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 ملخص الرسالة
òÛbŠÛa@æaìäÇZ@

ن أمـري املـؤمنني بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة معاين كافية ابن احلاجـب, ملحمـد بـن أمحـد بـ
 ., من أول الكتاب حتى هناية باب املفعول معه حتقيق ودراسة) هـ١٠٦٢(احلسن بن داود املتوىف سنة 

sybjÛa@áa@Zطالل خلف حمفوظ احلساين.@
òu‰†ÛaZ املاجستري. 

szjÛa@òİZ وتتمثل فيام ييل : 
, وسبب اختيار املوضوع, وتشمل عىل أمهية التحقيق والبحث يف الرتاث العريب اإلسالمي: املقدمة

 : وأمهيته, وخطة بحثه, وخطة البحث قسامن
 :الدراسة, وحتوي أربعة فصول: القسم األول
 . وفيه مبحثان, األول الكافية ومؤلفها, والثاين البغية ومؤلفها: الفصل األول
 .دراسة حتليلية للشواهد يف الرشح: الفصل الثاين
 .اختياراته وترجيحاته: آراء النحاة يف الرشح, والثاين :األول:  وفيه مبحثان: الفصل الثالث
 .موازنة بني رشح اليمني ورشح الريض, وشملت ثالثة مباحث: الفصل الرابع
التحقيق, ويشـتمل عـىل مـنهج التحقيـق, ووصـف نسـخة الكتـاب, ونـامذج مـن : القسم الثاين

 . املخطوط, والنص املحقق, ثم الفهارس الفنية
òa‰†Ûa@Ò†ç@Z@

 .حث يف الرتاث العريب اإلسالمي , والكشف عن مكنوناته , والتعمق يف أغوارهالب -١
 .دراسة وحتقيق بعض أبواب كتاب بغية الطالب وزلفة الراغب البن أمري املؤمنني اليمني -٢
 .دراسة االختيارات والرتجيحات النحوية للمؤلف, وبيان مذهبة النحوي -٣
 .بعض املآخذ عليهبيان منهجه وأسلوبه وقيمة الكتاب العلمية و -٤

òÛbŠÛa@Êì™ìß@Z@
 . حتقيق ودراسة بعض أبواب كتاب بغية الطالب  عىل كافية ابن احلاجب ملحمد اليمني يف النحو

òÛbŠÛa@laìic@Z@
تعريف الكلمة, والكالم  وما يتألف منه, باب ما ال ينرصف, بـاب املرفوعـات, بـاب املنصـوبات 

 .حتى هناية باب املفعول معه
öbnäÛa@áçcw@Z@
 .نسبة أغلب األبيات الشعرية إىل  قائليها -١
 .تصحيح نسبة بعض اآلراء النحوية إىل  أصحاهبا وكذلك األبيات الشعرية -٢
 . معرفة املنابع األصلية آلراء املؤلف واختياراته وبيان مذهبه النحوي -٣
 . إثراء مادة اجلدل النحوي , وتقديم إضافة جديدة إىل  املكتبة العربية -٤

 خلف احلساين طالل/الطالب



 

 



 

Abstract 
Title: The demander aspiration and the seeker approach to know the
meanings of Fafiat Bin Al Hajeb, by Mohammed Bin Ahmed Bin Al 
Hassan Bin Baood dead in (١٠٦٢H), from the book beginning to the end 
of concomitant object chapter, achieving and study. 
Graduator: Talal Khalaf Mohfouz Al Hassani 
Degree: Master. 
The plan: The study included the following: 
Introduction: includes the achievement importance in Arabic Islamic
heritance, reason of choice, it's importance, the plan which contains two 
sections, first section: the study in four chapters. 
Chapter one: Includes two themes, first, the approach and it's author, 
second, the aspiration and it's author. 
Chapter two: Analytical study for discussion. 
Chapter three: includes two themes: first contactors opinions in 
explanation, second: his choices and selections. 
Chapter four: Analogue between the discussion by Yamani and Al Radi, 
in three themes. 
Second Section: Achievement, includes the methodology, description of 
the book's copy, models of scripts, the achieved text and the technical 
indexes. 
Objective:  

١. Searching Islamic Arabic heritance, recovering it's components 
and depth.  

٢. To study and achieves some chapters of this book. 
٣.   To study the choices and syntactic selections for the author and

explanation of his syntactic creed.  
٤. Explanation of Methodology, the book value and some limitations.

The theme: Achievement and studying some chapters of the above
mentioned book. 
The study parts: word definition, parts of speech, what can't be derivate, 
nominatives, accusative and the concomitant object. 
Results:  

١. The connection of poetic lines to it's poets. 
٢. Correction of syntactic opinions to their owners. 
٣. Recognition of original sources of the author and his syntactic

choices. 
٤. Enrichment of syntactic argument and new addition for each 

Arabic library. 
 
Graduation: Talal Khalaf Al Hassani 
Supervisor: PH. Dr. Mohasen Salem Alomiri      
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هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني, سيدنا حممد النبـي العـريب  احلمد
اهلاشمي القريش, أفصح العرب وأكرمهم وأفضل األنبياء وأرمحهم وعىل آلـه وصـحبه ومـن 

                                                           .اهتد هبديه إىل  يوم الدين

 :أما بعد 
, وأرفعها شأناً وذكرا, نـزل هبـا القـرآن الكـريم,  فإن علوم اللغة العربية من أجل العلوم قدراً

العزيز , فقال عز فاكتسبت منه قداستها ورفعتها, تكفل اهللا بحفظها ; إذ تكفل اهللا بحفظ كتابه 
ويف حفظ اهللا للقـرآن حفـظ للغتـه, وسـائر  إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  من قائل

العلوم اإلسالمية  ال غنى هلا عن اللغة العربية, لذا فقد تبـار أسـالفنا يف إثـراء هـذه اللغـة, 
للغة وأرسارهـا, إال أن  فحفظوا لنا تراثاً ضخامً يف شتى ميادين املعرفة, خاصة يف لطائف هذه ا

كثرياً من هذه الثروة ما يزال مطوياً يف ظلامت خزائن املكتبات, ينتظر يداً حانية خملصة خترجـه 
 . إىل  النور

إن ما ضاع مـن هـذا الـرتاث بسـبب  ": رمحه اهللا ـ  حممود الطناحي ـ/ يقول الدكتور 
يـام , وال يـزال الكثـري منـه غفلة الناس وتفريطهم أكثر مما ضاع بسبب عوادي احلـروب واأل

 )١( "حبيساً يف خزائن املكتبات, ينتظر اليد احلانية التي تفك أرسه, وتزيل عنه غبار الزمن

فكان حتامً ولزاماً عىل أبناء هذه األمة اإلسالمية أن تتجه طائفـة مـنهم شـطر الـرتاث  
 .العريب حييون مواته, ويستخرجون كنوزه

                                                 
 .٢٢يف كتابه مدخل إىل  تاريخ نرش الرتاث العريب ص)   ١(



 

ة وحتقيق إلحد ذخائر النحو , وكنز من كنوزه الدفينة , لذا فقد كان بحثي هو  دراس 
وهو كتـاب سـهل  "بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة معاين كافية ابن احلاجب  "وهو كتاب 

حشد فيه مؤلفه كثرياً من اآلراء النحوية والنكات البالغية التي أضـفت , املتناول كثري الفائدة 
 . عىل الكتاب طابعاً خاصاً 

 : فعني الختيار هذا املوضوع عدة أسباب من أمههاوقد د 
أنه رشح لكتاب من أهم كتب النحو , فالكافية من املتون التي أفاد منها عدد كثري مـن  −١

طالب العلم, وال يزالون ينهلون منها , والعمل عـىل رشح مـن رشوحهـا املتميـزة  ـ  
 . مثل هذا الرشح ـ مما يفهم يف إعالء مكانة هذا املتن

ما جاء يف هذا الكتاب من الشواهد القرآنية والشعرية واحلكم واألمثال , وما فيه  كثرة −٢
من التعليالت النحوية الدقيقة, والنقول الكثرية عـن النحـاة السـابقني, فهـو كتـاب 

 . حافل باملناقشات العلمية اجلادة

ائن الرغبة يف املسامهة يف إحياء كتـب الـرتاث التـي ال يـزال عـدد منهـا يقبـع يف خـز −٣
النـور فينتفـع  إىل املكتبات ودور الكتب  ينتظر من ينفض عنها غبار السنني; ليخرجه 

 . طالب العلم واملعرفة بام فيها من كنوز معرفية

مزيد من البحث والدرس, فـال يـزال تـاريخ  إىل حاجة الدراسات النحوية يف اليمن  −٤
أرغـب يف التعريـف  الدراسات النحوية يف هذا القطر حماطاً بـالغموض, ممـا جعلنـي

 . ببعض اجلهود اليمنية يف النحو العريب

تنوع مادة الكتاب العلمية, بالعلو م العربية  املختلفة, من مثل النحو والرصف واللغة  −٥
 .والبالغة 



 

عرضـه عـيلَّ شـيخنا  أن هلذه األسباب التي ذكرت وقع اختياري عىل هذا الرشح بعد 
ريي, ثـم عقـدت العـزم وشـمرت عـن سـاعد اجلـدِّ حمسن بن سامل العمـ/ األستاذ الدكتور 

 . وأكببت عىل العمل مستعيناً باهللا
وقد كلفني هذا االختيار مصاعب مجة, وعقبات جساماً فنسخة الكتاب يتيمة  , وفيها 

عـدم وجـود  إىل بعض الطمس وفيها حواشٍ جانبية كثرية وزيادات وتصحيحات باإلضـافة 
 .مؤلفات أخر بني يدي للشارح

سعيت جاهداً يف سبيل العثور عىل نسخة أخـر تعـزز هـذه النسـخة, فطفقـت  وقد
بعـض الـزمالء ممـن يعملـون يف  إىل أبحث يف فهارس املخطوطات وقوائم املكتبات وكتبت 

 .جمال حتقيق الرتاث فلم أحظ بإجابة
كام راسلت مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية وجلـت يف عـدد مـن 

كتبات الكبرية كمرص والشام, وسألت ذوي اخلربة يف هـذا الشـأن فلـم أظفـر الدول ذات امل
 .بيشء ذي بال

ورشعت يف عمـيل ومل أدخـر , فبدأت باسم اهللا ثقةً به وأمالً فيه وتوكالً عليه ومحداً له 
 . جهدا  أو أختزن وسعاً يف سبيل النهوض بالنص وخدمته والقيام عليه

,وال ضنا مني بوقت  أو نًا وإين أذكر هذه العقبات ليس متن جهد , فـالعلم  أو استكثاراً
وتنفق من أجله األموال, وتنهى يف سـبيله اآلجـال, وإنـام أذكـر ,خليق بأن تشد إليه الرحال 

ذلك اعتذاراً عام يكون قد شاب عميل من خطأ  أو زلل أو سهو, سـائالً املـوىل عـز وجـل أن 
 . أمري رشدايتجاوز عني ويغفر زاليت وأن هييئ يل من 

وقد اعتمدت يف إكامل الساقط من هذه النسـخة املكيـة وتصـحيح اخلطـأ عـىل كتـب 
ــن  ــة الب ــة الكافي ــل, ورشح املقدم ــاح يف رشح املفص ــه, كاإليض ــارح نفس ــدها الش اعتم



 

ورشح التسهيل البـن مالـك, واملسـاعد البـن عقيـل, , احلاجب,ورشح الريض عىل الكافية
 . عباب للنيسابوري وغريهاوالفوائد الضيائية للجامي, وال

أما خطة البحث فقد قسمتها قسمني , قسم للدراسة وقسم للتحقيق, وجعلـت قسـم 
 : الدراسة يف أربعة فصول عىل النحو التايل

Þëþa@Ý–ÐÛaZ وفيه مبحثان : 
حتدثت فيه عن ابن احلاجب اسمه ونسـبه ومولـده وأخالقـه وثقافتـه  :املبحث األول

 ., ثم عن الكافية أمهيتها ورشوحهاوشيوخه وتالميذه ووفاته
عرفت فيه بشارح الكافية حممد بن أمحد بـن احلسـن بـن داود اليمنـي,  :املبحث الثاين

 . اسمه ونسبه ومولده ونشأته ومذهبه وأخالقه ومكانته وتصانيفه ووفاته
 . املؤلف وقيمتها وعن مصادر الكتاب وشواهده إىل ثم حتدثت عن البغية ونسبتها 

a@Ý–ÐÛaïãbrÛZ  درست الشواهد الواردة يف الرشح دراسة حتليلية. 
sÛbrÛa@Ý–ÐÛaZ وفيه مبحثان : 
 : وفيه أربعة مطالب, آراء النحاة يف الرشح  :املبحث األول
 . الغاية من إيراد آراء النحاة: املطلب األول
 . تصنيفه آلراء النحاة: املطلب الثاين
 . راء النحاةاملصادر التي أخذ منها آ: املطلب الثالث
 .النحاة الذين ظهر أثرهم يف الرشح: املطلب الرابع

 :ترجيحاته واختياراته وفيه ثالثة مطالب:املبحث الثاين 
 .ترجيحه بحسب السامع : املطلب األول 
 .ترجيحه بحسب القياس : املطلب الثاين 



 

 . أمثلة عىل ترجيحاته واختياراته: املطلب الثالث 
ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛaZ ه موازنة بني رشح اليمني ورشح الريض, وفيه ثالثة مباحثعقدت في : 
 .من حيث األسلوب :املبحث األول
 . من حيث الشواهد :املبحث الثاين
 . ما شارك فيه اليمني الريض وما متيز عنه :املبحث الثالث

أما القسم الثاين من البحث فهو  قسم التحقيق, ويشتمل عىل وصف لنسخة الكتاب, 
ا بالفهـارس الفنيـة, وثبـت واملنهج الذ ي رست عليه يف التحقيق, فنامذج من املخطوط , متلوً

 . للمصادر واملراجع
اكتمل البحث واستو عىل سوقه, أجد لزاماً عيلَّ أن أنسـب  أن ويف اخلتام  وبعد ... 

الفضل ألهله, إذ يطيب يل أن أقف وقفة إجالل وتقدير مسطراً أمجل آيات الشكر والعرفان , 
, الـذي حمسن بن سامل العمريي/ دعاء بالتوفيق الدائم لشيخي وأستاذي األستاذ الدكتور وال

تبنى هذا البحث وأنفق يف سبيله األوقات الثمينة, وتفضل مشكوراً بتـوفري نسـخة املخطـوط 
يل, وأمدين باملصادر النادرة والرسائل العلمية, مما هو دين أعجز عن الوفاء به أسأل اهللا العـيل 

 .ير أن يتكفل عني بالوفاء, وأن جيعل ذلك يف موازين حسناتهالقد
الذي  عيل توفيق احلمد,/ أستاذي الدكتور إىل وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير 

كابد معي البحث عن موضوع للدراسة فقد كان مرشداً وموجهاً , وخري مساعد يل يف اختيار 
 . منه كل تقدير املوضوع ووضع اخلطة املناسبة له, وقد لقيت

وإىل املسؤولني يف مركز امللـك فيصـل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية بالريـاض 
ومركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي بمكة املكرمة, ومركز  مجعـة املاجـد للثقافـة 



 

بديب, وبعض املكتبات العامة, حيث أمدوين بمعلومات مل تكـن تتـوفر لـوال أن سـخرهم اهللا 
 . فجزاهم اهللا عني خري اجلزاء ملساعديت

أشكر هذا الرصح العظيم جامعة أم القر ممثلةً يف مـديرها , وكليـة  أن كام ال يفوتني 
اللغة العربية, ممثلةً يف قسم الدراسات العليـا العربيـة عـىل تشـجيعهم وتقـديمهم كـل عـون 

ملالئـم ليواصـلوا ومساعدة لطالب الدراسات العليا , فقد احتضنوهم  وهيـأوا هلـم املنـاخ ا
 .دراساهتم العليا , ويتزودوا من العلوم واملعارف

من تفضل بقبول مناقشة هـذا البحـث وتكبـد معانـاة قراءتـه ,  إىل والشكر موصول 
 . ليفيدين ويضع يدي عىل هناته وسقطاته

بعيـد أتقـدم بـوافر  أو وإىل كل من مدَّ يل يد العون يف إخراج هذا البحث مـن قريـب 
 . لص الدعاء,  وأسأل اهللا هلم املثوبة واألجر, وأن جيعل ذلك يف موازين أعامهلمالشكر وخا

املوىل جلت قدرته أن جيعل هـذا العمـل خالصـاً لوجهـه الكـريم , وأن  إىل كام أبتهل 
يتقبله بقبول حسن, وأن جيعله إسهاماً نافعاً يف خدمة اللغة الرشيفة وهذا الرتاث املجيـد, إنـه 

 . عليه ويل ذلك والقادر
وصىل ا هللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصـحبه , وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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 الكافية مؤلفها وأمهتيها:املبحث األول
 : ترمجة ابن احلاجب : املطلب األول

ابن احلاجب إمام حجة, وعامل جليل, بلغت شهرته اآلفاق, وذاع صيته فهو غني عن 
أوجز التعريف, وقد تناوله كثري من الباحثني بالبحث والدراسة, ونظراً لذلك فإنني س

 . يف حديثي عنه وعن كافيته
 : اسمه ونسبه ومولده:أوالً  

هو أبو عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس مجال الدين الدوين اإلسنائي املرصي 
 . )١( املعروف بابن احلاجب 

هـ ثم انتقل إىل  القاهرة مع والده, حيث ٥٧٠من صعيد مرص سنة  )٢( )أسنا(ولد يف مدينة 
 . هد العلم هبا, فحفظ القرآن , واشتغل بالفقه, ثم بالعربيةأحلقه بمعا

وخالل إقامته بالقاهرة كانت له رحالت إىل  دمشق كان آخرها سنة سبع عرشة وستامئة, 
أمر   )٣( فأقام هبا مدرساً للاملكية, وشيخاً للمستفيدين عليه يف علمي القراءات والعربية,

عز الدين بن عبدالسالم يف إنكاره عىل الصالح باخلروج من دمشق حني مال إىل  الشيخ 
, إسامعيل بن أيب اجليش صاحب دمشق سوء سريته, وتقاعسه عن قتال الصليبيني

                                                 
, وطبقـات الشـافعية ٤/١١٤, ومـرآة اجلنـان لليـافعي ٥/١٨٩سري أعالم النـبالء للـذهبي : انظر ترمجته يف)  ١(

, ٢/١٢٧ابـن قـايض شـهبة  , وطبقـات١٣/١٧٦, والبداية والنهايـة البـن كثـري ٣/٣٦٥الكرب للسبكي 
 ٢/١٣٤, وبغيـة الوعـاة ٥/١٨٤, وروضات اجلنـات للخوانسـاري ٥/٢٣٤وشذرات الذهب البن العامد 

 . ١/١٣٨ومفتاح السعادة 
مدينة مرصية قديمة  بالصعيد األعىل , تقع عىل الشاطئ الغريب للنيل, معجـم البلـدان : بالكرس والفتح) إسنا) (٢(

١/١٨٩ . 
 .١٨٢لروضتني ص انظر ذيل ا)   ٣(



 

هـ فذهب إىل  القاهرة واستقر فيها, وجلس للتدريس )٦٣٨(سنة  )١( وصلحه معهم
,  موضع الشاطبي فالزمه الطالب, وعكف عىل الدرس والتأليف )٢( باملدرسة الفاضيلة

 .ثم انتقل إىل  اإلسكندرية يف آخر أيامه
 : أخالقه وثقافته:  ثانيًا 

كان اإلمام ابن احلاجب ذا خلق رفيع, وشخصية فذة بني علامء عرصه, ثقة حجة متواضعاً , 
, حمباً للعلم وأهله, نارشاً له, حمتمالً لألذ, صبوراً عىل  عفيفاً كثري احلياء, منصفاً

 .)٣( ألمة قرحيةالبلو, وكان من أذكى ا
ريض اهللا عنه, . يعد رمحه اهللا من أبرز فقهاء مرص والشام تفقهاً عىل مذهب اإلمام مالك

كان معنياً بالقراءات, ، )٤( "شيخ املالكية يف زمانه ...  ":وصفه السبكي يف طبقاته بقوله
فقد تلقاها عن شيوخ القراء يف عرصه كالشاطبي, وأيب اجلود اللخمي, والغزنوي, 

 .وغريهم
 : )٥( شيوخه وتالميذه: ثالثًا 

تلمذ ابن احلاجب لعدد كبري من علامء  عرصه وشيوخه املربزين يف علوم الدين والعربية 
 : نذكر أبرزهم

 . القاسم بن فريه الشاطبي, أبو حممد بن أيب القاسم الشاطبي الرضير املقري −١

                                                 
 .٢/١٢٨ شهبة يض, وطبقات  ابن قا١٣/١٧٦والنهاية البداية  )   ١(
 .٥/١٨٥انظر روضات اجلنات . نسبة إىل  مؤسسها القايض الفاضل عبدالرحيم)   ٢(
 . ١٨٢ذيل الروضتني ص ) ٣(
 .٣/٣٦٥طبقات الشافعية )  ٤(
 .٤١ابن احلاجب النحوي ص )   ٥(



 

 . لنحويأبو اجلود اللخمي, غياث الدين بن بارس املنذري املقري ا −٢

 . أبو الفضل الغزنوي حممد بن يوسف عيل, نزيل القاهرة −٣

 . أبو احلسن األبياري, عيل بن إسامعيل بن عيل أحد العلامء املربزين األعالم −٤

 .البوصريي أبو القاسم هبة الدين عيل بن مسعود األنصاري الكاتب األديب −٥

 .شقيالقاسم بن عساكر بن احلافظ بن أيب القاسم عيل بن احلسن الدم −٦

 : أما تالميذه فقد تتلمذ عىل يديه خلق كثري من أبناء عرصه , أشهرهم
 .الريض أبو بكر بن عمر بن عيل النحوي الشافعي )١(
 . زين الدين املعروف بابن الرعاد حممد بن رضوان بن إبراهيم العذري املحيل )٢(

 . لنحويمجال الدين بن مالك حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا الطائي اجلياين الشافعي ا )٣(

 . أمحد بن حمسن الشيخ نجم الدين املعروف بابن مّيل )٤(

 .كامل الدين الزملكاين عبدالواحد  بن عبدالكريم بن خلف األنصاري )٥(

ا    : )١( آثاره ومؤلفاته: رابعً
يعد ابن احلاجب من أثر علامء النصف األول من القرن السابع اهلجري تأليفاً وتصنيفاً  قال 

 )٢( ".. وكل تصانيفه يف هناية احلسن واإلفادة ..  ":صانيف ابن خلكان عن هذه الت

وقد بلغ بعض هذه التصانيف مبلغاً عظيامً من الشهرة والذيوع واالنتشار بفضل ما توافر له 
 . من إقبال الرشاح والدارسني

 . وقد ألف ابن احلاجب يف الفقه واألصول والعربية والقراءات
 . وهو خمترص يف الفقه املالكي) اتجامع األمه(ففي الفقه ألف كتاب 

                                                 
 .١/٣٨يف حتقيق رشح املقدمة الكافية  مجال خميمر. انظر  د)   ١(
 .٢٥٠, ٣/٣٤٩وفيات األعيان )   ٢(



 

 ).املنتهى وخمترص املنتهى( ويف علم األصول ألف كتايب 
 : ويف العربية له مؤلفاتٌ كثريةُ منها

الكافية, والوافية, والشافية, ورشوحها, ورشح املفصل, واآلمايل, واملسائل الدمشقية, ( 
 ).وغريها

ا   : وفاته: خامسً
اإلسكندرية فقد مات فيها يوم اخلميس يف السادس والعرشين من مل يطل بقاء ابن احلاجب يف 

 . )١( هـ ودفن خارج البحر قريباً من مثو الشيخ ابن أيب شامة) ٦٤٦(شوال سنة 

                                                 
 .٥/٢٣٥, وشذرات الذهب ٣/٢٥٠انظر وفيات األعيان )   ١(



 

 : الكافية ورشوحها: املطلب الثاين 
الكافية مقدمة يف النحو خمترصة, ولكنها أحاطت بمسائل النحو بطريقة منظمة وسليمة, ولقد 

, متثل يف العدد الكبري من الرشوح واحلوايش اهتم هب ا العلامء والدارسون اهتامما ًكبرياً
 . واملنظومات التي دارت حوهلا

رشحاً ما بني عريب, وتركي, وفاريس, حسبام ) ١٥٢(وقد بلغت رشوحها مائة واثنني ومخسني 
ملخترصات باإلضافة إىل  ا  )١(أحصاها الدكتور طارق نجم عبداهللا يف حتقيقه الكافية

 . واملنظومات واإلعراب
ققت أو  بصدد ذلك  :ولعله من املفيد هنا أن  أشري إىل  بعض رشوح الكافية التي طبعت أو حُ

رشح املقدمة ( وهو  مطبوع يف ثالثة أجزاء حتت اسم ) ابن احلاجب( رشح مصنفها  −١
 .هـ١٤١٨حتقيق الدكتور ـ  مجال عبدالعاطي خميمر أمحد ) الكافية يف علم اإلعراب

ت (أماله مجال الدين حممد بن مالك ) نقد وتعليق عىل كافية  ابن احلاجب( التحفة  −٢
حققه أمحد عيل قائد ) هـ٧٢٣ت(مجعه بدر الدين أبو عبداهللا بن مجاعة ) هـ٦٧٢

 هـ١٤١٠املصباحي ونال به درجة املاجستري من جامعة أم القر. 

وهو أشهر هذه الرشوح ) ٦٨٦ت (رشح ريض الدين حممد بن احلسن االسرتباذي  −٣
وقد طبع عدة طبعات منها مصورة دار الكتب العلمية عن . وأحسنها مجعاً وشموالً 

األصل املطبوع برتكيا مع حاشية الرشيف اجلرجاين , وطبعة جامعة اإلمام حممد بن 
حيي بشري املرصي يف أربعة . حسن احلفظي, ود. سعود اإلسالمية بتحقيق ودراسة د

                                                 
 ).٢٩:٤٨ص (انظر مقدمة كتاب الكافية يف النحو للدكتور طارق نجم )   ١(



 

يوسف حسن عمر, وطبعة :وطبعة جامعة قاريونس بليبيا ت. هـ١٤١٧أجزاء سنة 
 .عبدالعال سامل مكرم يف أربعة أجزاء. د: عامل الكتب بتحقيق

عيل . د: ت . رشح عز الدين عبدالعزيز بن زيد بن مجعة املوصيل املعروف بالقواس −٤
 .الشوميل جامعة العلوم , األردن

حققه زكي ) اهلادية إىل  حل الكافية ( رشح فلك العال التربيزي األردبييل ويسمى  −٥
 . )١(فهيم األلويس ونال به درجة املاجستري من جامعة األزهر

ثالثة رشوح لركن الدين احلسن بن حممد بن رشفشاة العلوي االسرتاباذي  −٦
 ):هـ٧١٥ت(

حققه الدكتور عبداملنعم حممد سعيد ونال به ) البسيط ( الرشح الكبري ويسمى  − أ
 . )٢(من جامعة األزهردرجة الدكتواره  

خالد فائق حممود ونال به درجة . حققه  د) الوافية ( الرشح املتوسط ويسمى  − ب
, وحممد عيل هادي احلسيني ونال درجة املاجستري  )٣(الدكتوراه من جامعة األزهر

 . )٤(من جامعة بغداد

 ).األصغر( الرشح الصغري ويسمى  − ت

                                                 
 . ١/٤٥مجال خميمر  . مقدمة رشح املقدمة الكافية د)   ١(
 . سهاملصدر نف)   ٢(
 .املصدر نفسه)   ٣(
 ) . ٣٤ص( طارق نجم. مقدمة الكافية د)  ٤(



 

حققت اجلزء األول ) هـ٧٢٧ت( رشح نجم الدين حممد بن مكي بن ياسني القمويل −٨
عفاف بنتن ونالتا به درجة الدكتوراه من . فتحية عطار, واجلزء الثاين د. منه د

 ه١٤١٠جامعة  أم القر . 

التحفة الشافية يف ( ويسمى ) هـ ٧٣٧ت (رشح تقي الدين إبراهيم النييل البغدادي  −٩
الدكتوراه من جامعة  إمام حسن اجلبوري لنيل درجة. قام بتحقيقه أ) رشح الكافية 

 . )١(األزهر

يقوم بتحقيقه كل من ) هـ ٧٤٦ت( رشح تاج الدين عبداهللا بن أيب احلسن األردبييل  −١٠
 . )٢(توفيق إسامعيل لنيل درجة الدكتوراه من جامعة األزهر. حممد عبدالنبي , وأ. أ

حققه خدجية حممد حسني ) ٧٤٩ت (رشح شمس الدين بن عبدالرمحن األصفهاين  −١١
د حمسن بن سامل العمريي بجامعة .هلادي الغامدي, وفهد احلازمي بإرشاف أوعبدا

أم القر. 

األزهار ( ويسمى ) ٧٤٩ت(رشح اإلمام عامد الدين حييى بن محزة العلوي  −١٢
حممد عيل . عبداحلميد مصطفى واجلزء الثاين أ. حقق اجلزء األول منه د) الصافية

 . )٣(زهرسامل وناال به درجة الدكتوراه من جامعة األ

األرسار الصافية واخلالصات الصافية يف كشف املقدمة الكافية رشح إسامعيل بن  −١٣
حقق اجلزء األول منه عبداملجيد إبراهيم ) هـ ٧٩٤ت(إبراهيم بن عطيه النجراين 

                                                 
 .١/٤٧مجال خميمر . انظر مقدمة رشح املقدمة الكافية د)   ١(
 . املصدر نفسه)   ٢(
 . ١/٤٨مجال خميمر . مقدمة  رشح املقدمة الكافية د)   ٣(



 

آل شيخ واجلزء الثاين عبداهلادي الغامدي وناال به درجة املاجستري من جامعة أم 
 هـ١٤١٦القر . 

) املوشح( ويسمى ) هـ ٨٠١ت ( أيب بكر حممد بن حممد اخلبييص  رشح حممد بن −١٤
 )١(أمحد املهدي ونال درجة الدكتواره من جامعة األزهر. حققه د

الربود الضافية ( ويسمى ) هـ ٨٣٧ت( رشح أيب احلسن عيل بن حممد القريش  −١٥
اجستري حققه أمحد حممد القريش ونال به درجة امل) والعقود الصافية الكافلة للكافية 

 هـ١٤١١من جامعة أم القر . 

لإلمام املهدي صالح بن عيل بن حممد أيب ) النجم الثاقب رشح كافية ابن احلاجب( −١٦
حممد مجعة حسن نبعة طبع بدار الكتب الوطنية يف . حتقيق د) هـ٨٤٩( القاسم ت

 .هـ١٤٢٤جزئني باليمن سنة 

ية للوافية الرشح وهو حاش) هـ ٨٥٠ت (رشح رساج الدين حممد بن عمر احللبي  −١٧
 املتوسط حققته سعيدة عباس شهاب ونالت به درجة املاجتسري من جامعة أم القر

 . هـ١٤٠٨سنة 

أسامة طه . وهو مطبوع بتحقيق  د) هـ ٨٩٨ت(رشح نور الدين عبدالرمحن اجلامي  −١٨
 .الرفاعي

مصباح الراغب رشح كافية ابن احلاجب املعروف بحاشية السيد تأليف العالمة  −١٩
حممد بن عز الدين املفتي الكبري حتقيق عبداهللا محود الشامم, مكتبة الرتاث  السيد

 )هـ١٤٢٦(اإلسالمي , اجلمهورية اليمنية 

هـ, يسمى بغية ١٠٦٢رشح حممد بن أمحد بن أمري املؤمنني احلسن بن داود ت  −٢٠
 .الطالب وزلفة الراغب إىل  معرفة كافية ابن احلاجب, وهو موضوع البحث

                                                 
 .١/٤٧مجال خميمر . انظر مقدمة رشح املقدمة الكافية د)   ١(
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 :البغية تعريف وتوثيق :  املطلب األول
 : سبة الكتاب إىل  املؤلفتوثيق ن: أوالً  

 : يمكننا أن  نستدل عىل أن  كتاب البغية من مؤلفات السيد حممد بن أمحد بام ييل
بغية الطالب وزلفة (صفحة العنوان يف املخطوط جاءت حتمل اسم الكتاب وهو  −١

واسم مؤلفه حممد بن أمحد بن أمري ) الراغب إىل  معرفة معاين كافية ابن احلاجب 
 .املؤمنني

ا عىل الكافية ات −٢ وإن اختلفوا يف مسمى , فاق مجيع من ترجم للمؤلف عىل أن له رشحً
فقد ذكر صاحب ملحق البدر الطالع يف ترمجته للمؤلف أن له رشحا , هذا الرشح 

كذلك ذكر يف و, )١( "حتفة الطالب وزلفة الراغب " عىل كافية ابن احلاجب يسمى 
 )٢(.  مصادر الفكر العريب يف اليمن هبذا االسم

 

 . أن  هذا الكتاب مل ينسب إىل  أحد غري السيد حممد بن أمحد −٣

 : حتقيق اسم الكتاب: ثانيًا  
بغية الطالب وزلفة الراغب إىل  ( ورد عىل صفحة عنوان املخطوط اسم الكتاب كام تقدم 

 ).معرفة معاين  كافية بن احلاجب 
 . "لطالب وزلفة الراغب حتفة ا":  يف ملحق البدر الطالع باسم  بوذكر الكتا   

 : ألمور ثالثة) بغية الطالب وزلفة الراغب(والذي أرجحه أن يكون اسم الكتاب 

                                                 
 .٢/١٩٣نظر ملحق البدر الطالع ا  ) ١(
 .٨٥نظر مصاادر الفكر العريب يف اليمن صا)   ٢(



 

وهي "بغية الطالب وزلفة الراغب "ورود اسم الكتاب عىل غالف املخطوط بمسمى  −١
نسخة قديمة يمكن أن نجزم أهنا كتبت يف عرص املؤلف وارتىض االسم وذلك  لقدم 

 . خطها وعتاقة ورقها
لِّك يف حياة  املؤلف  −٢ وجود متلكات قديمة عىل ورقة العنوان تشري إىل  أن  الكتاب متُ

, وال شك أن  معارصة النسخة للمؤلف مع األمر الثالث الذي يأيت )١٠٥٥(سنة 
 . ذكره تشري إشارة وإن كانت غري جازمة إىل  أن املؤلف قد اطلع عىل هذا النسخة

شطب داخل صلب الكتاب والتي ال يمكن أنْ  وجود  التغيريات والتصحيحات وال −٣
ا من عمل الناسخ , وكأهنا من تراجعات املصنف نفسه  .يقال إهنَّ

 : منهج املؤلف يف رشحه: ثالثًا  
يف العادة غالب رشاح املتون العلمية نحوية كانت أو  غريها يتبعون املتن الذي عمدوا إىل   −

وإذا رتبه عىل غري ترتيبه , املتن للمتعلم رشحه يف ترتيبه وتقسيمه; ألن القصد بيان 
األصيل مل حيصل البيان والتقريب املراد, وعىل ذلك السنن جر السيد حممد بن أمحد يف 

 .فإنه تبع ابن احلاجب يف متن الكافية يف ترتيب وتقسيم املوضوعات, رشحه 
ث يصعب سلك السيد حممد بن أمحد يف رشحه طريقة املزج أي مزج الرشح باملتن بحي -

 . متييز املتن من الرشح دون العالمات التي وضعت للتمييز بينهام
غالباً بعد تفكيكه لكالم ابن احلاجب وتقريره إياه يعطف عليه بذكر التفريعات  -

ويناقش ذلك كله , ويذكر اخلالف النحوي حوهلا , املتعلقة باملسألة املذكورة يف املتن
 . غالب الكتابويورد الشواهد املناسبة وهذا عام يف 

حرص السيد حممد بن أمحد عيل إيراد الشاهد لكل مسألة من املسائل التي تناوهلا  -
 . وهذا يف غالب الرشح, بالرشح والتوضيح 



 

يف أثناء الرشح التفصييل لتعريفات ابن احلاجب كان خيرج ما حيرتز منه بأجزاء  -
 .التعريف وحياول دفع ما يرد من اعرتاضات عىل التعريف

 لسيد حممد بن أمحد عىل رشح بعض األلفاظ الغريبة الواردة يف بعض الشواهد حرص ا -

كان يرشح  وهو واضع بني عينيه رشوحاً معينة كرشح الريض عىل الكافية ورشح  -
اجلامي فكان يتنبه  إىل  املواطن التي مل يبينوها فيبينها واملواطن التي اخترصوا فيها 

 .لتي أسهبوا فيها فيخترصها بال إخاللفيطيل بحسب احلاجة, وإىل املواطن ا

وباب , )١(ذكر بعض األبواب التي أغفلها ابن احلاجب كام يف باب االختصاص -
 . )٢(اإلغراء

وقد انتهج يف أسلوبه . أسلوبه يف غالب األحيان وسط بني االختصار واإلسهاب -
دُّ من أسهل رشوح الكا فية كذلك تسهيل العبارة وتذليلها للقارئ حتى إنه ليُعَ

 .                   وأوضحها بياناً وأكثرها استشهاداً 

                     

                                                 
 .٢٠٦انظر النص املحقق ص )   ١(
 . ٢٢٤  انظر النص املحقق ص)   ٢(



 

 

ا      :مصادره : رابعً
جاء رشح السيد اليمني حاوياً كثرياً من املصادر واملراجع التي استقى منها مادة رشحه يظهر 

ه املراجع ذلك يف كثرة آراء العلامء التي أوردها يف الرشح,  وقد رصح بأسامء بعض هذ
ومن هذه املصادر, الكتاب لسيبويه فقد ورد ذكره كثرياً يف , بينام ترك بعضها مل يرصح به

ومعاين القرآن للفراء واألخفش, وكتب أيب عيل الفاريس وابن جني ومفصل , رشحه
وبعض كتب التفسري كالكشاف واجلواهر احلسان , الزخمرشي واجلمل للزجاجي

ا عىل املصادر التاليةللثعالبي, إال انه قد اعتم   :د اعتامداً بارزً
رشح الريض االسرتاباذي عىل الكافية, والذي جعل السيد حممد بن أمحد يعتمد عليه   -

هو كونه إمام رشوح الكافية بال منازع, وكل من أتى بعده من الرشاح استفاد منه 
قل آراء النحاة وكان السيد حممد بن أمحد يعتمد عليه غالباً يف ن, ورجع إليه وهنل منه

 .وحترير اخلالف بينهم  وذكر بعض الشواهد
فإن هذا الرشح , رشح العالمة نور الدين عبدالرمحن اجلامي املسمى بالفوائد الضيائية -

وغري هذا اجلانب ,اعتمد عليه السيد حممد بن أمحد غالباً يف تفكيك كالم ابن احلاجب 
 .من جوانب الرشح

بن عقيل وهذا الكتاب اعتمد عليه يف نقل التفريعات يف املساعد عىل تسهيل الفوائد ال -
 . بعض األحيان ونقل بعض الشواهد ورشح بعض األلفاظ الغريبة يف بعض الشواهد

وكذلك اعتمد عىل رشح التسهيل البن مالك واإليضاح يف رشح املفصل البن  -
ه اليمني أيضاً  ا لسيد احلاجب ومصباح الراغب يف رشح كافية بن احلاجب لبلديِّ

ورشح الكافية لركن الدين , هـ ٩٧٣العالمة حممد بن عز الدين املفتي ت 
االسرتاباذي, وكتاب العباب يف رشح اللباب لعبداهللا بن حممد النيسابوري املعروف 

 .بالنقرة كار

والبد من التنبيه إىل  أنه مل يرصح بأسامء هذه املراجع عند استفادته منها يف رشحه إال ما كان 
 .الريض وابن مالك وابن عقيل واجلامي والعباب يف بعض األحيان من ذكر



 

 

ا   :قيمة الكتاب العلمية :خامسً
متيز رشح السيد اليمني للكافية بمميزات عديدة أظهرت لنا قيمته ومكانته بني الرشوح 

 :منها
اعتامده عىل مدرسة ابن مالك والريض بحيث ظهر أثر املدرستني يف الرشح ويف أسلوب ) ١

 . رض اخلالف ويف طريقة الرتجيح بني اآلراءع
أنه زخر بذكر كثري من الشواهد بحيث مل أقف عىل رشح من رشوح الكافية أكثر منه  )٢

 . ذكراً للشواهد

كونه سلك طريقاً وسطاً بني االختصار املخل واإلكثار اململ فال هو يطيل كإطالة الريض )٣
بن مجاعة مثالً بل كانت طريقته وسطاً وال هو خيترص كاختصار اجلامي وابن احلاجب وا

 .بني ذلك فكانت طريقته أنفع للطالب

إيراده للملح األدبية وهذا أسلوب بديع يف تلقني علم النحو وقواعده اجلافة فإن امللح ) ٤
وقد أملح بعض أهل : تذهب امللل وذلك مثل ما أورده يف وصف السواك قال

 :  لهاإلسكندرية يف تضمني صدر هذا البيت بقو
 فجلَّ بذاك واكتسب املزايا   جال مسواك ثغرك خري ثغر  
   )١(أنا ابن جال وطالع الثنايا   وأنشد صحبه تيها وفخراً َ    
اهتاممه بالتعليالت النحوية وخاصة التعليمية منها , فقد جاء الرشح زاخراً ) ٥

لة هبا, وال غرو يف ذلك فإن مصنف الكافية قد عرف بولوعه الشديد بالع
والتعليل نتيجة لتأثره بالفقه واألصول اللذين اشتغل هبام, فضالً عن ما ورثه 
النحو العريب خالل القرون من تعليل الفقهاء واملتكلمني وعلوم املنطق 

إن ابن احلاجب كان مولعاً بالعلل " : والفلسفة, يقول الدكتور طارق اجلنايب 

                                                 
 .١٣انظر النص املحقق ص )   ١(



 

إن " :ل الدكتور موسى بناي ويقو. )١("القياسية واجلدلية إىل حد اإلغراق
السمة البارزة عند ابن احلاجب يف تناوله املسائل النحوية, هي تعليل هذه 

حنا ارهلذا فقد اعتنى ش )٢( ..." املسائل بعد أن حيدها بحدود جامعة مانعة
, ومن أمثلة هذه التعليالت هبا ئًاجاء الكتاب ملي حتىبالعلل والتعليل 

 : النحوية ما ييل 

كزيد ورجل : وتنوين التمكني " : ل اختصاص االسم بالتنوين فقال ـ عل ١
لداللته عىل أمكنية االسم من اإلعراب, واإلعراب ال يكون إال يف اسم, 
وهذا التنوين ال جيامع األلف والالم وال اإلضافة, وال يدخل عىل املمتنع 

من خواص كصهٍ ومهٍ ورجلٍ , وإنام كان تنوين التنكري : وتنوين التنكري ..
االسم ألنه ال يدخل التعريف والتنكري إال عىل االسم فلام كان التنوين 

  )٣("للتنكري اختص باالسم 
وإنام كان اإلعراب عىل ..." : ـ علل كون اإلعراب يف أواخر الكلامت فقال  ٢

اآلخر دون غريه ; ألن اإلعراب حال من أحوال الذات فال يصار إليه إال بعد 
كون اإلعراب قد يكون بالسكون فال ينطق بالساكن يف أول الفراغ منها ول

الكالم, والوسط لو اختلف الختلفت الصيغة فلم يدر عىل أي وزن 
 . )٤("هي?

قال وإنام " : ـ قوله يف تعليل إعراب املثنى مع ملحقاته واجلمع مع ملحقاته  ٣
رع جعل إعراب املثنى مع ملحقاته, واجلمع مع ملحقاته باحلروف ألهنا ف

                                                 
 .٢٤٢ابن احلاجب النحوي آثاره ومذهبه ص انظر )   ١(
 .٨٢احلاجب رشح الوافية نظم الكافية ص  موسى بناي لكتاب ابن/ انظر مقدمة د)   ٢(
 .١١انظر النص املحقق ص )   ٣(
 .١٥انظر النص املحقق ص)   ٤(



 

الواحد ويف آخرها حرف يصلح لإلعراب, وهو عالمة التثنية واجلمع 
فناسب أن جتعل تلك احلروف إعراهبا فرع إلعرابه كام أهنا فرع له وملا جعل 
إعراهبا مجيعاً باحلروف خص رفع املثنى باأللف ورفع اجلمع بالواو لئال يقع 

 .   )١("االلتباس 
 

لَّ انتقاؤه إياها عىل متتعه بشخصية علمية أنه انتقى مراجعه ببصرية وعلم ود)٦
 .فذة وقد مر احلديث عن مراجعه

                                                 
 .٢٦انظر النص املحقق ص)   ١(



 

  
ا  :املآخذ وامللحوظات :سادسً

 −عىل الرغم من كل هذه املزايا احلسنة يف هذه الرشوح إال أنه ال خيلو من بعض اهلنات
التي ال تقلل من شأنه وقيمته  −شأنه يف ذلك شأن مجيع الرشوح يف مجيع العلوم 

 :أبرز هذه  املآخذ وامللحوظات ومن
 

النقل نصاً من كتب السابقني دون إشارة إىل  ذلك, وهي كثرية منها نقله عن رشح  )١
الريض واجلامي واملساعد واملصباح ورشح املفصل البن احلاجب, وقد نلتمس العذر 

فظاهرة النقل كانت سمة بارزة يف الكتب والرشوح يف ذلك الزمن لذا  −رمحه اهللا −له 
وهو يشء مل يتحرج منه , فإن السيد اليمني قد سار سري معارصيه يف ذلك وسابقيه

 .هؤالء

أنهَّ مل يبوب رشحه وال شك أن  التبويب والتفصيل من سبل الرشح الدارجة التي  )٢
جر عليها عمل الرشاح يف مجيع الفنون, وبعدم التبويب يصعب عىل الباحث 

نها, وال متنع طريقة املزج بني املتن والرشح الوقوف عىل املباحث التي يروم البحث ع
من التبويب, فإن اجلامي رمحه اهللا مزج املتن برشحه وبوبه, وبذلك كان أسهل يف 

 . التناول من رشح السيد حممد بن أمحد
والنصب   )١(كام يف العقد,عدم رشحه يف بعض األحيان ما حيتاج إىل  الرشح  )٣

كون موضحاً لكل ما يورده مما يظن أنه من فكان من كامل الرشح أن  ي, واإلشارة
 . األلفاظ الغريبة عىل القارئ

وقد علم [ كام يف رشحه لقول ابن احلاجب , اقتضابه تارة يف موضع يقتيض اإلسهاب )٤
فإن الداللة  فحسب لالسم وهي مع االقرتان للفعل وغريها ] بذلك حد كل منهام

                                                 
 .٣انظر النص املحقق ص )   ١(



 

طريقة أرباب االختصار من  فيالحظ من هذا الكالم أنه سلك فيه  )١(للحرف 
أصحاب املتون ومل يسلك طريقة الرشاح التي هي من مميزاهتم وهي اعتامدهم الرشح 

لوا  .والتوضيح وإن اقتىض املقام التطويل طوَّ

حتت عبارة ابن احلاجب ) الفوائد الضيائية( ومما ينبغي التنبيه عليه أن  اجلامي يف رشحه 
من شارحنا مع أنه رمحه اهللا اعتمد يف رشحه االختصار هذه قد ذكر كالماً طويالً أكثر 

 . )٢(ولكنه رأ أن املقام يقتيض ذلك التطويل
أنه ربام قرص يف البيان عن املعنى املقصود بحيث يعرب بلفظ يوهم خالف املراد كام يف )  ٥

اول االعتوار عىل اليشء التد) ليدل عىل املعاين املعتورة: ( ابن احلاجب( قوله عند قول 
 .)٣(والتعاقب عليه أي أخذه مجاعة بعد مجاعة 

ومعلوم أن  االعتوار ال خيتص باجلامعة بعد اجلامعة, بل يعم التداول مطلقاً سواء من 
اجلامعة أو من األفراد, واملتبادر من كالم ابن احلاجب هو تداول املفردات ألن املعاين 

ا ا فردً  . ال تأيت مجاعة  مجاعة, وإنام تأيت فردً
 ) . عور( ولالطالع عىل معنى االعتوار لغة ينظر اللسان والقاموس 

ففي " :قسم املعربات إىل  ما يستوعب احلركات وما ال يستوعبها, فقال رمحه اهللا) ٦
ومنها ما يستوعب احلروف  )٤(األقسام ما يستوعب احلركات لفظاً ومنها ما ال يستوعبها

 . هذا تفصيالً ملا ذكره فيهومنها ما ال يستوعبها? وذكر كالماً بعد 

                                                 
 .١٠انظر النص املحقق ص )   ١(
 .١/١٧٣ةئيانظر الفوائد الضيا)  ٢(
 .٦٨ص انظر النص املحقق)   ٣(
 .١٠املحقق ص  انظر النص)   ٤(



 

وهذا تقسيم  ـ كام هو ظاهر ـ ال فائدة منه ; ألن التقسيم إنام يراد به احلرص للتوضيح وزيادة  
البيان, وهذا التقسيم ليس كذلك; ولذلك احتاج فيام بعد إىل  زيادة قيد عند قوله الثالث 

 . ما ال يستوعب احلركات وحيمل جره عىل نصبه
شابه لتقسيم املعربات مثالً إىل ما يتألف من مخسة حروف وإىل ما وهذا التقسيم م

 .يتألف من أكثر أو   إىل  مفرد ومركب
ثم مثل جلمع املذكر  )١( " علام ً: ما سلم بناء واحده ثم قال@":عرف مجع املذكر السامل بأنه) ٧

وم أنَّ  سنني , ومن املعل)٢(كزيدين وسنني وأرضني: السامل العلم عىل احلد املذكور فقال
 .وأرضني غري داخلة فيام ذكر من التعريف, فقد تغري بناء واحدها وليست علامً َ 

عدا التقديري  : أي] فيام عداه[ أي اإلعراب ] : واللفظي[ قال عند قول ابن احلاجب ) ٨
ما كان : من االسم الصحيح, وهو ما مل يكن آخره حرف علةٍ كزيد وأمحد, أو امللحق به وهو

] غري مضاف إىل  ياء املتكلم[ره حرف علة قبله ساكن, كظَبْي ودلو, أو  مجع سامل يف آخ
ٍ كرجال ونحو مسلمي نصباً وجراً وقاضٍ نصباً   .كمسلمون ومسلامت, أو  مكرسَّ

وظاهر أن هذا التقييد , وقيده بعدم اإلضافة إىل  ياء املتكلم, فذكر من مجلة األمثلة اجلمع السامل
فال فائدة يف ذكره, مع أن  اجلمع السامل إنام يقدر إعرابه يف حالة , السامل غري خاصٍ باجلمع

الرفع فقط, فهو أقل املعربات تقديراً يف حالة إضافتها إىل  ياء املتكلم, بحيث ال يقدر يف حالتي 
وقيده , ولذلك ذكره فيام بعد فيام ال يقدر إعرابه, النصب واجلر  بل يقال معرب باحلرف

 .ربالنصب واجل
, إذ )٣(]واإلعراب ال يكون إال يف اسم: [ قصور بعض تعبرياته, مما يوهم بفساد املعنى, كقوله ) ٩

 . واألصل يف اإلعراب أن يكون يف االسم: اإلعراب يكون يف الفعل كذلك, وصواب العبارة
                                                 

 ٢٨انظر النص املحقق ص )   ١(
 ٢٦انظر النص املحقق ص )   ٢(
 .١١انظر النص املحقق ص )   ٣(



 

 
 

 :ترمجة املؤلف :املطلب الثاين 
 :اسمه ونسبه ولقبه: أوالً  

 : ثر هوقال املحبي يف خالصة األ
السيد حممد بن أمحد بن اإلمام احلسن بن داود بن احلسن بن اإلمام النارص بن اإلمام عز الدين بن 
احلسن بن عيل بن املؤيد بن جربيل بن حممد بن عيل بن اإلمام الداعي حييى بن احلسن بن حييى 

نترص لدين اهللا حممد بن بن النارص بن احلسن بن األمري العامل املعتضد باهللا عبداهللا بن اإلمام امل
اإلمام املختار لدين اهللا القاسم بن اإلمام النارص لدين اهللا أمحد بن اإلمام اهلادي إىل  احلق حييى 

 . )١( )بن احلسني بن القاسم 
. ونسب اهلادي معروف إىل  عيل بن أيب طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول صىل اهللا عليه وسلم 

 .)٢(وأما لقبه فجامل الدين
 : مولده ونشأته وحياته: ثانيًا  

مل توافنا املصادر بيشء عن سنة ميالده وال عن مكان ميالده وال كم كان عمره يوم توىف حتى 
 . يتسنى لنا أن  نقدر سنه ميالده

وأما نشأته فقد ذكرت املصادر أنه نشأ عىل الصالح وطلب العلم, ويفهم من كالم املحبي يف 
نشأ عىل العلم والصالح بعد موت أبيه وصرب عىل " : يتيامً قال رمحه اهللا خالصة األثر أنه نشأ 

                                                 
−٣/٣٨٤, خالصة األثر للمحبي ١٢٢−١٢٠−١١٢−٩٤−٨٣انظر ترمجته يف حتفة الدهر ملحمد البحر ص )   ١(

, ومعجـم املـؤلفني ٦/١١م , واألعال٦/٢٨٦, وهدية العارفني ٢/١٩٤وامللحق التابع لبدر الطالع  ٣٨٥
٨/٢٥١. 

 .١٢٢−١٢٠انظر حتفة الدهر ص )   ٢(



 

مشاق الوقت وقاسى يف عنفوان شبابه أموراً صرب هلا حتى أفضت به إىل  حمل من اخلري ال 
 .)٢(, وكان طلبه للعلم وتأدبه وتفقهه يف صنعاء وصعدة )١(يدرك

ة كانت فرتة نشأته وتكوينه العلمي كام ذكر فقد عاش يف صنعاء وصعدة, وهذه الفرت: وأما حياته 
 . املؤرخون له أنه كان يعيش يف هذه الفرتة يف ضيق وشدة ثم بعد ذلك ارتفع نجمه

ومل ترش املصادر إىل  معلومات عن الفرتة التي يمكن أن نقول إهنا وسط بني الفرتتني األوىل التي 
 .إىل   جمدٍ رفيع ومكان منيع كان يف خالهلا يف ضيق وشدة, والثانية التي صار فيها

  )٤(وحيس  )٣(وأما فرتة علوه ورفعته واشتهاره فكانت بعد أن  واله اإلمام املتوكل عىل العدين 
, فبعد توليه هذه الواليات املذكورة للمتوكل ألقت الدنيا له أفالذ كبدها وعاش  )٥(وبندر املخا

       )٦(.كام يقول املحبي, محيداً 

غال التي توالها من الوالية والنظر يف شؤون املسلمني , فإنه كان كثري املذاكرة, ومع هذه األش
 .   )٧(وكانت حرضته معمورة بالفضالء, وكان حيب األدب وأهله

 : شيوخه وتالميذه: ثالثًا  
مل يذكر يف يشء من املصادر التي وقفت عليها ممن ترجم لشارحنا السيد حممد بن أمحد معلومات 

 . وال عن تالميذهعن شيوخه 

                                                 
 ٢/١٩٤, وملحق  البدر الطالع  ٣/٣٨٣انظر خالصة األثر )   ١(
 .٢/١٩٤, وملحق البدر الطالع ٣/٣٨٤انظر خالصة األثر )   ٢(
 .٣/٣٨٤خالصة األثر . إقليم كبري واسع باليمن األسفل :العدين )   ٣(
انظـر معجـم البلـدان .وكورة من نواحي زبيد باليمن بينها وبني زبيد نحو يوم وهي أرض واسعةبلد : حيس)   ٤(

٢/٣٣٢ . 
 .٥/٦٧انظر معجم  البلدان ,  موضع باليمن بني زبيد وعدن بساحل البحر: بندر املخا )   ٥(
 .٣/٣٨٤انظر خالصة األثر )   ٦(
 .٢/١٩٤انظر ملحق البدر الطالع )   ٧(



 

والظاهر أنَّه ملا توىل املناصب السياسية املذكورة والقيام عىل أمور املسلمني شغله ذلك عن التعليم 
وغطى ذلك عىل فضائله العلمية فلم يعد هلا ذكر أمام شهرته بالوالية والقيام عىل أمور 

 . املسلمني
ن ذكر الشيوخ, ولذلك مل يذكر له وال شك أن الوالية شغل شاغل عن التدريس, وصيتها أذيع م

 . تالميذ
ا    : مذهبه النحوي: رابعً

من خالل معايشتي لرشح السيد اليمني هذا أستطيع أن  أحكم عليه أنه مل يكن يتقيد بمذهب 
 : معني من مذاهب النحو, وإن كان أكثر ما يوافق البرصيني, وأستدل عىل ذلك بأمور

اذي و مجال الدين حممد بن مالك دليل عىل عدم  اعتامده أساساً عىل الريض االسرتاب )١
تقيده بمدرسة معينة فإن هذين العلمني مها إماما املحققني يف النحو وخالفه هلام يف 

 .بعض األحيان دليل عىل عدم التزامه بأقواهلام مطلقاً 
ترجيحه يف بعض املواطن مذهب الكوفيني دليل عل عدم تقيّده بمذهب البرصيني  )٢

وأما منع الرصف للرضورة فلم جيوزه  ":قال رمحه اهللا . نه أكثر ما يوافقهمالذي ذكرنا أ
اجلمهور; ألن منع الرصف خالف األصل فال يرتكب لغري موجب وجوزه الكوفيون 
ومنعوه بالعلمية وحدها من غري انضامم علة أخر إليها واحتجوا بقول العباس 

 :مرداس

 يفوقان مرداس يف جممع                                       فام كان حصن وال حابس 
دَّ بأنه ورد يف الصحيحني ) شيخي(وتأوله البرصيون بأن الرواية الصحيحة     يف جممع, ورُ

 .  )١(فال تنتقض برواية أخر ) مرداس(
 

                                                 
 .٣٤املحقق ص  انظر النص)   ١(



 

بعد أن  قرر مذهب  −رمحه اهللا   −إنصافه الكوفيني فيام أتوا فيه بدليل قوي, قال ) ٣
عىل أنه ": رصيني  يف إعامل األول أو  الثاين من الفعلني املتنازعني مرجحاً الكوفيني والب

وإن كان كال اللغتني جائزاً فقد رشف قول البرصيني بتأييد القرآن له وأما الشعر فكل 
 .)١(قد أتى منه بمقنع

وهذا مما يبني أن السيد اليمني مل يكن متعصباً ألي من مذاهب النحو املعروفة, بل كان 
الكاً طريقة املحققني من املتأخرين من مثل ابن مالك والريض يف احلكم بام أوصله إليه س

 .الدليل وطمأن إليه التعليل
عند كالمه عىل بيت امرئ القيس الذي احتج به  )٢(انتصاره للبرصيني يف باب التنازع) ٤

 : والبيت. الكوفيون عىل إعامل الفعل األول 
 .كفاين ومل أطلب قليل من املال    فلو أن ما أسعى ألدنى معيشة

وذهب ... ثم ذكر قوهلم ... فذهب البرصيون ": ويف باب حذف اخلرب واملبتدأ, قال −
 )٣("...وكالم البرصيني أوىل : وذكر قوهلم ثم قال ... الكوفيون 

 
 

: واللهم بتعويض حرف النداء ميام يف آخره عند البرصيني, وقال الكوفيون: قال رمحه اهللا  −
نَا(وهي بقية  , )عموا صباحاً (فلام كثر خفف كام يف ) يا اهللا أمنا باخلري( وكان أصله ) أُمَّ

نا باخلري بعده نا بخري, ولو كان كام زعموا ملا جاز ظهور أُمَّ  )٤(".ورد جلواز اللهم أُمَّ
  

ا   : أخالقه :  خامسً
وافر من األخالق العالية  الباحث يف ترمجة السيد حممد بن أمحد يتبني له أنه كان عىل حظ

واملواهب السنية التي أهلته للحصول عىل مكانة عالية ورفيعة يف املجتمع اليمني آنذاك, 
                                                 

 ٧٥انظر النص املحقق ص )   ١(
 .٨١انظر النص املحقق ص )   ٢(
 .١٢٥انظر النص املحقق ص )   ٣(
 .١٧٨انظر النص املحقق ص )   ٤(



 

بحيث أنه صار أمرياً وجيها ومن أركان الدولة يف عهد املتوكل عىل اهللا إسامعيل بن 
نيعة مل يرتك ثم إنه بعد وصوله إىل هذه املنزلة الرفيعة وتبوئه هذه املكانة امل. القاسم

 . صحبة أهل األدب والعلم
وكام أن كل فاضل إنام يفضل الناس ويشتهر أمره يف أمور يكون له فيها التميز عىل غريه 

 :فكذلك السيد حممد بن أمحد فإنه كان يمتاز بأخالق من بني أهل عرصه وقطره, منها
هـ جعل  ١٠٥٦ة  ويف شهر مجاد  منها, أي سن: ـ كرمه ـ قال صاحب كتاب حتفة الدهر 

السيد حممد بن أمحد بن اإلمام حسن ختاناً ألوالده بمدينة صنعاء, ومدَّ سامطاً عظيامً 
لُه هذا اخلتان عاماً للمسلمني, وحضور .   )١("حرضه اإلمام املتوكل فمن دونه فجعْ

املتوكل عىل اهللا ومن دونه من أركان الدولة, يدل داللة واضحة عىل اشتهاره فيام بينهم 
 .بالكرم ووجاهته يف الدولة

السيد الباسل الشجاع احلليم عني الزمان هبجة :( قال املحبي يف خالصة األثر : ـ شجاعته ـ 
  )٢("املحافل

أن مجاعة من النصار خداماً : وذكر صاحب كتاب حتفة الدهر واقعة  طويلة ملخصها
ينة وقتلوا من بقي وأسار ثاروا عىل املسلمني يف جدة بعد نزول املسلمني من السف

وعاثوا يف املسلمني فساداً , معهم من املسلمني يف السفينة وأخذوها وذهبوا نحو اليمن
وكان املتصدي للقضاء عليهم هو السيد حممد بن أمحد بن اإلمام احلسن , يف األسواق 

, وكتب بذلك إىل اإلمام املتوكل, عىل مجلة من العساكر , فأحاط هبم وأرسهم مجيعاً
وإن كرهوا ,املتوكل إليه أن يعرض عليهم اإلسالم فإن أجابوا فلهم األمان فكتب 
 . )٣("فأمر السيد حممد بن أمحد برضب أعناقهم إال نفراً أسلموا , فالسيف

                                                 
 .١١٢انظر حتفة الدهر ص )   ١(
 .٣/٣٨٤انظر خالصة األثر )   ٢(
 .١٢٠انظر حتفة الدهر ص)   ٣(



 

وال  )١(") صاحب اآلراء ( ـ  رجاحة عقله ورأيه ـ وصفه املحبي يف خالصة األثر بقوله  
غ من املنزلة واملكانة التي تبوأها عند اإلمام شك أنه لوال رجاحة رأيه  ملا بلغ ما بل

 . املتوكل باخلصوص وعند األرسة احلاكمة بالعموم
ذكر صاحب ملحق البدر الطالع  أنه كان كثري املذاكرة وحرضته معمورة : ـ تواضعه ـ 

 . )٢("بالفضالء وكان حيب األدب وأهله 
 
  

ا   :مكانته:  سادسً
يض وخصوصاً يف دولة املتوكل عىل اهللا إسامعيل بن القاسم كان رمحه اهللا ذا مكانة وجاه عر

 : ملا صار ركناً من أركاهنا وقطباً من أقطاهبا يدل عىل ذلك أمور
 )٣(" "وعال صيته يف العلم واجلاه والرئاسة" : قال املحبي يف خالصة األثر −أ 

يمن أن أوالد القاسم أصحاب الدولة وامللك واألرسة املالكة يف ذلك الزمن يف ال −ب 
 )٤(". ما كانوا يعدونه إال واحداً منهم

دُّ أكيد  −ج  أنَّه كان من أعيان دولة املتوكل عىل اهللا إسامعيل بن القاسم وكان بينهام وُ
 . وواله العدين وحيس من هتامة وبندر املخا

ملا حج أعيان اليمن من مثل املوىل أمحد بن احلسن بن القاسم, واملوىل حممد بن  −د 
كان  ١٠٥٣والقايض أمحد بن سعيد الدين املسوري, يف سنة  احلسني بن القاسم,

 )٥("صاحب الرتمجة السيد حممد بن أمحد هو األمري عليهم 

                                                 
 .٣/٣٨٤انظر خالصة األثر )   ١(
 ٢/١٩٣ظر ملحق البدر الطالع ان)   ٢(
 .٣/٣٨٤انظر خالصة األثر )   ٣(
 .٢/١٩٣, وملحق البدر الطالع ٣/٣٨٤انظر خالصة االثر )   ٤(
 .٢/١٩٣, وملحق البدر الطالع ٣/٣٨٤انظر خالصة األثر )   ٥(



 

ا   فاته: سابعً  : مؤلَّ
 

 مل يكن السيد حممد بن أمحد من املكثرين يف التأليف بحيث أنَّه مل ينقل عنه أنَّه ألّف سو
ة التي قبل واليته وانشغاله باملناصب ثالثة مصنفات ,والظاهر أنه ألفها يف الفرت

وهذه املؤلفات . السياسية والنظر يف شؤون الناس ثم بعد انشغاله مل يكتب شيئاَ ً
 : )١(هي

رشح كافية ابن احلاجب املسمى بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة معاين كافية ابن  −١
 . احلاجب وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيق جزء منه

 

ر يف األدب مل أقف عليه ولعل هذه القصيدة التي نقلها املحبي من ديوانه ديوان شع −٢
 : املذكور والقصيدة هي 

 

 : وله نظم رائق منه قوله   )٢(قال املحبي
 رب هييج اليعمالت سباين
 وتعليل بخلت به ريق الصبا
 إن احلبيب وقد تناءت داره
 لو زار يف طيف الكر متفضالً 
 ماً أو لو تفضل بالوصال تكر

 يا عاذيل عني فلست بمرعوٍ 
 لوال طلوع الشمس  يف كبد السام
 فكأنه السفاح منصور اللوا
 وكأنه اهلادي بنور جبينه

 جو بأطباق الفؤاد  ذواين
 وتصربي كرمت به أجفاين
 أغر فؤاد الصب باألحزان
 بجامله وحديثه لشفاين
 أصبحت من قتاله باإلحسان

 ب من اهلذيانعذل العدا رض
ال كيوانِ   خلناه أرشف من عُ
 جاءت صوارمه عىل مراون
 وكأنني املهدي يف إذعان

                                                 
 .٢/١٩٣, وملحق البدر الطالع ٣/٣٨٤انظر خالصة األثر )   ١(
 .٣/٣٨٥انظر خالصة األثر )   ٢(



 

 وكأن نور جبينه من يوسف
 يا أهيا املأمون عند إالهه
واحلارش املاحي املؤمل للور 
 املصطفى اهلادي النبي أجل من
 اجلار والرحم الذي أوىص به

 ري وشربفاهللا يفَّ أبا شب
 

 فأنا الرشيد به إىل  اإليامن
 بع اإلحسان باإلحسانواملت

 حتت اللوا ذخراً إىل  الرمحن
 وطئ الثر وحباه بالقرءان
 ربُّ السام ودعاك باإلعالن
 كي ال أخاف طوارق احلد ثان

 ج

 .رشح اهلداية يف الفقه احلنفي, ومل أقف عليه −٣
 : وفاته: ثامنًا  

بندر املخا, ودفن يف هـ ب١٠٦٢توىف رمحه اهللا يوم االثنني رابع عرش ذي احلجة احلرام سنة 
 . حيس يف الرتبة التي أعدها لنفسه بوصية منه,  رمحه اهللا رمحة واسعة

ويبدو أنه خلَّف تركة كبرية مما دفع اإلمام املتوكل أن يورد أمراً إىل  السيد زين بن عيل   أن   
ل هبذه يتقدم إىل  املخا الفتقاد تركة السيد حممد بن أمحد, ومل يكن ليهتم اإلمام املتوك

 . )١(الرتكة إال لعظم شأهنا
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٢٢انظر حتفة  الدهر ص)   ١(
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 ودراسة الشواهد  حتليل  
 ـ :القرآن الكريم والقراءات : أوالً 

وال , ي ال تشـوبه شـائبة فهو املنبع الصـايف الـذ,القرآن الكريم أعىل نصوص العربية فصاحة 
والربهـان الـدامغ الـذي ,واحلجة البالغة , وهو املعجزة الباهرة ,لغة وال يدنو منه بيان  هجتاري

 . أو يربهن عىل حكم , حيتج به كل من أراد أن يثبت رأياً 
يـد القواعـد وتثبيتهـا كـام عومن هنا فقد اختذه علامء اللغة والنحو مصدراً أساسـياً لتق

 .راً من مصادرهم األساسية يف االستشهاد جعلوه مصد
  ) ١(  "والكتاب أعرب وأقو يف احلجة من الشعر  "يقول الفراء 

والذود عنه من ,وعلم العربية مل ينهض يف أساسه إال حلياطة القرآن الكريم عن الفهم األعجم 
 سـاً هيتـدوهلـذا اختـذ القـرآن نربا, األقصـدوللقيام بعلمه عـىل الطريـق ,سقامة القاصدين 

 .وتنازع األقران ,وحيتكم إليه إذا اختلفت السبل ,به

                                                 
 .١/١٤انظر معاين القرآن للفراء : ( ١ )



 

إذ بلـغ عـددها يف  ,باآليات القرآنية يف مواضع كثرية  _رمحه اهللا _وقد استشهد السيد اليمني 
 ) . ١٣٩(وثالثني آية  اهذا اجلزء املحقق مائة وتسع

وأهـم مـا يالحـظ عـىل , أيه أو الرد بـها عىل من خالفه يف ر, وهو يستشهد هبا إلثبات قاعدة 
 :.منهجه يف االستشهاد ما ييل 

يقترص عىل موضع الشاهد يف اآلية فال يذكر تتمتها, شـأنه يف ذلـك شـأن كثـري مـن ) ١( 
 :ومن أمثلة ذلك  ,  النحاة السابقني فإهنم يقترصون عىل موضع الشاهد فحسب

كــ  : تنـوين العـوض و ": استشهد عىل تنوين العوض عنـد ذكـره أنـواع التنـوين فقـال 
‹Í× t⊥‹ Ïm )و  ,   ) ١ óΟ ßγ àÒ ÷è t/ CÙ÷è t7 Ï9  يف     :ابلة ـــوين املقــوتن   ...٢M≈ uΗÍ> ó¡ ãΒ®    )٣ (  

 ;M≈ sù ttã   )٤ ( . 
والفاعل مرفوع بالفعل وشبهه عند  ": وكذلك استشهد عىل رفع الفاعل بالفعل وشبهه فقال  

− s: سيبويه حقيقة نحو  y‰|¹ ª! $#  و  ٥ ì# Î=tF øƒ’Χ $ pκçΞ≡ uθ ø9r&  ٦ . 
ويدلل عليها من القرآن الكريم ثم يعقب برشح وتفصيل القاعدة , يذكر املسألة النحوية ) ٢( 

من خالل تطبيقها عىل اآلية , كام ورد ذلك حني حتدث عـن حـذف الفعـل وجوبـاً , النحوية 
 ÷β: واستدل عليه بقوله تعاىل  Î) uρ Ó‰tnr& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Îô³ßϑø9$# x8u‘$ yftF ó™$#   )حيث قال ) ٧ , :

                                                 
 .١٠ينظر قسم التحقيق ص ) ٨٤(سورة الواقعة : ( ١ ) 

 .١١ينظر قسم التحقيق ص  ٦٧سورة الزخرف آية  ) ( ٢
 .١١ينظر قسم التحقيق ص ) ٥(سورة التحريم  ( ٣ ) 
 .١١ينظر قسم التحقيق ص , ) ١٩٨(سورة البقرة  ( ٤ )

 .٦٢ينظر قسم التحقيق ص .  ٩٥سورة آل عمران  آية  ) ( ٥
 . ٦٣ينظر قسم التحقيق ص  ٢٧سورة فاطر آية  ) (٦

 .)  ٦( آية ,  سورة التوبة :  ( ٧ ) 



 

فإنه لو ذكر املفرسـ , أي يف كل موضع حذف الفعل ثم فرس برفع اإلهبام الناشئ من احلذف  "
 ) ١ ("...مل يبق املفرس مفرساً بل صار حشواً بخالف املفرس الذي فيه إهبام بدون حذفه 

 ) ٢( قط , من ذلك يف باب أغراض حذف الفاعل   وأحياناً يذكر املسألة النحوية ثم يمثل عليها ف
 :كان يذكر الغرض من حذف الفاعل ثم يستشهد عليه من القرآن مثل قوله 

$ : أو لتقــويم الفواصــل كقولــه تعــاىل,  tΒ uρ >‰tnL{ … çν y‰Ψ Ïã ⎯ ÏΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ #“ t“ øg éB  . أو كــان
, tنحو  ,بحيث ال يتصور صدور الفعل إال عنه  Î=äzuρ ß⎯≈ |¡Ρ M}$# $ Z‹ Ïè |Ê  . 

اعتناؤه بالشاهد القرآين وتقديمه له عىل غريه, األمر الـذي جيعلـه يـرجح الـرأي الـذي ) ٣( 
 . يتوافق مع الشاهد القرآين 

ويؤيد كـالم البرصـيني مطابقتـه للكتـاب  ": من ذلك انتصاره لرأي البرصيني يف التنازع قال 
ــز  ــه تعــاىل , العزي  þ’ÎΤθ:يف قول è?# u™ ùøÌøù é& Ïµ ø‹ n=tã # \ôÜ Ï%   ــه  y7: ,وقول tΡθ çF ø tGó¡ o„ È≅è% ª! $# 

öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’Îû Ï's#≈ n=s3ø9$#   و, (# öθ s9$ yè s? öÏ øó tGó¡ o„ öΝ ä3s9 ãΑθ ß™u‘ «! $#  ...ثم قال  : 
 وأما , فقد رشف قول البرصيني بتأييد القرآن له ,  اعىل أنه وإن كان كال اللغتني جائزً "

 . ) ٣(  "بمقنع  نهم الشعر فكل قد أتى
طلبية ,  ويصح ": قال , ومن ذلك ما ذكره يف باب املبتدأ واخلرب وأن اخلرب قد يكون مجلة 

 (#θä9$كقوله تعاىل  s% ö≅t/ óΟ çFΡr& Ÿω $ L6ymötΒ ö/ä3Î/   والتفاقهم عىل جواز الرفع يف نحو قوهلم,
وهم حمجوجون باآلية الكريمة, نباري وبعض الكوفيني, فأما زيد فارضبه , خالفاً البن األ: 

% z⎯ƒÏ:  ويصح قسمية, كقوله تعاىل  ©!$# uρ (#ρ ß‰yγ≈y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ̈] tƒÏ‰öκs] s9 $ uΖn=ç7 ß™  و, t⎦⎪Ï% ©!$# uρ 

                                                 
 .٦٧انظر قسم التحقيق ص :   ( ١ ) 
 .٨٢انظر قسم التحقيق ض:  ( ٢ ) 
 .٧٥ـ  ٧٤ص . انظر قسم التحقيق :   ( ٣ )



 

(#ρ ãy_$ yδ ’Îû «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θçΗÍ> àß öΝ ßγ̈Ζs Èhθ t7ãΨ s9 ’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ ym   , خالفاً لثعلب,
 .   ) ١(  "عاه ط ما ادَّ واآليات شاهدة بسقو

 3 ö≅è% Ν: كام فعل حني استشهد بقوله تعاىل, أحياناً يقدر املحذوف يف اآلية ) ٤( ä3ã∞ Îm;tΡ é' sù r& 
9ht± Î0 ⎯ÏiΒ â/ä3Ï9≡ sŒ 3 â‘$ ¨Ψ9$# $ yδ y‰tã uρ ª! $# š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. ( }§ø♥ Î/ uρ ç ÅÁyϑø9$#   يف باب حذف

 ) ٢(  "نار أي هي ال ": قال, املبتدأ واخلرب 
املحذوف قوله يف مسوغات االبتداء بالنكرة يف معرض حديثه عن أنواع تقديره من وكذلك 

كقوله , و مغاير له ـ أي اخلرب مغاير للمبتدأـ دالٌّ عىل التساوي يف احلكم حقيقة أ" ...: اخلرب 
حرتام كأمهات أي أزواجه صىل اهللا عليه وسلم يف التحريم واال,  وأزواجه أمهاهتم : تعاىل 

 . , املؤمنني 
  :يف قوله تعاىل   الزخمرشي كذكره رأي , أحياناً يذكر آراء بعض النحاة يف بعض اآليات ) ٥(
 çνθè=ä3sù $ \↔ ÿ‹ ÏΖyδ $ \↔ ÿƒ Í£∆  أن يكون ) فكلوه هنيئاً مريئاً :(وجوز الزخمرشي يف قوله تعاىل ":قال

وأن يكون , أن يكون حاالً من ضمري املفعول و, أكالً هنيئاً : هنيئاً صفة ملصدر حمذوف أي 
 . ) ٣(  "فينتصب انتصاب املصدر) هنيئاً ( ويبتدأ بـ) فكلوه ( دعاء فيوقف عىل 

  عن التثليث واقصـدوا: أي ) انتهوا : ( ول به قال يف قوله تعاىل فعل املماعوما ذكره يف حذف 
وانتهـوا , اء خرياً لكـم عنـد الكسـائي أو يكن االنته, وهذا عند سيبويه  ":قال ) خرياً لكم ( 

 .  ) ٤(  "انتهاءاً خرياً  لكم عند الفراء
 èπ: وكذلك ما ذكره حني استشهد بقوله تعاىل  u‹ ÏΡ# ¨“9$# ’ÎΤ# ¨“9$# uρ (#ρ à$ Î# ô_$$ sù  .٥  

                                                 
 .١٠٢ـ  ١٠١م التحقيق ص انظر قس:  ( ١ )
 .١١٩انظر قسم التحقيق ص :  ( ٢ )
 .١٥٣انظر قسم التحقيق ص :  ( ٣ )
 .١٥٨انظر قسم التحقيق ص :  ( ٤ )

 .٢٢١ـ  ٢٢٠ينظر قسم التحقيق ص  ٢سورة النور آية  ) ( ٥



 

استشهد السيد اليمني بالقراءات , وكان مقالً يف ذلك ; حيـث بلـغ عـدد املواضـع التـي ) ٦(
 .القراءات عرشة مواضع استشهد فيها ب

 ونراه عند استشهاده بالقراءات أحياناً يُرصـح باسـم صـاحبها , ويـرتك ذلـك أحيانـاً أخـر
كاستشهاده عىل حذف العائد , ويكتفي باإلشارة إىل أهنا قراءة وقد ال يشري إىل أهنا قراءة أصالً 

. yξä: بقوله تعاىل  uρ y‰tã uρ ª! $# 4© o_ ó¡ çtø: $#  ١ . 
 : استشهاده بالقراءات ما ييل  ومن أمثلة

وقـد جـاء ضـم االسـم الغالـب عليـه  ": قال يف باب املناد املضاف إىل يـاء  املـتكلم )  ١( 
,  ٢  >u‘ّ ُ  /ä3÷n$# : اإلضافة إىل ياء املتكلم املحذوفة يف النداء للعلم به كام يف قراءة أيب جعفر 

⎯ >u‘ ُ ّ ß: وقوله تعاىل  ôfÅb¡9$#  ٤.ودة من الشواذ , وهي معد ٣  
 ÏM يف   قال )  ٢(  t/ r' ¯≈ tƒ   فتحاً وهي قراءة ابن عامر , وكرساً وهي قـراءة السـبعة غـري ابـن

 . ٥عامر 
, وأجاز األخفش ضم ابن وابنـة ولـو بـني علمـني " : قال يف نداء العلم املوصوف بابن ) ٣(
ا هلام بام قبلهام إ  .   لـهاحلمدُ لُ   Ï وعليه قراءة من قرأ, تباعً

 :احلديث الرشيف : ثانياً 
االستشهاد باحلديث النبوي الرشيف فيه خالف قديم بني النحاة , وقد انقسم العلـامء  

 : يف ذلك إىل ثالثة أقسام 

                                                 
 .١٠٤ينظر قسم التحقيق .  ٩٥سورة النساء آية   ( ١ ) 
 . ١١٢سورة األنبياء آية   ( ٢ ) 
 . ٣٣سورة يوسف آية   ( ٣ )

 . ١٨٢انظر النص املحقق ص  ) ( ٤
 . ١٨٣انظر النص املحقق ص   ( ٥ )



 

, واحتجوا بـأنَّ غالـب األحاديـث مـروي   قسم منهم منع االستشهاد باحلديث مطلقاً
وينها فرووها بام أدت إليـه عبـارهتم, وعـىل باملعنى, وقد تداولتها األعاجم واملولدون قبل تد

 .رأس هؤالء ابن الضائع وأبو حيان 
, ومـن هـؤالء ابـن خـروف وابـن مالـك   وقسم جوز االحتجـاج باحلـديث مطلقـاً

 .والريض, وأيدهم كثري من النحاة بعد ذلك 
بنقـل ألفاظهـا, وقـد  ينـوقسم ثالث توسط , فأجاز االستشهاد باألحاديث التي اعتُ  

 . ) ١( ذلك الشاطبي وأيده السيوطيأوضح 
وأما شارحنا فقد ذهب مذهب ابـن مالـك والـريض  يف االحتجـاج باحلـديث ,فقـد 
استشهد بطائفة من األحاديث النبوية وكان يف استشهاده مقـالً إىل حـد مـا مقارنـة بالشـواهد 

اجلزء املحقـق ـ القرآنية والشعرية حيث بلغ عدد األحاديث النبوية التي استشهد بـها ـ يف هذا 
 ) . ١٤( أربعة عرش حديثاً 

بـني أنـه حـديث   , وهو يف استشهاده باحلديث النبوي الرشيف ال يُشري أحياناً إىل ما يُ
أو نحو  ,فقد يذكره دون أن يُقدم بقوله قال صىل اهللا عليه وسلم , أو قوله صىل اهللا عليه وسلم

وإذا تنـازع  [رشح قـول ابـن احلاجـب يف بـاب التنـازع يف  من ذلـك متثيلـه بقولـه . ذلك 
ـرا , أو أكثـر مـنهام  كــ  معطٍ  زيدٌ : أو شبه الفعلني نحو ": قال الشارح  ]الفعالن ومكـرم عمّ

, فقد ذكر احلديث دون اإلشارة إىل مـا يشـعر إىل ) ٢(  "صليت وباركت وترمحت عىل إبراهيم "
 . أنه حديث 

                                                 
 .وما بعدها  ٣١٨, وخزانة األدب ص  ٣٣ـ  ٢٩انظر االقرتاح ص  :  ( ١ )
 . ٧٢قسم التحقيق انظر ص :  ( ٢ )



 

      :إذا كانت النكرة عاملة, نحو  ) ١( : ة قالومنه ما ذكره يف باب مسوغات االبتداء بالنكر
مـن  "وكـذا كلـامت الرشـط, نحـو  " ) ٢( : , وقولـه "عن منكر صدقة  يأمر بمعروف أو هن "

: وجيب إذا كان االسم نكرة نحو   ) ٣( :ومنه أيضاً يف باب خرب إن وأخواهتا , قال  "نجا  صمت
 "إن من البيان لسحراً "
قال يف معـرض , باحلديث النبوي مستشهدا به عىل املعنى اللغوي للكلمة وقد يأيت الشارح  ـ 

: أي  "سـبحان اهللا ": حديثه عن املصادر املحذوف أفعاهلا وجوباً قياساً لقصد الـدوام, نحـو
ويف تفسري الثعالبي عن طلحة بن عبيد اهللا أنه قال , أي أعوذ به , ومعاذ اهللا , ن السوء عأنزهه 

 ")٤(اهللا عليه وسلم عن تفسري سبحان اهللا فقال تنزيه اهللا عن كل سوء سألت النبي صىل: 
:  ستشهد بقوله اوقد يرشح اللفظة الغامضة يف احلديث كام جاء يف باب االختصاص حينام  

 . ) ) ٥( فقال أي قلة كالم) بكاء(فقد فرسَّ كلمة )  إنا معرش األنبياء فينا بكاء {
ذكـر يف املنـاد املضـاف إىل يـاء املـتكلم مخـس , يف احلديث وأحياناً يوضح الشاهد النحوي 

ألن الفتحـة أخـف مـن  " ) ٦( :فقال ) يا غالما ( لغات منها قلب الياء ألفاً والكرسة فتحة نحو 
كرسـةً  دهكام قد جاء يف قول النبي صىل اهللا عليه وسـلم لـبالل وقـد رأ عنـ, الياء والكرسة 

أنفق بالال وال ختش من ذي  ":  بعضه وأمسكت بعضه رغيف أفطرت عىل: فسأل عنها فقال 
لكونـه منـاد  ;وإال فحقـه الضـم ,أراد ياباليل فعوض عن ياء اإلضافة ألفـاً  "قالالً إالعرش 

 .وقد وردت الرواية به أيضاً وهو الظاهر , مفرداً معرفة 
                                                 

 . ٩٧انظر قسم التحقيق ص :  ( ١ )
 . ٩٨انظر قسم التحقيق ص :  ( ٢ )
 . ١٣٢انظر قسم التحقيق ص :  ( ٣ )
 .١٥٠انظر قسم التحقيق ص : ( ٤ )
 . ٢٠٨انظر فسم التحقيق ص :  ( ٥ )
  ١٨٢ _١٨١انظر فسم التحقيق ص :  ( ٦ )



 

....  ": نـداء قال يف حذف حرف ال, وقد يشري الشارح أثناء استشهاده باحلديث إىل درجته  ـ 
وأجازه الكوفيني لكثرة وروده يف كالم العرب نثراً ونظامً ومنه قوله صىل اهللا عليه وسلم حاكياً 

 . )١(رواه البخاري, ثويب يا حجر  : أي  "ثويب حجر  ": عن موسى عليه السالم 
 : الشعر : ثالثاً 

يف هـذا اجلـزء  ـ حفل رشح السيد اليمني هذا بكثرة الشواهد الشعرية إذ بلغ عـددها 
وشـدة عنايتـه هبـذا , مما يدل عىل غزارة مادته , ) ٣١٢( , اثني عرش وثالثامئة شاهد  ـ املحقق 

 : وأهم ما يلحظ عىل استشهاده بالشعر ما ييل , اللون من الشواهد 
زهري : احتجاجه بشعر من حيتج بشعرهم اجلاهليني واملخرضمني واإلسالميني , كأمثال : أوالً 
مشاهري  وبرجز, وجرير , وحسان بن ثابت , وطرفة بن العبد , وامرئ القيس ,  سلمى بن أيب

ا ما جاء يف رشحه من شعر املحدثني كـأيب الطيـب املتنبـي بالرجاز أمثال العجاج ورؤ , ة , وأمّ
 .وأيب العالء املعري, فهو عىل سبيل التمثيل واالستئناس 

 : تنوع استشهاداته الشعرية : ثانياً 
 : تناول الشاهد الشعري وتعددت صور ذلك  عت طريقة الشارح يفتنو

ال ولكثرتـه وظهـوره , فمنها ما كان يورده شاهداً عىل مسألة نحوية وهو األكثر يف رشحـه  ـ 
 .  فهو واضح جيل لتمثيل لهحاجة ل

 .ـ ومنها ما كان يورده شاهدا عىل مسألة لغوية , ومن أمثلة ذلك 
 

 )٢(: استشهاده بقول الشاعر
 ورشُّ خصال املرء كنت وعاجن                  وأصبحت عاجناً    كنتياً فأصبحت 

                                                 
 .١٩٩انظر قسم التحقيق ص :  ( ١ )
 .٦٤انظر قسم التحقيق ص:  ( ٢ )



 

 .) كنتي ( يف حديثه عن لفظ 
 ) ١( مثل قول الشاعر, ـ ومنها ما ساقه للتنظري 

  "عناء  اا وإن لو تً إن لي "
 ) ٢( :كاستشهاده بقول الشاعر , ـ ومنها ما كان يورده مللحة أدبية 

 ع الثناياابن جال وطالَّ   ناأ                            اا وفخرً هً تيه وأنشد صحب
 : ) ٣( وقول كثري عزة

 هواين ولكن للمليك استذلت                                     وما هبا       يير سبِّ نزفها اخليكلِّ 
 ) ٤( كقول الشاعر, ـ ومنها ما كان يورده للتمثيل واالستطراد 

 ل أمثايلوقد يدرك املجد ملؤثَّ                        ل سعى ملجد مؤثَّ أولكنام 
 ) ٥( :وقول الشاعر 

 ما جرح اللسان امتوال يل                       جراحات السنان هلا التئام 
ستشهد بشطر مـن يوقد , وهو يف استشهاده بالشعر قد يورد البيت الشعري كامالً وهو األكثر 

 ) ٦( : استشهاده بقول الشاعرمثل , البيت 
 .رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً 

 . ) ٧( وقول الشاعر
                                                 

 .١٠انظر قسم التحقيق ص: ( ١ )
 .١٣انظر قسم التحقيق ص:  ( ٢ )
 .١٥٤انظر قسم التحقيق ص  : ( ٣ )
 .٨١صانظر قسم التحقيق :  ( ٤ )
 .٣صانظر قسم التحقيق  ( ٥ )
 .٥٦انظر قسم التحقيق ص :  ( ٦ )
 .٢٢انظر قسم التحقيق ص  ( ٧ )



 

 .وا ورمن حيث ما سلكوا أدنوا فأنظ
ا      :  وهو قليل ومن أمثلة ذلك,  وقد يستشهد بجزء من البيت, وهو كثري أيضً

 :١أورد يف خواص االسم يف اإلضافة جزء بيت هوقوله
 "نا ابن جال أ "

ا عىل حذف العائد للعلم به يف مسوغات االبتداء وكذلك ذك , ر جزء بيت شاهدً
 :هوقوله 

  ) ٢( ولقد أمر عىل اللئيم 
 ) ٣( :كام يف قول الشاعر , الشعرية يف بعض اآليات  الرضائرإشارته إىل : ثالثاً 

 وإن كان قد شفّ الوجوه لقاء                        امهتم ــــكأنَّ دنانرياً عىل قس
وانكسـار , ولكن الشـاعر رصف املمتنـع خشـية الزحـاف , اجلمع  صيغةففيه  ": فقد قال    

 .  " البيت
 ) ٤( : ويف قول الشاعر 

 عوهو املسك ما كررته يتض                                              ذكره     ا إنَّ ـــلن أعد ذكر نعامنٍ 
راعى الرضورة إذ لو منعه لوقـع يف البيـت زحـاف  ففيه األلف والنون ولكن الشاعر" : قال 

 . " خيرجه من االنسجام وسالمة اللفظ
 :ويف قول الشاعر 

 املني حممــــدـه العــحبيب إل         عىل خري األنام وسيِّدي  سالمٌ 
 عطوف رؤوف من يسمى بأمحدِ         مكــرم  يهاشمري نذير ــبش

                                                 
 ١٣انظر قسم التحقيق ص :  ( ١ )
 .١٠٤انظر قسم التحقيق ص :  ( ٢ )
 .٣٢انظر قسم التحقيق ص :  ( ٣ )
 .٣٣ انظر قسم التحقق ( ٤ )



 

  " فلو فتح أمحد الختلت القافية": قال 
ومـن أمثلـة ذلـك مـا رشحـه يف قـول , رشحه للمفردات الغامضة يف بعض األبيـات : رابعاً 
 : ) ١( الشاعر

 ا وأنت البلسكاء بنا لصوقً                               ك أحوذيٌ رنا بأنَّ ـــــِّختب
 ) . البلسكاء ( ولفظة , نقالً عن األصمعي ) األحوذي ( فقد رشح لفظة 

 ) ٢(  :وقول اآلخر 
 وإذا أتاك فالت حني مناص                            ليأتني  خشيت  ذاللَّ  جشأت فقلت 

 . هنوض النفس خلوف أو فزع  "اجلشأ  ": قال 
 ) ٣( : وقول الشاعر 

 الطوائحوخمتبط مما تطيح                    ةلبيك يزيد ضارع خلصوم
 . وأسهب فيها )  ئحالطوا (و ,  ) وخمتبط ( و ) ضارع ( فقد رشح لفظ 

ومـن أمثلـة ذلـك ترجيحـه روايـة , ترجيحه لروايات بعض الشـواهد عـىل بعـض : خامساً 
 ) :  ٤( الصحيحني عىل غريها يف بيت العباس بن مرداس

 يفوقان مرداس يف جممع                                فام كان حصن وال حابس
 . إعراب بعض ألفاظ األبيات  راء بعض النحاة يفإيراده آل: سادساً 

يف قـول ) نحـن ( و ) خـري ( ومن أمثلة ذلك ذكـره رأي أيب عـيل الفـاريس يف إعـراب لفظـة 
 ) ٥( : الشاعر

                                                 
 .١٠٠انظر قسم التحقيق ص : ( ١ )
 .١٠٢انظر قسم التحقيق ص :  ( ٢ )
 .٧١انظر قسم التحقيق ص :  ( ٣ )
 .٣٤انظر قسم التحقيق ص :  ( ٤ )
 .٨٨انظر قسم التحقيق ص : ( ٥ )



 

 إذا الداعي املثوب قال ياال                                فخري نحن عند الناس منكم 
نحـن : الظاهر توكيد تقديره ) نحن ( خرب ملبتدأ حمذوف و ) خري ( إن , وقال أبو عيل  ":فقال 

  "خري نحن عند الناس منكم 
 ) ١( : وكذلك حديثه يف بيت امرئ القيس

 قليل من املال ـ ومل أطلب ـ كفاين                                         سعى ألدنى معيشة      أولو أنّ ما 
 حديثه عن حذف الفعل جوازاً  كام يف, كذلك يقوم الشارح بإعراب موضع الشاهد أحياناً 

 )٢(: فيام كان جواباً لسؤال مقدر يف قول الشاعر
 وخمتبط مما تطيح الطوائح                                  ةك يزيد ضارع حلصومبلي

مرفوع عىل أنه مفعول ما مل يسم فاعله ) يزيد ( و, عىل البناء للمفعول ) بك يل( بجعله  ": قال 
: كأن قائالً يقول من يبكيـه? فقـال  ,يبكيه ضارع : أي  ,فاعل للفعل املحذوف ) ضارع ( و , 

 .ضارع 
 ) ٣( :أعرهبا يف قول الشاعر ة حيثالنافي) ما ( جمر ) غري ( وكذلك عند حديثه عن إجراء 
 و وال تغرتر بعارض سلم ـ                غري اله عداك فاطّرح اللهــ

مرفوع سد مسد اخلرب وأغنى ) عداك ( و ) اله ( خرب له مضاف إىل مبتدأ ال  "غري  "فـ ": قال 
مـا الهِ ( فكأنه قـال   , وهو يف قوة املرفوع باالبتداء , ومرفوعه خمفوض باإلضافة لفظاً , غناه 

 .) عداك 

                                                 
 .٨١انظر فسم التحقيق ص :  ( ١ )
 .٧٠انظر قسم التحقيق ص : ( ٢ )
 .٨٩انظر قسم التحقيق ص :  ( ٣ )



 

سلك السيِّد اليمني طريقة من كان قبله من النحـاة يف نسـبة : نسبة الشواهد الشعرية  : سابعاً 
: وأحياناً يذكره بال نسبه بل  يكتفي بقوله , فهو يذكر الشاهد الشعري منسوباً أحياناً  , هدالشا

 .أو قوله , ونحو ذلك , أو كقوله  ,أو قول اآلخر ,قال الشاعر
وكانت نسبته فيام نسب من الشواهد صحيحة إالّ يف موضع واحد فإنهّ أخطأ يف نسبة الشـاهد 

 . وهو قول الشاعر 
 ك هيزل ثث حرثي وحرحيرتومن                              ال شيئاً أفاته كالنا إذا ما ن

وهـو يف ديـوان امـرئ , والصحيح أنـه لتـأبط رشاً يف ديوانـه , فقد نسبه الشارح إىل الفرزدق 
 ) ١( لتأبط رشاً  نسبته رجحالقيس أيضاً إالّ أن البغدادي 

 
 :األمثال وأقوال العرب : رابعاً 

يد يف  رشحه هذا كثرياً من األمثال واألقوال العربية الفصيحة الشائعة يف كتب أورد السّ
ودليالً قويـاً يف االحتجـاج  ,ومل يغفلها باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر التقعيد ,كبار النحاة

ومـنهج الشـارح يف استشـهاده باألمثـال واألقـوال ال خيتلـف عـن منهجـه يف , هلذه القواعد 
د القرآنية أو الشعرية التي مرت بنا, فهو قد يذكر املثـل أو القـول شـاهداً االستشهاد بالشواه

,ومن أمثلة ذلك , و لغوية , عىل مسألة نحوية   : أو يورده مدعامً به رأياً نحوياً
 "تسمع باملعيدي خري مـن أن تـراه  ": باملثل ) ٢( استشهد يف باب الكالم وما يتألف منه  .١

 .اصل منه كالم مفيد يف اسمني تقديراً مثاالً عىل إتيان اإلسناد احل

                                                 
 .٢٤انظر احلاشية يف قسم التحقيق ص :  ( ١ )
 .٦انظر قسم التحقيق ص :  ( ٢ )



 

: نحـو, وكذا كل نكرة أريـد هبـا العمـوم  " ) ١( قال يف باب مسوغات االبتداء بالنكرة  .٢
, رشُّ مرغوب إليـه : وكل نكرة أضيف إليها اسم تفضيل نحو , ) خري من جرادةمترة (

  ."ما خال النساء وذكرهن  ههٌ م ءكل يش": نحو ) كل ( أو أضيف إليها 
, والفاعل ملا كان حمكوماً عليه قبل ذكره صار كأنه موصـوف يف املعنـى  ": وكذا قوله  .٣

مـا : أي ) ثكلُ ُ أرامها ولداً : (كام يف املثل  ,ولذا شاع تنكري الفاعل مع كونه مسنداً إليه
 .أرامها ولداً إال ثكل 

 ) ٢( :قال : لك وأحياناً يورد الشارح آراء بعض النحاة بعد ذكره للمثل أو القول من ذ
ا قوهلم  " راكب : أي , فإنه حذف املعطوف لوضوح املعنى , ) راكب البعري طليحان: (وأمَّ

وأقـيم , أي أحـد طليحـني فحـذف املضـاف : وقال األندليس , والبعري طليحان , البعري 
, من إحد القـريتني  :أي , القريتني عظيم من رجل : املضاف إليه مقامه كقوله تعاىل 

وملا حذف أقيم مقامـه يف الرفـع  ,فأحد مرفوع, كان حق طليحني اجلر إلضافة أحد إليه ف
 . قيل طليحان ف

 من ويذكر كالم العلامء فيهويبني غريبه ويرشح مبهمه ما كان يذكر مناسبة املثل  اوكثريً 
: قـال  ما ذكره يف باب حذف حرف النداء ملا عرض لألمثال التي أوردها املصنف:ذلك أمثلة 

رص صبحاً يـا : اسم جنسٍ أي) الليل(مع أنَّ , بحذف حرف النداء]أصبح ليلُ [قوهلم ] وشذَّ [
حـذف  وفيـه شـذوذان, أي يا كروان] وأطرق كرا[,قالته امرأة امرئ القيس حني كرهته, ليل

وهذه كلمة يقوهلا الصيادون عند رؤية  , حرف النداء منه وهو اسم جنس, وترخيم غري العلم
» أطرق كرا أطرق كرا, إن النعام يف القر وإنك لن تر«: يقولون, ه هبان, يتصيدوهذا الطائر

اإلطراق أن يطأطئ عنقه, ويسـجد ببرصـه :قال جار اهللا , يف األرض, فيطرح عليه ثوباً  فيتلبَّدُ 

                                                 
 .٩٥_ ٩٤ظر قسم التحقيق صان:  ( ١ )
 .١٢١انظر قسم التحقيق ص :  ( ٢ )



 

وهي النعام قد , طأطئ واخفض عنقك للصيد, فإنَّ أكرب منك وأطول أعناقاً : أي, إىل األرض
طِيدَ و يرضب ملن يتكرب وقد تواضع من هو أرشف منـه, وقيـل بـل . محل من الرب إىل القريةاُصْ

جاريَ ال تستنكري «و,  »أعورُ عينك واحلجر«و , ]وافتد خمنوق[ .ملن يتكلم وليس عنده غناء
; لقـول ابـن  فهو شاذ عند غري الكوفيني وابـن مالـك, , بحذف حرف النداء ملا تقرر»عذيري
وكثـرة , شـاذٌ عنـد غـري املصـنف, أطرق كـرا: حرف النداء يف مثلوحذف : يف رشحه عقيل

   )١( .األمثال والشعر الوارد شاهدة بصحة مقالتهم

ن ملـوهـو مثـل ":  ) ٢( قـال) شخب يف اإلناء وشخب يف األرض (  :مثل ومما أورد مناسبته
 .  " يب مرة وخيطئ أخرصي

كأنه , ,فهو دعاء باخلري , اإلعوجاج : ت واألم ) ٣( قال) أمت يف احلجر ال فيك : ( ويف مثل 
 . قيل استقمت بغري عوج 

 "القلقـل  ك باملنحاز حـبَّ دقَّ  فإذا له دقٌّ  :ومثله" :باب حذف عامل املصدر يف   ) ٤( وقوله
 .واملنحاز اهلاون , يرضب مثالً لشدة الدق , وهو حب أسود صلب  , بالقاف

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٠٣−٢٠٢قسم التحقيق ص انظر )   ١(

 .٩٣انظر قسم التحقيق ص:  ( ٢ ) 
 .٩٩انظر قسم التحقيق ص :  ( ٣ )
 .١٤٥انظر قسم التحقيق ص:  ( ٤ )
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 : آراء النحاة الواردة يف الرشح:  املبحث األول
 :ونتناول دراسة آراء النحاة من مطالب أربعة

 :الغاية من إيراد آراء النحاة :المطلب األول
الواردة يف الرشح وحماولة الوقوف عىل السبب الذي كان من أجله يـورد بعد التتبع لآلراء 

السيد حممد بن أمحد آراء النحاة, يتبني أنَّه يف غالب األحيان مـا كـان يوردهـا إال فـيام فيـه 
اخلالف ليبني ذلك اخلالف أو ليحققه ويـرجح الـراجح يف نظـره , أو لينبـه عـىل ضـعف 

وقـد يوردهـا , اخلـالف فيهـا قـوي ويسـتوي األمـران  الرأي الـذي أورده, أو ليبـني أنَّ 
لالستئناس والتعضيد بدون ذكر خالف, وهذا عام يف مجيع اآلراء واألقوال التي أوردهـا 

 .الشارح يف رشحه
والظاهر أنَّه يكـل ذلـك , ويالحظ أنَّه تارة كان يورد اخلالف دون أن  ينص عىل الرتجيح 

وهو , وهذا يف أغلب األحيان,والتأخري للمرجوح  إىل  طريقة عرضه من التقديم للراجح,
فقـدم ذكـر قـول  , عنده كثري, كام فعل يف باب التنازع وأي الفعلني املتنازعني أوىل بالعمل

ر قول الكوفيني بإعامل األول , البرصيني بإعامل الثاين , وتارة يورد اخلالف وينص )١(وأخَّ
وأجازه البرصيون وهو األصح لقولـه تعـاىل ومنعه الكوفيون  ": عىل الرتجيح كام يف قوله

 ُيم ا إِبْراهِ َتِي يَ نْ آهلِ بٌ أَنتَ عَ اغِ الَ أَرَ  . )٢( قَ

                                                 
 .٧٤−٧٣انظر النص املحقق ص )   ١(
 .٨٩نص املحقق ص انظر ال)   ٢(



 

 
 
 

 : تصنيفه آلراء النحاة: املطلب الثاين
ويالحظ  املتتبع لتعامل الشارح مع آراء النحاة أنَّه كان يصـنفها إىل  آراء يتبعهـا يف غالـب 

, فغالباً كان يأخذ بقول البرصيني ويرجحـه, األحيان هبا وآراء ال يأخذ يف غالب, األحيان
, وقليالً ما يأخذ برأي الكوفيني, كابن مالك والريض , أو يأخذ بقول املحققني من النحاة 

 .)١(وقد تقدم الكالم عىل هذا يف احلديث عن مذهبه النحوي ومصادره
  .:املصادر التي أخذ منها آراء النحاة: املطلب الثالث

ل النظر والتحقيق يف نص كالم السيد حممد بن أمحد, والرجوع إىل املصادر التي كان من خال
يتبني لنا أنَّ السيد حممد بن أمحد  , والرجوع إىل  مظاهنا األصلية, يأخذ منها آراء النحاة 

رمحه اهللا كان يعتمد يف نقل آراء املتقدمني عىل كتبهم  مبارشة  لكن ليس عىل اإلطالق بل 
, قل عنهم أيضاً بواسطة ,وكانت واسطته غالباً يف نقل آراء النحاة رشح الريضكان ين

ويعترب رشح الريض مرجعه األول واألكثر  يف نقل آراء النحاة الذين نقل عنهم من غري 
واملساعد , كام كان يعتمد عىل رشح التسهيل البن مالك, أن  يعتمد عىل كتبهم مبارشة

ل, وتارة يأخذ من اإليضاح يف رشح املفصل البن عىل تسهيل الفوائد البن  عقي
 .احلاجب

                                                 
 . ٢٩ص م الدراسة انظر قس)   ١(



 

فنقله عن العلامء السابقني كان عن طريقني النقل املبارش من كتبهم, والنقل بواسطة , وقد 
 .)١(مىض ذكر ذلك يف  احلديث عن مصادره

                                                 
 .٢٠ص م الدراسة انظر قس)   ١(



 

 :النحاة الذين ظهر أثرهم يف الرشح:  املطلب الرابع
ا الشارح واملوازنة بينها يظهر جلياً أن من بينهم نحاة  بعد استقراء آراء النحاة التي ذكره

كان هلم األثر الواضح يف الرشح وكان هلم احلظ األوفر من كثرة  الذكر وحتى يسهل 
 : تصورهم نقسمهم كالتايل

, متقدمون وهم املتكلمون يف النحو األوائل, وهم ينقسمون إىل  برصيني وكوفيني −١
هو سيبويه واخلليل, وأكثر من ورد ذكره من  وأكثر من ورد ذكره من البرصيني

 . الكوفيني الكسائي والفراء
حوا بني أقواهلم ويمكن : متأخرون −٢ وهم الرشاح الذين رشحو كالم املتقدمني, ورجَّ

أن  نحرص مفهوم املتأخرين الذين ظهر أثرهم يف الرشح  بحسب مادته يف  مدرستني 
 . اثنتني

كننا أن نعترب هذه املدرسة هي األصل ألنّ مدرسة الزخمرشي وابن احلاجب, ويم − أ
صاحب املتن ينسب إليها, ومتن الكافية هو الذي عليه مدار االتفاق واالختالف 
واألخذ والرد يف هذا الرشح; وألن متن الكافية يعترب خمترصاً للمفصل الذي هو أشهر 

 . كتاب صنفه الزخمرشي يف النحو
 

ك مسلكه من املحققني كالريض االسرتاباذي, وقد مدرسة ابن مالك رمحه اهللا ومن سل −ب 
سبق يف الكالم عىل مصادره بيان الدافع الذي دفع السيد حممد بن أمحد الشارح أن يعتمد 

 . )١(عىل هاتني املدرستني

                                                 
 . ٢٠ص  انظر قسم الدراسة  ) ١(



 

 :اختياراته وترجيحاته: املبحث الثاين
لنحوية مثل ابن بام أن  شارحنا قد سلك طريقة املحققني من النحاة يف التعامل مع اآلراء ا

مالك وغريه فقد كان يورد األقوال كام ذكرنا, ويرجح بينها, وترجحيه مل يكن خيرج 
 :عن سببني اثنني, وسنتناول احلديث عنهام يف املطلبني التاليني

 :ترجيحه بحسب السامع: املطلب األول  
 

ا , )١(اإلصغاء : السامع لغة  فشمل كالم , ماثبت يف كالم من يوثق بفصاحته : واصطالحً
" : وقيل , )٢( "وكالم العرب , وكالم نبيه صىل اهللا عليه وسلم ,اهللا تعاىل وهو القرآن

 )٣(".ما مل يذكر فيه قاعدة كلية مشتملة عىل جزئياهتا 

وهو العمود األكرب الذي , والسامع أهم األصول التي قام عليها بنيان النحو العريب  
 .وإن تفاوتت نسبة األخذ باملسموع, من بعدهم  اعتمده النحاة األوائل وسار عليه

ا  ا , وكان السامع يف رشح السيد اليمني من أبرز األدلة وضوحً ومن أقواها , وأكثرها ورودً
, والدليل الذي اليعارض بدليل آخر , يف الرتجيح واالحتجاج ملسائل النحو املختلفة 

, راء التي يناقشها يف مواضع كثرية وفزع إليه يف إثبات اآل, وقد اعتدّ به اعتدادا كبريا 
فقد كان يرجح بحسب أقو الشواهد يف السامع وهو , ومما كان يرجح به قوة الشاهد

, القرآن الكريم, وأما احلديث والشعر فلم يكن منه تفضيل لواحد منهام    عىل اآلخر
 .ولعله اعترب  مذهب مجهور املحدثني  بجواز رواية احلديث باملعنى 

 :رجح بحسب السامع يف مواضع كثرية منهاوقد   
                                                 

 ).سمع( لسان انظر ال)   ١(
 .٤٨قرتاح صانظر اال)   ٢(
 .١٢٧تعريفات للجرجاين صانظر ال)   ٣(



 

@إعامل الثاين من الفعلني املتنازعني يف باب التنازع قال−١ BZ فقد رشف قول
@. )١(Bالبرصيني بتأييد القرآن له وأما الشعر فكل قد أتى منه بمقنع 

ومنعه الكوفيون,وأجازه B:جواز أن يرفع اسم الفاعل ضمرياً منفصالً قال −٢
ي; لقوله تعاىل البرصيون,وهو األصح ا إِبْراهِ َتِي يَ نْ آهلِ بٌ أَنتَ عَ اغِ الَ أَرَ  . )٢( مقَ

, ورداً  −٣ وكقوله منترصاً لكالم سيبويه يف جواز ترخيم االسم يف غري النداء رضورةً
قلت وما ذكره من التأويل ال يدفع كالم B@: عىل املربد يف إنكاره ذلك وتأويله, قال

 : ار العرب كقول  الشاعر سيبويه لكثرة ورود ذلك  يف أشع

 الناس قد علموا فإنَّ  متدحهوأ                   إنَّ ابن حارث إن أشتق لرؤيته   
   )٣(., وذكر بيتني آخرين  يدلل هبام عىل  كثرة  ورود ذلك يف أشعار العرب"ابن  حارثة "أراد 

بن  األنباري وبعض ويصح طلبية, خالفاً ال: ترجيحه جواز جميئ اخلرب مجلة طلبية قال −٤
بـاً  ,يعني قوله تعال  )٤(Bوهم حمجوجون باآلية الكريمة , الكوفيني حَ رْ بَـلْ أَنـتُمْ الَ مَ

مْ   كقولـه تعـاىل, ويصح قسميةً B@: وكذلك ترجيحه جمئ اخلرب مجلة قسمية قال بِكُ
نَا بُلَ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ وا فِينَا لَ دُ اهَ ينَ جَ ذِ الَّ ينَ هَ  و  وَ ذِ الَّ ـواْ وَ لِمُ ـا ظُ ـدِ مَ عْ ن بَ واْ يفِ اهللاِّ مِ رُ اجَ

نَة سَ يَا حَ نْ مْ يفِ الدُّ نَّهُ ئَ نُبَوِّ  . )٥( "خالفاً لثعلب, واآليات شاهدة  بسقوط ما ادعاه,  ً لَ

                                                 
 .٧٥ص املحقق صانظر الن)   ١(
 .٨٩انظر النص املحقق ص)   ٢(
 .١٨٦انظر النص املحقق ص )   ٣(
 .١٠١انظر النص املحقق ص )  ٤(
 .١٠١انظر النص املحقق ص )   ٥(



 

ونبذه للشاذّ , وقد سار السيد اليمني عىل هنج البرصيني والريض يف أخذه بالكثري الشائع 
 .النادر

 
 
 

 : حه بحسب القياسترجي: املطلب الثاين 
قايسـت بـني : يقـال , واملقياس املقـدار , هو أن تقدر شيئًا عىل مثال يشء آخر : القياس لغة

 )١( .شيئني إذا قادرت بينهام 
ا  املقـاييس : وقيـل , )٢(واجراء األصل عىل الفرع , هو محل فرع عىل أصل بعلة: واصطالحً

 . )٣(املستنبطة من استقراء كالم العرب 
يف رشح السيد اليمني من أهم األصول التي اختـذها لالسـتدالل يف أثنـاء رشحـه   والقياس

والرتجيح بحسب قوة القياس هو مـذهب البرصـيني واملحققـني مـن , املسائل النحوية
النحويني ولذلك كانوا حيكمون عىل ما خـالف القاعـدة بالشـذوذ, بخـالف الكـوفيني 

ن مقتضاه استثناءً من القاعـدة ال شـذوذ فإهنم يعتربون الشاهد إذا صح عندهم وجيعلو
ح الشارح بحسب قوة القياس يف مواضع منها. فيه  : وقد رجَّ

ـهُ زيـداً : منع تقديم الفاعل املتصل به ضمري املفعول  مثـل−١ "  :قـال.رضب غالمُ

 "  )٤(فاإلضامر قبل الذكر ال يصح, ألنَّ حق الفاعل التقديم واملعود إليه التأخري

طلق كان لفعل  من غري لفظه , فذهب الشارح إىل  أنَّ الناصـب لـه هـو إذا املفعول امل −٢
وهو الناصب له عند املازين واملربد والسريايف ألنه كام :  ذلك الفعل نفسه قال رمحه اهللا

                                                 
 ).قيس ( اللسان انظر )   ١(
 .٩٤واالقرتاح ص, ١٩٠والتعريفات للجرجاين ص, ٩٣ملع األدلة يف أصول النحو صانظر )   ٢(
 .٧٠اح صانظر االقرت)   ٣(
 .٦٤انظر النص املحقق ص )   ٤(



 

كان يف معناه وصل إليه كام وصل ما هو من لفظه, وذهب سيبويه إىل  أن ناصـبه فعـل 
 . )١(دم التقدير إذا ال رضورة ملجئةواألوىل ع "مقدر من لفظه قال الريض

وامتنـع : قـال] وازيدُ الطـوياله[ منع إحلاق األلف واهلاء للندبة بصفة املندوب, نحو −٣
بإحلاقك األلف واهلاء عند سـيبويه واخلليـل; ألن املوصـوف غـري ) وازيد الطوياله (

 ...حمتاج إىل  الصفة وإنامَّ يؤتى هبا ملعنى من املعاين الثابتة له

  )٢() وازيدُ الطوياله (خالفاً ليونس والكوفيني فيجيزون : قال ثم 

 : منع دخول أل عىل الفعل −٤ 

 :يف قول الشاعر) أل:( وأما دخوهلا أي ":قال
ع                 ويستخرج الريبوع من نافقائه   ومن جحره بالشيخة اليتقصَّ

 . )٣("بإدخال الالم عىل الفعل فقبيح بعيد عن القياس
 

                                                 
 .١٤٠انظر النص املحقق ص)   ١(
 .١٩٩انظر النص املحقق ص )   ٢(
 .٩انظر النص املحقق ص)   ٣(



 

 :أمثلة عىل بعض اختياراته:طلب الثالث امل
للريض فيه مذهب والبن احلاجب فيه مـذهب والبـن  مالـك فيـه .إعراب األسامء الستة −

 . )١(مذهب, واختار شارحنا مذهب ابن مالك
األقرب عندي أن الالم يف أربعة منها وهي أبوك, وأخوك, : فمذهب الريض يؤخذ من قوله 

ين املتناوبة كاحلركات وكذا العني يف الباقيني منهـا, أعنـي ومحوك, وهنوك, أعالم للمعا
فوك وذو مالٍ فهي يف حال الرفع الم الكلمة أو عينها وعلم العمدة, ويف النصب واجلـر 
علم الفضلة واملضاف إليه, فهي مع كوهنا بدالً من الم الكلمة أو عينها حـرف إعـراب 

)٢(. 
وتنوب الواو عـن الضـمة, واأللـف " :سهيل وأما مذهب ابن مالك فيؤخذ من قوله يف الت

 )٣(" عن الفتحة, والياء عن الكرسة يف ما أضيف إىل  غري ياء املتكلم من أب وأخ وحـمٍ 

 .)٤(وهو أهنا حروف نائبة عن احلركات يف ا إلعراب ومذهب ابن احلاجب يف اإليضاح 
هُ زيداً : مسألة تقديم الفاعل املتصل به ضمري املفعول مثل -  :رضب غالمُ

وذهـب مـذهب  مجهـور , هذه املسألة خالف فيهـا الشـارح مـذهب ابـن مالـك والـريض
 ,البرصيني وابن احلاجب

هُ زيداً :[قال رمحه اهللا يف رشح قول ابن احلاجب  بتقديم الفاعل ] : وامتنع نحو رضب غالمُ
رُ ف اإلضـامر املتصل به ضمري املفعول ;ألنَّ حق الفاعل التقدم واملعود إليه الضمري التأخُّ

                                                 
 .٢١ـ٢٠انظر النص املحقق ص)   ١(
 .١/٢٧انظر رشح الرىض )   ٢(
 .٢/٥رشح التسهيل انظر )   ٣(
 .١/١١٦انظر اإليضاح )   ٤(



 

فـإهنم ذهبـوا إىل  جتـويزه; , قبل الذكر ال يصح خالفاً لألخفش وابن جني وابن مالـك
 .لوروده يف كالم الفصحاء, كقول حسان بن ثابت

امً   ولو أنَّ جمداً أخلد الدهر واحداً  هُ الدهر مطْعِ  من الناس أبقى جمدُ
وأجيب عن اجلميع بأنه  ":وذكر أشعاراً أخر استشهدوا هبا عىل ما ذهبوا إليه, ثم قال 

, : , وأما نحو "جيوز لرضورة الشعر ما ال جيوز يف سعة الكالم أعطيت درمههُ زيداً
ملا فيه من رائحة الفاعلية لكونه , فاألظهر جوازه, ألن املفعول األول حقه التقديم

 .)١(األصل
ا والنحويون إال أبا الفتح حيكمون بمنع هذ": وقال ابن مالك يف رشح التسهيل

رضب : وألنَّ جواز نحو, والصحيح جوازه لوروده عن العرب يف األبيات املذكورة 
غالمهُ زيداً , أسهل من جواز رضبوين ورضبت الزيدين, ونحو رضبته زيداً عىل إبدال 

 )٢(" من  اهلاء وقد أجاز األول البرصيون, وأجيز الثاين بإمجاع ) زيد(
واألوىل جتويز ما ذهبا إليه, لكن عىل " : فش وابن جنيوقال الريض رمحه اهللا بعد ذكر قول األخ

 . )٣(" قلة وليس للبرصية  منعه مع قوهلم يف باب التنازع بام قالوا 
 

 

 

 

                                                 
 .٦٧صقق انظر النص املح)   ١(
 .١/١٦١انظر رشح التسهيل )   ٢(
 .١/٧٢انظر رشح الرىض )   ٣(
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 :ويف ثالثة مباحث 
  .من حيث األسلوب:املبحث األول
 .من حيث الشواهد : املبحث الثاين 

 .عنه به متيز ماشارك فيه السيد اليمني الريض وما: املبحث الثالث

 

 

 

 

 

 
 :من حيث األسلوب  وحتته أربعة مطالب : املبحث األول   

كون أسلوب السيد اليمني تعليمياً سـهالً يتسـم باألدبيـات :  ولاملطلب األ
 : والتنبيهات بخالف الريض 

يف  ءجاء أسلوب السيد اليمني يف رشحه بعامة أسلوباً تعليمياً سهالً ال جيد الطالب عنا
يف استيعابه, فقد اعتمد السيد يف أسلوبه عـىل احلـوار واملناقشـة واألسـئلة  فهمه, وال إشكاال

شكال أو اسـتفهام أورد عليـه إجابـة, إخيلة, فرتاه كأنه خياطب تلميذاً أمامه, فإذا كان من املت
األدبيـة التـي امللح وإذا كان من غريب يف األشعار واألمثال رشحه ووضحه عىل طريقة إيراد 

من فوائدها إمجام الطالب والرتويح عنه من تعب النظر يف املسائل النحوية اجلافة التي تصـيب 
 : األدبية  للملحرتابة والسآمة, ومن أمثلة إيراده بال

ة )١(  : تكلم عىل بيت كثري عزّ



 

 لعزة من أعراضنا ما استحلت                       هنيئاً مريئاً غري داءٍ خمامرٍ  
: ثم عقب بذكر ملحة أدبية عىل البيت عنـون هلـا بقولـه , فأورد آراء بعض النحاة فيه 

 .) ١( لطيفة
ودواليك مـن املداولـة  ": ليك فقال احديثه عن املصادر املثناة ذكر منها دو وعند )٢(

وكانت عادة العرب عند عقد املودة بني املتحابَّني أن يشـق كـل واحـد , لليشء مرة بعد أخر
 :قال الشاعر, منهام برده عىل صاحبه ويتداوالنه حتى ال يبقى منه يشء وإالّ فسد حبهام

ـــق بـــالرب ـــق بـــردٌ شُ ـــهإذا شُ د مثلُ
 

ــس  ــريُ الب ــا غ ن ــى كلُ ــك حت دوالي
 

ولعله يريد أهنام يتداوالن املالبسة معلِّال من كل واحد منهام بمالبسة ثوب اآلخر فـال يـزاالن 
 )٢( ".يتجاذباهنام حتى ال يبقى منهام يشء

هـا إذ يـذكر في, كام اتسم رشح السيِّد اليمني بكثرة التنبيهات التي حتمل بني طياهتا فوائـد مجـة 
ويقـدمها للطالـب , واستفسارات حول ذلـك البـاب , خالصة ما يعرضه من مسائل نحوية 

وهي طريقة جـر عليهـا الشـارح خيـتم هبـا , كباقة منتقاة مستخلصة من رياض كتب النحو 
  : ومن األمثلة عىل بعض التنبيهات  ,بعض األبواب 

: فقـال , ح والتفصيل ـ تنبيهاً ه بالرشيذكر يف هناية باب أنواع اإلعراب ـ بعد أن عرض عل .١
اعلم أَنَّ وجوه إعراب االسم ـ وهي الرفع والنصب واجلر ـ مل ختل مـن أن تكـون : تنبيه  "

 ) ٣( "... لفظاً أو تقديراً 

                                                 
 .١٥٤انظر النص املحقق ص :  (١)

 .  ١٥٠انظرالنص املحقق ص)   ٢(
  ١٨انظر النص املحقق ص : ) ( ٣



 

األغلـب : تنبيـه ] : عىل جهة قيامه بـه [ قال يف باب الفاعل بعد رشحه لقول ابن احلاجب  .٢
, اختصـم : ما مفرداً أو مثنى أو جمموعـاً إال نحـو عىل كل فعل أنه يصلح أن يكون فاعله إ

  ) ١(  "وافرتق فإنه ال يكون فاعلهام إال مثنى أو جمموعاً أو مفرداً معطوفاً بالواو
 ) ٢( .ختم باب املفعول معه بفائدة ذكر فيها أحوال االسم الواقع بعد واو مسبوقة بفعل  .٣

والتفريــع , ظــري لــآلراء النحويــة والتن, بخــالف أســلوب الــريض الــذي مهــه تقريــر النحــو 
فأسلوبه أسـلوب تقعيـدي , والرتجيح بني األقوال , وحتقيق اخلالف بني النحاة , واإلسهاب 

ولينظر يف ذلك , فهو ينظر إىل املسائل وال ينظر إىل السائل , يصعب عىل الطالب املبتدئ فهمه 
وما وقع ظرفـاً فـاألكثر أنـه مقـدر : [ عند كالمه عىل قول ابن احلاجب  ) ٣( رشح الريض: مثالً 
فقد  , عىل مسوغات االبتداء بالنكرة )٤(وكالمهام, للكالم نفسه  ورشح السيّد اليمني, ]  ةبجمل

, ووىف ببيان املقصود من كـالم ابـن احلاجـب ,  هاوأقرصبدا شارحنا ناثراً هلا يف أوضح عبارة 
مما يؤدي إىل تشـتيت ذهـن  وهذا , وأما الريض  فيالحظ أنه أطال وأسهب يف هذين املوضعني

 . املراد بياهنا املسألة عن فهم الطالب 
  :خلو أسلوبه من املنطق غالباً بخالف الريض  :املطلب الثاين 

 .  )٥(كتاب ناطق أي واضح بني: واملنطيق البليغ  ويقال , هو الكالم : املنطق لغة
ا  اعد الكتساب املعلومات التصورية علم معياري يشتمل عىل جمموعة قوانني وقو: واصطالحً
وفاسـد املعنـى , وأنه آلة من آالت الكالم يعرف هبا صحيح الكالم من سـقيمه , والتصديقية 

 )١( .من صاحله 
                                                 

 ٦٣انظر النص املحقق ص :  ( ١ )
 .٢٣٩انظر النص املحقق ص :  ( ٢ ) 
 .١٠٦ص ملحقق والنص ا,  ٩٢/ ١ انظر رشح الريض ( ٣ )  
 . ٩٤ـ ٩٣ص  النص املحققو,  ٩١ـ ١/٨٨ريض انظر رشح ال  ( ٤ )
 . )نطق(اللسان  انظر  ( ٥ )



 

وقد عج رشح الريض بألفاظ املنطقيني ومصطلحاهتم وطرق استدالهلم يف حـني كـان نصـيب 
قاها اسـتمصـطلحات منطقيـة ولعـل مـاورد يف رشحـه مـن , رشح السيد اليمني منه ضـئيالً 

  : ومن تلك املصطلحات  , وأخذها من الريض 
 :اجلنس واخلاصة  .١

 قـال   )٢( ,والعرض والعـام , واخلاص, والفصل, والنوع, اجلنس : ومها من الكليات اخلمس 
انقسم ـ أي اإلعراب ـ إىل هذه الثالثـة انقسـام اجلـنس إىل  ": يف أنواع اإلعراب  السيد اليمني

تطـرد  واحلـد أن اخلاصـة والفرق بـني اخلاصـة ":وقال يف التفريق بني اخلاصة واحلد  , أنواعه
 )٣(."والتنعكس واحلد يطرد وينعكس  

والكلمة منقسمة إىل هذه األقسام انقسام الكـيل إىل ":قال يف تعريف الكلمة : ـ الكل واجلزء٢
 )٤( .جزئياته 

 .وهي مواضع كام أرشت قليلة مقارنة مع الريض
 :والعكس ,إسهابه يف مواضع أوجز فيها الريض : طلب الثالث امل

يعمد شـارحنا يف رشحـه غالبـاً إىل االختصـار إال أننـا وجـدناه أسـهب يف مواضـع  
 : ومن هذه املواضع التي أسهب فيها ,وكان األوىل اإلسهاب , اخترصها الريض 

وباب , ره مسوغات حذف الفاعل عند ذك ) ١( وباب مفعول مامل يُسم فاعله ) ٥ (رصفنيباب ماال 
واخلرب هو املجرد , فإن طابقت مفرداً جاز األمران [ املبتدأ واخلرب عند رشح قول ابن احلاجب 

 .) ٢( ]املسند املغاير للصفة املذكورة 
                                                                                                                                               

 .٧٥وأصول النحو العريب ص, ٩التفكري املنطقي بني املنهج القديم واملنهج اجلديد صانظر   ( ١ )
 .٢٤التفكري املنطقي بني املنهج القديم واملنهج اجلديد صانظر  ( ٢ )
 .١٧ـ  ٨النص املحقق ص انظر :  ( ٣ )
 .٤النص املحقق صانظر :  ( ٤ )

  .٣٥وانظر رشح الريض ص, ٢٠انظر النص املحقق ص : ) ( ٥



 

عـىل جزئيـات هـذه  أتـىفإنه يف هذه املواضع املشار إليها قد أسهب إسهاباً فاق فيه الـريض و
 . دعت احلاجة إىل ذلك األبواب مجيعها حني 

 . والسمة البارزة يف رشحه كام أرشنا آنفاً هي اإلجياز بالنسبة إىل الريض 
, حيث أوجز السيد يف هذا املوضع إجيـازاً غـري خمـل, ) ٣( مثل كالمه عىل الفاعل وتعريفه ورتبته

طويـل ولـوال خشـية الت, بينام نجد املوضع نفسه عند الريض قـد أسـهب فيـه إسـهاباً مفرطـاً 
وبـاب ,  ) ٤( مثل باب التنـازع, ألوردت كالمهام ولكن أكتفي باإلشارة إىل بعض مواضع ذلك 

وما وقع ظرفاً فاألكثر أنه مقدر [ مسوغات االبتداء بالنكرة عند كالمهام عىل قول ابن احلاجب 
 . ) ٥( ]بجملة 

 : طريقة رشحهام للمتن : املطلب الرابع     
وهـي , املزج أي مزج املتن بالرشح بحيث يصريان كالماً واحداً  سلك السيد يف رشحه طريقة

وممـن سـلك هـذه الطريقـة مـن , طريقة سلكها كثري من رشاح املتون نحوية كانت أو غريهـا 
وحممـد بـن عـز الـدين صـاحب كتـاب , اجلامي يف كتابه الفوائد الضيائية ,  رشاح يف النحوال

فيكـون املـتن , ة فصـل املـتن عـن الرشـح وسلك الريض يف رشحـه طريقـ, مصباح الراغب 
 .ه الطريقة وهي األغلب عند الرشاحوكثري من سلك هذ, مفصوالً عن الرشح ومميزاً عنه 

 
 :من حيث الشواهد: املبحث الثاين 

                                                                                                                                               
 .٨٣ورشح الريض ص, ٨٢انظر النص املحقق ص :  ( ١) 
 .٨٦ـ  ٨٥ورشح الريض ص, ٩٠انظر النص املحقق ص :  ( ٢) 
 ٧٧ـ ٧٠/ ١ص ورشح الريض , ٦٣ـ ٦١انظر النص املحقق ص :  ( ٣) 
 ٧٨ـ  ٧٧/ ١ورشح الريض  ٧٢انظر النص املحقق ص :  ( ٤ ) 
 ٩٧ـ  ٩٢/ ١ورشح الريض  ١٠٦انظر النص املحقق ص :  ( ٥ ) 



 

مما ال بد من ذكره يف هذه املوازنة بني رشح السيد حممد بن أمحد ورشح الـريض, كثـرة 
ريض يعترب أبرز رشاح الكافيـة الـذين اهتمـوا بالشـواهد الشواهد يف الرشحني, والشك أن ال

الريض يف عدد الشواهد التي ذكرها  ) ١ (وأكثروا من ذكرها, إال أن السيد حممد بن أمحد قد فاق 
يف رشحه بحيث بلغ الفرق بينهام يف اجلزء املحقق وما يقابله عند الـريض , مائـة ومخسـة عرشـ 

, )  ٣٥٨( لـريض ثامنيـة ومخسـون وثالثامئـة شاهــد, شاهداً , فمجموع عدد الشواهد عنـد ا
وهـذا فـرق ال .  )٤٧٣(وجمموع عدد الشواهد عند السـيد ثالثـة وسـبعون وأربعامئـة شـاهد

, فعىل الشواهد  يكون تطبيق القواعـد   ,يستهان به عند من عرف أمهية إيراد الشواهد وذكرها 
أهـم ـ الشك ـ دها النثري أو الشعري واستفادة الطالب إذا حفظ القاعدة وحفظ بإزائها شاه

ونذكر هنا عىل سبيل املثال ال احلرص . من استفادة من اكتفى بحفظ القاعدة فقط دون شاهدها 
 −:بعض األبواب التي فاق الشارح فيها الريض يف كثرة الشواهد 

تشـهد يف بينام الريض اس, بخمسة وعرشين شاهداً اليمني استشهد السيد  ) ٢( يف باب التنازع)١(
 . الباب نفسه بأحد عرش شاهداً 

بيـنام ذكـر الـريض يف نفـس , أربعة عرش شـاهداً اليمني ذكر السيّد  ) ٣( يف باب املفعول معه)٢(
 . الباب ثامنية شواهد 

يد ) ٤( يف باب الفاعل)٣( وبلغـت عنـد , أربعة وعرشين شاهداً  اليمني بلغت الشواهد عند السّ
 .عرش شاهداً  الريض يف الباب نفسه مخسة

                                                 
املوازنة يف اجلزء املحقق فقط وما يقابله عند الريض من بداية اجلزء األول وحتى هناية باب املفعول معه  ص :   ( ١ ) 
١٩٨ . 
 ٧٧/ ١ورشح الريض ,  ٧٢ملحقق ص انظر النص ا:  ( ٢ ) 
 ١/١٩٤ورشح الريض ,  ٢٣٦انظر النص املحقق ص :  ( ٣ ) 
 . ٧٠/ ١ورشح الريض ,  ٦١انظر النص املحقق ص :  ( ٤ ) 



 

وهبذا احلرص الكمي يتضح الفرق بني كل من الشارحني يف مد كثرة وغزارة الشـواهد عنـد 
 . كل منهام

 : عنه  به ما شارك فيه السيّد الريض وما متيز−: املبحث الثالث 
 : ما تشاركا فيه : أوالً 

التوضيح كـل عـىل ـ اشرتكا يف موضوع التأليف فكل منهام تناول كالم ابن احلاجب بالرشح و
 . يف احلديث عن أسلوبهوصفها  ) ١( طريقته التي تقدم

 . ويف نقل آراء وأقوال العلامء غالباً ,ـ واشرتكا أيضاً يف أغلب الشواهد النثرية والشعرية 
 : ما متيز به السيّد عن الريض من املسائل الفرعية : ثانياً 

لذي ال يستويف حركات اإلعراب مع التنـوين هو ا ": ) ٢( عرف السيّد ما ال ينرصف فقال). ١(
فإنه قد انفرد به عن , وعىل ما قد يرد من أسئلة واعرتاضات عىل هذا التعريف  "لشبهه بالفعل 

وشأن تعريفه كشـأن مجيـع التعـاريف يف , بل وعن مجيع من وقفت عليه من الرشاح , الريض 
 . اإليرادات واألسئلة 

واالسـم  ": ) ٣( حيـث قـال, لتعريف الزخمرشـي للمنرصـف  ولعله أخذه من املفهوم املخالف
  "نوع يستويف حركات اإلعراب والتنوين ويسمى املنرصف , املعرب عىل نوعني 

كان يذكر نـوع الكلمـة ويبـني فرعيتهـا , وعند رشحه ألمثلة ابن احلاجب ملا ال ينرصف ).٢(
فإهنم , الذين وقفت عىل رشوحهم )  ٥( وسائر الرشاح ) ٤( بخالف الريض, وأهنا متفرعة عن كذا 

                                                 
 .٦٤قسم الدراسة  صانظر :  ) ( ١
 . ٣٠انظر النص املحقق ص : ) ( ٢ 

 .٢٧انظر املفصل ص : ( ٣ ) 
 .١/٣٧انظر رشح الريض :  ( ٤ ) 
 .٤٦ـ  ٤٥ومصباح الراغب ص ,١٢٠ـ  ١١٩/ ١والنجم الثاقب  ,٢١٠ /١انظر مثال الفوائد الضيائية :  ( ٥ ) 



 

] وأحمر  [   مثال العدل وهو فرع املعـدول عنـه] مثل عمر [ : ) ١( قال رمحه اهللا ,مل يبينوا هذا

[  مثال التأنيث اللفظـي وهـو فـرع التـذكري] وطلحة [ ،  مثال الوصف وهو فرع املوصوف

رفة مع ملحـة إىل اعتبـار التأنيـث أراد بزينب مثال املع: وقيل , مثال التأنيث املعنوي ] وزينب 
 مثال اجلمع وهـو فـرع] مساجد [ و،  وهو فرع العربية, مثال العجمة ] وإبراهيم [ املعنوي 

ران  [  مثال الرتكيب وهو فـرع اإلفـراد و] معدي آرب   [ و ،  الواحد مثـال األلـف ] عم
د  [ و ،  والنون الزائدتني وهو فرع ما زيدتا عليه  وهـو فـرع االسـم مثـال وزن الفعـل] أحم

")٢( . 

