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 آلػػػػػ  وعمػػػػػ  المرسػػػػػم ف  ّسػػػػػ   عمػػػػػ  والسػػػػػ ـ والصػػػػػ ة العػػػػػ،لم ف  رب هلل الحمػػػػػ 

 أجمع ف وصحب 
 :بعد أما

 سػػػطر  الػػػ ي المخطػػػوط المغػػػوي التػػػراث مػػػف اله،ئػػػؿ الكػػػـ أحػػػ  عمػػػ   خفػػػ  فػػػ 
 عنػ  ل ػنفض ؛ الخمػؼ مػف وفػ،  نظػرة  نظػر مػ،ااؿ  والػ ي السػمؼ مف األف،ضؿ عمم،ؤن،
 .ال رر بنف،ئس عرب ةال المكتبة و رف  الامف غب،ر

 ب ػػر بػػف لمحمػػ  الج  ػػ ة  العوامػػؿ) بػػػ الموسػػومة ال راسػػة موضػػوع الرسػػ،لة وتعػػ 
 .عنه، الغب،ر نفض ارتأ ت التي النف،ئس ه   إح ى( هػ181ت البركوي عمي

 قسػـ: األوؿ: قسػم ف عمػ  نقّسػمه، أف المخطوطػة فػي العمؿ طب عة اقتضت وق 
 .التحق ؽ قسـ: واآلخر ال راسة 

 :مبحثين عمى وىو الدراسة، قسم:أوال
 .العمم ة وآث،ر  ح ،ت   البركوي:األول

 ووف،تػ   وت م تػ  وشػ وخ  ونشػأت  ووال تػ  ولقبػ  وكن تػ  اسػم  عػف الحػ  ث تضػمف وقػ 

 .المؤلفة الكتب مف العمم ة آث،ر  أبرا عف الح  ث عف فض 
 .  وصفه، و   ف ه،  ومنهج   وأهم ته، نسبته،: الج   ة العوامؿ:واآلخر

 ختمػػت ثػػـ   ف هػػ، البركػػوي  ومػػنه  وأهم تهػػ، المخطوطػػة نسػػبة عػػف الحػػ  ث تضػػمف وقػػ 
العمؿ تـ التي المخطوطة نسخ بوصؼ المبحث  . عم ه، ّّ

( الج  ػػ ة العوامػػؿ) المخطوطػػة ف ػػ  حققػػت فقػػ   ( التحقياا ) اآلخاار القساام أمااا
 . ف   وفقت ق  أكوف أف أرجو  ق،ً تحق
 .إل ه، توصمت التي النت،ئ  أهـ ف ه، أثبت بخ،تمة العمؿ ه ا ختمت وق 
 والتػراجـ النحػو  كتػب أمهّػ،ت بػ ف مػ، متنوعػة مصػ، ر عمػ  هػ ا عممي في االعتم،  وتـّ 

 . والمتأخرة الق  مة

د على والسالم والصالة العالمين رب   هلل الحمد أن دعوانا وآخر  وعلى المرسلين سي 
 .أجمعين وصحبه آله
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 األول القسم
 الدراسة

  قسم الدراسة عمى مبحثين :وتن
 األولالمبحث 

 البركوي حياتو ،وآثاره العممية ، ويقع في مطمبين:
 األول:حياتو
هو محم  بف ب ػر عمػي بػف إسػكن ر الرومػي الحنفػي الفق ػ  اسمو وكنيتو ولقبو:*

)ب ركمي واشتهربػػ  ح ي ال  ف وتقي ال  ف ومحم أفنػ يالصوفي الممقب بػ) ا ف ال  ف  وم
  (ٔ) أوبركوي(واالخ رهو األكثر شهرة.أوبركمي 

هػػػ( فػػي قصػػبة ٜٕٜهػػػ( وق ؿ)ٕٜٙولػػ  البركػػوي سػػنة)*والدتااو ونتااوتو ووفاتااو:
فهػػو تركػػي األصػػؿ والمنشػػأ  وقػػ  نشػػأ البركػػوي فػػي  (ٕ))بػػ،لي كسرى(أو)ب،ل كسػػر(في ترك ػػ،

طمػػػب العمػػػـو والمعػػػ،رؼ  وعكػػػؼ عمػػػ  تحصػػػ ؿ العمػػػـ حتػػػ  أصػػػب  ع،لمػػػ، مػػػف عممػػػ،  
 وصرفً، فضػػػً  عػػػف إتق،نػػػ  لمعمػػػـو الشػػػرع ة بػػػ،خت ؼ موضػػػوع،ته، وهػػػو مػػػ، العرب ػػػة نحواً 

  ب،ف مف آث،ر  العمم ة التي تركه، .
وقػػ   كػػر مػػف تػػرجـ لػػ  أنػػ  قػػ  حصػػؿ ب نػػ  وبػػ ف المػػول  )عطػػ، اهلل( قربػػة ومحبػػة 

 وفػوض ت ر سػه، إل  ؛ولػ لؾ نسػب إل ه، فكػ،ف (ٖ)فبن  لػ  األخ ػر م رسػة بقصػبة )بركػي(
وفػي آخػر   و عظ أخرى  فقص   الن،س مف كؿ مك،ف وانتفعػوا ب رسػ  ووعظػ ُ  رس ت،رة 

وكّممػػ  فػػي قمػػم الظمػػـ  عمػػر   هػػب إلػػ  قسػػطنط ن ة  و خػػؿ مجمػػس الػػوا ر محمػػ  ب،شػػ،  
 .(ٕ)هػ( وهو ُمِكٌب عم  الاه  والعب، ةٜٔٛو فم المظ،لـ عف الن،س توفي سنة )

                                                      

 وفهػػػػػػرس ٖٛٓ/ٔ واكتفػػػػػػ،  القنػػػػػػوعٔٙ/ٙعػػػػػػ ـ  واألٕٙٗٔ/ٕ وكشػػػػػػؼ الظنػػػػػػوف ٕٕ٘/ٙ نظر:ه  ػػػػػػة العػػػػػػ،رف ف (1)
 .ٖٚٓٔ/ٕالفه،رس

 .ٕٖٛ/ٔ نظر:رحمة ابف بطوطة (2)
 .ٕٖٛ/ٔ نظر:المص ر نفس    عظ مة قر ة  انه، سوى البم اف كتب ت كر لـ (3)

 وفهػػػػػرس ٖٛٓ/ٔ واكتفػػػػػ،  القنػػػػػوعٔٙ/ٙ واألعػػػػػ ـ ٕٙٗٔ/ٕ وكشػػػػػؼ الظنػػػػػوف ٕٕ٘/ٙ نظػػػػػر: ه  ػػػػػة العػػػػػ،رف ف (ٕ)
 .ٖٚٓٔ/ٕالفه،رس
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 (ٔ)ش، خ  كرهـ مػف تػرجـ لػ :لق  تتمم  البركوي عم     ع ة م*تيوخو وتالمذتو
 وهـ :

 عب اهلل القرم،ني الب رامي. -ٔ
 مح ي ال  ف المشتهر بػ)أخي اا  (. -ٕ
 المول  عب  الرحمف -ٖ

ولػػـ ُ صػػّرح مػػف تػػرجـ لػػ  إاّلبتمم ػػ  واحػػ  هػػو )الشػػر ؼ الػػواوالتي( الػػ ي أخػػ  عنػػ  
 كت،ب )الطر قة المحم  ة(.

 الثاني:آثاره العممية
 جمعً، كب رًا مف المؤلف،ت عم  اخت ؼ موضوع،ته، وتنوعق  أّلؼ ه ا الع،لـ 

 عمومه،  كره، مف ترجـ ل   وهي :
 .(ٕ)آ اب البركوي -ٔ
 .(ٖ)األربع ف في الح  ث -ٕ
 والمكتبػػػػة الحرب ػػػػة السػػػػمط،ن ة ٜٕٚٔإظهػػػػ،ر األسػػػػرار فػػػػي النحػػػػو طبػػػػم فػػػػي بػػػػوالؽ  -ٖ

 .(ٗ)هػٕٓٛٔسنة
 .(٘)امتح،ف األ ك ،  -ٗ
 
ي شػػػػرح المقصػػػػو  فػػػػي عمػػػػـ الصػػػػرؼ  طبػػػػم فػػػػي األسػػػػت،نة سػػػػنة إمعػػػ،ف األنظػػػػ،ر فػػػػ -٘

ٕٜٖٔ(ٙ). 
  (ٚ)إنق،  اله،لك ف -ٙ

                                                      

  نظر: المص، ر انفسه،. (ٔ)

 .ٕٕ٘/ٙ نظر:ه  ة الع،رف ف  (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٙ نظر:المص ر نفس   (ٖ)
 اٖٛٓ/ٔ واكتف،  القنوع ٕٕ٘/ٙ وه  ة الع،رف فٚٔٔ/ٔ نظر:كشؼ الظنوف (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٙ وه  ة الع،رف فٙٗ٘ٔ/ٕ نظر:كشؼ الظنوف (٘)

 .ٜٕٛ/ٔ وأسم،  الكتبٙٓٛٔ/ٕ نظر:كشؼ الظنوف (ٙ)
 .ٕٕ٘/ٙ وه  ة الع،رف ف ٖٛٔ/ٔظنوف نظر:كشؼ ال (ٚ)
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فه،ـ الق،صر ف -ٚ  .(ٔ)إ ق،ظ الن،ئم ف وا 
 .(ٕ)تحفة المسترش  ف في ب ،ف م اهب المسمم ف -ٛ
 .(ٖ)تفس ر سورة البقرة -ٜ

 .(ٗ)ج   القموب -ٓٔ
 .(٘) امغة المبت ع ف وك،شفة بط ف الممح  ف -ٔٔ
   (ٙ)هػٕٕ٘ٔال ر ال ت ـ في التجو    طبم في القسطنط ن ة سنة  -ٕٔ
 .(ٚ)  خر المتأهم ف في تعر ؼ األطه،ر وال م، -ٖٔ
 .(ٛ)راحة الص،لح ف -ٗٔ
 . (ٜ)رس،لة البركمي )ب،لترك ة( في اعتق،  أهؿ السنة والعب، ات واألخ ؽ -٘ٔ
 .(ٓٔ)رس،لة في حرمة التغني ووجوب استم،ع الخطبة -ٙٔ
 . (ٔٔ)وض،ت الجن،تر  -ٚٔ

                                                      

  نظر:المص راف أ نفسهم،. (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٙ نظر:ه  ة الع،رف ف (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٙ نظر:المص ر نفس  (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٙوه  ة الع،رف فٕٜ٘/ٔ نظر:كشؼ الظنوف (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٙوه  ة الع،رف فٕٗٗ/ٖ نظر:إ ض،ح المكنوف (٘)
 .ٖٕٔ/ٔتف،  القنوعواكٕٕ٘/ٙ وه  ة الع،رف فٖٚٚ/ٔ نظر:كشؼ الظنوف (ٙ)
   .ٕٕ٘/ٙوه  ة الع،رف ف  ٕٕٛ/ٔ نظر:كشؼ الظنوف (ٚ)
 .ٔٙ/ٙ نظر:االع ـ (ٛ)
 .ٕٕ٘/ٙوه  ة الع،رف فٓ٘ٛ/ٔ نظر كشؼ الظنوف (ٜ)
 .ٕٕ٘/ٙ نظر:ه  ة الع،رف ف (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٙ نظر:المص ر نفس  (ٔٔ)
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 .(ٔ)الس ؼ الص،ـر في ع ـ جواا وقؼ المنقوؿ وال راهـ -ٛٔ
 .(ٕ)شرح مختصر الك،ف ة -ٜٔ
 .(ٖ)شرح وق، ة الروا ة في مس،ئؿ اله ا ة -ٕٓ
 .(ٗ)صح،ح عجم ة )رس،لة ب،لف،رس ة( -ٕٔ
 .(٘)الطر قة المحم  ة -ٕٕ
 .(ٙ)فرائض -ٖٕ
 .(ٚ)كف، ة المبت ى في عمـ الصرؼ -ٕٗ
 .(ٛ)محؾ المتصوف ف -ٕ٘
 .(ٜ)مع ؿ الص ة -ٕٙ
 .(ٓٔ)نوا ر األخب،ر -ٕٚ
   .(ٔٔ)نور األخ ،ر -ٕٛ

 في النحو موضوع البحث . (ٕٔ)فض ً  عف )العوامؿ الج   ة(

                                                      

 .ٕٕ٘/ٙه  ة الع،رف فٚٔٓٔ/ ٕ نظر:كشؼ الظنوف (ٔ)
 .6/61 نظراالع ـ (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٙوه  ة الع،رف فٕٕٕٓ/ٕ نظر:كشؼ الظنوف (ٖ)
 .ٕٕ٘/ ٙوٕٙٗٔ/ٕ نظر:المص راف انفسهم، (ٗ)
 .ٖٚٓٔ/ٕ وفهرس الفه،رسٕٕ٘/ٙوه  ة الع،رف فٔٔٔٔ/ٕ نظركشؼ الظنوف (٘)
 .ٕٕ٘/ٙوٓٓ٘ٔ/ٕ نظر :المص راف ا نفسهم، (ٙ)
 .ٕٕ٘/ٙوٙٗ٘ٔ/ٕ نظر:المص راف ا نفسهم، (ٚ)
 .ٕٕ٘/ ٙ نظر:ه  ة الع،رف ف (ٛ)
 .ٕٕ٘/ٙوه  ة الع،رف فٖٚ٘/ٕ نظر:كشؼ الظنوف (ٜ)
 .ٕٕ٘/ٙ نظره  ة الع،رف ف (ٓٔ)
 .ٕٕ٘/ٙ نظر:المص ر نفس  (ٔٔ)
 .ٔٔٙ/ٔ نظر:معجـ المطبوع،ت (ٕٔ)
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 المبحث الثاني
 ووصفيا العوامل الجديدة :نسبتيا ،وأىميتيا ،ومنيجو فييا،

