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الزوائد على قطر الندى

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:

فهذا تقييد جمعُت فيه مهّماِت الزوائد))) على متن )قطر الندى وبل الصدى( 
البن هشام األنصاري رحمه اهلل، وقد دعاين إلى ذلك أمران:

أولهما: أّن متن القطر من أحسن المتون النحوية المتوسطة وضعا، وأكثرها 
للمسائل جمعا، وأحكمها عبارة، وألطفها إشارة، ولذا عم النفع به، وأصبح ُدْوَلة 
َغْرَو  والحواشي، وال  الشروح  عليه  كثير من األصقاع، وكثرت  الطالب يف  بين 
قي هذا الفن يف عصره، وإمامُته محلُّ إجماع، وقد ذاع وشاع  فمؤلفه من أبرز محقِّ
»قال لنا ابن خلدون: ما زلنا ونحُن بالمغرب  ما نقله الحافظ ابن حجر إذ قال : 

نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام، أنحى من سيبويه«))).

من  إليه  ُيحتاج  ما  بعض  ترك  قد  اهلل-  -رحمه  هشام  ابن  أّن  وثانيهما: 

ثون من أشهر من برز عندهم هذا  جمع الزوائد مهيع مطروق عند أهل العلم يف فنون شتى، والمحدِّ  )((
)زوائد  األصوليين  عند  ومنه  للهيثمي،  الفوائد(  ومنبع  الزوائد  )مجمع  ذلك  فمن  التأليف  من  النوع 

األصول على منهاج الوصول إلى علم األصول( لإلسنوي.
الدرر الكامنة يف أعيان المئة الثامنة، تحقيق محمد عبدالمعين خان، دائرة المعارف العثمانية : 94/3.   )((

وال يخفى أن قوله : 
)أنحى من سيبويه( ليس على ظاهره حتى ُيستدَرك عليه، وإنما هو مبالغة يف الثناء على إمامته يف هذا الفن .
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بتحريرها يف كتب أخرى، كما يف بحث  األبواب، رغبة يف االختصار، واستغناًء 
الُجَمل وأشباه الُجَمل، والكالم على صنعة اإلعراب وبعض مسائله، فقد استغنى 
بالكالم عليها يف )اإلعراب عن قواعد اإلعراب( وبسطها يف )مغني اللبيب عن 

كتب األعاريب(.

تأليف  آثرت  جهُله  المتوّسَط  الطالَب  يسع  ال  مما  الزوائد  هذه  كانت  ولما 
اللبيب، واإلعراب عن قواعد  هذا الجمع معتمدا على كتابي ابن هشام : مغني 
اإلعراب، فالعبارة يف هذا الجمع عبارة ابن هشام إال يف مواضع يسيرة، ويف هذا 

عون لدارس القطر الذي ألف سْمت كالم ابن هشاٍم وخَبر طريقته .

وقد انتظمت هذه الزوائد يف ثالثة أبواب: �

الباب األول: يف تفسير الجملة وِذْكِر أقسامها وأحكامها.

الباب الثاين: يف ِذكر أحكام ما ُيشبِه الُجملَة، وهو الجار والمجرور والظرف.

الباب الثالث: يف بيان مهمات ينبغي أن يعتني هبا الـُمعِرب.

وإن مما أذكره شاكرا أنه قد تفضل عليَّ بقراءة هذا العمل فضيلة أ.د. محمد 
الملك سعود، والشيخ حمزة  النحو والصرف بجامعة  ابن ناصر الشهري أستاذ 
ابن عثمان األنصاري، وأبديا لي كثيرا مما ُيصلح وُيتمم، فشكر اهلل لهما وجزاهما 

عني خيرا .

كما أشكر أخي الويف وصاحبي الصفي حسن األنصاري على جميل أياديه 
يف إخراج هذا الكتاب، وأسأل اهلل أن يحفظ لي مودته، ويرفع درجته.
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له  يكتب  وأن  لوجهه،  خالصًا  العمَل  هذا  يجعل  أن  اهلل  أسأل  وإين  هذا، 
القبول، وُيعظم به النفع لجامعه ولكل ناظر فيه، وأن يغفر لي ولوالديَّ ولمشايخي 

وللعالمة ابن هشام ، وآخر دعوانا أِن الحمُد هلل رب العالمين.

كتبه
حممد بن أمحد آل مزهر الشهري

Abnmzher1@gmail.com
يف يوم السبت 2/2/ 1442 هـ

***
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الباب األول

L   يف تفسري اجلملة وذكر أقسامها وأحكامها  J
وفيه أربع مسائل:

L  املسألة األوىل  J

يف تفسريها 

اعلم أن اللفظ المفيد يسمى: كالمًا وجملًة. 

ونعني بالمفيد ما َيـْحُسن السكوُت عليه. 

وأن الجملة أعمُّ من الكالم، إْذ شرُطه اإلفادُة بخالفِها.