والفعل فيـه , وعلة منع االسم املمنوع من الرصف هي شبهه بالفعل يف دخول علتني فرعيتني 
علتان فرعيتان مها أنه حمتاج إىل الفاعل وأنه مشتق من املصدر فكان الزماً عـىل الرشـاح بيـان 

 . وجه فرعية املمنوع من الرصف ألن بمعرفتها يدرك معنى شبهه بالفعل 
من كل مجع منقـوص عـىل فواعـل  ]جوار: ونحو[ ":  )جوارٍ ( وقال رمحه اهللا يف) ٣( 

ا مثل قاض[ ا وجرً فمـن النحـاة مـن , فإنَّ اإلشكال يف منعها كام يف حضاجر ورساويل] ,رفعً
ا إىل أنّ املنع مقدم عىل اإلعالل ر فيمتنـع; ألنَّ فيـه صـيغة منتهـى  ,منعه نظرً فاملحـذوف مقـدّ

ماً  عىل منع الرصف, وكان أصـله  ,من رصفه اجلموع, ومنهم ) جـواريٌ (فجعل اإلعالل مقدّ
بالضم, والتنوين للتمكني; ألّنَّ أصل األسامء الرصف, فأُسقطت الضمة للثقل, والياء اللتقاء 

ا التنوين فلكون , الساكنني, وقد حصل لكل واحد منهام جهة هو هبا أوىل بالسقوط من أخيه أمَّ
, وإن بقيا كان االسم عىل مثال اجل ا معاً كان إجحافاً فَ ذِ ا الياء فللسكون, فإنْ حُ مع املمتنع, وأمَّ

وإنْ حذف أحدمها دون اآلخر كان ترجيحاً ال ملعنـى, فحـذفوا اليـاء وكـان , خالف األصل 
وكـان كـل واحـد مـنهام يف حكـم , ثم جعلوا التنوين عوضاً عن الياء,التنوين أوىل بالسقوط 

                                                 
 . ٣١انظر النص املحقق ص :  ( ١) 

 . ٤٩النص املحقق ص انظر )   ٢(



 

ويف حكم الثابت لوجدان عوضها , الياء يف حكم الساقط; لفقدان صورهتاف, الثابت والساقط
 .والتنوين يف حكم الساقط; ألنّه عوض عن الياء ويف حكم الثابت لظهور صورته,

مقدم عىل الرصف; ألن فيه اجلمعية مع صيغة منتهـى اجلمـوع; ألنّ  وقيل بل اإلعالل
ر اإلعرا ر, وهلذا مل جيُ والتنوين فيه تنوين العـوض فإنَّـه ملَّـا , ب عىل الراءاملحذوف بمنزلة املقدَّ

ضَ عن الياء املحذوفة أو حركتها هذا التنوين وِّ وعىل هـذا القيـاس يف , سقط تنوين الرصف عُ
ومنهم من أعربه حالة اجلرّ كالنصب فقال جواريَ بـالفتح; ألنّـه ممتنـع ,حالة اجلرِّ بال تفاوت

ه بالفتحة   : وعليه قوله, فجرّ
ــ ــو ك ــه فل ــوىلً هجوتُ ــداهللا م  ان عب

 
ــا  ــوىل موالي ــداهللا م ــن عب  )  ١( "ولك

 

وإعراهبا كـإعراب قـاضٍ وحقـق ووضـح  بخـالف ) جوار ( يف تعليل منع رصف  أجادفقد  
 . يةالريض ورشاح الكاف

 . ورشحها ) فعالن فعالنة ( يف حرص  ) ٢( وكذلك انفرد بذكر أبيات ابن مالك

@

@

@

@
                                                 

 . ٥٨/ ١ورشح الريض , ٥١ـ ٥٠لنص املحقق ص انظر ا:  ( ١ ) 
 . ٥٣انظر النص املحقق ص :  ( ٢ ) 
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lbnØÛa@ò‚ã@Ñ•ë@@c@
بغية الطالـب وزلفـة الراغـب ملعرفـة كافيـة ابـن (اعتمدت يف حتقيق اجلزء األول من 

عىل نسخة يتيمة عليها آثار بلل وأرضـة, مـزع منهـا نصـف ) احلاجب ملحمد بن أمحد اليمني 
وقد اعتربهتا كافية; لعدم وجود نسخة أخر,  " ...كذب  فقد " ... : ورقة األوىل بعد قولهال

 .ولقلة األخطاء فيها
وهـذه . نحو) ٤(وهي مصورة عن أصل مكتبة مكة املكرمة بالغزة, مصنفة حتت رقم 

 تشتمل كل لوحة منها عىل صـفحتني,) ٢٥٢( النسخة تقع يف  اثنتني  ومخسني ومائتني  لوحة 
, وكل ) ب( وللصفحة اليرس بالرمز   ) أ(مرقمة برقم واحد مرموزا للصفحة اليمنى بالرمز 

, وبعض أوراقها عدد أسطرها ثامنية وثالثـون  صفحة متوسط أسطرها أربعة وعرشون سطراً
سبع عرشة كلمة يف بعض األوراق                )١٧(عرش كلامت  يف الغالب و)١٠(سطراً , ويف كل سطر 

 .اثنتا عرشة كلمة) ١٢(و متوسطها , 
وهو خـط واضـح وكبـري ويف بعـض األوراق يكـون , وخط النسخة هو خط النسخ 

 .صغرياً ولكنه واضح أيضاً 



 

جاءت صفحة العنوان حتمل اسم الكتاب بخط كبري وقد أطر العنوان بمداد أمحر ويف 
 .ت غري واضحة أيضا أعىل الصفحة أبيات شعر وكالم غري واضح, ويف اجلهة اليرس متلكا

كتبت النسخة بمدادات خمتلفة فقد كان الناسخ يستعمل املـداد األمحـر ملـتن الكافيـة, 
واملداد األخرض والبني يكتب به لفظ قول الشاعر, وقوهلم, واسم الشاعر أحياناً , وكلمة تنبيه 

 . وبعض األقوال واألمثال وكتب الرشح باملداد األسود
لب الكتاب خطها مغاير خلط الرشح, وكأهنا من النـاظرين احلوايش التي كتبت يف ص

 .يف الكتاب نقلت من النسخة األم التي مل أعثر عليها
جعل اهللا التوفيـق مالزمـاً ألفعالنـا وأقوالنـا عنـد االبتـداء ...  ":ختم الكتاب بقوله 

بـون والصالة والسالم عىل أرشف اخللق رساج الظـالم , وعـىل آلـه وصـحبه املجي, واخلتام 
 .برسعة إىل  يوم اللزام

والنسخة هبا زيادات وتصحيحات استدركت عىل حاشية الصفحة دلت عليها عالمة 
ا وشـامالً ,اإلحلاق  , وهو خط يبتديء من مكان الزيادة وينعطـف إىل مكـان التصـحيح يمينـً

 .الدالة عىل أنه من النص ) صح أصل (أو) صح ( ومتبوعة بكلمة 
 .  كام هي عادة بعض املخطوطات, تاريخ النسخ هذا وقد خلت النسخة من 

 
 

@

@



 

@lM@ÕîÔznÛa@wèäß@
جاء هذا العمل وفق منهج رست فيه عىل قواعد التحقيق املشهورة عند أهل الصنعة,   

 : وذلك عىل النحو التايل
أثبت متن الكافية بعد مقابلته باملتن املحقق املطبوع, ورشح املصنف, ورشح الريض   −١

وميزته [     ] يائية للجامي, ووضعت املتن بني قوسني معقوفني هكذا والفوائد الض
 . بلون أسود غليظ

قمت بتحرير النص مراعياً الدقة وكتابة الكلامت وفق قواعد اإلمالء احلديثة, متجـاهالً  −٢
اإلشارة إىل  األخطاء اإلمالئية اليسرية الواضحة التي ال لـبس فيهـا , كـرتك اهلمـزة أو  

 . مما يقع عادة يف املخطوطات وهو كثري, غريهاالنقط أو 
قابلت النسخة عدة مرات عىل األصل, وطابقت كل بـاب مـن أبـواب الكافيـة بـاملتن  −٣

 . وبرشح املصنف وغريه صيانة للنسخة عن التقديم والتأخري يف بعض األوراق
 .   خرجت اآليات القرآنية والقراءات ووضعتها بني أقواس مزهرة هكذا  −٤
خرجت األحاديث النبوية من كتب األحاديث والصحاح وكتـب التفسـري, ووضـعتها  −٥

 ."     "بني عالمتي تنصيص هكذا 
خرجت النصوص من مظاهنا, ووثقتها من مصـادرها األصـلية, ووثقـت آراء النحـاة  −٦

وأقواهلم وعزوهتا ألصحاهبا إن مل ينص عىل أسامئهم, وإن نص عىل أسامئهم تتبعتهـا يف 
 . لفاهتم ما أمكن, وإال ففي املؤلفات القريبة منهامؤ

خرجت األقوال واألمثال من مصادرها األصـلية, ووضـعتها بـني عالمتـي تنصـيص  −٧
 ."     "هكذا

خرجت الشواهد الشعرية من دواوين الشعر, واملجموعات الشـعرية واألدبيـة, ومـن  −٨
احلاشـية وعزوهتـا إىل  كتب اللغـة والنحـو والرشـوح, وأكملـت أنصـاف األبيـات يف 

 . قائليها, ورشحت الغامض منها يف بعض األحيان



 

ترمجت جلميع األعالم الوارد ذكرهم يف الرشح بإجياز, كام عرفت باألماكن والبلدان من  −٩
 .مظاهنا

رشحت املفردات الغريبة والغامضة, والكلـامت املسـتغلقة يف الرشـح مـن معجـامت  −١٠
 .ات العروضية والبالغية الواردة يف الرشحاللغة, وبينت معاين املصطلح

أضفت العناوين املناسبة ألبواب الرشح تسهيالً للدرس, وقد وضعتها بني  عالمتـني  −١١
 . .مميزتني هكذا  

(       ) وضعت الكلامت واجلمل املضافة التـي يقتضـيها السـياق بـني قوسـني هكـذا  −١٢
  .وذلك بعد الرجوع إىل  الكتب املنقول عنها

 .وضعت  عالمات الرتقيم املناسبة لكل فقرة من الفقرات كام هي عادة املحققني −١٣
مع إثبات رقم الصـفحة / أرشت إىل  بداية صفحات النسخة بوضع خط مائل هكذا  −١٤

 . بجواره
 .علقت عىل بعض املسائل التي استدعت التعليق −١٥
واألقـوال املـأثورة واألمثـال,  صنعت فهارس لآليات القرآنية, واألحاديث النبويـة, −١٦

والقوايف واألرجاز, وأنصاف األبيات, واألعالم واألماكن والبلدان, والكتب الـواردة 
 . يف النص, واملصادر واملراجع, واملوضوعات
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم .أ /٢/
 رب يسِّر يا آريم 

 : الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وسلم أما بعد
فإّنه لما آان علم النحو من أجل العلوم قدرًا، وأعظمها فائدة وذخرًا، إذ به تيسير 

ا بالل  ال    فهم آتاب اهللا المنزل، وتبيين غامض حديث نبيه المرسل؛ ألنهم ي، ق سان العرب

 ∋ΤΠς⇓ΞΜ… Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ†::﴿و، )١(﴾∋Ω∨Ω⎝ †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⎯⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ]©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ‚ΠςΜΞ… Ξ⇐†Ω♥ΨΤ∏ΨŠ −Ψ©Ψ∨⌠⎡ΩΤ†: ﴿ :تعالى

†⊥Θ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅﴾)٢(. 

ا      ا، وم ال (والشريعة مرآبة على الكتاب والسنة، وواجب على آل أحد معرفتهم
ه تم الواجب إال ب ون وا )٣( )ي ةيك ي العالي د روي عن أب ه، وق ًا آوجوب ن :" )١(جب ان اب آ

                                                 
 ).٤: (اهيم، آيةسورة إبر)   ١(
 ).٢: (سورة يوسف، آية)   ٢(
 .، وهي زيادة يقتضيها السياقما بني القوسني ليس يف النسخة)   ٣(



 

ه   )٣("يعلمنا اللحن  )٢(عباس  �أي إصالح اللحن، ويصح أن يراد به الفطنة آما في قول
 .)٥( .......»...لعل أحدآم أن يكون ألحن«: )٤(

@@âýØÛaë@òàÜØÛa@

@@òàÜØÛa@ÑíŠÈm@Z@

يس( م ل ع . ب /٢/)٦( )والكل ل جنس يق ًا ب الى جمع ال تع ر، ق ل والكثي ى القلي : عل

﴿Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ΣŸΩ⊕π±ΩΤÿ 〉ψΨ∏ς∇<√≅… 〉ˆΘΨ∼ϑð≠√≅…﴾)٧( .و﴿φ⎦⎡ΣΤ⊇ΘΞ≤Ω™ΣΤÿ ðψΨ∏Ω|<√≅… ⇑Ω∅ −∗Ψ©Ψ⊕Ψ∂…Ω⎡ΘΩ∨﴾)٨( .

ث    ب التأني ًا وج ان جمع و آ ل،ول اعدًا    : وقي ثالث فص ى ال ا عل ع إّل ث ال يق ٌع حي ، جم
م الطيب  (أوتؤول م، وهو مشتق من      ) الكل بعض الكل ه  ، بالقلب  )٩(اللتياطه )م الكل (ب فكأن

                                                                                                                                               
عالم، كان موىل المرأة من بين رفيع بن مهران اإلمام املقريء احلافظ املفسر، أبو العالية الرياحي البصري، أحد األ هو) ١(

، وقـال البخـاري   ٩٠مات سنة  ، رضي اهللا عنهوأسلم يف خالفة أيب بكر، أدرك زمان النيب  رياح ابن يربوع، 
 ).٤/٢٠٧سري أعالم النبالء، . (٩٣مات أبو العالية سنة 

ة، وترمجان القـرآن  ، وحرب األمعبداهللا بن عباس بن عبداملطلب القرشي اهلامشي أبو العباس ابن عم رسول اهللا  هو)  ٢(
، كف بصره يف آخـر عمـره، فسـكن    الصحيحة  وروى عنه األحاديث الزم رسول اهللا .  ق هـ٣ولد مبكة 

 .١٥١ـ ٤/١٤١انظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر . هـ٦٨ ا سنة الطائف وتويف
يعـين  " كان ابن عبـاس يعلمنـا اللحـن    " :عن أيب العالية قال، ١٨/١٧٦أخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق )   ٣(

 . حن ألن به جيتنب الل، اإلعراب
وصحيح مسـلم، كتـاب   ) ٦٧٤٨(موعظة اإلمام للخصوم، رقم : انظر صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب)   ٤(

 أحلـن " :١٢/٣٣٩قال ابن حجر يف فتح الباري ). ١٧١٣(احلكم بالظاهر واللحن باحلجة، رقم : األقضية، باب
 ).  حلن(انظر اللسان ، الفطنة : تح واللَّحن بالف. مبعىن أبلغ ألنه من لَحن مبعىن فطن وزنه ومعناه

 ]. ب/٢[وبعدها بداية اللوحة . من هنا مزعت الورقة األوىل ، وعدد أسطرها عشرةٌ تقريباً)   ٥(
 .إضافة يستقيم ا النص )   ٦(
 ).١٠: (سورة فاطر، آية)   ٧(
 ).١٣: (سورة املائدة، آية)   ٨(
هو ألوط بقليب وأليط، وإين ألجد له يف قليب لوطاً وليطاً، يعين احلب : الالط الشيء بقليب يلوط ويليط، ويق: يقال)   ٩(

 ).لوط(الالزق بالقلب، انظر اللسان، والقاموس 



 

الى      ه تع ل في قول د قي ه   . )١(﴾Ω¬Πς∏Ω{Ω⎝ ϑðΣ/≅… υ⎠Ω♠⎡Σ∨ †_∧∼Ψ∏⎯|ΩΤ﴿: يْكِلُمُه، وق أي جرح قلب

 :، وقال الشاعُر)٢(بالحكمة
ام  ١ ا التئ نان له ات الس  ـ جراح
 

ان     رح اللس ا ج ام م  .)٣(وال يلت
 

دِّمت ،والقصيدة ونحوهما مجاًزا ، وتطلق على الشهادة  ى  وق ه  ) الكالم ( عل لتوقف
 .عليها

 .                                       جنس قريب للكلمة بمعنى ملفوظ، آالخلق بمعنى مخلوق ]لفظ[
ال            ة الرمي يق ل في         : وهو في اللغ مَّ نق ا، ث واة، أي رميته رة ولفظت الن أآلت التم

ًال   عرف النحاة ابتداًء ليس في نقله واسطة إلى ما يتلفظ به  ًا، مهم اإلنساُن حقيقة أو حكم
اً   ردًا أو مرآب الحقيقي نحو  . آان أو موضوعًا، مف د َضرَب واضرب، وال يشترط     : ف زي

أْو ، مطابقتُه الكلمة في التأنيث لعدم اشتقاقه، وإنَّما تجب المطابقُة إذا آانت الصفة مشتقة
من حرف فصاعدًا    وشموله آل ملفوظ، ولعمومه ُيجرد عن التاء.ال الجامدة، في حكمها

الوحدة بها، فال يدخل تحته إال حرف واحٌد، واحترز به عن الخّط  )٤( )على(وقصوره ، 
ارةِ  ة     )٥(الخّط والعقِد والنُُّصِب واإلَش ا وإْن دلت بالوضع فليست بكلم رز   ، ، فإنه ا احت آم

د من أراد      ]وضع[بقوله  أح، والمحرف َعن عن المهمالت، وعن ما دل بالطبع والتألم آ

                                                 
 ).١٦٤: (سورة النساء، آية)   ١(
ظفار عناه وجرح اهللا موسى بأم..." وقال بعضهم وكلم اهللا: هذا التأويل قالت به املعتزلة، قال الرازي يف تفسري اآلية)   ٢(

 . ٦/١٠٩انظر التفسري الكبري .، وهذا التفسري باطل، انتهىظفار احملن وخمالب الفنتبأ
، وحل شـواهد  ١/١٦٥، الفوائد الضيائية: انظر. علي بن أيب طالب  يت من الوافر، ونسب إىل أمري املؤمننيالب)   ٣(

 ).كلم(، وتاج العروس ٥٦٣ الضيائيةالفوائد 
 . )على( ضيواملعىن يقت) عن(يف النسخة )  ٤(
وقد كتبوا فيـه، ومنـه قـول     عالم باألعداد بأصابع اليد عقداً وفتحاً،هو اإل: ي املكتوب بالقلم، والعقداخلط أ)   ٥(

 :الشاعرـمن اخلفيف ـ 

ــ رب ــة بِ ــوث ليل برعــهت من
أمكنت عقدة الـثالثني منـه  

 

ــعني  ــدة التس ــؤادي يف عق وف
وسقته احلمام عقدة السـتني 

 

اإلشارات املوضوعة يف الطرق، لإلرشاد واإلشارة كإشارة اإلنسان إىل القبول ز الـرأس مـن    كما هي: والنصب
 .خلاص بالبكم املوجود اليوما أعلى إىل أسفل، والرفض ز الرأس مييناً ومشاالً، وكعلم اإلشارة

 .١/٧٥والبيان والتبيني  ).٩٩( الفتينانظر رسالة علم الوضع لعبد امللك بن عبدالوهاب 
 



 

فإّنها تسمى ملفوظة لكنها غير موضوعة، والوضع تخصيص شيء      )١( األول؛الوضع 
 .فهم الثاني )٣(األول أو أحس )٢(بشيء، إذا ُأْطِلق

وظ                    ر ملف ان أو غي ًا آ وع، ملفوظ ل موض مل آ و يش د والنصب  . وه آالعق
 واإلشارة لكنه 

ا أعم من ا   . أ /٣/ آلخر من وجه وأخص من      قد احترز عنها بقيد اللفظ، فكل واحد منه
ل            ى آ ع عل ًال، والوض ان أو مهم تعمًال آ وظ، مس ل ملف ى آ ظ عل مول اللف ر، لش آخ

 .موضوٍع لفظًا آان أو غير لفظ
ا وهو لمعنى      : قيل ]لمعنى[ ه ال يوضع شيء إّل د يوضع    ، هو حشٌو ؛ألّن ل ق وقي

ه     رج بقول ى، فيخ ر معن ًى(لغي الطبع  ) معن ا دّل ب الت وم ه ،المهم رج بقول  وال يخ
 .واهللا أعلم، )ُوِضَع()٤(

رد[ وع        ]مف ى والمجم ل المثن ا يقاب ى م ق عل د يطل رد ق ل   ،المف ا يقاب ى م وعل
ة  ، المرآب ذي     .وعلى ما يقابل المضاف، وعلى ما يقابل الجمل رد ال ا المف والمقصود هن

ًا نحو      دخل المرآب علم اه، في : هو يقابل المرآب الذي ال يدل جزء لفظه على جزء معن
ة  عبد اهللا، و قام زيد، ونحو ذلك، إذ ال يدل جزء االسم على جزء المسمى فهو في الحقيق

اه نحو       ى جزء معن دل     :مفرد، ويخرج المرآب الذي يدل جزء لفظه عل ام ت د، فق ام زي ق
 .ونحو ذلك، على قياٍم، وزيد على شخص فاعل للقيام

@òàÜØÛa@âbÓc@Z@

ل وحرف  [أي الكلمة : ]وهي[ ذه ا    ]اسم وفع ى ه ي    منقسمة إل ام الكل ام انقس ألقس
دم      م الحرف لع ه، ث ه مع ل إلفادت م الفع دًا، ث تقالله مفي م الس ديم االس ه، وتق ى جزئيات إل

ا [،استقالله وإفادته بغيرهما ا الملفوظة الموضوعة، والوضع         ]ألّنه ة بأّنه ّين الكلم ا ب لّم
وحدها من   ] هاإّما أن تدل على معنى في نفس   [يستلزم الداللة أراد تبيين الدِّاللة، وأّنها 

ة            ]أْو ال[، غير ضم آلمة أخرى إليها ا مع ضم آلم ذلك إّل ى معنى في نفسها آ دل عل ت
 .ب نفي وإثبات ال يخلو عن أحدهما/٣/أخرى إليها، فهذه قسمة حاصرة ؛لوقوعها بين 

ا بانضمام       " من "آـ ] الحرف[غير الدالِّ  ]الثاني[ ا إّل ى معناه دل عل اّرة ال ت الج
وال ، سرت من البصرة إلى الكوفة، فإّن معناها ابتداُء السير من البصرة :آالم إليها نحو

ذلك    ا، وآ ا إليه مام غيره ع انض ا م ّور إّل ى" ُيتص و"إل  …Ν…⎡ΘΣ∧ΨΚς… Ω⋅†Ω∼ϑγ±√≅… ⎠ς√ΞΜ﴿: نح

                                                 
 .أي الوضع األصلي قبل أن حترفه العامة)   ١(
 .أي تلفظ به اإلنسان)   ٢(
 .باحلواس اخلمس مما جيعله شامالً للعقد واإلشارة واخلط وغريها)   ٣(
 .واألنسب ماذكرت ) من قوله ( يف النسخة )  ٤(



 

&Ξ™ΤΤ⎯∼ΤΠς√≅…﴾)ا   )١ الم معه ذآر آ ا ب ة إّل ى الغاي دل عل ال ت مي  . ف روف، وس ائر الح ذلك س وآ

ه االسم والفعل       الحرف حرفًا لوقوعه طر ى أخوي النظر إل دة  ، فًا في الكالم ب ا عم . فإّنهم
داّل  ]واألول[ رن[ال ا أن يقت ى  ]إّم ك المعن ة[ذل ة الثالث د األزمن ال ] بأح الماضي والح

 ]. أْو ال[واالستقبال 
رن هو    ]االسم، واألول[غير المقترن هو  ]الثاني[ ذلك     [المقت م ب د عل ل، وق الفع

ا  د منه ل واح د آ إّن  ]ح ا    ف ل، وغيرهم ران للفع ع االقت ي م م، وه ة فحسب لالس الّدالل
 .للحرف
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ة  ]الكالم[ اة          : في اللغ رًا، وفي اصطالح النح ان أو آثي يًال آ ه قل تكلم ب ا ي ا  [:م م
ائم : نحو، حقيقة ]آلمتين[أي لفظ تضمن  ]تضّمن م إحداهما من األخرى    ، زيد ق ، أو فه
 .دون الترآيب، ؛لدخول المفهوم فيه ) ترآب(أشمل من ) تضّمن(د، ولفظ قم واقع: نحو

فتبين ، المفيد فائدًة يصحّ السكوت عليها، فتخرج الجملة؛ لعدم اإلفادة  ]باإلسناد[
ناد (الكلمات المهمالت والمفردات، وبقيد ) تضّمن(لك أّنه قد خرج بقيد  ات  ) اإلس المرآب

ر المهمالت آم )٢(الغي ة، ف وب الكالمي د(قل و)زي ردات نح ك، أو  : ، والمف د اهللا، وبعلب عب
 .إن قام زيد ونحوه : والجملة نحو،ونحو ذلك ، تأبط شرًا: فعل واسم علمًا نحو

ة  ت خبري واء آان ة، س ات الكالمي ت المرآب ل، وبقي ٌد :مث ، وضربُت،ضرب زي
ا يتضمن  ، وال تضرب، اضرْب: مثل، وزيد قائم، أو إنشائية ين   فإنَّ آل واحد منهم آلمت

اره        /٤/إحداهما ة، وإيث دة تام د المخاطب فائ ناد يفي ا إس أ ملفوظة واألخرى منوية وبينهم
أتى [. على اإلخبار؛ لشموله اإلنشاء  ك [أي ال يحصل   ]وال يت ه    ] ذل ناد الحاصل من اإلس

ٌر من   :زيد قائم، أوتقديرًا نحو:حقيقة، نحو ]إال في اسمين[آالم مفيد  تْسمُع بالمعيديِّ خي
 :ضرب زيٌد ، أو تقديرًا نحو: نحو، حقيقة )٤( ]أو في فعٍل واسم[)٣(راُهأْن َت

                                                 
 ).١٨٧: (سورة البقرة، آية)   ١(
فاً، انظر درة عليها تعري) أل(ال يفيد إدخال وحاة ألا متوغلة يف التنكري مل جيوزه مجهور الن) غري(على ) أل(إدخال )   ٢(

 .٤١واص، للحريري، صالغواص يف أوهام اخل
 .١/٢٦٦، ومجهرة أمثال العرب، ٣/٦١٥ – ١/٣٤٢انظر جممع األمثال، )   ٣(

ه، وأدخل الباء على يضرب ملن خربه خري من مرآ" أن تسمع"وتسمع، واملختار .. وأن تسمع.. ألن تسمع"ويروى 
 . حتدث به خري:تقدير

أو يف فعل واسم ( ويف بعض النسخ : ١/١٧٧قال اجلامي يف الفوائد الضيائية ) أو يف اسم وفعل ( يف غالب النسخ )   ٤(
 . وهذه منها) 



 

 )١(وحـــق لمثـــلي يا بثينـــة يجـــزع
 .ويا زيُد ؛ لنيابته عن الفعل

ا في     ، وحاصل المسألة أّنها من ضرب ثالثة في مثلها بتسعة  ناد منه أتى اإلس فيت
ًا، وال حرف     وال يتأتى من فعل وحرف   ، أو اسم وفعل، اسمين معًا  ين مع ، وال من فعل

 .وأيِّها
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ُموِّ    ]واالسم[ أخوذ من السُّ ه     ، م ى أخوي و الستعالئه عل حيث يستغني   ، وهو العل
ون   ال الكوفي : )٢(عنهما وهما ال يستغنيان عنه، إذ قد يترآب الكالم منه وحده دونهما، وق

 . عالمة على مسماهبل من السمة وهي العالمة ؛ألنَّها 
دها؛  ، َسَمٌو، حذفت الواو: وأصله في القسم األول ثم نقلت حرآة السين إلى ما بع

وأصله في القسم   ، ثم ُأِتي بهمزة الوصل؛ لئال يلزم االبتداء بالساآن، ليصح الوقف عليه
 .اسم: َوْسٌم عوضت الواو في أوله همزًة فقيل : الثاني

ا دلَّ[ ئال ي  ]م ت ؛ل ة دل د والنصب أي آلم مل العق ه  [، ش ي نفس ى ف ى معن  ]عل
رن  ["معنى "مجرور المحل صفة لـ ) في نفسه(، و»ما«الضمير عائد إلى لفظ  غير مقت
ل المصنف          ]بأحد األزمنة الثالثة م يق رن، ول ه يقت ا الفعل ألّن هذه صفة أخرى خرج به

ـ           ) وضعاً ( د إعمالها دخل اسم الفاعل واسم المفعول ـ عن ه؛ لي اج إلي في حد     وهو محت
تقبال   ة عن مصدر أو        ، االسم؛ القترانها بالحال واالس ا منقول ا إّم ال ؛ألّنه وأسماء األفع

ب ال يدل على أحد األزمنة الثالثة بحسب  /٤/ظرف  أو جار ومجرور، فإّن آل ما ذآر
ران  ، الوضع  ا االقت دخل في الفعل     )٣( )ال(و.فثبت آونها اسماًء ولو عرض لشيء منه ت

ة في أصل        المنسلخ عن الز ا بأحد األزمن ة ؛القترانه ال المقارب مان آعسى وآاد من أفع
ا  ي بعض    )٤()المضارع(الوضع، وأّم تقبال ف ال واالس ين الح ترآًا ب ان مش ه وإن آ فإن

 .مواده، فهو موضوع للحال
بهم     اهر ومضمر وم ى ظ م إل م منقس اهر، ألّن  ، واالس م الظ ا االس راد هن والم

 .م عليهما إن شاء اهللا تعالىوسيأتي الكال، أخويه مبنيان 

                                                 
 عجز بيت من الطويل، وهو جلميل بثينة، وصدره )   ١(

 .جزعت حذار البني يوم حتملوا
، واللسـان  ٤/٧، وشرح املفصل البن يعيش ١/٢٨٥، وسر الصناعة ٢/٤٣٥، اخلصائص ١١٣الديوان ص: انظر

 .مبعىن ضعف عن محل ما حل به ومل جيد صرباً عليه: ، وجزع الرجل٨/٥٧٩اخلزانة  و،)دنا(
 .٢/٢٨٠، وأمايل ابن الشجري ١٣٢، والتبيني ١/٦انظر اإلنصاف )   ٢(
 .ما بني القوسني زيادة يقتضيها السياق)   ٣(
 .بدل املضارع والسياق يدل على ما أثبته واهللا أعلم) الوضع(يف النسخة )   ٤(



 

@@áüa@˜aìZ@

ن[ يض  ]وم ه[للتبع ه ] خواصِّ ا يدخل يء م ُة الش ره  )١(خاّص ه ، دون غي د نب وق
 بصيغة جمع 

ا البعـض، وأنَّ      ـا هن ـور منه الكثرة على آثرتها، وبمن التبعيضية على أّن المذآ
نعكس،    والح  والفرق بين الخاصة «الخـواص فـوق ما ذآر،  ـِرد وال ت د، َأنَّ الخاصة تطَّ
نعكس ِرد وي د َيطَّ الم[. »والح ول ال ـ   ]دخ ا آ ي معناه ا ف ف أو م ي :" للتعري امصيام ف

ل       )٢("امسفر ام ال تقب ال أحك ه أن يكون اسمًا، إذ األفع ، ألّنها لتعيين المحكوم عليه، وحق
ول (، التعريف م تدخ  : فكل ما دخله الالم اسم، وال يصح أن تق ا ل يس باسم     م الم فل ه ال ، ل

 .)٣( .)فقد يكون اسمًا من غير الم، ومن األسماء ما ال تدخله، آالضمائر وأسماء اإلشارة
)٣(. 
 )٦( )أداة (من أّن  )٥(سيبويه )٤(إشارة إلى اختيار آالم) الالم( وفي اختيار المصنف. أ/٥/
ن، وفيها التعريف هي الالم وحدها زيدت عليها همزة الوصل لتعذر االبتداء بالساآ )٦( )

 . وسيأتي  )٨(الخليل )٧(وفيها خالف
ال بعض  ة   )١(وق راح الكافي ى     :" ش ين معن ا لتعي م ؛ألّنه الم باالس ا خص ال إّنم

تقل، والفعل       ى معنى مس دل عل مستقلٍّ بالمفهومية يدل عليه اللفظ مطابقة، والحرف ال ي
 ."يدل عليه معنى ال مطابقة

                                                 
هو مـا خيـتص   : اخلاصة ال ختتص بالدخول حىت يكون جزءاً من تعريفها والتعريف كما ذكره اجلامي فيه نظر ألنَّ)   ١(

 .١/١٨٤انظر الفوائد الضيائية  .بالشيء وال يوجد يف غريه
واملعجم الكبري للطـرباين  ، ) ٨٦٤(ومسند احلميدي برقم ، ) ٢٣٧٢٩(مسند اإلمام أمحد برقم انظر احلديث يف )   ٢(

 ) .٣٨٧(برقم 
 .ماذكرت واألنسبوهو غريمناسب كما هو ظاهر ) دخول الالم ( مابني القوسني يف النسخة متقدم على قوله )   ٣(
 .٣/٣٢٥ – ٢/٩٧انظر مذهب سيبويه يف الكتاب )   ٤(
ر عمرو بن عثمان بن قنرب، وسيبويه لقبه، ومعناه بالفارسية رائحة التفاح، نشأ بالبصـرة بـرع يف النحـو،    أبو بش)   ٥(

وصنف كتابه الذي مل يسبقه أحد إىل مثله، وال حلق أحد من بعده، كان املربد إذا أراد مريد أن يقرأ عليـه كتـاب   
 ).٦٦ – ٦٠نزهة األلباء (انظر . هـ١٦١سنة  هل ركبت البحر تعظيماً لكتاب سيبويه، تويف: سيبويه، يقول له

 .إضافة يستقيم ا النص )   ٦(
 .٣/٢١٧، والتذييل والتكميل ٣٣٣سر الصناعة و، )٤١(، والالمات ٣٢٥ – ٣/٣٢٤انظر الكتاب )   ٧(
ى أيب عمرو دي، سيد أهل األدب قاطبة يف علمه وزهده، قرأ عليهاهو أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد البصري الفر)   ٨(

ين املظفـر،  ج علم العروض وضبط اللغة، وأملى كتاب العني على الليث عمرو وأخذ عنه سيبويه، أول من استخر
 ).٤٧نزهة األلباء، (هـ، انظر ١٦٠تويف سنة 



 

 :)٢(وأّما دخولها على الفعل في قول الشاعر
ه َوُي ن نافقائ وُع م تْخرُج الَيْرُب  ْس
 

عُ    يَخة الَيَتَقصَّ ِرِه بالشِّ ن ُجْح  وم
 

ى الفعل     بإدخال الالم على الفعل فقبيح بعيد عن القياس، وإّنما أدخلها الشاعر عل
 .الذي َيَتَقصَُّع: تقديره، )الذي(على توهم أّنها بمعنى 

ولهم       ل ق ي مث رف ف ى الح ا عل ا دخوله لِّ : وأّم د  اله ه   ، )٣(أش م علي د الحك فبْع
 :وشّدد لئال يخرج االسم عن أقل األوزان وهو نظير. باالسمية

 )٤(إنَّ ليتــًا وإنَّ لــّوًا عنــــاُء
 :بتشديد الواو، وقال الشاعر

اً   ت عالم ْو آن وٍّ ول ى ل  إالَم عل
 

ه      ي أوائل م َتُفْتِن وٍّ ل ال ل  .)٥(بآص
 

ا    ]والجر[ ع والنصب فخّص ه       ألّن الفعل يعمل الرف ه، وال يعمل الجر فخّص ب ب
ا موضوعة إليصال            ه أيضًا؛ ألّنه االسم، ولم يقل دخول حرف الجرِّ وهو من خواصِّ

ا    ، معاني األفعال إلى األسماء وربطها ى نسبة بينهم وُصدِّر االسم بها للربط والداللة عل
 .؛ ولئال يخرج عليه المجرور باإلضافة فعدل إلى الجّر ألّنه أشمل

 :خل عليه حرف الجر وليس باسم آقولهموأّما ما د
 :وقول الشاعر.)١("واهللا ما هي بنْعَم الولُد"

                                                                                                                                               
 .١/١٣، انظر شرح الرضي )الرضي(يقصد به )   ١(
يف املؤتلف واملختلف (ن هالل، انظر ترمجته بالطهوي شاعر جاهلي، امسه دينار  قالبيت من الطويل، وهو لذي اخلر)   ٢(

١١٩.[ 
، واملخصص ١٥٢ – ١/١٥١واالنصاف  ١/٧٢، واملقتصد للجرجاين ٦٧ – ٦٦يف نوادر أيب زيد : انظر البيتو
ــ  ١/٤٠نـة  ، اخلزا١٥٤، وختليص الشواهد ١/٤٦٧، واملقاصد النحوية ٣/١٤٣، وشرح ابن يعيش ٢/١٢١
رملـة بيضـاء يف بـالد بـين أسـد      : ، والشـيخة )جربـوع (ة تقـول  والعامرة دويبة حنو الفأ: والريبوع. ٤١

 ).، قصعجدع (الريبوع، انظر اللسان،  حريجآخر من ر جح: اليتقصعو.وحنظلة
إحدى جحري الريبوع يكتمها ويظهر غريها، وهو موضع يرققه فإذا أُتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء : والنافقاء
  ١/٤٠انظر اخلزانة . برأسه

 ).هلل(، اللسان ٢/٥٣٨الشجري  ابن ، وأمايل٣/٣٥٢انظر العني للخليل " أشد اهلل وأوحاه")   ٣(
 : عجز بيت من اخلفيف، وصدره)   ٤(

 ت شعري وأين مين ليتلي
، األمـايل  ٤٣ – ٣٢-٤ – ١/٣٧٠، واملقتضـب  ٣/٢٦١، الكتـاب  ٢٤ديوانه : ئي، انظروهو أليب زبيد الطا

 ٢/٤٧٦والنكت لألعلم ، ٢٣/ الشواهد، معجم ٢/٥٣٨الشجرية 
 .٦/٣١، اخلزانة ١/٥، اهلمع ٣/٢٦٢الكتاب : البيت من الطويل، ومل يعرف قائله، انظر)   ٥(



 

احبه   اَم ص ي بن ا ليل  واهللا م
 

ه  اِن جاِنب الِط اللَّي  .)٢(وال مخ
 

ٍل  : بإدخال حرف الجر على الفعل فمعناه واهللا ما هي بولد نعم الولد، وما ليلي بلي
 .امهفحذف الموصوف وأقيم الصفة مق، نام صاحبه

 :أربعة تختص باالسم: خمسة أقسام ]والتنوين[
آزيٍد ورجٍل ؛لداللته على أمكنية االسم من اإلعراب، واإلعراب  : تنوين التمكين
م ي اس ون إال ف وين )٣(ال يك ذا التن الم وال اإلضافة /٥/، وه امع األلف وال وال ،ب ال يج
 .يدخل على الممتنع

ر من خواصِّ االسم؛     آصٍه ومٍه ورجٍل، وإّن: وتنوين التنكير ما آان تنوين التنكي
 .ألّنه ال يدخل التعريف والتنكير إّلا على االسم، فلما آان التنوين للتنكير اختص باالسم

وين وض )٤(وتن ـ : الع ٍل،       )٦( ﴾ √ψΣ™〉∝⎯⊕ΩΤŠ ∴×⎯⊕Ω‰Ψ⎯﴿و )٥( ﴾ϒΞΜ⎤Ω⇒∼Ψš﴿آ ررت بك ، وم

ا حذف ا       ا فيم ه ال يكون إّل ا  اختص باالسم؛ ألّن ه،    فإّنم ه وجعل عوضًا عن لمضاف إلي
 .من خواص االسم –آما يجيء  –واإلضافة 

ويختص باالسم؛ ألّنه مقابل  )٨(﴾∅ŒΗΤΩΤ⊇Ω≤Ω﴿و )٧( ﴾∨ξŒΗΤΩ∧Ψ∏πΤ♥Σ﴿في : وتنوين المقابلة

 .والجمع من خواص االسم، لنون الجمع في مسلمين 
يأتي   ، ال يختص باالسم بل يدخل أنواع الكلمة آلها : الخامس تنوين الترنم ا س آم

 .إن شاء اهللا تعالى
ا عن دالٍّ    ، ألّنه مخبر عنه إّما في الحال أو األصل   ]واإلسناد إليه[ ر إّل وال يخب

ذات ضمنًا    ند   ، على ذاٍت في نفسه مطابقة، والفعل ليس آذلك، وإّنما يدل على ال فال يس
 .والحرف ال يستقل بنفسه فكيف يسند إليه،إليه وال يكون إّال مسندًا فقط 

                                                                                                                                               
 .٢٧٤، والتبيني ١/٩٩، واإلنصاف ٢/٤٠٥من أقوال العرب، انظر األمايل الشجرية )   ١(
، واألمايل الشجرية ٢/٣٦٦وبال نسبة يف اخلصائص ، ٢/٤١٦البيت من الرجز وهو للقناين يف شرح أبيات سيبويه )   ٢(

، وشرح اجلمـل البـن عصـفور    ٢٧٩، والتبيني أليب البقاء ٩٢/، وأسرار العربية١/١١٢، واإلنصاف ٢/٤٠٥
 .٩/٣٨٨، اخلزانة ١/٥١ة ي، والصفوة الصف١/٢٢٠

 .هي السهولة والرخاء يف العيش: والليان
 .اءمسأي األصل يف اإلعراب أن يكون يف اال)   ٣(
 .والذي يوجبه السياق الواو وحدها) أو(يف األصل )   ٤(
 ).٨٤: (سورة الواقعة، آية)   ٥(
 ).٦٧: (سورة الزخرف، آية)   ٦(
 ).٥: (سورة التحرمي، آية)   ٧(
 ).١٩٨: (سورة البقرة، آية)   ٨(



 

ى أّن    " )١( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه:" وأّما قولهم  المعنى سماعك، عل ، ف
 :)٢(أّن أصله أن تسمع، فأن وما بعدها في حكم المصدر ونظيره، قول طرفة

 )٣(وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  أال أيهذا الالئمي أحضر الوغى
 )٣(مخلدي

ذات،   ان  فيمن رواه مرفوعًا، َأْي أن أحضر الوغى وأن أشهد الل ل للنعم ، )٤(والمث
إذا  ، فاستحقره )٥(، لما دخل عليه المعيدي)٤(للنعمان فيقال ذلك لمن له صيت في غيبته، ف

دالين  )٦(والمعيدّي تصغير َمعّدّي منسوب إلى معدِّ. فإذا ُرئي أْزُدِرَي  )٧(، فحذفت إحدى ال
اء التصغير     )٧(الدالين ه إن      .  أ/٦/،استثقاًال للتشديد مع ي يأتي الكالم مستوفى في باب وس
 .شاء اهللا

ا في        ]إلضافةوا[ ا متعرف آم له واختص المضاف باالسمية؛ ألن المضاف إّم
، والتعريف والتخصيص من خصائص     )غالم رجل(أو مخّصص آما في ) غالم زيد(

ة   ه    ،االسم، والمقصود هنا هو آون الشيء مضافًا، ألّن الفعل والجمل ع مضافًا إلي د يق ، ق

 .)٨(﴾″ΩϒΗΤΩ∑ Σ⋅⌠⎡ΩΤÿ Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… &⌠¬Σ™ΣΤ∈⎯Ÿγ…﴿:  آما في قوله

                                                 
 .٦سبق ختريج املثل ص)   ١(
أبو عمر، شاعر جاهلي من الطبقة األوىل ولد يف بادية البحـرين،   طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي)   ٢(

مائه مث أرسله بكتاب إىل املكعرب عامله على ل بامللك عمرو بن هند فجعله من ندالبحرين، وتنقل يف أبقاع جند، واتص
سـت   البحرين وعمان يأمره فيه بقتله ألبيات بلغ امللك أنه هجاه ا فقتله املكعرب شاباً وهو ابن عشـرين وقيـل  

 .٣/٢٢٥األعالم . ق هـ٦٠وعشرين سنة 
، )٨٦( ين، شرح املعلقات السبع للـزوز ٣٢الديوان ص: وهو لطرفة من معلقته املشهورة، انظر: البيت من الطويل)   ٣(

 رو، شرح شـذ ٤/٥٠، شرح التسهيل ١/١٢٤ ، أمايل ابن الشجري١٢/٨٣قتضب امل، ٣/٩٩، الكتاب )٨٦(
 .١/١١٩، واخلزانة ٦/١٨١، ٢/٨٠٠، وشرح أبيات املغين ١٤٨الذهب 

النعمان بن عمرو بن املنذر الغساين من ملوك آل غسان يف اجلاهلية كانت له حوران، وعرب األردن وتلك األحنـاء  )   ٤(
 .٨/٣٨األعالم . م، فبىن قصر السويداء حبوران وقصر حارب٢٩٦وليها حنو 

بن جابر النهشلي من بين دارم شاعر جاهلي من  ضمرةة بن كما ذكر املصنف، واملراد به ضمر) معد(منسوب إىل )   ٥(
يوم رآه فازدراه فجرى بينهما كالم، وهـو   ؤساء، يقال امسه شقة بن ضمرة، ومساه النعمان ضمرةمن الشجعان الر

 ).٣/٣١١األعالم . (مية، أغار فيه على بين أسد وظفر صاحب يوم ذات الشقوق، من أيام العرب يف اجلاهل
 .٧/٢٦٥األعالم . من أحفاد إمساعيل عليه السالم جد جاهلي من سلسلة نسب النبوة عسان اهلميمعد بن عدن)   ٦(
 .فراد والسياق يقتضي التثنيةوردت يف األصل بلفظ اإل)   ٧(
  ).١١٩: (سورة املائدة، آية)  ٨(



 

ل المصدر أي     ُؤوِّل    : وقد نقل أّن هذه اإلضافة في تأوي ذا ُت ع الصادقين، وآ  )١(نف

ح      )٢(أنا ابن جال: قولهم د أمل ن رجل جال، ولق ؛ ألّن المضاف إليه محذوف تقديره، أنا اب
 :اإلسكندرية في تضمين صدر هذا البيت بقوله بعض أهل

ر   ر ثغ رك خي واك ثغ ال مس ج
رًا ًا وفخ حبه تيه د ص وأنش

 
 

ا ب المزاي ذاك واآتس ل ب فج
ا   الع الثناي ال وط ن ج ا اب )٣(أن

 

 

                                                 
 .باأللف ورد يف النسخة) تؤول()   ١(
 .مىت أضع العمامة تعرفوين  نايا وطالع الث ... :الوافر ومتامه جزء من بيت من)   ٢(

، ١/٦١يعـيش  ، شـرح ابـن   ٢٠، ما ال ينصرف ٣/٢٠٧ل الرياحي جاهلي، انظر الكتاب وقائله سحيم بن وثي
، ١/٢٥٥، اخلزانـة  ١/٢٨٣، املقرب ٢/٢٠٦، وشرح اجلمل البن عصفور ١/١٣١ل واإليضاح يف شرح املفص

 .١/٤٥٩شرح أبيات املغين 
  .فر ومل أعثر على خترجيهما والشطر األول منهما غري موزون ومل أمتكن من ضبطه البيتان من حبر الوا )٣(
 



 

@@j½aë@lŠÈ½aZ@

ى قسمين     : أي  ]وهو[ ر      ]معرب ومبني  [االسم ينقسم إل ا مرآب أو غي ه إّم ألّن
ه مبني         ا أن يشبه مبني األصل أو ال، فالمشبه ل واآلخر معرب   ، مرآب، والمرآب إّم

مع   ]المرآب [قّدم المعرب على المبني ؛لشرفه إذ هو األصل في األسماء        ]معربفال[
ه  ائم  : (نحو ، غيره ترآيبًا يتحقق معه عامل د ق ام هؤالء  (وهؤالء في   ) زي ا   ) ق بخالف م

ين   : آاألعالم نحو، ليس بمرآب أصًال وحروف  ، زيد، بكر، خالد، واألعداد آواحد، اثن
ه، آغالم في     أو آ، الهجاء آألف، باء، تاء، ثاء ه عامل ان مرآبًا لكن ترآيبًا ال يتحقق مع

أي لم يناسب  ]الذي لم يشبه[،غالم زيد، فإّنه هنا ال يكون معربًا حتى يكون معه العامل
يَّ األصل  [مناسبة مؤثرة في منع اإلعراب  هو الحرف والماضي    : ومبني األصل   ]مبن

ماء  ي األس ل ف ر، إذ األص َي. ب/٦/واألم ا ُبن راب فم ماء  اإلع ا أس ا، إّل بهه به فلش
ماء حروف التهجي   ي، األصوات وأس ليُُّ آه ا أْص ل  ، )١(فبناؤه ا فمعل ا أعرب منه فم

 :بالترآيب، آقوله
َثلِّمٍ  ن ُمَت يِب م ِم الشِّ َداَعْيَن باس  َت

 
َلامِ     رٍة وِس ن بص ا م  )٢(جوانُبه

 
 .من ترآيب اإلسناد للمشابهة المذآورة ) هؤالء(فيخرج حينئذ 

                                                 
 .أي احلرف واملاضي واألمر)   ١(
 .ة، من قصيدة ميدح فيها إبراهيم بن هشام بن الوليد بن املغريةالبيت من الطويل، قائله ذو الرم)   ٢(
، اللسـان  ٣/١٤، شرح ابـن يعـيش   ٣٥/٥٣٣ب الشعر ، وكتا٢/٥٣٢ازيات ، املسائل الشري)٦٨٩(الديوان  انظر 

 ).جوانبه( و) يف متثلم( وفيها ، ١٠٤/ ١واخلزانة ،)شيب(
 .حكاية صوت مشافر اإلبل عند الشرب: يعين اإلبل، وشيب: وتداعني
 .فيها بياض رخوة حجارة:  وبصرة
 ١/١٠٤انظر اخلزانة  .حجارة واحدة سلمة: وسالم



 

@bØyc@@lŠÈ½a@áüa@âZ@

أي الحرف   ]أن يختلف آخره[أي حكم المعرب وآثاره المترتبة عليه  ]وحكمه[ 
ا صفة بصفة       ان       )١(الذي هو آخره ويكون االختالف إّم ك حيث آ ًا، وذل ًة أو حكم حقيق

ه بالحرآات  دل حرف  ، إعراب الحروف فيب ه ب ك حيث يكون إعراب ًا، وذل أو يختلف ذات
ره؛ ألّن اإلعراب     بحرف آخر حقيقة أو  ى اآلخر دون غي حكمًا، وإّنما آان اإلعراب عل

د يكون               ا، ولكون اإلعراب ق راغ منه د الف ا بع ه إّل ذات فال يصار إلي حال من أحوال ال
ْدَر   بالسكون فال ينطق بالساآن في أول الكالم، والوسط لو اختلف الختلفت الصيغة فلم ُي

 .ونحوه ثنائيعلى أيِّ وزن هي؟ ومنه ما ال وسط له آال
أي بسبب اختالف العوامل الداخلة عليه في العمل بأن يكون  ]باختالف العوامل[

ا يقتضي جره، نحو          ا م ا يقتضي نصبه، ومنه ا م جاءني  : منها ما يقتضي رفعه، ومنه
د (زيد، ورأيت زيدًا، ومررت بزيد، فقد اختلف إعراب   ا    ) زي ل، وإّنم ؛الختالف العوام

ا    خصصنا اختالفها بكونه ف ل قولن تقض بمث ئال ين ي    : ي العمل؛ ل دًا مضروب، وإّن إّن زي
ي    ل ف إّن العام دًا، ف ي ضارب زي دًا، وإّن د(ضربت زي ف  )زي ذه الصور مختل ي ه ، ف

 .باالسمية والفعلية والحرفية مع أّن عامل المعرب لم يختلف باختالفه
ًا[ م الصحيح   ]لفظ ي االس ا ف ة آم ة أو    ، حقيق رف عل ره ح ن آخ م يك ا ل و م وه
دًا    : وهو ما آخره حرف علة قبله ساآن نحو، الملحق به ٌو، ورأيت زي .  أ/٧/هذا زيٌد ودل

د (ودلوًا، ومررت بزيٍد ودلٍو، أو حكمًا آما في جر    ًا،   ) مسلمين (و) أحم ًى ومجموع مثّن
ًا      ل حكم ًة ب م يختلف آخره حقيق ه ول د اختلف عامل ه ق د مع النصب  ،فإّن إّن فتحة أحم ف

 .لجر عالمة للجر، وآذا الحال في التثنية والجمععالمة للنصب، ومع ا
ى المصدرية أي    ، منتصب على التمييز أي يختلف لفظ آخره   ) لفظًا(و ل عل وقي

ول ،آالمقصور والمضاف إلى ياء المتكلم  ]أو تقديرًا[يختلف اختالف لفٍظ ،  جاءني  : تق
يٌ ) فتى وغالمي، ورأيت فتًى وغالمي، ومررت بفتًى وغالمي ٍي،    وأصله َفَت ًا وِبَفَت وَفَتي

ديريًا     )٢(انقلبت الياء ألفًا  اء في    ، فصار اإلعراب تق ذا الي يأتي إن   ،) غالمي (وآ ا س آم
 .شاء اهللا

@@laŠÇ⁄a@ÑíŠÈmZ@

ره[ ا اختلف آخ و معرب صفة أو   ]واإلعراب م ن حيث ه أي آخر المعرب م
ا (عائد إلى ) به(أي باإلعراب فالهاء في  ]به[ )٣(ذاتًا ة    إذ هو  ، )م بمعنى شيء أي حرآ

                                                 
 .لصفات اإلعراب باحلركات، ويقصد باالختالف يف الذوات اإلعراب باحلروفيقصد املؤلف باختالف ا)   ١(
 .لتحركها وانفتاح ماقبلها )   ٢(
 .يقصد اإلعراب باحلركات أو احلروف)   ٣(



 

ر عامل      ) الختالف العوامل  (أو حرف، والبد في الحدِّ من قوله  ا يختلف بغي ؛ليخرج م

 . )١(﴾…Ω∨َ ð∉ςΚ†ΩΤ‰?Τ⇓ςΚ⇑﴿َمْن زيٌد ؟ ومِن الّرجل ؟ و: في قولك) َمْن(آنون 

ورة [ وار  ]ليدل على المعاني المعت ه       )٢(االعت داول والتعاقب علي ى الشيء الت عل
 ]عليه[عد جماعة على سبيل المناوبة والبدلية، ال على سبيل االجتماع أي أخذه جماعة ب

ة وإضافة    ة    ، من فاعلية ومفعولي ة،يقال : واإلعراب في اللغ ه    : اإلبان أعرب عن حاجت
ر من   ، أي أبان عنها وهو المراد هنا ؛ألّن اإلعراب يوضح المعاني المقتضية ، أو التغيي

رت ه إذا تغي ت معدت اه إ، عرب ون معن ي  فيك اد ف ل الفس ه يزي مي به؛ألّن اد وس ة الفس زال
بعض    ة ب ا في   ، التباس بعض األمثل د   (آم ا أحسن زي ر إعراب   ) م ه  .   ب/٧/من غي فإّن

ّين األول    تفهام، فيتع الرفع  محتمل للنفي والتعجب واالس اني بالنصب   )٣(ب والثالث   )٤(والث
 . )٥(بالجرِّ

@laŠÇ⁄a@Êaìãc@Z@

ام    ]رفع ونصب وجر[: ثالثةأي اإلعراب ] وأنواعه[ ة انقس انقسم إلى هذه الثالث
الجنس إلى أنواعه، وإّنما يطلق على الحرآات والحروف اإلعرابية ال الحرآات البنائية 

يأتي     ا س اب آم ا األلق ى سبيل         ، فإنما يطلق عليه ى اآلخر عل ق اسم أحدهما عل د يطل وق
واو  بالضمة و ]فالرفُع[.التجوز، ومنهم من ال يفرق بينهما ة  [األلف وال ُم الفاعلي أي  ]عل

ًا    ات بالفاعل أيض مل الملحق ًا ؛ليش ة أو حكم اعًال حقيق ون الشيء ف ر ،آ دأ والخب آالمبت
 .وغيرهما
ُب[ اء     ]والنص ف والي ر واألل الفتح والكس ة [ب ُم المفعولي ون  ] عل ة آ أي عالم

ُم  [لفتح والياء بالكسر وا] والجرُّ[ .الشيء مفعوًال حقيقة أو حكمًا ؛ليشمل الملحقات به عل
افة ه   ]اإلض افًا إلي يء مض ون الش ة آ ل   ،أي عالم ع الثقي ل الرف بة بجع ك مناس ي ذل وف

ين            ر الفضلة، والجرُّ المتوسط ب دة، والنصب الخفيف للمفعول الكثي وي العم للفاعل الق
ا    الثقل والخفة لإلضافة المتوسطة بين العمدة والفضلة، وإنّما لم تلحق الياء باإلضافة آم

                                                 
لغري عامل فهذا التغري غري إعرايب وهي هنا بنقـل حركـة   ) من(مثل به هنا لتغري حركة ). ٣: (سورة التحرمي، آية)   ١(

 . ومل أعثر على هذه القراءة فيما أطلعت عليه .رواية ورش عنه من نافع ها، وهي قراءة النون قبل اهلمزة إىل
هو التداول مجاعة مجاعة، وليس يشمل التداول مطلقاً سـواء مـن األفـراد أو     ينظر يف قول املصنف أن االعتوار)   ٢(

اجب ألن املعاين ال تأيت من مجاعة مجاعة وإمنا هي فرداً من اللفظة يف استعمال ابن احل كما هو املعىن املتبادراجلماعات 
 )عور(انظر القاموس واللسان  .فرداً

)٣   (ما أحسن زيد. 
)٤   (زيداً   ما أحسن! 
  ما أحسن زيد  ٍ؟)  ٥(



 

اء (الفاعلية والمفعولية؛ ألّن اإلضافة مصدر فال يحتاج إلى إلحاق   في ا   )ي المصدرية آم
 .في الفاعلية والمفعولية

 



 

@@ÝßbÈÛa@ÑíŠÈm@Z@

] المعنى المقتضي [أي يتحصل  ]ما به يتقوم[آان أو معنويًا  )١(لفظـًا ]والعامل[
ر من   ] لإلعراب[َأْي معنى من المعـاني المعتورة،  ، ونحوه ) ضربت (و) امقـ (وهو األث

ه معنى   ) جاء(جاء زيد، : فإّن النحـاة جعلوها آالموجدة للمعاني، فقولك عامل يتحصل ب
ة في        ، )زيد(الفاعلية في  ه معنى المفعولي دًا عامل يحصل ب وعالمته الرفع، ورأيت زي

د،    ، زيد، وعالمته النصب، ومررت بزيد فالبـاء عامل يحصل به معنى اإلضافة في زي
 . الجرُّ وعالمته

حرف الجر  . أ  /٨/ال   ،واختلف في عامل المضاف إليه، واألصح أّنه اإلضافة 
 . وسيجيء تحقيقه، وال معنى اإلضافة ، المقدَّر

اعلم أّن وجوه إعراب االسم ـ وهي الرفع والنصب والجرُّ ـ لم تخل من أن   :تنبيه
الثالث، فإّما أن   لى التقديراتتكون لفظًا أو تقديرًا، أو بعضها لفظًا وبعضها تقديرًا، وع

ة       ا ثالث د منهم ل واح راب أو ال، وآ توعب اإلع ا أن يس رف، وإّم ة أو بح ون بحرآ يك
ا يستوعب الحرآات             ام، م تة، فمن األقس ة بس ين في الثالث أقسام، فهو من ضرب االثن

ة     روف اإلعرابي توعب الح ا يس ا م توعبها، ومنه ا ال  يس ا م ًا، ومنه ا ال  ، لفظ ا م ومنه
 :وهو ما يعرب بالحرآات وهو ثالثة أقسام، فالقسم األول،وعبها آذلك يست

                                                 
 .) لفظياً(األنسب )   ١(



 

@c@O@pb×Š§bi@òiŠÈ½a@õbþaZ@

Q@ØnÛa@Éºë@…ŠÐ½a@laŠÇg@@Z@

ات : األول  توعب للحرآ ه ، المس المفرد[قول ة     ]ف ي أربع نف ف ره المص ذآ
ة؛   ه عن     مواضع، يحترز بكل منها عن شيء بعينه، فذآره سابقًا في حد الكلم رز ب ليحت

رد   ، المرآب آما سبق، وفي المنادى عن المضاف وشبهه ز المف وفي التمييز؛ لبيان تميي
 ]المنصرف[. سواء آان مضافًا أم ال، عن الجملة، وفيما نحن فيه عن المثنى والمجموع

ر األسماء الستة    ، عن الممتنع )١( )به(يحترز دِّ غي والجمع  [، وآان عليه أن يزيد في الح
، ما يتغير بناء واحده آرجال وأفراس وُفْلك، واحترز بالجمع عن المفرد: وهو ]رالمكّس

 . وبالمكسر عن السالم، وإعرابه بالحروف آما سيأتي
ع      ]المنصرف[ ه عن الممتن رز ب ًا، والفتحة نصًبا    [يحت والكسرة  ، بالضمة رفع

إّنه منتصب على  على الحالية أو المصدرية، وقيل)رفًعا ونصًبا وجرا (وانتصاب  ]جرا
دير مضاف ة بتق ل، الظرفي ع مث ة الرف ي حال دًا : أي ف ت زي ال، ورأي د ورج اءني زي ج

 .ورجاًال، ومررت بزيٍد ورجاٍل

@R@bÛa@sãû½a@Éº@laŠÇg@@Z@

وهو ما جمع باأللف : ]جمع المؤنث السالم[وهو ما ال يستوعب الحرآات :والثاني 
أو صفة مشتقة آمسلمات ومضروبات وحسنات  والتاء، إّما علمًا آهندات ودعدات،

Ößγ﴿، وإّما لمذآر آحسامات و" حائضات"أو صفة محضة آـ ، وفضليات  ô© r& 

×M≈ tΒθ è=÷è ¨Β 4﴾)فواطم، وحبالى : واحترز بالسالم عن المكّسر نحو،، وإّما لغيره آعرفات )٢

 ]لكسرةوا[رفعًا على القياس ] بالضمة[فكل جمع مؤنث سالم يكون إعرابه . ب /٨/
 .نصبًا على غير القياس وجرًّاعلى القياس

@S@ÒŠ–ä½a@Ë@laŠÇg@@Z@

ث به      : والثال ى نص ره عل ل ج ات ويحم توعب الحرآ ا ال يس و م ر [وه غي
ى االسم ـ       ]المنصرف اج إل ا احت يعني غير منصرف من شبه الفعل، وذلك ألّن الفعل لم

ر المنصرف      وآونه مشتقًا منه، وسلب منه ، مع استغناء االسم عنه ابهه غي وين ـ فش التن

                                                 
 .إضافة يقتضيها السياق كما هو أسلوب الشارح )   ١(
 ).١٩٧: (سورة البقرة، آية)   ٢(



 

ّر فجره         )١(حيث إنَّه دخله علتان ا الج وين، وأّم ، وسلب منه ما سلب من الفعل وهو التن
 .بالفتحة، وليس محذوفًا منه آالفعل، وحمل جرُّه على النصب دون الرفع إيثارًا للخفة

أحمد ،  ورأيت، جاءني أحمد : نصًبا وجرا، تقول ] والفتحة[، رفعًا ] بالضمة[ 
 .ومررت بأحمد، بفتح دال أحمد حالة النصب والجر

@@ÒëŠ§bi@òiŠÈ½a@õbþa@@l@Z@

اني م الث ة  : القس و ثالث ات، وه رع الحرآ ي هي ف الحروف الت ه ب ا إعراب و م وه
 : مما يعرب بالحروف وهو يستوعبها: أقسام، األول

@Q@ònÛa@õbþa@laŠÇg@@@Z@

وك [ و، وأخوك ، أب ال   ] ِك وحم ا ف رأة أخو زوجه م للم اف؛ ألّن الح بكسر الك
ا   اف إّال إليه وك [، يض ن  ] وهن تهجن     : اله ره ويس ره ذآ ذي يك يء ال العورة ،الش آ

ة األواخر     ] وذو ماٍل ، وفوك [ .والصفات الذميمة، واألفعال القبيحة هذه أسماء محذوف
 .لفاء، وآذلك البواقيبفتح العين وا)فعل (للّثقل إذ أصل أب  َأَبٌو، على وزن  

دا   ا ع ا آخره واو، وهو م ـ  فيم واو ـ اس أن تقلب ال ان حق القي وه(وآ ؛ألّن ) ف
ي      ا ف ا آم ا قبله اح م ا وانفت ًا ؛ لتحرآه ـ  ألف ي األصل ـ اآن ف ا(واوه س نهم ، ) عص لك

ين، بخالف      د والل حذفوها على غير القياس، فإذا أضيفت رجع ما حذف من حروف الم
ر    ]مضافة [ ،ّنه لم يسمع من العرب إعادتها عند اإلعرابفإ،) دم(و) يد( و آانت غي ، فل

ات    ا بالحرآ ان إعرابه افة آ تكلم  [، مض اء الم ر ي ى غي ان    ]إل ا لك يفت إليه و أض إذ ل
 . إعرابها بالحرآات تقديرًا 

الواو[ ا  ]ب اء[ نصًبا ]واأللف[رفًع اء هي . أ /٩/ ]والي الواو واأللف والي ًرا، ف ج
راب   ة اإلع ح  عالم ى األص يبويه ، عل د س ا    )٢(وعن نف أّن له ة المص ى رواي عل

رابين ا،إع ات    )٣(لفًظ ديًرا  بالحرآ الحروف وتق ش ، ب د األخف ة  )٤(وعن ا معرب  )٥(أّنه
                                                 

 .واألنسب ما أثبته، )علتني(وردت يف النسخة بالياء، )   ١(
مل يعقد سيبويه باباً إلعراب األمساء الستة ومل ينص صراحة على أن الواو واأللف والياء فيها هي حروف إعـراب،  )   ٢(

 .١/١١٦، واإليضاح يف شرح املفصل ١/٩٠انظر مذهبه يف اللباب 
 ) . تقديرا (والصواب ما أثبته بدليل ما بعدها ) لفظي (وردت يف النسخة )   ٣(
ن م ،موىل بين جماشع بن دارم –هو سعيد بن مسعدة أبو احلسن األخفش األوسط، أحد األخافش الثالثة املشهورين )   ٤(

 .ن أسن منه، وهو أحفظ من أخذ عنه، قرأ النحو على سيبويه وكاأهل بلخ سكن البصرة
القران، واملقاييس، واالشتقاق، والعروض، تويف  ، ومعاين)وهو مفقود(األوسط يف النحو : صانيفله من الت                  

 .سنة عشر، وقيل مخس عشرة، وقيل  إحدى وعشرين ومائتني للهجرة
 ،  وأنبـاه ١٢٠لباء، ص، ونزهة األ١١٢ – ١١١، مراتب النحويني، ص٣٨أخبار النحويني البصريني، ص: ينظر

 .١/٥٩٠الوعاة  ، وبغية٢/٣٦الرواة 
 .)٢(مسألة ١/١٧، واإلنصاف ١٤ – ١٣انظر معاين القرآن لألخفش، )   ٥(



 

وفيين       د الك ات، وعن دة لإلعراب آالحرآ بالحرآات على ما قبل الحروف، فالحروف مزي
انين    )١( ن مك افة م ال اإلض ة ح ا معرب ات دالئ ، أّنه راد،  إذ الحرآ ال اإلف راب ح ل اإلع

،  )٢(والحروف حال اإلضافة، وهو قريب من قول األخفش وسيبويه على رأي المصنف   
، ولكنه ضعيف إلعرابها بإعرابين، ولجعل األخفش اإلعراب وسط الكلمة على أّن آالم   

 .)٣(سيبويه أطرأ من قولهم بتقديره أحد اإلعرابين
ا     أّنه معرب بالحرآات، وا )٤(وعند المازني باع، وم لحروف إّنما نشأت من اإلش

 :  آما في قوله، وما توهمه ضعيف ال يجيء إّلا في ضرورة الشعر 
 )٥(من حيث ما سلكوا أدنوا فأنظوروا

أنظوروا  )٥(ف

 
 :وقوله

زاح  ال بمنت ن ذم الرج  )٦(وم

 
 : وقوله 

 )٧(نفي الدراهيم تنقاد الصياريف

                                                 
، والتـذييل  ٢/٢٤٣، وآمايل ابـن الشـجري   ١٩٤، والتبيني )٢(مسألة١/١٩انظر رأي الكوفيني يف اإلنصاف )   ١(

 .١/١١٧، واإليضاح يف شرح املفصل ١/١٧٧والتكميل 
 .١/١١٦يف شرح املفصل رأي املصنف يف اإليضاح  انظر)   ٢(
 .١/١١٧انظر اإليضاح يف شرح املفصل )   ٣(
مل يكن بعـد  : ة أو عثمان املازين، نزل يف بين مازن فنسب إليهم وهو بصري، قال املربد عنهيبقن هو بكر بن حممد ب)   ٤(

تفاسري كتاب  كتاب يف القرآن، علل النحو،: هـ، من كتبه٢٤٩بعد سيبويه أعلم بالنحو من أيب عثمان، تويف سنة 
  ).١/٤٦٣بغية الوعاة . (سيبويه

 .             ١/١١٧واإليضاح يف شرح املفصل، ١/١٧وانظر رأيه يف اإلنصاف 
 :عجز بيت من البسيط، وهو البن هرمة وصدره)   ٥(

 وأنين حيثما يثين اهلوى بصري
، ١/١٢١، اخلزانـة  )شـري (، اللسان )٣٠(، الصاحيب ١/٢٥٩، احملتسب ١/٤٢اخلصائص : انظر. جملهولوقيل 

 .٢/١٥٨شرح أبيات املغين 
 :عجز بيت من الوافر، وقائله ابن هرمة، وصدره)   ٦(

 "وأنت من الغوائل حيث ترمى"
وبال نسـبة  ) نزح(، ولسان العرب ٢٥، وشرح شواهد الشافية ص٢/١٠٦، واألشباه والنظائر ٩٢انظر ديوانه ص

 .٧/٥٥٧يف خزانة األدب 
 :لبسيط، قائله الفرزدق، وصدرهعجز بيت من ا)   ٧(



 

 .أنظر، وبمنتزح والدراهم والصيارف: أي  

@Rë@óär½a@laŠÇg@@@éi@ÕzÜí@bß@Z@

الحروف وهو ال يستوعبها     : والثاني ا يعرب ب ى [ مم ا لحق آخره      ]المثّن وهو م
ألف ونون؛ لتدل على أّن معه مثله من جنسه، أعرب بالحروف التي هي فرع الحرآات 

 .؛ لتوقف المثنى على المفرد فهو فرعه
ه    ] وِآَلا[ ـ  للزوم ى    ألحق بالمثنى ــ  وإن لم يكن له مفرد من جنسه ـ اإلضافة إل
 :وأخذ المضاف حكم المضاف إليه شائع، آقوله، المثنى

ي    غفن قلب ديار ش بُّ ال ا ح  وم
 

ديارا     كن ال ن س بُّ م ن ح  )١(ولك
 

 ب/٩:/وما ورد من قولهم،  )٢(وهو مفرد اللفظ مثنى المعنى
دة   المى زائ ا ُس َت رجليه ي ِآْل  ف

 
دة   ة بواح ا مقرون  )٣(آلتاهم

 
 

رد   )٤()آلت (فليس  ا مف ا ( هن ه للضرورة    ، )آلت ا حذفت ألف اء    ، وإّنم تح الت بشهادة ف

ا    د إليه مير الواح وع ض الى   ، ولرج ه تع ي قول ا ف  ∫Ω<∏Ψ® Ξ⇐⎯κΤΩΤΠς⇒Ω•<√≅… πŒΩΤ…ƒ†﴿: آم

†Ω™ς∏Σ{ΚΡ…﴾)ولم يقل آتتا، )٥. 

 :)١(وقول الفرزدق

                                                                                                                                               
 يداها احلصى يف كل هاجرة تنفي

، ضـرورة الشـعر   ٣/١٢، األصول ١/٢٥٣، الكامل ٢/٢٥٨، املقتضب ١/٢٨، الكتاب ٥٧٠انظر ديوانه ص
 .٤٢٦ – ٤/٤٢٤، اخلزانة ٧٣

 .١٦ة ص، وديوان الصباب٤/٢٢٧، وخزانة األدب ١١٣ص هالبيت من الوافر، وهو جملنون ليلى يف ديوان)   ١(
 .  ٢/٤٣٩انظر اخلالف يف هذه املسألة يف اإلنصاف )  ٢(
، ٢/١٤٢راء و بال نسبة يف معاين القرآن للف، ٣/١٥٠ونسبه صاحب كتاب اجليم إىل أيب الدمهاء البيت من الرجز،)   ٣(

شرح اجلمل البـن عصـفور،   و، ١/١٢١، اإليضاح يف شرح املفصل ٢/٤٣٩، اإلنصاف )٢١٠(أسرار العربية و
البعري، وعظام صغار يف أصابع اليد  نعظم يف فرس: ، والسالمى١/١٢٩زانة ، اخل١/١٥٩، املقاصد النحوية ١/٧٦

 ١/١٢٩انظر اخلزانة  .والرجل
 .١/١٣٠ انظر اخلزانة،التاء دليل عليها وفتحة، حذفت ألفها للضرورة) كلتا( أصلها) كلت(ذكر البغدادي أن )   ٤(
  .)٣٣: (سورة الكهف، آية)   ٥(



 

ه  يئًا أفات ال ش ا ن ا إذا م  آالن
 

ك      ي وحرث رث حرث ن يحت وم
 )٢(يهزل

 . ردًا فأعاد الضمير مف
مر  [ ى مض افًا إل ر     ]مض ى المظه اف إل ن المض رز م و، يحت ال  : نح اءني آ ج
ومررت بكال الرجلين ، فإّن اإلعراب فيه تقديري ألّنه ، ورأيت آال الرجلين ، الرجلين 

اه مثنى ، فلفظه يقتضي اإلعراب بالحرآات       ، باعتبار لفظه مفرد ـكن  ، وباعتبار معن ل
ره ـديرية ؛ ألّن آخ ـه تق اآنين   حرآـات اء الس قط بالتق ف تس ه ،  أل اه يقتضي إعراب ومعن

ذي هو األصل           ى المظهر ال إذا أضيف إل ارين، ف ، بالحروف ، فروعي فيه آال االعتب
ي األصل ، وإذا        ي ه ات الت رب بالحرآ ل، وأع و األص ذي ه ه ال ب لفظ ـي جان روع

رع     ذي هو الف ذي     ، أضيف إلى المضمر ال اه ال عرب  هو الفرع ، وأ  روعي جانب معن
د ، وال     ) آال(و.  بالحروف التي هي الفرع  ال يضاف إّلا إلى المعارف؛ ألّن وضعه للتأآي

ارف    وي إّال المع د المعن ـد التأآي ان[.يؤآِّ ه إّال عن    ]واثن ر ب ه ال ُيعبَّ المثنى ؛ ألّن ألحق ب
 .فهو موضوع بمعنى الضعف وال مفرد له من جنسه، المثنى 

ان ـ     ال واثن ى وآ إعراب المثن ال ـ ف ي )٣(ق ذروان : " )٤(الرض ذا  م م  )٥(وآ إذ ل
ة األلف      ] باأللف[ــ  "يستعمل مفرده  ع المثنى ؛ لخف ة رف رفعًا، وإّنما جعل األلف عالم

                                                                                                                                               
شـعر  هو مهام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، من أهل البصرة، عظيم األثر يف اللغة، كان يقـال لـوال   )   ١(

 ).٩/٩٦(األعالم ). ١١٠(جريراً واألخطل، تويف سنة  الفرزدق لذهب ثلث اللغة، هاجى
 :، من قصيدة مطلعها١٢٨البيت من الطويل، وهو لتأبط شراً يف ديوانه ص)   ٢(

 .على كاهل مين ذلول مرحل  عصامها جعلت أقوامٍ بِةوقر
منـهم  ، وهذا البيت من أبيات أربعة رواها الرواة لتـأبط شـرا   ":  ١/١٣٤قال البغدادي يف خزانة األدب     

وخالفهم أبو سعيد السكري وزعم ، وابن قتيبة يف أبيات املعاين ، وأبو حنيفة الدينوري يف كتاب النبات ، األصمعي 
ها ألمريء القيس أن .."  

ومل أقف على نسبته للفرزدق عنـد غـري   ، ضمن معلقته املشهورة ١١٨والبيت أيضا يف ديوان امريء القيس ص 
 .املؤلف ولعله سهو منه 

 .١/٢٠٩شرح الرضي )   ٣(
م األئمة، وجنم هو حممد بن احلسن االستراباذي السمانئي أو السمناكي النجفي املعروف بالرضي، وبالشارح، وبنج)   ٤(

، وأمـل األمـل   )٢٨٦روضات اجلنـات  (هـ، انظر ٦٨٨، وقيل ٦٨٦امللة والدين، اختلف يف وفاته فقبل سنة 
 .١٥٥، واألنوار الساطعة ٢/٢٥٥

على ما يزعم أبو عبيـدة  " مذرى: "ه لو كان واحدمهاحد هلما؛ ألنأطراف االليتني، وال وا: املذروان: "ل الشريفقا)   ٥(
 حاشية شرح الرضـي ". كل حال ي بالياء علىناملقصود إذا كان على أربعة أحرف ثُ ريان يف التثنية، ألنّمذ: لقالوا
١/٢٩. 



 

ه جعل األلف            )١(وسبق المثنى اس، واألحسن أّن ر القي ى غي ه عل ع ل ة رف ، فجعلت عالم
اء [يأتي آما س، عالمة الرفع ؛ لئال يلتبس بالجمع لو جعل رفعه بالواو ا    ]والي وح م المفت

اس    ر القي ى غي ًبا عل ا نص اس  ، قبله ى القي را عل ارث  ، وج ي الح ن بن د روي ع  )٢(وق

الى   )٣(﴾√ΜΞ… Ξ⇐.ΩϒΗΤΩ∑ Ξ⇐.Ω≤Ψ™ΗΤΩ♥ς⇐⌠﴿: إعراب المثنى باأللف في األحوال الثالثة، ومنه قوله تع

 .أ/١٠:/وقول الشاعر
و     جاع ول راق الش رق إط وأط
َرى  َي

 

اهُ    )٤(الشجاُع لصمَّما   مساغًا ِلَناب
 

@

                                                 
 – ١/٢٩يقصد سبقه للجمع يف الوجود، ولعله يريد اإلشارة إىل ما ذكر الرضي من أن الرفع أسبق اإلعراب، انظر )   ١(

٣٠. 
 .٤٨الذهب، صاأللف يف مجيع احلاالت، شرح شذور ىنلغة بين احلارث بن كعب حيث يلزمون املث)   ٢(
 .٢/٣٢٠يف قراءة مجهور القراء إال حفصاً وابن كثري، انظر النشر ) إنّ(بتشديد ). ٦٣: (سورة طه، آية)   ٣(
، ٣/١٢٨، وشرح ابن يعـيش  ٤/٢٦٤، واحليوان للجاحظ ٢البيت من الطويل، وهو للمتلمس، انظر الديوان ص)   ٤(

 .١/٣٤، شرح األمشوين ١/٤١، املساعد ١/٦٣ وشرح التسهيل



 

@@S@@éi@Õ§c@bßë@bÛa@Š×ˆ½a@Éº@laŠÇg@Z@

ذآر السالم  [، مما يعرب بالحروف وهو ال يستوعبها : الثالث ا    ]جمع الم وهو م
ه   ]وألو[.أو صفة آمسلمين ،  )١(آزيدين وسنين وأرضين، سلم بناء واحده علمًا  ألحق ب

دِّ؛ ألّن،  ي الح ًال ف ن داخ م يك ين وإن ل وق االثن ا ف ظ موضوع لم أعرب إعراب ، ه لف ف
أجريت ُمجْرى الجمع ؛لشبهها في الصيغة  ، إلى التسعين  ]وعشرون وأخواتها[. الجمع

 . )٢(ووقوعها على الجماعة المحدودة
الواو[ اس   ]ب ى القي ا عل اء[،رفًع اس    ]والي ر القي ى غي ًبا عل ى  ، نص ًرا عل وج

ا   ه ب ئال         ، أللف القياس، وآان القياس أن يكون رفع ا ؛ ل رك هن ه فت ه سبق المثنى ل ا أّن إّل
ه      ه     ، يلتبس المثنى بالمجموع، وإّنما جعل إعراب المثنى مع ملحقات والجمع مع ملحقات

ة    ، بالحروف؛ ألّنها فرع الواحد وفي آخرها حرف يصلح لإلعراب     ة التثني وهو عالم
ولما ،آما أّنها فرع له ، فناسب أن تجعل تلك الحروف إعرابها فرعًا إلعرابه ، والجمع 

ع         ئال يق الواو؛ ل ع الجمع ب األلف ورف جعل إعرابها جميعًا بالحروف خّص رفع المثنى ب
 .االلتباس

@@@ðŠí†ÔnÛa@laŠÇ⁄a@@@@x@

راب   ه اإلع ّدر في ث ماُيق م الثال ة أو بحرف ،  القس ا بحرآ و إّم ة ، وه و ثالث وه
 :أقسام 
إعرابه  ]تعّذر[أي في االسم المعرب الذي ] فيما[، راب أي تقدير اإلع ]التقدير[:األول 

ات   ذي هو محل            ، من المعرب م يكن الحرف ال ك إذا ل وره في لفظه، وذل ع ظه أي امتن
ة     ة اإلعرابي ا للحرآ ى        ، اإلعراب قابًل ا في االسم المعرب آالمقصور والمضاف إل آم

لف لخرج عن جوهره   األ.ب/١٠/الياء، وسبب التعذر في األول أّنك لو حاولت تحريك 
زة ،  ب هم ين ، وانقل ًا، ويتع ه ألف ع بقائ ه م ن تحريك ال يمك اني؛ ألّن موضع  )٣(ف ي الث ف

ة     ة الزم ،  اإلعراب ملتزم آسرة لمناسبة الياء، فلما أرادوا إعرابه وجدوه مشتغًال بحرآ
رفًا    ان منص واء آ تحيل س رآتين مس ه لح ا[، واحتمال ْعَدى ،  ]آعًص ًا آُس أو ، أو ممتنع

أو محذوفة ،فة آَهْلَكى، وسواٌء آانت األلف موجودة  في اللفظ آالعصا بالم التعريف ص
 .بالتقاء الساآنين ويسمى مقصورًا؛ ألنَّه ضد الممدود

و        ]و[ ردًا نح تكلم مف اء الم ى ي افًا إل ه مض ه لكون راب في ّذر اإلع ا تع ذا فيم : آ
ي[ راب عل      ] غالم ة اإلع ول حرآ اع دخ الي ؛ المتن ًا آرج اء   أو جمع ل الي ا قب ، ى م

 .الشتغاله بالكسرة التي هي للمناسبة

                                                 
)١   (ا وليستا علمني ه مل يسلم مفردمهمتثيله بسنني وأرضني ال يناسب التعريف املذكور؛ ألن. 
 .أي بعدد معني)   ٢(
 .أي التعذر)   ٣(



 

) غالمي (رفًعا ونصًبا وجًرا، وبناؤه على الكسر ؛ لمناسبة الياء، وباب  ]مطلقًا[
ات  ال الرضى  . )١(مبني؛ إلضافته إلى المبني، إّلا عند المصنف فعّده في قسم المعرب  )٢(ق

 .وهو الحق )٢(الرضى
أبط شراً  : وآالمحكي، نحو رق نحر  )٣(ت ال      ، وب دًا ؟ في جواب من ق : ه، ومن زي

ع     ،)دعني من تمرتان (أرأيت زيدًا ؟ و ة لرف وال الحكاي ان، ول جوابًا لمن قال هاتان تمرت
 وجرَّ تمرتين، زيدًا 

ه      : الثاني ات، قول ه اإلعراب وهو بالحرآ ُتثقل [وهو ما ُيقدَّر علي عطٌف   ]أو اْس
م الذي استثقل ظهور اإلعراب في أو في االس، أي تقدير اإلعراب فيما تعّذر، على تعذر

ة     ،لفظه ة اإلعرابي ابًال للحرآ وره     ، وذلك إذا آان محل اإلعراب  ق ولكن يكون في ظه
ا          ،في اللفظ ثقيًال على اللسان  ا قبله اء مكسوٌر م ذي في آخره ي ا في االسم ال سواء  ، آم

اآنين   اء الس ة بالتق ت محذوف اٍض[، آان ر ]آق ة آالقاضي . أ /١١/أو غي ا ر[، محذوف فًع
داعي وراعي          ،]وجًرا ا آ ا قبله اٌء مكسوٌر م ان آخره ي إّن الضمة والكسرة    ، وآّلما آ ف

إْن سكن     ة، ف مستثقلة على الياء؛ لضعفها وثقل الحرآتين مع تحريك ما قبلها بحرآة ثقيل
ا نحو          تثقل الحرآات عليه م تس واو ل ل ال اء أو قب ل الي و ُأدغم      : ما قب ذا ل ٌو، وآ ٌي وَدْل َظْب

اآن و، الس زّي: نح ّي ومغ ول )٤(آرس ا تق تثقل؛ لخفته م تس ة فل ا الفتح يًا : ، وأّم قاض

الى  ال اهللا تع ًا  ، )٥(﴾…≅/ΩΤ⇒Ω∨⎯⎡Ω⊆ΗΤΩΤÿ Ν…⎡Σ‰∼Ψ–ςΚ… ƒ⎠Ψ∅…Ω  ϑðΨ†:﴿: والقاضَي، ق اء تخفيف كَّن الي د ُتس وق

 :وقول الشاعر )٦( )أعط القوس باريها: (آقولهم

                                                 
انظـر   ، الرضي رمحـه اهللا فسد املعىن، وقد صرح ذا القيد  وإال) املقدر إعراا(هنا بـ) املعربات(البد من تقييد )   ١(

 .١/٣٥الرضي، شرح 
مبين إلضافته إىل املبين، وخالفهم املصنف كما رأيت؛ ألنه " غالمي"أن باب : واعلم أن مذهب النحاة: "قال الرضي)   ٢(

 .١/٣٥" يغالمه، وغالمك، وغالما: اب حنوألنه عده من قسم املعرب املقدر إعرابه، وهو احلق بدليل إعر
قتـل يف بـالد   العرب يف اجلاهليـة،   فتاكاء، من جابر بن سفيان أبو زهري الفهمي من مضر شاعر عدهو ثابت بن )   ٣(

أشهرها أنه تأبط شراً وخرج فقيل : ويف تلقيبه تأبط شراً أقوال. ق هـ٨٠يف غار يقال له رمخان حنو  هلقوهذيل، وأ
 .١٣٨ – ١/١٣٧واخلزانة ، ١٩٧ال أدري تأبط شراً وخرج، انظر الشعراء : هو؟ فقالت نأي: ألمه

 .ه مثل أوالً بالياء مث الواوألن) مغزو(أن تكون بالواو  يقتضيه التمثيل  هكذا بالياء، والذي) مغزي(وردت كلمة )   ٤(
 ).٣١: (سورة األحقاف، آية)   ٥(
هله واحلاذقني يقال يف إرجاع األمر أل. ١/٢٤٧، واملستقصى ١/٧٦، ومجهرة األمثال ٢/٣٩٩انظر جممع األمثال )   ٦(

 .واحلاذقني فيه 
 :وينشد من البسيط

يا باري القوس برياً لست حتسـنها
 

ال تفسدا وأعط القـوس باريهـا  
 



 

 )١(يا دار هند عفت إال أثافيها
ا ( تثنائه من موجب    من) وأثافيه در اإلعراب    ، تصب ؛ الس اء ويق د تحذف الي وق

 :آالرفع والجّر للضرورة، وعليه قول الشاعر، حالة النصب 
ة داُره و أّن واٍش باليمام فل

 
)٢(وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 

 .ه واشيًا، وسمي منقوصًا ؛ النتقاص حرآت: ولوال الضرورة لقال
ه  : والثالث                 در إعراب الحروف   ، مما يق ى    ]مسلمي : نحو [وهو ب عطف عل

ع     ، مسلمي ، يعني تقدير اإلعراب في نحو ]رفعًا[) قاض(قوله آـ ة الرف إّنما هو في حال
في حالة الرفع مسلموي،  ) مسلمي(وإنّما استثقل؛ ألّن أصل ، دون النصب والجرِّ، فقط 

ل     ه من الثق ا في واو والي    ، وال يخفى م ا اجتمعت ال قلبت  ، اء وسبق أحدهما بالسكون   فلم
اء واو ي ظ، ، ال ي اللف واو ف ذي هو ال ع ال ة الرف ق عالم م يب تكلم، فل اء الم ي ي وأدغمت ف

اء       ام ال يخرج الي إّن اإلدغ وصار اإلعراب حالة الرفع تقديرًا، بخالف النصب والجرِّ ف
 .ياء. ب/١١/فإّن الياء المدغمة أيضًا . عن حقيقتها

د                  ديريًا   وق الحروف تق راب ب ون اإلع ثالث ،يك وال ال ي األح ل،ف ي مث : ف
ا أسقط حرف اإلعراب     ،ورأيت أبا القوم ، جاءني أبو القوم ومررت بأبي القوم؛ فإّنه لم

 .عن اللفظ اللتقاء الساآنين لم يبق اإلعراب لفظيًا بل صار تقديريًا
ه  ]واللفظي[                تلفظ ب راب الم ا [أي اإلع داهفيم ن ، ] ع ديري م دا التق أي ع

ه  ، االسم الصحيح  ا   ، وهو ما لم يكن آخره حرف علة آزيد وأحمد، أو الملحق ب وهو م
ٍو    ٍي ودْل اآن آظْب ه س ة قبل ره حرف عل ان آخ اء  ، آ ى ي ر مضاف إل الم غي ع س أو جم

ر آرجال   ،آمسلمون ومسلمات ، المتكلم  اٍض     : ونحو ، أو مكّس ًرا وق مسلمي نصًبا وج
 .نصًبا

                                                                                                                                               
 .٨/٣٤٩، واخلزانة ٣/١٠٩، والعقد الفريد ٤١١وهو  للحطيئة يف شرح شواهد الشافية ص

 .والبيت غري موجود يف ديوان الشاعر
 : وعجزه. للحطيئةصدر بيت من البسيط، وهو )   ١(

 فواديها فصارات ويبني الطَّ
، واحملتسـب  ٢/٢٩١، ١/٣٠٧، واخلصـائص  ١٩٥، وكتاب الشعر ٣/٣٠٦، والكتاب ٢٠١انظر ديوانه ص 

، واخلزانـة  ٤١٠، وشرح شواهد الشافية ص١٠/١٠٠، وشرح ابن يعيش ٢/٢١، وأمايل ابن الشجري ١/١٢٦
٦/٣٩٧. 

مجع : وصارات. بئر بأعلى مكة: والطوي. نصب عليها القدورمجع أُثفية، وهي احلجارة ت: درست، واألثايف: وعفت
 ٤/٥١، ٣/٣٨٨انظر معجم البلدان . وهي رأس اجلبل: صارة

 .البيت من الطويل، وهو جملنون ليلى قيس بن ملوح العامري)   ٢(
، ٤/٧١، وشـرح الشـافية،   ٦/٥١، وشرح ابن يعـيش  ١٠٣٩، املقتصد يف شرح اإليضاح ٢٩٤انظر الديوان 

 .١٠/٤٨٤، اخلزانة ١/١٨٢، اهلمع ٢/٦٩٨، شرح شواهد املغين ١/٢١٣، التذييل والتكميل ٤٠٥



 

 @@ÒŠ–äí@übß@lbiZ@

ر المنصرف[ بهه  ]غي وين ؛ لش ع التن ات اإلعراب م توفي حرآ ذي ال يس و ال ه
وقيام إحداهما مقام  )٢(، وُجرَّ بالفتحة؛ لكونها أخت الكسرة؛ لتشارآهما)١(بالفعل آما سبق

 .)٣(مقام األخرى أو لما في الفتح من الخفة

@@ÒŠ–Ûa@åß@òÈãb½a@ÝÜÈÛa@Z@
الجمع   ]أو واحدة منها تقوم مقامهما،علتان من تسع ما فيه [ وألف التأنيث   ،آ

ة    ، عدل : )٤(وهي [، وألف اإللحاق ، ـمة  * ووصف وتأنيث ومعرف م    ،وعجــ م جمع ث ث
 ،ترآيب 

دة  ، بالنصب] والنون زائدًة   ا زائ ا ألف   [.بمعنى تمنع النون حال آونه األلف   ]من قبله
ا  (الظرف وهو ، أو فاعل )من قبلها(إّما مبتدأ خبره  ال أّن الظاهر من    ، )من قبله وال يق

اس أن يكون    ( فاعل ) األلف (هذا القول زيادة النون ال األلف، وهما مزيدتان معًا، والقي
ــ  مع جعل  ) زائدة من قبلها ألف(تخرج النون إذًا من الزيادة، مع أّن قوله : قلنا،) زائدة

 .األلف ؛ الشتراآهما في الزيادة األلف مبتدأ  أوفاعل الظرف ــ  يوجد منه زيادة
نظمها أقرب من عّدها نثًرا ؛ لسهولة : أي.  أ /١٢/، ]وهذا القول تقريُب، ووزُن فعٍل [ 

تسعة بالنظر إلى من قال إّنها أحد عشر، أو آون آل واحد       )٥(حفظها بالنظم، أو جعُلها
 .ن منهامن األمور التسعة علة تقريب ال تحقيق؛ إذ العلة في الحقيقة اثنا

وهو ،مثال الوصف  ]وأحمر[، وهو فرع المعدول عنه، مثال العدل  ]مثل عمر[
رع الموصوف ة[،ف ال التأنيث اللفظي ] وطلح ذآير،مث رع الت و ف ب[، وه ال  ]وزين مث
وي ث المعن ل، التأني ث  : وقي ار التأني ى اعتب ة إل ع لمح ة م ال المعرف ب مث أراد بزين

ة  وه ،مثال العجمة  ]وإبراهيم[، المعنوي رع العربي ال الجمع    ]ومساجد [، و ف وهو  ،مث
ال الترآيب  ] ومعدي آرب [ فرع الواحد راد   )٦() هو (و، مث رع اإلف ران [، ف ال  ] وعم مث

دتين   ون الزائ ه     ، األلف والن دتا علي ا زي رع م د [، وهو ف ال وزن الفعل    ]وأحم وهو  ، مث
 .فرع االسم

 @@@@ÒŠ–ä½a@Ë@áØyZ@

                                                 
 .١٩انظر ص ) ١(
 .وكثرة ألنّ استعماهلما أكثر من الضمة ، صورة فإنّ رمسهما واحد )   ٢(
 .أي مع ثقل مشاة الفعل )   ٣(
) ١٠(، وحاشية الكافية يف النحو رقم )٢٢٢(ار اللغة أسر: انظر. ومها أليب الربكات األنباري، البيتان من البسيط )   ٤(

 .١/٢٥٨) ٣(، وحاشية شرح املقدمة الكافية رقم ٦٢ص) ١٠(
، حيث وجه القرب إما ألن النظم أقرب من النثر أو ألن عدها تسعة أقرب )هذا القول تقريب(يشرح قول الناظم )   ٥(

 .واهللا أعلم. أقرب من عدها أحد عشر
 .لفساد املعىن بدوا أثبتهالنسخة وقد ساقطة من ا) هو(كلمة )   ٦(



 

ه   ]وال تنوين[، يدخله ]أن ال آسر[أي حكم غير المنصرف  ]مهوحك[ وذلك؛ ّألن
ا( ان   )١()ّلم ان فرعيت ه علت ل علي ن   ،دخ تقاقه م ل واش ى الفاع ه إل ل؛ الحتياج به الفع أش

ع   ا يمن ه م ع من ه(المصدر فمن ل )٢( )من رُّ  ،  الفع و الج م المنصرف وه ويختص باالس
 .ةوالتنوين ؛إذ هو عالمة التمكن من االسمي

 @@@Éänà½a@ÒŠ•@ŠöaŠ™Z 
أي الحكم عليه بالصرف، بإدخال الكسر والتنوين ، أي الممتنع ]ويجوز صرفه[ 

، أي ضرورة الشعر   ]للضرورة [، عليه، ال أّنه منصرف؛ لبقاء العلتين الموجبتين منعه
 :)٣(آقول حسان بن ثابت، إّما إلصالح وزنه

ا ين اهللا فين ل أم  وجبري
 

ه    يس ل دس ل اء وروح الق  )٤(آف
 

 :)٥(وقول أبي آبير، فجبريل يمنع للعجمة والعلمية 
دٌ     نَّ عواق ه وه ن ب ن حمْل  ِمَّم

 
لِ     َر مهبَّ  )٦(حبك النطاق فشبَّ غي

ِل  )٦(مهبَّ

ول         " عواقد"فـ .  ب/١٢/ ه ضرورة، وق ه صرفه ونون ا أّن ع، إّل فيه صيغة الجمع الممتن
 :اآلخر

ماتهم ى قس انيرًا عل أّن دن  آ
 

اءُ وإن آان قد شفَّ الوج   )١(وه لق
اُء  )١(لق

                                                 
 .زيادة يقتضيها وجود شرط وجواب وال حرف يربط بينهما عامالً فيهما)   ١(
 .واملعىن يقتضي ماأثبته) من( يف النسخة )   ٢(
 نيوأحد املخضـرم . شاعر النيب  رضي اهللا عنه حسان بن ثابت بن املنذر اخلزرجي األنصاري أبو الوليد الصحايب)   ٣(

، األعـالم  )هـ٥٤(سنة يف اجلاهلية ومثلها يف اإلسالم، وعمي قبل وفاته، تويف يف املدينة سنة ٦٠عاش  نياملخضرم
٢/١٧٥. 

ورواية  .١/٤١٦واخلزانة ) كفاء(واللسان، وتاج العروس  ،٥٩شرح الديوان للربقوقي ص: انظر افر،البيت من الو)   ٤(
 ). أمني(بدل ) رسول(ورواية الديوان 

هو عامر بن احلليس اهلذيل، شاعر فحل من شعراء احلماسة، قيل أدرك اإلسالم وأسلم، ولـه مـع   : يلأبو كبري اهلذ)   ٥(
 ).١/٣٨٧، ومسط الآليلء ٤٤٩نظر الشعر والشعراء ا(خرب  النيب 

، وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي ٣/١٠٧٢شرح أشعار اهلذليني  و،  ١/١٠٩انظر الكتاب .   من الكامل البيت)   ٦(
 ).هبل(، لسان العرب ١/٢٢٧غين للبغدادي شرح أبيات امل، و٨٥٥للمرزوقي ص



 

اف   ية الزح ع خش اعر صرف الممتن ن الش ع، ولك ه صيغة الجم ار  )٢(ففي وانكس
 : البيت، وقوله

ره    ا إنَّ ذآ اٍن لن ر نعم د ذآ  أع
 

ه يتضوع     ا آررت  )٣(هو المسك م
 

ولكن الشاعر راعى الضرورة؛ ألنَّه لو منعه لوقع في البيت  ،ففيه األلف والنون 
 . اللفظ زحاف يخرجه من االنسجام وسالمة

 فكيف يشمله قوله للضرورة ؟ ،االحتراز عن الزحاف ليس بضروري : فإن قيل
، االحتراز عن بعض الزحاف إذا أمكن االحتراز منه ضروري عند الشعر : قلنا

 :آقول الشاعر، أو رعاية قافيته 
يِّدي   ام وس ر األن ى خي الٌم عل س
ّرمٌ    ميٌّ ُمَك ذيٌر هاش يٌر ن بش

 

المين م  ه الع ِب إل ِدحبي )٤(حم

دِ    عطوٌف رؤوٌف من ُيسّمى بأحم
 

 .الختلت القافية ) أحمد(فلو فتح 
في غير المتبوع بألف التأنيث لعدم الضرورة؛ ،وإّنما يجوز الصرف للضرورة  

 .ألّن التنوين حرف ساآن واأللف آذلك، فال يلجأ إلى حذف ساآن وُيْؤتى بساآن آخر
وة ات )أفعل من(صرف )٥(ومنع الكوفيون  ال بعضهم؛    ) من (صال  ؛ لق ل، وق بأفع

ن(ألّن  م        ) م وين، وه افة والتن ين اإلض ع ب وز الجم ه، وال يج اف إلي ام المض وم مق تق
 ).من(خيٌر منه وشرٌّ منه، فدّل على أّن منع الصرف ليس ألجل : محجوجون بنحو

ل [ ب؛ مث رف  ])٦(﴾⎝Νð„Ψ♥ΗΤς∏Ω♠ ⎯„ΗΤς∏πΤΤ⎜∅ςΚ…Ω﴿أو للتناس ال(فص مام  )٧( )سالس النض

 .ماء المنصرفة إليه، فرد إلى أصله ليناسبهااألس

                                                                                                                                               
، وتاج ، ولسان العرب١٤٥٧اسة للمرزوقي صيب يف شرح ديوان احلمالطويل، وهو حملرز بن املكعرب الضالبيت من )   ١(

 ).قسم(العروس 
 .احلشو  التغيري يف األجزاء الثمانية من البيت إذا كان يف الصدر أو يف االبتداء أو: الزحاف هو )٢(
    .٢٥٤واملعجم املفصل يف علم العروض والقافية ص،  ١٥١انظر التعريفات ص  
 .٢٦٢اجملالس  وطراز، ١/٢١٢ الفوائد الضيائيةانظر  . من الطويل، ومل أعثر له على قائلالبيت )   ٣(
 .١/٢١٢ الفوائد الضيائيةالبيتان من الطويل ومها بال نسبة يف )   ٤(
 . ١/١١٦وشرح الكافية البن مجعة ،  ٤١الشعر للسريايف صانظر ضرورة )   ٥(
 ).٤: (سورة اإلنسان، آية)   ٦(
، ومعاين القـرآن  ٤٢٩ – ٤٢٨انظر اإلحتاف  .أبو بكر والكسائي وأبو جعفر ورويسقرأ بالتنوين نافع وهشام و)   ٧(

، والتبيـان يف  ٢/٤٨٠آن ، والبيان يف إعراب غريب القر٢/٧٨٣، ومشكل إعراب القرآن ملكي ٣/٢١٤راء للف
 .أي الصرف؛ ألن األصل يف األمساء الصرف. ٢/٢٥٧إعراب القرآن 



 

واريرًا[ واريرًا   )١( ]وق ه من الفواصل وهي منصرفة، فصرف . أ /١٣/ق لكون
 .)٢(ليوافقها

ور     ّوزه الجمه م يج رورة فل ع الصرف للض ا من ع(ألّن  )٣(وأمَّ الصرف  )٤( )من
وه بالعل )٥(فال يرتكب لغير موجب، وجوزه الكوفيون، خالف األصل  ة وحدها   ، ومنع مي

 :)٦(وحدها من غير انضمام علة أخرى، واحتجوا بقول العباس بن مرداس
اِبسٌ  ٌن وال ح ان حْص ا آ  فم

 
ي    رداَس ف ـاِن م يفوقــ

 )٧(مجمــــِع
ه البصريون   ة، وتأّول ا العملي ه إّل يس في رداس ول ع م ه من ة الصحيحة  )٨(فإن أّن الرواي ب

د ورد في الصحيحين »شيخي في مجمع« ه ق ة  )٩(وُردَّ بأّن تقض برواي رداس، فال تن م
 .أخرى

                                                 
، والبحـر  )٤٢٩(انظر اإلحتاف  .ند من قرأ بالتنوين كنافع والكسائي، وابن كثريع) ١٦ – ١٥(سورة اإلنسان، )   ١(

 .٣٩٥ – ٢/٣٩٤، والنشر ٨/٣٩٧والبحر احمليط 
 .١٨٥، وتقريب النشر ٧٣٨، وحجة القراءات البن زجنلة ٢/٧٩٩تاع ، واالم٣/٢١٤وانظر معاين القرآن للفراء 

 .١/١١٩، واهلمع ١/٢٦١، وشرح املقدمة الكافية ٣/٤٣انظر أمايل ابن احلاجب  .أي ليوافق رؤوس اآلي)   ٢(
 . ٤٣وضرورة الشعر للسريايف ص،  ٤٩٣/ ٢انظر اإلنصاف )   ٣(
 .القوسني إضافة يستقيم ا النص  ما بني)   ٤(
 . ٤٣وضرورة الشعر للسريايف ص،  ٢/٤٩٣انظر اإلنصاف )   ٥(
مجتـه يف  يوم الفتح، انظـر تر  ، أسلم قبل الفتح، وحضر مع النيب عامر بن جارية  هو العباس بن مرداس بن أيب)   ٦(

 .١/٣٠٠، وطبقات الشعراء للجمحي ٢/٢٦٣ اإلصابة يف متييز الصحابة
، ١/٦٨، شرح ابن يعـيش  ١/٤٩٩، اإلنصاف )١٠١(، الشعر والشعراء ٨٨يوان انظر الد البيت من املتقارب،)   ٧(

، اخلزانـة  ٣/٤٣٠، شـرح التسـهيل   ٢/٥٦٦، شرح اجلمل البن عصـفور  ١/١٤٨اإليضاح يف شرح املفصل 
١/١٤٧. 