 و قم في أربعة مط،لب:
مػػف تػػرجـ لمبركػػوي بنسػػبة الكتػػ،ب إل ػػ  فػػ كر  تػػ،رة :قػػ  صػػّرح نساابة المخطوطااة - األول

 وأ ضػػً،  كػػر بهػػ   الصػػ غة عنػػ   (ٔ)بػػػ)متف العوامػػؿ( وأخرى بػػػ)عوامؿ فػػي النحػػو(
 مف تص ى لشرح  مف  لؾ:

 .(ٕ)هػ(ٕٚٓٔشرح العوامؿ لمبركوي :أبو بكر بف  عقوب الع،رفي )ت -ٔ
 .(ٖ)(ٜٕٓٔالتحفة المرض ة في نظـ العوامؿ البركو ة:محم  الصف ي )ت -ٕ

 .(ٗ)هػ(ٕٖٔٔالتحفة النحو ة عم  العوامؿ البركو ة:محم  بف عمي المرعشي)ت -ٖ

وقػػػ  ُعػػػرؼ أ ضػػػ، عنػػػ  شػػػ،رح   بػػػػ)العوامؿ الج  ػػػ ة ( تم  ػػػاًا ب نػػػ  وبػػػ ف عوامػػػؿ 
 إ  اا  البركػػوي فػػي عواممػػ  عمػػ   -وهػػو مػػ، اعتم تػػ  فػػي العنػػواف-هػػػ(ٔٚٗالجرجػػ،ني)ت

 (وممف  كر  :الجرج،ني ب،بي :المعموؿ والعمؿ)اإلعراب
 .(٘)هػ(ٛٙٔٔتعم ؽ الفواضؿ في إعراب العوامؿ الج   ة:ا ني اا  )ت-ٔ
 .(ٙ)هػ(ٖ٘ٓٔإعراب العوامؿ الج   :عب  الفت،ح بف عب الق، ر ال مشقي)ت-ٕ
 .(ٚ)هػ(ٕٖ٘ٔخر  ة العوامؿ الج   ة:عب  الفت،ح المحمو ي)ت-ٖ

                                                      

 .ٔٙ/ٙ ـ  واألع ٕٕ٘/ٙ نظر:ه  ة الع،رف ف  (ٔ)

 .ٜٕٔ/ٔ نظر:ه  ة الع،رف ف (ٕ)
 .ٖٜ/ٓٔ نظر:معجـ المؤلف ف (ٖ)
 .ٖٙ/ٔٔنفس  نظر:المص ر  (ٗ)
 .ٖٔٔ/ٖ ومعجـ المؤلف فٕٖٕ/ٕ نظر:االع ـ (٘)
 .ٜٕٔ/ٔ نظر:ه  ة الع،رف ف (ٙ)
 .ٜٕٚ/٘ ومعجـ المؤلف فٖٙ/ٗ نظر:االع ـ (ٚ)
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هػػػ والمكتبػػة ٜٕٚٔوقػػ  ُطبػػم العوامػػؿ ضػػمف كتػػ،ب جممػػة النحػػو فػػي بػػوالؽ سػػنة 
هػػػػ( مػػػم الك،ف ػػػة واإلظهػػػ،ر  ومػػػم المجمػػػوع الكب ػػػر مػػػف ٕٓٛٔالحرب ػػػة السػػػمط،ن ة سػػػنة )

 .(ٔ)  إاّل أّن  نسب  واهمً، إل  الجرج،ني ٕٙٓٓالمتوف سنة 
 : تبرا أهم ة المخطوطة في جممة أمور  مكف إجم،له، ب،آلتي:أىميتيا -الثاني

ثػـ أعقبػ  بمكمػؿ  يلتعمـ النحو صنف  البػر كػو  الج   ة متنً، نحو ً، أول ،ً  ؿتمثؿ العوام-ٔ
 ل  أكثر سعة في عرض الم، ة النحو ة هو اإلظه،ر.

بعػػػ  عوامػػؿ الجرجػػ،ني والمصػػػب،ح  - صػػؿ إل نػػ، -ُتعػػ  العوامػػؿ الج  ػػ ة ث،لػػػث كتػػ،ب-ٕ
 لممطراي  عم  عم  مح،ولة حصر العوامؿ النحو ة في كت،ب.

ببػػ،بي المعمػػوؿ واإلعػػراب ممػػ، جعمػػ   تم ػػا العوامػػؿ الج  ػػ ة عػػف عوامػػؿ الجرجػػ،ني -ٖ
 أكثر ف،ئ ًة مف عوامؿ الجرج،ني.

وأخ ػػرا فمعػػؿ كثػػرة مػػ، وقػػم عم ػػ  مػػف الشػػروح واإلعػػراب بعػػ  تأل فػػ   ل ػػؿ عمػػ  ح،جػػة  -ٗ
 الن،س إل   واشتغ،لهـ ب .

عمػ  مػف  تصػ ى لوضػم مؤلػؼ أو شػرح كتػ،ب أف  ضػم لنفسػ  منيجو فييا: -الثالث 
  كر  فػي مق مػة كت،بػ  وهػو أمػر  رج عم ػ  قػ ام  عمم،ئنػ،  منهجً، مح  ًا  س ر عم  

 ومهنـ البركوي في عوامم  إ   تجم  منهج  ب،آلتي:
بػػ أ كت،بػػ  بمق مػػة  ػػتكمـ ف هػػ، عمػػ  ضػػرورة معرفػػة ط،لػػب عمػػـ  اإلعػػراب مػػف معرفػػة  -ٔ

جممػػة أمػػور إ   قػػوؿ : )) البػػ  لكػػؿ ط،لػػب معرفتػػ  اإلعػػراب مػػف معرفػػة مئػػة شػػي  
  ع،م   وث ثػوف منهػ، ُ سػّم  معمػواًل   وعشػرة منهػ، ُتسػّم  عمػً   ستوف منه، ُ سمّ 

عرابً،((  وتع  مف المتف. وا 
ثػػػـ فّصػػػؿ القػػػوؿ فػػػي  لػػػؾ ُمقسػػػمً، إ ،هػػػ، عمػػػ  أبػػػواب ث ثػػػة:الب،ب األوؿ :فػػػي   

 الع،مؿ  الب،ب الث،ني:في المعموؿ الب،ب الث،لث:في اإلعراب.
 ثـ ُ فّصؿ القوؿ في كؿ ب،ب.        

  أسػػػموبً، تعم م ػػػً،  تمثػػػؿ بتقسػػػ م،ت  الفرع ػػػة لكػػػؿ موضػػػوع ممػػػ،  جعمػػػ  أسػػػرع اعتمػػػ،  -ٕ
رسػػوًخ، فػػػي  هػػف الت م ػػػ   إ  نجػػ   مػػػث   قسػػـ البػػػ،ب األوؿ عمػػ  ضػػػرب ف  وهػػػ اف 

                                                      

 .ٖٙٔ/ٔ والمجموع الكب ر مف المتوفٜٖٓ/ٔ نظر:اكتف،  القنوع (ٔ)
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الضػػرب،ف  نقسػػم،ف عمػػ  قسػػم ف وكػػؿٌ  منهمػػ، مقسػػـ عمػػ  أنػػواع  ثػػـ  فصػػؿ الكػػ ـ 
ل صػػؿ إلػػ  نه، ػػة الموضػػوع عمػػ  هػػ   األنػػواع التػػي بػػ وره، تنقسػػـ عمػػ  عػػ ة أقسػػ،ـ 

وهك ا  فعؿ في الب،ب الث،ني  فمثً   قوؿ في الب،ب األوؿ في الع،مؿ :)) وهػو عمػ  
ضػػػرب ف:لفظي ومعنػػػوي  فػػػ،لمفظي عمػػػ  قسػػػم ف :سػػػم،عي وق ،سي ف،لسػػػم،عي تسػػػعة 
وأربعػوف وأنواعػ  خمسػة  النػوع األوؿ :حػروؼ تجػر اسػم، واحػ ا فقػط تسػم  حػروؼ 

 وتع  مف المتفالي عشروف األوؿ :الب، ...((الجر وحروؼ اإلض،فة  وه

 ثػػـ  فصػػؿ القػػوؿ إلػػ  نه، ػػة البػػ،ب  وهكػػ ا فعػػؿ فػػي البػػ،ب الثػػ،ني فػػي المعمػػوؿ  
 أمػػػػػ، فػػػػػي البػػػػػ،ب الث،لػػػػػث ف قسػػػػػـ أنػػػػػواع اإلعػػػػػراب بقولػػػػػ )) وهػػػػػو إمػػػػػ، حركػػػػػة أوحػػػػػرؼ أو

 ((وتع  مف المتف ثـ  قسـ كً  منه، إل  تقس م،ت  الفرع ة.ح ؼ
ا  والتػػرق ـ فػػي  أثنػػ،   تقسػػ م،ت  لمػػ، ة الكتػػ،ب مػػف مثػػؿ قولػػ  : )مئػػة ُ كثػػر مػػف التعػػ -ٖ

وهػي  وأنواع  خمسػة  وث ثوف وعشرة ف،لسم،عي تسعة وأربعوف  شي  ستوف منه،  
 ف،لجممة عشرة( إل  غ ر  لؾ مم، بّث  البركوي في ثن، ، كت،ب . عشروف 

ولػػ  فػي البػػ،ب األوؿ : لػـ  عتمػ  فػػي كت،بػ  عمػ  لغػػ،ت القب،ئػؿ سػوى مػػرة واحػ ة فػي ق-ٗ
 ))لعؿ في لغة عق ؿ  نحو:لعؿ اهللِ  تع،ل   غفر  نبي((وتع  مف المتف.

 أم، ب،لنسبة إل  منهج  في االستشه،  ف مكف إ ج،ا  ب،آلتي:-٘
اعتمػػػ  فػػػي غ،لػػػب تمث مػػػ  عمػػػ  جمػػػؿ مػػػوجاة مػػػف نسػػػج  مػػػف مثػػػؿ: )تبػػػت مػػػف كػػػؿ  - أ

  نب آمنت ب،هلل( إل  غ ر لؾ.
، ضّمنه، ألف،ظً، شرع ة تعكػس ثق،فػة البركػوي وكأنػ  ُ ر ػ  اغمب جمم  التي اعتم ه - ب

الوعظ حت  في مصنف  النحوي مف أمث،ؿ)العمم،  واألول ،  والص ة والتوبػة والػ نوب 
 األلف،ظ. غ ر  لؾ مف إل  والعبو  ة واإلخ ص وطمب المغفرة(

آ ت ف عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف كػػػوف البركػػػوي ااهػػػ ا وواعظػػػً، إال أّنػػػ  لػػػـ  ستشػػػه  سػػػوى بػػػ -جػػػػ 
چ                   : [ واألخػػرى قولػػ ٔٔ]الشػػورى: چ ٺ  ٿ        ٿچ إحػػ اهم، قولػػ  تعػػ،ل :

[ وتعػػػػ  مػػػػف المتف فضػػػػً  عػػػػف كونػػػػ  لػػػػـ ٖ]اإلخػػػػ ص: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
  ستشه  بح  ث نبوي شر ؼ أو ب ت شعري أو مثؿٍ  عربي . 
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جهػػً، لممبتػػ ئ ف مػػف ولعمػػ  إنمػػ، فعػػؿ  لػػؾ قصػػ ًا لمت سػػ ر والسػػهولة كػػوف كت،بػػ  مو 
 ق،ص ي تعمـ العرب ة  فج، ت شواه   متن،سبةً  مم مستوى إ راكهـ.

اعتمػػػ ت فػػػي تحق قػػػي لعوامػػػؿ البركػػػوي عمػػػ  ثػػػ ث نسػػػخ وصااال المخطوطاااة: -الراباااع 
حصػػمت عم هػػ، مػػف معهػػ   راسػػ،ت الثق،فػػة الشػػرق ة فػػي ج،معػػة طوك ػػو فػػي ال ،بػػ،ف  وقػػ  

ة األصػػػػؿ بػػػػػ)أ( ولمنسػػػػخت ف األخػػػػر  ف أعط ػػػػت كػػػػؿ واحػػػػ ة مػػػػنهف رمػػػػاا إ  رمػػػػات لنسػػػػخ
 بػ)ب وجػ( .

وعم  الرغـ مف أفّ  النسخة التي اعتم ته، أص ً  التحتوي عم  تػأر خ كمػ، فػي 
النسػػخة )جػػػ( إال أف سػػبب اعتمػػ، ي لهػػ،  عػػو  لكونهػػ، ك،ممػػة بخػػ ؼ النسػػخة )جػػػ( فهػػي 

ف المؤلػػؼ ن،قصػػة  أمػػ، النسػػخة )ب( فمػػم اكتم،لهػػ، إال أف خطهػػ،  شػػعر ببعػػ  عهػػ ه، عػػ
مػػػػف اجػػػػؿ  لػػػػؾ قمػػػػت بمع،رضػػػػة نسػػػػخة األصػػػػؿ ب،لنسػػػػخت ف  بخػػػػ ؼ نسػػػػخة األصػػػػؿ .

