف  -2
، 1/166، والتذييل والتكميـل  1/46، وشرح التسهيل 182البيت من الرجز املشطور، وهو لرؤبة يف ملحقات ديوانه ص -3

  . 1/265ومتهيد القواعد 
  .الشاعر ميدح عدي بن حامت الطائي الصحايب وذلك ملشاته أبه يف الكرم: معىن البيت
 . أعرب باحلركة على لغة النقص" بأَبه وأَبه: "الشاهد فيه

، ومتهيـد القواعـد   1/45سبة يف شرح التسـهيل  ، وبال ن186البيت من الزجر املشطور وهو لرؤبة يف ملحقات ديوانه ص -4
 .أعرب باحلركة املقدرة على لغة القصر "وأبا أباها: "، الشاهد فيه1/264
  .3منت األجرومية ص -5
  ).جـ(وهي بداية الصفحة العشرين من  ).جـ(و) ب(النص زيادة من  -6
 .شريف التلمساين قد اعتمد على نسخة أخرى يف شرحهومعىن هذا أن ال .3يراجع منت األجرومية ص ،وهو املوافق للمطبوع -7
  ).جـ(و) ب(كلتا ساقطة من  -8
  .املؤنث) ب(يف  -9

  ).جـ(و) ب(رمحه اهللا تعاىل ساقطة من  -10
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األلف عالمـة  ، و)2(الضمة أتى بعدها باأللف على الترتيب املتقدم )1(اليت هي فرع عنالـواو من 

ـ كلتـا  ويف كال ، وذهب الرجالنوجاء الزيدان : ذلك مثالً، والرفع يف تثبية األمساء كما ذكر  وحن
  .اثنتان يف العددوكذلك اثنان و ،قامت املرأتان كلتامهاو ،جاءين الرجالن كالمها: قولك

  ]شروط كال وكلتا  [
      ،يف إحـدى الـروايتني   )3(كلتا أن يضافا إىل مضمر كما ثبـت وواعلم أنه يشترط يف كال 

جرا ونصبا واأللف فيهما رفعا  كان )4()كال الرجلنيو ،كلتا اجلنتني: قولك وحن(إىل ظاهر فإن أضيفا 
  .)6(يف لغة الغري إجراءمها مع املضمر جيروا مع الظاهر )5(كنانةو ،ةيف اللغة الشهري

ضـمري املؤنثـة   وأما النون فتكون عالمة للرفع يف الفعل املضارع إذا اتصل به ضمري مجع أو ":قوله
    )7( ".املخاطبة
         ، رفع عند مجهور النحويني للضرورة اليت دعتـهم إىل ذلـك  إمنا كانت النون عالمة لل: شرح       

املبين ال يصح تقدير وألا مبنيات  ؛هي أن الضمة ال ميكن تقديرها يف الضمائر اليت قبل هذه النونو
ضوا من الضمة حرفًا يكون بعد تلـك  ا امتنع تقدير الضمة فيه اضطروا إىل أن يعوفلم، اإلعراب فيه

           :تـدغم فيهـا مثـل    ألا ؛انت النون أوىل بذلك من غريها من جهة أا مشبهة بالواوك، والضمائر
و ،اقٍمن وفلما أشبهتها النون كانت  ،باب الرفع )9(فرع الضمة اليت هي أصل يف والواو ،)8(الٍمن و

                )10(النون عالمة للرفع يف كل فعل مضـارع اتصـل بـآخره   و ،أوىل بذلك من غريها من احلروف
ـ ، وضمري املؤنثة املخاطبة وأ ،ضمري مجعوأ ،تثنية ضمري         : هـي ومـن الفعـل    ةذلك يف مخسة أمثل

ـ ، لنيـتفعولون ـتفعويفعلون وتفعالن ويفعالن  ـ  : قولـك  وحن العمـرون  ، وانـالزيـدان يذهب
   ،ةـا للغيبـياؤهواب ـة للخطـوتاء هذه األمثل ،ما كان مثلهو ،أنت يا هند تقومني، و)11(خيرجون
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                       هي عنـد األخفـش عالمـة تأنيـث كالتـاء      والياء من تفعلني ضمري املؤنثة املخاطبة عند اإلمام و

  . )1(يف قامت
  ]النصب  عالمات [

 ،اليـاء و ،الكسـرة و ،األلـف و ،للنصب مخس عالمات الفتحةو" :- رمحه اهللا تعاىل -قال الشيخ 
   .)2(" حذف النونو

              من عالمات الرفع أتى بعدها بعالمـات النصـب    -رمحه اهللا تعاىل-ملا فرغ ] أ/34[: شرح
، مها خمتصـان وألنه مشترك ، )3( اجلزمو أوىل بالتقدمي من عالمات اجلر وهو ،ألن النصب بعد الرفع

أتى بعدها باأللف ألا و باا يفأصل ألا  ؛وإمنا رتبها أيضا هذا الترتيب مراعاة لألصل فقدم الفتحة
، بالياء ألن الياء فرع عنها أتى بعد الكسرةو ،وأتى بعد األلف بالكسرة ألا أصل يف باا، فرع عنها

أتى بعد الياء حبذف النـون ألـا مـن    ، وألن اإلعراب باحلركات أصلوفوجب أن يقدمها عليها 
  .)4(اهعالمات إعراب األفعال بعد األمساء على ما أسلفن

الفعـل  و ،مجع التكسريو ،يف االسم املفرد :فأما الفتحة فتكون عالمة للنصب يف ثالثة مواضع" :قوله
  .)5( "مل يتصل بآخره شيءو ،املضارع إذا دخل عليه ناصب

يف ثالثة مواضع كما ذكر يف االسم املفرد مقدرة والفتحة تكون عالمة النصب ظاهرة : شرح
              ،رأيـت موسـى  : مقـدرة مثـل  و ،القاضـي و أكرمت عمراو ،زيدارأيت : ظاهرة مثل، املتمكن

فإن الفتحـة تكـون   ، مطلقًا كما قال يف عالمة الرفع )6()هنا أيضا  (كان من حق املؤلف أن يقول و
   .غري منصرف وعالمة للنصب يف االسم املفرد منصرفًا أ

 وما تغري فيه بناء الواحد بزيادة أ )7(لتكسري هوا] أ/35[أن مجع  قد أسلفنا، "ومجع التكسري": قوله
، رأيـت الزيـود  : تكون الفتحة فيه ظاهرة كقولكو ،هنودوزيود : كقولك، تغري حركة ونقصان أ

  . ما كان مثلهورأيت العذارى : مقدرة مثلو
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              ملا أن يكون الفعل سـا  )1(أراد، "الفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب ومل يتصل بآخره شيءو": قوله

تكون الفتحة فيـه ظـاهرة   و ،الضمائر الثالث اليت أسلفنا ذكرهاومن لَحاقِ إحدى النونات الثالث 
ـ   : مقدرة مثل، ولن يرميو ،ولن يغز، ولن يذهب عمرو، وزيد لن يقوم: كقولك ى زيـد لـن خيش              

  . ما كان مثلهوى لن يرضو
مـا أشـبه   وأبـاك  ورأيت أخاك : حنو مة للنصب يف األمساء اخلمسةأما األلف فتكون عالو": قوله
   .َ)2("ذلك

على من أحكام الفتحة أتى بعدها باأللف اليت هـي فرعهـا   -رمحه اهللا تعاىل-ملا فرغ : شرح
فاأللف عالمة للنصب يف موضع واحد كما ذكر املؤلف يف األمساء اخلمسة بشروطها  األول، الترتيب
  . ما كان مثلهو ،أكرمت أباكو ،يت أخاكرأ: كقولك، املسلوفة

   .)3( "يف مجع املؤنثأما الكسرة فتكون عالمة للنصب و": قوله
ألن كـل   ؛إمنا كانت الكسرة عالمة للنصب تشبيها للنصب باخلفضو ،كما ذكر وه: شرح

قـد خـالف   ، و)4(إعرابهذا على مذهب من يرى أا عالمة و ،واحد منهما مفتقر إىل عامل لفظي
الصـحيح مـا   و ،)5(اجلر ال تنتقلوزعم أا حركة بناء لكوا يف حاليت النصب وخفش يف ذلك األ

البقاء مـع  ، وألن أصل األمساء اإلعرابوألنه ال موجب هنا للبناء  ؛)6(اجلمهور ]أ/ 36[ذهب إليه 
يف مجـع  ، الكسرة عالمة للنصب يف موضع واحـد ، ويدل دليل على خالف ذلك األصل أصل حىت

رأيت اهلنـدات  : تاء زائدتان مثلوكان بعد آخره ألف وما سلم فيه بناء الواحد  وهوث السامل املؤن
  .ما كان مثلهوالزينبات  )7(أكرمتو

   ؟اجلرولم كانت الكسرة يف هذا اجلمع عالمة للنصب : فإن قال قائل
، ألن املؤنث فرع املذكر( ؛جره بالياءوم فعلوا ذلك محالً على مجع املذكر السامل يف نصبه إ: فاجلواب

  .بالياء يف ذلك )8()لت الكسرة يف هذا اجلمعوبِفوجب أن جيرى على طريقته فقُ
                                                

  . يريد أيضا بقوله إذا مل يتصل بآخره شيء وأن يكون الفعل ساملًا) جـ(و) ب(يف  -1
 ... ".أباك وأخاك رأيت: وأما األلف فتكون عالمة للنصب يف األمساء اخلمسة حنو" :3منت األجرومية املطبوع ص يف ورد -2
بداية الصـفحة الثامنـة    وهي". فتكون عالمة للنصب يف مجع املؤنث السامل وأما الكسرة":3صاملطبوع منت األجرومية  ورديف -3

  .)ب(عشر من 
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ال كـون  ومل يعترب كَونُ التذكري أصـالً  والفتحة يف هذا اجلمع عالمة للنصب  م لَم تكنِل: فإن قيل

  دي إىل فساد املعىن؟ؤاالعتبار ال ي )1(التأنيث فرعا ألن هذا
                  ألنه قد جاء مـن األمسـاء املفـردة     ؛فعلنا ذلك ألدى ذلك اللتباس اجلمع باملفرد وا لأن: ابفاجلو
  . )2(على صورة اجلمع املؤنث وما ه

رأيت املسلمات بالنصـب اللتـبس   : قلت مثالً وفل )3(﴾ كاجِوزأَ اتضري مغتب﴿ ت: قال اهللا تعاىل
  . ما أشبههومبرضات 
علـى ذلـك    ويدلّ، وعالمة للتأنيث، عالمة للجمع: نيأن للتاء يف هذا اجلمع عالمتلم اعو

          )4(الواحدة تأنيثـان كمـا ال جيتمـع تنوينـان    كلمة المسلمة لئال جيتمع على : حذف التاء من حنو
 هاألن أصل ؛إخراج هلا عن أصلها ،وكون الكسرة يف هذا املوضوع عالمة للنصب ،يف كلمة واحدة (

  مثل هذا قد تقـدم  و]  أ/37 [اه مل تتعدوفلما خرجت عن أصلها لزمت موضعا واحد  ،باب اخلفض
  . )5() يف كون األلف تكون عالمة للرفع يف موضع واحد

  .)6("اجلمعوأما الياء فتكون عالمة للنصب يف التثنية و": قوله
ألا ، واللنيوا من حروف املد هتعالمة للنصب تشبيها باأللف ألا أخ إمنا كانت الياء: شرح

  : )7(تبدل منها يف مثل قول الشاعر
سقُبوا هو يأَوعقُنوا لهواهفَ               متخرلكلِّووا م نبِج مصرع  

  .هوِي: أدغم الياء فقالوهواي فأبدل األلف ياًء ألن األصل 
لعمـرين  أكرمت او ،نيرأيت الزيد: ثنية حنويف الت، يف موضعني واعلم أن الياء عالمة للنصب

  كما قلنا )8(ان من حق املؤلف أن يقيد اجلمع بقيد الساملـك، ويف مجع املذكر السامل، وما كان مثلهو
                                                

   .ذلك) جـ(و) ب(يف  -1
  ).جـ(املؤنث ساقطة من  -2
  .1: سورة التحرمي -3
  .تنوينان) جـ(يف  -4
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  . 3/493، واملقاصد النحوية 3/33، وشرح املفصل 1/8، وشرح أشعار اهلذليني 1/76البيت من الكامل يف احملتسب  -7

  انفصم، : ريا واسعا، خترمسار س: أعنق: اللغة
  .سبقوا ما كان يريده الشاعر، فلقوا مصرعهم: معىن البيت
  .أبدلت األلف ياًء وأدغمت يف الثانية". هوي: "الشاهد فيه

   .أن يقيد اجلمع باملذكر السامل) جـ(أن يقيد اجلمع بالسامل ويف ) ب(يف  -8
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أن ياء التثنية  ،ياء اجلمعوالفرق بني ياء التثنية و ،أكرمت العمرينو ،رأيت الزيدين: قولك وذلك حنو

  . فافترقا قبلها كسرة كما تقدم يف األمثلةواجلمع سكوا ميت  ياءو ،قبلها فتحةوسكوا حي 
 ،أعطيتـك عشـرين درمهًـا   : فيما جرى جمرى مجع املذكر السامل مثل )1(والياء أيضا عالمة للنصب

              -رمحـه اهللا تعـاىل  -املؤلـف  و ،هي اليت تسمى عقود األعداد، ورجالً إىل التسعني سبعني اخترتو
  .)2(بعض أحكامها اليت حتتاج إليهافوجب أن ننبه على ، اجلمع بابا خيصهماوثنية مل جيعل للت

  ]التثنية  [
   بشـرط  ضم اسـم إىل مثلـه    واالصطالح هيف ، و)3(واعلم أن التثنية يف اللغة هي التشفيع

من الفعـل  فمعىن ضم اسم حترز  )5(املوجب للتسمية]  أ/38 [املعىن  وأ ،املعنينيواللفظني  )4(اتفاق
ألنه ضم اسم إىل أكثر ، من اجلمع )7(معىن إىل مثله التحرز، وفيهما ألن التثنية ال تكون؛ )6(احلرفو

زيـد  : ألنه ال يكون عند ذلك إال العطف مثـل ، من اختالفها )8(معىن اتفاق اللفظني التحرزو ،منه
كاألمساء  رز من اختالفهما أيضامعىن اتفاق املعنيني التح، وال عمرانوزيدان  :فال تقول فيهما ،وعمرو

 )9(قد قالـه احلريـري  ، وعينان :فال جيوز أن تقول فيهما، عني اإلنسانوعني الذهب : املشتركة مثل
ن10(قال احلريري ،فَلُح( :  

جبِ ادالعنِي حأَ نيعمـى هواه     عيـنفَ هالَـى بِـًنثَان عيننِي  
  هـذا  ، واملاءواألسودان يف التمر ، والزعفرانواألمحران يف اللحم  :قوهلماملعىن املوجب للتسمية ك وأ
ولـده  والزهدمان يف زهدم : ال يقاس عليه كقوهلموشيئًا فإنه حيفظ  )11(القياس فإن غَلَّبت العرب وه

  . -رضي اهللا عنهما-عمر والعمران يف أيب بكر  :قوهلمو ،األمواألبوان يف األب  :قوهلم، كردم

                                                
  .والياء أيضا من عالمة النصب) جـ(يف  -1
  .)ب(داية الصفحة التاسعة عشر من ب -2
  .2/90يراجع لسان العرب  -3
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ـ 446 (د باملشان وهي من ضواحي مدينة البصرة سنةاحلريري هو القاسم بن علي بن حممد بن عثمان، ول -9 ، ورحـل إىل  )هـ

البصرة واتصل بأيب احلسن ااشعي، قرأ عليه العربية، ودرس الفقه على أيب إسحاق الشريازي، كان مفرطـا يف الـذكاء، آيـة يف    
                . 1/272ة الوعاة املقامات، وملحة اإلعراب وغريمها، يراجع بغي: احلفظ، وسرعة البديهة والفهم، من مؤلفاته

  .1/43يراجع مهع اهلو امع  -10
  .العربية) جـ(يف  -11
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  : )1(الشاعر قال

انَا كَم يريض راِهللا ولَس فلُعها م    الَو العمرأَ انوب رٍكْب الَو عمر   
القمران يف الشمس  :كذلك قوهلمو ،فرادالتركيب فرع اإل، وفغلب اسم عمر على أيب بكر ألنه مفرد

  : )2(قال الشاعر ،القمرو
   عوالـالطَ ومجالنوا اهرما قَنلَ    ـم كُيلَع اِءالسم اقِـآفا بِذنخأَ

 ، أصل التثنية العطـف ، و)3(التذكري أصل التأنيثوألنه مذكر  ؛فغلب اسم القمر على اسم الشمس
             الشاعر إذا اضـطر  يدل على أن أصلها العطف أنّ، واالختصارو]  أ/39 [إمنا عدلوا عنه لإلجياز و

  : )4(الشاعر مثل قول ،إىل الوزن رجع إليه
ثٌ يف حموثٌ ـلَيـلَيـلٍّ ض كن    الَـكهوا ذم  فوأَنحـمك  

زادوا على الواحد ألفًا  ،زيدوزيد : زيدان أخصر من قوهلم: فلما كان قوهلم، ولوال الوزن لقال ليثان
ورأيـت  ، نداـجاء الزي: الواـاجلر فقواليت النصب ـا يف حونـاء ونـي، وعـة الرفونونا يف حال
ــدين ــدين ، والزي ــررت بالزي ــف ، وم ــد  واألل ــة الواح ــن حرك ــوض م ــاء ع                                            ، الي

  . )5() اجلمع كذلكووالنون عوض من تنوينه  (
  ] اجلمعيف فصل  [

ضم اسم إىل أكثـر منـه   : يف االصطالح، و)6(قيل التكثريوالضم  واجلمع يف اللغة ه: فصل
احلرف وفمعىن ضم اسم التحرز من الفعل ، املعىن املوجب للتسمية وأ ،املعاينوفاق األلفاظ بشرط ات

معـىن  ، وألا ضم اسم إىل مثلـه ، معىن إىل أكثر منه التحرز من التثنية، وألن اجلمع ال يكون فيهما
   .عمرووبكر وزيد : ألنه ال يكون عند ذلك إال العطف حنو، اتفاق األلفاظ التحرز من اختالفهما

                                                
   .273، وبال نسبة يف رصف املباين ص201البيت من البسيط وهو جلرير يف ديوانه ص -1

 .يف أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما" العمران: "الشاهد فيه
  . 1/13، وشرح شواهد املغىن 5/107، واألشباه والنظائر 1/419 من الطويل، وهو للفرزدق يف ديوانه البيت -2

 .يريد الشاعر الشمس والقمر" قمراها: "الشاهد فيه
  .التأنيث فرع للتذكري) ب(يف  -3
، وشرح اجلمـل البـن   1/261، والتذييل والتكميل 1/18البيت من الزجر املشطور وهو جلحدر بن مالك احلنفي يف الدرر  -4

   .1/138عصفور 
  . اللجاج: الضيق، املعك: الضنك: اللغة

  .، عطف الشاعر ما حقه التثنية للضرورة الشعرية"ليث وليث: "الشاهد فيه
  ).جـ(و) ب(ما بني القوسني ساقط من  -5
  .3/212يراجع لسان العرب  -6
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  .العني الباصرةوعني الشمس ، ومعىن اتفاق املعاين التحرز من اختالفهما كعني الذهبو
   :)1(قال الشاعر ،اخلمروالزعفران واألحامرة يف اللحم : أما املعىن املوجب للتسمية فمثل قوهلمو

  قدما مولَعا  نهِـبِ تنكُوي ـالم    تفَـَلتأَ ةَـَثالَـالث ةَرـامـحاَأل نَّإِ
  مـولَعا الُزأَ الَـفَ انرـفَعالزبِ          لَى ـوالط )2( نيمالس مواللح احرـال

قاس عليه كقوهلم املهالبة ي]  أ/40 [ال والقياس فإن غَلَّبت العرب شيئًا فإنه حيفظ  وههذا أيضا  )3( 
  .قومهواملناذرة يف منذر و ،بنيهوب لهيف امل

يدل أيضا على ذلـك رجـوع   ، واختصاراوعدل عنه إجيازا وأصله العطف و ،التكثري فائدة اجلمعو
  : )4(القافية قال الشاعروالشاعر إىل العطف عند االضطرار على الوزن 

   امسـالترحلِ خ ومي هلَ اومـيو    ـالثًا ثَووما ـيووما ـا يها بِـَنمقَأَ
رجعـوا إىل اإلجيـاز   ، زيد إىل ما ال اية لـه وزيد ودون أخصر من قوهلم زيد زي: فلما كان قوهلم

            نونـا  ويـاًء  ، وفزادوا على الواحد واوا ونونا يف حالة الرفع، التكراروتركوا التطويل ، واالختصارو
فتحوا نون اجلمع : قيلو ،التثنية فرقًا بينهماكسروا نون وفتحوا نون اجلمع ، واجلرويف حاليت النصب 
كسروا نون التثنية اللتقاء السـاكنني علـى   ، و)5(ثقيل فأعطوه أخف احلركات هطلبا للتخفيف ألن

كسروا ما قبـل يـاء اجلمـع    ، وفتحوا ما قبل ياء التثنية فسكنت سكونا حياو ،األصل يف التقائهما
                      وقد جاء فتح نون التثنيـة ، كوناجلمع يف حالة الوقف بالسوفسكنت سكونا ميتا للفرق بني التثنية 

  : )6(منه قول الشاعرويف الشعر 
  ا انـيبا ظهــبشأَ نِيرـخنوم    ـانا ينالعو فـْنا اَألهنم بـِحأُ

  
                                                

، شرح اجلمل 2/101اللغة ، ومقاييس 3/249، واحملكم 13/224، واملخصص 395البيتان بال نسبة يف إصالح املنطق ص -1
  . 1/147البن عصفور 

ـَةَ: "الشاهد فيه  .اللحم والزعفران واخلمر الشاعر بقصد ا "إِنَّ اَألحـامـرةَ الثـالَث
 ).ب(بداية الصفحة العشرين من -2
 ).جـ(الرابعة والعشرين من  بداية الصفحة -3

   .6/77، والدرر 7/462وخزانة األدب ، 444قرب صوامل، 2/7الطويل، وهو أليب نواس يف ديوانه من البيت  -4
  . يوضح الشاعر يف البيت طول إقامته اليت بلغت مخسة أيام: املعين

 . الضطراره إىل الوزن والقافية عطف الشاعر ما حقه اجلمع: الشاهد فيه
  .1/151يراجع شرح اجلمل البن عصفور  -5
، وشـرح التصـريح   1/152، وشرح اجلمل البن عصفور 646عراب صالبيت من الرجز وهو بال نسبة يف سر صناعة اإل -6
1/78.  

 .فتح الشاعر نون التثنية للضرورة" العينانا: "الشاهد فيه



 التحقيق

 

  
  : )1(ومنه قول الشاعر ،قد جاء أيضا كسر نون اجلمع يف الشعرو

ما سح دمن اَأل يحاِءي مسدهالَـاخلَ الَإِ     مئف من بعد بِالننيِـي   
  : )2(منه قول اآلخرو] أ/41[

   عنيِـبراَأل دـَح تزاوج دقَو    ـي نِّم راُءـعي الشغـبا ياذَمو
             لطـول الكـالم   قد يسـقطان  ، واجلمع لإلضافة كالتنوين ألا عوض منهوقد تسقط نون التثنية و
   : )3(منه قول الشاعرو

اللَّـأبين كُلَي يمقَ      ا ذَـبٍ إن عـلال املُتوك الَالَغْا اَألاكَكَّفَو  
  : )4(منه قول اآلخرو

نَّإِو الذي حانجٍلْفَبِ ت دماؤهم     هالقَ موومِالقَ لَّكُ م ا أُيخ مالد   
  .الكالم فحذف لطول ،قتالاللذان وأراد اللذين حانت 

  .)5("اليت رفعها بثبات النون اخلمسة أما حذف النون فيكون عالمة للنصب يف األفعالو": قوله
، ذكرهاهي األمثلة اخلمسة اليت أسلفنا ، بثبات النون األفعال اليت رفعهاوكما ذَكَر  وه: شرح

، لن يـذهبوا ، والن يذهب: مثالوذلك قولك ، تفعلنيو ،وتفعلون ،ويفعلون ،وتفعالن ،يفعالن: وهي
  . ما كان مثلهو ،لن تذهبنيو

  ]عالمات اخلفض  [
   .)6("الفتحةوالياء وللخفض ثالث عالمات الكسرة و": -رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 

                                                
، وخزانـة االدب  5/14، وشـرح املفصـل   1/41، والدرر 75البيت من البسيط، وهو للفرزدق يف تلخيص الشواهد ص -1
  . 1/49، ومهع اهلوامع 8/60

  .كسر الشاعر نون اجلمع للضرورة الشعرية" بينيالن: "الشاهد فيه
،  13، ومحاسة البحترى ص2/627، وسر صناعة اإلعراب 156البيت من الوافر وهو لسحيم بن وثيل يف إصالح املنطق ص -2

  . 8/61وخزانة األدب  ،1/77وشرح التصريح 
 .كسر الشاعر نون اجلمع كذلك للضرورة الشعرية" األربعني: "الشاهد فيه

، وسر صـناعة  84، وما ينصرف وما ال ينصرف ص1/186، والكتاب 387البيت من الكامل، وهو لألخطل يف ديوانه ص -3
  .341، ورصف املباين ص2/536اإلعراب 

  .حذف النون لطول الكالم" اللذا : " الشاهد فيه
واملؤتلـف   ،1/185تسـب  ، واحمل4/146، واملقتضـب  1/187البيت من الطويل، وهو لألشهب بن رميلة يف الكتـاب   -4

  .2/517، وشرح شواهد املغين 33واملختلف ص
 . حذف النون من اللذين حتفيفًا ولطول الكالم" الذي : " الشاهد فيه

  .4منت األجرومية ص -5
 .4منت األجرومية ص -6
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 إمنا قـدمها  ، ومن عالمات النصب أتى بعدها بعالمات اجلر -رمحه اهللا تعاىل-ملا فرغ : شرح

           وما اخـتص باألمسـاء    ،اجلزم من خصائص األفعال، وألمساءألا من خصائص ا، على عالميت اجلزم
1(بأن ا كان جدير( ا هذا الترتيب مراعاة لألصل، وم على ما اختص باألفعاليقدفقدم  ،إمنا رتبها أيض

أتى بعـد  والفرع  األصل قبلو] أ/42[أتى بعدها بالياء ألا فرع عنها و ،الكسرة ألا أصل يف باا
  .)2(لة يف هذا البابيدخألا  ؛بالفتحةو الياء
مجع التكسري ، ويف االسم املفرد املنصرف، فأما الكسرة فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع": قوله

  .)3("مجع املؤنث السامل، واملنصرف
رمحه -مقدرة يف ثالثة مواضع كما ذكر املؤلف وعالمة للخفض ظاهرة  الكسرة تكون: شرح

مقـدرة  ، ومت على عمرٍوسلّ، ومررت بزيد: االسم املفرد املتمكن األمكن ظاهرة مثل يف -اهللا تعاىل
  . ما كان مثلهو ،مسحت للفىت، ومررت بالقاضي: مثل

 على ما سيأيت ذكـره   فإن الفتحة تكون فيه عالمة للجر ،واحترز باملنصرف من غري املنصرف
ـ وألن األمساء منها متمكن أَمكَن  ؛ه باألمكنالذي عبرنا عن واملنصرف ه، و-إن شاء اهللا تعاىل-   وه
  .املبين وهوال أمكن وال متمكن  ومنها ما ه، وغري املنصرف وهومنها متمكن غري أمكن ، ونصرفامل

سواء كـان  و ،ر فيه بناء الواحد كما تقدمما تغي ومجع التكسري ه، "مجع التكسري املنصرفو": قوله
   .ودنهو وديمررت بز: فالظاهرة مثل قولك ،مقدرةوظاهرة  تكون فيه، ملؤنث وملذكر أ

احترز أيضا باملنصرف ، ومثلهما كان ومررت بالعذارى وبالغواين ، وانتفعت باجلواري: املقدرة مثلو
  .ما كان مثلهودراهم وكمساجد  ،من غري املنصرف

 )5(سـررت و ،تفعـت باجلاريـات  ان، وكقولك مررت باهلندات )4(وه ،"ومجع املؤنث السامل": قوله
  .ما كان مثلهوبالزينبات 

 ،يف التثنيـة و ،يف األمساء اخلمسة، وأما الياء فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع"] أ/43[: قوله
  .)6("اجلمعو
  

                                                
 ).جـ(بداية الصفحة اخلامسة والعشرين من  -1
 ).ب(بداية الصفحة احلادية العشرين من  -2
   .4األجرومية صمنت  -3
  ).جـ(هو ساقطة من  -4
  .مررت) جـ(يف  -5
  .4صمنت األجرومية  -6
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اليـاء عالمـة   ، وألا فرع عنها، عالمة للخفض لشبه الياء بالكسرةإمنا كانت الياء : شرح

، مررت بأخيـك : يف األمساء اخلمسة املعتلة املضافة بشروطها املذكورة مثل للخفض يف ثالثة مواضع
 ،كـال و ،نيتاثنو ،وفيما جرى جمرى التثنية كاثنني، يف التثنية مررت بالزيدين، ودخلت على أبيكو
 .ثلـه ما كان موباالثنتني كلْتيهِما و ،مررت باالثنني كلَيهِما: إىل مضمر كقولك )1(إذا أضيفتا ،كلتاو
فيما و ،)2(غضب على الكافرين، وحتية على املؤمنني، وسالم على املرسلني: يف مجع املذكر السامل مثلو

وما  )3(قنسرين وكسنني ، ومررت بعشرين رجالً: جرى جمرى مجع املذكر السامل كعقود األعداد مثل
إن كان من حقـه أن  و ،ذكر الساململ يقيد هنا اجلمع بامل -رمحه اهللا تعاىل-املؤلف أيضا و ،كان مثله

  .مجع التكسريويده احترازا من مجع املؤنث السامل قي
   .)4("أما الفتحة فتكون عالمة للخفض يف االسم الذي ال ينصرفو": قوله

تشبيها للخفـض   )5(الفتحة عالمة للخفض عند من يرى أا عالمة إعراب إمنا كانت: شرح
فكما شبه النصب بـاخلفض فكانـت   ، فتقر إىل عامل لفظيبالنصب من جهة أن كل واحد منهما م

أيضا شبه اخلفض بالنصب يف االسم  ] أ/44 [فكذلك ، الكسرة عالمة للنصب يف مجع املؤنث السامل
  . الذي ال ينصرف فكانت الفتحة عالمة للخفض

زعم أـا  ، واملخالف يف الكسرة يف مجع املؤنث الس )6(وقد خالف األخفش أيضا يف الفتحة هنا كما
   .اجلر ال تنتقلولكوا يف حاليت النصب عالمة بناء ال عالمة إعراب 

: ال تنـوين مثـل  والذي ال يدخله خفض  وهو ،الفتحة عالمة للخفض يف االسم الذي ال ينصرفو
مررت بإبراهيم، بالفعل من وجهنياليت تنصرف للشبه  وما كان مثله من األمساء ،وأمحد :  

  . فرع عن املنصرف وهوعن املصدر  لفعل فرع ثانأن ا :أحدمها
                 غـري املنصـرف فيـه زيـادة    ، وواآلخر أن الفعل فيه زيادة على املصدر وهي الداللة على الزمان

            ما يقوم مقامهما من العلل التسع اليت متنـع مـن الصـرف     ووجود علتني ألوذلك  ،على املنصرف
  : )7(هي هذهو
  

                                                
   .يف اإلضافة) جـ(و) ب(يف  -1
  .وغضب اهللا على الكافرين) جـ(يف  -2
  ).جـ(بداية الصفحة السادسة والعشرين من  -3
 .4منت األجرومية ص -4

  .1/246اعد ، ومتهيد القو1/116يراجع شرح اجلمل البن عصفور  -5
  ).ب(بداية الصفحة الثانية والعشرين من  -6
 .2/147واألبيات يف األشباه والنظائر  ).جـ(و) ب(البيت األول ساقط من  -7
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شئَيان من تسعة ذَإِ مٍيف اسا اجتما ع    مل يصرف وبعالقَ ضلِو ْذيب   
علٌد ووـصف ويثٌنِأْت ومةٌفَرِـع     وعجةٌم ـٌمث مجع مث ترـكيب   
ونُـالنو زـئاةٌد مقَ نبلا أَهلـف     وونُز فلٍع وا القَذَهلُو رِقْتيب  

  .ما كان مثلهوأمحد ومعدي كرب وعمران  وإبراهيم ومساجد وزينب وطلحة وأَحمر وعمر : مثل
  ]عالمتا اجلزم  [

   .)1("احلذفوالسكون : للجزم عالمتانو": -رمحه اهللا تعاىل- قال الشيخ
           ]  أ/45 [اليت هي من خصائص األمسـاء   من عالمات اجلر -رمحه اهللا تعاىل-ملا فرغ : شرح

  يف اللغـة   مزاجلو ،ألن األفعال بعد األمساء ؛أتى بعدها بعالميت اجلزم اللتني مها من خصائص األفعال
  .مقطوع به: أي )2(أمر جمزوم به، وجزمت العود إذا قطعته: تقول العرب، القطع وه
   .حرف من آخر الفعل املعرب وأ، )3(يف االصطالح عبارة عن ذهاب حركة و
           ومـن رحمتـه جعـلَ لَكُـم اللَّيـلَ والنهـار       ﴿: قال اهللا العظيم، اهلدوء وه  اللغةالسكون يفو

 يهوا فكُنست4(﴾ل(.                 
تقـول العـرب   ، القطع واحلذف أيضا يف اللغة هو ،هاضد: معاقب احلركة أي وه: يف االصطالحو

ـ ، و)5(مقطوع: ذوف أيوشيء حم، حذفت الشيء إذا قطعته أحـد   )6(ذهـاب  ويف االصطالح ه
  .والنون ،والياء ،واأللف ،والوا :األربعة اليت هياألحرف 

  .)7("فأما السكون فيكون عالمة للجزم يف الفعل املضارع الصحيح اآلخر": قوله
 أخـذ يـذكر  ، احلذفومها السكون وأن للجزم عالمتني  -رمحه اهللا تعاىل-ملا ذكر : شرح

وبعد ذلك يذكر املواضع اليت يكون فيهـا احلـذف   ، ع اليت يكون فيها السكون عالمة للجزماملواض
كل فعل مضارع صحيح اآلخـر غـري    وهوالسكون عالمة للجزم يف موضع واحد ، وعالمة للجزم

   .ما كان مثلهو ،مل خيرج، ومل يقم: مرفوع بالنون مثل
  جزم ـذف آخره للـفإنه حي، روف العلةـمن حاحترازا مما يف آخره حرف  ،"الصحيح اآلخر": قوله

                                                
 .4منت األجرومية ص -1

  .3/41يراجع لسان العرب ). جـ(و) ب(وواحد جمزوم به وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -2
 ).جـ(عة والعشرين من بداية الصفحة الساب -3
 .73: سورة القصص -4
 .7/220راجع لسان العرب ي -5
 .3/142شرح اجلمل البن عصفوريراجع  -6
 .4منت األجرومية ص -7
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الصـحيح  " :أن يقول ملّا قالكان حق املؤلف و ،-إن شاء اهللا تعاىل-سيأيت ذكره ] أ /46[ على ما 

  .صحيح اآلخر وهوألن الذي يرفع بالنون جيزم حبذفها ، غري مرفوع بالنون كما قلنا حنن "اآلخر
يف األفعال الـيت رفعهـا   و ،الفعل املضارع املعتل اآلخرأما احلذف فيكون عالمة للجزم يف و": قوله

  .)1(" بثبات النون
ضد احلركة اليت هي أصل  ويف السكون الذي همن الكالم  -رمحه اهللا تعاىل-ملا فرغ : شرح
 واحلـذف  ، عبارة عن ذهاب احلرف الذي اإلعراب به تبع وأيت بعدها باحلذف الذي ه، اإلعراب ا

ومـا   ،مل يرمِ، ومل يخش، ومل يغز: املضارعة املعتلة اآلخرمثل يف األفعال ،يف موضعنيعالمة للجزم  )2(
ما كان مثله من األمثلة اخلمسة اليت ، وومل يفعلوا،  يفعالمل:يف األفعال املرفوعة بالنون مثلو ،كان مثله

محالً على  )4(كان ذلك مناإ، واجلزمول من هذا أن حذف النون عالمة للنصب فتحص، )3(ترفع بالنون
رق بني ـحيصل الف، ويف األمساء ألن اجلزم يف األفعال نظري اجلر ؛مجعهاواجلر يف تثنية األمساء والنصب 
  .مثله كان ماو )5(﴾ْ واْ ولَن تفْعلُواـفَإِن لَّم تفْعلُ ﴿: ل مثل قوله تعاىلـر بالعامـاجلوالنصب 

  ] املعرب[ 
  : -ىلرمحه اهللا تعا- قال الشيخ

     فالذي يعـرب باحلركـات   ، قسم يعرب باحلروف، وقسم يعرب باحلركات، املعرب قسمان: فصل
               الفعل املضارع الـذي  و ،مجع املؤنث الساملو ،ومجع التكسري ،املفرداالسم  :أربعة أنواع]  أ/47 [

، جتزم بالسـكون و ،لكسرةختفض باو ،الفتحةتنصب و ،ترفع بالضمة )6(كلها، ومل يتصل بآخره شيء
ال ينصرف خفـض   واالسم الذي، مجع املؤنث السامل نصب بالكسرة: ذلك ثالثة أشياءخرج عن و

  .)7(" والفعل املضارع املعتل اآلخر جزم حبذف آخره، بالفتحة
، بـأمت البيـان  من ذكر عالمات اإلعراب على التفصـيل   -رمحه اهللا تعاىل-ملا فرغ : شرح

بتحصيله ، وما ذاك إال أن هذا أُس العربية، ويذكرهاعلى اجلملة يف هذا الفصل أخذ، أوضح التبيانو
  .يفتح للطالب النظر يف النحو
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أن أحد الفضالء كان خيتم باب معرفة  -نظَّر اهللا ضرحيه  -)1(حممد عبد اهللا ااصي وشيخنا أبأخربنا 

فلمـا ذكرهـا   ، العربية سأُ وه :يقول، ويف دولته ثالث مرات عالمات اإلعراب من كتاب اجلمل
ما ذلك إال ، وشرع يف الفصل فقعد فيه الكالم، بذلك البيان العظيم الذي تقدم -رمحه اهللا-املؤلف 

   .شيء يكون)3(أحسن وهو ،األول )2(لكي يتحذق فيه الطالب بعدما حتصل له فهم الفصل
إمنا قدم ما يعرب  ،"عرب باحلروفقسم يوقسم يعرب باحلركات  :قسمان]  أ/48 [املعربات": قوله

            اإلعراب باحلروف عنـد ، واألصل وباحلركات هألن اإلعراب  ؛باحلركات على ما يعرب باحلروف
         . احلركات عبارة عـن الضـم والفـتح والكسـر    ، وحبسب التبعية وإمنا ه، من يرى اإلعراب ا

  ."سم املفرداال: فالذي يعرب باحلركات أربعة أنواع": قوله
 ،فاملنصـرف يرفـع بالضـمة    ،غري منصرفومنصرف : اعلم أن االسم املفرد على قسمني   
، ومـررت بزيـد  ، ورأيت زيدا، قام زيد: ذلك قولك مثالً، وبالكسرة )4(خيفضو ،ينصب بالفتحةو
      .)5(رمررت بعم، ورأيت عمر، وجاء عمر: جير بالفتحة مثلوينصب و ،غري املنصرف يرفع بالضمةو

 ،فاملنصرف يرفـع بالضـمة  ، غري منصرفومنصرف  :أيضا على قسمني وه ،"مجع التكسريو": قوله
مـررت  ، ورأيت الزيـود ، وجاء الزيود: ذلك قولك مثالً، وبالكسرة )6(خيفضو ،ينصب بالفتحةو

بالفتحةوينصب و ،غري املنصرف يرفع بالضمة، وبالزيود رجمثل ،ي :  رأيـت  و ،)7( هـذه مسـاجد
 ملؤنث وسواء كان اجلمع ملذكر أو ،ما كان مثلهومساجد.  

جير وينصب وبالضمة يرفع ، واجلمع الذي عالمته ألف وتاء زائدتان وهو "مجع املؤنث الساملو": قوله 
  .ما كان مثلهو]  أ/49 [مررت باهلندات ، ورأيت اهلندات، وجاء اهلندات: بالكسرة مثل

  

                                                
وهو أبو حممد عبد اهللا بن عبـد الواحـد بـن    ) جـ(و) ب(أبو عبد اهللا حممد ااصي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -1

طلب العلم، وتوىل التدريس والـوعظ بتلمسـان، مـن     الناصر ااصي امللقب بالبكاء، كان ذا ورع وتقوى، رحل إىل املشرق يف
، ولقـط  11الوافيات للونشريسي ص.107-106الشريف أبو عبد اهللا التلمساين، واملقرى اجلد، يراجع بغية الرواد ص: تالمذته
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 ومعتل ،صحيح اآلخر :ني، هو أيضا على قسم"ضارع الذي مل يتصل بآخره شيءالفعل امل" )1(:قوله 

لن يقوم ، وزيد يقوم: مثل ،جيزم بالسكونو ،حةينصب بالفتو ،فالصحيح اآلخر يرفع بالضمة، اآلخر
ينصـب بالفتحـة   و ،الياءواأللف و واملعتل اآلخر يرفع بالضمة مقدرة يف الوا، ومل يقم عمرو، وزيد

 ووعمر، يرميوخيشى  وأ وزيد يغز: جيزم حبذف آخره حنوو ،الياءو وظاهرة يف الوا، لفمقدرة يف األ
زغولن يرميو ،ولن خيشى ،ولن ي ،زغمل ي كْرب، شخي لَممِمل و ،وراحترز بقولـه و، ما كان مثلهو ،ي :

  . )2(هما أسلفنا وعلى حن الذي مل يتصل بآخره شيء من حلاق إحدى النونات املذكورة
 ،كمـا ذكـر   وه، "جتزم بالسكونوختفض بالكسرة وتنصب بالفتحة وكلها ترفع بالضمة و": قوله

   .يعود إىل ما يعرب باحلركات، "كلهاو": يف قولهالضمري و
3(من حيـث  األمساء دخول اجلزم يفوتوهم من كالمه دخول اخلفض يف األفعال واعلم أنه ي( 

  . حاطة باألجزاء فتفهم ذلك جتدهاليت هي معناها لإل "كل:"ـنه أتى بإ
االسم الـذي ال ينصـرف   و ،بالكسرةوخرج عن ذلك ثالثة أشياء مجع املؤنث السامل نصب ": قوله

أشار بقوله ذلـك إىل مـا يرفـع    ، "الفعل املضارع املعتل اآلخر جزم حبذف آخرهوخفض بالفتحة 
وخرج عن ذلك ثالثة أشـياء  " :فقال ،جيزم بالسكونو ،خيفض بالكسرةو ،ينصب بالفتحةو ،بالضمة

االسم الذي ال ينصرف ، وألنه ينصب بالكسرة ال بالفتحة كما تقدم، ] أ/50 ["مجع املؤنث السامل 
اآلخر جزم حبذف آخره  الفعل املضارع املعتل، وأيضاال بالكسرة ملانع فيه كما تقدم ألنه جير بالفتحة 

من باب مـا يعـرب   ، رع احملذوف اآلخر باجلزماحلق أن حكم الفعل املضاو ،كما تقدمال بتسكينه 
  . به هناك ه أن يأيتَفحقّ، ال من باب ما يعرب باحلركات باحلروف

فعـال   األو ،األمساُء اخلمسةُ، ومجع املذكر الساملُ، والتثنية: الذي يعرب باحلروف أربعة أنواعو": قوله
  . تفعلنيوتفعلون ويفعلون وتفعالن ويفعالن : هيو ،مسةاخل
ينصـب  و ووأما مجع املذكر الساملُ فريفـع بـالوا  (، ختفض بالياءوتنصب وا التثنية فترفع باأللف فأم
أمـا األفعـال   ، وختفض بالياءوتنصب باأللف و وفترفع بالواوأما األمساء اخلمسة ، )4()خيفض بالياءو

  .)5(" جتزم حبذف النونوتنصب واخلمسة فترفع بالنون 
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ذكر ما يعرب باحلركات أتى بعده مبا يعرب باحلرف على من -رمحه اهللا تعاىل-ملا فرغ : شرح

   .الترتيب األول
مجـع  و ،التثنيـة  )1( :األربعة األنواعو ،كما ذكر وه ،"الذي يعرب باحلروف أربعة أنواعو": قوله

   .األفعال اخلمسة كما ذكرهو،  )2( األمساء اخلمسةُو ،املذكر الساملُ
مـن  فالضمري من هي يعود على األفعـال  ، "تفعلنيوتفعلون وون يفعلوتفعالن وهي يفعالن و": قوله
وتفعالن ، يذهبان: هي يفعالن حنوو ] أ/51 [: مث أتى بعدها بأمثلتها فقال ،"األفعال اخلمسةو": قوله
تاؤها للخطـاب  و ،تذهبني: تفعلني حنو، وتذهبون: وتفعلون حنو، يذهبون: يفعلون حنوو ،تذهبان: حنو
عالمـة تأنيـث عنـد    ، و)3(لياء من تفعلني ضمري الفاعلة املؤنثة يف مذهب اإلمـام ا، وياؤها للغيبةو

   .قد مضى الكالم يف ذلكوالفاعل عنده مضمر ، و)4(األخفش
رأيـت  و ،قام الزيـدان : ذلك قولك مثال، و"ختفض بالياءوتنصب وفأما التثنية فترفع باأللف ": قوله

   .مررت بالزيدينو ،الزيدين
 ،قام الزيـدون : مثال رفعه بالواو ،"خيفض بالياءوينصب و وفريفع بالوا املذكر الساملُأما مجع و": قوله

مـررت  : مثال جره بالياء، وأكرمت العمرينو ،رأيت الزيدين: مثال نصبه بالياء، وذهب العمرونو
   .ما كان مثلهو ،ذهبت بالعمرينو ،بالزيدين

جـاء  : مثال رفعها بالواو ،"اءختفض باليو ،أللفتنصب باو، وأما األمساء اخلمسة فترفع بالواو": قوله
: مثال خفضـها باليـاء  ، وأكرمت أباكو ،رأيت أخاك: مثال نصبها باأللف، وقام أبوك، و)5(أخوك

   .ما كان مثلهو ،ذهبت بأبيكو ،مررت بأخيك
 :رفعهـا بـالنون   مثال ، )6( "جتزم حبذف النونوتنصب و ،أما األفعال اخلمسة فترفع بالنونو": قوله

الزيـدون لـن   و ،الزيدان لن يقوما :مثال نصبها حبذف النون، والزيدون يقومونو ،الزيدان يقومان
ضى قد مون مثله ما كاو ،الزيدون لن يقومواو ،الزيدان لن يقوما: مثال جزمها حبذف النون، ويقوموا

  ]. أ/52 [)7(الكالم يف ذلك كله
  

                                                
 ).ب(بداية الصفحة اخلامسة والعشرين من  -1
  ).جـ(بداية الصفحة الثالثني من -2
  .1/125يراجع الكتاب  -3
  .1/57وامع ، مهع اهل2/142يراجع التذييل والتكميل  -4
  .جاء أخوك ومحوك) جـ(يف  -5
  .حبذفها) جـ(يف  -6
 .62يراجع الرسالة ص -7



 التحقيق

 

  
  ]باب األفعال [ 

  ، ضرب: حنو ،أمرو ،مضارعو ،ماضٍ :األفعال ثالثة. باب األفعال": - تعاىل رمحه اهللا -قال الشيخ 
يضرب، اضرب، فاملاضي مفتوح اآلخر أبدا، واألمر جمزوم أبدا، واملضارع ما كان يف أوله إحـدى  

  . )1(" جازم مرفوع أبدا حىت يدخل عليها ناصب أو أنيت، وهو: الزوائد األربعة جيمعها قولك
واعلم أن املراد ذا البـاب تقسـيم    ،يف حد الفعل أوال على اجلملة الكالمقد مضى : شرح

   .أسلفناهاألفعال على اجلملة فقد  أما حد، وكل نوع منها بيان حدواألفعال إىل أنواعها 
، قعـد وكقـام  بالوضـع   )2( ماض، اعلم أن األفعال بالنسبة إىل الداللة على الزمان ثالثةو

   .يقعدواملضارع كيقوم  وهوومبهم بالوضع ، اقعدومر كقم فعل األ وهومستقبل بالوضع و
ما دل على زمـان  : إن شئت قلتو ،انقطعواملاض ما وقع  حد، "فاملاضي مفتوح اآلخر أبدا": قوله

ن خماطب فيسكّ ومبين على الفتح ما مل يتصل بآخره ضمري متكلم أ وهو ،قعدو ،كقام )3(قبل زمانك
هذا يرد على املؤلف يف قوله مفتوح ، وقعدواو ،قاموا: فيضم مثل ضمري مجع وأ ،قعدتو ،قمت: مثل

   .خرج خمرج الغالبه لكن ،اآلخر أبدا
بين علـى أصـل   ألنه ؟ لم بين الفعل املاضي: واعلم أنا قدمنا أن أصل األفعال البناء فال يقال

              مل يـبن  وحركـة   )4(لـى لـم بنِـي ع  : وإمنا يقـال ، ما جاء على أصله فال سؤال عليهو ،األفعال
  لم خص بتلك احلركة؟ : يقال أيضاوأصل البناء؟  وسكون إذ السكون هعلى  ] أ/53 [

              مل يبن على سكون لتكون لـه مزيـة علـى فعـل األمـر     وحركة إمنا بين على : فاجلواب أن تقول
ـ كَمررت برجل : برجل كَتب كما تقولمررت : بيان ذلك أنك تقول، وألنه يقع موقع االسم بٍات ،

خص بالبنـاء علـى الفـتح طلبـا     إمنا و، كْتباُمررت برجل : ال تقولو بٍاتكَقد وقع موقع  وفه
ـ  الفعل ثقيل فخفّ، وألن الفتح أخف احلركات ؛للتخفيف  أخـف  وفوه بالبناء على الفتح الـذي ه
بأن ، وقعدتو ،خرجتو ،قامت: الساكنة عليه يف مثليعرف املاضي بدخول تاء التأنيث ، واحلركات

  : )5(قد جاء أمسِ مع املضارع يف قول الشاعر: فإن قال قائل ،قام أمسِ: يصلح معه أمسِ مثل
                                                

  .5منت األجرومية ص -1
 ).جـ(بداية الصفحة الواحد والثالثني من  -2
 . 339ص يراجع الكافيه. وهو نص ابن احلاجب يف الكافية -3
  ).ب(بداية الصفحة السادسة والعشرين من  -4
، وشرح اجلمل البن 111، ورصف املباين ص770، ومجهرة اللغة ص112الطويل وهو المرئ القيس يف ديوانه صمن  البيت -5
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 .إذ وضع املضارع موضع املاضي" رىن: "الشاهد فيه



 التحقيق

 

  
   رثَكْرِ الدـالعو ارِـهملَأل طٌابِرم    يهم ف سِِمأَرى ن دلَعمري لَقَوم قَ

  . ي كما يقع موقعهه أوقعه موقع املاضإن: إطالة فاجلواب
  .إذ يقولواملعىن و )1(﴾وإِذْ قَالَ اللّه يا عيسى ابن مريم  ﴿: قال اهللا العظيم

منـه قـول   ، ويف القرآن كـثري  وهو ،يأيت أمر اهللا: املعىنو )2(﴾ اِهللا رمى أَت﴿ أَ: وجلَّ قال اهللا عزو
  : )3(الشاعر

إويكُين آلتَأل مكُشر ما مى ض      ماَأل نرِم واستبِالَج يف غَ انَا كَمد   
  .  غدما يكون يف: أي

مِ ارو ،زاغْو ،دعاقْو ،مكقُ، مور بهأامل )4(األمر استدعاء طاعة املأمور لفعل، "أبدمر جمزوم األو": قوله
، سؤال فيـه على أصل البناء فال و]  أ/54 [مبين أبدا على السكون على أصله  وه، وما كان مثلهو
 ،قـم : بغري الم مثل وأحكم آخره حكم ازوم كان بالالم ، وذلك ما مل يكن بالالم فإنه ا معربو
فإذا كان للمخاطب ، عمرو بكَرلْي، وزيد يقمل: كان لغري املخاطب كان بالالم مثل )5(إذا و ،مقُتولْ

يا زيد : ألفًا حذفتها مثلوياًء أوخره واوا أإذا كان آ، وبغريها أكثرو ،بغري الم كما تقدموكان بالالم 
مِ ،اغْزو ،وارشقال اهللا العظيم. اخ :ا أَ﴿ فَاقْضِ من6(اضٍ ﴾قَ ت( .  
مرفوع أبدا حىت  ووه (. أنيت: األربعة جيمعها قولكاملضارع ما كان يف أوله إحدى الزوائد و": قوله

يسمى ، ون حكم املضارع من األفعاللفصل أن يبيمراده يف هذا ا ،)7(")جازم و يدخل عليه ناصب أ
نه ال يصـلح للحـال   أل، يسمى مبهما، وألنه أشبه فيما قدمناه، مشاا: مضارعا أي )8(هذا الفعل

ألنه مشترك بني الزمانني حىت يدخل ، يسمى أيضا مشتركًا، واالستقبال حىت يتخلص ألحدمها بقرينهو
ـ  واالستقبال واملضارع ما احتمل احلال  وحد ،عليه ما خيلصه ألحدمها بقرينة  أوه اآلن ـحسـن مع

  أنيت كما قال املؤلف، وتسمى حـروف : دا، وكان يف أوله إحدى الزوائد األربعة جيمعها قولهـغ
                                                

  .116: سورة املائدة  -1
  .1: سورة النحل -2
واخلصـائص   ،1/398، وبال نسبة يف سـر صـناعة اإلعـراب    572البيت من الطويل، وهو للطرماح يف ملحق ديوانه ص -3
3/331.   