ـ  �والبيت من أبيات قاهلا العباس بن مرداس حني قسم الرسول  ا غنائم حنني بني املؤلفة قلوم، فأعطاهم أكثر مم
 .أعطى العباس

 . ٤٥ـ٤٤وضرورة الشعر للسريايف ص،  ٥٠٠/ ٢انظر اإلنصاف )   ٨(
 : وقبله" مرداس"لبيت بلفظ وقد ورد ا: كتاب الزكاة، باب املؤلفة قلوم يف صحيحه مسلم اخرجه)   ٩(

 .١٥٦، ص٨ – ٧          .األقرعـ                   ـد بني عيينة و  وب العبيأجتعل يب                                
ذكره يف أفـراد   ١/٤٨٤ومما يؤيد ذلك أن احلميدي يف كتاب اجلمع بني الصحيحني ، وليس يف صحيح البخاري 

 .مسلم



 

@@´nÜÈÛa@âbÔß@âìÔm@Ûa@òÜÈÛaZ@

ا[ وم مقامهم ا يق ين  ]وم ام العلت وم مق ي تق دة الت ة الواح ع[، أي العل ة  ]الجم ه غاي لكون
ة    اد العربي ي اآلح ه ف ر ل ه ال نظي وع؛ ولكون ى الجم ار، منته و اختي  )١(وه

ا،       المقصورة والممدو ]وألفا التأنيث[.)٢(الجزولي ا له اء الكلمة على األلف ولزومه دة؛ لبن
ا بحال    ين، ومعنى التكرار أّن         ، بحيث ال تنفك عنه ام علت ة مكررة قامت مق وألّن آل عل

ة، آَأَآاِلب جمع َأْآُلب جمع        ه الجمعي الجمع لما آان غاية منتهى الجموع فكأّنها تكررت في
ٌث آخر، بخالف     ،عنها بحاٍل  آلب، وألفا التأنيث لما لزما الكلمة لزومًا ال ينفكان  ه تأني فكأن

ا          ا إّنم ا عارٌض؛ ألّنه تاء التأنيث فإّنها ليست الزمة للكلمة بحسب أصل الوضع بل بناؤه
ة   ا ال تقوى   ، ُوِضَعْت فارقة بين المذآر والمؤنث وال ينتقص بلزومها لعارض آالعلمي فإّنه

 . لقلته )٤(وعنصوة )٣(قمحدوة: قوة اللزوم الوضعّي، وال بنحو

@Þ†ÈÛa@Z@

دوًال    ، مصدر مبني للمفعول :]فالعدل[          خروجه عن صيغته    [أي آون االسم مع
ه  ] تحقيقًا[إلى صيغة أخرى ؛لقياس ُيستدل به عليه  ]األصلية أي خروجًا محققًا يدل علي

اد وموحد   ]آُثَلاث وَمْثَلث[ )٥(غير منع الصرف ا أح ع    ، ، ومثله اع ومرب ى ُرَب ال ا ،إل هللا ق

عدل به إلى هذا اللفظ ؛الختصاره    )٦(﴾⎝ΨΤ√Ο⎝ΚΡ… ξ◊Ω™Ψ⇒⎯–ςΚ… υ⎠ΩΤπ⇒‘ΩΘ∨ ðΗΤςΤ∏Ρ’Ω⎝ &Ω⊗ΗΤΩΤŠΣ⁄Ω⎠⌡﴿: تعالى

و لم يسمع من العرب ، ثالثة ثالثة: ؛الختصاره وإفادته ما أفاده المعدول عنه، وهو نحو
 .ب/١٣:/إّلا ُعشار وَمْعشر، وعليه قوله، غير ذلك

                                                 
فيه اجلمع وعـدم  "قال اجلزويل  ،٣١٢واألسرار العربية ص  ،١/٤٠شرح الرضي  ٢٠٧املقدمة اجلزولية ص  انظر)   ١(

 ".وعدم النظري يف اآلحاد
اجلزويل املراكشي الرببري أبو موسى من علماء العربية تصدر لإلقراء باملريـة ويل   يلَلبختعيسى بن عبدالعزبز بن   ) ٢(

 .٥/١٠٤، األعالم ٦٠٧ويل خطابة مراكش، وتويف ا سنة 
 ). قمحدوة، القاموس. (ى القذال خلف األذننياهلنة الناشزة فوق القفا، وأعل: القمحدوة)   ٣(
 . )عنص،القاموس . (مثلثة هي القليل املتفرق من النبت وغريه :العنصوة)   ٤(
خروجاً كائناً عن أصل حمقق يدل عليـه  «: ح الكافية، يكون تصحيح العبارةووبالرجوع إىل شر. العبارة فيها إام)   ٥(

حقـق حالـه   ما يت: ويعين بالعدل احملقق«: وقول الرضي. ١/٢١٧ انظر الفوائد الضيائية »دليل غري منع الصرف 
بدليل يدل عليه غري كون االسم غري منصرف، حبيث لو وجدناه أيضاً منصرفاً لكان هناك طريق إىل معرفـة كونـه   
معدوالً، خبالف العدل املقدر، فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان االسم غري منصرف، وتعذر سبب آخـر غـري   

 . ١/٤١شرح الرضي  »... العدل 
 ). ١( :، اآليةفاطرسورة )   ٦(



 

ه    ًة علي ر عاآف ل الطي  تظ
 

ًة  اًرا  مربَِّع ـًة ُعش  )١(وآون

 
 

 : )٢(وقال الكميت
ـ    ى رمي تريثوك حت م يس  ول

 
اًال      ال خص وق الرج ت ف ـ

ارا  )٣(ُعَش

 
ك  مع ُخماس    )٤(قال ابن مال د ُس َس    )٥(ق اس   ، ومخم ده قي ا بع رد  )٦(وهو رأي ، وم  )٧(المب

رد وفيين  )٧(المب ف)٨(والك دل والوص ع للع ي  .، ومن ؤثر ف ف ال ي ل إّن الوص إن قي ف
اك بحجة؛ إْذ   : لم ُيَؤثر مررت بنسوة أربع، فالجواب عنه آما، المعدول أّنه لم ينهض هن

                                                 
انظـر  اإليضـاح يف شـرح املفصـل     .ومل أقف عليه يف ديوانه  .زهري العامري البيت من الوافر، وهو خلداش بن)   ١(

وأما الرواية اليت ذكرها الشارح فهي ) مرنقةً وأجنيةً : (وروايتهما ،  ١/١٩١، وشرح الكافية لألصفهاين ١/١٣٣
  . ٥٠/ ١يف مصباح الراغب 

بن زيد بن خنيس األسدي، شاعر اهلامشيني من أهل الكوفة، اشتهر يف العصر األمـوي وكـان عاملـاً     هو الكميت)   ٢(
، والشـعر  ٣٤٧انظر معجم الشـعراء  . هـ١٢٦تويف سنة . باالدب واألخبار واألنساب، أشهر شعره اهلامشيات

 . ٣٩٠والشعراء 
، جماز القرآن أليب عبيدة ١/١٩١يف الديوان : نظر البيتالوليد، ا  من قصيدة مدح ا أبان بن، من املتقارب البيت)   ٣(

، ١/١٣٣، اإليضاح يف شرح املفصل ١/٦٢، وشرح ابن يعيش ٤٦٧، واالقتضاب ٣/١٨١، اخلصائص ١/١١٦
 .١/١٧٠، اخلزانة ١/٨٤اهلمع 
 .زدت يقال رمى على اخلمسني وأرمى أي زاد: رميت. أي جيدونك رائثاً من الريث وهو البطء: وكويستريث

 

اجلياين الشافعي النحوي، إمام النحاة وحافظ اللغة، كان  بداهللا بن مالك أبو عبداهللا الطائيهو مجال الدين حممد بن ع)   ٤(
من تصانيفه األلفيـة يف  . كان إماماً يف القراءات وعللها، وإليه املنتهى يف اللغة وحبراً ال جيارى يف النحو والتصريف

 ). ١/١٣٠بغية الوعاة (هـ ٦٧٢تويف سنة . ة الشافية وشرحهاالنحو والتسهيل وشرحه، والكافي
  ).٧٥(، وشرح الكافية البن مجاعة ٣/٣٤انظر املساعد )   ٥(
فهو يقـيس   . »مثىن، وثالث، ورباع، وكذلك ما بعده : ومن املعدول قوهلم«: ،  ٣/٣٨٠  قال املربد يف املقتضب)   ٦(

  .  ٣/٥١ليقة أليب علي الفارسي عشار ومعشر، وانظر التع فعل إىلمفُعال و
معـاين  : هو أبو العباس حممد بن يزيد بن عبداألكرب األزدي البصري، إمام العربية، كان فصيحاً مفوهاً، من تصانيفه)   ٧(

 ). ١/٢٦٩بغية الوعاة (هـ ٢٨٥، املقصور واملمدود، االشتقاق، تويف سنة قتضبالقرآن، الكامل، امل
، وما فات اإلنصاف من مسائل اخلالف ص  ٦٢٨، والفوائد والقواعد للثمانيين ص ٢/٩لزجاج انظر معاين القرآن ل) ٨(

 .  ٤٤١ص 



 

داد بالعارض  ، هو اسم في األصل  ه عن     ، فجرى صفة عارضة وال اعت دول ب ذا مع وه
 .وهي ال تستعمل إال وصفًا فامتنع) ثالثة ثالثة(

ٍد وصفًا    أّنه لم يكن آل  : فإن قيل هالَّ منعتم ثالثة إذ آان وصفًا ؟ فالجواب            واح
وهو  ، جمٌع ألخرى مؤنث آخر ] َوأخر[.وإّنما ُعِدَل عنه مكررًا فليتأمَّل، بل مع التكرير
الم    ) من(وقياسه إذا قطع عن اإلضافة أو ، أفعل تفضيل ع األلف وال ا م ، أّلا يستعمل إّل

ه             ًا، ولكن ه عن صيغته األصلية تخفيف دول ب ه مع م أّن د عل ا فق فإذا استعمل من غيرهم
ر «: ض ؛ إذ يقع صفة للنكرة، نحومعتر دول    .»مررت بهنٍد ونساٍء ُأَخ ه مع فاألصح أّن

ه عن  ن(ب ر م راض) آخ دفع االعت ًا. فين دل والوصف وفاق ه للع ع[.ومنع ع  ]وُجم جم
اء  « ذلك   ،»أجمع  «مؤنث   »جمع ع وُبَصع   «وآ ع وُبت اس   »ُآت ـ  إن )فعالء أفعل  (وقي

ى  ) اءآحمر(،) ُفْعٍل(آانت صفًةـ  أن ُتجمع على  ر (عل مًا أن تجمع    ، )ُحْم وإن آانت اس
الى (على  ى   ،) فعالوات (أو ) فع َحارى (آصحراء عل ا   ). صحراوات (و) َص فأصلها إّم

دل       ، ) ُجْمع أو جماعى أو جمعاوات( ا تحقق الع ا عن واحدة منهم ، فإذا اعتبر إخراجه
اب  فأحد السببين فيها العدل التحقيقي واآلخر الصفة األصلية ؛ وإن صارت بال غلبة في ب

ًما  د اس ي . التأآي ع"وف ه" أجم د( وأخوات فة   )١()أح ر الص ل، واآلخ ببين، وزن الفع الس
ـ  .  أ/١٤/فعلى ما ُذآر.األصلية ُوسٍ  (ال ترد الجموع الشاذة آ ٍب، وَأْق ر    ،) َأُني م يعتب ه ل فإّن

واس  (، إخراجهما على ما هو القياس فيهما اب وأق ة، إذ      ) آأني ذه الجمعي فال شذوذ في ه
ا بالشذوذ؟ ومن     ال م فيهم قاعدة لالسم المخرج، ليلزم من مخالفتها الشذوذ، فمن أين يحك

دول  اذ والمع ين الش رق ب ّين الف ذا تب ديرًا[.ه ّدر   ]أو تق ن أصل مق ًا  ع ًا آائن أي خروج
ر  [،مفروض يكون الداعي إلى تقديره وفرضه منع الصرف ال غير ر ، آُعَم ا  ،  ]وزف مم

ه إّل ه علي تدل ب اس يس ينال قي ا العلت ون إّل م ال يمنع ًا، وه ا ، ا وجوده ممنوع يس فيهم ول
ه عن    ، فحكم فيه بتقدير الَعْدل، ظاهر إّلا العلمية دول ب رٍ  (فُقدِّر أّنه مع امٍر وزاف  ]و[). ع

ه  ام[مثل اب قط ى  ]ب و عل ا ه لَّ م ا آ ة، وأراد ببابه ه عن قاطم دول ب اِل(المع ًا ) َفَع علم
ر ذات ال ة من غي ان المؤنث ي[، راءلألعي ة  ]ف يم[لغ ذا  ]تم ي ه دل ف روا الع إّنهم اعتب ف

ة    الم المؤنث ي األع راء ف ى ذوات ال ه عل ًال ل اب حم ل ، الب اِر(مث اِر وَطم ا ) حَض فإنَّهم
ببان ال  ،وليس فيهما إال سببان، العلمية والتأنيث  ،مبنيان  ان (والس اء   )٢()يوجب ا  ، البن فلم

ر    اء اعتب بب البن دل ؛ ليحصل س ا الع ر فيه ر     اعتب ا غي وه معرًب ا جعل ـ مم ا عداها فيم
ع        ببين لمن ق الس ه لتحق اج إلي دم االحتي ع ع ا، م ى نظائره ًال عل ا، حم منصرف ـ أيًض

ى نظائره، ال ليحصل       ، الصرف العلمية والتأنيث  ا هو للحمل عل فاعتبار العدل فيه إّنم
 .سبب منع الصرف 
اب قطام  (ذآر : ولهذا يقال  ه؛ ألّن ال    )ب يس في محل ا ل دل     ، هن ّدر الع ا ُق كالم فيم

ال  ، فيه؛ ليحصل سبب منع الصرف ا ق يم  : (وإّنم ه فال    )٣( ؛ ألّن الحجازيين )في تم يبنون
                                                 

 .إضافة يستقيم ا املعىن يدل عليها السياق قبلها وبعدها )  ١(
 .واألنسب ماذكرت ) توجب( يف النسخة ) ٢(
    . ٥٢٣/ ٢، وشرح املفصل لألندلسي  ٢/٨٩، واألصول  ٤١ـ  ٢/٤٠انظر الكتاب  )٣(



 

وا     ، .ب/١٤/يكون مما نحن فيه، والمراد من بني تميٍم أآثرهم  م يجعل نهم ل ين م فإّن األقل
ة راء مبني ر منصرفٍ ، ذوات ال ا غي ل جعلوه ا )١(ب دل فيه ار الع ى اعتب ة إل ال حاج ؛ ، ف

 .ليحصل سبب البناء، وحْمِل ما عداها عليها

@êqdm@ÂŠ‘ë@Ñ•ìÛa@Z@

هو آون االسم داًال على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها، سواء  ]الوصف[
فإّنه موضوع لذاٍت ما ُأخذت مع بعض    ) أحمر: (آانت هذه الداللة بحسب الوضع، مثل

ل أر  ، صفاتها التي هي الحمرة ع أو بحسب االستعمال مث ع   " في ، ب ، "مررت بنسوة أرب
دد        ة من مراتب الع ة معين ه بحسب الوضع      ، فإّنه موضوع لمرتب د  ، فال وصفية في وق

 .يعرُض له الوصف آما سيأتي
ع الصرف  ]شرطه[ ي من ون وصفًا في األصل[ف أي وصفًا موضوعًا  ]أن يك
 ، لذات

 .آأحمر وعطشان وُثالث وأفعل من، باعتبار معنى هو المقصود  
ع الصرف     ]تضرهفال [ ببية من ة [، أي ال تخرجه عن س ة االسمية   ] الغلب أي غلب

راده، بحيث     : أي ال يصير منصرفًا، ومعنى الغلبة، على الوصفية بعض أف اختصاصه ب
ا أّن       ة، آم ى قرين ه إل ة علي اج في الدالل ه     ) أسود (ال يحت ان في ا آ ان موضوعًا لكل م آ
 .حيث ال يحتاج في الفهم عنه إلى قرينةسواٌد، ثم آثر استعماله في الحية السوداء، ب

ذلك[ ة ] فل دم مضرة الغلب تراط أصالة الوصفية وع ن اش ذآور م  ]صرف[، الم
دم أصالة الوصفية  ي[،لع ٌع ف ولهم  ]أرب ع[ق ررت بنسوة أرب وة ]م ه صفة لنس ع أّن ، م

ع[ ة    ] وامتن رة الغلب دم مض ن الصرف ؛لع ود[،م م أس مين   ،  ] وأرق ارا اس ث ص حي
م [، اء أو الحية التي فيها سواد وبياض  السود ]للحية[ مًا    ، ]وأده د [حيث صار اس  ]للقي

م    )٢(من الحديد لما فيه من معنى الدُّهَمة؛ ألّنها وإن خرجت عن الوصفية بغلبة االسمية ل
م يهجر       .  أ/١٥./لم يضرها ذلك وال أوجب صرَفها؛ َألّنها في أصل وضعها أوصاف ل

 .للصفة األصلية ووزن الفعل فيمتنع، استعمالها في معانيها األصلية
 : في قول الشاعر ]وضُعَف منع أفعى للحية[

ـ     ا أط مًا آم ث س رق ينف  ومط
 

م   ث الس ى ينف لرق أفع  )٣(ص

 
 .التي هي الخبث )١(فإّنه منعه الشاعر لتوهم اشتقاقه من الفعوة

                                                 
 .١/٤٦، وشرح الرضي ٣٧٦ – ٣/٣٧٣واملقتضب ،  ٣/٢٧٧انظر سيبويه  )   ١(

 

 ) .دهم (انظر القاموس واللسان ، الدمهة السواد  ) ٢(
. للشيخ حممود حممد شـاكر  "منط صعب ومنط خميف"واختلف يف نسبته، انظر حتقيق ذلك يف  .اخلفيفالبيت من )   ٣(

 .٦٢ – ٤٦ص. شاكر
 . ٥٤، ومصباح الراغب ص١/١٣٥، والنجم الثاقب )صل(، واللسان ١/٣٤٢للتربيزي شرح احلماسة : وانظر



 

 : في قوله،  ]أجدل للصقر[آذلك منع ] و[
تهم ين لقي ين ح أّن العقيلي  آ

 
ا ال   اً   فراخ القط ْيَن أجدل بازي  )٢(َق

 
 .بمعنى القوة، على توهم اشتقاقه من الجدل 

 : آما في قوله،  أي لطائٍر ذي خيالن  ]أخيل للطائر[، آذا منع حسان ]و[
 ذريني وعلمي باألمور وشيمتي 

 
أخيال     ك ب ا علي  )٣(فما طائري يوًم

 
 .في منعه لتوهم اشتقاقه من الخيالن، والقياس أّن قول حسان هذا حجة عليهم

ًال        ) أرمل(وأّما  ين أسود، أّن أرم ه وب رق بين ر األخفش، والف فمنصرف عند غي
اء فيكون    ، بخالف أسود،اسم وصف به، آأربع   ٌل للت أو أّنه وصف في األصل لكنه قاب

 .)٤(آيعمل
ه    ]بالتاِء[اللفظيُّ الحاصل  ]التأنيُث[ ه ال شرط ل اء التأنيث   ، )٥(ال باأللف، فإّن وت
أخت وبنت، ليس : فنحو، في آخر االسم مفتوحًا ما قبلها تنقلب في الوقف هاًء  تاء زائدة

 .التاء فيه تاء التأنيث، بل التاء بدل من الالم
ة [ منع الصرف  )٦(في سببية ]شرطه[ ة االسم المؤنث ليصير     ،] العلمي أي علمي

ه       )طلحة (التأنيث الزمًا آـ زع والمعنى بحال ره تثبت وتن اء في غي إّن   ،؛ ألّن الت ًا  (ف قائم
 .آذلك) قائمًة(تدل على ذات قام بها القيام، آما أن )

                                                                                                                                               
كأنه صار عنـدهم  ) أفعى(وعلى هذا مثال جاء : صفة يف بعض اللغات وامساً يف أكثر الكالم »أفعل «قال سيبويه )   ١(

  .٢٠١ – ٣/٢٠٠الكتاب . صفة وإن مل يكن له فعل وال مصدر
 .٣/٣٣٩املقتضب . »أفعل مأخوذ من النكارة  أفعى إمنا هو«: وقال املربد
. »شـدته  : ة السم، أيعوفُ: ها للحية اخلبيثة الشديدة من قوهلمتوهم أا موضوعة للصفة ملا رأوا أن«: وقال الرضي

أفوع مث : إنه مشتق من فوعة السم وهي حرارته، وأصله: وأفعى معىن خبيث منكر، وقيل«: وقال السيوطي.١/٤٨
 .وفوعة السم حدته وحرارته) فوع(ويف اللسان مادة  .١/٣١اهلمع .  »ار أفعىقلب فص

، )٣٩٣(، وشرح شـواهد اإليضـاح   )٨٠٠(ومجهرة اللغة ، ١٨٢انظر ديوانه . البيت من الطويل، وهو للقطامي)   ٢(
 ). جدل(واللسان ، )٥٤(، ومصباح الراغب ١/١٣٦والنجم الثاقب 

، ٣٩٢. ، وشرح شـواهد اإليضـاح  ٤٠١انظر الديوان . ابت رضي اهللا عنهان بن ثالبيت من الطويل، وهو حلس)   ٣(
 ).٥٥(، ومصـباح الراغـب   ١/١٣٦والنجم الثاقب ). خيل(، واللسان، وتاج العروس ٢/٥١٤وشرح األمشوين 

 ). خيل(القاموس .بالسواد والبياض مسي الختالف لونه اقرطائر مشئوم أو هو الصرد أو الشق :واألخيل
  ).عمل (القاموس ، واجلمل يعملٌ ، اليعملة الناقة النجيبة املعتملة املطبوعة ) ٤(
 .١/٤٨انظر شرح الرضي )   ٥(
 .واألنسب ما أثبته ) سبب(يف النسخة )  ٦(



 

@êqdm@ÂŠ‘ë@sîãdnÛaZ@

ث ] و[ ذلك[التأني وي آ ة ]المعن تراط العلمي ي اش ي ف ث اللفظ ل ، أي آالتأني ب
امرأة جريٍح     ) جريح : (فيخرج نحو  ، اشتراطها في المعنوي أولى مع أّن  ،في مررت ب

و   ث المعن ه الوصف والتأني دم في ول   . ب /١٥/ي؛ لع ك تق يغة ؛ألّن ث للص زوم التأني : ل
 .مررت برجل جريح أيضًا

، أي شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوي في منع الصرف  ]َوَشْرط تحتم تأثيره[
ة حروف    ]الزيادة على الثالثة[،أحُد األمور الثالثة  ى ثالث ، أي زيادة حروف الكلمة عل

ال لو سكن  ) سقر(مثل ،من حروفها الثالثة   ]طاألوس[ الحرف  ]أو تحرُّك[، مثل زينب
ل  ع الصرف للثِّق نتهم، ومن ى ألس ي ساآن الحشو خفيف عل فقابلت ،الوسط؛ ألّن الثالث

ة [. هند: الخفة أحد السببين فصرف، مثل ل   ]أو العجم اه :(مث ور (و )١( )م ه وإن  )٢()ُج فإنَّ
فلسان العجم يثقل على  ،وإن ضعف بسكون الوسط فالعجمة مقوية؛ ألّنه إنّما امتنع للثقل

د[العرب   اآلهما   ]فهن ا ش ٌد وم أثير   ]يجوز صرفه[ودع تم ت اء شرط تح ى انتف ًرا إل نظ
وي  ه      ،  التأنيث المعن ة، ويجوز منع ببين     ، أعني أحد األمور الثالث ى وجود الس نظرًا إل

 : فيه، وقد جمع الشاعر الصرف والمنع في قوله
ا    ل مئزره ع بفض م تتلف  ل

 
ذَّ   ُد في العلب    دعٌد، ولم تغ  )٣(دع

ب   )٣(العل

 .فصرف دعد في األول ومنعها في الثاني
قر[ ب وس ًا] وزين ار )٤(علم اق الن ن طب ة م وُر[و، لطبق اُه وج دين  ]َم ين لبل علم

وي     ]ممتنع[ ة والتأنيث المعن أثيره    ، من الصرف للعلمي ادة   ، مع شرط تحتم ت وهو الزي
ب ي زين ة ف ى الثالث قر، عل ي س ا ،وتحرك الوسط ف اُه(وأّم وُر(و) َم ة ) ُج ذلك للعلمي فك

أثيره    ة  ،والتأنيث المعنوي، مع شرط تحتم ت ه   [. وهو العجم مي ب إن ُس المعنوي   ]ف أي ب
اء   ؛]،الزيادة على الثالثة[في المنع  ]فشرطه، ُمذآر[ م   ، لكون الرابع بمنزلة الت ذا ل وله

ي  اعي دون الثالث ي تصغير الرب ر ف ـ[، يظه َدٌم (َف ا )]َق ماعي باعتب وي س ث معن ر مؤن

                                                 
ومهذان وقم ، وكذلك ماه راوان ، ومـاه دينـار ، ومـاه     باهلاء اخلالصة قصبة البلد ، وقد يقال لنها وند: املاه )  ١(

  .١٢٢٤/  ٣ومراصد االطالع ،  ٤٩ـ ٥/٤٨انظر معجم البلدان  .رياران ، وماه الكوفة شه
 

هي مدينة بفارس بينها وبني شرياز عشرون فرسخاً ، إليها ينسب الورد اجلوري ، وجور أيضاً حملة بنيسابور انظـر   )   ٢(
 . ٣٥٦/  ١ومراصد االطالع ، ٣/١٨١انظر  معجم البلدان 

 . ، وهو جلرير بن عطيةالبيت من املنسرح)   ٣(
، ١/١٧٠، شرح ابن يعيش ٢/١٧، املنصف ٣١٦ – ٣/٦١، اخلصائص ٣/٢٤١، والكتاب )٧٢(ديوانه : انظر

 ). لفع –دعد (، واللسان ٤٢٧، وشرح شذور الذهب )٥٠(، ما ينصرف وماال ينصرف ٣٩٥أمايل ابن احلاجب 
 )سقر ( انظر القاموس واللسان  ،أي سقر)   ٤(



 

ه رجل      مِّي ب وي     ]،منصرف [معناه الجنسي إذا ُس ه التأنيث المعن َزْد     ،وفي م ي ا ل ه لّم لكّن
ذا              اء ، وله ام الت ائم مق ع ق ا ذآر من أنَّ الحرف الراب ة األحرف انصرف لم على الثالث

ي تصغيره اء ف ر الت وُل. أ/١٦/َتْظه ٌة( فتق ُة) ُقَديم ا العلمي ه إّل ق في م يب ع ، فل وهي ال تمن
ربو[.الصرف مِّي    ]عْق ي إذا ُس اه الجنس ار معن ماعي باعتب وي س ث معن ه(مؤن  )١() ب

ع       ]ممتنع[رجل  الحرف الراب ذآر ف ًا للم ِه علم من الصرف؛ ألّنه وإن زال التأنيث بجعِل
ع،  ، ُعَقْيرُب:، فتقول )َقدٍم(قائم مقام تاء التأنيث؛ ألّنه ال يظهر في تصغيره آما في  فيمتن

 .لمية والتأنيث المعنويولو ُسمِّي به مذآٌر للع
ة سبب ظاهر بشروطه ـ         اعلم أنَّ أسماء القبائل والبلدان ـ ما آان فيها مع العلمي
ه              ن، فينظر هل سلك في م يك َب وخراسان، وإْن ل َة وتغل ع صرفه آباهل فال آالم في من

لكوه       ا س ة ِلم ال مخالف ة ؟ ف رفه طريق ه أو ص ي منع رب ف دا   ، الع ا ومع رفهم ثقيًف آص
ا دوس ونحوهم ر وس نعهم هج اهر ، ، وم بٌب ظ ه س ن في م يك د ، وإْن ل ه أح مع في وال س

ان  ه الوجه وجهين، ففي ى  ،ال ة، فعل ى القبيل رًا إل ع نظ ان، والمن ى المك رًا إل الصرف نظ

الى ه تع ول   )٢(﴾…≅√>∧πŒΩΤŠΠςϒς® ΣΩΕ ⎡Σ∧ςΤ’ Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤ΤΣ﴿: الصرف قول ِع، ق ى ا لمن التنوين، وعل ب

 : الشاعر
وا وُهُم قريُش األ  ْآرُمون إذا انتم

 
ال     ي الُع ًا ف ابوا فروع ط

ا  )٣(وعروًق
 

@bèŠ‘ë@òÏŠÈ½aZ@

ة ، المؤثرة في منع الصرف ]المعرفُة[  ال ذات ،التعريف  : والمراد بقوله المعرف
ع الصرف،       ]شرطها[، المعرفة؛ ألنَّه المؤثر دونها ا في من أن تكون  [أي شرط تأثيره

،  )٤( غير متناول غيره بوضع واحد، لى شيء بعينه آون االسم مطلقًا ع: وهو، ]علمية
وال المضمرات ، ال غيرها من التعريف بالالم واإلضافة؛ لتصييرها الممتنع منصرفًا ، 

سواء آانت للشخص    ، وأسماء اإلشارة والموصوالت؛ لكونها مبنية، فما بقي إّلا العلمية
 .آما في أحمَد، أو للجنس آما في أسامَة

@bèŠ‘ë@òàvÈÛaZ@

                                                 
 . كما يف نظريا قبلها من النسخة والسياق يقتضيهاالقوسني ساقط  ما بني)   ١(
على قراءة من قرأ بالتنوين ومها ابن وثاب واألعمش، انظر شواذ القراءات للكرماين ص  )١٤١(آية الشعراء   سورة) ٢(

 .  ٢٢٢/  ٢، وإعراب القراءات الشواذ للعكربي  ٣٥٦ص 
  )قريش ( وقد منع صرف  .البيت من الكامل ومل يعرف قائله)   ٣(

 . ١/٢٠٢، اخلزانة ١/٥٢شرح الرضي : انظر
 . ٢/١٥٣ م ، انظر شرح الفوائد الضيائيةتعريف العلم كما ذكره ابن احلاجب يف متنه يف باب العل هذا)   ٤(



 

ة       ]الُعجمة[ ر أوضاع العربي ة من غي ع الصرف     ]شرطها [، هي أن تكون الكلم في من
 :أمران

دهما   ي[ أح ة ف ون علمي ة] أن تك ة[ اللغ م  ]العجمي ى عل دهم عل وعة عن أي موض
ذا الشرط  ، آإبراهيم  ، وظاهر عبارة المصنف أّنه ال يمنع من الصرف إال ما آان فيه ه

ل من العج  ، وليس آذلك ه العرب      بل وما نق ل أن يتصرف في ة قب الون ، م ع   )١(آق ، امتن
د  ، فإّنه آان عندهم اسم جنس للصدق  و ق ه العرب ضُعفِت     . ب /١٦/ وأّما ل تصّرفت في

ديباج ونحوه   ، أّما ما لم تكن علمية هناك ، العَجميَُّة ًا     ، وال في حكمها آ م يكن علم ا ل مم
ام   الم واإلضافة     في اللغة العجمية، فيجري َمجرى العربية في األحك إن  ، من دخول ال ف

ْرِجسٍ  ، جعل علمًا آان آما لو آان عربًيا ة، آَن ،  )٢(أي إن آان فيه سبب آخر غير العجم
دٍ   )٤(منع الصرف لوزن الفعل مع العلمية والعجمة، وإن لم يكن آلجاٍم )٣(، وبقََّم    )٥(وفرن

ى   ]أو تحرك األوسط[، صرف  )٥(وفرنٍد ة   ؛إذ لو لم يتحرك األوسط وآان االسم عل ثالث
ُة السكوِن     ، ثالثة وجب آونه ساآنًا ال محالة  اوُم خفَّ وآان االسم على أخّف األوزان فتَق

فإّنه ُمِنَع مع سكون وسِطِه؛ ألّن ) َماُه وُجوُر(وأما ، فيبقى  على سبٍب واحٍد، أحِد السببين
 .فامتنع منه الصرُف، والعجمُة مقوَِّيٌة، فيه التأنيَث 

ة[ ى الثالث ادة عل ع  ؛ل ]أو زي ل الموجب للمن وٌح منصرٌف[حصول الثق ي  ]فن ف
ة الفصحى ل، اللغ ا ورد التنزي تر[، وبه ع  )٦(وش راهيم ممتن ي  ]وإب ؛لتحرك الوسط ف

؛ )هند(وال يجوز في نوح الوجهان آما جاز في ، والزيادة على الثالثة في الثاني، األول
ز   ) ٧(للزمخشري  وضعف العجمة خالفًا، لقوة التأنيث بتقدير التاء لفظًا أو معنى ه يجي فإّن
 .يجيز منعه مع ترجيحه للصرف فيه

ا الشاعر     د جمعه اعلم أّن جميع أسماء األنبياء عليهم السالم ممتنعة إّلا سبعة، وق
 : في قوله

                                                 
، قال الـذهيب  هو عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى أبو موسى موال بين زهرة امللقب بقالون قارئ املدينة وحنويها )  ١(

 .١٥٦ـ  ١/١٥٥هـ وله نيف ومثانون سنة ، انظر معرفة القراء الكبار للذهيب  ٢٢٠الذهيب تويف سنة 
 ) .رجس(القاموس واللسان  ، من الرياحني معرب : النرجس )  ٢(
 ). بقم(اللسان . شجر يصبغ به، دخيل معرب: البقَّم)   ٣(
 . ) جلم ( اللسان اللجام ككتاب للدآبة فارسي معرب ، القاموس و )٤(
    .الفرند بكسر الفاء والراء السيف وجوهره ووشيه كاإلفرند واحلوجم ، وثوب معروف معرب القاموس فرند  )٥(
    .٧٨٣/ ٢انظر مراصد االطالع ) أران( هو حصن بـ   )٦(

 

ولـد يف  . فسري واللغـة واألدب حممود بن عمر بن حممد بن أمحد الزخمشري جار اهللا أبو القاسم من أئمة الدين والت)   ٧(
تويف سنة . وسافر إىل مكة فجاور ا زمناً، فلقب جبار اهللا، وكان معتزيل املذهب. هـ٤٦٧سنة ) من قرى خوارزم(زخمشر 
 . ٢٨وانظر رأيه يف املفصل ص  .٧/١٧٨انظر األعالم . مؤلفاته الكشاف، وأساس البالغة، واملفصل هـ، أشهر٥٣٨

 



 

بعة   ين س ماء النبي  أال إن أس
الح     ود وص م ه وح ث يث ون  فش

 

ن      راب م ي إع رف ف ا الص له
د  يتنش

د  ي محم وط والنب عيب ول  )١(ش
 

 .وباقيها لسكون الوسط، محمد لعربيتهافصالح وشعيب و
@éŠ‘ë@Éà¦aZ@

ببين     ، المانع من الصرف  ]الجمع[ ام س ائم مق ه    ]شرطه [وهو سبب ق ي قيام ف
ًا        ]،صيغة منتهى الجموع[أن يكون على :مقام السببين  ه ألف ان ثالث حروف ا آ وهو م

اآنة الوسط   متناعه عن   وآون ا ، بعده حرفان، أو حرف مشّدد من حرفين، أو ثالثة س
اٍن     ع ث ة جم رى بمنزل رة أخ ير م ه ،التكس راد بلزوم و الم ن  ، وه ه ع ى امتناع ومعن

ع نحو   .  أ/١٧/أّنه يجمع جمع التكسير: التكسير مرة أخرى  د جم ى   : جمعًا بع آلب عل
ب ى أآال ب، وأآلب عل يره، أآل انتهى تكس ير، ف ع تكس ده جم ع بع ال يجم ع ، ف وال يمتن

إّنكّن لصواحبات «: �آما قال ،حب على صواحبات فيجمع صوا، جمعه جمع السالمة 
اء تقرب اللفظ من وزن االسم،          ]بغير هاء[ )٢(»يوسف ث؛ ألّن الت اء التأني منقلبٍة عن ت

 .آطواعيٍة وآراهيٍة فيكسر من قوة جمعيته، فال تقوم مقام سببين
 )٤(في األول  ]آمساجد [،هو ما ال نظير له في اآلحاد العربية :  )٣(وقال الجزولي

ا نحو  [ )٦(في الثالث  ]،ومصابيح[،)٥(ودواّب وشواّب في الثاني )٤(األول ة : وأمَّ  )٧(فرازن
ة اد    ؛]فمنصرف )٧(فرازن ي اآلح ه ف ذآور، وألّن ل الجمع الم ًا ب يس محيط وزن ل ألّن ال
وة الجمع     )٨( )من (آراهية، وطواعية، بمعنى الكراهة والطاعة، فيكسر : نحو، نظائر ق

 .الجمع آما سبق
ديره    جواب  ] وحضاجر علمًا للضبع [ ع حضاجر    : عن استشعار سؤال تق م ُمن ل

 علم جنس لألسد ؟) آأسامه(وهو علم جنس للضبع يطلق على الواحد والكثير، 

                                                 
 .١/٦١، ومصباح الراغب ١/١٤٦انظر النجم الثاقب . طويل، ومل أقف على قائلهماالبيتان من ال)   ١(
، واملسـند  ٢/٧٧وسـنن النسـائي    ،٩/٢٧٥وسنن الترمذي ، ٤/١٨٢هذا جزء من حديث يف صحيح البخاري ) ٢(

٤/٤١٢ . 
 . ٢١٠ـ  ٢٠٩انظر املقدمة اجلزولية ص )   ٣(
 . أي الذي بعد ألفه حرفان متحركان)   ٤(
 . أي الذي بعد ألفه حرف مشدد من حرفني )  ٥(
 .  أي الذي بعد ألفه ثالثة أحرف أوسطها ساكن)   ٦(
 .  ) فرزن ( فرزان الشطرج معرب فرزين مجعه فرازين انظر القاموس )   ٧(
   .واألنسب ماذكرت ) يف (يف النسخة )   ٨(



 

واب  ه  : والج بع  (أّن ًا للض ع    [ )١( )علم ن الجم ول ع ه منق رف؛ ألّن ر منص  ]غي
 : قال الشاعر )٢( ،وهو عظيم البطن مبالغة لعظم بطنها: لحضجر

أت    وأمين توآ أمِّ الت جٌر آ  حض
 

ِر  ا مستهّلَة عاش ى مرفقيه  )٣(عل
ِر  )٣(عاش

م يشترط         و سميت رجًال بمساجد، ول ا ل فالمعتبر في منعه الجمعية األصلية، آم
رة        ة معتب وهم أّن الجمعي ئال يت ذلك؛ ل فيه ما اشترط في الوصف، من آونه في األصل آ

ذآورة   ة الم د  ، في األصل، وعارضٌة آالوصف؛ ألّن الُعروض ال ُيتصور في الجمعي وق
وهو  ، ضُبع وضبعان، لألنثى والذآر )٤(إّن فيه العلمية والتأنيث؛ ألّن حضاجر علٌم: قيل

أثيرٌ     ا ت ان له و آ التنكير ل ه ينصرف ب ؤثرة؛ ألّن ر م ه غي و ضعيف؛ ألّن علميت ، )٥(وه
رف،    ذآور ال ينص ع الم ّلم   .     ب /١٧/والجم ر مس ث غي ع أّن التأني م   ، م و عل ل ه ب

 .الجنس آما سبق 
ديره    )٦(]وسراويل[ ّدر تق ه اسم       : جواب عن سؤال مق ك في سراويل فإّن ا قول فم

إذا لم ُيصرْف  [أّنه قد اختلف فيه : جنس يطلق على الواحد واالثنين والثالثة ؟ فالجواب 
 : قال الشاعر ،]وهو األآثر

حُ      )٧(فتى فارسيٌّ في سراويل َراِم
ُح  )٧(َراِم

 

                                                 
   .وحيتمل أن تكون حاالً. على احلكاية) علماً(نصب )   ١(
 ) .حضجر ( انظر القاموس واللسان  )  ٢(
 .السريايف لسماعة بن أشول النعاميابن ونسبه  ،١/٧١، ومل ينسب لقائل يف الكتاب البيت من الطويل )  ٣(

، ومجهـرة اللغـة،   ٢/٢١٧، وشرح اجلمل البن عصـفور  ١/٥٠٤، واللباب ١/٥٩٢انظر شرح أبيات سيبويه 
  ). حضجر(واملخصص واللسان 

  .بالنصب والصواب ماأثبته ) علما (  يف النسخة )٤(
العلمية منافيـة   العلمية ال تأثري هلا يف هذه املسألة، ولو قُدر أن هلا تأثرياً لذهب ذلك التأثري مع التنكري؛ ألنّ أي أنّ)   ٥(

 . ١/٢٣٣ الفوائد الضيائيةانظر . للتنكري
 ٥٥ويف املعـرب للجـواليقي ص  ) سرل(اللسان . »تسراويال«واجلمع . يذكر ويؤنث. فارسي معرب: السراويل)   ٦(

 .  »سراويل أصلها شروال«
 :عجز بيت من الطويل وصدره)   ٧(

 هــاد كأنــا ذب الريـــأتى دوهن



 

ٌي[ ل أعجم د قي ي الح ، ]فق ع، ال ف يس بجم رد، ل ي مف م أعجم ي أي اس ال وال ف
ـ   ، األصل ه   [لكنه أشبه ما ال ينصرف ف ى موازن ة  ] حمل عل مصابيح  : نحو ، في العربي
ة،  )٢(أبو علي سيبويه وتبعه )١(وهذا رأي، وقناديل ؛ ألّنه وإن لم يكن من قبيل الجمع حقيق

ًا،   ه حكم ن قبيل و م ل[فه م  ]وقي و اس رواله [ه ع س ي جم رد ]،عرب و رأي المب ، )٣(وه
 : قال الشاعر، قطعة من الخرق ال:  )٤(والسروالة

روالة     ْؤم س ن الّل ه م علي
 

تعطف    ِرقُّ لمس يس َي  )٥(فل
 

اس  ، ُأطلق اسم الجنس على المفرد آما في حضاجر ، وذلك بعيد في أسماء األجن
تقراء         )٦(إْذ لم يثبت إّلا في األعالم ًا؛ بشهادة االس ع إذا آانت جمع م ُتمن ذه الصيغة ل ، وه

دة    ] تقديرًا[ ّوَغ حمله على الجمعلكّن وروده ممتنعًا س ئال تنخرم القاعدة الممه إذا  [، ؛ل ف
دان       ]ُصِرَف فال إشكال ال بفق ى من ق اقٌض عل ؛لفقدان سبب المنع وهو الجمعية، ولكنه ن
 .  العربية )٧(النظير في اآلحاد

ل قاض  [من آل جمع منقوص على فواعل  ]جوار: ونحو[ إنَّ   ]،رفًعا وجًرا مث ف
ع     ، عها آما في حضاجر وسراويلاإلشكال في من ى أّن المن ًرا إل ه نظ فمن النحاة من منع

نهم من       مقدم على اإلعالل فالمحذوف مقّدر فيمتنع؛ ألنَّ فيه صيغة منتهى الجموع، وم
له         ان أص رف، وآ ع الص ى من ّدمًا  عل الل مق ل اإلع رفه فجع وارٌي(ص م، ) ج بالض

                                                                                                                                               
ن سنة، يبلغ مائة وعشر. شاعر خمضرم أدرك ا جلاهلية و اإلسالم.. وهو لتميم بن أيب بن مقبل بن عوف بن حنيف 

 . الشاعروكان يهاجي النجاشي 
: والـذب ). رود –ذبب (، واللسان ٢/١٦٤، وأمايل القايل ١/٦٤، وشرح ابن يعيش ٤١ديوانه : انظر البيت يف

 . هو الثور الوحشي
 .١/٥٧، وشرح الرضي ١/٦٤، وشرح ا بن يعيش ٣/٦٢٣، واملقتضب ٣/٢٢٩انظر الكتاب )   ١(
النحو، أخذ عن ابن السراج والزجاج، وأخذ عنه ابـن جـين   هو احلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفارسي، من أئمة )   ٢(

نزهة األلبـاء  . (هـ٣٧٧تويف . من تصانيفه اإليضاح يف النحو، واحلجة يف علل القراءات السبع. والربعي وغريمها
 .٢/١٠٠٤واملقتصد ، ٢٣٤وانظر رأيه يف اإليضاح ص). ٣١٥

 .٣٤٦ – ٣/٣٤٥انظر املقتضب )   ٣(
 ) .سرل (انظر القاموس )   ٤(
 . وقائله جمهول. البيت من املتقارب )  ٥(

، وشـرح ابـن يعـيش    )سرل(، والصحاح ٢١٨ص ٢١٨، واحللل يف إصالح اخللل ص٣/٣٤٦انظر املقتضب 
  . ١/٢٣٣واخلزانة . ٢/٢١٢، والتصريح ٣/٣٨٧، واملساعد ١٠٠، وشرح شواهد الشافية ١/٦٤

 .١/٥٧شرح الرضي .  مدينة معينةيفكمدائن )   ٦(
 . ٤٦إشارة إىل رأي اجلزويل كما تقدم ص)   ٧(



 

ين؛ ّألنَّ أصل األسماء الصرف، ف     اء      والتنوين للتمك اء اللتق ل، والي ُأسقطت الضمة للثق
ه     /١٨/الساآنين ى بالسقوط من أخي ا أول ا  ، أ ، وقد حصل لكل واحد منهما جهة هو به أمَّ

ان        ًا آ ِذَفا مع إْن ُح اء فللسكون، ف التنوين فلكون االسم على مثال الجمع الممتنع، وأمَّا الي
ان خالف األصل      ا آ ًا ال    وإْن حذف أحدهما دون   ، إجحافًا، وإن بقي ان ترجيح اآلخر آ

ى بالسقوط    اء      ،لمعنى، فحذفوا الياء وآان التنوين أول وين عوضًا عن الي وا التن م جعل ، ث
، فالياء في حكم الساقط؛ لفقدان صورتها ، وآان آل واحد منهما في حكم الثابت والساقط

والتنوين في حكم الساقط؛ ألّنه عوض عن الياء وفي ،وفي حكم الثابت لوجدان عوضها 
 .حكم الثابت لظهور صورته

ة مع صيغة منتهى          )١( )اإلعالل(وقيل بل  ه الجمعي ى الصرف؛ ألن في دم عل مق
ه  ، الجموع؛ ألّن المحذوف بمنزلة المقدَّر، ولهذا لم ُيجر اإلعراب على الراء والتنوين في

ذا      ا ه ة أو حرآته اء المحذوف  تنوين العوض فإنَّه لمَّا سقط تنوين الصرف ُعوَِّض عن الي
وين اوت   ، التن ال تف رِّ ب ة الج ي حال اس ف ذا القي ى ه ّر   ،وعل ة الج ه حال ن أعرب نهم م وم

 : وعليه قوله، آالنصب فقال جوارَي بالفتح؛ ألّنه ممتنع فجّره بالفتحة 
ه    ولًى هجوُت داهللا م ان عب و آ فل

 
ا    ولى موالي داهللا م ن عب  )٢(ولك
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ًا؛    ، ين أو أ آثر آلمة واحدةهو صيرورة آلمت] الترآيب[ ين حرف ليس أحد الكلمت
نَّْجم دخل ال ئال ي ِعق )٣(ل ن حرف   )٤(والصَّ نجم مرآب م إّن ال ا، ف ف ،ونحوهم و األل وه

وإّنما حكم بترآيبها َمَعُه للزومها له، وهذا الترآيب غير داخل  ، وهو نجم، والالم، واسم
ِعقُ  ،في الحدِّ  ه الصَّ ة  [، ومثل ع الصرف،        ؛لي ]شرطه العلمي ه في من دَّ ب ًا فيعت كون الزم

 .فلوال هي لكان الترآيب عرضة لالنفكاك والزوال
افة[ ون بإض ه ؛]وأن ال يك ي حكم رف أو ف ا بالص المنع، إمَّ ا ب وال [، إلخالله
ام      : ؛لوجوب إبقائه على حالٍة هي من المبنيات نحو  ]إسناد رق نحره، وق أبط شرًا، وب ت

                                                 
  .وهو حتريف )اإلعالم (يف النسخة ) ١(
، واملقتضـب  ٣١٥، ٣/٣١٣انظر البيت يف الكتـاب  . هالبيت من الطويل، وهو للفرزدق، ومل أعثر عليه يف ديوان )  ٢(
ـ  ،١/١٤٠اح يف شرح املفصل ، واإليض١/٦٤، وشرح ابن يعيش ١١٤، وما ال ينصرف ١/١٤٣ ل البـن  وشرح اجلم

   . ١/٢٣٥، اخلزانة ٢/٥٦٥عصفور 
 ).  جنم(انظر اللسان ، وهو يف األصل صاحل لكل جنم، أراد به الثريا)   ٣(
أحـد فرسـان   ، لكنه غلب على خويلد بن نفيل الكـاليب ، الصعق يف األصل صفة تقع على كل من أصابه الصعق)   ٤(

ألن بين متيم ضربوه على رأسه فكان إذا مسع الصوت الشديد  صعق :وقيل ،مسي بذلك ألنه أصابته صاعقة، العرب
 .بتصرف) صعق(انظر اللسان .فذهب عقله



 

د ب الصوت  ، زي ذلك ترآي رف   : ونح )١(وآ ّمن للح دد المتض ب الع يبويه، وترآي  )٢(س
اً   ة        ، آخمسة عشر، فإّنها وإن صارت أعالم ل العلمي ه قب ا آانت علي ى م ة عل ، فهي باقي

ابقة      ة للحال الس ل ورعاي د النق ك  [، محافظة على البناء بع ل بعلب  )٤(وحضرموت  ،])٣(مث
الي قال    )٤(وحضرموت أآثر آأذربيجان   ،، ومعدي آرب  )٥(في الصحيح، وق  )٦(ويكون ب
ود    ،ونحو ذلك ، )٧(رامهرمزو )٦(آأذربيجان ه القي ا جمع في وهو  . ب /١٨/ )٨(هذا مثال م

  .وهو ترآيب المزج فهو ممتنع للترآيب والعلمية
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اً     ]األلف والنون[ ًا، وآون األول ألف دتا مع ، اُلمَشبَّهتان بألفي التأنيث ؛لكونهما زي

إن آانا في [،أو صفة آسكران، ون اسمًا آعثمانوال يخلو ما فيه األلف والنون إمَّا أن يك
اء      ؛]اسم فشرطه العلمية ادة الت ع زي ه تمن ا في ان    ، ألّن علمية ما هم ين تمنع ا أّن األلف آم

ك  ة ،ذل ال عثمان ال يق راءة ، ف ال حم ا ال يق ران أو[، آم ا  ]آِعْم اُء  [آان فٍة فانتف ي ص ف
ة ابهة؛ أل   ]فعالن ق المش ه لتحق ي مؤنث اء ف دخل الت ر  أي ال ت ث أحم ي مؤن ال ف ه ال يق ّن

ذا   ، حمراءة  ذا ه ى   [فك ل وجود فعل ة   ] وقي اء فعالن تلزامه انتف مَّ اختلف في      ،الس ْن ث وِم
اؤه        ، ؛ النتفاء ما ُاشُترط وجوده  )رحمان( ا اشترط انتف اء م ى فينصرف، وانتف وهو فعل

ع  انُ  ، فيمن ه حسَّ ع        ، ومثل أخوذ من الحسِّ امتن ه م ى أّن النظر إل ول   ، فب ه ق الشاعرة  وعلي
 : )٩(الخنساء

                                                 
 .١/٢٣٨انظر الفوائد الضيائية ) سيبويه ونفطويه ( كـ، أي اجلزء الثاين من االسم املركب اسم صوت )   ١(
 .١/٢٣٨انظر الفوائد الضيائية ، أي حرف العطف )   ٢(
 .٤٥٤ـ١/٤٥٣انظرمعجم البلدان.نة قدمية فيها أبنية عجيبة بينها وبني دمشق ثالثة أيام من جهة الساحل مدي)  ٣(
 . ٤٠٩/  ١ومراصد االطالع ، ٢٧٠ـ٢/٢٦٩انظر معجم البلدان.ناحية واسعة معروفة من اليمن )   ٤(
 .١٠٥٩/  ٣انظرمراصد االطالع . بلد بأرمينية العظمى )   ٥(
من بردعة مشرقاً إىل زجنان مغرباً ويتصل حده من جهة الشمال ببالد الديلمي واجلبل والطرم ومـن  هي صقع حده )   ٦(

 . ٤٧/  ١ومراصد االطالع ،١٢٩ـ ١/١٢٨انظر  معجم البلدان . ومن أشهر مدنه تربيز وأردبيل 
 . ٣/١٧ معجم البلدان. مدينة مشهورة بنواحي خوزستان من بالد فارس جتمع النخل واجلوز واألترنج)   ٧(
التركيب شرطه العلمية وأن ال يكون بإضافة وال بإسناد مثـل  «: بقولها أي القيود اليت قيد ابن احلاجب التركيب )   ٨(

 . »مثل بعلبك
أدركت اإلسالم . هي متاضر بنت عمرو بن احلارث  من بين سليم من قيس عيالن، من مضر، أشهر شواعر العرب)   ٩(

 ). ١/٢٨٢/ األعالم( ،هـ٢٤ها ويعجبه شعرها، توفيت سنة تنشديس �اإلسالم وأسلمت، كان الرسول 



 

خٍر     راق ص وم ف ُت ي د وّدع فق
 

ي    ذاتي وأنس اَن ل ي َحسَّ  )١(أب
 

 : وقول اآلخر
ه   ان وابن د حسَّ وافي بع ن للق فم

 
 )٢(ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت 

ت  )٢(ثاب

َرف     ن انص ن الحس أخوذ م ه م ى أّن النظر إل ات   ، وب ن األبي ل م ا قي ْرفها(و م  )٣()فَص
ى        ]دون سكران [، لضرورة الشعر ع؛ لوجود موجب الشرطين من الوجود لفعل ، فيمتن
وانتفاء ) فعالنة(وهو ، فمنصرف ؛لوجود ما اشترط انتفاؤه ]وندمان[، واالنتفاء لفعالنة

وده ترط وج ا اش ي ، م ى(وه اء ، )َفْعل ترط انتف ترط المش ا اش ة(وإّنم ًا ) فعالن تحقيق
ره وجود      اء، واشترط غي ى (للمضارعة في امتناع الت ًا أيضًا لكون صيغتي     تحق) َفْعل يق

 . سكران وسكرى، وأحمر وحمراء: نحو، المذآر والمؤنث مختلفتين
ه  ) فعالن(اعلم أّن آل  ى (صَفًة فمؤنث ا اثني عشر موضعاً    ، )َفْعل إّن  .  أ /١٩/إّل ف

 مؤنث 

                                                 
   .٨٥ص انظر ديوان اخلنساءالبيت من الوافر،  )  ١(
 . البيت من الطويل، وهو حلسان بن ثابت )  ٢(

  ).  ثين(، واللسان ١٢٠وان للربقوقي صانظر شرح الدي
ألنّ املراد توجيه حسان يف البيتني املتقدمني على مـذهب   )فمنعها(ال يستقيم ا املعىن ولعل املراد ) فصرفها (كلمة  )  ٣(

 .من يصرفه على اعتبار أنه مشتق من احلسن 
 



 

 : فقال )١(وقد نظمها بعضهم، بتاء التأنيث ) فعالنة(فيها ) فعالن(
ة   ى ِلفعالن ز َفْعل  أِج

ا  خناناودخنان  وس
ا  وجانا وعّالن  وض
دمانا  ا ون  وموتان

 

ا  تثنيت َحبالن  إذا اس
حيانا يفانا وض  وس
انا وانا ومّص  وقش
رانا  بُعهنَّ َنْص  وأت

 
 

يفان   : آثير الدخان، وسخنان : آبير البطن، ودخنان: حبالن : من السخونة، وس
حيان   ل، وض ل الطوي دواّب     : الرج ن ال وجان م حيان، وض وم ض ال ي احي يق أي ض

يان، وقشوان  : الصُّْلِب، وَعّالن الشديدة ان   : رجل آثير النس م، ومصَّ ل اللح رجل  : القلي
ان يم، وموت دمان : لئ ؤاد، ون عيف الف ل ض ادم: رج ى ن ران)٢(بمعن ى : ، ونص بمعن

ر ا ذآ ل م ث آ ي مؤن ال ف راني، فيق يفانة، : نص خنانة، وس ة، وس ة، ودخنان حبالن
وما .وموتانة، وندمانة، ونصرانة وضوجانة، وعّالنة، وقشوانة، ومّصانة،، وضْحَيانة

 .عدا هذه فمؤنثه على فعلى قلت ولعله يريد غير المختلف فيه
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ل[ ل     ]وزن الفع ن أوزان الفع ى وزن م م عل ون االس و َأْن يك ع   ، ه ي من ه ف ول
رطين  د ش ه ، الصرف أح ا المصنف بقول ل [ َبيََّنهم َتص بالفع ْرُطه َأْن َيْخ ي أن ] َش يعن

تص ا ل يخ وزن بالفع ل     ، ل ن الفع وًال م ا منق ي إّل م العرب ي االس د ف ه ال يوج ى أّن ، بمعن
وًال من ماضي التشمير        ]آَشّمر[ ا منق ًا لفرس    ، فإّنه لم يوجد في األسماء إّل ل علم ، فنق

 : وعليه قوله
رَده    أبوك ُحَباٌب سارُق الضيِف ب

 
مَّرا   ارس ش اج ف ا حج دَِّي ي  )٣(وج

 
 .ب/١٩: /إلى شمر، آما في قولهوإلى أبي الحّي المنسوب 

                                                 
، وقـد  )فعالنة(ومؤنثه ) فعالن(وهي منظومة البن مالك، مجع فيها ما جاء من الصفات على  ،األبيات من حبر اهلزج)   ١(

 : وقد زاد املرادي بيتاً على هذه األبيات، وهو قوله
 يهن مخصانا                  على لُغة وألياناوزد ف

 .١/١٦٠، والنجم الثاقب ٨٢، وشرح ابن مجاعة ١١٩٢ – ٣/١١٩١شرح املرادي على األلفية : انظر 
 .إذ مؤنثه ندمى،وأما ندمان من الندم فغري مصروف،  )ندم (انظر القاموس ، وصف من املنادمة ) ٢(

 

 .بثينةبيت من الطويل وهو جلميل ال)   ٣(
، وشرح ٤٢٦الذهب  شذور، وشرح ٣١٥، وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي ٥/٢٩٩، والعقد الفريد )٨(انظر ديوانه  

 ). مشّر(، واللسان، وتاج العروس ١/١١٣األمشوين 



 

 )١(وهل أنا الٍق حي قيس بن شمرا 
)١( 
 

 : )٤(فإّنهما فعالن نقال إلى االسم، وعليه قول آثير عزة،) )٣(وخّضم )٢(بذَّر(ومثله 
 : )٤(عزة

ا  ت مكانه ًا عرف قى اهللا أمواه  س
 

را     ّذر والغم ًا وب ًا وَمْلُكوم  )٥(ُجراب
 

 : ده قول اآلخرويؤي،   )٦(هذه آلها آبار بمكة آذا في الصحاح
ما    كّنا خضَّ ا َس ُه م وال اإلل  ل

 
اً   ائي ُقيَّم ا بالمش  )٧(وال ظللن

 
 .اسم الرسل يخرج به التراب )٨( )المشائي( 

ا  م(وأّم ّدم) بقَّ روف بالحْن ْبغ المع لَّم(، و)٩(للصِّ ماء  )١٠()َش دس، فأس ت المق لبي
 .عجمية نقلت إلى العربية فال ُيقدح في ذلك االختصاص

ِرب[ ول  ]وُض اء للمفع ى البن ًا لشخص ، عل ل علم ع إذا جع ة ووزن ، يمتن للعلمي
د صرفه      ،وأمَّا َضَرَب بالتخفيف على البناء للفاعل ، الفعل ل، وق ر مختص بالفع فهو غي

                                                 
وهو المرئ "      فهــل أنا مــاشٍ بـني شــرط وحــية "       :عجز  بيت من الطويل، وصدره)   ١(

 .  القيس
 .١/٧٤، واإليضاح يف شرح املفصل ٧٥ظر الديوان صان

 . ١/٣٦١معجم البلدان . اسم بئر مبكة لبين عبدالدار) لعفَ(بذَّر كبقّم على و زن )   ٢(
وخضم كبقّم اجلمع الكثري من الناس، وبلد وماء ورجل، أو اسم العنرب بن عمرو بن متيم، وقد غلبت على القبيلـة  )   ٣(

 ). خضم(موس القا. القبيلة لكثرة أكلهم
هو كثري بن عبدالرمحن بن أيب مجعة اخلزاعي، يكىن أبا صخر، شاعر متيم من أهل املدينة، صاحبته عـزة، وإليهـا   )   ٤(

 ). ١٦٩(انظر معجم الشعراء للمرزباين . باملدينة) هـ١٠٥(مات سنة . نسب
، ٢/١٥٠واملنصـف  ، يف احلاشية ٣/٢٠٨، والكتاب لسيبويه ٢/٨٠البيت من الطويل وهو لكثري عزة يف ديوانه )   ٥(

 ). بذَر(، واللسان ٢/٣٥٥وخزانة األدب ، ١/٦١، وشرح ابن يعيش ٢/١٥٠
 ) .بذّر ( ،  ٥٨٧/  ٢انظر الصحاح  )٦(

 

). خضم(ولسان العرب  ،٢١٩/ ٣ ، اخلصائص١/٣٠البيت من الرجز، وهو بال نسبة يف شرح املفصل البن يعيش )   ٧(
 . مي باسم منقول من فعلسبالد خضم، أي بالد متيم، فيعين ) خضما(والشاهد فيه قوله ). خضم(

 . ذيب اللغة لألزهري. هو تناسل املال وكثرته: واملشاء
  .مل اهتدي إىل معىن املشائي يف اللغة فيما رجعت إليه  )   ٨(
 ). حندم(القاموس . شجر محر العروق واحدته اٍء: ندم كجعفراحل)   ٩(
 ). شلم(القاموس . اسم بيت املقدس، ممنوع للعجمة، وهو بالعربانية أورشليم: لشلَّم كبقّم وككتف وجب)   ١٠(



 

ل، لكن      ]أو يكون [، )٢(النحاة ومنعه األقل )١(بعض ر مختص بالفع ادة    [غي ه زي في أول
ه    )نأيت(وزيادة الفعل وهي أحد حروف  ]آزيادته ، فيمتنع الصرف ؛لشبهه بالفعل إْذ في

ب، ونرجس   : زيادة، فيدخل نحو ه   : ويخرج نحو  ، أحمر، ويشكر، وتغل نهشل؛ ألّن نون
ه   ]غير قابل[فهمزُتُه أصليٌة، ، وهو مشتق منه مألوٍق )٣(وآذا َأْوَلُق، أصلية اء [مؤنث  ]للت

اء[ ل ؛ال  ]للت به الفع اء يخرج عن ش ه الت ه لقبول ه؛ ألّن اء علي دخول الت ختصاصها أي ل
م  [بالدخول على األسماء،  ْن ث اء    أي من أجل اشتراط     ]وِم ول الت ع أحمرُ  [عدم قب ] اْمَتن

  ،؛لعدم قبول مؤنثه التاء؛ إذ ال يقال في مؤنثه أحمرة بل حمراُء
ل [ رف يعم ن الصرف       ]وانص ع م ة للمن ادة الموجب ه الزي ان في ه وإن آ ل؛ ألّن ، وأرم

 .الفعل فينصرففبلحوق التاء في مؤنثه يبعد عن شبه 
والتأنيث بغير األلف والعجمة والترآيب .أ /٢٠/آالعدِل  ]وما فيه علمية مؤثرة[

ا التأنيث وصيغة           ه أِلف ا في ذلك عن م رز ب ل، واحت واأللف والنون في االسم ووزن الفع
ة      ، منتهى الجموع أثير علمي ر ت ع الصرف من غي إذا [، فإّن آل واحد منهما آاٍف في من

ر نحو          بأْن ُأ ]ُنكِّر ين، فينّك ر مع ذلك االسم غي ّموا ب ُد   : وَِّل بواحد من جماعة ُس ذا أحم ه
ُر ٌد آخ ذلك المقصود   ، وأحم م ل مه العل ذ اس اني فيؤخ ن المع ى م ٌد بمعن تهُر واح د يش وق

وُيَجرُّ على إضافته،  )٤(،»لكلِّ فرعوٍن موسى«: بالوصف على ضرب من التمثيل، نحو
 : إضافته، آما في قول الشاعر

دآم   عال زيُدنا  ا رأس زي وم النق  ي
 

فرتين    ي الش أبيض ماض ب
اني  )٥(يم

 
 : نحو، وإدخال الالم عليه

                                                 
، )مجيع (حمرفة عن ) بعض(ولعل ، بدليل قوله ومنعه األقل ، فيه نظر ألنّ مجيع النحاة على ذلك ) بعض النحاة(قوله )   ١(

انظـر  ، أي العلمية  "يف املعرفة فالنحويون يرون صرفه إالّ عيسى بن عمر فال يصرفه": قال األعلم الشنتمري ، )
 .٢/٤٤١النكت يف تفسري كتاب سيبويه 

 .٣/٢٠٦انظر الكتاب . عيسى بن عمر، فهو الذي منع صرفه: يقصد باألقل هنا)   ٢(
 ).ألق(انظر اللسان، والقاموس، وتاج العروس . ومسي به سيف خالد بن الوليد. اجلنون: األولق)   ٣(

 – ٤/٥٦٣انظـر الصـفوة الصـفية    . فاهلمزة فاًء.رجل مألوق:يف قوهلم، فاًء يف مفعول وأولق مهزته أصلية لثبوا
٥٦٤ . 

)٤ (  فقد ذكـر  ، ١/٥٦٧والصفوة الصفية ،  ١/٢٦٠وانظر شرح الرضي ، مل أقف عليه يف كتب األمثال اليت بني يدي
  .العمريي يف احلاشية كالما نفيسا  حمسن/د .شيخنا  أ

 . يل، وهو لرجل من طيءالبيت من الطو)   ٥(
، ٣/٢٣١وشرح التسـهيل   ٢/٢٢١، وشرح اجلمل البن عصفور ١/٤٤، شرح ابن يعيش ٢/١٠٣انظر الكامل 

 . الكثيب من الرمل: والنقا). زيد(، اللسان ١/١٦٥، شرح أبيات املغين ٢/٢٢٤اخلزانة 



 

 )١(رأيت الوليــد بن اليــزيد مبــارآًا
ِرَف[ التنكير] ُص ا ب ع  ،لزواله ى المن ه عل تدل ب ا يس ق م م يب ا [فل ن أّنه ّين م ا َتَب أي  ]لم

اء لفظًا، أو معنى، والعجمة، آالتأنيث بالت ]ال تجامع مؤثرة إّلا ما هي شرط فيه[العلمية 
ؤثر  دل ووزن الفعل     .والترآيب، واأللف والنون، فإّن العلمية فيها شرط م ا دخل الع ولم

ل   [: في الحدِّ وليسا منه أخرجهما بقوله دل ووزن الفع ا الع ؤثرة     ] إّل ا م ا تكون معهم فإّنه
ع     دليل من اث  «ِمْن غيِر شرٍط، ب ة عارضة  »ُثَل ا زالت  ، ؛ ألّن العلمي ر    فلّم التنكير اعتب ب

ل  دل ووزن الفع ا[،الع ِل  ] وهم دل ووزن الِفع اداِن[الع ة  ]متض ماء المعدوَل ؛ ألّن األس
ع         ر في من ا من أوزان الفعل المعتب باالستقراء على أوزان مخصوصة، ليس شيء منه

ون[الصرف،  ال يك ا  ]ف ة ،معه ع العلمي دهما[أي م ا أح ل ]إّل دل، أو وزن الفع ا الع . إمَّ
ؤثرة شرًطا     ]رفإذا ُنكِّ[ ا م التي  .     ب /٢٠/] بقي [أحد األربعة اُألول التي العلمية فيه

التنكير    ]بال سبب [العلمية فيها مؤثرة شرًطا  ا انتفت ب ة لم وهي شرط في    ، ؛ ألّن العلمي
اء شرطه،  اقي انتفى المشروط ؛النتف د[الب ى سبب واح ة  ]أو عل ه العلمي ذي في وهو ال

ر شرط   دل و ، مؤثرة من غي ر        ، وزن الفعل آالع ؤثرة من غي ة مع أحدهما م إّن العلمي ف
 .فإذا زالت بقي على سبب واحد وهو ال يمنع، فيصرف اتفاقًا،شرط 

ازة       )٢(»إْصِمتُ «ويرُد على هذا ما قيل في  ا لمف يم علًم زة والم ه  ،بكسر الهم ففي
زة وا ) يصُمُت(من ) اْصِمْت(و، وزن الفعل والعدُل يم  وآان قياسه أن يكون بضم الهم لم

وقد أجيب بأّن العدل غير محقق  ، فلّما جاء مكسورها ُعِلم أنَّه معدول به عن المضموم ،
 .وإن لم يشتهر، ؛لجواز وروده مكسوًرا فيهما

يبويه     ، المشهور] األخفش سيبويه )٣(وخالف[ ذ س و الحسن تلمي ا   ، هو أب ه لم لكن
َة     آان قول التلميذ أظهرـ مع موافقته لما ذآره من القاعدة ـ جع    ند المخالف ه أصًال، وَأس ل

                                                 
 : صدر بيت من الطويل، وعجزه)   ١(

 شديداً بأعباء اخلالفة كاهله
، شـرح  ٢/٤٥١، سر صناعة اإلعراب ١٩٢انظر ديوانه . بن ميادة ميدح الوليد بن يزيد بن عبدامللك بن مروانوقائله ا

، ١٢، شرح شواهد الشافية ١/٢٢٦، اخلزانة ١/٢١٨، املقاصد النحوية ١/٤١، شرح التسهيل ١/٤٤ابن يعيش 
 .١/٣٠٥شرح أبيات املغين 

 . ١/٨٨االطالع  مراصد .  اسم بلد بعينه أو اسم ملكان قفر )٢(
... إذ كان صفةً مل ينصرف يف معرفة وال نكرة ) أفعل(اعلم أنّ «:إذا نكِّربعد التسمية به  )أمحر(قال سيبويه يف حنو )   ٣(

... أرى إذا مسي بأمحر وما أشبهه مث نكِّر أن ينصـرف  «: ، وأورد املربد رأي األخفش قائال٣/١٩٣ًالكتاب . »اخل 
 . »األخفش، وال أراه جيوز يف القياس غريه وهذا قول أيب احلسن 

. ٧، وما ينصرف وما ال ينصـرف للزجـاج ص  ٢/٥٤٤وانظر التبصرة والتذكرة للصمريي . ٣/٣١٢املقتضب 
ووجه قول األخفش أن العلمية تنايف الوصفية، فإذا مسي فقد «: ه ابن احلاجب يف إيضاحه للمفصل الرأيني بقولهووج

نوعاً من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فإذا نكر زالت العلمية، وبقي على سبب واحـد  خرج عن الوصفية وبقي مم



 

مثل أحمر علمًا [انصراف  ]في[، تنبيهًا على ذلك، إلى األستاذ، وإن آان غير مستحسٍن
، أحمر ما آان معنى الوصفية فيه قبل العلمية ظاهرًا غير خفي : والمراد بنحو ]،إذا ُنكِّر

ع : (التأآيد، نحو ) أفعل(ويخرج عنه ، وأمثاله) سكران(فيدخل فيه  ه منصرٌف   ) َأْجَم فإنَّ
ه  فية في ى الوص عف معن اق ؛لض ر باالتف د التنكي ارًا[عن يبويه ] اعتب ن س فة [م للص

التنكير اعتبرت الوصفية      ]األصلية ة ب ا زالت العلمي ه للصفة األصلية،    ، ؛ ألّنها لم فمنع
لزوال الوصفية بالعلمية، وزوال العلمية بالتنكير، فبقي ، ووزن الفعل، وصرفه األخفش

 .وهو ال يمنع الصرف،احد على سبب و
يبويه الوصف األصلي    ر س ا اعتب ر[ولم د التنكي ش ، ]بع ه األخف .               أ /٢١/ألزم

ة أيضًا   ره في حال العلمي ع نحو ،أن يعتب اِتٍم: (فيمن من الصرف للوصف األصلي ) َح
ة ه ، والعلمي نف بقول ه المص اب عن ه[:فأج يبويه  ])١(وال يلزم ن(أي س ار  )٢( )م اعتب

ًا        ل أحمر َعَلم ر في مث د التنكي اتمٍ  [، الوصف األصلي بع اُب ح ان في      ]ب م آ أي آل عل
ة؛     اء العلمي ع بق فًا م ل وص َزمُ [األص ا َيْل ي  ]لم اتم (ف اب ح ن   ) ب ه م دير منع ى تق عل

رف ادين  [، الص ار متض ن اعتب م للخصوص     ،] م ة؛ ألّن العل فية والعلمي ي الوص يعن
ر        وهو   ]في حكم واحدٍ [والوصف للعموم،  ا إذا اعتب ٍد، بخالف م ٍظ واح ع صرف لف من

 ) .أرَقم(و) أسوَد(آما في ، الوصفية األصلية وسبب آخٌر
ان مجردًا عن         ) أفعل(وأّما  إذا آ ر ف م ُنكِّ ه ث مِّي ب نْ (التفضيل إذا ُس انصرف  ) ِم

م  ، أحمر  : آما اعتبره في نحو  ،فيه الوصف األصلي  )٣(إجماعًا وال يعتبر سيبويه وإن ل
 .فممتنع اتفاقًا بين سيبويه واألخفش) ِمْن(يجرد عن 
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اب[ ع الب ع ] وجمي اب الممتن ام[أي ب ف  ]بالّل افة[أي الم التعري أي  ]أو اإلض
ره   ى غي ًا أو    ] بالكسر [أي يصير مجرورًا    ]ينجرُّ [، إضافته إل أي بصورة الكسرة لفظ

ل ينكسر؛ ألنَّ   ، يكتف بقوله ينجر؛ ألّن االنجرار قد يكون بالفتح تقديرًا، وإّنما لم  ولم يق
 .الكسر يطلق على الحرآات البنائية أيضًا

                                                                                                                                               
رب يف أمرها الوصـفية األصـلية كمـا    تووجه قول سيبويه أن الصرف ومنعه من األحكام اللفظية فيع... فانصرف 

 . »...اعتربت يف مجعه وإدخال الالم عليه 
الوصف  أنّ) أي اإللزام(لسيبويه يف اعتبار الصفة بعد زواهلا، وتقريره هذا جواب عن إلزام األخفش «: قال الرضي)   ١(

األصلي لو جاز اعتباره بعد زواله لكان حامت غري منصرف إذ فيه العلمية احلالية، والوصف األصلي، فأجاب املصنف 
ر، وذلك الف أمحر املنكّيف حامت ما مينع من اعتبار ذلك الوصف الزائد خب عن سيبويه بأن هذا اإللزام ال يلزمه؛ ألنّ

املانع اجتماع املتضادين، ومها الوصف والعلمية، إذ الوصف يقتضي العموم والعلمية اخلصـوص وبـني العمـوم    
 . ١/٦٨شرح لرضي  »...واخلصوص تنافٍ 

 .زيادة يستقيم ا املعىن )   ٢(
بأفعل  منك؛ ألنه صفة، فإن مسيت رجالًفعل اعلم أنك إمنا تريد صرف أ«: هذا باب أفعل منك ٣/٢٠٢يف الكتاب )   ٣(

 . ١/٦٨وانظر شرح الرضي على الكافية  »صرفته يف النكرة، وذلك حنو أمحد وأصغر وأكرب) منك(هذا بغري 



 

ذهب           ى المنع؟ف ه أو يبقى عل ذا حال ان ه ا آ وقد اختلف النحاة في هل يصرف م
وين       )١(سيبويه ا هو التن ر المنصرف إّنم ، واألآثر إلى منعه مطلقًا؛ ألّن الممنوع من غي

ه   ، وسقوط الكسر تبع للتنوين فإذا زال التنوين بغير العلتين بقي على منعه ولو دخل علي
، الكسر؛ ألّنه عاد بدخول الم التعريف إلى حاله ولم يعد التنوين المتناعه من الصرف    

اج ى صرفه  )٢(وذهب الزج ه إل ن تابع ا   )٣(وم ل فلم ابهته الفع ه لمش ًا؛ ألّن امتناع مطلق
ذه . ب /٢١/ضعفت  م  ه واصِّ االس ن خ و م ا ه ابهة بم الم أو اإلضافة ،المش و ال ، وه

 .قويت جهة االسمية ورجع إلى أصله، وهو الصرف
 . )٤(وإّنما امتنع التنوين ؛ لدخول الالم أو اإلضافة؛ ألّنه ال يجامعها

ال  )٦(وغيره )٥(وفصَّل األعلم الشنتمري ه    : من المتأخرين بأن ق ُد علتي ان أح إن آ
ا     العلمية انصرف ريفين وم ين تع لزوالها بوجود تعريف الالم أو اإلضافة؛ إذ ال يجمع ب

 . لم يكن أحد علتيه العلمية، آمساجد وحبلى وحمراء وُثَلاث وعطشان صفاٍت ُحِكم بمنعه

                                                 
 .٣/٣١٣، واملقتضب ٣/٢٢١انظر الكتاب )   ١(
كان إماماً يف . فلزم املربد ،هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، كان خيرط الزجاج مث مال إىل النحو)   ٢(

، تويف سـنة  ... )معاين القرآن، واالشتقاق، خلق اإلنسان، وفعلت وأفعلت، القوايف، النوادر (من مصنفاته . العربية
 ). ٤١٣ – ٤١٢ – ١/٤١١،وبغية الوعاة ١٢إشارة التعيني (انظر . هـ٣١١

ذا القول على أن املمنوع من الصرف عبارة عن منـع  هذا قول الزجاج والسريايف والزجاجي ومن تابعهم، ويبىن ه)   ٣(
 . االسم اجلر والتنوين دفعة واحدة، وليس أحدمها تابعاً لآلخر، وذلك ملشاته الفعل إذ ال يدخل اجلر والتنوين الفعل

الفوائـد  ، ١/١٢٥، واإليضاح يف شرح املفصل ١/٥٨، وشرح ابن يعيش  ٢ – ١ما ال ينصرف للزجاج : انظر
 . ١/٧٧، واهلمع ١/٢٥٠ الضيائية

 .٧٠ – ١/٣٦انظر شرح الرضي )   ٤(
هو يوسف بن سليمان بن عيسى أبو احلجاج األعلم الشنتري، وإنما قيل له األعلم ألنه كان مشقوق الشفة العليـا  )   ٥(

نبورية، من مصنفاته كتاب املخترع، واملسألة الز. شقاً فاحشاً، ينسب إىل شنتمرية، وهي حصن من حصون األندلس
، ٤/٥٦إنباه الـرواة  : انظر. هـ٤٧٦وشرح شواهد الكتاب، والنكت يف شرح كتاب سيبويه وغريها، تويف سنة 

 .ومل أهتد إىل نسبة رأيه يف مظانه اليت اطلعت عليها. ١/٣٣٨، األعالم ٢/٤٢٢بغية الوعاة 
 .١/٧٧انظر اهلمع . هذا الرأي اختاره كثري من املتأخرين)   ٦(



 

@@pbÇìÏŠ½a@lbiZ@
ات[ وع  ]:المرفوع الُم إال بمرف تمُّ الك دة؛ إذ ال ي ه العم وع؛ ألّن دم المرف ، ق

اء           ومرفوعات جم األلف والت ل فهو ب ذآر ال يعق ل، وآل جمع م ذآر ال يعق وع م ع مرف
 . آـحمَّامات وإصطبالت، قياسًا مستمرًا

ا[ و َم م  ]ُه ة[أي اس م الفاعلي ى عل تمَل عل اعًال :أي ، ]اش م ف ون االس ة آ عالم
ًا      ، وهي الضمة والواو واأللف ا لفظ ا أن يكون موصوفًا به والمراد باشتمال االسم عليه

 .)١(ًرا  أو محًلاأو تقدي
@éÐíŠÈmë@ÝÇbÐÛa@Z@

ة ] فمنه[ ه األصل    :]الفاعل [، أي مما اشتمل على علم الفاعلي ه؛ ألّن في   )٢(وقدَّم
ا     )٣(وعند سيبويه. استحقاق الرفع عند األآثر ى م اٍق عل أّن المبتدأ هو األصل فيه؛ ألّنه ب

دم، بخالف الفاعل،     م       ما هو األصل في المسند إليه وهو التق ه بكل حك م علي ه يحك وألّن
 . جامد ومشتق فكان أقوى، بخالف الفاعل فإّنه ال يحكم عليه إّلا بالمشتق

ديم   :قلت  ويمكن أّن الموجب لتقديم الفاعل َوَعدِّ المبتدأ في ضمنه، ما رتَّبه من تق
ا في            ، المفعول ز وغيرهم ل الفاعل في المنصوبات، وعده الحال والتميي ذي هو يقاب ال
 . واهللا أعلم،ولم يكن للمبتدأ ما يقابله في المنصوبات ، كضمن ذل
ولهم أعجبني    : َأْي، ]َما[أي الفاعل ] وهو[ ل ق اسٌم حقيقًة أو حكمًا ؛ليدخل فيه مث

ع     ]ُأسند إليه الِفْعل[.أ /٢٢/أن ضربت زيًدا  دِّ تواب باألصالة ال بالتبعية ؛ليخرج عن الح
ابع  الفاعل وآذا المراد في جميع حدود المر فوعات والمنصوبات والمجرورات، غير الت

دها  ع بع ِر التواب ة ِذْآ ْبهُه[. بقرين ل ] أْو ِش ي العم ابهه ف ا ش م  ، أي م ل واس م الفاع آاس
ه [، المفعول والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل وأفعل التفضيل والظرف       أي ] ِإلي

د، والم  : إلى الفاعل حقيقة أو حكمًا، فيشمل الظاهر، نحو   ام زي ام،   : ضمر، نحو  ق د ق زي
 : يعجبني أن تعطي أي عطاؤك، وقول الشاعر: والمقدَّر نحو

الي     ب اللي ا ذه رء م ر الم  َيُس
 

ا     ه ذهاب ابهن ل ان ذه  )٤(وآ
 

ه [أي الفعل أو شبهه  ] وُقّدم[ ى االسم   ، ]علي رز من نحو   ،أي عل ام،   : يحت د ق زي
دأ     ّدر مستكن في الفع      ،فإّن االسم الظاهر مبت ى    والفاعل ضمير مق ند إل ه وإن ُأس ل، فإّن

                                                 
 . بكون الضمة واأللف والواو ظاهرة، وتقديراً يف التعذر واالستثقال، وحمالً يف املبنيات لفظاً)   ١(
 . ١/٢٥٣انظر الفوائد الضيائية. اجلمهور إىل اجلامي، ونسبه ١/٣ذكر السيوطي أنَّ هذا الرأي للخليل، انظر اهلمع )   ٢(

 . ١/٢٥٣الضيائية
 .١/٣، واهلمع ١/٧٣، وشرح ابن يعيش ١/٢٣انظر الكتاب )   ٣(
، األشـباه والنظـائر   ١/٢٢٥، شرح التسهيل ٨/١٤٢شرح ابن يعيش : انظر.ومل يعرف قائله. بيت من الوافرال   )٤(

 . ١/٢٦٨، شرح التصريح ١/٢٥٣، الدرر ٣٣١الداين  ، اجلىن٣/٣٧



 

ام (الضمير الذي في  ة      ) ق د في الحقيق ى زي ه     ،فهو إل راد تقديم ؤخٌَّر، والم  ،لكن الفعل ُم
وطريقة قيامه ، أي إسنادًا واقعًا على طريقة قيام الفعل أو شبهه به ]على جهة قيامه به[

 .هةأو على ما في حكمها آاسم الفاعل والصفة المشب، أن يكون على صيغة المعلوم
الف    ه خ ده، وفي ه عن ه عن ه ؛لخروج م فاعل م يس ا ل ول م ن مفع رز ع واحت

ه  ده من ه عن ري فإّن يبويه  )١(الزمخش د س بهه عن ل وش وع بالفع ل مرف ة )٢(، والفاع ،                     حقيق

و و، )٤(﴾…Τ⊃Ψ∏ΩπΤΘΣ∨ &†Ω™ΣΤ⇓.Ω⎡<√ςΚ]†﴿، و)٣(﴾…≅/ð⊄ΩŸΩ″ %ϑðΣ﴿: نح عًا، نح ع  :أو توس ر، وتقّط ات بك م

الى       : وتقّطع الشيء، أو حكمًا ه تع ه، آقول ه حرف جر، أو أضيف إلي : وهو ما دخل علي

﴿υ⎠Ω⊃Ω{Ω⎝ Ψϑð/≅†ΨŠ …_Ÿ∼ΤΤΞ™Ω→﴾)٥(و ،﴿ð‚⌠⎡ς√Ω⎝ Σ⊗⎯Τ⊇Ω )٦( ϑðΨ/≅… ð♣†Πς⇒√≅…﴾)٧( . 

éîjämZ             ردًا أو مثنى أو ا مف ه إم ه يصلح أن يكون فاعل ى آل فعل أّن األغلب عل
اختصم، وافترق، فإّنه ال يكون فاعلهما إّلا مثنى أو مجموًعا أو مفرًدا : إّلا نحو، مجموًعا

 .معطوًفا بالواو. ب/٢٢/
@@ÝÇbÐÛa@òjm‰@Z 

ه  [في الفاعل    ]واألصل[ ي فعل اج        ؛]أن يل ه لشدة االحتي ة الجزء من ه منزل لتنزل
ه، نحو      ه، وإلسكان الم الفعل ل ة      ، ضربت : إلي ا بتثني ولصيرورة الفعل مثنى ومجموًع

الىا ه تع ي قول ه ف مير وجمع ه ، )٨(﴾∅Ω∼Ψ⊆<√ςΚ… ℑ Ω¬Πς⇒Ω™Ω– Πς™Ρ® ]⁄†Πς⊃Ω{ ξŸ∼Ψ⇒Ω†﴿: لض وقول

                                                 
، حيث حـد  أي أن نائب الفاعل عند الزخمشري داخل يف حقيقة الفاعل ولذلك مل يعقد باباً خاصاً له يف كتابه املفصل)   ١(

 .٢٩انظر املفصل ص". الفاعل هو ما كان املسند إليه من فعل أو شبهه مقدماً عليه أبداً: حد الفاعل بقوله
ومفعول ما مل يسم فاعله عنده فاعل، والذي يدل عليه أنه داخل : "١/١٥٨وقال ابن احلاجب يف إيضاحه للمفصل 
وأنه قد  يف حد الفاعل إذ ال يصح دخوله مع غريه بوجه، فدل على أنه داخل يف حده، وأنه مل يذكره يف املرفوعات

 ".معمور الدار ومؤدب اخلدام: فاعلها كقولك وتضاف الصفة إىل: وهو قوله. تابهصرح بذلك يف بعض فصول ك
 . ٣٤ـ  ٣٣/  ١انظر الكتاب  )   ٢(
 ). ٩٥(سورة آل عمران، آية )   ٣(
 ).٢٧: (سورة فاطر، آية)   ٤(
 ).٧٩(وسورة النساء ). ٢٨(سورة الفتح )   ٥(
 .٢٣٠/  ٢، انظر النشر  على قراءة نافع وغريه) دفاع(يف النسخة ) ٦(
 ).٢٥١: (سورة البقرة، آية)   ٧(
  ).٢٤: (سورة ق، آية)  ٨(



 

﴿ϑγ‡Ω⁄ Ξ⇐⎡Σ⊕Ψ–⎯⁄≅…﴾)قامت هند، وتنزله مع الفعل منزلة : وتأنيث الفعل ألجل تأنيثه، نحو، )١

، اسم إشارة   »ذا«و،وهو فعل  »حّب«حبذا، فإّنه مرآب من : منزلة اسم واحد، في نحو
ا  ،أو غلبت الفعلية ، لشرفها وصار اسًما مبتدأ ما بعده خبره فغلبت االسمية؛ فهو فعل وم

ى      ـًا آالمنسوب إل ـهما جميع زال   ) ُآْنتُ (بعده فاعل على رأي، والنســـــبـة إليـ لمن ال ي
ه   ، )آنت (يكثر من لفظ   ال في يٌّ (يق ة اسم واحد     ) ُآنت ا منزل زيًال لهم يٌّ (وغلبت  . تن ) ُآْنِت

ال            على الرجل إذا شاخ ؛ ا، ق ر آنتي بابي، فسمي الشيخ الكبي ول آنت في ش ا يق رة م لكث
 : الشاعر

اً    فأصبحت ُآنتيا وأصبحت عاجن
 

ت    رء آن ال الم رُّ خص وش
اجن  )٢(وع

 
 :جميعًا، آقول الفرزدق )٣(وزيادتهما

وم  دار ق ررت ب ف إذا م  فكي
 

رام     انوا آ ا آ ران لن  )٤(وجي
 

ه      ، ولكن)آان(فالزائد في األصل إّنما هو  م علي ة الجزء حك لّما تنزل الضمير منه منزل
 .)٥(بالزيادة آهو

ـوالت     : أي] فلذلك[  ره من المفع ى غي ـدمه عل ،   فألجل أّنـه األصل المقتضــي تق
بتأخير الفاعل وتقديم المفعول المتصل به ضمير الفاعل، ومن  ]جاز ضرب غالَمه زيٌد[

ا       ه لّم ه، لكن ود إلي أخر عن المع دم        حق الضمير أن يت ل، فهو مق ي الفع ان أصله أن يل آ
ًا         ، رتبة وإن تأخر في اللفظ    ّدم لفظ ة وإن تق أخر رتب المفعول مت ، فالضمير المتصل ب

ًا  ه                                                     لفظ ود إلي ا يع أخير م ع ت ـّما يمتن وإن
قديم الفاعل المتصل به ضمير بت ]وامتنع ضرب غالُمه زيًدا[: ولذلك قال . أ /٢٣/ورتبة

                                                 
 ). ٩٩: (سورة املؤمنون، آية)   ١(
وقيل ). كون(، واللسان ٦/٧ – ١/١٤، وشرح ابن يعيش )٨٠(البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف أسرار العربية )  ٢(

املعتمد على األرض جبمعه إذا أراد : والعاجن من الرجال  .٦/٢٨٤، والدرر ٢/١٩٣وقيل لألعشى كما يف اهلمع 
 دنعجن(، والعجن أهل الرخاوة من الرجال والنساء انظر اللسان والقاموس  النهوض من كرب أو ب( 

 .عل وفاعلهأي الف)   ٣(
، ٢/١٥٣انظر الـديوان، والكتـاب   .ويهجو جريراًائله الفرزدق، ميدح هشام بن عبدامللك، البيت من الوافر وق)   ٤(

، ٢٢٣ – ٢٢١ – ٩/٢١٧، واخلزانـة  )كـنن (، واللسان ٢/٤٢، واملقاصد النحوية ١/٣٦١وشرح التسهيل 
 .٢/٦٩٣وشرح شواهد املغين 

 .أي حكم على الضمري بالزيادة كالفعل)   ٥(



 

ذآر ال   ، المفعول؛ ألّن حق الفاعل التقدم والمعـود إليه الضمير التأخر ـل ال فاإلضـمار قب
ش   ًا لألخف ـح، خالف ي )١(يص ن جن ك )٢(، واب ن مال ويزه؛   )٣(، واب ى تج ـوا إل إّنهم ذهب ، ف

 :لوروده في آـالم الفصحاء، آقول حسان بن ثابت
دهر     د ال دًا أخل داً ولو أن مج  واح

 
 )٤(من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 

ا   )٤(مطعم

 : وقول اآلخر

ي ذرى     آسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد دى ف داه ذا الن ى ن ورق
د  )٥(المج

 

                                                 
 .٣/٥٦، واملقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ١/٧٢، وشرح الرضي  ٤٥٦ص  انظر املسائل املشكلة)  ١(
ضرب غالمه زيداً، لتقدم املضمر على مظهره لفظاً ومعىن، وقالوا يف : وأمجعوا على أنه ليس جبائز: ".. قال ابن جين)   ٢(

 ليات وقد فعجزاء الكالب العاو    عدي بن حامته عينجزى رب  :يف قول النابغة
عائـدة  " جزى ربه عين عدي بن حامت: وأما أنا فأجيز أن تكون اهلاء يف قوله.. إن اهلاء عائدة على مذكور متقدم، 

 .١/٢٩٤اخلصائص ...". على عدي خالفاً على اجلماعة
ابن جين هو أبو الفتح عثمان بن جين أحذق أهل األدب، وأعلمهم بالنحو والتصريف، أخذ عن أيب علي الفارسي، و
التعـيني  إشـارة  ، انظـر  ...ب، اللمـع اخلصائص، وسر صناعة اإلعرا: من مصنفاته. هـ٣٩٢يف ببغداد سنة وتو

 .٢/١٣٢، وبغية الوعاة )٢٠٠(
وألن .. والنحويون إال أبا الفتح حيكمون مبنع مثل هذا، والصحيح جوازه لوروده عن العـرب : "... قال ابن مالك)   ٣(

شـرح التسـهيل   ...". الزيـدين ضـربوين وضـربت   : مـن جـواز  ضرب غالمه زيداً، أسهل : وألن جواز حنو
، واألمايل البـن الشـجري   ١/٧٦، وشرح ابن يعيش ١٦٢، ١/١٦١يف شرح التسهيل : انظر املسألةو.١/١٦١
 :  وح ألفية ابن مالك يف باب الفاعل عند شرحهم لقول ابن مالك، وشر١٠٢، ١/١٠١

 . وشذ حنو زان نوره الشجر                            وجاز حنو خاف ربه عمر                          
، ١٦١ – ١/١٦٠، وشـرح التسـهيل   ٨٨، واالشتقاق البن دريد ص٢٣٩ديوانه ص يت من الطويل، انظرالب)   ٤(

، واملقاصد النحوية ٢/١١٥، تعليق الفرائد ٢/٤٤٩، وشرح ابن عقيل ٢/٥٨٦، وشرح الكافية الشافية ٢/١٣٥
 .٢/٨٧٥، وشرح شواهد املغين ١/١٦٧ضري ، وحاشية اخل٢/٤٩٧

، ٢/٥٨٧، وشرح الكافية الشـافية  ٢/١٣٥، ١/١٦١البيت من الطويل، ومل يعرف له قائل، انظر شرح التسهيل )   ٥(
، ٢/٨٧٥، وشرح شواهد املغين ٢/٤٩٩، واملقاصد النحوية ١/١١٢، واملساعد ٣٦٤، وتذكرة النحاة ٢/٥٨٧

 .١/٢١٨، والدرر ١/٢٣٠واهلمع 



 

 :وقول اآلخر
ر      يالن عن آب ا الغ وه أب  جزى بن

 
ا يجزى سنمار      )١(وحسن ودٍّ آم

نمار  )١(س

 :وقوله
ومن قومه     أال ليت شعري هل يل

 
ل        ن آ ر م ا ج ى م رًا عل زهي

ب  )٢(جان

 
 :)٣(وأما قوله

اتم ن ح ي عدي ب ه عن  جزى ربُّ
 

 )٤(جزاء الكالب العاويات وقد فعل 

زاء      زى رب الج در، أي ج ى المص د إل مير عائ ل أن الض ن  . فيحتم ب ع وأجي
ا نحو  الم، وأم عة الك ي س ا ال يجوز ف ه يجوز لضرورة الشعر م ع بأّن أعطيت : الجمي

وازه؛ ألّن الم  األظهر ج دًا ، ف ه زي ديم  درهم ه التق ول األول حق ة  ،فع ن رائح ه م ا في لم
 .الفاعلية لكونه اآلخذ

 
                                                 

، ١/١٦٠، واإليضاح يف شرح املفصـل  ١/١٥٢األمايل الشجرية : بيت من البسيط، وهو لسليط بن سعد، انظرال)   ١(
، ٢/٤٠، وشـرح األمشـوين   ٢/٥٨٧، وشرح الكافية الشـافية  ٢/١٣٥، ١/١٦١، وشرح التسهيل ١/١٦٠

 .١/١٣، وخزانة ١/١٦٧، وحاشية اخلضري ٢/٤٩٥واملقاصد النحوية 
ظهر الكوفة، للنعمان فلمـا كمـل ألقـاه    نق الذي بوراخلَ اسم رجل رومي بىن :ية رجل، وسنماركن: وأبا الغيالن

 .ملثل ملن جيزى باإلحسان اإلساءةالنعمان من فوقه فمات، فضربت العرب به ا
 .١/٤٠٧األمثال للميداين  معانظر جم

، ٢/٤١٥، واخلصـائص  ١/٣٥١شرح ديوان اهلذليني : البيت من الطويل، وقائله أبو جندب بن مرة اهلذيل انظر)   ٢(
، واألشباه والنظـائر  ٣٦٤، وتذكرة النحاة ٢/٥٨٦، وشرح الكافية الشافية ٢/١٣٥، ١/١٦١وشرح التسهيل 

 .١/٢٩١نة ا، واخلز٢/١٠٣
انظر الشـعر  . د به زهري بن ربيعة املزين السلمي، حكيم الشعراء يف اجلاهلية وأحد شعراء املعلقاتواملقص) زهري(و

 .٧٣والشعراء 
وال شاهد ...) جزى اهللا عبساً يف املواطن كلها(، وأوله يف الديوان ١٩١ينسب إىل النابغة الذبياين وهو يف ديوانه ص ) ٣(

 يب، وينسـب كـذلك إىل أ  ١/٢٣٢/٢٨٣شاهد فيه على هذه الرواية، وقد ورد ذه الرواية كذلك يف العمـدة  
  .١/٢٧٧، وكذلك يف اخلزانة ٤٠١األسود الدؤيل وهو يف ملحق ديوانه ص

 ،٢٨٣ – ١/٢٣٢، والعمدة البن رشيق ١/١٥٣، واألمايل الشجرية ١/٢٩٤انظر اخلصائص البيت من الطويل، )   ٤(
، وحاشـية  ٢/١٢٥، وأوضح املسـالك  ١/١٦٠شرح املفصل ، واإليضاح يف ١/٧٦وشرح ابن يعيش،  ،٢٨٣

 .١/٢٧٧، واخلزانة ١/١٦٧اخلضري 



 

@@ÝÇbÐÛa@dmë@áí†Ôm@ÞaìycZ@

 ]لفظًا فيهما[، الدال على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول] وإذا انتفى اإلعراب[
ة [يعني في الفاعل والمفعول   ا     ]والقرين التمييز بينهم ضرب موسى   : نحو ، المشعرة ب

دًا   : نحو ، بالفعل سواء آان مرفوعًا بارزًا ] آان مضمرًا متصًال أو[عيسى،  ضربت زي
دار     : نحو ،  )١( )موصوًلا(أو ، زيد ضارب عمًرا : نحو، أو مستكنا ،  ضرب من في ال

؛إلرادة حصر الفاعل وإطالق   ] بعد إّلا[يعني الفاعل ] أو وقع مفعوله[من على الباب، 
ه     : نحو ]أو معناها[رًا ما ضرب زيد إال عم: المفعول نحو رًا، وفي د عم إنما ضرب  زي

 .فليتأمل، إنما ضرب زيد عمرًا ليس المفعول بعدها بل بعد ما يليها: تسامح؛ ألن قولك 
ا (بال فصل، وهو المحصور في  ) إّلا(أّن المطلق هو ما بعد .ب /٢٣/والفرق بينهما  ، )إّنم

ق، بخال    ) إّلا(والمحصور في  أخر المطل دمها ويت ا (ف يتق د     ،  )إّنم أخر المطلق بع ا يت فإنم
ره   ، ؛ ألّن المطلق هو ما يليها بعدها)إّلا(المحصور، فعلى هذا ال لبس في  والمحصور غي
ق أخر المطل دمها أو ت ـ،سواء تق ا ألحقت ب ا(وإّنم ديم محصرها؛طردًا ) إّنم ي وجوب تق ف

  )٣(الكسائي )٢(للباب، وقد جوز
اري  ن األنب ن  )٤(واب أخير محصورها ع ى الحصر   ت ه عل ق ؛لبقائ ول  ، المطل ا بق واحتج
 :)٥(مجنون ليلى

اعة   يم س ى بتكل ن ليل زودت م  ت
 

ا      ا بكالُمه ا ضعَف م  )٦(فما زاد إّل

ا  )٦(بكالُمه

 :وقول اآلخر

                                                 
 .وهو حتريف ) جمرورا(يف النسخة )  ١(
  )الكسائي(بدل ) الفراء ( وفيهما . ٢٦٢ـ  ٢٦٠/  ٢، واهلمع  ٣٣٥ـ  ٣٣٤ر تذكرة النحاة ص انظ)  ٢(
رئاسة اإلقراء بالكوفة  وهو إمام انتهت إليه. هو علي بن محزة الكسائي األسدي ،  من أوالد فارس من سواد العراق )٣(

ـ ١٨٩تويف سنة . لصغري واألوسطمعاين القراءات، والنوادر الكبري وا: من مؤلفاته. بالكوفة بعد محزة الزيات . هـ
 .١/٥٣٥انظر غاية النهاية يف طبقات القراء، 

 

كـان  ، هـ ٥٧٧وتويف اسنة ، هـ٥١٣ولد يف األنبار ، هو عبدالرمحن بن حممد بن عبيداهللا بن أيب سعيد األنباري)  ٤(
 .ها واإلنصاف والبلغة وغري، من أشهر مؤلفاته أسرار العربية، كان إماما ثقة غزير العلم 

قب باجملنون هليامه يف حب ليلى بنت سعد، وكـان  لُ ،هو قيس بن امللوح من بين جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر)   ٥(
. وكان األصمعي ينكر وجوده ويقول اجلاحظ ما ترك الناس شعراً جمهول القائل فيه ذكر لليلى إال نسبوه إىل اجملنون

 ).٦/٦٠. (انظر األعالم. ٦٨تويف سنة 
، وشـرح  ١/٥١٠، وشفاء العليـل  ٢/٣٠٥، وشرح التسهيل ١٩٤ يت من الطويل، انظر ديوان الشاعر صالب)   ٦(

، وشـرح  ١/٢٨٢، والتصريح ١/١٤٣، والدرر ٢/٢٦٠، واهلمع ٢/٤٨١، واملقاصد النحوية ١/١٧٧األمشوين 
 .٢٤٨ابن عقيل 



 

ؤاده    ًا ف ا جماح ى إّل ا أب  ولّم
 

اٍل وال      ى بم ن ليل ل ع م يس ول
ل  )١(أه

 
اعًال   لفظًا؛ لرفع االلتباس في األول؛ إذ آل واحد منهما ] وجب تقديمه[  يصلح ف

ة   ة لفظي و وجدت قرين ا ل ًا بخالف م ديم علم ل التق وًال، فجع آوصف الفاعل أو ، ومفع
الم   «: المفعول في نحو الفتح، أو   »َضرب موسى الع المُ    «ب  »ضرب موسى  عيسى الع

ه الفاعل       دل علي ا ي فال يجب    »هويت موسى سلمى   «: نحو ، بالضم، أو لحوق الفعل م
ة و   ور القرين ا؛ لظه ديم هن ي     التق ي الحصر ف ى ف اس المعن اني، والنعك ي الث ذره ف لتع

ل  )إّنما( و قي دٌ    «: ، فل رًا زي ا ضرب عم ان المحصور هو المفعول     »إّنم ر   ، لك ك غي وذل
 …≅Ψ′ΜΞ…Ω⎝ υϖ⎠ς∏ΩΤ⎯ΤŠ !﴿: نحــو قولـه تعالى ،]ضمير المفعول[أي الفاعل ] وإذا اّتصل به[مراد 

ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… ΙΣ©ΘΣΤŠΩ⁄﴾)٢( ،﴿‚Ω Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ †Ω™Σ⇒ΗΤΤΩ∧ÿΞΜ…﴾)وقــول الشاعر، )٣: 

 عجبت من الرزق المسيء إلهه 
 

الحين     ض الص رك بع ن ت وم
رًا  )٤(فقي

 
ا       دده، وإّنم ن بص م يك ل، إذ ل الالم قلي ال المصدر ب ال إعم أن يق رض ب وال يعت

ديم المفعول وهو     أخير الفاعل وهو    ) المسيء (المقصود وجوب تق ه (وت ، التصال  )إله
ين الفاعل والمفعول     ] بعد إّلا[الفاعل ] أو وقع[لمفعول به ضمير ا : نحو ، مع التوسط ب

ا  : نحو، أي معنى إّلا ]معناها[الفاعل بعد . أ /٢٤/وقع  ]أو[، ما ضرب عمرًا إّلا زيٌد إّنم
ه  [ضرب عمرًا زيٌد  ان المفعول ضميرًا متصًال بالفعل       ]أو اتصل مفعول ] وهو [أي آ

أي الفاعل في    ]وجب تأخيره[أآرمني زيد : نحو، به] تصلم[ضمير  ]غير[أي الفاعل 
والقتضاء الحصر في ، جميع هذه الصور؛ لئال يلزم اإلضمار قبـل   الذآر لفظًا أو رتبة

 .أو معناها؛ لئال ينقلب الحصر) إّلا(االسم األخير في 
الف ه خ ق المحصور     )١(وفي م يب ول ل أخر المفع و ت ا ل اري؛ إذ هن ن األنب ائي واب  الكس

ى  ًا وال معن ؤخرًا ال لفظ ول   ، م ي المفع ان الحصر ف و آ ا ل ط ،بخالف م اة توس ولمناف

                                                 
، واملقاصد النحويـة  ٣٤٩يف حملق ديوانه البيت من الطويل، واختلف يف نسبته، فنسب إىل دعبل بن علي اخلزاعي )   ١(

 .٢/٢٨١، والدرر ١/٨٨، والتصريح ٢/٤٨٠النحوية 
، ومسط الآللئ ٩٤، والبن الدمينة يف ديوانه ١٨٢ يف ديوانه ري، وللحسني بن مط٢٣١ونسب جملنون ليلى يف ديوانه 

، وشرح ديـوان  ٢/١٧٣، واحلماسة البصرية ٣٣٤، وتذكرة النحاة ١/٢٢٣آمايل القايل : وبال نسبة يف).٥٠٢(
 .١٢٩٢احلماسة للمرزوقي 

 ).١٢٤: (سورة البقرة، آية)   ٢(
 ).١٥٨: (سورة األنعام، آية)   ٣(
 . ٢/٦٣، وشرح التصريح )٣٦١(شرح قطر الندى : البيت من الطويل، ومل يعرف قائله، انظر)   ٤(



 

ان الفاعل متصًال    ، الفاعل المنفصل ُقدِّم المفعول التصاله وُأخِّر الفاعل النفصاله، فلو آ
 .ضربتك: نحو، وجب تقديمه

@@a‹aìu@ÝÈÐÛa@ÒˆyZ@

ة   دالة ]لقيام قرينة[الرافع للفاعل  ]وقد يحذف الفعل[ على تعيين المحذوف حالي
ًا لسؤال محقق    : أي)] زيد(في مثل [أي حذفًا جائزًا ] جوازًا[، أو مقالية ان جواب ، فيما آ

زيد، ويحذف  : ؛ ألّنه لّما سأل السائل عمن قام به القيام جاز أن يقول]لمن قال من قام؟[
و    ، قام زيٌد :قام وأن يقول  ة ق ه    إّلا أّنه حذف الفعل اختصاًرا ؛ لدالل ه، ومن ل السائل علي
 :قول الشاعر

 أال هل أتى أمَّ الحويرث مرسلي   
 

ه العوائق      م تعق د إن ل  )٢(نعم خال

 
 .أي أتاها خالٌد 

دَّر       ًا لسؤال مق ان جواب ا آ ن     ، وآذا يحذف الفعل جوازًا فيم ول الحارث ب نحو ق
 :)٤(، في مرثية يزيد بن نهشل)٣(نهيك

ومة[ ارع لخص د ض َك يزي  ]ِلُيْب
 

ب  وائح  ومخت يح الط ا تط  )٥(ط مم
 

م يسم       ) يزيد(و، على البناء للمفعول ) ِلُيْبك(بجعله  ا ل ه مفعول م ى أّن مرفوع عل
اجز،   : والضارع .ضارع ) يبكيه(فاعل للفعل المحذوف، أي ) ضارع(فاعله و ذليل الع ال

ال   ه؟ فق ن يبكي ول م ائًال يق أّن ق اء  ). ضارع(آ ى البن دًا عل ِك يزي ة ِلَيْب ى رواي ا عل  وأّم
ل ه، و   ، .         ب /٢٤/للفاع ن في ا نح يس مم د فل ب يزي ومة(ونص ق ) لخص متعل

رًا للعجزة      : أي، )ضارع(بـ ان ظهي ه آ يبكيه من يذل ويعجز عن مقاومة الخصماء؛ ألّن
يلة، و  ) المختبط(و. واألذالء ر وس جمع  :اإلهالك ، والطوائح   ) اإلطاحة (السائل من غي

ى       . مع ملقحةج) لواقح( مطيحة على غير القياس، آـ ا عل ه للمفعول من المزاي وفي بنائ
ة بأحدهما، وآون       : بنائه للفاعل ا، والثاني ذآورة بجزئيه تضمنه جملة مقدَّرة، وأخرى م

                                                                                                                                               
 .  ٢٦١ـ  ٢٦٠/  ٢،  واهلمع  ٣٣٥ـ ٣٣٤انظر تذكرة النحاة ص )  ١(
، ٢/١٢٠بال نسبة يف شـرح التسـهيل    و، ١/١٥١اهلذيل يف ديوان اهلذليني أليب ذؤيب وهو يت من الطويل،الب)   ٢(

 .٤٧٨، وختليص الشواهد ص١/٣٩٥عد واملسا
ومعاهـد التنصـيص    ٣٠٩ـ   ٣٠٣/  ١مل أقف على ترمجته وقد ذكره صاحب اخلزانة بامسه فقط ، انظر اخلزانة  ) ٣(

١/٢٠٢ . 
 .٣١٣، ١/٣٠٩الشاعر املخضرم، انظر اخلزانة  رثاه شل بن حرى: جل من السادةر يزيد بن شل)   ٤(
، وشرح الرضي ٢/٣٥٣، واخلصائص ١/٢٨٨البيت من الطويل، وقائله هو احلارث بن يك كما جاء يف الكتاب )   ٥(

لصحيح أنـه  وقال البغدادي يف خزانته وا.١/٣٠٣، وخزانة األدب ١/٨٠، وشرح ابن يعيش ١/٧٦على الكافية 
 . ٣١٣ـ  ١/٣٠٩لنهشل بن حرى ، 



 

رى       ره بش ل، وآخ ر الفاع ي ذآ ع ف ر مطم ه غي ون أول مين مقصودًا، وآ ن االس ل م آ
من حيث آون    للسامع بما ال يحتسب، وسالمته عن إيهام التناقض الذي في بنائه للفاعل

ه مقصوًدا       ؤذن بكون دمًا ي ه مق األول مفعوًال يؤذن بكونه غير مقصود؛ ألنه فضلة وآون
 .وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقيام قرينة دالة على تعيينه،

@@biìuë@ÝÈÐÛa@ÒˆyZ@

ا[ ًا  : أي ]ووجوًب ذفًا واجب ل [ح ي مث  …≅√>∧β⌠⇐ΜΞ…Ω⎝ βŸΩΤšςΚ… Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ®Ξ≤πΤ↑Σ⌠﴿ : ف

∉Ω⁄†Ω•ΩΤ⎯♠≅…﴾)ن   : أي ،])١ ام الناشئ م ع اإلبه ر برف م ُفسِّ ل ث ل موضع حذف الفع ي آ ف

رًا        ر مفسَّ م يبق المفسِّ ر ل ر      ، الحذف، فإّنه لو ذآر المفسَّ ًوا بخالف المفسَّ ل صار حش ب
ك     ره، آقول ين مفسِّ ه وب ، جاءني رجل   :الذي فيه إبهام بدون حذفه، فإّنه يجوز الجمع بين

د(أي  ًا ف »فأحد«) . زي ة فاعل فعل محذوف وجوب ة الكريم ) استجارك(وهو ، ي اآلي
ه،   ) استجارك(األول المفسَّر بـ ٍن عن الثاني، وإّنما وجب حذفه؛ ألّن مفسِّره قائم مقامه مغ

اع دخول حرف        ) أحد (وال يجوز أن يكون    داء؛ المتن ًا باالبت ة مرفوع ة الكريم في اآلي
 .بل البد من تقدير الفعل، الشرط على االسم

@@bÈß@ÝÇbÐÛaë@ÝÈÐÛa@ÒˆyZ@
ٌد؟ : لمن قال[جوابًا ، ]نعم: مثل[الفعل والفاعل  ]وقد يحذفان معا[ : أي  ]أقام زي

راد  ) نعم(عليها؛ ألّن ) نعم(فحذفت الجملة الفعلية؛ لداللة ، نعم قام زيد  ال يفيد معناه اإلف
ا م   .  أ/٢٥/نًص د االس ي ح بق ف ا س ره آم ى غي ا بانضمامه إل ى  وه، )٢(إّل اد المعن ا أف هن

إن ، جملة فعلية –دلَّ عليه ما صدقه نعم  –الكالمي المستقل فالبد من تقدير آالم معتمد 
مية  ة، أو اس ة فعلي ؤال بجمل ان الس ل  ، آ دير الفع ا خص تق مية، وإّنم ة اس ان بجمل إن آ

 . ههنا؛ ليكون الجواب مطابقًا للسؤال، وحذفهما بعد حرف التصديق جائز ال واجب
@änÛa@Ê‹b@Z@

ًرا  «: نحو، أو شبه الفعلين ]وإذا تنازع الفعالن[ رٌم عم ر   ،»زيٌد ُمعٍط ومك أو أآث
راهيم     «آـمنهما  ى إب اهًرا [ )٣(»صليت وبارآت وترحمت عل دهما [،ال مضمًرا  ] ظ ] بع

دًا وضربت  «: ؛ لئال يدخل المنصوب بينهما وقبلهما نحو)بعدهما(وإّنما قال   »سميت زي
 .إذ المختار فيه إعمال األول وفاقًا »ربت وأآرمتإّياك ض«: ونحو، 

@@ê‰ì•ë@Ê‹bänÛa@óäÈß@Z@
                                                 

 ).٦: (سورة التوبة، آية)   ١(
 . ٧ـ٦انظر ص)   ٢(
والبيهقي يف ، ) ٩٩١( باب التأمني برقم، هذا حديث أخرجه احلاكم يف مستدركه يف كتاب اإلمامة وصالة اجلماعة )   ٣(

وضعفه ابن حجـر يف  ، )٣٧٨١(يم برقم باب وجوب التحلل من الصالة بالتسل، كتاب الصالة ، السنن الكربى 
 .١١/١٥٩فتح الباري 



 

ازع       ذا ال يتصور التن ه، وله ا إلي ومعنى تنازع الفعلين للفاعل والمفعول توجههم
ا     ألول، وأّم وًال ل في الضمير المتصل بعدهما؛ التصاله بالثاني، فال يجوز أن يكون معم

ا     «: نحو، التنازعالضمير المنفصل فيتصور فيه  ا أن د إّل ام وقع ا ق ان ال      »م ا آ ه لم ا أّن إّل
ريين   د البص ي األول عن ماره ف ن إض وفيين  ، يمك د الك اني عن ي الث ع ، وف ي ) إال(م الت

اد المعنى     ) إّلا(لالستثناء؛ ألّن  ه ؛لفس حرف ال يصح إضماره، وال يصح اإلضمار بدون
ي،      د النف ه يفي دير أّن معمول أحدهما       إذ المقصود إثباته، واإلضمار بدون ا تق ا بقي إّل فم

اهًرا   تثنى ظ ان المس و آ ا ل ذوف، آم و، مح دٌ «: نح ا زي د إّل ام وقع ا ق ول  ،»م ه ق وعلي
 :الشاعر

ه ناه وتيَّم ي وأض مَّ قلب ا ص م
 

يبان   ن ش ل ب ن ُذْه ا آواعب م  )١(إّل

 : وقوله
ةً  دى محاول ًا وال أج اد رأي ا ج  م

 
ا وال دين    ع دني م ُيِض رٌؤ ل ا ام  )٢(اإّل

 
 .)٣(وفيه تقوية لمذهب الكسائي وهو جواز حذف الفاعل

ه    ]فقد يكون في الفاعلية.[ب/٢٥/ م يسم فاعل ل  [، أو االسمية لما ل ضربني  «مث
د  ي زي ٌد؟،     ]»وأآرمن رٌم زي ائٌم ومك ٌد ، وأق رم زي رب وُأآ ل  [وُض ة مث ي المفعولي وف

ًدا    ، اآلية )٤(﴾®Σ⋅Σ⎢:†Ω∑ Ν…⎝Σ∫Ω≤<∈≅… ⎯©Ω∼Ψ‰ΗΤΩΤΨ﴿و ]»ضربت وأآرمت زيدًا« رٌم ومفضٌل زي وأنا مك

ين [، زيًدا  ا    ،  ]وفي الفاعلية والمفعولية مختلف أن يكون األول يقتضي فاعًل اني  ، ب والث
 .وقام وأآرمت زيًدا أو زيٌد،ضربني وضربت زيًدا  أو زيٌد : نحو، مفعوًال أو العكس

ال  [  اني [الفعل   ]ويختار البصريون إعم ال األول    ]الث ا  ، )٥(مع تجويز إعم وإّنم
وب        ى المطل البيِن إل ه أقرب الط اني؛ ألّن ه دون    ، اختاروا إعمال الث تبدَّ ب األولى أن يس ف

 :آما قد اعتبر في غير ذلك مع فساد المعنى، آقوله،األبعد 
ه     رانين وبل ي ع ًرا ف أنَّ ثبي  آ

 
ل   اد مزم ي بج اس ف ُر ُأن  )٦(آبي

 
                                                 

، واملسـاعد  ١/٣١٩، وشرح التصـريح  ٢/١٧٦البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل البن مالك )   ١(
 .٢/١٠، واهلمع ١/٤٦٠