 األخر  ف.
( ٕ٘ٓٔتوجػػ  النسػػخة )أ( فػػي معهػػ   راسػػ،ت الثق،فػػة الشػػرق ة ضػػمف مجموعػػة رقػػـ)

و ضػػػـ السػػػطر  (سػػػطرًا  ٖٔ -ٓٔوتتكػػػوف مػػػف سػػػت ورق،ت تضػػػـ الصػػػفحة الواحػػػ ة مػػػف)
وهػػي أف  كتػػب -ؿ ظهػػر الورقػػة )تعق بػػة (وقػػ  ُكتػػب فػػي أسػػف كممػػة  (ٖٔ-ٓٔالواحػػ  مػػف )

وهػػػو أسػػػموب –المؤلػػػؼ الكممػػػة األولػػػ  مػػػف الصػػػفحة ال حقػػػة فػػػي أسػػػفؿ الصػػػفحة السػػػ،بقة
 الترق ـ المعتم  في المؤلف،ت الق  مة حف،ظً، عم  صفح،ت الكت،ب.

والخط ال ي نسخت بػ  هػو النسػخ  وقػ  خمػت النسػخة مػف اسػـ الن،سػخ أو تػأر خ 
 النسخ ومك،ن .

 ت لفظة )ص ة (ب،لرسـ القرآني  وكتبت لفظة)ث ث(ب،أللؼ ت،رة وق  رسم
وب،لمػػ   ومػػف  ونهػػ، تػػ،رة أخرى)ثمثػػة( وكتبت لفظة)المبتػػ أ( بػػ،لهماة المنفػػر ة تػػ،رة  

  تػ،رة أخرى)المبت ا (فضػػ  عػف االضػػطراب بػػ ف النسػخ فػػي تػػ ك ر أوتأن ػث المعػػ و  فتػػرا
 ف  عكس األمر وق  قمت بتصو ب  لؾ  . قوؿ )األوؿ(ثـ  أتي بع   بمفظ)الث،ن ة( أو أ

وقػػػ  ُأ عربػػػت بعػػػض األلفػػػ،ظ بخػػػط صػػػغ ر ُكتػػػب فوقهػػػ، أو تحتهػػػ،  وسػػػورت كػػػؿ 
صػػفحة بخطػػوط حمػػرا  فضػػً  عػػف خطػػوط صػػغ رة وجػػ ت تحػػت بعػػض الكممػػ،ت بمػػوف 

 أحمر أو أسو .
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وقػػ  ُكتػػب فػػي أعمػػ  الصػػفحة األولػػ  مػػف المخطػػوط) هػػ ا كتػػ،ب عوامػػؿ بمكػػوي 
ت النسػػػخة بقولػػػ : )تمػػػت الكتػػػ،ب بعػػػوف اهلل ممػػػؾ الوهػػػ،ب( بشػػػكؿ وختمػػػ محمػػػ  أفنػػػ ي( 

 م،ئؿ.
تحػػػت رقػػػـ   ،أمػػػ، النسػػػخة )ب( فتوجػػػ  فػػػي معهػػػ   راسػػػ،ت الثق،فػػػة الشػػػرق ة أ ضػػػ

( وتتكػػوف مػػف ثمػػ،ني ورق،ت وقػػ  ُكتبػػت بخػػط النسػػخ أ ضػػً،  وتضػػـ كػػؿ صػػفحة ٜٔٔٔ)
 أح  عشر سطرًا ع ا الصفحة األول  فهي متكونة مف تسعة اسطر.

 ُكتبػػػت فػػػي الصػػػفحة األولػػػ  كممػػػة عوامػػػؿ فوؽ)بسػػػـ اهلل الػػػرحمف الػػػرح ـ(  وقػػػ 
 مسورة بخط أحمر  و وج  أ ضً، ختـٌ  ف   نقٌش لبعض الكمم،ت.

أمػػػػػػ، النسخة)جػػػػػػػ( فتوجػػػػػػ  كػػػػػػ لؾ فػػػػػػي معهػػػػػػ   راسػػػػػػ،ت الثق،فػػػػػػة الشػػػػػػرق ة تحػػػػػػت 
( وتتكوف مف خمس ورقػ،ت  وقػ  ُكتبػت بخػط النسػخ إال صػفحة واحػ ة ُكتبػت ٕٓٔٔرقـ)
-ٜ(سطرًا  ضػـ كػؿ سػطر منهػ، مػف )٘ٔ-ٓٔلخط الف،رسػي  وتضػـ كػؿ صػفحة بػ ف)ب،

عراب لبعض الكمم،ت .ٕٔ  (كممة  وه   األسطر تتخممه، تفس رات وا 
 ُكتبػػت عمػػ  الصػػفحة األولػػ  عب،رة)رسػػ،ل  مرسػػؿ الػػ  مرسػػؿ إل ػػ  ؾ ب ػػنف   (  

التػػػي  وهػػػي النسػػػخة الوح ػػػ ة –( ٕٓٔٔوفػػػي الصػػػفحة األخ ػػػرة ُكتبػػػت عبػػػ،رة )تمػػػت سػػػنة
 فضػػ  عػػف بعػػض التعم قػػ،ت مثػػؿ )طمػػب العمػػـ ولػػو بػػ، الصػػ ف( -ضػػمت تػػأر خ النسػػخ

 وغ ره، .
 .  (ٔ)وفي النسخة سقط  ب أ مف )وأم، المجرور ف،ثن،ف(إل  )وص قن، الكتب وآمن،(

                                                      

 (.ب5ال  ب4)مف المخطوط في وهي (1)
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 خاتمة  
 في نياية العمل ىذا يمكن إجمال أىم النتائج باآلتي

 ُ ع  البركوي أح  أبرا عمم،  عصر . -ٔ
ركوي الكث ر مف الكتب والرس،ئؿ في عمـو الشر عة اإلسػ م ة والمغػة العرب ػة أّلؼ الب -ٕ

. 

ع  البركوي ث،لث مف أفر  رس،لة حصر ف ه، العوامػؿ النحو ػة  وأوؿ مػف اا  مػم  -ٖ ُّ ُي
  كر العوامؿ ب،بي المعموؿ واإلعراب.

 
مى وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سّيد المرسمين وع

 آلو وصحبو أجمعين.
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث
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 الثاني القسم
 النص المحق 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الحم  هلل رّب الع،لم ف والص ة والس ـ عم  محم  وآل  أجمع ف   وبع .

اإلعػػػراب مػػػف معرفػػػة م،ئػػػة شػػػي    سػػػتوف منهػػػ،  (ٔ)فػػػأعمـ أّنػػػ  البػػػ  لكػػػؿ ط،لػػػب معرفتػػػ  
عرابػ،ً عَ  (ٗ)معمواًل وعشػرة منهػ، ُ سػّم  (ٖ)ع،مً    وث ثوف منه، ُ سم   (ٕ) سّم   (٘)َمػً  وا 

  فأبّ ف لؾ بأ ف اهلل تع،ل  ه   الث ثة عم  طر ؽ اإل ج،ا في ث ثة أبواب:
 في الع،مؿ.الباب األّول:
 في المعموؿ.الباب الثاني:
 في اإلعراب.الباب الثالث:

 الباب األول في العامل
  فػػػػػػ،لمفظي :عمػػػػػػ  قسػػػػػػم ف :سػػػػػػم،عي (ٙ)وهػػػػػػو عمػػػػػػ  ضػػػػػػرب ف :لفظػػػػػػي ومعنػػػػػػوي

،لسم،عي تسعة وأربعوف   وأنواع  خمسػة: النػوع األوؿ :حػروؼ تجػر اسػمً،  ف (ٚ)وق ،سي
 :(ٛ)واح ًا فقط ُتسّم  حروؼ الجر وحروؼ اإلض،فة   وهي عشروف

   وب  ألبعثّف . (ٜ)/أ [ ب،هلل تع،ل ٔالب،    نحو : آمنت ] األول :
 ِمف  نحو : تُبُت مف كؿ  نب .  والثاني:

                                                      

 في )ب  و ج( معرفة. (ٔ)

 ( تسم  .في )ب و جػ  (ٕ)

 في )ب و جػ ( تسم  . (ٖ)

 في )ب وجػ (تسم . (ٗ)

/أ  ف،لجرجػػػ،ني قػػػ   كػػػر ثم،ن ػػػة وتسػػػع ف عػػػ،م  لفظ ػػػ، وعػػػ،مم ف معنػػػو  ف ولػػػـ  ػػػ كر المعمػػػوؿ ٔ نظػػػر: العوامػػػؿ (٘)
 واإلعراب .

 .ٖٓو إظه،ر األسرار ٓٓٔ-ٚ٘  والمصب،ح في عمـ النحو  ٛٚ/ٔ نظر: أسرار العرب ة  (ٙ)

 .ٜٛ-ٚ٘/أ       والمصب،ح في عمـ النحؤامؿ  نظر: العو  (ٚ)

 والمصػػب،ح ٕٙٗ-ٜٕٕ/ٔ  وأسػػرار العرب ػػة ٖٛٛ-ٜٖٚ/ٔ والمفصػػؿ ٓٗٗ-ٛٓٗ/ٔ نظر:أألصػػوؿ فػػي النحػػو  (ٛ)
 .ٖٕٚ-ٕٚٓ/ٕ  وشرح االشموني ٜٕٗ/ٔوشرح قطر الن ى ٘ٚ-ٜٙ

 في )ب  وجػ ( ب،هلل فقط. (ٜ)
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 هلل.إل  نحو: تُبُت إل  ا والثالث:
 عف  نحو: كففت عف الحراـ.والرابع:

  نحو: َ جُب التوبة عم  كؿ م نب. (ٔ)عم  والخامس:
 ال ـ نحو:أَن، ُعَب ٌ  هلل تع،ل . والسادس:
 في  نحو:الُمط م في الجّنة .:(ٕ)والسابع

 .(ٖ)چ ٺ  ٿ        ٿچ  تع،ل :  الك،ؼ  نحو قولوالثامن :

 والتاسع
 (ٙ)[حت  الموت. (٘)تع،ل حّت  نحو: أعب  اهلل]  :(ٗ)
 ُرّب  نحو: ُرّب ت،ٍؿ  معن  القرآف .:(7)والعاتر

 واو القسـ  نحو: واهلل الأفعؿ الكب،ئر.والحادي عتر :
 ت،  القسـ نحو:ت،هلل ألفعمّف الفرائض.والثاني عتر :
  نحو:همؾ الن،س ح،ش، الع،لـ .(ٜ)ح،ش،:(ٛ)والثالث عتر
 م   ـو البموغ .(ٓٔ) نب فعمت م  نحو :تُبُت مف كؿ والرابع عتر :

                                                      

 في  جػ )ع  ( . (ٔ)

 ن،  مف )ب وجػ(.في)أ(والس،بعة وم، اثبت (ٕ)
 .ٔٔالشورى  (ٖ)
 في)أ(والت،سعة وم، اثبتن،  مف )ب وجػ(. (ٗ)
 ا ، ة مف )ب  وجػ ( . (٘)

 تكوف حت  ج،رة إ ا ك،نت بمعن  إل  وله، وجه،ف آخراف:اح هم، كونه، ع،طفة بمعن  الواو نحو  (ٙ)

(  ضػػػػ،رب ا ػػػػ  حتػػػػ  ـوالقػػػػ ضػػػػرب) نحػػػػو(  أمػػػػ،)  كػػػػػ ابتػػػػ ا  حػػػػرؼ كونهػػػػ،:واآلخػػػػر ا ػػػػ   حتػػػػ  القػػػػـو جػػػػ، ني
 .241-1/240 العرب ة وأسرار  1/380 والمفصؿ  1/242: النحو في األصوؿ: نظر

 في) أ(والع،شرة(وم، اثبتن،  مف)ب(. (ٚ)
 في)أ(والث،لثة عشرة وم، اثبتن،  مف )ب(. (ٛ)
، النصػب فعمػ  ح،ش، وخ  وع ا  نصب،ف م،بع هم، و جرانػ   فػ،لجر عمػ  أّنهمػ، حرفػ،ف مختصػ،ف ب،ألسػم،   وأمػ (ٜ)

 نظر:الممػم  أّنهم، فع ف م،ض ،ف وه   الحروؼ مم )لعؿ   ولوال ( بمنالػة الحػروؼ الاائػ ة فػ  تتعمػؽ بشػي  .
-ٜٖٚ/ٔ  وعمؿ النحػو ٕٕ٘-ٕٕٕٗ وشرح ابف الن،ظـ ٜٗ-ٚٗ/ٛ وشرح المفصؿ ٖٚٛ/ٔ والمفصؿ ٜٙ/ٔ

 وتعم ػػؽ الفواضػػؿ ٘ٔٔ/ٖ م وهمػػم الهػػوا مػػ ٘ٙٔ-ٙٔ/ٕ وشػػرح االشػػموني ٕٛٗ/ٔ وشػػرح قطػػر النػػ ى ٜٜٖ
 /ب.ٕٖ/أ ٖٔ/ب ٖٓ

 في األصؿ )فعؿ تو  ( والصواب م، أثبتن،  مف )ب   وجػ ( . (ٓٔ)
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   نحو ُ جبُ الص ة من   ـو البموغ .(ٕ)من :(ٔ)والخامس عتر
 خ  نحو :همؾ الع،لموف خ  الع،مؿ بعمم  .والسادس عتر :

 ع ا  نحو :همؾ الع،لموف ع ا المخمص ف .:(ٖ)والسابع عتر
  ،رحمة اهلل  لهمؾ الن،س .(٘)/ب[ لوالؾٔلوال نحو]:(4)والثامن عتر