 .إذ أوقع املاضي موضع املستقبل" ما كان: "الشاهد فيه
  .بفعل) جـ(و) ب(يف  -4
  ).جـ(بداية الصفحة الثانية والثالثني من  -5
  .72: سورة طه -6
  ).جـ(و) ب(زيادة من  القوسنيما بني  -7
   .هذا النوع) جـ(و) ب(يف  -8



 التحقيق

 

  
  . خمتص ومشترك: هي من احلروف الزوائد، وهي على قسمنياملضارعة، و

  يقوم : والياء ألا خمتصة بالغيبة أبدا مثل، قعدأو ،أقوم: ه مثلوحد، فإا للمتكلم ،اهلمزة :فاملختص
إِنا نحن نرِثُ ﴿ : للمتكلم املعظم نفسه مثل قوله تعاىل] أ/55[ألنه يكون  ؛النون :املشترك، ويقعدو

  )2(﴾ افخ﴿ قَاالَ ربنا إننا ن: معه غريه مثل قوله تعاىلوتكون للمتكلم و، )1(﴾الْأَرض ومن علَيها 
   ،ما كان مثلهو ،هند تقوم: للغائبة مثلو ،أنت تقوم: مثلالتاء تكون للمخاطب و

ـ  ،"جازم ومرفوع أبدا حىت يدخل عليه ناصب أ ووه" :)3(قوله يعـود علـى    والضمري يف قوله وه
ـ  ،واختلف الناس يف الرافع له فأكثرهم أن الرافع له تعريه من النواصب واجلـوازم  ،املضارع  ووه

من  والتعرى ه: بأن قيل رد، وظاهر كالم املؤلف ووه، )5(وإليه ذهب ابن عصفور )4(فراءمذهب ال
هذا الـرد  و: قلت ،األفعالعوامل األمساء ال تعمل يف عوامل ، وعوامل األمساء ال من عوامل األفعال

ن جهة أنه م ،إن كان من عوامل األمساءوإمنا رفع الفعل املضارع بالتعري : ألين أقول، عندي غري الزم
إمنـا  ، والرفـع  )6(اء اليت ضارعها أول ما يدخلها ملا كانت األمس، واألمساء فيما أعرب ألجلهضارع 

فزيد ملا تعـرى عـن   ، زيد قائم: أنك تقول مثالً بيانهو ،كذلكأيضا  ويذهب لدخول عامل كان ه
إن زيـدا  : )7(قلت مثالً فإذا أدخلت عليه عامالً، ألنه أول ما يدخل الكالم، العوامل بقي على الرفع

بقي  )8(ى عن العواملفيقوم ملّا تعر ،يقوم زيد: كذلك تقول، وذهب الرفع ،وظننت زيدا قائما ،قائم
ذهـب الرفـع    ،مـا  جازما والكالم فإذا أدخلت عليه ناصبا أ] أ/56[ألنه أول ما يدخل ، الرفع

  . لدخوهلما عليه
 يكتـب مررت برجل : أن الرافع له وقوعه موقع االسم مثل فذهب إىل -رمحه اهللا تعاىل-أما اإلمام و

إِنَّ ربـك لَـيحكُم   ﴿َ :فيكتب واقع موقع كاتب قال اهللا العظـيم ، مررت برجل كاتب: كما تقول
مهنيمل يرفع : بِأن يقال، على اإلمام )10(ال يلتزم الردو: قلت ،أي حلاكم )9(﴾ب م؟الفعل املاضيل  
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ألن   ؛يكتبو كاتبٍكما تقول مررت برجل ، مررت برجل كَتب: األمساء أيضا مثلألنه يقع موضع 

 املاضي مبين فـال يدخلـه  ، وإمنا استحقه املضارع بعد أن أعربو ،الرفع لقب من ألقاب اإلعراب
  .ألنه لقب من ألقاب اإلعراب، الرفع

عدد والسكنات وكات يف عدد احلر (ضارعته لألمساء م وإىل أن الرافع له ه )1(وذهب ثعلب
عدد احلـروف  والسكنات واملاضي ال يشبه االسم يف احلركات ، وضارِبو ،يضرِب: حنو ،احلروف

على مذهب من ذهب إىل  ألنه يقوي ما رددنا به قول الراد، حسن ووه، )2()ضارب و ،ضرب: حنو
  .به بهإن املشبه بالشيء ال يقوى قوة املش: ال يقال، و)3(أن الرافع له التعري

بوجودهـا يف حـاليت النصـب     ورد، إىل أن الرافع له حروف املضارعة )4(وذهب الكسائي
. ال جـزم وكان حبروف املضارعة مل يوجد معه نصـب   وألن الرفع ل، ومل يقم ،لن يقوم: اجلزم مثلو
فإذا  ،االستقبال حىت يتخلص ألحدمها بقرينهواحلال  أن املضارع حيتمل] أ/57[اعلم أنا قد أسلفنا و

، هذا الوقت، والساعة، واآلن: ظرف الزمان احلاضر مثل وتبني هذا فاعلم أن الذي خيلصه للحال ه
يف وكذلك ال النافية ، إن زيدا ليقوم: الالم يف خرب إن يف األكثر مثلو ،ما يف معىن ذلكوهذا احلني و

تقبال خبالف ا ختلص لالساألكثر أ، واآلن ال يرجى وحىت ه: مرض حىت ال يرجونه أي: األقل قالوا
ما يقوم  :لالستقبال كقولك ختلص )5( وقد ،ما النافية ختلص للحال يف األكثر، وتها يف ذلكلقلّ الم إنّ

نونا ولَما واجلوازم كلها إال لَم والنواصب كلها ، الذي خيلصه لالستقبالو، )6( أنت تريد غداو ،زيد
معنامها عند وسوف والسني وظرف الزمان املستقبل ، و األكثرال النافية يفواخلفيفة والتوكيد الثقيلة 

 ،أطول زمانا من التنفـيس  وه، و)8(سوف للتسويفوعند آخرين السني للتنفيس و، )7(قوم التنفيس
   .مل ينقطعوما مل يقع  وملستقبل هحد او، لوال التسويف لكثر العلم: قال بعض العرب
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فإذا دخل ، جازم كما أسلفناه وا مل يدخل عليه ناصب أواعلم أن الفعل املضارع مرفوع أبد م

       كذلك إذا أدخل عليـه جـازم   و ،كان منصوبا، )1(بدل منه وعطف على منصوب أ وناصب أ عليه
  . كان بدالً منه جزم وم أوعطف على جمز وأ

  ]نواصب الفعل املضارع  [
] أ/58[ ،حـىت و ،م اجلحـود وال ،لكـي و ،كيو ،إذاو ،لنو ،أن :هيوفالنواصب عشرة  ":قوله

  .)2("وأَو ،والواو ،اجلواب بالفاءو
              ن كوا هي الناصبة بنفسـها  به يتعيو ،هي كي دخلت عليها الم اجلر "لكيو": قوله: شرح

املؤلف أتى بلكـي  لكن كون ، -إن شاء اهللا تعاىل-يف كي تفصيل أذكره بعد هذا ، وهي املصدريةو
   .ذكرهاألن ذكر الالم أوىل من عدم ، س جبيدبدالً من الم كي لي

   :فإذا تبني هذا فاعلم أن النواصب على قسمني
   .قسم ناصب بنفسه-
   .قسم بإضمار أن بعدهاو-

خبالف اجلارة فإـا تنصـب بإضـمار أن     ،كي املصدريةو ،إذنو ،ولن ،أن: فالناصب بنفسه أربعة
  .ألن العمل قد استقر هلا يف باب اجلر، )3(بعدها

أن و أن ختـرج  أحب :مثال النصب ا، ومضمرةوفهي أم الباب لكوا تعمل ظاهرة  فأما أنْ
وأَن تصومواْ خيـر  ﴿ : قال عز وجلو، )4(﴾أَن تقُولَ نفْس يا حسرتى ﴿ : قال اهللا العظيم ،ومـتق

 لْمٍ، )5(﴾لَّكُما إذ ذاك، وتنصب بشرط أن ال يقع قبلها فعلُ عمثـال  ، وتكون خمففة من الثقيلة أل
إن كانت ، ويرون وه، وألا بعد فعل العلْمِ، )6(﴾أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًا ﴿: ذلك قوله تعاىل

وحِسبواْ ﴿ : النصب قال اهللا العظيموع ـالرف :واا ففيها الوجهانـأخواألفعال الواقعة قبلها ظننت 
رب توقع الناصـبة  ـألن الع، املخففةوالرفع الحتماهلا الناصبة وفقرئ بالنصب  )7(﴾ونَ فتنةٌ أَالَّ تكُ

  ] أ/59[بل ـفي املستقـناها نـمعوقًا ـب مطلـن فتنصـأما لو ،د حسبت وخلتـاملخففة بعو
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  . لن أبرح :قلت )1( ]جـ/35[دت فإذا أكّ ،ال أبرح: إال أا أكثر نفيا منها تقول، مثل ال يف النفي

  . )2(﴾فَلَن أَبرح اَألرض ﴿ : قال اهللا العظيم إخبارا عن كبري إخوة يوسف
اهلمزة ختفيفًا فالتقى ساكنان فحـذف   فحذفت ،أنْوإىل أا مركبة من ال  الكسائي ووذهب اخلليل 

ـ  وذهب اإلمام إىل أا بسيطة و ،األلف فبقي لن وأوهلما اللتقاء الساكنني وه واز تقـدمي  اسـتدل جب
، ألن أن من املوصوالت، كانت مركبة المتنع ذلكوفل، زيدا لن أضرب: معموهلا عليها حنو )3(معمول

البقـاء مـع   ، والتركيب فرع عنهوأن اإلفراد أصل مع  )4(املوصول ال يتقدم عليه شيء من صلتهو
دل على جـواز  ألن اخلليل أن يست، به حيسن الرد، واألصل أصل حىت يدل دليل على خالف ذلك

  . حيدث معه أمر مل يكن قبل التركيب )5(معمول معموهلا بأن التركيب  التركيب مع تقدم
إذن  :أزورك فتقول جميبا له علـى فعلـه  : يقول القائل، جزاءوأما إذن فهي حرف جواب و

ا ثالثة شروط، وإليك أحسن أن تكون مقدمة، وأن تدخل على فعل مستقبل، يشترط يف النصب ،
اإللغاء أكثر من العمل قال ، واألمرانفيها بعد حرف العطف ، ون ال يعتمد ما بعدها على ما قبلهاأو

إذًا ال يلبثون بالرفع مراعـاة  و: قرئ يف الشاذو ،)6(﴾ يالًلقَ الَّإِ كفَلْخ ونَثُبلْإذًا ال يو﴿  :اهللا العظيم
أما إن أريد بالفعل الذي تدخل ، وءنظرا إىل أن حرف العطف كال شيالنصب ، وحلرف العطف قبلها

حال  وألن أظنك إمنا ه ؛أزورك إذًا أظنك صديقا: عليه احلال فليس إال اإللغاء كقولك جميبا ملن قال
  . أزورك: قوله لك
على ما قبلها فليس أيضا إال اإللغاء لتوسطها بني أمرين أحدمها مفتقر أما إن اعتمد ما بعدها و

جوابـه  وبني القسم  وأ، فإنا إذًا أكرمك: كقولك، صاحب اخلربوبني اخلرب  مثل أن تتوسطإىل اآلخر 
فإذا كانت متوسـطة  ، إن يقم زيد إذًا يقوم عمرو: جوابه مثلوبني الشرط وأ، أكرمك اهللا إذاًو: مثل

  : )7(ما قبلها إىل ما بعدها مل متنع من العمل كقول الشاعريف الكالم ال يفتقر فيه 
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ح دداُرمارالَ ك يرتبِ عروضتنْذَإِ      ا ن دري قَويد ريِالع كْمروب   

أحدمها مفتقر إىل اآلخر لكـان  جاء يف الشعر ما ظاهره إعمال إِذَنْ مع كوا متوسطة بني شيئني  ولو
  : )1(ذلك على تأويلٍ كقوله

  ا ريـطأَ وك أَـلهإين إذَنْ أَ      ريا ـطم شـي فيهكنرـتت الَ
إمنا اخلرب حمـذوف  ، واألمر ليس كذلك، وبإذَنْ الواقعة بينهما  )2(إنه نصبه، هلك خرب إينأالظاهر أن 

بني وال جيوز الفصل بينها ، وأطرياوإذن أهلك أ :قوله )3(مث استأنف ، إين ال أقدر على ذلك: التقديرو
  .النافيةال و ،القسمو ،هي النداءو :معموهلا إال بأحد ثالثة أشياء

قال بعض ، كإذن ال أكرم :النفي، واهللا أكرمكوإذن  :القسم، وإذن يا زيد أكرمك: فالنداء كقولك
  : )4(الشعراء النحويني

   الًبقْتسا مهدعب الًـعف تقْسو     الًوأَ كــتتا أَذَإِ نْذَل إِـْماع] أ/61[
  وذَاحا أَذَإِ رعلْمـتنْا أَه فْتا بِِلَّإِ     الَصِأَح لْفـنِ وأَ اٍءدالَـبِ و  

افْوظَبِ لْصأَ رفجرورٍمب و ىلَع      أْرنِي اب صفورٍع ريسِئ النالَب  
  أَ نْإِوتـتك بـعد ـطْعأَ فأَفَ     الَوحسن الوجالَ نْأَ نيِه تعالَم  

  . محارك البيت ددراُ: قول الشاعريف ط املسلوفة من الشواهد النصب ا مع توفر الشرو
إذن " :يف احلـديث وقَـالُوا   )5(إن توفرت الشروط، وأن من العرب من ال ينصب احكى اإلمام و

                      عـن اخلليـل أنـه قـال هـي مركبـة        احلسن طاهر بن حممد وحكى أب، و)6("اهللارسول حيلف يا
  . )7(ة ختفيفًامن إذا وأن فحذفت اهلمز

  
  

                                                
  
  .80وسرح شواهد املغين ص 8/4154، ومتهيد القواعد 7/17البيت من الرجز وهو بال نسبة يف شرح املفصل البن يعيش   -1

  . أمرت: شطريا بعيدا، أهلك: اللغة
 .أعمل الشاعر إذن مع أا معترضة بني إن وخربها" إذن أهلك: "الشاهد فيه

 ).جـ(و) ب(وإن نصبه والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف   -2
  ).جـ(بداية الصفحة السادسة والثالثني من  -3
  .71يراجع الفتوح القيومية ص -4
  .3/16يراجع الكتاب  -5
 .2/276احلديث رواه أمحد يف مسنده  -6
 .     8/4153متهيد القواعد  يراجع -7
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  .)1( مع عدم الدليل األصلاحلق للبقاء مع  وهواإلمام عنه أا بسيطة  حكىو
   :وهي على قسمني، أما كي فمعناها السببيةو
   .هي الناصبة بنفسهاومصدرية -
   .اليت تنصب بإضمار أنهي ووجارة -
فإذا مل يدخل عليهـا   ،على مثلهألن حرف اجلر ال يدخل  ؛الالم تعني كوا مصدرية إذا دخلَ عليهاو

، ما ال جيوزو ،ما جيوز إظهار أن معه :الناصب بإضمار أن بعده على قسمنيو، الالم احتملت األمرين
إذا  ،وأَو ،والواو ،اجلواب بالفاء، والم اجلحودو ،كي اجلارةو ،حىت :وأن معه ه فالذي ال جيوز إظهار

    .إىل أن وأ ،أنكانت مبعىن إال 
إذا كان و (، سرت حىت أدخلَ املدينة: إذا كان للسري غاية مثلفتنصب الفعل بعدها فأما حىت 

ا غري موجب مل يالفعل منفيجز ومل يسر  ،ما سرت حىت أدخل املدينة: إال النصب مثل "حىت" فيما بعد
، ا لهسببوقبل حىت مؤديا ملا بعدها ]  أ/62 [كذلك إذا مل يكن الفعل الذي ، وبكر حىت يقصد عمرو

ألن  ؛وذهبت حىت يؤذن املؤذن ،)2(سرت حىت تطلع الشمس:  جيز فيما بعدها أيضا إال النصب مثلمل
إال أن تكون صاحب وقت فيكـون  وذهابك ليس بسبب لألذان ، سريك ليس سببا لطلوع الشمس

  .ذهابك سببا ألذان املؤذن فيجب الرفع
الم اجلحود فهي الالم اليت تأيت يف خـرب كـان   أما ، وأما كي اجلارة فقد أسلفنا الكالم فيهاو

                 : )3(قـال اهللا العظـيم   ،ليخـرج  ومل يكـن عمـر  و ،ما كان زيد ليـذهب : الكائنة بعد النفي مثل
 ﴿اُهللا ا كانَم لـذَير املؤمنني لَعا أَى منتم لَعيوقال تعاىل، ﴾ ه : ﴿ هـذِّبعيل ا كَانَ اللّهمو  أَنـتو م   

 يهِم4(﴾ف( ،اواْ كَآفَّةً  ﴿: وقال تعاىل أيضرنفيونَ لنمؤا كَانَ الْممو﴾)5(.  
   :أما الفاء فتنصب بشرطنيو

   . السببية: أحدمها
    :أن تكون جوابا ألحد مثانية أشياء: الثاينو

  .فأزوركأين بيتك : مثالهو ،االستفهام :أحدها
  .اضرب زيدا فيستقيم: همثالو ،األمر: الثاين

                                                
  .3/16الكتاب  -1
  ).ب( منبداية الصفحة الثالثني -2
 ).ب(وهي بداية الصفحة السابعة والثالثني من  .179: سورة آل عمران -3
  .33: سورة األنفال -4
  .122: سورة التوبة -5
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لَا تفْتـروا علَـى اللَّـه كَـذبا     ﴿ : قال اهللا العظيم، ال تضرب زيدا فيغضب: مثالهو ،النهي: الثالث

  .)1(﴾فَيسحتكُم بِعذَابٍ 
ما علَيك من حسـابِهِم مـن    ﴿: قال اهللا العظيم، مالك عندي شيء فأقضيك: مثالهو ،النفي: الرابع

ش مهدطْرٍء فَتين شهِم ملَيع ابِكسح نا ممٍء و2(﴾ي(.  
  .أال ترتلُ عندنا فتصيب خريا: مثالهو ،العرض: اخلامس
  .فنكرمك )3(هال ترتل عندنا: مثالهو ،التحضيض: السادس
  .اللهم ال تؤاخذنا بذنوبنا فنهلك، اللهم أرشدين فأتوب إليك: مثالهو ،الدعاء: السابع
  . ليت أخاك عندنا فنكرمه، وفق منهليت يل ماال فأن: مثالهو ،التمين: الثامن

  .)5(﴾أَسباب السماوات فَأَطَّلع    لَّعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب  ﴿: )4(قرأ عاصم ،الترجي: التاسع

 )6()ب اللنب مع أن تشر: أي( تشرب اللنب وال تأكل السمك : فمعناها اجلمع مثل وأما الواو
  .األجوبة املسلوفة الذكر] أ /63[ حيث تدخل الفاء من  تدخل، وجتمع بينهما: أي
  : )7(كقول الشاعر ،إال أنفتنصب الفعل بعدها بإضمار أن إذا أريد ا معىن  وأما أو

  ارعذَنوت فَمن وا أَكًلْم حاولُن      ا منإِ كنيع كبال ت هلَ لتقُفَ
              إذا مل يكـن معهـا  بعـد الم كـي   ، حذفها موضعانوينصب بإضمار أن جيوز إظهارها معه الذي و

        ليغفر لَك اللَّه ما تقَـدم مـن ذَنبِـك    ﴿ : قال اهللا العظيم، ألن تكرمينوجئت لتكرمين : ال كقولك
 رأَخا تم8(﴾و(.  

  
                                                

  .61: سورة طه -1
  .52: سورة األنعام -2
  ).جـ(عندنا ساقطة من  -3
، يراجـع ترمجـته يف غايـة  )هـ 127(تويف سنة عاصم بن أيب النجود موىل بين جذمية، وهو أحد القراء السبعة املشهو رين،  -4

  .1/346النهاية 
  .37-36: سورة غافر -5
  ).جـ(و) ب(ما بني القوسني ساقطة من  -6
  ، األزهيـة 128، ، والصـاحيب يف فقه اللغـة ص 3/47، والكتاب 66البيت من الطويل، وهو المرئ القيس يف ديوانه ص -7

  .4/212، وخزانة األدب 122ص 
 .نصب الشاعر منوت بإضمار أن" أو منوت : " شاهد فيهال
  .02: سورة الفتح -8
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  : )2(منه قول الشاعر، و)1(﴾ أَكُونَ أَولَ الْمسلمنيوأُمرت لأَنْ ﴿ : قال تعاىل
مستلنَْأل ونَـم شـوا غَـنـبيِ     ةًارض ـالصـفيه مِارِوم والغـاب  

 وأ، بني معموهلـا بـال  وقد حيل بينها ، وأما إذا كانت معها ال فليس إال اإلظهار إما لضعف الالمو
            : قـال اهللا العظـيم  ، مثال ذلك جئتك لئال تشـتمين ، و)3(شيخنا عمراناملثلني على ما قاله اللتقاء 

على االسم امللفوظ بـه  الثاين بعد حرف العطف املعطوف به الفعل ، و)4(﴾ لئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكتابِ﴿ 
  : )6(]أ/64[: قال الشاعر ،أن يغضبو )5( :إن شئت قلت، وضبغيويعجبين ضرب زيد : مثل

   وفــفُس الشـِبلَ نـم بـحأَ    ي ـِينر عـقَتو ةاَءـبس عـبلَلُ
وقولنا على االسم امللفوظ به أوىل من قول أيب موسى على املصدر امللفوظ ، )7()وأن تقر عيين : أي (
   :)9(قال الشاعر ،امسا غري مصدرواالسم أعم من أن يكون مصدرا أألن ، )8(به

رِ والَلَوالٌـج مامٍ نأً رِزـعةٌ ز    آلُو أَ وأَ )10( بيعٍسوُءسك لقَعا م  
إذ أجازوا إعماهلا مقدرة مستشهدين ، ال تضمر خالفًا ألهل الكوفةوأن  ما عدا ما ذكرناه تظهر فيهو

   :)11(بقول الشاعر
  

                                                
 .12: سورة الزمر -1
  .البيت مل أقف عليه فيما لدي من مصادر -2
     هو عمران بن موسى املشذايل، أبوموسى البجائي التلمساين، من كبار العلماء كبري االتساع يف الفقـه نشـأ ببجايـة وانتقـل                 -3

مقالة مفيدة يف اختاذ الركاب من خالص الفضة، يراجع نيل : هـ، من مؤلفاته 745إىل تلمسان فدرس ا احلديث الفقه، تويف سنة 
  .215االبتهاج ص

  .29: سورة احلديد -4
 ).جـ(بداية الصفحةالثامنة والثالثني من -5

وشـرح شـذور الـذهب    ، 1/273وسر صناعة اإلعراب  ،1/326البيت من الوافر، وهو مليسون بنت جبدل يف احملتسب  -6
  . 4/90، والدرر 8/503خزانة األدب و، 405ص

  .نصب الفعل بأن املضمرة بعد واواملعية" تقر: "الشاهد فيه
  ).جـ(و) ب(زيادة من  القوسنيمابني  -7
            .        هي كتاب يف النحو ممزوج باملنطق أليب موسى اجلزويل: املقدمة اجلزولية -8
، خزانـة  4/411، واملقاصد النحويـة  3/50، وشرح املفصل 3/49البيت من الطويل، وهو للحصني بن احلمام يف الكتاب  -9

  .4/78، والدرر 2/244، وشرح التصريح 3/324األدب 
  .نصب الفعل بأن املضمرة بعد أو" أو أسوءك: "الشاهد فيه

 ).ب(بداية الصفحة الواحدة والثالثني من  -10
، وشرح شـذور الـذهب   2/85، واملقتضب 3/99، ، والكتاب 32البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد يف ديوانه ص -11
   .1/119، وخزانة األدب 198ص

  .يبني الشاعر بأنه ليس خالدا وال بد أن يأتيه املوت يوما، فلذلك جيب أن يشهد احلروب: معىن البيت
  .لفعل بإضمار أننصب ا" أَحضر: "الشاهد فيه
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  ـدلَّخم نتأَ لْه اتاللذَ دهشأَ نْأَو    ى غَر الوحضي أَرِاجِالز ذاَهاَأي الَأَ
األصح ، و)2(الرواية بالرفع: البصريونقال ، و)1(على تقدير أن الرواية يف البيت بنصب أحضر: قالوا

  .ما ذهب إليه البصريون على القياس مع تعارض الروايتني
إن كال منها قـد  ، ال ينصب بنفسه من هذه احلروف، الدليل على إضمار أن بعدماو: فصل

احلرف و ،الواووالفاء : حروف العطف حنوو ،الالمو ،حىت: حنو تقر له العمل يف بابه كحروف اجلراس
فلما استقر لكل واحد منـها عمـل يف   ، ال يعمل عملني كما أنه ال يدخل على ما يدخل عليه ملعنيني

بعد الم كي كوم يظهرون أن ، وملضمر غريه ومنا هإ، وعلم أن النصب ليس له، باب غري هذا الباب
   .وتعني َألنْ دون غريها هلاحروف العطف املذكورة يف بعض األحوال تبني أن النصب ليس و

  ]جوازم الفعل املضارع  [
ال يف النـهي  و ،الدعاءوالم األمر و ،أملّاو ،أملو ،ملّاو ،مل ،وهي، اجلوازم مثانية عشرو ":قوله] أ/65[
  .)3("إذا يف الشعروكيفما وحيثما وأىن وأين و ،أيانو ،مىتو ،ماإذو ،مهماو ،منو ،ماو ،إن، والدعاءو

 :فاجلازم لفعل واحد، وجازم لفعلني، جازم لفعل واحد، اعلم أن اجلوازم على قسمني: شرح
  . الدعاءوال يف النهي و ،الدعاءو ،الم األمرو ،وملّا ،مل
، ماوهي مركبة من مل وبزمان احلال ملّا لنفي املاضي املتصل ، وعن زمان احلال لنفي املاضي املنقطع ملَفَ
ا يف النفي نظرية قـد يف  ملَفَ، ملا أدخلهاو: أي، ملّاوقاربت املدينة : لذلك جاز الوقف عليها كقولكو

  : )4(كقول الشاعروقد جيوز الوقف عليها ، اإلثبات
   دقَ نْأَـكَوا ـَنحالرِبِ زلْـملَّا ت     ناَكابرِ نَّأَ ريلُ غَـحرد التـفأَ

إليـه أشـار   ، والكالم معهما تقرير، واهلمزة لالستفهام )5(قد تدخل عليهما، وكأن قد زالتو :أي
             والـوا وقـد تـدخل الفـاء    ، وأملّا خيـرج عمـرو  ، وزيد )6(أمل يقم : كقولك، أملّاو، أملو: بقوله
    .أَولَماو ،مأولَ، وأفَلَماو ،أفَلَم: الـفيق، طفـزة للعـبني اهلمو بينهما

  
                                                

  .8/4259يراجع متهيد القواعد  -1
   .1/88يراجع اإلنصاف  -2
3- 5منت األجرومية ص غري مذكورة يف نسخة الشارح، يراجع أي.  
، وأمـايل ابـن احلاجـب    82، ورصف املباين ص1/42، واملقتضب 89البيت من الكامل وهو للنابغة الذبياين يف ديوانه ص -4
  .1/12وشرح األمشوين ، 160ص ، وقطر الندى1/455

  .قرب ارحتالنا لكن رحالنا بعد مل تزل: قرب، وكأن قد زالت وذهبت، ومعناه: أزف: اللغة
  .إذ حذف الفعل الواقع بعد قد لدليل" وكأن قد: "الشاهد فيه

  .تدخلهما) جـ(و) ب(يف  -5
  ).جـ(بداية الصفحة التاسعة والثالثني من -6
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هـي مـن األعلـى إىل    و ،ليقم زيدو لتقم: ا الفعل كقولكاملطلوب  وأما الم األمـر فـهي الالم
  .)1(﴾لينفق ذُو سعة من سعته ﴿ : قال اهللا العظيم األدىن،

لتغفر لنا يـا  : كقولك]  أ/66 [إال أا تفارقها يف كوا من األدىن على األعلى ، والم الدعاء مثلها
فإذا تبني هذا فـاعلم أن الم األمـر   ، ما تقدم ذكره ةاحلقيق، ومنهم يقول فيهما معا الم األمر، وربنا

، إىل خماطب وأ، من أن يكون مسندا إىل متكلمالفعل  والدعاء مع كوما داخلتني على الفعل ال خيلو
  . إىل غائب وأ

فإن بين للمفعول لزمتـه مطلقًـا   ، )2(للمفعول ولفاعل أالفعل من أن يبىن ل وفإذا كان كذلك فال خيل
  .ليقمو ،لتقمو ،لأَقُم: مثل )3(لغائب  وملخاطب أ وكان أملتكلم 

  .ليقمو ،ألقم: للغائب لزمته أيضا مثل وكان مسندا إىل املتكلم أوبين للفاعل  وإن
الفعل املأمور به من أن  وقها فال خيلإذا مل تلح، وفإن شئت أحلقت الالم، إىل املخاطبفإن كان مسندا 

، فإن كان متحركًا ترِك على حاله من التحريك، ساكنا ويكون ما بعد حرف املضارعة فيه متحركا أ
فيقال يف األمر من قام يقوم قُم ،ومن نام ينام نا، ومينظر إىل وله مهزة الوصل  )4(جلبت إن كان ساكن
اهلمزة فيقال يف األمر من ذهب  مكسورا كسرت ون كان مفتوحا أفإ، ما قبل اآلخر أعين آخر الفعل

وألن ما قبل اآلخر مفتوح، يذهب اذهب ،ألن ما قبل اآلخر مكسـور ، من ضرب يضرب اضرب ،
من مكث ميكث ، وفيقال يف األمر من قتل يقتل اُقتلْ، إذا كان ما قبل اآلخر مضموما ضمت اهلمزةو
فـاعلم ذلـك   ، كله مضموميف ذلك ]  أ/67 [ألن ما قبل اآلخر ؛رجخمن خرج خيرج اُ، وكُثْماُ

  . -شاء اهللا تعاىل-تصب إن 
           : قال اهللا تعاىل ،ال تقم: ل كقولكـوب ا ترك الفعـاملطلفهي ، الدعاءوأما ال اليت للنهي و

ذْنا إِن نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا والَ تحملْ الَ تؤاخ ﴿: وقال عز وجل ،)5(﴾لَا تفْتروا علَى اللَّه كَذبا   ﴿
  .ال يقوم زيد: ال تكون إال جازمة خبالف النافية فإا ال تعمل شيئًا مثلو ،)6(﴾علَينا إِصرا 

  
  

                                                
  .07: سورة الطالق -1
  . إىل الفاعل أوإىل املفعول) جـ(و) ب(يف  -2
  .)ب(بداية الصفحة الثانية والثالثني من  -3
  .فتجلب) جـ(يف  -4
  .61: طه.سورة -5
   .286: سورة -6
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  ]فصل يف اجلازم لفعلني  [
، )1(ويهما عند سـيب إذو ،فاحلرف إن باتفاق، اسمو ،حرف :اجلازم لفعلني على قسمني: فصل

 ،فغري الظرف من، غري ظرفو ،ظرف :االسم على قسمني، ويقم عمرو إن يقم زيد: مثل قولك نْفإِ
 أصـنع  تصـنع  ما، ومعه )2(أقم من يقم: مثال ذلك، وكيفما عند أهل الكوفةو ،أيو ،مهماو ،ماو

  : )3(قال الشاعر، معك أجلس مهما جتلس، ومعك
   مِلَعت اسِـى على النفَخاهلا تخ ولَو     ةليقَن خم ئٍامرِ عند نكُا تمهموَ

، كيفما كما أتى ا املؤلـف : قد تلحقها ما فيقال، ومعك أصنع تصنع كيف، وهكرمين أُهم يكرميوأ
   :الظرف على قسمنيو
  .ظرف زمان -1
   .ظرف مكانو -2

مثال ، وجيازى ا إال يف الشعر الوإذا وأي حني وأيان ، و)4(إذما عند غري سيبويهوفظرف الزمان مىت 
  : )5(قال الشاعر، مىت تقم أقم معك: ذلك

مأْىت تته شعوـت وِءـإىل ض ه ارِن    نارٍـخي جتد ر عموقند ـها خريد  
  : )6(منه قول اآلخرو

مأْىت تـتنلْمبنا يف ديارنـا ت ا ـم    ـح جتدا جـطبوالً زا تأجاـنارج   
  
  

                                                
  .1/432يراجع الكتاب  -1
  ).جـ(بداية الصفحة األربعني من  -2
، ومهـع  37، وشرح قطـر النـدى ص  612جلىن الداين ص، وا32البيت من الطويل، وهو لزهري بن أيب سلمى يف ديوانه ص -3

  .4/184، والدرر 2/35اهلوامع 
  .مهما تكن عند إنسان من صفات خفية، وإن ظنها ختفى على الناس فإا ستعلم: معىن البيت
  .ظرفية شرطية" مهما تكن: "الشاهد فيه

  .1/133يراجع شرح اجلمل البن عصفور  -4
، واألغـاين  467، وجمـالس تعلـب ص  3/86، والكتاب 51الطويل، للحطيئة يف ديوانه صوهو من ) ب(البيت ساقط من  -5
  .3/74، وخزانة األدب 2/168

  .جزم الفعل ألنه واقع يف جواب الشرط" جتد: "الشاهد فيه
ة يف ، وبـال نسـب  9/90، وخزانة األدب 6/69، والدرر 7/53البيت من الطويل، وهو لعبيد اهللا بن احلر يف شرح املفصل  -6

  .2/63، واملقتضب 3/86الكتاب 
  .حزم الفعل ألنه واقع يف جواب الشرط" جتد حطبا: "الشاهد فيه
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  : )1(ما خترج أخرج معك قال الشاعرإذو] أ/68[
  سلـْنّ اأَمذا اطْإِ يكلَقًا عح     هلَ لْقُفَ ولِعلى الرس تيتا أَمذْإِ

ا مل يأت اجلزاء ا إال يف الشعر قـال  إذ، ومعك اركب أي حني تركب، ومعك أذهب أيان تذهبو
  : )2(الشاعر

  بِ ارِـضنا فَـَإىل أَعدائن اناَخطَ    ا هلُصو انَكَا سيافنأَ ترصذا قَإِ
معـك   أكـن  أىن تكـن ، ومعكأجلس  أين جتلس: مثال ذلكو ،حيثماو ،أىنو ،أين :وظرف املكان

  : )3(الشاعر منه قولو ،معك أذهب حيثما تذهبو
  راجِش كلجمركَبيها حتت رِ الَك    ا  رجِتشا تهتأْى تنأَ تأصبحفَ

  ]وجوب عمل اجلازم لفعلني يف فصل  [
فيجب  ،بني الثاينوه بين اجلازم لفعلني إن دخل على مضارعني وجب العمل ما مل  تحلَّ: فصل

 إن يقم زيد فيقـوم ، وإن يقم زيد يقم عمرو، وإن يقم زيد يقم عمرو، وإن تقم أقم معك: مثل الرفع
إن قام زيد قام : مل يصنع اجلازم شيئًا مثلو )4(يف موضع جزمإن دخل على ماضي اللفظ كانا ، وعمرو
  .مضارعو إن دخل على ماضٍ، وعمرو

مل يأت ذلك يف فصيح الكالم بل ، وكان املاضي يف موضع جزم، وفإن تقدم املضارع وجب احلمل فيه
  : )5(منه قول الشاعروجاء يف الشعر 

  
                                                

، 9/29، وخزانة االدب 4/97، وشرح املفصل 3/57، والكتاب 72البيت من الكامل وهو لعباس بن مرداس يف ديوانه ص -1
  .60، ورصف املباين ص2/47وبال نسبة يف املقتضب 

  .جزم الفعل ألنه واقع يف جواب الشرط" فقلْ: "الشاهد فيه
، 7/47، وشرح املفصل 327، والشعر والشعراء ص3/61، والكتاب 88البيت من الطويل لقيس بن اخلطيم يف ديوانه ص -2

  .7/25وخزانة األدب 
  .جزم الفعل عطفًا على موضع كان اليت يف حمل جزم جواب إذا" فنضارب: "الشاهد فيه

، وخزانـة األدب  4/110، وشـرح املفصـل   3/58، والكتاب 220ويل، وهو للبيد بن ربيعة يف ديوانه صالبيت من الط -3
  .2/48، وبال نسبة يف املقتضب 7/91

  .املضطرب: تشتجر إذا اختلف القوم، الشاجر: اللغة
  .جزم الفعل ألنه جواب شرط أىن" تشتجر ا: "الشاهد فيه

 ).ب( بداية الصفحة الثالثة والثالثني من -4

  ، وبال نسبة 9/76، وخزانة األدب 4/427، واملقاصد النحوية 52البيت من اخلفيف، وهو أليب زبيد الطائي يف ديوانه ص -5
  .105، رصف املباين ص2/59يف املقتضب 
  .جاء فعل الشرط مضارعا، وجوابه ماضيا" من يكدين كنت: "الشاهد فيه
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من ـكَيدئ كنتـم ين بسينه     ا بجكالشحلق نيـيالورِو هد  
، عمـرو  إن قام زيد يقم: مثل ،اجلزمو ،الرفع :از فيه الوجهانجاملضارع  )1(رتأخوإن تقدم املاضي و
  : )3(وعلى الرفع قول الشاعر، عمرو يقوم] أ/69[: )2(إن شئت قلتو

نْإِو ـَي لٌـخلي أتاهوم مسئلة             قولُي ومايل  ال غائبرِال حم   
  .شاهده رفع يقولُو

  ] باب مرفوعات األمساء [
املفعول و ،هي الفاعل، واملرفوعات سبعة ،باب مرفوعات األمساء ":-رمحه اهللا تعاىل-الشيخ )4(:قال

، التـابع للمرفـوع  ، وأخوااوخرب إن ، وأخوااو اسم كان، واملبتدأ مع خربه، والذي مل يسم فاعله
  .)5("البدلو ،التوكيدو ،فالعطو ،النعت :أربعة أشياء وهو

األمساء بقلب مـن  فيها املعرب من  اعلم أن املراد ذا الباب ذكر األماكن اليت يوجد: شرح
بعد ذلك جيعل لكل واحد منـها  ، وحصر تلك األماكن على اجلملةو ،هي الرفع، وألقاب اإلعراب

، قام زيد: األمساء هي الفاعل مثل فإذا تبني هذا فاعلم أن املرفوعات من، يبني فيه أحكامهوبابا خيصه 
ارتفاعه لقيامه مقام الفاعـل  ، وضرب زيد: املفعول الذي مل يسم فاعله مثل، ووارتفاعه مبا أسند إليه

به يرتفع ، وزيد قائم: معنوي ال لفظي أعين االبتداء مثل وهو ،رتفاعه باالبتداءااملبتدأ و، ولنيابته عنه
   .لى الصفة املسلوفةع )6(املبتدأ يف مذهب البصريني

يف ] أ/70[االبتـداء   والرافع للخرب ه ألن، وليس بصحيح )7(وذهب الكوفيون إىل أنه يرتفع باخلرب
األصح ما ذهب إليـه  ، ووال يصح أن يكون عامالً معموالً يف حالة واحدة من جهة واحدة، مذهبهم

اسـم  ، واملعمول ألن العامل سابق على، أن يتقدم عليهكان العامل فيه اخلرب لَلَزِم وألنه ل، البصريون
  .)8(﴾ وكَانَ اللّه غَفُورا رحيما ﴿: قال اهللا العظيم ،ارتفاعه بكانوكان زيد قائما : أخواا مثلوكان 

  
  

                                                
 ).جـ(و) ب(ناه من ما أثبت وتأخذ وهو خطأ والصواب) أ(يف  -1
  ).جـ(و) ب(قلت ساقطة من  -2
      .                5/82، والدرر 108، مجهرة للغة ص 2/70، واملقتضب 103البيت من البسيط، وهو لزهري يف ديوانه ص   -3
 . )جـ(بداية الصفحة الواحدة و األربعني من   -4

  . رفع الفعل على نية التقدمي" يقول: "الشاهد فيه
 .5منت األجرومية ص -5
  .364-1/363، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور 2/625يراجع اإلنصاف  -6
  .2/625يراجع اإلنصاف  -7
  .96: سورة النساء -8
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،  )1(باالبتداء يف مذهب الكوفينيوارتفاعه بإنّ يف مذهب البصريني وزيد قائم : أخواا مثلوخرب إنّ و
: نعت املرفوع مثل، ولذلك أتى ما بعده، وأخوااوكذلك إنّ ، ونواسخ االبتداءمن أخواا وكان و

جـاء زيـد   : املؤكد للمرفوع مثل، وعمرووجاء زيد : وع مثلعلى املرف املعطوف، وقام زيد العاقل
  . جاء زيد أخوك: البدل من املرفوع مثل، ونفسه

ال رجـلُ  ، وما زيد قائما: يس مثلال املشبهتني بلومن املرفوعات اسم ما  )2(ونقص املصنف
ونقص أيضا من ذلـك  ، يف ما )3(الختصاصه بلغة غري بين متيم، ولشذوذه يف الذلك ، وأفضل منك

  .-إن شاء اهللا تعاىل-سيأيت الكالم على كل مرفوع منها يف بابه و خرب ال املشبهة بإنَّ
  ] باب الفاعل [

، االسم املرفوع املذكور قبله فعله والفاعل ه] جـ/42[باب الفاعل : -رمحه اهللا تعاىل- قال الشيخ
، قـام الزيـدان  ، ويقوم زيدو ]أ/71[،قام زيد: قولك وفالظاهر حن، مضمروعلى قسمني ظاهر ووه
  .)4(يقوم أخوكوقام أخوك و] ب/34[يقوم الزيدون ، وقام الزيدون، ويقوم الزيدانو

   .أسند إليهاعلم أنا قد أسلفنا أن الفاعل إمنا ارتفع مبا : شرح
  : )5(إال فقد جاء منصوبا يف مثل قول الشاعر، وسعة الكالم االسم املرفوع يعين يفوالفاعل ه: قوله

  ر ـآم هجوس بلغت ونجرانَ أَ     تغلَب دجونَ قَِمثلُ القَنافذ هدا
  .ال يقاسوهذا قليل حيفظ ، وهي فاعلةوفنصب سوءات 

، )6(تـأخري الفعـل  وحترز من مذهب الكوفيني الذين جييزون تقدمي الفاعل ، ه فعلهاملذكور قبل:  قوله
  .صحيح لدفع أدلتهم اليت جاءوا اليس بوزيد فاعل بقام ، زيد قام: فيقولون يف حنو

  
  

                                                
  .2/625يراجع اإلنصاف  -1
  .املؤلف رمحه اهللا تعاىل) جـ(و) ب(يف  -2
  .3/1190يراجع متهيد القواعد  -3
وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الرجـال، ويقـوم   : " 6ويف املطبوع من منت االجرومية ص  ،هكذا ورد يف النسخ الثالث -4

وقام  ،وتقوم اهلنود ،وتقوم اهلندات، وقامت اهلنود ،وتقوم اهلندان، وقامت اهلندات ،وتقوم هند، وقام اهلندان ،الرجال، وقامت هند
 ".ذلك ويقوم غالمي وما أشبه ،ويقوم أخوك، وقام غالمي ،أخوك

، ومهع اهلـو امـع   1/176، وشرح األمشوين 390، ورصف املباين ص178البيت من البسيط، وهو لألحظل يف ديوانه ص -5
1/165.  

  . هداجون من اهلدج وهو مشي فيه ضعف: اللغة
  .نصب مع أنه فاعل" السوءات: "الشاهد فيه

  .1/160، وشرح اجلمل البن عصفور 4/128يراجع املقتضب  -6
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أَنْ وذلك إنّ ، وليس باسم إال أنه يف تأويلوفاعال  )1(فاسد من جهة أنه خيرج عنه ما يكون هذا احلدو
أغاضين ما صنعت ، وعمرا سرين أن ضرب زيد، وأنك قائمأعجبين : صدرية يأيت يف مثل قولكما املو

الفاعل كاسم ، ليس فعالوخيرج عنه ما يسند إىل الفاعل ، وقيامكو ،ضرب زيد عمراو ،صنعك: أي
   .ما كان مثلهوومررت برجل ذاهب أخوه ، زيد قائم أبوه: قولك: يف مثل

ما جرى  وأ] أ/72[يف تقديره أسند إليه فعل  وما ه وكل اسم أ )2(الفاعل: يقال الصحيح أن احلدو
إنّ ومـا  ولكنه ملا كان اسم الفاعل جيري جمرى الفعل ، فَاعلَوفَعلَ أ ةعلى طريق عليه )3(مقدما ،جمراه

   .بتدئيف تأويل االسم تسامح املؤلف يف ذلك مع تقريبه على امل )4(أنْ مع تدخل إليهو
ـ  ،ألن املفعول منصـوب  ؛بني املفعولوللفرق بينه  )5(الفاعل إمنا رفعلم أن اعو كـان   وول

إمنا اخـتص الفاعـل   و، ارتفع املفعول لكان ذلك ومنصوبا ألدى ذلك إىل االلتباس بينهما كما أنه ل
أن  مرتبتهوإمنا قلنا أول من حيث أن الفعل البد له من فاعل و فأعطي األول لألول، بالرفع ألنه أول

وقـد يتـأخر    )6(األصل وهوأول بالنسبة إىل تقدميه على املفعول  وفه، يأيت بعده املفعولويلي الفعل 
   .تفصيل يطول الكالم فيه فيذهب الغرضيف ذلك و ،عنه

ويدل على ذلك كوم سكنوا ، فإذا تبني أن الفاعل مرتبته أن يلي الفعل فاعلم أنه كاجلزء منه
كوم أيضا فصلوا بضمريه بني الفعـل  و ،قمناو، )7(قعدتو ،قمت: يف مثلآخر الفعل املاضي معه 

  .ما كان مثلهو ،الزيدون يقومون، والزيدان يقومان: النون اليت أعرب ا املضارع يف مثلو
ضـربنت  و ،ضـربتم و ،ضربتماو ،ضربتو ،ضربتو ،ضربناو ،ضربت: قولك واملضمر حنو ":قوله

  .)8("ضربنو ،ضربواو ،ضرباو ،ضربتو ،ضربو
فالتاء يف ، مضمرااثنا عشر  وهوضمري الرفع املتصل  وهذا النوع الذي أتى به ه: شرح

    ضربت " تاء"و، ه غريهـمعوري املتكلم ـمن ضربنا ضم "نا"و] أ/73[ضربت ضمري املتكلم 
  ة ـده ضمري املؤنثـربت الذي بعـرد املذكر، ويف ضـب املفـمري املخاطـلثاين مفتوحة وهي ضا

  

                                                
  ما كان) جـ( يف -1
  ).جـ(و) ب(الفاعل زيادة من  -2
  مقدم) جـ(قدم ويف ) ب(يف  -3
  عليه) جـ(و) ب(يف  -4
  .ارتفع) جـ(يف  -5
  ).جـ(بداية الصفحة الثالثة واألربعني من  -6
   ).جـ(قعدت زيادة من  -7
 .6منت األجرومية ص -8
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للجمع  )1(ضربتم ضمري، ومؤنثني ومذكرين كانا أ، ضربتما ضمري لالثننيو ،هي مكسورةواملخاطبة 
يف ، واملفرد الغائـب املـذكر   يف ضرب ضمري، وللجمع املؤنثات املخاطبات ضربنت ضمري، واملذكر

  .ليست ضمرياو )2(التاء عالمة لتأنيث الفاعل، وضربت ضمري املؤنثة املفردة الغائبة
ضربوا ضمري جلمع املـذكر  ، وتلحق العالمة للتأنيث فيقال ضربتا، وضربا ضمري الغائبني املذكرينو

فتحصل من هذا أن ضمائر الرفع املتصلة على ثالثة ، ضربن ضمري جلمع املؤنثات الغائبات، والغائب
 ،مضـربت و ،ضربتماو ،ضربتو ،ضربت :منها للمخاطب، وضربناو ،ضربت :منها للمتكلم، أقسام

                         هذه الضمائر كلها تكـون ، وضربنو ،ضربواو ،ضرباو ،ضربتو ،ضرب :منها للغائب، وضربنتو
   .ما تبني لك وعلى حن )3(يف موضع رفع على الفاعلية

  ] باب املفعول الذي مل يسم فاعله [
الذي مل يـذكر   االسم املرفوع ووهباب املفعول الذي مل يسم فاعله  ":-اهللا تعاىل رمحه-قال الشيخ 

ا ضم أوله ، معه فاعلها ، وكسر ما قبل آخرهوفإن كان الفعل ماضيفتح ما وضم أوله إن كان مضارع
، ويضـرب زيـد  ، ضرِب زيد: قولك وحن وفالظاهر ه، مضمروظاهر  :على قسمني وه، وقبل آخره

 ،ضـرِبت و ،ضرِبتو] أ/74[ ،ضرِبناو ،رِبتض: قولك واملضمر حنو ويكرم عمرو، ،أُكْرِم عمروو
   .)4("ضرِبنو ،ضرِبواو ،ضرِباو ،ضربتو ،ضرِبو ،ضرِبتنو ،ضرِبتمو ،ضرِبتماو

فاعله على أتى بعده بباب املفعول الذي مل يسم ، من باب الفاعل -رمحه اهللا تعاىل-ملّا فرغ : رحش   
   .باب املرفوعات ويف الربنامج الذي ه ولالترتيب األ

، يسم فاعله )5( ملإىل املفعول الذي  يعود "ووه"الضمري يف قوله ، "االسم املرفوع وهو" :يف احلد قوله
   .ضرِب موسىو ،ضرِب زيد: مثل تقديرا ويريد لفظًا أ ،"املرفوع" :قولهو

مفعول ": )6(قال ابن احلاحب ،قام مقام الفاعلبذلك ارتفع لكونه و "الذي مل يذكر معه فاعله": قوله
 مسفاعله  وفاعله هما مل ي فذ7("مقامه وأقيم هوكل مفعول ح( .  
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فتح ما قبل وإن كان مضارعا ضم أوله ، وكسر ما قبل آخرهوفإن كان الفعل ماضيا ضم أوله " :قوله
  ."آخره

 وأ ،مخاسـيا وأ ،رباعيـا وأ ،من أن يكون ثالثيـا  واعلم أن الفعل املبين ملا مل يسم فاعله ال خيل   
كسر ما و أوله فإن كان ماضيا ضم، مضارعا ومن أن يكون ماضيا أ ون كان ثالثيا فال خيلإف، سداسيا

فتح ما قبل آخره و سكن ثانيةوإن كان مضارعا ضم أوله ، وقتل عمروو ،ضرِب زيد: آخره مثلل بق
اسم و ،قاتلو ،ضارب: الثالثي فاعل مثل )1(اسم الفاعل من الفعلو، يضرب عمروو ،يقتل زيد: مثل

، باهلمزة] أ/75[من أن يكون رباعيا  وإن كان الفعل رباعيا فال خيل، ومقتولواملفعول منه مضروب 
تقـول فيـه إذا بنيتـه     ،قرطسو ،دحرج: تكون حروفه كلها أصلية مثاله، ورباعيا بغري اهلمزة وأ

: تقـول يف املسـتقبل منـه   ، وتكسر ثالثهوتسكن ثانِيه ، وفتضم أوله، رطسقُو ،دحرِج: للمفعول
رِجحدو ،يسطقَرلٌ مثل  واسم الفاعل، تفتح رابعهوتسكن ثالثه ، وتفتح ثانيهوفتضم أوله ، يلفَعمنه م
رِجحدو ،مسطقَرلَلٌ بفتح، ومفَعالالم مثل اسم املفعول م :جرحدقَو ،ممطَسر.   

 ،أكـرم : كسر ثالثـه مثـل  وسكن ثانيه وإن كان رباعيا باهلمزة فإن كان ماضيا ضم أوله و
ألن الربـاعي  ، فعل يف الثالثي )2(فتح ثالثه مثلماوسكن ثانيه ، وإن كان مستقبالً ضم أوله، وأعطىو

ن مبنيـا للفاعـل   فتحذف مهزته سواء كا ،يعطيو ،يكرِم: مثل )3(باهلمزة حتذف مهزته يف املستقبل
اهلمزة لئال جتتمع مع مهزة املتكلم مثـل   )4(ويعطي يؤعطي فتحذف، رم يؤكْرِمأصل يك، وللمفعولوأ

يو ،أُأَكْرِمطل بكسر العني اسم الفاعل ، وأُأَعلٌومن هذا مفعفْعؤـلٌ   ، وأصله مفْعاسم املفعول منـه م
  .أصله مؤفْعلٌوبفتح العني 

اسم ، وكسر رابعهوضم ثالثه وسكن ثانيه ون كان ماضيا ضم أوله إاسيا فإن كان الفعل مخو
: اسم املفعول منه على مثال مفتعل بفتح العـني مثالـه  ، والفاعل منه على مثال مفتعل بكسر العني

تقـول يف  و ،انطُلقو ،واقْتدر ،اكْتِسب: منه تقول يف املاضي، )5(] أ/76[انطلق و ،اقتدرو ،اكتسب
   .)6(طَلَق بهينو ،يقْتدرو ،يكْتسب: املستقبل

  ه ـرابع سكنوضم ثالثه و ،هـسكن ثانيوكان ماضيا ضم أوله  فإن إن كان الفعل سداسياو
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  : وكسر خامسه، وإن كان مستقبالً ضم أوله وسكن ثانيه وفتح ثالثه وسكن رابعه وفتح خامسه مثاله
اسم الفاعل من هذا مسـتخرِج  و ،يستخرج :يف املضارع، وخرِجاست :يف املاضي منهاستخرج تقول 

  . واسم املفعول منه مستخرج بفتح الراء، بكسر الراء
إذا بنوه  :فللعرب فيه ثالث لغات ،وصاد ،باع: ثاين الفعل املاضي ألفًا مثلاعلم أنه إذا كان و
واألصل ، الضمة إشارة إىل األصل وام الكسرة حنالثانية بإمش، وصيدوبِيع اللغات  )1(إحدى، للمفعول

  . هي أقلهاوصود والثالثة بوع ، وغَيِض املاءوقيل و: )2(هشاموبالثانية قرأ الكسائي ، وصيِدوع بيِ
، يعود على املفعول الذي مل يسم فاعله وهوالضمري يف قوله  ،"مضمروعلى قسمني ظاهر  ووه": قوله
الفاء مـن قولـه    ،"يكرم عمروو وأُكرم عمر، ويضرب زيدوولك ضرب زيد ق وفالظاهر حن": قوله

ملّا قسم املفعول و ،كذا وإن أردت معرفة الظاهر فالظاهر حن: التقدير، وحمذوفشرط فالظاهر جواب 
فـأتى  ، فَكَأَنَّ سائالً سأله عن مثال كل واحـد منـهما  ] أ/77[ ،إىل مضمروإىل قسمني إىل ظاهر 

  .مثالني أيضا من املستقبل كذلك، ومن الرباعيواملاضي الثالثي من  )3(مبثالني
   .إىل آخره"ضربناوقولك ضربت  واملضمر حنو": قوله

كلها تقـع يف  ، بالفعل هي اليت أسلفنا ذكرها يف الباب الذي قبل هذااعلم أن ضمائر الرفع املتصلة 
  .كرتأا مفعول ملا مل يسم فاعله كاألمثلة اليت ذموضع رفع على 

  ]باب املبتدإ واخلرب [
، االسم املرفوع العاري عـن العوامـل   واملبتدأ ه اخلرب،وباب املبتدإ  ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 

  .)4("الزيدون قائمون، والزيدان قائمان، وزيد قائم: قولك واالسم املرفوع املسند إليه حن وهاخلرب و
اخلرب وأتى بباب املبتدإ ، فعول الذي مل يسم فاعلهمن باب امل -رمحه اهللا تعاىل-ملا فرغ : شرح

   .على الترتيب املتقدم يف الربنامج
  . األمر ليس كذلكوحرفًا  وأ حترز من أن يتوهم أن املبتدأ يكون فعالً، "االسم واملبتدأ ه:"قوله
  منا استحقوإ ،ذاهبموسى : يف مثل )5(تقديرا وأ، مـزيد قائ: ظًا يف مثلـد لفـيري، "املرفوع:"قوله
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نعـين  ، ومل يسم فاعلـه  الذي )1(املفعولو ،الفاعل و ،املبتدأ :العمدة ثالثة، والرفع ألنه عمدة املبتدأ
2(بعدمه خيتلّوالكالم بوجوده  بقويل عمدة أن كل واحد من هذه الثالثة املذكورة يصح( .  