والجملة عبارة عن:

الفعِل وفاعلِه، كـ )قام زيٌد( -

والمبتدأ وخربِه، كـ )زيٌد قائٌم( -

وما كان بمنزلة أحدهما، نحو: ُضِرَب اللُِّص، و أقائٌم الزيدان، وكان زيٌد  -
قائمًا، وظننُته قائمًا.

فكلُّ كالٍم جملٌة، وال ينعكس، أال ترى أن نحو: )قام زيٌد( من قولك: )إْن 
قام زيٌد قام عمرٌو( يسمى جملة، وال يسمى كالما؟ ألنه ال يحسن السكوت عليه، 

وكذا القول يف جملة الجواب.
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انقسام اجلملة إىل امسية وفعلية. �

االسمية: التي صدرها اسٌم،كـ )زيٌد قائٌم(، و)هيهاَت العقيُق(. -

والفعلية: التي صدرها فعٌل،كـ )قام زيٌد(، و)ُضِرَب اللُِّص(، و)كان زيٌد  -
قائمًا( و)ظننُته قائمًا( و)يقوم زيٌد( و )ُقْم(.

)تنبيه( �

َم عليهما  بـ)صدر الجملة( الـُمْسنَد أو الـُمْسنَد إليه، فال عربَة بما تقدَّ ُمراُدنا 
من الحروف، فالجملة من نحو: أقائٌم الزيدان، وأزيٌد أخوك، ولعلَّ أباك منطلٌق، 

وما زيٌد قائمًا اسميٌة.

ومن نحو: أقام زيٌد، وإْن قام زيٌد، وَقْد قام زيٌد، وهاّل ُقْمت فعلية.

والمعترب أيضًا ما هو صدر يف األصل، فالجملة من نحو: كيف جاء زيٌد؟ ومن 
نحو: ﴿ڑ ک ک ک ﴾)))، ومن نحو: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ﴾))) 

و﴿ٱ ٻ ٻ ﴾))) فعليٌة، ألن هذه األسماَء يف نية التأخير.

 وكذا الجملة يف نحو: يا عبَد اهلل، ونحو: ﴿ې ې ى ى ائ ﴾))) 
والتقدير:  أفعال،  األصل  يف  صدورها  ألن   ،(((﴾ ڳ  ڳ  ﴿ڳ   (((﴾ ۆ  ﴿ۆ 

]غافر:  )8[.  )((
]البقرة:  87[.  )((

]القمر:  7[.  )3(

]التوبة:  6[.  )4(
]النحل:  5[.  )5(
]الليل:  )[.  )6(
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أدعو عبَد اهلل، وإن استجارك أحد، وخلَق األنعاَم، وُأْقِسُم بالليل.

انقسام اجلملة إىل الصغرى والكربى. �

الكبرى: هي االسمية التي خربها جملة، نحو: زيٌد قام أبوه، وزيٌد أبوه قائٌم.

والصغرى: هي الـَمْبـنِـــيَّة على المبتدأ، كالجملة الـُمْخَبر هبا يف المثالين))).

وقد تكون الجملة صغرى وكربى باعتبارين، نحو: زيٌد أبوه غالُمه منطلٌق، 
فمجموع هذا الكالم جملة كربى ال غير، و)غالمه منطلق( صغرى ال غير، ألهنا 
خربٌ، و )أبوه غالمه منطلق( كربى باعتبار )غالمه منطلق(، وصغرى باعتبار جملة 
الكالم، ومثله: ﴿چ چ ڇ ڇ ﴾)))، إذ األصُل: لكْن أنا هو اهلل ربي، ففيها أيضًا 

ثالثُة مبتدآت، وإال لقيل: لكنَُّه.

انقسام اجلملة الكربى إىل ذات وجه وذات وجهني. �

الفعلية،  - أو  االسمية  يف  والَعُجُز  الصدُر  فيها  اتفق  ما  هي  الوجه:  ذات 
فمثال اتفاقهما يف االسمية نحو: زيٌد أبوه قائٌم، ويف الفعلية نحو: ظننُت 

زيدًا يقوم أبوه.

وذات الوجهين: هي اسمية الصدر فعلية العجز وعكسها، فاألولى نحو:  -
زيٌد يقوم أبوه، والثانية نحو: ظننُت زيًدا أبوه قائٌم.

***
ويف نظم هذا الضابط يف الفرق بينهما قال السيوطي يف ألفيته ) الفريدة( تدقيق عبدالعال القريدي، مكتبة   )((

اآلداب : 5)
)وَما َيكوُن خبرًا َفُصغَرى *** أو ُجملًة خَبُرها فُكبَرى (

]الكهف:  38[.  )((
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L   املسألة الثانية  J

يف اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب، وهي سبع

إحداها: الواقعة خبًرا، وموضُعها:

، نحو: زيٌد قام أبوه، وإنَّ زيًدا أبوه قائٌم. - رفٌع يف باَبي: المبتدأ و إنَّ

ونصٌب يف باَبي كان و كاد، نحو: ﴿ہ ہ ﴾)))، ﴿چ چ  -
چ ﴾))).

الثانية: الواقعة حااًل.