 عص َت. (ٚ)كي  نحو :ك م :(6)التاسع عترو 
 عق ؿ نحو:لعؿ اهلِل تع،ل   غفر  نبي .(ٜ)في لغة(ٛ)لعؿوالعترون :

 :(ٓٔ): حروؼ تنصب االسـ وترفم الخبر وهي ثم،ن ة النوع الثاني
 إّف  نحو:إّف اهلل تع،ل  ع،لـ كؿ شي .األول:
 كؿ شي .أّف اهلل تع،ل  ق، ٌرعم   (ٕٔ):أّف  نحو :اعتق ت(ٔٔ)والثاني

                                                      

 في )أ(والخ،مسة عشر وم، اثبتن،  مف )ب(. (ٔ)
م  ومن  إ ا ُجر الام،ف بع هم، فهم، حرف، جر  بمعن  )مػف( مػم الم،ضػي وبمعنػ  )فػي( مػم الح،ضػر  وتم همػ،  (ٕ)

ضػ،فتهم، إلػ  الجمػؿ   وتػر اف اسػم ف مبتػ أ  ػف إ ا كػ،ف بعػ هم، اسػـ الامػ،ف مرفوعػ، األفع،ؿ ف حكـ ب ظرف ته، وا 
 وشػػػػرح ٕٖٛ/ٔ واإلنصػػػػ،ؼ ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔ وأسػػػػرار العرب ػػػػة ٖٙٛ/ٔ والمفصػػػػؿ ٖٔ-ٖٓ/ٖ. نظر:المقتضػػػػب 

 .ٕٕ٘-ٖٕٕ/ٕ م وهمم الهوا مٕٚٙ وشرح ابف الن،ظـ ٘ٗ-ٗٗ/ٛالمفصؿ 

   مف )ب( .في )أ( والس،بعة وم، اثبتن، (ٖ)

 في )أ( والث،منة عشروم، اثبتن،  مف )ب( . (ٗ)

 وشػرح قطػر ٛٛٙ-ٚٛٙ/ٕولوال ال جر به، إال الضم ر في قولهـ : )لوالي   لوالؾ  ولػوال  (  نظػر :اإلنصػ،ؼ  (٘)
 .ٜ٘ٗ/ٕ م وهمم الهوا مٕٔ٘/ ٔقطر الن ى

 في )أ( والت،سعة عشر وم، اثبتن،  مف)ب( . (ٙ)

فكي هن، حرؼ جر  خؿ عم  )مػ،( فحػ فت ألفهػ، وا ػ ت هػ،  السػكت وقفػ،ً  كمػ،  فعػؿ مػم وهي بمعن  )ِلَم  (   (ٚ)
 وشػرح ابػػف النػػ،ظـ ٖٚٛ/ٔ والمفصػػؿ ٙ/ٖسػ،ئر حػػروؼ الجػر ال اخمػػة عمػػ  )مػ،( االسػػتفه،م ة .  نظػر: الكتػػ،ب

 .ٜٖٙ/ٕ م وهمم الهوا مٕٗٓ/ٕ وشرح االشموني ٕٔ٘/ٔ  وشرح قطر الن ى ٜٗ/ٛ وشرح المفصؿ ٕ٘٘

 .ٚ٘ٗ/ٕ م وهمم الهوا مٕٗٓ/ٕ وشرح االشموني ٕٙ٘نظر:شرح ابف الن،ظـ   (ٛ)

 في)جػ(قـو . (ٜ)

 في)ب وجػ( ثم،ف . (ٓٔ)

 في )جػ(الث،ن ة. (ٔٔ)

 في )ب وجػ( اعتق . (ٕٔ)
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 :كأّف نحو:كأّف الحراـ ن،ٌر.(ٔ)والثالث
 :لكّف نحو:م،ف،ا الج،هؿ لكّف الع،لـَ  ف،ئٌا.(ٕ)والرابع

ـَ مراوؽٌ لكؿ أح .(ٖ)والخامس  :ل ت نحو:ل ت العم
 غ،فٌر  نبي. (٘):لعّؿ نحو : لعّؿ اهلل]تع،ل [(ٗ)والسادس

 .(ٚ)المشبهة ب،لفعؿ (ٙ)وه   الستة ُتسّم  الحروؼ
ُمبعػػػػػ ٌة عػػػػػف الجنػػػػػة إاّل  نحو:المعصػػػػػ ة (ٜ):إاّل فػػػػػي االسػػػػػتثن،  المنقطػػػػػم(ٛ)والساااااابع
 َّ  مقربٌة منه،.الط،عَة
  نحو:الف،عَؿ شٍر ف،ئٌا .(ٓٔ)ال لنفي الجنسوالثامن:

:حرفػػػػػػ،ف ترفعػػػػػػ،ف االسػػػػػػـ وتنصػػػػػػب،ف الخبػػػػػػر وهمػػػػػػ، مػػػػػػ، وال المشػػػػػػبهت،ف  النااااااوع الثالااااااث
 هلل تع،ل .  نحو:م، اهلُل متمكنً، بمك،ف والشيٌ  مش،به،ً (ٔٔ)بم س

  (ٕٔ)/أ[ حروؼ تنصب الفعؿ المض،رعٕ]النوع الرابع
                                                      

 في)جػ(الث،لثة. (ٔ)
 في)جػ( الرابعة. (ٕ)
 في)جػ( الخ،مسة. (ٖ)

 في)جػ( الس، سة. (ٗ)
 الا ، ة مف )ب وجػ(. (٘)

 تن،  مف )ب وجػ( وفي )أ( حروؼ.م، أثب (ٙ)

وهمػػػػػػػػػػم ٕٛ-ٓٛ والمصػػػػػػػػػػب،ح ٔٓٗ-ٜٖٛ/ٔ والمفصػػػػػػػػػػؿٔٔٔ-ٚٓٔ/ٗ والمقتضػػػػػػػػػػبٖٔٔ/ٕ نظػػػػػػػػػػر: الكتػػػػػػػػػػ،ب (ٚ)
 .ٕٔ٘-ٗٛٗ/ٔالهوامم

 في)جػ( الس،بعة. (ٛ)

 وعمػػػػػػػػؿ ٜٛٔ-٘ٛٔ/ٔ وأسػػػػػػػػرار العرب ػػػػػػػػةٚٙ-ٙٙ/ٔ الممػػػػػػػػمٜٖٔ-ٜٖٛ/ٗ والمقتضػػػػػػػػبٖٓٔ/ٕ نظر:الكتػػػػػػػػ،ب (ٜ)
 .ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٔالنحو

 وشػرح ٓٗٔ-ٖٖٔ وشرح ابػف النػ،ظـ ٖٛوالمصب،حٗٗ/ٔ نظر:الممم اثبتن،  م، والصواب(الث،منةو ) االصؿ في (ٓٔ)
-ٕٕ٘/ٔ وهمػػم الهوامػػمٜٗٔ-ٕٗٔ والبهجػػة المرضػػ ةٛٔ-ٕ/ٕ وشػػرح االشػػمونيٚٙٔ-ٙٙٔ/ٔقطػػر النػػ ى 

ٕ٘ٙ. 
صػه، ب،ألسػم،  . وُتسّم  م، الحج،ا ة إ  إّنهـ شبهوه، ب)ل س(في العمؿ  أم، التم م وف فأهمموهػ، لعػ ـ اختص، (ٔٔ)

 .ٚٗٔ-ٕٗٔ/ٔ وشرح قطر الن ىٖٓٔوشرح ابف الن،ظـ  ٕٛ والمصب،ح ٜٓٔ-ٛٛٔ/ٗ نظر:المقتضب
-ٖٛ والمصػػب،حٕٖ٘/ٔ والمفصػػؿٖٙ-ٖٓ/ٕ واألصػػوؿ فػػي النحػػؤٖ-ٙ/ٕ والمقتضػػبٛ-٘/ٖ نظر:الكتػػ،ب (ٕٔ)

 .ٖٚٚ-ٜٖ٘/ٕ وهمم الهواممٜٚ-ٚ٘/ٔ وشرح قطر الن ى ٖ٘-ٖٓ/ٕوالمب،ب  لمعكبريٗٛ
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 :(ٔ)وهي أربعة
 :أف  نحو:ُا حّب أف أط َم اهلل تع،ل .(ٕ)األول

 : لف  نحو:لف  غفَر اهلل تع،ل  لمك،فر ف.(ٖ)والثاني
  نحو:ُأحّب طوؿ العمر كي أحصؿَ العمـ.(ٗ):كيوالثالث

جنػػػػػػػة لمػػػػػػػف قػػػػػػػ،ؿ ُأط ػػػػػػػم اهلل تعػػػػػػػ،ل .          نحػػػػػػػو قولػػػػػػػؾ:إ ف تػػػػػػػ خؿ ال(ٙ):إ ف(٘)والراباااااااع
 :كمم،ت تجـا الفعؿ المض،رع  وهي خمسة عشر:النوع الخامس

 .(ٚ)چپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  :لـ نحو:قول  تع،ل  :األول

 :َلَم، نحو:لَم،  نفم عمري .والثاني
 :الـ األمر نحو:ل عمؿ عمً  ص،لحً،.والثالث
 في النهي نحو:الت نب. (ٛ):الوالرابع

 .(ٜ)ألربعة تجـا فعً  واح اً وه   ا
 .(ٔٔ):إف إف تُبت ُ غفر  نبؾ(ٓٔ)والخامس
 :مهم، تفعؿ ُتسأؿ من .ومهم،  نحوالسادس:

                                                      

 )ب( أربم.في (ٔ)

 في)جػ( األول . (ٕ)

 في)أ( الث،ن ة وم، اثبتن،  مف)ب(. (ٖ)
ّنمػػ، تكػػوف ن،صػػبة إ ا ك،نػػت مصػػ ر ة بمنالػػة )أف( و بػػ،ف  لػػؾ مػػف  خػػوؿ الػػ ـ عم هػػ، لفظػػ، أو تقػػ  را . نظػػر:  (ٗ) وا 

 .ٜٖٙ-ٖٛٙ/ٕ م وهمم الهوا مٛ٘/ٔ وشرح قطر الن ىٜ/ٕالمقتضب 

 ف)ب(.في )أ( الرابعة وم، اثبتن،  م (٘)
نم، تكوف ن،صبة بث ثة شروط: األوؿ:أف تكوف واقعة في ص ر الك ـ والث،ني:أف  كػوف الفعػؿ بعػ ه، مسػتقب   (ٙ) وا 

 وشػػػػػرح قطػػػػػر ٖٔ-ٓٔ/ٕمسػػػػػتقب   والث،لػػػػػث: أف ال فصػػػػػؿ ب نهمػػػػػ، بف،صػػػػػؿ غ ػػػػػر القسػػػػػـ . نظػػػػػر: المقتضػػػػػب 
 .ٖٗٚ/ٕ م  وهمم الهوا مٜ٘/ٔالن ى

 .3االخ ص (ٚ)
 ،  مف ) ج( .في)أ وب(ال  وم، أثبتن (ٛ)

 .٘ٗ٘-ٖٛ٘/ٕوهمم الهواممٖٖٖ/ٔ والمفصؿٗٗ/ٕ والمقتضب ٜ-ٛ/ٖ نظر:الكت،ب (ٜ)
 في)جػ( الخ،مسة. (ٓٔ)

 /ب.ٚٗفي)ب وجػ( نوبؾ  وك ا في تعم ؽ الفواضؿ  (ٔٔ)
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 .(ٔ):م، تفعؿ مف خ ر تج   عن  اهلل ]تع،ل [و:م،  نحوالسابع
 :مف نحو:مف  عمؿ عمً  ص،لحً،  كف ن،ج ً،.(ٕ)والثامن
   ركؾ الموت.(ٗ):أ ف نحو:أ ف تكف(ٖ)والتاسع
 :مت  نحو:مت  تحس  تهمؾ.(٘)والعاتر

 :أّن   نحو:أّن  ت نب  عممؾ اهلل تع،ل .(ٙ)والحادي عتر
 فعمؾ. (ٛ)/ب[  كتبٕ:ح ثم،  نحو:ح ثم، تفعؿ](ٚ)والثاني عتر
 .(ٓٔ):أي نحو:أي ع،لـ  تكبر  بغض  اهلل تع،ل (ٜ)والثالث عتر
 :إ م، نحو:إ م، َتُتب ُ قبؿ توبتؾ.(ٔٔ)والرابع عتر
 :إ ا م،  نحو:إ ا م، تعمؿ بعممؾ تكف خ ر الن،س.عتروالخامس 

 .(ٖٔ)تجـا فعم ف مسّم  ف شرط، وجاا ً (ٕٔ)وه   اإلح ى عشرة

                                                      

 الا ، ة مف )ب وجػ(. (ٔ)

 في)جػ( والث،منة. (ٕ)

 في)جػ( والت،سعة. (ٖ)
 تن،  مف )جػ( .في األصؿ )تكوف( وفي)ب( تُؾ .وم، أثب (ٗ)

 في)جػ( والع،شرة. (٘)

 في )جػ( والح،  ة عشرة. (ٙ)

 في)جػ( الث،ن ة عشرة. (ٚ)

 في األصؿ )تكتب( وم، أثبتن،  مف )جػ( . (ٛ)

 في)جػ( والث،لثة عشرة. (ٜ)

 .،تق  ـ وتأخ ر ب ف أي  وح ثم (في)ب  جػ (ٓٔ)
 في)جػ( والرابعة عشرة. (ٔٔ)

 .(ف )ب  جػفي)أ( اح  عشر وم، أثبتن،  م (ٕٔ)