، أخواـا وظننت ، وأخوااوإنّ ، وأخوااومن كان ] أ/78[احترازا ، "العاري عن العوامل": قوله
 واملبتدأ ه: ألنه قال، فاسد ألنه غري جامع هذا احلد، وألا تدخل على املبتدإ فتخرجه عن كونه مبتدأً

ما يدخالن عليـه يف  وألما ، ما املصدريتانوفخرج عن ذلك أن ، يف تقديره وما ه ومل يقل أواالسم 
، )3(﴾وأَن تصومواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمـونَ  ﴿ : يمقال اهللا العظ يكونان مبتدأين،وتأويل االسم 

فخرج  ،مساعك: أي )4(تسمع باملعيدي خري من أن تراه: عن العرب حكيو صيامكم خري لكم،: أي
فخرج منه حبسـبك   مل يقل غري الزائدة،والعاري عن العوامل : ألنه قال، من احملدود وما ه من احلد
العامل  واالبتداء ألنه ه وه، واللفظية ليخرج العامل املعنوي: كونه مل يقل، و)5()حسبك: أي(درهم 

  .)6(يف املبتدإ على ما ذهب إليه البصريون
نيـةً   ويف تقديره جعلته أول الكالم لفظًا أ وما ه واملبتدأ كل اسم أ: الصحيح أن تقول احلدو

احلـروف  وفَمعىن كل اسم حترز من األفعـال  ، معرى عن العوامل اللفظية غري الزائدة لتخرب به عنه
تسمع باملُعيدي خـري  ، وأن تصوموا خري لكمو: ما املصدريات مثلو أنْوإنَّ  )7(يف تقديره والذي هو

معرى عـن العوامـل   ، يف داره زيد: مثل نية وأ، زيد قائم: جعلته أول الكالم لفظًا مثل، من أن تراه
ـ واالبتداء ألن العامل يف املبتدإ ،  اللفظيةحترز من غري، اللفظية غري الزائدة ال ] أ/79[معنـوي   وه

ألا ، وما احلجازية، أخوااوظننت ، وأخوااوإن ، وأخوااوالعوامل اللفظية حترز من كان ، ولفظي
الزائدة ألا ال تغـري حكـم   إمنا استثنيت العوامل اللفظية و ،لذا مسيت نواسخوتنسخ حكم االبتداء 

  : )8(منه قول الشاعرو ،حسبك: حبسبك درهم أي: مثل االبتداء
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   رـضم ينِـغَ مفيهِ كـنأَبِ    وا معلَي نْأَ  مِوـيف القَ كـبِسحبِ
 يرفع كـل واحـد  ": املبتدأ عامل يف اخلرب خالفًا للكوفيني الذين يقولون، واالبتداء عامل يف املبتدإو

  . عامالً معموال يف حالة واحدة من جهة واحدةاالسم ال يكون ، و )1("منهما صاحبه
مث قد يكون نكـرة  ، معرفة ليكون يف اإلخبار عنه فائدة اعلم أن األصل يف املبتدإ أن يكونو

  : بشروط منها
   : عظـيم قال اهللا ال،  من كافرريرجل مسلم خ ،من أمحق ريخ رجل عاقل: أن يكون موصوفًا مثل -1
﴿ ريخ نمؤم دبلَعو   رِكشن مأرجل يف الـدار أم امـرأة؟  : تتقدمه مهزة االستفهام مثل وأ، )2(﴾م 
  . ما أحد خري منك: يتقدمه حرف نفي مثلوأ

ما ، وما أَهر ذَا نابٍ إال شر: أي ،وشيء جاء بك، شر أهر ذا ناب: يكون فيه معىن احلصر مثل وأ -2
  .جاء بك إال شيٌء

  .عندك عمروو ،يف الدار رجل: جمرورا بشرط أن يتقدما عليه مثل وأ يكون خربه ظرفًا وأ -3
  .سالم على املرسلني: مثل )3( يكون فيه معىن الدعاء وأ -4
رجـل   :قولك وإن كان من كالم آخر حنومعتمد عليه ] أ/80[كأنهويكون جوابا لالستفهام  وأ -5

  .من يف الدار: ملن قال
فإذا وجد يف ، دينار خري من درهم، ومثرة خري من جرادة: قوهلم يكون فيه معىن التفضيل مثل وأ -6

  .النكرة شرط من هذه الشروط ابتدئ ا
وهذا احلد لـيس  ، الضمري يف قوله إليه يعود على املبتدإ ،"االسم املرفوع املسند إليه واخلرب هو": قوله
زيـد  : مثليكون مجلة ، وزيد قائم: خرب املبتدإ قد يكون امسا واحدا مرفوعا كما ذكر مثلألن ، جبيد

إال أنه  يف احلد ومل يذكر هوزيد يف الدار : يكون جمرورا مثل، وزيد عندك: مثليكون ظرفًا ، وضربك
ـ : الصحيح أن تقول احلدو ،أكثر ما يكون كذلك: كأنه يقولويكون امسا مرفوعا  اجلـزء   واخلرب ه
   .املستفاد من اجلملة

اخلرب من  وهذه كلها أمثلة املبتدإ أ، "الزيدون قائمونو ،الزيدان قائمانو ،مزيد قائ :قولك وحن:"قوله
، إىل أن الرافع له املبتدأذهب فمنهم من ،  الرافع للخرب مذاهبيف للنحويني، واجلمعوالتثنية واإلفراد 

  .)4(والرافع للمبتدإ االبتداء كما أسلفناه
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املفهوم من كـالم   ووه، )1(موسى وبإليه ذهب أوداء للمبتدإ االبتوإىل أن الرافع له  منهم من ذهبو
  .)2(اإلمام

ألنـه ال  ، أضـعفها  وهو )3(مذهب املربد وهو املبتدأ معاوومنهم من ذهب إىل أن الرافع له االبتداء 
  . عامالن على معمول واحد]  أ/81 [جيتمع 

 ،حنـن و ،أنـا هي وا عشر املضمر اثن، وفالظاهر ما تقدم ذكره، مضمرواهر ظ: املبتدأ قسمانو":هقول
وأنت، حنن قائمون و ،أنا قائم: قولك حنو ،وهن ،وهم ،ومها ،وهي ،ووه ،وأننت ،وأنتم ،وأنتما ،وأنت

  .)4("ما أشبه ذلكو
كالكالم فيها يف باب مـا مل يسـم    "فالظاهر ما تقدم ذكره": الكالم يف الفاء يف قوله: شرح

 ،زيـد قـائم  : هي قوله، واألمثلة الثالثة اليت مثّل ا أوالذكره إىل  )5(ما تقدم: أشار بقوله، وفاعله
  .وما أشبه ذلك ،الزيدون قائمونو ،الزيدان قائمانو

هذه الضمائر اليت ذكرها يف هذا الباب هي بقية ضمائر ، إىل آخر الفصل "املضمر اثنا عشرو": قوله
قد مضى الكالم علـى  ونا عشر فاملتصلة منها اث، منفصلةوعلى قسمني متصلة ضمائر الرفع ، والرفع

، هي املذكورة يف هذا البابوهي اثنا عشر أيضا وومنفصلة   يسم فاعله،ذلك يف باب املفعول الذي مل
، اخلمسة بعدها للمخاطب، وفاالثنان األوالن للمتكلم غائب،، وخماطب، ومتكلم: هي ثالثة أقسامو
   .اخلمسة البواقي للغائبو

، )6(حنن قائمونو ،أنا قمت: حنو يف هذا الباب تكون مبتدأةلضمائر املذكورة فإذا تبني هذا فاعلم أن ا
   .] أ/82 [ )7(أخواي أنتماو ،أخوك أنا: تكون أخبارا حنوو

اخلرب يكونـان  واملبتدأ و: ه أن يقولولكن حقّ، غري جيد فإذا تبني هذا فكونه خيصصها مبجيئها مبتدأة
  .ئر ليس هذا حمله لئال يذهب الغرضالكالم يف هذه الضما، ومضمرينوظاهرين 

  ة ـزيد قائم وغري املفرد أربع: قولك رد حنوـمفرد، فاملف )8(رد وغريـمف: واخلرب قسمان ":قوله
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  زيد يف الدار وزيد عندك وزيد قام: واملبتدأ مع خربه حنو ،والفعل مع فاعله ،والظرف ،ارور :أشياء
  .)1("أبوه وزيد جاريته ذاهبة

فإذا تبني هذا فاعلم أن الكـالم  ، األول الذي حد به اخلرب أوال يبطل احلدالفصل هذا : شرح
  . ما أسلفناهوفاملضمر على حن: يف قولهو ،فالظاهر: فاملفرد كالكالم فيها يف قوله: يف الفاء يف قوله

، ظـرف ، ولةومج، مفرد: خرب املبتدإ على أربعة أقساموكما ذكر وه ،"غري املفرد أربعة أشياءو": قوله
   .زيد قائم: فاملفرد مرفوع كاملبتدإ إمثاله،وجمرور

خرب ومن مبتدإ  )2(إما، وزيد قام أبوه: فاعل كما ذكر مثلوهي إما من فعل واجلملة تبقى على حاهلا و
   .زيد جاريته ذاهبة: فيكونان خربا لألول مثل

، مستقر وكائن عندك أ: أي، عندك وعمرو ،زيد يف الدار: ارور متعلقان مبحذوف مثلوالظرف و
   .)3(مقتدرا واملبتدإ إما ظاهرا أ على]  أ/83 [اخلرب يف األكثر من ضمري يعود وال بد يف 

  : )4(منه قول الشاعرووأخوك عامل عاقل ، زيد وجهه حسن منري: قد يتعدد خرب املبتدإ مثلو
  ي تـمش فـيصظ مـمقي    تي ـذا بـمن يك ذَا بت فه

ألن اجلملة أعم مـن أن  ، اجلملةو: مل يقلو ،املبتدأ مع خربهوالفعل مع فاعله و )5( :إمنا قال املؤلفو
     املبتـدأ مـع   و: يكون فعل ذلك من جهة أنـه قـال   وأ، ءإمسية تقريبا على املبتدي وتكون فعلية أ

فـاعالً  وفعـال   يكون وأ ذهبت،زيد جاريته : أعم من أن يكون خرب املبتدإ الثاين مفردا مثل )6(خربه
  ، )8(ةـامسي وهني أـدير أن تكون اجلملة ذات الوجـمجلة على تقو: قال وول ،)7(زيد قام أبوه: مثل

  ومجلة املبتدإ الثاين ال يقال: زيد قائم، فكأنه يوهم كونه يقول: واالمسية عنده ما كانت من امسني مثل
  

                                                
  .، اجلار ساقطة من نسخة الشارح"إخل..اجلار وارور، والظرف: وغري املفرد أربعة أشياء:" 7ورد يف منت األجرومية املطبوع ص -1
  .أو) جـ(و) ب(يف  -2
  .تقديرا) جـ(يف  -3
           ، وبـال نسـبة يف التـذليل    11/101، ومعجـم األدبـاء   189لبيت من الرجز، وهو لرؤبـة يف ملحقـات ديوانـه ص   ا -4

  .3/1031، ومتهيد القواعد 4/88والتكميل 
  .يصلح لالستعمال وقت القيظ: كساء غليظ، مقيظ: البت: اللغة

  .الشاعر ميدح كساًء له: معىن البيت
  .تعدد اخلرب ملبتدأ واحد" يت مقيظ مصيف مش: " الشاهد فيه

  ).جـ(بداية الصفحة التاسعة واألربعني من  -5
 ).جـ(و) ب(مع خرب والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -6
   ).ب(زيد جاريته ذهبت والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -7
  ).جـ(و) ب(أوامسية ساقطة من  -8
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  .-اهللا أعلمو-هذا تلمح بعيد ، ويف موضع اخلربإمنا يقال فيه مع خربه مجلة ، ومبتدأ: فيه
  ] باب العوامل الداخلة على املبتدإ واخلرب [

كـان  ، هي ثالثة أشـياء ، واخلربوباب العوامل الداخلة على املبتدإ  ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
  .)1("أخواتهاوظننت و ،أخواتهاوإن و ،أخواتهاو

، أتى بعدمها بالعوامل الداخلـة عليهمـا  ، اخلربومن املبتدإ  -رمحه اهللا تعاىل-ملا فرغ : شرح
، ألا تدخل على املبتدإ فتنسخ عنه حكم االبتـداء ]  أ/84 [، تسمى هذه الثالثة نواسخ االبتداءو

   .تصري هي العاملة فيه، وعمل االبتداء فيه: أي
  .يقال فيه خربهاورب تنصب اخل، ويقال فيه امسهاوأخواا فإا ترفع املبتدأ وكان فأما 

أما ظننت و، يقال خربهاوترفع اخلرب و ،يقال فيه امسهاوأخواتها فهي بالعكس تنصب املبتدأ وأما إنّ و
  .-اهللا تعاىل إن شاء -يقال فيهما مفعوالً ظننت على حسب ما يتبني وأخواتها فإا تنصبهما معا و

  ]كان وأخواا  [
 ،أضـحى و ،وأصبح ،أمسىو ،كان :هي، وتنصب اخلربوترفع االسم أخواا فإا وفأما كان  ":قوله
 كـانَ : حنـو ، وما تصرف منها ،ومابرح ،ومافتئ ،وماانفك ،ومازال ،وليس ،وصار ،وبات ،وظل

  .)3("شاحصا ووليس عمر، كان زيد قائما: تقول، وأصبح )2( ويصبح أصبحو ،وكن ويكونُ
اخلرب على الصـفة املتقدمـة   والداخلة على املبتدإ  أخواتها من العواملواعلم أن كان : شرح

  .حروفوأفعال  :اخلرب على ضربنيوالعوامل الداخلة على املبتدإ ، واملسلوفة
 )5(وال اليت للتربئـة  ،أخوااواحلروف إن ، و)4() أخوااوظننت  (، وأخوااوفأما األفعال فهي كان 

، ألا عوامل لفظيـة ، اخلربواخلرب فتغري املبتدأ وبتدإ ومجيع هذه العوامل داخلة على امل، وما احلجازية
      . اللفظي يوجد حيث )6(ال يصح قيام العامل املعنوي، واالبتداء ومعنوي وه]  أ/85 [عامل املبتدإ و

   كأيب القاسـم الزجـاجي   )7(أخواتها التسمية باحلروفوواعلم أن من النحويني من يطلق على كان 
  ة ـما ذاك إال لكوا نقصت عن درج، و)8(تنصب اخلربوف اليت ترفع االسم باب احلرو: حيث قال
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 ن سـقوط ـوسقوط احلدث يتضم، األفعال من جهة أن األفعال إذا سقطت يسقط بسقوطها احلدث
كـان  : بيان ذلك أنك تقولو لسقوطها الزمان فقط، أخواا إذا سقطت إمنا يسقطووكان ، الزمان

كان منه فيما مضـى مـن   أن ذلك القيام ، وهذا الكالم إسناد القيام إىل زيد فاملفهوم من، زيد قائما
ومل يسـقط  ، كان القيـام موجـودا  وأسقطت كان بقي اإلسناد وزيد قائم : مثالًفإذا قلت ، الزمان

ألا أيضا ال مصدر هلا ، ونقصت عن درجة األفعال ذا االعتبارفهي قد ، بسقوطها إال الزمان فقط
باعتبار ما يوجد يف كالم املتقدمني  )2(يكون سماها حروفًا وأ، ال تقول كان زيد منطلقًا كونا )1(ألنك

قد يطلـق عنـدهم   ، والفعلويطلق عندهم على قسيم االسم ، واحلرف يطلق بإزاء الكلمةأن  )3(من
زيـدا  هي تريد ، وكتبت هذا احلرف: العرب تقولوقالوا ، يطلق على حروف اهلجاءوبإزاء احلركة 

   .أحد حروف املعجم وقام أ وأ، )4(مثالً
  . "تنصب اخلربوأخواا فإا ترفع االسم وفأما كان " :قوله

ألا مشبهة باألفعال املتعدية إىل مفعول واحد ، نصبت اخلربوأخواا إمنا رفعت االسم واعلم أن كان 
املتعدية أفعـال  ، وأخواا أفعالوان ك واحد أنّ املتعدية إىل معمولبني األفعال وووجه الشبه بينهما 

، خـرب كـان  ، قولُهم يف االسم املنصوب بعد اسم كـان ، ويطلب امسني )5(كل واحد من القسمنيو
ـ  خرب اسم كان فيكـون   وأ ،خرب عن املبتدإ ومرادهم بذلك اخلربالذي نصبته كان وه ذف علـى ح

  .فمضا
 ،غـدا : ووه، يف معناها وغىن ا عما هاستوذكر صار ، "ماداموأمسى إىل قوله و ،هي كانو": قوله

، شحذَ شفرته حىت قعدت كأـا حربـة  : يف قوهلم )6(وزاد بعضهم آل وقعد ،وعاد ،آضو ،راحو
: وعليه أخذ قوله تعاىل، )7(الزخمشري قاس عليهو ،على هذا املثالالنحويون فسروا قَعد مبعىن صار و

   .)8(﴾فَتقْعد ملُوما محسورا ﴿ 
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ما صارت وال أعلم أحـدا مـن   : أي] جـ /51[ ما جاءت حاجتك : جاء مبعىن صار يف قوهلمو
  . النحويني قاس عليه

  ]فصل يف شروط عمل أخوات كان  [
 ،وظل]  ب/41 [)1( ،باتو ،هي كانول بال شرط يعماعلم أن هذه األفعال منها ما : فصل

ـ ، وشبهه وط تقدم نفي أمنها ما يعمل بشر، ووليس ،أمسىو ،وصار ،أصبحو ،أضحىو  ،زال :وه
  ]  أ/87 [:)2(فمن النفي قول الشاعر ،انفكو ،برحو ،فتئو

  وع نلٍّ قَـة بِقـي عفَّذ لُّـكُ    زازِ ـاعتوا غنى ك ذَفَـني سيلَ
منـه قـول   ، و)3(﴾قَالُواْ تاهللا تفْتأُ تذْكُر يوسف ﴿ : قال اهللا العظيم، وقد يغنِي معىن النفي عن لفظه

  : )4(الشاعر
تـفَنك تسـميِيـ عا حبِ       ـم ـتـهالك حتـكُـى تونه  

  : )5(منه قول اآلخرو
أَوـبرح ام دـاهللا قَ امبِ      يـموحـمد اهللا مطَنـلـجِقًا ما ري  

احلذف بدون القسـم كـالبيتني    قد شذّ، والقسم كاآلية الكرميةفي معها قياسا إال مع وال حيذف الن
  : )6(يشبه النفي مثل قول الشاعروالذي ،  املتقدمني

 احِ مشِّرصوال تذَ لْزاكاملَ رنِفَ      وتسـيـانه لٌالَـض ـبِمني   
  ]فصل يف تقدمي وتأخري اخلرب  [

            لم أنـه قـد   مث اع، اعلم أن األصل يف هذا الباب تأخري اخلرب كما ذكر يف باب املبتدإ: فصل
  .قد يتقدم على الفعل جوازا كاملفعول وقد جيب تقدميه، واالسموال يتأخر فيتوسط بني الفعل 

                                                
  ).جـ(بداية الصفحة الواحدة واخلمسني من  -1
 ،2/73واملقاصـد النحويـة   ، 230، وتلخيص الشـواهد ص 1/109البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة يف وشرح األمشوين  -2

  . 2/43الدرر ، 1/185وشرح التصريح 
  .إن صاحب العفة دائما يكون قانعا ولوبالقليل: معىن البيت
  .املسبوقة بالنفي وهو ليس" ينفك"أعمل الشاعر " ليس ينفك: "الشاهد فيه

  .85: سورة يوسف -3
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  .البيت مل أقف عليه فيما لدي من املصادر -5
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 ،وبات شاخصا عمـر و ،كان قائما زيد: وذلك مثل قولك، أما التوسط فجائز يف مجيع أفعال الباب

 )1(﴾حقـا علَينـا نصـر الْمـؤمنِني      وكَانَ﴿ : قال اهللا العظيمذلك جائز،  ر كلأصبح مقيما بكو
  : )2(وأنشدوا

لَةَ النها  اسِـسلي جنعوعنم ه    لَويس ساًءو عالم وجولٌـه  
  : وضع تقدميه على قسمني منها، هي يف جواز تقدمي اخلرب عليهاو
   .ما ميتنع تقدمي اخلرب عليه-
  . منها ما جيوزو-
وما ذاك إال ألن ما مع الفعل بتأويـل  ، )3(ما دام باتفاق وتنع تقدمي اخلرب عليه هفالذي مي]  أ/88 [

  . ما كان من الصلة فال يتقدم على املوصول بوجه، واملصدر فهي موصولة
وما ، )5(اختيار ابن مالك ووه، )4(منعه األخفشوعلى تقدمي خربها  وفأجاز أب، أما ليس فيها خالفو

  . متإن شئت قدواألصل  وهورت ر إن شئت أخذلك فأنت فيه باخلياعدا 
ما أشبه ذلك وكيف كان عمرو؟ وأين كان زيد؟ : جيب تقدمي اخلرب إن كان فيه معىن االستفهام مثلو
  .)6()إمنا وجب تقدمي اخلرب هنا من جهة أن االستفهام له صدر الكالمو(

إال أن  ،ا هلذه األفعالأن يكون خربا للمبتدإ فإنه يكون خرب واعلم أن كل شيء يصح: فصل
كان زيد هـل  : أن تقول زيد هل ضربته؟ ال يصح: استفهاما فال يكون خربا هلا مثال ذلك )7(يكون

، كان زيد اضرِبه: ال يصح أن تقول ،زيد اضرِبه: مثال ذلكو ،ضربته؟ وكذلك األمر ال خيرب عنها به
ما اشترط يف خرب املبتدإ يشترط مجيع ، وتكون خربية إال أنوال تكون اجلملة خربا عن هذه احلروف 

فكـذلك  ، ما خيلفه ومن ضمري أفكما أن اجلملة إذا وقعت يف خرب املبتدإ فيها ، يف خرب هذه احلروف
  . اخلرب فنسخت حكمها لفظًا ال معىن وعلى املبتدإ أ ألا داخلة، هذه احلروف
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         مـىت جـاء بغـري قـد     ، وا فأكثر ما يكون مقرونا بقدفاعلم أن خرب كان فعالً ماضي، فإذا تبني هذا

  .ال حيسن كان زيد قام، وكان زيد قد قام: فتقول، على تقديرها وفه]  أ/89 [
ن أل، لتقدمي الشـرط  ومنا هقَد إ فذْحفَ، )1(﴾إِن كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ  ﴿: فأما قوله تعاىل

فكَانَ ، فاعلم أن كل خرب رفعه املبتدأ )2(فإذا تبني هذا، -اهللا اعلمو-د الشرط واقع يف املعىن على قَ
بل يكون يف موضع خربها كما كان ذلك مـع  ، كل خرب مل يؤثر فيه املبتدأ فكان ال تؤثر فيه، وتنصبه
إذا وقعا خربين لكان ، وال يظهر، وارور إذا وقعا خربين للمبتدإ يتعلقان مبحذوفو الظرف، واملبتدإ

  . كانا مفعويل ظننتوأ ،الوكذلك إذا كانا خربين عن ما ، ووأخواا كانا كذلك
 وأ، حالني لذي حـال  وأ، خربين لذي خرب )3(ارور مهما كاناوذلك أنّ الظرف وحاصل األمر يف 

  . ال يظهروصفتني ملوصوف فإما أبدا يتعلقان مبحذوف  وأ، صلتني ملوصول
، ذكـر  كما وه ،)4(")أصبحو ،يصبحو ،أصبحو( ،وكن ،يكونُو ،انَك: ما تصرف منها حنوو": قوله

  .اسم فاعل فإنه يعمل عمل املاضيومصدر وأمر وكل ما تصرف من هذه األفعال من مضارع و
  ] إن وأخواتها [

 ،أنّو ،إنّ: هـي وترفع اخلـرب  وأخواتها فإا تنصب االسم وأما إن و ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
]  أ/90 [، ماأشبه ذلـك وليت عمرا شاخص ، وإن زيدا قائم: تقول ،لعلو ،ليتو ،ولكن ،كأنّو

  .)5("التوقعولعل للترجي ، وليت للتمينو ،لالستدراك لكن، وللتشبيه وكأنّ، للتوكيد أنّو ومعىن إنّ
 حكمها عكس فإذا تبني هذا فاعلم أنّ، قد أسلفنا أن هذه احلروف من نواسخ االبتداء: شرح

ترفع اخلرب وهذه تنصب االسم و ،أخوااوأعين كان ، تنصب اخلربوترفع االسم  )6(ألا، حكْمِ كان
بني إمنا فعلوا ذلك فرقًا و ،)7(")ترفع اخلربوأما إن وأخواتها فإا تنصب االسم و": وإليه أشار بقوله(

  السبب املوجب لتقدمي  إىل أن )8(ذهب بعض املتأخرين، وما أسلفناه وعمل كان على حنوعملها 
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تقـدمي املنصـوب علـى    ، واحلروف فرعا  )1( املنصوب على املرفوع يف هذا الباب كون عمل هذه

إمنا قيل يف عملها فرع من جهة أن حق احلرف إذا اختص وقُدم ليعلم أن عملَها فرع، فاملرفوع فرع 
روف ملا شبهت بالفعل املتعدي أخرجـت  هذه احل، واخلفض وباالسم فحقه أن يعمل عمالً واحدا وه

  . فرعا العمل ا صاروعن ذلك األصل 
، هلـا  )2(فذهب البصريون إىل أن خربها مرفوع، اعلم أن علمها يف اخلرب باختالف ال باتفاقو

ألن عمل العامل املعنوي ال يبقى مع ، هذا ليس بصحيح، و)3(ذهب الكوفيون إىل أنه مرفوع باملبتدإو
لكـن  ، اخلرب معا باالبتـداء ومن رفع املبتدإ ]  أ/91 [إليه البصريون فظي على ما ذهب وجود الل

، لفظيوإمنا ه، وليس العامل فيه معنويا على مذهبنا: مذهب الكوفيني أن اخلرب مرفوع باملبتدإ فيقولون
فيؤدي ذلك ، دأ هناال مبتواملبتدأ وذلك أنكم تقولون أن الرافع للخرب إمنا هو: فَيرد عليهم بأن يقال

  . الصحيح ما ذهب إليه البصريون ملا أسلفنا ذكره، واألصل عدم التقدير، وإىل أن يكون املبتدأ مقدرا
  . كما ذكر وه، "لعلو ،ليتو ،لكنو ،كانو ،أنّو ،إنّ :هيو": قوله

ألا على ثالثـة أحـرف    ؛واعلم أن وجه تشبيهها بالفعل املتعدي يف كوا على عدد حروفه
   .مبنية على الفتح كاألفعالألا ، وأكثرف

             )4(كـذلك معـىن   و ،ألن معىن قولـك إنّ أكـدت   ؛هوكما ذكر، "للتوكيد أنّو معىن إنّو": قوله
إال أن النـاس  ، ذكر أنّ لغات غري ماويف إنّ  ليس، ومن مث قيل شبيهة باألفعال ألا يف معناها، وأنّ

كتايب املسـمى بالوصـلة إىل    )5(وقد كنت ذكرت يف شرح ،هما الفرعأي، واختلفوا يف أيهما األصل
ــعلة ــة الش ــل   أين )6(معرف ــي األص ــا ه ــر أيهم ــويني ذك ــن النح ــدا م ــر أح                ، ال أذك

             أن املواضـع   املكسـورة فرعهـا مـن جهـة    ، ولكن الذي يظهر يل إنَّ أنَّ املفتوحة هي األصـل 
          ، ال أرجـع عنـه  هـي بـين   ومفتوحـة  ]  أ/92 [ما عداها هي فيه ، ومقيدة فيها إنّ اليت تكسر

        مـا   عكْـس  -رمحـه اهللا تعـاىل   -إن كنت بعد ذلك كشفت على أن مذهب اإلمـام سـيبويه   و
   اختالفواملعىن  التفاق حـأيضا صحي ووه، وحةـورة أصل املفتـأنّ إنَّ املكس وـهو ،إليه ذهبت
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   .)1(احلكم الختالف اللفظ لتغريها بالفتح

ليس فيها لغـة  و ،ذاشبيه : أي ،كأن هذا هذا :ألن معىن قولك ؛كما ذكر وكأن للتشبيه هو: قوله
   .)3(من مث صار معناها التشبيهوإمنا أويت بالكاف للتشبيه و ،أصلها أَنَّ، و)2(سوى ما ذكر

كصيغة وقد ختفف فتكون ، معه بين )4(ون معىن التوكيدكوكما ذكر  وه ،"لكن لالستدراكو": قوله
فيكـون  ، النفيوكوا يتقدمها اإلجياب ، وبأن ما بعد املخففة من هذه مجلة )5(يفرق بينهما، والعاطفة

غـري  ، وقـائم  وما قام زيد لكن عمر، ومل يقم وقام زيد لكن عمر: ما بعدها مضادا ملا قبلها كقولك
، هـي العاطفـة  و وما قام زيد لكن عمر: والبد من النفي قبلها مثل، ها إال املفرداملخففة ال يقع بعد

  . املخففة حرف ابتداءو
فيها لغة ثانيـة  و ،ليت زيدا قائم متنيت قيامه :ألن معىن قولك ؛كما ذكر وه ،"ليت للتمينو": قوله

   .اللنيواملد  ألما معا من حروف، بإبدال الياء واوا )6(هي لَوتو
: الترجي كقولـك ]  أ/93 [يف احملبوبات  معىن لعلّ، وكما ذكر وه ،"التوقعوللترجي  لعلّو": قوله
، زيدا يضربين إن دخلت الدار لعلّ: كقولكيف احملذورات  معناها التوقع ، واهللا يغفر يل إن تبت لعلّ

علّ حبذف الـالم  ، و)8(أكثرها، وهي أشهرهاو )7(هي لعلّوفيها لغات كثرية ذكر اإلمام منها أربعة و
  : )9(منه قول الشاعرو ،األوىل من لعلّ

لَّ النوعارِوى يف الد يجـمع بينان    ولْه جيمالس يفَعان ويحك يف غ مد  
  غريه لَأَنَّ و ،التمين يتعلق باملمكن، وباملمكن )10(أن الترجي ال يتعلق إالالتمين والفرق بني الترجي و
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  : )1(امرئ القيسكقول 

ـعوجا  حيلِاملَ لِلَى الطَلَا عنألن    نبك الدكَ يارمكَا بذَامِ  ى ابنح  
وما يشعركُم  ﴿: قال اهللا العظيم ك،لعلّ: يقال أن حكى اإلمام ايت السوق أَنك تشترى سويقًا أيو

. وهـي أشـهر اللغـات    )3(وهذه األربعة حكاها اإلمام، هالعلّ: أي )2(﴾ أَنها إِذَا جاءت الَ يؤمنونَ
إبدال الثانية نونا هذا إذا دعي أن ولَعن بإثبات الالم األوىل و ،حكي عن غريه عن بإبدال الالم نوناو

ـ وأن أصل وضعها يف هذه اللغـات بـالنون   قد يقال ، وفيقال أبدلت النون منها، األصل الالم  وه
  .األظهر
إثباـا يف  ويف األوىل  إسقاط الـالم و )4(لَغن املعجمة فيهماوالربيع لغتني غَن بن أيب  احلسن ووزاد أب
عن بعضـهم   حكيو ،النونوالعني املهملة ووزاد لعنِ بكسر الالم  )6(ا ابن الفخارمهوحكا، )5(الثانية
  . هي أقل اللغاتو ،النونوالغني املعجمة والالم األوىل ]  أ/94 [بالراء املهملة بدال من  )7(رغن

  : )8(عليوأنشد أب، ولَأنَّو ،وعلَّ ،هي لعلّواملشاهري األربعة املتقدمة و
  .........................                 أغد لعن يف الرهان نرسله

  ]فصل يف خرب إنّ وأخواا  [
اليت ال حتتمـل  واعلم أن ما كان خربا للمبتدإ فإنه يكون خربا هلذه احلروف إال اجلمل : فصل

  .الصدق والكذب، وأمساء االستفهام وكم اخلربية
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  ]فصل يف خرب إنّ  [

ذلك إذا كان اخلرب امسا ، واملكسورة انفردت بدخول الالم يف خربها "إنّ"واعلم أنّ  )1(:فصل
بِئْس وعم غري متصرف كنِفعالً ماضيا  وأ ،ن زيدا ليقومإ: فعالً مضارعا حنو وأ، إن زيدا لقائم )2(:حنو

إنّ زيـدا لفـي   : جمرورا مثل وظرفًا أ وأ، إن بكرا لبِئس اخلالو ،إن زيدا لنعم الفىت: يف مثل قولك
تأخر قد تدخل هذه الالم على االسم إذا ، ومجلة امسية إن زيدا لقائم أبوه وأ ،إن بكرا لعندك، والدار

          : فأما قـراءة مـن قـرأ   ، حة فال سبيل إىل الالم فيهاأما أنَّ املفتو، وإن يف الدار لزيدا: عن اخلرب مثل
لضـعفها  ، وفقراءة ضعيفة شـاذة  ،بفتح اهلمزة مع الالم يف خرب أنّ )2(﴾نهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام أَإِلَّا ﴿ 
 )4(﴾ئذ لَّخـبِري  ومـم يـإِنَّ ربهم بِهِ ﴿: الالم ملّا فتح اهلمزة يف قوله تعاىل )3(قلتها حذف احلجاجو

  . قد وقع يف أعظم من اللحن، وحلن: فحذف الالم لئال يقال، ومل يرجع إىل كسرها
  ]فصل يف معمول إنّ وأخواا  [

وال أن يتقـدم  ، واعلم أنه ال جيوز أن يتقدم شيء من معموالت هذه احلروف عليهـا : فصل
فال جيـوز أن  ، جمرورا لتوسع العرب فيهما وشيء من أخبارها على أمسائها إال أن يكون اخلرب ظرفًا أ

    جيـوز إن  ، وال إن قائم زيـدا ، وال قائم إن زيدا، وزيدا إن قائم، إن زيدا قائم: تقول مثالً يف قولك
         أخبارهـا  وإمنا منعوا أن يتقدم شـيء مـن معموالـا عليهـا     وإن أمامك بكرا،  ويف الدار زيدا أ

  .-اهللا أعلمو-غري متصرفة يف نفسها منعوها التصرف يف غريها ]أ /95[ ة أاعلى أمسائها من جه
  ]فصل يف حذف اسم إنّ وأخواا  [

ذلك بشـرط أن  ، وواعلم أنه جيوز حذف أمساء هذه احلروف يف الفصيح من الكالم: فصل
  : )5(على ذلك قول الشاعرويدل عليه دليل 

  رِافاملش ـميظع يجِنز نكولَ     يتـابرقَ تفْرعضبِيا  نتكُ ولَفَ
  كان االسم ضمري  أما إن، ودلّ عليه الضمري يف كنت جاز حذفهفلما  ،ولكنك زجني: والتقدير

                                                
 ).جـ(ة اخلامسة واخلمسني من بداية الصفح -1
 ).ب(بداية الصفحة الرابعة واألربعني من  -2

  .597، يراجع إعراب القرآن ص20: سورة الفرقان -2
احلجاج قائد وخطيب عريب، توىل مكة واملدينة والطائف والعراق وأسس مدينة واسط، اعتىن شؤون اإلصالح النقدي وشـؤون   -3

      .1/123بة، كان شديدا يف احلكم حىت وصف بالسفاح والسفاك، يراجع وفيات األعيان الري اشتهر بالبالغة يف اخلطا
 .11: سورة العاديات  -4
، وبال نسبة يف جمـالس  10/444، وخزانة األدب 2/136، والكتاب 481البيت من الطويل، وهو للفرزدق يف ديوانه ص -5

  .590، اجلىن الداين ص3/129، واملنصف 1/127ثعلب 
  .، إذ حذف اسم لكن وأبقى اخلرب لداللة الكالم على االسم"ولكن زجني: "اهد فيهالش
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  : )1(الشأن فال يسوغ حذفه إال يف ضرورة الشعر قال الشاعرواألمر 

   اَءـبظوا آذرـا جهـيف قـلْي      ا ومي ةَيسنِالكَ لُـدخي نم نَّإِ
جيوز حذف أخبار هذه احلروف إذا كان ما يدل كذلك أيضا ، وإنه من يدخل الكنيسة يوما: التقدير

  : )2(] أ/96 [عليها كما يف قول الشاعر 
أَ الَخن حين قُا مرشٍي فَتوالُض      لَعارِاالكَ نَأَ وأَ اسِى النم نهالَش  

فحذف تفضلوا لداللة األول ، أن األكارم شال تفضلوا وأ: لتقديراووخربها حمذوف ، فاألكارم اسم
  : )3(األعشى وهويف قول الشاعر  )4(أكثر ما يوجد ذلك إذا كان االسم نكرة كماو: قالوا، عليه

إنَّ مإنَّوالً ـح ـمرتالًـح       نَّإِو ضرِ ما ميويف السا مـالًه   
  .مرحتالن لنا إو إن لنا حمالً: تقديرا الكالم

  ]فصل يف ما الكافة  [
، إمنا زيد قـائم : مثل، مل جيز أن تعمل شيئًااعلم أنه إذا حلقت هذه احلروف ما الكافة و: فصل

  .منا يقوم زيدإ: ألنك تقول، نه إذا ذاك يزول كوا خمتصة باألمساءأل
لبقائها على االختصاص موضع السماع  وهوالعمل كثري ، واإللغاءوالعمل : أما ليت ففيها الوجهانو

  : )5(قول النابغة، وليتما يقوم زيد: ألنه ال يقال ؛من دخول ما
  

                                                
وليس يف ديوانه، وبال نسبة رصف املبـاين ص   2/179، والدرر 1/457البيت من اخلفيف، وهو لألحظل يف خزانة األدب  -1

  .1/136، ومهع اهلو امع 3/115، وشرح املفصل 119
 .سم إن وهو ضمري الشأن ضرورةحذف ا" إن من يدخل: "الشاهد فيه

، ومتهيـد القواعـد   1/104، وشرح املفصل 2/374، واخلصائص 4/131البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف املقتضب  -2
  .4/385، وخزانة األدب 3/1311

 .حذف خرب إن لداللة ما قبله عليه" أو أن األكارم: "الشاهد فيه
   ).جـ(بداية الصفحة السادسة واخلمسني من  -4
هـ لـه ديـوان    7األعشى هو ميمون بن قيس، جاهلي وأدرك اإلسالم يف آخر عمره لقب باألعشى لضعف بصره، مات سنة  -3

  .8/300، األعالم 1/263شعر مطبوع، يراجع الشعر والشعراء 
  .2/173، والدرر 4/130، واملقتضب 2/41، والكتاب 283والبيت من املنسرح وهو يف ديوانه ص

  .حذف خرب إن مع تنكري امسها" إن حمال وإن مرحتال" :الشاهد فيه
هو زياد بن معاوية بن ضباب الضبياين الغطفاين املضري، شاعر جاهلي، كان أحسن شعراء العرب ديباجة، عاش عمـرا  : النابغة -5

  .38، والشعر والشعراء ص11/3هـ، يراجع األغاين .ق 18طويال، تويف يف سنة 
  . 10/251، وخزانة األدب 299، ورصف املباين ص320، واللمع ص24انه صوالبيت من البسيط يف ديو

 .إذ جيوز إعماهلا وإلغاءها يف البيت" ليتما: "الشاهد فيه
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  فَقَد هـفَصنِ وأَنا تاممـى حلَإِ    ا نمام لَـا احلَذَا هـميتلَال أَ

  .بالوجهني ينصب احلمام على اإلعمال ورفعه على اإلمهال يروى
جيوز العطف على موضع واحد منهما مـع االسـم    "لكن"املكسورة و "إنّ"اعلم أن : مسألة

فـإذا  ، على خالف يف أن املفتوحة )1(باتفاق من جهة أن ال موضع هلما من اإلعراب خبالف أخواا
فإن عطفت قبله ، بعده ومن أن تعطف على امسها قبل اخلرب أ وفاعلم أنه ال خيل]  أ/97 [علمت هذا 

فـال  ، ال جيوز الرفع على املوضع، وبكرا قائمانوإن زيدا : مثاله ،فال جيوز النصب خاصة على اللفظ
ال يقاس عليـه  ولك حفظ فإن جاء شيء من ذ(، ألن الكالم غري تام ؛بكر قائمانوإن زيدا : مثالً تقلْ

                                    )3().يف جواز ذلك يف املبين كاملثال املذكور )2(الكسائيوخالفًا للمربد  ،زيد ذاهبانوإنك : قوهلم وحن
   :إن عطفت على االسم بعد اخلرب جاز لك يف املعطوف وجهانو
   .النصب على اللفظ-
   .الرفع على احمللو-

   .ال إشكالومعطوف على لفظ زيد  وفعمر، عمراوزيدا قائم  إنّ: مثال األول
ألنه مرفوعا ، دخول إنَّ عليه زيد قبلعلى موضع  معطوف وفعمر، عمرووزيدا قائم  إنّ: مثال الثاينو

   .)4(باالبتداء كما أسلفناه
   :لك أيضا يف عطفه مرفوعا وجهان آخرانو
لكن يلزمك توكيد ذلك الضـمري يف األشـهر   ، ويف قائم معطوفًا على الضمري وأن يكون عمر وهو

   .عمروو وزيدا قائم ه إنّ :فتقول
إن زيدا قائم : خربا يدل عليه خرب إن املتقدم فتقول مثالتضمر له وأن ترفع املعطوف باالبتداء اآلخر و
  .قائم ووعمر: أي وعمرو
فال جيوز فيها عطف املرفـوع إال علـى   ، )5(املفتوحة على خالف يف أنّ لكنو أما سائر أخوات إنّو

  .لكغري ذوالترجي و )6(التمينواالبتداء من التشبيه ]  أ/] 98يئها ملعان سوى اخلرب يف  املضمر

                                                
  
  .)ب(بداية الصفحة اخلامسة واألربعني من  -1
  .1391-3/1390، ومتهيد القواعد 3/311يراجع معاين القرآن للفراء  -2
 .)ب(ما بني القوسني ساقط من  -3
  .86يراجع الرسالة ص -4
  ).ب(املفتوحة ساقطة من  -5
 ).جـ(بداية الصفحة السابعة واخلمسني من  -6
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  ] ظننت وأخواا [

اخلرب على أما مفعوالن هلا وأخواا فإا تنصب االسم وأما ظننت و ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
، مسعتو ،جعلتو ،اختذتو ،وجدتو ،علمتو ،رأيتو ،زعمتو ،خلتو ،توحسب ،ظننت :هيو

  .)1("ما أشبه ذلكو ،خلت عمرا شاخصاو ،ظننت زيدا منطلقا: تقول
عملـها  ، وأخواا من نواسخ االبتداءوا قد أسلفنا أن هذه األفعال أعين ظننت اعلم أن: حشر

هي ، واخلرب فتنصبهما معا على أما مفعوالن هلاوألا تدخل على املبتدإ ، عمل إنّوخمالف لعمل كان 
فنقـول  ، يعدم التعدوأن تقدم بعض مسائل األفعال يف التعدي  لذلك وجب، واملتعديةمن األفعال 

إذا  )3(تعدى فـالن طـوره  : التجاوز يقال وألن التعدي يف اللغة ه ؛جتاوزه )2(معىن تعدي الفعل هو
ـ  )5()من جتاوز: أي( )4(﴾ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه ﴿ : قال اهللا العظيم ،جتاوزه يف  ووه

  .كثر بعد رفعه لفاعلهفأ )6(نحويني نصب الفعل مفعوالً واحدااصطالح ال
ـ ، غري متعدوأن األفعال بالنسبة إىل التعدي وعدمه على قسمني متعد واعلم   وفغري املتعدي ه

نصب مفعوال به وما رفع فاعالً  واملتعدي هو]  أ/99 [،قعد عمروو ،ما يرفع فاعله خاصة كقام زيد
ـ ، وا عمرا شاخصابكر زيدعلم أ، وةأعطى زيد عمرا جب، وضرب زيد عمرا: فأكثر حنو  واألصل ه

   .بالتضعيفوباهلمزة أ وإم يعدونه حبرف اجلر أ: بدليل )7()املتعدي فرع عنه(، الذي ال يتعدى
  :أن القسم الذي يتعدى على ثالثة أقسامفإذا تبني هذا فاعلم 

  .ضربت زيدا: ما طلب حمال واحدا بعد رفعه لفاعله مثل ووه ،متعد إىل مفعول واحد -1
   .أعطيت زيدا درمهًا: طلب حملني بعد رفعه لفاعله مثلما  ،ومتعد إىل مفعولني وهو -2
       بكـرا   نبـأَ زيـد  : حمال بعد رفعه لفاعله حنـو  )8(ما طلب ثالث ووه ،متعد إىل ثالثة مفاعيلو -3

                            الـفعة أـيف سبع )9(وينيـد النحـور عنـري حمصـهذا األخ، ولهـان مثـما كوقًا ـعمرا منطل
  

                                                
  .، على خالف نسخة الشارح اليت فيها االسم بدل املبتدأ"إخل...تنصب املبتدأ واخلرب:"8ورد يف منت األجرومية املطبوع ص -1
  ).جـ(هو زيادة من  -2
 .9/450العرب  يراجع لسان.طوله) جـ(يف  -3
  .1:سورة الطالق -4
  ).ب(ما بني القوسني ساقط من  -5
  ).جـ(و) ب(واحدا ساقطة من  -6
  ).ب(ما بني القوسني ساقط من  -7
 .)ب(بداية الصفحة السادسة واألربعني من  -8
  ....يراجع -9
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وحـذف  ، فيه جواز حذف الثالثة مفاعيل، وحدثو ،خبرو ،أخربو ،نبأَو ،أنبأو ،أرىو ،أعلم: هيو

إبقـاء األول  وال جيوز حذف الثالـث  ، وإثبات اآلخرينوحذفه ، وت األولإثباواملفعولني اآلخرين 
تأخريها ما مل مينع وجيوز تقدمي هذه األفعال ، وشيء الواحدالثالث معا كالوالثاين من جهة أن الثاين و

   .نفي ومانع من ذلك من استفهام أ
  ]أقسام الفعل املتعدي  [

   :] أ/100 [فإذا تبني هذا فاعلم أن الفعل الذي يتعدى إىل مفعولني على قسمني 
   .- تعاىلشاء اهللاإن -سيأيت بيانه ، وما يتكلم عليه املؤلف يف هذا الباب )1(:أحدمها

   :يوجد على قسمنيوما عداه  :الثاينو
  . أعطيتوكسوت : ما يتعدى إىل مفعولني بنفسه مثل :أحدمها

  أمرت واستغفرت وأخربت : يف األصل مثل بنفسه إىل اآلخر حبرف اجلرما يتعدى إىل أحدمها  اآلخرو
 ،إثبات املفعـولني  :وجهى بنفسه إىل مفعولني ففيه ثالثة أيتعد )2(الذي وفأما القسم األول وه

  .وحذف املفعولني معا، )3(االقتصار على أحدمها دون اآلخر خالفًا للسهيلىو
   :هـففيه أربعة أوج، اآلخر حبرف اجلرووأما القسم الذي يتعدى إىل مفعولني أحدمها بنفسه 

   .)5(رااخترت من الرجال عم، واستغفرت اهللا من ذنيب: ارور مثلوإثبات املنصوب  )4(:األول
واختار موسى قَومـه   ﴿: قال اهللا العظيم، اخترت الرجال زيدا: خاصة مثل حذف حرف اجلر: الثاين

 نيعب6(﴾س( ا اخلرب ، ومن قومه: أيمن ذلك قول الشاعروأمرت زيد)7( :  
  بٍشا نذَو الٍا مذَ كتكْرت دقَفَ     هبِ ترما أُل معافْفَ رياخلَ كترمأَ

  . استغفرت اهللا: االقتصار على أحدمها دون اآلخر مثل: الثالث

                                                
  ).جـ(بداية الصفحة الثامنة واخلمسني من  -1
  .ما) جـ(يف  -2
بو القاسم عبد الرمحان بن عبد اهللا، من كبار العلماء النحويني، حافظ عامل باللغة و السري، نشأ فقرياً معـوزاً،  مـن   أ: السهيلي -3

  . 2/78يراجع بغية الوعاة . هـ581نتائج الفكر، تويف سنة : مؤلفاته
  .330يراجع رأيه يف نتائج الفكر ص

  ).جـ(و) ب(األول زيادة من  -4
  .زيدا) ب(يف  -5
  .155: سورة األعراف -6
  .5/186، والدرر 1/37، والكتاب 63وهو البسيط لعمروبن معدي كرب يف ديوانه ص) ب(البيت ساقط من  -7

  . العقار: النشب: اللغة
  .أمرتك باخلري: إذ حذف اجلار، والتقدير" أمرتك اخلري: "الشاهد فيه
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التأخري يف هذا كله جائز ما مل ميتنع من ذلـك  والتقدمي ، واخترتو ،أمرت :حذفهما معا مثل: الرابع
، ما أعطيت زيدا درمهـا و ؟هل اخترت من الرجال عمرا: نفي مثل ومن استفهام أ]  أ/101 [مانع 

   .الكالم النفي هلما صدروستفهام ألن اال
  .إىل آخر "اخلربوأخواا فإا تنصب االسم وأما ظننت و": قوله

           هـي الثـاين   ، وهي أفعـال القلـوب  وكما ذكر اعلم أن هذه األفعال من نواسخ االبتداء 
ـ ، اخلـرب ودخوهلا على املبتدإ ملا كان أصل ، ومن األفعال اليت تتعدى إىل مفعولني    وا أن يقتصـر  منع

فإذا ، عليه اخلرب إذا مل يكن دليل يدلّوعلى أحد مفعوليها دون اآلخر اتفاقًا لعدم جواز ذلك يف املبتدإ 
   .تتوسطوأ ،تتأخروأ ،أن تتقدم :أخواا ثالثة أحوالوتبني هذا فاعلم أن لظننت 

 مل يأت بعدها حـرف  اإلعمال خاصة مثل ظننت زيدا قائما ما إالفإذا تقدمت فال جيوز فيها 
عملت أزيد عند : فإا تعلَّق عن العمل لفظًا مثل، هي يف أول الكالموالم االبتداء  ونفي أ واستفهام أ

ـ ، )1(﴾ وظَنوا ما لَهم من محيصٍ ﴿: قوله تعاىل ووحن، أم عمرو؟ وظننت إن زيد قائم أم عمرو  ووحن
اإلعمال لكـن  واإللغاء جاز فيها أيضا  )3(رتإن تأخ، و)2(﴾ نِ اشتراهولَقَد علمواْ لَم ﴿: قوله تعاىل

اإللغاء لكن اإلعمال أحسـن  وإن توسطت جاز فيها اإلعمال ، وزيد قائم ظننت: اإللغاء أحسن مثل
منطلقًا مفعـول  و]  أ/102 [ فاعلوظننت فعل ، وفزيدا مفعول مقدم،  )4(زيدا ظننت منطلقًا: مثل

يف  اإلعمال نظرا إىل قوة الفعـل ، والفعل عن أحد املفعولني فيجوز اإللغاء باعتبار تأخري ،ثان لظننت
ر جاز ضعفه أنه إذا تأخ ومما يدل ذلك وهو: قالوا، فال ينظر إىل التأخري لقوة الفعل يف األصل، العمل

ن كُنـتم للرؤيـا   إِ ﴿: قال اهللا العظيم، لزيد ضربت: داللة على ضعفه حنوتعديه بالالم ليكون ذلك 
ضربت لزيد لقـوة الفعـل لكونـه يف    : فال تقول مثال، وال جيوز ذلك مع تقدم الفعل )5(﴾تعبرونَ 

لذلك مل جيز ، وحرف اجلر )6(بواسطة الضعيف يتعدىوى بنفسه لقوته ألن الفعل القوي يتعد، مرتبته
وذلك حمال ألنـه  ، ضعيفًا يف حالة واحدةالفعل قويا  ألنه يؤدى إىل أن يكون، أشباههو ضربت لزيد

   .مجع بني النقيضني
  

                                                
  .48: سورة فصلت -1
  .102: سورة البقرة -2
  ).جـ(حة التاسعة واخلمسني من بداية الصف -3
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املبتـدأ ال  وألنه مبتدأ يف األصـل  ، فإذا تبني هذا فاعلم أن مفعوهلا األول ال يكون إال مفردا

 ،ظرفو ،مجلةو ،مفرد :وخرب املبتدإ على أربعة أقسام، خرب املبتدإ ومفعوهلا الثاين هويكون إال مفردا 
إن كان مجلة ، وظننت زيدا منطلقا: كان مفردا كان منصوبا مثلفإن  ،وهلا الثاين كذلكمفعو ،جمرورو

   .اروروكذلك الظرف و، يف موضع نصب على أا مفعولة اكانت وبقيت على حاهلا 
، فإذا تبني هذا فاعلم أن لبعض هذه األفعال معىن آخر تتعدى به إىل مفعول واحـد خاصـة  

، أبصرت: مبعىن، رأيت، ومبعىن امت ]أ/103[ظننت : ل معىن فعل آخر مثلذلك إذا تضمن الفعو
  .-اهللا أعلمو-تتعدى إىل واحد كما أن األفعال اليت هي مبعناها كذلك ، عرفت: علمت مبعىنو

  ]باب النعت[
تعريفـه  وخفضه ونصبه وتابع للمنعوت يف رفعه النعت  ،باب النعت ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 

 )1(مخسة أشـياَء  املعرفة ، ومررت بزيد العاقل، وورأيت زيدا العاقل، قام زيد العاقل: تقول، هتنكريو
 ،هـذه و ،هـذا : االسم املبهم حنـو ، وأنتو ،أنا: االسم املضمر حنو، ومكةوزيد : االسم العلم حنو

، ذه األربعةما أضيف إىل واحد من ه، والغالموالرجل : لالم حنواواالسم الذي فيه األلف ، وهؤالءو
دخول األلـف   تقريبه كل ما صلح، وال خيتص به واحد دون آخر شائع يف جنسهكل اسم  النكرةو
  .)2("الفرسوالرجل : حنوعليه الالم و

التوكيـد  والعطف والنعت : قد أسلفنا أن التوابع أربعة، وأول التوابع وهذا الباب ه: شرح
شـاء اهللا  -حسب ما رتبه املؤلـف إن   )3(ه علىسيأيت الكالم على كل واحد منها يف باب، والبدلو

ووصفت االسـم أصـفه وصـفًا    (، مصدر قولك نعت االسم أنعته نعتا والنعت حقيقة هو -تعاىل
قولك نعت االسم أنعتـه   وفه فأما النعت (، الصفة مبعىن واحدوالوصف وويقال النعت ، )4()صفَةًوأ