، ٢/١١٠مـع  ، واهل١/٤٦٠، واملساعد ٢/١٧٥البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل البن مالك )   ٢(
 .٢/١٤٤والدرر 

 .  ٢٥٥/  ٢انظر اهلمع )  ٣(
 ).١٩: (سورة احلاقة، آية)   ٤(
 ).١٣(مسألة ، ١/٨٣واإلنصاف ، ٧٤ـ  ٤/٧٢واملقتضب ،  ١/٧٣انظر الكتاب )  ٥(
، وشرح ٥/٩٨، وخزانة األدب ٣/٣٠٩، وشرح التسهيل ١٠٥البيت من الطويل، قائله امرؤ القيس يف ديوانه ص)   ٦(

 ).زمل(، واللسان ٢/٨٨٣هد املغين وشرح شوا



 

 ).بيرآ(للجوار، وآان حقه الرفع؛ ألّنه صفة لـ) مزمل(فجرَّ 
ع العطف  ت األول م و أعمل ًا فل و، وأيض ي نح ٌد : ف د زي ام وقع ين ، ق لفصلت ب

 العامل 



 

ة   ه بقي ت من د بقي ى الشيء وق ال ضرورة، ولعطفت عل أجنبي ب ول ب ا ، والمعم وآالهم

 ϖ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤآ﴿: في قوله تعالى، خالف األصل، ويؤيد آالم البصريين مطابقته للكتاب العزيز

<⎜℘Ξ≤⎯ΤΤ⊇ΚΡ… Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ …_≤Τπ≠Ψ∈﴾)١(  وقوله﴿ð∠ΩΤ⇓⎡ΣΤπ⊃ΩπΤ♥Ωÿ Ξ™ΣΤ∈ ϑðΣ/≅… ⎯¬Σ|∼ΨπΤ⊃Σÿ ℑ Ψ&◊ς∏ΗΤς∏ς∇<√≅…﴾)و ، )٢

Ψ&◊ς∏ΗΤς∏ς∇<√≅…﴾)٢( ، و﴿Ν…⌠⎡ς√†Ω⊕ΩΤ ⌠≤Ψ⊃πΤ⎜⊕ΩΤ⎯♥Ωÿ ⎯¬Ρ∇ς√ Σ©⎡Σ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅…﴾)اني، )٣ ي الث دم اإلضمار ف ؛ لع

اع  ، ال يتعّدى إّلا بحرف الجر ) تعالوا(الثاني، فكان هو العامل؛ وألّن  ـ  ) رسول (فارتف ب
 :)٤(ومنه قول طفيل الغنوي. )يستغفر(

ا   أنَّ متونه دماًة آ ا م  وُآْمًت
 

ون   عرت ل ا واستش رى فوقه ج
ْذهب  )٥(ُم

 
 .أ/٢٦: /وقول الفرزدق. أي غلبت حمرته صفرته، )لون(بنصب 

ّبني    ببت وس و س فًا ل نَّ َنْص  ولك
 

اف   ن من مس م د ش و عب بن
 )٦(وهاشــم

 :وقول آثير عزة
ه    وّفى غريم  قضى آل ذي دين ف

 
ا  وع  ًى غريُمه وٌل معن  )٧(زُة ممط

 
 .في البيت الثاني) وّفاه(في البيت األول، و) بني(فلو أعمل األول لقال 

                                                 
 ).٩٦: (سورة الكهف، آية)   ١(
 ).١٧٦(سورة النساء، آية )   ٢(
 ).٥: (سورة املنافقون، آية)   ٣(
لكثرة ) طفيل اخليل( وربما مسيهو الطفيل بن عوف بن كعب الغنوي، شاعر جاهلي، كان أوصف العرب للخيل، )   ٤(

 .٣٠٠لكثرة وصفه هلا، انظر الشعر والشعراء 
، واإلنصاف ٦٨، واإليضاح للفارسي ٤/٧٥، واملقتضب ١/٧٧، والكتاب ٢٣ديوانه صمن الطويل،انظر  البيت)   ٥(

 .) كمت(، واللسان ١/٦١٨، وشرح اجلمل البن عصفور، ١/٧٨، وشرح ابن يعيش ١/٨٨واإلنصاف 
، ١/١٩٠يات سـيبويه  ، وشرح أب١/٧٧، والكتاب )ولكن عدلًا(وفبه  ٨٤٤الطويل، انظر الديوان صالبيت من )   ٦(

 ).نصف(، واللسان ٩٧، والرد على النحاة ص١/١٩٠
، شرح ١/٨، شرح ابن يعيش ١/٩٠، اإلنصاف ١/٤١٧، الشعر والشعراء ١٤٣انظر ديوانه . البيت من الطويل)   ٧(

، ١/٤٥١، واملساعد )١٠٢(، اإلرشاد يف علم اإلعراب ٢/٦٤٢، شرح الكافية الشافية ٢/١٦٦شرح التسهيل 
 . ٢/١٤٦، الدرر ١/٣١٨وشرح التصريح 



 

ار  ون[ويخت ال  ]الكوفي ل األول  ]األول[إعم ال  ، أي الفع ويز إعم ع تج م
اني،  .الثاني وإّنما اختاروا إعمال األول؛ ألّنه أول الطالبيِن، واحتياجه أقدم من احتياج الث

 :من اإلضمار قبل الذآر، وآقول الشاعر )١( )متهلسال(و
ة خرة عادي رزدق ص  إّن الف

 
اال  ا األوع يس تناله ت فل  )٢(طال

 
ثالث من البط "و )٣( "في ثالثة ذآور من البط"فأعمل األول وأضمر الثاني، وأّما قولهم 

ور  بط ذآ ا       " ال ا فم رب وإّل ي الق ه روع ه أّن يء، الحتمال يس بش ي األول فل ه روع وأّن
 .األخص

فقد شُرف قول البصريين بتأييد القرآن له، ، على أّنه وإن آان آال اللغتين جائًزا 
اني [الفعل   ]فإن أعملت[.وأّما الشعر فكل قد أتى منه بمقنع ى مذهب البصريين     ]الث عل

ه      ]أضمرت الفاعل[، وقّدمه؛ الختيار األآثر له واستعمالهم إّياه م يسم فاعل ا ل ، أو اسم م
ي[ ل  ]ف ير   ]ولاأل[الفع رط التفس ذآر بش ل ال از اإلضمار قب دة فج ه عم فيضمر ، ؛ ألّن

ى وفق الظاهر   [الفاعل في الفعل األول،  ة وجمع     ]عل راد وتثني ضربني  : (نحو ، من إف
ِديَن، وضربني   َديِن، ضربوني وضربت الزي دًا، ضرباني وضربت الزي وضربت زي

ديِن دًا، ضرباني وأآرمت الزي ى ضربن . ب /٢٦../وأآرمت زي داتإل . وأآرمت الهن
 : وعليه

ي  اء إّنن م أجف األخّل وني ول  جف
 

ل   ي مهم ن خليل ل م ر جمي  )٤(لغي

 
ه بحال،      ] دون الحذف[  م يثبت حذف فال يجوز إذا آان رافعه فعًال؛ ألّن الفاعل ل
في  ، في المثنى، وال ضربني وضربت الزيِديَن »ِضربني وضربت الزيَدين«: فال تقول

 .عل األول لما ثبت من أّن الفاعل عمدة ال يحذف بحالالجمع بغير إضمار في الف
انع   ) أعجبني قيام وقعود الزيدين: (نحو، فأّما إذا آان رافعه مصدًرا  ا  ، فال م لم

 .سيأتي إن شاء اهللا في المصدر
ى،  )١( ]خالًفا للكسائي[ ، فيجيز الحذف؛ حذرًا من اإلضمار قبل الذآر لفظًا ومعن

 : ومعنى، وتمسكًا بقول الشاعر

                                                 
 .وزدت الالم ليستقيم املعىن يف عطفه على املعلل )  سالمته ( يف النسخة )   ١(
انظر املنصف البن جين  .سنيح بن رباح: امسه: البيت من الكامل، قائله رباح بن سنيح الزجني موىل بين ناجية، وقيل)   ٢(

، وذكر أبو حيان يف )الط(، وتاج العروس ، واللسان١/٣٠٦ ، وكشف املشكالت للباقويل٣/٤١، ١/٢٤٢جين 
 .٢٢١ – ٣/٢٢٠البحر احمليط أنه للفرزدق 

 .٢/١٦٩من أقوال العرب، ذكر يف شرح التسهيل )   ٣(
، )٤٥٨ – ١/١١٤(، واملسـاعد  ٢/١٧٠ – ١/١٦٣البيت من الطويل، ومل يعرف قائله، انظر شرح التسـهيل  )   ٤(

 .١/١٨٤، وحاشية اخلضري ٣/٧٧ه والنظائر ، واألشبا٢/١٤٣، والدرر ١/٣٢١والتصريح 



 

ا تعّق ا وأراده األرطى له  ب ب
 

بُ   بَلهم وَآِلي ذَّت ن اٌل فب  )٢(رج

 
ام     ، وَآِليب جمع آلب ذلك هش ال ب د ق د، وق اره من       )٣(آعبيد جمع عب وفيين واخت من الك
 .)٥(وأبو جعفر بن مضاء،  )٤(المغاربة السهيلي

راء [إعمال الثاني مع اقتضائه مفعوًال، واألول فاعًال  ]وجاز[ ه  فإ، )٦(]خالًفا للف ّن
ذآر      ل ال ه اإلضمار قب زوم إعمال ا  ، ال يجيز إعمال الثاني مع اقتضاء األول فاعًلا؛ لل آم

دة       ور، أو حذف الفاعل وهو عم ل يجب       ،هو مذهب الجمه ائي، ب ا هو مذهب الكس آم
د المفعول     اني منفصًال بع ضربني  : (نحو ، عنده إعمال األول، وتأخير ضمير الفعل الث

م      وضربت زيدًا هو، ضربني وضرب    ِديَن ه ا، ضربني وضربت الزي َديِن هم ، )ت الزي
 .حذرًا من اإلضمار قبل الذآر، فإْن اقتضى الثاني مفعوًال حذفته أو أضمرته

ي  ال الرض راء    «: ق ن الف حيح ع ل الص ين    . أ/٢٧/والنق ذا أّن الفعل ل ه ي مث ف
ة   ا الفاعلي ازعين إن طلب و ، المتن دٌ «: نح ي زي ربني وأآرمن ي  »ض ال ف از أن يعم ج

د   : تنازع فيكون االسم الواحد فاعًال لفعلين، فتقولالم ضربني وأآرمني زيٌد ، فيكون زي

                                                                                                                                               
، ١/٧٧، وشـرح ابـن يعـيش    ١/٣٣٦، واملقتصد يف شرح اإليضاح ٣/١١١، واملقتضب ١/٧٩انظر الكتاب )   ١(

 .١/٨١، وشرح الرضي ٢/١٦٧وشرح التسهيل 
 – ١/١٢٧، وشرح التسـهيل  ٩٥، والرد على النحاة ص٣٨البيت من الطويل، وهو لعلقمة الفحل يف ديوانه ص)   ٢(

شجر له نور ومثر تأكله اإلبـل،  : واألرطى. ٢/٥١٤، وشرح اجلمل ١/٣٢١لتوضيح ، والتصريح على ا٢/١٧٤
 .تستر بالشجر: ، وتعفق)عن بقرة وحشية(وهو يتحدث ). تعفق(والرواية املشهورة 

مقالة في هشام بن معاوية الضرير، أبو عبداهللا النحوي الكوفي، أحد أعيان أصحاب الكسائي، له )   ٣(
، انظر بغية الوعاة  هـ٢٠٩مختصر النحو، والحدود، والقياس، توفي سنة : النحو تعزى إليه، صنف

 .١/١٤٩وانظر رأيه في التبصرة والتذآرة  .٢/٣٢٨
 

: من مصـنفاته  ، كان عاملًا بالعربية واللغة والقراءات ، هوعبدالرمحن بن عبداهللا بن أمحد السهيلي األندلسي املالقي )   ٤(
انظر بغية ، هـ  ٥٨١تويف سنة ، والتعريف واإلعالم مبا يف القرآن من األمساء واألعالم ، الروض األنف يف شرح السرية 

 . ١٦٥ـ  ١٦٤وانظر رأيه يف نتائج الفكر يف النحو ص . ٢/٨١الوعاة 
ولد بقرطبة سـنة  ، القرطيب هو أمحد بن عبدالرمحن بن حممد بن سعيد بن مضاء اللخمي قاضي اجلماعة أبو العباس )   ٥(

انظر بغية الوعـاة  ، والرد على النحاة ، املشرق يف النحو : من مصنفاته . هـ ٥٩٢وتويف بإشبيلية سنة ، هـ٥١٣
 .  ٨٧وانظر رأيه يف الرد على النحاة ص . ١/٣٢٣

 .٢/١٦٧، وشرح التسهيل ١/٨١شرح الرضي : انظر)   ٦(



 

اده في       )١( )اجتماع(فاعًلا للفعلين، لكن  ى فس دلول عل المؤثرين الّتامين على أثر واحد م

 .)٢(»وهم يجرون عوامل النحو آالمؤثرات الحقيقية، في علم األصول 
ل     ؛ ألّنه فضلة، وقد يحذ]وحذفت المفعول[ ف في السعة، فكيف مع اإلضمار قب
ر إضمار في الفعل         : ، نحو ]إن استغني عنه[الذآر،  ٌد ، من غي ضربت وأآرمني  زي

 :األول، وما ورد من قولهم
يك  يه ويرض ت ترض إذا آن
اة    ث الوش غ أحادي احب وأل ص
ا  فقّلم

 

ود    جهارًا فكن في الغيب أحفظ لل
ر ذي   َر تغيي اول واٍش غي يح

 )٣(ُودِّ
 

 :خروقول اآل
دب ت أم جن ا وأخلف ت به  ولع

 
 )٤(فزاد غرام القلب إخالفها الوعدا 

ا، وأضمر المفعول في األول     ، إذا آنت ترضيه : فقال  فللضرورة  ، وولعت به
 .، وجائز على قلة عند غيرهم)٥(عند الجمهور

ولي          ،  المفعول ] وإّلا أظهرت [ أْن يكون أحد مفع ه، آ م يستغن عن ك حيث ل وذل
ين   ؛ أل)حسبت(باب  ّنه ال يجوز حذف أحد مفعوليه مع ذآر اآلخر، لكون مضمون الفعل

اني         ًا، مصدر المفعول الث دًا قائم ك حسبت زي هو المفعول الحقيقي؛ ألّن المعلوم في قول
زم        : أي، مضافًا إلى األول ئال يل ذلك وال إضماره؛ ل ه ل حسبت قيام زيد، فال يجوز حذف

ولي    ، إّلا اإلظهار فما بقي، اإلضمار قبل الذآر في الفضلة واعترض مع حذف أحد مفع

الى        .ب /٢٧)/حسب (باب  ه تع رآن في قول د جاء في الق ه ق  …≅√ΩΩ⎝ ΘΩ⇐ΩιΩ♥µ⎪µð⎯š ð⇑ÿΨϒΠς‚﴿: ، بأّن

Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω⎯‰ΩΤÿ :†Ω∧ΨŠ Σ¬Σ™Η⎤ΤΩΤ…ƒ∫ ϑðΣ/≅… ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏π∝ΩΤ⊇ Ω⎡Σ∑ …_⁄⎯κΤΩ ∃¬Σ™Πς√﴾)ذف  ، )٦ م فح أي بخله

 :األول، وقول الشاعر
                                                 

 .الباء  واألنسب حذف) باجتماع(يف النسخة )   ١(
 .لة يف األمث حظ أنّ هناك اختالفًا يسريا، ويال٨٠ – ١/٧٩شرح الرضي على الكافية، )   ٢(
، وشرح شواهد املغـين  )للود(مكان  )للعهد(وفيه ، ٢/١٧١البيتان من الطويل، ومها بال نسبة يف شرح التسهيل )   ٣(

 .٢/١٤٤، والدرر ١/٤٥٦، واملساعد ٢/٧٤٥
، وتـذكرة النحـاة   )ولعـت (كـان  م) وثقت(، وفيه٢/١٧١بال نسبة يف شرح التسهيل ل، وهو البيت من الطوي)   ٤(

 .٣٥٢ص
 .١٣٧/ ٥، واهلمع  ٣٥٢انظر تذكرة النحاة ص )   ٥(
 ).١٨٠: (سورة آل عمران، آية)   ٦(



 

ا  ا  ال تخْلن ك إنَّ ى غّرات  عل
 

داء  ا األع ى بن د وش ا ق  )١(طالم
 

 .ال تحسبنا أذالء، فحذف الثاني: أي
وفيين،    ]األول[الفعل   ]وإن أعملت[ ى رأي الك الفعل   ]أضمرت الفاعل في   [عل

اني أقرب الطالبين       ]الثاني[ ًا؛ ألّن الث ى     ، على وفق الظاهر اتفاق ّد إل م يتع األولى إذا ل ف
ان أن ع اإلمك ه م ل   مطلوب وب، ولسالمته من اإلضمار قب ام المطل وم مق ا يق تغل بم يش

ذآر و، ال دينِ : نح رباني الزي ربت وض دًا، ض ربني زي ربت وض ربت .. ض ى ض إل
ول [أضمرت   ]و[، وضربنني الهنداِت ى وفق الظاهر       ]المفع اني عل وال ، في الفعل الث

ه  ار [تحذف ى المخت ل ال    ]عل ول الفع وهم أّن مفع ئال يت ه؛ ل از حذف اير  ، وإن ج اني مغ ث
ذآور، نحو دان : للم ٌد ، ضربني وضربتهما الزي ى ضربتني ..ضربني وضربته زي إل

 :     )٢(وضربتهّن الهنداُت، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة
ة   ود أراآ َتك بع م َتْس ي ل  إذا ه

 
 )٣(ُتُنخِّل فاستاآت به عوُد إسحل  

حل  )٣(إس

 :ليه قول الحماسيمن دون ذآر المفعول، وع) ضربت( وقد يحذف؛ ألنه فضلة لجواز
ـ  ي الناظري اظ يعش  بعك

 
عاعه     وا ش م لمح ن إذا ه  )٤(ـ

 
 : وقول اآلخر). لمحوا(ولم يضمر في ) يعشي(فأعمل 

ادقه    ن أص وا م ّي وأرن وا إل  يرن
 

يه   ات فأرض ي النائب ف
يني  )١(ويرض

 

                                                 
عاين الكبري ، وامل٢٤اليشكري، أحد أصحاب املعلقات، انظر الديوان ص يت من اخلفيف، وهو للحارث بن حلِّزةالب)   ١(

 .١/٣٢٤، وخزانة األدب ٤٥٤، وشرح القصائد السبع الطوال لألنباري ١٩٨، ونوادر أيب زيد ٢/٨٧٢الكبري 
ـ ـرزدق وفـرير والفـهو عمر بن عبداهللا بن أيب ربيعة املخزومي القرشي، من طبقة ج)  ٢( لى عبـدامللك بـن   ـد ع

انظر الشعر والشعراء . هـ٩٣حر فمات غريقاً سنة مث غزا يف الب) دهلك(روان، مث نفاه عمر بن عبدالعزيز إىل ـم
٣٧١.  

، ١/٧٩ ابن يعيش، وشرح ٩٧، والرد على النحاة ١/٧٨والكتاب . ٤٦١شرح ديوانه  ويل، انظرالبيت من الط)   ٣(
 .٢/١٧٢، وشرح التسهيل ١/٧٩

، وشرح ٢/٧٤٣وقي ل، وهو لعاتكة بنت عبداملطلب، يف شرح ديوان احلماسة للمرزـزوء الكامـت من جمـالبي)   ٤(
، واألشباه ٢/١٠٦، واألمشوين ١/٤٦٨، وبال نسبة يف شرح ابن عقيل ٢/١٤٢، والدرر ١/٣٢٠وشرح التصريح 

 .٢/٦١١، ومغين اللبيب ١/٦١٦فور ـل البن عصـ، وشرح اجلم)٣٥١(اة ـ، وتذكرة النح٣/٢٠٤والنظائر 



 

ه من     )٢(وقد صرح بعضهم. وأرنو إليه :ولم يقل  ا في بامتناع الحذف في ذلك؛ لم
ه تهيئة الف ى ضرورة الشعر     ، اعل للعمل وقطعه دون مرام ا ورد عل ا أن  [، ويحمل م إّل

ول    )٣(آما هو القول المختار. أ /٢٨/من اإلضمار  ]يمنع مانع ا هو الق ، ومن الحذف آم
ًا   ، المفعول ]فتظهر[، )٤(الغير المختار ) لعلمتُ (وذلك فيما إذا آان المفعول منصوبًا ثاني

ى    مع ذآر األول غير ، وأخواتها ؤدي إل مطابق له في الكمية أو الكيفية؛ ألّن اإلضمار ي
ر إن طابق المرجع      ة المفسَّ ى مخالف فوجب  ، عدم مطابقة المرجع إن طابق المفسَّر، وإل

ار و، اإلظه ل    : نح ًا، أعم داِن منطلق يِن الزي بتهما منطلق بني وحس بني(حس ل ) حس فجع
اً (فاعًال، و) الزيدان( ه، وأضمر المف   ) منطلق وًال ل بتهما، وأظهر     مفع عول األول في حس

ردًا خالف المفعول األول،     ) منطلقين(المفعول الثاني وهو  لمانع، وهو أّنه لو أضمر مف
ازع     )منطلًقا(وهو قوله ، ولو أضمر مثنى خالف المرجع ه ال يتصور التن ، وال يخفى أّن

ورة ذه الص ي ه مًا ، ف اني اس ول الث ت المفع ا إذا الحظ اف ذات م،إّل ى اتص ا ال عل
ين في         ين الفعل ازع ب ه ال تن ا فالظاهر أّن باالنطالق من غير مالحظة تثنيته وإفراده، وإّل

رًدا    وًال مف وًال مثنى   ،المفعول الثاني؛ ألّن األول يقتضي مفع اني مفع ان   ، والث فال يتوجه
ولي    إلى أمر واحد فال تنازع، وألّن الحذف ال يجوز ارتكابه؛ لعدم جواز حذف أحد مفع

 ).علمُت(
ال الفعل األول    )٥(استدل الكوفيون ]و [ ارهم إعم ـ  ، على ما ذهبوا إليه من اختي ب

 :  ])٦(قول امرئ القيس[ 
ى معيشة ا أسعى ألدن و أن م  ول

 
ن [  ل م ب قلي م أطل اني ول آف

 )٧(]المال

                                                                                                                                               
، واألشباه ١/٤٥٦، واملساعد ٣٥١ة النحاة ، وتذكر٢/١٧٣البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل )   ١(

 .٥/٢٨٣والنظائر 
 .٥/١٤١هو أبو ذر مصعب بن أيب كثري اخلنبشي كما يف اهلمع )  ٢(
 .انظر املصدر السابق  ) ٣(
 .انظر املصدر السابق )   ٤(
 . ٥/١٤٤انظر اهلمع ) ٥(
األصل مولده بنجد، كان أبوه ملـك أسـد   امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندي، أشهر شعراء العرب، ميين )   ٦(

 ق هــ، انظـر  ٨٠وغطفان، لقنه خاله املهلهل الشعر، وطرده أبوه وظل يطرب ويلهو حىت قتل أبوه، مات سنة 
 .١/٣٥١األعالم  ، و١/١٠٥الشعر والشعراء 

، )٦٧(، واإليضـاح للفارسـي   ٤/٧٦، واملقتضـب  ١/٧٩، والكتـاب  ٣٩ديوانه ص الطويل، انظرالبيت من )   ٧(
 .١/٣٤٢، وشرح أبيات املغين ١/٣٢٧، وخزانة األدب ١/٧٨، وابن يعيش ٢/٣٨٧واخلصائص 



 

ه مع      ، بناًء منهم على أّن الواو للحال، ولم يرتكبه الشاعر ا ألولويت وهو من الفصحاء إّل
 .ل الثاني لما احتاج إلى ذلكأّنه لو أعم

ى      . ب /٢٨/ يمَّا ومعن ال، الس ا للح ن جعله ر م واو للعطف أظه أّن ال ب ب وأجي
ال المصنف   ذلك ق ر متضح، ول ة غي ى[:الحالي اد المعن ه لفس يس من ه  ]ل م يتوج ؛ إذ ل

ى، والمنفي         و منفي في المعن د ل األول إلى ما وجه إليه الثاني؛ ألّن المثبت من الفعل بع
ت،  ت   مثب و قل ك ل رى أّن ك   :(أال ت م ُأهْن ك ول ي ألآرمت و أتيتن ًا،   ) ل رام منفي ان اإلآ لك

ى     ًا إل ل (واإلهانة واقعة، ولو آان الطلب موجه ا أّن  ، )قلي اني (آم ان    ) آف ه، آ موجه إلي
ل   ، وأّنه ال يكفيه القليل من المال، المعنى أّنه لم يسع ألدنى معيشة ه للقلي وأن سعيه وطلب

ى        ، اقضة من المال، وهذه من ًا إل ان الطلب موجه و آ ه ل ل (مع أّن ى معنى   ) قلي ا  (عل إنّم
 :وهو قوله،، لحصل التناقض بينه وبين ما بعده )يطلب القليل من المال

لٍ    ٍد مؤثَّ عى لمج ا أس  ولكنّم
 

ل     د المؤثَّ درك المج د ُي وق
الي  )١(أمث

 
الراجح أو  واالستشهاد ه  ، راجحة في العطف مرجوحة في الحال   )٢( )الواو(مع أّن  و ب

 .فكيف بالمرجوح ؟، أو فيما هو نص في المقصود، ال بما يحتمله وغيره على السواء

@éÜÇbÏ@Şáí@@ðˆÛa@ÞìÈÐ½a@@Z@

ه ] مفعول ما لم يسم فاعله[ ه   ، أضيف الفعل إلى المفعول؛ ألّنه صيغ ل م يجعل ول
 .)٣(المصنف قسمًا لشدة اتصاله بالفاعل، وقد عّده الزمخشري فاعًال

@@ÝÇbÐÛa@Òˆy@aŠËcZ@

 ∅Ω∨Ω⎝ ðˆΩΤ∈†Ω⇑⌠﴿: بقصد اإليجاز، آما في قوله تعالى ]آل مفعول حذف فاعله[هو 

Ξ™πΤΤ‘Ψ∧ΨΤŠ †Ω∨ ðˆΨΤ∈⎡Σ∅ −Ψ©ΨΤŠ﴾)ففيه من اإليجاز ما ليس في قولك، ومن عاقب أحدًا بمثل ، )٤

 .بمثل ما عاقب به ذلك األحد 

 .)١(﴾–〈Ω∨Ω⎝ ]ŸΩšΚς‚Ψ ΙΣ®ΩŸ⇒Ψ∅ ⇑Ψ∨ ξ◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ⇓ ϖυ⎫Ω∞⎯⎨µ†﴿: آقوله تعالى، أو لتقويم الفواصل 

                                                 
، ١/٧٩، وشرح ابن يعيش ١/٩٣، واإلنصاف ٣٩وهو يف ديوانه ص رئ القيس السابقهذا هو البيت التايل لبيت ام) ١(

 .١/٣٢٧، واخلزانة ١/١٧٠، واإليضاح يف شرح املفضل ١/٧٩
 

 .ومل أطلب قليل من املال.. لسابقيقصد الواو يف البيت ا)   ٢(
 .٦٢ب عن الفاعل يف حقيقة الفاعل صالزخمشري النائ تقدم الكالم على جعل)   ٣(
 ).٦٠: (سورة احلج، آية)   ٤(



 

ه      ا عن  )٢(﴾∂Ω⊂Ψ∏ΣΩ⎝ Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… †_ΤΤ⊃∼Ψ⊕Ω﴿: نحو ، أو آان بحيث ال يتصور صدور الفعل إّل

 . فيترك ذآره إحالة على العقل 
 .ُسِرق المتاع: نحو، أو يكون فاعله غير مقصود أو مجهوًال  

 :آقول الشاعر،أو المتكلم  غرض السامع، آـ ُهِزم عدوك،. أ /٢٩/أو إليثار
م     زاد ل ى ال دي إل دَِّت األي وإن ُم
ن  أآ

 

وم أعجل      )٣(بأعجلهم إذ أجشع الق

 

 :، آقول عنترة )٤(أو إلصالح النظم               
تهلك   إّنني مس ربت ف  وإذا ش

 
م   م يكل ر ل الي وعرضي واف  )٥(م

 
 :)٦(أو لتوافق القوافي، آقول لبيد               

ال  ا الم ع   وم ون إال ودائ  واألهل
 

ع    رد الودائ ًا أن ت د يوم  )٧(والب
 

 . ألّنه لو جعل الفعل من المتكلم، لنصب الودائع، وتخالفت القوافي
 .وقد يرد لتعظيم الفاعل واحتقاره أو خوف منه أو عليه

@@@éÏˆy@†Èi@ÝÇbÐÛa@åÇ@lìäí@bß@Z@

ناد    ]مقامه[أي المفعول ] وأقيم هو[ ه؛    أي مقام الفاعل في إس الفعل أو شبهه إلي
أي شرط مفعول ما لم يسم فاعله في ] وشرطه[لتنزله منزلته في آل ماله على األصح، 

                                                                                                                                               
 ).١٩: (سورة الليل، آية)   ١(
 ).٢٨: (سورة النساء، آية)   ٢(
، ٢/١٢٦، وشرح التسهيل ٥٩ص رب، انظر ديوانهشهورة بالمية العيف الميته امل البيت من الطويل، وهو للشنفرى)   ٣(

 .٣٠٣ شواهد املغين، وشرح ٣/١٤٠، وخزانة األدب ١/١٢٧ومهع اهلوامع 
 .وهو ظاهر ، ملا تأتى له النظم مستقيما ، وعرضي مل يكلمه أحد : فلو أنه أظهر الفاعل فقال )   ٤(
، وشـرح املعلقـات   ٢٥٩ – ١/٢٠١عر والشعراء ، والش١٤٩ق شليب صيانظر ديوانه حتق البيت من الكامل، )   ٥(

 .١/١٩٢، ومهع اهلوامع ٢/١٢٥، وشرح التسهيل ٢١٠للزوزين 
، تويف سنة �كان من شعراء اجلاهلية وفرسام، أدرك اإلسالم، وقدم على رسول اهللا . هو لبيد بن ربيعة العامري)   ٦(

 . هـ يف خالفة معاوية)٤١(
 ). ١٣(ط الآللئ ، ومس)١٧١(الشعر والشعراء : انظر

، وتاج ١/٥٤٦، والصفوة الصفية ١٤٤، وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي ١٦٩ديوانه  انظر، ل البيت من الطوي)   ٧(
 ).ودع(و) شيع(العروس 



 

ل  [وإقامته مقام الفاعل، إذا آان عامله فعًال، ، حذف فاعله ى ُفِع ] أن ُتَغيَّر صيغة الفعل إل
ح ما في المضارع، بضم أوله وفت ]وُيفَعل[بضم أوله وآسر ما قبل آخره، ، في الماضي

تًال،      قبل اآلخر، سواء آانا ثالثيين أو أآثر، بشرط أن ال يكون أحدهما مضاعفًا وال مع
ع[ ل   ]وال يق ع الفاع ن  [موق اني م ول الث ولي  ]المفع تُ [مفع اب علم ى  ؛] ب ناده إل إلس

ه   نًدا إلي نًدا ومس ه مس زم آون ه ل ل إلي ند الفع و أس ا، فل ناًدا  تاًم ول األول  إس وال [، المفع
ا في   ،؛ إذ هو في اإلسناد واإلسناد إليه ]باب أعلمُتالثالث من  ، فال يصح،   )علمت (آم

بس      ع إذا ُأمن الل ر ممتن ق أخاك   «: نحو ، وقد قيل هو غي م منطل علمت أخاك   (في   »ُعِل
؛ ألّن المعلوم أّن االنطالق إّنما هو من األخ في     )١(، وُأعِلمت زيًدا عمًرا منطلًقا)منطلًقا

 . انيفي األول، ومن عمرو في الث
ه أن يكون      ] والمفعول له[ الم من ال يناب مناب الفاعل؛ ألّن من شرائط حذف ال

م يبق      )٢(فعًلا لفاعل الفعل المعلل ه ل الم؛ ألن ، فإذا غيرت الصيغة زال الموجب لحذف ال
ا ل   )٣(فعًل ل المعل ل الفع ين، .  ب/٢٩/لفاع و  فتتع الم إذ ذاك ، نح ب ،  : ال ِرب للتأدي ُض

 .، أعني المجرور بالحرف ال إلى المفعول له)٤(ى الحرففاإلسناد حينئٍذ إل
ال يناب؛ ألّنه ال يخلو من أن ُتنيبه مع الواو أو مع حذفها، ] والمفعول معه آذلك[

ه           الجزء من ا هو آ ين الفعل وم ا، فال يجوز الفصل ب وهو الفاعل، وإن   ، فإن أنبته معه
 .حذفتها لم يكن مفعوًال معه

اب عن الفاعل     وآذلك ال تناب الحال مناب الفاعل ؛ لقلة مجيئها في الكالم فال تن
ه     د لكل فعل من ز فجوزه الكسائي    . الذي الب ا التميي ال في  ، )٥(وأّم ًا،    : فيق ٌد نفس طاب زي

ه   [. ِطيَبت نفس زيد  ول ب ره من          ]وإذا وجد المفع ه مع غي ذي حذف فاعل في الكالم ال
ع الفاعل،     ا موق ّين [المفاعيل التي يجوز وقوعه ة  ا] َتع ه [إلناب ل     ]ل ا توقف تعق ه لم ؛ ألّن

ذلك ال             ر ضارب، آ ثًال ال يمكن من غي ا أّن الضرب م ه، آم ة وعلي ى الفاعلي الفعل عل
ر مضروب    ن غي ن م ه  ، يمك بهًا ب ر ش ان أآث ائر    ، فك ن س ره م ه دون غي ب مناب فأني

ذه الصفة     ر ه ا بغي ول [، المفاعيل، ألّنه ر ضرًبا       : تق ام األمي ة أم وم الجمع ٌد ي ِرب زي  ُض
د البصريين    :أي] زيٌد:شديًدا في داره،فيتعّين ـاعل عن ـاب الف ؛ إذ هو  )٦(إنـابـة زيد  منـــ

وده   ع وج ه م ره مناب اب غي ه وال ين ول ب وفيين،المفع ًا للك ره )٧(خالف ون غي إّنهم ينيب ، ف

                                                 
 .واإلعراب يقتضي نصبها ) منطلق ( يف النسخة  ) ١(
 .ضربت زيدا تأديبا له : حنو   ) ٢(
   .أي وصفاً يقوم بالفاعلفعالً، مل يبق املفعول له :ماأثبته،ألن تقديراجلملة  وردت يف النسخة بالرفع،والصواب) ٣(
 .وتفسريه للكلمة يدل على ذلك ، وهو خطأ) الضرب(يف النسخة  )   ٤(
 .٢/٢٧٠انظر اهلمع )   ٥(
 .٢٧٠انظر التبيني ص )   ٦(
 . ٢/٣٧٢، والنشر ١/١٥٠وشرح ابن مجعة ،  ١/٨٤انظر شرح الرضي )   ٧(



 

راءة      ه ق أخر، ومن ه أو ت ول ب ّدم المفع واء تق ص   )١(س ي حف  ð⎟Ξ∞⎯•Ω∼Ψ√ †?ΤΩ∨⌠⎡ΤΩΤ∈ †Ω∧ΨŠ﴿أب

Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡Σ‰Ψ♥<∇Ωÿ﴾)ى       )٣(وتابعهم األخفش، )٢ ه عل ه بشرط تقدم في إنابة غير المفعول ب

 :آقول الشاعر،على المفعول به
يًِّدا ا س اء إّل َن بالعلي م ُيع ل

 
 )٤(وال شفى ذا العي إّلا ذو الهدى

دى  )٤(اله

 :وقول اآلخر 
ذيًرا َدا ن ن الِع ي م يح ل ُأت

 
َتطيرا    رَُّ مس ُت الش ه ُوقي  )٥(ب

 :)٦(وقول جرير
 

ب     رو آل رة ج دت قفي و ول  ول
 

ا     رِو الكالب ذلك الج بَّ ب  )٧(لُس
 

ن [            م يك إن ل الم     ]ف ي الك ه ف ول ب د المفع م يوج الجميع[أي ل وى  ] ف ا س أي م
ة المفعول    ]و[في جواز إنابة أّيها مناب الفاعل   ]سواء[المفعول به   .أ /٣٠/األول [إناب

                                                 
 ،وليست أليب حفص كما ذكر الشارح  ،لشيبةالقعقاع أحد القراء العشرة، وهي أيضاً  هذه القراءة أليب جعفر يزيد   )١(

وقرأ ، ٨/٤٥، والبحر احمليط ٤/١٤٣، وإعراب القرآن للنحاس ٣٩٠االحتاف  ، و٢/٣٧٢النشر  انظر ،الشارح 
 .٢/٧٦٤، واإلقناع ٥٩٥تاب السبعة ك ،٢/٣٧٢النشر انظر) جزيلن(ابن عامر ومحزة والكسائي 

 ).١٤: (سورة اجلاثية، آية)   ٢(
 .٣٩٨ /١، وشرح القمويل ٢/١٢٩شرح التسهيل  ،٢٧٠، والتبيني ص ٢/٢١٠معاين القرآن للفراء  انظر)   ٣(
، ومل أجـده يف ديوانـه،   ١/١٤٤، والدرر ١/٢٩١ة بن العجاج يف شرح التصريح بالبيت من الرجز، ونسب لرؤ)   ٤(

 .٢/١٢٢، وشرح ابن عقيل ٢/٥٢١، واملقاصد النحوية ٢/١٢٨هيل وانظر شرح التس
، ١٥٧وشرح شذور الذهب ، ٦/٣٣٥، والبحر احمليط ٢/١٢٨البيت من الرجز، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل )  ٥(

  .ليزيد بن القعقاع ، ونسبه حمققه١٥٧
فحـول شـعراء   هو من  ة من الولد، وأبا حزرة، وله عشريكىن ليب بن يربوع، ، من بين كجرير بن عطية اخلطفى)   ٦(

ومثانني ومـات باليمامـة سـنة     ر نيفاًمالفرزدق واألخطل والراعي، ومدح احلجاج وعبدامللك، ع اإلسالم، هاجى
 ).٢/١١١(عالم واأل) ٤٧٠ – ٤٦٤(، انظر الشعر والشعراء )هـ١١٠(

لبيت مل أجده يف ديوانه وال يف النقـائض، وهـو   وقفرية أم الفرزدق، وا، الفرزدق  ر، وهو يف هجوالبيت من الواف)   ٧(
، ٢/٥١٨، واآلمايل الشجرية ١/٣٩٧، وبال نسبة يف اخلصائص ١/١٤٤، والدرر ١/٣٣٧منسوب له يف اخلزانة 

 .٢/١٢٨، وشرح التسهيل ١/٥٣٧وشرح اجلمل البن عصفور 



 

ة المفعول    ]من باب أعطيت أولى من  اني ا[إناب د جمهور البصريين    ]لث ؛ ألّن في  )١(عن
 . )٢(األول رائحة من الفاعل؛ لكونه اآلخذ ولكون اإلعطاء إّنما وقع على الدرهم

بس  ع الل ا م ولين، فأّم ا مفع ى آونهم رًا إل بس نظ اني إن أمن الل ة الث ويجوز إناب
ة،   أعطيت زيدًا عمرًا، فيناب األول ال غير، لعدم القرينة، ومثله آسوت ع : نحو رًا جب م
 .ذلك: أو عمرًا جبة، ونحو، ُآِسَي عمٌرو جبًة : فتقول

@@̈ aë@c†nj½a@Z@

ر  [، أي المرفوعات ] ومنها[ دأ والخب ّتالزم      ] المبت ا في فصل واحد ، لل جمعهم
 .المعنوي )٣()العامل( الواقع بينهما على ما هو األصل فيهما، واشتراآهما في

م[ و االس دأ ه ًا] فالمبت و لفظ مل نح ديرًا، ليش ،  )٤(﴾Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ∨⎡Σ±ΩΤ⇐﴿، :أو تق

ة  [ دأ     ]المجّرد عن العوامل اللفظي ًة، آنواسخ المبت ال     ، حقيق وب واألفع ال القل وهي أفع
بهة  روف المش ة، والح ل    )٥(الناقص أراد بالعام ه، ف رت حكم ه غي ت علي و دخل ا ل ؛ ألّنه

دار من   ب: نحو، اللفظي ما يكون مؤثرًا في المعنى؛ لئال يخرج  حسبك درهٌم ، وما في ال

حسُبك درهٌم ، وما : فهو في تقدير، لزيادة الجارِّ، )٦(﴾…≅/Ω∑ ⌠⇑Ψ∨ ∴⊂Ψ∏ΗΤΤΩ Σ≤Τ⎯∼ΩΤ⎜∅ ϑðΨ™⎯﴿أحد، و

 .وما في الدار أحٌد ، وهل خالق غيُر اهللا
ائٌم    : مثل، ، الخبر حقيقًة ]مسندًا إليه[ وه ق ٌد أب ديًرا  ، زيٌد قائٌم، وزي : نحو ، أو تق

﴿⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ∨⎡Σ±ΩΤ β⁄⎯κΤΩ ⌠∃¬Σ|Πς√﴾)و)٧ ،﴿ε∫:…ƒ⎡Ω♠ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Σ™ΩΤ⎯⁄Ωϒ⇓Κς…ƒ∫ ⎯⋅Κς… ⌠¬ς√ 

                                                 
 .٢/٢٦٤واهلمع  ٢/١٢٨انظر شرح التسهيل )   ١(
 .وكأنه غفل عن ذكره) أعطيت زيداً درمهاً(يشري الشارح إىل مثال )   ٢(
 .١/٢٧٥وال معىن هلا، والصواب ما أثبته كما يف الفوائد الضيائية ) الفاعل(يف النسخة )   ٣(
 ).١٨٤: (سورة البقرة، آية)   ٤(
 .وأخواا) إن(أي املشبهة بالفعل، وهي )   ٥(
 ).٣: (فاطر، آية سورة)   ٦(
 ).٦: (سورة البقرة، آية)   ٧(



 

⌠¬Σ∑⎯⁄Ψϒ⇒ΣΤ﴾)ذا  : ، وهو في تأويل)١ تسمع  : (صيامكم خيٌر لكم، واإلنذار وعدمه سواء، وآ

 .)٢(سماعك بالمعيدي، آما تقدم: أي ،  )تسمع بالمعيدي(
ان   ، قسمي المبتدأ عن الخبر وثاني ) مسنًدا إليه(وقد احترز بقوله  ا ال يكون ألّنهم

ه        دأ بقول اني من المبت ى القسم الث تقًة آانت   ] أوالصفة [: إّلا مسندين، ولذلك نص عل مش
ا ، ريش    ، آـضارب ومضروب وحسن، أو جاريًة مجراه ى ق ة  [، آقرشي نسبة إل الواقع

ي د حرف النف ـ ]بع ا، وال، وإن( آ تفهام[، )م ف االس ف،   ]وأل ل، وآي ن، وه ا، وم وم
ا ذآر     وم ى أحد م ، تى، وأين، وآم، وأيَّان؛ ألّنه ال يجوز االبتداء بها إال إذا اعتمدت عل

داء  )٣(وعن سيبويه ون         . ب/٣٠/جواز االبت بح، وأجازه الكوفي اد مع ق ر اعتم ا من غي به
اد      )٤(واألخفش ال الظرف بال اعتم دار   : في نحو  ، من غير قبح، آما أجازوا إعم في ال

 :)٥(زيد ، وآقول زهير
نكم   فخ اس م د الن ن عن ٌر نح  ي

 
ا ال    ال ي ّوب ق ّداعي المث  )٦(إذا ال

 
ر( دأ، و) فخي ر، وال يجوز آون ) نحن(مبت د الخب ادٌّ مس دًأ و) نحن(فاعل س ر(مبت ) خي

ذي هو        ه ال ين أفعل التفضيل ومعمول أجنبي وهو   ) من (خبرًا؛ للزوم الفصل بالمبتدأ ب ب
 .المبتدأ

ديره   ) نحن(بتدأ محذوف، وخبر لم) خير(إّن :  )٧(وقال أبو علي د تق الظاهر توآي
ا            : تقديره  ائز للفصل، فاألحسن م ر ج ذلك غي نكم، وهو آ اس م د الن نحن خير نحن عن

فاعل سادٌّ مسد الخبر؛ ألّن الفاعل مع الفعل آجزء    ) نحن(مبتدأ، و) خير(تقدم من آون 
 :أقائم زيٌد ؟، قال الشاعر: نحو ]رافعًة لظاهر[. منه فال يضر الفصل

                                                 
 ).١٨٤: (سورة البقرة، آية)   ١(
 .٦انظرص)   ٢(
 .٢/١٢٧انظر الكتاب )   ٣(
 .٣/٢٧٥، والتذييل والتكميل  ١/٢٧٤انظر شرح التسهيل )   ٤(
زهري بن مسعود الضيب من بين ضبة، شاعر جاهلي مقل، وفارس شجاع، كان معاصراً لزيد الفـوارس، انظـر   هو )   ٥(

 .١/٥٢٠النحوية  ، واملقاصد٨٦محاسة ابن الشجري 
، والتـذييل  ١/٢٧٣، وشـرح التسـهيل   ١/٢٧٦، واخلصـائص  )١٨٥(نوادر أيب زيد : لوافر، انظرالبيت من ا ) ٦(

 .٤/٣٢٥، وشرح أبيات املغين ٢/٦، وخزانة األدب )١٨٢(، وختليص الشواهد ٣/٢٧٤والتكميل 
 .١٨٥ر أيب زيد صانظرنواد. يالبين فالن : ياال،  الذي يدعو الناس يستنصرهم: واملثوب 

 .١/٢٧٢انظر كتاب الشعر أليب علي )   ٧(



 

ا     أقاطٌن َوْوا ظعًن وُم سلمى أم َن  ق
 

ن    يش م ب ع وا فعجي إن يظعن
 )١(قطنا

 
و، أو مضمر منفصل ازه البصريون  : نح ون وأج ه الكوفي ت ؟ومنع ائٌم أن ، )٢(أق

الى   ه تع ح ، لقول و األص ه ، )٣(﴾Ψ⎜∅…Ω⁄ςΚ… ðŒ⇓Κς… ⌠⇑Ω∅ ⎠ΨΩ™Ψ√…ƒ∫ ∃Σ¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿˆ{﴿: وه وعلي

 :قوله
دَي  ا واٍف بعه يَّ م اخليَل  أنتم

 
ْن    ى َم ي عل ا ل م تكون إذا ل

اطع  )٤(ُأق

 
 : وقوله

ٌع أذىً   رًا وال داف ٌط خي ال باس  ف
 

تم آَل دارم    ا أن اس إّل ن الن  )٥(م

 
ك   –وخرج الضمير المتصل، فال يصح أّن قاعًدا  د أم قاعد ؟   : في قول ائم زي  –أق

ه    رز بقول ة لظاهر  (متبدأ؛ ألّن الضمير المستتر فيه ال يسدُّ مسدَّ الخبر، واحت عن  ) رافع
دان ؟ ؛ ألّن : نحو ان الزي ان(أقائم ى ) أقائم د إل ع لضمير عائ دان(راف ان )الزي و آ ، ول

، ]وما قائم الزيدان[هذا مثال المبتدأ،  ]زيد قائم: مثل[، رافعًا لهذا الظاهر لم يجز تثنيته
ة بني ت   .  أ/٣١/وهذا ، مثال  الصفة  الواقعة  بعد  النفي ى لغ يم  ال يصح إّلا عل إّنهم  ، م ف

 .)٦(ال على لغة أهل الحجاز آما سيأتي، يرفعون ما بعدها على االبتداء والخبر 
 : النافية في نحو قوله) ما(ُمجرى ) غير(وُأجِري 

                                                 
، وأوضـح املسـالك   ١/٥١٢، واملقاصد النحويـة  ١/٢٦٩البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل  )  ١(

 .١/١٥٧، وشرح التصريح ١/١٧٢
 .٢/٦، واهلمع  ٣/٢٥٤انظر التذييل والتكميل ) ٢(
 ).٤٦: (سورة مرمي، آية)   ٣(
، واملقاصـد النحويـة   ١٧٣، وشرح شذور الذهب ١/٢٦٩البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل  )  ٤(

 .١/٧١، والدرر ٢/٨٩٨، وشرح شواهد املغين ١/١٥٧، وشرح التصريح ١/٥١٦
 .١٨٣البيت من الطويل، وهو جمهول القائل كما يف ختليص الشواهد )   ٥(
 .مرتني ) كما سيأيت ( يف النسخة كررت )  ٦(



 

ـ   اطَّرح اللَّْه َداك ف ُر الٍه ِع  غي
 

ْلم    ارض ِس ِرْر بع َو وال َتْغَت  )١(ـ
 

اه،  مرفو) عداك(و) اله(مبتدأ ال خبر له مضاف إلى ) فغير( ع سدَّ مسدَّ الخبر وأغنى غن
ال       ه ق داء، فكأّن وع باالبت وة المرف ا الٍه  (ومرفوعه مخفوض باإلضافة لفظًا، وهو في ق م

 :ومنه قوله) عداك
نٍ   ى زم وٍف عل ُر مأس  غي

 
زِن  الهمِّ والح ي ب  )٢(ينقض

 
دان  [  ائم الزي وع          ] وأق دها مرف ا بع تفهام، وم د ألف االس ة بع ال الصفة الواقع مث
د  (أقل رجل يقول ذلك : )٣(لية سادٌّ مسدَّ خبرها، وزاد أبو عليبالفاع ا زي ولهم  ) إّل ذا ق : وآ

ٌد    )٤(خطيئة يوم ا زي وم ال    ، ال أصيد فيه، أي قلَّ رجٌل يقول ذلك إّل في األول، ويخطئ ي
دخل         ، أصيد فيه ل، وال ت ا من معنى الفع ا فيه ا، لم ار له في الثاني، وهي مبتدآت ال أخب

 .عليها، لما فيها من معنى النفي فيلزم الصدرنواسخ المبتدأ 
ك   )٦( »ُربَّ«)٥(وزاد أبو عمر  دآت ال      : في قول ا مبت ذا، وجعله ول ه ُربَّ رجل يق

 .لما فيها من معنى التقليل الذي هو قريب من النفي »أقلَّ رجل«خبر لها، آـ

ردًا[ ت مف إن طابق و  ]ف ،  )٧(﴾Ψ⎜∅…Ω⁄ςΚ… ðŒ⇓Κς… ⌠⇑Ω∅ ⎠ΨΩ™Ψ√…ƒ∫ ∃Σ¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿˆ{﴿: نح

اًدا  (أن يكون ما بعدها ] جاز األمران[وأقـائـم  زيٌد؟ ،  ا س دًأ    ) )٨(فاعّل ر، أو مبت مسد الخب
ًا نحو    ة وجمع دون     : ما قبله خبره، وأّما لو طابقته تثني ائمون الزي دان ؟، وأق ان الزي أقائم

 : فهنا ثالث صور. ب/٣١./فهي خبر ال غير

                                                 
، ٣/٢٧٧، والتذييل والتكميل ٣٦٦، وتذكرة النحاة ١/٢٧٥البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل )   ١(

 .٨/٤٤ – ٤/٥غين مل، وشرح أبيات ا١/١٩٠رح ابن عقيل وش
 ٤/٣اللبيب  ، وشرح أبيات مغين١/٣٤٥البيت من املديد، وهو أليب نواس وهو من احملدثني، كما يف خزانة األدب )   ٢(

، والتـذييل  ٣٦٦، وتذكرة النحـاة  ١/٢٧٥، ومل أجده يف ديوانه، والبيت بال نسبة يف شرح التسهيل ٨/٤٤ –
 .١/٧٢، والدرر ١/٥١٣، واملقاصد النحوية ٣/٢٧٧والتكميل 

 .٤/٤٠٤، واملربد يف املقتضب ١/٣٦١، واملسألة ذكرها سيبويه يف الكتاب ٢/٤٠٢انظر املسائل الشريازيات )   ٣(
 .١١١، وإيضاح الشعر ١/٢٦٠انظر الشريازيات )   ٤(
التنبيه، وكتاب السري، : هو صاحل بن إسحاق أبو عمر اجلرمي البصري، كان فقيهاً وعاملاً بالنحو واللغة، من تصانيفه)  ٥(

، ٢/٨٠هـ، انظر إنباه الرواة ٢٢٥السري، وكتاب األبنية، وكتاب التثنية واجلمع وخمتصر كتاب سيبويه، تويف سنة 
  .حمسن العمريي/د.وقد مجع آراءه النحوية يف رسالة املاجستري شيخنا أ، )٩ – ٢/٨(وبغية الوعاة  

)٦   (مسألة ، ٢/٨٣٢، واإلنصاف ٢٦٠، ١/٢٥٩ها مما يلزم الصدر، انظر الشريازيات ألن)١٢١(. 
 ).٤٦: (سورة مرمي، آية)   ٧(
 ).٤٦: (سورة مرمي، آية)   ٨(



 

 .ويتعين حينئذ أن يكون الزيدان مبتدأ، وأقائمان خبر مقدم عليهأقائمان الزيدان، : أحدها
 .أقائم الزيدان، ويتعين حينئذ أن يكون الزيدان فاعًال للصفة قائمًا مقام الخبر: وثانيها
 .أقائم زيد، ويجوز فيه األمران: وثالثها

م؛ زيد قا: ، في قولك)قام: (ولم يقل هو االسم ؛ ليدخل نحو ]والخبر هو المجّرد[
 .زيد في الدار، ونحو ذلك: في نحو) في الدار(ألّنها جملة فعلية، و

ند[ ه    ]المس ا بقول ة أخرجه دِّ الصفة المتقدم ي الح ل ف ا دخ اير للصفة [فلم المغ
ى     ] المذآورة ند إل ر مس ناد، أّن الخب في قسمي المبتدأ، والفرق بينها وبين الخبر في اإلس

 .)١(أخر عنهاما تقدمه لفًظا وتقديًرا، وهي إلى المت

@¨aë@c†nj½a@¿@ÝßbÈÛa)٢(@Z@
ر           ه وفي الخب ناد إلي دهم تجرد االسم لإلس فالعامل عند البصريين هو االبتداء، وهو عن

د الزمخشري ي )٣(أيضًا عن د )٤(والجزول واء ، وعن ى الس ا عل ه لهم يبويه )٥(لطلب أّن : س
دأ  و المبت ر ه ي الخب ل ف راء. أّن العام ائي والف ال الكس نه  ه )٦(وق ان، واستحس ا يترافع م

ه؛   : )٨(، وقال بعض الكوفيين)٧(الرضي ر إلي المبتدأ األول يرتفع بالضمير العائد من الخب
ن        رده ع اني تج دأ الث ي المبت ل ف د، والعام ر الجام ي الخب مير ف تراطهم الض ه؛ الش إلي

 . العوامل إلسناده إلى غيره

@@áí†ÔnÛa@c†nj½a@Ý•cZ@

، ليحكم  حكوم عليه والبد من تقدمه لفظًا أو حكًماألّنه م ]،وأصل المبتدأ التقديم[
ل؛         .  أ/٣٢/،على متحقق ه بالفع وم علي ه محك ى الفاعل مع أّن وال ينتقض بتقدم الفعل عل

ول ة المعم ل مرتب ل قب ة العام ل.ألّن مرتب ن : )٩(وقي ال م ر ح دأ ذات والخب ألّن المبت
مَّ  [.أحوالها، والذات متقدمة على أحوالها  ديم     من  : أي] ومن ث دأ التق أجل أّن أصل المبت

                                                 
 .لفظًا دة إىل املتأخر عنها وإن تقدمتأي الصفة مسن)   ١(
، ٥١ – ١/٤٤، واإلنصـاف  ٤٩، واإليضاح للفارسي ٢/٤٩، واملقتضب ٢/١٢٧هذه املسألة يف الكتاب انظر )   ٢(

 .١/١٨٩، والتصريح ٨٤ – ١/٨٣، وشرح ابن يعيش ١٣٠ – ١/١٢٥، واللباب ٢٣٢ – ٢٢٤والتبيني 
 .٨٤ – ١/٨٣شرح ابن يعيش و، ٣٦املفصل ص انظر)   ٣(
 . ٩٣انظر املقدمة اجلزولية ص )   ٤(
 .٣/٢٥٧، والتذييل والتكميل ٢٧٠ – ١/٢٦٩، وشرح التسهيل ٢/١٢٧انظر الكتاب )   ٥(
 – ٣٣٠ – ٢٢٩(، والتبـيني  )٩٦ – ٢/٩٥(، ومعاين القـرآن للفـراء   )٥(مسألة ) ٤٥ – ١/٤٤(انظر اإلنصاف )   ٦(

٣٣١.( 
 .١/٨٧انظر شرح الرضي )   ٧(
،  ١/٣٣٩وشرح الكافية الشـافية البـن مالـك    ، )٥(مسألة  ١/٤٩ظر املناظرة اليت ذكرها صاحب اإلنصاف ان ) ٨(

  . ١/٦٤واهلمع ،  ٢٣٢ـ ٢٢٤والتبيني 
 .١/٢٧٩ الضيائيةقائله اجلامي انظر الفوائد )   ٩(



 

ولم يكن من اإلضمار ، باتصال ضمير المبتدأ بالخبر المقدم  ]،في داره زيد: جاز[لفظًا 
. قبل الذآر؛ ألّن ما يعود إليه الضمير مقدم رتبة؛ ألصالة التقدم، وهو متفق على جوازه 

ريون  ّوز البص ل )١(وج د، لالتف       : مث د هن ا عب ي داره د، وف ام زي ي داره قي ى ف اق عل
ه َدْرُج الميتِ   : "استحقاق المبتدأ التقديم، فكذا ما هو آالتتمة له آما في أقوالهم  "في أآفان

 :قال الشاعر )٢(
ه  ى أو نجات ك الفت عاته هل  بمس

 
ك     ا ت ن غيه ن ع ك ص فنفس

 )٣(ناجيًا
ع [ دار :وامتن ي ال احبها ف ن    .] ص ه م دأ؛ لكون ي المبت ر ف مير الخب ال ض باتص

ود الضمير      ، إذ المبتدأ في محله لفظًا ورتبًة  اإلضمار قبل الذآر؛ ذلك، فال يع ر آ والخب
 إلى متأخر لفًظا ورتبًة 

                                                 
 . ١/٣٠٠، انظر شرح التسهيل الذي جوزه هو األخفش )   ١(
 .١/٩٢، وشرح ابن يعيش ١/٣٠٠ح التسهيل من أقوال العرب، انظر شر)   ٢(
 .٦/٣٤١، وشرح أبيات مغين اللبيب ١/٣٠٠البيت من الطويل، قائله جمهول كما يف شرح التسهيل )   ٣(



 

ومن َجوَّز ثمة ضرب غالُمه زيًدا، ينبغي أن يجوز هنا ؛ ألّن «: )١(قال الرضي. إجماعًا
 .»ألّن طلب المبتدأ لخبره آطلب الفعل للمفعول، بل أشد

@@@@ñŠØäÛbi@õa†niüa@pbËìßZ@

د يك [ رة وق دأ نك ا      ]ون المبت ة؛ إلفادته ون معرف ه أن يك ل في ان األص ، وإن آ
ا  [، والمطلوب إّنما هو الحكم على األمور المفيدة أي وجه   : أي] إذا تخصصت بوجه م ب

ة     رة من المعرف ا موصوفًا   .ب/٣٢./من وجوه التخصيص؛ ليقلَّ اشتراآها فتقرب النك إّم

اهر ل [، بظ ظ  ])٢(﴾∨βŸΤ⎯‰Ω⊕ς√Ω⎝ }⇑Ψ∨⎯⎣ΘΣ∨ β⁄⎯κΤΩ ⇑ΨΘ∨ ξ∉Ξ≤πΤ↑ΘΣΤ﴿:مث د(فلف ه  ) العب ترك في يش

دأ        لَّ االشتراك، وتخصص بالصفة فجعل مبت المؤمن والكافر، فحيث وصف بالمؤمن ق
 . خبره) خير(و

دَّر  و، أو بمق ي األرض  : "نح ْخٌب ف اء وَش ي اإلن ْخٌب ف ن  ،  )٣( "َش ٌل لم و مَث وه
 : يصيب مرة ويخطئ أخرى، وقوله
وا  وما برح الواشون حتى ار   تم

ا  بن
 

وب      ن قل وب ع ى قل وحت
 )٤(صوادف

 .أي قلوب منا عن قلوب منهم
ولهم            ه آق ة الصفة علي رة الموصوفة؛ لدالل دأ النك اذ   :" ويجوز حذف المبت ضعيٌف ع

 .والقرملة شجرة ضعيفة. ، أي إنسان ضعيف إلتجأ إلى ضعيف)٥("بقرملة
ة ألم     )٦(أو مصدًَّرا تفهام المعادل ا  بهمزة االس أرجل في   [: نحو ، المتصلة، تحقيًق
رأة ؟ دار أم ام تكلم ] ال د الم دهما عن وت أح ي  ، ؛الختصاصه بثب ا ف ديًرا آم م(أو تق ) آ

م   : نحو، االستفهامية  آم رجًال عندك ؟؛ ألّن المتكلم إّنما استفهم عن التعيين ال عن الحك
 .فهو يعلم أّن عنده مقداًرا منهم غير معلوم، نفسه

                                                 
 .١/٨٨انظر شرح الرضي )   ١(
 ).٢٢١: (سورة البقرة، آية)   ٢(
، واللسـان  ٣/٨٣العقد الفريـد  ، و٢/١٢٧، واملستقصى ١/٥٣٩، وجهرة األمثال ٢/١٩٠انظر جممع األمثال )   ٣(

 ). شخب(
، )١٣٨٦(، وشرحها للمرزوقـي  ٢/١٣١البيت من الطويل، وهو ملزاحم العقيلي، انظر ديوان احلماسة أليب متام )   ٤(

 .٣/٣٢٦، والتذييل والتكميل ١/٢٩١، وشرح التسهيل )٨٥٠(والشنتمري 
، ٢/٨٦، واملستقصـى  ١/٤٦٦وانظر مجهرة األمثال ، "قرملةذليل عاذ ب"، ولفظه ٢/١٣انظر جممع األمثال للميداين )   ٥(

 .ينفضخ إذا وطيء" شجر ضعيف بال شوك: والقرملة) قرمل(، وانظر القاموس،وتاج العروس، ٢/٨٦
 ...).إما موصوفاً(معطوفة على قوله ) مصدراً(كلمة )   ٦(



 

وم الشمو و،  )١(لأو لعم ك[: نح ٌر من ٌد خي ا أح بيل  ]م ى س راد عل ي األف ه ينف فإّن
ر              د غي ق أح م يب ى ل رد حت ل ف ي آ ة ف دم األخيري ّين ع ردًا، فيتع ردًا ف تغراق ف االس

 .يؤول إلى ما ذآر )٣(، وآالمه فيه)٢(المخاطب، فكان قوًال مخصصًا، ونصره نجم الدين
 .ذآر

وم      ا العم د به رة أري رٌة خي  :" نحو ، وآذا آل نك رة   ، )٤("ٌر من جرادة  تم وآل نك
آل  : "نحو ) آل (أو أضيف إليها ، )٥("َشرٌّ مرغوٌب إليه:" أضيف إليها اسم تفضيل نحو

ه    )٧("ما خال النساء وذآرهن    )٦(آل شيء مهٌه " ا   .  أ/٣٣/، أي آل شيء يحتمل الحرُّ م
 .ما خال ذآر حرمه

و  ل، نح ه فاع ؤوًال بأن اب [: أو م رَّ ذا ن رٌّ أه ا يجيئُ "و )٨( ]ش رٌّ م ِة ش ى ُمخَّ ك إل
رٌّ، ويحتمل       : جاءت بك، أي  )١٠( "َمْأُرَبٌة ال َحَفاوٌة" و )٩("ُعْرقوب ا َش اب إّل رَّ ذا ن ا أه م

رر في التلخيص    أويلهم    )١١(ويحتمل أن يكون لكونه موصوفًا في المعنى على ما ق من ت

                                                 
الشـيء  (إلضافة الشمول إىل العموم، أي ألنه ال معىن ) أو للعموم والشمول(يبدو أن يف العبارة سقطاً، وتصحيحه )   ١(

 ).الشيء إىل مرادفه(
 .١/٩٠جنم الدين هو الرضي شارح الكافية، انظر شرح الرضي )   ٢(
 .أي يف املثال، يؤول إىل ما ذكرناه) فيه(أي كالم ابن احلاجب، و) كالمه()   ٣(
اب فسأله عن جرادة قتلها وهو حمرم، هذا القول يروى عن عمر بن اخلطاب، وذلك أن رجالً جاء إىل عمر بن اخلط)   ٤(

إنك لتجد الدراهم، لتمرة خري من جرادة، يريد أا  : درهم، فقال عمر لكعب: حمرم، فقال عمر لكعب فقال كعب
 .٣/٦٦جمزئة إذ إن التمرة خري من اجلرادة وأنفع، انظر املنتقى شرح موطأ مالك 

 .حمتاج  التجأ إىل، ويضرب للغين٢/٢٢٠ ، ومجهرة األمثال٢/٢١٧انظر جممع األمثال للميداين )   ٥(
 ).مهه( انظر اللسان والقاموس  .اليسري اهلني احملتمل: املهه)   ٦(
 ).مهه(، واللسان والقاموس ٢/٢٢٧،واملستقصى ٢/١٣٩، ومجهرة األمثال ٣/٨انظر جممع األمثال للميداين )   ٧(
: واملعىن.. ب دون النباحلصوت الك: ، واهلراهلريرمحله على أهره إذا : ، يقال٢/٢١١انظر جممع األمثال للميداين )   ٨(

، )هـرر (، واللسان ١/١٦٦وانظر الكتاب  ،ما أهر ذا ناب إال شر، يضرب يف ظهور أمارات الشر وخمايله: واملعىن
 .١/١٨٥، واإليضاح يف شرح املفصل ٢/١٣٠واملستقصى 

، واإليضاح يف شرح املفصل ٢/١٣١ ، واملستقصى١/٥٤٩ة األمثال ، ومجهر٢/١٨٦انظر جممع األمثال للميداين )   ٩(
 .يضرب للمضطر إىل مسألة البخيل) عرقب(، واللسان ١/١٨٥املفصل 

، ٢/٣١٣األمثال  االهتمام، انظر جممع: ة، واحلفاوةاحلاج :ةبألجل قضاء حاجته، واملأر املثل يضرب للذي يتملق)   ١٠(
، والتذييل والتكميـل  )أرب(للسان ، وا١/١٨٥، واإليضاح يف شرح املفصل ٢/٢٣٠، ومجهرة األمثال ٢/٣١٣
٣/٣٣١. 

 .زويينالتلخيص للق)   ١١(



 

ب      دوم صديق غائ رًا، لق ب خي ر للكل ون اله د يك اب، وق ر ذا ن يم أه ر عظ ون ، ش فيك
 .أهرَّ ذا ناب إّلا خير، أو خيٌر عظيٌم أهرَّ ذا ناب، واهللا أعلم التأويل ما

رجل جاء، : وآذا آل نكرة ُأْخِبر عنها بجملة فعلية، فيكون في المعنى فاعًال نحو
ه          ار آأن ره ص ل ذآ ه قب ًا علي ان محكوم ا آ ل لم ٌل، والفاع ا رج اء إّل ا ج ى م إذ المعن

ل     موصوف في المعنى، ولذا شاع تنكير الفاعل مع ا في المث ه آم ٌل  : "آونه مسندًا إلي ُثْك
 :ما أرامها ولدًا إال ُثْكٌل، وعليه قول الشاعر: ، أي)١(" َأْرأَمها ولًدا 

 )٢(وأبيَّ مالـك ذو المجــاز بــدار  َقَدٌر أحلََّك ذا المجاز وقد أرى 
 )٢(بــدار

 : )٣( )وقوله (
وأغرى بسبل المجد آل   قضاٌء رمى األشقى بسهم شقائه                              
 .ما أحّلك ذا المجاز إّلا قدر، أو قدٌر عظيٌم أحلك: أي              )٤(سعيد

و ر نح ديم الخب ٌل[: أو بتق دار رج ي ال ك  ]ف ره فكأن ل ذآ ه قب رت حكم ك ذآ ؛ ألّن
ا           ة، من جار ومجرور مختص آم ين للخبري ا تع ا بم وصفته، وآذا آل نكرة يخبر عنه

و  ر، أو ظرف مختص نح و : ذآ دة نح ى فائ تملة عل ة مش ال، أو جمل دك م قصدك : عن
تكلم  ، ؛ ال تساعهم في الظروف ما لم يتسعوه في غيرها)٥(غالُمُه رجٌل أو منسوًبا إلى الم

ك  ﴿[: نحو، المتكلم في األصل، ثم رفع ليفيد الثبوت  فهو بمعنى سالمي،     ])٦(﴾سالم علي
ي.  ب/٣٣/ الٌم من ى ، أي س ي المعن ه موصوف ف ر  واعترضه ال. فكأن ه غي رضي بأّن

ق  : مطرد في الدعاء، بنحو ويل لزيد، إذ ليس المراد به، ويلي لزيد، بل المراد ويل مطل
د  ى الهالك لزي ال ، بمعن ى أن يق ان األول ان مصدرًا : فك ة أصله حين آ ره لرعاي تنكي

تمرار  وت واالس ع ؛إلرادة الثب وبًا ورف له ، منص ان أص الًما :وآ لمك اهللا س ذف ، س فح
 رة االستعمال، فبقي المصدر منصوبًا، والنصب يدل على الفعـل، والفعــل الفعل ؛ لكث

                                                 
ومجهـرة األمثـال   ، ٨٩ – ٤٠، والوسيط يف األمثـال  ٧/٢٩٨، واخلزانة ١/٣٨٩ين اانظر جممع األمثال للميد)   ١(

 . يضرب للرجل حيفظ خسيس ما لديه بعد فقد النفيس .  أعطفها على ولد : ،  أي ١/٢٩٠للعسكري 
، وشـرح  ١/١١٦بيت من الكامل، قائله مؤرج السلمي، من شعراء الدولة األموية، انظر كتاب الشعر للفارسي ال)   ٢(

، وشـرح  ٣/٣٣١، والتذييل والتكميـل  ١/١٣٥، وشرح املرادي ١/٢٩٥، وشرح التسهيل ٣/٦٣ابن يعيش 
 .٤/٤٦٧، وخزانة األدب ٢/٨٦٢شواهد املغين للسيوطي 

 .هي مستفادة من طريقة الشارح يف ذكر الشواهد و، زيادة يقتضيها السياق ) ٣(
 .٣/٣٣١والتذييل والتكميل ،  ١/٢٩٦وهو بال نسبة يف شرح التسهيل ، البيت من الطويل  ) ٤(
ئـدة،  ة ملا حتصل به الفانمجلة متضم) قصدك غالمه(أجرى الشارح هذه اجلملة جمرى الظرف واجملرور املختصني، و)   ٥(

 .١/١٠١، واهلمع ١٣٥ ، واملرادي١/٣٠١د اإلخبار باجلملة، انظر شرح التسهيل مل يف) قصدك(فلوال الكاف من 
 .٤٧مرمي  ﴾قال سالم عليك سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيا  ﴿: من قوله تعاىل )   ٦(



 

 . )١()على الحدوث، فرفع لزوال الحدوث وثبوت االستمرار
 :آقوله، وآذا آل نكرة أريد بها دعاٌء 

نهم  ا لبي ون أْلًب ب الواش د ألَّ  لق
 

دلُ     اة وجن واه الُوَش رٌب ألف  )٢(فُت
 

ة  رة عامل م، أو نك ر صدقة«: نحو، أي هالك له ٌي عن منك ٌر بمعروف أو نه ؛ )٣( »ٌأم
 :آقوله، ألّنها في معنى اإلضافة، أو معطوف على غيره 

د   كوى عن طباٌر وش دي اص عن
اتلتي  ق

 

رٌؤ       ذا ام ن ه َب م ل بأعج فه
مًعا  )٤(س

 

الى    ه تع واو   ، )٥(﴾ ∨β◊Ω∅†ς≡ χ©⎯⎡ΩΤ∈Ω⎝ τ&∩⎝Σ≤⎯⊕ΘΩ﴿: أو معطوف عليه موصوف، آقول ة ل أوتالي

ال آق الىالح ه تع ولهم، )٦(﴾…β◊Ω⊃ΜΞ⎥:†ς≡Ω⎝ ⎯ŸΩΤ∈ ⌠¬Σ™⎯ΤΘΩ∧Ω∑Κς… ⌠¬Σ™Σ♥Σ⊃⇓Κς﴿: ول ا :" وق ا أراك إّل م

 : ، وقوله)٧("وشخٌص يضربك
دا   ْذ ب اء َفُم د أض م ق رينا ونج  س

 
لَّ     وؤه آ ى ض اك أخف محي

ارق  )٨(ش
 

                                                 
 .، نقله بتصرف١/٩١انظر شرح الرضي )   ١(
، ١/٣٨٣، وشرح أبيات سـيبويه  ٣/٢٢٢تضب ، واملق١/٣١٥انظر الكتاب . قائله جمهولو. البيت من الطويل)   ٢(

 .١/٢٩٥، وشرح التسهيل ١/١٢٢وشرح املفصل 
، وهو يف مسند اإلمـام  ٢/٦٩٧، وكتاب الزكاة ١/٤٩٩حديث شريف أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين )   ٣(

، واهلمـع  ٣/٣٢٦، والتـذييل والتكميـل   ١/٢٩١، ويف شرح التسهيل ١٧٨ – ٥/١٦٧اإلمام أمحد بن حنبل 
٢/٢٩. 

، وشـرح شـواهد   ٣/٣٢٨، والتذييل والتكميل ١/٢٩٢انظر شرح التسهيل  .وقائله جمهولالبيت من البسيط، )   ٤(
 .٣٣ – ٧/٣٢بيات مغين اللبيب أ، شرح ٣/١١٢، األشباه والنظائر ٢/٨٦٣املغين 

 ).٢١: (سورة حممد، آية)   ٥(
 ). ١٥٤: (سورة آل عمران، آية)   ٦(
كمـا يف الـدر   ، وهي من مسوغات االبتداء بالنكرة عند بعضهم ،جمليئه بعد واو احلال ، نكرة  املبتدأ مثال لوقوع)   ٧(

 .١/١٦٩انظر التصريح ، موصوفة بصفة حمذوفة ) طائفة(وقيل إن ، املصون يف إعراب هذه اآلية 
، ١٣٤ح املرادي ، وشر٣/٣٢٩، والتذييل والتكميل ١/٢٩٤البيت من الطويل، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل )   ٨(

 .١/١٠١، واهلمع ٢/٨٦٣، وشرح شواهد املغين ١/٥٤٦، واملقاصد النحوية "شربنا"، وروايته ١٣٤



 

 .)١( »إن ذهب عير فعير في الرباط«: نحو، أو تالية لفاء الجزاء 

و من ،  )٣(﴾∑Ξ⇐ΜΞ… Ν…δ⎢Σ≤⎯∨≅… ð∠ς∏Ω﴿، و )٢( »من صمت نجا«: حووآذا آلمات الشرط، ن

 .و من ضربت ضربته
و الجزاء من الضمير      : )٤(واختلف في الخبر فقال األندلسي ط؛ لخل هو الشرط فق

رط   اع دون الش ع االرتف ل، الضمير م رط    : وقي ة الش بب آلم ا بس ًا؛ ألّنهم ا مع ل هم ب
ر تخصيص  ويصح المبتدأ نك: )٥(آالجملة الواحدة، قال سيبويه الى  ، رة من غي ه تع : آقول

في  ) خير(وآم مالك ؟ و، )٦(﴾⇓χ®⎡Σ–Σ⎝ ξϒΤΤΜΞ⎤Ω∨⎯⎡Ωÿ δ〈Ω≤Ψ∂†Πς⇓ (22) υ⎠ς√ΞΜ… †Ω™ΘΨΤŠΩ⁄ β〈Ω≤Ψℵ≡†ΩΤ﴿: تعالى

ٌت في الحجر ال فيك    "، و" اقصد رجًال خير منه أبوه:"في قولهم  رى   "، و)٧("أْم شهٌر ث
ى   هٌر مرع رى وش هٌر ت ُت. )٨("وش اء   : واألْم و دع اج ، فه ل   االعوج ه قي الخير، آأّن ب

 .استقمت بغير عوج

                                                 
، ٣/٣٢٩، والتـذييل والتكميـل   ١/٩٤، وشرح التسهيل ١/١٠٩، ومجهرة األمثال ١/١١١انظر جممع األمثال )   ١(

 .واملثل يضرب يف الرضا باحلاضر وترك الغائب
والدارمي يف كتـاب  . ، وقال غريب)٢٥٠١(رجه الترمذي يف كتاب الرقائق والورع، رقم أخ ،هذا بعض حديث )  ٢(

وأمحـد يف املسـند، بـرقم    ). ١٩٣٣(والطرباين يف األوسط، بـرقم  ). ٢٧١٣(الرقائق، باب يف الصمت، رقم 
)٦٤٨١ .( 

 ).١٧٦: (سورة النساء، آية)   ٣(
عـامل بـالقراءات، قـرأ     العربيةي املرسي اللورقي النحوي، إمام يف هو القاسم بن أمحد بن املوفق بن جعفر األندلس)   ٤(

القرآن والنحو، وكان يعرف الفقه واألصول وعلوم األوائل، صنف شرح املفصل، شرح اجلزولية، شرح الشاطبية، 
  ).٢/٢٥٠بغية الوعاة (هـ، ٥٦١تويف سنة 

 .١/٩٠، وشرح الرضي ١/٢١٨الكاملية  وانظر رأيه يف املباحث
قـال  : مل أجد من نسب هذا القول لسيبويه والظاهر أن الشارح أخذه من كالم الرضي، وليس بصـحيح فهمـه    ) ٥(

التعجبية علـى مـذهب   ) ما(أحدها : مث نقول يقع املبتدأ نكرة من غري ختصيص يف كثري من املواضع: "... الرضي
 .١/٨٩انظر شرح الرضي ...". سيبويه

 ). ٢٣ – ٢٢: (سورة القيامة، اآليتان)   ٦(
، واإليضاح يف شرح ١/٨٧، وشرح ابن يعيش ١/٣١٨، واخلصائص ١/٣٦٠، واملستقصى ١/١٦٦انظر الكتاب )   ٧(

 .ليكن األمت يف احلجارة ال فيك: واملعىن) أمت(، واللسان ١/١٨٦شرح املفصل 
... مث يطول فترعـاه الـنعم   شهور الربيع، أي ميطر أوالً مث يطلع النبات فتراه، يعنون: ٢/٢١٢انظر جممع األمثال )   ٨(

 ).ثرا(، واللسان ١/٢٩٣، وشرح التسهيل ١/٨٦وانظر الكتاب 



 

دين  م ال ي نج دهان )١(وف ن ال ال اب ال  )٢(ق ا ق ن م ا أحس دة  « :وم إذا حصلت الفائ
ال ،  »فأخبر عن أي نكرة شئت آوآب انقض الساعة، لحصول     : فعلى هذا يجوز أن يق
 .رجل قائم لعدمه، وهذا القول أقرب إلى الصواب : الفائدة، وال يجوز أن يقال

أ /٣٤/هذا زيد، أو زيد حجر،: د يكون مفردًا جامدًا فال ضمير فيه، نحوق والخبر
سواء آان مصوغًا من مصدر  ،وهو الدالُّ على متصف ، وقد يكون مشتقًا ففيه ضمير. 

دَّر    ن، أو مصدر ُمق ن وأحس ارب، ومضروب، وحس تعمل آض ـ: مس ة(آ د ، ) َرْبَع وق
ه مؤول بالمشتق      دًا ولكن د أسد،  : نحو ، يكون جام ا بمعنى شجاع، وشجاع       زي ه هن فإّن
 :مشتق وفيه ضمير، ومنه قول الشاعر
وذيٌّ  ك أح ا بأنَّ  ُتخبُِّرن

 
وًقا  ا لُص َكاُء بن ت الَبْلَس  )٣(وأن

 
ه شيء ،       :األحوذيُّ : )٤(قال األصمعي ذُّ عن ذي ال يش اهر ال المشمِّر في األمر الق

: تدأ لفظًا متَّحد به معنى، نحو حشيشة تلصق بالثياب، وآالهما إّما مغاير للمب: والبلسكاء
ودالٌّ على الشهرة وعدم التغيير، آقول بعض ، زيد ضارب، وهذا زيٌد، أو متِّحد به لفظًا

 :طيء
ا   ب وربَّم ي دون ري ي خليل  خليل

 
يالً    نَّ خل وًال فُط رؤ ق  )٥(أالن ام

 
 : )٦(أي خليلي من ال أشك في صحة خلته، وقال أبو النجم

 )٧(ري شعــريأنا أبو النجــم وشعــ
                                                 

 .١/٢٨٣والفوائد الضيائية ،  ٨٩ـ ١/٨٨انظر شرح الرضي )   ١(
شـرح  : فههو أبو حممد سعيد بن املبارك بن علي األنصاري املعروف بابن الدهان كان سيبويه عصره، من تصـاني )   ٢(

 .٢/٣٨٢وفيات األعيان . والدروس يف النحو، وغريها ،ة يف شرح اللمع، والغراإليضاح، والتكملة
 ).بلسك(وس البيت من الوافر، وقائله أبو العميثل، يف اللسان، وتاج العر)   ٣(
 .١/٢٨٦وشفاء العليل ، ١/٢٢٧، واملساعد ١/٣٠٦ح التسهيل بال نسبة يف شرو
لي اصمع أبو سعيد أحد أئمة اللغة واحلديث واألخبار وامللح والنوادر ، هو عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن ع)   ٤(

   .٢/١١٢، وبغية الوعاة  ٢٨٠انظر مراتب النحويني . هـ ٢١٦والنوادر ، تويف سنة 
 .١/٢٢٥، واملساعد ١/٣٠٤البيت من الطويل، وهو لرجل من طيء كما ذكر يف شرح التسهيل )   ٥(
املشهورين يف العصر األموي، كان حيضر جمالس عبـدامللك بـن    الرجازي من هو أبو النجم الفضل بن قدامة العجل)   ٦(

 ).٤١٠(انظر الشعر والشعراء ) هـ١٣٠(مروان وابنه هشام مات سنة 
، ٣/٣٣٧، واخلصـائص  ١٦١٠، شرح ديوان احلماسـة  ١/٤٢، والكامل ٩٩ص هديوانانظر  البيت من الرجز، )   ٧(

، واهلمـع  ٢/٩٤٧، وشرح شواهد املغـين  ١/٤٣٩وخزانة األدب  ،١/٣٤، وشرح التسهيل ١/٩٨وابن يعيش 
 :، وبعده١/٣٥، والدرر ١/٢٠٧

 مع العفاريت بأرض قفر  ادي يسري تنام عيين وفؤ



 

ي   اوي ف ى التس ًا دال عل ه مطلق اير ل ة، أو مغ روف بالجزال ك الشعر المع أي ذل

الى   ه تع في التحريم   ) �(أزواجه  : أي ، )١(﴾…ΙΣ©Σ–.Ω⎝ƒςΚ…Ω⎝ %⌠¬Σ™ΣΗΤΩ™ΘΩ∨ΡΚ,﴿: الحكم حقيقة، آقول

 :آأمهات المؤمنين، أو مجازًا آقوله، واالحترام
ا   وت أجوافه ٌب ه ٌع قص  ومجاش

  
و ُينَف  ورة  ل ن الُخُئ ون م ُخ

اروا  )٢(ط

 

افٍ  ام مض ائم مق عف، أو ق ورة الض الى، والخئ ه تع  ∫ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ﴿: آقول

Ψϑð/≅†ΨŠ﴾)اهللا   )٣ ن ب ن آم رُّ م رُّ ب الى، أي الب ه تع أي ،  )٤(﴾…≅/Σ∑ }ŒΗΤΩΤ–Ω⁄Ω  ΩŸ⇒Ψ∅ %ϑðΨ¬⌠﴿: وآقول

المع   ين ب ة،    : نى، نحو أي ذوو درجات، أو مشعر بلزوم حال تلحق الع د صوم، مبالغ زي
ه ذو صوم،  دًا بأّن ًا واح ى من صام يوم ه يصدق عل دره ذو صوم؛ ألّن وال يصح أن تق

العين، نحو       الى    : وإنما يقال ذلك لمن أدمن الصيام، والمعنى ب ه تع اره صائم، وقول : نه

﴿Ω⁄†φΤΤΤΤ™Πς⇒√≅…Ω⎝ &…[≤Ψ±⌠Τ‰Σ∨﴾)٥(. 

ل [اسمية،   ]والخبر قد يكون جملًة[ ٌد أ : مث ائٌم   زي وه ق ة   ]و، ب ٌد  [: نحو : فعلي زي
الى          ]قام أبوه ه تع ًة، آقول ة، ويصح طلبي ى الفعلي ة إل ا راجع ة؛ ألّنه ذآر الظرفي : ، ولم ي

﴿⎯™ΩΤŠ ⎯ψΣ⇓Κς… ‚Ω †?ΤΩ‰Ωš⌠≤ΤΩ∨ π∃ψΡ∇ΨŠ﴾)د   : ؛ والتفاقهم على جواز الرفع في نحو قولهم)٦ ا زي فأمَّ

ربه  د فاض ًا، زي وفيي   )٧(خالف اري، وبعض الك ن األنب ة  )٨(نالب ون باآلي م محجوج ، وه

                                                 
 ).٦: (سورة األحزاب، آية)   ١(
     "   اليخفـني عليـك أن جماشـعا    ": وروايتـه  ، ١٥٨ من الكامل، وهو جلرير بن عطية، انظر الديوان صالبيت )   ٢(

، وشفاء العليل )هوي(، واللسان وتاج العروس ١/٢٢٦، واملساعد ١/٣٠٥، وشرح التسهيل )٨٦١(والنقائض 
١/٢٨٧. 

 ).١٧٧: (سورة البقرة، آية)   ٣(
 ).١٦٣(آل عمران، آية سورة )   ٤(
 ).٦٧: (سورة يونس، آية)   ٥(
 ).٦٠: (سورة ص، آية)   ٦(
 .١/٨١وشرح الرضي ، ٣١٠ – ١/٣٠٩تسهيل شرح الو، ٧٣انظر أسرار العربية )   ٧(
 .٢/١٤هو ثعلب كما يف اهلمع )   ٨(



 

الى ه تع ميًة، آقول ح قس ة، ويص  √Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΩ™ΗΤΩ– †ΩΤ⇒∼Ψ⊇ ⌠¬Σ™Πς⇒ΩÿΨŸ⎯™ΩΤ⇒ς﴿: الكريم

&†ΩΤ⇒ς∏Σ‰ΤΣ♠﴾)و،  )١﴿Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝Σ≤Ω–†Ω∑ ℑ ϑðΨ/≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ †Ω∨ Ν…⎡Σ∧Ψ∏〉ℵ≡ ⎯¬Σ™ΘΩ⇒ΤΩΛΤ⎥ΘΞ⎡Ω‰Σ⇒ς√ ℑ 
†ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… _∃◊Ω⇒Ω♥Ωš﴾)ًا، )٢ اه  )٣(خالف ا ادَّع قوط م اهدة بس ات ش ب، واآلي ول . لثعل ذا ق وآ

 :الشاعر
أتينْ     ْذ خشيِت لي  َجَشَأْت فقلت اللَّ

 
اص     ين من الت ح اِك ف  )٤(وإذا أت

 
 .نهوض النفس لخوف أو فزع: الجشأ

إلى المبتدأ؛ ليربطها به، فإن آان مما يصح أن يكون هو إياها، ] والبد من عائد[

ا   ، )٥(﴾…ΣΤ∈ Ω⎡Σ∑ ϑðΣ/≅… δŸφΤΤΤšςΚ™⎯﴿: نحو ، في ضمير الشأن والقصة    اسُتْغِني عن الضمير، آم

ويكون المبتدأ داخًال في  ، )٦(﴾®ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ƒ⎠γ∑ δ◊Ω±ΨΗΤΩ→ Σ≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς…﴿و. ب/٣٤/

ر  وع الخب ي مجم الى  )٧(ف ه تع  ⎝Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ φ⎦⎡Ρ∇ΘΨ♥Ω∧ΣΤÿ γˆΗΤΩΤΨ∇<√≅†ΨŠ Ν…⎡Σ∨†ΩΤ∈Κς…Ω﴿: آقول

                                                 
 ).٦٩: (سورة العنكبوت، آية)   ١(
 ).٤١: (سورة النحل، آية)   ٢(
واهلمع ، ١/٢٨٩وشفاء العليل ، ١/٣١٠ذكر ابن مالك رأي ثعلب يف شرحه للتسهيل وقد ،  )للثعليب( يف النسخة )  ٣(

 .سه، ومل أجده يف جمال١/٩٦واهلمع 
ىي بن زيد بن سيار الشيباين النحوي املعروف بثعلب، كان إمام الكوفيني يف النحو وثعلب هو أبو العباس أمحد بن حي

 .واللغة يف زمانه، وكان ثقة ديناً مشهوراً بصدق اللهجة واملعرفة بالغريب ورواية الشعر
 ).٢٢٨/٢٣٢(ظر نزهة األلباء ، ان)هـ٢٩١(أعلم الكوفيني ثعلب، تويف سنة : قال املربد           

، ٢/٣٨٠، وشرح شواهد املغين ١/٢٣١، واملساعد ١/٣١٠البيت من الكامل، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل )   ٤(
 .٦/٢٤٥، يف شرح أبيات مغين اللبيب ٢/٣٨٠

 ).١: (سورة اإلخالص، آية) ٥(
 ).٩٧: (سورة األنبياء، آية)   ٦(
من كون املبتدأ داخلًا يف جمموع اخلرب؛ألن اجلملة يف اآلية تدل على ما يدل عليه استشهاده باآلية اليدخل فيما ذكر )   ٧(

، واجلملة املتحد بعضها باملبتدأ معىن كل مجلة تتضمن مايدل على مايدل عليه املبتـدأ ": قال ابن مالك. عليه املبتدأ
كون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا والذين ميس:(وقوله تعاىل، )ولباس التقوى ذلك خري:(كقوله تعاىل، بإشارة أو غريها



 

Ω〈λ⎡ςΤ∏ϑð±√≅… †Πς⇓ΞΜ… ‚Ω Σ⊗∼Ψ∝ΣΤ⇓ Ω≤⎯–ςΚ… Ω⇐κΨ™Ψ∏π±Σ∧<√≅…﴾)دخول . )١ ام   (ل اب وأق ك بالكت ن ُيَمسِّ م

د ضمير ظاهر، نحو        )الصالحين(في جملة ) الصالة د من عائ ذلك فالب : ، فإن لم يكن آ

ائم، و  وه ق د أب ه   ، )٢(﴾∑ϑðΣ/≅… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… Ω⎡Σ﴿زي ي قول ارة ف م اإلش ه آاس وم مقام ا يق  أو م

 .نعم الرَّجُل: ، والالم في نحو)٣(﴾Ω‰Ψ√Ω⎝ υ⎫Ω⎡πΤ⊆ΤΠς√≅… ð∠Ψ√.ς′ &χ⁄⎯κΤΩ†♣〈﴿: تعالى

الى   ه تع  …≅√>™Σ◊ΠςΤ∈:†Ω﴿: وقد يقوم المظهر موضع المضمر للتفخيم قياسًا، آما في قول

(1) †Ω∨ Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅…﴾)يبويه   ،أي ما هي )٤ د س ، )٥(وإن لم يقصد به التفخيم جاز في الشعر عن

 :أن يكون بلفظ األول، آقول الشاعربشرط 
ه اِرِك حقِّ ٌن بت ا َمْع ُرك م  لعم

 
رِ    ٌن وال ُمَتَيس يٍء مع  )٦(وال ُمْنس

 
ره  عر وغي ي الش ظ األول ف ر لف ازه األخفش بغي ل الرضي. )٧(وأج ه )٨(وحم ه قول : علي

﴿φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… †ΠςΤ⇓ΞΜ… ‚Ω Σ⊗∼Ψ∝ΣΤ⇓ Ω≤⎯–ςΚ… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω♥⎯šΚς… 

                                                                                                                                               
فيتحصل به ما كـان يتحصـل   ، ؛ألن املصلحني هم الذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة)النضيع أجر املصلحني

 . ١/٣١١انظر شرح التسهيل . "بضمريه مع تأكد االعتناء ومزيد الثناء 
 ).١٧٠: (سورة األعراف، آية)   ١(
 ).٢٥٥: (سورة البقرة، آية)   ٢(
 ).٢٦: (سورة األعراف، آية)   ٣(
 ).٢ – ١: (سورة احلاقة، آية)   ٤(
 .١/٦٣انظر الكتاب )   ٥(
، ٣١٠ديوانه ص: انظر. البيت من الطويل، قاله الفرزدق يف هجاء رجل امسه معن يضرب به املثل يف شدة التقاضي)   ٦(

 .١/٣٧٥، وخزانة األدب ١/١٩٠، وشرح أبيات سيبويه ١/٦٣والكتاب 
 

 .٢/٣٩٦انظر معاين القرآن لألخفش )   ٧(
 .١/٩٢انظر شرح الرضي على الكافية )   ٨(



 

⏐„Ω∧Ω∅﴾)ه   ،  )١ ال  بعضهم، وردَّه الرضي   )٢(أي بمعنى إنَّا ال نضيع أجرهم، ومنع وال : ق

 .وال وجه للمنع
ة،       ]وقد يحذف[ ة ابتدائي ة الخبري ن، والجمل العائد للعلم به قياسًا في المجرور بم

و دأ األول نح ن المبت ا جزء م دأ فيه رُّ:" فالمبت ر الك تين )٣(البُّ ه أي م" بس ه؛ ألن جزئيت ن
ى    وده إل رور صفة لع ار والمج ًا، والج رور مع ار والمج عر بالضمير، فيحذف الج تش

الم في     رُّ  (منكٍَّر في المعنى، فإن األلف وال رُّ والك ر مقصود     ) الب التعريف غي للجنس، ف
 :في) اللئيم(قصده، فهو آما في 

 )٤(ولقــد أمــرُّ على اللئيــم
دأ لفظ       وآذا الضمير : )٥(قال الفراء ه، والمبت وًال ب ان مفع ، )آلّ (المنصوب إذا آ

 :أي وعده، وقول الشاعر، )٦(﴾…≅√>™ν„Σ{Ω⎝ ΩŸΩ∅Ω⎝ ϑðΣ/≅… &υ⎠Ω⇒πΤ♥Σ⊥﴿: آقوله تعالى

دَّعي  ار ت بحت ُأمُّ الخي د أص  ق
 

نع      م أص ه ل ا آلُّ يَّ ذنًب  )٧(عل
 

 : لم أصنعه، وقوله: أي 
ًدا  ُت عم نَّ قتل الٌث آلُّه  ث

 
ًة  أخزى اهللا رابع ود ف  )١(تع

                                                 
 ).٣٠: (سورة الكهف، آية)   ١(
 . ١٩ـ ٢/١٨انظر اهلمع  .أي منعوا وقوع الظاهر موقع املضمر يف غري التفخيم)   ٢(
إردباً، انظر القاموس، وتاج العـروس   مكيال ألهل العراق،وستة أوقار محار، أو هو ستون قفيزاً، أو أربعون: الكر)   ٣(

 ).كرر(
 :بعض بيت من الكامل، والبيت بتمامه)   ٤(

 فمضيت مثت قلت ال يعنيين  م يسبين ولقد أمر على اللئي
 ١/٣٥٧، وخزانة األدب ٤/٥٨، واملقاصد النحوية ٣/٣٠٣اخلصائص و، ٣/٢٤وهو لرجل من سلول يف الكتاب 

 .١/٣١٠، وشرح شواهد املغين ٣٥٨ –
 .، أنه لشمر بن عمرو احلنفي١٣٧ونسبه البحتري يف احلماسة لعمرية بن جابر احلنفي، ويف األصمعيات 

 .٢/٩٥انظر معاين القرآن للفراء )   ٥(
انظر اإلحتـاف  . )كالً ( رفعاد باآلية على قراءة ابن عامر بولعل الشارح أراد االستشه). ٩٥: (سورة النساء، آية)   ٦(

 .٨/٢١٩يط والبحر احمل )٤٠٩(
 .٤/٢٩٧، والدر املصون ٨/٢١٩، والبحر احمليط ٦٢٥والبصريون ال جييزون هذا إال يف الشعر، انظر السبعة 

، ٣٠٣، و٣/٦١، واخلصـائص  ١/٨٥، والكتـاب  ١٣٢البيت من الرجز، وهو أليب النجم العجلي، يف ديوانه )   ٧(
 .١/٣٥٨عصفور ، وشرح اجلمل البن ١/١٤٧، ومعاهد التنصيص ١/٢١١واحملتسب 



 

 
 :آقوله، وقد يحذف إذا آان منصوًبا بفعل لفًظا

رآبتين   ى ال ا عل ت زحًف  فأقبل
 

ّر  وٌب أج ت وث وٌب لبس  )٢(فث
 

 :آقوله. أو شبه الفعل. لبسته وأجرُّه: أي 
ازل من منىً     ا المن  وقالوا َتَعرَّْفه

 
ا       ًى أن ى من ْن واف لُّ َم ا آ وم

ارف  )٣(ع
 

 :أو الظرف آقوله. عارفه: أي 
 *)٤(فيوٌم ُنَساُء ويوٌم ُنَسر *

 :أو بإضافة اسم الفاعل آقوله. ُنَساُء فيه وُنَسرُّ فيه: أي
 ُسْبَل المعالي بنو األعلين سالكة 

 
ه      ى ب ن يحظ دُر م واإلرُث أج

ُد  )٥(الول
 

و . أ/٣٥/ وع نح ذف المرف دة : وال يح ه عم ِربا؛ لكون دان ُض وال المنصوب ، الزي
ر صفة، نحو    ، ؛ لإللباسزيٌد إنَّه قائم: بحرف، نحو وه   : وال المجرور بإضافة غي د أب زي

ه، نحو  ه صفة فيجوز حذف ع آون ا م ه، وأّم اد المضاف والمضاف إلي ائم؛ التح د : ق زي
 . زيٌد عمٌرو ضارٌب: عمرو ضاربه، فيجوز

                                                                                                                                               
، وتذكرة النحاة ١/٢٣٢، واملساعد ١/٣١١، وشرح التسهيل ١/٨٦البيت من الوافر، وهو بال نسبة يف الكتاب )   ١(

 .١/٣٦٦، وخزانة األدب )٢٨١(، وختليص الشواهد )٦٤١(
بيـات  ، وشـرح أ ١/٨٦، والكتاب لسيبويه ١٥٩البيت من املتقارب، وهو المرئ القيس بن حجر يف ديوانه ص)   ٢(

، واملقاصد النحويـة  ٣/٣٣٢ ،  والتذييل والتكميل ٢/١٢٤احملتسب ، و١/٩٣، واألمايل الشجرية ١/٣٧سيبويه 
 . ١/٣٧٣نة ا، واخلز٢/٨٦٦، وشرح شواهد املغين ١/٥٤٥

، ١/٣٧٠، وشـرح التسـهيل   ١/٤٣شرح أبيات سيبويه ن احلارث العقيلي، يف البيت من الطويل، وهو ملزاحم ب)   ٣(
 .٦/٢٦٩، وخزانة األدب ٧/٨١، ٥/١٠٧غين اللبيب أبيات م

 : وصدره،  تولب الصحايب النمر بن تقارب، وقائلهعجز بيت من امل)   ٤(
 * اـــلن ومـــا ويـــعلين ومـــفي* 

، ٣١٢، ١/٢٩٣بال نسبة يف شـرح التسـهيل    و.١٢٣، ومحاسة البحتري ص١/٨٦كتاب ، وال٣٤٧ديوانه صانظر   
 ).١٩٣(ختليص الشواهد ، و١/٥٣٨والبسيط يف شرح اجلمل ، ١/٢٣٣واملساعد 

 
 .١/٢٩١، وشفاء العليل ١/٢٣٤، واملساعد ١/٣١٢البيت من البسيط، وهو بال نسبة يف شرح التسهيل )   ٥(
 



 

ارا ومجرورًا،      ]وما وقع ظرفًا[ ان أو ج ان، أو مك أي الخبر الذي وقع ظرف زم
ن   ذآر المص م ي ا ل ع      وإّنم ي جمي راه ف ه مج رف؛ إلجرائ ع الظ رور م ار والمج ف الج

يبويه    ]فاألآثر[، فاآتفى بالظرف عنه، أحكامه م البصريون وس رهم   )١(من النحاة ه وغي
ة      : في نحو) زيد(، فـ]أنَّه مقدٌَّر بجملة[ در بجمل دك، مق ر هو عن زيٌد عندك، مبتدأ والخب

ق  ) استقر(هي  ه، واألصل في العمل هو       عندك؛ ألّن الظرف البد له من متعلَّ عامل في
 .فاألصل أولى في العمل، الفعل، فإذا وجب التقدير

ه         ي أّن العامل الظرف نفسه لقيام د أبي عل وهل هو للفعل أو لغيره ؟ خالف، فعن
ه   ره   . )٢(مقام العامل ومن ثم وجب حذف ال غي د ال     : وق در؛ ألّن الظرف جام العامل المق
اة ا  ى أن الضمير         يالقي الفعل في ترآيبه مالق م ذهب السيرافي إل سم الفاعل ونحوه، ث

 :؛ ألّنه يؤآد آقوله)٤(، وأبو علي إلى أّنه انتقل إلى الظرف)٣(حذف مع المتعلق
واآمُ  أرض س اني ب ك جثم إن ي  ف

 
 )٥(فإنَّ فؤادي عندِك الدهَر أجمعُ  

ُع  )٥(أجم

 :  آقوله، ويعطف عليه
 )٦(عليــك ورحمــة اهللا الســالم

ال   ه الح ب عن الى، وينتص ه تع ، )١(﴾⊆Ψ⊃ΩΤ⊇ Ψ◊Πς⇒ΤΩ•<√≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ †φΤΤΤ™∼Ψ⎠﴿: آقول

ه    )٢(وذهب األخفش والكوفيون إلى أّن الخبر ُمقدَّر بمفرد، إلفادته الثبوت، واحتجوا بقول

                                                 
 .) ٢٩( مسألة  ١/٢٤٥انظر اإلنصاف )   ١(
 . ٢/٢١ع ،واهلم٦٧٢ – ١/٦٧١للجرجاين واملقتصد  ، ١٠٥املسائل العسكرية ص  انظر)   ٢(
 .٧٣وأسرار العربية ص، ١/٦٨األصول انظر )   ٣(
 . ٢/٢١، واهلمع ٦٧٢ـ ١/٦٧١، و املقتصد  للجرجاين  ١٠٥انظر املسائل العسكرية ص )   ٤(
، واإليضـاح يف شـرح املفصـل    ١/٥، واألمايل الشـجرية  )٣٨(البيت من الطويل، وهو جلميل بثينة يف ديوانه )   ٥(

، ٣٣٩ – ٦/٣٣٨، وشـرح أبيـات املغـين    ٢/٨٤٦، وشرح شواهد املغين ١/٣٩٥، وخزانة األدب ١/١٨٨
 .١/٣٣وينسب البيت إىل كثري عزة يف ديوانه 

 : عجز بيت من الوافر، وصدره)   ٦(
 رقــة من ذات عــال يا خنلأ

 .وقائله هو األحوص عبداهللا بن حممد األنصاري
، وشرح اجلمل البن ١/٢٧٦مايل ابن الشجري ، وأ٢/٣٨٦، اخلصائص ١/٣٢٦األصول ،  ١٨٥ديوانه صانظر 

، وشواهد املغين ١/٣٤٤، والتصريح ٢/٤٩٣، واملساعد ٨٠٥، شرح ديوان احلماسة للمرزوقي ١/٢٤٩عصفور 
 .٢/١٩٢، واخلزانة ١/١٤٨، والدرر ٢/٧٧٧للسيوطي 



 

الى  ه تع ي )٣(﴾∅ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ Σ®…ƒ∫Ω⁄ …ΘΖ≤Ψ⊆ΩΤπΤ♥Σ∨ ΙΣ®ΩŸ⇒Ψ†﴿: بقول اب الرض ى   )٤(، وأج أن معن ب

 .  بمعنى آائنهنا ساآن غير متحرك ال
ًة     : ان جث واء آ يء س ه عن الش ار ب وز  اإلخب ان يج م أّن ظرف المك اعل

دك،         : نحو، أوحدًثا دك، أو الفضل والجود عن ٌرو عن ال أمامك، وعم زيٌد أمامك، أو القت
ه إالَّ عن حدث         )٥(فإنَّ آليهما مفيد واحتمال تحققه ر ب ان فال يخب بعيد، وأمَّا ظرف الزم

وع الشمس      : ويبعد احتماُل تحققه، فال يجوز  ،يدغيرمستمر ليف ة، وال طل وم الجمع ٌد ي زي
ول      ن تق دة ولك دم الفائ يس؛ لع وم الخم دوم   : ي ة، أو ق وم الجمع اُل ي وم   )٦(القت ر ي األمي

 . الخميس، أو غير ذلك، مما يبعد احتمال تحققه

@@@@¨a@dmë@c†nj½a@áí†Ôm@L@@éØÇëZ@

دأ مشتمًال[ ان المبت الم وإذا آ ه صدر الك ا ل ى م ه : أي ]عل ى وجب ل ى معن عل
ل [.  أ/٣٥/،صدر الكالم، وهو إّما االستفهام وك؟  : مث ْن أب ك؟     ] َم م مال م أفضل؟ وآ وأيهُّ

هو زيد منطلق، أو في : غالم َمْن عندَك؟، أو ضمير الشأن، نحو: أو المضاف إليه، نحو
داء ،    : نحو، معناه الم االبت د منطلق،َأْومصّدر ب دار، َأْو    :نحو  آالمي زي د في ال ا (لزي ) م

وك  «إّن : »َمْن أبوك؟ «، وقال بعض النحاة في قوله »!ما أحسَن زيدًا «:التعجب نحو أب
دأ ؛ لتضمنه معنى     ) َمْن(لكونه معرفة، و، هو المبتدأ  » ى المبت خبره الواجب التقديم عل

 .االستفهام
رفتين[ ا مع اويين] أو آان ر متس ي التعريف أو غي اويين ف ى متس ة عل ، وال قرين

ق،   : آون أحدهما مبتدأ، واآلخر خبرًا، نحو د المنطل في التخصيص   ] أو متساويين [زي
دره ي ق ل، ال ف و قي ى ل ه أيضًا : حت ك، لوجب تقديم ر من : نحو[غالم رجل صالح خي

 .وهذا مع عدم القرينة، ليكون دفعًا لالشتباه ]أفضل منك أفضل مّني
 : ة على تعيين المبتدأ، آقولهفأّما لو وجدت قرينة معنوية دال 

                                                                                                                                               
 ). ١٠٨( :، اآليةسورة هود)   ١(
 .٥/١٣٢، واهلمع  ٢٤٩، والتبيني ص ) ٢٩(مسألة ١/٢٤٥انظر اإلنصاف )   ٢(
 ). ٤٠( :اآلية النمل،سورة )   ٣(
 . ١/٩٣انظر شرح الرضي )   ٤(
والقتال ليس هو حقيقة ، زيد ليس هو حقيقة األمام (أي أنّ ، مبعىن أنّ املبتدأ ليس هو حقيقة اخلرب الذي هو الظرف )   ٥(

 ) . يوم اجلمعة  
 .وهو حتريف ) قدم( يف النسخة )   ٦(



 

ا    ا وبناتن و أبنائن ا بن  بنون
 

د   ال األباع اء الرج وهن أبن  )١(بن
 

 : )٢(وقول أبي تمام
هُ    اِتالت ُلَعاُب اعي الق اُب اَألف  لع

 
ٍد    تارْته أي ى اش وَأْرُي الَجَن

ُل  )٣(عواس
 

ه مث  ا، ولعاب ل بنين ا مث و أبنائن بس، أي بن دم الل أخير لع ديم والت از التق اب ج ل لع
اعي،  ه [األف ًال ل ُر ِفع اَن الَخَب ا   ]أو َآ ون فاعًل أخر لصلح أن يك و ت دأ ل ث أن المبت ، بحي

ك    ا في قول ى         : احترازًا عما ال يكون فاعًلا، آم دأ عل ديم المبت وه، فال يجب تق ام أب ٌد ق زي
دأ  َأْي تقديم المب ]مثل زيد قام، وجب تقديمه[الخبر؛ لجواز قام أبوه زيد،  لعدم اإللباس  ت

وك؟   «على الخبر؛ للتصدير في األول، وهو  ْن أب اني، وهو حيث      »َم اس في الث ، واإللب
ع،         اعًال في الراب دأ ف ا متساويين، ومصير المبت آانا معرفتين، وآذا في الثالث حيث آان
ل   ًا، مث ا، أو مجموع دان قام ل الزي ى، مث ان مثن إذا آ ردًا، ف ه مف ًال ل ان فع و حيث آ وه

 .تقديمه آذلك ؛ ألنَّه لو تأخر المبتدأ التبس بالبدل من الفاعلالزيدون قاموا، وجب 
ال الخبر الجملة فال يجـب تقديمها إذا ُصدِّرت بما له  ]وإذا تضمن الخبر المفرد[

اٍف،   )٤(صدر الكالم؛ ألنَّ تصدُّره  ا آ الم [إياه ه صدر الك ا ل تفهام  ]م ل[آاالس ن : مث أي
دِّم    ]زيٌد؟ ره، وُق ن خب ه صدر الكالم، وال يصح أن يجعل        فزيد مبتدأ، وأي ر؛ ألن ل الخب

ند         ) أين( دأ أن يس ه، وشرط المبت ند إلي ًا، فال يس ه ظرف مبتدأ، وإن استحق التصدير لكون
ـة : إليه، فإن قيل قد قلتم ه    ، إنَّ ما وقع ظرفًا، فاألآـثر أنه مقـدر بجمل ا وصفتموه بأنَّ وهن

اسم مفرد، وهو مقدر ) أين(اب أّن لفظ فالجو.وإذا تضمن الخبر المفـرد: مفرد حيث قلتم
ع من        ة الملفوظة، وال يق دخل الجمل ئال ت بالجملة هنا آما قدر هناك، وإنَّما قال المفرد؛ ل

                                                 
، واإلنصـاف  ١/٣٤٦، واحليـوان  ١/٢٧٤، واحلماسـة  ٢١٧ديوانه : انظر. قائله الفرزدق. من الطويلالبيت )   ١(

، والصـفوة الصـفية   ١/٢٩٧، وشـرح التسـهيل   ١/٩٩، وشرح ابن يعيش )٢٤٠(، ودالئل اإلعجاز ١/٦٦
 . ٢/٨٤٨، وشرح شواهد املغين ٣/٣٣٧، والتذييل والتكمييل ١/٨١٩

وس الطائي، شامي األصل، كان يف حداثته يف مصر يسقي املاء يف جامع عمرو بن العاص مث هو حبيب بن أ: أبو  متام)   ٢(
العاص مث جالس األدباء فأخذ عنهم، وكان فطناً فهماً، أحب الشعر فلم يزل يعانيه حىت قاله وأجاده وسار شـعره،  

 .١٥٦ – ١٥٥نزهة األلباء . هـ٢٣١قدم إىل بغداد فجالس األدباء وعاشر العلماء، تويف سنة 
دالئل اإلعجاز : ، وهو من أبيات يصف فيها أبو متام القلم، وانظر٢/٥٨البيت من الطويل، وهو أليب متام يف ديوانه )   ٣(

، ومعاهد ١/٤٥٥، وخزانة األدب ١/٢٧٥، وشرح املفصل للخوارزمي ١/٩٩، وشرح ابن يعيش ٢٤٨اإلعجاز 
: استخرجته، والعواسل: اشتارته ،العسل: واجلىن. ما لزق من العسل يف جوف اخللية: ي، واألر١/١٧٨التنصيص 

 . ١/٤٤٧انظر اخلزانة . مجع عاسلة أي مستخرجة
 .واألنسب ماذكرت ) تصديره( يف النسخة )   ٤(



 

رد  ر مف ا، نحو، مقتضيات الصدر خب ا أضيف إليه تفهام أو م ة االس ا آلم ْن : إّل غالم َم
 .زيد؟

رة أي مصححًا بمجيء المب] مصحًَّحا[تقديم الخبر ] أو آان[  وشرطه أن  ، تدأ نك
ل دعاء مث ى ال ون متضمنًا لمعن دعاء  : ال يك ي ال ب ف ه؛ َألنَّ األغل ٌل ل ك، ووي سالم علي

ر   دار رجل   : نحو [تأخير الخب ا         ]في ال النكرة آم داء ب ا جاز االبت ر لم ديم الخب وال تق ، فل
ة في نحو    ائٌم رجلٌ  : تقرر، وإّنما مثل بالظرف دون غيره، الحتمال غيره البدلي ا وأمَّ ، ق

 .الظرف فيتعين للخبرية 
دأ  [أي الخبر  ]أو لمتعلقه[ ل    ]ضمير في المبت ى الخبرمث ود إل رة   [: يع ى التم عل
دأ،     ) مثلها(فإنَّ ، ]ِمثُلها زبدًا أخير المبت ر، فيجب ت هو المبتدأ، وقد اتصل به ضمير الخب

ك      ي قول ب ف ا وج احبها   «آم دار ص ي ال ه  »ف ان زاُده  " ومن ن زهم ي بط ، ")١(ف
 . أ/٣٦:/وقوله

درةٌ    ك ق الًال وماِب ك إج  َأَهاُب
 

ا     يٍن حبيُبه  )٢(عليَّ ولكن ملُء ع
 

الخبر   ]أْويكون[ولو تأخر الخبُر لزم اإلضمار قبل الذآر لفظًا ومعنى، وال يجوز ذلك، 
أخيره   ]خبًرا عن أنَّ[واقعًا   المفتوحة مع اسمها وخبرها المؤّول بالمفرد مبتدأ ؛ إْذ في ت

ا أو        خوف لبس َأنَّ  ذهول عن الفتحة؛ لخفائه ان ال تلفظ؛ إلمك المفتوحة بالمكسورة في ال
ة،   ي الكتاب ل[ف ائم  : مث ك ق دي أن دم، و   ]عن ر مق دي خب مها   ) أن(فعن ى اس ة عل الداخل

ي ي عل د أب ا عن دأ؛ إّل ا مبت ًا )٣(وخبره ر ظرف ان الخب ا فاعل إذا آ ه[. فإّنه  ]وجب تقديم
واز  دم ج ي األول ولع تحقاق التصدير ف اني؛ ألن الظرف   ؛الس ي الث النكرة ف داء ب االبت

، فإّنهم يعملون الظرف فيما بعده، فليس )٤(وأمَّا األخفش والكوفيون. يتعين تقدمه للخبرية
بالمكسورة في ولئال تلتبس أنَّ المفتوحة ، ولإلضمار قبل الذآر في الثالث. من هذا الباب

برها مبتدأ ؛لكونها جملة والمبتدأ الرابع؛ ألّن المكسورة ال تصلح أن تكون مع اسمها وخ
ا    ده غيره ذا ال  ،مفرد، وتقديم الخبر دالٌّ على أّن ما بعده هي المفتوحة؛ ألّنه يجيء بع فل

                                                 
. اسم كلـب : وزمهان. مثل يضرب ملن يكون معه عدته وما حيتاج إليه، وللرجل يطلب الشيء وقد أخذه مرة)   ١(

  ).زهم(، واللسان ٢/١٨٢، واملستقصى ٢/١٠٠هرة األمثال ، ومج٢/٥٠١انظر جممع األمثال للميداين 
، واملسـاعد  ١/٣٠٢، وشـرح التسـهيل   ٦٨قائله هو نصيب بن رباح األكرب، يف ديوانه ص. البيت من الطويل)   ٢(

، وعمدة احلافظ وعدة الالفـظ  ١/٣٧١، وشرح الكافية ا لشافية ٣/١٣٦٣ي ق، وشرح احلماسة للمرزو١/٢٢٤
 . ١/١٧٦، والتصريح ١/٢١٣، واألمشوين ٧٨

 .٩٩ – ١/٩٤انظر شرح الرضي )   ٣(
 . أقواله مظانِّ ما اطلعت عليه منومل  أعثر على رأي أيب علي في

 ) .٦( مسألة ، ١/٥١انظر اإلنصاف )   ٤(



 

وز يبويه  : يج د س ورة عن ة بالمكس اس المفتوح دي؛ اللتب ل عن ك فاض ازه )١(أّن ، وأج
بس ؛ ) أمَّا(فإن اقترن بـ، أن تقوم يعجبني: قياسًا على )٢(األخفش ا    فال ل اع دخول أمَّ المتن

ة ال تتوسط        ة التام ة، والجمل ة تام ا جمل على المكسورة؛ ألّن المكسورة مع ما في خبره
 : أّما أنَّك فاضل فمعلوم، قال الشاعر: تقول،) أمَّا وفائها(بين 

ِزعٌ  ي َج ا أّنن طباٌر وأّم ي اص دأب
 

ي    اد َيْبرين ٍد آ وى َفِلَوج وَم النَّ )٣(ي

 
أخير    أو داًال بالتقديم على م بالت ا ال يفه م      : نحو ، م م يفه ر ل َر الخب و ُأخِّ هللا درُّك فل

ر   ، يم ال غي ن تم ك م ان أّن ك إذا قصدت بي ه أنَّ ت، ومثل راد  : قل ان الم ا، إذا آ يٌّ أن تميم
 .أو غير ذلك مما يقدم له الخبر،التفاخر بتميم 

                                                 
 .٣/٣٤٨والتذييل والتكميل .١/٩٩،وشرح الرضي١/٣٠١والرأي يف شرح التسهيل ١/٢٢٣انظر املساعد )   ١(
 . املصادر السابقة انظر)   ٢(
، التـذييل والتكميـل   ١/٢٢٣، واملسـاعد  ١/٣٠٢انظر شرح التسهيل . البيت من البسيط، ومل يعرف له قائل)   ٣(

 .١/١٧٥، وشرح التصريح ١/٧٧، والدرر ٥/٩٣، وشرح أبيات املغين ٣/٣٥٠



 

@@@¨a@@…†ÈmZ@

ه في    ] وقد يتعدد الخبر[ ر عن ل [من دون تعدد المخب لٌ   : مث الٌم عاق ٌد ع ه ال   ]. زي م أّن اعل
ا     ا أو حًس دًدا حكًم دأ متع ًا، وجب      )١(يخلو إّما أن يكون المبت ددًا حس ان متع إن آ ، أو ال، ف

 :تعدد الخبر آقوله
ى   ا ُيْرتج ٌد خيُره داك ي ي

 
ه   دائها غائظ َرى ألع )٢(وُأْخ

 
 : أو حكمًا، آقوله

 )٣(والعيش شـحٌّ وإشفـاق وتأميل
إما أن يكون : وإن لم يتعدد المبتدأ فال يخلو، احد وال يحذف العاطففال يقتصر على و

هذا ُحلٌو حامٌض، فال يقتصر على واحد وال : نحو، آل واحد منهما شامًال لجميع المبتدأ 
هذا أسود : يعطف الثاني بحرف العطف، فإن لم يكن الخبر شامالًَ نحو قولك لألبلق

زيٌد : على واحد، وإن لم يمكن االتحاد نحو فيجوز بعطف وبغيره، وال يقتصر، وأبيض
وإن لم يتضادَّا وأمكن االتحاد صح بعطف، . فال يصح بعطف وال بغيره، عالٌم جاهٌل 

 ′Ω⎡Σ∑Ω⎝ Σ⁄⎡Σ⊃Ω⎜⊕<√≅… Σ ⎝Σ Ω⎡<√≅… (14) ⎝Σ﴿: نحو قوله تعالى، زيٌد عالٌم وفاضٌل، وبغيره: نحو

Ξ↔⌠≤Ω⊕<√≅… ΣŸ∼Ψ•Ω∧<√≅… χ©†ΘΩ⊕ΩΤ⊇ †Ω∧ΠΨ√ ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ﴾)؛ لعود الضمير إلى متِّحد، ولعل هذا األخير )٤

المصنف؛ ألّن التعدد مع واسطة حرف العطف جاء في الخبر والمبتدأ  )٥(مقصود
وغيرهما، وأيضًا فإّن المعطوف بحرف العطف ليس بنص في الخبر، وإّنما هو من 

                                                 
 .أي لفظاً)   ١(
، ومل ينسب ١/١٨٢، وشرح التصريح ١٥٥ديوانه صالبيت من املتقارب وهو لطرفة بن العبد كما جاء يف ملحق )   ٢(

ونسب ) يظغ(، واللسان ١/١٣٣، وخزانة األدب ١/٢٤٣، واملساعد ٣٢٦ – ١/١٤٠ألحد يف شرح التسهيل 
 .١/٥٧٢دي يف املقاصد النحوية للخليل بن أمحد الفرا هي

 :وصدره. عجز بيت من البسيط)   ٣(
 "واملرء ساع ألمر ليس يدركه*

، وشـرح التسـهيل   ١/٢٠٣، والبيان والتبـيني  ٧٥، ١١يب صبيب، انظر شعر عبدة بن الطبلطوهو لعبدة بن ا
 ).٢١٣(، وختليص الشواهد ٣٢٦ – ١/٢٢

 ).١٦ – ١٥ – ١٤: (سورة الربوج، آيات)   ٤(
 .وهو إمكان االحتاد وعدم التضاد)   ٥(



 

، )١(جائع نائعزيد : توابعه، ولهذا أفرد في المثال الخبر المتعدد بغير عاطف، وليس منه
 .ألّنهما بمعنى واحد، والثاني تأآيد لألول

ه     ] وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط [  م ب اني، أو للحك ببية األول للث ،  )٢(وهو س

و   ه نح رد علي ال ي ي   ، )٣(﴾…≅/∃Ω∨Ω⎝ ¬Ρ∇ΨŠ ⇑ΨΘ∨ ξ◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ⇓ ð⇑Ψ∧ΩΤ⊇ ϑðΨ†﴿: ف رط ف دأ الش به المبت فيش

م  ]فيصح دخول الفاء في الخبر[ ،سببيته للخبر، آسببية الشرط في الجزاء ؛ ألّنه في حك
ك المعنى    الجزاء ويصح حذفها؛ ألنه ليس بجزاء على الحقيقة، فإن قصد الداللة على ذل
ل يجب          ه ب اء في م يجب دخول الف ًا ل في اللفظ فيجب دخول الفاء فيه، وإن لم يقصد رأس

 .عدمه
رف [ ل أو ظ م الموصول بفع ك االس ل صلته جمل ] وذل ذي جع ة أو أي ال ة فعلي
ًال     . ب/٣٦/ظرفية،  مؤوّّلًة بجملة فعلية هاهنا باالتفاق، وإّنما اشترط أن تكون صلته فع

ا     ا فعًل م   ،أو ظرفًا مؤوًال بالفعل؛ لتأآيد مشابهته الشرط؛ ألّن الشرط ال يكون إّل وفي حك
بأحدهما : أي ]أوالنكرة الموصوفة بهما[االسم الموصول المذآور االسم الموصوف به 

ا االسم المضاف    و أتيني   [في حكمه ذي ي ل ال دار  ، مث ل،     ]أو في ال ال الموصول بفع مث

الى  ه تع  ♠φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… φ⎦⎡ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ ψΣ™ς√ΗΩ⎡⎯∨Κς… Ξ™⎯∼ΤΠς√≅†ΨŠ Ψ⁄†φΤΤΤΤ™Πς⇒√≅…Ω⎝ …⊥Θ≤Ψ﴿: وقول

⊥◊φΤΤΤ∼Ψ⇓ð„Ω∅Ω⎝ ⎯ψΣ™ς∏ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑Σ≤⎯–Κς… ΩŸ⇒Ψ∅ ⌠¬Ξ™ΘΨΤΤŠΩ⁄﴾)و،   )٤﴿Σ⊄Ψ⁄†ΥφΤΤ♥√≅…Ω⎝ Σ◊ΩΤ∈Ψ⁄†ΥφΤΤ♥√≅…Ω⎝ 

Νϖ…⎡Σ⊕ς≠<∈≅†ΩΤ⊇ †Ω∧Σ™ΩΤÿΨŸ⎯ΤÿςΚ…﴾)هذا مثال االسم الموصول بظرف، قال الشاعر، )٥: 

اًرا  ب مع ازم اللبي دى الح ا ل م
 

يع   د يض ه ق ا ُل وٌن وم )٦(فمص

 
ابهة          ( د مش ل؛ لتتأآ ؤوًال بالفع ًا م ًال أو ظرف لته فع ون ص ترط أن يك ا اش وإّنم

 )١( .)الشرط؛ ألن الشرط ال يكون إال فعًال

                                                 
 ).نوع(اللسان . النوع بالضم اجلوع)   ١(
 .١/٢٨٩انظر الفوائد الضيائية . الثاين أي سببية األول للحكم ب)   ٢(
 ).٥٣: (سورة النحل، آية)   ٣(
 ).٢٧٤: (سورة البقرة، آية)   ٤(
 ).٣٨: (سورة املائدة، آية)   ٥(
، والدرر ١/١٠٩، واهلمع ١/٢٤٤، واملساعد ١/٣٢٩شرح التسهيل : البيت من اخلفيف، ومل يعرف قائله، انظر)   ٦(

١/٧٩. 