الثالثة: الواقعة مفعواًل.

ومحلهما النصب.

فالحالية، نحو: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾))). 

والمفعولية تقع يف أربعة مواضع: 

))( - َمْحكِيــَّة بالقول، نحو: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ﴾))).

(، نحو: ظننُت زيًدا َيْقرُأ.  ))( - وتاليًة للمفعول األول يف باب )َظنَّ

)3( - وتاليًة للمفعول الثاين يف باب )أْعَلَم(، نحو: أْعَلْمُت زيًدا عمًرا أبوه قائٌم.

]األعراف:  )6)[.  )((
]البقرة:  )7[.  )((

]يوسف:  6)[.  )3(
]مريم:  30[.  )4(
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)4( - وُمَعلَّقًا عنها العامُل، نحو: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾))).

، نحو: ﴿ی ی جئ حئ مئ ﴾)))،  والرابعة: المضاف إليها، ومحلها الجرُّ
و﴿ەئ وئ وئ ﴾))).

ـا( الوجودية عند من  وكل جملة وقعت بعد )إْذ( أو )إذا( أو )حيُث( أو )لمَّ
قال باسميتها، أو )بينما( أو )َبْينا( فهي يف موضع خفض بإضافتهن إليها.

والخامسة: الواقعة بعد الفاء أو )إذا( الفجائية جوابًا لشرط جازم. 

فاألُولى، نحو: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴾)))، ولهذا قرئ بجزم   -
﴿ ائ ﴾ عطفًا على محل الجملة.

والثانية، نحو: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾))). -

والسادسة: التابعة لمفرد، كالجملة المنعوِت هبا، ومحلُّها بحسب منعوهتا، 
فهي يف موضِع:

رفٍع يف نحو: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾))). -

ونصٍب يف نحو: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾))). -

]الذاريات:  ))[.  )((
]المائدة:  9))[.  )((

]غافر:  6)[.  )3(
]األعراف:  86)[.  )4(

]الروم:  36[.  )5(
]البقرة:  54)[.  )6(
]البقرة:  )8)[.  )7(
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وَجرٍّ يف نحو: ﴿جئ حئ مئ ىئ ﴾))). -

والسابعة: التابعة لجملة لها محل، وذلك يف باَبي النََّسق والَبَدل خاصة.

أبوه( يف موضع  - أبوه، وقعد أخوه(، فجملة )قام  فاألول نحو: )زيٌد قام 
رفع، ألهنا خرب المبتدأ، وكذلك جملة: )قعد أخوه(، ألهنا معطوفة عليها، 

رَت العطَف على الجملِة االسمية لم يكن للمعطوفة محٌل. ولو َقدَّ

والثاين نحو: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ی جئ  مئ  -
ىئ ﴾)))، وشرطه كوُن الثانية أوىف من األولى بتأدية المعنى المراد.

***

]آل عمران:  9[.  )((
]الشعراء: )3)-34)[.  )((
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L   املسألة الثالثة  J

يف اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب، وهي أيضا سبع:

الجمل 	  ثم  أوضح،  وهو  أيضًا،  المستأنفة  وُتسمى  االبتدائية،  إحداها: 
المستأنفة نوعان:

أحدهما: الجملُة الـُمْفَتَتُح بها النطُق، كقولك ابتداًء: زيٌد قائٌم، ومنه  -
الجمل المفتتح هبا السور.

اهلل)))،  - رحمه  فالن.  مات  نحو:  قبلها،  عما  المنقطعة  الجملُة  والثاين: 
وقوله تعالى: ﴿حب خب مب ىب يب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾))).

)تنبيه( �

من االستئناف ما قد يخفى، وله أمثلٌة:

وليست  -  .﴾ ڄ  ڄ  ﴿ڄ  بعد   (((﴾ چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  نحو: 
َمْحكِيَّة بالقول، لفساد المعنى.

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  - تعالى:  ﴾ من قوله  ﴿ڳ ڳ  ونحو: 
 ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾)))، فإن الذهن يتبادر إلى أنه صفة لـ﴿ ڦ ڦ ﴾

ٍر،  هذا هو االستئناف النحوي، وأما البيانيون فاالستئناف عندهم مخصوص بما كان جوابًا لسؤاٍل مقدَّ  )((
فكل اسئناف بياين استئناف نحوي، وال عكس.

]الكهف: 84-83[.  )((
]يونس:  64[.  )3(

]الصافات: اآليات 8-7[.  )4(
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ُع،  مَّ َيسَّ للحفظ من شيطان ال  إذ ال معنى  باطل،  منه، وكالهما  أو حال 
وإنما هي استئناف نحوي.

الثانية: الواقعة صلًة السٍم أو حرف.

نحو: جاء الذي قام أبوه، فـ)الذي( يف موضع رفٍع، والصلة ال  - فاألول: 
محل لها.

فـــ )ما( و)ُقمَت( يف  - قيامك.  والثاين: نحو: عجبُت مما قمَت، أي: من 
موضع جر بـ)مِن(، وأما )قمَت( وحدها فال محل لها.