وفائـدة  ، صفت االسم أصفه وصفًا وصـفة مصدر قولك و وأما الوصف فه، و)5() نعتا كما مضى
قاله ابن  عت يف اصطالح النحويني على مانالو] أ/104[توضيح املعارف وختصيص النكرات  النعت

مجلة يتبع ما قبله لتخصيص نكرة  وجمرور أ ويف تقديره من ظرف أ وما ه وعبارة عن اسم أ :"عصفور
حم أو تأكيد، مبا يدل على حليته أو نسـبه أو  اشتراك عارض يف معرفة أو مدح أو ذم أو تر إزالة وأ

   . انتهى، )6("مررت برجل قائم أبوه: وذلك أن تصفه بصفة سببية مثل. فعله أو خاصة من خواصه
   .قام زيد العاقل: ، مثاله"عبارة عن اسم": قوله
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   .مررت برجل عندك: مثاله ،"يف تقديره من ظرف وما هوأ": قوله
   .مررت برجل يف داره: مثاله ،"جمرور وأ": قوله
   .مررت برجل قام أبوه: مثاله ،"مجلة وأ": قوله
مررت : قد أسلفنا أن فائدة النعت يف النكرة ختصيصها مثل، )1("يتبع ما قبله لتخصيص نكرة": قوله

   .برجل كاتب
ـ ، "اشتراك عارض يف معرفة )2(إزالة وأ": قوله ، يحهاقد أسلفنا أيضا أن فائدة النعت يف املعرفة توض

   .مررت بزيد العاقل: مثاله إزالة اشتراك عارض يف معرفة وأ: معىن قوله وهو
   .بسم اهللا الرمحن الرحيم: مثاله ،"مدح وأ": قوله
   .جاء زيد املسكني: ترحم مثاله وأ: قوله، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: مثاله ،"ذم وأ": قوله
   .جاء زيد الطويل: مثاله: مبا يدل على حليته: لهقو، نعجة واحدة: مثاله ،"تأكيد وأ": قوله
   .مررت برجل قائم: فعله مثاله وأ: قوله، ] أ/105 [جاء زيد القرشي : مثاله ،"نسبه وأ" )3(:قوله
  هذه صفة سببيةومررت برجل قائم أبوه : مثاله ،"خواصهخاصة من  وأ ":قوله

  ] شروط النعت [
  : واعلم أن شروط النعت أربعة

فالعاقل نعـت لزيـد   ، جاء زيد العاقل: املأخوذ من املصدر مثاله واملشتق هوأن يكون مشتقًا : األول
ما مل يؤخذ من املصدر إال أنه  وه، ويف حكم املشتق ومصدر أ وهوألنه مأخوذ من العقل ، مشتق وهو

ألنـه  ، يف حكم املشـتق  نعت لرجل ألنه فَأَسد، مررت برجل أسد: املصدر مثليف معىن املأخوذ من 
  .شجاع مشتق من الشجاعة، ومبعىن شجاع

  .التابع ال يتقدم على املتبوعوألنه تابع ، أن يكون بعد املنعوت: الثاين
  .التابع ال يكون فوق املتبوع، وألنه أيضا تابع، دونه ويكون مثل املنعوت أأن : الثالث
 )4(بشرط أن يكون إياها -هللا تعاىلء اشا-ذكرها إن  يأيت، وأن يتبعه يف أربعة من عشرة أشياء: الرابع

  .تنكريهوتعريفه وخفضه ونصبه والنعت تابع للمنعوت يف رفعه : قوله، يف أقل منها إن كان سببهوأ
   على )5(ما رفع ضمريا عائدا وفاحلقيقي ه، سبيبواعلم أن النعت على قسمني حقيقي 
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  املوصوف، فإن كان حقيقيا تبع املوصوف، والسـيب هو ما رفع ظاهرا اتصل به ضمري عائد على

الرفـع  :املنعوت يف أربعة من عشرة، وإن كان سببيا تبعه يف أقل من أربعـة، والعشرة املذكورة هي
، التأنيثو ،التذكريو ،اجلمعو ،التثنيةو] أ/106[،اإلفرادو ،التنكريو ،التعريفو ،واخلفض ،والنصب

: إمنا يلزم منها اثنان لقـول العـرب  ، والنعوت احلقيقيةال تلزم هذه األربعة املذكورة يف كل و: قالوا
التـنكري  وإمنا تبعـه يف  ، )1()أخالق نعت للثوبو( ،فأعشار نعت لربمة، ثوب أخالقو ،برمةُ أعشار

مل يـذكر  ومن مث ذكر املؤلف اخلمسة اليت يلزم منها اثنـان  ، واإلفرادويتبعه يف التأنيث مل والرفع و
مثال مـا  ، وألا ال يلزم منها شيء كما يلزم االثنان من اخلمسة املذكورة، هاخلمسة اليت ذكرها غري

اإلفـراد  والتعريـف  وفالعاقل نعت لزيد وقد تبعه الرفـع  ، جاء زيد العاقل: يف أربعة كما قلنا يتبع
   .التذكريو

ـ : فقولنا، ألما كالشيء الواحد، العامل يف النعت وواعلم أن العامل يف املنعوت ه د جاء زي
 وفإنه زعم أن العامل يف النعت إمنا ه، العاقل معا خالًفًا للسهيلي، والعامل يف زيد )2(وجاء ه، العاقل
  . كفى به ضعفًا انفراده به عن مجيع أئمة النحووهذا شيء مل يقل به غريه و )3(التبعية

النكـرات  وذكر املعارف  )4(إمنا دعاه إىل،  "أنتوأنا : املعرفة مخسة أشياء االسم املضمر حنوو": قوله
ألن النكرة ال تنعت باملعرفـة كمـا أن   ، والتنكري كما تقدموكون النعت تابعا للمنعوت يف التعريف 

املعرفة فرع منـها  وألا هي األصل ، قبل املعرفةكان حقه أن يأيت بالنكرة ، واملعرفة ال تنعت بالنكرة
  .)5()تفتقر إىل ما تتعرف به] أ/107[ألا (

إن وجمـروره  و ،منصـوبه و ،)6(مرفوع املَوضعِ: أن املضمرات على ثالثة أقسامتبني هذا فاعلم فإذا 
   .الكالم قد تقدم يف ذلك

أنتم وأنتما وأنت وأنت وحنن وأنا : هيوفاملنفصلة اثنا عشر ، )7(منفصلةوفاملرفوعات املوضع متصلة 
ضربتما و ضربتوضربت وضربنا وبت ضر: هيواملتصلة اثنا عشر و،هنوهم ومها وهي و وهوأننت و
  .)8(الياء من تفعلني خالفًا لألخفش، وضربنوضربوا وضربا وضربت وضرب وضربنت وضربتم و
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 ،إياكمـا و ،إياكو ،إياكو ،إياناو ،إياي: هيوفاملنفصلة اثنا عشر ، منفصلةواملنصوبات أيضا متصلة و
 ،ضربناو ،ضربين: املتصلة اثنا عشر وهي، وإياهنو ،همإياو ،إيامهاو ،إياهاو ،إياهو ،إياكنو ،إياكمو
  .ضرنوضرم و ،ضرماو ،ضراو ،ضربهو ،ضربكنو ،ضربكمو ،ضربكماو ،ضربكو ،ضربكو
 ،لهو ،لكُنو ،لكمو ،لكماو ،لكو ،لكو ،لناو ،يل: هي اثنا عشروتصلة إال م املخفوضات ال تكونو
  . هلنو ،هلمو ،هلماو ،هلاو

ستون يف قول األخفش الذي يـرى  ، وستون ضمريا يف قول اجلميعو حتصل أن املضمرات أحد فقد
   .ليست بضمريوالياء من تفعلني عالمة التأنيث  )1(أنّ

قال اهللا ، مجعه أعالمو )2(اجلبل وه ]أ/108[العلم يف اللغة ، مكةو ،زيد: حنو ،"االسم العلمو": قوله
  : )4(على ذلك قول الشاعرو، )3(﴾ ارِ في الْبحرِ كَالْأَعلَامَِمن آياته الْجو ﴿: العظيم

يا صخر ورـاء قَـاد مد تبادرأَ     هلُـه ياه املوا يف وِمرده عار   
ا لَـصخ نَّإِورداةُـاهلُ أمتُّـت أَـكَ     بهنه يف ر لَمأْعـسه ـنار   

ما علق يف أول  وه: إن شئت قلت، ومسماه بعينه دون غريه )6(ما خص وه )5(العلَم يف االصطالحو
   .)7(أحواله على مسمى بعينه

  :العلم على قسمنيو
   .علم الشخص -1
   .علم اجلنسو -2

يكون يف غري العاقـل  ، ويف العاقل وعمروزيد : ما كان للفرق بني األشخاص مثل وفعلم الشخص ه
   .واشقٍوهيلَة وكشدقَمٍ 

  .عريط للعقرب مأُوثُعالَةُ للثعلب وأسامة لألسد : ما كان للفرق بني األجناس مثل وم اجلنس هوعل
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  .)1(منهم من جعلهما متساوينيومنهم من قدمه عليه ، ودون املضمر يف املعرفة ووه

ـ املبهم و )2(االسم الذي يشار به واملبهم ه، "هؤالءوهذه وهذا  واالسم املبهم حنو": قوله  ويف اللغة ه
  : )4(منه قول الشاعرو، )3(املغلق

ارِالضبِ بالسغَ لَكُ يفشالفَ     مِهار جوا باَأل اباملُ ريِمبمِه  
   :املبهم على ثالثة أقسامو
  قريب -1
  بعيد و-2
   .متوسطو-3

ذي  :للواحدة املفـردة ، وجراوذَينِ نصبا و ،ذَان رفعا :للمثىن، وذَا :فالقريب إذا كان مفردا مذكرا
تـه  و ،ذَهو] أ/109[بكسر اهلاء دون الصلة ، )5(تهو ،ذه، والصلةوذه بكسر اهلاء و ،تهو ،تاو ،يتو

ذلـك يف املـذكر    يف مجيـع  لك أن تشدد النون، وجراوتني نصبا وللمثىن تان رفعا ، وبسكون اهلاء
لك إدخال ، وأوىل املدو ،أوىل بالقصروأوالء مؤنثًا وللجمع مذكرا كان أ، واملؤنث عوضا من األلفو

تدخل ، أوليكو ،تينكو ،تانكو ،تيكو ،ذينكو ،وذانك، )6(للمتوسط ذاك، وهاء التنبيه مع اجلميع
  . احلقيقة ما أسلفنا ذكرهو قد يوضع بعضها موضع بعض، وتلكو ،الالم يف البعيد فتقول ذلك

مـا عـرف    )7(الغالم من مجلة املعارف أيضاوالرجل : حنو ،"الالموفيه األلف االسم الذي و": قوله
قد مضى ، والصفةوللمح وللحضور والالم تكون للعهد وللجنس واأللف ، والالم املعرفتنيوباأللف 

  . الكالم عليها يف باب اإلعراب
عـرف  املو ،املبـهم و ،العلَـم و ،يريد باألربعة املضمر، "إىل واحد من هذه األربعة ما أضيفو": قوله

   .)9(صاحب الغالموباإلضافة اإلضافةُ احملضة كغالم زيد مراده و، )8(الالموباأللف 
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  . "به واحد دون آخر شائع يف جنسه ال خيتصوالنكرة كل اسم ": قوله

وضع ألن يكون شـائعا  : أي، الوضعشائع يف أصل : يريد بقوله، و)1(نص اجلمل وهذا النص أيضا ه
   .الغلمانوفإنه يصدق على فرد من جنس الرجال ، غالموكرجل  يف االحتاد إن وجدت

   .الفرسوالرجل : حنو ،"الالم عليهودخول األلف  )3(تقريبه كل ما صلح معهو" )2(:قوله
  : اعلم أن النكرة يستدل عليها بأربعة أشياء

  .املؤلفيف غالم الغالم كما ذكر والرجل ] أ/110[الالم كقولك يف رجل وقبوهلا األلف : أحدها
  .قبوهلا اإلضافة كقولك يف رجل رجل القوم: الثاين

  .رب رجل لقيت: دخول رب عليها مثل: الثالث
  كم رجلٍ؟: دخول كم حنو: الرابع
النكرة باملعرفة للتضاد الذي بينهما مـن  ، وفاعلم أم منعوا أن تنعت املعرفة بالنكرة ،تقرر هذافإذا 

املنعوت يف وفال جيوز أن خيتلف النعت ، ملعرفة وضعت للخصوصا، وجهة أن النكرة وضعت للعموم
  .التضاد ال يكون يف شيء واحد، والنعت كالشيء الواحدوألن املنعوت  ؛ال تنكريوتعريف 

  ]فصل يف أقسام النعت  [
  : النعت ا على أربعة أقسامواعلم أن األمساء يف نعتها و: فصل

إمنا مل ، وإمنا أتى به يف هذا الباب ألنه من مجلة املعارف، وراملضم وهوال ينعت به وقسم ال ينعت   -1
تنعت املضمرات ألا أشبهت احلروف من جهة افتقارها إىل املفسر كافتقار احلروف إىل ما تـدخل  

فال جيوز ، إىل النعت)4(فال حاجة هلا، وألا أيضا مل تضمر إال بعد أن عرفت، فيكون معناها فيه، عليه
ـ ، وعلى النعت ال مررت به العاقلو ،رأيته الكرمي: ثالًأن تقول م قة تإمنا مل ينعت ا ألا ليست مبش

  .ذلك شرط يف النعتوال يف حكم املشتق و
ال يوصف به ألنـه  وألن العلم يوصف إلزالة االشتراك  ؛العلم وهو )5(ال ينعت بهووقسم ينعت   -2

  مررت بأخيك زيد على أن جتعل زيدا : ل مثالًفال جيوز أن تقو] أ/111[ال يف حكمه وليس مبشتق 
  .بدل وإمنا هونعتا 

  
                                                

  .191يراجع اجلمل ص  -1
  .)جـ(بداية الصفحة الرابعة والستني من  -2
  ).جـ(معه زيادة من  -3
  ).جـ(و) ب(هلا ساقطة من  -4
  ).ب(به ساقطة من  -5



 التحقيق

 

  

هذه امرأة خرج ، وهذا رجل عقله وافر: اجلملة بعد النكرة مثل وهوال ينعت وقسم ينعت به و  -3
ألن  ؛من مث مل توصفوفيها معىن الفعل ويوصف ا ألا ختصص ، مررت برجل أخوه صاحل، وأبوها

  .يجز وصفها  ملاألفعال الصناعية 
هي أمساء اإلشارة يف مثل قولك جـاءين هـذا   ووذلك الثالثة البواقي ، ينعت بهووقسم ينعت   -4

جاءين زيد املشـار  : فمثاله قولك، مررت بزيد هذا، ومررت ذا الرجل، وجاءين زيد هذا، والرجل
جاءين زيـد صـاحب   ، ولجاءين غالم زيد العاق: يوصف ا مثلو )2(األمساء املضافة توصف، وإليه
هذا قدر مـا  ، والرجل العاقلوجاءين زيد العاقل : الالم كذلك مثلوما فيه األلف ، والعاقل )3(وعمر

  .ال يكاد أن يبلغ طرفهعريض  إال فهذا باب، ويف هذا البابحيتمله هذا املختصر من الكالم 
  ]باب العطف[

 ،وأو ،مثو ،الفاءو ،والوا :هيوطف عشرة باب العطف وحروف الع ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
علـى  وأ ،فإن عطَفْت به على مرفوع رفعـت  ،حىت يف بعض املواضعو ،لكنو ،الو ،بلو ،إماو ،أمو

 ،وعمروقام زيد : تقول] أ/112[، على جمزوم جزمتوأ ،على خمفوض خفضتوأ ،منصوب نصبت
  .)1("عمروومررت بزيد و ،عمراورأيت زيدا و

عطف يعطف عطفًا : مصدر قولك والعطف لغة ه، والنسق مبعىن واحدوطف يقال الع: شرح
 )4(ها عليـه عطف حاشية الثوب إذا رد، وعطف الفارس على قرنه إذا رجع: تقول العرب، إذا رجع

  : )5(منه قول الشاعرو
العونَـفُاط حني ما من عاطف      املُونعا إِـي ونَـمذَدا أَا منعوام  

  : العطف على القسمني، و)6(نسق مصدر نسقت الشيء على الشيء إذا اتبعه إياهالو
  .عطف بيان -1
   .وعطف نسق، وهو الذي قصد املؤلف تبيينه يف هذا الباب -2

  
  

                                                
  .)ب(بداية الصفحة الواحدة واخلمسني من -2
  .)جـ(بداية الصفحة اخلامسة والستني من  -3
 ".ومررت بزيد وعمرو، وزيد مل يقم ومل يقعد:"إضافة 8ص منت األجرومية املطبوعورد يف  -1
  .7/243يراجع لسان العرب  -4
، 264، واألزهية ص 1/273، واملمتع يف التصريف 1/163البيت من الكامل أليب وجزة السعدي يف سر صناعة اإلعراب  -5

   ، 9/383، وخزانة األدب 2/87ولسان العرب 
  .يريد الذين يردون حاشية الثوب" العاطفون: "الشاهد فيه

  .12/311يراجع لسان العرب  -6
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  . -إن شاء اهللا-مسائله  )1(سأحلق الباب بعض، وأما عطف البيان فلم يتعرض لهو

مع متبوعه يتوسط أهل العربية تابع مقصود بالنسبة  فإذا تبني هذا فاعلم أن عطف النسق يف اصطالح
محل  )2(ن من ذلك أن عطف النسق هوأبيو ،سيأتى ذكرها، وبني متبوعه أحد احلروف العشرةوبينه 

مجلة على مجلة بشرط توسط حرف من احلـروف املوضـوعة    وأ ،فعل على فعل وأ ،اسم على اسم
، قعد زيـد وقام : مثال عطف الفعل على الفعل، وعمرووقام زيد : فمثال محل اسم على اسم، لذلك

فإذا علمـت ذلـك   ، بكر قعدوقام زيد ، وذاهبوعمروزيد قائم : مثال عطف اجلملة على اجلملةو
ال مفرد ، وال مجلة على مفرد، ووال فعل على اسم] أ/113[،أنه ال جيوز عطف اسم على فعلفاعلم 

إِنَّ الْمصـدقني   ﴿: قولـه تعـاىل  : آلخـر مثـل  إال بشرط أن يكون أحدمها يف تأويل ا، على مجلة
أَولَم يـروا   ﴿: كذلك قوله تعاىل، وأقرضواوإن الذين تصدقوا : معناه، )3(﴾ والْمصدقَات وأَقْرضوا

 نقْبِضيو افَّاتص مقَهرِ فَواهللا أعلمو-قابضات وصافات : معناه )4(﴾إِلَى الطَّي- .  
   .)5( "والوا: هيوف العطف عشرة وحرو": قوله

قام زيـد  : مثالً فإذا قلت، معناها اجلمع من غري ترتيب، ومن حروف العطف واعلم أن الوا
قامـا   وأ، )7()زيد بعدهو(قام أوالً  وعمروأ ،)6()بعده وعمرو(أوالً احتمل أن يكون زيد قام  وعمرو

   .)8(كوفينيالوالصحيح من مذهب البصريني  وهذا هومعا يف وقت واحد 
فالقائم أوالً على  وعمروقام زيد : فإذا قلت ،الترتيبوقوم من الفريقني إىل أن معناها اجلمع  ذهبو

سـألين زيـد   : دليل فدليل عدم ترتيبها أنك تقول مـثالً  )9(لكل من الفريقنيوزيد  ومذهبهم إمنا ه
يـا مـريم اقْنتـي لربـك      ﴿: يمقال اهللا العظ ،فتعلم أن السؤال قبل اإلجابة من غري الواو، أجبتهو

نيعاكالر عي مكَعاري ودجاسال يلـزم  و وفمعلوم أن الركوع قبل السجود من غري الـوا  )10(﴾ و
  . العكس على مذهب املخالف

                                                
  .ببعض) جـ(يف  -1
  ).جـ(و) ب(هو زيادة من  -2
  .18: سورة احلديد -3
  .19: سورة امللك -4
  .)جـ(بداية الصفحة السادسة والستني من  -5
  ).جـ(ما بني القوسني زيادة من  -6
  ).جـ(القوسني زيادة من  ما بني -7
  .2/374يراجع اإلنصاف  -8
  .375-2/374لكل واحد، ويراجع اإلنصاف ) جـ(يف  -9

  .43:سورة آل عمران -10
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  : رضي اهللا عنه )1(قال حسان بن ثابت

هجم وتحا مدأَوجبت عنه       وعنـد ـزاُءجلَا اهللا يف ذاك  
كذلك تقول اختصم زيـد  و] أ/114[ومفهوم من غري الوا وكما ه واهلججابة ال تكون إال بعد فاإل

وقَالُوا  ﴿: ال ترتب قوله تعاىل وعلى أن الوا )2(يدلُّ، وفتعلم أما معا ختاصما من غري الواو ،وعمرو
سخرها علَيهِم سبع  ﴿: قوله تعاىل، ون البعثهم ينكروو ،)3(﴾ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 

وقُولُواْ حطَّةٌ وادخلُواْ الْباب ﴿ : قوله تعاىل، ووكانت األيام قبل الليايل )4(﴾ لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوما
فهذه كلها أدلة  ،)6(﴾ جداً وقُولُواْ حطَّةٌوادخلُواْ الْباب س ﴿: وقال تعاىل يف آية أخرى ،)5(﴾ سجدا

محارا مل جتعـل  ورأيت رجال  :قلت ول" : ألنه قال، مذهب اإلمام وهوال ترتب  وقاطعة على أن الوا
إِذَا زلْزِلَت  ﴿: قوله تعاىل ودليل من قال بترتيب الوا، و)7("يف تقدميك إياه على احلمار مزية  للرجل 

ألن اإلخـراج ال   )  ﴾)8 َقَالَ الْإِنسانُ ما لَها وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها   هاالْأَرض زِلْزالَ

   .)9(القول بعد اإلخراجويكون إال بعد الزلزلة 
حتتملها فانـدفع   )10(جاءت على أحد وجومها اليت وبعض البصريني على أن تكون الواتأول ذلك و

ال ، ملطلـق اجلمـع   والكوفة على أن الـوا واتفق حناة البصرة " : الفارسي علي وقد قال أب، ودليلهم
: )12(وقال القرايف، )11("بالترتيب من الفريقني ال عربة به عندهفيها فهذا دليل على أن القائل ترتيب 

  ". ملطلق اجلمع من غري ترتيب من سبعة عشر موضعا ويستقرأ من كتاب سيبويه كون الوا" 

                                                
 .1/93يراجع الشعر والشعراء . ومن كبار الصحابة) ص(أبو الوليد من قبيلة اخلزرج، شاعر الرسول : حسان بن ثابت -1
  ).جـ(و) ب(تناه من وتدل والصواب ما أثب) أ(يف  -2
  .24: سورة اجلاثية -3
  .07: سورة احلاقة -4
  .161: سورة األعراف -5
  .58 :سورة البقرة -6
  .1/42يراجع الكتاب  -7
  .2-1: سورة الزلزلة -8
  .855يراجع إعراب القرآن ص  -9

  ).جـ(و) ب(اليت زيادة من  -10
  .281يراجع األبيات املشكلة اإلعراب ص  -11
هـ، أخذ عن ابن احلاجب والعز بن عبـد   626ولد سنة . القرايف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن العالء من أئمة املالكية -12

يراجع حسـن  . هـ 684تويف سنة . الذخرية، واالنتقاد يف االعتقاد، وشرح التهذيب: له مصنفات جليلة منها. السالم والفاكهاين
   .1/99 ، وهدية العارفني1/316احملاضرة 
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] أ/115[وقام زيد فعمر: تقول مثالً )1(الترتيب بال مهلةواعلم أن الفاء معناها اجلمع  ،"ءالفا": قوله
وكَم من قَرية ﴿: تعاىل )2( فأما قوله، بعده بال مهلة ال حيتمل الكالم غري ذلك وعمروئم أوالً زيد فالقا

أردنـا إهالكهـا فجاءهـا     )4()من قريةكم و( -اهللا أعلم و -فمعناه  )3(﴾أَهلَكْناها فَجاءها بأْسنا
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللّه  ﴿: نظريه قوله تعاىل، وألن اهلالك إمنا يكون بعد جميء البأس، )5(بأسنا

  .فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ باهللا -اهللا أعلمو -املعىن  )6(﴾ من الشيطَان الرجِيمِ
التعقيب معا وفالسبب ، ضربت زيدا فبكى: قولك مثالًذلك ، والسببية معاوالتعقيب : نللفاء معنياو

ال وتكون للتعقيب دون السبب ، والبكاء واقع عقب الضرب، وألن الضرب سبب البكاء، موجودان
هنا للسببيةألنه ال معىن ، قام زيد فعمرو: مثال ذلك، العكس يصح.   
   ."مثو": قوله

فأنت إذا قلت مثالً قـام زيـد مث   ، االمتداد يف الزمانوالفاء ألا تزيد عليها باملهلة  اعلم أن مث مثل
فيها وباملهلة على الفاء لكثرة حروفها إمنا زادت ، وبعده مبهلة وعمروزيد  وفالقائم أوالً إمنا ه، عمرو
  : )7(وقد مجع الشاعر بينهما فقال ،ثُمتوهي و مثُ: لغتان

  مِلِّّكَت ملَ نْإِو اتـيحت ثَالَـثَ    ي ثُم اسلَمي ثُمت اسلَمي يا اسلَم الَأَ
           : استدل علـى ذلـك بقولـه تعـاىل    ، ومعناها معىن الواو، ومن الكوفيني من زعم أا غري مترتبةو
﴿ دجاس كَةآلئلْما لقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَدلَقَكُـم   ﴿: بقوله تعاىلو ،)8(﴾واْ وي خالَّذ وه

  : )10(بقول الشاعر، و)9(﴾ من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها
  جده لكذَ لَـبقَ ادـس دقَ مثُ     وهبأَ ادس مثُ ادس نمل لْقُ] أ/116[

                                                
  ).جـ(بداية الصفحة السابعة والستني من  -1
 ).ب(بداية الصفحة الثانية واخلمسني من  -2

 .04: سورة األعراف -3
 ).جـ(و) ب(القوسني زيادة من  ما بني  -4
  ).جـ(و) ب(فجاء بأسنا والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -5
 .98: سورة النحل -6
  .3/39، وبال نسبة يف شرح املفصل 133ن ثور يف ديوانه ص البيت من الطويل وهو حلميد ب -7

  .وهي لغة من مث" مثت: "الشاهد فيه
  .11: سورة األعراف -8
  .189: سورة األعراف -9

  .364 ، وجواهر األدب ص1/117، وبال نسبة يف مغين اللبيب 1/355البيت من اخلفيف أليب نواس يف ديوانه  -10
   .      البيت ال تفيد الترتيبجاءت يف " مث: "الشاهد فيه
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تأولوا البيت علـى أن  ، ومرتبة لرتول بعضها بعد بعضفيها تأول البصريون اآلية على أن تكون ثُم و

إذا ، و)1(قل ملن ساد بعد ذلـك جـده  قل ملن ساد مث قل ملن ساد أبوه مث : التقديرويكون فيه حذف 
  . )2(﴾وإِذَا رأَيت ثَم رأَيت نعيما  ﴿: فتحت ثاء مثَ كانت ظرفًا كقوله تعاىل

  : معاناعلم أن أوهلا مخسة ، أَوو: ولهـق
  .أنت ال تدري من اجلاءي منهماو، وعمروجاء زيد أ: قولك وتكون للشك حن -1
إال أنك أمت  هم،أنت تعلم اجلاءي منو ،وعمر وجاء زيد أ: تكون لإلام على السامع كقولكو -2

  .على السامع
  .درمها وخذ من مايل دينارا أ: للتخيري مثل تكونو -3
ـ  ، والنحو وتعلم الفقه أ، وابن سريين واحلسن أ جالس: تكون لإلباحة مثلو -4 ري يالفرق بـني التخ
  .تفعلهما معا يف اإلباحةو )3(ري ال تفعل األمرين معاياإلباحة أنك يف التخو
  .)4(﴾وقَالُواْ كُونواْ هودا أَو نصارى تهتدواْ  ﴿: تكون للتفصيل مثل قوله تعاىلو -5
مل يذكرها املؤلف ألا ليست حبـرف  ونظريا أما ، و)5(مقالة النصارىفصلت مقالة اليهود من  وفأَ

   .]أ/117[ عطف عنده ملصاحبتها الواو
   ."أَمو": قوله

وال ، تقدمها إال مهز االستفهامهي اليت ال توفاملتصلة هي العاطفة  ،منفصلةواعلم أن أَم تكون متصلة 
، األشـياء  وجوابها أحد الشـيئني أ ، وهمبأيوهما هام بأيتقدر مع مهزة االستفويأيت بعدها إال املفرد 

  . أيهما قام: فالتقديرأقام زيد أم عمرو؟ : ذلك قولك مثالًو
تقدر وحـدها بِبـلْ   ، وال تقع بعدها إال اجلملةواالستفهام ووأما املنفصلة فإا يتقدمها اخلرب 

 وأم عمر أقام زيد: ذلك قولك مثالًوبعاطفة ليست ، وال جواا نعم أو، و)6(اهلمزة يف مذهب اإلمامو
  .قائم؟ وبل أعمر: قائم؟ فالتقدير

  ."وبل": ولهـق 
                                                

 .1/117يراجع مغين اللبيب   -1
  .20: سورة اإلنسان -2
  .)جـ(بداية الصفحة الثامنة والستني من  -3
  .135: سورة البقرة -4
  .فأوفصلت ما قالت اليهو د مما قالت النصارى) جـ(و) ب(يف  -5
  .3/169يراجع الكتاب  -6
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  عمرو، د بل ـقام زي: لـاته للثاين مثـإثب واعلم أن بل معناها اإلضراب عن جعل احلكم لألول أ
  
  . قام زيد ال بل عمرو: ال لتأكيد معىن اإلضراب مثل قد تصحبو

   ."ولكن": قوله
قـام  : قال هي جواب ملن، وما قام زيد لكن عمرو: مثل ،لكن معناها االستدراك بعد احلجد أنّاعلم 
ال و،وشرطها أن ال يعطف ا إال بعد النفـي ، إىل زيديف نسبة القيام  فولخوالقيام يف  )1(فوافقزيد 

االسـتدراك   يكون معناهـا و،فإن وقعت بعدها مجلة كانت خمففة من الثقيلـة ،يأيت بعدها إال املفرد
، مل يقم وقام زيد لكن عمر:تكون اجلملة اليت بعدها مضادة ملا قبلها مثل، واإلجيابويتقدمها النفي و

  هذه لكن األخرية :أعين،هي خمففة من الثقيلةو]أ/118[حرف ابتداءهي و،قام وعمرقام زيد لكن وما
   ."يف بعض املواضعحىت و": قوله

لذلك ، وتكون عاطفةوجتيء على أقسام ووقد تكون ناصبة  ،حىت أصلها أن تكون حرف جر اعلم أنّ
هي ومعىن حىت الغايةُ ، والعطف ا قليل، ويف بعض املواضع ألا ليست مبختصة بالعطف قال املؤلف

ضـعيف   وفائدا إمـا قـوي أ  ، وما بعدها ال يكون إال جزًءا مما قبلها تنفرد بأنّ، ومثل مث يف املهلة
وورد الـوحش حـىت   ، ةقدم احلجاج حىت املشا، ومات الناس حىت األنبياء :مثل ،حقري وعظيم أوأ

   .ما يسعه هذا املختصر )2(لكن هذا غاية، وقد بقي من حروف العطف ما مل يذكره املصنفو، األسد
 مقد أتى مبثال ذلك كله إال مبثال اـزو و رفعت إىل آخره، )3("فإن عطفت ا على مرفوع": مث قال

   .لكن مراده االختصار فلذلك مل يأت به، أيت بهلكن حقه أن يو
  : العطف عليها على قسمنيوهذا فاعلم أن األمساء بالنسبة إىل عطفها فإذا تبني 

   .ظاهر -1
   .مضمرو -2

مـررت بزيـد   ، وعمراورأيت زيدا ، وعمرووقام زيد : فالظاهر يعطَف عليه الظاهر بال شرط مثل
   .عمروو
بـال  يعطف على الظاهر ، وفاملنفصل يعطف عليه الظاهر، منفصلومتصل  :على قسمني )4(املضمرو

] أ/119[.زيـدا وإياك أكرمت ، وإياكوورأيت زيدا ، قمت أنت وزيد، وأنتوقام زيد : شرط مثل
   .جمرورهو ،منصوبهو ،مرفوع املوضع: املتصل على ثالثة أقسامو

                                                
  .فَووفق) جـ(يف  -1
  ).جـ(و) ب(اية زيادة من غ -2
 .)جـ(بداية الصفحة التاسعة والستني من  -3
  .)ب(بداية الصفحة الثالثة واخلمسني من  -4
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قـال  ، قمت أنا وزيد: منفصل مثل )1(ضمرتأكيده مب وفاملرفوع املوضع يعطف عليه بشرط واحد وه
: ما يقوم مقام الضمري من فاصل بينـهما مثـل   وأ، )2(﴾اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ ﴿ : اهللا العظيم

فيه كاملضمر  وهو ،فالفاصل فيه ال )3(﴾ما أَشركْنا والَ آباؤنا  ﴿: قال اهللا العظيم، زيدوضربت القوم 
  : )4(منه قول الشاعرو ،ال آباؤناوما أشركنا حنن : قوله تعاىلحنن يف  والذي ه

  أملِـد ما متـالعذيبِ بع نيبو     رِابِج نيي بتبصحو هلَ دتـعقَ
املخفوض يعطف عليـه  و، إياكوأكرمته ، وزيداوأكرمتك : املنصوب ما يعطف عليه بال شرط مثلو

أجاز ذلـك  ، وبزيدومررت بك : إعادة اخلافض مثل وهو )5(بشرط واحد ال بد منه عند البصريني 
على  )7(﴾واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام  ﴿: استدلوا بقوله تعاىل، وبغري شرط )6(الكوفيون

احتجوا ، ورب األرحامو: التقديروالقسم  ووا وتأوله البصريون على أن تكون الوا، و)8(قراءة محزة
  : )9(ضا بقول الشاعرأي

  بِجع نم امِياَألو كا بِمفَ بهاذْفَ    ا نمتشتوا ونجهقَّربت ت ومـاليفَ
ا البصريون بالشذوذوردا للقسـم   وحيتمل أن تكون الوا، وه أيضرب األيـام  و: التقـدير وفيه أيض

مررت بزيد : إعادته للمضمر مثل )10(بووجعلى وجوب إعادة اخلافض للظاهر ] أ/120[الدليل و
                   مـررت  : فكـذلك ال جيـوز أن يقـال    ،مررت بزيـد وك : فكما مل جيوز الفريقان أن يقال، بكو
  رف ـادة حـد وجبت إعـرف واحـمر ملا كان على حـإن املض: لـد قيـوق، دـزيوك ـب

  
                                                

  .بضمري) جـ(يف  -1
  .35: سورة البقرة -2
  .148: سورة األنعام -3
، وخزانة األدب 3/89 ، ولسان العرب34وهو المرئ القيس يف ديوانه ص) جـ(و) ب(من الطويل وعجزه ساقط من  البيت -4
9/424-425 .  

 .عطف على املرفوع مبا قام املضمر املنفصل" قعدت وصحبيت: "الشاهد فيه
 .2/379يراجع اإلنصاف  -5
  .380-2/379يراجع اإلنصاف  -6
  .1: سورة النساء -7
  .3/99، وحاشية الصبان 231يراجع إعراب القرآن للنحاس ص  -8
  .5/123، وخزانة األدب 2/81، والدرر 2/392سبة يف الكتاب البيت من البسيط وهو بال ن -9

  .عطف األيام على الضمري ارور يف بك" فما بك واأليام: "الشاهد فيه
  ).جـ(و) ب(وجوب زيادة من  -10
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  .)1(اخلفض مع املعطوف ليتقوى بذلك
  ] انعطف البي يف فصل [

نه كما مثله ليبي وعلى اسم دونه يف الشهرة أان اسم جامد معرفة جري والبيان هعطف : فصل
أنـك ال تنـوي    )2(البدلبني والفرق بينه و ،وال يف حكمهال يشترط أن يكون مشتقًا ، ونعتبينه ال

حملـى  ل لذلك إذا كان اسم الفاعو: قالوا، يف البدل باألول الطرح يف عطف البيان كما تفعل ذلك
اتبع ما أضيف إليه اسم الفاعل امسا ليس فيه األلـف  ، والالمولالم مضافًا إىل ما فيه األلف اوباأللف 

منه ومررت بالضارب الرجل زيد : مثاله، )3(ال جيوز أن يكون بدالوالالم جاز أن يكون عطف بيان و
  : )4(قول الشاعر

  ـوعاه وقـترقُب رـيالطََّ ليهع    رٍ ـشي بِرِالبكْ كارِـالت بنا انأَ
أنا ابن ، ومررت بالضارب زيد: ألنه يلزم أن يكون التقدير، البدل يف نية تكرار العامل فال جيوز هناو

تنوين زيد الثاين إن جعلتـه   ،يا زيد زيد: أيضا يف النداء تقولكذلك ، وذلك ال جيوز، والتارك بشر
ألن البدل يف نية تكرار العامل فتبنيـه  ، هجعلته بدالً مل تنوِن إ، وألنه ليس فيه نية عامل، عطف بيان
  ]أ/121[ .-اهللا املستعانو-على الضم 

  ]باب التوكيد[
ـ و ،التوكيد تابع للمؤكد يف رفعـه ، باب التوكيد ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ  خفضـه  و ،هبنص

زيـد  قـام  : تقول توابع أمجع، وأمجعو ،كلُو ،العنيو ،النفس :هيويكون بألفاظ معلومة ، وتعريفهو
  .)5("مررت بالقوم أمجنيو ،رأيت القوم كلهمو ،نفسه

  : اعلم أن التوكيد على قسمني: شرح
   .لفظي-1
   .معنويو-2

                                                
 .2/380يراجع اإلنصاف   -1
  .)جـ(بداية الصفحة سبعني من  -2
  .327يراجع املقرب ص  -3
 ، وشـرح التصـريح  3/72، وشرح املفصل 1/182، والكتاب 465لمرار األسدي يف ديوانه ص البيت من الوافر وهو ل -4
  .4/284وخزانة األدب ، 3/133

  .املعىن الشاعر يفتخر مبقتل بشر بن عمروبن مرثد
 .عطف بيان على البكر ال بدل" بشر: "الشاهد فيه

 .وهي غري موجودة يف نسخة الشارح".أتبع وأبصعوتوابع أمجع وهي أكتع و : " 9يف منت األجرومية املطبوع ص  ورد -5
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  األفعال وجيري يف األمساء ، ويف النفساملراد به متكني املعىن ، وتكرار األول بعينه وفالتوكيد اللفظي ه
  

قـال اهللا  ، مررت بزيد زيد، ورأيت زيدا زيدا، وجاء زيد زيد: األمساءفمثاله يف ، واحلروف واجلمل
  : )2(منه قول الشاعرو )1(﴾ كَلَّا إِذَا دكَّت الْأَرض دكا دكا ﴿: مـالعظي

  دــغَ نـم برـقْأَ توـاملَو           ا ددا غَغَ وبتأَ ولُـقُا تذَ مكَ
  : )3(قال الشاعر، مثاله يف احلرف إنَّ إنَّ زيدا قائم، وقام زيد قام: مثاله يف األفعالو

  دا دواُءــم أبـا ــال للمو      ي ـى لما بِـاهللا الَ يلْفَو الَفَ
  : )4(اآلخر قالو

  اـودهعوقًا ـواثم يلَت عذَـخأَ      ا هنإِ ةَزبِحب ع وحـبأَ الَ الَ
كـل  " : منه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم، واهللا أكرب اهللا أكرب، وزيد قائم: ولكمثاله يف اجلمل قو

  : )6(منه قول الشاعروغري تامة : أي )5("جال يقرأُ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداصالة 
  صبح من مل جين ذنبا كذي الذنبوي    أفيقوا أفيقوا قبل أن حيفر الثرى 

، احملدث عنهوة الشك عن احلديث املراد به إزالوتكرار االسم مبعناه  وهوالتأكيد املعنوي ] أ/122[
   .أربعون لفظةوهي اثنان وبألفاظ خمصوصة  )7( ووه

قام زيد نفسه، : تقول ،أتبعو ،أبصعو ،أكتعو ،أمجعو ،كلهو ،عينهو ،نفسه :هيوسبعة للمفرد املذكر 
   .هوكذلك سائر أخوات ،ورأيت زيدا نفسه، ومررت بزيد نفسه

  .وأبتعان ،وأبصعان ،وأكتعان ،وأمجعان ،وأعينهما ،وأنفسهما ،كالمها :وسبعة للتثنية وهي
   .ونـأبتعو ،أبصعونو ،عونأكتو ،أمجعونو ،كلهمو ،أعينهمو ،أنفسهم :هيوسبعة للجمع املذكر و

                                                
 .23: سورة الفجر -1
 .البيت مل أقف عليه فيما لدي من مصادر -2
، وبال نسـبة يف  2/308، وخزانة األدب 5/147، والدرر 2/206البيت من الوافر وهو ملسلم بن معبد الواليب يف احملتسب  -3

  .2/125، مهع اهلو امع 3/343أوضح املسالك 
  .يريد الشاعر أنه نصح قومه فلم يقبلوا منه النصح: البيت معىن

  .إذ أكد الشاعر حرف اجلر الالم لفظا" للما م: "الشاهد فيه
، وبـال نسـبة يف   5/109، وخزانة األدب 2/129، وشرح التصريح 58 البيت من الكامل وهو جلميل بثينة يف ديوانه ص -4

  .4/114، واملقاصد النحوية 291شرح قطر الندى ص 
  .أكد احلرف ال توكيدا لفظيا" ال ال: "الشاهد فيه

  .7321: احلديث رواه اإلمام أمحد برقم -5
  .البيت مل أقف عليه فيما لدي من مصادر -6
 ).جـ(بداية الصفحة الواحدة والسبعون من  -7
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   .اءـبعتو ،اءـبصعو ،اءـكتعو ،اءـمجعو ،كلهاو ،عينهاو ،نفسها )1( :هيوسبعة للمؤنث املفردة و
   .)2(بتعاوانو ،بصعاوانو ،كتعاوانو ،مجعاوانو ،كلتامهاو ،أعينهماو ،أنفسهما :هيوسبعة للتثنية و

   .بتعو ،بصعو ،كُتعو ،جمعو ،كلهنو ،أعينهنو ،أنفسهن :هيووسبعة جلمعهن 
لذلك ، وس ال مساعبتعاء قياوبصعاء وكتعاء وتثنية مجعاء ، وأبتعوأبصع وأكتع وواعلم أن تثنية أمجع 
إمنا والقياس يقتضي جواز ذلك و ،كلتامهاوألن العرب استغنت عنها بكالمها ؛ )3(منعه بعض البصريني

  .)4(على مذهبه عملنا يف شرح الوصلةوألنه مل يسمع من العرب ، منعه من منعه
إىل  "لـنفس هي اويكون بألفاظ معلومة ، وتعريفهوخفضه ونصبه ورفعه تابع للمؤكد يف  ووه": قوله

   ]أ/123[.آخره
يتبعه يف و ،احلرفية وهي الفعلية أ، ويف شيء واحد كد لفظيا غري اسمؤيتبع امل اعلم أن التوكيد

 ،اإلفـراد و ،اإلعرابو ،االمسيةو )5(فظي فيتبعه يف اللفظلفأما ال، امعنوي وأشياء إن كان امسيا لفظيا أ
ـ ، قام زيد زيد :مثل ،التأنيثو ،التذكريو ،اجلمعو ،التثنيةو  نقـام الزيـدو  ، ودانوقام الزيدان الزي

   .قامت اهلندات اهلندات، وقامت اهلندان اهلندان، وقامت هند هند، والزيدون
فقد تبعـه يف   ،قام الزيدون أمجعون: وإن كان معنويا فإنه يتبعه يف أربعة يف بعض املواضع مثل

قام زيد نفسه : مثلبعض املواضع بعه يف ثالثة يف يت، والتعريفو ،التذكريو ،اجلمعو ،يف الرفع :أربعة
رأيـت الزيـدين   : يتبعه يف اثنني يف بعض املواضع مثـل ، والتعريفو ،الرفعو ،فقد تبعه يف اإلفراد

الزيـدان تثنيـة   ، وأنفسهما مؤنـث والزيدان مذكران ، والنصبوفقد تبعه يف التعريف  ،أنفسهما
إمنا كان كذلك وصه املؤلف ولذلك خص، )7(اإلعراب وع هيف اإلتبا )6(أنفسهما مجع فأكثر لزوم لهو

، ؤكد كما كان النعت كـذلك نفس امل وأن التأكد ه )8(أشبه بالنعت من غريه من جهة ألن التوكيد 
   .كما أن النعت كذلكالعامل يف املؤكد  والعامل يف التأكيد هو

                                                
 ).ب(بداية الصفحة الرابعة واخلمسني من  -1

  .عوان وبتعوانومجعوان، كتعوان، وبص) جـ(و) ب(يف  -2
  .373-2/369يراجع اإلنصاف  -3
 .والظاهر أنه من كتب الشريف التلمساين املفقودة ،مل أقف على هذا الكتاب -4
  .يف اللفظية) جـ(يف  -5
  .لزومها) جـ(لزومه ويف ) ب(يف  -6
  .باإلعراب) جـ(يف  -7
 ).جـ(بداية الصفحة الثانية والسبعني من  -8
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رتيب ألفاظ التأكيد حني ارة إىل تإش، ويف هذا "وأتبع ،وأبصع ،وتوابـع أمجـع هو أكتع": وقـوله
فاألبني مقدم على مـا  ، فإذا علمت ذلك فاعلم أن أمساء التوكيد مرتبة على حسب البيان، اجتماعها

هم أنفسهم أعينهم أمجعـون أكتعـون أبصـعون    القوم كلّ ]أ/124[جاءين : دونه يف البيان مثل وه
، العموموفمعىن كُلُّ اإلحاطة ، ا معاناألمساء هلهذه ، واملؤنثواملذكر واملثىن وكذلك املفرد و ،أبتعون

معـىن  ، وأكتع االنضماممعىن ، ومعىن أمجع االئتالف، والعني )1(كذلك معىنو ،معىن النفس احلقيقةو
أن أكتع وأبصع وأتبع ال  ،توابع أمجعو :فقد حتصل من قوله، )2(معىن أبتع االشتداد، وأبصع السرعة

  : )3(ال ما شذ من قول الشاعريؤتى ا إال توابع ال مجع إ
  اء حوالً أكتعاـين الذلفـحتمل    عا ـين كنت صبيا مرضـيا ليت

ـ ويف البيت شذوذ أيضا آخـر  ، وبأكتع غري تابع ال مجعفأتى  ـ    وه            نكـرة   وتوكيـد حـوالً وه
   .النكرة ال تؤكدو

جـاء  ، وهاشتريت العبد كلّ، وهمكلّأكرمت القوم : أمجع إال ما يتبعض مثلو واعلم أنه ال يؤكد بكلّ
اهللا و- بعض على املتـبعض  )4(اعتبار حيصل بصحة دخول، وهزيد كلّجاء : ال تقول، والقوم أمجعون

  .-أعلم
  ] باب البدل [

فعل من فعل تبعـه يف مجيـع    وإذا أبدل اسم من اسم أ، باب البدل ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
، بـدل االشـتمال  ، وبدل البعض من الكل، وبدل الشيء من الشيء: على أربعة أقسام وإعرابه وه

ورأيـت زيـدا   ، نفعين زيد علمـه ، وأكلت الرغيف ثُلُثُه، وقام زيد أخوك: قولك وحن ،بدل الغلطو
 ا منهالفرس أردتفأبدلت زيد فغلطت 5("أن تقول الفرس(.  
هذا بدل من هذا أي  العربذلك قول على و ،اخللف وه: البدل يف اللغة] أ/125[ :شرح

   .)6(ألم خيلف بعضهم بعضا، منه إبدال األرض، وخلف منه
                                                

  ).جـ(و) ب(معىن زيادة من  -1
 .االشتداد) جـ(يف  -2
، والفضـة  2/210، وشرح ابن عقيـل  562، وشرح عمدة احلافظ ص 5/168البيت من الرجز، وهو بالنسبة يف اخلزانة  -3

  .2/290، والعقد الفريد 410املضية  ص 
  .أتى الشاعر بأكتعا غري مجع" أكتعا: "الشاهد فيه

  ).جـ(و) ب(بدخول والصواب ما أثبتناه من ) أ(يف  -4
  .9منت األجرومية ص -5
  .2/298يراجع لسان العرب  -6
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  أن ينوي مبجموع اللفظني على جهة البيان من غري  إعالم السامع: البدل يف اصطالح النحوينيو
  

من جهة أنه  )1()الطرحإمنا قلنا من غري أن ينوى باألول منهما ، واملعىن(باألول منهما الطرح من جهة 
وزعـم  ، الثاين يفيد األخوة، واالمسية )2(فاألول يفيد، جاءين زيد أخوك: مثالهيفيد ما ال يفيده الثاين 

استدل على ذلك بكون البدل يف نيـة تكـرار   ، ووافقه ابن عصفورو )3(املربد األول يف نية الطرح
فتركـك  "  :صفورقال ابن ع ،جاءين أخوك: فالتقدير، جاء زيد أخوك: فأنت إذا قلت مثالً، العامل
هذا الذي ذكـره فيـه   ، و)4(" اعتمادها على الثاين منهماوأخذك يف الثاين دليل على طرحه واألول 

إمنـا  ، وبدل الغلط ليس بقيـاس ، واحلق أن هذا الثاين ال يصح إال يف بدل الغلط خاصة، وتلمح ما
  . يوضع احلد على القياس

والبدل تـابع  ، كما ذكر وه ،"تبعه يف مجيع إعرابه اسم من اسم أول فعل من فعل )5(إذا أبدل": قوله
، جاء زيـد أخـوك  : يبدل االسم من االسم مثل، وألنه يف البيان كالنعت، للمبدل منه يف اإلعراب

  : )6(يبدل أيضا الفعل من الفعل مثل قول الشاعر، ومررت بزيد أخيك، وأخاكرأيت زيدا و
متأْى تتنلْا تمبِ ما يفن نا ارِـيد      جِتا دحطب جوالً زا تأَنارجـاج  

  . ]أ/126[ىت مبمها معا جمزومان وفتلمم بدل من تأتنا 
نقُص مـن األقسـام بـدل    ، ويعود على البدل والضمري يف قوله وه، "على أربعة أقسام ووه":قوله
  . -عاىلإن شاء اهللا ت-وسيأيت الكالم على كل قسم منها مفصالً   ،راب وبدل البدااإلض
أن تبدل لفظًا من لفظ آخـر بشـرط أن    واعلم أن بدل الشيء من الشيء ه، "بدل الشيء": قوله

  . جاء زيد أخوك: يكونا معا واقعني على شيء واحد مثل
من لفظ آخر بشرط أن يكون الثاين واقعا علـى  ا أن تبدل لفظً وه ،"بدل البعض من الكلو": قوله

  . قبضت املال ربعهو ،أكلت الرغيف ثلثه: همثال، وبعض ما وقع عليه األول

                                                
 .1/284، يراجع شرح اجلمل البن عصفور )جـ(و) ب(زيادة من القوسني ما بني  -1
  ).جـ(بداية الصفحة الثالثة والسبعني من  -2
  .2/63يراجع املقتضب  -3
  .285-1/284شرح اجلمل البن عصفور  -4
  ).ب(مسة واخلمسني من بداية الصفحة اخلا -5
، 3/86، وبـال نسـبة يف الكتـاب    9/90، وخزانة األدب7/53البيت من الطويل وهو لعبد اهللا بن احلر يف شرح املفصل  -6

  .2/128، ومهع اهلو امع 2/63واملقتضب 
  .أبدل الفعل تلمم من الفعل تأتنا" مىت تأتنا تلمم بنا: "الشاهد فيه
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أن تبدلَ لفظًا من لفظ آخر بشرط أن يكون االكتفاء باألول عن الثاين  هو ،"وبدل االشتمال": قوله
  وبه ـرقت ثـريد سـوأنت ت ،رقت زيداـقلت س رى أنك لوـرقت زيدا ثوبه، أال تـس: مثاله

  
  . وب مشتمالً على زيدجلاز ذلك الشتمال زيد على الثوب وليس الث

ذلك ، وليس األمر كذلك، وأن تبدل لفظًا تريده من لفظ تومهت أنه املراد وه، "بدل الغلطو": قوله
األحسـن يف  و: قالوا عمرو، وفذكرت زيدا غلطًا مث أتيت باملراد وه، رأيت زيدا عمرا: قولك مثالً

   .)1(بل عمرورأيت زيدا : ببل اليت لإلضراب فتقول مثالًهذا أن تأيت 
األضراب من  )2(أتى مبثال كل ضرب من األربعة، إىل آخر الفصل "قام زيد أخوك: قولك وحن": قوله

   .الرابع للرابعوالثالث للثالث والثاين للثاين وجعل األول لألول ، والبدل
بدل البعض من الكل أن يكـون يف البـدل   وبدل االشتمال  أن من شرط] أ/127[واعلم 
قد جييء حمذوفًا إذا فهـم  ، وقبضت املال ربعه، ونفعين زيد علمه: مثل، لى املبدل منهضمري يعود ع

   .)3(﴾اع إِلَيه سبِيالً ـوللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَ﴿ : قال اهللا العظيم، املعىن
  : ربعة أقسامالتنكري على أوفإذا تبني هذا فاعلم أن البدل ينقسم بالنظر إىل التعريف 

   .بدل املعرفة من املعرفة -1
   .بدل النكرة من النكرةو -2
   .بدل املعرفة من النكرةو -3
  . بدل النكرة من املعرفةو -4

قال اهللا ، معرفة باإلضافةأخوك وفزيد معرفة بالعلمية ، جاء زيد أخوك: فمثال بدل املعرفة من املعرفة
، الالموفالصراط األول معرفة باأللف  ،)4(﴾صراطَ الَّذين   ستقيماملُ اهدنا الصراطَ  ﴿: العظيم

  .الثاين معرفة باإلضافة إىل الذينو
حدائق  إِنَّ للْمتقني مفَازا  ﴿: ومنه قوله تعاىل، جاءين رجل غُالَم: ومثال بدل النكرة من النكرة

  : )6(نكرة قال الشاعر وا وهفحدائق بدل من مفاز ) ﴾)5وأَعنابا 

                                                
  .1/288ور يراجع شرح اجلمل البن عصف -1
 ).جـ(بداية الصفحة الرابعة والسبعني من  -2

  .97: سورة آل عمران -3
  .06: سورة الفاحتة -4
  .32-31: سورة النبأ -5
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كُوذي رِكَ نتلَجرِ نِيلٌج صحةٌيح     رِولٌج رمى فيهمانُا الز لَّفَشت  
  