 و)إف( في  لؾ أـ الب،ب وم، ع اه، مم،  ج،اى بػ  فننمػ، عممػت الجػـا ألنهػ، ق،مػت مقػ،ـ )إف( فعممػت عممهػ،   (ٖٔ)
وأمػػػ، )أ ػػػ،ف( فمػػػنهـ مػػػف جػػػـا بهػػػ، ومػػػنهـ مػػػف أنكػػػر  لػػػػؾ لقمتػػػ  ولعػػػؿ هػػػ ا مػػػ،  فسػػػر إهمػػػ،ؿ  كرهػػػ، مػػػف قبػػػػؿ 

وشػػرح ابػػف ٜٛ-ٙٛ والمصػػب،حٜٕٗ/ٔة  وأسػػرا ر العرب ػػٚٗ-ٙٗ/ٕ والمقتضػػب ٙ٘/ٖالمصػػنؼ. نظر:الكت،ب 
 .ٗٙ٘/ٕ ٛٗ٘-٘ٗ٘/ٕ م وهمم الهوا مٜٗٗالن،ظـ
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 والقياسية تسعة:
كػػػؿ  (ٕ)خمػػػؽ اهلل ]تعػػػ،ل [: ( فكػػػؿ فعػػػؿ  رفػػػم و نصػػػب  نحػػػو(ٔ)الفعػػػؿ مطمقػػػ،ً األول:

 شي  وَنَاَؿ القرآف ناواًل(.
ً، ُ سػػػّم  فعػػػً  ت،مػػػً،  نحػػػو:)عمـ اهلل والبػػػ  لكػػػؿ فعػػػؿ مػػػف مرفػػػوع فػػػنف تػػػـ بػػػ  ك مػػػ

ف لـ  تـ ب  بؿ احت،ج إل  خبر منصوب ُ سّم  فعً  ن،قصً،  نحػو:) كػ،ف اهلل  تع،ل (  وا 
 وصػػ،ر الع،صػػي مسػػتحقً، لمعػػ اب وم، ااؿ المػػ نب بع ػػ ًا مػػف اهلل تعػػ،ل   و قبػػؿ (ٖ)عم مػػ،ً 

 .  (٘)جسمً،( (ٗ)التوبة م،  اـ الروح  اخً  في الب ف  ول س اهلل ]تع،ل [
 نحو:)كػػؿ حسػػو  ُمحػػِرٌؽ (ٚ) عمػػؿ عمػػؿ فعمػػ  المعمػػـو (ٙ)واسػػـ الف،عػػؿ  وهػػوالثاااني:

 حسُ   عمَم  (.
 نحػو: )كػؿت ت،ئػٍب مقبػوٌؿ  (ٜ) عمػؿ عمػؿ فعمػ  المجهػوؿ(ٛ)واسـ المفعوؿ  وهػوالثالث:

 مقبوٌؿ توبُت  ( . 
 (ٔٔ)عمؿ فعمه،(ٓٔ)/أ[ فهي أ ضً، تعمؿٖالصفة المشبهة]والرابع:

                                                      

 م، أثبتن،  مف)ب وجػ( وفي )أ( المطمؽ. (ٔ)

 الا ، ة مف )ب وجػ(. (ٕ)
 في)ب( عم م، حك م،  وفي )جػ( اهلل تع،ل  عم م، حك م،. (ٖ)

 الا ، ة مف )ب وجػ( . (ٗ)
ـ  ػ كر سػوى )كػ،ف  وصػ،ر  ومػ،ااؿ  ولػ س( وأغفػؿ )أصػب  وأمسػ  اتبم المصنؼ فػي  كرهػ، مػ هب سػ بو   فمػ (٘)

 .ٜٖٗ/ٔ والمفصؿ٘ٗ/ٔوم،فتئ ( نظر:الكت،ب ؾوأضح  وظؿ وب،ت وم،برح وم،انف
 في)ب وجػ( فهو. (ٙ)

  وشػػرح قطػػػر ٖٔٓوشػػرح ابػػف النػػ،ظـ ٓٛٗٔ/ٗ والمقتضػػػبٗٙٔ/ٔو عمػػؿ بشػػروط  كرهػػ، النحػػ،ة  نظر:الكتػػ،ب (ٚ)
 .ٛٙ/ٖ وهمم الهواممٖٔٗ/ٕ وشرح االشمونيٜٕٙ/ٔالن ى

 في)ب وجػ(فهو. (ٛ)
   والبهجػػػػػػػة ٖٛٓوشػػػػػػػرح ابػػػػػػػف النػػػػػػػ،ظـٖٙ والمصػػػػػػػب،ح ٜٕٔ/ٔو عمػػػػػػػؿ بشػػػػػػػروط اسػػػػػػػـ الف،عػػػػػػػؿ  نظر:المفصػػػػػػػؿ (ٜ)

 .ٕٖٗ-ٖٕٖالمرض ة
 في)أ(  عمؿ وم، أثبتن،  مف)ب وجػ(. (ٓٔ)

 في)جػ( فعم . (ٔٔ)
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  نحو: )العب، ة حسُف ثوابه، والمعص ة قب ٌ  ع ابه،(. (ٔ)المعمـو
 نحػػػو: )مػػػ، مػػػف رجػػػٍؿ (ٖ)أ ضػػػً،  عمػػػؿ عمػػػؿ فعمػػػ (ٕ)واسػػػـ التفضػػػ ؿ  وهػػػ والخاااامس:

ـُ من  في الع،ِلـ(.  أحسُف ف   الحم
 نحو:)ُ حػُب اهلُل تعػ،ل  إعطػ،ً  (٘)أ ضػ،  عمػؿ عمػؿ فعمػ (ٗ)والمصػ ر  وهػوالسادس:

 إعط،ً  ل  عبُ   فق رًا  رهمً،(.
(. جر نحػػو: )عبػػ، ُة اهلل تعػػ،ل  خ ػػرٌ االسػػـ المضػػ،ؼ  وهػػو  عمػػؿ عمػػؿ اللسااابع:وا

  نحػػػػو: )التػػػػراو   عشػػػػروف (ٛ) عمػػػػؿ عمػػػػؿ النصػػػػب(ٚ)وهػػػػو(ٙ)االسػػػػـ التػػػػ،ـوالثااااامن:
) ًّ ركعًة
(ٜ). 
  (ٓٔ)  معن  فعؿ  نحو: )ه ه،ت الم نبُ :معن  الفعؿ  أي كؿ لفظ  فهـ منوالتاسع

نحو: )م، في ال ن ، راحٌة (  ونحو: )  نبغػي لمعػ،ِلـ ( و (ٔٔ)  نب،ً  ِ ؾمف اهلل تع،ل   وترا
 .(ٕٔ)أف  كوف ُمحم ّ ً، ُخُمُق  (

                                                      

   والبهجػػػػة ٖٚٔشػػػػرح ابػػػػف النػػػػ،ظـو ٗٙ والمصػػػػب،حٖٜٕ/ٔ والمفصػػػػؿٛ٘ٔ/ٗ والمقتضػػػػبٜٗٔ/ٔ نظر:الكتػػػػ،ب (ٔ)
 .ٖٖ٘المرض ة

 .وفي)ب  وجػ(فه (ٕ)

 وهمػػػم ٕٓٛ/ٔشػػػرح قطػػػر النػػػ ىٜٖٗ-ٖٚٗ نظر:شػػػرح ابػػػف النػػػ،ظـ  و  أ/2 عواممػػػ  فػػػي الجرجػػػ،ني  ػػػ كر  ولػػػـ (ٖ)
 .ٖ٘٘والبهجة المرض ةٖٜ-ٕٜ/ٖالهوامم

 في)ب وجػ( فهو. (ٗ)

     وشػػرح ٜ٘/ٙوشػػرح المفصػػؿ٘ٙ-ٗٙمصػػب،ح والٕٗٛ-ٕٔٛ/ٔو عمػػؿ بشػػروط  كرهػػ، النحػػ،ة  نظر:المفصػػؿ (٘)
 .ٗ٘/ٖ وهمم الهواممٖٖٖ/ٕ وشرح االشمونئٜٗ/ٔش ور ال هب 

أوتنػػو ف ظػػ،هر كرطػػؿ ا تػػً، أو مقػػ را كػػػ ٜٔوتمػػ،ـ االسػػـ  كػػوف)) بنضػػ،فة نحػػو ذمػػؿ  األرض  هبػػً،  آؿ عمػػراف  (ٙ)
حػػو ث ثػػ ف ل مػػًة.(( همػػم أو شػػب  الجمػػم ن ٖٓٔ)خمسػػة عشػػر( أو نػػوف جمػػم نحو)ب،الخسػػر ف أعمػػ،ال( الكهػػؼ 

 .ٜٖو  إظه،ر االسرارٚٙ-ٙٙو نظر: المصب،حٖٖٙ/ٕالهوامم

 في)جػ(فهو. (ٚ)

 في )ب وجػ( عمؿ النصب. (ٛ)

 .ٜٖفعشروف اسـ ت،ـ نصب تم  اا مفر ا بع   وهو ركعة. نظر :إظه،ر األسرار  (ٜ)
 /أ.ٜ٘/ب ٛ٘ظر :تعم ؽ الفواضؿ في )أ وب( اا  )بع  ا( بع  الم نب تفس را وم، أثبتن،  مف )حػ( و ن (ٓٔ)

 في)أ( فتراؾ بع  ا  نب، وم، أثبتن،  مف )ب وجػ(. (ٔٔ)

/أ  ٕفمعنػ  الفعػؿ هنػ،  ظهػر فػي اسػـ الفعػؿ والظػرؼ المسػتقر واسػـ المفعػوؿ ولػـ  ػ كر  الجرجػ،ني فػي عواممػ   (ٕٔ)
 .ٔٗ-ٓٗ إظه،ر االسرارٕٛ٘-ٕٙ٘/ٔ وشرح قطر الن ى ٕٜٔ/ٔ. نظر :المفصؿ
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 والمعنوي اثنان: 
  نحو: )محمٌ  رسوُؿ اهلل(.(ٔ)رافم المبت أ والخبراألول:

  نحو: ) رحـُ اهلل تع،ل  الت،ئَب (.(ٕ)رافم الفعؿ المض،رعوالثاني:
 الباب الثاني :في المعمول
/ب[ ٖ: معموؿ ب،ألص،لة  ومعموؿ ب،لتبع ػة أي إعرابػ   كػوف]وهو عم  ضرب ف 

األوؿ  كػػػػوف أربعػػػػة أنواع:مرفػػػػوع ومنصػػػػوب ومجػػػػرور (ٖ)مثػػػػؿ إعػػػػراب متبوع  والضػػػػرب
 مختص ب،السـ ومجاـو مختص ب،لفعؿ .

 أّما المرفوع فتسعة:
  نحو:َرِحـَ  اهلُل تع،ل  الت،ئبَ . (ٗ)الف،عؿاألول:

ـَ الت،ئُب .  نحو:رُ (٘)ن،ئب الف،عؿوالثاني:  ِح
ـُ األنب ػػػػػ،  عمػػػػػ هـ الصػػػػػ ة (ٙ)المبتػػػػػ أوالثالاااااث:  والرابػػػػػم :الخبر نحػػػػػو: )محمػػػػػٌ  خػػػػػ،ت
 .(ٚ)والس ـ(

                                                      

ة خ ف ة فم هب الكوف  ف أف المبت أ  رفم الخبر والخبر  رفم المبت أ فهمػ،  ترافعػ،ف  والبصػر وف عمػ  وهي مسأل (ٔ)
عمػػ  أف المبتػػ أ  رتفػػم ب،البتػػ ا  وهػػو المختػػ،ر عنػػ  النحػػ،ة   أمػػ، الخبػػر فػػ،ختمفوا ف ػػ  فػػ هب قػػـو إلػػ  أنػػ   رتفػػم 

تػػ ا  والمبتػػ أ معػػ، وقػػ،ؿ آخػػروف أنهمػػ، ب،البتػػ ا  )وهػػو مػػ، اعتمػػ   المصػػنؼ( و هػػب آخػػروف إلػػ  انػػ   رتفػػم ب،الب
 .ٖٓٙ/ٔوهمم الهواممٜٜ والمصب،حٜٚ/ٔ وأسرار العرب ةٛٗ-ٗٗ/ٔواالنص،ؼٖٗ/ٔ ترافع،ف . نظر:المفصؿ

. نظر:الكتػ،ب  (ٕ) -ٓٔ/ٖفي رافع  خ ؼ واص  األقواؿ ان  مرفوع بع،مؿ معنوي هو تجر   عػف الن،صػب والج،ـا
وشػػػرح ٓٓٔ والمصػػػب،ح٘٘٘-ٓ٘٘/ٕ واالنصػػػ،ؼٖٕٖ/ٔ/أوالمفصػػػؿ ٕ والعوامػػػؿ ٘/ٕ والمقتضػػػبٔٔ-ٓٔ/ٖ

 .ٜٔ٘/ٔ م وهمم الهوا مٚٛٔ/ٔ وعمؿ النحو ٚ٘/ٔقطر الن ى 
 في )أ( الضرب وم، أثبتن،  مف )جػ(. (ٖ)

 وعمػػػػػػػػؿ ٖٛ/ٔوالمفصػػػػػػػػؿٛ٘ والمصػػػػػػػػب،حٗٗٔ/ٔ والجمػػػػػػػػؿٖٔ/ٔ والممػػػػػػػػمٛ/ٔ والمقتضػػػػػػػػبٖٖ/ٔ نظر:الكتػػػػػػػػ،ب (ٗ)
 .٘ٚ٘/ٔ وهمم الهواممٕٗ/ٕ وشرح االشموني ٜٕٙ/ٔالنحو