الثالثة: المعترضة بين شيئين للتسديد)))، أو للتبيين، نحو: ﴿ی ی  -
 (((﴾ ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالى:  قوله  ألن  وذلك  اآلية،  ی﴾)))  ی 
جواُب ﴿ی ی ی ی ﴾، وما بينهما اعرتاٌض ال محل له، ويف 
بين  فإنه معرتٌض   ﴾ ﴿ىئ يئ  آخر وهو  اعرتاٌض  أثناء هذا االعرتاض 

الموصوِف والصفة، وهما: ﴿مئ ﴾ و﴿جب ﴾))).

ويجوز االعرتاض بأكثَر من جملة واحدة.  

رة، وهي: الفضلة الكاشفة لحقيقة ما  - الُمَفسِّ التفسيرية، وتسمى  الرابعة: 
َتلِيه، نحو: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾))).

التسديد بالسين المهملة: التقوية.  )((
]الواقعة:  75[.  )((
]الواقعة:  77[.  )3(
]الواقعة:  76[.  )4(

]األنبياء:  3[.  )5(
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فجملة االستفهام مفسرة لــ ﴿ٹ ﴾، و﴿ ڤ ﴾ هنا للنفي.

ونحو: ﴿ۅ ۉ ۉ ﴾، فإنه تفسير لـ﴿ ۈ ۈ ٴۇ ﴾))).

ونحو: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ...﴾))) اآلية، فجملة )خلقه( تفسير للمَثل.

فإهنا  الشأن،  لضمير  رة  الُمفسِّ الجملُة  )الَفْضلة(  الضابط:  يف  بقولي  وخرج 
كاشفة لحقيقة المعنى المراد به، ولها محل باالتفاق، ألهنا عمدٌة ال َيِصحُّ االستغناء 

ٌة محلَّ المفرد. عنها، وهي َحالَّ

)مسألة( �
َلْوبين: التحقيق أّن  رة ال محلَّ لها هو المشهور، وقال الشَّ كون الجملة المفسِّ

ره، فإْن كان له محٌل فهي كذلك، وإال فال. رَة بحسب ما ُتفسِّ الجملَة المفسِّ

نحو: ضربُته من نحو: زيدًا ضربُته، والتقدير: ضربُت زيدًا ضربُته،  فالثاين: 
رة، ألهنا مستأنفة، فكذلك تفسيرها. فال محلَّ للجملة المقدَّ

شيء  كلَّ  َخَلْقنا  إنا  والتقدير:   ،(((﴾ يت  ىت  مت  خت  ﴿حت  نحو:  واألول: 
رٌة لِـَخَلْقنا المقدرة، وتلك يف موضع رفع، ألهنا  خلقناه، فـ﴿ىت ﴾ المذكورة ُمفسِّ

خرب لـ)إّن(، فكذلك المذكورة.

ومن ذلك: زيٌد الُخـــْبَز يأكُله، فـ)يأكله( يف موضع رفع، ألهنا مفسرة للجملة 
المحذوفة، وهي يف محل رفع على الخربية. 

]البقرة:  4))[.  )((
]آل عمران:  59[.  )((

]القمر:  49[.  )3(
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والخامسة: الواقعة جوابًا للَقَسم، نحو: ﴿ڦ ڄ ڄ ﴾))) بعد قوله  -
تعالى: ﴿ڤ  ڦ ڦ ﴾))).

ونحو: ﴿يب جت حت خت  ﴾ بعد ﴿حئ مئ ىئ يئ جب ﴾))).

السادسة: الواقعُة جوابًا لشرط غير جازم ُمطلقًا، أو جازم ولم يقترن بالفاء،  -
ـة. وال بــ )إذا( الُفَجائِـيَّ

فاألول جواب )لو( و )لوال( و )َلــــّما( و)كيف( نحو: لو جاء زيٌد ألكرمُتك.

والثاين نحو: إْن َتُقْم أُقْم، فال محلَّ لجملة )أقم( لظهور الجزم يف لفظ الفعل.

لموضعه  المحكوم  ألن  )قمُت(  لجملة  محلَّ  فال  قمُت،  قمَت  إن  ونحو: 
بالجزم فيه الفعل وحده، ال الجملة بَأْسِرها.

رَت  - قدَّ إذا  وقعد عمرو،  زيد  قام  نحو:  له،  لما ال محل  التابعة  السابعة: 
الواو عاطفة، ال واو الحال.

***

]يس:  3[.  )((
]يس: )-)[.  )((
]القلم:  39[.  )3(
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L   املسألة الرابعة  J
اجُلَمُل اخلربية اليت مل َيسِبقها ما يطلُبها لزومًا، إن وقعت بعد نكرة حمضة فهي ِصٌفة هلا، 

أو بعد معرفة حمضة فهي حاٌل عنها، أو بعد غرِي احملضة منهما فهي حمتملة هلما.
﴾ صفة 	  ﴿ ڭ  ﴾))) فجملة:  ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  الواقعة صفة:  مثال 

لــ﴿  ڭ ﴾، ألنه نكرة محضة، وقد َمَضْت أمثلٌة من ذلك يف المسألة الثانية))).