وإِنك لَتهدي إِلَـى صـراط    ﴿: ومنه قوله تعاىل، جاءين رجل أخوك: مثال بدل املعرفة من النكرةو

  . )1(﴾ما في السماوات وما في الْأَرضِ صراط اللَّه الَّذي لَه   مستقيمٍ
لَنسـفَعا   ﴿: ]أ/128[جاءين أخوك رجل صاحل قـال اهللا العظـيم   : مثال بدل النكرة من املعرفةو

يشترط يف بدل النكرة من املعرفة أن يكون البدل ، و)﴾)2 ناصية كَاذبة خاطئَة  يةـِبِالناص
إِنَّ  ﴿: األظهر عندي لقولـه تعـاىل   ووه، )3(قال بعضهم ال يشترط، وثالني املذكورينموصوفًا كامل

يف ، وليس بشرطوكان األكثر فيه أن يكون موصوفًا و ) ﴾)4حدائق وأَعنابا  للْمتقني مفَازا 
   .نزاع يطول الكالم فيه فيذهب الغرضوذلك نظر 

ظاهر مـن  : اإلظهار ينقسم إىل أربعة أقسامواإلضمار بدل أيضا بالنسبة إىل فإذا تبني هذا فاعلم أن ال
  . مضمر من ظاهر، وظاهر من مضمر، ومضمر من مضمر، وظاهر

ومثال بدل ، أكرمته عمرواو ،ضربته زيدا: مثال بدل الظاهر من املضمر، وفأما بدل الظاهر فقد تقدم
لى أحد التأويلني الحتمال أن يكون إيـاك توكيـدا   ضربتك إياك عوضربته إياه : املضمر من املضمر

  -اهللا أعلمو-ا إياه على أحد التأويلني أيضاأكرمت زيد: ومثال بدل املضمر من الظاهر، إياه كذلكوأ
  ] باب منصوبات األمساء [

 ،هي املفعول بهو :املنصوبات مخسة عشر، منصوبات األمساءباب  :")5( -رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
خرب كان و ،املنادىو ،اسم الو ،املستثىنو ،التمييزو ،احلالو ،ظرف املكانو ،ظرف الزمانو ،املصدرو
هـي أربعـة   ، والتابع للمنصوبو ،املفعول معهو ،املفعول من أجلهو، )6(أخوااواسم إن و ،أخوااو

  ."البدلو ،التوكيدو ،العطفو ،النعت: أشياء

                                                                                                                                                     
، 1/46، وأمايل املرتضـى  4/204، واملقاصد النحوية 1/46، والكتاب 99البيت من الطويل وهو لكثري عزة يف ديوانه ص  -6

  . 5/211وخزانة األدب 
  .إذ جاءت رجل بدل من رجلني" رجل صحيحة : "فيه الشاهد

  .52: سورة الشورى -1
 .16-15: سورة العلق -2
  ".بل ال يشترط عندنا إال أن يكون يف البدل فائدة: "1/291قال ابن عصفور يف شرحه للجمل  -3
 .32-31: سورة النبأ -4
  .)جـ(بداية الصفحة اخلامسة والسبعني من  -5
   ".إخل...واسم ال واملنادى واملفعول من أجله واملفعول معه وخرب كان : " 10ومية املطبوع ص يف منت األجر -6
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وبعـد ذلـك   ، كما حصر املرفوعـات أوالً  املنصوبات مراده يف هذا الباب حصر] أ/129[:شرح
فإنه مضى الكالم ، أخوااوكخرب كان  يستويف الكالم على كل واحد منها يف بابه إال ما تقدم ذكره

التوابـع،  ذكر  الكالم فيه عند ركذلك التابع للمنصوب فإنه مووكذلك اسم إنّ ، فيه يف باب كان
  نهـولك وعات خبربها،ـيف باب املرفتى فيه باسم ال ومل يأت ذا الباب كونه أـويعترض عليه يف ه

  
  
  

كذلك أيضـا  ، و)1(متيم فال يثبتوه البتة وأما بن، جياب عن ذلك بأنه إمنا مل يذكره ألنه كثريا ما حيذف
املرفوعات كونـه مل  كما اعترض عليه يف باب  ،ال املشبهتني بليسويعترض عليه كونه نقص خرب ما 

  .-اهللا ويل التوفيقو-يأت بامسهما 
  ] باب املفعول به [

ـ  )2(االسم املنصوب الذي يقع بـه الفعـل   وه، وباب املفعول به: -رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ   وحن
فالظاهر ما تقـدم ذكـره   ، مضمرو ،ظاهر :على قسمني وه، وركبت الفرسو ،ضربت زيدا: قولك

ضربك وضربك و ،ضربناو ،ضربين :قولك وفاملتصل اثنا عشر حن ،منفصلو ،متصل :املضمر قسمانو
املنفصل اثنا عشر و ،ضرنو ،ضرمو ،ضرماو ،ضراو ،ضربهو ،ضربكنو ،ضربكمو ،وضربكما

  .)3("إياهنوإياهم وإيهما وإياها وإياكن وإياه وإياكم وإياكما و ،إياكو ،إياكو ،إيانا ،إياي: قولك وحن
قلـت  إن شـئت  ، ويقع عليه الفعل لكان أحسن االسم الذي وه: قال ول] أ/130[: شرح
جيوز أن يتقدم علـى  ، وأعطيت أخاك درمها، وكضربت زيدا، ما وقع عليه فعل فاعل واملفعول به ه

  .من أضرب: زيدا ملن قال: جيوز أن حيذف الفعل يف مثل، وزيدا ضربت: الفعل مثل
متصلة : ر النصب أا على قسمنيقد مضى الكالم يف ضمائ، منفصلواملضمر قسمان متصل و: قوله

أيضـا   والفاء، أن القسمني معا ينصب كل واحد منها على املفعولِ به كاألمثلة اليت ذَكَر، ومنفصلةو
  . لالستئنافوجواب شرط حمذوف أ )4(فاملتصل: من قوله

  ] باب املصدر [ 

                                                
 .110 يراجع الفضة املضية ص -1
 ).ب(بداية الصفحة السادسة واخلمسني من  -2
 .ويف نسحة الشارح حنو قولك بدل وهي ".إخل...إياي وإيانا  وهي : " 10 يف منت األجرومية املطبوع ص -3
  ).جـ(بداية الصفحة السادسة والسبعني من  -4
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يء ثالثًا يف تصريف الفعل االسم املنصوب الذي جي ووه، باب املصدر ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
: فهو لفظي حنـو  فإن وافق لفظُه فعلَه، معنويوعلى قسمني لفظي  ووه، ضربا ،يضرِب ،ضرب: حنو

مـا أشـبه   وقمت وقوفًا وجلست قعودا : معنوي حنو وإن وافق معىن فعله دون لفظه فه، وقتلته قتالً
  .)5("ذلك

الذي عرب عنـه باملصـدر    ووه، م املفعول املطلقفيه حكمراده يف هذا الباب أن يبني : شرح
يقوم قيامـا  ، قام زيد: مثاله، ما أتى ثَالثًا يف تصريف الفعل كما ذكر املؤلف وواملصدر ه] أ/131[
  يكون املصدر ، وما فعله فاعلُ فعلٍ مذْكُور مبعناه وإن شئت قلت ه، وما كان مثله، وقعد يقعد قعوداو
  

نوع ألنه ، يكون للنوع مثل جلست جِلْسةً بكسر اجليم، وجلست جلوساو ،ياماقمت ق: للتأكيد مثل
  .عبسةولبسة وحيتاج القاضي إىل جِلسة : منه قول الناسومن اجللوس 

جلسـت  : ويكون للعدد مثـل  ،وما كان مثله، )2(ورجع القهقرى، )1(كذلك قوهلم قعد القرفصاءو
فاألول الذي للتأكيد ال ، ثالث ضرباتوضربته ضربةًً أ: مثلهوجلسة واحدة : جلسةً بفتح اجليم أي

التكـثري  ، واجلمعِ التكـثري وفائدةُ التثنية ، والكثري من جنسهوالقليل ألنه يدل على ، ال جيمعويثىن 
ألنـه بـالتنويع   جيمـع  وللعدد فإنه يـثىن  وما كان للنوع أ، وحتصيل احلاصل ال ينبغي، وحاصل فيه

   .جيمعوالواقع على شيء واحد يثىن ، وشيء واحد التحديد يقع علىو
   .إىل آخره الفصل "لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه فعله فهوعلى قسمني لفظي  ووه": قوله

  .معنويو ،حقيقي:اعلم أن املصدر على قسمني
ا هذ، ويف كال النوعني البد أن يوافق معناهو، غري موافق لهوموافق للفظ فعله : فاحلقيقي على قسمني

: مثاله فاملوافق لفظُه فعله] أ/132[الذي قصد املؤلف بيانه يف هذا الباب  وه، احلقيقي )3(النوع أعين
قمت وقوفًا ، وجلست قعوداوقعدت جلوسا : غري املوافق للفظ فعله مثالهو ،ضربته ضرباو ،قتلته قتال

   .ما كان مثلهودعه تركًا : منه قوهلمو )4()وقفت قياماو(
ضـربته كـل   : مضافًا ملصدر مثالهوأ، )5(ضربته أي ضربٍ : ما كان صفة ملصدر مثل وهاازي و

مضافًا وأ، )6(﴾فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةًً  ﴿: عددا ملصدر مثل قوله تعاىلوأ، بعض الضرب وأ، الضرب
                                                

 .ويف نسخة الشارح لفظ فعله ".إخل...فإن وافق لفظ فعله: " 10يف منت األجرومية املطبوع ص  -5
 .4/1811يراجع متهيد القواعد  -1
 .املصدر نفسه -2
  ).جـ(و) ب(أعين زيادة من  -3
  ).جـ(زيادة من  لقوسنيما بني ا -4
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: ذلك النوعي مثـل وك، ضربته ضرب سوط: ألن التقدير، ضربته سوطًا: إليه املصدر يف التقدير مثل
  . ما كان مثله، وقعد القُرفُصاَء ورجع القهقرى أ

قام قيامـا  : فاألول مثل قسم غري جار على فعله،، وعلى فعلهقسم جار  :احلقيقي أيضا على قسمنيو
الثاين ما مل يكن على قياس فعله يف حروفه مثـل قولـه   ، وفعله يف حروفه )7(ما كان على قياس ووه

  : )9(منه قول الشاعروكان القياس إنباتا  )8(﴾ لَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاوال ﴿: تعاىل
  

يرِغاَألبِ دسلِيف كُ ارِـح سـقَرة     تغـرد صـاحِي النبِـرِطْامى املُد  
   .كان القياس تغريداو

  ] باب ظرف الزمان وظرف املكان [
اسـم الزمـان    وظرف الزمان ه، ظرف املكانوباب ظرف الزمان  ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 

 ،مسـاءً و ،صباحاو ،عتمةًو ،غداو ،سحراو ،بكرةًو ،غدوةًو ،الليلةو ،اليوم: املنصوب بتقدير يف حنو
  . )1("ما أشبه ذلكو ،ووقْتا ،حيناو ،أمداو ،أبداو

  : )3(منه قول الشاعرو )2(الوعاء: اعلم أن الظرف يف اللغة هو] أ/133[: شرح
ـَلِف زٍوـجع فرـظَ     لِدـلْدالت نـم هـصييخ نَّأَـكَ   يه ثنتا حنظ

ما أضيف  والذي يقوم مقامه ه، و)4(ما يقوم مقامه واالسم املنصوب املقدر بفي أ: يف االصطالح ووه
   .بعض شهروإليه مثل كل يوم 

فإذا حذفت تعـدى الفعـل   ، إذا وجدت وجب اخلفض األا ، شرط يف نصبه وبتقدير يف ه: قوله
ظـروف  ، ويف غدوة: كذلك سرت غدوةً أي، ويف يوم اجلمعة: صمت يوم اجلمعة أي: فنصبه مثل

   ذلـك   )5(سيأيت ذكـر وإمنا التفصيل يف ظروف املكان ، وتفصيلالزمان كلها تقبل تقدير يف من غري 
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التخصـيص ثالثـة   وأن أقسام الظرف بالنظر إىل اإلام فإذا تبني هذا فاعلم ، -إن شاء اهللا تعاىل-
  .حمدودوخمتص ومبهم : أقسام

سرت اجلمعة : يف بعضه مثلوسرت اخلميس : يكون العمل فيه كله مثلوفاملختص ما كان جوابا ملىت 
، صمت الـدهر وصمت اليوم : يكون العمل فيه كله مثل، واملعدود ما كان جوابا لكَم، وإىل الصالة

   .ما كان مثلهوحينا وزمانا وقرأت وقتا : مثالهوال لكَم وما مل يكن جوابا ملىت بهم املو
  : قسمني البناءوينقسم بالنظر إىل اإلعراب  )6(فإذا تبني هذا فاعلم أن الظرف أيضا 

   .معرب -1
  .مبينو -2
  

: )1()فيه موجب للبناء مثـل ما كان  ،املبينو ،وشهر ،يوم(: فاملعرب ما مل يكن فيه موجب للبناء مثل
ـ  بنيت هذه ألا تضمنت ما أوجب هلا إمنا و ،إذاو ،إذْو ،أمسو ،بعدو ،قبل  تضـمنها  والبنـاء وه

   .شبهها اومعىن احلروف ] أ/134[
: عدمه أربعـة أقسـام  وفإذا علمت ذلك فاعلم أن الظرف أيضا ينقسم بالنظر إىل التصرف 

، معىن التصرف أن يدخله التنـوين ، وما أشبه ذلكو ،عامو ،وشهر ،يوم: منصرف مثلو ،متصرف
  .)2()ومعىن االنصراف استعماله غري ظرف(

الـذي  ، وال نظري له، وسحر معينا ليوم: مثالهوضد األول  وهو )3(ال منصرفووقسم غري متصرف 
لك باإلضافة فعدل به عن ذوأ ،الالموألن قياسه أن يعرف باأللف ، التعريفوالعدل منعه من الصرف 

  .العدل فقط )4(الذي منعه من التصرف، وجعل علماو
منعها ، وعتمة معنياتوصباحا و ،مساًءو ،عشاًءو ،ةًعشيو ،عشيا: وقسم منصرف غري متصرف مثاله

أن تكـون بـاأللف   ذلك أا ليوم بعينه فكان قياسها ، ومن التصرف أا استعملت على غري وجهها
  .فوجب أن ال تتصرف، التنكري فكان ذلك على غري قياسلكنها تركت على حاهلا من ، الالمو
منعها مـن الصـرف   ، و)5(بكرة معيننيوغدوةً : ضد الثالث مثل وقسم متصرف غري منصرف وهو

  . التأنيثوالتعريف 
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  ] ظرف املكان [
 ،فوقو ،وراءو ،قدامو ،خلفو ،أمام :وحن ،اسم املكان املنصوب بتقدير يف وظرف املكان هو ":قوله

  . )6("ما أسبه ذلكو ،مثو ،هناو ،حذاءو ،تلقاءو ،إزاءو ،معو ،عندو ،حتتو
املصدر علـى ظـرف الزمـان    ، واعلم أنه إمنا قدم ظرف الزمان على ظرف املكان: شرح   
مث إىل ظـرف  إن كنا قد أغفلنا ذلك أوال من جهة أن أقوى تعدي الفعل إىل املصـدر  و] أ/135[

يـدل علـى   من ظرف الزمان من جهة أن الفعـل  ون املصدر أبعد م وأما ظرف املكان فه، والزمان
إمنا يدل عليه ، وال بنفسهواملكان ال يدل عليه الفعل ال بصيغته ، وعلى الزمان بصيغتهواملصدر بنفسه 

   .در بفيـوقدم أيضا ظرف الزمان على ظرف املكان من جهة أن ظروف الزمان كلها تق، باملالزمة
  

، شـبهها ولـدي  و )1(عندي : ما حملَ عليه مثلومنها بفي إال املبهم  املكان فال يقدر وأما ظروف
ألن ، اسم املكان املنصوب بتقدير يف على ظـاهره  ويأت قول املؤلف يف ظرف املكان همل ذلك ـلو

  : فإذا تبني هذا فاعلم أن ظرف املكان على ثالثة أقسام، غري املبهم ال يقبل التقدير بفي
 ،قـدام و ،خلـف و ،أمـام : هيوفاملبهم اجلهات الست ، املقدرواملبهم  وينصبه كل فعل وه :األول

 ،عندكوأمامك و )2()جلست خلفك: مثل، ولدى ،عند: وما محل عليها مثل( ،حتتو ،فوقو ،وراءو
  .ما كان مثلهو ،بريداوفرسخا وسافرت ميالً : املقدر مثلو ،ما كان مثلهو

الس ال ينصبه إال : ينصبه إال ما اشتق من مصدره مثلال و املشتق وفعل وه ينصبه فعل دون :الثاين
  . ما أشبه ذلكوأجلس وجيلس وجلس 
يصل  )4(وال، ما كان مثلهو ،احلمامو ،املسجدو ،الدار :املشتق مثلواملقدر وما عدا املبهم  )3(:الثالث

  .الميف قليل من الكوال يسقط إال يف الشعر ، وإال حبرف اجلر ظاهرا ]أ/136[إليه الفعل
  ]باب احلال [ 

 ونبهم من اهليئات حناالسم املنصوب املفسر ملا ا واحلال ه، باب احلال ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
وال يكـون  ، ما أشبه ذلـك ولقيت عبد اهللا راكبا ، وركبت الفرس مسرجا، وجاء زيد راكبا: قولك

  .)5("صاحبها إال معرفة ال يكونو ،ال يكون إال بعد متام الكالمو ،احلال إال نكرة
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: أي )7(﴾وأَصـلَح بـالَهم    ﴿: قال اهللا العظيم )6(يراد به البالواحلال يف اللغة يطلق : شرح
حال يف ظهر دابته إذا ركبـها  " : الفصيح )8(وسط ظهر الدابة قال صاحبيراد به وويطلق ، حاهلم

  : )9(منه قول الشاعرو
  

  قـلَحم اِءـميف الس ازٍب رِهظَ لىع     هنِتم الَـح الَي إذْ عمالَغُ نَّأَكَ
  .أما بالتاء فليس فيه إال التأنيث، والتأنيثوبغري التاء التذكري وحالة بالتاء وويقال فيه حال 

بيـان هيئـة    وه :إن شئت قلت، و)1(تبيني ما انبهم من اهليئات واحلال يف اصطالح أهل العربية هو
اهليئة وجاء زيد : فتقول مثالً، هيئة املفعول حني وقوع الفعل عليه، وفعل منهحني وقوع ال )2(الفاعل 
  . ما كان مثلهو ،مسرعاوأ ،ماشياوأ ،راكبا: فإذا أردت بياا أتيت باحلال فقلت، مبهمة
من الفعـل  ، االسم وه: احترز بقوله، "االسم املنصوب املفسر ملا انبهم من اهليئات واحلال ه": قوله

   .)3(ألما ال يكونان حالني، احلرفو
   .ستأيت شروطهو] أ/137[ألما فضلة ، "شرط يف احلال واملنصوب ه": قوله
  . ملا أشكل: ملا انبهم من اهليئات أي: قوله ،"املفسر أي املبين": قوله

  ]شروط احلال  [
  ."ا إال معرفةال يكون صاحبهوال يكون إال بعد متام الكالم ووال يكون احلال إال نكرة ": قوله

   .ثالثة غري الزمةوثالثة الزمة ، اعلم أن للحال ستة شروط
الثالثة البواقي هي أن تكون من ، ونكرةوبعد متام الكالم وأال تكون إال منصوبة : فالثالثة الالزمة هي

جاءين رجـل  : قد يكون نكرة مثلوال يكون صاحبها إال معرفة يعين غالبا و: إليه أشار بقولهومعرفة 
يف  ووأن تكـون مشـتقة أ   )4(﴾ في أَربعة أَيامٍ سواء لِّلسـائلني  ﴿ :قال اهللا العظيم ضاحكًا، صاحلٌ
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فرجل منصوب ، )7("أحيانا يتمثل يل امللك رجالًو" : وجاء يف اخلرب، )6(قد ال تكون مشتقةو )5(حكمه
فزيد ، جاء زيد راكبا: مثل، تكونقد ال ، وأن تكون منتقلة، وال يف حكمهوليس مبشتق وعلى احلال 

من أحكام احلال أا ، و)8(﴾هو الْحق مصدقًا  ﴿: غري املنتقلة مثل قوله تعاىل، وينتقل عن هذه اهليئة
   .مقدرة بفي كالظرف

فتقـول  تأخريها عنه وعليه فإذا تبني هذا فاعلم أن العامل يف احلال إن كان لفظيا جاز تقدميها 
  .راكبا جاء زيدو ،زيد راكباجاء : مثالً

  
: ألن العامل املعنوي ال يقوى قوة اللفظي فال تقول مـثالً  ؛كان معنويا فال جيوز تقدمي احلال عليهإن و

منع قـوم  ، ومقيما عندك عمرو: هذا زيد إال أن يكون ظرفًا فيجوز أن يتقدم مثاله] أ/138[راكبا 
وال يتقدم على العامـل  " : رجح ابن احلاحب املنع ألنه قال، و)2(أجازه قوم، و)1(تقدميه على ارور

  .)3("ال على ارور على األصحواملعنوي خبالف الظرف 
  ] باب التمييز [

االسم املنصوب املفسر ملا انبهم من الذوات  والتمييز ه، باب التمييز ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
، )4(سـلم وطاب سيدنا حممد نفسا صلى اهللا عليه ، واتفقأ بكر شحم، وتصبب زيد عرقًا: قولك وحن
             ، أمجـل منـك وجهـا   و ،زيد أكرم منـك أبـا  و ،ملكت تسعني نعجة، واشتريت عشرين غالماو
  .)5("ال يكون إال نكرةو

 وفالتبيني مبعىن التمييز وه، )6(أميزه متييزا إذا بينته ميزت الشيء: التمييز مصدر قولك: شرح
مصـدر فسـرت    )7( ووهالتبني ومبعىن التمييز  وهوكذلك التفسري وبينت الشيء أبينه تبيينا مصدر 

  . الشيء أفسره تفسريا
   .ألنه ال يكون واحدا منهما متييزا، احلرفوحترز به الفعل ، "االسم والتمييز ه": قوله
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  . سيأيت ذكر ذلكو شرط فيه أيضا وه ،"املنصوب": قوله
ألن احلال بيـان ملـا   ، بني احلالوالفرق بينه  وه، ملا انبهم من الذوات: أي املبني قوله "املفسر": قوله

: فإذا تبني هذا فاعلم أن التمييز على قسـمني ، التمييز بيان ملا انبهم من الذواتوانبهم من اهليئات 
طـاب  ، ووجها حسن زيد: مثالً] أ/139[فأنت إذا قلت عىن املفاعل يف  وهومتييز بعد متام الكالم 

به بطل القول ، وكذلك طابت نفس زيدوزيد  وطاب أبوحسن وجه زيد : فتقديره، اأب وزيد نفسا أ
، ألن الفاعل ال جيوز تقدميه على العامل مـا دام فـاعالً  ، إن كان متصرفًاوبتقدمي التمييز على عامله 

   :)8(جبواز تقدميه على العامل املتصرف بقول الشاعر: استدل القائلو
  

   طيبت اقِرا بالففسن انَا كَمو    ها يببِح اقِرلى بالفُيلَ رجهتأَ
هذا الدليل بأن  )1(إسحاق الزجاج ودفع أب، ومتييز ووه، تطيب وفقدم نفسا على العامل فيه الذي ه

موالً علـى  ن حماألوىل لكا، ثبتت الرواية وول، ما كان نفسي بالفراق تطيبوالرواية يف البيت " : قال
  .)2("ضرائر الشعر فال يعمل عليهوالشذوذ 

، له مواضـع واملوزونات واملكيالت وز املعدودات متيي ووه، ما جاء بعد متام االسم والتمييز الثاين هو
منه ما يقع بعد ، وما كان مثلهوبرا  قفيزوعندي رطل زيتا : ذلك قولك مثالًوفمنه ما يقع بعد التنوين 

منه ما يقع بعـد النـون   ، وما كان مثلهومخس عشرة جارية ودي أحد عشر درمها عن: مثالهوالراء 
منه ما يقع بعد املضـاف إليـه   ، وما كان مثلهوعندي مخسون دينارا وملكت عشرين جارية : مثالهو
ـ   املضاف  إليـه ، وثالثة أرطال زيتا وما كان مثلهو، ملكت مخسة أقْفرة مترا: مثالهو ة عنـدهم مبرتل

فلما أضـيف  ، مل يضف لكان منونا وكان التمييز يقع بعده واألول ل] أ/140[ألن االسم (، ينالتنو
، إىل نوعي التمييز يف متثيلـه  -رمحه اهللا تعاىل-قد أشار املؤلف ، و)4()صار املضاف إليه مبرتلة التنوين

 )5(سم يقدر مبن فـإذا  الذي يكون بعد متام االو، وبعد متام االسم، ما كان منه بعد متام الكالم: أعين
وما ، على التمرة مثلها زبداومخسون دينارا ، وأحد عشر درمها، وعندي مخسة أرطال زيتا: قلت مثالً
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يراجع بغية الوعـاة  ما ينصرف وما ال ينصرف، وإعراب القرآن وغريمها من املؤلفات، : هـ، من مؤلفاته310والتقوى، تويف سنة 

1/411.  
 .2/384يراجع اخلصائص   -2
  ).ب(ما بني القوسني ساقط من  -4
  .)جـ(بداية الصفحة الثانية والثمانني من  -5



 التحقيق

 

، أحد عشر من الـدراهم ، وعندي مخسة أرطال من الزيت :فالتقدير، يف السماء موضع راحة سحابا
 السماء موضع راحة مـن السـحاب   وما يف، على التمرة مثلها من الزبدو ،الدنانري )3(مخسون منو
   .كذلك ما أشبههو

ره ـقد ذكووبا ـون إال نكرة منصـيز أال يكـروط التميـمن ش، "رةـون إال نكـوال يك": قوله
ـ ـأن يكوم جنس، ـون اسـأن يك، وم أوالًـيف الرس -رمحه اهللا-ف ـاملؤل را علـى  ـون مؤخ
  ردـواملب ،)6(ازينـاز املـأج، ولـفعر ـغيوال أـان فعـواء كـه سـل فيـالعامويز ـاملم
  

  .-اهللا أعلمو-ومل خيالف أحد يف أن القسم الثاين ال يتقدم ، )1(أن يتقدم على الفعل
  ]باب املستثىن [ 

 ،سوىو ،غريو ،إالَّ :هيوحروف االستثناء مثانية ، و)2(باب املستثىن ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
قـام  : حنـو فاملستثىن بإالّ ينصب إذا كان الكالم موجبا تاما ، حاشاو ،عداو ،خالو ،سواءو ،سوىو

كان الكالم منفيا تاما جاز فيـه البـدل    )3(إذا، والناس إال عمرا ]أ/141[خرج ، والقوم إال زيدا
ما قام : إن كان ناقصا كان على حسب العوامل حنو، وإال زيداوإال زيد  )4(ما قام أحد: النصب حنوو

  .)5("ما مررت إال بزيد، وإال زيدا ما رأيتو ، زيدإال
، منفصـل وعلى قسمني متصل  ووه ،أخوااو إخراج بعض من كل بإالّ واالستثناء ه: شرح

أن يكون مـا بعـد    واملنفصل هو(، أن يكون ما بعد حروف االستثناء من جنس ما قبله وفاملتصل ه
لذلك اسـتغىن املؤلـف   واألصل  وتثناء املتصل هاالس، و)6()حروف االستثناء من غري جنس ما قبله

مث إن ، بأدواتـه وطريقته وإمنا مسى املنفصل استثناًء من جهة أنه جاء على شكله ، وبذكره عما سواه
  . لذلك استغىن املؤلف بذكره عن املقدم، ومؤخراواالستثناء يكون مقدما 

   ."حاشاو ،عداو ،خالو ،سواءو ،سوىو ،سوىو ،غريو ،إال :هيوحروف االستثناء مثانية و": قوله
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ال يوجـد إال بعـد   االسـتثناء  ، واعلم أنه إمنا قدم حروف االستثناء أوال ألا آلة لالستثناء
املـراد  وحروفًا )7(مساها، وما ال يصح إال باآللة فمعلوم أن اآللة سابقة عليه، ووجودها فكأا آلة له

ممنها ما يكون غري ذلك ومنها ما ال يكون إال فعالً ، ون إال حرفًاألن هذا الكلم منها ما ال يكو، الكَل
   .-إن شاء اهللا تعاىل- على حسب ما سيتبني

يتعـرض  ] أ/142[ ملبقي له منها كلم آخر واعلم أنه قد ذكر من حروف االستثناء مثانية و
   .-شاء اهللا تعاىل-لذكرها تأخذها من هذا التقسيم إن 

  : على ثالثة أقساماعلم أن كلم االستثناء و
  .)8(هي باتفاقومنها ما ال يكون إال حرفًا  -
  
  .ال يكونو ،ليس ،عدا :هيوومنها ما ال يكون إال فعال  -
أختيهـا  ولكن بني الناس يف سـوى  ، سواءو ،سوى ،سوىو ،غري :هيومنها ما ال يكون إال امسا و -

القاسم الزجاجي إىل أـا   وذهب أبو )2(اإلمام إىل أا ظروف )1(فذهب، سواء خالفوسوى : أعين
مررت مبن : )4(استدل اإلمام على صحة مذهبه مبا حكي عن العرب مثل، و)3(ليست بظروفوأمساء 
فال بـد  ، جمروراوأ ،ظرفًاوأ ،الصلة ال تكون إال مجلة، وعائدوفمن مبعىن الذي حتتاج إىل صلة ، سواك

قاسه ، وغري متصرف د أيب القاسم فيما ذكر أنه جعله امسامعتم، و)5(وى هاهنا أن يكون ظرفًا تامالِس
ألن عدم التصرف يف ، -رمحه اهللا-األظهر ما ذهب إليه اإلمام ، وجمراها عندهعلى ايمن فجرى سوى 

  :األمساء إمنا وجد يف ثالثة أبواب
  .يف باب الظرف

   .يف باب املصدرو
أختاها يف بـاب  وإمنا دخلت سوى ، وك واضحمررت مبن سوا: ما ذكره من قوهلم، ويف باب النداءو

وجعلوا ما ال جيري يف الكالم إال ظرفًا مبرتلة " : هلذا قال اإلمام، واالستثناء حيث كان فيها معىن غري
  : )7(املرار وذلك قول الشاعر وهو )6("غري
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الَو ينطالفَ قشاَءح مكانَ ن منهذَإِ     موا ملَسا جا نو ـناالَ منوائس  
  : )8(قول األعشيوأ] أ/143[

تانِجب عن جو ـماليامة يت ـاقَن    وا قَمصكَادِسوائا لهلأه من ت  
   .جواز كوا امسني يف البيتني من الشعر )9(فثبت

  
  : تقول مـثالً ، مددت )1(إذا فتحتها، وقصرتواعلم أن سوى إذا ضممت السني أوكسرا 

وى و ،وى زيدقام القوم سأمـا حاشـا   فلنرجع إىل التقسـيم األول،  ، فإذا ثبت هذا، سواء زيدوس
   .)3(غريه أا فعلومذهب املربد ، و)2(فمذهب اإلمام أا حرف خاصة

  .فعالًوفإا تكون حرفًا  )4(أما خال و
   ."خرج الناس إال عمراو قام القوم إال زيدا:فاملستثىن بإال ينصب إذا كان الكالم موجبا تاما حنو:"قوله

إنْ ، وبدأ حبكم إالّ دون سائر أخواا ألا أُم الباب كما أَنَّ أَنْ أم باب النواصباعلم أنه إمنا 
ومن ثَم كان فيها معىن االسـتثناء  ، إالّفجميع أدوات االستثناء كلها متضمنة معىن ، أم باب اجلوازم

وكما أن حروف النصب أكثرها ، إنْها إال أن تكون مبعىن كما كانت أدوات اجلزاء ال جيزم بشيء من
إمـا أن يكـون    وال خيل "إالّ"الذي قبل  )5(فإذا تبني هذا فاعلم أن الكالم ، ال ينصب إال بإضمار أنْ

إذا وقعت إالَّ بعد كالم موجـب  ، وفإن كان موجبا فال يتصور ذلك إال أن يكون تاما، منفياوموجبا أ
رأيت ، و]أ/144[قام القوم إال زيدا : مثال ذلك، دها منصوبا على االستثناء ال غريبعكان ما  )6(تام

ا ا،القوم إال زيدقال اهللا العظيم  ،ومررت بالقوم إال زيد :﴿  مهنيالً مإِالَّ قَل هنواْ مرِب7(﴾فَش(.  
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هـذا   ،"إال زيداوقام أحد إال زيد ما : النصب حنووإذا كان الكالم منفيا تاما جاز فيه البدل و": قوله
   .أن يكون تاما: مهاأحد، ذلك أيضا يوجد على وجهني، ومنفيا حكم ما إذا كان ما قبل إالّ

  : فإذا كان تاما جاز فيه وجهان أحدمها، كون غري تاماآلخر أن يو
   .أن يكون تابعا ملا قبل إالّ على البدل-
ما قام القوم إال : مثال ذلك، وتابعا ملا قبله على البدل أحسنكونه ، واآلخر النصب على االستثناءو

 اوزيداو وعمر ما مررت بإخوتك إالّ، وإال زيدا كان : إذا قلت، وإال عمرإال عمر كما رأيت إخوت
  . البدل أحسنو ،إما على االستثناء، و)8(منصوبا ال غري إما على البدل

  إال قليالً على قراءة ابن عامر بالنصب ، و)9(﴾ه إِالَّ قَليلٌ منهم ما فَعلُو ﴿: من ذلك قوله تعاىلو
  

   .)2(قراءة اجلماعة بالرفع على البدل، و)1(الستثناءاعلى 
ما ، وما رأيت إال زيدا، وما قام إال زيد: إن كان الكالم ناقصا كان على حسب العوامل حنوو"": قوله

 إذا كان الكالم كذلك مـا قبـل إالّ  ، وإالّ إذا كان منفيا غري تامهذا حكم ما قبل ، "مررت إال بزيد
مـا  ، وما قام إال زيد: فإن كان يقتضي الرفع كان ما بعد إالَّ مرفوعا مثاله، مفرغًا ملا بعدها عامال فيه

  ] أ/145[.خرج إالّ عمرو
، )3(ما أكرمت إال عمراو، ما ضربت إال زيدا: إن كان يقتضي النصب كان ما بعد إالّ منصوبا مثالهو

  .)4(﴾سميتموها  ما تعبدونَ من دونِه إِالَّ أَسماًء ﴿: قال اهللا العظيم
ما مررت إال بأخيك ، وما مررت إال بزيد: كان ما بعد إال جمرورا مثاله إن كان الكالم يقتضي اجلرو
ما ، وزيدا ما رأيت أحدا إالّ، وزيد ام أحد إالّما ق: التقديرواملستثىن منه هنا حمذوف ، وما كان مثلهو

  .بزيد مررت بأحد إالّ
  .)5("جمرور ال غري سواٍءوسوى وسوى واملستثىن بغري و": قوله

   .اعلم أن ما بعد هذه الكلم األربعة اليت ذكر يف هذا الفصل ال يكون إال خمفوضا: شرح
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فـاخلفض  ، )6(ال تستعمل إال مضافةواسم من األمساء  اتفق على أا "غري"فإذا علمت ذلك فاعلم أن 
االسم الواقع بعد إال  فإن كان، "غري"جاز يف  "إالّ"ما جاز يف االسم الواقع بعد ، وأبدا الزم ملا بعدها

، )7()مررت بالقوم غري زيد، وورأيت القوم غري زيد(، قام القوم غري زيد: منصوبا كانت منصوبة مثل
ما : على حسب العوامل فتقولمفرغًا ملا بعدها جعلتها  إن كان ما قبل إالّ، وإال النصبليس يف غري و

ما قام غري زيد جاز : فإن كان غري مفرغ مثل، ما مررت بغريِ زيد، وما رأيت غري زيد، وقام غري زيد
الواقع  على حسب ما تقدم يف االسمالرفع على البدل و ،النصب على االستثناء :لك يف غري الوجهان

    وض ـما بعدها خمف، و)8(سواء فهي ظروف على ما ذهب إليه اإلماموسوى وأما سوى ، وبعد إالّ
  
  

قد أسلفنا و ،موضعها موضع نصبوفلزم ما بعدها اخلفض ، ألا ال تستعمل إال مضافةعلى اإلضافة، 
ـ و، من قال هي منصوبة على الظـرف ] أ/146[فمنهم  ،أن الناس اختلفوا يف نصبها مـذهب   وه

، )2(مبـن دونـك  : التقـدير ، مررت مبن سواك: وقد استدل بعدم التصرف بقول العرب، )1(اإلمام
، قام القوم سوى زيـد : مثال االستثناء ا، ومذهب أيب القاسم الزجاجي أا منصوبة على االستثناءو
  . ما كان مثلهومررت بالقوم سوى زيد ، ورأيت القوم سوى زيدو

وقام القـوم  ، زيدوقام القوم خال زيدا : ه حنوجروجيوز نصبه  ،حاشاو ،عداو ،خبال املستثىنو ":قوله
  .)3("زيداووقام القوم حاشا زيد ، عمرٍووعدا عمرا 

فعلى هذا ال يكون ما بعدها  )4(اعلم أنا قد أسلفنا أن حاشا يف مذهب اإلمام أا حرف: شرح
كون العرب ال الذي يدل على ذلك ، وليس بصحيح )5(فعلما ذهب إليه املربد من أا ، وإال خمفوضا

 ،قام القوم ما خال زيدا: قام القوم ما حاشا زيدا كما تقول: عليها ما املصدرية فال تقول مثال)6(تدخل
ودوا  ﴿ (   :ال اهللا العظيمـق، ل املاضيـما املصدرية توصل بالفع، ووم ما عدا عمراـذهب القو
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ممنِتونَـقُ ﴿: قال اهللا العظيم ،)8()توصل بالفعل املضارعو )7(﴾ ا عرا الْكَافها أَيلْ ي    ام دبلَا أَع

  .) ﴾)9 تعبدونَ

يف و )10(النصب بعدها ضعيف على ما ذهب املربد، واخلرب فباختالف فيهوأما وصلها باملبتدأ و
حاشا زيـد  (: أخر النصب فقالو حاشا اخلفض ل قدم يفا مثّذلك أنه ملّوكالم املؤلف إشعار بضعفه 

، عمرٍووعدا عمرا ، وزيدوخال زيدا : عداوفقال يف خال  )11()مل يقدم يف أخوات إال النصبوزيدا و
  . عندنا ال ترتب وإن كانت الواوهذا التلمح ال بد منه و
   .تكون حرفًاوأما خال فقد أسلفنا أا تكون فعال و
  
  
   .تكون حرفًاوفعال  )1(أن تكوناعلم أنه يتعني و

ما املصدرية ملا ذكرت من أن مـا  ] أ/147[اعلم أنه يتعني أن تكون فعالً إذا دخلت عليها و
   .ال توصل  باحلروفوباجلملة على خالف وال توصل إال بالفعل اتفاقًا املصدرية 

إن مل تدخل عليها وزيدا قام القوم ما خال : كوا فعال تعني نصبها ملا بعدها مثاله )2(فإذا تبني
  .إذا كانت فعالً نصبت، وفإذا كانت حرفًا خفضت، فعالًوما املصدرية فإا تكون حرفًا 

، نالنصب بعدها بـي ، و)3(اتفق على ذلك اجلميعوفقد أسلفنا أا ال تكون إال فعالً أما عدا و
رمحه اهللا -قال اإلمام ، سلفناهما أ وألا إذا ذاك من قبيل احلروف على حن، راحاخلفض فغلط صأما و

احلروف وبعد ذلك ذكر  ،)4("خالو ،عداو ،ليس، ووما جاء من األفعال فيه معىن إالَّ يكون" : -تعاىل
أعين كون عدا ليست ، هذا بني ال خفاء فيه، ومل يذكر عداوخال يف بعض اللغات وحاشا : فذكر منها

  .-اهللا اعلمو-ف ملا قدمه يف املثال بعد خال أشهر عند املؤلولكن النصب بعدها وحبرف 
  ] باب ال [
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مل تتكـرر  واعلم أن ال تنصب بغري تنوين إذا باشرت النكرة ، باب ال ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
ال وال رجـلَ يف الـدار   : إلغاؤها حنووإن تكررت جاز إعماهلا ، وال امرأةوال رجل يف الدار : ال حنو
  . )6("ال امرأةٌو رجلٌ يف الدار ال: قلت )5( إن شئتو ،امرأةَ

  : اعلم أنّ ال توجد يف كالم العرب على ستة أضرب: شرح
  .أن تكون عاطفة: األول
  .أن تكون ناهية: الثاين

  .)7(﴾ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ  ﴿: أن تكون زائدة كقوله تعاىل: الثالث
فَلَـا   ﴿] أ/148[: مبعىن مل يف قوله تعـاىل ، وهالّ يف التحضيضو الول :أن تكون مهيئَةً مثل: الرابع

  ، ريهـيف غونافية يف هذا الباب ولِّ ـمل يصودق ـمل يص - اهللا أعلمو -املعىن  )8(﴾صدق ولَا صلَّى 
  

مل هل من كذا؟ فإذا تبني هذا فاعلم أن الع: فإذا علمت هذا فاعلم أا يف هذا الباب جواب ملن قال
   :ا يكون على وجهني

   .عمل ليس :أحدمها
  : )1(عليه قول الشاعروا قليل جد وأما عمل ليس فه، واألكثر وهوعمل إنّ : الثاينو

ـمن ـصد ـعريانِنِ نا ه      احـرسٍ الَ بقَي ا ابـنفَأَن  
 ".ال رجل يف الدار: حنو، مل تكرر الواعلم أن ال تنصب النكرة بغري تنوين إذا باشرت النكرة ": قوله

  : تعمل بثالثة شروط )3(فإذا علمت ذلك فاعلم أن ال هذه إمنا، )2(هذا نص اجلمل بعينه
  .كون النفي ا عاماأن ي: األول
  . باخلرب ولوال يفصل بينهما شيء وأن تليها النكرة اليت تعمل فيها : الثاين

   .أال تتكرر ال: الثالث
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 ".إخل...جاز إعماهلا وإلغاؤها فإن شئت قلت : "12يف منت األجرومية املطبوع ص  -6
  .34: سورة فصلت -7
  .31: سورة القيامة -8
، ورصـف  105، وكتاب الالمات ص 4/360قتضب ، وامل1/58البيت من جمزوء الكامل، وهو لسعد بن مالك يف الكتاب  -1
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ا الزمة  ،ال تدخل إال عليهاويف النكرة  ا ال تعمل إالّفإذا تبني هذا فاعلم أصار االسم وصارت كأ
قد أسـلفنا أـا   ، وفجرى عليه حكم احلرف فبنيت كما بين احلرف، النكرة معها كالشيء الواحد

هل من رجل يف : جواب ملن قال وفه، ال رجل يف الدار: )4(فإذا قلت، هل من كذا؟: جواب ملن قال
  . )6(﴾ذَلك الْكتاب الَ ريب فيه   امل ﴿: )5()قوله تعاىل(رآن ـاله يف القـمثودار؟ ـال

   ."ال امرأةوال يف الدار رجل : وجب تكرار ال حنووفإن مل تباشرها وجب الرفع ": قوله
ما ذاك إال أا عملـت  وبني النكرة اليت تعمل فيها بطل عملها واعلم أنك إذا فَصلْت بني ال 

  . كالشيء الواحد فلما زال ذلك بطل العمل اتصلت باالسم فصار االسم معها حيث
ال رجـل  : إن شئت قلتوال امرأةَ وال رجلَ يف الدار : إلغاؤها حنووإن تكررت جاز إعماهلا و": قوله

   ."ال امرأةويف الدار 
  : ال امرأة جاز لك وجهانوال رجل يف الدار : اعلم أنك إذا قلت

  
  

] أ/149[فتنصب االسم معها من غري تنوين كما كانت ، ال الثانية كاألوىل للتربئة لأحدمها أن جتع
  :)1(يكون العطف على وجهني وتعطف جيوز مع هذا أن ، واألوىل كذلك

  .على اللفظ فتنصب: أحدمها
  .-اهللا أعلمو-فترفع  على احمللّ: اآلخرو

  ]باب املنادى[
، النكرة املقصـودة ، واملفرد العلم: املنادى مخسة أنواع، دىباب املنا ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 

فيبنيان على  ،النكرة املقصودوفأما املفرد العلم ، املشبه باملضاف، واملضاف، والنكرة غري املقصودةو
  .)2("الثالثة الباقية منصوبة ال غري، ويارجلويازيد : الضم من غري تنوين حنو

 واملطلوب إقباله حبرف ناب مناب أدع واملنادى ه، وليهالنداء دعاء املخاطب ليصغى إ: شرح
    يوسـف أَعـرِض عـن     ﴿: دير قوله تعاىلـال التقـمثو ،دـيا زي: ظـفمثاله اللف، تقديراولفظًا أ
أي وهيـا  و ،أيـا و ،يا: النائم أربعةوحنوه كاملتغافل ووحروف النداء يف غري الندبة للبعيد ، )3(﴾هذَا 
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اهلمـزة  و )4(آي مبـد عليهمـا  وزاد الكوفيون آ ، وأي زيد، وزيد هيا، وأيا زيد، وزيديا : كقولك
يـا  ، وأي للمتوسطواهلمزة للقريب ، وهيا للبعيدوذهب غريه إىل أن أيا ، و)5(يا هلما معا، وللقريب
   .)6(للجميع

، )7(نع العكسأمجعوا أيضا على م، وعلى جواز نداء القريب مبا للبعيد توكيداأمجع النحويون و
وجه منع حذف ، واملندوبواملستغاث واسم اإلشارة وجيوز حذف حرف النداء إال مع اسم اجلنس و

فال حيذف كمـا ال  ، عوض من أداة التعريف حرف النداء مع اسم اجلنس أن حرف النداء معه كأنه
ـ واسم اإلشارة جرى جمرى اسم اجلنس فال حيذف  ": قالوا ]أ/150[حتذف األداة  ا ألهـل  خالفً

البصريون قصروه على واملشار إليه قياسا مطردا وألم جعلوا حذف احلرف مع اسم اجلنس ، الكوفة
  . )8("فشاذ عند البصريني، أفتدي خمنوقو ،اطرق كراو ،أصبح لَيلُ: ما جاء من قوهلموالسماع 

  
  
، الصوت مدوضي اإلطالة ألن الندبة تقت ؛املستغاثوأيضا من املندوب  ءوجه منع حذف حرف النداو
  .حذف لذهب املعىن املراد وفل، ذلك موجود يف حرف النداءو

  .النصرة بهوكثرة احلاجة إىل القرب  وألن الباعث عليها إمنا ه، وكذلك االستغاثة
 ا مدا على اإلبالغ والصوت  فتقتضي أيضاملعني علـى   وحذف النداء ه، وإظهار اجلزعورفعه حرص

، مضـمر ال جيـوز إظهـاره    )1(يفعل ألنه مفعول ، كل منادى حقه النصب، وفهذلك فال جيوز حذ
إال أنه ال جيوز إظهاره لقيام حـرف النـداء   ، زيدا ناد وزيدا أ واُدع، يا زيد: التقدير يف قولك مثالو

فقد ثبت ذا أن كل منادى مفعول يف املعىن فموضـع كـل   ، لكثرة االستعمال، إغنائه عنهومقامه 
  . نادى منصوبم

ال ويريد بقوله املفرد ما ليس مبضـاف  ، "النكرة املقصودة، واملفرد العلم: املنادى مخسة أنواع": قوله
كذلك النكـرة  ، وكل ذلك مبين على ما يرفع به، ويا زيدونو ،يا زيدانو ،يا زيد: مثل، )2(مشبه به

   .يا رجالو ،يا رجالنكذلك ، وإذا قصدت رجالً واحدا بعينه ،يا رجلُ: املقصودة مثل
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لتضمنه معـىن  : منهم من قال، و)3(بين لشبهه باملضمر: فمنهم من قال، ة بنائهيف علّاختلف الناس و
كان ، وفيه معىن اخلطاب، ومعرف] أ/151[إمنا أشبه املضمر من جهة أنه مفرد ، و)4(حرف اخلطاب

   .لبناء يف هذا الباب خاصةلكن بين على حركة ألنه طرأ عليه ا، واألصل أن يبىن على السكون
خـص  وفكانت له مزية فبين على حركـة  ، أما يف مجيع األبواب فإنه جيري بوجوه اإلعرابو

فأرادوا أن يبنوه علـى  ، منصوب )5(ألن املنادى املضاف املعرب، احلركاتأشرف  وبالضم الذي ه
ألنـك إذا  ،  ياء املـتكلم مل تكن تلك احلركة كسرة لئال يلتبس باملضاف إىل، وحركة خمالفة للنصب

  . يا غالمي: فإنه مماثل قولك، يا زيد: )6(قلت مثالً
  . معرف بالقصد وهوقد مضى الكالم فيه ويا رجل : مثاله، "النكرة املقصودةو": قوله
 )7()يا رجال: ومنه قول األعمى، ويا غالما لغري معني(يا رجالً : مثاله، "النكرة غري املقصودةو": قوله

  .واحد بعينه )8(ألنه ال ينادي، خد بيدي
  
  : )1(منه قول الشاعرو

  قياالَت الَ نْدامي من جنرانَ أَن      با إما عرضت فبلِّغن اكا ريفَ
  . فنصب راكبا ألنه نكرة غري مقصودة

وكـذلك املشـبه   ، يا عبد اهللا: املضاف أيضا منصوب كقولك، "املشبه باملضافواملضاف و": قوله
يا طالعـا  : مثاله، و)2(املنادى املطول: الذي يسميه بعضهم وكل ما عمل فيما بعده وه وضاف وهبامل

  . ما كان مثلهو ،يا راكبا حبراو ،جبالً
 ول، وفليس على ظاهره ،"لى الضم من غري تنوينـالنكرة املقصود فيبنيان عوفأما املفرد العلم ":قوله
 ،يا رجالو ،رجالن، وويا زيدون، يازيدان:أحسن ليدخل مثل انـفيبنيان على ما يرفعان به لك: قال

  ]فصل يف توابع املبين  [                                  .ما كان مثلهو

                                                
  .2/84 ، وشرح اجلمل للزجاجي4/204 يراجع املقتضب -3
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 .دى ألنه نكرة غري مقصودةإذ نصب املنا" أيا راكبا: "الشاهد فيه قوله
وإن كان معربا فال خيلومن أن يكون مفردا أومضافًا أومشـبها باملضـاف، وهـو    : " 2/81 قال ابن عصفور يف شرحه للجمل -2

  ".املطول، ومسي مطوالً ألنه قد طال مبعموله
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الـالم  واأللـف   )3(املعطوف الـذي فيـه  والنعت واعلم أن توابع املبين من التأكيد : فصل
مفردة كلها ترفع علـى اللفـظ    تاملعطوف عطف البيان إذا كانوأعين يف عطف النسق ] أ/152[
، الغالَموالغالم  ويا عمر، والطويلَويا زيد الطويلُ ، وأمجعنيويا متيم أمجعون : مثل تنصب على احمللّو

يا غـالم بشـر   ، والنصبوالطَير فذي بالرفع و )4(﴾يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير  ﴿: قال اهللا العظيم
كذلك مجيع ما تقدم ، ويا متيم كلَّهمو ،يا زيد نفسه: فليس إال النصب مثل فإن كانت مضافة، بشراو

  .من التوابع
فحكمه حكم ما دخلت عليه حـروف النـداء    ،الالموفيه األلف املعطوف الذي ليس وأما البدل و

  .كذلك ما أشبهه، وبكروويا عمرو ،يا زيد زيدو ،يا زيدا أخانا: فتقول
  .املشبه به فليس فيها إال النصبوضاف املوأما توابع النكرة و

  ]فصل يف املنادى املعرف باأللف والالم  [
بيـا  وبيا هذا أوالالم فال بد أن يأتوا فيه بيا أيها أواعلم أم إذا نادوا املعرف باأللف : فصل

  : )5(يا أيها ذا الرجل قال الشاعر، ويا هذا الرجل، ويا أيها الرجل: فتقول، أيها الرجل
  

  د اللذَات هلْ أَنت مخلَدأن أَشهو    ى غَري أحضر الواجِا الزاذَيهأَ الَأَ
  :)1(قال اآلخرو

  ادرـاملق هِيدـه عن يـلشيء حنت    ه ـع الوجد نفسا الباخاذَيهأَ الَأَ
 جيوز إدخال ال، وألنه املقصود، ال جيوز فيه إال الرفعوالرجل نعت الزم ألي ، وها صلة، وفأي منادى

األلـف  ، وألن حرف النداء يعرف، يا الرجل: الالم فال تقول مثالًوحرف النداء على ما فيه األلف 
   يا أُهللا خاصة للـزوم األلـف   : إال أم قالوا] أ/153[ال يتعرف االسم من وجهني و ،الالم تعرفو
  .)2(الالم إياهو

                                                
 ).جـ(والتسعني من ). ب(بداية الصفحة الثالثة والستني من  -3

 .687وقراءة والطري بالنصب عند أيب عمروبن العالء، يراجع إعراب القرآن للنحاس ص ، 10: سورة سبأ -4
  ، 1/285، وسر صناعة اإلعراب 3/99،والكتاب 32البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد يف ديوانه ص -5

 .نادى املعرف باأللف والالم بيا أيها ذا" أيهذَا الزاجرى: " الشاهد فيه قوله
، وشـرح  4/217، واملقاصـد النحويـة   2/7، وشـرح املفصـل   137مة يف ديوانه صمن الطويل، وهو لذي الرالبيت  -1

  2/453األمشوين
  . الشاعر خياطب شخصيا أك نفسه باحلب املقدر عليه: احلب املعىن: املنهك، الوجد: الباخع: اللغة

 .إذ املقصود بالنداء هو الباخع " أيهاذا الباخع: " الشاهد
  .88-2/87رح اجلمل للزجاجي ش -2
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          ، يـا الـيت  ويـا الـذي   : الالم فيه أيضا مثلوف دخوله على املوصول للزوم األل )3(ومن الشذوذ
  : )4(قال الشاعر
  ينـود عـلةٌ بِالـت خبيـأنو      ي بِلْا اليت تيمت قَك يلجمن أَ

  : )5(منه قول اآلخرو
  راـش انـبِسكُا أن تـمإياكُ      ا رــخ اناللذَ انمالَا الغيفَ

  ] اء املتكلمفصل يف املضاف إىل ي [
يـا  و ،ويا غالمـا ، يا غُالميو ،يا غالمي: املضاف إىل ياء املتكلم جيوز فيه مخسة أوجه: فصل

: -عز وجل -قولَه  الشذوذكلها جاء ا القرآن إال أن األخري فإنه مل يقرأ به إال يفو ،يا غالمو ،غالمِ
 ﴿ قكُم بِالْحاح بأي )6(﴾قَالَ ر :يا رب.  
  