 

ذآور االسم الموصوف باالسم الموصول      ، ]فله درهم[ وفي حكم الموصول الم

، وآذا )٢(﴾∨ΣΤ∈ ΘΩ⇐ΜΞ… ð‹⌠⎡ΤΩ∧<√≅… ⎟ΨϒΠς√≅… φ⎦⎝ΘΣ≤Ψ⊃Ω Σ©Τ⎯⇒Ψ∨ ΙΣ©ΤΠς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ∃⌠¬Σ|∼Ψ⊆ΗΤς∏Σ™⎯﴿: آقوله تعالى

الى ه تع يهن يسفل ⇓ΣŸΨ∅ΗΩ⎡Ω⊆<√≅…Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ⎠ΨΗΤΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ–⌠≤ΩΤÿ †_Τš†ς∇Ψ﴿: قول  عل

 :وقول الشاعر، )٣(﴾جناح
ِصلوا الحزم فالخطُب الذي تحسبونه 

 
ًرا     ه متعسِّ د تلقون يًرا فق )٤(يس

 
 لالسم الموصوف )٥(فإنَّه قد وقع هنا االسم الموصول صفة

آل رجل  ]أو، آلُّ رجل يأتيني[: آل نكرة عامة موصوفة بهما، نحو: الثاني ]و[         
دار[ ي ال ل ع ]ف ل رج دي أو آ م[ن ه دره رة    ،]فل ى النك م المضاف إل ال االس ا مث وأّم

دخل        : الموصوفة بأحدهما، فكقولك د ي م، وق ه دره دار فل أتيني أو في ال آل غالم رجل ي
ر موصوف      ى غي ٍل مضافًا إل ى موصوف      : نحو ، على خبر آ ة فمن اهللا، أو إل آل نعم

 :بغير ما ذآر، آقوله
دان د أو م ٍر مباِع ل أم آ

 
ة ال وط بحكم اليفمن )٦(متع

ة      ى الحقيق يس بجزاء عل ه ل . ويجوز تجريد الخبر عن الفاء مع قصد السببية؛ ألن
 .الذي يأتيني له درهم: فتقول

يبويه   د س دأ عن اب المبت ن ب ر م ا ذآ ر م ر غي ي خب اء ف دخل الف از )٧(وال ت ، وأج
 :محتجا بقول الشاعر، دخولها في جميع أقسام خبر المبتدأ  )٨(األخفش

و ٍة خ اَتهموقائل انكح فت الُن ف
 

ا ا هي ٌو آم ْين خل ُة الحيَّ )٩(وأآروم

                                                                                                                                               
 .١١٣ها الشارح انظر صهذه الفقرة كرر)   ١(
 ).٨: (سورة اجلمعة، آية)   ٢(
 ).٦٠: (سورة النور، آية)   ٣(
 .١/٢٤٥، واملساعد ١/٣٣٠البيت من الطويل، وهو بال نسبة، انظر شرح التسهيل )   ٤(
 .والصواب ماأثبته ) صلة ( يف النسخة )  ٥(
، ١/٢٤٦، واملساعد ١/٤٣، وارتشاف الضرب ١/٣٣٠البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة، انظر شرح التسهيل )   ٦(

 .١/١٠، واهلمع ٢/٧٤٨وشرح شواهد املغين 
 .١٠١ـ ١٠٠واإليضاح العضدي ص ، ١/١٣٩انظر الكتاب )   ٧(
 .١٢٥ – ١/١٢٤انظر معاين القرآن )   ٨(
 .البيت من الطويل، مل يعرف له قائل)   ٩(



 

 :وقوله
ور   ودِّع أم ُبُك أرواٌح م

 
ير    انظر أليِّ ذاك تص ت ف )١(أن

 
ديره     ، هذه خوالن:وتأول سيبويه األول بنحو ه فاعل لفعل محذوف تق انظر  : والثاني بأّن

 . )٢(أنت
ل [ ت ولع ال ع  ] ولي ل، إذا دخ بهة بالفع روف المش ن الح ه   م ذي في دأ ال ى المبت ل
ابهة      ] مانعان[الشرط  ا آانت لمش ه إنَّم ه علي من دخول الفاء في خبره؛ ألّن صحة دخول

ان     ا يخرج ابهة؛ ألنَّهم ك المش زيالن تل ل ي ت ولع زاء، ولي رط والج ر للش دأ والخب المبت
ع        ذا المن ار، وه ل األخب ن قبي زاء م رط والج ائية، والش ى اإلنش ة إل ن الخبري الم م الك

يبويه  ]فاقباتِّ[ يبويه أّن       )٤(واألخفش  )٣(بين س د س ل، فعن وا في التعلي َت  (، ولكن اختلف لي
لَّ الم، و) ولع ا صدر الك ذي(لهم ى ) ال دخل ذو تصدير عل الم، وال ي يستحق صدر الك

ان متضمنًا لمعنى         )لعل (أو ) ليت (مثله، فلّما دخل على الشرط  ا آ م يبق االسم ـ آم ، ل
م      ،الشرط ـ مصدًرا به الكالم  زوال الزم الشرط فل بل صار متوسطًا فزالت الشرطية؛ ل

 .تدخل الفاء
ش د األخف ض و )٥(وعن اء المح ا لإلنش ذي(أّنهم ل ) الَّ ض، فيحص ر المح للخب

ل    إن قي اقض، ف اب : التن ان(ب اب ) آ ُت(وب ه     ) علم ا وج اق، فم ان باالتف ًا مانع أيض
ا      . ؟)لعل (و) ليت (تخصيص  اق إّنم ان االتف ل تخصيصهما ببي ين الحروف     قي هو من ب

 . المشبهة ال مطلقًا، ووجه ذلك التخصيص أّن هذا لبيان االختالف الواقع فيها

                                                                                                                                               
، وكتـاب الشـعر للفارسـي    ٢٥٢واألزهيـة،   ،)٨٠ – ٧٦(، ومعاين القرآن لألخفش ١/١٣٩انظر الكتاب 

، وخزانـة األدب  ١٠٤النحـاة  ، والرد علـى  ١/٣٣١، وشرح التسهيل ١/١٠٠، وشرح ابن يعيش ١/٢٧٩
يعين أا كرمية : حي أبيها وحي أمها: احليان. أصلها الفعلة الكرمية: واألكرومة .حي من اليمن: وخوالن. ١/٣١٥

 .١/١٣٩الكتاب  حاشية. خالية من زوج: خلو .الطرفني
 .اخلفيف، وهو لعدي بن زيد العباديالبيت من )   ١(

، وارتشـاف  ١/١٣٢، واخلصـائص  ١/٣٢٥، وكتاب الشعر للفارسـي  ١/١٤٠، الكتاب )٨٤(ديوانه : انظر 
، وشرح ١/٣١٥، وهو جملهول يف خزانة األدب ٣٦٢، وتذكرة النحاة ١٠٦، والرد على النحاة ٢١٥٣الضرب 
 .١/٣٣١التسهيل 

 .١/١٣٩انظر الكتاب )   ٢(
 .١/٤٥٣انظر الكتاب )   ٣(
 ).٢٠٦ – ١/٢٠٥(انظر اإليضاح يف شرح املفصل )   ٤(
 .١/٢٠٦انظر املصدر املسابق )   ٥(



 

هم إنَّ [ ق بعض ورة ] وألح ا[المكس ة    ،]بهم ى رواي يبويه عل ق س ل الملح قي
 .)٢(عن عبدالقاهر)١(المصنف 

دي  ل العب اء )٣(ونق و البق ن يعيش )٤(وأب و األخفش )٥(واب ه  ، واألصح)٦(أّن الملحق ه أّن
ي       ائع ف ر الش ذآره، إال أن الكثي ه ف دَّ بخالف ون اعت دير فيك ل بالتص ه المعل يبويه؛ ألّن س

ل     ا وفي التنزي  ⎝ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® Ν…⎡Σ†Ω∨Ω⎝ ⌠¬Σ∑Ω﴿االستعمال، هو دخول الفاء في خبره

χ⁄†Πς⊃Ρ® ⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω™Ω‰πΤ⊆ΣΤÿ﴾)٧(  

 ⎝ΘΩ⇐ΜΞ… ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ√†Ω∈ †ΩΤ⇒ΘΣΤŠΩ⁄ ϑðΣ/≅… ΘΩ¬Ρ’ Ν…⎡Σ∧ΗΤΩ⊆ΩΤπΤ♠≅… ð„ΤΩΤ⊇ δ∩⌠⎡Ω ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ﴿: وقوله تعالى

⌠¬Σ∑ φ⎦⎡ΣΤ⇓Ω∞µ⎪µð⎯š﴾)٨( . 

ـ  ) أّن()١(وقد ألحق بعضهم    ا       ) لعل (و) ليت (المفتوحة ب اء في خبره في عدم دخول الف
ي   اء ف دخول الف اطق ب الم الفصحاء ن رآن وآ ذآر؛ ألّن الق م ي ه، فل دَّ بخالف م يعت ولكن ل

                                                 
مـن أنّ  ، ١/١٠٣والرضـي  ، ١/١٠١النقل عن سيبويه يف هذه املسألة مضطرب والصحيح ما ذكره ابن يعيش  )  ١(

وحاشـية خميمـر    ٢/٣٧٢وانظر شرح املصنف على الكافية ، فًا لألخفش سيبويه هو الذي ذهب إىل جوازه خال
 .١/٦٦٥وحاشية الصفوة والصفية ، ١/٢٩٢وحاشية  الفوائد الضيائية ، ٢/٣٧٢

هو أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين عامل النحو والبالغة، أخذ النحو عن أيب احلسني حممد بن احلسني )   ٢(
عوامل املائة، واملفتاح يف التصريف وكتاب يف التصريف املقتصد يف شرح اإليضاح، وال: "نحوله يف ال ،الفارسي

 .هــ  ٤٧١، مات سنة "الغةدالئل اإلعجاز، وأسرار الب"، وله يف البالغة "د حمسن العمريي.حققهما شيخنا أ
 .١/٣٢٤، وانظر رأيه يف املقتصد ٢/١٠٦، وبغية الوعاة ٢/١٨٨انظر إنباه الرواة 

هو أمحد بن بكر بن بقية، أحد أئمة النحاة املشهورين، كان لغوياً قيماً بالقياس، له شرح اإليضاح، وشرح كتـاب  )   ٣(
 ).١/٢٩٨بغية الوعاة (هـ ٤٠٦، تويف سنة مياجلر

ـ   )   ٤( الف هو عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا أبو البقاء العكربي البغدادي الضرير، أقرأ النحو واللغـة واملـذاهب واخل
، ٦١٦تويف سـنة   .واللباب يف علم اإلعراب ، إعراب القرآن، إعراب احلديث: تهمن مؤلفا. ابوالفرائض واحلس

 .٢/١٢٢٢وانظر رأيه يف التبيان  .٢/٣٨بغية الوعاة 
 . ١/١٠١انظر شرح ابن يعيش )   ٥(
 .٤/١١١انظر التذييل والتكميل )   ٦(
 ).٩١: (سورة آل عمران، آية)   ٧(
 ).١٣(رة األحقاف، آية سو)   ٨(



 

الى   ، خبرها ه تع  ∨Νϖ…⎡Σ∧ς∏⎯∅≅…Ω⎝ †Ω∧ΠςΤ⇓Κς… ¬ΣΤ⎯∧Ψ⇒ΩΤ⎜∅ ⇑ΨΘ﴿: فالمكسورة آما ذآر، والمفتوحة آقول

ξ∫π⎠Ω→ ΘΩ⇐ςΚ†ΩΤ⊇ Ψ©Πς∏Ψ√ ΙΣ©φΤΤ♥Σ∧Σ﴾)وقول الشاعر، )٢: 

ه     مَّ آون ا ُح ا أنَّ م ت يقيًن علم
 

افع  ر ن رٍئ في صرفه غي )٣(فسعي ام

 
ك   ) لكن(في خبر) الفاء(وآذا تدخل   ن مال د اب ول       )٤(عن ل ق وروده عن العرب في مث ، ل

 :الشاعر
د  داَة وق ى الِع ة ألق ل داهي بك
رق ن ف ه م ا ُأْبِدي نَّ م ال ولك آ

 

ِزعُ     م َف ري به ي مك ي ف ُن أنِّ ُيظ
عُ   َي الطم ريهم ب رُّوا فُيْغ ي ُيَغ )٥(فك

 
 :وقول الشاعر

م     ًا لك ارقتكم قالي ا ف واهللا م ف
 

ون   وف يك ى فس ا ُيْقَض نَّ م )٦(ولك

 

@

@@½a@@Òˆy@¨aë@c†njZ@

اً   ]جوازاً [حالية أو مقالية  ]وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة[      ذفًا جوازي ول  [. أي ح آق

تهل الُل واهللا،: المس الل : أي (  ]اله و اله الى،  )٧( )ه ه تع  …ΣΤ∈ ¬Ρ∇ΣΤγΛ⎤Π‰ΩΤ⇓ΡΚ†ΩΤ⊇ςΚ™⎯﴿: وقول

                                                                                                                                               
وأبـو حيـان يف التـذييل    ، ١/١٠٢وشرح الرضي ، ٣٧٨ـ٣٧٥انظر شرح الكافية الشافية ، منهم ابن مالك )   ١(

 .١/١١٠، واهلمع ٤/١١١والتكميل 
 ).٤١: (سورة األنفال، آية)   ٢(
 .١/٣٠٣وشفاء العليل ، ١/٣٣٢البيت من الطويل، وهو بال نسبة، انظر شرح التسهيل )   ٣(
 .١/٣٣٢وشرح التسهيل ، ٣٧٨ـ ٣٧٥انظر شرح الكافية الشافية )   ٤(
 .١/٣٠٣، وشفاء العليل ١/٢٤٧واملساعد ، ١/٣٣٢البيتان من البسيط، ومها بال نسبة، انظر شرح التسهيل )   ٥(
وارتشـاف  ١/٣٣٢، وشـرح التسـهيل   ١/٩٩انظر األمايل أليب علي القايل . البيت من الطويل، ومل يعرف قائله)   ٦(

 .١/٢٢٥، والتصريح ١/٢٢٥، واألمشوين ١/١١٠، واهلمع ٣/١١٤٤الضرب 
 .، وليس يف ديوانه١/٨٠: ونسبه صاحب الدرر إىل األفوه األودي

 .إضافة للتوضيح مستفادة من أسلوبه )   ٧(



 

Θω≤Ω↑ΨΤŠ ⇑ΨΘ∨ 〉%ψΡ∇Ψ√.ς′ Σ⁄†ΘΩΤ⇒√≅… †Ω∑ΩŸΩ∅Ω⎝ ϑðΣ/≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ∃Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® ð♦⎯Λ⎤ΨΤŠΩ⎝ Σ⁄κΨ±Ω∧<√≅…﴾)أي ، )١

 :هي النار، وقول الشاعر
ا   َب والغ ُد اهللا التلبُّ ال يبع

 
م    يس نع ال الخم )٢(راِت إذ ق

 
ه    ،الجيش العظيم : التحزم بالرأي، والخميس: والتلبب. هذه نعم : أي  ذلك؛ ألنَّ ل سمي ب

ان  ة أرآ اقة، ، خمس ة وس ان ومقدم ب وجناح و فح. أ/٣٧/قل دأ وه ذه(ذف المبت ) ه
ان «وفي المثل ، هذه نعم فأغيروا عليها: والمراد، ذه إحدى    )٣( »إحدى ُحَظيَّاِت لقم أي ه

 .ُحَظيَّات لقمان
ة ت؟ صحيٌح  : والمقالي ف أن أل آي ن يس ك لم ول  : أي. آقول ه ق ا صحيح، ومن أن

 :الشاعر
ل  ت علي ت قل ف أن ي آي ال ل ق

 
ل  زن طوي م وح هر دائ )٤(س

 
 :آقوله، ذآره من الجمل السابقة وفيما تقدم 

ي   ت منيت رًا إن تراخ كر عم سأش
ى عن صديقه     فتى غير محجور الغن

 

تِ   ي جلَّ نن وإن ه م تم ادي ل أي
ل زلت    )٥(وال ُمْظهر الشكوى إذا النع

 
 .هذا األمير: لمن قال لك من هذا؟ أي) األميُر(وآقولك 

ول  دِّر أّن المحذوف هو ال    : وليس لقائل أن يق دير الهالل     هالَّ ُق ر، ويكون التق خب
اظرون        ه الن ة؛ ليتوجه إلي ه بالهاللي م علي هذا؛ ألّن المقصود تعيين شيء باإلشارة والحك

ا   تهلين غالًب ادة المس ى ع ًا عل م جري اد بالقس راه، وأف ا ي روه آم وهم نصب ، وي ئال يت ول
                                                 

 ). ٧٢: (احلج، اآلية سورة)   ١(
،وشـرح املفصـل   ١/٩٤، وشرح ابن يعيش )٦٠(نطق البيت من السريع، وقائله املرقش األكرب، انظر إصالح امل)   ٢(

 .٢/١٨٩، وشرح شواهد املغين للسيوطي ٧/١٤٢وشرح أبيات املغين ) ممع(، واللسان ١/٢٦٧للخوارزمي 
 ). حظا(، واللسان ١٠٣، وفصل املقال ١/١٣٤مثال للميداين انظر جممع األ)   ٣(

 .بفتح احلاء هي املرماة: واحلظوة               
 .إحدى حظيات لقمان: من جنس أفعاله قيل ب ملن عرف بالشر، فإذا جاءت هنةضري

 .٢٣٨البيت من اخلفيف، وهو بال نسبة، انظر دالئل اإلعجاز )   ٤(
)٥ (ا يف مدح عمرو بن عثمان بن بن األعشى بن جبرة األسدي، قاهل ري بن األشيمبِالبيتان من الطويل، ومها لعبداهللا بن الز

 .بن عفان
، ٤/٦٩ان حملمد بن سعد الكاتب التميمي، وأيب األسود الدؤيل، وإلبراهيم الصويل، انظر محاسـة أي متـام   وينسب

   .٢/٦، واإليضاح للقزويين ١٦٦، ومسط الآليل ١٤٩، ودالئل اإلعجاز ٤٢١ومعجم الشعراء للمرزباين 



 

ع،  الهالل عند الوقف، وآذا سائر األمثلة، ووجوبًا فيما أخبر عنه بنعت مقطوع إ لى الرف
ه  ذموم بدون دوح أو الم ين المم و، فيتع دح نح د  : فالم ُل الحم د هللا أه ّذُم،الحم و، وال : نح
ان في       . بخالٍد المسكيُن: مررت بزيٍد الفاسُق ، أو ترحم نحو ه آ يعلم أّن ه؛ ل وموجب حذف

دًال   . األصل صفة، فقطع لقصد المدح أو الذم أو الترحم ه ب والمخبر عنه بمصدر جيء ب
 .سمٌع وطاعةٌّ، أي أمري: ظ بفعله نحوعن اللف

ٌد          ه، أي أمري حم اٌء علي ُد اهللا وثن ه آيف أصبحت؟ حم وقول بعضهم وقد قيل ل
 :هللا، وقول الشاعر

ا      ك ههن ى ب ا أت ان م ت حن فقال
 

ارف   الحي ع ت ب ب أم أن )١(أذو نس

 
ان   ل،           ، أي أمري حن دًال من الفع ه ب ه مصدر جيء ب ه النصب؛ ألّن واألصل في

زم  ى والت ع عل ع وحمل الراف م رف ه، ث دل من دل والمب ين الب ع ب ئال يجم حذف ناصبه؛ ل
ٌد ، وساء رجًال     : نحو، ) نعم(أو بمخصوص . الناصب في التزام الحذف ُل زي نعم الرج

 .بكُر، أي هو
اق،         : أو بصريح القسم نحو   دأ، أي في ذمتي ميث ن، فحذف المبت في ذمَّتي ألفعل
 :ومنه قوله، )٢(فحذف المبتدأ رواه الفارسي

ال   د والع ى المج وَّاًرا إل اور س تس
 

يفعال  ت ل ي ال إْن فعل ي ذمت )٣(وف

 
ى،  )٤("راآب البعير طليحان: "وأما قولهم ، فإنه حذف المعطوف؛ لوضوح المعن

ر طليحان   ال األندلسي  . أي راآب البعير، والبعي أي أحد طليحين فحذف المضاف     : وق

الى   ه تع ه، آقول ه مقام يم المضاف إلي ن ، )٥(﴾∅ω™Σ–Ω⁄ Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⇐⎯κΤΩΩΤÿ⌠≤Ω⊆<√≅… ∴¬∼Ψℵ≠Ω﴿: وأق أي م

ا حذف    ) أحد (فكان حق طليحين الجرَّ إلضافة أحد إليه، و،إحدى القريتين  وع، ولم مرف
                                                 

 .البيت من الطويل، وهو ملنذر بن درهم الكليب)   ١(
، ١١٣ – ٢/١١٢، وخزانـة األدب  ١/٢٣٥، وشرح أبيات سيبويه ٣/٢٢٥ملقتضب ، وا١/٣٢٠انظر الكتاب 

 .١/٥٣٩واملقاصد النحوية 
 .٢/٥٠٧هو أبو علي الفارسي انظر كتاب الشعر )   ٢(
 .البيت من الطويل، وهو لليلى األخيلية من شعر جو به النابغة اجلعدي وتفضل عليه سوار بن أوىف القشريي)   ٣(

، وخزانـة األدب  ٢/٣١٥، وشرح أبيات سـيبويه  ٣/١١، واملقتضب ٣/٥١٢، والكتاب ١٠١انظر الديوان ص
٦/٢٤٣. 

، واملسـاعد  ١/٢٨٩شـرح التسـهيل    ،و١/٢٨٩، واخلصائص ٢/٢٢٧احملتسب  هذا من أقوال العرب، انظر)   ٤(
١/٢١٦. 

 ).٣١: (سورة الزخرف، آية)   ٥(



 

ام  ، ]الخبر جوازًا[قد يحذف  ]و[فقيل طليحان، ، أقيم مقامه في الرفع أي حذفًا جوازًا لقي
ان  ) إذا(على أن يكون ، واقفحاضر أو : أي ]مثل خرجت فإذا السبع[قرينة  ظرف زم

 .أي ففي وقت خروجي السبع حاضٌر أو واقف،للخبر المحذوف غير سادٍّ مسدَّه 
إن         ة ف دها إن قصد الوجود أو الحصول ؛القتضائها الجمل وإّنما يحذف الخبر بع

ه       ا علي ة له ره إذ ال دالل د من ذآ وفي حذف   ، قصدت قيامًا أو قعودًا  أو نحو ذلك، فال ب
دي : من عندك ؟ أي: لمن قال. زيد:بر في االستفهام عن المخبر عنه آقولك الخ . زيد عن

 :ومنه قول الشاعر
ه د رأت اصفراري من ب ت وق قال

 
ُد  ا المتنه دْت فأجبُته )١(وتنه

 
د  : زيد قائم وعمرو، أي وعمرو قائم، ونحو : وفي العطف، آقولك. أي من يطالب به زي

 :الستغناء بأحد الخبرين عن اآلخر، ومنه قول الشاعرل، زيد قائم : أي، وعمرو قائم 
ا  ت بم دنا وأن ا عن ن بم نح

 
ف    رأي مختل دك راٍض وال )٢(عن

 

دنا راضون   ا عن ن بم الى  ، أي نح ه تع ه قول دك راٍض، ومن ا عن ت بم  …Ω™ΣΤ∏Σ{ΚΡ†﴿: وأن

χψΜΞ⎥:…Ω  &†Ω™ΠΡ∏Ψℵ≡Ω⎝﴾)٣( ،و، وظلها دائم : أي﴿ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ,ΙΣ©Ρ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ΣΘ⊂ΩšΚς… ⇐Κς… Σ®⎡Σ∂⌠≤ΣΤÿ﴾)٤( . 

ر   ]و[ ذف الخب د يح ًا[ق ًا، ] وجوب ذفًا واجب ي موضعه [أي ح زم ف ا الت أي  ]فيم
واب   ] غيره[الخبر  ة أب ذا     [وذلك في أربع ان آ د لك وال زي ل ل د موجود،     ]مث وال زي أي ل

 .)٥(فارتفاع موجود بالخبرية عند البصريين
دها؛       )٦(:وقال الفراء  ذي بع ة لالسم ال ائر    هي الرافع الختصاصها باألسماء آس
در : وقال الكسائي، العوامل ديره  )١(االسم بعدها فاعل لفعل مق د   : تق وال حصل زي ا  ، ل آم

                                                 
 .٢/١٠٤، واإليضاح للقزويين ٢/٥٢ للربقوقي الديوان شرحانظر، قائله أبو الطيب املتنيب، البيت من الكامل)   ١(
، وشـرح شـواهد   ١/٢٧٩رح، وهو لعمرو بن امرئ القيس األنصاري يف شرح أبيات سـيبويه  البيت من املنس)   ٢(

 .٧/٢٩٩، وشرح أبيات املغين للبغدادي ١/١٧٠اإليضاح للقيسي 
، والبيـت  ١/٩٥ولدرهم بن زيد األنصاري يف اإلنصاف  ،١/٧٤، والكتاب ٢٣٩ونسب لقيس بن اخلطيم يف ديوانه ص
 .٣٣٧مذكور يف ديوان حسان بن ثابت ص

 ).٣٥: (سورة الرعد، آية)   ٣(
 ).٦٢: (سورة التوبة، آية)   ٤(
  .١/٣٠١، ومغين اللبيب ٥١١ – ٢/٥١٠، واألمايل الشجرية ١/٧٠انظر اإلنصاف )   ٥(
 .٣/٣٠٠والتذييل والتكميل  ١/٢٨٣تسهيل ، وشرح ال ١/٤٠٤انظر معاين القرآن )   ٦(



 

ك     ،  )٢( »لو ذات سوار لطمتني«في  ره، وتل إذا دخل   –وهذه المتناع الشيء لوجود غي
 .مثلها –لو لم تجيء ألآرمتك : عليها النفي مثل

ك      هذا التقدير، إ )٣(ومنع البصريون ا في تل ر آم دها فعل مفسِّ ه   ، ذ ليس بع مع أّن
دعاء وجواب     »ال«يجب اإلتيان به مع الحذف، ولفظ  ر ال ال يدخل على الماضي في غي

دها          ، القسم إّلا مكررًا في األغلب ا بع ا أنَّ م ا بقي إلَّ وال، فم د ل آما يجيء، وال يكرر بع
وال؛ إذ هي موصولة     ،مرفوع باالبتداء وخبره محذوف للقرينة الدالة على الخبر وهي ل

ر  ، لتدلَّ على انتفاء الملزوم وجوابها الساد مسد الخبر وهو لكان آذا والبد أن يكون الخب
ك    و ذل ول، أو نح ود والحص ن الوج ه ع ر ب ا يعب وره ، مم ب ظه ا وج ه ،وإلَّ آقول

):(»   راهيم د إب ى قواع ت عل الكفر ألسست البي د ب ديثوا عه ك ح وال قوم ال ، )٤( »ل فق
ديثو  ا أراد      ح وه، وإنم ودهم ونح ود وج يس المقص ه ل د؛ ألن المهم .  ب/٣٧/عه أن إس
ى قواعد   ، قريب فطمأنينة اإلسالم لمَّا تتمكن في قلوبهم، فخشي لو هدم البيت وأسسه عل

 .واهللا أعلم، إبراهيم آان سبب ارتداد آثير منهم 
 : )٥(وقول الشافعي

زري    اء ي عُر بالعلم وال الش ول
 

ح     وم أفص ت الي د لكن ن لبي )٦(م

 

                                                                                                                                               
، ٥٤٤الـداين   ، و املرادي يف اجلىن٣/٣٠٠، وأبو حيان يف التذييل والتكميل ١/١٠٤نسبه إليه الرضي يف شرحه )   ١(

 . ٧٨ـ   ١/٧٠ونسب يف اإلنصاف إىل عموم الكوفيني  .١/١٠٥والسيوطي يف اهلمع 
ألما مستلزمان ما ال نظري له، إذ ليس يف الكالم حرف يرفع وال : "لهد ابن مالك القولني السابقني، وعلل بقووقد ر

 .١/٢٨٣انظر شرح التسهيل ...". ينصب، وال حرف التزم بعده إضمار فعل رافع
، ١/١٧٧، واإليضـاح شـرح املفصـل    ٢/١٦٨، ومجهرة األمثال للعسكري ٣/٩٦انظر جممع األمثال للميداين )   ٢(

 ).لطم(واللسان 
 . ١/٧٣اإلنصاف  انظر)   ٣(
، وسنن )٤٠٥(، وصحيح مسلم كتاب احلج )٤٢٠(، وكتاب احلج )٤٨٢(انظر صحيح البخاري، كتاب العلم )   ٤(

 .٦٥، وانظر شواهد التوضيح ص١٢٨النسائي، املناسك 
ل منـها إىل  ، ولد يف غزة بفلسطني، ومحأحد األئمة األربعة هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان، أبو عبداهللا، )   ٥(

األم، واملسـند، وأحكـام   : مكة، وهو ابن سنتني، كان أشعر الناس وآدم وأعرفهم بالفقه والقراءات من مؤلفاته
 – ٦/٢٦، واألعالم ١٦٩ – ٤/١٦٣ان يعهـ، انظر وفيات األ٢٠٤هـ، تويف ١٥٠القرآن، والسنن، ولد سنة 

٢٧. 
وحـل شـواهد الفوائـد    ، ١/٢٩٦وانظر  الفوائد الضـيائية   ،٢٩البيت من الوافر، وهو للشافعي يف ديوانه ص)   ٦(

 .٥٦٥/الضيائية



 

ر وهو        اء فوجب ظهور الخب زرى بالعلم زري (فإّنه لم يقصد وجود الشعر، بل إنه ي ) ي
 .وإبرازه) حموه(لوال أنصار زيد حموه لم ينجو بحذف : وجاز الوجهان في مثل قولك.

 :)١(وقول المعري
ٍب لَّ عْض ه آ ُب من أذاب الرُّع

 
اال    ُكه لس ُد ُيْمِس وال الِغْم )٢(فل

 
ا وجوز بعضهم اره مطلًق وال(و. إظه ة، ) ل ى الفعلي ا دخلت عل مية وربم مختصة باالس

 :آقوله
ا ت زائره ا جئ ة لم ت أمام قال
تهم د رمي ي ق ال درَّ درُِّك إنِّ

 

ود   هم الس بعض األس ت ب ا رمي هلَّ
ِددُت فال عذرى لمحدود     )٣(لوال ُح

 
 . أي لوال الحد، والحدُّ هنا الحرمان

دأ مصدرًا صريحاً   أو قائ ،]وضربي زيدًا قائمًا[ ى   ، مين فيما آان المبت منسوبًا إل
ا، أو أحدهما   اه     ، فاعلية أو مفعولية أو إليهما، مذآور بعده، حال منهم ان بمعن ا آ ذا م وآ

ى المصدر  ل التفضيل مضافًا إل ن أفع و، م ر  : نح ًا، وأآث ر قائم ون األمي ا يك أخطب م
 .شربي السويق ملتوتًا

ه وهو     «: قوله وجملة اسمية مقرونة بالواو، مثل  د من رب أقرب ما يكون العب
 : وآقوله. )٤(»ساجد

ف ولى حلي ن الم ي م ر اقتراب خي
ا رض

 

ه وهو غضبان  دي عن )٥(وشرُّ بع

 

                                                 
وتـويف سـنة   ، هــ  ٣٦٣ولد سـنة  ،عمي منذ صغره ، هو أمحد بن عبداهللا بن سليمان املعري شاعر فيلسوف )   ١(

انظـر  . وشرح ديوان املتنيب واللزوميات وسقط الزند ، رسالة الغفران : من مصنفاته ، هـ يف معرة النعمان ٤٤٩
 .١/١٥٧واألعالم ،  ٢٩٥معجم األدباء 

 .من قصيدة طويلة مدح ا سعيد بن شريف بن علي بن محدان العدوي ن الوافر،البيت م)   ٢(
، شرح اجلمل البـن عصـفور   ١/٢٠٩، واملساعد ١/٢٧٦، وشرح التسهيل )١٠٤(شروح سقط الزند : انظر
 ).١٢٠ – ١١٩ – ٥/١١٨(رح أبيات املغين ، وش٣/١٠٨٩، واالرتشاف ٦٧، وشواهد التوضيح ١/٣٥٩
 .غالف السيف: الغمد. السيف القاطع: عضبوال

وخزانة األدب ) عذر(، واللسان ١/٩٥انظر شرح املفصل البن يعيش . الظفري البيتان من البسيط، ومها للجموح)   ٣(
 .٧٤ – ١/٧٣نصاف ، وجملهول يف اإل)٥١١ – ٥١٠(/٢، وذكر يف األمايل الشجرية الثاين منهما )١/٤٦٢(

 .٢/٤٢١، ويف املسند لإلمام أمحد ١/٣٥٠هذا جزء من حديث يف صحيح مسلم )   ٤(
، ١/٢١٤واملسـاعد  ) ٦٥٠(، وتذكرة النحـاة  ١/٢٧٨انظر شرح التسهيل . البيت من البسيط، وهو بال نسبة)   ٥(

 .١/٥٧٩، واملقاصد النحوية ١/١٠٧واهلمع 



 

ـ رت ب ه ماضًيا عبَّ إذا أردت ب ـ) إذ(ف ول،) إذا(ال ب ائمين: فتق ًا، أو ق ذهب .إذ آنت قائم ف
ديره )١(البصريون ى أن تق ان ق : إل دًا حاصل إذا آ ًاضربي زي دأ، ): ضربي(و. ائم مبت

حال من الضمير ) قائمًا(و، تامة ) آان(و، خبره، وإذا ظرف متعلق بحاصل) حاصل(و
ة وهو       ات الظروف العام ر (في آان، ثمَّ حذف متعلق الظرف آما تحذف متعلق ، ) الخب

وحذف الظرف لسدِّ الحال مسده ؛ لداللته عليه ولما بينهما من المناسبة من حيث إّن آل  
ًا حاصل    (إلى أنَّ األصل  )٢(وذهب الكوفيون. منهما مفعول فيه واحد دًا قائم ) ضربي زي
 . خبره) حاصل(حال منه وتتمة له، و) قائمًا(معمول له، و) زيدًا(مبتدأ و) ضربي(فـ

ى  ى أن معن ون عل م متفق ى؛ ألنَّه الم البصريين أول ا  : وآ ًا، م دًا قائم ضربي زي
ذا المعن  ًا، وه دًا إال قائم ذلك  أضرب زي ن ل تفاد إالَّ من آالم البصريين، َفُحسِّ ، ى ال يس

ر   ادًا مسد الخب م الحال س ا    . ولجعله ًا في الكالم فلم وه ظرف إنهم جعل وفيين ف بخالف الك
 .حذف لم يسدَّ شيٌء مسدَّه
ى   )٣(وذهب األخفش ده مصدر مضاف إل ال مس ذي سدت الح ر ال ى أن الخب إل

اً    : صاحب الحال أي  دًا ضربه قائم أخرين   . ضربي زي ذا    )٤(وذهب بعض المت ى أنَّ ه إل
اً   دًا قائم دًا إال    : المبتدأ ال خبر له ؛لكونه بمعنى الفعل، إذ معنى ضربي زي ا أضرب زي م

 ).أقائم الزيدان؟(آـ، قائمًا، فاستقلت الجملة به وبفاعله آالمًا
ام      : )٥(قال في العباب ًا مق ا قائم ان المصدر هن وفساد هذا المذهب ظاهر؛ إذ لو آ

ك    ي قول ل ف م الفاع تقل اس ا اس ه، آم تقل بفاعل ل الس ت : الفع و قل دان؟، إذ ل ائم الزي : أق
ان في معنى       و آ ضربت  (ضربي زيدًا من غير أن تذآر الحال لم يكن آالمًا، وأيضًا ل

ًا دًا قائم ببه    ) زي ن س الم ع ام فينحرف الك ال القي ي ح د ف ن زي ارًا بضرٍب ع ان إخب لك
 . الموضوع ألجله

ل وض[ ل رج ى  : وضابطه ] ،يعتهوآ ي بمعن الواو، الت ه ب دأ عطف علي ل مبت آ
د البصريين  )مع( دأ  ) آل رجل  (أنَّ  )٦(؛ فعن الواو التي     ) وضيعته (،مبت ه ب معطوف علي

ى  ع(بمعن ر محذوف،) م ه، ، والخب واو علي ة ال ان ؛ لدالل أي آل رجل وضيعته مقرون
 . وسدها مسده

                                                 
 .٦٥١ـ  ٦٥٠، وتذكرة النحاة ص  ٣/٣٠٠انظر التذييل والتكميل )   ١(
 .٣/٣٠٠والتذييل والتكميل  ،١/٢٨٠، وشرح التسهيل ١/١٠٥انظر شرح الرضي )   ٢(
 .انظر املصادر السابقة )   ٣(
وهو مذهب بعض املتأخرين واختاره األعلـم أن   –واملذهب الثالث : "١/١٩٦ذكر يف اإليضاح يف شرح املفصل )   ٤(

 .١/١٠٥انظر شرح الرضي " ونسب الرضي هذا الرأي إىل ابن درستويه، وابن باشاذ". "ماًالتقدير ضربت زيداً قائ
 .٣٤٩، ١/٣٤٨انظر العباب يف شرح اللباب للنيسابوري )   ٥(
 .٣/٢٨٣والتذييل والتكميل  .١/١٥٤انظر املسألة يف الكتاب )   ٦(



 

ون  ر؛   ) ضيعته (إنَّ :  )١(وقال الكوفي واو      هي الخب ان ال و جعلت مك ) مع (ألنَّك ل
ان  رًا) ضيعته(لك أنَّ   ، خب رض ب ا، واعت ي بمعناه واو الت ع ال ذا م واو(فك ر ) ال ي غي ف

 .بدليل رفعها فال تصح خبرًا، )وضيعته(المفعول معه عاطفة آما في 
نَّ[ رك ألفعل ل لعم ى  ]ومث م دالٌّ عل يٍِّن للقس مية متع ة القس ي الجمل دأ ف ل مبت ، وآ

ر ين الخب ر    تعي د الخب ادُّ مس م س واب القس ه، وج م ب ا أقس رك م ذوف، أي لعم المح

ذوف الى ، المح ه تع ه قول ، )٢(﴾ð∉Σ≤⎯∧Ω⊕ς√ ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎠Ψ⊃ς√ ⎯¬Ξ™ΨΤΩ≤<∇Ω♠ Ω⇐⎡Σ™Ω∧⎯⊕ΩΤÿ﴿: ومن

ان اهللا (و) أيُّم اهللا(،و) أْيُمُن اهللا(و) يمين اهللا(، و)لعمر أبيك(، و )لعمر اهللا: (وقولهم ، )أم
 .والضم، لكن آثر الفتح للخفة، ولذا ال يستعمل مع الالم غيره إال قليًال بالفتح: والعْمر

ر، وهو        «: قال الرضي  ه حذف الخب ا يجب في وقد ترك المصنف قسمًا آخر مم
 . )٣(»أو في الدار   زيد ُقدَّامك: نحو،  إذا آان الخبر ظرفًا متعلقًا بالمتعلق العام

المبتدأ وتنكير الخبر؛ ألنَّ األصل أن يكون    األغلب في االستعمال تعريف.أ/٣٨/:
رة    ، المخبر عنه معلومًا دأ نك والخبر مجهوال؛ لمناسبة المجهول النكرة، وال يجيء المبت

ك  ، إلَّا مخصصة، وال الخبر معرفة إلَّا مؤوال  دة آقول ا،  : وقد يعرفان بشرط الفائ اهللا إلهن
ذا أخي   ﴿ومحمد نبينا، و د، ونحو  ، وأخوك ز )٤( ﴾أنا يوسف وه ت، أو   : ي ا (هو أن في  ) أن

ولهم  ، جواب من فعل هذا ؟، ونحوذلك  ا ق ه عن        : وأّم ر ب اني معبَّ أنت أنت ونحوه، فالث
ذا  : أي، )الخبر(جملة محذوفة نسًيا منسًيا هي  ذا وآ وم عليك   ، أنت المشهور بك أي محك

تغفر لي إلهي آيف أعصيك وأنا أنا وآيف ال «: أنَّه قال  )٥(بذلك، وقد روي عن علي
:ومنه قوله.»لي وأنت أنت

َرع     د ال ُت ا ُخويل الوا ي وني وق رف
 

م   م ه وه ه رت الوج ت وأنك )٦(فقل

 
 :وقول أبي النجم

                                                 
 .١/٢١٧، واألمشوين  ٢/٤٤ انظر اهلمع)   ١(
 ).٧٢: (ةسورة احلجر، آي)   ٢(
 .١/١٠٨انظر شرح الرضي )   ٣(
 .)٩٠(سورة يوسف آية )   ٤(
 . مل أعثر على ختريج هذا القول لعلي رضي اهللا عنه فيما اطلعت عليه من مصادر)   ٥(
اشـتهر   البيت من الطويل، وهو أليب خراش اهلذيل، وامسه خويلد بن مرة من بين هذيل، أدرك اجلاهلية واإلسـالم، )   ٦(

 .سلم وهو شيخ كبريفكان يسبق اخليل، أبالعدو 
 – ١/٢٤٧، واخلصـائص  ٤٨٨اق البن دريـد  ، واالشتق١٤١٧، وشرح السكري ٢/١٤٤انظر ديوان اهلذليني 

 .رفوت الرجل إذا سكنته: رفوينو.  ١/٤٤٠، واخلزانة ٣/٣٣٧



 

 )١( أنا أبو النجم وشعري شعري
دأ     ، المشهور المعروف : أي دم فهوالمبت ا تق ل م ر ب ، وال يجوز في هذا تقديم الخب

 .لما تقدم ،)٢(تمره خير من جرادة: نحو، وقد يكونان نكرتين

@@@bèmaìcë@Şæg@Z@

ا [  ا وهي    : أي من المرفوعات   ]خبر إنَّ وأخواته ر إنَّ وأخواته نَّ،   (خب أنَّ، ولك أنَّ، وآ
ر   ]وهو[، )وليت، ولعلَّ ر      ]المسند [أي الخب ند آخب دأ (عم آل مس ر )المبت ان (، وخب ) آ

ر  ا »ال«وخب ي الجنس وغيره ي لنف ذه الحروف[، الت د دخول ه ا] بع داها،  خرج م ع
تقض            ى، وال ين ًا أو معن ا لفظ ر فيه زال أث ا ال ن روف عليه ذه الح دخول ه راد ب والم

إنَّ    : في قولنا) يقوم(بمثل ، التعريف وه، ف وم أب وم (إنَّ زيدًا يق ناده     ) يق ا من حيث إس ههن
ة       ) إنَّ(ليس مما تدخل عليه ) أبوه(إلى  ة جمل ى جه ا دخل عل ل إنَّم وم  (لهذا المعنى، ب يق
ذه الحروف     فال) أبوه ى أسماء ه زم  ، يحتاج إلى أن يجاب عنه بأن المراد المسند، إل ويل

ه تدراك قول ه اس ند   : من راد بالمس أن الم اب ب ى أن يج روف، وال إل ذه الح ول ه د دخ بع
ة   ،االسم المسند فيحتاج إلى تأويل الجملة باالسم  ا جمل ل [حيث يكون خبره ًدا  : مث إنَّ زي

ذه    ، على المذهب األصح  )٣( )االبتداء(بر ال هي الرافعة للخ) إنَّ(فـ ]قائم ا عملت ه وإنَّم
ماء      ه لألس ي لزوم دي ف ل المتع بهها بالفع روف لش ا    ، الح ب فاعًل ل يطل ا أنَّ الفع وآم

ا   ة العمل    ،ومفعوًلا، فهذه تطلب اسمًا وخبرًا، وقدم منصوبها على مرفوعه ًا بفرعي تنبيه
 .ن شاء اهللا تعالىعلى فرعية العامل، وسيجيء تحقيق ذلك في بابه إ

دأ [ ر المبت أمر خب ره آ و   ]وأم ردًا، نح ه مف ن آون امه م ي أقس ائم، : ف دًا ق إنَّ زي
ة نحو     : إنَّ زيدًا أبوه قائم، وفعلية نحو : وجملة اسمية نحو وه، ومعرف ام أب دًا ق إنَّ : إنَّ زي

دا نحو    : زيدًا لقائم، ونكرة نحو ه متَّح د : إن زيدًا قائم، وأحكامه من آون الم، أو  إنَّ زي ًا ع
ر    ، إنَّ زيدًا عاقل وفاضل: متعددًا نحو ومثبتًا إمَّا بنكرة عن نكرة بأن يكون االسم والخب

 : آما رواه سيبويه في قول امرئ القيس،معًا  )٤(نكرتين
ٌة رٌة مهراق َفاًء عب وإنَّ ِش

 
وَّلِ   )٥(فهل عند رسٍم دارٍس من ُمَع

وَِّل )٥(ُمَع

                                                 
 .٩٥انظرص. تقدم ختريج البيت)   ١(
 .٩٠سبق خترجيه، انظر ص)   ٢(
 .واألنسب ما ذكرت) البتداءبا(يف النسخة )  ٣(
 .والصواب نصبها كما هو واضح) نكرتان(بالرفع  وردت يف النسخة)   ٤(
، وخزانة األدب ٢/١٧، وشرح التسهيل ٢/١٤٢، والكتاب ٩٥انظر ديوان امرئ القيس ص .البيت من الطويل)   ٥(

 .١٣ صين، وشرح املعلقات للزوز٣/٤٤٨



 

ة   ن معرف ة ع و، أو بمعرف ًدا ال: نح ان   إنَّ زي واء آ م، س وازًا إذا عل ذوفًا ج ائم، أو مح ق
 :)١(إنَّ لهم ، قال األعشى: إنَّ ماًلا، وإنَّ ولًدا ، أي : االسم نكرة نحو

رتحالً  ا وإنَّ م إنَّ محًل
 

الً    وا مه ْفِر إذ مض ي السَّ )٢(وإنَّ ف

 
رة، وهو     : أي الين نك االً (إنَّ لهم، وإنَّ لنا محًلا، فإنَّ االسم في المث داً و(و) م ) محالً (و) ل
 :، وعليه قول الشاعر)لنا(و) لهم( وهو، والخبر معرفة .  ب/٣٨/،) مرتحًال(و

ًا نَّ طالب فاًطا ولك ت ض ا آن وم
 

بيل     ر س وق ظه يًال ف اخ قل )٣(أن

 
ر      ) طالبًا(فإّن  رة، والخب مًا وهو نك ع اس ا (قد وق دَّر  ) أن ال    ، المحذوف المق ك لق وال ذل ول

 . بالرفع) طالٌب(
وفيين    أو آان اال ًا للك ة خالف ر واالسم      )٤(سم معرف زون حذف الخب إنهم ال يجي ، ف

 :معرفة، وهم محجوجون بقوله
ريش تفضلوا     ًا من ق سوى أن حّي

 
ارم  اس أو أن األآ ى الن عل

ال )٥(نهش

 
 :)٦(وقول ضابئ بن الحارث البرجمي، يريد وأنَّ األآارم نهشال تفضلوا 

                                                 
با بصري، يقال له أعشى قيس، أحد أصحاب املعلقات، أدرك اإلسالم يف آخـر  األعشى هو ميمون بن قيس يكىن أ)   ١(

 ).١٥٩(، والشعر والشعراء ٦٥، انظر طبقات فحول الشعراء )هـ٧(عمره ولكنه مل يسلم، مات سنة 
، واخلصـائص  ٤/١٣٠، واملقتضـب  ٢/١٤١، والكتـاب  ٢٨٣البيت من املنسرح، انظر ديوان األعشـى، ص )   ٢(

وخزانـة األدب  ، ١/١٠٣، وشـرح ابـن يعـيش    ٢/٦٣، وأمايل ابن الشجري ١/٣٤٩ب واحملتس، ٢/٣٧٢
 .٢/١٦١، وشرح أبيات املغين ١٠/٤٥٢

 ).طضف(، واللسان ١/٥٩٩أبيات سيبويه  البيت من الطويل، قائله األخضر بن هبرية كما يف شرح)   ٣(
 .١/٣١٣، واملساعد ٢/١٥التسهيل  ، وشرح٥/١٩٧، وشرح أبيات املغين ٢/١٣٦وبال نسبة يف الكتاب          
 ).طضف(انظر القاموس، وتاج العروس . يط العذيوط اجلاهلوالضف. هل وضعف الرأي وضخم البطناجل: اطةوالضف

 .٥/٥١انظر التذييل والتكميل )   ٤(
جمـاز  ، و١/٥٦، وشرح القصائد السبع البن األنبـاري  ٤/١٣١البيت من الطويل، وهو لألخطل، انظر املقتضب )   ٥(

 .١/١٠٤، وشرح ابن يعيش ٢/٦٣، وأمايل ابن الشجري٢/١٩٢قرآن ال
، كان مولعاً بالصيد وضعيف البصر، سجنه خبيث اللسان كثري الشر بن احلارث بن أرطأة  الربمجي، شاعر ضابئهو )   ٦(

واألعـالم  ) ٢٢٤الشعر والشـعراء  (سجنه عثمان بن عفان، لقتله صبياً بدابته، بقي يف السجن إىل أن مات، انظر 
 .٤/٢١٧، وخزانة األدب ٣/٢١٢



 

ه  ة رحل ى بالمدين ك أمس ن ي وم
 

إنِّي و  بف ا لغري اٌر به )١(قي

 
ه   . َأْي حق". إنَّ ذاك " لمن ذآَّره بقرابته،: )٢(وقول عمر بن عبدالعزيز ثم ذآر ل

 .مقضي، فإنَّ االسم فيما ذآر معرفة والخبر نكرة: أي، إنَّ ذاك: حاجته فقال
ى رأي البصريين     ر عل دِّ    )٣(وجاز حذف الخب ًا لس دَّه   ) واو(وجوب المصاحبة مس
 :وقول الشاعر، أي مع خير، وما خيٌرإنَّك : آقولهم

أنها    ى وش ى إنَّ ليل ك ليل دع عن ف
 

ر   د ال يتيس دتك الوع )٤(إذا وع

 
 :وقو ل الشاعر، إنَّ أآثر شربي السويق ملتوًتا: أو لسدِّ الحال مسده نحو

ة  ه ذا ثق ا تبغي ارك م إن اختي
 

د    الحزم والجل تظهًرا ب اهللا مس )٥(ب

 
اً  ا حذف   ، فحذف الخبر وجوب ه    : في آم ًا، ومثل دًا قائم : أال ليت شعري، أي  : ضربي زي

ذي    ليت شعري آذا حاصل، وأصل ليت شعري ليتني أشعر بكذا شعرًا، فحذف الفعل ال
ا في     : فكأنه قال، هو الخبر وأقيم المصدر مقامه  ارة ؛ لم ذه العب ليتني شعرًا، وآرهوا ه

ليت شعري، قال : وقالوا ظاهرها من المحال وأضافوا المصدر إلى اسمها وجعال اسمًا،
 :)٦(بالل

ة    تن ليل ل أبي عري ه ت ش أال لي
 

ُل  ٌر وجلي ولي اذخ واٍد وح )٧(ب

 
 :وقول زهير

                                                 
، ١/٩٤، واإلنصـاف  ٢٢٥، والشعر والشعراء ١/١٧٢، وجماز القرآن ١/٧٥انظر الكتاب  .البيت من الطويل)   ١(

 .١٠/٣١٢، وخزانة األدب ١/٣٦٩وشرح أبيات سيبويه 
 .٢/٦٤انظر القول يف أمايل ابن الشجري )   ٢(
 .٣/٢٨٣، والتذييل والتكميل  ١/٢٧٧لتسهيل ، وشرح ا ١/٢٩٩انظر الكتاب )   ٣(
 .١/٤٦٦، واملساعد ٢/١٦البيت من الطويل، وهو بال نسبة، انظر شرح التسهيل )   ٤(
، والـدرر  ١/١٣٦، واهلمـع  ١/٣١٢، واملساعد ٢/١٦البيت من البسيط، ومل يعرف قائله، انظر شرح التسهيل )   ٥(

١/١١٤. 
فلـزم الـنيب    ، اشتراه أبو بكر من املشركني ملا كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه، احلبشي املؤذن  بالل بن رباح هو) ٦(

 .١/٣٢٦انظر اإلصابة . هـ ودفن حبلب٢٠مات بطاعون عمواس ، وشهد معه مجيع املشاهد، �
ـ  )جلل. (انظر اللسان، وتاج العروسالبيت من الطويل، )   ٧( رح ، ونسب إىل بكر بن غالب بن عامر اجلرمهـي، يف ش

 .١/٣١٢، واملساعد ٢/١٦، وبال نسبة يف شرح التسهيل ١٩٧ – ٤/١٩٤أبيات مغين اللبيب 



 

ا اس م رى الن ل ي عري ه ت ش أال لي
 أرى

 

ا    دا لي )١(من األمر أم يبدو لهم ما ب

 

ان            ه إذا آ ا ذآر وشرائطه من أنَّ دَّه آم دُّ مس تفهام يس ده اس وُيشترط أن يكون بع
ة فال د جمل ن عائ د م و، ب ائم: نح وه ق ًدا أب و.  أ/٣٩/،إنَّ زي ديًرا نح رُّ : أو تق رَّ الُك إن الُب

 .بستين، أي منه
ا شبهت        ] إلَّا في تقديمه[  ا عن عمل م مها؛ لضعف عمله أي خبرها على اس

ى األول،   اني عل دم الث ال يتصرف تصرفه بتق ل، ف و الفع ه وه ا[ب ان ظرًف ا إذا آ  ]إلَّ
ة     إنَّ في الدا: نحو م معرف ون االس الى  ،ر زيًدا، فيجوز تقدمه، بشرط أن يك ه تع : آقول

﴿Θ Ω⇐ΜΞ… :†ΩΤ⇒⎯Τ∼ς√ΞΜ… ⎯¬Σ™ΩŠ†ΩΤÿΞΜ…﴾)رة نحو  : ")٣(قال الرضي، )٢ إنَّ من  «: ويجب إذا آان االسم نك

عوا  )٤( »البيان لسحرًا ؛ ألن حكمه حكم خبر المبتدأ ؛ التساعهم في الظروف ما لم يتس
ا    ري الج ا، وُأْج دير        يتسعوا في غيره ي التق ا إذ آل ظرف ف بة بينهم راه؛ لمناس ر ُمْج

 ".جار ومجرور، واستوائهما في االحتياج إلى الفعل أو معناه 
ا سبق    »ويجب «وفي قول الرضي نظر من قوله : قلت  يبويه    )٥(نظرًا لم عن س

ؤخره عن   ، )٦(" وإن شفاء عبرة "من رواية بيت امرئ القيس  فإن االسم فيه نكرة ولم ي
ر، آ ن الخب دالقاهر ع ال عب د ق ف وق ن خصائص : ي رة ألن تصلح  ) إن(وم ة النك تهيئ

رة     : قد قال في باب الحروف المشبهة : مبتدأ، على أن الرضي ار عن النك ويجوز اإلخب

ة و، بالمعرف وك  : نح ًا أب الى  ،إنَّ آريم ال تع تج ،  )٧(﴾…≅/Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ð∠Ω‰ΤΤ⎯♥Ωš &ϑðΣ﴿: ق واح

 .أيضًا ببيت امرئ القيس

@@Ûa@ü@@ävÜÛ@òîÏbäZ@

                                                 
، ٨/٤٩٢، وخزانـة األدب  ٢/١١٢، وشرح أبيات سـيبويه  ٣/١٧٧الكتاب الطويل، وهو لزهري يف   البيت من)   ١(

 .١/٢٨٢وشرح أبيات املغين 
 ).٢٥: (سورة الغاشية، آية)   ٢(
 .١/١١٠انظر شرح الرضي   ،ضي فيه تصرفنقل الشارح عن الر)   ٣(
ث وكثـرة  ي، ولشهرة احلـد ١/٢٦٩، واملسند ٢/٩٨٦، واملوطأ ٧/٣٠جزء من حديث، انظر صحيح البخاري )   ٤(

، والبيـان  ١/٧٢انظر جممع األمثال للميـداين  . دورانه على ألسنة الناس أصبح مثالً جتده يف معظم كتب األمثال
 .١/٥٣والتبيني 

 .١٢٦صانظر )   ٥(
 .١٢٦قدم ختريج البيت، انظر صت)   ٦(
 ). ٦٢(سورة األنفال )   ٧(



 

ر ال[ نس   ]خب ي الج ي لنف مل الت يس ، ش ى ل ي بمعن نس [، والت ي الج ي لنف  ]الت
ه     ا دخلت علي خرجت التي بمعنى ليس، والفرق بينهما أن هذه لنفي الجنس،وتلك لنفي م

 .وسيأتي إن شاء اهللا،فقط 
ا  [،عمَّ آل مسند ]هو المسند[ د دخوله داه   ] بع ا ع ٍل   : نحو [، خرج م ال غالَم رج
ال حذف      : وهو قولهم، إنمَّا عدل عن المثال المشهور ]ظريٌف دار؛ الحتم ال رجل في ال

دار صفته   ر؛ ألن غالم رجل، معرب منصوب ال        ، الخبر، وجعل في ال ا ذآ بخالف م
ـ     ، في الدار: أي ]فيها[.يجوز ارتفاع صفته ر، ال ظرٌف ل د خب ر بع ، )ظريف (وهو خب

ئال   )١(،حوه، هكذا في الفوائدوال حال؛ ألنَّ الظرافة ال تتقيد بالظرف ون وإنَّما أتى به؛ ل
 . وليكون مثاًال لنوعي خبرها الظرف وغيره، يلزم الكذب بنفي ظرافة آل غالم رجل

ي     ، ؛ ألن هذه لمبالغة النفي)إنَّ(لمشابهتها ) ال(وعملت  ة ف ك للمبالغ ـا أنَّ تل آم
ى  اإلثبـات، وقد ُحمل النقيض على النقيض، وقد روى بعضهم أنه م ن حمل النظير عل

ات  ة  .  ب/٣٩/وهي . النظير، نظرًا إلى مجرد التأآيد من غير نظر إلى نفي وإثب العامل
ا أم ال   ًا معه مها مرآب ان اس واء آ ى األصح، س ا عل ي خبره مها وف ي اس و رأي ، ف وه

هي العاملة في الخبر ما : )٥(وقال سيبويه. ) ٤(والمازني )٣(واألخفش               )٢(المبرد
م ا ل ر م ـ الخب بهها ب ع اسمها؛ لضعف ش ذ) أّن(تترآب م الجزء فال ، حينئ ومصيرها آ

ا         ، تعمل إالَّ في االسم لقربه  ًا له ا أم ال، حط ًا له ان ظرف ا سواء آ ا عليه وال يتقدم خبره
ه   بهت ب ا ش ذف[.عم ر ال ] ويح رًا[خب واًزا  ]آثي ا  ، ج ر عام ان الخب الوجود ، إذا آ آ

ه، نحو   والحصول عند الحجازيين ؛ لداللة الق ة علي ه إال اهللا : رين . في الوجود  : أي، ال إل
 :وقول الشاعر

ار   ا ذو الفق يف إلَّ ال س
 

ي  ا عل ًى إلَّ )٦(وال فت

 
 .عليك: أي، ، وال بأس للشاآي )٧(قاطع وشاجع: أي

                                                 
 .١/٣٠٣ انظر الفوائد الضيائية )   ١(
 . ١٠٠٥، وشرح اجلزولية للشلوبني ص ٤/٣٥٧انظر املقتضب )   ٢(
 .٣٦٨، والتبيني ص  ٨٦انظر املسائل املنثورة أليب علي ص )   ٣(
 . ٥/٢٣٤انظر التذييل والتكميل )   ٤(
 . ٨٧ـ  ٨٦، واملسائل املنثورة ص ٢٧٥ـ٢/٢٧٤انظر الكتاب )   ٥(
، والبداية والنهايـة  ١/٢١٧البيت من جمزوء الكامل، مل يعرف قائله، انظر اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب )   ٦(

 .٣٣٠ – ٦/٣٢٩، وفيات األعيان البن خلكان ٧/٢٢٤أليب الفداء 
 .يوم بدر جاج، فأخذه النيب ف كان ملنبه بن احليس: وذو الفقار

 ).شجع(أي الغالب بالشجاعة من شجعه كمنعه أي غالبه فغلبه بالشجاعة، واملغلوب مشجوع، القاموس احمليط )   ٧(



 

م أصًلا    ]وبنو تميم ال يثبتونه[ ا       ،في آالمه ى، وم دهم واجب إذا ظهر المعن ه عن وترآ
دهم صفة منص مها عن د اس لِّ بع ى المح ة عل ظ، أو مرفوع ى اللف ت ،وبة عل ي بي ا ف آم

 :)١(حاتم

رُتها ًى أص دت ُملق اح غ إذا اللِّق
 

بوح   دان مص ن الول ريَم م )٢(وال آ

 
 .أو على أنه تكلم بلغة الحجاز

@@@îÜi@´nèj’½a@üë@bß@áaZ@

ذا       ]اسم ما وال المشبهتين بليس[ ة االسمية، وله ى الجمل دخول عل في النفي وال
ا،  ند[يعمالن عمله و المس ند  ]ه ل مس مَّ آ ا[ع د دخوله مها، و] بع ر اس ا(خرج غي ) م
ن  بًها م ة  )ال(أوغل ش ى المعرف ا عل ال ودخوله ي الح د [؛ الختصاصها بنف ا زي ل م مث

ًا و  ،]قائم رة نح ا ورد      : والنك از، وبه ل الحج ة أه ا لغ ك، وإعماله ٌل أفضل من ا رج م

 . )٤(﴾…ΘΩ∨ Υφ⇔Σ∑ π∃ψΞ™ΨΗΤΩ™ΘΩ∨ΡΚ†﴿و، )٣(﴾Ω∨ …ΩϒΗΤΩ∑ …[≤Ω↑ΩΤŠ†﴿: التنزيل، قال تعالى

، ويختص بالنكرات ] الرجُل أفضَل منك[ : نحو، قليل ) ليس(عمل ) ال(وإعمال 
 :)٥(آما في قول سواد بن قارب

وم ال ذو شفاعة ي شفيًعا ي فكن ل
 

ارب     )٦(بمغٍن فتيًلا عن سواد بن ق

 
                                                 

حامت بن عبداهللا بن سعد بن احلشرج الطائي القحطاين، فارس شاعر، جواد، جاهلي يضرب به املثل يف اجلود، تزوج )   ١(
، واملؤتلف ١٤٧عره كثري، ضاع معظمه، وطبع الباقي يف ديوان صغري، انظر الشعر والشعراء ، شماوية بنت حجر 

 .٧٠واملختلف 
، ونسب البيت أليب ذؤيـب  ٢/٥٧، وشرح التسهيل ٢/٢٩٩، والكتاب ١٨انظر ديوانه ص. البيت من البسيط)   ٢(

ل لعمرو بن مالـك مـن   ، وقي١/٢٧١ ، وشرح شواهد اإليضاح للقيسي١٣٠٧/ اهلذيل يف ملحق شرح أشعار اهلذليني
 .١/٢٧١حي من األنصار، انظر شرح شواهد اإليضاح للقيسي ) يتبنمن ال(األوس 

 .رألنه ليس هلا د ألقيتمجع صرار بكسر الصاد وهو خيط يشد به رأس الضرع لئال يرضعها ولدها، وإمنا : أصرا
 .٢/٥٧انظر حاشية شرح التسهيل 

 

 ).٣١: (سورة يوسف، آية)   ٣(
 ).٢: (سورة اجملادلة، آية)   ٤(
هو سواد بن قارب األزدي الدوسي أو السدوسي، شاعر جاهلي وصحايب يف اإلسالم، عاش إىل خالفة عمـر بـن   )   ٥(

 ).٣/١٤٤، األعالم ١٤٩ – ٣/١٤٨اإلصابة (اخلطاب ومات بالبصرة، انظر 
، ٦/٢٧١مغين اللبيب ، وشرح أبيات ٢/١١٤لنحوية ، واملقاصد ا١/٣٧٦البيت من الطويل، انظر شرح التسهيل )   ٦(

 .١/١٤٢ومصباح الراغب ، ١/١٠١، والدرر ٦/٢٧١



 

  :قال الشاعر، فحذف الخبر، ومنهم من ال يثبته 
 )١(فأنا ابن قيــــٍس ال بـــراح

 :)٢(وقد دخلت على المعرفة، وعليه قول النابغة
ا   ا تبعُته ل ذي ُودٍّ فلمَّ دت فع ب
ا ا باغي ب ال أن واد القل ت س وحلَّ

 

ا   ي فوادي اجتي ف ت ورّدت ح توّل
ا ا متراخي ي حبه واها وال ف )٣(س

 
ي  [ و ف اذ »ال«وه ال  ]ش و    »ال«أي إعم د الجمه اذ عن يس ش ل ل ر، إّال إذا عم

 : والت حين أوان ، قال الشاعر، )٤(﴾∨ð‹ð‚ΩΘ⎝ Ω⇐κΨš ω↓†ΩΤ⇒Ω﴿آسعت بالتاء مثل 

ا  ى الت حيًن ب ليل ذآَّر ح ت
 

ا      د قطع القرين )٥(وأمسى الشيب ق

 
في األصل ضرب الظهر بالقدم أو بالسوط، وهو هنا عبارة عن : الكسع. أ /٤٠/

فيوقف ما ورد على ، ، فإن لم تكسع بالتاءبالتاء بعدها، فكأّنها آسعت بها »ال«إلحاق 
   .)٦("فأنا ابن قيس ال براح":                                       آما في قوله، السماع

وال يجوز أن يكون لنفي الجنس؛ ألنَّ التي لنفي الجنس ال ترفع ما .أي ال براح لي 
 .ر في البيتبعدها إّلا مع التكرير آما سيأتي إن شاء اهللا وال تكرا

ـ  ) إن( )٢(، وهم المبرد وابن جني وأبو علي)١(وألحق أهل العالية ة ب يس (النافي ؛ )ل
ه      )ليس(بـ ا دخلت علي ى م دخولها عل يس (؛ ل ة    ) ل ة االسمية والظرفي ال اهللا  ، من الجمل ق

                                                 
 :عجز بيت من جمزوء الكامل، وصدره)  ١(

*عن نرياهنا من صد* 
، ٥٠٩، وشرح ديوان احلماسة للمرزوقـي  ١/٥٨، انظر الكتاب بن ضبيعة بن قيس البكري  وهو لسعد بن مالك

 .٧/٣١٩، ٤/٣٧٦، وشرح أبيات املغين ١/٣٦٧انة األدب ، وخز٢/٨وشرح أبيات سيبويه 
من املعمرين، كان ممن هجر األوثان  صحايبقيس بن عبداهللا بن عدس بن ربيعة اجلعدي العامري أبو ليلى، شاعر  هو)   ٢(

م ، انظر األعال)هـ٥٠(وجاوز املائة حنو سنة  ،وى عن اخلمر قبل ظهور اإلسالم، مات يف أصبهان وقد كف بصره
)٦/٥٨.( 

، ٣٧٧ – ١/٣٢٥، وشرح التسـهيل  ١/٢٨٣، وأمايل ابن الشجري ١٧١انظر الديوان ص البيتان من الطويل،)   ٣(
 .٤/٣٧٨، وشرح أبيات املغين ٣/٣٣٧وخزانة األدب 

 ).٣: (ص، آية سورة)   ٤(
، وشرح ٤/١٦٩األدب  ، وخزانة١/٢٨٤، واملساعد ١/٣٧٨البيت من الوافر، وهو جملهول، انظر شرح التسهيل )   ٥(

 ).٧٣٤(، انظر تذكرة النحاة ، ونسب لعمرو بن شأس٥/٢٩ت املغين وشرح أبيا
 .١٣٥تقدم خترجيه ص)   ٦(



 

الى الى ، )٣(﴾ΜΞ… ¬Σ{ΩŸ⇒Ψ∅ ⇑ΨΘ∨ Ψ>⇑ΗΤς≠<∏Σ♠ &:…ΩϒΗ™ΨΤŠ⇐﴿: تع ه تع ي قول  …ΜΞ⎤ς√Ω⎝ :†Ως√…Ωƒ ⌠⇐ΜΞ⇑﴿: وف

†Ω∧Σ™ς∇Ω♥⎯∨ςΚ… ⌠⇑Ψ∨ ξŸΩšςΚ… ?⇑ΨΘ∨ ,−&Ψ®ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ﴾)وقول الشاعر، )٤: 

ه    اء حيات ًا بانقض رُء ميت ِإِن الم
 

ذال  ه فيخ ى علي أْن ُيبغ ن ب )٥(ولك

 

@@@@@@

@

@

                                                                                                                                               
العالية كل ما كان من جهة جند من املدينة من قراها وعمائرها إىل امة ، وما كان دون ذلك السافلة ، وقيل عالية )   ١(

انظر معجـم البلـدان    .هي بالد واسعة وقيل العالية ما جاوز الرمة إىل مكة احلجاز أعالها بلداً وأشرفها موضعاً، و
 .، ومل اهتد ملاذا قال الشارح وهم املربد وابن جين وأبو علي، ولعل هناك حتريفاً  ٤/٧١

 .  ٣/٢٥٣، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميين ١/٣٧٥انظر شرح التسهيل )   ٢(
 ).٦٨(: سورة يونس، آية)   ٣(
 ). ٤١(سورة فاطر )   ٤(
، ٢/١٤٥، واملقاصد النحوية ١/٢٨٢، واملساعد ١/٣٧٦البيت من الطويل، وهو بال نسبة، انظر شرح التسهيل )   ٥(

 .١/٩٧، والدرر ٣٠٧، وختليص الشواهد ١/٢٠٥واألمشوين 



 

@pbiì–ä½a@lbiZ@

قدَّمها على المجرورات؛ لكثرتها وخفة النصب؛ وليكون نشرها    :]المنصوبات[
ق،    ]ما اشتمل على علم المفعولية:هو[ن اللَّف، مقابًال لما سبق م وهي حقيقة في المطل

تثناء، ومنصوب     ز، واالس حكمًا في غيره في سائر المفعوالت الخمسة، والحال، والتميي
ك       ه ذل اول ل ه، أو يتن ا يالئم ل بم د آ ع تقيي ن م والت، ولك ا مفع خ، فإّنه م . النواس وعل

 .اء المفعولية هو الفتح، والكسر، واأللف والي

@ÕÜİ½a@ÞìÈÐ½a@Z@

ه[ ق: فمن ول المطل ي   ]المفع ول الحقيق ه المفع والت؛ ألّن ائر المفع ى س ه عل قّدم
ه، أو              ه، أو ل المفعول ب ا آ د به ه من ضميمة يقي د ل ره الب الواقع من الفاعل، ولكون غي

والمراد بفعل الفاعل إياه قيامه به، بحيث   ]وهو اسم ما فعله فاعل فعل[، معه، دون هذا
هي ناده إلي ل ، صح إس ه مث رد علي ال ي ه، ف ًدا ل ه موج ؤثًِّرا في ون م ًا، : ال أن يك ات موت م

ى،            ه الفاعل هو المعن ا فعل َد لفظ االسم؛ ألن م ا ِزي وجسم جسامة، وشرف شرًفا، وإّنم
اني         ا، ويخرج الث ه المصادر آله دخل في ظ، وي ام اللف  )١( )من (والمفعول المطلق من أقس

 ضربت ضربت؟: نحو
ذآو[ و  ]رم ًة نح ه       : حقيق ق بعين ول المطل ر المفع د ذآ ربًا، فق ربت ض ض

ا ، )ضرًبا(وهو در)٢(﴾…≅√≥ð‡⌠≤Ω∝ΩΤ⊇ γ‡†ΩΤ∈ΘΞ﴿: نحو، أو حكم ا مق و هن ه ،  ، فه ًما في أو اس

ا ضارب ضربًا، ويخرج نحو     : نحو ،معنى الفعل   إن الضرب     : أن أعجبني الضرب، ف
 فعله فاعل فعل لكن ليس بمذآور 

اه[ ى: أي ]بمعن ل  بمعن و، الفع وه  ) ضربًا: (نح ن ضربت ضربًا، ونح ا ،م مم
اً  : فيخرج نحو ، اشتمل عليه معنى الفعل ؛ الشتمال الكل على الجزء ه  ، ضربته تأديب فإنَّ

اه         يس بمعن ه ل ذآور، لكن ه فاعل فعل م ا فعل ذا نحو  ، وإن آان مم ي؛   : وآ آرهت آراهت
 .مفعول فيه ؛ إذ هو )٣(جئتك خفوق النجم: ألنهما مفعول بهما، وال نحو

@ÕÜİ½a@ÞìÈÐ½a@âbÓc@Z@

ل جلست جلوساً      [ دد، مث وع والع د والن ان      ]فيكون للتأآي د، وهو اإلتي في التأآي
ا     بمضمون الفعل بال زيادة عليه، وتسميته تأآيدًا للفعل توسعًا، وسواء نصب بأصله آم

                                                 
 .إضافة يقتضيها السياق)   ١(
 ).٤: (سورة حممد، آية)   ٢(
 .٢٣٠ – ٢٢٧ – ١/٢٢٢انظر الكتاب )   ٣(



 

الى ه تع ه آقول ر، أو بمثل أو ،  )١(﴾∨Υφ⎦ΜΞ†ΩΤ⊇ ðψΘΩΤ⇒Ω™Ω– ⎯ψΣ{Σ⎢:…Ω∞Ω– _∫:…Ω∞Ω– …_⁄⎡ΣΤ⊇⌠⎡ΤΘΩ﴿: ذآ

د  : المفعول نحو  .  ب/٤٠/أو اسم، )٢(﴾′ΨŒΗΤΩΤΤÿΞ⁄.Πςϒ√≅…Ω⎝ …_⎝⎯⁄Ω﴿: اسم الفاعل آقوله تعالى زي

د آضربت ضربة  ق آضربت ضربًا، ومقيَّ و مطل جلست  ]و[، مضروب ضربًا، وه
و ، ، في النوع، وهو آلُّ ما ذآر بصيغٍة تدل على نوعية]ِجلسة[ ع آجلسة بكسر الجيم لن

ه : من الجلسات، أو وصف للمصدر مع وجوده نحو ، ضربًا شديدًا، والضرب الذي تعلم

رًا   : أي )٣(﴾}Ρ®<′≅…Ω⎝ ð∠ΘΩΤŠΘΩ⁄ …_⁄κΨ‘Ω≥﴿:. أو مع حذفه وإقامة الصفة مقامه، نحو رًا آثي ، ذآ

ًال: ، أي)٤(﴾⊆Ω∨ Ω™Ψ∧Ω∅ †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ −Ψ∃©Ψ♥πΤ⊃Ω⇒Ψ∏ΩΤ⇑⌠﴿و الى   ، عم ه تع ا آقول ذفهما مًع : أو ح

﴿⌠¬Σ™ΗΤΩΤπ⇓ϒΩςΚ†ΩΤ⊇ ΩϒπΤΤςΚ… ω∞ÿΞ∞Ω∅ ]⁄ΨŸΩπΤ⊆ΘΣ∨﴾)ر المصدر : أي ، )٥ ز، أو ذآ ذ عزي ل أخ ًذا مث أخ

اص   م خ رى ،باس ع القهق اء )٦(آرج د القرفص ماء )٧(، وقع تمل الص تمَّ )٨(، واش ، واع
 . )٩(القفداء

ع(والناصب  يبويه ) رج د س ون )١٠(عن ال الكوفي دَّر   :  )١١(، وق ل مق الناصب فع
رده  : )١٢(قال الرضي تقهقر،: مشتق أي واحدة   )١( ]َجلسةً [جلست   ]و[، وعدم السماع ي

                                                 
 ).٦٣: (سورة اإلسراء، آية)   ١(
 ).١: (سورة الذاريات، آية)   ٢(
 ).٤١: (سورة آل عمران، آية)   ٣(
 ).٤٦: (وسورة فصلت، آية). ١٥: (سورة اجلاثية، آية)   ٤(
 ).٤٢: (سورة القمر، آية)   ٥(
 ).قهقر(الرجوع إىل خلف، القاموس : القهقرى)   ٦(
بيديه يضعهما على ساقيه أو جيلس على ركبتيه منكبـاً،   أن جيلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه وحيتيب: القرفصاء)   ٧(

 ).قرفص(القاموس . بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه ويلصق
الصماء أن يرد الكساء من قبل ميينه على يده اليسرى وعاتقه األيسر مث يرده ثانية من خلفه على يده اليمىن  اشتمال)   ٨(

 ).صمم. (اتقه األمين، فيغطيهما مجيعاً، القاموساليمىن وع
 ).قفد(يلف عمامته وال يسدل عذبته، تاج العروس  اعتمام القفداء أنْ)   ٩(
 .١/٣٥انظر الكتاب )   ١٠(
 .، فقد نسب هذا القول إىل أيب العباس ثعلب   ١/١٦٠انظر األصول )  ١١(
 .١/١١٥انظر شرح الرضي )   ١٢(



 

دد ي الع ات،  )٢(ف تين أو جلس األول[أو جلس د  ]ف و التأآي ع[وه ى وال يجم ه ]ال يثنَّ ؛ ألّن
ى مضمونه     د مضمونه عل ترط أن ال يزي د اش د ناصبه، وق ه[لتأآي ، )٣( ]بخالف أخوي

 .الختالف األنواع وتعدد المرات
ر لفظه  وقد يكون بغ [ ه           ]ي تقاق، نحو قول ه في االش رادف مالٍق ل ا مصدر م إمَّ

الى أو ، )٥(﴾⇓ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ψΡ∇ΩΩΤ‰?Τ⇓ςΚ… Ω⇑ΨΘ∨ Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †_ΤΤ†Ω‰ΩΤ﴿. )٤(﴾ΠςΩ‰ΩΤΩ⎝ Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… ⎯„∼Ψ⎯‰ΩΤ™⎯﴿: تع

 :وقوله ]قعدت جلوًسا: نحو[مصدر غير مالق 
ذَّرت  ب تع ر الكثي ى ظه ًا عل ويوم

 
ت َحل   يَّ وآل ل عل م تحل ًة ل )٦(ف

 
 ج

ان في     ، )١٠(والسيرافي )٩(والمبرد )٨(المازني«عند  )٧(وهو الناصب له ا آ ه لم ألّن
إلى أّن ناصبه فعل  )١٢(وذهب سيبويه، )١١(»معناه  وصل إليه آما وصل ما هو من لفظه

 .واألولى عدم التقدير إذ ال ضرورة ملجئة: )١٣(مقدَّر من لفظه، قال الرضي

@‰†–½a@ÝßbÇ@ÒˆybĆiìuëë@aĆ‹ìu@Z@

                                                                                                                                               
 ).جلسة(بفتح اجليم )   ١(
 .أي املرة)   ٢(
 .أي النوع والعدد)   ٣(
 ).٨: (سورة املزمل، آية)   ٤(
 ).١٧: (سورة نوح، آية)   ٥(
، ٢١، وشرح املعلقات السبع ص١٢انظر الديوان ص، املشهورة البيت من الطويل، وهو المرئ القيس من معلقته )   ٦(

 .٥١٦الكافية ، وشرح األصفهاين على ١/٤٦٧، واملساعد ٢/١٨١وشرح التسهيل 
 .أي أنه منصوب بالفعل الظاهر)   ٧(
 . ١/١١٥، والرضي  ٣/٩٨انظر اهلمع )   ٨(
 .  ٧٤ـ  ١/٧٣انظر املقتضب )   ٩(
هو احلسن بن عبداهللا بن املرزبان القاضي أبو سعيد السريايف، أخذ النحو عن ابن السراج وويل القضاء ببغداد، له )   ١٠(

ه مل يسبق إىل مثله، وألفات القطع والوصل، واإلقناع يف النحو، مل يتمه وأمته ولده شرح كتاب سيبوي: من التصانيف
 .٣٧٩، ونزهة األلباء ٦١، والبلغة ٥٠٨ – ١/٥٠٧هـ، انظر بغية الوعاة ٣٦٨مات سنة . يوسف، وغريها

 .١/٤٦٧، واملساعد ١/١١٦انظر الرضي )   ١١(
 .١/٣٥انظر الكتاب )  ١٢(
 .١/١١٦انظر شرح الرضي )   ١٣(



 

ق؛     ]وقد يحذف الفعل[ ول المطل ة  [الناصب للمفع ام قرين ة    ]لقي ة أو مقالي حالي
دم   : أي ]خيَر مقدم[من سفره ] جوازًا، آقولك لمن قدم[ ر مق دمت خي ـ ، ق ر (ف م  ) خي اس

تفضيل، ومصدريته باعتبار الموصوف أو المضاف إليه؛ ألن اسم التفضيل له حكم ما 
ة أضيف إليه، ومن حذف ا يرًا       : لفعل لقيام قرين ة، وس ي الحالي ؤمنين، ف ر الم وًا أمي عف

 :شديدًا، للقائل آيف سرت؟ وقوله
جية    ك س ُف من ان الُخل دَت فك وع

 
رب   اه بيت وب آخ د عرق )١(مواعي

 
ل ي المث ة، وف ي المقالي م: "ف ى اللُّج ِل عل َب الخي غضبت غضب : أي، )٢("غَض

ا  أي حذًفا و ]وجوًبا[يحذف الفعل ] و[الخيل  ى السماع، ال    ] سماعا [اجًب ًا عل أي موقوف
دوام        قاعدة له يعرف بها، وذلك فيما آان المصدر بدًال من فعل مستعمل لطلب قصد ال

دد  د التج ا يفي ارع إنم ل المض زوم؛ ألّن الفع و[والل ا: نح قًيا ورعًي دعاء ]س ي ال ، ف
دعاء بالشرِّ    ] وخيبة وجدعا [سقاك اهللا سقًيا، ورعاك رعًيا، : أي.  أ /٤١/بالخير، في ال

قطع  :خاب خيبة، من خاب الرجل خيبة، إذا لم ينل ما طلب، وجدع جدعًا، والجدع :أي 
د،    فة والي ف واألذن والش اً  [األن كرًا وعجب دًا وش ائي  ] وحم ار اإلنش ي اإلخب ، أي )٣(ف
 . حمدت حمدًا، وشكرت شكرًا

رًة، وال أفعل ذل      : وأما غير اإلنشاء فنحو  ة ومّب ك وآرام دًا وال  أفعل ذل ك وال آي
ك       م أنف ًا، أي ورغ ًا، وهوان ك ورغم ّن ذل ًا، وألفعل م هم دًا، وال أه د آي ًا، أي ال أآي هم

 .رغمًا
ا  : وإنما يجب حذف أفعالها إذا آان معمولها باّلالم نحو  سقيا لزيد ورعيا له، وأم

ا، ويكون من القسم األول،       : سقيًا زيدًا، أو: نحو ار فعله رًا، فيجوز إظه ل   رعيًا عم وقي
بل؛ ألنه لم يوجد في آالمهم استعمال األفعال في هذه المضارب، وقد سئل بعض النحاة 
الم            ن آ يس م ال ل ًا، فق ت عجب كرًا، وعجب كرته ش دًا، وش دت اهللا حم ولهم حم ن ق ع

 .الفصحاء
ل  ]و[ ذف الفع ًا[يح ا    ]قياس ه لزوم ذف فعل تقراء، ح ي باالس ه ضابط آل م في ا عل ، فيم

ك لوصفه بدوام حصول ال ددة  ] في مواضع  [، فعل وذل ع   [متع ا وق ا م أي المفعول   ]منه
: نحو  ]داخل على اسم[إنَّما : نحو ]نفي أو معنى نفي[حرف  ]بعد[بإّال  ]مثبتا[المطلق 

ه  [المصدر   ]ال يكون[أنت  رًا عن ة    ]خب ازًا للمبالغ ا مج ع [، إّل رراً [المصدر  ] أو وق  ]مك
ا أنت       ] سيرًاما أنت إال: نحو[، بعد اسم ال يكون خبرًا عنه ي، أي م د النف في المثبت بع

                                                 
، ٣٠٦، وشرح ديوان احلماسة للمرزوقـي  )ترب(البيت من الطويل، وهو أليب عبيد األشجعي، انظر صحاح اجلوهري  )  ١(

، وعجـز البيـت يف الكتـاب    ١/٥٨، وخزانة األدب ١/١١٣، وشرح ابن يعيش ١/٢٢٥واإليضاح البن احلاجب 
 .٥/٤٢٩معجم البلدان . قرية باليمامة عند جبل وشم: بالفتح مث السكون: ويترب. ١/٢٧٢

 .، ويضرب ملن يغضب غضباً ال ينتفع به٢/٤٧٥انظر جممع األمثال للميداين )   ٢(
 .١/٤٧١أي صورته صورة ا خلرب واملعىن على اإلنشاء، انظر املساعد )   ٣(



 

ًا  . أي تسير سير البريد ]وما أنت إّلا سير البريد[، إال تسير سيرًا وإنّما أتى بمثالين تنبيه
رة              ة ونك ى معرف ة، وينقسم إل ر معرف ع الخب ع موق ه يجوز أن يكون االسم الواق على أّن

ى  ، ه، أو إل ه فعل به ب ا ش ى م دأ وإل ل للمبت و فع ا ه ى م رد ومضاف  وإل ت [مف ا أن وإّنم
ذه            :، أي ]سيًرا ا يجب حذف الفعل إذا جمع ه ي، وإنم ذي بمعنى النف يرًا في ال تسير س

ة المصدر المنصوب          ازًا ولدالل ة إال مج ى الخبري ع المصدر عل الشروط، الستحالة رف
واز ع الج م ظاهر أو مضمر م ى فعل معقب باس اه عل ي أو معن دخل النف د ي ه، وق ، علي

ا وجدتك          ما آا: نحو ا وجدتك إال سيرا، وإّنم د سيرا، وم ان زي ا آ ن زيد إّلا سيرًا، وإّنم
ـ       ] وزيد سيًرا سيًرا  [،سيرًا  ى الفعل الختصاص السير ب دل عل التكرير ي ائر (ف ائم  ) س ق

ه        ل قول دخل مث ه، ل رًا عن مقامه للدوام آما سبق، ولو لم يقل مكررًا بعد اسم ال يكون خب

 .)١(﴾ ϑð„ς® …Ω′ΞΜ… ΨŒΠς®Σ  〉≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… †⊥ΘΤ{Ω  †⊥ΘΤ{Ω:﴿: تعالى

@ïÜî–ÐnÛa@‰†–½a@Z@

ا     : أي  ]ومنها[ ا قياس ا وجوب ع تفصيالً   [، من المصادر المحذوف أفعاله ا وق  ]م

ة[، )٢(﴾⊆ΩŸΨ…:∫] ⎝ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇ †?ΤΩΘΤ⇒Ω∨ ΣŸ⎯⊕ΩŠ †ΘΩ∨ΞΜ…Ω†﴿: نحو ة متقدم ر مضمون جمل ى التفصيل ] ألث عل

ه      تستحق التصدير؛ لفائدة أو غرض ُعقِّ ه؛ لسده مسده وداللت ب بالمصدر المحذوف فعل

ه الى [، علي ه تع و قول ة  ])٣(﴾…≅√>⎡Ν…⎝ΠΡŸΣ↑ΩΤ⊇ ð⊄†ΩΤ’Ω﴿: نح ذه الجمل : أي ﴾ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇ †?ΤΩΘΤ⇒Ω∨ ΣŸ⎯⊕ΩŠ†﴿ه

اق    دِّ الوث د ش اق     . ﴾⊆ΘΩ∨ΞΜ…Ω⎝ [∫:…ΩŸΨ†﴿بع دِّ الوث د ش و يتأثرعن يرًا لألثر،وه  ⊆Ν…⎝ΠΡŸΣ↑ΩΤ﴿تفس

ð⊄†ΩΤ’Ω⎡<√≅…﴾ ا المن أو       جملة مضمون اق، إمَّ وب من شد الوث ها شد الوثاق، والغرض المطل

ًا   : الجملة نفسها لقال.  ب /٤١/الفداء، ولو فسَّر ا وثيق ون    ،إّما رخوًا وإمَّ ا تمن راد إّم والم
 .منًا وإّما يفدون فداء

@@ïèîj’nÛa@‰†–½a@Z@

ا[  ًا  ] ومنه ه وجوب ذف فعل زم ح ا الت ع[أي مم ا وق ق وق :أي ] م ول مطل ع مفع
ال الجوارح  ] للتشبيه عالجا[ ة  [، أي حال آونه داًال على فعل من أفع د جمل رز   ]بع يحت

و ن نح ار : م د صوت حم تملة[، صوت زي ة  ]مش ك الجمل اه[تل م بمعن ى اس ، أي ]عل
ق ول المطل ى المفع رز عن نحو. بمعن ار : يحت ه صوت صوت حم إذا ل د ف مررت بزي

                                                 
 ).٢١: (سورة الفجر، آية)   ١(
 ). ٤: (سورة حممد، آية)   ٢(
 ).٤: (سورة حممد، آية)   ٣(



 

صوٌت صوَت حمار؛ الشتمال الجملة  مررت بالبلد فإذا فيه: يحترز من نحو ]وصاحبه[
ـل ؛ إذ هو في معنى            ة الفع ك بمنزل ان ذل ى صاحبه، وآ على اسم بمعنى المصدر وعل

فحذف الفعل لسد المصدر مسده، فال يجوز أن يكون العمل للمصدر من            ، )ُيصوِّت(
ه صوتٌ     : مثل[غير نظر إلى الفعل؛ ألنه هنا وقع فعًال مطلقًا للتأآيد  إذا ل د ف  مررت بزي

ار ار، من :  أي ]صوَت حم ى صوَّت ) صات(ُيصوِّت صوت حم الشيء صوتًا بمعن
ه  ) صوت حمار(فـ، تصويتا  ه صوت  (مصدر وقع للتشبيه عالجًا بعد جملة هي قول ، )ل

ى صاحب    ،) صوت (وهو ، وهي مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق تملة عل ومش
 ).له(في ) الضمير(ذلك االسم وهو 

ررت ] و[ ه م ه   مثل إذا ل ه ف ى [ب راَخ الثكل راٌخ ص راخ  :أي  )١(]،ص يصرخ ص
ل    «ومثله ، المرأة التي مات ولدها: وهي، الثكلى  »)٢(فإذا له دقٌّ دقَّك بالمنحاز حب القلق
اف ود صلب  : بالق بٌّ أس و ح اون  ،وه از اله دق، والمنح دة ال ثًال لش ول ، يضرب م وق
 :الحماسي

ب  س األرض إّال جان ا إن يم م
 

)٣(اق طي المحمل منه وحرف الس 

 
ر الزم؛      »له طي طي المحمل«ألنه في منزلة  دِّ عارضًا غي وآان عليه أن يزيد في الح

رج ر     : ليخ وع الغي اني مرف لحاء؛ ألّن الث دي الص دي ه اء، وه م الفقه م عل ه عل ال .ل ق
بيويه  ى       )٤(:س و بمعن ة، فه ال تصويت ومعالج ي ح ه ف ررت ب ك م ا انتصب ألن وإنَّم

دير     يصوت، ألنها تدل ع ى الحدوث فتق دل عل لى المصدر الحادث وإذا آانت المعالجة ت
فهو نقيض ، المضارع ناصبًا للمصدر أولى القتضائه ذلك بخالف الرفع للثبوت والدوام

 .المعالجة التي هي للحدوث
@@êÌÛë@éÐäÛ@†×û½a@‰†–½a@Z@

اً   :أي  ]ومنها[           ًا قياس ا وجوب ع  [ ،من المصادر المحذوف أفعاله ا وق المصدر   ]م
ره   [ ا غي ق    ،] مضمون جملة ال محتمل له ر المفعول المطل ي ألف    : نحو [أي غي ه عل ل

                                                 
، وشرح الكافية الشافية ٢/٤١٧، وشرح اجلمل البن عصفور ٢/١٣٨، واألمايل النحوية ١/٣٥٥يف الكتاب ورد )   ١(

 . ١/٣١٦، والفوائد الضيائية ٢/٦٦٧
، ٢/٨٠، واملستقصـى  ١/٦٣٤وقد ورد يف جممع األمثـال للميـداين   . هذا مثل يضرب يف اإلذالل واحلمل عليه)   ٢(

نه حديث يف اجملموع املغيث يف غرييب القـرآن واحلـديث، أليب موسـى    ، وقد ورد على أ٤/٣٦٨وذيب اللغة 
 . ٣/٢٦٨األصفهاين 

 

، واملقتضـب  ١/٣٥٩الكتاب  ، و ٣٨ديوان احلماسة أليب متام ص ، وهو أليب كبري اهلذيل، انظرالبيت من الكامل )   ٣(
، وكلـها وردت  ٨/١٩٤، وخزانة األدب ٢/١٩١، وشرح التسهيل ٣/١٠٧٤، وشرح أشعار اهلذلني ٣/٢٠٤

 ).جانب(بدالً من ) منكب(بكلمة 
 .١/٢٣٠، واإليضاح يف شرح املفصل ١/٣٥٦انظر الكتاب )   ٤(



 

ه  :وهي ، مصدر وقع مضمون جملة) اعترافًا(فـ، اعترف اعترافًا: أي، ]درهم اعترافًا ل
ه سواه     ،علي ألف درهم  راف، وال محتمل ل ه  ،ألّن مضمونه االعت ر دعوة   ،ومن اهللا أآب

اني       ، )٢(﴾…≅/Ω◊Ω⎜⊕⎯‰Ψ″ ∃ϑðΨ﴿و )١(﴾ …≅/ðˆΗΤΩΤΨ® ϑðΨ﴿و، الحق ى مع ه نصَّ عل بقهما ؛ألّن ا س تأآيدًا لم

ا    ور أفعاله ن ظه أس م ل للي ى الفاع ا مضافة إل يء به ذه المصادر، وج ول ، ه ه ق ومن
 .أ/٤٢:/)٣(األحوص

زَُّل ي أتع ة الت ا دار عاتك ي
ي   دود وإنَّن ِك الص ي ألمنح إنِّ

 

ل   ؤاد موآ ه الف دا وب ذر الع ح
ل  قس دود ألمي ع الص ك م )٤(مًا إلي

ا   ، إنني أقسم قسمًا : أي ة المقسم عليه د لمضمون    ، فإنه توآيد للجمل والقسم توآي
ال    : أي ]توآيًدا لنفسه[هذا النوع، ] ويسمى[. التوآيد دم احتم ق ؛لع نفس المفعول المطل

راف      ،التأآيد غير ما تضمنت الجملة  د لمضمونها ومضمونها هو االعت د ،فهومؤآ ه فأآ
 ).اعترافًا: (بقوله

ع [ ا وق ا م ثال ، المصدر] ومنه ا م ة[وهوحًق ائم   ]مضمون جمل د ق ي زي ال [ه
ة        : أي  ]محتمل لها غيره ة محتمل ة خبري ا آانت الجمل ه الكذب، فلم غير الحق ونعني ب

ر المحتمل  د غي ار، َأآَّ ذهن حال اإلخب ى ال ا إل د منهم ادر آل واح ذب، بتب للصدق والك
ا   : حون[في ) حقا(بقوله  ائم حق د ق ا، من حق يحق إذا ثبت ووجب،        : أي ] ،زي َق حًق َح

ائم  : فحقا مصدر وقع مضمون جملة وهي قوله د ق ه يحتمل      ، زي ره ؛ألن ا محتمل غي وله
 .الصدق والكذب والحق والباطل

غير المحتمل، وهو :أي  ]توآيًدا لغيره[هذا النوع من المفعول المطلق ] وُسِمَي[

رى ، نفس المضمون كأال ت ى قول الى: إل ه تع ًا، وقول داهللا حق ذا عب  ∅ð∠Ψ√.ς′ ⎠Ω♥∼Ψ﴿: ه

Σ⇑⎯ΤŠ≅… Ω&¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ Ω©⌠⎡ΩΤ∈ ΘΞ⊂Ω™<√≅…﴾)وآذلك عيسى ابن مريم) هذا عبداهللا(أنه مؤآد لـ ، )٥. 

 فلم ال يكون من القسم األول؟ ، إذا آان مؤآدًا لنفسه: وليس لقائل أن يقول

                                                 
 ).٢٤: (سورة النساء، آية)   ١(
 ).١٣٨: (سورة البقرة، آية)   ٢(
ان لضيق يف مؤخرة عينه، كان مـن سـك   األنصاري، شاعر هجاء، لقب باألحوصهو عبداهللا بن حممد بن عاصم )   ٣(

انظر طبقات فحـول الشـعراء   ) هـ١٠٥(تويف ا سنة و، املدينة، وفد على الوليد بن عبدامللك يف الشام فأكرمه 
 ).٣٥١(، والشعر والشعراء ٦٤٨

شـرح أبيـات سـيبويه    ، و٣/٢٣٣، واملقتضب ١/٣٨٠والكتاب ، ١٦٦، انظر الديوان صيط البيتان من البس)   ٤(
 . ٦/٢٤٧أبيات املغين ، وشرح ٢/٤٨، وخزانة األدب ١/٢٧٧

   ).٣٤: (سورة مرمي، آية) ٥(



 

ا تضمنه المصدر    مضمون الجملة في القسم األول ال يح : قلت ان  ، تمل غيرم فك
ره ه وغي ذا يحتمل دًا لنفسه ال غير،وه اك ، توآي ره؛ليعلم َأنَّ هن د لغي ه مؤآ ه بأن ر عن فعبَّ

ـًا( يبويه)١( )مضموًنا ثانيـــ ام   )٢(، وس ذا الع م األول الخاص وه مي القس ه أنَّ ، يس وبيان
دًا لغ  ره  الجملة لما آانت محتملة فإذا أآد أحد مضمونيها سمي تأآي ك للمخاطب ـ    ،ي آقول

يجوز أن ، هذا زيٌد : فإنَّ قولك ، هذا زيد غير ما تقول :وقد خالفك فيما تدعيه من زيد ـ  
ا    ، يكون موافقا لقول المخاطب  إذا قلت   ، ويجوز أن يكون مخالف د أ    : ف اتقول فق ر م غي

 :)٣(وعليه قول أبي طالب، آدت غير ما عنده
ة ل حال ى آ اه عل إذن الّتبعن

 
ازل     من ا  ول الته ر ق دًا غي دهر ج )٤(ل

 
دًا؛          ) أِجّدك(ومن هذا الباب  ذا ج إّن أصله ال تفعل آ ذا، ف بكسر الجيم ال تفعل آ

ين وأدخل   ، ألّن الذي ينتفي عنه الفعل، يجوز أن يكون بجدٍّ وبغير ِجدٍّ فذآر أحد المحتمل
ى سبيل الت       ذلك عل ذي ينبغي أن يكون آ . ب /٤٢/،عري همزة االستفهام إيذانًا باألمر ال

ي  ع النف ا م تعمل إّل ال يس ه ف تفهام علي دخول االس دِّم المصدر ل ن ، وُق ول قس ب ه ق وعلي
 :يخاطب أخويه في قبريهما )٥(ساعدة

دتَّما    ْد رق ا َق ال م ا ط ي هبَّ خليل
 

ا  يان آراآم دَُّآما ال تقض )٦(أج

 
 .سبق بالتنكير ويختار فيه التعريف ال ما، )ال أفعله البتة(، و)هذا زيٌد الحق: (ومنه

ين المتضمنتين  ة الجملت ه؛ لنياب ا قبل اب وم ذا الب ي ه ا وجب حذف الفعل ف وإّنم
ه      ة علي ث الدالل ن حي ه م در مناب ين      ، للمص ى الجملت درين عل ديم المص وز تق ال يج ف

 .لضعفهما

                                                 
 .بالرفع والصواب ماذكرت) مضمون ثان(يف النسخة )   ١(
 .١/٣٧٨انظر الكتاب )   ٢(
اه ونصره، من أبطال بين وهو الذي كفل النيب ورب أبو طالب، عم النيب  عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم هو)   ٣(

 .٢٤٣ـ٧/٢٣٥انظر اإلصابة . قبل اهلجرة) ٣(، تويف سنة باء العقالء سائهم ومن اخلطهاشم ورؤ
، وشرح ١/٢٣٣، واإليضاح يف شرح املفصل ١/١٧٨، وسرية ابن هشام ٦نظر الديوان صا ل، يالبيت من الطو)   ٤(

 .٥٤٠، وشرح األصفهاين على الكافية ٢/٥٦، وخزانة األدب ١/١٢٤الرضي 
نه أول مـن  كبار خطبائهم يف اجلاهلية، يقال إاإليادي، أحد حكماء العرب، ومن  قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي)  ٥(

  ).٦/٣٩األعالم (قبل اهلجرة، ) ٢٣(، قبل النبوة تويف أما بعد، أدركه النيب : قال يف كالمه
ـ ٢/٧٧انظر خزانة األدب  البيت من الطويل، )   ٦( ة األسـدي  ، ونسبه املرزوقي يف شرح ديوان احلماسة إىل ابن قدام

 .١/١٢٤، وشرح الرضي ١/١١٦، وبال نسبة يف شرح ابن يعيش ٨٧٥



 

وأنا ال أرى بأسًا بارتكاب آون الجملتين بأنفسهما عاملتين في  : ")١( قال الرضي
در؛ إلفادته ل     المص عف العام ا لض دران عليهم دم المص ال يتق ل، ف ى الفع ا معن " م

ول   )٢(والزجاج ، ع التوسط فيق ائم  : (ال يمن ًا ق د حق ا نحو  ) زي ا سبق من   ،أجدَّك : وأم فلم
ده           ذي بع تفهام وهو منصوب بالفعل ال زة االس ه؛ ألجل هم م يكن    ،التعليل بتقدم حيث ل

د ،مصدرًا فكأنه قيل ال تفعالن ِجدًا منكما  دا  أو بتق دِّ      ، ير أتجدان ج ا يسأل عن الج يَّن م َب
 .، فيكون إذًا مما يجب حذف فعله بضابط إضافته إلى الفاعل)ال تقضيان(فيه وهو 

òîärnÛa@òÌî–i@Ûa@‰…b–½a@Z@

دوام        ]ومنها[ ًا ؛لقصد السرعة مع ال ًا قياس ع  [أي المحذوف فعلها وجوب ا وق  ]م
ر  ،غة التثنية أي على صي،]مثنى[ )٣() فيه(المفعول المطلق وإن لم يكن للتثنية، بل للتكري

ى الفاعل أو           د اإلضافة أي مثنى مضافًا إل ذه القاعدة من قي والتكثير، والبد في تتميم ه

رتين : "؛ ليخرج نحو)٤( المفعول عند الرضي الى   " آ ه تع  …≅√>‰ΘΩ¬Ρ’ Ξ⊗ΤΨ–⎯⁄≅… Ω≤Ω±ΩΤ﴿: في قول

Ξ⇐⎯κΩΤϑð≤Τς®﴾ )رتين    ، )٥ ه ضربته م ل [، ومرتين في قول ولهم    ]لبيك : مث أخوذًا من ق بَّ  : م أل

: لبيك فكأنك قلت   : وألبَّ على آذا إذا أقام عليه ولم يفارقه، فإذا قلت ، بالمكان إذا أقام به
د أخرى        رة بع ا م ة عليه ك، وإقام ى طاعت ًا عل يبويه    . دوام د س د ،  )٦(وهو مثنى عن وعن

ا في ع      )٧(يونس ى المضمر آم ال    ، ليك  مفرد قلبت ألفه ياء؛ إلضافته إل د يق ه ق وُردَّ بأنَّ
 :، بالياء قال الشاعر)٨(لبَّْي زيد: ذلك للمظهر آما تقول

ورًا ابني مس ا ن وت لم دع
 

ور دي مس ْي ي ى فلب )٩(فلبَّ

                                                 
 .١/١٢٥انظر شرح الرضي )   ١(
 . ٣/١٢٤، واهلمع ١/١٢٥، وشرح الرضي ٥/١٥٧انظر شرح الكتاب للسريايف )   ٢(
 .إضافة يستقيم ا النص )   ٣(
 .١/١٢٥انظر شرح الرضي، )   ٤(
 ). ٤: (سورة امللك، آية)   ٥(
 .٣٥٠ - ١/٣٤٩انظر الكتاب   ) ٦(
 ...".وزعم يونس أن لبيك اسم واحد: "١/٣٥١املصدر السابق )   ٧(
وعما يتكلم فيه الشـارح وعـن    وال معىن له ألنه خارج عن املثال) إيل زيد(بقوله  ة يف النسخةوردت هذه العبار)   ٨(

 .بدليل الشاهد بعده. املصادر، والصواب ما أثبته واهللا أعلم
، ١/٧٨، واحملتسـب  ١/٣٧٩، وشرح أبيات سيبويه ١/٣٥٢البيت من املتقارب، ومل يعرف قائله، انظر الكتاب  )  ٩(

 ).لىب(، واللسان ٧/٢١٢، وشرح أبيات املغين ٢/٩٢، وخزانة األدب ١/١١٩وشرح بن يعيش 



 

يس           ان الملبي هو المخاطب، ول األلف لك ا ب ال فلبَّ و ق ألّن الملّبي هو المتكلم، ول
ى ُيلبي  (وأما . يقصده تقاق  ) لبيك (فهو مشتق من    ، )َلّب ، )سبحان اهللا (من  ) سبحل (آاش

 .ومعناه ألبيك تلبية بعد تلبية
عاد، و] وسعديك[ د إس عادًا بع عدك إس اعدة أي أْس أخوذ من المس و م عد(وه ) أس

ه بخالف  دى بنفس ّب(يتع الالم) أل دى ب الزم يتع ك أي ، ف د : وحناني ًا بع ك تحنن نن ل أتح
 :قال الشاعر، تحنن، بمعنى أترحمك
ت ف ذر أفني ا من ناأب تبق بعض اس

 
)١(حنانيك بعض الشر أهون من بعض  

ض )١(بع

الى    . أ /٤٣/ ال تع ل، ق ، )٢(﴾√Τ⇓†ΩΤ⇒ΩšΩ⎝ ⇑ΨΘ∨ †ΠςΤ⇓ΣŸΠς_†﴿: وقد جاء مؤآدًا جدا في التنزي

 :وفي الشعر آقوله
 *)٣(فقالت حناٌن ما أتى بك ههنا* 

ك د أخرى: ودوالي رة بع ة للشيء م د ، من المداول د عق ادة العرب عن وآانت ع
ين المتحابَّين أن يشق آل واحد منهما برده على صاحبه ويتداوالنه حتى ال يبقى المودة ب

 :قال الشاعر، منه شيء وإّلا فسد حبهما
ه     البرد مثُل ق ب رٌد ُش ق ب إذا ُش

 
س  ُر الب ا غي ى آُلن ك حت )٤(دوالي

 
وب    ة ث ا بمالبس د منهم ل واح ن آ ال م ة معلِّ داوالن المالبس ا يت د أنهم ه يري ولعل

 .يزاالن يتجاذبانهما حتى ال يبقى منهما شيء اآلخر فال
 :)٥(بمعنى أسرع، قال العجاج) هذَّ(أو، هًذا بعد هذٍّ: أي : وهذاذيك

 )١(ضربـــًا هذاذيك وطعنـــًا وخضـــا

                                                 
، ٣/٢٢٤واملقتضـب   ،١/٣٤٨، والكتاب ٩٤ – ٩٢البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد، انظر الديوان ص)   ١(

 .١/١٩٠، واهلمع )نحن(واللسان 
 ).١٣: (سورة مرمي، آية)   ٢(
 .صسبق خترجيه )   ٣(
، ٣/٤٥، واخلصائص ١/٣٥٠، والكتاب ١٦اس، انظر الديوان صحالبيت من الطويل، وهو لسحيم عبد بين احلس)   ٤(

، وشرح ابن ١/٢٢٤ ، وشرح اجلمل البن عصفور١/٢٣٥، واإليضاح شرح املفصل ٢/٢٧٩، واحملتسب ٣/٤٥
 .١/١١٩يعيش 

ة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي، أبو الشعثاء راجز جميد ولد يف اجلاهلية، وقال فيهـا  العجاج هو عبداهللا بن رؤب)  ٥(
ـ ٩٠(الشعر، مث أسلم وعاش إىل أيام الوليد بن عبدامللك، وهو والد رؤبة الراجز املشهور تويف سـنة   انظـر  ) هـ

  .٤/٢١٧األعالم 



 

 .ضربًا يقال فيه هذاذيك: أي
دوام نحو      ًا ؛ لقصد ال ًا قياس ا وجوب سبحان اهللا : ومن المصادر المحذوف أفعاله

ه  أنزهه من: أي البي   ، السوء، ومعاذ اهللا أي أعوذ ب ن   )٣(عن طلحة   )٢(وفي تفسير الثع ب
ال   ه ق د اهللا أن ي  «: عبي ألت النب ل        س ن آ ه اهللا ع ال تنزي بحان اهللا فق ير س ن تفس ع

 .)٤(»سوء
 :قال الشاعر، وقد يفرد منونًا؛ لضرورة الشعر
ه    وذ ب بحانًا نع م س بحانه ث س

 
دُ   وديُّ والُجُم بح الج ا س )٥(وقبلن

 
 :آقول الشاعر، وغير منون 

ره  اءني فخ ا ج ول لم أق
 

اخر     ة الف ن علقم بحان م )٦(س

 
وهو في البيت للتعجب، وهي غير منصرفة منصوبة ، سبحان اهللا من علقمة الفاخر: أي

يبويه  د س ى المصدر عن ذا، )٧(عل ده؛ ألن   : وآ ى المصدر عن رك اهللا، منصوب عل عْم

                                                                                                                                               
 ،١٨٥نطـق  ، وإصالح امل٢/٢٧٩، واحملتسب ١/٣٥٠، والكتاب ١/١٤٠انظر ديوانه  بيت من مشطور الرجز، )   ١(

طعن غـري جـائف، وقـد    : والوخض.٢/١٠٦، وخزانة األدب ١/٢٣٥فصل وإيضاح شرح امل). ذهذ(واللسان 
 )وخض ( اللسان  .وخضته بالرمح أي طعنته طعناً غري نافذ من جوفه

اختصر تفسري ابن عطية يف جزأين تويف .. هو عبدالرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب اجلزائري املغري املالكيالثعاليب )   ٢(
 .٤/١٥٢هـ أو أواخر اليت قبلها، انظر الضوء الالمع للسخاوي ٨٧٦سنة 

قتل يـوم اجلمـل   كان من دهاة قريش ومن أعالمهم ، أحد العشرة املبشرين باجلنة ، هو طلحة بن عبيداهللا التيمي )  ٣(
 .٣/٣٣١انظر األعالم . هـ ٣٦جبانب عائشة رضي اهللا عنهما ودفن بالبصرة سنة 

اجلواهر  وانظرتفسري الثعاليب .وصححه) ١٨٤٨(حديث أخرجه احلاكم يف املستدرك يف كتاب الدعاء والتكبري برقم)  ٤(
 .٦/٥٤احلسان يف تفسري القرآن 

 .ن أيب الصلت، ولزيد بن عمرو ابن نفيل، ولورقة بن نوفلالبيت من البسيط، نسب إىل أمية ب)   ٥(
، وشـرح  ٢/١٨٥، وشـرح التسـهيل   ١/٣٧، وشرح ابن يعيش ٣/٢١٧، واملقتضب ١/٣٢٦انظر الكتاب 

 .٣/٣٨٨، وخزانة األدب ٥٢٧األصفهاين على الكافية 
 – ٢/١٦١لـدان  جبل بنجد، معجم الب: بضمتني: واجلمد .٢/١٧٩جبل باملوصل، معجم البلدان : واجلودي
١٦٢. 

، واخلصـائص  ٣/٢١٨، واملقتضـب  ١/٣٢٤، والكتـاب  ١٤٣ديوانه : انظر. وهو لألعشى. البيت من السريع)   ٦(
 . ٢٣٨ – ٢٣٥ – ٧/٢٣٤ – ٣/٣٩٧، واخلزانة )سبح(، واللسان ١/١٥٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/٤٣٥

 .١/٣٢٢انظر الكتاب )   ٧(



 

رًا، فحذف ا: أصله ك اهللا تعمي ه عمَّرُت ى مفعول ه المصدر مضافًا إل ل وعوض عن ، لفع
 :قال الشاعر، إّلا أّنه قد استعمل فعل َعْمَرك بخالف قعدك ) قْعدك اهللا(ومثله 

ا  رت لن ا ذآ ِك اهللا إّال م عمَّرُت
 

لم     ام ذي س ا أي ت جارتن ل آن )١(ه

 
 :قال الشاعر، فيكون جوابهما ماله طلب، وأآثر ما يستعمالن في قسم السؤال 

دك ةً  قعي ِمعيني مالم أن ال ُتْس
 

ا     ؤاد فييجع رح الف ي ق )٢(وال تنكئ

 
 :وقول اآلخر

 
هيًال ا س نكح الثري ا الم أّيه

 
ان    ف يلتقي رك اهللا آي )٣(عم

 
ل  ي مث ف ف دًلا: "واختل ا وجن ك"، و" ترًب ا لفي ابأ«و،)٤("فاه وَر وذا ن ، )٥( »أع
ان   وآل، وعائذًا بك،وهنيئًا مريئًا ، وهذه في أسماء األعيان ما آان توبيخًا مع استفهام آ

 : وقوله، أقاعدًا وقد سار الرآب ؟ وأقائمًا وقد قعد الناس ؟ : نحو، أو بغيره
 )٦(َأِرضـًا وذؤبـاُن الخطـوِب تنوُشـني

 : وقوله
 )٧(أطـــربـــًا وأنــــــت قنْســـرُي

                                                 
، ١/٣٢٣، والكتـاب  ١٩٩عبداهللا بن حممد األنصاري انظـر الـديوان ص   البيت من البسيط، وقائله األحوص)   ١(

 .٢/١٣، واخلزانة ٢/١٨٤، وشرح التسهيل ١/٢٧٥، وشرح أبيات سيبويه ٢/٣٢٩واملقتضب 
 .)هـ٣٠(البيت من الطويل، وهو ملتمم بن نويرة الصحايب، أشهر شعره رثاؤه ألخيه، مات سنة )   ٢(

، واإليضـاح يف شـرح املفصـل    ١/٢٠٦، واملنصف ٢/٣٢٩، واملقتضب ٢٦٩، واملفضليات ١١٥انظر ديوانه 
١/٢٣٧. 