من 	  حال   ﴾ ۋ   ﴿ فجملة   ،(((﴾ ۋ  ٴۇ  ﴿ۈ  حااًل:  الواقعة  ومثال 
الضمير المسترت يف ﴿ٴۇ ﴾ المقدر بــ)أنت(، ألن الضمائر كلَّها معارُف، 

بل هي أعرف المعارف.

ومثال المحتملة للوجهين بعد النكرة نحو: مررت برجٍل صالٍح يصلي، 	 
شئت  وإن  نكرة،  ألنه  )رجل(،  لـ  ثانيًة  صفًة  )يصلي(  رَت  قدَّ ِشْئَت  فإْن 

ْرَته حااًل منه، ألنه قد َقُرب من المعرفة بتخصيصه بالصفة. قدَّ

ک گ گ 	   ﴿ الُمحَتملة )لهما( بعد المعرفة قوُله تعالى:  ومثال 
يقرب  الجنسي  التعريف  الـجنس، وذو  بالحمار  المراد  فإن   ،(((﴾ گ 

من النكرة، فتحتمل الجملة من قوله تعالى: ﴿ گ گ ﴾ وجهين: 

أحدهما: الحالية، ألن )الحمار( بلفظ المعرفة. -
والثاين: الصفة، ألنه كالنكرة يف المعنى. -

]اإلسراء:  93[.  )((
انظر: )).  )((

]المدثر:  6[.  )3(
]الجمعة:  5[.  )4(
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الباب الثاني

L   ،يف ِذكر ما ُيشِبه اجُلملَة وهو اجلار واجملرور والظرف  J
وفيه أيضًا أربُع مسائَل:

L   املسألة األوىل  J
أنه ال ُبدَّ ِمن تعلُّق اجلار واجملرور، إما:

بفعل. -

أو بما يف معناه. -

وقد اجتمعا يف قوله تعالى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾))).

َل بما ُيْشبِه الفعَل، نحو قوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ﴾)))،  - أو بما ُأوِّ
لِه بــ)معبود(. لتأوُّ

قومه،  - يف  حاتٌم  فالٌن  تقول:  كما  الفعل،  يشبه  ما  رائحة  فيه  بما  أو 
فالتعلُّق بـ)حاتٍم( لما فيه من معنى الجواد.

ر، نحو قوله تعالى: ﴿ۅ  فإن لم يكن شيٌء من هذه األربعة موجودًا ُقدِّ
ۅ ﴾)))، أي: أحسنوا، أو وصيناهم.

ُق: ارتباط معنى الجار والمجرور بالحدث. َعلُّ والتَّ

]الفاتحة:  7[.  )((
]الزخرف:  84[.  )((

]البقرة:  83[.  )3(
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وأثُره العمُل يف محله نصبًا أو رفعًا.

وُيْسَتــــْثنى من حروف الجر أربعٌة فال تتعلق بشيء:

أحدها: الجارُّ الزائد، كالباء يف نحو: ﴿جح مح جخ ﴾)))، و﴿پ پ  -
﴾))) و﴿ېئ ىئ ىئ  ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  نحو:  )مِن( يف  وكـ   .(((﴾ پ 

ىئ ی ﴾))).

( يف لغة من يُجرُّ بها، وهم ُعَقْيٌل، قال شاعرهم: - والثاين: )لعلَّ
ـــريـــُب))). ــَك َق ــْن ــواِر ِم ــْغ ــِم ـــ ــلَّ أبـــي ال ــَع َل

والثالث: )لوال( يف قول بعضهم: لوالي، ولوالك، ولواله، فذهب سيبويه  -
ٌة للضمير، وال تتعلق بشيء.  إلى أن )لوال( يف ذلك جارَّ

واألكثر أن يقال: لوال أنا، ولوال أنت، ولوال هو، كما قال اهلل تعالى: ﴿ىئ 
يئ جب حب ﴾))).

إنما  - فإهنا  لقيُت،  أو  لقيُته،  صالٍح  رجٍل  ُربَّ  نحو:  يف   ) )ُربَّ والرابع: 
دخلت يف المثالين إلفادة التكثير أو التقليل، ال لتعدية العامل.

]النساء:  79[.  )((
]األنعام:  )3)[.  )((
]األعراف:  59[.  )3(

]فاطر:  3[.  )4(
وصدره :  )5(

)فُقلُت ادُع أخرى وارَفِع الصوَت َجْهرًة(
وهو لكعب بن سعد الغنوي يف شرح شواهد المغني : )/)69 .

]سبأ:  )3[.  )6(
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L   املسألة الثانية  J

حكم اجلار واجملرور إذا وقع بعد املعرفة والنكرة كحكم اجلملة

فهو صفة، يف نحو: رأيُت طائرًا على ُغْصٍن، ألنه بعد نكرة محضة، وهو )طائرًا(.