  
  ] االستغاثة يف فصل [

عالمتها الم ، والنصرة من املستغاث به على املستغاث من أجلهواالستغاثة طلب العون : فصل
عالمة املستغاث مـن أجلـه الم   ، ويوقف عليها باهلاء، و)1(ألف يف آخره ومفتوحة يف أول املنادى أ

، تغثت به ليخلصك من شـدة اسفتحت الم زيد ألنك ، ويالَزيد لعمرٍو: مكسورة يف أوله مثل قولك
ذلـك للفـرق بـني الم    ، وألنك استغثت من أجله وخفضت الم عمر، ويعينك على دفع مشقةوأ

       مثال ذلك ، والثاين واملستغاث من أجله هواألول  وبه ه فاملستغاث، املستغاث من أجلهواملستغاث به 
   .ليا لَكرب للقتا، ولزيد ويا لَعمر، ويالَزيد للسارق: قولك

حـني  ] أ/154[يف إحدى غزواته قال للمسـلمني   -صلى اهللا عليه وسلم-منه ما ورد عن النيب و
يـا هللا يـا   " : قـالوا  ،" ؟أنا بني أظهـركم وأتستغيثون باجلاهلية " : كانوا يستغيثون بقبائل العرب

                                                
  .وقريب منه على الشذوذ) جـ(يف  -3
ـ 2/197البيت من الوافـر وهو بال نسبة يف والكـتاب  -4 ، 2/179ظـائر  ، واألشـباه والن 299افظ ص، وشرح عمدة احل

  . 2/293وخزانة األدب 
  .إذنادى الشاعر ما فيه أل على الشذوذ" يااليت : " الشاهد فيه

، 2/88 ، وشـرح اجلمـل للزجـاجي   181، والضرائر ص 93،  وأسرار العربية ص 4/243سبة يف املقتضب البيت بال ن -5
  .1/358 وخزانة األدب

  .مجع الشاعر بني حرف النداء واأللف والالم للضرورة" فيا الغالمان : " الشاهد فيه
  .511، يراجع إعراب القرآن ص 112: سورة األنبياء -6
  

  ).جـ(دة والتسعني من بداية الصفحة الواح -1
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ا لَله يـا  ي" : صاح جلْحني طعنه الع -رضي اهللا عنه- وكذلك قول عمر بن اخلطاب، )2("لَلمسلمني
  .)3("للمسلمني طعنت
  : )4(ومنه قول الشاعر

  ي املُطَـاعِـاشاسِ للوـا لَلنيفَ      ونِي ـجعزأَتكَنفَنِي الوشاةُ فَ
  : )5(ومنه قول اآلخر

ناٍء ب يككبيعالد يد غتربيا لَلكَ      ارِ موولِ ـهبلشبِـلجلْعل ان  
نعم من يلجأ إليـه  ، وألنك إذا استغثت به فقد أجلأت إليه ؛اللَّجأُ هللا: ل مبحذوف تقديرهيتعلق األوو

  .ألن التقدير ألجل السارق، املستغاث من أجله مبحذوف أيضا ويتعلق الثاين الذي ه، وتعاىلوسبحانه 
  
  

  
  ]فصل يف املندوب  [

، ال ليجيـب نداؤه وجه التفجع عليه ، ووا خاصة به وبيا أاملتفجع عليه  واملندوب ه: فصل
من حفـر بئـر   وا، وعمراهوا، وزيداهيا: يوقف عليها اء السكت مثلويلحق يف آخر االسم ألف و

اهمزماتفقـوا علـى منـع    ، ورجاله لغري معروفوا: ال تقول مثالً، ال تندب النكرة غري املعرفة، وز     
  .)1(جازه يونسوأَ، زيد الطويلوا

  ]أجله باب املفعول من [           
االسم املنصوب الذي يذكر بيانا لسبب  ووه، باب املفعول من أجله ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 

  .)2("قصدتك ابتغاء معروفك، ووقام زيد إجالالً لعمر: قولك ووقوع الفعل حن

                                                
  ".أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم: "برواية 1/287احلديث يف صحيح البخاري -2
  .2/112، شرح اجلمل للزجاجي 82، والالمات ص 3/271يراجع الكامل  -3
 والكتـاب ، 118تكنفين الوشاة فأودعوين، وهو من الوافر لقيس بـن ذريـح يف ديوانـه ص    ) جـ(و) ب(البيت صدره يف  -4
  .103، واجلىن الداين ص 219، ورصف املباين ص 9/185، واألغاين 2/633 ، والشعر والشعراء2/216

  . به الشاعر يستغيث بالناس من الوشاة الذين أَضروا: معىن البيت
 .إذ جاءت الم املستغاث به مفتوحة، والم املستغاث له مكسورة" فَيا لَلناس للواشي:" الشاهد فيه

، 1/180 ، ومهع اهلو امـع 2/462، وشرح األلفية لألمشوين 219يت من البسيط وهو بال بنسبة يف شرح قطر الندى ص الب -5
  .  2/154 وخزانة األدب

 .معه" يا "إذ كسرت الم املستغاث املعطوف لعدم وجود " وللشبان: " والشاهد فيه
  .2/181، وشرح التصريح 7/3604، ومتهيد القواعد 1/321يراجع الكتاب  -1
  .13منت األجرومية ص -2
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ـ ] أ/155[املفعول له مبعىن واحد واعلم أم يقولون املفعول من أجله : شرح  ـ  ووه ة علّ
: إن شئت قلـت ، والذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل: معىن قوله ووه، سببهولى الفعل اإلقدام ع

، وقعد عن احلرب جبنا، ضربته تأديبا له، وما فعل ألجله فعل مذكور مثل جِئتك ابتغاء معروفك وه
م يف آذانِهِم يجعلُونَ أصابِعه ﴿: قال اهللا العظيم ،ألجل اجلُبنِوألجل التأديب و البتغاء معروفك: أي

تاملَو قِ حذَرواعالص 5(قال الشاعر )4()ألجل حذر املوت: أي( )3(﴾ من( :  
  تكَرما مِـياللئ مِتش عن ضرِعأَو      ادخاره  رميِـأغْفر عوراَء الكَو

   .)6(جواب لمه ووه: قالوا
  : سامفإذا تبني هذا فاعلم أن املفعول له يوجد على ثالثة أق

  . ألجل زيد: جئتك لزيد أي: فيه من الالم مثل فال بد، أن يكون امسا غري مصدر :أحدها
، فهذا جيوز فيـه األمـران  ، جئتك ألنك عاملوأ، )7(جئتك ألن تكرمين: أنَّ مثلويكون أنْ  الثاين أنو

  .احلذف أرجح ألجل الطول، وإثبااوحذف الالم 
  
، قمت إجالالً لـك ، وقصدتك ابتغاء معروفك، وتك ابتغاء اخلريجئ: أن يكون مصدرا مثل: الثالثو

ذلك إذا ذكرت فعالً ، وحذفهاوإثبات الالم  :لك فيه أيضا وجهان، والذي بينا عليه كالمنا أوال ووه
فأنـا   ،كما تقدم يف األمثلة جئتك ابتغاء معروفك: مثل ،يف الوجودمقارنا له ولصاحب الفعل املعلل 

   .مها معا يف زمان واحد، وبتغيأنا املو ،اجلائي
، جئتك البتغاء زيد معروفَك: فال جيوز حذف الالم مثل، أما إن كان فعال لغري صاحب الفعل املعللو
ليس  ،جئتك اليوم يء لك أمس: الفعل غري مقارن له يف الوجود مثل] أ/156[كذلك إن كان و

   .إال إثبات الالم
        جـاءت الثالثـة   ، وباإلضـافة  والالم أوباأللف معرفة و اعلم أن هذا املفعول يكون نكرةو

  : )1(يف قول الشاعر
                                                

 ).جـ(والثانية والتسعني من ). ب(وهي بداية الصفحة الرابعة والستني من  .18: سورة البقرة -3
  ).جـ(زيادة من  لقوسنيما بني ال -4
 ، وأسـرار 141، واللمـع ص  2/348، واملقتضب 1/368، والكتاب 224البيت من الطويل وهو حلامت الطائي يف ديوانه  -5

  . 3/122، خزانة األدب 3/75، واملقاصد النحوية 187العربية ص
  .بني الشاعر مدى تكرمه عن شتم اللئيم، ومساحته الدخار الكرمي: املعىن

 .نصبه على املفعول له" ادخاره : " الشاهد فيه قوله
 .2/952شرح شواهد املغين  -6
 .لتكرمين )جـ(يف  -7
  . 7/91، وخزانة األدب 2/25، وشرح املفصل 236أسرار العربية ص ، و2/276البيت لرؤبة يف الكتاب  -1
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ركَيكلَّ ب رٍ جعاقةَافَـخمَ       ورِمه وزاملَ لِـعورِـُبح  
   ورِباهلَ لِوهت نم لِوـاهلَو           

  ]باب املفعول معه [ 
السم املنصوب الذي يذكر لبيان من فُعل معه ا ووه، باب املفعول معه ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 

اسـم إن  وأخواـا  وأما خرب كان ، واخلشبةواستوى املاء و ،اجليشوجاء األمري : قولك والفعل حن
  .)2("قد تقدمت هناكفكذلك التوابع و ،املرفوعاتأخواا فقد تقدم ذكرمها يف و

املضمن معىن املفعـول بـه   ، معاليت مبعىن  واالسم املنصوب بعد الوا واملفعول معه ه: شرح
فكأنـك  ، مفعول بـه األب يف معىن ومبعىن مع  وأال ترى أن الوا، )3(أباكوما صنعت : ذلك قولكو

، )4("مل يرد هذا املعىن لكان االسم معطوفًا على االسم الذي قبله وول" : قالوا، ما صنعت بأبيك: قلت
يذكر لبيان مـن   )5(االسم املنصوب الذي وهو: الذي يظهر من كالم املؤلف خالف ذلك ألنه قالو

جاء ، واجليشوجاء األمري : فكأنه إذا قال، فالذي يظهر من كالمه أنه فاعل يف املعىن، فعل معه الفعل
  .هذاوجاء هذا : الطيالسة أيوالربد 

  : واعلم أن الناس قد اختلفوا يف املفعول معه على فصلني
  

جاء الـربد مـع   : األصل أن، و)1(أنه منصوب على الظرفاحلسن إىل  وانتصابه فذهب أب :أحدمها
مـع  : األصـل ، وقصعة من ثريدوكذلك كيف أنت ، واخلشبةواستوى املاء ، و]أ/157[الطيالسة 

قد تكون املصاحبة ، ومكان مع ألن مع تقتضي املصاحبة ومث إن العرب وضعت الوا ،قصعة من ثريد
موضع مع صار اإلعراب يف االسم  وفلما وضعت الوا، عمرووالعطف فتقول مثالً اشترك زيد  ويف وا

قصـعة  وكيف أنت ، واخلشبةواستوى املاء : ن احلرف ال حيتمل اإلعراب قالواأل، الذي كان بعد مع
   .)2(من ثريد

كان كذلك جلاز أن تقـول كـل رجـل     وإذ ل، ذهب اإلمام إىل أن املفعول معه ليس على ما قالو
   )3(؟يعتهكما تقول كل رجل مع وض، يعتهوض

                                                                                                                                                     
  .جاء املفعول ألجله مضافا" خمافة وزعل: " والشاهد فيه

  .13منت األجرومية ص -2
  .بأبيك) ب(يف  -3
  .2/468يراجع البسيط  -4
  ).جـ(بداية الصفحة الثالثة والتسعني من  -5
  .2/250وشرح التسهيل ، 2049-4/2047يراجع متهيد القواعد  -1
  .1/297يراجع الكتاب  -2
  .1/297الكتاب  -3
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معـه  فعول إمنا امل، واخلرب مسد معطوف سد ووه، وال يقال هنا إال بالرفع كل رجل وضيعته
جـاء  : األصل، ومن قبيل املفعول به ووه، من غري تشريك ومنصوب مبا قبله من الفعل بواسطة الوا

قع ما بعـدها خمفوضـا   فكان القياس أن ي ومث عدلَ إىل الوا ،استوى املاء باخلشبةو ،الربد بالطيالسة
كتوصل  )5(وصلة الفعل هلا بعدههنا م وألن الوا؛ )4()فتخفض الطيالسة(، الطيالسةوجاء الربد : فيقال

العاطفة  والوا، وأصلها العطف ولكن العرب مل تفعل ذلك ألن الوا، وحرف اجلر لألفعال إىل ما بعدها
أن  ووه، ي قبلها فتركوها هنا على حاهلا يف أصلهاإمنا يعمل فيهما بعدها الفعل الذ، و)6(ال تعمل شيئًا

    .يعمل ما قبلها فيما بعدها
   ؟ليس هنا فعل مقدموقصعة من ثريد وكيف جاء كيف أنت : فإن قال قائل

كيـف تكـون   : وكان األصل، بقي عملهوحذف  )7(ر فعل مقد: أن تقول هنا] أ/158[فاجلواب 
على قول اإلمام جـرى  وزيدا وما كنت : األصل، ودازيوما أنت : كذلك قوهلم، وقصعة من ثريدو

  .وظاهر كالم املؤلف  خالفه، )8(أكثر الناس
  

  
  ] يف قياس على ما ورد من املفعول معه فصل [

أجـرى نصـبه   وفمنهم من جعله قياسا ، يف قياس على ما ورد من املفعول معه :الفصل الثاين
ال يقاس عليـه  وإنه مساع : منهم من قال، و)1(نصب املفعول بهونصب املصدر وجمرى نصب الظرف 

جعلها يف هذا وأصلها للعطف  واحلرف على غري وضعه ألن الوا ألن فيه وضع، )2(إال ما قالت العرب
فال يقال منه إال قالت العرب إال أن يكثـر  ، االتساع يف الشيء خروج عن القياس، والباب اتساع

احلسـن   وقال أب، احلسن هذا القول الثاين وقوى أب، وس عليهفال يقا، املفعول معه ممن مل يكثر، وجدا
  .)3("األحوط ووه" :بن أيب الربيع

  ]باب خمفوضات األمساء [ 

                                                
  ).جـ(زيادة من القوسني ما بني  -4
  .إىل ما بعده) جـ(يف  -5
  ).جـ(و) ب(شيئًا ساقطة من  -6
  ).ب(بداية الصفحة اخلامسة والستني من   -7
  .4/2045د ، ومتهيد القواع1/195، وشرح الكافية للرضي 1/297يراجع الكتاب  -8
 ).جـ(وهي بداية الصفحة الرابعة والتسعني من  .2/468يراجع البسيط  -1
  .468-2/467يراجع البسيط  -2
  .2/468البسيط  -3
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، خمفـوض بـاحلرف  : املخفوضات ثالثـة ، باب خمفوضات األمساء ":-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ 
 ،علىو ،عنو ،إىلو ،مبن ما خيفض وفأما املخفوض باحلرف فه ،تابع للمخفوض، وخمفوض باإلضافةو
، منذو ،ذمبو ،رب وبواو ،التاءو ،والوا ،هيو :وحروف القسم، الالمو ،الكافو ،الباءو ،ربو ،يفو
، ما يقـدر مبـن  وما يقدر بالالم  :على قسمني ووه، غالم زيد: قولك وأما ما خيفض باإلضافة فنحو

  .)4(" خامت حديدو ،باب ساجو ،خزثوب : والذي يقدر مبن حن، وغالم زيد: فالذي يقدر بالالم حنو
أوال بـاب   فقدم، ذا الباب عدد املخفوضات من األمساءاعلم أن مراده ] أ/159[: شرح

خمفوض  :مث أتى بعد ذلك ذا اللفظ فقال املخفوضات ثالثة، أتى بعده بباب املنصوباتواملرفوعات 
هي اليت أعاد ذكرها يف هـذا  ، و)5(قدم تقدم الكالم عليه يف أول الكتاب يف حروف اجلروباحلرف 

   .الباب
لنتكلم هنا علـى املخفـوض   ، والتابع للمخفوض فقد مضى الكالم فيه أيضا يف التوابعوأما 

  . إىل آخر الفصل "غالم زيد: قولك وأما ما خيفض باإلضافة فنحو": ذلك قولهوباإلضافة 
هلم أضفت ظهري إىل احلائط إذا ومنه قو، )6(اإلسنادويف اللغة هي اإللصاق اعلم أن اإلضافة 

  .أسندته إليهوألصقته به 
  
  
  : )1(منه قول الشاعرو

  يد مشطَّبِدارِي جج إىل كلِّ      أضفْنا ظهورنا  ا دخلناهلمفَ
ثوب ، وغالم زيد: حنو، )2("يتخصص وضم الشيء إىل الشيء ليتعرف أ" هي يف اصطالح النحويني و

  .ن مثلهما كاو، وصاحب عمر، وبكر
  م كغـالم  الفإذا تبني هذا فاعلم أن اإلضافة على قسمني كما ذكر املؤلف إضافة مقدرة بـال 

 وصاحبِ القومِو )3(زيد ،هي إضافة الشيء إىل جنسهو،باب ساج و ،إضافة مقدرة مبن كثوب خز ،
                                                

 ...".املخفوضات ثالثة أقسام:"13منت األجرومية املطبوع ص ورد يف -4
  .33ص الرسالة يراجع -5
  .12/201يراجع لسان العرب  -6
، واملعجـم  7/418، وخزانة األدب 420، وشرح شذور الذهب ص 53ل وهو المرئ القيس يف ديوانه ص البيت من الطوي -1

   .1/119املفصل يف الشواهد الشعرية 
  .يصف الشاعر دخول مكان ما مع مجاعة، إذ أسندوا ظهو رهم إىل جهة من جهاته: معىن البيت
 .، إذ جاء مبعىن أسندنا"أضفنا"هو : الشاهد فيه

 .4/68، والتذليل والتكميل 2/898، والكافية الشافية 2/117، وشرح املفصل 3/81أوضح املسالك يراجع   -2
  .)جـ(بداية الصفحة اخلامسة والتسعني من  -3



 التحقيق

 

من املضـاف   التنوين فيها يسقط، وهي اليت قصد املؤلف بياا يف هذا الباب، وكالمها تسمى حمضةو
كغالم  )4(من اجلمع املذكر الساملوالنون من التثنية ، ومجع املؤنث الساملومجعا مكسرا أومفردا كان أ

الـالم  وذلك األلف ـكوما كان مثله و] أ/160[هندات خالد ، وبكروعمر ، ووزيود عمرو، زيد
   .وينـكالتن

مبعىن الالم ومن أ)5(هي اليت مبعىنوم أن اإلضافة على ضربني إضافة حمضة ـفإذا تبني هذا فاعل
  : هي أربعة أقساموإضافة غري حمضة ، ووقد مضى الكالم فيها، ثوب خزوكغالم زيد 

  .االستقبالوإضافة إىل اسم الفاعل إذا كان مبعىن احلال  -1
  .باسم الفاعلإضافة الصفة املشبهة و -2
  .همجلّأوبعض له كأفضل القوم  وا هإىل م إضافة أفعل التفضيلو -3
هذه غري حمضة من جهة إمنا كانت و، )6()ما جرى جمراهاوحنوك وضربك وشبهك والرابع مثلك ( -4

  ينووا  ث ملـة من حيـا حقيقـلكنه، )7()يتخصصوليتعرف أ(اف إىل غريه ـأن حق الشيء أن يض
  
  

وصلى ، العظيمال قوة إال باهللا العلي وال حول ونعم الوكيل وحسبنا ووه -اهللا أعلمو-ا االنفصال 
  .سلم تسليماوأزواجه وأصحابه وعلى آله واهللا على سيدنا حممد 

 العلـي  ، واهللا أعلم، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قـوة إال بـاهللا  )ب(اية املخطوط يف  
وحسن عونه وتأييده، غفر اهللا لناسخه وكاتبه ولناظره ولوالـدهم وجلميـع   متت حبمد اهللا  ،العظيم
  .وعلى آله وصحبه وسلم ني واملسلمات وصلى اهللا على سيدنا النيب األمياملسلم

وهو حسبنا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال بـاهللا   -تعاىل أعلم-واهللا ) جـ(واية املخطوط يف 
العلي العظيم، كمل شرح هذه املقدمة املباركة على قدر االستطاعة واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا 

يدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني، احلمد هللا محدا على التمام، والشكر هللا علـى  على س
ملة اإلسالم، أن احلمد يقع يف األعم والشكر يكون خاص بالنعام، وكان الفراغ منه عند الزوال، يوم 

خريه  فنا اهللاعربعد األلف، )هـ1126(م شعبان عام االثنني وكان يوم اثين عشر من شهر اهللا املعظّ
وخري ما بعده، ووقانا شرما بعده آمني واحلمد هللا رب العاملني على يد العبد الفقري إىل رمحة ربه  ه وشر

                                                
  ).ب(السامل زيادة من  -4
  ).ب(بداية الصفحة السادسة والستني من  -5
  ).ب(ما بني القوسني ساقط من  -6
   ).جـ(و )ب(ما بني القوسني ساقط من  -7
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سعيد بن حممد بن علي علـواش   ،ه وغفرانهرب وأحوج الورى لديه الغين به عمن سواه الراجي عفو
وألشـياخ أشـياخه وجلميـع املسـلمني     وألشـياخه،   العطياوي لطف اهللا به وغفر اهللا له ولوالديه

إال حبا يف كالمهم، وخفت  واملسلمات، ونسخته لنفسي وملن شاء اهللا من بعدي ومل أكن أهال لذلك
  . من االحتياج إليه فلذلك كتبته وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

  
  
  
  



  وصف النسخ املعتمدة

 

  
  

  
  

  قسـم التحقيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وصف النسخ املعتمدة

 

  
  :وصف النسخ املعتمدة يف التحقيق

  .خبط مغريب كتبتاعتمدنا يف حتقيق املخطوط على نسخ ثالث كلها 
  : األوىلالنسخة 

تبة الوطنية بـاجلزائر  مستخرجة من املك 147: كتبت خبط مغريب ممتاز حتت رقموهي نسخة تامة، 
من اليسـار  و »بسم اهللا الرمحن الرحيم«: اليمني عبارة جاء يف الصفحة األوىل من جهةالعاصمة، و

  . »صحبهاهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصلى و «عبارة 
الـدرة النحويـة يف شـرح    « يف ثنايا املقدمة عنواا  ذكر ،بعدها تطرق الشارح إىل الغرض منهاو

 .يف اهلامش  قد أشار إىل بعض الشروحات و »اجلرومية
  .صفحة )162= ( 2× 81كل واحدة منها صفحتان أي ورقة و 81بلغ أما عدد أوراقها ف

األخرية سطراً باستثناء الصفحة األوىل و عشرون )20( أما عدد األسطر يف الصفحة الواحدة فهي
  .سطراً )15(بـ 

  .كلمة )15(باستثناء اخلامتة  )10(أما عدد كلمات األسطر فكانت عشراً 
سـود، كمـا كتبـت    ر متييزا عن الشرح الذي كتب مبداد أكتب منت األجرومية فيها مبداد أمحو

   الفصول مبداد أمحر كذلك، زيادة على ذلك مجالية خـط الناسـخ،   الشواهد الشعرية واألبواب و
  .وردت هذه النسخة خالية من تاريخ النسخ ومن ذكر ناسخهاو

  ).أ(و هلذه األوصاف اختذناها النسخة األم و رمزنا هلا بالرمز 
  

 : النسخة الثانية
كانت هذه النسخة تامـة  ، و148قد حتصلنا عليها من املكتبة الوطنية باجلزائر العاصمة حتت رقم و

     بعض صفحاا قـد مسـتها الرطوبـة    ضح يتطلب جهداً كبرياً لقراءته وإال أنّ خطها كان غري وا
  .وا بقع سوداء من احلرب

صلى اهللا «من اليسار عبارة و ،»بسم اهللا الرمحن الرحيم «رة من جهة اليمني عباوجاء يف مقدمتها و
  .»سلّم تسليماصحبه وعلى سيدنا حممد وعلى آله و

يف ثنايا املقدمة ذكر عنواا املوسوم بالدرة النحوية يف شـرح   ذكر الشارح الغرض من تأليفها ومث 
  . اجلرومية

  



  وصف النسخ املعتمدة

 

  
  .صفحة )70= (2×35ورقة يف كل واحدة منها صفحتان أي  35فقد بلغ  ،أما عدد أوراقها

 )15(عدد الكلمات يف السطر الواحد سطراً يف الورقة الواحدة، و )27(: أما عدد أسطرها فـو
  .كلمة )20(كلمة، باستثناء اخلامتة اليت احتوت على 

   ط بـالرداءة متيز هذا اخلذه النسخة خبط أسود إال الفصول واألبواب فكتبت خبط أمحر، وكتبت ه
  . يف بعض الصفحات، كما جاءت خالية من تاريخ النسخ ومن ذكر ناسخها

   ن نرمـز أوهو األمر الذي دعانا إىل  ،)أ(النسخة متأخرة عن النسخة هذه و هلذه األوصاف تكون 
 ).ب(بالرمز  هلا
  

  :النسخة الثالثة
   .2730:حتت رقم لقد حتصلنا على هذه النسخة من موقع مكتبة جامعة امللك سعودو

نسخة تامة مكتوبة خبط جيد و يف بعض صفحاا خلط يف الترتيب، ولكـن باملقارنـة مـع     يوه
  .استطعنا حبمد اهللا ترتيب الصفحات املختلطة) ب(و ) أ(النسختني 

وصلى اهللا "من جهة اليسار عبارة و" بسم اهللا الرمحن الرحيم"بارة جاء يف مقدمتها من جهة اليمني ع
  .مث بعدها يأيت شرح اجلرومية" صحبه وسلمنا حممد وعلى آله وعلى سيد

  .)102=(51x2ورقة يف كل واحدة منها صفحتان  )51(وعدد أوراق هذه النسخة 
متثل هذا السقط يف الكلمات وحىت اجلمـل  ة بالسقط يف الكثري من الصفحات ومتيزت هذه النسخ

ورمزت هلا بالرمز ) ب(و ) أ(خة متأخرة عن على الرغم من اخلط اجليد الذي كتبت به اختذا نسو
  ).جـ(
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ةصور من النسخ الثالث  
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  :شريف التلمساينالتعريف بال

  .نسبه -
 .أصله -
 .مولده -
 .أسرته -
 .نشأته -
 .صفاته -
 .أخالقه -
 .مرتلته بني أهل عصره -
 .شيوخ الشريف التلمساين -
 .تالمذته -
 .رحالته العلمية -
 .رحلته إىل تونس -
 .لته إىل املغرب األقصىرح -
 .أقوال العلماء فيه -
 .مذهبه -
 .اءمعاصروه من العلم -
 .آثاره العلمية -
 .وفاته -
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  :التعريف بالشريف التلمساين

  : نسبه
 ،ولقبـه الشـريف التلمسـاين    ،عبد اهللاأبو كنيته و ،حممد بن أمحد الشريف اإلدريسيهو 

 ،)2(إىل قرية من قرى تلمسان، كما يعرف بأيب عبـد اهللا الشـريف   نسبة )1(يبالعلو يعرف أيضاو
  .الغرب اجلزائريإىل مدينة ب)3(ونسبة التلمساين

  : أصله
بن عبد  معروف باإلدريسي نسبة إىل إدريسهو راسخ يف النسب، فأصل الشريف التلمساين 

إىل احلسن بن علـي بـن أيب    ةمعروف باحلسين نسبو ،)4(املغربأول من دخل وهو  ،اهللا بن حسن
  .)5(ن عبد اهللاخبط ولده أيب حممد ب هقد وجد نسبو ،-سلموصلى اهللا عليه -طالب حفيد النيب 

  : مولده
العبـاس  أبـو  وقد أقـر ذلـك   ، )6()م1310لـ هـ املوافق 710(ني سنة ولد بقرية العلوي

  .)7(" الصحيح يف والدتههو هذا  ":الونشرسي بقوله
  :أسرة الشريف التلمساين

وثقافته، إذ هي احمليط الذي يكتسـب   من املعلوم أن األسرة هلا دور كبري يف تكوين شخصية الفرد
صـالح  وشـرف  وعلـم  وعبد اهللا الشريف إىل أسرة جاه أبو ينسب فيه الفرد علمه وصالحه، و

  .)8(" الصلحاءوالعلماء  وبيته جممع " :ذلك قد قال احلفناويو ،تقوىو
  :نشأة الشريف التلمساين

اتصفت هـذه األسـرة   قد و شريفة،ونشأ العالمة الشريف التلمساين يف أسرة عربية أصيلة 
  ذَ   ـأخ رة، إذـمبكم يف سن ـالتعليوة ـالتربيوعبد اهللا حظّه من الرعاية أبو نال و ،نيالتدو بالعلم

  
                                                

  .166والبستان ص ،225نيل االبتهاج ص  -1
 .22 /2املعرب املعيار -2
   .التلومعناه اثنان أي الصحراء و )سن(ومعناه جتمع و) تلَم (الواد وهي كلمة مركبة من و تلمسان عاصمة بن -3
  .3/365ظر الكامل يف التاريخ ين -4
  .225نيل االبتهاج ص -5
 .265ينظر معجم مشاهري املغاربة ص -6
  .256نيل االبتهاج ص -7
  .1/166تعريف اخللف -8
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لي مدة غري قصرية، فانتفع به انتفاعا عظيما حتـى  باأللزم العامل الكبري وتلمسان العلم،  علماء على

  .)1(أصبح يشار إليه
  :صفاته

جبملة من مكارم األخـالق أهلتـه   وبدنية كاملة  عبد اهللا الشريف بصفاتأبو كان يتمتع 
  . رفعت من مرتلتهوزادت من قدره و ،ليكون إمام أهل املغرب

فكان شديد الشغف بطلب العلم، خفيف النوم، رفيع امللبس بال تصنع، سري اهلمة بال تكـرب، ال  
م، منصـفًا يف البحـث   صبورا عند الشدائد، عذْب الكال ،يغضب إذا غَضب القوم، مجيل العشرة

   .)2(كثري البسط بال سرف ،ملناظرةاو
، وهـذا األمـر كـان    وكل هذه الصفات أهلته ألن يكون علَماً من كبار العلماء يف القرن الثامن

  .موجوداً يف الكثري من العلماء
  :أخالقه

ن مرمي عنـه  ذكره اب حتدث عنها العلماء كثريا، وخاصة ماضيوفه فقد وأما أخالقه مع أهله 
  . إذ أثىن عليه كثرياً يف كتابه البستان

وائج مسحا متورعا، يوسع يف نفقة أهله، يصل رمحـه  لعشرة إماما منصفًا، يقضي احلكان مجيل افقد 
  .)3(ويواسيهم مباله، يكرم ضيفه

  فنشروا العلم أوسعهم رزقًا، وأكثرهم عددا وأعز الناس  إذ كانوا من ،وتظهر أخالقه مع طلبة العلم
 ال يؤثر على الطلبة غريهموكان  ،وجهه حالوته، مع بشاشةولة فيضه هوسولقائه، إاستعانوا حبسن و

   .وذلك حلبه الشديد هلم
لومة الئم، حىت ولو كان األمـر متعلقـا بـاألمراء،     ال خيشى يف اهللا قائما بالعدل، كذالك وكان

  .)4(كثري النفقة على أهل بيتهوكان  والوزراء،
  
  

                                                
  .165-164ينظر البستان ص -1
  .256ونيل االبتهاج ص ،1/124تعريف اخللف ، و 168ينظر البستان ص -2
 .128ف صوتعريف اخلل ،169البستان ص ينظر -3
  .225ونيل االبتهاج ص ،3/281ينظر درة احلجال  -4
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  :مرتلته بني أهل عصره

إمام يف التفسـري،  هو التقوى، فوأعالم اإلصالح ويعترب الشريف التلمساين من كبار العلماء 
ختم تفسري مل ينقل تاريخ العلماء ذا الوطن أن عالما "اإلبراهيمي قد قال البشري و ،بالقراءاتعامل 

  .)1("لتلمساينالقرآن كُلُّه درسا إال ما جاَء فيه عن الشريف ا
حتصيال، واسع املعرفة باألحكام، وع، ثبتا والفروإمام يف أصول الدين، فقيه جمتهد يف اُألصول وهو 

   .)2(بالغةًوصرفًا وقواعدها حنوا وآداا وخبري باللغة العربية 
 يف العلوم العقلية كلّها مـن منطـقٍ   مذاهبهم، جهبذاو واسع اإلحاطة بأخبار الناسوكان كذالك 

  .)3(هندسةوحسابٍ و
  :شيوخ الشريف التلمساين 

ـ واء أجالّء ل عليهم العلـم،  ـين علمقيض اهللا العالمة الشريف التلمسا       ذ عنـهم  ـأخ
، فتفجرت ينابيع العلوم يف سن ومعمتضلّع من و الكثريالزم و ،الكالمويف األصول وديث ـيف احل

   :علي ابن هدية  يقولأبو دث القاضي شيخه احمليف هذا الصدد جند ومبكرة، 
      وقف إال أبا عبد اهللا احلسين، فـإنّ اجتـهاده يزيـد    وخذ ما قدر له من العلم أو قرأ يف زماننا هذا"

  .)4(" حيث ينتهي أمره -اهللا أعلمو-
  : من هؤالء العلماء الذين أخذ عنهم نذكرو
  :)5(زيد بن اإلمام التلمساينأبو  -

ر اجلليل الكبري هوزيد، اإلمام العالمة املشأبو بن حممد بن عبد اهللا بن اإلمام عبد الرمحان هو 
   .يف وقته اتهد، كان شيخ املالكية بتلمسان

أخذ عـن اجلـالل   وهناك رحل إىل املشرق والبطروين، وأخذ ا عن ابن العطار ورحل إىل تونس 
   .وغريهم من العلماء عالء الدين القونويوالقزويين، 

  .)هـ 743(شرحه على ابن احلاجب الفرعي، تويف سنة : تصانيف جليلة منهاله 
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 التعريف باملؤلف

 

  
  :)1(موسى بن اإلمام التلمساينأبو  -

أخـوه  هـو و زيد، عرف أبو العالمة املتقدم  وعيسى بن حممد بن عبد اهللا بن اإلمام، أخهو 
  ، )هـ 743(بعد وفاته سنة حمققاً جمتهداً، أخذ مكان أخيه أيب زيد وبابين اإلمام، كان حافظاً متقناً، 

ألخيه من الشهرة يف أقطار املغرب ما أثبت هلما يف أنفـس  وكانت له وتزاحم الطلبة على جملسه، و
  .)هـ 749(الناس عقيدةً صاحلة، مات يف الطاعون اجلارف سنة 

  :)2(ايل موسى املشذأبو  -
دار، وصفه املقـري  موسى عمران بن موسى املشدايل البجائي األصل، التلمساين الهو أبو 

نشأ املشدايل يف جبايـة   ،اجلدلومفتيها، كان كثري االتساع يف الفقه ومدرسها وبأنه حافظ التلمسان 
تويف بتلمسان بعد عودتـه مـن    ،الفقهوانتقل إىل مدينة اجلزائر مث إىل تلمسان فدرس ا احلديث و

فتـاوى  واب من خالص الفضـة،  له مقالة مفيدة يف اختاذ الرك ،)م1344-هـ745(مراكش سنة 
  .نوازل مازونة ذكرت يف 

  :)3(اصيحممد املَجأبو  -
وصفه املقـري بعـامل    ،حممد عبد اهللا بن عبد الواحد بن إبراهيم بن الناصر ااصيهو أبو 

  .العويلوحليف البكاء وجليس الرتيل و ،صاحل العلماءوالصلحاء 
الوعظ بتلمسان تويف ا وتوىل التدريس  ،طالبا العلم الدين، رحل إىل املشرقوكان من أهل احلديث 

  ).م1340-هـ741(سنة 
  : تالميذته 

زيد عبد الرمحن أبو  منهم من تالميذتهعلى فضل اإلمام الشريف التلمساين الكثري  شهد لقد
صـاحب الفـروع   و ،املنقـول والعامل الفذّ، فارس املعقـول  مام صاحبنا اإل"وصفه  إذابن خلدون 

   .)4("األصولو
  .)5("قدم عاليةٌووكانت له يف كتب اخلالفات يد طوىل "وقال عنه أيضا 
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 التعريف باملؤلف

 

  
  حالوة فيضه وفاستعانوا حبسن إلقائه  ،إقباالً على طلب العلم يف جملسهووكان تالميذته أكثر عددا 

  دـعلى الصدق، يرتب كل واحد يف مرتلته يترك كل واححيملهم ولته، كان يدعوهم للحق هوسو
يقرأ القـرآن  ويصلي ثلثه، وينظر ثلثه وما مييل إليه من العلوم، يقسم وقته عليهم ينام ثلث الليل و 

 ديإذا طال حبث الطلبة أمرهم بالتقيوكل ليلة 1(يف مسألة(.  
  : من الذين تتلمذوا على يده نذكرو
  :)2(العالمة ابن مرزوق احلفيد -

ب بن مرزوق العجيسي التلمساين، قطب املغرب يف عبد اهللا حممد بن أمحد بن اخلطيهو أبو 
اتهد، النحوي البارع، أخـذ عـن    املنقول، احلافظ األصويلووقته، بلغ الغاية يف علمي املعقول 

 ،السراج البلقـيين وأيب زيد املكودي، و ،أيب إسحاق املصموديو ،وابن عرفة ،الشريف التلمساين
  .من العلماء غريهمو

شرح صحيح البخـاري،  وشرح التسهيل، وشرح القصيدة اخلزرجية، : فات منهاله العديد من املؤل
  . هـ 842غريها من املؤلفات تويف سنة و ،)كبريوصغري (شرح الربدة و
  :)3(إبراهيم املصمودي -

الديانة والكرامات املأثورة  والويل الزاهد، ذوإبراهيم بن موسى التلمساين، العامل الصاحل هو 
        غريهـم  و ،سعيد العقبـاين و ،األبليو ،موسى العبدوسيو ،الشريف التلمساين رة، أخذ عنهواملش

   .من العلماء
           العلمـاء، تـويف   ومثابراً على الرب، متبعاً طريق السلف، عاملـاً بأخبـار الصـاحلني    وكان زاهداً 

  .حضر جنازته السلطان ماشياًو )هـ 805( سنة
  : )4(يف التلمساينحممد عبد اهللا الشرأبو ابنه  -

ديانة،  أخذ عن ووجاهة و، نشأ يف صيانة مثل أبيه كان فقيهاً حمققاً متفنناً يف كثري من العلوم
 ،ابن مـرزوق اجلـد  وأيب العباس القباب، و ،أيب عمران العبدوسيو ،هأبو: الكثري من العلماء منهم

  . )هـ 792(تويف غريقاً سنةبعد وفاته بتلمسان، وحياة أبيه  جلس لإلقراء يفوابين اإلمام، و
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 التعريف باملؤلف

 

  
  :رحالته العلمية

أنّ طلب العلم يستدعي االرحتال إليه قصد اكتسابه مما جعلَ الشريف التلمساين  من المناص
  : أمصار متعددة منهايرحل إىل 

  :تونس رحلته إىل-
حممد بن عبـد  عبد اهللا أبو لقي ا قاضي اجلماعة وإىل تونس أبو عبد اهللا ارحتل  )هـ 740(يف سنة 

  .انتفع بهوفالزمه  )م1348-هـ749(سنة  املتوىفاري والسالم بن يونس اهل
  ذ ـيأخويعترف بفضله، ويدنِيه يف جملسه ويقدره وكان ابن عبد السالم يستعظم رتبته يف العلوم و 

   .احلكمةو اهلندسةوعنه ما تعلّق بالعلوم العقلية كاحلساب 
بـه يف بيتـه،    ويعرف حقّه حتى زعموا أنه كان خيلو ،يؤثر حملّهووكان ابن عبد السالم يصغي إليه 

يص خمن تالو ،كتاب الشفا البن سيناو ،البن سينا تفيقرأ عليه فصل التصوف من كتاب اإلشارا
  . البن رشد وكتب أرسط

املتـوىف   يمد بـن عرفـة الـورغم   أبا عبد اهللا حممد بن حم: لقي بتونس كثريا من علمائها منهمو
  .)1(قد أخذ منه علما غزيراو" غايتك يف العلم ال تدرك"قال وفتعجب منه  ،)م1400-هـ803(

  
  :رحلته إىل املغرب األقصى-

اليت كانت حاضرة من حواضر العلم  ،استقر به املقام مبدينة فاسورحل إىل املغرب األقصى 
 الفقيـه اتهـد   )2(عبد اهللا السطيأبو ى علمائها منهم العامل ، ل العلم عليف ذاك العصر العلماءو

   .)م1348-هـ749(املتوىف  األصويل،
حىت بلغ العلم  من طلب ظل يستزيدو ،)3(أنه خزانة مذهب مالكبقد وصفه ابن مرزوق اخلطيب و

العلـم  قضى جل أوقاته يف تدريس و ،مث ما لبث أن رجع إىل مسقط رأسه تلمساندرجة عالية فيه، 
خترج على يـده  واألقطار، فأقبل الناس عليه وذاع صيته بني األمصار وأمات البدعة و فأحىي السنة

ميلكهـا الشـريف    وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على املكانة اليت كان ،)4(عدد كبري من الطلبة
  .يف قلوب الناس يف ذلك العصرالتلمساين 
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  :أقوال العلماء فيه

أخذَ ما قُدر له من وكل فقيه قَرأ يف زماننا هذَا " :ث القاضي ابن هدية يقولشيخه احملد ناك
  .)1("حيث ينتهي أمره -اهللا أعلمو-أبا عبد اهللا احلسين فإن اجتهاده يزيد العلم إال 

  .)2("شيخ شيوخنا أعلم أهل عصره بإمجاعهو :"قال اإلمام ابن مرزوق احلفيد
خلْقًا، عاملا بعلوم مجة مـن  وخلُقًا وذاتا وأحد رجال الكمال علما  كان: "قال ابن سراج يف فهرسته

  .)3("آخر األئمة اتهدينوأحد العلماء الراسخني هو املعقول، بلغ رتبة االجتهاد، بل واملنقول 
  .)4("األصولواملنقول، صاحب الفروع وصاحبنا اإلمام الفذّ، فارس املعقول هو ": قال ابن خلدون

ألّف كتاب املفتـاح يف  وي ا حمققا نظارا، شرح مجل اخلوجنكان شيخنا حبرا، إمام": نشريسيقال الو
  .)5("أصول الفقه

  ".ما أظن أنّ يف املغرب مثل هذا: "قال ابن عبد السالم
  .)6("أكثرهم حتصيالًوفر من قرأ علي عقالً أوهو ": بليقال الشيخ األ
  .)7(ماتت مبوته العلوم العقلية"  :ملا مسع مبوته قالو ،"ال تدركغَايتك يف العلم : "قال ابن عرفة

  .)8("بتصانيفه ميتاو ،عقال، انتفع الناس به حياوعلما، نقالً وكان واحد عصره دينا : "قال التنسي
  :بهـمذه

من احلواضر اليت اشتهرت بتـدريس مـذهب   و ،مشال إفريقيا عموم ساد املذهب املالكي يف
وفيـه قـال    ،اليت كان ا الشريف التلمسـاين ومدينة تلمسان العريقة  -رمحه اهللا-  اإلمام مالك

جمتهديهم، فقيه النفس قائما وكانَ من أئمة املالكية و" ال السلف صاحب كتاب تعريف اخللف برج
عا استنباطها، قوي التوجه، سريع النظر، متوروحتصيالً، عاملا باألحالم واألصول ثبتا وعلى الفروع 

  .)9("يف الفتوى
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  :معاصروه من العلماء

  :)1()م1357 -هـ759ت(عبد اهللا املقري أبو  -
كان أحد فحـول أكـابر    أمحد القرشي املقري التلمساين،بن عبد اهللا حممد بن حممد هو أبو 

تيقظًـا،  ا فَهما معاملًكما كان ، القرن الثامن اهلجري، ومن العلماء األجالء يف املذهب املالكيعلماء 
  .ذا أخالق مرضية

منهم الشريف التلمسـاين،  وموسى، أخذ العلم عن علمائها  وتلمسان يف أيام السلطان أيب محولد ب
 صحب أبا عنان إىل فاس فـولي وعاد إىل تلمسان مث درس عن علمائها، و ،رحل إىل تونس مث فَاسو

  .)م1357-هـ759( تويف سنة ،القضاء
 ،حاشية على خمتصر ابـن احلاجـب  و ،الرقائق يف التصوفواحلقائق والقواعد  كتاب: من مؤلفاته

  .)2(اجلامع ألحكام القرآنو
  ):م1378-هـ780ت : (عبد اهللا ابن مرزوق اخلطيبأبو  -

مسـاين امللقـب   مشس الدين عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن مرزوق العجيسى التلهو 
حفظ القرآن الكرمي يف صغره ) م1310-هـ710(سان سنة ولد ابن مرزوق اخلطيب بتلم ،باخلطيب

   .أخذ مبادئ العلوم من علماء بلدهو
ويل اخلطابة و ،بغرناطةاستقر به املقام وإىل األندلس رحل واستفاد منها، ورحل مع والده إىل احلجاز 

مث مـا   ،ملوحدينإليه اخلطابة جبامع ا تأسندو ،ر االنتقال إىل تونس فاستقر اـمث آث ،جبامع احلمراء
   .)م1378-هـ780(أقام ا إىل أن تويف سنة و ،لبث أن ارحتل إىل مصر

إزالـة  و، )شرح األحكـام الصـغرى  (تيسري املرام يف شرح عمدة األحكام : منها عدة مؤلفاتله 
إيضاح املراشد فيهـا تشـتمل عليـه    و ،شرح صحيح البخاريو ،احلاجب عن فروع ابن احلاجب

  )3(.الفوائدواخلالفة من احلكم 
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  :)1(آثاره العلمية

عن أيب عبد اهللا الشريف التلمساين من خرب ما ألَّف سوى القليل نظرا الهتمامه مل يصل إلينا 
  . التعليموبالتدريس 

اسـتطعت أن  مؤلفاتـه الـيت   و املفقودومنها املوجود وخمطوط هو ما ومطبوع هو من مؤلفات ما و
   :أحصرها هي

  .)2(بناء الفروع على األصولالوصول إىل  مفتاح  -
 .)3(مثارات الغلط يف األدلةبيان و -
 .شرح مجل اخلوجنيو -
 .القدروكتاب يف القضاء و -
 .املعاطاة وكتاب يف املعاوضات أو -
 .)4(الوصلة إىل معرفة الشعلةو -
  .يف شرح اجلرومية الدرة النحويةو -
 .)5(رسالة أجاب فيها عن مسألة وردة من أهل غرناطةو -
  .)6( امللوكورسائل خمتلفة إىل األصدقاء و -
  :اتهـوف

والتعلـيم   التـدريس ومنكبا على البحـث  وبقي العالمة الشريف التلمساين ينشر العلم، 
حىت وافته املنية بعد مرضٍ دام مثانية عشر يوما، فمات ليلة األحد رابع ذي احلجـة سـنة    والتأليف
قد بـين مسـجد ضـخم    وقربه معروف، وم 1370لـهـ املوافق 771سبعمائة وسبعني وإحدى 

  .)7(بتلمسان بامسه اعترافًا ملكانته العلمية
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  :نسبة املخطوط إىل صاحبه

اين يعـود  للشريف التلمس يف شرح اجلرومية ال شك أنّ املخطوط املوسوم بالدرة النحوية  
  :وذلك لألدلة اآلتيةإليه 

ران يقول العبد هللا املقر بذنبه الراجي غف: "امسه ورد يف بداية املخطوط إذ جاء فيه أنّ :الدليل األول
  . (1) "كرمهوربه حممد بن أمحد بن يعلى احلسين عفا اهللا عنه مبنه 

يف هذا وبالتحديد مدينة فاس والتقائه بابن املؤلف أيام هجرته إىل املغرب األقصى  وه :الدليل الثاينو
 أها،مجيع من قَر وانتفع ا، برسم ولده أيب حممد، فانتفع ا -تعاىل رمحه اهللا-واضعها :"الصدد يقول

  .)2("مبدينة فاس احملروسة وجدت هلا بركة عظيمة ملا حضرا على ولده أيب حممدو
   : مهاوعاملني من أهم شيوخه الذين أخذ عنهم الشارح يف ثنايا املخطوط إىل  شارأ :والدليل الثالث

 ايل البجائي األصل، التلمسـاين الـدار املتـوىف سـنة    موسى عمران بن موسى املشذ بوام أاإلم -
وأما إذا كانت معها ال فليس إال اإلظهار إما لضعف الـالم،  :" ، وذلك يف قوله)م1344-هـ745(

  .)3("اللتقاء املثلني على ما قاله شيخنا عمران وقد حيل بينها وبني معموهلا بال، أو
ـ 743(عبد الواحد بن إبراهيم ااصي التلمساين املتوىف سنةعبد اهللا بن حممد  بوالعالمة أو -  -هـ

أن أحـد   -نظَّر اهللا ضرحيه- أخربنا شيخنا أبو حممد عبد اهللا ااصي:" ، وذلك يف قوله)4()م1342
الفضالء كان خيتم باب معرفة عالمات اإلعراب من كتاب اجلمل يف دولته ثالث مرات، ويقول هو 

  ".أُس العربية
ـ  اجلرمن خالل هذه األدلة يتبني لنا أن خمطوط الدرة النحوية يف شرح و أليب عبـد اهللا   ووميـة ه

مل والشريف التلمساين، على الرغم من أن كتب التراجم اليت تناولت حياته مل تذكر هذا الكتـاب  
بقي هذا املخطوط يف الكثري من الفهارس منسوباً أليب عبد اهللا و ،ال من بعيدوتشر إليه ال من قريب 

كرم اهللا -ين احلسين نسبة إىل احلسن بن علي عبد اهللا الشريف التلمسا وقطعاً أب والذي هواحلسين 
  . -وجهه
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  :خطوطمقدمة امل

التسليم على رسـول اهللا  والصالة والشريف التلمساين مقدمة املخطوط بالبسملة  افتتح  
على وصلى اهللا على سيدنا حممد وبسم اهللا الرمحن الرحيم " :يف ذلك سلم إذ يقولوصلى اهللا عليه 

  .)1("أصحابه أمجعنيوأله 
ما من خمطوط تصفحته إال ووجدته يبدأ تكليف عند القدماء، إذ وهذا األمر واجب يف كل تصنيف و

ل أَمـرٍ  ك:" سلموأصحابه تطبيقًا لقوله صلى اهللا عليه وآله والسالم على النيب والصالة وبالبسملة 
  :إذ وردامل للشارح السم الكا لبعدها جند ذكرو، )2("أَقطع وهسم اهللا فذي بالٍ ال يبدأ فيه ب

بن يعلى احلسين، غفر اهللا عنـه مبنـه   لراجي غفران ربه حممد بن أمحد يقول العبد هللا املقر بذنبه، ا"
   .)3("كَرمهو

هي مقدمة مباركة من أَجلِّ ما إذ  " :فقال قد أشار يف املقدمة إىل الغرض من هذا الكتابو  
  ،)4("مثلـي  مبتدئ و، كثرية النفع ملن هاحلفظ والفهم سهلةهي قريبة املرام، وأُلِّف يف علم النحو، 

 :سميتهوفوضعت عليها هذا التقييد  -إن شاء اُهللا-أضع عليها تقيدا يكْملُ به االنتفاع:" إىل أن قال
نعـم  وحسيب  وخالصا لوجهه، مقربا من رمحته، فهتعاىل بالدرة النحوية يف شرح اجلرومية جعله اهللا 

  .)5("لالوكي
      :ويف ذلك يقول الشـريف التلمسـاين  لولده أيب حممد عبد اهللا قد وضع ابن آجروم هذه املقدمة و
هذه معلومة قيمة قدمها لنا و ،)6("فانتفـع اأيب حممد برسـم ولده  -رمحه اهللا تعاىل-وضعـها  "

وهذا األمر مل تتطرف إليـه   ،اليت تبني بأن ابن آجروم ألف هذه املقدمة البنهو ،الشريف التلمساين
   .آجروماملصادر اليت ترمجت البن 

 آنـذاك باملغرب األقصى اليت كانـت   )7(هي مدينة فاسو الشرحوقد حدد املكان الذي كُتب فيه 
  .قد وضع عليها تعليقات وهوامش ليستفيد منها كل قارئوالعلماء، وحاضرةً من حواضر العلم 
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   :خامتة املخطوط

اجلروميـة بعبـارات   ح الفقرة األخرية من املخطوط املوسوم بالدرة النحوية يف شـرح  أى الشار
حسـبنا   وهو:"ويف ذلك يقول ،أزواجهوأصحابه ورسوله وبعد أن أثْنى على اهللا وذلك  ،)1(االنتهاء

ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وصلى اهللا على سيدنا حممـد وعلـى آلـه    
  .)2("به وأزواجه وسلم تسليماوأصحا

وهـذا األمـر       اإلعانة من اهللا العزيز احلكيم، وعبارات التوفيق  ، ذكروله هذاق من خاللنلمس و
   .داللة على قوة إميانه

  :الغرض من تأليف الدرة النحوية
 مبتدئني الدليل على ذلك أا كانت موجهة للو، ال ريب أن الغرض البارز من الشرح تعليمي تربوي

  : يف العناصر اآلتية ميكن حصر الغرضو
الشـعر،  واحلديث النبوي الشريف وعلى اإلكثار من األمثلة املتنوعة من القرآن حرصه الشديد  -
توضيح املقاصد لتالميذته، على اعتبار أنّ الشارح كان مدرسـا  وتعزيزها بالشواهد لدعم شروحه و

على تقدمي الشرح بأسلوبٍ ميسرٍ لتعمـيم الفائـدة    - الغالب يف -املدرس الناجح يحرِص وفذًا، 
  .إبالغها للقارئو
  .تثبيت احلكم يف أذهان القراءومتعددة دف تأكيد الفهم استعانته بأقوال العلماء يف مواضع  -
ا يدل على ثقافته ممعلى اهلوامش إبداؤه الرأي يف كثري من القضايا النحوية من خالل الشروحات  -
  .متكنه من ناصية اللغةواسعة الو
ما ذلك إال ليسهل على املبتـدئ فهـم املـنت    وبساطة األسلوب املستعمل يف الشرح، وسهولة  -
  .معانيه وبسط كشفو

لذلك يبقى الكتاب من أهم الشروحات اليت ال غىن لطالب العلم عنها، فَضالً عن أهل االختصاص 
  .ن شروحات اجلروميةالحتوائه على فوائد مجة، خلت منها كثري م
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  :أسلوب الشارح

عباراتـه  وألفاظـه  وبسيطًا، وظف الشريف التلمساين يف شرحه للجرومية، أسلوبا سهالً   
  .التعقيد قريبة املقصدوواضحة بعيدة عن الغموض 

سـلم  وقد رتب املوضوعات النحوية حيث استهل الشرح بالثناِء على رسول اهللا صلى اهللا عليـه  و
  .هاجينعين به ابن آجروم الصنو ،املنتصاحب  مث ذكر ِهللا وحده، أنَّ الكمالبرفًا وأصحابه، معت

شرح ألفاظ مقدمة ويف ذلك يقول فالغرض من هذا الكتاب، أثىن عليه و ،فقد تطرق إىل ذكر امسه 
                   بـن داوود الصـنهاجي اجلـارومي     الشيخ اإلمام النحـوي أيب عبـد اهللا حممـد بـن حممـد     