 وهمػػػم ٔٙ/ٕ وشػػػرح االشػػمونيٓٛٔ/ٔ وشػػرح قطػػػر النػػ ى ٖٖ/ٔ والممػػػمٗٗٔ/ٔ والجمػػؿ ٕٖ/ٔ نظر:الكتػػ،ب  (٘)
 .ٖٛ٘/ٔالهوامم

-ٕ٘/ٔ والممػػػم:ٗٗٔ/ٔفي)أ وجػػػػ (المبت ا  وفي)ب(المبتػػػ ا  والصػػػواب مػػػ، أثبتنػػػ، .و نظر فػػػي المبتػػػ ا :الجمػػػؿ: (ٙ)
 .ٚٓٗ-ٜٖ٘/ٔ وهمم لهواممٕٙٔ-ٙٔٔ/ٔ وشرح قطر الن ىٛٚ/ٔ وأسرار العرب ةٖٗ/ٔ والمفصؿٖٓ

  وشػػػرح ابػػػف ٕٛ/ٔ  واسػػػرار العرب ػػػةٖٓ-ٕ٘/ٔ والممػػػمٗٗٔ/ٔفي)جػػػػ( عمػػػ هـ السػػػ ـ.و نظر فػػػي الخبر:الجمػػػؿ (ٚ)
 .ٜٛ والبهجة المرض ةٚٓٗ-ٜٖ٘/ٔ وهمم الهواممٛٛٔ/ٔ   وشرح االشمونيٗٚالن،ظـ
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  نحو: )ك،ف اهللُ  تع،ل  عم مً، حك مً، (.(ٕ)وأخوات (ٔ):اسـ ب،ب ك،فوالخامس 
  نحو:إّف البعَث حٌؽ.(ٖ):خبر ب،ب إفّ والسادس
 مَؿ ُمراٍ  مقبوٌؿ .  نحو:الع(ٗ):خبر ال لنفي الجنسوالسابع
 نحو:)مػػػ، التكبػػػر الئقػػػً، لمع،لـ والحسػػػٌ   (ٙ)المشػػػبهت ف بػػػػ)ل س((٘):اسػػػـ مػػػ، والوالثاااامن
 ح اًل(.
 نحػػو: )ُ حػػّب اهلُل تعػػ،ل  (ٚ):الفعػػؿ المضػػ،رع الخػػ،لي عػػف النواصػػب والجػػواـاوالتاسااع

 التواضَم (.
 :(ٛ)وأّم، المنصوب:فث ثة عشر

 تُبُت توبًة نصوحً،(. نحو:)(ٜ)المفعوؿ المطمؽاألول:
  نحو: )َأعبُ  اهلَل تع،ل (.(ٔٔ):المفعوؿ ب (ٓٔ)والثاني
  نحو:)ُصـ شهَر رمض،ف(.(ٕٔ)المفعوؿ ف  والثالث:

                                                      

 في)جػ( اسـ ك،ف. (ٔ)

 .ٛٓٗ/ٔ وهمم الهواممٕٚٔ/ٔوشرح قطر الن ى ٕٙوشرح ابف الن،ظـٗٗٔ/ٔ نظر: الجمؿ  (ٕ)

 .ٜٕٔ والبهجة المرض ةٜٓٗ/ٔ   وهمم الهواممٔٗ/ٔ نظر:الممم (ٖ)

 .ٕٗٔ والبهجة المرض ةٕٗ٘-ٕٕ٘/ٔوهمم الهواممٖٖٔ وشرح ابف الن،ظـٔ٘/ٔ نظر: المفصؿ  (ٗ)

 في)جػ(م،ال. (٘)
 .ٕٓٔ والبهجة المرض ةٚ٘ٗ-ٚٗٗ/ٔ م وهمم الهوا مٖٓٔ وشرح ابف الن،ظـٗ٘-ٖ٘/ٔ نظر:المفصؿ (ٙ)

 وعمػػػػػػػؿ ٚ٘/ٔ   وشػػػػػػػرح قطػػػػػػػر النػػػػػػػ ى٘٘٘-ٓ٘٘/ٕ   واالنصػػػػػػػ،ؼ٘/ٕ والمقتضػػػػػػػبٔٔ-ٓٔ/ٖ نظر:الكتػػػػػػػ،ب (ٚ)
 .ٕٓ والبهجة المرض ةٜٔ٘/ٔ وهمم الهواممٚٛٔ/ٔالنحو

 في)أ(فث ثة عشرة  وفي)ب وجػ(فثمثة عشر والصواب م، أثبتن، . (ٛ)

 والبهجػػػػػػػة ٕٙٔ-ٜٗ/ٕ  وهمػػػػػػػم الهوامػػػػػػػم٘٘/ٔ والمفصػػػػػػػؿٛٗ/ٔ والممػػػػػػػمٜ٘ٔ/ٔ نظر:األصػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي النحػػػػػػػو (ٜ)
 .ٕٗٔالمرض ة

 في)أ(الث،ني وم، أثبتن،  مف )ب وجػ( . (ٓٔ)
 .٘/ٕ وهمم الهواممٜٕٙ/ٔ   وعمؿ النحوٖٜ/ٔ   وأسرار العرب ةٔٙٔ-ٜ٘ٔ/ٔ نظر:األصوؿ في النحو  (ٔٔ)

 والبهجػػػػػػػة ٕٓٓـ وشػػػػػػػرح ابػػػػػػػف النػػػػػػػ،ظٔٛ/ٔ والمفصػػػػػػػؿ٘٘/ٔ والممػػػػػػػمٜ٘ٔ/ٔاألصػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي النحػػػػػػػو : نظػػػػػػػر (ٕٔ)
 .ٕٕٙالمرض ة
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 طمبً، لمرض،ت اهلل تع،ل (. (ٕ) نحو: )إعمؿ(ٔ):المفعوؿ ل والرابع 
ؾ(. ( : نحو(ٖ)/أ[ المفعوؿ مع ٗ:]والخامس َّ   فن  الم،ُؿ وتبق  وعَمَؿ
  نحو:)ُأعبُ  اهلَل تع،ل  خ،ئفً، راج ً،(.(ٗ)لح،ؿ:اوالسادس
ـُ عب، ًة (.(٘):التم  اوالسابع    نحو:)َط،َب الع،ل
  نحو:)  خُؿ الجنَةَ  الن،ُس إاّل الك،فَر (.(ٙ)المستثن والثامن:
  نحو:)ك،ف الم ئكُة عب، ًا هلل تع،ل (.(ٚ):خبر ب،ب ك،فوالتاسع
 ؤاَؿ حٌؽ (. نحو:)إّف الس (ٛ):اسـ ب،ب إفّ العاتر

  نحو:)الط،عَةَ  ُمغت،بٍ  مقبولةٌ (. (ٜ):اسـ ال لنفي الجنسوالحادي عتر
حػػ اًل وال  (ٕٔ) نحػػو :)مػػ، الغ بػػةُ (ٔٔ):خبػػر مػػ، وال المشػػبهت ف بمػػ س(ٓٔ)والثاااني عتاار
 نم مة ج،ئاًة(.

                                                      

-ٖٓٔ/ٕ وهمػػم الهوامػػمٕٕٙ/ٔ وشػػرح قطػػر النػػ ى ٖٚٔ/ٔ وأسػػرار العرب ػػةٜ٘ٔ/ٔ نظر:األصػػوؿ فػػي النحػػو (ٔ)
ٖٕٔ. 

 في)جػ( ط،لب،. (ٕ)

-ٖٕٚ/ٕ وهمػػم الهوامػػمٖٕٔ/ٔ وشػػرح قطػػر النػػ ى  ٓٚٔ/ٔ وأسػػرار العرب ػػةٜ٘ٔ/ٔ نظر:األصػػوؿ فػػي النحػػو (ٖ)
ٕٗٚ.  

-ٜٛ/ٔوالمفصػػػػػػػؿٕٙ/ٔ والممػػػػػػػمٖٕٔ/ٔ واألصػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي النحػػػػػػػوٙٙٔ/ٗالمقتضػػػػػػػب و ٓٚ-ٜٙ/ٔ نظر:الجمػػػػػػػؿ (ٗ)
 .ٕٗٗوالبهجة المرض ةٓٛٔ-ٙٚٔ/ٔ وأسرار العرب ةٖٜ

 وأسػػػػػػػرار ٜ٘-ٖٜ/ٔ والمفصػػػػػػػؿٖٕٔ/ٔ واألصػػػػػػػوؿ فػػػػػػػي النحػػػػػػػوٖٖ-ٕٖ/ٖ والمقتضػػػػػػػبٕٗٚ/ٔ نظر:الجمػػػػػػػؿ (٘)
 .ٖٕٙ والبهجة المرض ةٔٛٔ/ٔالعرب ة

-ٕٛٗ/ٕوهمػػػم الهوامػػػم-ٜٙ/ٔ والمفصػػػؿٖ٘ٓ-ٕٔٛ/ٔحػػػو واألصػػػوؿ فػػػي النٕٛٗ-ٔٓٗ/ٗ نظر:المقتضػػػب (ٙ)
ٕٜٕ. 

 .ٜٓٗ/ٔ وهمم الهواممٖٙ/ٔ والمممٖٚ/ٔ نظر:الجمؿ (ٚ)

 .ٜٓٗ/ٔ   وهمم الهواممٔٗ/ٔ والمممٖٚ/ٔ نظر:الجمؿ (ٛ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔ وهمم الهواممٙٙٔ/ٔ   وشرح قطر الن ىٙٗ-ٗٗ/ٔ نظر:الممم (ٜ)
 وجػ(.في)أ( والث،ن ة عشرة وم، أثبتن،  مف )ب  (ٓٔ)

 .ٙ٘ٗ-ٚٗٗ/ٔ وهمم الهواممٖٓٔ وشرح ابف الن،ظـ ٕٔٔ/ٔ نظر:المفصؿ (ٔٔ)

 في)أ( م،لغ بة وم، أثبتن،  مف )ب وجػ(. (ٕٔ)
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 نحػػو: )ُأِحػػُب أف (ٖ)إحػػ ى النواصػػب(ٕ):فعػػؿ المضػػ،رعة الػػ ي  خمػػ (ٔ)والثالااث عتاار
 .أف  غفرَ   نوبي(

 ف،ثن،ف: األوؿ:مجرور بحرؼ الجر نحو: )إعمؿ بنخ ص(. وأّم، المجرور  
 .(ٗ)المجرور ب،إلض،فة نحو: ) نُب العبِ  ُ َسّوُ  قمب (والثاني:

 نحػػػو: )أف (ٙ)إحػػػ ى الجػػػواـا   الػػػ ي  خمػػػ(٘)وأّمػػػ، المجاـو فواحػػػ  وهػػػو الفعػػػؿ المضػػػ،رع
 ُتخمص ُ قبؿ عممَؾ (.
 : والضرب الثاني:خمسة

(.(ٚ)صفةالاألول: ـَ  نحو: )ُأعبُ  اهلَل العظ 
 :(ٜ)العشرة ؼبنح ى الحرو (ٛ):العطؼوالثاني

 /ب[ : )أط عوا اهلل والرسوؿ (.ٗنحو]الواو:
(.(ٓٔ)]نحو[والفاء :  : )َ جُب تكب رة االفتت،ِح ف،لق ،ـِ

ـُ ثـ العمُؿ ( .  وثـ:نحو: )َ جُب العم

                                                      

 في)أ(والث،لثة عشر وم، أثبتن،  مف)ب وجػ(. (ٔ)

 في)ب وجػ( المض،رع ال ي  خم . (ٕ)

  وشػػرح قطػػر ٖ٘-ٖٓ/ٕبػػ،ب   والمٖٙ-ٖٓ/ٕ واألصػػوؿ فػػي النحػػؤٖ-ٙ/ٕ والمقتضػػبٛ-٘/ٖ نظر:الكتػػ،ب (ٖ)
 .ٖٚٚ-ٜٖ٘/ٕ وهمم الهواممٜ٘-ٚ٘/ٔالن ى

 .ٖٚ٘-ٓٓ٘/ٕ وهمم الهواممٕ ٓٛ-ٔٚ/ٔ والممم٘/ٕ ٛٓٗ/ٔ نظر:األصوؿ في النحو (ٗ)

 في)أ(فعؿ مض،رع وم، أثبتن،  مف )ب(. (٘)

 .ٛٗ٘-ٖٛ٘/ٕ وهمم الهواممٗٛ-ٖٛ/ٔ وشرح قطر الن ى  ٜٕٗ/ٔ وأسرار العرب ةٙ٘-ٜ-ٛ/ٖ نظر:الكت،ب (ٙ)

٘ٗٛ. 