ُمَتَزيِّنًا، ألنه  ﴾))) أي:  ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  وحاٌل يف نحو: قوله تعالى: 
بعد معرفة محضة وهي الضمير المسترت يف ﴿ڦ ﴾.

ومحتمل لهما يف نحو: ُيعجبني الزهُر يف أكمامه، وهذا َثـَمٌر يانٌع على أغصانه، 
ف بأل الجنسية فهو قريب من النكرة، وقولك: )ثمر( موصوف  ألن )الزهر( ُمَعرَّ

فهو قريب من المعرفة.

***

]القصص:  79[.  )((
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L   املسألة الثالثة  J

يف بيان َتعلُِّق اجلار واجملرور مبحذوف

متى وقع الجارُّ والمجروُر صفًة، أو حااًل، أو صلًة، أو خربًا، َتعلََّق بمحذوٍف 
، إال أن الواقَع صلًة َيـــَتَعيَُّن فيه استقر، ألن الصلة ال تكون  تقديُره: كائٌن أو استقرَّ

إال جملة.

وقد تقدم مثال الصفة، والحال.

ومثال الصلة: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾))).

ومثال الخبر: ﴿پ پ ﴾))).

***

]األنبياء:  9)[.  )((
]الفاتحة:  )[.  )((
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L   املسألة الرابعة  J

يف بيان حكم املرفوع بعد اجلاّر واجملرور

يجوز يف الجاّر والمجرور يف المواضع األربعة اآلنفة، وحيث وقع بعد نفي، أو 
استفهام، أن يرفَع الفاعَل، تقول: مررُت برجٍل يف الدارِ أبوه، فلك يف )أبوه( وجهان:

أحدهما: أن تقدره فاعالً بالجار والمجرور، لنيابته عن )استقر( محذوفًا. -
مًا، والجملة  - والثاين: أن تقدره مبتًدأ مؤخًرا، والجار والمجرور خربًا ُمقدَّ

صفة.
وتقول: ما يف الدار أحٌد، وقال اهلل تعالى: ﴿ڭ ڭ ۇ ﴾))).

)تنبيه( �

جميع ما ذكرناه يف الجار والمجرور ثابت للظرف، فال بد من تعلُّقه إما:

بفعٍل نحو: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾)))، و﴿ڳ ڳ ڱ ﴾))).  -

أو بما يف معناه، نحو: زيٌد ُمبكٌر يوَم الجمعة وجالٌس أماَم الخطيِب. -

َل بما ُيْشبِه الفعَل، نحو قولها: - أو بما ُأوِّ
هالِكًا ــًة  ــْوَب َت اهللُ  ُيــــْبِعَدْنَك  ــا  أخا الَحْرِب إْذ داَرْت عليه الدوائُر)))َف

]إبراهيم:  0)[.  )((
]يوسف:  6)[.  )((

]يوسف:  9[.  )3(
واإلرشاد  الثقافة  وزارة  وصاحبه،  العطية  خليل  بتحقيق  المجموع  ديواهنا  يف  األخيلية  لليلى  البيت   )4(

العراقية : 65، وانظر: شرح شواهد المغني للسيوطي، عناية أحمد كوجان : )/594 .
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لتأوله بـ)صاحب(.

أو بما فيه رائحة ما يشبه الفعل، نحو: فالٌن أَسٌد عند اللقاِء. -

ومثاُل وقوعه صفًة نحو: مررُت بطائٍر فوق غصٍن.

وحااًل نحو: رأيُت الِهالَل بين السحاِب.

ومحتمًا لهما: ُيعجبني الثمُر فوق األغصان، ورأيت ثمرًة يانعًة فوق غصن.

ومثال وقوعه صلًة: ﴿ہ ہ ہ ھ ﴾))).

وخبرًا: ﴿چ چ ڇ ﴾)))، يف قراءة السبعة بنصب ﴿ چ ﴾.

ومثاُل َرْفِعه الفاعَل، نحو: زيٌد عنده ماٌل، ويجوز تقديرهما مبتًدأ وخربًا.

***

]األنبياء:  9)[.  )((

]األنفال:  )4[.  )((



25

الزوائد على قطر الندى

الباب الثالث

L    ،يف بيان مهمات ينبغي أن يعتين بها املُعِرب  J
وفيه ثالُث مسائَل:

L   املسألة األوىل  J

يف بيان أول ما َيـْحَتِز منه املبتِدُئ يف صناعة اإلعراب، وهي ثالثة أمور:

أولها: أْن َيلتبَِس عليه األصلُي بالزائد، مثاله أن يسمع أنَّ )أْل( من عالمات 	 
االسم فيسبق إلى وهمه أنَّ )أْلَفْيُت( و )أْلَهـــيـْــُت( اسمان.

 	. أو يلتبس عليه فيقول يف نحو: مررُت بقاٍض: إنَّ الكسرة عالمُة الجرِّ

ها، كأن 	  ثانيها: أن يجرَي لساُنه إلى عبارٍة اعتادها فيستعملها يف غير محلِّ
يقول يف )كنُت( و )كانوا( الناقصتين: فعٌل وفاعل، لما ألَِف من قول ذلك 

يف نحو: فعلُت وفعلوا.