  .)1(-نظر اهللا ضرحيه–
مستعمال أسلوبا سهالً بعيدا عن مث بعد هذا يأيت جبملة من منت األجرومية مث يقوم بشرحها   

ىل أذهان تقريبها إوتبسيط املسائل النحوية  وإشارة منه إىل الغرض األمسى وه املعنوي،وذلك التعقيد
ال يهمهم سوى  ني يعد مسة من مسات املعلمني الذيمع امليل إىل التبسيط الذ الطالب يف حلَّة أنيقة،

  .يف ذهن املتلقي ةترسيخ الفكرو ،تقريب الفهم
هذا ما جتلى بصورة كبرية يف شرحه املصطلحات النحوية من خالل ذكر تعريفها اللغوي مث يتبِعـه  و

 يـبني  ، وذلك حىتالفعلواالسم واإلعراب واصطالحا ولغةً  وبالتعريف االصطالحي كتعريف النح
  .العالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي

ـ   مشروحاالعبارات يف ولقد اعتمد الكثري من شراح اآلجرومية على بساطة األسلوب و  وفهـا ه
جروميـة يف  آلفهذا شرح لطيف أللفاظ ا:" خالد األزهري جنده يف مقدمته لشرح اآلجرومية يقول

ال حيتاج إليه املنتهي، عملته للصغار يف الفن وشاء اهللا تعاىل،  أصول علم العربية، ينتفع به املبتدئ إن
  .)2("ال للممارسني بالعلم من فحول الرجال

مث يتعرض إىل القاعدة النحوية بالتحليل مستعمال يف ذلك ذكر الشواهد من قرآن وشعر وحـديث  
املُثُـل حـىت   يستعمل هذه القاعدة، وكذلك إىل جانب الشواهد الشعرية حىت يثبت نبوي شريف 

  .القاعدة اليت هو يثبتها يوضح
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  : منهج الشارح

ـ    بـه  و، هيعد املنهج أساس أي حبث علمي جاد يسعى من ورائه الشارح إىل حتقيق غايات
حتدد معاملـه  وبه تتجمع املسائل املتناثرة ألي علم من العلوم والقارئ،  غُلُبت اليت ة العلميةاملاد تبسط

  .ظرةحتقق النتائج املنتو
يف الـدرة  جليـا  ما اتضح  ووه ،طبيعة الفئة اليت تتلقى هذا العلموخيتلف املنهج باختالف العلوم و

  : اليت وردت على الشكل اآليتو، يف شرح اجلرومية النحوية
  :تفسري األلفاظ

  هي ما بني مصطلحات وومية استعمل الشريف التلمساين مجلة من األلفاظ يف شرحه للجر
لغرض استيعاا من طرف  ؛إبراز دالالاوتوضيحها وكان يركز كثريا على تفسريها و، حنويةولغوية 
 ملركب عبارة عن ضـم كلمـة إىل أخـرى   ا : "، ومثاال عن ذلك نأخذ قولهاملهتمني باللغةوالطلبة 

  .)1("فصاعدا، وذلك قولك قام زيد
دالالـا اللغويـة   ويهـا  أما املصطلحات النحوية فقد حظيت باهتمام الشارح قصد توضيح معان

  عن ذلـك الامثواالصطالحي واالصطالحية حىت يتيسر للمتلقي إدراك العالقة بني املعىن اللغوي و
        يراد بـه البيـان   وينقسم إىل قسمني لغة واصطالحا، فأما يف اللغة فيطلق ": نأخذ قوله يف اإلعراب
 أعرب انَ عنهاتقول العربجل عن حاجته إذا أبتغيري أواخـر   وه: صطالح النحوينياويف  ،...الر

  .)2("الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا الكلم
  .بسلُيرفَع الّووقد ساق الشارح يف التعريف االصطالحي أمثلة ليعرز الفهم 

  ذكر االختالفات
الكوفيني، ليبـرز  والبصريني  عند وبعض املصطلحات اخلاصة بأصول النح الشارحتناول   

 شري إليهارأي كُلّ مجاعةهذا األمر قد أثرى شـرحه  من اجلماعتنيِ يف خمتلف املسائل النحوية اليت ي ،
اخلفض عبارة : "قولههذا كثريا، من حيث القيمة العلمية، ومثاال عن االختالفات اليت ذكرها نأخذ 

  .)3("اجلر عبارة بصريةوكوفية 
  :أوردها الشارح يف مسائل االختالف بني البصرة والكوفة نأخذ من ذلكوهناك أمثله كثرية 
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النونات الثالث بين يف مذهب البصريني، ووافق الكوفيون على  إحدى بآخرهالفعل إذا اتصلّ  مسألة

  )1(.بنائه مع نون اجلماعة النسوة
يرتفـع املبتـدأ يف مـذهب     بهوزيد قائم : وكذلك مسألة رفع املبتدأ واخلرب والعامل فيهما، فقولنا

  . )2(.الكوفيون إىل أنه يرتفع باخلرب ذهبو ،البصريني على الصفة املسبوقة
 الكـثري مـن  بني البصرة والكوفة املذكورة يف هذا الشـرح إىل  وقد وصل عدد مسائل االختالف 

  .مسائل، مما يدل على ثقافة الشارح النحوية الواسعة
  :االختصار 
 املبتدئونهاما يف التأليف والتصنيف عند القدماء، إذ كثريا ما يذهب يعد االختصار منهجا   
إىل الكتب املختصرة يف الفن، وذلك حىت يسهل عليهم فهم هذه العلوم وحفظهـا، ألن  يف العلوم 

ـ   أ الشـارح إىل ظـاهرة   الكتب املوسعة واملطولة قد تكون أحيانا صعبة على املبتدئ، ولـذلك جل
مل يتوسع فيها بالشكل و خمتصرة بشكل كبري بعض األبوابأورد ، حىت إنه شرحه هذااالختصار يف 

  : طلوب وهذه األبواب هيامل
  .)3(املنادى

  .)4(االستغاثةو
  .)5(املفعول ألجلهو
  . )6(املفعول معهو
  .)7(احملفوظات من األمساءو

: لواألكثر من ذلك يصرح املصنف يف موضع من مواضع شرحه أن شرحه هذا خمتصـر، إذ يقـو  
  )8("ولكن هذا غاية ما يسعه هذا املختصروبقي من حروف العطف ما مل يذكره املصنف، "
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 دراسة املخطوط

 

  
  :املصطلحات اليت استعملها الشارح

أثناء شرحه ملنت اجلرومية نـذكر  يف متنوعة ووظف الشريف التلمساين مصطلحات كثرية   
  ."اعلم"، "الفصل"، "الباب" :منها على سبيل التمثيل

  :مصطلح الباب
قد وقد يقْصر أحيانا، وقد يطول الباب و ،الشارح كثريا يف شرحه للمنت هاستخدم صطلح البابفم

: من ذلك على سبيل املثالبابا يف خمتلف املواضيع النحوية، نذكر عشرين وبلَغَ عدد األبواب سبعا 
، إذا أبان عنـها  أعرب الرجل عن حاجته :يراد به البيان تقول العربويطلق : لغة، باب اإلعراب"
  .)1("تقديرا وتغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظًا أ وه: يف االصطالحو

علم املعلـوم  : يف االصطالحو، هي العلم: لغةباب املعرفة، : "والنكرة باب املعرفةوكذلك قوله يف 
  .)2("به وعلى ما ه

يكون الشرح مرتبا ومتسلسـالً، وحـىت   ىت وهذه املصطلحات النحوية حظيت باهتمام الشارح ح
  .واضحة االصطالحيوعالقة بني املعىن اللغوي تكون ال

  :الفصلمصطلح 
قد تقصر وقد تطول وعشرون فصالً، وعددها يف املنت واحد ويدرج الشارح حتت األبواب فصوالً  

دأ، فإنه يكون خـربا هلـذه   اعلم أنّ ما كَانَ خربا للمبتو: فصل: "، ومن ذلك نأخذ قوله مثالًأحيانا
  .)3("احلروف

  .)4("جريان اسم جامد معرفة على اسم دونه يف الشهرة وعطف البيان ه :فصل ": قوله مثال آخرو
الشعر حتى واحلديث وقد توسع الشارح يف الفصول حيث استوىف املراد مستعينا بأمثلة من القرآن و

  .ىل املتلقيذلك يف إيصال املعاين إحتقق الغرض من 
وتقييـدات  يف شكل إضـافات   ، وإثراءهتوسيع املنتالشرح غايتها تضمنها اليت صطلحات امل ذههو

   .متكنه من املادة النحويةوتعكس قدرة الشارح على اختالف أنواعها، وهي 
  :مصطلح اعلم
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 دراسة املخطوط

 

  
ـ   ات عبـارة عـن شـروح    وومنها الفعل اعلم الذي ورد يف املنت أكثر من سبع عشرة مـرة، وه

مثال ذلك و ،القصد منها إفادة القارئ بالقواعد النحوية غري املوجودة يف املنت اآلجرومية،إضافاتو
  .)1("هي ضم االسم إىل مثله: يف االصطالحو، اعلم أن التثنية يف اللغة هي التشفيع" :قوله

من الكلّ  بدل البعضواعلم أنّ من شرط بدل االشتمال و": وكذلك نأخذ مثاال آخر وذلك يف قوله
   .)2("أن يكون يف البدل ضمري يعود على املبدلِ منه

   :اإلحالة على ما سبق
تفادى التكرار من ناحيـة  وهدفها تأكيد املعىن  ،اليت تكررت أكثر من مرة" ما قد أسلفناه"عبارة و

ـ ألنّ ذلك قد خيل باملعاين سبق ذكره،وحىت حييل الشارح إىل أن هذا املوضوع  ،أخرى ك ، ومن ذل
اإلعـراب جمـازا    بألقاب البناء ألقاب واعلم ام قد يسمون ألقاب اإلعراب بألقاب البناء،:"قوله

  ".واتساعا، واحلقيقة ما أسلفنا ذكرها
االسترسال يف الكالم بغية توضيحه يف هي تعرب عن قدرة الشارح وكلمة اجلواب اليت وظفت كثريا و
  .إغناء املعاين ليستفيد منها املتلقيو
  .)3("معقول شيء واحدوفاجلواب أنه أراد معقول كل واحد منهما ": نأخذ على سبيل املثال قولهو 

التوسـع يف الشـرح   وهي مجلة فعلية غايتها اإلضافة و ،-رمحه اهللا-كما تكررت مجلة قال الشيخ 
قد وردت يف املنت أكثـر مـن سـبع    وشعر، وحديث ومعززة بالشواهد على اختالفها من القرآن 

  .لصاحب املنت، وهذا من أدب احترام العلماء وهي داللة على توقري الشارح ،شرين مرةعو
  .)4("السكون واحلذف: وللجزم عالمتان: -رمحه اهللا-قال الشيخ : "على ذلك قولهومثال 

، و يعـد هـذا األمرحبـا    "اإلمـام : "ضف إىل هذا احترامه الشديد لسيبويه إذ ال يذكره إال بـ
والياء مـن تفعلـني   :" على ذلك قولهومثال  ،ملكانته النحوية، ومرتلته بني العلماء لسيبويه،وتقديرا

  .)5(ضمري املخاطبةعند اإلمام
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 دراسة املخطوط

 

  
  :األقوال إىل أصحاا وعز

استشهد الشريف التلمساين بكثري من أقوال العلماء يف كل األبواب النحوية اليت احتواه   
  :قد جاءت على قسمنيوسع، دليل بين على إطالعه وحفظه الوا ه وهذاشرح
  .أقوال منسوبة إىل أصحاا مباشرة: األول
  .أقوال منسوبة إىل أصحاا بطريقة غري مباشرة: الثاين

ذلك  وزالقولَ حيث كان يعمنها اليت أخذ  تمثَلَ يف أقوال العلماء الذين رجع إىل كتبهمفأما األول 
  : مثل إىل أصحاا

   .)3(قال ابن عصفورو )2(قال القرايفو )1(علي الفارسي وقال أب
كان يقصد به العالمـة  وقال شيخنا عمران، وال يصرح بامسه مثل قال اإلمام ويذكر كنيته أحيانا و

  .املشدايل الذي عاصره
ظاهر بل أخذها من  وأما الثاين فهي أقوال نسبها إىل أصحاا لكنه مل يرجع يف ذلك إىل مظاا كما ه

  .ثعلبوالفراء واملربد وخفش ألاوسيبويه ووال العلماء األوائل مثل اخلليل قة بأكتب أخرى خاص
كنت بعد ذلك كشفت على أنّ مذهب اإلمام سيبويه رمحه اهللا تعاىل عكس ": عن ذلك قوله مثالو

  .)4("ما ذهبت إليه
خفـش عالمـة   هي عند األوالياء من تفعلني ضمري املؤنثة املخاطبة عند اإلمام و": قوله مثال آخرو

تاء يف قام5("تأنيث كالت(.  
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 دراسة املخطوط

 

  
  :ذكر اخلالفات بني املدرستني

الكوفة وإىل املسائل اخلالفية يف خمتلف أبواب شرحه بني املدرستني البصرة  تطرق الشارح  
من أمثلـة  و للشرح، توسعةًويف كثري من املسائل النحوية إثراًء  احلاصل بينهما قد زاد هذا اخلالفو

  : إذ يقول. الثقيلة ونون النسوةونون التوكيد احلقيقة كره يف ت النحوية ما ذهذه اخلالفا
فالفعل إذا اتصلّ بآخره إحدى النونات الثالث بين يف مذهب البصريني، أما الكوفيون ال يتم بناؤه "

  . )1("خالفوا يف نوين التوكيدوإال مع نون النسوة فقط 
به يرتفع املبتدأ يف مذهب وزيد قائم " :، وذلك بقولهملبتدأيف باب ا هي كثرية منهاويف أمثلة أخرى و

   )2("ذهب الكوفيون إىل أنه يرتفع باخلربو. البصريني على الصفة املسبوقة
ترفـع  وأخواا، فإا تنصب االسـم  وواعلم أن عمل إنّ ": وكذلك يف باب إنّ و أخواا إذ يقول
ذهب الكوفيون إىل و. ب البصريون إىل أنّ خربها مرفوع لَهااخلرب باختالف ال باتفاقٍ، فذهب، فذه

 .)3("أنه مرفوع باملبتدأ
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 دراسة املخطوط

 

  
  :اخلالفات بني العلماء

   :وذلك يف قوله أما اخلالفات بني العلماء فهي كثرية يف املنت، نقتصر على بعضٍ منها  
ليست وسم الزجاج يعتربها أمساٌء سواَء ظروف غري أنّ أبا القاوسوى ويرى اإلمام سيبويه أنّ سوى "

استدل اإلمام على صحة مذهبه مبا حكي عن العرب مررت بِمن سواك فَمن مبعىن الـذي  وبظروف 
 وحتتاج إىل صلة ا  وظرفًا أ والصلةَ ال تكون إال تكون إال مجلةً أوعائد1("جمرور( .  

ـ وتقدمي خبرها  على وفأجاز أب ،فيها خالففأما ليس : "وبقوله كذلك يف ليس  ومنعه األخفش وه
  .)2("اختيار ابن املالك

   :للنحويني يف الرافع للخرب مذاهبو: "وكذلك بقوله يف العامل للخرب
  .الرافع للمبتدأ االبتداءوفمنهم من ذَهب إىل أنّ الرافع له املبتدأ 

  .موسى وإليه ذَهب أبوللمبتدأ االبتداء وله منهم من ذهب إىل أنّ الرافع و
  .)3("مذهب املربد واملبتدأ معا وهومنهم من ذَهب إىل أن الرافع له االبتداء و

عالمة والياء يف تفعلني ضمري الفاعلة املؤنثة يف مذهب اإلمام و: "وكذلك بقوله عن الضمري املتحرك
  .)4("تأنيثها عند األخفش
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  : لغات العرب

  ـا يف  وة للغات العرب ومييتطرق الشريف التلمساين يف شرحه للجرضرإن كانَ جميئها ع
فيها لغة ثانية ومتنيت قيامه  "ليت زيدا قائم": يقولإذ اخلرب وباب املبتدأ ، مثل ما ذكره يف ثنايا املنت

فيها لغات كثرية ذكر اإلمام منها و ،)1(اللنيوهي لَوت بإبدال الياء واوا ألما معا من حروف املد و
لَعن بإثبات وريه بإبدال الالم نونا غعن  حكيورها وعلَّ حبذف الالم األوىل من لَعلَّ هي أشهوأربعة 

  .لَغن بالعنيواحلسن بن الربيع لغتني تمن  وقد زاد أو .إبدال الثانية نوناوالالم األوىل 
 مـن الـالم األوىل   حكى بعضهم رغَن بالراء بدالًوالعني وأما ابن الفخار فقد زاد لعن بكسر الالم 

إن وَألنَ و )2(عـلَّ وهي لَعـلَّ  واملشاهري األربعة املتقدمة وهي أقل اللغات والنون يف الثانية والغني و
  :)3(علي وأنشد أبو
  أعد لَعن يف الرهان نرسله 
منهم السائل الذي سأل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   والذين يبدلون من الالم ميما  طيءمنها لغة و
فأجابه الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   " من أم برٍ أم صيامٍ يف أم سفرٍأ" يا رسولَ اهللا : لم فقالسو

  .)4("ليس من أم برٍ أم صيام يف أم سفرٍبلغته فقال صلى اهللا عليه وسلم 
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 دراسة املخطوط

 

  
  :الفروقات يف منت األجرومية بني النسخة املطبوعة ونسخة الشريف التلمساين

بل الشريف التلمساين والنسخة املعتمدة من ق ،سخة املطبوعة ملنت اآلجروميةعد إجراء موازنة بني النب
أن النسـخة   -فيما نعتقد -اتضح أن مثة بعض الفروق بني النسختني، مما يعزز القول يف شرحه هلا، 

  :أخرى وتظهر هذه الفروق كاآليتنسخة اليت اعتمدها الشريف التلمساين هي 
فتكون عالمة للرفع يف أربعة مواضيع، : "قولهجند االختالف يف  بباب معرفة عالمات اإلعراففي  

  .)1("يف االسم املفرد مطلقًا ومجع التكسري مطلقًا
  .)2(النسخة املطبوعة يفموجودة  غريذكرها الشارح مرتني بيد أنها" مطلقًا"كلمة ف

مـذكورة يف نسـخة   " املعتلة املضـافة "فعبارة  ،)3(" ويف األمساء اخلمسة املعتلة املضافة: "قولهويف 
عند تطرق الشارح لألمساء اخلمسة فلـم يلتـزم   ، و)4(الشارح وغري موجودة من النسخة املطبوعة

على خـالف   )5("أخوك وأبوك ومحوك وفوك وذو مالٍ : "بالترتيب، فقد قدم األخ عند األب فقال
   .)6(."..أبوك وأخوك: "النسخة املطبوعة وردت كاآليت

الفعل املضـارع إذا   وأما النون فتكون عالمة للرفع يف: " يف قوله" ضمري التثنية"مل يذكر الشارح و
وأمـا  : "، يف حني أنها مذكورة يف النسخة املطبوعة)7("اتصل به ضمري مجع أو ضمري املؤنثة املخاطبة

أو ضمري مجع أو ضمري املؤنثة  النون فتكون عالمة للرفع يف الفعل املضارع إذا اتصل به ضمري تثنية
   .)8("املخاطبة

 وأما الكسرة فتكون عالمة للنصب يف مجع" :غري مذكورة عند الشارح يف قولهف" السامل"كلمة  وأما
وأما الكسرة فتكون عالمة للنصب يف مجـع املؤنـث   : "النسخة املطبوعة ورديف ، بينما )9("املؤنث
  .)10("السامل
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 دراسة املخطوط

 

  
، غـري أنّ  )1("أما األمساء اخلمسة ترفع بالواو وتنصب باأللف وختفض بالياءو: "لقد ذكر الشارحو

  .)2(هذه العبارة غري واردة يف النسخة املطبوعة
على خالف النسخة املطبوعـة فهـي    )3("أي" لفعلني مل يذكر الشارح أداة اجلزم باب األفعالويف 

وال يف النـهي   ،والدعاء والم األمر ،وأملّا ،وأمل ،وملّا ،وهي مل: واجلوازم مثانية عشر ":قال إذمذكورة 
وإذا  ،وكيفمـا  ،وحيثما ،وأنى ،وأين ،وأيان ،ومتى ،وأي ،وإذما ،ومهما ،ومن ،وما ،وإنْ ،والدعاء

  .)4("يف الشعر خاصة
يف حني أنها مذكورة يف النسخة  )5(باب الفاعل اجلمل اآلتية غري مذكورة يف نسخة الشارحويف 

وتقوم  ،وقامت اهلندات ،وتقوم هند ،ويقوم الرجال، وقامت هند ،وقام الرجال: "وهياملطبوعة 
وقامت اهلندات، وتقوم اهلندات، وقامت اهلنود، وتقوم اهلنود، وقام أخوك، ويقوم أخوك،  ،اهلندان

  .)6("ويقوم غالمي ،وقام غالمي
املبتدأ هو االسم املرفوع : " قولهكلمة اللفظية غري مذكورة عند الشارح يف باب املبتدأ واخلربويف 

املبتدأ هو : "بن آجرومهي واردة يف قول ايف حني يف النسخة املطبوعة   )7("العاري عن العوامل
  .)8("االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية

، فهذا املثال غـري مـذكورة يف نسـخة    )9("زيد مل يقم ومل يقعد: " ويف باب العطف العبارة اآلتية
  .)10(الشارح
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ومررت بـالقوم   ،ورأيت القوم كلّهم ،وهي تقول، قام زيد نفسه: "األمثلة اآلتية باب التوكيدويف 

  .)2(غري مذكورة عند الشارح )1("أمجعني
يف  ،)3("وال يكون إال بعد متام الكـالم : "العبارة اآلتيةيف النسخة املطبوعة ويف باب التمييز وردت 

  .)4(نسخة الشارح غري مذكورة يفحني أا 
  ):ال(باب 

اعلم : "يف النسحة املطبوعةكاآليت ، يف حني وردت)5("تنصب بغري تنوين) ال(اعلم أنّ : "قال الشارح
  .، فالنكرات غري مذكورة عند الشارح)6("تنصب النكرات) ال(أن 

هـذه   ر، فالشـارح مل يـذك  )7()"ال(فإن مل تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار : " اجلملة اآلتيةو
  .وهي واردة يف النسخة املطبوعة كما أسلفنا )8(العبارة

  :باب خمفوضات األمساء
، يف حني ذُكرت )10(غري مذكورة يف نسخة الشارح ،)9("اء هي حرف من حروف القسمبال" :عبارة

  .كما أشرنايف النسخة املطبوعة
تلـف عـن النسـخة    ومن خالل هذه املوازنة البسيطة نستخلص أن نسخة الشريف التلمساين خت

  املطبوعة،وهذا ما يدل على وجود نسخة أخرى لألجرومية كان سائدة يف عصرالشريف التلمساين
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   :تأثر الشريف التلمساين بالقران الكرمي

، بالنظر إىل حجم اآليـات القرآنيـة   جليا التلمساين بالقرآن الكرمي ريفعبد اهللا الش و تأثّر أيبيبد
واستشـهد بآيـة أو    و الّيت يزيد عددها عن مائة آية ، إذ ال يفوت قاعدة حنوية إالّالواردة يف املنت 

وعمق ثقافته واتساعها من جهة أخرى ، ناهيك  ،وهذا يدلّ على قوة إميانه من جهة ،آيتني أو أكثر
لقاعـدة  عن تعلّقه بكتاب اللّه عز وجلّ على اعتبار أنه املصدر األول الّذي يعتمد عليه يف إرسـاء ا 

  :ولنا يف ذلك أمثلة متعددة منها ،النحوية
:ّ يف قوله ملّا يتحدث عن اإلشارة شارحا إياها يف ثنايا املنت يعزز ما يذهب إليه من القرآن الكرمي -
، و ملّا يشري إىل مفهوم القسم يف اجلملة يف قـول   )1( ﴾آيتك أالّ تكلم الناس ثالثة أيام إالّ رمزا  ﴿

  )2("الكالم هو اللّفظ املركب املفيد بالوضع وأقسامه ثالثة اسـم وفعـل وحـرف     " :ابن آجروم 
وكان  ،)3( ﴾لكُلّ بابٍ منهم جزٌء مقْسوم  ﴿: تعاىل  يأيت بقولهيسوق الشاهد من القرآن الكرمي إذ 

  . يقصد بالقسم يف اآلية اجلزء الّذي مجعه أجزاء
 ﴿: تعـاىل  بقولهمن خصائص األمساء يستدلّ بذلك من القرآن الكرمي  وملّا يقر أنّ األلف و الالّم-

   وملا يتطرق الشارح إىل حـروف اجلـر    )4( ﴾كما أرسلنا إىل فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول 
وعن حـرف   )5( ﴾ربما يود الّذين كفروا  ﴿: اليت تفيد التقليل يستدل باآلية الكرمية) رب( ُومنها

وملّا حتذف  ،)6( ﴾ليس كمثله شيء  ﴿: يعزز ذلك بقوله تعاىل  ،زائدةالتفيد اجلر وهي  الكاف اليت
           )7( ﴾ قـالوا اآلن جئـت بـاحلق    ﴿: الصفة و تقدر من خالل سياق املعىن يسوق اآلية الكرميـة 

   .اجني الن :والتقدير ،)8( ﴾يا نوح إنه ليس من أهلك  ﴿: املبني وقوله تعاىل  :والتقدير
ال تفتروا على  ﴿ :يستدلّ بقوله تعاىل  ،كانت سببية أو شرطيةأوعندما يشري الشارح إىل الفاء سواء 

  .)9( ﴾اهللا كذبا فيسحتكم بعذاب 
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لينفـق ذو   ﴿: وملا يتعرض إىل الفعل ازوم بالم األمر يأيت بالشاهد من القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

أو ظننـت   )2( ﴾و كان اهللا غفورا رحيمـا   ﴿: ان وأخواا يف قوله تعاىل أوك )1( ﴾سعة من سعته 
الشارح مناقشة املسائل النحوية  ةواصلمو ،)3( ﴾وظنوا ما هلم من حميص  ﴿: وأخواا يف قوله تعاىل 

  .مدعما ذلك بالشاهد من القرآن الكرمي داللة على عمق ثقافته اإلسالمية 
  : أقسامه يسوق اآليتني الكرميتني اللّتني تضمنتا الشاهد يف قوله تعـاىل ففي جمال حديثه عن البدل و

إنّ للمـتقني مفـازا    ﴿: وقوله تعاىل)4( ﴾هدنا الصراط املستقيم  صراط الّذين أنعمت عليهم ا ﴿
  .، فحدائق بدل من مفاز و هو نكرة  )5( ﴾حدائق و أعنابا 

      ال تسـتوي احلسـنة و ال    ﴿: يستدلّ بقولـه تعـاىل  النافية للجنس ) ال(و ملّا يقف الشارح عند 
 ﴿   : يشري إىل قوله فو أما يف باب املنادى  )7( ﴾فال صدق و ال صلّى  ﴿: ويف قوله، )6( ﴾السيئة 

 )9( ﴾قال رب احكـم بـاحلق   ﴿ :يا يوسف، وقوله تعاىل :والتقدير ،)8( ﴾يوسف أعرض عن هذا 
  .يارب :والتقدير

  :رآنيةالقراءات الق
ويدل هذا على تنوع الشواهد  ،إضافة إىل استشهاده بالقرآن الكرمي جنده يستدلّ بالقراءات القرآنية

وتأصيل ما توصل إليه من أحكام وقواعد يف شتى املسائل النحوية، فعلى  ،قصد إثراء شرحه من جهة
وما فعلوه إالّ  ﴿آلية الكرمية يستدلّ با -على قراءة ابن عامر-سبيل املثال ال احلصر يف باب البدل 

  .على قراءة ابن عامر بالنصب على االستثناء  )10( ﴾قليل منهم 
 ﴾وما تعبدون من دون اللّه إالّ أمساء مسيتموهـا  ﴿ :وقراءة اجلماعة بالرفع على البدل يف قوله تعاىل

ا بشاهد مـن القـرآن داللـة    فاملتأمل للمنت يقر أنّ الشارح ال يذكر قضية حنوية إالّ وعززه، )11(
                                                

 .77ص ، والرسالة66املخطوط صينظر  -1

 .80ص ، والرسالة70املخطوط صينظر  -2

 .103ص ، والرسالة101املخطوط صينظر  -3

 .122ص ، والرسالة127املخطوط صينظر  -4

 .122ص ، والرسالة127املخطوط صينظر  -5

 .137ص ، والرسالة147املخطوط صينظر  -6

 .137ص ، والرسالة147املخطوط صينظر  -7

 .139ص ، والرسالة149املخطوط صينظر  -8

 .142ص ، والرسالة153املخطوط صينظر  -9

 .134ص ، والرسالة144املخطوط صينظر  -10

 .135ص ، والرسالة145وط صاملخطينظر  -11



 دراسة املخطوط

 

  
وكونه املصدر األول الّـذي يعتمـد عليـه     ،غفه به من جهةـو ش ،واضحة على حبه لكتاب اللّه

من أحاديث نبوية شـريفة   ،على باقي الشواهد األخرى تركيزهإضافة إىل  ،إلثبات الظاهرة النحوية
ةوأقوال مأثورة ومنظومات شعرية وأشعار ملختلف العصور األدبي.   

مرتلته بـني   لسمو برازاقيمة الشرح وأغناه وأكّد قدرته على اإلتيان باحلجة والدليل إ أثرى كلّ هذا
  .  أهل العلم والفضل يف زمانه 
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  :احلديث النبوي الشريف

عم القواعد النحوية مثـال  استعان الشارح يف متنه ببعض األحاديث النبوية الشريفة يف د  
  :إىل الفعل أعرب مبعىن أبانسلم عندما أشار الشارح وقوله صلى اهللا عليه على ذلك، 

سـلم يف  ومنه قوله صلى اهللا عليـه  و، ")1(الثيب تعرب عن نفسهاوإذا صماتها، والبكر تستأمر "
  .حني كانوا يستغيثون بقبائل العرب ، إذ قال للمسلمنيإحدى غزواته

  . يا هللا يا للمسلمني: قالوا )2("نا بني ظهوركمأوأتستغيثون باجلاهلية " 
:" سلمووكذلك يف موضوع حذف الصفة إذا كانت معلومة من سياق اجلملة لقوله صلى اهللا عليه 

   .الثواب وال وضوَء كامل األجر أ :أي ،)3("ال وضوَء لمن مل يسمِ اهللا
أي ال صالةَ  )4("ملسجد إال يف املسجدال صالة جلار ا:" سلموقال صلى اهللا عليه ويف احلديث اآلخر 

  . كاملةً األجر
يف مواضيع عدة ليؤكد القاعدة النحوية من جهـة   فكان الشارح يستعني باألحاديث النبوية الشريفة

  .حديث دالَلَة على متكنه من التراث اإلسالميوتنوع الشواهد من قرآن و
قول عمر بن   عن ذلكمثاالو ،اهللا تعاىل عنهمكما اعتمد على األقوال املأثورة عن الصحابة رضوان 

يـا للمسـلمني   ": صاحو )5(اخلطاب يف باب االستغاثة حني طُعن من طرف عبد الرمحن بن ملجم
تن6(طُع("، وع يف األمثلة داللة على عمق ثقافته الدينيةنحيث كان الشارح ي)7(. 
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  :الشعر العريب

الشعراء وومية بالشعر العريب يف مواطن كثرية، راستشهد الشريف التلمساين يف شرحه للج  
  .عباسيوأموي وإسالمي والذين استدل بأشعارهم هم ما بني جاهلي 

  :عليه نقسم الشواهد الشعرية يف شرح الدرة النحوية إىل أربعة أقسامٍو
  .شواهد شعرية لشعراء من العصر اجلاهلي - 1
 .اإلسالميد شعرية لشعراء من العصر شواه - 2
  .رية لشعراء من العصر األمويشواهد شع - 3
 .شواهد شعرية لشعراء من العصر العباسي - 4

رب  ووا"استشهاده بقول امرئ القيس يف مسـألة   -أي العصر اجلاهلي–من أمثلة الطبقة األوىل و
بقول الشاعر "الذي يفيد اجلر  

  )1(ليـَوم ليبتـواع اهلمـلي بأنـع    وليلٍ كموج البحر أرخى سدولَه   
  .جوابهوفعل الشرط  :قول زهري بن أيب سلمى يف مسألة حول اجلزم لفعلنيبو

  )2(إن خالَها تخفى على الناس تعلَمِو     عند امرئ من خليقةمهما تكن و  
من أمثلة الطبقة الثانية من شعراء صدر اإلسالم استدل الشارح ببعض الشعراء عاشوا العصـرين  و

  :منهم) ونشعراء خمضرم(اإلسالمي واجلاهلي 
حرف العطف الواو الواردة يف اجلزء الثاين من البيت "الشاعر حسان بن ثابت األنصاري يف مسألة  

  : الذي نصه
  )3(زاِءــعند اهللا يف ذاك اجلو    أجبت عنه وهجوت حممدا    
  :وهلا وذلك بق "اسم العلم"الشاعرة اخلنساء يف مسألة و

    باء ماٍء تور ره ـيا صخروأهل املياه      اداره عد4(ما يف وِر(.  
دخـول  مسـألة  كقول الشاعر ابن ميادة يف ف ،هم شعراء العصر األمويو ة الثالثةأما شعراء الطبق

  الالم على األمساء وجدنا الوليد بن اليزيد مباركًا شديدا بأعباِء اخلالفة كأهلهواأللف 
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   :"ابتداء الغاية يف الزمانمنذ "الفرزدق يف الظاهرة النحوية الشاعر وبقول 

  )1(فَسمى فأدرك مخسة األشبار    مازال منذ عقدت يداه إيزاره   
الشارح استعان ببعضـها   فإنّ ،أما شعراء العصر العباسي الذين ال حيتج بشعرهم يف املسائل النحوية

  :قول أيب نواس يف مسألة العطف ومن ذلك التمثيل سبيل على
  .)2(يوما له يوم الترحل خامسو       الثًا ـثو يوماوأقمنا ا يوما   

ا  ، إذغري أنّ الشارح مل يستقر على منهجٍ واحدا ينسب الشواهد ألصحاال  أحياناً أخـرى وأحيان
  . ينسبها إىل أصحاا

يشري إليه بل يكتفي بالقيـاس  أحيانا أخرى ال وكما أنه يشري إىل موطن الشاهد يف بعض الشواهد 
  .لك حىت يدع املبتدئ يف هذا العلم يتمرن و يتمرس على القياس النحويعليه وذ

هذه القضايا تناوهلا املتأخرون والقراءات، وقد اقتفَى أثر النحاة القدماء يف االستشهاد باألحاديث و
أن البصريني كانوا يتحرجـون مـن   والكوفية، وخاصة بني املدرستني البصرية واملناقشة وبالبحث 

  .)3(حجتهم يف ذلك ورودها باملعىن دون اللفظوى األحاديث النبوية يف بناء القواعد االعتماد عل
  :املنظومات الشعرية

تسهيل حفظها والشعرية لتوضيح القاعدة  اللغوية املنظوماتدرة النحوية ضمن الشارح ال  
: واضـحٍ منـها   بشكل إليه الغاية من هذا األسلوب حتقيق الفهم لدى املتلقي وإيصال املعلوماتو

   :)4(قد نظمت يف أقسام التنوينواألبيات اآلتية 
  مل يصرف وبعض القَولِ ْذيب     شيئَان من تسعة يف اسمٍ إِذَا اجتمعا 
ـٌع مث تركـيب     عدلٌ ووصـف وتأْنِيثٌ ومـعرِفَةٌ  ةٌ مث مجمجعو  

نةٌ مئـداالنـونُ زو  ـفا أَلهلقَب    قْرِيبلُ تذَا القَوهلٍ وعنُ فزوو  
باهتمام كبري لدى القدماء، قد حظيت وهذه املتون النحوية الشعرية تسهل الفهم عن طريق احلفظ و

شعرية معدودة، نذكر على سبيل املثال ألفية ابن أبيات سائل حنوية يف شكل مالشتماهلا على  وذلك
  .عراب للحريريمالك و ملحة اإل
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  57ص، والرسالة 40املخطوط صينظر  -2
  48-35ينظر القياس يف اللغة العربية ص -3
  61ص ، والرسالة44املخطوط صينظر  -4



 دراسة املخطوط

 

  
  :قيمة الشرح

ال مراء أن قيمة الدرة النحوية يف شرح اجلرومية  للعالمة أيب عبد اهللا الشريف التلمساين   
تعد و حبق من أوائل املصنفات اجلزائرية على اإلطالق اليت شرحت منت اجلرومية يف القرن الثامن 

عليقات عليها ، ينم ذلك عن خربته اهلجري فكان الشريف التلمساين سباقا إىل شرحها و وضع ت
  .و صرفا  ابعلوم اللغة العربية و قواعدها حنو

الفوائد اللغوية و النحوية بأسلوب سهل و عذب حيقق  نفاحتوى هذا الشرح الواسع على كثري م
الغرض و يفي املقصود خصوصا و أا موجهة إىل طالب العلم ليستنريوا من قبسها و يغرفوا من 

شروحاته  هلا بذكر أقوال العلماء على اختالف مشارم مبديا رأيه يف كثري من املسائل  فعزز ،نبعها
ما يدل على غزارة علمه و مغرفته بأسرار اللغة العربية ، كما استعان بكثري من الشواهد على 

ات اختالف أنواعها من آيات قرآنية تزيد عن املائة و أحاديث نبوية شريفة و أقوال مأثورة و منظوم
شعرية و أشعار ملختلف العصور األدبية ما يعكس سعة الشرح و غناه ، و ما عظمة الرجل و مسو 
مرتلته بني أهل العلم و الفضل عائد إىل تلك اآلثار اليت خلّفها بعد وفاته من كتب دينية و أدبية و 

" إىل حتقيق مثل   رسائل يف خمتلف الفنون منها ما هو مطبوع و منها ما هو يف طي النسيان حيتاج
يعكس ذلك رجاحة العقل و حضور الذهن و جالل القدر و فضله " الوصلة يف معرفة الشعلة 

  .الواسع على أهل زمانه 
فكانت غايته نبيلة يف إحياء تراث أجداده و بعثه قي حلّة أنيقة ليكون معينا يغرف منه اخللف ، 

لنحو يف اجلزائر الّيت ال غىن عنها ألي طالب من أمهات املتون يف ا" الدرة النحوية " لذلك غدت 
  .علم ناهيك عن أهل االختصاص يف اللّغة العربية 

  
  
  



 

  
  

  
  

  اخلاتـمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :ةـاخلامت
إىل نتـائج مجـة نفصـلها     - بعون اهللا -يف ختام هذا البحث ميكننا القولَ أننا توصلنا و  

  :كاآليت
التعريف بعامل فذ من علماء اجلزائر عاش يف القرن الثامن اهلجـري مـن خـالل حتقيقنـا      -1

من خالله العلمـاء اجلزائـريني    هازإبروإخراجه إىل النور ودراستنا ملؤلفه الدرة النحوية و
 .منهاجهم يف دراسة اللغةو

وضعه بني أيدي طلبـة العلـم   وخباصة اللغوي وإسهام الشريف التلمساين يف بعث التراث  -2
 .ميسرٍ بعيد عن الغموضوبأسلوبٍ سهل 

التبسـيط  والعريب يف العصور املتـأخرة يف الشـرح    وتأثر الشريف التلمساين بأعالم النح -3
 .االستداللوالتقسيم وب التبويو

التعليق عليها ما يدل على القيمة العظيمـة  وشرحها واهتمام الشريف التلمساين باجلرومية  -4
 .اعتبارها مرجعا هاما لكل طالب اللغةواليت بلغتها آنذاك 

تعزيزها بالشواهد على اختالف أنواعهـا مـن   وسعيه إىل تبسيط املسائل النحوية للمتلقي  -5
انتهاج أسلوب السؤال واألشعار واملنظومات النحوية واألقوال املأثورة واحلديث والقرآن 

 .التعليق على خمتلف املسائل النحويةوالشرح واجلواب و
 .الناقص يف بعضهاوأشرنا إىل الزائد ومقارنته النسخ الثالثة اليت حتصلنا عليها  -6
 .غزوها ألصحااوحضر أقوال العلماء  -7
 .التعريف بالعلماء الذين أشار إليهم الشارح يف املنت مع ذكر مؤلفام -8
 .إثبات ذلك يف اهلوامشوالتأكد من أقوال العلماء بالرجوع إىل مصادرها  -9

التشابه بني الرسم واألخرية من كل خمطوط إلبراز وجه اخلالف أوتصوير الصفحات األوىل  -10
 .اخلطو

إبـراز قيمتـها   والتعليق عليها وإحصائها واملنت  الوقوف على كل املصطلحات الواردة يف -11
 .العلمية

االستعانة بالشـواهد  والتعليق وإتباع طريقة القدماء يف شرحه للجرومية من خالل الشرح  -12
واألمثـال واحلكـم   الشـعر  واألقوال املأثورة واحلديث وعلى خمتلف أنواعها من القرآن 

 .املنظومات الشعريةو



 

عدم تعصيه ملذهب على حساب اآلخر، غايته يف ذلـك  وفية تعرض الشارح للمسائل اخلال -13
 .توضيح املسائل النحوية كي يتسىن للقارئ االستفادة منها 

 .الكوفةواعتماده املنهج املقارن عند تعرضه للخالفات النحوية بني البصرة  -14
 وأكرب نتيجة توصلت إليها يف هذا البحث هو أن الدرة النحوية أول شرح لألجرومية لعامل -15

 .جزائري يف القرن الثامن اهلجري، أال وهو الشريف التلمساين
ما التوفيق إال ويف األخري نأمل أن نكون قد وفقنا هلذه الرسالة يف إحياء التراث اللغوي يف اجلزائر، و

 . من اهللا
 



 

 
 

 عامـةالفهـارس ال



 

  رآنيةـات القـرس اآليـفه
  الصفحة                    :اآلية الكرمية

  سـورة الفاحتة

o  ﴿ َاطرا الصناهد يمقاملُست يناطَ الَّذر122............................................................................ ﴾  ص  

  ورة البقرةـس
o  ﴿ِّبِاحلَق 46......................................................................................................................... ﴾ قَالُوا اآلنَ جِئْت 

o  ﴿ماهبِِسيم مرِفُهع46.................................................................................................................................... ﴾ ت 

o  ﴿ْلُوافْعلَن تلُواْ وفْعت 62.................................................................................................. .................﴾  فَإِن لَّم  

o  ﴿لَّكُم ريواْ خومصأَن ت70......................................................................................................................... ﴾ و 

o ﴿ ارا إِصنلَيلْ عمحالَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِن نذْناخؤ77.................................................. ﴾ الَ ت 

o  ﴿َأونَولَمعت مإِن كُنت لَّكُم ريواْ خومص86.....................................................................................﴾  ن ت 

o ﴿ رِكشن مم ريخ نمؤم دبلَع87........................................................................................................... ﴾  و 

o ﴿ اهرتنِ اشواْ لَمملع لَقَد103..................................................................................................................... ﴾ و 

o ﴿ ٌطَّةقُولُواْ حداً وجس ابلُواْ الْبخاد112............................................................................................. ﴾ و 

o ﴿ ْوادتهى تارصن ا أَوودواْ هقَالُواْ كُون114........................................................................................ ﴾ و 

o  ﴿ُكةَاسنالْج كجوزو أَنت 116.............................................................................................................﴾  ن 

o ﴿ مهنيالً مإِالَّ قَل هنواْ مرِب134...............................................................................................................﴾  فَش 

o ﴿ امل  يهف بيالَ ر ابتالْك ك138................................................................................................ ﴾ ذَل 

o  ﴿َقِ حذواعالص م يف آذانِهِم منهجعلُونَ أصابِعيتاملَو 144......................................................﴾  ر  
 ورة آل عمرانـس

 

o  ﴿زامامٍ إِالَّ رثَالَثَةَ أَي اسالن مّكَلأَالَّ ت كت20.............................................................................﴾  قَالَ آي  
o  ﴿73...........................................................................﴾  هللا ليـذر املؤمنني على ما أنتم عليهما كان ا 
o ﴿ نيعاكالر عي مكَعاري ودجاسو كبري لتاقْن ميرا م111...........................................................﴾  ي 
o  ﴿َطتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النع لّهلبِيالًـوس هإِلَي 122.........................................................﴾  اع 

o  ﴿منِتا عوا م136.......................................................................................................................................﴾  ود  



 

  الصفحة                    :اآلية الكرمية
  ورة النساءـس

o  ﴿ايمحا رغَفُور كَانَ اللّه80.....................................................................................................................﴾  و  

o  ﴿اتوامحاَألرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ 116...................................................................................... ﴾ قُواْ اللّه 

o ﴿ مهنيلٌ مإِالَّ قَل لُوها فَع134.....................................................................................................................﴾  م 

  سـورة املائدة

o ﴿ ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللّه67....................................................................................................... ﴾ و 

o  ﴿كُونَ فواْ أَالَّ تِسبحةٌون70........................................................................................................................﴾  ت 

  سـورة األنعام
o ﴿ مهدطْرٍء فَتين شهِم ملَيع ابِكسح نا ممٍء وين شابِهِم مسح نم كلَيا ع74...............﴾  م 

o ﴿ َوننمؤالَ ي اءتا إِذَا جهأَن كُمرعشا يم97.......................................................................................﴾  و 

o  ﴿اناؤالَ آبا وكْنرا أَش116..........................................................................................................................﴾  م 

  سـورة األعراف

o ﴿ نيعبس همى قَووسم ارتاخ102..............................................................................................................﴾  و 

o  ﴿ٌطَّةقُولُواْ حا ودجس ابلُواْ الْبخاد112.............................................................................................﴾  و 

o ﴿انأْسا باءها فَجاهلَكْنأَه ةين قَركَم م113............................................................................................﴾ و 

o  ﴿ْوادجاس كَةآلئلْما لقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَد113....................................................﴾  و 

o  ﴿اهجوا زهنلَ معجو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ و113.......................................................﴾  ه 

  سـورة األنفال

o  ﴿يهِمف أَنتو مهذِّبعيل ا كَانَ اللّهم73..................................................................................................﴾  و 

  سـورة التوبة

o  ﴿ؤا كَانَ الْممواْ كَآفَّةًورنفيونَ لن73.....................................................................................................﴾  م 

  يونسسـورة 

o  ﴿ا إنَّ الظَّنإِالَّ ظَن مهأَكْثَر بِعتا يم31...................................................................................................﴾  و 

  هـودسـورة 
o  ﴿كلأَه نم سلَي هإِن وحا ن46.................................................................................................................﴾  ي 

  



 

  الصفحة                    :اآلية الكرمية
  

o  ﴿ياتنالَِء بؤ48..............................................................................................................................................﴾  ه   

  يوسفورة ـس
  

o  ﴿ضاَألر حرأَب 71...................................................................................................................................﴾  فَلَن 

o  ﴿فوسي ذْكُرأُ تفْتاهللا ت92...............................................................................................................﴾  قَالُواْ ت 

o  ﴿ لٍإِنن قُبم قُد هيص94................................................................................................................﴾  كَانَ قَم 

o ﴿ َونربعا تيؤلرل م103.....................................................................................................................﴾  إِن كُنت 

o ﴿ اوهمتيماء سمإِالَّ أَس ونِهن دونَ مدبعا ت135.................................................................................﴾  م  

o ﴿ ذَاه نع رِضأَع فوس139.....................................................................................................................﴾  ي  
  سـورة إبراهيم

o  ﴿هِماهيف أفْو مهيدوا أَيد35....................................................................................................................﴾  فَر 

  ورة احلجرـس
o ﴿ومقْسٌء مزج مهنابٍ مكُلِّ ب24.................................................................................................................﴾ ل 

o  ﴿واين كَفَرالذ دوا يمب35..........................................................................................................................﴾  ر 

  سـورة النحل

o  ﴿ةاميالق موي مهنيب كُمحلَي كب43.....................................................................................................﴾ إِنَّ ر 

o  ﴿اِهللا رى أَم67................................................................................................................................................﴾  أَت 

o  ﴿مهنيب كُمحلَي كب68..............................................................................................................................﴾َإِنَّ ر 

o ﴿ ِجِيمالر طَانيالش نم ذْ بِاللّهعتآنَ فَاسالْقُر أْت113........................................................... ﴾ فَإِذَا قَر 

  

  اإلسراء سـورة
o  ﴿ًيالإِالَّ قَل لْفَكثُونَ خلْب71.........................................................................................................﴾  وإذًا ال ي 

o  ﴿اورسحا ملُومم دقْع91.......................................................................................................................... ﴾ فَت 

  سـورة مرمي
o  ﴿اهلَيع نمو ضرِثُ الْأَرن نحا ن68.....................................................................................................﴾  إِن 

  



 

  الصفحة                    :اآلية الكرمية
  سـورة طــه

o  ﴿ِلخذُوعِ النيف ج كُمنلِّبلَأُص35............................................................................................................﴾  و 

o  ﴿ٍقَاض تا أَن67..............................................................................................................................﴾  فَاقْضِ م 

o  ﴿افخا ننا إننب68...............................................................................................................................﴾  قَاالَ ر 

o ﴿رلًاأَفَلَا يقَو هِمإِلَي جِعرنَ أَلَّا ي70.............................................................................................................﴾  و 

o ﴿  ابكَذ لَى اللَّهوا عرفْت77..................................................................................................................... ﴾ لَا ت 

o  ﴿ٍذَاببِع كُمتحسا فَيبكَذ لَى اللَّهوا عرفْت74.................................................................................. ﴾ لَا ت 

  سـورة األنبياء
o  ﴿قكُم بِالْحاح ب142......................................................................................................................﴾  قَالَ ر   
 

  سـورة احلج
o  ﴿ثَاناَألو نم سجوا الرنِبت33..............................................................................................................﴾  فَاج 

  سـورة النور
o  ﴿ًًةلْدج انِنيثَم موهدل125......................................................................................................................﴾ فَاج  

 سـورة الفرقان
o  ﴿ أْكُلُأَإِلَّالَي مهنام98....................................................................................................................... ﴾ ونَ الطَّع  

  سـورة القصص

o  ﴿يهوا فكُنستل ارهالنلَ واللَّي لَ لَكُمعج هتمحن رم61....................................................................﴾  و 

  سـورة الروم

o  ﴿رِ اِهللاصونَ بِننماملُؤ حفْري ذئمو29.....................................................................................................﴾  وي 

o  ﴿ؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حونِني93........................................................................................................﴾  م 

 

  سـورة سبـأ
o ﴿ رالطَّيو هعبِي مالُ أَوا جِب134................................................................................................................. ﴾ ي  

  سـورة فـاطر
o  ﴿قًادصم قالْح و129................................................................................................................................. ﴾ ه  



 

  الصفحة                    :اآلية الكرمية
  سـورة الزمـر

o  ﴿َىأترسا حي فْسقُولَ ن70...................................................................................................................﴾  ن ت  

o  ﴿نيملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ترأُم75...................................................................................................﴾  و 

  سـورة غافـر

o ﴿  اببلُغُ الْأَسلِّي أَبلَّع عفَأَطَّل اتاومالس ابب74............................................................. ﴾ أَس  

  سـورة فصلت
o ﴿ ٍيصحن مم ما لَهوا مظَن103 ...............................................................................................................﴾  و 

o  ﴿نيلائاء لِّلسوامٍ سأَي ةعبي أَر129..........................................................................................................﴾  ف 

o ﴿ ُئَةيلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا ت137......................................................................................................﴾  و  

  سـورة الشورى

o  ﴿ٌءيش هثْلكَم س38................................................................................................................................... ﴾ لَي 
o ﴿ ِلَامرِ كَالْأَعحي الْبارِ فوالْج هاتآي ن107...........................................................................................﴾  َم 

o ﴿ إِنيمٍوقتسم اطري إِلَى صدهلَت ك        اتاوـمـي السـا فم ي لَـهالَّـذ اللَّه اطرص             

  122............................................................................................................................................ ﴾ وما في الْأَرضِ

  سـورة اجلاثية

o ﴿ ايحنو وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يا هقَالُوا م112.............................................................................﴾  و 

  سـورة حممد
o ﴿ مالَهب لَحأَص128.......................................................................................................................................﴾  و  

  سـورة الفتح
o  ﴿اهِيدكَفَى بِاِهللا ش37..................................................................................................................................﴾  و 

o  ﴿رأَخا تمو ن ذَنبِكم مقَدا تم اللَّه لَك رفغي74................................................................................﴾  ل   

  سـورة ق
o  ﴿زِيدم نلْ مقُولُ هوت ْألتتلِ امه منهجنقُولُ ل مو20.................................................................﴾  ي  

  



 

  الصفحة                    :اآلية الكرمية
  سـورة الواقعة

o  ﴿ًابارباً أَتر41................................................................................................................................................. ﴾ ع 

  سـورة احلديد
o  ﴿ِابتلُ الْكأَه لَمعئَلَّا ي75.......................................................................................................................... ﴾ ل 

o ﴿ َأو قَاتدصالْمو نيقدصواإِنَّ الْمض111.......................................................................................... ﴾ قْر 

  سـورة الطالق
o  ﴿هتعن سم ةعذُو س قنفي77 ......................................................................................................................﴾  ل 

o  ﴿هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتن يم101.......................................................................................... ﴾ و  

  سـورة التحرمي
o  ﴿اجِكوأَز اتضري مغتب54.....................................................................................................................﴾  ت 

  سـورة امللك
o ﴿ نقْبِضيو افَّاتص مقَهرِ فَوا إِلَى الطَّيوري لَم111.........................................................................﴾  أَو 

  احلـآقة سـورة
o  ﴿َونضرعت ذئمو29........................................................................................................................................﴾  ي 

o  ﴿اومسامٍ حةَ أَيانِيثَمالٍ ولَي عبس هِملَيا عهرخ112........................................................................﴾  س  

  سـورة نوح
o  ﴿ااتبضِ نالْأَر نكُم متأَنب اللَّه125...........................................................................................................﴾  و  

  ملزسـورة امل
o  ﴿َولَكسنُ الروعرى فصوالً فَعسنَ روعرا إلَى فلْنسا أَر31.........................................................﴾  م  

  سـورة القيامة
o ﴿ لَّىلَا صو قد137.............................................................................................................................﴾  فَلَا ص 

  سـورة اإلنسان
o  ﴿ايمعن تأَير ثَم تأَيإِذَا ر114...............................................................................................................﴾  و  
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 سورة النبإ

o ﴿  افَازم نيقتلْمإِنَّ ل  اابنأَعو قائدح  ﴾............................................................................123  

  سـورة الفجر
o ﴿ اكا دكد ضالْأَر كَّت118..................................................................................................... ﴾ كَلَّا إِذَا د  

  سـورة العلـق

o ﴿ اصا بِالنفَعسـِلَنةي  ئَةاطخ ةبكَاذ ةياصن ﴾ .................................................................123  