وشػػرح ابػػف ٛٓٔ والمصػػب،حٜٗٔ/ٔعمػػ  مػػ هب أهػػؿ البصػػرة  وأمػػ، أهػػؿ الكوفػػة ف قولػػوف النعت. نظر:المفصػػؿ (ٚ)
 .ٛ٘ٔ-٘ٗٔ/ٖ م وهمم الهوا مٖٕٛ/ٔ وشرح قطر الن ى ٖٓٛ/ٔ وعمؿ النحوٖٖ/ٔ والفرؽٖٓ٘الن،ظـ 

الجمػم بػ ف حرفػي عطػؼ  ومنهـ مف ع ه، تسػع، ف،سػقط )أمػ،( لػ خوؿ العػ،طؼ عم هػ، وهػو الػواو ممػ،  ػؤ ي إلػ  (ٛ)
 وأسػػػػػرار ٘ٓٗ/ٔ والمفصػػػػػؿ ٕٔ-ٓٔ/ٔ ووقوعهػػػػػ، قبػػػػػؿ المعطػػػػػوؼ عم ػػػػػ  وهػػػػػو الممتنػػػػػم . نظػػػػػر :المقتضػػػػػب 

 وعمػػؿ ٖٛٓ-ٖٔٓ/ٔ وشػػرح قطػػر النػػ ى ٖٓٛوشػػرح ابػػف النػػ،ظـٕٔٔ-ٓٔٔ والمصػػب،حٕٔٚ-ٕٚٙ/ٔالعرب ػػة
 .ٜٕٔ-٘ٛٔ/ٖ م وهمم الهوا مٜٖٚ-ٖٚٚ/ٔالنحو 

 لحروؼ العشر والصواب م، أثبتن، .في)أ( حروؼ العشرة  وفي )ب( ا (ٜ)

 الا ، ة مف )ب(. (ٓٔ)



  333   
 

     

  

 العوامل الجديدة في النحو
  لـمحمد بن بير علي البركوي  

 جملة العلوم اإلسالمية 
 هـ( 0341 العدد األول ) ربيع الثاني

 دراسة وتحقيق 
 م.م. نيدرا علي عباس

 (. (ٔ)[:نحو: ) م،َت الن،ُس حت  األنب ، ] عم هـ الس ـوحتى
 :نحو: )َصؿِ الضح  أربعً، أو ثم،ن ً،(.وأو
ّما م، مستحبً، (. وا   :نحو: )إعمؿ إم، واجبً، وا 
 :نحو: )أرض،  اهلل تع،ل  تطمب أـ سخط (.وأم 
 :نحو: )إعمؿ ص،لحً،الس ئً،(.وال
 :نحو: )أطمب ح اًل بؿ ط بً،(.وبل

 :نحو: )الَ حُؿ ر ،ٌ  لكْف إخ ٌص(.ولكْن 
  نحو: )ُأطمب اإلخ ص اإلخ ص ونحو:اترؾ ال نوبَ  كمَّه، (.(ٕ)التأك  الثالث:
:نحػػو: )ُأعبػػْ  ربَّػػَؾ إلػػ َ  العػػ،لم ف ونحو:أبغُض النػػ،سِ  َمػػف عصػػ  (ٖ):البػػ ؿوالرابااع 

 .(٘) ونحو:إحفظ اهللَ تع،ل  حقَُّ ((ٗ)اهلل تع،ل  منهـ
 (.(ٛ)ة والسػ ـ: )آمّنػ، بنب نػ، محمػٍ  عم ػ  الصػ (ٚ): ]نحػو[(ٙ)عطػؼ الب ػ،فوالخامس:

 :(9)الباب الثالث:في اإلعراب (.(ٛ)والس ـ

                                                      

 الا ، ة مف )ب(. (ٔ)

 م وهمػػػم الهػػػوا مػػػٜٕٙ-ٜٕٛ/ٔوشػػػرح قطػػػر النػػػ ى ٚٓٔ والمصػػػب،حٖٕ٘/ٔ أسػػػرار العرب ػػػة ٗٛ/ٔ نظر:الممػػػم (ٕ)
ٖ/ٔٙٗ-ٕٔٚ. 

 .ٜٓٔ-ٛٓٔ والمصب،حٕٗٙ/ٔ وأسرار العرب ة ٚ٘ٔ/ٔ والمفصؿٜٛ-ٚٛ/ٔ نظر:الممم (ٖ)
 ؿ )من ( والصواب م، أثبتن، .في األص (ٗ)

ؼ)إل (بػػػػ ؿ مػػػػف )رب(  و)َمػػػػػف( بػػػػ ؿ مػػػػف )النػػػػػ،س( بػػػػ ؿ بعػػػػض مػػػػػف كػػػػؿ  و)حػػػػؽ( بػػػػػ ؿ اشػػػػتم،ؿ مػػػػف لفػػػػػظ  (٘)
 /أ.ٚٚ/ب وٙٚالج لة. نظر :تعم ؽ الفواضؿ 

 .ٜٕٚ/ٔوشرح قطر الن ى ٜٓٔ والمصب،حٕٕٙ/ٔ وأسرار العرب ة ٜ٘ٔ/ٔ والمفصؿٜٓ/ٔالممم : نظر (ٙ)
 (.الا ، ة مف )ب (ٚ)

 في)ب(صم  اهلل تع،ل  عم   وسمـ . (ٛ)
 ٕ٘/ٔفػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػوؿ النحػػػػػػػػػو ))هػػػػػػػػػو اخػػػػػػػػػت ؼ آخػػػػػػػػػر الكممػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػت ؼ الع،مػػػػػػػػػؿ ف هػػػػػػػػػ، لفظػػػػػػػػػ، أو تقػػػػػػػػػ  را(( (ٜ)

-ٜ٘/ٔ م وهمم الهوا مٖٗ-ٕٗ/ٔوشرح ش ور ال هب ٗٗ والمصب،حٕ٘/ٔ والمب،ب ٖ٘/ٔو نظر:الخص،ئص
ٙٔ. 
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 :ضػػػػػػػػػػمة  (ٖ)ث ثػػػػػػػػػػة(ٕ) أوحػػػػػػػػػػ ؼ ف،لحركػػػػػػػػػػة(ٔ)وهػػػػػػػػػػو إمػػػػػػػػػػ، حركػػػػػػػػػػة  أو حػػػػػػػػػػرؼ
مختصػػػػػػػػة (ٗ)وفتحة وكسػػػػػػػػرة والحروؼ أربعػػػػػػػػة:واو  و ػػػػػػػػ،  وألؼ  ونوف والحػػػػػػػػ ؼ ث ثػػػػػػػػة

 .(ٚ).ف،لجممة عشرة(ٙ)/أ[ وح ؼ النوف٘الحركة وح ؼ اآلخر](٘)ب،لفعؿ:ح ؼ
إلػػ  مػػ، أعطػػي لهػػ، مػػف هػػ   العشػػرة تسػػعة ؛ألّف إعرابهػػ، وأنػػواع المعػػرب ب،لق ػػ،س 

مختصػػ،ف ب،السػػـ   أو ب،لحركػػة  (ٛ)إمػػ، ب،لحركػػة المحضػػة أو بػػ،لحروؼ المحضػػة  وهمػػ،
 مختص،ف ب،لفعؿ .(ٜ)مم الح ؼ  أو ب،لحروؼ مم الح ؼ وهم،

 وهػػػػػػػو أف  كػػػػػػػوف رفعػػػػػػػ  ب،لضػػػػػػػمة  ونصػػػػػػػب  (ٔٔ):إمػػػػػػػ، تػػػػػػػ،ـ اإلعػػػػػػػراب(ٓٔ)واألول
المكسػػػػر المنصػػػػرؼ  (ٖٔ)المنصػػػػرؼ  وجمػػػػم(ٕٔ)و لؾ اسػػػػـ المفػػػػر ب،لفتحػػػػة وجر  ب،لكسػػػػرة 

َنَاَؿ مف السػم،  كتػٌب  (ٗٔ)نحو: )ج، ن، رسوٌؿ  وص قن، الرسوَؿ  وآمن، ب،لرسوِؿِ   ونحو:
  وص قن، الكتَب وآمن، ب،لكتب(.

 وأم، ن،قص ا إلعراب  فهو عم  قسم ف:قسـ رفع  ب،لضمة ونصب  وجر 

                                                      

 في)أ( حروؼ وم، أثبتن،  مف )ب(. (ٔ)
 لحركة وم، أثبتن،  مف )ب(.في)أ( وا (ٕ)
 في)أ وب( ثمثة. (ٖ)

 في األصؿ )ثمثة(. (ٗ)
 في األصؿ)وح ؼ( وم، أثبتن،  مف )ب(. (٘)

 في)ب(ح ؼ األخ ر ح ؼ النوف . (ٙ)
 في)ب( ف،لمجموع. (ٚ)

 في)أ( هم،ف وم، أثبتن،  مف )ب(. (ٛ)

 في )أ(  هم، ف وم، أثبتن،  مف )ب(. (ٜ)

 في)ب(األوؿ. (ٓٔ)

 .ٖ٘/ٔ والمفصؿ ٜٚ/ٕألصوؿ في النحو  نظر:ا (ٔٔ)

 في)ب(و لؾ المفر . (ٕٔ)

 في)ب(والجمم. (ٖٔ)

 في)ب(وناؿ. (ٗٔ)
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حػػػو: )ج، نػػػ، أحمػػػُ  عم ػػػ  الس ـ وصػػػ قن،  ن(ٔ)و لػػػؾ غ ػػػر المنصػػػرؼ ب،لفتحػػػة  
 .(ٖ) وآمن، بأحمَ  عم   الس ـ ((ٕ)أحمَ  عم   الس ـ

  نحو:)ج، نػػ، (ٗ)وقسػػـ رفعػػ  ب،لضػػمة ونصػػب  وجػػر  ب،لكسػػرة  و لػػؾ جمػػم المؤنػػث السػػ،لـ
 معجااٌت  وص قن، معجااٍت  وآمن، بمعجااٍت(.

واو ونصػػػب  بػػػ،أللؼ /ب[ :إمػػػ، تػػػ،ـ اإلعراب وهػػػو أف  كػػػوف رفعػػػ  بػػػ،ل٘] والثااااني
  (ٚ)مكبػػرةالمضػػ،فة إلػػ  غ ػػر  ػػ،  المػػتكمـ مفػػر ة  (ٙ)السػػتة(٘)وجػػر  ب،ل ػػ،   و لػػؾ األسػػم، 

  نحو:)ج، نػػػػػػ، أبػػػػػػو الق،سػػػػػػـ عم ػػػػػػ   (ٛ)وهو:أبو  وأخو  وحموهػػػػػػ،  وهنو  وفػػػػػػو   و و مػػػػػػ،ؿٍ 
 .(ٔٔ)  وآمن، بأبي الق،سـ عم   الس ـ(ٓٔ)الق،سـ ، وص قن، أب(ٜ)الس ـ

عمػػ  قسم ف:قسػػـ رفعػػ  بػػ،لواو ونصػػب  وجػػر  ب،ل ػػ،   (ٕٔ)وأمػػ، نػػ،قص اإلعراب فهػػو
 نحو:)جػػػػػػػػػ، ني  (ٗٔ)وعشػػػػػػػػػروف وأخواتهػػػػػػػػػ، (ٖٔ)و لػػػػػػػػػؾ جمػػػػػػػػػم المػػػػػػػػػ كر السػػػػػػػػػ،لـ  وأولػػػػػػػػػو

 المرسموف وص قن، المرسم ف وآمن، ب،لمرسم ف(.

                                                      

  وشػػرح شػػػ ور ٕٕٚ/ٔ وأسػػرار العرب ػػػةٖ٘/ٔ والمفصػػػؿٔٙٔ-ٓ٘ٔ/ٔ والممػػمٜٚ/ٕ نظر:األصػػوؿ فػػي النحػػػو  (ٔ)
 .ٕٜ/ٔ وهمم الهواممٚٗ/ٔال هب

 في)جػ( مف  وف عم   الس ـ. (ٕ)
   الس ـ.في)ب( مف  وف عم  (ٖ)

 .ٖٛ/ٔ م وهمم الهوا مٔ٘-ٓ٘/ٔ وشرح قطر الن ى ٜٗ/ٔ وشرح ش ور ال هب ٖٖٔ/ٖ نظر:المقتضب (ٗ)

 في)جػ( أسم، . (٘)

 في)ب وجػ( الستة المعتمة. (ٙ)

 في)جػ(مفر ة أو مكبرة. (ٚ)
 .٘٘-ٔ٘/ٔوشرح ش ور ال هب ٘ٗ والمصب،حٚٔ/ٔ واالنص،ؼٛٔ/ٔ نظر:الممم (ٛ)
    الس ـ.في )ب( مف  وف عم (ٜ)

 في)جػ( ص قن، ب،لق،سـ. (ٓٔ)

 في )ب وجػ( مف  وف عم   الس ـ. (ٔٔ)

 في)أ( وهو  وم، أثبتن،  مف )ب وجػ(. (ٕٔ)

 في)أ( ألو وم، أثبتن،  مف )ب وجػ(. (ٖٔ)

 .ٗٚٔ-ٙٙٔ/ٔ م وهمم الهوا مٛٗ/ٔ وشرح قطر الن ىٛٚ-ٜٙ/ٔ نظر:شرح ش ور ال هب  (ٗٔ)
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وقسػػـ رفعػػ  بػػ،أللؼ ونصػػب  وجػػر  ب،ل ػػ،  و لػػؾ التثن ػػة  واثنػػ،ف  وِكػػ  مضػػ،ف، إلػػ  
 نحػػػػػػػػو: )ج، نػػػػػػػػ، االثنػػػػػػػػ،ف ك همػػػػػػػػ،  أي :الكتػػػػػػػػ،ب والسػػػػػػػػنة واتبعن، االثنػػػػػػػػ ف  (ٔ)مضػػػػػػػػمر

 كم هم، وعممن، ب،الثن ف كم هم،(.
:قسػـ رفعػ  ب،لضػمة   ونصػب  (ٖ):ال كوف إال ت،ـ اإلعراب  وهو قسػم،ف(ٕ)والثالث

 وهػػو الفعػػؿ المضػػ،رع الػػ ي لػػـ  تصػػؿ بػػآخر   (ٗ)ونصػػب  ب،لفتحػػة  وجامػػ  بحػػ ؼ الحركػػة
 .  (ٙ) نحو: )ُنِحبت أف نشفَم ولـ ُنحَرـْ (  وهو حرؼ صح  (٘)ضم ر