ثالثها: أن ُيْعِرَب شيئًا طالبًا لشيء وُيْهِمَل النظَر يف ذلك المطلوِب، َفُيعاب 	 
أو  الناشئ يف صناعة اإلعراب أن يذكر فعالً وال يبحث عن فاعله،  على 
ص عن خربه، أو ظرفًا، أو مجروًرا وال ُيـــنَــبِّه على ُمَتَعلَّقه،  مبتًدأ وال َيَتَفحَّ

أو جملًة وال يذكر أَلـها محلٌّ أم ال، أو موصواًل وال ُيـــَبيِّن صلَته وعائَده.

***
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L   املسألة الثانية  J

َرة ُمْسَتْوفاٍة موَجزة. رَّ يف اإلشارة إىل عباراٍت حُمَ

الـُمراد،  للمعنى  وأجمَعها  أوجَزها  العباَرات  من  الـُمعرب  يَتَخيَّر  َأن  ينبغي 
فيقول يف نحو: )ُضِرَب( من )ُضِرَب زيٌد(: إنه فعل ماٍض لم ُيَسمَّ فاعُله، وال يقوَل: 

َمْبنِــيٌّ لما لم ُيَسمَّ فاعُله، لما فيه من التطويل والخفاء. 

وأن يقول يف نحو: )زيٌد(: نائٌب عن الفاعل، وال يقوَل: مفعول لما لم ُيَسمَّ 
فاعُله، لخفائه، وطوله، وِصْدقِه على نحو: )درهمًا( من: )ُأعطي زيٌد درهمًا(.

وأن يقوَل يف )َقْد(: حرٌف لتقليل زمن الماضي، وَحَدِث المضارع، ولتحقيق 
حَدَثْيهما.

ويف )َلْن(: حرُف نصٍب، ونفٍي، واستقباٍل.

ويف )َلـْم(: حرُف جزٍم لنفي المضارع، وَقْلبِه ماضيًا.

ا(: المفتوحة المشددة: حرُف شرٍط، وتفصيٍل، وتوكيٍد. ويف )أمَّ

ويف )أْن(: حرٌف مصدري ينصب المضارَع.

ويف الفاء التي بعد فعل الشرط: رابطٌة )لجواب( الشرط وال يقول: جواُب 
الشرط كما يقولون، ألن الجواَب الجملُة بأْسِرها، ال الفاء وحَدها.

بالمضاف،  أو  باإلضافة،  زيٍد(: مخفوٌض  أمام  ويف نحو: )زيٍد( من )جلسُت 
وال تقل: مخفوٌض بالظرف، ألن الـُمقتِضي للخفض هو اإلضافة، أو المضاف من 
حيُث هو مضاٌف، ال المضاف من حيُث هو ظرٌف، بدليل: غالُم زيٍد، وإكراُم عمٍرو.



27

الزوائد على قطر الندى

ويف الفاء يف نحو: ﴿ژ ژ ڑ ﴾))): فاء السببية، وال تقل: فاء العطف، 
ألنه ال يجوز، أو ال َيْحُسَن عطُف الطَّلب على الخرب، وال العكس.

وأن يقول يف الواو العاطفة: حرُف عطٍف لـُمطلق الجمع.

ويف )حتى(: حرُف عطٍف للجمع والغاية.

(: حرُف عطٍف للرتتيب والمهلة. ويف )ُثمَّ

ويف )الفاء(: حرُف عطٍف للرتتيب والتعقيب.

وناصٌب  ومجزوم،  وجازٌم  ومعطوف،  عاطٌف  قال:  فيهنَّ  اختصر  وإذا 
ومنصوب، كما يقول: جارٌّ ومجرور. 

( المكسورة: حرُف توكيٍد ينصب االسم ويرفع الخرب. وأن يقول يف )إنَّ

( المفتوحة فيقول: حرف توكيد مصدري ينصب االسم ويرفع  ويزيَد يف )أنَّ
الخرب.

أن  على  الذي(  )قام  أو  ذا(،  )قام  نحو:  من  االسم  إعراب  يف  يقتصر  وأال 
يقول: اسم إشارة، أو اسم موصول؛ فإن ذلك ال يقتضي إعرابًا، والصواُب أن 

يقال: فاعٌل، وهو اسم إشارة، أو: وهو اسم موصول.

ومما ال َيــنَْبني عليه إعراٌب أن يقال: يف )غالم(، من نحو: )غالُم زيٍد( مضاٌف، 
للفاعل ونحوه، وإنما إعرابه بحسب ما  له إعراب مستقر كما  المضاف ليس  فإن 
يدخل عليه، فالصواب أن يقال: فاعل أو مفعول، ونحو ذلك، بخالف المضاف 

رًا، وهو الجر، فإذا قيل: مضاف إليه ُعلَِم أنه مجرور. إليه، فإن له إعرابًا مستقِّ

]الكوثر:  )[.  )((
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وينبغي أن ََيـــَتَجنََّب المعِرُب أن يقول يف حرف يف كتاب اهلل تعالى: إنه زائد، 
ٌه  ألنه يسبق إلى األذهان أنَّ الزائد هو الذي ال معنى له، وكالم اهلل - سبحانه - ُمنَزَّ

عن ذلك، وقد وقع هذا الوهم لبعض المفسرين.