، ١/٥٦، واملسائل الشريازيات ٢/٣٢٨، واملقتضب ٥٠٣البيت من اخلفيف، وهو لعمر بن أيب ربيعة، انظر ديوانه )   ٣(
 .٢/٢٨وخزانة األدب ) عمر(، واللسان ١/٥٦

فقلت : أنه قطعة من بيت ، ٢/١١٦لبغدادي يف خزانته، وقد ذكر ا٢/٥٠٦وجممع األمثال ،١/٣١٥الكتاب  انظر)   ٤(
 .فاها لفيك فإا                          قَلوص امريء قاريك ما أنت حاذره : فقلت له

 .١/٤٨٠، واملساعد ٢/١٩٥، وانظر شرحه يف شرح التسهيل ١/٣٤٣املثل يف الكتاب )   ٥(
 .تهومل أعثر على تكمل،٢/١١٥،وخزانة األدب١/١٢٦رف قائله، انظر شرح الرضي ومل يعالبيت من الطويل،) ٦(
 : البيت من مشطور الرجز، وهو للعجاج، وبعده)   ٧(

 والدهر باإلنسان دواري



 

د؟ "و يب       ، )١( "أمكرًا وأنت في الحدي ال إن س نهم من ق ذه في الصفات، وم ويه وه
ا   ، )٢(محذوفة وجوبًا. ب /٤٣/جعلها مصادر  ال ومفعوالته ام األفع ًا في   ، لقيامها مق فترب

ى  داه«معن ت ي رًا »ترب ام  ، أي ال أصاب خي أك الطع ى هن ًا بمعن ك : أي، وهنيئ اغ ل س
 .ونحو ذلك

إّن األسماء منصوبة على المفعولية ـ وزعم أنه األظهر  : من فصَّل فقال )٣(ومنهم
وألزم فاها فيه، وأتستقبلون أعور  ، أطعمه اهللا تربًا وجندًال: والمقصود، يهفي آالم سيبو

 . اشرب حال آون شربك ونحو ذلك: ـ وإّن الصفات منصوبة على الحالية أي، وذا ناب

الى )٤(وجوز الزمخشري ه تع ي قول ون ، )٥(﴾∨Σ®⎡ΣΤ∏Ρ∇ΩΤ⊇ †_Λ⎤ϖΤ∼Ψ⇒Ω∑ †_ΛΤΤΤ;ΤÿΞ≤ΤΘΩ﴿: ف أن يك

ول، وأن       : أيهنيئًا صفة لمصدر محذوف  اًال من ضمير المفع ًا، وأن يكون ح أآًال هنيئ
ى    ف عل اء؛ فيوق ون دع وه(يك ـ ) فكل دأ ب ًا(ويبت در ) هنيئ وال . فينتصب انتصاب المص

 :آما ورد في بيت آثير عزة) هنيئًا(إّلا بعد ) مريئًا(يستعمل 
امٍر ر داء مخ ًا غي ًا مريئ هنيئ

 
ا استحلت      )٦(لعزة من أعراضنا م

 
ال الفا يق ًا  : )٧(رس ويين أن مريئ ض النح ًا،وزعم بع اب هنيئ ابه انتص وانتص

 :واستشهد بما أنشده المبرد من قوله، يستعمل وحده غير تابع
 . *)٨(ُآْل هنيًئا وما شربت مريًئا  *                                   

 :)١(لطيفـة
                                                                                                                                               

، وشـرح  ١٨١٨، وشرح ديوان احلماسة للمرزوقـي  ٣/٢٢٨، واملقتضب ١/٣٣٨، والكتاب ٦٦انظر ديوانه  
 . ٥/٢٧١غين ، وشرح أبيات امل١١/٢٧٤، وخزانة األدب ١/١٥٢أبيات سيبويه 
 ).قنسر(انظر القاموس . الكبري املسن: والقنسري

 .، ويضرب ملن أراد أن ميكر وهو مقهور٣/٣٨٢انظر جممع األمثال للميداين )   ١(
 .٨٦ـ ٥/٨٥شرح الكتاب لللسريايف انظر )   ٢(
 .١/٤٨٠، واملساعد ١٩٤ – ٢/١٩٣املقصود ابن مالك وابن عقيل، انظر شرح التسهيل )   ٣(
 .٣/٥٧٦، والدر املصون ٣/١٦٨البحر احمليط و، ٢/٢٠الكشاف  انظر   )٤(
 ).٤: (سورة النساء، آية)   ٥(
، ١/٤٢٩، وشرح املفصـل للخـوارزمي   ١/٢٥٣، واألمايل الشجرية ١٠٠ص نديواالانظر  البيت من الطويل،)   ٦(

 .٦/٢٠٨، وشرح أبيات املغين ٥/٢١٤وخزانة األدب 
 . ١/٢٨٧واملسائل الشريازيات  ،١/١٩٤انظر التعليقة)   ٧(
 :وعجزه ، صدر بيت من اخلفيف مل يعرف قائله)   ٨(

 . ١/١٠٢انظر الكامل "    .      مث قم صاغرا فغري كرمي "                                      



 

فمرت  ،أشعاره   قيل أنَّ الموجب لبيت آثير عزة، أنه آان في حلقة البصرة ينشد
ا      : به عزة مع زوجها، فقال لها زوجها ال له ك، فق لتغضبيه  : أغضبيه، فاستحيت من ذل

ة فأغضبته    ، أو ألضربّنك ك الحلق م الشاعر       . فدنت من تل ذا بف ذا وآ ا قالت آ ك أنه ، وذل
 :فعرفها آثِّير وشعر بأنها مأمورة فقال

ا    ا به بِّي وم ر س ا الخنزي يكلِّفه
 

ك ا  ن للملي واني ولك تذلته )٢(س

 

@

                                                                                                                                               
 .٥/٢١٤انظر اخلزانة )   ١(
 .٥/٢١٤، وخزانة األدب ١٠٠ص الديوان لبيت من الطويل، انظر ا)   ٢(



 

@éi@ÞìÈÐ½aZ@

ه فعل هو            ]المفعول به[ ذي يفعل ب الم، أي ال ى األلف وال د إل ا  [الضمير عائ م
ًا   ]وقع عليه فعل الفاعل ه بال         ،حقيقة أو حكم ه ب ه تعلق وع فعل الفاعل علي راد بوق والم

ه    ) ضربت زيدًا(فإنهم يقولون في ، واسطة حرف بس ب د ملت ى زي ، أن الضرب واقع عل
ل          فخر ه، ب ع علي ا إن الفعل واق ال في واحد منه ه ال يق ج به المفاعيل الثالثة الباقية؛ ألن

ه في فعل الفاعل، ألنَّ           ه ل م من مغايرت ا يفه ق بم ه، والمفعول المطل ه، أو مع ه، أو ل في
ه   ا هو فاعل           ، المفعول المطلق عين فعل ى م ناده إل ر إس راد بفعل الفاعل فعل اعتب والم

دٌ :ج به مثل فخر، حقيقة أو حكمًا دٌ  (في  ، زي ى صيغة المجهول   ) ُضِرب زي م   ، عل ه ل فإن
ى   : وال يشكل مثل. يعتبر إسناده إلى فاعله ا «ُأْعِطي زيٌد درهمًا، فإنه يصدق عل  »درهم

ه   ، أنه واقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر إسناد الفعل إليه فإن مفعول ما لم يسم فاعل
ولم أضرب بكرًا، ومررت  ]أعطيت عمًرا درهماضربت زيًدا و: نحو[، في حكم الفاعل

 .بزيد، وأمررت زيدًا الطريق

éi@ÞìÈÐ½a@¿@ÝßbÈÛa@Z@

د البصريين )١(وناصبه بهه عن ل أو ش ة من ، الفع ن معاوي ام ب د هش والفاعل عن
وفيين راء، الك د الف ا عن ائي )٢(ومجموعهم ف ، والكس د خل وًال عن ه مفع ن  )٣(وآون م
 .د األخفشوأمر معنوي عن، الكوفيين

ÝÈÐÛa@óÜÇ@ÞìÈÐ½a@áí†Ôm@Z@

أخيره       ]على الفعل[المفعول به  ]وقد يتقدم[  ة ت ع الموجب ر الصور األرب في غي
ال         ال يق ة ف ددة، أو مخفف د مش ون تأآي ه ن ل بفعل م يتص ل، وإذا ل اب الفاع ي ب دًا : ف زي

و ي نح ل للتعجب ف ان الفع دًا: اضرَبْن، وال آ ا أحسن زي رن .  أ /٤٤/،م ه الم وال اقت ب
و داء، نح نين: االبت و إن اهللا ليحب المحس م نح لة  : ، أو القس ق، وال ص ولن الح واهللا ألق

: ويجوز تقديمه فيتقدم جوازًا نحو.  عجبت من أن ضربت زيدًا: نحو، المصدرية) أن(لـ

                                                 
 .١٦٥ – ١/١٥٩، واهلمع ١/١٥١، واللباب ٢٦٣، والتبيني ٧٩ – ١/٧٨انظر هذه املسالة يف اإلنصاف )   ١(
لو مل يكن ألهل بغداد : هو أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء، أخذ عن الكسائي ، كان إماماً ثقة، قال أبو بكر األنباري)   ٢(

من  .ء لكان هلم ما االفتخار على مجيع الناس، إذ انتهت العلوم إليهماوالكوفة من علماء العربية إال الكسائي والفرا
 ).١٠٣ – ٩٨(انظر نزهة األلباء ). هـ٢٠٧(مصنفاته معاين القرآن، تويف سنة 

 

فتق املعاين وأوضح املذاهب وبني املعـامل هـو   ، كان راوية ثقة عالمة ، هو خلف األمحر أبو حمرز بن حيان البصري )  ٣(
 .١/٥٥٤بغية الوعاة، هـ ١٨٠مات يف حدود سنة ، واألصمعي



 

﴿Ωϑð/≅… ΣŸΣ‰Τ⎯∅ςΚ…﴾)ذا نحو   )وجَه الحبيب أتمنى(، و)١ ٌرو، وآ ه   : ، وزيدًا ضرب عم دًا غالم زي

رب ي          ، ض مير ف ود الض دير، فيع ي التق أخر ف دهم مت دًا عن ون ألن زي ه الكوفي ومنع
ذآر        ) غالمه( ل ال ه إضمار قب ه، ففي ود إلي ر مع ى غي ى أن   )٢(وأجازه البصريون  ، إل عل

 :وعليه قوله، زيدًا مفعول متقدم لفظًا لعود الضمير إليه
اً     اد منتهي ى فانق وه نه ًا أخ آعب

 
)٣(ولو أبى بات بالتخليد في سقرا   

 
، وغالَم أخيه ضرب زيٌد ، وما أراد "غالَمه ضرب زيٌد ")٤(وآذا منع الكوفيون 

وال يجوز تقديره قبل المفعول ، أخذ زيٌد ؛ ألن المفسر عندهم في هذه الصور هو الفاعل
اً          أخرًا لفظ ل، فكيف يفسر مت ى الفع دم عل ل؛ ألن الفاعل ال يتق يس  ، المتقدم على الفع ول

د الفاعل     )٥(زه البصريونبمقدم تقديرًا، وأجا ة المفعول بع ه (فـ ، نظرًا إلى أن رتب ) غالم
ضرب زيد غالمه، وقد ورد : الواقع بعد فاعله فهو في تقدير) زيد(واقع في التقدير بعد 

 :نحو قوله، في الشعر
ز   َف الح ذي َأِل ُد ال ه َيْحَم رأَي

 
رور  عيه المغ قى بس )٦(َم ويش

 
 :وقوله

ا    واه له ا وأغ رَّ يوميه ش
 

ال    ْدٍج جم ٌز ِبِح ت عن )٧(رآب

 
                                                 

 ).١٤: (سورة الزمر، آية)   ١(
 .١/١٢٩، وشرح الرضي ٢/٢٣٩انظر األصول )   ٢(
 .البيت من البسيط، وهو لرجل من طيء يف كعب بن زهري وأخيه )   ٣(

ح األصـفهاين  ، وشر١/١٧٠، وشرح شواهد املغين للسيوطي ١/٤٣٦، واملساعد ٢/١٥٣انظر شرح التسهيل  
 .١/٣٧، وشفاء العليل يف إيضاح التسهيل ٢/٥٥١ على الكافية

 .٢/١٥٣وشرح التسهيل ، ٢/٢٤٠انظر األصول )  ٤(
 .انظر املصادر السابقة)   ٥(
، وشرح األصـفهاين علـى   ١/٤٣٧، واملساعد ٢/١٥٤البيت من اخلفيف، ومل يعرف قائله، انظر شرح التسهيل )   ٦(

 .١/٤٣٨ء العليل شرح التسهيل ، وشفا٢/٥٥١الكافية 
، )عـرت (، ولعرت اليمامة يف تاج العروس ٢/٢٤٦البيت من الرمل، وهو لعامر بن جمنون يف كتاب التنبيه واإليضاح )   ٧(

 ).حدج(واللسان 
، ٢/٥٥١ علـى الكافيـة   ، وشرح األصفهاين٤٣٧ – ١/١١٢، واملساعد ٢/١٥٤وبال نسبة يف شرح التسهيل 

 .٤٣٨ – ١/١٨٠التسهيل وشفاء العليل على 



 

بيئة، ورآبت   : اسم امرأة، فهو في تقدير) عنز(فـ رآبت عنز شرَّ يوميها؛ ألنها أخذت س
 :وقول الشاعر. في هودج فقالت هذا شر يوميَّ

م ذي هو ل ي وال أ رب ا شاء أنش م
 

دًا  ئًا أب راه ناش ت ت أ فلس )١(يش

 
ون ع الكوفي ذا من ٌد" )٢(وآ ا زي ل إّل ا طعامك أآ و األصل "م ؛ لحذف الفاعل وه

لة، و فض المفعول وه اء ب دير، واالعتن ي تق ه ف ٌد: ألن ك أح ل طعاَم ا أآ ازه ، م وأج
 :وعليه قوله، لسدِّ االستثناء مسد الفاعل )٣(البصريون

ال  ه فع ا رب ع إّل رء ينف ا الم م
 

ال    ر اهللا آم تمال بغي )٤(م تس

 
تفهام، ن     م ضربت، ومن    : حو ويتقدم وجوبًا إن تضمن المنصوب معنى االس أّيه

رم يكرمك   : أو الشرط نحو. رأيت م     ، أي حين ترآب أرآب، ومن تك م يكن ثَّ ذا إذا ل وه
ا    ، من البرِّ أن تكف لسانك : نحو) أن(مانع من التقدم آوقوعه في حيز  ى م أو أضيف إل

دهما و، تضمن أح ان   : نح ا آ ذا فيم ه، وآ ت فأآرم ن لقي الم م م ضربت، وغ الم أيِّه غ

وب معم  واب   المنص ي ج اء ف د الف ا بع ا"وًال لم و، "أّم  ⊆ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ ðψ∼ΨΩΤ∼<√≅… ð„ΤΩΤ†﴿: نح

⌠≤ΤΩ™πΤ⊆Ω﴾)٥( . 

@@éi@ÞìÈÐ½a@ÝßbÇ@Òˆy@Z@

ال : جوازًا نحو[حالية أو مقالية  ]وقد يحذف الفعل لقيام قرينة[ من  : زيدًا لمن ق
ذآر رجًال بشيء، أي    .  ب/٤٤/،اضرب زيدا: أي ] أضرب ذآرت  : وأهًال لذلك، لمن ي

ة    ذلك، في المقالي ة (و، )ارم(لمن سدَّد بسهمه، أي    ) القرطاسَ (و. أهًال ل د   ) مك لمن يري

                                                                                                                                               
 ).حدج(ومركب من مراكب النساء أيضاً، القاموس بالكسر احلمل : واحلدج

على  ، وشرح األصفهاين ١/٤٣٧، واملساعد ٢/١٥٤البيت من البسيط، وهو غري منسوب، انظر شرح التسهيل )   ١(
 .١/٤٣٨، وشفاء العليل شرح التسهيل ٢/٥٥٢الكافية

 .١/١٢٩وشرح الرضي، ٢/١٥٣انظر شرح التسهيل )   ٢(
 .انظر املصادر السابقة )   ٣(
علـى   ، وشرح األصـفهاين ١/٤٣٧، واملساعد ٢/١٥٤البيت من البسيط، وهو بال نسبة، انظر شرح التسهيل )   ٤(

 .١/٤٣٨، وشفاء العليل ٢/٥٥٢ الكافية
 ).٩: (سورة الضحى، آية)   ٥(



 

ج أي  ة؟(الح د مك ا ) أتري ي الرؤي ك لرائ ه قول ي الحالية،ومن رًا(ف ت : أي ، )خي رأي
 :)١(ومنه قول قيس،خيرًا

ت إالّ    و تأمل ا ول ن تراه ل
 

اً      رأس طيب ارق ال ي مف ا ف )٢(وله

 
 .أي وترى لها

تخصيصًا بالذآر، ليس للحصر؛ لوجوب الحذف في ] وجوبًا في أربعة أبوابو[
رحم، نحو    ذم، والت زم (أي : أخاك أخاك  : باب اإلغراء، والمنصوب على المدح وال ؛ )ال

 .لكثرة مباحثها بالنسبة إلى هذه األبواب
ماعي: األول[ ور] س دودة  )٣(مقص ة مح ن أمثل اوز ع ماع ال يتج ى الس عل

 .عليها أمثلة أخرى مسموعة، بأن يقاس
ى    وحاصل ذلك هو ما لم يكن له ضابط آلِّي يعرف به سبب الحذف، فيتوقف عل

 )٤(﴾ &…≅⇓ΤΣ™Ω⎡…﴿و، أو للعطف ) مع (والواو بمعنى ، دع :أي  ]إمرًأ و نفسه: نحو[ما سمع 

يبويه، )٥(﴾√κΤΩ &⎯¬Σ|Πς⎯⁄_…﴿عن التثليث واقصدوا : أي، د س ذا عن اء ، )٦(وه ن االنته أو يك

 .)٨(وانتهوا انتهاًء خيرًا لكم عند الفراء، )٧(ًا لكم عند الكسائيخير
اً    : أي ] وأهًال وسهال[ ، أتيت أهًال ال أجانب، ووطئت سهًال من األرض ال حزن

رد ال المب ا  : )٩(وق ُهلْت أرض وطئته ًال وَس ت أه ى المصدر، أي أهل وهي منصوبة عل
 .سهًال

مستعمًال استعماله، فيحكى على ما هو  ، أو  ومنها ما جاء مثًال واردًا عن العرب
ولهم و ق ه نح ك: (علي ذا وال زعمات م)١٠( )ه ل(و، ، أي وال أزع ك واللي ن  )١( )أهل د م عن

                                                 
، هـ وقضى ا شبابه مث انتقل إىل املدينة )١٠(ولد يف مكة سنة،  هوعبد اهللا بن قيس الرقيات بن شريح من قريش)   ١(

 .١٥٨انظر معجم الشعراء ص. تويف يف مصر 
، وشـرح  ٢/٤٢٩، واخلصائص ٣/٢٨٤، واملقتضب ١/٢٨٥، والكتاب ١٧٦انظر ديوانه   ،البيت من اخلفيف)   ٢(

 .٢/١٥٦ل ، وشرح التسهي١/٢٤٧، واإليضاح يف شرح املفصل ٢/٧٢الكتاب للسريايف 
    .واألنسب ماذكرت ) منصوب ( يف النسخة  )٣(
 ).١٧١: (سورة النساء، آية)   ٤(
 ).١٧١: (سورة النساء، آية)   ٥(
 .١/٢٨٢انظر الكتاب ، ى املفعولية بفعل مقدرعل) خرياً(أي نصب )   ٦(
 .١/٢٩٦انظر معاين القرآن  .راءوقد رده الف) يكن االنتهاء خرياً(بيكن حمذوفاً، والتقدير ) خرياً(أي نصب )   ٧(
 .١/٢٩٥على أنه مفعول مطلق، انظر معاين القرآن للفراء ) خرياً(نصب )   ٨(
 .٣/٢١٨انظر املقتضب )   ٩(
 .١/٣٠٨، واإليضاح شرح املفصل ٢/٥٨، وشرح التسهيل ١/٢٨٢من أقوال العرب، انظر الكتاب )   ١٠(



 

ان           : أي،) مع(جعل الواو بمعنى  واو بمعنى مع آ م يكن ال ل، وإن ل ك مع اللي إلحق أهل
ه واو العطف  ت علي در دلَّ ل مق ل منصوبًا بفع ك ، اللي ى إلحق أهل ون المعن بق  فيك وأس

ة النصب أي   )٢( )آليهما وتمرًا(و، الليل ة   (، أعطني : على رواي فًا وسوَء آيل ، )٣( )وأحش
ت ر  (و، أي جمع ى البق الب عل لت )٤( )الك اب  . أي أرس و الخط مع أب ن   )٥(وس ًال م رج

اد   ، ُلِم الصبياَن: ، أي)٦( الصبياَن بأبي: فقال، أفسدتم مكانكم: العرب وقد قيل له إن الفس ف
 :قال الشاعر، لم  أر آاليوم رجًال:أي ، وآاليوم رجًال .وقع منهم

ا    ال له الَُّب ق ى إذا الَك حت
 

اً   ًا وال طلب اليوم مطلوب )٧(آ

 

الى     : ه تع ول، آقول ه مفع در ل ال يق اهرًا ف ا ظ ذف إّم د يح  ⎝Ν…⎡ΣΤ∏Σ{Ω﴿: وق

Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ→≅…Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ &Νϖ…⎡ΤΣΤ⊇Ξ≤πΤ♥ΣΤ﴾)ًا وي  ، )٨ الى   وإّما مضمًرا فيحذف لفظ ه تع ى، آقول : راد معن

﴿†Ω∨ ð∠Ω∅Πς Ω⎝ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ †Ω∨Ω⎝ υ⎠ς∏ΩΤ∈﴾)الك  : أي،  )٩ ا ق الى ، وم ه تع  ϑðΣ/≅… 〉÷Σ♥⎯Τ‰ΩΤÿ﴿: وقول

ð⊄⎯ƒΘΞ≤√≅… ⇑Ω∧Ψ√ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ﴾)اؤه و )١٠ ن يش اَمْن …≅/Ω Ω¬Ψ″†Ω∅ Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… ⌠⇑Ψ∨ Ξ≤⎯∨Κς… ϑðΨ‚ ﴿أي لم  ِإلَّ

                                                                                                                                               
حذر الليل وظلمته، فهما منصوبان بإضمار ااذكر أهلك وبعدهم عنك و، أي ١/١٧١انظر جممع األمثال للميداين )   ١(

 .فعل
 . ١/٢٠٨، والكتاب ٢/١٤٧، ومجهرة األمثال ٢/٢٣١، واملستقصى ٣/٤٧انظر جممع األمثال للميداين )   ٢(
 . ١/١٠١، ومجهرة األمثال ١/٦٨، واملستقصى ١/٥١٢نظر جممع األمثال للميداين ا)   ٣(
 . ٢/١٦٩، ومجهرة األمثال ٣٤١ – ١/٣٣٠، واملستقصى ٣/٢٩ألمثال انظر جممع ا)   ٤(
يد، يعرف باألخفش الكبري واألكرب، من أكابر علماء العربية ومتقدميها، أخذ عنـه أبـو   هو عبداحلميد بن عبداجمل)   ٥(

تـويف  . بيت ر الشعر حتت كلعبيدة، لقي األعراب وأخذ عنهم وعن أيب عمرو بن العالء وطبقته، وهو أول من فس
 .٤/٥٩، واألعالم ٢/٧٤انظر بغية الوعاة ) هـ١٧٧(سنة 

 .١/٢٤٨، واإليضاح شرح املفصل ١/٢٥٥انظر الكتاب )   ٦(
، ١/٣٢١، وشـرح املفصـل للخـوارزمي    ٣البيت من الكامل، وهو ألوس بن حجر التميمي، انظر ديوانـه ص )   ٧(

 .٧/٣٣٨وشرح أبيات املغين ، ٣/١٣١٥ ارتشاف الضرب، و١/٢٤٨واإليضاح البن احلاجب 
 .ارالذي يرسل كلب الصيد، مثل الصقَّ: بالكالَّ

 ).٣١: (سورة األعراف، آية)   ٨(
 ).٣: (سورة الضحى، آية)   ٩(
 ).٢٦: (سورة الرعد، آية)   ١٠(



 

ياً       الحتياج الموصول، رحمه : أي،   )١(﴾َرِحَم ه، ويحذف منس ود إلي ى ضمير يع ا  : إل إم
د التعدي           : للمبالغة نحو زوم بع ع ويصل ويقطع، أو لتضمن الفعل الل فالن يعطي ويمن

 :)٣(وقول ذي الرَُّمة، )٢(﴾′ℑ ∃⌡⎠ΨΤΘΩΤÿΞΘ⁄Σ. أ /٤٥/  √π˜Ψ∏π″ςΚ…Ω⎝ ⎠Ψ﴿: آقوله تعالى

ن ذي ل م ذر بالَمْح وإن تعت
روعها ض

 

ي عراقيبه     رح ف يف يج ى الض اإل
لي )٤(نص

 
 . وآان أصُله يجرح نصلي عراقيبها من الجرح

@@ô…bä½a@Z@

اني[ ا    ]الث ذوف وجوب ل المح واب المنصوبة بالفع ة األب ن األربع ادى[،م ، المن
ه وب إقبال و المطل ه: أي ]وه ه، أو بقلب ك بوجه ه إلي ك ، توجه بًال علي ت مق ا إذا نادي آم

ل  ة مث ه حقيق د  : بوجه ا زي ا ، ي لأو حكًم  Σ©†Ω‰Ψ•ΗΤΩΤÿ﴿و، )٥(﴾…Σ∫:†Ω∧Ω♥ΗΤΩΤÿ⎝ ⎠Ψ⊕Ψ∏πΤΤ∈ςΚ﴿: مث

⎠ΨŠΘΨ⎝ςΚ…﴾)٦(  ،و﴿〉≥⎯⁄Κς†;ΗΤΤΩΤÿ ⎠Ψ⊕ΩΤ∏⎯ΤŠ≅…﴾)ت ،  )٧ ا ُنزِّل م      فإنه داء، ث الحية الن ه ص ن ل ة م منزل

 .فهو في حكم من يطلب إقباله، أدخل عليها حرُف النداِء وُقصد نداؤها 
ه لمجرد       وال يدخل في ذلك المندوب المتفجع عليه؛ ألّن داء علي دخول حرف الن

 .التفجع، ال َألنَّه مطلوب إقباله، فال ينزل منزلَة المنادى 

                                                 
 ).٤٣: (سورة هود، آية)   ١(
 ).١٥: (سورة األحقاف، آية)   ٢(
شاعر من فحول الطبقة الثانية، كان شديد القصر يضرب لونه إىل السـواد،   العدوي، ذو الرمة هو غيالن بن عقبة )   ٣(

 .٣٥٦عشق مية املنقرية واشتهر ا، انظر الشعر والشعراء ، أكثر شعره تشبيب وبكاء على األطالل 
ارتشـاف  ، و١/٣٩٧، وشرح املفصل للخـوارزمي  ٢/٣٩، وابن يعيش ١٥٦انظر ديوانه . البيت من الطويل، )   ٤(

 .٢/١٢٨، واخلزانة ٧/١٣٢، وشرح أبيات املغين ٣/١٤٨١ بالضر
 .انقطاع املطر ويبس األرض من الكأل: واحملل

 ).٤٤: (سورة هود، آية)   ٥(
 ).١٠: (سورة سبأ، آية)   ٦(
 ).٤٤: (سورة هود، آية)   ٧(



 

فكأنَّك تناديه وتقوُل ، بل هو مطلوب إقباله ألنك إذا قلت يا زيُد : )١(وقال جار اهللا
 . وهو الظاهر من آالم سيبويه )٢(قيل، له تعاَل فأنا مشتاق إليك 

اب إن شاء     ]،ُعوبحرٍف َنائب َمَناَب َأْد[ من الحروف الخمسة اآلتية في آخر الكت
، يا زيد: نحو] لفًظا[، لُيقِبل زيد: يا، وأيا، وهيا، وأي، والهمزُة ؛ ليخرج نحو: وهي، اهللا

على أن المراد بقوله لفظًا أو تقديرًا ، )٣(﴾∑Σ♠⎡Σÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∪〈﴿: نحو ]أو تقديًرا[

ادى    تقديرًا حرف النداء، وال يبعد أن ى المن ًا  إل ًا     ، يكون موجه ه لفظ راد بقول فيكون الم

ديره   )٤( ﴾ΠςΚς… …⎝ΣŸΣ•⎯♥ΩΤÿ‚﴿: وتقديرًا نحو، )يا زيد: (نحو ا  (؛ ألن المنادى محذوف تق أال ي

 ). يا قوم اسجدوا

ô…bä½a@¿@ÝßbÈÛa@Z@

ه الحرف، وهو      د  (فمعنى  ،) ادعو (والعامل فيه الفعل النائب عن ا زي أدعو  ): (ي
دًا ه ف، )زي ه، وإفادت داء علي ة حرف الن تعماله ولدالل رة اس ًا؛ لكث ذفًا الزم حذف الفعل ح

 . )٦(والحرف النائب عن الفعل لقيامه مقامه عند المبرد، )٥(فائدته عند سيبويه

@õbäjÛaë@laŠÇ⁄a@sîy@åß@ô…bä½a@âbØyc@Z@

ى[ ع ] ويبن ه موق ادى ؛لوقوع ي ) المضمر(المن اف ف و الك دَّم ، )أدعوك(وه وق
لمبني ثم المخفوض ؛ لقلتهما بالنظر إلى النصب، ولطلب االقتصار على بيان النصب، ا
تح؛   ، )واو(أو ) ألف(أو ) ضم(من ] على ما يرفع به[ ى الف ولم يبن على الكسر، وال عل

ين  ، اللتباس الكسرة بالمضاف، والفتح بالحرآة اإلعرابية في الممتنع ولم يسكن للفرق ب
  .السكون العارض والالزم

ة     ى المفعولي ُب عل ي النص ادى المبن ل المن ائي ، ومح ال الكس وع : ق و مرف  )١(ه
دأ       ، ؛لتجرده عن العوامل اللفظية  ه في حق المبت ا سبق ل . وليس التجرد عنده بعامل آم

                                                 
 . ١/١٣١، وشرح الرضي ١/٢٤٩انظر اإليضاح شرح املفصل )   ١(
 .١/١٣١ر شرح الرضي القائل هو الرضي، انظ)   ٢(
 ). ٢٩(: سورة يوسف، اآلية)   ٣(
، )٣٣٦(إحتـاف الفضـالء   : انظر. راءة الكسائي وأيب جعفر ورويس بالتخفيفعلى ق) ٢٥(: النمل، اآليةسورة )   ٤(

  ).٥٢٦(، واحلجة البن زجنلة ٢/٣٣٧، والنشر ١٦٧، والتيسري ٧/٦٨والبحر احمليط 
 . ١/١٣١، وشرح الرضي ١/٣٢٧اف ، واإلنص١/٢٩١انظر الكتاب )   ٥(
 . ٤/٢٠٢انظر املقتضب )   ٦(



 

ا        ، بل ِلَتّعِريِه عن سبب البناِء )٢( :وقال بعضهم ين م ه وب رق بين وين للف ِذَف التن ا ُح و إنِّم
ه   ، سواء آان ظاهرًا أو مضمرًا ]مفردًا[المنادى  ]إن آان[، رفع بعامٍل رافٍع رز ب ويحت

ة           ر جه ى غي اآلخر عل بط أحدهما ب هنا عن المضاف والمضارع له من آل اسمين ارت
ًة[،اإلضافة  داء  ]َمْعِرَف ا بحرف الن ان، أو معرًَّف ًا آ ه ، علم ه حرف الخطاب إلي ويتوج

داء     ] ويا رجل[، في المفرد والعلم] مثُل يا زيُد[ االن   ،في المعرف بحرف الن ذان مث وه
اني معرف بحرف         ، لما هو مبني على الضم م، والث ه عل داء؛ ألن ل الن ة قب فأوَّلهما معرف

 .النداء، أي مما آان موحدًا نكرة قبل النداء
دانِ [ ا زي ف   ]وي ى األل ي عل ال المبن دون [، مث ا زي ى  ] وي ي عل ال المبن مث
ادى    .  ب/٤٥/،الواو ع المضمر من ًا      : نحو ، جاز فإن وق ت، بجعل الضمير مرفوع ا أن ي

 : نظرًا إلى المظهر، قال الشاعر
اً  ا أنت ٍر ي ن َأْبَج ُر ب ا أبج  ي

 
ًا       اَم جعت َت ع ذي طّلْق َت ال  )٣(أن

 
ا ورد في آالم        ) يا إّياك(و وًال، آم ه مفع ى آون بجعل الضمير منصوبًا؛ نظرًا إل

 .يا إّياك قد آفيتك: لابن األحوص مخاطبًا ألبيه لّما أراد أن يتكلم فقا
وفي المبني قبل ، يا قاضي ويا فتى: والضم مقدٌَّر في المنقوص والمقصور، نحو

ا هؤالء    : النداء، نحو  ذا وي ا ه وُنسُ ،  ي ا        )٤( وي اء في المنقوص ويعوُض منه يحذف الي
 . فيقول يا قاٍض، تنويًنا

وَّن للضرورة د ُيَن ادى المضموم ق ازني )٥(والمن يبويه والم د س ر عن و األآث ، وه
 : آقول األحوص محمد بن عبداهللا بن عاصم األنصاري

ا    ٌر عليه ا َمَط َالُم اهللا ي  س
 

المُ    ُر السَّ ا َمَط ك ي يس علي  )٦(ول
 

                                                                                                                                               
 . ١/١٣٢وانظر شرح الرضي . ١/٣٢٣انظر اإلنصاف . هذا رأي الكوفيني)   ١(
 .١/٣٢٣انظر اإلنصاف ، لعله الفراء )   ٢(
، ١/٣٦٧ربيـزي  شـرح احلماسـة للت  : انظر. ، يهجو مرة بن واقع الفزاريقائله سامل بن دارة. البيت من الرجز)   ٣(

، وشرح ابـن  ١/٢٥٣، واإليضاح يف شرح املفصل ٤٤١، والتبيني ٣٢٥، واإلنصاف ٢/٣٠١واألمايل الشجرية 
 . ٥٠٦، وتذكرة النحاة ١/١٧٦، واملقرب ٢/٨٥، وشرح اجلمل البن عصفور ١٣٠، ١/١٢٧يعيش 

 . وقد ورد صدر البيت بأوجه خمتلفة، منها ما ذكره الشارح    
ومسع من العرب، وأخذ عنه سيبويه وحكـى   من أكابر النحويني، أخذ عن أيب عمرو بن حبيب البصريهو يونس )   ٤(

  .١/١٧٣واهلمع ،١/١٣٣وانظرمذهبه يف شرح الرضي،٤٩انظرنزهة األلباء.هـ١٨٢تويف سنة.عنه يف كتابه
 .٣/٤٢واهلمع  ،٢/١٥٠واخلزانة ، ١/٣٢٥، واإلنصاف ٢/٢٠٢انظر الكتاب )   ٥(
واألمـايل  ، ١/٣٤٤واألصـول   ، ٤/٢١٤، واملقتضب ٢/٢٠٢، والكتاب ١٨٩انظر ديوانه . ت من الوافرالبي)   ٦(

  .٢/١٥٠، وخزانة األدب ١/٢٥٧ملفصل واإليضاح شرح ا، ٢/٩٦الشجرية 



 

 : وقول ُآَثـيِّر عزة
ا   ي فأقبَله ت ل ة آان ت التحي  لي

 
ل   ا رج َت ي ٌل ُحيي ا جم ان ي  )١(مك

 
ن عمر   و عمرو   )٢(ويونس والمبرد وعيسى ب زوال موجب    )٤(نهينصبو  )٣(وأب ؛ل

 : )٥(موجب البناء بالتنوين، وعليه قول مهلهل بن ربيعة التغلبي
ت    يَّ وقال درها إل ربت ص  ض

 
ي     َك األواق د وقت دًيا لق ا ع  )٦(ي

 

òqbÌnüa@Z@

ا       ]بالم االستغاثة[المنادى ] ويخفض[ ى أنَّ م داللتها عل وهي الم التخصيص؛ ل
 .دخلت عليه مخصوص من بين أمثاله بالدعاء

ة المضمر إذ         و  ه منزل ه؛ لتنزل ه والمتعجب من الُم (هي مفتوحة مع المستغاث ب
ر ٌة ) الج ه مفتوح و[مع ٍد: نح ا َلزي ين   ]ي ن ب وص م ادى مخص اِء ؛ إذ المن ا َلْلم وي
 : قال الشاعر، والمتعجب منه مخصوص باالستحضار،أمثاله

اح   ا َلري ا وي ا لعّطافن  ي
 

احِ     ى النفَّ رج الفت ي الحش  )٧(وأب
 

                                                 
، واملسـاعد  ٣/٣٩٧، وشـرح التسـهيل   ١/٥١٨، والشعر والشعراء ١/١٥٩انظر ديوانه . البيت من البسيط)   ١(

 . ٤/٢١٤د النحوية ، واملقاص٢/٥٠٢
من أئمة اللغة، وهو شيخ اخلليل وسيبويه وابن العـالء، أول مـن   ) أبو عمرو(هو عيسى بن عمر الثقفي البصري )   ٢(

 . ٢/٢٣٧وبغية الوعاة ، ٢/٣٧٤إنباه الرواة : انظر. اجلامع، واإلكمال: هذب النحو ورتبه، من مؤلفاته
التميمي املازين، إمام القراءة يف البصرة وأحد القراء السبعة، وهو إمام يف  ر بنعماهو أبو عمرو بن العالء زبان بن )   ٣(

 .١/٢٨٨ة النهاية ، وغاي٣/٤٦٦وفيات األعيان : انظر. هـ يف الكوفة١٥٤مات سنة  واألدب،  يف اللغة
  .٣/٤٢واهلمع، ٢/٥٠١، واملساعد ١/١٣٣، وشرح الرضي ٨٣انظر أمايل الزجاجي )   ٤(
اعر مـن فرسـان العـرب يف    ربيعة بن مرة بن هبرية، من بين جشم، من تغلب أبو ليلى، املهلهل، ش هو عدي بن)   ٥(

. مضى يثأر ألخيه فكانت حرب البسوس بني بكـر وتغلـب  ف قتل جساس أخاه كليباً، مرئ القيسخال ااجلاهلية 
 . ٢/١٦٨، واخلزانة ٣٠٣الشعر والشعراء : انظر

، ٢/٥٠٢، و املسـاعد  ٣/٣٩٦، وشرح التسـهيل  ٤/٣٢٦املفصل للخوارزمي شرح : انظر. فالبيت من اخلفي)   ٦(
 . ٥/٧٥، وشرح أبيات املغين ٢/١٦٥، وخزانة األدب )وقى(واللسان 

 . البيت من اخلفيف، وهو غري منسوب)   ٧(
، واخلزانـة  ٢/٥٢٧، واملسـاعد  ٣/٤١٠، وشرح التسهيل ٤/٢٥٧، واملقتضب ٢١٧ – ٢/٢١٦انظر الكتاب 

٣/١١٥، ٢/١٥٥ . 



 

 : مر آالمظهر سواء آان مستغاثًا به أو معطوفًا، قال امرؤ القيسوالمض
ه     أنَّ نجوم ٍل آ ن لي ك م ا ل  في

 
ذبل     دَّت بي ل ُش ار الفت ل ُمَغ  )١(بك

 
ومكسورة إذا دخلت على المستغاث له؛ ألنَّه ليس بمنادى فلم يقع موقع الضمير،  

ذلك الكسر ف   ، )٢( )يَاِلله ِلْلمسلمين : (قال عمر بن الخطاب ه المعطوف    وآ ي المستغاث ب
 : في قول الشاعر) الشُّبان(بغير ياء، آـ

ربٌ  دار مغت ُد ال اٍء بعي ك ن  َيبكي
 

بِ   بان للعج ول وِللشُّ ا َلْلكه  )٣(ي
 

 ).يا لرياٍح(فيفتح آما مّر في و) يا(بخالف ما إذا عطف بـ 
ا  : نحو ، التهديد والم، يا َلْلماِء ، ويا َللدَّواهي: نحو، قيل ويخفض المنادى بالم التعجب  ي

 : قال مهلهل، َلزيٍد ألقتلنَّك 
اً   ي آليب روا ل ٍر َأْنش ا َلبْك  ي

 
راُر  ن الف ن أي ٍر أي ا َلَبْك  )٤(ي

 
ه      ذا إن دخل علي ي، وآ أي آما ال سبيل لكم إلى إحياء آليب، فكذا ال نجاة لكم من

ما أهمل ذآر  إذا قرعهم في نصرتهم، ولعل المصنف إنَّ، يا لنصرآم : نحو، الم التقريع 
 . هذه الالمات تغليبًا لالم االستغاثة، واهللا أعلم

 : ، نحو)من(وقد يستعمل المستغاث له بـ
 )٥(فيــاَ هللا مــن ألــم الفــراق

 . استغيث باهللا من ألم الفراق: أي ، وهو متعلق بما دلَّ عليه ما قبله من الكالم 
                                                 

، وارتشاف ٣٨/، وشرح املعلقات للتربيزي  ٧٩شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات : انظر. البيت من الطويل)   ١(
 . ٦/١٤٤، وشرح أبيات املغين ٢/٤١٢، وخزانة األدب ٤/٢٢١٢الضرب 

 . ٣/٤٠٩انظر قول عمر رضي اهللا عنه يف شرح التسهيل )   ٢(
، واملقاصـد  )لـوم (، واللسـان  ٢/٥٢٦، واملساعد ٤/٢٥٦املقتضب : انظر.  نسبةالبيت من البسيط، وهو بال )   ٣(

 .  ٢/١٥٤، واخلزانة ٢٥٩، ٤/٢٥٧النحوية 
 . وهو للمهلهل بن ربيعة. البيت من املديد)   ٤(

 – ٢/٥٢٩، واملسـاعد  ٤/٢٢١٢، وارتشاف الضـرب  ١/٤٤٦، وشرح أبيات سيبويه ٢/٢١٥انظر الكتاب 
 . ٢/١٦٢، واخلزانة ٥٣٠

وكليب أخو املهلهل بن ربيعة التغليب، من سادة بكر وتغلب يف اجلاهلية، قتله جساس بن مـرة، فثـارت حـرب    
 . ٢/١٦٥، واخلزانة ٣٥٤معجم الشعراء : انظر. البسوس واستمرت أربعني سنة

  :وصدره.اهللا عنهما ، من أبيات رثى ا احلسني بن علي رضير اجلُعفي عجز بيت من الوافر، وهو لعبداهللا بن احلُ )٥(
 . " من ابن املصطفى نفسي فداء "                                                               

 . ٢/١٥٥، واخلزانة ١/١٣٤شرح الرضي : انظر



 

الم  ا ال ه، ف  .  أ/٤٦/وأمَّ تغاث ل ى المس ة عل ي    الداخل الم ف ه ال ق ب ا تتعل ق بم ُتعلَّ
 .أخص اهللا بالدعاء ألجل المسلمين": ياهللا يا للمسلمين"المستغاث به قبله، فمعنى 

ا  [يبنى المنادى على الفتح : أي] ويفتح؛[ تغاثة   : أي ]إللحاق أِلِفه ا  [ألف االس َوَل
ه    ]الَم فيه ه والمتعجب من آل واحد   و، حينئذ؛ ألن الالم يدل على األلف في المستغاث ب

الم يقتضي الجرَّ واأللف يقتضي         ان؛ ألن ال من الالم واأللف يعاقب صاحبه فال يجتمع
ا       م يحسن الجمع بينهم ا فل ل [الفتح، فتبين أنَّ بينهما تنافًي داه   : مث ا زي اء للوقف   ] ،ي واله

 :وهي ساآنة إّلا في ضرورة الشعر آما ورد في ، دون الدرج
 )١(أَســــل يا ربِّ يا ربَّــاُه إيَّــــاك

ة ] وينَصب[ ا سواهما[بالمفعولي تغاث : أي  ]م ة، والمس رد المعرف ماسوى المف
الم أو مع األلف    ا مضاف، أو مضارع للمضاف، أو      ، مطلقًا، سواء آان مع ال وهو إمَّ

ولم يقع موقع ضمير الخطاب مع اإلضافة؛   ، في المضاف ]يا عبداهللا: مثل[مفرد نكرة 
ي المف  ة النصب وه ه وألن عل ة في ة متحقق ا [، عولي ا جبًل ا طالًع ه ] وي ي المضارع ل ، ف

ه  ًا إالَّ بانضمام آخر إلي تم آالم ذي ال ي ادى ال ه هو المن م المضاف، وحقيقت ه حك وحكم
يا حسنًا وجهه، ويا خيرًا من زيد، ويا محمودًا فعله، : في نحو، بينهما تعلق غير إضافي

 : قال الشاعر، واُد ال تبخلويا جميًال بزُّه، ويا حليمًا ال تعجل، ويا ج
ه  وَم مثُل اعَر الي اعرًا ال ش ا ش  أي

 
ٍب تواُضعُ      )٢(جريٌر ولكن في آلي

ُع  )٢(تواُض

 : وقال اآلخر
ًا َعَبى غريب ي ُش لَّ ف دًا ح  أعب

 
ًا  ك واغتراب ا ال أبال  )٣(َأُلْؤًم

 
                                                 

 .البيت من مشطور الرجز، وهو لعروة بن حزام)   ١(
، ٢٢٨، وشرح شـواهد الشـافية   )ها(للسان ، وا٣/٤٠٨، وشرح التسهيل ٢/٤٢٢معاين القرآن للفراء : انظر

 :وبعده    .٧/٢٧٠واخلزانة 
 ج                             

 من قبل األجل اهيا رب فراَءع
  نيا األملمن الد عفراَء فإنَّ

ـ . شاعر حكيم من بين حمارب بن عمرو من عبدالقيس. العبدي قائله الصلتان . طويلت من الالبي)   ٢( : ه يفانظر ترمجت
 . ١٤٥، واملؤتلف واملختلف ٣٣٨الشعر والشعراء 

، ١/٥٦٥، وشـرح أبيـات سـيبويه    ٣/٣٥٧، والكامل ٤/٢١٥، واملقتضب ٢/٢٣٧انظر البيت يف الكتاب و
 .٢/١٧٤، واخلزانة ٢/٨٦، وشرح اجلمل البن عصفور ١/٢٥٨، واإليضاح يف شرح املفصل ١٤٩والصاحيب 

 . بن عطية اخلطفي، وهو جلرير البيت من الوافر)   ٣(
، ورصـف  ٣/١٣٧١، وارتشاف الضرب ١/٩٨، وشرح أبيات سيبويه ١/٣٣٩، والكتاب ٦٥٠/انظر ديوانه  

 .٢/١٨٣، واخلزانة ٥٢املباين 



 

ردة، وال يشترط     ، ويا حيَّ حين ال حيَّ    ]،لغير معين، ويا رجًلا[ رة المف في النك
 : قال الشاعر، )١(ند البصريينوصفها ع

بلِّغنْ    َت ف ا َعَرْض ًا إمَّ ا راآب  في
 

 )٢(نداماي من نجران أن ال تالقيا 
ا  )٢(تالقي

ون وصفها   اً   : نحو ، خالفًا للفراء والكسائي فإنهم يوجب ا رجًال ظريف أوالن  ، ي ويت
 .يا رجًال راآبًا: وصفًا لموصوف مقدٍَّر، أي) راآبًا(قول الشاعر، بكون 

 : يا زيد دعاًء حقًا، قال الشاعر: نحو، منادى في المصدر اتفاقًاويعمل عامل ال
فٍ     ائٍم دن بٍّ ه وة ص د دع ا هن  ي

 
ا      ا مات أو آرب  )٣(ُمنِّي بلطٍف وِإلَّ

ا  )٣(آرب

 : وفي الظرف
ا   ْزن م ى والَح ين النق ا داُر ب ي
نعْت  ص

 

انوا   اُأللى آ وى ب دي الن أي
ِك  )٤(أهالي

 
 :وفي الحال، وأجازه المبرد آقوله

ا أيَّ احته   ي ا بس ُع َمْبِكي ا الرِّْب  ه
 

ا    )٥(آم قد َبذْلَت لمن وافاك أفراح
ا  )٥(أفراح

 . )٦(واستقبحه المازني وغيره. ب/٤٦/

                                                 
 .١/١٣٥وشرح الرضي، ١/٣٣١انظر األصول )   ١(
 . وهو لعبد يغوث بن وقاص شاعر ميين من الفحول. البيت من الطويل)   ٢(

، واللسـان  ٢/١٠٦٢، وشرح املرادي على األلفية ٣/١٣٢، وذيل األمايل ٤/٢٠٤، واملقتضب ٢/٢٠٠الكتاب : انظر
 . ٢/١٩٤، واخلزانة ٥/٢٢٩، والعقد الفريد )عرض(

، واملسـاعد  ٤/٢١٨٨، وارتشـاف الضـرب   ٣/٣٩٠شرح التسـهيل  : انظر. وهو جملهول. البيت من البسيط)   ٣(
 . ١/١٤٨، و الدرر ١/١٧٣، واهلمع ٢/٤٨٧

 . البيت من البسيط، وهو جملهول   )٤(
 .١/١٤٩، والدرر ١/١٧٣، واهلمع ٢/٤٨٨، واملساعد ٣/٣٩٠شرح التسهيل : انظر

 ). حزن(اللسان . املكان الغليظ: واحلزن
 .٢/٤٨٨، واملساعد ٣/٣٩٠انظر شرح التسهيل . البيت من البسيط، وال يعرف قائله)   ٥(

 

 .٢/٤٨٨انظر املساعد )   ٦(



 

ô…bä½a@ÉiaìmZ@

ي [ ادى المبن ع المن الالم    ] وتواب رور ب وب، والمج ادى المنص ن المن رز م يحت
تغاثة ة  ، لالس ة للفظ رب تابع ع الُمْع الالم؛ ألن تواب رَّف ب ردة[، والمع ن  ]المف رز م يحت

أن ال يكون مضافًا           ًة ب ردة حقيق مُّ من أن تكون مف ردة َأع المضافة فهي منصوبة، والمف
أو حكمًا بأن يكون مضافًا لفظيًا أو مشبهًا بالمضاف،  ، معنويًا واللفظيًا وال شبه مضاف

ا المض دخل فيه رد ؛ لي م المف ا في حك ة آان ا اإلضافة المعنوي ا انتفت فيهم ا لم افة فإنهم
ع     واز الرف ي ج ردة ف التوابع المف ا آ اف؛ ألنهم بهة بالمض ة والمش افة اللفظي باإلض

َن        : نحو، والنصب ه والحس ُن وجُه ُد الحس ا زي ِه، وي َن الوج يا زيُد الحسُن الوجِه، والحس
 .وجُهُه

اٍر       ا هو ج م يجز فيم ولما لم يجز الحكم اآلتي في التوابع آلها بل في بعضها، ول
د  فيه مطلقًا بل ال م      ، بد في بعضها من قي ذا الحك ا ه ع الجاري فيه َل التواب وصرح  ، فصَّ

وي نحو   ]من التأآيد[: بالقيد فيها بما يريد إدخاله منها فقال  يم أجمعون، ال    : المعن ا تم ي
 .يا زيُد زيُد، فإنَّ إعرابه إعراب السابق: اللفظي نحو

 . ه بدلأن )٢(أن الثاني عطف بيان، وعند الزمخشري )١(وعند سيبويه
ال الرضي ده األول: )٣(ق م يف ا ل دان م دل يفي ان والب ه نظر؛ ألن عطف البي . وفي

 : قال رؤبة،  والثاني فيما نحن فيه لم يفد غير ما أفاد األول وقد يعرب رفعًا ونصبًا
طراً   ِطرَن س طاٍر ُس ي وأس  إنِّ

 
راً    ٌر نص ُر نص ا نص ٌل ي  )٤(لقائ

 
فِة[ و ]والص ُف  : نح ُد الظري ا زي ًا لألصمعيخال، ي ز وصف  )٥(ف م يج ه ل ، فإن

ع المضمر     ذآور؛ لوقوعه موق ل   ، المنادى الم ول في مث ُد الظريفُ   : فتق ا زي ديره  ، ي : تق
ال الرضيُّ  ، أنت الظريف ألنَّ : )٦(فإنَّ قلت لم ال يجوز بناؤه آما في ال رجل ظريف ؟ ق

إن ال     ذا ف َف بخالف ه ادى هو   ألنَّ المقصود هناك بالنفي هو الصفة فكأنه قال ال ظري من
ه ) يا(وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول [،  المقصود فقط  ا    ]علي وهو م

                                                 
 .١/٣٠٥الكتاب  انظر)   ١(
 .٢/٢انظر شرح ابن يعيش )   ٢(
 . ١/١٣٨انظر شرح الرضي )   ٣(
، وشرح التسـهيل، وشـرح   ٤/٢٠٩، واملقتضب ٢/١٨٥والكتاب  ،١٧٤انظر الديوان ص .  البيت من الرجز)   ٤(

مجع سطر، وهـو اخلـط   : وأسطار. ٢/٢١٩، واخلزانة )نصر(، واللسان ٢/٥١٧، واملساعد ٣/١٦١٤املرادي 
 . الكتابو

  . ١/١٣٦شرح الرضي و ،١/٣٧١األصول انظر)  ٥(
   . املصدرين السابقنيانظر )  ٦(



 

الالم         ، فيه األلف والالم ًا ب م يكن معرف ا ل ه عم رز ب ه، ويحت دخل علي إنَّ  ، فإن الياء ال ت ف
 . يا زيد وعمرو: نحو، المعطوف فيه حكمه حكم المعطوف عليه

ى لفظهِ [ ع عل ا لّ ] ُترف ي؛ ألنه ر مبن ى الضم وهو   غي ة للمبني عل ا وقعت تابع م
ه   [آالمرفوع أعربت مثل إعرابه  ى محل ابع للمبني أن يكون      ؛]وتنصب عل ألن حق الت

ة    ، تابعًا لمحله لَ    : نحو [وهو منصوب بالمفعولي ُل والعاق ُد العاق ا زي ا     ]ي في الصفة، وي
د ي التأآي ين ف ون وأجمع يُم أجمع ان، تم ي عطف البي رًا ف ٌر وبش اغالُم بش ُد وي ا زي ، وي

 .الحارُث والحارَث في معطوف األلف والالم
يبويه   ] والخليل[ تاذ س ذآور  ] في المعطوف  [بن أحمد أس ع  [الم ار الرف مع   ]يخت

ائم         ،تجويزه النصب  الم ق ر ذي ال ازني؛ ألن حرف العطف في غي يبويه والم ووافقه س
ادى مستقل  حرِف النداء فُحمل ما فيه الالم عليه، تنبيهًا على أنَّ .  أ/٤٧/مقام و  [ ،ه من وأب

ـرو  ه   ])١(عم ار في ـارئ يخت وي الق الء النح ن الع ب[ب ع )٢(]النص ويزه الرف ع تج ، م
ه ف     )٣(ووافق ه األل ا في ى م داء عل ول حرف الن اع دخ ي؛ المتن ى والجرم ونس وعيس ي

ر عطف     ، والالم؛ ألن الحمل على المحل أولى ألنه في محل المفعولية فينتصب من غي
  .فكيف معه

اسوأب[ ال   ] )٤(و العب ل فق رد فّص و المب ان[: ه ذآور   ]إن آ وف الم المعط
ه عارضًة      ] آالحسن[ الم في ا آانت ال المجرد لجواز حذفها     ،فيم ل [فهو آ في   ]فكالخلي

ادى مستقل        ، اختيار الرفع ه من ا فكأن ه مجردًا عنه داء علي لصحة تقدير دخول حرف الن
النَّ      ]وإلَّا[ اه آ ا إي ه للزومه الم من ِعق  يصح نزع ال أبي عمرو  [ْجِم والصَّ في النصب   ] فك

ه    داء علي يَّن نصبه       ، على المحل لتعذر دخول حرف الن وع فتع ى اللفظ ممن العطف عل ف
 .على المحل؛ المتناع جعله منادى مستقًال

ة [ افة المعنوي ردة   ]والمض ى المف ُب[عطف عل رف   ] تنص رها ح و باش ا ل آم
 :قال الشاعر، يا زيُد ذا الجمة: نحو، النداء
ائراً   أ ت ث اء إن آن ا ورق ُد أخ  زي
 

يس   اء ق رت أحي د حض فق
 )٥(فخاصم

                                                 
وشرح الوافية البن ،١/٣٣٦واألصول  ، ٤/٢١٢، واملقتضب ١٨٧ – ٢/١٨٦مذهب اخلليل يف الكتاب : انظر)   ١(

 . ، وهو مذهب سيبويه واملازين والفارسي١٩٣البن احلاجب 
 . ٣/٣١٤، وشرح الكافية الشافية ٢/٣، وشرح ابن يعيش ٢/٧٦٩ املقتصد يف شرح اإليضاح: انظر

، ٣/٣٩٦، وشـرح التسـهيل   ٢/٩٣، وشرح اجلمل البن عصفور ١/٣٣٦، واألصول ٤/٢١٢املقتضب : نظرا)   ٢(
 . ٢/٥١٤واملساعد 

 . املصادر السابقةانظر )   ٣(
 . املصادر السابقةانظر )   ٤(
 . قائلالبيت من الطويل، ومل يعرف له )   ٥(



 

د   ، في الصفة   ويا خالُد نفسه ، ويا تميُم آلكم في تأآيد المخاطب، وآلهم في تأآي
دل  ، ويا بشُر صاحب عمرو في عطف البيان، الغائب  ا  ، ويا غالُم أبي عبداهللا في الب وي

 . زيُد وعبداهللا  في العطف
ر  والبدل والمع[ ا ذآ الم و    ]طوف عليه غير م ه [من المعطوف ذي ال : أي ]حكم

تقلِّ من         ]حكم المستقل[حكم آل واحد منهما  ا يجب في المس داء فكم المباشر حرف الن
ذا   ،آان مفردًا معرفة، ونصٍب ، بناٍء حيث  ، حيث آان مضافًا أو مشبهًا به، وجب في ه

رر ال       ة تك ف بمثاب رف العط دل، وح ة المب دل بمثاب ل  إذ الب ا [،عام ا    ]مطلًق واء آان س
يا زيُد بُشر، ويا : فالبدل مثل. مفردين، أو مضافين، أو مضارعين للمضاف، أو نكرتين
 .زيُد أخا عمرو، ويا زيُد طالعًا جبًال، ويا زيُد رجًال صالحًا

ًا       : )١( )مثل(والمعطوف   ُد وطالع ا زي رو، وي ا عم ُد وأخ يا زيُد ووعمٌرو، ويا زي
 . ورجًال صالحًاجبًال، ويا زيُد 

و  وبًا نح ر، أو منص ا ذآ مومًا آم وع مض ان المتب واء آ ا : وس َداهللا أخ ا عب ي
َد اهللا  .  ب/٤٧/،عمرو ويا عبَداهللا طالعًا جبًال، ويا عبَداهللا رجًال صالحًا في البدل، ويا عب

 .وأخا عمرو، ويا عبَداهللا وطالعًا جبًال، ويا عبَداهللا ورجًال صالحًا في المعطوف

õa†ã@@i@Òì•ì½a@áÜÈÛaIåiaH @Z@

م    ]والعلُم[  ر العل ابنٍ  [المنادى، يحترز من غي ى    ] الموصوف ب ر مثن متصل غي
داهللا  ، وال مجموع وال مصغٍر و عب دم تصور      )٢(وابنٌة ال بنُت نص عليه أب ك ؛ لع ن مال ب

ا  "يحترز من  ]مضافًا إلى علٍم[.  االتباع في بنت بَكسِر أوِلِه ن أخين اُر  [ ،" يا زيد اب يخت
ه وه  ]فتح بة للتخفيف فخفف رة مناس ذه الصفات، والكث امع له ادى الج وع المن رة وق ؛ لكث

ه مفعوالً    ة       . بالفتحة التي هي حرآته األصلية؛ لكون ًا لحرآ ا اتباع ٍن خط وحذف ألف اب
ى األصح     ًا عل وازًا ال وجوب ف ج ن؛ للتخفي ة االب ادى بحرآ م  . المن وين العل ذف تن وح

 : رقال الشاع، وجوبًا
ارود    ن الج ذِر ب ن من َم اب ا َحك  ي

 
دود     ك مم د علي رادق المج  )٣(س

 

                                                                                                                                               
، ٢/٥١٤، واملسـاعد  ٢/٤، وابن يعيش ٣٣٤ – ١/٣٣٣، وشرح املفصل للخوارزمي ٢/١٨٣الكتاب : انظر 

 ). حنا(واللسان 
 .إضافة مستفادة من أسلوبه )   ١(
 .٢/٥٠٠، واملساعد ٣/٣٩١انظر شرح التسهيل )   ٢(
 . جاب احلرمازي، وإىل رؤبة بن العجاالبيت من الرجز، ونسب إىل الكذَّ)   ٣(

، وشـرح  ١/٤٧٢، وشرح أبيات سيبويه ٤/٢٣٢، واملقتضب ٢/٦٨٩، الشعر والشعراء ٢/٢٠٣الكتاب : انظر
 . ٢/٤٩٤، واملساعد )سردق(، واللسان ٢/٥ابن يعيش 



 

 : وأما قوله. فإن لم يضيفوا فالتنوين ال غير
ة    ن ثعلب يٍس ب ن ق ٌة م  جاري

 
ة     يٍف ُمْذهب ُة س ا ِحْلي  )١(آأنَّه

 
م فلضرورة الشعر        ى عل ابن مضاف إل ل   . بتنوين قيس مع أنَّه علم موصوف ب إذا اخت ف

، فتحه موصوفًا بابٍن أو غيره )٢(واختار الكوفيون، ضم وإثبات األلفشرط مما ذآر، فال
 : حيث قال، في بيت جرير مفتوحًا، اتباعًا للموصوف بالصفة) ُعَمر(ورووا ، غيره

يس    ن ق ة واب ن مام ُب ب ا آع  فم
 

وادا    َر الج ا عم ك ي أآرم من  )٣(ب
 

ا     )٤(وأجاز األخفش ا بم ًا لهم ين؛ اتباع ه    ضمَّ ابٍن وابنٍة ولو بين علم ا، وعلي قبلهم

 . )٥( ﴾√ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ ﴿من قرأ  قراءة
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] يا أيُّها الرجُل، ويا هذا الرجُل ويا أيُّهذا الرجُل: وإذا نودي المعرف بالالم قيل[
داء    رف الن ين ح ة    . أ/٤٨/بالفصل ب ة معين ى ماهي ر دال عل بهم غي م م الم باس وذي ال

ه    محتاج بالوضع ليق داء في الظاهر علي ه داًال      ، ع الن والرجل صفة السم اإلشارة؛ لكون
داء      و المقصود بالن ان ه ا آ ه لم ة إالَّ أنَّ ي الرجولي ة، وه ذات المبهم ي ال ى ف ى معن عل

د   يء الواح م الش ي حك ا ف ي     ، جعلوهم ه ف اهر، وإلي ي الظ لة ف ى الص ٌه إل داء موج فالن
 . م أيُّ وهاُء التنبيه مقاَم االسم المبهِمعطف بيان لعدم االشتقاق وتقو: وقيل، الحقيقة

ه   [و ل ألنَّ ع الرج وا رف وجهين   ] التزم واز ال ا ج فة، وحقُّه ان ص ع : وإن آ الرف
رر ا تق و ، والنصب، آم ة   ]المقصود[فه ه اإلعرابي ون حرآت ه؛ لتك التزم رفع داء ف بالن

ـداء فتـدل على أنَّه المقصـو، موافقة للحرآة البنائية التي هي عالمة المنادى ذا  ، د بالن وه
ادى    ـة المن ا      ، بمنزلة المستثنى من قاعدة جواز الوجهين في صف اك م ذآر هن م ي ذا ل وله

                                                 
وشرح املفصل للخوارزمي  ، ٢/٣١٥ ، واملقتضب٣/٥٠٦الكتاب : انظر. ت من الرجز، وهو لألغلب العجليالبي)   ١(

 . ٢/٢٣٦، واخلزانة ٤/٢١٨٩، وارتشاف الضرب ٣/٣٩٥يل ، وشرح التسه١/٣٣٧للخوارزمي 
 . ٢/٤٩٥واملساعد  ،١/١٤١وشرح الرضي ،٣/٣٩٤شرح التسهيل  ،١/٣٦٩األصول  انظر)   ٢(
، ٢/١٠٦٦، وشرح املـرادي  ٣/٣٩٤، وشرح التسهيل ٤/٢٠٨املقتضب : انظر. وهو جلرير. البيت من الوافر)   ٣(

 . )قيس(بدالً من ) سعدى (، ووردت فيها١/٦٣شرح أبيات املغين ، و٤/٤٤٨، واخلزانة ٢/٤٩٥واملساعد 
 . ٢/٤٩٧، واملساعد ٣/٣٩٤انظر شرح التسهيل )   ٤(
إعراب القرآن : انظر. حيث ضم الالم اتباعاً حلركة الدال. وهي قراءة إبراهيم بن أيب عبلة). ١( :، أيةالفاحتة سورة)   ٥(

والدر املصـون  ،  ٤٠، وشواذ القراءات للكرماين ص١/١١٣ف ، والكشا١/٣٧، واحملتسب ١/١٧٠القرآن للنحاس 
١/٤٢. 



 

ك القاعدة بخالف الصفة        بهم عن تل ه     : في ، يخرج صفة االسم الم ُف، وب ُد الظري ا زي ي
ُد بحذف الظريف     ا زي ازني  .  يستغنى عنها؛ ألنَّك تقول ي ع   )٢(والزجاج  )١(وأجاز الم رف

 . يا زيُد الظريُف: قياسًا على، صبهرفع الرجل ون
ة آالرجل      )٣(قال بعضهم ان الماهي ده لبي ا بع . إن آان الصلة اسم اإلشارة وآان م

 . جاز الرفُع والنصُب) يا هذا الطويُل(وإن آان غير ذلك آـ. فالرفع به غير مستغنى عنه
ه[ داء وتوابع ى الرجل َأْي ]بالن الجر عطف عل ع الر: ب ع تواب وا رف جل والتزم

ت أو مضافة ردًة آان َرٍب[، مف ع مع ا تواب ع   ]ألنه ي تواب ون ف ا يك وجهين إنَّم واز ال فج
 : قال الشاعر، يا أيُّها الرجل ذو المال: المنادى المبني، فتقول

زِّي   ُل ذو التَّن ا الجاه ا أيُّه  ي
 

النَّْكزِ    ًة ب دّنَي حَي  )٤(ال توع
 

 . ب/٤٨:/ذي الرُّمَّة مستشهدًا بقول، الرفع والنصب )٥(وأجاز جار اهللا
ه    ُد نفَس اخُع الوج ذا الب  أال أيُّه

 
ادر    ه المق  )٦(لشيٍء نحته عن يدي

ادر  )٦(المق

 .برفع الوجد ونصبه
الم         ]يا اهللا[َأْي العرب  ]وقالوا[  ه األلف وال ا في ى م داء عل ةً [بإدخال حرف الن  ]خاصَّ

ان    ة، إذ األصل آ اء الكلم ن ف ة م الم المبدل زوم ال ه(؛لل ة ف) إل ن اآلله زة م ذفت الهم ح
دها          الم التي بع الُم لالختصاص، وأدغمت في ال تخفيفًا؛ لكثرته في الكالم وعوضِت ال
 : فلزمت لكونها عوضًا من الهمزة المحذوفة، ولهذا ُتقَطع الهمزة في النداء، قال الشاعر

                                                 
، واملسـاعد  ٣/٤٠٠، وشرح التسـهيل  ١/١٤٢الرضي ، وشرح ٢/٧٧٨، واملقتصد ٢٢٩انظر أسرار العربية )   ١(

 .٣/١٥٠، وحاشية الصبان ٢/٥٠٧
 . نفس املصادر السابقة)   ٢(
  .٣/٤٩هو ابن الضائع كما ذكره السيوطي يف اهلمع )   ٣(
 . البيت من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج)   ٤(

، ٢/٣٠٠، واألمـايل الشـجرية   ١/٣٣٧ل، واألصـو ٤/٢١٨، واملقتضب ٢/١٩٢، والكتاب ٦٣انظر ديوانه 
 . ٦/١٣٨، وشرح ابن يعيش ١/٢٧٣اإليضاح يف شرح املفصل 

 . ومل تنهشهإذا ضربته بفيها : اًويقال نكزته احلية نكز. سان إىل الشررع اإلنتس: الترتي
 . ١/٢٧٣شرح املفصل واإليضاح يف  ،٥٤املفصل ص انظر)   ٥(
 .البيت من الطويل)   ٦(

، وأمـايل ابـن   ١/٢٧٣، اإليضاح شرح املفصل ٤/٢٥٩، واملقتضب ٢/٣٩٣، وجماز القرآن ٢٣٩انظر ديوانه 
 . ٢/٧، وشرح ابن يعيش ٢/١٦٨احلاجب 



 

مَّاه    ن س و وم ارٌك ه  مب
 

ا اهللا   م ي مَك الله ى اس  )١(عل
 

 .فساغ دخول حرف النداء عليه لذلك
رد نحو تا بعوض عن : وال ي ا فليس ا فيهم الم وإن لزمت عق؛ ألن األلف وال نَّْجم والّص ال

اس         ة؛ ألن أصله اُألن اء الكلم ا وإن آانت عوضًا عن ف فهي  ، الممدود، وال النَّاس؛ ألنَّه
اس   ول ن ة،        ، غير الزمة في السعة بل يصح أن تق ة جزء الكلم ه منزل الم من زَّل ال م ُتن فل

 : نحو قوله )٢(بصريينولذا شذَّ عند ال
ي      ِت قلب ي تيم ا الت ك ي ن أجل  م

 
ي     ِل عن ٌة بالوص ت بخيل  )٣(وأن

 
تا للتعويض، وال من    )اهللا( ألن األلف والالم، وإن لزمتا لزومهما في اسم   ، فليس

 : وأما قوله. مع الشذوذ لما ذآر من اللزوم )٤(نفس الكلمة، وقد جوزه الرضي
رَّا  ذان َف ان اللَّ ا الغالم  في

 
ّراً   إ  باني ش ا أن َتْكِس ا آم  )٥(يَّ

 
 : وقوله

ذي  وَّج وال ك المت ا المل اس ي  َعبَّ
 

ْدَنان      ال َع َت الُع ه بي ت ب  )٦(َعرْف
 

 .إذ ليس فيه لزوم وال عوٌض، فأآثر شذوذًا منه
ره      ي غي د ف مَّاه بخصائص ال توج الى مس م تع ذا االس د خص ه م وق .  أ/٤٩/نع

اهللا وواهللا و : ووغيره نح، بدخول حرف  النداء آما ذآر م (باهللا وت بتعويض حرف   ) الله
                                                 

 . البيت من الرجز، وهو غري منسوب)   ١(
 ). أله(، واللسان ٢/٥٠٩، واملساعد ١/٣٣٩اإلنصاف  :انظر

 . ٣٣٩ـ ١/٣٣٨انظر اإلنصاف )   ٢(
 . البيت من الوافر، وهو غري منسوب)   ٣(

، اهلمـع  ١/٢٧٥، اإليضـاح شـرح املفصـل    ١/٣٣٦، اإلنصاف ٤/٢٤١، املقتضب ٢/١٩٧الكتاب : انظر
 . ٢/٢٩٣، اخلزانة ١/١٧٤

 . ١٤٦ – ١/١٤٥انظر شرح الرضي )   ٤(
 . البيت من الزجر، ومل يعرف قائله)   ٥(

، شـرح ابـن   ١/٢٧٥، اإليضاح شرح املفصل ١/٣٧٣، واألصول ١/٣٣٦، اإلنصاف ٤/٢٤٣انظر املقتضب 
 . ٢/٢٩٤، واخلزانة ١/١٧٧، املقرب ٢/٩يعيش 

 . وهو جملهول. البيت من الكامل)   ٦(
 . ٤/٣٢، أوضح املسالك ١/١٧٤، اهلمع ٢/٥٠٣، املساعد ٥/٢٤٢٥ارتشاف الضرب : انظر



 

د البصريين    ون  )١(النداء ميًما في آخره عن ال الكوفي ا   : )٢(، وق ة ُأمََّن ان أصله   ، هي بقي وآ
ا في    وا صباحاً  (أصله يااهللا ُأمَّنا بالخير، فلما آثر خفف آم ا    ، )ِعم م ُأمَّن وُردَّ لجواز الله
 .َنا بالخير بعدُهبالخير، ولو آان آما زعموا لما جاز ظهور ُأمَّ

ين  ع ب د يجم ا(وق ا؛ للضرورة ) ي يم المعوض عنهم داء، والم ول ، الن ي ق ا ف آم
 : الشاعر

ـا  دٌث ألـمَّ ا ح ي إذ م  إن
 

ا  ا اللهمَّ مَّ ي ا الله ول ي  )٣(أق
 

 : آقولك) ما(وقد تزاد 
ا    ولي آلَّم ِك أن تق ا علي  وم
لما   يخنا مس ا ش  اردد علين

 

ا      ّم م ا الله ت ي ّبحت أو هّلل  س
دما ف ن نع ره ل ن خي ا م  )٤(إنن
 

ِة    )٥(ويجوز وصفه على اللفظ والمحل، عند ه بمنزل ا اهللا (المبرد والزجاج؛ ألن ) ي

ريم   : وقد يقال) اهللا ا اهللا الك ذا  ،ي ذا ه الى   ،  فك ه تع  ⊆Ξ™ΣΤ∈ ΘΩ¬Σ™Πς∏√≅… Ω≤Ψ≡†ΩΤ﴿: واستشهدوا بقول

γ‹Ω.⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω⎝﴾)٦(  َو﴿Ξ™ΣΤ∈ ϑðψΣ™Πς∏√≅… ð∠Ψ∏ΗΤΩ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅…﴾)٧( . 

وهي ال توصف؛ ، ؛ لكونه من األسماء المختصة بالنداء)٨(ومنعه الخليل وسيبويه
ل ، توصف؛ ألنه مع الميم آالصوت، أي غير متمكن في االستعمال في   )١(ذآره ابن عقي

                                                 
  .١/٤١٩، وسر صناعة اإلعراب ١/٣٤١، واإلنصاف ٢/٣٤٠انظر األمايل الشجرية )   ١(
 .١/٢٠٣انظر معاين القرآن للفراء )   ٢(
شـرح أشـعار اهلـذليني    : انظـر . البيت من الرجز، وهو أليب خراش اهلذيل، قاله وهو يسعى بني الصفا واملـروة )   ٣(

، شـرح  ٥/٢٤٠٠، ارتشـاف الضـرب   ١/٣٥٠، وشرح املفصل للخوارزمي ١/٣٤١، واإلنصاف ٣/١٣٤٦
 . ٢/٢٩٤، اخلزانة ٢/١٠٦٩املرادي 

، رصف املباين ٢٩١ – ١/٢٩٠، اإليضاح شرح املفصل ١/٣٤٢اإلنصاف : انظر.  البيتان من الرجز، ومها جملهول)   ٤(
 . ٢/٢٩٦، اخلزانة )أله(، اللسان ٥/٢٣٩٩، ارتشاف الضرب ٣٠٦/املباين 

  .٣/٦٥واهلمع، ٢/٥١١، املساعد ٢/٢٣٩املقتضب : رانظ  ) ٥(
 ). ٤٦( آية، الزمرسورة )   ٦(
 ). ٢٦(آية، آل عمران  سورة)  ٧(
 .٣/٦٥واهلمع، ١/١٤٦وشرح الرضي ، ١/٣١٠انظر الكتاب  ) ٨(



 

هيل   رح التس ي ش داء   ،  )٢(ف رف الن ذف ح ا ورد بح أوَّلوا م اطر    . وت ا ف م ي ل الله أي ق
 .السموات

@ä½a@‰aŠØm@ô…bZ@

 : قول جرير] ولك في ِمْثِل[    
ديٍّ [ يَم َع يمَُ ت ا ت م] ي ا لك  ال أب
 

ُر  وءٍة عم ي س نَّكُم ف  )٣(ال ُيلِقيَّ
 

ا أراد أن يهجوه عمر التيمي يم لم ي ت ًا لبن ر خطاب ه جري وا ، البيت قال د أن ال تترآ يري
 : وقول حسان. يعني بالهجاء، عمر يهجوني فيلقيكم في مكروه من قبلي 

ه   اُش ب ًا ُيَع ْم رأي ِد َله ُد أه ا زي  ي
 

ار    ي النج َد بن َد زي ا زي ي
را  )٤(مقتص

 
اني    ]الضَّمُّ[ رد، والث ادى مف دل    : لتيم األول؛ ألنه من ان أو ب ] والنصب [عطف بي

ه؛    لألول إلضافته إلى عدي المذآور، وتيٌم الثاني علٌم مقحم بين المضاف والمضاف إلي
ل   )٥(ول، هذا عندلتأآيد المضاِف، وحكمه حكم األ الالم     ، سيبويه والخلي ه ب ه ل بيهًا من تش

ة ي   .  ب/٤٩/المقحم ه ف ين المضاف والمضاف إلي ك(ب رد،  )ال أبال ال المب يم  : )٦(وق ت
ع            د ورد م اني، إذ ق ه بالث تغني عن ده اس دَّر عن ذوف مق ديٍّ مح ى ع اف إل األول مض

 : اختالف المضافين في قول الفرزدق

                                                                                                                                               
 -هــ  ٦٩٤(حممـد  هو عبداهللا بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن حممد القرشي اهلامشي، اء الدين، أبـو  : ابن عقيل)   ١(

ما حتـت أدمي  : وقيل. ينتهي نسبه إىل عقيل بن أيب طالب، كان عاملاً بالنحو والعربية، ولد وتويف بالقاهرة) هـ٧٦٩
 .واملساعد، شرحه على األلفية: من مؤلفاته. لالسماء أحنى من ابن عقي

 .٤/٩٦، واألعالم ٢/٤٧انظر بغية الوعاة      
 

 .٢/٥١١انظر املساعد )   ٢(
 .التيمي عمر بن جلأ البيت من البسيط، من قصيدة طويلة يف هجاء)   ٣(

، وشرح ٢٣٨، األزهية يف علم احلروف ١/٣٤٥، اخلصائص ٤/٢٢٩، واملقتضب ١/٥٣، والكتاب ٢١٩انظر ديوانه 
، ٢/٢٩٨، اخلزانة ٤/٢٢٠٣، ارتشاف الضرب ١/٢٧٨، اإليضاح يف شرح املفصل ١/٣٤٦املفصل للخوارزمي 

 . الشر واملهلكة: والسوءة). ال يوقعنكم(ديوان ورواية ال
    .٢٨٢شرح عمدة احلافظ : البيت من البسيط، انظر)   ٤(

 . ٢/٤١٤انظر الكتاب )   ٥(
 .٤/٢٢٧انظر املقتضب )   ٦(



 

ت   ا أرق ن رأى بارًق ا م ه ي  ل
 

د  ة األس ي وجبه ين ذراع  )١(ب
 

يبويه؛   ، فمع االتفاق أولى، ِنصف وربع درهٍم: ونحو فنرى هذا أولى من آالم س
ا    )٢(و عند السيرافي.  لداللة الثاني على المحذوف اني آم فتح األول المفرد اتباعًا له بالث

 . في العلم الموصوف
áÜØn½a@õbí@µg@Òbš½a@ô…bä½a@Z@

 :َخْمُس لغاٍت ]المضاْف إلى ياء المتكلم يجوز فيه[ المنادى ]َو[
يَ [ـ ١ ا غالم دٍ     ]ي رف واح ى ح مًا عل ا اس ل؛ لكونه و األص الفتح، وه و ، ب وه

 . الضمير) آاف(َفُقوَِّي بالفتحة آـ، ضعيٌف ال يحتمل الثقيلة من الضمة والكسرة 
ا غالمي  [ـ ٢ ال الرضي  ،  بإسكانها للتخفيف   ]وي ه   : )٣(ق ر   وهو األصل؛ ألن أآث

 . استعماًال، وألن النداء موضع تخفيف، وهو أخف
الِم[ـ ٣ ا غ الى ] وي ال تع ا، ق ة عليه يم للدالل ف، وآسر الم اء للتخفي : بحذف الي

﴿Ψ †Ω‰Ψ⊕ΗΤΩΤÿ Ξ⇐⎡Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇﴾)وهذه الثالثة أآثرها استعماًال،  )٤ . 

اء  بقلب الياء ألفًا والكسرة فتحًة؛ ألن األلَف والفتح ]وَيا غالَما[ـ ٤ ة أخف من الي
ده     � )٥(وقول النبي .»ياربَّا تجاَوز عني«: آما قد جاء في، والكسرة د رأى عن بالل وق ل

                                                 
  . املنسرحالبيت من )   ١(

بصرة والتـذكرة  ، والت٢/٣٢٢، معاين القرآن للفراء ٤/٢٢٩، املقتضب ١/١٨٠، الكتاب ١/٢١٥ديوانه : انظر
، وشـرح أبيـات املغـين    ٥/٢٨٩، ٤/٤٠٤، ٢/٣١٩، اخلزانـة  ٢/٩٨، وشرح اجلمل البن عصفور ١/١٥٢
٦/١٧٧ . 

  .٣/٥٩واهلمع، ١/١٤٧وشرح الرضي  ،١/٣١٥حاشية كتاب سيبويه طبعة بوالق  انظر)   ٢(
 .١/١٤٧انظر شرح الرضي )   ٣(
 ). ١٦(سورة الزمر )   ٤(
 . ١/١٤٩النداء سوى أيب نعيم يف حلية األولياء ) يا(هذه الرواية بإسقاط مل أجد من خرج )   ٥(

 : النداء وهي خمرجة عند) يا(والرواية املشهورة يف كتب احلديث األخرى بإثبات 

 ). ١٣٦٦(البزار يف مسنده برقم  −

 ). ١٠٢٠(الكبري برقم و، )٢٥٧٢(والطرباين يف األوسط برقم  −
وذكر أبو بكر أمحد بن جعفر . ، رواه الطرباين يف األوسط بإسناد حسن٣/١٢٦وائد وقال عنه اهليثمي يف جممع الز
 . ، أنه ضعيف١/٤٨٥القطيعي يف جزء األلف دينار 



 

ى بعضه وأمسكت بعضه    : ، فسأل عنها، فقال)١(آسرة الًال   «: رغيف أفطرت عل أنفق ب
ا،  ) ياء(فعوض عن )باللي ( أراد يا. »بالًال وال تخش من ذي العرش إقالًال اإلضافة ألًف

 .وقد وردت الرواية به أيضًا وهو الظاهر، لضم؛ لكونه منادى مفردًا معرفًةوإلَّا فحقه ا
اء[ ـ٥ ة   ] وباله وه األربع ي الوج اً [ف ول    : أي ]وقف ف تق ال الوق ي ح ا  : (ف ي
ه  (و، بفتح الياء وسكونها ) غالميه ا غالِمي ا   ) ي يم قبله اه  (و، بكسر الم ا غالم ين   ) ي ًا ب فرق

 :  )٢(قال الشاعر، الوقف والوصل 
ا َر ل ي اَك َأَس اُه إي ا َربَّ  بِّ ي

 
ى   اء (وقد جاء ضم االسم الغالب عليه اإلضافة إل داء     ) ي ة في الن تكلم المحذوف الم

الى  ، )٥( )َربُّ اْحُكْم: ()٤(أبي جعفر )٣(آما في قراءة، للعلم به ه تع ْجنُ : (وقول  )٦( )َربُّ السِّ
 .وهي معدودة من الشواذ، )٦( )السِّْجُن

اب  ] يا أبي ويا أمي[أْي العرب في محاوراتهم  ]وقالوا[ ِت   [) غالمي (آب ا أب وي
د البصريين   ]ويا أمِت ا،       ، )٧(بإبدال الياء تاءًا عن دليل عدم اجتماعهم اء التأنيث ب وهي ت
 ). تاء التأنيث(هاًء آـ.  أ /٥٠/ولمصيرها في الوقف ، يا أبتي: فال يقال

آان ذلك لُسِمَع لو : قيل، والياء مقدرة بعدها ، أن التاء للتأنيث  )٨(وعند الكوفيين
؛ لكونها مبدلة من )١٠(ابن عامر )٩(وهي قراءة ]فتحًا[، لُسِمَع يا أبتي ويا أمِتي ولم يسمع

                                                 
، وأما ما ذكره املصنف من أنه ادخر كسرة خبزٍ، فلم ٢/١١٣٠قال أبو الفضل العراقي يف املغين عن محل األسفار )   ١(

 . وهو ضعيف. فلم أره
 .خترجيهتقدم )   ٢(
، وإحتاف ٢/٣٢٥، والنشر ٨/٢١٨، والدر املصون ٦/٣٤٥، والبحر ٢/٥٨٧انظر قراءة أيب جعفر يف الكشاف )   ٣(

 ).٣١٢(وإحتاف الفضالء 
هو يزيد بن القعقاع املخزومي املدين، أحد القراء العشرة من التابعني، كان إمام أهل املدينـة يف  : أبو جعفر القاري)   ٤(

 .  ٨/١٨٦، األعالم ٢/٣٨٢انظر غاية النهاية . هـ١٣٢مات سنة . يف القراءة، وعرف بالقارئ
 ). ١١٢( آية، األنبياءسورة  )   ٥(
 ).  ٣٣(آية ،يوسف سورة)  ٦(
 . ١/٢٨١إليضاح البن احلاجب وا،٢/٢١١الكتاب انظر )   ٧(
 . ١/٢٨١انظر اإليضاح البن احلاجب )   ٨(
  ).٣٧٠(، وإحتاف الفضالء ٢/٣، والكشف )١٢٧(التيسري : انظر. جعفرقرأ بفتح التاء يف الوصل ابن عامر وأبو )   ٩(

)٣٧٠.(  
والصحيح ما أثبته، وهو عبداهللا بن عامر بن يزيد اليحصيب الشامي، أحد القراء السـبعة،   »أيب عامر « يف النسخة)  ١٠(

. والنعمان بن بشريانتهت إليه رئاسة اإلقراء ا، مسع من معاوية بن أيب سفيان، . السبعة، وإمام أهل الشام يف القراءة



 

غير ابن عامر لمناسبة  )١(وهي قراءة السبعة ]وآْسرًا[، مبدلة من الياء وهي مفتوحة
: نحو قوله] وباأللف[أصلها 

 )٢(يا َأَبَتاَعلََّك أو َعَساآا
 : وقول األعرابية

رَ   ا َأْبَص ا َأمت ُبي  ني َراِآ
 

ٍب  َحنفٍر ال ح ي ُمْس يْر ف  )٣(َيِس
 

 .الضيق: )٤(الطريق، والالحب: والمسحنفر
: فقد جاء بالضّم نحو  ، ؛ المتناع الجمع بين العوض والمعوض منه ]دوَن الياِء[

ة استعماله            ذآره المصنف؛ لقل م ي ة ول رد المعرف ه مجرى المف ُت؛ إلجرائ يا أبُت ويا أم
 .والمعوض منه

ا ا[ ن ُأمَّ وي مَّ، ب َن َع ا اْب ن(بإضافة ] وي ى ) اب ّم وأم(إل ى) ع اء( المضافين إل ) ي
ـ   ، المتكلم ا آ َة عمي  (وآذا بنُت المضافُة إليهم ا بنت أبي   (َو ) ابن ول   ، ) ي ى األول ق وعل

 : )٥(معدي آرب
ْد َك ِإْذ َت هْد ُت ْو َش ن ُأمي ول ا اب  ي
ى ك حت ي ورائ ت ف م طاعن  ث

 

ُر ُمج     َت غي ا وأن  ابعوتميًم
ابي ل ثي وم أو تب ع الق  )٦(أدف

 

                                                                                                                                               
، واألعـالم  ١/٢٤٣، وغاية النهاية ١٨أخبار النحويني البصريني : انظر. هـ١١٨مات بدمشق يوم عاشوراء سنة 

٤/٩٥ .  
 )٣٧٠(واحتاف الفضالء ، ٢/٣والكشف،١٢٧انظر التيسري . السبعة غري ابن عامر)   ١(
 . البيت من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج)   ٢(

، وارتشـاف  ٢/١٧٠، وشرح املفصل للخـوارزمي  ٣/٧١، املقتضب ٢/٣٧٥، الكتاب ١٨١ص الديوان: انظر
 . ٥/٣٦٢، واخلزانة ٢/١٠٩٢، وشرح املرادي ٢/٨٢٩الضرب 

 . البيت من السريع، وهو لصبية من بنات العرب)   ٣(
 . ٤/٢٢٦، املقاصد النحوية )أيا(انظر اللسان 

 ). حلب(القاموس . أي الطريق الواضح: الالحب)   ٤(
  .كتب اللغة اليت اطلعت عليها املعىن الذي أورده الشارح للكلمة يفأقف على ومل 

، وله مع معاوية أخبـار  ، شاعر إسالمي شهد أول الدولة األموية ، األشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي  هو)  ٥(
 . ٣/٢٣٩واخلزانة، ٢٥٦انظر معجم الشعراء ص

من قصيدة يرثى ا أخاه شرحبيل بن . بن آكل املُرار، وهم عم امرئ القيس غلفاء احلارثل ومها. البيتان من اخلفيف)   ٦(
 . احلارث



 

ال  ، دون غيرهما) األم والعّم(هذا االختصاص بالنظر إلى  ]خاصًَّة[ ا   )١(:فال يق ي
ا بنت أمَّ  (فإنهم يقولون ) االبن(ال بالنظر إلى ، ابن أخي ويا ابن خالي مَّ   (و) ي ا بنت َع ) ي
ل  [، منصوبة على الحال) خاصة(و، على الوجوه الخمسة اب غالمي  : مث ال  ]ب ا  : (فيق ي

اء    ) يا ابن عمِّ(و) يا بن ُأمِّ(بالفتح والسكون، و) يا ابن عمِّي(و) ابن أمّي اء وبق بحذف الي
ة و وًرا؛ للدالل ا مكس ا قبله ا(م ن ُأمَّ ا ب ا(و) ي ن عّم ا ب ا) ي اء وقف ًا، وباله اء ألف ب الي ، بقل

ه     بفتح الميم مشددة، بال شذوذ ؛ لز  ]وقالوا يا ابن أمَّ، ويا ابن عمَّ[ د في تثقاله فزي ادة اس ي
 : قال أبو النجم العجلي واسمه الفضل بن قدامة، هذا الفتح للتخفيف

ي  ومي واهجع ا ال تل ت عّم ا بن  ي
 

ُلعِ    م َيْص و ل يّض ل ن يب م يك  )٢(أل
 

م من    ،أني لو لم أصلع لشاب رأسي  : والمعنى،بإبدال الياء ألفا .  ب/٥٠/ ا يعل لم
 : وأول القصيدة قوله، لصلعأن الشَّيَب عند النساء قريب من ا

 * )٣(قـد أصبحـت أمُّ الخيـار تدعـي* 
 . البيت وقد مرَّ

                                                                                                                                               
 بـن ، وشرح ا٢/٢٩٤، واألمايل الشجرية ١٦٢، اجلمل ٣١١، ومعاين القرآن لألخفش ٤/٢٥٠املقتضب : انظر

 . ٤٦٧، ومعجم الشعراء للمرزباين ٧٣، ورصف املباين ١٣ـ ٢/١٢يعيش 
 . »فال يقال يا ابن أخ، ويا ابن خال«عبارة غري مستقيم، والصحيح معىن ال)   ١(

 . ١/٣٤٠الفوائد الضيائية : انظر
  . من الرجزالبيت )   ٢(

، ١/٣٦٤، اخلزانـة  ١/٣٥١، شرح املفصل للخـوارزمي  ١/٤٤٠، شرح أبيات سيبويه ٢/٢١٤الكتاب : انظر
 . ٧/٢٨٠ – ٦/١٥٩شرح أبيات املعىن 

 .١٠٤بيت ص سبق ختريج ال)   ٣(
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ادى[ رخيم المن ُع ] وت ا القط ه ههن راد ب رخيم الم ول ، الت ق آق د يجيء للترقي وق
 : الشاعر

قٌ     ر ومنط ل الحري ٌر مث ا بش  له
 

راٌء وال   ي ال ه يم الحواش رخ
زُر  )١(ن

 
راغ من           ؛لك] جائز[ الترخيم سرعة الف داء في سعة الكالم فقصد ب وع الن ثرة وق

ادى آالشعر،   : أي ]وهو في غيره[، النداء واإلفضاء إلى المقصود ] ضرورة [غير المن
 : آقول ذي الرُّمَّة

اعفنا يٌّ تس َة إذ م اُر ميَّ  دي
 

 )٢(وال َيرى ِمثلها ُعجٌم وال عرُب 
رُب  )٢(ع

ه   فحذف التاء، ورفع االسم ) ميُة(أراد  باالبتداء، ولم يسوغ األآثرون جعل المحذوف في
ادى  ر المن ي غي ث ف ردٌ  ، آالتأني ادى مف ه من ى أن ت عل ي البي ه ف ذا رفع ه . ول ا تنوين وأمَّ

 : وأما ما أنشده سيبويه من نحو قوله، فلضرورة الشعر
ا  الُكُم ِرَمام حت ِحب  أال أض

 
ا     عة أمام ك شاس حت من  )٣(وأض

ا  )٣(أمام

                                                 
، األمايل ٣/٣٠٢ – ١/٢٩، واخلصائص )٣٠٢(، التكملة ٢٩٦انظر ديوانه .  يت من الطويل، وهو لذي الرمةالب)   ١(

 . ٤٩١، شرح شواهد الشافية ١/١٥٠، شرح املفصل للخوارزمي ٢/٧٨األمايل الشجرية 
ارتشـاف الضـرب    ،٢/١٤١، شرح كتـاب سـيبويه   ١/٢٨٠، الكتاب ٢٣ديوانه : انظر.البيت من البسيط)   ٢(

 .٢/٣٣٩، اخلزانة ٢/٥٧٩، املساعد ٣/١٤٧٦
، ٢/٢٧٠، الكتـاب  ٤٠٧/انظر ديوانـه   . يدة ميدح ا هشام بن عبدامللكوهو جلرير من قص، البيت من الوافر)   ٣(

، اإليضاح شرح ١/٣٥٣، اإلنصاف ٢/٩٠، ١٩٢ – ١/١٩١، واألمايل الشجرية ١/٥٩٤وشرح أبيات سيبويه 
 . ٢/٣٦٣، واخلزانة ٣/١١٤٧،وشرح املرادي ٢/١٢٤وشرح اجلمل البن عصفور ، ١/٢٩٦املفصل 
  .بالية: رماما               

 وما عهد كعهدك يا أماما   أصبح وصل حبكم رماما : ورواية الديوان         
 .  يم غري املنادىواية خيرج من االستشهاد به يف ترخوعلى هذه الر



 

ثم  ألحقها ألف اإلطالق   ، آما آانت عليه قبل الترخيم )أمامة(بفتح ) أمامَة(يريد 
 : ، وروى أنَّ عجز البيت)١(فقد ردَّه المبرد، نظرًا إلى أن المحذوف آالتأنيث

 وما عهدي آعهدك يا أماما
ك في أشعار           : قلت رة ورود ذل يبويه؛ لكث دفع آالم س ل ال ي ره من التأوي وما ذآ

 : العرب، آقول الشاعر
ارَث إ ن ح هإنَّ اب  ّن اشتق لرؤيت

 
وا    )٢(وأمتدْحه فإنَّ الناس قد علم

وا  )٢(علم

 : وقوله. أراد ابن حارثة
م دا لك ًا إن ب الحونا جميع  فص

 
امِ     ا ع ا أمثاُله وا لن  )٣(وال تقول

 
 : وقول ابن أحمر.  يا عامر : أي

قٌ    ؤرُِّقني وطل نش ُي و ح  أب
 

اال    ًة ُأث اٌر وآون  )٤(وعمَّ
 

ا مفتوحة ومكسورة، نظرًا        ،أراد أثالة، فرخَّم هذه األسماء   ل أبقاه ا ب م يرفعه ول
د أن ُجعل اسما برأسه         : قالوا.إلى أن المحذوف آالتأنيث ا ُآسر بع ا البيت األول فإنم أمَّ

ا  ، بعد حذف التاء، والفتحُة فيه ليست بالفتحة األصلية، وإنما هي مثل الفتحة  اال (وأم ) أث
د       ا نصبه فق ر مرخٍم، وأم ه غي رد  في بيت ابن أحمر فإن ى     )٥(روى المب ه معطوف عل أن

 ). يؤرقني(الضمير المنصوب في 
 .وال يخفى ما في ذلك من التعسف: قلت

ره[ ي آخ ادى  ]وهو حذف ف ًا[أي المن ًا ال لموجب ]تخفيف ي ، أي اعتباط ا ف آم
ٍم( ٍج(و) ع ما(و) ش ة )٦()س ال عل ذفًا ب رخيم ، ح ذا يكون التعريف مخصوصًا بت ى ه فعل

                                                 
 . ٢٥٢ـ٤/٢٥١انظر املقتضب )   ١(
 . وحنباء اسم أمه. وامسه املغرية بن عمرو. وهو البن حنباء التميمي. البيت من البسيط )   ٢(

، ١/٢٩٦، واإليضاح يف شـرح املفصـل   ١/٣٥٤، واإلنصاف ١/٥٢٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/٢٧١الكتاب : انظر
 . ٢/٥٦١، واملساعد ٣/١١٤٧، وشرح املرادي ٥/٢٢٤٤ارتشاف الضرب 

 . من البسيط، وهو للنابغة الذبياينالبيت )   ٣(
 . ٢/١٣٣، واخلزانة ٢/٢٥٢انظر الكتاب 

، احلماسـة  ٢/٣٢٠، األمايل الشـجرية  ١/٤٨٧بويه ، شرح أبيات سي٢/٢٧٠انظر الكتاب من الوافر،  البيت )   ٤(
 . ٢/٤٢١، املقاصد النحوية )حنش(، اللسان ٣/٤٣٠، شرح التسهيل ١/٢٦٢البصرية 

 .١/٣٤٣وحاشية الكتاب طبعة بوالق، ٢٥٢ـ٤/٢٥١ضب انظر املقت)   ٥(
 ). سماً أو عصاً( حتتمل يف النسخة هذه الكلمة)   ٦(



 

ه ت    م من رخيم        المنادى، ويعل ى تعريف الت ه عل ادى بالمناسبة،ويمكن حمل ر المن رخيم غي
 .مطلقًا بإرجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم مطلقًا والضمير المجرور إلى االسم 
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رطه[  .أ/٥١/ رط  :أي  ]وش دير األول، أو ش ى التق ادى عل رخيم المن رط ت ش
اني  الترخيم إذا آان واقعًا في المنادى عل  دير الث ة  ، ى التق ة    : أمور أربع ا عدمي ة منه ثالث

بًال؛   : حقيقًة أو حكمًا فدخل فيه مشبه المضاف نحو  ]أن ال يكون مضافًا[: وهي ًا ج طالع
ل،    ألنه إن رخم المنادى آان الترخيم في وسط الكلمة؛ ألنه قد ُنزِّل منزلة الجزء من الك

  )١(وقد أجاز. ى ومشبه المضاف مثلهوإن رخم المضاف إليه آان الترخيم في غير المناد
 : ، وعليه قول الشاعر)٢(الكسائي والفراء ترخيم اآلخر وقرَّره ابن مالك  )١(أجاز

 خذوا حظكم يا آل عكرم واذآروا
 

ذآر    )٣(أواصرنا والرحُم بالغيب ت
ذآر  )٣(ت

 : وقوله
رَّةٍ    ن ُح لُّ اب د فك ْرو ال َتْبَع ا ُع  أب

 
ب   ٍة فُيجي ي موت يدعوه داع  )٤(س

ب  )٤(فُيجي

 . كرم، ويا أبا عروةيا آل ع: أي
 : في حذف المضاف إليه بأسره من قوله )٥(وأمَّا ما أنشده عدي بن زيد

اعةٍ    ن س ذآر م ل ت َد ه ا عب  ي
 

يص  ٍد للقن ٍب أو رائ ن موآ  )١(م
 

                                                 
 .٤٥٣والتبيني ص، ٢٣٨وأسرار العربية ص، )٤٨(مسألة. ٣٥٦ – ١/٣٤٧انظر اإلنصاف )   ١(
 . ٤٣٢ – ٣٤٢٨انظر شرح التسهيل )   ٢(
  .وهو لزهري بن أيب سلمى. البيت من الطويل)   ٣(

، وشرح ١/٣٤٧، واإلنصاف ٢/٨٨، ٢/٣١٥، واألمايل البن الشجري ٢/٢٧١، والكتاب ٢١٤/انظر ديوانه  
 . ٣٣٠ – ٢/٣٢٩، اخلزانة ٢/٥٦٣، املساعد ١/٤٦٢أبيات سيبويه 

 . وهو جملهول، البيت من الطويل)   ٤(
العربيـة  أسرار ، ٤٥٤ني والتبي ،١/٣٤٨، اإلنصاف ٣٧٣ والتذكرة ، التبصرة١/١٩٥مايل ابن الشجري انظر أ
 . ٢/٦٣٦، اخلزانة ٣/٤٣٢، شرح التسهيل ١٨٠

عدي بن زيد بن محاد بن زيد العبادي التميمي، شاعر من دهاة اجلاهلني، كان قروياً من أهل احلرية فصيحاً حيسـن  )   ٥(
وشاية، حنـو   حيسن العربية والفارسية، وهو أول من كتب بالعربية يف ديوان كسرى، قتله النعمان بن املنذر بسبب

 . ٥/٤انظر األعالم . قبل اهلجرة ٣٥سنة 



 

د   : أي د هن د اللخمي    ، يا عب د هن ال  ، الصيد : والقنيص ، وهو عب د يق للصائد قنيص   : وق
 : )٢(ل أوس بن حجروآذا حذف آخر المضاف في قو. آقانص وقّناص

ا ت إقامتن د طال ر ق م الخي ا علق  ي
 

ر       ى ذي الغم ا إل ان مّن ل آ ه
ريح  )٣(تس

 
 . يا علقمة الخير فشاذَّ: أي

ه  ]وال مستغاثا[ ه أو بدل اق حرف التنبي ه بإلح ي تنبيه ة ف اًء ، لغرض المبالغ اعتن
ل   ، بأمره واهتماما بشأنه ك، وقي اقض ذل ل ألن المستغيث ال  : والحذف مما ين ة    ب أمن غفل ي

رخيم ة الت ه بعل دوبًا[، المستغاث أو تغافل ل ]وال من ه تطوي راد في الصوت .  ب/٥١/إذ الم
د الضيائية  . ومدُّه، فال يليق به التخفيف ه  )٤(وقد روى في الفوائ دوباً (، أنَّ قول ر  ) وال من غي

ال ادى «: ثابت في آالم المصنف، حيث ق ر داخل في المن ه غي دوب ألن ذآر المن م ي ول
ه، وما وقع في بعض النسخ فكأنه من تصرف بعض الناسخين مع أن وجه اشتراطه     عند

د الصوت          ، عند دخوله في المنادى ظاهر  ادة األلف في آخره لم ه زي وهو أن األغلب في
 .إظهارًا للتفجع فال يناسبه الترخيم للتخفيف

ملة بحذف وبعض العرب يرخم الج، ألنها تحكى على حالها من غير تغيير ]وال ُجمَلًة[ 
اً  [) تأبط شرًا(في ) تأبَط(يا : عجزها فيقولون ا علم ى   [السم جنس   ] ويكون إمَّ دًا عل زائ

 .مما هو تخفيف ال إعالل، لئال يخرج االسم عن أقل األصول؛ ]ثالثة أحرف
از رك الوسط    )٥(وأج ي متح م الثالث رخيم العل ش ت راء واألخف ام ، الف ا مق لقيامه

ه     :  )٦(بن عصفور وروي عن ا. الرابع ال الساآن ه لخفت ى عدم ترخيم اق عل وهو  ، االتف

                                                                                                                                               
، وارتشـاف الضـرب   ٣/٤٣٢، شـرح التسـهيل   ٦٩انظر ديوانه ص. وهو لعدي بن زيد. يت من السريعالب)   ١(

 . ٣/١٣٣، األمشوين ٤/٢٩٨، املقاصد النحوية ٢/٥٦٤، واملساعد ٣/١١٣٦، وشرح املرادي ٥/٢٢٢٨
     .للقنيص يف مركبٍ  أو رائد   يا عبد هل تذكرين ساعةً  :ومجيع املصادر ذكرت البيت بلفظ

هو  أوس بن حجر بن مالك التميمي، أبو شريح، شاعر متيم يف اجلاهلية، يف نسبه اختالف بعد أبيه حجر وهو زوج )   ٢(
يف شعره رقة . يالًوعمر طو. أقام يف احلرية عند ملكها عمرو بن هند زمناً. أم زهري بن أيب سلمى، كان كثري األسفار

 . ١١٩، والشعر والشعراء ٩٧طبقات فحول الشعراء : انظر. وحكمة
  . لبيت من البسيطا)   ٣(

 . ٣/١١٢٩، شرح املرادي ٥/٢٢٢٨، ارتشاف الضرب ٢/٥٦٤، املساعد ٣/٤٣٣انظر شرح التسهيل         
 . ١/٣٤٢انظر الفوائد الضيائية )   ٤(
 . ٤٥٦، والتبيني ص٢/٣٠٤الشجرية  واألمايل. ٣٦٠ – ١/٣٥٦انظر اإلنصاف )   ٥(
هو علي بن مؤمن بن حممد بن علي أبو احلسن بن عصفور، صنف املمتع يف التصريف واملقرب وشرح اجلزوليـة،  )   ٦(

، وبغيـة الوعـاة   ٢٣٦إشارة التعيني : هـ، انظر٦٦٩وخمتصر احملتسب وثالثة شروح جلمل الزجاجي، مات سنة 
٢/٢١٠ . 



 

عن أبي الحسن وأبو البقاء عن بعض الكوفيين من جواز    )١(منقوض بما رواه ابن هشام
 . )٢( جواز ترخيمه

ًا أو ال     : نحو  ]وإّما بتاء التأنيث [ ان علم ة، سواٌء آ اة وثب دًا    ، ش ان زائ وسواء آ
ة،    اء ليست الزم تٍض لسقوطها     على ثالثة أحرف أو ال؛ ألن الت يس  . فيكفي أدنى مق ول

ى حرفين        ل هي موضوعة عل ا ب ر بنيته ا أسقط   . الترخيم هو الذي نقضها، وال غي وإنم
 . الزائد

ا   ) التاء(أليس : فإن قيل يس منه هنا معتقب اإلعراب، وال تعرب الكلمة على ما ل
ة، بحي   : فكيف قلتم إنها زائدة تسقط بأدنى سبب؟ فأجيب ث صارت  بأنها امتزجت بالكلم

 :قول امرئ القيس، فمن ترخيمه علما . آأنها منها، فعوملت معاملة الحرف األخير
 

دلل     ذا الت ض ه ًال بع اطم مه  أف
 

 )٣(وإن آنت قد أزمعت هجري فأجملي 
أجملي  )٣(ف

 : أو غير علم، آقوله
ذيري   تنكري ع ارَي ال تس  ج

 
ري    ى بعي فاقي عل يرى وإش  )٤(س

 
 : ولمن ال يعقل، آقول الشاعر. أ/٥٢/

ا  يحاً ي ًا فس يري عنق اُق س  ن
 

تريحا    ليمان فتس ى س  )٥(إل
 

                                                 
هـ، يعرف بابن الربذعي، كان ٦٤٦هـ، وتويف بتونس سنة ٥٧٥مد بن حيىي بن هشام اخلضراوي، ولد سنة هو حم)   ١(

فصل املقال يف أبنية األفعال، واإلفصاح بفوائد اإليضاح، والنقض على : من مصنفاته. الربذعي، كان إماماً يف العربية
 . ٧/١٣٧، واألعالم ١/٢٦٧بغية الوعاة : انظر. املمتع

 .٢/٢٥٢املساعد و،  ٤٥٦ص التبيني  انظر )   ٢(
، شرح أبيات ١/١٧٢، اهلمع ٣/١١٢٧، شرح املرادي ٥٢، رصف املباين ١٢انظر ديوانه ص. لطويلالبيت من ا )   ٣(

 . ١١/٢٢٢، اخلزانة ١/١٣أبيات املغين 
 . البيت من الرجز وهو للعجاج )   ٤(

شـرح املـرادي    ،١/٤٦١، شرح أبيـات سـيبويه   ٤/٢٦٠ب ، املقتض٢/٢٣١، الكتاب ١/٣٣٢انظر ديوانه 
 . ٣/٥، شرح أبيات املغين ٢/١٢٥، اخلزانة )عذر(، اللسان ٣/١١٢٨

 . البيت من الرجز، وهو أليب النجم العجلي )   ٥(



 

ا ورد      . بضٍم ذآورة إال م م يستوف الشروط الم وال يرخم لغير ضرورة منادى ل
 : شاذًا من قوله

 ... )١(أصـــاِح هـــل حـــم عيـــش
 : وقوله، )صاحب(أي 

 )٢(يا صـاح يــا ذا الضــامر العنــس
رة استعماله م     ه آث ادى  والوجه في ترخيم ان     [، ن ان في آخره زيادت إن آ ا   ]ف في  [وهم

م ادة ] حك دة[الزي ًا] الواح دتا مع ا زي ى أنهم رز من نحو. بمعن ون : يحت إن الن ة، ف ثماني
ث     اء التأني و ت ر، وه ذف إال اآلخ م يح ث فل اء التأني دت ت م زي دتا أوًال، ث اء زي والي

يبويه  ) الوسامة (فإنها فعالء من  ،]آأسماء[ د س ا   ) وسماء (وأصلها  ،   )٣(عن قلبت واوه
 . قلبت الواو همزة) سأماو(أصلها : وقال المبرد ، همزة ففيها زيادتان للتأنيث

ى  : (ومن ألف التأنيث من نحو اء     ). صحراء وحبل ه آحرب وألف اإللحاق وهمزت
 . وعلياء

روان[ ة  ] وم ادة التثني ن زي وه م و، ونح ن نح دان: (م ربان(و) زي ) يض
لمان(و ذآر ، )مس ع الم ادة جم و  وزي الم نح ربون : (الس لمون، ويض ًا) مس ع . علم وجم

 ) .آرسيٍّ(و) قرشيٍّ(وياء النسب آـ. علمًا) مسلمات: (المؤنث السالم نحو
حيح [ رف ص ي      : أي ] أو ح ب ف ذهن ألنَّ الغال ى ال ادره إل لي؛ لتب حيح أص ص

 وهو ، ؛ ألنه ال يحذف منه إلَّا التاء)٤(سعالة: فتخرج منه نحو، الحرف الصحيح األصالة
دعوٍّ (و) مرميٍّ : (أعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيشمل مثل ر    ). م إن الحرف األخي ف

ه     ، زائدة ]قبله مدة[، منهما، في حكم الصحيح في األصالة ٍف قبل ه ضمٌة، أو أل آواٍو قبل
 .والمراد بها المدة الزائدة؛ لتبادرها إلى الذهن، فتحٌة، أو ياٍء قبلها آسرٌة

زم من حذف حرفين       ]وهو أآثر من أربعٍة [ ئال يل آمنصور وعمَّار ومسكين؛ ل
ه          د في قول ذا القي م يأخذ ه ا ل ة المعرب، وإنم ان في   : (منه عدم بقائه على أقل أبني زيادت

                                                                                                                                               
، ٢/٥٤٧، املساعد ١٢٣، الرد على النحاة ١/٢٧٠، سر صناعة اإلعراب ٢/١٤، املقتضب ٣/٣٥انظر الكتاب 

 . ١/١٨٢، اهلمع )نفخ(اللسان 
 . عليه مل أقف)   ١(
 :وعجزه .صدر بيت من الكامل)   ٢(

 والرحل واألقتاب واحللس
 . خزز بن لوذان السدوسي، يعرف باملرقم الذهلي: قائله

، واإليضاح شـرح املفصـل   ١/٣٣٩، واألصول ٣/٣٠٢، اخلصائص ٤/٢٢٣، املقتضب ٢/١٩٠انظر الكتاب 
 . ٢/٢٣٢، اخلزانة ٢/٥١٥د ، املساع٢/٩٧، شرح اجلمل البن عصفور ٢/٨، شرح ابن يعيش ١/٢٧١

 .٣٣٨ـ ١/٣٣٧الكتاب  انظر )   ٣(
 ).سعل(انظر الصحاح . السعايل : واجلمع، السعالة من أخبث الغيالن ميد ويقصر )   ٤(



 

ى       : ؛ ألنَّ نحو)حكم الواحدة ه عل ة في اء الكلم ه؛ ألنَّ بق ُثُبوَن وُقُلوَن، يرخم بحذف زيادتي
 . حرفين ليس للترخيم

ران في آال القسمين    الحرفان : أي] حذفتا[ ا في األول  ، األخي ا في    : أم ا آانت فلم
اً    ًا، حذفتا مع اني   .حكم الزيادة الواحدة زيدتا مع ا في الث ر مع      :وأم ا حذف األخي ه لّم فألن

ُصْلَت على األسد،وبلت :(صحته وأصالته حذفت المدة الزائدة فيه؛ لئال يرد المثل السائر
ْروَ    : (ولفتق . صغار الغنم: والنقد، )١( )عن النقد ا َم َم، وي ا َأْس د     ،  )ي و زبي ال الشاعر اب ق
 : ، في أسماء أم عبداهللا بن عمرو يوم صفين)٢(الطائي

ان من  ا آ ى م َم صبرًا عل ا اس ي
دٍث  ح

 

ر  ٌي وُمنتظ وادث َمْلِق  )٣(إنَّ الح
 

 : وقال الفرزدق 
ةً  ي محبوس ْرَو إنَّ مطيت ا َم  ي

 
م ييأس     ا ل  )٤(ترجو الحَباَء وربُّه

أس  )٤(يي

 . ويا منُص يا عمَّا ويا مسِك  في الثاني، في األولين . ب/٥٢/
يبويه  : ال ، )٥(إذا وقف على المرخم المؤنث ألحق به هاء السكت عند س : فيق

 : قال الشاعر، يا فاطما: يا فاطمْه بالسكون، و آذا يعوض ألف اإلطالق فيقال: فيقال
ا   ا فاطم ي ي ا وارجع ودي إلين  ع

 
اجما    ي س دمع من رين ال ا ت  )٦(َأَم

اجما  )٦(س

                                                 
 . ١/٣٤٥انظر الفوائد الضيائية )   ١(
آدم، طـواالً، مـن زوار    هو املنذر بن حرملة، أبو زبيد الطائي،  عاش مائة ومخسني سنة، وهو نصراين، كان أعور)   ٢(

ذكر الطربي أنه أسلم وحسن إسالمه . امللوك، استعمله عمر بن اخلطاب على صدقات قومه مل يستعمل نصرانياً غريه
 . ١٩٥ – ٤/١٩٢انظر اخلزانة . بقي إىل أيام معاوية. وهو خالف ما قال العلماء

بيد الطائي يف ملحـق  ، ونسب إىل أيب ز٣٠٦ديوانه صوقد نسب للبيد بن أيب ربيعة يف ملحق . البيت من البسيط )   ٣(
، املقاصـد النحويـة   ٢/٥٥٠، املساعد ١/٤٣٥، شرح أبيات سيبويه ٢/٢٥٨انظر الكتاب ، ١٥١ملحق ديوانه 

 . ٢/٤٧٢، واألمشوين ٤/٢٨٨
د ، املقاص٥٥، اللمع ١/٥٠٥، شرح أبيات سيبويه ٢/٢٥٧، والكتاب ١/٣٨٤ الديوانانظر . البيت من الكامل )   ٤(

 . ٦/٣٤٧، اخلزانة ٢٩٢د النحوية املقاص
 .٢/٢٤٢انظر الكتاب    )٥(
،  ٤٦٤، الشـعر والشـعراء   ٢/٢٤٣انظر الكتاب . دبة بن اخلشرموقيل هل. وهو لزيادة بن زيد.البيت من الرجز )   ٦(

 ..عودي علينا واربعي:  والرواية يف مجيع املصادر. ٩/٣٣٥، اخلزانة ٢/٥٥٩،  املساعد ٤٦٤



 

 : وقوله
باعا  ا ض رق ي ل التف ي قب  قف

 
ا    ك الَوَداع ًا من ك موقف  )١(وال ي

 
وذلك لكثرة االضطرار إليه في الشعر، آما اضطروا في فتح تاء : )٢(قال سيبويه

 : في قول النابغة الذبياني، تاء التأنيث في المنادى المفرد 
بِ  َة ناص ا ُأَميَم مٍّ ي ي له  ِآِلين

 
يءِ   يه َبِط ٍل ُأَقاس ِب ولي  )٣(الكواآ

ِب  )٣(الكواآ

ل    : أي، وهو منادى مفرد حقه الضم) أميمَة(ففتح  مٍّ متعب، ولي آليني ودعيني له
 . طويل أقاسي طوله

دٍد   ]وإن آان مرآبًا[ ة في أول      ، ترآيب مزج أو ع د أخرج المضاف والجمل وق
ر   [، بعلبك وخمسة عشر، علميِن: باب الترخيم، ومثال المرآب منها ] حذف االسم األخي

؛ لكونه زائدًا ملحقًا  باألول ولسقوطه في النسبة، ولالقتصار على األول   )٤(بويهعند سي
اني   ه، فيحذف حذفها       ، األول في التصغير فإنه يصغَّر دون الث اء التأنيث وألف ه آت وآون

ك   [، )خمسة عشر (في ) خمسَة(، ويا )بعلبك(في ) بعَل(يا : فيقال ر ذل ان غي أي  ]وإن آ
يحذف فقط لحصول المقصود من     ]فحرف واحد[لثالثة غير ذلك المذآور في األقسام ا

 .الخفة به
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ر[أي المحذوف  ]وهو[ ى األآث ت عل م الثاب ي حك ة من ينتظر: ويسمى ]ف ، لغ
بكسر ] يا حاِر: فيقال[، فيبقى ما قبل المحذوف بحاله من الحرآات دليًال على المحذوف

ل [، بفتح الواو] ويا آَرَو[، لواوبسكون ا ]يا َثُمْو[الراء  ى    ] وقد يجع ادى المرخم عل المن
، لغة من ال ينتظر : فيكون المحذوف نسيًا منسيًا ويسمى ،] اسمًا برأسه[استعمال األقل 

راء    ]يا حارُ : فيقال[ را    [بضم ال ا آ ا ثمي وي اءً    ]وي واو ي يم آسرًة    ، بقلب ال وضمة الم
 : قال الشاعر، تحرآها وانفتاح ما قبلهاوبقلب الواو ألفًا ل.  أ/٥٣/،لتناسبها

                                                 
 . ر، وهو للقطامي، وامسه عمري بن شحيمالبيت من الواف )  ١(

، ارتشـاف الضـرب   ٣/٢٨٥، شرح املفصل للخـوارزمي  ٤/٩٤، املقتضب ٢/٢٤٣، الكتاب ٣٧انظر ديوانه 
 . ٢/٣٦٧، اخلزانة ٣/١١٣٣، شرح املرادي ٣/١١٧٩، ٢/٩٥٢

 . ٢/٥٥٩، واملساعد ٢/٢٤٣انظر الكتاب  )  ٢(
 . لبيت من الطويل ا )  ٣(

ـ ٥/٢٢٤٠، ارتشاف الضـرب  ١/٣٥١، شرح املفصل للخوارزمي ٢/٢٠٧الكتاب ، ٤٠انظر ديوانه  رح ، ش
 . ٢/٣٢١، اخلزانة ٤/٣٠٣، املقاصد النحوية )كوكب(، اللسان ٣/١١٣١املرادي 

 .٢/٢٤٣الكتاب  انظر )   ٤(



 

ِدا   د ذلَّ للع و ق ٍب وه َرْرُت بُعْق  َم
 

ِر  ر ناص ه خي ائي ل دوا لق  )١(فع
 

 : وقول اآلخر
وا   م تعلم اٍل أل ن م عد ب  أس

 
ُدقِ   ل يْص ا يُق رأي مهم  )٢(وذو ال

ُدِق  )٢(يْص

ي رخم المجرور بحرف الجر واإلضافة: يعن وَّن الم ك، فن ة ومال ام ، عقب ى تم رًا إل نظ
 . لمـةالك
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ا من    ) يا(يعني  ]صيغة النداء[، يعني العرب  ]وقد استعملوا[ ة، ال غيره خاصَّ
ة  ]. في المندوب[صيغ النداء  يعلم       : والمندوب في اللغ دد محاسنه؛ ل ه وتع من ُيْبكى علي

 .الناس أنَّ موته أمر عظيم فيعذروا في البكاء عليه، ويشارآوه
ألنَّها أشهر صيغ ) زيد(يا : نحو )]يا(متفجع عليه بـهو ال[: في االصطالح ]و[ 

ادى  د  : نحو  )]وا(أو [، النداء فكانت أولى بأن يتوسع فيها باستعمالها في غير المن وا زي
ر يرثي          ]بَوا[المندوب  ]واخُتصَّ[ ول جري ة، آق ؛ إذ هو نص في التفجع، ويكون حقيق

 : )٣(عمر بن عبدالعزيز
ؤمنين لن     ر الم اة أمي ى النع  انع

طبرت    ًا واص رًا عظيم ت أم ُحمِّل
ه  ل

 

 يا خير من حجَّ بيت اهللا واعتمرا 
را  ا عم أمر اهللا ي ه ب  )٤(وقمت في
را  )٤(عم

 : وقول قيس العامري، يندب نفسه) يا عمراه: ()٥(آقول عمر بن الخطاب، أو حكمًا

                                                 
 .٢/٥٦٠املساعد : انظر. وهو جملهول. البيت من الطويل ) ١(
 . ادينيالعبد، وقيل لبعض العب ونسب لطرفة بن. البيت من املتقارب )  ٢(

 .٢/٥٦١، واملساعد ٢/٢٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/٢٥٥ انظر الكتاب
عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن احلكم األموي القرشي، اخلليفة الصاحل وامللك العادل، ورمبا لقب خبامس اخللفـاء  )  ٣(

 . هـ)١٠١(تويف مسموماً سنة . اخللفاء الراشدين تشبيهاً له م
 ). ٧/٤٧٥(ذيب التهذيب : انظر

، وشـرح  ٢٨٩، شرح عمدة احلفاظ ١/٣٥٢، وشرح املفصل للخوارزمي ٧٣٦انظر ديوانه .  البيتان من البسيط ) ٤(
 . ٦/١٦١، شرح أبيات املغين ٤/٢٢٩، املقاصد النحوية ٣/١١٢٠وشرح املرادي 

ين، وأول من لقب بأمري املؤمنني، يضـرب  عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص، ثاين اخللفاء الراشد ) ٥(
) ٥٣٧(يضرب بعدله املثل، أسلم قبل اهلجرة خبمس سنني، أول من وضع التاريخ اهلجري، له يف كتـب احلـديث   

 . ٤/٢٧٩اإلصابة : انظر. لقب بالفاروق، قتله فريوز أبو لؤلؤة. حديثاً



 

ي    ن ال ُيِحُبن بِّ م ن ح َدا م  فواآب
 

اءُ    نَّ فن ا له راٍت م ن عب  )١(وم
 

 :قال الشاعر. ونحوها، عن االسم المندوب) يٍةرزِّ(وقد يستغنى بـ
ةً   اُء ُمْعِوَل يهم دهم  تبك

 
ه    لمى وارزيَِّتَي ول س  )٢(وتق

 
دَّ الرضي د ع ال )٣(وق ادى، ق دوب من المن يبويه : المن الم س و الظاهر من آ وه

الى  ه تع ه ، )٤(﴾}Πς Ν…⎡Σ∅⎯ŸΩΤ Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… …_⁄⎡ΣΤ‰ΣΤ’ …_ŸΨš.Ω⎝ Ν…⎡Σ∅⎯ ≅…Ω⎝ …_⁄⎡ΣΤ‰ΣΤ’ …_⁄κΨ‘Ω‚﴿: لقول وإلي

 .فأدخله في المفصل من جملة المنادى )٥(ذهب جار اهللا الزمخشري
ادى [ م المن راب حك اء واإلع ي البن ه ف ردًا  ]وحكم ان مف م إذا آ فيض
ة ال.  ب/٥٣/،معرف ُد: فيق ُد ووا زي ا زي ان مضافًا ، ي ال، وينصب إذا آ َداهللا: فيق ، واعب

 . يأتي إن شاء اهللاويخالف المنادى بأنَّه ال يجيء نكرة لما س
 : وقد ينوَّن مضمومًا؛ للضرورة ومنصوبًا آما روي في قوله

ُس ي فقع ن من ًا وأي  وافقعس
 

َروَُّس  ذها َآ ي يأخ  )٦(أإبل
 

 .)٧(فقعُس بالضم منونًا لجاز، هذا رأي البصريين: ولو قيل
راء ائي والف ال الكس ي الوصل : )١(وق ًا ف ة تنوين ة الندب العرب تعوض من عالم

ه   تشب، ال ، يهًا بالمنصوب إذا وقف علي دٌ : (فيق ه؛      ) وازي ه حكم م توابع ذا حك ونحوه، وآ

                                                 
، ارتشـاف الضـرب   ٢٩١عمدة احلافظ ، شرح ٣/٤١٣، وشرح التسهيل ٣٥انظر ديوانه . يت من الطويلالب  ) ١(

 . ٢/١٨١، التصريح ٢/٤٦٤، شرح األمشوين ٢/٥٣٤، املساعد ٣/١١٢٠، شرح املرادي ٥/٢٢١٥
، شرح ٤/٢٧٢، املقتضب ٢/٢٢١، الكتاب ١٩٧انظر ديوانه .اهللا بن قيس الرقياتالبيت من الكامل، وهو لعبيد)   ٢(

 . ٢٧٤ ، املقاصد النحوية٢/٥٣٥، املساعد ٣/٤١٤شرح التسهيل 
 .١/١٣١انظر شرح الرضي  )  ٣(
 ). ١٤(آية ، الفرقان سورة )   ٤(
 . ١/٢٤٩، واإليضاح شرح املفصل ١/١٢٨شرح ابن يعيش و ، ٥٩املفصل ص انظر)   ٥(
 . ونسب لرجل من بين أسد. البيت من الرجز)   ٦(

، ٢/١٣٠البن عصفور  ، شرح مجل الزجاجي٣/٤١٤، شرح التسهيل ٦٧، رصف املباين ٤٧٤انظر جمالس ثعلب 
 . ٤/٢٧٢، املقاصد النحوية ٢/٥٣٦، املساعد ٥/٢٢١٧، ارتشاف الضرب ١/١٨٤املقرب 
. واسم رجـل  .عظيم الرأس، واجلمل العظيم الفراسن، الغليظ القوائمالعظيم الرأس من الناس، واألسد ال: كروس

 ). كرس(القاموس، وتاج العروس 
 . ٢/٥٣٦انظر املساعد )   ٧(



 

ما لم يكن في آخره   ) وا(أو ) يا(مع  ]ولك زيادة األلف في آخره[، إلجرائهم إياه مجراه
بس     )٢(وأوجبها األندلسي، واعبد الَّلها: فال يقال، ألف وهاء  ئال يلت واو؛ ل مع الياء دون ال

ردًا أو    ، مردود بأنَّه من المنادى ولدخولها في المستغاث  بالمنادى، وهو  ان مف وسواء آ
 .مضافًا، وألنه يؤتى بها للمنادى البعيد، والهالك في غاية البعد

ًا      دِّ الصوت إعالم ة موضع لم دوب؛ ألن الندب ر المن ي آخ ف ف دت األل ا زي وإنم
يبة د ف     ، بالمص اء؛ ألن الم واو والي ف دون ال ا األل اروا فيه ب إال    فاخت ال يقل ُر، ف ه أآث ي
ْبَس   [، للضرورة َت اللَّ ره، عدلت         :أي  ]،فإن ِخْف ادة األلف بغي د زي التباس ذلك اللفظ عن

ة غالِم    ، إلى حرف مدٍّ مجانٍس لحرآة آخر المندوب من آسرة أو ضمة ا إذا أردت ندب آم
المذآر لو قلت  لتناسب آسرة الكاِف ولئال يلتبس بغالم ، بالياء ]واغالمِكيْه: قلت[مخاطبٍة 

ِة مخاطبين،   ، »واغالمكاه « وه [وإذا أردت به غالَم جماع بقلب األلف واوًا؛   ] واغالَمُكُم
واو         . اللتباسه بندبة غالم مخاطبيِن اثنيِن رد ال ًا، أو ل ة اتباع ه من الحرآ ا قبل ومجانسته لم

وا م غالَمُكُم ل غالمك لية؛ ألن أص ه، األص ا﴿ وعلي ر،  )٣(﴾أُنْلِزُمُكُموه ي ق ن  )٤(اءةف اب
تثقاال )٥(آثير اءُ  [،، وإنما حذفت الضمة والواو اس ك اله اء   ]ول في  [السكت  . أ/٥٤/أي ه

 .وسواء آانت الندبة بالياء أو بالواو ]الوقف
وإلحاقها لبيان حرف المدِّ سيما األلف؛ ، وإلحاق الهاء في الوقف جائز ال واجب 
ره   في المتفجع، علم] وال يندب إلَّا المعروف[لخفائها  ان أو غي ال  [ًا آ  ]وارجاله : فال يق

ًا أو مشهوراً    ول    ، وال واهذاه؛ ألنَّه البد أن يكون معروف إذا اشتهر جاز فتق واضاربًا  : ف
اً  ًال عظيم ان رج داه، إذا آ راه . زي اب خيب ع ب ْن قل اه )٦(واَم ر زمزم ر بئ ن حف ؛ )٧(، وام

 .الشتهارهم

                                                                                                                                               
 .ظر املصدر السابقان)  ١(
 .١/١٥٦وشرح الرضي . ٣/٢٠٩انظر املباحث الكاملية )   ٢(
 ). ٢٨( آية،  هود سورة)  ٣(
 . هي قراءة مجيع القراء وال أعلم مل خص ابن كثري بالذكر )   ٤(
تويف مبكـة  . رةوكانت حرفته العطا. أحد القراء السبعة، فارسي األصل. هو عبداهللا بن كثري الداري املكي أبو معبد)   ٥(

 .١/٤٤٣غاية النهاية : انظر. هـ)١٢٠(سنة 
 . يقصد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه)   ٦(
، شرح اجلمل البـن  ١/٢٨٦، واإليضاح البن احلاجب ٢/٢٢٨انظر الكتاب . �يقصد عبداملطلب جد الرسول )   ٧(

 . ٢/١٢٩عصفور 



 

ولهم     ة لق دم     :وأما المتوجع منه فال يشترط أن يكون معرف ذا المتن وامصيبتاه، فك

و ه نح اً : علي الى حاآي ال تع رتاه، ق ا حس  –υ⎠ΩΤΩ≤⎯♥Ω™ΗΤΩΤÿ υ⎠ς∏Ω∅ †Ω∨ 〉Œ≡ΘΩ≤ΩΤ⊇ ℑ γˆ?⇒Ω﴿: ي

ϑðΨ/≅…﴾)١(. 