 وجام  بح ؼ اآلخر  و لؾ المضػ،رع (ٚ)/أ[ ب،لفت ٙوقسـ رفع  ب،لضمة ونصب ]
 المض،رع ال ي لـ  تصؿ بآخر  ضم ر وهو حرؼ عمة  نحو: )ن عو اهلل تع،ل  أف 

 .(ٛ) عفون، ولـ  رمن، في الن،ر(
ضػػ،رع الػػ ي اتصػػؿ بػػآخر  :ال كػػوف إال نػػ،قص اإلعػػراب  وهػػو الفعػػؿ الم(ٜ)والرابااع

 (ٔٔ) نحػو: )األول ػ،ُ  والعممػ، ُ (ٓٔ)ضم ر غ ر النوف  فرفع  ب،لنوف ونصب  وجامػ  بحػ فه،
َ الق ،مةِ    فنرُجوا أْف َ شفَع، لن،  ولـ ُ عرَض، عّن، (.(ٕٔ)َ شفَع،ف  ـو

                                                      

 .ٕ٘ٔ-٘ٗٔ/ٔ م وهمم الهوا مٛٗ/ٔ وشرح قطر الن ى ٜٙ-ٙ٘/ٔ هب  وشرح ش ور الٜٔ/ٔ نظر:الممم (ٔ)

  قص  ب  م، ك،ف إعراب  ب،لحركة مم الح ؼ )حرف، أو حركة(. (ٕ)

 في)ب وجػ( وهو عم  قسم ف. (ٖ)

 في)جػ(الحركت. (ٗ)

 في)ب( ظم ر . (٘)

 .٘ٗ/ٔ وشرح ش ور ال هب ٕٜٕ/ٔ وأسرار العرب ةٕٔٔ/ٔ نظر:الجمؿ  (ٙ)
 تحة.في)ب(ب،لف (ٚ)

-ٖٕٓ/ٔ م وهمػػػم الهػػػوا مػػػ٘٘/ٔ وشػػػرح قطػػػر النػػػ ى ٕٛ-ٔٛ/ٔ وشػػػرح شػػػ ور الػػػ هب ٕٔٔ/ٔ نظر:الجمػػػؿ  (ٛ)
ٕٓٙ. 

  قص  ب  م، ك،ف إعراب  ب،لحروؼ مم الح ؼ. (ٜ)
 .ٕٓٓ/ٔ م وهمم الهوا مٗ٘/ٔ وشرح قطر الن ى ٜٚ/ٔ وشرح ش ور ال هبٖٖٔ/ٔ نظر:الجمؿ  (ٓٔ)
 في)ب(العمم،  واألول ، . (ٔٔ)

 األصؿ )الق مة(.في  (ٕٔ)
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ف لػـ  الم كورة   (ٔ)ثـ اإلعراب إف ظهر في المفظ ُ سّم  لفظ ً، كم، في األمثمة وا 
ف لػـ  ظهػر   نحػو: )أنػ، الع،صػي (  (ٗ)في آخر  ُ سػّم  تقػ  رّ ً،  (ٖ)بؿ ُقّ رَ  (ٕ)لـ  ظهر وا 

ف لػػػـ  (ٚ) نحػػػو: )توكمنػػػ، عمػػػ  َمػػػف ال  ػػػأتي (ٙ)ُ قػػػ ر فػػػي آخػػػر  ُ سػػػّم  محم ػػػ،ً (٘) ظهػػػر   وا 
 .(ٛ)الخ ر إاّل مف جهت 

 
 /ب[.6الوىاب](ٓٔ)الكتاب بعون اهلل الممك (9)تمت]كتابة[

                                                      

 في)أ وب( أمثمة وم، أثبتن،  مف )جػ(. (ٔ)

 في )جػ(  ظ،هر. (ٕ)

 في)أ(  ق ر وم، أثبتن،  مف )ب وجػ(. (ٖ)

-ٕٛٓ/ٔ م وهمػػم الهػػوا مػػٙ٘/ٔ وشػػرح قطػػر النػػ ى ٚٛ-ٕٛ/ٔ و شػػرح شػػ ور الػػ هب  ٗٗ نظر:المصػػب،ح  (ٗ)
ٕٔٔ. 

 في)ب وجػ(ولـ. (٘)

 .ٜ٘/ٔ م نظر:همم الهوا م (ٙ)

 ي )جػ(  أت.ف (ٚ)

 في )جػ(جهة. (ٛ)

 .الس ،ؽ  قتض ه، ا ، ة (ٜ)
 في)أ(ممؾ وم، اثبتن،  مف)ب وجػ(. (ٓٔ)
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 المصادر
 الكتب المخطوطة* 
هػػػػػػ( مخطوط فػػػػػي إ ارة المخطوطػػػػػ،ت والمكتبػػػػػ،ت ٔٚٗالعوامػػػػػؿ المئػػػػػة  لمجرجػػػػػ،ني ) -

 (.ٔٔ-ٓٗٔاإلس م ة  واارة األوق،ؼ الكو ت ة رقـ )
هػػػػ( معه   راسػػػ،ت الثق،فػػػة ٛٙٔٔتعم ػػػؽ الفواضػػػؿ فػػػي إعػػػراب العوامػػػؿ  لا نػػػي اا   ) -

 (.ٖٕٛٔالشرق ة في ج،معة طوك و  رقـ )
 الكتب المطبوعة*
هػػػػ( تحق ؽ: .فخر الػػ  ف قػػػ ارة  ار الج ػػػؿ ٚٚ٘:أبو البركػػ،ت االنبػػػ،ري)أسػػرار العرب ػػػة -

 .ٜٜ٘ٔب روت  الطبعة األول   
هػػػػػػػػ( تحق ؽ: .محم  التػػػػػػونجي  ار الفكػػػػػػػر ٚٛٓٔأسػػػػػػم،  الكتب:عبػػػػػػػ  المط ػػػػػػؼ اا   )-

 .ٖٜٛٔ  مشؽ الطبعة الث،لثة  
لنعمػ،ف هػػ(تحق ؽ: .عب  الحسػ ف الفتمي مطبعػة اٖٙٔاألصوؿ في النحػو:البف السػراج)-

 .ٖٜٚٔ النجؼ 
 هػ.ٕٓٛٔإظه،ر األسرار:لمبركوي مطبعة المكتبة الحرب ة السمط،ن ة -
األع ـ قػػػػػ،موس تػػػػػراجـ ألشػػػػػهر الرجػػػػػ،ؿ والنسػػػػػ،  مػػػػػف العػػػػػرب والعجػػػػػـ والمسػػػػػتعرب ف -

والمستشػػػػػػػػػػػػرق ف:خ ر الػػػػػػػػػػػػ  ف الاركمػػػػػػػػػػػػي   ار العمػػػػػػػػػػػػـ لمم   ف ب ػػػػػػػػػػػػروت  الطبعػػػػػػػػػػػػة 
 .ٜٗٛٔالس، سة 

 .ٜٙٛٔوع:آ ور فن  ؾ  ار ص، ر  ب روت اكتف،  القنوع بم، هو مطب-
اإلنص،ؼ في مس،ئؿ الخ ؼ : أبػو البركػ،ت االنب،ري تحق ؽ:محمػ  مح ػي الػ  ف عبػ  -

 الحم    ار الفكر  مشؽ  .ت.
إ ضػػ،ح المكنػػوف فػػي الػػ  ؿ عمػػ  كشػػؼ الظنػػوف: إسػػم،ع ؿ بػػف ب،شػػ، البغ ا ي وك،لػػة -

 .ٜٗ٘ٔالمع،رؼ المطبعة البه ة 
  وطي تعم قة الس   عمي الحس ني انتش،رات  ار الفكر.البهجة المرض ة:لمس-
هػػػػػ( فخر الػػػػ  ف قب،وة الطبعػػػػة ٘ٚٔالجمػػػػؿ فػػػػي النحو:لمخم ػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػ  الفراه ػػػػ ي )-

 .ٜٜ٘ٔالخ،مسة  
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 هػ( تحق ؽ:محم  عمي النج،ر ع،لـ الكتب  ب روت   .ت.ٕٜٖالخص،ئص:ابف جني)-
حق ػػػػػؽ: .عمي المنتصػػػػػر هػػػػػػ(  تٖٓٚرحمػػػػػة ابػػػػػف بطوطة:محمػػػػػ  بػػػػػف عبػػػػػ اهلل المػػػػػواتي)-

 هػ.٘ٓٗٔالكت،ني مؤسسة الرس،لة  ب روت الطبعة الرابعة
هػػػػػػػػ(  تحق ؽ:محمػػػػػػػػ  مح ػػػػػػػي الػػػػػػػ  ف عبػػػػػػػػ  ٜٕٜشػػػػػػػرح االشػػػػػػػموني:عمي بػػػػػػػػف محمػػػػػػػ )-

 .ٜ٘٘ٔالحم   مكتبة النهضة الق،هرة الطبعة األول   
هػػػ( تحق ؽ :محمػػ  ب،سػػؿ ع ػػوف السػػو   ار الكتػػب ٙٛٙشػػرح ابػػف النػػ،ظـ:البف النػػ،ظـ)-

 .ٕٓٓٓم ة ب روت  لبن،ف الطبعة األول   العم
هػػػ( تحق ؽ :عبػػ  الغنػػي ال قر الشػػركة ٔٙٚشػػرح شػػ ور الػػ هب:ابف هشػػ،ـ األنصػػ،ري)-

 .ٜٗٛٔالمتح ة لمتوا م سور ، 
شػػػػػرح قطػػػػػر النػػػػػ ى:البف هشػػػػػ،ـ األنصػػػػػ،ري تحق ؽ:محم  مح ػػػػػي الػػػػػ  ف عبػػػػػ  الحم ػػػػػ  -

 هػ.ٖٖٛٔ الق،هرة  الطبعة الح،  ة عشرة  
 بف  ع ش  ع،لـ الكتب ب روت   .ت.شرح المفصؿ:ال-
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( تحق ؽ: .محمو  ج،سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ٕٖ٘عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ النحو:أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوراؽ)-

 .ٜٜٜٔال رو ش مكتبةالرش  الر ،ض الطبعة األول   
فهػػػػػػػػػػػػرس الفهػػػػػػػػػػػػ،رس واألثبػػػػػػػػػػػػ،ت ومعجػػػػػػػػػػػػـ المعػػػػػػػػػػػػ،جـ والمسمسػػػػػػػػػػػػ ت: عبػػػػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػػػػي -

عػة الث،ن ػة الكت،ني تحق ؽ: .إحسػ،ف عبػ،س  ار العربػي اإلسػ مي ب روت  لبن،ف الطب
 ٜٕٔٛ. 

هػػػػػػ( تحق ؽ:عب  السػػػػػ ـ  محمػػػػػ  هػػػػػ،روف   ار الج ػػػػػؿ  ب ػػػػػروت ٓٛٔالكت،ب:سػػػػػ بو  ) -
  الطبعة األول    .ت.

 .ٜٔٗٔهػ( است،نبوؿ ٚٙٓٔكشؼ الظنوف:ح،جي خم فة)-
هػػػػػػ( تحق ؽ:عب  اإللػػػػػ  النبهػػػػػ،ف  ار الفكػػػػػر   مشػػػػػؽ ٙٔٙالمبػػػػػ،ب:أبو البقػػػػػ،  العكبػػػػػري)-

 .ٜٜ٘ٔالطبعة األول   
 :ابف جني تحق ؽ:ف،ئا ف،رس  ار الكتب الثق،ف ة  الكو ت  .ت.الممم-
المجمػػػوع الكب ػػػر مػػػػف المتػػػوف ف مػػػ،  ػػػػ كر مػػػف الفنوف:جمعػػػ  واعتنػػػػ  بػػػ :كم،ؿ حسػػػػف -

 .ٕٙٓٓمرعي المكتبة العصر ة  ب روت  
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هػػػػػػػ( تحق ؽ: ،س ف محمػػػػػػو  ٓٔٙالمصػػػػػػب،ح فػػػػػػي عمػػػػػػـ النحو:أبػػػػػػو المكػػػػػػ،ـر المطػػػػػػراي)-
 .ٜٜٚٔن،ف الطبعة األول   الخط ب  ار النف،ئس ب روت لب

 ـ.ٕٜٛٔمعجـ المطبوع،ت العرب ة والمعربة  وسؼ ال ،ف سرك س مصر -
 معجـ المؤلف ف:عمر رض، كح،لة  ار إح ،  التراث العربي  ب روت  .ت.-
هػػػػ( تحق ؽ:عمي بػػػو ممحـ مكتبػػػة الهػػػ ؿ  ب ػػػروت  الطبعػػػة ٖٛ٘المفصؿ:لمامخشػػػري)-

 .ٖٜٜٔاألول   
( تحق ؽ:محم  عبػػػػ  الخػػػػ،لؽ عضػػػػ م  ع،لـ الكتػػػػب  ب ػػػػروت هػػػػػٕ٘ٛالمقتضػػػػب:لممبر )-

   .ت.
 .ٜٔ٘ٔه  ة الع،رف ف:إسم،ع ؿ ب،ش، البغ ا ي است،نبوؿ الطبعة الث،لثة -
هػػػػػػػ( تحق ؽ:عب  الحم ػػػػػػ  الهن اوي المكتبػػػػػػة التوق ف ػػػػػػة  ٜٔٔهمػػػػػػم الهوامم:لمسػػػػػػ وطي)-

 مصر  .ت. 
 