  سـورة الزلزلـة
o ﴿ لْزِلَتاإِذَا زالَهزِلْز ضالْأَر  اأَثْقَالَه ضالْأَر تجرأَخو اا لَهانُ مَقَالَ الْإِنس  ﴾112  

  سـورة العاديات
o  ﴿ِم بِههبـإِنَّ ري ـمبِريلَّخ ذئم98........................................................................................................﴾  و  

  سـورة الكافرون

o  ﴿ُونَـقرا الْكَافها أَيلْ ي   َوندبعا تم دبلَا أَع   ﴾.........................................................136 

  
  األحـاديث النبـوية رسفهـ

  الصفحة                    احلديث
  143 ........................................منيلسملْالَيااهللا ي: واالُ؟ قَمكُرِهظْأَ ا بنينوأَ ةيلاهباجلَ ونَيثُغتستأَ 

o ِإيا اب يه28 ......................................................................................................................................ابِطَّاخلَ ن  

o ،هااتما صالبكر تستأمر وإذ بوالثي ت41.............................................................هاعن نفِس عرب  
o ُلُّك صالة قْال يفيها بأُ أُرالقُ مهِفَ رآني خدهِفَ اجخ ياج118....................................................د 
o َال جلارِ الةَص جِاملسإالَّ د جِيف املس46...................................................................................................د 
o َال ووَءض ملْ ملن يسّ46............................................................................................................................اهللا م 
o ليس من رٍبِأم أمصيام يف أم30.............................................................................................................رٍفَس  
o َلغوالَ ت مجلَ ةَع46.......................................................................................................................................ك  



 

  ةـد الشعريـرس الشواهـفه
  :الصفحة                      :البيت

  حرف اهلمزة
   99....................  يلْـق فيـها جـآذرا وظبــاَء     إِنَّ من يدخـلُ الكَنِيسـةَ يوما
نـهع بتأَجا ودمحم وتجاجلَـزاُء       ه اهللا يف ذاك نـــدع112..................  و  
  118..................  وال للمــا ـم أبــدا دواُء     فَالَ واهللا الَ يلْفَـى لمـا بِـي

  باءحرف ال
 29...................  وقُـويل إن أَصبـت لَقَـد أَصابا    أَقلِّـي اللـوم عاذلَ والعـتابا

   72...................  ذَنْ يـرد وقَيـد العريِ مكْـروبإِ     اُردد حمـارك الَ يرتع بِروضتنا
  131.................  وما كَـانَ نفسـا بالفـراقِ تطيب     أَتهجـر لَيلى بالفُـراقِ حبِيبها
غتربارِ مالد يـدعناٍء ب يككبـبِ     يجلْعل ـانبلشـولِ  ول143.................  يا لَلكَه  
  116.................  فَاذْهب فَما بِك واَأليـامِ من عجبِ     فَاليـوم قَّربت تهجونا وتشتمنا
 19...................  فَلَم يك إال ومـؤها باحلــواجِبِ      أرادت كَالما فَاتقَت من رقيها

راخلَي كترأَم بِه ترا أُمل مـبٍ     فَافْعشذَا نـالٍ وذَا م ـككْترت 102.................  فَقَد  
قَـةرارِ يف كُلِ سحبِاَألس رِدغامى املُطْـرِبِ       يـدـاحِ النيص دـرغ126.................  ت  
  41....................  يبِيــن للمعــرِبِصـهِيــالً          ويصهلُ يف مثْلِ جوف الطَّوى

  148.................  إىل كـلِّ جـارِي جديـد مشطَّبِ     فَلما دخلنـاه أضفْنا ظهـورنا
  79...................  خطانـا إىل أَعدائنــا فنضـاربِ     إذا قصرت أسيافنا كان وصلها

  75....................  يـض الصـوارم فيهـم والغـابب     مستلمـون ألن شنـوا غـارة
  118.................  ويصبح من مل جين ذنبا كذي الذنب     أفيقوا أفيقوا قبل أن حيفر الثرى

  حرف التاء
  89...................  مقيــظ مصيــف مشـتـي     من يك ذَا بت فهـذا بـتـي

كَذي رِج كُنتةٌويححلٌ صنِ رِجلَي     لَّتمانُ فَشا الزـى فيهمـلٌ ررِج122.................   و  
  حرف اجليم

 29...................  مـن طَلَـلٍ كَاُألتحمـي أَنهجـا      يا صاحِ ما هاج الدموع الذرفَا

 78....................   الً ونارا تأجـجاجتـد حطبا جـز     مىت تأتنا تلْمـم بنا يف ديارنـا

  12.....................  تجِـد حطبا جـزالً ونارا تأَججـا     متى تأْتنا تلْمـم بِنا يف ديـارِنا



 

  :الصفحة            :البيت
  حرف احلاء

  138................   ــراحفَـأَنا ابـن قَيــسٍ الَ ب     مـن صـد عـن نِيـرانِـها

 حرف الدال
  1.......................  أَخـذَت علَي مواثـقًا وعهــودا           الَ الَ أَبـوح بِحب عـزةَ إِنها

 34......................  عيت جـوابا وما بِالربـعِ من أحد           الَنا أُسائلُهـا وقَفْت بِها أُصيـ

مهاؤمبِفَلْجٍ د تانإِنَّ الذَي حو    دالخ ا أُمكُلَّ القَـومِ ي مالقَـو م58.......................   ه 

 67.......................   من اَألمرِ واستجالَبِ ما كَانَ يف غَد    وإين آلتيكُم َألشكُـر ما مضى

  75.......................  وأن أشهد اللذات هل أنت خملــد    ال أيهاذا الزاجري أحضر الوغىأ

   76.......................  ملَّا تـزل برحالنـا وكـأن قَــد    أفـد الترحـلُ غري أن ركابنـا
  78.......................  جتد خيـر نار عندها خري موقــد    مىت تأته تعشـو إىل ضـوء ناره
 80.......................  كالشجـا بين حلقـه والوريــد    من يكـدين بسيئ كنت مـنه

  96.......................   وهلْ يجمع السيفَان ويحك يف غمد   وعلَّ النوى يف الدارِ يجمع بيننا
ـَاأَال لَيتمـا هـذَا احلَـما   99.......................  إِلَى حـمامتنا أَو نِصـفَـه فَقَـد     م لَن

  118....................  واملَــوت أَقْـرب مـن غَــد     كَم ذَا تقُـولُ أَتوب غَدا غَـدا
  141....................  مخلَدي وأن أَشهد اللذَات هلْ أَنت     أَالَ أَيهاذَا الزاجِري أحضر الوغَى

  حرف الراء
  142....................  إياكُمـا أن تكُِسبــان شــرا     فَيا الغـالَمان اللـذَان خــرا

  74.......................  حناول ملكـا أو منـوت فنعـذرا     فقلت له ال تبـك عينـك إمنـا

  92.......................  بِحمـد اهللا منطَلـقًا مجِــريا     قَـومــيَأَبـرح ما دام اهللاو
 ـهنفس الوجد عاذَا الباخأَالَ أَيه    راملقـاد ِهيـدعن ي ـه142....................  لشيء حنت  
  79.......................  كال مركَبيها حتت رجلك شاجـر    فأصبحت أىن تأا تشتجر ـا 

  81.......................   نجـرانَ أو بلغت سوآم هجـر    مثل القناقذ هدا جونَ قد بلغـت 
  56.......................  والَ العمـران أَبوبكْـرٍ والَ عمر    ما كَانَ يرضي رسولَ اِهللا فعلُهما 

ـاء قَـداد مرو رخا صي  هرادبت    ـارع هدا يف وِرميـاه وـلُ املأَه   
 ـأمتُّ اهلُـداةُ بها لَتإِنَّ صخـرو     ــارن ـهأْسيف ر لَـمع 107....................  كَـأَنه  
 19.......................  وقد قُضيت حاجاتنـا بالضمـائرِ    فلم يعلَمِ الواشـونَ ما كان بيننا



 

  :الصفحة            :البيت
  

ـِر الفَوات ـونيرِ    إذا كَلَّمتنـي بالعــوادـوعِ البعليها بالدم دتد19.......................  ر  
  98.......................  ولَكـن زنجِـي عظيـم املشـافرِ     فَلَـو كُنت ضبِيا عرفْت قَرابـيت

ارنـوهجو فَـترا أَنْ علَم كترو      أَيمع نع سيا قَي فْسالن تبطو تدد32....................م  
هت يداه إزارقَـدالَ مـذ عازـا فأدرك مخسـةَ األشبــارِ     مم36.......................  فَس  
ـُورِخمَـافَـ     يركَـب كـلَّ عاقـرٍ جمهورِ   145....................  ةَ وزعــلِ املَحبــ

  واهلَــولِ مـن تهـولِ اهلَبــورِ

  66.......................   مرابِـطٌ لَألمهـارِ والعكْـرِ الدثَـر    لَعمري لَقَوم قَد نرى أَمسِِ فيهم 
   87.......................  مضــر بأنــك فيهـم غــين     حبسبـك يف القـوم أن يعلموا

  حرف السني
  79.......................  حقًـا عليك إذا اطمـأنّ اـلس     إذما أتيت على الرسـول فقل له

ـَا بِها يـوما ويـوما وثَالثًا  57.......................   ويـوما لَه يوم الترحلِ خـامـس     أَقَمن

  نيحرف الش
 39.......................  وإِنْ أَسلَم يطـب لَكُـم املَعـاش    فإن أهلك فَسو تجِدون فَقْـدي

  حرف الفاء
 75.......................   أحـب مـن لبـس الشفـوف     لَلبـس عبـاءة وتقــر عيين

  القافحرف 
  38.......................   ـوب فيه العني طَـورا وترتقيتص     ورحنا بِكَابِنِ املاِء جينب وسطَنا
نِهتـالَ مالَ حي إذْ عكَأَنَّ غُالَم    لَقحـاِء ممازٍ يف السرِ بظَه لى129....................  ع 

  حرف العني
ـَةَ أَتلفَت إ   مالـي وكُنت بِـهِن قدما مولَعا     نَّ اَألحامـرةَ الثالَث

  57.......................  بِالزعفَـران فَـالَ أَزالُ مـولَعا       الراح واللحم السمني والطلَى
  117....................  ترقُبــه وقـوعا عليه الطََّيـر       أَنا ابن التـارِك البكْرِي بِشرٍ

ماهوهقُـوا لنأَعو يوقُوا هبس            عـرصنبِ موا ولكلِّ جمرخ54.......................  فَت  
  56.......................   لَنا قَمراها والنجـوم الطَـوالع      أَخذنا بِآفاقِ السماِء علَيكُـم 

  



 

  :الصفحة                      :البيت
 

  92.......................     كُـلُّ ذي عفَّـة بِقـلٍّ قَنوع       لَيس ينـفَك ذَا غنى واعتزازِ
  143....................  فَيا لَلنـاسِ للواشـي املُطَـاعِ       تكَنفَنِي الوشاةُ فَأَزعجـونِي

  كافحرف ال
  133....................  وما قَصـدت من أهلها لِسوائكَا     تجانِب عن جو اليمـامة ناقَــيت
كُـــنى تي أَنـتقُــولُ بِنـاكًـا     تسأوع لَّـكـا ع29.......................   يا أَبـت  
كــنثٌ يف حمــلٍّ ضثٌ ولَيَي     ـالَهكـكحوم ـفا ذو أَن56.......................  ـم  

  حرف الالم
ـَاكَا اَألغْالَالَ     أبين كُلَيـبٍ إن عمـي اللَّــذَا   58.......................  قَتال املُلـوك وفَكّ
  99.......................  علَى الناسِ أَو أَنَ االكَارِم نهشالَ    خالَ أَن حيا من قُريشٍ تفَضلُــوا
  99.......................   وإِنَّ يف السيـرِ ما مضوا مهـالً     إنَّ محــالً وإنَّ مـرتحــالً
  20.......................  جعـلَ اللسانُ علَى الفُؤاد دليالً    إنَّ الكَـالَم لَفي الفُــؤاد وإمناَ

  34.......................  من عن يميـنِ احلُبيا نظْرةٌ قبـلُ     ملا أن عـالَ بِهِـمَقُلْت للركبِ 

 32.......................  شديدا بأَعبـاِء اخلالَفَة كَاهـلُه          وجدنا الوليد بن اليزِيد مباركًـا 

  93.......................  ولَيس سـواًء عـالم وجهـولٌ     مسلي جهلَةَ النـاسِ عنا وعنهـ
ولَهدى سخرِ أَرحــي     وليلٍ كموجِ البلبأنـواع اهلمـوم ليبت لَي36.......................   ع  

 هكُومتى حضرا أنت باحلَكمِ التلِ    مأْيِ واجلدالَ ذي الريلِ ووال اَألص   
ـَلِ     أَنَّ خصييـه مـن التدلْـدلِكَـ   126....................  ظَـرف عجـوزٍ فيه ثنتا حنظ

ـهيف طَلَل قَفْـتارٍ وـمِ دسر          لَلهـي احلَيـاةَ من جأَقْض 35.......................   كدت  
  116....................  العـذيبِ بعـد ما متـأملِ وبني     قَعـدت لَه وصحبتي بني جابِـرِ
  35.......................  تصـلُّ وعن قَيضِ بِزيزاَء مجهلِ      غَدت من عليه بعـدما تم ظمؤها
  44.......................  الِلَناموا فَما إِنْ من حديث والَ ص     حلَفْت لَها بِاِهللا حلفَـةَ فاجِــرِ

 حرف امليم
هــارخاَء الكَـرميِ ادرـوع را     وأغْفمكَريـمِ تمِ اللئتش عن رِض14.......................  وأَع  
  75.......................   وآل سبيع أو أسـوءك علقـما     ولـوال رجــال من رِزامِ أعـزةٌ

ما ل ــدكأجــامنال ت نِـكيع    ـالَما فيهـا كفُـو22.......................  كـأن ج  



 

 :الصفحة                      :البيت
  

ــامنال ت نِـكيعما ل ــدكأج    ـالَما فيهـا كفُـو22......................  كـأن ج  
ـفاطع نا مم نيفُــونَ حاطـو      العمعاملُنواومعا أَنا إِذَا م110....................  نَ يـد  
  78.......................   ولوخاهلا ختفى على النـاس تعلم     ومهما تكن عند امرئ من خليقـة

  113.................... ثَـالَثَ تحيـات وإِنْ لَم تكَلِّّمِ     أَالَ يا اسلَمي ثُم اسلَمي ثُمت اسلَمي
  108....................  الفَـار جـوا باب اَألمريِ املُبهمِ     الضـارِب بِالسيـف كُلَ غَشهـمِ

  97......................   نبك الديار كَما بكَى ابن حذَامِ     عـوجا علَى الطَلَلِ املَحيـلِ ألننا
  50......................    يشـابِه أبه فما ظَلَــم ومن     لكَـرمبِأَبِه اقْتـدى عـدي يف ا

 حرف النون
ـْف والعينـانا ـِب منها اَألن    57.......................  ومنخـرينِ أَشبـها ظبيـانـا     أُح
مهنكانَ م نشاَء مالفَح قطنالَ يو     نوا ملَساإِذَا جنوائس ـنالَ م133....................  ا و  
  20.......................    مهالً رويدك قَد مْألت بطْنِـي    امتَأل احلَـوض وقَالَ قَطنِــي
  142....................    وأنـت خبيـلةٌ بِالـود عـني     من أَجلك يا اليت تيمت قَلْبِـي

ـًـى بِـالَ عينيـنِ       العيـنِ حني أَعمى هواهجاد بِ  55.......................  عينـه فَانثَن

مهدساِء ميمن اَألح يح دا سـنيِ     مبِيالن دعب نم ف58.......................   إِالَ اخلَـالَئ  
ـَد اَألربـعنيِ     وماذَا يبـغي الشعـراُء منِّـي  58.......................     وقَد جاوزت ح

املَوت رلْ ذَاكزال تو احِ مشِّرص      بِيـنــالَلٌ مض ـهـاني92.......................   فَنِس 

  حرف اهلاء
ـَا      إن أَبــاهـا وأبـا أبـاهـا   50.......................     قَد بلَغـا يف املَجـدِ غايتاه
  92.......................   ـت بِهـالك حتــى تكُونه     تنفَــك تسمـع ما حيِيــ
لْظَةبِغ تحرا جنيٍ ماوِي بِلود      هكَالم بِء طـالَم املَرك ب22.......................   فط 

  حرف الياء
  141....................    ندامي من جنرانَ أَنْ الَ تالَقيا      ا إما عرضت فبلِّغنفَيا راكبـ

  
  
  



 

  املنطومات الشعرية
  

  :الصفحة                  :املنظوم الشعري
  حرف الباء

  مل يصرف وبعض القَولِ ْذيب     شيئَان من تسعة يف اسمٍ إِذَا اجتمعا 
ولٌ ودرِفَةٌ عـعمأْنِيثٌ وتو ـفص     ـيبكرـٌع مث ت ةٌ مث مجمجعو  

 ـفا أَلهلقَب نةٌ مئـداالنـونُ زو    قْرِيبلُ تذَا القَوهلٍ وعنُ فزو61.......................  و  
  حرف الالم

ـْ مالً ـاعأَو ــكتـالً    ل إِذَنْ إِذَا أَتعف قْتسالً وقْبتسا مهدعب   
فْصا أَنْ تـهلْتمإِذَا أَع ذَراحبِـالَ    الَ ـو اٍء أَونِـد أَو لْفِإِلَّا بِِح  

  72.......................    رأْي ابنِ عصفورٍ رئيسِ النبالَ    رورٍ علَىـوافْصلْ بِظَرف أَو مبج
عب ـكتإِنْ أَتطْــوع الَ دأَو الَ    فمعنيِ أَنْ الَ تهجالو نسفَأَح  

  حرف النون
 فَمنـه لتنـكريٍ ومنه لتمـكنيِ     ةُ أَضـربٍـتنبه فَللتنوينِ مخس

  30.......................  بأَثَرِ روِي ناب عن أحرف اللنيِ     وايف إذا أَتت ـومنه إلطالقِ الق
  يقَابلُ يف مجعِ املـذكرِ بِالنـون     عِ مـؤنث ـويضٍ ومجومنه لتع
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o  147-146-97- 42-22أبو احلسن ابن أيب الربيع. 
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  فهــرس املصــادر والـــمراجع

  يف الترتيب) أل(أمهلت : مالحظة
  .هـ1404،ستة 6ط -لبنان-، دار الفكر بريوت القــــرآن الكرمي برواية ورش

  دار مصر للطباعة، ومكتبة مصر ال ت ال ط  –السيوطي  –اإلتقان يف علوم القرآن   -1
  زائر مطبعة دحلب اجل -البن آجروم الصنهاجي-األجرومية  -2
     1994-  1414-دار الفكر -عبد اهللا بن حممد بن ايب شيبة–أحاديث األحكام  -3
حممد عبد  –حتقيق ووضع مقدمته  –لذي الوزارتني بن اخلطيب  –اإلحاطة يف أخبار غرناطة  -4

  1973- 1323/ 2القاهرة ط -مكتبةاخلاجني–اهللا غسان 
رجب  –حتقيق وشرح ودراسة  - ندلسيأيب حيان األ –اإلرتشاف الضرب من لسان العرب  -5

  1998 -1/1418القاهرة ط–مكتبة اخلاجني  –عثمان حممد 
  ط .ت ال .ال –مصر  –طبعة مصطفى بايب احلليب  -خالد األزهري –األزهرية  -6
مطبوعات جممع  -األزهية يف علم احلروف علي بن حممد املهدوي، حتقيق عبد املعني امللوحي -7

  1/1981ط–اللغة العربية دمشق 
 –حتقيق حممد باسل عيون السود دار الكتب العلمية  -جار اهللا الزخمشري –أساس البالغة  -8

    1998 -1/1419ط-بريوت 
شركة األرقم بن أيب  –حتقيق بركات يوسف هبود  -أيب الربكات بن األنباري – ةأسرار العربي -9

   1999 - 1/1420ط –بريوت –األرقم 
  ملحق باملوطأ –السيوطي  –املوطأ  إسعاف املبطأ برجال -10
الناشر دار الكتاب  –فايز الترحيين: راجعه وقدم له –السيوطي –األشباه والنظائر يف النحو  -11

  1996-3/1417بريوت ط -العريب 
حممد أمحد شاكر وعبد السالم حممد هارون :حتقيق وشرح  –ابن السكيت  –إصالح املنطق  -12
  1/1987ط –دار املعارف مصر –

-مصر ةالناشر مكتب –ابوبكر عبد الرزاق  –حتقيق  –إعجاز القرآن أليب بكر البقالين  -13
1994   

  1/2005 غازي عامل الكتب بريوت طزهري –حتقيق  - البن جعفر النحاس –عراب القرآن إ -15
دار احلرم -فتح اهللا امحد سليمان: حتقيق-البن خالويه –عراب ثالثني سورة من القرآن إ -16

  1/2003ط- القاهرة–لتراثل



 

 -دار االفاق اجلديدة بريوت-البن هشام األنصاري -إعراب عن قواعد اإلعراب -17
   81-1/1401ط

-دار املعرفة اجلامعية. حممود سليمان ياقوت: حتقيق –السيوطي  –اإلاقتراح يف أصول النحو  -18
   2006-1426مصر ط

   3مصر ط–دار املعارف –د شاكر وهارون حمم–حتقيق  -األصمعيات لعبد امللك ابن قريب -19
 –بريوت –مؤسسة الرسالة  –حتقيق الفتلي –أيب بكر بن السراج: األصول يف النحو -20
   1999-4/1420ط

 ةدار الصحاب - حممد أبو اخلري-األصول والثوابت للقراء السبعة من طريق الشاطبية -21
  2002-1422-مصر –للتراث،طنطا 

     -مصر –طنطا- للتراث ةدار الصحاب- حممد علي الضباع-ول القراءةاإلضاءة يف بيان أص -22
   2002-2/1422ط

  ت .ال -حممد عودة سالمة مكتبة الثقافة الدينية، مصر:حتقيق –البن السكيت  –األضداد  -23
  6/1984ط–بريوت –دار العلم للماليني . يخلري الدين الزر كل–اإلعالم  -24
حممد : موفم للنشر تقدمي- منشورات سلسلة أنيس –صفهاجي أليب الفرج اال –األغاين   -25

   1992–احلسني األعرجي اجلزائر 
الدار التونسية للنشر ودار  -جلنة من األدياء: حتقيق - أليب الفرج األصفهاجي –األغاين   -26

    6/1983بريوت ط –الثقافة 
اليب الربكات ابن األنياري  -اإلنصاف يف مسائل اخلالف، بني النحوين البصريني والكوفيني -27

  2003-1/1424ط–بريوت -املكتبة املصرية صيدا–حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد 
   81- 1/1401ط–دار االفاق اجلديدة ـ بريوت -الزخمشري -االمنودج يف النحو -28
ت بريو–دار النفائس  -مازن املبارك-حتقيق-البن القاسم الزجاجي –اإليضاح يف علل النحو  -29
  – 6/1996ط

  2002- 1/1422ط–اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة -البحث العلمي -30
غرر (أمايل املرتضى 1/1414السعودية ط –الرياض  –خزمية  ندار اب –ألفية ابن مالك  -31

–دار الكتاب العريب - حتقيق أبو الفضل ابراهيم –الشريف املرتضى - )، ودرر القالئددالفوائ
  2/1967ط



 

-ةحتقيق ودراس-بن مجعة املوصلي زلعبد العزي–ملحق بنشر ألفيته  -فية ابن معط يف النحوأل -32
  1/2007ط–اجلزائر –دار البصائر –على موسى الشوملي 

حممد  لحتقيق أبو الفض-انباه الرواة يف طبقات اللغويني والنحاة للقفطي علي بن يوسف -33
  1986ط–دار الفكر بريوت –إبراهيم 

نشر -حممد املهدي عبيد احلي–حتقيق ودراسة -البن مالك-تعريف يف علم التعريفأجياز ال -34
  مبادة 
حتقيق -لشمس الدين القباقيب-إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربعة عشر -35

  1995-ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  –36فرحات عياش - ودراسة
ودار العلوم  –دار القلم دمشق  –حسن اهلنداوي :يق حتق–أيب علي  يإيضاح الشعر للفارس -37

  1987-1/1407ط - بريوت –والثقافة 
العلمية  بدار الكت-امساعيل باشا البغدادي- إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون -38

 1992- 1413بريوت ط
-1/1426ط-تدار صادر بريو- حتقيق زكار سهيل–للحافظ ابن كثري –البداية والنهاية  -39

2005 
- بريوت–دار املعرفة  -عبد الرمحان الشوكاين-البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع -40

 الت.الط
جامعة أم - فتحي أمحد علي الدين–حتقيق ودراسة -البن األثري–البديع يف علم العربية  -41

  1/1419مهد البحوث العلمية ط-مكة- القرى
دار -عياد ابن عيد التبييت: ودراسةحتقيق .البسيط يف شرح مجل الزجاجي البن أيب الربيع  -42

 1986-1/1407ط–بريوت -الغرب اإلسالمي
ضمن الفتح اللطيف أليب -املكودي عبد الرمحان –البسيط والتعريف يف علم التصريف  -43

 1991اجلزائر ط–ديوان املطبوعات اجلامعية  -حفص الزموري القسنطيين
دار –حممد إبراهيم لقيق أبو الفضحت–السيوطي –بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  -44

  1979بريوت ط–الفكر 
 -بركات يوسف هبود: ضبط وتعليق –البن االنياري -البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث -45

 .الت–بريوت –دار االرقم بن أيب االرقم 
 2002- 1423بريوت-دار الفكر–البن حجر العسقالين–بلوغ املرام يف أدلة األحكام  -46

 )أعد النظر فيه(



 

دار -إميل بديع يعقوب وحممد نديل طريفي: اجلوهري حتقيق -تاج اللغة وصحاح العربية -47
 1999-1/1420بريوت ط –الكتب العلمية 

-الصديق حاج أمحد:صاحبه -هـ14ق- هـ11من قرن–التاريخ الثقايف إلقليم توات  -48
 1/2002اجلزائر ط- أدرار–مديرية الثقافة 

 . 1987طبعة العربية غرداية طبين ميزاب يوسف بن باكري املتــــاريخ  -49
 امش الكتاب –األعلم الشنتمري –حتصيل عني الذهب يف معدن جوهر األدب  -50
دار املدين -حممد بوزواوي طحممد حمي الدين ضب –التحفة السنية يف شرح املقدمة األجرومية -51

  2003ط–اجلزائر–
 الط الت –إلبن الوردي –التحفة الوردية  -52
 مكتبة اخلاجني القاهرة-بد السالم حممد هارونع –حتقيق النصوص ونشرها  -53
املكتبة  -عباس مصطفى الصاحلي –حتقيق –ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد البن هشام  -54

 1/1986ط- بريوت–العربية 
دار الغرب -عبد الرمحان العتيمني-حتقيق-للخوارزمي صدر األفاضل) شرح املفصل(التخمري -55

 1/1990ط–بريوت –اإلسالمي 
-حيدر أياد الدكن اهلند مطبعة دائرة املعارف - لشمس الدين الذهيب –اظ تذكرة احلف -56

 هـ1333
الت -مصر–املكتبة التوفيقية -خريي سعيد –حتقيق –للمنذري احلافظ -الترغيب والترهيب -57

 الط–
–ديوان املطبوعات اجلامعية –عبد اجلدار تومة  –يف العربية  لدية والتضمني يف االفتعاعالت -58

  1994ط-اجلزائر
-اجلزائر –رقم للنشر –سلسلة أنيس -للشيخ احلفناوي–تعريف اخللف برجال السلف  -59

1991  
 
مكتبة القرآن للنشر  –حممد علي  سحتقيق أبو العبا –الشريف اجلرجاين  –التعريفات -60

  2003ط-مصر – عوالتوزي
مجيل عبد اهللا عويضة ،سلسلة كتاب : حتقيق–البن النحاس املصري –قية على املقرب التعل -61

 2004 -1424ط–عمان  –وزارة الثقافة األردنية –الشهر 



 

تقدمي ومراجعة مروان –جالل الدين احمللي، وجالل الدين السيوطي –تفسري اجلاللني  -62
 الت–لبنان –بريوت –دار املعرفة -سوار

 -بريوت  –دار املسرية–حتقيق عفيف عبد الرمحان  –أليب حيان االندلسي –تقريب املقرب -63
 1982-1/1402ط

دار - عبد اهللا حممد اخلليلي–وضع حواشيه -البن اجلزري-ريب النشر يف القراءات العشرتق -64
  2002-1/1423ط–بريوت - العلمية بالكت

-2/1419بريوت ط–عامل الكتب –حتقيق كاظم حبر املرجان -التكملة أليب علي الفارسي -65
1999 

صيدا لبنان –ة العصرية حتقيق ياسني األيويب، املكتب–القزويين  نجلالل الدي-تلخيص املفتاح -66
 2002- 1/1423ط–

حممد علي : حتقيق – شر اجليظللمحب نا-متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد -67
 1428-1/2007ط- دار السالم مصر–فاخرواالخرين 

دراسة وحتقيق، معيض بن مساعد -أليب بكر السنتريين-تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب -68
 1/1989ط–القاهرة –دار املدين –العويف 

دار القلم -حتقيق حسن هنداوي-البيب حيان األندلسي- التنييل والتكميل يف شرح التسهيل -69
  2000-1420ط     –دمشق

حيدر أياد -بن حيىي املعلمي نعبد الرمحا –تصحيح- ينالبن حجرا لعسقال-ذيب التهذيب -70
 هـ 1332-الدكن

حممد علي –رون مراجعة حتقيق حممد عبد السالم ها–أليب منصور األزهري –ذيب اللغة  -71
 الط -الت–النجار 

شرح وتعليق عبد الرمحان علي ) شرح املرادي(توضيح املقاصد يف شرح ألفية ابن مالك  -72
 دار الفكر العريب مصر -1/2001ط–سليمان 

- 2/1418ط- اجلزائر–دار هومة -حممد بن موسى الشر ويين- التوضيح لرواية ورش -73
1997 

مجال الدين حممد شرف دار –حتقيق – عمرو الداين أليب-التيسري يف القراءات السبع -74
 2006-مصر –الصحابة طنطا 

–إبراهيم  لحتقيق حممد أبو الفض- أليب منصور الثعايب –ب يف املضاف واملنسوب قلومثار ال -75
  2003- 1/1424لبنان ط-املكتبة العصرية صيدا



 

السميع األزهري  الشيخ صاحل بن عبد– الثمر الداين شرح الرسالة ابن أيب زيد القريواين -76
  1987-مكتبة الرحاب اجلزائر 

- حممد الشريف الزيبق طبعة املالح: حتقيق –إلبن هشام األنصاري –اجلامع الصغري يف النحو  -77
  1968 - 1/1388دمشق ط

  1957طبعة باريس –حتقيق أبو شنب –اجلمل أليب القاسم الزجاجي  -78
دار األفاق –فخر الدين قباوة –قيق حت–ابن القاسم املرادي – الداين يف حروف املعاين ىناجل -79

  2/1983ط  بريوت –اجلديدة 
مجع وتصحيح خالد حممد –ضمن اموع الكامل للمتون –تاج الدين السبكي  –مجع اجلوامع  -80

  2005- 1/1426ط–لبنان - الفكر بريوت  دار –العطار 
رقم شركة األ–عمر فاروق الطباع - شرح وضبط–أليب زيد القرشي –مجهرة أشعار العرب   - -81

  الت–الط –لبنان –بريوت   –بن أيب األرقم 
  1/1987ط–بريوت –دار العلم للماليني –رمزي منري بعلبكي : حتقيق–مجهرة اللغة إلبن دريد  -82
صنعة إميل بديع يعقوب  –عالء الدين بن علي اإلربلي  –جواهر األب يف معرفة كالم العرب  -83

  1/1991ط-دار النفائس  بريوت–
بريوت –دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع –ح االجرومية األزهري حاشية ابن حاج على شر -84

   2000-1421ط –لبنان 
 –بريوت –دار الكتب العلمية  –حاشية الصبان على شرح االمشوين على األلفية  -85

 1997-1/1417ط
 الت-الط- مصر–املكتبة التوفيقية –يس على شرح التصريح األزهري  -حاشية -86
دار الشروق –عبد العال سامل مكرم  –حتقيق وشرح –البن خالويه  –احلجة يف القراءات السبع  -87

 1981-4/1401بريوت ط–
منشورات  –حتقيق عبد املعني امللوحي،وأمساء احلمصي –محاسة ابن الشجري هبة اهللا بن علي  -88

 1/1970ط –وزارة الثقافة سوريا دمشق 
 الت- بريوت الط-ضبط لويس شيخو–محاسة البحتري  -89
–دار اجليل ودار الفكر –عبد السالم حممد هارون : حتقيق–مرو اجلاحظ أليب ع–احليوان  -90

 1/1988ط–بريوت 



 

حتقيق حممد عبد السالم هارون –عبد القادر البغدادي –خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -91
  1986-1406- القاهرة  –مكتبة اخلاجني –

  الت .الط–مصر –لتوفيقية املكتبة ا–عبد الرمحان عبد احلكيم : حتقيق–اخلصائص البن جين  -92
 هـ1322ط–مصر  –املطبعة الرمحانية –اخلزرجي –خالصة ذيب الكمال  -93
-دار القلم دمشق–حتقيق أمحد اخلراط –للسمني احليب –يف علم الكتاب املكنون  نالدر املصو -94

 1986-1/1406ط
- 1988-آب أغسطس 24السنة  10جملة فكرية اقتصادية اجتماعية، العدد –دراسات عربية  -95

 بريوت لبنان 
–حيزران -آيار– 24السنة  8،7جملة فكرية اقتصادية اجتماعية، العددان  –دراسات عربية  -96

 1988-لبنان –بريوت –يونيوه –مايو 
 
 

 الط .بريوت الت–دار اجليل –ابن حجر العسقالين –الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  -97
–عبد العايل سامل مكرم –شرح وحتقيق –الشنقيطي الدرر اللوامع على مهع اهلوامع حممد أالمني  -98

 2001 1412-القاهرة –عامل الكتب 
–دار الكتب العلمية –ابن فرحون اليعمري – بعلماء املذه نالديباج املذهب يف معرفة أعيا -99

 الت.الط–بريوت 
مجع،وختقيق ) ضمن ديوان اخلوارج شعرهم وخطبهم ورسائلهم (ديوان ابن فجاءة القطري  -100

  1/1983ط–بريوت –دار املسرية -عروفنايف م:
/ 1ط-جممع اللغة العربية دمشق –حنا مجيل حداد  –مجع وحتقيق –ديوان ابن ميادة الرماح  -101

1982 
 بال دار النشر  1/1928ط.حتقيق حممد حسن آل ياسني –سود الدويل  األديوان أيب -102
 1965-مطبعة جامعة دمشق–شكري فيصل –حتقيق -ديوان ايب العتاهية -103
 –السعودية  –النادي األديب الرياض -ن أيب النجم ألعجلي صنعة وشرح عالء الدين آغاديوا -104

   1981-1401/ط
–صنعة السكري رواية علي النحوي –ضمن شرح أشعار اهلذليني –ديوان أيب صخر اهلذيل  -105

 الط.الت–دار العروبة القاهرة –حتقيق عبد الستار أمحد فراج 



 

 1356-النجف العراق–الطبعة احليدرية –عبد اهللا اجلفين  مجع أيب هفان بن–ديوان أيب طالب  -106
 هـ

بريوت -مؤسسة الرسالة–حممد  حسني .شرح وتعليق –ديوان األعشى ميمون بن قيس  -107
 7/1983ط

- بريوت–دار الكتاب العريب –خليل الدويهي –مجع وحتقيق –ديوان األقيشر األسري  -108
 1/1991ط

- اجلزائر –دار اهلدى –املنعم خفاجي  دمد عبحم: حتقيق–ديوان اإلمام علي رضي اهللا عنه  -109
1997  

-بريوت –املعهد األملاين لألحباث الشرفية –راينهرت فايريت : حتقيق –ديوان الراعي النمريي  -110
1401 -1980  

  1/2003ط–بريوت –سوزان عكاري دار الفكر : حتقيق-ديوان الفرزدق -111
بريوت -عامل الكتب–دي القيسي حتقيق نوري،محو– نضمن شعراء أمويو- ديوان املرار الفقعسي -112

 2/1984ومكتبة النهضة ببغداد ط
 1977- دار املعارف مصر –حممد أبو الفضل إبراهيم : حتقيق–ديوان النابغة الذبياين  -113
عامل الكتب -حتقيق محودي القيسي–ضمن جمموعة شعراء إسالميون –ديوان النمر بن تولب  -114

 2/1984ط–ومكتبة النهضة العربية العراق بغداد –لبنان 
 1986دار بريوت للطباعة والنشر–حممد يوسف جنم :حتقيق –ديوان امرئ ألقيس  -115
 1/1992لبنان ط–دار الكتاب العريب بريوت –مجع وحتقيق إميل يعقوب –ديوان مجيل بثينية  -116
 1/1986ط–لبنان  -بريوت–دار الكتب العلمية –شرح أمحد رشاد –ديوان حامت الطائي  -117
 1977ط-مصر–دار املعارف –حتقيق حنفي حسنني –ديوان حسان ابن ثابت رضي اهللا عنه  -118
-1/1415بريوت ط–دار الكتب العلمية –أمحد حسن سبح : شرح وتقدمي–ديوان ذي الرمة  -119

1995 
-3بريوت ط –دار الكتب العلمية  –علي فاعور : شرح وتقدمي  –ديوان زهري بن أيب سلمى  -120

1424 -2003 
 1/1983ط–دار املسرية -يوسف حسني بكار:حتقيق –ألعجم ديوان زياد ا -121
سوريا –دار الكتاب العريب –حتقيق لطفي الصقال ووردية اخلطيب –ديوان علقمة الفحل  -122

 1/1969ط



 

–مطبوعات جممع اللغة العربية –حسني عطوان –مجع وحتقيق –ديوان عمرو بن امحد الباههلي  -123
 الت.الط–دمشق 

–بريوت –دار الكتاب العريب –اميل بديع يعقوب –وحتقيق مجع : كلثوم  نديوان عمرو ب -124
 1/1991ط

  2/1967لبنان ط–بريوت –دار صادر –ناصر الدين أسد : حتقيق –ديوان قيس بن اخلطيم  -125
 1/1971ط–دار الثقافة بريوت –حتقيق إحسان عباس –ديوان كثري غزة  -126
 2/1984ط–لكويت ا–نشر وزارة اإلعالم -حتقيق إحسان عباس –ديوان لبيد بن ربيعة  -127
دار الكتب العلمية –يسرى عبد الغين :دراسة وتعليق –رواية أبوبكر الوايل –ديوان جمنون ليلى  -128

 1999-1/1420بريوت ط–
   1970بغداد –وعبد اهللا حبوري –خليل العطية : مجع وحتقيق -يديوان مسكني الدارم -129
لبنان –بريوت –اإلسالمي  دار الغرب–حممد حجي : حتقيق –لشهاب الدين القرايف –الذخرية   -130

   1/1994ط
  1982- مصر –دار املعارف –شوقي ضيف –حتقيق -البن مضاء القرطيب–الرد على النحاة  -131
مطبوعات جممع –حممد أمحد اخلراط : حتقيق–أمحد املالقي –رصف املباين يف شرح حروف املعاين  -132

   1/1957دمشق ط–اللغة العربية 
 1/1985ط–دمشق –دار القلم –حسن اهلنداوي –ق حتقي–البن جين – بسر صناعة اإلعرا -133
دار –بوزياين دراجي -القبائل األمازيغية أدوارها، ومواطنها،وأعياا–سلسلة العصبية القبلية  -134

  1/1999اجلزائر ط الكتاب العريب
-هـ1/1423ط–بريوت –دار الكتب العلمية –ضبط أمحد مشس الدين –سنن ابن ماجة  -135

 م2002
 هـ 1349- دمشق –مد عبد اهللا الدارمي أليب حم–سنن الدارمي  -136
 –ضمن اموع الكامل للمتون –البن احلاجب –الشافية يف الصرف  -137
–لبنان –بريوت –دار الفكر –حممد بن حممد خملوف –شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية  -138

 الت .الط
–املصرية املكتبة –أمحد حممد القاسم : حتقيق-ألمحد احلمالوي–شذا العرف يف فن الصرف  -139

 2005- لبنان- صيدا



 

–جلنة إحياء التراث العريب : حتقيق–البن عماد احلنبلي –شذرات الذهب يف أخبار من الذهب  -140
  الت .الط–بريوت –دار األفاق اجلديدة 

–بريوت –دار الفكر –يوسف الشيخ ألبقاعي : حتقيق - شرح ابن عقيل على  ألفية ابن مالك -141
 2000-1421ط
مطبوعات جممع اللغة –حممد علي سلطان : حتقيق–سعيد السرايف  البن–شرح أبيات سيبويه  -142

 1977-1397-دمشق –العربية 
–دار الكتب العلمية -فخر الدين قباوة: حتقيق–للخطيب الترييزي –شرح اختيارات املفضل  -143
 2/1987ط
–عبد الستار أمحد فراج : حتقيق–رواية علي النحوي –صنعة السكري –شرح أشعار اهلذليني  -144

 الت.الط–عروبة القاهرة دار ال
دار السالم –حممد خليل عبد العزيز شرف :حتقيق –شرح االجرومية السنهوري نور الدين  -145

 1/2006ط- القاهرة
 2000- 1421ط–بريوت –دار الفكر –خلالد األزهري –شرح األجرومية  -146
صرية مكتبة النهضة امل-حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد–شرح اإلمشوين على ألفية ابن مالك  -147
 القاهرة–
–بريوت –دار الكتب العلمية –حتقيق حممد باسل عيون السود -شرح األلفية البن الناظر -148
 2000-1/1420ط
الدار املصرية السعودية -فاطمة راشد ألراجحي: حتقيق–شرح األلفية لعبد الرمحان أملكودي  -149
 2004ط–

–القاهرة –التوفيقية  املكتبة–حتقيق السيد أمحد علي –شرح التسهيل النب مالك اجلياين  -150
 الت .الط
املكتبة التوفيقية –حتقيق السيد أمحد علي –خلالد األزهري –شرح التصريح على التوضيح  -151

 الت.الط-القاهرة–
–عبد العال سامل مكرم : حتقيق وشرح – التفتازاين–شرح التصريف العزي يف فن الصرف  -152

 مصر –املكتبة األزهرية - 1997-8/1417ط
–عامل الكتب بريوت –الصاحب أبو جناح : حتقيق–عصفور االشبيلي البن –شرح اجلمل  -153

 1999-هـ1/1419لبنان ط



 

دار النفائس –حممد إلبراهيم الطيب :حتقيق–جلمال الدين الفاكهي –شرح احلدود النحوية  -154
 1996- 1/1417ط–بريوت –

–للقاضي زكريا ضمن جمموع شروحات الشافية ) املسمى باملناهج الكافية(شرح الشافية  -155
 الت– 2بريوت ط–عامل الكتب 

–دار صادر بريوت - أمحد يوسف القادري:حتقيق–البن مالك –شرح الشافية الكافية  -156
 1/2006ط

علي موسى –حتقيق ودراسة –لعبد العزيز بن مجعة املوصلي –شرح ألفية ابن معطي  -157
 1/2007ط- دار البصائر اجلزائر–الشوملي 

–عامل الكتب القاهرة –د العال سامل مكرم عب: حتقيق–الرضي االسترباذي –شرح الكافية  -158
 2000-1/1421ط-مصر

وحممود فهمي احلجازي –رمضان عبد التواب : حتقيق–البن سعيد السرايف - شرح الكتاب -159
 .1986ط–اهليئة املصرية العامة للكتاب –وحممد هاشم عبد الدامي –

حممد إبراهيم : حتقيق–جلالل الدين السيوطي –شرح الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع  -160
 2000 - 1420مكتبة اإلميان للطبع والنشر –احلفناوي 

 اجلزائر –منشورات دار األفاق  –الزوزين –شرح املعلقات السبع  -161
–القاهرة –املكتبة التوفيقية -علي دأمحد سي: حتقيق-موفق بن يعيش–شرح املفصل  -162

 الت .الط
 تال–القاهرة –مكتبة اإلميان –شرح النووي على صحيح مسلم  -163
 الت.الط–بريوت –دار الكتب العلمية –مهدي حممد ناصر الدين –شرح ديوان جرير  -164
حممد حمي الدين عبد : حتقيق–البن هشام األنصاري –شرح شذور الذهب يف كالم العرب  -165

 2002-1423ط -لبنان–صيدا - املكتبة العصرية –احلميد 
 الط.الت–بريوت –ة منشورات مكتبة احليا–جالل الدين السيوطي –شرح شواهد املغين  -166
حممد حمي الدين عبد : حتقيق–البن هشام األنصاري –شرح قطر الندى على الصدى  -167

 هـ1416ط–اجلزائر –البليدة –دار اإلمام مالك - احلميد
–مكتبة اخلاجني –رجب عثمان حممد : حتقيق-الضرير يالو اسط–شرح ملع ابن جين  -168

 2000- 1/1420ط- القاهرة



 

دار الكتب العلمية –مصطفى اهلنداوي :حتقيق–سم احلريري أليب قا–شرح ملحة اإلعراب  -169
 2002- 1/1423ط–بريوت –

 1/1977ط- الط–أمحد شاكر : حتقيق–البن قتيبة –الشعر والشعراء  -170
دار الكتب –مفيد قميحة، وحممد أمني الضناوي : حتقيق–البن قتيبة –الشعر والشعراء  -171

 2005-2/1426بريوت ط–العلمية 
مصطفى الشوميي منشورات مؤسسة بدران : حتقيق–ألمحد بن فارس  - ةالصاجي يف قفة اللغ -172

 1/1963ط–
بجاوي وأبو علي حممد ال–حتقيق –البن هالل العسكري –الكتابة والشعر –الصناعتني  -173

  1986ط-صيدا لبنان–املكتبة العصرية الفضل حممد إبراهيم 
دار –ل العطار صدقي مجي–ختريج وضبط –اإلمام البخاري ابن إمساعيل –صحيح البخاري  -174

   2003هـ1424- لبنان   الفكر بريوت 
دار –منصور علي عبد السميع : حتقيق–البن رشد احلفيد –الضروري يف صناعة النحو  -175

   2002- القاهرة                          –الفكر العريب 
 دار–أبو الفضل حممد إبراهيم : حتقيق–لزبييب  دأليب بكر حمم– طبقات النحويني واللغويني -176

   1973مصر–املعارف 
-عباس سليمان:حتقيق–للقاضي ناصر الدين البيضاوي - طوالع األنوار من مطالع األنظار -177

  199هـ 1/1411ط–القاهرة - دار اجليل بريوت ومكتبة األزهرية للتراث
املطبعة العالوية –ألمحد الطاهري اإلدريسي –على النظم املسمى بالعبقري  يالعقد اجلوهر -178

 1/1991ر طمستغامن اجلزائ–
–يوسف الطويل دار الكتب العلمية –شرح وضبط –البن قتيبة الدينوري –عيون األخبار  -179

 العي املصروم 2003- 3/1424ط–بريوت 
لبنان –بريوت –دار الكتب العلمية - البن اجلزري حممد–غاية النهاية يف طبقات  القراء  -180

  2ط
حتقيق –س الناصري اجلزائري أليب عبا–التحدث بفضل ريب ونعمته   فتح اإلله ومنته يف -181

 1990ط–اجلزائر –املؤسسة الوطنية للكتاب –حممد بن عبد الكرمي اجلزائري –وضبط 
– فين الرواية والدراية من علم التفسري، حملمد بن علي الشوكاين نيفتح القدير اجلامع ب -182

 2000-1/1421ط–بريوت  –ضبط وترتيب دار ابن حزم 



 

لعمربن أيب حفص الزموري  القسنطيين –سط والتعريف فتح اللطيف يف التصريف على الب -183
 1991-1411- اجلزائر –ديوان املطبوعات اجلامعية –

حممد حممود الطناحي منشورات عسى –البن معطي حتقيق ودراسة –الفصول اخلمسون  -184
 1997ط–البايب احلليب 

هزاع : ي حتقيقألمحد بن حممد العاتك–الفضة املضية يف شرح الشذرة الذهبية يف علم العربية  -185
الكويت –الس الوطين للثقافة والفنون واألدب –سعد املرشد منشورات السلسلة التراثية 

 2003- 1/1424ط–
املكتبة –ياسني األيويب :شرح وتقدمي–أليب منصور الثعايب –فقه اللغة وأسرار العربية  -186

 2004-1425ط –لبنان -صيدا–العصرية 
 1978- بريوت–دار املعرفة –ق البن الندمي حممد بن إسحا–الفهرست  -187
دار الغرب –إعداد حممد فؤاد اخلليل القامسي –اجلزائر -فهرست خمطوطات املكتبة القامسية -188

 2006- 1/1427لبنان ط-بريوت–اإلسالمي 
 2002-اجلزائر–لبشري ضيف –فهرست معلمة التراث اجلزائري  -189
-وت لبنان بري–منشورات دار الكتب العلمية –الفريوز أبادي -القاموس احمليط -190

  1420-1999/ط
معهد -أمحد بن عبد اهللا ابن محيد-أليب عبد اهللا حممد املقري حتقيق ودراسة–القواعد  -191

 مكة- جامعة أم القرى–البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي 
–املؤسسة الوطنية للكتاب –حممد اخلضر حسني اجلزائري –القياس يف اللغة العربية  -192

 1986ط-اجلزائر
 له–ملحق بشرح الكافية الشافية –الشافية البن مالك  الكافية -193
مجع وتصحيح حممد خالد ) ضمن اموع الكامل للمتون (البن احلاجب–الكافية يف النحو  -194

 2005-1/1425ط-بريوت–دار الفكر -العطار
–دار إحياء التراث العريب –ضبط ومراجعة –أليب عباس املربد –الكامل يف اللغة واألدب  -195

 2003- 1/1424ان طلبن–بريوت 
دار -مصر–مكتبة اخلاجني  حتقيق رمضان عبد التواب-كتاب احلروف البن السكيت -196

 الرفاعي



 

دار - مصر–مكتبة اخلاجني حتقيق رمضان عبد التواب –كتاب احلروف أليب الفضل الرازي  -197
 الرفاعي

دار -مصر–مكتبة اخلاجني –حتقيق رمضان عبد التواب -للخليل بن أمحد - كتاب احلروف -198
 1995 -2/1415ط-رفاعي الرياضال

  3/1990ط–بريوت –مؤسسة األعلمي –الكتاب لييوبه  -199
–يف وجوه التأويل حملمود الزحمشري  لالكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون األقاوي -200

  1/2006ط–بريوت –دار الكتاب العريب –أيب عبد اهللا الداين آل زهري - توثيق وضبط
 إلمساعيل باشا البغدادي –ون كشف الظنون عن أسامي الكتب والفن -201
دار - غازي خمتارطليمات:حتقيق–آليب البقاء العكربي –اللباب يف علل البناء واإلعراب  -202

 1995-1/1416ط–دمشق -ودار الفكر–بريوت -الفكر املعاصر
-بريوت– ردار صاد–قاسم كرو حممد :حتقيق–لسان العرب البن منظور اإلفريقي  -203

  4/2005ط
–عامل الكتب ومكتبة النهضة العربية –حامد املؤمن : حتقيق–بن جين ال–اللّمع يف العربية  -204

 1985-2/1405لبنان ط
املكتبة - أمحد عبد الغفور عطار- حتقيق–البن خلوية أمحد بن احلسني –ليس يف كالم العرب  -205

 2004ط–اإلسكندرية –اجلامعية 
–اخلاجني  حتقيق هدى حممد قراعه مكتبة–أليب إسحاق الزجاج -فما ينصرف وماال ينصر -206

 2000-3/1420ط  - القاهرة
  1/1990ط -بريوت–دار القلم ودار السمال   –أليب الفضل امليداين –جممع األمثال  -207
أمحد علي –ضبط وتعليق –العالمة بن إسحاق املالكي - خمتصر خليل يف الفقه املاكي -208

 1999-1419/ط–بريوت –دار الفكر –كتب البحوث والدراسات اشراف –حركات 
 بريوت–دار اجليل –اميل بديع يعقوب –مثال العرب موسوعة األ -209
شعبان عبد الوهاب –حتقيق وشرح –أليب موسى عيسى اجلزويل –يف النحو  ةاملقدمة اجلزولي  -210

  1/1408أم القرى للنشر والتوزيع ط- حممد الناشر
- مصر–دار املعارف –حممد هارون :حتقيق–ألمحد أيب العباس ثعلب –جمالس ثعلب  -211

 5/1987ط
 2بريوتط–عامل الكتب –الشافية من علم الصرف واخلط جمموعة  -212



 

حممود عبد العزيز –تعليق وختريج –جلمال الدين الفاكهي –جميب الندا إىل شرح قطر الندى  -213
 2006- 1/1427ط- بريوت–دار الكتب العلمية –

نشر –علي النجدي ناصف واآلخرين :حتقيق–البن جين –احملتسب يف تبيني وجوه القراءات  -214
 هـ1386ط - القاهرة –الس األعلى للشؤون اإلسالمية –ء التراث اإلسالمي جلنة إحيا

عبد السميع دار السالم  دعلي منصور حمم: حتقيق–احملرر يف النحو لعمر بن عيسى اهلرمي  -215
 1/2005ط–القاهرة –

طه فياض جامعة حممد بن سعود الرياض .حتقيق–للفخر الرازي –احملصول يف علم األصول  -216
1980 

–أمحد طه حسانني سلطان : دراسة وحتقيق–ليحي الشاوي –ر يف أصول النحو املختص -217
  2005-1/1426ط

–دمشق –دار الفكر –حتقيق حامت صاحل  الضامن –أليب حامت السجستاين -املذكر واملؤنث -218
  1/1997ط–سوريا 

دار األفاق –حممد زينهم حممد عزب –تقدمي وتعليق –أليب الطيب اللغوي –مراتب النحويني  -219
 2002-القاهرة –لعربية ا

دار –حتقيق فؤاد علي منصور –جالل الدين السيوطي –املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  -220
 1/1998ط-بريوت–الكتب العلمية 

-ملحق بكتاب القياس يف النحو–باب الشاذ أليب علي الفارسي –املسائل العسكريات  -221
 1985-1/1405ط–دمشق –دار الفكر -مىن الياس:حتقيق

-2/1419خمتار بوعناين ط–ليسانس –على حبث التخرج دكتوراه ماجستري املساعد  -222
1998 

–جامعة أم القرى –حممد بركات كامل :حتقيق–البن عقيل –املساعد على تسهيل الفوائد  -223
 2001- 2/1422ط–مكة املكرمة –معهد البحوث والدراسات العلمية 

 2000اهلدى اجلزائر دار –رحيمة عيساين –برواية ورش –املسري يف أحكام الترتيل  -224
 1975ط-دار املعارف القاهرة-حتقيق عكاشة ثروت–البن قتيبة الدينوري –املعارف  -225
بريوت –عبد األمري الورد عامل الكتب -حتقيق–األخفش األوسط –معاين القرآن  -226

 1985-1/1405ط
 منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع –عادل النويهض -معجم أعالم اجلزائر -227
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