يبويه         ]وازيُد الطوياله : وامتنع [ د س دوب عن اء بصفة المن بإلحاقك األلف واله
ا  ، ؛ ألن الموصوف غير محتاج إلى الصفة)٢(والخليل اني    وإنما يؤتى به لمعنى من المع

ام المضاف ونحوه،    ، بخالف المضاف إليه والمضارع له، المعاني الثابتة له فإنه من تم
ن         كَّ م اف النف دَّتها بالمض ق م و ألح ه ل داه؛ وألنَّ اربًا زي دالمطلباه، واض وز واعب فيج

؛ ألن الصفة ليست من  )وازيداه الطويل(، بخالف الموصوف فتقول فيه،  المضاف إليه
 .تمامه آالمضاف

ونس [ ًا لي زون  )٣( ]خالف وفيين، فيجي وياله  " والك ُد الط واز " وا زي َوا (ج
آخر الصفة؛ ألن اتصال الموصوف بالصفة ـ            ) عبدالمطلباه ه يجوز إلحاق األلف ب فإنَّ

وإن آان أنقص من االتصال من المضاف والمضاف إليه ـ فهو أتمُّ منه من جهة المعنى   
ذات  ا بال ل  ، ؛ الّتحادهم إن الطوي ا    ف ه، فإنهم الف المضاف والمضاف إلي د بخ و زي ه

 .يتغايران
 .واجمجمتيَّ الشامّيتيناه: أن رجًال ضاع له قدحان فقال )٤(وحكى يونس

õa†äÛa@ÒŠy@Òˆy@Z@

ادى   . ب/٥٤/ ]حذف حرف النداء[؛ لقيام قرينة  ]ويجوز[ ا مع اسم    [من المن إّل
ردًا أو مضافًا، وسواء تعرف      يعني به ما آان نكرة قبل النداء، وس ]الجنس ان مف واء آ

داء     ه حرف الن ا عرف زول التعريفُ   ، به أو ال؛ ألنَّه إنم ه ي ره    ، وبزوال رةً بغي ه نك ومجيئ
ه      )٥(وأجازه الكوفيون؛. يلتبس بالمفعول ًا، ومن رًا ونظم لكثرة وروده في آالم العرب نث

                                                 
 ). ٥٦(الزمر )   ١(
 .٢/٢٢٦انظر الكتاب )   ٢(
 . ٢/٥٣٧، واملساعد ٤/٢٧٥، واملقتضب ٢/٢٢٦نظر الكتاب ا)   ٣(
: واجلمجمة). ٥٢(، مسألة ٣٦٥ – ١/٣٦٤، واإلنصاف ١/٢٨٦، وإيضاح ابن احلاجب ٢/٢٢٦انظر الكتاب )   ٤(

 . القدح: واجلمجمة
 .١/٢٤٩وهو مذهب ابن مالك انظر شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ ،٣/٤٣اهلمع انظر )   ٥(



 

وب «: ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم حاآيًا عن موسى عليه السالم ُر، أي ث وبي  : ي حج ث
 : وقولهم.  )٢(رواه البخاري )١(»يا حجر

 )٣( اشتـــدي أزمـــُة تنفـــرجي
 : وقول الشاعر

ا ّال أتيتن اُر ه ه عّط ت ل  فقل
 

ِة     ى أو بَخْوَص ْوِر خزام بَن
رفج  )٤(ع

 
ا        ، ؛ ألنَّه موضوع لإلشارة]واإلشارة[         داء بم ه حرف الن م يكن مع فيلتبس حيث ل

ههو موضوع  ي ، ل ه صفًة أليٍّ ف ذا «أو لكون ا أيُّه إذا حذفت ، »ي صار حرف ) أيُّ(ف
ي   ا ف ا آم ًا عنه داء عوض ُل(الن اُف،  )يارج ل اإلجح ًا يحص ذفها ثاني وَّزه ، فبح وج

ون الى، )٥(الكوفي ه تع هدوا بقول  ΘΩ¬Ρ’ ⌠¬Σ⇓Κς… Ψ∫:‚ΩΣ⎣Τð;ΗΤ∑ φ⎦⎡Ρ∏ΤΣπΤ⊆ΤΩΤ﴿: واستش

⌠¬Ρ∇ΩΤ♥Σ⊃⇓Κς…﴾)وقول الشاعر، )٦ : 

م    ومي له ُفوا ق ى ُوِص إنَّ األول
بهم  ف

 

اداك    ن ع ق م م تل ذا اعتص ه
ذوال  )٧(مخ

 
 : وقوله

                                                 
، وصحيح مسـلم يف كتـاب   )٣٢٢٣(، برقم ... طوفان السيل : ، يف كتاب األنبياء، بابانظر صحيح البخاري)   ١(

  ). ٣٣٩(فضائل موسى عليه السالم، برقم : كتاب الفضائل، باب
من قرى مسرقند فمات ا ) خرمنك(أقام يف خبارى مث خرج إىل . هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري)   ٢(

، ٤/١٨٨وفيات األعيان انظر . صحيح البخارياجلامع الصحيح املعروف ب: فاتهمصنمن . هـ٢٥٦فمات ا سنة 
  .١٢/٣٩١وسري أعالم النبالء 

 . صدر بيت من املتدارك، وهو جملهول)   ٣(
 . ١/١٥٠، الدرر ١/١٧٤، اهلمع ٢/٤٨٥املساعد : انظر

 . ومل يعرف قائله. البيت من الطويل)   ٤(
، ارتشاف الضـرب  ١٩٢، شرح عمدة احلافظ ١٠٠رائر الشعر ، ض٢/٧٠ ، احملتسب١/٦٠٦هرة اللغة انظر مج

٤/٢١٨١ . 
 . ٣٦٤ – ١/٣٦٢انظر اإلنصاف )   ٥(
 ). ٨٥( :، اآليةالبقرةسورة )   ٦(
 . وقد ذكر منسوباً لرجل من طيء، وذكر بال نسبة. البيت من البسيط)   ٧(

 . ٢/٤٤٣األمشوين ، شرح ٢٩٨، شرح عمدة احلافظ ٣/٣٨٦، ٢/٢٨انظر شرح التسهيل 



 

ا   ا فهجت رسيس رزِت لن ذي ب  ه
 

ا      فيت نسيس ا ش ت وم م انثني  )١(ث
 

 : وقول ذي الرمَّة
ال صاحبي    ه ق  إذا هملت عيني ل

 
راُم  ة وغ ذا لوع ك ه  )٢(بمثل

 
 : وقول اآلخر

تعال   د اش يس بع واًء فل ذا إرع
رَّأ  ال

 

 )٣( س شيبًا إلى الصِّبا من سبيل   
)٣(  

تغاث[ ى        ] والمس ه عل ه، وحث تغاث ب ه المس ي تنبي ة ف ي المبالغ ن دواع ه م ألنَّ
ان   ]والمندوب[. المقصود من األمر المهمِّ بالمستغاث له وآذا المتعجب منه ألنَّهما منادي

ة التن   ا حقيق داء المحضِ      مجازًا، وال يقصد منهم ا في الن ال آم ه واإلقب ا نقال عن    ، بي فلم
ى     ًا عل داء؛ تنبيه النداء إلى معنى آخر مع بقاء معنى النداء فيهما مجازًا لزما لفظ علم الن

ارف    ذا من المع ا حذف     .  أ/٥٥/الحقيقة المنقولين ُهما منها، فبقيا على ه التي يجوز فيه

 :في المفرد، وقول الشاعر ])٤(﴾∑Σ♠⎡Σÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∪〈﴿: نحو[، حرف النداء

سٍ    ُل نف ك آ ِد نفَس ُد تف  محم
 

االً      ٍر تب ن أم ت م ا خف  )٥(إذا م
 

                                                 
 . البيت من الكامل، وهو للمتنيب)   ١(

، شرح أبيـات املغـين   ٢/٤٤٤ ، شرح األمشوين٢/١٠٥٥، شرح املرادي ١/١٧٧، املقرب ٢/٣٠١انظر ديوانه 
 .١/١٩٢مصباح الراغب ، ٧/٣٥٣

  .٢/٣٠١انظر الديوان  .بقية النفس بعد املرض واهلزال: سوالنسي. أي يا هذه: هذي
، شـرح  ٢٩٧: ، شرح عمدة احلـافظ ١٠٩٢: انظر ديوانه. وهو لذي الرمة غيالن بن عقبة. يت من الطويلالب)   ٢(

 .٧/٣٥٢، شرح أبيات املغين ٢/٤٤٣، شرح األمشوين ٤/٢٣٥قاصد النحوية ، امل٢/١٠٥٥املرادي 
، شرح ٤/٢٣٠حوية ن، املقاصد ال٢/٤٨٥، املساعد ٣/٣٨٧انظر شرح التسهيل . وهو جملهول. البيت من اخلفيف)   ٣(

  .١/١٩٣ومصباح الراغب ، ٢/٤٤٣شرح األمشوين 
 ). ٢٩( آية،  يوسف  سورة) ٤(
 . ، وإىل حسان بن ثابت وإىل األعشى�البيت من الوافر، واختلف يف نسبته، فنسب إىل أيب طالب عم النيب )   ٥(

 . األعشى
، شـرح  ٢/٢٦٨رضـي  ، شرح ال٢/٥٣٠، اإلنصاف ٢/١٥٠، أمايل الشجري ١٥٠الصاحيب  ،٣/٢٨انظر الكتاب 

يف دواويـن الشـعراء    أجـده  ومل. ١٤– ٩/١١، اخلزانة ٢٠٢/، شرح شذور الذهب  ٢/٥٢٤املوصلي على الكافية 
 .املذكورين

 



 

ل[ ا الرج الى] وأيُّه ال تع ي  )١(﴾…≅√⇒ΜΞ… <Κ†Ω↑Ωÿ ⎯¬Σ|⎯‰Ψ∑<ϒΣÿ †Ω™ΘΣΤÿΚς… 〉♣†ΘΩ⇐﴿: ق ف

الم     ذي ال ا عوض    )٢(﴾⎝Ξ™ΣΤ∈ ΘΩ¬Σ™Πς∏√≅… Ω≤Ψ≡†ΩΤ⊇ γ‹Ω.⎡ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ξ≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅…Ω﴿و، الموصوف ب فيم

 …Ω⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ‚Ω π⎜℘Ξ∞ΣΤ †ΩΤ⇒ΩŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ <′ΞΜ†﴿: وآذا المضاف نحو، عوض حرف النداء ميمًا آخره

†Ω⇒ΩΤ⎯ΤÿΩŸΩ∑﴾)٤(من ال يزال  محسنًا أحسْن إليَّ: ، والموصول نحو)٣( . 

داء ])٥(أصبح ليُل[قولهم  ]وشذَّ[ ل (مع أنَّ  ، بحذف حرف الن : اسم جنٍس أي  ) اللي
ل  صر صب: أي ا لي ه      ، حًا ي يس حين آرهت رأة امرئ الق ه ام را  [،قالت ا   ])٦(وأطرق آ أي ي

م           )٧(وفيه شذوذان، آروان ر العل رخيم غي ه وهو اسم جنس، وت داء من . حذف حرف الن
را   «: يقولون، وهذه آلمة يقولها الصيادون عند رؤية هذا الطائر، يتصيدوه بها أطرق آ

رى    ن ت دُ  )٨(»أطرق آرا، إن النعام في القرى وإنك ل ه     )٩(فيتلبَّ في األرض، فيطرح علي
 .عليه ثوبًا
ى األرض     : )١٠(قال جار اهللا  ه، ويسجد ببصره إل : أي، اإلطراق أن يطأطئ عنق

ِطيَد  ، طأطئ واخفض عنقك للصيد، فإنَّ أآبر منك وأطول أعناقًا: أي وهي النعام قد ُاْص

                                                 
 ). ١٣٣( :، اآليةالنساءسورة )   ١(
 ). ٤٦( :، اآليةالزمرسورة )   ٢(
 ). ٨( :، اآليةآل عمرانسورة )   ٣(
 . حرف النداءمثال ملا حذف منه ). يا من(أي )   ٤(
يقال ذلـك يف الليلـة   ، ١/٢٠٠، واملستقصى للزخمشري ١/١٩٢ومجهرة األمثال . ٢/٢٧٥انظر جممع األمثال )   ٥(

 . الشديدة اليت يطول فيها الشر
واخلزانـة  ). طـرق (واللسان ، ٢٢١/واملستقصى .١/١٩٤ومجهرة األمثال .٣٣٢ـ  ٢/٣٣١انظر جممع األمثال ) ٦(

 .أطرق كرا أطرق كرا      إن النعام يف القُرى : وهو، ي هو صدر بيت قال البغداد، ٢/٣٧٤
 .٢/٣٧٤انظر اخلزانة.والقرى مجع قرية، والنعام الطائر املعروف ، هواحلجل وقيل احلبارى: والكر والكروان 

  .١/١٩٥،  وهو قلب الواو ألفًا  والقياس تركها ، زاد صاحب مصباح الراغب شذوذًا ثالثًا )   ٧(
 . ٢/٣٧٤انظر القصة يف اخلزانة )   ٨(
 . أي لصق، وتلبد الطائر باألرض أي جثم عليها: أقام به ولزق، ولبد الشيء باألرض: لبد باملكان)   ٩(

  ). لبد(اللسان، والقاموس، وتاج العروس: انظر
 . ١/٢٢١انظر املستقصى )   ١٠(



 

ل   يضرب لمن يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه،. وحمل من البر إلى القرية وقيل ب
 .لمن يتكلم وليس عنده غناء

وق[  د مخن ر«و ، )١(]وافت ك والحج وُر عين تنكري «و ، )٢(»أع ارَي ال تس ج
ك       ، ، بحذف حرف النداء لما تقرر)٣(»عذيري ن مال وفيين واب ر الك د غي اذ عن ؛ )٤(فهو ش

ل : في شرحه )٥(لقول ابن عقيل را  : وحذف حرف النداء في مث ر    ، أطرق آ د غي اٌذ عن ش
 : قال األعشى، وآثرة األمثال والشعر الوارد شاهدة بصحة مقالتهم ،المصنف

ة    وحين يبيت القوم آالضيف ليل
 

اتم     ل ع ل واللي  )٦(يقولون أصبح لي
 

 : قول الشاعر يصف ثورًا )٧(وأنشد ابن المرزوقي
ى  ل حت بح لي ول أص ات يق  فب

 
المُ     ريمته الظ ن ص ى ع  )٨(تجلَّ

 
ور بصحيره  . ب/٥٥/ د أن الث ه      )٩(يري دِّث نفس ه ُيح ة ليلت ه بقي ي ب ه، وُمِن ع إلي ا دف مم

يا : بانكشاف الغمام وانفراج الظالم، ويتمنى رجوع الصباح، حتى لو نطق لقال مستغيثًا
ك  أذِّي ب َك، ودام الت د طال ُمْكُث ل أصبح، فق ي  . لي ديدة الت ة الش ي الليل ك ف ال ذل ا يق وإنم

 . يطول شرُّها

                                                 
  .يف احلث على التخلص من الشدائدو يضرب  .١/٢٦٥واملستقصى . ٢/٥٢١انظر جممع األمثال )   ١(
 . ٢/٣٧٤ع األمثال انظر جمم)   ٢(
 . بيت سبق خترجيه صدر)  ٣(
 . ٤٨٦ – ٤٨٥ – ٢/٤٨٤واملساعد . ٣٨٧ – ٣/٣٨٦انظر شرح التسهيل )   ٤(
  . انظر املصدر السابق)   ٥(
 . من الطويلالبيت )   ٦(

 ). نور(، اللسان، وتاج العروس ٢/٨٦ ، وشرح اجلمل البن عصفور١٢٧انظر ديوانه            
 . يقولون نور صبح والليل عامت  وحىت يبيت القوم يف الصيف ليلةً : وروايتهم              

ابن املرزوقي هو أمحد بن حممد بن احلسن، أبو علي املرزوقي، عامل باألدب، من أهل أصبهان، وكان معلم أبناء بـين  )   ٧(
انظر معجم . »شرح املفضليات«، و »األزمنة واألمكنة «، و »ح ديوان احلماسة أليب متام شر«: بويه فيها، من كتبه

 .  ١/٣٦٥، وبغية الوعاة ١/١٤١، وإنباه الرواة )٥٠٦(األدباء 
 . البيت من الوافر، وهو لبشر بن أيب خازم)   ٨(
  .١/١٩٤صباح الراغب وم، )صبح(، وأساس البالغة )صرم(عروس ، اللسان، وتاج ال٢٠٥/ انظر ديوانه   
وقـد  ، والصحري من صوت احلمري أو اخليل أو البعري أشد من الصهيل، واألنسب ماذكرت ) بصحره(يف النسخة )   ٩(

 .) صحر(وتاج العروس ، انظر احمليط، صحر يصحر صحريا



 

أقوالهم  واعلم أن آًال من القائلين يصح ه مع اسم اإلشارة،      . أن يحتج ب ا حذف وأمَّ
ه حجةً   د صارت          . فقد نطق به القرآن وآفى لهم ب ال ق ذه األمث أنَّ ه ال ب ول من ق ا ق وأمَّ

ال،         ا أمث ا تعرف بأنَّه ا لمَّ ا من أهله آالمعارف، فليس يدفع ما ذآرنا؛ ألنها حال وروده
 .فثبت أن ذلك واقٌع عندهم غير مستنكر

ل [مشعرة بحذفه جوازًا  ]لمنادى لقيام قرينةوقد يحذف ا[ ُجُدوا ﴿: مث  ])١(﴾َأال َيْس
ف  ه، و   »أال«بتخفي رف تنبي ي ح ا«وه ديره   »ي داء تق رف ن جدوا (ح وم اس ا ق ، )أال ي

راءة   . فالمنادى محذوف جوازًا لقيام قرينة ى ق ا عل رأ    )٢(وأم ا    »َأالَّ«من ق بالتشديد، فإنَّه
ي  ت ف ارع، ُأدغم بة للمض جدوا(و »ال«الم أن الناص ه ) يس قط نون ارع س ٌل مض فع

 .بالنصب

                                                 
 .٢/٣٣٧انظر النشر، بالتخفيف وهي قراءة الكسائي ). ٢٥( :، اآليةالنملسورة )   ١(
 .٢/١٥٤، والبدور الزاهرة ٣٣٦، وإحتاف الفضالء ٢/٣٣٧، والنشر )١٦٧(التيسري : انظر. قراءة اجلمهور هي)   ٢(

٢/١٥٤. 
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واعلم أنه قد ورد في أقوال العرب أسماء الزمة للنداء ال تستعمل في غيره، : )١(
وليس بترخيم في رواية ، آناية عن المؤنث) ُفَلٌة(آناية عن المذآر، و) ُفُل: (غيره، نحو

  )٢(سيبويه؛
ة (باأللف و) فال(على ) فالن(وألن ترخيم   ى  ) فالن ون  ) فالنَ (عل تح الن د  ، بف وق

 : آقول أبي النجم. ورد في غير النداء للضرورة
 )٣(في َلجـَّــٍة أمســـك فال نًا عـــن ُفـــِل 

:      وآذا ، ونحوه) يا آريم: (َأْي) مكرمان(يا : نحو) مفعالن(وآذا ما ورد على وزن 
يا ُفَسُق، : في سبِّ المذآر نحو) ُفَعل(ومثله ما ورد على وزن ، )منائ(يا : أي) نومان(يا 

ومثله في  . )٤(وهو قياس عند سيبويه والمبرد، فاسق وغادر، ونحوهما: ويا ُغَدُر، يعني
يا َخَباِث، ويا َفَساِق، بمعنى يا خبيثة ويا فاسقة : في سبِّ المؤنث على وزن َفَعاِل، نحو

 )٥(آقول الحطيئة، َفَعاِل غير الزم للنداء، لضرورة الشعروقد جاء . في اللزوم والقياس
: يهجو امرأته )٥(الحطيئة  

اع     ُأَطوِّف ما ُأَطوِّف ثــــــمَّ آوي ه لك ت قعيدت ى بي  )٦(إل
 

                                                 
 . ٥٤٣ – ٢/٥٤٢، واملساعد ٤٢٠ – ٣/٤١٩، شرح التسهيل ٢٣٨ – ٤/٢٣٧انظر املقتضب )   ١(
 ..١/٣٤٩واألصول، ٢/٢٤٨كتاب انظر  ال)   ٢(
، شرح أبيـات  ١/٧٧، واألصول ٢/٢٢٥، واملنصف ٤/٨، املقتضب ٢/٢٤٨انظر الكتاب .  ن الرجز البيت م)   ٣(

 .وقبله. ٣/٣٦٤شرح أبيات املغين  ،٢/٣٨٩واخلزانة ). فلن –جلج (، و اللسان ١/٤٣٩أبيات سيبويه 
لتدافع الشتقيب ومل ت. 

عضاً يف جلـة  اختالط األصوات، وصف تدافع اإلبل حنو املاء وتزامحها عليه، فشبهها بشيوخ يدفع بعضهم ب: جةاللَّ
 .٢/٣٨٩انظر اخلزانة  .لِأمسك فالناً عن فُ: وشر، فيقال

 .١/٣٤٧واألصول،٤/٢٣٨واملقتضب، ١/٣١١كتابانظر  ال)   ٤(
اًء عنيفـاً مل يكـد   أبو مليكة، شاعر خمضرم أدرك اجلاهلية واإلسالم، كان هج هو جرول بن أوس بن مالك العبسي)   ٥(

، وطبقات فحول ٣٢٨انظر الشعر والشعراء . هـ٤٥تويف سنة . وأباه ونفسهمه وهجا أ ،يكد يسلم أحد من لسانه
 . ٣٣٨، ومعجم الشعراء ١٠٤ – ٩٧الشعراء 

 . البيت من الوافر، وهو للحطيئة)   ٦(
. ١٧٨ – ١/٨٢اهلمـع  ). لكـع (، اللسان ٢/١٠٧، أمايل ابن الشجري ٤/٢٣٨، املقتضب ١٥٦انظر ديوانه 

 . للمرأة املتناهية يف اللؤم صفة ذم: ولكاع. ٢/٤٠٤اخلزانة 



 

@
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اُب االختصاص،        ًا، أو محًال ب ا لفظ داء إم . أ/٥٦/ومن المنصوب على معنى الن
ظ  أتي بلف و أن ت ـ) َأيُّ(وه اء(متصلًة ب ه موصوفة ) ه أل(التنبي تكلم؛ ) ب د ضمير الم بع

 .الختصاص الضمير بما يذآر بعده أو بعدهما
ى االختصاص ه،   ) أّي(أّن : ومعن ا وصف ب ن اإلضافة، ُوِصف بم ع ع إذا قط

ره   ا نقلت    ، مقحمًة بينهما آلمُة التنبيه صيغة مستعملة في النداء ال تستعمل في غي م إنَّه ث
؛ ألن االختصاص يلزم النداء غالبًا من حيث أنَّك تختص   إلى معنى االختصاص مجردًا

ا يخاَطب        ك، مم ر ذل ارك أو غي من تنادي من بين من يختص بك، ألمر يخصُّك أو إخب
ر        : به الناس ذاتًا على صيغة االختصاص تقول م اغف وم، والله ا الق ذا أيُّه ا فأفعل آ أّما أن

ذا    : يذانًا لالختصاص على معنىمن غير إرادة النداء، بل إ، لنا أيَّتها العصابة ا أفعل آ أن
ال    ين الرج ن ب ًا م ا       . مختص ر لن وام، واغف ين األق ن ب ين م ذا مختص نفعلنَّ آ ن ل ونح

 . إّلا أنفسهم »الرجل، والقوم، والعصابة«بـ ولم يريدوا ، مخصوصين من بين العصائب
تكلم أو المخاطب، فال ي    : )١(قال سيبويه  «جوز وهذا االختصاص ال يكون إال للم

 . »إنهم فعلوا أيتها العصابة  «جوزي
اخر   ا للتف الم أحلُّ          : نحو ، ويجيء إمَّ ا الع ا أيُّه ا الرجل، وأن رم الضيف أيُّه ا أآ أن

 .المشكالت، وبي أيُّها الفارس يستجار
اخر وال للتصاغر  . أنا المسكين أيُّها الرجل : نحو، أو للتصاغر  : نحو ، أو ال للتف

ة وال      نحن نقرأ أيُّها القوم، وال يجو ادى ال حقيق يس بمن داء ؛  إذ ل ز فيه إظهار حرف الن
ا الرجل     . وَأيُّ مضموم وما بعده مرفوع آما في النداء، مجازًا خال أن مجموع نحن أيُّه

ع الحال     ين الرجال    ، هنا في محل نصب ؛ لوقوعه موق وأوردوا في  . أي مختصًا من ب
ا     «: )٢(�ه وقول ، إّنا معشر العرب نكرم النُُّزل : باب االختصاص اء فين ا معشر األنبي إن

معشر العرب   : قلة آالم، َألنَّ صورته صورة النداء، أال ترى أنك تقول: أي »فينا َبَكاء 
 .افعلوا آذا، يكون منادى وإن حذف حرفه

وم الضمير     : وأمَّا مثل ى مفه نحن العرَب نكرم الضيف، فمما قام به اسم دال عل
 : أو علمًا نحو، لمثال نحو هذا ا) أيُّ(معرفًا بالالَّم مقام 

 )٣(بنـا تميمـًا يكشـف الضبــاْب

                                                 
 .٢٣٣ـ ٢٣٢/ ٢انظر الكتاب )   ١(
 .١/١٤٨. انظر النهاية يف غريب احلديث البن األثري)   ٢(
، ٣/٤٣٤، شرح التسـهيل  ٢/٢٣٤، الكتاب ١٦٩انظر ملحق الديوان . وهو لرؤبة بن العجاج.من الرجز البيت)   ٣(

 . ٦/٣٥٢، شرح أبيات املغين ٢/٤١٣، اخلزانة ١/١٧١، اهلمع ٤/٣٠٢، املقاصد النحوية ٣/٤٣٤



 

ادى ال          ة؛ ألنَّ المن داًء حقيق م يكن ن داء، حيث ل ة الن فلم يورده العرب على طريق
دَّر الناصب     ة فيق ( أخصَّ (تدخله األلف والالم، وال ينصب لفظًا مع التنوين مفردًا معرف

 ).أعني(أو 
رو و عم ال أب ة: )١(ق رب نصبت أربع ى االختصاص الع ياء عل ل، : أش آل، وأه

 : قال الشاعر. وبني، ومعشر
رُّ    بة ال نف ي ض ا بن  )٢(إنَّ

 
ولنذآر هنا ما ُينصب على المدح والذم أو الترحم، وإن لم ُيقدَّر فيه النداء، لجعل 

ل     : )٤(، وآقول الرضي)٣(الزمخشري له في المفصَّل بابًا واحدًا ع بالنق ل في الجمي ولو قي
داء    ن الن ل م د بالنق م يبع و. ل د، أي  : نح َل الحم د هللا أه د،   : الحم ل الحم دح أه أم

ررت كيَن َأْي.  ب/٥٦/وم ه المس كين: ب م المس ال   ، ارح دث، ق ق الح د الفاس اني زي وأت
 : الشاعر

ا  اول غيِره وٍف ال أح اِرُع ع  َأق
 

 )٥(وجوَه قروٍد تبتغي من تجادع   
ادع  )٥(تج

 : وقوله
ارقٌ   ا ذرَّ ش ًا آلم ا اهللا جرم  لح

 
أّرت وجوَه آالٍب    )٦(هارشت فأزب

أّرت   )٦(فأزب

                                                 
 .٣/٣٠، اهلمع ١/١٦١انظر شرح الرضي )   ١(
 . البيت من الرجز، وهو جملهول)   ٢(

 .٢/٤١٤واخلزانة . ١٦٢ – ١/١٦١انظر شرح الرضي           
 .٦٢ـ ٦١انظر املفصل ص)   ٣(
 .١/١٦٢انظر شرح الرضي )   ٤(
 . اينالبيت من الطويل، وهو للنابغة الذبي)   ٥(

، شـرح أبيـات املغـين    ٢/٤٤٦، واخلزانة ١/٤٦٦، شرح أبيات سيبويه ٢/٧١، الكتاب ٣٤/٣٥انظر ديوانه 
 : ، ورواية الشارح للبيت هي ٦/٢١٠

 وجوه قرود تبتغي من حياول  ريها غ أقارع عوفًا ال أقارع
  .ر الديوان انظ .قطع األنف واألذن: واجلدع. أريد: وأحاول. هم بنو قريع بن عوف: واألقارع

 . وهو لعمرو بن معدي كرب. البيت من الطويل)   ٦(
اخلزانـة  . ١/١٦٢، وشرح الرضـي  ١٦٠، شرح ديوان احلماسة للمرزوقي ١/٣١٨، احليوان ٧٢انظر ديوانه 

٢/٤٣٦ . 



 

 .َأُذمُّ وجوه: أي 
 

                                                                                                                                               
 .شرهم اهللا غداة كل يومأي ق: حلا اهللا جرماً
أي انتفشت حىت ظهر أصول شعرها وجتمعت : زبأرتوهو حتريش بعضها على بعض، ا، بهارشة بالكالامل: هارشت
  .٢/٤٤١واخلزانة ) هرش(انظر الصحاح  .للوثب
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ى شريطة التفسير    [من المفعول المحذوف فعله ] الثالث[ ه عل ، ]ما أضمر عامل
د ريطة والشرط واح ة، َأيْ ، الش ير بياني ى التفس ى  : وإضافتها إل اًء عل ه بن أضمر عامل

ده، وإ    :  َأْي، شرٍط وهو تفسيره  ا بع ين       تفسير العامل بم ئال يجمع ب ه ؛ ل ا وجب حذف نم
 .المفسِّر والمفسَّر

و[ ه: أي:] وه ا أضمر عامل ير  )١(م ريطة التفس ى ش ل أو [عل ده فع م بع ل اس آ
زيد ضربته، : نحو، من اسم الفاعل أو المفعول، سواء آان الفعل متصًال باالسم  ]شبهه

د    : نحو ، أو فصل بينه وبينه ما يتخطاه العامل   دًا عمرو ضربه، وزي ًا أنت ضاربه،   زي
ك الفعل أو شبهه     ]مشتغل[ ،زيد أبوك: وقد احترز بما ذآر من نحو ه [ذل عن  : أي ]عن

ه     : أي ]بضميره[العمل في ذلك االسم  ا ال   ، بالعمل في ضميره الراجع إلي رز مم ومحت
ه الظاهر   : يشتغل بالضمير نحو ائم    : وعن نحو  ، زيدًا ضربت، فعامل ٌد ق ام، وزي ٌد ق ، زي

ا وإن اشتغال بالضمير المستكنَّ       )٢(بهه فيهما ال يعمالن فإنَّ الفعل وش ا قبلهم ع فيم ، الرف
، إال أن يتقدم المبتدأ ما يطلب الفعل . بل يرتفع ما قبلهما على االبتداء آما تقدم، المستكنَّ

إن قام : فاعل فعٍل تقديره: فزيد، إن زيد قام أآرمك: وجب تقديره وعمله في االسم، نحو
من الغالم أو الصاحب أو   ، ق ذلك االسم، أو متعلق ضميرهمتعل: أي ]أو بمتعلقه[، زيد

ه   ، نحوهما ذي قبل لِّط  [، بحيث لوال اشتغاله بأحدهما لنصب ال و ُس ك الفعل   ] ل ه [ذل  ]علي
أخرًا    ]هو[، على االسم الذي قبله: أي  دمًا أو مت  ]أو مناسبه [َأْي الفعل لجواز عمله متق

دماً بالترادف أو اللزوم، وذلك حيث لم يعمل النص  ل      ، ب متق امًال قب ا يناسبه ع ؤتى بم في
 . نصب أحد هذين األمرين االسم بالمفعولية آما هو الظاهر المتبادر: أي] لنصبه[االسم 

دًا ضربت   : فبقيد االشتغال بالضمير أو متعلقه خرج نحو  ه    ، زي و توسط بين ال ل
ـ        ع التسليط لوجوب تصّدره آ ا يمن ا (وبين الفعل م ع ) إنَّ وأخواته ي   : نحو  فيرتف ٌد إنِّ زي

ه   ي أآرمت ٌد ليتن ربته، وزي ي  ، ض ذا ف م(وآ و) آ ذا   : نح ربته ؟ وآ م ض ٌد آ ا (زي حرف
هّال : أو توسط حرف تحضيض نحو، زيٌد أضربته؟ وزيٌد هل ضربته؟: نحو) االستفهام

ا وال ولوم ٌد :نحو. وأال ول واقي.  أ/٥٧/زي ذا الب ّال ضربته، وآ ي) أال: (ونحو. ه ، للتمن
ربه عمرو   : والم االبتداء نحو ،  رجٌل يضربهزيٌد أال: نحو ٌد َلَيْض ا (و) إْن(و، زي من  ) م

 . زيد ما أضربه، وإن أضربه؛ للتصدير في جميع ما ذآر: حروف النفي، نحو
ْل  . المفتوحة من جملته، وهي ال تستحق التصدير) أن(قد عددتُّم : فإن قيل قلنا أج

ا    ولكن لما آان ال يعمل ما بعدها فيما قبلها، ج م أخواته ا حك ا حكمه م  ،بخالف ال  ، علن ول
 : قال الشاعر، فيجوز الرفع والنصب؛ ألن العامل يتخطاها،  ولن،

                                                 
 .١/٣٥١انظر الفوائد الضيائية .والصواب ما ذكرت ) فاعله( يف النسخة  )   ١(

   
 .واألنسب ماذكرت) واشتغل ، وقبله ، يعمل ( يف النسخة  )   ٢(



 

دَّعي  ار ت بحت أمُّ الخي د أص  ق
 

نعِ    م  أص ه ل ًا آلَّ يَّ ذنب  )١(عل
 

 . ، والنصب اختيار األآثر)٢(عند ابن السيد) آلُّ(الرفع لـ 
آنت بال   : نحو ، حتى إنَّها لتقع بين الحرف ومعموله ؛ فلكثرتها في الكالم) ال(أمَّا        
ال (وأريد أْن ال تخرَج، بجرِّ   ، ماٍل اء، ونصب   ) م ـ ) تخرج (بالب أولى وأحرى   ، )أن(ب ف

 . الفعل وشبهه في آونهما يتخطيانها إذن
 . ؛ فالمتزاجها بالفعل بتغيير معناه إلى الماضي حتى صارت آجزئه)لْم(وأمَّا 
 .ألنَّها نقيضة سوف، وسوف يتخطَّاها العاملفقيل؛ ) لن(وأمَّا 
و[        ربته: نح دًا ض ليطه     ]زي دير تس ع تق مير م تغًال بالض ل مش ان الفع ا آ فيم
دير الناصب، فناسب          ] وزيدًا مررت به[،بعينه ان الفعل مشتغًال بالضمير مع تق ا آ فيم

ق المف    ] وزيدًا ضربت غالمه[، الفعل بالترادف ا اشتغل الفعل بمتعل دير    فيم ول، مع تق ع
ه   الزم ل ِبه ال ليط مناس يد    ، تس ة الس زوم إلهان الم مل إن ضرب الغ دًا [.  ب/٥٧/،ف وزي

ينصُب [.فيما اشتغل الفعل بمتعلق االسم مع تقدير تسليط ما يناسبه باللزوم] َحبْسُت عليه
ده  ا بع ره م ٍل يفسِّ ن     ]بفع العوض م ر آ ه بضميره؛ ألنَّ المفسِّ تغل عن ل المش ن الفع م

ب الى   الناص ه تع ي قول ع ف ي الرف ب ف ا وج ماره آم ب إض  ∨ΜΞ…Ω⎝ βŸΩΤšςΚ… Ω⇑ΨΘ⇐⌠﴿: ، فيج

Ω⇐κΨ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ð∉Ω⁄†Ω•ΩΤ⎯♠≅…﴾)٣( . 

داللتها  : )٤(وقال الكسائي والفراء بل الناصب له ضربته، ومررت به ونحوهما؛ ل
دَّه دِّها مس ذوف وس ل المح ى الفع ب، عل ر، أو المناِس ان بالمفسِّ واًء آ حيح ، س والص

م يجيء   )٦(؛ ألنه يلزم أن يكون للفعل عمالن)٥(األول  ]ضربتُ : أي[ ،في حالة واحدة ول
ه    دير مثل ان تق ي األول؛ إلمك دًا ضربته ف اوزُت[زي اني  ] وج ي الث ه ف ررت ب دًا م . زي

دِّر     ) مررت(؛ لعدم تعدي )جاوزت(فنْصُبه االسَم بمراِدِف الفعل وهو  دَّر فُق ر مق من غي
ذي  دي ال به المتع ل   مناس ى آ اوزة عل اصِّ؛ لصالحية المج ه الخ ع معمول اه م و بمعن ه

                                                 
 .١٠٤سبق خترجيه ص)   ١(
من علماء اللغـة  هـ، ٥٢١بلنسية  هـ، وتويف يف٤٤٤حممد بن السيد، أبو حممد، ولد يف بطليوس  هو عبداهللا بن)   ٢(

و احللـل يف  . االقتضاب يف شرح أدب الكاتـب : يوس باألندلس، وسكن بلنسية، من مؤلفاتهلطواألدب، نشأ يف ب
 . ٦٥ – ٤/٦٤لذهب ، وشذرات ا٢/١٤١إنباه الرواة : انظر. واحللل يف أغاليط اجلمل. شرح أبيات اجلمل

 ). ٦(آية، التوبة سورة )   ٣(
 . ٣٠٦ – ١/٢٤٢ومعاين القرآن للفراء  )١٢(مسألة  ١/٨٢انظر اإلنصاف )   ٤(
 .وهو نصب االسم بفعل مضمر يفسره املذكور )   ٥(
 .بالياء والصواب ما أثبته ) عملني( يف النسخة  ) ٦(



 

لكل ) مررت(لكل ممرور به يصلح ) جاوزت(فكما أنه يصلح ،ممرور واختصاصه به 
 .فكان خاّصًا به آما مر) أهنت(وال يقع لغيره تقديُره آما في ، مجاوز به
ُت[ ى  ]وأهن ع عل ر واق الم غي ث؛ ألن ضرب الغ ي الثال ه ف دًا ضربت غالم  زي

ا    ، َفُقدِّر مناُسبه الذي بمعناه مع معموله العاّم، ، فال يتصور نصبه به)زيد( ان هن ا آ وإنم
ال     ال يق ل مضروب، ف ى آ ة عل دم صالحية اإلهان ام؛ لع ه الع ع معمول دًا : م ت زي أهن

ا اختص جاوزت       ) أآرمُت(ضربت عدّوه، بل  ا خاصًا، آم ونحوها، فليس المعمول هن
ك  ، في ضرب الغالم واألخ والصاحب ) أهنت(دَّر أال ترى أنه ُيق، )مررت(بـ ، ونحو ذل

 )١( ].والبست[، ويقدَّر أآرمت في ضرب العدو ونحوه، فظهر الفرق
ل  . ؛لعدم احتياجه إلى حذف عامل وتقديره ]وُيخَتار الرفُع[ إْن قي ع   : ف فعامل الرف

 ]باالبتداء[ى له الرفع فاألول.  أ/٥٨/لكنه غير مقدَّر الحذف والتقدير: قلنا، إنِّما هو مقدَّر
يبويه  ال س ذا ق د    : )٢(وله ع بأح ار الرف ن اختي ود، ولك ع أج ر، والرف ي آثي النصب عرب

ابقة،   : أي ]عند عدم قرينة خالفه[شرطين أحدهما  ة الس أو [خالف الرفع آما في األمثل
ر   [، هذا هو الثاني ]أقوى منها[قرينة نصب، لكنَّ قرينة الرفع  ]عند وجود ا مع غي  آَأمَّ

ب األمر، والنهي ]الطل و، آ رٌو  : نح ا عم ه، وأم ٌد فأآرمت ا زي رو، فأم د وعم اءني زي ج
ان  . فقرينة النصب تناسب عطف جملة فعلية على مثلها. فأعطيته دينارًا ا (لكن لما آ ) َأمَّ

ع          ا استوى الرف ا قبله ى م ا إل من الحروف التي يبتدأ بعدها الكالم ويستأنف وينظر معه
إن وقعت   . سالمته من الحذف والتقديروالنصب ورجح الرفع ل ا (ف ا  : للطلب نحو  ) َأمَّ أّم

ار النصبُ    ه، فالمخت ال تهن دًا ف ا خال دًا فاضربه، وأمَّ الى ، زي ه تع ي قول ا ف  ⊆ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ†﴿: آم

ðψ∼ΨΩΤ∼<√≅… ð„ΤΩΤ⊇ ⌠≤ΤΩ™πΤ⊆Ω (9) †ΘΩ∨Κς…Ω⎝ Ω™ΜΞ⎥:†ϑð♥√≅… ð„ΤΩΤ⊇ ⌠≤Ω™⎯⇒ΩΤ﴾)٣( . 

ا  ،عدها االسم ؛ اللتزامهم ب]وإذا للمفاجأة[ فرقًا بينها وبين الشرطية، وأوجب فيم
 .أو خبرًا بعده المبتدأ، بعدها الرفع؛ اللتزامهم إتالءها مبتدًأ بعده خبره

تفهم      )٤( )إذا(ويختار الرفع أيضًا فيما  ر المس تفهام والفعل اسم غي ، جاء بعد االس
و يبويه  : نح د س ربته؟ عن ٌد ض ت زي ت(؛ ألن )٥(َأَأن د ) أن ده مبت د(أ وعن اني  ) زي دأ ث مبت

                                                 
 . يتطرق لشرحها هذه اجلملة من املنت مل يذكرها الشارح ومل ) ١(
 . ٢/٤٦٢، وانظر شرح املقدمة الكافية ١/٩٠انظر الكتاب )   ٢(
  ). ١٠ – ٩(سورة الضحى، آية )   ٣(
  . زيادة يقتضيها السياق)   ٤(
 . ١/٤١٩، واملساعد ١/٩٠انظر الكتاب )   ٥(



 

ر األول    ع خب ره، والجمي ده خب ة بع ش. والجمل رى أن  )١(واألخف ت(ي ٍل  ) أن د لفاع تأآي
 .محذوٍف مع فعله، وزيدًا مفعوله؛ لوجود االستفهام والفعل المفسِّر

ة اسمية      ]بالعطف[في االسم المذآور  ]وُيختار النصُب[ أي بسبب العطف بجمل
ة [ ٍة فعلي ى جمل و،  ]عل ام: نح ه  ق رًا أآرمت ٌد وعم ب[/ زي وف  ]للتناس ين المعط ب

الى      .  ب/٥٨/والمعطوف عليه، ه تع ه قول ين، ومن ين فعليت ا جملت  ∨Σ™Ψ⎯ŸΣΤÿ ⇑Ω﴿: وآونهم

Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ℑ −&Ψ©ΨΩ∧⎯šΩ⁄ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…Ω⎝ ΠςŸΤΤΩ∅ςΚ… ⌠¬Σ™ς√ †[ΤŠ…ΩϒΩ∅ †?ΤΩ∧Τ∼ΨΤ√ςΚ…﴾)الى )٢ ه تع : ، وقول

﴿†[Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇ υ⎫ΩŸΤΩ∑ †[Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇Ω⎝ ςΠ⊂Ωš Σ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ %Σ◊ς∏ΗðΤ∏ϑð∝√≅…﴾)َأْي وخذل فريقًا، وقول الربيع )٣ ،

 : ، وهو من المعمرين)٤(الربيع بن ضبع الفزاري
الح وال   ل الس بحت ال أحم  أص
ه ررت ب اه إن م ذئَب أخش  وال

 

را    ر إْن نف ك رأس البعي  أمل
اح   ى الري دي وأخش وح
را  )٥(والمط

 
 . على الفعلية قبلهاوأخشى الذئب، بعطف الجملة الفعلية : تقديره

و  ا نح ِرْبه   : وأمَّ رًا اْض ٍد وعم ْن بزي ل     ، َأْحِس ود فع رو؛ لجم ع عم ح رف فاألص
ا هو   )ال، وما ، وإن(وهي  ]وبعد حرف النفي[، التعجب، فأشبه األسماء ؛ ألنَّ النفي إنَّم

ى      ا ينبغي مضمونه أول ديرًا فم ول   ، لمضمون الفعل ال لالسم، فاتالؤه لفظًا أو تق ه ق ومن
 : شاعرال

يمٍ    ه لت رت ب بًا فخ ال حس  ف
 

دود    م الج دا إذا ازدح  )٦(وال ج
 

                                                 
 . ١/٤١٩ واملساعد. ٢/٦١٦، واإلنصاف ١/١٠٥، واخلصائص ٣٢٧انظر معاين القرآن لألخفش )   ١(
 ). ٣١( آية،  اإلنسان سورة)  ٢(
 ). ٣٠(آية، األعراف سورة )   ٣(
كان أحكم العرب يف : هو الربيع بن ضبع وهب بن بغيض الفزاري الذبياين، شاعر جاهلي معمر من الفرسان، قيل)   ٤(

.    ن يسـلم لم وقيل منعه قومـه أ أدرك اإلسالم وقد كرب وخرِف، فقيل أس. العرب يف زمانه ومن أشعرهم وأخطبهم
 .٨٠٢ ومسط اآليلء ،٣٨٤ – ٧/٣٨٣انظر اخلزانة 

 

، شـرح  )١١٤(، الرد على النحـاة  )٢٠١(، محاسة البحتري ١/٢٥٥أمايل املرتضى : انظر. املنسرح ان منتبيال)   ٥(
 . ٨/٩١، وشرح أبيات املغين ٧/٣٨٤، اخلزانة ٣/١٥٦٦، ارتشاف الضرب ١/٤٢١اجلمل البن عصفور 

 . وهو جلرير. الوافرالبيت من )   ٦(



 

يس  ن (ول ا ول م ولّم دَّر    ) ل ي المضارع وال ُيق ة ف ي عامل ة؛ إذ ه ذه الجمل ن ه م
دها     ؛]وألف االستفهام  [، معمولها لضعفها في العمل   إالَّ أنَّ ، الستواء االسم والفعل بع

؛ )هل(وإنَّما ُخصَّت الهمزة دون . تقديره أولى المستفَهم عنه في الحقيقة هو الفعل، فكان
ه         ا ل دِة طلبه َل وش ائها الفع ل؛ القتض د ه ب بع وب النص ض    . لوج ي بع د روي ف وق

اة؛  : بلفظ حرف االستفهام؛ ليدخل هْل زيد ضربته؟ قيل )١(المتون ألنَّه وإن استقبحه النح
 .فيه تقديُر الِفعِلفي األصل فال يكفي ) قد(لفظ الفعل ألنَّه بمعنى ) هل(القتضاء 
رطية[ وفيين ]وإذا الش د الك دهم)٢(عن دها عن ين بع ول الجملت واز دخ . ؛ لج

م ى ضعف    )٣(ووافقه ك عل واز ذل ي ج ش، ف يبويه واألخف دها  . س ل بع م يوجب الفع ول
آقول ، فالبد أن ُيقدَّر الفعل بعدها إن لم يظهر، آأخواتها؛ ألنها ليست عريقة في الشرط 

 : ذي الرُّمَّة
ه   إذا الًال بلغت ى ب ي موس ن أب  اب

 
ازُر  ك ج ين جنبي اٍس ب ام بف  )٤(فق

 
، إلى االسمية .  أ/٥٩/ألنَّ إضافتها إلى الفعلية أغلب وأآثر من إضافتها] وحيُث[

ول دها النصُب تق ر بع ذا اختي ك: فل اه يكرْم دًا تلق ر والنهي[، حيث زي ة  ؛]وفي األم لقل
رًا  استعمال الجملة االسمية طلبيًة، فاختير ال فعل؛ لكثرة وقوعها وقلة استعمال الطلب خب

 : قال الشاعر، زيدًا اضربه وعمرًا ال تهنه: وإْن ندر بتأويٍل، نحو
اظره   ارًا ال تن ائلين يس  الق

 
ر إذ     ي األم يدهم ف ًا لسِّ ِغشَّ

روا  )٥(أم
 

                                                                                                                                               
، الـرد  ١/٣٩٢، شرح املفصل للخوارزمي ١/٥٦٨، شرح أبيات سيبويه ١/١٤٦،  الكتاب ٣٣٢انظر ديوانه 
 . ٣/٢٥، اخلزانة )١١٣(على النحاة 

 . يقصد نسخ الكافية)   ١(
  . ٢/٤٦٦انظر شرح الكافية البن احلاجب                                 

 . ٦١٦ – ٢/٦١٥، واإلنصاف ١/١٠٥انظر اخلصائص )   ٢(
 . ٦١٦ – ٢/٦١٥، واإلنصاف ١/١٠٥انظر اخلصائص )   ٣(
 . بيت من الطويلال)   ٤(

شـرح املفصـل   و، ١/١٦٦شرح أبيات سيبويه و، ٢/٧٧ضب واملقت، ١/٨٨الكتاب و). ١٠٤٢(انظر الديوان 
، ٢/٦٦٠اهد املغـين  شرح شوو، ١٧٩ختليص الشواهد و، ٣/١٤١٠ارتشاف الضرب و، ١/٣٨٣للخوارزمي 

 . ٣/٣٢اخلزانة و
 . البيت من البسيط، وقائله زهري بن أيب سلمى)   ٥(

 . ٥/٢٠٢، شرح أبيات املغين ١/٤١٥، املساعد ٤/٢١٦٧، ارتشاف الضرب ٥٣انظر الديوان 



 

ه  «: نحو، وفي الدعاء  ذا  »اللهم زيدًا فاغفر له ذنب ه العيش   "، وآ رَّ اهللا علي ، "أم

ذ د   وآ ار النصب بع ا(ا يخت ب ) أمَّ و، للطل د  )١(﴾ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ ðψ∼ΨΩΤ∼<√≅… ð„ΤΩΤ⊇ ⌠≤ΤΩ™πΤ⊆Ω†﴿: نح وق

 .)٢(تقدم
فإذا نصب ، أي وقوع الفعل فيها أآثر ]مواقع الفعل[هذه المواضع :أي ] إذ هي[

دها   ع بع ل وق َأنَّ الفع ماء فك ن األس دها م ا بع ار النصب ] و[،م بس [يخت د خوف ل عن

اه   و ]المفسِّر ل   [هو خلقن ا  ، )٣(]﴾ΠςΤ⇓ΞΜ… ΘΩ™Ρ® ]∫π⎠Ω→ Σ©ΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ω ξ⁄ΩŸΩ⊆ΨŠ†﴿: بالصفة في مث وإّنم

وم أيضًا ـ          ، ة يحتمل العم ى الخبري ه عل وإّنما عدل إلى النصب دون الرفع ـ مع أن رفع
د   ) خلقناه(؛لئال يلتبس بالصفة، فعلى هذا  يحتمل أن يكون مفسرًا للناصب المحذوف فيفي

ر  ون خب وم، وأن يك ـالعم ل(ًا ل ذلك) آ ـ . فك فة ل ون ص ل أن يك يء(ويحتم د ) ش ال يفي ف
و لما آان الرفع يحتمل العموم، ويحتمل عدم العموم؛ عدل المؤلف إلى النصب  . العموم

 .لعدم احتماله
أي عنده  ]في ِمثِل زيٌد قام وعمرو أآرمته[الرفع والنصب ، ]ويستوي األمراِن[

دم الضمير،     وإال لم يصح ا، أو في داره، أو نحو ذلك  ة الصغرى؛ لع لعطف على الجمل
مية،         ة االس ى الجمل مية عل ة االس اب عطف الجمل ي ب داء ف رو باالبت ع عم فيصح رف

ران   : بتقدير فعل محذوف تقديره) عمرو(ونصب  وأآرمت عمرًا أآرمته، فاستوى األم
د              دير مع بع ا السالمة من الحذف والتق ى مثله ة االسمية عل حينئذ؛ إذ في عطف الجمل

ه   ا ه مع         ، لمعطوف من المعطوف علي ْرُب المعطوف من المعطوف علي ة ُق وفي الفعلي
دير.  ب/٥٩/الحذف تويا  . والتق دير فاس ُد للحذف والتق رب والبع فالسالمة معارضة للق

يبويه د س ه األخفش )٤(عن ه، ومنع ه آالم ؤوَّل ب ا ي ى م ة المعطوف من  )٥(عل و جمل لخل
 . الرفع فيه مع اختياره )٦(من الضمير، وجوزه أبو علي

ب النصب[ م ] ويج رط [لالس رِف الش د ح ر  ]بع ا(غي ع  ) أمَّ دها الرف ار بع فيخت
ا،     ] وحرف التحضيض [، )إن ولو(فبقي ، النصب آما سبق) إذا(و وال ولوم ا ول ّال وألَّ ه

 : آما في قول الشاعر، المخففة) أال(وآذا : )٧(قال الخليل

                                                 
 ). ٩( :، اآليةالضحىسورة )   ١(
    . ٢١٨انظر ص   )٢(
 ). ٤٩(: القمر، اآليةسورة )   ٣(
 . ٢/٣٣، وشرح ابن يعيش ١/٤١٨، املساعد ١/٩١الكتاب انظر )   ٤(
 . ٢/٣٣، وشرح ابن يعيش ١/٤١٨انظر املساعد )   ٥(
 .  ١/١٣٨انظر التعليقة )   ٦(
 . ٢/٣٠٨انظر الكتاب )   ٧(



 

 )١(أال رجــًال جــزاه اهللا خــــيرًا
دهما       وذلك ال ا بع ال، فيجب نصب م ى األفع ختصاص هذين البابين بالدخول عل

ا     دًا ضربته ضربك   :  نحو [من األسماء؛ لتقدير الفعل الذي هو من الزمه ال  ] إن زي مث
 : مثال لحرف التحضيض، قال الشاعر] وأالَّ زيدًا ضربتُه[لحرف الشرط 

 َتُعّدوَن َعْقر النِّيب أفضل مجدآم  
 

وال الَك  وطرى ل ي ض ىَّ بن ِم
ا  )٢(المقنَّع

 
 : )٣(واألولى في مثل قول النمر بن تولب. لوال تعدُّون: أي

ه ًا أهلكت ي إن منفس  ال تجزع
 

اجزعي    ك ف  )٤(وإذا هلكت فعند ذل
اجزعي  )٤(ف

دير المطاوع، َأيْ   ، )أهلكت(النصب لموافقة المفسِّر على تقدير  ى تق ك  : ال الرفع عل انهل
 .وال يكون فاعًال إال مجازًا، ًالفاع) المنفس(لعدم التوافق، وبجعل ، منفس

 : وقد جاء حرف التحضيض قبل االسمية من غير تقدير فعل شاذَّا آقوله
فاعةٍ    لت بش ى أرس ت ليل  ونبئ

 
فيُعها    ى ش ُس ليل الَّ نف يَّ فه  )١(إل

فيُعها  )١(ش

                                                 
 : وعجزه. صدر بيت من الوافر)   ١(

 يدل على حمصتبيت  لة 
، ١/٢٨٨، شرح املفصـل للخـوارزمي   ٢/٣٠٨انظر الكتاب  .دي املذحجيوقائله عمرو بن قعاس بن عبد يغوث املرا

 ٣/٥١، اخلزانة ١/٢١٤، شرح شواهد املغين ٢/٧٧٨، شرح املرادي ٢/٢٨٧، شرح اجلمل البن عصفور ١٦٤األزهية 
 .ل تراب املعدنحصاملرأة اليت ت: احملصلة .٥/٣٤، ٢/٩٤، شرح أبيات املغين ٥٣ –

 

، اخلصـائص  ١/٥٧وكتاب الشعر ). لوال(مكان ) هال(، وفيه ٩٠٧(انظر الديوان . وهو جلرير.البيت من الطويل)   ٢(
، شـرح  ١/٣.٨، شرح اجلمل البن عصفور ٢/٣٨، شرح ابن يعيش ١/٢٧٩، أمايل الشجري ٢/٤٥اخلصائص 

 . ٥/١٢٣، شرح أبيات املغين ٣/٥٥، اخلزانة ٢/٦٦٩شواهد املغين 
انظـر  . الشجاع املتكمي يف سـالحه : يمالك. ي ال غناء عندهالرجل الضخم اللئيم الذ:ضوطرى . الناقة املسنة: النيب

 .٣/٥٥اخلزانة 
يش العكلي، شاعر خمضرم عاش عمراً طويالً يف اجلاهلية، كـان مـن ذوي النعمـة    النمر بن تولب بن زهري بن أق)   ٣(

 . ١/٣٢١، واخلزانة ٣١٥انظر الشعر والشعراء . داً وهابه ملا لهاوالوجاهة جو
، شـرح  ١/٣٢، احلجة أليب علـي  ٢/٧٢، املقتضب ١/١٣٤الكتاب ).  ٧٢(انظر ديوانه .  كاملمن الالبيت )   ٤(

، ١/٤٧٢، شرح شواهد املغين ٤/١٨٧، ارتشاف الضرب )١٣١(، الرد على النحاة ١/٣٩٤املفصل للخوارزمي 
 . ١/٣١٤اخلزانة 



 

ع        ]أزيٌد ُذِهَب ِبِه؟ منه: وليس مثل[ د رف ان ق ه وإن آ ه؛ ألنَّ َأْي مما أضمر عامُل
و  م وه د(االس ه  ب) زي لِّط علي و ُس ه ل ل بضميره، لكن تغل الفع تفهام، واش د حرف االس ع
 .لم ينصبه) ُذِهب(الفعل وهو 

الرفع الزم[ داء ]ف ى االبت ه عل ٍد  ،في ِبه متع وًال لمناس ون نصبه مفع وَّز الكوفي وج
ديره    ه، تق ع فاعل ذوف م داً  : مح خص زي ب ش وزه، اذه راج . أ/٦٠/ )٢(وج ن الس  )٣(اب

داً : افًا  إلى مصدره، تقديرهبتقديره مض )٤(والسيرافي، وهو ضعيف؛   ، أذهَب الذهاُب زي
 .لعدم اختصاص الذهاب بالفعل

؛ لورود اآلية لمجرد ])٥(﴾…≅√∞ΘΣ™Σ{Ω⎝ ξ∫π⎠Ω→ Σ®⎡ΣΤ∏Ω⊕ΩΤ⊇ ℑ Ξ≤ΣΤŠΘΣ﴿[ليس منه ] وآذلك[

و نصب           ا ظاهر، فل رام، إذ عدم الفعل نفسه فيه ة الك اإلخبار بأن ما فعلوه آتبه المالئك
راد  ، للفعل )٦()ظرٌف(ى أن الزبر لكان المعن وهو غير محسوس وال مفعول، ويكون الم

ى،   )٧(﴾∨ΘΣ™Σ{Ω⎝ ξ⁄κΨ⎜⊕Ω″ ξ⁄κΨ‰Ω{Ω⎝ ε≤ð≠ΩΤπ♥ΘΣ﴿: ههنا ما في قوله تعالى وه (فرفعه أول ) وفعل

فة، أي وب    : ص ت مكت وه مثب ا فعل ل م و[. آ ] )٨(﴾⊆Σ◊Ω∼Ψ⇓…Πς∞√≅… ⎠Ψ⇓…Πς∞√≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΨ∏⎯–≅†ΩΤ﴿: ونح

روط ف امع للش ير ج ريطة التفس ى ش ه عل مر عامل ا أض رَّاء  ، يم ن الُق ه ورد ع ولكن
ن عمر   )١٠(ما روي في الشاذة إالَّ )٩(مرفوعًا ع    ، عن عيسى  ب . واختلف في موجب الرف

                                                                                                                                               
 . إىل الصمة القشريي فنسب إىل جمنون ليلى، ونسب. واختلف يف نسبته. البيت من الطويل)   ١(

 . ٢/١١٩، وشرح أبيات املغين ٣/٦٠، واخلزانة ٢/٦٧، واهلمع ٤٠٨، ورصف املباين )١٥٤(انظر ديوان اجملنون 
 . ١/٤٢٤، واملساعد ١/١٧٧، وشرح الرضي ٢/٦٢٧، وشرح الكافية الشافية ١/٧٩انظر األصول )   ٢(
قيل عنه ما زال النحو . السراج ، كان أحدث أصحاب املربد سناًهو حممد بن السري البغدادي النحوي أبو بكر بن )   ٣(

األصول الكبري، مجل األصول، املوجز، شرح سيبويه، االشتقاق، : من تصانيفه. جمنوناً حىت عقله ابن السراج بأصوله
 ). ١١٠ – ١/١٠٩(، وبغية الوعاة ٣١٣إشارة التعيني : انظر. هـ٣١٦مات سنة .. ومل يكمله

 .٣/١٧٢رح الكتاب للسريايف انظر ش)   ٤(
 ). ٥٢( :، اآليةالقمرسورة )   ٥(
 . والصواب ما أثبته )ظرفًا(يف النسخة  )  ٦(
 ). ٥٣( :، اآليةالقمرسورة )   ٧(
 ). ٢( :، اآليةالنور سورة )  ٨(
 .٢/٢٣٠انظر النشر )   ٩(
 .٦/٤٢٧ط والبحر احملي، ٣٣٩وشواذ القراءات للكرماين ص، ٢/١٠٠انظر احملتسب )   ١٠(



 

اء[ دوا  ]الف ي فاجل رد[ف د المب ى الشرط عن راء ])١(بمعن ا ، )٢(والف ليط م ع تس وهي تمن
ـ     ا فيكون آ ه در   (بعدها على ماقبله أتيني فل ذي ي م ال دًأ متضمنًا معنى      ، )ه ه مبت في آون

 . الشرط
يبويه  [ د س ان عن ى ])٣(وجملت اف    األول ذف المض مية ح ااس ا،   إليه ع خبره م
بََّبٌة       ، مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني : تقديره ٌة مس ٌة أمري ا فعلي ة الموعود به والثاني

وفي آالم   .  عليه لنصبه فال يكون مما لو ُسلِّط، للحكم المذآور، والفاء فيها عنده سببية 
ه   يبويه مع ا [. المبرد من القوة؛ لعدم اإلضمار ما ليس في آالم س اء بمعنى    ] وإلَّ تكن الف

ين   ة جملت رط وال اآلي ار النصب [الش راء   ؛ ]فالمخت اع الق وال إجم ه ل وة دواعي ى لق عل
رد أو      ، الرفع د المب اء بمعنى الشرط عن  وبه بطل اختيار النصب وثبت الرفع، بجعل الف

 .جملتين عند سيبويه

                                                 
 . ٢/٢٦٥انظر الكامل )   ١(
 . ٢/٢٤٤انظر معاين القرآن )   ٢(
 . ١/١٤٢انظر الكتاب )   ٣(



 

@ŠíˆznÛa@Z@

ع[ اً   ]الراب ًا قياس ه وجوب ذف فعل ا ح ذير[، مم وف  ] التح مل المعط و يش وه
ا ) التحذير (يعني المحذِّر والمحذَّر منه، إلقامة المصدر وهو ،والمعطوف عليه  ، مقامهم

 .الفعل فيه لضيق الوقت عن ذآره. ب/٦٠/ووجب حذف 
ول [إيَّاك : نحو، ضمير منفصل] وهو[ ة    ، للفعل  ]معم ى المفعولي منصوب عل

ويحترز به عن الضمير   ، "نحِّ وباِعد وجانب واجتنب : " ونحوها من ]اتق: بتقدير[
دَّر     : آإيَّاك للقائل) اتق(المنصوب المقدَّر  عامله ال بمعنى  ا ٌيق ه إنم من أضرب؟؛ ألنَّ

اك   : المحذوف من جنس الظاهر، أي  ا  [اضرب إي ذيرًا مم ده  تح ى     ]بع ع عل و وق ال ل
ـ    : وجٍه ال يكون تحذيرًا مما بعده، آإياك للقائل در ب ه مق ق؟ فإنَّ ق (من أت يس   ) ات لكن ل

ده ا بع ذيرًا مم ررًا[تح ه مك ذر من ر المح اهرًا  ]أو ذآ ان ظ واء آ ٍف، س ر عط ن غي م
ر مضاف نحو    : نحو، مضافًا ك، أو غي دَ  : نفَسك نفَس َد األس اً  ، األس : أو مضمرًا متكلم
اً  آإياَي ًا بشرط العطف      : إياَي، أو مخاطب اَك، أو غائب اَك إي ل [آإي اك واألسدَ  : مث ] إيَّ

لكنهم لما آانوا ال ). اّتقك(بعِّد نفَسك من األسد، واألسد من نفسك، واألصل : والمعنى
) النفس(يجمعون بين ضميري الفاعل والمفعول، في واحد من االتصال، جاءوا بلفظ 

اف ى الك الو، مضافًا إل ِق نفسكفق نفس؛ ، ا ات م ال تعمال، ث رة االس ل؛ لكث ذفوا الفع وح
ي    لزوال ما أوجب مجيئها وعدم الحاجة إليها وزوال أحد الضميرين بزوال الفعل فبق

اف ه . الك ل منفصًال منصوبًا وفي در فجع ه مق ون متصًال؛ ألن عامل وال يجوز أن يك
ة  ضمير مرفوع مستتر، وهذا الدليل على أنه إنما منع اجتماعه ما مع الفعل إذ الجمعي

 .ثابتة
ل المصدر     ، وإياَي وأْن يحذف أحدآم األرنب  ]وإيَّاك وأن تحذف[ وهو في تأوي

د نفسك عن حذف     : ، في الحذف والتقدير أي)إياك واألسَد(وحكمه حكم ، لدخول أن  َبعِّ
ذين  ) اتق(وتقدير ، األرنب أو بعِّد حذف األرنب عن نفسك ر صحيح،    في ه الين غي المث

 .فينبغي أن ُتقّدر فيه َبعِّد أو نحِّ. نه ال يقال اتقيت زيدًا من األسدأل
اب   . أ/٦١/ رى ضمير الخط ا ُمج تكلم ههن رون ضمير الم ا يج م ربم م أنَّه ، اعل

حِّ الشرَّ عني    : فيقولون إيَّاَي والشر، أي ر، ون اَي وَأْن يحذف أحدآم    ، نحِِّني عن الشِّ وإيَّ
حِّ حذفها   ، )١(األرنب، آما قال عمر بن الخطاب أي نحنِّي عن مشاهدة حذف األرنب، ون

 . عن حضرتي ومشاهدتي

                                                 
، ٢/٢٥، وشرح ابـن يعـيش   ١/٣٠٧، ويف إيضاح ابن احلاجب للمفصل ١/٢٧٤الكتاب : ورد هذا القول يف)   ١(

 ).حذف(، وتاج العروس ١/١٨١وشرح الرضي 



 

ولهم   )١(وما حكاه الخليل، وقلَّما يجيء ضمير الغيبة في هذا الباب  غ  : من ق إذا بل
، فلينحِّ نفسه عن الشوابِّ ولينحِّ الشوابَّ عن نفسه  : َأْي، الرجل الستين فإيَّاه وإيَّا الشوابِّ

 . إلى المظهر ووقوعه محذَّرًا) إيَّا(ضافة ففيه شذوذان، إ
ى الضمير المنفصل في التحذير، نحو       : وقد حمل ضمير المخاطب المتصل عل

ى المعاصي     َي إل ك والتخط راج، ورجَل َذ الخ َدك وأْخ ل ، ي ي المث ك  «:)٢(وف وُر عيَن أع
ر ر و  : َأْي »والحج ن الحج ك م ظ عين ق(احف ك،  ) ات واز نصب عين ك  «بج اِز رأس وم
ال    ،»)٣(والسيف ا يق : َأْي اتق رأَسك أن يتعرض للسيف واتق السيف أن يقطع رأسك آم

 .رأسك والحائط
ق [  ق الطري ا   : أي ]والطري دَّر هن ق، فتق ق الطري ق(ات دَّر  ) ات ي أن ُتَق وال ينبغ

د (فمن القسم األول، وهو تقدير ) نفسك نفسك(وأمَّا ) نحِّ(وال ) بعِّد( حِّ (أو ) بعِّ د  ) ن أي بعِّ
 .ا يؤذيك، أو نحِّهانفسك مم
ول[ د . ب/٦١/:وتق ن األس اك م ذف، إيَّ ن أن تح ام   ]وم ر مق ام حرف الج ؛ لقي

در    ق بالمق و متعل ف، وه رف العط دير  [ح ذف بتق اك أن تح ن(وإي ة أن  )]م بدالل
ة الواحدة، وحرف     المصدرية عليها، فحذفها معها قياسًا؛ ألنها مع صلتها في حكم الكلم

مع صلتها في محل  ) أن(ذف حرف الجر؛ للتخفيف فصار فح، الجر مع المجرور آذلك
 .وقال الخليل والكسائي بل في محل الجر، )٤(النصب عند سيبويه
ر     : ")٥(قال الرضي : سماع نحو  ) أن(واألول أولى؛ لضعف حرف الجر مع غي

ًا، أي  ول [من ذنب   : استغفرت اهللا ذنب اك األسدَ  : وال تق دير   ، إيَّ اع تق ال   )]من (المتن وق
 :؛ للضرورة في قوله" أجاز في الشعر )٧(زعموا َأنَّ ابن إسحاق" )٦(:هسيبوي

 
                                                 

 .١/٣١٣اعة ، وسر الصن١/٢٧٩الكتاب انظر )   ١(
 .سبق خترجيه)   ٢(
، واإليضاح ٢/٢٦، وشرح ابن يعيش ١/٢٧٥، الكتاب ٣٣٩ ، واملستقصى٣/٣١٣ألمثال للميداين انظر جممع ا)   ٣(

 .١/٣٠٧يف شرح املفصل 
 .١/٢٧٩انظر الكتاب )   ٤(
ف اجلر عن العمل لضعف حر، واألول أوىل  ": نقل الشارح عن الرضي يف هذا املوطن مضطرب حيث قال الرضي)  ٥(

، استغفرت اهللا ذنبا أي من ذنب : حنو ، وحذف حرف اجلر مع غري أن وأنّ مساع ، وحنو اِهللا ألفعلن نادر ، مقدرة 
 .١/١٨٣شرح الرضي  انظر.  " .. أي بغى له اخلري ، وبغاه اخلري

 .٣/٢١٣، واملقتضب ١/٢٧٩انظر الكتاب )   ٦(
: سحاق احلضرمي، كان قيماً بالعربية والقراءة إماماً فيهما، شديد التجريد للقياس، يقالهو أبو حبر عبداهللا بن أيب إ)   ٧(

إنه من علل النحو، كان هو وعيسى بن عمر يطعنان على العرب، وكان يرد كثرياً على الفرزدق فهجـاه، تـويف   
 .١٨نزهة األلباء :هـ، انظر١١٧بالبصرة سنة 



 

ه  راء فإنِّ اك الم اك إيَّ فإيَّ
 

ب     رِّ جال اٌء وللش رِّ دعَّ ى الش )١(إل

 
ن عصفور          ال اب راء، ق ال اتق الم ًال، فق م أضمر فع زم  : )٢(فكأنه قال إياك ث ال يل

ل يجوز إضماره في الكالم دون الشع        ذا ب اء   ، راإلضمار في ه و البق ال أب دَّر  )٣(:وق يق
 .جنب نفسك المراء: العامل قبلها متعديًا آأنَّه قيل

اب    اد صاحب العب ال      )٤(وقد أج ألة فق ذه المس ال حجة لمجوزه في    : النظر في ه
 : قول الشاعر

 البيـــت".  فإيــَّـاك المـــراَء    "              
 :ألوجه أربعة
 .قياس واستعمال الفصحاء فال يثبت به نحٌوأنَّه شاذٌّ بعيد عن ال: أحدها
 .أنَّه محمولٌّ على الضرورة فال يقاس عليه سعة الكالم: الثاني
اك أن     : الثالث ولهم إي ل ق أنَّ المراء مصدرٌّ فيكون في تأويل أْن تماري فيكون مث

 .تحذف، وليس آذلك إياك األسد
ي آالم أخر منصوب بفعل  أن إيَّاك إيَّاك آالم مستقل، والمراء شروع ف: والرابع

آأنه أراد أن المتكلم لما حذف المخاطب إيَّاك وآرّره مبالغة  )٥( ،وهذا قول الخليل. مقدَّر
راَء َأْي اتق              ال الم ا أتقى وأحذر؟ فق أله المخاطب م اء س ه في االتق ديدًا علي مبالغة وتش

 .المراء
ا ذآر         الواو جاز نصبه آم ل المعطوف ب ه  ور، وإذا ُأآد الضمير المنفصل قب فع

 :بالعطف على الضمير المستكنِّ في إياك، قال جرير
ـ    َد المسي ت وعب اك أن فإيَّ

 
جد  ـلَة المس ـا قبـ )٦(ح أن تقربـ

 
 

                                                 
 .عبدالرمحن القرشي يقوله البنه القاسمالبيت من الطويل، وهو للفضل بن )   ١(

، رصف )٢٥٣(، محاسة البحتري ٥٨، والالمات ٣/١٠٢، اخلصائص ٣/٢١٣، املقتضب ١/٢٧٩انظر الكتاب 
، ٣/٦٣، اخلزانـة  ٣/١١٥٥، شرح املرادي ٣/١٤٧٩ ارتشاف الضرب، ٢/٤٢٢، شرح اجلمل )١٣٧(املباين 

 .٨/٥٠شرح أبيات املغين 
 .٢/٤٢٢بن عصفور انظر شرح اجلمل ال)   ٢(
 .١/٤٦٣انظر اللباب يف علل اإلعراب للعكربي  )   ٣(
 .٤٨٣ـ٢/٤٨٢وانظر شرح املقدمة الكافية للمصنف. ٢/٥٣انظر العباب يف شرح اللباب للنيسابوري )   ٤(
 .١/٢٧٩انظر الكتاب )   ٥(
، شرح أبيات سـيبويه  ٣/٢١٣تضب ، املق١/٢٧٨، الكتاب )١٢٧(انظر ديوانه .جلرير البيت من املتقارب، وهو )   ٦(

 .٢/٤٢٢، شرح اجلمل ٢/٤٣٤، اخلصائص ١/٣٩٠



 

@@õaŠË⁄aZ@

ه   ه ظاهرًا منصوبًا          )١(ومما يجب إضمار عامل اب اإلغراء وهو آل مغرى ب ب
دم في التحذير،       ). الزم(بتقدير  ا تق ه م ة وجوب حذف ردًا       وعل ه مف ان المغرى ب سواء آ

ه، َأيْ ) العهَد: (نحو، د  : لمن يتوهم نكث زم العه ه نحو   ، ال ًا علي شأنك والحَج،   : أو معطوف
 :الزم أو آان المغرى به مكرَّرًا آقول الشاعر: أي، واألهَل والَولد، ونفَسك وما يعنيها

ه ا ل ن ال أًخ اك إنَّ م اك أخ أخ
اعلم جناحه ن عم المرء ف وإنَّ اب

 

الح     ر س اء بغي ى الهيج اٍع إل آس
اح   ر جن )٢(وهل ينهض البازي بغي

ارب          وان واألق ى اإلخ ريض عل ي التح ربان ف رب، يض ال الع ن أمث ان م البيت
 :، جواز رفع المكرَّر، وأنشد قوله)٣(وإعدادهم للحوادث والنوائب، وروى الفراء

با   ر وأش نهم عمي ًا م إن قوم
ا اء إذا ق ديرون بالوف لج

 

ن   ر وم فاحه عمي هم الس
الح   الح الس دة الس و النج )٤(ل أخ

 

@éîÏ@ÞìÈÐ½a@Z@

ل     [ ه فع ل في ا فع ه حدث تضمنه الفعل     : أي ]المفعول فيه هو م ه  ، حدث في ال أنَّ
ل االسم والحرف      ذي هو مقاب ثالً  . أراد الفعل ال و قلت م د . أ/٦٢/، ضربت أمس  : فل فق

فأمس ، ضرب الذي هو مضمونه فعلته أمساليوم أي تكلمت به وال) ضربت(فعلت لفظ 
 .ما ُفِعل فيه الضرب ال ضربُت

ر      ، يوم الجمعة عيد : يحترز من نحو] مذآور[ ه غي ه لكن وع فعل في فالبد من وق
ه فعل     : فيقال، وما قيل في أنَّه البد من اعتبار قيد الحيثية .  مذآور في لفظك ا فعل من م

ة   ، ر؛ ليخرج نحو هذا المثالمذآور من حيث أنَّه ُفِعل فيه فعٌل مذآو وم الجمع فإنَّ ذآر ي
ذآور      ٌل م ه فع ع علي ه وق وال ، فيه ليس من حيث أنه ُفِعل فيه ِفْعٌل مذآور بل من حيث أنَّ
 .يخفى أنَّه على تقدير اعتبار قيد الحيثية ال يحتاج إلى قوله مذآور إّال لزيادة اإليضاح

                                                 
 .والصواب ماذكرت) فاعله (يف النسخة )   ١(
 .من الطويل، ومها ملسكني الدارميالبيتان )   ٢(

، شـرح املفصـل للخـوارزمي    ٢/٤٨٠، اخلصائص ١/١٢٧، شرح أبيات سيبويه ١/٥٦، الكتاب )٢٩(انظر ديوانه 
 .٣/٦٥، اخلزانة ٣/١١٥٨، شرح املرادي ٤/١٩٥٧ اف الضربارتش، ١/٣٨٢

 .١/١٨٨انظر معاين القرآن للفراء )   ٣(
 .ومها جملهولالبيتان من اخلفيف، )   ٤(
، اهلمـع  ٤/٨٠٦، املقاصد النحويـة  ٣/١١٥٨، شرح املرادي ٣/١٠٢، اخلصائص ١/١٨٨انظر معاين القرآن للفراء  

 .٣/٨٨، شرح األمشوين ١/١٧٠



 

ًا     ، مبهم ومؤقت : وينقسم إلى ]من زمان أو مكان[ مًا وظرف ًا واس ويستعمل ظرف
و المبهم نح ر، ف ت : ال غي ت، والمؤق ات الس ان، والجه ين، والزم ت، والح وم، : الوق الي

دار  وق، وال هر، والس ة، والش دخول    ، والليل ف ب ا اختل مًا م ًا واس ا ظرف تعمل منه فالمس
يأتي ف   ، العوامل آاألمثلة السابقة ونحوها ي والمستعمل ظرفًا ال غير ما لزم النصب وس

 . المبنيات إن شاء اهللا تعالى
ا، وإْن  ) في(وآل ما ذآر إمَّا أن تظهر فيه  أو تقدَّر، فإن ظهرت آان مجرورًا به

ا  ال المؤلف   ، ُقدِّرت انتصب المفعول بتقديرها وهو المقصود هن ذا ق وشرط نصبه   [: ول
 .ال ظهورها؛ لوجوب الجر معه ]تقدير في
ة     مبهمها آالزم : أي ]وظروف الزمان آلها[ دهر، والحقب ان والحين والوقت وال

رًة  ًة أو نك اعة معرف دهر والس ة وال اليوم والليل ا آ رة، ومؤقته ة أو نك ك[معرف ل ذل  ]تقب
دير   ب بتق ي(النص ل  ، )ف ة الفع ة مدلول ة الثالث ال  . ألنَّ األزمن ي والح ي الماض يعن

د للفعل من     ه    واالستقبال، فداللته عليه آداللته على المصدر فكما أنَّه الب د ل مصدر، الب
ة      . آذلك من زمان ماض، أو حاٍل، أو استقبال وآما يعمُل في المصدر عمل في األزمن

 .وطرد الباب في غيرها من األزمنة. الثالثة لداللته عليها. ب/٦٢/
ل   [ ًا قب ان مبهم دير    ]وظرف المكان إن آ ًال ال     )في (النصب بتق ه عق ة الفعل علي ؛ لدالل

التغيِّر     إذ البد لكل مفعول من. لفظًا ان ب ابه الزم ا ش إنَّ  ، مكان، فُنِصب منه م ) الخلف (ف
ه،           ، )أمامًا(يصير  ة علي دم الدالل ل؛ لع م يقب ًا ل تقبل يصير ماضيًا، وإالَّ يكن مبهم آالمس

 ).في(والبد من ظهور 
اول آل        ]وُفسِّر المبهم بالجهات الست[ ين، وعكسها؛ ليتن ام ويم وق وأم وهي ف

ر محدودة ة غي ا جه د منه ا واح ي ، ونحوه ر داخل ف ر غي ار أم م باعتب ه اس ان ل ا آ مم
 .الدار: الفرسخ، ويخرج نحو: فيدخل نحو، مسماه

بهها [ دى، وش د، ول ه عن ل علي و ]وحم ن نح ول، وإزاء، : م ين، وح ط، وب وس
ه ، إلبهامهما [وحذاء، وتلقاء، ودون وناحية؛  ه  ]ولفظ مكان لكثرت ك   ، ال إلبهام إنَّ قول ف

ه ، هام فيه ولكنَّه حذف حرف الجر تخفيفًاجلست مكان زيد، ال إب ام والموضع   : ومثل المق
 .والمقعد والمجلس والمثوى

ر   ا ذآ ا ينتصب م ى     ، وإنَّم در بمعن ن مص تقًا م ه مش ل الناصب ل ان الفع إذا آ
قاتلت  : أو مشتقًا من الحدث الواقع فيه، نحو ، قعدت مكان زيد، ونحوه: االستقرار، نحو

اسم المكان الدال : تعماله وشاع منصوبًا على الظرفية وإن شّذومما آثر اس. مكان القتال
ا،   : نحو، على معنى القرب أو البعد اط الثري هو مني منزل الشغاف، ومقعد الخاتن، ومن

 .ومزجر الكلب



 

ة   ]مثل دخلت الدار[وسكنت ونزلت  ]وما بعد دخلت[ فانتصابها  ، وسكنت الغرف
ى األصح  [ زم ال يتعدى إال بحرف الجر ال) دخلت(؛ ألنَّ )في(على الظرفية بتقدير   ]عل
 . )١(وهو مذهب سيبويه

ي  ال الجرم ب       : )٢(وق ل ال يطل إنَّ الفع ه ف ول ب ده مفع ا بع دٍّ، وم ت متع ل دخل ب
ام        د تم دار وبع دون ال تم ب دخول ال ي المفعول فيه إالَّ بعد تمام معناه، وال شك أنَّ معنى ال

د الفالني      :آما إذا قلت ، معناه بها يطلب المفعول فيه دار في البل ه   ، دخلت ال فالظاهر أنَّ
 .مفعول به
ه يصح أن    . أ/٦٣/ ومما يؤيد ذلك أنَّ آل فعل ُنسب إلى مكان خاص؛ لوقوعه في

دار التي هي جزء       : فإنَّك إذا قلت، ينسب إلى مكان شامل له ولغيره دًا في ال ضربت زي
ضربته في  : يصح أن تقولضربت زيدًا في الدار، آذلك : من البلد، فكما يصح أن تقول

د دخلت            . البلد داخل في البل ال ال ه إذا ق ذلك، فإنَّ يس آ دار ل ى ال وفعل الدخول بالنسبة إل
د  ى         ، الدار، ال يصح أن يقول دخلت البل ال إل يس آنسبة األفع دار ل ى ال دخول إل فنسبة ال

 .أمكنتها التي ُفِعلت فيها، فال تكون الدار مفعوًال فيه بل مفعوًال به
و  ور وه ردود بظه ي(م ة  ) ف ر األمكن ي غي ة   ،ف ي والي ر، وف ي األم دخلت ف آ

ه فعل الفاعل     : األمير؛ وألنَّ المفعول به في اصطالح النحاة هو ع علي ا وق م   ، م دار ل وال
ا        ا فعل فيه ا، وإنَّم دخول عليه ذي هو ال ل       . يقع الفعل ال ده فمن قبي ا نصب االسم بع وأمَّ

ذوذ ه. التوسع والش ام؛ ألنَّ ذهبت الش ه آ ذي يقابل ى ، الزم آخرجت ال وألنَّ مصدره عل
ول            اذٌّ، آق ا ذآر فش ر م ا ورد منصوبًا غي ة، وم ال الالزم فعول وهو من مصادر األفع

 :الشاعر
اً   ًا وعوارض نكم قن فألبغي

 
رغد    ة ض ل الب بلن الخي )٣(وألق

 
 :وآذا قوله يصف رمحًا، وهما اسما موضعين ) عوارض(و) قنًا(فنصب 

زِّ ال ْدٌن به هَل ُل متُن فِّ َيعِس ك
 

بُ   َق الثعل ا عسل الطري ه آم )١(من

 

                                                 
 .١/٩٥انظر الكتاب )   ١(
 .٢/٤٤، وابن يعيش ١/٣٦٨، األمايل الشجرية ٣٣٨ – ٤/٣٣٧انظر املقتضب )   ٢(
  .البيت من الطويل، وهو لعامر بن الطفيل العامري)   ٣(

، اخلزانة )ضرغد(، اللسان ٢/٢٤٨، أمايل الشجري ١/٢٤٦، شرح أبيات سيبويه ١/١٦٣، الكتاب )٥٥(انظر ديوانه 
  .٨/٤املغين  ، شرح أبيات٣/٧٤

 .أرض هلذيل وبين غاضرة، وبين عامر بن صعصعة: وضرغد .وهي األرض ذات حجارة سود ةُاحلر: ةالالب           
واخلزانـة  ،  ٥٠٠ـ   ٤/٤٩٩انظـر معجـم البلـدان    . جبل لبين أسـد  : وعوارض . جبل لبين ذبيان : وقنا 
 .  ٧٥ـ٣/٧٤

 
 

 



 

ائز    ] وينتصب بعامل مضمر[ ).في(فالطريق ليس بمبهم وقد نصبه بتقدير  ان ج سواء آ
ار ك، اإلظه ل   : آقول ًا للقائ ة، جواب وم الجمع ه  : ي رت؟ أوممتنع ى س ض  ، مت ول بع آق
بهم  »حينئذ اآلن«: )٢(العرب ر م إ . ، لمن حدَّث بكالم ماٍض غي ان  ، ن أراد صرفه ف َأْي آ

ة   : نحو ، آما في المفعول به] وعلى شريطة التفسير[.ذلك حينئذ واسمع اآلن وُم الجمع ي
ع  ار النصب       ، سرت فيه، في مختار الرف ه؟ في مخت ة سرت في وَم الجمع وم   ، وأي وآل ي

ه   ، وزيٌد سار، صمت فيه في الصيف، في لبس المفسِّربالصفة ، ويوم الخميس صمت في
ه،           فيما يستوي  ة سرت في وم الجمع ه، وهالَّ ي وم الخميس صمت في ران، وإنَّ ي فيه األم

 . فيما يجب فيه نصبه

éÛ@ÞìÈÐ½a@Z@

ه : المفعول له[ ل تحصيله أو سبب وجوده    : أي. ب/٦٣/ ]هو ما فعل ألجل ، تعلي
ه    ه أو مع ه، أو في ًا، أو ب ل مطلق ا فع ل مم ائر المفاعي ه س رج ب ذآور[،وخ ل م : أي ]فع

درًا        ، ظ حقيقة، أو حكمًاملفو ه مق ان فعل ا آ ه م ا إذا قلت  ، فال يخرج عن اً : آم في  . تأديب
 لم ضربت زيدًا؟ : جواب من قال

إنَّ     . أعجبني التأديب: وقوله مذآور احتراز من نحو قولك د شاهدت ضربًا، ف وق
ا وجد ع     ى م ة  التأديب ُفِعل ألجله الضرب، ولكنك لم تذآره فمنه ما ال يتقدم وجودًا عل ل

اً : مثل[، له دَّم الضرب      ]ضربته تأديب م يتق إنَّ التأديب ل ه     . ف دم وجوده علي ا يتق ه م ،  ومن
 .فإنَّ الجبن هو سبب للقعود، وهو متقدم عليه ]وقعدت عن الحرب جبنا[: نحو

 :في الخور )٣(وما ألطف ما قاله األديب حسن بن النقيب

                                                                                                                                               
 .جؤية اهلذيل البيت من الكامل، وهو لساعدة بن)   ١(

شرح أشعار  ،١/٤٢، أمايل الشجري ٣/٣١٩، اخلصائص ٤٤٦ – ٢/٣٣٨، كتاب الشعر ١/٣٦انظر الكتاب  
، شرح أبيات ٣/٨٣، اخلزانة ٣/١٤٣٦ ارتشاف الضرب، ١/٧٣٧، شرح اجلمل البن عصفور )١١٢٠(اهلذليني 

 .١/٨املغين 
 .٣/٨٣انظر اخلزانة .الذئب إذا اشتد اضطرابه  وعسل الثعلب أو. يشتد اهتزازه: يعسل .اللني الناعم: لدن

 .أي كان ذلك حينئذ وامسع اآلن: ، وتقديره١/١١٤انظر الكتاب )   ٢(
من أفاضل مصر له ، هواحلسن بن شاور بن طرخان بن احلسن هو ناصر الدين بن النقيب الكناين املعروف بالفقيسي )   ٣(

انظـر  .وشعره عذب ، وله ديوان مقاطيع يف جملدين، وهو يف جملدين" منازل األحباب ومنارة األلباب" كتاب مساه 
 . ١/٥٤٤ومعجم املؤلفني، ١٩٣ـ٢/١٩٢واألعالم ،٣٢٥ـ١/٣٢٤فوات الوفيات والذيل عليهما 



 

ى الحرب غارةً     أقول وقد شنوا إل
 

الجبن دعوني دعوني آآل   )١(الخبز ب

 
ي        ن الضرب ه ة م ة الغائي إنَّ العل ًا، ف رض آتأديب ن الغ ة م ة الغائي ا العل ه إمَّ راد ب وي

 :وآقول حاتم. التأديب
اره  ريم ادِّخ وراء الك ر ع وأغف

 
اً     يم تكرم )٢(وُأعرض عن شتم اللئ

 
 . فإنَّ العلة الغائية هي االدِّخار والتكرم

 :لوحشوغير غرض، آقول العجاج يصف ثور ا
ورِ    اقٍر ُجَمْه لَّ ع ُب آ يرآ

 
ور    َل المحب ًة وزع )٣(مخاف

 
 .فمخافة ليست علة غائية إنَّما هي علة باعثة للمخافة

اج[ ًا للزج در  )٤(خالف ده مص ه عن ع   : أي ]فإن وع، آرج ان الن ق لبي ول مطل مفع
رى اً   . القهق ربته تأديب ى ض أنَّ معن ه ب اً  : وُردَّ علي ب اتفاق ربته للتأدي أنَّ وال قائ، ض ل ب

اه  و بمعن ًا إذ ه ذا تأديب ق، فك ول مطل الالم مفع ب ب أنَّ صحة . التأدي اج ب ول الزج وُردَّ ق
تأويل نوع بنوع ال يدخل في حقيقته، أال ترى إلى صحة تأويل الحال بالظرف من حيث 

 .من غير أن يخرج عن حقيقتها، جاء ز يد راآبًا، جاء زيد وقت الرآوب: إنَّ معنى
ا    ]تقدير الالم[شرط آونه مفعوًال له ال  ]وشرط نصبه[ و ظهرت لجرَّته ، ألنَّها ل

ه،  ول ل ا مفع و معه ك.  أ/٦٤/وه رّ : إذ قول ك الزائ مِن، وإلآرام ك للسَّ ه. جئت وًال ل . مفع
ال    يالت األفع ي تعل ب ف ا الغال ّذآر؛ ألنَّه الم بال ن  ، وخصَّ ال ا م دَّر غيُره ال ُيَق ي(ف ) ف

الى  ، ل المفعول لهمع أنَّها من دواخ) الباء(و) من(و ه تع  ∨Ψ↑ΗΤΩ †_∅ΘΨŸΩ±ΩΘΣ∨ ⌠⇑ΨΘ⊕_†﴿: آقول

Ψ◊Ω∼Τ⎯↑Ω &ϑðΨ/≅…﴾)الى، )٥ ه تع ه ،)٦(﴾ξψ<∏〉ℵ≠Ψ‰ΩΤ⊇ Ω⇑ΨΘ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ †Ω∑ †ΩΤ⇒⎯∨ΘΩ≤Ωš﴿: وقول وقول

                                                 
 . ومل أعثر على خترجيه .البيت من الطويل)   ١(
، ١/٤٥رح أبيـات سـيبويه   ، وش٢/٣٤٧، املقتضب ١/٣٦٨، الكتاب )٢٢٤(انظر ديوانه . البيت من الطويل)   ٢(

، ٢/٩٥٢، شـرح شـواهد املغـين    )عور(، اللسان ١/٤١٧، وشرح املفصل للخوارزمي ٢/٥٤شرح ابن يعيش 
 .٣/١٢٢اخلزانة 

، شرح ١/٢١٥، األصول ١/٤٧، شرح أبيات سيبويه ١/٣٦٩، الكتاب ١/٣٥٥ديوانه : انظر البيت من الرجز، )   ٣(
 .٣/١١٤، اخلزانة ١/٢٤٦إليضاح للقيسي ، شرح شواهد ا١/٤٢٠املفصل للخوارزمي 

 .٢/١٩٨، وشرح التسهيل ١/٤٨٥، واملساعد ١/٦٣انظر معاين القرآن وإعرابه للزجاج )   ٤(
 ).٢١: (سورة احلشرة، آية)   ٥(
 ).١٦٠: (سورة النساء، آية)   ٦(



 

:»   ار في هرة ا : أي )١( »إنَّ امرأة دخلت الن ه ال      . ألجله ى أنَّ ع االصطالح عل ه وق لكن
ه، إالَّ  ديرها  يسمى مفعوًال ل ك    .  المنصوب بتق ن مال ذلك حدَّه اب ه    )٢(ول : في التسهيل بقول

ان         " ل والزم ي الفاع ارآه ف دث ش ه ح ل ب الالم المعل دَّر ب در المق و المص ى ، ه ومعن
د  ان بشيء واح ي الفاعل أي يقوم ارآهما ف ي ،تش ام الضرب والتأديب ف ضربته «آقي

ان      »تأديبًا المتكلم، ويشارآهما في الزم ع   ، ب أن يق ان المصدر     ب ، الحدث في بعض زم
و ًا: نح ك طمع ًا ، جئت دت عن الحرب جبن ال الرضي"وقع و " )٣(:، ق ه يخرج نح ولكن

ا حدث واحد إذ       ل هم ه، ب ضربته تأديبًا، فليس ههنا حدثان  في الحقيقة  حتى يشترآا في
 .يشترط تشارآهما في الفاعل قال وهو الحق )٤(قال بعض النحاة." الضرب هو التأديب

ا ان     ولم بة، وآ ي النس ا ف ظ وإبقائه ن اللف ذفها ع ن ح ارة ع الم عب دير ال ان تق آ
ل الحاجة     األصل إبقاءها في اللفظ والنسبة، فال حاجة في إبقائها في النسبة إلى شرط، ب

رز  ] وإنَّما يجوز حذفها إذا آان فعالً [ولذا قال ، إليه إنَّما تكون في حذفها من اللفظ واحت
ل  [جئتك للسمن  :بما إذا آان عينًا نحو ل المعل ديرًا،      ]لفاعل الفع ًا أو تق ه لفظ المفعول ل ب

 : ولو تقدَّم على عامله آقول الُكمْيت
 )٥( »طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب«

ى      ) أطرب(مفعوٌل له، والعامل فيه ) شوقًا(فإنَّ  ا أطرب شوقًا إل ت، وم أي طرب
 . ب/٦٤:/وآذا قول اآلخر. البيض

ًا وربِّ ال ا جزع يوم ت أبك بي
 

رارًا  دنيا اغت ى ال ًا عل )٦(وال حرص

 
 .ما أبكي جزعًا وربِّ البيت: أي

ـم  ر       . وخالــف ثعلــب وغــيره والسمــاع يحجه ه غي ا يكن فاعل ـترز عن م واحـ
 :فيجب إظهارها، آقول الشاعر )١(فاعـل المعلل به

                                                 
يح مسلم يف كتاب التوبـة،  ، وصح)٣١٤٠(مخس من الدواب، برقم : صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب: انظر)   ١(

 .١/١٤٣، وطبقات الشامية للسبكي ٢/٢٦١، مسند اإلمام أمحد )٢٦١٩(يف سعة رمحة اهللا، برقم : باب
 .٢/١٩٦تسهيل وانظرشرح ال،١/١٩٣رضي انظر شرح ال،الكالم املنصوص عليه للرضي وليس البن مالك )٢(
 .١/١٩٣انظر شرح الرضي )   ٣(
 .١/٣٣٥، التصريح ١/١٩٤، واهلمع ١/١٩٣شرح الرضي ، و١٩٧ـ٢/١٩٦شرح التسهيل انظر )   ٤(
 :صدر بيت من الطويل، وعجزه)   ٥(

 وال لعباً مين وذو الشيب يلعب
 – ٤/٣١٣، اخلزانـة  ٢/٦٩، اهلمـع  )١١٢(، املقاصد النحويـة  ١/٥٠، احملتسب ٢/٢٨١اخلصائص : انظر 

 .١/٢٩، شرح أبيات املغين ١١/١٢٣
 .مل أقف عليه)   ٦(



 

زةٌ  ذاآرِك ه ي ل ي لتعرون وإنِّ
 

)٢(آما انتفض العصفور بلَّله القطر  

 
ود [ ي الوج ه ف ًا ل ارن   ] أو مقارن ه مق ب فإنَّ ا، آالتأدي اُن وجودهم د زم أْن يتَّح ب

ود اآلخر   ان وج دهما بعضًا من زم ود أح ان وج ون زم ود، أو يك ي الوج ، للضرب ف
ه       : نحو م يقارن ا ل ان الجبن، ال م ود بعض زم  )٣(قعدت عن الحرب جبنًا، فإنَّ زمان القع

 :آقول امرئ القيس
د نضَّ   ت وق ا فجئ وم ثيابه ت لن

 
ل     ة المتفض تر إال لبس دى الس )٤(ل

 
ذه         : ونحو ه به ذه الشرائط؛ ألنَّ ا اشترط ه ك أمس، وإنَّم أآرمتك اليوم لوعدي ذل

بخالف ما إذا اختلَّ ، فيتعلق بالفعل بال واسطة تعلق المصدر به، الشرائط يشبه المصدر
ر من       واعلم أن جرَّ المعرف بالالَّم: )٥(شيء منها قال المالكي اع الشروط، أآث مع اجتم

ر    : ويستوي األمران في المضاف، فنحو، النصب والمجّرد بالعكس  رام، أآث جئتك لإلآ
 :آما في قول الشاعر، من جئتك اإلآرام وقد ورد منصوبًا

                                                                                                                                               
والفوائد الضيائية ، ٢/١٩٦انظر شرح التسهيل. ة يف النسخة مامل يكن فاعلًا لفاعل الفعل والصواب ماذكرتالعبار)   ١(

 .    ١/١٩٤وشرح الرضي ، ١/٣٧٦
 .البيت من الطويل، وهو أليب صخر اهلذيل)   ٢(

، ٣/١٣٨٥ الضربارتشاف ، ١/٢٥٣، اإلنصاف ٢/٤٦٨، الشعر والشعراء )٩٥٧(شرح أشعار اهلذليني : انظر
 .١/٣٤٠، شرح أبيات املغين ٣/٢٥٤، اخلزانة ١/٤٨٦املساعد 

 .١/٣٧٦انظر الفوائد الضيائية ، احترازا عما إذا مل يكن له يف الوجود )   ٣(
 
، ٢/٧١٥، شرح ديوان احلماسة للمرزوقـي  ١/٤٢، طبقات فحول الشعراء ١٤ديوانه : انظر. البيت من الطويل )   ٤(

، اخلزانـة  ١/٤٨٥، املسـاعد  ٢٢٣، رصـف املبـاين   ٣/١٣٨٥ وارتشاف الضرب، ٢/١٩٦شرح التسهيل 
١٠/١٣٠. 

 .١٩٨ – ٢/١٩٦يقصد به ابن مالك، انظر شرح التسهيل )   ٥(



 

 
اء    ن الهيج بن ع د الج ال أقع

 
داء     ُر األع ت ُزَم و توال )١(ول

 
 

 :وقوله
 )٢( »شنوا اإلغارة فرسانًا ورآبانًا«

ان  ا معرف ارة وهم بن واإلغ ال الرضي.فنصب الج ى  و«:)٣(ق ك عل ال ذل ى أن يح األول
 .»السماع وال يعلل

@éÈß@ÞìÈÐ½a@Z@

ه[ ول مع ل لمصاحبته: أي ]المفع ذي فع ي  ، ال ه ف ل مصاحبًا ل ون الفاع أْن يك ب
 .صدور الفعل عنه، أو المفعول في وقوع المفعول عليه

ند الجار   مفعول) معه(فقوله   .  أ/٦٥/ما لم يسم فاعله، أسند إليه المفعول، آما أس
رهم        . والمجرور إلى المفعول به، وفيه، وله د غي ر البصريين وعن د أآث وهو قياسي عن

 .مقصور على السماع
ظ، وأصله العطف      )مع (التي بمعنى   ]هو المذآور بعد الواو[ ه أقصر لف ؛ لكون

 .لجمعيته آما يجيء إن شاء اهللا تعالى
وآذا من الذي بعد . جئت مع زيد، فإنَّه مجرور: نحو) مع(ويحترز من الذي بعد 

ه  : الباء بمعناها نحو ل   [، بعت الفرس بسرجه ولجام ق    ]لمصاحبة معمول فع الم متعل ال
ان    بمذآور، َأْي يكون ذآره بعد الواو ألجل مصاحبة معمول فعل وإفادته إيَّاها، سواء آ

اعًال   ول ف ك المعم و،ذل بةاس: "نح اء والخش وًال"توى الم و، ، أو مفع دًا : نح اك وزي آف

م  . )٤(﴾⎝ðŒ⇓Κς… Ω∠ΘΣΤŠΩ⁄Ω﴿، و"آل رجل وضيعته : "يحترز مما صاحب المبتدأ نحو. درهم ول

                                                 
 .البيت من الرجز، وهو بال نسبة)   ١(

، ومجيع شـروح  ١/١٩٥، اهلمع ١/٤٨٧، املساعد ٢/٦٧٨، شرح الكافية الشافية ٢/١٩٨انظر شرح التسهيل 
 .أللفية يف باب املفعول له فقد أنشده ابن مالك يف ألفيته يف باب املفعول لها

 :عجز بيت من البسيط، وصدره)   ٢(
 فليت يل م قوماً إذا ركبوا

، املقاصـد  ٤/١٦٩٦ ارتشاف الضـرب ، ١/٧انظر شرح محاسة أيب متام للتربيزي .وهو لقريط بن أنيف العنربي
 .٢/٣٠٢، شرح أبيات املغين ٦/٢٥٣، اخلزانة ١/٦٩شواهد املغين  ، شرح١/١٩٥، اهلمع ٣/٧٨النحوية 

 .١/١٩٤انظر شرح الرضي )   ٣(
 ).٢٤: (سورة املائدة، آية)   ٤(



 

وجوزه أبو الفتح ، وال على المعطوف عليه. زيدًا جئت، باتفاق: يتقدم على فعله فال يقال
 :تمسكًا بقول الشاعر )١(بن جني

ًا غيب   ت وفحش ةجمع ة ونميم
 

ا بمرعوي    )٢(ثالث خصال لست عنه

 

@@éÈß@ÞìÈÐ½a@¿@ÝßbÈÛa@Z@

ًا[ بهه  ]لفظ ى[آالفعل وش ا  ]أو معن ار والمجرور، وانتصابه بم الظرف والج آ
يبويه       د س واو عن ابقه بواسطة ال ال الزجاج  )٣(عمل في س د    : )٤(، وق ل بإضمار فعل بع ب

رد والطيا  : "فتقول في نحو قولك، الواو رد والبس الطيالسة    : في " لسة جاء الب . جاء الب
وهو ، بل بالواو نفسها: )٦(وقال الجرجاني. هو منصوب على الخالف: )٥(وقال الكوفيون

بتأآيد المضمر   ]فإن آان العامل لفظيًا وجاز العطف[وهو منقوض بكل رجل وضيعته 
ه   ، بمنفصل يعطف عليه العطف   ]فالوجهان [ ،أو فصل بين المعطوف والمعطوف علي

د      ]جئت أنا وزيٌد وزيدًا: نحو[صب على المفعولية والن ع فلجواز العطف؛ لتأآي أمَّا الرف
م المعطوف          ، الضمير المنفصل م المعطوف هو حك ع، وحك ه الرف فحق المعطوف علي

يء   و المج ل وه ي الفع ه ف ارآته ل ه؛ لمش ث   . علي ًا حي ل قوي ون العام ب لك والنص
 :ومنه بيت الكتاب،فعل صريح .  ب/٦٥/هو

و يكم  وآون ي أب تم وبن ا أن
 

ال     ن الطح يِن م ان الُكْليت )٧(مك

 

                                                 
 .٢/٣٨٣انظر اخلصائص )   ١(
 .البيت من الطويل، وهو ليزيد بن احلكم)   ٢(

، املسائل ١/٤٨٥بيات سيبويه ، وشرح أ١/١٧٧، األمايل الشجرية ٢/٣٨٣، اخلصائص ١/٦٨أمايل القايل : انظر
، شـرح شـواهد املغـين    ١/٢٢٠، اهلمع ١/٢٤٩، شرح اجلمل ٢/٢٥٣، شرح التسهيل ١/٢٩٢البصريات 

١/٦٩٧. 
 .١/٢٩٨انظر الكتاب )   ٣(
 .٢/٤٩، وشرح ابن يعيش ١/٢٤٨انظر اإلنصاف )   ٤(
 .٢/٤٩، وشرح ابن يعيش ١/٢٤٨، واإلنصاف ١/٢٩٨انظر الكتاب )   ٥(
، ٢/٢٤٧، وقد نسب هذا القول إىل اجلرجاين ابن مالك يف شرح التسهيل ٦٦٠ – ١/٦٥٩ظر كتاب املقتصد ان)   ٦(

 .١/٥٤٠، واملساعد ٢/٢٤٧
 .لالبيت من الوافر، وهو جملهو)   ٧(



 

يَّن النصب   [ ًا ؛ إذ      ] وإن لم يجز العطف تع اة جوازًا ال وجوب ور النح د جمه عن
ع        يح ال ممتن ه قب ين المعطوف علي ه وب ، العطف على ضمير غير مؤآد وال فاصل بين

داً  : مثل[ ًا         ]جئت وزي ه لفظ ه ال يجوز عطف اك، فإنَّ ا صنعت وأب ى  ، وم ، ويجوز معن
ل    : بخالف نحو بة، ومازلت أسير والني ه ال يجوز العطف ال    ، استوى الماء والخش فإنَّ

ى ًا وال معن د . لفظ توى(إذ ق ى ) اس ع(بمعن وز ) ارتف اوى فيج ى س دِّر بمعن ال إذا ُق
 .العطف

؛ ]وجاز العطف[أمرًا معنويًا مستنبطًا من اللفظ : أي] معنى[الفعل  ]فإن آان[ 
العطف على األآثر؛ لضعف العامل وآون    ]تعّين[عليه اسمًا ظاهرًا  لكون المعطوف

 :)١(قال المخبَُّل السعدي ]ما لزيد وعمرو: نحو[األصل هو العطف 
ف  ي خل ا بن ان أخ ا زبرق ي

 
ر   ك والفخ ب أبي ت وي ا أن )٢(م

 
 : وقال غيره

يس   ريم ق ت آ اك أن َت هن وآن
 

ار     دك والفخ يُّ بع ا القيس )٣(فم

 
 

ول عل   ة   )٤(يومنه ق ان   « :)١(لمعاوي ا أنت وعثم ا أنت رجل من بني       )٢(م إنم
ا (بتقدير فعل مقدَّر بعد  )٣(وجّوز نصبه سيبويه. »أولى بمطالبة دمه أمية وبنو عثمان ) م

 : فمن األول بيت الكتاب. ، أو زمان مضاف)آيف(و

                                                                                                                                               
، ١/١٢٦، سـر صـناعة اإلعـراب    ١/٤٢٩، شرح أبيات سيبويه ١٢٥، جمالس ثعلب ١/٢٩٨الكتاب : انظر

، ولألقرع بـن  ١٤١يزيد  لبيت لشعبة بن قمري، يف نوادر أيب، ونسب ا١/٢٢٠، اهلمع ٣/١٠٢املقاصد النحوية 
 ).٩١٤(معاذ يف مسط الآليل 

املخبل السعدي هو ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي، أبو يزيد، شاعر فحل، مـن خمضـرمي اجلاهليـة    )   ١(
 . ١٤٩وطبقات فحول الشعراء  ،٤٢٧الشعر والشعراء : واإلسالم، هاجر إىل البصرة، وعمر طويالً، انظر

 .البيت من الكامل، وهو للمخبل السعدي)   ٢(
، اللسان ١/٤١٣، شرح املفصل للخوارزمي ١/٢١١، شرح أبيات سيبويه ١/٢٩٩، الكتاب ٢٩٣ديوانه : انظر

 .٦/٩١، اخلزانة ٢/١٤٢، اهلمع )ويل(
 .البيت من الوافر، وهو جملهول)   ٣(

 .١/٤١٢، شرح املفصل للخوارزمي ١/٤٣١ات سيبويه ، شرح أبي١/٣٠٠الكتاب : انظر
، رابع اخللفاء الراشدين، وابـن  )هـ٤٠(علي بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلامشي القرشي، أبو احلسن، تويف سنة )   ٤(

 ، أقام بالكوفة دار خالفته إىل أن قتله عبدالرمحن بن ملجموصهره، وأول الناس إسالماً بعد خدجية  عم النيب 
 .٤/٢٦٩، انظر اإلصابة هـ  ٤٠سنة  رمضان١٧املرادي غيلة يف 



 

ه ي مهم يَر ف ت والس ا أن فم
 

ابط   ذَّآر الض ِرح بال )٤(ُيَب

 
 ".آيف أنت وقصعًة من ثريد:" ومن الثاني قولهم

 :)٥(ومن الثالث قول الراعي

ذي   َة آاّل ومي والجماع ان ق أزم
 

يال     ل مم ة أن تمي ع الرحال )٦(من

 
ا آنت والسير، وآيف تكون      ، عند سيبويه بإضمار فعل الكون  )٧(فالنصب أي م

 . وقصعة، وأزمان آان قومي
مرًا وال ي     ]وإّال[ ه مض وف علي ون المعط ف؛ لك ز العط ادة  يج وز إالَّ بإع ج

ذر العطف   ؛ ]تعين النصب [الخافض عند البصريين  ا شأنك      [لتع دًا، وم ك وزي ل مال مث
 :قال الشاعر، وحسبك وزيدًا درهمًا ]وعمرًا

                                                                                                                                               
 هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، مؤسس الدولـة األمويـة يف  )   ١(

سلم مع أبيه يوم فتحها، واله عمر على األردن ودمشق، ومجع له عثمان والية ق هـ، وأ٢٠الشام، ولد مبكة سنة 
 .١٥٤ـ  ٦/١٥١انظر اإلصابة . حديثا١٣٠ًهـ، له ٦٠الديار الشامية كلها، مات يف دمشق سنة 

ق هـ، وأسـلم بعـد   ٤٧عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشي، ثالث اخللفاء الراشدين، ولد مبكة سنة )   ٢(
ضاء بني الناس، قتل يف داره صبيحة عيـد  ختذ الشرطة، واختذ داراً للقل، أمت مجع القرآن، وكان أول من االبعثة بقلي

، ٤/٢٢٣اإلصابة : انظر. هـ، لقب بذي النورين لزواجه من رقية وأم كلثوم ابنيت رسول اهللا ٣٥األضحى سنة 
 .١/٥٠٧وغاية النهاية 

 .١/٢٠٣انظر الكتاب )   ٣(
 .صادر بال نسبةبن احلارث بن حبيب اهلذيل، وذكر يف بعض امل البيت من املتقارب، وهو ألسامة) ٤(

، ٢/٥٢، شرح ابن يعيش ١/١٢٨، شرح أبيات سيبويه ١/٢٠٣، الكتاب ٣/١٢٨٩شرح أشعار اهلذليني : انظر
 .٢/٤٢٤، شرح األمشوين ١/٥٤٣، املساعد )٤٠٤(، شرح عمدة احلفاظ ٢/٢٥٨شرح التسهيل 

  .اجلمل القوي: والذكر الضابط. يورث املشقة: يربح
قومه، ولقـب   نمريي، شاعر من الفحول، كان من جلَِّةيد بن حصني بن معاوية بن جندل الالراعي النمريي هو عب)   ٥(

ري أهل بيت وسؤدد وقيل كان راعي إبل عاشر جريراً والفرزدق، وكـان  ؛ لكثرة وصفه اإلبل، وكان بنو منعيابالر
 ).٤/٣٤٠(انظر األعالم . هـ٩٠تويف سنة . يفضل الفرزدق فهجاه جرير

 .الكامل، وهو للراعي النمرييت من البي)   ٦(
، ٢/٩٩، املقاصد النحويـة  ١/٤٤٣، املساعد )٤٠٥(، شرح عمدة احلافظ ١/٣٠٥، الكتاب ٢٣٤ديوانه : انظر

 .٣/١٤٥، اخلزانة ١/١٢٢اهلمع 
 .رحل البعري: والرحالة

 .١/٣٠٥انظر الكتاب )   ٧(



 

دٍ     ول نج دَُّد ح ك والتَّل ا ل فم
 

ال    ُة بالرج ت تهام د غصَّ )١(وق

 
 :وقوله

إذا آانت الهيجاء وانشقت العصا   
 

د   بك والضحاَك سيف مهن )٢(فحس

 
ـ   : والنصب في نحو  دًا ب ا تصنع   [) حسب (حسبك وزي ى م ا (ألّن ؛ ]ألنَّ المعن ) م
ا     ، وقد وقع بعدها الجارُّ، أو المصدر ،االستفهامية طالبة للفعل  ا معنى الفعل وهم وفيهم
د وال     . وآان الفعل هو العامل، أقوى دليل على الفعل ر مؤآ ه ضمير غي وإذا آان معمول

ه   ول بين ين . أ/٦٦/مفص ى؛ ألنَّ وب ه أول وف علي ب للمعط ه، فالنص وف علي المعط
 .العطف على الضمير المجرور بال إعادة الجار غير جائز بخالف الفعل

                                                 
 .البيت من الوافر، وهو ملسكني الدارمي)   ١(

، ٢/٥٠، شرح املفصل البن يعيش ٣١٩، اجلمل للزجاجي ١/٤٣٢، الكامل ١/٣٠٨لكتاب ، ا٦٦ديوانه : انظر
  .٣/١٤٢، اخلزانة ١/٢٢٣، شرح األمشوين ٤٢٢، رصف املباين ٢/٢٥٨شرح التسهيل 

 .البيت من الطويل، ومل يعرف قائله على التحقيق)   ٢(
، شرح شواهد اإليضـاح  ٦٦٧ – ٤٠٧، شرح عمدة احلافظ ٢/٥١، شرح ابن يعيش ٨٩٩ مسط الآليلء: انظر

، اخلزانـة  )٢٣٤(، اإلرشاد ٢/٩٠٠، شرح شواهد املغين ٢/٣٧٤، شرح اجلمل البن عصفور ١/٥٥٩للقيسي 
٧/٥٨١. 