ون الزائد صلًة. وكثير من المتقدمين يسمُّ

دًا.  وبعضهم يسميه مؤكِّ

وبعضهم يسميه َلْغوًا، لكنَّ اجتناب هذه العبارة يف التنزيل واجب.

***
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L   املسألة الثالثة  J

يف بيان اجلهات اليت َيْدُخل االعتاُض على املعِرب من جهتها، فمنها:

ُل األقداُم بسبب 	  َتزِّ المعنى، وكثيرًا ما  مراعاة ظاهر الصناعة دون مراعاة 
بًا،  ذلك،  فأول واجٍب على الـُمعِرب أن يفهم معنى ما ُيعربه ُمفرًدا وُمركَّ
َور على القول بأهنا من المتشابه الذي  ولهذا ال يجوز إعراُب فواتح السُّ

استأثر اهلل بعلمه. 
ومن أمثلة ما ُبني فيه على ظاهر اللفظ ولم ُينظر فيه إلى ُموَجب المعنى 
ُق ﴿ ڦ ﴾  قوُله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾)))، فإنَّ المتباِدَر َتَعلُّ
بــ﴿ڦ ﴾ وهو فاسٌد يف المعنى، والصواب تعلقه بـ﴿ ڦ ﴾ لما فيه 

من معنى الوالية، أي: خفت واليَتهم من بعدي وُسوَء خالفتهم.

قوُله 	  الصناعة، فمن ذلك  ومنها مراعاة معنى صحيح دون مراعاة صحة 
م،  ﴾))) يف قول َمْن قال: إنَّ )ثمودًا())) مفعول ُمَقدَّ ﴿ڦ ڦ ڄ  تعالى: 
وهذا ممتنع، ألن )ما( النافية لها الصدارة، فال يعمل ما بعدها فيما قبلها، 
)ڤ ڤ ڤ ڦ()))، أو  ﴾ يف قوله:  ﴿ڤ  وإنما هو معطوف على 

هو بتقدير: وأهلك ثموًدا.

]مريم:  5[.  )((
]النجم:  )5[.  )((

بالصرف على إرادة الحي، وقراءة الجمهور منعها من الصرف، انظر: النشر يف القراءات العشر البن   )3(
الجزري، تحقيق د. خالد أبو الجود : 03/4) .

]النجم:  50[.  )4(
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ج على ما لم يثبت يف العربية، وذلك إنما يقع عن جهل أو غفلة، 	  ومنها أن ُيخرِّ
فمن ذلك قول بعضهم: إنَّ الكاف يف قوله تعالى: ﴿ڑ ک ک ک ک 

گ ﴾))) حرُف َقَسم، وإن المعنى: األنفال هلل والرسول والذي أخرجك.

العرب 	  فإن  األبواب،  بحسب  المختلفة  الشروط  مراعاة  عدم  ومنها 
يشرتطون يف باب شيئًا، ويشرتطون يف آخَر نقيَض ذلك الشيِء على ما 
اقتضْته حكمة لغتهم وصحيُح َأْقيَِستِهم، فإذا لم يتأمل الُمعِرب اختلطت 
األلفاظ  بعض  يف  اإلهبام  اشرتاط  ذلك  فمن  والشرائُط،  األبواُب  عليه 

﴿ۓ  تعالى:  فيه قوُل من قال يف قوله  الوهم  المكان، ومن  كظرف 
حذف  على  أنه  والصواُب  مكاٍن،  ظرُف   ﴾ ﴿ڭ  إنَّ   (((﴾ ڭ 

عًا، أي:)يف( أو )إلى( الصراط. الجارِّ توسُّ

ومنها أال يتأمل عند ورود الُمشتبهات، فمن الوهم يف ذلك: زيٌد أحصى ِذْهنًا، 	 
َل على أن )أحصى( اسم تفضيل والمنصوب  وعمٌرو أحصى مااًل، فإنَّ األوَّ
تمييز، مثل: أحسُن وجهًا، والثاين على أنَّ )أحصى( فعٌل ماٍض والمنصوُب 

مفعوٌل مثل: ﴿ يث حج مج جح ﴾))). ومن الوهم قول بعضهم يف: ﴿ھ 
ھ ے ے ﴾))) إنه من األول، فإن األمد ليس ُمحِصيًا بل ُمحَصى.

وهذا آخر الزوائد، نفع اهلل هبا كاتبها وقارَئها، وآخر دعوانا أِن الحمُد هلل رب 
العالمين.

]األنفال:  5[.  )((
]يس:  66[.  )((

]الجن:  8)[.  )3(
]الكهف:  ))[.  )4(



31

الزوائد على قطر الندى

L   الفهرس  J
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