 

 : اعلم أنَّ االسم الواقع بعد واو مسبوقة بفعل خمسة اضرب :فائدة
ه  : أحدها ما نصبه واجب على أّنه مفعول معه وهو ما ال يمكن عطفه على ما قبل
 ). سرت والحائط: (ته إّياه نحوالمتناع مشارآ
ه             : الثاني ان في عطف ا آ ه، وهو م ه مع جواز عطف وًال مع ما يجوز نصبه مفع

ة اللفظ والمعنى         ى، أو من جه ة المعن عليها قبله ضعف، إّما من جهة اللفظ، أو من جه
 . معًا

و ا األول فنح ع  : أّم ٌد ، فرف ت وزي د(ذهب وع  ) زي مير المرف ى الض العطف عل ب
ا     المتصل بد ه راجح وًال مع ان نصبه مفع ذا مررت بك    . ون فصل مرجوح، فلذلك آ وآ

د        ب عن ارِّ، وواج ادة الج دون إع از العطف ب ن أج د م ح عن د راج دًا، فنصب زي وزي
اء اهللا     ه إن ش تقف علي ا س ى م ارِّ عل ادة الج دون إع وا العطف ب م منع رين؛ ألنَّه ، األآث

 . فيكون من الضرب األول
، فالنصب راجح؛   "لو ترآت الناقة وفصيَلها لرضعها   :" وأمَّا الثاني فمثل قولك
اره في صحة    ، لوجود شرطه مع عدم التكلف والعطف بالرفع على الناقة ضعيف؛ الفتق
. )١(لو ترآت الناقة لرام فصيلها، وترك فصيلها لرضعها  : العطف إلى تكلف وهو تقدير

عيفاً     ان ض ذلك آ ارة فل ر عب ف وتكثي ه تكل ث فكق .وفي ا الثال كوأّم ت  : ول و ترآ ة ل الناق
 .وفصيلها لرضعها، فالرفع هنا أضعف من الذي قبله لما تقدم

ث ى  : الثال واو بمعن ون ال دم آ ه؛ لع وًال ب ه، وال يجوز نصبه مفع ا يجب عطف م
وم     : مع صحة العطف بال تكلف وذلك نحو قولك) مع( ٌرو وي وم السبت، وعم جاء زيد ي

 .الخميس
ة         ما يختار عطفه على نصبه،  : الرابع ه بال ضعف من جه ا أمكن عطف وهو م

ى اإلعراض عن      . جاء زيد وعمرو: اللفظ ال من جهة المعنى، آقولك ائز عل ونصبه ج
 . جاء زيد وعمرًا: فتقول. التشريك، والقصد إلى مجرد المصاحبة

ماال يصح عطفه وال نصبه مفعوًال معه، وذلك ما لم يشارك األول في   : الخامس
ول  ، فينصب بفعل مضمر يدل عليه سياق الكالم  ، ) مع(نى حكمه، وال الواو فيه بمع آق

 :الشاعر
اردًا اًء ب ًا وم ا تبن علْفته

 
ا    ًة عيناه دت همَّال ى غ )٢(حت

 

                                                 
 .مرتني) لرضعها(كررت  يف النسخة)   ١(
 :وقبله، ١٨٦٢وهو يف ديوانه  مة،ت من الرجز، واختلف يف نسبته، فنسب إىل ذي الريالب)  ٢(

 لرحل عنها وارداملا حططت ا



 

 
 :وقول اآلخر

وغى    ي ال ك ف ت زوج ورأي
 

ا   يًفا ورمح ًدا س )١(متقلِّ

 
 . َأْي سقيتها ماًء، وحامًال رمحًا
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، ٢/٥٣٣كتـاب الشـعر   جاء غري منسـوب يف   و .٣/١٢٤، ١/١٤معاين القرآن للفراء عض بين أسد يف ونسب لب 

شـرح اجلمـل البـن    و، ٢/٦٢١اإلنصاف و، )١١٤٧(شرح ديوان احلماسة للمرزوقي و، ٢/٤٣١اخلصائص و
 .٣/١٣٩واخلزانة ،  ٣/١٤٩١ وارتشاف الضرب، ٢/٤٦٧عصفور 

 .الزبعرىن جمزوء الكامل، وهو لعبداهللا بن البيت م)  ١(
 .١/٣٣٤والكامل ، " ياليت زوجك قد غدا" برواية ،  ٣٢شعر عبداهللا بن الزبعرى ص : انظر 

أويـل  وت،٢/٥٠املقتضب و، ١/٢٥٥معاين القرآن لألخفش و، ١/١٢١معاين القرآن للفراء : وهوغري منسوب يف
، ٢/٤٣١اخلصـائص  و، ١/٥٨املسائل الشريازيات و، ٢/٥٣٢ر كتاب الشعو، ٢١٤مشكل القرآن البن قتيبة 

  .٢/٦١٢اإلنصاف و، ٣/١١٤٧شرح ديوان احلماسة للمرزوقي و
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﴿ŒΗΤΩΤ⊇Ω≤Ω∅  ﴾ .......................................................................... ١١ ١٩٨ البقرة 

﴿Ψ′ΜΞ…Ω⎝ υϖ⎠ς∏ΩΤ⎯ΤŠ≅… ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΞΜ… ΙΣ©ΘΣΤŠΩ⁄ ﴾ .............................................. ٦٩ ١٢٤ البقرة 
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﴿⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ∨⎡Σ±ΩΤ ﴾ .................................................................. ٨٧ ١٨٤ البقرة 

﴿ ⇐Κς…Ω⎝ Ν…⎡Σ∨⎡Σ±ΩΤ β⁄⎯κΤΩ ⌠∃¬Σ|Πς√ ﴾ ............................................... ٨٧ ١٨٤ البقرة 

﴿ βŸΤ⎯‰Ω⊕ς√Ω⎝ }⇑Ψ∨⎯⎣ΘΣ∨ β⁄⎯κΤΩ ⇑ΨΘ∨ ξ∉Ξ≤πΤ↑ΘΣΤ∨ ﴾ ...................................... ٩٣ ٢٢١ البقرة 

﴿ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω⎝ ΘΩ⁄Ψι<√≅… ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ Ψϑð/≅†ΨŠ ﴾ .............................................. ١٠١ ١٧٧ البقرة 

﴿ð‚⌠⎡ς√Ω⎝ Σ⊗⎯Τ⊇Ω  ϑðΨ/≅… ð ♣†Πς⇒√≅…﴾ ................................................... ٦٣ ٢٥١ البقرة 

﴿ ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® Ν…⎡Σ†Ω∨Ω⎝ ⌠¬Σ∑Ω⎝ χ⁄†Πς⊃Ρ® ⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω™Ω‰πΤ⊆ΣΤÿ ﴾ ............. ١١٧ ٩١ آل عمران 

﴿ †Ω⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ‚Ω π⎜℘Ξ∞ΣΤ †ΩΤ⇒ΩŠ⎡ΣΤ∏ΣΤ∈ ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ <′ΞΜ… †Ω⇒ΩΤ⎯ΤÿΩŸΩ∑ ﴾ ............................ ٢٠٢ ٨ آل عمران 

﴿ð⊄ΩŸΩ″  %ϑðΣ/≅… ﴾ ...................................................................... ٦٣ ٩٥ آل عمران 

﴿ Ξ™ΣΤ∈ ϑðψΣ™Πς∏√≅… ð∠Ψ∏ΗΤΩ∨ γ∠<∏Σ∧<√≅… ﴾ ............................................... ١٧٨ ٢٦ آل عمران 

﴿⌠¬Σ∑  }ŒΗΤΩΤ–Ω⁄Ω  ΩŸ⇒Ψ∅ %ϑðΨ/≅… ﴾ ..................................................... ١٠١ ١٦٣ آل عمران 

﴿≤Ρ®<′≅…Ω⎝  ð∠ΘΩΤŠΘΩ⁄ …_⁄κΨ‘Ω{ ﴾ ...................................................... ١٣٩ ٤١ آل عمران 

﴿ β◊Ω⊃ΜΞ⎥:†ς≡Ω⎝ ⎯ŸΩΤ∈ ⌠¬Σ™⎯ΤΘΩ∧Ω∑Κς… ⌠¬Σ™Σ♥Σ⊃⇓Κς… ﴾ ........................................ ٩٧ ١٥٤ آل عمران 

﴿ ‚ΩΩ⎝ ΘΩ⇐ΩιΩ♥µ⎪µð⎯š ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω⎯‰ΩΤÿ :†Ω∧ΨŠ Σ¬Σ™Η⎤ΤΩΤ…ƒ∫ ϑðΣ/≅… ﴾ .................. ٧٨ ١٨٠ آل عمران 

 ٧٤ ١٧٦ النساء ............................................ ﴾ ∋ϖ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤ…ƒ∫ <⎜℘Ξ≤⎯ΤΤ⊇ΚΡ… Ψ©⎯∼ς∏Ω∅ …_≤Τπ≠Ψآ ﴿

﴿ Ξ⇐ΜΞ… Ν…δ⎢Σ≤⎯∨≅… ð∠ς∏Ω∑ ﴾ ................................................................ ٩٨ ١٧٦ النساء 

﴿ ⇐ΜΞ… <Κ†Ω↑Ωÿ ⎯¬Σ|⎯‰Ψ∑<ϒΣÿ †Ω™ΘΣΤÿΚς… 〉♣†ΘΩ⇒√≅… ﴾ ....................................... ٢٠٢ ١٣٣ النساء 

﴿ …⎡ΤΣ™Ω⇓≅…& ﴾ ............................................................................ ١٥٩ ١٧١ النساء 

﴿ …_⁄⎯κΤΩ &⎯¬Σ|Πς√ ﴾ ................................................................... ١٥٩ ١٧١ النساء 

﴿ ξψ<∏〉ℵ≠Ψ‰ΩΤ⊇ Ω⇑ΨΘ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ †Ω∑ †ΩΤ⇒⎯∨ΘΩ≤Ωš ﴾ ............................... ٢٣٠ ١٦٠ النساء 

﴿Σ®⎡ΣΤ∏Ρ∇ΩΤ⊇  †_Λ⎤ϖΤ∼Ψ⇒Ω∑ †_ΛΤΤΤ;ΤÿΞ≤ΤΘΩ∨ ﴾ .................................................... ١٥٤ ٤ النساء 
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﴿ð Η̂ΤΩΤΨ®  ϑðΨ/≅… ﴾ ...................................................................... ١٤٥ ٢٤ النساء 

﴿Ω⊂Ψ∏ΣΩ⎝ Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… †_ΤΤ⊃∼Ψ⊕Ω∂ ﴾ ................................................. ٨٢ ٢٨ النساء 

﴿ υ⎠Ω⊃Ω{Ω⎝ Ψϑð/≅†ΨŠ …_Ÿ∼ΤΤΞ™Ω→ ﴾ ..................................................... ٦٣ ٧٩ النساء 

﴿⊥ν„Σ{Ω⎝  ΩŸΩ∅Ω⎝ ϑðΣ/≅… &υ⎠Ω⇒πΤ♥Σ™<√≅… ﴾ ............................................ ١٠٤ ٩٥ النساء 

﴿Ω¬Πς∏Ω{Ω⎝ ϑðΣ/≅… υ⎠Ω♠⎡Σ∨ †_∧∼Ψ∏⎯|ΩΤ ﴾ ....................................... ٢ ١٦٤ النساء 

﴿ ðŒ⇓Κς… Ω∠ΘΣΤŠΩ⁄Ω⎝ ﴾ .................................................................... ٢٣٤ ٢٤ المائدة 

﴿ …ΩϒΗΤΩ∑ Σ⋅⌠⎡ΩΤÿ Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… &⌠¬Σ™ΣΤ∈⎯Ÿγ″ ﴾ .............................. ١٣ ١١٩ المائدة 

﴿Σ⊄Ψ⁄†ΥφΤΤ♥√≅…Ω⎝  Σ◊ΩΤ∈Ψ⁄†ΥφΤΤ♥√≅…Ω⎝ Νϖ…⎡Σ⊕ς≠<∈≅†ΩΤ⊇ †Ω∧Σ™ΩΤÿΨŸ⎯ΤÿςΚ… ﴾ .................... ١١٤ ٣٨ المائدة 

﴿ φ⎦⎡ΣΤ⊇ΘΞ≤Ω™ΣΤÿ ðψΨ∏Ω|<√≅… ⇑Ω∅ −∗Ψ©Ψ⊕Ψ∂…Ω⎡ΘΩ∨ ﴾ ............................ ٢ ١٣ المائدة 

﴿ ‚Ω Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ †Ω™Σ⇒ΗΤΤΩ∧ÿΞΜ… ﴾ ................................................. ٦٩ ١٥٨ األنعام 

﴿ †[Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇ υ⎫ΩŸΤΩ∑ †[Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇Ω⎝ ςΠ⊂Ωš Σ¬Ξ™⎯∼ς∏Ω∅ %Σ◊ς∏ΗðΤ∏ϑð∝√≅… ﴾ ................ ٢١٣ ٣٠ األعراف 

﴿Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ φ⎦⎡Ρ∇ΘΨ♥Ω∧ΣΤÿ γ Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅†ΨŠ Ν…⎡Σ∨†ΩΤ∈Κς…Ω⎝ Ω〈λ⎡ςΤ∏ϑð±√≅…﴾........... ١٠٢ ١٧٠ األعراف 

﴿ Ν…⎡ΣΤ∏Σ{Ω⎝ Ν…⎡ΣΤŠΩ≤πΤ→≅…Ω⎝ ‚ΩΩ⎝ &Νϖ…⎡ΤΣΤ⊇Ξ≤πΤ♥ΣΤ ﴾ .................................... ١٦٠ ٣١ األعراف 

﴿〉♣†Ω‰Ψ√Ω⎝  υ⎫Ω⎡πΤ⊆ΤΠς√≅… ð∠Ψ√.ς′ &χ⁄⎯κΤΩ ﴾ ...................................... ١٠٣ ٢٦ األعراف 

﴿ Υφ⎦ΞΜ†ΩΤ⊇ ð∠Ω‰ΤΤ⎯♥Ωš &ϑðΣ/≅… ﴾ ...................................................... ١٣٣ ٦٢ األنفال 

﴿ Νϖ…⎡Σ∧ς∏⎯∅≅…Ω⎝ †Ω∧ΠςΤ⇓Κς… ¬ΣΤ⎯∧Ψ⇒ΩΤ⎜∅ ⇑ΨΘ∨ ξ∫π⎠Ω→ ΘΩ⇐ςΚ†ΩΤ⊇ Ψ©Πς∏Ψ√ ﴾ ....................... ١١٧ ٤١ األنفال 

﴿ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω⎝ ,ΙΣ©Ρ√⎡Σ♠Ω⁄Ω⎝ ΣΘ⊂ΩšΚς… ⇐Κς… Σ®⎡Σ∂⌠≤ΣΤÿ ﴾ ....................................... ١٢٢ ٦٢ التوبة 

﴿ ⌠β⌠⇐ΜΞ…Ω⎝ βŸΩΤšςΚ… Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ð∉Ω⁄†Ω•ΩΤ⎯♠≅… ﴾ ............................. ٧١ ٦ التوبة 

﴿⌠⇐ΜΞ…Ω⎝  βŸΩΤšςΚ… Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ®Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ð∉Ω⁄†Ω•ΩΤ⎯♠≅… ﴾ ............................ ٢١١ ٦ التوبة 

﴿ ⇐ΜΞ… ¬Σ{ΩŸ⇒Ψ∅ ⇑ΨΘ∨ Ψ>⇑ΗΤς≠<∏Σ♠ &:…ΩϒΗ™ΨΤŠ ﴾ ....................................... ١٣٧ ٦٨ يونس 
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﴿ Ω⁄†φΤΤΤΤ™Πς⇒√≅…Ω⎝ &…[≤Ψ±⌠Τ‰Σ∨ ﴾ .......................................................... ١٠١ ٦٧ يونس 

﴿ †Ω∑⎡Σ∧Ρ∇Σ∨Ξ∞<∏ΣΤ⇓ςΚ… ﴾ ................................................................. ١٩٨ ٢٨ هود 

﴿⎠Ψ⊃ΩΤ⊇ Ψ◊Πς⇒ΤΩ•<√≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ ﴾ ....................................... ١٠٧ ١٠٨ هود 

﴿ ‚Ω Ω¬Ψ″†Ω∅ Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… ⌠⇑Ψ∨ Ξ≤⎯∨Κς… ϑðΨ/≅… ﴾ ........................................... ١٦١ ٤٣ هود 

﴿Σ∫:†Ω∧Ω♥ΗΤΩΤÿ⎝  ⎠Ψ⊕Ψ∏πΤΤ∈ςΚ… ﴾ ........................................................... ١٦١ ٤٤ هود 

﴿〉≥⎯⁄Κς†;ΗΤΤΩΤÿ ⎠Ψ⊕ΩΤ∏⎯ΤŠ≅…﴾ ............................................................... ١٦١ ٤٤ هود 

﴿ ::†ΤΠς⇓ΞΜ… Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †⊥Θ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅ ﴾ .............................................. ١ ٢ يوسف 

﴿ ϑγ‡Ω⁄ Σ⇑⎯•ΘΨ♥√≅… ﴾ .................................................................. ١٨٢ ٣٣ يوسف 

﴿ †Ω∨ …ΩϒΗΤΩ∑  …[≤Ω↑ΩΤŠ﴾ ................................................................. ١٣٥ ٣١ يوسف 

﴿ 〉∪Σ♠⎡Σÿ π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ & …ΩϒΗΤΩ∑﴾ ............................................... ١٦٢ ٢٩ يوسف 

﴿〉∪Σ♠⎡Σÿ  π≥Ξ≤⎯∅ςΚ… ⌠⇑Ω∅ &…ΩϒΗΤΩ∑ ﴾ ................................................. ٢٠١ ٢٩ يوسف 

﴿ †Ω™ΣΤ∏Σ{ΚΡ… χψΜΞ⎥:…Ω  &†Ω™ΠΡ∏Ψℵ≡Ω⎝ ﴾ ...................................................... ١٢٢ ٣٥ الرعد 

﴿ ϑðΣ/≅… 〉÷Σ♥⎯Τ‰ΩΤÿ ð⊄⎯ƒΘΞ≤√≅… ⇑Ω∧Ψ√ Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ﴾ ........................................ ١٦٠ ٢٦ الرعد 

﴿ :†Ω∨Ω⎝ †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⎯⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ]©⎡Σ♠ΩΘ⁄ ‚ΠςΜΞ… Ξ⇐†Ω♥ΨΤ∏ΨŠ −Ψ©Ψ∨⌠⎡ΩΤ∈ ﴾ .................... ١ ٤ إبراهيم 

﴿ ð∉Σ≤⎯∧Ω⊕ς√ ⎯¬Σ™ΠςΤ⇓ΞΜ… ⎠Ψ⊃ς√ ⎯¬Ξ™ΨΤΩ≤<∇Ω♠ Ω⇐⎡Σ™Ω∧⎯⊕ΩΤÿ ﴾ ......................... ١٢٧ ٧٢ الحجر 

﴿Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ν…⎝Σ≤Ω–†Ω∑ ℑ ϑðΨ/≅… ?⇑Ψ∨ ΨŸ⎯⊕ΩΤŠ †Ω∨ Ν…⎡Σ∧Ψ∏〉ℵ≡ ﴾ ..................... ١٠١ ٤١ النحل 

﴿†Ω∨Ω⎝  ¬Ρ∇ΨŠ ⇑ΨΘ∨ ξ◊Ω∧⎯⊕ΨΠΤ⇓ ð⇑Ψ∧ΩΤ⊇ ϑðΨ∃/≅… ﴾ .......................................... ١١٣ ٥٣ النحل 

﴿ Υφ⎦ΜΞ†ΩΤ⊇ ðψΘΩΤ⇒Ω™Ω– ⎯ψΣ{Σ⎢:…Ω∞Ω– _∫:…Ω∞Ω– …_⁄⎡ΣΤ⊇⌠⎡ΤΘΩ∨ ﴾ ....................... ١٣٩ ٦٣ اإلسراء 

 ٧٤ ٩٦ الكهف ............................................ ﴾∋ϖ⎠ΨΤ⇓⎡ΣΤ…ƒ∫ <⎜℘Ξ≤⎯ΤΤ⊇ΚΡ… Ψ©⎯∼ς∏Ω∅  …_≤Τπ≠Ψآ ﴿

﴿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… †ΠςΤ⇓ΞΜ… ... ﴾ ................ ١٠٣ ٣٠ الكهف 
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﴿ †Ω<∏Ψ® Ξ⇐⎯κΤΩΤΠς⇒Ω•<√≅… πŒΩΤ…ƒ∫ †Ω™ς∏Σ{ΚΡ… ﴾ ....................................... ٢٣ ٣٣ الكهف 

﴿ }ˆΨ⎜∅…Ω⁄ςΚ… ðŒ⇓Κς… ⌠⇑Ω∅ ⎠ΨΩ™Ψ√…ƒ∫ ∃Σ¬∼ΤΨ∑.Ω≤⎯ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ ﴾ .............................. ٩٠-٨٩ ٤٦ مريم 

﴿ð∠Ψ√.ς′ ⎠Ω♥∼Ψ∅ Σ⇑⎯ΤŠ≅… Ω&¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ Ω©⌠⎡ΩΤ∈ ΘΞ ⊂Ω™<√≅…﴾ ............................. ١٤٦ ٣٤ مريم 

﴿ †_Τ⇓†ΩΤ⇒ΩšΩ⎝ ⇑ΨΘ∨ †ΠςΤ⇓ΣŸΠς√ ﴾ ........................................................... ١٥٠ ١٣ مريم 

﴿ ⌠⇐ΜΞ… Ξ⇐.ΩϒΗΤΩ∑ Ξ⇐.Ω≤Ψ™ΗΤΩ♥ς√ ﴾ ........................................................ ٢٥ ٦٣ طه 

﴿ ϑγ‡Ω⁄ ψΡ∇⎯š≅…  ﴾ ................................................................... ١٨٢ ١١٢ األنبياء 

﴿…ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ƒ⎠γ∑ δ◊Ω±ΨΗΤΩ→ Σ≤ΗΤΩ±⎯ΤŠςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν …⎝Σ≤Ω⊃ς®﴾ ........................ ١٠٢ ٩٧ األنبياء 

﴿⎯™ΣΤ∈ ¬Ρ∇ΣΤγΛ⎤Π‰ΩΤ⇓ΡΚ†ΩΤ⊇ςΚ… Θω≤Ω↑ΨΤŠ ⇑ΨΘ∨ 〉%ψΡ∇Ψ√.ς′ Σ⁄†ΘΩΤ⇒√≅…  ﴾ .......................... ١١٨ ٧٢ الحج 

﴿⌠⇑Ω∨Ω⎝ ð Ω̂Τ∈†Ω∅ Ξ™πΤΤ‘Ψ∧ΨΤŠ †Ω∨ ð Ψ̂Τ∈⎡Σ∅ −Ψ©ΨΤŠ ﴾ ................................ ٨٢ ٦٠ الحج 

﴿ ϑγ‡Ω⁄ Ξ⇐⎡Σ⊕Ψ–⎯⁄≅… ﴾ ................................................................... ٦٣ ٩٩ المؤمنون 

﴿ Σ◊Ω∼Ψ⇓…Πς∞√≅… ⎠Ψ⇓…Πς∞√≅…Ω⎝ Ν…⎝ΣŸΨ∏⎯–≅†ΩΤ⊇ ﴾ .............................................. ٢١٩ ٢ رالنو 

﴿ ΣŸΨ∅ΗΩ⎡Ω⊆<√≅…Ω⎝ Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ⎠ΨΗΤΠς√≅… ‚Ω Ω⇐⎡Σ–⌠≤ΩΤÿ †_Τš†ς∇Ψ⇓ ﴾ ............... ١١٤ ٦٠ النور 

﴿ ‚Πς Ν…⎡Σ∅⎯ŸΩΤ Ω⋅⌠⎡Ω∼<√≅… …_⁄⎡ΣΤ‰ΣΤ’ …_ŸΨš.Ω⎝ Ν…⎡Σ∅⎯ ≅…Ω⎝ …_⁄⎡ΣΤ‰ΣΤ’ ﴾ ................. ١٩٦ ١٤ الفرقان 

﴿ πŒΩΤŠΠςϒς® Σ ⎡Σ∧ςΤ’ Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤ΤΣ∧<√≅… ﴾ .............................................. ٤٣ ١٤١ الشعراء 

 ٢٠٤-١٦٢ ٢٥ النمل................................................................ ﴾ أال يا اسجدوا﴿
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٢M@@òíìjäÛa@sí…byþa@ŠèÏZ 
الصفحة                      احلــــــــديث         

 ١٢٥ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد −
 ٩٧ أمر بمعروف أو هني عن منكر صدقة −
 ٢٣٠ إن امرأة دخلت النار يف هرة −
 ١٣٢ ن من البيان لسحراً إ −
 ٢٠٧ إنا معرش األنبياء فينا بكاء −
 ٤٦ إنكن لصواحبات يوسف −
  ١٩٩.......... .........................................................."ثويب حجر ُ":  −
 ١٨١ رغيف أفطرت عىل بعضه وأمسكت بعضه −
 ١٥١................ ..... عن آل سوءعن تفسير سبحان اهللا فقال تنزيه هللا سألت النبي  -

 ٧٢..............................................."صليت وباركت وترمحت عىل إبراهيم"ـ 
 ٨ امصيام يف امسفر −
 ١ لعل أحدكم أن يكون أحلن −
 ١٢٣ عهد بالكفر ألسست البيت عىل قواعد إبراهيم لوال قومك حديثو "−
٩٨............................................................".........من صمت نجا"ـ 



@

S@@@lŠÈÛa@ÞaìÓcë@‰bqŁa@ŠèÏZ@
@@

ÞìÔÛa@
òzÐ–Ûa@

 ١٢٥ أخطب  ما يكون األمير قائمًا
 ٢٢١ إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب

 ٢٣٤ استوى الماء والخشبة
 ١٤٠ اشتمل الصماء

 ٩ أشد الهّل
 ١٤٠ قفداء اعتم ال

 ٩٩ اقصد رجًال خير منه أبوه
 ١٢٥ أآثر شربي السويق  ملتوتًا

 ١٢٧ أنا وآيف ال تغفر لي وأنت أنت اك وأنيإلهي آيف أعص
 ١٥٩ أمرأ ونفسه

 ٢٢٠ إياي أن يحذف أحدآم األرنب
 ١٥٢ تربًا وجندًال

 ٩٤ رة خير من جرادةمت
 ٢٢٨ حينئذ اآلن

 ٩٠ خطيئة يوم ال أصيد فيه
 ٢٧ من تمرتان عنيد

 ١٢١ راآب البعير طليحان
 ١٤٠ رجع القهقري 
 ١٦٠ الصبيان بأبي 

 ١٤٤ صراخ صراخ الثكلى
 ٩٢ في أآفانه درج الميت

 ٧٥ ي ثالثة ذآور من البط، وثالث من البط ذآورف
 ١٤٠ قعد القرفصاء 

 ٢٣٧  آيف أنت وقصعة من ثريد
 ١٤٨ ال أفعله البتة

 ١٤٤ له صوت صوت حمار
 ٢٠٦ اللهم اغفر لنا أيتها العصابة
 ٩٧ ما أراك إال وشخص يضربك

 ٢٣٦ بني أمية وبنو عثمان أولى بمطالبة دمه نما أنت وعثمان إنما أنت رجل م
 ١٥٩ هذا وال زعماتك

 ٢٢٦ هو مني منزل الشغاف، ومقعد الخاتن، ومناط الثريا، ومزجر الكلب
 ١٩٩ واجمجمتي الشاميتيناه

 ١٩٨ بئر زمزماهوامن حفر 
 ١٩٨ راهبوامن قلع باب خي
 ١٦٤ يا إياك قد آفيتك

 ١٩٥ عمراهيا
 ١٦٦ ياهللا للمسلمين

@

@

@



 

 

@

@

T@@@Þbrßþa@ŠèÏZ@

 ١٥٢ أأعورَ وذا ناب −
ظَيَّاتِ لقامن −  ١١٩ إحد حُ
 ١٦٠ أحشفاً وسوء كيله −
 ٢٠٢ أطرق كرا −
 ٢٠٣ أصبح ليل −
 ٢٨ أعط القوس بارهيا −
 ٢٠٣ واحلجر أعورُ عينك −
 ٢٠٣ افتد خمنوق −
تٌ يف احلجر ال فيكـ   ٩٩ أمْ
 ١٥٣ أمكراً وأنت يف احلديد? −
 ٩٨ إن ذهب عري فعري يف الرباط −
 ١٥٩ أهلك والليل −
 ٦ تسمع باملعيدي خري من أن تراه −
 ٩٥ ثكل أرامها ولداً  −

   ٩٠...............................................................ـ خطيئة يوم الأصيد فيه
 ١٤٥ لدقَّك باملنحاز حب القلق −
 ١٢١ راكب البعري طليحان −
 ٩٣ شخب يف اإلناء وشخب يف األرض −
 ٩٥ رش أهر ذا ناب −



 

 

 ٩٥ رش ما جييئك إىل خمة عرقوب −
ُّ مرغوب إليه −  ٩٤ رشَ
 ٩٩ شهر ثر وشهر تر وشهر مرعى −
لْتَ عىل األسد, وبلت عن النقد −  ١٩٢ صُ
 ٩٣ ضعيف عاذ بقرملة −
 ١٤٢ غضب اخليل عىل اللُّجم −
 ١٥٢........ :فاها لفيك −
 ١١٠ يف بطن زمهان زاده −
 ١٦٠ الكالب عىل البقر −
 ١٦٠ كليهام ومتراً  −
 ١٢٣ لو ذات سوار لطمتني −
 ٩٤ ما خال النساء وذكرهن −
 ٩٥ مأربة ال حفاوة −
 ٢ مازِ رأسك والسيف −
 ١٠ اهللا ما هي بنعم الولدو −
 
 
 

 
-٥                     @@ŠÈ’Ûa@ŠèÏZ@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IcOpbîiþaH@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒàa@
 رقم الصفحة رالبحـــــالشــــــــــــــاعـر القــــــافية
 ٧٨ الخفيفحارث بن حلزه بنا األعداء

 ٣٢ الوافرحسان بن ثابت ءآفا
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 ٣٢ الطويلمحرز بن المكعبر لقاء
 ١٩٦ الطويلمجنون ليلى فناُء

 ٢٣٣ الرجز- زمر األعداء
      õbjÛa            
 ١٨٥ البسيطذي الرمة عرُب     

 ٢٢٨ الكاملساعدة بن جؤية الثعلُب
 ١٨٨             الطويل- فُيجيب
 ١٣٠ الطويلضابئ بن الحارث لغريب
 ٧٦ الطويلعلقمة الفحل آليب
 ١٠ الرجزالقناني جانبه
 ١١٠ الطويلنصيب بن رباح األآبر حبيبها
 ١٦٨ الوافيجرير بن عطية واغترابا
 ٨٦ الوافرجرير بن عطية الكالبا
    ٦٢              الوافر- ذهابا
 ١٦٩ اليسيط- آربا
 ١٦٠ الكاملأوس بن حجر طلبا
 ١٥٨ الخفيفعبيد اهللا بن قيس طيبا
 ١٧٤ الرجزاألغلب العجلي ُمْذهبة
 ١٩٣ الطويلالنابغة الذبياني الكواآب
 ٢٢٢ الطويلالفضل بن عبد الرحمن جالب
 ٤٢ المنسرحجرير بن عطية العلب
 ٦٦ الطويلأبو جندب بن مرة جانب
 ٧٤ الطويلالطفيل الغنوي مذهب
 ١٤٢ يلالطوأبي عبيد األشجعي بيترب
 ١٣٥ الطويلسواد بن قارب قارب
 ١٨٣ السريعصبية ال حٍب
 ١٦٦ البسيط- للعجِب
 ١٨٣ الخفيفغلفاء الحارث ُمجاب
 ١٨٣ الخفيفغلفاء الحارث ثيابي

                           õbnÛa  
 ١٦٤ الرجزسالم بن دارة جعتا

 ٢٠٨ الطويلعمرو بن معدي آرب فأزبأّرت
 ١١٩ -- جلَِّت
 ١٥٤ الطويلآثير عزة استحلت
 ١٥٤ الطويلآثير عزة استذلت
 ١١٩ الطويلعبد اهللا بن الزبير زلت
 ٥٢ الطويلحسان بن ثابت ثابت

 áî¦a  
 ٢٠٠ الطويل- عرفج

 õb§a  
 ١٨٨ البسيطأوس بن حجر تسريح
 ١٣٤ البسيطحاتم الطائي مصبوح
 ٧٠ الطويلالحارث بن نهيك الطوائح
   ٢٢٤            الخفيف- السفاح
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 ٢٢٤ الخفيف- السالح
 ١٦٩ البسيط- أفراحا
 ٢٤٠ الكاملعبد اهللا بن الزبعري ورمحا
 ١٩٠ الرجزأبي النجم فتستريحا
 ١٦٥ الخفيف- النفَّاِح
 ٢٢٤ الطويلمسكين الدارمي سالح
 ٢٢٤ الطويلمسكين الدارمي جناح

 Þa†Ûa  
 ٤٥ يلالطو- يتنشد
 ١٢١ الطويلأبو الطيب المتنبي المتنهد
 ٢٣٨              الطويل- مهند
 ١٠٥ البسيط- الولد
 ١٥١ البسيطأمية بن ابي الصلت الجمد
 ١٠٤ الوافر- تعود
 ١٧٤ الوافرجرير الجوادا
 ١٥٧ البسيط- أبدا
 ٧٨ الطويل- الوعدا
 ٨٥ الرجزرؤبة بن العجاج الهدى
 ٢٣ الرجز- بواحدة
 ٢٢٤ المتقاربجرير المسجد
 ٦٥ الطويل- المجد
 ١٨٠ المنسرحالفرزدق األسد
 ١٠٨ الطويلالفرذدق األباعد
 ٢٢٧ الطويلعامر بن الطفيل ضرغد
 ١٢ الطويلطرفة مخلدي
 ١٣١ البسيط- الجلد
 ٣٣ الطويل- بأحمد

 ٣٣ الطويل- العالمين محمد
 ٤٦ الطويل- النبي محمد

 ٧٨ الطويل- ود ذي
 ٢١٤ الوافرجرير الجدود
 ١٢٤ البسيطجموع الظفري لمحدود
 ١٧٤ الرجزالكذاب الحرمازي ممدود
 ١٢٤            البسيطجموع الظفري السود
 ٧٨ الطويل- للود
 ١٢٤             الوافرالشافعي لبيد
 ٩٦ الطويل- سعيد

 õaŠÛa  
 ١٠٠ الكاملجرير طاروا
 ٢١٥ البسيطزهير بن أبي سلمى اأمرو
 ٢٣٦ الوافر- الفخار
 ١٦٦ المديدمهلهل بن ربيعة الفرار
 ٦٥ البسيطسليط بن سعد سنمار
 ١٠٥ المتقاربامرئ القيس أجرُّ
 ٢٣٦ الكاملالمخبل السعدي الفخر
 ١٧٦ الطويلذي الرمة المقادر
 ٢١٥ الطويلذي الرمة جازُر
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 ١٨٥ الطويلذي الرمة نزُر
 ١٣١ الطويل- يتيسر
 ٢٣٢ الطويلأبي صخر الهذلي القطر
 ١٩٢ البسيطللبيد بن أبي ربيعة منتظر
 ١٨٧ الطويلزهير بن أبي سلمى تذآر
 ١٧٩ البسيطجرير عمُر
 ١١٥ الخفيفعدي بن زيد العبادي تصير
 ٣٦ المتقاربالكميت ُعَشارا
 ٣٦ الوافرخداش بن زهير العامري ُعشارا
 ١١٤ الطويل- سرامتع

 ١٧٧ الرجز- شّرا
 ١٧٠ الرجزرؤبة بن العجاج نصرا
 ٢١٣ المنسرحربيع بن ضبع المطرا
 ٢١٣ المنسرحربيع بن ضبع نفرا

 ١٩٥ البسيطجرير واعتمرا
 ٥٤ الطويلجميل بثينة شمَّرا
 ١٩٥ البسيطجرير عمرا
 ٥٤ الطويلآثير عزة والغمرا
 ٢٣ فرالوامجنون ليلى الديارا
 ٨٥ الرجز- مستطيرا
 ٦٩ الطويل- فقيرا
 ١٧٩ البسيطحسان بن ثابت متقصرا
 ١٥٦ البسيط- سقرا
 ٢٣١ -- اغترارا
 ٩٥ الكاملمؤرج السلمي بدار
 ١٥١ السريعاألعشى الفاخر
 ١٠٣ الطويلالفرزدق متيسِر
 ٤٧ الطويل- عاشر
 ١٩٤             الطويل- ناصِر
 ٢٢٩ الرجزجاجالع المحبور
 ١٥٧ الخفيف- المغرور
 ١٩٠ الرجزالعجاج بعيري
 ١٤٩ المتقارب- مسور

 ðaŒÛa  
 ١٧٦ الرجزرؤبة بن العجاج بالنَّكِز

 ´Ûa  
 ١٩٦ الرجز- آروَُّس
 ٢٠٠ الكاملالمتنبي نسيسا
 ١٩٣ الكاملالفرزدق ييأس
 ١٥٠ الطويلسحيم عبد بني الحسحاس البس
 ٥٢ الوافرنساءالخ أنسي

 
…b–Ûa  

 ١٠٢ الكامل- مناص
 ١٨٨ السريععدي بن زيد للقنيص
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 …bšÛa  

 ١٤٩ الطويلطرفة بن العبد بعض
 õbİÛa  

 ٢٣٧ المتقاربأسامة بن الحارث الضابط
 õbÄÛa  

 ١١٢ المتقاربطرفة بن العبيد غائظه
 ´ÈÛa  

 ٨٣ الطويللبيد بن ربيعة الودائع
 ٢٠٨ -- تجادع
 ١١٨ البسيط- فزع

 ٩ الطويلذي الحزق اليتقصُع
 ١١٨ البسيط- الطمع
 ١٦٨ الطويلالصلتان تواُضُع
 ٨٩ الطويل- أقاطع
 ٣٢ الطويل- يتضوع
 ١٠٦ الطويلجميل بثينة أجمع
 ١١٤ الخفيف- يضيع
 ٢١٨ الطويل- شفيُعها
 ٧٩ الكاملعاتكة بنت عبد المطلب شعاعه
 ١٩٣ الوافرالقطامي االَوَداع
 ١٥٢ الطويلمتمم بن نويرة فييجعا
 ٩٧ البسيط- سمعا
 ٢١٧ الطويلجرير المقنَّعا
 ٢٠٦ الوافرالحطيئة لكاع
 ١١٨ الطويل- نافع
 ١٨٤ الرجزأبي النجم يصلع
 ٣٤ المتقاربعباس بن مرداس مجمع
 ١٠٤ الرجزأبي النجم أصنع
 ٢١٧ الكاملالنمر بن تولب فاجزعي

 õbÐÛa  
 ١٢٢ المنسرحامرئ القيس مختلف
 ٩٣ الطويلمزاحم العقيلي صوادف
 ١٠٥ الطويلمزاحم العقيلي أنا عارف
 ١٢٠ الطويلمنذر بن درهم بالحي عارف
 ٤٩ المتقارب- لمستعطف

 ÒbÔÛa  
 ٧٠ الطويل- العوائق
 ٤٤ الكامل- عروقا
 ٩٩ الوافرأبو العميثل لصوقا
 ١٩٥ المتقاربفة بن العبيدطر يصدق
 ٩٨ الطويل- شارق
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 ١٦٥ الخفيفمهلهل بن ربيعة األواقي

 ÒbØÛa  
 ١٦٩ البسيط- أهاليك

 âýÛa  
 ٦٥ الطويلالنابغة الذبياني فعل
 ١٤٦ -- موآل
 ١٣١ الطويلبالل بن رباح جليل
 ١٤٦ البسيطاألحوص ألميل
 ١١٩ الخفيف- طويل
 ٨٣ طويلالالشنفري أعجل
 ٩٧ الطويل- جندل
 ١٥٨ البسيط- آمال
 ٨١ الطويلامرء القيس المال
 ١٠٩ الطويلأبي تمام عواسُل
 ٤٠ الخفيف- صل
 ١٠ الطويل- أوائله
 ١٦٤ البسيطآثير عزة يارجل
 ٨٨ الوافرزهير بن مسعود يا ال
 ٢٠١ الوافر- تباال
 ١٨٦ الوافرابن أحمر أثاال
 ١٢٤ الوافرالء المعريأبي الع لساال
 ٧٥ الكاملرباح بن سنيح األوعاال
 ١٣٧ الطويل- فيخذال
 ١٣٠ الطويلاألخطل نهشال
 ١٢١ الطويلليلى األخيلية ليفعال
 ١٥٧ الرملعامر بن مجنون جمال
 ١٢٩ المنسرح- مهال
 ٢٠٠ البسيط- مخذوال
 ٤١ الطويلحسان بن ثابت بأخيال
 ١٠٠ الطويل- خليال
 ٢٣٧ الكاملالراعي النميري مميال
 ٢٣٨ الوافرمسكين الدارمي بالرجال
 ٢٣٥ الوافر- الطحال
 ١٦٦ الطويلامرئ القيس بيذبل
 ٣٢ الكاملأبي آبير الهذلي مهبل
 ١٤٧ الطويلأبي طالب التهازل
 ٢٤ الطويلتأبط شرا يهزل
 ٧٩ الطويلعمر بن أبي ربيعة إسحل
 ٢٣٢ الطويلامرئ القيس المتفضل
 ١٤١ الطويلامرئ القيس تحلل
 ١٤٥ الرجزأبي آبير الهذلي المحمل
 ٧٣ الطويلامرؤ القيس مزمل
 ٧٥ الطويل- مهمل
 ٦٨ الطويل- أهل
 ١٢٩ الطويل- معول

 ١٣٠ الطويلاألخضر بن هبيرة ظهر سبيل
 ٢٠١ الخفيف- من سبيل
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 ٨١ الطويلامرئ القيس أمثالي
 ١١٥ خفيفال- المتعالي
 ١٣٤ الكامل- علي
 ١٩٠ الطويلامرئ القيس فأجملي
 ١٦١ الطويلذو الرمة نصلي

 áî½a  
 ١١٩ السريعالمرقش األآبر نعم
 ٢٠١ الطويلذي الرمة غراُم

 ١٦٤ الوافراألحوص َمَطُر السَّالُم
 ٢٠٤ الوافربشر بن أبي خازم الظالُم
 ١٢٨ الطويلأبي خراش الهذلي هم هم
 ٦٨ الطويلمجنون ليلى آالمها
 ٧٤ الطويلآثرة عزة غريمها
 ١٨٦ البسيطابن حنباء التميمي علموا
 ١٧٨ الرجز- اللهم ما
 ١٨٥ الوافرجرير أماما
 ١٩٣ الرجززيادة بن زيد ساجما
 ١٧٨ الرجز- نعدما
 ٢٢٩ الطويلحاتم الطائي تكرما
 ٦٥ الطويلحسان بن ثاببت مطعما
 ١٤٨ الطويلس بن ساعدةق آراآما
 ٢٥ الطويلالمتلمس لصمما
 ١٧٨ الرجزأبي خراش الهذلي اللهما
 ٥٤ الرجز- ُقيَّما
 ٦٤ الوافرالفرزدق آرام
 ١٨٦ البسيطالنابغة الذبياني عاِم
 ١٤ الطويلذو الرمة سالم
 ٢٠٣ الطويلاألعشى عاتم
 ٨٩ الطويل- دارم
 ٧٤ الطويلالفرزدق هاشم
 ١٧٢ الطويل- فخاصم
 ١٥٢ البسيطاألحوص ذي سلم

 ٨٩ الخفيف- بعارض سلم
 ٨٣ الكاملعنترة بن شداد يكلم

 æìäÛa  
 ١٢٥ البسيط- غضبان
 ١٧٧ الكامل- َعْدَنان
 ٦٤ الطويل- عاجن
 ١١٨ الطويل- يكون
 ٨٨ البسيط- قطنا
 ٧٣ البسيط- دينا
 ١٣٦ الوافر- القرينا
 ٥٣ الهزجكابن مال حبالنا
 " "" ضحيانا
 " "" مصانا
 " "" نصرانا
 ٧٢ البسيط- شيبان
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 ٣ الوافرعلي بن أبي طالب اللسان
 ١٥٢ الخفيفعمر بن أبي ربيعة يلتقيان
 ٢٢٩ الطويل- بالجبن
 ٩٠ المديدأبي نواس الحزن
 ٥٦ الطويل- يماني
 ١٧٧ الوافر- عني
 ١١١ البسيط- يبريني
 ٨٠ البسيط- يرضيني

 õba  
 ١٧٦ الرجز- يا اهللا
 ٢٤٠ الرجزذي الرمة عيناها

 õbîÛa  
 ١٣ -- المزايا
 ١٣ -- الثنايا
 ٩٢ الطويل- ناجيا
 ١٣٦ الطويلالنابغة فؤاديا
 ٤٠ الطويلالقطامي بازيا
 ١٣٦ الطويلالنابغة متراخيا
 ١٦٩ الطويلعبد يغوث بن وقاص تالقيا
 ١٣٢ الطويليرزه بدا ليا
 ٢٩ الطويلمجنون ليلى اهتدى ليا
 ٥٠ الطويلالفرزدق مواليا
   ١١٥             الطويل- آما هيا
 ١٩٦ الكاملعبيد بن قيس الرقيات وارزيتيه

 ëaìÛa  
 ٢٣٤ الطويليزيد بن الحكم بمرعوي
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@I@l@Obè™bÈicë@pbîiþa@Òb–ãcH@
@Šİ’Ûa@êŠ¡ÜöbÓé òzÐ–Ûa 
 ١٠ أبو زبيد الطائيخفيفعناء ًا وإّن لوًاإن ليت -١
 ١٣ سحيم بن وثيلرالواف أنا ابن جال -٢
 ١٠٠ أبو النجم العجليزالرجأنا أبو النجم وشعري شعري -٣
 ١٥٣ أبو النجم العجليالطويلأرضًا وذؤبان الخطوب تنوشني  -٤
 ١٥٣ العجاجالرجزأطربًا وأنت قنسري -٥
 ١٩٩ العجاجالمتداركاشتدي أزمة تنفرجي  -٦
 ٢٠٧ العجاجالرجز إنا بني ضبة ال نفر -٧
 ٢١٧ عاسقعمر بن الوافرأال رجًال جزاه اهللا خيرًا -٨
 ٢٠٧ ة بن العجاجرؤبالرجزبنا تميمًا يكشف الضباب -٩
قريط بن أنيف  البسيطشنو اإلغارة فرسانًا ورآبانًا -١٠

 العنبري
٢٣٣ 

 ١٥٠ العجاج بن رؤبةالرجزضربًا هذا ذيك وطعنًا وخضا -١١
 ٢٣١ تالكميالطويلطربت وما شوقًا إلى  البيض أطرب -١٢
 ١٥٤ الكميتالخفيفآل هنيئًا وما شربت مريئًا -١٣
 ١٠٧ األحوص األنصاريالوافرعليك ورحمة اهللا السالم -١٤
 ١٠٥ لبالنمر بن توالمتقاربفيوم نساء ويوم نسر -١٥
مجزوء فأنا ابن قيس ال براح -١٦

الكامل
 ١٣٦ سعد بن مالك

 ٢٠٥ أبو النجم العجليالرجزفي لجة أمسك فالنًا عن فل -١٧
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 ١٦٧ عبداهللا الجعفيالوافرفياهللا من ألم الفراق -١٨
 ٤٨ تميم بن أبيالطويلفتى فارسي في سراويل رامح -١٩
 ٥٦ ابن ميادةالطويلأيت الوليد بن اليزيد مبارآًار -٢٠
 ٦ جميل بثينةالطويلوحق لمثلى يا بثينة يجزع -٢١
 ٥٤ امرئ القيسالطويلوهل أنا الق حي قيس بن شمرا -٢٢
 ١٠٤ عميرة بن الحنفيالكاملولقد أمر على اللئيم -٢٣
 ١١٢ عبدة بن الطبيبالبسيطوالعيش شح واشفاق وتأميل -٢٤
 ٢٢ ابن هرمةالوافرومن ذمَّ الرجال بمنتزاح -٢٥
 ٢٢ ابن هرمةالبسيطمن حيث ما سلكوا أدنو فأنظور -٢٦
 ٢٢ الفرذدقالبسيطنفي الدراهيم تنقاد الصياريف -٢٧
 ١٨٣ رؤبة بن العجاجالرجزيا أبتا علكا أو  عساآا -٢٨
 ٢٨ الحطيئةالبسيطيا دار هند عفت إال أثافيها -٢٩
 ١٦٧ عروة بن حزامالرجزيا ربِّ يا ربَّاه إياك أسل -٣٠
 ١٩١ رجل من طيءالبسيطياصاح هل حم عيش باقيا فترى -٣١
 ١٩١ خزز السدوسيالكامليا صاح يا ذا الضامر العنس  -٣٢
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 ٥١ أذربيجان 
 ٥٧ اصمت
 ٥٤ بذَّر

 ٥١ بعلبك 
 ٥٤ جرابًا
 ١٥١ الجمد

 ١٥١ الجودي 
 ٤٢ جور

 ٥١ حضر موت
 ٢٨ حيس

 ٤٣ خراسان
 ٥٤ خّضم

 ٥١ رامهرمز
 ٤٥ شتر
 ٥٥ شَّلم

 ١٣٧ العالية
 ٢٨ العدين

 ٢٢٧ عوارض
 ٥٤ الغمرا

 ٥١ قالي فال 
 ٢٢٧قنا
 ٤٢ماه
 ٥٤/٤٥٨ مكة

 ٥٤ ملكومًا
 ١٤٢ يترب
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 ١٨٦ ابن أمحر

 ٩٩ األصمعي
 ١٢٩ األعشى

 ١٦٦, ٨١...................................................................   امرؤالقيس
 ١٨٨ أوس بن حجر 

 ١٩٧, ١٩٦, ١ البخاري
 ٢٢٣ـ ١٨٩ـ ١١٧ أبو البقاء

 ١٣١ بالل بن رباح
 ١٥١ الثعالبي

 ٢٢٣, ١٩٥, ١٧٩, ١٧٤, ٨٦ .بن عطية اخلطفيجرير 
 ١٣٧ـ ٦٥ ابن جني

 ٧٠ احلارث بن هنيك
 ١٠٨ )أبو متام(حبيب بن أوس الطائي 

 ٣١ حسان بن ثابت
 ):سعيد بن مسعدة(أبو احلسن األخفش 

  ١١٧, ١١٦, ١١٥, ١١١, ١١٠, ١٠٧,  ١٠٣, ٨٨,  ٨٥, ٥٩, ٥٨,  ٥٧,  ٤١, ٢١ ,



 

 

٢١٦, ٢١٤, ٢١٣, ١٨٩, ١٧٤, ١٥٥, ١٣٤, ١٢٦. 
 ٢٢٩ حسن بن النقيب

 ٢٠٥  احلطيئة
 ١٦٠ )األخفش الكبري( أبو اخلطاب
 ١٥٥ خلف األمحر

 ٢٢٣, ٢٢٢, ٢٢١, ٢١٦, ١٩٨, ١٨٠, ١٧٩, ١٧٢, ١٧١, ٩ اخلليل الفراهيدي
 ٥٢ اخلنساء

 ٩٩ :ابن الدهان
 ٢١٣ الربيع بن ضبع الفزاري 

 ١ رفيع بن مهران, أبو العالية
 :الريض

 ١٧١, ١٧٠, ١٤٨, ١٤١, ١٤٠, ١٣٢, ١٢٧, ١٠٧, ١٠٣, ٩٦ ,٩٣, ٩١, ٧٧, ٢٥ ,
٢٣٣, ٢٣١, ٢٢٢, ٢٠٨, ١٩٦, ١٨٠, ١٧٧. 

 ١٩٢ أبو زبيد الطائي
 ٢٣٤, ٢٣٠, ١٧٨, ١٧٥, ١٤٨, ٥٩ الزجاج

 ٢٠٨, ١٩٦, ١٧٠, ١٥٣, ٩١, ٨٢, ٦٢ الزخمرشي
 ٢١٨ ابن الرساج

 ١٣٥ سواد بن قارب األزدي الدويس
 :سيبويه 

 ١١٥, ١١١, ١٠٦, ١٠٣, ٩٨, ٩١, ٨٧, ٦٢, ٦١, ٥٩, ٥٧, ٥١, ٤٨, ٢١, ٨ ,
١٥٩, ١٥٣, ١٥٢, ١٤٩, ١٤٧, ١٤١, ١٤٠, ١٣٤, ١٣٢, ١٢٩, ١١٧, ١١٦ ,
١٩٦, ١٩٤, ١٩٣, ١٩١, ١٨٦, ١٨٥, ١٨٠, ١٧٩, ١٧١, ١٧٠, ١٦٤, ١٦٢ ,
٢٣٧, ٢٣٤, ٢٢٦, ٢٢٢, ٢١٩, ٢١٦, ٢١٤, ٢١٣, ٢١٢, ٢٠٦, ٢٠٥, ١٩٨. 



 

 

 ١٢٣ الشافعي
 ١٢ طرفة بن العبد

 ٧٤ يل بن عوف بن كعب الغنويالطف
 ٣٤ عباس بن مرداس

 ١ ابن عباس 
 ١١٦ عبدالقاهر اجلرجاين

 ٢٣٦ عثامن بن عفان
 ١٨٧ عدي بن زيد العبادي

 ٢٢٣, ١٨٩ ابن عصفور
 ٢٠٣, ١٧٩ ابن عقيل

 ٢٣٦ عيل بن أيب طالب
 ٢١٦ـ ١٥٤ـ١٣٧ـ١٢٠ـ١٠٦ـ ٩٠ـ ٨٨ـ٤٨ أبو عيل الفاريس
 , ٧٩ عمر بن أيب ربيعة

 ٢٢١, ١٩٥, ١٦٦ طاب ريض اهللا عنهعمر بن اخل
 ١٩٥,  ١٣٠ عمر بن عبدالعزيز

 ٢٠٧، ١٧٢، ١٧١، ١٦٤................................................ءعمرو بن العال

 ٨٣ عنرتة بن شداد العبيس
 ٢١٩, ١٧٢, ١٦٥, ١٦٤ عيسى بن عمر

 .٢٢٤ـ ٢١٩ـ ٢١١ـ١٩٧ـ١٨٩ـ١٨٧ـ١٥٩ـ ١٥٥ـ ١٢٢ـ ١٠٤ـ ٩١ـ ٧٧: الفراء
 ١٩٣, ١٨٠, ٧٤, ٦٤, ٢٤  الفرزدق

 ١٤٧ قس بن ساعدة
 ١٨٤ـ ١٠٠ ابن قدامة العجيل

 ١٩٨ ابن كثري 



 

 

 :الكسائي
 ٢٢٢, ٢١١, ١٩٧,  ١٨٧, ١٦٩, ١٦٣, ١٥٩, ١٥٥, ١٢٢, ٩١, ٨٤, ٧٧, ٧٣, ٦٩. 

 ٢٣١, ٣٦ الكميت
 
 
 
 
 
 

  ١٧٥ـ١٧١ـ١٦٩ـ١٦٤ـ ١٤١ـ ١٣٤ـ ٢٢ املازين
 

ـ ١٨٦ـ١٨٠ـ ١٦٩ـ ١٦٥ـ ١٦٢ـ ١٥٩ـ ١٥٤ـ ١٤١ـ ١٣٧ـ ١٣٣ـ ٤٨ـ ٣٧: املربد 
 .٢١٩ـ ٢٠٥ـ ١٩١ـ ١٨٧

 ٦٧ جمنون ليىل قيس بن امللوح
 ٢٠٣  :.......................ابن املرزوقي

 ٢٣٦ معاوية بن أيب سفيان
 ١٩٣, ١٣٦ النابغة الذبياين

 ١٢ النعامن
 ٢١٧ النمر بن تولب

 
 
 
 

 ١٨٩ ابن هشام اخلرضاوي
 ١٥٥, ٧٦ هشام بن معاوية

 ٧٠ بن هنشل يزيد
 ١١٧ ابن يعيش

 ١٦٣ يونس بن حبيب
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ة النصر الناصرية،        - ع مطبع ارة الحسن الصنعاني، طب أئمة اليمن، للسيد العالمة المؤرخ محمد بن محمد زب
 .بتعز



 

 

 . الدمياطي البنا ـ دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان ، بدون إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر -

ق        - ان األندلسي، تحقي ي حي ة الخانجي      . د: ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألب د، مكتب ان محم رجب عثم
.م١٩٩٨هـ ، ١٤١٨، ١بالقاهرة، ط

ق        - د الهروي ، تحقي ن محم ي ب م الحروف، لعل وحي، مطب  : األزهية في عل دالمعين المل ة    عب وعات مجمع اللغ
. م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، ٢العربية ، بدمشق، ط

ق    - اري، تحقي د األنب دالرحمن محم ة لعب رار العربي ي،    : أس ع العلم ات المجم ار، مطبوع ت البيط د بهج محم
 .م١٩٥٧، ١دمشق، ط

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤٢٠ـ ١برآات يوسف هبود ـ ط: وطبعة دار القلم ـ تحقيق 
راجم الن - ي ت ين ف ارة التعي قإش اني، تحقي دالباقي اليم ويين ، عب اة واللغ ك . د: ح ز المل اب، مرآ د دي عبدالمجي

هـ ١٤٠٦، ١فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط
ق      - دين السيوطي ، تحقي ة العصرية،      :األشباه والنظائر في النحو ، لجالل ال دالقادر الفاضلي، المكتب د عب محم

.م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، ١بيروت، ط
ي - ابة ف ق   اإلص قالني، تحقي ر العس ن حج ز الصحابة، الب روت،  : تميي ل، بي اوي، دار الجي د البج ي محم عل

 .هـ١٤١٢
ق  - راج، تحقي ن الس هل ب ن س د ب و، لمحم ي النح ة  . د: األصول ف الة، الطبع ة الرس ي، مؤسس ين الفتل عبدالحس

. م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠الرابعة، 
 .لسالم هارون، دار المعارف ، مصرأحمد شاآر وعبدا: إصالح المنطق البن السكيت، تحقيق-
ق     - ري، تحقي اء العكب ي البق واذ، ألب راءات الش راب الق ب ، ط     : إع الم الكت زوز، ع د ع يد أحم د الس ، ١محم

 .م١٩٦٩هـ ـ ١٤١٧
م، ١٤٠٩، ٣زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط. د: إعراب القرآن ألبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق-

 .م١٩٨٨
 . م١٩٧٩ـ بيروت ـ  ٤الدين الزرآلي ـ دارالعلم للماليين ـ ط األعالم لخير-
ق  - ليم الحمصي، ود   : االقتراح في علم أصول النحو، لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقي د س د  : أحم محم

. م١٩٨٨، ١أحمد قاسم، مطبعة جروس بورس، ط
 . م١٩٧٣ـ بيروت ـ  االقتضاب في شرح أدب الكاتب ـ البن السيد البطليوسي ـ دار الجيل-
ة أم  ا    . د: اإلقناع في القراءات السبع، ألبي جعفر أحمد بن علي بن الباذش، تحقيق- د قطامش، جامع عبدالمجي

.هـ١٤٠٣، ١لقرى، طبعة دار الفكر، ط
احي،  . د: أمالي ابن الشجري، لهبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسن العلوي، تحقيق - محمود  محمد الطن

. بة الخانجي، بدونمكت
ل     : أمالي الزجاجي، ألبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق - ارون، دار الجي د ه عبدالسالم محم

. م١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ٢، بيروت، ط
ق    - ن الحاجب، تحقي ة، الب ب، ط        : األمالي النحوي الم الكت ة، وع ة النهضة العربي ودي، مكتب ادي حسن حم ، ١ه

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
 . األمالي ألبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، دارالكتب العلمية-
ق    - ي، تحقي اة، للقفط اء النح ى أنب رواة عل اه ال اهرة،    : إنب ي، الق ر العرب راهيم، درا الفك و الفضل إب د أب محم

 . م١٩٨٦، ١ومؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، ط
ق   اإلنصاف في مسائل الخالف، لكمال الدين أبي- اري، تحقي دين    : البرآات عبدالرحمن بن األنب د محي ال محم

.هـ ١٤١٨عبدالحميد، المكتبة العصرية ، 
روت ـ ط            - ي ـ بي اب العرب ي ـ نشر دار الكت زرك الطهران ا ب ـ   ١األنوار الساطعة في المائة السابعة ـ للشيخ آغ

. علي نقي فنزوي/تحقيق 
ي       - ك ألب ن مال ة اب ى ألفي ق   أوضح المسالك إل ام األنصاري، تحقي ة      / هش د ، المكتب دين عبدالحمي د محي ال محم

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦العصرية، 
ق      - ي ، تحقي داهللا القبيس ن عب ن ب ي الحس ي عل اح، ألب واهد اإليض اح ش رب  : إيض دعجاني، دار الغ د ال محم

. م، بيروت١٩٩٧هـ ـ ١٤٠٨اإلسالمي، 



 

 

ي، تح    - د الفارس ن أحم ن ب ي الحس ي عل اح العضدي ألب قاإليض ود، ط : قي اذلي فره ن ش وم ٢حس ، دار العل
 .هـ١٤٠٨

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦ـ ٢آاظم بحر مرجان ـ ط: وطبعة عالم الكتب ـ تحقيق 
ق    - اجي تحقي م الزج ي القاس و ألب ل النح ي عل اح ف ائس ، ط . د: اإليض ارك، دار النف ازن المب ـ ١٤٠٦، ٥م ه

 .م، بيروت١٩٨٦
وم البالغة للخطيب القزوين      - ق اإليضاح في عل روت ،      . د: ي، تحقي ل ، بي اجي، دار الجي دالمنعم خف د عب محم
 .٣ط
ق   - موسى  . د: اإليضاح في شرح المفصل، ألبي عمر وعثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي، تحقي

. بناي العليلي، مطبعة العاني ، بغداد
يوط     - دالرحمن الس دين عب الل ال اة، لج ويين والنح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع و الفضل   بغي د أب ق محم ي، تحقي

. م١٩٧٩هـ ١٣٩٩، ٢إبراهيم، دار الفكر ، ط
اهرة ـ ط                        - ة السعادة ـ الق ي الشوآاني ـ مطبع د عل ابع ـ لمحم رن الس د االق در الطالع بمحاسن من بع ـ     ١الب

 . هـ ١٣٤٨
ة : البيان والتبيين، ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق - انجي، ط  عبدالسالم محمد هارون، مكتب ، ٧الخ

 . م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨
 . دار التراث القاهرة/ ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣، ٢السيد أحمد صقر، ط: تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ـ تحقيق-
افعي          - داهللا الش ن عب ة اهللا ب ن هب ن الحسن ب ي ب ـ دار الفكر ـ    ) هـ ٥٧١ت(تاريخ مدينة دمشق ـ ألبي القاسم عل

 . لدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري محب ا/ م ـ تحقيق ١٩٩٥بيروت ـ 
ق     - ن إسحاق الصيمري، تحقي ى     . د: التبصرة والتذآرة ألبي محمد عبداهللا بن علي ب د مصطفى عل فتحي أحم

.م١٩٨٣هـ ١٤٠٢، ١الدين، جامعة أم  القرى ، ط
ق           - ري، تحقي ن الحسين العكب داهللا ب اء عب ي البق رآن، ألب ان في إعراب الق د الب  :التبي ي محم ة     عل جاوي ـ مطبع

. م ١٩٧٦هـ  ـ ١٣٩٦عيسى الحلبي ـ 
ق    - ري، تحقي اء العكب ليمان    . د: التبيين في مذاهب النحويين البصرييين والكوفيين، ألبي البق ن س دالرحمن ب عب

. م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ١العثيمين، مكتبة العبيكان ، ط
د الحبشي،   . د/قاسم البحر، تتحفة الدهر في نسب األشراف بني بحر، لمحمد بن الطهر بن أبي ال- عبداهللا محم

 . م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ١وحسني محمد الذياب، نشر مرآز زايد للتراث والتاريخ ، اإلمارات، ط
ق       - ان األندلسي، تحقي ي حي اب التسهيل ، ألب م، دمشق،     . د: التذييل والتكميل شرح آت داوي، دار القل حسن هن
. م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ١ط
ل في   - ن الحسين الخوارزمي، إعداد          ترشيح العل الم    : شرح الجمل لصدر األفاضل القاسم ب عادل محسن س

.١هـ جامعة أم  القرى ، ط١٤١٩العميري، 
ق    - داهللا األزهري، تحقي ن عب راهيم، ط   . د: التصريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد ب ري إب دالفتاح بحي ، ١عب

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣
ق التعريفات للسيد الشريف علي بن - ب، ط    : محمد الجرجاني تحقي الم الكت رة، ع دالرحمن عمي ـ  ١٤١٦، ١عب ه

 . م١٩٩٦
ق   - ي، تحقي ي الفارس ي عل يبويه، ألب اب ش ى آت ة عل وزي، ط . د: التعليق د الق ن حم ـ ـ     ١٤١٦، ١عوض ب ه

 . م١٩٩٦
 .محمد عبدالرحمن المفدى. د: تعليق الفوائد على تسهيل الفوائد، للدماميني، تحقيق-
مجموعة من األساتذة، : اعد بشرح تسهيل الفوائد لمحب الدين محمد بن يوسف ناظر الجيشن تحقيقتمهيد القو-

.م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨، ١دار السالم، ط
ليمان،    . د: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك البن أم قاسم المرادي، تحقيق- ي س دالرحمن عل عب
.م، دار الفكر العربي٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١ط
 . مجموعة من األساتذة ـ مؤسسة تراثنا: تهذيب اللغة ألبي منصور األزهري ـ تحقيق-
اطي،  - التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط، ألثير الدين أبي عبداهللا محمد بن يوسف بن حيان األندلسي الغرن

. تصوير مكتبة ومطابع النصر الحديثة، السعودية
ي، تح - ي الفارس ي عل ة، ألب قالتكمل ات   : قي ؤون المكتب ادة ش ر عم ود، نش ي فره اذ ل ن ش حس

 . هـ١٤٠١، ١بالرياض، ط



 

 

د        - نهج الجدي ديم والم نهج الق ين الم ي ب ر المنطق د  /د، التفكي د العب داللطيف محم اهرة ،عب الق
١٩٧٧. 

ق    - ري المصري، تحقي ن ب داهللا ب د عب ي محم ي الصحاح، ألب ع ف ا وق ه واإليضاح عم : التنبي
 .م١٩٨٠، ١هيئة المصرية العامة للكتاب ، طمصطفى حجازي، طبع ال

ار    - دان القطيعي ـ         ،جزء األلف دين ن حم ر ب ن جعف ي بكر ب ائس ـ الكويت ـ       ٣٦٨ألب ـ ـ دار النف ـ ـ   ١٤١٤ه ه
 .بدر بن عبداهللا البدر: ـ تحقيق ١م ـ ط١٩٩٣

ق     ، الجمع بين الصحيحين  دي ـ تحقي وح الحمي واب ـ ط    : لمحمد بن فت ي حسين الب ان ـ      ـ دار  ٢عل ن حزم لبن اب
 .هـ ١٤٢٣بيروت ـ

ة     . د:الجمل في النحو، ألبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي، تحقيق-  الة ، الطبع د، مؤسسة الرس علي توفيق الحم
 .هـ١٤١٧الخامسة، 

ة  - جمهرة أشعار العرب ألبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، شرح األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمي
. م١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٢، ٢بيروت، ط

ق - كري، تحقي الل العس ي ه ال، ألب رة األمث ة   : جمه امش، المؤسس د قط راهيم، عبدالمجي و الفضل إب د أب محم
. العربية الحديثة، القاهرة

ق   - رادي، تحقي اني للم روف المع ي ح داني ف ى ال اق       : الجن ل فاضل، دار اآلف د نبي اوة، ـ محم دين قب ر ال فخ
.م١٩٨٣، ٢الجديدة، بيروت، ط

 . م١٣٥٣حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، مطبعة االستقامة، القاهرة،  -
ق  - ين ، دار    : حاشية الدسوقي على مغني اللبيب، للشيخ مصطفى بن عرفة الدسوقي، تحقي د أم عبدالسالم محم

. م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، األولى، ١الكتب العلمية، ط
ق   حجة القراءات ، ألبي زرعة - ة، تحقي الة، ط    : عبدالرحمن بن محمد زنجل اني ، مؤسسة الرس ، ٥سعيد األفغ

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨
ق     - ي الفارسي، تحقي ي عل ي النجدي ناصف، ود   : الحجة في علل القراءات السبع ألب دالفتاح إسماعيل   . عل عب

. م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ٣شلبي، مطبعة دار الكتب المصرية، ط
 .هـ ١٤٠٤ـ ١محمود فجال ـ نادي أبها األدبي ـ ط/العربي ـ د الحديث النبوي في النحو -
بهاني،   - داهللا األص يم أحمدعب ي نع اء ألب ة األولي روت،  ٤٣٠حلي ي، بي اب العرب ـ دار الكت ة ١٤٠٥ه ـ الطبع ه

 . الرابعة
ق          - ن الحسن البصري، تحقي رج ب ي الف ن أب ي ب دين عل ال،    . د: الحماسة البصرية، لصدر ال ليمان جم عادل س

. م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠، ١بة الخانجي، طمكت
ق - ة     : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقي ارون، مكتب د ه عبدالسالم محم

.م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠، ٤الخانجي بالقاهرة، ط
 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ٣محمد علي النجار، عالم الكتب، ط: الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق -
 .خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل اهللا المحبي، مكتبة خياط، بيروت، لبنان-

ق       - ري، تحقي ي الحري ن عل ام الخواص، للقاسم ب راهيم، دار الفكر      : درة الغواص في أوه و الفضل إب د أب محم
 .م١٩٩٧العربي، 

 .، األوفست٢مين الشنقيطي، دارالمعرفة، بيروت، طالدرر اللوامع على همع الهوامع، ألحمد األ -
د خراط، دار   . د: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ألحمد بن يوسف السمين الحلبي، تحقيق- أحمد محم

. م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١القلم، ط 
انجي،   : دالئل اإلعجاز لعبدالقاهر الجرجاني، تحقيق - ة الخ ـ ـ   ١٤١٠، ٢ط محمود محمد شاآر، الناشر مكتب ه

 .م١٩٨٩
 . م١٩٨١ديوان أبي النجم العجلي، صنع عالء الدين أغا، النادي األدبي، الرياض، -
 . م١٩٨٦محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر، : ديوان أوس بن حجر، تحقيق -
ديم في وزا        - راث الق اء الت ة إحي اد   ديوان تميم بن مقبل ـ تحقيق عزة حسن ـ مطبوعات مديري ة ةاإلرش رة الثقاف

. م١٩٦٢القومي ـ دمشق ـ 



 

 

.ديوان جرير بن عطيه، دار صادر، بيروت -

. حسين نصار ـ مكتبة مصر/ ديوان جميل بثينة ـ تحقيق د-

 .عمر الطباع، دار القلم ، بيروت. د: ديوان الحارث بن حلزة، تحقيق وشرح -
. م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ديوان الحطيئة، دار صادر ، بيروت،  -

ق   - ائي، تحقي ن أوس الط ب ب ام حبي ي تم ة، ألب وان الحماس ة  : دي ؤون الثقافي د صالح، دار الش دالمنعم أحم عب
 .العامة العراق

 .م١٩٥٨، ١ديوان الخنساء، دار صادر ، ط-
داد ـ               - ة في وزارة اإلعالم ـ بغ ة العام ة الثقاف وري ـ نشر مديري ى الجب ديوان العباس بن مرداس ـ تحقيق يحي
 . م١٩٦٨ـ  ١ط
ه     - افعي رضي اهللا عن ن إدريس الش د ب داهللا محم ي عب ام أب افعي لإلم وان الش ـ١٥٠ت(دي الم الكتب ـ     ) ه ـ ع

 . محمد عبدالمنعم خفاجي/ م ـ تحقيق د١٩٩٠هـ  ـ ١٤١٠ـ ١بيروت ـ ط
ق د     - ة ـ  تحقي وان ذي الرم ة بدمشق ـ            /دي ة العربي و صالح ـ مطبوعات مجمع اللغ دوس أب ـ ـ   ١٣٩٢عبدالق ه

 . م١٩٧٢
. م١٩٠٣: ديوان رؤبة بن العجاج، جمع وليم بن الورد، ليبسك -

 . هـ  ١٣٩٦ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ـ تحقيق عبد العزيز الميمني ـ الدار القومية للطباعة ـ القاهرة ـ  -
.  هـ ١٣٨٠ديوان طرفة بن العبد، دار صادر، بيروت، لبنان،  -

 .م١٣٧٨محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، . د: بن قيس الرقيات، تحقيقديوان عبيداهللا  -
ة          - اد في الجمهوري ة واإلرش د ـ منشورات وزارة الثقاف ار المعيب ديوان عدي بن زيد العبادي ـ تحقيق محمد جب

.  م ١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥العراقية ـ بغداد ـ 
.ديوان الفرزدق، دار صاد، بيروت-

 . م١٩٦٧ـ ٢طيم ـ تحقيق ناصر الدين األسد ـ دار صادر ـ بيروت ـ طديوان قيس بن الخ -
 .م١،١٩٧١إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط:ديوان آثير عزة، تحقيق-
 .م١،١٩٨٧علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:ديوان آعب بن زهير، تحقيق وشرح-

.م١٩٦٢يت،إحسان عباس، الكو.د: ديوان لبيد ـ تحقيق-

 . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت، . ديوان مجنون ليلى، شرح د -
 .محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف مصر، وذخائر العرب: ديوان النابغة الزبياني ، تحقيق-
امة المقدسي، ط    - ي ش ابع، ألب روت،    ذيل الروضتين في تراجم رجال القرنين السادس والس ل ، بي ع دار الجي ب
 .  م١٩٤٧، ١ط
ق    - ابن مضاء، تحقي راهيم   . د: الرد على النحاة، ألبي العباس أحمد بن عبدالرحمن القرطبي، الشهير ب د إب محم

.البنا، دار االعتصام، القاهرة
ة إسما          - ق أسد اهللا إسماعيليان ـ مكتب ـ تحقي اء والسادات للخوانساري عيليان ـ  روضات الجنات في أحوال العلم

 . م١٣٩٢طهران ـ 
 . هـ١٤٠٥، ١حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: سر صناعة اإلعراب ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق -
ق- ة      :سمط الآللئ في شرح أمالي القالي ألبي عبيد البكري، تحقي أليف والترجم ة الت ي، لجن دالعزيز الميمن عب

.م١٩٣٦والنشر، القاهرة، 



 

 

ق    ٢٧٩ذي لمحمد بن عيسى الترمذي السلمي،سنن الترم- روت، تحقي ي، بي د  : هـ دار إحياء التراث العرب أحم
 .محمد شاآر وآخرون

: هـ تحقيق١٤٠٧، ١هـ ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢٥٥سنن الدارمي، لعبداهللا بن عبدالرحمن الدارمي-
.فواز أحمد زمرالي ، خالد السبع العلمي

ي ـ دا رالكتب               سنن النسائي ـ     - د عل وارث محم د ال دين السيوطي ـ تصحيح الشيخ عب شرح الحافظ جالل ال
. هـ ١٤١٦ـ  ١العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط

 .هـ١٤١٢، ٨سير أعالم النبالء لشمس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-
 . بيروتشذرات الذهب ألبي العماد الحنبلي، منشورات دار اآلفاق الجديدة ،-
ق   - يرافي، تحقي د الس ي محم يبويه ألب ات س رح أبي ل ، ط . د: ش م، دار الجي ريح هاش د ال ـ ـ    ١٤١٦، ١محم ه

 . م١٩٩٦
ق  - اق، دار      : شرح أبيات مغني اللبيب، لعبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقي د يوسف دق اح، وأحم دالعزيز رب عب

. م١٩٨١هـ  ـ ١٤٠١، . ١دمشق ط، المأمون للتراث 
ق        ش - ن الحسين السكري، تحقي ي سعيد الحسن ب ذليين، ألب ة دار     : رح أشعار اله راج، مكتب د ف عبدالستار أحم

. م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ٢التراث، القاهرة، ط
ق            - د األشموني، تحقي ن محم ي ب دين عل ور ال ك لن ن مال ة ب ى ألفي د، دار الكتب    : شرح األشموني عل حسن حم

. م١٩٩٨هـ ١٤١٩، ١العملية، ط
محمد محي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية،  : ابن عقيل لبهاء الدين عبداهللا بن عقيل العقيلي، تحقيقشرح  -

. م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣بيروت، 
ق   - ك األندلسي، تحقي ون،      . د: شرح التسهيل، لجمال الدين محمد بن مال دوي مخت د ب يد، ومحم دالرحمن الس عب

. م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١دار هجر، ط
ل ا- قشرح جم بيلي، تحقي ن عصفور اإلش اجي الب ب، ط. د: لزج الم الكت اح، ع و جن ـ ١٤١٩، ١صاحب أب ه

 . م١٩٩٩
 . هـ  ١٣٥٨شرح الحماسة للتبريزي ـ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ـ مطبعة حجازي ـ القاهرة -
 . م١٩٥١شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، نشر أحمد أمين وعبدالسالم هاورن، القاهرة،  -

 . م٢٠٠١، ٣شرح  ديوان عمر بن أبي ربيعة، لعباس إبراهيم ، دار الفكر العربي، ط-
روت،           - ي، بي اب العرب وفي، دار الكت دالرحمن البرق ن ثابت األنصاري، لعب وان حسان ب ـ  ـ   ١٤١٠شرح دي ه

 . م١٩٩٠
 . م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧شرح ديوان المتنبي، لعبدالرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، -

ق      ن الحسن االستراباذي ، تحقي د ب د     : شرح شافية ابن الحاجب، لرضي الدين محم ور الحسن ، ومحم د ن محم
 . م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الزفزاف، ومحمد محي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، 

 .شرح شواهد المغني، لجالل الدين السيوطي، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر-
ق            شرح شذور  - ام األنصاري، تحقي ن هش دين ب ال ل داهللا جم د عب ي محم ة آالم العرب، ألب : الذهب في معرف

. م١٩٩٢محمد محي الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية، 
 . هـ١٣٠٦، المطبعة الشرقية، ١شرح عقد الآللئ في علم الوضع لعبدالملك بن عبدالوهاب الفتني، ط-
ظ، ال    - افظ وعدة الالف دة الح ق  شرح عم ك، تحقي ن مال ي وزارة    : ب راث ف اء الت ة إحي دي، نشر لجن يد العبي رش

  .م١٩٧٧/ ١األوقاف، بغداد، ط 
ق       - ن جماعة، تحقي دين ب در ال ع،      . د: شرح آافية ابن الحاجب لب ار للنشر والتوزي د داود، دار المن د محم محم

 .م٢٠٠٠القاهرة، 
 .يوسف حسن عمر. د: االستراباذي، تحقيقشرح الرضي على الكافية ، لرضي الدين محمد بن الحسن -
ق   - الم . د: شرح الرضي على آافية ابن الحاجب، لرضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي تحقي دالعال س عب

. م٢٠٠٠هـ ١٤٢١، ١مكرم، عالم الكتب، ط



 

 

ق       - تراباذي، تحقي ن الحسن االس د ب دين محم حفظي،  حسن ال . د: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، لرضي ال
 . م١٩٩٣هـ ١٤١٤، ١يحيى بشير مصري، طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض، ط. ود
ق    - ك ـ تحقي ن مال افية الب ة الش ز العلمي ،    . د : شرح الكافي راث ـ مرآ أمون للت دي ، دار الم دالمنعم هري عب

.هـ ١٤٠٢وإحياء التراث، مكة، 
الت - ي صنعة اإلعراب، الموسوم ب ن الحسين الخوارزمي، شرح المفصل ف م ب خمير، لصدر األفاضل القاس

 . م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، . د: تحقيق
. شرح المفصل، لموفق الدين بن يعيش عالم الكتب بيروت -

ة ا   . د : شرح المقدمة الجزولية الكبير ألبي علي الشلومين، تحقيق - ي، مكتب اض، ط  ترآي العتيب  ١لرشد، الري
 . هـ١٤١٣

ارون ـ    - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ألبي بكر األنباري محمد بن القاسم ـ تحقيق عبدالسالم محمد ه
. م١٩٨٠ـ  ٤دار المعارف بمصر ـ ط

 . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥شرح الكافية في النحو، لرضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي، دار الكتب العلمية، -
 . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، الكويت، ١فائز فارس، ط. د : شرح اللمع البن برهان العكبري، تحقيق-
ق      - ن الحاجب، تحقي ين ب ال ال د،     : شرح المقدمة الكافية في علم اإلعراب ،  جم دالعاطي مخيمر أحم ال عب جم

. م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ١مكتبة نزار الباز، السعودية، ط
ن   - ريف، الب ي التص وآي ف رح المل ق  ش يش، تحقي ب، ط    . د: يع ة، بحل ة العربي اوة، المكتب دين قب ر ال ، ١فخ

 . م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣
 .هـ١٤٠٠موسى العليلي، مطبعة اآلداب بغداد، . د: شرح الوافية نظم الكافية البن الحاجب، تحقيق-
اعي، دار   أسامة طه: ن عبدالرحمن الجامي، تحقيقلنور الدي" يةالفوائد الضيائ" شرح آافية ابن الحاجب - الرف

. م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣، ١اآلفاق العربية، ط 
علي الشوملي، دار الكندري واألمل  / د/عبدالعزيز بن جمعة الموصلي، ت / شرح آافية ابن الحاجب، للشيخ -

 .  ـ األردن
ق        - ة القرشي ـ تحقي ن هرم راهيم ب اع   / شعر إب د نف ة        ، محم ة العربي وحسين عطوان ـ مطبوعات مجمع اللغ

. م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩ـ   بدمشق
ى نشره المجمع العلمي                 - وري حمودي القيسي ـ ساعد عل ق ن ذر ـ تحقي ن من ة ب د الطائي حرمل شعر أبي زبي

. م١٩٦٧ـ ١العراقي ـ مطبعة المعارف ـ بغداد ـ ط
 .هـ  ١٤٠١ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ٢يحيى الجبوري ـ ط/ للدآتور ، شعر عبداهللا بن الزبعرى -
 . م١٩٦٩كميت بن زيد األسدي ـ جمع وتقديم داوود سلوم ـ  مكتبة األندلس بغداد ـ شعر ال-
 . م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣أحمد محمد شاآر ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ : الشعر والشعراء البن قتيبة ـ تحقيق-
ين .د:شفاء العليل في إيضاح التسهيل ألبي عبداهللا السلسيلي تحقيق- ة الفيصلية،   الشريف عبداهللا الحس ي، مكتب

. هـ ١٤٠٦، ١مكة ط
ق  - اني ، تحقي ي، مؤسسة    . د: شواذ القراءات لرضي الدين أبي عبداهللا محمد بن أبي نصر الكرم شمران العجل

. م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ١البالغ، بيروت ، لبنان، ط
داهللا ب           - ن عب د ب دين محم ا ل ال ك شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، لجم ق : ن مال : تحقي

 . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ٣محمد فؤاد عبدالباقي، عالم الكتب، بيروت، ط
 . ، القاهرة١أحمد عبدالغفور عطار، طبعة دار العلم للماليين، ط: الصحاح، للجوهري، تحقيق-
ر مصطفى ديب البغا، دار ابن آثي. د: هـ تحقيق٢٥٦صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،-

.م١٩٨٧هـ ـ٢،١٤٠٧اليمامة ، بيروت، ط
ر شاويش، المكتب اإلسالمي،         - اني، إشراف زهي دين األلب صحيح الجامع الصغير وزياداته، لمحمد ناصر ال
.هـ، بيروت١٤٠٨، ٣ط
ابوري- ق      ٢٦١صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج القشيري النيس روت، تحقي ي بي ر اث العرب اء الت ـ دار إحي : ه

 .د عبدالباقيمحمد فؤا



 

 

ن  . د:الصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية لتقي الدين  إبراهيم بن الحسين المعروف بالنيلي، تحقيق - محسن ب
 .هـ١٤٢٠، جامعة أم  القرى، ١سالم العميري، ط

ة، ط  . د: ضرورة الشعر ألبي سعيد السرافي، تحقيق - ـ ـ    ١٤٠٥، ١رمضان عبدالتواب، دار النهضة العربي ه
 . م١٩٨٥

 . محمود محمد شاآر ، نشر دار المدني، بجدة. طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سالم الجمحي، تحقيق د -

ة العصرية، ط    : العقد الفريد، ألحمد بن محمد بن عبدربه األندلسي، تحقيق- دالقادر شاهين، المكتب ، ١محمد عب
 . هـ١٤١٩

، ١محمود جاسم محمد الدرويش ، مكتبة الرشد، ط : تحقيقعلل النحو، ألبي الحسن محمد بن عبداهللا الوراق، -
 . م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

النبوي عبدالواحد شعالن، . د: العمدة في صناعة الشعر ونقده، ألبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق -
. م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ١مكتبة الخانجي، ط

دي     - د الفراهي ن أحم ل ب ة  ) هـ ١٧٥ت(العين للخلي ق د    ـ دار مكتب راهيم  /د، مهدي المخزومي   /الهالل ـ تحقي إب
 . السامرائي

 .ج برجستراس ، دار الكتب العلمية: غاية النهاية في طبقات القراء محمد الحزري، تحقيق-
قالني ،- ر العس ن حج ي ب ن عل د ب اري، ألحم تح الب ق  ٨٥٢ف روت، تحقي ة  بي ـ دار المعرف دين  : ه ب ال مح

 .الخطيب
ق     فقه اللغة وسر الع- البي، تحقي ي منصور الثع ي، ط    : ربية، ألب اب العرب د ، دار الكت ايز محم ـ ـ   ١٤١٣، ١ف ه

 . م١٩٩٣
وفى    - انيني، المت ـ، دراسة وتحقيق   ٤٤٢الفوائد والقواعد، لعمر بن ثابت الثم دالوهاب  . د: ه عب

. محمود الكحلة، مؤسسة الرسالة
راث    : ادي ، تحقيق القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آب - مكتب تحقيق الت

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ٦في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة ط
. هـ١٣٥٣القياس لمحمد الخضر حسين، الطبعة السلفية -

 . هـ١٣٩٥ـ  ـ بني غازي١لمحمد عاشورـ ط،القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة-
ة ،      : زي، تحقيق الكافي في العروض والقوافي ، للخطيب التبري- الم المعرف داهللا، مؤسسة ع الحساني حسن عب

 .بيروت
 .هـ١٤٠٧، ١طارق نجم عبداهللا، مكتبة دار الوفاء، ط.د:الكافية في النحو البن الحاجب، تحقيق-
ق       - رد، تحقي د المب ن يزي د ب اس محم ي العب ة      : الكامل في اللغة، واألدب ، ألب راهيم، المكتب و الفضل إب د أب محم

. م١٩٩٩هـ ١٤٢٠، ١رية، طالعص
ة         - ره ـ منشورات مجمع اللغ اري وغي راهيم األبي آتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني إسحاق بن مرار ـ تحقيق إب

. م١٩٧٥ـ ١٩٧٤ـ  ١العربية بالقاهرة ـ ط
 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، ط: آتاب الشعر  ألبي علي الفارسي، تحقيق-
ق           الكت - ر ـ  تحقي ن قنب ان ب ن عثم يبويه عمرو ب الم الكتب ـ          : اب ـ لس ارون  ـ             ع د ه عبدالسالم محم

. هـ  ١٣١٨وطبعة بوالق بمصر .  بيروت ـ 
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، للعالمة جار اهللا الزمخشري، تحقيق-

 . م١٩٩٨هت ، ١٤١٨، ١د، والشيخ علي محمد معوض، مكتبة العبيكان، طالشيخ عادل أحمد عبدالموجو
دالي،  . د: آشف المشكالت وإيضاح المعضالت، ألبي الحسن علي بن الحسين الباقولي، تحقيق - محمد أحمد ال

.مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
ق    - ري، تحقي اء العكب ات،      . د: اللباب في علل البناء واإلعراب ألبي البق ار طليم ان، وغازي مخت ه نبه عبداإلل

 . م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢مطبوعات مرآز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، دار الفكر المعاصر، بيروت، 
ي المصري، دار صادر ، ط            - ن منظور اإلفريق رم ب ن مك د ب دين محم ال ال ي الفضل جم ، ١لسان العرب، ألب

 .م٢٠٠٠



 

 

دالرحمن     - ي القاسم عب ن إسحاق الزجاجي    الالمات ـ ألب روت ـ  ط    )٣٣٧ت (ب ـ بي ـ ـ ١٤١٢ـ  ٢ـ دار صادر ه
. مازن المبارك / م ـ تحقبق د١٩٩٢

ق- اج تحقي ي إسحاق الزج ا ال ينصرف، ألب ا ينصرف وم راث اإلسالمي،  :م اء الت ة إحي ة، لجن دى قراع ه
 .هـ١٣٩١القاهرة، 

 . حمد حسن آل ياسين، عالم الكتب ، بيروتالشيخ م: المحيط في اللغة، للصاحب إسماعيل بن عباد، تحقيق-
المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وآناهم وألقابهم وأنسابهم، للحسن اآلمدي، مطبوع مع معجم ا لشعراء -

.م٢،١٩٨٢للمرزباني، مكتبة القدسي، القاهرة، ط
 .هـ١٤٠٣لخانجي، القاهرة، محمد فؤاد سزآين، مكتبة ا:مجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى تحقيق-
انجي، ط  : مجالس العلماء، ألبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي ،  تحقيق- ة الخ ، ٢عبدالسالم محمد هاورن، مكتب

 م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣
ق        داني، تحقي د المي ن محم د ب ي الفضل أحم روت، ط     : مجمع األمثال ألب ا، دار صادر ، بي داهللا توم ، ١جان عب

 . م٢٠٠٢هـ ، ١٤٢٢
. م١٤٠٧هـ دار الريان ، القاهرة، طبعة ٨٠٧مع الزوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي، مج -

ق     - ي، تحقي ن جن ان ب ي النجدي   : المحتسب في تبيين وجود شواذ القراءات واإليضاح عنها ألبي الفتح عثم عل
ف، ود ار، ود. ناص دالحليم النج اف . عب ع وزارة األوق اهرة، طب لبي، الق ماعيل ش دالفتاح إس رية، عب المص

 . م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠
ة األندلسي      ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ن عطي ن غالب ب دالحق ب ـ  ) هـ ٥٤٦ت(ألبي محمد عب

 . عبدالسالم عبدالشافي محمد:م ـ تحقيق١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ـ  ١دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ ط
. هـ ١٣٢١المخصص البن سيدة ـ المطبعة األميرية ـ القاهرة ـ  -

 .عزت حسن، دارالشرق العربي، لبنان. المذآر والمؤنث، ألبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ، تحقيق د -
ق   - وي تحقي ب اللغ ي الطي ويين ألب ب النح ة،   : مرات اق العربي زب، دار اآلف د ع نهم محم د زي ـ ١٤٢٣محم ه

 . م٢٠٠٣
ق  ٧٣٩عبدالمؤمن عبدالحق البغدادي، ت مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، لصفي الدين - ـ تحقي : ه

.علي محمد البجاوي، دار الجيل ، بيروت
ع،     . د: المسائل الشيرازيات ، ألبي علي الفارسي، تحقيق- بيليا للنشر والتوزي وز اش حسن محمود هنداوي،  آن

.هـ ١٤٢٤الطبعة األولى، 
د، ط   محمد الش: المسائل العسكرية ألبي علي الفارسي، تحقيق - د أحم د محم ـ ،  ١٤٠٣، ١اطر أحم م، ١٩٨٢ه

. مطبعة البدري ، المؤسسة السعودية بمصر
 . صالح عبداهللا السنكاوي، مطبعة العاني بغداد: ألبي علي الفارسي، تحقيق) البغداديات( المسائل المشكلة-
 .ة العربية بدمشقمصطفى الحيدري، مطبوعات مجمع اللغ: المسائل المنثورة، ألبي علي الفارسي، تحقيق-
ق   - ل ، تحقي رى،       : المساعد على تسهيل الفوائد ، لبهاء الدين بن عقي ة أم  الق ة جامع ات، طبع د آامل برآ محم

 .هـ ١٤٠٢
 . المستقصى في أمثال العرب، لجار اهللا محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتب العلمية ،           بيروت-
ن    - د ب ر أحم ي بك زار، ألب ند الب زار،   مس دالخالق الب ن عب ر ب روت،   ٢٩٢عم رآن ، بي وم الق ة عل ـ مؤسس ه

.محفوظ الرحمن زين اهللا. د: ، تحقيق١هـ ط١٤٠٩
 .هـ، مؤسسة قرطبة، مصر٢٤١مسنداإلمام أحمد بن حنبل ألحمد بن حنبل الشيباني،-
مية ـ مكتبة المتنبي ـ بيروت   ـ دار الكتب العل) هـ٢١٩ت (مسند الحميدي ـ لعبداهللا بن الزبير أبو بكر الحميدي  -

. ـ تحقيق حبيب الرحمن األعظمي
 . مصادر الفكر العربي اإلسالمي في اليمن، لعبداهللا محمد الحبشي، مرآز الدراسات اليمنية ، صنعاء-



 

 

ود الشمام،   : مصباح الراغب ، شرح آافية ابن الحاجب، للسيد العالمة محمد بن عز الدين ، تحقيق- عبداهللا حم
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، ١ة التراث االسالمي، الجمهورية اليمنية، طمكتب

ق - د،     : معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لعبدالرحيم أحمد العباسي، تحقي دين عبدالحمي د    محي ال محم
. م١٩٤٧هـ ـ ١٣٦٧عالم الكتب، بيروت، 

 . مية بيروتالمعاني الكبير، في أبيات المعاني البن قتيبة، طبع دار الكتب العل -
لبي، دار   . معاني القرآن وإعرابه، ألبي اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، شرح وتعليق د- ده ش عبدالجليل عب

 . الحديث القاهرة
 . م١٩٨٣م ـ ١٤٠٣، ٣معاني القرآن ، ألبي زآريا يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، ط -
 . م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١، ٢فائز فارس، ط. د: تحقيقمعاني القرآن، لسعيد بن مسعدة األخفش البصري، -
.معجم األدباء، ألبي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الرومي الحموي، دار الكتب العلمية، لبنان -

ي،- د الطبران ن أحم ليمان ب م س ي القاس ط، ألب م األوس ـ٣٦٠المعج اهرة، ط . ه رمين الق ـ ـ    ١٤١٥دار الح ه
 . وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسينيطارق بن عوض اهللا بن محمد: تحقيق

 . م١٩٨٢ـ  ٢معجم الشعراء لمحمد بن عمران المرزباني ـ مكتبة القدسي القاهرة ـ ط-
ع، ط         - ع والنشر والتوزي ة الخانجي للطب ارون، مكتب د ه ـ ـ   ١٤١٧، ٢معجم شواهد العربية، لعبدالسالم محم ه

 . م١٩٩٦
ة الزهراء، الموصل،     ٣٦٠و القاسم الطبراني، المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أب- ـ  ١٤٠٤هـ مكتب ه

.حمدي بن عبدالمجيد السلفي: ، تحقيق٢م، ط١٩٨٣
روت،    - ى، بي ة المثن معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا آحالة، دار إحياء التراث ومكتب

 ).بدون( لبنان، 
ي، إ   - و العرب واهد النح ي ش م المفصل ف روت،   المعج ة، بي ب العلمي وب، دار الكت ديع يعق ل ب ـ ـ     ١٤١٣مي ه

 . م١٩٩٢
ة، ط   - ب العلمي وب، دار الكت ديع يعق ل ب عر، ألمي ون الش ة، وفن روض والقافي م الع ي عل م المفصل ف ، ١المعج

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١
 . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧إميل بديع يعقوب، دارالكتب العلمية، لبنان، . المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، د-
اهرة، ط    - ديث، الق دالباقي، دار الح ؤاد عب د ف ريم ، لمحم رآن الك اظ الق رس أللف م المفه ـ ـ     ١٤١٧، ١المعج ه

 .م١٩٩٦
 . نديم مرعشلي، دار الفكر للطباعة والنشر: معجم مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب األصفهاني، تحقيق-
أحمد شاآر، طبع األوفست ، طهران، : ، للجواليقي، تحقيقالمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم-

 . م١٩٦٦
ق  - ذهبي، تحقي ار لل راء الكب ة الق ة ا     : معرف اس، مؤسس دي عب الح المه ؤوط، وص عيب األرن واد وش ار ع بش

 .لرسالة
اض،  ٨٠٢المغني  عن حمل األسفار، ألبي الفضل العراقي،  - ـ ـ   ١٤١٥هـ مكتبة طبرية الري ، ١م، ط١٩٩٥ه

. أشرف عبدالمقصود: تحقيق
ق - ام األنصاري، تحقي ن هش ب ، الب ب األعاري ب عن آت ي اللبي ة : مغن د، المكتب دين عبدالحمي د محي ال محم

. م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١العصرية، 
ق - ر الزمخشري، تحقي ن عم ود ب ي محم ة، ألب م اللغ ي عل اء : المفصل ف عيدي، دار إحي دين الس د عز ال محم

.م١٩٩٠هـ ١٤١٠، ١العلوم، ط
ارون، دار    : المفضليات ، للمفضل بن محمد بن يعلي الضبي ، تحقيق- د ه أحمد محمد شاآر، وعبدالسالم محم

.م١٩٩٢، ١٠المعارف، ط 
ق   - اني، تحقي اهر الجرج د الق رح اإليضاح لعب ي ش ة  . د: المقتصد ف ر وزارة الثقاف ان، نش ر المرج اظم بح آ

. م١٩٨٢واإلعالم بالجمهورية العراقية، 
ة      المقا- د البحوث العلمي صد الشافية في شرح الخالصة الكافية، ألبي اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، معه

.م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨، جامعة أم القرى، ١وإحياء التراث اإلسالمي، ط



 

 

ق - رد، تحقي د المب ن يزي د ب اس محم ي العب اف  : المقتضب ، ألب ع وزارة األوق دالخالق عضيمة، طب د عب محم
 . م١٩٩٤ـ  هـ١٤١٥المصرية، 

ي             - ارة الحسني اليمن ن زب ى ب ن يحي د ب ن محم د ب افظ، المؤرخ محم الملحق التابع للبدر الطالع جمع السيد الح
 .الصنعاني، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

ق     - هيلي، تحقي داهللا الس ن عب دالرحمن ب م عب ن القاس و، الب ي النح ر ف ائج الفك ا، دار  مح. د: نت راهيم البن د إب م
. الرياض للنشر والتوزيع

ي القاسم ت     لالنجم الثاقب  شرح  آافية ابن الحاجب  - ن أب ي ب ق  ٨٤٩: إلمام المهدي صالح بن عل ـ،  تحقي : ه
 .هـ١٤٢٤، ١محمد جمعة حسن نبعة ، مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية، ط

ر مح- ي الخب افظ أب راءات العشر للح ي الق قالنشر ف د الجزري، تحقي ن محم د ب د الضباع، دار : م ي محم عل
 .الكتب العلمية

ق       نزهة األلباء  - اري، تحقي دالرحمن األنب دين عب ال ال ي البرآات آم و الفضل    : في طبقات األدباء ألب د أب محم
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٣إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، 

م، ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠رشيد بلحبيب، . د: ألعلم الشنتمري،تحقيقالنكت في تفسير آتاب سيبويه، ألبي الحجاج ا-
.وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب

ران        - ل عم يه، خلي ي البصري، وضع حواش ى التيم ن المثن ر ب دة معم ي عبي رزدق، ألب ر والف ائض جري نق
. م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١المنصور، دار الكتب العلمية، ط

ف، لمح - دني بمصر، طنمط صعب ونمط مخي ة الم دة، ومطبع دني بج اآر، الناشر دار الم د ش ود محم ، ١م
 . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦

ق  - ر، تحقي طاهر  : النهاية في غريب الحديث واألثر، لمجد الدين الدين أبي السعادات المبارك بن محمدبن األثي
. أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي

ياحة، النهضة األدبية في اليمن بين عهدي الحك - ة والس ادم العمري، إصدار وزارة الثقاف داهللا خ اني لعب م العثم
.م٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٥اليمن، 

 . م١٩٦٧ـ ١النوادر في اللغة ـ ألبي زيد األنصاري ـ دار الكتاب العربي ـ ط -
ة        - ع وآال دادي، طب ا البغ ارف ال -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، إلسماعيل باش ة،  المع جليل

.استنابول وأعادت طباعته باألوفست المكتبة اإلسالمية ، طهران
 .هـ ١٤١٦ترآي بن سهو بن نزال العتيبي، الرياض . هشام بن معاوية الضرير، د -
رم، دار البحوث    . د: همع  الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجالل الدين السيوطي، تحقيق - الم مك عبدالعال س

 .العلمية ، الكويت
ق        - ان، تحقي ن خلك د ب اس أحم ي العب ان، ألب اء الزم ل، د   . د: وفيات األعيان وأبناء أبن ي طوي ريم  . يوسف عل م

. م١٩٩٨هـ  ـ ١٤١٩، ١قاسم طويل، دار الكتب العلمية، ط

@
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ابور     - د الحسيني النيس ن أحم النقرة آ   العباب في شرح اللباب لعبداهللا بن محمد ب المعروف ب ـ،  ٧٧٦ار، ت ي ب ه

ة    : رسالة لنيل درجة الماجستير، بإشراف الدآتورة منى إلياس، تحقيق ة دمشق، آلي حمدي إبراهيم المارد، جامع
. م١٩٨٧هـ ١٤٠٧اآلداب، 

دمها             - وراه ق الة دآت ي، رس ورقي األندلسي المغرب د الل ن أحم د القاسم ب ي محم المحصل في شرح المفصل، ألب
. م١٩٨٢م الخزرجي، جامعة  األزهر، الطالب عبدالباقي عبدالسال

الة   - ود االصفهاني، رس اء محم ي الثن دين أب ام شمس ال رب، لإلم الم الع ة آ ي معرف ة ذوي األدب ف شرح آافي
 .محسن العميري. د.خديجة محمد حسين عبدالرحيم، إشراف أ/ مقدمة لنيل الدآتوراه، إعداد الطالبة

ق  شرح نجم الدين القمولي على الكافية ، - تن    : رسالة دآتوراه تحقي اف طاهر بن ى /عف ، من أول المنصوبات إل
. هـ١٤١٠هـ ١٤٠٩أحمد مكي األنصاري، جامعة أم  القرى، . أول المبنيات، إشراف د

ق    - وراه تحقي الة دآت ة ، رس ى الكافي ولي عل دين القم م ال رح نج ر   : ش ى  آخ اب إل ن أول الكت ار ، م ة عط فتحي
 . هـ١٤٠٨ ١٤٠٧د مكي األنصاري، جامعة أم  القرى، أحم. المرفوعات، إشراف د
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                         الموضوع                                                                          الصفحة                                       

              :                                          التحقيق ١                                                                                   مقدمة 

                                                ٨:                            ترجمة ابن الحاجبالمبحث األول الكافية ومؤلفها  : الفصل األول 

 ٩                               :شيوخه وتالميذهو أخالقه وثقافته
 ١٠                       :                                                                                                                  آثاره ومؤلفاته

   ١١                         :                                                                                                                            وفاته
 ١٢                                                                   :                                                                   الكافية وشروحها
 ١٧                                               :                           توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:البغية ومؤلفها أوال: المبحث الثاني

 ١٧                                                                                                           :                   تحقيق اسم الكتاب: ثانيا
 ١٨                                :                                                                                      منهج المؤلف في شرحه: ثالثا
 ٢٠                         :                                                                                                              مصادره: رابعا
 ٢١                                                 :                                                                        قيمة الكتاب العلمية: خامسا
 ٢٤                                     :                                                                                   المآخذ والملحوظات: سادسا

    ٢٧                                                                                     :       اسمه ونسبه: أوال ،ترجمة الشارح: المطلب الثاني 
  ٢٧                                    :                                                                                      مولده ونشأته وحياته: ثانيا
    ٢٨                                      :                                                                                           ه وتالميذهشيوخ:ثالثا
 ٢٩                                                 :                                                                                مذهبه النحوي:رابعا
      ٣٠                                   :                                                                                                    أخالقه: خامسا
 ٣٢                                                                                                                          :             مكانته: سادسا
 ٣٣                          :                                                                                                              مؤلفاته:سابعا

      ٣٤                          :                                                                                                                وفاته: منا ثا
 ٣٥                                                                      :                       دراسة تحليلية للشواهد في الشرح: الفصل الثاني 

 ٣٦                                          :                                                                          القرآن الكريم والقراءات:أوال 
 ٤٠                                                                                                                   :           الحديث الشريف: ثانيا
 ٤٢                             :                                                                                                              الشعر: ثالثا



 

 

 ٤٧                                      :                                                                                األمثال وأقوال العرب: رابعا
 ٥١                                                     :                           آراء النحاة الواردة في الشرح:المبحث األول: الفصل الثالث
 ٥١                                            :                                                         الغاية من إيراد آراء النحاة: المطلب األول
 ٥٢                                                                                        :                     تصنيفه آلراء النحاة: المطلب الثاني
 ٥٢                                          :                                                  المصادر التي أخذ منها آراء النحاة:المطلب الثالث
 ٥٣                                          :                                                 ة الذين ظهر أثرهم في الشرحالنحا: المطلب الرابع
 ٥٤                                      :                                                                      اختياراته وترجيحاته: المبحث الثاني
 ٥٤                                        :                                                                ترجيحه بحسب السماع: المطلب األول 
 ٥٦                                         :                                                                  ترجيحه بحسب القياس:المطلب الثاني
 ٥٨                                              :                                                              أمثلة لبعض اختياراته:المطلب الثالث
 ٦٠                                                                  :             موازنة بين شرح السيد اليمني وشرح الرضي: الفصل الرابع

 ٦١                                               :                                                                 من حيث األسلوب: المبحث األول 
 ٦٦                                                                                                       :          من حيث الشواهد: المبحث الثاني
 ٦٧                                                      :                  ما شارك فيه السيد اليمني الرضي وما تميز به عنه: المبحث الثالث

 ٧٠                                    :                                                                                           التحقيق: ي القسم الثان
 ٧٠                                       :                                                                                 وصف نسخة الكتاب: أوال 
 ٧٢                                  :                                                                                               منهج التحقيق: ثانيا 
 ٧٤                                                                            :                                              صور من المخطوط: ثالثا
  ٧٥                                          :                                                                                      النص المحقق: رابعا

 ١                                                                                       :مقدمة املؤلف
 ٢ :                                                                                       الكلمة والكالم

 ٢                                                                                         :تعريف الكلمة

 ٤                                                                                             :أقسام الكلمة

 ٥                                                                                  :الكالم وما يتألف منه

 ٦ :                                                                              السم واشتقاقهتعريف ا

 ٨ :                                                                                              االسمخواص 

                                                     ١٤                                                                                         :واملبني املعرب 
 ١٥ :                                                                             أحكام االسم املعرب 

 ١٦                                                                                      :إلعرابتعريف ا 

      ١٧                                                                                            :أنواع اإلعراب

 ١٨                      ١                                                           :تعريف العامل  



 

 

 ١٩                                                                          :األسامء املعربة باحلركات 

 ١٩                                                                  :إعراب املفرد ومجع التكسري 

 ١٩                                                                          :إعراب مجع املؤنث السامل 

                                                  ٢٠                                                                                 :إعراب غري املنرصف 
 ٢٠                                                                            :األسامء املعربة باحلروف 

 ٢٠                                                                                :إعراب األسامء الستة 

 ٢٣                                                                      :ا يلحق بهإعراب املثنى وم 

 ٢٦                                                              :إعراب مجع املذكر السامل وما أحلق به 

 ٢٦                               :                                                  اإلعـراب التقديري 

 ٣٠                                                                                   :باب ماال ينرصف 

 ٣٠                                                                              :العلل املانعة من الرصف 

 ٣١ :                                                                                نرصفحكم غري امل 

 ٣١                                                                              :رضائر رصف املمتنع 

 ٣٥                                                                      :العلة التي تقوم مقام العلتني 

                                                ٣٥                                                                                                       :العدل 

 ٣٩                                         :                                     الوصف ورشط تأثريه 

 ٤٢ :                                                                             التأنيث ورشط تأثريه 

 ٤٤                                                                                        :املعرفة ورشطها 

     ٤٤                                                                                         :العجمة ورشطها 

 ٤٦ :                                                                                         اجلمع ورشطه 

 ٥٠                                                                             :الرتكيب ورشط تأثريه 

 ٥١    :                                                                      األلف والنون الزائدتان 



 

 

 ٥٣                                                                                              :وزن الفعل 

ف بأل  رِّ  ٥٩                                               :حكم غري املنرصف إذا أضيف أو عُ

 ٦١                                                                                       :باب املرفوعات 

 ٦١                                                                                         :الفاعل وتعريفه 

 ٦٣                                                                                               :رتبة الفاعل 

 ٦٧                                                                          :أحوال تقديم وتأخري الفاعل 

 ٦٩                                                                                  :حذف الفعل جوازاً  

 ٧١                                                                                  :حذف الفعل وجوباً  

 ٧١                                                                        :ل معاً حذف الفعل والفاع 

 ٧٢                                                                                               :باب التنازع 

 ٧٢                                                                             :معنى التنازع وصوره  

 ٨٢                                                                   :املفعول الذي مل يسمَّ فاعله  

 ٨٢                                                                             :أغراض حذف الفاعل 

 ٨٣                                                                    :فاعل بعد حذفهما ينوب عن ال 

 ٨٦                                                                                            :املبتدأ واخلرب  

 ٩١                                                                             :العامل يف املبتدأ واخلرب 

 ٩٢                                                                                 :أصل املبتدأ التقديم 

 ٩٣                                                                           :مسوغات االبتداء بالنكرة 

                                        ١٠٨                                                                  :تقديم املبتدأ وتأخري اخلرب وعكسه 
                                                    ١١٢                                                                                              :تعدد اخلرب 
                                                ١١٨                                                                                   :حذف املبتدأ واخلرب 
 ١٢٨                                                                                     :خرب إن وأخواهتا 



 

 

 ١٣٣                                                                                :خرب ال النافية للجنس 

 ١٣٥                                                                    :اسم ما وال املشبهتني بليس 

  ١٣٨                                                                                       :باب املنصوبات 

     ١٣٨                                                                                      :املفعول املطلق 

 ١٣٩                                                                                 :أقسام املفعول املطلق

 ١٤١                                                          :حذف عامل املصدر جوازا ووجوبا

     ١٤٣                                                                                   : املصدر التفصييل 

    ١٤٤                                                                                    :املصدر التشبيهي 

 
   ١٤٥                                                                      :املصدر املؤكد لنفسه ولغريه 

 ١٤٨                                                                        :املصادر التي بصيغة التثنية

     ١٥٥                                                                                           :املفعول به 

 ١٥٥                                                                                :العامل يف املفعول به

 ١٥٦                                                                            :تقديم املفعول عىل الفعل

 ١٥٨                                                                            :حذف عامل املفعول به 

  ١٦١                                                                                               :املناد         

١٦٢                                                                                    :العامل يف املناد   

 ١٦٣                                                    :أحكام املناد من حيث اإلعراب والبناء 

      ١٦٥                                                                                               :االستغاثة

١٧٠:                                                                                           توابع املناد    

 ١٧٣                                                                       ):ابن(نداء العلم املوصوف بـ 

  ١٧٥                                                                                  :نداء املعرف بالالم 



 

 

 ١٧٩                                                                                         :تكرار املناد      

 ١٨٠                                                                    :املناد املضاف إىل ياء املتكلم

١٨٥:                                                                                           ترخيم املناد 

 ١٨٧       :                                                                           رشط ترخيم املناد 

 ١٩٤         :                                                        حلذفحكم االسم املرخم بعد ا

         ١٩٥                                                                                                    :الندبة

  ١٩٩                                                                                  :حذف حرف النداء

 ٢٠٥                                                                        :فصل أسامء الزمت النداء

         ٢٠٦                                                                                         :االختصاص 

 ٢٠٩                                                                                               :شتغالاال

       ٢٢٠                                                                                                :التحذير 

       ٢٢٤                                                                                              :اإلغراء  

     ٢٢٥                                                                                          :املفعول فيه  

      ٢٢٨                                                                                              :املفعول له

                                    ٢٣٣                                                                                           :املفعول معه 
                  ٢٣٤                                           :                                    العامل يف املفعول معه

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QP@@ŠèÏ@@èÐÛab‰ 
 

                               ٢٤١                                                     :فهرس اآليات القرآنية

                            ٢٥٠                                                           :فهرس األحاديث النبوية

               ٢٥١                                                      :فهرس اآلثار وأقوال العرب

                                          ٢٥٣                                                                      :فهرس األمثال
                              ٢٥٥                                                                       :فهرس الشعر

                   ٢٧١                                                         :فهرس البلدان واملواضع

                       ٢٧٢                                                                       :فهرس األعالم

                   ٢٧٦                                                        :فهرس املصادر واملراجع

                       ٢٩٨                                                                   :فهرس املحتويات

                        ٣٠٥                                                                      :رساالفهفهرس 
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